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فرصت امروز: اصالح بازار سرمایه چه وقت به پایان می رسد؟ 
این سوالی است که این روزها بسیاری از فعاالن بازار سهام 

از یکدیگ�ر می پرس�ند و به تابل�وی معامالت تاالر 
شیشه ای چشم می دوزند تا ببینند آیا نشانه هایی...

چه زمانی روند اصالحی بازار سرمایه به پایان می رسد؟

بیم و امید بورس

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

اقتصاد ایران بیشتر از استراتژی توسعه صنعتی به استراتژی خروج از بحران نیاز دارد

 از توسعه اقتصادی
تا استراتژی صنعتی

فرصت امروز: چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی روز یکشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و از کندوکاو 
وضعیت کنونی اقتصاد ایران تا چگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در آن بحث و بررسی شد. ازجمله بحث هایی که در این 
نشست مطرح شد، نیاز اقتصاد ایران به استراتژی خروج از بحران بود، چنانچه به گفته مسعود نیلی، شرایط امروز با دهه ۸۰ و ۹۰ 
متفاوت اس��ت و در ش��رایط حاضر شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان با مقتضیات اقتصاد ایران همخوانی نداشته باشد؛ 
بلکه می طلبد که استراتژی خروج از بحران تدوین شود. به اعتقاد او، بخش خصوصی معتمدترین بخش برای تدوین این استراتژی و 
همچنین استراتژی توسعه صنعتی است. چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کمیسیون صنایع اتاق ایران...

 موسسه »ریستاد انرژی« از شدت انتشار کربن
در صنعت نفت و گاز جهان گزارش می دهد

غول های سبز و سیاه صنعت نفت
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پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد

موانع پیمان های پولی در ایران

معرفی کتاب ماشین محتوا نوشته  دن نوریس
حرکات دست چطور باعث سخنرانی تأثیرگذار و موفق می شود؟

هنر جذاب سازی کمبودها 
مدیریت روابط عمومی در دوران کرونا

مدیریت فالوورهای برند در اینستاگرام
رونمایی اوبر ایت از تبلیغات درون برنامه ای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک در ازای غیرفعال 
 کردن اکانت ها به کاربران

پول می دهد

یادداشت
تحوالت نرخ سود و 

معضل سیاست گذاری 
پولی در ایران

در تاریخ عل��م اقتصاد مدرن، 
ن��رخ س��ود و جای��گاه آن در 
پررنگی  نقش  سیاس��ت گذاری 
داشته اس��ت. در ایران نیز نرخ 
س��ود و تح��والت آن یک��ی از 
موضوع��ات پرچال��ش در تمام 
ادوار به ویژه بعد از انقالب بوده 
است که عالوه بر تحلیل تئوریک 
اقتصادی، توج��ه به مالحظات 
شرعی نیز در مورد آن بااهمیت 
بوده اس��ت و متأث��ر از ناترازی 
گسترده نظام بانکی و تجربه نرخ 
س��ودهای حقیقی بسیار باال در 
سال های دهه ۱۳۹۰ و باالخص 
از ۱۳۹۳ ب��ه بعد، توجه به نرخ 
س��ود و لزوم توجه پررنگ تر به 
آن در سیاس��ت گذاری پول��ی 
اهمی��ت یافت. گرچ��ه تاکنون 
سیاس��ت گذاری پولی در ایران 
عمدتا متمرکز بر کنترل رش��د 
کل های پولی بوده که در مقاطع 
مختل��ف به ش��کل تعیین عدد 
هدف برای رشد نقدینگی یا به 
شکل تالش برای محدودکردن 
رشد پایه پولی خود را منعکس 
کرده اس��ت، اما این بدان معنا 
نیس��ت ک��ه بانک مرک��زی در 
سیاست گذاری خود به تحوالت 

نرخ سود بی توجه بوده است. 
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مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت بیمه پاسارگاد با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، 
به منظور افزایش س��رمایه از محل س��ود انباشته و اندوخته س��رمایه ای به  صورت آنالین 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه پاسارگاد، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت 
به منظور افزایش س��رمایه با حضور بیش از ۹۱ درصد س��هامداران روز یکشنبه شانزدهم 
ش��هریورماه برگزار شد و با توجه به صدور مجوز توس��ط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و س��ازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش س��رمایه ۳۰۰ درصدی از دو محل س��ود 

انباشته و اندوخته سرمایه ای مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.

در ابتدای مراس��م، با توجه به حضور اکثریت س��هامداران، هیأت رئیسه مجمع انتخاب 
شد و رئیس مجمع ضمن خیر مقدم به سهامداران محترم، رسمیت جلسه را اعالم کرد.

براس��اس این گزارش، در این مجمع که به ریاس��ت آقای دکتر مجید قاس��می رئیس 
هیأت مدیره این ش��رکت برگزار ش��د؛ آقایان علی اکبر امین تفرش��ی و عباس کفافی به 
عن��وان ناظ��ر و خانم دکتر نعیمیان به عنوان منش��ی جلس��ه، وی را در برگزاری مجمع 
همراه��ی کردند و همچنین نمایندگان بازرس قانونی و بیمه مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران به صورت حضوری و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به صورت برخط در جلس��ه 
حضور داش��تند، در این جلسه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 5,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال 

به 2۰,4۱2,۰۰۰ میلیون ریال از محل س��ود انباشته و اندوخته سرمایه ای طی دو مرحله 
مورد تصویب قرار گرفت.

بنابر ای��ن گزارش، »بپاس« به منظور حفظ جای��گاه و توانگری مالی، افزایش ظرفیت 
ش��رکت برای قبول ریس��ک، گس��ترش فعالیت های بیمه اتکایی، این شرکت توانست با 
تصویب افزایش س��رمایه مرحله اول از مبلغ 5,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰,2۰6,۰۰۰ 
میلیون ریال )به میزان 5,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال ، معادل ۱۰۰ درصد س��رمایه کنونی( 
از محل س��ود انباش��ته و اندوخته س��رمایه ای و اعطای اختیار به هیأت مدیره شرکت به 
منظور اجرایی نمودن مرحله دوم افزایش س��رمایه از مبلغ ۱۰,2۰6,۰۰۰ میلیون ریال به 

2۰,4۱2,۰۰۰ میلی��ون ریال )به می��زان ۱۰,2۰6,۰۰۰ میلیون ریال، معادل 2۰۰ درصد 
سرمایه کنونی( از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای را در مجمع عمومی فوق العاده 

به تصویب رساند.
گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد با توجه به ابالغیه شماره 
۰5۰/44۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱2/26 س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در محل شرکت 
بیمه پاسارگاد برگزار شد و امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به 

پایگاه اطالع رسانی شرکت فراهم شد.

بان��ک  پاس��ارگاد در دوران ش��یوع ویروس کرون��ا، گام های مؤثری در راس��تای بهبود 
وضعیت اقتصادی هم میهنان برداشته  است.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک در اوایل شیوع ویروس کرونا، با توجه 
به بروز مش��کالت اقتصادی برای برخی از هم میهنان، همکاری خوبی با فعاالن اقتصادی 
به ویژه صاحبان کس��ب و کارهای کوچک، در زمینه بازپرداخت تسهیالت دریافتی انجام 
داد. این مس��اعدت از طریق اعطای مهلت س��ه ماهه و یا ع��دم دریافت جرایم متعلقه به 

مش��مولین طرح انج��ام گرفت. بانک  پاس��ارگاد همچنین در ماه های تیر و خرداد س��ال 
جاری، مطابق با مصوبه س��تاد مل��ی مقابله با کرونا، پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت ۱۰ 
میلیون ریالی را به افرادی که از طریق حساب خود در این بانک، یارانه دریافت می کنند، 
در دس��تور کار ق��رار داد که طی آن در 4 مرحله، در مجم��وع مبلغ ۱,۱66,۳4۰ میلیون 
ریال به تعداد ۱۱6 هزار و 6۳4 خانوار تس��هیالت پرداخت کرد. براس��اس این خبر، بانک 
 پاس��ارگاد در گام بعدی، با هدف کمک و حفظ اش��تغال افراد، به یاری صاحبان کسب و 

کارهای آس��یب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا که توسط نهادهای نظارتی شناسایی و 
معرفی شدند، شتافت. در این راستا در مجموع، بالغ بر ۱,75۰ میلیارد ریال، در قالب یک 

هزار و ۸5۳ فقره پرونده تسهیالتی پرداخت کرد.
این بانک  در ادامه  اقدامات خود، در راستای فراهم سازی مقدمات طرح اعطای تسهیالت 
به مستاجران کم درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس 
کرونا اقدام کرده  اس��ت. گفتنی اس��ت بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 

اجتماعی خود از روزهای نخست شیوع بیماری کرونا، عالوه بر ایجاد امکانات الزم جهت 
ویزیت مجازی بیماران از طریق دس��تگاه تله  مدیس��ین در پایگاه  های تشخیص سیار، 7۰ 
دس��تگاه ترمومت��ر، ۳5۰ هزار ماس��ک N۹5 و ۱۰ هزار واحد لب��اس مخصوص بیماران 
کرونایی به دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور اهدا کرد. این بانک همچنین اعالم 
کرده  اس��ت که از هر پروژه  تحقیقاتی و تولیدی برای س��اخت واکس��ن بیماری کرونا و 

همچنین تولید دارو برای این بیماری، حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

اقدامات بانک  پاسارگاد جهت بهبود شرایط اقتصادی هم میهنان در دوران شیوع ویروس کرونا 

تحوالت نرخ سود و معضل سیاست گذاری پولی در ایران
ادامه از همین صفحه

موضوع صرفا این بوده اس��ت که آیا نرخ سود هدف میانی سیاست پولی باشد 
یا کنترل رشد کل های پولی بیشتر مورد توجه قرار گیرد که به طور غالب دومی 
بوده است. اکنون و متأثر از تجربه جهانی و دشواری های اقتصاد کالن که تحوالت 
نرخ سود در یک دهه اخیر ایجاد کرده است، فشاری بر سیاست گذاری پولی وارد 
ش��ده است که نقش محوری به نرخ س��ود به عنوان هدف میانی سیاست گذاری 
پولی بدهد. همین موضوع س��بب ش��ده اس��ت چارچوب سیاس��ت گذاری پولی 
متع��ارف و متداول در دنیا م��ورد توجه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
قرار گیرد. گرچه پیاده س��ازی این چارچوب متداول سیاست گذاری پولی به طور 
طبیعی دش��وار اس��ت و در کشوری با مش��کالت قابل توجه نظام بانکی و فشار 
تحریم ها پیاده کردن آن به ش��دت با دش��واری همراه اس��ت، اما بانک مرکزی 
بس��ترهای قانونی، س��خت افزاری و نرم افزاری الزم برای آن در همراهی با سایر 

ارکان نظام تصمیم گیری کشور را فراهم ساخته و آن را اجرایی ساخته است.
درس��ت در ش��رایطی که بانک مرک��زی در حال تکمیل مراحل آماده س��ازی 
این چارچوب نوین سیاس��ت گذاری پولی بوده اس��ت، اقتصاد کش��ور در معرض 
دش��واری های بزرگی قرار گرفته اس��ت که تحریم های بی  سابقه و کسری بودجه 
ش��دید دولت و وقوع کرونا و به عنوان نمونه ادغام تعداد زیادی بانک و موسس��ه 
اعتباری و اقداماتی برای اصالح مش��کالت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری 
بااهمیت ترین آنها بوده است. در نتیجه، پیاده کردن این چارچوب سیاست گذاری 
به سرعت میسر نبوده است، اما مستقل از اینکه بانک مرکزی با چه سرعتی قادر 
به پیاده س��ازی و اس��تقرار کامل این چارچوب نوین سیاست گذاری پولی شود، 
مباحث��ه ای داغ از نظر تئوریک راجع به نرخ س��ود وجود دارد که س��بب تردید 
بانک مرکزی در س��رعت اج��رای این چارچوب نوین می ش��ود. به طور معمول، 
طیفی از اقتصاددانان و به ویژه آنان که از نظر پیش داوری های ذهنی به کارکرد 
نظام بازار گرایش بیشتری دارند، پیشنهادشان آن است که باید در شرایط تورم 
شدیدی که اقتصاد ایران با آن روبه رو است، نرخ سود به شدت افزایش داده شود 
و پس از آنکه تورم به شدت کاهش یافت، ثبات حاصله در اقتصاد کالن می تواند 
به تدریج رش��د اقتص��ادی پایدار ایجاد کند. در مقابل، طیف��ی از اقتصاددانان با 

پیش داوری ه��ای در جهت مقابل نه تنها توصیه افزایش نرخ س��ود را نمی کنند 
بلکه برای کاهش مش��کالت اقتص��اد کالن کاهش آن را توصی��ه می نمایند، اما 
مس��تقل از پیش داوری های ذهنی اقتصاددانان، خ��ود علم اقتصاد کالن موجود 
برای ش��رایطی شبیه به آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه آماده و آسانی 
در اختی��ار قرار نمی دهد. عالوه بر اینکه اقتصاد ایران همچنان از ناحیه تحریم ها 
با ش��وک منفی عرضه روبرو است که از طریق محدود کردن توان خرید دولت و 
مصرف کنندگان و همچنین عدم اطمینان منجر به کاهش مخارج سرمایه گذاری 
ش��وک تقاضا نیز به آن اضافه می کند، با مش��کالت نظ��ام بانکی و عدم انعطاف 
نهاد تصمیم گیری سیاس��ت های پولی نیز روبرو اس��ت و کرونا نیز به عنوان یک 
ش��وک تشدید رکود به دشواری افزوده اس��ت. به طور معمول، در روبرو شدن با 
ش��وک منفی عرضه توصیه به افزایش نرخ س��ود نمی شود. شیوع کرونا سبب در 
پیش گرفتن سیاس��ت پولی انبس��اطی یا کاهش نرخ س��ود در دنیا شده است. 
ناترازی نظام بانکی س��بب ش��ده است افزایش نرخ سود سیاس��تی نباشد که با 
قاطعیت و بدون دغدغه پیش��نهاد ش��ود. لذا، قبل از اینکه اساس��ا بانک مرکزی 
بخواهد از چارچوب نوین سیاس��ت گذاری پولی خود اس��تفاده نماید، با معضلی 
تئوریک روبرو است که سیاست بهینه مرتبط با نرخ سود را به شدت دچار ابهام 
می نماید که مس��ئولیت عواقب آن برعهده سیاست گذار پولی است، در حالی که 
ما صاحبنظران نهایتا اگر توصیه ما هم اجرا ش��د و نتیجه مطلوب به بار نیاورد، 

ادعا خواهیم کرد که آنطور که مدنظر ما بوده است، اجرا نشده است.
اما جدا از این دش��واری تئوریک، الزم است نگاهی به تحوالت اقتصاد کالن و 
همچنین تحوالت نرخ س��ود انداخته شود تا دشواری سیاست گذاری و همچنین 
موثر بودن اقدامات سیاس��ت گذاری روشن ش��ود. می دانیم که تعیین نرخ سود 
س��پرده ها و نرخ س��ود تسهیالت در اختیار ش��ورای پول و اعتبار است که بانک 
مرکزی سهم بسیار اندکی در آرای آن دارد و انعطاف پذیری این نرخ سودها برای 
کارآمد بودن سیاس��ت گذاری پولی و مکانیزم انتقال اثر سیاس��ت پولی ضروری 
اس��ت. نرخ س��ود سپرده ها و تسهیالت مصوب ش��ورای پول و اعتبار در دو سال 
گذشته هیچ تغییری نکرده است، اما بانک ها و موسسات اعتباری نرخ های مصوب 
را رعایت نمی کرده اند و به ویژه با پرداخت نرخ س��ودهای باال برای س��پرده ها و 

توس��ل به اضافه برداشت برای حل مشکل خود، به حجم دشواری بانک مرکزی 
می افزوده اند. لذا، بانک مرکزی تالش داش��ته است تا بدون ایجاد تنش در نظام 
بانکی، بانک ها را به رعایت نرخ های مصوب وادارد. همین موضوع س��بب ش��د به 
تدریج نرخ س��ود سپرده ها دچار کاهش ش��ود که البته کاهش انتظارات تورمی 
تا اواخر س��ال ۱۳۹۸ نیز در این موضوع نقش داش��ت. از آنجا که نرخ های سود 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول برای محاس��به مالیات 
توسط س��ازمان امور مالیاتی مورد اس��تفاده قرار می گرفت، بانک ها و موسسات 
اعتب��اری برای پرهیز از پرداخت مالیات س��نگین به تدری��ج تمایل پیدا کردند 
که نرخ س��ودهای سپرده ها را کاهش داده و به نرخ مصوب برسانند. گرچه بانک 
مرک��زی ضمن آنکه مبتنی بر نظریه اقتصادی جنگ قیمتی نرخ س��ود و نتیجه 
آن در ناترازی بانک ها را نمی پس��ندید اما نرخ های سود پایین سپرده در شرایط 
تورمی را هم نمی پسندید، اما آنچه در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ در 
مورد س��ود س��پرده ها روی داد، نتیجه اجتناب ناپذیری تبعیت بانک ها از مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار بود، بدون آنکه بان��ک مرکزی هیچ تصمیمی برای کاهش 
نرخ سود سپرده ها اتخاذ کرده باشد. در واقع، پیرو این کاهش اجتناب ناپذیر بود 
که بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار درخواست افزایش نرخ سود سپرده ها و 
تعریف انواعی از سپرده های جدید و همچنین نرخ سود تسهیالت را نمود و تنها 
با بخش��ی از آن موافقت گردید. موضوع دیگر که در ارتباط با نرخ سود در پایان 
س��ال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ بسیار جلب توجه کرد و حمل بر این شد که 
بانک مرکزی نرخ سود را کاهش داده است، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی 
ب��ود، ب��ه گونه ای که از ارقام حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد به س��رعت به ارقام زیر ۱۰ 
درصد در ابتدای س��ال ۱۳۹۹ رس��ید. این کاهش نرخ س��ود بازار بین بانکی نیز 
اقدامی سیاس��تی از س��وی بانک مرکزی نبود ضمن آنکه قدرت مدیریت ذخایر 
ب��ازار بین بانکی و نرخ س��ود بازار بی��ن بانکی را به عنوان اب��زاری در چارچوب 
نوین سیاست گذاری پولی به خوبی نمایان ساخت. واقعیت آن است که متأثر از 
کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق منابع صندوق توسعه و لذا وفور ذخایر 
در ب��ازار بین بانکی، متأثر از اصالحات تدریجی نظام بانکی و جلوگیری از جنگ 
قیمت��ی آنها و تا حدی متأثر از آث��ار رکودی کرونا، به طور طبیعی عرضه ذخایر 

در بازار بین بانکی بر تقاضای آن پیشی گرفت و نرخ بازار بین بانکی را به شدت 
کاهش داد. این دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی در حال پیاده سازی 
چارچوب نوین سیاست گذاری پولی خود بود. از آنجا که در این چارچوب نوین، 
سیاست گذاری پولی متمرکز بر هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی بود 
و لذا در دس��تورالعمل چارچوب نوین سیاست گذاری پولی برای این موضوع فکر 
ش��ده ب��ود، بانک مرکزی با همان چارچوب به مقابله ب��ا این وضعیت پرداخت و 
با فعال کردن کف داالن نرخ س��ود و س��پرده گیری از بانک ها در کف داالن نرخ 
س��ود و س��پس افزایش تدریجی آن، نرخ س��ود در بازار بین بانکی را به سرعت 
تحت انقیاد درآورد و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی به طور محسوسی باالتر از 
ماه های ابتدای سال قرار گرفته است. این موضوع نشان می دهد که بانک مرکزی 
نه تنها هیچ اقدامی برای کاهش نرخ سود نکرده است که بسیاری از تحلیلگران 
برجس��ته هم به اشتباه چنین تصور کرده اند، به هیچ وجه انفعالی برخورد نکرده 
است و با فعال کردن ابزارهایی که در دستورالعمل عملیات بازار باز تدوین شده 
است، مانع پایین ماندن نرخ سود در بازار بین بانکی شده است. اما تداوم افزایش 
نرخ س��ود در بازار بین بانکی مستلزم آن است که اوال دولت اندکی هزینه باالتر 
تامین مالی از طریق عرضه و فروش اوراق را بپذیرد و ثانیا ش��ورای پول و اعتبار 
قدرت مانور بیش��تری به بانک مرکزی برای معقول نمودن نرخ سود سپرده ها و 

تسهیالت اعطا نماید. 
گرچه همچنان دعوای تئوریک راجع به ضرورت و سودمندی نرخ سود برقرار 
اس��ت و تحلیل اقتصاد کالن به هیچ وجه مهر تایید بر افزایش ش��دید نرخ سود 
برای کنترل تورم در شرایط محیطی اقتصاد کالن ایران و نوع شوک هایی که به 
آن وارد ش��ده اس��ت، نمی زند، اما تحوالت نرخ سود خارج از تصمیم گیری بانک 
مرک��زی و تالش بانک مرکزی برای مدیریت نرخ س��ود جه��ت مقابله با جهش 
تورم��ی در حدی که ش��ورای پول و اعتبار ب��ه آن اختیار داده اس��ت، انعکاس 
قدرتمند بودن چارچوب سیاس��ت گذاری پولی مبتنی بر مدیریت نرخ س��ود به 
عنوان چارچوب مناس��ب سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اینکه 
دادن انعطاف بیشتر برای اجرای کامل این چارچوب سیاست گذاری می تواند در 

دستیابی به تورم پایین پایدار در آینده بسیار امیدبخش باشد.

تصویب افزایش سرمایه 300 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران



فرص��ت امروز: انتش��ار کربن یک��ی از عوامل مه��م در آلودگی هوا و 
تغییرات مخرب زیس��ت محیطی اس��ت و تالش برای مقابله با انتش��ار 
کربن به عنوان یک اصل مهم زیس��ت محیطی در سال های اخیر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. به همین دلیل، مطالعات زیادی در مورد میزان 

انتشار کربن در هر بخش از اقتصاد انجام شده است. 
در این راس��تا، »مرکز مطالعاتی ریس��تاد انرژی« به تازگی گزارش��ی 
در مورد میزان دی اکس��یدکربن منتشرش��ده در فعالیت های باالدستی 
صنعت نفت و گاز طبیعی در ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده نفت دنیا ارائه 
داد. این س��ومین سالی است که »ریس��تاد انرژی« درباره میزان انتشار 
کربن در صنعت نفت و گاز گزارش می دهد و در گزارش نخست که در 
س��ال 2۰۱۸ منتشر شده بود، آمریکا به عنوان کشوری که آالینده ترین 
و به تعبیری، سیاه ترین صنعت نفت و گاز جهان را دارد، معرفی شد. در 
آن س��ال در نتیجه فعالیت های باالدس��تی صنعت نفت و گاز در آمریکا 
۱۳۳ میلیون تن گاز دی اکس��یدکربن منتشر ش��د و کشورهای روسیه 
و کان��ادا به ترتیب با انتش��ار ۱۱6 میلیون ت��ن و ۱۱4 میلیون تن گاز 

دی اکسیدکربن در جایگاه دوم و سوم جهان قرار گرفتند.
کانادا آالینده ترین صنعت نفت دنیا را دارد

»موسس��ه مطالعاتی ریس��تاد انرژی« در بخ��ش ابتدایی این گزارش 
ب��ا تش��ریح دلیل انجام این مطالعه و اهمیت توجه به مس��ائل زیس��ت 
محیطی در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی نوشت: »هدف اصلی 
این گزارش، مطالعه میزان کربن منتشرش��ده از فعالیت های باالدستی 
صنعت نف��ت و میزان تمرکز کش��ورها در به کارگی��ری تکنولوژی های 
کم آالینده بود. بررس��ی های ما نشان داده است تولید نفت شیل از نفت 
خاورمیانه آالینده تر است و برای اینکه در مقابل این آلودگی ایستادگی 
ش��ود باید از تکنولوژی های جدید استفاده ش��ود. البته آمریکا توانسته 
اس��ت میزان انتش��ار کربن به ازای هر بش��که نفت تولیدی را کم کند 
ولی باز هم باید س��رمایه گذاری های بیشتری انجام شود که در وضعیت 

قیمتی کنونی این سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.«
این موسسه برای مقایسه کشورها از واحدی به نام شدت انتشار کربن 
اس��تفاده کرده است. ش��دت انتش��ار کربن به معنای میزان انتشار گاز 
دی اکس��یدکربن به ازای هر بش��که نفت یا گاز تولیدی در کشور است. 
کش��ورهایی مانند ای��ران که هم صنعت نفت دارن��د و هم گاز، مجموع 
تولید آنها در نظر گرفته ش��ده، ولی کش��ورهایی مانند عراق که صنعت 

گاز طبیعی ندارند، تنها تولید نفت در آنها معیار سنجش است.
»موسس��ه ریستاد انرژی« با اش��اره به این مطلب که در سال 2۰۱۸ 
آمریکا بیش��ترین میزان انتش��ار آلودگی به ازای هر بشکه نفت تولیدی 
در دنیا را داش��ته، نوش��ت: »در س��ال جاری وضعیت کمی تغییر کرده 
اس��ت. آمارهای سال گذش��ته نش��ان داد کانادا باالترین شدت انتشار 
دی اکس��یدکربن به ازای هر بش��که نفت تولی��دی را دارد، در حالی که 
کشور نفت خیز نروژ در رده کشورهایی قرار می گیرد که کمترین انتشار 

کربن را به خود اختصاص داده است.«
ش��دت انتش��ار کربن در ازای تولید هر بش��که نفت در کش��ور کانادا 
برابر با ۳۹ کیلوگرم اس��ت که س��ه تا پنج برابر متوسط انتشار کربن به 
ازای هر بش��که نفت تولید شده در دنیا است. طبق مطالعات انجام شده 

در س��ال گذشته به طور متوس��ط در ازای تولید هر بشکه نفت در دنیا 
۱۸ کیلوگرم دی اکس��یدکربن تولید شده بود. در این سال کشور کانادا 
در مجم��وع ۱۱4 میلی��ون تن دی اکس��یدکربن تولید ک��رد و یکی از 
آالینده تری��ن و س��یاه ترین صنایع نفت و گاز دنیا را داش��ت. یک دلیل 
مهم در باالبودن میزان انتشار کربن از پروژه های نفتی کانادا را می توان 
تولید نفت شیل در این کشور دانست که پروژه ای پرهزینه تر و آالینده تر 

از تولید نفت عادی است.
ایران در کجای جهان ایستاده است؟

عراق دومین کش��ور دنیاس��ت و ب��رای تولید هر بش��که نفت در این 
کش��ور بالغ بر ۳۱ کیلوگرم دی اکس��یدکربن منتش��ر می ش��ود. ضعف 
زیرس��اخت های صنع��ت گاز طبیعی در عراق باعث ش��ده تا در فرآیند 
تولید نفت، حجم باالیی گاز طبیعی ش��عله ور ش��ود و خود به انتش��ار 
کرب��ن بیش��تر در فرآیند تولی��د نفت بینجامد. این در حالی اس��ت که 
در کش��ور نروژ از دهه ۱۹7۰ میالدی ش��عله ور ک��ردن گاز طبیعی در 
پروژه های نفتی و به منظور اس��تخراج نفت ممنوع شده است و شماری 
از کش��ورهای فعال در زمینه محیط زیس��ت هم این سیاس��ت را اجرا 
کرده اند. این کش��ور در سال گذش��ته به طور متوسط 5 میلیون بشکه 
نف��ت در هر روز تولید کرده و س��االنه 56 میلیون تن دی اکس��یدکربن 

تولید کرده است.
ایران نیز در س��ال گذش��ته برای تولید هر بش��که نفت 2۱ کیلوگرم 
دی اکس��یدکربن تولید کرده بود. در این س��ال میزان دی اکسیدکربن 
تولیدش��ده در صنعت نفت ایران برابر ب��ا 66 میلیون تن بود و در زمره 
کش��ورهای بزرگ تولیدکننده دی اکس��یدکربن قرار گرف��ت. ایران در 
رده بندی ارائه ش��ده توس��ط این مرکز مطالعاتی جایگاه س��وم را دارد و 
قبل از کش��ورهای چین و روس��یه قرار گرفته اس��ت. در سال گذشته 
تولید دی اکس��یدکربن در این دو کش��ور به ترتیب برابر با ۱6 کیلوگرم 
و ۱4 کیلوگرم به ازای هر بش��که نفت بود. البته چین کشور نفت خیزی 
محس��وب نمی شود و تنها 6.۹ میلیون بش��که نفت در روز تولید کرد و 
کل دی اکس��یدکربن منتشرشده در سال قبل در نتیجه تولید نفت برابر 
ب��ا ۳6 میلیون تن بود ولی روس��یه که یکی از کش��ورهای بزرگ مالک 
ذخایر انرژی در دنیا اس��ت بالغ بر ۱۱6 میلیون تن دی اکس��یدکربن را 

روانه جو زمین کرد.
نروژ پاک ترین صنعت نفت دنیا را دارد

آمریکا، عربس��تان، قطر و امارات به ترتیب جایگاه شش��م تا نهم این 
فهرس��ت را دارند که میزان دی اکسیدکربن منتشرشده از این کشورها 
در ازای تولید هر بش��که نفت بین ۱2 کیلوگرم تا 7 کیلوگرم است، اما 
میزان دی اکسیدکربن تولیدشده در صنعت نفت آمریکا در سال قبل از 

مرز ۱۳۳ میلیون تن گذشته است.
طبق این گزارش که برمبنای اطالعات س��ال 2۰۱۹ تهیه شده است، 
ن��روژ در ازای تولید هر بش��که نف��ت در بازار جهانی تنه��ا 7 کیلوگرم 
دی اکس��یدکربن تولید ک��رد و به عنوان پاک ترین و س��بزترین صنعت 
نفت دنیا معرفی ش��د. این کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ میالدی مکانیزم 
قیمت گذاری دی اکسیدکربن را معرفی و اجرا کرد و در کنار آن، سیستم 
تجارت کربن اتحادیه اروپا را هم اجرا می کرد. همین مس��ئله سبب شد 

ت��ا فعاالن حوزه انرژی در این کش��ور توجه بیش��تری ب��ه میزان کربن 
منتشرشده در جریان فعالیت اقتصادی خود داشته باشند و به کارگیری 
تکنولوژی های کم کربن و توجه به مسائل زیست محیطی در این کشور 

بیش از پیش اهمیت پیدا کند.
در نتیجه توجه دولت نروژ به مس��ائل زیست محیطی بود که بسیاری 
از حوزه های نفتی فراس��احلی این کش��ور به طور کام��ل با نیروی برق 
کار می کنند و در نتیجه انتش��ار کرب��ن در نتیجه کار در این حوزه های 
نفتی به حداقل رسیده است. بررسی های انجام شده توسط صنعت نفت 
کشور نروژ نشان می دهد در شماری از پروژه های نفتی این کشور هیچ 
ردپایی از انتش��ار کربن دیده نمی ش��ود که موفقی��ت بزرگی برای آنها 

محسوب می شود.
پیش بینی قیمت نفت در چند سال آینده

مس��ئله مهم دیگر، قیمت این منابع انرژی اس��ت زی��را اگر قیمت این 
منابع در س��طح باالیی باش��د س��رمایه گذاری ش��رکت های نفتی در این 
صنع��ت افزایش می یابد و امکان برخورداری از تکنولوژی های باکیفیت تر 
هم بیش��تر می شود. این مس��ئله امکان کنترل انتشار کربن را هم فراهم 
خواهد کرد. »ریس��تاد انرژی« با تاکید بر اینکه در س��ال جاری ما شاهد 
افزای��ش قیمت نفت در بازار جهانی خواهیم بود ولی این روند افزایش��ی 
کند خواهد بود، نوش��ت: »بدون شک از نیمه دوم امسال قیمت نفت در 
بازار جهانی رش��د می کند ک��ه دلیل آن را می ت��وان کاهش عرضه نفت 
توس��ط کشورهای اوپک پالس و کاهش تولید نفت شیل آمریکا به دلیل 
افت قیمت نفت دانس��ت، اما این روند افزایش��ی بسیار کند خواهد بود و 
رشد ناگهانی قیمت محقق نمی شود. برمبنای این مطالعه در فصل چهارم 
امس��ال متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال 4۸ دالر آمریکا 
خواهد بود و تا فصل آخر س��ال 2۰2۱ این روند افزایش��ی ادامه دارد تا 
اینکه هر بشکه نفت در بازار جهانی با قیمت 6۱ دالر مبادله خواهد شد.« 
این موسسه همچنین متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال های 2۰22 و 
2۰2۳ را به ترتیب 5۹ دالر و 55 دالر اعالم کرد و تاکید کرد که روزهای 
فروش نفت ۱۰۰دالری به پایان رس��یده و ت��ا  نیمه دهه جاری میالدی 
این تجربه در دنیا تکرار نمی شود. یک دلیل مهم برای باقی ماندن قیمت 
نفت در س��طح 6۰ دالر طی دو س��ال آینده را می توان ثبات هزینه های 
تولید نفت دانس��ت که در این روزهای رکود اقتصادی این مس��ئله ادامه 
خواهد داشت. اولیور مورس یکی از تحلیلگران بازار نفت در موسسه »اس 
ان��د پی گلوب��ال« در این مورد به »ورلد اویل« گفت: »با ش��رایط تازه ای 
در بازار نفت روبه رو هس��تیم و باید ب��ه این وضعیت تازه عادت کنیم. در 
این ش��رایط تازه متوس��ط قیمت نف��ت در بازار جهانی پایین تر اس��ت و 
اقتصادهای صادرکننده باید سیاست های اقتصادی خود را متناسب با این 
وضعیت تنظیم کنند. مطالعات نش��ان داده ک��ه بازار نفت در قیمتی زیر 
6۰ دالر به تعادل خواهد رس��ید و حداقل تا س��ال 2۰25 میالدی قیمت 
نفت در همین س��طح باقی می ماند.« به اعتقاد او، »نمی توان به درس��تی 
گفت که سطح قیمت تعادلی نفت در بازه سال های 2۰22 تا 2۰25 برابر 
با 55 دالر است یا 4۰ دالر، ولی با اطمینان می توان گفت که این قیمت 
کمتر از 6۰ دالر اس��ت و احتمال اینکه باالتر از 45 دالر باش��د بیش از 

۸۰درصد است.«

موسسه »ریستاد انرژی« از شدت انتشار کربن در صنعت نفت و گاز جهان گزارش می دهد

غول های سبز و سیاه صنعت نفت

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در پی کاهش قیمت 
ف��روش ماهانه نفت عربس��تان به آس��یا و ضعیف ش��دن خوش بینی به 
احی��ای تقاضا در بحبوحه تداوم پاندمی ویروس کرونا، بیش از یک دالر 
سقوط کرد. بر این اس��اس، بهای معامالت نفت برنت ۹۱ سنت معادل 
2,۱ درصد کاهش یافت و به 4۱ دالر و 5۱ س��نت در هر بش��که رسید 
که پایین ترین قیمت از ۳۰ ژوئیه اس��ت. همچنین بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ۹۱ س��نت معادل 2,۳ درصد کاهش یافت و 
به ۳۸ دالر و ۸6 س��نت در هر بشکه رسید که پایین ترین قیمت در دو 

ماه گذشته به شمار می رود.
ب��ا وجود اجرای تواف��ق کاهش تولید اوپک پ��الس و تالش دولت ها 
برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت، مازاد ذخایر 
نفت و س��وخت در سطح باالیی مانده و پاالیشگاه ها را ناچار کرده است 
تولیدش��ان را محدود کنند و تولیدکنندگان هم کاهش قابل توجهی در 

قیمت فروش اعمال کرده اند.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداش��تی نوشتند: »با فرا رسیدن 
تعطی��الت روز کارگر در آمریکا که به فصل رانندگی تابس��تانی در این 
کش��ور پایان می دهد، سرمایه گذاران با این حقیقت روبه رو می شوند که 

تقاضا برای سوخت ضعیف بوده و ذخایر در سطح باالیی مانده اند.«
عربس��تان که بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است، قیمت فروش 

گرید نفت س��بک »عرب الیت« برای اکتبر به مقصد آس��یا را بیشترین 
میزان از ماه مه کاهش داد. آس��یا بزرگ ترین بازار این صادرکننده نفت 
به ش��مار م��ی رود. اوپک و متحدانش که به گ��روه اوپک پالس معروف 
هستند نیز محدودیت تولیدشان را از اول اوت به 7.7 میلیون بشکه در 
روز تسهیل کرده اند و تا پایان امسال روند مذکور را حفظ خواهند کرد. 
همچنین بهبود قیمت نفت ش��رکت های حفاری آمریکایی را تش��ویق 
کرد چاه های غیرفع��ال را مجددا فعال کنند. طبق گزارش رویترز، آمار 
ش��رکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکل های حفاری نفت 
و گاز آمریکا در هفته گذشته افزایش داشت که دومین افزایش هفتگی 

در سه هفته اخیر بوده است.
همچنین یک مقام آژانس بین المللی انرژی )IEA( گفت که احتماال 
کن��دی چش��مگیری در انتظار اقتصاد جهانی نیس��ت، اما ذخایر عظیم 
و ابهام��ات درخصوص تقاضای چین، بر دورنم��ای احیای بازار نفت در 

بحبوحه ادامه شیوع کرونا سایه انداخته است.
کیس��وکه ساداموری، مدیر بازارهای انرژی و امنیت آژانس بین المللی 
ان��رژی به رویت��رز گفت: »بازار نف��ت بین موج دوم یا ت��داوم موج اول 
شیوع ویروس کروناس��ت. ابهامات زیادی وجود دارد اما انتظار نمی رود 
کندی جدی بیش��تری در ماه های آینده مش��اهده ش��ود. حتی اگرچه 
پیش بینی نمی شود رش��د قوی واقعی تقاضا در بازار نفت به این زودی 

بازگردد اما دیدگاه نسبت به تقاضا نسبت به سه ماه پیش ثبات بیشتری 
پیدا کرده اس��ت.« قیمت نفت به دنبال ش��یوع وی��روس کرونا و وضع 
قرنطینه که باعث س��قوط تقاضا ش��د، ریزش پیدا ک��رد و اگرچه نفت 
در چند ماه گذش��ته بخشی از این ریزش را جبران کرده اما در نزدیک 
4۰ دالر محب��وس مانده اس��ت. آژان��س بین المللی ان��رژی در گزارش 
ماهانه اش که ۱۳ اوت منتش��ر ش��د، تقاضای جهانی م��ورد پیش بینی 
ب��رای نف��ت در س��ال 2۰2۰ را ۸,۱ میلیون بش��که در روز کاهش داد 
و هش��دار داد کاهش س��فرهای هوایی تقاضا برای نفت را کمتر خواهد 
کرد. سرمایه گذاران نگرانی فزاینده ای نسبت به تقاضا برای نفت، حاشیه 
س��ود ضعیف پاالیش، کندی رشد اقتصادی و کندی روند کاهش سطح 
ذخایر نفت پیدا کرده اند و نفت برنت نخس��تین کاهش هفتگی خود از 
ژوئن را روز جمعه تجربه کرد. س��اداموری در ای��ن باره گفت: »به نظر 
نمی رسد برداشت قابل توجه ذخایر نفت هنوز روی داده باشد و ما شاهد 
اوج گیری قوی ظرفیت پاالیش نیستیم و سوخت جت همچنان مشکل 
بزرگ��ی باقی مانده اس��ت. چین که بزرگ تری��ن واردکننده نفت جهان 
است، زودتر از سایر اقتصادهای بزرگ از قرنطینه خارج شد و با استفاده 
از توان مالی خود، به واردات حجم باالی نفت پرداخت. این کش��ور در 
بحبوحه نابودی تقاضای نفت، نقطه روشنی برای بازار بود اما تنش های 
ژئوپلیتیکی ممکن است پایداری و تداوم این روند را دچار ابهام کند.«

پایینترین قیمت طالی سیاه در 2 ماه گذشته

یک دالر دیگر از قیمت نفت افتاد

دریچه

ثروتمندترین شرکت نفتی در حال بررسی دوباره اهدافش است
تغییر در پروژه های نفتی جهان

پاندمی کرونا روی صنعت انرژی س��ایه انداخته است و بازیکنان برتر این 
بازار برای ایجاد تغییرات بزرگ تحت فش��ار هس��تند. این تغییرات ش��امل 
آرامکوی سعودی، بزرگ ترین و س��ودآورترین تولیدکننده نفت جهان هم 

شده است. 
به گزارش سی ان ان، سقوط چشمگیر قیمت ها در سال جاری، غول نفتی 
عربستان را تحت تأثیر قرار داده که برای به دست آوردن پول موردنیاز برای 
پرداخت سود به سرمایه گذارانش به پمپاژ نفت متکی است و بخش عمده ای 

از هزینه های دولت را تأمین مالی می کند.
اکن��ون ممکن اس��ت آرامکو مجب��ور به انجام کاری ش��ود ک��ه زمانی 
غیرقابل تصور بود: معامالت را رها کند و دارایی هایش را بفروشد. اولین برنامه 
می تواند ایجاد ش��بکه ای از پاالیش��گاه ها در بزرگ ترین بازارهای جهان در 
تالش برای استخراج باارزش تر از هر بشکه نفت خام باشد، اما به نظر می رسد 
معامله برای ورود به کسب وکار پاالیشی در چین و هند، دوتا از بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان انرژی جهان در هفته های اخی��ر به حالت تعلیق درآمده 
است. حتی گزارش هایی منتشر شده که آرامکو توسعه پاالیشگاه بزرگ در 

ایاالت متحده را به تأخیر انداخته است.
تنظیم مجدد اولویت ها با توجه به داشتن ماهیت حساس برخی از پروژه ها 
از نظر سیاس��ی می تواند عواقب طوالنی مدتی برای این شرکت و پادشاهی 
عربس��تان داشته باشد. مش��کل بزرگ آرامکو چشم انداز قیمت نفت است. 
قیم��ت معامالت آتی نفت خام برنت، معی��ار جهانی قیمت نفت هنوز ۳۳ 

درصد کمتر از ابتدای سال جاری است.
بین ماه های آوریل و ژوئن، سود خالص آرامکو به دلیل اعمال محدودیت ها 
در سراسر جهان بیش از 7۳ درصد سقوط کرد و به 6,6 میلیارد دالر رسید. 
به دلیل ش��یوع کرونا تقاضا برای محصوالت انرژی به  ش��دت کاهش  یافته 
است. البته که کارشناسان و مدیران امیدوارند با بازگشایی مجدد اقتصادها 
تقاضا بهبود نس��بی را تجربه کند، اما تحلیلگران افق دید خود برای بهبود 
کامل بازار را عقب تر برده اند. حتی برخی این س��ؤال را مطرح می کنند آیا 

تقاضای جهانی در حال حاضر به اوج رسیده است.
جیم بروکهارد، رئیس بازار نفت IHS Markit می گوید: »تقاضا حداقل 
تا پایان س��ه ماه اول سال 2۰2۱ به سطح قبل از همه گیری نخواهد رسید. 
برای بازگشت کامل تقاضا باید سفر خصوصا سفر هوایی و رفت وآمد به محل 
کار به حالت عادی برگردد که تا زمانی که ویروس کرونا وجود دارد و واکسن 

آن تولید نشده، این اتفاق نخواهد افتاد.«
با این وضعیت آیا نقشه اقتصادی افق 2۰۳۰ عربستان به فنا رفته است؟ 
شهر هوشمند 5۰۰ میلیارد دالری، مزرعه خورشیدی 2۰۰ میلیارد دالری و 
میلیاردها دالر سرمایه گذاری در گاز و پتروشیمی از جمله موارد برنامه افق 
2۰۳۰ عربستان بودند که شاید بلندپروازترین برنامه اقتصادی جهان بود اما 
اکنون با سقوط قیمت نفت از هم پاشیده است. به گزارش ایسنا، آیا عربستان 
می توان��د دوباره تکه های این پازل را کنار ه��م قرار دهد و اقتصادش را که 
به درآمد نفتی وابس��ته است، متنوع کند یا برنامه  های این کشور به جایی 
نمی رسد؟ شرکت آرامکو هفته گذشته اعالم کرد سرمایه گذاری چند میلیارد 
دالری در پایانه LNG پورت آرتور شرکت سمپرا انرژی را مسکوت خواهد 
کرد. همچنین س��رمایه گذاری در پروژه پاالیش و پتروش��یمی 2۰ میلیارد 
دالری در عربس��تان را به تاخی��ر می اندازد. علت این تصمیمات چیزی جز 

حفظ پول نبوده است.
منابع آگاه در دولت ریاض اوایل امس��ال به روزنامه وال اس��تریت ژورنال 
گفتند که عربس��تان پروژه مزرعه بادی 2۰۰ میلیارد دالری که قرار بود با 
شراکت سافت بانک ژاپن انجام دهد را دنبال نمی کند. هیچ کس روی این 
پروژه کار نمی کند و ریاض سرگرم مذاکره برای جایگزین کردن پروژه های 

خورشیدی کوچک تر به جای پروژه مذکور است.
پروژه ش��هر هوشمند 5۰۰ میلیارد دالری Noem هنوز روی میز است. 
وزارت نفت عربستان اخیرا اعالم کرده که به تامین این پروژه کمک خواهد 
کرد و اطمینان حاصل می کند که به موقع تکمیل می شود. شهر هوشمند 
پ��روژه پرچمدار برنامه افق 2۰۳۰ محمد بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان 
سعودی برای کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی است. البته تحقق این 
برنامه متکی به درآمدهای نفتی اس��ت و اکنون که درآمدهای نفتی تحت 
تاثیر ش��یوع کرونا و سقوط تقاضا کاهش پیدا کرده، برنامه اقتصادی او هم 

به خطر افتاده است.
همواره تردیدهایی درباره توانایی عربستان برای به ثمر رساندن همه این 
پروژه ها وجود داشته زیرا پروژه های مذکور حتی برای صندوق سرمایه پولدار 
این کش��ور هم گران محسوب می شوند و حتی اگر این کشور نخواهد همه 
آنها را به تنهایی تامین مالی کند اما همچنان وابستگی باالیی به درآمدهای 

نفتی آرامکو داشته است.
این شرکت اواخر سال گذشته سهام خود را در بازار عرضه کرد اما سهام 
عرضه شده نصف میزان برنامهریزی شده بود. عملکرد آرامکو در بازار خوب 
آغاز شد و این شرکت به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل شد، اما سقوط 
قیمت نفت باعث افت ارزش سهام آرامکو شد. البته اکثر سهام های نفتی در 
بهار سقوط داشتند و این سقوط منحصر به آرامکو نبود اما آنچه که وضعیت 
آرامکو را ویژه کرد، متکی بودن برنامه تنوع سازی اقتصادی دولت عربستان 
سعودی به درآمدهای این شرکت بود. آرامکو همچنین قول پرداخت سود 

باالیی به سهامداران داده اما نقدینگی محدودی پیدا کرده است.
پروژه های بیش��تری به تاخی��ر افتاده اند که ارتباط مس��تقیمی با برنامه 
تنوع سازی اقتصادی عربس��تان ندارند اما پروژه هایی هستند که به توسعه 
فعالیت بین المللی آرامکو مربوط می ش��وند. براس��اس گزارش وال استریت 
ژورنال به نقل از منابع آگاه، این شرکت در حال بازبینی برنامه توسعه تولید 
پتروش��یمی 6.6 میلیارد دالری پاالیش��گاه موتیوا در آمریکا است. آرامکو 
طرح ه��ای خود برای افزایش ظرفیت تولید نفت به ۱۳ میلیون بش��که در 
روز را به مدت یک س��ال به تاخیر انداخته اس��ت ک��ه با توجه به وضعیت 
عرضه و تقاضای جهانی نفت تعجب آور نیست. با این حال منعکس کننده 

عقب نشینی ریاض از طرح های اقتصادی بلندپروازانه اش است.
جال��ب اس��ت که تا چند س��ال قبل برخ��ی از ناظران نگ��ران بودند که 
قیمت های باالتر نفت ممکن اس��ت باعث شود عربستان برنامه تنوع سازی 
اقتص��ادی را به طور جدی دنبال نکن��د اما اکنون برعکس این اتفاق افتاده 

است و تهدید واقعی، پایین رفتن قیمت نفت شده است.
براساس گزارش اویل پرایس، با همه این تفاسیر آیا افق 2۰۳۰ همچنان 
پابرجاس��ت؟ پاسخ این پرسش مثبت است اما ممکن است این برنامه یک 
س��راب به نظر برس��د. فضای قیمت پایین نفت، زمان خوبی برای پیشبرد 
برنامه های تنوع سازی اقتصادی به شمار می رود، اما این اقدامات در عربستان 
به دلیل گستردگی برنامه، پرهزینه است. شاید ریاض انعطاف پذیری به خرج 
داده و برخ��ی از برنامه های چند میلی��ارد دالری را با برنامه های کوچک تر 

عوض کند. همان طور که درباره طرح های تجدیدپذیر چنین اقدامی کرد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: چهارمین نشس��ت کمیته تدوین اس��تراتژی توس��عه 
صنعت��ی روز یکش��نبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د و از کندوکاو 
وضعی��ت کنونی اقتص��اد ایران تا چگونگی تدوین اس��تراتژی توس��عه 
صنعتی در آن بحث و بررسی شد. ازجمله بحث هایی که در این نشست 
مطرح ش��د، نیاز اقتصاد ایران به استراتژی خروج از بحران بود، چنانچه 
به گفته مسعود نیلی، شرایط امروز با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در 
شرایط حاضر شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان با مقتضیات 
اقتصاد ایران همخوانی نداشته باشد؛ بلکه می طلبد که استراتژی خروج 
از بحران تدوین ش��ود. به اعتقاد او، بخش خصوصی معتمدترین بخش 

برای تدوین این استراتژی و همچنین استراتژی توسعه صنعتی است.
چهارمی��ن نشس��ت کمیته تدوی��ن اس��تراتژی توس��عه صنعتی در 
کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور مسعود نیلی استاد دانشکده اقتصاد 
و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران 
و دیگر اعضای این اتاق برگزار ش��د. در این نشست، غالمحسین شافعی 
با اش��اره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ 
گفت: تا جایی که به یاد دارم همه دولت ها قصد داش��تند تا اس��تراتژی 
توسعه صنعتی را تدوین کنند، اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوبی 
نرس��ید. باید اول اس��تراتژی توس��عه اقتصادی را مدنظر قرار دهیم. به 
عبارتی اول کل را درست کنیم و بعد به سایر اجزا توجه داشته باشیم، 
اما واقعیت این اس��ت که می ترس��یم اگر بخش خصوصی در این زمینه 
اقدامی اساس��ی انجام دهد به سرنوش��ت سایر پیش��نهادات دچار شود. 

برای همین بخش خصوصی مردد است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: زمانی که بحث اس��تراتژی توسعه صنعتی 
مطرح ش��د در حضور رئیس مجلس و مع��اون اول رئیس جمهور گفتم 
که اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است؛ بدون اینکه حتی نیاز به 
بودجه مالی داشته باشد، اما به شرط اینکه حاکمیت، این امر به عنوان 
ی��ک ماموریت به بخ��ش خصوصی واگذار کند. نه اینک��ه اتاق کاری را 

انجام دهد اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
گفتمان استراتژی صنعتی هنوز به نتیجه نرسیده است

مس��عود نیلی نیز در این نشس��ت گفت که تدوین استراتژی خروج از 
بحران توس��ط بخ��ش خصوصی اولویت باالی��ی دارد و بخش خصوصی 
معتمدتری��ن بخش برای تدوین این اس��تراتژی و همچنین اس��تراتژی 

توسعه صنعتی است.
او با اش��اره به تجربه خود در تدوین نخس��تین سند استراتژی توسعه 
صنعتی ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صنعت و معدن 
وقت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین 

این اس��تراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ 
کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه شریف، پس از مدتی با واکنش هایی 
همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. در دولت نهم نیز 
مجدد ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از 
آن زمان تاکنون گفتمان این اس��تراتژی وجود داشته است اما هنوز به 

نتیجه نرسیده و بی نتیجه مانده است.
ای��ن اقتصاددان، »انتظ��ارات ناهمخوان« را یک��ی از مهم ترین موانع 
تحقق تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی عنوان کرد و افزود: در تدوین 
سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص کنیم که این 
سند قرار است ش��امل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدف مان از تدوین 
این س��ند چیس��ت تا تکلیف خیلی چیزها در آن مش��خص شود. باید 
در گام اول تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی در همی��ن اتاق ایران به 
وفاق برسیم چراکه سند استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف 
وجود داشته و نباید چیزی بنویسیم که متفاوت از تجربه جهانی باشد.

نیلی ادامه داد: تاکید بر وفاق از آن جهت اس��ت که واژه اس��تراتژی 
کاربرده��ای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مش��خص کنیم که 
از اس��تراتژی چه می خواهیم. متاس��فانه در همان زمانی که سند اولیه 
اس��تراتژی توسعه صنعتی تدوین ش��د، در وزارت صنعت و معدن وقت 
این س��ند با عنوان »برنامه راهبردی« معرفی ش��د، بدون توجه به این 
نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه ریزی صنعتی هم نیست؛ 
بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند باالدستی است که خروجی آن 

می تواند صنعت و معدن باشد.
به گفته وی، در تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی، باید همه بخش ها 
از جمله سیاس��ت خارجی همگام باش��ند و بی��ن مولفه هایی که حول 
محور صنعتی شدن قرار دارند، هماهنگی به وجود آید. استراتژی توسعه 
صنعتی مختص کش��ورهایی اس��ت ک��ه در آن اراده عالی برای صنعتی 
ش��دن وج��ود دارد و در همین ارتباط در اس��تراتژی توس��عه صنعتی 
مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاس��ت. از لحاظ محتوا، نحوه ارتباط 
و توسعه روابط اقتصادی کشور با دنیا بسیار مهم است و همین موضوع 

یکی از مهمترین مباحث در تدوین این سند بوده است.
او س��پس به الگوی توسعه کش��ورهای آمریکای التین و آسیای دور 
که بر دو اصل »جایگزینی واردات« و »توس��عه صادرات« قرار داش��ت، 
اش��اره ک��رد و گفت: از دهه ۹۰ به این س��و و در پی تغییر اس��تراتژی 
کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی های 
جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان »استراتژی مشارکت در 
عرصه جهانی« هس��تیم. مروری بر ارتباط بنگاه های اقتصادی در همان 

زمان نش��ان می دهد که ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این 
س��ابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در 
کش��ور خودشان باشند و با تاسیس WTO، کشورها دیگر فعالیت های 

اقتصادی شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی درخصوص الگوهای اس��تراتژی توس��عه 
صنعت��ی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کش��ورها تاکید کرد: ش��رایط 
ام��روزی ک��ه در آن ق��رار داریم با ده��ه ۸۰ و ۹۰ متفاوت اس��ت و در 
این ش��رایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی چندان همخوانی نداش��ته باش��د؛ بلکه ش��رایط فعلی می طلبد 
تا اس��تراتژی خروج از وضعیت فعلی، توس��ط بخ��ش خصوصی که هم 
معتمد اس��ت و هم ذی نفع، تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و 
دول��ت هم در ماه های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر 
نمی رسد این دو قوه انگیزه ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند.

به اعتقاد نیلی، این یک اش��تباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در 
ش��رایط فعلی تحریم ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، 
یکباره همه مش��کالت حل خواهد شد. متاسفانه همانطور که مطالعات 
نش��ان می دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته ایم و به همان نسبت 
هم رشد سرمایه گذاری در کشور پایین بوده است بنابراین باید در وهله 

اول برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
ضرورت درک روشن از تدوین استراتژی توسعه صنعتی

همچنین محمد قاس��می، رئی��س مرکز پژوهش های ات��اق ایران در 
این نشس��ت گفت که برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید درک 
روش��نی از این استراتژی داشته باشیم اما متاس��فانه یکی از مهم ترین 
چالش ها در این عرصه آن اس��ت که ذهن منس��جمی در این خصوص 
وجود ندارد. قاس��می ادامه داد: هر زمان که بحث از اس��تراتژی توسعه 
صنعتی به میان می آید، اینطور برداش��ت می ش��ود که قرار است برنامه 
وزارت صنعت نوش��ته ش��ود. حتی برخ��ی از سیاس��ت گذاری صنعتی 
صحبت می کنند، اما همانطور که اش��اره ش��د استراتژی توسعه صنعتی 

یک سند باالدستی است.
به گفته رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، باید در تدوین استراتژی 
توس��عه صنعتی به ای��ن نکته توجه کنیم که آیا قرار اس��ت در زنجیره 

ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟
او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دس��ت رفته اقتصاد کش��ور 
اس��ت از آماده ش��دن طرح چش��م انداز ۱4۰4 در اتاق ایران خبر داد و 
اعالم آمادگ��ی کرد که این نهاد آماده هم��کاری و تقویت برای تدوین 

استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه اقتصادی است.

اقتصاد ایران بیشتر از استراتژی توسعه صنعتی به استراتژی خروج از بحران نیاز دارد

از توسعه اقتصادی تا استراتژی صنعتی
ارتباطات

والدین دانش آموزان توجه کنند
فیشینگ اطالعات با تله لوازم التحریر ارزان

با باز ش��دن مدارس، کالهبرداران با موضوع فروش لوازم التحریر 
ارزان قیمت، اقدام به ارس��ال لینک های جعلی و هدایت کاربران به 
درگاه های فیشینگ بانکی برای سرقت اطالعات بانکی شهروندان و 

خالی کردن حساب آنها می کنند.
به گزارش ایسنا، یکی از شگردهای جمع آوری اطالعات کاربران، 
سایت های فیشینگ است. رصد فضای مجازی سایت هایی جعلی را 
نش��ان می دهد که برای ارائه خدمات به کاربران، اطالعات حس��اب 
افراد را جمع آوری و از این اطالعات سوءاس��تفاده کرده یا آن را در 

اختیار دیگران قرار می دهند.
از طرفی،  شروع فعالیت مدارس بعد از یک دوره  تعطیلی طوالنی، 
جذابی��ت خاص خود را برای دانش آموزان به خصوص دوره ابتدایی 
دارد و اگرچ��ه وزارت آموزش  و پرورش اعالم کرده نیازی به خرید 
لباس فرم جدید نیس��ت، ولی ش��وق و ذوق دانش آم��وزان در تهیه 

لوازم التحریر و کیف  و کفش وصف ناشدنی است.
از س��وی دیگر به  دلیل ش��یوع ویروس کرونا، تمای��ل خانواده ها 
به خرید اینترنتی بیش��تر ش��د اس��ت و تبلیغات با موضوع فروش 
لوازم التحری��ر ارزان قیم��ت ه��م در فضای مجازی کم نیس��ت. این 
موضوع بهانه خوبی اس��ت برای مجرمین اینترنتی که کاربران را به  
سوی درگاه های جعلی هدایت کنند. زیرا به گفته مسئوالن مرتبط 
با امنیت کاربران در فضای مجازی، بیش��ترین ارجاع به سایت های 
فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است. به همین دلیل پلیس 
فتا در این زمینه هش��دار داده است که برای خرید این اقالم حتماً 

به سایت های معتبر دارای ای نماد مراجعه کنید.
مهم ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروش��گاه اینترنتی داش��تن 
نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک فقط به فروشگاه های 
حقیقی یا حقوقی اعطا می ش��ود که توس��ط سیس��تم های دولتی 
ازجمله مرکز توس��عه تجارت الکترونیک، کسب وکار آنها تایید شده 
باشد. معموالً فروشگاه هایی که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگوی 
نماد را در صفحه اصلی قرار می دهند تا همه بتوانند آنها را بررس��ی 

کنند.
با توجه به اینکه کالهبرداران، اقدام به ارس��ال لینک های جعلی 
تح��ت عنوان خرید آنالی��ن لوازم التحریر با قیم��ت باورنکردنی در 
ش��بکه های اجتماعی می کنند، الزم است فریب پیام ها و آگهی های 
تبلیغ��ات منتشرش��ده در فضای مج��ازی در کانال ه��ا و گروه ها را 
نخوری��د و اگر قص��د خرید آنالین را دارید، حتماً از فروش��گاه های 
اینترنت��ی دارای نم��اد اعتم��اد الکترونیک خرید کنی��د، زیرا این 
فروش��گاه های اینترنتی در عین مجاز و معتبر بودن، ملزم به رعایت 
قوانین نیز هستند و از خرید کاال و خدمات تبلیغ شده در شبکه های 

اجتماعی خودداری کنید.

وزیر ارتباطات:
استفاده مردم از فیلترشکن طبیعی است

وزی��ر ارتباط��ات با بیان اینکه ن��ه در فیلترین��گ و نه در فروش 
وی پی ان منطقی وجود ن��دارد، گفت فیلترینگ در تمام دنیا وجود 
دارد و ما نمی توانیم پلتفرمی که مورد اس��تفاده بیش��تر مردم قرار 
دارد را با قانون و حکمی ببندیم و طبیعی است که مردم در مقابل 

آن می ایستند و از فیلترشکن استفاده می کنند.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمدجواد آذری 
جهرمی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تجهیز مدارس به شبکه 
ملی اطالعات، گفت: با آخرین تکنولوژی های روز، ۸6هزار مدرس��ه 
در کل کش��ور به شبکه ملی اطالعات متصل شده است و همچنین 
با طرح موضوع مدارس کپری، در ابتدا این مدارس به شبکه متصل 
ش��دند. آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره هزینه های استفاده 
از شبکه اینترنت و شاد برای معلمین و دانش آموزان افزود: معلمین 
اس��تفاده بیش��تری از ش��بکه دارند چرا که باید با تعداد زیادی از 
دانش آموزان در ارتباط باش��ند و به همین دلیل در مهرماه گذشته 
یک بس��ته 2۰ گیگابایتی برای س��ه ماه به صورت رایگان به 7۰۰ 
هزار معلم تقدیم ش��د و این بس��ته به احتمال بسیار از شنبه برای 

معلمین فعال می شود.
او ادام��ه داد: زمان��ی هم که دانش آموزان و معلمین در مدرس��ه 
هس��تند از طریق شبکه دانا بر بستر شبکه ملی اطالعات به  صورت 
رایگان می توانند اس��تفاده کنند. بالغ ب��ر 7۰ میلیارد تومان هزینه 
اینترنت معلمان بود که پرداخت شد و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان 
نیز سرمایه گذاری برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات انجام 

شده است.
وزیر ارتباطات درباره هزینه دانش آموزان برای اس��تفاده از شبکه 
اینترنت گفت: در تمام کل کش��ور اس��تفاده از این شبکه شاد برای 
دانش آم��وزان رایگان اس��ت و اگ��ر دانش آموزان برخ��ی از مدارس 
برای آموزش تکمیلی و دالیل دیگر از ش��اد اس��تفاده نمی کنند نیز 
بسته ای اختصاصی اینترنت برای آنها تدارک دیده شده که تا شنبه 
آینده جزییات آن اعالم می ش��ود. ویژگی این بس��ته این اس��ت که 
خ��ارج از مطالب مورد تایید آموزش و پرورش، دسترس��ی ندارند تا 

دانش آموزان در برابر آفت های فضای مجازی قرار نگیرند.
آذری جهرمی درباره س��رمایه گذاری در حوزه س��المت کودکان 
در فضای مجازی گفت: از س��ال ۹6 ما در این حوزه سرمایه گذاری 
کردیم، زیرا کودکان آینده و زندگی ما هستند و اگر به آنها پرداخته 
نشود آفت های فضای مجازی آینده ما را تخریب می کنند به همین 
منظور از سال ۹6 اینترنت کودکان به همراه اکوسیستم و ابزارهای 
خاصی مانند تبلت ایرانی برای کودکان تولید ش��ده است و فقط در 
ای��ام کرونا برای ک��ودکان محروم مناطق ب��ه کمک خیرین 5۰۰۰ 

تبلت خریداری و ارسال شده است.
وی همچنی��ن درباره آمار ۳.5 میلی��ون دانش آموز که به امکانات 
فض��ای مجازی دسترس��ی ندارند، گفت: براس��اس اعالم آموزش و 
پ��رورش، ۳.5 میلیون دانش آموز به هر دلیلی برنامه ش��اد را نصب 
نکرده اند که آمار باالیی است. ما در 5درصد نقاط جمعیتی پوشش 
اینترنت نداریم که ایراد مربوط به وزارت ارتباطات اس��ت که از این 
تعداد در حدود 7۰۰ هزار دانش آموز در این مناطق هس��تند و بقیه 
دانش آموزانی هس��تند که ابزار دسترس��ی ندارند و ما اعالم کردیم 
تا پایان س��ال تمام نقاط روستایی کش��ور به شبکه اینترنت متصل 

می شوند تا آمار اتصال به شبکه به ۱۰۰درصد برسد.
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فعاالن بازار مس��کن معتقدند با پایان پیک جابه جایی ها )شهریورماه( 
بازار اجاره در نیمه دوم سال با ثبات نسبی همراه باشد.

به گزارش خبرآنالین، س��ال ۹۹ در حالی به نیمه نزدیک می شود که 
بازارها تقریبا روز به روز ش��رایط متفاوتی را می گذرانند. بازار اجاره نیز 
از این قاعده مس��تثنی نبوده و با وجود اینکه تقریبا فصل نقل و انتقال 
مسکن رو به پایان است، اما همچنان مالکان، تمایل به افزایش اجاره بها 
به بهانه رشد قیمت ها در بازارهای موازی دارند؛ تا جایی که سعی دارند 
عدم حضور خود در بازارهایی چون طال، سکه، ارز و بورس را با افزایش 

قیمت اجاره جبران کنند.
آخری��ن گزارش بانک مرکزی درباره ش��اخص کرایه مس��کن اجاری 
در تهران و در کل مناطق ش��هری در مردادماه نش��ان دهنده رش��د به 
ترتیب 27.4 و ۳۰.6 درصدی نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل است، اما 

گزارش های میدانی از دو برابر شدن نرخ اجاره خبر می دهد. 
ش��رایط حاضر ب��ازار مس��کن همچنی��ن از تغییر ذائق��ه موجران و 
مس��تاجران نس��بت به ش��کل اجاره حکایت دارد. این موضوع تا حدی 
به میزان س��وددهی ای که بازار س��رمایه به جیب سرمایه گذاران منتقل 
کرده است، ارتباط دارد. اگرچه شهریورماه آنچنان روزهای خوشی برای 
س��هامداران رقم نزده، اما در طول ش��ش ماه گذشته شاخص بورس از 
رش��دی حدود 2۰۰ درصدی برخ��وردار بوده که چنین س��ودی را در 
هیچ یک از بازارهای دیگر شاهد نبودیم، چنانچه در بازار طال ۸2 درصد، 
بازار س��که ۸۸ درصد و بازار دالر 5۰ درصد سود نصیب سرمایه گذاران 
آن ش��ده است. همین شرایط، در طول ماه های گذشته تمایل مالکان را 
رهن کامل و در مقابل، مس��تاجران را به سمت اجاره ماهانه سوق داده 
است. این در شرایطی است که همواره این وضعیت کامال برعکس بود.

همچنین گزارش های میدانی از وضعیت رهن و اجاره در ش��هر تهران 
نش��ان می دهد برای اجاره یک خانه 75 متری در ش��هرک غرب، سپهر 

بای��د 5۰ میلیون تومان رهن و ماهان��ه 4 میلیون تومان اجاره پرداخت 
کرد. همچنین در خیابان جش��نواره، رضامیوه یک خانه 7۰ متری ۱۰۰ 
میلیون تومان رهن و یک میلیون و 75۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده 
اس��ت. در میان فایل های اجاره در خیابان تهرانپارس، خیابان ۱۸۸ یک 
خانه ۸۰ مت��ری ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان اجاره رفته اس��ت. همچنین در شهرزیبا، شهید مرادی یک 
خانه 6۱ متری حدود ۱۰۰ میلیون تومان رهن و 2 میلیون و 5۰۰ هزار 

تومان اجاره داده شده است.
به نظر می رسد هر چقدر در نیمه ابتدای سال ۹۹ کمترین آرامش در 
بازار اجاره مش��اهده می شود، از نیمه دوم سال آرامش به بازار بازگردد. 
گزارش اخیر بانک مرکزی با اش��اره به متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کونی در نیمه اول شهریور امسال، به این موضوع اشاره کرده است. 
اگرچه در میان آمار بانک مرکزی، گزارشی از معامالت اجاره در شهریور 
دیده نمی ش��ود، اما با توجه به اینکه تغییر رقم اجاره از قیمت مس��کن 

تبعیت می کند، این موضوع به بازار اجاره نیز تسری پیدا کند.
بنا به گزارش بانک مرکزی، اطالعات برگرفته از سامانه ثبت معامالت 
امالک و مس��تغالت کش��ور در نیمه اول شهریور امس��ال حاکی از این 
است که پس از یک دوره التهاب در بازار مسکن، نشانه هایی از بازگشت 
آرامش به این بازار آش��کار ش��ده و دوره تالطم اخیر بازار مسکن رو به 
پایان است. براساس اطالعات یادشده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی معامله شده در شهر تهران در نیمه اول شهریورماه سال جاری 
به حدود 2۳.5 میلیون تومان رس��یده که در مقایس��ه با رقم مشابه ماه 

قبل تنها ۱.۹درصد رشد داشته است.
کاهش رشد قیمت مسکن تهران در شرایطی بوده که تعداد معامالت 
مس��کن ش��هر تهران پس از ثبت افت ۳5.4 درصدی در مردادماه سال 
جاری )نس��بت به رقم تیرماه(، در نیمه اول شهریورماه نسبت به مدت 

مش��ابه ماه قبل نیز به میزان ۳7.7 درصد کاهش داش��ته که حاکی از 
تداوم افت معامالت مسکن در شهریورماه است. 

در ای��ن باره، نایب رئی��س اول اتحادیه امالک اس��تان تهران معتقد 
اس��ت؛ با پایان پیک جابه جایی ها )شهریورماه( بازار اجاره در نیمه دوم 
س��ال با ثبات نسبی همراه باشد. به گفته حس��ام عقبایی، از نیمه آخر 
س��ال ۹۸ به دلیل س��ختی رفت وآمد برای موجران و مستاجران و عدم 
اجازه بازدید ملک از طرف بس��یاری از موجران با هدف کاهش ش��یوع 
ویروس کرونا، ش��اهد تمدی��د قراردادها بودیم. ای��ن وضعیت با مصوبه 
دولت در س��تاد ملی کرونا تثبیت شد و در نیمه نخست سال نیز شاهد 
افزایش تمدید قراردادهای اج��اره بودیم. در حوزه تمدید قراردادها نیز 
در پیک جابه جایی یعنی در خرداد تا ش��هریورماه شاهد رشد چشمگیر  
قراردادهای تمدیدی هس��تیم که در س��ال های گذش��ته وجود نداشته 

است.
عقبایی با بیان اینکه قیمت اجاره بها از سه عامل تورم عمومی، رابطه 
بین عرضه و تقاضا و رش��د قیمت مس��کن تاثیر می پذی��رد، ادامه داد: 
قیمت مس��کن از زمستان سال گذش��ته همواره رشد کرده که خود به 
خود بر بازار اجاره تاثیر گذاش��ته است، توازن بین عرضه و تقاضا نیز با 
اج��رای قانون مالیات بر خانه های خالی در حال کنترل اس��ت؛ البته به 
دلیل اینکه بس��یاری از واحدهای خالی واحدهایی لوکس و با متراژ باال 
اس��ت، شاید برای بازار مصرفی مناسب نباشد، اما به طور کلی می تواند 

از رشد افسارگسیخته قیمت مسکن جلوگیری کند.
او به وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: کاهش 
جابه جایی ها در نیمه دوم سال و کاهش تقاضا قیمت اجاره در نیمه دوم 
س��ال را با ثبات و کاهش احتمالی مواج��ه خواهد کرد، همزمان صدور 
قبض   های مالیاتی در نیمه دوم سال می تواند تا حد زیادی باعث عرضه 

واحدهای بیشتر شود.

آرامش به بازار اجاره باز می گردد؟

بازی موجران بورس باز با بازار اجاره

سه شنبه
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در هفدهمین روز شهریورماه رخ داد
 کاهش قیمت سکه

به موازات افزایش قیمت طال
در حالی قیمت طال در روز دوشنبه با افزایش ۳۰۰ تومانی همراه 
ش��د که قیمت س��که در این روز 4۳ هزار تومان کاهش پیدا کرد. 
به گزارش فرصت امروز، قیمت س��که در هفدهمین روز شهریورماه 
اف��ت 4۳ هزار تومان��ی را تجربه کرد و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار با 
افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت مواجه ش��د. بر این اساس، قیمت سکه 
بهار آزادی به ۱۰ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان رس��ید. قیمت س��که 
امامی نیز ۱۱ میلیون و 26۱ هزار تومان اعالم ش��د. همچنین نیم 
سکه 5 میلیون و 6۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۱۸۸ 
ه��زار تومان قیمت خورد. هر گرم ط��الی ۱۸ عیار نیز یک میلیون 
و ۹6 ه��زار و ۸۰۰ تومان و هر مثقال ط��ال 4 میلیون و 75۳ هزار 
تومان معامله ش��د. همچنین ه��ر دالر آمریکا در صرافی های بانکی 
بدون تغییر نس��بت ب��ه روز قبل به قیمت 22 ه��زار و 6۰۰ تومان 
فروخته ش��د و نرخ خری��د دالر از مردم در ای��ن صرافی ها نیز 22 
ه��زار و 5۰۰ تومان بود. بهای ف��روش هر یورو نیز 26 هزار و ۸۰۰ 
توم��ان و بهای خری��د آن در صرافی های بانکی هم 26 هزار و 7۰۰ 

تومان بوده است.

با تصویب صندوق بازنشستگی بانک ها
حقوق بازنشستگان نظام بانکی با شاغلین 

همسان سازی می شود
مجوز همسان سازی ۹۰درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلین با 

تصویب صندوق بازنشستگی بانک ها صادر شد.
به گزارش صندوق بازنشس��تگی بانک ها، در نشست هیات امنای 
این صندوق که در وزارت اقتصاد برگزار ش��د، وضعیت بازنشستگان 
و مس��تمری بگیران ش��بکه بانکی بررس��ی ش��د. طبق مصوبه این 
نشس��ت، افزایش س��هم تعهد نقدی بانک ها در جبران »اکچوئری« 
و س��هم کس��ورات بیمه ای با هدف تضمین پایداری آینده صندوق 
تایید ش��د. همچنین با تصویب صندوق بازنشستگی بانک ها، مجوز 
همسان س��ازی ۹۰درصدی حقوق بازنشستگان با ش��اغلین بعد از 

ابالغ سراسری هیات وزیران صادر شد.
ص��دور مجوز س��رمایه گذاری در بازارهای اولی��ه با هدف افزایش 
ارزش اف��زوده س��رمایه گذاری ها و اصالح نحوه محاس��به حقوق از 
کارافت��ادگان و لحاظ ش��دن آخرین حقوق دریافتی در محاس��به، 
از جمل��ه مصوبات این نشس��ت ب��ود. همچنین اصالح اساس��نامه 
صندوق در مسیر جوانگرایی و چابک سازی نیروها، اصالح آیین نامه 
صندوق رفاه بازنشستگان و میانگین رشد 2۰۰ درصدی در وام های 
پرداختی و کمک های بالعوض و نیز اصالح دس��تورالعمل ماموریت 
و انتقال کارکنان ش��بکه بانکی دولتی جهت حفظ س��رمایه انسانی 

بانک ها نیز در این نشست به تصویب رسید.

کارتخوان های فروشگاهی، صدرنشین 
تراکنش های شاپرکی شدند

کارتخوان فروش��گاهی با س��هم ۸۹درصدی در مردادماه بیش��ترین تعداد 
تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار 

پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش ایِبنا، براس��اس آمار رسمی اعالم شده از سوی شرکت شاپرک از 
عملکرد این شرکت در مردادماه ۱۳۹۹، بالغ بر 2 میلیون و ۸۹۸ هزار تراکنش 
به ارزش 4,76۹ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش 
ش��ده که نسبت به تیرماه رش��د ۰,۹5 درصدی در تعداد و رشد منفی ۸,2۸ 

درصدی در ارزش ریالی داشته است. 
همچنین تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته به این صورت است که تراکنش های شاپرک از نظر تعداد 
2۳.۰۱ درصد و از نظر مبلغ ۸2.25 درصد رش��د داش��ته است. ارزش اسمی 
تراکنش های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با رشد 2۸.۸ - درصدی همراه 
بوده و این در حالی اس��ت که ارزش حقیقی تراکنش ها در مرداد ۱۳۹۹ رشد 
۳۹.۱۱- درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش 
تراکنش های ش��اپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر 
ارزش تراکنش های ش��اپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، 

ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.  
همچنین رشد 25.۸2 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به 
نقطه بوده که می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت 
الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر 

گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است 6۸.۳۹ درصد است. 
تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیر ماه رشد ۰7.۰ درصدی را 
تجربه کرده که به نظر می رسد سبب این تغییر، کاهش ۹7.۰ - درصدی تعداد 
ابزار کارتخوان فروش��گاهی اس��ت. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ 
نس��بت به تیرماه رش��د 7۸.5 درصدی را تجربه کرده اند و تعداد ابزار پذیرش 

موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 42.۱ درصدی همراه بوده است. 
براس��اس این گزارش، بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار 
ابزار کارتخوان فروش��گاهی اس��ت. این در حالی است که عواملی مانند وجود 
محدودیت انج��ام تراکنش بر روی اب��زار پذیرش موبایلی، تع��داد باالی ابزار 
کارتخوان فروش��گاهی، فراگیر بودن این اب��زار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات 
مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را می توان از 
جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی 
دانس��ت. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به 
بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی 
تلفن همراه نیاز اس��ت که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار 
نداشته باش��د.   همانطور که گفته شد، کارتخوان فروشگاهی با سهم 54.۸۹ 
درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است 
و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی 

قرار گرفته اند.
متوس��ط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۳۹۹، 255 تراکنش 
است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 2۳.2 واحدی، 
)۸۸.۰ درصدی( را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش 
مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش های 
اینترنت��ی با کاهش صفر درصدی از ۱۳7 تراکن��ش در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۳7 

تراکنش رسیده است.

بانکنامه

فرصت امروز: در س��ال های گذش��ته دالرزدایی و تجارت با پول های 
ملی به مس��ئله ای مهم برای برخی از کش��ورها تبدیل شده است و این 
امر در کش��ورهای مواجه با تحریم همچون ایران، حساسیت و ضرورت 
بیش��تری دارد. یکی از راهکارهای مطرح شده برای کاهش وابستگی به 
دالر و همینط��ور افزایش اعتبار واحد پول کش��ورها، اس��تفاده از انواع 
موافقت نامه های پولی و ازجمله پیمان های پولی و به کارگیری پول های 
ملی کش��ورها در مبادالت تجاری میان آنهاس��ت. از زمان وقوع بحران 
مالی جهانی، تع��دادی از موافقت نامه های پولی تحت عنوان پیمان های 
پولی میان بانک های مرکزی کش��ورها منعقد ش��ده و انتظار می رود در 
سال های آتی، کشورها به  نحو بیشتر و وسیع تری از این نوع پیمان های 
پولی اس��تفاده کنن��د. در اقتصاد ایران اگرچه در چند س��ال گذش��ته 
اقدام��ات گوناگونی برای اس��تفاده از ظرفیت پیمان ه��ای پولی صورت 
گرفته است، اما برخی از موانع و چالش ها موجب شده تا به حد کافی از 

ظرفیت این پیمان ها استفاده نشود. 
در این راس��تا، پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرک��زی در تازه ترین 
گزارش خود به بررس��ی ماهیت و پیش��ینه پیمان های پولی و همچنین 
تبیی��ن مزای��ای آن پرداخت��ه و از تحریم ه��ا، تورم باال، نوس��ان ارزی، 
تنش های سیاس��ی و پایین بودن س��طح اس��تانداردهای نظام بانکی به 
عنوان مهم ترین چالش های پیش روی استفاده از این سازوکار در نظام 
اقتصادی ایران نام برده اس��ت. خالصه ای از گزارش پژوهشکده پولی و 

بانکی با عنوان »پیمان های پولی؛ چالش ها و راهکارها« را می خوانید.
تحریم های اقتصادی و محدودیت های پولی و بانکی

یکی از موانع اصلی در توسعه پیمان های پولی بین ایران و کشورهای 
دیگر، وجود تحریم های اقتصادی به  ویژه در روابط و مراودات بانکی در 
س��طح بین المللی است که نه تنها موجب دشوار بودن نقل وانتقال وجوه 
می شود، بلکه با اهرم های فشاری که در اختیار کشورهای تحریم کننده 
قرار دارد، ممکن است نهادهای مالی و به  ویژه بانک مرکزی کشورهای 
طرف قرارداد را با مش��کالتی روبه رو س��ازد. این امر موجب می ش��ود تا 
کش���ورهای طرف تجاری ایران از امض�ای پیم�ان ه��ای پول�ی امتناع 
ورزند یا انگیزه کافی برای ورود به توافقنامه ها نداش��ته باشند. همچنین 
وجود تحریم های اقتصادی موجب می ش��ود ت��ا محدودیت های دیگری 
در زمین��ه بیم��ه و حمل ونقل ایجاد ش��ود که حت��ی در صورت وجود 
پیم��ان پولی، به  دلیل ریس��کهای تجاری، مب��ادالت بازرگانان را تحت 
تأثی��ر قرار می ده��د بنابراین با توج��ه به ابعاد گس��ترده تحریم، حتی 
در صورت عملیاتی ش��دن پیمان های پولی، این ن��وع پیمان ها تنها در 
بحث تسویه حس��اب تجاری مطرح است و س��ایر محدودیتها که گاه از 
تسویه حس��اب نیز مهم تر است، پابرجا خواهد بود و باید در رابطه با آنها 

نیز چاره اندیشی صورت گیرد.
نق��ش محوری تحریم ه��ای اقتصادی ایران در ایج��اد چالش و خلل 
برای انعقاد پیمان های پولی در این نکته نهفته اس��ت که در پیمان های 
پولی امضای تفاهم نامه ها توس��ط بانک ه��ای مرکزی صورت می گیرد و 
س��پس طی بخش نامه ای به بانک های کارگزار ابالغ می شود؛ سپس این 
بانک ها با همتای خود در کش��ور دیگر، روابط کارگزاری برقرار و نسبت 
به گشایش اعتبار اسنادی یا استمهال ارز به  صورت حواله یا برات اقدام 
می کنند. حال چنانچه بانک خارجی که قرار اس��ت کارگزار ایرانی باشد 
ب��ه  دلیل تحریم نظام مالی و بانکی ایران نتواند کار کند، این تفاهم نامه 

مسکوت مانده و امکان اجرایی شدن خود را از دست می دهد.
به زع��م بازرگانان و صادرکنندگان ایران��ی، محدودیت در نقل وانتقال 
پول به دلیل تحریم های اقتصادی یکی از مشکالت اصلی تجارت خارجی 
کشور است و باعث افزایش هزینه های تجارت شده است. اعمال تحریم و 
محدودیت علیه نظام بانکی موجب شده تا روش های تجارت بین المللی 
از کانال های رس��می بانکی ایران خارج ش��ود. در س��ال های اخیر برای 
اینکه تجارت کشور در نبود دسترسی به کانال های بانکی متوقف نشود، 
کانال های غیررس��می مانند شبکه صرافی ها جایگزین کانال بانکی شده 
اس��ت؛ اگرچه شبکه صرافی های کش��ور با برقراری ارتباط با شبکه های 
مالی و صرافی خارج از کش��ور توانسته اس��ت بخشی عمده از مبادالت 
تجاری و مالی بین المللی کشور را پوشش دهد، اما استفاده از صرافی ها 
در تجارت بین المللی مشکالتی همچون کاهش شفافیت، هزینه بر بودن 

و محدودیت در انتقال ارقام عمده را در پی دارد.
راهکارهایی برای رفع چالش تحریم های اقتصادی

ازجمل��ه راهکاره��ا برای رف��ع تحریم ه��ای اقتصادی آن اس��ت که 
پیمان ه���ای پولی ب�ا کش���ورهایی منعقد ش��ود ک��ه در بل�وک مقابل 
کش��ورهای تحریم کننده ق���رار دارند؛ به ویژه کش��ورهایی که خود نیز 
کم وبیش در مع��رض تحریم ها قرار می گیرند. ب��رای مثال، درخصوص 
نظ��ام تحریمی آمریکا می توان به کش��ورهایی مانند روس���یه، ترکیه و 
چین اش��اره کرد. با وجود این، س��یطره اقتص��ادی آمریکا و هم پیمانان 
این کشور در عرصه تجارت جهانی به حدی است که نمی توان به راحتی 
به کش��ورهای بلوک مقابل آمریکا در تمایل ب��ه ایجاد پیمان های پولی 

با کش��ور تحریم ش��ده دلخوش بود. ازاین رو، اس��تفاده از سازوکارهای 
انگیزش��ی برای ایجاد تمایل کشورها در این زمینه ضروری است. برای 
مث��ال، می توان کاالهای صادرات��ی را همراه با تخفی���ف ویژه با هدف 
افزایش رغبت کش���ورهای طرف پیم��ان پولی به آنها فروخت. البته در 
صورت صادرات کاالها توس��ط بخش خصوصی، الزم است دولت تا حد 
امکان مابه التفاوت تخفیف را تحت س��ازوکارهایی همچون اعطای یارانه 
ی��ا تخفیف های مالیاتی ب��ه بخش تولیدکننده داخلی مس��ترد کند که 
البته به طور قطع، این موضوع در مخارج و هزینه های کشور تحریم شده 
اثر افزایش��ی خواهد داش��ت. همچنی��ن اگر مراد، ص��ادرات تخفیف دار 
محص��والت دولتی )مثل صادرات نفت و گاز( باش��د، این اقدام می تواند 
در حجم درآمدهای دولتی کش��ور تحریم شده اثر کاهشی داشته باشد. 
روش��ن اس��ت که ثمره هر دو حالت بیان شده ایجاد و یا تشدید کسری 

بودجه دولت خواهد بود.
همچنین گس��ترش رواب��ط کارگ��زاری بانکی و افزای��ش کانال های 
پرداخ��ت بین کش��ورها، عامل��ی مه��م در تقویت تج��ارت دوجانبه با 
پول های ملی به  ش��مار می آید. البت��ه پیمان های پولی جایگزین کاملی 
برای روابط کارگزاری بانکی به  ش��مار نمی آیند و الزم اس��ت کانال های 
جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود. باید به تدریج به سمت سیستم 
پرداخ��ت بین المللی حرکت کنیم ک��ه امکان پرداخت با ارزهای ملی را 
برای کاالهای مناس��ب ما در بازار جهانی فراهم س��ازد. همچنین باید با 
س��ایر کش��ورها کانال پرداخت ایجاد ش��ود که حتی االمکان در انحصار 
یک یا چند کش��ور خاص نباش��د. تصمیم آمریکا در س��ال 2۰۱2 برای 
حذف بانک های ایرانی از ش��بکه پرداخت سوئیفت، زنگ هشداری برای 
کش��ورهای دیگری بود که در معرض تهدید آمریکا قرار داشتند. وجود 
ش��بکه پرداخت جایگزین س��وئیفت برای عبور از تحریم ها، می توانست 
اولی��ن گام در این مس��یر باش��د. ازاین رو، یک نظ��ام پرداخت جدید با 
عنوان نظام پرداخت های بین بانکی برون مرزی )CIPS( در سال 2۰۱5 

توسط چین طراحی شد.
از قابلیت ارزهای دیجیتال تا تأسیس بانک دوجانبه

ناگفت��ه نماند برخی کش��ورهای منطق��ه همانند عراق، افغانس��تان، 
ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به طور طبیعی 
از آمادگی بیش��تری ب��رای پذیرش ریال ایران در تج��ارت برخوردارند. 
ازای��ن رو، می ت��وان با اس��تفاده از ظرفی��ت پرداخت وام ه��ای ریالی به 
واردکنندگان کاالهای ایرانی در این کش��ورها، ش��رایط را برای تشویق 
آنه��ا به خرید محصوالت ایرانی با ریال فراهم ک��رد. این اقدام به رونق 
اس��تفاده از ریال در کش��ورهای هدف منجر می شود و نتیجه آن اقبال 

بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.
راه��کار دیگر ب��رای مقابله ب��ا تحریم های اقتص��ادی و بهره مندی از 
ظرفی��ت پیمان های پولی، اس��تفاده از ظرفیت فّن��اوری زنجیره بلوک 
به ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال اس��ت. هرچند که استفاده از این گونه 
ارزه��ا در مبادالت بین المللی در ابتدای راه ق��رار دارد و با چالش هایی 
همراه اس��ت، ولی به عنوان گزینه ای ممکن، قابلیت بررس��ی و پژوهش 
مجزا را دارد. یکی از کشورها در این زمینه ونزوئالست که قصد دارد از 
ارز مجازی ال پترو ونزوئال که با پش��توانه ذخایر نفتی این کشور منتشر 
شده است، در مبادالت خود با کشورهایی همانند روسیه استفاده کند.

تأس��یس بانک دوجانبه یا چندجانبه، رویکرد دیگری است که می تواند 
تجارت با پول های ملی را تس��هیل کند. ایجاد بانک های مش��ترک بین دو 
یا چند کشور مزایای گوناگونی همچون تسهیل و افزایش فرآیند تجارت و 
مبادالت اقتصادی و عملیات دوجانبه بانکی برای کشورهای طرف قرارداد به  
همراه دارد. چنین بانکی با ساختار سازمانی مناسب، پویا و سبک به  همراه 
مالکیت خصوصی و مدیریت تخصصی می تواند زمینه ایجاد زنجیره ارزش و 
افزایش سهم کشورها در بازارهای بین المللی، ارتقای روابط کارگزاری بانکی 
و ایفای نقش مؤثر در تجارت بین المللی توسط آنها را فراهم سازد. به  نظر 
می رس��د تأسیس بانک چندملیتی توس��ط ایران، روسیه و ترکیه می تواند 
در راس��تای گسترش تجارت چندجانبه بین آنها مؤثر باشد. در عین حال، 
الزم است برخی ساختارهای اقتصادی کشور در حوزه های مختلف با تحول 
روبه رو شود، زیرا با وجود ساختارهای معیوب اقتصادی، حذف تحریم ها نیز 
نمی تواند به تقویت تج��ارت خارجی و کاهش اتکا به ارز خارجی همچون 

دالر و یورو کمک کند.
تورم و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی

یکی دیگر از موانع اقتصاد ایران برای توسعه و پیشبرد پیمان های پولی به 
تورم مزمن و نوسان شدید نرخ های ارز مرتبط می شود. هرچند پیمان های 
پولی می توانند به کاهش نوسان های شدید ارزی کمک کنند، ممکن است 
خود آنها نیز از نوسان های ارزی متأثر شوند. از این بابت، چنانچه کشوری با 
نرخ تورم متوسط و باال )کاهش ارزش پول ملی( و نوسان شدید نرخ برابری 
ارزهای ملی مواجه باش��د، امکان متضرر ش��دن شرکای تجاری در هنگام 
تسویه پیمان های پولی  وجود خواهد داشت که این عامل به  نحو طبیعی به 

کاهش رغبت این شرکا منجر خواهد شد.

برای تحقق معامالت پیمان های پولی و تسویه  حساب های تجاری باید 
ارز حداقل یکی از کشورها جهان روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر 
و آنی بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو 
کش��ور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده دولتی 
باش��ند، پذیرش نرخ تسعیر با مش��کل کمتری مواجه است. در شرایط 
کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین س��ؤال تجار این اس��ت که بانک 
ایران��ی با چه نرخی در مقاب��ل صادرات به ما ریال تحویل می دهد؟ نرخ 
تفاهم ش��ده بانک های مرکزی، نرخ نیمایی، یا مع��دل آن و یا نرخ بازار 
آزاد؟ سؤال بعدی آن است که بانک ایرانی چه زمانی پول را خواهد داد؟ 
تغییرات نرخ از زمان صادرات تا واریز وجه به حس��اب صادرکننده است 
یا س��ایر بازیگران؟ در هر صورت، ریسک نوس��انات نرخ را یا باید بانک 
مرکزی به  عنوان متولی تفاهم نامه بپذیرد یا نظام بانکی و یا تجار و این 
نیز چالش دیگری در زمینه اجرای پیمان های پولی دوجانبه است. برای 
کمک به رفع این چالش دو راهکار وجود دارد؛ نخس��ت، کاهش س��طح 
نیاز به تس��ویه پایان دوره و دوم، برابرس��ازی پول های ملی با واحدهای 

پولی شاخص یا دارایی های ثابت.
تنش های سیاسی و لزوم روابط پایدار با کشورها

مسئله مهم دیگر در رابطه با پایداری و توسعه پیمان های پولی، وجود 
روابط سیاسی پایدار بین دو کشور است. کشورهایی می توانند از مزایای 
پیمان های پولی به نحوی مؤثرتر استفاده کنند که روابطی مستحکم تر با 
یکدیگر داش��ته باشند و با وقوع تحوالت سیاسی همانند تغییر دولت ها، 
روابط آنها دس��تخوش تغییرات جدی نش��ود. به منظور کاهش احتمال 
تضعی��ف پیمان های پولی بر اثِر تغیی��ر دولت ها، می توان از راهکارهایی 
مانند تصویب قوانین باالدس��تی برای برقراری پیمان های پولی استفاده 
کرد. همچنین وجود دیپلماس��ی فعال از سوی دولت برای ایجاد روابط 
سیاس��ی راهبردی و بلندمدت اهمیت زیادی دارد. الزم اس��ت دولت با 
همکاری بخش خصوص��ی و نهادهای مربوط به  آن مانند اتاق بازرگانی 
و س��ازمان توسعه تجارت، ظرفیت ها و نیازهای موجود برای صادرات به 
کش��ورهای طرف قرارداد را براساس مزیت های رقابتی موجود در ایران، 
شناسایی و برنامه ریزی الزم برای مبادالت تجاری با آنها را صورت دهد. 
از سوی دیگر، ظرفیت ها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی 
طرف قرارداد شناس��انده شود تا دولت ها و بنگاه های آنها با آگاهی بهتر 
از بازار ایران، انگیزه بیش��تری برای انعقاد و اس��تمرار پیمان های پولی 

داشته باشند. 
با توجه به تش��کیل رسمی معاونت دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور 
خارجه در اواخر سال ۱۳۹6، می توان از ظرفیت این معاونت در راستای 
رایزنی اقتصادی به  منظور انعقاد پیمان های پولی با کشورهای گوناگون 
اس��تفاده کرد. در واقع، بهتر است بانک مرکزی تمرکز اصلی خود را بر 
طراحی س��ازوکار انواع موافقت نامه های پولی با دیگر کشورها قرار دهد 
و از ظرفیت معاونت دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت امور خارجه نیز برای 
رایزنی و رفع موانع در میدان سیاسی استفاده کند. بدین ترتیب، امکان 
انعقاد پیمان های پولی به  صورت متمرکزتر فراهم می ش��ود و مشکالت 

و چالش های احتمالی آنها با سهولت بیشتری قابل رفع خواهد بود.
پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی

همچنین برخی مش��کالت در سطح کالن اقتصادی ایران وجود دارد 
که ممکن اس��ت توس��عه تجارت با پول ه��ای ملی و به تب��ع آن انعقاد 
پیمان های پولی را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر، مسائلی از قبیل 
نوس��ان و چندنرخی بودن ارز، کمبود ابزارهای سیاس��ت گذاری پولی، 
باالبودن رش��د نقدینگی و احتمال بازگش��ت نرخ های تورم باال در ایران 
وجود دارد که ممکن اس��ت در تجارت دوجانبه نیز اثر بگذارد. برطرف 
کردن این چالش ها س��هم زیادی در آماده ش��دن ش��رایط اقتصادی و 
ترغیب دیگر کشورها برای انعقاد پیمان های پولی با ایران دارد. از سوی 
دیگر، نظام بانکی نقشی مهم در اجرای موفقیت آمیز پیمان های پولی و 
تجارت دوجانبه دارد. در حال حاضر، نظام بانکی ایران به دالیل گوناگون 
و ازجمله تحریم های اقتصادی، با استانداردها و شاخص های بین المللی 
در زمین��ه صنعت بانکداری فاصله زیادی دارد و با مش��کالتی همچون 
پایین بودن سطح کفایت س��رمایه، باالبودن میزان مطالبات غیرجاری، 
عدم اجرای کامل اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی و ضعف 
در اجرای اس��تانداردهای حاکمیت ش��رکتی و مدیریت ریسک مواجه 
اس��ت. ازاین رو، اگر بخواهد در فضای بین الملل��ی و ازجمله در رابطه با 
پیمان های پولی نقشی فعال ایفا کند، الزم است تا شاخص های سالمت 
بانکی ارتقا یابد و اس��تانداردهای بین المللی صنعت بانکداری در سطح 
باالتری رعایت ش��ود. البته برخ��ی از اقدامات بانک مرکزی در چند ماه 
اخیر نظیر کنترل و شفاف س��ازی معامالت ارزی، فراهم کردن مقدمات 
تشکیل بازار متشکل ارزی، اجرای عملیات بازار باز و تدوین طرح جدید 
بانکداری جمهوری اس��المی در مجلس، گام های مثبتی در مسیر بهبود 
ش��رایط کالن اقتصادی و تقویت نظام بانکی به  شمار می آید و می تواند 

به فراهم شدن زمینه بهتر برای انعقاد پیمان های پولی کمک کند.

پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد

موانع پیمان های پولی در ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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نگاه سهامداران به بورس باید بلندمدت باشد
سمت و سوی آتی بازار سهام

یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت س��رمایه گذاران اگر تحمل 
کنند و با نگاه بلندمدت به س��رمایه گذاری در بورس نگاه کنند، 
به طو حتم می توانند بازدهی بیش��تری را از این بازار نس��بت به 

سایر بازارها کسب کنند.
علی اس��المی در گف��ت و گو با ایرن��ا، به روند ای��ن روزهای 
معام��الت بورس اش��اره کرد و گفت: بازار س��هام ت��ا چند وقت 
گذشته به دلیل جریان ورود گسترده نقدینگی به صورت روزانه 
به این بازار و افزایش نرخ دالر در مس��یر صعودی پرشتابی قرار 

گرفت که همه را حیرت زده کرد.
ب��ه گفته وی، ای��ن عوامل در کنار دیگر عوام��ل جانبی مانند 
محدودیت ه��ای ایج��اد ش��ده در بازار م��وازی، باع��ث هدایت 

سرمایه ها به سمت بازار سرمایه شدند.
 اس��المی ادامه داد: رشد دالر، افزایش ریالی ارزش جایگزینی 
ش��رکت ها و افزایش س��ودآوری برخی از بنگاه ها که محصوالت 
صادراتی یا محصوالتی که وابس��تگی مستقیم به قیمت ارز دارد 

را با خود به همراه داشت و منجر به رشد بازار سرمایه شد.
این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار در ورود دوباره 
نقدینگ��ی و تداوم رش��د در ای��ن بازار تاکید ک��رد و گفت: بازار 
ب��رای تداوم رش��د خود نیاز به محرک های جدی��د دارد که این 
محرک ه��ا می توانن��د همچنان جریان ورود نقدینگی از س��مت 
سرمایه گذاران حقیقی به س��مت بازار سرمایه باشد اما به دلیل 
بزرگ ش��دن اندازه بازار، قدرت ورود پول جدید به بازار سرمایه 
به حدی نیس��ت که توان داشته باشد منجر به رشد بیشتر بازار 

سرمایه شود.
به عقیده وی، این بازار نیاز به محرک های جدید دارد که این 
محرک ها می توانند افزایش حمایت دولت، بهبود فضای کسب و 
کار و بهبود فضای سیاسی و اجتماعی را با خود به همراه داشته 
باشد و از طرفی کمک کننده به رشد دوباره بازار سرمایه باشند.

اس��المی با بیان اینکه بازار س��رمایه، بازاری بلندمدت است و 
س��رمایه گذارانی که وارد این بازار می ش��وند بای��د بدانند که در 
حال س��رمایه گذاری در بازاری بلندمدت هس��تند، افزود: تجربه 
س��ال های گذش��ته به بازار س��رمایه نش��ان داده همواره بازده 
بلندمدت بازار س��رمایه از س��ایر بازارها مانند دالر، ارز، خودرو و 
مس��کن باالتر بوده اما طبیعی است که در این بازدهی بلندمدت 
در برخی از مقاطع، بازده بازار سرمایه از سایر بازارها کمتر باشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران اگر 
تحم��ل کنند و با نگاه بلندمدت به این ب��ازار نگاه کنند، به طو 
حتم می توانند از سرمایه گذاری در این بازار بازدهی بیشتری را 

نسبت به سایر بازارها کسب کنند.  
اس��المی افزود: بازار سرمایه به دلیل هوش��مندبودن، در یک 
مقطع چن��د ماهه و به صورت موقتی به دلیل نوس��ان هایی که 
در این بازار ایجاد می ش��ود و تاثیرپذیری که از ریس��ک ها دارد، 
بازدهی کمتری نس��بت به س��ایر بازارها را کسب می کند اما به 
طور قطع در بلندمدت بازده متوسط بازار نسبت به سایر بازارها 

بیشتر خواهد بود.
او سهامداران تازه وارد را مورد خطاب قرار داد و گفت: در چند 
وقت اخیر س��هامداران تازه وارد بیش��تر از دیگر سرمایه گذاران 
متضرر شدند که توصیه به سرمایه گذاران غیرحرفه ای و تازه وارد 
سرمایه گذاری از طریق ابزار واسط مانند صندوق سرمایه گذاری 
ش��رکت های سبدگردان اس��ت زیرا مدیریت دارایی این افراد از 
طریق کارشناس��ان حرفه ای انجام می شود. سهامداران تازه وارد 
بهتر اس��ت بخشی از پس انداز خود که در کوتاه مدت به آنها نیاز 
ندارند را در بورس سرمایه گذاری کنند، این اتفاق باعث می شود 
تا بتوانند س��هامداران غیرحرفه ای و تازه وارد با نگاه بلندمدت در 

بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: اصالح بازار س��رمایه چه وقت به پایان می رس��د؟ این 
س��والی اس��ت که این روزها بس��یاری از فعاالن بازار س��هام از یکدیگر 
می پرسند و به تابلوی معامالت تاالر شیشه ای چشم می دوزند تا ببینند 
آیا نشانه هایی از پایان اصالح بورس به چشم می خورد یا نه؟ آنچه امید 
این دسته از سهامداران و فعاالن بازار را به پایان زمان اصالح بورس در 
این هفته دوچندان کرده بود، رش��د مثبت اما کم رمق ش��اخص کل در 
دو روز متوال��ی ابتدای هفته بود، اما ای��ن روند صعودی دیری نپایید و 
درحالی که سهامداران به امید رشد ادامه دار شاخص کل بورس در روز 
دوشنبه بودند، ش��اخص کل در هفدهمین روز شهریورماه منفی شد و 

بیش از 4۰ هزار واحد افت کرد.
این در حالی بود که ش��اخص کل در روزهای ش��نبه و یکش��نبه در 
مجم��وع ۱5 هزار و ۸4۰ واحد افزایش یافت��ه و روی عدد یک میلیون 
و 647 ه��زار و 7۸۱ واحد آرام گرفته بود، اما ش��اخص کل هم وزن در 
این دو روز منفی بود و با کاهش 7 هزار و 5۸۸ واحدی به 44۱ هزار و 
7۹2 واحد رس��یده بود. همین امر باعث شد تا برخی از تحلیلگران این 
روند را به معنای حمایت از سهم های شاخص ساز بدانند و معتقد باشند، 
در حالی که اغلب س��هم ها منفی هستند، مثبت شدن برخی سهم های 

شاخص ساز باعث شده که شاخص کل مثبت باشد.
اشتیاق تازه واردان بورس برای فروش سهام

در پاس��خ به این پرسش که اصالح بازار س��رمایه چه زمانی به پایان 
می رسد، یک کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است که کوتاه ترین شکل 
اص��الح زمانی صورت می گیرد که بازار به  صورت خودانتظام جایگاهش 
را بشناس��د. فردی��ن آقابزرگی بر آزاد گذاش��تن بازار س��رمایه به حال 
خ��ود تاکی��د دارد و می گوید که در این صورت بازار س��ریع تر راه خود 
را پیدا می کند. او اعتقاد دارد: با وجود اینکه اغلب فعاالن بازار س��رمایه 
تمایل زیادی دارند حال و روز بازار به فضای چند ماه گذش��ته بازگردد 
اما این گونه نش��ده و البته به صالح هم نیس��ت که چنین ش��ود. اگر به 
 س��رعت به روند افزایشی سریع و بازدهی های باال بازگردیم، نقدینگی از 
بازار سرمایه خارج می ش��ود. بهترین و طبیعی ترین شکل ممکن ایجاد 

سینوس های نوسانی مثبت و منفی در بازار است.
آقابزرگ��ی در گفت وگو ب��ا ایرناپالس، می گوید: اغل��ب افرادی که در 
چن��د ماه گذش��ته وارد بورس ش��دند، فاقد تجربه و دان��ش الزم برای 
س��رمایه گذاری بوده اند. این افراد تجربه فضای رکودی و نزول شاخص 
بازار و قیمت سهام را نداشته اند. اکنون فضا به گونه ای مدیریت می شود 
ک��ه اغلب حقوقی ها ب��ازار را به گونه ای جمع می کنن��د و از ریزش ها و 
کاهش های مستمر و پیاپی جلوگیری می کنند. این نشان دهنده اشتیاق 

فعاالن بازار برای فروش سهام خود است.
او با اش��اره به روند معامالت بازار در روز نخست هفته ادامه می دهد: 
روز ش��نبه اگر چند سهامدار حقوقی بزرگ حمایت نمی کردند، شاید با 
اصالح شدیدتری مواجه بودیم. فعالیت در بازار سرمایه برای کسانی که 
تحمل گذراندن چنین روزهایی را ندارند، مناس��ب نیس��ت اما با توجه 

به رش��د قیمت بس��یاری از س��هام در چند ماه گذش��ته، اغلب افرادی 
که اکنون س��هام خ��ود را حتی در صف فروش  به فروش می رس��انند، 

سودهایی کسب کرده اند.
آقابزرگی، ادامه روند قبلی بورس را به صالح اقتصاد کش��ور نمی داند 
و می افزاید: تنها در یک نمونه، اقتصاد انگلستان رشد اقتصاد منفی 2۰ 
درصد داش��ته  اس��ت و چنین وضعیتی برای برخی کش��ورهای اروپایی 
دیگر نیز صدق می کند. دلیل آن حوادثی بوده که در س��ال 2۰2۰ رخ 
داده است، از جمله شیوع بیماری کرونا، جنگ اقتصادی آمریکا و چین 
و فراز و نش��یب قیمت کامودیتی ها. اقتصاد ایران نیز بنا به گفته مرکز 
آمار، ۳,5  درصد رش��د منفی را تجربه کرده است. در چنین فضایی آن 
هم با ش��رایطی که متوسط p/e بورس ما 2۹ است، نباید انتظار داشته 
باش��یم روند صعودی قبل��ی ادامه یابد و البته ادام��ه آن روند به صالح 
اقتصاد نیس��ت. باید چنین اصالحاتی انجام شود. خوشبختانه به  تدریج 

به پایان دوره اصالح قیمت ها در بازار سهام نزدیک می شویم.
با حمایت های نابجا، فرصت های خرید را می سوزانیم

این کارش��ناس بازار س��رمایه پیش بینی خود از می��زان اصالح بازار 
را این گون��ه بی��ان می کند: به ش��رط عدم مدیریت ی��ا حمایت و صرف 
نقدینگی حجیم، تصور می کنم ش��اخص کل بی��ن یک میلیون و ۳۰۰ 
ه��زار تا یک میلی��ون و 4۰۰ هزار واحد اصالح ش��ود. اگر حمایت های 
مختلف انجام ش��ود، کاهش به  صورت مقطعی مالحظه نمی ش��ود، اما 
به  طور پلکانی و در عین حال ش��دید ص��ورت می گیرد. یعنی اصالحی 
که باید انجام ش��ود به تعویق می افتد، مانند فنری که فش��رده ش��ده و 
به یکباره رها می ش��ود. بهترین و منطقی ترین حالت این اس��ت که ذات 

بازار خود را کنترل کند.
وی درباره منفی ش��دن ش��اخص هم وزن و مثبت شدن شاخص کل 
می گوید: هنگامی که ش��اخص هم وزن منفی می ش��ود، یعنی بیش��تر 
ش��رکت ها منفی بوده اند. روز شنبه بیشتر شرکت های شاخص ساز مورد 
حمایت قرار گرفتند. برخی کارشناس��ان معتقدند چنین حرکتی ناگزیر 
اس��ت، اما معتق��دم با این کار امکان خریدهای بالق��وه از افرادی گرفته 
می ش��ود که مترصد فرصتی هستند تا سرمایه خود را به بورس بیاورند. 
سهمی که با حمایت باال نگاه داشته شود، جذابیت خرید را برای کسی 

که منتظر کاهش قیمت آن است، از دست می دهد.
آقابزرگی درباره نامه 25 اقتصاددان خطاب به مس��ئوالن دولتی و اثر 
آن روی اصالح بازار نیز می افزاید: مخالفم که یک عامل را منش��أ اصلی 
ش��کل گیری چنین روندی قرار دهیم. ارزش روز س��هام از ارزش ذاتی 
آنها فاصله گرفته بود و هنوز هم این موضوع تا حدی مشاهده می شود. 
این مس��اله اصلی ترین اثر را ب��رای ایجاد فضای اصالحی به وجود آورد. 
بحث هایی مانند دارا دوم یا پاالیش��ی یکم، عدم عرضه س��هام عدالت و 

... نیز اثرگذار بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه می دهد: اگر قرار باشد بازار با حرف 
کس��ی باال یا پایین برود، می توان خالف آن را نیز مشاهده کرد. به این 

ص��ورت که دولت با جدیت از بازار س��رمایه حمای��ت قاطع می کند اما 
اصالح را مشاهده می کنیم. اگر 25 نفر حرفی زدند که منتهی به ریزش 
بازار ش��ده، پس چرا هنگامی که یک حامی بزرگی مانند دولت خواهان 
تقویت بازار س��رمایه اس��ت، آن طور که انتظار می رود اثرگذار نیس��ت؟ 
ماهیت بازار س��رمایه که خود را اصالح می کن��د، در حال اتفاق افتادن 

است و به حرف کسی هم ارتباط ندارد.
بورس را به حال خود رها کنید، درست می شود

او در پاس��خ به سوالی مبنی بر پیش��نهادش به رئیس سازمان بورس 
و مس��ئوالن اقتص��ادی دولت می گوید: به جای انج��ام حمایت و صرف 
نقدینگی برای جلوگیری از کاهش قیمت س��هام و ش��اخص کل، اجازه 
دهند ب��ازار خود را پیدا کند. کوتاه ترین ش��کل اص��الح زمانی صورت 
می گیرد که بازار به صورت خودانتظام جایگاهش را بشناس��د. همان طور 
که در س��ال های گذشته نیز ش��اهد بودیم و یک بار تجربه کردیم که با 
باز کردن محدوده نوس��ان قیمت در مدت کوتاهی، بازار روند معکوسی 
را در پیش گرفت. در حال حاضر نیز همین شرایط صادق است؛ هرچه 
این فرسایش بیشتر شود، اجازه می دهیم عده ای که تا پیش از این برای 
خروج از بازار تردید داش��تند، تصمیم قطعی ب��رای خروج بگیرند، زیرا 
هنگامی که القا ش��ود وضعیت فوق العاده است، کسانی که چنین نظری 

نداشتند نیز وارد صف فروش می شوند.
آقا بزرگی ضمن اینکه موافقتش را با حذف دامنه نوسان حذف اعالم 
می کند، می افزاید: اکنون اگر س��همی با صف فروش مواجه باشد، برخی 
به این علت که نقطه پایانی سهم را صف فروش می بینند، بالفاصله وارد 
این صف می شوند. اما اگر محدوده نوسان وجود نداشته باشد، هر کسی 
جرأت نمی کند در محدوده نوسان قیمت، موضع فروش بگیرد بنابراین 
فقط افرادی که نیاز به پول فوری داش��ته اند، نس��بت ب��ه فروش اقدام 
می کنند. البته اگر محدوده نوس��ان را برداریم باید پیامدهای آن را نیز 
بپذیریم؛ به این صورت که ممکن اس��ت ش��کل پررنگی از افت شاخص 
را در یکی دو روز تجربه کنیم، اما بالفاصله پس از آن روند برمی گردد؛ 
مش��روط بر اینکه متغیرهای اثرگذار اقتصادی نیز وضعیت برگش��ت را 
تأیید کند. وی در پایان تأکید می کند: اکنون نمی توان از برگش��ت بازار 
س��خن گفت، زی��را هیچ متغیر اثرگذاری دچار تغییر خاصی نش��ده که 

بخواهیم از تغییر روند بازار سخن بگوییم.

چه زمانی روند اصالحی بازار سرمایه به پایان می رسد؟

بیم و امید بورس
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دولت با قیمت گذاری مناسب مانع قاچاق 
گندم شود

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت شورای اقتصاد گفته 
اس��ت که قیمت خرید تضمینی گندم 45۰۰ تومان اس��ت این در 
حالی اس��ت که بیرون از مرزهای م��ا قیمت گندم گران تر از داخل 
اس��ت. قاچاقچی ها گندم را از م��رز رد می کنند چرا که ۱۰۰درصد 

سودآوری دارد.
علیرضا نظری در گفت وگو با ایسنا در مورد قیمت خرید تضمینی 
گندم در س��ال ۱4۰۰ و احتمال قاچاق گندم گفت: دولت براساس 
قانون موظف اس��ت که تا آخر ش��هریورماه هر س��ال قیمت خرید 
خودش را با محاسبه میزان تورم و هزینه های تولید، اعالم کند. هر 
سال چند مش��کل تکراری داریم یا این قیمت دیر اعالم می شود و 
یا قیمت گذاری متناس��ب  با هزینه های تمام شده محصول تولیدی 

نیست.
این عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس افزود: آنچه وزارت جهاد 
کشاورزی و اتحادیه ها اعالم کردند، قیمت تمام شده گندم وارداتی 
7۰۰۰ تومان اس��ت. ش��ورای اقتصاد گفته اس��ت که قیمت خرید 
تضمین��ی گندم 45۰۰ تومان اس��ت. در واقع این قیمت نرخ خرید 
تضمینی س��ال آینده اس��ت. ش��ورای اقتصاد مصر است که قیمت 
نسبت به سال قبل ۱5۰۰ تومان بیشتر افزایش پیدا نکند. به نظرم، 
ای��ن قیمت گذاری ها هزینه های کش��اورز را تأمین نمی کند. نتیجه 
این وضعیت این اس��ت که کشاورزان در کشت محصول تجدیدنظر 

می کنند.
نماینده مردم خمین در مجلس نس��بت به »کم ش��دن کش��ت 
اس��تراتژیک گندم ایران« هشدار داد و گفت: اگر وضعیت به همین 
منوال پیش رود، برای تأمین گندم کش��ور ب��ا واردات و تهیه ارز با 
مش��کل مواجهه خواهیم ش��د. گندم خوراک اصلی کش��ور است و 
مشکالت اساس��ی برای ما ایجاد خواهد کرد. اگر قیمت را از خارج 
کش��ور بخریم، برای ما صرف نمی کند. پرس��ش اینجاست که چرا 

همین گندم را با قیمت مناسب از کشاورز نمی خریم؟
وی ادام��ه داد: کش��اورز در چنی��ن ش��رایطی ترجی��ح می دهد 
ک��ه گن��دم را به بازار آزاد بفروش��د و بدل به خوراک دام ش��ود. از 
طرف دیگر ممکن اس��ت تولیدکننده از تولید دس��ت بکش��د و در 
نهایت واردات م��ا افزایش پیدا می کند. ما اصرار داریم که از طریق 
کمیس��یون کشاورزی، به دولت فشار بیاوریم تا دولت حداقل همان 

45۰۰ تومان را برای سال آینده در نظر بگیرد.
این عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس در مورد احتمال افزایش 
قاچاق گندم با توجه به ش��رایط قیمت خرید تضمینی گفت: قیمت 
فعل��ی با قیمت جهانی تفاوت فاحش��ی دارد. قیم��ت جهانی گندم 
هم اکنون 275 دالر در یک تن اس��ت؛ یعن��ی با ارز نیمایی نزدیک 
به 5۰۰۰ تومان می ش��ود که با هزینه ه��ای دیگر، به 7۰۰۰ تومان 
می رس��د. وقتی بیرون از مرزهای ما قیمت گران تر از داخل اس��ت 
قاچاقچی ه��ا گن��دم را از م��رز رد می کنن��د؛ چرا ک��ه ۱۰۰ درصد 

سودآوری دارد.

افزایش 48درصدی قیمت تخم مرغ
صادرات از 28 میلیون دالر گذشت

در حال��ی قیمت تخم مرغ حدود 4۸درصد نس��بت به پارس��ال 
افزایش داش��ته و از دالی��ل آن صادرات عنوان می ش��ود که طبق 
گزارش گمرک طی پنج ماهه اول امس��ال بیش از 2۸ میلیون دالر 

صادرات تخم مرغ و انواع تخم خوراکی انجام شده است.
به گزارش ایس��نا، طی مدت اخیر بازار تخم مرغ با افزایش قیمت 
مواجه ش��د و هر ش��انه تا 25 هزار تومان هم ف��روش رفت. دالیل 
مختلفی برای این افزایش قیمت مطرح بود که فعاالن بازار از جمله 

آن  را صادرات و افزایش مصرف تخم مرغ اعالم کردند.
اما بررسی آمار مرکز آمار از وضعیت تورم تخم مرغ نشان می دهد 
ک��ه در مردادماه س��ال جاری هر کیلوگرم از ای��ن محصول به طور 
متوس��ط ۱۳ هزار و 7۰۰ تومان فروش رفته که در مقایسه با مرداد 
س��ال گذش��ته که هر کیلو گرم ۹2۰۰ توم��ان 4۸ درصد افزایش 

قیمت دارد.
قیم��ت ه��ر کیلو تخم مرغ نس��بت به تیرماه کاه��ش دارد و  به 
طور متوس��ط ۱5 هزار و 4۰۰ تومان ف��روش رفته که در مردادماه 

۱۱درصد کاهش پیدا کرده است.
اما با توجه به اش��اره ای که به وضعیت صادرات تخم مرغ از سوی 
فعاالن بازار و اثرگذاری آن بر قیمت تخم مرغ ش��ده است، پیگیری 
وضعیت صادرات این محصول از گمرک ایران با توضیحاتی از سوی 

سیدروح اهلل لطیفی - سخنگوی گمرک - به ایسنا همراه بود.
بر این اساس اعالم شد که در پنج ماهه اول امسال 2۸ میلیون و 
۸۳5 هزار و 22۰ دالر تخم مرغ و انواع تخم خوراکی صادرات شده 

که وزنی حدود 4۸ هزار و ۱۱۹ تن داشته است.
این در حالی اس��ت که تا پایان تیرماه 2۳ میلیون و 5۱4 هزار و 
5۸۱ دالر انواع تخم خوراکی صادر شده بود که نشاندهنده افزایش 

حدود 5 میلیون دالری در ماه گذشته است.
صادرات انجام شده به کشورهای مختلف این گونه بوده است که 
2۱ میلی��ون و ۸۸۱ ه��زار دالر به عراق، 5میلیون و 57۹ هزار دالر 
به افغانس��تان، 72۰ هزار دالر به عمان، 5۹۰ هزار دالر به قطر، ۱7 
هزار دالر به پاکستان، ۱۳ هزار دالر به امارات، ۳4 هزار و 66۰ دالر 

به بحرین صادر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی، صادرات تخم 
مرغ با وجود عوارض هنوز برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی دارد؛ 
هرچند که ما بیش��تر از مصرف داخلی، تخم مرغ تولید می کنیم و 

ناچاریم صادرات داشته باشیم.

اخبـــار

مدیرکل تزانزیت و حمل و نقل بین المللی س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل ج��اده ای اعالم کرد که با توجه به هدف گذاری بلندمدت ایران و 
ترکیه برای تجارت ۳۰ میلیارد دالری در سال، باید ظرفیت های حمل و 
نقل را توسعه دهیم و تقریبا باید روزانه بیش از 2۰۰۰ دستگاه کامیون 
از مرزهای ایران و ترکیه عبور کند اما در حال حاضر فاصله زیادی بین 
کامیون های عب��وری از مرزهای جاده ای با این هدف گذاری وجود دارد 

که در مذاکرات اخیر با مقامات ترک در این باره صحبت شده است.
جواد هدایتی در گفت وگو با ایس��نا، درباره آخرین وضعیت ترانزیت و 
حم��ل و نقل جاده ای بین ایران و ترکی��ه اظهار کرد:  ترکیه پل عبوری 
ایران به اروپاس��ت و به غی��ر از آنکه می تواند به عن��وان ترانزیت مورد 
اس��تفاده قرار گیرد خود هدف صادراتی عمده ای برای ایران به ش��مار 
می رود بنابراین در جلس��ه اخیر کمیته مش��ترک حمل و نقل جاده ای 
درباره چگونگی تسهیل تجارت از طریق شیوه های مختلف حمل و نقل 
بحث و بررس��ی های فراوانی صورت گرفت و در مذاکرات دو جانبه قرار 

شد در ادامه درباره تسهیل تردد کامیون ها در مرزهای مشترک اقدامات 
مناسبی انجام شود.

وی افزود: هدف گذاری تجارت ایران و ترکیه ۳۰ میلیارد دالر در سال 
بوده است و برای رسیدن به این هدف باید بستر آن را که حمل و نقل 
است فراهم کنیم، اما ظرفیت های حمل و نقل بسیار متفاوت و کمتر از 
این هدف گذاری است. در واقع یکی از دالیلی که میزان تجارت ایران و 

ترکیه به این عدد نرسیده همین مسئله بوده است.
مدیرکل تزانزیت و حمل و نقل بین المللی س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای ادامه داد: برای رسیدن به تجارت ۳۰ میلیارد دالری در 
سال بین دو کشور باید حداقل یک میلیون تردد را در مرزهای مشترک 
پذیرش کنیم و به عنوان مثال اگر هر کامیون ترانزیتی یا تجاری حدود 
۳۰ هزار دالر ارزش داش��ته باش��د باید روزانه بیش از 2۰۰۰ دس��تگاه 
کامیون از مرزهای ایران و ترکیه عبور کند. این در حالی است که تعداد 
کامیون های عبوری فاصله بس��یار زیادی ب��ا این اعداد و ارقام دارد و به 

حدود 4۰۰ دستگاه می رسد.
هدایت��ی گف��ت: بخش��ی از این مش��کالت در ح��وزه تش��ریفات و 
بوروکراس��ی های اداری است که باید آن را تسهیل کنیم و بخشی دیگر 
نیز به زیرس��اخت هایی اس��ت که باید آن را در مرزهای مشترک ایجاد 
کنی��م. ب��ه عنوان مثال باید برای رس��یدن به این ه��دف بلندمدت که 
مقامات عالی رتبه دو کشور در این زمینه به توافق رسیده اند گیت های 
تردد کامیون ها افزایش پیدا کند  و از س��وی دیگر تشریفات اداری باید 

به گونه ای باشد که کامیون ها حداقل توقف را در مرزها داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه مرزهای هر کش��ور محل عبور و مرور اس��ت نه 
توقف، گفت: باید تش��ریفات اداری برای کامیون داران و بازرگان در پس 
کرانه های ایران و ترکیه انجام ش��ود و با افزایش هماهنگی های دوجانبه 
کاری کنیم که س��رعت عبور و مرور کامیون ها و تعداد گیت های تعبیه 
ش��ده در هر یک از مرزها بیش��تر ش��ود تا حداقل تع��داد عبور و مرور 

کامیون ها را تا 2۰۰۰ دستگاه در روز افزایش دهیم.

تجارت ایران و ترکیه با چند کامیون ۳۰ میلیارد می شود؟

یک عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی از 
تشکیل کمیته ای برای نظارت روزانه بر رعایت پروتکل های بهداشتی در 
مدارس خبر داد و گفت که کمیسیون بهداشت در نامه ای به سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��تار افزایش تولید ماسک کودکان 
شده است. جلیل میرمحمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بازگشایی 
م��دارس و حضور دانش آموزان در کالس ه��ای درس، اظهار کرد: ما در 
مجم��وع با بازگش��ایی مدارس من��وط به اجرای دقیق و س��خت گیرانه 
پروتکل های بهداش��تی مخالفتی نداریم، مشروط به اینکه زیرساخت ها 
آماده باش��د. گالیه آن اس��ت که چرا مدارس با س��رعت و بدون انجام 
هماهنگی ه��ای الزم باز ش��ده اس��ت. ب��ه ج��ای آنکه با ای��ن فوریت 
حضور دانش آم��وزان در مدارس را از ۱5 ش��هریورماه اعالم می کردند، 
می توانس��تند موعد بازگش��ایی را به 25 ش��هریورماه موکول کرده و در 
این ۱۰ روز زیرس��اخت های مدارس اعم از ضدعفونی کردن مدارس به 
خصوص روش��ویی و آبخوری ها و تامین ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

را انجام دهند. وی ادامه داد: باید قبل از بازگشایی مدارس آموزش های 
الزم به خانواده ها و دانش آموزان از طریق صدا و س��یما داده می ش��د نه 
اینکه این حجم از نگرانی در خانواده ها ایجاد ش��ود. اکنون که این کار 
صورت گرفته، الزم است از این به بعد مدیران کل آموزش و پرورش در 
مراکز استان ها، روسای دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت 

و درمان بر ُحسن اجرای پروتکل های بهداشتی نظارت داشته باشند.
ای��ن عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: باید از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان هم استفاده کرد 
تا آنها بر حس��ن اجرای پروتکل ها نظارت داش��ته باشند. باید از حضور 
معلم��ان با بیماری های زمینه ای همچ��ون بیماری های قلبی و عروقی، 
کلیوی و به طور کلی تمام بیماری هایی که باعث ضعف سیس��تم ایمنی 
بدن می ش��ود در مدارس جلوگیری کرد. این ش��امل دانش آموزان هم 
می ش��ود که برای این دس��ته از دانش آموزان باید زیرس��اخت آموزش 
مجازی فراهم شود. میرمحمدی با تاکید بر لزوم فاصله گذاری اجتماعی 

در مدارس و چرخش��ی کردن زنگ تفریح اظهار کرد: باید نظارت کافی 
در مدارس وجود داش��ته باشد تا از تجمع دانش آموزان جلوگیری شده 
و آنها همواره ماس��ک داش��ته باشند، س��رویس های مدارس هم باید با 
رعای��ت فاصله اجتماع��ی فعالیت کنند. امیدواریم ب��ا رعایت این موارد 
و مراقبت های الزم از س��وی مدی��ران و معلمان مدارس، دانش آموزان و 
اولیای آنها و همراهی در اجرای پروتکل های بهداش��تی هیچ مشکلی به 
وجود نیاید. وی درباره ی اقدامات کمیس��یون بهداشت و درمان تصریح 
کرد: کمیس��یون بهداش��ت در نامه ای به صدا و س��یما خواس��تار تولید 
برنامه هایی در قالب فیلم های کوتاه و انیمیشن در راستای ارتقای سطح 
سواد سالمت دانش آموزان شده است که این فیلم ها از شبکه های نهال 
و امید پخش ش��ود. همچنین در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما 
تاکید ش��ده که باید هرچه سریع تر اعتباری به وزارت آموزش و پرورش 
برای تامین زیرس��اخت های اولیه جهت پیشگیری از شیوع بیماری در 

مدارس اختصاص دهند تا شاهد اجرای دقیق پروتکل ها باشیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت در 
پی فراخوان های وزارت صمت برای حضور ش��رکت ها در بورس، تاکنون 
25۰ شرکت برای ورود به بورس اعالم آمادگی کرده اند و تاکنون سهم 
بخش صنعت از اوراق منتشر شده به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایس��نا، س��عید زرندی در برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر 
گفت: یکی از جهت گیری های وزارت صمت در س��ال جاری استفاده از 
ظرفیت بازار سرمایه برای تولید بود که در این راستا الزم بود واحدهای 
تولیدی با این مکانیزم بیشتر آشنا شوند. از طرفی اولین اصل برای ورود 
ش��رکت ها به بازار بورس شفافیت و آمادگی ساختار شرکت ها است که 

تاکنون فراهم نبود.
وی با بیان اینکه سیس��تم بانکی توان پاسخگویی به نیاز به صنعت را 
ندارد، تصریح کرد: محاسبات نشان می دهد برای اداره بخش صنعت به 
اندازه سال گذشته و بدون هیچ تغییری به 575 هزار میلیارد تومان نیاز 
داریم، اما سیس��تم بانکی در بهترین حالت می تواند ۳25 هزار میلیارد 
تومان در حوزه صنعت پرداخ��ت کند بنابراین برنامه ریزی کردیم برای 

پر کردن این خأل از بازار سرمایه استفاده کنیم.

ب��ه گفته این مقام مس��ئول در پی فراخوان ه��ای وزارت صمت برای 
حضور ش��رکت ها در بورس، تاکنون 25۰ ش��رکت برای ورود به بورس 
اع��الم آمادگ��ی کرده اند ک��ه از این تعداد ۱۱۳ ش��رکت به ق��رارداد با 
نهادهای مالی رسیدند، 7۰ شرکت امیدنامه تنظیم کردند و 4۰ شرکت 

به هیأت های پذیرش معرفی شدند.
زرندی با اش��اره ب��ه وعده وزارت صمت مبنی بر ورود ۱۰۰ ش��رکت 
صنعتی به بازار س��رمایه تا آخر امسال، گفت: شرکت هایی که وارد بازار 
س��رمایه می شوند، هنگام عرضه عمومی شناخته می شوند و اتفاق دیگر 
انتشار اوراق اس��ت. سال گذشته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که 
منتش��ر شده بود 2۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت بود و تا 
امروز این رقم به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و این ادبیات در حال جا 
افتادن است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه برای رفع موانع تولید الزم است همه دستگاه ها تغییر رویه دهند، 
اظهار کرد: در حوزه اس��تراتژی و سیاست های صنعتی تمرکز بر صنایع 
پیشران بوده و اولویت های صنعت با ارزش افزوده باال مشخص شده اند.

وی اف��زود: برای رفع موان��ع تولید باید قانون ها را ک��م کرد. به طور 

کلی برای بهبود فضای کس��ب و کار باید نیاز واحدها به دس��تگاه های 
اجرایی کمتر ش��ود. نگاه حمایت از کاالی ایرانی، نهضت ساخت داخل 
نیز به افزایش تولید و رفع موانع تولید کمک می کند. تصویب آیین نامه 
برچس��ب س��اخت داخل از س��وی دولت نیز فضا را برای تولید بیش��تر 

فراهم می کند.
زرندی با اش��اره به لزوم تس��هیل فرآیند تخصی��ص ارز، تصریح کرد: 
وزارت صمت معتقد است روش بدون انتقال ارز باید به رسمیت شناخته 
ش��ود و در کنار آن مدل های نظارت��ی را تقویت کنیم، اما بانک مرکزی 
هم استدالل های درستی را دارد. البته اگر نگاه جدیدی به فرآیند ثبت 
سفارش و تخصیص ارز داشته باشیم مشکالت بسیاری برطرف می شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره 
ت��الش برای کاهش مصرف ارز، گفت: در س��ال ۸۹ واردات کش��ور 65 
میلی��ارد دالر و صادرات 27 میلیارد دالر بوده اس��ت، اما در س��ال ۹۸ 
واردات به 4۳.7 میلیارد دالر و صادرات به 4۱ میلیارد رسیده است که 
هرچند هنوز راضی کننده نیس��ت اما نشان می دهد سعی کردیم به طور 

جدی مصرف ارز را کاهش دهیم.

کمیته ای برای رصد روزانه رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس تشکیل شد

اعالم آمادگی 250 شرکت صنعتی برای ورود به بورس
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اخبار

پیش فروش کنندگان خودرو شرکت های 
لیزینگی نیستند

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با اعالم اینکه پیش فروش کنندگان خودرو، 
لیزینگ نیس��تند و در ایران »شرکت لیزینگ خودرو« داریم، گفت افرادی که 
خ��ودرو پیش فروش می کنند و یا از عموم مردم با ثبت نام، مبالغی را دریافت 
می کنند شرکت های لیزینگ نیستند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« 
به نقل از ایسنا، محمد هادی موقعی با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت های 
لیزینگ خودرو شرکتی هستند که با مجوز بانک مرکزی هنگام تحویل خودرو 
به مشتری در صورت درخواست مشتری بخشی از بهای خودرو را با تسهیالت 
اجاره به ش��رط تملیک یا فروش اقساطی اعطا می کنند.  وی افزود: مقامات و 
مسئوالن محترم انتظامی، دستگاه قضایی و همچنین رسانه ملی باید این دو 
پدیده یعنی » لیزینگ خودرو« و » پیش فروش خودرو« را جداسازی کنند و از 
به کار بردن واژه لیزینگ خودرو و لیزینگ های کالهبردار در افشای پرونده های 
ش��رکت های متقلب و پیش فروش کنندگان قالبی خ��ودداری کنند.  دبیرکل 
انجم��ن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: یک پرس��ش مهم این اس��ت که آیا در 
مدارک قانونی و هویتی شرکت هایی که متهم به کالهبرداری هستند نام و واژه 
»لیزینگ« درج ش��ده اس��ت؟ اگر پاسخ مثبت است که با یک فاجعه بزرگ از 
ناحیه ثبت شرکت ها روبه رو هستیم؛ زیرا اداره ثبت شرکت ها به محض دیدن 
واژه لیزینگ متقاضی را به بانک مرکزی ارجاع می دهد و اگر پاسخ منفی باشد 
با یک پدیده بی اطالعی و ابهام نس��بت به ش��ناخت متقلبین و کالهبرداران 
روبه رو هس��تیم. به گفته موقعی این موضوع به یک آسیب شناس��ی نیاز دارد 
به گونه ای که بخش های فعال و متعهد اقتصادی کش��ور که مالیات می دهند، 
مقررات نظارتی دارند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت و مورد حسابرسی 
و بازرس��ی قرار می گیرند، عادالنه نیس��ت که همه را با یک چوب برانیم.   وی 
در بخشی دیگر از صحبت های خود بیان کرد که بانک مرکزی مدارک کاملی 
را بابت هویت مؤسسین، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، برنامه 
کس��ب وکار و احراز عدم سوءپیش��ینه و اصالت مدارک، نداش��تن سوءسابقه 
اعتباری و سوابق مشکوک به پولشویی را در پرونده و مدارک متقاضی تاسیس 
ش��رکت لیزینگ بررس��ی می کند و در یک فرآیند سخت گیرانه مجوزهایی را 
مرحله به مرحله شامل موافقت اصولی اولیه، اجازه نامه تاسیس، اجازه نامه ثبت 
و اجازه نامه فعالیت را صادر می کند.  دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: 
اکنون یک پرسش مهم تر مطرح می شود که چگونه در این فرآیند سخت گیرانه 
بانک مرکزی، شرکت لیزینگ شکل گرفته و فعال شده به طوری که توانسته از 
مردم پول بگیرد؟ نباید پاسخ این سؤاالت را با پاک کردن صورت مسئله بدهیم 
بلکه باید برای مردم شفاف سازی کرد و ماهیت شرکت های کاغذی، شرکت های 
ص��وری، پیش فروش، نهاد اعتباری و لیزینگ را نش��ان داد تا شمش��یری که 
ب��رای زدن گ��ردن خاطیان و متقلبان فرود می آید به ن��اگاه گردن بی گناهان 
و فعاالن صدای اقتصادی را در این ش��رایط اقتصادی کش��ور قطع نکند.   وی 
در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: این حق برای انجمن ملی لیزینگ ایران و 
شرکت های لیزینگ مجاز محفوظ است تا از حقوق قانونی خود در نظام پولی 

و اعتباری کشور دفاع کنند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس 
کلید خورد

سخنگوی کمیسیون صنایع از کلید خوردن طرح ساماندهی صنعت 
خودرو در مجلس شورای اسالمی خبر داد. حجت اهلل فیروزی، سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از تشکیل کارگروهی در کمیسیون صنایع به منظور 
ساماندهی بازار خودرو خبر داد. وی افزود: اعضای این کارگروه  متشکل 
از کمیته صنعت ذیل کمیسیون صنایع بوده و  اخیرا طرحی را با عنوان 
»ساماندهی صنعت خودرو« تدوین و تقدیم هیأت رئیسه کرده اند تا به 
موجب آن مطالبات مردم در حوزه گرانی و نابسامانی خودرو پاسخ داده 
شود. فیروزی با اشاره به محورهای این طرح تصریح کرد: نحوه عرضه، 
بررسی س��ود پیش فروش و پیش خرید و تلفات خودروسازها در حوزه 

کیفیت و کمیت از مهم ترین محورهای طرح مذکور است.
سخنگوی کمیس��یون صنایع مجلس بیان کرد: به نظر می رسد که 
در صورت تصویب این طرح بس��یاری از مش��کالت حوزه خودرو حل 
شود، البته این امر نیازمند اجرای خوب این طرح است. فیروزی افزود: 
متأسفانه صنعت خودرو به نماد بی کیفیتی محصول ایرانی تبدیل شده 
و ما مصمم هس��تیم که این طرز تفکر را تغییر دهیم، چراکه عملکرد 
ش��رکت های خودروسازی کل صنایع کشور را زیر س��وال برده است. 
سخنگوی کمیس��یون صنایع مجلس گفت: این طرح اکنون به دست 

هیأت رئیسه مجلس رسیده و به زودی اعالم وصل خواهد شد.

عدم انتخاب وزیر صمت در نوسان قیمت ها و آشفتگی 
بازارها اثرگذار است

الیحه ساماندهی بازار خودرو به  زودی راهی 
صحن می شود

س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با گالیه از دولت 
به دلیل عدم معرفی وزیر پیش��نهادی صمت، بخشی از مشکالت برآمده 
از رش��د افسارگسیخته قیمت ها در بازار را ناشی از مشخص نبودن متولی 
رس��می صنعت و بازرگانی کشور و متعاقب آن، عدم نظارت کافی بر روند 
کلی قیمت ها ارزیابی می کند و از دولت می خواهد تا هرچه سریع تر نسبت 
ب��ه معرفی وزیر صمت اقدام کند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« 
به نقل از اقتصاد آنالین، حجت اله فیروزی با اشاره به وسعت و گستردگی 
موضوعات مرتبط با وزارت صمت می گوید: مجلس نس��بت به تعلل دولت 
در معرف��ی وزیر صم��ت، حقیقتا گالیه های جدی دارد. در ش��رایطی که 
مردم با تورم روزانه و قیمت های فزاینده روبه رو هس��تند؛ اینکه مهمترین 
س��اختار اجرایی مرتبط با تولید و بازرگانی کشورمان، هنوز متولی رسمی 
خود را نش��ناخته و به صورت سرپرست اداره  می شود، قابل قبول نیست. 
فرام��وش نکنید، کل حوزه صنایع، کل ح��وزه معادن؛ مجموعه  بازرگانی 
داخل��ی و خارجی، تنظیم بازارها، اصناف و... از جمله حوزه هایی هس��تند 
که ماموریت های ش��ان در دل فعالیت های وزارت صمت قرار داده ش��ده، 
ولی متاس��فانه علی رغم این اهمیت، شاهد هستیم که وزیر معرفی نشده 
است، زمانی هم که معرفی می شود، رئیس دولت حاضر نیست از وزیرش 
دفاع کند. نماینده مردم فسا در مجلس یازدهم در ادامه افزود: با توجه به 
حساسیت های فعالیت های وزارت صمت و ماموریت هایی که این وزارتخانه 
مستقیما در تولید، صادرات و واردات کاال، تنظیم قیمت ها و... دارد، ضرورت 
دارد که هرچه س��ریع تر نسبت به انتخاب وزیر این وزارتخانه اقدام شود تا 

امور وزارتخانه و نظارت های ضروری در بازارها روند عادی به خود بگیرد

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه سازان تهران به ارزیابی تصمیم 
ش��ورای رقابت مبنی ب��ر بازنگری هر س��ه ماه یک ب��ار قیمت خودرو 

پرداخت.
محس��ن رزمخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
به طور کلی بنده با حضور ش��ورای رقاب��ت در امر قیمت گذاری خودرو 
مخالف هس��تم زی��را معیارهای ش��ورای رقابت ب��رای قیمت گذاری با 
واقعیات مطابقت نداشته و پس از سال ها هنوز نتوانسته در این زمینه با 
خودروسازان به توافق برسد. همچنین شورای رقابت دیدگاه اقتصادی و 
سیاس��ی و خودروسازان نقطه نظر اقتصادی و صنعتی به صنعت خودرو 
دارن��د و این دو در م��واردی با یکدیگر در تعارض هس��تند و به نتیجه 

نخواهد رسید.
وی در پاس��خ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا افزایش هر سه ماه یک 
بار قیمت خ��ودرو بر اصالح قراردادهای قطعه س��ازان تاثیرگذار خواهد 
ب��ود، گفت: در صورتی که قیمت گذاری خودرو توس��ط ش��ورای رقابت 
براس��اس واقعیات باشد می توان انتظار داشت افزایش سه ماهه قیمت ها 
ب��ر اصالح قراردادهای قطعه س��ازان اثرگذار باش��د. به هر حال برخالف 
میل ش��ورای رقابت قیمت خودرو به دلی��ل تحریم ها و محدودیت های 

ناش��ی از آن رو به افزایش اس��ت که این امر موجب افزایش قیمت مواد 
و قطعه نیز ش��ده اس��ت. عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه سازان 
تهران ادامه داد: از سوی دیگر توقف تولید کارخانجات در شرایط فعلی 
باعث می ش��ود تولیدکنندگان کمت��ر از حداقل ظرفیت اقتصادی تولید 
کنند تا قیمت تمام ش��ده را افزایش دهند و در این شرایط اگر مقیاس 
اقتصادی تولید رعایت نش��ود تولید کارخانه ب��ه صرفه نخواهد بود. در 
قطعه س��ازی نیز همین طور اس��ت که نهایتا محصول نهایی گران تمام 
می شود و تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد ما با افزایش قیمت 

خودرو مواجه خواهیم بود.
رزمخواه با بیان راهکارهای کنترل قیمت خودرو تش��ریح کرد: کنترل 
قیمت خ��ودرو تحت تاثیر عوامل مختلف داخل��ی و خارجی قرار دارد. 
در میان عوامل داخلی می توان به دسترس��ی قطعه س��از به مواد اولیه با 
قیمت مناس��ب اش��اره کرد که موجب کاهش قیمت خودرو می شود و 
بخشی از آن توسط داخلی سازی قطعات تامین شده و هزینه آن نسبت 
ب��ه قیمت قطع��ات وارداتی کمتر خواهد بود. از س��وی دیگر با حمایت 
قطعه س��ازان می توان تیراژ اقتصادی تولی��د را افزایش داد و به تبع آن 
قیمت تمام ش��ده نی��ز کاهش پیدا کرده و قطعه ب��ا قیمت کمتری در 

اختیار خودروس��از قرار می گیرد. در می��ان عوامل خارجی نیز تحریم ها 
و فش��ارهای سیاس��ی مش��کالتی را به وجود آورده و با اتصال به شبکه 
جهان��ی خودرو و قطع��ه می توان محصوالت را با قیم��ت پایین تری در 

اختیار مصرف کننده قرار داد.
عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه س��ازان تهران درباره آزادسازی 
قیمت خودرو اظهار داشت: با این موضوع که خودرو می بایست با قیمت 
واقعی عرضه ش��ود کامال موافق هس��تم اما ممکن اس��ت در این میان 
برخی از تولیدکنندگان ش��یطنت ک��رده و قیمت واقعی را اعالم نکنند. 
به طور کلی مهمترین عام��ل تعیین قیمت در اقتصاد مکانیزم عرضه و 
تقاضا اس��ت زیرا در صورت تناسب عرضه و تقاضا قیمت خودرو کنترل 
ش��ده و با کاهش عرضه نس��بت به تقاضا قیمت خودرو افزایش خواهد 
یاف��ت. به عن��وان مثال در اوایل ده��ه ۹۰ که تولید س��االنه خودرو از 
مرز ۱,5 میلیون دس��تگاه گذش��ت قیمت ها معقول ب��ود و به تدریج با 
ایجاد محدودیت ها، کاهش تولی��د و افزایش قیمت اتفاق افتاد بنابراین 
در ش��رایط عادی مکانیزم عرض��ه و تقاضا بهترین اب��زار تعیین قیمت 
خودرو اس��ت اما در شرایط بحرانی کنونی کنترل قیمت خودرو نیازمند 

روش های پیچیده ای است که در فوق به آن اشاره شد.

معیارهای شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با واقعیت مطابقت ندارد

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور گفت تحقق کامل نهضت داخلی سازی منوط 
به عملیاتی شدن برنامه های مندرج در بسته مشوق ساخت داخل است 
و در غی��ر این صورت اهداف مبتنی بر کاهش ارزبری در حد کالم باقی 

خواهد ماند.
مهدی مطلب زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
در راس��تای اجرای دس��تور وزارت صمت مبنی بر داخلی سازی قطعات 
ب��ه ارزش 6۰۰ میلی��ون دالر تا پایان س��ال جاری، اولی��ن اقدام انعقاد 
قراردادها اس��ت ام��ا درخصوص تولید و تحقق ای��ن میزان صرفه جویی 
ارزی تا پایان س��ال می بایس��ت یک نگاه واقع بینان��ه و عملیاتی به این 

بخش داشت.
وی افزود: پس از انعقاد قرارداد ساخت قطعه موردنظر، سرمایه گذاری 
جهت تامین سخت افزارها در دستور کار قرار می گیرد و سپس راه اندازی 

خط تولید که نیازمند تامین مواد اولیه است و البته زمان بر است.
نای��ب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کشور س��رمایه گذاری در نهضت ساخت داخل را 
مش��روط به عملیاتی شدن بسته مش��وق ساخت داخل دانست و گفت: 
داخلی س��ازی نیازمند تحقق ۱۰ مش��وق مندرج در این بسته است که 
چهار بند آن مربوط به خودروس��ازان و 6 بند آن مشوق های حاکمیتی 

را شامل می شود.
مطلب زاده بیان کرد: عدم اجرای مش��وق های س��اخت داخل، تحقق 

برنامه های داخلی س��ازی را با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد کرد که 
می بایس��ت در جهت رفع این مشکالت اقدام نمود و در غیر این صورت 

این ارقام در حد یک کالم باقی خواهد ماند.
وی ش��تاب دهی به نهضت تعمیق ساخت داخل و تحقق کامل آن را 
نیازمند همکاری و اقدام دولت دانست و درخصوص خودروسازان گفت: 
طی جلس��ات برگزارشده با مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو به صورت 
هفتگی، وضعیت داخلی س��ازی مورد پیگیری ق��رار می گیرد به طوری 
که بخش��ی از چهار مشوق مندرج در بس��ته مورد پذیرش این شرکت 
قرار گرفته اما از سوی دولت شاهد هیچ نوع تحرک و اقدامی نبوده ایم.
نای��ب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کشور تصریح کرد: تامین مواد اولیه داخلی نظیر 
ف��والد، مواد پلیمری و پتروش��یمی ب��ا دش��واری های فراوانی از طریق 
ب��ورس به قیمت رقابتی، برمبنای ن��رخ آزاد دالر و یورو و FOB خلیج 
فارس انجام می ش��ود. مطلب زاده ضمن اش��اره به تحویل مواد اولیه به 
قطعه سازان با تاخیر سه تا چهار ماهه ادامه داد: از طرف دیگر پرداخت 
مطالبات قطعه س��ازان از س��وی خودروس��ازان، چهار تا پنج ماه پس از 
تحویل قطعه اس��ت، بدی��ن ترتیب میزان و تامین س��رمایه در گردش 

موردنیاز قطعه ساز طی این مدت ۹ ماه حائز اهمیت است.
وی همچنین با اش��اره به س��ود واقع��ی و موثر بانکی ب��ه میزان 24 
درصد و از لحاظ اس��می ۱۸ درصدی اذعان داش��ت: تولید هرگز با 24 
درصد س��ود همراه نیست. با این ارقام تامین مواد اولیه غیرممکن است 

و عالوه بر آن بازگشت سرمایه نیز 4 تا 5 سال به طول می انجامد که با 
این ش��رایط و میزان بهره بانکی، سرمایه گذاری و دریافت وام نیز عملی 

نخواهد شد.
نای��ب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کشور تاکید کرد: نخستین اقدام دولت به منظور 
تحقق داخلی س��ازی که پیش��نهاد آن نیز از س��وی انجمن مطرح شده 
است، تخصیص وام با دریافت سود پایین تر به میزان حداکثر ۱۰ درصد 
اس��ت. مطلب زاده درخص��وص اختصاص منابع صندوق توس��عه ملی با 
توجه به بعد توسعه ای و ملی بودن پروژه ساخت داخل گفت: درخواست 
قطعه س��ازان اختصاص بخش��ی از این منابع به نهضت ساخت داخل و 

بازپس گیری آن در آینده است.
وی درخص��وص وضعیت میزهای داخلی س��ازی در آینده و تداوم آن 
گفت: میزهای داخلی سازی از سال ۹۸ آغاز شد که طی برگزاری چهار 
میز، ۳4۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برآورد شده که البته در سطح 

قرارداد است و تاکنون تمامی پروژه ها به بار ننشسته است.
نای��ب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور ادامه داد: س��رمایه گذاری کالنی از سوی 
قطعه س��ازان انج��ام ش��ده اما ب��ا توجه ب��ه معضالت نقدینگ��ی که بر 
خودروسازی های کش��ور حاکم است و شرایط پرداخت مطالبات، ۳4۱ 
میلی��ون ی��ورو کاهش ارزبری س��الیانه به طور کامل محقق نش��ده که 

امیدواریم بخش عمده ای از آن تا پایان سال عملیاتی شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تش��ریح پیشنهاداتی برای واردات 
خودرو بدون استفاده از منابع ارزی کشور، گفت نهایتاً 2۰ هزار دستگاه 
خ��ودرو قابل ورود به کش��ور خواهد بود اما همین می��زان اندک باعث 

می شود قیمت خودرو در داخل نصف شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، مهدی دادفر 
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داش��ت: در س��ال ۹۳ که اوج 
واردات خودرو ب��ود، حداکثر ارزی که بابت واردات خودروهای خارجی 
هزینه ش��د، 2 میلیارد دالر بود. در آن س��ال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو 
به کشور وارد شد که ارز تخصیصی به این واردات، 2,۸5 درصد کل ارز 

مصرفی برای واردات کاال به کشور بود.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر ممنوعی��ت واردات خودرو صرفاً به 
دلیل مش��کالت ارزی نیست، افزود: از سال 74 تا پایان سال ۹7 تعداد 
کل خودروهای وارداتی به 7۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و این در حالی 
اس��ت که با تولید متوسط ساالنه یک  میلیون دستگاه خودرو در کشور، 

تعداد خودروهای وارداتی رقم قابل توجهی نبوده است.
دادف��ر ادامه داد: با این وجود، واردات خ��ودرو می تواند اثر بزرگی در 
تعدیل قیمت خودروهای داخلی داش��ته باشد، به همین دلیل عده ای با 
شعار حمایت از تولید داخل و اشتغال زایی، مانع واردات خودرو می شوند 

تا بازار خودرو به صورت کامل در انحصار خودروسازان باشد.
وی تاکید کرد: مشکل کشور اختصاص ۳ درصد ارز کاالهای وارداتی 
به واردات خودرو نیس��ت و در عین حال، اشتغال زایی نیز بهانه ای است 

که برای حفظ بازار انحصاری خودرو می آورند وگرنه از س��ال ۹۱ تعداد 
شاغلین صنعت خودرو از 7۰ هزار نفر به ۹۰ هزار نفر در وضعیت فعلی 
رسیده اما میزان تولید افزایش نیافته است. پس اشتغال زایی و کارگران 

یک سپر برای ادامه حیات ذی نفعان خودرو است.
وی با بیان اینکه در صورت واردات خودرو به کش��ور، س��قف قیمت 
خودروه��ای وارداتی 25 هزار دالر خواه��د بود، گفت: با در نظر گرفتن 
دالر 2۰ ه��زار تومانی، قیمت این خودروها حداکثر 5۰۰ میلیون تومان 
و ب��ا در نظر گرفتن دالر 24 هزار تومان��ی، قیمت خودروها نهایتاً 55۰ 
میلیون تومان تمام می ش��ود که با احتساب تعرفه واردات، قیمت تمام 
شده خودروهای خارجی شاسی بلند یک  میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
خواه��د ب��ود و اگر 2۰۰ میلیون تومان س��ود ب��رای واردکننده در نظر 
بگیری��م، نهایتاً قیمت این خودروه��ا یک  میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

می شود.
وی افزود: اگر سانتافه با قیمت یک  میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در 
کشور عرضه شود، هیچ کس حاضر به خرید هایما با قیمت 6۰۰ میلیون 

تومان نخواهد بود.
وی توضیح داد: زمانی که سانتافه با قیمت 45۰ میلیون تومان عرضه 
می ش��د، قیمت هایم��ا در بازار ۹۰ میلیون تومان ب��ود و تندر۹۰ نیز با 

قیمت 4۰ میلیون تومان عرضه می شد.
16 اقدام برای توقف واردات خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از س��ال ۹5 به بعد با 

۱6 اق��دام، واردات خودروهای خارج��ی را متوقف کردند، گفت: به این 
ترتی��ب قیمت س��انتافه 25۰ میلیون تومانی و ک��روالی ۱5۰ میلیون 
تومان��ی چند برابر ش��د و قیمت راوف��ور 22۰ میلی��ون تومانی به یک 
 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. به همین نسبت قیمت خودروهای 

داخلی نیز افزایش یافت.
وی با تأکید بر اینکه مهندس��ی بازار انحصاری خودرو در کشور اتفاق 
افتاده اس��ت، گفت: از این طریق موفق شدند قیمت خودروهای داخلی 
را افزایش دهند، ولی حاال بازار از د ست شان خارج شده است، به طوری 

که نه خودروهای داخلی ارزش این قیمت ها را دارند و نه خارجی ها.
وی تصریح کرد: اقدامات دولت، دانس��ته و یا نادانسته منجر به ایجاد 
یک بازار تصنعی ش��ده که 2۰ درصد آن مربوط به تحریم ها است و ۸۰ 
درص��د آن به نحوه عملکرد مدیران دولتی، وزارت صنعت و یا نهادهای 

دیگر مربوط می شود.
11 پیشنهاد برای واردات خودرو

دادفر با بیان اینکه در شرایط فعلی که کشور با مشکالت ارزی روبه رو 
اس��ت، ما برای تأمین نیاز بازار خودرو ۱۱ پیش��نهاد را به دستگاه های 
مختلف ارائه کرده ایم، توضیح داد: یکی از این پیشنهادات آن است که با 
استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد، 
به این ترتیب س��رمایه های موجود در خارج به داخل منتقل می شود و 
عالوه بر این، پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود 

را نداشته باشند.

تحقق اهداف داخلی سازی مشروط به اجرای بسته مشوق  ساخت داخل است

پیشنهادات یازده گانه واردکنندگان خودرو
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بازی ه��ای دانس��تنی یکی از جذاب تری��ن بازی های رایانه ای هس��تند که 
می توانند باعث افزایش تعامل میان کاربران ش��وند. این بازی ها همچنین در 
صورت��ی که از طراحی خوبی برخوردار باش��ند، می توانند به افزایش اطالعات 

عمومی کاربر منتهی شوند. شرکتی دانش بنیان 
یک بازی طراحی کرده که با اس��تقبال گسترده 
کاربر ایرانی مواجه شده است. امیرحسین ناطقی، 
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان دانش پروران 
امیرکبیر گفت: این ش��رکت در حوزه بازی های 
رایان��ه ای فعالیت می کن��د. یک��ی از بازی های 
طراحی شده توسط این شرکت بازی کوئیز آف 
کینگز )Quiz of Kings ( اس��ت که براساس 
طرح سوال و دانستنی ها طراحی شده است. وی 
ادامه داد: در این بازی سواالت اطالعات عمومی 
در حوزه های��ی مانند ورزش��ی، مذهبی و علمی 
مط��رح می ش��ود. کاربرها می توانن��د با یکدیگر 
قرار بگذارند و در مس��ابقه ای که ترتیب داده اند 

به این سواالت پاسخ دهند و رقابت مهیجی داشته باشند.  مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان دانش پروران امیر کبیر افزود: این بازی توانست با استقبال کم نظیر 
کاربر ایرانی مواجه شود. عالوه بر آنکه یک بازی هیجان انگیز محسوب می شود، 

بر اطالعات عمومی کاربر نیز افزوده می شود. البته این بازی در رده بازی های 
اجتماعی طبقه بندی می ش��ود و باعث ایجاد ارتب��اط بین کاربرهای مختلف 
می شود.  ناطقی همچنین بیان کرد: کاربر ایرانی  این بازی را به صورت رایگان 
دانلود می کن��د و در جریان ب��ازی در صورت 
عالق��ه، می تواند م��واردی را ب��ا پرداخت پول 
خریداری کند. این گزینه های خریداری ش��ده 
ب��ه روند بازی کمک می کند.  به گفته ناطقی، 
ای��ن ش��رکت در نظر دارد تا ب��ا ورود به حوزه 
صادرات محصوالت خود را به کشورهای جنوب 
شرقی آسیا و کشورهای عربی نیز بازی رایانه ای 
صادر کند. همچنین در نظر داریم تا خدماتی 
را در اختیار ش��رکت های بازی س��از کوچک تر 
ق��رار دهی��م.  مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
دانش پ��روران امیرکبیر همچنی��ن گفت:  این 
ش��رکت به صورت س��االنه یک مسابقه برگزار 
می کند که کاربرهای ب��ازی کوئیز آف کینگز 
)Quiz of Kings ( می توانند به صورت آنالین در آن رقابت کنند. منتخبین 
مسابقه به صورت حضوری با یکدیگر مسابقه می دهند و در نهایت یک جایزه 

نقدی به برترین بازیکن سال پرداخت می شود.

صنعت هوایی و گردش��گری از جمله صنایعی است که ادامه حیاتش به 
اس��تفاده از فناوری های نوین ارتباطات و اطالعات وابس��ته است؛ صنعتی 
که چند س��الی اس��ت در دنیا با روش های جدید مدیریتی توس��عه یافته 

اس��ت. ش��رکتی دانش بنی��ان هم ب��ا هدف 
ارائ��ه راهکارهاي نوین در صنع��ت هوایي و 

گردشگری به این حوزه ورود کرده است.
شناخت مشکالت و کاس��تی های موجود 
در صنع��ت هوای��ی و گردش��گری یک��ی از 
ش��رکت های دانش بنیان را بر آن داش��ت تا 
ب��ا کمک تخصص جوان��ان ایران��ی اقدام به 
تحلیل و تولی��د نرم افزارهای جدید و مبتنی 
ب��ر فناوری ه��ای اطالع��ات و ارتباطات کند 
ت��ا با این کار فعالیت خط��وط هوایی و دفاتر 
خدمات مس��افرتی در بخش ه��ای مختلف 
تس��هیل ش��ود. بنا به گفته علی تیماج چی، 
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان فرانگر پارس 

سیستم پویا، فعالیت های این شرکت در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهاي 
تخصص��ي از لحاظ کیفیت، حجم فروش، پش��تیبانی محصوالت و رضایت 
مش��تریان اس��ت. ما تالش کرده ایم با این اقدامات گامی نو برای پیش��برد 

اهداف صنعت هواپیمایي و گردش��گری کشور برداریم. آنطور که این فعال 
دانش بنیان می گوید: این ش��رکت به دنبال یافتن راه های س��اده و فناورانه 
برای رفع مشکالت و چالش های صنعت گردشگری و هوانوردی است. مثال 
گزارش فروش ایرالین های ایران ایر، ماهان، 
آسمان، قش��م ایر، آتا و ... به صورت رایگان 
توسط فرانگر ارائه می شود. او بیان می کند: 
نرم افزار چاپ بلیت فارس��ی تمام ایرالین ها 
برای همه کاربران به ص��ورت رایگان قابل 
دس��ترس اس��ت. با نرم افزار همی��ار فرانگر 
روند رزرو بلیت در محیط های رزرواس��یون 
و تمامی عملیات مربوط به اس��ترداد بلیت 
در محیط های رزرواسیون به صورت کامال 
خ��ودکار انج��ام می ش��ود. تیماج چ��ی در 
ادامه تاکید می کند: فرانگر جزو نخس��تین 
ش��رکت های ایرانی است که سیستم خرید 
بلیت هواپیما را برای س��ایت های ایرانی به 
صورت کامال آنالین طراحی و پیاده سازی کرده است. ما در حوزه نرم افزاری 
سیستم های فرودگاهی مانند سیستم کنترل پذیرش مسافر DCS، سیستم 

نمایش اطالعات پرواز FIDS و ... نیز فعالیت های گسترده ای داریم.

راهکارهای نوین دانش بنیانی به صنعت هوایی رسوخ کردبازی »ایران ساخت« تعامل میان کاربران را افزایش داد

»طرح ش��هید بابایی« رونمایی شد؛ طرحی برای حمایت از رویدادهای 
رقابتی مس��ئله محور که گامی برای حمایت از استعدادهای برتر در مسیر 
نخبگی اس��ت. مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم 
رونمایی از این طرح برگزاری رویدادها و جوایز گوناگون توسط بنیاد ملی 
نخبگان را گامی موثر برای حمایت از اس��تعدادهای برتر در مس��یر نخبه 

شدن و اشتغال زایی دانست.
حسن ساالریه، معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در این مراسم حضور 
داش��ت. حمایت از برگ��زاری رویدادهای رقابتی مس��ئله محور پیرامون حل 
موضوعات کشور یکی از اقداماتی است که بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری انجام می دهد. در همین راستا نیز برای گرامی داشت 
یاد سرلش��گر خلبان شهید عباس بابایی، ش��یوه نامه »حمایت از رویدادهای 
رقابتی مسئله محور« طراحی و با عنوان طرح »شهید بابایی« نام گذاری شد.

ایجاد فضای نش��اط علمی در دانش��گاه ها، آشنایی دانش��جویان با نیازها و 
مس��ائل کشور و ترغیب آنان برای کار گروهی، برخی از اهدافی است که این 

طرح ها دنبال می کند.
 هم افزایی و فرهنگ سازی برای معرفی برنامه های بنیاد

پرویز کرمی، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در این مراسم سخنان خود را 
با تشکر از اصحاب رسانه در حمایت و هم افزایی و فرهنگ سازی برای معرفی 
برنامه های متنوع بنیاد ملی نخبگان آغاز کرد و گفت: بنیاد در تالش است از 
طریق هم افزایی با رسانه ها در آگاهی بخشی و اطالع رسانی برنامه های حمایتی 

خود بیشتر از گذشته فعالیت داشته است.
 دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در بخش بعدی، سخنان خود را 
با معرفی برنامه های حمایتی و جوایز گوناگون بنیاد از نخبگان و استعدادهای 
برتر کش��ور ادامه داد و افزود:  بنیاد در راس��تای اجرایی سازی سند راهبردی 
کش��ور در امور نخب��گان فعالیت های متنوعی را انج��ام می دهد که می توان 
به هماهنگی، سیاس��ت گذاری و انجام اقدامات ملی با نهادها و س��ازمان های 

گوناگون در این زمینه اشاره کرد.
فعالیت های گسترده و متنوع در 2 حوزه

وی همچنین بیان کرد: فعالیت های گسترده و متنوع در دو حوزه دانشجویی 
و فارغ التحصیالن )پسادانش��جویی( دو بخش مهم اقدامات بنیاد را تش��کیل 
می دهد که تسهیالت و حمایت ها در قالب ارائه جوایز متنوع برای دانشجویان 
تعریف می شود. برای پیشرفت فعالیت ها در زمینه پرورش استعدادها در کنار 
شناس��ایی آنها اقدام کند، نخبگان در این چالش ها به بهتر دیدن و کارآفرین 

شدن ترغیب و تشویق می شوند.
کرم��ی با بیان اینکه بنیاد مل��ی نخبگان مهارت ه��ای الزم و کار گروهی 
را ب��ه اس��تعدادهای برتر آموزش می دهد، ادام��ه داد: کمک به نخبگان برای 
حضور در آموزش ها و کار گروهی و تیمی، اقدام دیگری است که بنیاد انجام 
می دهد. همچنین در مسیر رفع مشکالت و مسائل کشور با بهره گیری از توان 
اس��تعدادهای برتر گام برم��ی دارد. در واقع بنیاد با اجرای این برنامه ها ضمن 
توجه به نخبگان و استعدادهای برتر در زنجیره رفع مسائل و مشکالت کشور 

مشارکت اثرمند دارد.
 رئی��س مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در ادامه گف��ت: این مجموعه اقدام��ات با برگ��زاری رویدادهای 
گوناگونی همراهی و همپوشانی دارد. جایزه احمدی روشن یکی از آنها است 
که به دانشجویان دوره کارشناسی تا دکترا تعلق دارد. در این طرح به کمک 
دانشجویان تحت پوشش بنیاد و در کنار اساتید و سازمان های صاحب مسئله، 
یک پروژه کاری و مسئله محور تعریف و ظرف  ۹ماه در مسیر تحقق آن گام 

برداشته می شود.

وی درباره فرآیند این اقدام گفت: در س��امانه مربوط به این طرح اس��اتید 
پروژه های خود را ارائه می دهند و دانش��جویان تحت پوشش بنیاد به سامانه 
مراجعه و تیم خود برای انجام پروژه را تش��کیل می دهند. پس در قالب این 
پروژه ضمن مهارت افزایی، کار تیمی و آموزش های الزم یک نیاز کش��ور هم 

رفع می شود.
  کرم��ی در ادامه به س��ایر جوایز بنیاد اش��اره کرد و افزود: جایزه ش��هید 
تهرانی مقدم حمایتی دیگر از بنیاد است که در قالب این طرح نیروی انسانی 
موردنیاز برای شرکت های دانش بنیان نیز تامین می شود. هر سال شرکت های 
دانش بنیان برای جذب نیروی انس��انی فراخوانی را منتشر می کنند. بنیاد نیز 
دانشجویان تحت پوشش خود را ترغیب و تشویق می کند برای قرارگیری در 
این جایگاه ها. البته بنیاد در این مسیر دوره های مهارت افزایی را نیز برای این 
دانشجویان برگزار می کند و در این طرح با پرداخت حقوق ماه های کارورزی 
از س��وی بنیاد و بیمه از سوی ش��رکت مذکور انجام می شود. در این صورت 
ضمن پاسخ به درخواست شرکت های فناور، اشتغال زایی نیز انجام شده است.

 به گفته وی، جوایز دیگر بنیاد مانند طرح ش��هید شهریاری را برای جذب 
هیات علمی، طرح ش��هید احدی را برای ورود بدون آزمون نخبگان از مقطع 
کارشناس��ی ارشد به مقطع دکترا و طرح ش��هید چمران را برای دانشجویان 
پسادکترا دارد. همچنین طرح شهید صیاد شیرازی نیز برای ارائه خدمات به 
دانشجویان نخبه گذراندن دوره سربازی در شرکت های دانش بنیان با تعریف 

یک پروژه علمی مطرح شده است.
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: البته عالوه بر تسهیالت 
دانشجویی جایزه دیگری نیز برای بحث اختراعات تعریف شده است. مخترعان 
با مراجعه به س��ایت بنیاد و سامانه سینا، می توانند از حمایت های بنیاد برای 
اختراع��ات کاربردی و اختراعی که امکان تجاری س��ازی آن وجود دارد، مورد 
ارزیابی توس��ط پارک فناوری پردیس قرار گرفته و یکی از س��طوح س��ه گانه 

حمایتی را به خود اختصاص دهند.
تبدیل شدن استعداد برتر به فرد نخبه

کرمی با بیان اینکه بنیاد برای نخبگان و اس��تعدادهای برتر تحت پوشش 
خ��ود برنامه های متنوعی دارد، گفت: تمام تالش ها در این جهت اس��ت که 
استعداد برتر در مسیر نخبگی خود آموزش های الزم را ببیند و تبدیل به فردی 
اثرگذار و جریان س��از ش��ود. تبدیل شدن استعداد برتر به فرد نخبه در مسیر 
نخبگی آن چیزی که دنبال می کنیم و همه اقدامات و حمایت های ذکرشده 

نیز در همین راستا است.
مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان در پایان بیان کرد: در یک محیط واقعی 
و گروهی برای هدایت اس��تعداد برتر در مس��یر نخبگی باید یک منتور برای 
شتابدهی در کنار افراد قرار گیرد. معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان 
مانند شتاب دهنده در این مسیر در کنار افراد نخبه قرار می گیرند و برگزاری 

این رویدادها نیز گامی در همین راستا است.
 همچنین در این مراس��م با حضور حسن ساالریه معاون آینده سازان بنیاد 
ملی نخبگان مس��ابقات ملی ره نشان نیز معرفی شد. سومین دوره از رویداد 
مس��ئله محور »ره نشان« توسط موسس��ه هدایت تخصصی رضوان شریف با 
حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار می ش��ود. شناس��ایی دانشجویان مستعد، 
توانمندس��ازی حول مس��ائل صنعتی، تیم س��ازی و اتصال این دانش��جویان 
ب��ه مجموعه های فناور ه��دف از برگزاری ای��ن رویداد اس��ت. در این دوره، 
دانش��جویان با تشکیل تیم های رقابتی، در محورهای »آب و محیط زیست«، 
»هوشمندس��ازی«، »حمل و نقل«، »انرژی« و »زیست فناوری«، با یکدیگر 
ب��ه رقابت می پردازند و در پایان، تیم های برگزی��ده می توانند از مزایای ویژه 

برگزیدگان طرح شهید بابایی  بهره مند شوند.

فیس  بوک در حال تحقیق درباره تاثیر شبکه اجتماعی روی دموکراسی است و در همین 
راس�تا کاربرانی که پیش از انتخابات 2020 آمریکا حس�اب های خ�ود را غیرفعال کنند، از 
ای�ن کمپانی پول دریافت خواهند کرد. به گزارش دیجیاتو، طبق توییت یکی از خبرنگاران 
واشنگتن پست، »الیزابت دوسکین« فیس بوک نظرسنجی درباره میزان هزینه ای که کاربر 
حاضر اس�ت برای غیرفعال کردن حساب اینستاگرام و فیس بوک خود دریافت کند، شروع 
کرده اس�ت. در این نظرسنجی عنوان شده که حساب کاربر باید از اواخر سپتامبر به مدت 
یک یا شش هفته غیرفعال باشد و کاربر نباید در این مدت به این پلتفرم ها دسترسی داشته 
باشد. کاربر می تواند هزینه ای از 10 تا 20 دالر به ازای هر هفته دریافت کند. سخنگوی این 

ش�بکه اجتماعی تایید کرده که به کاربرانی که در این نظرس�نجی شرکت کنند یا اینکه به 
عنوان بخشی از این پژوهش حساب های خود را غیرفعال کنند، پول پرداخت می شود.

فیس بوک در تاریخ 10 ش�هریور گزارش�ی منتش�ر و در آن اعالم کرد که به دنبال انجام 
پژوهش�ی پیش از برگزاری انتخابات 2020 ایاالت متحده آمریکا اس�ت و متخصصان خارج 
از این کمپانی در آن مشارکت خواهند داشت. این افراد روی تاثیر شبکه اجتماعی بر روی 

رأی گیری تمرکز خواهند کرد. این کمپانی اعالم کرده بود:
»در راستای تقویت مواردی که برای دموکراسی مفید و کاهش آنچه برای دموکراسی در 
شبکه اجتماعی مضر است، به تحقیق واقع گرایانه تر، بی طرف و تجربی نیاز داریم. در همین 

 »بنیاد« مسیر نخبگی استعدادهای برتر را تقویت و هموار کرده است

فیس بوک در ازای غیرفعال کردن اکانت ها به کاربران پول می دهد

دریچــه

توس��عه فضای کس��ب وکار خدمات آزمایش��گاهی هدفی اس��ت که شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در پی تحقق آن اس��ت. چندی پیش هم مدیر ش��بکه درباره آن گفته بود در 
تالشیم تا خدمات آزمایشگاهی را در بازارهای داخلی و خارجی توسعه دهیم.

اما این روزها که ش��رایط تحریم ها و مش��کالت بیماری کرونا همه تبادالت 
علم��ی و فن��اوری را تغییر داده اس��ت، بهترین فرصت برای توس��عه خدمات 
آنالین و دیجیتال اس��ت؛ خدماتی که شاید در ش��رایط عادی زمان بیشتری 
برای همه گیر ش��دن نیاز داشت، اما ش��یوع کرونا بهانه ای شد تا این خدمات 

در جامعه سرعت گیرد.

فرآیند بازاریابی دیجیتال خدمات 
آزمایشگاهی سرعت می گیرد

سه شنبه
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س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همواره در تالش است تا خدمات رسانی 
به ش��رکت های فناور این حوزه را افزایش دهد. در این راس��تا این ستاد، 

ده ها تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی مختلف 
امضا کرده اس��ت. انعقاد تفاهم نامه با ش��ش 
مجموعه دولتی نیز در همین راس��تا اس��ت. 
در ح��ال حاضر بی��ش از 25۰۰ گونه گیاهی 
در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها دارای 
مواد موثره قابل اس��تفاده در صنعت گیاهان 
دارویی هستند. با حمایت ستاد توسعه علوم و 
فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در بازه 
زمانی ۱۰ ساله اخیر شرکت های دانش بنیان، 
خالق و فناوری که در صنعت گیاهان دارویی 
فعالیت می کنند به شکل چشمگیری افزایش 
یافته اند. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ شرکت 

فع��ال در صنعت گیاهان دارویی فعال هس��تند.   ب��ا توجه به اینکه این 
ش��رکت ها در تعامل با دس��تگاه های مختلف اجرایی در کش��ور نیازمند 
خدمات رس��انی هستند، الزم است تا فرآیندهای طوالنی اداری برای این 

شرکت های نوآور کوتاه ش��ود و کیفیت خدمات نیز افزایش یابد. در این 
راس��تا ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تالش می کند در جهت انجام وظیفه 
هماهنگی بین دستگاهی، تفاهم نامه های یک 
و چندجانبه ای با نهادهای دولتی و عمومی 
امضا کند تا این خدمات به ش��کل موثرتر و 
متمرکزی ارائه شود. یکی از این تفاهم نامه ها، 
توافق با ش��ش نهاد و دستگاه اجرایی است 
ت��ا ظرفیت کاری خ��ود را در اختیار فعاالن 
نوآور این عرصه قرار دهند. معاونت عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت میراث 
فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، معاونت امور باغبانی وزارت 
جهاد کش��اورزی، دفتر ط��ب ایرانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، نهادهای هستند که با ستاد 
توس��عه علوم و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه منعقد کردند.

در مراسم رونمایی از طرح »شهید بابایی« معاون آینده سازان بنیاد 
ملی نخبگان ضمن تشریح این طرح گفت خروجی رویدادهای رقابتی 
یا باید مس��تقیماً مشکل و چالشی از صنعت و دیگر بخش ها حل کند 

یا قابلیت تبدیل به کسب وکار نوپا و شرکت 
دانش بنیان را داشته باشد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در راس��تای حمای��ت از رویدادهای رقابتی 
ط��رح  از  رونمای��ی  آیی��ن  مس��ئله محور، 
ش��هید بابایی بنیاد مل��ی نخبگان و معرفی 
مسابقات ره نش��ان با حضور حسن ساالریه 
مع��اون آینده س��ازان بنیاد مل��ی نخبگان 
و پروی��ز کرمی دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی  و فناوری 

ریاست جمهوری، برگزار شد .
در این مراس��م، حس��ن س��االریه معاون 

آینده س��ازان بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به طرح ش��هید بابایی بنیاد 
ملی نخبگان، گفت: در این طرح، مس��ئله توس��ط یک نهاد کارگزار به 
مسابقه گذاشته می شود و مستعدان باید در قالب تیم و با شبکه سازی 

آن را ح��ل کنند. وی افزود: رویدادهای زیادی در دانش��گاه ها و مراکز 
علمی برگزار می شود که چون مبتنی بر نیازهای واقعی نهاد و یا بخش 
خاصی نیستند و در واقع صاحب مسئله ای به عنوان ذی نفع ندارند، به 

نتایج دلخواه نمی رسند.
س��االریه ادامه داد: طرح ش��هید بابایی 
ویژه دوره کارشناس��ی و کارشناسی ارشد 
اس��ت زیرا دانش آموختگان این دو مقطع 
اف��رادی هس��تند ک��ه باید قب��ل از پایان 
تحصی��ل، فض��ای واقع��ی کار خاص��ه در 

صنعت را تجربه کنند.
معاون آینده س��ازان بنیاد ملی نخبگان 
ب��ا بیان اینکه هی��چ کار بزرگی با رویکرد 
فردی انجام نمی ش��ود، اظهار داش��ت: به 
همین دلیل کار گروهی یکی از تاکیدهای 

مهم این طرح است.
وی همچنی��ن گفت: ام��روزه نمی توان 
مس��ائل و چالش ه��ای مختل��ف را تنها با یک تخص��ص و اتکا به یک 
فناوری و مهارت حل کرد، به همین دلیل طرح شهید بابایی بر فعالیت 

بین رشته ای تاکید دارد.

طرح شهید بابایی به رفع مسائل واقعی و ایجاد کسب وکارهای نوپا منتج می شودخدمت رسانی به فناوران صنعت گیاهان دارویی افزایش یافت

س��رمایه در گردش موضوعی است که در بس��ته متنوع حمایت مالی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد. شرکت های دانش بنیان، فناور و خالق، 
همیشه طرح های جدید و مبتکرانه ای عرضه می کنند که برای رسیدن به مرحله 

تولید و تجاری سازی نیاز به تامین سرمایه دارد.
همچنین خرید مواد اولیه و هزینه های جاری نیز نیازمند یک منبع مالی، تحت 
عنوان »سرمایه در گردش« است که از طریق تسهیالت تامین می شود. »سرمایه 
در گردش« در تعریف به نقدینگی عملیاتی شرکت و بنگاه تجاری اطالق می شود. 
شرکت های دانش بنیان و فناور نیز برای امور مختلفی مانند خرید تجهیزات، مواد 
اولیه، تعمیرات اساسی و دیگر موارد نیازمند مبلغی مشخص تحت عنوان سرمایه 

در گردش هستند.
این ش��رکت ها همچنین ممکن اس��ت نیاز داشته باش��ند تا فرآیند تولید یک 
محصول را ارتقا بخش��ند و یا یک طرح فناورانه را تجاری س��ازی کنند. صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی برای رفع این مش��کل تس��هیالتی تحت عنوان »سرمایه در 

گردش« عرضه کرده است.
نرخ بس��ته تسهیالت ویژه »س��رمایه در گردش« ۱۱ درصد تعیین شده است. 
ش��رکت های دانش بنیان دریافت کننده این تس��هیالت، 24 ماه وقت دارند تا این 
تس��هیالت را پرداخ��ت کنند. این زمان ش��امل مهلت تنفس هم می ش��ود. این 
تسهیالت برای موارد مشخصی پرداخت می شود. برای مثال تسهیالت سرمایه در 
گردش به عنوان کمک برای تامین بخشی از هزینه های اجرای قراردادهای جاری 

مرتبط با محصول دانش بنیان، پرداخت می شود.

همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند برای تامین هزینه بخشی از تولید 
ساالنه محصوالت دانش بنیان شرکت، درخواست کنند که به آنها تسهیالت سرمایه 

در گردش پرداخت شود.
این تسهیالت به صورت یکجا پرداخت نمی شود. کارشناسان با ارزیابی طرحی 
که تس��هیالت برای آن پرداخت شده است، مراحل مختلف پیشرفت این طرح را 
ارزیابی می کنند و متناس��ب با پیشرفت طرح، یک قسمت از کل مبلغ تسهیالت 
را پرداخ��ت می کنند. همچنین متقاضیان اس��تفاده از این تس��هیالت باید یک 
طرح مش��خص ارائه دهند، این طرح باید در کاربرگ تخصصی صندوق نوآوری و 
شکوفایی ارائه شود و تمام زوایای عملیات اجرایی اعم از مسائل فنی، مسائل مرتبط 

با بازار محصول دانش بنیان و همچنین مسائل مالی را شامل شود.
 در نخستین درخواست شرکت برای برخورداری از این طرح، تا سقف ۸۰درصد 
سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید، پرداخت می شود، اما در تسهیالت 
بعدی که به متقاضی پرداخت می شود، ۱۰۰ درصد مبلغ موردنیاز شرکت به عنوان 
سرمایه در گردش پرداخت می شود. اظهارنامه مالیاتی یا صورت های مالی سه سال 
گذشته، اسناد فروش گذشته و فعلی و همچنین شرح دارایی ها، مانند دارایی های 
که ش��رکت برای تولید محصول خریداری کرده و یا اجاره کرده اس��ت، بخشی از 

مدارکی است که برای دریافت تسهیالت سرمایه در گردش ارائه می شود.
متقاضیان عالقه مند به برخورداری از این تسهیالت و دیگر طرح های حمایتی 
عرضه ش��ده توس��ط صندوق نوآوری و شکوفایی می توانند به سایت این صندوق 

مراجعه کنند.

»دانش علوم ش��ناختی در ایران در برخی زمینه ها جایگاه ممتازی نس��بت به 
دیگر کش��ورها دارد. البته تقویت هس��ته های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه 
هم ضروری اس��ت.« این نکته نقل قولی اس��ت از زبان رئیس هشتمین همایش 

بین المللی علوم شناختی؛ موضوعی که در حاشیه این همایش مطرح شد.
ایران یکی از کش��ورهای پیش��رو در حوزه علوم شناختی است. همه کمبودها 
و تحریم ها نتوانس��ت ایران را از این مس��یر رو به رشد و توس��عه باز دارد. اتکا به 
ظرفیت های داخلی ایران را به یکی از کشورهای دارای این فناوری بدل کرده است. 
»اتفاقی که با شکل گیری هسته های تحقیقاتی و پژوهشی سرعت و شتابی فناورانه 
را تجربه خواهد کرد.« علیرضا مرادی، رئیس هش��تمین همایش بین المللی علوم 
شناختی با اشاره به مطلب باال، می گوید: به آینده دانش علوم شناختی در داخل 
کشور بسیار امیدوارم. اما این روند رو به رشد به تقویت و حمایت نیاز دارد. کاری 
که با همکاری مشترک ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و مراکز علمی و دانشگاهی محقق خواهد شد. به گفته او، همکاری های 
مشترک و ایجاد رش��ته های تخصصی این حوزه در دانشگاه ها نقش تاثیرگذاری 
در توس��عه این علم در کشور دارند. مرادی با اشاره به برگزاری هشتمین همایش 
بین المللی علوم ش��ناختی، بیان می کند: این همایش 4 روز به صورت مجازی و 
غیرحضوری برای عالقه مندان برگزار ش��د؛ رویدادی که با استقبال خوب اساتید، 
محققان، عالقه مندان، دانش��جویان مراکز علمی و تخصصی داخلی و اس��تادان و 

متخصصان دیگر کشورها مواجه شد.
او در ادامه تاکید می کند: با برگزاری موفق این همایش مجازی، تالش خواهد 
ش��د تا همایش آینده علوم شناختی به  صورت تلفیقی یعنی به شکل حضوری و 
آنالین برگزار شود تا زمینه شرکت بیشتر محققان و اساتید خارجی در این رویداد 

فراهم شود.
رئیس هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی همچنین بیان می کند: یکی 
از مهم ترین اولویت هایی که در این حوزه وجود دارد، تقویت ارتباطات میان مراکز 
علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور است. این کار به ارتقا و ترویج دانش علوم 

شناختی و توسعه و گسترش این دانش در سطح کشور کمک می کند.
مرادی ادامه می دهد: قرار بر این اس��ت که برای باال بردن تعامالت بین المللی 
میان محققان، متخصصان، پژوهشگران و اساتید در داخل و خارج از کشور، یک 

دبیرخانه دائمی مرکزی برای برگزاری این همایش ایجاد شود. 
وی با اشاره به حمایت های ستاد توسعه علوم شناختی از برگزاری این همایش، 
می گوید: س��تاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
متولی و سیاس��ت گذار اهداف و برنامه های دانش علوم ش��ناختی در کشور است. 
حمایت های این ستاد نقش تاثیرگذاری در رشد طراحی، ساخت و تولید تجهیزات 
و ابزاره��ای موردنیاز علوم ش��ناختی در کش��ور دارد. رئیس هش��تمین همایش 
بین المللی علوم ش��ناختی در ادامه درباره جزییات این همایش اظهار می کند: در 
این همایش، چهارده پنل تخصصی و کاربردی توسط محققان و اساتید داخلی و 

خارجی در حوزه های دانش علوم شناختی برگزار شد.
هشتمین همایش بین  المللی علوم شناختی با حضور سید کمال خرازی مشاور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در امور توسعه علوم شناختی، مجید نیلی 
احمدآبادی دبیر س��تاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و جمعی از محققان 
و پژوهش��گران کشورمان و چند کشور دیگر به صورت مجازی در دانشگاه شهید 
بهشتی گشایش یافت.  در این همایش یافته های علمی و تخصصی در محورهای 
عصب  شناسی ش��ناختی، روان شناس��ی ش��ناختی، آموزش و پرورش شناختی، 
زبان شناسی شناختی، فلسفه ذهن، هوش مصنوعی، مدل سازی شناختی، بازتوانی 
ش��ناختی، عصب شناس��ی بالینی با تاکید بر اوتیس��م و آلزایمر، نقش��ه برداری و 
تصویربرداری مغز، هنر و شناخت، رسانه و شناخت، فناوری های واسط مغز و رایانه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در هشتمین همایش بین  المللی علوم شناختی محققانی از کشورهای استرالیا، 
مالزی، کانادا، آمریکا و انگلیس، آخرین یافته های علمی جهانی در زمینه آموزش 
ش��ناختی، کاربردهای بالینی و پایه علوم ش��ناختی و مدل  س��ازی شناختی را با 

شرکت کنندگان در این رویداد به اشتراک گذاشتند.

تقویت هسته های تحقیقاتی و پژوهشی در دستور کار قرار گرفت

ش�بکه اجتماعی تایید کرده که به کاربرانی که در این نظرس�نجی شرکت کنند یا اینکه به 
عنوان بخشی از این پژوهش حساب های خود را غیرفعال کنند، پول پرداخت می شود.

فیس بوک در تاریخ 10 ش�هریور گزارش�ی منتش�ر و در آن اعالم کرد که به دنبال انجام 
پژوهش�ی پیش از برگزاری انتخابات 2020 ایاالت متحده آمریکا اس�ت و متخصصان خارج 
از این کمپانی در آن مشارکت خواهند داشت. این افراد روی تاثیر شبکه اجتماعی بر روی 

رأی گیری تمرکز خواهند کرد. این کمپانی اعالم کرده بود:
»در راستای تقویت مواردی که برای دموکراسی مفید و کاهش آنچه برای دموکراسی در 
شبکه اجتماعی مضر است، به تحقیق واقع گرایانه تر، بی طرف و تجربی نیاز داریم. در همین 

راس�تا یک هم�کاری تحقیقاتی جدید برای درک بهتر تاثیر فیس بوک و اینس�تاگرام روی 
نگرش ها و رفتارهای سیاسی در طول انتخابات 2020 آمریکا را اعالم می کنیم.«

این کمپانی پیش بینی کرده که 200 تا 400 هزار کاربر در این برنامه حضور داش�ته باشند. 
طب�ق گفته این ش�بکه اجتماعی، اطالعات جمع آوری ش�ده در این پژوه�ش برای اهداف 

تبلیغاتی مورد استفاده قرار نمی گیرند.
ش�رکت تحت مدیریت م�ارک زاکربرگ ب�ه دنبال اط�الع از تاثیر دخالت روس�یه روی 
انتخابات 2016 ایاالت متحده آمریکا اس�ت و افراد زیادی روی مس�ائل امنیتی این ش�بکه 

اجتماعی تمرکز کرده و در این بخش فعالیت می کنند.

تسهیالت سرمایه در گردش به کمک دانش بنیان ها می آید

فیس بوک در ازای غیرفعال کردن اکانت ها به کاربران پول می دهد

یادداشـت

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان، 
خالق و نوآور می توانند در پاویون ملی ایران در هفته فناوری های برتر 2۰2۰ 
روسیه ش��امل »نمایشگاه های بین المللی سویاز 2۰2۰« و »ناوی تک 2۰2۰« 

حضور یابند.
 با حمایت مش��ترک معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی، پاویون ملی ایران در هفته فناوری های برتر 2۰2۰ روسیه 
۱2 تا ۱6 آبان ماه س��ال جاری برپا می شود. شرکت های دانش بنیان، خالق و 
فناور هم تا پایان ش��هریورماه س��ال جاری فرصت دارند برای ثبت نام در این 

پاویون اقدام کنند.

پاویون ملی ایران در هفته فناوری های 
برتر 2020 روسیه برپا می شود



کارش��ناس ها و فعال های حوزه روابط عمومی در طول س��ال جاری 
ش��رایط بسیار دش��واری را پشت سر می گذارند. ش��یوع ویروس کرونا 
برنامه اغلب برندها را با چالش مواجه س��اخته است. انتظارات از بخش 
روابط عمومی برای مدیریت بهینه بحران جاری بس��یار باالس��ت. نکته 
مه��م در این میان محدودیت ش��دید منابع در دس��ترس برندها برای 
مدیریت بحران موردنظر است بنابراین شاید در عمل برخی از برندها با 

ورشکستگی مواجه گردند. 
مدیریت بحران برای هر برندی اهمیت دارد. اگر ش��ما نیز تمایل به 
ادامه کار پس از دوران کرونایی دارید، باید به نکات مورد بحث در این 
مقاله توج��ه نمایید. در ادامه برخی از مهمتری��ن نکات برای مدیریت 
شرایط اضطراری در طول بحران کرونا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. حفظ تمرکز بر روی اهداف
شناسایی اهداف مشتریان همیشه اهمیت دارد. شما به عنوان مسئول 
بخش روابط عمومی مس��ئولیت س��نگینی برای تعامل با مش��تریان و 
ب��ه طور کل��ی مخاطب هدف برند در ش��رایط کرونای��ی دارید. اهداف 
مشتریان در طول شرایط بحرانی به سرعت تغییر می کند بنابراین شما 
باید به طور مداوم آماده پاس��خگویی به نیازهای مش��تریان باشید. اگر 
این نکته مدنظر برندها قرار نگیرد، ش��رایط برای ادامه فعالیت ش��ان به 
شدت دشوار خواهد شد. امروزه برندهای بسیار زیادی در عمل توانایی 
ارائه خدمات مناسب به مش��تریان را ندارند بنابراین مواجهه با ناتوانی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری طبیعی در میان برندها 

محسوب می شود. 
یکی از مهمترین نکات در ش��رایط کرونایی پرهیز از س��کوت است. 
بخش روابط عمومی باید به طور مداوم با مش��تریان در تماس و تعامل 
باش��د. سکوت ش��ما در این بازه زمانی به معنای مرگ کسب و کارتان 
خواه��د بود بنابراین به ادامه فعالیت تان در بخش روابط عمومی ادامه 
دهید. نکته مهم در این میان ایجاد تغییر میان وضعیت فعالیت گذشته 
برند با نیازهای فعلی اس��ت. برخی از برندها در شرایط مختلف به طور 
واحد عمل می کنند. این امر شرایط بسیار دشواری برای برندهای ایجاد 

می کند. 

فهم دقیق ش��رایط کرونای��ی و تالش برای س��ازگاری با آن اهمیت 
باالی��ی دارد و ب��دون تردید تمام کس��ب و کارها توانایی س��ازگاری با 
شرایط موردنظر را ندارند. بنابراین شما باید به سرعت نسبت به بهبود 
ش��رایط تان اقدام نمایید. شناخت نیازهای مشتریان و انتظارات شان از 
برند کار دش��واری نیست. ش��ما باید خودتان را به جای مشتریان قرار 
دهید. در این صورت شناسایی نیازهای آنها به هیچ وجه دشوار نخواهد 

بود. 
2. افزایش سطح کارایی

ش��رایط کاری در طول بحران کرونا متفاوت از ش��رایط عادی است. 
برخی از برندها در این ش��رایط اقدام به کاهش بار مسئولیت و وظایف 
تیم ه��ای مختلف می کنن��د. این امر همیش��ه همراه ب��ا ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. تفاوت برندها در ش��رایط 
بحرانی براس��اس س��طح فعالیت ش��ان مشخص می ش��ود. اگر شما در 
وضعیت کنونی فعالیت اندکی داشته باشید، در ذهن مخاطب هدف به 

عنوان یک برند پیشرو و فداکار صبت نخواهید شد. 
افزای��ش کارایی تیم روابط عمومی در ش��رایط کرونای��ی به معنای 
پیگیری مداوم وضعیت مش��تریان و ارتباط پایدار با آنهاس��ت. این امر 
ش��ما را به طور مداوم در کنار مش��تریان ترس��یم خواهد کرد. اعتماد 
مش��تریان در ش��رایط کرونایی با برندها به ش��دت کاهش یافته است 
بنابراین ش��ما باید با فعالیت مناسب در بخش روابط عمومی اندکی از 

این بی اعتمادی را جبران نمایید. 
3. ضرورت پذیرش ریسک

ش��رایط کرونایی بدون پذیرش ریسک برای برندها با موفقیت همراه 
نخواهد بود. بس��یاری از برندها  در شرایط کنونی به طور کامل فعالیت 
کاری را کنار گذاشته اند. این امر نیاز به کسب درآمد و حفظ مشتریان 
را مدنظ��ر قرار نمی دهد. اگر ش��ما برای مدت زم��ان طوالنی در بازار 
کسب و کار حضور نداشته باشید، به طور کامل از یاد مشتریان خواهید 
رف��ت. نکت��ه دیگر در این می��ان ضرورت تعامل با مش��تریان حتی در 
ش��رایط بحرانی اس��ت. ویروس کرونا به این زودی ها ریشه کن نخواهد 
ش��د. بنابراین کسب و کار شما باید ریس��ک فعالیت در این شرایط را 

پذیرا باشد. 
کس��ب و کارها بدون پذیرش ریسک امکان موفقیت در بازار کسب و 
کار را ندارند. بنابراین ش��ما در صورت عدم پذیرش ریسک های جاری 

ش��اید در پایان عرصه کس��ب و کار نیاز به بازنگری اساسی در وضعیت 
فعالیت تان داش��ته باش��ید. این ام��ر برای هر کس��ب و کاری همراه با 

هزینه های سنگین خواهد بود. 
امروزه ریسک ادامه فعالیت کسب و کار و تعامل با مشتریان در قالب 
روابط عمومی تاثیرگذاری بس��یار کمتر از تعطیلی بلندمدت است. این 
امر باید مدنظر مس��ئوالن بخش روابط عمومی برای تعامل با مشتریان 
باشد. در غیر این صورت بسیاری از مشتریان برند شما ریزش خواهند 
کرد. ریزش مش��تریان یک امر طبیعی در صنعت کس��ب و کار نیست. 
پ��س از ریزش مش��تریان امکان بازیابی آنها به ش��دت کاهش می یابد 
بنابراین ش��ما در عمل با ش��رایط دشوار و فلجکننده ای مواجه خواهید 

شد. 
4. در دسترس مشتریان باشید

دسترس پذیری در ش��رایط کنونی اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی 
از برندها به طور مداوم از دس��ترس مشتریان و حتی همکاران شان دور 
هس��تند. نتیجه این امر ترجیح دیگر برندها بر آنها از س��وی مشتریان 
خواهد بود. اگر ش��ما ب��ه این نکته مهم، به ویژه در ش��رایط کرونایی، 
توجه نداش��ته باش��ید، به زودی با مش��کالت فراوانی در زمینه فروش 

مواجه خواهید شد. 
امروزه بخش روابط عمومی باید با استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند 
شبکه های اجتماعی اقدام به ادامه فرآیند ارتباط با مشتریان نماید. در 
غیر این صورت وضعیت کس��ب و کارها به شدت دشوار و کنترل ناپذیر 

خواهد شد. 
5. توجه به شهرت بلندمدت

شاید تعطیلی کسب و کار برای مدت زمانی کوتاه ایده مناسبی برای 
مدیریت بحران های مقطعی باشد، نکته مهم از نقطه نظر روابط عمومی 
توجه به آثار بلندمدت چنین انتخابی است. اگر شما کسب و کارتان را 
برای مدت زمانی طوالنی تعطیل نمایید، بازخوردهای مشتریان نسبت 
به شما به شدت منفی خواهد شد. تکلیف مشتریان وفادار شما در این 
میان چه خواهد شد؟ آیا ش��ما برنامه ای برای ادامه تعامل با مشتریان 
داری��د؟ اغلب برندها به دنبال تعطیلی کس��ب و کار هیچ برنامه ای در 
ای��ن زمینه ندارند بنابراین انتخاب تعطیلی کس��ب و کار در بلندمدت 

بدترین گزینه خواهد بود. 
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فعالیت کس��ب و کارها در شرایط بحرانی حالت ویژه ای دارد. بسیاری 
از کس��ب و کاره��ا آمادگی مواجهه با بحران را ندارن��د. این امر به طور 
مش��خص در مورد بحران کرونا قابل مش��اهده اس��ت. اگر شما توانایی 
مدیریت بحران به صورت تاثیرگذاری را نداش��ته باش��ید، به س��رعت با 
شکست و ورشکستگی مواجه خواهید شد. این امر شرایط دشواری برای 
تمام کس��ب و کارها ایجاد کرده اس��ت بنابراین در عمل باید نسبت به 
بهبود شرایط جاری کسب و کار حتی در طول دوران بحرانی توجه کرد. 
مطالعه رفتار مشتریان و وضعیت بازار در وضعیت بحرانی همیشه ساده 
نیس��ت. برخی از کسب و کارها در مواجهه با بحران ها به طور کلی این 
امر را به دست فراموشی می سپارند. هدف اصلی مقاله کنونی آشناسازی 
مخاطب هدف با شیوه های مطالعه رفتار مشتریان و به طور کلی ارزیابی 

بازار در شرایط ناگوار کرونایی است. 
1. تغییر سریع

یکی از انتقادهای همیشگی به کسب و کارها در شرایط بحرانی عدم 
س��رعت عمل باالس��ت. برندها همیش��ه برای واکنش در قبال بحران ها 
نیاز به زمان فراوانی دارند. این امر موجب دلسردی مشتریان از توانایی 
مدیریت بحران برندها می ش��ود. شما در طول مواجهه با شرایط بحرانی 
باید به سرعت نسبت به شناسایی بحران مورد نظر و سپس طراحی راه 
حل هایی برای تعامل پایدار با مشتریان باشید. اگر این نکته مدنظر شما 

قرار نگیرد، بحران های مالی گسترده ای به سراغ تان خواهد آمد. 
تیم های کاری در ش��رایط کرونا باید به سرعت داده های تازه پیرامون 
مش��تریان را گردآوری نمایند. این امر ب��رای ادامه فعالیت آنها ضروری 
خواهد بود. رفتار مش��تریان در طول زمان های بحرانی به سرعت تغییر 
می کند بنابراین اگر ش��ما س��رعت عمل مناس��بی در زمینه شناسایی 
رفتارهای تازه مش��تریان نداش��ته باش��ید، با مش��کالت عمیقی مواجه 

خواهید شد. 
2. ایجاد فضایی برای اطالعات تازه 

اس��تفاده از اطالع��ات تازه پیرامون مش��تریان ب��دون افزایش تعداد 

کارکن��ان بخش ارزیابی مش��تریان و روابط عمومی امکان پذیر نیس��ت. 
بس��یاری از برنده��ا در طول دوران بحرانی با داده های وس��یعی مواجه 
هس��تند. پردازش چنی��ن داده هایی نیازمند کار گروه��ی قابل توجهی 
اس��ت. در غیر این صورت ش��ما امکان بهره برداری مناسب از اطالعات 

پیرامون مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
پ��س از ایجاد فضایی ب��رای کار با داده های پیرامون مش��تریان باید 
نس��بت به عنصر زم��ان نیز توجه ک��رد. زمان در دس��ترس برندها در 
دوران بحرانی بس��یار اندک اس��ت، بنابراین مطالعه رفتار مشتریان باید 
با اس��تفاده از فناوری های کمکی ص��ورت گیرد. امرزوه هوش مصنوعی 
مهمترین ابزار در دسترس برندهاست. فناوری هوش مصنوعی در تمام 
بخش های زندگی نفوذ کرده اس��ت. این امر به معنای ضرورت استفاده 

از چنین فناوری برای بهبودپردازی داده ها پیرامون مشتریان است. 
نکته مهم درخص��وص فناوری هوش مصنوع��ی امکان پردازی حجم 
وسیعی از داده ها در مدت زمانی اندک است بنابراین هزینه های اضافی 
کس��ب و کارها در شرایط موردنظر به ش��دت کاهش خواهد یافت. اگر 
ش��ما نیز در ش��رایط بحرانی مش��غول فعالیت در عرصه کس��ب و کار 
هس��تید، باید نس��بت به تجدیدنظر کلی در وضعیت کس��ب و کارتان 

اقدام نمایید. 
3. توجه به ماهیت کوتاه مدت بحران ها

شیوع بحران ها بسیار سریع و غیرمنتظره است با این حال معنای این 
امر تداوم بحران ها نیس��ت. هر بحرانی پس از مدت زمانی اندک ناپدید 
خواهد شد بنابراین ش��ما باید در زمان فعالیت برای مدیریت بحران به 
این نکته توجه داشته باشید. در غیر این صورت وضعیت شما به شدت 
دش��وار خواهد شد.  برخی از کسب و کارها در طول مدت بحرانی اقدام 
به س��اماندهی هرگونه فرآیندهای طوالنی مدتی می کنند. این امر شاید 
تاثیر روانی مناس��بی بر روی مشتریان داشته باش��د، اما توانایی برندها 

برای افزایش کارایی شان در طول بحران را کاهش می دهد. 
مطالعه رفتار مش��تریان در ش��رایط بحرانی باید ب��ا توجه به ماهیت 
زودگذر آن صورت گیرد بنابراین ش��ما با اس��تفاده از روندهای تازه در 
بخش مطالعه رفتار مشتریان اقدام به شناسایی بخشی از رفتار زودگذر 
آنها خواهید کرد. رفتار مورد نظر به س��رعت پس از پایان بحران تغییر 

خواهد کرد بنابراین فرآیندهای تازه شما نیز با پایان بحران باید ناپدید 
ش��ود. این ام��ر از نقطه نظر رواب��ط عمومی و مدیری��ت بحران اهمیت 
حیاتی دارد. برخی از کس��ب و کاره��ا تا مدت ها پس از پایان بحران ها 
نی��ز امکان رهایی از آن را ندارند بنابراین با پایان بحران ضررهای مالی 
گس��ترده آنها به دلیل سرمایه گذاری بر روی روندهای بلندمدت شروع 

می شود. 
4. به اشتراک گذاری سریع اطالعات با شرکت

کس��ب اطالعات تازه در مورد رفتار مشتریان برای شرکت ها اهمیت 
باالیی دارد. اگر شما به عنوان مسئول بخش کسب اطالعات از مشتریان 
به داده های تازه ای دس��ت پیدا کردید، باید آن را به س��رعت در اختیار 
ش��رکت قرار دهید. سرعت عمل ش��ما در این بخش سرنوشت کسب و 
کار را مش��خص می کند بنابراین در صورت بروز هرگونه خطایی شما به 

عنوان مقصر اصلی شناسایی خواهید شد. 
برخ��ی از برنده��ا در ت��الش ب��رای جمع بن��دی تم��ام اطالعات در 
دسترس ش��ان و سپس اقدام برای تعامل با مش��تریان هستند. این امر 
م��دت زمان زیادی را طلب می کند. همانط��ور که پیش از این نیز بیان 
ش��د، شرایط بحرانی به طور ماهوی کوتاه مدت است بنابراین شما باید 
در مدت زمان کوتاه نسبت به پیاده سازی تکنیک ها و استراتژی های تان 
اق��دام نمایی��د. برندهای بزرگ درس��ت با همین ش��یوه پ��س از پایان 

بحران ها با سرعتی کم نظیر به فعالیت شان باز می گردند. 
5. مطالعه رفتار مشتریان را به سرعت تمام نکنید

پایان ش��رایط بحرانی به معنای اتمام فرآیند مطالعه رفتار مش��تریان 
نیس��ت. شما در زمینه بازاریابی و تبلیغات پس از پایان بحران همچنان 
س��رمایه گذاری خواهید کرد بنابراین چرا مطالعه رفتار مشتریان چنین 
وضعیتی نداش��ته باشد؟ بس��یاری از برندها در تمام شرایط دارای تیم 
مطالعه رفتار مش��تریان هس��تند. این امر تاثیر قابل مالحظه ای بر روی 
رفتار مشتریان دارد. وقتی شما به طور مداوم رفتار مشتریان را ارزیابی 
نمایید، امکان جلب نظر مخاطب هدف به صورت تاثیرگذارتر را خواهید 
داش��ت بنابرای��ن حتی با پایان ش��رایط بحرانی نیز بای��د مطالعه رفتار 

مشتریان در دستور کار برند شما قرار داشته باشد. 
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مطالعه رفتار مشتریان در زمان های بحرانی

 تمرکز برگر کینگ
بر روی کاربران گوشی های همراه

برگر کین��گ در تازه ترین اقدامش برای جلب نظر مش��تریان به 
صورت کاربردی تر از ش��عبه های ت��ازه اش رونمایی کرده اند. چنین 
ش��عبه هایی به ص��ورت دیجیتال در دوران ش��یوع وی��روس کرونا 
اقدام به پذیرش س��فارش آنالین و س��پس تحویل سفارش��ات در 
محل های تعیین ش��ده می کنند. این امر برای بس��یاری از مشتریان 
در طول دوران کرونا اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. با توجه به ادامه 
ش��یوع ویروس کرونا باید نسبت به س��ازگاری فعالیت رستوران ها 
ب��ا این وضعی��ت توجه کرد. برگ��ر کینگ به عنوان یکی از فس��ت 
فودهای محبوب در سطح جهانی به خوبی با این وضعیت کنار آمده 
اس��ت، بنابراین در عمل نیازی به نگرانی از سوی مشتریان نیست. 
مهمترین اقدام برگر کینگ در طول ماه های اخیر ایجاد س��ازگاری 
بیش��تر با کاربران گوشی های هوشمند برای ثبت سفارش است در 
ادامه این روند نیز کاربران امکان ثبت س��فارش به صورت هوشمند 

را خواهند داشت. 
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 رونمایی اوبر ایت
از تبلیغات درون برنامه ای

اوبر ایت )Uber Eat( س��امانه سفارش آنالین غذا و تحویل آن 
اس��ت. این سامانه به عنوان بخشی از کسب و کار اوبر در سال های 
اخیر موفقیت قابل توجهی کس��ب کرده اس��ت. مدیران ارش��د این 
شرکت در تازه ترین اقدام شان از تبلیغات درون برنامه ای در پلتفرم 
اوبر ای��ت رونمایی کرده اند. بر این اس��اس رس��توران های مختلف 
امکان نمایش تبلیغاتی منوی شان را دارند. افزایش دامنه مشتریان 
اوبر ایت در س��ال جاری نقش مهم��ی در جهت گیری تازه اوبر ایت 
داشته اس��ت.  اوبر ایت در نمایش محتوای تبلیغاتی رستوران ها از 
ش��یوه رایج CPC )پرداخت در ازای هر کلیک( اس��تفاده می کند. 
بر این اس��اس رس��توران ها فقط در صورت کلیک کاربران بر روی 
محت��وای تبلیغاتی ش��ان هزینه موردنظر را پرداخ��ت خواهند کرد. 
مزیت اصلی این امر ترغیب ش��مار هرچه بیش��تری از رستوران ها، 

حتی با بودجه های اندک، برای بازاریابی در اوبر ایت است. 
امکان شخصی س��ازی محتوای تبلیغاتی در طول چند سال اخیر 
موجب هدفمندی در نمایش تبلیغات و کاهش هزینه برندها ش��ده 
اس��ت. اوبر ایت در این زمینه نی��ز از آخرین فناوری های موجود در 
بازار استفاده کرده است با این حساب خبری از ایجاد مزاحمت برای 
کاربران با محتوای تبلیغاتی بیش از اندازه یا غیرمرتبط با سلیقه شان 
نخواهد بود.  اوبر ایت در راس��تای حمایت از رستوران ها در شرایط 
دش��وار ش��یوع کرونا اقدام به اختصاص اعتبار 25 میلیون دالری به 
رس��توران های کوچک و میان رده کرده اس��ت. بر این اساس چنین 
رستوران هایی در مجموعه تا 25 میلیون دالر امکان تبلیغات رایگان 
در پلتفرم این برند را خواهند داش��ت. نکت��ه مهم درخصوص اقدام 
کنون��ی اوبر ایت توج��ه به تعاملش با رس��توران ها در نقاط مختلف 
اس��ت. کمک به فعالیت هرچه بهتر رس��توران ها در ش��رایط کنونی 
در چش��م اندازی وسیع موجب رونق دوباره کسب و کار اوبر ایت نیز 
خواهد ش��د. اگرچ��ه اعتبار فعلی اوبر ایت برای رس��توران ها جذاب 
به نظر می رس��د، اما به احتم��ال زیادی این اعتب��ار پایان همراهی 
اوبر با رس��توران ها نیس��ت. با این حس��اب باید منتظر ارائه اعتبار و 

همکاری های نزدیک تر اوبر ایت با رستوران های دیگر نیز باشیم. 
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سناریو سیاه برای هوآوی

بدون ش��ک ه��وآوی را باید پرچم��دار حضور برنده��ای چینی در 
بازارهای جهانی حوزه تکنولوژی دانست که در مدت زمانی کوتاه، خود 
را به جایگاه یکی از ۳ برند اصلی تولید گوش��ی های هوشمند، رسانده 
اس��ت. اگرچه به نظر می رسد که حتی رقبای قدرتمندی نظیر اپل و 
سامس��ونگ نیز نمی توانند مانع تداوم پیشرفت های این برند شوند، با 
این حال تحریم های آمریکا، این شرکت را با چالش های جدی مواجه 
س��اخته اس��ت. درواقع تا به امروز این تحریم ها تنها ش��امل همکاری 
برندهای آمریکایی در زمینه نرم افزاری بوده و این امر باعث شده است تا 
برخی از مدل ها بدون اپلیکیشن های آمریکایی نظیر گوگل مپ، عرضه 
شود. با این حال تحریم های جدید که تا چند روز آینده عملی خواهد 
ش��د، بخش سخت افزاری را هدف قرار داده و این امر باعث می شود تا 
این شرکت در تامین قطعات مورد نیاز خود، با مشکل و کمبود مواجه 
شود. به همین خاطر در چند هفته اخیر، شاهد خریدهای گسترده از 
سوی این ش��رکت بوده ایم. با این حال تحلیلگران بر این باور هستند 
که چنین اقدامی تنها برای کوتاه مدت می تواند هوآوی را نجات دهد. 
به همین خاطر اگر این شرایط طوالنی شود، حتی ممکن است شاهد 
خارج ش��دن هوآوی از بازار تولید گوش��ی های هوشمند باشیم. تحت 
این ش��رایط بزرگترین برند تولیدکننده گوش��ی های هوشمند بنا بر 
جدیدترین آمارها، ممکن اس��ت پایانی سریع را تجربه نماید. این امر 
در حالی اس��ت که این ش��رکت حتی در زمان اوج ویروس کرونا نیز 
روند رو به رشد خود را حفظ کرده و سودآوری خوبی را تجربه می کند. 
حال باید دید که ش��رایط برای این برند محبوب، به چه صورت پیش 

خواهد رفت. 
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تاس��یس اکانت رسمی در اینستاگرام برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
یکی از استراتژی های رایج در میان برندها محسوب می شود. امروزه اغلب برندها 
دارای اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی هستند. دامنه گسترده کاربران حاضر 
در پلتفرم های اجتماعی موجب افزایش انگیزه برندها برای صرف هزینه و بازاریابی 
در چنین فضایی ش��ده است. اینستاگرام در این میان جایگاه ویژه ای دارد. اغلب 
کاربران در اینس��تاگرام واکنش مثبتی به محتوای بص��ری دارند. این امر تا حد 
زیادی ناشی از ماهیت عکس محور این پلتفرم است. هماهنگی این امر با گرایش 
کاربران برای مش��اهده محتوای بصری موجب محبوبیت روزافزون اینس��تاگرام 
در میان کاربران ش��ده است. مدیریت فالوورهای برند در اینستاگرام اغلب مورد 
بی توجهی قرار می گیرد. بازاریاب ها به طور مداوم در تالش برای طراحی و تولید 
کمپین های جذاب هستند. اگر در این میان برندها توانایی حفظ و تعامل بهینه 

با فالوورهای شان را ندشته باشند، شرایط فعالیت شان بسیار دشوار خواهد شد. 
مدیریت مناس��ب فالوورهای برند در اینس��تاگرام به معنای توجه به وضعیت 
افزایش تعداد دنبال کنندگان برند نیس��ت. ش��ما باید ارزیابی دقیقی از وضعیت 
برندتان و نحوه تعامل با مخاطب هدف در راستای حفظ هرچه بیشتر آنها داشته 

باشید. برخی از مهمترین نکات در این زمینه به شرح ذیل است:
• تعامل مداوم با فالوورهای فعلی برند

• س��رمایه گذاری بر روی فرآیند بازاریاب��ی و تالش برای جلب نظر فالوورهای 
بیشتر

• ایجاد انجمنی هرچند کوچک اما سرزنده و پویا از عالقه مندان به برند
• مدیریت پیام های اسپم و آزاردهنده

• فالو یا آنفالو کردن اکانت های دیگران
بدون تردید مدیریت فالوورهای برند تفاوت های معناداری با مدیریت اکانت های 
ساده دارد. وقتی شما به عنوان یک برند در اینستاگرام فعالیت دارید، باید نسبت 
به جزییات مختلف توجه نشان دهید. این امر در مورد فعالیت ساده و بدون نظم 
کاربران عادی دارای اهمیت نیست. هدف اصلی ادامه مقاله حاضر بررسی دقیق تر 
موارد فهرس��ت ش��ده از مدیریت فالوورهای برند در این بخش است بنابراین در 

ادامه موارد موردنظر را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مدیریت کارآمد و تاثیرگذار فالوورهای اینستاگرام

ش��اید ه��دف اصلی برخ��ی از بازاریاب ها و برندها از حضور در اینس��تاگرام و 
مدیریت فالوورها جذب ش��مار هرچه بیشتری از مخاطب هدف باشد. این امر با 
هدف افزایش اعتبار یا ش��هرت کسب و کار صورت می گیرد. وقتی تعداد باالیی 
از کاربران از سراسر دنیا در اینستاگرام حضور دارند، افزایش شهرت کسب و کار 
هدف منطقی خواهد بود. تنوع اهداف برندها در زمینه فعالیت در اینستاگرام قابل 
درک است. نکته مهم در این میان استفاده از تکنیک های مختلف مدیریت فالوور 

در راستای دستیابی به اهداف متنوع برند است. 
1. انتشار محتوای باکیفیت و تعاملی

انتشار محتوای باکیفیت اهمیت بس��یار زیادی برای افزایش شهرت کسب و 
کار دارد. بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه الزم را ندارند بنابراین 
مشاهده ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف طبیعی خواهد بود. 
برخی از برندها در اینستاگرام دارای فالوور و تعامل بسیار باال با کاربران هستند. 
این امر به معنای کاربس��ت استراتژی های متفاوت از سوی آنها و دریافت نتیجه 
بهتر در مقایس��ه با سایر برندهاس��ت. اگر در یک نگاه کوتاه به وضعیت مدیریت 
فالوور چنین برندهایی نگاه کنیم، اغلب آنها توانایی جلب تعامل و واکنش کاربران 

با استفاده از محتوای باکیفیت را دارند.
شاید در نگاه نخست تولید محتوای جذاب و باکیفیت کار ساده ای باشد. نکته 
مهم در این میان ضرورت ش��ناخت درس��ت کاربران و سپس ترکیب المان های 
مورد عالقه آنها با ترندهای روز است. این امر به سادگی امکان پذیر نیست. درست 
به همین خاطر اغلب برندها توانایی مدیریت کسب و کارشان به صورت کاربردی 
را ندارد. برخی از نکات مهم برای انتش��ار محتوای باکیفیت و تعاملی به ش��رح 

ذیل است:
• انتخ��اب محتوای بص��ری باکیفیت باال به منظور تاثیرگ��ذاری بهتر بر روی 

مخاطب هدف
• استفاده از اینفوگرافی ها و انواع جدول ها برای انتقال بهتر مفاهیم

• ویرایش تصاویر پیش از انتظار آنها در اکانت رسمی برند
• استفاده از فیلترهای جذاب و پویای اینستاگرام پیش از انتشار استوری
• استفاده از کپشن برای افزایش توجه کاربران به محتوای بازاریابی برند

برند کوتپاکس��ی یکی از برندهای موفق در زمینه استفاده از جلوه های بصری 
ج��ذاب و باکیفیت اس��ت. این برند به ط��ور مداوم در اینس��تاگرام تصاویری از 
جلوه های طبیعی و منظره های چشم نواز را منتشر می کند. زمینه اصلی فعالیت 
این برند در حوزه گردش��گری و طبیعتگردی اس��ت بنابرای��ن محتوای موجود 
در اکانت اینس��تاگرام آنها انطباق بس��یار زیادی با ماهیت کسب و کار و سلیقه 

کاربرانش دارد. همین امر موجب تعامل مداوم کاربران با این برند شده است. 
برن��د داو نیز عملکردی مش��ابه دارد. آنه��ا در زمینه اس��تفاده از نمودارها و 
اینفوگرافی ها مهارت باالیی دارند. همانطور که پیش از این نیز بیان شد، استفاده 
از اینفوگرافی نقش مهمی در زمینه انتقال مفاهیم به مخاطب هدف دارد بنابراین 

داو با استفاده از این رویکرد امکان بازاریابی مناسب را به دست آورده است. 
بارگ��ذاری محت��وا در اینس��تاگرام به صورت مداوم کار دش��واری محس��وب 
می شود. اغلب برندها دارای برنامه ای منظم برای بارگذاری محتوا در شبکه های 
اجتماعی نیس��تند. این امر دشواری های بس��یار زیادی برای آنها ایجاد می کند. 
یکی از راهکارهای مناس��ب در این میان استفاده از جدول بارگذاری محتواست. 
این جدول امکان درج زمان های مناس��ب برای انتشار محتوا و تالش برای تولید 
محتوای موردنظر با روز مشخص شده را فراهم می سازد. نتیجه استفاده از چنین 

جدولی افزایش نظم در فرآیند بازاریابی و مدیریت فالوورهای برند خواهد بود. 
2. تعامل با فالوورها و ایجاد انجمنی پویا

تعامل با کاربران مهمترین وظیفه هر برند محسوب می شود. اینستاگرام فقط 
فضایی برای فروش بیشتر برندها نیست. شما باید برنامه ای دقیق برای بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز داشته باشید. در غیر این صورت شانس 
چندانی برای ادامه مسیر تعامل با مخاطب هدف نخواهید داشت. امروزه بسیاری 
از برندها در اینس��تاگرام به دنبال ایجاد انجمن مشتریان هستند. نتیجه چنین 
گرایش هایی امکان تعامل نزدیک با فالوورها و تبدیل شان به مشتریان برند است. 
امروزه تعامل با فالوورها در شبکه های اجتماعی بسیار دشوار شده است. یکی از 
دالیل اصلی این امر حضور برندهای متنوع است. وقتی کاربران گزینه های بسیار 
زیادی پیش روی داشته باشند، تمایلشان برای وفاداری به یک برند کاهش خواهد 
یافت بنابراین کار برای بازاریاب ها بی نهایت دش��وار خواهد شد. نکته هم در این 
میان ایجاد انجمنی از مشتریان به منظور ارتقای تجربه کاربری از سوی آنهاست. 

3. پاسخگویی سریع به پرسش های کاربران

تعام��ل با کاربران در ش��بکه های اجتماعی به معنای پاس��خگویی س��ریع به 
پرسش های آنها نیز هست. امروزه کاربران انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند. 
یکی از انتظارات اصلی آنها امکان تعامل و دریافت پاس��خ های موردنظرش��ان در 
کمترین زمان ممکن است. استفاده از کارشناس های متعدد برای پاسخگویی به 
فالوورها شیوه سنتی برای مدیریت برند محسوب می شود. امروزه به لطف توسعه 
فناوری هوش مصنوعی امکان کاربس��ت این فناوری ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف وجود دارد. 
پ��ارک ملی المپی��ک به عنوان یکی از س��رمایه های جهانی مث��ال جذابی از 
مدیریت بهینه فالوورها محس��وب می شود. ادمین های صفحه رسمی این پارک 
در اینستاگرام اس��تفاده مناسبی از فناوری هوش مصنوعی و دیگر تکنیک های 
مدیریت فالوور دارند. البته پاس��خگویی به برخی از پرسش های کاربران نیازمند 
ارزیابی کارشناسی است. بر همین اساس کاربران در صورت درج پرسش در ذیل 
پست های این پارک به سرعت با پاسخ های دقیق و کاربردی مواجه خواهند شد. 
امروزه کمتر برندی حوصله پاس��خگویی به تمام پرسش های فالوورها را دارد. 
این امر در مورد پارک ملی المپیک به طور کامل برعکس است. آنها در کمترین 
زمان ممکن )به طور معمول کمتر از ۱5 دقیقه( پاسخ های مناسب را به کاربران 
می دهند. بدون تردید همه ما تجربه دریافت پاس��خ های اش��تباه از سوی ادمین 
صفحات مختلف را داش��ته ایم. نکته مهم در این میان میزان اشتباه بسیار اندک 
ادمین های صفحه پارک ملی المپیک است بنابراین ما با ارزیابی صفحه ای پارک 

یکی از بهترین عملکردها در زمینه مدیریت فالوورها را مشاهده می کنیم. 
4. نگارش کپشن جذاب برای افزایش سطح تعامل با فالوورها

اینس��تاگرام یک پلتفرم بصری است. استفاده از محتوای بصری در این شبکه 
اجتماعی دارای اهمیت بسیار زیادی است. شاید این امر در نگاه نخست به معنای 
عدم نیاز به هرگونه محتوای دیگری باش��د. نکته مهم در این میان نقش کپشن 
در موفقیت پس��ت های بازاریابی است. نگارش کپشن باید کوتاه و در عین حال 
تعامل برانگیز باش��د. بس��یاری از برندها توانایی ترکیب این دو عامل را ندارند. به 
همین خاطر اغلب اوقات سطح تعامل کاربران با محتوای بازاریابی برندها بسیار 
اندک است. یکی از راهکارهای مناسب در این میان تالش برای بازاریابی براساس 
نگارش کپشن های جذاب است. ویژگی اصلی یک کپشن مناسب ترغیب کاربران 

برای ارائه بازخورد است. 
یکی از بهترین عملکردها در زمینه نگارش کپشن مربوط به کلوپ کتال ریزی 
اس��ت. این کلوپ در زمینه انتشار و معرفی کتاب های پرفروش فعالیت دارد. اگر 
قصد انتخاب یک کتاب برای مطالعه یا حتی ارائه آن به عنوان هدیه به دیگران 
را دارید، مش��اهده پست های این اکانت ش��ما را به سوی بهترین انتخاب سوق 
خواهد داد. اس��تفاده از کپشن در پست های این کلوپ بسیار هوشمندانه است. 
شما امکان مشاهده بخش هایی از متن اصلی کتاب در قالب کپشن را دارید. نکته 
جالب اینکه ادمین این صفحه رعایت اختصار را فراموش نکرده است بنابراین شما 
نیازی به مرور مداوم مطالب تکراری نخواهید داش��ت. امروزه یکی از دغدغه های 
برندها تولید محتوای تازه به طور مداوم است. مشاهده اکانت های تجاری با تعداد 
محتوای تازه اندک هر کاربری را دلسرد خواهد کرد بنابراین شما باید دست کم 

هر 2 تا ۳ روز نسبت به انتشار پست های تازه اقدام نمایید. 
5. کاربست درست منشن و هشتگ

کپشن محتوای برندها امکان تعامل کاربران برای ارائه واکنش را دارد. این امر 
باید با احتیاط بسیار زیادی دنبال شود. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر 
به دلیل استفاده از کپشن های نامناسب مورد انتقاد و سرزنش شدید کاربران قرار 
گرفته اند. اگر ش��ما به دنبال ایجاد موجی از پس��ت های جذاب از سوی کاربران 
پیرامون برندتان هستید، رونمایی از کمپین مسابقه محور با ایجاد هشتگ مناسب 
گزین��ه جذابی خواهد بود. امروزه اغلب برندها تمایل به مش��ارکت با برندها در 
فرآیند بازاریابی دارند. این امر انگیزه بازاریاب ها برای طراحی مسابقات مبنی بر 

شبکه های اجتماعی را دوچندان می کند. 
بهتری��ن برند در زمینه ایجاد هش��تگ و ترغیب کاربران ب��رای تولید محتوا 
موسسه ِمک است. این موسسه با اجرای یک کمپین یک هفته ای از فالوورهایش 
درخواست به اشتراک گذاری خاطرات شان پیرامون بهترین تجربه کمپین شان در 
طبیعت را مطرح کرد. این کمپین در طول یک هفته با بازخورد فوق العاده کاربران 
مواجه ش��د. موسسه مک کمپین موردنظر را به مدت یک ماه تمدید کرد حجم 
محتوای تولیدی پیرامون این برند به شکل باورنکردنی افزایش یافت. شاید کمتر 
برندی امکان دریافت بازخوردهای فراوان در شبکه های اجتماعی را داشته باشد. 
با این حال مک به خوبی از پس این کار برآمد. هشتگ TheBigCamping در 
طول مدت یک ماه بدل به مهمترین ترند در اینستاگرام شد. این امر حتی توجه 
کاربران س��اده را نیز به خود جلب کرد بنابراین موسسه مک عالوه بر جلب نظر 

مخاطب هدفش امکان تاثیرگذاری بر روی سایر کاربران را نیز پیدا کرد. 
6. پاسخگویی به پیام های خصوصی کاربران

ارسال پیام خصوصی برای برندها گزینه ای رایج در میان کاربران است. گاهی 
اوقات پرسش های کاربران به صورت عمومی قابل طرح نیست. همچنین برخی 
از کاربران احساس مناسبی نسبت به انتشار نظرات و بازخوردهایشان به صورت 
عمومی ندارند. این امر موجب توجه به بخش دایرکت در اینستاگرام می شود. اگر 
شما عالقه مند به مدیریت مناسب فالوورهای برندتان هستید، باید به طور مداوم 
دایرکت تان را چک کنید. در غیر این صورت حجم بازخوردهای کاربران به سرعت 

افزایش خواهد یافت. 
در صورت عدم ارائه پاسخ مناسب به کاربران برندها به سرعت جایگاه شان در 
اینستاگرام را از دست خواهند داد. امروزه برندهای بسیار زیادی منتظر لغزش از 
سوی رقبا برای تصاحب جایگاه شان هستند. با این حساب شما نباید فرصت مورد 
نظر را در اختیار دیگران قرار دهید. در غیر این صورت با وضعیت بسیار دشواری 

برای حفظ و مدیریت فالوورهای آن مواجه خواهید شد. 
موسس��ه Hootsuite یکی از بهترین عملکردها در زمینه مدیریت فالوورها 
را دارد. این امر موجب ارائه بازخوردهای متعدد از س��وی کاربران شده است. اگر 
شما نیز در مدیریت فالوورهای تان نسبت به پاسخگویی سریع به آنها اقدام کنید، 

وضعیت بازاریابی تان به سرعت بهبود خواهد یافت. 
گاهی اوقات ش��ما امکان پاسخگویی سریع به کاربران را ندارید. دلیل این امر 
مواردی مانند نیاز به زمان برای پاسخگویی یا عدم دسترسی به کارشناس مورد 
نظر برای بخش پشتیبانی اس��ت. توصیه راهبردی در بخش کنونی ارائه پیامی 
مانند »پیام شما دریافت شد، پاسخ موردنظر پس از بررسی کارشناس موردنظر 
ارائه خواهد شد« است. این امر بیانگر توجه شما به وضعیت فالوورهاست. دست 

کم شما در این صورت واکنشی مقطعی به پیام کاربران داده اید. 
7. خوشامدگویی به فالوورهای تازه

اگر برند شما در اینستاگرام تازه کار است، مدیریت فالوورهای برند باید همراه با 
یک پیام خوشامدگویی باشد. شاید در نگاه نخست این امر بیش از اندازه عجیب 
به نظر برسد، اما در صورت تداوم مسیر موردنظر از سوی شما تعداد فالوورهای تان 
در مدت زمانی اندک افزایش خواهد یافت. نکته دیگر در این میان مربوط به سطح 
تعامل شما با مخاطب هدف است. ارائه پیام خوشامدگویی همیشه نقش مهمی 
در زمینه تعامل با مخاطب هدف دارد. اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی در 
صورت پا پیش گذاشتن برندها برای تعامل واکنش مثبتی خواهند داشت. این امر 
در صورت توجه مناسب برندها موجب ایجاد تنوع در وضعیت بازاریابی و تعامل 

با مخاطب هدف خواهد شد. 
اگر شما دارای دامنه وسیعی از کاربران در شبکه های اجتماعی هستید، تعامل 
با آنها و شناخت هرچه بهتر سلیقه شان باید در اولویت تان باشد. بسیاری از برندها 
و اینفلوئنسرهای مطرح در سطح جهان پس از گذشت مدت زمانی اندک دیگر 
شناختی از مخاطب هدف ش��ان ندارند. این امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف و تعامل بهینه با وی خواهد شد. 
بسیاری از برندها به دنبال کسب فالوورهای میلیونی در شبکه های اجتماعی 
هس��تند. این امر در صورت بی توجهی برندها ب��ه جلب نظر مرحله به مرحله و 
ارگانیگ فالوور شاید بدل به فرآیند خرید فالوور فیک شود. خرید فالوور فیک در 
نگاه نخست اعتبار برند را افزایش می دهد. نکته مهم در این میان امکان تشخیص 
اکانت هایی با فالوور فیک است. اغلب کاربران در یک بررسی ساده از وضعیت یک 
اکانت به واقعی یا فیک بودن فالوورهای آن پی می برند بنابراین در صورت استفاده 

از فالوورهای فیک اعتبار برند شما به شدت خدشه دار خواهد شد. 
8. ایجاد محدودیت بر روی ربات ها و پیام های اسپم

مشاهده کامنت های منفی در ذیل پست ها امر رایجی است با این حال استفاده 
از رباتها و توهین های نامناسب در ذیل پست قابل تحمل نخواهد بود. شما باید 
میان انتقاد از کسب و کارتان و توهین های شدید تفاوت قائل شوید. توصیه بخش 
کنونی مسدودسازی امکان ارسال پیام اسپم، توهین و فعالیت رباتها در زمینه درج 
کامنت در ذیل پست های تان است. این امر فضایی مناسب برای کاربران به منظور 

فعالیت و انتشار محتوای در ذیل پست های شما فراهم خواهد کرد. 
بسیاری از برندها برای بهبود عملکردشان در زمینه مدیریت فالوور از کاربران 

کمک می گیرند. این امر شامل موارد ذیل است:
• درخواست از کاربران برای گزارش اکانت های مشکوک 

• گزارش کامنت های منفی به طور مداوم
• گزارش فعالیت های نامناسب به تیم اینستاگرام به منظور پیگیری هرچه بهتر 
خوشبختانه اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی برای 
امنیت اخالقی و محیط س��الم پلتفرم شان قائل هس��تند بنابراین برندها امکان 
مراجعه به تنظیمات اکانت ش��ان و فعال س��ازی گزینه مسدودس��ازی پیام های 
توهین آمیز را خواهند داش��ت. این تنظیمات موج��ب عدم نمایش کامنت های 
همراه با واژه های توهین آمیز خواهد ش��د. همچنین ش��ما امکان مسدودسازی 
برخی از کلمات را نیز خواهید داشت. به این ترتیب کامنت هایی با ترکیب واژگان 

مشخص هرگز در ذیل پست های شما نمایش داده نخواهد شد. 
9. ارزیابی وضعیت رشد فالوورها

رش��د تعداد فالوورهای برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب برندها به دنبال 
راهکاری برای افزایش تعداد فالوورهای برندشان هستند. این امر موجب اعتماد 
به نفس بیشتر در میان بازاریاب ها و آگاهی از وضعیت فعالیت برند می شود. اگر 
شما به این نکته توجه نداشته باشید، به طور مداوم با مشکالتی در زمینه ارزیابی 

استراتژی بازاریابی تان مواجه خواهید بود. 
ارزیابی وضعیت رشد فالوورهای برند به معنای تضمین توسعه دامنه مخاطب 
هدف برند نیست. شاید ش��ما در طول ماه های اخیر استراتژی های نامناسبی را 
به کار بس��ته باش��ید در این صورت نباید انتظار افزایش تعداد فالوورهای تان را 
داش��ته باش��ید. اگر ش��ما در چنین وضعیتی بر روی تداوم استراتژی های قبلی 
تاکید نمایید، با دس��ت خودتان جذابیت های باقیمانده برندتان برای فالوورها را 

نابود خواهید کرد. 
توانایی انعطاف و اتخاذ رویکردهای تازه در زمینه بازاریابی و مدیریت فالوورها 
اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندها در این زمینه عملکرد قابل توجهی ندارند. 
درس��ت به همین خاطر روزان��ه به تعداد کاربران ناراض��ی از عملکرد برندها در 

شبکه های اجتماعی افزوده می شود. 
امروزه ارزیابی وضعیت فالوورها امر دش��واری نیس��ت. شما امکان استفاده از 
ابزارهای متنوع برای بازاریابی و ارزیابی وضعیت مخاطب هدف تان را دارید. یکی از 
نکات مهم در این میان مربوط به انتخاب ابزارهای مناسب است. توصیه شخصی 
من در این بخش استفاده از ابزار بازاریابی و مدیریت کمپین Hootsuite است. 
این ابزار امکانات بسیار متنوعی در اختیار کاربران قرار می دهد. یکی از امکانات 
مهم این ابزار امکان مشاهده وضعیت رشد یا ریزش فالوورهای برند است. اگر شما 
از وضعیت برندتان آگاهی داشته باشید، بسیار راحت تر امکان ارزیابی وضعیت را 

خواهید داشت. 
10. استفاده از هشتگ رسمی برای برند

استفاده از هشتگ رسمی برای برند اقدام جذابی محسوب می شود. بسیاری از 
برندها برای افزایش جذابیت محتوای بازاریابیشان همیشه از هشتگ های یکسان 
استفاده می کنند. مزیت اصلی این امر امکان مشاهده ساده محتوای قبلی برند از 
س��وی کاربران است. امروزه بسیاری از کاربران برای جست وجوی محتوای مورد 
عالقه شان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. این امر رواج بسیار زیادی در 
میان برندهای بزرگ دارد. اگر شما نیز به دنبال عملکرد مشابه با برندهای بزرگ 

هستید، باید این گزینه را مدنظر داشته باشید. 
 blog.hootsuite.com :منبع

باورهای مثبت در فروشندگی بیمه عمر
فروش بیمه عمر آسان است

فروش��ندگان زیادی در دنیا هستند که در زمینه فروش بیمه نامه عمر 
بس��یار موفق هستند. شاید برای ش��ما نیز این سوال مطرح شود که چه 
کس��انی  فروشندگان موفقی هستند. آگاهی از زندگی فروشندگان موفق 
بیمه عمر شما را به این نتیجه می رساند که موفقیت آنها بیش از هر چیز 

به اعتماد  به نفس و باورهای قدرتمند آنها برمی گردد. 
ش��ما هرگاه احس��اس کردید که می توانید جهان را س��قف بشکافید و 
طرحی نو دراندازید موفق می ش��وید. ش��ما باید باور داشته باشید که در 
فروش بیمه عمر موفق می ش��وید. فروشنده جوان می گوید من چگونه در 
مقابل کوله باری از تجربه فروشندگان موفق بتوانم رقابت کنم. هر کاری 
کنم، آنه��ا برنده اند. اگر این فکر را می کنید لطف��ا بروید روی تخت دراز 
بکش��ید و با ش��بکه های مجازی ور بروید، اما اگر به خودتان ایمان دارید 

می توانید کاری کارستان را رقم بزنید. 
مگر مارک زاکربرگ چند سالش بود که دنیا را با ایده هایش فتح کرد؟ 
مگر برادران محمدی مالک دیجی کاال در چند س��الگی به موفقیت عالی 
رس��یدند؟ مگر در ایران و جهان نبودند و نیستند جوانان کم سن و سالی 
که با  کار خود مس��یر موفقیت را تغییر دادند، پس اگر در جهان یک نفر 

بتواند با سن کم موفق شود تو هم می توانی.
ش��رایط محیطی هم هیچ تاثیری ندارد. ش��واهد زیادی وجود دارد که 
آدم های بزرگی در کش��ورهای کوچک و فقیر بلند شدند و قله های بزرگ 

موفقیت را فتح کردند. 
به باورهایی که تو را از مسیر موفقیت باز می دارد توجهی نکن. به کسانی 
که می گویند تو نمی توانی توجهی نکن. به افکاری که مزاحم پیشرفت تو 
هستند توجهی نکن. به دوستانی که تو را مسخره می کنند توجهی نکن. به 
رسانه هایی که ته دل تو را خالی می کنند توجهی نکن. تو می توانی بهترین 
فروش��نده بیمه عمر جهان ش��وی اگر بخواهی. تو می توانی تمام قله های 
پیش��رفت جهان را فتح کنی اگر بخواهی. تو می توانی با فروش بیمه عمر 
ثروتمندترین مرد جهان شوی اگر بخواهی. تو می توانی به همه آرزوهایت 
برس��ی اگر بخواهی تو می توانی در ظرف زمانی کوتاهی به خواسته هایت 

جامه عمل بپوشانی اگر بخواهی. 
لیونل مس��ی  در نوجوانی نمی توانست درست راه برود. بچه های کوچه 
و خیابان مسخره اش می کردند. آرزو داشت یک روز پایش در کوچه ها به 
توپ بخورد او امروز بهترین فوتبالیس��ت جهان است، چرا؟ برای اینکه به 
خودش باور داشت. علیرضا بیرانوند کارگری کرد، رفتگری کرد، گارسنی 
کرد، اما از آرزویش دس��ت نکش��ید، او امروز بهترین دروازه بان تیم ملی 
ایران  اس��ت. خلیل رفعتی معتاد بود. کارت��ن خوابی می کرد اما یک روز 
ب��ه خود آمد که می تواند آدم دیگری باش��د او امروز یکی از میلیاردرهای 
آمریکاست. شما نیز می توانید با تمرکز بر توانمندی خود و باال بردن اعتماد 
به نفس و باورسازی درست قله های موفقیت را در زمینه فروش بیمه نامه 

عمر فتح کنید.
هر کس بتواند باورهای نادرست ذهن خود را اصالح کند پس می تواند 
موفق ش��ود. هیچ چیز در موفقیت ش��ما تاثیر ندارد جز خود ش��ما. لطفا 
نگویید اقتصاد ما نابسامان اس��ت. نگویید تحریم پدر ما را درآورده است. 
نگویید وضعیت کسب و کار خوب نیست. نگویید بیکاری زیاد است. نگویید 
مردم اعتمادهای شان را از دست دادند. نگویید راهی برای موفقیت نیست؛ 

اینها باورهای شماست. بله در واقعیت چیزهای دیگری هم وجود دارد.  
دوستی می گفت: فروشنده ای چند روز قبل آمد و گفت: فروش بیمه عمر 
کار سختی است. گفتم بله سخت است. گفت: یعنی شما هم قبول دارید؟ 
گفتم من نظر ش��ما را تایید کردم. گفت: یعنی حرف من درس��ت است؟ 
گفتم: تا زمانی که ش��ما فکر می کنید فروش بیمه عمر کار سختی است 
حتما س��خت خواهد بود. گفت: من االن 2۰ روز است با همه تالش هایم 
یک بیمه عمر نتوانستم بفروشم در صورتی که قبال این جوری نبود. گفتم 
این باور شماست. گفت: یعنی نمی خواهید بپذیرید که شرایط زندگی مردم 
سخت شده و مردم پول ندارند. خندیدم و گفتم فالنی را بگویید بیاید. به 
محض ورود گفتم: ش��ما دیروز چند تا بیمه عمر فروختید. لبخندی زد و 
گف��ت 22 تا بیمه عمر فروختم هفت تا هم امروز جواب قطعی می دهند. 
فروش��نده ناامید به من و او نگاهی کرد و چیزی نگفت. گفتم: اگر شرایط 
سخت است، اگر فروش بیمه سخت است، اگر موقعیت خوبی وجود ندارد، 
اگر مردم تمایلی به بیمه عمر ندارند پس چطور همکار ش��ما  در همین 

شهر 22 بیمه نامه عمر فروخت اما شما 2۰ روز هیچ بیمه ای نفروختید. 
تا زمانی که باورهای ما نادرس��ت باش��د و تصور کنی��م که با وضعیت  
اقتصادی و معیش��تی نمی توان بیمه عمر فروخت، طبیعی اس��ت، بیمه 
عمر فروش نمی رود. زندگی ما ساخته ذهن ماست. چیزی به نام واقعیت 
از قبل تعیین ش��ده وجود ندارد. ش��رایط بیرونی هم هیچ تاثیری ندارد. 
فروش��نده ناامید نگاهی به من کرد و گفت باید چه کار کنم؟ گفتم: روی 
باورهای خود کار کن. قبول کن که می توان در همین ش��رایط هم بیمه 
عمر فروخت. واقعیت های فروش بیمه عمر را شما بسازید. بعد به او گفتم 
شما از شهرستان به تهران آمدید. شما رتبه قابل قبولی در کنکور داشتید. 
لبخندی زد و گفت بله. گفتم: شما در یک شهرستان کوچک که امکانات 
حداقلی داشت رتبه ای کسب کردید که  عالی بود. چرا؟ گفت: خوب درس 
خوندم. گفتم: اما قبل از درس خواندن به قبول شدن و موفقیت خود در 
دانش��گاه باور داشتی. اگر امکانات و شرایط عامل موفقیت بودند بچه های 
تهران باید همیش��ه رتبه برتر می گرفتند. در صورتی که گاهی رتبه های 
خوب کنکور مال بچه های شهرهای دورافتاده است برای اینکه آنها به این 

باور رسیدند که موفق می شوند. 
اگر می خواهید یک فروشنده موفق در زمینه بیمه نامه عمر شوید حتما 
روی باوره��ای خود کار کنید و زندگی افراد موفق را در این زمینه الگوی 
خود قرار دهید. شما نیز مثل همه فروشندگان موفق می توانید در صورت 
عالقه من��دی به فروش بیمه نامه عمر و ایجاد باورهای درس��ت در زمینه 
ف��روش اتفاق های خوبی را رقم بزنید و نام خود را در صدر فروش��ندگان 

بیمه نامه عمر ایران قرار دهید. 
در همین وضعیت کنونی ده ها و صدها فروشنده موفق بیمه نامه عمر در 
ایران هستند که میزان درآمد آنها چندین برابر درآمد یک بیزینس فعال 
است. آشنایی با این گروه از افراد می تواند روی باور شما تاثیر بگذارد و به 
این نتیجه برسید که شما نیز می توانید در زمان کوتاهی به موفقیت های 

چشمگیری در زمینه فروش بیمه نامه عمر دست پیدا کنید. 
کلمه: فروش بیمه عمر آسان است

شرح: فروشندگان زیادی در دنیا هستند که در زمینه فروش بیمه نامه 
عمر بسیار موفق هستند. شاید برای شما نیز این سوال مطرح شود که چه 

کسانی  فروشندگان موفقی هستند.
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هنر جذاب سازی کمبودها 

در ش��رایطی که توج��ه تقریبا تمامی افراد به این موضوع اس��ت 
ک��ه کمبودهای خود را برطرف و یا پنه��ان نمایند، آیا تاکنون فکر 
کرده اید که از آنها به عنوان فرصتی تبلیغاتی استفاده کنید؟ در این 
راس��تا با توجه به شرایط حال حاضر که ویروس کرونا باعث افزایش 
حجم اس��تفاده افراد از اینترنت شده اس��ت، یکی از اقدامات بسیار 
مثبت این اس��ت ک��ه ضعف های خود در این رابط��ه را تا حدامکان 
ج��ذاب نمایید. ب��ه عنوان نمون��ه یکی از این م��واد صفحات 4۰4 
محس��وب می ش��ود که به معنای وجود مشکل در بارگذاری صفحه 
است. این امر بدون شک یک پیام ناراحت کننده برای افراد محسوب 
می ش��ود. اگرچه رفع حداکثری این موارد باید مورد توجه شما قرار 
گیرد، با این حال با نگاهی واقع بینانه پی به این امر خواهید برد که 
در عمل چنین وضعیتی امکان پذیر نبوده و به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا به دنبال راهکارهایی برای جذاب سازی این موضوع باشید. 
در این راستا استفاده از طنز، باعث خواهد شد تا بار منفی یک پیام، 
ت��ا حد زیادی کاهش پیدا کند. در این راس��تا به بررس��ی اقدامات 
انجام شده در این زمینه از سوی چند برند مطرح، خواهیم پرداخت. 

Disney-1
بزرگتری��ن برن��د فع��ال در ح��وزه تولی��د انیمیش��ن از یکی از 
ش��خصیت های خود ب��ا نام رالف خراب��کار برای جذاب س��ازی این 
صفحات اس��تفاده کرده اس��ت. درواقع این معنا منتقل می شود که 
این شخصیت، اقدام به نابودی صفحه موردنظر کرده است که بدون 
شک برای هر کاربری، یک صفحه کامال جذاب خواهد بود. در رابطه 
با محبوبیت این ش��خصیت تنها کافی اس��ت که بدانید که در زمان 
انتش��ار، جایزه اس��کار را به دست آورده و س��ودی بیش از ۳ برابر 

بودجه را داشته است. 
Apartment Therapy-2

این برند ک��ه در زمینه طراحی داخلی و دکور فعالیت دارد، برای 
صفحه خطا 4۰4 از یک متن جالب اس��تفاده کرده اس��ت. درواقع 
آنها برای درگیر نگه داشتن مخاطب خود به آنها پیشنهاد می کنند 
که از س��ایر بخش ها دیدن نموده و پس از برطرف شدن مشکل، به 
سراغ این صفحه بیایند. همچنین آنها به افراد پیشنهاد می کنند که 
ب��ا وارد کردن ایمیل خود، از زمان برطرف ش��دن این خطا، آگاهی 
پیدا کنند. این امر خود باعث می ش��ود ت��ا مخاطب برند را در برابر 
اش��تباهات کامال مس��ئول دانس��ته و احتمال کنار گذاشتن آنها و 

انتخاب برندی دیگر، به حداقل برسد. 
CoSchedule-3

برای بازاریاب ها سایت فوق کامال شناخته شده محسوب می شود 
ک��ه ابزارهایی را در اختیار ای��ن افراد قرار می دهد که باعث افزایش 
س��رعت کار آنها خواهد ش��د. در این راس��تا آنها از عامل طنز برای 
صفحات 4۰4 خود اس��تفاده کرده و عکس��ی از چند هاسکی را به 
نمایش گذاش��ته اند که در حال آفتاب گرفت��ن بوده و در پایین آن 
اع��الم کرده اند که به نظر می رس��د این صفحه، ب��ه تعطیالت رفته 
اس��ت. در ای��ن رابطه خود تصوی��ر، به اندازه این جال��ب و حتی تا 
حدودی خنده دار اس��ت که فرد به صورت کامل، مش��کل موجود را 

فراموش خواهد کرد. 
Red Bull-4

ای��ن برند جهانی ب��رای صفحات خطا خود ب��ه جمالت طنز پناه 
برده اس��ت. درواقع آنها به این صورت رفتار می کنند که خودش��ان 
نیز از نبود صفحه شوکه شده اند و رفتن آنها را مایه خجالت توصیف 
می کنن��د. در کنار این موضوع تالش ش��ده اس��ت تا ب��ا قرار دادن 

مخاطب مشابه، افراد را همچنان با سایت خود درگیر نگه دارند. 
Marvel-5

این برند تالش کرده است تا از محبوبیت شخصیت های خود نظیر 
کاپیتان آمریکا، برای فراموش کردن مشکل موجود استفاده کند. در 
این راستا به صورت تصادفی، یکی از شخصیت ها به نماش درآورده 
می ش��ود و دلیل وضع موج��ود را حمله ناگهانی دش��من اصلی هر 
یک از شخصیت ها عنوان می ش��ود. این موضوع اگرچه ساده است، 
با این حال در زمینه کاهش نارضایتی کاربران، تاثیر معجزه آس��ایی 

را داشته است. 
در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
تمامی موارد معرفی ش��ده صرفا در راس��تای ایده گرفتن شما بوده 
و توصیه می ش��ود که به دنبال طرحی منحصر به فرد و با توجه به 
امکانات و مزیت های خود باش��ید. تحت این شرایط بهترین نتایج را 

به دست خواهید آورد. 
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آیا می دانید چطور باید با حرکت دس��ت منظور خود را برس��انید؟ در 
نتایج پژوهش��ی، هولر )Holler( و بیتی )Beatie( اعالم کردند اشاره 
و ح��رکات بدن ارزش پیام ما را ت��ا 6۰ درصد افزایش می دهد. بهترین 
و تأثیرگذارترین س��خنرانان به اهمیت اس��تفاده از حرکات دست واقف 
هستند و از الگوهای حرکات دست خاصی استفاده می کنند. با ما همراه 
باشید تا نکات جالبی درباره تأثیر حرکات دست در مکالمات بیان کنیم.

در آزمایش��گاه تحقیقات رفتار انسان، هزاران ساعت از سخنرانی های 
تد مورد بررس��ی قرار گرفت و الگوی خوبی به دست آمد: محبوب ترین 
س��خنرانان تد از طریق کلمات و دست های ش��ان منظور خود را منتقل 

می کنند.
پیرامون تحقیق بیشتر روی سخنرانی های تد، قوی ترین و ضعیف ترین 

سخنرانی ها تحلیل شد:
• کم طرفدارترین سخنرانان تد به طور میانگین از 272 حرکت دست 

در طول ۱۸ دقیقه صحبت، استفاده کرده اند.
• محبوب ترین س��خنرانان تد به طور میانگین از 465 حرکت دس��ت 

استفاده کرده اند؛ این یعنی دو برابر بیشتر.
نتایج تحقیق س��خنرانی های تد فوق العاده بود و باعث مطرح ش��دن 

سؤاالت زیر شد:
• چرا حرکت دست این قدر مهم هستند؟

• محبوب ترین حرکات دست کدامند؟
• چط��ور می توان از حرکات دس��ت اس��تفاده کرد تا یک 

سخنرانی محبوب شد؟
بعد از تحلیل س��خنرانی های محبوب تد و س��خنرانی های 
برجس��ته در 5 دهه اخیر، 2۰ حرکِت اصلی دست شناسایی 
شد که برای داشتن س��خنرانی تأثیرگذارتر می توانید از آنها 

استفاده کنید.
واقعیت های جالب درباره حرکات دست

• شما به دنیا آمدید تا با دست های تان حرف بزنید
پژوهش��گران می گویند نوزادانی که در ۱۸ ماهگی بیش��تر 
از دیگر نوزادان از حرکات دست ش��ان استفاده می کنند، در 
بزرگ س��الی توانایی زبانی قوی تری خواهند داش��ت؛ چرا که 
حرکات دس��ت با هوش افراد در ارتباط است. حرکات دست 

ارتباط نزدیکی با هوش افراد دارد.
• حرکات دست سبب می شود دیگران به شما گوش دهند
اسپنسر کلی )Spencer Kelly(، روانشناس و از مدیران 
مرکز زبان و ذهن دانشگاه کلگیت گفت حرکات دست سبب 
جل��ب توجه افراد به صدای س��خنرانی فرد می ش��ود. بنا بر 
ادعای او »حرکات بدن در هنگام س��خنرانی تنها بخش��ی از 
کالم ما نیستند، بلکه یکی از بخش های اساسی آن هستند.«

• حرکات دست در ذات شما نهفته است
اسپنس��ر اعالم کرد حتی افراد نابینا هم در هنگام صحبت 
با اطرافیان خود و دیگر نابینایان، از حرکات دس��ت استفاده 
می کنند و این نش��ان می دهد حرکات دس��ت در ذات شما 

وجود دارد.
• ب��ا اس��تفاده از حرکات دس��ت به حافظه تان دسترس��ی 

خواهید داشت
اس��تفاده از حرکات دس��ت در هنگام صحب��ت، نه تنها به 
دیگ��ران کم��ک می کند تا ه��ر آنچه می گویی��د را به خاطر 
بس��پارند، بلکه به ش��ما هم کمک می کند س��ریع تر و بهتر 

صحبت کنید.
• ح��رکات دس��ت و توضیحات غیرکالمی باعث می ش��ود 

بیشتر بفهمید
در مطالعه ای مش��خص ش��د مجبور کردن کودکان برای اس��تفاده از 
ح��رکات در حین توضیح اینکه چطور مس��ائل ریاضی را حل می کنند، 

به آنها کمک می کند با استراتژی های جدید حل مسئله آشنا شوند.
چطور با دستان خود حرف بزنید

قبل از معرفی حرکات دس��ت، باید توضیح دهیم چطور می توانید به 
شکل درست از دستان خود استفاده کنید:

• در کادر باشید
فضای مناس��ب حرف زدن با دس��ت از باالی قفس��ه  س��ینه تا پایان 
کمرتان اس��ت. اگر از کادر بیرون بروید، دچار حواس��پرتی می ش��وید و 

کنترل شرایط از دست تان خارج می شود.
• حرکات دست دارای طیف هستند

دو س��ِر طیِف حرکات دست، حرکات خشک )ژست بسته( و استفاده  
بیش از اندازه از دست هاس��ت. جایی در میانه  این طیف بهترین حالت 
برای استفاده از دست هاست و خروج از این طیف از تأثیرگذاری حرکات 

می کاهد.
• با هدف حرکت کنید

موفق ترین سخنرانان تد از دست های خود به طور هدفمند برای بیان 
نکات مهم استفاده می کنند.

• دقیقا بدانید چه می خواهید بگویید
اگ��ر می خواهید ی��ک س��خنرانی مهم و تأثیرگذار داش��ته باش��ید، 
جم��الت خود را از قبل آماده کنی��د؛ در غیر این صورت، بیش از اندازه 
 Elena( از حرکات دس��ت خود اس��تفاده خواهید کرد. النا نیکوالدیس
Nicoladis(، پژوهش��گر دانش��گاه آلبرتا که پیرامون حرکات دس��ت 
مطالع��ه می کن��د، می گوید اف��رادی که در پیدا ک��ردن کلمات صحیح 

مشکل دارند، بیش از دیگران با دست های خود صحبت می کنند.
• استفاده آرام تر از حرکات دست

هر فردی خواس��تار حرکات نرم و آرام دس��ت است. حرکات نامنظم 
دس��ت س��بب حواس پرتی می ش��ود. تا جایی صحبت با حرکات دست 

را تمرین کنید تا به طرف مقابل القا شود حرکات تان طبیعی هستند.
• از خودتان فیلم بگیرید

وقتی تلفنی در حال صحبت کردن هس��تید، از خودتان فیلم بگیرید. 
قطعاً متعجب می ش��وید از چه حرکاتی اس��تفاده می کنید و چند بار در 
طول صحبت های خود آنها را به کار می برید. بهتر اس��ت سخنرانی های 
خود را ضب��ط کنید. از اعضای خانواده یا دوس��تان تان بخواهید درباره 

حرکات دست شما نظر بدهند.
• به فرهنگ های مختلف توجه کنید

تم��ام حرکات دس��ت معن��ای یکس��انی ندارند و بای��د در صحبت با 
افرادی با فرهنگ های مختلف محتاط باش��ید. گاهی برخی حرکات در 

فرهنگ های مختلف دارای معانی متضادی هستند.
2۰ حرکت دست که باید استفاده کنید

با زیر نظر گرفتن بهترین سخنرانی های دنیا، با مجموعه ای از حرکات 
دس��ت آشنا ش��دیم که ش��ما هم می توانید برای داشتن یک سخنرانی 
عال��ی امتحان کنی��د. باید در مورد محتوای صحب��ت خود فکر کنید و 

حرکات دست تان را براساس آن تنظیم کنید.
• شمارش

بهتری��ن و آس��ان ترین حرکت دس��ت برای ش��مارش اس��ت. وقتی 
می خواهید عددی را بگویید، آن را با دس��ت نشان دهید. این کار سبب 
می شود آن عدد بهتر در ذهن تان باقی بماند، زبان بدن تقویت شود و به 

عنوان یک گوینده  غیرکالمی در صحبت ها عمل کند.
• یک ذره

هر وقت می خواهید بر مقدار کوچکی تأکید کنید، همانند چیزی که 
فرد نباید خیلی آن را جدی بگیرد یا یک مقدار اضافه، آن را با انگشتان 

خود نشان دهید.
• گوش بده

باید از این حرکت با احتیاط اس��تفاده کنید. در این حالت، پشت یک 
دس��ت را به کف دست دیگر بزنید. صدا و حرکت سبب جلب توجه تان 
خواهد شد و طرف مقابل متوجه می شود آنچه می گویید اهمیت دارد.

• مصمم هستم

هر وقت مش��ت تان را گره می زنید و آن را در فضا تکان می دهید، اقتدار 
و عزم راس��خ خود را نشان می دهید. این حرکت را همراه با بیان یک نکته  
بسیار مهم به کار ببرید. وقتی از این حرکت با صدای بلند استفاده می کنید، 

مواظب باشید، زیرا ممکن است خشم شما را نشان دهد.
• همه چیز

نش��ان دادن حرکت »همه چیز« برای تان مناس��ب است، طوری که 
انگار می خواهید با دو دس��ت ش��یئی خیالی را کنار بزنید. این حرکت 
نش��ان از آن دارد ش��ما تمام نظرات تان را کنار می گذارید تا ذهنی باز 

داشته باشید.
ای��ن حرکت را وقتی می خواهید کار جدیدی ش��روع کنید و اتفاقات 

قبلی را از یاد ببرید استفاده کنید.
• کوچک، متوسط، بزرگ

این حرکت بس��یار آس��ان و تأثیرگذار اس��ت و می تواند برای نمایش 
سطح یک چیز استفاده شود. شما می توانید از این حرکت استفاده کنید 
تا بگویید چیزی چقدر کوچک یا بزرگ است یا یک نفر کجا می ایستد. 
می توانید از حرکت نشان دادن شیئی بزرگ در کنار جمله  »چیز بزرگی 
اس��ت« یا از حرکت نشان دادن چیز کوچک در کنار جمله  »او در کنار 

مجسمه کوچک است« استفاده کنید.
می توانی��د این حرکت را برای صحبت درباره مراحل مختلف به جای 
حرکت شمارش به کار ببرید؛ مثاًل، می توانید بگویید »ما با چشم اندازی 
که ش��ما دارید ش��روع می کنیم« )س��طح پایین(، »س��پس به ساختار 
مطلوب می رس��یم.« )س��طح متوس��ط( و »مهم تر از هم��ه با محصول 

نهایی تان کار را به پایان می رسانیم.« )سطح باال(.
• تصمیمم را گرفتم

برای اینکه نش��ان دهی��د تصمیم تان را گرفته اید، نوک انگش��تان دو 
دس��ت را روی هم بگذارید و برج بسازید. این حرکت بسیار هوشمندانه 
اس��ت، اما نباید در اس��تفاده از آن افراط کنید؛ زیرا امروزه خیلی ها این 

حرکت را انجام می دهند.
• اجازه بده به تو بگویم

اشاره کردن باید همراه با احتیاط باشد. خیلی ها دوست ندارند به آنها 
اشاره شود زیرا آن را نوعی اتهام می دانند. البته می توانید از اشاره کردن 

برای جلب توجه یک نفر یا اشاره  واقعی به یک شی استفاده کنید.
• تنها یک بخش

از این حرکت می توان برای نمایش بخش��ی از یک ایده استفاده کرد. 
وقت��ی درباره جنبه های یک موضوع حرف می زنید، این حرکت نش��ان 

می دهد این بخش مجزاست.
می توانید از این حرکت در حالی که دست تان را می چرخانید استفاده 
کنید تا تغییر در نظر را نش��ان دهید؛ ب��رای مثال، در کنار جمله  »این 

ذهنیت مرا از ... به ... تغییر داد.«

• من بزرگوارم
زمان��ی ک��ه هر دو دس��ت تان از هم ج��دا و کف دس��ت تان به طرف 
مخاطب باش��د، یک ژست قدرتمند از خود نشان می دهید. می توانید از 

این حرکت برای باوقار نشان دادن خود استفاده کنید.
• رشد

هرگاه دس��ت خود را حرکت می دهید و به س��مت باال می برید، رشد 
یا افزایش اش��اره را نش��ان می دهید. این حرکت می تواند برای نش��ان 
دادن پیش��رفت موردنظر، هیجان یا مس��یری ک��ه چیزی طی می کند، 

استفاده شود.
اگر در شغل کارآفرینی فعالیت دارید، مجبور هستید دائماً رشد سریع 
را به س��رمایه گذاران نش��ان دهید. در بیش��تر مواقع این حرکت با یک 
نمودار به ش��کل چ��وب هاکی و با یک انحنای زیاد که رو به باالس��ت، 
نمایش داده می ش��ود. می توانید نمودار رشد را در حین صحبت کردن 

با دست خود نشان دهید.
• شما

وقتی منظور ش��ما فرد خاصی باش��د، آن فرد را مخاطب حرف خود 
قرار می دهید. یک روش خوب برای اش��اره به طرف مقابل، اس��تفاده از 
دست یا کف دس��ت باز است، زیرا اشاره با انگشت حالت تهاجمی دارد 
و ممکن اس��ت طرف مقابل ناراحت ش��ود. از این حرکت وقتی استفاده 
کنی��د که طرف مقابل احس��اس کند موضوعی که درب��اره  آن در حال 
صحبت هستید، شامل حال اوست. وقتی کسی توجه کاملی 

به شما ندارد، این حرکت برای تان مفید خواهد بود.
• من

وقتی دستان خود را به طرف قفسه  سینه می گیریم، یعنی 
به خودمان اشاره داریم. س��خنرانان حرفه ای به کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری پیش��نهاد می دهند هر زمان می خواهند 
درباره موضوع مثبتی صحبت کنند، به سمت خودشان اشاره 

کنند؛ البته باید این کار با احتیاط انجام شود.
• این و آن

وقت��ی می خواهی��د دو ای��ده  مختلف یا دو چی��ز را از هم 
تفکیک کنید، می توانید آنها را به صورت نمادین با دس��تان 
خود نش��ان دهید؛ مثاًل، وقتی می خواهی��د بگویید ما کاماًل 
متفاوت از آنها هس��تیم، با دست چپ »ما« و با دست راست 
»آنها« را نش��ان دهی��د. این کار بهتری��ن روش برای فاصله 

انداختن میان دو چیز است.
اگر می خواهید مس��ئله ای پیش��رفته را امتح��ان کنید، از 
دستان خود برای نشان دادن دو ایده  مختلف استفاده کنید. 
برای مث��ال، وقتی از حزب دموک��رات و جمهوریخواه حرف 
می زنید، می توانید دس��ت چپ خود را برای نمایش ایده ها و 
اقدام��ات دموکرات ها به کار ببرید و در هنگام صحبت درباره 
جمهوریخواهان با دس��ت راست به جهان بینی و نظرات شان 
تأکید کنید. این کار بسیار آسان است و فهم مطالب را برای 

مخاطب ساده تر می کند.
• ترکیب و بهم پیوستن

وقتی دو دس��ت خود را کنار هم می آورید، حرکت ترکیب 
را نش��ان دهید که حرکتی مناسب برای نمایش نمادین کنار 
هم قرار دادن دو نیرو و یکی شدن شان است. حتی می توانید 
دس��تان خود را در هم حلقه کنید تا »کنار هم بودن کامل« 

را نشان دهید.
• تفکیک

از کف دس��تان خود به صورت عم��ودی و برای ایجاد یک 
حرکت برشی محکم استفاده کنید تا نیاز به سنجش دقیق یا جداسازی 
دو چیز را نش��ان دهید. این حرکت می تواند برای اش��اره به یک شرایط 

سخت نیز به کار برود.
• من چیزی پنهان نمی کنم

وقتی دس��تان تان در زاویه  45 درجه و با کف دستانی رو به باالست، 
صراحت و صداقت خود را نشان می دهید.

زمان��ی که کف دس��تان تان رو به باالس��ت و انگش��تان تان از هم باز 
هستند، یعنی به چیزی نیاز دارید.

• گوش بده
کف دس��تان رو به پایین، قدرت و تسلط شما را نشان می دهد. شاید 
این کار خیلی درس��ت نباش��د، زیرا حالت دس��توری دارد. اگر به عنوان 
مدیر می خواهید به زیردس��تان خود دستور دهید، از این حرکت دست 
اس��تفاده کنید، اما نباید همیشه در این حالت باشید. در هنگام صحبت 
دست ها رو به باال یا به شکل عمودی باشند. وقتی کف دست ها همیشه 

رو به پایین باشد، تالش شما برای غلبه و چیرگی را نشان می دهد.
• مکث

زمانی که کف دس��ت خود را نشان می دهید، قصد دارید طرف مقابل 
مکث کند یا باعث توقفش شوید. اگر از این حرکت در هنگام صحبت با 
هر کسی استفاده کنید، در نتیجه می بینید آنها سریعاً ساکت می شوند. 
البته این حرکت برای اس��تفاده در مواقع ضروری مناس��ب اس��ت، زیرا 
ممکن اس��ت باعث ناراحتی و رنجش طرف مقابل ش��ود. این حرکت را 
وقتی س��ؤالی می پرس��ید انجام دهید. این حرکت، نشانه ای برای جلب 

توجه مخاطب است.
• ما

از ای��ن حرکت هر زمان در یک گروه هس��تید یا با مخاطبی صحبت 
می کنی��د، اس��تفاده کنید. برای این منظور، بازوه��ای خود را باز کنید، 
گویی آنها را در بغل می گیرید. حتی وقتی در کنار یک نفر ایستاده اید، 
دس��ت خود را در پش��ت او قرار دهید تا بگویید او هم در گروه شما جا 

می گیرد.
در پایان ...

چند روش برای استفاده از این حرکات وجود دارد:
• از یک یا دو حرکت دس��ت در یک زمان استفاده کنید. ممکن است 

استفاده زیاد از حرکات دست برای مخاطبان خسته کننده شود.
• بهتر اس��ت ابتدا پشت تلفن از این حرکات استفاده کنید زیرا کسی 
شما را نمی بیند و می توانید بدون نگرانی از اینکه چطور دیده می شوید، 

تمرین کنید.
بعد از کس��ب توانایی در این حرکات، می توانید از آنها در س��خنرانی، 

فروش، ارائه یا به اشتراک گذاری ایده های تان، استفاده کنید.
scienceofpeople/ucan :منبع 

حرکات دست چطور باعث سخنرانی تأثیرگذار و موفق می شود؟
به قلم: آنا کرو  نویسنده حوزه سئو و تولید محتوا

مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری قم گفــت: رفت و آمد حضــوری مردم به 
شهرداری ها جهت اســتعالم امالک برای خرید یا فروش آن ملک، 
تا پایان شهریورماه ســال جاری به طور کامل حذف خواهد شد و 
فرایند استعالم بخ صورت مجازی توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق 
سامانه قم یار انجام می شود. کوروش محمدحسینی، رئیس سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم در گفت وگویی، با اشاره 
به الکترونیکی کردن فرآیند استعالم از دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: 
شهرداری قم با هدف اســتفاده از میز خدمت شهرداری در سطح 
اســتان، پروژه میز خدمت الکترونیکی را در سال 98 آغاز و ظرف 
مدت یک ســال، میز خدمت الکترونیکی با نام شناســایی سامانه 
» قمیــار« را طراحی کرده که هم اکنون آماده خدمت رســانی به 
شــهروندان قمی اســت. وی افزود: در میز خدمت الکترونیک یا به 
اختصار با نام شناسایی ســامانه » قمیار«، خدمات مورد نیاز مردم 
به صورت ســاده و مرحله به مرحله به همراه راهنمایی های مورد 
نیاز طراحی شده است تا مردم برای امور مربوط به شهرداری اعم از 
اخذ پروانه ساخت و ساز و..از مراجعه حضوری صرف نظر کرده و با 
صرفــه جویی و مدیریت در زمان خویش و کاهش هزینه ها و مهم 
تر از آن حفظ ســالمت و بهداشت خود و خانواده شان ، کلیه امور 

مربوطــه را به صورت غیرحضوری و یا با حداقل مراجعات حضوری 
به شهرداری، در دفاتر پیشــخوان به ثمر برسانند. محمدحسینی 
خاطرنشان کرد: شهروندان در میزخدمت می توانند طیف گسترده ای 
از خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند و هر زمان مردم به دریافت 
خدمتی از شــهرداری نیاز داشته باشند می توانند در این سامانه، از 
بخش »جستجوی خدمت« بوسیله ابزارهای جستجو و فیلترینگی 
که برای آن ها تعبیه شده است، خدمت مورد نظر خود را پیدا کرده، 
مراحل درخواست و پیگیری آن را انجام دهند. رئیس سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری قم اظهار کرد: درخواســت پروانه 

احداث بنا) ساخت و ساز(، درخواست گواهی پایان کار، درخواست 
نقل و انتقال، درخواست 137، ثبت امتیاز همیاران پسماند، جستجو 
درگذشتگان،  درخواست ســرور)مخصوص کارکنان سازمان فاوا(، 
از شــهرداری بپرس ، درخواســت نصب بیلبورد ، درخواست دامنه 
)مخصوص کارکنان سازمان فاوا( و ایستگاه صلواتی از جمله خدمات 
و بخش های متنوع این سامانه است که در دسترس عموم مردم قرار 
دارد. محمدحسینی با اشاره به اینکه یکی دیگر از خدمات ارائه شده 
در ســامانه قم یار، استعالم دفاتر اسناد رسمی از شهرداری ها است، 
تاکید کرد: حدود 25 درصد مراجعه شهروندان به شهرداری ها بابت 
استعالم دفاتر اسناد رسمی از شهرداری ها است. وی افزود: پیش از 
آن، زمانی که شهروندان برای خرید و فروش یک ملک به دفاتر اسناد 
رسمی جهت تنظیم سند مراجعه  می کردند، استعالم از شهرداری 
در خصوص این ملک به عهده خود شــهروندان بوده که به صورت 
حضوری می بایست انجام می دادند. رئیس سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری قم گفت: با پیگیری های شهرداری قم با همکاری 
استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان ثبت اسناد 
و انجمن صنفی دفاتر اسناد رسمی، فرآیند استعالم از شهرداری ها 
به صورت مجازی و توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه قم یار 

انجام می شود.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: پیک بار مرداد ماه ســال جاری نسبت به پیک 
بار در مدت مشــابه ســال قبل 5.۴3 درصد افزایش داشته است. 
فرامرز شــادفر بیان کرد: کل تولید برق اســتان در پنج ماهه اول 
امســال 21 هزار 528 گیگاوات ساعت بوده است. وی افزود: سهم 
نیــروگاه های برق آبی در این مدت برابــر 9 هزار و ۶8 گیگاوات 
ساعت )معادل ۴2 درصد(، ســهم نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی برابر 12 هزار و 321 گیگاوات ساعت )معادل 57 درصد( 
و ســهم نیروگاه های تولید پراکنده 139 گیگاوات ساعت، )حدود 
۰.7 درصد( از کل انرژی تولیدی بوده است. مدیر بازار برق شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان بیان کرد: از 12 هزار و 321 گیگاوات 
ساعت برق تولیدی نیروگاه های گازی و حرارتی ۴2 درصد توسط 

بخش دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و 58 درصد توسط بخش 
خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشــهر، بهبهان و فجر( 
تولید شده است. شادفر اظهارداشت: نیروگاه های حرارتی و گازی 

استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود 79 گیگاوات 
ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. وی اضافه کرد: پیک 
مرداد ماه سال جاری8 هزار و 518 مگاوات بوده که نسبت به پیک 
بار در مدت مشــابه ســال قبل حدود 5.۴3 درصد افزایش داشته 
اســت. همچنین انرژی مصرفی در پنج ماهه اول ســال 99 برابر 
با 19 هزار و 917 گیگاوات ســاعت بوده که نشــان دهنده حدود 
۴.۰9 درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل اســت. بر اســاس این گزارش؛ ظرفیت منصوبه تولید نیروی 
برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر13 هزار و 19۶ مگاوات 
ساعت بوده که از این مقدار 8 هزار و 1۶9 مگاوات در بخش آبی و 
 DG 5 هزار و 27 مگاوات در بخش حرارتی اســت. ظرفیت بخش

)تولید پراکنده( نیز ۶5 مگاوات است.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: بــه گزارش روابط عمومي 
شرکت گاز استان همدان مدیرعامل شرکت گاز استان همدان اعالم 
نمود: در هفته دولت سالجاري 58 پروژه شامل گازرساني به ۴ روستا 
و 5۴ واحد صنعتي در شهرســتان هاي همدان، مالیر، تویسرکان، 
اسدآباد، نهاوند، بهار و کبودر اهنگ با بودجه اي بالغ بر 5۴ میلیارد 
و 33۴ میلیون ریال افتتاح میگردد و همچنین عملیات اجرایي 59 
پروژه شــامل   ساختمان اداري منطقه دو گازرساني شهر همدان و 
گازرساني به 58 واحد صنعتي در استان  با  بودجه اي بالغ بر 257 
میلیارد و 35۰ میلیون ریال کلنگ زني و آغاز خواهد شــد.  وی با 
اشاره به خدمات گسترده نظام  اسالمی به ویژه تالش دولت تدبیر 
و امید طی 7 ســال گذشــته در عرصه نفت و گاز تصریح کرد: از 
ابتداي مردادماه سال 1392 تا ابتداي مردادماه سال 1399 ،   1718 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع  اجرا ،  ۴۰ هزار و 5۰۰ انشعاب  نصب ، 
15۶  هزار و 91۴  اشتراک  شامل 1۴1 هزار  و 937مشترک خانگي 

،  یکهزار و 592 مشترک صنعتي ،  13 هزار و 38۰ مشترک عمومي 
و تجاري  و  5 جایگاه CNG پذیرش شــده اند. عبدا... فیاض اضافه 
کرد: طي 7 ســال خدمت دولت تدبیر و امید ، در استان همدان: 2 
شهر گازرساني شده و در حال حاضرتمامي 31 شهر استان همدان 
گازدار مي باشند و همچنین  29۴ روستا طي این مدت گازدار شده 

اند و تمامي روستاهاي باالي 2۰خانوار استان از نعمت گاز طبیعي 
برخوردار هستند)تعداد روستاهاي گازدار استان در ایام هفته دولت 
1۰32 روســتا خواهد بود( و نرخ بهره مندي خانوارهاي شــهري و 
روســتایي از گاز طبیعي در اســتان همدان 99/9 درصد مي باشد 
و در ســال 1397،  استان همدان اولین و تنها استان سبز کشور در 
زمینه گازرساني به شهرها و روستاها معرفي گردیده است. مدیرعامل 
شــرکت گاز استان همدان در پایان اعالم نمود: از ابتداي سالجاري 
تاکنون  ۴ هزار 212 اشتراک پذیرش شده اند و تعداد کل مشترکین 
گاز طبیعي در استان  ۶2۶ هزار و ۴37 اشتراک شامل 58۰ هزار و 
۶35 اشتراک خانگي، ۴2 هزار و ۶3۶ مشترک تجاري و عمومي و 3 
هزار 118 اشتراک صنعتي و ۴8 جایگاه CNG مي باشد. همچنین از 
ابتداي سالجاري تاکنون نزدیک به یک میلیارد و ۶1 میلیون و 87۰ 
هزار مترمکعب )خانگي:37.5% ، تجاري و عمومي: ۴% ، صنعتي و 
سی ان جی: 58.5%( گاز طبیعي در استان همدان مصرف شده است 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری قزوین؛ محمد 
درافشــانی معاون شهردار و رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری قزوین در برنامه ورزشی "نشاط" سیمای 
مرکز قزوین افزود: یکی از وظایف ذاتی مدیریت شــهری ترویج و 
توسعه ورزش های همگانی است که سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام داده 
است. وی گسترش ورزش های همگانی) صبحگاهی و عصرگاهی( 
از 23 بوستان به 52 بوستان با حضور ۶۰ مربی مجرب در سطح 
شــهر قزوین را از جمله اقدامات ســازمان فرهنگی،اجتماعی و 
ورزشی شهرداری برشمرد. درافشــانی اضافه کرد: البته در سال 
99 بدلیل شیوع ویروس کرونا در 29 بوستان سطح شهر با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی 
انجام می شــود. وی احداث 5۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 
را از دیگــر اقدامــات مجموعه مدیریت جدید شــهری در حوزه 

ورزش های همگانی ذکر کرد و گفت: وزیر محترم کشــور نیز از 
مجموعه مدیریت شــهری به دلیل این اقدام مهم تقدیر به عمل 
آوردند. وی اضافه کرد: قزوین یکی از فعالترین شــهرهای کشور 
در حوزه ورزش همگانی اســت، در همین راســتا با استانداری و 
فرمانداری قزوین هماهنگ شده است تا مدارک الزم برای وزارت 
کشــور ارسال شود تا قزوین بعنوان شــهر فعال در حوزه ورزش 

های همگانی در سطح کشور معرفی شود. این مقام مسئول نصب 
ســت های ورزشی در مدارس قزوین به ویژه در مناطق محروم و 
کم برخوردار به خصوص مدرســه های دخترانه بدلیل شیوع فقر 
حرکتــی را از دیگر اقدامات مجموعه مدیریت جدید شــهری در 
حوزه ورزش های همگانی برشــمرد. وی احداث مســیر سالمت 
در جــوار پل امام علی )ع( را دیگر اقدام مدیریت شــهری قزوین 
در حوزه ترویج و توســعه ورزش همگانی نام برد. وی در پاســخ 
به شــکایات  برخی از شهروندان نســبت به پارک ماشین ها در 
مسیر سالمت پل امام )علی(، گفت: رفع این مشکل فقط وظیفه 
مجموعه مدیریت شهری نیســت نیازمند ورود سایر دستگاهای 
متولی در این حوزه است. درافشانی در بخش دیگری از سخنانش 
در پاســخ به شکایات شهروندان در خصوص معضالت موجود در 
مســیر پیاده روی باراجین، اذعان داشــت: شهرداری مامورانی را 
جهت تذکر در این مســیر گذاشته است، اما برخورد با شهروندان 

در حیطه اختیارات ماموران شهرداری نیست.

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل ، از آمادگی کامل برای تداوم اقدامات بهداشــتی پیشگیرانه 
در جهت مقابله با گسترش کرونا در سطح ادارات شرکت در استان 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ، ســردار 
اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت با تاکید بر اینکه در تدابیر و 
تمهیداتی که در این خصوص به عمل آورده ایم، صیانت و حفاظت 
از سالمت مراجعان و کارکنان شرکت گاز را در اولویت قرار داده ایم، 
افــزود: از روز اول اعالم ورود ویروس کرونا به کشــور تا به امروز بر 
اساس استانداردهای ابالغی شرکت ملی گاز ایران و تصمیمات ستاد 
ملی ، انجام اقدامات پیشــگیرانه را با جدیّت و دقت در دستور کار 

قرار داده ایم.
وی، توجه به موضوع فاصله گذاری اجتماعی تا جای ممکن، اجرای 
الزامات کنترلی در زمینه بهداشت محیط، انجام عملیات ضد عفونی 
کــردن ادارات و محیط های تــردد ، اختصاص تجهیزات حفاظت 
فردی از جمله ماسک و افشانه ضد عفونی کننده به کارکنان ، کنترل 

بهداشــتی اماکن ورود و خروج مراجعان و در اختیار قرار دادن مواد 
ضد عفونی به مراجعان در کلیه ادارات تابعه شــرکت گاز استان را 
از جمله این اقدامات بر شــمرد و اعالم کرد: مراجعان و کارکنان از 
جمله گروه هایی هستند که در معرض خطر و ریسک باال قرار دارند 
و از ایــن رو، تا حّد توان تالش کرده ایم تا حمایت های الزم را از این 

عزیزان به عمل آوریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با تأکید بر اینکه ضمن انجام 
غربالگری کارکنان به صورت مستمر، نسبت به ایمن سازی اماکن 
ارایه خدمات به مراجعان نیز اقدام کرده ایم، خاطرنشــان کرد: البته 
تولید محتواهای استاندارد و متنوع آموزشی که به صورت جداگانه، 
کارکنان شــرکت ، مراجعــان و خانواده کارکنــان را مخاطب قرار 
داده اند و توزیع این تولیدات در فضای مجازی و نصب آنها در اماکن 
عمومی داخل ادارات ، از دیگر اقداماتی است که در زمینه آموزش و 

اطالع رسانی به شهروندان و همکارانمان انجام داده ایم.
اســماعیلی در پایان عدم مراجعه حضوری بــه ادارات را یکی از 
موثّرترین راهکارهای موجود در پیشگیری از بیماری کرونا برشمرد 
و گفت: با توجه به گســترش اقدامات انجــام یافته در حوزه دولت 
الکترونیک ، از کلیه شهروندان عزیز تقاضا دارم در صورت ضرورت 
نســبت به مراجعه حضوری اقــدام نمایند و در غیــر این صورت 
 از طریق سایت شــرکت گاز اســتان اردبیل به نشانی الکترونیک 
WWW.NIGC-AR.IR و از منــو میــز خدمت الکترونیک از 

خدمات ارایه شده بهره مند شوند.  

  کاهش 25درصدی مراجعات حضوری مردم 
به شهرداری قم تا پایان شهریورماه

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

رشد بیش از 5 درصدی پیک بار برق خوزستان در مرداد ماه

بهره برداری از 58 پروژه گازرسانی همزمان با هفته دولت در استان همدان

اقدامات موثری در مجموعه مدیریت جدید شهری قزوین در حوزه ورزش انجام شده است

تداوم اقدامات پیشگیرانه شرکت گاز استان اردبیل در مقابله با کرونا

مشعل گاز پنج روستا از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی بمناسبت 
هفته دولت روشن شد 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: بمناســبت گرامیداشت هفته دولت 
،پروژه گازرسانی به روستاهای گوگسیگرد،کهلو سفلی،گوجه گل،جورقین 
و شولک از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی با حضوراستانداراستان 
مرکزی،فرماندار این شهرســتان ،مدیرعامل شــرکت گاز استان مرکزی 
وهیئت همراه،جمعی از مســئولین محلی و خانواده معظم شهداء و مردم 
شریف روستاهای مذکور طی مراسمی در روستای گوگسیگرد مورد بهره 
برداری قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی در 
مراسم افتتاح گازرسانی به روستاهای مذکور محمدرضا سمیعی مدیرعامل 
این شرکت ضمن عرض تسلیت بمناسبت ایام شــهادت سیدوساالرشهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(ویاران باوفای ایشان 
وگرامیداشت هفته دولت وتشریح گازرسانی در سطح شهرستان تفرش ،خالصه گزارش افتتاح گازرسانی به روستاهای فوق را بدین 
شرح توضیح داد: گازرسانی به روستاهای گوگسیگرد،کهلو سفلی،گوجه گل،جورقین و شولک از توابع شهرستان تفرش از محل 
منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی  اجرا گردیده است که هزینه تامین کاال و اجرای این  پروژه بالغ بر۴8میلیاردو32۶میلیون 
ریال شــده اســت. جهت گازرسانی به روستاهای فوق2۰هزار و 53۶متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن اجرا گردیده است.مدیرعامل 
شرکت گازاستان مرکزی در ادامه افزود: با نصب2۶۰عدد علمک گاز بیش از2۶۰خانوار ساکن در این 5روستا از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می شــوند که با جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر سوختها ساالنه 52۰هزار لیتردر مصرف فرآورده های نفتی 

صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

تحقق شعار جهش تولید در عملکرد شرکت گاز استان ایالم در دولت 
تدبیر و امید

ایالم – منصوری: ۶3 درصد از کل پروژه های اجرا شده در شرکت گاز استان ایالم از بدو تأسیس تا کنون، در دولت تدبیر و 
امید تحقق یافته است.  عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم با ارائه عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید )دولت 
یازدهم و دوازدهم( گفت : عملیات گازرسانی به 78 درصد از کل روستاها و 58 درصد از کل شهرهای گازدار استان از بدو تأسیس 
شرکت گاز استان تا کنون در دولت تدبیر و امید محقق شده است. وی اظهار داشت : اجرای 27۶5 کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه 
و شبکه توزیع معادل 57 درصد از کل خطوط استان و نیز نصب 52135 انشعاب گاز و جذب 978۶3 مشترک جدید گاز استان 
معادل 57 درصد از کل مشترکین استان در دولت تدبیر و امید انجام شده است.  شمس اللهی تصریح کرد: گازرسانی به 1۴ شهر 
استان و 3۶۰ روستای استان و گاز دار نمودن 8 شهرک صنعتی استان و ۶33 واحد صنعتی تولیدی معادل 77 درصد کل صنایع 
گازدار استان در دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شده است که از خدمات شایان نظام و دولت در رفع محرومیت زدائی استان 
و تحقق عدالت اجتماعی به شــمار می رود.  شمس اللهی افزود : احداث 12 ایستگاه CNG معادل 5۰ درصد از کل جایگاههای 
احداث شده در استان در دولت تدبیر و امید مورد بهره برداری قرار گرفته اند که نقش اساسی در کاهش هزینه های حمل و نقل ، 
صرفه جویی در اقتصاد خانواده و جامعه داشته و نیز کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی داشته است. مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان از خدمات رســانی گسترده و گسترش کیفی سازی خدمات شرکت گاز استان ایالم به مشترکین و مشتریان بعنوان 
اهداف اصلی و متعالی کارکنان شرکت نام برد و افزود : کسب رتبه برتر و استقرار میز خدمت ادارات استان ،کسب رتبه برتر دو 
بخش رضایتمندی مردم در بین شرکت های گاز استانی کشور، کسب رتبه برتر در صیانت از حقوق شهروندی ،کسب گواهینامه 
۴ ستاره تعالی سازمانی، کسب رتبه برتر آموزش شرکت های گاز استانی کشور،کسب مقام های برتر ورزشی و فرهنگی ، استقرار 
سیستم های مدیریت )ISO( مختلف در حوزه های متفاوت،استقرار سامانه الکترونیکی جامع ارتباط یا مشتریان، اجرای پروژه های 
مســئولیت اجتماعی در سطح استان، اجرای طرح نظر سنجی سالیانه از ذینفعان شرکت، استقرار سیستم رسیدگی به شکایات 
مشتریان و ... را از نمونه های بازر کیفی سازی و ارتقای گسترده خدمات شرکت گاز استان در جهت رضایتمندی مشترکین برشمرد.

مشارکت کارکنان منطقه 9 عملیات انتقال گاز در مرحله دوم رزمایش 
کمک مومنانه

ســاری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از مشــارکت 
کارکنان این منطقه در مرحلــه دوم رزمایش کمک مومنانه خبر داد. به 
گزارش خبرنگار مازندران به نقل  روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار نمود: رزمایش کمک مومنانه با 
تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مساوات با هدف کمک 
و خدمت رســانی به نیازمندان و آسیب دیدگان از بیماری کرونا با توزیع 
بسته های معیشتی در میان آنها، در سراسر کشور در حال انجام است. مدیر 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز با قدردانی از کارکنان منطقه در مشارکت در 
مرحله دوم این رزمایش افزود: همکاران منطقه در اولین مرحله این رزمایش در ماه مبارک رمضان نیز در اقدامی شایسته و قابل 
تقدیر تعداد 11۰ بسته مواد غذایی هر کدام به مبلغ 25۰ هزار تومان را تهیه، بسته بندی و در بین نیازمندان توزیع نمودند. بیگلریان 
خاطرنشان کرد: در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه نیز تعداد 3۰ بسته معیشتی هر کدام به مبلغ 3۰۰ هزار تومان و همچنین 3۰ 
میلیون ریال هدیه نقدی از سوی کارکنان منطقه تهیه و با کمک سازمان بسیج کارمندان و مجمع خیرین محرومیت زدایی استان 
مازندران میان نیازمندان توزیع گردید. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز با تشکر از مشارکت کم نظیر آحاد همکاران در مراحل اول 
و دوم رزمایش کمک مومنانه ، افزود: امید است کمک های اینچنینی در آینده نیز استمرار داشته و همواره شاهد حضور همه اقشار 

مردم ایران اسالمی در این امر خداپسندانه باشیم.

تسریع عملیات اجرای پروژه شهربازی گرگان با پیگیری های مستمر 
شهردار گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جلسه کمیته فنی پروژه شهربازی گرگان با حضور نمایندگان قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( و دکتر 
دادبود شهردار گرگان و مدیران شهرداری گرگان به منظور بررسی وضعیت پیشروی پروژه ، نیازمندی ها و تسریع در اجرای اقدامات 
پروژه برگزار شد.گفتنی است، پروژه شهربازی گرگان به عنوان یکی از مطالبات مردمی از ابتدای مسوولیت دکتر دادبود به عنوان شهردار 
گرگان به صورت جدی پیگیری و هفته هتی گذشته به صورت رسمی با ورود قرارگاه خاتم االنییاء )ص( کلید خورد.در برنامه ریزی های 
انجام شده فاز اول پروژه در بازه زمانی یک ساله به شهروندان تقدیم مردم خواهد شد.با مذاکرات شهردار گرگان و رایزنی  انجام شده که 
با ورود قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( همراه بود، ورود قرارگاه به پروژه شهربازی برای نخستین بار  در پروژه های شهری تاریخ استان 
گلستان صورت گرفته است.پس از حضور قرارگاه سازندگی  خاتم االنبیاء)ص( در پروژه شهربازی گرگان که با عقد قرارداد همراه بوده 
است، تفاهمنامه های همکاری دیگر سازمان ها و ادارات کل استان گلستان با این قرارگاه نیر صورت گرفت که به عنوان اقدام ارزشمند 
شهرداری گرگان در مشارکت دادن ظرفیت های بزرگ کشور برای پیشرفت استان گلستان محسوب می شود.الزم به ذکر است، قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به دلیل مردمی بودن پروژه و ارزش امیدآفرینی و افزایش نشاط اجتماعی و توسعه همه جانبه شهر گرگان 

که سیاست این دوره مدیریتی شهرداری گرگان است وارد پروژه شهربازی گرگان شده است.

استاندار بوشهر از پروژه احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان جم 
بازدید کرد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر به 
منظور پیگیری روند احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرســتان جم از 
این مرکز درمانی بازدید و بر ضرورت تســریع در تکمیل پروژه تاکید کرد 
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان بوشهر؛ 
عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر به منظور پیگیری روند احداث درمانگاه 
تامین اجتماعی شهرســتان جم از این مرکز درمانی بازدید و بر ضرورت 
تسریع در تکمیل پروژه تاکید کرد. گراوند گفت: با توجه به اقدامات صورت 
گرفتــه در خصوص تکمیل پروژه درمانگاه تامین اجتماعی جم این مرکز 
درمانی تا پایان سال قابل بهره برداری خواهد بود. خدابخش بارگاهی معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 
در حاشــیه این بازدید با اشــاره به پروژه های در حال احداث تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر ساخت سه مرکز درمانگاهی 
در شهرهای برازجان ، خورموج و جم با پیشرفت فیزیکی قابل مالحظه ای در جریان می باشد و امیدواریم با راه اندازی این مراکز 
در سال جاری خدمات مطلوب تر و بهتری به جامعه هدف ارائه نماییم. بارگاهی افزود: در راستای توسعه خدمات درمانی تامین 
اجتماعی اســتان عملیات اجرایی سه پروژه توسعه ۶۴ تختخوابی بیمارستان مهر برازجان، درمانگاه دلوار و درمانگاه دیلم نیز در 
سال جاری کلید خواهد خورد. معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر افزود: به منظور ارائه خدمات درمانی به بیمه 
شدگان تامین اجتماعی در شهرستان تنگستان، مرکز درمانی در مکانی استیجاری تا زمان بهره برداری مرکز جدید در شهر دلوار 

راه اندازی خواهد شد..
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ب��رای اینک��ه از بازاریابی محتوا در کس��ب وکارتان اس��تفاده کنید، 
نیازمند تولید محتوا هس��تید. در کتاب »ماش��ین محت��وا« تمام آنچه 

برای خلق محتوا نیاز دارید، آمده است.
یکی از بهترین روش های شناخته شده  امروز برای پیداکردن مخاطب 
درس��ت در جای درست، بازاریابی محتوا است. کتاب »ماشین محتوا« 
نوش��ته  دن نوریس، یک��ی از کارآفرینان س��ریالی و برگزیده در حوزه  
بازاریابی محتوا در سراسر جهان، از استراتژی برای به کاربردن بازاریابی 
محت��وا صحبت می کند. او معتقد اس��ت با اس��تفاده از روش بازاریابی 
محت��وا می توانید ب��دون پرداخت هزینه برای تبلیغ��ات، برای خودتان 
کس��ب وکاری چندمیلی��ون دالری راه بیندازی��د؛ کاری که دن  نوریس 
خ��ودش انجام داد و به موفقیت بزرگی دس��ت پی��دا کرد و نتیجه این 
ش��د که تصمیم گرفت تجربه موفقش را در تولید محتوا با نوشتن این 

کتاب با دیگر افراد به اشتراک بگذارد. او در جایی از کتابش می گوید:
االن در هواپیما نشس��ته ام و این کتاب را می نویس��م. شخص کناری 
من در حال تماش��ای فیلم است و نفر جلویی موسیقی گوش می کند. 
آدم های پشت س��رم هم خواب هستند، اما من نمی خواهم هیچ کدام از 
این کارها را انجام دهم؛ بلکه می خواهم بنویس��م؛ چون عاشق نوشتنم. 
اگر روی کار دلخواه تان متمرکز شوید، این شما را به زودی در موقعیت 

مطلوبی قرار خواهد داد.
خالصه  کتاب

با یادگیری اصول بازاریابی محتوا که در کتاب ماشین محتوا آموزش 
داده ش��ده و اینکه چطور محتوای عالی خلق کنید و در بین رقبای تان 
برجس��ته و متمایز دیده شوید، فرآیند تولید محتوای اثرگذار برای تان 
بس��یار ساده تر خواهد شد. دن نوریس در کتاب »ماشین محتوا« آنچه 
واقعا در کس��ب وکار خودش مؤثر ب��وده، با مخاطب در میان می گذارد. 
این توصیه ها به صورت ش��فاف و مرحله به مرحله بیان شده تا کاربردی 
و مفید باش��د. ماشین محتوا کتابی اس��ت که تقریبا همه چیز را درباره  
بازاریابی محتوا برای تان ش��رح می دهد و به ویژه برای ش��روع نوشتن و 
تولید محتوا بس��یار اثرگذار است. کتاب ماش��ین محتوای دن نوریس 
پ��ر از ایده و راهنمایی نه تنها ب��رای بازاریابان محتوا، بلکه برای تمامی 

بازاریابان است.
بخش های کتاب

نی��ل پاتل، یکی از بزرگان حوزه  بازاریاب��ی محتوا، برای کتاب حاضر 
پیش گفتاری نوشته و در آن درباره اهمیت بازاریابی محتوا سخن گفته 

است. او درباره تجربه  خودش در استفاده از بازاریابی محتوا می گوید:
م��ن بازاریابی محت��وا را آغاز ک��ردم؛ چون از پس هزین��ه تبلیغات 

برنمی آمدم.
او اش��اره می کند که این روش ابزاری قدرتمند اس��ت، اما انجام آن 
س��اده نیست و این کتاب شما را در موفقیت در بازاریابی محتوا کمک 
می کند. یکی از نکات بس��یار مه��م در میان صحبت های نیل پاتل این 
است که هر وقت به پروژه ای فکر کرده، آن  را به سرعت عملیاتی کرده 

است.
مقدمه

کتاب ش��امل مقدمه و پنج فصل است. در مقدمه کتاب، دن نوریس 
درباره  کس��ب وکارهایی که خودش راه انداخت و بعد با شکست مواجه 
شد و دالیل شکست آنها صحبت می کند. نموداری که در مقدمه  کتاب 
آمده اس��ت، به نمودار دس��تمزد تخمینی دن مربوط می شود. او با این  
کار می خواهد میزان تأثیرگذاری درخورتوجه بازاریابی محتوا و رش��د 

درآمدی اش بعد از اس��تفاده از این ابزار را نش��ان دهد. نوریس درباره 
وردپ��رس کرو )Wordpress Curve( که پروژه  بس��یار موفق او در 
س��طح جهان اس��ت، توضیح می دهد و می گوید هی��چ هزینه ای صرف 
تبلیغات آن نمی کند؛ بلکه مدیر محتوای تمام وقت و چندین نویس��نده 
حقوق بگی��ر پروژه ای دارد و روی تولید محتوا به عنوان تنها اس��تراتژی 

بازاریابی تمرکز کرده است. دن نوریس می گوید:
من اس��تاد دس��ت  به  کار ش��دنم. امیدوارم ش��ما هم با داشتن این 
کتاب دس��ت  به  کار ش��وید و با ایجاد وبالگ یا به روزرسانی محتواهای 
قدیمی تان، این کار را انجام دهید. کار روی بازاریابی محتوا را هم اکنون 

شروع کنید.
فصل اول

دن در فص��ل اول کت��اب، به این موض��وع می پردازد ک��ه چگونه با 
بازاریاب��ی محتوا، کس��ب وکار راه اندازی کنیم؟ تعریف س��اده ای که از 

بازاریابی محتوا دارد، این است:
بازاریابی محتوا عبارت اس��ت از انتشار مطلبی جالب که باعث جلب 

توجه و اعتمادسازی درباره  کسب وکار می شود.
همچنی��ن، نوریس در این فصل تفاوت میان وبالگ نویس و بازاریاب 
محتوا بودن را مطرح می کند. کسی که بازاریابی محتوا می کند، حقیقتا 
کار بازاریابی برای کس��ب وکار را برعهده گرفته  است و نویسنده  صرف 
نیس��ت. مطلب بعدی این فصل ۱۰ مش��خصه  کس��ب وکاری با رش��د 
درخورتوجه اس��ت که به صورت موردی بی��ان و برای هر مورد توضیح 
کافی داده ش��ده اس��ت. موضوعات مهم دیگر »منطق پول س��ازی« و 
»توس��ل به ایمان در بازاریابی محتوا« هس��تند که دن آنها را با بیانی 
روان ش��رح می دهد. او معتقد اس��ت وبالگ ها خیلی زود جا می زنند و 
دورگرفتن و موردتوجه مردم واقع ش��دن کاری زمان بر است. بنابراین، 
اگر به محتوا ایمان نداش��ته باش��ید، ممکن اس��ت در میانه  راه کار را 
رها کنید. او دالیل این اتفاق را براس��اس تجربه  ش��خصی خودش بین 

سال های 2۰۰۸ تا 2۰۱۳ مو به مو شرح داده است.

فصل دوم
فصل دوم کتاب به اصول بازاریابی محتوا اختصاص یافته اس��ت. این 
بخش از کتاب به شما کمک می کند از همین ابتدا، کار را با استراتژی 
محت��وای ۱۰ دقیق��ه ای آغاز کنید ت��ا بعدا کار تولید و انتش��ار محتوا 
را هدفمند انج��ام دهید. در بازاریابی محت��وا، عالوه بر توجه به اجزای 
اس��تراتژی، الزم است متوجه باشید که نگرش محتوای شما چیست و 
درباره  هدفتان از تولید محتوا کامال ش��فاف باش��ید. بعد از آن، نوریس 
به بحث مهم مخاطب شناس��ی می پردازد و می گوید مهم اس��ت بدانید 
برای چه کس��ی محتوا ایجاد می کنید. هدف گذاری محتوا در بازاریابی 

محتوا بسیار حیاتی است.
فصل سوم

موض��وع فصل س��وم »محتوای باکیفیت« اس��ت. کمی��ت محتوا در 
مقایس��ه با کیفیت آن اهمیتی ندارد و یک محتوای باکیفیت از صدها 
پس��ت وبالگ بی کیفی��ت ارزش بیش��تری دارد. بنابراین، در این فصل 
دن نوریس شما را با چیستی و چگونگی تولید محتوای باکیفیت آشنا 
می کن��د. از نظر او، محت��وای عالی وقتی نتیجه می دهد که مردم با آن 
تعام��ل کنند و آن  را به اش��تراک بگذارند و درب��اره اش نظر بدهند. دن 
نوریس درس های آموخته ش��ده از محتوای خ��وب و بدش را در هفت 
درس بی��ان می کند که این تجربه ها کمک فراوانی برای افرادی اس��ت 

که می خواهند محتوای باکیفیت تولید کنند و بتوانند آن را از محتوای 
بی کیفیت تشخیص دهند.

بخش جذاب این فصل، تولید ۱۰۰ ایده اول وبالگ است که با کمک 
مطالب این بخش، به طور کامال عملی و با راهکارهای شدنی و ساده ای 
می توانی��د ۱۰۰ ایده  اول پس��ت های وبالگ تان را آم��اده و درباره  آنها 
محت��وا تولید کنید. در ادامه، موضوع مدیریت ایده های محتوا به کمک 
تقوی��م محتوا و ابزاری برای این کار مطرح ش��ده اس��ت. بدون تقویم 
محت��وا و تنها با تکیه بر تولید محتوا، نمی توانید بازاریابی موفقی کنید. 
اس��تانداردهای کیفیت محتوا و س��ئو محتوامحور، عنوان های دیگری 
است که در این فصل به آن پرداخته شده است و راهنماهای گام به گام 

برای خلق محتواهای باکیفیت هستند.
فصل چهارم

ح��اال محتوای باکیفیت آماده ش��ده و باید دید گام بعدی چیس��ت. 
این فصل »تمایز« نام دارد و به این پرس��ش پاس��خ می دهد که چگونه 
بازاری��اب محتوای کارآفرین باش��یم. دن نوریس یک��ی از بزرگ ترین 
اشتباهات بازاریابان محتوای شکست خورده را تمرکز بر نتیجه می داند. 
او معتقد اس��ت تمرکز بر اس��تراتژی، عامل موفقیت در این راه اس��ت. 
رویک��رد کارآفرینانه به ش��ما کمک می کند بازاری��اب محتوای موفقی 
باشید. ارائه  پیشنهادهای منحصربه فرد و ایجاد تمایز می تواند موفقیت 
کس��ب وکارتان را تضمین کند. در این فصل، نویس��نده از اصطالحات 
»پچ پچ کنن��ده« و »اغواکننده« برای محتواهای اس��تاندارد و باکیفیت 
استفاده می کند و ماجرای رش��د زیاد کسب وکار مارکوس شریدان در 

ساخت استخرهای رودخانه ای را شرح می دهد.
در ادام��ه  این فصل، درباره  فضیلت بخش��ندگی و ارائه  رایگان برخی 
اطالعات و ابزارهای مفید صحبت می ش��ود؛ یعنی موضوعی که از نظر 
دن نوریس حت��ی در فضای بازاریابی آنالین نادر اس��ت و باعث تمایز 
ش��ما می ش��ود. او از تجربه های خودش در این باره می گوید که کمک 
زیادی به دیده ش��دن و ش��هرتش کرده اس��ت. مطلب مهم دیگری که 
در ای��ن فصل ب��ه آن پرداخته ش��ده، تحلیلگری محتوا با اس��تفاده از 
ابزارهای موجود اس��ت. اینکه چگونه تحلیلگر خوبی باش��ید و بتوانید 
از نتای��ج تحلیل های تان گزارش تهیه کنید، یکی از کارهایی اس��ت که 
در بازاریاب��ی محتوا باید جدی گرفته ش��ود. برنامه ری��زی کلیدواژه ها، 
استفاده از گوگل ترندز، تحلیل رقبا، سرقت منابع، گزارشگری، هنرمند 
خوب ب��ودن از زیرعنوان ه��ای دیگر ای��ن فصل اس��ت. در پایان، زمان 

ساختن ماشین محتوا فرا رسیده است.
فصل پنجم

عنوان فصل پنجم »مقیاس-س��اخت ماش��ین محتوا« است. در این 
فصل، پیداکردن روشی برای راه اندازی کسب وکار برپایه  محتوا و سپس 
رش��ددادن و پایدار نگه داش��تن این اس��تراتژی در درازمدت، به عنوان 
مفهوم اصلی »ماشین محتوا« توصیف شده است. مؤلفه  بسیار مهم در 
اس��تفاده از بازاریابی محتوا به عنوان استراتژی مهم کسب وکار، طراحی 
و تبدی��ل بازدیدکننده به مش��تری اس��ت. دن نوریس توضیح می دهد 
چطور با طراحی مناس��ب، حذف جزییات اضافه، متقارن کردن نوارهای 
کناری وبالگ، دقت کردن به جزییات صفحه، مقایس��ه خود با بهترین 
طراحی ه��ا و نه تقلید از آنها و مش��ورت گرفتن از متخصصان طراحی، 
می توانید به چش��م بیایید. قیف تبدیل خودتان را طراحی و ایجاد کنید 
و از ه��ر ی��ک از انواع آن )ایمیل و محصول و محت��وا( بهره بگیرید که 
برای کارتان مناسب تر است. روش طراحی قیف تبدیل، محتوای تان را 

همه جانبه تحت تأثیر قرار می دهد.
س��پس، دن نوریس پنج رشته محتوای ضروری را برای بازاریابان محتوا 
موردبه مورد شرح می دهد. در اینجا، تمرکز بر کارهایی است که می توانید 
بعد از به دست آوردن ایمیل طرفداران تان انجام بدهید. عالوه بر این، مدیریت 
افراد تأثیرگذار و برقراری ارتباط با آنها می تواند راه مؤثری در دیده شدن تان 
باشد. در این  باره شرح مفصلی در این فصل می خوانید. در ادامه، فهرستی 
از اس��تانداردهای محتوای باکیفیت برای ارزیابی ارزش محتوا پیش روی 
شما قرار داده شده است که با کمک آن می توانید محتوای خلق شده تان را 
بسنجید. در این قسمت، دن نوریس درباره ریزترین جزییات تولید محتوا 
ازجمله سبک تصاویر، چکیده  پست ها، یادداشت های ویرایشی و درنهایت 
وظایف��ی که درون وردپس باید هر نویس��نده انج��ام دهد، راهنمایی های 
مفیدی ارائه و در پایان، درباره  ش��بکه های اجتماعی و اس��تراتژی آنها نیز 

توضیحاتی داده است.
کالم آخر

در کالم آخ��ر، توصیه هایی کلی و مهم در مس��یر بازاریابی محتوا را 
می خوانید که کمک تان می کند جزو 5درصد افرادی باش��ید که کارها 
را به طور مؤثر و پرب��ار انجام می دهند. در انتهای کتاب، واژه نامه ای در 
اختیارتان اس��ت که درباره  برخی واژه های استفاده شده در متن کتاب 

شرح مختصری داده شده است.
درباره کتاب

کتاب ماشین محتوا اثری از دن  نوریس، کارآفرین برگزیده در حوزه  
بازاریابی محتوا، در س��ال 2۰۱5 در 226 صفحه منتش��ر شد. می توان 
گف��ت این کتاب یکی از کتاب های مرجع و اصل��ی در زمینه  بازاریابی 
محتوا اس��ت. نوریس عالوه بر این کتاب، منابعی روی وب سایت کتاب 
منتشر کرده است که برای انجام کارهای عملی کاربرد دارد که در متن 

به آنها توصیه شده است.
کتاب ماشین محتوا را دکتر علیرضا دهقانی در سال ۱۳۹7 به فارسی 
ترجمه و نش��ر کانون ترجمان س��ابق )نورندبوک فعلی( آن را با مجوز 
رس��می از مؤلف کتاب، منتشر کرده اس��ت. ناگفته نماند محمدمهدی 

محمودی نیز در ترجمه  این کتاب مشارکت کرده است.
چه کسانی باید این کتاب را بخوانند؟

برای بازاریابان محتوا که تازه می خواهند مسیرشان را شروع کنند یا 
وبالگ نویسانی که به تغییر نگرش خود در وبالگ نویسی تمایل دارند و 
می خواهند مؤثرتر و کاربردی تر عمل کنند، این کتاب راهنمای بس��یار 
مفیدی است. همچنین، مدیران بخش بازاریابی کسب وکار برای چیدن 
اس��تراتژی و کارآفرینان ب��رای اینکه هزینه ای باب��ت تبلیغات ندهند، 

می توانند از این کتاب استفاده کنند.
درباره  نویسنده

دن نوری��س )Dan Norris(، کارآفرین و بازاریاب محتوای برگزیده و 
سخنران بین المللی است که توانسته با ارائه  این کتاب و کتاب »استارت آپ 
هف��ت روزه« به جمع نویس��ندگان پرفروش آمازون در زمینه کس��ب وکار 
بپیوندد. او پروژه  بزرگ وردپرس کرو را در سال 2۰۱۳ آغاز کرد که شرکتی 
در حمایت و پشتیبانی از تمام کاربران وردپرس و به 45 عضو تیم در هفت 
کشور جهان وسعت  یافته است. این شرکت هزاران مشتری دارد و در کمتر 
از دو سال، یک میلیون دالر سود داشته است. دن نوریس برای تقویت این 
پروژه و رساندن آن به این مرحله، از تمام تکنیک ها و توصیه هایی استفاده 

کرده که در کتاب ماشین محتوا نوشته است.
zoomit :منبع

معرفی کتاب ماشین محتوا نوشته  دن نوریس
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فروش موفق در شرایط کرونایی
چالش فروش در مالقات های مجازی

اگر ش��ما نیز در طول ماه های اخیر به دنبال راهکاری برای فروش محصوالت به مش��تریان بوده اید، بدون تردید با 
مشکالت بسیار زیادی مواجه شده اید. اکنون شرایط فروش به دلیل شیوع ویروس کرونا و ناتوانی برای مالقات های رو 
در رو بسیار دشوار شده است. برخی از فروشندگان نسبت به تغییرات مورد نظر توجه کافی ندارند بنابراین همچنان با 
استفاده از شیوه های رو در رو به دنبال فروش از پشت تلفن یا دیگر ابزارهای ارتباط از راه دور هستند. تغییر وضعیت 
کلی در سراسر دنیا بر روی عرصه کسب و کار و حوزه فروش نیز تاثیر داشته است. بسیاری از برندها در طول ماه های 
اخیر فعالیت شان را کاهش داده اند. نکته مهم در این میان ناتوانی کارآفرینان برای ادامه این روند است بنابراین باید به 
سرعت نسبت به تغییر شرایط اقدام کرد. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی برخی از راهکارها برای فروش بهتر در دوران 
شیوع ویروس کروناست. این امر برای کسب و کارها در راستای دستیابی به اهداف شان بسیار مهم و ضروری خواهد بود. 

1. حضور حرفه ای در کار مشتریان
فروش��ندگان حرفه ای مهارت باالیی در گفت وگوهای کوتاه دارند. آنها توانایی صحبت و ایجاد ارتباط نزدیک با هر 
کسی را دارند بنابراین تالش برای نزدیکی با مخاطب هدف امر بسیار جذابی خواهد بود. نکته مهم در این میان نحوه 
برخورد شما با مخاطب هدف است. نکته مهم در این میان توانایی ارتباط کالمی اغلب فروشندگان در صورت مالقات 
حضوری است بنابراین شاید در ارتباط از راه دور یا ابزارهایی نظیر اسکایپ توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نداشته باشند. این امر در طول ماه های اخیر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد کرده است بنابراین اگر شما 

عالقه مند به ادامه فعالیت در حوزه فروش هستید، باید هرچه سریع تر با شرایط کنونی سازگاری یابید. 
وقتی مش��تریان یک برند در مالقات های مجازی حاضر می ش��وند، انتظار برخورد مش��ابه در زندگی واقعی را دارند 
بنابراین کار فروش��ندگان بس��یار دشوار خواهد بود. برخی از افراد برای ساماندهی فرآیند فروش اقدام به صحبت از هر 
دری می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر به بهبود وضعیت گفت وگو کمک نماید، اما در چش��م اندازی بلندمدت 
موجب کاهش انگیزه مشتریان برای تعامل با شما خواهد شد. بسیاری از برندها به دلیل حضور مداوم در کنار مشتریان 
برچسب مزاحم دریافت می کنند. شما باید در مواقع موردنیاز کنار مشتریان باشید. سایر اوقات باید به آنها زمان کافی 

برای سازگاری با شرایط موردنظر را داد. 
2. اهمیت دونات رایگان

هیچ فروشنده ای به صورت مستقیم برای فروش با مشتریان ارتباط برقرار نمی کند و شما همیشه نیازمند مقدمه چینی 
برای بهبود رابطه تان با طرف مقابل و سپس تاثیرگذاری بر روی وی هستید. این امر در زندگی روزمره و مالقات های رو 
در رو شامل صرف یک وعده غذایی یا دست کم یک دونات با هم است. اگر شما در این زمینه مهارت کافی را ندارید، 
باید به دقت الگوی فعالیت فروشندگان بزرگ را مدنظر قرار دهید. در غیر این صورت چالش های شما برای فروش، به 

ویژه در زمان کرونایی، ادامه خواهد یافت. 
بدون شک صف وعده غذایی و گفت وگو در مورد نکات مختلف در شرایط عادی ساده تر از هر زمانی خواهد بود. این 
نکته باید مدنظر شما به عنوان بازاریاب و فروشنده باشد. وقتی تمام کارهای کسب و کار از طریق سامانه های آنالین 
ساماندهی می شود، شما باید با فروش از طریق ابزارهای ارتباط جمعی عادت کنید. این امر امکان ارائه دونات رایگان به 
مشتریان را سخت می کند. شاید در نگاه نخست استفاده از عبارت سخت به جای غیرممکن در جمله قبل عجیب باشد. 

بی شک شرایط فروش در وضعیت کنونی دشوار است، اما شما امکان غلبه بر آن را دارید. 
یکی از گزینه های جذاب برای تعامل با مخاطب هدف شامل ارسال ایمیل های مقدماتی برای ایجاد آمادگی ذهنی 
در وی است. این امر امروزه از سوی برندهای بزرگ و کوچک مورد توجه قرار می گیرد. نکته مهم در این میان ضرورت 

آمادگی مشتریان برای خرید از شما در مقابل ارائه پیشنهادهای ناگهانی بدون هرگونه آمادگی و آشنایی قبلی است. 
3. توجه به سلیقه مشتریان

تعامل با مش��تریان، به ویژه در کس��ب و کارهای B2B، شرایط خاصی را طلب می کند. شما باید به خوبی با سلیقه 
مشتریان و رفتارشان آشنایی داشته باشید. این امر شامل آگاهی از محصوالت مورد عالقه آنها و همچنین شیوه ارتباطی 
متداول در کسب و کارشان است. اگر شما به این نکته مهم توجه نداشته باشید، به سرعت در تعامل با مشتریان دچار 
مش��کل می شوید. برخی از برندها برای خرید محصوالت موردنیازشان اقدام به ایجاد تیم های خرید می کنند. این امر 

نیازمند بررسی دقیق نحوه فعالیت اعضای تیم موردنظر از سوی برند ماست. 
بخش توسعه و تحقیقات در اغلب شرکت ها وظیفه مطالعه بر روی رفتار مشتریان را برعهده دارد. فروشندگان موفق 
همیشه ارتباط نزدیکی با این بخش دارند. دسترسی به داده های دقیق پیرامون مشتریان نقش مهمی در بهبود وضعیت 
برندها دارد بنابراین فروشندگان با استفاده هرچه بیشتر از داده های مربوط به رفتار مشتریان امکان افزایش نرخ فروش 
را خواهند داش��ت.  س��لیقه مشتریان در طول زمان تغییر می کند. این امر در طول دوران بحران کرونا شدت بیشتری 
یافته است بنابراین شاید شما نیاز به تحلیل سلیقه مشتریان به طور مداوم را داشته باشید. این امر نیاز به تعامل نزدیک 

با مشتریان را بیش از هر زمان دیگری برجسته می سازد. 
4. اهمیت رعایت رفتار حرفه ای

رفتار حرفه ای در محیط کس��ب و کار مهمترین عامل برای ارزیابی وضعیت کارمندان از س��وی برندها محس��وب 
می شود. رفتار حرفهای باید در تمام روندهای کاری مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکات مهم در این میان رفتار حرفه ای 
با مش��تریان است.  سازگاری با شرایط دورکاری برای تمام فروشندگان ضروری است. امروزه اغلب کارمندان سازمانی 
با شرایط دورکاری کنار آمده اند. چنین امری نیازمند آشنایی با شیوه های تاثیرگذاری بر روی مشتریان از راه دور نیز 
هست. فروشندگان در چنین وضعیتی شرایط بسیار دشواری را تجربه می کنند. شاید در نگاه نخست ارتباط با مشتریان 
از طریق ابزارهای ارتباط آنالین نیاز به رعایت رفتار حرفه ای را کاهش دهد. نکته مهم در این میان ضروت رفتار حرفه ای 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه سابق است. شما باید همیشه بخشی از گذشته کسب و کار برندتان را برای 

مشتریان زنده کنید. 
امروزه اغلب افراد آرزوی بازگشت به شرایط عادی کسب و کار را دارند. اگر شما در این میان به بهبود وضعیت کسب 
و کارتان توجه نداشته باشید، شاید هرگز توانایی بازگشت به شرایط عادی را نیابید. فروش در شرایط کنونی نیازمند 

ادامه رفتار حرفه ای با مشتریان است. در غیر این صورت وضعیت شما به شدت دشوار خواهد شد. 
5. سازگاری با داشته های برند

امکانات در دسترس برندها در طول مدت زمانی اندک تغییر نمی کند. بدون تردید فعالیت در راستای بهبود وضعیت 
برند با استفاده از بودجه های کالن بسیار ساده است، اما در عمل کارمندان فرآیند موردنظر را باید همراه با بودجه های 
اندک ساماندهی نمایند. بخش فروش نیز همین شرایط را دارد. شما باید با بودجه های اندک و مشکالت فراوان همچنان 

نرخ فروش را باال نگه دارید. 
بی تردید س��ازگاری با شرایط فروش در وضعیت دشوار بسیار سخت خواهد بود. نکته مهم در این میان تالش برای 
تمرکز بر روی داشته ها و امکانات فعلی برند است. شما به عنوان فروشنده برند باید بهترین استفاده از امکانات و ابزارهای 

در دسترس را داشته باشید. در غیر این صورت به هیچ روی امکان بهبود وضعیت برندتان را نخواهید یافت. 
business.com :منبع

تبلیغـاتخالق

ه��ر فردی در زندگی خود حس��رت هایی دارد که به خاطر 
دس��ت نیافتن به شغل رویایی، برنامه ریزی برای زندگی بهتر 
و یادگیری مهارت جدید است. وقتی یاد فرصت های از دست 
رفته خود می افتیم، دچار حس��رت می ش��ویم اما واقعاً علت 

تنبلی و به تعویق افتادن فرصت های مان چیست؟ 
5 بهانه وجود دارد که اجازه نمی دهند رویاهای تان را دنبال 
کنید. این بهانه ها نشان می دهد تنها مانع برای دنبال نکردن 

رویاهای تان خودتان هستید.
آی��ا از ابت��دا ی��ک ف��رد موف��ق ب��ه دنی��ا آمده اید ی��ا با 
تصمیم گیری های درس��ت و قرارگیری در مسیرهای مختلف 
به موفقیت می رس��ید؟ وقتی خ��وب فکر کنید گزینه دوم به 
واقعیت نزدیک تر اس��ت. بدون ش��ک برخی افراد در شرایط 
بهتری نسبت به دیگران به دنیا می آیند، اما هر فردی خودش 
انتخاب می کند آیا می خواهد در مس��یر موفقیت قرار بگیرد 

یا نه.
برخی افراد در وضعی��ت بهتری قرار دارند، اما عده  دیگری 
مدام با گرفتاری های ش��غلی و حرفه ای مواجه می ش��وند. به 
آس��انی نمی توانید از مسیر شغلی خود در آینده مطلع شوید. 
شما نمی توانید خیلی چیزها را مطابق میل خود جلو ببرید، اما 

می توانید برخی جنبه ها را به کنترل درآورید.
خیلی از مردم از ریسک کردن گریزان هستند. آنها هر روز 
از ۹ صب��ح تا 5 عص��ر به محل کار می روند و به حقوق پایین 
و شرایط ناپایدار شغلی شان راضی هستند. هرچند نمی توان 
ب��ه این طرز تفکر ایراد گرفت، اما بیش��تر افرادی که ذهنیت 
اقتصادی دارند، برای اجرای ایده های شان، شکل دادن به یک 
کسب و کار یا انجام کاری که عاشقش هستند، رواهای بزرگی 
در س��ر دارند. در ادامه  مقاله، 5 بهان��ه ای را معرفی می کنیم 
که ش��ما را از دستیابی به خواس��ته های تان دور می کند. این 

5 بهانه عبارتند از:
وقِت کافی ندارم

بهان��ه  اصلی که خیلی ها ب��رای انجام ندادن وظایف ش��ان 
بیان می کنند این اس��ت که به اندازه  کاف��ی وقت ندارند. در 
زندگی امروز مشغله های زیادی داریم، پس بهانه آوردن یکی 
از س��اده ترین راه هاست. شاید در طول هفته در میان کارهای 
تمام وقت، رسیدگی به کارهای شخصی و سرگرمی ها فقط 2 
یا ۳ ساعت وقت خالی داشته باشید. پس دیگر فرصتی برای 

دنبال کردن رؤیاهای خود نخواهید داشت.
در دنیای امروز هر کس��ی گرفتاری های خودش را دارد، با 
این حال، همیش��ه راهی برای گری��ز از آن وجود دارد. بدون 
توج��ه به محل زندگ��ی، منابع مالی که در اختی��ار دارید یا 
اس��تعدادهای درونی تان، شما همانند خیلی از مردم تنها 24 

ساعت در طول روز زمان دارید.
آیا فکر می کنید افرادی که به موفقیت های زیاد رسیده اند 
بیشتر از شما فرصت دارند؟ نه اصاًل. آنها در هر هفته بین ۸۰، 
۹۰ یا ۱۰۰ س��اعت کار می کنند تا رویاهای شان را به واقعیت 

مبدل کنند. آنها برای کارهایی که نسبت به آن اشتیاق دارند، 
وقت کافی برای خود فراهم می کنند. مهم ترین مس��ئله برای 
رسیدن به بازدهی موردنظر، اولویت بندی کارها و ساماندهی 
زندگی تان است. پس 4۰ ساعت کار در هفته نمی تواند دلیل 

خوبی برای دنبال نکردن رویاهای تان باشد.
منابع و امکانات الزم در اختیار ندارم

بهانه  دیگری که بیش��تر ش��نیده می ش��ود کمبود منابع 
و امکانات اس��ت. این محدودیت ک��ه از جانب خودمان به ما 
تحمیل ش��ده، به این باور برمی گردد که برای انجام کارهای 
موردعالقه مان نیاز به پول زیاد و ارتباطات گسترده داریم. این 
بهانه برای این اس��ت راه گریزی از چالش های جدید داش��ته 

باشیم.
برای این منظور، تمرین خوبی برای شما تدارک دیده ایم. 
در موتور جست و جوگر موردعالقه تان درباره کارهایی که 
با بودجه  ش��خصی تأمین شده تحقیق کنید. شاید با موارد 
کمی مواجه شوید، اما به سرعت متوجه می شوید کارهایی 
که با سرمایه  شخصی رونق گرفته اند بسیار محدود هستند. 
موفق ترین و باارزش ترین ش��رکت ها از یک اس��تارت آپ با 
بودجه  ش��خصی ایجاد ش��ده اند. در بیش��تر مواقع، آنها در 
بین دوس��تان، اعضای خانواده، همکاران و س��رمایه گذاران 
به دنبال تأمین منابع مالی موردنیازشان بوده اند. پس شما 
ب��رای دنبال کردن رؤیاهای خ��ود نیازی به میلیون ها دالر 
پول در حساب پس انداز شخصی تان ندارید. در واقع، انگیزه 
برای دس��تیابی به موفقیت خیلی مهم تر از مبلغ موجودی 
حس��اب بانکی تان اس��ت. با داش��تن اعتماد به نفس کافی 
می توانید یک منبع مناس��ب پیدا کنی��د و به رویاهای  تان 

برسید.
من برای این کار خیلی جوان یا پیر هستم

نباید سن را عاملی محدودکننده برای دستیابی به موفقیت 
شغلی بدانید، اما خیلی از افراد چنین باوری دارند. حقیقت این 
است خیلی از ما فکر نمی کنیم سن مناسبی برای دنبال کردن 
رویاهای مان داریم. وقتی در دهه  2۰ یا ۳۰ زندگی تان هستید 
شاید به این فکر کنید: »من خیلی کم سن و سال هستم، برای 
پیشرفت باید منتظر سال های بعدی باشم.« وقتی 4۰ یا 5۰ 
ساله شدید با خود می گویید: »من برای امتحان کردن مسیر 

جدید خیلی پیر هستم.«
شاید این س��ؤال برای تان به وجود بیاید سن مناسب برای 
دنب��ال ک��ردن رؤیاها و اهداف چه زمانی اس��ت؟ پاس��خش 
همین االن اس��ت. تفاوتی ندارد 2۱ یا 6۱ ساله باشید، همین 
حاال به دنبال دس��تیابی به رویاهای تان باشید. شاید نقوصی 
در خیلی پیر یا جوان بودن وجود داش��ته باش��د، اما هر یک 
مزایای خود را دارد. قطعاً هر فردی در سن 2۱ سالگی، انرژی 
و اش��تیاقی دارد که در سنین باال کمرنگ تر است. وقتی 6۱ 
سال دارید از خرد و دانایی بیشتری بهره مندید که در هنگام 
ش��روع کار و فعالیت در شما وجود نداشت. پس بهانه  پایین 

یا باال بودن س��ن را کنار بگذارید و به دنبال برنامه ریزی برای 
اهداف جدیدتان باشید.

دانش من به قدر کافی نیست
بهانه  دیگری که در بین بیشتر مردم رواج دارد این است فکر 
می کنند دانش برای موفقیت الزامی است. این بهانه تراشی ها 
به خاطر نبود اعتماد به نفس است که می تواند تأثیر مخربی 
هم داشته باشد. حقیقت این است هیچ کس درباره همه چیز 

اطالعات ندارد.
اگر اس��تیو جابز منتظر می ماند تا همه چیز بداند و بعد به 
س��راغ اختراع کامپیوتر ش��خصی اش برود تا حاال هیچ کاری 
انج��ام ن��داده بود. اگر م��ارک زاکربرگ فکر می ک��رد قبل از 
راه اندازی فیس بوک باید از دانشگاه فارغ التحصیل شود، شاید 
هیچ وقت این شبکه  اجتماعی راه اندازی نمی شد. پس چرا فکر 
می کنید تمام افراد موفق قبل از دنبال کردن رؤیاهای  ش��ان 

درباره همه چیز اطالع دارند؟
نیاز نیست برای موفق شدن، راجع به همه چیز بدانید. شما 
با افرادی ارتباط دارید که شما را در برطرف کردن نیازهای تان 
یاری می کنند و در این مس��یر چیزه��ای زیادی یاد خواهید 
گرفت. نبود دانش کافی برای انجام ندادن کارهایی که دوست 

دارید و می خواهید انجام دهید، بهانه  خوبی نیست.
شاید شکست بخورم

بهان��ه  دیگر برای دنب��ال نکردن رؤیاها، ترس از شکس��ت 
اس��ت. خیلی افراد از بهانه های قبلی ب��رای پیگیری نکردن 
آرزوهای شان استفاده می کنند، اما در حقیقت ترس از شکست 

است که برای برداشتن گام بعدی مانع کارآفرینان می شود.
ترس از شکس��ت دلی��ل خوبی برای دنبال نک��ردن رؤیاها 
نیس��ت. بدتر از اجرای ایده  جدید و شکس��ت خوردن در آن، 
دیدن کسی است که رؤیای شما را دنبال می  کند و به موفقیت 
هم می رس��د. پس امکان شکست همیشه وجود دارد، اما این 
مسئله نباید مانعی برای شما باشد. تمام افراد موفق در دنیا، در 
مرحله ای تجربه  شکست دارند، اما آنها انتخاب می کنند دوباره 

در مسیر دستیابی به اهداف شان قرار بگیرند.
در پایان ...

تمام محدودیت هایی که مانع تان می  ش��ود را کنار بگذارید. 
ای��ن بهانه ه��ا محدودیتی خودس��اخته برای دنب��ال نکردن 
رویاهای مان هس��تند. هیچ کس نمی تواند ش��ما را از دنبال 
کردن رؤیاها و اهداف دورتان کند. شاید این طور فکر نکنید، 
اما حقیقت این است خود شما باعث موفقیت یا شکست تان 
می شوید. با دقت به این پنج بهانه نگاه کنید و ببینید کدام یک 
بیشتر شما را محدود کرده و از تغییر و تالش برای انجام کار 
جدید واهمه نداش��ته باشید. قطعاً شما هم از احساس آزادی 
که همراه با دنبال کردن عالیق تان می  آید لذت می برید. بدون 
ش��ک ش��ما هم می توانید با تالش و سختکوش��ی در مسیر 

موفقیت قرار بگیرید.
ucan inc/ :منبع

بهانه هایی که اجازه نمی دهند به رویاهای تان دست یابید
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