
5
فرصت امروز: شاخص بورس تهران در حالی حدود دو هفته 

پی�ش رکورد 2میلیون واحدی را رد کرده بود که از 
هفته پایانی مردادماه در مسیر اصالح به سر...

شاخص بورس به کانال یک میلیون
و ۶۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد

اصالح بورس به وقت شهریور

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

نگاهی به کسب وکارهای موفق دوران کرونا

نبض بازار در دست 
کسب وکارهای اینترنتی

از زمان اپیدمی کووید-19 بسیاری از کسب وکارها دچار رکود و کسادی شدند و شمار بسیاری از کسبه مجبور شدند با مشکالت 
اقتصادی که زندگی شان را تحت تاثیر قرار داده بود، دست وپنجه نرم کنند. بحران ناشی از تاثیر کرونا بر کسب و کارها، بیش از هر 
چیزی نشان داد که تمامی مشاغل الزم است تا در فضای اینترنتی و مجازی نیز فعالیت خود را گسترش و ارتقا بخشند. به گزارش 
ایرنا، ویروس کرونا چند ماهی هست که سایه سنگین خود را بر دنیا و زندگی مردم گسترده است. روزی که برای نخستین بار این 
ویروس کش��نده و همه گیر در جهان پدیدار و توسط بش��ر شناخته شد، شاید هیچ شخصی فکر نمی کرد، این ویروس بتواند تمام 

معادالت زندگی روزمره مردم را در سراسر جهان دستخوش تغییر و دگرگونی کند. از زمان اپیدمی کووید-19 بسیاری...

برندهای ژاپنی، چینی و کره ای در صدر جدول رضایتمندی مشتریان

ایرانی ها از کدام خودروها بیشتر رضایت دارند؟
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قیمت ملک را سازندگان اسم و رسم دار تعیین می کنند نه منطقه

پدیده عجیب در بازار مسکن

9 نکته مدیریتی مستند »وارن بافت شدن«
تقویت روحیه کارمندان در شرایط نامساعد

چرا تبلیغات در تیک تاک مهم است؟
7 مرحله فروش محصول در اینستاگرام

رفتارهای مشترک غیرحرفه ای های حوزه سئو 
چالش های تیک تاک در بازار ایاالت متحده

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک به چهارمین فرد 
ثروتمند جهان تبدیل شد 

یادداشت
کسری بودجه
و کنترل تورم

مدت هاس��ت که کس��ری بودجه به 
عنوان منش��أ بس��یاری از مشکالت و از 
جمله سلطه مالی و تداوم تورم باال مورد 
بحث اقتصاددانان اس��ت، به گونه ای که 
کس��ری بودجه تبدیل به واژه ای منفور 
شده و این تصور را دامن زده که وضعیت 
مطلوب برای دولت توازن دائمی بودجه 
یا حداقل ت��وازن بودج��ه در بلندمدت 

است.
همچنین این تصور ایجاد ش��ده که 
اگر کس��ری بودجه تداوم یاب��د، تورم 
ب��اال نیز تداوم می یابد و پایان تورم های 
باال مستلزم پایان کسری بودجه است. 
پرسش این است که آیا مبنای تئوریک 
برای این دی��دگاه وج��ود دارد؟ آیا به 
صورت تجربی اثبات شده که برای پایان 
بخش��یدن به تورم باید کسری بودجه 
پایان یابد؟ آی��ا تحلیل تاریخی اقتصاد 
ای��ران تاییدی ب��ر این ادعا ب��ه همراه 
دارد ک��ه وج��ود کس��ری بودجه علت 
تداوم تورم باالست؟ اینکه شفافیت در 
بودجه باید بهبود یابد و اینکه عملیات 
فرابودجه ای که خود را در قانون یا سند 
بودج��ه منعکس نمی کن��د، باید دچار 
بازنگری ش��ود، همگی نی��از به بحث و 
تحلیل دارد. آش��کار است که حتی اگر 
بودجه از منظر سیاس��تگذاری اقتصاد 
کالن فاقد اشکال باشد، هنوز می تواند 
از س��ایر منظره��ا دربردارنده اش��کال 
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رهبر معظم انقالب اس��المی صبح یکشنبه به مناسبت هفته دولت در ارتباط 
تصوی��ری با رئیس جمهور و اعضای دولت، س��ال آخر فعالیت دولت دوازدهم را 
فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی 
درباره مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز 
فضای مجازی، تأکید کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل 

مشکالت همت بیشتر گماشت.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهب��ری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حادثه عاش��ورا را قله جهاد، فداکاری و ش��هادت نامیدند و با اشاره به 
مصادف شدن هفته دولت با دهه اول محرم افزودند: مبنای هفته دولت نیز جهاد 
و شهادت است چراکه رجایی و باهنر با مجاهدت مستمر، سخت کوشی و تالش 
در هنگام هجوم و محاصره مشکالت، خودداری کامل از پیگیری منافع شخصی 
و پرهیز از چهره سازی برای جذب نظر مردم، خود را شایسته پاداش بزرگ الهی 
یعنی ش��هادت س��اختند. ایشان با اش��اره به خبرهای بزرگ و مهمی که رئیس 
جمهور و اعضای دولت در گزارش ه��ای خود اعالم کردند، افزودند: هفته دولت 
فرصت مناس��بی برای تبیین و اطالع رس��انی خدمات اعضای دولت و نقد نقاط 

قوت و ضعف است که دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای به دولتمردان توصیه کردند: در گزارش هایی جامع 
و صادقانه، آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما نتوانستید برای مردم بیان کنید که 

مردم از این گونه گزارش های صادقانه، خرسند و امیدوار می شوند.
رهبر انقالب سال آخر فعالیت دولت را فرصتی قابل توجه و از جهات مختلف 
بسیار مهم برش��مردند و گفتند: هرچه می توانید از فرصت آخر برای خدمت به 

مردم و کشور استفاده کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه با اشاره به مشکل جدی مسکن در 
کشور گفتند: دولت قول ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در آخرین سال فعالیت 
را داده است که تحقق این قول می تواند در زمینه حل مشکل مسکن مؤثر باشد.

ایش��ان افزودند: تالش کنید در یک سال باقی مانده کارهای اساسی و بزرگی 
برای دولت بعد به یادگار بگذارید که »اصالح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام 

مالیاتی« جزو اینگونه کارهاست.
»پیگی��ری و تالش ج��دی برای اج��رای قول هایی که داده ش��ده« از جمله 
طرح های هفتگی وزارت نیرو، سیاست پاالیشگاه سازی برای جلوگیری از صدور 
نفت خام، تقویت شرکت های دانش بنیان، ادامه کارهای خوب علمی و بهداشتی و 
درمانی که در مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید از دیگر توصیه های مؤکد 
رهبر انقالب به دولت برای سال آخر فعالیت بود؛ سالی که به هیچ وجه نباید دولت 

به  صورت وقت اضافه به آن نگاه کند.
بخش دوم سخنان رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با هیأت دولت به 
مسائل اقتصادی اختصاص داشت. ایشان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی حل 
مشکالتی نظیر »اشتغال، معیش��ت، تورم و کاهش ارزش پول ملی« خواندند و 

تأکید کردند: باید هرچه می توانید در این زمینه ها کار و تالش کنید.
رهبر انقالب رفع موانع تولید را از وظایف اساس��ی دولت برشمردند و گفتند: 
البته رفع برخی موانع از جمله تحریم یا ندادن پول فروش نفت ایران، تحت اختیار 

دولت نیست اما بسیاری از موانع درونی است و باید با جدیت آنها را رفع کرد.
ایش��ان »واردات بی رویه« را که باعث ش��کایت مک��رر تولیدکنندگان و حتی 
ورشکستگی برخی از آنها شده است بسیار خطرناک خواندند و افزودند: واردات 
لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آنها را از سر راه تولید حذف کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای »جلوگی��ری از قاچاق« را با همکاری قوای مجریه، 
قضائیه و نیروهای مس��لح، تس��هیل کننده تولید دانس��تند و گفتند: استفاده از 
ظرفیت نهضت قطعه سازی که به خصوص در نیروهای مسلح ایجاد شده است، 

می  تواند بخش قابل توجهی از نیازهای تولیدکنندگان را تأمین کند به ویژه اینکه 
متخصصان داخلی توانسته اند قطعات بسیار ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند.

رهبر انقالب »رفع ناهماهنگی ها در س��طوح پایین دستی« را برای افزایش و 
جهش تولید، مهم برش��مردند و گفتند: در گزارش های خبری تلویزیون، برخی 
تولیدکنندگان از ناهماهنگی های عجیب و غریب در گرفتن مواد اولیه مورد نیاز 
گل��ه می کنند که اگر وزیر مربوط ب��ه محض دیدن این گزارش ها پیگیری کند، 

بسیاری از این مشکالت ظرف مدت کوتاهی قابل حل است.
»رفع پیچ و خم های عجیب اداری در دادن مجوز تولید« و نیز »حل مش��کل 
تسهیالت بانکی« دو توصیه آخر رهبر انقالب به اعضای دولت در بحث مهم رفع 
موانع تولید بود. رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان شان درباره مسائل اقتصاد 
کشور، به موضوع »خام فروشی و صادرات فله ای مواد خام« اشاره کردند و گفتند: 
خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و فرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به 
کش��ور با چندین برابر قیمت، فروش خاک جزیره هرمز، فرآوری نشدن زعفران 
جنوب خراس��ان و خرمای مناطق گرمس��یری از جمله مواردی است که نشان 

می دهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد.
ایش��ان افزودند: چندی پیش، پیشنهادی برای تش��کیل کارگروهی از جانب 
روس��ای سه قوه جهت شناس��ایی و برطرف کردن موانع تولید مطرح کردم و با 
اس��تقبال سه قوه هم مواجه ش��د که باید هرچه زودتر تشکیل شود و کار خود 
را با جدیت آغاز کند. رهبر انقالب اس��المی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم 
اقتصادی را مس��ئله »س��رمایه گذاری« برش��مردند و تأکید کردند: متأسفانه در 
سال های اخیر، سرمایه گذاری در کشور دچار اختالل شده و در این زمینه عقب 
هس��تیم که برای برطرف کردن این مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی 
که در کش��ور رها ش��ده و یا ُکند پیش می روند، احیا ش��وند و هیچ طرح بزرگ 

سرمایه گذاری بالتکلیف نماند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر لزوم تش��ویق س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی، خاطرنش��ان کردند: بخش خصوصی دارای امکانات فراوان و نقدینگی 
الزم است و باید از طریق برطرف کردن مشکالت مالیاتی و مجوزها و همچنین 

تسهیالت بانکی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد.
ایش��ان با اشاره به اهمیت موضوع »هدایت نقدینگی به سمت تولید« گفتند: 
در س��ال 9۷ و در دیدار با هیأت دولت پیش��نهاد تشکیل یک هیأت متخصص 
شبانه روزی برای یافتن روش های هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح شد که 

اگر این هیأت تشکیل نشده است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
رهبر انقالب اس��المی »تقویت ارزش پول ملی« را موضوعی بس��یار مهم و در 
ارتباط مس��تقیم با تولید و تقویت بنیه اقتصادی کش��ور و بهبود معیشت مردم 
دانستند و افزودند: در کنار اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی، برخی 
اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری اس��ت که از جمله آنها برخورد جدی با اقدامات 

بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اعالم دولت مبنی بر بازگردانده نش��دن 
۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات گفتند: ممکن اس��ت بخشی از این ارزها 
به دالیل منطقی هنوز بازگردانده نش��ده اما با موارد سودجویانه همچون واردات 

کاالهای لوکس یا خرید ملک در خارج از کشور باید برخورد شود.
ایشان بر لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تصمیمات اقتصادی تأکید 
کردند و با اش��اره به تصمیم های نسنجیده برخی دستگاه ها، افزودند: البته بانک 
مرکزی فعالیت های خوبی را آغاز کرده است و همه دستگاه ها باید به آن کمک 

کنند تا بتواند اقدامات خود را به سرانجام برساند.
رهبر انقالب اس��المی یکی از موارد ضروری برای برطرف کردن موانع و ایجاد 
اصالحات س��اختاری را »راه اندازی سامانه های اطالعاتی و اتصال این سامانه ها« 

به یکدیگر برشمردند و با یک تذکر مهم، سخنان خود را درباره مسائل اقتصادی 
کش��ور به پایان رس��اندند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: اقتصاد کش��ور به 
هیچ وج��ه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخ��ورد زیرا این یک خطای راهبردی 

است.
ایشان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی اقتصادی برای کشور، معطل لغو تحریم ها 
یا نتیجه انتخابات فالن کش��ور ش��ود. باید بنا را بر این گذاشت که تحریم ها به 
عنوان مثال تا 1۰ س��ال دیگر ادامه دارد، بنابرای��ن باید بر ظرفیت ها و امکانات 
داخلی تمرکز کرد، البته ممکن اس��ت آنها تصمیمات خ��وب بگیرند که در آن 
صورت از آن استفاده می کنیم اما مسائل اقتصادی کشور نباید موکول به تحوالت 

خارجی شوند.
رهبر انقالب اس��المی در بخش دیگری از سخنان شان، موضوع فضای مجازی 
را بس��یار مهم خواندند و گفتند: ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی 
از زندگی مردم ش��ده اس��ت، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این 
اس��ت که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می شود و ما نمی توانیم مردم را 

بی پناه رها کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای 
مجازی به ش��دت فعال هس��تند، افزودند: تأکید مکرر بر شبکه ملی اطالعات و 
تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن 

به همین علت است اما متأسفانه اهتمام الزم به این موضوع نمی شود.
ایشان گفتند: ش��بکه ملی اطالعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان بندی ها 

عقب هستند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطاب به همه مسئوالن و دست اندرکاران کشور 
یک توصیه مهم کردند: خدمت در نظام اس��المی دارای ارزش مضاعف است که 
باید قدردان آن باش��ید چراکه خدمت در جمهوری اسالمی کمک به رونمایی از 
الگوی اسالم برای جامعه سازی و مدیریت جامعه است، بنابراین اهمیت مضاعف 

دارد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به ناکامی مکاتب مختلف بش��ری برای 
اداره جامع��ه، از آمری��کا به  عنوان یک الگوی واقعاً شکس��ت خورده یاد کردند و 
گفتند: ارزش های بش��ری مانند س��المت، عدالت و امنیت از همه جا بیشتر در 
آمریکا لگدمال می شود، فاصله طبقاتی در آنجا وحشتناک است، تعداد و نسبت 
گرسنگان و بی خانمان ها در آمریکا از کشورهای متعارف دنیا بیشتر است، طبق 
اعالم صریح رقبا در کارزارهای انتخاباتی، یکی از هر پنج کودک آمریکایی، گرسنه 

است ضمن اینکه ناامنی و آمار جنایت در آمریکا بسیار باالست.
ایشان افزودند: عالوه بر این مشکالت داخلی و مدیریتی، قتل، جنگ افروزی و 
ایجاد ناامنی جزو کارهای رایِج امروز آمریکایی ها در سوریه، فلسطین و یمن و قباًل 

در عراق، افغانستان و مناطقی مثل ویتنام و هیروشیما است.
رهبر انقالب اسالمی حضور افرادی در رأس آمریکا را که مایه تحقیر آن کشور 
هس��تند، نش��انه دیگری از شکست الگوهای بشری و آرمانش��هر رو به انحطاط 
غربزده ها برشمردند و گفتند: الگوی مستقل اسالم برای نظام سازی و جامعه سازی 
بر سه پایه »ایمان، علم و عدل« استوار است البته ما در هر سه عرصه عقبیم اما در 
جمهوری اسالمی شعارها و جهت گیری ها بر این اساس بوده و الگوهای انسانی آن 

نیز شهدایی مانند بهشتی، مطهری، باهنر، رجایی و سلیمانی هستند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای خطاب به مس��ئوالن تأکید کردند: عملکرد ش��ما 
می تواند این الگوی برجسته را در چشم مردم جهان تبلیغ کند و علت دشمنی و 

ترس مستکبران از جمهوری اسالمی همین مسئله است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان با اشاره به فرازی از سخنان 
امیرالمؤمنین علی علیه السالم مبنی بر اینکه اگر مؤمنان دست از یاری یکدیگر 

بردارند شکست می خورند، افزودند: این درسی برای بشریت و همه مؤمنان است 
و امروز نیز که دشمن به  طور دائم در حال طراحی است، در مقابل آن باید نقشه 

و برنامه داشت.
ایش��ان همچنین با تشکر از رعایت اصول بهداشتی در مجالس عزاداری تا به 
امروز، بر گس��ترش کامل و استمرار رعایت  توصیه های ستاد ملی کرونا تأکید و 

مجدداً از عوامل یاریگر مردم در مقابله با ویروس خطرناک کرونا تشکر کردند.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، رئیس جمهور و چهار نفر از اعضای 
کابینه به بیان گزارش��ی از اقدامات و برنامه های دولت پرداختند. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در گزارش خود گفت: سقوط قیمت نفت در سال 9۳ 
و تحمیل تحریم های اقتصادی در سال 9۷ در کنار شیوع ویروس کرونا در شش 
ماه گذشته، سه تکانه شدید اقتصادی بود که دولت توانست با اتکا به سیاست های 

اقتصادی مقاومتی، آنها را مدیریت کند.
رئیس جمهور با بیان آماری از میزان کاهش رش��د اقتصادی در کش��ورهای 
پیش��رفته به س��بب ش��یوع کرونا، وضعیت ایران را نس��بتاً قابل قبول خواند و 
افزود: اجرای طرح تحول س��المت، جهش در زیرساخت های ارتباطاتی و دولت 
الکترونیک و همچنین پیشرفت بزرگ در زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان، 
س��ه اقدام پیشگیرانه دولت در سال های اخیر بود که باعث حفظ آمادگی کشور 

در برابر کرونا شد.
روحانی گفت: در صنایع مهم نظیر پتروشیمی، از ۵۶ میلیون تن به 1۰۰میلیون 
تن و در زنجیره فوالد به دو برابر میزان قبل افزایش تولید داشته ایم ضمن اینکه 
در دولت های یازدهم و دوازدهم س��االنه به  طور متوس��ط ۷۰۰هزار شغل ایجاد 

شده است.
رئیس جمهور با اش��اره به اقدامات دولت در زمینه گازرس��انی و آب ش��رب 
روستایی گفت: حقوق کارمندان حدود شش برابر و حقوق فرهنگیان حدود پنج 

برابر نسبت به ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است.
افزایش مس��تمری بازنشس��تگان، اعطای وام به کسب و کارهای آسیب دیده، 
یاران��ه کرونایی و اعطای وام ودیعه مس��کن از دیگر اقدام��ات دولت در گزارش 
روحانی بود. رئیس جمهور لغو شش قطعنامه سازمان ملل علیه کشور و خروج از 
PMD و افزایش برداشت چشمگیر از میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان 

را از جمله اقدامات دولت برای استیفای حقوق ملت نامید.
همچنی��ن بی��ژن زنگنه وزیر نفت در گزارش��ی، صنعت گاز و پتروش��یمی را 
محصول جمهوری اسالمی خواند و گفت: 9۴درصد کشور امروز تحت پوشش گاز 
قرار دارد و در بخش پتروشیمی ارزش تولیدات از 11 میلیارد دالر در سال 91 به 

۲۵ میلیارد دالر در سال 1۴۰۰ خواهد رسید.
زنگنه با اش��اره به افزایش چهار برابری مجموع صادرات فرآورده های نفتی از 
س��ال 91 تا سال 9۸، افزود: تا اواخر سال 1۴۰1 گاز همراه نفت در مشعل ها به 

صورت کامل وارد چرخه فرآورش خواهد شد.
در ادامه رضا اردکانیان، وزیر نیرو گزارشی از افزایش تولید برق و کاهش تلفات 
ش��بکه توزیع بیان کرد و گفت: در بخش آب، ۴۳ سد بزرگ مخزنی از اعتبارات 

دولتی ساخته شد.
همچنین س��عید نمکی، وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در گزارش 
خود، تحول ساختاری در ارائه خدمات نظام سالمت پس از کرونا را ازجمله نقاط 
مهم عملکرد این وزارتخانه برشمرد و گفت: در جریان کرونا هیچ بیماری پشت 

در بیمارستان ها سرگردان نماند.
همچنی��ن محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نیز گزارش��ی 
از اقدامات این س��ازمان برای تخصیص بودج��ه فعالیت های عمرانی و پرداخت 

مطالبات و معوقات بازنشستگان و ایثارگران بیان کرد.

رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با هیأت وزیران به مناسبت هفته دولت:

اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران



فرصت امروز: طبق گزارش نظرس��نجی مش��تریان در س��ال گذشته، 
خودروه��ای ژاپن��ی، چین��ی و کره ای ب��ه ترتی��ب رتبه اول تا س��وم 
رضایتمندی مش��تریان ایرانی را از آن خود کرده اند. در بین خودروهای 
س��اخت داخل نیز دناپالس بیشترین میزان رضایت مشتریان را به خود 

اختصاص داده است.
براساس گزارش منتشرشده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران )ISQI( در طول س��ال گذشته، نظرسنجی مشتریان در رابطه با 
عملکرد، اجرا و چیدمان خودرو )APEAL( نشان می دهد که باالترین 
رضایت مش��تریان ایرانی به ترتیب از سه برند خودرویی ژاپنی، چینی و 
کره ای بوده است. در این نظرسنجی که از ۲۴ هزار و ۳9۶ مالک خودرو 
در طول مدت دو تا 9 ماه ابتدایی مالکیت انجام ش��ده اس��ت، ۵9 مدل 
محصول از شش ش��رکت عرضه کننده خودرو درخصوص شاخص های 
سیس��تم تهویه، سیستم صوتی و وس��ایل تزئینی قابلیت دید و ایمنی، 
طراح��ی داخلی و خارجی، صندلی ها و ارگونوم��ی راننده مورد ارزیابی 

قرار گرفته است.
با توجه به میانگین امتیازات ثبت شده در این گزارش، می توان گفت 
بیش��ترین رضایت مش��تریان با امتیاز ۶9۴ متعلق به ش��اخص قابلیت 
دی��د و ایمنی بوده اس��ت. پس از آن به ترتی��ب طراحی داخل و خارج 
خودرو، ارگونومی راننده، س��رمایش، گرمایش و سیستم تهویه هر کدام 
با دریافت میانگین امتیاز ۶۸۳، ۶۷۳ و ۶۶۳ توانستند رضایت مشتریان 
را به خود جلب کنند. این در حالی است که دو معیار صندلی ها با ۶۲9 
امتیاز و سیستم صوتی و وسایل تصویری با ۶۲۳ امتیاز، با رضایت کمتر 

مشتریان روبه رو بوده است.
APEAL  رضایتمندی مشتریان ایرانی در شاخص

همچنین APEAL خودروهای ژاپنی از بیشترین میزان رضایتمندی 
مشتریان ایرانی برخوردار بوده است. طبق گزارش نظرسنجی مشتریان 
از عملکرد، اجرا و چیدمان خودرو در س��ال گذش��ته، از بین پنج کشور 
اصلی عرضه کننده خودرو به ایران، ژاپن )با کسب میانگین ۷۳۸ امتیاز( 
بیش��ترین رضایت مشتریان ایرانی را از آن خود کرده است و کشورهای 
چین )۷1۶ امتیاز(، کره جنوبی )۷۰۳ امتیاز(، فرانس��ه )۶۵۴ امتیاز( و 

ایران )۶۴1 امتیاز( به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
میانگین نمره رضایت مش��تریان ایرانی از خودروهای ارزیابی شده در 
شاخص APEAL نش��ان می دهد که آریزو۶ اکسلنت شرکت چری از 
چی��ن با میانگین رضایت ۷9۰، هیون��دای آزرا با میانگین رضایت ۷۸۸ 
از کره جنوبی، م��زدا ۳ صندوقدار با میانگین رضایت ۷۴۴ از ژاپن، پژو 
۲۰۰۸ ب��ا میانگین رضایت ۷۴1 از فرانس��ه و دنا پالس ایران خودرو با 
میانگین رضایت ۷۲۲ از ایران، باالترین امتیاز را در میان سایر خودروها 

در کشورهای مذکور را به خود اختصاص داده اند.
براساس گزارش رضایتمندی مشتریان ایرانی از APEAL )عملکرد، 
اجرا و چیدمان خودرو(، در س��ال 1۳9۸ نس��بت به س��ال پیش از آن، 
تعداد خودروهای تحویلی ۷.۵ درصد افزایش داش��ته اس��ت. همچنین 
تعداد خودروهای مورد س��نجش نیز ۲۳.۴ درصد کاهش داشته است و 
ب��ه موازات آن، درصد میانگین امتیاز رضایت مش��تریان هم ۴.۴ درصد 

کاهش یافته است.
اما ش��اید برای خیل��ی از عالقه مندان خودرو جالب باش��د که بدانند 
ارزیاب��ی APEAL چگون��ه انج��ام می ش��ود؟ در پاس��خ بای��د گفت، 
 Automotive Performance.« برگرفت��ه از APEAL اصطالح
Execution And Layout« و مع��ادل »عملک��رد، اجرا و چیدمان 
خودرو« است که در کنار بازخورد کیفی خودروها توسط خریداران بیان 
می ش��ود و از جمله شاخص های مهمی اس��ت که در تصمیم گیری های 

خودروسازان در مورد خودروی ساخته شده نقش مهمی ایفا می کند.
همچنین برای ارزیابی APEAL، ش��اخص هایی همچون سیس��تم 
تهویه )شامل طراحی خروجی های سیستم و ابزار کنترلی آن(، صندلی ها 
)ش��امل قابلی��ت تنطیم صندلی ه��ا و طراحی صندلی ها و پشت س��ری 
صندلی ه��ا(، قابلی��ت دی��د و ایمنی )ش��امل طراح��ی برف پاک کن ها، 
شیشه ش��ور، آیینه ها، ایربگ و …(، سیس��تم صوتی و وس��ایل تزئینی 
)ش��امل تجهیزات رادیوپخش، بلندگوه��ا و رینگ ها(، طراحی داخلی و 
خارجی )ش��امل طراحی داش��بورد،  آمپرها و گیج ه��ا، چراغ ها و …( و 
ارگونومی راننده )شامل طراحی آفتاب گیر، امکانات جانبی روی فرمان، 
دنده و ترمزدستی و …( از نگاه مشتریان مورد سنجش قرار می گیرد.

رشد تولید خودرو در 4 ماهه نخست امسال
بعد از خروج آمریکا از برجام و ش��روع تحریم ه��ا علیه اقتصاد ایران، 
صنع��ت خودرو اولین صنعتی بود که دچار مش��کل ش��د. تولید خودرو 
هر روز کمتر و کمتر ش��د و تعداد خودروهای نیمه کاره هم مدام بیشتر 
شد، اما حاال چند ماهی است که تولید خودرو با رشد همراه بوده است، 
چنانچه جعفر س��رقینی سرپرست وزارت صمت از افزایش ۳۰ درصدی 
تولید خودرو س��نگین و ۲1 درصدی خودرو سواری در چهار ماهه اول 
99 خب��ر داد و گفت: امضای قرارداد نوس��ازی 1۰۰۰ دس��تگاه ناوگان 
حمل ونقل کاالی برون ش��هری، فرصت مناس��بی برای شروع همکاری 

مشترک وزارت صمت و وزارت راه در این حوزه است.
به گفته او، طبق آمار موجود در چهار ماه نخس��ت س��ال 99، تولید 
خودروهای س��نگین بیش از ۳۰ درصد و خودروهای سواری حدود ۲1 
درصد رشد داشته اس��ت. در سنوات گذشته و در کارنامه تولید خودرو 
س��نگین توسط ش��رکت های خودروسازی کش��ور، آمار تولید ۳۰ هزار 

دس��تگاه به ثبت رسیده و امروز نیز مدیرعامل شرکت ایران خودرو برای 
تولید ۵ هزار دس��تگاه خودرو س��نگین اعالم آمادگی کرد. البته ساخت 
و تحویل هزار دس��تگاه خودروی س��نگین با توجه به توان شرکت های 
خودروس��ازی کش��ورمان عدد بزرگی نیس��ت و به عن��وان طرح پایلوت 

می تواند زمینه ساز همکاری های بعدی باشد.
همچنی��ن ابتدای هفت��ه، مهدی صادقی نیارکی مع��اون امور صنایع 
وزارت صمت گفت: تا روز ش��نبه گذش��ته )۲۵ مرداد( تولید خودرو در 
کشور در هم سنجی با پارس��ال رشد 1۸درصدی داشته و خودروسازان 
موفق به تولید ۳۵1 هزار و ۸9۵ دس��تگاه خودرو ش��دند. در این مدت 
تحویل خودروها در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارس��ال رشد ۷درصدی 
داش��ته و تعداد خودروه��ای ناقص مان��ده کف کارخانج��ات ۲۵ هزار 
دس��تگاه کمتر است. همچنین رش��د 1۳درصدی ایفای تعهدات معوق 
خودروس��ازان را در این مدت ش��اهد هس��تیم که به ۲1۵ هزار و ۴۷۷ 
دستگاه رسیده اس��ت. معاون امور صنایع وزارت صمت یادآور شد: این 
مهم با کنترل برنامه های پیش فروش خودروس��ازان در س��ال گذش��ته 
محقق شده و انتظار می رود در دو ماه آینده تعهدات معوق خودروسازان 
به صفر رسیده و فقط تعهدات جاری داشته باشند. از نیمه دوم پارسال 
تا امروز متوس��ط تولید مجموع روزانه ۴هزار دس��تگاهی دو خودروساز 
بزرگ کشور را شاهدیم که مشروط به منطقی شدن قیمت ها، تخصیص 

ارز و تأمین مواد اولیه می تواند تداوم یابد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو

مع��اون امور صنایع وزارت صمت همچنین ب��ا بیان اینکه قیمت های 
فعل��ی خودروها در بازار مورد تأیید وزارتخانه نیس��ت، از طراحی طرح 
مالیات بر عایدی س��رمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابه التفاوت 
قیمت درب کارخانه و حاش��یه بازار و از معامله گران خودرو مالیات اخذ 

می شود.
صادق��ی نیارک��ی در گفت وگو با ایرنا، ادام��ه داد: تصویب این مالیات 
ویژه که به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به س��تاد اقتصادی 
دولت رفته، می تواند حضور دالالن و واسطه گران را در این بازار کمرنگ 
کند. التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طال، 
سکه، ارز، مسکن و ... است و از سال های گذشته برخی روی خودرو به  

عنوان کاالی سرمایه ای سرمایه گذاری کرده و می کنند.
مع��اون امور صنای��ع وزارت صمت در انتها اضافه کرد: واقعی س��ازی 
قیمت خودرو یکی از مهم ترین مس��ائل در این صنعت اس��ت و وزارت 
صنعت با رهاسازی و آزادسازی قیمت ها مخالف است. به گفته این مقام 
مس��ئول، قیمت خودروها باید براس��اس افزایش قیمت نهاده های تولید 

اصالح شود تا خودروسازان دچار زیان عملیاتی نشوند.

برندهای ژاپنی، چینی و کره ای در صدر جدول رضایتمندی مشتریان

ایرانی ها از کدام خودروها بیشتر رضایت دارند؟

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری، جزییات بررس��ی جعبه س��یاه 
هواپیم��ای اوکراین��ی را ت��ا 19 ثانیه پس از انفجار اع��الم کرد و گفت 
مکالمات خلبانان و کروی پروازی تا 19 ثانیه پس از انفجار ضبط ش��ده 

و پس از آن FDR و CVR از کار افتاده است.
تورج دهقان زنگنه روز یکش��نبه در نشستی خبری، نتیجه بازخوانی 
اطالعات جعبه س��یاه )FDR و CVR( هواپیمای ش��رکت هواپیمایی 
اوکراین اینترنش��نال را اعالم کرد و از ثبت اطالعات تا 19 ثانیه بعد از 

انفجار خبر داد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، او با عرض تس��لیت ب��ه خانواده ه��ای محترم 
بازماندگان و آرزوی رحمت الهی برای درگذش��تگان گفت: قبل از اینکه 
صدور نهایی گزارش س��انحه را خدمت شما عرض کنم باید بگویم ارائه 
گزارش مستقل درباره پرواز، باالخص توصیف اطالعاتی آنها از نظر فنی 
و تخصص��ی برای عموم مردم امری مرس��وم نبود و در هیچ س��انحه ای 
چنین اتفاق��ی نیفتاد. لکن به دلیل موضوعات مربوط به س��انحه ۷۵۲ 
و دس��تور صریح ریاس��ت محترم جمهور و وزیر محترم راه و شهرسازی 
که درخصوص ش��فافیت صرف با مردم و به خصوص با داغ دیدگان این 
سانحه س��ازمان هواپیمایی کش��وری به عنوان مرجع رسیدگی به این 
سانحه نتایج حاصل از بازخوانی اطالعاتی را که دریافت کرده آن دسته 
از اطالعاتی که مورد توجه عموم مردم است به سمع و نظر مردم شریف 

ایران می رساند.
رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: جعبه سیاه از تاریخ ۲۷ 
تیر 99 تا ۳ مرداد 99 در آزمایش��گاه بررس��ی سانحه دفتر تحقیقات و 
تحلیل ایمنی هواپیمای کشوری در فرانسه بازخوانی شد. این کار تحت 
مس��ئولیت س��ازمان هواپیمایی کشوری و مسئول بررس��ی سانحه و با 
امکانات و مساعدت فنی کشور فرانسه انجام شد. نمایندگان کشورهایی 

از جمل��ه آمریکا به عنوان س��ازنده هواپیما و کش��ور اوکراین به عنوان 
بهره بردار و فرانسه به عنوان کشور ارائه دهنده خدمات و مشاوره فنی در 

این فرآیند سازمان هواپیمایی کشوری را کمک کردند.
دهق��ان زنگنه با اش��اره به اینک��ه نمایندگانی از کش��ورهای کانادا، 
انگلس��تان و س��وئد )به عنوان کش��ورهایی که اتباع آنها در این حادثه 
جان باختند( جهت مش��اهده و اطالع در این فرآیند ش��رکت داشتند، 
گفت: نماینده ای از سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری جهت تسهیل 
همکاری های بین کشورها در این ماموریت شرکت داشت. داده های هر 
دو جعبه س��یاه به خوبی و بدون مشکل فنی بازیابی و به اطالعات قابل 
تحلیل تبدیل ش��دند. همزمان با زمان محاسبه شده توسط تیم بررسی 
س��انحه درخصوص عمل کردن مجاورتی موشک ثبت اطالعات و ضبط 
کننده داده های پروازی در زمان ۶:1۴ و ۵۶ ثانیه متوقف ش��ده اس��ت 
تا این زمان تمام متغیرهای پروازی ثبت ش��ده ش��رایط عادی داشته و 
هواپیما تا قبل از این ش��رایط در ش��رایط پروازی فنی نرمال بود و در 

پروفایل پروازی پیش بینی شده قرار داشت. 
وی ادامه داد: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین تا 19 ثانیه 
پس از انفجار موش��ک مکالمات را ضبط کرده است. در کابین پرواز سه 
نف��ر گروه پرواز حضور داش��تند که یکی از آنها معلم بوده که هر س��ه 
متوجه ش��رایط غیرعادی بودند و متناسب با صدای غیرعادی کابین تا 
آخرین لحظه مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودند. معلم خلبان درون 
کابین برخی راهنمایی های الزم را می دهد از این مکالمه می توان نتیجه 
گرفت که هواپیما دچار مش��کل الکتریکی شده که باعث می شود گروه 
پروازی واحد برق کمکی را روش��ن بکند و معلم خلبان تش��خیص خود 
مبن��ی بر فعال بودن هر دو موتور هواپیما را در ثانیه های پس از انفجار 

به خلبانان اعالم می کند.

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری افزود: هیچ صدا و یا نشانه ای از 
وضعیت کابین مس��افران در صداها و اطالعات ضبط ش��ده وجود ندارد 
و نحوه صحبت و واکنش گروه پروازی نش��ان از س��المت جسمانی آنها 
در این لحظات بوده اس��ت. با توجه به اینکه ضبط صدای کابین در 19 
ثانیه بعد از انفجار متوقف ش��ده اس��ت و حداقل ۲۵ ثانیه بعد از انفجار 
اول موشک دوم به مجاورت هواپیما رسیده است تحلیلی درباره عملکرد 
و آثار موشک شلیک شده دوم از اطالعات جعبه سیاه به دست نیامد. 

به گفته وی، انفجار موش��ک اول باعث آسیب قابل توجهی به هواپیما 
 FDR ش��ده و برخورد قطعاتی ناش��ی از آن ب��ه هواپیما باع��ث قطع
و CVR در م��دت زم��ان 19 ثانیه بعد از آن ش��ده اس��ت. اقدامات و 
مش��ارکت های ص��ورت پذیرفته در فرآیند بازخوانی جعبه س��یاه کامال 

حرفه ای و براساس انطباق با استانداردهای ایکائو بوده است.
دهقان��ی زنگنه در پایان گفت: اطالعات اس��تخراج ش��ده در اختیار 
نمایندگان کش��ورهای ذی ربط قرار گرفته ت��ا تحلیل های ایمنی و فنی 
خود را در چارچوب استانداردهای ایکائو به مسئول بررسی سانحه ارائه 
کنند. این اقدامات و این اطالعات تنها با هدف ایمنی و پرهیز از رخداد 
مش��ابه صورت می پذیرد و هر نوع استفاده سیاسی از این فرآیند ضمن 
اینک��ه در تع��ارض با اهداف موردنظر و مورد تصدیق ایکائو اس��ت روند 
رسیدگی به س��انحه را تحت الش��عاع قرار می دهد و سازمان هواپیمای 
کش��وری از تمام عالقه مندان و ذی نفعان درخواس��ت می کند که از هر 
نوع تحلیل و یا استفاده از این اطالعات و اقدامات که در راستای اهداف 
ایمنی نباشند خودداری کنند و در اینجا به کلیه شرکت های هواپیمایی 
که در گذش��ته از آس��مان ایران اس��تفاده می کردند و االن نمی  کنند و 
یا کش��ورهایی هم اکنون از آس��مان ایران اس��تفاده می کنند اطمینان 

می دهیم که پرواز بر فراز آسمان ایران مطمئن و ایمن خواهد بود.

بازخوانی اطالعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می دهد

ثبت اطالعات تا 19 ثانیه پس از انفجار

دریچه

افزایش امنیت اقتصادی با تاسیس دادگاه های تجاری
مجتمع دعاوی تجاری تا پایان تابستان 

راه اندازی می شود
راه اندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در بهمن ماه س��ال گذش��ته کلید 
خورد، اما با گذش��ت بیشتر از ش��ش ماه از اعالم نخستین خبرها در این باره 
هنوز راه اندازی نشده است. در همین زمینه، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش 
و بهب��ود فضای محی��ط کس��ب وکار وزارت اقتصاد روز یکش��نبه اعالم کرد 
راه اندازی مجتمع تا پایان تابس��تان امس��ال انجام می شود و با وجود اخذ همه 
مجوزه��ا و طی فرآیندهای داخلی، به دلیل پیدا نکردن س��اختمان موردنظر، 
هنوز مجتمع تاسیس نشده است.  این در حالی است که اصالح قانون تجارت 

نیز هنوز انجام نشده است.
راه اندازی مجتمع دعاوی تجاری از نیازهای ضروری فضای کسب وکار کشور 
اس��ت به ویژه که بانک جهانی در رتبه بندی س��االنه خود از وضعیت سهولت 
انجام کس��ب وکار در کشورها به روند انجام دعاوی تجاری و ورشکستگی هم 
توجه می کند. آخرین بررس��ی ها نش��ان می دهد رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ 
بانک جهانی از سهولت فضای کسب وکار 1۳۳ بوده است. امتیاز ایران در این 
س��ال ۳۵.1 بوده که نس��بت به گزارش قبلی تغییر نکرده اما جایگاه کشور دو 
رتبه پایین آمده اس��ت. به گفته منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب 
و کار وزارت اقتصاد، مولفه هایی که در حوزه ورشکس��تگی و پرداخت دیون از 
سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است، ضرورت بازنگری در مقررات 
کشور را نش��ان می دهد و برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی از اصالح قوانین 
نیس��ت. با این حال اصالح قانون تجارت که در مجلس گذشته با شتاب زدگی 

انجام شد، هنوز به سرانجام نرسیده است. 
فع��االن بخش خصوصی پیش��تر در اعتراض به بررس��ی ش��تاب زده الیحه 
اصالح قانون تجارت، بررس��ی دقیق تر این الیحه را خواس��تار شدند. از جمله 
احمد آتش هوش، رئیس کمیس��یون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی 
اتاق ایران که رویه اصالح قانون تجارت در مجلس گذش��ته را تنش زا دانست 
و ناصر ریاحی که از ش��نیده نشدن خواسته های تجار در اصالح قانون تجارت 
خبر داد. همچنین امس��ال انجم��ن صنفی کارفرمای��ی صندوق ها و نهادهای 
س��رمایه گذاری خطرپذیر در نامه ای به شورای نگهبان، بازگشت الیحه اصالح 

قانون تجارت به مجلس شورای اسالمی را درخواست کرد.
ب��ه عقیده فع��االن اقتصادی، به لحاظ تخصصی ب��ودن موضوعات مطروحه 
درخصوص دعاوی تجاری و جهت تس��ریع رسیدگی به پرونده های تجاری که 
س��هم مهمی بر اقتصاد کشور دارند، ایجاد این دادگاه ها ضروری است و منجر 

به افزایش امنیت فعاالن اقتصادی خواهد شد.
یکی از مش��کالتی که فعاالن اقتصادی در حین مراجعه به مراجع قضایی با 
آن مواجه هس��تند، عدم اطالع کافی قضات از مسائل اقتصادی و عدم اشراف 
به اصطالحات و مس��ائل مربوط به این علم اس��ت. به همین منظور، تش��کیل 
دادگاه ه��ای تجاری و به  طور خاص »مجتمع ویژه قضایی فعاالن اقتصادی« از 
مهم تری��ن مطالبات بخش خصوصی از ق��وه قضائیه با هدف حمایت از فعاالن 
اقتصادی اس��ت تا بدین وس��یله، با تعامل موجود بین فع��االن اقتصادی و قوه 

قضائیه جهش تولید محقق شود.
براس��اس توضیح های نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و 
مقرراتی اتاق ایران در برخی از کشورها ازجمله فرانسه دادگاه های تجاری جزو 
مهم ترین دادگاه های اختصاصی قرار دارند، زیرا این کشورها به  ضرورت وجود 
ای��ن دادگاه ها برای رس��یدگی تخصصی، حرفه ای و س��ریع به دعاوی تجاری 
و مناف��ع آن برای پویایی اقتص��ادی پی برده اند. ازجمله دالیلی که تش��کیل 
دادگاه های تجاری را ضروری کرده اند، احس��اس امنی��ت تجار و بازرگانان در 
انج��ام فعالیت های اقتصادی اس��ت؛ زیرا افرادی که س��رمایه های خود را وارد 
معام��الت تجاری و بازرگان��ی می کنند انتظار دارند ک��ه حمایت های قانون و 
حقوقی الزم و کافی را در صورت بروز اختالف و یا وارد شدن زیان و خسارت 
از س��وی دس��تگاه قضایی دریافت کنند. در همین ارتباط، ناصر ریاحی عضو 
کمیته داوری اتاق ایران بر این باور است که تشکیل دادگاه های تجاری نقش 
مؤثری در بهبود محیط کس��ب وکار و حل مش��کالت فعاالن اقتصادی خواهد 
داش��ت. به اعتقاد او، اگر دادگاه های اختصاصی تجاری تش��کیل شود و قضات 
متخصص به دعاوی له یا علیه تاجران و صنعتگران رسیدگی کنند و درنهایت 
هم اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی شتاب گیرد و خصوصی سازی محقق شود، 
عمده مشکالت فعاالن بخش خصوصی حل خواهد شد و این فعاالن می توانند 

نقش خود را در اقتصاد به شایستگی ایفا کنند.
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم درباره اهمیت تشکیل 
دادگاه های تجاری می گوید: تش��کیل دادگاه ه��ای تخصصی در حوزه تجارت 
که کارشناس��ان تخصصی به بررسی حقوقی دعواهای تجاری بپردازند از دیگر 
خواس��ته های مهم بخش خصوصی در شرایط فعلی است تا در شرایطی که به 
فع��االن اقتصادی پاداش تعلق نمی گیرد، حداقل مجازات هم نش��وند؛ چراکه 
ب��ا توجه به تحریم ه��ا و تناقض برخی قوانی��ن و مقررات داخل��ی با مقررات 
بین الملل��ی، فع��االن اقتصادی دچار س��ردرگمی می ش��وند. ب��رای نمونه، در 
کس��ب وکار حمل ونقل و کش��تیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با 
امور گمرکی، ترانزیت و تعامالت بین المللی قرار دارد که متأس��فانه در بیشتر 
مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بین المللی، فعاالن 
ای��ن ح��وزه که فقط نقش واس��طه را دارند ام��ا محکوم  به قاچ��اق کاال و ارز 
می ش��وند. درصورتی ک��ه با توس��عه ارتباطات تجاری به  راحت��ی می توان این 

مشکل را حل کرد.
حاال آنطور که رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کس��ب وکار 
وزارت اقتص��اد اع��الم کرده، تم��ام فرآینده��ای مربوط به تأس��یس مجتمع 
رسیدگی به دعاوی تجاری انجام شده و فقط مکان تأسیس هنوز تعیین نشده 

که به نظر می رسد تا پایان تابستان به سرانجام برسد.
علی فیروزی با بیان اینکه به احتمال  زیاد تا پایان فصل تابس��تان، ش��اهد 
راه اندازی مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری به  صورت 1۰۰درصدی خواهیم 
بود، گفت: در حال حاضر تمام مباحث مربوط به این مجتمع همچون ساختار، 
فرآین��د داخل��ی، اخذ تأییدی��ه قوه قضائی��ه درخصوص نح��وه کار مجتمع و 

همکاری اتاق بازرگانی انجام  شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کس��ب وکار وزارت اقتصاد 
ادامه داد: فقط س��اختمان موردنظر برای تأسیس مجتمع را پیدا نکرده ایم که 
البته از چند س��اختمان بازدید کرده ایم و تالش داریم تا پایان تابس��تان قوه 

قضائیه مجتمع را برپا کند.
به گفته وی، مقرر ش��ده در این مجتمع، شورای حل اختالف، دادگاه بدوی 

و دادگاه تجدیدنظر مستقر شود.
همان ط��ور که فیروزی توضیح داده، در حال حاض��ر دعاوی مرتبط با امور 
بازرگانی و تجارت در دادگاه های عمومی انجام می ش��ود؛ این در حالی اس��ت 
که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، پیش بینی ش��ده است که 
قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی 
تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول تر باشد. از سوی دیگر نیز 
با تشکیل این مجتمع، مدت زمان رسیدگی به دعاوی به  شدت کاهش می یابد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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از زم��ان اپیدمی کووید-19 بس��یاری از کس��ب وکارها دچار رکود و 
کس��ادی شدند و ش��مار بس��یاری از کسبه مجبور ش��دند با مشکالت 
اقتصادی که زندگی ش��ان را تحت تاثیر قرار داده بود، دس��ت وپنجه نرم 
کنند. بحران ناش��ی از تاثیر کرونا بر کس��ب و کارها، بیش از هر چیزی 
نش��ان داد که تمامی مشاغل الزم است تا در فضای اینترنتی و مجازی 

نیز فعالیت خود را گسترش و ارتقا بخشند.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا چند ماهی هست که سایه سنگین خود 
را بر دنیا و زندگی مردم گس��ترده اس��ت. روزی که برای نخس��تین بار 
این ویروس کش��نده و همه گیر در جهان پدیدار و توس��ط بشر شناخته 
شد، شاید هیچ شخصی فکر نمی کرد، این ویروس بتواند تمام معادالت 
زندگی روزمره مردم را در سراس��ر جهان دس��تخوش تغییر و دگرگونی 
کند. از زمان اپیدمی کووید-19 بس��یاری از کس��ب وکارها دچار رکود 
ش��دند و عده زیادی مجبور شدند با مشکالت اقتصادی که زندگی شان 
را تحت تاثیر قرار داده بود، دس��ت وپنجه ن��رم کنند. در این میان تنها 
افرادی توانس��تند قامت خود را زیر بار س��نگین این اپیدمی سهمگین 
همچنان راست نگه دارند که قادر بودند، نبض بازار را حتی با وجود این 

ویروس به دست گیرند. 
در واقع، این کس��ب وکارهای س��نتی بودند که بیش��ترین ضربه را از 
وی��روس ذره بین��ی خوردند؛ در حالی که بس��یاری از کس��ب وکارهای 
اینترنتی که پیش تر در فضای مجازی در تالش��ی مضاعف برای کس��ب 
درآم��د و جل��ب مش��تری بودند، حاال با وج��ود اپیدمی دردسرس��از و 
توصیه های بهداش��تی که مردم را به ماندن در خانه ها دعوت می کردند، 
ت��ازه بازار خود را پیدا کرده بودن��د. قرنطینه خانگی و توصیه های اکید 
برای ممنوعیت اجتماعات، باعث ش��د، بیشتر مردم تمایلی برای خرید 
کردن به شیوه سنتی و اصوال بیرون رفتن از منزل نشان ندهند. نتیجه 
ای��ن موض��وع هم تعطیلی بس��یاری از فروش��گاه ها و مراک��ز خدماتی، 

تفریحی و سنتی بود.
از رونق آموزش های آنالین تا گسترش وبینارها

با وجود اپیدمی کووید-19 بس��یاری از فروشگاه های اینترنتی بزرگ 
ک��ه تا پیش از ای��ن تنها به لط��ف تخفیف ها و پیش��نهادهای به قولی 
ش��گفت انگیز سعی در جلب مشتری داش��تند، حاال روزهای اوج فروش 
خود را تجربه می کنند. ش��یوع کرونا باعث شد، مردم برای حفظ امنیت 
خود و خانواده شان، بیشتر خریدشان را به صورت اینترنتی انجام دهند. 
همه اینها افزای��ش تقاضای مردم برای خرید کردن به صورت اینترنتی 
را به همراه داش��ت تا جایی که این فروشگاه ها در روزهای اخیر مجبور 
ش��دند، نیروی کار جدید و تازه نفس جذب کنن��د تا بتوانند جوابگوی 
افزایش تقاضاها باشند. امروزه کرونا و کسب وکارهای آنالین و اینترنتی 
ارتب��اط تنگاتنگی با هم دارند. در این ش��رایط مدیران و افرادی که در 
حوزه کس��ب و کارهای آنالین و اینترنتی مش��غول به فعالیت هستند، 

تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا کار و وظیفه اصلی خود را که ارائه 
خدمات و سرویس دهی به مشتریان و مراجعه کنندگان است به بهترین 
شکل انجام دهند. کس��ب وکارهای اینترنتی در چنین شرایطی یکی از 
ضروری ترین امکانات موجود هس��تند چراکه امکان دسترس��ی افراد به 

کاالهای موردنیاز را امکان پذیر کرده اند.
از س��وی دیگر، در حالی که بسیاری از مشاغل به خاطر کرونا تعطیل 
ش��دند، مراکز آموزش��ی پس از یک تعطیلی موقت دوباره فعالیت خود 
را از س��ر گرفتند؛ اما نه به آن ش��کلی که در دوران پیش از کرونا فعال 
بودند. مدیران مراکز آموزشی به این نتیجه رسیدند که چون آموزش را 
در هیچ شرایطی نمی توان تعطیل کرد، شرایطی فراهم کنند تا با کمک 
گرفت��ن از فضای مجازی، آموزش های خود را ب��ه صورت آنالین پیش 
ببرند. در این ش��رایط مجموعه هایی موفق تر بودند که از قبل زیرساخت 
و ام��کان آموزش آنالین را فراهم کرده بودند. آنها به راحتی توانس��تند 
بس��تر آموزش غیرحض��وری را مهیا کرده و کمتری��ن صدمه را در این 

شرایط متحمل شوند.
همچنین این روزها دیگر حضور در دوره های آموزشی و سمینارهای 
حضوری با ش��یوع کرونا برای عالقه مندان امکان پذیر نیست. در چنین 
وضعیت��ی تنها چاره کار، برگزاری وبینار اس��ت. وبینار مخفف اصطالح  
»وب بیس س��مینار« یا س��مینارهای مبتنی بر وب است که به معنای 
نوعی ارائه، س��خنرانی، کارگاه یا س��مینار اینترنتی اس��ت. وبینارها به 
ص��ورت مجازی از طری��ق نرم افزارهای ویدئوکنفرانس اجرا می ش��وند، 
بنابرای��ن یکی از روش های فوق العاده جذاب و پویا برای انتقال اطالعات 
به مخاطبانی است که از لحاظ جغرافیایی در مناطق مختلف پراکنده اند. 
ای��ن گونه آموزش ای��ن امکان را در اختیار مخاطب��ان قرار می دهد که 
ب��دون حضور فیزیکی در مکان برگزاری جلس��ه در جریان آموزش های 
الزم ق��رار بگیرند. برای ش��رکت در این وبینارها هم ب��ه جز لپ تاپ یا 
کامپیوتر مجهز به وب کم یا گوشی موبایل هوشمند به تجهیزات دیگری 
نیاز نیس��ت و هیچ نرم افزار خاصی هم برای شرکت در دوره های آنالین 
در نظر گرفته نشده است. با این حساب و با توجه به اینکه برای شرکت 
در دوره های موردنظر، فرد متقاضی هزینه ایاب و ذهاب صرف نمی کند 
و در وقت و هزینه صرفه جویی بیشتری صورت می گیرد، طبیعی است، 
تقاضا برای شرکت در این دوره ها به طرز معقولی افزایش داشته باشد.

از بازار داغ تولید سرگرمی تا ازسرگیری مشاغل خانگی
قرنطینه خانگی و لزوم خارج نشدن مردم از منازل برای کنترل شیوع 
کرونا س��بب ش��د تا ش��رکت های تولید و فروش بازی و سرگرمی های 
کامپیوتری بیش از پیش فعال ش��وند و با این حس��اب س��ود سرشاری 
از این فروش عایدش��ان شود. ش��رکت های بزرگ تولیدکننده تفریحات 
و س��رگرمی های خانگی با افزایش تعداد مش��تریان در رده های س��نی 
مختلف هم تولید خود را افزایش دادند و هم بر تنوع فعالیت های ش��ان 

افزودند.
در ش��رایط کنونی اپیدمی بیماری، طبیعی است که بیش از هر چیز 
س��المت و بهداش��ت مردم در اولویت باشد بنابراین شرکت های دارویی 
تولیدکنن��ده م��واد ضدعفونی کنن��ده، لوازم بهداش��تی و ش��وینده ها و 
شرکت های تولیدی و تحقیقات دارویی، سعی کردند با کار شبانه روزی 
عرض��ه خود را ب��ه تقاضای بازار برس��انند. حتی ش��رکت های خدماتی 
ارسال و پیک های دارویی هم خدمات شان را گسترش دهند و با جذب 

نیروهای بیشتر جایگاه خود را در این شرایط، بیشتر تثبیت کنند.
واقعیت این اس��ت که تا پیش از شیوع کرونا مشاغل خانگی و صنایع 
دس��تی محلی هم مانند بس��یاری از مش��اغل اینترنتی دیگر در تالش 
برای جذب مش��تریان خاص خود بودند اما با ش��یوع کرونا بس��یاری از 
این مش��اغل جانی دوب��اره گرفتند. برای مثال، مش��اغلی چون گلیم و 
فرش باف��ی، خیاطی، خطاطی، گلدوزی، نقاش��ی و کاره��ای گرافیکی 
دوباره رونق گرفتند. حتی طراحان که بسیاری از کارهای فنی و هنری 
خود را مانند طراحی لوگو، طراحی س��ایت، تصویرسازی، طراحی کارت 
ویزیت، پوس��تر، جلد کت��اب، تدوین فیلم آموزش��ی و... تا پیش از این 
در دفات��ر اداری انج��ام می دادند، اکنون در منزل ب��ه صورت دورکاری 

فعالیت می کنند.
چه کنیم که کمترین آسیب اقتصادی را ببینیم؟

بحران ناشی از تاثیر کرونا بر کسب و کارها، بیش از هر چیزی نشان 
داد که تمامی مش��اغلی که به صورت فیزیکی در بازار مشغول به کسب 
درآمد هس��تند، الزم اس��ت به صورت اینترنتی هم فضای کسب و کار 
خود را ارتقا دهند تا هم در ش��رایط عادی از س��ود بیش��تری به وسیله 
خرید کاربران اینترنتی بهره مند ش��وند و ه��م در وضعیت های بحرانی 
همچون ش��رایط کنونی بدون دغدغه بتوانند فعالیت کنند. بیل گیتس 
معتقد اس��ت: »اگر کس��ب وکارتان بر روی اینترنت نباشد، به زودی در 
بازار هم نخواهد بود.« اتفاقات اخیر ثابت کرد، بسیاری از کسب وکارهای 
س��نتی باید در شکل فعالیت های خود بازنگری کرده و الزم است بنا به 
نوع، بودجه و امکانات شان آنالین شوند. همچنین آنالین شدن، آموزش، 
آماده س��ازی کسب وکار برای دوران پس��اکرونا، مهارت آموزی پرسنل و 
مدیریت و تهیه تدوین برنامه های کس��ب وکار و همچنین کسب درآمد 
از طریق آموزش ارائه خدمات آنالین می تواند از روش های کسب درآمد 

در دوران کرونا باشد.
بنابراین شاید بهترین توصیه این باشد که به منظور سرپا نگاه داشتن 
کسب وکارها می بایست از روش های مجاز و خالقانه کسب درآمد شود و 
با مشورت با کارشناسان متخصص و مورد اعتماد در هر بخش، بهترین 
روش ه��ای ممکن را انتخاب کرده تا فعاالن عرصه اقتصاد بحران جهانی 
کرونا را پش��ت س��ر گذاش��ته و متحمل کمترین هزینه  و خسارت های 

اقتصادی شوند.

نگاهی به کسب وکارهای موفق دوران کرونا

نبض بازار در دست کسب وکارهای اینترنتی
یادداشت

کسری بودجه و کنترل تورم

مدت هاس��ت که کسری بودجه به عنوان منشأ بسیاری از مشکالت و از جمله سلطه 
مالی و تداوم تورم باال مورد بحث اقتصاددانان است، به گونه ای که کسری بودجه تبدیل 
به واژه ای منفور شده و این تصور را دامن زده که وضعیت مطلوب برای دولت توازن دائمی 

بودجه یا حداقل توازن بودجه در بلندمدت است.
همچنین این تصور ایجاد ش��ده که اگر کسری بودجه تداوم یابد، تورم باال نیز تداوم 
می یابد و پایان تورم های باال مستلزم پایان کسری بودجه است. پرسش این است که آیا 
مبنای تئوریک برای این دیدگاه وجود دارد؟ آیا به صورت تجربی اثبات ش��ده که برای 
پایان بخش��یدن به تورم باید کسری بودجه پایان یابد؟ آیا تحلیل تاریخی اقتصاد ایران 

تاییدی بر این ادعا به همراه دارد که وجود کسری بودجه علت تداوم تورم باالست؟
اینکه ش��فافیت در بودجه باید بهبود یابد و اینکه عملیات فرابودجه ای که خود را در 
قانون یا س��ند بودجه منعکس نمی کند، باید دچار بازنگری شود، همگی نیاز به بحث و 
تحلیل دارد. آش��کار است که حتی اگر بودجه از منظر سیاستگذاری اقتصاد کالن فاقد 

اشکال باشد، هنوز می تواند از سایر منظرها دربردارنده اشکال باشد.
موضوع اول اینکه علم اقتصاد کالن داللتی بر آن ندارد که باید کس��ری بودجه صفر 
باشد و حتی داللتی بر آن ندارد که مقدار پولی یا ریالی کسری بودجه افزایش نیابد. مهم 
آن است که کسری بودجه نسبت به اندازه اقتصاد روند صعودی نداشته باشد. دلیل آن 
است که اگر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی در بلندمدت ثابت باشد، 
آنگاه رشد تولید اسمی و ظرفیت مالیاتی امکان حفظ پایداری مالی را فراهم می نماید. لذا 
آنچه در اقتصاد کالن مورد توافق است، آن است که دولت روند صعودی و فزاینده برای 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نداشته باشد و معقول آن است که کسری بودجه 
دولت رفتار ضدسیکلی داشته باشد تا نوسانات اقتصاد کالن یا سیکلهای تجاری را تخفیف 
دهد. اگر فرض کنیم نسبت مناسب کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در کشوری 
۵درصد باشد، هنگام رکود باید نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۵درصد 
بیشتر شود. دلیل آن است که در شرایط رکودی و برای جلوگیری از تعمیق رکود الزم 
است دولت هزینه خود را افزایش دهد و مالیات ها را کاهش دهد که نتیجه آن افزایش 

کسری بودجه است. عکس این برای رونق توصیه می شود.
آنچه در ایران در حال رخ دادن اس��ت، به نظر نمی رس��د متفاوت از قاعده اشاره شده 
باش��د. ایران مطابق هر معیاری که بس��نجیم در رکود است و در شرایط رکودی توصیه 
نمی شود که دولت با کاهش هزینه های خود از ایجاد کسری بودجه خودداری نماید و در 
عین حال نمی تواند با افزایش مالیات ها مانع از وقوع کسری بودجه شود. در آن صورت، 
وقوع کس��ری بودجه و افزایش آن اجتناب ناپذیر است و افزایش کسری بودجه از منظر 

سیاست گذاری اقتصاد کالن امری ناموجه نیست.
نسبت کسری بودجه بدون نفت )تفاوت کل مخارج دولت و کل درآمدهای دولت غیر 
از نفت( به تولید ناخالص داخلی در سال 1۳9۸ در مقایسه با ۲۰ سال قبل افزایش نشان 
نمی دهد و در مقایسه با 1۰ سال قبل کاهش هم نشان می دهد و این بدان معناست که 
صرف کسری بودجه مشکل اصلی نیست. با توجه به فضای عدم اطمینان و لذا کاهش 
مخارج س��رمایه گذاری بخش خصوصی، حفظ س��طح مخارج حقیقی دولت به ویژه در 

بخش عمرانی به شدت موردنیاز است.
دو موضوع در ارتباط با کسری بودجه دولت مطرح می شود و همان موضوعات است 
که از خود کس��ری بودجه مهم تر اس��ت. اول اینکه گرچه نفس کسری بودجه ناشی از 
کاهش درآمد نفت مش��کل جدی محس��وب نمی ش��ود، اما چون این کسری از ناحیه 
کاهش درآمدهای نفتی سرچشمه گرفته است، همزمان کاهش درآمدهای ارزی، امکان 
واردات کاالهای نهایی و واسط و لذا محدود کردن اثرات تورمی کسری بودجه را تضعیف 
می نماید، یعنی ش��وک منفی عرضه ناش��ی از کاهش درآمدهای صادراتی و نفتی فشار 
تورمی موجود در اقتصاد را تشدید می نماید. موضوع دوم اینکه اگر کسری بودجه دولت 

به طریقی پولی شود آنگاه اثرات تورمی کسری بودجه شدیدتر خواهد بود.
اگر دو سال با کسری بودجه یکسان یا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی 
یکسان را در نظر بگیریم، در سالی که همراه با کاهش درآمدهای ارزی و همراه با پولی 
کردن قسمت بیشتر کسری بودجه است، اثرات تورمی کسری بودجه شدیدتر است. در 
آن صورت، این نفس کس��ری بودجه نبوده که اس��باب نگرانی تورمی است بلکه محیط 

اقتصاد کالن همراه آن و نحوه تامین آن است که سبب این نگرانی می شود.
با توجه به اینکه در ش��رایط کنونی، کس��ری بودجه دولت به شدت مرتبط با کاهش 
درآمدهای نفتی و ارزی است، چگونه می توان از این مرحله عبور کرد بدون آنکه تورم های 
شدید به اقتصاد تحمیل کرد. با توجه به اینکه امکان پرهیز از کسری بودجه براساس آنچه 
ش��رح داده شد، وجود ندارد و با توجه به اینکه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت و 
امکان کنترل فشار تورمی از طریق واردات وجود ندارد، دو اقدام اجتناب ناپذیر است: اول 
تالش برای افزایش صادرات غیرنفتی و اس��تفاده از آن برای جلوگیری از کاهش تولید 
محصوالت متکی به واردات و دوم تالش برای تامین کسری بودجه بدون پولی کردن آن.

افزایش صادرات غیرنفتی در دو س��ال گذشته به ش��دت دنبال شده و با وجود تمام 
فشارها نتیجه قابل قبولی داشته است گرچه شیوع کرونا سبب آسیب جدی به آن شده 
اس��ت، اما تالش برای افزایش صادرات غیرنفتی به طور اجتناب ناپذیر مستلزم تن دادن 
به نرخ ارزهای باالتر بوده اس��ت که خود عاملی برای تشدید فشار تورمی بوده است، اما 
برای تداوم تولید و جلوگیری از تعمیق شدید رکود اجتناب ناپذیر بوده است. تالش برای 
تامین کس��ری بودجه بدون پولی کردن آن نیز بدان معناست که دولت به دنبال انتشار 

اوراق بدهی و فروش اموال باشد.
فروش اوراق توسط دولت به معنای استفاده از نقدینگی موجود است و در نتیجه مانع 
تش��دید رش��د نقدینگی و آثار تورمی آن می شود. وزارت اقتصاد در مدت سپری شده از 
سال 1۳99 با کارگزاری بانک مرکزی توفیق قابل توجهی در فروش اوراق داشته و قابل 
تقدیر است. به دلیل وفور منابع در بازار بین بانکی که در اواخر سال 1۳9۸ و ابتدای سال 
1۳99 خود را در کاهش قابل توجه نرخ سود بازار بین بانکی نشان داد، این فروش اوراق 
در کنار عملیات سیاست پولی بانک مرکزی سبب وارونه کردن نرخ سود بازار بین بانکی 

و همچنین افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولت شد.
گرچه به طور طبیعی دولت نرخ پایین سود اوراق بدهی را ترجیح می دهد، اما با توجه 
به نرخ تورم کنونی نرخ های س��ود اوراق دولت نه تنها تهدیدی برای پایداری مالی دولت 
محس��وب نمی شود، بلکه عمال نس��بت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را کاهش 
می دهد و به این دلیل جای نگرانی ندارد. لذا در محدوده نرخ های کنونی و حتی اندکی 

باالتر از آن، نگرانی برای تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق وجود ندارد.
ش��اید ضرورت داشته باشد که دولت اندکی نرخ باالتر را بپذیرد تا اوراق را نه تنها به 
بانک ها و نهادهای مالی بلکه به اشخاص حقوقی و حقیقی نیز بفروشد و به این ترتیب 
بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. گرچه دولت تاکنون از فروش 
اموال برای تامین کسری بودجه استفاده نکرده، اما امکانات چشمگیری نیز از این طریق 
قابل تامین است که ضرورت دارد حمایت سیاسی و حقوقی کامل از وزارت اقتصاد صورت 

گیرد تا امکان بالفعل کردن این منابع بالقوه را داشته باشد.
همچنین ضروری است تا بازدهی سایر بازارها به طرقی کنترل شود که رقیب برتری 
برای فروش اوراق دولت نباشند و این موضوع امکان ناپذیر نیست. آنچه به ویژه در سال 
1۳99 رخ داد به ش��دت مرتبط با تحریک انتظارات تورمی اس��ت و مدیریت انتظارات 
تورمی نیز بخش مهمی از توفیق در تامین کس��ری بودجه و پرهیز از اثر تورمی ش��دید 
آن است. البته طبیعی است که سیاست گذار پولی نیز با تکمیل مراحل عملیات بازار باز 
می تواند مانع از افزایش شدید نرخ سود اوراق دولت شود، اما در شرایط کنونی ضرورتی 

برای آن دیده نمی شود.
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تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بازار ملک ح��اال با پدیده جدیدی روبه روس��ت، وقتی »بازدید از این 
مل��ک نیازمن��د دارا بودن خودرویی ۵ میلیاردی یا حس��اب بانکی پر و 

پیمان است.«
به گزارش خبرآنالین، حاال این قراردادی نانوش��ته برای بازدید برخی 
واحدهای لوکس��ی اس��ت که در جای جای تهران س��اخته شده است؛ 
واحدهای��ی ب��ا قیمت هایی باالت��ر از ۵۰ میلیون تومان ی��ا حتی 1۰۰ 
میلیون تومان در هر متر مربع. بررس��ی ها نش��ان می دهد آنچه که طی 
چند س��ال اخیر قیمت مس��کن در مناطق ش��مالی تهران و یا برخی از 
شهرس��تان ها را تعیین می کند دیگر عرف آن منطقه نیست بلکه گروه 

سازندگان امالک هستند که برای یک منطقه قیمت گذاری می کنند.
گروه س��ازندگان امالک معروف تهران که تحت برندهایی ثبت ش��ده 
هستند یکی از دستاویزهای صاحبان امالک برای باالبردن مظنه مسکن 
در یک منطقه به حس��اب می آیند و صاحبان ملک در مناطق ش��مالی 
تهران با به مزایده گذاش��تن امالک خود بهترین گروه سازندگان امالک 
را برای ساخت آن ملک و شکستن قیمت یک منطقه انتخاب می کنند؛ 
به گفته کارشناس��ان بازار مس��کن، تاثیر برندسازی یک ملک به قدری 
اس��ت که موجب افزای��ش قیمت 1۰تا ۳۰ میلی��ون تومانی در هر متر 

نسبت به امالک مشابه آن منطقه خواهد شد.
یکی از مش��اوران ام��الک تهران در این خصوص گفت: »برندس��ازان 
معروف تهران ممکن اس��ت کار خود را با س��اختن یک هتل در شمال 

کش��ور آغاز کرده باش��ند اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت اس��ت 
هجوم آنها به مناطق ش��مالی تهران و باال بردن چشمگیر نرخ اجاره بها 
و یا خرید مس��کن در این مناطق است و قیمت امالکی که تحت عنوان 
این برندها در تهران س��اخته شده اند به قدری باال است که مردم عادی 

به هیچ عنوان قادر به خرید آن نخواهند بود.«
او ادامه داد: »مردم عادی در بس��یاری از مواق��ع حتی قادر نخواهند 
ب��ود از امالک��ی که تح��ت عنوان برخی از برندس��ازان مع��روف تهران 
ساخته شده است بازدید کنند و بازدید کردن از این امالک در صورتی 
امکان پذیر است که گردش حساب فرد بازدیدکننده از یک حدی باالتر 
باش��د و همچنین خودرو شخصی وی بیشتر از ۵ میلیارد تومان قیمت 
داش��ته باشد.« بررس��ی های میدانی حاکی از آن است که حتی گرفتن 
مجوز س��اخت چنین امالکی از ش��هرداری نیز به پرهزینه ترین ش��کل 
انجام می ش��ود و گروه های س��ازنده امالک برای دریافت مجوز ساخت 
از ش��هرداری حداقل باید 1۰ میلیارد تومان پرداخت کنند و همین امر 
قیمت هر متر از ملک را تا ۲ میلیون تومان باال می برد و یا مهندس��ان 
نقشه کش��ی که برای این ساختمان ها نقش��ه تهیه می کنند نیز در ازای 
نقشه کش��ی مبالغ هنگفت��ی دریافت می کنند که بنابر گفته مش��اوران 
امالک گاهی دریافتی مهندسان نقشه کش به میلیاردها تومان می رسد.

به گفته یکی از مهندس��ان س��ازنده ملک در تهران، آپش��ن هایی که 
هزین��ه زیادی برای س��ازندگان ایجاد نمی کنن��د در افزایش قیمت این 

امالک بس��یار موثرند. به طور مثال، مجهز بودن ساختمان به سونا و یا 
جکوزی قیمت هر متر مربع از مسکن را تا 1۰ میلیون تومان باال می برد 
و یا نصب روف گاردن بر روی یک برج خود 1۰ میلیون دیگر به قیمت 
هر متر مربع از این امالک اضافه می کند و اکنون نیز بازار تقاضا خواهان 
ایجاد مهدهای کودک، کتابخانه، سالن های یوگا و زومبا در ساختمان ها 
هس��تند که خود قیمت مس��کن را در برخی از مناطق شمالی تهران تا 

متری 11۰ میلیون تومان باال برده است.
این س��ازنده ملک در ادامه گفت: »در ش��رایطی هس��تیم که شماره 
ه��ر طبقه نی��ز در تعیین قیمت ملک تاثیرگذار اس��ت و گاهی اختالف 
قیم��ت طبقه آخر یک برج تا طبقه اول آن به متری 1۶ میلیون تومان 

نیز می رسد.«
تاثی��ر گروه های برندس��از در باالرفتن مظنه ام��الک در یک منطقه 
ب��ه قدری اس��ت که در حالی ک��ه عرف قیمت مس��کن در محله ازگل 
متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اس��ت پیش فروش یکی از ساختمان های 
برندسازی شده در این منطقه متری ۷۵ میلیون تومان اعالم شده است.
بررسی های میدانی حاکی از گسترش برندسازی امالک به سایر نقاط 
کشور از جمله استان های شمالی است که به گفته مشاوران امالک این 
مناطق، برندس��ازی در مناطق ساحلی متوسط نرخ خرید، اجاره و رهن 
را در مناطق س��احلی بسیار باال برده اس��ت، به طوری که ساکنان این 

منطقه و افراد محلی قادر به خرید چنین امالکی نیستند.

قیمت ملک را سازندگان اسم و رسم دار تعیین می کنند نه منطقه

پدیده عجیب در بازار مسکن
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پرداخت 5.۶ هزار میلیاردی از ذخایر ارزی برای کرونا
بیمه بیکاری تغییر نکرد

طبق اعالم س��ازمان برنامه و بودجه تاکنون از محل برداش��ت یک میلیارد 
دالری از صندوق توس��عه ملی برای تامین هزینه ه��ای کرونا، ۵۶۵۰ میلیارد 
تومان پرداخت ش��ده است. به گزارش ایسنا، در اوایل سال جاری و با افزایش 
هزینه ه��ای مربوط به کرونا و تبعات اقتصادی آن رئیس جمهور درخواس��ت 
برداش��ت از صندوق توس��عه ملی ب��رای جبران بخش��ی از هزینه های وزارت 
بهداشت و پرداخت بیمه بیکاری را مطرح کرد که در نهایت مقام معظم رهبری 
نیز با برداشت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های 
مدیریت تبعات اقتصادی ناش��ی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند. بر این 
اس��اس، در اواخر اردیبهش��ت ماه بود که بانک مرکزی اولین مرحله از معادل 
ریالی از محل صندوق توسعه ملی را به حساب خزانه واریز و در اختیار دولت 
قرار داد. بررس��ی آخرین وضعیت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی بابت 
هزینه های کرونا از مجوز برداشت یک میلیارد دالری از سازمان برنامه و بودجه، 
با توضیحی از سوی پوراصغری - معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و 
بودجه - به ایسنا همراه بود. به گفته وی، تاکنون از اعتبارات مربوط به کرونا از 
محل صندوق توسعه ملی ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. این مقام 
مسئول در سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به منابعی که برای بیمه 
بیکاری در نظر گرفته ش��د بود، گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این منابع بابت 
بیمه بیکاری در نظر گرفته ش��ده که تاکنون 1۲۸۶ میلیارد تومان بابت بیمه 
بیکاری پرداخت ش��ده است. گفتنی اس��ت در اواخر اردیبهشت و بعد از واریز 
اولین مرحله معادل ریالی منابع صندوق به حساب خزانه دولت، طی جلسه ای 
که بین س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداش��ت در این رابطه برگزار ش��د 
حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به 1۵ برنامه وزارت بهداش��ت و درمان اختصاص 
پیدا کرده بود. در آن زمان س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که منابع ارزی 
که در محل اول از س��وی صندوق ملی به صورت ریالی به حس��اب خزانه وارد 
ش��ده ۵۴۸۶ میلیارد تومان بوده که  1۲۸۶ میلیارد تومان برای بیمه بیکاری 
بوده است. بر این اساس از اردیبهشت تاکنون مبلغ پرداختی بابت بیمه بیکاری 
از محل  ذخیره صندوق  توس��عه ملی تغییری نداشته و همان 1۲۸۶ میلیارد 
تومان اس��ت، البته ارقام ارائه ش��ده نشان می دهد مجموع پرداختی نیز تغییر 

قابل توجهی ندارد.

بررسی نقش بانک مرکزی در تامین کسری 
بودجه 

درحالی که گفته می شود بودجه سال جاری با 1۵۰ میلیارد تومان کسری 
دس��ت و پنجه نرم می کند و انتش��ار اوراق و واگذاری سهام های دولتی این 
کس��ری را رفع خواهد کرد، رئیس مرک��ز مدیریت بدهی و دارایی های مالی 
عموم��ی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بان��ک مرکزی بانکدار درآمدهای دولت 
است، نقش وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در تامین 

کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را تشریح کرد. 
به گزارش ایس��نا، زمانی که بودجه با کسری مواجه می شود، سازمان هایی 
همچون وزارت اقتصاد، س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عزم خود را 
جمع می کنند تا این کسری را تامین کنند و روش های مختلفی برای پیمودن 
مس��یر رفع کسری بودجه وجود دارد که شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای چون فروش نفت و دارایی های ثابت نظیر ساختمان، 
واگذاری دارایی های مالی همچون فروش س��هام دولت در شرکت ها و انتشار 

اوراق مالی اسالمی می شود.
در شرایطی که این منابع نتوانست کسری بودجه را تامین کند، می توان از 
کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها همچون گسترش پایه های مالیاتی، اصالح 
و ارتقای نظام مالیاتی اس��تفاده کرد. راه آخر در قبال عدم پاس��خگویی این 
منابع برای تامین کسری بودجه نیز مولدسازی و واگذاری اموال و دارایی ها، 
اس��تقراض از مردم )منابع موجود در اقتص��اد( و بانک مرکزی )افزایش پایه 
پولی( است و از آنجاکه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تبعات 

زیانباری برای اقتصاد ملی دارد، مورد تایید نیست.
دولت در میان راه های موجود، فروش و واگذاری س��هام های خود و انتشار 
اوراق را سرلوحه کار خود برای تامین کسری بودجه قرار داده است و در حال 
حاضر بخش��ی از س��هام های دولت به صورت صندوق های ETF در بورس 
عرضه و اوراق نیز هم در بازار پول و هم بازار س��رمایه حراج می شود. در این 
راس��تا، طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، تاکنون دولت با حراج اوراق بدهی 
دولتی در بازار بین بانکی طی 1۲ هفته معادل ۵۷.1 هزار میلیارد تومان برای 

کسری بودجه دور از تبعات تورمی و افزایش پایه پولی تامین کرده است.
در این بی��ن، رئیس مرکز مدیریت بدهی ه��ا و دارایی های مالی عمومی، 
توضیحاتی درباره نقش وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
در انتشار اوراق ارائه کرده است. طبق اعالم بنانی، وزارت اقتصاد و سازمان های 
متولی آن در زمینه درآمدهای مالیاتی، گمرکی و درآمد حاصل از سود سهام 
دولت در ش��رکت ها، متولی وصول آنها هستند و منابع حاصل از درآمدهای 
مذک��ور به حس��اب خزانه نزد بانک مرکزی واریز می ش��ود، به عبارتی بانک 

مرکزی در این زمینه بانکدار دولت است.
به گفته وی، در زمینه انتش��ار اوراق بانک مرکزی دو نقش دارد که اولین 
نقش آن در کمیته ناظر بر انتش��ار اوراق اس��ت که نظارت بر انتشار اوراق و 
تعیین نرخ سود اسمی اوراق، در این کمیته انجام می شود. وزارت اقتصاد به 
همراه سازمان برنامه، دیگر اعضای کمیته مذکور محسوب می شوند. در انتشار 
اوراق وزارت اقتصاد ناش��ر اوراق به نمایندگی از دولت است و سازمان برنامه 
و بودجه نیز ضامن پیش بینی منابع بازپرداخت در قوانین بودجه س��نواتی و 
خزانه داری کل کشور، ضامن پرداخت نقدی و تسویه اوراق محسوب می شوند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: با توج��ه به اینکه بانک مرکزی عملیات بازار 
باز را آغاز کرده اس��ت، قس��مت عمده اوراق از طریق حراج های هفتگی در 
بازار پول و س��رمایه به فروش می رسد. حراج هفتگی اوراق به طور همزمان 
در بازار پول و سرمایه برگزار می شود که امور حراج در بازار پول توسط بانک 
مرکزی و در بازار س��رمایه توس��ط فرابورس ایران و مدیریت فناوری بورس 

تهران انجام می شود.
بنان��ی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود، گفت: اواخ��ر هر هفته 
اطالعیه ای توسط بانک مرکزی صادر می شود مبنی بر اینکه مشخصات اوراق 
دولت به اطالع ارکان بازار پول و فعاالن بازار سرمایه می رسد و از آنها خواسته 
می شود که اگر متقاضی خرید هستند، پیشنهاد خود را در سامانه بازار بین 
بانکی و س��امانه مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند و یکش��نبه هفته 
بعد نتایج آن توس��ط اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی و فرابورس به مرکز 

بدهی ها اعالم می شود.
او در پایان خاطرنش��ان کرد: پس از این فرآیند، برنده های حراج طی روز 
دوش��نبه به بانک مرکزی و فراب��ورس اعالم و روز سه ش��نبه اوراق  معامله 
می شود. همچنین اگر نتیجه حراج، عرضه را پوشش ندهد، باقی مانده اوراق 

روز سه شنبه به عموم عرضه می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: ش��اخص بورس روز یکشنبه هم منفی شد و با ۶۵ هزار 
واح��د کاهش به رقم یک میلیون و ۶۶۲ هزار واحد رس��ید. روند نزولی 
بورس تهران و عقبگرد ش��اخص کل از رکوردهای متوالی که درنوردیده 
بود با گذش��ت 1۰ روز از ش��روع سقوط ش��اخص ها ادامه داد و این در 
حالی اس��ت که بسیاری از پیش بینی ها در این هفته داللت بر بازگشت 

بورس به مدار رشد را داشت.
بررس��ی ها نشان می دهد در 1۰ روز گذشته شاخص کل بورس تهران 
از رق��م ۲میلیون و 1۰۳ ه��زار و ۳۳1 واحد به عدد یک میلیون و ۶۶۲ 
هزار واحد )تا پایان یکش��نبه ۲ شهریور( رس��یده است که نشاندهنده 
کاه��ش بی��ش از ۴۰۰ هزار واحدی اس��ت. این اتفاق در ش��رایطی رخ 
داده ک��ه در طول ماه های ابتدایی س��ال در هی��چ دوره ای بازده بورس 
از ۳۰درص��د پایین ت��ر نبود و حتی تیرماه با ثبت ۴۶درصد س��ودآوری 
رکوردی عجیب را به جای گذش��ته و بر اش��تیاق حضور سرمایه گذاران 
) به خصوص س��رمایه های خرد( دامن زد، اما به ناگهان با انتش��ار خبر 
توقف عرضه مرحله دوم س��هام شرکت های دولتی یا همان »دارا دوم« 
)ب��ه دلیل اختالف نظر وزارت نفت و وزارت اقتصاد(، س��مت و س��وی 
بورس برگش��ت و جهت حرکت ش��اخص ها از رش��د به س��مت اصالح 
پیچید، به طوری ک��ه بازدهی ماهانه بورس در مردادماه برای اولین بار 

در سال 99 منفی شد.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، مهمترین عاملی که در طول هفته گذش��ته 
باعث کاهش شدید شاخص بورس شده، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و 
فضای هیجانی بازار است؛ نکته مهمی که باعث شده تا شاهد شکلگیری 
صف های طوالنی فروش باش��یم افت بیش از 1۳۷۶هزار میلیارد تومانی 
بورس در دو هفته گذشته همچنین واکنش کارشناسان و دولتمردان را 
برانگیخته اس��ت. در این راستا، مسئوالن سازمان بورس تالش می کنند 
تا با اتخاذ راهکارهایی جلوی این اصالح بورس را بگیرند و آن را متوقف 
کنند، کما اینکه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نزول بازار سهام 

از س��وی س��ازمان بورس جهت افزایش جری��ان ورود نقدینگی به بازار 
سهام به  کار گرفته شده است. برخی از فعاالن بازار سرمایه هم معتقدند 
که نقش صندوق تثبیت بازار س��رمایه باید پررنگ تر شود. در این بین، 
مس��ئوالن بورس وارد میدان شده اند تا به ش��کلی جلوی ادامه کاهش 
ش��اخص ها را بگیرند. خبر هایی منتش��ر شده که نشان می دهد از اواخر 
هفته قبل صندوق تثبیت بازار س��رمایه از طری��ق تزریق منابع به بازار 
س��رمایه دست به  کار شده و قرار است در هفته جاری از طریق سلسله 

اقداماتی تعادل را به بازار سهام بازگرداند.
همچنین بورس تهران هفته گذش��ته در نخس��تین اقدام عرضه اولیه 
س��هام صنعت غذایی کورش را در روز چهارشنبه لغو کرد. به گفته علی 
صحرای��ی، مدیرعامل بورس تهران این عرضه اولیه منجر به خروج هزار 
میلیارد تومان منابع از بازار می شد و به همین سبب، عرضه اولیه صنعت 
غذای��ی کورش فعال لغو ش��د. او همچنین درباره تغیی��ر برنامه هایی در 
فروش سهام عدالت گفت: سعی شده روش فروش سهام عدالت مدیریت 
ش��ود و به همین دلیل هم فروش سهام عدالت به بازار۲ منتقل شده تا 
حقوقی ها را به خرید بلوکی سهام عدالت هدایت کنیم و به این ترتیب، 

خرید و فروش سهام عدالت روی بازار عادی تأثیری نخواهد داشت.
همایون دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص وضعیت بازار سرمایه 
به خبرآنالین، گفت: واقعیت این اس��ت که ش��ورای بورس به درس��تی 
اقدام به اتخاذ تصمیماتی برای به تعادل رساندن بازار کرده است و این 
اقدام��ات امری الزم و ضروری بود. به ه��ر حال یکی از ویژگی های این 
دوره مدیریت در سازمان بورس و همچنین شورای بورس، هماهنگی و 
دیالوگ بسیار نزدیک بازار و بدنه تصمیم گیری است. تصمیماتی که در 
این چند روز گرفته شد تصمیمات خوبی است و می تواند به بازار کمک 
زی��ادی کند، به خصوص به خاطر اینکه احتم��اال در چند روز آینده به 

تعادل نسبی برسیم.
او درب��اره دالی��ل اصلی کاهش ش��اخص بورس توضی��ح داد: برخی 

معتقدند رش��د بی مهابای بورس عامل بروز ای��ن وضعیت بود در حالی 
که من این تحلیل را قبول ندارم، به هر حال رس��یدن شاخص به سطح 
۲ میلی��ون واح��د، عمال یک دوره اصالح و اس��تراحت را طلب می کرد. 
واقعی��ت این بود که ما انتظار این دوره اصالح را داش��تیم. حاال بعضی 
از مس��ائل می توانس��تند این روند را تند یا کند کنند ولی از آنجایی که 
اف��راد تازه کار در بازار هس��تند و جو هیجان زدگی ب��ه وجود آمده این 

قضیه پررنگ تر شد.
داراب��ی ادامه داد: پیش بینی این بود که بازار اصالح کند ولی ش��اید 
انتظار نبود بازار تا این میزان منفی بماند. از سوی دیگر باید توجه کرد 
ریزش ها س��بب ش��ده تعداد س��هم های ارزنده در بازار افزایش یابد که 

همین امر زمینه را برای خریدی متوسط در بازار فراهم کرده است.
این کارش��ناس بازار سرمایه درباره وضعیت پیش روی بازار نیز گفت: 
بورس ایران بازار بسیار پرپتانسیلی است و ما نباید عملکرد بورس را در 
یک دوره دو س��ه روزه مبنا قرار بدهیم. تمام کسانی که از ابتدای سال 
در بازار بودند تاکنون بیش از ۲۰۰ درصد سود کسب کرده اند و افرادی 
که جدید به بازار می آیند نیز باید سود یک ساله خودشان را مدنظر قرار 

دهند، نه وضعیت چند روز را.
به عقیده دارابی، بازار قطعا دارای نوس��ان و ریس��ک اس��ت اما برای 
کسانی که با حوصله و صبوری در درازمدت در بازار حضور داشته باشند 

بهترین بازار خواهد بود.
او در جواب این پرس��ش که شاخص بورس چه زمانی به ۲ میلیون 
واحد می رسد؟ گفت: شاخص تاکنون دو بار به ۲ میلیون واحد رسیده 
و بعید نیس��ت که در یک��ی دو ماه آینده حتی بیش��تر از این رقم را 
تجرب��ه کند. من فکر می کنم بورس به س��مت تعادل می رود، اگر روز 
یکش��نبه هم بازار وارد فاز تعادل نشود، تا دوشنبه انتظار فضایی آرام 
را در بازار سرمایه خواهیم داشت و شرایط در این بازار کامال متفاوت 

خواهد شد.

ش��اخص بورس از روز بیستم مرداد تا اولین روز شهریور 1۶.9 درصد 
کاهش یافته اس��ت، هرچند این میزان افت نسبت به ۲۳۶ درصد رشد 
بازار از ابتدای س��ال رقم ناچیزی است، ولی اتفاقاتی که طی این روزها 
در بازار س��هام افتاده است س��هامداران به خصوص سهامداران تازه وارد 
را نگران کرده اس��ت. در چنین ش��رایطی اگر افت ادامه داش��ته باشد، 
نقدینگی که طی پنج ماهه س��ال 1۳99 وارد بازار س��رمایه ش��ده چه 
واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا راه بازارهای موازی و رقیب را می گیرد؟

در پاس��خ به این سوال، حسین س��لیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
ای��ران می گوید: وحش��ت تازه واردهای بورس از اص��الح چند روز اخیر 
بورس تهران به تش��کیل صف فروش و عرضه س��هام دامن زده است و 
هرچند خروج رقم های کوچک تاثیری در شاخص بورس ندارد اما مسیر 
این نقدینگی خرد حتماً به س��مت س��ایر بازاره��ای مالی و به خصوص 

سپرده های بانکی کج خواهد شد.
سلیمی در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« ادامه می دهد: طبق 
اعالم رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از ابتدای امس��ال تا پایان 
مردادماه، 11۰ ه��زار میلیارد تومان نقدینگی جذب بازار س��هام ایران 
شده است که مقایسه آن با مجموع ۳۵ هزار میلیارد تومانی که در کل 
س��ال گذشته وارد این بازار شده نش��ان از جهش قابل توجه در جذب 
نقدینگی توسط بورس است، اما باید به این نکته توجه کرد که شاخص 
یعنی بازی کردن با عدد و رقم به دالیل سیاسی، اقتصادی و بین المللی؛ 
پس این عدد همیش��ه روبه رشد نخواهد بود و در زمان های مختلف به 

خصوص در دوره بحران باال و پایین خواهد شد.
به اعتقاد سلیمی، مسئله اصلی در بورس این است که شاخص بورس 
نس��بت به بقیه اجرای بازار مالی پایین نگه داش��ته می شد ولی از سال 

گذشته ش��روع به اصالح کرده و می خواهد عقب ماندگی خود را جبران 
کند و برای همین از شاخص 1۴ هزار به باالی ۲میلیون رسیده است.

او در پاس��خ به این پرس��ش که در صورت ادامه افت شاخص، بازارها 
چه مس��یری خواهند رفت؟ می گوید: اگر این کاهش ادامه داشته باشد، 
معلوم نیست خطراتی که برای تازه وارده ها ایجاد می شود چه تاثیری در 
تصمیم آنها خواهد گذاش��ت. در چند ماه گذشته حدود 1۵ میلیون کد 
جدید بورسی داده شده است؛ این افراد دارایی های سرمایه ای مثل طال، 
ماشین و حتی مسکن و پول نقد خود را وارد بورس کرده اند، اما همین 
افراد از وقتی وارد بورس ش��ده اند مدام رش��د مثب��ت را تجربه کرده اند 
و تحمل افت ش��اخص ها را ندارند. به گفته وی، وحش��ت تازه واردهای 
بورس س��بب تشکیل صف فروش و عرضه س��هام می شود. البته خروج 
رقم های کوچک تاثیری در ش��اخص ندارد. مس��یر نقدینگی اینها حتماً 
به س��مت بازارهای مالی و سپرده های بانکی کج خواهد شد؛ چراکه این 
افراد تحمل ریسک ندارند و با خروج شان از بورس شاهد رشد سپرده ها 
خواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد: در صورتی 
که ش��رایط به گونه ای پی��ش رود که بازار س��هام جذابیت های خود را 
برای س��رمایه گذاران از دست بدهد و این موضوع باعث خروج تدریجی 
نقدینگ��ی از این بازار ش��ود، به طور قطع ش��اهد آث��ار و تبعات منفی 
قابل توجهی در س��ایر بازارها خواهیم بود. چراکه نقدینگی س��رگردانی 
که در دس��ت مردم اس��ت به طور طبیعی باید میان بازارهای ارز، طال، 
خودرو، مس��کن، سپرده بانکی و س��هام، یکی را انتخاب کند. رقم های 
درش��ت می توانند به بازار مسکن، ارز و طال وارد شوند اما متاسفانه این 
بازارهای موازی هم مشکالتی دارد. او تصریح می کند: رشد بازار مسکن 
رش��د بس��یار عجیب و غریبی بوده و خیلی از افراد ت��وان ورود به این 

بازار را از دس��ت داده اند. از س��وی دیگر در بازار مسکن عالوه بر اینکه 
نقدش��وندگی بازارهایی مانند ارز، طال و س��هام را ندارد، ورود به آن به 

نقدینگی باالیی نیاز دارد که از عهده سرمایه گذاران خرد خارج است.
به گفته س��لیمی، ب��ازار ارز و طال هم داوطلب جدی ن��دارد؛ االن با 
ارز کاری نمی ش��ود کرد؛ مص��رف کردن دالر در ح��ال حاضر به دلیل 
محدودیت واردات دش��وار است. اگرچه چشم انداز روشنی از صعود نرخ 
ارز و به دنب��ال آن طال وجود دارد، ابزارهای مالیاتی یکی از موانع اصلی 
ب��رای ورود به این بازارهاس��ت. از طرفی خری��د ارز و طال نیازمند ارائه 
کارت ملی اس��ت که تمام اطالعات خریدار در سیستم های تعریف شده 
ثبت می ش��ود. در بازار خ��ودرو نیز به دلیل محدودیت ه��ای تولید بازار 

سفته بازی اشباع شده است و بازار در رکود به سر می برد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می کند: بازار پول و سپرده های 
بانکی مسیر جایگزین سرمایه گذاران ریسک گریز و سپرده های کوچک و 
متوسط خواهد بود. سپرده گذاری در بانک ها نرخ سود ثابت و مطمئنی 
دارد و سرمایه گذاران کوچک آن مسیر را درنهایت انتخاب خواهند کرد. 
البته در ش��رایط فعلی نشانه جدی از خروج نقدینگی از بورس مشاهده 
نمی ش��ود. هرچند در این مدت ارزش ب��ازار بورس کاهش قابل توجهی 
پیدا کرده است اما به معنای خروج پول از بازار نیست چراکه به ازای هر 
فروش سهام خریدی انجام می شود و تنها منشأ سرمایه تغییر می کند.

به گفته س��لیمی، پیش بینی ها نشان می دهد که بورس در کوتاه مدت 
به مدار عادی خود بازگردد بنابراین س��هامداران به خصوص حرفه ای ها 
با این نوع نوس��انات آش��نا هستند و حتی از این فرصت برای سودآوری 
و خرید س��هم هایی که افت قیمت داش��ته اس��تفاده می کنند، اما حتماً 

تازه واردها رفتارهای هیجانی و التهاب آوری در پیش می گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی از ایفای تعهد این بانک در تامین س��که هایی 
که در س��ال 9۷ پیش ثبت نام ش��ده اند خبر داد و گفت در فرصتی که 
مق��رر کردیم ح��دود دو و نیم میلیارد دالر ارز موردنی��از واردات از ارز 
صادرکنندگان تامین شد. عبدالناصر همتی درباره چرایی عدم پرداخت 
س��که به افرادی که بیش از ۵۰۰ سکه در سال 9۷ پیش خرید کرده اند 
به بهانه تامین نشدن از سوی بانک مرکزی، گفت: چنین موردی نداریم 
و هرچ��ه که ثبت نام ش��ده را تحویل دادیم مگر اینک��ه حکمی از قوه 

قضائیه در این بین باش��د که تکلیف آنها جداست. او با بیان اینکه ما به 
تعهدات مان به صورت کامل عمل کردیم، افزود: بخشی از سکه ها مربوط 
به زیر 1۸ ساله ها بوده که، ولی آنها برای آنها ثبت نام کرده بود در این 
بین اختالف نظری وجود داشت که باتوجه به اعالم نظر قضایی در این 
ب��اره، این موضوع را حل کردیم و اب��الغ کردیم که برای ذی نفعان حل 
ش��ود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه روند بازگشت ارز 
حاصل از صادرات مطلوب بوده، گفت: در فرصتی که مقرر کردیم حدود 

دو و نی��م میلیارد دالر ارز موردنی��از واردات از ارز صادرکنندگان تامین 
شد و واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی تامین ارز از بانک مرکزی 

بودند توانستند ارزشان را تامین کنند.
همت��ی افزود: اکنون هم با توجه به اینکه صادرکننده ها باید ارز خود 
را در س��امانه نیما عرضه کنند، عرضه ارز بس��یار بهتر شده و به تدریج 
به س��متی می رویم که میان عرضه و تقاض��ای ارز، توازن و ثبات برقرار 

می شود.

رئیس کل بانک مرکزی از تامین سکه های پیش خرید شده سال 97 خبر داد

2.5 میلیارد دالر ارز صادراتی برگشت

نقدینگی در صورت تداوم افت بورس به کدام سو می رود؟

در مسیر سپرده های بانکی

شاخص بورس چه زمانی مثبت خواهد شد؟

400 هزار واحد کاهش در 10 روز
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کدام وراث سهام عدالت از مالیات بر ارث معاف می شوند؟
سهام عدالت مهم ترین بازیگر بازار سرمایه

س��خنگوی ستاد آزادسازی س��هام عدالت گفت مشموالن سهام عدالت که تا 
تاریخ یکم مردادماه 99 اطالعات خود را به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده اند، 

چنانچه فوت کرده باشند، وراث آنها از مالیات بر ارث معاف هستند.
به گزارش س��نا، حسین فهیمی با اشاره به تصمیمات روز شنبه شورای عالی 
بورس تصریح کرد: این شورا در ارتباط با سهام عدالت به عنوان یک بازیگر مهم 
در بازار سرمایه تصمیماتی گرفته است؛ همچنین تسهیالتی هم برای بانک ها و 
کارگزاری ها در نظر گرفته ش��ده تا به این وسیله به ماندگاری سرمایه گذاران به 
طور بلندمدت در این بازار کمک ش��ود. او درباره تعداد افرادی که تاکنون سهام 
عدالت را به فروش رسانده اند، گفت: حدود 11درصد از افرادی که مشمول سهام 
عدالت بوده اند، تصمیم گرفتند تا بخشی از سهام خود را بفروشند بر این اساس، 
اکثریت قریب به اتفاق س��هامداران سهام عدالت، به ارزندگی سهم خود پی برده 
و ترجیح داده اند که از آن نگهداری کنند. فهیمی افزود: امس��ال از 1۰ خردادماه 
تاکنون که آزادسازی سهام عدالت و امکان فروش آن فراهم شده است، بیش از ۷ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی سهام عدالت در بازار فروخته شده است و وجوه 
آن در س��طح مشموالن سهام عدالت با کدملی و شماره شبایی که در اختیار ما 
قرار داده اند، تسویه و پول آن واریز شده است. فهیمی فروش و واریز وجوه حاصل 
از آن را تدریجی عنوان کرد و گفت: شورای عالی بورس تصمیم بسیار مهمی را 
در ارتباط با مشموالن سهام عدالت و در چارچوب حفاظت از دارایی های و فروش 
بهینه آنها اتخاذ کرد. این امکان به سازمان بورس داده شده تا با توجه به شرایط 
بازار بتواند، بخش از سهامی را که مشموالن سهام عدالت قصد فروش آن را دارند 

در کل کارگزاری ها به شکل تجمیعی و یک جا )بلوکی( بفروش برساند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: پیش از این چنین امکانی 
به لحاظ مقرراتی در س��طح یک کارگزار وجود داشت، اما اکنون این امکان فراهم 
شده که کل فروش سهام عدالت یکجا در بازار، بازاریابی شود و عمده یا بلوک به 
روش های مختلف فروخته ش��ود. طبیعی اس��ت که در این روش تعداد مشتریان 
حرفه ای بیش��تر خواهد ش��د. وی در رابط��ه با مزیت این روش گفت: براس��اس 
معامله بلوکی افراد حرفه ای تری دخالت پیدا می کنند، در این روش ممکن اس��ت 
قیمت های باالتر از تابلو فروخته ش��ود که به نفع سهامداران است. همچنین یک 
دارایی در یک نماد امکان دارد بین ۵۰ کارگزاری توزیع  شود، دیگر امکان تجمیع 
آن وجود نداشت، بلکه سفارش ها در یک کارگزاری تکمیل می شد، اما اکنون این 
امکان فراهم ش��ده که مجموع فروش ها در یک نماد در تمامی کارگزاری ها یکجا 
تجمیع و به ش��کل بلوکی یا عمده فروخته ش��ود. فهیمی پیرامون اعطای اعتبار 
برای دریافت وام به مشموالن سهام عدالت تصریح کرد: بانک ملی دریافت تقاضا 
در این زمینه را آغاز کرده و قصد دارد براس��اس وضعیت منابعی که دارد بین ۵۰ 
تا ۸۰درصد به مشموالن سهام عدالت و با توجه به سهام آنها وام بدهد؛ البته بقیه 
بانک ها نیز در صدد انجام این کار هستند که زیرساخت های فنی برای شان در نظر 
گرفته ش��ده است. او در زمینه تسویه این وام گفت: چنانچه دریافت کنندگان وام 
تا یک ماه آن را تس��ویه کنند، هیچ هزینه مالی به آنها تعلق نمی گیرد )مانند وام 
قرض الحسنه( اما چنانچه تسویه آن بیشتر از یک ماه طول بکشد، تبدیل به یک 
وام سه ساله 1۸درصدی می شود. عالقه مندان می تواند از این وام و تسهیالت، بدون 
اینکه تضمین خاصی ارائه کنند و صرفا با پشتوانه سهام عدالت از آن استفاده کنند. 
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استان های ایالم 
و قم را نیز به جز استان خراسان جنوبی آماده بورسی شدن و انجام معامالت شان 
در بازار س��رمایه معرفی کرد و افزود: اکنون این موضوع در اختیار ش��رکت بورس 
اس��ت که براساس ش��رایط بازار، یکی یکی نمادهای ش��رکت های سرمایه گذاری 
استانی را مورد گشایش قرار می دهد تا امکان انجام معامله برای شان فراهم شود. 
اکنون هیچ مشکل فنی در این زمینه وجود ندارد، فقط تعدادی از آنها صورت های 
مالی خود را ارائه نداده اند که به محض ارائه، گشایش نماد هم انجام خواهد شد.   به 
گفته وی، همه اقداماتی که راجع به سهام عدالت است، به ویژه بحث امور شرکتی، 
فوت ش��ده ها، افرادی که نیاز به اصالح مشخصات دارند و آنهایی که قصد توسعه 
س��هام خود را دارند، در نظر داریم که هیچ کار دستی و هیچ مراجعه حضوری در 
این فرآیندها وجود نداشته باشد. این مهم ترین تصمیم و استراتژی در مورد سهام 
عدالت اس��ت. فهیمی گفت: پیرامون فوت شدگان هم باید یک ارتباط مکانیزه ای 
بین قوه قضائیه و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایجاد شود که بخش عمده کارهای 
آن انجام ش��ده و اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر که از مشموالن سهام عدالت فوت 
کرده اند که نزدیک به 1۰ میلیون نفر وارث دارند و این س��هام باید به آنها منتقل 
شود. به محض اینکه امکان مکانیزه بین شرکت سپرده گذاری مرکزی و قوه قضائیه 
انجام شود، اعالم عمومی خواهد شد. توصیه می شود تا آن زمان و در این فاصله، 
وراث به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی کس��ب وراثت اخذ کنند. سخنگوی ستاد 
آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به اینکه چرا برخی مشموالن سهام عدالت با وجود 
داشتن برگه سهم اسم  شان در سامانه نیست، گفت: حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر برگه سهام در اختیار دارند ولی سهام به آنها تعلق نگرفته است؛ به این دلیل 
که مراحل مشمول شدن آنها کامل طی نشده و این عده باید منتظر نهایی شدن 

تصمیم مجلس در این زمینه باشند.

سهامعدالت

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در حالی ح��دود دو هفته پیش 
رک��ورد ۲میلیون واح��دی را رد کرده بود که از هفت��ه پایانی مردادماه 
در مس��یر اصالح به سر می برد و این روند در دو روز نخست شهریورماه 
نیز ادامه یافته اس��ت، چنانچه ش��اخص بورس روز گذشته )یکشنبه ۲ 
ش��هریور( با کاهشی ۶۵ هزار واحدی به میانه کانال یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار واحد عقبگرد کرد. ش��اخص کل در این روز  ۶۵ هزار و ۳۴ واحد 
افت داشت و در نهایت رقم یک میلیون و ۶۶۲ هزار واحد را نمایش داد. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 9 هزار و ۳۰۵ واحد کاهش به ۴۶۵ هزار 
و 119 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶ هزار و 1۰۴ واحد افت به 
۳۰۵ هزار و 1۳۴ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۴۸ هزار و ۳۰۸ واحد 
و ش��اخص بازار دوم 1۲۸ هزار و  ۴۰1 واحد کاهش داش��ت.  شاخص 
فرابورس نیز بیش از ۵۵۳ واحد کاهش یافت و به کانال 1۷ هزار واحد 
عقب نش��ینی کرد. در معامالت روز یکش��نبه بیش از ۵ میلیارد و 9۷1 
میلیون س��هم و اوراق به��ادار به ارزش ۸9 ه��زار و 9۸۲ میلیارد ریال 
داد و ستد ش��د. گروه فلزات اساسی هم صدرنش��ین برترین گروه های 

صنعت شد.
کدام نمادها به کاهش شاخص بورس دامن زدند؟

روز یکشنبه نمادهای تامین سرمایه امین )امین( با 11۳ واحد، بهساز 
کاش��انه تهران )ثبهس��از( با ۶9 واحد و گروه صنعتی سپاهان )فسپا( با 
۴۵ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس داشتند. در سوی 
مقاب��ل، نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۵ هزار و 
1۶۷ واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با ۴ هزار و ۸۸۷ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۴ هزار و 1۲۵ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۲هزار و ۴۶1 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( 
ب��ا ۲هزار و 1۴۸ واح��د، مخابرات ایران )اخابر( ب��ا ۲ هزار و 9۶ واحد، 
نف��ت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲ ه��زار و ۸۷ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با ۲ هزار و ۶۷ واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک 
هزار و ۷۷۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۷۰۶ 
واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۶۳۲ واحد و گسترش 
نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک هزار و ۵۵۵ واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص همراه بودند.
همچنین نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی 
تندگویان، س��رمایه گذاری صبا تامین، افرانت، توس��عه و عمران استان 
کرمان، صنایع ماشین های اداری ایران ازجمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه ه��ای صنعت ش��د و در این گروه ۷۸۸ میلی��ون و ۵۴۷ هزار برگه 

سهم به ارزش 1۸ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از ۵۵۳ واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کانال 1۷ هزار و ۸۲۴ واحد ثابت ماند. در این بازار ۸۷1 میلیون و ۷۴1 
هزار برگه سهم به ارزش ۲۵ هزار و ۷۲9 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای توس��عه مس��یر برق گی��الن )بگیالن(، تج��ارت الکترونیک 
پارس��یان کیش )تاپکیش(، کشاورزی و دامپروری مالرد شیر )زمالرد(، 
ریل س��یر )کوثر( و گس��ترش س��رمایه گذاری ایرانیان )وگس��تر( تاثیر 
مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای پتروشیمی 
مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریاساسول )آریا(، 

س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
بیمه دی )دی(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگ��رس(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، گروه توس��عه مال��ی مهر آیندگان 
)ومه��ان(، تولید نیروی برق دماوند )دماون��د( و فوالد هرمزگان جنوب 

)هرمز( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
عوامل تاثیرگذار در افت شاخص بورس کدامند؟

ش��اخص کل بورس تهران که از دو هفته اخیر وارد مسیر نزولی شد، 
در هفته پایانی مرداد با سرعت بیشتری در سراشیبی اصالح قرار گرفت 
و در نهایت با افت 11درصدی به معامالت هفته گذشته پایان داد. اکثر 
کارشناس��ان علت افت اخیر ش��اخص بورس را در کن��ار برخی از اخبار 
منفی، ناشی از حضور تعداد زیادی از سهامداران تازه وارد می دانند که با 
کوچکترین اصالحی تصمیم های هیجانی در این بازار می گیرند و با قرار 
گرفتن در صف های فروش اقدام به عرضه س��هام در بازار می کنند. این 
موضوع در هر ش��رایطی نمی تواند واکنش خوبی را در معامالت داش��ته 
باش��د و با چنین رفتارهای هیجانی، معامالت این بازار را تحت الش��عاع 

تصمیم گیری های خود قرار می دهند.
در این زمینه، امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه در دو هفته اخیر یک 
سری از عوامل در کلیت بازار، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و باعث ورود 
ش��اخص بورس به فاز اصالحی عمیق ش��دند، به ایرنا گفت: این اصالح 
عمدتا از جنس اصالح قیمتی بود و رخ دادن آن در مدت زمان بس��یار 
کوتاه باعث وحش��ت عمومی و درگیر شدن ذهن سرمایه گذاران در بازار 
شد. این امر منجر به فشار فروش افسارگسیخته ای شد که حتی تدابیر 

مقطعی هم موفق به مهار فشار فروش در بازار نشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه چند عامل را به عنوان علت اصلی ورود 
شاخص بورس به فاز اصالحی مطرح کرد و افزود: نخستین دلیل، روند 
صعودی پرقدرت اخیر ش��اخص ب��ورس در بازار بود ک��ه در این میان 
حقوقی های بازار، قدری نس��بت به عرض��ه در بازار کوتاهی کردند، آنها 
می توانستند با برخی از اقدامات خود از شدت عرضه ها و هیجان موجود 
در بازار بکاهند. حقوقی ها به عنوان وزنه سنگین و تعادلی در بازار تلقی 
می شوند که بهتر اس��ت گاهی در بازار با فروش های به موقع، عقالنیت 
را به بازار بازگردانند، اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع باعث ش��د تا 

شاهد یک روند نزولی پرقدرت بر بدنه بازار سهام باشیم.
او ب��ا تاکید بر اینکه همزمان با افزایش قیمت س��هام در بازار ش��اهد 
افزایش حساس��یت ها در معامالت بازار بودی��م، ادامه داد: در این زمان 
قیمت ها در بازار با کوچکترین خبر، ش��ایعه و نوس��انات خبری وارد فاز 
اصالحی می شوند و اصالح قیمتی عمیقی را در بازار شاهد خواهیم بود 

که در آن زمان اصالح رخ داده در بازار از جنس اصالح زمانی نیست.
امیرباقری نوس��انات خبری اخیر به خص��وص در حوزه صندوق های 
س��رمایه گذاری »دارا دوم« را مهم تری��ن دلیل اصالح بازار عنوان کرد و 
گفت: برخی از گروه ها مانند پاالیش��ی ها به دلیل نقش آنها در صندوق 
»دارا دوم« به عنوان لیدر بازار شناخته شده بودند که خبر منتفی شدن 
عرضه این صندوق ها باعث ایجاد فشار فروش سنگین در بازار شد. تایید 
خب��ر عرضه صندوق »دارا دوم« در بازار از س��وی وزی��ر اقتصاد زمینه 
حرکت ش��اخص بورس از روند نزولی به سمت مثبت را فراهم کرد، اما 
در نهایت باز هم برخی از نوسانات خبری زمینه ترس در بازار را فراهم 

و استارت خروج نقدینگی از بازار را کلید زد.
وی با بیان اینکه همزمان با چنین مس��ائلی، اتفاقات دیگری در بازار 
رخ داد که باعث ش��تاب در افت ش��اخص بورس ش��د، گفت: نخستین 
موض��وع بحث مرب��وط به تعدیل ن��رخ ارز بود که باره��ا از طرف بانک 
مرکزی مطرح ش��د و با توجه به تاثیر مهم ن��رخ ارز بر بدنه بازار انتظار 
برای تعدیل نرخ ارز بازار را دستخوش تغییر کرد. در این میان با ریسک 
هس��ته معامالت و کاه��ش اعتبار کارگزاری ها هم��راه بودیم که هر دو 
فشار مضاعفی را بر بدنه بازار ایجاد و منجر به فشار فروش در بازار شد.

تغییر مصوبات بورس در کوتاه ترین زمان ممکن
او ب��ه انجام معامالت بورس در دو زمان مختلف اش��اره کرد و گفت: 
همی��ن موضوع تغییری را در س��رعت گردش معامالت، نقدش��وندگی 
سهام، کارایی بازار و تاثیرگذاری آن بر فشار فروش ایجاد کرد که باعث 

شتاب در روند نزولی معامالت بورس شد.
امیرباقری به تغییر مصوبات بورس در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی 
سازمان بورس و ش��ورای عالی بورس اشاره کرد و افزود: به دلیل اقبال 
عمومی بازار سرمایه و سرمایه های خردی که وارد بازار شدند، این روزها 
حساسیت نقش بازار س��رمایه بر اقتصاد کشور افزایش یافته و به نوعی 
می توان بورس را سپری در برابر تحریم های ظالمانه و یکجانبه ای بدانیم 

که علیه اقتصاد کشور اتفاق افتاده است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه ورود س��رمایه های بیکار به بدنه مولد کش��ور 
یکی از مهم ترین اقداماتی اس��ت که می تواند ش��عار »جهش تولید« را 
تحقق ببخش��د، گفت: در قسمتی از کشور پول به فراوانی وجود دارد و 
در قس��متی دیگر از اقتصاد کشور نیاز ش��دید به پول احساس می شود 
ک��ه درگاه ارتباطی این دو، بازار پول بوده اس��ت. نقش بورس اخیرا در 
این موضوع روز به روز در حال پررنگ ش��دن است و بازار سرمایه برای 
اینکه در ابتدا بتواند سرمایه ها را جذب کند باید بازار ثانویه فعالی وجود 

داشته باشد تا از این مجرا سرمایه ها وارد بازار سرمایه شوند.
امیرباقری با اش��اره به اینکه بازار ثانویه که معامالت سهام در آن رخ 
می دهد بازار بس��یار مهمی برای اقتصاد کشور تلقی می شود، افزود: در 
چند روز گذش��ته تصمیمات بس��یاری مهمی برای بازار گرفته شد که 

می تواند روند معامالت بازار را تحت الشعاع قرار دهد.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه، انجام معامالت بورس طبق رویه 
گذش��ته، مشکل هس��ته معامالت را برطرف نمی کند اما منجر به افزایش 
گ��ردش پول، اوراق و افزایش کارایی بازار خواهد ش��د و حلقه باطله انجام 
معامالت در دو زمان متفاوت را می ش��کند. افزایش ضریب تعدیل حساب 
تضمین مشتریان از 1۰ درصد به ۲۰ درصد و افزایش سقف سرمایه گذاری 
در س��هام برای صندوق با درآمد ثابت ب��ه 1۵درصد می تواند قدرت خرید 
طرف خریدار را افزایش دهد، دست خریدار را بازتر بگذارد و همچنین منجر 

به تزریق ورود پول جدید به بدنه بازار شود.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه نباید به این بازار دید 
کوتاه مدت داش��ت، گفت ب��ازار س��رمایه احتیاج به مان��دگاری دارد و 

سهامداران نباید دنبال سودهای کوتاه مدت باشند.
یوسف هاشمی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بازار بورس گزینه ای 
اس��ت که هم می تواند سرمایه گذاران را در مقابل تورم حفظ کند و اگر 
س��هم ها با دانش و علم انتخاب شوند، می تواند سرمایه گذاران را از تورم 
جلو بیندازد، به ایس��نا گفت: این موض��وع در بازارهای دیگر امکان پذیر 
نیست، زیرا بازارهای دیگر لزوما معادل تورم حرکت نمی کنند یا امکان 

دارد بخش کوچکی از میزان تورم را پوشش دهند.
وی ادامه داد: از س��وی دیگر بازارهای دیگر از جمله مسکن و طال به 
س��رمایه های زیادی نیاز دارند و کمکی هم به اقتصاد کشور نمی کنند. 
درحالی که پولی که وارد بازار س��رمایه می ش��ود می تواند بعدا در قالب 
افزایش س��رمایه ها برای ش��رکت ها وضعیت نقدینگی بهتری ایجاد و به 
پیش��برد طرح های توس��عه ای، افزایش تولید و گس��ترش خدمات شان 
کمک کند. این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید ب��ر اینکه افرادی که 
وارد بازار س��رمایه می ش��وند نباید به این بازار دید کوتاه مدت داش��ته 

باش��ند، توضیح داد: دید کوتاه مدت در این بازار میزان ریسک را بیشتر 
می کند. احتماال تعداد زیادی از س��هامداران در اردیبهشت امسال وارد 
بازار س��رمایه و با س��ود زیادی مواجه شدند و در مقابل سهامدارانی هم 

در اواسط مرداد وارد بازار و با زیان مواجه شدند.
هاش��می افزود: باید به این نکته توجه داشت که افرادی که بلندمدت 
در بازار می مانند همگی منتفع می ش��وند. کافی اس��ت ب��ه تاریخ بازار 
س��رمایه رجوع و حرکت ش��اخص را در دو سال گذشته بررسی کنند و 
در کنار قیمت های ارز، مس��کن و سکه قرار دهند و مقایسه کنند. قطعا 
بازار س��رمایه گزینه بهتری بوده و تورم را پوشش داده و حتی منجر به 
سود شده است، بنابراین آینده بلندمدت این بازار حتی بدون پیش بینی 
خوب است و فقط احتیاج به ماندگاری، صبوری و افزایش دانش دارد.

وی به جدیدالورودها به بازار س��رمایه توصیه کرد که از ش��رکت های 
س��بدگردانی که مجوز س��ازمان بورس را دارند و همچنین از مش��اوره 
سرمایه گذاری که زیر نظر سازمان بورس هستند کمک بگیرند و دانش 
عموم��ی خود را از طریق ابزارهایی که در اختی��ار دارند افزایش دهند. 

همچنین به دنبال سودهای کوتاه مدت نباشند.

توصیه یک کارشناس بازار سرمایه به سهامداران:

دنبال سودهای کوتاه مدت نباشید

شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد

اصالح بورس به وقت شهریور
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گرانی 2۰درصدی لوازم التحریر در سال جاری
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوش��ت افزار کشور از افزایش قیمت 
۲۰درصدی قیمت لوازم التحریر نس��بت به س��ال گذش��ته به دلیل 
افزایش هزینه های تولید و کاه��ش ۶۰ تا ۷۰درصدی تقاضای این 

محصوالت در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد.
محمودرض��ا صنعت��کار در گفت گ��و با ایس��نا، با بی��ان اینکه با 
وج��ود کاهش مصرف، تولید مانند گذش��ته ادامه دارد، اظهار کرد: 
تولیدکنندگان به امید بازگش��ت بازار به حالت قبل محصوالت خود 
را تولید و دپو می کنند، چراکه نمی توانند سرمایه اصلی خود، یعنی 

نیروی انسانی شان را هر روز کاهش دهند.
وی در پاس��خ به اینکه آیا امکان صادرات کاالهای دپوشده وجود 
دارد، گف��ت: در زمینه مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما 
صادرات این محصول ممنوع است، چراکه مداد سال1۳9۷ در یک 
مقط��ع زمانی کوتاه مق��دار جزئی ارز ۴۲۰۰ تومان��ی دریافت کرد 
و واردات کاغ��ذ ه��م قبال ب��ا ارز دولتی انجام می ش��د، اما با وجود 
اینک��ه هر دو مورد یادش��ده دیگ��ر ارز دولتی دریاف��ت نمی کنند، 
همچنان مشمول ممنوعیت صادرات هستند. به طور کلی صادرات 
نوش��ت افزار حجم زیادی ندارد و ش��یوع ویروس کرونا هم منجر به 

افت بیشتر آن شده است.
به گزارش ایس��نا، از ۲1 فروردین سال 1۳9۷ که نرخ ارز در بازار 
آزاد افزای��ش یافت، تا 1۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راه اندازی ش��د، 
در مقاطعی برای واردات هم��ه کاالها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص 
داده ش��د ام��ا از نیم��ه دوم مردادماه س��ال 1۳9۸ ارز دولتی فقط 
برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم 
ش��دند برای تأمین مواد اولیه موردنیاز خود از ارز نیمایی اس��تفاده 
کنن��د و در حال حاضر هم فق��ط روغن و دانه های روغنی، کنجاله، 

ذرت و جو ارز دولتی دریافت می کنند.
صنعت��کار با بیان اینکه در این می��ان تحریم های داخلی از طرف 
بانک مرکزی تولیدکنندگان را با مش��کالت بس��یاری مواجه کرده 
بود، تصریح کرد: حدود 1۵ تا ۲۵درصد مواد اولیه تولید نوشت افزار 
وارداتی اس��ت که م��ا برای تامین آنها مش��کلی نداری��م، اما بانک 
مرک��زی در س��ال جاری نتوانس��ت ارز موردنیاز م��ا را تامین کند. 
این مس��ئله باعث ش��د مواد اولیه برخی تولیدکنندگان نوشت افزار 
حدود سه ماه در گمرک بماند که حداقل ۲۵ میلیون تومان دموراژ 
کانتین��ر )جریمه دیرکرد عودت کانتین��ر( پرداخت کردند بنابراین 

تحریم اصلی ما بانک مرکزی است.
وی همچنی��ن با اش��اره به افزایش دس��تمزد، نرخ دالر و س��ایر 
هزینه ه��ای تولی��د از قبیل انرژی و حمل و نقل، گفت که امس��ال 

قیمت لوازم التحریر به طور متوسط ۲۰درصد گران شده است.

صنعت مرغداری در حال تعطیلی است
 مرغداران رغبتی برای جوجه ریزی ندارند

رئی��س انجمن تولیدکننده جوجه یکروزه گفت با توجه به کمبود 
و گرانی نهاده در بازار آزاد، صنعت مرغداری در حال تعطیلی است.
غالمعل��ی فارغی، رئی��س انجمن تولیدکننده جوج��ه یکروزه در 
گفت و گو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه صنعت 
مرغداری در حال تعطیلی است، اظهار کرد: با توجه به کمبود و رشد 
چش��مگیر قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد و اختالف چندبرابری با 
نرخ مصوب رغبتی ب��رای جوجه ریزی در بین تولیدکنندگان وجود 
ندارد. او افزود: با توجه به نوس��ان چشمگیر قیمت نهاده های دامی، 
جوجه ه��ای تولیدی باید معدوم ش��وند و یا تخم مرغ در دس��تگاه 

خوابانده نشود.
فارغی تولید جوجه یک��روزه را باالی 11۰ تا 11۵ میلیون قطعه 
اع��الم کرد و گفت: با وجود تلفات جوجه و افت وزن در فصل گرما 
انتظار می رود که هرچه سریع تر تصمیماتی در این باره اتخاذ شود، 

در غیر این صورت مرغداران با بحران جدی رو به رو می شوند.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان جوجه قیمت کنون��ی هر قطعه 
جوج��ه یک��روزه را ۲۰۰ تا یک هزار تومان اع��الم کرد و افزود: این 
در حالی اس��ت که قیمت تمام ش��ده باالی ۳ هزار تومان است که 

با استمرار این روند معلوم نیست چه بالیی سر مرغداران بیاید.
زیان ماهانه تولیدکنندگان جوجه به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید

او با اش��اره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه ماهانه حداقل 
۳۰۰ میلیارد تومان متضرر هس��تند، بیان کرد: در بخش گوش��تی 
قیمت ها تا حدودی مناسب است، اما تولیدکنندگان جوجه با زیان 
چش��مگیری رو به رو هس��تند. این مقام مس��ئول در پایان درباره 
چش��م انداز تولید جوج��ه یکروزه تصریح کرد: ب��ا وجود بی توجهی 
مسئوالن نسبت به صنعت مرغداری، چشم انداز روشنی برای تولید 
متصور نیس��تیم چراکه اطالعات درستی از تامین ارز، نوع ارز و جا 

به جایی ها در دسترس نیست.

اعالم نکردن موجودی واحدهای صنفی 
مشمول احتکار است

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه 
اعالم نشدن موجودی واحدهای صنفی مشمول احتکار خواهد بود، 
از تش��کیل پرونده تخلف عدم اعالم موج��ودی برای دو واحد لوازم 

خانگی در این استان خبر داد.
»محمدرضا علمدار یزدی« در این باره تصریح کرد: بازرسان این 
س��ازمان طی هفته گذشته تخلف اعالم نش��دن موجودی دو واحد 
صنفی لوازم خانگی به ارزش ریالی جمعاً ۸میلیارد و ۵۷1 میلیون و 
۵۵۰ هزار ریال را تشکیل و ضمن انجام فرآیندهای قانونی به اداره 

کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.
وی تاکید کرد: تکمیل و پایش اطالعات انبارها و مراکز نگهداری 
کاال و ل��زوم ثب��ت ورود و خروج کاال در س��امانه جام��ع انبارها در 
دس��تور کار س��ازمان قرار دارد و ثبت اطالعات ورود و خروج مواد 
اولیه یا کاال توس��ط انبارداران در س��امانه جامع انبارها مورد تاکید 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان یزد، علمدار یزدی در پایان خاطرنشان کرد: اعالم 
نش��دن موجودی توسط این دس��ته از واحدها مشمول احتکار نیز 

خواهد بود و برابر قانون مربوطه اقدام خواهد شد.

اخبـــار

نشس��ت خبری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای 
وزارت کشور به مناسبت هفته دولت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در ابتدای این نشست، اظهار کرد: 
برنام��ه محوری مهم ترین اصل در فعالیت ه��ای معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توس��عه منطقه ای محس��وب می ش��ود و برهمین اساس، در 
همان ماه های نخست سال، اولویت های اقتصادی وزارتخانه، متناسب با 
شعار سال و مهم ترین برنامه های دولت، به استانداری ها ابالغ و در پایان 
سال هم عملکرد استان ها براساس شاخص های ابالغی ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: در اوایل اردیبهش��ت ماه سال 1۳99 نیز از سوی وزیر 
محترم کش��ور۳۰ اولویت حوزه اقتصادی به اس��تانداران ابالغ و اجرایی 
کردن آن به عنوان منشور اقدامات استانداری ها و حتی دیگر دستگاه ها 

محسوب شده است.
دین پرس��ت خاطرنشان کرد: از مهم ترین اولویت های سی گانه امسال 
می ت��وان به  اتخاذ تمهیدات الزم در راس��تای اج��رای دقیق و به موقع 

سیاست ها و برنامه
 های ابالغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های 
متولی و مس��ئول، در راستای تحقق شعار س��ال-جهش تولید-، اتخاذ 
تدابی��ر الزم به منظورحف��ظ و صیانت از بنگاه های اقتصادی و کس��ب 
و کارهای آس��یب دیده از ش��یوع ویروس کرون��ا در چارچوب مصوبات 
ابالغی دولت، تالش در جهت س��اماندهی واحده��ای تولیدی از طریق 
ایج��اد کلینی��ک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهین��ه از ظرفیت ها و 
ارتقای توان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت 
اس��می و حمایت از آنها برای رسیدن به حداکثر توان تولید، شناسایی 
واحدهای تولیدی راکد و فعالس��ازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد، 

شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت 
آنها برای اجرای طرح های س��رمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق وضعیت 
واحده��ای تولیدی موجود و اقدام برای تکمی��ل زنجیره تولید با هدف 
کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده، 
اتخاذ تمهیدات الزم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک ش��ده 
توس��ط ش��بکه بانکی و جلوگیری از تملک واحده��ای تولیدی جدید 

براساس ضوابط و مقررات قانونی اشاره کرد.
 معاون وزیر کش��ور همچنین یادآور شد: پیگیری الزم جهت تکمیل 
طرح های س��رمایه گذاری نیمه تم��ام با اولویت طرح های با پیش��رفت 
فیزیکی باال، شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی 
جهت توس��عه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابی��ر الزم به منظور تکمیل 
زنجی��ره تولید و جلوگیری از ص��ادرات محصوالت خام با هدف افزایش 
ارزش افزوده و تالش در جهت بازس��ازی و نوسازی و توسعه واحدهای 

صنعتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
 وی گف��ت: مدیریت منابع دولتی و غیردولتی و تس��هیالت بانکی در 
راس��تای جهش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف 
اقتص��ادی، اتخاذ تدابیر الزم به منظ��ور فراهم نمودن زمینه های جذب 
س��رمایه گذاری داخل��ی و خارج��ی از جمل��ه ارتقای کارآم��دی مراکز 
خدمات سرمایه گذاری، فراهم کردن زمینه های توسعه کسب وکارهای 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر ش��رکت ها و واحدهای 
تولیدی بزرگ اقتصادی اس��تان ب��ا ش��رکت های دانش بنیان، تالش و 
برنامه ریزی جهت توس��عه زیرساخت ها و کس��ب وکارهای حوزه میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی، ارتقای کیفیت محصوالت تولید 
داخ��ل با هدف توس��عه ص��ادرات غیرنفتی و حضور مؤث��ر در بازارهای 

جهانی از دیگر اقدامات ما بوده اس��ت.  وی همچنین گفت: شناس��ایی 
قوانین و مقررات مزاحم و غیرضرور در فرآیند تولید و صدور مجوزها با 
هدف بهبود فضای کسب وکار با استفاده از ظرفیت شورای گفت وگوی 
دول��ت و بخش خصوصی؛ تالش در جهت توس��عه م��راودات تجاری و 
همکاری های اقتصادی، با کش��ورهای هدف تجاری به ویژه کش��ورهای 
همس��ایه و اس��تفاده از ظرفی��ت بازارچه های مرزی، کم��ک به عرضه 
مس��تقیم محصوالت تولیدی ب��ا هدف حذف واس��طه های غیرضرور و 
کاهش قیمت تمام ش��ده محص��والت و اتخاذ تدابیر الزم در راس��تای 
بهره گی��ری از ظرفیت های منطقه ای )انس��انی، طبیعی و جغرافیایی( و 
برنامه های آمایش س��رزمین، به منظور دس��تیابی به توس��عه پایدار در 

فعالیت های اقتصادی را نیز در راستای وظایف خود صورت دادیم.
دین پرس��ت در بخش بعدی این نشس��ت گفت: تالش در راس��تای 
شفاف س��ازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فس��اد اداری، به منظور 
بهبود فضای کسب وکار، حمایت از کاالهای ساخت داخل و الگوسازی از 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالی ایرانی، با هدف حذف حلقه های 
وابس��تگی به محصوالت وارداتی، فرهنگ س��ازی و تغییر نگرش، نسبت 
ب��ه کار و تولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی و جایگزینی نیروهای انس��انی متخصص و کارآمد )با رویکرد 
عالمان��ه و مجاهدان��ه(، در حوزه اقتصادی با مدیران نارس��ا و ناکارآمد؛ 
برنامه ریزی مناس��ب برای هدایت نقدینگی ب��ه ویژه منابع بانکی )رصد 
منابع و مصارف( و بازار س��رمایه )بورس و فرابورس، بیمه و...( به سمت 
سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا، حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره 
مردم با رویکرد اقش��ار متوس��ط و ضعیف را نیز برای پیش��برد اهداف 

کالن مان انجام داده ایم.

اقدامات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

مدیرعامل  س��ازمان منطقه آزاد قشم گفت از ابتدای امسال توانستیم 
نزدی��ک به 1۰۰ هکتار از اراضی جزیره قش��م را به ارزش ۵۰۰میلیارد 

تومان رفع تصرف کنیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا مومنی در نشس��تی 
خبری درباره عملکرد مناطق آزاد اظهار کرد: در حوزه گردشگری حدود 
9 هزار ظرفیت اقامتی در قش��م داریم که به علت شیوع کرونا موفق به 
افتتاح آنها نشدیم. در حوزه انرژی، به دلیل اینکه انرژی باید از سرزمین 

اصلی به جزیره  قشم منتقل شود، وابستگی داریم .
مومنی اف��زود: امروز تولید 1۰۰۰ مگاوات ب��رق  را نهایی کرده ایم و 

۳۴۰ مگاوات  پست ۲۲۰ در اختیار شبکه قرار داده شده است.
او ادام��ه داد: س��رمایه گذاران در قش��م هر کدام یک نی��روگاه ۶۰۰ 
مگاوات��ی  در دس��تور کار دارند که می تواند 1۰۰ه��زار متر مکعب برق 
تولید کند و تا پایان امس��ال به بهره برداری می رسند. در ساعات  پیک 
مصرف،  بین۲۵۰ تا  ۲۸۰مگاوات برق نیاز داریم که یکی از چالش های 

جدی در توسعه تامین زیرساخت ها است
مدیرعامل  سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: در حوزه شیالت 1۶۰۰ 
هکتار زمین تحویل داده شده و باید ۲۵۰۰هکتار دیگر تحویل داده شود 
که تا س��ه ماه دیگر مشخص می شود. هدف ما تولید ۲۵۰۰۰ تن میگو 

اس��ت تا رقم صادرات میگو به 9۰درصد برس��د. یکی از قطب های میگو 
در کشور قشم اس��ت. تاکنون ۲۶۰۰۰هزار تن درخواست برای پرورش 
ماهی داش��ته ایم.  مومنی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه باید 
۸۰ه��زار تن ماهی تولید کنی��م و تا پایان دولت تولید ۳۰هزارتن ماهی 
عملیاتی می ش��ود. در حوزه نفت و گاز اولین پاالیش��گاه با ظرفیت ۳۵ 
هزار بش��که آماده بهره برداری است و ذخیره س��ازی ۳.۲ میلیون بشکه 
نف��ت را در دس��تور کار قرار داده ای��م که می تواند برای جنوب کش��ور 

ظرفیت خوبی باشد. 1۵  پروژه در ۲۰ شهریور افتتاح می شود.
او افزود: توس��عه ش��هر درگهان که از نظر اقتصادی مهم است نیز در 
دس��تور کار قرار دارد. تا امروز حدود ۲هزار میلی��ارد تومان پیش بینی 
ش��ده تا در قالب 1۰پروژه س��رمایه گذاری ش��ود. از جمله این پروژه ها 
می ت��وان به ۳1۰پروژه به ارزش ۶۲ ه��زار میلیارد تومان که 1۰۰مورد 
متعلق به منطقه آزاد قش��م با رقم معادل ۳1هزار میلیارد تومان اش��اره 
کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پروژه های حوزه شیالت 
به طور کامل در دس��ت بخش خصوصی اس��ت و پروژه های زیرساختی 
راه و ترمین��ال مربوط به دولت اس��ت. برای بخش خصوصی هم توجیه 

اقتصادی برای ورود و سرمایه گذاری  در این حوزه ها وجود ندارد.
او  درخصوص  س��رمایه های جذب ش��ده در این منطقه گفت: سهم 

س��رمایه گذاری ارزی در قشم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است که 
در حوزه نفت و گاز و انرژی و برای تجهیزات اسکله مصرف شده است. 
این سهم توسط بخش خصوصی تامین شده که از صندوق ذخیره ارزی 

هم کمک گرفته شده است و سرمایه گذاران همگی داخلی هستند.
او گفت: س��رمایه گذاری خارج��ی در حوزه انرژی در پ��روژه نیروگاه 
1۰مگابایتی خورشیدی داریم که شرکتی از ایتالیا سرمایه گذاری کرده 
است، ولی ارقام قابل مالحظه ای نیست. چین و فرانسه هم فعالیت هایی 

دارند، اما سهم آنها نیز قابل مالحظه ای نیست.
8۰میلیون دالر سهمیه واردات گروه چهار در منطقه آزاد قشم

او با اش��اره به وضعیت قاچاق ته لنجی در  منطقه آزاد قش��م تصریح 
کرد:  قاچاق وجود دارد و مناطق آزاد مس��ئول قاچاق نیس��تند و عضو 

ستاد قاچاق هم نیستیم.
مومن��ی گفت: ما نقطه نظرات م��ان را درباره مبارزه با قاچاق گفتیم و 
تحرکاتی هم در قش��م انجام ش��د اما تهدید کردند که بازار را می بندند. 
معتقدم باید با دولت به تفاهم رس��ید. ما حدود ۸۰میلیون دالر سهمیه 
در س��ال داریم و ۸۰میلیون دالر ب��رای واردات برای گروه چهار داریم. 
بیش از 1۴هزار مغازه در قش��م وجود دارد. کاال هایی که در بازار قش��م 

وجود دارند قطعا از کانال گمرک وارد نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت بنابر آمار پنج ماهه نخست سال، 
میزان واردات برنج نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۵۰درصد کاهش 

یافته است.
مس��یح کش��اورز در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش 
۵۰درص��دی واردات برنج خبر داد و گفت: بنابر آمار پنج ماهه نخس��ت 
س��ال، واردات برنج نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۵۰درصد کاهش 
یافته اس��ت که اگر دولت تمهیداتی را در نظر نگیرد و تقاضا را از محل 

دیگری تامین نکند، دچار بحران جدی می شویم.
او افزود: علی رغم آنکه بخش بزرگی از نیاز کشور وارد گمرکات شد و 
این امکان وجود داش��ت که قبل از دوره ممنوعیت ترخیص شود، اما به 

س��بب عدم تخصیص ارز نیما همچنان در بالتکلیفی به سر می برد. این 
در حالی است که بانک مرکزی پاسخگو نیست.

کش��اورز درباره تاثیر گران��ی برنج خارجی بر بازار برن��ج ایرانی بیان 
کرد: اگر قیمت برن��ج ایرانی در همین حد باقی بماند، مصرف کنندگان 
به سبب اختالف ناچیز قیمت با برنج خارجی ترجیح می دهند که برنج 

ایرانی مصرف کنند.
دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با وجود افزایش هزینه های 
تولید و رشد سه برابری برنج خارجی احتمال افزایش 1۰ تا ۲۰درصدی 
قیم��ت برنج ایرانی وجود دارد که در این صورت تقاضا برای خرید برنج 
ایرانی از سوی اقشار متوسط و رو به باال کاهش می یابد و اقشار ضعیف 

س��راغ جایگزین آن می رون��د، در حالی که با اعم��ال مدیریت دقیق و 
جلوگیری از افزایش قیمت برنج ایرانی، این امکان وجود دارد که بخشی 
از تقاضا را برنج خارجی پوش��ش دهد و از طرف دیگر مصرف نسبت به 

برنج ایرانی تمایل بیشتری دارد.
کش��اورز مصرف ماهیانه برنج خارجی در ش��رایط عادی را 1۲۰ هزار 
تن اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که طی پنج ماه اخیر به طور 

متوسط ماهانه ۸۰ هزار تن برنج در کشور استفاده شد.
دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج درباره آخری��ن وضعیت قیمت برنج 
خارجی تصریح کرد: قیمت برنج خارجی به ارز بستگی دارد و از زمانی 

که ارز نیما اختصاص یافت، ۴ تا ۵ هزار تومان قیمت افزایش یافت.

رفع تصرف 1۰۰ هکتار از اراضی جزیره قشم

 راه حل جلوگیری از قاچاق ته لنجی توسعه تولید است

کاهش 5۰درصدی واردات برنج

 مصرف برنج خارجی به 8۰ هزار تن رسید

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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لزوم اجرای قوانین مصوب تامین مالی خودروهای 
تجاری توسط دولت

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از نحوه تأمین 
اعتبارات مالی جهت نوسازی ناوگان تجاری کشور سخن گفت. علیرضا سلیمی 
در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: با توجه به اینکه ریاست شورای 
پول و اعتبار رئیس جمهور است لذا تامین مالی واحدهای تولیدکننده نیز به 
عه��ده قوه مجریه اس��ت و تنها قانون گذاری در ای��ن زمینه از وظایف مجلس 
است. ضمن اینکه مجلس چند قانون را در زمینه تولید وضع کرده که یکی از 
آنها قانون رفع موانع تولید است که بخش زیادی از آن توسط دولت عملیاتی 
نشده است. همچنین در زمینه تسهیل صادرات و تامین مالی تولیدکنندگان 
نکات بس��یار خوبی در قوانین وج��ود دارد. وی ادامه داد: از قوانین دیگر وضع 
ش��ده می توان به این موضوع اش��اره کرد که اگر قیمت ارز در یک سال واحد 
بیش از 1۵ درصد افزایش پیدا کند دولت باید مابه التفاوت آن را به شرکت های 
تولیدکننده پرداخت کند و این قانون خوبی اس��ت زیرا ثبات بازار زمینه س��از 
جهش تولید اس��ت و زمانی که تولیدکننده و س��رمایه گذار در ش��رایط ثبات 
بازار بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند می تواند موفق ش��ود. حال سوال 
اینجاست که دولت به این قوانین عمل کرده است؟ نماینده مردم محالت در 
مجلس افزود: برای تامین اعتبارات مالی جهت نوس��ازی ناوگان تجاری کشور 
که از وظایف مجلس بوده مشکلی وجود ندارد اما متاسفانه این قوانین توسط 
دولت اجرا نمی شود. کما اینکه براساس قانون مجلس، دولت می تواند از صندوق 
توسعه ملی برای س��رمایه گذاری در تولید خودرو از جمله خودروهای تجاری 
هزینه کند و منابع صندوق در اختیار دولت است و اگر دولت براساس چارچوب 
اقدام��ات الزم را در این زمینه انجام ده��د تولیدکنندگان خودرو می توانند از 
منابع صندوق توس��عه برای س��رمایه گذاری و افزای��ش کیفیت تولیدات خود 
بهره مند ش��وند. همچنین بانک  های عامل می توانند مجوزهای خوبی را جهت 
تامین مالی تولید خودروهای تجاری صادر کنند. سلیمی تشریح کرد: بخشی از 
مشکالتی که در این زمینه وجود دارد به بوروکراسی اداری مربوط می شود که 
زمینه بهره مندی س��رمایه گذاران را کاهش داده و بخشی از آن به عدم اشراف 
سرمایه گذاران به قانون و عدم توجه دولت به قانون برمی گردد. با این وجود اگر 
از نظر قانونی در قوانینی که مجلس تصویب کرده خألیی وجود داشته و نیاز به 
قانون گذاری جدید باشد مجلس آمادگی الزم برای تصویب قوانین جدید را دارد 

تا تامین مالی تولید خودروهای تجاری به سرعت انجام شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این 
سوال مبنی بر اینکه نوسازی ناوگان تجاری از طریق واردات نتیجه بخش خواهد 
بود یا تولیدات داخل، گفت: کیفیت پایین خودروهای داخلی قابل انکار نیست 
اما اینکه چه کار کنیم که عالوه بر اس��تفاده از تکنولوژی برتر و واردات، تولید 
داخل آسیب نبیند نیاز به واکاوی در کارگروه های تخصصی دارد، اما به اعتقاد 
بنده بهتر اس��ت ترکیبی از واردات و ایجاد زمینه الزم برای تولید خودروهای 

تجاری در داخل صورت بگیرد.

آمادگی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در صورت 
بازگشایی مدارس

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از اعالم آمادگی ناوگان اتوبوسرانی 
پایتخت در صورت بازگش��ایی مدارس و مراکز آموزش��ی از 1۵ شهریور خبر 
داد. ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نق��ل از مهر، محمود ترفع، 
تش��دید نظارت میدانی بر ناوگان، اش��تغال حداکثری اتوبوس ها در خطوط و 
لغو مرخصی های غیرضروری را از جمله تدابیر پیش بینی شده برشمرد و گفت: 
آماده باش کامل عوامل گش��ت از ابتدا تا پایان س��اعت کار خطوط و اعالم آنی 
مس��ائل و مش��کالت ترافیکی و پیگیری فوری برای برطرف کردن آنها توسط 
س��ایت نظارت تصویری ش��رکت واحد از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده 
است. وی با اشاره به اینکه خطوط اتوبوسرانی از طریق سیستم مدیریت ناوگان 
)GPS( مورد نظارت مس��تمر قرار می گیرد، اظهار کرد: شست وشوی ناوگان 
از جمله روش��ویی، توشویی، صندلی ش��ویی و شیشه شویی، عالوه بر عملیات 
مستمر ضدعفونی، به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، ضمن اینکه وضعیت 
ایس��تگاه های اتوبوس و مبلمان آنها نیز پیگیری و رسیدگی خواهد شد. ترفع 
با بیان اینکه نس��بت به احصا و شناس��ایی کامل مراکز آموزشی پرظرفیت به 
منظور اعزام اتوبوس کمکی و همچنین، هماهنگی برای عزیمت اتوبوس های 
بیشتر به ایستگاه های پرمسافر اقدام شده است، تصریح کرد: با پیش بینی های 
به عمل آمده، از ازدحام بیش از حد مجاز اتوبوس ها در مبادی و مقاصد خطوط 
و همچنین، از توقف احتمالی اتوبوس ها در ش��بکه معابر جلوگیری می ش��ود. 
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی از توجیه شرکت های خصوصی به منظور 
اجرای اقدامات پیش بینی ش��ده و ُحس��ن همکاری در خدمات رسانی بهتر و 
بیشتر به شهروندان خبر داد و خاطرنشان کرد: عوامل امدادخودرو شرکت واحد 
برای رفع فوری عیب اتوبوس های دارای نقص فنی در ش��بکه معابر به سرعت 
وارد عمل می شوند، ضمن اینکه نسبت به استقرار عوامل نظارتی در مکان های 

پرمسافر و گلوگاه های شبکه اتوبوسرانی اقدام می شود.

اصالح قیمت کارخانه ای خودروها
 شرط بقای خودروسازان همراه با انتفاع 

مصرف کننده نهایی
مدی��رکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت به دنبال ورود ضررهای 
پیاپی به خودروسازان، مردم و دولت ناشی از قیمت های کارخانه ای خودرو 

از پیگیری های این وزارتخانه برای اصالح قیمت خودرو خبر داد.
سهیل معمارباش��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عدم 
حضور دولت در صنعت خودرو و اعمال قیمت گذاری های دس��توری اظهار 
داش��ت: حضور دول��ت در صنعت خودرو که در حال حاضر در مقایس��ه با 
گذش��ته در کمترین حد خود اس��ت، مبنای قانونی داشته و سیاست های 
اجرایی اصل ۴۴ قانون اساس��ی، مجوز برخ��ورداری دولت از ۲۰ درصد از 
س��هم بازار در برخی صنایع از جمله صنعت خودرو را مقرر کرده اس��ت و 
موضوع قیمت گذاری در این صنعت به اس��تناد برداش��ت غیرکارشناسی از 
انحصاری بودن صنعت خودرو مطرح و اجرایی ش��ده که آسیب های زیادی 

بر پیکره صنعت خودرو و مصرف  کنندگان وارد کرده است.
مدی��رکل دفت��ر صنایع حمل و نق��ل وزارت صم��ت درخصوص فروش 
محصوالت خودروسازان با قیمت کمتر از بهای تمام شده در شرایط کنونی 
گف��ت: قیمت های فعل��ی کارخانه ای، موجب ورود ضرر به س��هامداران دو 
ش��رکت بزرگ خودروساز طی دو س��ال گذشته شده که تداوم این روند به 

هیچ وجه به سود صنعت خودرو، مصرف کنندگان و دولت نیست.
معمارباش��ی تصریح کرد: بر این اس��اس، موضوع اص��الح قیمت خودرو 
متناس��ب با بهای تمام شده واقعی خودروسازان در دستور پیگیری وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

مشخص نیست که شنبه آینده یا شنبه بعد از آن قیمت بنزین دوباره 
تغییر کند و حتی مس��ئوالن را هم شگفت زده کند یا نه! بنزین همواره 
سوژه اصلی نگرانی خواهد بود. امروز ۳ هزار تومان قیمت دارد اما زمزمه 

قیمت های دیگر نیز به گوش می رسد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، با ورود به س��ال ۲۰۲۰ 
می��الدی پیام ه��ای طنزی در ش��بکه های اجتماعی رد و بدل می ش��د 
که مضمون آن این بود: »تصور می کردیم در این س��ال خودروها پرواز 
کنند.« این تصور در فیلم ها و انیمیشن های بسیاری به نمایش گذاشته 
ش��ده بود اما به نظر می رس��د برای تحقق آن ح��اال حاالها باید منتظر 
بمانیم. از جهان بگذریم و به سال 1۳99 در ایران بیاییم، جایی که هنوز 
هم خودروهای بنزینی سالطین بی چون و چرای بازار و صنعت هستند 
در حال��ی که حدود 1۰ میلیون خودرو الکتریکی در سراس��ر جهان در 
حال تردد اس��ت و س��هم ما از این تحوالت »هیچ« بوده اس��ت. در این 
شرایط انتظار عرضه نخستین خودرو الکتریکی برای شکستن این تابوی 

عظیم، چندان دور از انتظار نیست.
ب��ا ورود ش��رکت های خصوصی به صنع��ت خودرو کش��ور، ایده ها و 
تح��والت جدیدی ش��کل گرفت که یکی از آنه��ا تقویت احتمال عرضه 
خودروهای الکتریکی به بازار خودرو کش��ور بود. این انتظار که 1۰ سال 
بعد از جهان ما هم طعم الکتریکی را در خیابان بچش��یم نه تنها انتظار 
زیادی نیس��ت بلکه باید باالخره اتفاق بیفتد. ش��رکت های متعددی از 

جمله خودروس��ازان دولتی طی س��ال های گذشته مدعی توانمندی در 
عرضه خودروهای الکتریکی به بازار بوده اند اما تنها برخی ش��رکت های 

خصوصی برای تحقق این ایده ها قدم های واقعی را برداشته اند.
زمان همه چیز را عوض می کند و هنر آن است که با این تغییرات همسو 
و همراه ش��ویم. تا پیش از س��ال 9۰ کسی اس��تاندارد آالیندگی خودروها 
برایش اهمیت نداشت اما امروز خودروهای تولیدی باید استاندارد یورو۵ یا 
فراتر از آن را پاس کنند. در اواسط دهه ۸۰، کسی تصور نمی کرد، کاربراتور 
در کمتر از 1۰س��ال به خاطره ای در خودروهای تولیدی بدل ش��ود و این 
تغییرات همچنان ادامه دارند. بیش از 1۰ س��ال از آغاز هجوم خودروهای 
الکتریکی به بازارهای جهانی می گذرد و عالوه بر کش��ورهای پیشرفته در 
خاورمیانه نیز الکتریکی ها در حال گرفتن سهم از بازارهای خودرو هستند.

ورود خودروهای الکتریکی به خیابان های ایران امری اجتناب ناپذیر برای 
همراهی با تکنولوژی روز اس��ت. الکتریکی ها بار سنگین اخبار بنزین را به 
حداقل می رسانند و سبک زندگی و حمل و نقل را تغییر خواهند داد. تجربه 
جهان در بهره گیری از خودروهای پاک برقی، مهم ترین آینه ای اس��ت که 

آینده ورود الکتریکی ها به خیابان های ایران را نشان می دهد.
چرا خودرو الکتریکی؟

از ه��ر زاویه ای که به خ��ودرو و بازار نگاه کنید، یک خودرو الکتریکی 
می تواند برای ش��ما مملو از مزیت باش��د. هزینه سوخت یک خودرو با 
مصرف س��وخت 9 لیتر در 1۰۰ کیلومت��ر و کارکرد ۲۰هزار کیلومتر با 

بنزین ۳ هزار تومانی در سال حدود ۵.۴ میلیون تومان است. حال تصور 
کنی��د که به همین قیمت۳ هزار تومانی هم نمی توان اطمینان کرد و با 
هر رویداد باید منتظر افزایش نرخ بنزین باش��یم. با انتخاب یک خودرو 
الکتریکی در قدم نخست هزینه حدودا ۵۰۰هزار تومانی سوخت در هر 
ماه حذف می شود. خودروهای الکتریکی به سادگی از طریق برق شهری 
و پریزهای معمول قابلیت ش��ارژ دارند و با کیت مخصوص زمان ش��ارژ 
آنه��ا به حداقل کاهش پیدا می کند و با یکبار ش��ارژ کامل رنج حرکتی 
حداقل 1۰۰ کیلومتری در اختیار ش��ما قرار می گیرد. اگر ساکن شهری 
مانند تهران باش��ید بیشترین مسافت رفت و برگشت شما در طول یک 
روز ۵۰ کیلومتر خواهد بود و برای سفرهای برون شهری نیز رنج باالتری 
در اختیار ش��ما قرار می گیرد. خودروهای الکتریکی گشتاور موردنیاز را 
در باالترین حد ممکن و روی یک خط مس��تقیم در نمودار قدرت ارائه 
می کنند؛ این موضوع بدان معناس��ت که ش��ما در هر لحظه بیش��ترین 
گشتاور را در اختیار دارید و کششی که از یک خودرو الکتریکی دریافت 
می کنید به مراتب بیش��تر از یک خودرو بنزینی با قدرت مش��ابه موتور 
الکتریکی است. مزیت مهم دیگر خودروهای الکتریکی سادگی مکانیزم 
فن��ی آنهاس��ت که در نتیجه بروز مش��کالت را به حداقل می رس��اند و 
تعمیرات آن آس��ان تر خواهد بود. در نهایت مهمترین مزیت خودروهای 
الکتریک��ی س��ازگاری این خودروها با محیط زیس��ت و کاهش آلودگی 

هوا است.

خیابان های ایران در انتظار خودروهای الکتریکی

در حالی ک��ه از یک س��و خودروس��ازان همچن��ان ب��ر قیمت گذاری 
محصوالت ش��ان در حاش��یه بازار اص��رار دارند و از س��وی دیگر برخی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی می خواهند قیمت خودرو را به بورس 
ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به  دنبال »واقعی س��ازی« 
قیمت است، اما تفاوت آزادسازی قیمت خودرو با واقعی سازی چیست؟ 
کدام روش استانداردتر است و همزمان نفع تولید کننده و مصرف کننده 
را در پ��ی خواه��د داش��ت؟ و اینکه آی��ا وزارت صم��ت می تواند مجوز 

واقعی سازی قیمت خودرو را از دولت بگیرد؟
به گزارش پدال نیوز، به نظر می رس��د تفاوت اصلی میان آزادس��ازی 
و واقعی س��ازی قیم��ت خودرو، مالک تعیین قیمت اس��ت که در روش 
نخست نظام عرضه و تقاضا مبنا قرار می گیرد و در روش دوم هزینه های 
تولی��د. به عبارت بهتر، وقتی صحبت از آزادس��ازی ی��ا قیمت گذاری در 
حاش��یه بازار می ش��ود، قیمت کارخانه ای خودروها نزدیک به نرخ های 
ب��ازار تعیین خواهد ش��د، حال آنکه در روش واقعی س��ازی، هزینه های 
تولی��د مالک عمل قرار می گیرند. کارشناس��ان معتقدند با اجرای روش 
نخس��ت، داللی و واس��طه گری نیز از بازار خودرو رخت برخواهد بست، 
حال آنکه با واقعی س��ازی قیمت، کماکان شاهد اختالف نرخ کارخانه و 

بازار خودروها خواهیم بود، منتها شاید کمتر از میزان فعلی.

  واقعی سازی از کجا آمد؟
ب��ا رفتن رض��ا رحمان��ی از وزارت صمت و انتصاب حس��ین مدرس 
خیابانی به سرپرس��تی این وزارتخانه، حل مسئله قیمت گذاری خودرو 

ب��از ه��م در اولویت های کاری »صم��ت« قرار گرف��ت. هرچند مدرس 
خیابانی به صراحت از نرخ گذاری دستوری شکایت نمی کرد، با این حال 
غیر مس��تقیم این سیاس��ت را عامل زیاندهی خودروسازان و همچنین 
رواج داللی و واس��طه گری در بازار خودرو می دانس��ت. وی حتی پس از 
انجام قرعه کش��ی اولین فروش فوق العاده خودروسازان در خردادماه، به 
کنایه عنوان کرد که بیش��ترین تقاضای ثبت شده شهروندان در فروش 
موردنظر به خودروهای دارای حاش��یه ب��ازار )اختالف قیمت کارخانه و 
بازار( زیاد تعلق داش��ته اس��ت. در واقع منظور مدرس خیابانی این بود 
ک��ه با توجه به اختالف زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، بیش��تر 
۵/ ۵ میلیون نفر شرکت کننده در اولین فروش فوق العاده خودروسازان، 
به دنب��ال ران��ت موجود بوده ان��د و این موضوع ریش��ه در قیمت گذاری 
دس��توری داش��ت. در واقع سرپرست پیش��ین صمت به نوعی اعتقادی 
به نرخ گذاری دس��توری نداشت و داللی و واسطه گری و رانت عظیم در 
بازار خودرو را نتیجه همین سیاس��ت می دانست و از همین رو به دنبال 
تغییر آن بود. بنابر گفته برخی مسئوالن صنعت خودرو، مدرس خیابانی 
در جلس��ات مشترک با خودروسازان، بابت تغییر سیاست قیمت گذاری 
دس��توری مجاب و قصد داش��ته پس از وزیر شدن این مسئله را به جد 
دنبال کند. با این حال اما مجلس ش��ورای اس��المی به مدرس خیابانی 
رأی اعتماد نداد و وزارت صمت حاال سرپرس��تی جدید از جنس معدن 
را به خود می بیند. هرچند جعفر سرقینی سرپرست جدید صمت هنوز 
اظهارنظ��ر خاصی در مورد خودروس��ازی و سیاس��ت های حاکم بر این 
صنع��ت نکرده، با این حال برخ��ی معاونان صمت به دنبال تحقق برنامه 

سرپرست پیشین درباره حذف نرخ گذاری دستوری هستند. بنا بر گفته 
آنها، وزارت صمت به  دنبال آزادس��ازی یا به قول خودشان »رهاسازی« 
قیمت خودرو نیس��ت، اما »واقعی س��ازی« را دنب��ال می کند. آنطور که 
معاون امور صنایع وزارت صمت اخیرا عنوان کرده، »واقعی سازی قیمت 
خودرو یکی از مهم ترین مسائل در خودروسازی به شمار می رود، اما این 
وزارتخانه مخالف رهاس��ازی و آزادس��ازی قیمت اس��ت. مهدی صادقی 
نیارک��ی با بی��ان اینکه قیمت خودروه��ا باید براس��اس افزایش قیمت 
نهاده های تولید اصالح ش��ود، تاکید کرده این موضوع سبب خواهد شد 

خودروسازان دچار زیان عملیاتی نشوند.
ب��ه گفته وی، اکنون عمده ورودی های خودروس��ازی ش��امل مواد و 
محصوالت پتروش��یمی، پلیم��ری و فلزات در بورس ی��ا به قیمت های 
جهانی تعیین می ش��ود، بنابراین خودرو باید ب��ه گونه ای قیمت گذاری 
ش��ود که ش��رکت های خودروساز و قطعه س��از زیان نکنند. معاون امور 
صنای��ع وزارت صم��ت البته این را هم گفته که خودروس��ازان نیز باید 
ب��ا افزایش به��ره وری و واگذاری دارایی های مازادش��ان، ب��ه پروژه ها و 
پلتفرم های جدید و ارتقای داخلی س��ازی محص��والت فکر کنند. آنچه 
از اظهارات این مقام مس��ئول در وزارت صمت برمی آید این اس��ت که 
این وزارتخانه به دنبال اجرای فرمول »قیمت تمام ش��ده به عالوه س��ود 
متعارف« اس��ت. در حال حاضر شورای رقابت اختیار نرخ گذاری خودرو 
را در دس��ت دارد و هر س��ه ماه یک بار با اخذ اس��ناد و مدارک الزم از 
ش��رکت های خودروساز، نس��بت به بازنگری در قیمت محصوالت اقدام 

می کند.

با تعلل در عرضه خودرو به بورس کاال، حاال اعضای کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس در طرح��ی زمینه قیمت گذاری و ف��روش خودرو در 

بورس را فراهم کرده اند.
به گزارش پ��دال نیوز، پیش تر ابراهیم رئیس��ی، رئی��س قوه  قضائیه 
خواس��تار عرضه خودرو در بورس کاال بود، این در ش��رایطی اس��ت که 
رئیس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور مبنی 
بر عرضه خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار سرمایه خبر 
داده ب��ود. ب��ه این ترتیب در کنار تالش نماین��دگان مجلس برای ورود 
خودرو به بورس این طور تصور می ش��ود که سایر قوا نیز راهکار کاهش 
التهابات بازار و همچنین رفع مشکل نقدینگی خودروسازان را در فروش 
این کاال در بورس می دانند. حال با توجه به رضایتمندی جمعی در این 
زمینه سوالی که مطرح می شود این است که مانع ورود خودرو به بورس 
چیس��ت و چرا در این زمینه تعلل می ش��ود؟ آنچه مشخص است تعلل 
هم می تواند به دلیل نااطمینانی مس��ئوالن ب��ورس در تامین خودرو از 
سوی خودروسازان باشد و هم ازسوی سیاست گذار خودرویی که نسبت 
به افزای��ش قیمت در بازار و همچنین ع��دم کنترل قیمتی محصوالت 

خودروسازان، نگران به نظر می رسد.
نگرانی سیاس��ت گذار خودرویی بحق است؛ چراکه خودرو در بورس، 
دیگر قیمت گذاری دستوری را برنمی تابد. چه این قیمت گذاری ازسوی 
ش��ورای رقابت باشد و چه زیر نظر مراجع نظارتی همچون ستاد تنظیم 

بازار و سازمان حمایت.
ش��ورای رقابت بعد از دو س��ال بار دیگر در اردیبهش��ت ماه مرجع 
قیمت گذار خودرو ش��د، این در شرایطی است که تا خردادماه دو بار 

اق��دام به افزایش قیمت محصوالت خودروس��ازان کرده اس��ت با این 
ح��ال تولیدکنندگان و سیاس��ت گذار خودروی��ی از افزایش قیمت ها 
ناراض��ی به نظ��ر می رس��ند و این نح��وه قیمت گ��ذاری را برخالف 
مناف��ع تولیدکنن��دگان می خوانند بنابراین در ش��رایط کنونی، نحوه 
قیمت گذاری و عرضه خودرو به بازار همه را ناراضی کرده به طوری که 
از یکس��و قیمت گذاری دس��توری مانع از رشد تولید و همچنین زیان 
مالی خودروسازان ش��ده و از دیگر سو سیاست گذار خودرویی هم به  
دلیل تبعات آزادس��ازی قیمت، نمی تواند خودروس��ازان را در این امر 
دخال��ت دهد بنابراین مجبور اس��ت به نحوه تعیین قیمت از س��وی 

شورای رقابت رضایت دهد.
در چنی��ن وضعیتی مجلس در حال پیگیری طرحی در کمیس��یون 
صنایع و معادن اس��ت که هم شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذار 
باقی بماند و هم عرضه خودرو به  منظور شفافیت در هزینه های تولید و 

حذف واسطه گری در بورس کاال انجام شود، اما چگونه؟
پیش تر عنوان ش��د که بورس کاال دس��تورپذیر نیست و جذابیت این 
ن��وع عرضه برای خودروس��ازان نیز به واس��طه ماده 1۸ قانون توس��عه 
ابزارهای مالی و نهاد های مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت 
مکلف است کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال را از نظام قیمت گذاری 
خارج کند. این قان��ون در صورت اجرا می تواند یک ابزار قدرتمند برای 
خودروس��ازان باشد تا قیمت خودرو را براس��اس عرضه و تقاضا تعیین 
کنند. حاال اما مجلس ش��ورای اسالمی، ش��ورای رقابت را در کنار ماده 
1۸ قانون توس��عه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار 
هم مش��خص شده به این معنا که ش��ورای رقابت قیمت پایه خودرو را 

با توجه به ش��اخص بهای تولیدکننده که هر ماه ازس��وی بانک مرکزی 
منتشر می شود تعیین و سپس خودرو برای عرضه به بورس کاال واگذار 
خواهد ش��د. آنچه مش��خص اس��ت نمایندگان مجلس در این طرح هم 
ب��ه دنبال ش��فافیت در تعیین قیمت پایه خودرو هس��تند و هم حذف 

سوداگری و داللی را در بازار مدنظر دارند.
طرحی برای شفافیت در قیمت خودرو

 هفته گذش��ته از طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو 
رونمایی ش��د. برخی از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن از این طرح 
به عن��وان طرح تحول صنعت و بازار خودرو یاد کردند و برخی دیگر نیز 

آن را ساماندهی صنعت و بازار خواندند.
در هر صورت آنچه مش��خص اس��ت در این طرح ظاهرا برای تمامی 
موضوع��ات خودرویی ک��ه همراه ب��ا تحریم ها با چالش مواجه ش��دند 
راهکاری پیش بینی ش��ده اس��ت. به طوری که تح��ول در قیمت گذاری، 
کیفیت، ایمن��ی، قطعه ، تامین مالی و حتی ص��ادرات و واردات مدنظر 
نمایندگان مجلس اس��ت، اما آنچه بیش از دیگر موضوعات مورد توجه 
اعضای کمیسیون قرار گرفته، بحث قیمت گذاری خودرو است. پیش از 
این رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع عنوان کرده بود که این 
کمیس��یون به حفظ جایگاه ش��ورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو 

معتقد است، اما خواستار تغییر رویه کنونی قیمت گذاری است.
آنچه مش��خص اس��ت اعضای این کمیس��یون، ورود خودرو به بورس 
کاال را بهتری��ن مس��یر ب��رای قیمت گذاری ش��فاف و همچنین کاهش 
واسطه گری در بازار خودرو می داند، این در حالی است که این شفافیت 

را مستلزم حضور شورای رقابت می داند.

تفاوت آزادسازی قیمت خودرو با واقعی سازی چیست؟

 آیا وزارت صمت می تواند مجوز واقعی سازی قیمت خودرو را از دولت بگیرد؟

خودرو با شورای رقابت به بورس می رود 
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۶۸۴ محصول نانوی ایران ساخت تا نخستین روز از مردادماه سال جاری توسط 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور ایرانی تولید ش��ده است که دارای گواهینامه نانو 
مقیاس هس��تند؛ محصوالتی که هر یک به افزایش رف��اه و کیفیت زندگی مردم 

کم��ک می کن��د.  پایگاه اطالع رس��انی محصوالت 
فن��اوری  نانو ایران ای��ن اطالعات را منتش��ر کرد. 
با آغاز توس��عه فناوری  نانو در کش��ور، تولید ثروت 
و افزای��ش رفاه به یکی از اصلی ترین اهداف س��تاد 
توسعه فناوری  نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تبدیل شد و در این راستا تمرکز زیادی بر 
تولید نانومحصوالت ایرانی انجام گرفت که ماحصل 
آن رش��د قابل توجه محصوالت نانو طی سال های 
گذشته بوده است.  از این ۶۸۴ محصول نانو، ۲1۵ 
مورد مربوط به تجهی��زات نانو و ۴۶9 مورد مربوط 
به کاالی نانو بوده اس��ت. این محصوالت به بیش از 
۴۵ کشور جهان صادر می شوند. استرالیا، چین، کره 
جنوبی، مالزی، اندونزی، اتحادیه اروپا و کشورهای 

منطقه بخش��ی از مقاصد صادراتی این محصوالت هس��تند.  در حال حاضر ۲۵9 
ش��رکت نانو در کش��ور موفق به دریافت گواهی  نانومقیاس برای تولید محصوالت 
نانو ش��ده اند. ستاد توس��عه فناوری  نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در راس��تای ایجاد ش��فافیت بازار محصوالت نانو و به  تب��ع آن ارتقای کیفی این 
محصوالت و افزایش اعتماد مصرف کنندگان و نهایتا توسعه بازار مواد و محصوالت 
نانو به محصوالت حوزه  فن��اوری  نانو تاییدیه نانومقیاس اعطا می کند. این فرآیند 
از طریق واحد ارزیابی موسسه خدمات فناوری تا 
بازار )کریدور( انجام می شود. این واحد با بررسی 
مدارک و مس��تندات متقاضی، نسبت به تدوین 
دستورالعمل بازرس��ی و طراحی آزمون ها جهت 
بررس��ی محصول اقدام می کند. پ��س از بازدید و 
نمونه برداری از محل تولید و انجام آزمایش ها طبق 
طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر 
تایید/عدم تایید نانومقیاس محصول اعالم می شود. 
گواهینامه نانومقیاس به محصوالتی اعطا می شود 
که تولیدکننده آن ع��الوه بر رعایت الزامات فنی 
اشاره شده، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج 
در آیین نامه های موسسه )از جمله پروانه ساخت و 
یا بهره برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور 
کارشناس نانو در شرکت و ...( را رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس 
را امض��ا نماید. ب��ه محصوالتی که تولیدکننده آن صرف��اً الزامات فنی محصول را 

برآورده است، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می شود.

در می��ان تمام بیماری ه��ای مزمن و مهلک س��رطان مثانه یکی از 
سخت درمان ترین ها به شمار می رود و به طور میانگین ساالنه 1۰هزار 
مبتال با رنج های این بیماری دس��ت و پنجه نرم می کنند. یک شرکت 

دانش بنیان با تولید ایران س��اخت داروی 
این بیماری، ضمن بی نیاز س��اختن کشور 
از واردات نمون��ه گران قیمت خارجی، به 

یاری این بیماران آمد.
مدیرعام��ل  حس��ن زاده،  س��یدمهدی 
ش��رکت دانش بنیان آرنا ژن آویسا با بیان 
اینکه فناوران این شرکت تولید محصوالت 
ب ث ژ را از 1۳9۳ آغ��از کرده اند، عنوان 
ک��رد: در این م��دت صادرات واکس��ن و 
داروی انک��و- ب ث ژ، ب��ه صورت محدود 
انجام ش��د و تالش جدی را آغاز کرده ایم 
تا ب��ا ارتق��ای کیفیت و دریاف��ت گواهی 
کیفی��ت از WHO صادرات گس��ترده تر 

این واکسن مهیا شود.
وی ب��ا بیان اینکه داروی داخل مثانه ای با نام تجاری پاستوس��یس، 
به پیش��گیری و درمان سرطان مثانه کمک می کند، اظهار کرد: کمتر 

از 1۰ هزار نفر در سال به بیماری سرطان مثانه مبتال می شوند که به 
این دارو نیازی مبرم دارند بنابراین چیزی حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار ویال 
از این دارو در کشور موردنیاز است که با توانمندی متخصصان داخلی 
تولید و کش��ور را از واردات نمونه مشابه 

خارجی بی نیاز کرده است.
ای��ن فعال فناور با اش��اره ب��ه تولید و 
عرضه ایران س��اخت واکس��ن س��رطان 
مثانه با قیمتی یک س��وم نمونه خارجی 
و کیفیت��ی مش��ابه، عنوان ک��رد: نمونه 
وارداتی این واکس��ن ۳ تا ۴ برابر نمونه 
ایران س��اخت هزینه درب��ر دارد و اکنون 
با تولید س��االنه این شرکت دانش بنیان، 
نیاز کشور به واردات کامال برطرف شده 

است.
حس��ن زاده با اشاره به اشتغال 1۰ نفر 
از دانش آموختگان و متخصصان کش��ور 
در آرنا ژن آویس��ا گف��ت: در حال حاضر تمرکز متخصصان ش��رکت 
بر روی بهبود کیفیت فرآورده های تولیدش��ده موجود و ارائه گسترده 

محصول در عرصه بین المللی است.

محصولی دانش بنیان به کمک مبتالیان به سرطان مثانه آمد۶84 محصول نانوی »ایران ساخت« تولید شد

کنت��رل و حفاظت بومی از ش��ارژرها و باتری های نصب ش��ده در اتاق های 
باتری مورد استفاده مراکز مخابراتی، نیروگاهی و مراکز کنترل راه آهن و مترو 
با محصولی دانش بنیان امکانپذیر ش��د. این کار با تولید دستگاه یونیت نظارت 
و کنترل مرکزی سیس��تم شارژر میسر شد. یک شرکت دانش بنیان در زمینه 
طراحي و س��اخت محصوالت SMPS فعالیت خود را آغاز کرد و از س��ال ۸۶ 
به طور رس��می تاسیس شد. هدف از تأس��یس این شرکت انجام فعالیت هایی 
در زمینه طراحی، س��اخت و تولید منابع تغذیه س��وئیچینگ برای مصارف در 

تجهیزات نیروی مخابراتي و سایر صنایع مصرف کننده این محصوالت است.
از مهم تری��ن مصرف کنن��دگان محصوالت این ش��رکت می ت��وان به صنایع 
مخابرات، شرکت برق، شرکت نفت، بانک ها، صنایع باتری سازی، صنایع نظامی 
و تمام صنایعی که باتری و تجهیزات مخابراتی را استفاده می کنند اشاره کرد.
احسان اهلل حائری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان الکترونیک سپیدافرا درباره 
فعالیت های ش��رکت، گفت: ما فعالیت خود را در زمینه پش��تیبانی و تعمیرات 
منابع تغذیه مربوط به ش��رکت های داخلی و خارجی از جمله ش��رکت منابع 
تغذیه الکترونیک PSP و س��ایر ش��رکت های تولیدکننده آغ��از کردیم. ما در 
مجموعه در زمینه طراحي و س��اخت محصوالت SMPS در ایران با پش��توانه 
دانش فنی س��وئیچینگ، س��ال 9۲، دو محصول کنترل��ی و تغذیه را به تولید 
رساند. وی با اشاره به اشتغال زایی نیروی انسانی در این مجموعه بیان کرد: از 
همان سال تاکنون حدود ۳۰ نیروی انسانی متخصص در رشته های مهندسی 
الکترونیک، برق قدرت، طراحی صنعتی، مهندس��ان نرم افزار و س��خت افزار در 
ش��رکت ما مش��غول به فعالیت ش��ده اند. حائری همچنین تاکی��د کرد: ما در 
تالش��یم تا متناس��ب با نیاز مش��تری و بازار مصرفی محصوالت کم  ظرفیت و 
پرظرفیت را تولید کنیم و در حال حاضر محصوالت متنوعي بنا به نیاز مصرف 
در س��ازمان های دولتي، خصوصي و یا مشتریان خاص در این شرکت طراحی 

و تولید کرده ایم. این فعال دانش بنیان، مهم ترین دستاورد این شرکت را تولید 
یونیت نظارت و کنترل مرکزی سیستم شارژر دانست و گفت: ما این محصول 
را براس��اس نیاز ب��ازار داخلی با اس��تفاده از دانش و فناوری ه��ای روز دنیا و 
با برطرف ک��ردن ضعف های نمونه های خارجی طراح��ی و تولید کرده ایم که 
می تواند کنترل یک س��ایت و یک مجموعه را ب��رای کنترل و مانیتورینگ به 
عهده بگیرد. وی همچنین بیان کرد: طراحی و تولید این محصول از سال 9۴ 
آغاز ش��د که با استقبال خوبی از طرف صنایع مصرف کننده مواجه شد چراکه 
این محصول نسبت به نمونه های خارجی مزایای بسیاری را برای مصرف کننده 
به ارمغان می آورد. حائری با اش��اره به مزیت ه��ای رقابتی این محصول گفت: 
مهمتری��ن محصول ما ایرانی بودن آن اس��ت. در واقع بحث نرم افزار و کنترل 
نرم اف��زاری در این یونیت ه��ا و امنیت اهمیت باالی��ی دارد چراکه نرم افزارها 
روی یونیت های خارجی توس��ط خودش��ان طراحی شده و با استفاده از شبکه 
می توانند اطالعات ما را در اختیار داشته باشند اما دسترسی خارجی و احتمال 
هک و کارهای خرابکارانه توس��ط منابع بیرونی در سیستم های ما صفر است. 
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین امکانات و کیفیت قطعات دستگاه ما نسبت 
به س��ایر نمونه ها بیشتر است و از نظر قیمتی هم کامال رقابتی هستیم. وی از 
اهداف مجموعه دانش بنیان خود چنین گفت: سعی بر این داریم که روز به روز 
کیفیت دس��تگاه ها را ارتقا دهیم و بتوانیم رقیب خارجی خود در بازار داخلی 
را کنار بزنیم و همچنین به فکر فعالیت در بازارهای بین المللی و صادرات هم 
هس��تیم و برای این منظور در حال رایزنی با برخی کشورهای منطقه هستیم 
چراک��ه محصول ما از نظر تکنولوژی و دانش فنی در س��طح باالیی قرار دارد. 
حائ��ری همچنین توضی��ح داد: همچنین قصد داریم س��بد محصول را از نظر 
تغذیه و منابع انرژی توس��عه دهیم و س��بد کاملی از مبدل ها را ارائه کنیم تا 

بتوانیم سهم بیشتری از بازار مصرفی خود را در اختیار داشته باشیم.

تح��ول در س��بک زندگی مردم و حض��ور فزاینده در فض��ای مجازی، 
کس��ب وکارهای دیجیتال را رونق بخشیده است. معرفی و تبلیغ این بازار 
در فضای دیجیتال راه و روش های تازه و خالقانه  می طلبد. یک ش��رکت 
دانش بنیان، نیاز حضور اثرمند در این فضا و تعامل میان کس��ب وکارهای 
دیجیتال و مشتریان را پاسخ گفته است. »یکتانت« شرکت دانش بنیانی 
است که به نیاز کسب وکارهای دیجیتال در فضای مجازی به خوبی پاسخ 
گفته اس��ت. سید علیرضا ناظم زاده، مدیرعامل یکتانت هدف این شرکت 
دانش بنی��ان را ایجاد درآمد ش��فاف و منصفانه ب��رای نمایش دهندگان و 
بهبود نتیجه تبلیغ کنندگان از تبلیغات آنالین عنوان کرد و گفت: با نگاه 
به تبدیل ش��دن به مقصد دیجیتال مارکتین��گ ایران، ظرف مدت چهار 
س��ال گذشته عالوه بر یکتانت س��ایر زیرمجموعه های یکتانت به منظور 
کامل ش��دن تکه های پازل دیجیتال مارکتینگ ایجاد ش��دند.  این فعال 
فناور با اش��اره به  اینکه بزرگ ترین زیرساخت تبلیغات آنالین ایران را دو 
بخش اصلی نمایش دهندگان و تبلیغ کنندگان شکل می دهد، عنوان کرد: 
نمایش دهندگان از طریق یکتانت و با نمایش تبلیغات درآمد کسب کرده 
و می توانند هزینه های تولید محتوا و ادامه فعالیت وب سایت شان را تامین 
کنند و محتوای مناس��ب را به دس��ت مردم برسانند.  به گفته ناظم زاده، 
تبلیغ کنن��دگان نیز از طریق یکتانت و ب��ا نمایش تبلیغات محصوالت و 
خدمات ش��ان در بزرگ ترین و معتبرترین وب سایت ها و خبرگزاری های 
ایران��ی می توانند ع��الوه بر افزایش فروش محصوالت و خدمات ش��ان به 

افزایش آگاهی از برند نیز دست یابند.

 از کسب درآمد ۲۵ میلیاردی تا کارآفرینی 1۲۰ نیروی دانش آموخته
این فعال فناور با بیان اینکه به صورت مس��تقیم بی��ش از 1۲۰ نفر از 
دانشجویان و فارغ التحصیالن برترین دانشگاه های کشور در یکتانت مشغول 
به فعالیت هستند، ادامه داد: این شرکت دانش بنیان به صورت غیرمستقیم 
برای بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالین حوزه اطالع رسانی و وب اشتغال ایجاد 
کرده است. ناظم زاده ادامه داد: یکتانت به صورت غیرمستقیم برای بیش 
از ۵۰۰۰ نفر از فعالین حوزه کسب وکار از طریق کمک به افزایش فروش 

محصوالت و خدمات این کسب وکارها اشتغال ایجاد کرده است.
مدیرعامل یکتانت همچنین به کسب درآمد بیش از ۲۵ میلیارد تومانی 
درآمد برای وب سایت های ایرانی اشاره کرد و گفت: از این طریق بیش از ۲ 

میلیون دالر جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفت.
مدیرعامل یکتانت، مزیت اصلی این ش��رکت  دانش بنیان را استفاده از 
فناوری روزآمد در نمایش تبلیغات دانس��ت و گف��ت: این ویژگی، منجر 
به افزایش نتیجه گیری کسب وکارها از این تبلیغات می شود و همچنین، 
منجر به افزایش درآمد نمایش دهندگان تبلیغات خواهد ش��د. ناظم زاده 
از دیگ��ر محص��والت منحصر به ف��رد یکتانت نام ب��رد و گفت: تبلیغات 
هدف گذاری مج��دد)Retargeting(، کلیدواژه ای، موضوعی برای اولین 

بار توسط یکتانت عرضه شدند.
 ناظم زاده با اشاره به اینکه محصوالت یادشده با بررسی نمونه های برتر 
خارجی بومی س��ازی شدند، ادامه داد: کسب وکارها از طریق این تبلیغات 

توانسته اند نتیجه بخشی تبلیغات خود را تا بیش از دو برابر بهبود دهند.

کسب وکارهای دیجیتال »هوشمندانه« تبلیغ می شود

اگ�ر تا هفت س�ال قبل، تصور این امر که ایالن ماس�ک بتواند در جمع 1۰ ف�رد ثروتمند جهان قرار 
بگیرد، بیش از حد رویاپردازانه به نظر می رس�ید اکنون هیچ فردی تردید ندارد که او قادر است حتی 
عنوان ثروتمندترین را به دس�ت آورد. درواقع آقای ماس�ک در ابتدای کار خود، حوزه هایی را انتخاب 
کرد که در آن زمان هیچ فردی به آنها توجه نداش�ته اس�ت، با این حال نتیجه آن بسیار موفقیت آمیز 
بوده است. این امر باعث شده است که مدیرعامل آئودی اعالم کند که تسال حداقل دو سال جلوتر از 

هر برند خودروسازی دیگری است. در این راستا ایالن ماسک روزهای بسیار موفقی را سپری می کند 
و جدیدترین آمارها نیز حاکی از آن است که وی در حال حاضر چهارمین فرد ثروتمند جهان محسوب 
می ش�ود. علت این امر نیز به خاطر افزایش ارزش س�هام تسال به میزان 11 درصد است که باعث شده 
تا مجموعه دارایی های وی از 84 میلیارد دالر عبور نماید. در حال حاضر وی با نفر سوم این فهرست، 
آقای مارک زاکربرگ تنها 15 میلیارد دالر فاصله دارد که پیش بینی می شود که تا قبل از پایان امسال 

هدیه ای به مراکز نیروگاهی؛ محصولی دانش بنیان از شارژرهای صنعتی حفاظت می کند

ایالن ماسک به چهارمین فرد ثروتمند جهان تبدیل شد 
به قلم: کارمن رینیکه / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

صنعت واکس��ن دامی در کش��ور یکی از صنایع حیاتی و راهبردی است که 
منجر به تامین امنیت غذایی می ش��ود؛ اتفاقی که رابطه مستقیمی با سالمت 
جس��می جامعه دارد. این نیاز فناورانه کش��ور قرار اس��ت با توان شرکت های 

دانش بنیانی تامین شود.
یک همکاری مش��ترک میان ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت جهاد کش��اورزی برای تامین واکسن های 
دامی مورد نیاز کش��ور شکل گرفته است. براساس این همکاری مشترک قرار 
اس��ت ظرفیت ها و توان شرکت های دانش بنیان  به میدان بیاید تا واکسن های 
دامی کش��ور با هدف دس��تیابی ب��ه امنیت غذایی و جه��ش تولید در بخش 

کشاورزی تامین شود.

با ظرفیت های دانش بنیان بازار 
واکسن های دامی رونق می گیرد

دوشنبه
3 شهریور 1399

شماره 1610
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نتایج بررس��ی های مؤسس��ه تحقیقاتی آی دی س��ی نشان می دهد 
صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در منطقه خاورمیانه و آفریقا در 

سال ۲۰۲۰ از مرز ۸۳ میلیارد دالر خواهد گذشت.
به گ��زارش مه��ر، این رقم 
نسبت به س��ال ۲۰19 حدود 
نش��ان  رش��د  درص��د   ۲.۸

می دهد.
همچنی��ن  س��ی  دی  آی 
پیش بین��ی کرده ک��ه صرف 
بودجه برای تولید سیستم های 
هوش مصنوعی در این منطقه 
امسال به ۳۷۴.۲ میلیون دالر 
می رسد که نسبت به ۳1۰.۳ 
میلی��ون دالر س��ال ۲۰19 و 
س��ال  دالر  میلی��ون   ۲۶1.۸

۲۰1۸ افزایش یافته است.
بخش عمده ص��رف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در خاورمیانه و 
آفریقا مربوط به بخش هایی همچون بانکداری و خرده فروشی است که 
۳۳ درصد از کل س��رمایه گذاری در این بخ��ش را دربرمی گیرد. رتبه 

بعدی در این زمینه مربوط به سرویس های هوش مصنوعی دولت ها و 
نیز صنعت ارتباطات و مخابرات است.

آی دی س��ی میزان صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در برخی 
کش��ورها را بررس��ی ک��رده 
اس��ت. بر ای��ن اس��اس در 
امارات متحده عربی در سال 
۲۰۳۰ ح��دود 9۶ میلی��ارد 
دالر صرف ه��وش مصنوعی 
خواه��د ش��د که ای��ن رقم 
برابر با 1۳.۶ درصد از تولید 
این کش��ور  ناخالص داخلی 
در  عربس��تان  ب��ود.  خواهد 
س��ال ۲۰۳۰ حدود 1۳۵.۲ 
میلی��ارد دالر در این زمینه 
هزین��ه می کند ک��ه برابر با 
1۲.۴درصد از تولید ناخالص 
داخلی این کش��ور است. این رقم در مورد مصر در سال ۲۰۳۰ برابر با 
۴۲.۷ میلیارد دالر اس��ت که برابر ب��ا ۷.۷درصد تولید ناخالص داخلی 

مصر است.

مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری فارس اعتقاد دارد 
که به دلیل توس��عه زیرساخت ها، کاهش شدت خشکسالی و اقدامات 
اجرایی ش��ده از س��وی دول��ت تدبیر و امید، ش��اهد کاهش مهاجرت 

روس��تاییان به شهرها هس��تیم. به گزارش 
ایس��نا س��ید کمال پاکفطرت، یکش��نبه ۲ 
ش��هریور، در جم��ع خبرن��گاران و با بیان 
تس��لیت به مناس��بت ایام محرم و شهادت 
اباعب��داهلل الحس��ین)ع( و یارانش  حضرت 
و گرامیداش��ت هفته دول��ت و یاد و خاطره 
ش��هیدان رجایی و باهنر، گف��ت: توجه به 
روس��تاها و ارتق��ای ش��اخص های کیف��ی 
زندگی روس��تاییان بدون آس��یب به فضای 
بکر روس��تا، یکی از م��وارد موردنظر دولت 
طی سال های اخیر بوده است. پاکفطرت با 
اش��اره ب��ه اینکه در فارس بی��ش از ۲ هزار 
روس��تا وجود دارد، گفت: روستاییان عمدتا 

تولیدکننده محسوب می شوند و نقشی موثر در تامین نیازهای مختلف 
جوامع شهری و شهرنشینان، خصوصا تولید نیازهای غذایی آنان دارند.
او ب��ا بیان اینکه خشکس��الی هایی ک��ه بیش از یک ده��ه به طول 

انجامی��د در کنار جذابیت های ش��هری، زمینه س��از افزایش تمایل به 
مهاجرت بین روس��تاییان ش��ده بود، گفت: طی س��ال های اخیر و با 
توس��عه زیرس��اخت هایی نظیر آب، گاز، برق، راه و بسترس��ازی برای 
تسهیالت اش��تغال زایی و تقویت امکانات 
رفاهی، موجب کندی روند مهاجرت شده 
است. پاکفطرت اجرای طرح های هادی و 
نوسازی خانه های روستایی را از تدبیرهای 
کارس��از در مس��یر تحقق توس��عه پایدار 
روس��تاها دانس��ت و مدعی ش��د که روند 
مهاجرت معکوس از ش��هر به روستا، آغاز 
شده اس��ت. مدیرکل دفتر امور روستایی 
و ش��وراهای اس��تانداری فارس، عملکرد 
ای��ن دفتر در ج��ذب اعتبارات دو س��ال 
گذش��ته را مطلوب ارزیابی و خاطرنش��ان 
کرد: س��ال 9۷ و از مح��ل اعتبارات اداره 
کل دارایی اس��تان و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور، موفق به جذب 1۵۵ میلی��ارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان و س��ال 9۸ موفق به جذب ۲۴۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

اعتبار شده ایم.

مهاجرت از روستا به شهر کاهش یافته استرونق هوش مصنوعی در خاورمیانه تا سال 2۰3۰

مصطفی الماسی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جمله معروفی اس��ت ک��ه می گوید دمان��س یا زوال مغ��ز، بیماری 
اطرافی��ان فرد اس��ت تا بیماری خود فرد. یعن��ی چی؟ یعنی خود فرد 
نس��بت به این نقص آگاهی ندارد؛ غیر از درجات اولیه دمانس و زوال 
مغز که فرد خودش متوجه اس��ت و همین باعث می ش��ود کم حرف تر 
شود، افس��رده تر شود و در جمع ها ش��رکت نکند از ترس اینکه مبادا 
خطا و اش��تباهی بکند. بیم��اری از این مرحله که پیش��رفت می کند 
دیگر فرد خودش متوجه نقصش نمی ش��ود. در نتیجه اطرافیان متوجه 
می  ش��وند و فرد را به درمانگاه اختالل حافظه می آورند و می گویند ما 
کم کم متوجه ش��ده ایم که این فرد مش��کل حافظه پیدا کرده است، 
مطلب��ی را دوباره تکرار می کند، در شناس��ایی اقوام دورتر یا همکاران 
قدیم مش��کل دارد. در واقع اعضای خانواده هس��تند که نیاز به کمک 

پزشکی پیدا می کنند تا خود فرد.
جالب اس��ت که به دلیل فعالیت های آگاهی بخش ارگان هایی مثل 
س��تاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، درصد قابل توجهی ار بیماران ما که شاید یک سوم 
بیماران باشند در مرحله خفیف خودشان مراجعه می کنند و می گویند 
آگاهند که عملکردشان افت کرده است. ما که بررسی می کنیم بعضی 
از آنها در دسته MCI قرار می گیرند که در تست ها مشخص می شود 

و برخی هم نه، تست های ش��ان س��الم اس��ت و فقط خودشان از نقص 
عملکردشان شکایت دارند و در دسته SCI قرار می گیرند. درصد قابل 
توجه��ی از افرادی که در حال حاضر مراجعه می کنند در دس��ته دوم 

قرار دارند که به دلیل آگاهی بخشی عمومی است.
 قدیم ها احتماال این فراموش��ی را به حس��اب پیری می گذاشتند. ما 
می دانیم عملکرد حافظه و یادگیری با افزایش س��ن بعد از ۳۰سالگی 
افت می کند. اما این مس��ئله ک��ه به آن زوال مغ��ز می گوییم فراتر از 
 SCI این عملکرد بر اثر س��ن اس��ت. درخصوص مرحله اول که به آن
می گوین��د در ط��ی زمان دیده ش��ده اس��ت که در ای��ن مرحله فقط 
بیمار نگرانی مش��کلش را دارد و وقتی تس��ت می گیریم هیچ مشکلی 
در تس��ت ها نیس��ت، اما این بیماری را طی پنج تا ش��ش سال پس از 
آن پیگی��ری کردند و دیدند حدود یک س��وم آنها ب��ه بیماری آلزایمر 
مبتال می شوند. همین هایی که فقط نگرانی داشتند و خودشان متوجه 
اختالل در کارهای روزمره شان شده اند اما وقتی تست ازشان می گیریم 
می بینیم که مش��کلی ندارند. در واقع تس��ت ما حساس��یت الزم برای 
تشخیص و جدا کردن این افراد را از افراد سالم ندارد. چون هیچ تستی 
به هر حال 1۰۰درصد نخواهد بود. در واقع خود این افراد متوجه افت 
عملکردش��ان می شوند. البته نه همه این افراد بلکه یک سوم آنها بعدا 

مبتال به آلزایمر می شوند.

س��تاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای حمایت از رس��اله های 
مقطع دکترا در حوزه »فوتونیک و مواد پیش��رفته« فراخوانی را منتشر 

کرد.

»سلس��له چالش های حل نیازهای فناورانه ح��وزه فوتونیک و مواد 
در صنایع کش��ور« با حمایت ستاد و نگاه ویژه به رساله های کاربردی 
مقطع دکترا، برگزار می ش��ود. این فراخوان حوزه های بس��یار متنوعی 
مانند فوالد، مس، زغال سنگ، محصوالت نسوز، سرامیک، نفت و گاز و 

ده ها حوزه و صنعت دیگر را شامل می شود.
تحقق اهداف ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در امر پژوهش در 
س��طوح تحصیالت تکمیلی و جهت دهی به رساله های در حال تعریف 
منتش��ر ش��ده از جمله اهداف ای��ن فراخوان اس��ت. همچنین ارتقای 
فناوري صنایع موجود و توسعه صنایع جدید دانش بنیان دیگر اهدافی 

است که در این رویداد دنبال می شود.
رفع نیاز صنایع مختلف

صنایع مختلف داخلی چالش ها و نیازهای متفاوتی در زنجیره تأمین 
و ارزش دارن��د که از بین آنها می توان ب��ه افزایش قیمت مواد اولیه یا 
تجهیزات موردنیاز به دلیل سیاست های خارجی و تحریم ها، وابستگی 
ب��ه واردات و همچنین عدم توجه به بحث نوآوری، فناوری و پژوهش، 

اشاره کرد.
فرآیند شناسایی، رفع نیازهای فناورانه و ایجاد ارزش افزوده در تمام 
مراحل مرتبط با صنایع تاثیرگذار داخلی، مس��تلزم توس��عه فناوری و 
ورود شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها برای ارائه پاسخ های 
فناورانه است. این پاسخ ها می تواند در قالب رساله های کاربردی مقطع 

دکترا مطرح و در نهایت به ارائه یک محصول یا خدمات منتهی شود.

در همین راس��تا، س��تاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیش��رفته و س��اخت، »چالش حل نیازهای فناورانه حوزه فوتونیک و 
مواد در صنایع کشور با نگاه ویژه بر رساله های کاربردی مقطع دکترا« 
را برگزار می کند. این س��تاد، ایجاد و تثبیت جایگاه فناوری و نوآوری 
در صنعت کش��ور و همچنین اجرای نتیجه بخش ترین و کم هزینه ترین 
مدل برای رفع نیازهای فناورانه را در این چالش دنبال می کند که این 
امر مس��تلزم حضور و مش��ارکت صنایع مرتبط با هر مرحله چالش، به 

عنوان بهره بردار اصلی نتایج آن است.
اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت ه��ای علم��ی کش��ور و کم��ک به 
توانمندس��ازی دانش��جویان مقطع دکترا در امر تحقیقات و پژوهش و 
ظرفیت س��ازی برای تبدیل شدن پژوهش های صورت گرفته در مراکز 
پژوهشی کش��ور به فناوری، از جمله اهداف پیش بینی شده برای این 

بسته حمایتی است.
این فراخوان صنایع و حوزه های متنوعی را دربر می گیرد، اما مرحله 
اول آن به حوزه ذغال س��نگ اختصاص یافته است. صنعت زغال سنگ 
کش��ور به عنوان موضوع اصلی مرحله اول، این فراخوان انتخاب ش��ده 
اس��ت. مواد، قطعات و خدمات مختلفی در زنجیره زغال س��نگ کشور 
مورد نیاز و اس��تفاده اس��ت که از جمله آنها می توان به انواع چال زن، 
پم��پ تزریق، رزی��ن و فوم تزریق، بول��ت، کابل، نوار نقاله، سیس��تم 
روش��نایی، سیس��تم و تعمیر باکس های ضد انفجار و ضدشعله، اشاره 
کرد. عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ستاد 
توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ه آدرس pam.isti.ir  مراجعه 

کنند.

فناوران برای گسترش صنایع جدید دانش بنیان فراخوانده شدند

هر برند خودروسازی دیگری است. در این راستا ایالن ماسک روزهای بسیار موفقی را سپری می کند 
و جدیدترین آمارها نیز حاکی از آن است که وی در حال حاضر چهارمین فرد ثروتمند جهان محسوب 
می ش�ود. علت این امر نیز به خاطر افزایش ارزش س�هام تسال به میزان 11 درصد است که باعث شده 
تا مجموعه دارایی های وی از 84 میلیارد دالر عبور نماید. در حال حاضر وی با نفر سوم این فهرست، 
آقای مارک زاکربرگ تنها 15 میلیارد دالر فاصله دارد که پیش بینی می شود که تا قبل از پایان امسال 

وی بتواند این جایگاه را به دس�ت آورد. در این رابطه حتی ممکن اس�ت برخالف پیش بینی ها، رقیب 
اصلی جف بزوس برای عنوان ثروتمندترین فرد جهان، موس�س تس�ال و اسپیس ایکس باشد. این امر 
در حالی اس�ت که بس�یاری از تحلیلگران بر این باور بوده اند که م�ارک زاکربرگ، تنها گزینه موجود 
محسوب می شود. حال باید دید که آیا وی تا سه سال آینده می تواند یک شگفتی دیگر را رقم بزند؟ 
businessinsider.com :منبع

نقصی که از آن آگاهی نداریم

ایالن ماسک به چهارمین فرد ثروتمند جهان تبدیل شد 
به قلم: کارمن رینیکه / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

در ادامه برگزاری نشس��ت های آنالین میان ش��رکت های دانش بنیان ایرانی 
با دیگر کش��ورها، یک نشست تجاری بین ش��رکت های دانش بنیان، خالق و 
فناور ایران و افغانستان برگزار می شود. این نشست تجاری حوزه های مختلف 

فناوری را پوشش می دهد.
 اسفندماه سال گذشته بود که کرونا به ایران آمد؛ بیماری شایعی که خیلی 
زود همه گیر ش��د و معادالت جهانی را به هم ریخت، اما این بیماری موذی و 
خطرناک نتوانست مانع توسعه روابط تجاری میان ایران با دیگر کشورها شود 
و در این روزهای خاص و ویژه سیاسی و تجاری، برگزاری نشست های آنالین 

تنها راه جبران این خسارت ها است.

نشست تجاری ایران و افغانستان 
برگزار می شود



بازاریابی و تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی ت��ا مدت ها فقط محدود به 
فیس بوک و س��پس اینستاگرام بود. بسیاری از بازاریاب ها برای تبلیغات در 
ش��بکه های اجتماعی گزینه های بیش��تری در دسترس نداشتند. همین امر 
س��طح رقابت برای حضور در میان همکاری ه��ای تبلیغاتی فیس بوک را به 
شدت افزایش داده بود. اکنون با ظهور شبکه های اجتماعی متعدد وضعیت 
برای برندها بهتر شده است. تیک تاک به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی 

نوظهور تاثیر بسیار مثبتی بر روی دنیای تبلیغات دیجیتال داشته است. 
بدون تردید اغلب افراد در طول س��ال گذشته اخبار بسیار زیادی از تیک 
تاک ش��نیده اند. این پلتفرم ویدئومحور به دلیل بازنش��ر وس��یع ویدئوهای 
کاربران از آن در ش��بکه های اجتماعی دیگر به ش��هرت جهانی دست یافته 
است. براس��اس گزارش موسسه W۳، تیک تاک در زمینه کسب بیشترین 
کاربر ممکن در عرصه ش��بکه های اجتماعی رکورد اینستاگرام را زده است. 
با این حساب ما با یک پلتفرم ویدئومحور و بسیار پرطرفدار مواجه هستیم. 
بازاریاب ها از همان روزهای نخست افزایش شهرت تیک تاک در تالش برای 
همکاری تبلیغاتی با آن بوده اند. این امر گرایش طبیعی هر بازاریابی در پی 
مواجهه با ترندهای داغ اس��ت. نکته مهم در این میان ارزیابی تیک تاک به 

مثابه امری فراتر از یک ترند ساده است. 
امروزه هن��وز هم برخی از بازاریاب ها و حتی کاربران آش��نایی دقیقی با 
تی��ک تاک ندارند. همین امر ش��ناخت دقیق این پلتفرم ب��رای بازاریابی و 
تبلیغ��ات بهتر در آن را ضروری می س��ازد. بی ش��ک کمت��ر بازاریابی بدون 
شناخت دقیق از یک شبکه اجتماعی امکان فعالیت و کسب موفقیت در آن 
را خواهد داش��ت. اگر آگاهی ش��ما از تیک تاک محدود به چند ویدئو ساده 
در اینس��تاگرام یا دیگر ش��بکه های اجتماعی است، باید بخش بعدی مقاله 

کنونی را به دقت مطالعه نمایید. 
تیک تاک چگونه پلتفرمی است؟

تیک تاک به عنوان یک ش��بکه اجتماعی هیچ المان انقالبی ندارد. ش��ما 
در حقیقت بس��یاری از المان های این شبکه اجتماعی را در دیگر پلتفرم ها 
مش��اهده کرده اید. خالقیت اصلی س��ازندگان تیک تاک ترکیب مزیت های 

اصلی دیگر شبکه های اجتماعی برای خلق یک گزینه جذاب است. 
ای��ن پلتفرم به کاربران اجازه خلق و به اش��تراک گذاری ویدئوهای کوتاه 
به کمک موس��یقی متن، اس��تیکر و دیگر ابزارهای تزئینی را می دهد. تیک 
تاک نخس��تین بار در سال ۲۰1۴ با نام اولیه Musical.ly روانه بازار شد. 
اپ موردنظ��ر در آن زمان مورد توجه اندکی قرار گرفت، با این حال پس از 
س��ال ۲۰1۷ با خرید آن از سوی شرکت چینی ByteDance ارزش اش 
به بالغ بر یک میلیارد دالر رس��ید. از همان زمان تعداد کاربران عضو تیک 
تاک به سرعت افزایش یافت. یکی از دالیل اصلی این امر ایده های خالقانه 

و نوآوری های مداوم تیم چینی برای تیک تاک است. 
تیک تاک به عنوان یک ش��بکه اجتماعی تازه تاسیس دوره های مختلفی 
را پش��ت سر گذاشته است، با این حال از سال ۲۰1۸ به طور وسیعی مورد 
توجه کاربران قرار گفته اس��ت. ای��ن اپ در آپریل ۲۰۲۰ رکورد ۲ میلیارد 
دانلود در اس��تورهای آنالین را به خود اختصاص داد. براس��اس پیش بینی 
موسس��ه Bank MyCell، ای��ن اپ به زودی موفق ب��ه جلب نظر ۴.۷۸ 

میلیارد نفر در سراسر دنیا خواهد شد. 
اگر ش��ما در زمینه بازاریابی فعالیت داش��ته باشید، مواجهه با یک شبکه 
اجتماع��ی با س��رعت فوق الع��اده در زمینه دسترس��ی ب��ه رکوردهای تازه 
بازاریاب��ی امری طبیعی خواهد بود. تیک ت��اک اکنون بالغ بر ۸۰۰ میلیون 
کاربر فعال در روز دارد. این رقم برای یک پلتفرم تازه تاسیس بسیار جذاب 
به نظر می رس��د بنابراین مشاهده تمایل اغلب برندها برای بازاریابی در این 
پلتفرم امری طبیعی خواهد بود. اگر ش��ما هنوز اقدام به بازاریابی در تیک 
ت��اک نکرده اید، بای��د بازنگری کلی در زمینه نحوه فعالیت برندتان داش��ته 
باش��ید. در غیر این صورت مش��کالت بس��یار زیادی از نقط��ه نظر فعالیت 

برندتان ایجاد خواهد شد.
چرا تیک تاک برای بازاریاب ها جذاب است؟

بازاریاب ها به س��رعت در حال شروع فعالیت در تیک تاک هستند. شاید 
با بررس��ی موارد قبل در بخش پیش��ین فهم دلیل اهمیت تیک تاک برای 
بازاریاب ها س��اده باش��د، اما همچنان برخی از نکات مهم در این باره باقی 
مانده اس��ت. وقتی از اهمیت تیک تاک ب��رای بازاریاب ها صحبت می کنیم، 

باید به نکات ذیل توجه نماییم:
• حجم گسترده کاربران تیک تاک

• نوع گروه های سنی عضو آن
• اعتبار و اصالت محتوای آن از نظر کاربران

بدون تردید هر کدام از دالیل فوق نیاز به بررسی بیشتر دارد بنابراین در 
ادامه هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

حجم گسترده کاربران تیک تاک
تیک تاک به دلیل اس��تفاده از ابزارهای پیش��رفته برای شخصی س��ازی 
محتوا مورد توجه دامنه وسیعی از کاربران قرار دارد. امروزه هوش مصنوعی 
کاربردهای بس��یار زیادی در زمینه بازاریابی دارد. یکی از کاربردهای عالی 
آن در زمینه بازاریابی در تیک تاک قابل مش��اهده اس��ت. امروزه جلب نظر 
تمام کاربران با س��لیقه های متفاوت کار دشواری محسوب می شود. نیاز هر 
برندی در این میان ش��ناخت دقیق وضعیت مشتریانش است. تیک تاک با 
ارزیاب��ی ابرداده های مختل��ف پیرامون کاربرانش به خوب��ی امکانات جانبی 

پلتفرمش را به روز رسانی می کند. 
امروزه بسیاری از ش��بکه های اجتماعی با سندرم رایج »مشاهده گذرای 
محتوا« مواجه هس��تند. این امر شامل مش��اهده بدون توجه محتوای دیگر 
کاربران و برندهاس��ت. بس��یاری از کمپین های بازاریابی در سراسر دنیا به 
همین خاطر با مش��کالت بسیار زیادی مواجه شده است. تیک تاک چنین 
مش��کلی را به خوبی با کاربس��ت فناوری هوش مصنوعی رفع کرده اس��ت 
بنابراین کاربران با سلیقه های مختلف امکان یافتن محتوای مورد عالقه شان 

در این پلتفرم را دارند. 
عملک��رد موفق تیک تاک در زمینه جلب نظر تعداد وس��یعی از کاربران 
در طول بحران کرونا به خوبی نمایان ش��د. بسیاری از پلتفرم های اجتماعی 
در ط��ول دوران قرنطینه انتظار هجوم کاربران به ش��بکه اجتماعی ش��ان را 
داش��تند. نکته مهم در این میان رش��د قابل مالحظه تیک تاک در مقایسه 
با دیگر ش��بکه های اجتماعی اس��ت. دلیل این امر شخصی س��ازی گسترده 
محتوا ب��رای مخاطب هدف اس��ت. این امر در کنار ترغی��ب کاربران برای 
تولی��د محتواهای ج��ذاب و متنوع تاثیر قابل مالحظ��ه ای بر روی وضعیت 

این اپ داشته است. 

اپ تیک تاک در طول ماه های نخس��ت ش��یوع کرونا ۵۰.۲ میلیون کاربر 
ت��ازه به پلتفرمش اضافه کرد. بدون ش��ک این تعداد اف��زودن کاربر تازه به 
پلتف��رم، آن هم در طول دوران قرنطینه، بس��یار جذاب اس��ت. همین امر 
تیک تاک را بدل به گزینه ای جذاب برای تبلیغات در طول دوران قرنطینه 

کرده است. 
بسیاری از بازاریاب ها برای فعالیت مناسب در شبکه های اجتماعی نیاز به 
خدمات جانبی دارند. این امر شامل دسترسی به ابزارهای بازاریابی حرفه ای 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف است. اینستاگرام به خوبی چنین ابزارهای 
جانب��ی در اختیار برندها ق��رار می دهد. تیک تاک نیز ب��ه منظور رقابت با 
غول ه��ای بزرگ دنیای پلتفرم های آنالی��ن اقدام به ارائه اطالعات کاربردی 
به بازاریاب ها می کند بنابراین ش��ما با فعالی��ت در زمینه بازاریابی در تیک 
تاک به طور رایگان از دامنه گسترده ای از اطالعات بهره مند خواهید شد. 

س��رعت رشد تیک تاک به عنوان یک شبکه اجتماعی توجه هر برندی را 
ب��ه خود جلب می کند. این امر با توجه به ادامه روند نوآوری های تیک تاک 
به زودی آن را بدل به بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیا خواهد کرد بنابراین 

شما باید از همین حاال به فکر بازاریابی و تبلیغات در این پلتفرم باشید. 
تنوع گروه های سنی عضو تیک تاک

تیک تاک فقط یک پلتفرم جذاب برای نس��ل جوان نیس��ت. بسیاری از 
ش��بکه های اجتماعی در زمینه جلب نظر مخاطب نس��ل جوان با مش��کل 
مواجه ان��د. بهترین نمونه در این میان فیس بوک اس��ت. این پلتفرم به طور 
سنتی بیش��تر مورد توجه کاربران میانس��ال قرار دارد. با این حساب شاید 
تیک تاک نیز فقط محدود به کاربران نس��ل جوان باشد. مهم ترین نکته در 

مورد تیک تاک موفقیت در زمینه جلب نظر مخاطب نسل جوان است. اگر 
ش��ما در زمینه بازاریابی تجربه تولید کمپین برای این گروه سنی را داشته 
باشید، به خوبی از سلیقه عجیب و سختگیری آنها اطالع دارید. تیک تاک با 

جلب نظر آنها گام مهمی در زمینه توسعه پلتفرمش برداشته است. 
بس��یاری از کارشناس های بازاریابی در طول ماه های نخست توسعه تیک 
ت��اک آن را نوعی ترن��د کوتاه مدت تلقی می کردند. این امر ش��امل حضور 
چند ماهه کاربران نس��ل جوان و س��پس بازگشت به اینستاگرام بود. با این 
ح��ال اکنون دامنه وس��یعی از کارب��ران در تیک تاک عضوی��ت دارند. این 
امر فقط محدود به نس��ل جوان نیس��ت. براس��اس گزارش گاردین، اکنون 
۶۰ درص��د کاربر نس��ل جوان و ۴۰ درص��د کاربر میانس��ال در تیک تاک 
عضویت دارند. این امر ب��ه خوبی بیانگر موفقیت تیک تاک در زمینه جلب 
نظر دامنه وس��یعی از کاربران اس��ت. اگر ش��ما نیز عالقه مند به بازاریابی و 
جلب نظر مخاطب هدف هس��تید، باید همی��ن برنامه را مدنظر قرار دهید. 
در غیر این صورت ش��انس چندانی برای کسب موفقیت در زمینه بازاریابی 

نخواهید داشت. 
یکی از نکات مهم در زمینه ارزیابی وضعیت تیک تاک عدم مقایس��ه آن 
با اس��نپ چت است. بسیاری از کاربران اسنپ چت را فقط مخصوص نسل 
جوان می دانند. حقیقت ماجرا نیز از همین امر حکایت دارد. نمونه اس��نپ 
چت به خوبی ضرورت توجه به ش��بکه های اجتماعی دیگر را بیان می کند. 
مس��ئله اساسی در این میان یادگیری نکات تازه از سوی مدیران تیک تاک 
برای پرهیز از سرنوشتی مشابه اسنپ چت است. شما اکنون امکان بازاریابی 
و جلب نظر مخاطب های گس��ترده با تنوع س��نی ف��راوان را دارید. این امر 

مزیت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
ش��اید بازاریابی برای مخاطب میانس��ال در تیک ت��اک جذابیت چندانی 
نداش��ته باشد. اغلب ابزارهای موجود در تیک تاک موردپسند کاربران نسل 
جوان اس��ت. چالش اصلی پیش روی برندها در چنین وضعیتی تالش برای 
مدیریت امور در میان کاربران میانس��ال و جوان اس��ت بنابراین شاید شما 
در عمل نیاز به اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی دیگر نیز داش��ته باشید. 
امروزه سرمایه گذاری بر روی یک شبکه اجتماعی برای پیگیری تمام اهداف 

بازاریابی همراه با ریسک بسیار زیادی است. 
اعتبار محتوای تیک تاک

اغل��ب کارب��ران نس��بت به مش��اهده محتوای بازنش��ری از ش��بکه های 
اجتماعی دیگر واکنش مناس��بی ندارند. این امر در مورد بازنش��ر توییت ها 
در اینستاگرام به خوبی قابل مشاهده است. نکته مهم در این میان واکنش 
مثبت کاربران به بازنشر محتوای تیک تاک در اینستاگرام است. دلیل اصلی 
این امر عدم عضویت بس��یاری از کاربران در تیک تاک، به ویژه در ماه های 
اولیه معرفی آن، اس��ت. با این حساب کاربران با مشاهده چنین ویدئوهایی 
به دلیل ش��باهت میان تیک تاک و اینستاگرام ترغیب به عضویت در تیک 
تاک می شوند. این امر برای اینستاگرام نیز چندان نامناسب نیست. بسیاری 
از برنده��ا در ط��ول زمان های طوالنی در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با اس��تفاده از محتوای رایگان هس��تند. تیم اینس��تاگرام به 
خوبی امکان اس��تفاده از محتوای بازنشری تیک تاک برای افزایش جذابیت 
پلتفرمش را دارد. بس��یاری از کارش��ناس ها افقی برای ترک اینستاگرام از 
س��وی کاربران متصور نیس��تند، با این حس��اب جایی برای نگرانی از سوی 

مدیران ارشد اینستاگرام نخواهد بود. 
بحث اعتبار محتوای موجود در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. این امر نیازمند توجه کارش��ناس های فعال در ش��بکه های اجتماعی 
مختل��ف برای کنترل کیفیت محتواس��ت. اینس��تاگرام از کارش��ناس های 
حرفه ای ب��رای بیان ایده ای تازه در زمینه معرفی از امکانات و خدمات تازه 
استفاده می کند. این امر نقش مهمی در حفظ جایگاه اینستاگرام در دنیای 
بازاریابی دارد. اگر ش��ما نیز از طرفدارهای عرصه بازاریابی هس��تید، باید به 

این نکات توجه ویژه ای داشته باشید. 
تیک تاک در زمینه مدیریت وضعیت ش��بکه اجتماعی اش عملکرد بسیار 
مطلوبی دارد. این برند در مواجهه با ایده های تازه کاربران برای تولید محتوا 
به س��رعت دس��ت به ارائه آپدیت های تازه می زنند. چنین س��رعت عملی 

نق��ش مهمی در حفظ کاربران دارد. بس��یاری از برندها توانایی تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به صورت منطق��ی را ندارند. با این حال تیک تاک 
به خوبی از گرایش کاربران برای مش��اهده امکان��ات تازه در کمترین زمان 

ممکن استفاده می کند. 
توصیه های کاربردی برای توسعه برند در تیک تاک 

بازاریابی در تیک تاک به طور کلی در دس��ته بازاریابی ش��بکه اجتماعی 
قرار می گیرد، با این حال این امر به معنای امکان اس��تفاده از تکنیک های 
بازاریابی در اینستاگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی برای این پلتفرم نیست. 
بازاریاب ه��ا و برندها بای��د به خوبی از تفاوت ه��ای بازاریابی در پلتفرم های 
مختل��ف آگاهی داش��ته باش��ند. در غی��ر این ص��ورت ام��کان بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهند داش��ت. برهمین اس��اس در 
ای��ن بخش برخی از مهم ترین تکنیک ها برای توس��عه برند در تیک تاک را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. شناخت مخاطب هدف

شناخت س��لیقه مخاطب هدف نقش مهمی در موفقیت بازاریابی برندها 
دارد. برخی از کسب و کارها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور مداوم در تالش برای استفاده از ترندهای تازه هستند. اگرچه کاربست 
ترندهای برتر اهمیت بس��یار زیادی دارد، اما در صورت ناآگاهی از س��لیقه 

مخاطب هدف توانایی تاثیرگذاری بر روی آنها را نخواهید داشت. 
بدون تردی��د هدف گذاری بر روی تمام کاربران یک ش��بکه اجتماعی از 
نظر مالی و نتیجه بخش��ی بازاریابی امکان پذیر نیس��ت بنابراین شما باید بر 
روی دامنه محدودی از کاربران تمرکز نمایید. دامنه محدود کاربران دارای 
سلیقه منحصر به فرد خود است. با این حساب شما پیش از طراحی و تولید 

محتوای بازاریابی برای آنها باید سلیقه شان را مورد شناسایی قرار دهید. 
اشتباه بسیاری از بازاریاب ها در زمینه بازاریابی در تیک تاک تولید محتوا 
مانند اینستاگرام یا اسنپ چت است. این امر موجب کاهش تمایل کاربران 
برای مش��اهده محتوای بازاریابی شما خواهد شد. امروزه تیک تاک امکانات 
گس��ترده و متنوعی در مقایسه با دیگر ش��بکه های اجتماعی دارد بنابراین 
ش��ما باید با استفاده از امکانات این شبکه اجتماعی اقدام به تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نمایید. یکی از اش��تباهات اصل��ی برندها در این میان 
بازنش��ر محتوای شان در دیگر ش��بکه های اجتماعی است. این اقدام انگیزه 
کاربران و نظرش��ان نس��بت به برند شما را به شدت دستخوش تغییر منفی 

خواهد کرد. 
برخی از کاربران در تیک تاک در پی شیوع ویروس کرونا دست به تولید 
انواع ویدئوها با موزیک های جذاب برای حمایت و روحیه بخشی به کادرهای 
درمانی کردند. این امر به خوبی پتانس��یل تیک تاک برای ارائه واکنش در 
قابل هر رویدادی را نش��ان داد. بدون تردید چنی��ن واکنش هایی در دیگر 
ش��بکه های اجتماعی دارای ماهیت یکسان و تکراری بود. همین امر تفاوت 
میان تیک تاک و دیگر ش��بکه های اجتماعی را بیان می کند بنابراین ش��ما 
ب��رای بازاریابی در تیک تاک به خوبی امکان بهره مندی از س��لیقه مخاطب 

هدف و تولید محتوا براساس آن را خواهید داشت. 
2. تولید محتوای اصیل برای برند

تقلید از دیگر برندها ب��رای تولید محتوای بازاریابی امری رایج در عرصه 
تبلیغات اس��ت. نکته مهم در این میان ض��رورت ترکیب ایده های تازه برند 
با ارزش ها و اصول کاری برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. اگر شما در 
این زمینه مهارت باالیی نداش��ته باش��ید، توانایی جلب نظر مخاطب هدف 

را از دست می دهید. 
همکاری با اینفلوئنس��رها در تیک تاک بهترین گزینه برای برندهای فاقد 
آش��نایی الزم با این پلتفرم اس��ت. بدون تردید شما به عنوان یک برند تازه 
کار در تیک تاک نس��بت به چگونگی تولید محتوای جذاب اطالع چندانی 
ندارید. با این حس��اب استفاده از دانش گسترده اینفلوئنسرها و شهرت شان 
بهترین گزینه برای ش��ما خواهد بود. نکته جالب اینکه اغلب اینفلوئنسرها 
در تیک تاک هزینه باالیی برای همکاری با برندها دریافت نمی کنند. دلیل 
این امر تازگی بازاریابی در این پلتفرم اس��ت بنابراین ش��ما فرصت بس��یار 
مناس��بی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با هزینه بس��یار اندک را 

خواهید داشت. 
نکته مهم در این میان آش��نایی با اینفلوئنس��ر موردنظر است. بسیاری از 
برنده��ا در زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار فقط به فالوورهای ش��ان توجه 
دارن��د. این امر موج��ب ناتوانی برندها برای ایج��اد هماهنگی میان توانایی 
اینفلوئنس��رها و حوزه تخصصی کس��ب و کارشان اس��ت بنابراین پیش از 
همکاری رس��می با هر اینفلوئنسری یک جلسه برای بیان دیدگاه ها ترتیب 

دهید. 
3. راه اندازی بخش تبلیغات تیک تاک

تیک تاک در تازه ترین آپدیت اش امکان بارگذاری تبلیغات رس��می را نیز 
فراهم کرده اس��ت. شما به عنوان یک برند امکان انتشار رسمی کمپین های 
تبلیغات��ی در تیک تاک را داری��د. مهم ترین گام ب��رای بارگذاری محتوای 
بازاریابی و تبلیغاتی در این پلتفرم راه اندازی بخش موردنظر است. شما پس 
از ایجاد حس��اب کاربری در تیک تاک در تب تبلیغات باید به دنبال گزینه 
ایجاد تبلیغ تازه باش��ید. سپس امکان تعریف محل قرار گرفتن تبلیغ تان را 
خواهید داشت. در نهایت نیز پس از تعیین جزییات و بارگذاری فایل تبلیغ 
موردنظ��ر هزینه موردنظر، در صورت تمایل برای همکاری تبلیغاتی با تیک 

تاک، به شما اعالم خواهد شد. 
بس��یاری از برندها بدون همکاری با تیک ت��اک اقدام به بازاریابی در این 
پلتف��رم می کنند. همکاری با تیک تاک مزیت های بازاریابی بس��یار زیادی 
دارد. نکته مهم در این میان توجه به بودجه در دس��ترس برند اس��ت. اگر 
شما به عنوان یک کسب و کار کوچک یا تازه تاسیس در تیک تاک فعالیت 
دارید، هزینه همکاری با تیک تاک ش��اید برای ش��ما بس��یار سنگین باشد 
بنابراین در گام های نخس��ت اقدام به تولید محتوا بدون همکاری مس��تقیم 
با تیک تک نمایید. س��پس امکان هم��کاری با این پلتفرم در مراحل بعدی 

توسعه کسب و کارتان را خواهید داشت. 
بازاریابی و تبلیغات در تیک تاک شامل دنیای بسیار بزرگی است. برخی از 
برندها در این زمینه تنوع قابل مالحظه ای از فعالیت را به نمایش می گذارند. 
اگر شما نیز عالقه مند به بازاریابی در تیک تاک هستید، نکات مورد بحث در 
این مقاله نقطه شروع مناسبی برای شما خواهد بود. مهمترین نکته در این 
میان تحول س��ریع دنیای ش��بکه های اجتماعی است. تیک تاک، به عنوان 
پلتفرم اصلی مورد بحث ما، در طول یک سال گذشته امکانات بسیار تازه ای 
را رونمایی کرده است. بنابراین بازاریاب ها برای موفقیت در زمینه بازاریابی 
در این پلتفرم نیازمند توجه به نکات مختلفی هس��تند. در غیر این صورت 

توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نخواهند داشت. 
clickz.com :منبع

چالش های تیک تاک در بازار ایاالت متحده

تی��ک تاک یک��ی از ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار در سراس��ر 
دنیا محس��وب می ش��ود این پلتفرم در طول س��ال های اخیر توجه 
بس��یار زیادی را جلب کرده اس��ت. دلیل این امر به روز رسانی های 
متعدد و امکانات تازه اش برای کاربران است. درگیری میان مقامات 
رس��می ایاالت متحده با گس��ترش تیک تاک به عنوان یک پلتفرم 
اجتماعی چینی در این کشور در طول ماه  های گذشته سر و صدای 
بسیار زیادی کرده اس��ت. تیک تاک در تالش برای تداوم تعامل با 
کاربرانش در ایاالت متحده کمپین بازاریابی تازه ای را طراحی کرده 
اس��ت. این کمپین تحت عنوان »صورت ه��ای تمام فرهنگ ها« در 
تالش ب��رای جلب نظر کاربران مختلف از سراس��ر دنیا برای تداوم 

حضور در تیک تاک است. 
بدون تردی��د بازاریابی و تبلیغات برای ش��بکه های اجتماعی امر 
رایجی نیس��ت. تیک تاک به دلیل احس��اس خطر گسترده در پی 
تحریم از سوی ایاالت متحده دست به طراحی چنین کمپینی زده 
اس��ت. نکته مهم در این میان همکاری با برخی از افراد مشهور در 
تیک تاک برای تولید کمپین موردنظر اس��ت. با این حساب کمپین 
موردنظر جذابیت های الزم برای طرفداران این اپ را خواهد داشت. 
کمپی��ن تیک تاک از برخی کانال ه��ای تلویزیونی ایاالت متحده 
مانند NBC، ABC و همچنین ESPN به نمایش درخواهد آمد. 
همچنین این پلتفرم در کانال های دیگری نظیر نت فلیکس، هولو و 
همچنین اس��پاتیفای نیز کپینش را نمایش خواهد داد. این امر در 
واکنش به کمپین های خروج از تیک تاک از سوی برخی از کاربران 

آمریکایی این اپ به نمایش درخواهد آمد. 
mobilemarketer.com :منبع

روزهای سیاه نیکون

اگر تا چند س��ال گذش��ته از نیکون به عن��وان رقیب اصلی کانن 
نام برده می ش��د، هم اکنون همه چیز متفاوت ش��ده اس��ت. در این 
رابطه اگرچه کانن پیشرفت های خوبی داشته است، با این حال برند 
رقیب، روند نزولی را طی کرده و این امر باعث ش��ده اس��ت تا سهم 
خود را به برند س��ونی واگذار نماید. در این رابطه جدیدترین آمارها 
حاکی از آن اس��ت که کانن با بیش از ۴۵ درصد س��هم بازار تولید 
دوربین های عکاسی، کامال بدون رقیب بوده و در جایگاه دوم سونی 
با ۲۰ درصد سهم حضور دارد. در این رابطه عدد 1۸ درصد، متعلق 
به نیکون اس��ت. این امر در حالی اس��ت که هر سه برند، متعلق به 
کش��ور ژاپن بوده و این عدم پیش��رفت نیکون، بسیار عجیب است. 
تحت این شرایط احتماال شاهد تغییرات مدیریتی گسترده خواهیم 
بود. در رده های بعد نیز فوجی فیلم و پاناسونیک قرار دارند. الزم به 
ذکر است که این دو برند نیز متعلق به کشور ژاپن بوده و این امر به 
معنای در اختیار داش��تن بیش از 9۳ درصد سهم بازار است. تحت 
این ش��رایط فرمانروای صنعت عکاس��ی، کامال شایسته این کشور 
اس��ت. حال باید دید که آیا نیکون قادر است که جایگاه سابق خود 

را باز پس گیرد و یا شاهد پایانی تلخ خواهیم بود. 
petapixel.com :منبع

ورود تبلیغات هوشمند
Call Of Duty به بازی های

استودیوی بازی سازی Activision Blizzard در حرکتی تازه 
نس��بت به رونمایی از ابزار هوش��مند و ابری ب��رای تبلیغات درون 
مجموعه بازی های Call Of Duty اقدام کرده است. این تبلیغات 
فق��ط در بخش آنالین بازی ها نمایش داده خواهد ش��د. نکته مهم 
در این میان جای گذاری هوشمندانه تبلیغات برای مشاهده بهتر از 
سوی بازیکنان است. همچنین براساس سلیقه هر کدام از بازیکنان 

نوع تبلیغات شخصی سازی خواهد شد. 
امروزه فناوری های نوین متعددی وارد صنعت بازی س��ازی شده 
اس��ت. یکی از ابزاره��ای مهم در این میان دوربین های س��ه بعدی 
اس��ت. تبلیغات درون بازی Call Of Duty نیز از همین فناوری 
به��ره خواهد برد. بازیکنانی که از دوربین های واقعیت مجازی برای 
بازی اس��تفاده می کنند، به خوبی امکان مش��اهده تبلیغات تازه را 
خواهند داش��ت. امروزه بس��یاری از برندها در زمینه تبلیغات اقدام 
به همکاری با اس��تودیوهای بازی سازی می کنند. نکته مهم در این 

میان شهرت باالی مجموعه بازی های Call Of Duty است. 
براساس گزارش موسسه Reach ۳ درباره پیش نمایش تبلیغات 
در بخ��ش آنالین بازی ه��ای Call Of Duty حدود ۵1 درصد از 
بازیکنان در پی مش��اهده تبلیغات درون برنامه شخصی سازی شده 
دس��ت کم یک بار اقدام به خرید از برندهای مورد نظر کرده اند. این 
امر نقش مهمی در توس��عه هرچه سریع تر تبلیغات درون برنامه در 
بازی های مختلف خواهد داش��ت بنابراین در آینده ش��اهد توس��عه 
تبلیغ��ات و همکاری بازاریابی برندها با اس��تودیوهای بازی س��ازی 

خواهیم بود. 
mobilemarketer.com :منبع

بررسی دالیل اهمیت تبلیغاتی تیک تاک BRANDکارگاهبرندینگ

چرا تبلیغات در تیک تاک مهم است؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir
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محبوبیت بس��یار باالی اینستاگرام باعث ش��ده است تا شاهد حضور 
فع��ال تقریبا تمامی برندهای مطرح باش��یم، با ای��ن حال آیا تاکنون به 
این موضوع فکر کرده اید که چه مراحلی برای فروش یک محصول باید 
در این ش��بکه طی ش��ود؟ درواقع عدم آگاهی در این زمینه باعث شده 
است تا بسیاری از صفحات، با موفقیت چندانی مواجه نباشند و این امر 
خود ش��رایط را بیش از حد سخت کرده اس��ت. این امر در حالی است 
ک��ه برای موفقیت در این زمینه، نیاز به در اختیار داش��تن بودجه زیاد 
و ی��ا انجام اقدامات کامال س��خت نبوده و در ای��ن زمینه با رعایت چند 
اصل، می توانید تا حدود زیادی نسبت به موفقیت خود اطمینان داشته 
باشید. این نکته را فراموش نکنید که زمان موفقیت هر یک از صفحات 
با یکدیگر متفاوت اس��ت. این امر به عوامل مختلفی نظیر تعداد رقبای 
ش��ما، بستگی خواهد داشت. در این راستا هفت مرحله فروش محصول 

در اینستاگرام را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-نمایش محصول

بدون نیاز به حذف صفحه، ش��ما می توانید به یک پیج تجاری تبدیل 
ش��وید. در این راس��تا از بخش تنظیمات و تنها با چند اقدام ساده، این 
امر امکان پذیر اس��ت. مزیت صفحات تجاری، به علت امکاناتی است که 
اینس��تاگرام به آنه��ا ارائه می دهد. همچنین این کار باعث خواهد ش��د 
تا در دس��ته حرفه  ای ها قرار گرفته و ش��رایط را برای رشد بیشتر خود 
مهی��ا کنید. با این حال این امر تنه��ا اقدام مقدماتی بوده و در گام بعد 
نیاز اس��ت تا محصول خود را به بهترین ش��کل در معرض نمایش قرار 
دهید. در این راس��تا توصیه می ش��ود که صرفا به عکس بسنده نکرده و 
فیلم های��ی را نیز تهی��ه نمایید. درواقع به هر میزان ک��ه در این زمینه 
حرفه ای تر عمل کرده باش��ید، ش��انس موفقیت باالتری را نیز خواهید 
داش��ت. با توجه به این امر که اعتماد کردن در فضای اینترنت بس��یار 
س��خت اس��ت، ش��ما باید در این رابطه اقدامات زیادی را انجام دهید. 
در غی��ر این صورت فروش اینترنتی مناس��بی را تجرب��ه نخواهید کرد. 
برای بیش��تر دیده شدن محصوالت خود نیز همکاری با اینفلوئنسرها و 
صفحات مختلف، ایجاد مسابقات و برگزاری الیو از جمله اقداماتی است 
که باعث خواهد ش��د تا اعتمادها به شما افزایش پیدا کند. همچنین در 
نقد و بررس��ی محصوالت، کامال عادالنه رفتار کنید. همواره این نکته را 
به خاطر داش��ته باش��ید که هیچ محصولی، در بهترین وضعیت ممکن 
قرار نداش��ته و تعریف های بدون دلیل شما، تنها زمینه نارضایتی و عدم 
موفقیت در طوالنی مدت را به همراه خواهد داشت. در کنار تمامی این 
روش ها، اس��تفاده درست از هشتگ ها، باعث می شود تا محتواهای شما 
در دس��ته بندی های گوناگون قرار گرفته و ش��انس دیده شدن باالیی را 

داشته باشید. 
2-از استوری غافل نشوید

اگر بخواهید پس��ت های بیش از حدی را بگذارید، بدون ش��ک زمینه 
نارضایتی مخاطب را به وجود خواهید آورد. در این راستا توصیه می شود 
که بخشی از اقدامات خود را از طریق استوری انجام دهید، با این حال 
توجه داش��ته باش��ید که ش��ما باید تمامی اقدامات را در هایالیت های 
مختل��ف ق��رار دهید تا ام��کان اس��تفاده از آنها برای س��ایر مخاطبان، 

امکان پذی��ر باش��د. اگرچه برای هر هایالیت، ام��کان اضافه کردن 1۰۰ 
عک��س وج��ود دارد، با این حال توصیه ما این اس��ت که برای هر مورد 
نهایتا ۵۰ استوری را قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا پیدا کردن 
موارد موردنیاز، به مراتب ساده تر باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داشته باش��ید این است که به علت پخش خودکار و سهولت باالیی که 
اس��توری ها دارند، شما حتی می توانید در طول یک روز، هفت استوری 
را منتش��ر نمایی��د. با این حال این امر ب��رای صفحات یک الی دو مورد 
است. یکی از ترفندهایی که بسیار موفقیت آمیز است این است که شما 
اطالعات کامل را در س��ایت رس��می قرار داده و در اس��توری ها، لینک 
سایت را قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب در صورت نیاز 
به کس��ب اطالعات بیشتر، به بخش اصلی و کامل تری دسترسی داشته 
باشد. تحت این ش��رایط دیگر نیازی به تکرار برخی از اقدامات نخواهد 

بود که به افزایش سرعت شما کمک می کند. 
3-آموزش داشته باشید

همواره این احتمال وجود دارد که محصوالت ش��ما از کیفیت بس��یار 
خوب��ی برخوردار باش��ند با این حال جامعه هدف نی��از چندانی را به آن 
احس��اس نکن��د. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت تا نی��از را در جامعه 
هدف خ��ود ایجاد نمایید. در این راس��تا آموزش، بهترین اقدامی اس��ت 
ک��ه می توانید انجام دهی��د. به همین خاطر توصیه می ش��ود که در بین 
محتواهای خود، موارد آموزشی را نیز قرار دهید. برای مثال ممکن است 
ش��ما در زمینه فروش لوازم کوهنوردی فعالیت داش��ته باشید. تحت این 
ش��رایط تبدیل کردن حتی یک نفر به صف عالقه مندان یک حوزه، باعث 
خواهد شد تا شانس فروش بیشتری را داشته باشید. برای مثال می توانید 
بهترین مس��یرهای کوهنوردی منطقه خود را معرفی کرده و به بررس��ی 
ان��واع محصوالت و تفاوت آنها با یکدیگر بپردازید. تمامی این موارد باعث 
خواهد شد تا تمایل به خرید در افراد افزایش پیدا کند. همچنین شناخت 
موانع خرید، از دیگر مواردی است که باعث خواهد شد تا به راه حل های 
بسیار خوبی دست پیدا کنید. برای مثال یکی از دالیل عمده پایین بودن 
می��زان خرید از یک صفحه، مباحث اقتصادی اس��ت. تحت این ش��رایط 
توصیه می شود که شما راهکارهایی را داشته باشید. برای مثال می توانید 
به ازای هر سه خرید، یک تخفیف ویژه را تعیین نمایید. با این اقدام افراد 

به عنوان سفیر برند شما عمل کرده و اقدام به تبلیغات می کنند. 
4-تعامل خوبی با مخاطبان خود داشته باشید

اگر انتش��ار این امر را دارید که مخاطب به ش��ما مراجعه کند، بدون 
ش��ک بزرگ ترین اش��تباه ممکن را مرتکب ش��ده اید. درواقع شما باید 
در تالش برای ایجاد تعامل باش��ید. در این راس��تا توصیه می ش��ود که 
از نظرس��نجی، ایجاد مسابقات، پرسش و پاس��خ و تمامی اقداماتی که 
توسط صفحات دیگر انجام می شود، استفاده نمایید. در کنار این موضوع 
توصیه می ش��ود که از قابلیت پاس��خ های از پیش تعیین شده استفاده 
نمایی��د. این امر باعث خواهد ش��د تا جواب دادن ب��ه پیام های افراد، با 
س��رعت و سهولت به مراتب باالتری همراه باش��د. همچنین شما صرفا 
به اینس��تاگرام محدود نبوده و حتی می توانید نشست هایی را نیز داشته 
باشید. در این راستا یک صفحه فعال در زمینه فروش لوازم کوهنوردی 
می تواند با ایجاد برنامه های کوهپیمایی، در کنار پیدا کردن دوس��تان و 
مش��تریان بیشتر، اقدام به تبلیغ مس��تقیم و یا غیرمستقیم محصوالت 

خود نماید. 

5-نظم کاری داشته باشید 
این امر یک واقعیت اس��ت که تمامی محصوالت شما برای مخاطبان، 
جذابیت الزم را خواهد داشت. تحت این شرایط بسیار مهم است که آنها 
بتوانند در کسری از ثانیه به موارد موردنظر خود دست پیدا کنند. برای 
این امر هیچ چیز بهتر از یک نظم کاری نخواهد بود. برای مثال ممکن 
است ش��ما هر یکش��نبه، ویدئوهایی آموزش��ی و یا معرفی جدیدترین 
محصوالت را داش��ته باش��ید. تحت این ش��رایط الزم اس��ت تا در یک 
هایالیت استوری، برنامه های هفتگی خود را شرح دهید تا افراد بتوانند 
با ش��ما هماهنگ شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که هیچ چیز بهتر از یک رش��د طبیعی نخواهد بود. درواقع 
اشتباه بزرگ بس��یاری از افراد این است که اقدام به خرید دنبال کننده 
و حتی الیک می کنند تا از همان ابتدا، بسیار محبوب به نظر برسند. با 
ای��ن حال آیا تاکنون به این موضوع فک��ر کرده اید که چرا تعداد زیادی 
از افراد باید یک فروش��گاه ناشناس را که تنها چند پست گذاشته است، 
دنبال نمایند؟ در این راس��تا توصیه می ش��ود که بودجه خود را صرف 
اقدامات به مراتب بهتری نمایی��د. درواقع چنین اقداماتی باعث خواهد 
شد تا امکان سنجش میزان موفقیت شما نیز بسیار سخت باشد. در این 
راستا توصیه می شود که آمارهای هفتگی خود را در اکسل وارد کرده و 
در پایان ماه؛ آنها را به یک آمار تبدیل نمایید. این امر باعث خواهد شد 
تا امکان مقایس��ه آمارها وجود داشته باشد. تحت این شرایط در صورت 

وجود مشکل، شما سریعا از آن مطلع خواهید شد. 
۶-قیمت را بر روی محصوالت ذکر نمایید 

یکی از مواردی که باعث خواهد شد تا شانس موفقیت باالیی را داشته 
باش��ید این اس��ت که از تمامی قابلیت های جدید یک ش��بکه، استفاده 
نمایید. در این راستا امکان درج قیمت بر روی تصاویر، از جمله مواردی 
اس��ت که باعث س��هولت باالتر مخاطبان خواهد شد. در این راستا افراد 
می توانن��د موارد موردنظر خود را با یک کلیک انتخاب و خرید را نهایی 
کنند. به همین خاطر توصیه می شود که حتما یک سایت داشته باشید. 
ای��ن ام��ر باعث خواهد ش��د تا افراد به آن وارد ش��ده و پس از کس��ب 
اطمین��ان از ع��دم کالهبرداری، اق��دام به خرید نمایند. در این راس��تا 

نمایش مدارک و مجوزها، از جمه اقدامات ضروری خواهد بود. 
7-مشتریان را در دسته بندی های گوناگون قرار دهید 

ش��ما باید شناخت بس��یار خوبی را از مخاطبان خود داشته باشید. برای 
مثال اگر یکی از مخاطبان شما توانایی تولید محتوا را دارد، شما باید از این 
ویژگی آنها استفاده نمایید. همچنین ممکن است برای برخی از مشتریان، 
قیمت محصول ابدا اهمیتی نداشته باشد. تحت این شرایط شما می توانید 
جدیدتری��ن و گران قیمت ترین موارد را در ابت��دا به آنها معرفی نمایید. به 
صورت کلی به هر میزان که اطالعات شما از مخاطبین بیشتر شود، امکان 
برنامه ریزی های بهتری نیز مهیا خواهد بود. در این راس��تا بهتر اس��ت که 
موارد را در یک برنامه ذخیره کنید. درواقع در صورت از دس��ت دادن آنها، 
ض��رری جبران ناپذیر را متحمل خواهید ش��د. به همین خاطر حتی تهیه 

نسخه پشتیبان نیز اقدامی کامال درست خواهد بود. 
در نهایت فراموش نکنید که چشم نواز بودن اقدامات شما دارای تاثیر 
بسزایی بوده و به همین خاطر توصیه می شود که از فردی حرفه ای برای 

تهیه تصاویر و فیلم های مناسب، استفاده نمایید. 
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رفتارهای مشترک غیرحرفه ای های حوزه سئو 

در زمینه س��ئو همواره از افرادی نام برده می شود که در کار خود 
کام��ال حرفه ای بوده و بهتری��ن عملکرد را دارند، با این حال در این 
مقاله قصد داریم تا رویکرد متفاوتی را داشته باشیم. درواقع بسیاری 
از افراد درگیر عادت هایی هستند که باعث می  شود تا تالش های آنها 
با نتیجه الزم همراه نباش��د. تحت این ش��رایط آگاهی باعث خواهد 
شد تا بتوانید س��طح خود را بهبود بخشید. در این راستا به بررسی 
رفتارهای مش��ترکی خواهیم پرداخت ک��ه در بین غیرحرفه ای های 

حوزه سئو، بسیار رایج است. 
1-توجه بیش از حد بر روی پارامترهایی خاص

نخس��تین ویژگی مش��ترک افراد ناموفق این اس��ت که صرفا به 
مواردی محدود متمرکز هس��تند. برای مثال بر روی میزان ترافیک 
سایت بر اثر یک شاخص خاص، توجه دارند. این امر در حالی است 
که برای موفقیت ش��ما باید بر روی موارد بسیار زیادی توجه داشته 
باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید بهترین وضعیت س��ئو 
ممکن را ایجاد نمایید. در این راس��تا توجه داش��ته باشید که شما 
باید مطالعه مداومی را نیز در دس��تور کار خود قرار دهید. علت این 
امر به این خاطر اس��ت که همواره روش های جدیدتر و تغییراتی در 
این حوزه رخ می دهد که عدم آگاهی شما باعث به وجود آمدن یک 

شرایط سخت خواهد شد. 
 2-عدم تمایل به اقدامات جدید 

آیا از آخرین تغییر جدید ش��ما مدت زمان زیادی گذش��ته است، 
اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است، بدون شک درگیر شرایط 
بدی ش��ده اید. در این راس��تا توصیه می ش��ود که ترس از امتحان 
کردن موارد جدید را کنار بگذارید. در این رابطه تاکید بیش از حد 
بر روی مواردی که تا به امروز نتیجه بخش بوده اس��ت، یک ریسک 
بزرگ خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 
اس��ت که روش های جدید اگرچه ممکن است با نتیجه الزم همراه 
نباش��د، با این حال در برخی از موارد به اتفاقاتی منجر می شود که 
حتی پس از چند سال فعالیت نیز نمی توانید به آن سطح دست پیدا 
کنید. در نهایت هر یک از اقدامات، یک محدوده زمانی مشخصی را 
داش��ته و طبیعی است که استفاده طوالنی مدت از هر یک، اقدامی 

هوشمندانه محسوب نشود. 
3-تالش برای درک مشتری

آیا دلیلی وجود دارد که یک فرد فعال در زمینه س��ئو نس��بت به 
جامعه آگاهی زیادی را داش��ته باشد؟ در این رابطه فراموش نکنید 
که وظیفه شما کامال مشخص بوده و با یک بازاریاب، تفاوت هایی را 
دارید. به همین خاطر شما صرفا باید خود را درگیر کسب اطالعات 
در حوزه اصلی خود نمایید. در این راستا اطالعات مورد نیاز را سایر 
افراد حاضر در ش��رکت در اختیار ش��ما قرار خواهن��د داد. این امر 
باعث می ش��ود تا زمان ش��ما، صرفا به اقداماتی اختصاص داده شود 
که کامال مناسب خواهد بود. در این راستا بسیاری از افراد موفق در 
زمینه س��ئو، روش های جدید را در فضاهای کوچک تری به آزمایش 
می گذارند تا نسبت به نتیجه بخش بودن آنها اطمینان داشته باشند. 

4-ترس از سوال کردن 
افرادی که در زمینه سئو فعالیت دارند تصور می کنند که باید در 
زمینه موردنظر خود باالترین س��طح اطالعات را داشته باشند و در 
این رابطه س��وال کردن نوعی اعتراف به عدم شایستگی خواهد بود. 
همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت که به صورت معمول، س��ئو کارها 
کمترین ارتباط را با سایر افراد تیم شرکت داشته باشند. این امر در 
حالی است که شما باید خود را یکی از افراد تیم شرکت تلقی نموده 
و به دنبال کار تیمی باش��ید. در این رابطه هر نکته ای که به خوبی 
در ذهن شما روشن نشده است، باید با سوال همراه باشد. این نکته 
را همواره به خاطر داشته باشید که هدف اصلی، رسیدن به موفقیت 

بوده و تنها تظاهر به این امر، هیچ نتیجه ای را به همراه ندارد. 
5-عدم تمایل به یادگیری مداوم 

از دیگر ویژگی های منفی این است که افراد تمایلی را به یادگیری 
مداوم نداش��ته و تصور می کنند که س��طح دانس��ته های فعلی آنها، 
کامال کافی خواهد بود. با این حال در هیچ حوزه ای، نمی توان نقطه 
پایانی را متصور ش��د. ب��ه همین خاطر هر فرد نی��از دارد که برای 
ارتقای سطح خود، برنامه ریزی داشته باشد. در این راستا می توانید 
موارد را با مدیر ش��رکت نیز درمیان بگذارید. در این راس��تا شرکت 
در وبینارها، دوره های آموزش��ی، مطالع��ه جدیدترین منابع و حتی 
یادگیری مستقیم از افراد حرفه ای تر از جمله اقداماتی است که شما 

می توانید در این رابطه انجام دهید.
۶-پنهان شدن در هنگام بروز خطا

یکی از رفتارهای رایج در تمامی زمینه های کاری این است که افراد 
در تالش برای پنهان کردن اش��تباهات خود هستند. این امر در حالی 
است که هر فردی ممکن است اشتباه نماید. در این راستا پنهان کردن 
این موارد باعث خواهد شد تا یک مشکل کوچک، طی زمان به بحرانی 
جدی تبدیل ش��ود. این امر در حالی اس��ت که سئو کارهای حرفه ای، 
همواره مسئولیت های اشتباهات خود را برعهده گرفته و تالش می کنند 
تا آنها را جبران نمایند و این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که 
هیچ مدیری با یک اشتباه، اقدام به اخراج کارمندان خود نخواهد کرد. 
در زمینه سئو این امر بیشتر دیده می شود. علت این امر به این خاطر 
است که حتی یک روز غافل شدن از این بخش، پیامدهای بسیار بدی را 
به همراه خواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا تفکرات بیهوده 

را کنار گذاشته و در رابطه با خطاها نیز صحبت نمایید. 
7-عدم تقسیم بندی وظایف

در آخ��ر این دس��ته از افراد دو رفتار رایج را دارند. نخس��ت آنکه 
تمامی مس��ئولیت ها را خود ب��ه تنهایی انج��ام می دهند و دیگری 
واگذار کردن اکثر اقدامات به سایر افراد است. در این راستا نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که اگر تیمی برای 
رس��یدگی به وضعیت سئو ش��رکت وجود دارد، باید تقسیم وظایف 
درس��تی انجام ش��ود. در این رابطه اگر ش��ما مدیریت این بخش را 
برعه��ده دارید، الزم اس��ت تا در کنار نظارت کل��ی، به دنبال انجام 
بخش��ی از اقدامات نیز باش��ید. در نهایت فراموش نکنید که بررسی 
مداوم اقدامات انجام ش��ده از س��وی س��ایر افراد فعال در این حوزه، 
باعث خواهد ش��د تا بتوانید نسبت به ضعف های موجود، به آگاهی 

دست پیدا کرده و خودسازی خوبی را داشته باشید. 
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تقویت روحیه کارمندان در شرایط نامساعد

تقوی��ت روحیه کارمندان یکی از مس��ئولیت های مهم مدیران در 
کس��ب و کارهای مختلف اس��ت. تیم های کاری اغلب در ش��رایط 
دش��وار نیاز به تقویت روحیه دارند. اغلب شکس��ت های بزرگ برای 
برندها پس از ناتوانی مس��ئوالن ارشد برای تقویت روحیه کارمندان 
روی می دهد. اگر شما به عنوان مدیر یک کسب و کار در مواجهه با 
یک بحران روحیه تان را از دست دهید، به احتمال زیاد باید با ادامه 
فعالیت ش��رکت موردنظر خداحافظی نمایید. تیم مدیریتی همیشه 
آخرین بخش در زمینه از دست دادن روحیه محسوب می شود. اگر 
مدیران یک برند در مواجهه با یک چالش تس��لیم شوند، پرونده آن 

کسب و کار بسته خواهد شد. 
روحیه بخشی به کارمندان مسئله پیچیده ای نیست. نکته مهم در 
این میان آگاهی از شیوه برقراری ارتباط با کارمندان است. بسیاری 
از مدیران نسبت به افق های روشن برندشان آگاهی دارند، اما توانایی 
انتق��ال این پیام ب��ه کارمندان را ندارند. دلی��ل این امر مهارت های 
اندک در حوزه ارتباطی است بنابراین شما به عنوان مدیر یک کسب 
و کار بای��د توانایی تاثیرگذاری باالیی بر روی کارمندان تان داش��ته 
باشید. در ادامه برخی از نکات مهم برای روحیه بخشی به کارمندان 

در محیط سازمانی را مورد بررسی مختصر قرار خواهیم داد. 
توجه به بازخوردها

بازخوردهای کارمندان درس��ت مانند بازخوردهای مش��تریان در 
عرص��ه کس��ب و کار اهمیت باالی��ی دارد. وقتی یک کس��ب و کار 
با مش��کلی مواجه اس��ت، نظرات کارمندان امکان یافتن راهکارهای 
مناسب را افزایش می دهد. شما به عنوان یک مدیر ارشد باید نسبت 
به مطالعه نظرات کارمندان پیرامون مش��کل پیش روی برند توجه 
ویژه ای داش��ته باش��ید. در غیر این صورت وضعیت کسب و کارتان 
بسیار دش��وار خواهد ش��د. اغلب اوقات روحیه بخشی به کارمندان 

فقط از طریق آگاهی از دغدغه های شان امکان پذیر است. 
کمک به کارمندان

کمک به کارمندان در شرایط دشوار سازمانی همیشه باید مدنظر 
قرار گیرد. بس��یاری از مدیران در ش��رایط دش��وار بار مس��ئولیت 
کارمندان را بیش��تر می کنند. این امر روحیه آنها را هرچه س��ریع تر 
کاه��ش خواهد داد. ش��ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار باید به 
دنبال کمک به کارمندان تان باشید. در غیر این صورت جایگاه شما 

نیز به عنوان مدیر مجموعه به خطر خواهد افتاد.
طراحی نقشه راه مطمئن

طراحی نقشه عبور از ش��رایط بحرانی همیشه روحیه مناسبی به 
مخاطب هدف می دهد. بس��یاری از کارمندان در شرایط ناامیدی به 
دنبال راهکار و برنامه ای برای نجات از وضعیت نامناس��ب هس��تند. 
شما با طراحی برنامه ای مطمئن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را خواهید داشت. طراحی نقشه نجات کسب و کار با همکاری 
کارمندان یکی از ایده های مناس��ب برای کاهش نگرانی و اس��ترس 
آنها خواهد بود. متاس��فانه این امر کمتر مدنظر برندها قرار می گیرد 
بنابراین ادامه داشتن مش��کالت برندها در وضعیت های بحرانی امر 

عجیبی نخواهد بود. 
گوش دادن به کارمندان

گوش دادن به کارمندان در صورت نگرانی آنها ایده جالبی اس��ت. 
شاید در نگاه نخس��ت این امر اندکی عجیب به نظر برسد، اما تاثیر 
قاب��ل توجهی ب��ر روی کاه��ش نگرانی های کارمن��دان دارد. اغلب 
اوق��ات افراد با صحبت درباره مش��کالت و نگرانی های ش��ان روحیه 
بهتری پیدا می کنند. این امر در حوزه کس��ب و کار نیز صحت دارد 
بنابراین اگر توان حل سریع مشکالت برندتان را ندارید، دست کم به 

دغدغه های کارمندان گوش دهید. 
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اگر در گذش��ته تنها منبع برای کس��ب اطالع��ات از زندگی بزرگان، 
کتاب ها بوده اند امروزه می توان با اطمینان اعالم کرد که مستندها جای 
آنه��ا را گرفته و می تواند در کمتر از دو س��اعت، به ان��دازه کتاب هایی 
1۰۰۰ صفح��ه ای، مطال��ب را به افراد منتقل نماین��د. این امر در حالی 
اس��ت که ش��ما از مشاهده آنها خس��ته نش��ده و می توان مفاهیم را به 
س��ادگی و با به نمایش درآوردن، به مخاطب انتقال داد. در این راس��تا 
وارن بافت را باید متفاوت ترین فرد در بین ثروتمندترین افراد جهان به 
حساب آورد. وی در آستانه 9۰ سالگی، همچنان یکی از سه فرد اصلی 
در فهرست ثروتمندترین ها محسوب می شود. این امر در حالی است که 
او تنها کس��ی بوده که در دوران اوج بیل گیتس، موفق ش��ده اس��ت تا 
عنوان ثروتمندترین فرد جهان را برای چند س��ال به دست آورد، با این 
حال موفقیت های تجاری و س��رمایه گذاری های فوق العاده او، تنها دلیل 
انتخ��اب ای��ن نام برای مقاله امروز نب��وده و او را باید دارای ویژگی های 

فوق العاده ای دانس��ت که باعث شده اس��ت تا الگویی بسیار 
خوب برای هر فردی باش��د. در این راس��تا قصد داریم تا به 
مس��تند becoming warren buffett نگاهی بیندازیم 
ک��ه محصول س��ال ۲۰1۷ بوده و خود آق��ای بافت، در آن 
حض��ور دارد که باعث جذابیت به مراتب بیش��تر آن ش��ده 
اس��ت. بدون ش��ک برای تمامی افراد جهان امکان مشاهده 
مس��تقیم این شخصیت تکرار نشدنی وجود ندارد، به همین 
خاطر چنین مستندهایی می تواند شناخت شما را از آنها به 
خوبی افزایش دهد. با این حال نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باش��ید این اس��ت که مواردی که قصد بیان آنها را 
دارم، تنها برداشت های شخصی و خالصه ای از تمامی نکات 
موجود در این مس��تند اس��ت. به همین خاطر الزامی است 
ک��ه صرفا به مطالعه این مقاله بس��نده نکرده و حتما زمانی 
را برای مش��اهده کامل آن اختصاص دهید. در این راستا به 

بررسی 9 نکته فوق العاده آن خواهم پرداخت.
1-با خودتان به خوبی رفتار کنید 

در صحنه های ابتدایی آقای وارن بافت وارد یک مدرس��ه 
می شود و با کودکان اعالم می کند که خودروی مورد عالقه 
خ��ود را انتخاب نماین��د. پس از آن اع��الم می کند که این 
خودرو قرار اس��ت تنها وس��یله ای باش��د که تا آخر عمر از 
آن اس��تفاده می کنید. این امر باعث ش��د ت��ا تغییراتی در 
انتخاب ه��ای افراد ص��ورت گیرد. وی در ادام��ه اعالم کرد 
که نگرانی ای در این رابطه وجود نداش��ته و ش��ما می توانید 
ت��ا پایان عمر به ه��ر میزان که تمایل دارید، وس��ایل نقلیه 
متفاوت��ی را امتحان نمایید. با این حال منظور از این مثال، 
توجه به بدنی است که هیچ فردی نمی تواند آن را با موردی 
دیگر تعویض نماید. با این حال مهم ترین دارایی اس��ت که 
ش��ما از آن برخوردار هس��تید. بدون ش��ک اگر درگیر یک 
بیماری سخت شوید و یا سالمت شما با تهدید جدی مواجه 
ش��ود، دیگر توانایی پرداختن به رویاه��ای خود را نخواهید 
داش��ت. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت که از بدن خود، 

بهترین مراقبت ممکن را داش��ته باشید. درواقع این امر درست به مانند 
آن اس��ت که ش��ما بخواهید خودرویی را تا پایان عمر نگه دارید، تحت 
این ش��رایط ش��ما بهترین مراقبت#ها را انجام خواهید داد که تا پایان 
عمر بتوانید از آن اس��تفاده کنید. در این راس��تا توج��ه بیش از حد به 
س��المت جسم نیز اشتباه بوده و هر فرد ار بعدهای دیگری نیز تشکیل 
یافته است. برای مثال شما باید ذهن خود را نیز تقویت نمایید. در غیر 
این صورت اقداماتی را انجام خواهید داد که س��المتی بدنی شما را نیز 
ب��ا تهدید مواجه می کند. برای این امر مطالعه بهترین لطفی اس��ت که 
هر فرد می تواند در قبال خود نماید. برای این امر حوزه های مورد عالقه 
خود را پیدا کرده و نرخ مطالعه روزانه ای را داش��ته باشید. خوشبختانه 
ام��روزه انواع کتاب ها نظیر م��وارد صوتی وجود داش��ته و بهانه کمبود 
وق��ت، ابدا منطقی به نظر نمی رس��د. درواقع اف��راد در حالی از کمبود 
وق��ت خود گالیه دارند که زمان های زیادی را در ش��بکه های اجتماعی 
صرف می کنند. در نهایت در کنار تالش برای تقویت ذهن و جسم خود، 
برنامه ای برای مراقبت از آنها نیز داش��ته باش��ید. در نهایت هنگامی که 
یک انتخاب را کرده باش��ید، دیگر فرصت ب��رای هر اقدامی را نخواهید 

داشت. 
2-موارد مورد عالقه خود را پیدا نمایید 

در این مس��تند آقای بافت اعالم کرده اس��ت که از همان ابتدا عالقه 
زیادی را به اعداد داشته است. حتی تفریح های دوران کودکی و جوانی 
او نیز به این بخش خالصه می ش��ده و وی با شناخت حوزه مورد عالقه 
خود، موفق ش��ده اس��ت تا زندگی رویایی را ایجاد نماید. درواقع وی به 
همه افراد توصیه می کند که تنها کاری را انجام دهید که از فعالیت در 
آن زمینه لذت کافی را برده و دیگر آن را به عنوان یک شغل نمی دانید. 
در این راس��تا فراموش نکنی��د که قانونی تحت عن��وان افزایش مرکب 
وجود دارد که براساس آن اگر در روز حتی 1 درصد بهتر از قبل باشید، 
در پایان س��ال، رش��دی فوق العاده را خواهید داش��ت. این امر در حالی 
اس��ت که اکثر افراد تالش می کنند ک��ه در کوتاه ترین زمان ممکن، به 
خواس��ته های خود دس��ت پیدا کرده و این امر باعث می شود که پس از 
مدتی، با آس��یب های جدی مواجه شوند. در این رابطه نکته ای که نباید 
فراموش کنید این اس��ت که رس��یدن به موارد ارزش��مند، نیاز به زمان 
خواهد داش��ت. در این رابطه نمی توان محدوده مشخصی را تعیین کرد. 
برای مثال اکثر ثروت آقای بافت پس از ۵۰ سالگی به دست آمده است. 
به همین خاطر کس��ب ثروت یک ش��به تنها دروغی است که منجر به 

ناامیدی افراد خواهد شد. 
3-به خودتان اعتماد داشته باشید

بسیاری از خریدهای آقای بافت با مخالفت های جدی اطرافیان همراه 
بوده اس��ت. با این حال وی به عقیده اعتمادی که به خود داشته است، 
همواره تصمیماتی را اتخاذ کرده که نتیجه آن تا به امروز فوق العاده بوده 
است. سیاست وی در سال های ابتدایی این بوده است که شرکت هایی را 
خریداری می کرد که ارزش سهام بسیار پایینی را داشت. پس از آن وی 
با اعمال برخی از تغییرات مدیریتی و بهبود ش��رایط شرکت سودآوری 
فوق العاده را تجربه می کرد. وی از این امر تحت عنوان ته مانده سیگاری 

نام برده است که اکثر افراد آن را دور می اندازند. این امر در حالی است 
که همچنان می توان برای چند ثانیه از آنها استفاده کرد. درواقع وی از 
این مواردی که دیگر به چشم هیچ یک از افراد نمی آید، نهایت استفاده 
را می کند و س��ودآوری فوق العاده را تجربه کرده است. با این حال یکی 
از دوس��تان وی که او اعالم کرده اس��ت که اعتماد بس��یار زیادی را به 
این همکار خود دارد، اعالم کرد که بهتر اس��ت که بر روی شرکت هایی 
سرمایه گذاری نماید که به اندازه کافی خوب بوده و پتانسیل بهتر شدن 
را نی��ز دارند. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت ت��ا وی برندهایی نظیر 
کوکاکوال را خریداری نماید که به مراتب س��ودآوری بیشتری را داشته 
است. درواقع برای موفقیت بسیار مهم است که دوستانی بسیار خوب و 
حرفه ای را در کنار خود داش��ته باشید. در این راستا اگرچه آقای بافت 
خود نیز اعالم کرده است که فردی اجتماعی محسوب نمی شود، با این 
ح��ال از ارتباط برقرار ک��ردن با افراد موفق جه��ان و آنهایی که هوش 
باالیی دارند، هیچ گونه واهمه ای نداش��ته است که نمونه آن را می توان 
در ارتباط او با بیل گیتس دانس��ت. درنهایت وی توصیه کرده است که 
برای س��نجش درس��ت بودن یک اقدام، تنها کافی است که به این باور 

برس��ید که دقیقا می دانید ک��ه چه کاری را دارید انج��ام می دهید. در 
زمینه سرمایه گذاری نیز این امر صادق بوده و شما به صورت کلی نباید 
وارد حوزه ای شوید که از آن سر در نمی آورید. بدون شک اگر فردی به 
خود اعتماد نداشته باشد، هیچ اقدام بزرگی را نمی تواند انجام دهد و در 

راستای اهداف دیگران قدم خواهد گذاشت. 
4-از تغییر واهمه نداشته باشید 

پس از فارغ التحصیلی در دانش��گاه، آقای بافت وارد دانش��گاه هاروارد 
نش��د. درواقع وی نتوانس��ت تا مجوز تحصیل در این دانشگاه را دریافت 
نمای��د. وی اگرچ��ه اعالم کرد که این مس��ئله برای مدت��ی ذهن او را 
درگی��ر نم��ود. با این حال ام��روزه از این عدم موفقی��ت به عنوان یکی 
از دس��تاوردهای بزرگ زندگی خ��ود نام می برد. این امر باعث ش��د تا 
وی بتواند با دو اس��تاد موردعالقه خود که در دانش��گاه کلمبیا مشغول 
ب��ه تدری��س بوده اند، آموزش ببین��د. وی از بنیامین گراه��ام به عنوان 
بزرگ تری��ن اس��تاد زندگی خ��ود نام ب��رده و بس��یاری از تکنیک های 
س��رمایه گذاری را از او آموخته اس��ت. وی به همه اف��راد توصیه کرده 
اس��ت که هیچ دلیلی نباید باعث ش��ود تا خود را دس��ت کم بگیرند. در 
این راس��تا برخی از اتفاقات اگرچه در ظاهر منفی محس��وب می شوند، 
ب��ا این حال کامال به نفع ش��ما بوده و زمینه را ب��رای اتفاقات به مراتب 
بهت��ر مهی��ا می کند. همچنین وی به افراد توصیه کرده اس��ت که برای 
اتفاقات زندگی خود زمان مش��خصی را تعیین نکنند. درواقع برای یک 
س��رمایه گذار که در ابتدای مسیر خود قرار دارد شاید ازدواج و تشکیل 
خانواده اولویت اول محس��وب نش��ود، با این حال وی در ۲1 س��الگی، 
فردی را پیدا کرد که کامال مناسب او بوده و همین امر باعث شد تا در 
ابتدای جوانی، مجرد بودن را کنار بگذارد. وی از این اتفاق نیز به عنوان 
یکی از دس��تاوردهای بس��یار مهم خود نام برده است. درواقع ازدواج با 
فردی که رویاهای ش��ما را درک می کند، بهترین اتفاقی است که برای 
هر فردی می تواند رخ دهد. در کنار این موضوع تنها کافی اس��ت تا به 
واکنش های افراد خانواده در مقابل وی نگاهی بیندازید. تمامی آنها از او 
به عنوان همسر، پدر و دوستی فوق العاده نام می برند. این امر یک نکته 
مهم را نش��ان می دهد که رسیدن به یک هدف بسیار بزرگ، به معنای 
فدا کردن زندگی ش��خصی نبوده و موفقیت واقعی زمانی رخ خواهد داد 
که ش��ما هر دو جنبه زندگی را در کنار هم و کامال درخش��ان داش��ته 
باشید. وی در طول مصاحبه بارها از همسر مرحوم خود نام برده و اعالم 
کرده است که بدون او عمال نمی توانست به چنین جایگاهی دست پیدا 

کند که ضرورت حضور یک همراه را به اثبات می رساند.  
5-اعتبار خود همه چیز است 

در هنگامی که یکی از ش��رکت های زیرمجموعه برکش��ایر هاتاوی با 
اتهام نقض قوانین مالیاتی مواجه شد، وارن بافت در معرض یک شکست 
بسیار بزرگ قرار داش��ت. درواقع محکوم شدن این شرکت می توانست 
باعث ش��ود تا وی بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست بدهد، با این 
حال به علت اعتبار خوبی که داش��ته است، در تماسی با قاضی پرونده، 
توانس��ت تا ش��رایط را تغییر داده و خود مدیریت ش��رکت را به دست 
بگی��رد. وی قانون ج��دی ای را تعیین کرد که براس��اس آن ابدا ایرادی 

ندارد که اشتباهی را مرتکب شوید که در راستای پیشرفت شرکت بوده 
اس��ت. با این حال اگر به اعتبار شرکت خدشه ای وارد کنید، به سختی 
مجازات خواهید ش��د. در کنار این موضوع وی از اصول س��رمایه گذاری 
خ��ود نام برد که از اس��تاد خود بنیامین گراهام آموخته اس��ت. اگرچه 
ممکن است تصور کنید که این امر باید یک فرمول کامال پیچیده باشد، 
با این حال تنها در دو مورد خالصه می شود. 1-هرگز سرمایه خود را از 

دست ندهید ۲-هرگز سرمایه خود را از دست ندهید.
این امر اگرچه در ظاهر بیش از حد ساده به نظر می رسد، با این حال 
ب��ا نگاهی واقع بینانه به این امر پی خواهی��د برد که برای موفقیت، این 
اصل تنها چیزی اس��ت که به آن نیاز خواهید داشت و باعث می شود تا 

به موارد بسیار زیادی توجه داشته باشید. 
۶-ارتباطات همه چیز است 

وارن باف��ت در حالی اع��الم می کند که فردی اجتماع��ی نبوده و در 
س��خنرانی ها حس خوبی ندارد که در ط��ول مصاحبه کامال راحت بوده 
و ب��ه خوبی حتی ب��رای تعداد زیادی از افراد صحب��ت می کند. راز این 
تغییر بزرگ، شرکت در دوره های فن بیان آقای دیل کارنگی بوده است. 
درواقع وی اعالم کرده اس��ت که به این نتیجه رس��یده که 
برای یک سرمایه گذار، عدم توانایی در سخنرانی یک ضعف 
بزرگ محس��وب می شود. وی تا قبل از شرکت در این دوره، 
در سخنرانی ها احساس خفگی و حتی حالت تهوع را داشته 
است، با این حال پس از این دوره، نه تنها به سخنرانی قهار 
تبدیل ش��ده اس��ت، بلکه ارتباط اجتماعی او نیز با تغییرات 
فوق العاده ای همراه شد. در این رابطه وی توصیه کرده است 
ک��ه همه افراد، ضعف های اصلی خود که مانع از پیش��رفت 
می شود را شناس��ایی کرده و بهترین دوره را برای رفع آنها 
پیدا نمایند. این امر باعث خواهد شد تا شایستگی الزم برای 
پیشرفت را داشته باش��ید. همچنین هیچ سنی نه زود و نه 

دیر برای اعمال تغییرات الزم خواهد بود. 
7-به سبک مورد عالقه خود زندگی نمایید 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
تقلیدکردن از س��بک زندگی افراد، بزرگترین اش��تباه است 
ک��ه هر فرد می تواند انجام ده��د. درواقع همه ما با یکدیگر 
متف��اوت بوده و باید به ای��ن تفاوت ها احترام بگذاریم. برای 
مثال وی در پاس��خ به سوال مجری که چرا تاکنون از شهر 
خود نقل مکان نکرده اس��ت اع��الم نمود که او همچنان در 
خانه ای زندگی می کند که س��ال ها پی��ش خریداری کرده 
اس��ت. درواقع آقای بافت به س��بک خاص زندگی خود که 
مبتنی بر ساده زیستی است، شهرت دارد. وی در این رابطه 
اعالم کرده اس��ت که تا زمانی که احس��اس راحتی در این 
شهر و خانه دارد، دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد. وی 
همچنین چندین سال قبل با پیوستن به بنیاد خیریه بیل و 
ملیندا گیتس اعالم کرده است که بیشتر ثروت خود را پس 
از م��رگ، صرف امور خیریه خواه��د کرد. این امر تصمیمی 
بوده اس��ت که او با همس��ر خود گرفته و مرگ، اجازه نداده 
اس��ت که با هم آن را به اجرا درآورند. در این راستا او اعالم 
کرده اس��ت که ثروت پس از مرگ، هی��چ گونه فایده ای را 
برای او نخواهد داش��ت. به همی��ن خاطر هر اقدامی به غیر 
از بازگرداندن ثروت به دس��ت آمده به جامعه، منطقی نخواهد بود. این 
امر بیانگر آن اس��ت که وی تا چه اندازه فردی اخالق گرا نیز محس��وب 
می ش��ود. یکی از دوس��تان نزدیک او اعالم کرده اس��ت که وارن بافت 
می توانست ثروتی به مراتب بیشتر را در زندگی خود به دست آورد. این 
امر درست اقدامی بوده است که برخی از افراد به وی پیشنهاد داده ولی 
با پاسخ منفی او مواجه شده است. در این رابطه وی به آنها اعالم کرده 
است که هیچ تمایلی به کسب ثروت از طریق کاله گذاشتن بر سر مردم 
ن��دارد. همین امر نیز یکی از دالیل محبوبیت بس��یار باال و اعتماد افراد 

مختلف به این شخصیت فوق العاده است. 
8-تعادل را جدی بگیرید 

وی در کنار مش��غله کاری خود ارتباط بس��یار خوبی با فرزندان داش��ته 
است. به عقیده او هر فردی باید بتواند در زندگی تعادل ایجاد نماید. بدون 
ش��ک افراط و تفریط در هر زمینه ای، آسیب رس��ان خواهد بود و حتی در 
حال حاضر نیز هفته ای یک بار تمامی نوه های خود را به یکی از بس��تنی 
فروش��ی های زیرمجموعه ش��رکت خود دعوت می کند و با آنها گفت و گو 
می کن��د. درواقع وی هیچ گاه از نقش های اصلی زندگی خود، ش��انه خالی 
نکرده اس��ت. همچنین وی به همه افراد توصیه کرده اس��ت که در هنگام 
ایج��اد یک روی��ا، خود را محدود نکرده و بزرگتری��ن را مدنظر قرار گیرند. 
درواقع هر فردی باید در زندگی خود یک نظم و روتین داشته باشد. این امر 
باعث می ش��ود تا امکان رسیدگی به تمامی اقدامات مهم، کامال امکان پذیر 
باشد. وی در رابطه با عقیده خود نسبت به مرگ اعالم کرده است که تنها 
اف��رادی از این بخش طبیعی واهمه دارند که واقع��ی زندگی نکرده اند. به 
همین خاطر ابدا دلیلی برای ترس و نگرانی نسبت به این مسئله وجود ندارد. 
وی اگرچه خود را ندانم گرا معرفی کرده است، با این حال وی هیچ گاه وجود 
خدا را انکار نکرده و اعالم کرده است که صرفا نسبت به این مسئله اطمینان 
الزم را ندارد و تحت این شرایط حتی اگر این حقیقت پس از مرگ بر وی 
آشکار شود، به علت آنکه زندگی خوبی را داشته و اخالقیات را رعایت کرده 

است هیچ گونه ترسی را نخواهد داشت. 
9-فرصت ها را شناسایی نمایید 

در بخش��ی از این مس��تند ش��ما با تصویری عجیب از آقای بافت در 
لباس ورزش بیسبال مواجه می شوید. وی در توصیف این تصویر عنوان 
کرده است که این ایده پس از مطالعه کتاب علم ضربه زدن تد ویلیامز 
به دست آمده است. درواقع یک ورزشکار برای ضربه ای فوق العاده، تنها 
یک لحظه خاص را دارد. تحت این ش��رایط دیگ��ر فریادهای بازیکنان، 
تماشاچی ها و حتی مربی، تاثیری را بر فرد نخواهد داشت و وی تمرکز 
خود را برای پیدا کردن آن نقطه می گذارد. در این رابطه ممکن اس��ت 
در برابر ضربه اول، هیچ گونه واکنشی را نداشته باشد تا در نهایت بتواند 
بهترین زمان و نقطه را پیدا کند. در علم س��رمایه گذاری نیز همه چیز 
به این صورت اس��ت. درواقع ش��ما با افراد مختلفی مواجه خواهید شد 
ک��ه می گویند اکنون بهترین زمان برای فروش و یا خرید اس��ت، با این 
حال ش��ما باید تمرکز خود را حفظ کرده و براس��اس روشی که دارید، 
ادامه دهید. این امر باعث می شود که در نهایت بهترین اتفاق را بتوانید 

برای خود رقم بزنید. 
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: همزمان با نخستین روز هفته دولت  دو 
تجهیــز کاربردی در مراحل تکمیل حفــاری چاه های نفت و گاز 
ســاخت داخل در شرکت ملی حفاری ایران در اهواز رونمایی شد. 
در آیین رونمایی این تجهیزات در ساختمان مرکزی شرکت، مدیر 
پروژه حفاری میدان گازی کیش موسوم به  1 + 12 در این شرکت 
ضمن تبریک بزرگداشت هفته دولت، گفت: طراحی و ساخت این 
تجهیزات در نتیجه هم افزایی و تشریک مساعی میان متخصصان 
شرکت ملی حفاری ایران و یک شرکت دانش بنیان داخلی تحقق 
یافت.  مهران مفرشی افزود: طراحی  و مهندسی فنی تجهیز تمیز 
کننــده جداره چــاه  )CASING     SCRAPPER BRUSH(  و 
 STRING( خارج کننده ذرات حاصل از تمیــزکاری به برون چاه
MAGNET(  را به شــخصه انجام و مراحل ساخت آن در شرکت 
پــارس فوالد  آقایی در اهواز  صــورت پذیرفت.  وی با بیان اینکه 
این دو تجهیز پس از بررســی های فنی برای  تست میدانی آماده 
  STRING MAGNET سازی گردیده است، اظهار کرد: تجهیزات
و CASING SCRAPPER BRUSH  بــا هزینه نزدیک به  400  
میلیون تومان طراحی و با کیفیت و توان عملیاتی باالتر بومی سازی 
شــده در حالی که قیمت ســاخت آنها  60 تا 70 درصد در قیاس 

با قیمت مشــابه خارجی ارزان تر است.  طراح و مبتکر ساخت این 
تجهیزات گفت: به کارگیری این تجهیزات در مراحل تکمیل چاه 
های در دست حفاری تا پیش از این افزون بر 100 هزار دالر  برای 
یــک حلقه چاه هزینه در بر داشــت که بــرای 12 حلقه چاه یک 
میلیون و 200 هزار دالر می شــد اما با کاربست تجهیزات ساخت 
داخل کــه از خدمات پس از فروش نیز برخوردار اســت ارایه این 
خدمات از سوی ملی حفاری به یک سوم کاهش خواهد یافت ضمن 
اینکه زمینه ایجاد فرصت های شغلی را فراهم می آورد و از خروج 

ارز از کشــور جلوگیری می کند.   مدیر پروژه حفاری میدان گازی 
کیش در درباره اهمیت این دو تجهیزات در عملیات حفاری توضیح 
داد: با توجه به حساســیت تکمیل چاه هــای نفت و گاز  و نصب 
پکر  و هنگر که می بایســت به درستی در محل خود نصب شوند 
نیاز  به این تجهیزات اجتناب ناپذیر می باشد.  وی ادامه داد: قبل 
از رانش پکر و هنگر به درون چاه می بایســت محل نصب آنها به 
خوبی تمیز گردد که سابق بر این تجهیز SCRAPPER  با عملکرد 
محدود انجام می شد و قادر نبود ذرات کوچک که به دیواره جداری 
چسبیده بود را تمیز نماید و به تبع آن رزوه  دنده های روی پکر و 
هنگر را تحت تاثیر قرار می داد و منجر به عدم نصب آنها و یا بروز 
نشــتی می گردید که با استفاده از ابزار تمیز کننده و خارج کننده 
ذرات جدید که توان موثر آن نسبت به تجهیزات قدیمی افزایش و 
تا دمای باالی 150 درجه سانتیگراد کارایی دارد، کیفیت عملیات 
بهبود و ضریب ایمنی کار افزایش می یابد. مهران مفرشــی که 31 
ســال سابقه خدمت در صنعت نفت دارد و دارای مدرک تحصیلی 
کارشناســی ارشد در رشته مهندسی نفت / حفاری است در شمار 
کارکنان نوآور شرکت ملی حفاری ایران است  و بومی سازی جداری 

30 با رزوه RL 4  را در کارنامه کاری خود دارد .

آذربایجان شرقی – فالح: نماینده مردم مراغه و عجب شیر در 
مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و مدیرعامل آبفا مراغه، 
عملکرد شرکت آب و فاضالب استان را در سال جهش تولید در نوع 
خود بی نظیر و جهادی خواند. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان 
شرقی، در ابتدای این دیدار صمیمی مدیرعامل شرکت آبفا استان 
ضمن تبریــک انتخاب دکتر علیزاده بعنوان نماینده منتخب مردم 
مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی، با ارائه گزارش کوتاهی 
از روند اجرای پروژه های در دست اقدام شرکت آب و فاضالب مراغه 
خواستار تسریع جذب منابع مالی در خصوص روند اجرای احداث فاز 
سوم مدول تصفیه خانه فاضالب مراغه، احداث مخزن زالل ساز پنج 
هزار مترمکعبی تصفیه خانه آب مراغه به منظور افزایش ظرفیت آب 
شرب شهرستان و همچنین اجرای عملیات توسعه و احداث شبکه 
های آب و فاضالب در سطح شهرستان و روستاهای تابعه شهرستان 
با استفاده از اخذ اعتبارات صندوق توسعه ملی در اجرای طرح های 
آبرسانی به روستا و افزایش ظرفیت مجتمع های آبرسانی به منظور 
پیشگیری از تنش آبی ساکنین برخی از روستاهای مراغه شد . رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقی همچنین اظهار کرد: شهرستان ویژه مراغه با دارا بودن پناسیل 
باال و دومین شهر استان از نظر وسعت و جمعیت و داشتن مردمانی با 
فرهنگ و پیشینه تاریخی، بعنوان پایلوت کشوری در ارائه خدمات در 
بخش صنعت آب و فاضالب انتخاب شده که این امر در سایه وحدت 
تمامی مسئولین شهرستان بدست آمده است . قائم مقام مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از 
وضعیت آبرسانی به روستاهای شهرستان ویژه مراغه گفت: با توجه 
به اینکه  آبرسانی برخی از روستاهای تابعه شهرستان ویژه مراغه از 

مجتمع های آبرسانی تغذیه می شود و در هنگام بارش های شدید 
باران و جاری شدن سیالب روند تصفیه آب در این مجتمع ها را با 
مشکل روبرو می سازد، خواستار تداوم اخذ اعتبارات عمرانی و ملی 
توسط نماینده مردم مراغه و عجب شیر شد . وی همچنین خواستار 
پیگیری موافقت نامه ارتقای کیفی مســتقیم برای شهرستان ویژه 
مراغه و اجرای مدیریت مصرف آب و بازسازی و توسعه آبرسانی در 
روستاهای مراغه شد . نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس 
شــورای اسالمی نیز در این دیدار با قدردانی از حضور مدیران ارشد 
شرکت آب و فاضالب اســتان، از اقدامات مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب مراغه و کارکنان خدوم این شــرکت در سال جهش تولید 
تقدیر کرد. دکتر علیزاده با بیان اینکه رسالت ذاتی شرکت های آب و 
فاضالب، تامین آب شرب سالم و دفع بهداشتی فاضالب می باشد آنرا 
بسیار مهم و حساس دانست و اظهار امیدواری کرد با وجود مدیران 
تالشگر و متعهد و پیگیر در استان و به خصوص در شهرستان ویژه 
مراغه، شــاهد تداوم آن باشیم .  دکتر علیزاده، نماینده مردم مراغه 
و عجب شــیر در مجلس شورای اسالمی همچنین خواستار اجرای 
شبکه آبرسانی به  شهرک های الهیه و امام حسن )ع(، تکمیل مخزن 

سوم تصفیه خانه آب و تامین آب شرب به روستاهای مراغه شد .

 اراک - خبرنگار فرصت امروز: مهندس یوســف عرفانی 
نســب مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی در 
تشریح عملکرد این شرکت طی دولت تدبیر و امید بیان نمود 
:این شــرکت از ابتدای دولت یازدهم تا کنون  با برنامه ریزی 
و حمایت دولت و تالش و کوشــش دلســوزانه کارکنان خود 
توانســت فصل جدیدی را در ارایه خدمت به مردم قدرشناس 
استان مرکزی آغاز نماید. وی در ادامه افزود : در سایه  حمایت 
و توجه ویــژه  دولت یازدهم و دوازدهــم ، اجراي طرح هاي  
فاضالب در شهرهای استان شتاب بیشتري گرفت و مجموعا 
6 طرح بزرگ فاضالب شامل ساخت تصفیه خانه فاضالب در 
شــهرهای اراک ، ساوه ، تفرش  ، خمین ، آشتیان و شازند به 
اجرا درآمد که تا کنون 3 تصفیه خانه به بهره برداری رســیده 
و امید اســت تا پایان دولت هم یک تصفیــه خانه دیگر ، به 
بهره برداری برســد.   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکــزی ادامه داد : عالوه بر این ، 358 کیلومتر خطوط اصلی 
و فرعی فاضالب در ســطح شهرها اجرا شده و بالغ بر 4 هزارو 
800 فقره انشــعاب فاضالب نیز نصب گردیده اســت.  وی  با 
اشــاره به اجرا و بهره برداری از طرح های بزرگ آبرســانی به 
شهرهای استان مرکزی طی سالهای 92 تا 98  از جمله طرح 
آبرسانی به شهر ساوه از سد الغدیر ، آب رسانی به شهر دلیجان 

از ســد کوچری و ساخت تصفیه خانه آب شهر محالت افزود: 
همچنین در این راســتا 20 پروژه آبرسانی دیگر در شهرهای 
استان طی این مدت اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است.  
وی از اصالح و بازســازی 157 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر 
های استان و حفر و تجهیز 92 حلقه چاه آب برای تامین آب 
مورد نیاز شهرها یاد نمود و افزود: توسعه 242 کیلومتر شبکه 
توزیع  و خطوط انتقال  و ساخت 10 باب مخزن ذخیره آب به 
حجم مجموعاً 16.100 متر مکعب از دیگر اقدامات این شرکت 
طی دولت تدبیر و امید بوده اســت. مهندس  عرفانی نسب به 
جهش خوب آبرسانی به روستاها با تدبیر دولت های یازدهم و 
دوازدهم اشاره نمود و اظهار داشت : با اختصاص اعتبار الزم از 

محل صندوق توسعه ملی در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی  
16 مجتمع بزرگ آبرسانی در سطح روستاهای استان مرکزی 
به اجرا درآمد و با بهره برداری از این مجتمع های آبرســانی 
، جهش خوبی را در تامین آب شــرب مردم  روســتاها شاهد 
بودیم و بســیاری از مشکالت آبرسانی به روستاها برطرف شد 
. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی  ادامه داد : 
با اتمام این مجتمع ها و ســایر پروژه های دیگر مجموعا 86 
روستا به جمع روستاهای تحت پوشش این شرکت افزوده شد 
و جمع روســتاهای دریافت کننده خدمات را در سطح استان 
مرکزی به853 روســتا رســاند . وی درصد بهره مندی از آب 
شرب در روستاهای استان مرکزی  را 85.26درصد اعالم کرد و 
بیان نمود که این رقم از میانگین کشوری باالتر است. مهندس 
عرفانی نسب  در ادامه اظهار داشت: عالوه بر این  ، طی سالهای 
92 تــا پایان 98 مجموعا یک هــزار و 192 کیلومتر خطوط 
انتقال آب و شبکه توزیع در سطح روستاهای استان توسعه پیدا 
نمود و 947 کیلومتر خطوط انتقال آب و شبکه توزیع فرسوده 
تعویض گردید وی  دیگر اقدامات انجام شــده برای تامین آب 
شــرب مردم روستاهای استان را  حفر 231 حلقه چاه جدید 
و احداث 193 باب مخزن ذخیره آب به حجم 39 هزارو 960 

متر مکعب عنوان نمود.

قم - خبرنگار فرصــت امروز: مدیرکل ارتباطات وامور بین 
الملل شهرداری قم با اشــاره به اهمیت هوشمندسازی مطالبات 
مردمی گفت: در قالب نخستین جشنواره رسانه ای شهر ما تالش 
می کنیم مشــارکت مردمی در ابعاد مختلف مدیریت شــهری را 
تقویت کنیم. محمد حیدری رئیس و محمد رســتمی سرپرست 
مرکز علمی کاربردی جهاددانشــگاهی واحد استان قم در دیدار با 
مهدی کالنترزاده مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
قم در خصوص راه های توســعه فعالیت های مشــترک به گفتگو 
پرداختند. در این دیدار کالنترزاده با تشــریح جشنواره »شهر ما« 
گفت: این جشنواره براساس سند چشم انداز 1414 تدوین شده و 
نقشه عملیاتی کاربردی آن نیز ترسیم شده است، در گام نخست در 
پنج سال تا سال 1400 برنامه ریزی شده است که چه برنامه هایی 
در این مــدت زمان رقــم خواهد خورد همچنین بــرای اجرای 
برنامه های سال 1414 نیز گام هایی برداشته شده است. وی با بیان 
اینکه در این چشم انداز به نوع نگاه رسانه ای توجه شده است، عنوان 
کرد: برای رسیدن به هدف های مشخص شده در چشم انداز نیازمند 
تبادل اطالعات و نگاهی نو و همچنین نگاهی آسیب شناسانه در 
این حوزه هســتیم. کالنترزاده در ادامه ســخنانش برگزاری این 
جشنواره را آغاز یک حرکت نو در اقدامات رسانه ای شهر قم دانست 
و بیان کرد: در حال حاضر به انعکاسی جامع از شهر قم نیاز داریم 
زیرا که تصویری حقیقی و فراگیر از شــهر قم وجود ندارد. وی با 

تبیبن بخش های مختلف این جشنواره، گفت: پنج کارگروه برای 
پوشــش کامل آثار رسانه تشکیل شده است که آثار ارسالی در دو 
بخــش مورد ارزیابی قرار می گیرد و هــر بخش دارای بخش های 
متنوعی اســت. کالنترزاده ضمن دعوت از عموم شهروندان برای 
حضور در این جشــنواره، گفت: این رقابت ها در بخش نخست به 
صورت تخصصی و در بخش دوم به صورت عمومی برگزار می شود. 
دبیر جشــنواره »شــهرما« با اعالم موضوعات این جشنواره بیان 
کرد: تولیدات متن محور، تولیــدات تصویری، تولیدات دیداری و 
شنیداری، تولیدات علمی و رسانه های شهروندی در فضای مجازی 
در 43 موضوع موردبررســی قرار می گیرد. وی در ادامه ســخنان 
خود توجه به موضوعات تخصصــی را یکی از مهمترین بخش ها 

در مسیر تربیت شهروندان هوشمند و مطالبه گر ذکر و عنوان کرد: 
حکمرانی و مدیریت اســالمی شــهر، هویت و کالبد شهر، برنامه 
محوری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی، عمران و آبادی، ترافیک 
و حمل ونقل، محیط زیســت شهری و شهر هوشمند از موضوعات 
بخش تخصصی این جشنواره است. وی با عنوان اینکه شهرداری به 
دنبال یاری طلبیدن از مردم برای انجام امور مختلف است، تصریح 
کرد: شــهرداری با یاری مردم و اصحاب رسانه می تواند تصویری 
هوشمندانه و عالمانه را در کشور و سایر نقاط جهان ترسیم کند. 
دبیر جشــنواره »شــهرما« با تاکید براینکه آموزش شهروندانی 
هوشمند و مطالبه گر در آستانه قرن جدید از مهمترین دغدغه های 
شهرداری قم است، بیان کرد: برای اینکه بتوانیم مطالبات مردمی 
را هوشمندانه کنیم الزم است مشارکت مردم را با اطالعات کافی 
و دقیق افزایش دهیم تا بتوانیم توســعه و مدیریت شــهری را در 
همه حوزه ها شــاهد باشــیم. وی با تبیین وظایف حوزه مدیریت 
شــهری عنوان کرد: وظایف مدیریت شــهری در حوزه اختیارات 
مردم است که در این راستا به دلیل مشکالت عدم مدیریت واحد 
نیازمند حضور پررنگ مردم برای برداشــتن موانع توسعه هستیم. 
دبیر جشــنواره »شهرما« ادامه داد: برای رسیدن به اهدافی که در 
دســتور کار داریم؛ مردم باید حضوری مستمر داشته باشند و این 
مشارکت نیازمند آموزش و فعالیت رسانه های تخصصی در حوزه 

شهری است.

همزمان با نخستین روز هفته دولت

 دو تجهیز کاربردی در مراحل تکمیل 
حفاری چاه های نفت و گاز ساخت داخل رونمایی شد

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس:

عملکرد آبفا آذربایجان شرقی در سال جهش تولید بی نظیر و جهادی است

مروری بر عملکرد شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در دولت تدبیر و امید

از شتاب اجرای طرح های فاضالب در شهرها تا اجرای مجتمع های آبرسانی در روستاها

ارتقای مشارکت مردمی در قالب جشنواره رسانه ای شهر قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:
بازسازی آبشیرینکن کشار تنش ها را کاهش داد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان به تشریح تاثیر بازسازی آبشیرینکن کشار بر تامین آب روستاهای این 
مجتمع و کاهش تنش های ناشــی از آن پرداخــت. به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی افزود:  فرسودگی 
ممبران های آبشــیرین کن مجتمع کشار طی سال های گذشته باعث کاهش 
تولید آب شیرین و افزایش تنش های اجتماعی شده بود که با تعویض آن سطح 
رضایت عمومی افزایش چشمگیری یافته است. به گفته وی، با یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی، سیاست افزایش کیفیت خدمات رسانی به مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت 
که بازسازی آبشیرین کن مجتمع کشار یکی از این اقدامات بود که خوشبختانه میزان آب تولیدی این مجتمع توانسته نیازهای مردم 
منطقه را تامین و فاصله آبدهی را تا حد زیادی کاهش دهد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به اینکه آبشیرینکن 
کشار سال 92 با ظرفیت چهار هزار و 325 مترمکعب در روز برای تامین آب روستاهاي قالت و کشار در مجاورت رودخانه کر به 
بهره برداري رسید، افزود: افزایش کمیت و کیفیت آب تولیدی آبشیرین کن ها مستلزم بازسازی و رسیدگی دوره ای به تاسیسات 
است. قصمی با بیان اینکه سرمایه گذار آبشیرین کن کشار بر اساس تعهدات خود 161 ممبران را با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد 
 300 EC ریال تعویض کرد، افزود: با تعویض ممبران هاي فرســوده ظرفیت تولید آب مجددا به چهار هزار و 350 مترمکعب با

رسیده که باعث افزایش رضایتمندي مشترکین تحت پوشش مجتمع کشار شده است.   

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
استفاده از فضای مجازی فرصتی برای ترویج و رشد فرهنگی و علمی جامعه

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان که درجمع ائمه جمعه استان سخن میگفت : استفاده مناسب از فضای 
مجازی را فرصتی برای ترویج و رشد فرهنگی و علمی جامعه دانست .  مهندس 
شهمرادی با حضور درجلسه ای که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان برگزار 
کرده بود، با اشاره به جایگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در توسعه کشور گفت 
: در اهمیت فناوری اطالعات همان بس که در تمامی بخشــها مانند حوزه های 
اجتماعی ، سیاسی ، اقتصای ، علی الخصوص امنیتی تاثیر گذار بوده و محور توسعه و پیشرفت محسوب میشود.وی دلیل اهمیت 
فناوری اطالعات را ارتقاء  و ر شد تکنولوژی دانست و اضافه کرد :بسیاری از کسب و کارها در حال حاضر در فضای مجازی و اینترنتی 
رونق یافته و تمامی عملیات خرید ، بازاریابی وفروش در همین فضا صورت میگیرد بنابراین باید زیرساختهای الزم برای استفاده 
بهینه مردم از این سرویس فراهم گردد.مدیر مخابرات منطقه گلستان ، از مخابرات بعنوان متولی تامین زیرساختهای ارتباطی نام برد 
و گفت : با توجه به اقدامات انجام شده در این زمینه جزء سه استان برتر در کشور میباشیم و علی رغم اینکه جمعیت روستایی استان 
با جمعیت شهری برابری میکند و از لحاظ جفرافیایی روستاهای صعب العبور بسیار در منطقه وجوددارد ولی 94 درصد روستاها از 
اینترنت پرسرعت بهره مند میباشند که میتوان گفت خدمتی بسیار ارزشمند میباشد.مهندس شهمرادی از توسعه ارتباطات سیار 
نیز سخن گفت و از تاسیس 160سایت تلفن همراه و ارتقاء تکنولوژی در240 سایت دیگر خبر داد و افزود: با پایان این عملیات ، 
ارتباطات تلفن همراه در جای جای استان از بهترین کیفیت برخوردار خواهد بود.  وی با تشریح فعالیتهای مخابرات در زمان بحرانی 
همچون سیل سال گذشته گفت: در هنگام وقوع اتفاقات طبیعی مخابرات در سریعترین زمان ممکن نسبت به برقراری ارتباطات 
پایدار اقدام میکند و در این زمینه از هیچ تالشی دریغ نکرده است.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات 
مخابراتی ، عدم تعامل مردم با مخابرات درخصوص اجاره یا تملیک زمین به منطور راه اندازی سایت تلفن همراه و عدم پرداخت به 
موقع قبوض بعنوان مسائلی که هم اکنون مخابرات با آن درچالش است و موجب کندی سرعت خدمت رسانی شده است از ائمه 
جمعه خواست نسبت به ایجاد رهنمودهای الزم به مردم در موارد ذکر شده موجبات تعامل وهمکاری مردم با مخابرات را فراهم 
نمایند.مهندس شهمرادی درپایان با اشاره به فرارسیدن ایام محرم از راه اندازی سایت هیئت آنالین توسط مخابرات خبرداد وگفت 
: مردم میتوانند با مراجعه به سایت heyatonline.ir از مراسمات و برنامه های مذهبی که بصورت زنده پخش خواهد شد بهره 

مندشده و ترافیک استفاده از آن برای کاربران مخابرات رایگان خواهد بود.

پاسخگویی به 10 هزار تماس تلفنی در واحد امداد شرکت گاز استان ایالم
ایالم- منصوری: در 4 ماهه اول ســال جــاری 10 هزار تماس با واحدهای 
امداد شرکت گاز استان ایالم برقرار شده است. به گزارش روابط عمومی؛ عباس 
شــمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در 4 ماهه ابتدای سال 
جــاری تعداد 10 هزار تمــاس تلفنی با واحدهای امداد شــرکت گاز در مرکز 
استان و شهرستانها برقرار و پاسخگویی و خدمات رسانی مناسب به مشترکین 
صورت گرفته است. وی اظهار داشت : خدمات رسانی و جلب رضایت حداکثری 
شــهروندان و مشترکین، سرلوحه اهداف متعالی همکاران در شرکت گاز استان 
ایالم می باشد. شمس اللهی تصریح کرد : در سال 98 نیز بالغ بر 40 هزار تماس با واحدهای امداد شرکت برقرار گردیده بود که 
در ســریعترین زمان و باالترین کیفیت پاسخگویی به مشترکین گرامی داده شده است. وی شرکت گاز استان ایالم را از برترین 
دستگاههای خدمات رسان استان در جلب رضایت مشترکین و ارباب رجوع برشمرد و کسب رتبه نخست رضایتمندی مردم ،رتبه 

برتر صیانت از حقوق شهروندی در سال گذشته از افتخارات شرکت گاز عنوان نمود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
۲۴۸ نفر ساعت آموزش مجازی مدیریت سبز برگزار شد

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : این دوره با هدف آشنایی با بهینه سازی و 
مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های اداری ، مدیریت پسماند و مدیریت آب و انرژی انجام شد . به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : 248 نفر ساعت آموزش 
مجازی دوره ی مدیریت سبز به همت واحد برنامه ریزی این شرکت  ویژه روسا و رابطین انرژی نواحی تابعه و کارشناسان واحدهای 
مهندسی و اچ اس ای و .. برگزار شد . وی مدیریت سبزرا بکارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل 
سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی دانست و افزود : این دوره آموزشی به صورت مجازی با 
تمرکز بر دستور العمل اجرایی استقرار مدیریت سبز در ساختمانهای اداری و چالش های زیست محیطی و کاهش پیامدهای زیست 
محیطی مطابق با ضوابط و استانداردهای مدیریت سبز برگزار شد .وی ادامه داد : این دوره با هدف آشنایی با بهینه سازی و مدیریت 
مصرف انرژی در ساختمان های اداری ، مدیریت پسماند و مدیریت آب و انرژی انجام شد .  سبحان رجب پورشاخصه های شش 
گانه مدیریت سبز را مصرف آب ، مصرف انرژی ، مدیریت پسماند ، مصرف سوخت وسایل نقلیه و ساختمانها و تجهیزات و آموزش 
و فرهنگ سازی اعالم کرد و اظهار کرد : در حال حاضر در صدد استقرار نظام مدیریت سبز در سطح این شرکت بر اساس شاخصه 
های شش گانه هستیم . مدیر منطقه ساری تاکید کرد : سازمانها و ادارات دولتی با بهره مندی از مفاهیم و شاخص های مدیریت 

سبز جهت نیل به وضعیت سبز که یکی از مصادیق آن مصرف بهینه انرژی می باشد اهتمام جدی داشته باشند .

فسخ 13 پرونده و قرارداد واگذاری راکد در شهرکهاي صنعتي قزوین
قزوین - مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین گفت:  از ابتداي 
سالجاري تاکنون 13 قرارداد واگذاری حق بهره برداری راکد در شهرکها و نواحی 
صنعتی اســتان فسخ شده اســت. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان قزوین، " حمیدرضا خانپور " با اعالم این مطلب افزود: در راستای 
فعال ســازی قراردادهای واگذاری صنعتی و حق  بهره بــرداری راکد از ابتداي 
سالجاري تاکنون دو جلسه هیئت حل اختالف و داوري با حضور نماینده سازمان 
صنایع کوچک ایران برگزار شده که در این جلسات 47 پرونده قرارداد واگذاری 
راکد و نیمه فعال مورد بررسي حقوقی قرار گرفت. وي با اشاره به مهلت اعطا شده به سرمایه گذاران اظهار داشت:  34 سرمایه گذار 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان که زمان مقرر آنها برای ساخت و اجرای طرح های تولیدی خود به پایان رسیده بود، برای اجرای 
تعهدات  قراردادیشان در اراضی واگذار شده مهلت دوباره گرفتند. و این سرمایه گذاران با ارایه دالیل خود در عدم اقدام برای اجرا 
و احداث واحدهای تولیدی مورد نظر، درخواست مهلت دوباره برای اجرای طرح های خود را داشتند. رئیس هیئت مدیره ومدیر 
عامل در ادامه افزود: از 47 پرونده بررسي شده، 13 مورد به فسخ قطعی منجر شده، چهار هکتار از اراضي راکد صنعتی شهرکهای 
تقاضامحور آزادسازی و خلع ید شده و در راستای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت صنعتی، مجددا به متقاضیان واجد صالحیت 
واگذار و یا در مرحله واگذاری می باشد. خانپور تصریح کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایه گذاران در مهلت تعیین 
شده، اراضی واگذار شده پس از سیر مراحل قانونی بازپس گرفته شده و قراردادهای منعقد شده آنان با شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین فسخ می شود. وی با بیان اینکه برای آماده سازی اراضی در شهرک های صنعتی به منظور استقرار واحدهای تولیدی 
از اعتبارات دولتی هزینه شده است،افزود: سرمایه گذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راه اندازی واحدهای تولیدی اقدام نمی 
کنند، منابع صرف شده در این اراضی را اتالف می کنند بنابراین در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلت های تعیین شده شامل 

اقدام برای اخذ مجوز ساخت و ساز و عملیات اجرایی، این اراضی از آنها خلع ید شده و به سرمایه گذاران جدید واگذار می شود.
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مس��عود حافظی / معاون دفتر توسعه کس��ب وکار بین الملل معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری: همه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
همواره تالش می کنند دس��ت دالل ه��ا را کوتاه کنند، اما وجود دالل ها 
گاهی بسیار ارزشمند است. از منظر علمی اگر به دست آوردن اطالعات 
بازار هدف رایگان باش��د، می ت��وان از وجود دالل صرف نظر کرد، اما اگر 
به دس��ت آوردن اطالعات بازار هدف هزینه دربر داش��ته باشد، خدمت 

دالالن )یا به عبارتی دیگر واسطه های فروش( فعالیتی مفید است.
باید در نظر داش��ت نوآوری هایی که هزینه های جست وجو را در بازار 
کاهش می دهند، قدرت خریداران را افزایش می دهند. توسعه شبکه های 
فروش از طریق تجارت الکترونیک با کاهش هزینه های جست وجو برای 

خریدار، باعث کارآمدتر شدن بازارها می شود.
در نتیج��ه خریداران زمان و پول کمتری را برای جس��ت وجو صرف 
می کنن��د. وجود این راهکارهای نوین باع��ث افزایش رقابت در بازار در 
ضمن کاهش س��ود فروشنده می شود. بنابراین حذف دالل ها از بازار به 
خصوص در مورد کاالهایی که تولیدکنندگان متعددی دارد، اغلب باعث 
کاهش قیمت های فروش و بدتر شدن وضع فروشندگان کاالها می شود.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری طی س��ال های گذش��ته 
ب��ا ایجاد ش��بکه ای از کارگ��زاران صادرات��ی برون مرزی ت��الش کرده 
واس��طه هایی را  در سایر کشورها شناسایی کند که با فرهنگ و شرایط 
تجاری و قانونی کشور هدف آشنایی کافی داشته باشند تا از طریق این 
واس��طه ها بتواند اطالعات الزم برای حضور ش��رکت های ایرانی در بازار 

هدف را به راحتی فراهم کند.
علی رغ��م خدم��ات مفیدی ک��ه ای��ن واس��طه ها و دالالن صادراتی 
می توانن��د به ش��رکت های دانش بنیان ایرانی ارائه کنند، اما متاس��فانه 
فرهنگ رایج در تجارت ایرانیان باعث شده که تالش زیادی برای حذف 
این واسطه های صادراتی یا دریافت خدمات رایگان از آنها داشته باشند.
هرچند ش��اید در شرایطی که وضعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور 
طبیعی باشد و به دور از تحریم های اقتصادی و جاری بودن روابط بانکی 
و بیم��ه و خطوط هوایی و کش��تیرانی بتوان ب��ه راحتی و بدون حضور 
دالل ها و واس��طه های صادراتی در بازارهای بین المللی فعالیت کرد، اما 
واقعیت آن است که در شرایط فعلی کشور ایران فرآیند صادرات بدون 
حضور و کمک واس��طه های صادراتی چندان معن��ا و مفهومی نخواهد 
داشت. شاید تنها گزینه پیش روی شرکت ها ایجاد دفاتر کاری از طریق 
ثبت ش��رکت و افتتاح حس��اب بانکی در کش��ورهای همجوار باشد که 

هزینه های به مراتب باالتری را به شرکت های فناور تحمیل می کند.
در دوره پرش��تاب رش��د اقتصادی کش��ور چین بنگاه ها به سه دسته 
تولیدکننده، بس��ته بندی کننده و فروش��نده تقسیم می شدند و کماکان 

نیز چنین س��اختارهایی در این کش��ور وجود دارد. اکثر تولیدکنندگان 
کارخانه های صنعتی بزرگی هس��تند ک��ه توانایی تولید کاالیی خاص با 

ظرفیت های بسیار باال را دارند.
مس��ئولیت تولیدکننده تا قبل از بسته بندی اس��ت. اغلب مهندسان 
تولید و حتی مدیران کارخانه ها تس��لط کافی به زبان انگلیس��ی ندارند 
و تم��ام تخصص، انرژی، فک��ر و نگرانی آنها برای تولید کاالی ارزان تر و 
باکیفیت قابل قبول تر است. کاالی تولیدشده با قیمت مناسب و حاشیه 
س��ود معقول در اختیار شرکت های بسته بندی حرفه ای قرار می گیرد و 
متناسب با نیاز مشتری و شرایط بازار هدف بسته بندی صورت می گیرد.
در چین، بس��ته بندی یک صنعت بس��یار بزرگ و پیش��رفته اس��ت. 
تولیدکنندگان، تخصص و انرژی خود را فقط برای تولید به کار می برند 
و برای بسته بندی )در صورت نیاز( با یک یا چند شرکت )که متخصص 
این کار هستند( قرارداد می بندند. به همین دلیل است که در مذاکرات 
فروش، چینی ها هر گونه بسته بندی را که خریدار بخواهد، برای او تهیه 
می کنند؛ حتی لوگو و هر نام و نش��ان تجاری که خریدار بخواهد برای 

او روی کاال چاپ می کنند.
بعد از این مرحله نوبت فروش اس��ت. کس��انی که در دانشگاه یا کالج 
اس��تعداد بهتری برای یادگیری زبان انگلیسی دارند، به سمت تحصیل 
و ش��غل های بازاریابی هدایت ش��ده و در این قسمت فعالیت می کنند. 
کاالی بسته بندی شده و یا تولیدشده اغلب در اختیار شبکه های فروش 
بین المللی قرار می گیرد و این فروش��ندگان از طریق ارتباط با بازارهای 

بین المللی، کاال را به فروش می رسانند.
تولیدکنن��ده وظیفه طراحی و توس��عه محصول براس��اس نیاز بازار و 
تامین آن در ظرفیت موردنیاز فروش��نده را برعهده دارد. فروش��نده نیز 
عالوه بر شناسایی بازارهای هدف و انجام عملیات فروش، نیازهای بازار 
هدف را به اطالع تولیدکننده می رساند و این تعامل دوسویه باعث رشد 

اقتصادی چشمگیر کشور چین شده است.
درآمد این گروه فروش صادرکننده )به دلیل آش��نایی ایش��ان با زبان 
انگلیس��ی( بیش��تر از دو گروه تولیدکننده و بس��ته بندی کننده اس��ت. 
تی��م صادرات اغل��ب بین یک تا 1۰درصد از مبل��غ فروش را به صورت 
کمیس��یون دریافت می کنند. اطالعات فنی آنها درخصوص کاال بسیار 
ابتدایی و س��طحی است و هرگونه سؤال ش��ما را )اگر متوجه شوند( به 

پرسنل کارخانه منتقل و پاسخ آنها را برای شما ارسال می کنند.
علی رغ��م این مس��اله قلب ص��ادرات چین را همین گ��روه زنده نگه 
داشته اند، با این حال تولیدکننده در چین مشکل خاصی با منافع باالیی 
که عاید صادرکننده می ش��ود، ندارد. زی��را درک می کند که اگر تولید 

کنی ولی نتوانی صادرات داشته باشی و بفروشی، عماًل بازنده هستی.

شاید فقر شدید مردمان چین در سال های دور و فرهنگ پذیرای مردم 
ش��رق و جنوب شرق آسیا باعث شده پذیرای همکاری های بلندمدت و 
چشم پوش��ی از حداکثر منافع در تعامالت تجاری بین خودشان باشند. 
بدین طریق تولیدکننده می تواند فرآیند صادرات خود را با اطمینان، به 
یک شرکت بازاریابی صادراتی برون سپاری کند و در درازمدت هر دو از 

منافع فروش و صادرات منتفع شوند.
متاس��فانه در ش��رایط بحران تحریم، هرچه پیش می رویم و ش��رایط 
اقتصادی وخیم تر می ش��ود، نوعی خودخواه��ی در عرصه ملی و روحیه 
فردگرای��ی و کس��ب حداکثر منافع در بین بنگاه ه��ای اقتصادی ایرانی 
بیشتر به چش��م می خورد که باعث شده فضای همکاری با واسطه های 
صادراتی در خارج کشور که می توانند نقش مهمی را در بخش صادرات 

بازی کنند، محدودتر شود.
بس��یاری از شرکت های دانش بنیان ایرانی علی رغم اینکه تنها با تکیه 
بر منابع مالی داخلی خودش��ان، توانایی هزینه کردن برای ورود به یک 
بازار صادراتی را ندارند، اما حاضر به پرداخت هزینه کمتر برای تعامل با 
یک واسطه صادراتی و مشارکت دادن وی در منافع حاصل نیز نیستند. 
این مش��کل فرهنگی که شاید نیازمند دخالت دولت و معاونت علمی و 
فناوری به عنوان پشتیبان شرکت های دانش بنیان است، باعث قفل شدن 

فرآیند صادرات بسیاری از بنگاه های فناورانه ایرانی شده است.
مس��اله مهم دیگری که از دید ش��رکت ها غافل می ماند بحث ارزیابی 
مش��تری خارج��ی و متقابال ایجاد اطمینان نزد خریدار خارجی اس��ت.  
تصور کنید ش��ما از طریق ایمیل با یک مش��تری بالقوه خارجی ارتباط 
گرفته ای��د. علی رغ��م پیش��نهاد مثب��ت و رقابتی که نس��بت به س��ایر 
فروش��ندگان به مش��تری ارائه می دهید، اما مش��تری درخصوص ادامه 
ارتب��اط و خرید محصول ش��رکت ایرانی ش��ما به واس��طه اخبار ناگوار 
سیاس��ی و تهدیدآمیز متعددی که از رسانه ها می شنود تمایل چندانی 

برای تحمل دردسر )و حتی با امید به سود بیشتر( نخواهد داشت. 
ام��ا اگر این ارتباط از طریق واس��طه صادراتی حاض��ر در بازار هدف 
صورت گیرد، نه  تنها بسیاری از مشکالت مصرف  کننده و خریدار خارجی 
درخص��وص نحوه پرداخت وجوه را پوش��ش خواهد داد، بلکه نش��ان از 
توانایی ش��رکت شما در بازار هدف اس��ت که نماینده مقیم شما در آن 
بازار به مذاکره مس��تقیم با خریدار پرداخته است. مساله ارزیابی حضور 
خریدار نیز مس��اله مهم دیگری اس��ت که توس��ط این واسطه صادراتی 

صورت می گیرد.
مذاکره رو در رو با مشتری زمانی که با فرهنگ و آداب و رسوم تجاری 
آنها آش��نایی دارید باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در مش��تری می شود 
بنابراین ش��ما باید برای به دس��ت آوردن این اطالعات بازار و نقشی که 

واسطه و دالل صادراتی در ایجاد اطمینان برای شما )نسبت به مشتری( 
و برای مش��تری )نسبت به شما( بازی می کند، ارزش قائل شوید و این 
مس��ئله باید به ی��ک مقوله فرهنگی در تجارت ب��رای بنگاه داران حوزه 

دانش بنیان ما تبدیل شود.
از طرف��ی ش��رکت ها نیز همواره با ریس��ک همکاری با واس��طه های 
صادراتی کم توان و ناکارآمد مواجه هس��تند و وظیفه پوشش دادن این 
ریس��ک عدم اطمینان بین تولیدکنن��ده و دالل صادراتی قطعاً برعهده 
دولت است. بازار ماهی در آمریکا در سال های بسیار دور مشکلی تحت 

عنوان »پول را بگیر و فرار کن« داشت.
در این بازار بیش��تر عمده فروشان محموله های مالی را به دالالنی در 
ایالت های مختلف آمریکا می فرس��تادند و در ازای آن چک های بی محل 
می گرفتن��د. دالل های خریدار نیز به راحتی فروش��ندگان دیگری پیدا 

می کردند تا به طور مداوم از پرداخت بدهی شان سر باز بزنند.
کارآفرین��ی در پورتلن��د ب��ا اط��الع از ای��ن وضعیت ش��رکتی به نام 
GoFish برای وصول طلب فروش��ندگان راه اندازی کرد. این کارآفرین 
به مرور اطالعات افراد و واس��طه هایی را که بدهی شان را نمی پرداختند 
به  فروشندگان ماهی می فروخت. بدین طریق که این شرکت اطالعات 
به روز ش��ده در مورد خریداران و دالالن ماهی را با اس��تفاده از اینترنت 

برای مشتریان عرضه می کرد.
با این ابزار س��اده و ایجاد ش��فافیت بین خریدار و فروشنده، نه تنها 
انگیزه خریداران در بازار ماهی آمریکا را تغییر داد، بلکه بحث پرداخت 
بدهی و ایفای تعهدات را نیز س��ر و س��امان بخش��ید. هرچند معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری  در جهت توس��عه واس��طه های 
صادرات��ی تالش های وافری داش��ته، اما به واس��طه ع��دم وجود یک 
س��امانه س��اختاریافته برای ارزیاب��ی عملکرد واس��طه های صادراتی 
و امتیازده��ی به فعالیت های گذش��ته آنها در ه��ر حوزه تخصصی که 
نظرات سفارش دهنده )ش��رکت دانش بنیان متقاضی صادرات( نیز در 
آن منعکس ش��ده باش��د، نتوانسته این رابطه و بازار جذاب را به شکل 

مناسبی سر و سامان دهد. 
وقتی این بازار درس��ت طراحی نش��ده و به شکل صحیحی کار نکند، 
طرفی��ن دخیل در بازار جز اتالف وقت و مناب��ع عایدی از آن نخواهند 
داش��ت و به تدری��ج این نوع تعام��الت رو به افول می گ��ذارد بنابراین 
معاون��ت علم��ی و فناوری باید ت��الش کند تا عنصر اعتم��اد را به تمام 

مبادالت اجزای یک تجارت صادراتی ببخشد.
بخ��ش بزرگی از عقب ماندگی اقتصادی کش��ورهای جهان ناش��ی از 
فق��دان اعتم��اد متقابل بین آنها اس��ت. به قول دیوید هی��وم: آزادی و 
گستردگی تجارت میان انسان ها کامال در گرو اعتماد به وعده ها است.

دالل های ارزشمند
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کتاب خوان��دن یک��ی از مهم ترین فعالیت هایی اس��ت ک��ه می توانید 
فرزن��دان خود را به آن تش��ویق کنی��د. کتاب خواندن س��رگرم کننده،  
اندیش��ه برانگیز و ب��رای موفقی��ت در زندگی کاماًل حیاتی اس��ت. یک 
کتاب خوان فعال بودن تا کالس س��وم ابتدایی عامل اصلی در موفقیت 
آتی کودک اس��ت. خواندن برای بچه ها فقط س��رگرمی نیس��ت، بلکه 
دروازه ای ب��رای یادگیری در م��ورد افراد، مکان ه��ا و ایده های دیگر با 

امکانات بی حدوحصر است. 
چرا خواندن برای کودکان مهم است؟

مهارت های واژگان و زبان را توسعه می دهد
قبل از اینکه بچه ها بتوانند خودش��ان بخوانند، مهم است که در اوایل 
عشق به کتاب را در آنها پرورش دهید. خواندن با صدای بلند برای آنها 
در س��ن کودکی یک راه عالی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کالمی 

بین والدین و کودک است.
همان طور که بچه ها بزرگ تر می شوند، ما با آنها به طور روزانه صحبت 
می کنی��م، اما واژگان و موضوعاتی که در معرض آنها قرار دارند محدود 
و اغل��ب تکراری هس��تند. کتاب خوان��دن واژگان فرزند ش��ما را بهبود 
می بخش��د و آنها را با انواع مختلف ساختار جمله، سبک نوشتن و شیوه 

بیان آشنا می کند.
نه تنها درک خواندن فرزندان ش��ما در طول زمان بهبود می یابد، بلکه 
تأثیر مثبتی بر مهارت های نوش��تاری و ارتباطات آنها نیز خواهد داشت. 
برای کودکانی که دو زبانه هس��تند یا زبان دوم یاد می گیرند، خواندن، 

بخش مهمی برای حفظ واژگان است.
حس تشنگی برای دانش را تشویق می کند

در م��ورد ه��ر موضوع قابل تصور، بس��یاری از س��طوح مختلف برای 
خوان��دن وجود دارد. هنگام خواندن کتاب، فرزندان ش��ما به موضوعات 
مختلف، فرهنگ ها و ایده های جدید معرفی خواهند شد. آنها همچنین 
متوجه می شوند که چقدر دانش برای کشف وجود دارد و به موضوعاتی 

که عالقه شان را جذب می کند، بیشتر می پردازد.
در بس��یاری از م��وارد، آنها از محتوای کتاب آنق��در لذت می برند که 
حتی نمی فهمند در حال به دس��ت آوردن اطالعات زیادی در مورد یک 

موضوع خاص هستند.
همدلی را افزایش می دهد

کودکان درک بس��یار کمی از جهان اطراف ش��ان دارن��د. این امر به 
خاطر تعداد محدود تجربیاتی اس��ت که با آن مواجه بوده اند و براساس 
ش��رایطی که در آن رش��د کرده اند. خواندن کتاب های��ی در مورد انواع 
مختلفی از افراد که طیف وس��یعی از تجربیات را داش��ته اند، به بچه ها 
اج��ازه می دهد که نه تنها تن��وع را درک کنند، بلکه همچنین می توانند 
خ��ود را جای فرد دیگ��ر بگذارند. انجام این کار به آنها کمک می کند تا 
با افرادی که وجه اش��تراک کمی با آنها دارند همدردی کنند که باعث 

توسعه شخصیت شان می شود.
بهترین فرم سرگرمی است

در عصر حاضر فناوری تبدیل به س��رگرمی بزرگساالن و بچه ها شده 
اس��ت. اگرچه برنامه های تلویزیون��ی و برنامه های کودک می تواند منبع 

خوبی برای یادگیری باشد، کتاب ها همیشه انتخاب بهتری هستند.
ب��ه جای صرف س��اعت ها در مقابل ی��ک صفحه، بچه ها را تش��ویق 
کنید که کتاب را به عنوان منبع پیش فرض س��رگرمی در نظر بگیرند. 
مطالعات نش��ان می دهد که در خانواده هایی ک��ه خواندن در آن تاکید 
شده است، کودکان بیشتر به طور مستقل مطالعه می کنند و در طوالنی 

مدت عالقه ای به کتاب در آنها ایجاد خواهد شد.
همبستگی ایجاد می کند

روش های متعددی وجود دارد که کتاب خواندن پیوندی میان والدین 
و ک��ودک ایجاد می کن��د. از دوران کودک��ی، خواندن با ص��دای بلند، 
همبس��تگی را از طری��ق گذراندن وق��ت با هم و نزدیک ب��ودن از نظر 

فیزیکی ایجاد می کند.
همان طور که فرزند ش��ما بزرگ تر می ش��ود، می توانید به خواندن با 
ص��دای بلند ادامه دهید یا همان کتاب را به طور جداگانه بخوانید و در 

مورد قسمت هایی که بیشتر از آن لذت بردید صحبت کنید.
از خوان��دن به عنوان یک فرص��ت برای تعامل با فرزندتان اس��تفاده 
کنید، از آنها درباره اندیش��ه های خود در مورد موضوعاتی که در کتاب 

آمده است بپرسید.
 مغز آنها را تمرین می دهد

خواندن نیاز به قدرت بیشتری نسبت به تماشای تلویزیون دارد. وقتی 
بچه های ما کتاب می خوانند، از بخش��ی از مغز خود اس��تفاده می کنند 
که با ادغام چند حس، بین کلمات و تفکر بصری ارتباط برقرار می کند.
ب��رای خوانندگان مبتدی، تصاویر می توان��د ابزار مفید برای کمک به 
آنه��ا در درک بهتر روایت باش��ند. خوانندگان پیش��رفته تر، از مغز خود 
هنگام جمع آوری س��رنخ های متنی اس��تفاده می کنند تا به آنها کمک 

کند کلمات یا عبارات ناآشنا را تشخیص دهند.
خواندن همچنین تفکر انتقادی را تحریک می کند و بچه ها را به ایجاد 
ارتباط بین کتاب و زندگی واقعی و تش��کیل نظرات در مورد داس��تان 

تحریک می کند.

تمرکز را بهبود می بخشد
خواندن ی��ک کتاب نیاز به تمرکز دارد، که مهارتی ضروری برای کار 
کردن بر روی آن اس��ت، حت��ی برای کودکان نوپا ک��ه نمی توانند یک 

گوشه بنشینند.
پیوس��ته کتاب خواندن برای بچه ها به آنه��ا کمک می کند تا آرامش 
ذهن داش��ته باش��ند و بدن خود را برای تمرکز بر یک کار در یک دوره 

زمانی مشخص تمرین دهند.
ب��ا از بین ب��ردن حواس پرتی ها و دادن فضا ب��رای خواندن و درک به 
آنها، توجه شان جلب می شود و توانایی تمرکزشان در طول زمان بهبود 

می یابد.
باعث موفقیت آنها در مدرسه و زندگی می شود

مطالع��ات متعددی وجود دارد که نش��ان می دهد کتاب خواندن برای 
کودکان در س��نین اولیه تأثیر پایدار بر موفقیت آنها در مدرسه دارد که 
اغلب به طور مستقیم به موفقیت در محل کار مرتبط است، اما مزایای 

آن فقط به  موفقیت علمی ختم نمی شود.
خواندن یک تجربه یادگیری درازمدت اس��ت که رش��د و پیش��رفت 
را ب��ه ارمغان می آورد و باعث می ش��ود فرزندان ش��ما به طور کلی فرد 

)همسران، کارفرمایان و دوستان( بهتری باشند.
 خالقیت و تخیل را ترویج می دهد

هنگام خواندن یک داستان، کودکان ما تصویری از داستان را در ذهن 
خود، با اس��تفاده از خالقیت و تخیل ایجاد می کنند. هر فرد یک تصویر 
متف��اوت را در ذهن خ��ود می بیند که با هر ب��ار خواندن کتاب ممکن 

است تغییر کند.
خواندن همچنین دنیاهای جدید، چه حقیقی چه خیالی را به کودکان 
معرفی می کند. غوطه ور شدن در کتاب اجازه می دهد تا بچه ها تجارب و 
س��ناریو های جدید که هرگز فکر نمی کردند ممکن باشد را تصور کنند. 
آنها می توانند این ایده ها را به زمان بازی خود بیاورند و از خالقیت خود 

استفاده کنند تا از محدودیت های زندگی روزمره بیرون بیایند.
از کجا شروع کنید

اکنون که از مزایای بس��یاری که خوان��دن می تواند برای بچه های تان 
فراهم کند، آگاه هس��تید، قدم بعدی چیس��ت؟ اگر فرزند ش��ما هنوز 

خواندن را دوست ندارد، برای شروع خیلی دیر نشده است.
1. کتاب خواندن را به یک انتخاب تبدیل کنید، نه یک کار اجباری

کتاب خوان��دن را به یک وظیفه اجباری ی��ا تمرین اختصاصی تبدیل 
نکنید. بچه ها را تش��ویق کنید و یادآوری کنی��د که کتاب بخوانند، اما 
اجازه دهی��د تصمیم گیری نهایی در مورد خوان��دن و مدت زمان آن را 
خودش��ان بگیرند. احس��اس اجبار در نهایت لذت ای��ن تجربه را از آنها 

خواهد گرفت.
اگر یک خواننده بی میل دارید، س��عی کنی��د دریابید که علت اصلی 
بی میلی او چیس��ت. اگر فرزند ش��ما با کلمات مشکل دارد، چند کتاب 
زیر سطح خواندن او پیدا کنید تا اعتماد به نفسش در شناخت واژه هایی 
که از قبل می داند را افزایش دهید. به تدریج به کتاب های سخت تر روی 

آوردن باعث می شود بیشتر مایل به خواندن داوطلبانه باشند.
جایگزین دیگر کتاب های صوتی هستند. شنیدن صدای شخص دیگر 
که با اعتماد به نفس می خواند، راهی عالی برای س��المت است، او قادر 
خواه��د بود از کتاب لذت ببرد بدون آنکه برای خواندن آن به مش��کل 

بربخورد.
اگر محتوا مسئله است و خواندن را خسته کننده می داند، او را به انواع 

مختلفی از موضوعات معرفی کنید.
۲. انواع موضوعات برای خواندن را پیشنهاد کنید

خواندن می تواند در بس��یاری از فرم ها صورت بگیرد و هر فرم چیزی 
را به خواننده معرفی می کند. اگر کودک در لذت بردن از خواندن مشکل 
دارد، ممکن اس��ت به این دلیل باش��د که ژانر مورد عالقه خود را پیدا 

نکرده است.
کتاب های س��نتی در بس��یاری از ژانرها، از جمله رم��ز و راز، تاریخ، 
بیوگرافی، فانتزی، علمی تخیلی و ... عرضه می  ش��وند. برخی از کتاب ها 
در س��بک های منحصر به فرد و س��رگرم کننده نوشته شده اند، از قبیل 

کتاب های ماجراجویی، رمان خاطرات گونه، یا رمان فکری.
اگر به دنبال موضوعاتی هستید که بیشتر بصری  و تحریک کننده اند 
ی��ک رمان گرافیک��ی، مجله یا کتاب س��فر را امتحان کنی��د. کتاب ها 
همچنین منابع عالی برای یادگیری مهارت های جدید هس��تند. کتاب 
جوک، کتاب ش��عبده بازی و کتاب آش��پزی نمونه ه��ای بزرگی از این 

هستند.
فراموش نکنید که بچه ها را به س��مت خوان��دن عملی نیز راهنمایی 
کنید. از کمک آنها در خواندن لیس��ت مواد غذایی در فروشگاه استفاده 

کنید یا از آنها بخواهید هنگام آشپزی دستورالعمل غذا را بخوانند.
۳. کتاب را دست اول تجربه کنید

همان طور که بچه های ش��ما کتاب های بیشتری را می خوانند، ممکن 
است شروع به تصور این کنند که اگر یکی از شخصیت های کتاب بودند 
چه می ش��د؟یک راه عالی برای حمایت عشق به خواندن، کمک کردن 

به آنها برای مجسم کردن بخش های مورد عالقه خود از کتاب است.

یکی دیگر از راه های جالب برای جشن گرفتن تمام  کردن یک کتاب، 
تماش��ای تفسیر فیلمی از آن اس��ت. مشاهده شخصیت های محبوب به 
روی صفحه نمایش یک راه آس��ان برای افزای��ش لذت بردن از خواندن 

است.
۴. یک الگو باشید

ش��ما شخصی ترین فردی هس��تید که فرزندان تان از آنها الگوبرداری 
می کنن��د. بچه ها عاش��ق کپی ک��ردن از والدین خود و انج��ام کارهایی 
هس��تند که پدر و مادرشان هر روز انجام می دهند. فقط به آنها نگویید 
ک��ه بخوانند. با انجام دادن به آنها نش��ان دهید. دو صد گفته چون نیم 

کردار نیست.
هنگامی که شما عشق خود را به خواندن و کتاب ها الگو قرار می دهید 
و به آنها نشان می دهید که شادی به زندگی شما می بخشد، بچه ها نیز 

تمایل خواهند داشت همان شادی را احساس کنند.
۵. زمانی برای مطالعه کنار بگذارید

ب��رای یک کودک با یک برنامه پرمش��غله و بس��یاری از فعالیت های 
س��رگرم کننده روی صفحه نمایش، کنار گذاش��تن وقت برای خواندن 

می تواند دشوار باشد.
این تصمیم را با ایجاد زمان اختصاصی که فقط برای خواندن اس��ت، 
کمی ساده تر کنید. زمان مطالعه می تواند درست قبل از خواب ، درست 
بع��د از انجام تکالیف یا هر زمان که برای برنامه های ش��لوغ خانواده تان 
بهترین اس��ت باش��د. این زمان می تواند برای خواندن با صدای بلند با 

کودک یا خواندن مستقل مورد استفاده قرار گیرد.
۶. کتاب را به زندگی بیاورید

پیدا ک��ردن ارتباطات زندگی واقعی با کتاب هایی که بچه های ش��ما 
می خوانند، لذت تجربه خواندن را گس��ترش می دهند. آیا بچه های شما 
ی��ک کتاب در م��ورد زندگی در مزرع��ه را تازه تمام کرده ان��د؟ آنها را 
ب��ه بازدی��د از یک مزرعه محل��ی ببرید و بگذارید آنچ��ه خواندند را در 
زندگی واقعی نیز تجربه کنند. خواندن یک کتاب درباره سیاره ها و فضا 
می تواند منجر به سفر به مرکز نجوم شود. برای یک سفر به یاد ماندنی، 
به س��فر خانوادگی خارج از کش��ور بروید، مانند بازدید از لندن پس از 

اتمام سری هری پاتر.
۷. کتاب را در دسترس داشته باشید

یک کتابخانه عالی در منطقه خود پیدا کنید تا فرزندان تان را به آنجا 
ببرید و اجازه دهید س��حر و ج��ادو از امکان بی حد و مرز را تجربه کنند. 
کارت کتابخان��ه برای ش��ان بگیرید و آنها را تش��ویق کنید که مالکیت 

ماجراجویی خواندن را خود به دست بگیرند.
مجموع��ه ای کوچ��ک از کت��اب را در خان��ه خ��ود درس��ت کنید تا 

بچه های تان همیشه کتاب در دسترس داشته باشند. از یک کتابفروشی 
بازدید کنید، آنالین جس��ت وجو کرده یا برای اش��تراک ماهانه ثبت نام 
کنید. دس��تیابی به کتاب های جدید به صورت منظم، کتاب خواندن را 

هیجان انگیز و سرگرم کننده نگه می دارد.
۸. یک باشگاه کتابخوانی راه بیندازید

داشتن افراد دیگر به شما کمک می کند انگیزه برای خواندن بیشتر و 
کش��ف کتاب های جدید داشته باشید. بچه های خود را تشویق کنید تا 
یک باش��گاه کتاب، با همس��االن خود یا با شما، شروع کنند. یک کتاب 
انتخ��اب کنی��د که همه از آن لذت ببرند و مهلت��ی برای دور هم جمع 
شدن و صحبت درباره  آن تعیین کند. مهلت مقرر ملموس انگیزه زیادی 

برای ادامه در مسیر و به صورت منظم خواندن به شما می دهد.
کالم آخر

پرورش عش��ق برای خواندن در کودکان یکی از بزرگ ترین هدایایی 
اس��ت که می توانید به آنها بدهید. خواندن کتاب می تواند آنها را به هر 
جا که می توانند تصور کنند ببرد. مزایایی که برای آنها در کوتاه مدت و 

درازمدت فراهم می کند بی شمار است.
از این نکات اس��تفاده کنید تا به طور فعال کتاب خواندن را تش��ویق 

کرده تا به یک فعالیت لذت بخش در زندگی آنها تبدیل شود.
Lifehack/ucan :منبع

چرا کتاب خواندن برای کودکان اهمیت دارد و از کجا باید شروع کنیم؟
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چالش های پیرامون استارت آپ های تازه

ش��روع اس��تارت آپ تازه در هر نقطه از جهان همراه با مشکالتی اس��ت. این امر برای تمام کارآفرینان 
زمان های س��ختی را ایجاد می کند. اگر ش��ما آمادگی الزم برای مدیریت کسب و کار را نداشته باشید، با 

مشکالت بسیار زیادی در زمینه مدیریت چنین چالش هایی مواجه خواهید شد. 
اغلب کارآفرینان برای شروع کسب و کار تازه سرمایه، زمان و انرژی قابل توجهی را اختصاص می دهند 
بنابراین مواجهه با مش��کالت این حوزه بدون آمادگی دردسرهای بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. 
اگر شما نیز در حوزه کارآفرینی عالقه مند به شروع کسب و کار تازه هستید، آشنایی با برخی از مهم ترین 
چالش ه��ای این حوزه آمادگی تان را افزای��ش خواهد داد. در ادامه برخی از مهم ترین چالش های پیرامون 

استارت آپ های تازه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
چالش جذب سرمایه : بسیاری از کارآفرینان برای شروع کسب و کار هیچ محاسبه ای پیرامون سرمایه 
موردنیازشان انجام نمی دهند. نتیجه این امر مواجهه با بحران های مالی گسترده پس از شروع کسب و کار 
اس��ت. شما از همان ابتدای تالش برای ساماندهی استارت آپ باید نسبت به برآورد هزینه ها اقدام نمایید. 

در غیر این صورت برآورد هزینه در فرآیند توسعه کسب و کار بسیار دشوار خواهد بود. 
استفاده از تجربه سایر برندها در زمینه محاسبه هزینه های کسب و کار امری ضروری محسوب می شود. 

اگر شما در این زمینه تجربه ای ندارید، همکاری با یک حسابدار حرفه ای گزینه منطقی خواهد بود. 
مدیریت هزینه های جاری: هزینه های جاری کس��ب و کار همیشه نقش مهمی در توسعه آن دارد. شما 
باید براس��اس بودجه در دس��ترس تان برای توسعه اس��تارت آپ ایجاد هزینه نمایید. در غیر این صورت با 
مش��کالت بسیار زیادی در زمینه مدیریت اس��تارت آپ مواجه خواهید شد. بررسی بودجه در دسترس در 
صورت همکاری با سرمایه گذارها نیاز به ایجاد ارتباط نزدیک دارد بنابراین شما پیش از شروع به فعالیت 

در حوزه کسب و کار باید جلسه ای مشترک با اعضای تیم مدیریتی و سرمایه گذارها ترتیب دهید. 
اگر کسب و کار شما به دنبال کسب سرمایه بیشتر است، باید دلیل نیاز به سرمایه بیشتر و مزیت های 
آن را به تیم س��رمایه گذاری توضیح دهید. در غیر این صورت نتیجه مناس��بی در انتظار شما نخواهد بود. 
امروزه اغلب سرمایه گذارها برای ارائه سرمایه های بیشتر نیاز به دالیل مشخص و برنامه های دقیق از سوی 

کارآفرینان دارند بنابراین شما باید مهارت تان در زمینه ارائه برنامه های دقیق را تقویت نمایید. 
تعیین محدوده ارسال سفارشات: برخی از کسب و کارها برای ارسال سفارشات برای مشتریان اقدام به 
راه اندازی بخش ویژه ای در کس��ب و کارش��ان می کنند. این نکته با توجه به وضعیت کسب و کارهای تازه 
تاسیس دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر شما در عرصه کسب و کار تازه تاسیس محسوب می شوید، 
ایجاد بخش تحویل سفارش��ات گزینه مناسبی نخواهد بود. راهکار مناسب برای شما همکاری با برخی از 
ش��رکت های تخصصی در زمینه ارسال بسته های مرس��والت است. مزیت اصلی این شیوه امکان مدیریت 

ساده تر وضعیت کسب و کار خواهد بود. 
مش��کالت مربوط به کارمندان: رسیدگی به مشکالت کارمندان بخش مهمی از مدیریت کسب و کار را 
ش��امل می شود. امروزه بسیاری از شرکت های تازه تاس��یس با بروز کوچک ترین بحرانی توانایی مدیریت 
س��ازمانی را از دست می دهند. اگر ش��ما عالقه مند به مدیریت کسب و کار به صورت پایدار هستید، باید 
نس��بت به ایجاد ارتباط مناس��ب ب��ا کارمندان اقدام نمایی��د. در غیر این صورت فرآیند مدیریت کس��ب 
و کارتان با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه خواهد ش��د. مدیران هر ش��رکت در صورت تعامل نزدیک با 

کارمندان توانایی بسیار بیشتری برای حل و فصل مشکالت آنها خواهند داشت. 
noobpreneur.com :منبع

بازاریابی پیامکی در عصر دیجیتال

بازاریابی پیامکی در طول دهه های متمادی یکی از گزینه های جذاب برای برندها محسوب می شد. این الگو در سال های 
اخیر با توجه به ظهور شبکه های اجتماعی و عالقه برندها برای بازاریابی در فضای اینترنت مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
ادعای اصلی ما در این مقاله امکان کسب موفقیت بازاریابی و توسعه کسب و کار با استفاده از بازاریابی پیامکی به صورت 
درست است، با این حساب چنین الگویی از بازاریابی هنوز هم تاثیرگذاری خاص خود را دارد. در ادامه برخی از نکات مهم 
پیرامون کاربست الگوی بازاریابی پیامکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  چگونه از بازاریابی پیامکی استفاده کنیم؟ امروزه 
تعداد افراد دارای گوش��ی همراه با ش��دت افزایش پیدا کرده است بنابراین ارسال پیامک برای آنها ساده خواهد بود. شاید 
۲۰ س��ال پیش هنوز اس��تفاده از گوشی همراه در بسیاری از کشورها رایج نشده بود. همین امر بازاریابی پیامکی را همراه 
با مش��کالت زیادی می س��اخت. اکنون دسترسی مردم به گوشی همراه بیشتر شده است، اما به موازات این امر گزینه های 
بازاریابی رقیب نیز ظهور کرده است.  محتوای جذاب برای بازاریابی همچنان اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به محتوای جذاب و تعاملی دارند. اگر شما عالقه  مند به بازاریابی پیامکی در دوران 

کنونی هستید، باید به نکات ذیل توجه نمایید:
• ارسال پیشنهادهای جذاب و منحصر به فرد برای مشتریان همیشه امکان جلب نظر مخاطب هدف را دارد. 

• اطالع رسانی در مورد رویدادهای مهم و برگزاری همایش ها توجه شمار باالیی از کاربران را جلب خواهد کرد.
• پیگیری وضعیت مشتریان پس از خرید در قالب ارسال پیامک بیانگر اهمیت تجربه خریداران از سوی برند شما خواهد بود. 

• استفاده از ترندهای داغ در زمینه بازاریابی پیامکی نقش مهمی در بهبود رابطه با مخاطب هدف دارد.
اغلب افراد در طول روز تعداد قابل توجهی ایمیل و پیامک با عنوان اس��پم دریافت می کنند. مفهوم اس��پم به پیام های 
تبلیغات یا غیرضروری برای کاربران اشاره دارد.  اگر شما مایل به پرهیز از تلقی پیامک های برندتان به عنوان اسپم هستید، 
باید برنامه مشخصی برای افزایش کیفیت پیام های تان داشته باشید. این امر از سوی اغلب برندها به خوبی مورد توجه قرار 
نمی گیرد. درست به همین خاطر مواجهه با شمار باالیی از محتوای آزاردهنده برای مخاطب هدف بدل به امری طبیعی 

در میان کاربران شده است. 
اطالع رسانی نکات مهم به مخاطب هدف یکی از مهم ترین کاربردهای بازاریابی پیامکی است. این امر نیازمند دسترسی 
شما به اطالعات دست اول و سپس تبدیل آن به متن های جذاب برای مخاطب هدف است. نکته جالب در این میان امکان 
افزودن لینک جانبی به پیامک هاست. این امر امکان انتقال مخاطب هدف به سایت رسمی و افزایش ترافیک آن را در پی 
دارد. ام��روزه اغل��ب الگوهای بازاریابی بر روی محتوای بصری تاکی��د دارد. بازاریابی پیامکی در این میان همچنان بر روی 
اهمیت محتوای متنی استوار است بنابراین شاید شما نیاز به روز رسانی توانایی تان در زمینه تولید محتوای بازاریابی متنی 

داشته باشید. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تبلیغـاتخالق

هم��ه ما با این توصیه تکراری مواجه ش��ده ایم که برای موفقیت و 
انجام درست کارها باید از یک تقویم استفاده کرد، با این حال آیا نحوه 
استفاده از این ابزار کاربردی توسط افراد مختلف با حرفه ای ها یکسان 
است؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی بوده و در این مقاله قصد 
بررس��ی مواردی را داریم که جزو عادت های همیشگی حرفه ای ها در 

هنگام استفاده از تقویم است.
1-به زمانی کمتر فکر کرده و از یادآورها استفاده کنید 

از همین ام��روز اقدامات روزمره خود را مورد بررس��ی قرار دهید. 
هدف از این اقدام، پیدا کردن میزان زمانی است که صرف هر یک از 
آنها می  کنید، با این حال آیا این امر بیانگر نهایت تالش ش��ما است؟ 
درواقع به صورت متوس��ط افراد بی��ش از ۷۰ درصد اقدامات روزمره 
خود را می توانند بدون ش��کل خاصی در مدت زمانی به مراتب کمتر 
انجام دهند. در این راستا ضروری است که به دنبال نصف زمان انجام 
هر اقدامی باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا شما در هنگام انجام 
یک فعالیت، تمامی تمرکز خود را بر روی آن گذاشته و دیگر درگیر 
مواردی جانبی نش��وید. درواقع اقدام اولی��ه حرفه ای ها در مواجهه با 
تقویم این اس��ت که تالش می کنند تا براساس حجم کار خود، زمان 
انجام فعالیت ها را کاهش دهند. این امر باعث خواهد ش��د تا هر روز، 
زمانی بیشتر را داشته باشید که می توان از آن برای اقدامات مفیدی 

نظی��ر ورزش و مطالع��ه اس��تفاده کرد. 
بدون ش��ک برای رسیدن به موفقیت در 
هر کاری، چنی��ن اقدامی کامال ضروری 
خواه��د بود. در کنار ای��ن موضوع توجه 
داش��ته باش��ید که همواره این احتمال 
وجود دارد که افراد از زمان غافل ش��وند. 
به همین خاطر ش��ما باید از یادآورهایی 
اس��تفاده کنید تا همه چیز مطابق زمان 
تعیین ش��ده انجام گیرد. در این راس��تا 
خوش��بختانه ب��ا پیش��رفت تکنولوژی، 
اپلیکیشن ها عرضه شده است که چنین 
امکاناتی را ارائه می دهن��د. درواقع بهتر 
است که به جای تقویم های چاپی، از این 

نمونه های جدید استفاده نمایید.
۲-تقویم خود را با دیگران به اشتراک 

بگذارید 
مزی��ت اصلی این اق��دام، آگاهی پیدا 
کردن س��ایر افراد از برنامه ش��ما است. 
در ای��ن رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
چنین اقدامی برای تمامی افراد اهمیتی 
نداش��ته و ضرورت��ی در این رابطه وجود 
ن��دارد،. ب��ا این ح��ال در رابط��ه با تیم 
ش��رکت و افراد خان��واده، کامال ضروری 
خواه��د بود. این امر باعث می ش��ود تا با 
مشکالت به مراتب کمتری مواجه شده 
و قدرت درک متقابل ش��کل گیرد. برای 
مثال یک مدیر می توان��د با آگاهی پیدا 
ک��ردن از برنامه هفتگی کارمندان خود، 

برنامه ریزی بهتری را داش��ته باش��د که تا حد امکان تداخلی صورت 
نگیرد. در کنار این موضوع فراموش نکنید که ش��ما می توانید در هر 
مرحله، از مشاوره استفاده نمایید. درواقع عملکرد ضعیف بسیاری از 
افراد در زمینه برنامه ریزی، ناش��ی از مشکالتی است که تا زمانی که 
آنها برطرف نش��ود، تمامی تالش ها با نتیجه الزم همراه نخواهد بود. 
در این راس��تا توصیه می شود که از توصیه های یک روان پزشک و یا 
ف��ردی حرفه ای در زمینه برنامه ریزی، اس��تفاده نمایید. در کنار این 
موضوع فراموش نکنید که در تقویم و برنامه روزانه شما، باید فواصل 
مشخصی برای استراحت های کوتاه وجود داشته باشد. مزیت این امر 
را می توان با مثال کوهنوردی عنوان کرد. در این زمینه اگر بخواهید 
صعودی را انجام دهید، نمی توان انتظار داش��ت که یک پیمایش سه 
ساعته را داشته باشید و پس از آن استراحتی طوالنی کنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا با سختی بسیاری مواجه شده و پس از گذشتن 
از س��اعت اول، راندمان شما با کاهشی شدید مواجه شود. این امر در 
حالی اس��ت که اگر به اس��تانداردهای کلی گوش دهید، بدون شک 
بدون احس��اس خس��تگی بیش از حد که مانع از ادامه حرکت شما 
می ش��ود، می توانید حتی تا پایان روز، به صعود خود ادامه دهید. در 
این راستا توصیه شده است که به ازای هر ۲۵ دقیقه فعالیت، ۵ الی 
1۰ دقیقه استراحت را داشته باشید. با این حال این امر بیشتر متوجه 
اقدامات اداری بوده و در زمینه هایی که فش��ار بیشتری را به فرد وارد 
می کند، بهتر اس��ت که به زمانی کمتر فک��ر نمایید. با این حال این 
امر نیز طبیعی اس��ت که افراد پس از مدتی به شرایط عادت کرده و 

ممکن است آستانه تحمل شما افزایش پیدا کند. این مسئله خصوصا 
در رابطه با جوانان بسیار رایج است. در این راستا فراموش نکنید که 
فشار ناشی از تمامی فعالیت ها یکسان نیست. برای مثال ممکن است 
شما با یک ساعت تایپ نیز ابدا احساس خستگی نداشته باشید با این 
حال فعالیت دیگری باعث شود که در همان 1۵ دقیقه ابتدایی، نیاز 
به استراحت وجود داشته باشد. این امر از جمله مواردی است که شما 

باید آنها را با توجه به کار و وظایفی که دارید، پیدا کنید. 
۳-بررسی تقویم های قدیمی 

ش��ما چه اقدام��ی را در رابطه ب��ا تقویم های قدیم��ی خود انجام 
می دهی��د؟ آیا اقدام به پاره کردن و یا ح��ذف آنها می کنید؟ در این 
رابطه توصیه می شود که موارد قدیمی را با موارد جدید مقایسه کرده 
و اطمینان پیدا کنید که روند رو به رش��دی را دارید. این امر بس��یار 
مهم بوده و ضامن موفقیت های آتی شما است. همچنین برنامه های 
قدیمی باعث خواهد شد تا در صورت نیاز به بررسی مجدد شما سریعا 
بتوانید به اطالعات موردنیاز خود دست پیدا کنید. در این راستا شما 
می توانید اطالعاتی را به هر یک از روزها اضافه کنید تا کار بررس��ی 

مجدد شما به مراتب ساده تر شود. 
در نهایت توجه داشته باشید که با توجه به سرعت بسیار باالی رشد 
تکنولوژی؛، همواره ترنده��ای جدیدی در حوزه های مختلف معرفی 
می شود که شامل تقویم ها نیز می شود. به همین خاطر توجه به آنها 

می تواند یک مزیت بزرگ باشد. 
canva.com :منبع
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