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»دولتم�رد پی�ر در نخس�تین س�ال زمام�داری اش به یکی 
از ش�اخص ترین ش�خصیت های سیاس�ی جهان در صحنه 

سیاست بین المللی مبدل شد. شهرت جهانی او نه 
به خاطر اینکه بهترین یا بدترین یا نیرومندترین...

 بازخوانی آموزه های دولت مصدق
در عبور از تحریم نفتی و راهبرد اقتصاد منهای نفت

خواب آشفته اقتصاد نفتی

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

به موازات روند کاهشی شاخص بورس، تقاضای خانه در پایتخت افزایش یافته است

 االکلنگ
بورس و مسکن

فرصت امروز: چند روزی است که شاخص کل بورس روند کاهشی به خود گرفته است و همزمان با افت شاخص بورس تهران، 
تقاضا برای خرید مسکن در پایتخت افزایش یافته است، آنچه که می توان از آن با عنوان »االکلنگ بورس و مسکن« نام برد. آخرین 
خبرها از مشاوران امالک نشان می دهد که تقاضا برای خرید خانه افزایش یافته است، چنانچه محمد مافی، عضو هیأت مدیره انجمن 
انبوه سازان مسکن تهران افزایش تقاضا برای خرید مسکن در پایتخت را تایید کرد و گفت: »سرمایه گذارانی که در بورس سود باالیی 
کس��ب کرده اند، برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازار مس��کن روی آورده اند.« مشاوران امالک در تهران نیز گفته اند که تقاضا 
برای خرید ملک در روزهای گذشته افزایش یافته و »حجم معامالت به ویژه در مناطق شرق و غرب پایتخت بیشتر شده است.«...

هنوز طرحی برای تغییر سهمیه بنزین به دست وزارت نفت نرسیده است

خبر مهم زنگنه درخصوص وضعیت 
پاالیشی ها در بورس
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ریزش شاخص بورس تهران تا کجا ادامه دارد؟

هیجان متهم ردیف اول بازار سرمایه

تکنیک های مدیریت زمان در کسب و کارهای کوچک
ریسک های طالیی کارآفرین ها 

نگرش قطره ای در بازاریابی
اخالق گرایی بهترین شیوه بازاریابی

شلواری که کرونا را می کشد
استفاده از مجسمه مفاخر در هنرهای شهری

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

به جای تقلید از بزرگان دنبال 
روش مناسب خودتان باشید

یادداشت
 حلقه مفقوده
برنامه توسعه

 نگاه��ی انتق��ادی ب��ه برنامه ریزی 
توس��عه در چن��د ده��ه گذش��ته 
نش��ان می دهد، توس��عه تبدیل به 
ام��ری ناممکن و دس��ت نیافتنی در 
جامعه ایران ش��ده است، بدین معنا 
ک��ه تمامی ش��اخص های توس��عه، 
وضعی��ت مناس��ب و خوب��ی را به 
نمای��ش نمی گذارن��د بنابراین این 
پرسش پیش می آید که چرا توسعه 
ممکن و میس��ر نمی شود؟  یکی از 
پاس��خ ها می تواند این باشد: از همه 
امکانات و س��رمایه های جامعه که 
در مناط��ق مختلف وج��ود دارند، 
بهره گرفته نمی شود. اگر این نکته 
را بپذیریم آنگاه باید در پی پاس��خ 
به این پرس��ش باش��یم که چرا از 
ظرفیت های مناط��ق مختلف برای 
دس��تیابی به توس��عه بهره گرفته 
نمی شود. این نوشتار تالش می کند 
تا به این پرسش پاسخ داده و موانع 
توس��عه منطقه ای را مورد بررس��ی 
قرار دهد.  توس��عه ب��ه معنای عام و 
توس��عه منطقه ای در معنای خاص 
آن، ارتباط وس��یعی ب��ا جهت گیری 
سیاس��ی دارد. اینکه مبنای توس��عه 
چه باشد، از چه ظرفیت هایی استفاده 
شود، از کجا آغاز شود و به کجا ختم 
گ��ردد، آرمان ه��ای سیاس��ی نقش 
تعیین کننده ای خواهند داشت.  گاهی 

ب��رای یک نظام سیاس��ی، 
2توسعه در اولویت...
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تاثی��ر متقابل اقتصاد و محیط زیس��ت به واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل ش��ده، به  طوری 
 که سیاس��ت های اقتصادی بر محیط زیس��ت اثر می گذارند و در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات 
زیس��ت محیطی تاثیر می پذیرد. در این میان، ش��یوع کرونا باعث توجه بیش از پیش بشر به 
محیط زیست شده است. در واقع، هم ویروس کرونا و هم تغییر اقلیمی اهمیت بسزایی برای 

انسان پیدا کرده و اینکه پس از بحران کرونا چه سیاست هایی را بایستی در پیش گرفت.
در  این زمینه، کامیال کندیش، پژوهشگر دانشگاه هاروارد در »فایننشال تایمز« نوشت: »آیا 
می توانیم به عقب برگردیم و اوضاع را بهتر کنیم؟ تاکنون طرفداری از محیط زیس��ت تمایل 
داش��ته وقتی که اقتصاد وارد رکود می ش��ود رو به نقصان برود، اما حاال که به  نظر می ش��ود 
عالم گیری ویروس کرونا تا مدت ها ادامه خواهد داش��ت، چیزی باید در نگرش عمومی مردم 
تغییر کند. در یکی از تجمعات اخیر در بریتانیا، تظاهرکنندگان حمایت شدید خود را از اینکه 
برای قطع انتش��ار کربن، اقدامات دولتی بیش��تری انجام شود ابراز کرده اند. من شک دارم که 
چطور نمایندگان یک گروه از 108 نفر آدم می توانند کارهایی مثل دوچرخه سواری یا کاهش 
سرانه پرواز با هواپیما را به ثمر بنشانند، اما تجمعاتی با تعداد نفرات نزدیک به این رقم باعث 
اصالحات اجتماعی تاریخ سازی در ایرلند شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که اگر به مردم 
اجازه داده شود که درباره جزییات با یکدیگر برخورد داشته باشند )مثال شش هفته در تجمعات 
خود با کارشناسان سروکار داشته باشند( چنین اقداماتی می تواند سطح اتفاق نظر و اجماع را 

در میان مردم بسیار باال ببرد.
این کار می تواند به سیاستمداران نیز کمک بزرگی کند که می ترسند شعارهایی که می دهند 
و اهدافی که اعالم می کنند خیلی از قد رأی دهندگان باالتر باش��د. تظاهرات جلیقه زردها در 
پاریس در اصل از مالیات بر سوخت شروع شد و یادآور درگیری بین اهداف سبز زندگی کردن 
و حیات است، اما غیرممکن است که دایره را به شکل مربع درآورد. برای مثال، شما می توانید 
مالی��ات کربن را افزای��ش دهید و با این کار انتش��ار آن را کم کنید. کمیته تغییرات اقلیمی 
بریتانیا در آخرین گزارش خود استدالل کرده است که اکنون زمان بدی برای افزایش مالیات 
بر س��وخت نیست چون قیمت نفت پایین است، به خصوص اینکه اگر ما بخواهیم این درآمد 

حاصل از مالیات را دوباره در ایجاد مشاغل مربوط به انرژی های سبز سرمایه گذاری کنیم.
عالم گی��ری ویروس کرون��ا فرضیات دراین باره را برعکس ک��رد و همچنین مقیاس زمانی 
شتابنده دراین باره را معکوس ساخت. متخصصان محیط زیست انتظار داشتند که دور بعدی 
مذاکرات بر س��ر تغییرات اقلیمی در س��ازمان ملل که طبق برنامه باید در ماه نوامبر گذشته 
برگزار می ش��د، قدم بعدی پیشرفت در مقابله با تغییرات اقلیمی باشد، اما کووید�19 فرصت 
منحصربه فردی را به دس��ت داد، به  ویژه به اینکه آش��فتگی های اقتصادی که ویروس علتش 
بود کشورهای غربی را باز گرداند به جایی که بیشترین استفاده را از امکانات دولتی بکنند و 
دوباره یک دولت قدرتمند را به صحنه بیاورند که اراده اش این است که در کارها دخالت کند.

چه بخواهیم چه نخواهیم، وزرای خزانه داری کش��ورهای عضو س��ازمان ملل، برای دورانی 
که در پیش اس��ت، اوج گیری تقاضا را در اقتصادهای خود کنترل خواهند کرد. برخی از آنها 
همین حاال هم کمک های اقتصادی خود را به اهداف زیس��ت محیطی و سبز گسیل کرده اند. 
کاخ الیزه در فرانسه از شرکت ایر فرانس خواسته است که در قبال کمک هایی که دولت برای 
بقای این شرکت می کند، برای کاهش انتشار کربن توسط هواپیماهای جت خود اقدام کند و 
اهداف مشخصی را در نظر بگیرد. کانادا تقاضای صنعت نفت و گاز خود را برای اینکه از رعایت 
استانداردهای محیط زیستی کوتاه بیاید نپذیرفته و اصرار داشته است که هر کسب وکار بزرگی 
که می خواهد از کمک های دولتی بهره مند شود باید گزارش ساالنه اقلیمی خود را منتشر کند.

اکنون زمان این اس��ت که فرمان کاهش فعالیت هایی که باعث تغییر اقلیم می شوند صادر 
ش��ود. این کار اگر درست مدیریت شود راهی هوشمندانه است برای اینکه کسب وکارها وادار 
ش��وند روش ها و مسیرهای کارآمدتری را برای کاهش انتشار کربن اتخاذ کنند. بیش از هزار 
ش��رکت داوطلبانه چارچوب »اجبار به افش��اگری مالی مربوط به اقلی��م« را پذیرفته اند. این 
تعهدنامه انتش��ار کربن در محصوالت و عملیات ش��رکت ها را ردیابی و خطر اقلیمی زنجیره 
تأمین را ارزیابی می کند. البته در این مسیر، دولت ها باید مراقب این خطر باشند که مقابله با 
تغییرات اقلیمی دچار نوعی دگرگونی اساس��ی نشود: بنابراین آنها باید در برابر وسوسه اینکه 

بی��ش از اندازه قواع��د و مقررات برای جلوگیری از تغیی��رات اقلیمی بچینند مقاومت کنند. 
اتحادیه اروپا در تالش برای س��اختن رده بندی ش��رکت ها از نظر اقلیمی، با این خطر مواجه 
است که استانداردهای افشای اطالعات اقلیمی بیش از اندازه اداری ای درست کند که نه تنها 
به شرکت ها کمک نکند که مانع از انتشار کربن شوند بلکه باعث شود حتی اطالعات درستی 

هم که به درد تصمیم گیری ها می خورد ارائه نشود.
مس��ئله دیگ��ری که به وضعیت اضطراری خود نزدیک می ش��ود و باید ب��رای آن تدبیری 
اندیشید این است که اهداف بین المللی برای اینکه تا سال 2050 انتشار کربن به صفر برسد 
مبهم و نامعلوم است. بخشی از اقتصاد سوخت های فسیلی شاید زودتر از اینها نیز فعالیت های 
خود را مطابق استاندارد کرده باشند، چنانکه شرکت بریتیش پترولیوم در هفته های گذشته 
این مسئله را اعالم کرده است. دو ماه پیش، 300 شرکت آمریکایی که در مجموع ارزش شان 
11.5 تریلیون دالر بود از کنگره خواس��تند که از تغییرات سریع به سمت اقتصاد بدون کربن 
حمایت کند. جهان ش��اهد این وضعیت غیرعادی اس��ت که شرکت ها سریع تر از دولت ها در 
س��اختن ش��کل جدید بازار ظاهر ش��ده اند و به  طور حتم، پیش بینی های شورای بین دولتی 
سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی نشان می دهد که حتی محدود ساختن گرمایش زمان تا 
1.5 درجه س��انتی گراد تا سال 2050 هنوز می تواند نقشی در به هم ریختن اقلیم بازی کند. 
در پشت ماجرا، نوعی واقع گرایی روزافزون دیده می شود در این باب که کاهش شدید انتشار 
کربن در دوران قرنطینه شیوع ویروس کرونا سهم کمی در کل مسئله را مقیاسی بزرگ داشته 
است. طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، انتشار جهانی کربن در سال جاری کاهش پیدا کرده 
است، شاید در حدود 6درصد، اما دی اکسید کربن هنوز در حال اضافه شدن به جو زمین است.
تغییر اقلیم ش��اید 10 تا 15 سال گذشته برای بیشتر مردم پدیده ناآشنایی بود اما اکنون 
بیش��تر کشورهای جهان وقوع آن را پذیرفته اند و به همین دلیل برای کاهش تاثیرات آن در 
سال 2015 در قالب توافقنامه پاریس گردهم آمدند تا با انجام اقداماتی مانع گرم تر شدن زمین 
تا بیشتر از 1.5 درجه شوند. دانشمندان محیط زیست پیش تر پیش بینی کرده بودند که اگر 
کشورهای صنعتی تولید گازهای گلخانه ای »مهم ترین محصول صنایع و علت اصلی گرم شدن 
زمین« کاهش ندهند، دمای کره زمین تا پایان قرن، 2 درجه گرم تر خواهد ش��د. گرم ش��دن 
زمین منجر به نابودی ذخایر یخ قطب ها، ایجاد سیالب ها و تغییرات آب وهوایی شدید و حوادث 
زیست محیطی بسیاری خواهد شد که سرانجام آن مهاجرت میلیون ها نفر است که مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی فراوانی را بر کش��ورها تحمیل می کند. 12 دس��امبر 2015 در پاریس، 
معاهده ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بازش��دن گره ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و 
همچنین سرمایه گذاری در مسیر اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توسط 195 
کش��ور مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره 
زمین در این قرن زیر 2 درجه س��انتیگراد و همچنین ایجاد تالش برای محدودکردن دما به 
افزایش آن به زیر 1.5 درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. هدف 
بلندمدت توافق پاریس این بود که دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر به جای دو درجه، 1.5 
درجه سانتیگراد افزایش یابد، اما آمریکا که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و منتشرکنندگان 

کربن در جهان است،  چندی پیش از این توافق خارج شد.
تغییر اقلیم نیز مانند ویروس کرونا تهدیدی غیرقابل اجتناب است که اقدام جمعی می طلبد. 
گرده��م آوردن مردم و کس��ب وکارها برای اینکه از مقابله ب��ا تغییرات اقلیمی حمایت کنند 
گاهی وقت ها هدفی غیرمحتمل به نظر می رسد. اما قرنطینه و ماندن در خانه در دوران شیوع 
ویروس کرونا آگاهی تازه ای از اینکه زندگی بدون آلودگی بیشتر چطور می تواند باشد نصیب 
ما کرد. آنچه بدان کمتر پرداخته شده این است که مردم با میل و رغبت پاسخ مثبت دادند 
به محدودیت هایی که برای دوران ش��یوع ویروس در کش��ورها و شهرها اعمال شد و می توان 
پیش بینی کرد که رأی دهندگان برای اعمال محدودیت های منجر به کاهش انتشار کربن نیز 

موافقت خود را نشان خواهند داد.
بحران محیط زیستی همین حاال هم به مرحله ناگواری رسیده است. دولت ها همان طور که 
در مواجهه با کرونا اقدام کردند، باید این فرصت را نیز غنیمت بشمارند و شجاعانه تر با تغییرات 

اقلیمی مقابله کنند.«

کووید-19 چه بر سر دنیای ما خواهد آورد؟

دنیای سبزتر پساکرونا

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه



»دولتمرد پیر در نخستین سال زمامداری اش به یکی از شاخص ترین 
ش��خصیت های سیاسی جهان در صحنه سیاست بین المللی مبدل شد. 
ش��هرت جهانی او نه به خاطر اینکه بهتری��ن یا بدترین یا نیرومندترین 
دولتمرد جهان بود حاصل ش��د، بلکه بیشتر به خاطر این بود که صعود 
س��ریع او از گمنامی به شهرت با بزرگ ترین جنجال های سیاسی همراه 
گردی��د. ای��ن اعجوبه پیر با ش��یوه غیرعادی و ش��گفت انگیز خود یکی 
از ژرف تری��ن و پیچیده ترین مس��ائل زمان خ��ود را پدید آورد. این مرد 
ش��گفت انگیز، محمد مصدق، نخست وزیر ایران و مرد سال است. او بود 
که داس��تان نفت را به یکی از قصه های شهرزاد تبدیل نمود.« )چالشی 

از شرق، مجله تایم، ۷ ژانویه 1952(
در ش��صت و هفتمین سال از کودتای تلخ 28 مرداد، وضعیت جامعه 
ایران بیش��تر از هر زمان دیگری به س��ال های ابتدای دهه 30 ش��بیه 
است. نفت و تحریم بیشترین نسبت را بین ما و آن برهه پرماجرا برقرار 
می کند و تجربه تاریخی دولت مصدق بیش��تر از قبل به تجربه زیس��ته 
ما نزدیک می ش��ود. آناتومی اقتصاد سیاس��ی ایران کماکان در واپسین 
سال از قرن شمسی شبیه ارثیه تاریخی به ما رسیده و کیک اقتصاد در 

تنگنای کرونا و تحریم، کوچک تر و الغرتر از همیشه به نظر می رسد.
در ای��ن بین، چند هفته ای اس��ت که فضای عموم��ی جامعه متأثر از 
وعده »گش��ایش اقتصادی« دولت اس��ت و طرح پیش ف��روش نفت در 
مواجهه موافقان و منتقدان به مهم ترین موضوع روز اقتصاد ایران تبدیل 
شده است. جالب است که طرح فروش اوراق مشارکت نفتی یا به تعبیر 
س��اده تر، همان پیش فروش نفت در ش��رایط حاضر ش��باهت زیادی به 
اوراق قرضه ملی دوره مصدق دارد. در وانفس��ای تحریم ایران از س��وی 
انگلس��تان به واسطه ملی ش��دن صنعت نفت، دولت مصدق در تنگنای 
شدید درآمدی قرار داش��ت و به همین دلیل بحث اقتصاد منهای نفت 
سرلوحه دولت او قرار گرفت. درست مثل حاال که با تحریم های آمریکا، 
ام��کان فروش و ص��ادرات نفت ایران به کمترین حد ممکن رس��یده و 
دولت روحانی از بودجه بدون نفت و فروش اوراق مشارکت نفتی سخن 

می گوید.
دوگانه موهبت یا نفرین نفت در ادبیات اقتصادی

بی تردید در نگاه نخس��ت، نف��ت یک موهبت اس��ت، آنچه »بیش از 
آنکه به اتومبیل ها و هواپیماها سوخت رس��انی کند، قدرت های نظامی، 
خزانه های ملی و سیاس��ت های خصمانه بین الملل��ی را تقویت می کند. 
نف��ت تعیین کننده حال خوب، امنیت ملی و قدرت نظامی برای آنهایی 
اس��ت ک��ه این منبع حیات��ی را در تص��رف دارند و آنها ک��ه ندارند در 
وضعیت��ی برعکس قرار گرفته ان��د.« )رابرت ابل، عض��و مرکز مطالعات 
بین المللی و اس��تراتژیک( اما در مقاب��ل این انگاره، نفت یک نفرین هم 
اس��ت، به خصوص در کشورهای جهان سوم و با منابع طبیعی گسترده 
که رش��د اقتصادی پایین و اندکی دارند. ای��ده ای که اولین بار با عنوان 
»نفرین منابع طبیعی« توس��ط ریچارد اوتی در دهه 90 میالدی مطرح 
شد و او در کتابش توضیح داد که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی 
نمی توانند از ثروت ش��ان در جهت شکوفایی اقتصادش��ان بهره ببرند و 
چگونه وجود منابع طبیعی می تواند بال باشد تا برکت. همچنین در کنار 

»نفری��ن نفت«، عارضه دیگری که در اقتصادهای نفتی مورد توجه قرار 
گرفته، »بیماری هلندی« اس��ت. این پدیده اولین بار در هلند مشاهده 
ش��د و در سال 19۷۷ از س��وی مجله »اکونومیست« در توصیف رکود 

بخش صنعتی هلند پس از کشف گاز طبیعی به کار رفت.
ف��ارغ از قضاوت و ارزش گذاری درب��اره دوگانه موهبت یا نفرین نفت، 
رخدادهای سیاسی و اقتصادی زیادی از نفت تأثیر گرفته اند و در مقابل 
ب��ر آن تأثیر گذاش��ته اند. این طالی س��یاه بوده ک��ه در طول دهه های 
گذش��ته بیشترین کشمکش را در س��طح جهان پدید آورده و از هیتلر 
تا صدام، وسوس��ه جنگ و غارت را در قرن بیس��تم برانگیخته است. در 
ایران کتاب چهار جلدی »خواب آشفته نفت« نوشته محمدعلی موحد، 
ناظر بر همین نقش تحول س��از نفت در فرآیند توس��عه ایران است و به 
خوبی نشان می دهد که نفت در تاریخ معاصر ایران چه تاثیر زیاد و چه 
نقش تاریخ س��ازی داش��ته و این تاثیر و تاریخ سازی به چه اندازه آشفته 
و بزرگ بوده است. جایگاه این کتاب در تاریخ نگاری معاصر ایران، ویژه 
و بی بدیل اس��ت و کمتر اثری بوده ک��ه بدون قضاوت از دریچه نفت به 

روایت حوادث تاریخ معاصر نشسته باشد.
عملکرد دولت های نفتی در گذار تاریخ معاصر

از همان بدو اکتش��اف نفت، طالی س��یاه جزو جدایی نشدنی اقتصاد 
ایران ش��ده اس��ت. از دوره اکتش��اف نفت، دوره بهره برداری آن توسط 
انگلس��تان، دوره ملی ش��دن صنعت نفت، دوره درآمد سرشار نفتی در 
ابتدای ده��ه 50 و درنهایت دوره تحریم های نفتی در س��ال های اخیر 
هم��واره بخش قاب��ل توجهی از تحوالت سیاس��ی و  اقتصادی ایران به 
واس��طه نفت رقم خورده و طالی س��یاه بازیگر اصل��ی معادالت اقتصاد 

سیاسی بوده است.
در ای��ن گذار یکصد س��اله از ظهور طالی س��یاه، گرچه ش��اید نفت 
هیچ وقت بر سر سفره خانواده های ایرانی حاضر نبوده، اما همیشه سایه 
آن بر معیش��ت ایرانی سنگین بوده اس��ت. گاهی با افزایش قیمت نفت 
و به  دنبال آن، افزایش درآمدهای نفتی، دولت ها دس��ت به پول پاش��ی 
می زدن��د و گاهی با کاه��ش قیمت نفت و یا اعم��ال تحریم های نفتی، 
متحم��ل سیاس��ت های انقباض��ی و ریاضت اقتصادی می ش��دند. حتی 
»حساب ذخیره ارزی« و نمونه نهادی تر آن، »صندوق توسعه ملی« نیز 
نتوانست عملکردی کامال موفق و هدفمند در مدیریت درآمدهای نفتی 
داش��ته باشد )آنطور که فلسفه وجودی آن بوده است( و به جای صرف 
پول نفت در هزینه های جاری و روزمره دولت، آن را در زیرس��اخت های 

جامعه سرمایه گذاری کند.
با نگاهی به عملکرد دولت های گذش��ته، می ت��وان دریافت که برخی 
دولت ها با خوش اقبالی از امکان فروش راحت و بی دغدغه نفت برخوردار 
بودن��د و با افزایش قیمت نفت به درآمد سرش��ار و پیش بینی نش��ده ای 
دس��ت یافتند نظیر دولت احمدی ن��ژاد و س��ال های پایانی محمدرضا 
پهلوی. در س��وی مقابل برخی از دولت ها همچون دولت اول اصالحات 
با بداقبالی از درآمد سرش��ار نفتی بی نصی��ب ماندند و با کاهش قیمت 
جهانی نفت در تنگنای ش��دید درآمدی قرار گرفتند. در مرتبه سوم نیز 
برخی از دولت ها با بیشترین بداقبالی ممکن مواجه شده و فقر درآمدی 
آنها نه به واس��طه کاهش قیمت نفت بلکه تحریم نفتی و فقدان امکان 

فروش و صادرات نفت صورت گرفت. 
دول��ت مصدق و دول��ت روحانی )پ��س از خروج آمری��کا از برجام(، 

ش��اخص ترین این دولت ها هستند و جالب اینجاس��ت که هر دو نیز از 
س��رمایه اجتماعی و پشتوانه سیاس��ی برخوردار بوده اند. دولت مصدق 
به واس��طه نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و دولت روحانی به واس��طه 
تواف��ق برجام هر کدام اوجی سیاس��ی را در دوره خ��ود تجربه کردند، 
اما چندی نگذش��ت که دوره عسرت و تنگدس��تی با اعمال تحریم های 
خارجی فرا رسید. انگلستان با ملی شدن صنعت نفت ایران، تحریم های 
نفت��ی را علیه دولت مص��دق برقرار کرد و آمریکا با خ��روج یکجانبه از 
برج��ام، تحریم های همه جانبه ای را علی��ه اقتصاد ایران و دولت روحانی 

تحمیل نمود.
درس های دولت مصدق برای اقتصاد امروز ایران

با این چش��م انداز تاریخی، س��والی که مطرح می ش��ود، این است که 
راهب��رد اقتص��اد منهای نف��ت در دوره 2۷ ماهه دول��ت محمد مصدق 
چگون��ه می تواند ب��ه کار اقتصاد ام��روز ایران بیاید؟ مص��دق به عنوان 
نخس��ت وزیر ایران پس از خلع ید انگلس��تان از نف��ت ایران و با اعمال 
تحریم ه��ا و عدم امکان فروش نفت، رو به س��وی مناب��ع داخلی آورد، 
واردات را مدیریت کرد و معامله پایاپای را گس��ترش داد، کش��اورزی را 
احیا ک��رد و ایران برای اولین بار صادرکننده گندم ش��د، از هزینه های 
بی ش��مار دولت کاست، مخارج س��لطنت را کم کرد و اوراق قرضه ملی 
منتش��ر کرد. این اوراق قرضه قرار بود در چهار مرحله منتش��ر شود، اما 
تنها در یک مرحله انجام ش��د. با اینکه طبقه مرفه و طرفدار س��لطنت 
چندان تمایلی به یاری دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر 
از نرخ بهره رس��می و غیررسمی بازار بود، اما عمده بازاریان و همینطور 
طبقه متوسط جامعه این اوراق را خریداری کردند، چنانکه می توان این 
دوره را ج��زو معدود برهه هایی در تاریخ معاص��ر قلمداد کرد که مردم 

ایران واقعا در اقتصاد مشارکت داشته اند.
البته رجوع مصدق به اقتصاد داخلی در شرایطی بود که او نمی توانست 
از کش��ورهای خارجی وام بگیرد. در واقع، اقتصاد منهای نفت برای وی 
انتخ��اب نبود، بلکه تقدیر بود. از یکس��و آمریکا حاض��ر نبود بدون حل 
مناقش��ه نفتی ایران و انگلس��تان هیچ وامی به مصدق دهد و از س��وی 
دیگر ش��وروی نیز زیر ب��ار پرداخت بدهی جنگ جهان��ی دوم به ایران 
نمی رفت. در هر حال، نتیجه راهبرد اقتصاد منهای نفت مصدق آن بود 
که به تعبیر خود او، »روزی هم که دولتش س��قوط کرد، وجهی معادل 
800 میلیون ریال نقد و حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنس��ی 

وجود داشت که دولت بعد از آن استفاده نمود.«
با وجود همه دشواری ها اما مهمترین عاملی که باعث موفقیت نسبی 
مصدق در بزنگاه تاریخ ش��د، سرمایه اجتماعی او بود که بر پایه اعتماد 
بین دولت و ملت در جریان ملی ش��دن صنعت نفت ش��کل گرفته بود، 
چنانکه برخ��ی از مورخان و تاریخ نگاران به این رخداد نام »مش��روطه 
دوم« داده اند و آن را دومین دستاورد مدنی جامعه ایران پس از انقالب 
مش��روطه به شمار می آورند. به نظر می رسد تجربه موفق دولت مصدق 
در اداره 2۷ ماهه کش��ور می تواند من��ادی دولت حاضر در ادامه راهبرد 
اقتصاد منهای نفت باشد. از آنجا که مصدق محبوبیت زیادی به واسطه 
ملی ش��دن صنعت نفت در بین مردم داشت، با فروش اوراق قرضه ملی 
کوش��ید دخل و خرج مملکت را مدیریت کن��د؛ راهبردی که به تازگی 
از س��وی دولت دوازدهم نیز در پیش گرفته شده و اما و اگرهای فروش 

اوراق مشارکت نفتی به بحث روز جامعه تبدیل شده است.

بازخوانی آموزه های دولت مصدق در عبور از تحریم نفتی و راهبرد اقتصاد منهای نفت

خواب آشفته اقتصاد نفتی

نشریه »تایم« در دی 1330 نخست وزیر ایران را به عنوان مرد سال 
1951 انتخاب کرد و از مصدق به عنوان »جورج واش��نگتن ایران« نام 
برد و همزمان او را »جادوگر پیر، فرصت طلب و متعصب« نامید. مصدق 
ای��ن عنوان را در رقابت با دوایت آیزنهاور، وینس��تون چرچیل و جوزف 

استالین به دست آورد.
گ��زارش »تایم« نمون��ه خوبی از نگاه مطبوع��ات غربی به مصدق در 
روزهای پرحادثه دهه 30 اس��ت، رویکردی که همانند دولت دموکرات 
ه��ری ترومن، گاه به ایران از منظر تحوالت جنگ س��رد نگاه می کرد و 
گاه بر ارزش هایی مانند استقالل طلبی و استعمارستیزی استوار می شد.
به گفته اس��تیون کینزر، نویس��نده کتاب »همه مردان شاه«، مصدق 
ب��رای مطبوع��ات آمری��کا فردی قاب��ل احترام ب��ود ک��ه درک رفتار و 
ش��خصیتش مشکل می نمود: »برای رس��انه ها مصدق شخصیت غریبی 
بود، چراکه مثل ما نبود. نچسب و غیرمنطقی بود. هنگام سخنرانی هایش 
احساساتی می شد، اشک می ریخت و گاهی از حال می رفت. برای همین 
مس��خره می شد. ممکن اس��ت که در ایران این هیجانات بیانگر صداقت 
باشد ولی در اینجا به معنای جنون تلقی می شد. نیوزویک او را متعصِب 

غشی نامید.«

بررسی صدها ش��ماره از روزنامه های آمریکا نشان می دهد در ابتدا با 
دی��د مثبتی به رخدادهای ایران ن��گاه می کردند. هنگامی که مصدق به 
نخست وزیری رس��ید، »نیویورک تایمز« او را دش��من بیگانگان نامید 
و وی را ب��ا آزادیخواهانی چون توماس جفرس��ون از بنیانگذاران آمریکا 
مقایسه کرد. به گفته کینزر، »تصویر دوستانه ای از مصدق ارائه می شد، 
مانند یک عموی پیری که ممکن است گاهی در باغ نباشد ولی در کل 

آدمی دوست داشتنی است.«
پ��س از وقایع 30 تیر 1331، نگاه مطبوعات آمریکا به ایران بیش��تر 
تحت تاثیر تحوالت جنگ سرد قرار گرفت. طولی نکشید که با پیروزی 
دوایت آیزنه��اور، نامزد جمهوریخواه، آمریکا و بریتانیا عملیات محرمانه 
خود را برای سرنگونی مصدق شروع کردند. روزنامه نگاران آمریکایی هم 
در گزارش ه��ای خود رد پای حزب ت��وده را در همه رخدادها می دیدند 
و می گفتن��د »کمونیس��ت ها در پی به دس��ت گرفتن ای��ران و نفت آن 

هستند.«
ملک��م برن، از نویس��ندگان کتاب »محمد مص��دق و کودتای 1953 
در ای��ران« این دوران را دوره خوبی ب��رای مطبوعات آمریکا نمی داند و 
می گوید: »دوره تیره ای برای رسانه های غربی بود چراکه پوشش خبری 

آنها از مصدق و کودتا دقیقا براس��اس تبلیغات س��ی آی ای بود. یعنی 
می گفتند مصدق ثبات ندارد، ش��دیدا ضدبریتانیایی اس��ت، کشورش را 
ب��ه زباله دان تاریخ هدایت می کند و تنها نتیجه این وضع چیره ش��دن 

کمونیست هاست.«
خبرن��گاران آمریکای��ی، رخداده��ای 28 م��رداد را قی��ام نظامیان و 
هواداران ش��اه در برابر مصدق و حامیان سرخ او گزارش کردند. آنها در 
گزارش های خود به نقش نیروهای خارجی در برکناری مصدق اشاره ای 
نکردند. 10 روز قبل از کودتای 28 مرداد، مجله »نیوزویک« گزارش��ی 
چاپ کرد که خبر از چیره ش��دن کمونیست ها در ایران می داد. در این 

گزارش ادعا شده بود که مصدق در حال معامله با شوروی است.
همچنین روزنامه »کریستین ساینس مانیتور« پس از شکست مرحله 
نخست سرنگونی مصدق، از نقش حزب توده در تحکیم موقعیت او خبر 
داد. مجله »تایمز« نیز دو روز پیش از سقوط دولت مصدق، او را با هیتلر 
و اس��تالین مقایسه کرد و نخس��ت وزیر ایران را »دشمن دموکراسی« و 
»هوادار شوروی« نامید. »وال استریت ژورنال« نیز سرنگونی مصدق به 
وس��یله زاهدی را عطیه ای برای غرب عنوان کرد و »نیویورک تایمز« و 

»واشنگتن پست« هم آن را عامل آسودگی خاطر غرب خواندند.

رسانه های غربی مصدق را چگونه نشان می دادند؟

از آزادیخواه تا متعصب پیر

یادداشت

حلقه مفقوده برنامه توسعه

 نگاهی انتقادی به برنامه ریزی توس��عه در چند دهه گذشته نشان می دهد، 
توس��عه تبدیل به امری ناممکن و دس��ت نیافتنی در جامعه ایران شده است، 
بدین معنا که تمامی شاخص های توسعه، وضعیت مناسب و خوبی را به نمایش 
نمی گذارند بنابراین این پرس��ش پیش می آید که چرا توسعه ممکن و میسر 

نمی شود؟ 
یکی از پاسخ ها می تواند این باشد: از همه امکانات و سرمایه های جامعه که در 
مناطق مختلف وجود دارند، بهره گرفته نمی شود. اگر این نکته را بپذیریم آنگاه 
باید در پی پاسخ به این پرسش باشیم که چرا از ظرفیت های مناطق مختلف 
برای دس��تیابی به توسعه بهره گرفته نمی ش��ود. این نوشتار تالش می کند تا 

به این پرسش پاسخ داده و موانع توسعه منطقه ای را مورد بررسی قرار دهد. 
توسعه به معنای عام و توسعه منطقه ای در معنای خاص آن، ارتباط وسیعی 
با جهت گیری سیاسی دارد. اینکه مبنای توسعه چه باشد، از چه ظرفیت هایی 
استفاده شود، از کجا آغاز شود و به کجا ختم گردد، آرمان های سیاسی نقش 

تعیین کننده ای خواهند داشت. 
گاهی برای یک نظام سیاسی، توسعه در اولویت قرار دارد، در نتیجه تمامی 
اجزای نظام در جهت رس��یدن به توسعه عمل می کنند، اما در برخی دیگر از 
نظام های سیاسی، توسعه حداکثر وسیله ای است که امکان رسیدن به اهداف 
دیگر را مهیا می س��ازد. برای نمونه اگر آرمان سیاس��ی یک حکومت، تقویت 
ایدئولوژی های دینی، سیاس��ی، هویت ملی و ناسیونالیسم باشد و از توسعه به 
مثابه ابزاری درجه دوم برای نیل به این اهداف بهره ببرد آنگاه ممکن اس��ت 
فرآیند توسعه با اختالل مواجه شود. این اختالل زمانی دوچندان می شود که 
هویت ملی، ناسیونالیسم یا ایدئولوژی های مختلف، تنوع موجود در جامعه را 
نادیده بگیرند. برجسته سازی و برساختن هویت ملی و ناسیونالیسمی که تنوع 
و تکثرهای اجتماعی را مبنای خود قرار ندهد، از دو جهت می تواند برای توسعه 

مانع ایجاد کند.
نخس��ت اینکه از نتایج ناخواسته ناسیونالیسم تمرکزگرا، ظهور هویت های 
رقیب اس��ت، هویت هایی ک��ه در مقابل هویت مس��لط، مقاومت می کنند و 
برنامه های تمرکزگرایانه ناسیونالیسم را با ناکامی مواجه می سازند. ناسیونالیسم 
بیش از هر چیز خود را دشمن واگرایی نشان می دهد و به شیوه های مختلف 
تالش می کند هویت مطلوب خویش را در میان آحاد جامعه برقرار و مس��لط 
سازد، از این رو اگر با هویتی رقیب و مقاومت آن روبه رو شود، به احتمال زیاد از 
توسعه به  عنوان ابزار فشار استفاده می کند تا مقاومت هویتی را در هم بشکند. 
برنامه های توس��عه در این حالت از مرکز و به وس��یله کارشناسانی تدوین 
می ش��ود که نیازهای مرکز را در اولویت ق��رار می دهند، قرائت خاص خود را 
از توس��عه دارند و احتماالً با نیازها و وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم آشنا 
نیستند، به همین دلیل در دستیابی به توسعه توفیق چندانی کسب نمی کنند. 
نکته دوم اینکه هر منطقه فرهنگی و جغرافیایی واجد ظرفیت های منحصر 
به فرد خود اس��ت که اگر پرورش یابند و برنامه ریزی درس��تی اعمال ش��ود، 
می توانند راه رس��یدن به توس��عه را هموار س��ازند. هراس از واگرایی، دخالت 
ایدئولوژی و عوامل غیراقتصادی در اقتصاد از یک س��و و تمرکزگرایی از سوی 
دیگر موجب می ش��ود بسیاری از پتانسیل های موجود در جامعه و مزیت های 
نس��بی مناطق مختلف نادیده گرفته ش��وند و هزینه های فراوانی بر اقتصاد و 

فرآیند تولید وارد شود.
در یک واحد ملی، اگر محدودسازی امر توسعه براساس ایدئولوژی یا هویتی 
خاص صورت پذیرد و نیازها و استعدادهای مناطق مختلف در نظر گرفته نشود، 
توسعه محقق نخواهد شد. اصوالً برخالف توسعه، این توسعه نیافتگی است که 
از منطقه ای به منطقه دیگر س��رایت می کند و در نهایت مسائل خود را حتی 
به مناطق توس��عه یافته نیز منتقل می کند. این انتقال به شیوه های گوناگون 
صورت می پذیرد: ممکن است با برجسته شدن هویت های مقاومت، هویت ملی 
تضعیف ش��ود و واگرایی رواج یابد، مهاجرت از مناطق توسعه نیافته به مناطق 
برخوردار از توسعه نیز ممکن است جمعیت های عظیمی را در حاشیه شهرها 
س��اکن کند و شاخص های توس��عه را با چالش اساسی مواجه سازند، احتمال 
دیگر آن اس��ت که س��رمایه اجتماعی برون گروهی فرس��وده شود و در مقابل 
سرمایه اجتماعی درون گروهی تقویت گردد که این امر می تواند در اموری چون 

انتخابات، نتایجی غیردموکراتیک حاصل شود.
در ایران ش��اید به جرأت بتوان گفت بخش هایی از قانون اساسی مشروطه 
بیشترین نزدیکی را با اصول و ارزش های دموکراسی دارد که در سال های بعد 
تحت تأثیر ایدئولوژی های دینی و ناسیونالیس��تی از قانون اساسی حذف یا به 
فراموش��ی سپرده شدند.  قانون مربوط به انجمن های ایالتی و والیتی یکی از 
آن بخش هاس��ت که تقریبا هرگز جامه عمل نپوشید، در حالی که اجرای آن 
به معنای به رسمیت شناختن جنبه های تنوع و تکثر موجود در جامعه ایران 
و تمرکززدایی از قدرت اس��ت. در واقع، تمرکزگرایی موجب شده تنوع قومی، 
مذهبی و جنسیتی کشور به جای آنکه به فرصتی برای توسعه و تجربه متفاوت 
زیس��تن و درک جهان تلقی ش��وند به مبنایی برای نابرابری و تبعیض تبدیل 

گردند که هرگونه برنامه توسعه را با ناکامی مواجه می سازد. 
برخالف برخی نظریه های توسعه که معتقدند فرهنگ توسعه، قابلیت تراوش 
و سرایت به جوامع توسعه نیافته را دارد، واقعیت این است که نتایج و پیامدهای 
عینی توسعه نیافتگی به سادگی قابلیت انتقال به جوامع توسعه یافته را دارند و 

می توانند برای برنامه های توسعه چالش جدی ایجاد کنند. 
وی��روس کرونا که در ماه های اخیر تمام جه��ان را درنوردیده، نمونه خوب 
و جالبی اس��ت که نشان می دهد نمی توان به تنهایی به توسعه اندیشید و به 
صورت انحصاری از فواید آن بهره مند ش��د. تخریب محیط زیس��ت، بیکاری، 
خشونت و آسیب های اجتماعی نیز مانند کرونا به سادگی هرچه تمام تر مرزها 

را درمی نوردند و کشورهای توسعه یافته را دچار مشکل می کنند. 
سیاست های تمرکزگرایانه در ایران از آن رو توسعه منطقه ای را نادیده گرفته 
اس��ت که مناطق مختلف ایران هر کدام به دلیلی، تهدید تلقی شده است، در 
نتیجه نگاه امنیتی بر برنامه های توس��عه س��ایه افکنده است، بدین گونه که 
حاش��یه های ایران از داشتن امکانات و حضور در مدیریت کالن کشور محروم 
گش��ته اند و آنچه به عنوان هدف توسعه تعریف شده عمدتاً در مرکز کشور به 
مرحل��ه عمل درآمده اند. نتیجه عملی این برنامه ها نه تنها توس��عه در مناطق 
مرکزی کش��ور نبوده بلکه انتقال معضالت مناطق توسعه نیافته به مرکز را به 
همراه داش��ته است. حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و مهاجرت از شهرهای 
محروم به کالنشهرها، نمونه بارزی از انتقال مسائل ناشی از توسعه نیافتگی به 

مناطق برخوردار است. 
توسعه منطقه ای بدان معناست که واحد ملی و حتی جهانی را به مثابه یک 
سیستم در نظر گرفت تا هر تغییر و تحولی که در یک جزء صورت می پذیرد 
بر اجزای دیگر مؤثر واقع شود. حال اگر حضور هویت های دیگر پذیرفته نشود 
و در برنامه های توس��عه لحاظ نگردد، از آنچه تحقق خواهد یافت چیزی جز 

»توسعه توسعه نیافتگی« نصیب جامعه نخواهد شد.   
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فرصت امروز: چند روزی اس��ت که ش��اخص کل بورس روند کاهشی 
ب��ه خود گرفته اس��ت و همزمان با افت ش��اخص بورس ته��ران، تقاضا 
برای خرید مس��کن در پایتخت افزایش یافته اس��ت، آنچه که می توان 
از آن ب��ا عنوان »االکلنگ بورس و مس��کن« نام ب��رد. آخرین خبرها از 
مش��اوران امالک نشان می دهد که تقاضا برای خرید خانه افزایش یافته 
است، چنانچه محمد مافی، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن 
ته��ران افزای��ش تقاضا برای خرید مس��کن در پایتخ��ت را تایید کرد و 
گفت: »س��رمایه گذارانی که در بورس سود باالیی کسب کرده اند، برای 
حفظ ارزش دارایی های خود به بازار مس��کن روی آورده اند.« مشاوران 
ام��الک در تهران نی��ز گفته اند که تقاضا برای خری��د ملک در روزهای 
گذشته افزایش یافته و »حجم معامالت به ویژه در مناطق شرق و غرب 
پایتخت بیشتر شده است.« همزمانی افزایش معامالت مسکن در تهران 
و تشکیل صف فروش در تاالر سرمایه می تواند ارتباط میان افت شاخص 
و خروج بخش��ی از س��وداگران از بازار سرمایه و کوچ آن به بازار مسکن 
را تایید کند. این در حالی اس��ت که قیمت مس��کن در ماه های گذشته 

همچنان روند افزایشی داشته اما شیب آن کاهش یافته است.
قبض مالیات خانه های خالی کی صادر می شود؟

آخرین خبرها همچنین نش��ان می دهد ک��ه صاحبان خانه های خالی 
باید منتظر صورت حس��اب های مالیاتی خانه های ش��ان باشند. وزیر راه 
و شهرس��ازی چن��دی قبل اعالم ک��رد که قبوض مالیات��ی این خانه ها 
در تابس��تان صادر خواهد ش��د و س��ازمان امور مالیات��ی در مورد آنها 
تصمیم گیری خواهد کرد. محمد اس��المی البت��ه موضوع مهمی را هم 
بیان کرده است: »بخشی از مالکیت خانه های خالی متعلق به مؤسسات 
و صندوق های س��رمایه گذاری اس��ت که آنها نیز باید به س��ازمان مورد 

مالیاتی پاسخگو باشند.«
طبق آخرین سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن کشور )در سال95( 
2.5میلیون واحد مسکونی خالی )بیش از 500 هزار در تهران( در کشور 
وجود دارد که کارشناس��ان معتقدند در چهار س��ال گذشته با توجه به 

تحوالت اقتصادی و رشد قیمت مسکن تعداد آنها افزایش  یافته است.
از س��ال گذشته موضوع مالیات خانه های خالی مطرح شد و درنهایت 
در ماه ه��ای ابتدایی امس��ال با افزایش عجیب اجاره بها از س��وی دولت 
و گروه��ی از نمایندگان مجل��س پیگیری و به عنوان ط��رح دوفوریتی 
ب��ه مجلس ارائه و تصویب ش��د. بنا بر ماده  واح��ده این طرح، ماده 5۴ 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم به این ترتیب اصالح ش��د: »مالکان هر 
واحد مس��کونی واقع در کلیه شهرهای باالی یک صد هزار نفر جمعیت 

که به اس��تناد س��امانه ملی امالک و اسکان کش��ور موضوع تبصره )۷( 
م��اده )169( مکرر این قانون، در هر س��ال مالیات��ی درمجموع بیش از 
چهار ماه به عنوان خانه خالی شناس��ایی ش��وند، ب��ه ازای هر ماه بیش 
از زم��ان مذکور، بدون لحاظ معافیت ه��ای تبصره )11( ماده )53( این 
قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره 
می ش��ود به این ترتیب که باید در س��ال اول- معادل شش برابر مالیات 
متعلقه؛ س��ال دوم- معادل 12 برابر مالیات متعلقه و در س��ال سوم به 
بع��د- معادل 18برابر مالیات متعلقه مالیات بپردازند.« بنابر این مصوبه: 
»واحدهای نوس��از پس از 12 ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از 18 
ماه از پایان مهلت اتمام عملیات س��اختمانی مندرج در پروانه س��اخت 
موضوع ماده )100( قانون ش��هرداری مصوب 11 تیر 13۴۴ مش��مول 

مالیات موضوع این ماده می شوند.«
بع��د از ای��ن مصوبه وزیر راه  و شهرس��ازی خبر از راه اندازی س��امانه 
مل��ی امالک داد و اعالم کرد پیش از اتمام فصل جابه جایی مس��کن در 
تابستان99، شناس��ایی خانه های خالی به اتمام برسد و قبوض مالیاتی 
این خانه ها نیز صادر ش��ود. حاال بعد از گذش��ت چند ماه وزیر راه خبر 
از پایان مأموریت شناس��ایی خانه های خالی و دسترس��ی سازمان امور 
مالیاتی به اطالعات این سامانه داده است تا قبض های مالیاتی برای این 
خانه ها صادر ش��ود. درواقع وزارت راه ت��وپ گرفتن مالیات از خانه های 
خالی را از این به بعد در زمین سازمان امور مالیاتی انداخته و باید دید 
آنها از چه زمانی قانون را اجرا، قبض ها را صادر و برای مالکان خانه های 
خالی ارس��ال می کنند. البته وزارت راه و شهرس��ازی در شرایطی اعالم 
کرده اس��ت که خانه های خالی شناس��ایی  ش��ده اند که آمار جدیدی از 

تعداد آنها اعالم  نشده است.
افزایش انتقادها از سایت های خرید و فروش مسکن

از س��وی دیگر در چند روز گذش��ته انتقادها از س��ایت های خرید و 
فروش مس��کن افزایش یافته است و نقش مخرب و منفی این سایت ها 
موجب اعتراض فعاالن بازار مس��کن شده است. در این زمینه، مصطفی 
قل��ی خس��روی رئیس اتحادیه مش��اوران امالک گفت: اگر س��ایت ها و 
اپلیکیش��ن ها اجازه دهند هر ک��س هر قیمتی دل��ش می خواهد برای 
مسکن یا خودروی خود تعیین کند در واقع آب به آسیاب نوسان گیران 

می ریزند.
قلی خسروی در گفت و گو با مهر ادامه داد: یکی از دالیل اصلی تورم 
بازارهای ارز، طال، خودرو و مس��کن به اعالم مداوم قیمت ها برمی گردد. 
ب��ه خصوص که در این چهار حوزه، خرید و فروش های س��رمایه گذارانه 

مسیر بازار را تعیین می کند. اگر وب سایت ها و اپلیکیشن ها اجازه دهند 
هر کس هر قیمتی دلش می خواهد برای مسکن یا خودروی خود تعیین 

کند در واقع آب به آسیاب نوسان گیران می ریزند.
ب��ه گفته وی، بخش مس��کن ب��ه عنوان یک حوزه پیش��رو 30درصد 
اقتصاد کشور را دربر می گیرد و یک بازار مولد و اشتغال زاست. از طرف 
دیگر مس��کن نیاز اساسی خانوارهاست و همه باید تالش کنیم تا مردم 

بتوانند مسکن مناسب خود را تهیه کنند.
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور ب��ا اعالم اینکه از ریاس��ت 
کمیس��یون تخصصی امالک این اتاق کنار رفته اس��ت، گفت: هر کس 
ک��ه در این جایگاه ق��رار گیرد از او حمایت می کن��م؛ زیرا معتقدم باید 
یک فض��ای همدلی بین دولت، بخش خصوصی و مردم ایجاد ش��ود تا 
از ش��رایط جنگ اقتصادی که درگیر آن هستیم عبور کنیم. مسکن به 
عنوان یک کاالی اساس��ی نقش مهم��ی در زندگی مردم دارد، لذا ما به 
عنوان خانواده مش��اوران امالک الزم است از اقداماتی که به ایجاد تنش 

در بازار مسکن می انجامد بپرهیزیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با مشاوران امالک متخلف 
انجام می ش��ود نیز گفت: بازرسان ما مرتباً به دفاتر امالک سرکشی و با 
هر نوع تخلفی برخورد می کنند؛ زیرا حقوق متعاملین برای ما از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. در جدیدترین اقدام به دفاتر اعالم کرده ایم اگر 
قرارداد متناس��ب با کاربری ملک منعقد نش��ود، جواز کس��ب را باطل 
می کنیم. همچنین در صورتی که قرارداد صوری منعقد ش��ود پروانه را 

باطل و دفتر را پلمب خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره پیش بینی قیمت مس��کن در 
ماه های آینده گفت: وقتی درباره چش��م انداز بازار مسکن حرف می زنیم 
باید ش��رایط کلی اقتصاد را در نظ��ر بگیریم. روابط بین الملل، نرخ ارز و 
نوس��انات بازارهای موازی در بخش مسکن تأثیرگذار است. اگر سیاست 
خارجی به س��مت توافقاتی پیش برود می ت��وان به ثبات اقتصادی و به 
تبع آن ثبات قیمت مس��کن امیدوار بود. فعاًل از حدود یک هفته قبل، 
معامالت مس��کن مقداری کساد شده، زیرا مردم منتظر هستند تا نتایج 

گشایش اقتصادی اعالم شده از سوی مسئوالن را ببینند.
خسروی با تاکید بر اینکه نباید با برخی صحبت ها زمینه ایجاد تالطم 
در ب��ازار مس��کن را فراهم کنیم، گفت: هر ن��وع پیش بینی یا اظهارنظر 
درب��اره آین��ده بازار مس��کن از حساس��یت باالیی برخوردار اس��ت، لذا 
مصاحبه برخی اعضای صنف مش��اوران امالک درباره بازار مس��کن نظر 

شخصی آنهاست و طبیعتاً نمی تواند موضع اتحادیه تلقی شود.

به موازات روند کاهشی شاخص بورس، تقاضای خانه در پایتخت افزایش یافته است

االکلنگ بورس و مسکن
ارتباطات

با جابه جایی تولید تلفن همراه
باخت چین به برد هند تبدیل می شود

جدیدتری��ن مش��وق های هن��د ب��رای ج��ذب ش��رکت هایی که 
در ح��ال خروج از چین هس��تند به نظر موثر واقع ش��ده اس��ت و 
ش��رکت هایی ش��امل ش��رکای مونت��اژ سامس��ونگ الکترونیکس 
و اپ��ل برای س��رمایه گذاری در این کش��ور آس��یای جنوب��ی ابراز 
عالقه من��دی کرده اند. دول��ت نارندرا مودی، نخس��ت وزیر هند در 
مارس مش��وق هایی را اعالم کرد که شرکت هایی شامل شرکت های 
تولیدکننده محصوالت الکترونیکی را واجد پرداخت چهار تا ش��ش 
درصد از فروش تصاعدی آنها در پنج س��ال آینده می س��ازد. نتیجه 
این مشوق وعده ده ها شرکت برای 1.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
به منظور ساخت کارخانه های تولید گوشی در این کشور بوده است.

عالوه بر سامسونگ، شرکت های فاکسکان، ویسترون کورپ و پگاترون کورپ 
ابراز عالقه کرده اند. هند مش��وق های مشابهی را برای شرکت های داروسازی 
اعالم کرده و قصد دارد بخش های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد که شامل 
خودروس��ازی، منسوجات و تولید مواد غذایی است. طبق بررسی اخیر بانک 
استاندارد چارترد، اگرچه شرکت ها در بحبوحه تنش های آمریکا و چین و شیوع 
ویروس کرونا به دنبال متنوع کردن زنجیره تامین خود بوده اند، این موضوع 
به منزله س��ود بزرگی برای هند با وجود ارزان تر کردن فعالیت شرکت ها در 
این کشور نبوده است. ویتنام همچنان محبوب ترین کشور برای زنجیره تامین 
شرکت هاست و پس از آن کامبوج، میانمار، بنگالدش و تایلند قرار می گیرند. 
با این حال کاشیک داس، اقتصاددان هند دویچه بانک در این باره اظهار کرد: 
شانس معقولی وجود دارد که هند در میان مدت بتواند سرمایه گذاری تصاعدی 
زنجیره تامین را جذب کند. هدف از این برنامه افزایش س��هم بخش تولید 
هند در تولید ناخالص داخلی اس��ت. دولت هند انتظار دارد مشوق هایی که 
برای بخش الکترونیک در نظر گرفته است به تولید محصوالتی به ارزش 153 
میلیارد دالر در پنج سال آینده و ایجاد حدود یک میلیون شغل مستقیم و 
غیرمستقیم منتهی شود. به گفته نیلکانت میشرا از گروه کردیت سوییس، این 
امر 55 میلیارد دالر سرمایه گذاری بیشتر در پنج سال آینده به ارمغان می آورد 
و 0.5درصد به تولید اقتصادی هند اضافه می کند و می تواند باعث جابه  جایی 
10درصد از تولید جهانی تلفن هوشمند از چین به هند در پنج سال آینده 
شود. چنین اتفاقی دولت هند را به هدفش برای افزایش سهم بخش تولید 
در اقتص��اد از 15درصد فعلی ب��ه 25درصد نزدیک می کند. دولت مودی 
مالیات ش��رکت ها را به پایین ترین نرخ در آسیا رسانده و به دنبال جذب 
سرمایه گذاری های بیشتر در اقتصادی است که امسال به سوی نخستین 

رشد منفی خود در بیش از چهار دهه گذشته پیش می رود.

از التهاب بازار موبایل کاسته می شود
بازگشت آرامش به بازار تلفن همراه

ب��ازار تلف��ن همراه بعد  از چن��د ماه التهاب ک��ه عواملی همچون 
شیوع کرونا، تخصیص نیافتن ارز، دپو شدن تلفن همراه در گمرک، 
منتشر شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی 300 یورو بر 
آن تأثیر گذاش��ته بود، این روزها آرام آرام به س��مت آرامش نسبی 
می رود. به گزارش ایس��نا، در ماه های گذش��ته به دلیل مش��کالت 
مربوط  به کرونا و مشکالت تولید و از سوی دیگر، مشکالت واردات، 
قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، پس از آن نیز خبر 
محدودیت واردات موبایل با ارزش باالی 300 یورو مطرح شد که با 

گران شدن گوشی های پرچمدار گره خورد.
در این راس��تا و به نق��ل از انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبلت 
و ل��وازم جانبی ایران، رضا قربانی رئیس کمیس��یون س��اماندهی و 
تنظی��م بازار انجم��ن واردکنندگان موبایل گفت: بازگش��ت آرامش 
نس��بی به بازار تلفن همراه تابع دو چی��ز یعنی قیمت ارز و واردات 
روان )تخصیص ارز و ثبت سفارش( آن است و هم اکنون با همکاری 
وزارت صم��ت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
فعاالن بازار تلفن همراه مش��کالت تخصیص ارز و ثبت س��فارش ها 

رفع شده و به نوعی بازار به آرامش نسبی خود بازگشته است.
رئیس کمیسیون س��اماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان 
موبایل گفت: با تعامل و همفکری بین فعاالن و مس��ئوالن مربوطه، 
تصمیمات درستی گرفته و موجب شد تا کاال در بازار افزایش یابد و 
قیمت واقعی ش��ود به طوری که هم اکنون قیمت تلفن همراه باالی 
300 یورو و زیر 300 یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی 
وج��ود ندارد. این فعال بازار تلفن هم��راه با بیان اینکه قیمت تلفن 
همراه منطقی است، افزود: به جرأت می توانم بگویم که قیمت تلفن 
همراه نس��بت به س��ایر کاالها مانند لوازم خانگ��ی، صوت و تصویر 
مناس��ب تر و منطقی تر است بنابراین اگر کسی به دنبال خرید تلفن 
همراه اس��ت می تواند با خی��ال راحت بدون اینک��ه نگران افزایش 
قیمت باش��د، خرید خود را انج��ام دهد. قربانی با بی��ان اینکه اگر 
اتف��اق خاصی برای ارز نیفتد، ای��ن روند ادامه دار خواهد بود، گفت: 
افزایش قیمت به  دلیل کمبود کاال و نوس��ان ارز و تخصیص نیافتن 
آن ب��ود ولی با رف��ع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگش��ته 
است و ش��اهد کاهش 15درصدی قیمت در بیشتر مدل های تلفن 
هم��راه و کاهش 30 درصدی در برخی از مدل ها )که به دلیل دالل 
بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود( هستیم. وی از تخصیص ارز 
حاص��ل از صادرات به تلفن همراه ب��االی 300 یورو نیز خبر داد و 
گف��ت: هم اکنون بحث واردات تلفن همراه باالی 300 یورو به روال 
مس��افری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می یابد و منعی 
برای رجیس��تر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری 

نیز ارز تخصیص داده شده است.
رئیس کمیس��ون س��اماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان 
موبای��ل در ادامه گفت: البته میزان تقاضا ب��رای تلفن همراه باالی 
300 یورو در کشور کاهش یافته به طوری که میزان تقاضا در سال 
98، هشت و نیم درصد بود و امسال به 5درصد رسیده است بنابراین 
95درص��د واردات به تلفن همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد. این 
فعال بازار درباره میزان آمار واردات در سال جاری تاکنون نیز گفت: 
هنوز آمار س��امانه همتا در مردادماه اعالم نش��ده ولی تا 15 تیرماه 
امسال تقریباً جمع تعداد دستگاه های تلفن همراه وارداتی مسافری 
و تجاری 3 میلیون دس��تگاه بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل حدود 800 هزار دس��تگاه کمتر است ولی با ترخیص تدریجی 
500 هزار دس��تگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، 
پیش بینی می شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر 
وارد بازار تلفن همراه ش��ود و کس��ری 800 هزار دستگاهی که در 
بازار تلفن همراه پیش بینی می ش��ود نیز رفع ش��ده و ذخیره خوبی 

برای ماه های آینده حداقل تا مهرماه باشد.
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وزی��ر نفت درباره وضعیت پاالیش��ی ها در بورس گفت قیمت خوراک 
پتروش��یمی را کاهش دادیم و قیمت خوراک پاالیشگاه را اصالح کردیم 
که این موضوع باعث بهترشدن وضعیت این شرکت ها در بورس می شود.

بی��ژن زنگنه روز دوش��نبه در حاش��یه مراس��م امض��ای 13 قرارداد 
نگهداشت و افزایش تولید نفت در جمع خبرنگاران درباره طرح مجلس 
برای تغییر در س��همیه بندی بنزین نیز گفت: هنوز طرحی به دس��ت ما 

نرسیده و نمی توان روی فرضیات نظری داد.
به گزارش ایس��نا، زنگنه درب��اره اینکه آیا گش��ایش اقتصادی، طرح 
وزارت نف��ت بوده، ادامه داد: ایده را وزارت نفت نداده اس��ت. چارچوبی 
را ارائ��ه دادند تا وزارت نفت اعالم کند که آی��ا از نظر تکنیکال قابلیت 

اجرا دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه در ش��رایط فعلی طرح گش��ایش اقتصادی که 
مربوط به فروش قطعی نفت است با فروش اوراق اسالمی اشتباه گرفته 
می ش��ود، ادامه داد: پیش از این نیز اوراق اس��المی ب��رای تامین مالی 
طرح ها به فروش می رس��ید ام��ا طرح عرضه نف��ت پیش فروش قطعی 
موضوعی اس��ت که در جلسه سران قوا مطرح شده و هنوز نهایی نشده 
است. در این زمینه پیشنهادی دادیم که به مراحل بعدی رفته است. در 

هر حال هرچه که به وزارت نفت ابالغ شود، اجرا خواهیم کرد.
ب��ه گفته وی امروز برای صنعت نفت ایران روز مهمی اس��ت، زیرا در 
س��خت ترین تحریم ها امروز قراردادهایی ب��ه ارزش 1.5 میلیارد یورو با 
شرکت های ایرانی به امضا رسید که در استان های خوزستان، کهگیلویه 

و بویراحمد، فارس، بوشهر و هرمزگان اجرا می شود.

او با بیان اینکه 80درصد از تجهیزات موردنیاز در این طرح ها توس��ط 
سازندگان داخلی تامین می شود، افزود: فرصت های زیادی برای اشتغال 
ایران��ی ایجاد می کند. وزیر نفت با بیان اینکه برای توس��عه صنعت نفت 
منتظر خارجی ها نمی نشینیم ، افزود: از همین رو دسته سوم قراردادهای 

نگهداشت تولید تا پایان سال امضا خواهد شد.
وی عملک��رد اوپک در ماه های اخیر برای کنت��رل بازار نفت را موفق 
دانس��ت و افزود: با اقدامات و تصمیمات انجام ش��ده، قیمت نفت از 15 
دالر به ۴5 دالر در هر بشکه رسیده و تثبیت شده است. اینکه در آینده 

چه کاری انجام شود بستگی به شرایط بازار دارد.
او ب��ا بیان اینکه آمریکا ادعا کرده ک��ه محموله بنزین ایران را توقیف 
کرده اس��ت اما این در شرایطی است که اگرچه محموله ها از ایران رفته 
بود اما نه کشتی ها ایرانی بود نه محموله برای ایران بود، گفت: محموله 
بنزین ایران بود که به مش��تری فروخته شده بود و پول آن نیز دریافت 
ش��د. زنگنه گفت: در برنامه سند مصرف سوخت آینده کشور تا 1۴20 

سی.ان.جی را سوخت اصلی می دانیم.
وی با اش��اره به اعتراضات از سوی برخی کارگران صنعت نفت گفت: 
یک س��ری اعتراض��ات بود که مرب��وط به پیمانکاران دس��ت دوم نفت 
می ش��د، اما به عنوان وزی��ر نفت با قدرت می گوی��م از حقوق کارگران 

دفاع می کنم.
زنگن��ه همچنین در مراس��م امض��ای قراردادهای مرحل��ه دوم طرح 
نگهداش��ت و افزایش تولید نفت، گفت: در توسعه میادین نفتی منتظر 
خارجی ها نمی مانیم و اکنون در تمامی میادین مش��ترک بزرگ نفتی و 

گازی در ظرفیت تولید از همسایگان جلوتر هستیم.  
او با بیان اینکه رقابت در بازار تحول ایجاد کرده است و بازار رقابت به 
کس��ی رحم نمی کند، گفت: برای بقا به رقابت نیاز و برای رقابت نیاز به 
افزایش تکنولوژی است تا قیمت پایین آمده و کیفیت افزایش پیدا کند.  
وزیر نفت با بیان اینکه برای این کار در اولین گام با دانشگاه ها تعامل 
کردیم، افزود: در هفته های آینده ش��اهد امض��ای قراردادهای جدید با 

دانشگاه ها برای افزایش تولید خواهیم بود.  
او با بیان اینکه ش��رکت های اکتش��اف و تولید ی��ک رکن اصلی برای 
افزایش توانمندی در بخش افزایش ضریب بازیافت هستند، گفت: برای 
اجرای پروژه های باالدس��تی نفت چند طرح و تجربه داریم، قراردادهای 
بیع متقابل، س��نتی که همچنان اجازه داریم از آن اس��تفاده کنیم یکی 
از این نوع است. روش بعدی قراردادهای جدید نفتی است که در شکل 
مانند بیع متقابل بوده و عملکرد پیمانکار به میدان واگذار می شود و در 

بازپرداخت پیمانکار، موثر است.  
وزی��ر نفت با تاکید بر اینکه در چند ماه آین��ده قراردادهای جدید با 
ش��رکت های ایرانی اکتشاف و تولید به امضا می رسد که در صنعت نفت 
تحول به ش��مار می رود، تصریح کرد: روش دیگر برای توس��عه میادین 
نفتی، قراردادهایی است که امروز 13 مورد آن امضا می شود و مسئولیت 

مخزن برعهده ماست و قرارداد یکپارچه خواهد بود.  
او با اش��اره به اینکه اجرای این طرح ها یک پیام است مبنی بر اینکه 
در ش��رایط تحریم کار می کنیم، گفت: تحریم و بانیانش رفتنی هستند 

و ایران ماندنی است.

هنوز طرحی برای تغییر سهمیه بنزین به دست وزارت نفت نرسیده است

خبر مهم زنگنه درخصوص وضعیت پاالیشی ها در بورس

سه شنبه
28 مرداد 1399

شماره 1606



با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت راه بررسی شد

چالش های وام ودیعه مسکن
قائم مق��ام بانک مرکزی خواس��تار تس��ریع در روند رس��یدگی و 

پرداخت تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مش��کالت اجرایی طرح 
اعطای تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات )کمک ودیعه مسکن( 
در نشس��تی در تاری��خ 26 مردادم��اه 1399 با حض��ور دکتر اکبر 
کمیجان��ی قائم مقام رئیس کل بانک مرک��زی، محمود محمودزاده 
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی و نمایندگان 
بخش اعتباری بانک ها و موسس��ات اعتباری مورد بحث و بررس��ی 

قرار گرفت.
دکتر کمیجانی در این نشس��ت با اش��اره به گرانی  قیمت و اجاره 
مسکن و حمایت از مستأجران کم درآمد در شرایط دشوار اقتصادی 
تحمیل ش��ده بر کشور گفت: با تصویب س��تاد ملی مقابله با کرونا 
مقرر ش��د به گروه های ه��دف و خانوارها در زمینه ودیعه مس��کن 
مس��اعدت هایی انجام گی��رد بنابراین موضوع اعطای »تس��هیالت 
مرابح��ه خری��د کاال و خدم��ات« از مح��ل بخش��ی از منابع مالی 
اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزادش��ده ناشی از کاهش نرخ 
ذخیره قانونی و منابع ش��بکه بانکی در جلس��ه مورخ 11 مردادماه 
1399 س��تاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب ش��د. برای تهیه 
چارچوب اجرایی کار نیز تاکنون جلس��ات کارشناسی متعددی در 

این زمینه برگزار کرده ایم.
وی ادامه داد: روز 19 مردادماه توزیع بانکی در 15 بانک کش��ور 
انجام و س��همیه اس��تانی بانک ه��ا در این زمینه تعیی��ن و پس از 
هماهنگی با وزارت راه و شهرس��ازی، به همراه دس��تورالعمل طرح 

در روز 21 مردادماه به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.
کمیجان��ی درخصوص وثایقی ک��ه در این طرح از متقاضیان اخذ 
خواهد شد، گفت: برای تس��ریع در اعطای تسهیالت، از متقاضیان 
وثایق��ی نظیر گواهی کس��ر از حقوق، گواهی کس��ر از مس��تمری 
خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی)ره( و س��ازمان 
بهزیس��تی یا س��هام عدالت اخذ می ش��ود و همچنین برای س��قف 
تسهیالت بانکی موردنظر، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی یا ضامن 

برای پرداخت تسهیالت توسط بانک ها در نظر گرفته شده است.
قائم مقام بان��ک مرکزی تاکید کرد: با توجه به ش��رایط کنونی و 
مش��کالت اقتصادی که مردم عزیز را گرفتار کرده  است، از بانک ها 
و موسسات اعتباری خواستار این هستیم که با درک شرایط دشوار 
مردم، در اعطای این تس��هیالت مس��اعدت جدی به عمل آورند و 

اصل را بر سهولت انجام کار بگذارند.
مقام مسئول بانک مرکزی در پایان یادآور شد که در مرحله فعلی 
مهلت زمانی برای پایان این طرح، انتهای شهریورماه در نظر گرفته 
ش��ده است و چنانچه ضرورت داشته باشد، قابلیت تمدید یک ماهه 

فراهم می شود.
با عنایت به نکات و پیش��نهادهای مطرح ش��ده در جلسه، توافق 
شد کارگروهی موارد پیشنهادی و اصالحی را سریعاً بررسی کرده و 
اصالحات الزم را در دس��تورالعمل اجرایی طرح، اعمال و به بانک ها 

ابالغ کند.
همچنی��ن در این نشس��ت، محمود محمودزاده، معاون مس��کن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی، ضم��ن قدردانی از همکاری 
بانک مرکزی و ش��بکه بانکی در طرح تسهیالت مرابحه خرید کاال 
و خدمات، گفت: از آنجا که زمان بندی در اجاره مسکن بسیار مهم 
اس��ت و سررسید بیشتر اجاره نامه ها در فصل تابستان است، اعطای 

این تسهیالت نیز باید در فصل تابستان انجام گیرد.
وی افزود: در طرح اشاره شده بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر 
از طریق پیامک ثبت ن��ام کرده اند و ظرف کمتر از یک هفته پایش 
و کنترل اطالعات انجام گرفته اس��ت. تاکنون 26 هزار نفر به شبکه 

بانکی برای بهره مندی از این تسهیالت معرفی شده اند.

سکه در آستانه کانال 11 میلیون تومانی ایستاد
 افزایش قیمت دالر و یورو

در صرافی ها
بهای طال و سکه روز دوش��نبه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز، باز 
هم ش��اهد افزایش پرش��تاب قیمت بود و س��که تمام بهار آزادی با 
افزایش قیمت ۴30 ه��زار تومانی به بهای 10 میلیون و 930 هزار 
تومان معامله شد. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش 
۴50 هزار تومانی ب��ه ارزش 10 میلیون و 550 هزار تومان معامله 
ش��د. همچنین نیم سکه به بهای 5 میلیون و 350 هزار تومان، ربع 
س��که به قیمت 3 میلیون و 50 هزار تومان و هر قطعه س��که یک 
گرم��ی نیز با ارزش یک میلیون و ۷00 هزار تومان معامله ش��دند. 
ب��ازار طال هم ب��ا افزایش قیمت روبه رو ب��ود و یک گرم طالی خام 
18عی��ار به ارزش یک میلیون و 69 هزار تومان فروخته ش��د و هر 
مثق��ال طال نیز با قیمت ۴میلیون و 635 هزار تومان معامله ش��د. 
همچنین در بازار جهانی نیز انس ش��اهد افزایش قیمت پنج دالری 

بود و با قیمت یک هزار و 950 دالر مبادله شد.
بازار ارز نیز ش��اهد افزایش قیمت قاب��ل توجه ارزهای عمده بود. 
بر این اس��اس ف��روش هر دالر در صرافی ه��ای بانکی با قیمت 22 
ه��زار و ۴50 تومان و فروش هر یورو نیز ب��ا بهای 26 هزار و 600 

تومان انجام شد.
بهای خرید و فروش هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی افزایش 
550 تومانی را تجربه کرد. بر این اس��اس دالر در این صرافی ها به 
به��ای 22 ه��زار و 350 تومان خریداری و به��ای 22 هزار و ۴50 
توم��ان فروخته ش��د. این در حالی اس��ت که در ابت��دای روز، این 
صرافی ه��ا قیمت خرید و فروش دالر را 200 تومان پایین تر تعیین 

کرده بودند.
تابل��وی صرافی های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز کنش��ی 
مانن��د قیم��ت دالر را داش��ت. به ای��ن ترتیب خرید ی��ورو در این 
صرافی ها با قیمت 26 هزار و 500 تومان انجام شد و عدد 26 هزار 
و 600 تومان نیز برای فروش هر یورو در این صرافی ها ثبت شد. به 
این ترتیب بهای خرید و فروش یورو در صرافی های بانکی افزایشی 

۷00 تومانی نسبت به روز یکشنبه داشت.

بانکنامه

فرصت امروز: بازار سرمایه از ابتدای سال، شگفت ترین و پربازده ترین 
دوره تاریخی خود را پش��ت سر گذاشت و در سایه رشد سریع نمادهای 
شاخص س��از و دولت��ی در کوتاه مدت، حاال چند روزی اس��ت که تن به 
اصالحی ناگزیر داده اس��ت. در ای��ن اصالح اگرچه بخش قابل توجهی از 
بازار با صف س��نگین فروش مواجه ش��ده و حتی تالش چندباره فعاالن 
بازار برای جمع آوری برخی از این صفوف فروش بی نتیجه مانده اس��ت، 
اما تکنیکالیست ها معتقدند که بازار به آخر اصالح نزدیک شده و چه بسا 

در همین هفته استارت خروج از اصالح بورس زده می شود.
در همی��ن حال، س��ازمان بورس ب��رای کمک به روان��ی معامالت و 
جلوگی��ری از هن��گ کردن هس��ته معامالت��ی بورس، از روز دوش��نبه 
نماده��ای حاضر در بورس تهران )و ن��ه فرابورس( را برای معامله به دو 
دس��ته در شیفت های صبح و عصر تقس��یم بندی کرده و همین مسئله 
ام��کان کنترل فضای هیجان��ی بازار از طریق حمایت از س��هام لیدر را 
آسان تر کرده اس��ت. این اتفاق باعث می شود فشار فروش در سهم های 
کوچک کمتر شود و بازار از مهرماه که گزارش های شش ماهه رونمایی 
می شود، پوست اندازی کند و مجددا به سهم های کوچک بنیادی شیفت 
نماید. در این بین، تکنیکالیس��ت ها بر این باور هستند که شاخص کل 
ب��ورس می تواند از محدوده یک میلی��ون و ۷90 هزار به روند صعودی 
خود بازگردد، اما احتمال وقوع س��ناریوی دوم و برگشت شاخص از یک 
میلی��ون و ۷50 هزار واحد هم وجود دارد. آنها همچنین در س��ناریوی 
س��وم، کف کانال 1.۷ میلیون واحد را محلی مناسب برای جلوگیری از 
تداوم ریزش شاخص معرفی می کنند؛ هرچند در بدبینانه ترین سناریوها 
که احتمال وقوع آن کمتر از 10 درصد اس��ت، ام��کان ریزش ادامه دار 
ش��اخص کل بورس تا حوالی یک میلیون و 500 هزار واحد نیز محتمل 

است.
کارشناسان معتقدند صعود و سقوط و در یک کالم »نوسان« جزو ذات 
بازار سرمایه است بنابراین س��هامداران برای جلوگیری از ضرر بایستی 
همواره هش��یار باشند تا درگیر هیجانات ناش��ی از این مسیر پر افت و 
خیز نش��وند. همچنین عده ای در این میان به ویژه فوج تازه واردانی که 
امسال به بورس پیوسته اند، به دلیل نداشتن دانش کافی از تحلیل های 
بنیادی و آگاهی الزم درگیر رفتارهای پرش��تاب شده و زیانده می شوند 
و در نتیجه ضرر و زیان می بینند، اما می توانند امید داش��ته باش��ند تا 

در آینده نزدیک با کسب درایت الزم و صبوری، جبران مافات کنند.
به طور کلی، به نظر می رسد ریزش چند روز اخیر بورس تهران بیشتر 
از آنکه ناش��ی از ذات بازار سرمایه باشد متأثر از حوادث بیرونی و خارج 
از اراده بازار و س��هامداران بوده اس��ت. به عنوان نمونه، ناهماهنگی بین 
دولتمردان و اطالعیه های مختلف درباره عرضه و یا عدم عرضه صندوق 

»دارا دوم«، عرضه آبشاری سهام عدالت توسط کارگزاری ها، اختالل در 
هس��ته معامالتی بورس و سامانه آنالین کارگزاری ها، طرح فروش اوراق 
س��لف نفتی در بازار س��رمایه و... باعث سلب آرامش بورس شده و رفتار 
هیجان��ی س��هامداران حقیقی و به خصوص تازه واردان بورس��ی موجب 
س��نگین تر ش��دن صف فروش و ریزش بازار س��رمایه در چند روز اخیر 
شده اس��ت. همچنین همزمانی این اتفاق با وعده »گشایش اقتصادی« 
رئیس جمهور و موج گمانه زنی های مختلفی که در س��طح جامعه به راه 
افتاد و اختالف نظر روس��ای س��ه قوه درباره طرح پیش فروش دست به 
دس��ت هم داد تا جو بی اعتمادی در بازار س��رمایه تشدید شود. این در 
حالی است که موفقیت بورس بیش از هر چیز مبتنی بر اعتماد عمومی 
است و به نظر می رسد فضای مغشوش و آشفته ای که در یکی دو هفته 
اخیر در فض��ای عمومی جامعه و فضای اقتص��اد کالن مطرح بوده، اثر 

منفی خود را بر بازار سهام گذاشته است.
از عوامل دیگر ریزش اخیر بورس به گفته کارشناس��ان، این است که 
معموال از لحاظ روانی در انتهای عمر همه دولت ها )بین هفت تا هشت 
ماه قبل از تغییر دولت( ریزش در بورس اتفاق می افتد. بر همین منوال، 
این بار هم به مانند قبل، پول های درش��ت و هوش��مند از بازار در حال 
خروج هس��تند و این موضوع در سهم های پاالیشی، فلزاتی و... مشاهده 

می شود. 
براس��اس این گزارش، یکی از اقداماتی که دولت از ابتدای س��ال 99 
انجام داد، عرضه صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در بازار س��رمایه 
بوده است. عرضه های موفق »شستا« و صندوق »دارا یکم« نگاه مثبتی 
را در فعاالن بازار س��رمایه ایجاد کرد. از زمان اولین واگذاری همچنین 
قرار بود گروه ه��ای پاالیش، فلزات و خودرو در قالب صندوق های »دارا 
دوم« و »دارا سوم« عرضه شوند که چندین بار به دلیل انتشار خبرهای 
ضدونقیض درخصوص عرضه این صندوق ها، بازار سرمایه و قیمت سهام 
این ش��رکت ها دچار نوسان شدند. س��رانجام روز دوشنبه 20 مردادماه 
سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که صندوق »دارا دوم« عرضه نخواهد 
ش��د و دولت باقیمانده سهام پاالیش��ی خود را به  صورت بلوکی عرضه 
می کند. انتشار این خبر شوک منفی شدیدی به بورس تهران وارد کرد 
و همانا باعث ش��د قیمت 83 درصد سهام فعال در این روز در محدوده 
منفی نوس��ان داشته باش��د. متأس��فانه ناهماهنگی ها بین دو وزارتخانه 
اقتصاد و نفت باعث ش��ده س��رمایه دارانی که دارایی ه��ای خرد خود را 

جهت حفظ ارزش پول روانه بورس کرده اند متضرر شوند.
از س��وی دیگر، رئیس جمه��ور حدود دو هفته قبل وعده »گش��ایش 
اقتصادی« داد و همین گفته او بازار گمانه زنی را به راه انداخت، چنانکه 
برخ��ی این »گش��ایش اقتصادی« را تصویب الیح��ه FATF و عده ای 

آزاد ش��دن منابع ارزی مسدودش��ده ایران در کره جنوبی دانستند، اما 
درنهایت مشخص شد که »گشایش اقتصادی« فروش اوراق سلف نفتی 
به مردم با سررسید دوساله است؛ طرحی که شاید موقتا کسری بودجه 
دولت را پوش��ش دهد اما تبعات دیگری هم خواهد داشت. اولین بحث 
این است که با توجه به فضای نااطمینانی به آینده آیا انتشار اوراق سلف 
نفتی با استقبال مردم مواجه می شود یا نه. نکته دیگر اینکه انتشار این 
اوراق برای دولت های آینده بدهی ایجاد خواهد کرد و مش��خص نیست 
که وضعیت بازار نفت و ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی کشور در دو سال 

آینده چگونه خواهد بود.
همچنین این اوراق بر پایه ارز منتش��ر خواهد ش��د و مشخص نیست 
که نرخ ارز در دو س��ال آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. افزون 
ب��ر آنکه در ح��ال حاضر نیز چند نرخی بودن قیم��ت دالر اثرات منفی 
بر اقتصاد گذاش��ته و مشخص نیست دولت با چه نرخی می خواهد این 
اوراق را در سررس��ید خریداری کند. همچنین قیمت جهانی نفت عالوه 
بر بحث تحریم ها، یک عامل برون زاست و چشم انداز قیمت جهانی نفت 

در سایه شیوع کرونا در دو سال آینده مبهم و نامشخص است.
بورس تهران در یکی دو هفته گذشته روند اصالحی را در پیش  گرفته 
و چندین بار از کانال 2 میلیون واحد عقب نش��ینی کرده اس��ت. اگرچه 
اصالح به نفع بازار س��رمایه اس��ت اما این اصالح نگرانی س��هامداران و 
مخصوصا تازه واردان را به دنبال داشته و باعث عرضه و نقد کردن سهام 
ش��ده است. همانطور که اشاره ش��د، اعالم خبر »گشایش اقتصادی« یا 
همان انتش��ار اوراق سلف نفتی و آزادسازی 60درصد از سهام عدالت از 
عوامل موثر این اصالح ناگزیر بوده اس��ت. قرار بود هفته اول شهریورماه 
باقیمانده سهام دولت در شرکت های پاالیش نفت اصفهان، تهران، تبریز 
و بندرعب��اس در قال��ب صندوق »دارا دوم« عرضه گردد و س��هامداران 
برمبنای اطمینان به این خبر اقدام به معامله کرده بودند، هرچند دولت 
در اطالعی��ه بعدی بر عرضه این صن��دوق تاکید کرد و گفت که عرضه 
س��هام دولت به همان منوال قبل انجام خواهد ش��د، اما بی اعتمادی و 

زیان سهامداران قابل برگشت نبود.
همچنی��ن یکی دیگر از بی ثباتی ه��ای اخیر، عدم رأی اعتماد مجلس 
یازده��م به سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه  عنوان وزیر 
پیش��نهادی این وزارتخانه بوده است. همه موارد گفته شده نشان دهنده 
آش��فتگی در نظام تصمیم گیری کش��ور است. در ش��رایطی که تحریم ، 
نوسان ارزی، تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد نفتی 
و ش��یوع کرونا، دولت را در تنگنای دش��واری قرار داده اس��ت، نیاز به 
تش��ریک مس��اعی و لزوم گفت وگو در نظام تصمیم گیری بیش از پیش 

احساس می شود.

بورس این روز ها روی دیگر خود را به تازه واردان نشان داده و بسیاری 
را نگران کرده اس��ت. افت بازار س��هام در این چند روز دالیل متعددی 
دارد، اما آن چیزی که مش��خص اس��ت، این اس��ت که نوسان و اصالح 
جزو ذات بازار سرمایه است و نباید با آن به طور هیجانی برخورد کرد.

بورس به مدار رشد بازمی گردد اما این رخداد درس خوبی به خصوص 
برای تازه واردان اس��ت که ب��ه تحلیل های تکنی��کال و بنیادی اهمیت 
بیش��تری دهند و به دنبال شناسایی سهم ارزنده باشند و از طرف دیگر 
از انجام معامالت هیجانی دوری کنند، چراکه این مسئله می تواند ضرر 
و زی��ان هنگفتی را برای آنها در پی داش��ته باش��د.  در این بار، حمید 
میرمعینی کارش��ناس بازار سهام با بیان اینکه طی یک هفته اخیر بازار 
س��هام روند اصالحی را در پیش گرفته است، به فرارو گفت: بورس طی 
ای��ن چند وقت اخیر با رش��د خارق العاده ای روبه رو بود، همین مس��ئله 
باعث ش��د که بس��یاری از مردم نیز به بورس جذب شوند و بازار سهام 
روز های بس��یار پررونقی را پش��ت س��ر بگذارد، با توجه به این موضوع 
جریان نقدینگی به بورس س��رازیر شد و این موضوع رشد بازار را بیش 

از پیش کرد.
او اف��زود: اگر بخواهیم به عوامل رش��د بازار اش��اره کنیم باید گفت، 
افزایش نرخ ارز، حمایت دولت از کلیت بازار، آزادس��ازی س��هام عدالت 
که به دنبال آن افراد زیادی پای ش��ان به بورس باز ش��د و عرضه سهام 
ش��رکت های ب��زرگ دولتی در قال��ب صندوق ه��ای ETF چهار دلیل 
عم��ده ای بودند که رونق بورس را از ابتدای س��ال ت��ا تیرماه رقم زدند، 
اما خوب به تبع هر فرازی یک فرودی نیز خواهد بود، بر همین اساس، 
طی روز ه��ای اخیر بورس در یک روند اصالحی ش��دید قرار گرفته که 

این موضوع برای کس��انی که به تازگی وارد بازار ش��ده اند، ایجاد نگرانی 
کرده است. به گفته میرمعینی، البته این روند از مدت ها قابل پیش بینی 
بود، اما در این بین اتفاقاتی افتاد که روند اصالحی را با شدت بیشتری 
مواجه کرد. آزادس��ازی 30درصد دوم س��هام عدال��ت که باعث افزایش 
فش��ار فروش ش��د و همچنین حواش��ی و عملکرد ضعیفی که بر س��ر 
عرضه صندوق ETF پاالیش��ی یا همان دارا دوم رخ داد، باعث شد که 
س��هامداران دچار این حس ش��وند که دیگر دولت نمی خواهد به مانند 
گذش��ته از بازار حمایت کند، در این رابطه افزایش نرخ س��ود بانکی به 
صورت خزنده طی چند وقت اخیر و همچنین عرضه اوراق س��لف نفتی 
هرچند که لغو شد، موجبات آن را فراهم آورد که بازار سهام یک اصالح 
ش��دیدی را تجربه کند. این کارشناس بورس با اشاره به اینکه شاید ماه 
عسل این بازار به اتمام رسیده است، افزود: در کنار مسائلی که ذکر شد، 
تثبیت نس��بی نرخ دالر در محدوده های فعلی باعث شد که اثر افزایش 
نرخ ارز بر روی رشد بازار سهام کنار گذاشته شود، در کنار این موضوع 
اخب��اری مانند انعقاد ق��رارداد بلندمدت با چین باعث ش��د که تمامی 
بازار هایی که براساس نرخ دالر در حال رشد بودند، این روند آنها متوقف 
ش��ود، بورس نیز از این قاعده مس��تثنی نبود، هرچند این خبر می تواند 
در کوتاه مدت رش��د را از بورس بگی��رد، اما در بلندمدت نویدبخش این 
اس��ت که وضعیت کلی اقتصاد کشور با بهبود روبه رو شده و درآمد های 
ارزی از طریق صادرات با افزایش روبه رو خواهد ش��د، طبیعتا در چنین 
شرایطی بورس دیگر به مانند چهار ماه اول سال جاری با رشد دیوانه وار 

همراه نمی شود.
وی با اش��اره به اینک��ه طی این مدت، ش��رکت های دارایی محور در 

کانون توج��ه فعاالن بازار قرار گرفتند، اضافه کرد: اما به نظر می رس��د 
از این به بعد ش��رکت هایی که سودس��از خواهند بود م��ورد اقبال قرار 
می گیرند و از س��وی دیگر بازار بار دیگر تحلیل محور خواهد ش��د، این 
مس��ئله اتفاق بس��یار خوبی اس��ت که رخ می دهد و دیگر از رشد های 
هیجان��ی که در این مدت ایجاد ش��د، خبری نخواهد بود، به بیان دیگر 
ب��ورس واقع گرایان��ه به مس��یر خود ادام��ه خواهد داد و س��هامداران و 
س��رمایه گذاران خرد باید توجه کنند که وارد هر س��همی نش��وند، چرا 

ریسک آن بسیار باال خواهد بود.
ای��ن فعال بازار س��هام با تاکید ب��ر اینکه بورس یک ب��ازار مبتنی بر 
ریس��ک اس��ت، ادامه داد: این ریس��ک در دور های مختلف فراز و فرود 
دارد، اما زمانی که قیمت بس��یاری از س��هم ها با افزایش چندین برابری 
روبه رو می ش��ود، قدر مسلم ریس��ک خرید نیز افزایش می یابد، بنابراین 
به صورت کلی کسانی که قصد ماندگاری در بازار سرمایه را دارند، باید 
به این نکته توجه کنند، که به صورت کلی بورس دارای ریسک است و 
آنها نمی توانند همیش��ه توقع داشته باشند تا سهام شان هر روز با مثبت 

حداکثری همراه باشد.
میرمعینی با اشاره به اینکه دولت متهم ردیف اول این نابسامانی های 
اخیر بورس است، یادآور ش��د: اگر دولت برنامه ریزی درست و مناسبی 
داش��ت امروز بازار به این روز نمی افتاد، باید دقت کرد که اعتماد رکن 
اول ه��ر بازاری اس��ت و زمانی که اعتماد س��هامداران و فعاالن به بازار 
س��هام خدشه دار ش��ود، آن زمان اس��ت که باید نگران ش��د، متاسفانه 
دوشنبه نیز این اتفاق رخ داده و باید دید که دولت چه زمانی می خواهد 

به حمایت اصولی از بازار سرمایه بپردازد.

بورس از این پس واقع گرایانه به رشد خود ادامه خواهد داد

نقش دولت در ریزش بورس

ریزش شاخص بورس تهران تا کجا ادامه دارد؟

هیجان متهم ردیف اول بازار سرمایه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک نیمه منفی، یک نیمه مثبت
بورس به روند صعودی بازگشت

بازار س��هام که از چند روز گذش��ته وارد فاز نزول ش��د و اصالح 
س��نگینی را تجربه کرد، روز دوش��نبه در نیمه دوم معامالت، روند 
صعودی به خود گرفت و شاخص کل بورس با 2 هزار و 130 واحد 
رشد به رقم یک میلیون و 815 هزار واحد رسید. شاخص کل )هم 
وزن( نی��ز با 2 هزار و 823 واحد کاهش به ۴8۷ هزار و ۷۴1 واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 852 واحد افت به 320 
هزار و 23 واحد رسید. شاخص بازار اول 805 هزار واحد و شاخص 
بازار دوم ۷هزار و  361 واحد افزایش داش��ت. در معامالت این روز 
بیش از 15 میلیارد و 3۴1 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 163 هزار و ۷۴2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 5هزار و 1۷2 واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۴هزار و 801 واحد، ملی مس ایران )فملی( 
ب��ا 3هزار و 602 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با ی��ک هزار و ۴۴ واحد، 
فوالد خوزستان )فخوز( با یک هزار و 1۷ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با 695 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 651 واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با 6۴2 واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 
599 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 5۴6 واحد، سرمایه گذاری سیمان 
تامین )سیتا( با ۴۴0 واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 361 واحد، 
پتروشیمی فناوران )شفن( با 361 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
بورس داشتند. در مقابل نمادهای مخابرات ایران )اخابر( با 2 هزار و 115 
واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 2 هزار و ۷9 واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با یک هزار و 69۷ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با یک هزار و 611 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با یک هزار و 536 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار 
و 502 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 99۷ واحد، بانک تجارت 
)وتج��ارت( با 83۷ واحد، فوالد خراس��ان )فخاس( ب��ا 820 واحد با تاثیر 
منفی بر ش��اخص همراه بودند. همچنین نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، بانک پارسیان، بانک تجارت، سرمایه گذاری شاهد، 
سرمایه گذاری غدیر و بانک صادرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت دوشنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 5میلیارد و 618 هزار برگه سهم به ارزش 29 
هزار و 9۷0 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. شاخص فرابورس نیز بیش از 
218 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 19 هزار و 123 واحد ثابت ماند. 
در این بازار 2 میلیارد و 689 میلیون برگه سهم به ارزش 62 هزار و 882 
میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه 
پاس��ارگاد )بپاس(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، اعتباری ملل )وملل(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، س. توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، پتروشیمی غدیر )شغدیر(، 
تولیدات پتروش��یمی قائد بصیر )شبصر( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار 
را داش��تند. همچنین نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، پتروشیمی 
تندگویان )ش��گویا(، بانک دی )دی(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پلیمر آریاساس��ول )آریا(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، تولید 
نی��روی برق دماوند )دماوند(، فرابورس ای��ران )فرابورس(، نیروگاه زاگرس 
کوثر )بزاگرس(، هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، تولید برق 
عسلویه مپنا )بمپنا(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، نفت پاسارگاد 
)شپاس( و توکاریل )توریل( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

نماگربازارسهام

بورس تهران این روزها دوران پرنوس��انی را طی می کند؛ تا جایی که 
روز یکش��نبه س��قوط تاریخی 89 هزار واحد را تجربه کرد. شاخص کل 
بورس که از ابتدای س��ال رش��د عجیبی را در پیش گرفته بود، پس از 
ثبت چند رکورد و افزایش غیرمترقبه، س��رانجام در هفته سوم مردادماه 
ریزش ه��ای س��نگینی را تجربه کرد؛ تا جایی ک��ه رکوردهای ریزش از 

رکوردهای صعود پیشی گرفت.
به گ��زارش خبرآنالین، در پنج روز معامالتی اخیر منحنی ش��اخص 
ب��ورس افت 265 هزار واحدی، معادل 12.۷درصدی را به ثبت رس��اند. 
برآوردها حاکی از آن اس��ت ک��ه به  دنبال نزول ب��ازار در پنج روز، 60 
میلی��ارد دالر از ارزش ب��ورس تبخیر ش��ده. با این وج��ود، تحلیلگران 
بازار س��رمایه اعتقاد دارند روند اصالح شاخص بورس به  تدریج متوقف 

می شود و بازار به تعادل نسبی خواهد رسید.
پیش بینی ۷ کارشناس از روزهای 

آینده بورس
در این باره، علیرض��ا حیدری، تحلیلگر 
بازار سرمایه گفت: من فکر می کنم ریزش 
بازار به ش��کل گیری حس بی اعتمادی در 
بازار باز می گردد. باالخ��ره این فضا ایجاد 
ش��د که س��ایر نهادها با دولت هماهنگی 
چندانی ندارند. ط��رح بحث های عجیب و 
غری��ب درباره طرح گش��ایش اقتصادی از 
یک س��و و اتفاقات دیگر نظیر منتفی شدن 
عرضه دارا دوم از س��وی دیگ��ر، بازار را با 

مکث و وقفه روبه رو کرد.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، 
ری��زش قیمت یا به عب��ارت فنی تر اصالح 
ب��ازار البت��ه ت��ا زمان��ی ادام��ه دارد ک��ه 
س��هامداران به این نتیجه برسند سمت و 
س��وی برنامه های همه نهاده��ا حمایت از 
بازار سرمایه است. در این صورت می توان 
انتظار داش��ت نقدینگی ت��ازه مجددا وارد 

این بازارها شود.
نوید خاندوزی، کارش��ناس بازار سرمایه نیز درباره علت افت شاخص 
کل در معامالت بازار س��رمایه، گفت: به نظر من س��رعت رشد بازار در 
چند هفته اخی��ر مقداری باال بود؛ به خصوص در گروه پتروش��یمی ها. 
ضمن اینکه عالوه بر باال بودن س��رعت رش��د بازار اما در روزهای اخیر 
دولت دس��ت به کارهایی زد که فش��ار فروش و عرضه در بازار افزایش 
یاب��د. آنچه درباره عل��ت افت معامالت مانند ع��دم رأی اعتماد به وزیر 
پیش��نهادی صمت یا اختالل در هسته معامالت گفته می شود، بهانه ای 

برای افت شاخص است، اما در اصل بازار مایل به اصالح قیمت هاست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: من با ریزش بازار موافق نیستم؛ 
به نظر من افت ش��اخص در روزهای اخیر بیش��تر برای اصالح قیمت ها 
انجام می ش��ود. البته دولت نیز در این کاهش قیمت ها نقش داشت و با 
افزایش عرضه ش��رکت های پاالیش��ی و نیز اعالم اینکه قرار است ارزش 

سهام شناور شرکت ها افزایش یابد، به این اصالح کمک کرد.
خان��دوزی اضافه ک��رد: اقداماتی که دولت انجام داد، س��بب افزایش 
عرضه ش��د، اما از س��مت تقاضا حمایتی نش��د و تقاضا به سمت ضعف 
پیش رفت. همچنین هرچه در بازار بیش��تر پیش رفتیم، قیمت س��هام 

افزایش یافت، اما قدرت خرید فعاالن بازار کاهش داشت.
او ب��ا تاکید بر اینکه ع��دم تعادل در عرضه و تقاض��ا در بازار یکی از 
عوامل اصلی کاهش رش��د ش��اخص بوده و نباید حاش��یه ها و شایعاتی 

مانند عدم رأی اعتماد یا مسائلی مانند آن را عامل افت شاخص بدانیم، 
تصریح کرد: بازار به این اصالح نیاز داش��ت ولی مجدداً ش��اهد خواهیم 
بود بازار در مسیر صعود قرار خواهد گرفت چراکه مولفه هایی که سبب 

رشد بازار بوده است همچنان به قوت خود باقی هستند.
سیاست یک گام به پیش و دو گام به پس

همچنین س��یامک قاس��می، اقتصاددان در یادداش��تی اینستاگرامی 
نوشت: احتماال دس��ت حمایت دولت همین روزها از آستین حقوقی ها 
بیرون خواهد آمد و برای جلوگیری از ریزش بازار و جلوگیری از تبعات 
جدی سیاس��ی، اجتماعی و امنیتی آن، اجازه کاهش بیش��تر را نخواهد 
داد، ام��ا اینک��ه بازار پس از این اصالح به ادامه روند ش��تابان خود پس 
از دو اصالح اس��فندماه و اردیبهش��ت ماه ادامه دهد، کمی بعید به نظر 
می رسد. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص وضعیت 

بازار س��رمایه گفت: باید توجه داش��ت بازار در محور مقاومت 2 میلیون 
واحد، وارد یک فاز نوس��انی سینوسی شده اس��ت و این فضای نوسانی 
سینوس��ی بازار ادامه خواهد داش��ت. فعال بازار برای اینکه بتواند مرز 2 
میلیون واحد را پش��ت س��ر بگذارد، همان رفتاری را نشان می دهد که 

ما در مرز یک میلیون واحد یا یک و نیم میلیون واحد تجربه کردیم.
این کارش��ناس بازار سرمایه تصریح کرد: به هر حال مدل قابل قبول 
سهام اینجا باید معامله شود. سهام دست به دست شود، نقدینگی جدید 
وارد بازار ش��ود، تاثیرات خبرها خودش را نشان دهد و گزارش ها بیاید 
تا بازار پتانس��یل شکس��تن این مقاومت بسیار قوی را داشته باشد. بازار 
در چن��د هفته آینده با این مقاومت همچنان دس��ت به گریبان خواهد 
بود و جریان سینوسی به خبرها واکنش اصالحی رشدی نشان می دهد.
وی پیش بین��ی کرد که ب��ازار همچنان در فاز نوس��انی باقی بماند و 
سیاست یک گام به پیش و دو گام به پس را در دستور کار داشته باشد.

همچنین مصطفی صفاری، کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به روند 
کنونی معامالت بورس، گفت: به طور معمول برگزاری مجامع شرکت ها 
در خرداد و تیرماه، تقسیم سود مجامع و افزایش سرمایه شرکت ها برای 
س��ال آینده باعث می ش��ود تا در مرداد و شهریورماه با آرامش و تعادلی 

در معامالت بازار همراه شویم.
وی ب��ا بیان اینکه در این دو ماه نمی توان در انتظار رش��د پرش��تاب 

ش��اخص بورس مانند چهار ماه گذشته بود، تصریح کرد: روند معامالت 
در بازار در برخی از روزها منفی و در دیگر روزها مثبت است، اما در کل 
براس��اس پیش بینی های صورت گرفته روند بازار با شیبی آرام صعودی 

خواهد بود.
حمید میرمعینی، کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه وقتی 
ش��اخص از مرز روانی 2 میلیون واحد عبور کرد، بسیاری از کارشناسان 
ری��زش قیمت را پیش بینی کردند، گفت: معلوم بود این مقطع مقاومت 
نقطه ای اساس��ی است و قیمت س��هم ها را نه داده های اقتصادی تایید 
می کرد و نه عوامل بنیادینی که در رش��د شاخص موثر بودند، از این رو 
عقب نشینی شاخص از این مرز روانی آغاز شد و من معتقدم در روزهای 

آتی نیز این وضعیت ادامه می یابد.
وی تاکی��د کرد: باید در نظر داش��ت با رس��یدن قیمت ه��ا به مرحله 
قیم��ت جذاب ش��رایط دس��تخوش تغییر 
می ش��ود، اما ش��اید برای برخی تلخ باشد 
که بگویم این ریزش حتی ممکن است 20 
تا 30درصدی باش��د ام��ا در نهایت هرچه 
اص��الح در این مرحله عمیق تر باش��د، در 
مرحل��ه آتی روند رش��د محکم ت��ر خواهد 
بود. پس می بینید که این وضعیت به ضرر 

سفته بازان و به سود سرمایه گذاران است.
این کارشناس با اشاره به اینکه در سال 
99 پارادای��م حاک��م بر بورس از س��رمایه 
محوری به س��ودمحوری تغییر کرد، گفت: 
ب��ازار س��رمایه باز ه��م به مدار رش��د باز 
می گ��ردد، اما بعید می دان��م این اتفاق در 
روزهای آتی رخ دهد، اما در نهایت رش��د 
بازار س��رمایه از طال و سکه و ارز و مسکن 

بیشتر خواهد بود.
رشد شرکت ها متناسب با ارزش ذاتی 

آنها نیست
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه 
هم درخصوص علت اُفت بازار بورس گفت: 
بازار س��رمایه از ابتدای س��ال 99 تا به امروز حدود 290درصد بازدهی 
داش��ته و به مقطعی رسیدیم که رشد و سودآوری صنایع و شرکت ها با 
ارزش ذاتی آنها متناس��ب نیس��ت. به همین دلیل شاهد اصالح در بازار 
هستیم. ما اکنون به نقطه ای رسیدیم که شرایط بازار ایجاب می کند که 
قیمت ها اصالح ش��ود و ش��رکت های پروزن و بزرگی که به عنوان لیدر 
موثر در شاخص کل محسوب می شوند، در فرآیند اصالح قیمت اثر خود 

را بر بازار گذاشتند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر حجم معامالت به صورت 
افزایش��ی و باالی 2۴ هزار ی��ا 25 هزار میلیارد تومان باش��د، از لحاظ 
تکنیکال می توان گفت اصالح موقتی اس��ت و بازار مجدد به روند رشد 
خ��ود باز می گردد، زیرا جذابیت خرید را برای عده ای فراهم می کند. اما 
در حال حاضر به علت اینکه ش��اهد اُفت حجم معامالت در کنار اصالح 
قیمت منفی هس��تیم، خریداران کم��اکان امیدوار و یا منتظر اصالحات 

قیمت هستند.
آقابزرگ��ی متذکر ش��د: براس��اس نمودارها پیش بینی می ش��ود اگر 
ش��اخص کل از یک میلی��ون و 800 هزار واحد به س��مت منفی برود، 
قطع به یقین تا پایان هفته ما شاهد اُفت شدید اما موقتی خواهیم بود، 
مجموع این اتفاقات س��بب یک جهش بزرگ در بازار می ش��ود به علت 

اینکه با اُفت شدید جذابیت خرید بیشتر می شود.

تاکی��د بر تحلیل های بنیادی و نگاه بلندم��دت و پرهیز از رفتارهای 
هیجان��ی از ش��اخصه های مهمی اس��ت که همواره مدی��ران، فعاالن و 
تحلیلگران بازار س��رمایه توجه س��هامداران را ب��ه آن جلب کردند. در 
ادام��ه نظر برخی از فعاالن این حوزه آمده اس��ت که اکثریت قریب به 
اتف��اق آنها اذعان دارند، نباید از اف��ت قیمت ها در روزهای اخیر نگران 
بود، زیرا نوس��ان جزو ذات بازار س��رمایه اس��ت و تصمیم گیری در این 
شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار است. رضا نازی، مدیر سرمایه گذاری 
و مجام��ع هلدینگ آتیه خواهان: خرید س��هام بنیادی با حاش��یه س��ود 
عملیاتی رشدی و جریانات نقدی مثبت و مناسب در کف قیمتی، استفاده 
از اس��تراتژی میانگین کم کردن در س��هام پر پتانسیل بازار از منظر رشد 
برمبنای فعالیت های عملیاتی ش��رکت و توجه ویژه به گزارش��ات ماهانه 
مقداری و ریالی شرکت های تولیدی مواردی است که سرمایه گذاران باید 
در رفتارهای خود مدنظر قرار دهند. مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری 
بورس بیمه ایران: بازار س��رمایه بعد از حدود ش��ش ماه صعود بی وقفه 
و ثب��ت بازدهی چند صد درصدی، به تبع رفتار بازارهای مالی در همه 
کشورهای دنیا نیاز به مدتی استراحت داشت و حتی می توان گفت که 
زودتر از اینها نیز می توانس��ت به اس��تراحت برود. برای تحلیل شرایط 
کنونی بازار س��رمایه نمی توان دلیل خاصی برش��مرد؛ هرچند یکسری 
اخب��ار مثل ماجراه��ای پیرامون »عرضه صندوق دارا دوم« و »انتش��ار 
اوراق س��لف نفتی« مانن��د جرقه ای عمل کرد و ش��روع اصالح را رقم 
زد. در حال حاضر بازار س��هام از اهمیت بس��یار باالیی در اقتصاد ایران 
برخوردار ش��ده و ضریب نفوذ آن در جامعه نس��بت به گذشته افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده اس��ت؛ اکنون هم��ه ارکان حاکمیت روی بازار 
س��رمایه حساس هس��تند و تعداد کدهای سهامداری فعال نیز افزایش 
یافته اس��ت. در چنین شرایطی می توان نتیجه گرفت که در تصمیمات 
ج��دی اقتصادی، اهمی��ت و جایگاه بورس حتما لحاظ خواهد ش��د و 
برخالف برخی س��نوات گذشته مثل سال 92، برنامه هایی اجرا نخواهد 
ش��د که باعث افت مداوم بازار و بی اعتمادی جامعه س��هامداری شود. 
نکت��ه مهمی که اصالح اخیر آن را گوش��زد می کن��د، نقش رفتارهای 

هیجانی بر نوسانات بازار سرمایه است.
توصیه می شود افرادی که تخصص و آموزش الزم برای سرمایه گذاری 
مس��تقیم در بازار سرمایه را ندارند به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم 
از طریق صندوق های س��رمایه گذاری و شرکت های سبدگردان متمایل 
ش��وند تا در آینده ش��اهد رفتارهای توده وار در ب��ازار و غلبه رفتارهای 
هیجانی بر تصمیمات اقتصادی و منطقی نباشیم. با توجه به آنچه گفته 

ش��د پیش بینی می شود اصالح ضروری اتفاق افتاده در بازار سرمایه در 
مردادماه 99 به پایان برسد به نحوی که به احتمال بسیار باال از ابتدای 

شهریور، شاهد وضعیت متعادل و نرمال در بازار خواهیم بود.
محم��د ثریانژاد، مدیرعامل کارگزاری بانک توس��عه صادرات: اصالح 
اخیر، کلیت بازار س��رمایه و قیمت اغلب س��هام را در س��طوح جذابی 
قرار داده اس��ت. پارامتره��ا و دیتاهای موجود در عملکرد و تحلیل های 
بنیادی و تکنیکی نیز این مس��ئله را تایید می کند، البته انتخاب سهام 
پرپتانسیل و شناسایی مسیر حرکتی هم مهم است و این انتخاب باید با 
دید بلندمدت و با صبوری و به دور از هیجانان کاذب این روزها همراه 
باشد. ابوالفضل شهرآبادی، مدیرعامل شرکت سبدگردان داریک پارس: 
صعود و س��قوط قیمت ها در بازار س��رمایه جزو ماهیت بازار س��رمایه 
اس��ت که همیشه وجود داشته و دارد. قیمت سهام در بلندمدت، رشد 
می کند و افراد با شناس��ایی سود خارج می شوند. این فرآیند همیشگی 
بازار است، بنابراین وقتی با بازار منفی مواجه می شویم نباید هیجان زده 
ش��ده و براس��اس جو در صف قرار بگیریم. رفتار درست در این شرایط 
دنبال کردن واقعیت ها و نش��انه های درس��ت و دوری از شایعاتی است 
که این روزها بس��یار زیاد شنیده می ش��ود. از طرفی باید دقت کرد که 
بعد از بازار منفی، معموال انتظار بازار مثبت به وجود خواهد آمد و این 
فرصت جبران است. نکته مهم در این شرایط این است که از آموزش و 
باال بردن س��واد مالی غافل نشویم، بازار سهام بازار پیچیده ای است که 
تنها با داش��تن تخصص می توان در آن باقی ماند و نکته آخر اینکه اگر 
ش��ما سرمایه گذار حرفه ای نیس��تید، بهترین راه استفاده از مشاوران، 

صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان هاست.
عباس��علی ارجمن��دی، مدیرعامل گروه س��رمایه گذاری آتیه دماوند: 
بازار س��رمایه در تمام دنیا از جمله بازارهای پرریسک به شمار می رود 
که فعاالن در آن متناس��ب با ریس��ک، بازدهی به دست می آورند. بازار 
س��رمایه ایران هم از این قاعده مس��تثنا نیست و س��هامداران عالوه بر 
ریس��کهای سیس��تماتیک با ریس��ک های دیگری هم مواجه می شوند. 
ش��اید بتوان گفت اقتص��اد ایران در حال حاضر با وج��ود تحریم ها در 
حال گذر از اقتصاد تک محصولی و کاهش وابس��تگی به صادرات نفت 
خام اس��ت، ام��ا از طرف دیگر ب��ا کاهش ارزش پول مل��ی و تورم باال 
شرایط دشواری را سپری می کند. در چنین شرایطی مردم برای حفظ 
ارزش پول خود به سرمایه گذاری در بازارهایی روی می آورند که بتواند 
پاس��خگوی این انتظار باشد. از جمله این بازارها، بازار سرمایه است که 
همواره توانس��ته سودآوری قابل توجهی را نصیب سهامداران کند. این 

تاریخچه به ما می گوید که در زمانی که هیجان بر بازار حاکم می شود، 
برنده ها کس��انی هستند که شکیبایی بیشتری به خرج  داده و با درایت 
و عقالنیت تصمیم گیری کرده اند. بازار یک هفته گذشته، بازاری منفی 
بوده اما نگاهی به حجم خرید اش��خاص حقیق��ی بیانگر کاربرد هرچه 
بیش��تر عقالنیت و تحلیل بنیادین برای س��رمایه گذاری در بازار سهام 
بوده اس��ت. پاداش این درایت س��ود مناسبی اس��ت که نصیب ایشان 

خواهد شد.

کارشناسان تشریح کردند

2 روی سکه بازار سرمایه

هرچه اصالح بورس عمیق تر باشد، رشد آتی شاخص محکم  تر خواهد بود

نگاه کارشناسان به اصالح بورس تهران
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درج قیمت غیرواقعی بر حبوبات بسته بندی در 
فروشگاه های زنجیره ای

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اش��اره به خس��اراتی که سال گذشته بر 
اصناف وارد ش��د و بیان برخی مش��کالت حوزه بازرس��ی و نظارت اصناف، 
گفت که بررس��ی های میدانی حاکی از درج قیمت های غیرواقعی و گران تر 
از نرخ واقعی بر بسته بندی برخی اقالم حبوبات در فروشگاه های زنجیره ای 
است. مجتبی صفایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به شرایط 
اقتصاد و تجارت کش��ور یکی از اتحادیه های موثر در بهبود شرایط به ویژه 
درخص��وص تامین کاال در ح��وزه تجارت داخلی،  اتحادی��ه بنکداران مواد 
غذایی اس��ت، اظهار کرد: از جمله گالیه های این صنف مربوط به اقدامات 
شرکت های فروش��گاه های زنجیره ای درخصوص قیمت گذاری روی کاال و 
ایجاد رقابتی ناس��الم در عرصه تامین کاال ب��ه ویژه مواد غذایی بود. برخی 
افرادی که در صنعت بس��ته بندی حبوبات فعال هستند، بر این نکته تاکید 
کردند و نیز بررس��ی های میدانی ما نی��ز موید درج قیمت های غیرواقعی و 
گران تر از نرخ واقعی بر بس��ته بندی برخی اقالم حبوبات در فروش��گاه های 
زنجیره ای است که اجحافی نس��بت به مصرف کنندگان است. نایب رئیس 
ات��اق اصناف ایران ب��ا بیان اینکه تمامی نماین��دگان صنف بنکداران اعالم 
کردند که توان تامین کاالهای اساس��ی و همکاری بیشتر با دولت را دارند، 
تصریح کرد: بنابراین مقرر شد به منظور تقویت اقتصادی فعاالن این صنف، 
نق��ش و جایگاه این اتحادیه ه��ا به عنوان تجار قدرتمن��د در حوزه صنفی 
هرچه بیش��تر برای دولت ش��فاف و روش��ن ش��ده و به اطالع آنها برسد تا 
در تامین کاالها به خصوص کاالهای اساس��ی و توزیع آن از طریق ش��بکه 
صنفی تصمیم گیری ش��ود، اما همکاری نکردن مش��تریان با بنکداران مواد 
غذایی در اعالم کد ملی و شناسه صنفی در اجرای ماده 169سامانه انبارها 
به عنوان یک نگرانی از س��وی این صنف مطرح ش��ده اس��ت. وی افزود: با 
وجود اینکه در گذشته مصوب شده بود این اتحادیه به صورت کشوری در 
قالب کمیس��یون تخصصی فعالیت کند اما اقدام��ات موثری در ایجاد این 
کمیس��یون انجام نش��ده بود، اما اخیرا مقرر شد تا برگزاری قانونی تشکیل 
کمیس��یون تخصصی مواد غذایی تعدادی از روسای اتحادیه های بنکداری 
مواد غذایی مراکز اس��تان ها به عنوان نماینده نسبت به طرح موضوعات به 
اتاق اصناف ایران و بالعکس عمل کنند. صفایی در ادامه با بیان اینکه گوش 
ش��نوایی برای حل مش��کالت بازرس��ی و نظارت وجود ندارد، تصریح کرد: 
مس��ئله تخصیص اعتبارات مطرح در تبصره ۷ م��اده ۷2 قانون، به اصناف 
مطالبه ای است که همواره آن را دنبال کردیم که به دالیل متعدد نتیجه ای 
در پی نداشت و این در حالی است که تنها مجموعه صنفی از دریافت سهم 
خود که در قانون نیز به صراحت به آن اش��اره ش��ده بی بهره مانده و دیگر 

دستگاه ها سهم خود را دریافت می کنند.
وی افزود:  در صورتی که مس��ئله تامین بودجه بازرسی و نظارت اصناف 
بدون توجه باقی بماند و این ش��رایط استمرار پیدا کند این مجموعه دچار 

آسیب خواهد شد.
تمرکز باید بر فرارهای مالیاتی باشد

این مقام صنفی همچنین با اش��اره به اینکه اصناف کش��ور س��ال بدی 
را پش��ت س��ر گذاشتند و حوادث س��یل، افزایش نرخ بنزین و نرخ ارز و از 
همه مهم تر بیماری کرونا باعث ش��د عمال فعالیت ماه آخر س��ال که منجر 
به اس��فند و فروردین ماه می شد، تعطیل ش��ود، گفت: این تعطیلی توأم با 
خس��ارت بود و همه کاالهای خریداری ش��ده روی دست صاحبان بنگاه ها 

ماند و آسیب های زیادی هم در حوزه و هم در حوزه خدمات وارد شد.

شورای عالی خاک تشکیل شود
وزیر جهاد کش��اورزی در نامه ای به روحانی، خواس��تار تش��کیل شورای 

عالی خاک به ریاست رئیس جمهور شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
کاظم خاوازی وزیر جهاد کش��اورزی در نامه ای خطاب به حس��ن روحانی، 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه خاک به عنوان ثروت ملی و بستر اصلی 
کش��اورزی و محیط زیست و انجام فعالیت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت، اظهار کرد: چنانکه در رهنمود های مقام معظم رهبری به 
عن��وان »قضیه ای مهم تر از آب« از آن یاد ش��ده و حضرتعالی نیز آن را به 
عنوان »اولین س��رمایه بس��یار بزرگ« ذکر نموده اید این نعمت خدادادی 
در مقیاس عمر بش��ری تجدیدناپذیر محس��وب ش��ده و آسیب های شدید 
ناش��ی از تخریب و آلودگی خاک از جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، 
کاه��ش م��واد آلی، کاهش بنیه حاصلخیزی خ��اک و … این منبع پایه را 
دچار چالش جدی نموده اس��ت. در ادامه این نامه آمده است: خوشبختانه 
با تصویب قانون حفاظت از خاک و ابالغ آن توسط جنابعالی و سایر قوانین 
و مق��ررات ذی ربط، به خاک توجه ویژه مب��ذول و وظایف و تکالیفی برای 

دستگاه های اجرایی مختلف در مورد خاک تعیین شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه موضوع خاک و بهره برداری از آن، 
موضوعی چندوجهی اس��ت، از رئیس جمهور تقاضا کرده اس��ت: به منظور 
هماهنگی بیش��تر برای تعیی��ن و اجرایی نمودن راهبرد ه��ای بهره برداری 
پایدار از خاک، ش��ورای عالی خاک به ریاست حضرتعالی و عضویت برخی 
از اعض��ای هیأت دولت، نماین��دگان و صاحب نظران مرتبط در امر خاک و 
دبیری این وزارتخانه تشکیل ش��ود تا سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت 

در این امر برعهده داشته باشد.

 قیمت مرغ در کرمان همچنان
بر روی مدار کاهشی

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از کاهش 
830تومانی گوش��ت مرغ ظ��رف دو روز متوالی خبر داد و بیان کرد قیمت 

گوشت مرغ برای مصرف کننده دوشنبه 2۷ مردادماه 18360 تومان بود.
»س��ینا خسروی« در گفت وگو با ایس��نا، از کاهش مجدد قیمت گوشت 
م��رغ در کرمان خبر داد و گفت: قیمت باالی گوش��ت مرغ س��بب ش��ده 
بسیاری از ظرفیت های خالی تولیدی ها شروع به جوجه ریزی کنند و چون 
تامی��ن نهادها و خوراک جوجه ریزی ها نیز در روزهای اخیر توس��ط جهاد 
کش��اورزی صورت گرفت، ش��اهد کاهش قیمت گوش��ت مرغ در کشور و 
اس��تان هستیم. وی روند کاهشی قیمت مرغ در چند روز آینده را ادامه دار 
دانس��ت و بیان کرد: به نظر می رس��د قیمت گوش��ت م��رغ همچنان روند 

کاهشی داشته باشد و سپس حدود یک ماه ثابت بماند.
معاون بازرگانی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان از کاهش 830 
تومانی گوشت مرغ ظرف دو روز متوالی خبر داد و بیان کرد: قیمت گوشت 

مرغ برای مصرف کننده در روز دوشنبه 2۷ مردادماه، 18360 تومان بود.

اخبـــار

کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که ایران توانایی خودکفایی در 
تولید موز با برنامه ریزی 10 ساله را داراست.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، با وجود تن��وع متعدد اقلیمی 
و پتانس��یل باالی بخش کش��اورزی امکان تولید میوه های گرمس��یری 
همچون م��وز در برخی مناط��ق و تامین 100درصدی نیاز کش��ور در 
داخل وجود دارد. بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود موقعیت 
جغرافیای��ی و دارا بودن 11 اقلیم از 13 اقلیم دنیا در ایران امکان تولید 
100درصدی موز موردنیاز در داخل طی طرح ملی 10 ساله وجود دارد 
و طی س��ال های اخیر نب��ود عزم ملی، بوروکراس��ی های پیچیده اداری 
و چراغ س��بز واردات مان��ع خودکفایی تولید این میوه گرمس��یری در 
کشور ش��ده است، در حالی که سیس��تان و بلوچستان قطب میوه های 

گرمسیری و چابهار بهشت گمشده باغبانی در کشور به شمار می رود.
بنابر آمار س��ال گذش��ته 500 تا 550 هزار تن موز ب��ا ارزش بالغ بر 
۴20 تا ۴30 میلیون دالر وارد کش��ور ش��ده اس��ت که ب��ا تامین نیاز 
100درصدی در داخل دیگر ش��اهد هدررفت خروج ارز قابل توجهی از 

کشور و وابستگی به کشور های بیگانه نیستیم.

 ناگفته نماند که خودکفایی تولید موز در داخل نیازمند احداث باغات 
جدید، اصالح خاک و تامین آب موردنیاز است که جمع سرمایه گذاری 
ای��ن دو، رقم قابل توجهی اس��ت و انتظار م��ی رود حمایت های الزم از 

سرمایه گذاران بخش صورت گیرد تا شاهد خروج ارز از کشور نباشیم.
 واردات با ارز حاصل از نفت رغبت سرمایه گذاری در کشاورزی 

را گرفت
رض��ا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی در گفت و گو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی با اشاره به اینکه پتانسیل تولید 
موز در کش��ور وجود دارد، اظهار کرد: علی رغم پتانس��یل تولید موز در 
کشور، اما تولید این محصول همانند دیگر محصوالت به طور جدی وارد 

تولید ملی نشده است.
وی اف��زود: تا زمانی که ب��ا دالر های نفتی در پی واردات برخی کاال ها 
همچون موز هس��تیم، رغبتی برای س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی 
وج��ود ندارد. نورانی ادامه داد: بنابر آمار در س��ال گذش��ته، حدود 30 
میلی��ون تن کارتن موز از کش��ور های آمریکای التی��ن و فیلیپین وارد 
کش��ور ش��د که حجم این 30 میلیون تن کارت��ن رقمی حدود 500 تا 

550 هزار تن موز با ارزش بالغ بر ۴20 تا ۴30 میلیون دالر است.
 رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی با اش��اره ب��ه اینکه 500 
میلیارد تومان س��ود از واردات موز وارد خزانه دولت می شود، بیان کرد: 
در س��ال گذش��ته ۴50 میلیارد تومان عوارض گمرکی و سود بازرگانی 
از تجار دریافت ش��د که با احتس��اب 60 میلیارد تومان مالیاتی که در 
بازار های مصرفی و میادین میوه و تره بار از واردکنندگان گرفته ش��ده 

است، رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان وارد خزانه دولت شد.
ب��ه گفت��ه وی، با توجه به تن��وع آب و هوایی، موقعی��ت جغرافیایی، 
نیروی متخص��ص و دارابودن 11 اقلیم از 13 اقلیم دنیا در ایران امکان 
تولی��د موز در کش��ور وجود دارد و علت عدم تولید موز طی س��ال های 
اخیر را باید در بی توجهی به س��رمایه گذاران، بوروکراس��ی های پیچیده 
اداری در بخش کشاورزی جست و جو کرد که سرمایه گذاران حاضر به 
س��رمایه گذاری در بخش نیستند. این مقام مسئول با بیان اینکه امکان 
تولید بسیاری از کاال های وارداتی بخش کشاورزی در کشور وجود دارد، 
گفت: این در حالی اس��ت که به س��بب چراغ سبزی که در کنار واردات 

داریم، دولت بدون زحمت کاالی خارجی وارد می کند.

چابهار بهشت گمشده باغبانی در کشور

 خودکفایی ۱۰۰درصدی تولید موز مستلزم برنامه ملی۱۰ساله

س��تاری گفت نیاز های ما در حوزه مواد اولیه کاتالیس��ت ها به واسطه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان تامین خواهد شد.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، سورنا س��تاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور در مراس��م رونمایی از ش��تاب دهنده حوزه معادن 
ب��ا تاکید بر اهمیت بخ��ش معدن گفت: متاس��فانه در برخی زنجیره ها 
از جمل��ه منیزیم مش��کالت زی��ادی داریم که بخش��ی از آنه��ا نیاز به 

سرمایه گذاران بزرگی مثل شستا دارد.
به گفته این مقام مس��ئول نوآوری های الزم برای بخش معدن از دل 

نوآوری ها خارج می شود.
ستاری اظهار کرد: ما از مواد شیمیایی گرفته تا مواد اولیه کاتالیست ها 
نیاز هایی داریم که به واسطه فعالیت شرکت های دانش بنیان این نیاز ها 

تامین خواهد شد.
لزوم حضور بخش های بزرگ و سرمایه  گذاری های سنگین در 

زمینه تولید انبوه آلیاژ ها 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه این مراس��م و در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: علی رغم س��طح مناس��بی که در مهندسی 
م��واد و دان��ش این حوزه داریم، ام��ا میزان قابل توجه��ی از مواد اولیه 
کارخانه ه��ا ب��ه خص��وص در آلیاژ های فل��زی از طری��ق واردات تامین 
می ش��ود. برای مثال تولید کاتالیس��ت را در نظ��ر بگیرید که علی رغم 
وجود خطوط تولید خیلی پیش��رفته در مواد اولیه هنوز وابستگی هایی 

داریم.
او ادام��ه داد: در آلیاژ ه��ای خاصی مثل تیتانیوم، نی��کل و آلیاژ های 

ف��والدی هنوز وابس��تگی های ش��دیدی داری��م. در چند روز گذش��ته 
تحریم های جدیدی شامل 22 آلیاژ فلزی اعمال شد. این موضوع باعث 
می ش��ود توان دانشی موجود در کشور به کار گرفته شود و زمینه تولید 
انبوه ای��ن آلیاژ ها را فراهم کنیم. این اتف��اق نیازمند حضور بخش های 
ب��زرگ و س��رمایه گذاری های س��نگین در این حوزه اس��ت تا ایده های 

جوانان به کار گرفته شود.
س��تاری احداث ای��ن مراک��ز را حرکتی ج��دی ب��رای جلوگیری از 
خام فروش��ی دانس��ت و بیان کرد: خاک های ن��ادر را در نظر بگیرید که 
در برخ��ی موارد به صورت گرمی فروخته می ش��ود، به کارگیری دانش 
فوق العاده ای که در کش��ور وج��ود دارد و فعالیت در این حوزه می تواند 

نتایج مناسبی را به همراه داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفت در س��ال جاری ک��ه با تنگنای منابع 
بودجه ای مواجه هس��تیم الزم اس��ت همه دس��تگاه ها ضم��ن توجه بر 
اجرای کامل ماموریت ها و انجام تکالیف و وظایف خود، به دنبال کاهش 

هزینه ها و صرفه جویی باشند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی استاندارد 
ک��ه ظهر روز دوش��نبه برگزار ش��د با تاکی��د بر اهمیت س��ازمان ملی 
اس��تاندارد و اعتماد مردم به این س��ازمان گفت: سازمان ملی استاندارد 
ای��ران به عن��وان مرجع تاییدکنن��ده ایمنی و کیفی��ت محصوالت باید 
حساس��یت ویژه ای در ارائه تاییدیه و صالحیت ها داش��ته باشد چراکه 
نش��ان استاندارد برای مردم اطمینان بخش است و مردم با مشاهده این 
نش��ان بر روی محصوالت،  نسبت به سالمت و کیفیت کاال آسوده خاطر 

می شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به شرایط سخت و محدودیت های 
مناب��ع بودجه در س��ال جاری تصریح کرد: ش��رایط س��خت بودجه ای 
مش��کالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و الزم است سازمان ملی 
استاندارد ایران در تدوین مقررات و دستورالعمل ها روش هایی را به کار 
گیرد تا در س��الی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش 
تولید نام گذاری شده، شرایط و بسترهای الزم برای تحقق جهش تولید 

فراهم شود.
وی افزود: در سال جاری که با تنگنای منابع بودجه ای مواجه هستیم 
الزم اس��ت همه دس��تگاه ها ضمن توجه بر اج��رای کامل ماموریت ها و 
انج��ام تکالیف و وظایف خود، به دنبال کاه��ش هزینه ها و صرفه جویی 

باشند.
در این جلس��ه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  سرپرست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست، رئیس 
سازمان غذا و دارو، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دستگاه های 
مرتبط نیز حضور داش��تند،  رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی 
از وضعی��ت بودجه و منابع مالی این س��ازمان در س��ال های 98 و 99 

ارائه کرد.
در این جلس��ه همچنین برخی پیش��نهادات از س��وی س��ازمان ملی 
استاندارد ایران مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و 

دیدگاه های مختلف با تعدادی از این پیشنهادات موافقت شد.
شرح وظایف پژوهشگاه استاندارد، پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد 
عس��ل و پیشنهاد تفویض تدوین اس��تانداردهای صرفاً  دفاعی به وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح از جمله موضوعاتی بود که در این 

جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

تامین مواد اولیه تولید کاتالیست در داخل به واسطه شرکت  های دانش بنیان

جهانگیری: همه دستگاه های اجرایی به دنبال کاهش هزینه ها باشند

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

الزامی برای صدور بیمه نامه موتورسیکلت 
هنگام خروج از کارخانه وجود ندارد

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت س��ازان ایران بیان کرد الزامی 
برای صدور بیمه نامه موتورس��یکلت ها هن��گام خروج از کارخانه 
وجود ندارد زیرا ش��رایط فروش خودرو با موتورسیکلت متفاوت 
اس��ت و تا زمانی که مالک اصلی موتورس��یکلت مش��خص نشود 

بیمه نامه ای برای آن صادر نمی شود.
ب��ه گزارش اقتصادآنالین به نقل از چابک آنالین، »بهمن ضیاء 
مقدم«، ضمن بیان اینکه مالک اصلی خودرو از روز اول مشخص 
اس��ت و بیمه نامه هم به نام مالک صادر می شود، افزود: در رابطه 
با موتورسیکلت مالک مشخص نیست و موتورسیکلت از کارخانه 
به نمایندگی ها و عاملین فروش ارس��ال می شود که ممکن است 
مدت ها در آنجا بماند و تا زمانی که صاحب اصلی مشخص نباشد 
از موتورس��یکلت استفاده ای نمی ش��ود که بخواهد بیمه ای به آن 

تعلق بگیرد.
وی خاطرنش��ان کرد که درگذش��ته انجمن طرحی را به بیمه 
ایران پیش��نهاد داد که برای موتورس��یکلت ها بیمه نامه بدون نام 
صادر کنند و تاریخ اعتبار هم از زمانی آغاز شود که صاحب اصلی 
موتورسیکلت مشخص شود، این طرح یک سال اجرایی شد ولی 

مشکالتی پیش آمد که ادامه دار نشد.
ضیاء مقدم اظهار کرد: این طرح به صورت خودجوش از سمت 
انجمن اجرایی ش��د و الزامی برای آن نب��ود، انجمن این طرح را 
به عنوان کمک برای مصرف کننده ارائه داد اما به دلیل یکسری 
سوءاستفاده هایی که به علت بی نام بودن بیمه نامه به وجود آمده 

بود دیگر ادامه دار نشد.
 وی تصریح کرد که انجمن صنعت موتورسیکلت س��ازان ایران 
در نظ��ر دارد تا  برای حمایت از مصرف کننده و کمک به کاهش 
تصادفات و مش��کالتی که بعد از تصادف برای راکب پیش می آید 
این طرح را مجددا ادامه دهد اما در حال حاضر شرایط برای این 

کار مطلوب نیست.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اظهار کرد: تولیدکننده 
تا زمانی که موتورس��یکلت از کارخانه خارج می ش��ود تعهد دارد 
ولی پس از آنکه موتورس��یکلت  به دس��ت مصرف کننده برس��د 
تعه��دی در این زمین��ه که حتما موتوری دارای بیمه نامه باش��د 

ندارد و مسائلی از این دست ابزار کنترلی می خواهد.
وی با بی��ان اینکه تصادفات زیاد در موتورس��یکلت ها به دلیل 
کیفیت پایین تولید نیس��ت، ادامه داد: بیش از هشت سال است 
که تولید موتورسیکلت با 2۷ استاندارد روز اروپا و استاندارد ملی 
ایران رصد می ش��ود و کارخانه ها در صورت رعایت نکردن قوانین 

استاندارد اجازه تولید ندارند.
به گفته ضیاء مقدم، کیفیت موتورسیکلت ها به صورت جدی 
از طرف س��ازمان استاندارد و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
رصد می ش��ود و عامل اصلی تصادف��ات ضعف فرهنگی جامعه 
است که راکبین به قوانین احترام نمی گذارند و منجر به حادثه 

می شود.
 

 سهمیه کدام کارت های سوخت
باطل می شود؟

س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی کش��ور 
درخص��وص باطل ش��دن س��همیه برخی از کارت های س��وخت 

توضیحاتی داد.
 ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرن��گاران، فاطم��ه کاه��ی س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده های نفتی کش��ور درخصوص باطل ش��دن سهمیه کارت 
س��وخت گفت: اگ��ر ف��ردی در فروردین ماه درخواس��ت کارت 
سوخت بدهد و در اردیبهشت کارت برای وی صادر شود، سهمیه 

سوخت آن شخص از زمان صدور کارت شارژ می شود.
او ادامه داد: افرادی که کارت سوخت ندارند می توانند نسبت به 
دریافت آن اقدام کنند و از زمانی که کارت برای فرد صادر ش��ود 

سهمیه سوخت نیز به آن تعلق می گیرد.
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی درخصوص 
افرادی که کارت س��وخت خود را گم کرده اند و درخواست کارت 
المثنی دارند، گفت: س��همیه کارت سوخت این دسته از افراد در 
صورتی که هنگام مفقودی مورد سوءاستفاده قرار نگرفته باشد در 
کارت حفظ می ش��ود، در واقع این افراد می توانند از سهمیه های 

گذشته خود استفاده کنند و مشکلی در این راستا وجود ندارد.
کاه��ی در ادام��ه درخصوص نح��وه پیگیری کارت هوش��مند 
س��وخت افزود: متقاضیان کارت های هوشمند سوخت ابتدا باید 
وارد س��ایت www.epolice.ir شده و سپس روی گزینه کارت 
سوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت 
نسبت به واردکردن نوع و شماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه 

پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.
او گفت: در این قس��مت، ش��ماره مرسوله پس��تی نشان داده 
می ش��ود که با کلیک روی گزینه ش��رکت پست که به رنگ آبی 
نوشته شده، وارد س��امانه رهگیری مرسوالت می شوید و با فعال 
کردن گزینه جست وجو، وضعیت کارت سوخت مشخص می شود.

س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی بیان کرد: 
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت س��وخت هم با 
کلیک روی گزینه مش��اهده جزییات کامل مرس��وله می توانند از 

آخرین وضعیت کارت خود باخبر شوند.
کاهی گفت: همچنین افرادی که کارت س��وخت آنها از س��ال 
139۴ ص��ادر و در باجه های معطله پس��ت مان��ده، می توانند در 
قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند و با در دست 
داش��تن کارت شناس��ایی معتبر و کارت و س��ند خودرو به اداره 
پس��ت موردنظر خود مراجعه و کارت س��وخت خ��ود را دریافت 

کنند.
او ادامه داد: اگر کارت س��وخت مربوط به خودرو های نوشماره 
و یا ثبت نامی در س��ایت دولت همراه )GSB( باشد، مالکان باید 
مبلغ مصوب شده را بابت هزینه صدور کارت سوخت به متصدی 

تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند.

مطلب زاده، نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان ایران گفت 
طی چهار میز تعمیق س��اخت داخل 15۴ قطعه توسط 125 قطعه ساز 
در مس��یر داخلی س��ازی قرار گرفته اس��ت که در آین��ده نزدیک باعث 

3۴1میلیون یورو کاهش ارزبری می شود.
به گزارش بازار، میزهای تعمیق س��اخت داخل که از س��ال گذشته با 
هدف کاهش ارزبری و وابستگی به واردات برگزار شد، اکنون در آستانه 

برگزاری پنجمین میز قرار گرفته است.
از جمله دستاوردهای چهار میز گذشته می توان به آغاز داخلی سازی 
15۴ قطعه از س��وی 125 قطعه س��از اش��اره کرد که تا پایان سال 99 
انتظ��ار می رود س��بب 3۴1 میلیون یورو صرفه جوی��ی ارزی در صنایع 
قطع��ه و خودرو ش��ود،   در این خصوص مهدی مطل��ب زاده نایب رئیس 
انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازان ایران در گفت وگو ب��ا بازار توضیح 

می دهد.
در راس��تای کاهش ارزبری و داخلی س��ازی قطعات خودرو چهار میز 
تعمق س��اخت داخل برگزار شده، بفرمایید چه تعداد قطعه ساز و قطعه 

در این میزها شرکت داده شده است؟  
تاکنون چهار میز تعمیق س��اخت داخل قطعات خودرو برگزار ش��ده 
اس��ت که در مجموع 125س��ازنده قطعات مش��ارکت داشتند و  برنامه 
داخلی س��ازی 15۴قطعه را آغ��از کردند. ارزش قراردادی س��االنه این 
قطع��ات ۴ه��زار و ۴60میلیارد تومان اس��ت که س��بب کاهش ارزبری 

3۴1میلیون یورویی در آینده می شود.
پیش��رفت میزهای تعمیق ساخت داخل که در سال گذشته و امسال 

برگزار شده است را چگونه ارزیابی می کنید؟

طی جلس��ه ای که امروز با مس��ئوالن وزارت صمت داشتیم پیشرفت 
پروژه ه��ا در میزهای یک حدود 80درصد، در میز دو نزدیک ۷0درصد، 
در میز س��ه ۴5درصد و پیش��رفت طرح در آخرین میز برگزار شده که 
در همین تیرماه گذش��ته بود نیز نزدیک به 35درصد است. امید داریم 
اکثر قطعاتی که در چهار میز س��اخت داخل ارائه ش��ده اس��ت تا پایان 

سال 99 محقق شوند.
برنامه برگزاری چه تعداد میز س��اخت داخ��ل را برای کاهش ارزبری 

صنعت خودرو دارید؟
برای برگزاری هش��ت میز برنامه ریزی هایی ش��ده است و با توجه به 
اینکه در آس��تانه برگزاری میز پنجم هس��تیم، قطعات و میزان کاهش 
ارزب��ری قطعات خودرو در این میز نیز تا یک هفته دیگر قطعی و اعالم 

خواهد شد.
با توجه به اینکه قطعه س��ازان از ابتدای س��ال ب��ا کمبود نقدینگی و 
عدم تخصیص منابع ارزی از س��وی بانک مرکزی مواجه هس��تند، روند 

داخلی سازی قطعات در آینده دچار اختالل نمی شود؟
برای ادامه مسیر داخلی سازی قطعات خودرو نیاز به بسته های مشوق 
س��اخت داخل در دو بخش مشوق های دولتی و خودروسازان داریم. در 
بخش مش��وق های دولتی شش مش��وق و در بخش خودروسازان چهار 

مشوق ارائه داده ایم.
در بخش مشوق های دولتی نیاز به اختصاص تسهیالت بلندمدت برای 
س��رمایه ثابت و تس��هیالت کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش با 
بهره پایین، تخصیص بخش��ی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات 
تجهیزات و ماشین آالت به  جای واردات کاالی مصرفی، تدوین مقررات 

معافیت ها و مش��وق های مالیاتی، حمایت رسانه ای و تبلیغاتی در مقابل 
هجمه های فضای رس��انه ای کشور، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی 
و حمای��ت قضایی و قانونی و همچنین جلوگیری از واردات قطعاتی که 

ساخت داخل دارند وجود دارد.
در بخش مشوق های مربوط به خودروسازان نیز نیازمند خرید با قیمت 
تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلندمدت و خرید 
نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک س��اله، عقد قرارداد عادالنه 
و تضمین خرید برای مدت بازگش��ت س��رمایه و مش��ارکت خودروساز 
در ریسک س��رمایه گذاری ثابت پروژه ها هستیم بنابراین در صورتی که 
مش��وق های مذکور اعمال نشوند روند داخلی س��ازی قطعات خودرو به 
کندی انجام خواهد ش��د. چراکه قطعه سازان با توجه به توانایی، کاهش 
ارزب��ری و حجم باالی اش��تغال زایی که دارند، امی��د دارند با همکاری 

خودروسازان و دولت مشکالت صنعت را برطرف کنند.
تاکنون اقدامی از س��وی خودروسازان و مسئوالن در راستای حمایت 

از تولیدکنندگان قطعات خودرو انجام شده است؟
از طرف حاکمیت و خودروس��ازان هنوز اقدامی مشاهده نشده است. 
متاسفانه مطالبات قطعه سازان به 32هزارمیلیارد تومان رسیده و به این 
معناس��ت که تزریق مالی خودروس��ازان به زنجیره تامین بسیار ضعیف 
ش��ده اس��ت. از طرفی آنچه از حاکمیت درخص��وص مواداولیه داخلی 
خواسته شده بود متاسفانه نه تنها تسهیل نشده بلکه سخت تر هم شده 
اس��ت بنابراین به صراحت می گویم نمی توان دس��ت و پای قطعه سازان 
را با قوانین و سیاس��ت های نامناس��ب بست و انتظار کاهش ارزبری هم 

داشت.

۳۴۱میلیون یورو صرفه جویی ارزی با ساخت ۱۵۴ قطعه خودرو

عضو انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعات خودروی 
کش��ور گفت واردکنندگان در حال حاضر می بایس��ت با ارز گران قیمت 
نس��بت به گذش��ته اقدام به واردات کاال نمایند که این یک مزیت برای 

ساخت داخل است.
س��یامک مقتدری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
محدودیت ه��ای ارزی و تحریم ها، واردات قطعه را نس��بت به گذش��ته 

تحت تاثیر قرار داده است.
وی درخص��وص اجرای قانون ممنوعیت واردات تولیدات داخل افزود: 
ش��رایط فعلی حاکم بر اقتصاد کش��ور عمال این مزی��ت را ایجاد کرده 

که واردکنندگان از کاالی س��اخت داخل اس��تفاده نمایند. عضو انجمن 
تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعات خودروی کش��ور گفت: 
واردکنن��دگان در حال حاضر می بایس��ت با ارز گران قیمت نس��بت به 
گذش��ته اقدام ب��ه واردات کاال نمایند که این یک مزیت برای س��اخت 
داخل اس��ت و ع��الوه بر آن محدودیت های داخلی و خارجی ناش��ی از 
تحریم ه��ا و قوانین داخلی، این ش��رایط را ب��رای تولید داخل، فروش و 
مص��رف آن فراهم کرده اس��ت. مقتدری درخص��وص وضعیت صادرات 
قطعات گفت: صادرات قطعات خودرو نیز وضعیت مس��اعدی ندارد زیرا 
قطعات خودرو مورد اس��تفاده در خطوط خودروسازان در شرایط عادی 

می بایس��ت براس��اس قراردادهای منعقده با خودروس��ازان خارجی و یا 
قطعه سازان معتبر خارجی صورت بگیرد و به دلیل مشکالت انتقال پول 
به ایران، صادرات نیز عمال امکان پذیر نیس��ت؛ حتی بخشی از صادرات 

گذشته نیز متوقف شده است.
وی در پایان درخصوص راهکار تهاتر با صادرکنندگان قطعه در جهت 
تامی��ن مواد اولیه و قطعات خطوط تولید گفت: نیاز حدود هزار و 500 
تا 2 هزار دالری هر خودرو به واردات قطعه، تناس��بی با حجم صادرات 
قطعه به صورت موردی و ویژه ندارد که نمی تواند در تامین ارز قطعات 

وارداتی کمک نماید.

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان تای��ر از عدم هماهنگ��ی بانک مرکزی و 
بانک های عامل در زمینه تخصیص ارز نیما به واردات تایرهای س��نگین 

خبر داد.
سیدمحمد میرعابدینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: 
بخش��نامه تخصیص ارز نیما به واردات تایرهای س��نگین ابالغ شده اما 
بانک مرکزی این بخش��نامه را به بانک های عامل ارجاع نداده و موجب 
ش��ده بازرگانان در این زمینه با موانعی مواجه ش��وند که مقرر شد این 

مشکل طی جلسه ای در وزارت صمت حل و فصل شود.
وی درباره تأثیر تخصیص مجدد ارز نیما بر ترخیص تایرهای دپوشده 
در گمرک گفت: حدود 300 هزار حلقه تایر دپوش��ده در گمرک وجود 

داش��ته، اما میزان دقیق الستیک های ترخیص ش��ده در اختیار گمرک 
اس��ت. دبیر انجم��ن واردکنندگان تای��ر ادامه داد: تخصی��ص ارز نیما 
توس��ط بانک مرکزی موجب می ش��ود واردکننده با ط��رف مقابل خود 
هماهنگی ه��ای الزم و واری��زی را انج��ام داده تا پرداخ��ت هزینه های 
س��نگین را متقبل نشود و تایرها پس از یک بازه زمانی در اختیار اداره 
اموال تملیکی قرار نگیرد. لذا حس��ن تخصیص ارز این است که بازرگان 
بتواند تایرهای دپوشده در گمرک را فعال ترخیص کرده و تامین آن در 

زمان دیگری صورت گیرد.
میرعابدین��ی در پاس��خ به این س��وال که تکلیف پرداخ��ت و یا عدم 
پرداخ��ت ما به التفاوت ن��رخ دولتی و نیمایی ب��رای تایرهای مانده در 

گمرک چه می ش��ود، گفت: طی جلس��اتی که در رابط��ه با این موضوع 
داش��تیم خروجی آن این ش��د که این مابه التفاوت می بایست از تمامی 

تایرها دریافت شود.
دبیر انجمن واردکنندگان تایر در پایان خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه 
تخصیص ارز تایرهای س��نگین انجام ش��ده اما به دلیل عدم هماهنگی 
بانک مرکزی و بانک های عامل مش��کالتی به وجود آمده که قرار است 
حل ش��ود اما متاس��فانه در زمینه تخصیص ارز نگاهی به تایر س��واری 
نشده و این امر موجب کمبود تایرهای سواری در بازار شده که با توجه 
به وجود 20 میلیون خودرو س��واری در کش��ور ای��ن موضوع در آینده 

نزدیک مشکل ساز خواهد شد.

صادرات قطعات خودرو وضعیت مساعدی ندارد

عدم تخصیص ارز به واردات تایرهای سواری در آینده نزدیک مشکل ساز خواهد شد
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در پای��ان س��ال مالی 9۷ ح��دود 2 هزار و 300 ش��رکت دانش بنیان 
مشمول استفاده از معافیت های مالیاتی بودند که توسط مرکز شرکت ها 
و مؤسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 

سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد 
صاحبکار، رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در م��ورد مصادی��ق فعالیت های 
دانش بنیان ش��رکت های مورد تایید معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری گفت: 
فعالیت های ش��رکت های دانش بنیان در هر 
س��ال به روزرس��انی می ش��ود و پس از تایید 
مجدد کارگ��روه مس��ئول در معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری به سازمان امور 
مالیاتی معرفی می ش��ود.  وی در ادامه گفت: 

بر این اساس، تایید کاال و خدمات شرکت دانش بنیان در سال های قبل به 
منزله تایید آن در سال جاری نیست و هر سال پیش از ارسال مشخصات 
شرکت به سازمان امور مالیاتی الزم است تا مجدداً کاال و خدمات شرکت 

دانش بنی��ان از حیث دانش بنیان بودن مورد بررس��ی قرار گیرد. به این 
صورت این ش��رکت می تواند در صورت دارابودن ش��رایط در هر س��ال، 
به مدت 15س��ال از معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ش��ده برخوردار 
شود. عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات 
فن��اوری همچنین افزود: ش��رکت هایی که 
در کارگروه ارزیابی و تش��خیص شرکت ها 
و مؤسس��ات دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان شرکت 
دانش بنی��ان تولیدکنن��ده کاال و خدم��ات 
دانش بنیان یا نوپا تایید ش��ده اند الزم است 
در پایان هر س��ال با توجه به اطالعیه های 
کارگروه در وب سایت دانش بنیان به کارتابل 
خ��ود مراجعه کنند و پس از به روزرس��انی 
اطالعات درخواس��ت خود را ب��ه دبیرخانه 
ارس��ال کنند. دبیرخانه کارگ��روه نیز پس 
از بررس��ی و تایی��د اطالع��ات ش��رکت و 
به روزرس��انی کاال و خدمات ش��رکت در ش��هریورماه هر س��ال، اسامی 
شرکت های دانش بنیان را به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان آنها 

به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند.

یک ش��رکت دانش بنیان موف��ق به تولید پوش��ش های حفاظتی فوق مقاوم 
ش��ده است. با این اقدام این محصول یک پنجم قیمت نمونه مشابه خارجی در 
داخل کش��ور تولید می شود. محمد قادری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان آبکار 

عیارس��نج گفت: ماده کنسانتره الکترولس یک 
ماده غلیظ ش��ده ضد جریان الکتریس��ته است 
که با اس��تفاده از آلیاژ خاص نیکل برای تولید 
پوشش های حفاظتی فوق مقاوم ضدخوردگی از 
آن استفاده می شود. وی در ادامه افزود: محصول 
دانش بنیان پوش��ش های حفاظتی فوق مقاوم 
برای مقابله با خوردگی و ساییدگی در صنایعی 
مانند نفت، گاز، پتروش��یمی و به ویژه حفاری 
مورد استفاده قرار می گیرد. این پوشش ها باعث 
افزایش عمر قطعات  و تجهیزات می شود و این 
دس��تگاه ها را در برابر انواع آسیب های محیطی 
محافظت می کند. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
آبکار عیارسنج همچنین گفت: درواقع می توان 

گفت سرمایه اصلی شرکت، دانش فنی تولید این محصوالت دانش بنیان است. 
واردات این محصول به دلیل تحریم و نوس��انات نرخ ارز با چالش های بس��یاری 
مواجه شد. همچنین قیمت نمونه مشابه خارجی به شکل قابل مالحظه ای افزایش 

یافت. در حال حاضر محصول پوشش های حفاظتی فوق مقاوم ضدخوردگی با 
یک پنجم قیمت نمونه مش��ابه خارجی در داخل کشور تولید می شود. به گفته 
قادری، برای سنجش کیفیت این محصول پنج شاخص وجود دارد. اندازه گیری 
میزان مقاومت این محصول  نسبت به سایش، 
خوردگی، خ��راش و تعیین ضخامت و میزان 
چسبندگی این محصول، این پنج شاخص را 
تش��کیل می دهد. در آزمایش هایی که توسط 
موسسات ناظر صورت گرفت کیفیت محصول 
ایران ساخت در سه حوزه خوردگی، سایش و 
چسبندگی باالتر از نمونه مشابه خارجی بود. 
قادری همچنین بیان کرد: محصول مشابه ای 
نیز برای ایجاد پوش��ش ب��رای فوالد ضدزنگ 
تولید می شود. با این همه برخی از شرکت های 
بزرگ ب��ه دلیل ذهنیتی ک��ه دارند محصول 
خارج��ی را بعضاً به محص��ول ایرانی ترجیح 
می دهن��د، بدون آنکه کیفیت محصول ایرانی 
را مورد سنجش قرار داده باشند. الزم است تا در این زمینه فرهنگ سازی شود 
و این ش��رکت ها فرصتی در اختیار شرکت های دانش بنیان ایرانی قرار دهند تا 

محصول خود را عرضه کنند.

تجهیزات صنایع با پوشش های فوق مقاوم »ایران ساخت« آسیب نمی بیندمعافیت مالیاتی به 2 هزار و 300 شرکت  دانش بنیان رسید

س��تاری با حضور در آیی��ن اختتامیه یازدهمین دوره جش��نواره 
بین الملل��ی فارابی، گف��ت برگزاری چنین جش��نواره هایی نقش��ی 
تاثیرگ��ذار در معرفی فرهنگ غنی ایرانی- اس��المی کش��ور به دنیا 
دارد. امی��دوارم با کمک این جش��نواره ها روش خوبی برای این کار 

پیدا کنیم.
صبح روز گذش��ته آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی 
فاراب��ی با حضور س��ورنا س��تاری، مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری و منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از 

فعاالن حوزه علوم انسانی برگزار شد.
 س��تاری در این مراسم با اشاره به س��ابقه طوالنی ایران در حوزه 
علوم انس��انی، گفت: ایران در این حوزه تجربه و سابقه طوالنی دارد 

اما در زمینه انتشارات علوم انسانی هنوز جایگاه خوبی نداریم.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معتقد اس��ت که برگزاری 
جشنواره فارابی در شناساندن و معرفی فرهنگ غنی ایران در حوزه 

علوم انس��انی به دیگر کشورها موثر است و 
باید چنین رویدادی حمایت شود.

 رئی��س بنیاد مل��ی نخب��گان ادامه داد: 
امس��ال به دلیل ش��یوع بیماری کرونا این 
جش��نواره باش��کوه و عظمت درخور شأن 
خ��ود برگزار نش��د، اما این روی��داد در هر 
شکل و ش��رایطی که برگزار ش��ود باز هم 

یک جشنواره مهم و تاثیرگذار است.
 رئی��س س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری همچنین بیان کرد: در ش��رایط 
فعلی ک��ه همه دنیا درگی��ر بیماری کرونا 
هستند وظیفه همه ما است که به یکدیگر 

کمک کنیم به خصوص در حوزه های مرتبط با علوم انسانی.
 »فارابی« در حفظ استقالل علمی کمک کننده است

در ادامه این مراس��م منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با بیان اینکه برنامه ریزی برای کاهش مشکالت و نگرانی ها در کشور 
باید معطوف به تدوین بس��ته های سیاستی دقیق و مناسب از سوی 
اندیش��مندان حوزه علوم انسانی باش��د، گفت: جشنواره فارابی تمام 

تالش خود را به کار برده تا در حفظ استقالل علمی پیشتاز بماند.
 وی شناس��ایی و حمایت از اساتید، اندیشمندان و محققان حوزه 
علوم انسانی را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: حوزه تخصصی علوم 
انسانی در جشنواره فارابی ایجاب می کند تا ما در زمینه های مختلف 
این حوزه، به توجه و ش��ناخت هرچه بیش��تر اساتید و اندیشمندان 
همت بگماریم. این توفیقی است که در این 11 دوره نصیب ما شده 
اس��ت؛ هرچند دریای بزرگی از دانش و علم در حوزه علوم انس��انی 
وجود دارد که بس��یاری از غواص��ان ژرف نگر این حوزه در آن تالش 
می کنند و شاید ما فقط توفیق معرفی بخش محدودی از این عزیزان 

را داشتیم.
 غالمی همچنین افزود: طبعاً راه اندازی و حمایت از تداوم برگزاری 
رویدادهای باش��کوهی مانند فارابی برای تحقق اهداف مهمی چون 
شناسایی و تقدیر از پژوهشگران برتر علوم انسانی، ترغیب و تشویق 

اس��تعدادهای جوان ب��رای تحصیل در این ح��وزه، تبیین کارکرد و 
نقش خطیر علوم انس��انی در فرآیند برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
ملی از طریق ش��ناخت مس��ائل جامعه، بخش قاب��ل توجهی از این 
حرکت اس��ت.  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در روند 
برگزاری یازدهمین دوره جش��نواره بین المللی فارابی، تعداد زیادی 
از اساتید برجسته کش��ور و انجمن های علمی معتبر در فرآیندهای 
علمی و اجرایی همکاری نزدیک داش��تند، بیان کرد: تحقق اهدافی 
ک��ه جامعه ایران معاص��ر مهم می داند، نیازمن��د راهنمایی محققان 
ایرانی و اسالمی است که این امر به استقالل نهادهای علمی بستگی 
دارد. در واقع هرگاه ش��کوفایی و پیش��رفتی صورت گرفته، پیش از 
آن اندیش��مندان و نویس��ندگانی بودند که با تفکر مس��تقل و توجه 
ظری��ف به رویدادهای اطراف خود، قل��م زدند لذا هر فعالیتی با نگاه 

اندیشمندان امکان ظهور و بروز پیدا می کند.
 غالمی با بیان اینکه جش��نواره فاراب��ی تمام تالش خود را به کار 
برده تا پیش��تاز حفظ اس��تقالل علمی 
بماند و س��هم خود را در معرفی اساتید، 
نخبگان و دانش��مندان در این حوزه ایفا 
کند، گفت: بررسی نتیجه این جشنواره 
ب��ه نوعی پای��ش منظم علوم انس��انی و 
اس��المی و ب��رآوردی از وضعیت آن به 
ش��مار می رود، بیانگر آن اس��ت که باید 
ب��ه کیفیت آثار علم��ی در همه حوزه ها 
به خصوص علوم انس��انی توجه بیشتری 

داشته باشیم.
وی با اشاره به ش��رایط کنونی جهان 
و ش��یوع ویروس کرونا مط��رح کرد: در 
ماه های گذش��ته ش��یوع ای��ن بیماری 
جنبه ه��ای مختلف زندگی اجتماعی را متأثر س��اخته و لذا بیش از 
گذش��ته، نقش مهم علوم انس��انی برای گذر کم هزینه از این بحران 
احس��اس می شود. مس��ائلی چون تحوالت س��بک زندگی، حفاظت 
از محی��ط زیس��ت و سیاس��ت گذاری علم��ی از مواردی اس��ت که 
پژوهش��گران این حوزه با تکیه بر تجربیات ملی و جهانی، می توانند 

آموزش عالی کشور را در شرایط فعلی مساعدت کنند.
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با بیان اینکه امیدوارم این 
نوع از جشنواره ها هر سال س��بب ایجاد ارتباط بیشتر جامعه علمی 
کش��ور با اس��اتید و صاحب نظران علوم مختلف در دنیا باشد، گفت: 
از همه کس��انی که در طول این مدت به برگ��زاری هرچه بهتر این 

جشنواره کمک کردند، کمال تشکر را دارم.
 استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم 

انسانی هدایت می شوند
جش��نواره فارابی هر سال با هدف هدایت اس��تعدادهای جوان به 
تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی و اسالمی، کمک به کاربردی 
ش��دن علوم انسانی از طریق شناس��ایی مهم ترین مسائل در گستره 
جامعه ایران و جهان اسالم و شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در 
حوزه علوم انس��انی � اسالمی برای بهره مندی از توان آنها در فرآیند 

توسعه مرزهای دانش برگزار می شود.

ایالن ماس�ک با س�اعات کاری طوالنی و مدیریت چندین ش�رکت موفق به الگویی برای 
مدیران تازه کار بدل شده، اما مدیرعامل توییتر این الگوبرداری را مزخرف می داند.

به گزارش دیجیاتو، الگو گرفتن از بزرگان دنیای فناوری برای هدایت کس�ب و کار روش 
 The« متداولی اس�ت اما »جک دورس�ی«، مدیرعامل توییتر طی گفت وگویی در پادکست
Boardroom: Out of Office« ب�ه هم�ه توصیه کرده به جای شبیه س�ازی این رفتارها 
دنبال روش های متناسب با شرایط خودشان باشند که برای آنها جواب می دهد. نکته جالب 
این اس�ت که 20 س�اعت کار در روز مثل ایالن ماسک را مزخرف می داند. دورسی طی این 
مصاحبه به مس�ائل مختلفی پرداخته که از برنامه روزانه او تا آنچه که به وی انگیزه داده و 

روش های جلوگیری از فرسودگی کاری حین مدیریت همزمان دو شرکت را شامل می شود. 
وی تاکید کرد که مدیران جوان اس�تارت آپ ها برای دچار نشدن به فرسودگی باید به جای 
تقلید کورکورانه از کارآفرین های سرش�ناس، ببینند چه روش�ی برای آنها مناسب تر است 
و ج�واب می دهد. مدیرعامل توییتر قبول دارد که قرار نگرفت�ن تحت تاثیر رفتار رهبران 
موفق کار دش�واری اس�ت ام�ا مدیران باید خودآگاهی داش�ته و تاثی�ر کار بدون توقف بر 
خودش�ان را بررس�ی کنند. چنین رویکردی گاهی می تواند ش�ما را از فرصت های پیش رو 
غافل کند. دورس�ی به ایالن ماس�ک به عن�وان یکی از مدیرانی که برای بس�یاری به الگو 
تبدیل ش�ده اش�اره می کند: »مثال تصور می کنید موفقیت یعنی باید روزی 20 س�اعت کار 

 ستاری: جشنواره »فارابی« فرهنگ غنی ایرانی - اسالمی را
به دنیا معرفی می کند

توصیه دورسی به استارت آپ ها: 

به جای تقلید از بزرگان دنبال روش مناسب خودتان باشید

دریچــه

فعالی��ت در حوزه فروش و بازرگانی نیاز به مهارت هایی دارد که به وس��یله 
آموزش هدفمند به دس��ت می آید. با توجه به نیاز شرکت های دانش بنیان به 
توسعه بازار و گس��ترش تجارت یک دوره جامع آموزش مهارت های بازرگانی 
و تجارت برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در حال حاضر ب��ا توجه به افزایش تعداد 
شرکت های دانش بنیان فروش این شرکت ها از 120 هزار میلیارد تومان فراتر 
رفته اس��ت. ش��رکت های دانش بنیان بزرگ برای منابع انسانی خود دوره های 
آموزشی داخلی برگزار می کنند، اما شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط 
و همچنین هس��ته های فن��اوری که به تازگی به ش��رکت دانش بنیان تبدیل 

شده اند، نیازمند کمک و بسته خدمتی آموزشی هستند.

دوره جامع مهارت های بازرگانی و 
تجارت برگزار می شود

سه شنبه
28 مرداد 1399

شماره 1606
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»اسکادا« یکی از سامانه هایی است که در بسیاری از صنایع، کاربردی حیاتی و 
زیرساختی دارد. یک شرکت دانش بنیان توانسته است نرم افزارها و سازوکارهای 
این س��امانه را بومی سازی کند، توس��عه دهد و به صنایع داخلی و بین المللی 

عرضه کند. اس��کادا،  س��امانه ای است که برای 
مدیریت از راه دور منابع حیاتی، مانند شبکه های 
آب، برق، گاز، نفت و بس��یاری از زیرساخت های 
دیگ��ر کارب��رد دارد. س��امانه های اس��کادا تمام 
اطالع��ات حیاتی منابع یک کش��ور را مدیریت 
می کنن��د و بنابراین از اهمی��ت فوق العاده ای در 
مدیریت منابع کشور برخوردارند.  کامجو بیات، 
مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان پویش نظارت 
فرآیند با بیان مثالی درباره اهمیت این س��امانه 
گفت: فرض کنید یک چاه آب در شهریار داریم 
که یک پمپ آب به این چاه متصل ش��ده است. 
اگر بخواهیم وضعیت این پمپ را در اتاق کنترل 
که 50 کیلومتر دورتر قرار دارد بررس��ی یا پمپ 

را خاموش و روشن کنیم، اسکادا نقش آفرین می شود.  این فعال فناور با بیان 
 RTU :اینکه سیس��تم اس��کادا دارای سه قسمت اساسی اس��ت، عنوان کرد
یا یک کامپیوتر صنعتی که می تواند در ش��رایط نامناس��ب سایت مانند دما و 

رطوبت باال کار کند، یکی از سه بخش اساسی سیستم اسکادا به شمار می رود 
که چند ش��رکت دانش بنیان داخلی این س��خت افزار را تولید می کنند. بیات 
افزود: فعاالن فناور پویش نظارت فرآیند به  صورت تخصصی کار برنامه نویسی 
نرم افزاری RTU را برای سازندگان سخت افزار 
RTU انج��ام می دهن��د. وی ب��ا بی��ان اینکه 
سازوکارهای ارتباطی میان سخت افزار و مرکز 
کنترل یکی دیگر از بخش های اساسی سیستم 
اسکادا است، ادامه داد: چند پروتکل استاندارد 
برای سیستم های اس��کادا وجود دارد که یکی 
دیگر از تخصص های متخصصان این ش��رکت 
دانش بنیان، توس��عه پروتکل های اسکادا است. 
بیات، به اس��تفاده از نرم افزارها و پروتکل های 
ساخت این ش��رکت دانش بنیان در پروژه های 
داخلی و بین المللی اش��اره ک��رد و گفت: این 
س��ازوکارها اکن��ون در بس��یاری از پروژه های 
بین المللی اس��تفاده می شود. پروژه هایی مانند 
سیستم اسکادای برق آفریقای جنوبی، سیستم اسکادای برق فیلیپین، سیستم 
اس��کادای برق اندونزی، چندین پس��ت برق در آمریکا و شیلی و... از پروتکل 

DNP3 که توسط این شرکت توسعه یافته است استفاده می کنند.

با اش��اره به شناسایی 2۷50 شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال 
و برنامه ری��زی برای فراهم کردن بس��ترهای توس��عه ای و حمایتی از 
آنها گفت برنامه های توسعه ش��رکت های مرتبط با سه فناوری هوش 

مصنوع��ی، بالک چی��ن و اینترنت اش��یا تا 
دو هفت��ه آینده اعالم می ش��ود. به گزارش 
مهر، دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت 
علمی ب��ه راه ان��دازی پای��گاه داده اقتصاد 
دیجیتال در ش��ش م��اه اخیر اش��اره کرد 
و اظه��ار داش��ت: این پای��گاه هم اکنون در 
فع��ال   http://digitalstat.ir نش��انی 
اس��ت و ظرفیت های مختل��ف این حوزه را 
شناس��ایی و معرف��ی می کن��د. وی با بیان 
اینکه دیتابیس ایجادش��ده از طریق پایگاه 
داده اقتصاد دیجیتال به ما برای شناس��ایی 
ظرفیت های این حوزه کمک می  کند، گفت: 

میزان توانمندی ش��رکت های دانش بنیان، خالق و استارت آپی در این 
پایگاه مش��خص شده و می تواند بس��تری برای معرفی این ظرفیت ها 
در بازار اقتصادی کش��ور باش��د. دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه 

اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی، افزود: هم اکن��ون بیش از 5 هزار 
ش��رکت دانش بنیان و خالق و استارت آپی در این پایگاه داده به ثبت 
رسیده اند، گفت: از این تعداد حدود ۴0درصد شرکت های دانش بنیان 
و 50درصد ش��رکت های خ��الق در حوزه 
ICT فعال هستند. محمدی گفت: آمارها 
نش��ان می دهد که حدود 2۷50 ش��رکت 
از ای��ن تعداد، در ح��وزه اقتصاد دیجیتال 
فعالی��ت دارند که در دیتابیس پایگاه داده 
ما معرفی و شناسایی شده اند. وی حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از ای��ن ح��وزه را در قالب فاند، مس��تلزم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد 
و گفت: تا دو هفته آینده مدل توس��عه ای 
و حمایتی ما از ش��رکت های حوزه اقتصاد 
دیجیت��ال که روی فناوری ه��ای نو مانند 
هوش مصنوعی، بالک چین، اینترنت اشیا 
کار می کنند، اعالم خواهد شد. محمدی خاطرنشان کرد: تامین منابع 
و حمایت مالی از ش��رکت های اقتصاد دیجیتال توسط معاونت علمی 

به شرط سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه انجام می شود.

شناسایی 2۷50 شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالمنابع حیاتی کشور با سامانه ای »ایران ساخت« مدیریت می شود

بدون تردید استفاده از فیلم برای رساندن پیام به مخاطبین در قرن 21 و جوالن 
ش��بکه های اجتماعی مالحظات خاص خود را دارد. مردم دوست ندارند فیلم های 
بلند و تبلیغاتی ببینند. البته این س��خن به معنای آن نیس��ت که فیلم های بلند 
تأثیرگذار نیس��تند. به گزارش فارس، استفاده از هنر برای تأثیرگذاری روی جامعه 
سابقه بسیار طوالنی دارد. از دیرباز تاکنون از سیاستمداران گرفته تا تجار و اهالی 
کس��ب و کار همواره از انواع ابزارهای هنری مانند نقاش��ی، داستان، فیلم و ... برای 
پیشبرد مقاصد خود استفاده کرده اند. به یک علت روانشناسی خیلی ساده اثرگذاری 
روی عموم مردم از طریق این ابزارها بسیار بیشتر است. افراد دوست ندارند به صورت 
مس��تقیم مورد امر و نهی قرار گیرند. اگر به جای ذهن آنها قلب شان را هدف قرار 
دهیم و احساس��ات آنها را برانگیزیم بسیار بهتر نتیجه خواهیم  گرفت. اگر این کار 
همراه با خالقیت و ماهرانه باش��د حتی فرد متوجه نخواهد شد که چگونه به یک 
سمت خاص هدایت شده  است. بعد از آنکه بشر موفق به ثبت تصاویر و ساختن فیلم 
ش��د و توانست جعبه جادویی و هنر هشتم را به کار گیرد استفاده از این ابزارهای 
هنری برای مقاصد پیش گفته بسیار بیشتر شد. فیلم و سینما آنچنان مورد استقبال 
مردم قرار گرفت که دیگر برای فعاالن حوزه سیاست و اقتصاد شکی به جا نگذاشت 
که از این طریق می توانند تاثیر بس��یار زیادی روی مردم بگذارند. در این مسیر به 
طور قطع هرچه پیامی که قرار اس��ت منتقل ش��ود غیرمستقیم تر باشد اثرگذاری 

بیشتری خواهد داش��ت. مخصوصا در عصر کنونی 
ک��ه افراد از طریق اینترنت و ماهواره و ش��بکه  های 
اجتماع��ی به نوع��ی بمباران اطالعاتی می ش��وند. 
بدون تردید اس��تفاده از فیلم برای رساندن پیام به 
مخاطبین در قرن 21 و جوالن شبکه های اجتماعی 
مالحظات خاص خود را دارد. مردم دوس��ت ندارند 
فیلم های بلند و تبلیغاتی ببینند. سناریس��ت ها و 
کارگردان ها بای��د نهایت خالقیت را به خرج دهند 
تا بتوانند پیام خود را ظرف چند دقیقه به مخاطب 
هدف برسانند. البته این سخن به معنای آن نیست 
که فیلم های بلند تأثیرگذار نیس��تند بلکه سخن از 
گس��تردگی مخاطبین است. یک فیلم کوتاه بدون 
کالم ممکن است توس��ط میلیاردها انسان در کره 

زمین دیده  شود، ولی یک فیلم سینمایی بلند به زبان آلمانی قطعا مخاطبین بسیار 
محدودتری خواهد داشت. چه کسی می تواند یک فیلم سینمایی را در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک بگذارد! به همین دلیل، ساختن فیلم های کوتاه امروزه بسیار 
بیش��تر مورد توجه قرار گرفته  اس��ت. هرچند که ساخت آن برای رساندن پیام به 

مخاطب بسیار سخت تر است و نیاز به خالقیت بیشتری دارد.
وقتی قصد داریم جامعه را نسبت به امری تهییج کنیم و توجه آنها را به موضوع 
خاصی جلب کنیم ابزاری قدرتمندتر از فیلم وجود ندارد. به جرأت می توان گفت 
که تاثیر صدها مقاله و توصیه شاید به اندازه یک فیلم خوش ساخت نباشد. بنابراین 
بدون شک فعاالن حوزه اقتصاد و سیاست برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان 

باید این ابزار یعنی ساخت فیلم های کوتاه را بسیار جدی بگیرند.
برای مثال هم اکنون که کشور ما مورد تحریم های ظالمانه بین المللی است، توجه 
به تولید داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چه از بعد مصرف کنندگان 
که باید تش��ویق به خرید کاالهای داخلی ش��وند و چه از بع��د فعاالن اقتصادی و 
کارآفرین��ان که باید آنه��ا را به بخش تولید هدایت کنیم. در این راس��تا عالوه بر 
دولت و مس��ئوالن، هر فرد و بنگاه دلسوزی می تواند نقش ایفا کند و با استفاده از 
امکانات و ابزارهای در اختیار خود، جامعه را به این سمت هدایت کند. و چه ابزاری 

تأثیرگذارتر از فیلم، آن هم فیلم کوتاه می توان یافت.
خوش��بختانه برخی از بنگاه های بزرگ کشور این مهم را دریافتند و در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود چند سالی است که از ابزار فیلم کوتاه برای جا انداختن 

مفاهیم بزرگ و مهم در کشور استفاده می کنند. برای مثال بانک  پاسارگاد با توجه 
به شرایط خاص کشور و اهمیت تولید داخلی در سایه تحریم ها، چهارمین جشنواره 
س��اخت فیلم های 180 ثانیه ای خود را امس��ال با محور حمای��ت از تولید داخلی 
و رش��د ملی برگزار کرده  اس��ت. فقط تصور کنید از میان فیلم های س��اخته شده 
توس��ط افراد مختلف در این جش��نواره چند فیلم مورد توجه مردم قرار گیرد و در 
ش��بکه های اجتماعی دست به دست ش��ود. تأثیرگذاری این فیلم ها برای به شوق 

آوردن مخاطبین بسیار بسیار بیشتر از هر کار دیگری در این زمینه است.
نکته مهم دیگر در این جش��نواره عالوه بر محور مهم آن، کش��ف استعدادهای 
هنری است. یعنی با یک تیر دو نشان زده می شود. هم جوانان بااستعداد در حوزه 
هنر کش��ف می ش��وند و هم فیلم های ساخته شده پیام مهم حمایت از تولید ملی 
را در ذهن و قلب مخاطبان می نش��اند. از مس��یر همین جشنواره در سه دوره قبل 
جوانانی به جامعه هنری کشور معرفی شدند که امروز جزو موفق ترین اعضای جامعه 

هنری و فیلم سازی هستند.
جزییات چهارمین جشنواره فیلم های 180 ثانیه ای بانک  پاسارگاد

اگ��ر بخواهی��م توضیح بیش��تری درخص��وص چهارمین جش��نواره فیلم های 
180ثانیه ای بانک  پاسارگاد بدهیم به نکات زیر باید اشاره کنیم:

اول اینکه این جش��نواره دوساالنه برگزار می شد و آخرین آن در بهمن ماه سال 
گذش��ته بود اما به دلی��ل نام گذاری امس��ال به  
عنوان جهش تولید و اهمیت موضوع، مس��ئوالن 
بانک احس��اس مسئولیت بیشتری در این زمینه 
کردند و امس��ال نیز خالف رویه اقدام به برگزاری 
این جشنواره کردند. یکی دیگر از نکات تمایز این 
جش��نواره نس��بت به دوره های پیشین، دعوت از 
فیلم س��ازان حرفه ای و باتجربه در کنار جوانان و 
فیلم سازانی اس��ت که در آغاز کار هستند. دلیل 
این دع��وت هم تأکید بر اهمیت بس��یار مبحث 
تولید و حمایت از آن برای بانک  پاسارگاد است. به 
این ترتیب احتمال تولید فیلم های بسیار تأثیرگذار 
بیشتر می شود و همانطور که پیش از این گفتیم 
این فیلم ها می تواند اثرگذاری زیادی روی جامعه 
داشته باشند. این کار قطعا راهکاری بسیار مناسب برای هدایت مخاطبین به سمت 
تولید و در نهایت گامی مهم در جهت دست یافتن به جهش تولید است. یکی دیگر 
از ویژگی های خاص این جش��نواره این است که شرکت ها و سازمان های تولیدی 
ک��ه در این حوزه کارهای ارزش��مند همراه با خالقیت و نوآوری انج��ام داده اند و 
حائز دس��تاوردهایی شده اند، می توانند با گروه های فیلم س��از وارد مذاکره شوند و 
آثار تولیدی خود را به جشنواره ارسال کنند. در حقیقت پیوندی میان جهان هنر 
و ش��رکت ها و س��ازمان هایی که غرق در کار اقتصادی خود هستند و ناخواسته به 
انعکاس و بازتاب این فعالیت ها از طریق هنر بی توجه بوده اند، ایجاد خواهد ش��د. 
جش��نواره فیلم کوتاه بانک  پاسارگاد هم اکنون در محله  فراخوان ارسال آثار است. 
عالقه  مندان می توانند تا پایان ش��هریور، آثار خود را با توجه به ش��رایط ذکرش��ده 
در سایت جشنواره به نش��انی https://pasargadfilmfest.ir/ به دبیرخانه این 
جشنواره ارسال کنند. الزم به ذکر است جهت ایجاد انگیزه و تقدیر از هنرمندانی 
که آثار آنها در مرحله داوری نهایی برگزیده شود، جوایز ارزنده ای به این ترتیب در 
نظر گرفته ش��ده  است: جایزه اول، جام زرین پاسارگاد و مبلغ 200 میلیون  ریال، 
جایزه دوم جام سیمین پاسارگاد و مبلغ 150 میلیون  ریال همچنین جایزه سوم، 
جام بلورین پاسارگاد و مبلغ 100 میلیون ریال. همچنین جوایز جشنواره در بخش 
فیلم س��ازان حرفه ای و باتجربه، از نفرات اول تا سوم به ترتیب جام زرین پاسارگاد 
و مبلغ 500 میلیون ریال، جام سیمین پاسارگاد و مبلغ 350 میلیون ریال و جام 

بلورین پاسارگاد و مبلغ 200 میلیون ریال خواهد بود.

روش های جلوگیری از فرسودگی کاری حین مدیریت همزمان دو شرکت را شامل می شود. 
وی تاکید کرد که مدیران جوان اس�تارت آپ ها برای دچار نشدن به فرسودگی باید به جای 
تقلید کورکورانه از کارآفرین های سرش�ناس، ببینند چه روش�ی برای آنها مناسب تر است 
و ج�واب می دهد. مدیرعامل توییتر قبول دارد که قرار نگرفت�ن تحت تاثیر رفتار رهبران 
موفق کار دش�واری اس�ت ام�ا مدیران باید خودآگاهی داش�ته و تاثی�ر کار بدون توقف بر 
خودش�ان را بررس�ی کنند. چنین رویکردی گاهی می تواند ش�ما را از فرصت های پیش رو 
غافل کند. دورس�ی به ایالن ماس�ک به عن�وان یکی از مدیرانی که برای بس�یاری به الگو 
تبدیل ش�ده اش�اره می کند: »مثال تصور می کنید موفقیت یعنی باید روزی 20 س�اعت کار 

و فقط چهار س�اعت استراحت کنم چون ایالن ماس�ک به همین روش موفق شده، اما این 
مزخرف اس�ت. اگر به جای نگاه به درون خودمان تنها به دیگران چشم بدوزیم، نمی توانیم 

سطح استانداردهای خودمان را باال برده و رشد کنیم.«
اش�اره دورسی به یکی از مصاحبه های ماسک با »نیویورک تایمز« است که طی آن گفته 
بود هفته ای 120 س�اعت کار می کند. البته وی بعدا س�اعات کاری را به 80 تا 90 ساعت در 
هفته کاهش داد. جدای از س�خنان مدیرعامل توییتر پیش از این تحقیقات نش�ان داده که 
کار بیش از حد به س�المت ذهن و قلب آس�یب زده و حتی می تواند به سرطان و خودکشی 

منجر شود. 

چهارمین جشنواره ساخت فیلم های 180 ثانیه ای؛ هنر در خدمت تولید ملی

توصیه دورسی به استارت آپ ها: 

به جای تقلید از بزرگان دنبال روش مناسب خودتان باشید

یادداشـت

»صدر فردا« به عنوان نخس��تین ش��تاب دهنده تخصصی در حوزه معدن و 
متالوژی با حضور س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
افتتاح ش��د تا تامی��ن محصوالت و تجهی��زات فناورانه کش��ور در این حوزه 
با فعالیت تیم های مس��تقر در آن ش��تاب گیرد. این ش��تاب دهنده در حوزه 
تخصص��ی معدن، صنایع معدنی و مواد پیش��رفته، فعالیت می کند و تیم های 
مستقر در آن، محصوالت، تجهیزات و خدمات  فناورانه مورد نیاز بخش معدن 
کش��ور را تامین می کنند. 600 متر مربع فضا در اختیار در این ش��تاب دهنده 
قرار دارد. در حال حاضر ش��ش تیم فناور در آن مستقر هستند و 10 تیم نیز 

به زودی مستقر می شوند. 

شتاب دهنده تخصصی معدن و متالوژی 
افتتاح شد



نگ��رش قطره ای در بازاریابی )که به اش��تباه بازاریاب��ی قطره ای نام برده 
می شود( رویکردی است که در آن اطالعات مربوط به کسب وکار را از طریق 
جریانی متناوب و پیوسته به مخاطبان برند انتقال داده می شود. این جریان 
را می ت��وان از طریق ایمیل، پس��ت های ش��بکه های اجتماعی، کارت های 
پس��تال ، تماس های تلفنی، بروشورها و روزنامه ها انتقال داد. این ابزارها به 
کسب وکار شما کمک می کند که آگاهی بخشی در مورد برندتان را افزایش 

دهید و باعث ایجاد مشتریان بالقوه می شود.
نگرش قطره ای یا چکه ای اصطالحی اس��ت که از کشاورزی گرفته شده 
است. کشاورزان در روش آبیاری قطره ای، آب را به صورت منظم اما کم کم 
به ریشه گیاه می رسانند بنابراین هیچ گاه ریشه گیاه در آب غرق نمی شود 
ولی به طور مداوم هم آب دارد. به همین ترتیب در بازاریابی هم مخاطبان 
اطالعاتی را به طور مداوم کس��ب می کنند که برای شان مفید است اما در 

عین حال در آن اطالعات غرق نمی شوند.
در واقع در تکنیک بازاریابی قطره ای به گونه ای تغذیه مناسبی برای ذهن 
مخاطب آماده می کنیم تا در هنگام خرید بتواند برند ما را به یاد آورد. مثال 
زمانی که محصولی جدی��د را می خواهیم به بازار عرضه کنیم، می توانیم با 

ارس��ال بروشور در ابتدای هر فصل، مشتریان را از محصوالت جدید باخبر 
کنیم یا افراد را تش��ویق کنیم که دوباره از خدمات و محصوالت ش��رکت 

خریداری کنند.
تحقیقات نش��ان داده است که ارس��ال ایمیل های شخصی سازی شده و 
منظم به مش��تریان هدف و مش��تریان فعلی می تواند میزان فروش برندها 
را به طور چشمگیری افزایش دهد. شرکت هایی که از این رویکرد استفاده 
می کنند توانسته اند تا زمان صرف شده برای فروش محصول یا خدمات شان 
را تا 23 درصد کاهش دهند. همچنین این نگرش باعث می ش��ود نام برند 
شما همیشه در ذهن مخاطب برندتان تازه باقی بماند. اگر بتوانید همیشه 
با مصرف کنندگان در تماس باشید، احتماال می توانید امیدوار باشید که به 

هنگام خرید، مشتریان نام شما را به یاد بیاورند و از شما خرید کنند.
نگرش قطره ای در بازاریابی به چهار دلیل می تواند در کس��ب وکارها اجرا 
ش��ود: 1. مخاطب همیشه حواسش به شما هس��ت. کمپین های بازاریابی 
قطره ای با افرادی به اش��تراک گذاش��ته می شوند که تا حدی به برند شما 
عالقه مند هس��تند بنابراین با اعمال این نوع بازاریابی همیش��ه می توانید 

حواس مخاطب را به سمت خودتان جلب کنید.

2. می توانی��د با مخاطب ارتباطی موثر بس��ازید. زمانی که برای مخاطب 
اطالعاتی مربوط و مداوم بفرستید می توانید ریشه های اعتماد را در وجودش 

بگسترانید.
3. با رعایت زمان مناسب می توانید مخاطب را به خرید در لحظه تشویق 
کنید. اگر اطالعات مرتبط و صحیح را در زمان درس��ت به مشتری عرضه 
کنی��د، پیام ت��ان مانند یادآوری عم��ل می کند. مثال اگر پی��ام را در زمان 
حراج های بزرگ بفرس��تید احتمال خرید مش��تری از شما بسیار افزایش 

می یابد.
۴. احتمال خرید در روش بازاریابی قطره ای بس��یار زیاد است. چراکه در 
این روش، افرادی هدف قرار می گیرند که مشتریان بالقوه محسوب می شوند 
بنابراین نرخ پاس��خگویی آنها نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر اگر ش��ما 
پیام تان را به افرادی بفرس��تید که به محصول شما عالقه ای نشان داده اند 
احتمال اینکه آن پیام به فروش محصول منجر شود بسیار بیشتر از زمانی 
است که تعداد زیادی پیام را به افرادی می فرستید که به محصول تان عالقه 

ندارند.
hormond :منبع

سومین سمپوزیوم مجسمه س��ازی مفاخر ایران ویژه دانشمندان معاصر 
توسط سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود.

طالبی، مدیر تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران ضمن 
اع��الم این مطل��ب گفت: این رویداد با هدف ایجاد زمینه مش��ارکت فعال 
هنرمندان مجسمه س��از و به منظور تجلیل از مقام مفاخر علمی فرهنگی 

ایران برگزار می  شود.
هنرمندان می توانند جهت شرکت با ارائه سوابق حرفه ای مرتبط در این 
سمپوزیوم که در تاریخ یکم تا دهم مهرماه 1399 برگزار می شود با مراجعه 

به سایت سازمان زیباسازی ثبت نام کنند.
این س��مپوزیوم مختص طراحی و ساخت س��ردیس دانشمندان معاصر 
بوده و با ایجاد فضای مناسب برای گردهمایی هنرمندان مجسمه ساز تالش 
می کند ضمن بهره گیری از وجود هنرمندان مجرب، زمینه انتقال تجربیات 

اساتید را به نسل جوان مجسمه سازی کشور فراهم آورد.
تمامی داوطلبان شرکت در سمپوزیوم باید دارای سابقه و تجربه طراحی 
و ساخت سردیس و مسلط و آشنا به قواعد آناتومی سردیس )پرتره( باشند، 
انتخاب هنرمندان براساس رزومه و سوابق هنری مرتبط و تسلط بر اجرای 
آثار فیگوراتیو توس��ط شورای سیاس��ت گذاری صورت می گیرد. جزییات 
س��اخت آثار در جلسات کارشناسی هماهنگی با هنرمندان منتخب اعالم 

خواهد شد.
مراحل انجام قالب گیری و تولید نهایی س��ردیس ها از مواد ماندگار، پس 
از اتمام س��مپوزیوم توسط دبیرخانه انجام شده و آثار در محل تعیین شده 
در سطح شهر نصب خواهد شد. در طول برگزاری سمپوزیوم امکان بازدید 
شهروندان از این رویداد به منظور تعامل و گفت وگو با هنرمندان وجود دارد.

موس��وی، هنرمند مجسمه س��از و مش��اور هنرهای ش��هری شهرداری 
ته��ران نیز در رابطه با اهمیت موضوع توجه به هنرهای ش��هری در حوزه 
مجسمه سازی گفت: در بیشتر نقاط دنیا سالیان متمادی است که استفاده 
از هنر مجسمه سازی نقش مهمی در انتقال مفاهیم تاریخ و فرهنگ داشته و 
حتی جذابیت های توریستی خاصی برای آن کشورها ایجاد کرده و به نوعی 

برند یک کشور یا شهر شده است.
وی افزود: در ایران سال های زیادی هنر مجسمه سازی مورد غفلت واقع 
ش��ده و حتی به عنوان رشته دانشگاهی امکان تحصیل در این حوزه برای 
عالقه مندان وجود نداشت اما ایران تنها کشوری است که این هنر از طریق 
بخش غیردولتی و غیردانش��گاهی توسط شهرداری ها توانست به پویایی و 
رشد قابل مالحظه ای برسد. به شکلی که با برپایی سمپوزیوم ها استعدادهای 

بسیاری شناخته شده و به مجامع بین المللی راه یافتند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از اواس��ط دهه ۷0 ب��ا راه اندازی رش��ته تخصصی 
مجسمه سازی در دانشگاه ها شاهد رشد و توسعه این هنر نزد هنرمندان و 
عالقه مندان بودیم، افزود: اکنون عالوه بر ش��هر تهران در شهرهای کوچک 
نیز استفاده از مجسمه مشاهیر و مفاخر تاریخ و فرهنگ ایرانی در هنرهای 

شهری مورد استفاده قرار گرفته است.
وی در مورد سابقه برپایی سمپوزیوم مجسمه سازی اظهار داشت: پیشنهاد 
برپایی گردهمایی هنرمندان این رشته از سال ها قبل توسط من مطرح شده 
بود. در سال 1389 به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس سمپوزیوم 
مجسمه س��ازی با موضوع ساخت سردیس و پرتره شهدای دفاع مقدس در 
چهار دوره مقدمه ای ش��د برای شکل گیری س��مپوزیوم های فیگورسازی، 

پرتره سازی و ساخت سردیس مفاخر علمی، فرهنگی و هنری کشور.

در س��ال 95 این رویداد به س��اخت س��ردیس های ش��اعران معاصر 
اختصاص یافت که در محل انجمن ش��اعران برگزار شد و آثار برگزیده 
در همان مکان نصب شد و همچنین سمپوزیومی برای ساخت سردیس 
هنرمندان برپا ش��د ک��ه آثار آن در محل پارک خان��ه هنرمندان نصب 

شده است.
وی تصریح کرد: س��مپوزیوم  های مجسمه س��ازی که توس��ط سازمان 
زیباسازی برپا می شود با رویکردی است که هر دوره به سراغ یک دسته 
از مفاخر کشور در حوزه های ورزشی و هنری و فرهنگی و تاریخی رفته 

که بایستی به آنها توجه شده و مورد تجلیل قرار بگیرند.
درواقع با برپایی ایونت ها در زمانی که روی شخصیت ها کار می شود و 
از آنها تجلیل می شود نوعی فرهنگ سازی در بستر جامعه اتفاق می افتد 
که جایگاه بزرگان علم و هنر و ادب و... مورد توجه بیشتر قرار گرفته و 
ترغیب برای نس��ل نوجوان و جوان در جهت گام گذاشتن در مسیر این 
مش��اهیر و نخبگان قلمداد ش��ده و فرصتی برای ادای وظیفه مسئولیت 
اجتماعی به جایگاه مفاخر فراهم می شود و همچنین در زمینه هنرهای 

شهری این هنر فرصت خاطره سازی به شهروندان می دهد.
وی در پایان در مورد اس��تفاده از هنرهای شهری اظهار داشت: شهر 
به خودی خود کالبدی اس��ت که با در و دیوارها هویت چندانی نداشته 
و این هنرهای مختلف هستند که به شهر روح بخشیده و هویت داده و 
آنها را تبدیل به برند می کند چنانچه برخی ش��هرهای دنیا به هنرهای 
شهری ش��ان شناخته شده هستند که این اتفاق خوشبختانه در تهران و 

برخی شهرهای دیگر کشورمان در حال رخ دادن است.
mbanews :منبع

استفاده از مجسمه مفاخر در هنرهای شهری

فاجعه بازاریابی بدن به عنوان بیلبورد
بدن انس��ان برای افرادی که به دنبال ایجاد تغییر در خود هستند، 
تبدیل به یک بوم نقاش��ی خالی شده است. پیشرفت تکنولوژی باعث 
شده تا ریس��ک تصمیم گیری مصرف کننده کاهش یابد: »رنگ موی 
س��رم را تغییر دهم؟ با عینک گ��ران و لوکس چطور به نظر می آیم؟ 
ش��لوار جین، من را چاق تر نش��ان می دهد؟« این س��واالت شاید به 
اندازه تفکرات فلس��فی انسان ها مهم نباش��د، اما قطعا ذهن بسیاری 
از م��ا را درگیر می کن��د. مصرف کنندگان با ریس��ک و هزینه پایین، 

می توانند تغییراتی در خود ایجاد کنند.
اما ذهن خود را درگیر نکنید زیرا ابزارهای کمکی بس��یاری دارید. 
امروزه تعداد زیادی از وب س��ایت ها مانند دیلی میک اوور، به ش��ما 
راه های کم ریسکی را برای تغییر مدل مو، آرایش صورت و ابعاد اندام 
ش��ما پیشنهاد می کنند. انگار شما را مانند یک مجسمه خوش تراش، 

صیقل می دهند. بازاریابی هویت، یک اس��تراتژی ترفیعی اس��ت که 
مصرف کنندگان را تشویق می کند تا بخشی از بدن خود را در اختیار 
برند ق��رار دهند تا روی آن تبلیغ انجام دهن��د. ایرالین نیوزیلند در 
کمپین خود به مس��افران خود پیشنهاد می داد که هر کسی که کله 
خ��ود را کچل ک��رده و در فرودگاه با بنر تبلیغات��ی این ایرالین قدم 

بزنند، یک بلیت رفت و برگشت رایگان به نیوزیلند بدهد.
این روزها خالکوبی های موقت برندهای مختلف روی پوس��ت بدن 
رایج ش��ده است. س��ازمان ها از این افراد مانند یک ابزار تبلیغاتی در 
رویدادهای ورزش��ی، کنسرت های موس��یقی و دیگر گردهمایی های 
عمومی استفاده می کنند. هرچند این ایده جدیدا مورد استفاده قرار 
گرفته است اما در حقیقت ایده خالکوبی موقت برای اولین بار توسط 
ش��رکت های تولید آدامس در قرن نوزدهم میالدی ایجاد شد و مورد 

اس��تفاده قرار گرفت. بعدها این ایده توسط شرکت های تولیدکننده 
چیپس و پفک اس��تفاده شد و برچسب های یک بار مصرف به عنوان 

جایزه در بسته بندی محصوالت استفاده می شد.
اما امروزه این بازی، بزرگ تر ش��ده است. برند ریباک در رویدادی 
که اخیرا در کشور س��وئد برگزار کرده، هزاران دالر جایزه به افرادی 
می داد که لوگوی ریب��اک را در یک غرفه خیابانی، به صورت دائمی 
روی بدن خود خالکوبی می کردند. بس��یاری از مصرف کنندگان وارد 
ای��ن بازی ش��ده و لوگو را روی ب��دن خود خالکوبی کردن��د. اما در 
حقیق��ت ریباک برن��ده اصلی این بازی بود، ریب��اک برای همه عمر! 
خالکوب��ی دائمی یا موقتی برندها، م��رز بین بدن و متعلقات آن را از 

بین برده است.
hormond :منبع

اخالق گرایی بهترین شیوه بازاریابی

هم��واره در پاس��خ ب��ه پرس��ش بهترین ش��یوه بازاریاب��ی افراد 
گزینه هایی نظیر حضور فعال در ش��بکه های اجتماعی و یا اقداماتی 
از این قبیل را مطرح می کنند، با این حال در این مقاله قصد داریم 
تا ش��یوه ای به مراتب کم خرج تر با تاثیر بیش��تر را بررس��ی نماییم. 
درواقع اخالق گرایی طیف وس��یعی داش��ته و ش��امل رفتار شما با 
کارمندان، مش��تری و به صورت کلی کنار گذاشتن هر اقدامی است 
که اخالقی محس��وب نمی ش��ود. برای مثال در صنعت تولید لوازم 
آرایش��ی، یک��ی از اقدامات رایج، انواع آزمایش ه��ا بر روی حیوانات 
است که در حال حاضر مورد انتقاد شدید گروه های دغدغه مند، قرار 
گرفته ش��ده است. تحت این شرایط برندهایی که با عدم انجام این 
اقدامات، در مس��یر اخالق گرایی گام برداشته اند، رشدی فوق العاده 
را در چند س��ال اخر تجربه کرده و پیش بینی می شود که در آینده 
جایگاه برندهای دیگر را تصاحب نمایند. در این راستا رفتار خوب با 
کارمندان نیز خود یک مزیت رقابتی بوده و باعث می شود تا شانس 
ج��ذب بهترین  های عرصه خود را داش��ته باش��ید. نمونه این امر را 
می توان برند گوگل دانس��ت که به علت فرهنگ سازمانی فوق العاده 
خود، به عنوان بهش��ت کارمندان نام برده می شود. بدون شک تاثیر 
این اقدام گوگل، از هزاران تبلیغ بیش��تر است. در کنار این موضوع 
ش��ما باید به مشتری خود نیز توجه داشته باشید. درواقع رفتارهای 
اخالق گرایانه با آنها باعث می ش��ود تا به صورت طبیعی در معرض 
تبلیغ آنها قرار گرفته و س��ریعا در جامعه هدف خود، به محبوبیت 
الزم دست پیدا کنید. نکته جالب این است که تحقیقات انجام شده 
بیانگر آن اس��ت که اخالق گرایی در هر ح��وزه ای به کمتر از نصف 
بودج��ه یک برند که صرف تبلیغات می ش��ود، نیاز خواهد داش��ت، 
با این حال برای کس��ب بهترین نتایج توصیه می ش��ود که در کنار 
توجه به این اصل، روش های سودمند بازاریابی نظیر تولید محتوای 
حرفه ای را نیز فراموش نکنید. برای کس��ب اطمینان از نتیجه بخش 
بودن این اقدام، تنها کافی اس��ت تا آمارهای خود را پس از ش��روع 

این طرح، با گذشته مقایسه نمایید. 
business2community.com :منبع

کمپین بازاریابی مستند ال جی برای گوشی 
هوشمند تازه اش

برند ال جی برای رونمایی از نس��ل تازه گوشی های هوشمند خود 
اقدام به همکاری با آژانس س��اخت ویدئوهای مس��تند هات داکس 
کرده اس��ت. ال جی یکی از نخس��تین برندهای ارائه دهنده گوشی 
هوشمند با فناوری 5G محسوب می شود. همین امر موجب تالش 
گسترده مسئوالن بازاریابی این برند برای ایجاد بستر مناسب برای 

جلب نظر مخاطب هدف شده است. 
برن��د ال جی در طول س��ال  های اخیر همکاری قاب��ل توجهی با 
موسسه های تولید ویدئو داشته است. همین امر موجب بهبود قابل 
توجه کیفیت ویدئوهای تبلیغاتی آنها ش��ده اس��ت. ال جی در ادامه 
این مس��یر موفق قصد تولید مجموع��ه ای از ویدئوهای بازاریابی را 
دارد. این امر پس از نظرخواهی گس��ترده از کاربران صورت گرفت. 
بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به سوی بازاریابی ویدئویی 
در قالب س��ریالی گرایش پیدا کرده اند، با این حال واکنش کاربران 
ب��ه این اقدام برندها مختلف بوده اس��ت. همین امر موجب احتیاط 

بیشتر ال جی در این زمینه شده است. 
marketingdive.com :منبع

شلواری که کرونا را می کشد
ش��رکت منس��وجات سوییس��ی »هی کی��و« یکی از نخس��تین 
فناوری های ضدویروس��ی در دنیا را توس��عه و ارائه داده اس��ت که 
براس��اس یافته های علمی و تحقیقاتی جل��وی انتقال کووید-19 از 

طریق پارچه را می گیرد.
به گ��زارش ام بی ای نیوز، در حال حاضر همکاری این ش��رکت 
ب��ا برندهای تولیدکننده ش��لوار جین به نام های »دی ال 1961« و 
»وارپ پ��الس وفت« منجر به تولید و عرض��ه مجموعه لباس هایی 
با کمک فناوری ضدمیکروبی خواهد ش��د. ای��ن برندهای فعال در 
عرص��ه جین از فناوری فوق در قالب ی��ک مایع خاص طی مراحل 

شست وشو بهره می برند.
ب��رای تهیه یک س��طح مقاوم به میکروب، آن س��طح ضدعفونی 
خواهد ش��د. در س��اخت این سطح از نقره اس��تفاده شده است که 

هنگام تماس با مولکول های ویروس، آنها را از بین می برد.
ماده »هی کیو وایرو بالک« تا 30 بار شست وشو بر روی لباس ها 

باقی خواهد ماند.
ش��رکت هی کیو در ادامه دس��ت به عرضه ماسک هایی با کمک 
گرفتن از فناوری آنتی ویروس زده اس��ت که در حال حاضر می توان 
آنها را در س��وییس یافت. به زودی این ماسک ها در اروپا، انگلستان 

و ایاالت متحده آمریکا ارائه داده خواهند شد.
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اینترن��ت در س��ال 2016 سرش��ار از مق��االت س��فید و کتاب ه��ای 
الکترونیکی اس��ت ک��ه درباره ایجاد یک صفحه  ف��رود بهینه، راه اندازی 
ی��ک قیف بازاریابی داخلی، نقش��ه برداری از کمپین پرورش ایمیل و ... 
صحبت می کنند، اما این نکته را همیش��ه به یاد داش��ته باش��ید، اولین 
بودن همیش��ه از بهترین بودن، مهمتر اس��ت؛ می توانید از کوکاکوال یا 

پپسی بپرسید.
الزم به ذکر است که مشتری ها هرگز درباره  اساس و مبنای بازاریابی 
س��وال نمی پرسند. در دوره ای که اینترنت کامال شخصی سازی می شود، 
بازاریابی نیز به مجموعه ای از سیستم ها تبدیل شده است تا اینکه تنها 

یک چارچوب مفهومی باشد.
اینجاس��ت که یک سوال اساسی مطرح می شود: آیا بازاریابی قوانینی 

دارد که به آنالین یا آفالین بودن مخاطب بستگی داشته باشد؟
تا چند سال آینده، بازاریابی به شکل یک مد دراماتیک تکامل خواهد 
یاف��ت؛ داده های بزرگ از همین حاال  اعم��ال تغییرات را آغاز کرده اند. 
اینترنت همه چیز، متغیرهای بیش��تری را به این مجموعه اضافه خواهد 

کرد و البته نباید تغییرات واقعیت مجازی را نیز نادیده گرفت.
ب��ا تمام این اوصاف و با وجود تمام تغییراتی که به وجود خواهد آمد، 
این پنج قانون بازاریابی که در اینجا بیان می کنیم هرگز تغییر نخواهند 
کرد؛ چراکه براساس روانشناسی مشتری این قوانین ثابت شده هستند. 
این قوانین به اس��تراتژی کس��ب  و کار، توسعه  محصول و به ویژه رشد، 

مفهوم می بخشند:
1. اولین بودن مهم تر از بهترین بودن است

زمانی که یک شرکت در زمینه ای اولین باشد، تاثیرات آن تا نسل های 
طوالن��ی باقی خواهند ماند؛ برای مث��ال کوکاکوال را در نظر بگیرید که 

برای اولین بار نوشابه های گازدار را روانه  بازار کرد.
کمپانی کوکاکوال در س��ال 1892 تاسیس شد. طی 12۴ سالی که از 
آن زمان می گذرد، برندهای بی شماری ظاهر شده و از بین رفته اند. تنها 
رقیب باقی مانده، پپس��ی است که در سال 1898 یعنی شش سال بعد 
از کوکاکوال تاس��یس شد و همچنان به کار خود ادامه می دهد. کمپانی 
کوکاکوال در س��ال 2015 توانس��ت ۴2.2 درصد از سهم بازار آمریکا را 

از آن خود کند؛ این در حالی است که سهم پپسی، 1/31 درصد بود.
به بیان دیگر، یک اختالف شش ساله در »اولین بودن« باعث می شود 
که 6/11 درصد از س��هم بازار را از دس��ت بدهید. پپسی در آزمون های 
طعم، موفق تر عمل کرده است، با این حال در این شرایط بازار، پشت سر 
برند کوکاکوال باقی می ماند. این طور که به نظر می رس��د، تاثیر خوب در 

برخورد اول، از آنچه که فکر می کنید بیشتر اهمیت دارد.
2. اگ��ر نمی توانید در یک زمینه اولین باش��ید، پ��س زمینه  فعالیتی 

جدیدی را ایجاد کنید
تا به امروز، زمینه های فعالیتی بی شماری شکل گرفته اند که هر کدام 
از آنه��ا، یک آغازکننده داش��ته و س��ایر افراد فعال در ای��ن زمینه تنها 
تقلیدکننده بوده اند، اما درباره  کوکاکوال و پپسی، این رقابت 100 ساله 

در نهایت به یک مسابقه  دو نفره تبدیل شده است.
 Dell و HP همین مس��ئله در زمینه رقابتی ش��خصی، ب��ا برندهای
تکرار ش��د )به ترتیب، 1/28 درصد و 9/23 درصد از سهم بازار آمریکا(. 
نمون��ه  دیگری نیز در صنعت خودروس��ازی با برندهای جنرال موتورز و 
فورد با سهم بازار ۴/1۷ و 3/15 اتفاق افتاد. اگر در این زمینه ها نفر سوم 

یا چهارم هستید، برای تان آرزوی موفقیت داریم.
اما آیا می توان بدون اولین یا دومین بودن در این زمینه ها، باز هم به 

موفقیت دس��ت یافت؟ بله، اگر بتوانید یک زمینه  فعالیتی کامال جدید 
ایجاد کنید، موفق خواهید ش��د. شما می توانید با تخصصی کردن یکی 
از زمینه های فعالیتی موجود، این کار را انجام دهید و یا اینکه یک بازار 

جغرافیایی جدید افتتاح کنید.
برای مثال، کمپانی اپل می دانس��ت ک��ه نمی تواند با وجود برندهایی 
همچ��ون دل و لنوو در دنیای نوت بوک )س��هم بازار ۷/20 درصد و 20 
درصد(، حضور چش��مگیری داشته باشد؛ چراکه خیلی دیرتر از سایرین 
وارد این عرصه ش��د بنابراین در سال 2012 زمینه  تخصصی شده ای از 
نوت ب��وک را وارد بازار کرد: تبلت ه��ا. در حال حاضر، کمپانی اپل اولین 
ش��رکتی اس��ت که این زمینه را افتتاح کرده و با 6/29 درصد از س��هم 

بازار، در رتبه  اول قرار دارد.
3. ادراک، مهم تر از محصول است

طبیعتا انسان باور دارد که می تواند با تولید محصول بهتر در یک زمینه  
فعالیتی موجود پیش��رفت کند. به همین دلیل است که استارت آپ  های 
بی ش��ماری با قابلیت های خاص، تالش می کنند تا خود را از پیشگامان 

آن عرصه متمایز کنند. این استارت آپ ها اغلب محو می شوند.
این احتمال وجود دارد که مشتری ها برای بهتر بودن محصول جدید 
شما اهمیتی قائل نشوند؛ آنها به این موضوع توجه نمی کنند و شما نیز 
نمی توانید آنها را قانع کنید. به همین دلیل اس��ت که خوشمزه تر بودن 
پپس��ی از کوکاکوال، هیچ اهمیتی ندارد. صادقانه باید بگوییم، اگر اولین 

نیستید، پس در ذهن مشتری ها به عنوان بدترین شناخته می شوید.
ام��ا اگر بتوانید قانون ادراک را دریابی��د، می توانید از آن به نفع خود 

استفاده کنید؛ حتی اگر اولین نباشید.
ب��رای مث��ال، کمپان��ی اپ��ل در زمین��ه  کامپیوتره��ای ش��خصی، 
موزیک پلیرهای دیجیتال و حتی گوش��ی های هوش��مند لمسی، اولین 
نبود، با این حال توانست هر کدام از این عرصه ها را منقلب کند؛ چراکه 

درک ارزش، مهم تر از حقایق است.
۴. اگر صاحب یک کلمه باشید، صاحب یک احساس خواهید بود

آیا ش��ما نیز تمام شعرهای آگهی های تبلیغاتی دهه های ۷0 و 60 که 
از رادیو و تلویزیون پخش می ش��د را ب��ه خاطر دارید؟ برای مثال، مک 
دونالد را در نظر بگیرید؛ این ش��رکت احتماال بیشتر از همه  شرکت های 
جهان، ش��عر و ش��عار داش��ت. احتماال به همین دلیل است که امروزه 
کسی آنها را به خاطر ندارد. اما برند Folger از سال 1908 تا به حال، 
شعار و شعر خود را حفظ کرده است، اما چرا این موضوع اهمیت دارد؟

به این دلیل که اگر ش��ما صاحب یک کلمه، عبارت، ش��عر یا ش��عار 
باش��ید، احتماال جایگاه ویژه ای را در ذهن مشتری، از آن خود کرده اید. 

شما دارای یک احساس مستند هستید که ارزش بی نظیری دارد.
برن��د نایک ب��ا ش��عار »Just do it«، نمونه ب��ارزی از مالکیت یک 
احس��اس اس��ت. آگهی نایک با همین شعار، از س��ال 1988 تا به حال 
پخ��ش می ش��ود. در حال حاضر، زمانی که نام ای��ن برند به گوش مردم 
می رس��د، به این فکر می کنند که در حال بس��تن بندها هستند و برای 

انجام کاری آماده می شوند.
پس جای تعجبی نیس��ت ک��ه این برند توانس��ت برن��د اول در عرصه  
کفش های کتانی یعنی آدیداس را پش��ت سر بگذارد. نایک در حال حاضر، 
2/2۷ درصد از س��هم بازار جهانی را در اختیار دارد؛ این در حالی  است که 

آدیداس، ۷/8 درصد از سهم بازار آمریکا را به دست آورده است.
شما چیزی از شعار آدیداس می دانید؟

5. رقابت کردن در تمام زمینه ها اغلب به معنای عدم پیروزی است

پی��روی کردن از چهار قانون اول، در مس��یر موفقیت به ش��ما کمک 
می کند، اما قانون پنجم، در حفظ رتبه  اول مفید واقع می شود.

زمان��ی که یک ش��رکت به اندازه  مش��خصی از توس��عه برس��د، چه 
اتفاقی رخ می دهد؟ عمومی می ش��ود. س��پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
س��هامداران می خواهند که افزایش سود شرکت، همچنان ادامه داشته 
باش��د. در نهایت، مدیران اجرایی شرکت به یک نتیجه  مشابه می رسند: 
تنها راه برای راضی نگه داشتن سهامداران، گسترش بیشتر برند و ایجاد 

خط جدیدی از محصوالت است.
این روش در کوتاه مدت می تواند مفید واقع شود، اما اغلب به کوچک 
شدن شرکت منجر می شود. همین اتفاق برای IBM افتاد؛ این شرکت 
ت��الش کرد تا خ��ط تولید را تا فراتر از کامپیوتره��ای پردازنده مرکزی 
گسترش دهد. جنرال موتورز نیز یکی دیگر از برندهایی است که تالش 
کرد تا با ظاهر یکس��ان ماش��ین های خود، همین کار را تکرار کند، اما 
خودروس��ازانی همچون تویوتا وارد عرصه شدند و گوی سبقت را از این 

کمپانی آمریکایی ربودند.
اینجاس��ت که مسئله  جدیدی مطرح می شود: بسیاری از کمپانی های 
موفق، با حفظ محصول و خدمات اولیه  خود، توانستند به روند موفقیت 
ادام��ه دهند؛ آنها محصوالت جدید را با برن��د جدید که تحت لقای نام 

اصلی شرکت قرار دارد، عرضه می کنند.
مایکروسافت، برند بزرگ نرم افزار را در اختیار دارد، اما تنها در زمینه  
سیس��تم عامل، رتبه  اول را دارد. برند کرفت )Kraft(، رتبه  اول بازار را 
در اختیار ندارد و چیزی بیش��تر از محصوالتی که به فروش می رس��اند، 
نیس��ت. با این ح��ال، رتبه  اول ب��ازار پنیر خام��ه ای را از آن خود کرده 
 )Philadelphia( اس��ت، چرا که این محصول را تحت لیبل متفاوتی

به فروش می رساند.
هر زمان که قصد داشتید محصوالت بی شمار، خدمات، ایده  ها و ... را 
در تحت یک برند به فروش برس��انید، به یاد داشته باشید که مشتریان، 
دچار س��ردرگمی می ش��وند و از ارزش برند شما نیز کاسته خواهد شد. 
مردم همیشه نام محصول و مدل آن را با هم همراه می کنند )مثل تاید، 
ری��کا و...(. ادراک و احس��اس از اولین برند تولیدکنن��ده به وجود آمده 
است. به همین دلیل است که پیشنهاد می کنیم، محصوالت جدید را با 

برند جدید معرفی کنید.
آیا این قوانین بازاریابی شکسته خواهند شد؟

البته که این طور است؛ قوانین تا زمانی باقی می مانند که کسی بتواند 
اس��تثنای قابل توجهی را کش��ف کند، اما هنوز هم در کسب و کارهای 
بزرگ و کوچک موثر اس��ت چراکه با توجه به آمار فعلی، بهترین ایده ها 

هستند. نزدیک به 100 سال است که این قوانین باقی مانده اند.
حال از خودتان بپرسید:

- آیا ش��ما در عرص��ه خودتان، اولین هس��تید یا اینک��ه باید زمینه 
جدیدی را ایجاد کنید؟

- شعار یا کلمه  خاصی دارید که بتواند شما را مالک یک احساس در 
ذهن مشتری کند؟

- آیا بیش از اندازه به گسترش برند خود توجه می کنید یا روی حفظ 
جایگاه خود تمرکز کرده اید؟

اینها س��واالتی اس��ت که صاحبان کس��ب و کار باید از خود بپرسند. 
دانستن پاسخ این سواالت، در صرفه جویی انرژی، زمان و پول تاثیرگذار 

خواهد بود.
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ویدئوکنفرانس حرفه ای با 3 نکته حیاتی

یک��ی از روش ه��ای جدی��د در زمین��ه تولی��د محت��وا، ایج��اد 
ویدئوکنفرانس اس��ت. اگرچه از این امر بیشتر برای ارتباط استفاده 
می ش��ود، با این حال ش��ما می توانید کاربردهای به مراتب بیشتری 
را داش��ته باشید. این امر خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا، مورد 
توجه جهانی قرار گرفته اس��ت. به همین خاط��ر هم اکنون بهترین 
زمان برای صحبت کردن در رابطه با این موضوع اس��ت. با این حال 
ب��رای موفقی��ت در هر اقدام��ی، نکاتی وجود دارد ک��ه بدون توجه 
به آنها، ش��انس ش��ما با کاهشی ش��دید مواجه خواهد شد. در این 
راس��تا بدون ش��ک تمامی افراد با اصول اولیه ایجاد ویدئوکنفرانس 
نظیر انتخاب پلتفرم مناس��ب، آشنا هستند. به همین خاطر در این 
مقاله به بررس��ی نکاتی خواهیم پرداخت که معموال مورد توجه قرار 
نمی گیرد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
ای��ن اقدام، صرفا به ش��رایط ح��ال حاضر محدود نب��وده و به علت 
مزیت های��ی نظی��ر از بین بردن مرزها، بدون ش��ک حتی در دوران 
پس��اکرونا نیز با روند رو به رش��د خود همراه خواهد بود. به همین 

خاطر بهبود در این زمینه، به نفع آینده شرکت نیز است. 
1-ضبط و به اشتراک گذاری جلسه 

ب��ه هر ترتیب ممکن اس��ت برخی از افراد در زمان تعیین ش��ده، 
موفق به حضور در جلس��ه نش��وند. در این راس��تا ضروری است تا 
فایل ضبط شده را در اختیار آنها قرار دهید. به صورت کلی معموال 
تمام��ی پتفرم ها امکانات ضبط را دارند، با این حال ش��ما می توانید 
از نرم افزاره��ای جانبی نیز در این رابطه اس��تفاده نمایید. در نهایت 
با آرش��یو کردن موارد، ش��ما می توانید موارد را در دسته بندی های 
گوناگون قرار داده و در فعالیت  های آتی خود از آنها استفاده نمایید. 

2-رعایت اصل تعامل 
اگرچ��ه برای برگزاری ی��ک ویدئوکنفران��س حالت های مختلفی 
وجود دارد، با این حال توصیه می ش��ود که به نحوی رفتار کنید که 
امکان ارتباط تصویری افراد وجود داشته باشد. این امر باعث خواهد 
ش��د تا خروجی اقدامات ش��ما، به مراتب بیشتر شود. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که از قبل افراد را نسبت به موارد مورد نیاز توجیه 
نمایی��د. برای مثال وجود یک وبکم باکیفی��ت در کنار توجه به نور 
محیط، از اساس��ی ترین نکات در راستای تصویری مناسب محسوب 
می ش��ود. همچنین این اقدام کمک خواهد کرد تا از حضور تمامی 
افراد اطمینان داش��ته باشید. درواقع در موارد متعدد مشاهده شده 
اس��ت که برخی صرفا وارد محیط کنفرانس شده و پس از آن اقدام 
به انجام س��ایر فعالیت های خود می کنند. این امر باعث می ش��ود تا 

نتیجه موردنظر را از اقدام خود به دست نیاورید. 
3-به VoIP توجه داشته باشید 

منظ��ور از ای��ن بخش انتق��ال همزمان مکالمات از طریق بس��تر 
اینترنت اس��ت که باعث خواهد ش��د تا امکان مکالمه صوتی، مهیا 
باش��د. با این حال معموال افراد در ویدئوکنفرانس ها با مش��کل صدا 
مواجه هس��تند. علت این امر نیز به خاطر استفاده از میکروفون های 
مختلف اس��ت. در این راس��تا توصیه می شود که از افراد بخواهید تا 
حتما از هندزفری یا هدس��ت اس��تفاده کنند تا صدا کیفیت الزم را 
داشته باش��د. همچنین ش��ما باید برنامه زمانی مشخصی را داشته 
باشید تا امکان گفت و گوی عادالنه برای تمامی افراد مهیا باشد. در 
غیر این صورت بی نظمی حاکم خواهد شد که زمینه نارضایتی های 
گس��ترده را به همراه دارد. همچنی��ن به افراد نحوه تغییر تنظیمات 
صدا را آموزش دهید تا خروجی کار، کامال رس��ا باشد. در کنار این 
موضوع ضروری اس��ت تا امکان چت نیز وجود داشته باشد. درواقع 
تنوع بخش��یدن به روش های ارتباطی باعث خواهد ش��د تا از ایجاد 
ترافیک جلوگیری ش��ود. برای مث��ال در هنگام صحبت های یکی از 
اعضا، فردی دیگر می تواند سوال خود را تایپ نماید. این امر سرعت 
کار را افزای��ش خواه��د داد. در این راس��تا بهتر اس��ت که در زمان 
مش��خص، کنفرانس را به پایان برس��انید. درواقع سایر صحبت ها را 
می توان در ش��بکه های ارتباطی دیگر نظیر واتس اپ، ادامه داد. این 
امر باعث می ش��ود اف��رادی که تمایلی به بحث ه��ای فرعی ندارند، 

بتوانند به برنامه روزانه خود برسند. 
در نهای��ت ب��ا رعایت این س��ه اصل، ش��ما می توانید نس��بت به 

موفقیت آمیز بودن اقدام خود، اطمینان بیشتری داشته باشید. 
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ریسک های طالیی کارآفرین ها 

یکی از مواردی که همواره به آن تاکید ش��ده اس��ت، ریسک پذیر 
بودن یک کارآفرین است، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر 
کرده اید که ضروری ترین ریس��ک هایی که باید برای رشد برند خود 
انج��ام دهید، کدامند؟ درواقع عدم آگاهی از بهترین و بدترین ها در 
هر فعالیتی، زمینه نابودی ش��ما را به وجود می آورد. در این راس��تا 
به بررس��ی سه ریسکی خواهیم پرداخت که موقعیت های طالیی را 

برای هر مدیر و کارآفرینی به وجود می آورد. 
1-سرمایه گذاری بر روی موارد نوآورانه 

در این رابطه تنها کافی اس��ت تا به برندهای موفق جهان نگاهی 
بیندازید. آنها همواره بودجه مناسبی را صرف تحقیقات جهت بهبود 
جایگاه خود در آینده، می کنند. تحت این شرایط ممکن است تصور 
کنی��د که بدون توجه به این بخش، صرفا زمینه رش��د را از دس��ت 
خواهید داد و این امر به معنای حفظ جایگاه حال حاضر اس��ت، با 
این حال تصور ش��ما کامال نادرس��ت بوده و با توجه به این امر که 
عدم فعالیت ش��ما با تالش هایی از سوی سایر برندها همراه خواهد 
بود، این سیاس��ت شما را در س��یری نزولی قرار خواهد داد. در این 
راس��تا ش��ما با تمرکز بر روی فرصت های موجود و یا در حال شکل 
صنعت خود، رشدی تضمین ش��ده را خواهید داشت. در این راستا 
توجه داشته باشید که برخی از برندها، اقدام به جاسوسی از رقبای 
خود می کنند تا انتخاب های بهتری را داش��ته باش��ند. علت این امر 
که به این بخش عنوان ریس��ک اطالق ش��ده است، این است که به 
صورت میانگین بیش از 50 درصد پروژه هایی که انتخاب می کنید، 
ب��ه نتیجه ای نمی رس��د. به همین خاطر نیز این اقدام یک ریس��ک 
بوده و تضمینی برای موفقیت آمیز بودن آن وجود ندارد، با این حال 
اهمیت آن به حدی حیاتی است که نباید توجهی به این آمار داشته 
باش��ید. در کنار این موضوع با مطالعه و کسب تجربه به مرور زمان 
می توانید عملکرد درخشان تری را داشته باشید و مواردی را انتخاب 

کنید که شانس به اجرا درآمدن باالتری را دارند. 
2-اقدام بدون بودجه کافی

در هر صنعتی اگر بخواهید تا منتظر شرایط مطلوب باشید، بدون 
ش��ک فرصت ه��ا را از دس��ت خواهید داد. به همی��ن خاطر یکی از 
اقدامات بسیار مهم این اس��ت که حتی بدون بودجه کافی، بتوانید 
فعالی��ت خود را آغاز نمایید. درواقع در مس��یر کار، ش��ما می توانید 
امکانات بعدی را نیز مهیا نمایید، با این حال این امر نیز یک ریسک 
بوده و ممکن است باعث شود که نتیجه ای نامطلوب به دست آورید. 
با این حال بدون قبول این ریسک، شما همواره فرصت های موجود 
را ب��ه برنده��ای قدرتمند خواهی��د داد و این امر باعث می ش��ود تا 
زمینه رش��د شما کامال محدود باش��د. در این رابطه فراموش نکنید 
که تقریبا تمامی برنده��ای موفق حال حاضر جهان، در ابتدای کار 
خود امکانات و بودجه بس��یار کمی داشته ولی ایده خود را از دست 
نداده  اند. در این رابطه فراموش نکنید که ایده ها هیچ گاه منتظر شما 
نمی مانند. درواقع ایده امروز ش��ما ممکن اس��ت فردا توسط فردی 
دیگر به اجرا گذاش��ته ش��ود. به همین خاطر بس��یار مهم است که 

زمان را از دست ندهید. 
3-سرمایه گذاری بر روی جامعه هدف 

در نهایت از دیگر اقدامات بس��یار مهمی که شما باید انجام دهید 
این اس��ت که ب��ر روی جامعه ه��دف خود س��رمایه گذاری کرده و 
آمادگ��ی ذهن��ی الزم برای قبول برند و محص��والت خود را در آنها 
ایج��اد نمایید. در این راس��تا طیف اقدامات بس��یار گس��ترده بوده 
و نبای��د خود را به چند م��ورد محدود نمایید. ب��ا این حال ممکن 
است انتخاب های ش��ما، نتیجه الزم را نداشته باشد. زمان و بودجه 
خود را از دس��ت بدهید. این امر ی��ک واقعیت در زمینه کارآفرینی 
ب��وده و ش��ما باید ریس��ک آن را قبول نمایید. با ای��ن حال همواره 
تکنیک هایی وجود دارد که باعث خواهد شد تا تاثیرگذاری اقدامات 
ش��ما افزایش پیدا کرده و ش��انس موفقیت باالتری را داشته باشید. 
در این راس��تا برای نزدیک تر کردن تصورات خود به نظرات جامعه 
هدف، بهتر اس��ت که از روش هایی نظیر نمونه گیری و نظرس��نجی 

استفاده نمایید. 
business2community.com :منبع
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کس��ب و کارها در طول روز برنامه های بس��یار زیادی برای مدیریت 
دارند. این ام��ر در صورت عدم برنامه ریزی درس��ت به منظور مدیریت 
همزمان چند امر مختلف موجب بروز مش��کالت بس��یار وسیعی خواهد 
شد. کارآفرینان برای عملکرد مناسب در دنیای کسب و کار فقط نیازمند 
ایده  های مناسب نیس��تند، امروزه مدیریت زمان بدل به دغدغه شماره 
یک اغلب برندها ش��ده اس��ت. دلیل این امر اهمیت ب��االی زمان برای 
پیش��برد طرح ها و اهداف کسب و کار اس��ت. اگر شما توانایی مدیریت 
چند امر به صورت همزمان را نداشته باشید، در عمل با مشکالت بسیار 

زیادی مواجه خواهید شد. 
مدیریت زم��ان به صورت کاربردی موجب پیش��رفت دقیق و مطابق 
برنام��ه کس��ب و کار خواهد ش��د. بس��یاری از برندها در گام نخس��ت 
برنامه ه��ای دقیق و جالب��ی دارند، اما به مح��ض ورود به عرصه واقعی 
کس��ب و کار تم��ام آنها را فراموش می کنند. امروزه زمان در دس��ترس 

برندها بسیار محدود است. حجم وسیع کارهای 
موجود برای رس��یدگی نیز همین زمان محدود 
را کمتر می کند بنابراین ش��ما برای رس��یدگی 
درس��ت به تمام بخش های کس��ب و کارتان به 
برنامه ه��ای دقیق نیاز داری��د. هدف اصلی مقاله 
کنونی بررس��ی بهتری��ن راهکارها برای مدیریت 
بهینه زمان در عرصه کس��ب و کار اس��ت. شما 
به ای��ن ترتی��ب فرصت کاف��ی ب��رای مدیریت 
فرآینده��ای مختلف برندتان در زمانی محدود را 

خواهید یافت. 
1. برنامه ریزی اصولی

ایجاد روندهای یکس��ان و مشخص برای برند 
تنها گزینه موردنیاز ب��رای موفقیت در مدیریت 
زم��ان نیس��ت. بس��یاری از کس��ب و کارها در 
عمل تخصص بس��یار زیادی در چینش کارهای 
جاری ندارند. اگر ش��ما ب��ا چندین کار در طول 
روز مواجه هس��تید، باید نوع��ی اولویت در میان 
آنه��ا قرار دهید. در غیر این صورت کارهای مهم 
ش��اید آخر از همه س��ازماندهی ش��ود. این امر 
مش��کالت بس��یاری برای برندها ایجاد می کند. 
اگر ش��ما برنامه کاری دقیق و کاربردی نداشته 
باشید، همیشه نسبت به کارایی برنامه  تان تردید 
خواهید داش��ت. توصیه مناسب در اینجا تالش 
برای همکاری با کارشناس های کسب و کار برای 

بهبود فرآیند مدیریت زمان است. 
وقت��ی ما در تالش برای برنامه ریزی مناس��ب 
برای کس��ب و کارمان هس��تیم، باید جلوه های 
مختلف برندم��ان را مدنظر قرار دهیم. اش��تباه 
اغل��ب کارآفرین��ان تمرک��ز ب��ر روی یک بخش 
ویژه از کس��ب و کارشان اس��ت. نتیجه این امر 
عدم موفقیت برندها برای اجرای برنامه کسب و 
کارش��ان خواهد بود. اگر شما نیز تجربه مشابهی 
در زمین��ه برنامه  ریزی و مدیریت کس��ب و کار 
داشته اید، باید به نکات مختلف در مورد برندتان 
توجه نمایید. این امر چش��م انداز وس��یع تری در 

اختیار شما برای برنامه ریزی قرار خواهد داد. 
2. استفاده از اپ های هوشمند

امروزه گوشی های هوش��مند یکی از ابزارهای 
حرفه  ای برای مدیریت کس��ب و کار محس��وب 
می ش��ود. ای��ن اپ ه��ای ب��ه ظاهر س��اده تاثیر 
بس��یار زیادی بر روی فعالیت برندها دارد. ش��ما 
با اس��تفاده از آنها ام��کان صرفه  جویی در زمان 

در دس��ترس برندت��ان را دارید. برخی از کاره��ای روزمره برندها دارای 
ماهیت س��اده و تکراری هستند. اگر شما توانایی اجرای چنین کارهایی 
با اس��تفاده از اپ های هوش��مند را داشته باش��ید، بسیاری از مشکالت 

برندتان حل خواهد شد. 
خوش��بختانه بس��یاری از اپ های موردنیاز کس��ب و کارها به صورت 
رایگان در بازار وجود دارد، با این حال اگر شما نیاز خاصی دارید، شاید 
طراحی اپ مخصوص برای برندتان ایده بدی نباش��د. این امر همیش��ه 
هزینه س��نگینی به همراه ندارد. همکاری با برنامه نویس های حرفه ای یا 
افراد دارای مهارت در این حوزه یک بار برای همیش��ه نیازهای جاری و 

ساده شما را حل و فصل خواهد کرد. 
وقتی کارهای س��اده و روزمره ش��رکت به س��ادگی توان حل و فصل 
داش��ته باشد، ش��ما دیگر نیازی به اختصاص زمان قابل توجه به آنها را 
نخواهید داشت. این امر به معنای وجود زمان بیشتر برای مدیریت امور 
مختلف کس��ب و کار خواهد بود. مزیت اصلی اپ های هوش��مند امکان 
اجرای آنها بر روی گوشی های همراه است. شما به این ترتیب نیازی به 
فضای قابل توجه برای رسیدگی به امور موردنظر نیز نخواهید داشت. 

3. جابه جایی کارها در صورت امکان
برخ��ی از کارها در روزهایی خاص دارای اهمیت بیش��تری هس��تند. 
به عنوان مثال، اگر ش��ما در پایان مهلت مقرر برای یک پروژه باش��ید، 
باید هرچه س��ریع تر نسبت به س��اماندهی اش اقدام نمایید. بدون شک 
در چنی��ن موقعیتی رس��یدگی به پروژه موردنظر اولویت نخس��ت برند 
ش��ما خواهد ب��ود. ویژگی اصلی یک برنامه مناس��ب در زمینه مدیریت 
زمان معطوف به انعطاف پذیری اش است. اگر برنامه شما انعطاف پذیری 
مناس��بی داشته باشد، شما به راحتی توانایی مدیریت شرایط مختلف را 

خواهید داشت. 
همکاری با تیم های مختلف ش��رکت برای تعیی��ن اولویت های اصلی 
امری ضروری اس��ت. امروزه برخ��ی از برندها بدون هم��کاری با دیگر 
تیم ها و کارمندان ش��رکت اقدام به تعیین اولویت ها می کنند. اگر ش��ما 
در چنین موقعیتی دس��ت به انتخاب های اش��تباه بزنید، اعتبار کس��ب 
و کارتان به ش��دت دچار مش��کل خواهد ش��د بنابراین همیشه پیش از 
تعیین اولویت های اصلی کسب و کار اقدام به همکاری با اعضای شرکت 

نمایید. 

4. ارزیابی مداوم وضعیت مالی شرکت
وضعیت مالی شرکت ها نقش مهمی در پیشبرد پروژه  ها دارد. اگر شما 
وضعیت مالی مناسبی نداشته باشید، نحوه مدیریت کسب و کار به طور 
کلی تغییر خواهد کرد. مهمترین نکته در زمینه انتخاب الگوی مدیریت 
برند آگاهی از وضعیت مالی کسب و کار است. امروزه بسیاری از برندها 
فق��ط در مواجه��ه با بحران های ب��زرگ متوجه اش��تباهات مدیریتی و 
کمبودهای مالی کس��ب و کارشان می شوند. اگر شما عالقه مند به ادامه 
فعالیت در عرصه کس��ب و کار هس��تید، باید هرچه س��ریع تر نسبت به 
ایجاد روندهای مش��خص برای ارزیابی وضعیت کس��ب و کارتان اقدام 
نمایید. در غیر این صورت وضعیت کسب و کار شما غیرقابل پیش بینی 

خواهد شد. 
مش��کل اصل��ی در زمین��ه ناتوانی کس��ب و کارها ب��رای پیش بینی 
وضعیت ش��ان مربوط به امکان بروز هرگونه تهدیدی در زمینه مدیریت 
کس��ب و کار اس��ت. امروزه نرم افزارهای بس��یار متنوعی برای ارزیابی 
خودکار وضعیت مالی کس��ب و کار وجود دارد. توصیه این بخش تالش 
برای اس��تفاده از چنین نرم افزارهایی به منظ��ور بهبود فرآیند مدیریت 

زم��ان اس��ت. ما در دوره کنونی باید تمام تالش م��ان برای پرهیز از امر 
پرهزینه برای مدیریت کسب و کار را نشان دهیم. این امر با استفاده از 

نرم افزارهای رایج و ارزان قیمت به خوبی عملی خواهد بود. 
5. ضرورت حفظ تمرکز

مدیری��ت زمان نیازمند تمرکز بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما به طور 
مداوم با حواس پرتی مواجه هس��تید، باید به فکر ایجاد شرایط و محیط 
کاری بهتری باش��ید. در غیر این صورت برنامه ریزی برای کس��ب و کار 
و مدیریت زمان دس��ت نیافتنی خواهد ماند. امروزه امور بس��یار زیادی 
توانای��ی برهم زدن تمرکز کاری افراد را دارد. مهم ترین مس��ئله در این 
میان تالش برای حذف المان های مزاحم و پرت کننده حواس از محیط 
کس��ب و کار است. طراحی دفتر کار یکی از مهم ترین نیازهای کسب و 
کارها محس��وب می شود. اگر شما در این زمینه توانایی اجرای ایده های 
مناسب را نداشته باشید، به طور مداوم در بازه های زمانی حساس کسب 

و کارتان دچار حواس پرتی خواهید شد. 
ام��روزه مقاالت و اپ های کاربردی برای طراحی محیط های کاری در 
دس��ترس برندها قرار دارد. همچنین همکاری با کارشناس های طراحی 
محیط کار نیز ایده مناس��بی خواهد بود. س��االنه زمان بسیار زیادی از 
برندها به دلیل حواس پرتی نیروی کار در طول س��اعت های اداری هدر 
می رود. ش��ما با تغییر وضعیت محیط کار امکان نقش آفرینی در زمینه 

کاهش چنین فرآیندی را خواهید داشت.
6. » نه« گفتن ترس ندارد

بس��یاری از مدیران توانایی ابراز نظر منفی و یا »نه گفتن« را ندارند. 
این امر مشکالت بس��یار زیادی برای برندها در مسیر کلی کسب و کار 
ایجاد می کند. اگر ش��ما توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی کارمندان 
یا مشتریان را نداشته باش��ید، تمایل تان برای عدم مخالفت با ایده های 
مختل��ف افزایش خواهد یاف��ت. نکته مهم درخص��وص برندهای موفق 
توانایی باالی تیم مدیریتی ش��ان برای ابراز نظرات منفی اس��ت. این امر 
نی��از به آموزش خاصی ندارد. تنها مس��ئله مهم توجه به بی فایده بودن 

موافقت با هر تصمیمی از سوی کارمندان یا مشتریان است. 
ابزار مخالفت و ارائه پاس��خ منفی به دیگران به معنای قطع همکاری 
با آنها نیس��ت. ش��ما برای مدیریت زمان بهتر باید طرح های مختلف را 
به س��رعت مورد بررس��ی قرار دهید. اگر مدیران برای بیان پاسخ منفی 
نگرانی های متعددی داشته باشند، فرآیند بررسی پیشنهادهای مختلف 

بیش از اندازه طوالنی خواهد ش��د. امروزه برندها در دنیای کسب و کار 
نیازمند تصمیم گیری س��ریع هستند بنابراین شما باید به سرعت نسبت 

به پاسخ های مشتریان یا کارمندان اظهارنظر نمایید. 
۷. ارزیابی زمان در دسترس

مدیری��ت زمان بدون ارزیابی زمان در دس��ترس امکان پذیر نیس��ت. 
بخش مهمی از این فرآیند مش��اهده و ارزیابی تاثیر برنامه های مختلف 
و تازه برند بر روی فرآیند مدیریت زمان اس��ت. اگر ش��ما در این زمینه 
توانایی قابل توجهی نداشته باشید، در عمل اجرای برنامه های مدیریت 
زم��ان بی فایده خواهد بود. بس��یاری از برندها در ط��ول بازه های زمانی 
طوالنی در تالش برای کاهش زمان موردنیاز برای مدیریت امور مختلف 
هس��تند، با این حال اگر ش��ما معیار مش��خصی برای ارزیابی وضعیت 
نداشته باشید، توانایی تان برای ارزیابی دقیق تاثیرگذاری استراتژی های 

موردنظر به شدت کاهش خواهد یافت. 
توصی��ه مورد بحث در ای��ن بخش ارزیابی وضعیت مدیریت ش��رایط 
مختلف برند از س��وی کس��ب و کارها پیش از شروع استراتژی  های تازه 
اس��ت. این امر کمک قابل توجهی به کسب و کارها برای ارزیابی دقیق 
وضعیت ش��ان خواهد کرد. در غی��ر این صورت 
ش��ما باید به طور مداوم در ت��الش برای اجرای 
اس��تراتژی های مختلف و ناتوانی برای مش��اهده 

تاثیر واقعی آنها باشید. 
وقتی کارمندان برای رس��یدگی به یک پروژه 
مش��خص زمان را مدنظر ق��رار می دهند، تمایل 
بیش��تری ب��رای مدیریت کس��ب و کار در مدت 
زمان��ی کمت��ر خواهند داش��ت. این ام��ر نوعی 
گرای��ش عمومی در میان کارآفرینان محس��وب 
می شود. شما باید پیش از شروع یک پروژه زمان 
دقیق آغاز کار را یادداش��ت نمایید. سپس هدف 
اصلی شما کاهش زمان موردنیاز برای رسیدگی 
به فرآین��د موردنظر خواهد بود. ب��ه این ترتیب 
با گذش��ت زمان مهارت شما برای انجام کارهای 
جاری برند در مدت زمانی کمتر افزایش می یابد. 

8. انجام کارهای متعدد را فراموش کنید
انج��ام کاره��ای متعدد ب��ه دو معن��ا مدنظر 
کارآفرینان قرار دارد. معنای نخست شامل تالش 
برای س��اماندهی امور مختل��ف در مدت زمانی 
محدود است. این فرآیند شامل پیشبرد کارهای 
مختل��ف به ص��ورت همزمان و متداخل اس��ت. 
ب��دون تردید کمتر کارآفرین��ی توانایی موفقیت 
در چنین ش��رایطی را دارد. اگر شما مهارت قابل 
توجهی در زمینه مدیریت کس��ب و کار نداشته 
باش��ید، انتخاب چنین ش��یوه ای اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. شاید در نگاه نخست این راهکار زمان 
موردنیاز برند ش��ما را کاه��ش دهد، اما در عمل 
موجب افزایش نیاز ش��ما برای مدیریت کسب و 
کار می شود. معنای دوم شامل مدنظر قرار دادن 
چند پروژه به طور همزمان و اختصاص زمان های 
مشخص در روز برای رسیدگی به هر کدام است. 
این امر همچنین ش��امل رسیدگی کامل به یک 
پروژه و سپس ش��روع فعالیت بر روی یک طرح 
دیگر است. اگر شما قصد ساماندهی چندین کار 
به ص��ورت همزمان را دارید، باید این ش��یوه را 
مدنظر ق��رار دهید. در غیر این ص��ورت توانایی 
ش��ما برای مدیریت کارهای در دس��ترس تان به 

شدت کاهش خواهد یافت. 
امروزه برندهای بسیار زیادی در دنیای کسب 
و کار نیازمند رس��یدگی به وضعیت کارهای در 
دسترس ش��ان در م��دت زمانی اندک هس��تند. 
نکته مهم در این می��ان محدودیت توانایی های 
کارآفرینان اس��ت. ش��ما در هر صورت مانند دیگران نیاز به اس��تراحت 
دارید. اگر فش��ار کاری بیش از اندازه ای بر روی ش��ما ایجاد ش��ود، به 
راحتی امکان ناتوانی برای مدیریت بهینه امر پیش خواهد آمد بنابراین 
کارهای در دسترس تان را در بازه های زمانی مشخص و با در نظر گرفتن 

زمان مناسب برای استراحت مدنظر قرار دهید. 
9. شناسایی المان های اصلی اتالف وقت

هر برندی در زمینه مدیریت کس��ب و کار برخی عادت ها یا رفتارهای 
نامناس��ب دارد. چنین رفتارهایی اغل��ب نقش مهمی در اتالف زمان در 
دس��ترس برندها ایفا می کنند. اگر ش��ما عالقه مند ب��ه مدیریت بهینه 
کسب و کارتان با صرفه جویی در زمان در دسترس هستید، باید نسبت 
به شناس��ایی هرچه سریع تر چنین المان هایی اقدام نمایید. در غیر این 

صورت وضعیت کسب و کارتان به شدت نامناسب خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای مدیریت زمان بهتر هستند. 
اگ��ر در ای��ن میان حذف رفتاره��ای غلط در زمینه مدیریت س��ازمانی 
مدنظر قرار نگیرد، هرگز موفقیت بلندمدت برندها به دست نخواهد آمد 
بنابراین ش��ما باید در فرآیند مدیریت زمان به دنبال شناسایی و حذف 
رفتارهای نامناس��ب تان نیز باش��ید. این امر فقط در مورد تیم مدیریتی 
نیس��ت. تمام بخش های ی��ک برند امکان اتخاذ رفتارهای نامناس��ب از 
نقطه نظر مدیریت زمان را دارند بنابراین ش��ما باید نگاه واقع گرایانه ای 

به این مسئله داشته باشید. 
10. مدیریت زمان به صورت شخصی

تقویت انگیزه هر کدام از اعضای شرکت برای مدیریت زمان به صورت 
فردی اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر کسب و کارها در زمینه مدیریت 
زم��ان فقط به دنبال اعمال اس��تراتژی های مش��خص باش��ند، فرآیند 
موردنظر بسیار دشوار پیش خواهد رفت. توصیه ما در این بخش درونی 
س��اختن فرآیند مدیریت زمان از سوی برندهاست. این امر نتیجه بسیار 
بهتری برای شما و کارمندان بخش های مختلف در پی خواهد داشت. 

وقتی کارمندان خودش��ان نس��بت به مزیت های مدیریت بهینه زمان 
آگاهی پیدا کنند، دیگر نیازی برای اعمال فشار از سوی شما برای اتخاذ 
چنین رویکردهایی نخواهد بود. این امر به معنای کاهش زمان موردنیاز 

برای اجرای استراتژی و افزایش کارایی برنامه ها خواهد بود. 
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یک��ی از مولفه ه��ای مهم��ی که ب��ودن در محیط��ی را لذت بخش یا 
عذاب آور می کند، افرادی هستند که در آن محیط با آنها سروکار داریم. 
هر یک از همکاران در محیط کار ش��خصیت ویژه و خاص خودش��ان را 
دارن��د، بنابراین نمی توان با همه آنها به یک ش��کل رفتار کرد. توجه به 
این نکته اهمیت زیادی در پیش��رفت ش��غلی ما دارد و به  خاطر شغل و 
حرفه مان، ش��رکتی که در آن کار می کنیم و خودمان بهتر اس��ت که تا 
جای ممکن با بیش��تر همکاران مان کنار بیاییم و روش درس��ت تعامل 
با آنها را بدانی��م. در ادامه 12 مورد از انواع مختلف همکاران، چگونگی 

شناخت و تشخیص آنها و راه کنار آمدن با آنها را شرح داده ایم.
1. برنده

این همکار فردی اس��ت که رئیس هر زمان که باید کاری انجام شود، 
ب��ه او مراجع��ه می کند. اساس��ا در توصیف برنده می ت��وان گفت که او 
کارمندی ایده آل است. برنده فردی است که همیشه در لحظات حساس 
و مه��م یا پروژه های بزرگ به او تکیه می کنند. نیازی به گفتن نیس��ت 
که این فرد فهرس��ت بلندی از دستاوردها دارد، در هر شرایطی آرامش 
و تمرکز خود را حفظ می کند و توانایی مس��ئولیت پذیری دارد. برنده از 

دارایی های مهم و باارزش شرکت به شمار می رود.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه این نوع همکاران را حمایت و تش��ویق کنی��د، قدردان آنها 
باش��ید و از خودتان بپرسید: »چه چیزهایی می توانم از این فرد بیاموزم 

تا حتی از او نیز بهتر شوم؟«
2. قهرمان خاموش

قهرمان خاموش کسی است که کار خود را بدون تقدیر و قدردانی ای که 
سزاوار آن است، انجام می دهد. این نوع همکار فرد مهمی در گروه شماست. 
او ترجی��ح می دهد جلب توجه نکند. قهرمان خام��وش هر روز تمام تالش 
خ��ود را می کند و بهترین کارش را ارائه می دهد. این فرد ش��باهت زیادی 
به »برنده« دارد ولی معموال دست کم گرفته می شود و توجه چندانی به او 

نمی کنند، اما وجود او برای شرکت بسیار ضروری است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

کاری کنید که قهرمان خاموش حس کند که به دستاوردهایش توجه 
می شود. البته نباید در مورد این مسئله هیاهوی زیادی به راه بیندازید؛ 
زی��را او عالقه ای به جلب توجه کردن ندارد. س��عی کنی��د او را از کنج 
خلوت��ش بیرون بیاوری��د: او را به موقعیت های��ی وارد کنید که در آنها 
باید رهبری گروه را برعهده بگیرد و مسئولیت های بیشتری را بپذیرد.

3. مربی
مربی عاشق این است که چیزهایی فراتر از جنبه های صرفا فنی شغل 
را به شما بیاموزد. او با اشتیاق، دانش خود را در اختیارتان قرار می دهد 

و کم��ک می کند که چش��م انداز گس��ترده تری از ش��یوه کار کردن در 
شرکت به دس��ت آورید. از کمک های مربی برای پیشرفت در حرفه تان 

نترسید؛ زیرا این همکار فقط بهترین ها را برای شما می خواهد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

ش��اگرد خوبی باش��ید و به تمام نصیحت های او گ��وش بدهید؛ زیرا 
مسیر ش��غلی و زندگی حرفه ای شما بدون داشتن مربی، کامل نخواهد 
شد. فرقی نمی کند که در حال حاضر در چه پست و موقعیتی هستید؛ 
چون در هر صورت، داشتن مربی خوب بسیار ارزشمند است. به بینش 
و شناخت او درباره شغل و حرفه خود توجه داشته باشید؛ زیرا این فرد 

می تواند مهارت ها و دانش کاربردی بیشتری در اختیارتان قرار دهد.
4. پیشکسوت

پیشکس��وت کسی اس��ت که مدت زیادی عضو سازمان شما بوده است؛ 
بی شک، سایر همکاران و خود او هر از گاهی به این مسئله اشاره می کنند.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آیا می خواهید درباره تاریخچه ش��رکت یا سال های ابتدایی شروع کار 
آن چیزی بدانید؟ پیشکس��وت کسی است که می توانید سوال های خود 
را از او بپرسید. حتما این همکار را در گفت وگوها و تصمیم گیری روزانه 

شرکت دهید تا احساس نکند که نادیده گرفته شده است.
5. دوست

دوس��ت کسی است که در محل کار و بیرون آن همراه شماست. این 
نوع همکار می تواند نقش های زیادی داش��ته باشد. او کسی است که به 
نظرات و ایده های ش��ما گوش می دهد، هم��واره می توانید به او اعتماد 
کنید و در شرایط دشوار همراه شماست. گاهی این همکار صمیمی ترین 

و نزدیک ترین دوست شماست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

قدر روابط دوس��تانه ای را که در محل کار برقرار می کنید، بدانید! این 
همکار کس��ی است که همیش��ه می توانید به او تکیه کنید. اگر تازه کار 
هس��تید و به  دنبال دوستی در محل کار می گردید، گشاده رو و مهربان 

باشید و سعی کنید با دیگران روابط خوبی برقرار کنید.
6. شوخ طبع

همکار شوخ طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده ای را ایجاد 
می کن��د. او زندگی را زیبا می بیند و در جلوگیری از ایجاد موقعیت های 

تنش زا استاد است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

از هم صحبتی و ش��وخی های همکار ش��وخ طبع ل��ذت ببرید، البته تا 
زمانی که این شوخی ها موجب رنجش کسی نشده اند. مراقب باشید که 
این شوخی ها و سرگرمی ها در انجام کارهای جدی و مهم شما اختاللی 

ایجاد نکنند؛ چون هر چیزی باید در جای خودش باشد و نباید شوخی 
و سرگرمی را با کارهای مهم خود قاطی کنید.

۷. سخن چین
س��وال هایی مانند »شنیدی تو جلسه برای فالنی چه اتفاقی افتاد؟«، 
»درس��ته که می خوان کارمندان رو اخراج کنن؟«، »آیا واقعا اونها با هم 
رابطه دارن؟« همگی پرسش هایی هستند که سخن چین از جواب دادن 
به آنها خوش��حال می شود. بعضی از همکاران سخن چین عاشق اختراع 
کردن داس��تان های تکان دهنده هستند و بعضی هم وقت خود را صرف 

گفتن داستان هایی جذاب درباره دیگران می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه مراقب همکار س��خن چین باش��ید. خیلی وقت ه��ا او را در 
گوش��ه ای یا سر میز دیگران، در حال کش��ف آخرین شایعات و خبرها 
پیدا می کنید. اگر این داستان ها به گوش تان رسید، عاقالنه رفتار کنید 
و این شایعه ها را پیش خود نگه دارید و به دیگران نگویید. به هر چیزی 
که این فرد به شما می گوید با شک وتردید نگاه کنید. وقتی که این فرد 
اطراف شماس��ت، مراقب حرف های تان باشید. اگر شما شخصیت اصلی 
داس��تان بعضی از این خبرچینی ها و ش��ایعات هس��تید، به  سراغ منبع 

اصلی شایعه بروید و با او برخورد کنید.
8. چاپلوس

افراد چاپلوس روش س��اده ای بلدند: آنها ب��رای بهره برداری کردن از 
اف��راد باالت��ر از خود تقریبا ه��ر کاری می کنند، کارهای��ی مانند گفتن 
حرف های خوشایند و تعریف وتمجید کردن. این کار موجب می شود که 
این افراد برای پیش بردن منافع خود، از همکاران سوءاس��تفاده کنند؛ 

البته این عجیب نیست و بخشی از شخصیت آنهاست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اینکه نقش��ه های فرد چاپلوس به جایی می رس��د ی��ا خیر، به خود او 
مربوط می ش��ود. بهتر اس��ت که فقط او را تنها بگذاری��د و از او دوری 
کنید. البته این رفتار او می تواند به شما انگیزه بدهد و موجب شود که 
دستاوردهای تان را به دیگران نشان دهید و ارزش افزوده ای را که برای 

شرکت ایجاد کرده اید، به رئیس خود یادآوری کنید.
9. غرغرو

تجربه نش��ان داده اس��ت که معموال تعامل با فردی که همیش��ه غر 
می زند و ش��کایت می کند، مفید نیس��ت. غر زدن و ش��کایت کردن او 
می تواند نتیجه ناامیدی و س��رخوردگی، خس��تگی، استرس یا ناراضی 

بودن از محل کار باشد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اج��ازه ندهید که احساس��ات منفی یا افکار منف��ی این نوع همکاران 

روی ش��ما تاثیر بگذارد. به  جای اینک��ه تحت تاثیر حرف های منفی این 
فرد قرار بگیرید، س��عی کنید موض��وع گفت وگو را تغییر دهید و درباره 
موضوع مثبت و بهتری مانند راه حل غلبه بر ناامیدی و سرخوردگی های 

او صحبت کنید.
10. سیاست باز

از فرد سیاس��ت باز هیچ چیز بعید نیست. گاهی بعضی از همکارها از 
پش��ت به ش��ما خنجر می زنند؛ مثال فردی که گمان می کردید دوست 
شماست، ایده ش��ما را به  نام خودش ارائه می کند. آیا تا به  حال چنین 

مشکلی برای تان پیش آمده است؟
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

در رویارویی با افراد سیاس��ت باز همیشه باید هوشیار و مراقب باشید. 
هرگز با او مانند افراد عادی رفتار نکنید و این هوشیاری و احتیاط خود 
را کنار نگذارید؛ حتی اگر همه چیز خوب به نظر برس��د و ظاهرا دلیلی 
برای احتیاط و هوشیاری شما وجود نداشته باشد. به هر چیزی که فرد 
سیاس��ت باز می گوید، با شک وتردید نگاه کنید و به  راحتی حرف های او 

را نپذیرید.
11. کم کار

افراد کم کار و از زیرکاردررو درس��ت مانند سراب می مانند: در ظاهر، 
مش��غول کار به نظر می رس��ند؛ درحالی که در واقع مسئولیت های خود 
را ب��ه گردن دیگران می اندازن��د و از منافع و مزایای انجام آنها بهره مند 

می شوند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اگر کارهای این همکار روی شما یا گروه شما تاثیری نمی گذارد، بهتر 
است که او را نادیده بگیرید؛ ولی اگر روی کار شما تاثیر می گذارد، حتما 
ب��ه این رفتار او اش��اره کنید و به او تذک��ر بدهید. اگر فرد کم کار تحت 
نظارت و مدیریت شما کار می کند، با تعیین کردن اهداف و مهلت های 

مشخصی برای او، بیشتر از دیگران مراقب کار کردنش باشید.
12. تازه کار

همکار تازه کار معموال فردی اس��ت که به  تازگ��ی تحصیالت خود را به 
پایان رسانده و مشغول کار شده یا تازه در شرکت شما استخدام شده است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آیا روزهای اولی را که تازه مش��غول کار ش��ده بودید و مهارت کافی 
نداشتید، به یاد می آورید؟ وقت آن رسیده که قدم جلو بگذارید و مربی 
او ش��وید. اگر الزم است، همکار تازه کار و مبتدی تان را زیر پروبال خود 
بگیرید و هر روز چیزه��ای تازه ای به او بیاموزید. این همکار تازه کار به 
 خاطر آموزش و کمک هایی که به او کرده اید، سپاسگزارتان خواهد بود.
hays/chetor :منبع
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چطور می توان مطمئن ش��د که زمان و س��رمایه گذاری روی تولید و 
بازاریابی محتوا ارزش��مند خواهد بود؟ محت��وای عالی و ترافیک باالی 
حساب های کاربری ش��ما می تواند حساب های بانکی تان را تغذیه کند. 
حسابرسی بازگشت سرمایه پست های بالگ و دیگر محتواهای آنالینی 
که منتش��ر می شود، یکی از ساده ترین گام ها به سمت سودآوری بیشتر 
ش��رکت ها به شمار می رود. در ادامه چند ترفند برای افزایش سودآوری 

محتوایی که تولید کرده اید را معرفی می کنیم.
1. درک درست از تجزیه و تحلیل ترافیک

اگر می خواهید در باالترین حالت بازگش��ت س��رمایه قرار بگیرید، به 
داده های قاب��ل اطمینان برای اندازه گیری ترافی��ک و نتایج نیاز دارید. 
گ��وگل آنالیتی��ک، یک منب��ع قدرتمند از اطالعات اس��ت که می تواند 
به ش��ما بگوید که مش��تریان ش��ما دقیقا از کجا می آین��د، با این حال 
قابلیت های فراوان این ابزار قدرتمند می تواند کاربران خود را س��ردرگم 

کرده و آنها را از استفاده موثر باز دارد.
خوش��بختانه گوگل، آموزش رایگان این ابزار را ارائه کرده و به ش��ما 
کم��ک می کند تا اهداف خ��ود را تعیین کنی��د، در آزمون های جانبی 
ش��رکت کنید، به درک درست از قیف فروش برسید و نتایج تالش های 
خ��ود را پیگی��ری کنید. این پروس��ه، ارزش زمانی ک��ه برای آن صرف 
می کنی��د را دارد و اندازه گی��ری دقیقی از نتایج را در اختیار ش��ما قرار 

می دهد.
2. روی تالش های مربوط به شبکه های اجتماعی تمرکز کنید

مدیریت تمامی کانال های ش��بکه های اجتماعی، انرژی و زمان زیادی 
را طلب می کند. این کار ش��رایطی را فراهم می کند تا محتوای خود را 
در انواع مختلفی از اپلیکیش��ن ها و پلتفرم ها منتش��ر کنید، اما در عین 
حال می توان��د زمان را به طور کل تلف کند. انواع مختلف ش��بکه های 
اجتماعی، جمعی��ت کاربران و نتایج مخصوص به خود را دارد، بنابراین 
باید بدانید که از کدام مس��یر به فروش بیش��تر دست پیدا می کنید، نه 

اینکه تنها بازدیدکننده های خود را افزایش دهید.
برای مقایس��ه بازگشت س��رمایه در هر کدام از این شبکه ها، باید در 
واقع میزان فروش جمع آوری ش��ده آنها را با ارزش زمان و سایر منابعی 
که روی آن س��رمایه گذاری کرده اید، مقایس��ه کنید. تالش هایی که در 
آین��ده ب��ه کار می گیرید را روی یک ی��ا دو کانال��ی متمرکز کنید که 
بیش��ترین بازگش��ت را داش��ته اند. عالوه بر این، می توانید از زمانی که 

ذخی��ره کرده اید برای یادگیری بیش��تر جدول ه��ای زمانبندی موثر و 
بهترین انواع پست برای موثرترین کانال ها استفاده کنید.  

3. بهترین محتوای خود را به صورت مستمر به روز رسانی کنید
ش��ما زمان زی��ادی را اختصاص می دهید تا بهتری��ن محتوا با قدرت 
فوق العاده برای تبدیل شدن به فروش را تولید کنید، پس اجازه ندهید 
که این محتوا بی فایده بماند و یا منقضی ش��ود. باید تشخیص دهید که 
کدام پس��ت ها باالترین نتیجه را داش��ته اند و زمان خ��ود را به گونه ای 
تقسیم بندی کنید که هر 3 تا 6 ماه آنها را به روز رسانی کنید. محتوای 
خ��ود را بخوانید و بررس��ی کنید که آیا به آپدی��ت منابع نیاز دارد و یا 

اینکه باید تازه های صنعت را به آن اضافه کرد یا خیر.
این به روز رس��انی به ش��ما اجازه می دهد تا محتوای خود را بار دیگر 
در سراس��ر ش��بکه های اجتماعی و خبرنامه ایمیلی خود منتشر کنید. 
آپدیت محتوا باعث می ش��ود که همچنان مرتبط باقی بماند و در نتایج 

موتورهای جست وجو نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
4. تصاویر را به گونه موثری به کار بگیرید

اس��تفاده موثر و درست از تصاویر یکی از بهترین روش ها برای کسب 
و کارهای کوچک اس��ت ت��ا محتوای خود را بهینه س��ازی کنند. اولین 
کاری ک��ه بای��د انجام دهید این اس��ت که محتوای ش��ما، حداقل باید 
از یک تصویر مناس��ب و مربوط برخوردار باش��د؛ با توجه به برآوردهای 
انجام ش��ده، مطالبی که در آنها از تصویر اس��تفاده ش��ده، تا 9۴درصد 
بازدی��د بیش��تری دارند و احتمال اش��تراک گذاری آنها در ش��بکه های 
اجتماعی، ۴0 برابر بیش��تر است. عالوه بر این، تنها گذاشتن یک عکس 
مهم نیس��ت، بلکه باید تنظیمات درستی را برای تصاویر انتخاب کنید. 
به بیان دیگر، نسبت های درست تصویر، اندازه های طول و عرض تصویر 
و اضافه کردن المان های سئو مثل ALT و عنوان متن را نیز به درستی 

در نظر بگیرید.
5. ترویج و ترفیع تعاملی

اگر بخواهید که محتوای خود را در زمان مناسب، در مقابل دید مردم 
ق��رار دهید و آنها را به خرید کردن ترغیب کنید، باید تالش هایی را در 
این زمینه به کار بگیرید. اس��تفاده از س��ئو و تاکتیک های تبلیغاتی که 
باعث می ش��ود در زمان جست  وجوی مخاطب در گوگل، به عنوان یکی 
از ریزالت های خوب به نمایش گذاشته شوید، تمرین خوبی است. با این 
حال، برخی به روابط انسانی تر عالقه دارند و زمانی که با مشکلی مواجه 

می ش��وند، عالقه ای به جس��ت وجو کردن در اینترنت ندارند. این افراد 
اغلب ترجیح می دهند که به فیس بوک یا وب س��ایت پرس��ش و پاسخ 

Quora مراجعه کنند.
اگر در گروه های این پلتفرم ها و وب س��ایت هایی که مخاطبان تان در 
آنها به دنبال پاس��خ هس��تند، خود را به عنوان یک متخصص صمیمی 
معرفی کنید، افراد نیز از اینکه پس��ت هایی را منتشر کرده و به سواالت 
آنها پاس��خ دهید، خوش��حال خواهند ش��د. اگر به طور دائم در بحث ها 

شرکت کنید، لینک ها و پست های شما با استقبال روبه رو خواهد شد.
6. محتوای خود را طراحی کنید

همانط��ور که در بحث ها ش��رکت می کنید و موضوع��ات مختلف در 
عرص��ه فعالیت��ی خود را بررس��ی می کنید، متوجه می ش��وید که کدام 
پرسش ها بیش��تر از همه مطرح می ش��وند. محتوای خود را به گونه ای 
بنویس��ید که پاسخی به این پرسش ها باشد و زمانی که سواالت مشابه 
بار دیگر مطرح ش��د، آنها را با یک یادداش��ت صمیمانه و دوس��تانه به 

اشتراک بگذارید.
زمانی که در حال نوش��تن این محتواها هس��تید، بازگشت سرمایه را 
به خاطر داش��ته باشید. لینک های خرید مرتبط را نیز در آنها بگنجانید 
تا بتوانید ترافیک ناش��ی از آنها را به فروش تبدیل کنید؛ عالوه بر این، 
باید به گونه ای بنویس��ید که خواننده های جدی��د را برای دنبال کردن 

صفحات شما ترغیب کند.
۷. عنوان یا تیترهای خوبی را انتخاب کنید

اگر محتوای فوق العاده شما از یک عنوان عالی و قانع کننده برخوردار 
نباش��د، تمامی تالش های ش��ما در زمینه محتوای خ��وب، جایگاه باال 
در موتور جست وجو، اش��تراک گذاری تعاملی و استراتژی های پرقدرت 
ش��بکه های اجتماع��ی، بی فایده خواهد بود. عنوان ه��ای خوب مردم را 
ج��ذب می کنند که محتوا را بخوانند و آن را به اش��تراک بگذارند. آنها 
گاه��ی اوقات بدون اینکه محتوا را بخوانند، عنوان تاثیرگذار ش��ما را به 
اش��تراک می گذارند. نوش��تن تیترهایی که عالقه مردم را جلب کند و 
در عی��ن حال از واقعیت دور نباش��د، یک مهارت اس��ت که باید آن را 

فرا گرفت.
8. از ابزارهای مناسب شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برخی از ابزارهای اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی از لحاظ دریافت 
بازخورد بهتر از س��ایرین هس��تند. ش��ما باید بتوانید که بازخوردهای 

مخاطبان خود را دریافت کنید تا آنها را در زمینه بازگش��ت سرمایه به 
 ،Buffer و Hootsuite،SproutSocial کار بگیرید. ابزارهایی مثل
ب��ا جمع آوری اطالعات درباره بهترین زمان ها برای پس��ت گذاش��تن و 
نوشتن محتوا در زمان هایی که بیشترین تعامل را با کاربر دارد، به شما 
کمک می کند تا اس��تراتژی های دقیق تری را تعیین کنید. بدین ترتیب 
می توانی��د کتابخانه ای از محتوای فوق الع��اده را تهیه کنید و آنها را هر 

چند وقت یکبار به اشتراک بگذارید.
9. مراقب هزینه هایی که پرداخت می کنید باشید

تولی��د و اش��تراک گذاری محت��وای تعاملی می تواند پرهزینه باش��د. 
تصاویر شخصی س��ازی ش��ده، الگوهای رفت��اری، گرافیک های باارزش 
و بازاریابی گس��ترده، پرهزینه اس��ت. تصاویر باکیفی��ت را نمی توان در 
کتابخانه محتوا نادیده گرفت، اما بیش��تر بودن آن، به منزله بهتر بودن 
نیس��ت. گاهی اوقات اضافه ک��ردن یک تصویر فوق الع��اده با کیفیت و 

بزرگ، هیچ تاثیری را در میزان درآمد شما نخواهد داشت.
مراق��ب هزینه های تان باش��ید و اگر در حال نزدیک ش��دن به میزان 
درآمد اصلی هس��تید و یا متوجه ش��دید که بازگش��تی ندارد، متوقف 

شوید.
10. قیف فروش خود را بهینه سازی کنید

همیش��ه راه هایی برای بهتر شدن بازگشت سرمایه در تمامی مراحل 
پروس��ه خرید وجود دارد. در باالترین قسمت قیف، به مخاطبان بالقوه 
نگاه��ی بیندازید، کس��انی که در واقع در حال ت��الش برای جذب آنها 
هس��تید و مطمئن ش��وید که توانایی خرید محصوالت ش��ما را دارند. 
ترافی��ک زیادی که آن را افرادی ایج��اد کرده اند که قصد خرید ندارند، 

بی فایده خواهد بود.
در بخش میانی قیف، محتوا قرار دارد. آیا می  تواند تعامل برقرار کند؟ 
اعتم��اد مخاطب را جلب می کند؟ آیا حس اضطرار را به وجود می آورد، 
به گونه ای که افراد همین حاال برای خرید اقدام کنند؟ با مطرح کردن 
سواالت به فراخور مرحله ای از قیف که در آن حضور دارید، باید مطمئن 
ش��وید که در حال ترغیب و تش��ویق مشتریان هستید. پیشرفت و بهتر 
کردن بازگش��ت س��رمایه، همیش��ه به معنای کار کردن بیشتر نیست. 
موضوع این است که باید روی کاری که انجام می دهید، متمرکز شوید 

تا تالش های شما به سمت یک هدف مشخص حرکت کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با تقویت محتوا به بازگشت سرمایه بهتر برسند؟
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اشتباهات بازاریابی همیشه کم هزینه نیستند
6 اشتباه بازاریابی پرهزینه

فعالیت در دنیای بازاریابی همیش��ه همراه با بروز اش��تباهات مختلف اس��ت. بسیاری از برندها و 
بازاریاب ها فقط به روی پیروی و موفقیت صنعت بازاریابی توجه دارند. اگر شما قصد ارزیابی دقیق 
این عرصه را داشته باشید، باید به وجه شکست و ناکامی صنعت بازاریابی نیز توجه نمایید. ما در این 
مقاله قصد بررسی هرچه دقیق تر اشتباهات بازاریابی را داریم. یکی از بهترین راهکارها برای پرهیز از 
اشتباهات بازاریابی آگاهی از آنهاست بنابراین بررسی آنها در این مقاله فقط جنبه سرگرمی ندارد. 
اگرچه اش��تباهات بازاریابی تنوع بسیار زیادی دارد، اما همه آنها به یک اندازه تاثیر منفی بر روی 
آینده کس��ب و کارها ندارد. برخی از اشتباهات بازاریابی هزینه های بسیار زیادی روی دست برندها 
می گذارد. ما در ادامه این مقاله به بررسی برخی از اشتباهات پرهزینه بازاریابی خواهیم پرداخت. 

عدم شناخت درست مخاطب هدف
بازاریابی همیش��ه با هدف جلب نظر مخاطب هدف روی می دهد. این امر اهمیت بس��یار زیادی 
ب��رای برندها دارد. اگر ش��ما در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مهارت باالیی نداش��ته باش��ید، به 
س��رعت با مشکل بازاریابی مواجه خواهید شد. یکی از اشتباهات پرهزینه برندها در زمینه بازاریابی 
هدف گذاری بر روی مخاطب اش��تباه اس��ت. این امر ناش��ی از اطمینان بی مورد به توانایی بازاریابی 
برندم��ان اس��ت. اغلب برندهای ب��زرگ پیش از هدف گذاری کامل ب��ر روی مخاطب هدف اقدام به 
ارزیابی چندباره وضعیت کس��ب و کارشان می کنند بنابراین ش��ما نیز باید چنین اقدامی را مدنظر 

قرار دهید.
امروزه بازاریابی با عرصه ارتباطات پیوند نزدیکی دارد. اگر ش��ما ارتباط مناسبی با مخاطب هدف 
برندتان داشته باشید، فرآیند بازاریابی برای آنها بسیار ساده و بی خطرتر خواهد بود. مشکل اساسی 

برندها عدم انگیزه و حوصله کافی برای تعامل درست با مخاطب هدف شان است. 
عدم سازگاری محتوای برند با جست وجوی صوتی

امروزه ش��مار باالیی از کاربران برای جس��ت وجوی محتوا اقدام به استفاده از گزینه جست وجوی 
صوتی می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت اهمیت چندان زیادی نداشته باشد، اما دامنه هرچه 
وسیع تر کاربران در زمینه استفاده از جست وجوی صوتی برای هر برندی دارای اهمیت خواهد بود. 
براس��اس گزارش گوگل اکنون نزدیک به 65درصد از کاربران به طور منظم برای جس��ت وجوی 
محتوا از گزینه صوتی اس��تفاده می کنند. برندها در صورت تمایل برای مدیریت سئوی بهتر باید از 
کلیدواژه های صوتی نیز استفاده نمایند. این امر اغلب مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد بنابراین 
ش��ما در عمل توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهید یافت. آگاهی از تحوالت عرصه بازاریابی 
برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها در طول 
سال های متمادی کمترین اقدامی برای بهبود وضعیت بازاریابی برندشان نمی کنند. این امر همیشه 
با مش��کالت متعددی نیز همراه است بنابراین شما در نخس��تین گام استراتژیک برندتان در زمینه 
مدیریت س��ئو باید از کلیدواژه های صوتی نیز به خوبی استفاده نمایید. در غیر این صورت موفقیت 

برندتان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. 
عدم شخصی سازی ایمیل ها

شخصی س��ازی محتوا نقش مهمی در موفقیت برندها دارد. امروزه کمتر برندی به شخصی س��ازی 
محتوای بازاریابی اش برای مخاطب هدف بی توجه است. البته این امر به معنای توجه سراسری تمام 
برندها به این نکته مهم نیس��ت. ش��ما مانند هر برند دیگری باید به این نکته توجه ویژه ای داش��ته 
باشید. بسیاری از برندها در عمل شیوه بازاریابی شان را برای مدت های طوالنی حفظ می کنند. این 
امر بیانگر ناتوانی برندها برای یادگیری نکات تازه است بنابراین شما باید از ارتکاب چنین اشتباهی 

پرهیز نمایید. 
بی توجهی به طراحی سایت سازگار با کاربری موبایل

استفاده از گوشی های همراه در طول سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. براساس گزارش 
گوگل در س��ال 201۷ بیش از 50درصد ترافیک سراس��ر دنیا از طریق گوشی های هوشمند صورت 
گرفته اس��ت. با این حساب کاربران رایانه های شخصی دیگر تنها گزینه مدنظر برندها نخواهند بود. 
توجه به تمام کاربران در سراس��ر دنیا برای بازاریابی و جلب توجه ش��ان اهمیت باالیی دارد بنابراین 
ش��ما نیز باید در این فرآیند مش��ارکت داشته باشید. اش��تباه اغلب برندها تلقی کاربران و مخاطب 
هدف به مثابه یک گروه یکدس��ت اس��ت. این امر با تنوع کنونی مخاطب همس��ویی چندانی ندارد 
بنابراین ش��ما باید با واقعیت های عرصه بازاریابی در زمان کنونی سازگاری پیدا نمایید. در غیر این 

صورت توانایی ادامه کار در چنین فضای پر از فشار و رقابتی را نخواهید داشت. 
ناتوانی در ایجاد کانال فروش تاثیرگذاری

اغلب کمپین های بازاریابی با هدف فروش بیشتر به مخاطب هدف ایجاد می شود. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه مناسب 
را نداشته باشید، فرآیند فروش نیز با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. هدف یک فرآیند بازاریابی 
مناس��ب هدایت مخاطب هدف به س��وی کانال های فروش برند اس��ت بنابراین اگر شما استراتژی 
مناس��بی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارید، باید نسبت به وضعیت برندتان تجدیدنظر 

اساسی نمایید. 
بس��یاری از برندها در عمل تمایلی برای تجدیدنظر در وضعیت برندشان ندارند. این امر مشکالت 
بس��یار زیادی برای آنها ایجاد می کند. اگر شما عالقه مند به بهبود وضعیت کسب و کارتان هستید، 
بای��د به طور مداوم الگوه��ای بازاریابی تان را تغییر دهید. فقط در این صورت امکان ادامه حضور در 

عرصه پر از رقابت بازاریابی برای شما فراهم خواهد شد. 
فراموشی فرمت ویدئو

بازاریابی با اس��تفاده از فرمت ویدئو اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه کاربران توجه بسیار زیادی 
ب��ه فرمت ویدئو به عنوان یک گزین��ه جذاب دارند. همین امر موجب توجه بیش از اندازه برندها به 
بازاریابی ویدئویی شده است. اگر شما نیز به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید 
بازاریابی ویدئویی را مدنظر قرار دهید. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای معرفی کس��ب و کارتان 
در قالب��ی جذاب ب��رای مخاطب هدف دارد. امروزه کاربران توجه بس��یار کمتری به محتوای متنی 
دارند. همین امر ضرورت استفاده از ویدئو را دوچندان می کند. اگر شما هنوز هم نسبت به بازاریابی 

متن محور خوشبین هستید، به احتمال زیاد مدت ها از عرصه واقعی کسب و کار دور بوده اید. 
myasbn.com :منبع

تبلیغـاتخالق

به نظر ش��ما چه کارهایی را در یک ساعت از روز می توانید انجام دهید 
که باعث بهتر شدن زندگی تان برای همیشه شود؟ 

ب��ا چیزهایی ک��ه در زندگی م��ا در جریان اس��ت، معم��والً تمایل به 
حواس پرتی داریم. بیشتر اوقات آنقدر مشغله کاری برای ادامه زندگی داریم 
که خیلی به ندرت به روشی که برای زندگی کردن خود، در نظر گرفته ایم، 
توج��ه می کنیم. با عادت به اینکه روزانه رأس س��اعت های مش��خصی به 
انجام دادن برخی اقدامات بپردازیم، می توانیم زندگی خود را تغییر دهیم. 
اقدامات��ی وجود دارد که می تواند منجر به ایجاد تمرکز و کنترل ش��ده و 

تعیین کننده نیازهای شما باشد.
می توانید به طور جدی تمرین ساده ای را برای چند روز امتحان کنید و 
ببینید چه اتفاقی می  افتد و سپس آن کار را به صورت دائمی انجام دهید و 

زندگی خود را برای همیشه عوض کنید.
پیشنهاد ما این است که در طول روز آالرم موبایل خود را در زمان های 
متفاوتی تنظیم کنید و هر دفعه که زنگ را خاموش می کنید، خودتان را به 
چالش بکشید. مثال اینکه هر کاری را انجام می دادید، متوقف کنید و یک 
گام به عقب بردارید و از خود بپرسید که چگونه می توانید باعث بهتر انجام 
دادن آن کار ش��وید. اگر روی یک پروژه کار می کنید، از خودتان بپرسید 
چگونه می توانید پروسه کار را آسان تر کنید. اگر در حال مکالمه هستید، 
س��عی کنید صحبت های مفهومی تری داشته باش��ید. اگر در حال ورزش 

کردن هستید، سخت تر ورزش کنید.
• اگر کارهای جزئی را که پیش نیاز کارهای دیگر هس��تند، مثل ارسال 
ایمیل، تماس تلفنی و ... را به تعویق انداخته اید در همان زمان خود را ملزم 

به انجام آن کنید.
• اگ��ر برای کاری که در حال انجام آن هس��تید، انگیزه ندارید و دلیل 
انج��ام آن را به خوبی درک نکرده ای��د، دقایقی را به ایجاد انگیزه و تعیین 

هدف، اختصاص دهید.
• اگر تصمیم دارید روی ساعات زندگی روزانه خود، بیشتر تمرکز کنید و 

به بهره وری باالتری برسید، باید بدانید که سخت کار کردن ساده ترین روش 
برای به چالش کشیدن خودتان است که برای همیشه می تواند زندگی شما 

را دستخوش تغییرات مثبت کند.
 در ادام��ه چند دلی��ل قابل توجه را برای این م��دل ایجاد عادت، بیان 

می کنیم:
1- به شما اعتماد به نفس بیشتری می دهد. اعتماد به نفس، از به چالش 
کشیدن و شکست دادن چالش ها به وجود می آید. زمانی که شما سخت تر 
کار می  کنید، چیزهای بیش��تری برای ارائه خواهید داشت و بهره  وری در 
نتیجه تالش و کارهای تان بیشتر می شود. بدیهی است که دسترنج بیشتر 
و افزایش بازدهی در کارها، باعث اطمینان بیش��تری به توانایی ها، خواهد 
ش��د. زمانی که کاری را بهتر از قبل انجام دهید، در ش��ما حس اعتماد به 
نفس به وج��ود می آید. همانطور که می دانید داش��تن اعتماد به نفس از 
ملزومات پیش��رفت در امور است. درواقع می توان گفت که تنها چیزی که 

برای موفقیت در زندگی نیاز دارید اعتماد به نفس است.
2- باع��ث از بی��ن بردن محدودیت های گذش��ته می ش��ود. معموالً ما 
خودم��ان محدودیت ها را تعیین می کنیم، مانن��د کارهایی که هیچ وقت 
ش��روع نکردیم، ایده ای که هیچ وقت تبدیل به برنامه نشد، مشارکتی که 
هیچ وقت همکاری آن ش��روع نش��د. اینها محدودیت هایی است که ما به 

وجود می آوریم.
هر از چند گاهی، زمانی که زنگ ساعت تان خاموش می شود از خودتان 
بپرس��ید، چه کاری را از لیست کارهای روزانه می توانید بردارید و به جای 

آن، تماس و یا کاری را که ناتمام مانده است را انجام دهید.
می توانید خودتان یک بار این محدودیت ها را از بین ببرید، این شکستن 
برای شما خوب است. با به چالش کشیدن خود می توانید دیوارهای ذهنی 
که برای خود ایجاد کرده اید را در هم فرو ریزید. بدانید دیواری که ساخته 

ذهن فرد باشد از دیوارهای واقعی نیز استوارتر است.
3- باعث تمرکز بیش��تر شما می شود. تمرکز یعنی ادامه دادن یک کار 

تا دستیابی به موفقیت. اگر تمرکز داشته باشید موفق خواهید شد. زمانی 
که ش��ما یاد بگیرید که تمام توجه و تمرک��ز خود را معطوف به کار خود 
نمایید، درک و مش��اهدات ش��ما تغییر خواهد کرد. در واقع تمرکز شما، 

واقعیت را تعیین می کند.
۴- باعث ایجاد تجربه های جدید می ش��ود. بیشتر انسان های پشیمان، 

افرادی هستند که به خاطر ترس شان کاری را انجام نداده اند.
برای بعضی از زنگ ساعت ها، سعی کنید کار جدیدی را انجام دهید و یا 

کاری را به طور متفاوت انجام دهید.
تجربه جدید باعث یادگیری چیزهای جدید می شود، آموزه های جدید 
نیز قطعا در پیشرفت های فردی موثر است. به راحتی می توانید این عادت 
را در خود ایجاد کنید که در روز به انجام چندین کار متفاوت و یادگیری 

و کسب تجربه بپردازید.
5- باعث به دس��ت آوردن احترام می شود. زمانی که شما باالتر و فراتر 
از افراد دیگر هستید، به طور ناخود آگاه، احساس برجسته بودن می کنید، 
مخصوصاً اگر کاری که انجام می دهید، دارای کیفیت، معنا و تاثیر بالقوه ای 

باشد.
6- به ش��ما کمک می کند معنای کارتان را پیدا کنید. زمانی که کاری 
را انجام می دهید با آن ارتباط برقرار کنید. در این حالت با احساس و شور 
و اشتیاق آن را انجام خواهید داد و این ارتباط باعث می شود که همه چیز 

برای شما بامعنا جلوه کند.
ای��ن تس��ت را برای ی��ک روز انجام دهید. چه کس��ی می داند، ش��اید 
زندگی تان را تغییر داد! یک روز در ساعت های مختلف، آالرم موبایل خود 
را تنظیم کنید و این آالرم ها را برای به جدیت انجام دادن کاری را که در 
دست دارید، برای فکر کردن به انجام کار جدید، انجام امور عقب افتاده و 
دریاف��ت انگیزه های انجام کار، اختصاص دهید. دیدگاه و تجربیات خود را 

با ما به اشتراک بگذارید.
inc/ucan :منبع 

یک ساعت در روز برای ایجاد عادت های مثبت در خود کنار بگذارید!

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   سه شنبه   28 مرداد 1399    شماره 1606   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: شانل ترنر کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل علی


