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موافق خوانی و مخالف خوانی درباره پیش فروش نفت

 انتخابی عقالیی
برای گشایش اقتصادی

طرح دولت برای عرضه اوراق سلف نفتی در بورس به عنوان راهکاری جهت گشایش اقتصادی در حالی مورد انتقاد شدید مخالفان 
دولت قرار گرفته که بهره گیری از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه دولتی و استفاده از درآمدهای آینده برای تامین منابع موردنیاز توسعه، 
امری پذیرفته ش��ده در اقتصادهای پیشرفته و ش��یوه ای معمول در اقتصاد خودمان است. به گزارش ایرنا، عرضه اوراق سلف نفتی 
به عنوان مهم ترین مولفه طرح »گشایش اقتصادی« دولت، در مسیر اجرایی شدن با چالش های متعددی مواجه است. این طرح با 
انتقاداتی رو به رو ش��ده که از نگاه ناظران رنگ و بویی سیاس��ی به خود گرفته است. نمایندگان مجلس در هفته جاری با برگزاری 
جلسه ای غیرعلنی به بررسی و البته انتقاد از سازوکار پیش فروش نفت از طریق انتشار اوراق پرداختند. نمایندگان مجلس بیشترین 
محور انتقادهای خود را به »نبود بازار ثانویه« متمرکز کردند. این در حالی است که از نگاه ناظران اتفاقا تشکیل چنین بازاری در...

 بررسی مجدد تغییر
 مدل سهمیه بندی سوخت
از خودرو به فرد
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 در حالی بیش از 9 میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند
که به 47درصد از خانوارها بیش از یک سهام تعلق گرفته است

بی عدالتی در توزیع سهام عدالت

کاربرد توفان مغزی در دورکاری
چالش خستگی برای کارآفرینان چندکاره

شایعه های عجیب بازاریابی اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی
اهمیت باشگاه مشتریان در مدیریت بازار

شیشه ترشی با قابلیت نمایش میزان باکتری
ارزش سهام اپل نزدیک به 2 برابر پیش بینی است
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مدیرعامل اپل به باشگاه 
میلیاردرها پیوست

سرمقاله
حکایت بنگاه داری 

بانک ها

بنگاه داری بانک ها، حکایتی تلخ 
و ش��یرین اس��ت؛ تلخ از آن جهت 
که نش��ان دهنده ناتوانی واحدهای 
از پرداخت بدهی اس��ت،  تولیدی 
ام��ا در جامع��ه از ای��ن پدیده به 
عنوان معیار سلطه طلبی و مداخله 
ناروای بانک ها در بازار سرمایه یاد 
می ش��ود، بی آنکه کمترین توجهی 
به مش��کالت نگه��داری و فروش 
ای��ن قبیل واحدها ش��ده باش��د. 
ش��یرین از آن جهت که بخشی از 
معضل مطالبات معوق بانک ها حل 
می ش��ود و بانک ها در مقام وصول 
مطالب��ات پ��س از مدت ها تالش 
باالخره موفق به وصول بخش��ی از 
مطالبات شان از طریق تملک ملک 
یا واحد تولیدی بدهکار می شوند، 
گرچه اموال تملیکی در کوتاه مدت 

به نقدینگی تبدیل نخواهد شد. 
بنگاه داری بانک ها بیش��تر در تملک 
اموال غیرمنق��ول، واحده��ای تولیدی 
و معام��الت س��هام ش��رکت ها نم��ود 
پی��دا می کند ک��ه نتیج��ه آن، افزایش 
دارایی های س��رمایهای ول��ی غیرمولد 
بانک هاست و گاهی نیز منتهی به ورود 
بانک ها و موسس��ات اعتباری ب��ه بازار 
سرمایه می شود، اما واقعیت این حکایت 
تلخ و شیرین چیست و چه عواملی باعث 
می شوند که بانک ها خواسته یا ناخواسته 

جذب بنگاه داری شوند؟
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 به طور خالصه در ریشه یابی این موضوع، پاره ای از رویدادهایی را که منتهی به بنگاه داری 

بانک ها و موسسات اعتباری می شوند، شرح می دهم.
اول؛ مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال۱۳۶۲ به عنوان اصلی ترین مستند قانونی عملیات 
بانکی، در موارد متعددی زمینه »مشارکت بانک ها« در سرمایه و سهام شرکت ها و نیز مشارکت 
در پروژه های مش��ارکتی را فراهم آورده است. مواد 7، 8 و ۱0 این قانون، شاهدی بی بدیل بر 

این مدعاست:
* ماده 7: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش فعالیت بخش های 
مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع موردنیاز این بخش ها را به 

صورت مشارکت تامین نمایند.
* م��اده 8: بانک ه��ا می توانن��د در ام��ور و یا طرح ه��ای تولیدی و عمرانی مس��تقیما به 
س��رمایهگذاری مبادرت نمایند. برنامه این گونه سرمایهگذاری ها باید در ضمن الیحه بودجه 
س��االنه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسالمی برس��د و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از 
عدم زیاندهی باشد. )تبصره: بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی 

غیرضروری، سرمایهگذاری نمایند.(
* ماده ۱0: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تس��هیالت الزم در گس��ترش امر مسکن با 
هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی 
و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند. )تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری 

جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱0 توسط بانک ها بالمانع است.(
پس باید پذیرفت که قانون مصوب مجلس، زمینههای قانونی و عملیاتی الزم برای بنگاه داری 
بانک ها به عنوان یک فعالیت مشروع بانکی از طریق انواع مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی را 
فراهم کرده است، اما نکته ای که به نظر می رسد در این زمینه مورد توجه بسیاری از همکاران 
بانکی و همینطور کارشناسان اقتصادی قرار نگرفته، آن است که هدف مقررات قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، تبیین راهکار مش��روع عملیات بانکی اس��ت و نه ارائ��ه راه حل برای توجیه 
بنگاه داری دائمی بانک ها. به بیان دیگر، بانک ها چه بانک های تجاری مانند بانک تجارت و بانک 
ملی و چه بانک های تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن و بانک مس��کن از طریق مشارکت 
مدنی و حقوقی، تسهیالت بانکی در چارچوب موازین بانکی پرداخت می کنند و با پرداخت این 
تسهیالت بانکی حسب مورد مالک یا شریک ملک یا سهامدار شرکت می شوند. سود بانک در 

این قبیل مش��ارکت ها ناشی از پرداخت تسهیالت است و نه ناشی از خرید و فروش امالک و 
سهام یا مشارکت در آنها. بنابراین با تسویه تسهیالت پرداختی، مشارکت بانک تسهیالت دهنده 
در سرمایه، سهام و دارایی اشخاص حقوقی یا حقیقی بایستی خاتمه یابد، یعنی بانک تسهیالت 
پرداختی و سود آن را دریافت می کند و مالکیت بانک بر ملک و سهام در این مرحله خاتمه 
می یابد. در نتیجه پرداخت تسهیالت نبایستی وسیلهای برای تملک دائمی دارایی سرمایهای 
یا س��هام شرکت ها توسط بانک ها ش��ود و مالکیت حاصل از پرداخت تسهیالت بانکی مانند 
مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک برای بانک ها و موسسات اعتباری، 

مالکیتی گذرا و موقتی است و نه مالکیتی دائمی و ابدی.
دوم؛ وصول مطالبات معوق

وصول مطالبات نیز از جمله عواملی است که ناخواسته موجب بنگاه داری بانک ها می شود، به 
این ترتیب که به لحاظ حفظ حقوق سپرده گذاران و سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری، 
پرداخت انواع تسهیالت و یا برعهده گرفتن تعهدات )مانند ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی( توسط 
بانک ها بایستی در قبال گرفتن وثیقه باشد؛ وثیقهای معتبر و قابل اتکا که در مواقع موردنیاز 
قابلیت نقدشوندگی باال داشته باشد. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط تسهیالت و خدمات و 
معوق شدن مطالبات، بانک ها چاره ای جز توسل به مراجع قانونی و نهایتا تملک وثایق منقول 
یا غیرمنقول نخواهند داشت. پس وصول مطالبات به طور ناخواسته منتهی به تملک اموال و 

امالک و ماشینآالت و سهام شرکت ها توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد.
مشکل بانک ها نیز با تملک وثایق شروع می شود. نگهداری و مدیریت اموال و امالک تملیکی 
و آماده س��ازی آنها برای فروش از طریق مزایده قانونی از جمله این مشکالت طاقت فرساست 
که مدیران بانک ها بایستی با آنها دست و پنجه نرم کنند.کمترین اشتباه در این زمینه ممکن 
اس��ت اتهاماتی نظیر تضییع حقوق عمومی، اهمال در حفظ حقوق بیت المال و ارزان فروشی 
را متوجه مدیران ذی ربط بانک ها نماید. به همین جهت با توجه به تجارب مدیریتی نگارنده، 
محل اجرای طرح یکی از بدترین نوع وثایق است که در اکثر موارد فاقد قابلیت نقدشوندگی 
کافی است و پس از تملک نهایی، تازه اول ماجراست و بانک ها را درگیر مشکالت مدیریتی و 

پرسنلی این قبیل واحدهای تملیکی می کند.
به هرحال در تملک وثایق تس��هیالت نیز باید توجه داشت که مالکیت این اموال تملیکی 
برای بانک ها، موقتی و غیردائمی اس��ت. براساس مقررات قانون پولی و بانکی و مقررات بانک 
مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند اموال و امالک تملیکی را ظرف مدت مشخصی 
بفروش��ند و بهای حاصل از فروش اموال تملیکی را به جریان منابع تس��هیالتی بانک هدایت 

نمایند. در این زمینه نباید فراموش کرد که به موجب مقررات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و... ، کلیه بانک ها و مؤسس��ات اعتباری موظفند از تاریخ الزم االجرا ش��دن این قانون تا مدت 

سه سال:
* الف: ساالنه حداقل۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک 
آنها و ش��رکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکتهایی 
هس��تند که بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 

50درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
* ب: س��هام تحت تملک خود و ش��رکت های تابعه خ��ود را در بنگاه هایی که فعالیتهای 
غیربانکی انجام می دهند، به اس��تثنای طرح های نیمه  تمام ش��رکت های تابعه واگذار کنند. 
تشخیص »غیربانکی« بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های 

تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
سوم؛ تشکیل شرکت با مجوز بانک مرکزی برای انجام امور پشتیبانی بانک ها

در حال حاضر فعالیت بانک ها چندان وسیع و گسترده است که چاره ای جز اجرای برخی 
از آنها توس��ط شرکت های وابسته به بانک ها نیست. شرکت هایی که با مجوز بانک مرکزی و 
با س��رمایه گذاری بانک ها تاس��یس می ش��وند و در مصوبات بانکی از آنها به عنوان »اشخاص 
وابس��ته« یا »بنگاه های ابزاری« یاد می شود. شرکت های سرمایهگذاری، شرکت های صرافی 
و ش��رکت های پشتیبانی وابسته به بانک ها از جمله این اشخاص وابسته هستند که پرداخت 
هرگونه تسهیالت و خدمات بانکی به این گونه شرکت های وابسته مشمول قواعد خاص خود 

است.
چهارم؛ ورود مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها در بازار سرمایه

در حال حاضر بسیاری از بانک ها با مجوز بانک مرکزی دارای شرکت سرمایه گذاری هستند 
تا از طریق آنها سهام تملیکی بانک ها در شرکت های مختلف را در چارچوب بازار سرمایه به 
قیمت مناسب به فروش برسانند. پرداخت هرگونه تسهیالت و تعهدات به اینگونه شرکت ها نیز 
تابع ضوابط و مقررات خاص است، اما مشکل در مورد این گونه شرکت های سرمایهگذاری آن 
است که بانک ها معموال به این شرکت ها به عنوان یک منبع تولید درآمد نگاه می کنند. این 
نگرش موجب ورود فعاالنه شرکت های سرمایهگذاری وابسته به بانک ها به بازار سرمایه می شود 
و این نگرانی را در جامعه ایجاد می کند که قدرت مالی بانک ها در بازار سرمایه فرصت رقابت را 
از سایرین می گیرد و بانک ها به جای بانکداری به شرکت داری مشغول می شوند؛ دغدغه ای که 

چندان بی مبنا نیست، اما مشکل اینجاست که قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدلی مناسب و 
شفاف برای کسب و کار بانک ها طراحی نکرده است.

پنجم؛ ورود مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها به بازار کاالها یا امالک پررونق
بعضا اصحاب رسانه به نقل از منابع رسمی و غیررسمی مدعی می شوند که بانک ها به جای 
بانکداری در بازارهای پررونق نظیر سکه، طال، ارز، اتومبیل و مسکن وارد می شوند و موجبات 
افزایش این قبیل کاالها و ایجاد حباب قیمتی در بازار را فراهم می آورند. به عنوان مثال، اخیرا 
به نقل از یک مقام مس��ئول اعالم کردند که یک بانک ش��به دولتی، هزار واحد مس��کونی در 
اختیار دارد. این نوع اطالع رسانی در واقع، فضاسازی علیه شبکه بانکی کشور است. اگر بانک 
ش��به دولتی موردنظر با تخلف این واحدهای مس��کونی را مالک شده است بایستی مراتب را 
مستقیما به بانک مرکزی گزارش کنند، زیرا برابر بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، 
»معامالت غیرمنقول، جز براي بانک هایي که هدف آنها انجام معامالت غیرمنقول است.« در 
غیر این صورت، تملک واحدهای مسکونی یا تجاری توسط بانک ها در مقام وصول مطالبات 
نه تنها تخلف نیست، بلکه عدم اقدام برای وصول مطالبات معوق تخلف است. البته استثنای 
ماده قانونی مورد اشاره تبصره آن است: »تملک غیرمنقول براي استیفا، مطالبات یا براي تامین 
محل ک�ار ی�ا مس�کن کارکن�ان بان�ک و معامالت نسبت ب�ه آن، طب�ق ش�رایطي ک�ه بان�ک 
مرک�زي جمه�وري اس���المي ای�ران تعی�ین خواهد نمود، مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ 

این ماده نخواهد بود.«
به هرحال، ذات فعالیت بانک ها، بانکداری و عملیات بانکی است که با کارکرد بازار سرمایه و 
حوزه عملیاتی آن متفاوت است. عملیات بانکی چه در زمان پرداخت تسهیالت و چه در زمان 
وصول تسهیالت معوق خواه ناخواه ایجاد مالکیتهای قطعی اما موقتی و گذرا برای بانک های 
تس��هیالتدهنده را در پی خواهد داش��ت. افزون بر آن، هر بانک و موسسه اعتباری که بدون 
رعایت ضوابط و مقررات به طور مس��تقیم وارد بازار س��رمایه ش��ود و به جای عملیات بانکی 
برای کس��ب س��ود به خرید و فروش امالک و اموال روی آورد، قطعا در برابر سپرده گذاران و 
صاحبان سهام و بانک مرکزی بایستی پاسخگو باشد. نظارت مستمر و دقیق بانک مرکزی بر 
عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه فروش سهام شرکت ها و اموال تملیکی بسیار 
کارساز است، اما انجام عملیات بانکی و پرداخت تسهیالت برای شروع و توسعه انواع پروژه های 
صنعتی، ساختمانی و کشاورزی، مشروط بر آنکه کامال از مجاری قانونی و با رعایت کامل کلیه 
فرآیندهای بانکی انجام شود، نه تنها عملی ناپسند نیست، بلکه بالعکس اجرای قانون عملیات 

بانکی بدون ربا و عملیات بانکی است.

طبق اعالم بانک مرکزی، چک  برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیالت 
کرونایی شامل طرح های اعطای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا و تسهیالت 
ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیالت بانکی مستثنا می شود.
به گزارش بانک مرکزی، س��تاد ملی مقابله با کرونا قبال در دستورالعمل های اجرایی طرح 
اعطای تسهیالت به صاحبان کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در فعالیت اقتصادی خود دچار مش��کل ش��ده بودند، متقاضیان تسهیالت را که دارای چک 
برگش��تی از تاریخ ۱ اس��فندماه ۱۳۹8 تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ بودند، را از محدودیت های 
مقرر در قانون صدور چک مس��تثنا کرده بود. بر این اس��اس و در بند )۲( از مصوبات س��ی و 
سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲5  مردادماه ۱۳۹۹، به منظور تسهیل در اعطای 
تسهیالت یادش��ده فوق مقرر شده است که: »چک  برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان 
در تسهیالت کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹8 تا پایان زمان 
اجرای طرح تسهیالت قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیالت مربوط به کرونا صادر 
شده یا می شود. صرفاً برای طرح های تسهیالت کرونایی از محدودیت های متعارف در اعطای 

تسهیالت بانکی مستثنا می شود.« یادآور می شود، همان گونه که در متن مصوبه نیز آمده است، 
این مصوبه صرفاً مربوط به تسهیالت اعطایی بانک ها به صاحبان کسب وکارهایی است که به 
دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده اند و نیز 
تسهیالت ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کاال و خدمات را هم شامل می شود. 

لذا الزم به تأکید است که شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیالت عادی نمی شود.
ذکر این نکته ضروری اس��ت که در ابالغیه جدید، موضوع مستثنا شدن از محدودیت های 
ناظر بر چک برگش��تی شامل ضامنان و ذی نفعان نیز می شود و بانک ها و مؤسسات اعتباری 
می توانند نس��بت به قبول ضمانت افرادی که دارای چک برگشتی در بازه زمانی ۱ اسفندماه 
۱۳۹8 تا پایان زمان اجرای طرح اعطای تس��هیالت مورد اش��اره باش��ند، اقدام کنند. مصوبه 

یادشده در شرف ابالغ است و با قید فوریت به شبکه بانکی کشور ابالغ می شود.
همچنین گزارش ها از روند پرداخت تسهیالت حمایتی نشان می دهد که ثبت نام وام کرونا 
در هفته های اخیر با استقبال بیشتری از سوی متقاضیان همراه بوده و بیش از ۲۴00 میلیارد 
تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت حمایتی 

به فعاالن اقتصادی و ش��اغالن کسب و کارهای آس��یب دیده از کرونا در ۱۴ رسته منتخب و 
شناس��ایی ش��ده از س��وی وزارت کار از ۱۳ خرداد آغاز شد. بر این اس��اس ۱۴ رسته شغلی 
منتخب که بیش��ترین آس��یب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در 
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، توانستند در سامانه کارا ثبت نام کنند و برای گرفتن 
وام به بانک ها معرفی ش��وند. فارغ از رسته های شغلی، وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی 
آس��یب دیده از کرونا را هم شناس��ایی و با ارس��ال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیالت 
حمایتی کرونا اعالم کرد. آنطور که معاون اشتغال وزارت کار گفته روند ثبت نام متقاضیان در 
هفته های اخیر شدت گرفته؛ به طوری که ۶۴ هزار مورد ثبت نامی طی هفته آخر انجام شده و 

دریافت تسهیالت با استقبال بیشتری از سوی متقاضیان همراه بوده است.
در ای��ن بین بانک ها به کس��انی که مدارک هویتی خود را تکمیل نک��رده یا مدارک را در 

وقت مقرر تحویل ندادند یا از گرفتن تسهیالت منصرف شدند، تسهیالتی پرداخت نکرده اند.
پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت 
نام وام کرونا را برای صاحبان مش��اغل بیمه شده تا ۱5 شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه 

تا پایان ش��هریور تمدید کرد تا با مراجعه به س��امانه کارا نس��بت به ثبت نام خود در سامانه 
اقدام کنند. این کارگروه همچنین ش��رط »نداشتن چک برگشتی« را از شروط دریافت همه 
تس��هیالت کرونایی حذف کرد تا پرداخت تس��هیالت کرونا به متقاضیان و کسب و کارهای 

آسیب دیده از کرونا با سرعت بیشتری دنبال شود.
مطاب��ق اع��الم معاونت اش��تغال وزارت کار، دولت تاکنون بی��ش از ۲۴00 میلیارد تومان 
تس��هیالت به ۱۴ رسته شغلی به شدت آس��یب دیده از کرونا پرداخت کرده است. بیشترین 
تس��هیالت پرداختی در میان رسته های آس��یب دیده متعلق به رانندگان بوده است. در بحث 
تعداد تشکیل پرونده نیز رانندگان با بیش از ۱77 هزار فقره، بیشترین تعداد پرونده را به خود 
اختصاص داده اند. رسته های حمل ونقل عمومی و آرایشگاه ها نیز در رده های بعدی قرار دارند.

گفتنی اس��ت تاکنون ۱۱5 هزار نفر از شاغالن غیررسمی برای دریافت وام کرونا ثبت نام 
کرده اند که حدود ۱5۱۹ میلیارد ریال اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است. وزارت صمت 
با ۴۱ هزار و 7۴۱ مورد ثبت نامی و وزارت کش��ور ب��ا ۳5 هزارو 570 مورد ثبت نامی، دارای 

بیشترین تعداد شاغلین غیررسمی متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی بوده اند.
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فرصت امروز: توزیع س��هام عدالت براس��اس بعد خانوار بسیار نابرابر 
اس��ت و در حالی بیش از ۹ میلیون خانوار فاقد س��هام عدالت هس��تند 
ک��ه به ۴7 درص��د از خانوارهای ایرانی بیش از یک س��هام تعلق گرفته 
اس��ت. همچنین در کم درآمدترین دهک کش��ور ۲۶درص��د خانوارها و 
در پردرآمدتری��ن دهک درآمدی ۴0درصد خانوارها فاقد س��هام عدالت 
هس��تند. در س��ایر دهک های درآمدی نیز به طور متوسط ۳0درصد از 
خانوارها از س��هام عدالت برخوردار نیس��تند؛ آنچه که می توان از آن به 

عنوان »مظاهر بی عدالتی در توزیع سهام عدالت« یاد کرد.
چهاردهمی��ن گ��زارش »کرون��ا، نی��روی کار و حمای��ت اجتماعی« 
به تازگی از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتش��ر ش��ده و 
نش��ان می دهد که درصد زیادی از اف��راد و خانوارهای دهک های پایین 
و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از مالکیت سهام عدالت محروم 
هس��تند. این گزارش تحت عنوان »سیاس��ت آزادس��ازی سهام عدالت؛ 
ام��کان تبدیل دارایی 8۶0 هزار میلیارد تومانی برای ۴۹میلیون نفر« به 
تاریخچه طرح، س��اختار اجرایی و چگونگی شناسایی مشموالن و توزیع 
س��هام می پردازد و می گوید که سیاس��ت های مربوط به توزیع سهام در 

دهک های کم درآمد و آسیب پذیر کامال اجرا نشده است.
هنگامی که توزیع س��هام عدالت آغاز ش��د هی��چ اطالعاتی در مورد 
وضعیت اقتصادی خانوارها وجود نداشت و تصور می شد توزیع براساس 
قش��ربندی می تواند به توزیع عادالنه سهام عدالت منجر شود، اما امروز 
دهک بندی دارندگان سهام عدالت نشان می دهد که بدون دسترسی به 
پای��گاه اطالعات اقتصادی خانوار تا چه اندازه در سیاس��ت های توزیعی 
می تواند ناکارآمد عمل کند، زیرا توزیع عادالنه دارایی نیازمند ش��ناخت 
دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی است و این شناخت تنها به 

کمک پایگاه اطالعات اقتصادی خانوارها امکان پذیر خواهد بود.
آسیب شناسی ساختار اجرایی توزیع سهام عدالت

ب��ه واگ��ذار ک��ردن س��ریع و کالن س��هام  ادبی��ات جهان��ی،  در 
ش��رکت های دولت��ی به عموم مردم، در اش��اره به پدی��ده ای که عمدتا 
در برهه های پساکمونیس��تی رخ داده اس��ت، »خصوصی س��ازی انبوه« 
)Privatization Mass ( گفته می ش��ود. در ایران، س��هام عدالت از 
چند ماه قبل از پایان دولت اصالحات به تصویب دولت وقت رس��ید، اما 
اجرای آن در سال ۱۳8۴ توسط دولت محمود احمدی نژاد آغاز گردید. 
توزیع انبوه و سریع سهام شرکت های دولتی در ایران دو هدف عمده را 
دنبال می کرد: نخس��ت، کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی 
فعالیتهای اقتصادی و دوم، گس��ترش مالکیت در سطح عمومی و بخش 
تعاون به منظور تأمین عدالت اجتماعی. اکنون پس از گذش��ت ۱5سال 
از اجرای اولیه این طرح، ارزیابی ها نش��ان می دهند که اهداف آن تا حد 

زیادی محقق نشده است.
براساس این گزارش، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به ریاست رئیس 
جمهور و با عضویت رئیس س��ازمان برنامه، رئیس بنیاد ش��هید و ۹ تن از 
وزرا تش��کیل شد. همچنین مقرر شد که فرمانده بسیج، سرپرست کمیته 
امداد، رئیس س��ازمان بهزیس��تی، رئیس دفتر امور مناطق محروم، رئیس 
س��ازمان ثبت احوال و رئیس سازمان خصوصی س��ازی بدون حق رأی در 
جلسات ش��رکت کنند. در کنار ستاد مرکزی، ۳0 ستاد استانی به ریاست 
استانداران تشکیل شد که با نظارت ستاد مرکزی، مصوبات این ستاد را اجرا 
کنند. وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمعآوری 
اطالعات مشموالن برای عضویت در تعاونی های عدالت، نظارت بر انتخابات 
نمایندگان اعضای تعاونی های مزبور و رسیدگی به شکایات واصله می شد. 
البته بعدها س��اختار اجرایی توزیع سهام عدالت تغییر کرد: سیاستگذاری 
در این زمینه به ش��ورای عالی اجرای سیاس��تهای کلی اصل ۴۴ و اجرای 

آن به سازمان خصوصی سازی محول شد. اعضای شورای سیاستگذاری، به 
ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد، جمعی از وزرا، رئیس سازمان 
برنامه، رئیس بانک مرکزی، دبیر مجمع تش��خیص، دادس��تان کل کشور، 
رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، سه نماینده مجلس، رئیس 
صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، سه نفر از صاحب نظران 
اقتصادی، رئیس سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی را شامل می شود.

واگذاری سهام عدالت در مراحل سیزده گانه
با نگاهی به س��اختار اجرایی توزیع س��هام عدالت به نظر می رسد که 
امروز و در عمل، در بس��یاری از اس��تان ها و شهرستان ها، تصمیمات در 
س��طح مرکزی گرفته می ش��ود و شرکت های س��رمایه گذاری استانی و 
تعاونی های شهرس��تانی، نقش حاش��یه ای را در اجرا بازی می کنند. در 
ابتدا به موجب مصوبه های س��تاد مرکزی توزیع سهام عدالت، واگذاری 

سهام عدالت بایستی طی ۱۳ مرحله به گروه های زیر تعلق می گرفت:
* مرحله اول: مددجویان نهادهای حمایتی )عمدتا افراد تحت پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی(.
* مرحله دوم: روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد.

* مرحله س��وم: شاغلین و بازنشستگان لش��گری و کشوری و تأمین 
اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان.

* مرحله چهارم: ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا.
* مرحل��ه پنج��م تا س��یزدهم: گروه های باقیمانده هدف شناس��ایی 
ش��ده در مراحل قبل، زنان کارگر سرپرس��ت خان��وار، کارگران فصلی-
پیمانکاری، خدام مس��اجد، حس��ینیهها و امامزادهها، طالب حوزه های 
علمیه سراس��ر کش��ور، بیم��اران خ��اص )هموفیلی، اماس، تاالس��می 
و دیالی��زی(، آس��یبدیدگان از حمالت ش��یمیایی سردش��ت، کارکنان 
س��تادهای نماز جمعه، روزنامهن��گاران و دس��ت اندرکاران طرح توزیع 

سهام عدالت.
افراد مش��مول، طب��ق اولویتهای تعیینش��ده بین س��ال های ۱۳85 
ت��ا ۱۳۹۱ دع��وت به خرید س��هام ش��دند و در مجم��وع 8۹ درصد از 
دعوت ش��دگان برای دریافت سهام ثبت نام کردند. البته، درصد ثبت نام 
کنن��دگان از 5۹ درصد برای گروه های عمومی تا حدود ۹8 درصد برای 
روس��تاییان و عشایر متغیر است. از طرفی نیز از آنجا که محل سکونت 
افراد در دس��تگاه های اجرایی کش��ور قابل تأیید نیست، به نظر می رسد 

انحراف زیادی در ثبت نام شدگان روستایی وجود داشته است.
در مصوبات اولیه مقرر ش��د به مش��موالن دو ده��ک پایین درآمدی 
50درصد تخفیف داده ش��ود و سهام ش��ان طی اقس��اط ۱0ساله واگذار 
ش��ود. همچنین مصوب ش��د که مش��مولین دهک های سوم الی ششم 
از مزایای تقس��یط حداکثر ۱0 س��اله واگذاری س��هام برخوردار شوند 
و تصمیم طول دوره تقس��یط به هیأت واگذاری محول ش��ود. سازمان 
خصوصی سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذارشده و واریز آن به 
حس��اب خزانه را برعهده داش��ت و درصورت عدم تسویه بهای سهام در 
پایان دوره ۱0 س��اله، خریداران مکلف شدند حداکثر ظرف مدت شش 
ماه، رأسا به پرداخت بدهی اقدام کنند. با گذشت مدت ۱0 ساله، ارزش 
سود سهام برای پرداخت هزینه سهام کافی نبود، از همین رو در دی ماه 

۹۶ مهلتی برای پرداخت مابقی ارزش سهام تعیین شد.
اهداف توزیع سهام عدالت و چالش های تحقق آن

ط��رح س��هام عدالت به عنوان بخش��ی از فرآیند اجرای سیاس��تهای 
خصوصی سازی دو هدف را دنبال می کرد: نخست، کاستن از بار مالی و 
مدیریت دولتی در تصدی فعالیتهای اقتصادی و دوم، گسترش مالکیت 
در س��طح عمومی و بخش تع��اون به منظور تأمی��ن عدالت اجتماعی. 
ارزیابی های انجام ش��ده از طرح س��هام عدالت نشان می دهد که محقق 

شدن این دو هدف با مشکالت و چالش های زیادی همراه بوده است. در 
رابطه با هدف اول، ارزیابی ها معضل اصلی را وضعیت مالکیت در مقابل 
مدیریت دولتی دانس��ته اند. علی رغ��م انتقال مالکیت بخش عمده ای از 
س��هام بنگاه ها به بخش غیردولتی، اما انتصاب اعضای هیأت مدیره آنها 
کم��اکان با نظر دولت ص��ورت می پذیرد. دولت به جهت حفظ درصدی 
از س��هام شرکت هایی که بخش عمده ای از سهام آنها واگذار شده است، 
جایگاه مهمی در تعیین اعضای هیأت مدیره آنها داش��ته اس��ت و عمال 
ساختار مدیریتی را نظر دولت تعیین می کند. همچنین در تحقق هدف 
دوم نیز دش��واری هایی وجود داشته اس��ت، از جمله عدم اجرای کامل 
سیاس��تهای مربوط به توزیع س��هام در دهک های پایینتر و عدم امکان 
خریدوفروش س��هام که البته در ماه های اخی��ر اقداماتی برای حل این 
مس��ائل صورت گرفته است. با این وجود، همانطور که اشاره شد، بخش 
زی��ادی از توزی��ع نابرابر س��هام عدالت را در ده��ه 80 می توان به عدم 
تشکیل یک »پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار« در آن زمان نسبت داد.

آزادسازی سهام عدالت و خانوارهای جامانده
س��رانجام الیحه س��اماندهی س��هام عدالت با هدف تسهیل و تسریع 
آزادس��ازی این سهام در سال ۱۳۹۶ به مجلس ارسال شد ولی همزمان 
ب��ا رکود اقتصادی ناش��ی از بح��ران کرونا، اجرای طرح با وقفهای س��ه 
ساله، در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ با درخواست دولت و موافقت رهبر معظم 
انقالب آغاز ش��د. برمبنای این طرح، دارندگان سهام عدالت در صورت 
تمایل می توانند با مراجعه به س��ایت سازمان خصوصی سازی و سازمان 
بورس، پس از انتخاب س��هام از میان ۴۹ شرکت سرمایهپذیر دولتی، به 
طور مستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را در اختیار بگیرند. 
یکی از مهم ترین مزایای اجرای این طرح این است که ۴۹ میلیون نفری 
که تا پیش از این تنها اس��ما مالکیت سهام عدالت را در اختیار داشتند 
و قادر به خریدوفروش آن نبودند، حال می توانند از سهام خود به عنوان 

یک دارایی بهره ببرند.
ب��ه گزارش خبرگزاری ه��ای اقتصادی، امروز ارزش س��هام 500هزار 
تومانی به حدود ۱8 تا ۱۹ میلیون تومان رس��یده اس��ت؛ یعنی مجموع 
ارزش س��هام عدالت بی��ش از 8۶0 ه��زار میلیارد توم��ان و ده ها برابر 
مجموع ارزش وام یک میلیون تومانی پرداخت ش��ده به خانوارها است. 
البته داده های موجود نش��ان می دهد که تاکنون تنها حدود ۳درصد از 
سهامداران برای در اختیار گرفتن مدیریت سهام خود اقدام کرده اند که 
می تواند ناشی از آیندهنگری سهامداران و امیدشان به افزایش قیمت و 

یا عدم آشنایی شان با فرآیندهای بازار سهام باشد.
آزادس��ازی سهام عدالت با هدف کمک به شش دهک درآمدی پایین 
صورت گرفته اس��ت، بااین حال تمامی واجدین ش��رایط ش��ش دهک 
پایین��ی از مالکیت این س��هام بهره نبرده اند. به همین خاطر اس��ت که 
طرح واگذاری س��هام عدالت به بازماندگان این شش دهک مطرح شده 

است و مجلس در پی تصویب طرحی در همین رابطه است.
براس��اس این گزارش، توزیع س��هام عدالت براساس بعد خانوار بسیار 
نابرابر اس��ت. در حالی که بیش از ۹ میلیون خانوار فاقد س��هام عدالت 
هستند، به ۴7درصد از خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام تعلق گرفته 
اس��ت. در مجموع ۲.۲۶5 میلیون خانوار )و ۶.۶8۴ میلیون نفر( در سه 
دهک اول محروم از سهام عدالت هستند. همچنین در شش دهک اول 
۲8.۶۴۲ میلیون نفر و ۲0.805 میلیون خانوار از سهام عدالت برخوردار 
نیس��تند. درصدبندی افراد محروم از سهام عدالت نیز نشان می دهد، از 
هر ۱0 نفری که در س��ه دهک کم درآمد جامعه قرار می گیرند، سه نفر 
س��هام عدالت ندارند و در دهک های ۴ تا ۱0، متوسط افراد فاقد سهام 

عدالت 50درصد است.

در حالی بیش از 9 میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند که به 47درصد از خانوارها بیش از یک سهام تعلق گرفته است

بی عدالتی در توزیع سهام عدالت

یک فعال بازار س��رمایه معتقد اس��ت که سهامداران باید در بازار سهام 
ب��رای خرید و فروش های خود دلیل منطقی داش��ته باش��ند. نیما آهوان 
در گفت وگو با س��نا، با بیان اینکه »زمانی هیجان باال می رود که انس��ان 
نداند چه اتفاقی در انتظار اوس��ت یا به قول مع��روف بی گدار به آب زده 
باشد«، گفت: »اما وقتی برای عمل انجام شده دلیل روشنی وجود داشته 
باش��د قطعا ترس و اضطرابی وجود نخواهد داشت. نکته جالب این است 
که اغلب افراد برای خرید هر وس��یله ای در زندگی ش��خصی خود بارها و 
باره��ا تحقیق و پرس و جو می کنند و بعد اقدام به خرید می کنند، اما در 
بازار س��رمایه که معموال بخش زیادی از پس انداز خود را واردش کرده اند 
تنها با تکیه بر توصیه های دیگران سرمایه خود را درگیر کرده و اقدام به 
خرید می کنند بنابراین قطعا زمانی که افراد بخش زیادی از پول موردنیاز 

زندگی خ��ود را وارد ب��ورس می کنند و بدون اطالع کاف��ی خرید انجام 
می دهند، در بازار منفی درگیر رفتارهای هیجانی  زیادی هم می ش��وند.« 
او بازار س��رمایه را به طور ذاتی ش��امل نوس��انات مثبت و منفی دانست 
و توضی��ح داد: »بازار منف��ی هم جزئی از بازار اس��ت و هرگز از آن جدا 
نمی شود، اما اینکه چطور با امواج منفی بازار بتوان رو به رو شد کامال به 
سطح اطالع از بازار و سهام بستگی دارد. بر این اساس، فرد سهامدار اگر 
از س��هام موجود در پرتفوی خود اطالع کامل داشته و با دلیل خریداری 
کرده باش��د، قاعدتا در شرایط منفی بازار ترسی نداشته و با آرامش کامل 
و به دور از هیجان س��هامداری خواهد کرد، اما فردی که فقط به توصیه 
دیگران و بدون هیچ اطالعی سهام خریداری کرده باشد در شرایط منفی 
بازار چون هیچ دیدی نس��بت به س��هام خود ن��دارد و دلیلی برای خرید 

نداش��ته بی  س��بب هم اقدام به فروش کرده و با ترس و اس��ترس س��هام 
خ��ود را در صف فروش قرار می دهد.« آهوان به س��هامداران توصیه کرد 
که بیش از هر زمان دیگری، اطالعات پایه خود از بازارسرمایه را افزایش 
دهند: »اگر قصد فعالیت مس��تمر در این ب��ازار را دارید باید حداقل های 
بازار را فراگیرید؛ اگر هم صرفا جهت کسب سود کوتاه مدت و بعد فروش 
و خروج از بازار پا به این حرفه گذاش��ته اید، پس از این فراز و نشیبها در 
امان نخواهید بود، زیرا بازار س��رمایه، بازاری همیش��ه س��بز نخواهد بود 
و ب��رای کار در روزهای منفی آن نیاز ش��دیدی ب��ه یادگیری و اطالع از 
وضعیت سهام خود دارید. فراموش نکنید آرامش روحی در این بازار یکی 
از مهم ترین اصول روانشناختی بازار است. هرچه سطح دانش بورسی شما 

بیشتر شود، آرامش شما نیز در بازار بیشتر از پیش خواهد بود.«

سهامدار حرفه ای در بازار منفی چگونه رفتار می کند؟

نگاه

خبرهایی که نوید تحول بازار سهام را می دهد
آغاز عملیات احیای بورس

در هفت��ه ای که گذش��ت، فضای ت��رس و ناامی��دی بر بورس 
حکمفرما بود، اما در روز های چهارش��نبه و پنجش��نبه، خبرهایی 
منتشر شد که همگی نوید تغییر روند بازار سهام در هفته آتی را 
می دهد. روز چهارشنبه ابتدا معاون بازار شرکت بورس از بازگشت 
زم��ان معامالت به روال قبل خبر داد و گفت: »از روز ش��نبه اول 
شهریورماه، کلیه معامالت در بازار سهام در یک جلسه معامالتی 
انجام خواهد ش��د. بر این اساس، 8:۳0 تا ۹ زمان پیش گشایش 
و از س��اعت ۹ ت��ا ۱۲:۳0 زمان معامالت نماد ش��رکت ها خواهد 
بود.« دو تایمی شدن معامالت به اعتقاد اغلب کارشناسان، فشار 
مضاعفی بر روی بازار ایجاد کرده بود که حال این مس��ئله مرتفع 

شده است.
در خبر دوم نیز محس��ن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش ضریب تعدیل س��هام در 
حساب تضمین مش��تریان اعتباری از ۱0درصد به ۲0درصد خبر 
داد و گف��ت: »این مصوبه روز ش��نبه ابالغ و از روز یکش��نبه دوم 
ش��هریورماه اجرایی خواهد ش��د.« با توجه به کاهش قیمت سهام 
ش��رکت ها در بازار س��رمایه، این تصمیم مناسب و منطقی است، 
چراکه س��هامداران می توانند با اعتبار کارگزاری ها خرید کنند که 
این مس��ئله تقاضا در بازار را به طرز قابل توجهی افزایش خواهد 

داد.
در خب��ر س��وم نی��ز اع��الم ش��د، در جدیدترین مصوب��ه هیات 
مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب س��قف سرمایهگذاری 
صندوق ه��ای س��رمایهگذاری در اوراق به��ادار با درآم��د ثابت به 
۱5درصد افزایش یافت. این س��قف در مردادماه به 5 درصد کاهش 
یافته بود که همین مس��ئله باعث افزایش عرضه سهام شرکت های 
بورس��ی و فرابورسی توس��ط این صندوق ها ش��ده بود. حال با این 
مصوب��ه دیگر صندوق ه��ای با درآمد ثابت فروش��نده نخواهند بود، 
بلکه برای رس��اندن نصاب خود به ۱5درصد تعیین شده، به دنبال 
خرید س��هام خواهند رفت که همین مسئله تقاضا در بازار را بهبود 

خواهد بخشید.
 در این باره، همایون دارابی کارش��ناس بازار س��هام با اش��اره به 
اینکه چندین عامل باعث ش��د که بورس وارد روند فرسایشی شود، 
به فرارو گفت: »آزادسازی ۳0درصد دوم سهام عدالت، کاهش سقف 
س��رمایه گذاری در سهام صندوق های با درآمد ثابت از ۱5درصد به 
5درصد، کاهش ضریب تعدیل س��هام در حساب تضمین مشتریان 
اعتباری و حواشی مرتبط با صندوق دارا دوم از جمله عواملی بودند 

که موجبات نزول بورس را پدید آوردند.«
او ادامه داد: »نکته مهم این اس��ت که برخی از تصمیمات مهمی 
که در قبال بورس گرفته می ش��ود، در اختیار مسئوالن بازار نیست. 
عرضه س��هام عدالت و همچنین حواشی دارا دوم مسائلی بودند که 
ط��ی دو هفته اخیر بر روی بورس تاثیر منفی گذاش��ت. از س��ویی 
ب��ا اتفاقاتی که در طول هفته گذش��ته در بورس رخ داد، موجی به 
راه افت��اد که تمامی ارکانی که در بورس دخیل هس��تند از مجلس 
و دول��ت گرفته تا خود مس��ئوالن بازار به فک��ر اقداماتی در جهت 

حمایت از بورس افتادند.
دارابی با بیان اینکه »در قدم اول اعالم شد معامالت سهام عدالت 
قرار اس��ت به صورت بلوکی و در ساعات خارج از بازار انجام شود«، 
افزود: »این مس��ئله از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه فشار 
فروش و عرضه س��هام را در نماد های بزرگ و شاخص ساز که سهام 
آنها در پرتفوی سهام عدالت قرار دارد را می گیرد، متاسفانه یکی از 
مهم ترین ضعف هایی که بازار سرمایه ایران با آن مواجه است، میزان 
کم نقدینگی نس��بت به سرمایه ش��رکت های بزرگ است. به عنوان 
مثال، اگر یک درصد از س��هام هلدینگ خلیج فارس یا گل گهر که 
شرکت هایی بزرگ هستند، در بازار عرضه شود، نقدینگی که وجود 

دارد توانایی جذب آن را ندارد.«
ای��ن فعال بازار س��هام اضافه ک��رد: »برای همین نی��ز زمانی که 
عرضه ه��ا طی این هفته زیاد ش��د، نقدینگی توانای��ی جذب آن را 
نداش��ت و از س��وی دیگر با توجه به جو ترسی که در بازار به وجود 
آمد به خصوص بیشتر از سمت سرمایه گذاران تازه وارد و خرد، این 
عرضه ها خریدار زیادی نداش��ت و باعث شد، بازار روند فرسایشی را 
تجربه کند. از س��وی دیگر، کاهش سقف س��رمایه گذاری در سهام 
صندوق های با درآم��د ثابت به 5 درصد و تعیین ضرب االجل برای 
آنها برای رعایت این س��قف، باعث ش��د، این ش��رکت ها نیز عرضه 
سهام خود را زیاد کنند. حال بازگشت این سقف سهام برای آنها به 
۱5درصد می تواند خبر خوبی برای گرفتن ضرب و ش��دت عرضه ها 

باشد.«
او ب��ا تاکی��د بر اینکه »به طور قطع حمایت دولت از بازار س��هام 
ادامه پی��دا خواهد کرد«، گفت: »در ش��هریورماه صندوق دارا دوم 
متشکل از سهام چهار پاالیش��گاه نفت تهران، اصفهان، بندرعباس 
و تبریز پذیرهنویس��ی عمومی خواهد شد و بعد از آن نیز در پاییز 
دارا س��وم با حضور شرکت های ایران خودرو، سایپا، فوالد مبارکه و 
صنایع ملی مس خواهد آمد که این امر می تواند برای ادامه رش��د 

متعادل بورس بسیار مهم باشد.«
داراب��ی ادامه داد: »همچنین یک��ی دیگر از اخبار مثبتی که طی 
اخیرا اعالم ش��د، افزایش ضریب تعدیل س��هام در حساب تضمین 
مش��تریان اعتباری از ۱0 به ۲0درصد بود که این مس��ئله می تواند 
میزان تقاضا را برای خرید س��هام افزایش ده��د. به نوعی می توان 
گفت، اقداماتی در گذش��ته انجام ش��د تا بازار را به نوعی مدیریت 
کند و جلوی رشد بیش از حد شاخص را بگیرد، اما حال عکس آن 
اقدامات انجام ش��ده و به نوعی این تصمیمات طوری در حال رقم 
خوردن اس��ت که در قدم اول از افزایش عرضه ها جلوگیری کند و 

در قدم دوم نیز میزان تقاضا در بازار را افزایش دهد.«
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��هام، »عملیات احیای بورس در 
دو روز اخی��ر با توجه به تصمیماتی که گرفته ش��د، در حال انجام 
اس��ت و به نوعی از روز شنبه و یکش��نبه می توان انتظار داشت که 
بازار به سوی متعادل شدن حرکت کند و دیگر از تشکیل میلیونی 
صف های فروش و افت دسته جمعی قیمت ها خبری نباشد، اما ذکر 
این نکته نیز ضروری اس��ت که ما نمی توانیم با توجه به فضایی که 
وجود دارد، انتظار یک رش��د شارپ به مانند آنچه که طی ماه های 
گذش��ته رخ داد را داشته باش��یم، بلکه با یک بازار متعادل روبه رو 
خواهیم بود که دیگر از هیجان که به ش��دت برای بورس خطرناک 

است، اثری نخواهد بود.«
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فرصت ام��روز: فقدان تاری��خ و فقر آمار همواره از مش��کالت جامعه 
ایرانی بوده اس��ت. در زمینه اقتصاد نیز کمب��ود پایگاه داده و اطالعات 
آماری از دش��واری کسب وکارها برای بررسی بازارهای هدف است. این 
دش��واری نه تنها درباره بازارهای خارجی یک محصول ایرانی بلکه برای 
ب��ازار داخلی نیز وج��ود دارد. اصوال مخاطب ایران��ی به چه چیزی فکر 
می کند؟ چه نیازهایی دارد و زمان خود را چطور س��پری می کند؟ کدام 
از ی��ک خدم��ات و محصوالت ب��ازار برایش جالب تر اس��ت و چرا؟ این 
سواالت به خصوص در چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا از همیشه 
مهم تر ش��ده اس��ت و نه فقط فعاالن اقتصادی بلکه پرسش بسیاری از 
جامعه شناس��ان و عالقه مندان این اس��ت که اصوال م��ردم ایران در ایام 
کرونا چگونه وقت خود را می گذرانند؟ س��والی که ش��اید بسیاری از ما 
در این ایام از خود و دیگران پرس��یده ایم. با اینکه بررس��ی های آماری و 
پیمایش های میدانی کمتر در جامعه ایرانی سابقه داشته، اما مرکز آمار 
ایران به عنوان مرجع آماری کش��ور، طرح آمارگیری گذران وقت را در 
فواصل زمانی مشخص طی سال های اخیر اجرا کرده است. در این بین، 
نتای��ج تازه ترین گزارش مرکز آم��ار می تواند حاوی نتایج جالب توجهی 
درب��اره تغییرات الگوی گذران وقت ایرانی ها در میانه کرونا باش��د. این 
ط��رح در چهارمی��ن هفته خردادماه امس��ال )از ۲۴ ت��ا ۳۱ خرداد( در 
نقاط ش��هری کشور اجرا ش��د و گزارش آن هفته گذشته در وب سایت 
مرکز آمار منتش��ر ش��د. به گفته مرک��ز آمار ایران، م��ردم در ایام بهار 
بی��ش از ۱۱ س��اعت )دقیقا ۱۱ س��اعت و ۳8 دقیق��ه( از وقت خود را 
صرف »رس��یدگی و خودمراقبتی )شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، 
مراقبت های بهداشتی-پزش��کی، سفر مرتبط با فعالیت های رسیدگی و 

خودمراقبتی و...(« کرده اند. همچنین ۴ ساعت و ۲7 دقیقه از روز خود 
را به »فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی، تمرین های ورزشی )شامل 
بازدید از رویدادها و مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی ها، 
ش��رکت در ورزش ها، استفاده از رس��انه های گروهی، مطالعه در اوقات 

فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو  و...(« گذرانده اند.
ش��اید جالب باش��د که خانواده ها در این ایام روزانه ۲ س��اعت و 50 
دقیقه را صرف »خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده 
)ش��امل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خان��ه، خرید کردن برای 

اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و...(« کرده اند.
براساس این گزارش، »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد »شامل 
اشتغال در ش��رکت ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال 
در بنگاه ه��ای اقتص��ادی خانگی تولی��د کاالها، اش��تغال در خانوارها و 
بنگاه های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت های فرعی و وقفه های 
مرتبط با شغل، جست وجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط 
با شغل و...«  ۲ ساعت و ۴0 دقیقه است. این مدت زمان برای مردان در 

حدود ۴  ساعت و ۴8 دقیقه بوده است.
ش��یوع کرونا باعث ش��ده که زمانی ک��ه صرف »معاش��رت، ارتباط، 
مش��ارکت اجتماعی و آداب و رس��وم دینی )صحبت  کردن، شرکت در 
رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش داش��تن در مسئولیت های 
مربوط به ش��هروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و...(« 
می شده، کاهش داشته باشد و به یک ساعت و ۳۶ دقیقه برسد. همچنین 
کمترین زمان صرف ش��ده در شبانه روز مربوط به »کار داوطلبانه بدون 

مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد« ۲ دقیقه است.

همچنی��ن تفکیک جنس��یتی بی��ن م��ردان و زنان در ای��ن گزارش 
درخصوص گذراندن ایام نشان می دهد که در بین مردان، بعد از فعالیت 
»رس��یدگی و خودمراقبتی«، متوس��ط بیش��ترین زمان صرف شده در 
ش��بانه روز به ترتیب مرب��وط به گروه فعالیت، »اش��تغال و فعالیت های 
مرتبط برای مزد«  ۴ ساعت و  ۴8 دقیقه، »فرهنگ، فراغت، رسانه های 
گروه��ی، تمرین های ورزش��ی«  ۴ س��اعت و ۴7 دقیقه و »معاش��رت، 
ارتباط، مش��ارکت اجتماعی و آداب  و رس��وم دینی« یک س��اعت و ۲5 
دقیقه بوده است و در بین زنان، متوسط بیشترین زمان صرف شده بعد 
از رس��یدگی و خودمراقبتی به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، »خدمات 
خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده«  ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه 
و »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« با ۴ ساعت 

و  8دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.
مقایس��ه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان نیز گویای این مطلب 
است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز بیش از ۳ ساعت و نیم 
وقت بیش��تری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ س��اعت زمان 

کمتری به فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.
به گفته مرکز آمار ایران، مقایس��ه الگ��وی گذران وقت فصل بهار ۹۹ 
با فصل زمس��تان ۹8 نش��ان می دهد خدمات خانگی بدون مزد به طور 
متوس��ط ۱۳ دقیقه و فعالیت »رس��یدگی و خودمراقبتی« و »فرهنگ، 
فراغت، رس��انه های گروهی، تمرین های ورزش��ی« با ۲ دقیقه نسبت به 
فصل زمس��تان زمان کمتری و فعالیت »معاش��رت، ارتباط، مش��ارکت 
اجتماعی و آداب  و رس��وم دینی« با ۱۲ دقیق��ه و یادگیری با ۴ دقیقه 

زمان بیشتری به خود اختصاص داده است. 

با شیوع کرونا چگونه وقت خود را می گذرانیم؟

گذران وقت در هنگامه کرونا
فناوری

وزیر ارتباطات خبر داد
اتصال دومین نقطه به 5G در تهران

ب��ه گفته وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات، دومین س��ایت 5G در تهران 
راه اندازی ش��د و س��ه نقطه دیگر تا پایان ش��هریورماه به نسل پنجم ارتباطی 
متصل می شود. به گزارش ایسنا، کاهش تأخیر، ظرفیت باالی دسترسی، قابلیت 
اطمینان بسیار باال، ارتقای ارتباطات موبایل پهن باند و قابلیت اتصال و ارتباط 
اشیا در سطح بسیار وسیع ازجمله ویژگی های نسل پنج ارتباطی است که این 
فناوری نوین ارتباطی را به عنوان یک فناوری تحول س��از که س��ایر جنبه های 
فناوری را نیز متحول می کند، مطرح کرده اس��ت. محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سال گذشته درباره اینترنت نسل پنج  گفته 
بود مقدمات پیاده س��ازی 5G در ایران انجام ش��ده اس��ت و از اجرایی کردن 
اولین نسخه 5G و ارائه خدمات اینترنت نسل 5 به عنوان یک مطالبه جدی و 
نیازمندی کسب وکارها در کشور خبر داده بود. او همچنین ۱۶ خردادماه سال 
جاری،  از نصب اولین سایت 5G طی یک ماه خبر داده و اظهار کرد که مطابق 
برنامه تا ش��هریورماه، پنج منطقه تاریخی تهران زیر پوشش نسل پنجم تلفن 
همراه قرار می گیرد. در این راس��تا نخستین س��ایت 5G ایران، یکم مردادماه 
سال جاری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ایرانسل، در محل 
پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات، واقع در خیابان کارگر شمالی تهران 
راه اندازی ش��د. آذری جهرمی نیز روز گذش��ته با انتشار تصویر زیر در توییتر، 
نوشت: امیرآباد تهران، نسل پنجم تلفن همراه، امروز. نصب دو نقطه در تهران 

به اتمام رسیده، سه نقطه باقی مانده تا پایان شهریورماه.

چرب زبانی علی بابا برای جلب حمایت ترامپ
غ��ول تجارت الکترونیکی چینی علی بابا گروپ هلدینگ به منظور رهایی از 
خصومت احتمالی دونالد ترامپ، اطمینان داد که حضورش در آمریکا بی خطر 

است.
دانیل ژانگ، مدیرعامل شرکت علی بابا در نشست اعالم درآمد سه ماهه گفت: 
علی بابا به عنوان بزرگ ترین پلتفرم تجارت الکترونیکی جهان توجه اصلی خود 
در آمریکا را به حمایت از برندهای آمریکایی، خرده فروش��ان، کسب و کارهای 
کوچک و کشاورزان برای فروش به مصرف کنندگان و شرکای تجاری در چین 
و همچنی��ن س��ایر بازارهای کلیدی جهان معطوف کرده اس��ت. وی در ادامه 
افزود: ما بر این باوریم که تجارت جهانی ادامه خواهد یافت و پیگیری فعاالنه 
ماموریتمان در علی بابا که عبارت از تسهیل انجام کسب و کار در هر نقطه ای از 

جهان است، کامال با منافع هر دو کشور چین و آمریکا منطبق است.
رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه میالدی جاری با امضای دو فرمان، مبادله با 
اپلیکیشنهای چینی تیک تاک و وی چت را برای شهروندان آمریکایی ممنوع 
کرد و آنها را تهدیدی برای امنیت ملی خواند. دونالد ترامپ بعدا اعالم کرد به 

دنبال اقدام مشابه علیه سایر شرکت های چینی است.
برنامه »شبکه پاک« که از سوی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم شده، 
از ش��رکت های آمریکایی خواسته است روابط شان با شرکت های چینی شامل 
علی بابا، تنسنت هلدینگز و بایدو را برای اطالعات حساس آمریکایی قطع کنند.
اما ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا هفته جاری اظهار کرد در مقطع فعلی 

هیچ فرآیند رسمی علیه علی بابا در جریان نیست.
مدیرعامل شرکت علی بابا گفت: این شرکت به دقت جدیدترین تغییرات در 

سیاستهای آمریکا در قبال شرکت های چینی را دنبال می کند.
براس��اس گزارش بلومب��رگ، ژانگ اظهار کرد: ما وضعی��ت و هرگونه تاثیر 
احتمال��ی را محتاطان��ه و با دقت ارزیابی کرده و اقدام��ات الزم را برای رعایت 

مقررات جدید انجام می دهیم.
گروه علی بابا در سه ماهه منتهی به ۳0 ژوئن ۲۱.8 میلیارد دالر درآمد داشت 
که ۳۴درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و باالتر از حد 

انتظار تحلیلگران بود.

فرار مالک تیک تاک از پرداخت میلیون ها 
دالر خسارت

مالک چینی اپلیکیشن ویدئویی تیک تاک پیشنهاد حل و فصل یک شکایت 
گروه��ی پیرامون نق��ض حریم خصوصی مصرف کننده در آمری��کا را داده که 
پیگیری آن ممکن است این شرکت را به پرداخت صدها میلیون دالر خسارت 

محکوم کند.
به گزارش بلومبرگ، طبق اسناد دادگاه فدرال شیکاگو، وکالی شرکت بایت 
دنس و نمایندگان مصرف کنندگان آمریکایی به توافقی در این زمینه رسیدهاند 
که مش��روط به شرایط خاصی اس��ت تا ادعاها درباره ضبط غیرقانونی تصاویر 
اسکن صورت کودکان و ارسال اطالعات محرمانه آنها به کاربران بزرگسال در 
چین را حل و فصل کنند. این وکال اظهار کرده اند قصد دارند پیش��نهاد توافق 

نهایی را در مدت ۹0 روز ارائه کنند.
اما در این بین یک مشکل وجود دارد و ممکن است توافق مذکور به نتیجه 
نرسد زیرا وکالی نماینده مصرف کنندگان در کالیفرنیا معترض شده اند که در 

مذاکرات حل و فصل این دعوای قضایی حضور نداشته اند.
مالک تیک ت��اک همزمان با تالش برای حل و فصل ش��کایت گروهی، در 
نیمکره غربی زیر سایه شک و ظن علیه تیک تاک و خطرناک بودن آن برای 
مصرف کنندگان رفته است. در حالی که بایت دنس این ادعا که تحت کنترل 
دولت چین قرار دارد یا اطالعات ش��خصی کاربرانش در خطر است را تکذیب 

کرده اما با تحقیق و تفحص سنگین رگوالتورها در آمریکا و اروپا روبه روست.
در این بین، شرکت مایکروسافت تحت فشار شدیدی برای حل نگرانی های 
حری��م خصوصی و امنیتی مربوط به خری��د احتمالی تیک تاک تا مهلت ۱5 
سپتامبر تعیین ش��ده توس��ط ترامپ قرار دارد. یک خریدار دیگر تیک تاک، 
شرکت اوراکل است که پیشنهادش برای خرید فعالیتهای آمریکایی تیک تاک 
از حمایت ترامپ برخوردار شده است. هر کدام از این دو شرکت که تیک تاک 
آمریکا را خریداری کنند مجموعه شکایتهایی که از طرف میلیونها مصرف کننده 
تنظیم ش��ده اند را به ارث نخواهند برد. وکالی بایت دنس در پرونده ش��یکاگو 
اعالم کردند به دنبال دس��تور ششم اوت ترامپ برای ممنوعیت فعالیت تیک 
تاک در آمریکا و حساس��یت پیرامون خرید احتمالی این ش��رکت، الزم است 
شرایط توافق حل و فصل شکایت تا زمان اعالم عمومی آن فوق العاده محرمانه 
بماند. آنها اعالم کردند موفق ش��ده اند با کمک یک قاضی در یک جلس��ه ۱۲ 
ساعته میانجی گیری به توافق برسند. اگر این توافق نهایی نشود، شرکت بایت 
دنس تحت قانون حریم خصوصی بیومتریک ایلینویز باید برای هر بار اس��کن 
چهره آنالین که بدون رضایت مصرف کننده ثبت ش��ده است، حداکثر 5000 
دالر بپردازد. براس��اس گزارش بلومبرگ، فیسبوک چهارشنبه هفته جاری در 
پرونده مش��ابهی که به جمع آوری اطالعات بیومتری��ک کاربران از طریق ابزار 
تگ گذاری عکس خود متهم ش��ده بود، موفق ش��د موافقت یک قاضی فدرال 
در سانفرانسیسکو برای حل و فصل این شکایت با پرداخت ۶50 میلیون دالر 

را جلب کند.
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طرح دولت برای عرضه اوراق سلف نفتی در بورس به عنوان راهکاری 
جهت گشایش اقتصادی در حالی مورد انتقاد شدید مخالفان دولت قرار 
گرفته که بهره گیری از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه دولتی و اس��تفاده از 
درآمدهای آینده برای تامین منابع موردنیاز توسعه، امری پذیرفته شده 

در اقتصادهای پیشرفته و شیوه ای معمول در اقتصاد خودمان است.
به گزارش ایرنا، عرضه اوراق س��لف نفتی به عن��وان مهم ترین مولفه 
طرح »گش��ایش اقتصادی« دولت، در مسیر اجرایی شدن با چالش های 
متعددی مواجه اس��ت. این طرح با انتقاداتی رو به رو ش��ده که از نگاه 

ناظران رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته است.
نمایندگان مجلس در هفته جاری با برگزاری جلس��ه ای غیرعلنی به 
بررس��ی و البته انتقاد از سازوکار پیش فروش نفت از طریق انتشار اوراق 
پرداختند. نمایندگان مجلس بیشترین محور انتقادهای خود را به »نبود 
بازار ثانویه« متمرکز کردند. این در حالی اس��ت که از نگاه ناظران اتفاقا 
تشکیل چنین بازاری در جزییات طرح پیش فروش نفت پیش بینی شده 

است.
مخالفان، با برجسته س��ازی عباراتی چون »آینده فروش��ی« در فضای 
سیاس��ی و رس��انه ای کش��ور، دولت را به  تالش برای عبور از وضعیت 
کنونی به قیمت »تحویل زمین سوخته« به دولت بعدی و »خرج کردن 

از جیب دولت بعدی« برای منافع خود متهم می کنند.
مش��کالت اقتصادی کش��ور بر کس��ی پوش��یده نیس��ت. تحریم های 
ظالمان��ه آمریکا، محدودیت فروش نفت و تحدید مبادالت مالی و بانکی 
بین المللی به اندازه کافی کشور را در تنگنا قرار داده بود که بحران کرونا 
هم مزید بر علت ش��د و بخش های مهمی از درآمدهای کاالهای انرژی 
و مالیات��ی دولت را تحت تاثیر قرار داد. به این ترتیب دولت با کس��ری 

بودجه قابل توجهی مواجه است.
دس��تگاه اجرای��ی تاکن��ون راهکاره��ای مختلفی چون ارائه س��هام 
ش��رکت های دولتی در بورس و کاهش هزینه های دولتی را برای جبران 
منابع خود به کار گرفته اس��ت. با این حال، دستگاه اجرایی برای تامین 

هزینه های جاری و پیش��برد برنامه های عمرانی، نیازمند منابع بیشتری 
است.

در این مسیر، راهکارهای زیادی پیش روی دستگاه اجرایی قرار ندارد. 
اس��تقراض از بانک مرکزی، اس��تقراض از مردم و استقراض خارجی را 

می توان مهم ترین راهکارها دانست.
در ش��رایط تحریمی، اس��تقراض خارجی ممکن نیس��ت. در میان دو 
راهکار استقراض از مردم و استقراض از بانک مرکزی، منطق اقتصادی و 
سیاسی، دومی را نمی پذیرد. از نگاه ناظران، تامین منابع به روش صوری 
یا همان استقراض از بانک مرکزی، ضمن زیر سوال بردن استقالل بانک 
مرک��زی، با افزای��ش نقدینگی در جامعه، آثار تورمی بس��یاری بر جای 
می گذارد که در بلندمدت اقشار پایین جامعه را با فشارهای اقتصادی و 

معیشتی مضاعف مواجه می کند.
در برابر، اس��تقراض از مردم، با جمع آوری نقدینگی از س��طح جامعه، 
ضمن تامین منابع مالی برای دولت، آثار ضدتورمی برجای می گذارد. بر 
این مبنا دولت می تواند از طریق انتش��ار اوراق ریالی یا ارزی همان گونه 
که در همه جای دنیا مرس��وم اس��ت، از س��ویی منابع موردنیاز خود را 
تامین کند و از س��وی دیگر س��ود معقولی را نصیب کس��انی کند که با 
س��رمایه گذاری خود، به کش��ور برای عبور از تنگن��ای اقتصادی کمک 

کردند.
برخالف ادعای مخالفان، این طرح یکطرفه و صرفا در راس��تای منافع 
دولت نیست، بلکه طرحی است برد- برد که منافع سرمایه گذاران را هم 
تامین می کند. برمبنای این طرح، خرید اوراق نفتی بدون ضرر است به 
این معنا که در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دالر، خریداران ضرری 
متقبل نمی شوند. از نگاه کارشناسان، دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق 
س��لف نفتی را معادل نرخ سود سپرده های بلندمدت بانکی قرار دهد تا 
نه تنها خریداران از ضرر ناشی از کاهش احتمالی قیمت متضرر نشوند، 

بلکه از نرخ سود بانکی نیز بهره مند شوند.
ام��روز دولت در نتیجه تحریم ها و ش��یوع کرونا ب��ه صورت جدی با 

کمبود منابع مواجه اس��ت.  به گفته »مرتضی افقه« کارش��ناس مسائل 
اقتصادی بدهکار شدن دولت بعدی اجتناب ناپذیر است و این بدهکاری 
ربطی به چنین طرح هایی ندارد، چرا که دیگر از درآمدهای نفتی خبری 
نیس��ت و از س��وی دیگر دولت یک س��ری هزینه های جاری دارد که به 

ناچار باید پرداخت کند و تنها راه استقراض است.
چه بهتر که دولت برای استقراض، به جای بانک مرکزی به خود مردم 
رج��وع کند. دولت با نگاه به آینده نفت خ��ود را پیش فروش می کند و 
کس��انی که باور دارند در دو سال آتی هم امکان فروش نفت وجود دارد 
و هم قیمت ریالی آن نس��بت به قیمت نقدی امروز مناسب است، اقدام 

به خرید اوراق پیش فروش می کنند.
بدیه��ی اس��ت دولت برای تامی��ن هزینه های ج��اری و عمرانی خود 
نیازمن��د اتخاذ راهکاری اس��ت که خواه ناخواه ب��ه دولت بعدی ارتباط 
می یاب��د. مخالفان نباید چنین جلوه دهند که اس��تفاده از منابع دولت 
بعدی، بدعتی نوپا در دولت روحانی اس��ت. در واقع بهره گیری از منابع 
دول��ت بعدی برای عب��ور از تنگناهای کنونی به ویژه از طریق انتش��ار 

اوراق، امری متداول در اقتصادهای توسعه یافته است.
در کشور خودمان هم استفاده از منابع دولت بعدی امر غریبی نیست. 
بازپرداخت اس��تقراض خارجی در دول��ت اصالحات، به دولت بعدی آن 
س��پرده ش��د. بنا بر اعالم برخی منابع دولت احمدی ن��ژاد هم بیش از 
۳00 هزار میلیارد تومان برای دولت روحانی بدهی بر جای گذاش��ت و 
ادای تعهدات س��نگینی چون ساخت و تحویل مسکن مهر هم به دولت 

یازدهم محول شد.
ح��ال که با کمبود منابع مواجه هس��تیم و دورنم��ای فروش نفت در 
س��ال های آتی روشن تر از امسال به نظر می رسد و احتماال جوالن کرونا 
نیز فروکش خواهد کرد، تصمیم دولت در انتش��ار و فروش اوراق سلف 
نفتی را باید اقدامی در راس��تای عب��ور از چالش های کنونی با کمترین 
ریس��ک تورم زایی تعبیر کرد نه »آینده فروش��ی« ک��ه تعبیری با باری 

سیاسی است و در منطق و ادبیات اقتصادی معنا و جایگاهی ندارد.

قیم��ت نف��ت در معام��الت روز جمع��ه تح��ت تاثی��ر تالش ه��ای 
تولیدکنندگان نفت برای محدودیت عرضه در بحبوحه نگرانی ها نسبت 
به کندی احیای اقتصادی، صعود کرد و در مس��یر ثبت س��ومین رشد 
هفتگی متوالی قرار گرفت. بهای معامالت نفت برنت ۱7 س��نت معادل 
0.۴ درص��د افزای��ش یافت و به ۴5 دالر و هفت س��نت در هر بش��که 
رس��ید و به سوی 0.5 درصد رش��د هفتگی پیش رفت. همچنین بهای 
معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱۳ سنت معادل 0.۳ درصد 
افزایش یافت و به ۴۲ دالر و ۹5 س��نت در هر بش��که رسید و در مسیر 
رش��د ۲درصد برای کل هفته قرار گرفت. هر دو شاخص روز پنجشنبه 
تحت تاثیر نگرانی های اقتصادی پس از انتش��ار گزارش شمار متقاضیان 

بیمه بیکاری در آمریکا که باالتر از میزان پیش��بینی ها بود، حدود یک 
درصد س��قوط کرده بودند، اما عاملی ک��ه بازارهای نفت را دلگرم کرد، 
گزارش رویترز از یک س��ند داخلی اوپ��ک و متحدانش معروف به گروه 
اوپک پالس بود که نش��ان داد ای��ن تولیدکنندگان به پایبندی اعضایی 
که در ماه های اخیر مازاد تولید داشتند متمرکز شده اند تا پایبندی آنها 
را تضمین کنند. اوپک پالس دریافته که برخی از اعضا باید تولیدش��ان 
را ۲.۳۱ میلی��ون بش��که در روز کاه��ش دهند تا مازاد تولیدش��ان در 
ماه های گذش��ته را جبران کنند. در میان اعضای اوپک، عراق و نیجریه 
پایینتری��ن نرخ پایبندی را داش��تند و حتی امارات متحده عربی که در 
ژوئن تولیدش را به طور داوطلبانه به میزان بیش��تری کاهش داده بود، 

در فاصه مه تا ژوئیه 50 هزار بش��که در روز مازاد تولید داشت. گزارش 
داخلی اوپک پالس به ریس��کهای تقاضا اشاره کرده و نشان می دهد که 
ای��ن گروه انتظ��ار دارد تقاضا برای نفت در س��ال ۲0۲0 به میزان ۹.۱ 
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند که ۱00 هزار بشکه در روز باالتر 
از پیش��بینی قبلی اس��ت و اگر موج دوم ابتال به ویروس کرونا در چین، 
هند، اروپا و آمریکا در نیمه دوم امس��ال طوالنی ش��ود، تقاضا در سال 

۲0۲0 ممکن است ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
براس��اس گزارش رویترز، تحلیلگران اظه��ار کرده اند که قیمت نفت 
برنت در محدوده ۴5 دالر در هر بشکه ثبات یافته اما انتظار ندارند بازار 

در کوتاه مدت به قیمت باالتری صعود کند.

موافق خوانی و مخالف خوانی درباره پیش فروش نفت

انتخابی عقالیی برای گشایش اقتصادی

دلگرمی بازارهای نفت

قیمت نفت صعودی شد
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 روزانه چه مبلغی می توان
با گوشی منتقل کرد؟

از آنجایی که در پی ش��روع موج دوم کرونا، مجددا س��قف انتقال 
وج��ه کارت به کارت از طریق درگاه ه��ای اینترنتی، خودپردازها و 
کیوسک از سه به شش میلیون تومان و در پرداخت سازها نیز از یک 
به س��ه میلیون تومان افزایش یافت اما گویا یک سری محدودیت ها 
در انتقال وجه از موبایل و اپلیکیش��ن های پرداخت بانکی توس��ط 

بانک ها برای امنیت حساب های بانکی اعمال می شود. 
به گزارش ایس��نا، پس از ش��یوع ویروس کرونا از آنجا که حضور 
افراد در تجمعات عامل اصلی انتقال این ویروس اعالم ش��ده است، 
تدابیری صورت گرفت تا هرچه بیش��تر حضور افراد در جامعه کمتر 
ش��ود ک��ه در این زمینه بان��ک مرکزی نیز اقدامات��ی برای کاهش 
مراجع��ات حضوری مردم به بانک ها به عنوان یکی از مکان هایی که 
در طول روز مراجعه زیادی به این محل صورت می گیرد، انجام داد. 
بدین منظور، س��قف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )ش��تابی و 
درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوس��ک 
از مبل��غ ۳ میلیون تومان در هر ش��بانه  روز از مبدأ هر کارت به ۶ 

میلیون تومان افزایش یافت.
همچنی��ن س��قف مج��از انتقال وج��ه کارت ب��ه کارت از طریق 
پرداخت س��ازها از یک میلیون تومان به ۳ میلیون تومان با حصول 
اطمینان از انطباق ش��ماره ملی دارنده کارت و ش��ماره ملی دارنده 

سیمکارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش شد.
البته پس از پایان موج اول ش��یوع کرونا در اواخر اردیبهشت ماه 
س��قف انتقال وجه کارت به کارت به روال س��ابق خود بازگشت اما 
با ش��روع موج دوم کرونا مجدد در اواسط تیرماه سقف انتقال وجه 

کارت به کارت برای کاهش مراجعات حضوری افزایش یافت. 
آنچه در این زمینه حائز اهمیت اس��ت، محدودیت هایی است که 
برای انتقال وجه کارت به کارت از طریق اپلیکیش��ن های پرداخت 
بانکی در جهت امنیت حس��اب های بانکی اعمال می شود. به عنوان 
مثال، س��قف انتقال وجه در اپلیکیشن ها و بانک های مختلف متغیر 
اس��ت ؛ به گونه ای که برخی از بانک ها امکان انتقال سقف مجاز وجه 
)۳ میلیون تومان( از طریق گوشی همراه و اپلیکیشن های پرداخت 
بانکی را طی یک مرحله در ش��بانه روز فراهم می کنند اما بانک های 
دیگر، این امکان را طی سه مرحله در یک شبانه روز برای متقاضیان 

ایجاد می کنند.  
بنابراین، مردم همچنان می توانند روزانه ۳میلیون تومان از طریق 
موبایل و اپلیکیش��ن های پرداخت بانک��ی جابه جا کنند اما در مورد 
برخی بانک ها این ۳ میلیون تومان از طریق سه مرحله انتقال وجه 

یک میلیونی در شبانه روز انجام می شود. 
نکت��ه قابل توجه این اس��ت که کس��انی می توانند ب��رای انتقال 
وجه کارت به کارت از طریق گوش��ی همراه خود و اپلیکیش��ن های 
پرداخ��ت بانکی اق��دام کنند که ش��ماره تلفن همراه��ی که با آن 
تراکنش بانکی انجام می دهند به نام خودش��ان و منطبق با کد ملی 
آنها باش��د.  الزم به توضیح اس��ت که تعرفه کارمزد دریافتی در هر 

دو روش یکسان است.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن 71 هزار تومان شد
معامالت اوراق مسکن در 4 ماهه گذشته

آمار داد و س��تدهای اوراق تسهیالت مس��کن در فرابورس نشان 
می دهد، این اوراق در چهار ماه ابتدای امس��ال در بازه قیمتی بین 
۶5 تا 7۲ هزار تومان در نوسان است و بین معامله گران داد و ستد 

می شود.
به گزارش ایِبنا، براس��اس آخرین آمار معامالت فرابورس، قیمت 
اوراق تس��هیالت مسکن »تسه« بعد از نوسان های اخیر این روزها 
در حدود 7۱ هزار تومان از س��وی س��رمایهگذاران داد و ستد می 
ش��ود. آمارهای معامالتی نشان می دهد که در معامالت فرابورس، 
قیمت اوراق تس��هیالت مسکن »تس��ه« فروردین ماه سال ۹۹ به 
میزان 7۱ هزار و ۹۴۶ تومان، اردیبهش��ت  ماه س��ال ۹8 به میزان 
7۱ ه��زار و ۱00 تومان، خرداد ماه س��ال ۹8 به میزان 7۲ هزار و 
50 توم��ان، تیر ماه س��ال ۹8 به میزان 7۱ ه��زار و ۲۴۶ تومان و 
مرداد ماه س��ال ۹8 به میزان 57 ه��زار و ۴۹0 تومان در تابلوهای 

آماری ثبت شده است.
نگاهی به نوسان قیمت اوراق تسهیالت مسکن در سال ۹8 نشان 
می دهد که قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن »تسه« اسفندماه سال 
۹8 ب��ه میزان 70 هزار و 8۳۹ تومان، بهمن ماه س��ال ۹8 به میزان 
70 ه��زار و ۴۴۱ توم��ان، دی م��اه ۹8 به می��زان 57 هزار و 8۹7 
توم��ان، آذرماه ۹7 به میزان 70 هزار و ۳88 تومان، آبان ماه ۹8 به 
میزان 70 هزار و ۱۲8 تومان، مهرماه ۹8 به میزان 70 هزار و 7۶۴ 
تومان، ش��هریورماه ۹8 به میزان 70 ه��زار و ۲0۲ تومان، مردادماه 
۹8 ب��ه میزان 7۲ هزار و ۶۱۴ تومان، تیرماه ۹7 به میزان 7۱ هزار 
و ۶۹7 هزارتوم��ان، خردادماه ۹8 به میزان 70 هزار و 5۹۴ تومان، 
اردیبهش��ت ماه ۹8 به میزان 70 هزار و ۴۶۴ تومان و فروردین ماه 

۹8 به میزان 70 هزار و ۹5۲ تومان داد و ستد می شود.
گفتنی اس��ت اوراق گواهی تس��هیالت مسکن پس از پذیرش در 
فرابورس، در عمل معامله این اوراق ش��کل رس��می و ضابطه  مند به 
خود گرفت و در حال حاضر این اوراق مانند سایر سهم های موجود 
در فرابورس در ساعات معامالتی خرید و فروش می شود. همچنین 
ب��ه ازای دریافت ه��ر 5.000.000 ریال تس��هیالت، باید یک برگه 
اوراق خریداری ش��ود. گفتنی اس��ت، نماد اوراق »تس��ه« )مخفف 
تسهیالت( در بازار فرابورس شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور 
اس��ت، که به کلمه »تس��ه« اضافه می ش��وند. به عنوان مثال نماد 
»امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ۹7« که مربوط به اوراقی است که 
در اسفندماه ۹7 منتشر شده با عنوان »تسه ۹7۱۱« در بازار خرید 
و فروش می شود و مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت 
۲.5 س��ال است که این مدت در ش��رایط خاص حداکثر تا دو دوره 

شش ماهه، قابل تمدید است.
برای ش��روع فرآیند خرید این اوراق مانند سایر نمادهای موجود 
در بازار فرابورس، متقاضیان باید ابتدا نسبت به دریافت کد بورسی 
خود از طریق کارگزاری ها اقدام کنند و پس از دریافت کد بورس��ی 
ب��ه خرید و فروش اوراق »تس��ه« به صورت حض��وری یا »آفالین« 

بپردازد.

بانکنامه

بیش��ترین تحوالت بازارهای مالی در آخری��ن هفته مردادماه در بازار 
س��رمایه اتف��اق افتاد و پ��س از چند بار اصالح ح��اال انتظارها از بورس 
تهران، انتظار رش��دی معقول و منطقی اس��ت و نه رش��دی هیجانی و 
ش��ارپی. به طور کلی، در چهارمین هفته م��رداد ۹۹ تالطم قیمتی در 

بازار های مالی اتفاق نیفتاد، اما روند بازارها سیر نزولی داشت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، آخرین هفته مردادماه امسال با 
نوسان قیمت سکه و ارز شروع شد، به طوری که در ابتدای هفته شاهد 
کاهش نرخ سکه و ارز بوده ایم اما در اواسط هفته قیمتها روند صعودی 
به خود گرفت که این افزایش قیمت ماندگار نبود و با کاهش قیمت در 
پایان هفته به کار خود پایان داد. البته بازار سرمایه همچنان روند نزولی 
هفته گذش��ته خود را پیش گرفت و گاه��ی در برخی از روزها و برخی 
س��اعات محدود شاهد افزایش ش��اخص کل بودیم اما به طور میانگین 

میزان کاهش شاخص بیشتر از رشد کوتاه مدت آن بود.
تحوالت قیمتی سکه و ارز در آخرین هفته مرداد

در چهارمین هفته مردادماه دالر و یورو ش��اهد نوسان قیمتی زیادی 
بودند، اما میزان این نوسان ها چشمگیر نبود، به طوری که در اولین روز 
هفته قیمت دالر و یورو به ترتیب ۲۲ هزار و 50 تومان و ۲۶ هزار تومان 
بود که در روز های بعد افزایش یافت و در چهارمین روز هفته )سه شنبه( 
دالر با افزایش 500 تومانی به نرخ ۲۲ هزار 550 تومان رس��ید و یورو 
نیز 750 تومان گران شد، اما این روند افزایش قیمت ارز پایدار نماند و 
در روز های پایانی هفته روند نزولی قیمت دالر و یورو از سر گرفته شد 
و در روز پنجشنبه )۳0 مرداد ۹۹( قیمت دالر با کاهش ۱50 تومانی به 
۲۲ هزار و ۴00 تومان به فروش رسید و یورو نیز ۱50 تومان ارزان شد 

و در نهایت به مبلغ ۲۶ هزار و ۶00 تومان فروخته شد.
همچنین هر قطعه س��که طرح جدید در اولین روز هفته با قیمت ۱0 
میلیون و ۶50 تومان به فروش رس��ید و هر گرم طالی ۱8 عیار با نرخ 
ی��ک میلیون و ۲۶ هزار تومان خرید و فروش ش��د که با افزایش حدود 
۳00 هزار تومانی در روز دوشنبه )۲7 مرداد ۹۹( به قیمت ۱0 میلیون 
و ۹۲0 هزار تومان رس��ید. در آخرین روز هفته نیز سکه با کاهش ۱۲0 
ه��زار تومانی به قیمت ۱0 میلیون و 800 هزار تومان رس��ید و هر گرم 

طالی ۱8 عیار نیز به مبلغ یک میلیون و ۴۹ هزار تومان فروخته شد.
در این روز همچنین س��که تمام بهار آزادی طرح جدید به قیمت ۱0 
میلیون و 800 هزار تومان به فروش رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز به ارزش ۱0 میلیون و 500 هزار تومان مبادله ش��د. نیم سکه 
نیز 5 میلیون و ۳00 هزار تومان، ربع سکه ۲میلیون و ۹70 هزار تومان 
و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۹0 هزار تومان قیمت خورد.

نوسان نرخ ارز بر بازار طال و سکه تاثیر گذاشت
در این زمینه، نادر بذرافش��ان دبیرهی��ات مدیره اتحادیه طال، جواهر 
و س��که تهران با بیان اینکه نوس��ان نرخ ارز بر بازار طال و س��که تاثیر 
گذاش��ت، گفت: در آخرین روز هفته حباب س��که به ۴50 هزار تومان 
رس��ید و اونس جانی طال در اوایل هفته روند کاهش��ی داش��ت، اما در 
اواس��ط هفته شاهد افزایش اونس جهانی به میزان ۴۳ دالر بوده ایم که 
این روند پایدار نماند و در روز های پایانی هفته کاهش یافت به گونه ای 
که اونس جهانی حدود ۶۳ دالر با نوسان همراه بود. همچنین هر قطعه 
س��که طرح جدید به طور میانگین 500 هزار تومان با نوسان همراه بود 
و هر گرم طالی ۱8 عیار در طول هفته تقریبا ۳5 هزار تومان نوس��ان 

داشت.
بذرافش��ان ادامه داد: بازار طال و س��که در آخری��ن هفته مرداد روند 
ثابتی را در پیش نگرفت بلکه با نوس��ان در قیمت همراه بود به طوری 
که در روز های ابتدایی هفته قیمت طال و س��که روند نزولی داش��ت، اما 
در اواس��ط هفته ب��ازار روند صعودی را به خود گرفت��ه بود و در نهایت 
آخرین روزهای هفته کاری  قیمت طال و سکه به روند کاهشی بازگشت.
او درباره بازار ارز نیز گفت: در این هفته با نوسان نرخ ارز مواجه بودیم 
که بر قیمت طال و س��که تاثیر گذاشت و شاهد خروج  نقدینگی از بازار 
س��رمایه بودیم که تصور می ش��د این نقدینگی به سمت سرمایهگذاری 
در بازار طال و سکه رفته است در صورتی این چنین نبوده است زیرا در 
این دوران تنها یک درصد از این نقدینگی وارد بازار شده است و مابقی 

آن در بازار های مالی دیگر سرمایهگذاری شده اند.
به گفته وی، بازار طال و سکه همچنان شاهد کاهش تقاضا برای خرید 
مصنوعات طال به میزان حدود 80 تا ۹0 درصد اس��ت، اما میزان خرید 

سکه نسبت به هفته گذش��ته تقریبا ۱0درصد افزایش یافت. پیشبینی 
می ش��ود اگر اونس جهان��ی طال افزای��ش نیابد و خبر ه��ای تاثیرگذار 
اقتصادی را پیش رو  داشته باشیم دور از انتظار است که افزایش قیمت 
را تجربه کنیم. البته با ورود به ماه محرم امکان کاهش قیمت در برخی 

از ایام را خواهیم داشت.
بازار سرمایه با اصالح قیمت به تعادل می رسد 

فردین آقابزرگی، کارش��ناس بازار سرمایه نیز با اشاره به وضعیت بازار 
سرمایه گفت: شرایط الزم برای رشد و اقبال به بازار سرمایه در روز های 
پایانی س��ال ۱۳۹8 به دلیل اتخاذ سیاس��ت های پول��ی و مالی صحیح 
دولت و مسئولین اقتصادی سبب شد نقدینگی جاری به میزان ۲ هزار و 
500 میلیارد تومان با کنترل سایر بازار ها به سمت بازار سرمایه حرکت 
کن��د، اما ع��دم تدابیر الزم برای ورود نقدینگی بی��ش از حد معقول به 
بازار س��رمایه س��بب اختالف بین ارزش ذاتی و اسمی سهام شد که اگر  
ابزار هایی نظیر معافیت  مالیاتی، ورود شرکت های جدید به بازار بورس، 
افزایش سرمایه در سهام ها و انتشار اوراق با محوریت بخش خصوصی در 
انتهای س��ال ۹8 اتخاذ می شد در حال حاضر با تاثیرپذیر ی بیش اندازه 

ورود نقدینگی به بازار سرمایه مواجه نمی شدیم.  
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: تاثیرپذیری بازار سرمایه سبب 
شد اغلب سهام صنایع و شرکت ها بیش از حد منطقی مورد معامله قرار 
بگیرند که این امر سبب شد دوره بازگشت سرمایه  ۳۴ ساله برای یک 
س��رمایهگذاری به طور متوسط ۳ درصد کاهش پیدا کند که در پی آن 
بازار نسبت به انتشار هر خبری حتی خبر مثبت در این هفته همچنان 
ب��ا ریزش ش��اخص همراه ب��ود در صورتی این چنین اخب��ار در دو ماه 

گذشته سبب رشد شاخص بورس می شد.  
ب��ه اعتقاد آقابزرگ��ی، به نظر می رس��د دوره اصالح قیم��ت در بازار 
ادامه دار باش��د چراکه الزم اس��ت اختالف های موجود در ارزش سهم ها 
به منظور شفاف س��ازی، اصالح قیمت شود و انتطار نداریم اُفت شاخص 
۳ تا ۴ درصدی را به صورت پیاپی تجربه کنیم، اما پیش��بینی می ش��ود 
تا یک ماه آینده روند بازار نزولی باش��د چراکه بازار بورس روز به روز به 

تعادل واقعی خود  نزدیک تر می شود.

یک کارش��ناس پولی و بانکی، مهم ترین دالیل نوس��انات بازار ارز در 
هفته های اخیر را تحریم های یک س��ویه دول��ت آمریکا، قرار گرفتن در 
لیس��ت سیاه FATF، عدم وجود یا پایبندی به اجرای برنامه ریزی های 
اقتصادی و در نهایت مش��کالت ناشی از ش��یوع بحران کرونا دانست و 
گف��ت: تنها راهکار موثر برای مقابله ب��ا تالطم ارزی، هماهنگی بیش از 

پیش میان دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مسئول است.
یوس��ف کاووسی به شاخص ها و عوامل تعیینکننده نرخ ارز اشاره کرد 
و به ایرنا گفت: عمده ترین عامل تعیینکننده نرخ ارز، موضوع صادرات و 

واردات کاال اعم از کاالهای نفتی و غیرنفتی است.
مدیرکل اس��بق بازرسی بانک مرکزی با اشاره به مشکالت ایجادشده 
برای صادرات و واردات کش��ور پس از بروز تحریم ها، افزود: بعد از بروز 
پدیده تحریم مقرر شد تا بودجه کشور از نفت جدا شود. به همین دلیل 
در جریان تقدیم الیحه بوده س��ال ۹8 به مجلس و پس از رهنمودهای 
رهب��ر معظ��م انق��الب برای اص��الح بودج��ه، موضوع اصالح س��اختار 
بودجه ریزی کش��ور در دستور کار س��ازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. 
مسئله ای که متاس��فانه به دالیل متعدد، مانند عدم همراهی مجلس با 

دولت، همچنان به طور کامل محقق نشده است.
این کارش��ناس پولی و بانکی مهم ترین ه��دف از انجام این اصالحات 
را شفاف س��ازی نرخ دقیق میزان درآمدها و هزینه های کشور در شرایط 
اقتصاد بدون نفت دانس��ت و ادام��ه داد: در این میان عالوه بر تحریم و 
خروج آمریکا از برجام، عدم تحقق وعده های دولت های اروپایی در عمل 
به تعهدات خود، مس��ئله تامین ارز موردنیاز در کش��ور را با مش��کالت 

بیشتری همراه کرد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در تامین ارز کش��ور الزاماتی وج��ود دارد که 
مهم ترین آنها داشتن روابط خارجی حسنه و همچنین شرکای خارجی 
قاب��ل اعتماد اس��ت که تحری��م در این زمین��ه برای اقتص��اد ما ایجاد 

مشکالت جدی ایجاد کرده است.  
مدیرکل اس��بق بازرس��ی بانک مرکزی افزود: در کش��ور م��ا با تغییر 
مس��ئولین سیاس��ی تا ۹0درصد برنامه ها تغییر می کن��د، در حالی که 
در نظام های س��اختاریافته سیاسی، تغییر دولت ها حداکثر ۱0درصد از 

برنامه ها را دستخوش تغییرات می کند.
کاووس��ی با اش��اره به اینکه در کشور ما سیاس��تها و برنامه ریزی های 
هدفمن��د و چارچوب دار در ح��وزه اقتصادی یا وجود ن��دارد یا اگر هم 
وجود دارد، به درس��تی اجرا نمی شود، یادآور شد: در موضوع برنامه های 
پنج ساله توسعه، متاسفانه اختالفات سیاسی در کشور به گونه ای پیش 
رفته است که امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در این برنامه ها را از 
میان برده و ش��اهد هستیم از برنامه چهارم توسعه به بعد، میزان تحقق 

این اهداف کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایطی که در داخل کشور به دلیل 
عدم هماهنگی قوا و دستگاه ها با نوعی بی برنامگی مواجه هستیم، عمال 
امکان تعامل سازنده با طرف های بین المللی و تنظیم بازار ارز به حداقل 

رسیده است.
این کارش��ناس پولی و بانکی عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را 
نیز مشکل مهم دیگری در کنترل نوسانات بازار ارز دانست و افزود: عدم 

تصویب این لوایح، س��ایر کش��ورها را در تبادالت مالی با کشور ما دچار 
مشکالت زیادی کرد.

کاووسی اضافه کرد: ما شاهد بودیم که هرچند دولت و مجلس اصرار 
فراوان��ی برای تصویب این لوایح به خرج دادند، اما نادیده گرفتن مصالح 
کش��ور موجب شد که امروز حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست 
مانند روسیه و چین هم دچار مشکالت زیادی باشیم و دیگر عمال امکان 

مراوده مالی با این کشورها را هم نداشته باشیم.
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اضافه شدن نام ایران به 
لیس��ت سیاه FATF خسارت بار بود. برای خارج کردن نام ایران از این 

لیست شاید به شش یا هفت سال زمان نیاز باشد.
وی در ادامه به بروز بحران کرونا هم اش��اره کرد و آن را تکمیلکننده 
زنجیره مش��کالت ارزی کش��ور دانس��ت و گفت: پس از قرار گرفتن در 
لیس��ت س��یاه FATF همچنان از طریق مبادله کاال به کاال یا جابه جا 
کردن ارز با چمدان، امکان محدودی برای صادرات و واردات در کش��ور 
وجود داش��ت، اما پس از شیوع بحران کرونا و بسته شدن مرزها امکان 

هرگونه جابه جایی کاال و  ارز از میان رفت یا به حداقل ممکن رسید.
کاووس��ی در پایان با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دس��تگاه ها و 
نهادهای تصمیمگیر و مجری در امر اقتصاد کش��ور گفت: در ش��رایطی 
که کش��ور دچار این مش��کالت عدیده و بنیادین است، بروز ناآرامی در 
بازار ارز امری گریزناپذیر است و از آنجا که امکان معجزه هم در اقتصاد 
وجود ندارد، ضروری اس��ت تا مس��ئولین امر بر ایج��اد هماهنگی میان 

سازمان ها و نهادهای مسئول در این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی پاسخ داد

چرا بازار ارز دچار التهاب شده است؟

پیش بینی قیمت طال و دالر در ماه محرم

بورس این هفته سبز می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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چگونه می توان اختالل هسته بورس را رفع کرد؟
بازگشت ساعت معامالت به روال قبل

دو قسمتی شدن س��اعت معامالت بورس که از روز ۲7 مردادماه به منظور 
جلوگیری از اختالل هسته بورس اجرا شد، تنها دو روز دوام داشت و از امروز 

شنبه دوباره به روال عادی خود بازمی گردد.
در این زمینه، حجت اله فرهنگیان کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به دو 
شیفته شدن معامالت بازار سرمایه به ایسنا گفت: دو قسمتی شدن معامالت 
بازار سرمایه یک راه حل موقت برای کاهش فشار بار روی هسته تا پیادهسازی 
راه حل های جایگزین بود. در واقع، این سیاست بیشتر به کنترل عملکرد هسته 

معامالت برمی گردد.
او در مورد مش��کل هس��ته معامالتی توضیح داد: خرید هسته معامالت در 
س��ال های ۱۳8۴ و ۱۳85 انجام ش��د و تا ۱۳88 زم��ان برد؛ یعنی تکنولوژی 
و نیازمندی ه��ا مربوط به آن س��ال ها بود و پس از آن نی��ز به دلیل تحریمها 
تا س��ال ۱۳۹5 به روز رسانی هس��ته صورت نگرفت. در سال ۱۳85 نیز درآمد 
کارگزاری ها در این حد نبود که بخواهند در حوزه IT سرمایهگذاری سنگینی 
انجام دهند. تعدادی از ش��رکت های IT که به OMS ها معروف ش��دند این 
موض��وع را مدیریت کردن��د و کارگزاری ها به OMS ه��ا و OMSها هم به 

هسته وصل شدند.
این کارشناس بازار س��رمایه ادامه داد: البته معماری در دنیا اینطور نیست 
که همه به صورت مستقیم به هسته دسترسی داشته باشند. در آن زمان هم 
پیشبینی نمی شد این حجم از سهامدار وارد بازار شده و به صورت مستقیم به 
هسته دسترسی داشته باشند. درحالی که مزیت هسته سرعت عمل آن است، 
در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی این حجم از متقاضی باشد و به همین دلیل 
با اختالل در هسته مواجه شده ایم. فرهنگیان با تاکید بر اینکه سازمان بورس، 
ارکان و ش��رکت های IT به دنبال راه حلی برای کم کردن فش��ار روی هسته 
هس��تند، گفت: برای مدیریت فشار روی هسته، دو زمانه شدن معامالت بازار، 
یک راه حل موقتی اس��ت. البته راه حل بهینهای نیست و می تواند مشکالت 
جدی ایجاد کند. این موضوع می تواند معادالت س��بدگردانی و بازارگردانی را 
به هم بریزد. نمادها در ساعات مختلف باید استراتژی معامله گران را بسازد اما 
فاصله زمانی بین معامالت مشکل ایجاد می کند که منطقی و منصفانه نیست 
اما چاره ای هم نیست تا راه حل های جایگزین پیاده شود. وی با بیان اینکه بر 
ای رفع مش��کل اختالل هسته معامالتی، سه راه حل وجود دارد، توضیح داد: 
راه حل اصلی این اس��ت که هسته معامالت که تکنولوژی قدیمی دارد، عوض 
شود. این راه حل از طریق وندورهای ایرانی که می توانند هسته معامالت داخلی 
بنویسند و همچنین وندورهای خارجی که نگران تحریمها نیستند و راه هایی 

برای خرید و انتقال تکنولوژی نیز وجود دارد، درحال پیگیری است.
این کارشناس ادامه داد: راه حل دوم این است که تعداد هسته های مچینگ 
معامالت بیشتر شود. درحال حاضر دو هسته مچینگ وجود دارد؛ هسته بورس 
و هس��ته فرابورس. البته کاربر متوجه جدا بودن هس��ته معامالت نمی ش��ود. 
ش��رکت مدیریت فناوری در تالش است تعداد هسته های بورس و فرابورس را 
افزایش دهد تا با قدرت پردازش موازی بتوانند بخش بیشتری از سفارش های 

بازار را مدیریت کنند.

دریچه

فرصت امروز: مردادماه با اصالح بورس تهران به پایان رسید و شاخص 
کل ب��ورس در آخرین هفت��ه این ماه افتی ۱۱درص��دی را تجربه کرد. 
هفته ای منفی که ش��اخص کل تا میانه کانال یک میلیون و 700 هزار 
واحد عقب نشس��ت. اغلب صنایع بورس��ی نیز در ای��ن هفته قرمزپوش 
بودند و از ۳8 صنعت فعال بورس��ی تنها ۴ صنعت ش��اهد رش��د قیمت 

زیرمجموعه های خود بودند.
ش��اخص کل بورس ته��ران در این هفت��ه ۲۱8 ه��زار واحد کاهش 
داش��ت و با ثبت بازدهی منف��ی ۱۱.۳درصدی از ع��دد یک میلیون و 
۹75 واح��د )چهارش��نبه ۲۲ مرداد( به عدد یک میلی��ون و 757 هزار 
واحد )چهارش��نبه ۲۹ مرداد( رسید. ش��اخص کل )هم وزن( نیز از رقم 
5۱۲ هزار و ۱۱ واحد به عدد ۴8۱ هزار و 800 واحد و ش��اخص قیمت 
)ه��م وزن( از ۳۳۶ هزار و س��ه واح��د به عدد ۳۱۶ ه��زار و ۱۱۱ واحد 
رس��ید. در چهار روز معامالت��ی این هفته، نماده��ای ملی صنایع مس 
ایران، سرمایهگذاری غدیر، بانک صادرات ایران، فوالد مبارکه اصفهان و 

پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند.
مهم ترین نمادهای بورس در هفته گذشته

در هفت��ه ای که گذش��ت، حمل و نقل، محصوالت کاغذی، کاش��ی و 
س��رامیک، سایر واسطه گری های مالی و سیمان، آهک و گچ با باالترین 
درصد بازدهی همراه بودند. در مقابل خرده فروشی، منسوجات، الستیک 
و پالس��تیک، دس��تگاه های برقی، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی و 
نوری، بانک ها و موسسات اعتباری، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی 
واس��ط، بیمه و بازنشستگی، قند و ش��کر، اطالعات و ارتباطات، وسایل 
ارتباطی، صنایع غذایی به جز قند و شکر، سرمایه گذاری ها، فعالیت های 
هن��ری، س��رگرمی و خالقان��ه، کانی غیرفل��زی، انبوه س��ازی امالک و 
مستغالت، محصوالت چوبی، زراعت و خدمات وابسته، عرضه برق، گاز، 
بخار و آب گرم، ماش��ینآالت و تجهیزات، استخراج سایر معادن، خودرو 
و قطعات، چاپ، فنی و مهندس��ی، واسطه گری های مالی و پولی، رایانه، 
دارویی، ش��یمیایی، اس��تخراج کانه های فلزی، اس��تخراج ذغال سنگ، 
فلزات اساس��ی، پیمانکاری صنعتی، هتل و رستوران، محصوالت فلزی، 
اس��تخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، عمده فروشی، مخابرات، حمل و 
نق��ل انبارداری و ارتباطات، فرآورده های نفتی و چند رش��ته ای صنعتی 
از جمل��ه نمادهایی بودند ک��ه بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه 

داشتند.
همچنین نمادهای بانک آینده )وآیند(، زر ماکارون )غزر(، برق آبادان 
)آب��ادا(، فرآورده ه��ای غذایی و قند چهارمحال )قچار(، س��رمایه گذاری 
توس گستر )وتوس(، ریل سیر گس��تر )حسیر(، سرمایهگذاری سیمان 
تامین )س��یتا(، کش��ت و صنع��ت به��اران گل بهار خراس��ان )غبهار(، 
لیزینگ ایران و ش��رق )ولش��رق(، پلی اکریل ایران )ش��پلی(، گز سکه 
)غگز(، بهس��از کاش��انه تهران )ثبهساز(، کش��ت و صنعت پیاذر )غاذر(، 
خدمات فنی فوالد یزد )خفوال(، کابل س��ازی ایران )بایکا(، معادن منگز 
ایران )کمنگنز(، س��رمایهگذاری توسعه ش��مال )وشمال(، فوالد آلیاژی 
یزد )فوالی(، بیمه کارآفرین )وآفری( و س��یمان کارون )سکارون( جزو 

مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
نمادهای شیشهس��ازی مینا )کمینا(، س��رمایهگذاری گروه توس��عه 
ملی )وبانک(، س��رمایهگذاری تامین اجتماعی )شستا(، صنعتی بهپاک 

)بهپاک(، ماشینس��ازی اراک )ف��اراک(، حمل و نق��ل بینالمللی خلیج 
فارس )حفارس(، س��رمایهگذاری غدیر )وغدی��ر(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، پاالیش نفت تهران )شتران(، سرمایهگذاری سبحان )وسبحان(، 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، آتیه داده پ��رداز )اپرداز(، گلوکوزان 
)غگل(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، توسعه صنایع بهشهر )وبشهر(، 
نیرومحرک��ه )خمحرکه(، بانک دی )دی(، س��رمایهگذاری ایران خودرو 
)خگس��تر(، ش��رکت س��رمایهگذاری امید )وامید(، قند ثابت خراس��ان 

)قثابت(، موتوژن )بموتو(، فنرسازی زر )خزر(، سازمان کشتیرانی ایران 
)حکش��تی(، بیمه نوین )نوین( بورس کاالی ایران )کاال(، نفت سپاهان 
)شسپا(، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق(، سرمایهگذاری 
مس سرچش��مه )سرچشمه(، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان(، 
دارویی برکت )برکت(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، تراکتورسازی )تایرا(، 
پاالیش نفت تبریز )ش��بریز(، مارگارین )غمارگ( و چدن سازان )چدن(، 
مخابرات ایران )اخابر( از جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.

برندگان و بازندگان بورس در واپسین هفته مرداد
عملکرد بورس تهران در آخرین هفته مردادماه نش��ان می دهد که از 
۳8 صنعت فعال بورسی، شاهد افت شاخص ۳۳ گروه بودیم و ۴ صنعت 
نیز توانستند در مقابل فضای منفی حاکم بر بازار مقاومت کنند و شاهد 
رش��د قیمت زیرمجموعه های خود بودند. به گزارش سنا، آخرین هفته 
مرداد، هفته ای منفی برای بازار سهام بود و شاخص کل افتی ۱۱درصد 
را تجرب��ه کرد. اغلب صنایع بورس��ی نیز این هفته را ب��ا افت میانگین 

قیمت سهام زیرمجموعه خود به پایان رساندند.

در هفت��ه منتهی ب��ه ۲۹ مردادم��اه، گروه چند رش��ته ای صنعتی با 
بیش��ترین افت شاخص به میزان ۱8.7 درصد مواجه شد. این گروه از 5 
س��هم تشکیل ش��ده و در مجموع ۱۱.۱۴درصد از ارزش کل بازار را در 
اختیار دارد. »شس��تا« بزرگ ترین س��هم این گروه است و در عین حال 
عنوان دومین شرکت بزرگ بورس تهران را نیز یدک می کشد. »شستا« 
در اولین روز هفته گذش��ته به دلیل افشای اطالعات بااهمیت گروه الف 
متوقف شد. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با انتشار اطالعیه ای 
روی س��امانه کدال از واگذاری تعداد ۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۱۳7 
هزار و ۱۱۳ س��هم شرکت ماشینس��ازی پارس )معادل ۹۹.۹درصد( از 
طری��ق مزایده عمومی خبر داد و متوقف ش��د. روز معامالتی بعد بدون 
محدودیت دامنه نوسان به گردونه معامالت سهام بازگشت و افت بیش 

از ۱7 درصدی را متحمل شد.
گ��روه فرآورده های نفتی دیگر صنعتی بود که در هفته منتهی به ۲۹ 
مرداد ۹۹، با افت ۱7.7درصدی مواجه ش��د و از این منظر در رتبه دوم 
صنایع پرزیان هفته گذش��ته جای گرفت. این مهم بعد از رش��د حدود 
۴00 درصدی پاالیش��ی ها از ابتدای س��ال ۹۹ رقم خورد. در این گروه 
هفته گذش��ته با توقف گس��ترده نمادهای پاالیشی مواجه بودیم. جایی 
که روز یکش��نبه  پاالیش��گاه ها میزبان خبر مهمی درخصوص نفت خام 
بودند. طبق مصوبه وزارت نفت فرمول محاسبه نرخ خوراک پاالیشگاه ها 
تغیی��ر کرد و میانگین نرخ محموله ه��ای نفتی ایران جایگزین میانگین 
نرخ محموله های نفتی صادراتی منطقه شد. در حالی که انتظار می رفت 
تعلی��ق نمادهای پاالیش��ی تا ۱۱ ش��هریور ادامه پیدا کن��د اما پس از 
شفاف سازی پاالیشی ها روی سامانه کدال، یک روز بعد شاهد بازگشایی 
نمادهای مذکور بودیم. با وجود این س��هام پاالیش��ی برای کل هفته با 

صفوف سنگین فروش دست و پنجه نرم کردند.
در آن س��وی ب��ازار اما ش��اهد رش��د قیمت س��هام در چه��ار گروه 
محصوالت کاغذی، کاش��ی و سرامیک س��یمان و منسوجات بودیم. در 
گروه محصوالت کاغذی با سه نماد زیرمجموعه شاخص صنعت رشدی 
معادل ۳.۹درصد همراه ش��د. در این گروه گروه صنایع کاغذ پارس که 
در دو روز ابتدای هفته گذش��ته با صف طوالنی خرید در سقف قیمتی 
همراه ش��ده بود، روز دوش��نبه با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار یا 
اس��تفاده از اطالعات نهانی حداکثر تا تاریخ ۲ ش��هریورماه تعلیق شد. 
مدیرعام��ل این ش��رکت در مصاحبه ای و خارج از فضای اطالع رس��انی 
ک��دال از راه اندازی پ��روژه پارس طبیعت خبر داد و بر س��ودآوری این 

پروژه برای شرکت کاغذ پارس سخن گفت.
سه گروه کاشی و سرامیک، سیمان و منسوجات نیز هفته گذشته به 
ترتیب رش��دی معادل ۲.8، ۱.7 و ۱.۳درص��د را ثبت کردند و در زمره 
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مشکلی در تامین ماسک هیأت های مذهبی نداریم
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اردبی��ل گفت برای 
تامین ماسک موردنیاز هیأت های مذهبی در ایام عزاداری سرور و ساالر 
ش��هیدان مشکلی نداریم. رامین صادقی ۳۱ مرداد در جلسه تنظیم بازار 
اردبیل اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا و نیاز مبرم مردم به ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده برای پیش��گیری از انتشار این بیماری یکی از نیازهای 
اساس��ی استان است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن ایام 
عزاداری س��االر ش��هیدان توزیع این در هیأت ها، حسینیه ها و مساجد 
ب��ا توجه به حضور حضور جمع کثیری از مردم و مش��تاقان س��وگواری 
امام حس��ین)ع( ضروری به نظر می رسد. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت اردبی��ل ادامه داد: یکی از دغدغه های اس��تان تولید ماس��ک 
موردنیاز و مناس��ب برای اس��تفاده در وضعیت کنونی جامعه اس��ت که 
در این راس��تا س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از ابتدای 
شیوع کروناویروس تا امروز تالش کرده تا در حل این مسئله فعالیت های 
اثرگ��ذاری را انجام دهد. صادقی گفت: در حال حاضر در اردبیل توانایی 
تولید و توزیع روزانه ۱۳5 هزار عدد ماسک سه الیه پزشکی و N۹5 وجود 
دارد ک��ه در موضوع تامین پارچه، تولید و توزیع آن نظارت های دقیق و 
مناس��بی صورت می گیرد. وی افزود: آنچه که در حال حاضر از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت، عزاداری ایام محرم است که باید در کنار تامین 
ماسک برای عزاداران به فکر سالمت عزاداران حسینی در این ایام باشیم 
و از مردم نیز می خواهیم در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از اقالم بهداش��تی با کمترین آسیب این ایام پرفیض و معنوی را سپری 
کنیم. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل با اش��اره به اینکه 
متولی برگزاری مراس��مات این ماه سازمان تبلیغات اسالمی است، بیان 
کرد: هیأت امنای مس��اجد و هیأت های مذهبی با اعالم ماسک موردنیاز 
خود به س��ازمان تبلیغات اس��المی به هر میزان که الزم داش��ته باشند، 
می توانند از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این اقالم را تهیه کنند.

ارائه کارت ملی برای خرید طال و سکه 
اجباری شد

رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر تهران گفت برای خرید طال 
و جواه��ر در مبالغ بیش از ۱5 میلیون ری��ال ارائه کارت ملی اجباری 
است. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر تهران 
در گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص ارائه کارت ملی 
برای خرید س��که و طال اظهار کرد: واحد های صنفی موظف شده اند از 
مش��تریانی که مبلغ فاکتور آنها بیش از ۱5 میلیون ریال است کارت 
ملی اخذ کنند و شماره ملی آنها در فاکتور درج شود. وی افزود: دولت 
به تازگی تصمیم دارد تا از دارندگان بیش از یک سکه طال مالیات اخذ 
کند که این اق��دام می تواند یک روش موثر برای جلوگیری از فعالیت 
دالالن باشد. رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر تهران بیان کرد: 
در حال حاضر زیرس��اخت های موردنظر جهت دریافت مالیات از این 
افراد کامل نیس��ت، اما در تالش هستیم تا سامانه ای در این خصوص 
راه ان��دازی کنیم. محمدولی تصریح کرد: ارائه کارت ملی در خرید های 
بیش از ۱5 میلیون ریال اجباری است و با واحد هایی که از این قانون 

سرپیچی می کنند برخورد خواهد شد.

طرح کد رهگیری سیگار از شنبه آغاز می شود
مش��اور رئیس و سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت از 
یکم ش��هریور، کد رهگیری سیگار در طول زنجیره تامین و توزیع آن 
اجرایی می ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسن نیری با 
بیان اینکه از شنبه )یکم شهریور( کد رهگیری سیگار در طول زنجیره 
تأمین و توزیع آن اجرایی می ش��ود، گفت: ب��رای اجرای کد رهگیری 
سیگار به صورت جامع، بس��تر هایی الزم بود، به همین دلیل مقداری 
تعلل در اجرایی شدن کار ایجاد شد. وی با بیان اینکه بخشی از مردم 
مصرف کننده سیگار هستند، به همین دلیل استاندارد آن برای ما مهم 
است، اضافه کرد: میلیارد ها نخ سیگار، ساالنه در کشور استفاده می شود 
که به تبع آن، مافیای بزرگ قاچاق س��یگار را در کش��ور داریم و برای 
مقابله با مافیای آن، طرح سیگارت اجرا شده و از شنبه به طور جامع و 
کامل تمامی کارخانه های سیگار و توزیع کنندگان پای کار خواهند آمد 
و این کار را انجام می دهند. نیری اظهار داش��ت: بر این اساس، بر روی 
پاکت، کارتن و باکس س��یگار کدی منحصر به فرد درج می شود که با 
استفاده از یک نرم افزار موبایلی می توان متوجه شد آن کاال کجا تولید 
شده و آیا تولید داخل است یا خیر یا حتی ورود آن غیررسمی و قاچاق 
بوده یا به صورت رسمی وارد کشور شده است که این اقدام، از شنبه با 

قاطعیت و جدیت اجرایی خواهد شد.

انباشت دام روی دست دامدار
 قیمت 100 هزار تومانی گوشت غیرواقعی است

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت علی رغم انباشت مقادیر 
قابل توجهی دام روی دس��ت دامدار، اما گوش��ت با نرخ باالی ۱00 
هزار تومان به دس��ت مصرف کننده می رس��د. س��عید س��لطانی در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از انباشت دام در واحد های 
دام��داری خبر داد و گفت: علی رغم انباش��ت مقادیر قابل توجهی 
دام روی دس��ت دامدار، اما قیمت گوش��ت در سایه کمبود نظارت 
دس��تگاه های متولی باالی ۱00 هزار تومان اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه گرانی گوش��ت ارتباطی به دامدار ندارد، افزود: با استمرار این 
رون��د به تولید پایدار نمی رس��یم چرا که چوب��داران و دالالن با در 
دس��ت گرفتن بازار اقدام به عرضه گوش��ت با نرخ ه��ای دلخواه در 
بازار می کنند. س��لطانی ادامه داد: با وجود واردات نهاده دامی با ارز 
۴۲00 توم��ان، ام��ا کنجاله و ذرت با نرخ های باال به دس��ت دامدار 
می رس��د و تولیدکنندگان برای سیرکردن شکم دام شان چاره ای به 

غیر از خرید با قیمت باال ندارند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه اختالف چندبرابری 
قیمت مصوب نهاده با بازار آزاد منطقی نیس��ت، بیان کرد: با وجود 
واردات نهاده با ارز ۴۲00 تومانی، ذرت و کنجاله سویا نباید خوراک 
دام چندبرابر نرخ مصوب به دس��ت تولیدکننده برسد که متاسفانه 
سودجویی دالالن و عوامل واسطه و بی اعتمادی به تشکل ها موجب 
شده واردکنندگان پس از واردات و نگهداری در انبار ها با قیمت های 

گزافی نهاده را در بازار سیاه عرضه کنند.

اخبـــار

عضو ش��ورای ملی زعفران رونق ص��ادرات زعفران را در گرو مدیریت 
تولید و ثبات اقتصادی کشور  دانست.

علی حس��ینی عضو ش��ورای ملی زعف��ران در گفت و گو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از ثبات قیم��ت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم 
اکنون قیمت هر کیلو زعفران دس��ته ۶ تا ۶ میلیون و 500 هزار تومان، 
زعفران س��رگل 8 تا ۹ میلیون تومان و زعفران نگین و سوپر نگین ۹ تا 

۱۱ میلیون تومان است.
وی قیم��ت هر کیلو زعفران دس��تکاری ش��ده را ۱۲ ت��ا ۱۳ میلیون 

تومان اعالم کرد و افزود: بنابر توصیه دالالن کش��ور های ش��رق آس��یا، 
زعفران هایی دس��تکاری و از ش��کل طبیعی خارج شدند که این امر به 

آینده زعفران ضربه مهلکی وارد می کند.
حس��ینی ادامه داد: مس��ئوالن به جای توسعه س��طح زیر کشت باید 

راهکار هایی برای ثبات بازار زعفران بیندیشند.
عضو ش��ورای ملی زعف��ران رونق صادرات را در گ��رو مدیریت تولید 
برشمرد و گفت: با توجه به آنکه توسعه صادرات منوط به ثبات اقتصادی 
کشور و تقاضای دیگر کشورهاست، از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی 

راجع به صادرات داش��ت، اما به طور کلی تازمانی که وضعیت اقتصادی 
تغییر نکند، جهش خاصی در صادرات نداریم.

وی درباره آخرین وضعیت تولید زعفران گفت: با توجه به تاثیرگذاری 
عوام��ل متعدد نظیر بارندگی، س��یل و س��رمازدگی در تولید زعفران تا 
زمان فصل برداش��ت نمی توان پیش بین��ی دقیقی راجع به این وضعیت 

داشت.
حس��ینی در پایان قیمت واقعی هر مثق��ال زعفران را ۴5 تا ۶5 هزار 

تومان اعالم کرد.

مدیریت تولید راهی برای رونق صادرات طالی سرخ

نرخ واقعی هر مثقال زعفران ۶۵ هزار تومان

نبی پور قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخم مرغ را ۱۳ هزار و 500 تومان 
اع��الم ک��رد و گفت عرضه با نرخ های فعلی بیانگ��ر زیان 5 هزار تومانی 
مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است. ناصر نبی پور، رئیس هیأت 
مدی��ره اتحادی��ه مرغ تخم گذار اس��تان تهران در گفت و گو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از کاهش قیمت  تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 8 هزار تومان 
معادل ش��انه ای ۱۶ هزار تومان است. او قیمت تمام شده هر کیلو تخم 
م��رغ را ۱۳ ه��زار و ۴00 تا ۱۳ هزار و 500 توم��ان اعالم کرد و افزود: 
عرضه ب��ا نرخ های فعلی بیانگر زیان 5 هزار تومانی مرغداران در فروش 

ه��ر کیلو تخم مرغ اس��ت. نبی پ��ور تولید روزانه تخم م��رغ را ۲ هزار و 
۱00 ت��ا ۲ هزار و ۲00 تن اعالم کرد و گفت: با احتس��اب زیان 5 هزار 
تومانی مرغداران در ف��روش هر کیلو تخم مرغ، صنعت مرغداری دچار 
بحران جدی است. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از کمبود 
نهاده های دامی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون کنجاله سویا با نرخ ۹ 
هزار تومان در بازار موجود نیست که این امر بیانگر اختالف چند برابری 
نهاده با نرخ مصوب اس��ت. او ادامه داد: هم اکنون نهاده در بنادر موجود 
است و تنها به سبب نبود ارز، مسئوالن وعده های مختلف می دهند، در 
حالی که نبود کنجاله سویا منجر به کاهش تولید روزانه تخم مرغ شده 

است. نبی پور با اظهار نگرانی نسبت به آینده تولید تخم مرغ بیان کرد: 
با اس��تمرار روند فعلی قیمت نهاده های دامی، مرغداران مرغ های جوان 
خود را روانه کش��تارگاه خواهند کرد که با این وجود در فصل پاییز در 
تامین تخم مرغ موردنیاز دچار مش��کل می شویم.  این مقام مسئول در 
پای��ان درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد: با توجه به 
اخ��ذ عوارض ۴ هزار تومانی صادرات تخم م��رغ و هزینه باالی حمل و 
نق��ل، قیم��ت تخم مرغ در مرز از ۱۶ هزار تومان فراتر می رود که با این 
وج��ود ام��کان رقابت با ترکیه وجود ندارد، از ای��ن رو انتظار می رود که 

عوارض صادرات شناور باشد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات لرستان تحقق دولت الکترونیک 
را در گرو دسترس��ی همگانی به شبکه ملی اطالعات در تمامی مناطق 

شهری و روستایی این استان دانست.
ش��هاب حیدری در جلس��ه ش��ورای اداری مدیران حوزه ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات لرس��تان که روز ۳0 مردادماه ص��ورت گرفت، تحقق 
دولت الکترونیک را در گرو دسترس��ی همگانی به شبکه ملی اطالعات 
در تمامی مناطق ش��هری و روستایی این اس��تان دانست و اظهار کرد: 
تحقق دولت الکترونیک آغاز اصالحات س��اختاری کشور در انجام امور 
اداری ب��وده به گونه ای که ارائه خدمات دولتی به صورت مس��تقیم و در 
تمامی روزهای هفته و به صورت ش��بانه روزی وجود داشته باشد که در 
این زمینه اس��تان لرستان دومین استان کشور از نظر تعداد روستاهای 

متصل به شبکه ملی اطالعات است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه یک��ی از مهم ترین اهداف دول��ت الکترونیک 
ورود کش��ور به عرصه دیجیتال و افزایش س��طح کیفیت خدمات است، 

اف��زود: از جمله اقدام��ات قابل توجه ای��ن اداره کل جهت تحقق دولت 
الکترونی��ک می ت��وان به تحت پوش��ش ق��رار گرفتن ۲578 روس��تا از 
شبکه های ارتباطی، بهره مندی 8۲ درصدی مناطق دورافتاده از خطوط 
تلفن ثابت، واگذاری ۲۳۳۴ خط ارتباطی روس��تایی، نصب و راه اندازی 
5۲۳ س��ایت ۲G، ۳50 س��ایت ۳G، ۲۹5 س��ایت ۴G  اپراتور اول و 
۲۴۲ س��ایت ۲G، ۲۳۱ س��ایت ۳G، ۱7۴ س��ایت ۴G  اپراتور دوم و 
همچنین تعداد ۴۱ س��ایت ۳G  اپراتور س��وم اش��اره کرد. حیدری با 
بی��ان اینکه خدمات دولت الکترونی��ک در بخش های صنعت و تجارت، 
سالمت و بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی 
و کش��اورزی قابل اجرا اس��ت، تصریح کرد: هر کشور برای تبدیل شدن 
ب��ه یک دولت الکترونی��ک، باید بیش از هر چی��زی روی مواردی مثل 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و به طور ویژه استفاده از اینترنت 
پرسرعت متمرکز باشد که در این زمینه شاهد تحت پوشش قرار گرفتن 
۹8درصد مناطق این استان از شبکه های ارتباطی، پوشش ۹۹ درصدی 

جاده های مواصالتی، دسترس��ی تعداد ۹۲۲5۳ مشترک فعال پهن باند 
ثابت و همچنین برخورداری تعداد ۶0۴۳ مشترک از اینترنت پرسرعت 
در روستاهای این استان هستیم. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
لرس��تان با بیان اینکه توس��عه دولت الکترونیک و اس��تفاده از فناوری 
جدید برای دسترس��ی آس��ان مردم به خدمات دولتی و کس��ب وکارها 
در اس��تان است، خاطرنشان کرد: ش��اخص توسعه  دولت الکترونیک در 
اس��تان س��یری صعودی دارد که از جمله مزایای آن می توان به کاهش 
هزینه ه��ای دول��ت، صرفه جویی در وقت و انرژی، کاهش فس��اد اداری 
و افزایش س��طح آگاهی مردم، ایجاد اش��تغال توسط بخش خصوصی، 
اجرای عدالت اجتماعی با اس��تفاده از شفافیت و دسترسی به اطالعات، 
کاهش ش��کاف دیجیتال، گسترش اهداف اجتماعی و اقتصادی در بین 
بخش های دورافتاده، بهبود ش��رایط اقتص��ادی، یگانگی بین بخش های 
روس��تایی و ش��هری با فرهنگ های متفاوت و همچنی��ن فراهم کردن 

فرصت های اقتصادی برای جوامع محروم اشاره کرد.

زیان 5 هزار تومانی مرغداران در فروش تخم مرغ

تحقق دولت الکترونیک با دسترسی همگانی به شبکه ملی اطالعات

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

کاهش قاچاق قطعات با داخلی سازی
در حالی نیاز ارزی قطعه س��ازان برای تی��راژ تولید یک میلیون و 
۲00 هزار دس��تگاه خودرو سالی ۳.5 میلیارد دالر اعالم شده که با 
افزای��ش عمق س��اخت داخل این رقم ب��ه ۱.5 میلیارد دالر خواهد 
رس��ید. به گزارش پدال نیوز به نقل از خ��ودروکار، به گفته فعاالن 
صنعت قطعه نیاز ارزی قطعه سازان در حالی این  میزان برآورد شده 
ک��ه به میزان باالیی ارز با قیم��ت آزاد صرف واردات قطعات قاچاق 
می ش��ود و قطعه سازان همچنان با مش��کل کمبود نقدینگی دست 
به گریبان هس��تند. در همین حال براس��اس آمار ارائه شده از سوی 
انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه  سازی هم اکنون 
حدود هزار و ۲00 قطعه س��از رسمی فعال هستند که از این میزان 
تقریب��ا ۴00 واحد تعطیل و نیمه تعطیل ش��ده اند که با این وجود، 
برآورد کس��ری نقدینگی قطعه سازان در سال جاری حدود ۲0 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت در حالی که کل مطالب��ات زنجیره تامین از 
خودروس��ازان حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اس��ت. در همین حال 
مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان نیز حدود ۱۴ 
هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده که با کس��ر چک های خرید دین 

حدود 8 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ارزش روز دارایی ه��ای صنعت قطعه که این روزها در تالش برای 
عمق داخلی س��ازی است در حالی بیش از 500 هزار میلیارد تومان 
برآورد ش��ده که ارزش روز دارایی های خودروس��ازان بیش از ۲00 
ه��زار میلیارد تومان اس��ت که مجموع دارایی ه��ای این صنعت به 
حدود 700 هزار میلیارد تومان رس��یده و کل اشتغال مستقیم این 

صنعت را نیز به حدود 700 هزار نفر رسانیده است.
در ادام��ه گ��زارش ای��ن انجم��ن ب��ه گوش��ه ای از تبع��ات عدم 
تصمیم گی��ری فوری و موثر سیاس��ت گذاران صنعت خودرو اش��اره 
شده اس��ت. عدم تحقق برنامه تولید ۹۹ و تجاری نشدن و انباشت 
و افزایش ۹0 هزار خودروی ناقص در پارکینگ های خودروس��ازان، 
زیان انباش��ته بیش از 70 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو و در 
نتیجه بحران ورشکس��تگی کارآفرینان کشور و به خطر افتادن این 
صنع��ت مولد و در نهای��ت اضمحالل دارایی ه��ای معنوی از جمله 
توان فکری و ق��درت مدیریت خالق مدیران صنعتی قطعه س��ازی 
خودرو به دلیل دس��ت و پنجه نرم کردن با مشکالت متعدد بخشی 
از تبعات خواهد بود . مش��کل امروز قطعه سازان، تامین ارز بوده که 
این مش��کل در بلندمدت ش��امل قیمت گذاری خودرو است که این 
موضوع مس��ئله ای است که در سال های گذشته به مشکلی اساسی 
فراروی خودروس��ازان و قطعه س��ازان و زیان های شدید آنها تبدیل 
ش��ده و راهکارهایی نظیر عرضه خودرو در بورس و ...که در ماه های 
گذش��ته از سوی کارشناسان و مسئوالن مطرح شده، در حد حرف 

باقی مانده است.

التهاب بازار خودرو چطور از بین می رود؟
مع��اون امور صنایع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
قیمت ه��ای فعلی خودروه��ا در بازار مورد تایید وزارتخانه نیس��ت، 
از طراح��ی طرح مالیات بر عایدی س��رمایه خبر داد که در صورت 
تصوی��ب از مابه التف��اوت قیم��ت درب کارخانه و حاش��یه بازار و از 

معامله گران خودرو مالیات اخذ می شود.
به گ��زارش وانانیوز، مه��دی صادقی نیارکی اف��زود:  تصویب این 
مالیات ویژه که به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد 
اقتص��ادی دولت رفته، می تواند حضور دالالن و واس��طه گران را در 
این بازار کمرنگ کند.  وی بیان  داشت: التهاب بازار خودرو ناشی از 
التهاب در بازارهای موازی بورس، طال، س��که، ارز، مسکن و ... است 
و از سال های گذشته برخی روی خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای 
س��رمایه گذاری کرده و می کنند. مع��اون امور صنایع وزارت صنعت 
اظهار داشت: واقعی سازی قیمت خودرو یکی از مهم ترین مسائل در 
این صنعت اس��ت و وزارت صنعت با رهاسازی و آزادسازی قیمت ها 
مخالف اس��ت. ب��ه گفته این مقام مس��ئول، قیم��ت خودروها باید 
براساس افزایش قیمت نهاده های تولید اصالح شود تا خودروسازان 
دچار زیان عملیاتی نش��وند. وی ادام��ه  داد: تداوم زیان عملیاتی در 
ادامه تبدیل به زیان انباشته شده که به مطالبات قطعه سازان منتقل 
شده یا ورشکستگی خودروس��ازان را به دنبال دارد. صادقی نیارکی 
ی��ادآور ش��د: اکنون عمده ورودی ه��ای این صنعت ش��امل مواد و 
محصوالت پتروش��یمی، پلیمری و فلزات در بورس یا به قیمت های 
جهانی تعیین می ش��ود و ب��ه همین دلیل باید خ��ودرو به گونه ای 
قیمت گذاری شود که این صنعت پیشران که لکوموتیو تعداد بسیار 
دیگری از صنایع اس��ت، همچنین زنجیره تامین مرتبط با آن دچار 
زیان نش��وند. معاون امور صنایع وزارت صنعت خاطرنش��ان کرد: به 
همی��ن دلیل تغییرات قیمت نهاده های تولید هر س��ه ماه یک بار و 
با اثربخش��ی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی شده و اجازه تعیین 

قیمت های جدید به خودروسازان داده شده است.
صادقی نیارکی در عین حال خاطرنش��ان  کرد: خودروس��ازان نیز 
بای��د با افزایش بهره وری و واگذاری دارایی های مازادش��ان، بر روی 
پروژه ها و پلتفرم های جدید و ارتقای داخلی س��ازی محصوالت فکر 
کنن��د. معاون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت بیان  داش��ت: امروز که 
مشارکت ش��رکت های خارجی به حداقل رسیده، شاهد خوداتکایی 

باالیی در خودروسازی کشور هستیم.
مع��اون ام��ور صنایع وزارت صنعت گفت: تا روز ش��نبه گذش��ته 
)۲5 مرداد( تولید خودرو در کش��ور در هم س��نجی با پارسال رشد 
۱8درص��دی داش��ته و خودروس��ازان موفق به تولی��د ۳5۱ هزار و 
8۹5 دس��تگاه خودرو شدند. صادقی نیارکی ادامه  داد:  در این مدت 
تحویل خودروها در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال رشد 7درصدی 
داش��ته و تعداد خودروهای ناقص مانده ک��ف کارخانجات ۲5 هزار 
دس��تگاه کمتر اس��ت. وی اضافه کرد: همچنین رش��د ۱۳درصدی 
ایفای تعهدات معوق خودروس��ازان را در این مدت ش��اهد هستیم 
که به ۲۱5 هزار و ۴77 دس��تگاه رس��یده است. معاون امور صنایع 
وزارت صنعت یادآور شد: این مهم با کنترل برنامه های پیش فروش 
خودروسازان در سال گذشته محقق شده و انتظار می رود در دو ماه 
آینده تعهدات معوق خودروس��ازان به صفر رس��یده و فقط تعهدات 

جاری داشته باشند.
وی خاطرنش��ان  کرد: از نیمه دوم پارسال تا امروز متوسط تولید 
مجم��وع روزانه ۴هزار دس��تگاهی دو خودروس��از بزرگ کش��ور را 
ش��اهدیم که مش��روط به منطقی ش��دن قیمت ها، تخصیص ارز و 

تامین مواد اولیه می تواند تداوم یابد.

عضو هیأت رئیس��ه مجلس با اشاره به اینکه طرح سهمیه بندی بنزین 
س��رانه خانوار، در مجلس دهم مطرح ش��د، گفت ای��ن طرح مجدد در 
کمیس��یون انرژی در حال بحث و بررسی است و پس از اتمام به هیأت 

رئیسه ارائه می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا وس��یما، آقای 
امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه طرح پیش��نهادی ارائه بنزین به هر 
فرد ایرانی موجب افزایش قیمت آن نخواهد شد، افزود: دهک های پایین 
جامعه نیز در صورت تصویب این طرح مبالغ بیشتری را نسبت به کمک 

معیشتی دریافت خواهند کرد.
وی گف��ت: ط��رح بنزی��ن در مجلس ده��م ارائه و ب��ا مخالفت هایی 
روبه رو ش��د، اما طبق آیین نامه داخلی در مجلس مجدداً در دستور کار 
کمیس��یون انرژی قرار گرفته است که پس از بررسی کامل آن به هیات 

رئیسه ارائه و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: روزی یک لیتر بنزین براساس 

ای��ن طرح به هر ف��رد ایرانی تعلق می گیرد که ماهانه ۳0 لیتر در کارت 
بانکی سرپرس��ت خانوار شارژ خواهد شد، این میزان بنزین تا پایان ماه 

در کارت فرد موجود است.
آق��ای امیرآب��ادی فراهان��ی همچنین در تش��ریح این ط��رح گفت: 
سرپرست خانوار می تواند میزان ۳0 لیتر بنزین را هم خود، خانواده و یا 
با قابلیت انتقال به بستگان یا دوستانش انتقال دهد و هم می تواند آن را 
به فروش برساند، اگر هیچ کدام از این موارد را انجام نداد در کارت فرد 
باقی خواهد ماند و دولت مکلف اس��ت به قیمت آزاد بنزین را برداش��ت 
کند و مبلغ را به حس��اب سرپرست خانوار واریز کند و مجدداً برای ماه 

جدید سهمیه بنزین را شارژ می کند.
عضو هیات رئیس��ه مجلس ادامه داد: این بحث در کمیس��یون انرژی 
وجود دارد که بخش��ی از بنزین را دولت ص��ادر می کند، به عبارتی این 
صادرات هم لیتری ۱۲ هزار تومان اس��ت و م��ا می خواهیم درصدی را 
بیاوریم که در صورت افزایش تولید دولت مکلف می ش��ود آن درصد را 

به مردم پرداخت کند و در مجموع یعنی مابه التفاوت مصرف نش��ده را 
پرداخت کند. وی اضافه کرد: هم اکنون مبلغی که بخش��ی افراد جامعه 
به عنوان کمک معیش��تی از دولت دریافت می کنند، این طرح ش��امل 
همه افراد جامعه می شود و به طور نمونه هم اکنون حدود ۶ میلیون نفر 
تحت عنوان بهزیس��تی و یا کمیته امداد در کش��ور وجود دارد که تنها 
5 درصد آنها دارای خودرو هس��تند و مبلغ معیش��تی آنان بسیار ناچیز 
است، در صورت تصویب این طرح پول بنزین برای آن ها بیشتر از مبلغ 

کمک معیشتی خواهد بود.
آق��ای امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: طرح پیش��نهادی هیچ گونه بار 
مالی و افزایش قیمت گازوئیل و بنزین را به همراه نخواهد داش��ت، در 
این طرح به کس��ی یارانه مستقیم پرداخت نمی شود که با کمبود منابع 
مالی روبه رو شویم، بلکه به هر فرد ۳0 لیتر بنزین تعلق می گیرد که به 
حس��اب سرپرست خانوار واریز می شود، سرپرست می خواهد این بنزین 

را مصرف کند یا اجازه دهد دولت بفروشد، تصمیم با خودش است.

بررسی مجدد تغییر مدل سهمیه بندی سوخت از خودرو به فرد

پیش بینی بازار خودرو در شرایط ثبات اقتصادی میسر خواهد بود
 ی��ک فعال بازار خ��ودرو از وضعیت بازار خ��ودرو در یک هفته اخیر 

سخن گفت.
کاظ��م محمدی نیکخ��واه در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو اظهار 
داش��ت عل��ی رغم اینکه در یک م��اه اخیر با افزایش قیمت ارز ش��اهد 
افزای��ش قیمت خ��ودرو بودیم اما با کاهش نرخ دالر در هفته گذش��ته 
و در صورت��ی که انتظار کاه��ش 7 و 8 درصدی قیمت خودرو می رفت، 
قیمت آن کاهش چشمگیری نداش��ته است. ضمن اینکه به دلیل عدم 
انجام معامله در بازار نمی توان کاهش قیمت خودرو را به تناسب کاهش 
قیمت ارز بررس��ی کرد. لذا بازار خودرو همچنان در بالتکلیفی به س��ر 

می برد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر خودرو کارتکسی 
وج��ود ندارد و خودروس��ازان و کمپانی ها به روز خودرو نمی فروش��ند، 
خودروهای��ی ک��ه تاریخ تحوی��ل آن ۶ ماه قبل بوده و تولید س��ال ۹۹ 
محس��وب می شوند اگر همچنان در پارکینگ باقی بمانند بیمه و باتری 
آن مس��تهلک ش��ده و به قیمت اس��تهالک معامله می شود در صورتی 

که همان خودرو صفری است که از کارخانه تحویل گرفته شده است.
ای��ن فعال بازار خودرو درباره تاثیر توق��ف تولید پراید و ۴05 بر بازار 
خودرو گفت: توقف تولید این دو خودرو تاثیری بر بازار خودرو نگذاشته 
و نخواهد گذاش��ت چراکه آنچه مدنظر بازار بوده تورمی است که ایجاد 
ش��ده و آن را در بالتکلیفی قرار داده اس��ت بنابرای��ن همان طور که با 
توق��ف تولید پیکان اتفاق خاصی نیفتاد، توقف تولید پراید و ۴05 نقش 

چندانی در بازار خودرو نخواهد داش��ت و خودروهای دیگری جایگزین 
آنها خواهد شد.

نیکخواه با اش��اره به راهکاره��ای الزم جهت کنترل قیمت خودرو در 
ب��ازار بیان کرد: با افزایش عرضه و عدم ف��روش قطره چکانی خودرو و 
اجتناب از روش های فروش اینترنتی و قرعه کش��ی می توان قیمت ها را 
کنترل کرد زیرا روش های فروش به صورت بخت آزمایی موجب کمبود 

خودرو و تقاضای کاذب می شود.
ای��ن فعال ب��ازار خودرو در پای��ان وضعیت بازار خ��ودرو در آینده را 
غیرقابل پیش بینی دانست و تصریح کرد: پیش بینی بازار خودرو تنها در 
صورت ثبات اقتصادی میسر خواهد بود و با نوسانات قیمت ارز نمی توان 

پیش بینی درستی از بازار خودرو داشت.

تس��هیل ترخیص قطعات از گمرک نیازمند ثبات و ش��فافیت قوانین 
است

عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور ضمن تاکید بر وضع قوانین تسهیل کننده 
امور گمرکی گفت وجود قوانین دست و پاگیر و متناقض با رشد تولید، 

فضا را برای فعالیت بخش خصوصی ناامن نموده است.
رض��ا رضایی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص قطعات 
دپو ش��ده در گمرک عمده مشکالت را به تصمیم سازان در دولت، بانک 
مرکزی و گمرک مرتبط دانس��ت و ضمن اش��اره به ش��رایط کشور در 
دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: صنعت خودرو و قطعه 
ایران نخس��تین بخش��ی بود که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت و بدین 
ترتیب اعمال فشار بر شرکت های طرف قرارداد با خودروسازان به قطع 

همکاری این شرکا با صنعت استراتژیک ایران منجر شد.
وی همچنین با اش��اره به موضوع س��وئیفت و انسداد تبادالت بانکی 

ناش��ی از اعم��ال تحریم ها گفت: تولید، خالقی��ت، کارآفرینی، مدیریت 
جه��ادی، نگرش جهادی، مقاومت اقتصادی، رونق تولید و جهش تولید 
همگی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و می بایست در جهت تبدیل 

این شعائر به شعور حرکت کرد.
عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور ب��ا توجه به اینکه در ح��ال حاضر با جنگ 
اقتص��ادی مواجه هس��تیم درخصوص مش��کالت ترخی��ص قطعات به 
بهانه های غیرمنطقی اش��اره کرد و افزود: یکی از موانع در شرایط جنگ 
اقتصادی، نظارت حدود ۱۹ ارگان بر گمرک طبق گفته های مس��ئوالن 
این بخش اس��ت. رضایی بیان کرد: در گذش��ته اش��کاالتی درخصوص 
پرداخ��ت وجوه معامالت تجاری بین المللی از طریق ال س��ی و س��ند 
ارسال پول رسمی از طریق بانک وجود داشت، اما در حال حاضر مشکل 

اصلی فقدان قانون است.
وی با بیان اینکه فضای کس��ب و کار در حال حاضر مس��موم اس��ت، 

توضیح داد: بس��تر فعالیت به ویژه برای بخش خصوصی به دلیل وجود 
قوانین دست و پاگیر امن نیست و عالوه بر آن، قوانین موجود متناقض 

با توسعه تولید هستند و زمینه توقف تولید را فراهم کرده اند.
عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور با انتقاد از فروش محصوالت داخلی با قیمت 
دالر و انعق��اد ق��رارداد با قطعه س��ازان برمبنای ریال گف��ت: مواد اولیه 
داخل��ی ب��ا نرخ فوب خلیج فارس با کس��ر 5 درصد به قطعه س��ازان به 
فروش می رس��د و عالوه بر آن فروش قطعه به خودروسازان با نرخ دالر 
بهمن ماه س��ال گذشته و برمبنای ارز ۱0 هزار تومانی صورت می گیرد 

در حالی که اکنون با نرخ ۲5 هزار تومانی محاسبه می شود.
رضایی با اشاره به ضعف قوانین در گمرک بیان کرد: براساس اظهارات 
مس��ئوالن گم��رک در حال حاضر ۳ میلیون تن کاال که بخش��ی از آن 
متعلق به قطعه سازان و خودروس��ازان است، در این بخش دپو گردیده 

است.

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

تغییر تخصیص ارز موجب ایجاد اخالل در بازار الستیک می شود

اختالف 60درصدی قیمت بازاری با کارخانه
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ش��رکت های دانش بنیان برای محصوالت خود، تس��هیالت لیزینگ و 
اس��تصناع دریافت می کنند. اس��تصناع به کاالهای اطالق می ش��ود که 
به وس��یله یک صنعتگر س��اخته ش��ده و برای خرید آن سفارش خرید 

انجام گرفته اس��ت. ش��رکت های دانش بنیان 
ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، تس��هیالت متع��ددی دریاف��ت 
می کنن��د. یکی از این تس��هیالت، لیزینگ و 
استصناع اس��ت. نرخ این تسهیالت ۹ درصد 
تعیین ش��ده اس��ت. این نرخ بهره با توجه به 
نرخ بهره دریافتی از س��وی سیس��تم بانکی، 
می تواند جذاب تر باشد. همچنین متقاضیانی 
که از این تس��هیالت بهره مند می ش��وند در 
مجموع برای بازپرداخت سه سال وقت دارند. 
این تسهیالت با هدف توسعه بازار محصوالت 
و کاالی دانش بنیان پرداخت می شود. زمانی 
ک��ه  خرید محصوالت دانش بنیان مش��مول 

تس��هیالت ش��ود، خریدار با رغبت و انگیزه بیش��تری این محصوالت را 
خریداری می کند. این مسئله سبب می شود که کاالی دانش بنیان نسبت  
به رقبای وارداتی، از نظر مالی مزیت بیش��تری داش��ته باشد.  تسهیالت 

»اس��تصناع« به صورت مرحله ای پرداخت می شود. پرداخت مرحله ای با 
توجه به پیشرفت کار پرداخت می ش��ود. مثاًل وقتی شرکت دانش بنیان 
50درص��د س��فارش را آماده کرد، ی��ک بخش از تس��هیالت را دریافت 
می کند. این تس��هیالت حداکث��ر به میزان 
80درصد قیمت محص��ول نهایی پرداخت 
می شود.  در تسهیالت »لیزینگ« تمام وام 
به صورت یکجا پرداخت می شود. تسهیالت 
لیزینگ ب��رای کااله��ای دانش بنیان آماده 
ش��ده یا در شرف ساخت و س��فارش داده 
شده پرداخت می ش��ود. ارائه طرح بر روی 
محص��ول دانش بنی��ان در قال��ب کاربرگ 
تخصصی صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی 
یک��ی از مدارکی اس��ت که ب��رای دریافت 
این تس��هیالت باید آماده گردد. همچنین 
اعطای این تسهیالت محدود به محصوالت 
دانش بنی��ان ش��رکت ها اس��ت و اگ��ر یک 
ش��رکت دانش بنیان محصولی غی��ر دانش بنیان تولید کند، این محصول 
ش��امل دریافت تسهیالت »لیزینگ و اس��تصناع« نمی شود. حداقل ۲0 

درصد مبلغ قرارداد نیز به عهده خریدار محصول دانش بنیان است.

پایگاه اطالعاتی میزان مجاز باقی مانده انواع س��موم و آفت کش های ملی 
برای نخستین بار در کشور مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا ایجاد شد. این 
کار توسط یکی از اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد. 
باقیمانده س��موم در محصوالت کشاورزی و 
ورود آنها به بدن انس��ان منجر به مسمومیت 
می شود و عوارض ناخواسته ای مانند بروز انواع 
سرطان ها، ناباروری و بسیاری از عارضه های 
دیگر را در پی دارد. پیشرفت فناوری  و رشد 
روش های آزمایش��گاهی به کمک س��المت 
آمده است و تدوین استانداردهای باقی مانده 
سموم، کیفیت فرآورده ها را افزایش می دهد. 
آزمایشگاه مرجع اندازه گیری باقیمانده سموم 
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به عنوان 
یکی از مراجع کش��ور در ای��ن حوزه و عضو 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری  های راهبردی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در زمینه کاهش میزان سموم و 
راه اندازی پایگاه داده ملی این استانداردها گام برداشته است. وحیده مهدوی، 
مدیر آزمایش��گاه مرجع اندازه گیری باقیمانده س��موم موسس��ه تحقیقات 

گیاه پزش��کی کش��ور درباره اهمیت راه اندازی پایگاه MRL ملی، گفت: در 
هنگام مصرف محصوالت کشاورزی، الزم است استانداردهای خاصی از نظر 
میزان باقیمانده س��موم رعایت ش��ود که اصطالحا حداکثر باقیمانده مجاز 
ی��ا )MRL( نامی��ده می ش��ود. این مؤلفه 
حداکثر باقی مانده آفتکش مجاز باقی مانده 
روی محصول را نمایش می دهد. وی با بیان 
اینکه یکی از اولویت های اصلی کش��ورمان 
تعیین MRL ملی بود ک��ه با موفقیت به 
نتیجه رسیده است، ادامه داد: ضروری است 
هر کش��وری با توجه به ش��رایط اقتصادی 
 MRL و اجتماعی خود نس��بت به تعیین
های ملی اقدام کند. ش��اخص های حداکثر 
مجاز باقیمانده س��موم براس��اس اطالعات 
جم��ع آوری ش��ده از تن��وع واقعی مصرف 
آفت کش ها و س��بد غذایی کش��ور و طبق 
ارزیابی ریسک مورد تایید مجامع بین المللی 
در س��ال ۲0۱7، تعیین ش��ده اس��ت و در حال حاضر اطالعات مذکور در 
سایت موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به آدرس mrl.iripp.ir برای 

ذی نفعان در دسترس است.

میزان مجاز باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی استاندارد شدتسهیالت لیزینگ به محصوالت دانش بنیان تعلق گرفت

مش��اور رئیس بنیاد ملی نخب��گان با بیان اینکه طرح ش��هید 
احمدی روش��ن تأثیر بسزایی در اش��تغال نخبگانی و حل مسائل 
اس��تانی دارد، گف��ت خروجی پروژه های هس��ته های پژوهش��ی 
می توان��د نق��ش مهم��ی در تبدی��ل  اس��تارت آپ ها به ش��رکت 

دانش بنیان ایفا کند.
پروی��ز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان 
معاون��ت علمی وفن��اوری ریاس��ت جمهوری در مراس��م افتت��اح 
س��اختمان جدید بنیاد نخبگان اس��تان البرز، گفت: خوشبختانه 
در مس��ئله تأمین زیرس��اخت های فناوری و نوآوری استان البرز 
اقدام��ات درخور توجهی انجام داده اس��ت و تیمی خوش��فکر و 
منس��جم در استانداری، شهرداری و بنیاد ملی نخبگان با حمایت 
استاندار محترم جناب آقای شهبازی، شهردار محترم جناب آقای 
کم��ال زاده و دکت��ر نبیونی در بنیاد نخبگان اس��تان و در فضای 
نخبگانی استان تشکیل شده که این موضوع سبب رسیدن استان 

در کمترین بازه زمانی به جایگاه اصلی خود خواهد شد.
 مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری  اس��تان البرز 
را اس��تانی استراتژیک در اقتصاد کش��ور توصیف کرد و نزدیکي 
ب��ه جمعیت س��اکن در ته��ران از نظ��ر جمعی��ت مصرف کننده 
و دسترس��ي س��هل ب��ه امکانات آموزش��ي، بهداش��تي، درماني، 
قابلیت ه��اي آب و خاک، اس��تقرار صنایع اس��تراتژیک و بزرگ، 
وجود جاذبه هاي گردشگري طبیعي و منحصر به فرد، واقع شدن 
در شاهراه هاي ارتباطي کشور، س��هل الوصول بودن دسترسی به 
فرودگاه هاي داخلی و بین المللي، وجود دانشگاه های بزرگ، پارک 
عل��م و فناوری، مراکز پژوهش��ی و ۹ ش��هرک صنعتي و ۳500 
واحد صنعت��ي را از جمله مزیت های اقتصادی این اس��تان برای 

سرمایه گذاری برشمرد.
 وی همچنی��ن وجود ش��رکت ها و برنده��ای صنعتی را که در 
پاندمی کرونا بخش قابل توجهی از محصوالت موردنیاز کش��ور را 
تأمی��ن و حتی در عرصه های بین المللی محصوالت خود را عرضه 

کردند، از دیگر مزیت های استان البرز دانست.
مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: اس��تان البرز عالوه 
بر مزیت های صنعتی بس��یاری که دارد، به لحاظ نیروی انس��انی 
نخبه نیز در جایگاه مطلوبی اس��ت و بدون شک فعالیت مضاعف 
در حوزه علم و فناوری، اس��تان را ب��ه جایگاه واقعی خود در این 

حوزه می رساند.
 رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی در ادامه 
با اش��اره به س��اخت کارخانه نوآوری کرج با کمک استانداری و 
حمای��ت  معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری ای��ن اقدام را 
اقدامی قابل توجه در حوزه علم و فناوری در اس��تان البرز و بستر 

مناسبی برای فعالیت های نخبگانی و دانش بنیان توصیف کرد.
 کرم��ی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود با اش��اره به 
فعالیت های بنیاد ملی نخبگان و خاصه طرح شهید احمدی روشن 
گف��ت: عم��ده فعالیت های بنی��اد ملی نخبگان جنبه تش��ویقی، 
ترغیب��ی و فرهنگی دارد، طرح ش��هید احمدی روش��ن در واقع 
مجموعه ای از اساتید دانشگاهی، دانشجویان مستعد و سازمان ها 

و نهادهای حاکمیتی و ملی صاحب مسئله را دربر می گیرد. استاد 
دانش��گاه مس��ئله صنعت را در قالب پروپوزال پژوهش��ی تعریف 
می کند و دانش��جویان مستعد برتر با حمایت بنیاد ملی نخبگان، 

دانسته ها و داشته های خود را برای حل آن به کار می گیرند.
مش��اور رئیس بنی��اد ملی نخبگان با بیان اینک��ه این طرح که 
در آس��تانه برگزاری پنجمی��ن دوره خود اس��ت، نیازمند تعامل 
و هم��کاری نهاده��ا و دس��تگاه های اجرایی اس��ت، بی��ان کرد: 
دانش��جویان کارشناسی با معدل باالتر از ۱7 و دانشجویان مقطع 
ارشد و دکترا با معدل باالی ۱8 می توانند در طرح شهید احمدی 
روش��ن شرکت کنند و به اساتید و دانشجویان تحت پوشش بنیاد 

در این طرح جایزه تحصیلی تعلق می گیرد.
 دبی��ر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاون��ت 
علمی وفن��اوری ریاس��ت جمهوری تأکید کرد: برای ش��روع دوره 
پنجم نامه ای از سوی بنیاد ملی نخبگان به وزارتخانه ها، سازمان ها 
و نهادهای مدیریتی داده ش��ده تا مس��ائل و چالش های ش��ان را 
برای قرارگیری در س��ایت احمدی روشن مطرح کنند. همچنین 
طی تفاهم نامه هایی که بنیاد ملی نخبگان با س��ازمان ها و نهادها 
منعقد کرده  بخش��ی از هزینه های دوره برعهده نهادهای صاحب 
چالش است و مجموعه بنیاد برای حمایت بیشتر از استعدادهای 
تحصیلی و رفع مش��کالت موجود، به اندازه نهادهای ارائه دهنده 

طرح، آورده مالی خواهد داشت.
 مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان تصری��ح کرد: تاکنون حدود 
۶00 پروژه در س��ایت طرح شهید احمدی روشن مطرح شده که 
اس��اتید می توانند پروژه های موردنظر خود را از میان آنها انتخاب 
کنند. اساتید همچنین می توانند موضوعات خارج از این پروژه ها 
را نی��ز مطرح ک��رده و روی آن کار کنن��د و در پروژه هایی که از 
سوی سازمان ها و نهادها مطرح می شوند، هزینه های جداگانه ای 
برای  دانش��جویان و اس��اتید در نظر گرفته ش��ده که بنیاد ملی 
نخب��گان آنها را از نهادهای مربوطه گرفته و به ش��رکت کنندگان 

پرداخت می کند.
 کرم��ی اضاف��ه کرد: تی��م اجرایی اس��تان البرز نی��ز با توجیه 
دانشگاه های مادر اس��تان درباره مقتضیات طرح احمدی روشن و 
دس��تاوردهای آن می تواند زمینه را برای اج��رای بهتر این طرح 
فراهم کند تا مس��ائل موجود با نگاه��ی علمی و دانش بنیان رفع 
ش��ود، اساتید دانش��گاهی بتوانند تحقیقات خود را توسعه دهند 
و دانش��جویان مس��تعد نیز به توانمن��دی و مهارت های عملیاتی 

بیشتری دست یابند.
 مش��اور رئی��س بنیاد مل��ی نخب��گان در پایان با بی��ان اینکه 
طرح ش��هید احمدی روشن تأثیر بس��زایی در اشتغال نخبگانی و 
حل مس��ائل اس��تانی دارد، گفت: خروجی پروژه های هسته های 
پژوهش��ی می تواند نقش مهمی در تبدیل ش��دن استارت آپ ها به 

شرکت دانش بنیان ایفا کند.
 براس��اس این گزارش، دفتر جدید بنیاد نخبگان اس��تان البرز 
با حضور شاهمرادی معاون اس��تاندار، کمالی زاده شهردار کرج و 

نبیونی رئیس بنیاد استان البرز افتتاح شد.

تیـم کـوک، مدیرعامل اپل پـس از افزایش ارزش سـهام این غول فنـاوری آمریکایی و 
رسیدن به مرز 2 تریلیون دالر سرمایه بازار، به باشگاه میلیاردرها پیوست.

بـه گـزارش ام بی ای نیـوز، تیم کوک صاحب 847 هزار و 969 سـهم در این شـرکت فعال 
در عرصه فناوری اسـت؛ او پارسـال بیش از 125 میلیون دالر را به عنوان سـهم خود از بسته 
پرداختی اش به خانه برد. براسـاس شاخص میلیارد رهای بلومبرگ، ثروت او برمبنای سهامش 
در اپل و پاداشـی که به وی پرداخت شـده است، محاسـبه می گردد. تیم کوک 9 سال پیش، 
پس از اسـتیو جابز، مسـئولیت مدیریت این کسـب و کار را پذیرفت. در سال 2015، او مدعی 
شـد که قصد بخشیدن بخش عمده ای از ثروتش به موسسات خیریه را دارد. تیم کوک تا این 

لحظه میلیون ها دالر سـهام خود در اپل را به نیازمندان اعطا کرده اسـت. میزان سـهام او از 
شـرکت اپل حاال به رقم ناچیز تقریبا 0.02% می رسـد. در شرایطی که ویروس کرونا خساراتی 
را به کسـب و کار ها در بخش های مختلف وارد کرده، ارزش سهام شرکت های فعال در عرصه 
نوآوری مدام رو به افزایش است و اپل نیز از این قاعده مستثنی نیست. انتشار آمار فروش باالی 
این شـرکت و چشـم انداز پیش روی غول های این صنعت به طور کلی روشن تر از پیش شده و 
همین امر باعث گردیده تا ارزش سهام اپل رو به افزایش باشد. اپل تنها شرکت فعال در عرصه 
فناوری نیسـت که در دوران شیوع ویروس کرونا از عملکرد خوبی برخوردار بوده است. هفته 
گذشته، موسس فیس بوک، مارک زاکربرگ نیز شاهد رشد ثروت شخصی اش و رسیدن آن به 

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان:

 اجرای طرح شهید احمدی روشن
نقش بسزایی در اشتغال نخبگانی و حل مسائل استانی دارد

مدیرعامل اپل به باشگاه میلیاردرها پیوست

دریچــه

تجاری س��ازی یکی از اولویت هایی اس��ت که چند سالی است فعاالن عرصه 
عل��م و فناوری ب��رای تحقق آن ت��الش می کنند. تجاری س��ازی فناوری های 
زیس��تی هم از همین موضوعاتی اس��ت که قرار است با فراخوان ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری و با مش��ارکت فعاالن این حوزه ش��تاب بگیرد. تجاری سازی 
فناوری ه��ای نوین در زیس��ت فناوری به معنای انتقال دان��ش فنی از مرحله 
طرح و ایده تا بازار به صورت س��ریع و بهینه در محیط تجاری امروزی است. 
در واق��ع یکی از پیچیده ترین مراحل رس��وخ فناوری های نوین در محصوالت 
زیس��تی، مرحله انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه تولید اس��ت که با نام و 
عنوان »انتقال فناوری از تحقیقات به تولید یا تجاری سازی« مطرح می شود.

تجاری سازی فناوری های زیستی 
سرعت می گیرد

 شنبه
1 شهریور 1399

شماره 1608



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

در صورت��ی ک��ه تجهیزات خط��وط لوله زی��ر دریا دچار آس��یب و 
نشتی ش��وند، خسارت بسیار سنگینی به کش��ور و شرکت های نفت و 
گاز تحمی��ل می کند. با توجه به امتناع ش��رکت های خارجی از فروش 

تجهی��زات ترمیم لوله زیر دریا به ایران، یک 
ش��رکت دانش بنیان این تجهیزات را با یک 
سوم قیمت نمونه مشابه خارجی بومی سازی 
کرد. محمد توده فالح، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان ش��ید آرین کیش گفت: خطوط 
لوله زیر دریا بر اثر گذش��ت زمان یا سانحه 
ممکن است دچار آسیب و نشتی شوند.  این 
شرکت تجهیزاتی تولید می کند که می تواند 
لول��ه را ترمی��م کند. این تجهیزات ش��امل 
دس��تگاه های فلزی هس��تند که در دو نوع  
اتصال یک تکه و دو تکه تولید می شوند. این 
تجهیزات در محل  آسیب به دور لوله حلقه 
می زنند و در همان جا باقی می مانند و باعث 

رفع نشتی و خرابی می شوند.  مدیرعامل شرکت دانش بنیان شید آرین 
کیش در ادامه افزود: اگر لوله از هم جداش��ده باش��د از تجهیزات یک 
تکه استفاده می شود و اگر دچار نشتی و آسیب شده باشد از تجهیزات 

دو تکه اس��تفاده می شود.  چند شرکت محدود در جهان این تجهیزات 
را تولی��د می کنن��د که  با ش��روع تحریم ها از فروش آن به کش��ورمان 
خودداری کردند. با توجه به این فرصت، یک تیم برجسته از مهندسین 
و محققین در ش��رکت جمع شدند و یک 
لیس��ت از مزایا و معایب تجهیزات مش��ابه 
خارجی تهیه کردن��د، با حذف معایب، در 
نهایت یک محصول باکیفیت ایرانی تولید 
ش��د و ما مدعی هس��تیم که کیفیت این 
محصول از بس��یاری از نمونه های مش��ابه 
خارجی برتر اس��ت. ف��الح همچنین بیان 
ک��رد: این تجهی��زات در نمونه ۳۲ اینچ به 
قیمت ۲ میلی��ارد و 500میلیون تومان به 
فروش می رس��د، در حالی که نمونه مشابه 
خارج��ی 7 میلی��ارد و 500میلیون تومان 
قیم��ت دارد. تاکنون توانس��ته ایم عالوه بر 
تامین نی��از داخلی به کش��ورهای جنوب 
ش��رق آس��یا، مانند مالزی، اندونزی و هندوس��تان نیز صادرات داشته 
باشیم. ش��رکت های داخلی نفت و گاز مشتری این محصول هستند و 

خوشبختانه از کیفیت این محصول دانش بنیان رضایت کامل دارند.

شبیه س��ازی آموزش رانندگی فناوری ای است که به افراد برای افزایش 
مهارت های رانندگی و ارتقای رفتار ترافیکی کمک می کند. معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری از طرح های منجر به توس��عه و به کارگیری 

فناوری واقعیت ترکیبی در شبیه ساز رانندگی 
حمایت می کند.  واقعیت ترکیبی با استفاده از 
فناوری های NVR و AR اشیای مجازی را به 
دنیای واقعی متصل می کند و کاربر می تواند با 
این اشیا تعامل داشته باشد. برای درک بیشتر 
این مفهوم می توان به گزارش های هواشناسی 
اش��اره کرد که در آن فرد گزارش��گر با لمس 
کردن قس��متی، می تواند عملیات مختلفی از 
جمله ایجاد ابر، گرد و غبار و ... را نمایش دهد.

در شبیه س��از رانندگی هم کاربر در معرض 
یک محیط رانندگی شبیه س��ازی ش��ده قرار 
می گی��رد، به طوری که احس��اس حضور در 
محیط واقعی به او دس��ت خواه��د داد و این 

احس��اس حضور به وس��یله تعامل کاربر با محیط و غوطه ور شدن در آن 
ایجاد می شود. شبیه سازهای رانندگی برای آموزش رانندگی، تحقیقات در 
حوزه علوم شناختی و بهداشت حرفه ای و تحقیق و توسعه سیستم های 

کم��ک راننده مورد اس��تفاده قرار می گیرند. با حمایت س��تاد توس��عه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری قرار اس��ت این دو فناوری در کنار هم به یاری ارتقای 
مهارت های رانندگی در کش��ور بیایند. این 
ستاد از طرح هایی که به توسعه و به کارگیری 
فناوری واقعیت ترکیبی در شبیه ساز رانندگی 
کمک کند حمایت می کن��د، اما طراحی و 
س��اخت شبیه س��از رانندگی در حیطه این 
حمایت نیست. در فراخوان این ستاد تاکید 
شده است که هدف از این پروژه استفاده از 
فناوری واقعیت ترکیبی در شبیه ساز آموزش 
رانندگی خودرو است. در طراحی و ساخت 
شبیه سازها، مدل سازی و شبیه سازی محیط 
پیرامونی یکی از پیچیده ترین و پرهزینه ترین 

بخش های طراحی و ساخت آنها است.
ب��ه منظور کاهش هزینه ها و زمان اجرای 
پ��روژه و واقعی تر کردن تصاویر پیرامونی، در نظر اس��ت با تلفیق تصاویر 
واقع��ی و مجازی )مدل های کامپیوتری( و با اس��تفاده از فناوری واقعیت 

ترکیبی، تصاویر محیط پیرامونی شبیه ساز رانندگی پیاده سازی شود.

شبیه ساز آموزش رانندگی با فناوری واقعیت ترکیبی ارتقا می یابدخطوط لوله دریایی با تجهیزات دانش بنیان آسیب نمی بیند

مهدیه کرمی / دکترای علوم ش��ناختی زبان: زبان یکی از عملکردهای عالی 
ش��ناختی مغز انس��ان به ش��مار می رود. تعیین نواحی مغزی درگیر در تولید، 
درک و نحوه پردازش زبان همواره یکی از س��واالت جذاب برای پژوهش��گران 
بوده اس��ت. مدل های کالسیک پردازش زبان که غالبا با مطالعه بیماران دچار 
ضایعه مغزی و زبان پریش��ی ارائه ش��ده بودند، با پیشرفت فناوری هایی مانند 

تصویربرداری و ثبت سیگنال مغزی به چالش کشیده شد.
در مدل های کالسیک که به رویکردهای جایگاه محدود معروف هستند، دو 
ناحیه اصلی بروکا )در لوب پیش��انی( و ورنیکه ) در لوب گیجگاهی( مس��ئول 
اصلی تولید و درک گفتار محسوب می شدند. مطالعات اخیر نشان داده است، 
زبان یکی از پیچیده ترین پردازش های مغز اس��ت که نواحی مختلفی از مغز از 

جمله هیپوکمپ که در حافظه نقش مهمی دارد را نیز درگیر می کند.
 پژوهش های فراوانی در رابطه با افت مهارت های زبانی در سالمندان صورت 
گرفته اس��ت. یکی از اختالالت رایج که باعث اشکال در تولید و درک زبان در 
س��المندان می شود، دمانس اس��ت. دمانس معنایی به نوعی از دمانس اطالق 
می ش��ود ک��ه عالمت اصلی آن از دس��ت دادن حافظه معنایی اس��ت. حافظه 
معنایی اصطالحی اس��ت که برای حافظ��ه بلندمدت به کار می رود و اطالعات 
مفهومی ش��امل اطالعات معنایی، واژگان و اطالع��ات مربوط به جهان در آن 

بازنمایی می شود.
مفاهیم در طول رش��د به صورت سلسله مراتبی در مقوله های خاص در مغز 

سازماندهی می شوند. در رابطه با سن اکتساب دانش معنایی اختالف نظرهایی 
وج��ود دارد. در حالی که برخی معتقدن��د کودکان دانش معنایی را در انتهای 
دو سالگی فرا می گیرند، برخی دیگر این زمان را حدود هفت سالگی می دانند. 
پژوهش��گران ای��ن حوزه معتقدند از دس��ت دادن تدریجی دان��ش معنایی در 
مبتالیان به دمانس، فرآیند معکوس اکتساب دانش معنایی در کودکان است.

یکی از اختالالت رایج زبانی در دمانس، آپاراکسی گفتار و دیسارتری است. 
افراد دارای آپاراکس��ی گفتار، در تلفظ صداها، س��یالب ها و کلمات با مش��کل 
مواجه هستند که تظاهرات آن به صورت مشکل در تولید گفتار، سرعت گفتار 
کند و ریتم  و نوای گفتاری مختل اس��ت. دیس��ارتری، اختالل حرکتی گفتار 
اس��ت که در برخی از مبتالیان، با آپاراکس��ی نیز همراه است. حرکات مختل 
عضالت درگیر در تولید گفتار شامل زبان، تارهای صوتی یا لب ها از عالئم این 

بیماری به شمار می رود.
از جمله بیماری هایی که بر کیفیت زندگی افراد تاثیر بس��یاری دارد، سکته 
مغزی است. حدود 50 درصد از سکته های مغزی در افراد سالمند رخ می دهد. 
اخت��الالت حرکتی در اثر س��کته، از اختالالت ش��ایعی به ش��مار می رود که 

می تواند تولید گفتار را تحت تاثیر قرار دهد.
رایج ترین عالمت بیماری آلزایمر، از دست دادن حافظه کوتاه مدت است. در 
فاز اولیه آلزایمر، بیشتر مشکالت بیماران در جنبه های واژگانی و معنایی زبان 

است از جمله نامیدن و یافتن کلمه مناسب.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت انتخاب سرآمدان علمی در رشته های مختلف در کشور، یکی 
از فعالیت های انگیزه بخشی است که در راستای گسترش حمایت از نخبگان، 
اساتید و محققان کشور صورت می گیرد. در آخرین دوره از این انتخاب ۱00 

سرآمد علمی از ۱۹ شهر کشور انتخاب شدند.
پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری درباره  انتخاب 
س��رآمدان علمی در هر رشته براساس معیارهای مختلف بیان کرد: فرآیند 
انتخاب که از میان برجسته ترین محققان و اساتید کشور انجام شده است، 
توسط فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مدیریت می ش��ود. ب��ه گفته کرمی: تا پیش از ای��ن، در چهار دوره مختلف 
گذش��ته نیز فرآیند انتخاب سرآمدان علمی در کش��ور انجام گرفته است. 
در پنجمین دوره انتخاب س��رآمدان علم��ی، ۱00 نفر از اعضای هیأت های 
علمی دانشگاه های کش��ور به عنوان سرآمد علمی انتخاب شدند. این افراد 
از ۴۳ دانش��گاه کشور و از ۱۶ اس��تان مختلف بودند. البته نکته قابل تأمل 
این مس��ئله است که از ۱00 نفر سرآمد علمی انتخاب شده در دوره پنجم 
۶۲ نفر از دانشگاه های استان تهران بودند.  دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از 
امتیازاتی که به سرآمدان منتخب اعطا می شود، شامل گرنت های )کمک های 
بالعوض( پژوهش��ی، آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکترا است. در 
نهایت منتخبین پنجمین دوره س��رآمدان علمی به دانشگاه ها و موسسات 
آموزشی، پژوهشی معرفی شدند. پژوهانه نقدی اعطا شده به سرآمدان علمی 
نیز رقمی در حدود ۲5 تا ۱50 میلیون تومان را ش��امل می شود. همچنین 
گرنت )کمک بالعوض( خدمات شبکه آزمایشگاهی، عددی در حدود 5 الی 
۱0 میلیون تومان را دربر می گیرد. حمایت جذب محقق پسادکترا نیز برای  

۱ الی ۳ نفر، پرداخت می شود.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ضم��ن تاکید بر حمای��ت همه جانبه معاونت علم��ی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری از محققینی که در صدد تولید عل��م و فناوری کاربردی 
و مورد نیاز کش��ور هس��تند، گفت: انتخاب گری بر اساس مالک های علمی 
از پیش تعیین شده صورت گرفت. برای ایجاد شفافیت بیشتر  برای انتخاب 
س��رآمدان علمی نیاز به ارس��ال هیچ مدرکی نیست و فرآیند انتخاب طبق 
آیین نامه  ها و بخش نامه های ابالغی انجام می گیرد. ۱00 منتخب نهایی این 
دوره از ۱۶ اس��تان و ۱۹ ش��هر کشور برگزیده ش��دند. بعد از استان تهران، 
استان های اصفهان )شهرهای اصفهان و کاشان( با ۹ سرآمد علمی و زنجان 

با 8 سرآمد علمی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: همچنین دانشگاه صنعتی شریف 
با ۱۳ س��رآمد علمی و کس��ب اعتبار علمی ۹۳۳۱ رتبه نخست را در میان 
موسسات علمی، پژوهشی کسب کرده است. تعداد ۹ نفر از سرآمدان علمی 

منتخب دانشگاه صنعتی شریف، از دانشکده فیزیک این دانشگاه بوده اند.
 کرمی همچنین بیان کرد: دانشگاه های تربیت مدرس و شهید بهشتی نیز 
در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. همچنین سه دانشگاه لرستان، صنعتی 
نوشیروانی بابلسر و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در بین ۱0 دانشگاه برتر قرار 
دارند. با توجه به نشریات برتر که بیشتر در حوزه علوم پایه بوده، 70 نفر از 
سرآمدان علمی از رشته های فیزیک و شیمی هستند. سایر رشته ها شامل 
ریاضی، بیوتکنولوژی، علوم ش��ناختی، مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک، 

مهندسی کامپیوتر و مهندسی کشاورزی هر کدام یک سرآمد علمی دارند.
 رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری گفت: هدف معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از انتخاب 
سرآمدان علمی، بیش از هر چیز ارج نهادن به تالش های پژوهشی جهادگران 
عرصه علم در کش��ور است. تمام دس��تگاه ها و نهادهای اجرایی کشور باید 
در هم��کاری با این معاونت، زمینه تکریم و همکاری بیش��تر با محققین و 
پژوهش��گران علمی برجسته کش��ور را فراهم کنند، این مسئله در تشویق 
و ترغیب جامعه علمی و پژوهش��ی کشور به توس��عه فعالیت های علمی و 

بومی سازی فناوری ها و محصوالت موردنیاز کشور، موثر خواهد بود.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

100 سرآمد علمی از 19 شهر کشور انتخاب شدند

لحظه میلیون ها دالر سـهام خود در اپل را به نیازمندان اعطا کرده اسـت. میزان سـهام او از 
شـرکت اپل حاال به رقم ناچیز تقریبا 0.02% می رسـد. در شرایطی که ویروس کرونا خساراتی 
را به کسـب و کار ها در بخش های مختلف وارد کرده، ارزش سهام شرکت های فعال در عرصه 
نوآوری مدام رو به افزایش است و اپل نیز از این قاعده مستثنی نیست. انتشار آمار فروش باالی 
این شـرکت و چشـم انداز پیش روی غول های این صنعت به طور کلی روشن تر از پیش شده و 
همین امر باعث گردیده تا ارزش سهام اپل رو به افزایش باشد. اپل تنها شرکت فعال در عرصه 
فناوری نیسـت که در دوران شیوع ویروس کرونا از عملکرد خوبی برخوردار بوده است. هفته 
گذشته، موسس فیس بوک، مارک زاکربرگ نیز شاهد رشد ثروت شخصی اش و رسیدن آن به 

رقم 100 میلیارد دالر بود. جف بزوس، مدیرعامل آمازون و ایالن ماسـک، مدیرعامل تسـال نیز 
به واسطه مالکیت سهام فراوان در شرکت های تحت مدیریت شان، بر ثروت خود افزودند. آنها 
خود شرکت های شـان را بنا نهاده اند. با اسـتقبال روزافزون افراد از اینترنت با اهداف متنوع از 
جمله خرید، شرکت های فعال در عرصه فناوری مثل آمازون، اپل و فیس بوک شاهد رشد میزان 
سوددهی خود بودند. اپل همچنین نزدیک است تا در نقطه عطفی بزرگ به اولین شرکت دنیا به 
ارزش 2 تریلیون دالر تبدیل شود. این شرکت واقع در سیلیکون ولی، دو سال پیش، نخستین 
شرکتی بود که ارزش آن به یک تریلیون دالر رسید. اپل به طور خالصه در ماه جوالی نخستین 

شرکتی بود که عنوان ارزشمندترین شرکت جهان را از »آرامکو« عربستان سعودی گرفت.

زبان، مغز و سالمندی

مدیرعامل اپل به باشگاه میلیاردرها پیوست

یادداشـت

محققان در دانش��گاه ش��هید بهش��تی و تربی��ت مدرس نوع��ی هیدروژل 
ب��ا خاصیت رطوبت رس��انی باال و ترمیم پوس��ت تولید کردن��د. این محصول 
ضدباکتری با قدرت ترمیم پوس��ت به عنوان زخم پوش استفاده می شود. البته 

در حال حاضر این تحقیقات در مرحله پیش بالینی قرار دارد.
تحقیق��ات نش��ان داده که درمان زخم با پوش��ش های مرطوب نس��بت به 
پوش��ش های خشک س��ریع تر انجام می شود. در همین راس��تا این تحقیقات 
انجام ش��د. این پژوهش با عنوان »زخم پوش هیدروژلی بر پایه اسکیزوفیالن 
و س��لولز باکتریایی« در حال انجام اس��ت. صندوق حمایت از پژوهش��گران و 

فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از آن حمایت کرد.

زخم پوشی با قدرت ترمیم پوست؛ 
آسیب ها سریع تر درمان می شود



بازاریابی صنعت بس��یار گسترده ای محسوب می ش��ود. بسیاری از برندها 
در ای��ن صنع��ت با صرف هزینه ه��ای قابل توجه در تالش ب��رای جلب نظر 
مخاطب هدف هس��تند. نوع ش��یوه های بازاریابی ام��کان جلب نظر مخاطب 
هدف را افزایش می دهد. یکی از شیوه های پرطرفدار در طول سال های اخیر 
اینفلوئنسر مارکتینگ است. این شیوه براساس ارتباط میان افراد تاثیرگذار با 
مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی ساماندهی می شود. بر این اساس افراد 
تاثیرگذار به خاطر تخصص ش��ان در یک حوزه مشخص اقدام به تولید محتوا 
در آن بخش می کنند. امروزه برندهای بس��یار زیادی در تالش برای همکاری 
با اینفلوئنسرها هستند. دلیل این امر محبوبیت باالی اغلب افراد تاثیرگذار در 

میان کاربران شبکه های اجتماعی است. 
براساس گزارش موسسه Emarketer، در سال ۲0۱۹ نزدیک به ۲۲درصد 
از نس��ل جوان، ۲0درصد از افراد میانس��ال و ۱۶درصد از افرد زیر ۱5 س��ال 
براساس ترغیب ها و تبلیغات اینفلوئنسرها اقدام به خرید محصوالت مختلف 
کرده اند. این درصدها شاید در نگاه نخست بسیار زیاد نباشد، اما بیانگر سهم 
باالی عرصه بازاریابی تاثیرگذار بر روی مخاطب هدف است. درست به همین 

دلیل اغلب برندها به دنبال همکاری با افراد تاثیرگذار هستند. 
بازاریابی براس��اس شیوه تاثیر گذاری نیازمند تخصص بسیار زیادی در یک 
حوزه خاص اس��ت. امروزه ما با افراد بسیار زیادی در قالب اینفلوئنسر مواجه 
هس��تیم، با این حال تعداد بسیار اندکی از آنها در عمل بازاریاب و متخصص 
حوزه های مورد ادعای شان هستند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها 
ایجاد کرده اس��ت. وقتی افرادی بدون دانش تخصصی و توانایی تاثیرگذاری 
در عرصه بازاریابی حضور داشته باشند، فعالیت برای سایر افراد بسیار دشوار 
خواهد بود. همچنین میزان اعتماد کاربران به اینفلوئنس��رها نیز تحت تاثیر 

چنین اقدامی از سوی افراد غیرحرفه ای قرار خواهد گرفت.
امروزه علی رغم فعالیت اینفلوئنس��رهای بس��یار زیاد و تعداد قابل توجهی 
از افراد تاثیرگذاری حرفه ای هنوز هم برخی برندها و کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی اعتماد باالیی به این افراد ندارند. این امر در مورد برندها عدم تمایل 
برای همکاری بازاریابی با چنین افرادی را شامل می شود. اگر شما قصد ورود 
ب��ه حوزه همکاری بازاریابی با اینفلوئنس��رها را دارید، باید به نکات مختلفی 
توجه نمایید. یکی از نکات بس��یار مهم در این میان میزان ش��هرت و اعتبار 
فرد موردنظر در میان مخاطب هدف برندتان اس��ت. امروزه بسیاری از برندها 
با افراد تاثیرگذاری نادرست وارد همکاری می شوند. اگر یک اینفلوئنسر دارای 
فالوورهای بس��یار زیادی در شبکه های اجتماعی است، این امر دلیل منطقی 
برای همکاری با وی محسوب نمی شود. شما باید همیشه نسبت به مهارت و 
تخصص فرد موردنظر در حوزه کسب و کارتان اطمینان حاصل کنید. در غیر 
این صورت مشکالت بسیار گسترده ای در زمینه باورپذیری محتوای برندتان 

از سوی مخاطب هدف پدید خواهد آمد. 
شایعه ها و افسانه های بس��یار زیادی پیرامون صنعت بازاریابی وجود دارد. 
برخ��ی از برندها به اش��تباه بازاریاب ه��ا را دارای توانایی فروش هر محصولی 
می دانند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت جذاب باش��د، اما باورهای نادرست 
کارآفرینان موجب ایجاد انتظارات بیش از اندازه می شود بنابراین برندها باید 
از همان نقطه نخست نسبت به  کسب چشم اندازی صحیح از عرصه کسب و 
کار اقدام نمایند. در ادامه برخی از نکات مهم پیرامون اینفلوئنسر مارکتینگ 
را مورد بررس��ی ق��رار خواهیم داد. هدف اصلی در اینجا ایجاد چش��م اندازی 

مناسب از وضعیت الگوی مورد بحث بازاریابی خواهد بود. 
1. بازاریابی تاثیرگذار رو به افول است

هنگامی که ش��بکه های اجتماعی برای نخستین بار برای پلتفرم رایانه های 
ش��خصی عرضه ش��د، هنوز بس��یاری از برندها اقدام به حضور در آن نکرده 
بودند. این امر فضای س��اده ای برای کاربران ایجاد کرد. س��ال های نخس��ت 
توس��عه شبکه های اجتماعی فقط ش��اهد حضور کاربران از برخی کشورهای 
اروپایی و آمریکای ش��مالی بود. نکته مهم ب��رای برندها به منظور حضور در 
فضای شبکه های اجتماعی توسعه دسترسی کاربران به اینترنت و شکل گیری 
اجتماع��ی از سراس��ر دنیا در پلتفرم ه��ای مختلف بود. این امر ش��بکه های 
اجتماع��ی را ب��دل ب��ه فضایی مناس��ب برای تم��ام برندها ک��رد. همچنین 
ش��کل گیری بحث های مختلف پیرامون محصوالت ت��ازه و برندهای مختلف 
نیاز به حضور رس��می برندها را افزایش داد. امروزه اغلب برندها کمپین های 

بازاریابی شان را در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند. 
شاید در نگاه نخست بازاریابی برندها در شبکه های اجتماعی همراه با میزان 
باالیی از موفقیت باش��د، اما همیش��ه این بحث به همین س��ادگی ها نیست. 
ام��روزه اغلب کاربران باور چندانی به ادعاهای برندها ندارند. این امر به دلیل 
سابقه طوالنی برخی از برندها در بیان آمارهای غلط و همچنین سوء بازاریابی 
برخی از برندهاس��ت. مش��کل اساس��ی برندها در عصر کنون��ی ناتوانی برای 
باورپذیر ساختن محتوای شان است. ظهور نسل اینفلوئنسرها نیز تابع همین 
ش��رایط است. کاربران براس��اس تجربه بازاریابی در شبکه های اجتماعی باور 
بسیار بیشتری نسبت به گفته ها و توصیه های یکدیگر دارند. این امر هرگز در 
مورد برندها به شکل مشابهی دنبال نمی شود. اینفلوئنسرها به دلیل خواستگاه 
عادی و مردمی که دارند، محتوای ش��ان بیشتر مورد پذیرش مخاطب هدف 
برندها قرار می گیرد. نخستین اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی کارشان 
را بسیار تصادفی ش��روع کردند بنابراین برنامه ای خاص پشت این امر نهفته 

نیست. 
براساس مطالعه ما در موسسه HubSpot در سال ۲0۱8، نزدیک به ۳.7 
میلیون برند در اینس��تاگرام به طور رسمی از اینفلوئنسرها حمایت می کنند. 
این امر بیانگر تاثیرگذاری بس��یار باالی اینفلوئنس��رها در دنیای شبکه های 
اجتماعی است. البته باید در این میان تفاوت قابل تاملی میان اینفوئنسرهای 
حرفه ای و نمونه های جعلی شان قائل شد. اینفلوئنسرهای حرفه ای با عملکرد 
مناس��ب و تولید محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی اقدام به جلب نظر 
مخاط��ب هدف می کنند بنابراین همکاری برندهای بزرگ با آنها امر طبیعی 

محسوب می شود. 
صنعت بازاریابی در طول س��ال های اخیر به طور مداوم با ش��ایعاتی مبنی 
بر کاهش تاثیرگذاری اینفلوئنس��رها مواجه بوده است. این امر اغلب از سوی 
برندهای دارای تردید نسبت به عملکرد مناسب عرصه بازاریابی تولید و منتشر 
می شود. بدون شک الگوی اینفلوئنسر مارکتینگ نیز مانند هر شیوه بازاریابی 
دیگری دارای افت و خیزهای زیادی در طول س��ال های اخیر بود است. نکته 
مهم در این میان ادامه روند تاثیرگذار این عرصه بر روی مخاطب هدف است 
بنابراین ما تا مدت های طوالنی شاهد افول بازاریابی تاثیرگذار نخواهیم بود. 

براس��اس گزارش موسس��ه دیجیتال مارکتینگ در سال ۲0۱۹ نزدیک به 
۴۹ درص��د از مش��تریان در بازار ایاالت متحده با اثرپذیری از اینفلوئنس��رها 

اق��دام به خرید محصوالت مختلف کرده اند. این امر به خوبی اهمیت و نقش 
اینفلوئنسرها در فعالیت برندها را نشان می دهد بنابراین صحبت از افول عرصه 

بازاریابی تاثیرگذار بیش از اندازه خوش بینانه است. 
امروزه بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هس��تند. ایده های تازه برای همکاری با اینفلوئنسرها در سراسر دنیا موجب 
حضور این صنعت در رتبه های برتر شده است بنابراین شما باید به طور مداوم 
در تالش برای استفاده هرچه بهتر از این شیوه به جای تالش برای تردید در 
کیفیت آن باشید. الگوی بازاریابی تاثیرگذار نیز مانند هر شیوه دیگری دارای 
نقاط ضعف است، با این حال در تحلیل کلی مزیت های قابل مالحظه ای دارد. 

2. پرهیز از همکاری با اینفلوئنسرهای ُخرد
بازاریابی در عرصه همکاری با اینفلوئنس��رها همراه با شایعات و افسانه های 
بس��یار زیادی اس��ت. این امر در مورد اینس��تاگرام بر محور اهمیت فالوورها 
جری��ان دارد. بس��یاری از کارش��ناس ها و حت��ی برندهای معتبر نس��بت به 
همکاری با اینفلوئنس��رهای دارای فالوورهای اندک تردید دارند. فالوور اندک 
در ش��بکه های اجتماعی در ارتباط ب��ا اکانت های تج��اری دارای دو معنای 
مختلف اس��ت. ش��اید اکانت موردنظر به تازگی راه اندازی شده باشد. در این 
صورت افراد زیادی با اکانت موردنظر آشنایی ندارند. نکته بعد شامل فعالیت 
محلی یک اکانت است. برخی از اینفلوئنسرها در مقیاس محلی دارای شهرت 
بسیار زیادی هستند. بدون تردید چنین اینفلوئنسرهایی فالوورهای میلیونی 
یا باالی ۱0 میلیون ندارند. درست به همین خاطر شما به هنگام تالش برای 

همکاری با افراد تاثیرگذاری باید به نکات متعددی توجه داشته باشید. در غیر 
این صورت شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب محلی را از دست خواهید داد. 
اینفلوئنسرهای بین المللی همیشه دارای فالوورهای متعددی هستند. این 
امر نقش مهمی در جلب نظر برندها دارد. نکته مهم در اینحا عدم توجه صرف 
به تعداد فالوورهای اینفلوئنسرهاس��ت. برند ش��ما باید در مقیاس محلی نیز 
تاثیرگذاری مناس��بی بر روی مخاطب هدف داشته باشد بنابراین تالش برای 
همکاری با افراد تاثیرگذار محلی نکته مهمی برای بازاریابی برندها خواهد بود. 
نیکول آکوس��تا، مس��ئول بخش بازاریابی موسس��ه آیرون تراپی، در مورد 
بازاریابی با مقیاس محلی نظر جالبی دارد: »8۲درصد از فروش و تعامل ما با 
مشتریان هدف از طریق همکاری با اینفلوئنسرهای محلی صورت می گیرد.« 
براس��اس عقیده وی اغلب برندهای آنالین نیاز به همکاری با اینفلوئنس��رها 
محلی، حتی بیش��ر از نمونه های بین المللی، دارند. دلیل این امر تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ش��یوه متفاوت اس��ت. اگر شما در زمینه جلب نظر 
مخاطب محلی موفق عمل کنید، ش��هرت کسب و کارتان به سرعت افزایش 
خواه��د یافت بنابراین باید همیش��ه به دنبال همکاری ب��ا افراد تاثیرگذار در 

مقیاس محلی باشد. 
ارزیاب��ی همکاری با افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی به صورت نامناس��ب 
براس��اس ناتوان��ی برندها برای بررس��ی وضعیت اف��راد تاثیرگذار براس��اس 
معیارهایی به غیر از فالوور است. اگر شما اینفلوئنسرها را فقط براساس تعداد 
فالوورهای شان ارزیابی کنید، شانس بسیار زیادی برای مواجهه با شکست های 
متعدد خواهید داش��ت. اینفلوئنس��رهای دارای فالوورهای تقلبی همیشه در 
انتظار چنین برندهایی هس��تند بنابراین ش��ما باید جهت گیری تان به حوزه 

بازاریابی تاثیرگذار را تغییر دهید. 
3. دشواری همکاری با اینفلوئنسرها

شایعه دیگری که طرفدارهای بسیار زیادی در حوزه بازاریابی دارد، دشواری 
همکاری با اینفلوئنسرهاس��ت. بس��یاری از برندها در عمل به همین خاطر از 
همکاری با اینفلوئنسرها صرف نظر می کنند. بدون تردید این شایعه به دلیل 
ع��دم مهارت برندها برای تولید محتوای ج��ذاب در حوزه بازاریابی تاثیرگذار 
اس��ت. همکاری با چنین افرادی وضعیت متفاوتی از بازاریابی س��نتی دارد. 
شما نیاز به ایده های تازه و نوآورانه ای برای همکاری با چنین افرادی دارید. 

گاهی اوقات برندها بدون توجه به وضعیت کسب و کارشان در تالش برای 
همکاری با اینفلوئنس��رها هس��تند. نکته مهم در این می��ان آگاهی از تعداد 
باالی درخواست همکاری برای اینفلوئنسرهای معتبر است. اگر برند شما در 
سطح محلی فعالیت دارد، تالش برای همکاری با اینفلوئنسرهای بین المللی 
ایده جذابی نخواهد بود. اغلب برندها در چنین وضعیتی با پاس��خ های منفی 
اینفلوئنسرها مواجه خواهند شد بنابراین پیش از تالش برای همکاری با افراد 
موردنظر نس��بت به هماهنگی میان وضعیت برند و اینفلوئنس��رها اطمینان 
حاصل نمایید. در غیر این صورت ش��اید نتیجه فرآیند بازاریابی شما چندان 

جالب از آب در نیاید. 
همکاری با نویسندگان معتبر برای تولید محتوای جذاب ایده چندان بدی 
نیست. بسیاری از اینفلوئنسرها در زمینه تولید محتوا تخصص دارند، اما این 
امر به تنهایی برای موفقیت برندها کافی نخواهد بود. برخی از بازاریاب ها در 

زمین��ه ایده پردازی برای کمپین ها تخصص باالی��ی دارند. همکاری با چنین 
اف��رادی مزیت تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با مش��ارکت برابر برند و 
اینفلوئنسر مورد نظر را دارد. یکی از مشکالت اصلی برندها در زمینه همکاری 
با اینفلوئنسرها سبک تبلیغاتی و همکاری یکسان افراد موردنظر در همکاری 
با هر برندی است. این امر به مرور زمان تاثیرگذاری محتوای اینفلوئنسرها را 
کاهش می دهد بنابراین شما باید در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به شیوه های گوناگون و مبتنی بر همکاری باشید.  
4. فقدان نتیجه بخشی همکاری با اینفلوئنسرها

برخی از برندها نسبت به همکاری با اینفلوئنسرها تردیدهای بسیار زیادی 
دارند. این امر به دلیل برداش��ت منفی آنها از همکاری با چنین افرادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. گاهی اوقات شما توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شیوه مناسب را ندارید. با این حال نسبت به تغییر 
رویکردت��ان نیز تردید دارید. این امر در مورد اغلب برندها صحت دارد. دلیل 
اصلی آن نیز عادت به اس��تفاده از الگوهای بازاریابی س��نتی است. شما باید 
همیش��ه نس��بت به تغییر الگوی بازاریابی برندتان دید مثبتی داشته باشید. 
در غی��ر این صورت توانایی تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف به ش��دت 

کاهش خواهد یافت. 
امروزه ش��مار باالیی از برندها در زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار ش��اهد 
نتیجه های مثبت هس��تند. اگر شما نس��بت به تاثیرگذاری این شیوه تردید 
دارید، باید عملکرد موفقیت آمیز برندهای دیگر را مدنظر قرار دهید. برندهای 
ب��زرگ بیش از یک دهه با همکاری اینفلوئنس��رهای معتب��ر در تالش برای 
جلب نظر مخاطب هدف بوده اند. این امر همیش��ه همراه با موفقیت نیس��ت. 
بازاریابی با کمک اینفلوئنسرها نیز در صورت برنامه ریزی نادرست با شکست 
مواجه خواهد ش��د. نکته مهم در این میان امکان مواجهه با شکس��ت در هر 
الگوی بازاریابی دیگری است بنابراین شما باید برداشت درستی از این حوزه 

داشته باشید. 
5. کیفیت پایین همکاری با اینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنسرها همیشه نیازمند توجه به کیفیت نهایی کار است. 
بس��یاری از برندها در این زمینه تردیدهای زیادی دارند. برخی از بازاریاب ها 
و کارآفرین��ان همکاری با اینفلوئنس��رها را منحصر به بازه های زمانی محدود 
می دانند بنابراین آنها تمایل چندانی برای همکاری بلندمدت با اینفلوئنسرها 
نش��ان نمی دهند. نکت��ه مهم در این میان برداش��ت مش��تریان از برندهای 
مختلف اس��ت. یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی و تبلیغات ثبات عملکرد 
برندهاس��ت. اگر کسب و کار ش��ما حضور مداومی در عرصه بازاریابی داشته 
باش��د، شانس بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 
داش��ت.  هم��کاری با اینفلوئنس��رها در کوتاه مدت نتایج مناس��بی به همراه 
دارد. برخ��ی از برندها به همین خاطر فقط در بازه های زمانی کوتاه با چنین 
اف��رادی همکاری دارن��د. نکته مهم در این میان ض��رورت نگاه بلندمدت به 
عرصه بازاریابی است. اگر شما برنامه درستی برای همکاری با افراد تاثیرگذار 
نداشته باشید، به سرعت با مشکالت عمده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف مواجه خواهید شد. براساس گزارش موسسه مدیا کیکس، 70درصد از 
برندهای موفق در زمینه بازاریابی تاثیرگذار به طور مداوم با اینفلوئنس��رهای 
واحدی در ارتباط هس��تند. این امر به خوبی بیانگر اهمیت همکاری مداوم با 

اینفلوئنسرها را نشان می دهد. 
6. دشواری ارزیابی موفقیت در همکاری با اینفلوئنسرها

ارزیاب��ی وضعیت موفقیت برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها 
به طور س��نتی بر گزارش های تی��م بازاریابی برای ارزیابی وضعیت کمپین ها 
تکیه دارند. این امر در عمل مش��کالت بسیار زیادی برای آنها ایجاد می کند. 
اگر ش��ما نس��بت به ارزیابی وضعیت برندتان در عرصه بازاریابی همچنان بر 
الگوهای س��نتی تکیه دارید، شاید زمان بازنگری در ش��یوه بازاریابی تان فرا 
رس��یده باشد. شما بدون بازنگری اساس��ی در این حوزه امکان ادامه فعالیت 
بازاریابی را نخواهید داشت. یکی از مشکالت اصلی برندها در زمینه همکاری 
با اینفلوئنسرها عدم دسترسی به اطالعات مربوط به ارزیابی کمپین است. این 
امر اغلب اوقات تردیدها نس��بت به دستکاری آمارها از سوی اینفلوئنسرها را 
افزایش می دهد بنابراین ش��ما باید همیشه نسبت به عملکرد مناسب در این 

زمینه توجه داشته باشید. 
خوشبختانه امروزه اینستاگرام و دیگر ابزارهای بازاریابی به خوبی وضعیت 
کمپین ه��ای بازاریاب��ی را گزارش می دهند بنابراین ش��ما با درخواس��ت از 
اینفلوئنس��رها برای گزارش وضعیت کمپین با استفاده از چنین ابزارهایی به 

راحتی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
7. عدم سازگاری حوزه کاری با اینفلوئنسر مارکتینگ

یکی دیگر از ش��ایعات عجیب در زمینه بازاریابی تاثیرگذار مربوط به عدم 
سازگاری این الگو با برخی از کسب و کارهاست. بدون تردید برخی از برندها با 
حوزه های فعالیت جذاب برای مخاطب هدف توانایی استفاده بهتر از ابزارهای 
بازاریاب��ی را دارند. با این حال چنین امری ب��ه معنای ناتوانی تمام برندهای 
دیگر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیس��ت. اگر شما عالقه مند به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید راهکارهای مناسب برای این 
الگو را پیدا کنید. یکی از س��اده ترین شیوه ها ش��امل همکاری با افراد دارای 
دانش تخصصی در کسب و کارتان است. اگر فرد مورد نظر توانایی بیان نکات 
و اصطالحات حرفه ای کس��ب و کارتان به زبانی ساده را داشته باشد، شما به 

راحتی اینفلوئنسر موردنظرتان را پیدا کرده اید. 
گاهی اوقات برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید اقدام به 
خلق اینفلوئنس��ر نمایند. این امر ش��امل س��رمایه گذاری بر روی فرد یا افراد 
دارای دانش تخصصی در حوزه کسب و کارمان است. نتیجه این امر همکاری 
بلندمدت با اینفلوئنس��ر مورد نظر خواهد بود. به این ترتیب ش��ما بدون نیاز 
به صرف هزینه های گزاف در آینده اینفلوئنس��ر تخصصی کسب و کارتان را 

خلق خواهید کرد. 
8. بازاریابی تاثیرگذار یک الگوی قانونی نیست

بازاریابی تاثیرگذار در سراس��ر دنی��ا کاربرد دارد. یکی از نکات مهم در این 
میان تردید برخی از برندها نسبت به فعالیت قانونی اینفلوئنسرهاست. بدون 
تردید این امر بیش��تر از س��وی کارآفرینان فعال در حوزه های حقوقی مطرح 
می شود. اگر یک قانون خاصی برای فعالیت اینفلوئنسرها وجود داشته باشد، 
بنابرای��ن رعای��ت آن برای تمام اف��راد الزامی خواهد بود. نکت��ه مهم در این 
میان عدم نیاز به اخذ مجوز یا طی مس��یرهای قانونی برای فعالیت به عنوان 
اینفلوئنسر در نقاط مختلف جهان است بنابراین شما نیازی به نگرانی در این 
مورد نخواهید داشت. امروزه شمار بسیار زیادی از بازاریاب ها مشغول فعالیت 
و تعامل با مخاطب هدف براساس الگوی تاثیرگذاری هستند با این حساب اگر 
محدودیت قانونی در این زمینه وجود می داش��ت، باید محتوای بسیار زیادی 

پیرامون نحوه اخذ مجوزهای قانونی برای آن پیدا می شد. 
blog.hubspot.com :منبع

ارزش سهام اپل نزدیک به 2 برابر پیش بینی 
تحلیلگران در سال گذشته است

بررسی پیش بینی تحلیلگران زبده  بازار نشان می دهد که هیچ یک 
از آنها پیش بینی نمی کردند ارزش سهام اپل در سال ۲0۲0 تا این 

حد باال باشد. بیشترین عدِد پیش بینی شده، ۲70 دالر بوده است.
به گزارش زومیت، س��رویس های اینترنتی متعددی وجود دارند 
که دقت پیش بین��ی کوتاه مدت تحلیلگران برای ارزش س��هام اپل 
را موردارزیاب��ی قرار می دهند، برخی دیگر نیز ارزش س��هام اپل را 
در بازه های زمانی طوالنی تر بررس��ی می کنند. برای مثال سرویسی 
به ن��ام PED۳0 پیش بین��ی تحلیلگ��ران از تغییرات ارزش س��هام 
اپل را به صورت فصلی بررس��ی و س��پس آنها را براساس دقت شان، 

رتبه بندی می کند.
اکثر سرویس های یادش��ده دقت پیش بینی تحلیلگران را در بازه 
زمانی کوتاه بررس��ی می کنند. بس��یاری از تحلیلگران زبده، تا ۱۲ 
م��اه آینده را ه��م پیش بینی می کنند و عددی خ��اص برای ارزش 
س��هام اپل پس از گذر یک س��ال در نظر می گیرند. با دانستن این 
حقیقت، بهتر اس��ت نگاه��ی به پیش بینی تحلیلگ��ران بیندازیم تا 
ببینیم کدام یک از آنها توانسته در سال ۲0۱۹، پیش بینی دقیقی از 

ارزش فعلی سهام اپل انجام دهد.
یک��ی از تحلیلگران مؤسس��ه  پژوهش��ی Asymco ب��ه  تازگی 
پیش بینی ۲7 تحلیلگر از ارزش س��هام اپ��ل را جمع آوری و آنها را 
با یکدیگر مقایس��ه کرده اس��ت؛ عدد پیش بینی شده تحلیلگران به 
یک س��ال پیش برمی گردد؛ البته در این توییت که نتایج مقایس��ه 
اعالم ش��ده، اش��تباه تایپی دیده می ش��ود. در زمان انتشار توییت 
یعنی س��ه روز پیش، ارزش سهام اپل ۴۶0 دالر بود درحالی که در 
توییت موردبحث به عدد ۴۲0 دالر اشاره شده است. آیا تحلیلگران 
توانسته اند عدد ۴۶0 دالر را برای ارزش سهام اپل پیش بینی کنند؟ 

جواب منفی است.

کیتی هابرت یکی از تحلیلگران باتجربه از شرکت سرمایه گذاری 
Morgan Stanley، سال گذشته پیش بینی کرد که امسال ارزش 
سهام اپل به ۲۴7 دالر برس��د. دنیل آیوز از Wedbush به عنوان 
یکی دیگر از تحلیلگران سرش��ناس گفته بود ارزش س��هام اپل در 
 DA Davidson س��ال ۲0۲0 به ۲۴5 دالر می رسد. تام فورت از
نزدیک تری��ن عدد را به ارزش امروز س��هام اپل پیش بینی کرده بود 
)۲70 دالر(. اکث��ر پیش بینی ه��ای دیگر در گس��تره  ۲۴0 تا ۲50 
دالر ق��رار می گیرند. ۱۳ نفر از مجموع ۲7 تحلیلگر )تقریبا نیمی از 
آنه��ا( عددی پیش بینی کرده اند که تقریبا دو برابر یا حتی بیش��تر 
خطا دارد؛ عددی که جان ژنگ، تحلیلگر Rosenblatt، پیش بینی 

کرده بود سه برابر کمتر از ارزش امروز سهام اپل است.

شیشه ترشی با قابلیت نمایش میزان باکتری
»بان��کا« نام یک برند فعال در زمینه تولید و طراحی بس��ته بندی 

است که لحظه به لحظه بر ماندگاری ترشی ها نظارت می کند.
مردمان بسیاری از نقاط جهان به خواص مفید ترشی واقفند و از 
طعم آن لذت می برند. محبوب ترین ترش��ی ها در جهان، خیارشور، 
ترشی خیار، ترشی گوجه فرنگی، کلم ترشی و ترشی قارچ هستند. 
کش��اورزان و مغازه داران آن را گرمی می فروشند اما چگونه می توان 
متوجه تاریخ انقضای ترش��ی های گرمی شد؟ بر روی این ترشی ها 
هیچ نوع تاریخ انقضائی چاپ نش��ده اس��ت. خوردن ترشی فاسد و 

خراب می تواند باعث بروز مسمومیت شدید شود.
به گزارش ام بی ای نیوز، بانکا با یک بس��ته بندی هوشمند برای 
س��المتی شما اهمیت خاصی قائل اس��ت. داخل بطری با یک ماده 
خاصی پوش��انده شده که برای سالمتی انس��ان بی خطر است و در 
عین حال نس��بت به افزای��ش میزان باکتری های مضر در ترش��ی 
واکنش نشان می دهد. با رشد باکتری های مضر، روز به روز بر سطح 
پوشش این ماده خاص افزوده می شود تا آنجا که کل محتوای ظرف 
شیش��ه ای از نظرها پنهان خواهد گردید. وقتی به این حد رس��ید، 
ترش��ی را نباید خورد. همه افراد از کشورها و فرهنگ های مختلف 
ای��ن اصل مه��م را درک خواهند کرد. یخچال و فری��زر معبد مواد 
غذایی به ش��مار می روند که همواره چراغ شان روشن است بنابراین 
ذک��ر این نکته اهمیت دارد که مواظب باش��ید با رنگ های مزاحم، 
نماده��ای خطرن��اک و نوش��ته ها در دیزاین ارتباط برق��رار نکنید. 
طراحی گرافیک به کار رفته در دیزاین این بسته بندی خنثی است 

و با مفهوم خطر ارتباطی ندارد.
بانکا ش��کل یک ظرف شیشه ای کالس��یک را دارد که محتویات 
داخ��ل آن را به راحتی می توان مش��اهده نمود. شیش��ه ها در ابعاد 
مختلفی عرضه می ش��وند. این شکل ظرف شیشه ای کالسیک برای 
نگهداری در یخچال و هنگام حمل و نقل مناسب است. با یک قفل 

زیپ دیگر کار از محکم کاری عیب نمی کند.
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تولی��د محتوا در عرصه بازاریابی همیش��ه با مش��کالت خاصی همراه 
اس��ت. بسیاری از برندها ایده های جالبی برای جلب نظر مخاطب هدف 
ندارند. این امر موجب ناتوانی آنها برای تعامل مناسب با مخاطب هدف 
می ش��ود. یکی دیگر از مش��کالت مرب��وط به بازاریاب��ی انتخاب پلتفرم 
مناس��ب برای بارگذاری محتواست. ساالنه تعداد باالیی از برندها بدون 
اینکه محتوای ش��ان به دست مخاطب هدف برسد، فرآیند بازاریابی شان 
به پایان می رس��د. براس��اس گزارش موسسه وردپرس ساالنه نزدیک به 
70 میلی��ون محتوای بازاریابی در سراس��ر دنیا تولید می ش��ود. این امر 
در نگاه نخس��ت بیانگر سهم باالی بازاریاب ها در تولید محتوا در دنیای 
آنالین اس��ت، اما نکته مهم وضعیت برندها در زمینه تعامل با مخاطب 
عالقه مند به کسب و کارشان است. اگر شما موفق به بارگذاری محتوای 
برندتان در ش��بکه های اجتماعی و پلتفرم های مناس��ب نشوید، شانس 

بسیار پایینی برای موفقیت در عرصه بازاریابی خواهید داشت. 
یافتن مکان مناس��ب برای بازاریابی و بارگذاری محتوا به طور سنتی 
براس��اس ماهیت کسب و کارها صورت می گیرد. بر این اساس شما باید 
نس��بت به انتخاب پلتفرم هایی با بیشترین حضور مخاطب عالقه مند به 
کس��ب و کارتان اقدام نمایید. مشکل بسیاری از برندها عدم آشنایی با 
ش��بکه های اجتماعی و دیگر محیط های مناس��ب برای بازاریابی آنالین 
اس��ت بنابراین پیش از انتخاب نهایی باید نسبت به آشنایی با برخی از 
شبکه های اجتماعی و سایت های مناسب برای بازاریابی اقدام کرد. هدف 
اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخی از مهم ترین سایت ها و شبکه  های 
اجتماعی برای بازاریابی است. در ادامه برخی از مهم ترین پلتفرم ها برای 

بازاریابی و به اشتراک گذاری محتوا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. مدیوم

مدیوم یکی از س��ایت های تعاملی مناس��ب برای بازاریابی است. این 
پلتفرم اجازه انتشار محتوا از سوی کاربران را می دهد. نکته جالب اینکه 
ش��ما ب��رای حضور در مدیوم نیازی ب��ه تولید محتوای ت��ازه ندارید. بر 
این اس��اس با انتخاب یکی از پس��ت های وبالگ رسمی برندتان امکان 
بازنشر آن در پلتفرم مدیوم فراهم خواهد شد. امروزه اغلب بازاریاب ها از 
پلتفرم مدیوم برای کیفیت بازاریابی برندها و همچنین افزایش ترافیک 
سایت اس��تفاده می کنند بنابراین شما باید این کاربرد مدیوم را مدنظر 

داشته باشید. 
اگر ش��ما در زمینه کس��ب و کار عالقه مند به مطالعه مطالب تازه و 
متنوع هستید، به احتمال زیاد سایت مدیوم برای شما عالی خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از بازاریاب ها برای الگوب��رداری از عملکرد دیگران نیز 
در ای��ن پلتفرم حضور دارند بنابراین ش��ما به غیر از بارگذاری محتوای 
بازاریابی ام��کان ارزیابی عملکرد رقبا و یادگی��ری نکات تازه در فضای 

مدیوم را نیز خواهید داشت. 
یک��ی از تکنیک های ج��ذاب برای تولید محت��وا در مدیوم مربوط به 
همکاری برندها با هم است. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر 
برسد، اما امروزه بسیاری از برندها با زنجیره تولید محصوالت مکمل در 
عمل با هم ارتباط نزدیکی دارند. همین امر بازاریابی مشترک را بدل به 
گزینه ای جذاب برای آنها می کند. اگر ش��ما نیز چنین برندی به عنوان 
هم��کار در اختیار دارید، باید از همکاری مورد نظر نهایت بهره را ببرید. 
تولید محتوای بازاریابی به صورت مشترک اعتبار آن را به شدت افزایش 
می دهد بنابراین به دنب��ال همکاری های بلندمدت برای تولید محتوای 

بازاریابی در مدیوم یا دیگر شبکه های اجتماعی باشید. 
2. ردیت

ردیت یکی از پلتفر م های گس��ترده و پرکاربرد در سراس��ر دنیاس��ت. 
بارگذاری محتوا و به اشتراک گذاری آن با دیگران در این فضا ایده بسیار 
جذابی اس��ت، اما باید به شیوه درست صورت گیرد. یکی از نکات بسیار 
مهم برای الگوریتم ردیت مواجهه با محتوای تکراری است. اگر برند شما 
محتوای تکراری یا مش��ابه در ردیت بارگذاری نماید، به احتمال زیادی 
با مش��کالت بس��یار زیادی در زمینه ادامه فعالیت در این پلتفرم مواجه 
خواهد شد بنابراین شما باید همیشه نسبت به بارگذاری محتوای جذاب 

و مناسب در ردیت اقدام نمایید. 
ارزش مقاالت در ردیت براس��اس بازخ��ورد کاربران صورت می گیرد. 
اگر بازخورد محتوای ش��ما مناسب باشد، رتبه مطلوبی در ردیت کسب 
خواهید ک��رد. امروزه اغلب محتوای دارای رتبه پایین در ردیت به طور 
خودکار حذف می ش��ود بنابراین ش��ما باید مواظب وضعیت برندتان در 

این پلتفرم باشید. 
بس��یاری از برندها برای فعالیت در ردیت فقط محتوای قبلی ش��ان را 
بازنش��ر می کنند. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای برند شما ایجاد 
خواه��د کرد بنابراین ش��ما باید دس��ت به اقدامی مناس��ب برای تولید 
محت��وای تازه در ای��ن فضا بزنید. در غیر این صورت ردیت به س��رعت 
رتبه برند ش��ما را کاهش خواهد داد. بسیاری از برندها در عمل توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در چنین ش��رایطی را ندارند. دلیل 
آن نیز دش��واری های تولید محتوای تازه است. ش��ما برای موفقیت در 
این زمینه نیازمند برنامه ریزی دقیق هستید. توصیه اصلی بخش کنونی 
ش��روع فرآیند تولید محتوا برای حضور در ردیت دست کم یک ماه قبل 

از تاسیس اکانت رسمی است. 
3. مقاالت لینکدین

لینکدین بزرگ ترین پلتفرم مخصوص کارآفرینان محس��وب می شود. 
امروزه فضای ش��بکه های اجتماعی به ش��دت با وضعیت کسب و کارها 
گره خورده اس��ت. تاس��یس لینکدین موجب افزایش نگاه ها به وضعیت 
کس��ب و کارها در سراسر دنیا شده اس��ت. امروزه برندها و کارآفرینان 
مختل��ف در لینکدین مش��غول همکاری و رفع نیازهای حرفه ای ش��ان 
هستند. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، اما تاثیر قابل 
توجهی بر روی وضعی��ت برندها دارد. حضور در لینکدین اعتبار برندها 
را به ش��دت افزایش می دهد. شما به هر حال باید در فضای اختصاصی 

برای برندتان حضور فعالی داشته باشید. 
تولی��د محت��وا در لینکدین ماهیت تخصصی تری دارد بنابراین ش��ما 
نباید اقدام به بازنش��ر صرف محتوای س��ایت یا وبالگ برندتان نمایید. 
تولی��د محتوای حرفه ای مزیت جلب نظر کارآفرینان و برندهای دیگر را 
دارد. مهم ترین مسئله در زمینه بازاریابی در لینکدین نیز همین مسئله 
است. شما در این پلتفرم با مخاطب هدف کامال حرفه ای مواجه هستید 

بنابراین باید به حرفه ای ترین شیوه ممکن عمل نمایید. 

بخ��ش مق��االت لینکدین یک��ی از مزیت های آن نس��بت به س��ایر 
پلتفرم ها محس��وب می شود. ش��ما در این بخش امکان نگارش مقاله و 
به اش��تراک گذاری آن را دارید بنابراین نیازی به استفاده از پلتفرم های 
جانبی برای تولید محتوا و س��پس بارگذاری نخواهید داش��ت. اگر شما 
فرصت کاف��ی برای نگارش مطلب ت��ازه را ندارید، ب��ا بارگذاری لینک 
محتوای تان در وبالگ رسمی برند امکان بازنشرش فراهم خواهد شد. 

4. سرویس های ایمیل
بازاریابی در س��رویس های ایمیل شاید جذاب ترین گزینه برای برندها 
نباش��د، اما تاثیرگذاری خاص خ��ود را دارد. تولید محتوا برای بازاریابی 
ایمیلی اندکی با الگوی رایج در ش��بکه های اجتماعی تفاوت دارد. شما 
در ای��ن بخش باید بس��یار مختصر و با اس��تفاده از المان های بصری با 
مخاطب تان در ارتباط باش��ید. در غیر این صورت امکان جلب نظر وی 

از بین خواهد رفت. 
برخی از برندها برای بازاریابی بهتر در س��رویس های ایمیلی اقدام به 
همکاری تبلیغاتی با آنها می کنند. این گزینه در صورت وضعیت مناسب 
بودجه برند برای ش��ما مناسب خواهد بود. امروزه شمار باالیی از برندها 
اقدام ب��ه بازاریابی ایمیل��ی می کنند. نکته مهم در ای��ن میان ضرورت 
دسترس��ی به فهرس��ت اولیه مخاطب ها برای تولید محتوا و جلب نظر 
آنهاس��ت. در غیر این صورت ش��ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را نخواهید داشت. 

اگر شما ایمیل های اولیه از مخاطب هدف را نداشته باشید، باید نسبت 
به تهی��ه آن اقدام نمایید. اغلب برندها برای تهیه فهرس��ت ایمیل های 
اولی��ه اقدام به دعوت از مخاطب هدف برای عضویت در خبرنامه ش��ان 
می کنند. این ش��یوع قدیمی ترین و در عین حال تاثیرگذارترین ش��یوه 

برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. 
برخی از برندها پس از انتش��ار هر پس��ت تازه در فضای آنالین اقدام 
به ارس��ال ایمیل اطالع رس��انی برای مخاطب هدف می کنند. این امر به 
تدریج موجب قرار گرفتن برند ش��ما در فهرس��ت سیاه مخاطب هدف 
خواهد شد بنابراین فقط در مواقع ضروری و مهم اقدام به ارسال ایمیل 
برای مخاطب هدف نمایید. در غیر این صورت شما نیز بدل به برندهای 

کلیشه ای برای مخاطب هدف خواهید شد. 
Design Float .5

وقتی از بازاریابی صحبت می ش��ود، نقش بحث و گفت وگو انکارناپذیر 
اس��ت. پلتفرم Design Float دقیقا چنین نقش��ی برای کارآفرینان 
دارد. شما با ایجاد حساب رسمی در این پلتفرم امکان بحث و گفت وگو 
پیرامون محتوای برندتان را خواهید داش��ت. ام��روزه کاربران پیرامون 
محت��وای برنده��ا و همچنین ماهیت فعالیت آنها پرس��ش های بس��یار 
زیادی دارند بنابراین شما باید به بهترین شکل نسبت به پاسخگویی به 
پرس��ش های آنها اقدام نمایید. نکت��ه مهم اینکه عضویت در این پلتفرم 
رایگان اس��ت بنابراین ش��ما نیازی ب��ه پرداخت هزینه ب��رای تعامل با 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
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ما در این بخش از یک س��ایت مناسب برای بازاریابی و انتشار محتوا 
نام برده ایم. ش��اید در نگاه نخس��ت بازاریابی در س��ایت ها ایده قدیمی 
باش��د. با این حال مدیران سایت Managewp.org ایده جذابی برای 
جلب نظر بازاریاب ها داش��ته اند. این امر ش��امل قرار دادن نظرس��نجی 
برای بازاریاب هاس��ت. به این ترتیب ماهان��ه کمپین های برتر در زمینه 
بازاریابی مشخص و ارائه می ش��ود. اگر شما به شیوه های رایج بازاریابی 
عادت دارید، شاید حضور در این سایت برای شما اندکی عجیب باشد. با 
این حال جایی برای نگرانی نیست. اندکی تمرین و آشنایی با این حوزه 
امکان بازاریابی و تاثیرگذاری برای مخاطب هدف را افزایش خواهد داد. 
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این پلتفرم به تازگی ش��روع به کار کرده اس��ت بنابراین عدم آشنایی 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا با آن طبیعی خواهد ب��ود. پلتفرم Dzone در 
زمینه ارائه خدمات جانبی برای ارزیابی محصوالت مختلف فعالیت دارد. 
تولید محتوا در این پلتفرم برای تمام برندها رایگان اس��ت بنابراین شما 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف برای فروش بهتر را خواهید 
داشت. این امر نیازمند دانش و اطالعات بسیار زیادی در حوزه بازاریابی 
یا کار با س��ایت های آنالین نیست. مزیت اصلی Dzone رابط کاربری 

ساده و امکان بارگذاری سریع محتواست.
8. توییتر

توییت��ر یکی از ش��بکه های اجتماع��ی قدیمی و پرطرف��دار در میان 

کاربران اس��ت. امروزه اغلب شبکه های اجتماعی بین مخاطب بزرگسال 
و نس��ل جوان تقسیم شده اس��ت. این امر در نگاه نخست توییتر را نیز 
به چنین مش��کلی دچار می س��ازد، اما نکته جالب تفاوت فضای توییتر 
اس��ت. امروزه هر دو کاربران میانسال و جوان در توییتر عضویت دارند. 
همین نکته توییتر را بدل به گزینه ای جذاب برای تولید محتوا و انتشار 
کرده است. بسیاری از برندها به صورت سنتی در توییتر عضویت دارند. 
نکته مه��م در این میان ایجاد تغییر در ش��یوه بازاریابی در این پلتفرم 
است. توییتر در طول سال های اخیر تحوالت بسیار زیادی داشته است. 
همین امر بازاریابی در آن را بدل به چالشی هیجان انگیز کرده است. اگر 
ش��ما تجربه چندانی در زمینه بازاریاب��ی در توییتر ندارید، باید حتما با 
برخی از بازاریاب های حرفه ای مشورت نمایید. دلیل این امر تاثیر بسیار 
منفی شکس��ت در زمینه بازاریابی اس��ت. اگر کمپین شما در توییتر با 
ناکامی همراه ش��ود، ت��ا مدت ها نام برندتان با شکس��ت در این پلتفرم 
همراه خواهد بود. همچنین کاربران نیز واکنش مناس��بی نسبت به شما 

نشان نخواهند داد. 
9. بخش چت توییتر

بخ��ش چت یک��ی از امکانات جذاب در توییتر محس��وب می ش��ود. 
بس��یاری از برندها برای جلب نظ��ر مخاطب هدف و حتی ارائه خدمات 
جانبی به آنها از این بخش اس��تفاده می کنند. ش��ما ب��رای بازاریابی از 
طریق بخش چت توییتر نیاز به استفاده از کارشناسان متعدد ندارید. در 
عوض راه اندازی بخش بازاریابی هوشمند پاسخگوی بسیاری از نیازهای 
ش��ما خواهد بود. این امر به طور مش��خص شامل بازاریابی با استفاده از 
هوش مصنوعی اس��ت بنابراین شما باید نس��بت به حضور با استفاده از 

فناوری هوش مصنوعی در این فضا اقدام نمایید. 
10. صفحات شخصی و تجاری در فیس بوک

فیس بوک قدیمی ترین شبکه اجتماعی فعال در دنیا محسوب می شود. 
این پلتفرم با داش��تن تعداد بی ش��ماری کاربر فعال ب��دل به گزینه ای 
جذاب برای برندها شده است. شما در فیس بوک با امکانات گسترده ای 
برای تولید محتوا مواجه هس��تید. دلیل این امر گزینه های متنوع برای 
ایجاد صفحه، اکانت شخصی، تجاری یا حتی گروه های کاری است. شما 
باید براس��اس نیاز برندتان اقدام به تاسیس یکی از این گزینه ها نمایید. 
توصیه ما در این بخش اس��تفاده از صفحات ش��خصی و تجاری اس��ت. 
صفحات شخصی برای برندسازی شخصی مناسب است. این امر امکانات 
بازاریابی جذابی در اختیار افراد قرار می دهد. وقتی ش��ما در تالش برای 
به اشتراک گذاری محتوای بازاریابی مربوط به برند شخصی تان هستید، 
تاکید بر روی هویت ش��خصی برندتان اهمیت ویژه ای خواهد داش��ت. 
فیس بوک با برجسته س��ازی هویت ش��خصی برندها کمک ش��ایانی به 
فرآین��د بازاریابی آنها می کند. این ام��ر درخصوص برندهای عادی نیز 

شامل ارائه گزینه های همکاری تبلیغاتی متعدد است. 
امروزه بس��یاری از برندها در واتس اپ و اینستاگرام نیز حضور دارند. 
نکته جالب در مورد این دو پلتفرم مدیریت شان از سوی فیس بوک است 
بنابراین ش��ما در عمل نیازمند اساس صفحه رسمی در فیس بوک برای 

مدیریت هرچه بهتر اکانت رسمی برندتان خواهید بود. 
11. کوئرا

کوئرا یکی از س��ایت های مشهور در زمینه پاسخگویی به پرسش های 
متعدد کاربران اس��ت. امروزه یکی از کاربردهای اساس��ی فضای آنالین 
مربوط به پاس��خگویی به پرس��ش های کاربران است. اگر شما اطالعات 
جذاب��ی در ای��ن م��ورد دارید، باید هرچه س��ریع تر نس��بت ب��ه یافتن 
پرس��ش های مرب��وط به برندتان در کوئرا و پاس��خگویی ب��ه آنها اقدام 
نمایید. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای فرآیند بازاریابی شما خواهد 
داشت. برخی از برندها به طور سنتی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به شیوه های سنتی هستند. نکته مهم در این میان تغییر 
الگوی رایج بازاریابی اس��ت بنابراین شما باید هماهنگی هرچه بیشتری 
با این فرآیند از خود نش��ان دهید. در غیر این صورت به زودی از جهان 

مسلط بازاریابی در جهان عقب خواهید ماند. 
12. فلیپبورد

فلیپبورد یکی از پلتفرم های ساده و جذاب برای دسترسی کاربران به 
تازه ترین اخبار و محتوای مربوط به وقایع مختلف اس��ت. این امر شامل 
حوزه کس��ب و کار نیز می ش��ود بنابراین اگر ش��ما توانایی باالیی برای 
روایت اتفاقات مهم در کسب و کارتان دارید، باید اقدام به انتشار محتوا 
در این فضا نمایید. امروزه بسیاری از برندها برای بازاریابی در فلیپبورد 
بودجه های قاب��ل توجهی اختصاص می دهند. نکت��ه مهم در این میان 
عدم نیاز به پرداخت هزینه برای عضویت در این س��امانه اس��ت. با این 
حساب شما نیازی برای صرف هزینه باال در این پلتفرم نخواهید داشت. 
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س��ایت Business۲Community یک��ی از س��ایت های قدیمی 
و ج��ذاب برای فعالیت بازاریابی برندهاس��ت. این س��ایت پر از محتوای 
تخصص��ی و راهنمایی های ارزنده برای مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری 
از مش��تریان ب��رای آگاهی از وضعیت برندها و خری��د محصوالت اقدام 
به اس��تفاده از مقاالت راهنمایی این س��ایت می کنند بنابراین شما نیز 
باید توجه ویژه ای به آن داش��ته باش��ید. امروزه بسیاری از برندها برای 
بازاریاب��ی بهتر در این پلتفرم حضور دارند. تولید محتوا در این س��ایت 
درس��ت مانند تولید محتوای متنی و مقاله برای وب س��ایت رسمی تان 
اس��ت. مهم ترین آپدیت ای��ن پلتفرم رونمایی از گزین��ه تولید محتوای 
ویدئویی است. این امر با توجه به افزایش تقاضا برای بازاریابی ویدئویی 
در این پلتفرم روی داده اس��ت بنابراین ش��ما امکان بارگذاری محتوای 
ویدئوی��ی در ای��ن س��ایت را نیز خواهید داش��ت. این گزین��ه به نوعی 
مزیت اصلی Business۲Community محس��وب می شود. بسیاری 
از س��ایت های ع��ادی در عمل همچنان اقدام به پش��تیبانی از محتوای 
متن��ی می کنند. این جهت گیری با توجه به افزایش تمایل کاربران برای 

تماشای محتوای ویدئویی موجب کاهش بازدید آنها می شود. 
14. لیستی

لیس��تی یک اپ ساده برای تعامل میان برندها و مخاطب هدف است. 
اگر ش��ما نسبت به جلب نظر مخاطب هدف دارای گوشی های هوشمند 
حساس هس��تید، عضویت در این برنامه ضروری خواهد بود. این برنامه 
ب��رای کاربران IOS فعال اس��ت بنابراین خبری از دسترس��ی به دامنه 
کاربران اندروید نخواهد بود، با این حال مدیران اصلی لیستی قول تولید 
نسخه اندروید آن را نیز داده اند. با این حساب شما امکان تولید محتوای 

متنی و ویدئویی برای مخاطب هدف در این برنامه را خواهید داشت. 
searchenginejournal.com :منبع

اهمیت باشگاه مشتریان در مدیریت بازار
اگ��ر ب��ه رفتارهای طرفداران بس��یاری از س��تاره های س��ینما یا 
ورزشکاران یا تیم های ورزش��ی توجه کرده باشید متوجه می شوید 
که طرفداران این افراد یا تیم ها به شدت به آنها عالقه دارند و سعی 

می کنند افراد دیگر را نیز با نظر و احساسات خود همسو کنند.
یعن��ی آنها از هر فرصتی برای تبلیغ یا تعریف راجع به افراد مورد 
عالقه خود اس��تفاده می کنن��د و از اینکه بتوانند نظر مثبت دیگران 
را نیز جلب کنند احس��اس خوشایندی به دست می آورند. می توان 
احساس تعلق داشتن را در تمامی افرادی که به یک چیز عالقه مند 
بوده یا از طرفداران تیم های ورزش��ی یا س��تاره های سینما هستند 

مشاهده کرد.
افراد تأثیرگذار یا اینفلوئنس��رها س��عی می کنند با واکنش های به 
موقع و مناسبی که به احساسات طرفداران خود نشان می دهند آنها 
را ب��رای خود حفظ کرده و همچنان از طرف��داری آنها به نفع خود 
استفاده کنند. در واقع با این کار یک ارتباط دو سویه بین طرفداران 
و ای��ن افراد یا ای��ن تیم ها به وجود می آید. همی��ن ارتباط دوطرفه 
موجب پایداری احساسات مثبت و عالقه مندی های افراد و تیم ها یا 

اینفلوئنسرها به یکدیگر می شود.
براساس تجربیات مش��اوره بازاریابی، کسب و کارها در چند سال 
اخیر به این موض��وع توجه خاصی معطوف کرده اند و به این نتیجه 
رسیده اند که این روش در کسب و کار نیز می تواند بسیار تأثیرگذار 
باش��د و موقعی��ت آنها را در میان مش��تریان حفظ کن��د. به همین 
دلیل س��عی کرده اند ب��رای برقراری چنین ارتباط دوس��ویه ای بین 
مش��تریان و طرفداران خود با ش��رکت یا برندشان اقدام به تشکیل 

باشگاه مشتریان کنند.
از اپراتورهای تلفن همراه تا بانک ها و موسس��ات و مراکز مختلف 
ش��روع به تأسیس باشگاه مش��تریان کردند. با این اقدام، مشتریان 
قدیم��ی و مش��تریانی که به آنها وف��ادار هس��تند را دور هم جمع 
کرده و س��عی می کنند در مواقع مختلف مزایایی برای آنها در نظر 
بگیرند. علت اصلی این کار این است که به مجموعه ای از مشتریان 
وفادار و قدیمی خود بتوانند به سرعت دسترسی داشته باشند و در 
برنامه ریزی های بازاریابی یا س��ایر اقدامات خود اطالعات دقیقی از 

مشتریان داشته باشند.
ع��الوه بر این، اگر به صورت پراکن��ده و جداگانه اقدام به این کار 
کنند نتیجه مطلوبی به دس��ت نخواهد آمد، چراکه اقدامات پراکنده 
آنه��ا را نمی توان��د در ارتباط موثر با مش��تریان واقعی و شناس��ایی 

مشتریان وفادار موفق سازد.
با تشکیل باش��گاه مش��تریان می توانید در هر فرصت مناسبی از 
مشتریان وفادار خود قدردانی کنید  و امتیازات ویژه ای را برای آنها 
در نظر بگیرید. مطمئن باش��ید این باش��گاه شما را به مشتریان تان 
نزدیک تر می کند و در عین حال می توانید به صورت کاماًل منسجم 
به مشتریانی که نسبت به شما وفادار هستند خدمات ویژه و منحصر 
به فردی ارائه دهید. حتی در این باش��گاه شما می توانید افرادی که 
به صورت بالقوه جزو مش��تریان ش��ما هستند را شناسایی کرده و با 
دادن امتی��ازات ویژه آنها را نس��بت به کس��ب و کار یا محصول تان 

وفادار سازید.
اگر در کسب و کار خود به فکر پیدا کردن مشتریان وفادار و حفظ 
ارتباط با آنها هس��تید با یک برنامه ریزی درس��ت و حس��اب شده و 
بررسی تمامی جوانب و مزایا و امکاناتی که می توانید در اختیار آنها 
قرار دهید اقدام به تش��کیل باشگاه مش��تریان کنید. همچنین بهتر 
است در طراحی سایتی که قرار است برای باشگاه مشتریان در نظر 
بگیرید تمامی مولفه های مهم از جمله جذابیت، راحتی و س��هولت 
در اس��تفاده و متناسب برای نرم افزارها و سیستم های عامل مختلف 
را در نظر بگیرید تا در هر لحظه بتوانید به مشتریان خود دسترسی 
داش��ته باش��ید. در مقاالت بع��دی درخصوص مزای��ا و کاربردها و 

چارچوب های باشگاه مشتریان بیشتر صحبت خواهیم کرد.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی پلتفرم های مناسب برای بازاریابی 

محتوای بازاریابی برندمان را کجا بارگذاری کنیم؟

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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چالش خستگی برای کارآفرینان چندکاره

فعالی��ت در دنی��ای کس��ب و کار همیش��ه راحت نیس��ت. اغلب 
کارآفرین��ان در عم��ل ب��رای مدیریت ش��رایط نیاز ب��ه فعالیت در 
حوزه های مختلف دارند. این امر برای کارآفرینان مس��تقل شدیدتر 
اس��ت. اگر ش��ما به تازگی برندتان را تاس��یس کرده اید، به احتمال 
زی��ادی در اغلب حوزه ها به تنهایی مش��غول فعالیت هس��تید. این 
امر ش��امل مدیریت کلی کسب و کار، رسیدگی به بخش بازاریابی و 
همچنین پشتیبانی امور مشتریان است. اغلب کارآفرینان در چنین 
ش��رایطی با خستگی و ناامیدی زیادی مواجه می شوند بنابراین باید 
به دنبال راهکارهایی برای رفع خس��تگی باشند. در غیر این صورت 
به س��رعت کیفیت کاری و توانایی ش��ان ب��رای مدیریت حوزه های 
مختل��ف کاهش خواهد یافت. در ادامه برخی از مهم ترین تکنیک ها 
برای رفع خس��تگی ناش��ی از مدیریت چند کار در حوزه کارآفرینی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
برنامه ریزی دقیق

مدیری��ت کاره��ای متعدد ب��دون برنامه ریزی دقی��ق امکان پذیر 
نیس��ت. این امر در حوزه کارآفرینی اهمیت بسیار زیادی دارد. شما 
باید همیش��ه نس��بت به برنامه ریزی دقیق برای رس��یدگی به تمام 
کارهای در دس��ترس اق��دام نمایید. در غیر این صورت همیش��ه با 
فق��دان زمان کافی ب��رای مدیریت امور مواجه خواهید ش��د. وقتی 
م��ا زمان کم می آوریم، اغلب روحیه م��ان را خواهیم باخت بنابراین 
ش��ما باید همیش��ه در تالش برای بهبود وضعیت کسب و کارتان با 

برنامه ریزی دقیق باشید. 
اگر در زمینه برنامه ریزی برای مدیریت کسب و کار مشکل دارید، 
اس��تفاده از اپ های س��اده و رایگان برنامه ریزی ایده جذابی خواهد 
بود. در صورت ادامه مش��کالت، مشاوره با برخی از مربی های کسب 
و کار باید در دس��تور کار ش��ما قرار گیرد. وقتی شما برای ماه های 
متمادی با شکس��ت در برنامه ریزی مواجه می ش��وید، باید اقدام به 

بررسی دقیق تر وضعیت نمایید. 
ایجاد مرز مشخص میان زندگی حرفه ای و شخصی

اغلب کارآفرینان مس��ائل کاری را وارد زندگی شخصی می کنند. 
این امر فضای زندگی ش��خصی آنها را به شدت نگران کننده خواهد 
کرد. ش��ما در طول روز نیاز به رس��یدگی به زندگی شخصی تان نیز 
دارید. کمتر کارآفرینی با وضعیت زندگی ش��خصی نامساعد توانایی 
جل��ب نظر مخاطب ه��دف را خواهد داش��ت. اگر ش��ما در زمینه 
مدیریت کس��ب و کار زمان کم می آورید، باید ساعت های بیشتری 
را به کار اختصاص دهید، اما ادغام زندگی حرفه ای و شخصی هرگز 

ایده مناسبی نیست. 
رس��یدگی به زندگی شخصی نیازمند دس��ت کم شش ساعت در 
طول روز است. شاید ش��ما امکان کاهش این زمان به چهار ساعت 
را داشته باشید، اما نکته مهم اختصاص تمام آن به مسائل شخصی 
اس��ت. اعضای خانواده نباید درگیر مش��کالت کاری ش��ما ش��وند. 
بنابراین ایجاد مرزهای مش��خص میان وضعیت حرفه ای و شخصی 

ضروری خواهد بود. 
ایجاد روندهای مشخص

رسیدگی به برخی از کارها با استفاده از روندهای مشخص بسیار 
س��اده خواهد بود. امروزه اغلب کارآفرینان ب��رای مدیریت کارهای 
متعدد نیاز به تکنیک های مش��خص دارند. این امر ش��امل ایجاد یا 
اخذ روندهای مش��خص برای مدیریت س��اده تر امور است. بهترین 
نمون��ه در این میان اس��تفاده از نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی 
برای مدیریت پشتیبانی از مشتریان است. این امر مدت زمان مورد 
نیاز برای رس��یدگی به خدمات مشتریان را به شدت کاهش خواهد 

داد. 
استراحت کردن در شبانه روز

برخی از کارآفرینان به طور یکپارچه در تالش برای فعالیت کاری 
هس��تند. این امر ایده مناس��بی برای بهبود وضعیت کس��ب و کار 
نیست. بدن و قوای ذهنی انسان محدودیت خاصی دارد. شما هرگز 
توانایی کار مانند یک ماشین یا روبات را ندارید بنابراین باید نسبت 
به اختصاص زمان مناس��ب برای استراحت شخصی اقدام کنید. در 
غیر این صورت به سرعت توانایی و انگیزه تان برای فعالیت در دنیای 

کسب و کار را از دست می دهید. 
entrepreneur.com :منبع
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در اوضاع واح��وال دنیاگیری کرون��ا، ایده پ��ردازی و گردهمایی افراد 
دش��وارتر شده است، اما می توان با برخی ش��یوه ها و اعمال تغییرات از 

ایده افراد جدید استفاده کرد.
در عصر کووید ۱۹، از یک س��و کارمندان دیگر در اتاق های یکس��ان 
کار نمی کنند و از س��وی دیگر به اشتراک گذاری ایده ها با همکاران شان 
نیاز دارند. خوشبختانه حتی درصورت دورکاری هم روش های متعددی 

برای حل بهینه  مسائل وجود دارد.
دسترسی گسترده

وقتی با افراد دیگری برای رس��یدن به راه حلی جدید همکاری می کنید، 
در درجه اول باید از اطالعات یکدیگر اس��تفاده کنید. در چنین وضعیتی، 
توصیف مسئله می تواند سرنخی برای دسترسی به حافظه و بازیابی اطالعات 
مرتبط باش��د. انتخاب افراد شرکت کننده در فرآیند توفان  مغزی هم امری 
مهم اس��ت. قبل از دنیاگیری کرونا، در بسیاری از سازمان ها امکان برپایی 
گردهمایی های گس��ترده به دلیل زمان بندی ها یا موقعیت مکانی متفاوت 
وجود نداش��ت و ازآنجاکه پیش فرض ذهنی بس��یاری از اف��راد حضور در 
جلسات حضوری است، بسیاری از افراد نمی توانستند از راه دور در فرآیند 
ایده پردازی شرکت  کنند. جلسات ترکیبی نیمه حضوری و نیمه آنالین هم 

اغلب اوقات تجربه  مناسبی نیستند.
یک��ی از مزایای کار از راه دور، امکان گردهمایی گروه گس��ترده تری 
از افراد اس��ت؛ البته این کار را باید بادق��ت انجام داد. برای مثال، صرفا 
گردهمایی را با فهرس��تی از افراد دلخواه در جلس��ه  توفان مغزی شروع 
نکنید؛ بلکه به دنبال نقش ها و تخصص های موردنیاز باش��ید و س��پس، 
افراد منطبق با توصیف مس��ئله را پیدا کنید. از همکاران خود بخواهید 
اف��راد مرتبط با تخصص مدنظر را به ش��ما معرف��ی کنند. بد ین ترتیب، 
می توانی��د مطمئن ش��وید گروه تان ترکیبی از س��ابقه ها و تخصص ها و 

دیدگاه های مختلف برای حل مسئله است.
از دشواری های زمان بندی استفاده کنید

در وضعیت دورکاری، به س��ختی می توان زمان مناسبی برای جلسات 

تنظیم کرد؛ به خصوص اگر منطقه  زمانی کارمندان متفاوت باشد. البته 
ب��رای توفان مغزی، کمی آس��ان تر اس��ت؛ زیرا برای ای��ن کار لزوما به 
آماده س��ازی بهترین ایده ها نیازی نیست. طبق نظریه تفکر گروهی، اگر 
افراد به  تنهایی کار کنند، در فرآیند ایده یابی تفکر متفاوتی در مقایس��ه 
 با بقیه خواهند داش��ت، اما وقتی گروهی برای تولید ایده  دورهم جمع 
بش��وند، معموال ش��بیه به هم فکر می کنند و به نتایج همگرا و مشترکی 

خواهند رسید.
فرآین��د توفان مغ��زی را با ایده یابی فردی ش��روع کنید ی��ا از افراد 
بخواهید در گروه های کوچک درباره  احتماالت فکر کنند. تنها مسئله ای 
که باید از آن اجتناب کرد، واگذارنکردن وظایف خود به دیگری اس��ت؛ 
به همین دلیل، باید مطمئن ش��وید تمام افراد از فرصت یکس��انی برای 
مش��ارکت و حل مس��ئله برخوردار هس��تند. برای این کار الزم است از 
گروه های کوچک بخواهید ایده های خود را به سند تبدیل کنند. اعضای 
گروه نیز باید افکار اولیه  خود را برای تان ارس��ال کنند تا قبل از بحث، 

آنها را تجزیه  و تحلیل کنید.
پ��س از مرحله اولیه، راه حل های به دس��ت آمده را جمع و آنها را برای 
تجزیه  بیش��تر به گروه ها ارسال کنید. سندی مشترک از ایده های اولیه 
بس��ازید که تمام افراد بتوانند آن را ویرایش کنند و از آنها دعوت کنید 
طرح های پیش��نهادی اولیه را گس��ترش دهند. پ��س از مرور مجموعه  
ایده ها، ممکن اس��ت از ش��خصی ک��ه در گروه حضور ن��دارد، ایده ها و 
طرح های مناس��بی ببینید. یک��ی از مزایای ای��ن روش در طول زمان، 
فراهم ک��ردن امکان مش��ارکت ب��ا افراد جدیدی اس��ت ک��ه می توانند 
دیدگاه های ارزش��مندی برای حل مس��ائل ارائه دهند. سپس می توانید 
کل گروه را در زمانی مناس��ب گرده��م بیاورید تا درباره  بهترین ایده ها 

بحث کنید و روی ایده ها به توافق برسید.
روی یک مسئله تمرکز کنید

طبق بسیاری از پژوهش ها، هرچه از نظر زمانی یا فضایی یا اجتماعی 
از چی��زی فاصله بگیرید، دیدگاه انتزاعی ت��ری به آن پیدا خواهید کرد. 

به ای��ن ذهنیت نظریه  دگرتعبی��ری گفته می ش��ود. در کار از راه دور، 
وقتی از نظر فیزیکی با مجموعه مش��کالت فاصله داشته باشید، دیدگاه 

انتزاعی تری به آنها پیدا می کنید.
ش��اید دیدگاه انتزاعی از نگاه اول مطلوب به  نظر برس��د. اگر کار را با 
دیدی کلی از مس��ئله آغاز کنید، می توانید نکات بیشتری به یاد بیاورید. 
انتزاع می تواند به مقایس��ه ها و دیدگاه های بهتر منجر ش��ود، اما در این 
روش، ممکن اس��ت هرچه بیشتر از واقعیت دور شوید، احتمال شکست 
تان هم بیش��تر ش��ود؛ به همین دلیل، ایده پردازی برای برخی افراد کار 

دشواری است.
گروهی از اس��تادان دانش��گاه تگزاس برای برنامه ریزی ترم آینده در 
وضعیت دنیاگیری کووید ۱۹، به دیدگاه هایی درباره  توفان مغزی از راه 
دور رس��یده اند. در هفته های گذش��ته، آنها به سناریویی مشخص برای 
ترکی��ب کالس های حض��وری و آنالین و نیز معیارهای��ی مثل حداکثر 
اش��غال کالس ها و اس��تفاده از ماس��ک های پارچه ای ب��رای کارکنان و 

دانشجویان و کارمندان دیگر دست یافته اند.
ه��ر هفته بیش از ۲50 نفر درباره  س��ناریو یادش��ده نظر می دهند و 
به مش��کالت احتمالی آن اش��اره می کنند بنابراین، تعجب آور نیس��ت 
اگر س��ناریو آموزشی دانش��گاه با تغییراتی همراه شود. ازآنجاکه سناریو 
دانشگاه تعریف شده و مشخص است، افراد به مشکالت احتمالی آن فکر 
می کنند. برای مثال، یکی از مش��کالت یافتن فضا برای دانشجویانی بود 
که پس از کالس های حضوری، کالس آنالین داش��تند. این دانشجویان 

برای کالس های آنالین باید کجا می نشستند؟
در فرآین��د طراحی تکراری، اش��خاص باید از همان ابتدا تجربه  کار با 
اجزای طرح را به دس��ت بیاورند. اگر ش��خصی مهم بر تصمیم ها و طرح 
اولیه پافشاری کند، اعضای گروه به مشارکت بی میل می شوند اما وقتی 
افراد از همان ابتدا اعمال تغییراتی در طرح را شاهد باشند، می توانند به 

آن متعهد بمانند و برای بهبودش تالش کنند.
HBR/zoomit :منبع

وی��روس کرون��ا فعال میهمان جه��ان خواهد بود و ب��ه همین ترتیب 
ش��رایط دورکاری و جلس��ات آنالین همچنان ادامه خواهد داشت. حاال 
دیگر اپلیکیش��ن هایی مانند اس��کایپ و زوم بس��تر اصلی مالقات های 
آنالین و جلسات مهم اداری هستند، ولی شاید همیشه این سبک برای 

تمام طرفین جذابیت کافی نداشته باشد.
مدیران شرکت ها الزم است محیطی را در جلسات آنالین فراهم کنند 
ک��ه در واقع قابلیت تعامل دوطرفه در آن وجود داش��ته باش��د و البته 
زمان��ی که صرف این اتفاق می ش��ود معنا و مفهوم��ی خاص برای همه 
داش��ته باشد بنابراین الزم اس��ت ۱0 نکته مهم را رعایت و تمرین کرد 
ت��ا بتوان نظر همه اف��راد از جمله مدیران و کارمندان را برای حضور در 

جلسه آنالینی کارا و مفید جلب نمود.
سواالت را برای آخر جلسه نگذارید

مدام در جریان جلس��ه آنالین از حضار بخواهید سواالت خودشان را 
بپرسند. هدف اصلی از این دست مالقات ها این است که راهی دوطرفه 
برای برقراری ارتباط فراهم باش��د. خودتان را جای مخاطبان گذاش��ته 
و تفک��ر کنید در هر لحظه چگونه دوس��ت دارید در مباحث مش��ارکت 

داشته باشید.
نظرات و بازخوردها را بگیرید

قبل از آنکه بحثی به اتمام برس��د س��عی کنید از سایر افراد بخواهید 
س��واالتی بپرس��ند، مثال هایی بزنند یا در مورد موضوعاتی مشابه نظر و 
بازخورد خودش��ان را اعالم کنند. این ترفند به شما اجازه می دهد پیام 
خود را بهتر به تمام حضار برس��انید و همچنین س��واالتی خاص را در 

میان مکالمات خود ادغام کنید.
از نظرسنجی الکترونیکی استفاده کنید

چند سوال چند گزینه ای را به جلسات خود اضافه کنید. این موضوع 
به نوعی مش��ارکت تمام افراد را موجب ش��ده و در عین حال بازخورد 

هر کدام ش��ان را هم نشان می دهد. س��عی کنید سواالتی مناسب طرح 
کرده و از قبل آمادگی پیاده س��ازی آن در جریان مباحثات و جلس��ات 

را داشته باشید.
از مزایای اپلیکیشن های جلسه بهره ببرید

در م��ورد پلتفرمی که از آن برای برگزاری جلس��ات آنالین اس��تفاده 
می کنی��د آموزش های��ی در اختیار افراد قرار دهید، چرا که ش��اید همه 
با آن اپلیکیش��ن آشنا نباشد. سعی کنید از مزایای استفاده از آن بستر 
مطلع بوده و آنها را به مخاطبان ارائه کنید تا بتوانند در جریان مکالمه 
مش��ارکت فنی داش��ته باش��ند و مثال در مواقع لزوم خودشان را نشان 

دهند.
زمان را برای مشارکت دیگران مدیریت کنید

اگر ۲0 دقیقه زمان برای جلس��ه آنالین لحاظ کرده اید، سعی داشته 
باش��ید حداقل نیمی از آن را به س��واالت و مباحثه بین افراد اختصاص 
دهید. اگر تمام زمان جلسه را صحبت کنید و در نهایت فرصت کوتاهی 
ب��رای ج��واب دادن به س��واالت اختصاص دهید، جلس��ه فایده خاصی 

نخواهد داشت. تعامل مهم ترین نکته کلیدی جلسات آنالین است.
از بیان عبارت »کسی سوالی دارد؟« خودداری نمایید

س��عی کنید معموال در مکالمه خود س��واالتی دقی��ق و با موضوعاتی 
مش��خص بپرس��ید. گفت و گوی مداوم بدون اینکه چیزی از سایر افراد 
بشنوید و در نهایت بپرسید »کسی سوالی دارد؟« هیچ فایده ای نخواهد 
داش��ت. از حضار در مورد بزرگ ترین دغدغه های شان بپرسید یا از آنها 

بخواهید که چگونه می توانید بهتر به آنها کنید.
قبل از شروع جلسه آمادگی داشته باشید

معموال بیشتر جلسات با آماده س��ازی اسالیدهای پاورپوینت طوالنی 
و متون رسمی ش��روع می شوند. این رویه را باید برعکس انجام داد، در 
واقع اول پیش بینی کنید ممکن اس��ت با توجه به موضوع چه سواالتی 

پی��ش بیاید و برای آنها جوابی آماده داش��ته باش��ید، به خصوص برای 
س��واالت چالش برانگیز و س��خت. گاهی بهتر است هر کدام از افراد را با 
محول کردن برخی مطالعات یا تحقیقات، به مشارکت بهتر در جلسات 

تشویق نمایید.
اجازه ندهید بحث متوقف شود

س��عی کنید تا جای ممکن اج��ازه ندهید مش��ارکت و مباحثه تمام 
افراد متوقف ش��ود. ش��اید گاهی اوقات فردی سواالتی متوالی بپرسد یا 
پاسخی مشروح برای درخواست هایش داشته باشد. در این شرایط به او 
وعده دهید در انتهای جلس��ه یا نهایت یک یا دو روز دیگر در جلسه ای 
خصوص��ی تمام توضیحات را ارائه خواهید داد. مش��ارکت در جلس��ات 

آنالین باید همه جانبه باشد، نه محصور به دو یا چند نفر.
محتوای خود را بشناسید

هیچ چی��زی نمی تواند جایگزین محتوای ش��ما باش��د. اگر کامل به 
موضوع مطرح ش��ده اش��راف داشته باش��ید و بدانید از چه می خواهید 
حرف بزنید، توقف موقتی در میان مباحثات و پاسخ دادن به سواالت و 
دخیل کردن بیشتر افراد آسان تر خواهد بود. هرگز از یک متن از پیش 
تعیین ش��ده پیروی نکنید، چراکه به سرعت جذابیت مباحثه و جلسه از 

بین می رود و تمایل افراد برای مشارکت نابود می شود.
هیچ جلسه خوبی با طرح یک سوال پایان نمی یابد

جلس��ات آنالین را با پرسش و پاسخ جمع بندی نکنید. آخرین سوالی 
که می پرس��ید ش��اید خیلی مهم نباش��د. بهتر اس��ت هر گردهمایی با 
رس��اندن دو یا چند پیام که الزم اس��ت همه به خاطر بسپارند به اتمام 
برسد، نه سواالتی نامأنوس. شاید هم در شرایط دشوار کنونی و قرنطینه 
جمالتی الهام بخش و امیدوارکننده بتواند کمک ش��ایانی به روحیه تیم 

و مشارکت بهتر در امور بکند.
FastCompany/digiato :منبع
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: با خرید دو دســتگاه دیزل ژانراتور، برق اضطراری 
ایستگاه پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره دو آبرسانی 
به فریدونشــهر، تامین شد. هاشــم امینی بیان کرد: با برداشت 
72 لیتر آب در ثانیه از چشــمه لنگان از طریق 28کیلومتر خط 
انتقال و با استفاده از ۳ ایستگاه پمپاژ، آب آشامیدنی فریدون شهر 
و روســتاهای مجاور آن تأمین می شــود و  با برداشت بیش از 
600 لیتر درثانیه از چشــمه لنگان بخشی از آب رودخانه زاینده 
رود تامیــن می گردد. وی تجهیز چشــمه لنگان را به مولد برق 
اضطراری ضروری دانست و بیان داشت: چشمه لنگان تنها منبع 
تامین کننده آب شرب بیش از 26 هزار نفر جمعیت شهرستان 
فریدونشهر می باشد، این در حالیست که این  شهرستان واقع در 
زاگرس مرکزی، دارای آب و هوایی ســرد و برفی است، بطوریکه 
حداقل 8 ماه در ســال شــاهد بارش باران و برف می باشــیم و 

کوهستانی بودن این منطقه رفع هر گونه حادثه را در زمان بارش 
سنگین برف،  بسیار دشوار می کند و براین اساس تامین پایدار 
برق چشــمه لنگان بســیار ضروری به نظر می رسد. مدیرعامل 
شــرکت آبفا استان اصفهان به قطع شدن برق تاسیسات چشمه 

لنگان در ســال 90 اشــاره کرد و تصریح نمود: در ســال 90 به 
دنبال بارش شدید برف، برق تاسیسات چشمه لنگان قطع شد و 
در نتیجه ی آن آب شــرب  فریدونشهر به مدت یک هفته قطع 
گردید که این امر مشکالتی برای مردم و مراکز درمانی و خدماتی 
ایجاد نمود. مهندس هاشم امینی شبکه توزیع آب فریدونشهر و 
برف انبار را 120 کیلومتر اعالم کرد و اظهارداشت: 296  کیلومتر 
طول خطوط انتقال و شبکه توزیع روستاها در این شهرستان می 
باشد و برای کاهش هدر رفت2۳ درصدی آب در این منطقه، نیاز 
به اصالح شبکه فرسوده آب است. الزم به توضیح است که چشمه 
لنگان به عنوان یکی از منابع تامین کننده زاینده رود، چشــمه 
ای دائمی و پر آب، در 17 کیلومتری جنوب غربی فریدونشــهر 
در غرب اســتان اصفهان است که آب آن توسط تونل به دره ای 
در ورودی شهر فریدونشهر هدایت شــده و مسیری حدودا 40 

کیلومتری را تا الحاق به زاینده رود می پیماید.   

قم - خبرنگار فرصــت امروز: مدیرکل ارتباطــات و امور 
بین الملل شــهرداری قم از اختصاص 120 ابرســازه تبلیغاتی در 
ســطح شهر برای تعظیم شعائر حسینی در ایام محرم امسال خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم، مهدی کالنترزاده در 
نشست رسانه ای شــهرداری قم که برای تشریح اقدامات گسترده 
مدیریت شــهری در ایام عزاداری محرم و صفر برگزار شد با اشاره 
به ممنوعیت تبلیغات محیطی هیات های مذهبی در ســطح شهر 
طبق دســتورالعمل های ملی، اظهار داشــت: طبق روال سالهای 
گذشــته اگر یک هیات بخواهد بنری در ســطح شــهر بزند باید 
به صورت غیرحضوری اقدام کند اما امســال دســتورالعمل این 
اســت که این تبلیغات صورت نگیرد. مدیــرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری قم افزود: هیات ها مجاز هستند که سردر و 
در محل برگزاری مراســم با طرح هایی که مدنظر خودشان هست 
تبلیغات محیطی داشته باشــند اما در سطح شهر سازه تبلیغاتی 

برای اطالع رســانی مکان و زمان برگزاری هیات نخواهیم داشت. 
کالنترزاده ادامه داد: نهایتا دو آویز ســه در یک و نیم متر برای هر 
هیات مجوز داده می شود تا کلیات شکل برگزاری و محدودیت ها 
را اطالع رســانی کنند. وی افزود: هیات ها برای این کار می توانند 

با اداره تبلیغات اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
با شــماره تلفن ۳6104112 هماهنگ باشند. مدیرکل ارتباطات 
و امــور بین الملل شــهرداری قم تاکید کرد: حتمــا هیات ها باید 
مجوز و برچســب نصب سازه ها را دریافت کنند تا با مشکلی برای 
جمع آوری مواجه نشوند. کالنترزاده با اشاره به فرایند انتخاب شعار 
محرم امسال در شــهر قم، گفت: در کمیته تبلیغات ستاد محرم 
شهرداری قم برای شعارها بررسی زیادی صورت گرفت و مطالعاتی 
صورت گرفت که به نتایجی رسیدیم. وی افزود: با توجه به شرایط 
خاص امسال و به دلیل محدودیت حضور در کربال شعار »به تو از 
دور ســالم« را انتخاب کردیم. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری قم با اشــاره به جمع آوری هشت منبع قوی برای این 
شعار، خاطرنشان کرد: این شعار در روایات ما منابع بسیاری دارد 
و از قول ائمه اطهار بســیار نقل شده که از دور به سید الشهدا)ع( 

سالم دهید.

آذربایجان شرقی – فالح: در پی عارضه خونریزی مغزی و فوت 
نابهنگام جاوید خوشابی از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی، اهدای اعضای بدن وی حیات بخش 
چند تن از بیماران نیازمند شد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان 
شرقی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی با اشاره به سجایای اخالقی و حسن عملکرد جاوید خوشابی 
از کارکنان این منطقه، آسمانی شدن بسیجی نمونه، انسان وارسته 
و خادم بی ادعا را که همیشــه در خدمتگزاری به مردم و امور خیر 
پیش قدم و فعال بود تســلیت گفت و افزود: این انســان شریف در 
مماتش نیز با اهدای اعضای بدنش اسباب خیر و حیات بخش چند 
تن از بیماران نیازمند گردید که ان شــاء اهلل توشه جهان آخرتش 
خواهد گردید. علی روح اللهی اضافه کرد: مرحوم جاوید خوشــابی 
از ســال 1۳82 در شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

آذربایجان شرقی اشتغال داشت که به اذعان مسئوالن و همکارانش 
انسانی فداکار، ایثارگر و عاشق بود و خدمتگزاری، وظیفه شناسی و 
مسئولیت پذیری از خصوصیات بارز وی بود. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با بیان اینکه دنیا محل 

گذر است و باید مراقب هم باشیم، اظهار کرد: این همکار سفرکرده 
در سن 40 سالگی در 9 مرداد 99 بعلت عارضه خونریزی مغزی در 
یکی از بیمارســتانهای تبریز بستری شد و علیرغم اقدامات درمانی 
اولیه و تخصصی به درمانها جواب نداده و دچار مرگ مغزی گردید. 
خانواده وی در اقدامی خداپســندانه و انسانی رضایت خود را جهت 
اهدای اعضای بدن عزیز از دســت رفته اعالم نمودند. مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی ضمن عرض 
تسلیت و همدردی با خانواده بزرگوار جاوید خوشابی و تشکر از اقدام 
شایسته و ایثار خداپسندانه آنان یادآور شد: کبد مرحوم خوشابی به 
پســری 19 ساله که از 8 سالگی از بیماری نارسائی کبدی رنج می 
برد اهدا و در مرکز امام رضا )ع( تبریز عمل پیوند با موفقیت انجام 
شــد و قلب و عروق این عزیز نیز برای پیوند به بیماران نیازمند به 

تهران منتقل شد.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با فرارسیدن روز ملي 
حمایت از صنایع کوچک و متوســط سرپرست شرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان مرکزي و معاونین و مدیران این شــرکت از برخي 
واحدهاي تولید بازدید نمودند . به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شــهرکهای صنعتی استان مرکزی همزمان با فرارسیدن 21 مرداد 
روز ملي حمایت از صنایع کوچک ، سرپرســت و معاونین ومدیران 
این شرکت  با حضور در برخي واحدهاي تولیدی مستقر در  شهرك 
صنعتي خیرآباد از نزدیک در جریان تنوع تولید و مشکالت صنایع 
مستقر در این شهرك قرار گرفتند و با اهداء لوح از آنان تقدیر بعمل 
آمد. سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در حاشیه 
این بازدید گفت: در شرایط کنوني  و در سالي که به نام جهش تولید 
نام گذاري شــده است رفع موانع تولید و حمایت از صنایع کوچک 
و متوســط و ایجاد شرایط مناسب جهت تولید ضروري است . وي 

افزد :  بهره گیري از صنایع کوچک و متوســط مي تواند تکیه گاه 
مطمئني براي توسعه اشتغال زایي باشد وبا توسعه صنایع تولیدي در 
بخش هاي مختلف شاهد سطح اشتغال و فعال شدن فضاي کسب 
و کار و توسعه صنعتي خواهیم بود. گفتني است واحد تولیدي زرین 

شیشه مرکزی در شهرك صنعتی خیر آباد اراك که بمناسبت روز 
حمایت از صنایع کوچک بازدید شد شیشه های سکوریت ، لمینت 
و دکوراتیو   به کانادا ، قطر، عمان ، عراق و افغانستان صادر مي کند 
این  واحد تولیدي تولید حدود50 نفر نیروی ماهردارد و در ســال 
گذشته بیش از 20 هزار مترمربع انواع شیشه های سکوریت و چند 
الیه ضد گلوله تولید داشته است. شرکت فوالد برق اراك  یکي دیگر 
واحد صنعتي که بازدید شد با تعداد ۳0 نفر نیروی فنی تولید تابلو 
های برق اعم از توزیع ، کنترل ، اتوماسیون ، خازنی و 20کیلو ولت  
و صادرات 50 میلیارد ریالی را دارد واحد تولیدي منســوجات زند 
طب دیگر واحد تولیدي با مســاحت 2000 مترمربع تولید تقریبی 
بیش از 2500  دست  لباس های یک بار مصرف بیمارستانی در روز  
را  دارد و براي 15 نفر بطور مسقتم و ۳0 نفر غیر مستقیم اشتغال 

ایجاد نموده است. 

رشت-مهناز نوبری: سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان بندرانزلی 
از تقویت و رفع کمبود فشار آب منطقه مسکونی کارآموزی در بندرانزلی 
خبر داد ناصر دودانگه سرپرست آبفای بندر انزلی با اعالم این خبر افزود : 
در پی تماس های مکرر همشهریان و مشترکین محترم، این امور با بررسی 
وکارشناسی الزم، اقدام به اتصال خط لوله 110 میلی متری پلی اتیلن به 

خط انتقال ۳15 میلی متری پلی اتیلن درمنطقه کارآموزی، ورودی کوی 
اهلل اکبردرخیابان های 22 بهمن و 15 خرداد نمود که این امر باعث افزایش 
فشار آب و رضایت همشهریان ساکن در مناطق مذکور شد .وی در پایان 
افزود: این عملیات با هزینه ای بالغ بر 80 میلیون ریال از محل اعتبارات 

جاری توسط اکیپ امانی و اتفاقات امور صورت پذیرفت.

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: مدیــر پروژه های 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس به تشــریح پروژه های در دست 
اجرا در این ابرپاالیشگاه پرداخت و گفت: با تکیه بر توان داخلی 
تالش داریم در راستای افزایش اقتدار ایران اسالمی در کمترین 
زمان و صرف حداقل هزینه این پروژه ها را به ســرانجام برسانیم. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، 
»امید صانعــی« اجرای طرح افزایش ظرفیت فازهای ســه گانه 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس را منطبق بر منویات مقام معظم 
رهبری و در راســتای تحقق شــعار جهش تولید دانست و بیان 
کــرد: در بهار 1۳99 در راســتای افزایش تولید بنزین، مقابله با 
تحریم های ظالمانه و همچنین افزایش اقتدار ایران اســالمی در 
منطقه، ظرفیت ذخیره ســازی خوراك پاالیشگاه و فرآورده های 
تولیدی نیز می بایســت متناسب با آن افزایش یابد که به همین 
منظور احداث دو دستگاه مخزن یک میلیون بشکه ای خوراك و 

فرآورده در دستور کار قرار دادیم. وی افزود: طرح افزایش ظرفیت 
واحدهای فرآیندی از دیگر اقدامات مهم ســه ماه نخست سال 
جاری در پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس بوده که افزایش ظرفیت 
خوراك پاالیشگاه را در پی خواهد داشت و در شرایط کنونی گام 
نخست طرح افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های فازهای سه گانه 

برای حصول به ظرفیت 450 هزار بشکه در روز با موفقیت انجام 
پذیرفته که نمونه ای موفق در اجرای اقتصاد مقاومتی و دستیابی 
به جهش تولید است و گام دوم آن نیز تا پایان سال اجرا خواهد 
شــد. مدیر پروژه های شرکت نفت ستاره خلیج فارس اضافه کرد: 
این اقدام به منظور اســتمرار برداشــت از میدان مشترك گازی 
پــارس جنوبی با صرف کمترین هزینه و زمان صورت می پذیرد 
و مــا تالش داریم تا با تکیه بر توان داخلی این پروژه را با صرف 
کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان و بیشترین بازدهی اجرا کنیم. 
وی بیان داشــت: طرح افزایش ظرفیت خط لوله انتقال خوراك 
و ایســتگاه افزایش فشار میان مسیری موسوم به طرح »ایستگاه 
کال« جهــت افزایش ظرفیت خط انتقال میعانات گازی تا 850 
هزار بشکه در روز به پاالیشگاه در حال اجراست و در بهار امسال 
تجهیز کارگاه و بخــش اعظمی از خاك بــرداری جهت اجرای 

فونداسیون این پروژه صورت گرفته است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد :

تامین پایدار برق  ایستگاه های پمپاژ چشمه لنگان در فریدونشهر

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم خبر داد :

ایجاد شور حسینی با 1۲۰ سازه بزرگ تبلیغاتی در شهر

مماتش همچون حیاتش امید آفرین بود

اهدای عضو کارمند بسیجی منطقه آذربایجان شرقی به بیماران نیازمند

بازدید سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي از برخي واحدهاي تولیدي

اتصال و تقویت فشار 
شبکه آب در منطقه 
کارآموزی بندر انزلی

توسعه در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ادامه دارد

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :
افزایش حجم گاز تحویلی منطقه 9 عملیات انتقال گاز در سه ماهه اول 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
ساری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از افزایش حجم 
گاز تحویلی منطقه 9 عملیات انتقال گاز در سه ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر 
اظهار نمود: حجم گاز تحویلی به استان های تحت پوشش منطقه )گلستان، 
مازندران و گیالن( در فصل بهار حدود 4 میلیارد و ۳04 میلیون مترمکعب 
می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳ میلیارد و 967 
میلیون متر مکعب بوده افزایش 8/5 درصدی داشته است. وی افزود: حجم 
گاز انتقالی از منطقه که شامل فلوی عبوری از تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند می باشد، در سه ماهه اول امسال حدود 920 میلیون 
متر مکعب بوده است، بنابراین حجم گاز عبوری که شامل مجموع گازهای تحویلی به استان های شمالی و منطقه مجاور )منطقه8( 
است، در فصل بهار 5 میلیارد و 240 میلیون متر مکعب می باشد. مدیر منطقه 9 همچنین اعالم نمود: همچنین ساعت کارکرد توربو 

کمپرسورهای منطقه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، افزایش 106 درصدی را نشان می دهد.

خوزستان؛ رتبه برتر شورای پایایی برق کشور
اهواز- شــبنم قجاوند: بنا بر اعالم معاون بــرق و انرژی وزیر نیرو 
»شــورای پایایی منطقه ای برق خوزســتان« در کشــور رتبه برتر شد. 
همایون حائری در این زمینه گفته است: با توجه به عبور موفق از پیک بار 
الکتریکی سال 99، از شوراهای پایایی منطقه ای شبکه برق که با برگزاری 
جلســات منظم، پیگیری و اجرایی مصوبات در ارتقای پایایی شبکه برق 
کشــور نقش موثری ایفا کرده اند تقدیر می شــود. وی بیان کرد: طبق 
بررسی های بعمل آمده تعامل موثر به ترتیب شوراهای پایایی منطقه ای 
خوزستان، اصفهان و سمنان رتبه های برتر معرفی می شوند. معاون برق و 
انرژی وزیر نیرو در ادامه از شوراهای پایایی منطقه ای برتر تشکر و قدردانی کرد و از سایر شوراهای پایایی منطقه ای خواست بیشتر 
از گذشته اهتمام الزم را در راستای بهبود پایایی شبکه برق داشته باشند. در آئین جشن تحقق برنامه عبور موفق از دوره اوج مصرف 
برق تابستان 99 نیز وزیر نیرو از استاندار خوزستان و مجموعه صنعت برق این استان بخاطر تدابیر اندیشیده شده موفق در مدیریت 

شبکه و عبور بدون خاموشی برنامه ریزی شده از دوره اوج مصرف برق تابستان، تشکر و قدردانی کرده بود. 

پذیرش دانشجوی تخصصی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی همدان
همدان - فاطمه اعظمی: در دانشگاه علوم پزشکی همدان هم پذیرش دانشجوی تخصصی طب سنتی در حال انجام است 
و دوره های کوتاه مدت برای پزشــکان عمومی برگزار شــده است.  دکتر سعید نظری پزشک طب سنتی گفت: پزشکان عمومی 
و داروســازان میتوانند دردانشکده های طب سنتی در کشور که تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی است دوره های 
تخصصی در حوزه طب ســنتی را گذرانده و وارد بازار کار شــوند. اخیرا در دانشــگاه علوم پزشکی همدان هم پذیرش دانشجوی 
تخصصی طب سنتی در حال انجام است و دوره های کوتاه مدت برای پزشکان عمومی برگزار شده است. وی درباره اهمیت طب 
سنتی بیان کرد: طب سنتی مقوله بسبار بزرگی است که از قبل از تولد تا پایان زندگی انسان مباحث مهمی را مطرح کرده است.  
نظری در ادامه افزود : در طب سنتی چهار مرحله هضم شامل هضم های معدی، کبدی، عروقی و بافتی وجود دارد. هضم اول در 
معده است و فضله آن مدفوع می باشد. غذایی که خورده می شود وارد معده می گردد. در معده شیرابه های معده روی آن ریخته و 
درنهایت به مخلوط خمیری شکل بنام کیلوس تبدیل می شود )کیلوس لفظ یونانی است( سپس روده بندها یا مزانتر یا ماساریقا 
)لفظ یونانی( این شیرابه را می کشد و به کبد تحویل میدهد. تا این مرحله را هضم معدی یا هضم اول می گویند. هضم دوم در کبد 
و بخشی از آن در کلیه هاست و فضله آن ادرار است کبد شیرابه را از طریق روده بندها یا مزانتر به درون خودش می  کشد و در آنجا 
هم یکسری تبدیل و تبادل صورت می گیرد، درحقیقت کبد مثل دیگی است که غذا درونش می پزد و به چهار ماده جداگانه بنام دم 
یا خون، صفرا، سودا و بلغم تبدیل می شوند.  هضم سوم عروقی است و در کل مایعات درون رگ تا به بافت برسد تغییر و تحوالتی 
صورت می گیرد. فضله هضم سوم عرق است بنابراین بوی بد عرق یا حجم بیش از حد عرق ناشی از اختالل در این مرحله است. 
مرحله آخر هضم بافتی است یعنی زمانیکه تبادل غذا و فضوالت بین بافتها و خون انجام می شود که این تبادل در سطح سلولها 

صورت می گیرد فضله این مرحله مو، ناخن، بخارات تنفسی، چرك پوستی و برخی ترشحات جنسی است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین :
نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال 98

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: مالیات سکه مدیرکل امور مالیاتی 
اســتان قزوین نحوه اخذ مالیات مقطوع عملکرد سال 1۳98 خریداران 
سکه را تشریح کرد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
قزوین، سعید حوائج، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین درخصوص نحوه 
اخذ مالیات از خریداران سکه در سال 98 اظهارداشت: مطابق دستورالعمل 
سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران که در سال 1۳98 به دریافت حداکثر 
185 قطعه سکه اقدام نموده مشمول مالیات مقطوع می باشند. وی افزود: 
این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارك و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشد و با استناد قسمت اخیر تبصره ماده 
100 قانون مالیات های مستقیم مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهار نامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند بر اساس 
رسیدگی به اسناد و مدارك ارائه شده تعیین خواهد شد. حوائج خاطرنشان کرد: مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل 
حداکثر تا پایان مردادماه سال1۳99می باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مطالبات متعلق اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از 

سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد .  

رئیس اداره حراست امورآب و فاضالب گرگان معرفی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: طی حکمی از سوی مهندس بهزاد هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان گلستان رئیس اداره حراست امور آب و فاضالب گرگان معرفی شد .در راستای یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب 
شهری و روستایی در استان طی حکمی از سوی مهندس بهزاد هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان گلستان » عبدالکریم یوری » به عنوان رئیس اداره حراست امور آب و فاضالب گرگان معرفی شد .بنا براین گزارش در بخشی 
از این ابالغ آمده است :با عنایت به مراتب شایستگي و تعهد جنابعالی و حسب اختیارات حاصل از مصوبات یکپارچه سازی شرکت 
های آبفا و آبفار به موجب این حکم بعنوان رئیس اداره حراست امور آب و فاضالب گرگان منصوب می شوید تا وظایف محوله را 
زیر نظر مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت به نحو مطلوب به انجام رسانید .امید است با اتکال به نیروی الیزال الهی با سر 
لوحه قراردادن راهبرد تفکر و تعلق ، سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه و برنامه ریزی اصولی و هدفمند نسبت به انجام شرح وظایف 
مسئولیت محوله مجدانه کوشش نموده و در راستای تحقق اهداف وظایف و ماموریتهای شرکت با تشریک مساعی و تعامل شایسته 

با دیگر قسمت های مجموعه جهت خدمات رسانی به مردم شریف استان موفق و منصور باشید .

بیش از 1۰ هزار واحد مسکونی روستایی استان بوشهر مقاوم سازی شد
بوشهر- رضا حیدری:  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر از مقاوم سازی 10 هزار و 974 واحد مسکن روستایی 
استان خبر داد و گفت: در اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی ضمن پرداخت تسهیالت کم بهره بانکی، کمک های بالعوض از 
محل حساب 100 امام)ره( پرداخت شده است به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ حمید حیدری بریدی 
با بیان اینکه بنیاد مسکن در عرصه های مختلف اجرای پروژه های عمرانی نقش مهمی دارد اظهار داشت: در این راستا در ساخت 
مسکن شهری و روستایی نقش و ماموریت مهمی دارد که در این زمینه در شهرها و روستاها واحد مسکونی ویژه افراد کم بضاعت 
ساخته و تحویل شده است. وی از ساخت 700 واحد مسکونی ویژه اقشار کم درآمد در شهرهای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: 
برای اجرای این طرح ها در 7 سال گذشته 90 میلیارد تومان تخصیص یافته است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
بوشهر با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی خاطرنشان کرد: در 7 سال گذشته یک هزار728 طرح هادی روستایی با سرمایه گذاری 
۳48.5 میلیارد تومان در استان بوشهر اجرا شده است. حیدری بریدی از ساخت زمین ورزشی در روستاهای این استان خبر داد و 
تصریح کرد: در 7 سال اخیر 169 زمین چمن مصنوعی، 262 بوستان روستایی و 200 زمین والبیال روستایی ساخته و تحویل شده 
است. وی، ایمن سازی روستاها را در مقابل حوادث طبیعی و غیرمترقبه یکی دیگر از برنامه ها دانست و افزود: 7 روستای استان 

بوشهر در برابر سیل و حوادث غیرمترقبه با اعتبار 10 میلیارد ریال ایمن سازی شده است. 



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، رئی��س صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی و رئیس منطقه آزاد کیش برای ایجاد زیس��ت بوم نوآوری و 
تبدیل شدن جزیره کیش به شهر هوشمند و بهره برداری از برج نوآوری 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در آیین امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد  زیس��ت بوم نوآوری و تبدیل 
کیش به شهر هوشمند، هدف از امضای این تفاهم نامه را تبدیل جزیره 
کیش به زیست بوم نوآوری و شهر هوشمند و فناور عنوان کرد و گفت: 
هدف از این تفاهم نامه، تبدیل کیش به یک جزیره هوشمند و نوآوری 
اس��ت. ایجاد برج نوآوری کیش یکی از محورهای این تفاهم نامه، گامی 
برای رهنمون کردن جزیره کیش به یک قطب هوشمند، فناور و نوآور 

است.
س��تاری، بهره ب��رداری از ب��رج ن��وآوری کی��ش را از محورهای این 
تفاهم نامه دانس��ت و گفت: هدف اصلی این است که با تکیه بر تمامی 
مزیت های ذاتی کیش، یک زیست بوم نوآوری را با شتاب و سرعت باال 

در این منطقه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کیش از ظرفیت های نهفته ارزش��مندی برای رونق 
اقتصاد دانش بنیان به کمک فعاالن زیس��ت بوم نوآوری بهره مند است، 
اظهار داش��ت: اقتصاد دریا، فناوری اطالعات و ارتباطات، گردشگری و 
زیس��ت فناوری تنها بخش��ی از توانمندی های نهفته این منطقه است؛ 
اطمینان دارم به زودی با شکوفاش��دن این ظرفیت های نهفته به دست 
ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت آپی، تحول ت��ازه ای را در اقتصاد 

دانش بنیان و از مبدأ جزیره کیش شاهد خواهیم بود.
س��تاری ادام��ه داد: زیس��ت فناوری و تولید داروه��ای بیوتک، یک 
توانمندی  ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپی است؛ نطفه های اولیه 
ای��ن تحول به زودی در کی��ش ظهور و بروز پی��دا می کند و با فضای 
آماده صادراتی که در این جزیره مهیاس��ت، تح��ول تازه ای در اقتصاد 

ایجاد می شود.
آزاد  فرصت ه��ای  رئیس جمه��وری،  فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون 
س��رمایه گذاری را یک��ی دیگ��ر از ظرفیت های کیش دانس��ت و گفت: 
فرآیندهای پیچیده و دست و پاگیر اداری  در کیش کمتر وجود دارد. 
حضور دانش��گاه های مطرح کش��ور و فعالیت علمی این دانشگاه ها در 
کیش، یکی دیگر از مزیت هایی اس��ت که ای��ن جزیره را به یک قطب 

علمی، نوآورانه و فناورانه بدل می کند.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان، از خدم��ات و مزایایی که »کیش وندان« 
در گام نخست و س��پس کل کشور از خدمات شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ های مس��تقر در جزیره کیش بهره مند خواهند شد گفت 
و افزود: 7هزار دانش��جو در جزیره کیش حضور دارند که 70درصدشان 
در تحصی��الت تکمیل��ی تحصیل می کنن��د. این ظرفی��ت خارق العاده 
نیروی انسانی، فرصتی را ایجاد می کند که  تحول اساسی در زیست بوم 

نوآوری ایجاد خواهند کرد.
 استقرار شرکت های دانش بنیان  فناور تسهیل می شود

در بخش دیگری از این مراسم، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و 
شکوفایی از حمایت این صندوق برای استقرار شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور گفت و ادامه داد: یکی از دغدغه های ش��رکت های دانش بنیان 
فضای استقرار آنها است. از ابتدای کار آیین نامه های مربوطه را طراحی 

کردیم تا تأمین فضای کار این کسب و کارها تسهیل شود.
وی با بیان اینکه این تسهیالت در قالب خرید یا رهن فضای استقرار 
به ش��رکت های اختصاص می یابد، عنوان کرد: اگر شرکتی نوپا باشد و 
نیازی به خریداری فضای کار نداش��ته باش��د می تواند این تسهیالت را 

در قالب رهن دریافت کند.
وحدت با اشاره به حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در جزیره 
کیش برای توس��عه زیس��ت بوم نوآوری در این منطقه گفت: برمبنای 
همین رویه، اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان و فناور در منطقه آزاد 
کیش در قالب ارائه تس��هیالت از س��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی 

تسهیل می شود.
 رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی، در ادامه به اجرای سیاست های 
تشویقی برای استقرار مجتمع شرکت های دانش بنیان در نواحی نوآوری 
یا پارک های علم و فناوری اش��اره کرد و گفت: اگر شرکت ها به صورت 
مجتمع در کنار یکدیگر قرار گیرند اثربخش��ی بیشتری خواهند داشت 
ی��ا اگر ش��رکت های دانش بنیان در نواحی نوآوری ق��رار گیرند موجب 
می ش��وند بافت شهری هم اصالح می ش��ود و نمونه موفق آن در ناحیه 
نوآوری ش��ریف قابل مش��اهده اس��ت. یا به طور مثال قرار گرفتن این 
کس��ب و کارها در پارک های علم و فن��اوری، یکی دیگر از اولویت های 
حاکمیت��ی اس��ت، بنابراین ب��رای تحقق این موضوعات سیاس��ت های 
تشویقی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای نهادهای واسط از جمله شتابدهنده ها  تسهیالتی در 
حوزه اس��تقرار دیده شده است و این نهادها نیز می توانند از تسهیالت 

رهن صندوق استفاده کنند و فعالیت های شان را توسعه دهند .
 از حضور شرکت های دانش بنیان استقبال می کنیم

غالمحسین مظفری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کی��ش رئیس س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، با بی��ان اینکه زمینه 
فعالیت ها برای پایلوت شدن بسیاری از فضای کیش وجود دارد، عنوان 

کرد: اراده و باور برای تبدیل ش��دن کیش به یک منطقه فناور، نوآور و 
دانش بنیان ش��کل گرفته است و این منطقه می تواند محلی باشد برای 

اینکه شرکای اقتصادی و تجاری در این منطقه تبادل مالی کنند.
مظف��ری افزود: عالقه مند هس��تیم از همه ظرفیت ه��ای موجود در 
کش��ور اس��تفاده کنیم و خوش��حالیم که  عزم و همکاری بسیار خوب 
متولیان امر به ویژه معاونت و صندوق نوآوری و ش��کوفایی، بستر الزم 
را برای تبدیل شدن منطقه آزاد کیش به یک منطقه نوآور و هوشمند 

بدل کند.
 وی از ایج��اد یک ش��هرک کارگاهی در منطق��ه آزاد کیش گفت و 
ادامه داد: ظرفیتی اختصاص می دهیم تا ش��رکت های دانش بنیانی که 

به کارگاه نیاز دارند از این فضا بهره مند   شوند.
 همکاری برای هوشمندشدن منطقه آزاد کیش

با امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه همکاری، ایجاد مرکز فناوری 
کیش برای اس��تقرار ش��رکت های دانش بنی��ان پیش��گام و صادراتی، 
اس��تارت آپ ها، نهادهای تأمین مالی، ش��تاب دهنده ها و سایر نهادهای 

واسط یکی از محورهای همکاری این تفاهم نامه است.
این س��ه نهاد برای تحقق بخشیدن چش��م انداز شهر کیش به عنوان 
قطب علمی، آموزشی و تحقیقاتی و الگوی توسعه پایدار با بهره گیری از 
فناوری نوین و یک زیست بوم مناسب سرمایه گذاری فناورانه همکاری 

می کنند.
قرار اس��ت با استفاده از مزیت های کیش، راه برای توسعه پروژه های 
نوآورانه و پیشرو، توسعه پروژه های نوآورانه سایر مناطق کشور، نفوذ در 
بازارهای جهانی و رونق صادرات محصوالت دانش بنیان هموار می شود.

هدف اصلی از امضای این تفاهم نامه، تبدیل ش��دن منطقه آزاد کیش 
ب��ه یک پایلوت ب��رای پروژه های پیش��گام فناورانه و نوآورانه اس��ت و 

می کوشد ایران را به پیشران نوآوری منطقه بدل کند.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در تجهیز س��اختمان 
برج نوآوری و جلب مش��ارکت ش��رکت های دانش بنیان، شتابدهنده ها 
و نهادهای واسط برای استقرار و مشارکت در پروژه، همکاری می کند.

ی��ک س��اختمان ۱۱ طبقه  به مس��احت 8ه��زار متر مربع توس��ط 
س��ازمان منطقه آزاد کیش به مدت پنج س��ال، ب��ه برج نوآوری کیش 
اختصاص یافت تا بستری برای استقرار بخش های اثرمند در زیست بوم 
نوآوری ش��امل شرکت های دانش بنیان پیش��گام، نهادهای تامین مالی 

دانش بنیان و نهادهای زیست بوم فراهم شود.
صندوق نوآوری و ش��کوفایی از پروژه های ش��رکت های دانش بنیان 
منطقه آزاد کیش در قالب ارائه تس��هیالت، سرمایه گذاری و راه اندازی 
صن��دوق مش��ترک در چارچوب دس��تورالعمل های مص��وب صندوق 

حمایت می کند.
 پس از آماده ش��دن کاربری س��اختمان پروژه های پیش��گام توسط 
شرکت های دانش بنیان در فضای 8هزار و ۳00 مترمربعی مفید اداری 
این ساختمان آغاز می شود. این فضا در اختیار نهادهای نقش آفرین در 
زیس��ت بوم نوآوری از جمله ش��تابدهنده ها قرار می گیرد و شرکت های 
دانش بنی��ان در این س��اختمان کار فناورانه و نوآوران��ه خود را دنبال 

می کنند.
همچنین کمیته راهبردی متشکل از نمایندگان سه طرف بر پیشبرد 
و نظ��ارت بر اج��رای این تفاهم نام��ه نظارت خواهد داش��ت و فرآیند 

پیشبرد کار را پیگیری می کند.

با امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه:

»کیش« هوشمند و نوآور می شود

 شنبه
1 شهریور 1399

شماره 1608
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تریس��تان هری��س، اخالق ش��ناس س��ابق گ��وگل، در مصاحبه ای با 
آسوشیتدپرس، از تنزل انسان به وسیله  فناوری می گوید.

تریس��تان هری��س )Tristan Harris( قصد دارد اثرهای مضری را 
معکوس کند که به اعتقاد وی، فناوری بر انس��ان اثر گذاش��ته اس��ت. 
هریس، اخالق ش��ناس س��ابق بخش طراح��ی گوگل، اولین ب��ار پس از 
آگاهی رس��انی ملی خود در مراس��م سال ۲0۱۳ گوگل شناخته شد. در 
مراسم یادش��ده، هریس مدعی شد که بس��یاری از محصوالت فناوری 
طراحی ش��ده اند تا اعتیادآور باشند. این محصوالت باعث می شوند افراد 
وق��ت زیادی را صرف آنها کنند و توجه ش��ان از زندگی منحرف ش��ود. 

هریس طراحان را بر آن داشت که رویکرد خود را تغییر دهند.
هریس بیش از دو س��ال ب��رای تغییر گوگل تالش کرد؛ تالش��ی که 
به گفته  خودش، دستاوردی نداشت؛ بنابراین استعفا داد و حرکتی به نام 
زم��ان به خوبی سپری ش��ده )Time Well Spent( را آغاز کرد. این 
حرکت شرکت هایی مانند گوگل و اپل را به سمت ساخت ابزارهای پایش 

مدت زمان استفاده  از صفحه نمایش گوشی های شان سوق داد.
هری��س از آن زم��ان، بیش��تر روی حرکت جدید خ��ود کار کرد و به 
این نتیجه رس��ید که بسیاری از مش��کالت رودرروی جوامع، مرتبط  به 
یکدیگ��ر هس��تند و بدین ترتیب می توان آنه��ا را ردیابی کرد. به عقیده  
هریس، این مس��ائل تاحدودی به طراح��ی فناوری هایی ربط دارند که 
هر روزه مورد استفاده قرار می دهیم. هدف سازمان هریس، یعنی مرکز 
فن��اوری انس��انی )Humane Technology(، معکوس کردن تنزل 
انسانی است. به طور خالصه، فناوری باعث بدترشدن وضعیت بشر شده 

است و هریس می خواهد آن را اصالح کند.
وی به تازگی در گفت وگو با آسوشیتدپرس، درباره  کار خود، پیشرفت 
صنعت فناوری و دلیل ازدست رفتن تمام امیدها صحبت کرده  است که 
در ادامه آن را می خوانید. مصاحبه  پیش رو به منظور ش��فافیت بیش��تر، 

خالصه و ویرایش شده است.
آیا می توانید ایده های مهم کارتان را به ما بگویید؟

ای��ده  کار م��ا نه درباره  اعتیاد اس��ت و ن��ه زمان. ایده  اصل��ی درباره  
موضوعی اس��ت که آن را »تنزل انس��انی« می نامی��م. این عبارت برای 
توصیف سیس��تم متصلی اس��ت که به نظرمان مردم آن را  به رس��میت 

نمی شناسند.
فناوری باع��ث ایجاد مجموعه ای از مس��ائل به  ظاه��ر نامربوط مانند 
کم شدن دامنه توجه، دو قطبی شدن، هتک حرمت فرهنگ، خودشیفتگی 
جمعی، مهندس��ی انتخابات و اعتیاد به فناوری شده  است. اینها به نظر 
مس��ائل جداگانه ای هس��تند و از دیدگاه ما تمام این  مسائل، پیامدهای 
پیش بینی شدنی رقابت بین شرکت های فناوری برای فهمیدن چگونگی 

معطوف کردن بخشی از توجه مغز انسان هستند.
مرک��ز اصلی برای مبارزه با این مش��کل چندوجهی که از آن صحبت 

می کنید، کجاست؟
وقتی می گویید »چگونه مش��کالت اقلیمی را حل کنیم؟«، آیا مردم 
را فق��ط مجبور به خاموش کردن المپ ها می کنی��د؟ خیر. آیا اقدام به 
سیاست گذاری می کنید؟ بله. آیا کافی است؟ خیر. باید به طور مشترک 
با شرکت های نفتی کار کنید تا آنچه را که انجام می دهند تغییر دهند؟ 

بله. مجبور به تصویب قوانین و احکام و ممنوعیت ها هستید؟ باید همه  
این کارها را انجام دهید. باید آگاهی فرهنگی گس��ترده ای داشته باشید 

و همه را از خواب بیدار کنید.
این کار مانند تغییر اقلیم فرهنگی است؛ بنابراین، کار ما تمرکز روی 
حمایت داخلی و داش��تن افرادی در داخل شرکت های فناوری است که 
احس��اس عذاب وجدان دارند و می پرس��ند: »میراث من در آنچه برای 
جامعه اتفاق می افتد، چیست؟« ما روی حمایت داخلی و فشار عمومی 

و سیاست  کار می کنیم.
چگونه با ش��رکت ها کار می کنید و نگاه آنها به چشم انداز شما چگونه 

است؟
انج��ام این کار از داخل تأثیری نداش��ت چراکه فرهنگ س��ازی انجام 
نشده بود. اما، االن در دنیایی بعد از رسوایی کمبریج آنالیتیکا و پس از 
موفقیت »Time Well Spent« در شبکه های اجتماعی، پس از ورود 
افشاگران بیشتری که در مورد این مسئله صحبت می کنند، ما با افرادی 
از داخل که به نظرم با بی میلی این دیدگاه را پذیرفته اند یا بدان احترام 

می گذارند، گفت وگو می کنیم.
فکر می کنم س��نگ اندازی ها از س��وی اعضای فع��ال در فیس بوک و 
یوتیوب صورت بگیرد؛ مدل کس��ب وکار آنها کامال مخالف مواردی است 
که ما از آنها حمایت می کنیم. از سویی،  قابلیت  »زمان به خوبی سپری 
ش��ده« در فیس بوک، اینس��تاگرام، یوتیوب، اپل و اندروید، عرضه شده 

است.
راهی وجود دارد که نقشه  راه این شرکت ها را طراحی کنید؟

آنه��ا این کار را داوطلبانه انجام نمی دهند، اما با فش��ار خارجی زیاد، 
کنش گرای��ی س��هامداران و جامع��ه ای ک��ه متوجه می ش��ود از طریق 

شرکت ها به آنها دروغ گفته شده  است؛ همه شروع به تغییر می کنند.
چندی��ن مدل کس��ب وکار وجود دارد؛ اش��تراک یکی از آنها اس��ت. 
آی��ا می توانید ماه��ی 8 دالر به فیس بوک��ی بپردازید ک��ه عالقه ای به 
دس��تکاری کردن مغز شما نداشته باشد؟ اساس��ا فیس بوک شما را در 
برابر تبلیغ کنندگان آسیب پذیر می سازد؛ یعنی کسانی که مشتری های 
واقعی آن هس��تند. تصور می کنم مردم حاضرند ای��ن پول را بپردازند، 
بنابراین دس��تور کار ما گران تر کردن مدل کس��ب وکار فعلی و ارزان تر 

کردن جایگزین ها است.
واش��نگتن اکنون در حال جدال کالن��ی در رابطه با حریم خصوصی 
و  اطالع��ات و اخبار نادرس��ت اس��ت. آیا این کار ب��ا دالیلی که به طور 

پیش فرض به آنها اهمیت می دهید، سروکار دارد؟
دغدغه  واقعی من بابت این اس��ت که ما خیلی بی فکر دنبال جریانی 

می رویم که حریم ش��خصی و اطالعات را نگرانی اصلی قلمداد می کنند. 
دغدغ��ه  اصل��ی من در مورد چیزهایی اس��ت که بر حس زندگی ش��ما 
تأثیر می گ��ذارد. اینکه زمان تان کجا می رود، توجه ش��ما کجا می رود، 
دموکراس��ی به چه سویی می رود، سالمت روانی نوجوانان به چه سویی 
م��ی رود، هتک حرمت در کجا رخ می دهد. ای��ن چیزها مهم تر از نتایج 
انتخابات و اینکه فرهنگ چگونه باشد، هستند. این مسائل وابسته به هم 
را باید به عنوان حوزه  تاثیرگذاری فناوری نامید. باید مقرراتی وضع شود 

که آنها را مورد بررسی قرار دهد.
دغدغ��ه  م��ن در م��ورد بحث های سیاس��ی این اس��ت ک��ه همه از 
ش��رکت های بزرگ )موس��وم به Big Tech( عصبانی هستند. این کار 
واقعا سازنده نیست؛ چون گسترده بودن به تنهایی مسئله نیست. مسئله  

اصلی، مدل کسب وکار است.
آیا مردم نماینده  ش��خصی ندارند؟ ما واقعا تحت س��لطه  شرکت های 

فناوری و نرم افزار هستیم؟
این نظر وجود دارد که ما باید کنترل نفس بیش��تری داش��ته باشیم و 
اینکه افراد مسئول هر چیزی هستند که می بینند. این یک عدم تقارن 
قدرت اس��ت. مانند وقتی که فکر می  کنید »من می خواهم به فیس بوک 
بروم تا پس��تی از یک دوس��ت را نگاه کنم« و س��پس متوجه می شوید 
که برای دو س��اعت مش��غول اس��کرول ک��ردن هس��تید. در آن لحظه 
فیس بوک، ش��ما را مثل یک عروسک طلسم ش��ده در یک ابرکامپیوتر 
بیدار می کند. عروس��ک طلسم شده  ش��ما بر پایه تمام کلیک هایی است 
ک��ه تاکنون کرده اید، تمام الیک هایی ک��ه کرده اید، تمام چیزهایی که 
تاکنون مش��اهده کرده اید. ایده این است که این الگو بهتر و دقیق تر از 

خود ش��ما شود، من ش��ما را بهتر از خودتان می شناسم. ما همیشه این 
گفته را از ای .او.ویلس��ون )E.O.Wilson(، زیست شناس فرگشتی به 
کار می بریم: »مشکل ما انسان ها این است که مغزهایی بدوی، نهادهای 
قرون وس��طایی و تکنولوژی خداگونه داریم. مؤسسات قرون وسطایی ما 
فقط می توانند کنترل آنچه با سرعت آهسته  ساعت، هر چهار سال یک بار 
اتفاق می افتد را داشته باشند. مغزهای بدوی ما در حال ربوده شدن  بوده 

و در مقایسه با تکنولوژی خداگونه بسیار ابتدایی هستند.«
احس��اس می کنید در حال حاضر آن آگاهی )در شرکت های فناوری( 

وجود دارد که دو سال پیش وجود نداشت؟
ی��ک دنیا تغییر رخ داده اس��ت. به م��دت چهار س��ال، می دیدم که 
هیچ کس این مسائل را قبول نمی کند، یا کار نمی کند، یا به هیچ کدام از 
این  مسائل نمی پردازد. سپس ناگهان در دو سال اخیر، به خاطر رسوایی 
»کمبری��ج آنالیتی��کا«، به خاطر برنام��ه  »۶0 دقیق��ه«، به خاطر کتاب 
»Zucked« از راج��ر مک نامی )Roger McNamee( اوضاع عوض 
 ،)Chris Hughes(ش��د؛ هیچ وقت تصور نمی کردم که کری��س هیوز
یک��ی از بنیان گذاران فیس بوک، بگوید وقت آن اس��ت که فیس بوک را 

ترک کنیم.
طی سه س��ال گذش��ته تغییرات عظیمی رخ داده اند و تنها می توانم 
تایید کنم که ماش��ینی که آن زمان ش��روع به حرک��ت کرد، اکنون در 
حال ش��تاب گیری اس��ت. حال می خواهم این امی��د را بدهم که هرگز 
انتظار چنین تغییری را نداش��تم. ما فقط به چنین فش��اری برای ادامه  

کار نیاز داریم.
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 توصیه هایی به عکاس ها
برای استفاده تجاری از اینستاگرام 

با توجه به این امر که محور اصلی ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام بر روی ارس��ال عکس اس��ت، بهترین 
فرصت برای فعالیت عکاس ها شکل گرفته است. درواقع با توجه به این امر که امروزه دوربین های عکاسی 
به حدی پیش��رفته هس��تند که از آنها برای تهیه فیلم نیز می توان استفاده نمود، برای این دسته از افراد 
موقعیت های ش��غلی فوق العاده ای وجود خواهد داش��ت. با این حال در گام نخست ضروری است تا برای 
خود اعتبار و شهرتی را به دست آورید. درواقع این امر درست اقدامی است که برای من نیز در این شبکه 
رخ داده و باعث شده است تا موقعیت های شغلی متعددی را به دست آورم. به همین خاطر قصد دارم تا 

تجربیات خود در این زمینه را با شما به اشتراک بگذارم. 
1-آنالیز هشتگ ها را جدی بگیرید

ش��ما باید با اس��تفاده از نرم افزارهای موجود، اقدام به پیدا کردن ترندهای جدید نمایید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا شانس دیده ش��دن شما، به مراتب بیشتر شود. در کنار این موضوع توجه داشته باشید که 
می توانید از هشتگ های مورد استفاده از سوی سایر عکاس ها نیز استفاده نمایید. همچنین بهتر است که 
حوزه کاری خود را محدود نکنید. این امر باعث خواهد ش��د تا ش��انس پیدا کردن موقعیت های شغلی به 
مراتب بیشتری را داشته باشید. برای مثال ممکن است شما چندان تمایلی به عکاسی صنعتی و عکاسی 
از غذا نداشته باشید و تمرکز شما بر روی پرتره و مدلینگ باشد، با این حال توصیه می شود که به صورت 
مداوم، چندین تصویر را نیز از حوزه های دیگر تهیه نمایید تا تنوع خوبی را داش��ته باش��ید. در کنار این 
موضوع فراموش نکنید که برای عکاسی مناسب، نیاز به یکسری امکانات است که لنز مناسب، الزام اولیه 
است. به همین خاطر بهتر است که در این رابطه سرمایه گذاری خوبی را داشته باشید تا خروجی کار شما، 
کامال چش��م نواز باش��د. با این حال این امر نیز یک واقعیت است که همه چیز به امکانات محدود نشده و 
الزم اس��ت تا به دنبال تقویت مهارت های خود نیز باش��ید. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این است 

که از هشتگ های برندها استفاده کنید تا شانس همکاری با آنها افزایش پیدا کند. 
2-از صفحات مختلف کمک بگیرید 

بس��یاری از صفحات هس��تند که تصاویر مختلف را بازنشر کرده و این امر باعث می شود تا شانس دیده 
ش��دن باالتری را داشته باشید. در این رابطه اکثر موارد رایگان بوده ولی طبیعی است که صفحه هایی که 
برند شده اند، در ازای مبلغی اقدام به این اقدام نمایند. به صورت کلی چنین اقدامی کامال مناسب خواهد 
بود. همچنین ش��ما می توانید با س��ایر عکاس ها و یا افراد مختلف همکاری داش��ته باشید. اقدام به تبلیغ 
یکدیگر نمایید. در این رابطه برخی از عکاس ها با یک یا چند اینفلوئنسر و یا واینر)کمدین های شبکه های 
اجتماعی( همکاری می کنند تا به واس��طه آنها به ش��هرت الزم برسند. برای مثال شما می توانید حتی به 
صورت رایگان اقدام به ضبط و یا عکاسی های موردنیاز این دسته از افراد نموده و در ازای آن بخواهید که 
ش��ما را تبلیغ نمایند. این امر اگرچه سخت اس��ت، با این حال هزینه ای است که برای رسیدن به جایگاه 

مطلوب خود، باید متحمل شوید. 
3-داستان سرایی داشته باشید 

اگرچه ممکن است تصور نمایید که برای جذب مخاطب صرفا قرار دادن تصاویر خود کافی خواهد بود، 
با این حال این موضوع باعث می ش��ود که پس از مدتی برای مخاطب خود بیش از حد تکراری شوید. در 
این راس��تا توصیه می شود که برای هر پس��ت، یک متن جداگانه تهیه نمایید. برای مثال می توانید دلیل 
انتخاب سوژه و مراحلی که برای تهیه این عکس طی شده است را شرح دهید. این امر خود باعث خواهد 
شد تا صفحه شما، محوریت آموزشی نیز پیدا کند. در کنار این موضوع برخی از افراد تصویر قبل و بعد از 
ویرایش تصاویر را نیز منتشر می کنند که باعث خواهد شد تا تسلط شما بر روی نرم افزارها، نمایان شود. 
با این حال از جمله اقداماتی که کمتر به آنها توجه شده است این است که افراد تصویر خود را به نمایش 
درآورده و با مخاطبان خود به صورت مستقیم در الیو، صحبت نمایند. در کنار این موضوع نمایش پشت 

صحنه، از دیگر مواردی است که با بازخوردهای بسیار خوبی همراه بوده است. 
4-نظم کاری را جدی بگیرید 

از دیگر نکاتی که باید مورد توجه جدی شما قرار گیرد، نظم کاری است. در این راستا توصیه می شود 
که برنامه ای مش��خص برای اقدامات خود داش��ته باشید. برای مثال ممکن اس��ت در ماه، دو تصویر شما 
به عکاس��ی از بناهای قدیمی اختصاص داشته باش��د. تحت این شرایط شما باید این نظم را رعایت کرده 
و برنام��ه هفتگی خ��ود را در اختیار مخاطب قرار دهید. در کنار این موضوع توصیه می ش��ود که همواره 
نظرس��نجی داشته باشید. این امر نه تنها به بهبود روابط ش��ما منجر خواهد شد، بلکه زمینه را برای پیدا 

کردن حوزه های مورد عالقه مخاطبین، به وجود می آورد.
5-مدارک تخصصی خود را به نمایش بگذارید 

توصیه من به تمامی عالقه مندان به عکاس��ی که قصد کس��ب درآمد از این حرفه را دارند این است که 
حداق��ل یک مدرک معتبر را دریافت کنند. این امر درس��ت به مانن��د وجود مدارک معتبر برای یک برند 
اس��ت. تحت این شرایط اعتماد کردن به شما بسیار س��اده تر خواهد بود. همچنین بررسی اقدامات انجام 
ش��ده از سوی عکاس های مختلف، باعث خواهد شد تا به ایده های جدیدتری دست پیدا کنید. درواقع به 
هر میزان که تصاویر بیش��تری را مش��اهده کرده باشید، ایده های بیش��تری را نیز خواهید داشت. در این 
رابطه یاد گرفتن زبان بدن، به ش��ما کمک خواهد کرد تا بتوانید ژس��ت های به مراتب بهتری را انتخاب 

نمایید.
6-تنها به اینستاگرام محدود نباشید 

در نهایت توصیه می ش��ود که خود را تنها به اینستاگرام محدود نکرده و در بخش های متنوعی فعالیت 
داشته باشید. برای مثال شما می توانید تصاور خود را در سایت ها و شبکه های اجتماعی دیگر نیز منتشر 
کرده و حتما در ش��بکه لینکدین حضور داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا شانس پیدا کردن 
موقعیت های ش��غلی بیش��تری را داشته باش��ید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که شما باید چندین 
تصوی��ر از زاویه ه��ای مختلف و با تنظیم��ات گوناگون را بگیرید تا در نهایت بهتری��ن گزینه را در صفحه 

خود قرار دهید. 
با رعایت این شش اصل شما قادر خواهید بود تا از مهم ترین شبکه اجتماعی حال حاضر جهان، کسب 
درآمدهای قابل توجهی را داشته باشید. درواقع پس از رسیدن به محبوبیت الزم، شما می توانید در هزینه 

تبلیغات نیز فعالیت داشته و منابع درآمدی خود را متنوع نمایید. 
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تبلیغـاتخالق

بدون مهارت نوشتاری مناسب، تولید هیچ یک از انواع محتواها 
امکان پذی��ر نخواهد ب��ود. در این رابطه حتی ب��رای یک ویدئو 
آموزشی، شما به سناریو نیاز خواهید داشت که کامال به قدرت 
نوشتاری شما وابسته است. در این رابطه فراموش نکنید که در 
حال حاضر، تولید محتوا در صدر تمامی روش های بازاریابی قرار 
دارد. به همین خاطر توجه ویژه به آن کامال ضروری خواهد بود. 
در این راستا به بررسی راهکارهایی خواهیم پرداخت که توانایی 
ش��ما این زمینه را افزایش می دهد. درواق��ع این موارد حاصل 
توصیه های چندین نویسنده و افراد فعال در زمینه تولید محتوا 
است. به همین خاطر با رعایت آنها حتما به نتایج خوبی دست 

پیدا خواهید کرد. 
1-مطالعه کتاب و رمان 

برای این امر که دایره واژگان شما بهبودهای خوبی را داشته 
باش��د ضروری است که کتاب های مختلفی را مطالعه کنید. در 
این رابطه رمان ها، یک گزینه بس��یار خوب محس��وب ش��ده و 
می تواند ش��ما را در این زمینه به خوبی یاری نماید. به همین 
خاطر بهتر اس��ت که برای مدتی نظیر شش تا یک سال، زمان 
خ��ود را صرف مطالعه نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا در 
مراحل بعدی، عملکرد به مراتب درخشان تری را داشته باشید. 
درواقع برای موفقیت در هر زمینه ای الزم است تا سرمایه گذاری 
خوبی را داشته باشید. این مدت نیز نخستین سرمایه گذاری شما 
خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که خرید چندین کتاب ممکن است برای شما پرهزینه 
باشد. در این راس��تا استفاده از نسخه های الکترونیکی و قرض 

گرفتن از اطرافیان، از جمله راهکارهای مفید محسوب می شود. 
2-آموزش خود را متوقف نکنید 

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
که نویس��ندگی دارای اصول و قواعدی بوده که باید آنها را یاد 
بگیرید. در این راستا فراموش نکنید که همواره روش ها و مطالب 
جدیدتری معرفی می شود. به همیت خاطر ضروری است تا این 
اقدام شما به صورت مداوم و همیشگی باشد. تحت این شرایط 
ش��ما می توانید به ش��یوه ای موضوعات خود را به رشته تحریر 
درآورید که کامال شایس��تگی موفقیت را دارند. در این راس��تا 
با یک جست و جوی س��اده، به انواع مطالب مفید، دست پیدا 
خواهید کرد. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این است که 
روش های آموزشی در حال حاضر بسیار متنوع شده و شما صرفا 
به کتاب محدود نیستید. درواقع از کالس های آنالین و مقاالت 
موجود غافل نش��وید. این موارد به صورت خالصه، اصلی ترین 

موضوعات را به شما منتقل خواهد کرد.
3-تمرین را به عادت رفتاری خود تبدیل نمایید

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
که صرفا آموزه های تئوری ش��ما را به یک نویسنده توانا تبدیل 
نخواهد کرد. در این راستا ضروری است که تمرین بسیار زیادی 
را داشته باشید. درواقع شما باید تمامی اطالعات و آموخته ها را 
به مرحله عمل درآورده و خود را نقد نمایید. در این راستا برخی 
از افراد از نویس��نده های توانا می خواهند که اقدامات آنها را نقد 
نمایند. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این اس��ت که شما در ابتدای مسیر موفقیت خود قرار داشته و 
طبیعی اس��ت که اقدامات شما، حتی ناامیدکننده باشد. با این 
حال تا زمانی که ناامید نش��وید، همچن��ان می توانید به فردی 
موفق در این زمینه تبدیل ش��وید. توصیه دیگر این است که با 

خودتان صادق باشید. درواقع هر فردی باید در زمینه مورد عالقه 
خود فعالیت نماید. برای مثال ممکن است شما عالقه کافی به 
نویس��ندگی را نداشته باشید. تحت این ش��رایط تالش در این 
زمین��ه، تقریبا بیهوده خواهد بود. درواقع دلیلی وجود ندارد که 
همه افراد، از این مهارت برخوردار باشند، با این حال اگر عالقه 
ب��ه این حوزه را دارید، نبای��د اجازه دهید که هیچ چیز، مانع از 
رشد شما شود. درواقع برای موفقیت افراد زمانی مشخص وجود 
ندارد. این امر برای برخی در سنین جوانی و برای برخی دیگر به 
چندین سال زمان نیاز دارد. در این راستا مقایسه کردن خود با 
دیگران، ظلمی است که باعث می شود در حسرت رویاهای تان 
باقی بمانید. با این حال بررسی کردن مداوم اقدامات انجام شده 
از سوی سایرین، یک اقدام کامال هوشمندانه بوده و باعث خواهد 
ش��د تا با ایده های جدید و نقاط ضعف و قدرت هر یک از افراد 
آشنا ش��وید. این امر به بهبود سطح کاری شما کمک بسیاری 

را خواهد کرد. 
4-از تکنولوژی استفاده نمایید

در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
از امکانات موجود در اطراف خود اس��تفاده نمایید. خوشبختانه 
امروزه نویسندگی درست به مانند هر اقدام دیگری ساده تر شده 
و تحت این ش��رایط عدم استفاده از شرایط موجود، یک اشتباه 
بزرگ خواهد بود. برای مثال یکی از ابزارهای سودمند این است 
که شما می توانید متن خود را در سایت های مختلف قر ار دهید 
تا در کسری از ثانیه، ایرادهای گرامری آن را مشخص نمایند. این 
امر باعث خواهد ش��د تا بدون اشتباه اقدام به انتشار محتواهای 
خود نمایید. با این حال تنها این بازار وجود نداش��ته و شما باید 

به صورت مداوم، جدیدترین و مفیدترین موارد را پیدا نمایید.
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