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فرصت امروز: ش�اخص کل ب�ورس دومی�ن روز هفته را هم 

ب�ا افت بیش از 47 ه�زار واحدی به پایان رس�اند. 
شاخص بورس روز شنبه هم بیش از 4 هزار واحد...

شاخص بورس با اثرپذیری از تنش های لفظی تحریم بیش از 
50 هزار واحد در 2 روز ابتدای هفته افت کرد

دومین منفی هفته بورس

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

گزارش »اکونومیست« از چالش های نظم نوین انرژی و گذار به سوی انرژی  های پاک در قرن بیست و یکم

 پایان تراژیک
عصر نفت

فرصت امروز: »اکونومیست« در چند سال گذشته بارها در مطالعات و گزارش هایی از پایان عصر نفت سخن گفته و دالیل مختلفی 
را برای این نتیجه گیری خود عنوان کرده است. در چند گزارش پیشین »اکونومیست«، بحث درباره پایان دوره طالی سیاه از آنجا 
نش��أت گرفته که دو انقالب تکنولوژیک به زودی پایان این عصر نفتی را رقم خواهد زد؛ انقالب نخس��ت به استخراج مقادیر عظیم 
گاز برمی گردد و تحول بزرگ دوم در صنایع خودروسازی است که گسترش خودروهای برقی تهدیدی علیه سلطه نفت خواهد بود.
»اکونومیست« حاال در تازه ترین گزارش خود از گذار اقتصاد انرژی به سوی انرژی  های پاک و پایان تراژیک عصر طالی سیاه در...

رئیس کل بانک مرکزی از گشایش ارزی و بهبود صادرات نفت خبر داد

وعده گشایش ارزی همتی
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مهم ترین مواد غذایی در شهرها و روستاها کدامند؟

مقایسه الگوی غذایی خانواده های ایرانی

پردرآمدترین فوتبالیست های جهان در سال 2020 
توسعه کسب و کار در زمان های دشوار

چگونه بدل به بازاریاب مستقل در اینستاگرام شویم؟
همکاری فیس بوک و ری بن 

بهترین کمپین های بازاریابی از نظر تعامل با مخاطب هدف 
هوش بازاریابی چیست؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کارکنان آمازون به دریافت رشوه برای 
دستکاری نظرات و فروش کاالهای 

ممنوعه متهم شدند

یادداشت
 سرانجام داستان 

ریزش بورس

نیم��ه  در  س��رمایه  ب��ازار 
امس��ال با وجود ریزشی که در 
شهریورماه داشت، اما همچنان 
یک��ی از پربازده ترین بازارها به 
 شمار می رود. بر همین اساس 
بود که رئیس جمهور در ابتدای 
س��ال ۹۹ عنوان کرد همه چیز 
را به بورس بسپارید، زیرا بازار 
س��رمایه ش��فاف و فاقد رانت 
است. در نتیجه شاهد افزایش 
تعداد کد بورسی تا حدود ۵۰ 
میلیون نف��ر بودیم و مردم نیز 
اعتم��اد کرده و س��رمایه خود 
را وارد بازاره��ای مالی کش��ور 
کردن��د؛ تا جایی که ش��اخص 
 ۵۰۰ ح��دود  از  ب��ورس  کل 
ه��زار واح��د در ابتدای س��ال 
به ی��ک میلی��ون و ۶۰۰ هزار 
واحد افزایش یافته اس��ت. این 
در ش��رایطی اس��ت که برخی 
داشتند  انتقاد  کارشناس��ان  از 
که دولت ب��ورس را به صورت 
دس��توری باال ب��رده و در باغ 
سبز به مردم نشان داده است. 
اما چند هفته ای اس��ت بورس 
 ۲ ک��ه ش��اخص کل  ته��ران 
میلیون واح��د را به خود دیده 
بود، تقریب��ا در اغلب روزهای 
هفت��ه قرمزپوش بوده و ریزش 

پیدا می کن��د. به نظر 
2می رسد اکنون که...
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ب��ازار خودرو در چند هفته گذش��ته با افزایش قیم��ت قابل توجهی 
مواجه ش��ده و به گفته کارشناسان، افت ش��اخص بورس تهران باعث 
ش��ده تا س��یل نقدینگی از س��وی بورس به س��مت بازار خودرو روانه 
ش��ود و موجب افزایش نابس��امانی این بازار گردد. هرچند شرکت های 
بزرگ خودروساز انتظار داشتند که با مقررات پیش بینی شده در طرح 
پیش فروش خودرو، بازار س��امان یابد و آرامش حاکم ش��ود، اما رش��د 
فزاین��ده قیمت خودروها کم��اکان ادام��ه دارد. در همین حال، برخی 
از دولتم��ردان با توصیه به نخریدن خودرو به مردم در تالش هس��تند 
تا بازار خودرو را مدیریت کنند، اما بررس��ی ها نش��ان می دهد که بازار 
خودرو با مش��تریان محدودی روبه روس��ت و با هر فراخوان عرضه بین 
۵ ت��ا 8 میلیون نف��ر برای ثبت نام خودرو اق��دام می کنند. در واقع، از 
همان ابتدای طرح فروش فوق العاده خودرو، کارشناس��ان نسبت به این 
ش��یوه توزیع انتقاد داشتند و تجربه سیاست بخت آزمایی خودرو نشان 
داد که حق نیز با آنها بوده اس��ت. از سوی دیگر، به گفته کارشناسان، 
نزدیک به دو سال است که خودروسازان به دلیل قیمت گذاری نادرست 
و به نام کنترل بازار تحت فش��ار قرار گرفته اند، اما اگر این شرکت های 
خودروس��از هنوز س��رپا هس��تند، نه به دلیل قواعد درس��ت بازار بلکه 

به دلیل فروش اموال و دارایی است و اینکه از آینده خرج می کنند.
پول متقاضیان خودرو 5 روزه برگردانده می شود

چند روز پیش بود که سرپرست وزارت صمت از تغییر شیوه ثبت نام 
خودرو خبر داد و گفت که برای فروش 1۵۰ هزار خودرو در شش ماهه 
دوم سال، شرط خاصی در نظر گرفته شده است تا متقاضی خودرو به 
هنگام ثبت نام، 1۰درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهد. به گفته 
جعفر سرقینی، این کار با این هدف صورت گرفته تا کسانی که واقعا به 

خرید خودرو نیاز دارند، در قرعه کشی خودرو ثبت نام کنند.
سرپرست وزارت صمت پنجشنبه گذشته در مراسم امضای تفاهم نامه 
تأمین کود فس��فات در این باره گفت: »ایران خودرو 11۰ هزار و سایپا 
۴۰ هزار دس��تگاه خودرو را تا پایان سال از طریق پیش فروش و فروش 
فوق الع��اده در اختیار مصرف کنندگان ق��رار می دهند. با توجه به اینکه 
همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه کشی است، برای کسانی که ثبت نام 
می کنند، ش��رط خاصی در نظر گرفته شده است که در زمان ثبت نام 

1۰درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.«
حاال در تازه ترین خبرها، مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت از 

بازگشت پنج روزه وجه افرادی که در قرعه کشی خودرو برنده نمی شوند، 
خب��ر داده و گفته: »1۰ درصد مبلغ خودرو به حس��اب متقاضیانی که 
در قرعه کش��ی برنده نش��وند، طی ۴ یا ۵ روز به حساب شان برگردانده 

خواهد شد.«
س��هیل معمارباشی با بیان اینکه »طبق مصوبه جدید کمیته خودرو، 
متقاضیان حضور در قرعه کش��ی خرید خودرو از ایران خودرو و س��ایپا 
بای��د در زم��ان ثبت نام 1۰ درص��د از مبلغ خودرو را به یک حس��اب 
واس��ط واریز کنند«، ادامه داد: »متقاضیان خرید خودرو از شرکت های 
خودروس��از باید در زمان ثبت نام،1۰درصد مبلغ خودرو را به حس��ابی 
واس��ط که در اطالعیه فروش خودروس��ازان معرفی خواهد شد، واریز 

کنند.«
به گفته وی، »این حس��اب واس��ط، حس��ابی ن��زد بانک های عامل 
خودروس��ازان اس��ت و به محض مش��خص ش��دن نتیجه قرعه کشی، 
خودروسازان طی مکاتبه با بانک های عامل، فهرست برندگان قرعه کشی 
را اع��الم می کنند و وجه واریزی آنه��ا را از بانک مطالبه می کنند تا به 
حساب خودروس��از واریز شود. در عین حال، وجوه باقی متقاضیان که 

در قرعه کشی برنده نشده اند نیز آزاد و قابل برداشت خواهد شد.«
معمارباش��ی با بی��ان اینکه »مهل��ت ثبت ن��ام در طرح های فروش 
خودروس��ازان ۳ روز تعیین ش��ده اس��ت«، گفت: »قرعه کشی در روز 
چهارم انجام خواهد شد و همان روز یا فردای آن روز اسامی برندگان به 
بانک ها اعالم می ش��ود. کل این فرآیند طی ۴ تا ۵ روز صورت می گیرد 
و به این ترتیب وجه پرداختی افرادی که در قرعه کش��ی برنده نش��ده 

باشند، طی ۴ یا ۵ روز آزاد خواهد شد.«
فروش فوق العاده ماهانه 25 هزار خودرو تا آخر سال

روز گذشته همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت از صدور مجوز 
فروش فوق العاده ماهانه ۲۵ هزار خودرو به ایران خودرو و س��ایپا خبر 
داد و گفت: »ایران خودرو 18 هزار دس��تگاه و س��ایپا ۷ هزار دس��تگاه 
خودرو به ص��ورت ماهانه در قالب فروش فوق الع��اده اینترنتی با زمان 
تحویل حداکثر سه ماه تا پایان سال به متقاضیان عرضه خواهند کرد.«
مهدی صادقی نیارکی در جلس��ه کمیته خودرو افزود: »ایران خودرو 
با 18 هزار دس��تگاه و سایپا با ۷ هزار دستگاه خودرو به صورت ماهانه 
در قال��ب فروش فوق الع��اده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر س��ه ماه 
تا پایان س��ال به متقاضیان عرضه خواهند کرد. این طرح در راس��تای 
اج��رای مصوبات کمیته خ��ودرو و به منظور مدیریت ب��ازار و افزایش 

عرضه خودرو انجام خواهد شد.«
به گفته او، »خودروسازان ۴۰ درصد از تولیدات خود را به طرح های 

جدی��د فروش و ۶۰ درص��د را به انجام تعه��دات قبلی خود اختصاص 
خواهند داد.«

معاون ام��ور صنایع وزارت صمت با تاکید بر ض��رورت فروش اموال 
و امالک غیرمولد و مازاد ش��رکت های خودروس��از گفت: »منابع مالی 
حاص��ل از فروش ای��ن اموال باید ص��رف پروژه های س��اخت داخل و 
داخلی س��ازی قطعات موردنیاز بش��ود. همچنی��ن واردات قطعاتی که 
س��اخت داخلی دارند، مش��مول محدودیت واردات می شوند تا تمایل 
به س��مت داخلی س��ازی قطعات افزایش یابد. از س��وی دیگ��ر، تولید 
قطعات اصلی که هنوز ارزبری دارند در قالب پروژه های ملی و حمایت 
بانک های عامل و بانک مرکزی می بایست به سمت داخلی سازی برود.«
او همچنین از تش��کیل کمیت��ه ای در ایدرو برای رص��د برنامه های 
س��اخت داخل خبر داد و گفت: »کمیت��ه ای در ایدرو با حضور معاونت 
ط��رح و برنامه وزارت متبوع و س��ایر ذی نفعان ب��رای رصد برنامه های 
س��اخت داخل و هماهنگی برای تامین تس��هیالت موردنیاز تش��کیل 

می شود.«
نتایج ارزیابی کیفی خودروهای سواری در مردادماه

در همین حال، نتایج ارزیابی کیفی خودروهای س��واری در مردادماه 
نش��ان می دهد که پژو ۲۰۰8 تنها خودرو ۵ ستاره بازار داخلی است و 
از س��وی دیگر، ۵ خودرو ۴ ستاره و 1۶ خودرو نیز سه ستاره شناخته 
ش��دند. طبق گزارش ارزیابی کیف��ی خودروهای س��واری تولیدی در 
مردادماه امس��ال، محصول پژو ۲۰۰8 ایران خودرو تنها خودرویی است 
که پنج س��تاره کیفی را کامل کس��ب کرده اس��ت و در عین حال، 1۶ 
خودرو سه ستاره کیفی و پنج خودرو هم چهار ستاره کیفی را به خود 
اختص��اص داده اند. البته در این گزارش به کیفیت خودروهای س��طح 
قیمتی یک و س��ه اش��اره نشده است؛ از یک س��و پژو ۲۰۰8 از سطح 
قیمتی دو، تنها خودرویی اس��ت که پنج س��تاره از پنج س��تاره کیفی 
را کس��ب کرده است اما از س��وی دیگر خودروی تک ستاره کیفی هم 

دیده نمی شود.
براس��اس ارزیابی صورت گرفته از س��وی ش��رکت بازرسی کیفیت و 
اس��تاندارد ای��ران )ISQI(، در خودروهای س��واری در س��طح قیمتی 
دو؛ پ��س از پ��ژو ۲۰۰8، هایما S۷ اتوماتیک چهار س��تاره و همچنین 
خودروهای جک S۵، جک S۳، تیگو ۵ و SWM G۰1 س��ه س��تاره 
 NEW MVM کیفی را کس��ب کرده ان��د. در همین س��طح قیمتی

X۳۳S، دو ستاره از پنج ستاره کیفی را دریافت کرده است.
در گ��روه قیمت��ی چهار خودروهای س��واری، پ��ژو ۲۰۷ و پژو ۲۰۷ 
صندوق��دار، دناپ��الس و برلیان��س H۲۳۰ در ای��ن ارزیاب��ی موفق به 

کس��ب چهار س��تاره کیفی شده اند. خودروهای س��واری دنا، پژو ۲۰۶ 
صندوق��دار و مدل بدون صندوق آن، رانا، س��ورن، پژو پارس اتوماتیک 
و پژو پارس)ایران خودرو کرمانش��اه، فارس، تهران، خراس��ان، مازندران 
و صنایع خودروس��ازی فردا( توانس��ته اند در این ارزیابی س��ه ستاره از 
پنج س��تاره کیفی را در س��طح قیمتی چهارم به خود اختصاص دهند. 
در این گروه همچنین پژو ۴۰۵ خراس��ان در رده دو ستاره کیفی قرار 
گرفته اس��ت. همچنین در خودروهای سواری در سطح قیمتی پنجم؛ 
محصوالت کوییک و کوییک R، تیبا، تیبا ۲ و س��اینا موفق به کس��ب 
 X1۳1 همین خودروسازی و سایپا X1۳1 س��ه ستاره کیفی و س��ایپا

شرکت پارس خودرو، دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.
خودروهای سنگین باکیفیت تر از خودروهای سبک

در ای��ن بین، خودروهای س��نگین تولی��دی در مردادم��اه، حداقل 
سه س��تاره از پنج س��تاره کیفی را کس��ب کرده اند که نشان می دهد 
در مقایس��ه ب��ا کیفیت خودروهای س��بک، از اوضاع بهت��ری به لحاظ 
کیفیت برخوردار هس��تند. براس��اس گزارش ارزشیابی کیفی خودروها 
در مردادماه، در گروه خودروهای سنگین تولیدی در بخش مسافربری 
در گروه خودروهای مینی بوس و میدل باس، مینی بوس ایسوزو سحر و 
ش��یلر که هر دو متعلق به شرکت بهمن دیزل است، چهار ستاره کیفی 
را به خود اختصاص داده اند. این در حالی اس��ت که مقایسه با کیفیت 
این خودروها در تیرماه امسال، محصول شیلر سه ستاره کیفی را کسب 

کرده  بود اما ایسوزو سحر در تیرماه هم چهار ستاره بوده است.
در بخ��ش اتوبوس ه��ای بین ش��هری نیز اتوب��وس اس��کانیا ۴۲1۲ 
مارال از تولیدات ش��رکت عقاب افش��ان چهار س��تاره کیفی را به خود 
اختصاص داده اس��ت. همچنین در گروه خودروه��ای باری، کامیونت 
ایس��وزو NMR8۵ و کامیونت ایس��وزو NPR۷۵K که هر دو تولید 
شرکت بهمن دیزل هستند، چهار ستاره شده اند و پس از آنها، کامیونت 
ش��یلر بهمن دیزل و کامیونت الوند سایپادیزل هر یک سه ستاره کیفی 
از پنج س��تاره را کس��ب کرده ان��د. در بخش کامیون ها نی��ز به ترتیب 
کامیون ایس��وزو NPR۷۵M بهمن دیزل چهار ستاره کیفی و کامیون 
بنز WH ایران خودرو دیزل س��ه س��تاره کیفی به دست آورده اند. در 
دس��ته کشنده ها هم خودروی کش��نده فوتون Auman H۴ شرکت 
 FAW ایران خودرو دیزل توانست چهار ستاره کیفی و پس از کشنده

J۶ سیباموتور سه ستاره کیفی را به خود اختصاص دهند.
گفتنی است در مدل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، این محصوالت 
بس��ته به کیفیت خود یک تا پنج س��تاره دریافت می کنند. یک ستاره 

پایین ترین و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

بازگشت 5 روزه پول افرادی که در قرعه کشی خودرو برنده نمی شوند

مصائب آینده فروشی خودروسازان
ایمان ولی پور

IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران



فرصت امروز: »اکونومیس��ت« در چند سال گذشته بارها در مطالعات 
و گزارش های��ی از پای��ان عصر نفت س��خن گفته و دالی��ل مختلفی را 
برای این نتیجه گیری خود عنوان کرده اس��ت. در چند گزارش پیشین 
»اکونومیست«، بحث درباره پایان دوره طالی سیاه از آنجا نشأت گرفته 
ک��ه دو انقالب تکنولوژیک به زودی پایان این عصر نفتی را رقم خواهد 
زد؛ انقالب نخس��ت به اس��تخراج مقادیر عظیم گاز برمی گردد و تحول 
بزرگ دوم در صنایع خودروس��ازی است که گسترش خودروهای برقی 

تهدیدی علیه سلطه نفت خواهد بود.
»اکونومیست« حاال در تازه ترین گزارش خود از گذار اقتصاد انرژی به 
س��وی انرژی  های پاک و پایان تراژیک عصر طالی سیاه در قرن بیست 
و یکم س��خن گفته و نوشته اس��ت: اگر دوره گذار به سمت انرژی های 
پاک و بدون سوخت های فسیلی شتاب بگیرد، موجب آشفتگی و هرج و 
مرج ژئوپلیتیکی می ش��ود. به اعتقاد تحلیلگران »اکونومیست«، گذار به 
سمت نظم جدید انرژی، امری حیاتی است، اما این گذار با هرج و مرج 

و آشفتگی هایی همراه خواهد بود:
»نف��ت، س��وخت مهم قرن بیس��تم ب��ود که ب��ا س��اخت خودروها، 
ش��کل گیری جنگ ها و تغییر ژئوپلیتیک و اقتصاد کش��ورها همراه شد، 
ام��ا اکنون جهان در میانه یک ش��وک بزرگ انرژی اس��ت که س��رعت 
حرکت به سمت نظم جدید را بیشتر می کند. شیوع کووید-1۹ در اوایل 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی به اقتصاد جهانی ضرب��ه زد و تقاضا برای نفت به 
یک پنجم کاهش پیدا کرد و قیمت ها را کاهش داد. با اینکه پس از این 
ش��وک ناگهانی، اندکی بهبود در قیمت نفت دیده می شود،  اما بازگشت 
به دوران پیش از کرونا  برای نفت، بعید به نظر می رسد و تولیدکنندگان 
س��وخت های فس��یلی برای باقی ماندن در بازار بایستی با آسیب پذیری 
خود مقابله کنند. چنانکه غول نفتی »اکس��ون موبیل« برای اولین بار از 
سال 1۹۲8 از شاخص میانگین صنعتی بازار جهانی »داو جونز«  خارج 
شده است و شرکت های ملی نفت نظیر شرکت ملی نفت عربستان برای 
به تعادل رساندن بودجه خود به نفت ۷۰ تا 8۰ دالری نیاز دارند، حال 

آنکه امروز قیمت نفت به زور به ۴۰ دالر در هر بشکه می رسد.
رکوردهای کاهش��ی قیمت نفت البته پیش از این هم وجود داش��ته، 
اما این یکی متفاوت اس��ت و همزم��ان با ریزش قیمت ها،  اقبال مردم و 
دولتمردان به س��مت انرژی پاک افزایش یافته است. سهام شرکت های 
عرضه کنن��ده انرژی پ��اک، ۴۵ درصد در بازارهای جهانی رش��د کرده 
و ب��ا نرخ بهره نزدیک به صفر، سیاس��تمداران از طرح های زیرس��اختی 
س��بز حمایت می کنند. چنانکه ج��و بایدن، نامزد دموک��رات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمری��کا وع��ده داده که ۲ه��زار میلی��ارد دالر صرف 
کربن زدای��ی از اقتصاد آمریکا کند. همچنین اتحادیه اروپا، ۳۰ درصد از 
بودجه 8۰۰ میلیارد دالری برای مقابله با کووید-1۹ را برای جلوگیری 

از تغییرات اقلیمی اختصاص داده است.
اقتصاد انرژی در قرن بیست و یکم وعده می دهد که بهتر از عصر نفتی 
قرن بیس��تم باشد. به سالمتی مردم بیشتر توجه کند، از نظر سیاسی با 
ثبات بیش��تری همراه باش��د و از نظر اقتصادی نیز با دگرگونی باالتری 
همراه باش��د. هرچند این تغییر جهت اقتصاد انرژی، اگر انس��جام کافی 
نداش��ته باش��د می تواند به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای با 
اقتصاد وابسته به نفت بینجامد.  امروزه سوخت های فسیلی، 8۵ درصد 
از انرژی موردنیاز ما را تامین می کنند؛ اما اس��تفاده از این سوخت ها با 
آلودگی محیط زیس��ت همراه اس��ت و مقصر دوسوم گازهای گلخانه ای 
تولیدش��ده در دنیا هس��تند. آلودگی استفاده از س��وخت های فسیلی، 
س��االنه بیش از ۴ میلی��ون نفر را عمدت��ا در کالنش��هرهای متعلق به 

اقتصادهای نوظهور می کشد.
ش��رکت های نفتی دولتی مانند عربستان و ونزوئال برای دهه ها بدون 
توجه به توسعه اقتصادی به سیستم توزیع درآمدهای نفتی روی آوردند 
و نتیجه آن ش��د که قدرت های بزرگ در تالش برای تامین امنیت این 
کشورها به منازعه در منطقه خاورمیانه و دریای کاراییب بپردازند. حاال 
تصویر جدیدی از عصر انرژی در حال ظهور است و با سرمایه گذاری های 
جسورانه، س��هم  برق تولید شده با انرژی خورشیدی یا بادی قادر است 
از ۵ درصد فعلی به ۳۵ درصد در س��ال ۲۰۳۵ برسد تا در سال ۲۰۵۰ 
نیمی از برق تولیدی جهان با انرژی های پاک تولید ش��ود. با این اقدام، 
استفاده از زغال سنگ و نفت کاهش پیدا خواهد کرد. گرچه استفاده از 
گاز طبیعی به عنوان س��وخت تقریبا پاک همچنان در اولویت می ماند، 

اما این سیاست، مزایای بسیاری خواهد داشت.
مهم تر از همه، کربن زدایی از انرژی مصرفی اس��ت که جلوی تغییرات 
اقلیم��ی و آب و هوایی نظیر خشکس��الی های ویرانگر، قحطی، س��یل و 
تخریب مناطق مسکونی را خواهد گرفت. شرکت های دولتی نفتی حاال 
مجبور به اصالح س��اختار خود هستند. کش��ورهایی که تاکنون مجبور 
به مالیات دادن به ش��هروندان خ��ود از محل درآمدهای نفتی بوده اند و 
ح��اال مجبور به دخالت بخش خصوصی برای تامین انرژی خواهند بود. 
در قرن بیس��ت و یکم قیمت انرژی نه توس��ط چند بازیگر بزرگ، بلکه 
ب��ا رقابت و بهره وری تدریجی تعیین می ش��ود. با ای��ن وجود و حتی با 
ظهور عصر تازه ای از اقتصاد انرژی، تهدیدهایی نیز وجود دارد؛ از جمله 
انتقال ضعیف مدیریت انرژی به بخش خصوصی. در حال حاضر دو خطر 
بزرگ، عصر تازه اقتصاد انرژی را تهدید می کند. خطر اول، چین اس��ت 
که به دلیل تسلط خود بر ساخت قطعات حساس و توسعه فناوری های 
جدید، قادر به نفوذ به سیس��تم قدرت جهانی است. امروزه شرکت های 
چینی،  ۷۲درصد ماژول های خورش��یدی جه��ان، ۶۹ درصد باتری های 
لیتیومی و ۴۵ درصد توربین های بادی را تولید می کنند. این شرکت ها 

همچنی��ن تصفیه مواد معدنی حیاتی برای ان��رژی پاک مانند کبالت و 
لیتیوم را انجام می دهند. به دلیل وابستگی این شرکت ها به دولت چین، 
 جمهوری خلق چین می تواند به یک دولت الکترونیک تبدیل شود. این 
کشور در ۶ ماه گذشته برای سرمایه گذاری در خودروهای برقی و انتقال 
و آزمایش یک نیروگاه هسته ای در پاکستان اقداماتی انجام داده است. 
اه��رم قدرت چی��ن در دنیای انرژی های پاک، به س��رعت عمل دیگر 
کشورها بستگی دارد. اروپا، میزبان توسعه دهندگان بزرگ مزارعی است 
 Orsted، که با انرژی بادی و خورش��یدی فعالیت می کنند. سه شرکت
Enel و Iberdrola در ح��ال س��اخت چنین پروژه هایی در سراس��ر 
دنیا هس��تند. ش��رکت های اروپایی نیز در رقابت ب��رای کاهش گازهای 
گلخانه ای پیش��گام هستند. هرچند آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت 
شیل و مقاومت جمهوری خواهان در مقابل کربن زدایی، متفاوت با دیگر 

کشورهاست.
اگر آمریکا بتواند درباره تغییرات اقلیمی با سیاست هایی چون مالیات 
تولید کربن و س��ازماندهی جدید اقداماتی انجام دهد، بازارهای سرمایه، 
آزمایش��گاه ها و دانش��گاه های ملی انرژی،  این کش��ور را به یک قدرت 
س��بز تبدیل خواهد ک��رد. خطر بزرگ دیگر گ��ذار اقتصادهای نفتی به 
دوران جدید اس��ت که 8درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل 
می دهن��د و ۹۰۰ میلیون نفر ش��هروند دارند. با کاه��ش تقاضای نفت، 
اقتصادهای وابس��ته به نفت با یک جنگ و گریز برای به دس��ت آوردن 
بازار روبه رو خواهند شد؛ جنگی که کشورهایی با تمیزترین و ارزان ترین 

نفت موجود در بازار، برنده آن هستند.
در س��ه ماهه دوم س��ال جاری، درآمد عربس��تان ۴۹ درصد کاهش 
یافت��ه و چند دهه خطرناک پیش روی این کش��ور اس��ت. در مواجهه 
ب��ا این خط��رات، توصیه عمده این اس��ت که دوران گ��ذار از انرژی با 
س��وخت های فسیلی به سمت انرژی های پاک با سرعت کمتری صورت 
بگیرد. هرچند این اقدام می تواند پیامدهای ناگواری برای محیط زیست 
و تغییرات آب و هوایی ایجاد کند. س��رمایه گذاری در صنعت انرژی های 
پاک،  نظیر انرژی خورش��یدی و بادی باید ۷۵۰ میلیارد دالر در س��ال 
باش��د؛ یعنی سه برابر سطح س��رمایه گذاری فعلی دنیا. در حال حاضر، 
س��رمایه گذاری هایی که انجام می شود به  شدت کمتر از آن چیزی است 
که برای حفظ دما در ۲درجه س��انتیگراد از سطح قبل از صنعتی شدن 
نیاز اس��ت؛ چه رسد به 1.۵ درجه سانتیگراد مورد نیاز برای کاهش آثار 
زیس��ت محیطی، اقتصادی و سیاسی تغییرات اقلیمی. اگر دوره گذار به 
سمت انرژی های پاک و بدون سوخت های فسیلی شتاب بگیرد، موجب 
آشفتگی و هرج و مرج ژئوپلیتیکی می شود. در واقع، گذار به سمت نظم 
جدید انرژی، امری حیاتی است اما به هر حال با هرج و مرج و آشفتگی 

نیز همراه خواهد بود.«

گزارش »اکونومیست« از چالش های نظم نوین انرژی و گذار به سوی انرژی  های پاک در قرن بیست و یکم

پایان تراژیک عصر نفت

فرص��ت امروز: دونال��د ترامپ توافق نامه »تیک ت��اک« را تصویب کرد 
و ای��ن مصوبه ب��ه چند هفته جن��گ نرم افزاری چی��ن و آمریکا درباره 
اپلیکیشن »تیک تاک« خاتمه داد. پس از آنکه شرکت اوراکل اعالم کرد 
در کسب و کار جهانی »تیک تاک« یک سرمایه گذار کوچک خواهد شد 
و فراهم کننده فناوری معتمد این اپلیکیش��ن می شود، رئیس جمهوری 
آمری��کا ب��ا آن موافقت کرد تا راه برای ادامه فعالیت این اپلیکیش��ن در 
آمریکا هموار ش��ود؛ توافقی که تحت آن ش��رکت اوراکل سهام کوچکی 
در کسب و کار جهانی اپلیکیشن ویدئویی »تیک تاک« کسب می کند.

شرکت نرم افزاری اوراکل در بیانیه ای اعالم کرد 1۲.۵ درصد سهم در 
»تی��ک تاک« را گرفته و فراهم کنن��ده فناوری ابری مورد اطمینان این 
اپلیکیش��ن خواهد ش��د. »تیک تاک« نیز این خبر را تایید و اعالم کرد 
س��رگرم همکاری با شرکت والمارت روی یک شراکت تجاری است. هر 
دو ش��رکت در فاینانس پیش عرضه اولیه عمومی کس��ب و کار جهانی 
»تیک تاک« مشارکت خواهند کرد و می توانند حداکثر ۲۰ درصد سهم 
در این ش��رکت داش��ته باش��ند. همچنین مقر »تیک تاک« در آمریکا 

خواهد بود و ۲۵ هزار شغل در سراسر ایاالت متحده ایجاد می کند.
ش��رکت والمارت شنبه ش��ب در بیانیه ای تایید کرد برای خرید ۷.۵ 
درصد س��هام »تیک تاک گلوبال« به توافق رسیده و وارد توافق تجاری 
برای فراهم کردن خدمات بازرگانی، پرداخت و س��ایر خدمات به »تیک 
تاک« شده است. با این حال این شرکت تاکید کرد هنوز کارهایی روی 
توافق ه��ای نهایی در حال انجام اس��ت و دوگ م��ک میلون، مدیرعامل 
والمارت یکی از پنج عضو هیأت مدیره شرکت تازه تاسیس خواهد شد.

دول��ت دونال��د ترامپ، رئی��س جمهور آمری��کا که ظاهرا از ش��رایط 
ای��ن قرارداد ناراضی ب��ود، روز جمعه ممنوعیت دانل��ود »تیک تاک« و 
برنامه پیام رس��ان چینی »وی چت« را اعالم ک��رد، اما این توافق نهایتا 

موافقت ترامپ را جلب کرد و او موافقتش با این توافق را عصر شنبه به 
خبرنگاران در کاخ س��فید اعالم کرد. این توافق به هفته ها ابهام درباره 
سرنوشت »تیک تاک« در آمریکا پایان داد. دولت ترامپ که مدعی است 
این اپلیکیش��ن حریم خصوصی ش��هروندان آمریکایی را نقض می کند، 
دس��تور تعطیلی آن تا زمان فروخته ش��دنش به یک شرکت آمریکایی 
را ص��ادر کرده بود. این توافق برای »تی��ک تاک« به منزله فاز جدیدی 
در رش��د انفجاری در آمریکاس��ت که میان میلیون ها کاربر به خصوص 
نوجوانان محبوبیت دارد. بس��یاری از کارشناس��ان ای��ن توافق را برای 
اوراکل بسیار متهورانه و تعجب انگیز می بینند. اوراکل یک غول نرم افزار 
س��ازمانی است که نرم افزار و سخت افزار مورد استفاده کسب و کارها از 

جمله شرکت های بزرگ را برای اداره شبکه های شان تولید می کند.
براساس گزارش بیزینس اینسایدر، اوراکل همچنین تالش گسترده ای 
برای توسعه حضورش در رایانش ابری سازمانی را آغاز کرده که در این 
فضا رقابت ش��دیدی میان آمازون، مایکروس��افت و گ��وگل وجود دارد. 
قرارداد »تیک تاک« تالش های مذکور را تقویت می کند. میزبانی »تیک 
تاک« که اپلیکیشن ویدئویی با حدود 8۰ میلیون کاربر در آمریکا است، 
مشتری مهمی را برای اوراکل تضمین کرده و کمک می کند این شرکت 

در رایانش ابری حضور برجسته تری پیدا کند.
همچنی��ن س��ی ان ان ب��ه نق��ل از ی��ک منب��ع آگاه گفته اس��ت که 
طب��ق توافق نام��ه ای ک��ه ترام��پ تصویب ک��رده اس��ت، »بیت دنس« 
)ByteDance( همچنان مالک اکثریت سهم »تیک  تاک« خواهد بود. 
ترام��پ در گفت وگو با خبرنگاران گف��ت: »این توافق را از نظر مفهومی 
تأیید می کند. اگر این کار انجام ش��ود، عالی است، اگر هم انجام نشود، 

مشکلی پیش نخواهد آمد.«
ترامپ اعالم کرد که »این معامله ش��امل والمارت هم خواهد شد« و 

ادامه داد: »امنیت 1۰۰ درصد خواهد بود. آنها از فضای ابری جداگانه و 
امنیت بس��یار بسیار قدرتمندی استفاده خواهند کرد.« به گفته ترامپ، 
این معامله همچنین ش��امل یک صندوق ۵ میلیارد دالری برای بخش 
آموزش ایاالت متحده اس��ت، هرچند او اعالم نکرد کدام ش��رکت ها این 
مبل��غ را پرداخت می کنن��د. ترامپ قباًل ابراز تمایل ک��رده بود که این 
ش��رکت ها پ��ول را به خزانه داری آمریکا پرداخت کنن��د، اما وقتی به او 

گفتند چنین کاری غیرقانونی است، متعجب شد.
ای��ن اق��دام ترامپ، س��اعاتی قبل از اعم��ال محدودیت ه��ای وزارت 
بازرگانی صورت گرفت. درس��ت قبل از اینکه دس��تور داده شود »تیک 
 تاک« از فروشگاه های اپلیکیشن های ایاالت متحده از جمله اپل و گوگل 
حذف ش��ود.  به گفته منبع آگاه، طب��ق توافق نامه ای که ترامپ گفته و 
تصویب کرده، »بیت دنس« همچن��ان مالک اکثریت »تیک  تاک« باقی 
خواه��د مان��د. صحبت های این ف��رد با ادعای روز ش��نبه ترامپ که به 
خبرن��گاران گفت کنترل کامل »تیک  تاک« توس��ط والمارت و اوراکل 

انجام می شود، مغایرت دارد.
»تی��ک  تاک« در بیانیه ای تأیی��د کرد که اوراکل و والمارت با هم ۲۰ 
درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند. در این بیانیه آمده است: 
»به عنوان بخشی از پیشنهاد، اوراکل به  عنوان ارائه دهنده فناوری مورد 
اعتماد ما تبدیل خواهد شد و مسئول میزبانی از تمام داده های کاربران 
ایاالت متحده و ایمن س��ازی سیستم های رایانه ای مرتبط برای اطمینان 
از برآورده ش��دن کام��ل الزامات امنیت مل��ی ایاالت متحده خواهد بود. 
ما همچنین ضمن ایجاد ۲۵ هزار ش��غل در سراس��ر آمریکا، دفتر مرکز 

»تیک  تاک گلوبال« در ایاالت متحده را حفظ و گسترش می دهیم.«
ترام��پ همچنین گفته که »تیک  تاک« به  عنوان یک ش��رکت جدید 

در تگزاس ادغام خواهد شد.

ترامپ توافق نامه »تیک تاک« را تصویب کرد و اپلیکیشن چینی از خطر ممنوعیت در آمریکا جست

سرانجام جنگ نرم افزاری پکن و واشنگتن

یادداشت

سرانجام داستان ریزش بورس

بازار س��رمایه در نیمه امس��ال با وجود ریزشی که در شهریورماه 
داش��ت، اما همچنان یکی از پربازده ترین بازارها به  ش��مار می رود. 
بر همین اس��اس بود که رئیس جمهور در ابتدای س��ال ۹۹ عنوان 
کرد همه چیز را به بورس بس��پارید، زیرا بازار سرمایه شفاف و فاقد 
رانت اس��ت. در نتیجه ش��اهد افزایش تعداد کد بورس��ی تا حدود 
۵۰ میلی��ون نفر بودیم و مردم نیز اعتماد کرده و س��رمایه خود را 
وارد بازارهای مالی کش��ور کردند؛ تا جایی که ش��اخص کل بورس 
از ح��دود ۵۰۰ هزار واحد در ابتدای س��ال ب��ه یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار واحد افزایش یافته اس��ت. این در ش��رایطی است که برخی از 
کارشناس��ان انتقاد داش��تند که دولت بورس را به صورت دستوری 

باال برده و در باغ سبز به مردم نشان داده است.
اما چند هفته ای اس��ت بورس تهران که ش��اخص کل ۲ میلیون 
واح��د را به خود دیده بود، تقریبا در اغلب روزهای هفته قرمزپوش 
بوده و ریزش پیدا می کند. به نظر می رسد اکنون که بازار سهام نیاز 
به حمایت از طرف دولت و نهادهای حقوقی دارد، هیچ عمل مثبتی 
صورت نمی گیرد و این موضوع باعث ش��ده اس��ت که روزهای سبز 
بورس دوباره بازنگردد. نهادهای حقوقی که عمدتا دولتی هس��تند، 
س��هام های خود را در س��قف به مردم فروخته ان��د، بنابراین اکنون 
زمان آن فرا رس��یده اس��ت که از بازار حمایت کرده و صف فروش 
س��هام ها را جمع کنند تا رمقی دوباره به بازار س��رمایه برگردد؛ نه 
اینکه این نهادها دوباره منتظر باش��ند و ارزش سهام ها کاهش پیدا 

کند تا در کمترین قیمت ممکن خریداری کنند.
در این میان، ارکان اقتصادی دولت باید در نظر داش��ته باش��ند 
که افت ش��اخص بورس به کمتر از یک و نیم میلیون واحد، تبعات 
جبران ناپذیری برای اقتصاد کش��ور در پی خواهد داش��ت؛ از جمله 
این تبعات می توان به سیل نقدینگی در بازارهای ثانویه اشاره کرد.

ری��زش بازار س��رمایه، نقدینگی را از یک ب��ازار مولد به یک بازار 
مخ��رب هدایت می کند. به جای آنکه نقدینگی وارد بازار س��رمایه 
ش��ده و تامین س��رمایه ش��رکت های مولد را برعهده گی��رد، وارد 
بازارهای س��وداگری مثل خودرو، طال و دالر ش��ده است. با ریزش 
بازار س��رمایه، افزایش ش��دید قیمت خودرو، طال و دالر را ش��اهد 
هس��تیم و بالطبع، افزایش قیمت در ای��ن موارد می تواند گرانی در 
کاالهای اساس��ی را موجب ش��ود. دولت و نهادهای حقوقی باید با 
در نظرگیری سرانجام داستان ریزش بورس، شرایط را تغییر دهند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
تامین ارز و ذخیره سازی استراتژیک در 

اولویت بانک مرکزی باشد
رئیس جمهور گفت مهمترین نش��انه ناکام ماندن تحریم کنندگان 
اقتصاد ایران این است که به رغم ایجاد محدودیت های فراوان در فروش 
نفت و درآمد ارزی کشور، تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولیدی 
موردنیاز کش��ور، بدون وقفه و مطاب��ق برنامه ریزی های صورت گرفته، 
انجام شده است. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه 
در جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر ضرورت تامین 
و پرداخت به موقع یارانه ها و حمایت معیش��تی خانوارهای مش��مول، 
دس��تور داد که در تامین منابع مالی الزم سازمان های پرداخت کننده 
تس��ریع صورت گیرد. در این جلس��ه رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
گزارش��ی از وضعیت منابع و مصارف موضوع تبصره 1۴ قانون بودجه 
س��ال ۹۹ کش��ور ارائه کرد که براساس آن در ۵ ماه گذشته و با وجود 
محدودیت هایی در تحقق برخی از منابع، تخصیص الزم برای پرداخت 
یارانه های خانوار، موارد اولویت دار نظیر پرداخت های مربوط به سالمت 
و نی��ز منابع الزم برای خرید تضمینی گن��دم و ردیف های مربوط به 
کاهش فقر مطلق و دیگر مصارف ضروری موردنیاز تولید، انجام ش��ده 
است. همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه درخصوص تدابیر 
الزم برای کس��ب درآمد و منابع جدید نیز در این جلس��ه بررس��ی و 
تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز 
در این جلسه گزارش��ی از تامین ارز موردنیاز واردات کاالهای اساسی 
ارائه کرد که رئیس جمهور تاکید کرد، تامین ارز موردنیاز س��ال ۹۹ و 
ذخیره سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک 
مرکزی باشد و تسهیالت موردنیاز برای تامین ارز الزم در این خصوص 

فراهم شود.

در 5 ماهه نخست امسال رخ داد
رشد 40درصدی تعداد جوازهای تاسیس

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( درصد 
تغییرات ش��اخص های اصلی صنعت، معدن و تجارت کشور را در پنج 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد که بر این مبنا 
میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره ۶۹.۹ درصد افزایش 
و تعداد جوازهای تاس��یس صادره نیز ۴۰.۳ درصد رشد داشته است. 
به گزارش شاتا، میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در 
پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۳۲۶.1 میلیارد ریال بوده است که در 
مقایسه با س��ال گذشته افزایش ۶۹.۹ درصدی در این بخش را نشان 
می دهد. همچنین میزان اش��تغال ثبت ش��ده پروانه های بهره برداری 
صادرشده در این مدت ۴1 هزار و 8۵8 مورد بوده که نشان از افزایش 
۳.۷ درصدی این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در این 
گزارش تعداد جوازهای تاسیس صادرشده در پنج ماهه اول امسال، 1۴ 
هزار و 8۰۶ فقره اعالم شده که رشد ۴۰.۳ درصدی را نشان می دهد.

پیش بینی سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صادره 1۷۵۹.۶ هزار 
میلیارد ریال بوده است که می تواند زمینه اشتغال ۳۲۲ هزار و ۳۷1 
نفر را فراهم کند. براس��اس این گزارش میزان رشد سرمایه گذاری 
جوازهای تاس��یس صادره در پنج ماهه اول امس��ال ۳1.۵ درصد و 
همچنین افزایش میزان اشتغال این بخش ۲۹.۴ درصد بوده است.
طبق گزارش اعالم ش��ده از س��وی معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماهه اول امسال، تعداد ۲۳8 هزار 
فقره جواز صنفی صادر ش��ده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد ۶۰.۲ درصدی نشان می دهد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: نتایج یک مطالعه نشان می دهد که الگوی تقاضای مواد 
غذایی در مناطق ش��هری و روستایی کشور متفاوت است، به طوری که 
در مناطق روس��تایی ایران گوش��ت، روغن و چربی و قند و شکر کاالی 
ضروری هس��تند و در مناطق شهری کش��ور نیز گوشت کاالی ضروری 
است. همچنین سطح تحصیالت سرپرس��ت خانوار، اندازه خانوار، سن، 
جنس��یت و محل سکونت نیز تاثیر زیادی بر تقاضای گروه های مختلف 
مواد غذایی دارد، چنانچه افزایش س��ال های تحصیل سرپرس��ت خانوار 
در مناط��ق ش��هری اثر مثبت و مطلوب بر تقاض��ای لبنیات و اثر منفی 
بر تقاضای میوه، س��بزی و حبوبات دارد. در مناطق روستایی کشور نیز 
افزایش سال های تحصیل تاثیر مثبتی بر تقاضای غالت، روغن و چربی 

و قند و شکر داشته است.
اقتصاد را در س��اده ترین تعریف آن، علم تخصی��ص منابع محدود به 
نیازهای نامحدود انس��ان تعریف کرده اند. به دلی��ل محدودبودن منابع 
و رش��د جمعیت، »تامین غذا« یکی از دغدغه های اصلی دولت هاست و 
مطالعات هم نش��ان داده که سهم عمده مخارج یک خانواده صرف مواد 

غذایی می شود.
درحالی بررس��ی ها نش��ان دهنده تغیی��ر الگوی غذای��ی خانواده های 
ایرانی در چند س��ال گذشته است که خصوصیات خانوارهای ایرانی نیز 
مثل اندازه خانواده، مهاجرت از روس��تا به ش��هر، سطح درآمد و سطح 
تحصیالت در حال تغییر اس��ت. این تحوالت س��هم بس��زایی در تغییر 
الگوی مواد غذایی خانواده های ایرانی داش��ته و البته این الگوی غذایی 
در شهرها و روس��تاها متفاوت است. هرچند متاسفانه مطالعات زیادی، 
تاثی��ر خصوصیات خانواده بر تقاضای مواد غذایی را بررس��ی نکرده اند، 
اما به تازگی پژوهش��گران اقتصاد کش��اورزی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری اس��تان کرمان و دانشگاه تبریز در مطالعه ای به بررسی این 

مسئله پرداخته اند.
ب��رای انجام ای��ن پژوهش از داده های خام مرکز آم��ار ایران با عنوان 
»بررس��ی هزینه و درآمد خانوار« برای دوره 1۳8۴ تا 1۳۹۳ اس��تفاده 
ش��د. همچنین در این پژوهش اس��تان های کشور براس��اس اشتراکات 
و هم جواری، در پنج منطقه کش��وری تقس��یم بندی شدند: منطقه یک 
ش��امل اس��تان های تهران، قزوین، گلس��تان، مازندران، سمنان، البرز و 

قم؛ منطقه دو ش��امل اصفهان، فارس، بوش��هر، چارمح��ال و بختیاری، 
هرم��زگان و کهگیلوی��ه و بویراحم��د؛ منطقه س��ه ش��امل آذربایجان 
ش��رقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیالن و کردس��تان؛ منطقه 
چهار ش��امل کرمانشاه، ایالم، لرس��تان، همدان، مرکزی و خوزستان و 
منطقه پنج ش��امل خراس��ان رضوی، جنوبی و ش��مالی، کرمان، یزد و 
سیس��تان و بلوچس��تان بودند. گروه های عمده مواد غذایی نیز در شش 
گروه »غالت«، »گوش��ت«، »لبنیات«، »روغن و چربی«، »میوه، سبزی 
و حبوبات« و »قند و ش��کر« ق��رار گرفتند. نتایج به دس��ت آمده از این 
مطالعه نش��ان داد که در مناطق روستایی ایران گوشت، روغن و چربی 
و قند و ش��کر کاالی ضروری هس��تند و در مناطق شهری ایران گوشت 
کاالی ضروری اس��ت. حساس��یت تقاضای این گروه کاالها به تغییرات 
درآمد نس��بت به س��ایر کاالها بیشتر اس��ت. در مناطق شهری در ۳۰ 
اس��تان کشور به ترتیب میوه، سبزی و حبوبات، غالت، گوشت، لبنیات، 
روغن و چربی و قند و ش��کر س��هم عمده مخارج مواد غذایی را تشکیل 
می دهند. همچنین مش��اهده می شود که در مناطق روستایی به ترتیب 
غالت، میوه، س��بزی و حبوبات، گوشت، لبنیات، روغن و چربی و قند و 

شکر سهم عمده مخارج مواد غذایی را تشکیل می دهند.
مقایس��ه رفت��ار مصرفی گروه ه��ای مواد غذایی در مناطق ش��هری و 
روستایی نش��ان می دهد، در مناطق ش��هری میوه، سبزی و حبوبات و 
در مناطق روس��تایی غالت باالترین س��هم مخارج س��بد غذایی خانوار 
را در دوره 1۰ س��اله دارند؛ همچنین سهم هزینه گروه های مختلف در 
مناطق گوناگون متفاوت اس��ت و این مسئله بیانگر تفاوت رفتار مصرف 

در مناطق شهری و روستایی است.
بررس��ی های این مطالعه همچنین نش��ان داد که س��طح تحصیالت 
سرپرس��ت خانوار، تعداد اعضای خانوار، س��ن و جنس��یت و همچنین 
منطقه محل س��کونت بر مصرف گروه های گوناگون موادغذایی متفاوت 
اس��ت. به عنوان مثال افزایش س��ال های تحصیل سرپرس��ت خانوار در 
مناطق ش��هری اث��ر مثبت و مطلوب بر تقاضای لبنی��ات و اثر منفی بر 
تقاض��ای میوه، س��بزی و حبوبات دارد. همچنین در مناطق روس��تایی 
کش��ور افزایش س��ال های تحصیل اثر مثبت بر تقاضای غالت، روغن و 
چربی و قند و ش��کر دارد. این امر نش��ان می دهد که سطح تحصیالت 

آن گونه که انتظار می رود نتوانسته نقش مثبتی در بهبود الگوی مصرف 
داشته باشد. به همین خاطر به توجه خاص سیاست گذاران برای بهبود 

رژیم غذایی از راه آموزش صحیح، نیاز است.
نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش بعد خانوار در مناطق شهری 
س��هم هزینه لبنیات کاهش و س��هم هزینه قند و شکر افزایش می یابد، 
اما اثر این متغیر در مناطق روس��تایی بر س��هم هزین��ه گروه کاالهای 
گوناگون متفاوت اس��ت. این یافته ها حاکی از آن است که منطقه محل 
س��کونت نیز بر س��هم هزینه گروه های مواد غذایی موثر است. به عنوان 
مثال، در مناطق ش��هری استان های شمالی، شمال غرب و غرب کشور و 
اس��تان های تهران، قم و سمنان )مناطق یک، سه و چهار( در مقایسه با 
اس��تان های جنوبی، جنوب شرق و شرق کشور )مناطق دو و پنج(، سهم 
هزینه بیش��تری به گوشت و قند و ش��کر اختصاص می دهند. همچنین 
این مناطق برای غالت، لبنیات، میوه، س��بزی و حبوبات هزینه کمتری 
می کنند، اما در مناطق روس��تایی کش��ور مقدار تقاضای گوشت، روغن 
و چربی و قند و ش��کر در مناطق یک، دو و س��ه بیشتر است و تقاضای 
غالت، لبنیات و میوه، س��بزی و حبوبات کمتر از مقدار تقاضای منطقه 
پن��ج اس��ت. یافته های این پژوهش نش��ان می دهد که س��هم هزینه یا 
تقاضای گروه کاالهای گوناگون موادغذایی در مناطق شهری و روستایی 
نه تنها به خصوصیات خانوار بلکه به موقعیت جغرافیایی محل س��کونت 
نیز بستگی دارد. به گفته پژوهشگران این تحقیق تفاوت های منطقه ای 
بیانگر فرهنگ تغذیه ای منطقه اس��ت که بر رفتار تغذیه ای خانوار تاثیر 
می گ��ذارد بنابراین اجرای هرگونه سیاس��ت که با ه��دف بهبود امنیت 
غذایی خانوار باشد، باید به صورت منطقه ای و براساس مقدار دسترسی 
به موادغذایی گوناگون باشد و همچنین خصوصیات خانوار مثل ترکیب 
سنی خانوار، سطح تحصیالت سرپرست خانوار، اندازه خانوار و جنسیت 

مدنظر قرار گیرد.
گفتنی اس��ت نتای��ج این مطالعه به صورت مقاله علمی، پژوهش��ی با 
عنوان »اثر خصوصیات خانوار بر تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری 
و روس��تایی ایران« توسط سمانه خلیلی ملک شاه، محمد قهرمان زاده و 
اس��ماعیل پیش بهار در فصل نامه تحقیقات اقتصاد کش��اورزی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد مرودشت منتشر شده است.

مهم ترین مواد غذایی در شهرها و روستاها کدامند؟

مقایسه الگوی غذایی خانواده های ایرانی
حملونقلهوایی

مسافران گرفتار پروازهای گران قیمت خارجی
باالخره پروازهای ایران به ترکیه راه افتاد؟

یکی از کسب وکارهایی که در ۷ ماه گذشته که کرونا به مرزهای ایران 
راه  یافته زیان بس��یار دیده و با چالش های جدی مواجه شده، صنعت 
هوایی و آژانس های هواپیمایی اس��ت؛ صنایعی که در ماه های گذشته 
با کاهش چشمگیر مس��افر روبه رو شده و زمینگیر شده اند. دراین بین 
همچنین هزاران مس��افری که از طری��ق آژانس های هواپیمایی بلیت 
خریداری کرده اند هم با ضرر و زیان بسیاری روبه رو شده اند؛ مسافرانی 
که به دلیل کنسل ش��دن پروازها و تورهای گردشگری و... میلیاردها 
تومان از پول های شان دست ش��رکت های هواپیمایی و آژانس ها باقی 
 مانده است و این شرکت های اعالم می کنند که منابعی برای بازپرداخت 
پول دریافتی در ماه های قبل ندارند و در حال ورشکس��تگی هس��تند. 
این مش��کالت در ماه های گذشته تا جایی ادامه دار شده است که حاال 
قوه قضاییه اعالم کرده به دنبال شکایت های متعدد مردم قصد دارد به 

 صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کند.  
خطوط هوایی خارجی و برخی خطوط هواپیمایی داخلی از اسفندماه 
سال گذشته تاکنون، پول مردم را گرفته اند ولی با وجود کنسل شدن 
پروازه��ا آنها را پس نمی دهند. نکته مهمی ک��ه دراین بین وجود دارد 
این است که تمامی شرکت های هواپیمایی خارجی به جز ایرالین قطر، 
پروازه��ای خود را ت��ا زمانی نامعلوم به ایران و از ایران به کش��ورهای 
دیگر لغو کرده اند و همین موضوع باعث ش��ده است با تقاضای بسیار 
باالیی برای خرید بلیت پرواز خارجی روبه رو باشیم؛ اتفاقی که به همراه 
افزایش قیمت دالر به گران شدن پروازهای خارجی منجر شده است تا 
جایی که پروازهای ۳ تا ۵ میلیون تومانی س��ال گذشته به ترکیه حاال 
به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان و در برخی از پیک های پرمسافر در 

روزهای هفته به بیش از ۶۰ میلیون تومان برسد.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، مهمترین موضوعی که در ش��رایط کنونی 
سازمان هواپیمایی کش��وری باید دنبال کند عالوه بر بازپرداخت پول 
مردم که در دست آژانس های هواپیمایی و شرکت های هواپیمایی باقی 
 مانده است پیگیری دیپلماتیک موضوع بازگشت ایرالین های خارجی به 
ایران و باز شدن مرزهای هوایی کشورها به روی پروازهای ایرالین های 
ایرانی همچون ماهان، ایران ایر و... اس��ت؛ اتفاقی که می تواند عالوه بر 
کاهش شدید قیمت پروازهای خارجی و پایان دادن به مونوپولی است 
که هواپیمایی قطر در حال حاضر در دس��ت گرفته و میلیاردها تومان 
س��ود کرده. دراین بین نکته قابل توجهی هم وجود دارد و آن کنس��ل 
کردن پروازهای شرکت های خارجی است؛ شرکت هایی مثل ترکیش 
ایرالین که تاکنون بیش از دو بار اعالم کرده پروازها برقرار خواهد شد 
و زمان پرواز هم مش��خص کرده و بلیت فروخته اس��ت ولی چند روز 
قبل از پرواز همه چیز را بدون بازپرداخت پول مردم کنسل کرده است.

آن چنان که توصیف ش��رایط کنونی متقاضیان پروازهای خارجی و 
وضعیت کنونی ایرالین ها نشان می دهد، به خوبی می توان متوجه شد 
که اولویت اصلی سازمان هواپیمایی باید بازگشایی پروازهای خارجی و 
حضور مجدد ایرالین های خارجی در آسمان ایران باشد؛ اتفاقی که تنها 
با دیپلماس��ی قوی سازمان هواپیمایی کشور رخ خواهد داد و می تواند 
سرگردانی کنونی مسافران ایرانی که قصد سفر به خارج از کشور دارند 
را پایان دهد و قیمت بلیت ها را هم به  شدت کاهش داده و منطقی کند.   
گفتنی اس��ت پس از ماه ها کشمکش و بدقولی ترک ها هنوز تکلیف 
پروازهای ایران به مقصد ترکیه مش��خص نیس��ت. این در حالی است 
که روز ش��نبه این هفته، تبلیغات زیادی از س��وی برخی ایرالین ها و 

آژانس های مسافرتی درباره برقراری مجدد این پروازها انجام شد.

کرونا همچنان مانع ازسرگیری پروازهاست
بازار نفت چشم به راه پروازهای بین المللی

مصرف س��وخت جت همچنان بیش��ترین بخش آس��یب دیده بازار 
جهانی نفت است زیرا مسافران در پی شیوع پاندمی و محدودیت های 

سفر، از سفرهای هوایی اجتناب می کنند.
به گزارش ایسنا، مشکالت خاص بازار جت، حاشیه سود سوخت های 
تقطی��ری مانند دیزل را به پایین ترین رک��ورد بیش از یک دهه اخیر 
رس��انده و تقاضای پاالیش��گاه ها برای نفت خام را کاهش داده اس��ت. 
بنابراین احیای پایدار حاشیه سود سوخت های تقطیری و قیمت نفت 
خام به ازسرگیری گسترده پروازهای مسافری بستگی خواهد داشت، 
اما احتمال ازسرگیری پروازهای مسافت دور با توجه به افزایش مجدد 
م��وارد ابتال به ویروس کرونا در بس��یاری از بخش های جهان، در حال 
حاضر نس��بت به چند ماه گذشته کمتر شده است. اوج گیری مصرف 
سوخت جت و حاشیه سود سوخت های تقطیری و قیمت نفت به یک یا 
سه مورد بستگی خواهد داشت که شامل عرضه سریع واکسن بیماری 
کووید- 1۹، روش های جایگزین کنترل بیماری و رفع محدودیت های 
س��فر هوایی با یا بدون واکسن هس��تند. قرنطینه و سایر کنترل های 
مقابله با ش��یوع بیماری عمدتا در سطح ملی و کمتر در سطح قاره ای 
اتخاذ شده اند و بیشتر از اینکه روی کاالهای تولیدشده اعمال شوند، به 
مسافرانی که احتمال آلودگی دارند متمرکز هستند. طبق اعالم سازمان 
هواپیمایی بین المللی )ایکائو(، در سطح جهانی بار هوایی براساس معیار 
تن-کیلومتر در ژوئن تنها 18درصد کاهش داش��ت و در مقابل، درآمد 
پروازهای مس��افری برمبنای کیلومتر 8۷درصد سقوط کرد. در بخش 
پروازهای مسافری، کشورهایی که بازار داخلی بزرگی دارند مانند آمریکا 
و چین شاهد بهبود قوی تر نسبت به کشورهایی مانند انگلیس بوده اند 
که پروازهای بین المللی بیشتر پروازهای شان را تشکیل می دهند. اکثر 
کارشناسان هواپیمایی برمبنای تجربه دوره های قبلی رکود، انتظار دارند 
سفرهای کاری نسبت به سفرهای تفریحی بهبود بسیار کندی در 1۲ 
تا ۲۴ ماه آینده داش��ته باشد. پیامدهای بلندمدت رکود باعث می شود 
مدیران ش��رکت ها به کنترل هزینه ها متمرکز شوند و حتی در صورت 
رفع محدودیت های کرونایی، به منظور صرفه جویی بیش��تر سفرهای 
کاری را کاهش دهند. طبق آمار ش��رکت BP، مصرف جهانی سوخت 
جت در س��ال ۲۰1۹ حدود 8میلیون بش��که در روز معادل 8درصد از 
مصرف جهانی نفت بود. سوخت یکی از بخش هایی برخوردار از سرعت 
رشد پرش��تاب در بازار نفت طی یک دهه گذشته بوده و رشد مصرف 
ساالنه آن در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰1۹ حدود ۲.۷ درصد بوده است. 
اگرچه سوخت جت بخش نسبتا کوچکی از کل بازار نفت است، اما بازار 
بزرگ تری در مقایس��ه با سوخت های دیگر دارد. سوخت جت در سال 
میالدی گذش��ته ۲۲درصد از مصرف جهانی سوخت های تقطیری که 
گروهی شامل دیزل، نفت کوره، گازوئیل و کروسن است را تشکیل داد 
و به حدود ۳۶ میلیون بشکه در روز رسید. رکود ناشی از پاندمی صنعت 

هواپیمایی مصرف سوخت جت را بیش از نیمی کاهش داده است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند با توجه به تحوالت اخیر 
و ش��رایط اقتصادی حاکم بر کش��ور، از شیب قیمت مسکن در ماه های 

پایانی سال کاسته می شود.
به گزارش مهر، در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان 
اقتصاد مسکن، پیش بینی بازاری آرام در نیمه نخست امسال برای بازار 
مس��کن را ب��ا این بهانه که بی��ش از این دیگر ام��کان افزایش قیمت ها 
وج��ود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاه��ش یافته، در گمانه های خود 
مطرح می کردند، بودند کارشناسانی که تالطم غیرقابل مهاری را در بازار 
مسکن ۶ ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایه گذاران می دیدند.

با این حال، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت ها در بازارهای ارز و سکه و 
خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هرچند که برخی 
پیش بین��ی بروز اصالح قیم��ت در بورس را هم کرده بودند، اما آنچه در 
عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تالطم در بازارهای 
خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ ولی نهایتاً بازار مسکن همواره به 
سود سفته بازان پیش رفت و حتی فراتر از پیش بینی ها، متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران از مت��ری 1۵ میلیون تومان در 
پایان اسفند ۹8 به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.

عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در ادامه سال
به هر روی، باز هم دعوای »آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹« 
میان کارشناس��ان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی »آرامش، رکود 
یا حتی کاهش قیمت ها« و »رش��د افسارگس��یخته یا نهایتاً متناسب با 

تورم عمومی« میان اقتصاددانان در جریان است.
هرچند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش 
گرفته ان��د و معتقدن��د باید هم��ه جوانب درون و برون بازار مس��کن از 
جمله مس��ائل بین المللی، انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا در آبان 
ماه، نرخ دالر، وضعیت بازار س��رمایه، قیمت انس جهانی طال، انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره 
جابه جایی مس��تأجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال 
مردم از وام های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در 
نظر گرفت؛ سپس با جمع بندی این متغیرها، به این نتیجه می رسند که 
احتماالً بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی 

که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
در ای��ن باره، نرگس رزبان، کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه پس از 

بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت 
که این بخش همچون روال تاریخی گذش��ته خود به یک دوره رکودی 
وارد می ش��ود، می گوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر 
روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخالف روال گذشته خود، یک 

دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معامالت را آغاز کند.
او مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مس��کن را به دو گروه 
اولیه و ثانویه تقس��یم بندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش 
قدرت خرید خانوار به واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی 
در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیالت خرید مسکن، رشد 
قابل توجه قیمت در ماه های گذش��ته، اجرای برنامه های تولید مس��کن 
در قالب طرح اقدام ملی مس��کن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش 
تحریم ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می تواند زمینه ثبات 

قیمت مسکن در ماه های آتی از سال جاری را رقم بزند.
ای��ن کارش��ناس اقتصاد مس��کن می گوید: ع��الوه بر این دس��ته از 
فاکتورهای اثرگذار بر بازار مس��کن، دسته دیگر عواملی در صورت بروز 

می توانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در نیمه دوم سال

ب��ه گفته وی، افزایش ن��رخ ارز و بروز نوس��انات ارزی جدید، کاهش 
عرضه مس��کن در مقایس��ه با نیاز، باالبودن نرخ تورم عمومی و افزایش 
هزینه ه��ای س��اخت و احتم��ال افزای��ش نقدینگی به  دلی��ل احتمال 
اس��تقراض دولت از بانک  مرکزی برای جبران کس��ری بودجه ناشی از 
کاه��ش درآمدهای نفتی و… از جمله عوامل مهمی اس��ت که احتمال 
افزای��ش مج��دد قیمت ملک در ماه های آتی از س��ال ج��اری را فراهم 

خواهد کرد.
این کارش��ناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه آهنگ تحوالت در بازار 
مس��کن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، ادامه 
می ده��د: ت��ا زمانی که نقدینگی تولیدش��ده نتواند جذب تولید ش��ود، 
فعالیت های س��وداگرانه در بازار مس��کن، ارز، خ��ودرو، طال و … ادامه 
یافت��ه و منجر ب��ه افزایش قیمت در ای��ن بازارها می ش��ود. با توجه به 
تحوالت اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به  نظر می رسد هرچه 
به ماه های انتهایی س��ال نزدیک ش��ویم از شیب افزایش قیمت در بازار 

مسکن کاسته شود.
همچنین احمدرضا س��رحدی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 

اتفاقاتی که در بازار مس��کن در نیمه نخس��ت امس��ال رخ داد، از اواخر 
س��ال گذش��ته قابل پیش بینی بود، می گوید: در نیمه دوم امسال وضع 

به مراتب بدتر است.
به اعتقاد وی، با توجه به ش��رایط عمومی اقتصاد کش��ور و همچنین 
چالش های بین المللی از یک س��و و نی��ز وضعیت بازارهای موازی مانند 
افزایش نرخ طال، ارز و خودرو از سوی دیگر، دیگر دلیلی ندارد که قیمت 

مسکن کاهش پیدا کند.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن می گوید: تفاوتی که بازار مس��کن در 
نیمه نخس��ت امس��ال با نیمه دوم آن دارد در این اس��ت که اگرچه در 
ماه های پایانی س��ال گذش��ته و نیمه نخست امسال، خریداران واقعی و 
مصرف کننده، قدرت خرید مس��کن نداش��تند و تنها سوداگران وارد آن 
می ش��دند، اما در نیمه دوم امسال، حتی س��وداگران نیز از بازار مسکن 
خارج و رکود س��نگینی بر آن حاکم می شود. چون بازار ارز و طال رونق 
بیش��تری در ۶ ماهه دوم ۹۹ دارد و س��وداگران به س��مت این بازارها 

کشیده می شوند.
وی یادآور می شود: س��رمایه های مردم که مسکن را به عنوان کاالی 
مصرفی تلقی می کنند، در حدی نیس��ت که بتوانند ملک موردنظر خود 
را خری��داری کنن��د؛ درنتیجه رک��ود این بازار در ماه های پایانی س��ال 

جاری، افزایش می یابد.
کاهش ساخت و ساز و واحدهای نوساز در سال های آتی

س��رحدی می گوید: ما ب��ا تورم باالتر در بخش مس��کن در نیمه دوم 
امس��ال و همچنین رکود در ساخت و س��از هم مواجه می شویم؛ چون 
آنهایی که س��اخته شده، به دلیل قدرت پایین خرید مردم، روی دست 
سازندگان می ماند و از سودی دیگر، سازنده به دلیل نداشتن نقدینگی، 
امکان ش��روع فرآیند جدید ساخت و س��از را نخواهد داشت. این اتفاق 
می توان��د به عنوان مقدمه ای برای بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا در 

سال های آتی تبدیل شود.
ب��ه گفت��ه وی، با توجه ب��ه اینکه فصل جابه جایی مس��تأجران به هر 
شکلی بود، به اتمام رسیده، ولی رونق بازار خرید و فروش در نیمه دوم 
امس��ال به شدت کاهش می یابد ضمن اینکه هیچ نشانه اقتصادی مبنی 
بر کاهش قیمت ها در بازار مس��کن دیده نمی ش��ود، بنابراین در ۶ ماهه 
دوم امس��ال شاهد رکود تورمی بس��یار سنگین تر از سال های ۹۳ تا ۹۶ 

در بازار مسکن خواهیم بود.

آیا رکود تورمی در کمین بازار مسکن است؟

پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

دوشنبه
31 شهریور 1399
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از دالر 27 هزار تومانی تا سکه 13 میلیونی
قیمت ارز و سکه دوباره باال رفت

فرصت امروز: بازار س��که و ط��ال با وجود آنک��ه در ابتدای هفته 
شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها بود، اما روز یکشنبه دوباره روندی 
افزایشی به خود گرفت و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به کانال 
1۳ میلیون تومان بازگشت. بازار ارز نیز مجددا سیر صعودی به خود 
گرفت و قیمت دالر برای سومین بار در 1۰ روز گذشته به کانال ۲۷ 

هزار تومان صعود کرد.
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با افزای��ش قیمت ۵۰۰ هزار 
تومانی به بهای 1۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله ش��د. س��که 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ارزش 
1۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه 
به بهای ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت ۳ میلیون 
و ۹۰۰ ه��زار توم��ان و هر قطعه س��که یک گرمی نی��ز به ارزش ۲ 

میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد.
ع��الوه بر این در بازار طال نیز بهای یک گرم طالی خام 18 عیار 
با افزایش ۴۰ هزار تومانی به ارزش یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان 
فروخته شد و هر مثقال طال نیز ارزش ۵ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان 
را ثبت کرد که نشان دهنده افزایش قیمت حدود 1۷۰ هزار تومانی 
است. قیمت انس جهانی طال نیز به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی 
در روز یکش��نبه ب��دون تغییر به همان نرخ یک ه��زار و ۹۵1 دالر 

قیمت گذاری شد.
ب��ازار ارز نیز در این روز مجددا س��یر صعودی ب��ه خود گرفت و 
قیمت دالر برای س��ومین بار طی 1۰ روز گذشته به کانال ۲۷ هزار 
توم��ان صعود ک��رد. قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی ۷۰۰ تومان 
گران تر از روز ش��نبه خرید و فروش ش��د و با نرخ ۲۷ هزار و 1۰۰ 
تومان خریداری و با قیمت ۲۷ هزار و ۵۲۰ تومان به فروش رسید. 
این در حالی اس��ت ک��ه در ابتدای روز تابل��وی صرافی های بانکی 
قیم��ت خرید و فروش دالر را ۴۵۰ تومان کمتر از نرخ کنونی ثبت 
کرده بودند، اما به تدریج و به دنباله س��یر صعودی معامالت امروز 
ب��ازار، صرافی ها نیز قیمت خود را اص��الح کردند. همچنین تابلوی 
صرافی های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز شاهد افزایش ۴۰۰ 
تومان��ی قیمت  بود. در این صرافی ها به��ای ۳1 هزار و ۹۰۰ تومان 

برای خرید یورو و ۳۲ هزار تومان برای فروش این ارز ثبت شد.

چرا قیمت دالر در بازار ارز گران می شود؟
از تحریم نفتی تا ریزش ریال

وضعیت اقتصادی کش��ور در ش��رایطی با ش��یوع کرونا دشوارتر 
ش��د که اکن��ون کمتر از 11م��اه از ادامه کار دول��ت روحانی باقی 
مانده اس��ت. ریزش ارزش ریال در برابر ارزهای جهان از یک س��و 
و افزایش انتظارات تورمی از س��وی دیگر فش��ار شدیدی را متوجه 
قیمت ها کرده است. دارندگان سرمایه های بزرگ و کوچک مترصد 
کوچک تری��ن فضایی برای تبدیل پول به کاال هس��تند، ارز، س��که، 
خ��ودرو، مس��کن و هر آنچ��ه در این میان بتواند پ��ول را از تورم و 

کاهش ارزش مصون بدارد، بازار گرمی را داراست.
نوسان قیمت ها در بازار ارز اما این روزها بیش از پیش نمود دارد. 
ورود ارز به کانال ۲۷ هزار تومان حاال شرایطی دشوار را پیش روی 
اقتصاد قرار داده اس��ت. رفت و برگشت مداوم قیمت ها این سوال را 
در افکار عمومی ایجاد کرده اس��ت که آیا قیمت ها روندی افزایشی 

را طی می کند یا خیر؟
در این باره، احمد حاتمی یزد معتقد اس��ت فش��ارهای تحریمی 
بر ایران بی س��ابقه بوده و اتفاقا این فشار بی سابقه با مقاومت جدی 

ایران همراه بوده است.
ای��ن تحلیلگر ب��ازار پولی، در رابطه با دلی��ل افزایش اخیر قیمت 
ارز در ایران به خبرآنالین، گفت: واقعیت این اس��ت که هیچ اتفاق 
جدیدی رخ نداده است و افزایش اخیر قیمت ارزهای معتبر وابسته 
به مش��کالتی است که از گذشته به وجود آمده است. به این ترتیب 
که ارز هم مانند هر کاالیی قیمتش توسط مکانیسم عرضه و تقاضا 
تعیین می ش��ود. در حال حاض��ر صادرات نفتی م��ا تقریبا به صفر 
رس��یده و از س��وی دیگر آقایان صادرکننده ه��م از وارد کردن ارز 

حاصل از صادرات خود کوتاهی می کنند.
ب��ه گفته وی، تحری��م نفتی، عدم ورود بخش��ی از درآمد حاصل 
از صادرات غیرنفتی به کش��ور و همچنین تش��دید فش��ار تحریم و 
بح��ران نقل و انتقال پول در کنار تبعات ش��یوع کرونا این وضعیت 
را ایجاد کرده اس��ت. او تصریح کرد: صادرکنندگان تا جایی که من 
می دانم نزدیک به نیمی از درآمد خود را وارد کشور نکردند و اقدام 
به س��رمایه گذاری در خارج از کشور کردند. البته بعید می دانم آنها 
دانش ورود به بورس یا حوزه تولید را داش��ته باش��ند و احتماال در 
بخش مس��تغالت و مس��کن اقدام به خرید کردن��د. درواقع آنها در 
حالی س��رمایه اندوزی می کنند که کش��ور به درآمدهای ارزی آنها 

نیاز وافر دارد.
حاتمی یزد گفت: اینها در کنار بلوکه شدن بخشی از اموال ایران 
در خارج از کش��ور و دیوار ضخیمی که آمریکا با تحریم خود کشید 
و عمال راه نقل و انتقاالت پولی به کش��ور را بست، زمینه ساز اصلی 
کاهش تدریجی ارزش پول ملی کش��ور اس��ت. این همان واقعیتی 
اس��ت که نزدیک به دو س��ال اس��ت خودش را بر کشور ما تحمیل 

کرده است.
او ادام��ه داد: این تحریم های اخی��ر در تمام چهار دهه اخیر ویژه 
و س��خت ترین بوده است. تاکنون البته کشور با تمام توان در مقابل 
زورگویی های آمریکا مقاومت کرده اس��ت. این وضعیت تا چند سال 
آین��ده هم عملی خواهد بود ولی نمی توان آن را تا ابد ادامه داد. به 
همین دلیل نهایتا باید به فکر حل مش��کل بود. به همین دلیل من 
فکر می کنم تا زمانی که این ش��رایط ادامه دارد عمال از ارزش پول 

ملی ما کاسته خواهد شد.
این مقام اس��بق بانکی گف��ت: در حال حاضر کمبود منابع، عامل 
اصلی افزایش قیمت دالر اس��ت و مادام��ی  که امکان صادرات نفت 
ایران وجود نداش��ته نباش��د و نقل و انتقال پول با دشواری صورت 
گیرد، ادامه خواهد یافت. اصال صورت خوش��ی ندارد که هر کش��ور 
ضعیف��ی به خ��ود اج��ازه می دهد منابع کش��ور م��ا را بلوکه کند. 
این از نظر سیاس��ی هم چه��ره خوبی برای ما ندارد و بهتر اس��ت 
سیاست مداران راهکاری برای گذر موفق از این وضعیت آماده کند.

بانکنامه

فرص��ت ام��روز: رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به خبرهای ناش��ی 
از گش��ایش ارزی گفت در ح��وزه بین المللی رایزنی ه��ای ما در بعضی 
کشورها در آس��تانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت 
و فرآورده های آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته 

که هر سه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت.
عبدالناص��ر همتی در جلس��ه دوره ای خود با مدی��ران عامل بانک ها 
ضم��ن تقدیر از عملکرد ش��بکه بانکی در مقوله ه��ای کنترل نقدینگی، 
بازار بین بانکی، پرداخت تسهیالت مبارزه با کرونا، قرض الحسنه ازدواج 
جوانان و خصوصا بخش های پیشران و صنایع کوچک و متوسط، بر لزوم 
ت��داوم انس��جام و حمیت در همه ارکان اقتصادی کش��ور برای مواجهه 

موفقیت آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد.  
او س��پس به وضعیت ن��رخ ارز در روزهای اخیر اش��اره کرد و گفت: 
آمری��کا تمام تالش خ��ود را در این روزها به خرج داده اس��ت و نهایت 
جنگ روانی و فش��ار آنها، همین ش��رایطی اس��ت که این روزها شاهد 

هستیم.
بانک ها منابع ارزی را در دسترس نیازها قرار دهند

همتی به اخبار ناشی از گشایش های ارزی اشاره کرد و گفت: در حوزه 
بین المللی رایزنی های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از 
طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده های آن بهتر و روند بازگشت 
ارز صادرکنندگان س��رعت گرفته که هر سه این عوامل تاثیرات مثبتی 
خواهند داش��ت؛ بر همین مبنا از بانک ها هم می خواهیم به انتقال و در 

دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار ادامه داد: آنچه نظام بانکی در ش��رایط 
مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحس��ین برانگیز بود که توانستند در 
همان ابتدای ش��یوع کرونا ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار 
خانواره��ای یارانه بگیر قرار دهند و همین امر قدردانی رئیس جمهوری 

را به دنبال داشت.
همتی ضمن برحذر داش��تن بانک ها از رشد بی محابای ترازنامه  افزود: 
بانک ها باید به گونه ای عمل کنند که رش��د ترازنامه ش��ان را متناسب با 
وضعیت ترازنامه و ریس��ک بانک تنظیم کنن��د و به بانک مرکزی برای 

کنترل نقدینگی کمک  کنند.
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره ب��ه عملکرد بانک ه��ا درخصوص 
تس��هیالت تکلیفی خرید تضمینی گن��دم گفت: بانک ها تاکنون 8 هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت کرده اند که تا رس��یدن به 

نقطه هدف و پایان این تکلیف، راه زیادی باقی نمانده است.
به گفته وی، ش��بکه بانک��ی در یک ماه و نیم اخیر برای تس��هیالت 
کرونایی واحدهای کس��ب و کار اقدامات خوبی انجام داده اند و ۴ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کرده اند و الزم است در مقوله 
تس��هیالت ودیعه مس��کن نیز آن بخش از کار که به عهده شبکه بانکی 
است از جمله روند بررسی پرونده ها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت 
این س��رفصل تسهیالت را منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا با 

سرعت بیشتری به پیش ببرند.
همتی همچنین بر لزوم توجه بیش��تر ش��بکه بانک��ی به طرح گواهی 
اعتبار مولد )گام( تاکید کرد و افزود: این طرح از جمله طرح هایی است 
که متناسب با شعار سال و »جهش تولید« می تواند از واحدهای تولیدی 
کوچک و متوس��ط حمایت های جدی کند و بر همین اس��اس ضرورت 

دارد بانک ها بیش از گذشته به آن بپردازند.
رئی��س کل بانک مرکزی در پایان از فراهم کردن ش��رایط پیوس��تن 
بانک ه��ای خصوص��ی به طرح گام خبر داد و گفت: ش��رایط پیوس��تن 

بانک های خصوصی به طرح گام را به زودی فراهم می کنیم.
در این جلس��ه مدیران بانک ها نیز با طرح مس��ائل و مش��کالت خود، 

پیشنهادهایی برای پیشبرد امور بانکی ارائه کردند.
خیز بانک مرکزی برای انسداد گلوگاه رانت ارزی

خبرهای خوش همتی از گشایش های ارزی در حالی است که از رفتار 
بانک مرکزی در ماه های اخیر این طور اس��تنباط می ش��ود که در حال 
انسداد گلوگاه رانت ارزی و حرکت گام به گام برای مقابله با رانت ارزی 
ایجادش��ده در بازار ارز با کاهش فاصله قیمت بین ارز نمایی و بازار آزاد 
اس��ت. رویکردی که هرچند دیر، اما به نظر می رس��د سرانجام در حال 
رخ دادن اس��ت. با این حال دولت در تامین کاالی بازار همچنان از ارز 

۴۲۰۰ تومانی استفاده می کند تا کاالهای ارزان به دست مردم برسد.
به گزارش ایرنا، پس از انقالب اس��المی دو بار تجربه تک نرخی کردن 
ارز در کش��ورمان رخ داده؛ یک بار در دولت سازندگی که دیری نپایید 
و در عرض کمتر از یک س��ال با شکست روبه رو شد و دیگری در دولت 
اصالحات که تجربه موفقی بود. در تجربه دوم مرحوم محسن نوربخش 
رئیس کل بانک مرکزی و طهماس��ب مظاهری وزیر اقتصاد بودند. علت 
موفقیت را نیز باید در اعتماد دولت به دو ش��خص یادش��ده و مطالعه و 

برنامه ریزی  پیش از اجرای این سیاست جست وجو کرد.
این سیاس��ت که در س��ال 1۳81 اجرایی ش��د تا 8 س��ال پس از آن 
تداوم یافت و دولت بعد نیز از مواهب آن بهره مند شد تا اینکه در سال 
1۳۹۰ و با تش��دید تحریم ها علیه کشورمان دولت وقت باز هم سیاست 
ارز چندنرخی را در پیش گرفت که با کم و زیاد شدن هایی در هر دوره 

تاکنون ادامه یافته است.
در دول��ت کنونی نیز اعالم نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دالر و تثبیت آن 

تاکنون در فروردین سال 1۳۹۷ و به دنبال افزایش نرخ دالر در زمستان 
1۳۹۶ رخ داد. در ای��ن مدت واردکنندگان گروه های مختلف کاالیی از 
سوی بانک مرکزی نسبت به دریافت ارز با این نرخ اقدام کردند. هرچه 
به پیش آمدیم تعداد اقالمی که واردات آنها مشمول دریافت ارز با نرخ 
دولتی می ش��د، کاهش یافت و اق��الم غیرضروری به  تدریج از گروه های 
مش��مول خارج ش��د. حتی به  تازگی زمزمه هایی از ح��ذف دارو نیز به 

گوش می رسد.
ب��ا این همه، سیاس��ت تخصی��ص ارز دولتی، از ابت��دای اجرا تاکنون 
منتقدانی جدی داش��ته اس��ت. بحث گروه هایی که ارز با نرخ ترجیحی 
دریافت می کنند، بیشتر نش��ان دادن واردات برای دریافت ارز بیشتر و 
همچنی��ن واردات کاال با ارز ترجیحی و فروش به قیمت ارز با نرخ آزاد 
برخی از مسائلی است که در این مدت کارایی این سیاست را زیر سؤال 
برده اس��ت. در این مدت سیاست گذار پولی سعی کرد با جدی تر کردن 
نظ��ارت تا حد ممکن مانع بروز چنین کژکارکردی هایی ش��ود، اما بروز 
تخل��ف و توزیع ران��ت در جایی که اختالف قیمتی وج��ود دارد، امری 

گریزناپذیر است.
حرکت بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز

شواهد نش��ان می دهد سیاس��ت گذار پولی در حال حرکت به سمت 
تک نرخی کردن ارز اس��ت. کاهش گروه ه��ای دریافت کننده ارز دولتی 
یکی از این ش��واهد اس��ت. همچنی��ن بانک مرک��زی در ماه های اخیر 
کاه��ش فاصل��ه بین ارز نمای��ی و بازار آزاد را از یک س��و و کاهش نرخ 
بین صرافی های بانکی و صرافی های تضامنی را از سوی دیگر پی گرفته 

اس��ت؛ سیاس��تی که موفقیت آمی��ز بودنش را از افزای��ش عرضه ارز در 
س��امانه نیما می توان متوجه ش��د. همچنین مجوز فروش ارز از س��وی 
پتروش��یمی ها، شرکت های بزرگ معدنی و فوالدی برای عرضه ارز خود 
به صرافی های غیربانکی در سامانه نیما با نرخ رقابتی افزایش عرضه ارز 
از س��وی این بنگاه ها را در پی داش��ته است. هرچند که درخصوص ارز 
موردنیاز کاالهای اساسی، دولت تاکید دارد، با وجود همه محدودیت ها 
و افزای��ش نرخ ارز در ب��ازار آزاد و نیمایی، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای 

آنکه کاالهای ارزان به دست مردم برسد، حذف نخواهد کرد.
در رابطه با توفیق اجرای سیاست  تک نرخی کردن ارز در سال 1۳81 
می توان دالیلی را برش��مرد از جمله سیاس��ت پول��ی انقباضی و کاهش 
تورم، انضباط مالی دولت و کاهش کس��ری بودجه، فقدان کس��ری تراز 
پرداخت ها، انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن. این در حالی است 
که در س��ال 1۳۷۲ سیاس��ت یادش��ده به علت مهیانبودن شرایطی از 
جمله کافی بودن منابع ارزی و همچنین در پیش گرفتن سیاست پولی 

انبساطی با شکست روبه رو شد.
هرچند برداش��ت کل��ی از کاهش اختالف بین ن��رخ ارز نیمایی و ارز 
آزاد و در عین حال حذف تدریجی گروه های مختلف کاالیی از فهرست 
دریافت کنندگان ارز دولتی، نمی توان برداش��تی غیر از حرکت تدریجی 
به س��وی تک نرخی کردن ارز داش��ت، اما حتی اگر شرایط برای اجرای 
این سیاس��ت در برهه کنونی فراهم نباشد، باز هم این سیاست ها نتایج 
مثبتی از جمله کاهش توزیع رانت و همچنین افزایش عرضه ارز در بازار 

آزاد دارد که می تواند نرخ را در این بازار کاهش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی از گشایش ارزی و بهبود صادرات نفت خبر داد

وعده گشایش ارزی همتی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک فعال بازار سرمایه توصیه کرد
جای سیگنال فروش ها سراغ مشاوران معتبر بریم

بورس تهران در چند هفته اخیر دوره پُر افت و خیزی ر ا پشت سر 
گذاشته است و در حالی که برخی سهامداران سودهای خوبی به دست 
آورده اند، اما گروهی از س��هامداران تازه کار هم متضرر شده اند. به نظر 
می رسد دلیل متضرر شدن اغلب سهامداران تازه وارد، بیش از هر عامل 
دیگر، عدم آشنایی با روند حرفه ای انتخاب سهام جهت سرمایه گذاری 

و ناآگاهی از چگونگی فعالیت در این بازار بوده است.
در این راستا، یک مشاور سرمایه گذاری ضمن اشاره به تالطم بورس 
در هفته های گذش��ته تاکید کرد که سهامداران تازه وارد بهتر است از 
شرکت های قانونی، دارای مجوز و معتبر برای نحوه حضور در این بازار 

مشاوره دریافت کنند تا متضرر نشوند.
سعیده امیراحمدی می گوید: سرمایه گذاران باید ضمن تالش برای 
افزایش اطالعات خود، از کمک ش��رکت های معتبر و قانونی مش��اوره 
سرمایه گذاری، برای فعالیت در بازار سرمایه استفاده کنند و نباید بدون 

آگاهی از نحوه عملکرد بازار، دست به خریدهای پُرریسک بزنند.
این مشاور س��رمایه گذاری ادامه می دهد: ممکن است افرادی بدون 
آگاهی و با خرید س��هم، س��ود قابل توجهی از بورس به دست آورند. 
در برخی مقاطع زمانی همچون اواخر س��ال 1۳۹۶ تا نیمه اول س��ال 
1۳۹۷، اغلب س��هم ها بازده خوبی داشتند در این برهه بیشتر سهم ها 
از ارزندگی برخوردار و جریان نقدینگی تزریق شده به بازار سبب رونق 
منطقی و درست بازار شده بود. بسیاری از افراد هم در این مقطع زمانی 
سهام خریدند و به سودهای خوبی هم رسیدند. اگرچه وضعیت بازار در 
مهرماه سال 1۳۹۷ خوب نبود، اما شرایط بازار پس از یک دوره اصالح، 
ماه های پایانی سال 1۳۹۷ و ماه های آغازین سال 1۳۹8 دوباره مثبت 

شد و حتی تا اردیبهشت ماه امسال بازار پررونقی را شاهد بودیم.
به اعتقاد او، واقعیت این اس��ت که سود افراد در این بازه های زمانی 
به خاطر خرید خوب س��هام نبود، بلکه می توان آن را ناشی از شرایط 
کلی رو به رشد بازار دانست. این سوددهی به این معنا نیست که همه 
س��هم ها ارزنده هستند؛ بلکه به این معنا است که شرایط مثبت بازار، 
خواه ناخواه موجب س��وددهی اغلب سهم ها می شود، فارغ از اینکه آن 

سهم ارزنده باشد یا نباشد.
این فعال بازار س��رمایه می گوید: در این وضعیت، سهامداران ناآگاه 
ممکن است دچار اشتباه شوند. موفقیت حاصل از سوددهی سهام در 
بازارهای پررونق، ممکن اس��ت افراد را دچار این اش��تباه کند که این 
موفقیت ناش��ی از تصمیم گیری درست آنها برای خرید برخی سهم ها 
اس��ت، اما همین افراد در زمان افت ش��اخص بورس و بروز التهاب در 
بازار، تصور می کنند که دولت یا عوامل بیرونی باعث شکست آنها شده 
است. کمتر می بینیم که افراد به رفتار خود فکر کنند و از خود بپرسند 
که در کدام سرمایه گذاری اشتباه کرده اند که این شکست حاصل شده 
است. واقعیت آن است اگر بخواهیم هر کار حرفه ای را انجام بدهیم باید 

برای آن آموزش ببینیم، هزینه کنیم و وقت بگذاریم.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص کل بورس دومین روز هفته را هم با افت بیش 
از ۴۷ هزار واحدی به پایان رس��اند. ش��اخص بورس روز شنبه هم بیش 
از ۴ هزار واحد افت کرده بود. بر این اس��اس، ش��اخص کل بازار س��هام 
برای دومین بار در هفته جاری در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
عقب نش��ینی کرد و با کاهش ۴۷ هزار و ۲۵1 واحدی به یک میلیون و 
۶۵۲ هزار واحد رس��ید. در این روز ش��اخص کل هم وزن نیز ۵ هزار و 
۶18 واحد افت کرد و به ۴۲۲ هزار و 8۰ واحد رس��ید. به نظر می رسد 
افزای��ش تنش های لفظی درباره بازگش��ت تحریم های س��ازمان ملل و 
احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در برجام به ادعای آمریکا، از عوامل 
روانی اثرگذار بر بازار س��هام در این هفته بوده اس��ت. در معامالت روز 
یکشنبه بیش از ۶ میلیارد و ۷۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۹۰ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه فرآورده های 
نفتی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.

مهمترین نمادهای روز یکشنبه بورس تهران
نماده��ای پاالیش نف��ت بندرعباس )ش��بندر( ب��ا 8۲۳ واحد، گروه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۴۷1 واحد، پتروشیمی 
خارک )ش��خارک( با ۳1۷ واحد، فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش 
)افق( با 1۷۰ واحد، توس��عه و عمران امید )امید( با 1۰۳ واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری اس��تان خراس��ان جنوبی )وس��خراج( با 81 واحد، قند 
نیش��ابور )قنیشا( با ۳۳ واحد، سیمان خوزس��تان )سخوز( با ۲۹ واحد، 
معدنی دماوند )کدما( با ۲۲ واحد صنایع شیمیایی سینا )شسینا( با ۲۲ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس در روز یکشنبه داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با ۴هزار و 
۳۳1 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۴هزار و ۲۳۲ 
واح��د، ملی صنای��ع مس ایران )فملی( با ۴هزار و ۲۰۳ واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲ هزار و ۵۷ 
واح��د، بانک ملت )وبملت( با ی��ک هزار و ۶۵۰ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با یک هزار و ۵81 واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و ۴1۵ واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با یک هزار و ۲۴۶ 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۲۰۲ واحد، فوالد خوزس��تان 
)فخوز( با یک ه��زار و 118 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و 1۰۶ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک 
ه��زار و ۹۷ واح��د، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و ۵۴ واحد و توس��عه 
مع��ادن و فلزات )ومع��ادن( هم با یک هزار و ۵۰ واح��د تاثیر منفی بر 

شاخص داشتند.
همچنین نمادهای بانک مل��ت، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، ایران خودرو، بانک صادرات ایران، گس��ترش س��رمایه گذاری 
ای��ران خ��ودرو و صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس ازجمل��ه نمادهای 
پربینن��ده بورس بودند. گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 8۳۲ میلیون 
و 8۵۶ ه��زار برگه س��هم به ارزش ۲8 ه��زار و ۵۵۰ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز ۳۰۳ واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 1۷ 
ه��زار و 81۶ واحد ثابت مان��د. در این بازار یک میلیارد ۴۹۷ هزار برگه 

سهم به ارزش ۳۶ هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بانک دی )دی(، شرکت آهن و فوالد 

ارف��ع )ارفع(، فرابورس ایران )فرابورس(، پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر(، 
شهرس��ازی و خانه سازی باغمیش��ه )ثباغ( با تاثیر مثبت بر شاخص این 

بازار همراه بودند.
همچنین نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
فوالد هرمز جنوب )هرمز(، گروه توس��عه مال��ی مهر آیندگان )ومهان(، 

تولی��د نیروی برق دماوند )دماوند(، مدیریت ان��رژی تابان هور )وهور(، 
موسسه اعتباری ملل )وملل(، پاالیش نفت الوان )َشاوان(، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.  

اثرپذیری بازار سهام از تنش های لفظی تحریم
همانطور که اش��اره ش��د، افزایش تنش های لفظی درباره بازگش��ت 
تحریم های ش��ورای امنیت موس��وم به مکانیسم ماش��ه در برجام، تاثیر 
خود را بر بازار س��هام گذاش��ت. هرچند که جامع��ه جهانی و همینطور 
همه اعضای برجام با ادعای آمریکا مخالفت کردند و بازگش��ت تحریم ها 
و اجرای مکانیس��م ماش��ه را غیرممکن دانس��تند، اما شاخص بورس با 
تاثیرپذیری از این فضا بیش از ۵۰ هزار واحد در دو روز شنبه و یکشنبه 

کاهش یافت.
در همین حال،  یک کارشناس بازار سرمایه با توصیه به سهامداران از 
آنها خواس��ت که دست از نوسانگیری بردارند و گفت: در وضعیت فعلی 

شرکت ها به لحاظ ارزندگی، ارزنده هستند و سرمایه گذاران اگر دست از 
نوسان گیری بکشند بازار وضعیت بهتری را پیدا می کند.

مجی��د محمدعلیزاده آرانی با بیان اینکه روند معامالت بورس در روز 
ش��نبه با نوس��ان و کش و قوس های فراوانی مواجه ب��ود، به ایرنا گفت: 
خریداران و فروشندگان در این روز با حالتی از سردرگمی همراه بودند 
که این موضوع باعث ش��د معامالت در شرایط چندان متعادلی نباشد تا 
سهامداران بتوانند دس��ت به تصمیم گیری های معقول و منطقی بزنند، 
چنانکه همه تصمیم گیری های انجام ش��ده در بازار شنبه هیجانی بود و 
سهامداران براس��اس گمانی زنی های مدنظر خود اقدام به تصمیم گیری 

در این بازار کردند.
به اعتقاد او، وجود بحث دس��ت به ماشه بودن برنامه آمریکا که برای 
س��ازمان ملل فرستاده شد باعث شد تا س��هامداران احتیاط الزم برای 
س��رمایه گذاری در این ب��ازار را انجام دهند. از ط��رف دیگر تا حدودی 
س��هامی که در صندوق ETF دارا دوم قرار دارند با نوس��ان و افت خیز 
شدیدی روبه رو بود و بازگشایی این نمادها در پایان معامالت روز شنبه 
س��هامداران را مردد و با شک و تردید همراه کرد که شاهد تاثیر آن در 

بازار و افت شاخص بورس بودیم.
علی��زاده آرانی ادامه داد: س��هامداران برای بهب��ود وضعیت بازار باید 
اجازه دهند تا بازار از تب و تاب خود بیفتد و با آرامش همراه شود زیرا 
اظهارنظرهای نامعقول و غیرکارشناسی، بازار را بیشتر به سمت التهاب 
می کشاند و با نوس��انات شدیدی همراه می کند. بازار به لحاظ ارزندگی 
حباب ندارد و اگر هم وجود داش��ته باش��د در حد تع��داد محدودی از 

شرکت ها است که انگشت شمار هستند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه روند معامالت ب��ورس در هفته جاری 
را پیش بین��ی کرد و گفت: پیش بینی می ش��ود ب��ازار در هفته جاری و 
اوایل هفته آینده به س��مت صعودی بازگردد و روند مثبت خود را آغاز 
کند. در وضعیت فعلی ش��رکت ها به لحاظ ارزندگی، ارزنده هس��تند و 
س��رمایه گذاران اگر دست از نوسان گیری بکش��ند بازار وضعیت بهتری 

را پیدا می کند.
او با اش��اره به اینکه متاس��فانه تا چند وقت گذشته حقیقی ها نوسان 
می گرفتند و حقوقی ها تماش��ا می کردند اما اکنون بالعکس شده است، 
گفت: اگر نوس��ان گیری کمتر شود و سهامداران اجازه دهند بازار نفسی 
را بکش��د، به نظر می رسد روند مثبتی را در بازار پیش رو داشته باشیم 
و س��رمایه گذاران بتوانند س��رمایه خود را به بهترین بازده برسانند و از 
آن استفاده کنند. به طور طبیعی زمانی که مبلغ کالنی وارد بازار شود، 
بازار با تقاضای زیاد روبه رو می ش��ود که این موضوع می تواند خود یک 
اهرم یا پتانس��یلی برای بورس باشد تا شرکت و سهامی که قابلیت رشد 

دارند با رشد همراه شوند.

شاخص بورس با اثرپذیری از تنش های لفظی تحریم بیش از 50 هزار واحد در 2 روز ابتدای هفته افت کرد

دومین منفی هفته بورس
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50درصد واحدهای صنفی متضرر از کرونا 
تسهیالت دریافت کرده اند

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت کردس��تان گفت ۲ هزار 
و ۵۰۰ نف��ر از اصن��اف و بازاریان اس��تان متضرر ش��ده از ویروس 
کرون��ا به مبلغ ۳۰ میلی��ارد تومان برای دریافت تس��هیالت بانکی 
ثب��ت ن��ام کردند. محمد دره وزمی در جلس��ه کارگروه تس��هیل و 
رف��ع موان��ع تولید ویژه اصناف و بازاریان ک��ه در محل اتاق اصناف 
مرکز کردس��تان با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار کردستان و جمعی دیگر از 
مسئوالن اجرایی استان، اظهار کرد: دستفروشی پدیده ای اجتماعی 
اس��ت و یک شبه ایجاد نش��ده که بتوان با یک دستور و مصوبه در 
یک روز آن را حل و س��اماندهی کرد. وی با بیان اینکه دستفروشی 
خاص اس��تان ما نیست و این مس��ئله ناشی از پدیده بیکاری و فقر 
اس��ت، افزود: در برخی از خیابان های س��نندج هم که محل تجمع 
دستفروشان شده تعدادی از مغازه داران در این خصوص نقش دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: حدود 
8۵ هزار واحد صنفی در استان داریم که از این تعداد ۳۰ هزار واحد 
در س��نندج اس��ت. دره وزمی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اصناف و 
بازاریان اس��تان به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای دریافت تسهیالت 
بانکی ثبت نام کردند که تاکنون به ۵۰ درصد معرفی ش��دگان مبلغ 

1۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: 1۵1 واحدهای صنفی تولیدی در اس��تان 
ب��رای دریافت ۲۵ میلیارد تومان تس��هیالت از محل تبصره 18 به 
بانک ه��ا معرفی ش��دند که تاکن��ون 1۴ واحد ۲ میلی��ارد تومان را 
دریافت کردند. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت کردس��تان 
تاکی��د ک��رد: در پنج ماه منتهی به مرداد امس��ال بیش از ۴۵ هزار 
مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی در استان انجام شد که در نتیجه 
آن ی��ک هزار و ۵1۰ پرونده با یک هزار و ۷۵۳ تخلف به ارزش ۶۳ 
میلیارد ریال تش��کیل شده است. دره وزمی ذکر کرد: در این مدت 
یک هزار و 1۴۹ مورد گش��ت مش��ترک هم برگزار شده که موجب 

تشکیل ۲۵۶ پرونده تخلف شده است.
وی عن��وان ک��رد: ۴ ه��زار و ۶1۶ مورد گ��زارش مردمی هم در 
ای��ن مدت ارائه ش��ده که از این تعداد ۲ ه��زار و ۳۰8 مورد از این 
گزارش ها که در حدود ۵۰درصد از این گزارش  ها قابل پیگیری بوده 

و در این رابطه ۵1۰ مورد پرونده تشکیل شده است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت کردس��تان با اش��اره به 
پتانسیل فرش دستباف در استان و ظرفیت  های موجود این صنعت 
در کردستان از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی خواست، 
پیگیری  های ویژه ای برای افزایش سهمیه بیمه های فرشبافان برای 

ایجاد انگیزه  این قشر زحمتکش صورت پذیرد.

تولید کره ایرانی کفاف بازار را می دهد
س��خنگوی انجمن صنای��ع فرآورده های لبنی گف��ت ذخایر کره 
وارداتی تا پایان ش��هریور به اتمام می رس��د، ام��ا تولید داخلی کره 

به قدری گسترش یافته که کفاف نیاز بازار های داخل را می دهد.
محمدرض��ا بنی طبا در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
اش��اره به اخبار منتش��ره درخصوص کمبود ک��ره اظهار کرد: چند 
روز گذش��ته اخب��اری در رابطه ب��ا کمبود و س��همیه بندی کره در 
رسانه های مختلف منتشر شد و فضای بازار را دچار التهاب کرد، اما 

این موضوع کامال نادرست است.
او افزود: دولت در اواخر سال ۹۷ اقدام به واردات ۴۵ هزار تن کره 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که این میزان از واردات در انبار های کشور 

ذخیره شد تا روزانه به میزان مصرف به بازار عرضه شود.
به گفته س��خنگوی انجمن صنای��ع فرآورده های لبنی، این حجم 
از کره ظرف ۳ ماه یعنی تا خردادماه س��ال ۹8 به کش��ور وارد و در 

انبار ها ذخیره شد.
بنی طبا ادامه داد: ذخیره کره وارداتی هم اکنون رو به اتمام است 
و تا پایان ش��هریور امسال به پایان می رس��د و شایعات منتشرشده 
درخصوص کمبود کره هم به همین دلیل در فضای رس��انه و بازار 

منتشر شده است.
کمبود کره در کشور احساس نمی شود

او تصری��ح ک��رد: از زمانی ک��ه نگرانی درخص��وص اتمام ذخیره 
کره در کش��ور ایجاد ش��د، تصمیم به گسترش تولید کره در کشور 
گرفته ش��د، که در همین راس��تا تولید داخلی به قدری گس��ترش 
پی��دا کرد که در ح��ال حاضر تولیدکنن��دگان داخلی این محصول 
می توانند تمام نیاز داخل را برآورده کنند. سخنگوی انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی مطرح کرد: در ش��رایط فعلی اگر بخواهیم کره را 
ب��ا ارز آزاد یا نیمایی وارد کنیم، ح��دود ۳۵ درصد گران تر از تولید 
داخل تمام می ش��ود. بنی طبا با اشاره به هزینه های تولید در داخل 
افزود: فعال تولید کره در داخل ارزان تر از واردات آن تمام می شود و 
هم اکنون نیز روند تولید در جریان است و سهم بازار از کره وارداتی 
روز به روز کمتر می ش��ود. او ادام��ه داد: با توجه به این موضوع که 
بیش از ۶۰ درصد از هزینه تولید کره را چربی تشکیل می دهد، در 
صورتی که قیمت این ماده اولیه افزایش پیدا نکند و عرضه کره در 
بازار دچار اختالل و دالل بازی نش��ود، شاهد افزایش قیمت کره در 
کش��ور نخواهیم بود. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در 
پایان تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار در جلسه ای نرخ 8 هزار تومان 

را برای کره 1۰۰ گرم تولید داخل مصوب کرده است.

آیا زمان پرواز  هواپیماها تغییر می کند؟
با توجه به تغییر س��اعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ دیشب، کلیه 

پرواز ها براساس همان زمان ثبت شده در بلیت انجام می شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران اعالم کرد: با توجه به اینکه س��اعت رس��می کشور در 
ساعت ۲۴ یکشنبه )۳۰ ش��هریور( یک ساعت به عقب برمی گردد، 
مس��افران توجه کنند که کلیه پرواز ها براس��اس زمان ثبت شده در 
بلی��ت انجام خواهد ش��د. فرودگاه مهرآباد نیز اعالم کرده اس��ت با 
توجه به بازگش��ت یک ساعته ساعت رس��می کشور در ساعت ۲۴ 
امشب به عقب، همه پرواز های این فرودگاه بر اساس ساعت رسمی 
انجام خواهد شد؛ لذا مسافران براساس ساعت مذکور در بلیت ها به 

فرودگاه مراجعه کنند.

اخبـــار

س��خنگوی انجم��ن تولیدکنندگان ل��وازم خانگی قیمت س��بد لوازم 
خانگی در طرح ویژه تخصیص س��بد لوازم خانگی به اقش��ار آسیب پذیر 
را ۹ میلی��ون و ۷۰۰ هزار توان عنوان ک��رد و درباره طرح توزیع کارت 
اعتب��اری خرید کاالی ایرانی که در س��ال های اخی��ر مطرح بود، گفت: 
شرایطی برای تخصیص کارت اعتباری خرید لوازم خانگی در نظر گرفته 
ش��ده بود که بس��یاری از شهروندان قادر به اس��تفاده از آن نبودند، اما 
ارائه تس��هیالت ارزان قیمت از س��وی دولت در شرایط کنونی و افزایش 
قیمت ها، دو سر برد خواهد بود، چراکه هم مردم از آن استفاده می کنند 
و هم چرخ کارخانه ها می چرخد. به گزارش ایس��نا، سال ۹۴ در راستای 
مقابله با رکود در صنعت لوازم خانگی  ۴۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در 
نظر گرفته و قرار ش��د کارت های اعتباری با سقف 1۰ میلیون تومان و 
بس��ته به حقوق افراد با نرخ س��ود 1۲درصد و در اقس��اط ۲۴ ماهه در 
مرحله اول به کارمندان دولت، بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران ارائه 
ش��ود و این افراد بتوانند از میان لیس��تی ک��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از کاالها و تولیدکنن��دگان داخلی ارائه کرده بود، خرید خود را 
انجام دهند، اما تغییرات چندباره شرایط و رقم تسهیالت و بدقولی های 
چند باره بانک مرکزی در اجرای این طرح س��بب شد تا تولیدکنندگان 
اجرای این طرح را عمال منتفی بدانند و دیگر امیدی به تاثیر این طرح 

بر بازار لوازم خانگی کشور نداشته باشند. 
البته در س��ال ۹۵ توزی��ع کارت اعتباری خرید کاال آغاز ش��ده و در 
برخی فروشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است و در سال ۹۶ قرار شد 

طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی با رفع نقایص طرح قبلی توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی ش��ود، اما در 
نهای��ت به مرحل��ه اجرا درنیامد و برای س��ال 1۳۹۷ هم هیچ برنامه ای 
جهت اجرای آن اعالم نش��د و انجم��ن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز 

اعالم کرد که سال ۹۷ نیز اجرایی نخواهد شد.
محمدرضا غزنوی در گفت وگو با ایس��نا، تصریح کرد: از بودجه تعیین 
شده تنها ۵۰ میلیارد تومان هزینه شد، چراکه شرایطی برای تخصیص 
کارت اعتباری خرید لوازم خانگی در نظر گرفته شده بود که بسیاری از 

شهروندان قادر به استفاده از آن نبودند.  
وی افزود:  تغییر شرایط تخصیص وام و کوچک بودن جامعه مخاطبان، 
سود نسبتا باال یعنی 1۲ درصد و بازپرداخت کوتاه مدت، یعنی ۲۴ ماهه 
از جمل��ه ایرادات این طرح بود. برای مثال یکی از مخاطبان، س��ازمان 
ثبت احوال بود که کال هزار پرس��نل در کل کش��ور دارد بنابراین بهتر 
ب��ود که کل کارمن��دان دولت و کارگران مخاطب ط��رح در نظر گرفته 

می شدند، اقساط بازپرداخت ۳۶ ماهه و بهره ۹درصد تعیین می شد.
غزن��وی با بیان اینکه طرح یادش��ده با تدبیر برنامه ریزی نش��ده بود، 
تصری��ح ک��رد: در نهایت هم مش��کل به گ��ردن تولیدکنن��ده افتاد که 
محصول خوب نداش��ته و کس��ی متقاضی خرید نشده است و تولید هم 
بدنام نش��د. س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به 
اینک��ه آیا همچنان ام��کان ادامه این طرح و اس��تفاده از مابقی بودجه 
وجود دارد، تصریح کرد: این امکان وجود ندارد و به ما هم گفته ش��ده 

که آن بودجه در جای دیگری هزینه ش��ده است، اما توجه به این نکته 
ضروری اس��ت تا زمانی که اقدامات مش��ابهی انجام نشود بازار از رکود 
خارج نمی ش��ود و شهروندان هم نمی توانند در بازار لوازم خانگی با این 

قیمت ها خرید کنند.
با توافق شرکت ها و بانک ها نوع دیگری از کارت اعتباری در 

دسترس شهروندان هست
به گفت��ه وی در حال حاضر هماهنگی هایی بین ش��رکت ها و برخی 
بانک ه��ا صورت گرفته ک��ه برای خرید لوازم خانگی به ش��هروندان وام 
دهن��د، اما وامی که دولت قرار بود به م��ردم بدهد وام ارزان قیمت بود. 
اس��تقبال از این وام ها تقریباً خوب بوده، اما ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
از س��وی دولت در شرایط کنونی و افزایش قیمت ها، دو سر برد خواهد 
ب��ود، چراکه هم مردم از آن اس��تفاده می کنند و هم چ��رخ کارخانه ها 

می چرخد.
سبد لوازم خانگی به قیمت 9.7 میلیون تومان در اختیار اقشار 

آسیب پذیر قرار می گیرد
اخیرا وزارت صمت طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی شامل پنج 
قل��م اصلی، یعنی یخچال و یخچال فریزر، لباسش��ویی، تلویزیون، اجاق 
گاز و جاروبرقی به اقش��ار آس��یب پذیر را طراحی کرد و قرار ش��د این 
محصوالت بدون واس��طه و با قیمت اقتصادی در اختیار زوج های جوان 
و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، 

سازمان بهزیستی و زوج های جوان بازنشستگان لشگری قرار  گیرد.

چرا کارت اعتباری برای خرید لوازم خانگی جواب نداد؟

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی از افزایش قیمت مرغ خبر داد 
و گفت امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده 1۲ هزار و ۶۰۰ تومان و 

مرغ گرم 1۹ هزار تومان است.
حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: امروز متوس��ط ن��رخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
1۲ ه��زار و ۵۰۰ ت��ا 1۲ ه��زار و ۶۰۰ تومان و مرغ آم��اده به طبخ در 

خرده فروشی ها 18 هزار و ۷۰۰ تا 1۹ هزار تومان است.
ب��ه گفته وی، نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده نس��بت ب��ه اواخر هفته 

گذشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان و مرغ گرم 8۰۰ تومان رشد داشته است.
اس��داله نژاد درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی 

عرضه و تقاضا پیش بینی می ش��ود ک��ه قیمت مرغ طی روز های آتی در 
دامن��ه 18 هزار و ۷۰۰ تا 1۹ هزار تومان باقی بماند، اما تصور بنده آن 
است که در آینده ای نه چندان دور با بحران مرغ در کشور روبه رو شویم.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه 
وضعیت بازار نهاده های دامی کماکان بحرانی است، بیان کرد: علی رغم 
وعده های مس��ئوالن طی روز های اخیر تغیی��ری در وضعیت نهاده های 
دامی ایجاد نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه تمام شده 
تولی��د هر کیلو مرغ زنده با احتس��اب نهاده های دولتی 1۳ هزار و ۶۰۰ 
توم��ان و مرغ گرم 1۹ هزار تومان اس��ت، اما در ش��رایط فعلی که تنها 
۴۰درصد نهاده ها با نرخ مصوب تامین می شود هزینه تمام شده هر کیلو 
مرغ زنده به بیش از 1۶ هزار تومان و مرغ گرم ۲۳ هزار تومان می رسد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه 
یاران��ه تولید نباید از جیب مرغدار پرداخت ش��ود، بی��ان کرد: با وجود 
قیمت باالی نهاده های دامی انتظار می رود که ستاد تنظیم بازار مطابق 
ب��ا واقعیت نرخ مصوب را اعالم کن��د، در غیر این صورت پایداری تولید 

محقق نخواهد شد.
اس��داله نژاد در پایان با اشاره به اینکه هزینه تمام شده تولید با قیمت 
مرغ همخوانی ندارد، تصریح کرد: طی روز های اخیر مس��ئوالن س��تاد 
تنظی��م بازار با افزایش قیمت مصوب تخم م��رغ موافقت کردند و حال 
امیدواریم در کنار تس��ریع تأمین نهاده ها، نرخ مصوب مرغ افزایش یابد 
چراک��ه قیمت فعلی این کاال ب��ه هیچ عنوان م��ورد رضایت مرغداران 

نیست.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عش��ایری دامداران متحرک گفت با توجه 
ب��ه افزایش هزینه های تولید، عرض��ه دام کمتر از ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان 

صرفه اقتصادی ندارد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، فضل خرم در نشس��تی خبری 
با اش��اره به مش��کالت تامین نهاده های دامی و اختصاص ارز به واردات 
اظهار کرد: در شرایط فعلی قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده تا ۴۲ 
هزار تومان افزایش یافته اس��ت، اما اگر دامداران نتوانند دام خود را به 

قیمت فروش برسانند با مشکالت جدی رو به رو خواهیم شد.
او اف��زود: برای واردات ۹ هزار تن جو حدود ۶ ماه اس��ت که در صف 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هس��تیم، اما هیچ ارزی به ما اختصاص داده 
نش��ده اس��ت، در حالی که در این بین واس��طه هایی هستند که اذعان 

می کنند مبلغی را به ما بپردازید تا ارز شما به سرعت اختصاص یابد.
فضل خرم ادامه داد: در ابتدا برای تخصیص ارز واردات این ۹ هزار تن 

جو از ما 1۶ سکه بهار آزادی خواستند و هم اکنون پیشنهادی داده شده 
که برمبنای اختصاص هر ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبلغی به واسطه داده شود.

این مقام مس��ئول افزود: در شرایط فعلی دولت مقرر کرده که از این 
بعد به جای جو به دامداران کنسانتره و خوراک دام تحویل شود که این 
امر موجب صرفه جویی و مصرف خوراک و افزایش عملکرد خواهد شد.

او درباره قیمت دام عش��ایر بیان کرد: ب��ا توجه به افزایش هزینه های 
تولید، اگر هر کیلو دام عش��ایر کمتر از ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به فروش 
برس��د، تولید به صرفه نیست، اما هم اکنون در مناطقی که دسترسی به 
دام عش��ایر سخت اس��ت هر کیلوگرم دام زنده بیشتر از ۳۵ تا ۳8 هزار 

تومان خریداری نمی شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک با اشاره به تاثیر 
تداوم افزایش هزینه های تولید بر عرضه دام بیان کرد: با استمرار شرایط 
فعلی، عش��ایر و دامداران دیگ��ر اقدام به تولید نخواهن��د کرد و بعد از 

فروش محصول خود برای س��ال آینده اقدامی نخواهند کرد که این امر 
در نهایت مش��کالت اجتماعی در بحث مهاجرت و بیکاری ایجاد خواهد 
ک��رد. به گفته خرم، اگر دولت به دنب��ال جلوگیری از افزایش قیمت ها 
اس��ت و می خواه��د محصوالت پروتئینی به قیمت مناس��ب به دس��ت 
مصرف کنندگان برسد باید نهاده های تولید را با قیمت مشخص شده به 
دست دامداران برساند و از آنها گوشت و دام را با قیمت مدنظر بخواهد.

کنترل قاچاق علت اصلی ارزانی گوشت قرمز
این مقام مس��ئول درب��اره آخری��ن وضعیت قاچ��اق دام گفت: بنده 
اعتقادی به قاچاق دام زنده ندارم، اما باید متذکر شوم که اطالعات من 

در این خصوص دقیق نیست.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک در پایان با اشاره 
به اینکه ذات حرکت عش��ایر در مرزها اس��ت، ص��دور پالک دام و عدم 

قاچاق را یکی از دالیل ارزانی گوشت مطرح کرد.

قیمت مرغ وارد کانال 19 هزار تومان شد

عرضه دام کمتر از 42 هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد
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چرا متخلفان برای ترخیص وسیله نقلیه اقدام 
نمی کنند؟

این روز ها پارکینگ های پلیس مملو از موتورسیکلت هایی شده که طی چند 
سال گذشته توقیف شده اند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
باش��گاه خبرنگاران جوان، هر راننده وسیله نقلیه  از اعمال قانون شدن وسیله 
خود رضایت ندارد، اما به واس��طه تخلفاتی که انجام می دهد جریمه و اعمال 

قانون می شود.
در س��طح ش��هر تهران روزانه تعداد زیادی موتورس��یکلت تردد می کنند و 
بس��یاری از این موتورس��یکلت ها نیز تخلفات زیادی را انجام می دهند که اگر 
بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره کنیم، می توانیم به تردد در پیاده راه ها و عبور 
از خیابان های یکطرفه و... اشاره داشته باشیم. برخی از تخلفات رانندگان وسایل 
نقلیه باعث ناراحتی عابران پیاده ش��ده، چراکه به عنوان مثال مسیر پیاده راه 
تنها برای تردد عابران پیاده طراحی ش��ده و موتورسیکلت س��واران نباید از آن 
عبور کنند. البته این تخلفات از چشم پلیس دور نمی ماند و پلیس راهور هم با 
توجه به وظیفه ذاتی خود همه روزه با تخلفات برخورد می کند و این برخورد به 
۲ صورت جریمه و توقیف است. بسیاری از تخلفاتی که رانندگان وسایل نقلیه 
انجام می دهند، تنها ب��ه جریمه کفایت نمی کند و نیاز به توقیف دارند که در 
بحث توقیف موتورسیکلت ها مشاهده شده با خودرو های به اصطالح کفی آنها 
را به پارکینگ منتقل می کنند. بعد از آنکه وسایل نقلیه توقیف می شوند، برای 
ترخیص شان نیاز به اقداماتی مانند پرداخت جریمه و ... است که البته این روز ها 

شاهد هستیم در بحث ترخیص موتورسیکلت ها ظاهرا مشکالتی وجود دارد.
در روز های گذشته به یکی از پارکینگ هایی که وسایل نقلیه توقیفی در آن 
وجود دارند سری زدیم تا ببینیم چه تعداد موتورسیکلت در این پارکینگ وجود 
دارد. دریای موتورس��یکلت در انتهای این پارکینگ قابل مشاهده بود و با یک 
حساب و کتاب ساده مشخص است بیش از 1۶ هزار موتورسیکلت توقیفی تنها 
در این پارکینگ وجود دارد و سال ها از توقیف آنها گذشته، اما صاحبان آنها پی 
این موضوع و ترخیص آنها را نمی گیرند. به گفته برخی مسئوالن مربوطه، علت 
اینکه در سال های گذشته بسیاری از افراد به سراغ موتورسیکلت های توقیفی 
خود نمی رفتند، جریمه های باال، هزینه پارکینگ و ... بود که به گفته صاحبان 
آنها ترخیص موتورسیکلت شان صرف ندارد و موتورسیکلت دیگری خریداری 
می کردند. چراکه به عنوان مثال قیمت آن موتورسیکلت در سال های گذشته 
بی��ن 8۰۰ تا یک میلیون تومان بوده و زمانی که جریمه آن بیش��تر از قیمت 
موتور باش��د، فرد دنبال آن نمی آید، اما این روز ها قیمت این موتورسیکلت ها 
افزای��ش زیادی داش��ته و دیگر نمی توان گفت ترخیص آن ص��رف ندارد. این 
موتورس��یکلت های توقیفی تنها چند سال داخل پارکینگ نگهداری می شوند 
و به گفته برخی مس��ئوالن پس از گذش��ت چند سال به دستگاه هایی واگذار 
می شوند و گاهی اوقات هم مزایده گذاشته می شوند. دغدغه صاحب پارکینگ 
هم در این رابطه زیاد است و به گفته صاحبان پارکینگ ها تجمع این همه موتور 
برای شان دست و پا گیر شده است. سردار سرتیپ دوم محمدحسین حمیدی، 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: در داخل پارکینگ ها 
بیش از ۷۰ هزار موتورسیکلت وجود دارد که به دالیل مختلفی از جمله تردد 
در خط ویژه، تردد در پیاده راه ها و انجام حرکات مخاطره آمیز توقیف ش��ده و 
به پارکینگ ها هدایت شده اند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
افزود: مدت ها است که این موتورسیکلت ها در پارکینگ ها هستند و مالکان شان 

به دلیل هزینه باالیی که ترخیص آنها دارد مراجعه نمی کنند.

ساماندهی بازار خودرو با واقعی سازی قیمت 
کارخانه

سیر صعودی قیمت ها و نقش آفرینی قابل توجه دارندگان تقاضای غیرمصرفی 
در ب��ازار خودرو همچنان ادامه دارد و این بازار پرتالطم حاال به عرصه ای برای 
آزمون و خطاهای تازه دولت تبدیل ش��ده اس��ت. قیمت خودرو در نیمه اول 
امس��ال به قدری افزایش داش��ته و تا جایی پیش رفته که در روزهای پایانی 
تابس��تان، بسیاری از ش��هروندان و آنهایی که با فراز و فرود بازار آشنا هستند، 
مردم را از خرید خودرو در این بلبشوی قیمتی، برحذر می دارند تا بدین ترتیب 
کمپین »خودرو نخرید« را بار دیگر احیا کنند، شاید انگیزه های داللی فروکش 
کند و قیمت ها متعادل ش��ود. در این روزها از بازار خودرو خبر می رس��د که 
پرای��د 1۳1  و 1۳۲ ب��ه ترتیب به قیمت ۹۷میلیون توم��ان  و 1۰۰ میلیون 
تومان معامله می ش��وند و پراید 111 که خط تولیدش متوقف شده هم حدود 
11۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.  در همین حال، پژو ۴۰۵ بنزینی 
جی ال ایکس 181میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۲۴۷میلیون تومان، سمند 
ال ایکس 1۷۳میلیون تومان، رانا 1۹۲میلیون تومان، تیبا 11۹میلیون و تیبا ۲ 
هم 1۳۵میلیون تومان معامله می شود و افزایش شکاف بین قیمت خودرو در 
کارخانه تا کف بازار به بیش��ترین میزان در این ماه ها رسیده است. درخصوص 
چرایی افسارگسیختگی قیمت ها در بازار خودرو دالیل متعددی مطرح است. 
افزایش شدید نرخ ارز، عدم تولید برخی خودروها و افزایش قیمت این خودروها 
به موازات باال رفتن تورم عمومی در کش��ور،  به نصف رس��یدن میزان تولید 
خودروس��ازان در مقایسه با سال ۹۶ و انباش��ت بیش از پیش تقاضای عمدتاً 
سوداگرانه، زمینه سرگیجه شدید بازار را فراهم آورده است تا سودهای یکشبه و 
بی دردسری را روانه جیب دالالن کند و آنها که تقاضای مصرفی و واقعی برای 
خودرو دارند هر روز بیش از گذش��ته امکان خرید نداشته باشند و یا گزینه ای 
جز مراجعه به بازار آزاد و تن دادن به قیمت های باب میل دالالن و سوداگران 
پیش روی خود نمی بینند. در همین حال قیمت گذاری نادرس��ت، دستوری و 
غیرواقعی خودرو از س��وی ش��ورای رقابت هم مزید بر علت شده تا انگیزه ای 
شود برای کاهش تیراژ تولید خودروسازان، افزایش فشار تقاضا بر بازار، آسیب 
دیدن صنعت پیشروی خودروسازی و بر هم خوردن بازار. در این شرایط دولت 
و شورای رقابت بر آن هستند تا با مکانیزم قرعه کشی و پیش فروش 1۵۲هزار 
دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال، بازار را متعادل کنند، تقاضاهای سوداگری 
را به حداقل برسانند و شانس خرید مردم از کارخانه را باالتر ببرند؛ چرا که گفته 
می شود حدود ۹۰درصد از تقاضای بازار را دارندگان سرمایه های سرگردانی که 
به دنبال حفظ ارزش دارایی خود و سرمایه گذاری در حوزه خودرو هستند، به 
خود اختصاص داده اند. در روزهای اخیر دولت با حذف ش��رط نداشتن پالک 
فع��ال خانوار و دریافت 1۰ درصد قیمت رس��می در زمان ثبت نام، س��عی در 
واقعی س��ازی تقاضا و کاهش جوالن دالالنی دارد که مایلند در این وانفس��ای 
اقتصادی ش��انس خود را در پیش فروش  امتحان کنند. برای متعادل س��ازی 
عرضه و تقاضای بازار خودرو، شفافیت در قیمت ها، کوتاه شدن دست دالالن از 
معامالت و قیمت گذاری های کاذب، برخی از جمله نمایندگان مجلس پیشنهاد 
بورس��ی شدن خودرو را مطرح می کنند تا با کش��ف قیمت در درازمدت، هم 
مصرف کننده واقعی منتفع ش��ود و هم خودروس��از از منابع حاصل از مالیات 
اخذش��ده از بورس، برای افزایش تولید و عرض��ه که خود به کاهش قیمت ها 
می انجامد، استفاده کنند، حال آن که ظاهراً شورای رقابت با این طرح مخالفت 
کرده است. گفتنی  است، در روزهای اخیر پیشنهاد انجمن خودروسازان مبنی 

بر فروش خودرو به نرخ ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار هم مطرح شده است.

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت اجرای طرح های 
فروش در س��ال جاری با اتکا به ظرفیت و توان خودروسازان و متعاقب 
آن درخواس��ت وزارت صمت مبنی ب��ر افزایش 1.۵ برابری میزان تولید 

در دستور کار قرار گرفته است.
امیر جعفرپور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
جرائم تاخیر در ایفای تعهدات و سود مشارکت در طرح های فروشی که 
از س��وی خودروسازان طی س��ال ۹8 و ۹۹ اجرایی شده، اظهار داشت: 
در طرح های فروش س��ال ۹8، جریمه دیرکرد بابت معوقات براس��اس 
قراردادهای منعقده میان خودروسازان و خریداران مقرر گردیده است.

وی طرح های فروش فوق العاده خودروس��ازان در سال ۹۹ را مشمول 
پرداخت جریمه ندانس��ت و گفت: در این طرح ها میزان سود مشارکت 
صفر در نظر گرفته ش��ده و خودروهای مورد تعهد نیز می بایست ظرف 

مدت سه ماه در اختیار مشتری قرار بگیرند.
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت ضمن اش��اره به مهلت 
تحویل ۳ تا 1۲ ماه برای خودروهای پیش فروش شده در سال ۹۹، بیان 
کرد: سود مشارکت برای این خودروها، رقم اندکی است و قیمت نهایی 
محصول نیز براس��اس روز تحویل محاس��به خواهد ش��د که طبیعتا در 
صورت تاخیر در ایفای تعهد از س��وی خودروسازان، مطابق با آیین نامه 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، پرداخت جریمه صورت 

می گیرد.
جعفرپور ادامه داد: تمامی پرداخت ها در طرح های فروش مش��ارکتی 
نیز در س��ال جاری با مهلت تحویل 1۲ تا ۲۴ ماهه، می بایست براساس 
جداول ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو باشد که میزان 
جرائم به طور تقریبی معادل س��ود بانکی سپرده های کوتاه مدت خواهد 

بود.
به گفته وی طی 8 ماه اخیر، ایفای تعهدات معوق نسبت به طرح های 
فروش در اولویت اول خودروسازان قرار گرفته به نحوی که خوشبختانه 
معوقات در حال حاضر در مقایس��ه با سال گذشته از یک عدد ۶ رقمی 

به ۵ رقم رسیده است.
مع��اون دفتر خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صمت در ادامه درخصوص 
وضعیت ایفای برخی از تعهدات خودروس��ازان که با توقف تولید مواجه 
ش��ده اند، گفت: امیدواریم میان متقاضیان این خودروها با خودروسازان 
یک مصالح��ه  دو جانبه ای صورت بگیرد تا تحوی��ل این معوقات نیز به 
سرانجام برس��د زیرا ممکن اس��ت تولید و تحویل آن خودروها همانند 

گذشته میسر نباشد.
جعفرپ��ور یکی از دالیل بروز تعهدات معوقه را عدم مراجعه خریداران 
و اصرار آنها به دریافت همان خودروی ثبت نامی دانس��ت و درخصوص 
چگونگی تحویل این معوقات اذعان داش��ت: خودروس��ازان پیشنهاداتی 
مبنی بر جایگزینی خودروهای ثبت نامی با یک یا چند خودروی معادل 
دیگر را مطرح نموده اند که پیگیری به منظور تحویل این تعهدات ادامه 

دارد.
وی درخصوص دالیل طراحی و اجرای طرح های فروش خودروسازان 
در س��ال جاری علی رغم وج��ود معوقات گفت: طراح��ی این طرح ها با 
اتکا به ظرفیت و توان خودروس��ازان و درخواس��ت وزارت صمت مبنی 
بر افزایش 1.۵ برابری میزان تولید در مقایس��ه با س��ال گذشته صورت 

گرفت.
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با بیان اینکه ۵۰ درصد 
تولید مازاد نس��بت به سال گذشته به تحویل تعهدات معوقه اختصاص 

یافته است، تصریح کرد: واگذاری حدود ۴۰۰ هزار خودرو به متقاضیان 
در قالب طرح های جدید پیش بینی شده است.

جعفرپور درخصوص وعده خودروسازان مبنی بر اتمام تعهدات معوق 
تا پایان ش��هریورماه س��ال جاری در صورتی که براس��اس آمار موجود، 
1۰8 هزار تعهد معوقه تا این لحظه برعهده خودروس��ازان است، تاکید 
ک��رد: این میزان تعهد معوقه متعلق به آمار مردادماه اس��ت در صورتی 
که در ش��هریورماه تعداد معوقات ۵ رقمی شده و به کمتر از 1۰۰ هزار 

دستگاه رسیده است.
وی ضمن اش��اره به اقدامات و تالش های خودروسازان مبنی بر اتمام 
تعهدات تا پایان ش��هریور و حداکثر تا اواس��ط مهرماه درخصوص سایر 
دالیل بروز معوقات بیان کرد: عدم ش��ماره گذاری برخی از دستگاه ها از 
سوی پلیس یکی دیگر از دالیل معوقات است، بنابراین توقف در برخی 
بخش ها از جمله تحویل تعهدات به فعالیت س��ایر دس��تگاه ها، خارج از 
حوزه خودروس��ازی ها که مبتنی بر یک زمان بندی خاص است مرتبط 

می گردد.
مع��اون دفتر خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اش��اره به بازدید 
وی از ش��رکت ایران خودرو طی روزهای گذش��ته تصریح کرد: براساس 
مش��اهدات بنده، حتی فضای مازاد این خودروسازی نیز مملو از خودرو 
است که واگذاری آنها به مشتریان بعضا به دلیل برخی از مسائل خارج 

از حوزه کنترل خودروسازان معطل مانده است.
جعفرپ��ور تاکید کرد: به زعم بنده، قابلیت تولید و تحویل تعهدات به 
مشتریان در این خودروسازی ها وجود دارد چنانکه موجودی خودرو در 
این کارخانه ها بیانگر این امر اس��ت، هرچند ممکن اس��ت با یک تا دو 

هفته تاخیر صورت پذیرد که نیازمند صبر و حوصله متقاضیان است.

توانایی خودروسازان در تحویل معوقات به رغم اجرای طرح های فروش

س��یدمحمد میرعابدینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد 
بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به تایرهای سنگین از طریق واردات تامین 
می ش��ود و به همین دلیل دولت با تخصی��ص ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی و 
تعرفه ۵ درصدی امکان واردات تایرهای س��نگین به کش��ور را افزایش 
داده است. اما در مورد تایر سواری عکس این قضیه صادق است و حدود 
۷۰ درصد از الستیک های سواری در داخل تولید شده و ۳۵ درصد آن 
از طریق واردات انجام می ش��ود. متاسفانه با توجه به تصمیمات دولت و 
براب��ری قیمت ارز نیمای��ی و آزاد و تعرفه ۴۰ درصدی که برای واردات 
الس��تیک های س��واری در نظر گرفته ش��ده واردات تایرهای سواری به 

شدت کاهش یافته است.
وی ع��دم تقارن میان عرضه و تقاضا را یک��ی از چالش های بازار تایر 
دانست و گفت: هنگامی که قیمت مصوب برای تایر در نظر می گیریم اما 

الس��تیک با دو برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسد نشان دهنده 
عدم تقارن عرضه و تقاضا در بازار تایر است.

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان تایر درباره کیفی��ت تایرهای وارداتی در 
مقایس��ه با تایرهای داخلی تش��ریح کرد: تایره��ای وارداتی باید دارای 
اس��تانداردهای SWR، EMARK اروپا و DOT آمریکا باش��ند، اما 
تایرهای تولید داخل هیچ کدام از این استانداردها را نداشته و تنها دارای 
اس��تانداردهای داخلی هس��تند. لذا حداقل ادعایی که می توان در مورد 
کیفیت تایرهای وارداتی داشت پاس کردن استانداردهای جهانی است. 
ضمن اینکه در این مورد موضوع تایر خارجی و ایرانی مطرح نیست بلکه 
ه��ر تایر داخلی یا خارجی که بتواند اس��تانداردهای بین المللی را پاس 

کند از کیفیت خوبی برخوردار است.
وی با اش��اره ب��ه جایگاه صنعت تایر کش��ور در جه��ان تصریح کرد: 

متاسفانه صنعت تایر کشور ما علی رغم اینکه دارای قدمت زیادی است 
اما از جایگاه خوبی در جهان برخوردار نیس��ت. در حال حاضر کشور ما 
صادرکننده تایر نیست اما زمانی که صادرات نیز وجود داشت میزان آن 

به اندازه ۵ درصد از تولیدات داخل نبود.
دبی��ر انجمن واردکنندگان تایر در پایان خاطرنش��ان ک��رد: با تولید 
الس��تیک مطابق با اس��تانداردهای الزم در داخل کشور می توان تایر با 
کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار داده و میزان صادرات را نیز افزایش 
دهیم، اما مادامی که تایرهای داخلی قادر به پاس کردن استانداردهای 
جهانی نباشند محکوم به ساخت یک دیوار حاشیه ای مانند ایجاد تعرفه 
۴۰ درصدی هستیم تا مصرف کننده را مجاب به خرید تایر داخلی کنیم 
زیرا در صورت خرید تایر خارجی باید دو سه برابر آن هزینه کرده که در 

این شرایط اقتصادی برای مصرف کننده مقدور نیست.

یک کارش��ناس صنعت بیمه بیان کرد افزایش قیمت خودرو همواره 
تهدیدی برای صنعت بیمه اس��ت بنابراین، بازار مالی همواره باید ثبات 

داشته باشد تا بتوان در آن بازار مدیریت و بازاریابی کرد.
ب��ه گ��زارش اقتصادآنالین به نق��ل از چابک آنالی��ن، »کاظم طالیی 
پاش��یری«، گفت: افزایش قیمت خودروها در این روزها به شدت زیاد و 
بی منطق است و تاثیر این افزایش قیمت بر روی صنعت بیمه باید از دو 
منظر بررسی شود یکی از منظر فروش یا درآمدی که برای بیمه گر دارد 

و منظر دوم خسارت است.
وی با اش��اره به افزایش درآمد حق بیمه متناس��ب با افزایش قیمت 
خ��ودرو، افزود: ب��ا توجه به تغییرات روزانه قیمت خودرو، ش��رکت های 

بیمه گر دائما باید به مش��تریان خود برای دریافت الحاقیه پیامک ارسال 
کنند یا به روش های مختلف اطالع رس��انی انجام ش��ود که تمامی این 

موارد هزینه های بسیاری را برای بیمه گر ایجاد می کند.
این کارش��ناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد که برخی از بیمه گذاران 
رون��د اصالح قیمت ه��ا را قب��ول ندارند و بس��یاری هم اص��ال متوجه 
نمی ش��وند، بیمه گذار موظف اس��ت که با افزای��ش قیمت خودرو حتما 
الحاقی��ه بگی��رد در غیر این صورت زمانی که با خس��ارتی مواجه ش��د 
مش��مول ماده 1۰ می ش��ود که همه این مس��ائل منجر به بی اعتمادی 

بیمه گذاران به صنعت بیمه می شود.
طالیی پاش��یری ادامه داد: دستمزد تعمیرات و قیمت قطعات خودرو 

افزایش قیمت زیادی داش��ته که تمامی اینها معضالت جدیدی را برای 
بیمه گر و بیمه گذار به خصوص در زمینه خودروهای گران قیمت که افت 

قیمت هم مزید بر علت می شود ایجاد می کند.
وی معتقد اس��ت که موقعیت کنونی، موقعیت مناس��بی برای فروش 
بیمه نام��ه بدنه اتومبیل نیس��ت زی��را بیمه گر در ش��رایط کنونی اصال 
نمی توان��د بر روی قطعات قیمت گذاری درس��تی انجام دهد بنابراین به 

هیچ وجه نمی تواند رضایت مشتری را به دست آورد.
طالیی پاش��یری تصریح کرد: ش��رکت های بیمه ای تنها باید پرتفوی 
فعلی خود را حفظ کنند زیرا قیمت های موجود منطقی نیس��ت و صرفا 

باید مشتری های قدیمی خود را حفظ کرده و راضی نگه دارند.

عدم تقارن عرضه و تقاضا در بازار تایر

افزایش قیمت خودرو برای صنعت بیمه یک تهدید است

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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31 شهریور 1399
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با توج��ه به اهمی��ت بخش کش��اورزی و تع��داد ش��رکت های فناور 
و دانش بنی��ان ایج��اد ش��ده در ای��ن ح��وزه، معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری و س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت 

جهاد کشاورزی دومین جشنواره ایده های برتر 
بخش کشاورزی را برگزار می کنند. شناسایی 
»ایده های نوین« و »راهکارهای نوین« هدفی 
اس��ت ک��ه در این روی��داد دنبال می ش��ود. 
همچنین می توان به شناس��ایی فناوری های 
نوین در گلخانه ها و کش��اورزی هوش��مند و 
صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری به عنوان 
محورهای آن اش��اره کرد. در این جش��نواره 
سعی می ش��ود تا ایده ها، طرح ها و راهکاری 
مرتب��ط با حوزه جنگل، مرت��ع و آبخیزداری 
و بیوتکنولوژی و گیاه پزش��کی بررسی شوند. 
دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی از جمله دیگر 
مباحث طرح ش��ده در این جش��نواره اس��ت. 

همچنین شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها و فعاالن فناور در 
حوزه خاک، آب و نهاده های گیاهی و دامی می توانند طرح ها و راهکارهای 
نوآورانه خود را در این جشنواره به شرکت کنندگان و هیأت داوران عرضه 

کنند. فناوری ه��ای نوآورانه حوزه زراعت، باغ��داری و گیاهان دارویی از 
جمله دیگر مسائلی است که در این رخداد علمی و رقابتی به آن پرداخته 
می شود. عالوه بر این، شرکت کنندگان در دومین جشنواره ایده های برتر 
حوزه کشاورزی، در مورد آخرین روش های 
نوین مبتنی بر فناوری اطالعات در آموزش 
و تروی��ج کش��اورزی،گفت وگو و تبادل نظر 
خواهند کرد. با توجه به استقبال متقاضیان 
و همچنین درخواس��ت آنها ب��رای تمدید 
مهلت ارس��ال ایده ها، فناوری ها و اختراعات 
دبیرخان��ه دومین جش��نواره ایده های برتر 
بخش کشاورزی، مهلت دریافت آثار را تا ۵ 

مهرماه 1۳۹۹  تمدید کرده است.
مخترعان، نوآوران، ایده پردازان و فناوران 
بخش کشاورزی، می توانند ایده ها، اختراع، 
دانش فنی، فناوری و طرح های نوآورانه خود 
را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. این 
جش��نواره با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان 
تحقیق��ات، آموزش و ترویج کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی  برگزار 

می شود.

ریخته گری قطعات س��نتی به کمک فناوری ش��اهد تغییرات زیادی بوده 
اس��ت و دیگر انجام فرآیند ریخته گری به روش های قدیمی مقرون به صرفه 
نیس��ت. یک شرکت دانش بنیان موفق ش��ده است تا با بومی سازی یک روش 

نوی��ن ریخته گ��ری، نه تنها کش��ور را در این 
زمینه از واردات بی نیاز کند، بلکه ۳۰ درصد از 
محصوالت تولیدی ش��رکت را نیز به خارج از 
کشور صادر کند. عبدالرحمن ارشدی صوفیانی، 
مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان ریخته گری 
تراکتورسازی ایران گفت: این شرکت سال ها در 
زمینه ریخته گری تجربه دارد و بر این اس��اس 
موفق شد تا یک فناوری نوظهور در جهان که 
کش��ورهای محدودی از آن برخوردار هستند 
را بومی س��ازی کند. ای��ن روش دانش بنیان و 
جدی��د ریخته گری، ریخته گری به روش »فوم 
نابودشونده« )الست فوم( نام دارد.  مدیرعامل 
تراکتورسازی  ریخته گری  دانش بنیان  شرکت 

ایران در ادامه گفت: در این روش برخالف روش س��نتی، قطعه تولیدش��ده با 
کیفیت بس��یار بیشتری تولید می شود و مصرف مواد اولیه نیز کاهش می یابد 
و ع��الوه بر افزایش کیفیت کار، هزینه تمام ش��ده نیز کاهش می یابد که این 

موضوع اس��تفاده از این روش را مقرون به صرفه می کند. ارش��دی صوفیانی، 
با اش��اره به تحقیقات صورت گرفته در این ش��رکت، گفت: در روش قدیمی 
ماس��ه ریخته شده در قالب دور ریخته می ش��ود، اما در روش جدید این ماده 
اولیه مجدد اس��تفاده می شود و این موضوع 
یک مزیت ب��رای روش جدی��د ایجاد کرده 
است.  ارشدی صوفیانی افزود: در روش قبلی 
در قسمت هایی که می خواستیم خالی بماند 
از ترکیبی از ماسه، رزین و دیگر مواد استفاده 
می ش��د، در روش جدید اما اس��تفاده از این 
مواد حذف ش��ده اس��ت. این شرکت ساالنه 
۳۰ تا ۴۰ هزار تن قطعات برای تراکتورسازی 
تولی��د می کند، اما این می��زان ۶۰ درصد از 
فروش ش��رکت اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان ریخته گری تراکتورسازی ایران با 
اش��اره به این موضوع که این ش��رکت موفق 
شده است در سال گذشته در سطح کشور به 
عنوان صادرکننده نمونه ملی معرفی شود، گفت: ۳۰ درصد از کل تولیدات این 
شرکت صادر می شود. قطعاتی مانند سیلندرهای خودرو و تجهیزات موردنیاز 

صنعت نفت و گاز نیز در این واحد صنعتی تولید می شود.

روشی نوین به ریخته گری نفوذ کردایده های برتر کشاورزی شناسایی می شود

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست 
»اقتص��اد مقاومتی و جهش تولید« که در جمع مس��ئوالن و مدیران 
اس��تان کرمانشاه برگزار ش��د با اشاره به لزوم توس��عه  زیرساخت های 
زیس��ت بوم نوآوری در استان کرمانشاه، گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری آمادگی کامل دارد تا س��اختمان های بدون استفاده 

استان را در راستای تبدیل شدن به مراکز نوآوری تجهیز کند.
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه این نشست گفت: 
یک��ی از محوری ترین مس��ائلی که مس��ئوالن و محققان دانش��گاهی 
کش��ور باید به آن توجه کنند، این موضوع اس��ت که نمی توان از یک 

تحقیق دانش��گاهی انتظار خروج محصول و 
تجاری سازی را داش��ت، در حالی که بخش 
خصوصی هیچ سرمایه گذاری و مشارکتی در 
رون��د این تحقیقات ندارد، به زبان س��اده تر 
اینکه، ب��ا بودجه دولت��ی نمی توان پژوهش 

محصول محور ایجاد کرد.
 کسب درآمد از تولید دانش

اقتص��اد  فرهنگ س��ازی  س��تاد  رئی��س 
دانش بنی��ان ضم��ن تش��ریح ویژگی ه��ا و 
افزود:  مختص��ات دانش��گاه تحقیق مح��ور، 
دانش��گاهی می تواند خود را موفق محسوب 
کن��د که بخش قابل توجه��ی از هزینه خود 
را از محل تولید دانش و مش��ارکت با بخش 
خصوصی و تجاری سازی محصوالت فناورانه 
کس��ب کند. زمانی که یک واحد دانشگاهی 
به ص��ورت 1۰۰درص��د به بودج��ه دولتی 
وابس��ته اس��ت، در زمینه آموزش نیز دچار 

نقصان و چالش است.
 مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه جمعیت 
فارغ التحصیل در کش��ور گفت: وقتی یک جوان تحصیلکرده، نمی تواند 
ارزش اف��زوده ایجاد کند، به خاطر آموزش غیرکاربردی اس��ت که در 
دانشگاه ما جریان دارد. اقتصاد دولتی و اقتصاد نفت محور نیز در نهایت 
باعث به وجود آمدن دولت های فربه و پر تعداد از نظر کارکنان می شود. 
فرآیندهای اداری در چنین اقتصادی، غالباً بسیار طوالنی است. بدون 
ش��ک فعاالن زیس��ت بوم نوآوری برای اخذ مج��وز از چنین اداراتی به 

زحمت خواهد افتاد و امکان تعامل با چنین سازوکاری را ندارند.
رئی��س بنیاد علم��ی نخبگان در ادامه افزود: برای حرکت از س��مت 
ی��ک اقتصاد نفتی و دولت فربه به س��مت اقتصاد دانش بنیان و دولت 
چابک، همه ما باید سخت تالش کنیم. در این زمینه بیش از هر چیز 
نیاز به فرهنگ سازی داریم. مهمترین منابع کشور، نیروی انسانی است 
نه نفت و منابع معدنی، توس��عه یک مفهوم درون زا است. باید شما در 
داخل استان با تکیه بر همین جوانان کرمانشاهی، توسعه ایجاد کنید.

 توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری کرمانشاه
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری با اش��اره به س��فرهای 
پیش��ین خود به اس��تان کرمانش��اه، گفت: پارک علم و فناوری استان 
کرمانش��اه، نیازمند توس��عه زیرس��اخت ها اس��ت و معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در این زمینه کاماًل از توسعه زیرساخت های 

زیست بوم نوآوری استان، حمایت می کند.

س��اختمان های متروک و بالاس��تفاده اس��تان اگر به عن��وان مرکز 
نوآوری و ش��تاب دهنده در اختیار جوانان اس��تان قرار گیرد، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی کامل دارد تا این ساختمان ها 
را ب��ه صورت کامل تجهیز کند.  رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنیان با اش��اره به لزوم تصمیم گیری محلی و اس��تانی در حوزه 
تامین مالی، افزود: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آمادگی 
دارد ت��ا منابعی به صندوق پژوهش و فناوری اس��تان اختصاص دهد، 
ضمن اینکه این صندوق از خطوط اعتباری و حمایت صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی نیز برخوردار است. شرکت های دانش بنیان و فناور استان 
نیز باید تالش کنند تا ایده ها و طرح های 
خود را براس��اس نیازها و واقعیات جامعه 
ب��ه پیش ببرند و س��عی کنند که با تکیه 
بر منابع و ذخایر طبیعی و انسانی استان 
کرمانش��اه، ارزش اف��زوده ایج��اد کنند. 
ش��رکت های بزرگی در اس��تان کرمانشاه 
وجود دارد ک��ه فعالیت های قابل توجهی 

دارند و در سطح کشور نمونه هستند.
 استفاده از ظرفیت های باال در حوزه 

کشاورزی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ضم��ن توضیح نحوه توس��عه زیس��ت بوم 
اف��زود:  اس��تانی،  دانش بنی��ان  اقتص��اد 
کرمانش��اه ظرفیت قابل توجهی در حوزه 
کش��اورزی دارد. شرکت های دانش بنیان، 
فناور و اس��تارت آپ های اس��تانی باید بر 
روی امنیت غذایی کش��ور متمرکز شوند 
و با بومی س��ازی فناوری تولید کود، سم، 
نهاده های گیاهی و داروهای موردنیاز صنعت دام و طیور، خطوط تولید 
جدید در استان ایجاد کنند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز در این زمینه همراه و همکار جوانان اس��تان خواهد بود.  ستاری با 
اش��اره به مصوبات سفرهای قبلی که به استان کرمانشاه داشت، گفت: 
پیش��رفت های حاصل شده در س��فر اخیر به  کرمانش��اه، بسیار قابل 
توجه اس��ت، هرچند این مقدار توسعه و پیشرفت هنوز با ظرفیت های 
استان فاصله معناداری دارد و باید تالش کرد تا این فاصله کمتر شود. 
خوش��حال هستیم که مسئولین اس��تانی و به ویژه استاندار کرمانشاه، 
پیگیر پروژه ها و توس��عه زیرس��اخت های زیس��ت بوم نوآوری اس��تان 
هستند. باید تالش کرد تا مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری در 
درون دانش��گاه ایجاد کرد تا این مراکز به موازات پارک علم و فناوری 
استان کرمانشاه فعالیت کنند.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در س��فر به اس��تان کرمانش��اه از چند طرح و پروژه فناورانه در حوزه 
زیست بوم نوآوری اس��تان، رونمایی کرد. افتتاح مجتمع نوآوری پارک 
علم و فناوری با ۶ هزار متر مساحت، افتتاح یک واحد مدرن گلخانه ای 
و رونمایی از ۷ طرح و اختراع در حوزه سالمت از جمله رویدادهای این 
س��فر یک روزه بود. س��تاری همچنین در بازدید از خطوط تولید چند 
ش��رکت دانش بنیان و فناور اس��تان، برخی پروژه های جدید آنها را از 
 »BZN۲ جمله عملیات اجرایی پروژه ساخت »واحد تولید کاتالیست

را افتتاح کرد.

وزارت دادگس�تری ای�االت متحده آمری�کا به تازگی علی�ه 6 فرد که به عنوان مش�اور 
فروش�ندگان ش�خص ثالث آمازون به کارکنان این فروش�گاه رش�وه پرداخت کرده بودند، 

اعالم جرم کرد.
ب�ه گزارش دیجیات�و، این افراد ب�ه کارکنان و پیمان�کاران آمازون 100 هزار دالر رش�وه 
پرداخ�ت کرده اند تا ب�ه اطالعات داخلی و م�وارد دیگری که باعث برت�ری آنها در فضای 
رقابتی مارک�ت پلیس )Marketplace( بزرگ ترین فروش�گاه اینترنتی جهان می ش�ود، 
دس�ت پیدا کنن�د. طبق اطالعات منتشرش�ده، این طرح حداقل از س�ال 2017 در جریان 

است. یکی از دادستان های آمریکا، »برایان تی.موران« در بیانیه ای اعالم کرده:
»قربان�ی نهای�ی چنین اقداماتی، عموم مردم هس�تند چراکه کااله�ای نامرغوب و حتی 

خطرناکی که باید از مارکت پلیس حذف می شدند را خریداری کرده و تحویل گرفته اند.«

ارزش چنی�ن اقداماتی بیش از 100 میلیون دالر تخمین زده ش�ده ک�ه نه تنها با افزایش 
فروش محصوالت برخی فروش�ندگان، بلکه با تخریب رقبا نیز به دست آمده است. چندین 
روش مختلف برای دس�تکاری محصوالت در نظر گرفته ش�ده بود. ب�رای مثال این افراد از 
کارکنان درخواس�ت کرده بودند که کاالها یا حس�اب های تعلیق شده یا حتی ممنوع شده 
را دوباره وارد فروشگاه کنند. طبق اعالم وزارت دادگستری آمریکا، برخی از آنها کاالهای 
مصرفی الکترونیکی بوده اند که امکان آتش گرفتن آنها وجود داشته یا اینکه برای استفاده 
توس�ط انس�ان مورد تایید قرار نگرفته بودند. عالوه بر بازگرداندن این کاالها به فروشگاه، 
کارکن�ان بررس�ی های مربوط به آنها را نی�ز تغییر داده بودند و نظ�رات مثبتی درباره آنها 
منتش�ر کرده بودند. عالوه بر این موارد، کارکنان حمله علیه فروش�ندگانی که با مشتریان 
مش�اوران رقابت می کردند را نیز تسهیل کرده اند. این افراد اطالعاتی درباره درآمد، پایگاه 

ستاری: از تبدیل ساختمان های متروکه بدون استفاده شهرها به 
مراکز نوآوری حمایت می کنیم

کارکنان آمازون به دریافت رشوه برای دستکاری نظرات و فروش کاالهای ممنوعه متهم شدند

دریچــه

یک اس��تارت آپ چینی در س��ال جاری میالدی فضاپیمایی به فضا ارسال 
می کند تا مقدمات استخراج از فضا را فراهم کند.

یک اس��تارت آپ فضایی چینی به نام »اوریجین اسپیس« تصمیم دارد مواد 
معدنی را از فضا اس��تخراج کند. البته ب��رای این منظور باید آزمایش هایی در 
فضا انجام دهد. به گزارش مهر، اوریجین اسپیس با در نظر گرفتن این هدف، 
در نوامبر س��ال جاری میالدی یک ربات مخصوص استخراج را به فضا ارسال 
می کند. این ربات در حقیقت یک فضاپیمای کوچک به نام NEO-1 است.

فضاپیمای مذکور هیچ ابزاری برای استخراج همراه ندارد، بلکه فناوری های 
مختلفی را بررسی می کند که بعدا برای استخراج به کار گرفته می شوند.

استارت آپ چینی مقدمات استخراج 
مواد معدنی از فضا را فراهم می کند

دوشنبه
31 شهریور 1399

شماره 1628
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در روزه��ای همه گیری کرونا، ماس��ک ها به نخس��تین و اصلی ترین 
خط دفاعی ش��یوع ویروس بدل ش��ده اند. کیفیت مواد اولیه و فناوری 
س��اخت این ماس��ک ها در اثرمندی و کارآمدی تأثیری اجتناب ناپذیر 

دارد و از همین رو، یک شرکت فناور، ضمن 
تولید تجهیزات ایران ساخت تست، کیفیت 
و کارآمدی محصوالت فیلتراسیون تولیدی 

را سنجش می کند.
خدیجه براتی، مدیرعامل ش��رکت پارس 
آزم��ون راهبرد صنعت با اش��اره ب��ه تولید 
ایران س��اخت تجهیزات تس��ت و س��نجش 
کیفی��ت فرآورده های صنعت فیلتراس��یون 
گفت: ع��الوه بر تولید تجهیزات س��اخت و 
فیلتراس��یون، خدمات  سنجش محصوالت 
تس��ت فیلترها از فیلتره��ای خودرو گرفته 
تا ماسک های نانوفیلتر را به مخاطبان ارائه 

می دهیم.
این فعال فناور، انجام خدمات کیفیت س��نجی با تجهیزات پیشرفته 
را یک��ی از توانمندی های پارس آزمون راهب��رد صنعت به عنوان یک 
ش��رکت آزمایشگاهی عنوان کرد و گفت: تس��ت فیلترهای آب، فیلتر 

هوای خودروهای س��بک و سنگین و فیلترهای صنعتی که در صنایع 
مادر کاربرد فراوانی دارند، توس��ط فعاالن متخصص این شرکت انجام 

می شود.
وی با اش��اره به تست انواع مدیاهای به 
کار رفت��ه در فیلترها یک بخش تخصصی 
دیگ��ر از فعالیت های پارس آزمون راهبرد 
صنعت گفت: از مرحله آغاز س��اخت یک 
فیلتر را س��نجش و آزمون محصول نهایی 
در این شرکت انجام می شود. مدیاها مواد 
ساخت الیاف فیلترها هستند که کیفیت و 
ماده اولیه در کارایی محصول نهایی نقشی 

مهم دارد.
 برات��ی با بیان اینکه این ش��رکت فناور 
به عنوان یکی از نخس��تین مجموعه های 
خصوصی و مس��تقل زمین��ه را برای ارائه 
خدمت، محصوالت و آزمون های تخصصی 
این حوزه فراهم کرده اس��ت، ادامه داد: بالغ بر ۷۰ درصد دستگاه ها و 
زیرساخت های موردنیاز، توس��ط فعاالن فناور این شرکت بومی سازی 

شده است.

بازار س��رمایه در دو سال اخیر به یکی از بازارهای مالی اصلی و مورد اقبال 
در کش��ور تبدیل ش��ده و توجه سیاست گذاران و آحاد س��رمایه گذاران را به 
خود جلب کرده اس��ت. بدیهی اس��ت که این بازار نیز همانند س��ایر بازارها 

نیازمند ایجاد شرایطی برای ثبات منابع و ثبات 
شاخص های آن خواهد بود.

به گزارش س��نا، موس��ی احم��دی، مدرس 
دانش��گاه و تحلیلگر بازاره��ای مالی با بیان این 
مطلب گفت: انتظارات تورمی موجود در جامعه و 
هراس سرمایه گذاران از وضعیت آتی بازار موجب 
ش��د تعداد زیادی از س��رمایه گذاران رفتارهای 
هیجانی از خود نش��ان داده، نس��بت به فروش 
س��هم های خود اقدام کرده و بخش��ی از دارایی 

خود را از دست بدهند.
به گفته احم��دی، عامل اصلی ورود منابع به 
بازار در ماه های گذشته توجه به اخبار و اطالعات 
منتج به افزایش قیمت سهم )مثاًل صرف اخبار 

تجدید ارزیابی ش��رکت ها که بدون توج��ه به تأثیر آن بر متغیرهای بنیادین 
شرکت( بود و در این میان توجه به مشخصه های بنیادین از جمله سودآوری 
و کس��ب و کار شرکت ها و توجه به تأثیر اخبار موجود بر سودآوری و جریان 

نقدی شرکت بخش اندکی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: رفتار هیجانی بعضاً س��هم هایی را که از مش��خصه های بنیادین 
خوبی در زمینه افزایش نرخ ارز، بازار کاالیی و ثبات نرخ س��ود س��پرده و ... 
برخوردار بوده اند نیز تحت تأثیر قرار داد و با هر 
اخبار منفی شاهد واکنش های هیجانی شدید 

از سوی سرمایه گذاران بودیم.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه توجه 
به نرخ تورم، حمایت از س��هم ها و بازارگردانی 
مناسب سهم ها می تواند بر ایجاد ثبات در این 
بازار کمک کند، خاطرنشان کرد: در این میان 
می توان نگاهی جدی به ایجاد ابزارهای جدید و 
نقش آفرینی بهینه توسط نهادهای مالی موجود 
و جدید انداخت. توجه به اختیار فروش تبعی 

می تواند کمک بزرگی در این بخش باشد.
به گفته احم��دی، در حال حاضر مس��ئله 
موجود این اس��ت ک��ه چطور می ت��وان برای 
سرمایه گذارانی که از اشتهای ریسک پایینی برخوردار هستند زمینه ای فراهم 
کرد تا ضمن کسب سود حداقلی مدنظرشان این فرصت را داشته باشند که 

در آینده آسیب کمتری از نوسانات بازار سرمایه ببینند.

راهکارهای ماندگاری منابع در زیست بوم بازار سرمایهفیلترها با تجهیزات ایران ساخت کیفیت سنجی می شود

سید جالل موسوی: معاون اجرایی ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در س��ال های اخی��ر به کارگیری فناوری های نوی��ن در حمل ونقل و 
پیاده س��ازی سیستم های هوشمند به عنوان یکی از مکانیزم های مطرح 
برای پاس��خگویی ب��ه نیازهای حمل ونقل در عصر مدرن مطرح ش��ده 

است.
دنیا در این زمینه رش��د قابل توجهی کرده اس��ت. در ایران هم این 
حوزه از منظر نرم افزاری و سخت افزاری توسعه یافته است، اما هنوز به 
نقطه مطلوب نرسیده ایم. البته پتانسیل ها و ظرفیت های دانش موجود 
در کش��ور بسیار خوب اس��ت اما به دلیل نبود یک طرح جامع ملی به 

خوبی از داشته های مان بهره نبرده ایم.
سیستم های هوش��مند حمل ونقل به عنوان یکی از ابزارهای مهم و 
موثر در مدیریت ش��هری و حمل ونقل بین ش��هری شناخته شده اند. 
س��ازمان های مختلف متولی حمل و نقل کشور هم به این حوزه ورود 
داشته اند ولی برای اینکه به نتیجه مطلوب برسیم نیازمند یک راهبرد 
مش��خص و برنامه هماهنگ هس��تیم که موجب اثربخشی و هم افزایی 

فعالیت های در حال انجام شود.
چند س��الی است که زیرساخت های س��خت افزاری این کار در ایران 
فراهم ش��ده است. مثال اس��تفاده از دوربین های راهنمایی و رانندگی، 
ترددش��مارها و ... در کشور کامال پذیرفته شده هستند که داده ها را با 
اس��تفاده از ابزارهای نصب شده در معابر گردآوری و تحلیل می کنند، 
اما حمل ونقل هوش��مند در نس��ل بعدی خود به تولید داده ها توس��ط 
خودروها می رسد؛ موضوعی که در کشور محدود به برخی ناوگان ها از 

جمله ناوگان اتوبوسی است.
داده هایی که از طریق سیس��تم های هوشمند حمل و نقل گردآوری 
می ش��وند بسیار ارزش��مند هس��تند و می توانند گره گشای بسیاری از 
معضالت و موجب افزایش بهره وری سیستم حمل و نقلی کشور شوند. 
در ای��ن زمینه دو بحث وجود دارد؛ یکی می��زان یکپارچگی داده ها و 

دیگری میزان استفاده از آنها است.
می دانی��م ک��ه هر یک از نهاده��ای متولی حمل و نقل قس��متی از 
داده ها را در اختیار دارند و معموالً به س��ایر داده ها دسترسی ندارند و 

یا به سختی امکان پذیر است. لذا بسیاری از تحلیل ها، برنامه ریزی ها و 
تصمیمات مبتنی بر این داده ها به دلیل عدم یکپارچگی، ابتر یا ناقص 
خواهد بود. در حال حاضر در کشور یک مرکز داده ملی در این زمینه 
وجود ندارد و نیاز است که در سیستمی یکپارچه، مرکز ملی داده های 
حمل ونقل هوش��مند تعریف ش��ود، این کار به هم افزایی اقدامات هم 

کمک می کند.
از طرفی صرف گردآوری اطالعات و استفاده محدود از آنها نمی تواند 
اثربخش��ی مورد انتظار را ایجاد نماید. این داده های ارزش��مند را باید 
تحلیل کرد تا تصویر درس��تی از وضعیت فعلی و آینده این صنعت به 
دس��ت بیاوریم. این کار کمک می کند بهتر نیازهای توسعه حمل ونقل 
هوش��مند را درک کنیم و با کمک توان دانشی موجود در کشور برای 
تحقق آن گام برداریم. به این منظور الزم اس��ت راهکارهایی اندیشیده 
ش��ود که ضمن رعایت الزامات امنیتی دسترسی مناسب برای جامعه 
تحقیقاتی، دانش��گاهی، ش��رکت های دانش بنیان و ایده پردازان فراهم 

شود که از این داده های خام ارزش افزوده ایجاد کنند.
نهاده��ای متول��ی ح��وزه حمل ونقل در کش��ور از پرمش��غله ترین 
نهادهای فعال در کش��ور هس��تند که عالوه بر ام��ور روزانه، تقریبا در 
تمام��ی ح��وادث، مناس��بت ها و ایام خ��اص به صورت وی��ژه در حال 
خدمت رس��انی و رفع چالش های مرتبط هستند. لذا اولویت اصلی آنها 
انجام بهینه امور جاری اس��ت و مباحث راهبردی چون هوشمندسازی 
در اولویت ه��ای بع��دی  قرار می گیرد، مباحث بودج��ه ای نیز متأثر از 
این قضیه اس��ت و تأمین بودجه و منابع مالی موردنیاز برای توس��عه 
س��خت افزاری و نرم افزاری این حوزه در اولویت های اول قرار ندارد که 
موجب می ش��ود شتاب الزم را نداشته باشیم. برای حل مشکل بودجه 
الزم اس��ت با حذف موازی کاری ها و هزینه ه��ای جزیره ای یک برنامه 
ملی و راهبردی بهینه تدوین و مصوب ش��ود، در این صورت تصویب و 

تخصیص بودجه های ملی بسیار امکان پذیرتر خواهد بود.
مراکز تحقیقاتی و نوآوری مس��تقر در دانش��گاه ها منبع خوبی برای 
تامین دانش و نیروی انسانی این حوزه هستند باید از این نیرو و توان 
به خوبی بهره بگیریم و هوشمندسازی حمل ونقل را در کشور با سرعت 

بیشتری جلو ببریم.

مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید ابراز امیدواری کرد: با اختصاص 
خط اعتباری ۴۰۰۰ میلیارد ریالی این صندوق به تعاونی های جوانان، 
زنان و توان یابان، ظرفیت های کس��ب و کار و اش��تغال بیشتری برای 
این گروه از تعاونی ها در جامعه به وجود آید. اصغر نوراله زاده در گفت 
و گو با ایس��نا، با اش��اره به اختصاص اعتبار ۴۰۰۰ میلیارد ریالی برای 
تعاونی ه��ای جوانان و توان یابان، گفت: به دنب��ال امضای تفاهم نامه با 
معاونت امور تعاون مقرر ش��د ت��ا تعاونی های جوانان، زنان و توان یابان 
مورد حمایت بیشتر قرار بگیرند. با توجه به اینکه این گروه از تعاونی ها 
نیازمند توجه به مراتب بیش��تری نسبت به س��ایر تعاونی ها هستند و 
نظام تامین مالی صندوق کارآفرینی امید نیز از نظر نرخ تس��هیالت و 
میزان پرداخت تسهیالت با این ساختار تناسب دارد، این فرصت فراهم 
ش��د تا تعاونی های مذکور به ویژه تعاونی های زنان سرپرست خانوار را 

به تناسب برنامه های وزارت کار تامین مالی کنیم.
وی بر ضرورت اهمیت بازارس��ازی برای محص��والت تعاونی، تاکید 
کرد و گفت: در حال حاضر ایجاد بازار و توسعه ظرفیت های بازار برای 

محصوالتی که توس��ط تعاونی ها تولید می شود امری مهم و اثرگذار به 
ش��مار می رود، به همین منظور بخش��ی از نظ��ام تامین مالی صندوق 

کارآفرینی امید به توسعه بازار اختصاص دارد.
مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید خاطرنش��ان کرد: این تعاونی ها 
معطوف به گروه های مخاطبی هس��تند که به جامعه هدف ما نزدیکند 
مثل تعاونی هایی که در محیط های روس��تایی محصوالت خود را تولید 
می کنن��د و ما آنه��ا را به لحاظ مال��ی تامین می کنیم و ب��رای تولید 
مجددشان با همکاری معاونت تعاون تالش می کنیم تا محصوالت شان 
را ب��ه بازار عرضه کنند. ب��ه گفته نوراله زاده، ایجاد بازار توزیع و فروش 
محصوالت تعاونی ضمن تقویت و توسعه تعاونی ها، در ارتقای بهره وری 

و ایجاد ارزش افزوده و شناسایی ظرفیت های آنها موثر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: خط اعتباری ۴۰۰۰ میلیارد ریالی 
صن��دوق کارآفرینی امید کمک بزرگی برای این گروه از ش��رکت های 
تعاونی باش��د تا در فرصت باقیمانده از دولت، ظرفیت های کسب و کار 

و اشتغال بیشتری برای این گروه از جامعه به وجود آید.

حمایت از بازار فروش محصوالت تعاونی

ارزش چنی�ن اقداماتی بیش از 100 میلیون دالر تخمین زده ش�ده ک�ه نه تنها با افزایش 
فروش محصوالت برخی فروش�ندگان، بلکه با تخریب رقبا نیز به دست آمده است. چندین 
روش مختلف برای دس�تکاری محصوالت در نظر گرفته ش�ده بود. ب�رای مثال این افراد از 
کارکنان درخواس�ت کرده بودند که کاالها یا حس�اب های تعلیق شده یا حتی ممنوع شده 
را دوباره وارد فروشگاه کنند. طبق اعالم وزارت دادگستری آمریکا، برخی از آنها کاالهای 
مصرفی الکترونیکی بوده اند که امکان آتش گرفتن آنها وجود داشته یا اینکه برای استفاده 
توس�ط انس�ان مورد تایید قرار نگرفته بودند. عالوه بر بازگرداندن این کاالها به فروشگاه، 
کارکن�ان بررس�ی های مربوط به آنها را نی�ز تغییر داده بودند و نظ�رات مثبتی درباره آنها 
منتش�ر کرده بودند. عالوه بر این موارد، کارکنان حمله علیه فروش�ندگانی که با مشتریان 
مش�اوران رقابت می کردند را نیز تسهیل کرده اند. این افراد اطالعاتی درباره درآمد، پایگاه 

مشتریان و حتی تامین کنندگان را در اختیار مشتریان مشاوران قرار داده اند. این 6 مشاور 
آمازون همچنان به الگوریتم های بس�یار س�ری این مارکت پلیس نیز دسترسی پیدا کرده 
بودند. با پرداخت رشوه یک مزیت دیگر نیز در اختیار فروشندگان شخص ثالث قرار گرفت 
که آن، فضای بیش�تر در انبار بود. این فروش�ندگان همچنین توانس�ته بودند برای فروش 
کاالهای محدود یا ممنوع ش�ده مانند لوازم آرایشی و کیت های مربوط به باز کردن قفل ها 
نیز تاییدیه دریافت کنند. کارکنان آمازون که در این طرح مش�ارکت داش�تند همچنین به 

فروشندگان برای موفقیت در کمپین های تبلیغاتی مشاوره داده اند.
در صورت�ی که این 6 نفر در دادگاه متهم ش�ناخته ش�وند، باید منتظر احکام س�نگینی 
باش�ند. هر کدام از آنها ش�اید مجبور به تحمل بیش از دو دهه حبس شوند و همچنین نیم 

میلیون دالر جریمه پرداخت کنند.

داده های ارزشمند

کارکنان آمازون به دریافت رشوه برای دستکاری نظرات و فروش کاالهای ممنوعه متهم شدند

یادداشـت

قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد گفت در جلسه با 
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان آذربایجان شرقی تصمیم گرفته شد تا سرای 
نوآوری نوسازی و قطعه سازی تبریز با ایجاد زیرساخت مشترک با پارک و دانشگاه 
آزاد و همچنین همکاری صنایع شروع به فعالیت کند. پیش نویس تفاهم همکاری 
توسط پارک آماده و پس از ارزیابی و بررسی توسط معاونت تحقیقات، فناوری و 
نوآوری دانش��گاه آزاد امضا خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، طی بازدید مدیران کل 
معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی از شرکت های صنعتی 
و قطعه سازی استان آذربایجان شرقی، مذاکراتی برای راه اندازی سرای نوآوری با 

مدیر پارک علم و فناوری و برخی از صنایع صورت گرفت.

سرای نوآوری نوسازی و قطعه سازی در 
تبریز ایجاد می شود



اینستاگرام برای مدت زمانی طوالنی سلطه اجتناب ناپذیری بر دنیای 
ش��بکه های اجتماعی اعمال کرده اس��ت. اغلب برندها برای بازاریابی به 
س��راغ این پلتفرم می روند. توس��عه کس��ب و کار در فضای آنالین یکی 
از ضرورت های اجتناب ناپذیر در عصر کنونی محس��وب می ش��ود. اغلب 
کس��ب و کارها برای تحقق این هدف ابتدا به سراغ شبکه های اجتماعی 
می روند. ش��یوع ویروس کرونا در مقیاسی وس��یع موجب افزایش قابل 
توجه حضور کاربران در اینس��تاگرام ش��ده اس��ت. بر این اساس توجه 
بازاریاب ها به این پلتفرم در طول ماه های اخیر نیز رشد قابل مالحظه ای 

داشته است. 
توجه کسب و کارها به اینس��تاگرام به دالیل متعددی روی می دهد. 
نکت��ه مهم در این میان امکان فعالیت بازاریاب ها به صورت مس��تقل و 
تعام��ل با برندهای مختلف اس��ت. بس��یاری از بازاریاب ها در قالب های 
س��نتی اقدام به همکاری با برندها می کنند. این امر شامل استخدام در 
یک ش��رکت و تمرکز بر روی ارائه خدمات مناسب به سازمان موردنظر 
اس��ت. ام��روزه وضعیت بازاریابی در سراس��ر دنیا دس��تخوش تغییرات 
عمده ای ش��ده است. بسیاری از برندها دیگر اقدام به استخدام بازاریاب 
نمی کنن��د، بلکه از بازاریاب های مس��تقل اس��تفاده می نمایند. این امر 

تغییرات عمده ای در وضعیت صنعت بازاریابی ایجاد کرده است. 
چرا باید بدل به بازاریاب مستقل شد؟

بازاریابی به عنوان فردی مس��تقل موجب افزایش جذابیت های ش��ما 
برای برندها می ش��ود. امروزه اس��تخدام رس��می بازاریاب ه��ا با توانایی 
برنده��ا، به ویژه کس��ب و کاره��ای کوچک، هماهنگی ن��دارد بنابراین 
در صورت تعامل به عنوان بازاریاب مس��تقل ش��انس شما برای دریافت 
پیش��نهادهای همکاری گسترده افزایش خواهد یافت. بسیاری از برندها 
برای توس��عه بخش بازاریابی به سراغ چندین بازاریاب می روند. این امر 
در صورت نیاز به اس��تخدام هر کدام از آنها بدل به کابوس��ی از نظر بار 
مالی خواهد ش��د. نکته مه��م در این میان عدم تمای��ل برای پرداخت 
حقوق کمتر به بازاریاب های مستقل نیست، چراکه بحث مالیات و عدم 

نیاز برندها برای همکاری بلندمدت با بازاریاب ها مدنظر است. 
فعالی��ت ب��ه عنوان بازاری��اب مس��تقل نیازمند به روز رس��انی مداوم 
توانایی های بازاریابی اس��ت. اگر ش��ما پس از طی دوره های تحصیالت 
در بازاریابی یا فعالیت در یک ش��رکت قصد بازاریابی مس��تقل را دارید، 
بای��د هر روز به نکات ت��ازه در بازار توجه نمایید. ای��راد اصلی برخی از 
بازاریاب ها بی توجهی مداوم به اخبار تازه و رویدادهای مهم عرصه کسب 
و کار است. هرچه توانایی شما برای پیگیری اخبار مهم بازاریابی بیشتر 
باشد، شانس باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهید داشت. این 
امر شما را به گزینه ای جذاب برای همکاری با برندهای بزرگ و کوچک 

بدل خواهد کرد. 
بازاریاب های مستقل چه می کنند؟

بازاریابی به صورت مس��تقل نوعی کارآفرینی مس��تقل اس��ت. بدون 
تردی��د فعالیت به عنوان کارآفرین مس��تقل همراه ب��ا مزیت های قابل 
مالحظه ای است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شده، بازاریاب های 
مس��تقل نیاز ش��دید برای به روز رس��انی مداوم مهارت های شان دارند. 
ای��ن امر حضور در دوره ه��ای مهارت افزایی و ان��واع کارگاه ها را توجیه 
می نماید. اگر شما به عنوان بازاریاب مستقل توانایی جلب نظر مخاطب 
هدف در عرصه کسب و کار را نداشته باشید، به سرعت از جانب برندها 
کنار گذاش��ته خواهید شد بنابراین در این عرصه فشار و استرس بسیار 
زیادی بر روی بازاریاب ها قرار خواهد داشت. در ادامه برخی از مهمترین 
مهارت ه��ا برای بازاریابی مناس��ب در عرصه فعالیت مس��تقالنه را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
مهارت های موردنیاز برای بازاریابی مستقل

بی تردی��د بازاریاب��ی در ماهی��ت اصلی اش همراه با ه��دف جلب نظر 
مش��تریان ب��رای خرید بیش��تر اس��ت. مهمترین مس��ئله در این میان 
ضرورت بررس��ی ن��کات مختلف ب��رای بازاریابی بهت��ر در قالب فردی 
مستقل است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، فشارهای موجود 
بر روی بازاریاب های مس��تقل بس��یار زیاد اس��ت. بنابراین شما باید به 
سرعت اقدام به انتشار محتوای جذاب و تعامل نزدیک با مخاطب هدف 
نمایی��د. امروزه ش��مار باالیی از بازاریاب های مس��تقل با چالش کاهش 
جذابیت شان برای برندها در پی چند همکاری ناموفق مواجه هستند، با 
این حساب شما در صورت چند بار عملکرد نامناسب در عرصه بازاریابی 
به س��رعت با مش��کالت عمده مواجه خواهید شد. برخی از مهارت های 

اساسی در حوزه بازاریابی مستقل به شرح ذیل است.
1. مدیریت زمان 

ابت��دا بازاریاب ها باید توانای��ی مدیریت زمان ش��ان را تقویت نمایند. 
وقتی ش��ما به عنوان بازاریاب مستقل فعالیت دارید، زمان ارزش بسیار 
بیشتری دارد. یکی از مزیت های فعالیت به عنوان بازاریاب های مستقل 
امکان مدیریت تمام پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن است. دلیل این 
امر بی نیازی از طی کاغذبازی های رایج اداری و امکان دسترس��ی ساده 
به تمام اطالعات موردنیاز است بنابراین شما به ساده ترین شکل ممکن 

امکان پیگیری امور را خواهید داشت. 
اگر مدیریت زمان شما در این میان مناسب نباشد، امکان اخذ چندین 
پ��روژه بازاریابی و در نهایت ناتوانی برای مدیریت آنها مطرح می ش��ود. 
این امر به معنای پایان کار اغلب افراد در حوزه بازاریابی اس��ت بنابراین 
باید به طور ویژه ای نسبت به مسئله مدیریت زمان توجه داشته باشیم. 
برخی از بازاریاب ها تمام پیشنهادهای همکاری را قبول می کنند. این 
امر باید براساس توانایی شما برای مدیریت پروژه ها صورت گیرد. بدون 
تردید همه بازاریاب های مس��تقل به دنبال کس��ب سود بیشتر هستند، 
اما توانایی مدیریت پروژه ها نیز مهم اس��ت. اگر شما پس از پایان مهلت 
ق��رارداد هیچ پیش��رفتی در کار ایجاد نکرده باش��ید، ضربه س��ختی به 
اعتبارتان خواهد خورد بنابراین همیش��ه در زمان همکاری با برندها به 

مدیریت زمان و توانایی تان برای پیشبرد طرح توجه نمایید. 
2. مطالعه بازار

کسب اطالعات دقیق در مورد بازار مزیت اصلی بازاریاب های مستقل 
در مقایس��ه با بازاریاب های سازمانی اس��ت. امروزه اغلب کسب و کارها 
به دنبال اطالعات دقیق و تازه از مش��تریان هس��تند بنابراین شما باید 
مطالع��ه بازار را در دس��تور کارتان قرار دهید. نکت��ه مهم در این میان 
دشواری مطالعه بازار از سوی سازمان هاست. این امر اغلب به دلیل عدم 

در اختیار داش��تن نیروی ماهر از سوی شرکت ها روی می دهد. اگر شما 
به عنوان بازاریاب مس��تقل آشنایی چندان با نحوه مطالعه بازار ندارید، 
کارتان بسیار دشوار خواهد شد. خوش��بختانه امروزه دوره های آموزش 
بازاریابی و مطالعه بازار به صورت آنالین و حضوری برگزار می ش��ود. با 
حض��ور در کالس های موردنظر توانایی بازاریابی ش��ما در بعد کلی و به 

ویژه مطالعه بازار به شدت تقویت خواهد شد. 
استفاده از اطالعات رایگان شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام نیز 
گزینه مناس��بی برای بازاریاب ها محسوب می ش��ود. اینستاگرام به طور 
معم��ول اطالعات مفیدی در اختیار برندها قرار می دهد بنابراین ش��ما 
بای��د از تمام اطالعات مورد نظر اس��تفاده نمایید. عرص��ه بازاریابی در 
اینس��تاگرام همیش��ه همراه با رقابت وحشتناکی اس��ت. با این حساب 
یکی از وظایف اصلی بازاریاب های مس��تقل تالش برای شناسایی دقیق 
وضعی��ت رقابت در این حوزه اس��ت. ای��ن امر کمک قاب��ل توجهی به 

برندهای طرف قرارداد شما برای همکاری مناسب خواهد کرد. 

3. خالقیت در ایده پردازی 
راه اندازی و طراحی کمپین های بازاریابی امر ساده ای نیست. بسیاری 
از برندها در مسیر بازاریابی با فقدان ایده های جذاب مواجه هستند. اگر 
ش��ما به عنوان بازاریاب مس��تقل دارای ایده های تعاملی و جذابی برای 
برندها هس��تید، ش��انس باالیی برای همکاری گسترده و حتی طوالنی 
مدت با آنها خواهید داش��ت. هرچه توانایی بازاریاب های مس��تقل برای 
ایده پردازی خالقانه بیش��تر باش��د، در نهایت توجه بیش��تری از سوی 

برندها و مخاطب هدف دریافت خواهد کرد. 
بدون تردید ایده پردازی خالقانه کار س��اده ای نیست. مهمترین نکته 
در این میان توجه به الگوبرداری از کمپین های موفق گذش��ته و تالش 
ب��رای افزودن ارزش های تازه به آنهاس��ت. اگر ش��ما قصد طراحی یک 
کمپین و ایده بازاریابی کامال تازه را داش��ته باشید، باید زمان زیادی را 
صرف نمایید. این امر از نقطه نظر بازاریابی مستقل ایرادات بسیار زیادی 
دارد. اگر ش��ما توانایی تولید ایده  های ت��ازه در کمترین زمان ممکن را 
نداشته باشید، به سرعت با مشکالتی در زمینه بازاریابی مواجه خواهید 
ش��د. همین امر اغلب بازاریاب ها را به س��وی اس��تفاده از تکنیک های 
جانبی در عرصه بازاریابی مانند تقلید از کمپین های موفق گذشته سوق 
می ده��د. اگر نگاهی دقیق به اغلب کمپین های بازاریابی جذاب در طور 
تاریخ داشته باشید، تمام آنها تقلیدهایی هوشمندانه از نسخه های قبلی 
هس��تند. افزودن ارزش و معنای تازه به ایده های بازاریابی موفق گذشته 
امکان موفقیت در آینده را فراهم می سازد بنابراین نیازی به نگرانی برای 

الگوبرداری از دیگران نیست. 
4. مدیریت سئو

بازاریاب مس��تقل بدون توانایی طراحی تبلیغات و تولید محتوا مانند 
یک میز با ۳ پایه اس��ت. چنین میزی بدون تردید س��قوط خواهد کرد. 
اگر ش��ما تمایل به حضور طوالنی م��دت در عرصه بازاریابی دارید، باید 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و طراحی کمپین های 
ج��ذاب را افزایش دهید. گاهی اوقات برنده��ا محتوای بازاریابی جذابی 
تولی��د می کنند، ام��ا توانایی انتقال محتوا به مخاط��ب هدف را ندارند. 

همین امر موجب بازدید اندک از محتوای موردنظر می شود. 
ام��روزه مدیری��ت س��ئو بیانگر ت��الش برنده��ا برای انتقال درس��ت 
محتوای ش��ان به مخاطب هدف اس��ت. س��اده ترین تعریف از مدیریت 
س��ئو تالش برای کسب رتبه های برتر برای محتوای برند در طبقه بندی 
موتورهای جس��ت وجو اس��ت. بدون ش��ک این تعریف در اینس��تاگرام 
عجی��ب به نظر می رس��د. آیا اینس��تاگرام به معنای فن��ی کلمه نوعی 
موتور جست وجو اس��ت؟ پاسخ واضح در نگاه نخست منفی خواهد بود. 
اینس��تاگرام به عنوان یک پلتفرم بازاریابی بیش��تر مکانی برای انتش��ار 
محتواس��ت. ب��ا این حال اگ��ر اندکی دقیق ت��ر به موضوع ن��گاه کنیم، 
اینستاگرام نیز یک موتور جست وجوی محتوا محسوب می شود. بسیاری 
از برندها برای کس��ب رتبه ای برتر در جست وجوی محتوای اینستاگرام 
درگیر رقابت نزدیکی هس��تند. به عنوان مثال، اگر فردی عبارت کفش 
ورزش��ی را در اینستاگرام جس��ت وجو کند، کدام برندها ابتدا برای وی 
طبقه بندی خواهد شد؟ این امر بیانگر اهمیت مدیریت سئو برای کسب 
رتبه های برتر در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون توجه به این نکات 

هیچ برندی توانایی مدیریت بهینه کسب و کارش را نخواهد داشت. 
بازاریاب های مس��تقل دسترسی وس��یعی به ابزارهای بازاریابی دارند. 
توسعه هوش مصنوعی فرآیند بازاریابی را تا حد زیادی ساده کرده است. 
نکته مهم در این میان انتخاب ابزارهای درس��ت و آش��نایی با نحوه کار 
با آنهاس��ت. در غیر این صورت کمتر برندی توانایی جلب نظر مخاطب 

هدف را خواهد داشت. 

5. مدیریت رفتار مشتریان به صورت آنالین
امروزه اغل��ب فعالیت ه��ای بازاریابی برندها به ص��ورت آنالین انجام 
می ش��ود بنابراین افزای��ش تقاضای برندها برای تعام��ل با بازاریاب های 
آنالی��ن امری طبیعی خواهد ب��ود. مدیریت رفتار مش��تریان به معنای 
تاثیرگذاری مس��تقیم بر روی نحوه رفتار آنها در ارتباط با مش��تریان و 
خریدش��ان است. اگر ش��ما به این موضوع مهم توجه نداشته باشید، در 

بلندمدت با مشکالت عمده ای مواجه خواهید شد. 
تعامل با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی و تاثیرگذاری بر روی 
آنها نیازمند مهارت باال و آش��نایی کامل با ش��بکه های اجتماعی است. 
اگر ش��ما این نکته را مدنظر نداشته باشید، مشکالت بسیار زیادی برای 
ش��ما پدید خواهد آمد. عدم آشنایی بازاریاب ها با شبکه های اجتماعی، 
در اینجا اینس��تاگرام، درس��ت مانند عدم آشنایی فوتبالیست ها با نحوه 
بازی فوتبال اس��ت بنابراین شما باید در کمترین زمان ممکن دانش تان 
از اینس��تاگرام را کام��ل نمایید. در غیر این صورت نتیجه مناس��بی در 

انتظار شما نخواهد بود. 
درآمد بازاریاب های مستقل در اینستاگرام چقدر است؟

فعالیت به عنوان بازاریاب مس��تقل همراه با ریسک های بسیار زیادی 
اس��ت. این امر حوزه بازاریابی مس��تقل را بدل به گزینه ای پرخطر برای 
بازاریاب ها می کند. نکته مهم در این میان س��ود به نسبت بهتر فعالیت 
به عنوان بازاریاب مستقل در مقایسه با استخدام در یک شرکت رسمی 
اس��ت. ش��ما به هر حال به عنوان بازاریاب مستقل ریسک های بیشتری 
پیروی دارید، بنابراین کسب درآمد باالتر نیز امری طبیعی خواهد بود. 
اگرچه مبلغ مشخصی از نظر سطح درآمد برای بازاریابی وجود ندارد، 
اما بازاریاب های مس��تقل به طور متوس��ط درآمد 1۵ دالر در ساعت را 
کس��ب می کنند. این امر برای بس��یاری از بازاریاب ها جذاب محس��وب 

می شود. 
اگر ش��ما نیز به فعالیت در قالب بازاریاب مس��تقل عالقه مند هستید، 
بای��د به نکات مورد بحث در این مقال��ه توجه نمایید. نکته مهم در این 
میان اقدامات اساس��ی پس از این مرحله اس��ت. در این مورد به نکات 

ذیل توجه نمایید. 
توسعه مهارت ها

بازاریابی مستقل به معنای امکان انتخاب بازاریاب از سوی برندهاست. 
امروزه بازاریاب های مس��تقل بسیار زیادی در عرصه کسب و کار وجود 
دارند. نکته مه��م در این میان تقویت مهارت های بازاریابی برای برتری 
بر رقبای مان به منظور همکاری با برندهای مختلف اس��ت. اگر ش��ما به 
این نکته مهم توجه نداش��ته باشید، به س��ختی امکان جلب نظر دیگر 

برندها را خواهید داشت. 
شرکت در کالس های بازاریابی مختلف و متنوع نقش مهمی در توسعه 
مهارت های ش��ما دارد. اگر ش��ما در زمینه بازاریاب��ی اطالعات جامعی 
ندارید، مشارکت با دیگر بازاریاب ها برای تبادل اطالعات بهترین راهکار 
خواهد ب��ود. امروزه انجمن ه��ای متعددی برای بازاریاب های مس��تقل 
ایجاد ش��ده است بنابراین شاید شما عالقه مند برای عضویت در یکی از 

انجمن های موردنظر باشید. 
آشنایی با تمام ابزارهای اینستاگرام

پلتفرم اینستاگرام در طول س��ال های اخیر به طور مداوم دستخوش 
تغییراتی ش��ده اس��ت. این امر بازاریابی برای مخاطب هدف را بدل به 
گزینه ای جذاب کرده اس��ت. اگر ش��ما به طور مداوم نسبت به آشنایی 
با ابزارهای تازه اینس��تاگرام اق��دام نکنید، ش��اید در بلندمدت توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را از دس��ت بدهید. بهترین راهکار 
ب��رای آش��نایی هرچه س��ریع تر با ابزارهای ت��ازه اینس��تاگرام توجه به 
اطالعیه های رس��می ش��رکت و دیگر اخبار معتبر در مورد امکانات تازه 
پلتفرم اس��ت. این امر ش��ما را بدل به رقیبی شکس��ت ناپذیر در عرصه 

بازاریابی خواهد کرد. 
امرزوه بس��یاری از افراد به عنوان بازاریاب مس��تقل دارای دانش فنی 
گس��ترده از اینس��تاگرام هستند. اگر ش��ما مهارت باالیی در این زمینه 
داشته باش��ید، حتی امکان همکاری با اینستاگرام را نیز خواهید یافت. 
این امر فرصت های ش��غلی متعددی در اختیار ش��ما به عنوان بازاریاب 

رسمی قرار می دهد. 
طراحی سایت رسمی 

طراحی س��ایت رس��می برای فعالیت بازاریابی به صورت مستقل امر 
مهمی محس��وب می ش��ود. همانطور که برندها دارای س��ایت رس��می 
هس��تند، ش��ما نیز به عنوان بازاریاب باید سایت مش��خصی برای خود 
داش��ته باش��ید. مدیریت روابط با برندها و ساماندهی وضعیت مشتریان 
از طریق این سایت ایده جذابی محسوب می شود. همچنین شما امکان 

نمایش نمونه کارهای قبلی تان در فضای موردنظر را خواهید داشت. 
برندس��ازی شخصی در طول س��ال های اخیر بدل به گزینه ای جذاب 
برای کارآفرینان ش��ده است. بازاریاب ها نیز برای تعامل بهتر با برندها و 
مشتریان باید به دنبال ایجاد برند شخصی باشند بنابراین در ادامه مسیر 
فعالیت تان به عنوان بازاریاب مستقل به این نکته توجه ویژه ای نمایید. 

یافتن مشتریان
یک��ی از گام ه��ای مهم برای بازاریابی به صورت مس��تقل تالش برای 
یافتن مشتریان مناسب است. بسیاری از برندها به طور مداوم در زمینه 
یافت��ن مخاطب هدف با مش��کالتی مواجه هس��تند. این ام��ر در مورد 
بازاریاب های مستقل، به عنوان برندهای شخصی نیز صحت دارد. با این 
حس��اب ش��ما باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به یافتن مخاطب 
هدف اقدام نماید. در غیر این صورت وضعیت بس��یار دش��واری از نقطه 

نظر بازاریابی خواهید داشت. 
امروزه س��ابقه فعالیت بازاریاب ها مهمترین عامل برای ترغیب برندها 
برای همکاری محس��وب می شود، با این حساب شما در ابتدای کار باید 
همکاری موفق و دقیق با دیگر برندها داشته باشید. در غیر این صورت 

شاید اعتبار بلندمدت تان برای همکاری با برندها به خطر بیفتد. 
بازاریابی به عنوان کارآفرین مس��تقل همیش��ه هم��راه با چالش های 
بزرگ اس��ت. نکته مهم در این میان آش��نایی با فض��ای کلی بازاریابی 
و پ��ردازش ایده های جذاب اس��ت. این کارها ب��ه تنهایی برای موفقیت 
در عرص��ه بازاریاب��ی کافی خواهد بود. برخی از اف��راد فعالیت به عنوان 
بازاریاب مستقل را بیش از اندازه دشوار ارزیابی می کنند. با این حساب 
هیچ گاه شاهد حضور این افراد در عرصه بازاریابی نخواهیم بود. استفاده 
از توصیه ها و نکات مورد بحث در این مقاله برای موفقیت شما در عرصه 

بازاریابی کافی خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

همکاری فیس بوک و ری بن 

بن��ا بر اخبار منتشرش��ده، اولی��ن عینک هوش��مند فیس بوک با 
همکاری برند مطرح ری بین، تولید خواهد ش��د. در این رابطه ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که کمپانی مذکور، از سال 1۹۳۷ مشغول 
به تولید انواع عینک بوده و در این زمینه یکی از بهترین ها اس��ت. 
ن��ام این پروژه جذاب، آری��ا بوده و پیش بینی می ش��ود که قبل از 
پایان س��ال جاری، نمونه اولیه آن در اختیار عموم قرار گیرد. با این 
حال مدیر بخش طراحی فیس بوک اعالم کرده است که کاربرد این 
عینک ه��ا برای تکنولوژی AR نبوده و هن��وز از تمامی کاربردهای 
آن، خبری منتش��ر نشده اس��ت. همچنین برای اطالع از قیمت آن 
نی��ز بای��د تا چند ماه دیگر صبر نماییم. در این راس��تا بس��یاری از 
تحلیلگ��ران علت همکاری این دو برند را در یک نکته بس��یار مهم 
دانسته اند. درواقع ضعف بزرگ حال حاضر عینک های هوشمند که 
باعث ش��ده اس��ت تا محبوبیت باالیی را نداش��ته باشند این است 
ک��ه ظاهر آنها اب��دا مورد عالقه عموم قرار نداش��ته و در این رابطه 
همکاری با یک برند مطرح عینک س��ازی، می تواند این ضعف بزرگ 
را برطرف نماید. با توجه به تصاویر اولیه این محصول، بدون ش��ک 
ب��ه این موضوع پی خواهید برد ک��ه فیس بوک، به زیبایی کار خود 
توجه ویژه ای را نشان داده است. بدون شک اگر نتیجه این همکاری 
مثبت باش��د، سایر برندهای فعال در این حوزه نظیر آمازون، گوگل 
و اپل نیز به س��مت همکاری با برندهای عینک سازی مطرح جهان، 
س��وق پیدا خواهند کرد. درواقع اق��دام جدید فیس بوک را می توان 

یک ترند جدید در این حوزه تلقی نمود. 
theverge.com :منبع

همکاری با کشورها سیاست جدید اپل 

در جه��ان امروز یکی از مش��کالت رایج، کاهش ش��دید تحرک 
افراد محس��وب می ش��ود. در این راس��تا تکنولوژی ب��ه این جریان 
کمک ک��رده و این امر تهدید جدی ای برای س��المت تمامی افراد 
محس��وب می ش��ود. در این راستا دولت س��نگاپور برای رسیدن به 
ش��اخص س��المت باالتر، با همکاری اپل در حال به اجرا درآوردن 
طرح جالبی هس��تند. بر این اس��اس به ش��هروندانی که با اپل واچ 
اقدام به ورزش مداوم نمایند، جوایزی اهدا خواهد شد. در این راستا 
ضروری است که افراد حتما از اپلیکیشن LumiHealth به عنوان 
مربی ورزشی شخصی خود نیز استفاده نمایند. این برنامه به عنوان 
یادآور اقدامات پزشکی نظیر مصرف دارو و زمان واکسیناسیون نیز 
مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در راستای درگیر نگه داشتن 
افراد، به صورت مداوم، چالش های ورزش��ی متنوعی برگزار خواهد 
ش��د. همچنین اپل در بیانیه ای به کاربران اطمینان داده اس��ت که 
اطالعات ش��خصی آنها، با باالترین ضریب امنیت، حفظ خواهد شد. 
ب��ه همین خاطر کارب��ران نباید هیچ گونه نگران��ی ای در این زمینه 
داشته باشند. در این راستا معاون نخست وزیر سنگاپور آقای هنگ 
س��وی کیت اعالم کرده اس��ت که ورزش، یکی از اقدامات بس��یار 
حیاتی برای زندگی هر فردی محس��وب ش��ده و این مسئله منجر 
به کاهش هزینه های درمانی نیز خواهد ش��د. بدون ش��ک شرایط 
حال حاضر که با انتش��ار ویروس کرونا همراه ش��ده است، بهترین 
زمان برای به اجرا درآوردن این طرح محسوب می شود. بدون شک 
این طرح، ش��روعی برای یک استراتژی جدید بازاریابی از سوی اپل 
خواه��د بود. درواق��ع طی چند ماه آینده باید ش��اهد همکاری های 
بیش��تری از س��وی این برند با کش��ورهای مختلف باشیم که بدون 
ش��ک س��ودآوری فوق العاده ای را نی��ز به همراه دارد. ب��ا این حال 
سنگاپور به عنوان گام نخست، می تواند آزمایش بسیار خوبی نسبت 

به میزان موفقیت آمیز بودن این طرح جدید باشد.
cnbc.com :منبع

واتس اپ به فضایی امن تر تبدیل خواهد شد

یک��ی از دغدغه ه��ای همیش��گی کاربران ش��بکه های اجتماعی، 
مس��ئله تامین امنیت آنها اس��ت. در این راس��تا اگرچه تا به امروز 
روش های مختلفی ارائه شده است، با این حال هنوز هم این مسئله 
در وضعیت آرمانی خود قرار نداش��ته و تجربه توییتر در چند هفته 
اخیر، بیانگر آن اس��ت که تا چه اندازه اطالعات کاربران، در اختیار 
افراد س��ودجو قرار دارد. با این حال واتس اپ به خاطر ش��یوه کاری 
متفاوت خ��ود، همواره به عنوان نمادی از امنیت اطالعات کاربران، 
نام برده می ش��ود. یک��ی از دالیل مهم این موضوع، عدم فرس��تاده 
ش��دن داده ها به سرورهای این شرکت است. این امر باعث می شود 
تا احتمال لو رفتن و دسترسی به اطالعات، تقریبا غیرممکن باشد، 
ب��ا این حال در جه��ان حال حاضر، نمی توان بی��ش از حد بر روی 
روش های قدیمی تاکید داش��ت. در این راستا توسعه دهندگان این 
ش��بکه در حال فعالیت بر روی قابلیتی هس��تند که براس��اس آن 
اح��راز هویت از طریق اثر انگش��ت صورت خواه��د گرفت. این امر 
باعث می شود که حتی در صورت به سرقت رفتن تلفن همراه، هیچ 
شانس��ی برای دسترسی به حساب ش��ما وجود نداشته باشد. بدون 
شک با اجرا شدن این طرح، امنیت شبکه های اجتماعی وارد مرحله 
جدیدی خواهد ش��د که در این زمینه، وات��س اپ پرچمدار خواهد 
بود. حال باید دی��د که این قابلیت، چه زمانی در اختیار عموم قرار 

خواهد گرفت.
androidauthority.com :منبع
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کمپین های بازاریابی موفق دارای تنوع بسیار باالیی از نظر نحوه پردازش 
داده ها و جلب نظر مخاطب هدف هس��تند، با این حال یکی از ویژگی های 
مشترک تمام کمپین های بازاریابی موفق توانایی باالی شان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. محتوای بازاریابی جذاب توانایی جلب تعامل 
مخاطب هدف و صحبت با آنها را دارد. این امر در اغلب کمپین های بازاریابی 

چند دهه اخیر به ندرت یافت شده است. 
امروزه ابزارهای در دس��ترس برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به ش��دت متنوع ش��ده اس��ت. همین ام��ر موجب افزایش 
انتظارات مش��تریان از محتوای بازاریابی برندها ش��ده است. وقتی امکانات 
بازاریابی در دس��ترس ش��مار باالیی از برندها قرار داشته باشد، تمایل آنها 
برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت افزایش خواهد 
یافت. همین امر رقابت بس��یار گسترده ای در میان برندهای مختلف ایجاد 

کرده است. 
ظهور ش��بکه های اجتماعی تحول قابل توجهی در زمینه بازاریابی ایجاد 
کرده اس��ت. دسترسی برندها به محتوای بازاریابی بسیار ساده تر از گذشته 
شده اس��ت. همین امر عالقه کاربران شبکه های اجتماعی به کمپین های 
بازاریابی را افزایش داده اس��ت. امروزه واکنش کاربران نس��بت به محتوای 
بازاریابی بس��یار بهتر از دهه های قبل است. یکی از چالش های اساسی در 
زمینه بازاریابی مربوط به یافتن ایده های جذاب برای تولید محتواست. اگر 
یک برند ایده جذابی برای بازاریابی نداش��ته باشد، هرچه ابزار بازاریابی در 
دسترس اش باشد، باز هم کافی نخواهد بود. همین امر موضوع اساسی مقاله 
کنونی را شکل داده است. در ادامه برخی از کمپین های بازاریابی موفق مورد 

بررسی و موشکافی دقیق قرار خواهد گرفت. 
1. ژیلت: بهترین وضعیت مردان

کمپین بهترین وضعیت مردان در ژانویه ۲۰1۹ بر روی یوتیوب بارگذاری 
شد. این کمپین با هدف اشاره به تعریف مدرن از مردانگی روانه بازار شده 
ب��ود. این کمپین به نوعی انتق��اد از تمام نمادهای م��درن از مردانگی، به 
ویژه داش��تن بدن ورزیده و ورزش��کاری، اس��ت. ژیلت در این میان نقدی 
ب��ر عملکرد بازاریابی خود نیز دارد. بس��یاری از برندها در طول س��ال های 
متمادی تصویری ورزشکارانه از مردان به نمایش گذاشته اند. این امر موجب 
ش��کل گیری ذهنیتی غیرواقعی از مردان و هویت ش��ان در جوامع مختلف 

شده است. 
هدف اصلی ژیلت در کمپین بهترین وضعیت مردان بازتعریف کلیش��ه 
مردانگی اس��ت. بر این اساس ارزش هایی نظیر تعهد به خانواده، مراقبت از 
دیگ��ران و اخالق مداری به عنوان نش��انه هایی بهتر از مردانگی مورد تاکید 
 Me( قرار گرفته است. این کمپین به نوعی مشابه جنبش معروف من هم

Too( در مورد بانوان است. 
یک��ی از فعالیت های جانبی ژیلت در رابطه با مردان مربوط به بارگذاری 
برخی از مصاحبه ها با محوریت داستان موفقیت مردان مشهور است. مدیران 
سازمان های مردم نهاد، رهبران اجتماعی و کارآفرینان بزرگ در میان افراد 
مورد عالق��ه بازاریاب های ژیلت برای مصاحبه هس��تند. این افراد به طور 
معمول دارای بدن های ورزیده و ورزشکاری نیستند، اما تاثیرگذاری بسیار 
زیادی بر روی زندگی مردم در جوامع مختلف داشته اند. همچنین شرکت 
ژیلت به صورت س��االنه مبلغ یک میلیون دالر برای کمک به سازمان های 
مشاوره ای به منظور کمک به مردان در سراسر جهان به منظور دستیابی به 

اهداف شان اعطا می کند. 
2. ِگرگز: سس ویژه گیاهخواران

برند گرگز به عنوان یک نانوایی زنجیره ای در میان مردم بریتانیا شهرت 
بس��یار زیادی دارد. این برند در ژانوی��ه ۲۰1۹ اقدام به رونمایی از کمپین 
تازه اش برای معرفی س��س ویژه افراد گیاهخوار ک��رد. نکته جالب در این 
میان ش��باهت بس��یار زیاد ویدئو گرگز به کمپین های بازاریابی اپل است. 
همین امر کمپین موردنظر را بسیار خاطره انگیز ساخته است. امروزه یکی 
از راهکارهای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان الگوبرداری از تبلیغات قدیمی 
و موردپس��ند مخاطب است. نکته مهم در این میان ضرورت رعایت نکات 
مختلف برای تاثیرگذاری مناس��ب اس��ت. برخ��ی از برندها به دلیل تقلید 
ناش��یانه از کمپین های قدیمی و تاثیرگذار به طور مداوم با مشکالتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه هستند.  
امروزه شمار بسیار زیادی از مردم در سراسر دنیا گیاهخوار هستند. همین 
امر توجه به شیوه تغذیه این افراد را مهم می سازد. گرگز در تازه ترین اقدامش 
برای ارائه محصولی جذاب به بازار و سراغ طیف گیاهخواران رفته است. این 
اس��تراتژی نخستین بار در س��ال ۲۰1۹ با کمپین سس ویژه گیاهخواران 
شروع شد. بر این اساس گرگز در تالش برای تغییر الگوی سنتی قضاوت در 
مورد گیاهخواری بود. بسیاری از مردم رژیم های گیاهخواری را دشوار تصور 
می کنند. این امر موجب جهت گیری مش��خص از سوی مردم و عدم عالقه 
رس��توران ها برای ارائه چنین غذاهایی می شود. گرگز با طراحی یک سس 

خوشمزه گامی مهم برای تغییر این برداشت عجیب برداشت. 
کمپین گرگز در توییتر بیش از ۵1۶ میلیون بازنش��ر پیدا کرد. این امر 
برای یک کمپین بازاریابی مرتبط با برند نانوایی زنجیره ای بسیار جذاب به 
نظر می رس��د. نکته جالب در این میان عدم برنامه ریزی قبلی بازاریاب های 
گرگز برای طراحی کمپینی با چنین تاثیرگذاری وسیعی بود بنابراین ما در 
اینجا با تاثیرگذاری بی��ش از اندازه کمپین به دلیل انتخاب ایده ای جذاب 
مواجه هستیم. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
دنبال ایده های عجیب و غریب هستند. نکته مهم در این میان تالش برای 
توجه به دغدغه های اصلی مش��تریان است. گرگز به خوبی دغدغه مربوط 
به طیف گیاهخوار در بازار بریتانیا را درک کرد. همین امر موجب موفقیت 

کمپین این برند گردید. 
3. اسپاتیفای: بسته نهایی سال

برند اس��پاتیفای به عنوان بزرگ ترین پلتفرم پخش آنالین موسیقی در 
پایان سال گذشته اقدام به اجرای کمپینی با استفاده از مهمترین قطعات 
موسیقی خواننده های مختلف کرد. این کمپین با محوریت موسیقی های برتر 
در سال ۲۰1۹ به بررسی دقیق خواننده، ترک، گروه و حتی موسیقی های 
تلفیقی پربازدیدکننده پرداخت. یکی از کارهای جذاب برای عالقه مندان به 
موسیقی مراجعه به پلی لیست های منتخب است. اسپاتیفای با هدف گذاری 

بر روی این امر به خوبی توجه کاربران در اینستاگرام را جلب کرد. 
بسیاری از کاربران اسپاتیفای در زمینه انتخاب موسیقی با مشکل مواجه 
هس��تند. این امر به دلی��ل بی حوصلگی برای انتخاب یک ژانر مش��خص 
است. اگر شما حوصله پاس��خگویی به چند پرسش ساده در اسپاتیفای را 

داشته باشید، هوش مصنوعی این اپ ترک های پیشنهادی براساس حال و 
هوای تان را نمایش خواهد داد. 

امروزه بسیاری از برندها در زمینه شخصی سازی محتوای بازاریابی فعالیت 
دارند. بی تردید هدف اغلب برندها از بازاریابی افزایش سود نهایی شان است. 
نکته مهم درخصوص اسپاتیفای افزایش سود به صورت بسیار نامحسوس 
بود بنابراین هیچ کس��ب و کاری به وضعیت فعالیت این برند ش��ک نکرد. 
وقتی ش��ما در تالش برای کمک به مخاطب هدف کسب و کارتان باشید، 
یک��ی از بهترین الگوه��ای بازاریابی را پی��اده کرده اید. متاس��فانه این امر 
اغلب اوقات م��ورد بی توجهی کارآفرینان قرار می گیرد بنابراین مش��اهده 
ص��رف هزینه گزاف در حوزه بازاریابی امری طبیعی خواهد بود. اگر ش��ما 
بودجه محدودی برای حوزه بازاریابی دارید، باید استفاده از تکنیک مشابه 

اسپاتیفای را مدنظر قرار دهید. 
امروزه انتظارات مش��تریان از برندها بس��یار زیاد ش��ده است. همین امر 
مش��کالت زیادی پیش روی برندها قرار می دهد. اگر شما به موقع نسبت 
به انتظارات فزاینده مشتریان جهت گیری نکنید، مسیر بسیار دشواری برای 

تاثیرگذاری نهایی بر روی آنها خواهید داشت. 

4. پلنترز: مرگ آقای بادام زمینی
ش��اید این نمونه یکی از عجیب ترین کمپین های بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی باشد. ژانویه امسال برند پلنترز، فعال در زمینه تولید انواع اسنک، 
مرگ نماد اصلی کسب و کارش یعنی شخصیت آقای بادام زمینی را اعالم 
کرد. بدون تردید خبر مرگ یک ش��خصیت فکاهی برای هر کسی عجیب 
است. نکته جالب در این میان حجم باالی واکنش ها از سوی کاربران توییتر 

بود. 
برن��د پلنترز در کمپین مرگ آقای بادام زمین��ی به دنبال الگوبرداری از 
انتشار اخبار مربوط به مرگ سلبریتی های مختلف بود بنابراین پس از 1۰۴ 
س��ال نماد اصلی کسب و کارش را قربانی کرد. این امر در دوران اوج کرونا 
اقدام بازاریابی قابل توجهی بود. شاید یکی از دالیل اصلی این تصمیم نیاز 
پلنترز برای جلب نظر س��ریع و همه جانبه مش��تریان بود. البته آقای بادام 

زمینی در ماه های بعد در قالب یک نوزاد کوچک دوباره متولد شد. 
گاهی اوقات برندها در عرصه بازاریابی نیازی به اس��تفاده از تکنیک های 
عجی��ب و غریب ندارند. برخی از کاربران در ش��بکه های اجتماعی واکنش 
مناسبی در قبال داستان های جذاب یا حتی داستان های غیرمنتظره نشان 
می دهند. کاربران توییتر در طول ماه های اخیر ش��وخی های بسیار زیادی 
با م��رگ آقای بادام زمینی کردند. این امر ش��هرت و اعتبار برند پلنترز را 

دوچندان ساخت. 
5. استارباکس: نام تو چیست؟

شعبه استارباکس در بریتانیا با همکاری برخی از شرکت های مردم نهاد 
اق��دام به راه اندازی کمپینی ب��رای دفاع از حقوق زنان کرد. این کمپین در 
س��ال ۲۰1۹ و در پلتفرم اینستاگرام اجرا ش��د. هدف اصلی از اجرای این 

کمپین ایجاد ارتباط نزدیک تر میان استارباکس و مشتریان خانم بود. 
امروزه انتقادهای بسیار زیادی از نحوه فعالیت برندهای بزرگ وجود دارد. 
برخی از این انتقادها مربوط به توجه صرف به مشتریان مرد است بنابراین 
استارباکس در تالش برای رفع چنین اتهامی اقدام به راه اندازی کمپین »نام 
تو چیست؟« کرد. این کمپین عالوه بر اینستاگرام در یوتیوب نیز پخش شد. 
یکی از بخش های مهم کمپین مصاحبه با مشتریان مختلف در مورد رفتار 
متفاوت با مردان و زنان در فروشگاه ها بود. این امر ذهنیت عمومی مشتریان 

از وضعیت برندها را به خوبی نشان داد. 
تاکید بر روی مسائل اساسی و بحث برانگیز در حوزه کسب و کار همیشه 
استقبال مناسبی از سوی مشتریان به همراه دارد. رعایت حقوق مشتریان 
و مصرف کنندگان در اغلب کسب و کارها ضروری است. نکته مهم در این 
میان تالش برخی از برندها برای شانه خالی کردن از مسئولیت رسمی شان 
اس��ت. این امر مشکالت فراوانی در زمینه اعتماد مشتریان به برندها ایجاد 
می کند. اس��تارباکس در واکنش به این امر یک کمپین س��اده با طراحی 
یک هش��تگ ایجاد کرد. این کمپین بسیار ساده و در عین حال تاثیرگذار 
بود. همین امر موجب تقویت انگیزه مشتریان برای بازنشر محتوای کمپین 

موردنظر شد. 
6. بازفید: خوشمزه

بس��یاری از مردم در زمینه طبخ غذا با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه 

هستند. این امر به دلیل ساعت های کاری فشرده و بی حوصلگی مردم برای 
طبخ غذاهای دشوار است. همین امر ایده اصلی بازفید برای راه اندازی یک 
حساب رسمی در فیس بوک و معرفی غذاهای مختلف را شکل داد. این ایده 
در نگاه نخس��ت بیش از اندازه کلیشه ای به نظر می رسد. امروزه بسیاری از 
برندها و موسسه های تجاری در زمینه ارائه دستور پخت غذاها فعالیت دارند. 
نکته مهم در این میان همکاری بازفید با برخی از آشپزهای حرفه ای و ارائه 

دستور پخت ها به صورت رایگان است. 
کمپین بازفید در سال ۲۰1۶ اجرا شد. این امر حاوی نکات بسیار زیادی 
اس��ت. س��ال ۲۰1۶ هنوز فیس بوک عرصه شبکه های اجتماعی را به طور 
واضح به اینستاگرام واگذار نکرده بود. همین امر فعالیت بازفید در فیس بوک 
را توجیه می کند. امروزه بسیاری از برندها دیگر عالقه ای برای بازاریابی در 
فیس بوک ندارند. همین امر پلتفرم هایی نظیر اینس��تاگرام و تیک تاک را 

متوجه فرآیند بازاریابی کرده است. 
توجه به برخی از نیازهای ساده و کلیشه ای مشتریان در قالب های خالقانه 
همیشه همراه با موفقیت بازاریابی است. طبخ غذاهای ساده و سریع همیشه 
یکی از دغدغه های پایدار مردم بوده است. بازفید در این میان پاسخ ساده 
و سرراس��تی برای دغدغه موردنظر فراه��م کرد. کمپین موردنظر در طول 
1۵ ماه اجرا موفق به جلب نظر شمار باالیی از کاربران از سراسر دنیا شد. 

7. جنرال الکتریک: 6 ثانیه منصفانه با علم 
جنرال الکتریک کمپین »۶ ثانیه منصفانه با علم« را در سال ۲۰1۳ روانه 
بازار کرد. این کمپین در تالش برای نمایش ترفندهای علمی ساده و جذاب 
در محیط خانه بود. کمپین موردنظر در شبکه های اجتماعی واین و تامبلر 
نمایش داده شد. شاید بسیاری از کاربران امروزی شبکه های اجتماعی اسم 
واین و تامبلر را به یاد نداش��ته باشند. دلیل این امر ورود رقبای سرسخت 
مانند تیک تاک و تحول اس��نپ چت در طول سال های اخیر است. تامبلر 
هنوز هم طرفدارهای بسیار زیادی در سراسر دنیا دارد. با این حال واین به 

طور کلی از دنیای آنالین حذف شده است. 
ای��ده اصلی توجه به ترفندهای علمی در طول دهه های متمادی مدنظر 
بازاریاب ها قرار داشته است. امروزه کابران در تعامل با برندها به دنبال اندکی 
سرگرمی نیز هستند. اگر شما به این نکته توجهی نداشته باشید، به سرعت 
با مش��کالت عمده ای مواجه خواهید شد. خالقیت جالب جنرال الکتریک 
 User Generated( در این میان اس��تفاده از محتوای تولیدی کارب��ران
Content( ب��ود. این امر بدون نیاز به صرف هزینه تعداد باالیی محتوا در 

اختیار جنرال الکتریک قرار می داد. 
مهمتری��ن ویژگ��ی کمپی��ن ۶ ثانیه منصفان��ه با علم ض��رورت رعایت 
محدودیت زمانی بود. بر این اس��اس کاربران بای��د ترفند موردنظر را در ۶ 
ثانیه به نمایش درمی آوردند. شاید این امر برای کاربران کنونی شبکه های 
اجتماعی عجیب باش��د، اما تا مدت ها نحوه بارگذاری ویدئو در شبکه های 
اجتماعی بس��یار دش��وار بود. بنابراین اعالم محدودیت ۶ ثانیه ای به دلیل 
مشکالت فنی بارگذاری ویدئو در فضای آنالین بود. خوشبختانه امروزه دیگر 
چنین مشکلی برای برندها وجود ندارد بنابراین نیازی برای نگرانی در مورد 

چنین مشکالتی نیست. 
استفاده از شبکه های اجتماعی مشهور باید در دستور کار هر برندی باشد. 
نکته مهم در این میان شهرت باالی تامبلر و واین در سال ۲۰1۳ بود. همین 
امر جنرال الکتریک را به سوی اجرای کمپین در آنها سوق داد بنابراین شاید 

انتخاب تامبلر در سال ۲۰۲۰ ایده چندان جذابی نباشد. 
8. تد بیکر: مالقات با بیکرها

برن��د ت��د بیکر یکی از کس��ب و کارهای موفق در زمینه مد و پوش��اک 
اس��ت. طرح های این برند از لباس های مختلف در کمترین زمان ممکن به 
فروش می رسد. این امر در کنار همکاری با بازاریاب های کارکشته و موفق 
موجب افزایش ش��مار طرفدارهای تد بیکر ش��ده است. کمپین مالقات با 
بیکرها در س��ال ۲۰1۷ در پلتفرم اینس��تاگرام راه اندازی شد. هدف اصلی 
کمپین موردنظر جلب توجه مخاطب به زندگی روزمره مردم با استفاده از 

محصوالت این برند بود. 
امروزه بس��یاری از کمپین های بازاریابی در تالش برای نمایش جلوه ای 
لوکس از زندگی دیگران هستند. این امر در مورد تد بیکر به صورت کامال 
برعکس روی داد. بر این اساس بیکرها بیانگر زندگی عادی مردم و کاربرد 
انواع طرح های لباس این برند در زندگی روزمره بود. بسیاری از مردم نسبت 
به این کمپین روی خوش نشان دادند. دلیل این امر فاصله گرفتن کسب و 
کار موردنظر از کلیشه های رایج در زمینه کسب و کار بود. شاید این امر در 
نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیرگذاری به شدت مناسبی بر 

روی وضعیت فعالیت برند تد بیکر داشته است. 
امروزه برندها باید در تالش برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به 
ش��یوه های متفاوت باشند. اگر این نکته مورد توجه بازاریاب ها قرار نگیرد، 
شمار باالیی از مخاطب هدف برندها کاهش خواهد یافت. برند تد بیکر به 
خوبی این امر را مدنظر قرار داد بنابراین شاید شما نیز باید عملکرد مشابهی 

را مدنظر قرار دهید. 
Visit Norway .9: گوسفند با یک چشم انداز

موسس��ه Visit Norway بزرگ ترین آژانس بازاریابی در کش��ور نروژ 
محس��وب می ش��ود. این آژانس در زمینه جلب نظ��ر مخاطب هدف برای 
بازدید از جاذبه های گردش��گری ن��روژ فعالیت دارد. کمپین مورد بحث در 
این بخش شامل نمایش ۴ گوسفند در نقاط مختلف نروژ است. بدون تردید 
این امر در نگاه نخس��ت همراه با ش��ک و تردیدهای بسیار زیادی در مورد 
فعالیت موسسه Visit Norway خواهد بود. نکته مهم در این میان نقش 
گوس��فندان محلی نروژ به عنوان یکی از نمادهای اصلی این کش��ور است. 
نروژ یکی از کش��ورهای پیشرفته در زمینه پرورش انواع گوسفند محسوب 
می شود. تالش موسسه Visit Norway برای تبدیل این صنعت به یکی 

از جاذبه های گردشگری در نوع خود قابل تحسین است. 
امروزه بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی از فقدان ایده شکایت دارند. 
اگر شما نگاهی دقیق تر به وضعیت کسب و کارتان داشته باشید، ده ها ایده 
مناسب در کنارتان خواهید یافت. نکته مهم در این میان استفاده از خالقیت 
الزم برای بهره گیری در زمینه بازاریابی و نمایش جلوه های کمتر دیده شد 

کسب و کار است. 
امروزه بسیاری از برندها دارای ایده های بالقوه بسیار جذابی برای بازاریابی 
هس��تند. نکته مهم در این میان تالش ب��رای جلب نظر مخاطب هدف به 
شیوه مناسب است. اگر شما در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته باشید، با 
مشکالت زیادی برای ادامه فعالیت بازاریابی مواجه خواهید شد. هدف اصلی 
مقاله کنونی بررس��ی برخی از مهمتری��ن ایده های بازاریابی و کمپین های 

موفق برای بهبود وضعیت دیگر برندها در زمینه بازاریابی بود. 
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هوش بازاریابی چیست؟

به عقیده فیلیپ کاتلر، »هوش بازاریابی«، اطالعات مناس��ب و به 
موقع در ارتباط با بازار است که برای سازمان ها بسیار حیاتی است .
هوش بازاریابی به معنای مهارت س��ازمان در پردازش، تفس��یر و 
توزیع اطالعات در بازار یا محیط است که منجر به تسهیل هماهنگی 
بین بخشی و پاسخگویی سریع به تغییرات می شود. هوش بازاریابی 
ب��ه عنوان یک فعالیت تخصصی در تحقیقات بازاریابی عنوان ش��ده 

است. 
ب��ا این وجود، ه��وش بازاریابی به عنوان یک حوزه مجزا توس��عه 
یافته اس��ت و فعالیت های موج��ود در آن برای کلی��ه فعالیت های 
تجاری مناس��ب هستند. محققی به نام »اسمیت« در تعریفی دیگر، 
هوش بازاریاب��ی را به عنوان فرآیند جم��ع آوری اطالعات در حوزه 
کس��ب و کار و در نتیجه قادر ساختن مسئولین سازمان برای اتخاذ 
تصمیمات موثر تعریف کرده است. از این رو چنین فرآیندی با ارائه 
اطالعات دقیق تر ش��امل درک بهتر فرصت ه��ای موجود در بازار و 

آنچه که در بازار رخ می دهد، به سازمان کمک می کند.
ه��وش نه تنها قابلیت فردی بلکه قابلیت س��ازمانی اس��ت که از 
محیط سازمان کسب می شود و آمیخته ای از سه مقوله فرد ، سازمان 
و محیط اس��ت. ب��ا توجه به مفهومی ک��ه در واژه هوش وجود دارد 
هوش بازاریابی یک توانایی در فرد یا س��ازمان اس��ت که به مدیران 
ارش��د برای دس��تیابی به راهبردها ، برنامه، هدف یا حتی چشم انداز 

سازمان کمک شایانی می کند.
زیرس��اخت های ه��وش بازاریابی مانند س��وابق داخلی ، اطالعات 
فروش رقبا ، فرصت های بازار ، تهدیدها و نقاط ضعف رقبا تاثیر مثبت 

و چشمگیری بر مزیت رقابتی کسب و کار دارند.
مانن��د تمام فعالیت ه��ا و مفاهیم مدیریتی ، ای��ن فعالیت نیز باید 
توس��ط افرادی ماهر و متخصص انجام شود. افرادی که نه تنها باید 
دارای تخصص و مهارت های خاص بازاریابی باش��ند بلکه باید دارای 
ویژگی های ف��ردی خالقانه برای اجرای موفقیت آمیز این سیس��تم 

نیز باشند.
خالقیت ف��ردی که منجر به خالقیت س��ازمانی می ش��ود عامل 
موث��ری در تقویت و رش��د انواع هوش در تجارت اس��ت. بر همین 
اس��اس خالق ب��ودن در محیط کس��ب و کار متغی��ر رقابتی و یک 

ضرورت است.
خالقیت افراد یکی از موثرترین راه ها در کس��ب مزیت رقابتی در 
بازار است. این بدان معناست که سازمان و افراد خالق آن می توانند 
تاثیر مثبتی در به وجود آوردن هوش بازاریابی آن س��ازمان داشته 

باشند.
هوش ذاتی افراد در تقویت هوش بازاریابی، تاثیر بسزایی دارد. به 
نحوی که در فعالیت های بازاریابی افراد با ضریب هوش��ی باال بسیار 
ماهرانه تر و خالقانه تر عمل خواهند کرد. افراد با هوش ذاتی و هوش 
هیجانی باالتر، قادر به دریافت اطالعات بیش��تری از بازار هستند و 

به راحتی آن اطالعات را تجزیه و تحلیل می نمایند.
اطالعات به دست آمده از »هوش بازاریابی« چه ویژگی هایی باید 

داشته باشد؟
1-مرتبط ب��ودن: ب��رای تصمیم گیرندگان اصل��ی اطالعات مهم 
مربوط به موقعیت را بده��د و از ارائه اطالعات نامرتبط و اطالعاتی 

که اهمیت کمی دارند اجتناب کند.
۲-قابل اس��تفاده ب��ودن: در قالبی مناس��ب، قاب��ل درک و قابل 
اس��تفاده برای مدیران باش��د تا در آنها انگی��زه الزم را ایجاد کند و 
اطالعات را به گونه ای ارائه کند تا مدیران مختلف قادر به اس��تفاده 

از آن در حوزه های مختلف باشند.
۳-زمان بندی: در زمان مناس��ب به دس��ت گیرنده برسد تا بتواند 
تصمیمات موثر اتخاذ کند. همچنین امنیت آن باید مدنظر باشد به 
این معنا که اطالعات حاصل از سیستم هوش بازاریابی به دست رقبا 

و افراد خارج از سازمان نیفتد.
۴-صحت و دقت: واقعا صحیح باشد، تجزیه و تحلیل ها به درستی 
و ب��ا دقت و یا توجه به جوانب مختلف انجام ش��ده باش��د، گیرنده 
اطالعات باید به فرس��تنده، اطالعات اعتماد داش��ته باش��د و نهایتا 

باالترین کیفیت را داشته باشد.
۵-کامل بودن: حتی االمکان شامل تمام رویدادها و حاالت ممکن 
باش��د به طور صحیح تحلیل ش��ود و ب��رای تصمیم گیرنده واضح و 

روشن باشد.
۶-همس��و بودن با اهداف: بدون گرایش و انحراف باش��د. دیدگاه 
ش��خصی باید به عنوان نظر ش��خصی مش��خص ش��ود و بر اهداف 

سازمانی متمرکز باشد.
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توسعه کسب و کار در زمان های دشوار

تمام کس��ب و کارها دوره های رش��د و توسعه اقتصادی را دوست 
دارن��د. دلیل ای��ن امر امکان فروش بیش��تر و س��هولت فعالیت در 
عرصه کس��ب و کار در بازه های موردنظر اس��ت. متاس��فانه همیشه 
امکان فعالیت کسب و کارها در دوره های شکوفایی اقتصادی وجود 
ندارد. اغلب کش��ورها با دوره های رکود و س��پس توسعه اقتصادی 
مواجه هس��تند بنابراین برای بقا در بازار کسب و کار باید نسبت به 
ش��یوه های توسعه برند در زمان های دش��وار نیز مهارت کسب کرد. 
در ادامه برخی از نکات مهم در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت. 
طراحی محصوالت دیجیتال

ام��روزه اقتصاد جهان��ی تا حد زیادی در ح��وزه دیجیتال جریان 
دارد. این ام��ر افزایش مهارت تخصصی برندها ب��رای تولید ارزش، 
کاال و خدم��ات در ای��ن حوزه را افزایش می دهد. اگر کس��ب و کار 
ش��ما در ش��رایط کنونی وضعیت دش��واری دارد، فعالیت در عرصه 
دیجیت��ال کم هزینه ترین گزینه در دس��ترس خواهد بود. دلیل این 
امر عدم نیاز به س��رمایه اولیه قابل توجه و امکان استفاده از شهرت 

قبلی برند است. 
اس��تارت آپ هایی نظیر آمازون ب��ا کمترین بودجه اولیه در فضای 
دیجیتال ش��روع به فعالیت کردند. این امر نقش مهمی در توس��عه 
کس��ب و کارها به صورت پایدار داشته اس��ت. آمازون در طول بازه 
زمانی شیوع کرونا نه تنها ضرر نکرد، بلکه رشد قابل مالحظه ای در 
زمینه فروش نیز تجربه کرده اس��ت. اگر ش��ما مهارت باالیی برای 
سازگاری با محیط دیجیتال داشته باشید، بخش قابل مالحظه ای از 

سودتان تضمین خواهد شد. 
جلب اعتماد مشتریان

ش��یوع ویروس کرونا قدرت خرید اغلب مش��تریان را به ش��دت 
کاهش داده است. نکته مهم در این میان رقابت برندها بر سر اندک 
مش��تریان باقی مانده در بازار است. برندهای بزرگ با ایجاد اعتماد 
در میان مشتریان شان برای سال های طوالنی به خوبی امکان ادامه 
فعالیت در این شرایط را داشتند. ضرر اصلی متوجه کسب و کارهای 
کوچک و تازه تاسیس بود، با این حساب فعالیت به عنوان یک برند 
بزرگ یا دس��ت کم مورد اعتماد مش��تریان همراه با مزیت های قابل 

مالحظه ای خواهد بود. 
ایجاد اعتماد در میان مش��تریان اهمیت بسیار زیادی دارد. نکته 
مه��م در این بین عملکرد برندها در حوزه موردنظر اس��ت. برخی از 
برنده��ا به طور مداوم در تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از کلیش��ه های سنتی اس��تفاده می کنند. اگر شما به 
دنبال جلب اعتماد مش��تریان هس��تید، باید تجدیدنظر اساسی در 
نح��وه فعالیت تان اعم��ال کنید. فقط در این صورت شانس��ی برای 

موفقیت در عرصه بازاریابی و کسب و کار خواهید داشت. 
خوشحال ساختن کارمندان

هر کس��ب و کاری ب��ر روی دوش کارمندانش تحول پیدا می کند 
بنابراین ش��ما باید همیشه به فکر توسعه کس��ب و کارتان با توجه 
به کارمندان باش��ید. اگر کارمندان یک ش��رکت خوش��حال باشند، 
تمایل بیش��تری برای همکاری با برند دارند. این نکته در مقیاس��ی 
وس��یع به معنای توانایی مدیریت بهینه کارمندان و افزایش کیفیت 

کاری شان است. 
امروزه بس��یاری از برندها با مشکل کیفیت کاری پایین کارمندان 
مواجه هس��تند. اگر ش��ما نیز چنین مش��کلی دارید، باید همکاری 
نزدیک با کارمندان و آگاهی از نیازهای اساسی ش��ان را مدنظر قرار 
دهید. در غیر این صورت مس��یر بسیار دشواری برای جلب نظر آنها 

پیش رو خواهید داشت. 
حفظ تمرکز و آرامش

حفظ تمرکز در حوزه کس��ب و کار دارای اهمیت بس��یار زیادی 
است. برخی از کسب و کارها در شرایط بحرانی تصمیم های عجوالنه 
قابل توجهی را می گیرند. این امر موجب بروز ش��رایط دش��وار برای 
آنها می شود بنابراین در صورت مواجهه با بحران ابتدا باید تمرکزتان 
را حفظ نمایید. در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای ادامه حضور 

در عرصه کسب و کار نخواهید داشت. 
اغلب تصمیم های اش��تباه کاری به صورت س��ریع و بدون مطالعه 
دقیق صورت می گیرد بنابراین ش��ما برای پرهیز از شرایط موردنظر 
باید اعتماد به نفس و آرامش تان را حفظ نمایید. در غیر این صورت 
شرایط دشواری برای بازاریابی و توسعه کسب و کار پیش رو خواهد 

داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

یکی از آمارهایی که هر س��اله عالقه مندان ب��ه پرطرفدارترین ورزش 
حال حاضر جهان، بی صبرانه در انتظار آن هستند، میزان درآمدی است 
که بازیکن ها در یک س��ال به دس��ت آورده و براس��اس آن 1۰ نفر برتر 
انتخاب می ش��وند. این موضوع به حدی مهم اس��ت ک��ه برای برخی از 
تحلیلگران، به مبنای سنجش بهترین ها تبدیل شده است. در این راستا 
امس��ال نیز ش��اهد تغییرات جالبی بوده ایم که در ادامه آنها را بررس��ی 
خواهیم کرد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این 
ارقام، از جمع درآمد بازیکن ها از باشگاه و تبلیغات به دست آمده است. 

1-لیونل مسی
باشگاه: بارسلونا

درآمد کل: 126 میلیون دالر )96 میلیون دالر از باشگاه و 34 
میلیون دالر از تبلیغات(

لیونل مسی با اختالفی فاحش، پردرآمدترین بازیکن جهان طی چند 
س��ال اخیر بوده اس��ت. اگرچه در رابطه با کیفیت وی، تردیدی وجود 
ندارد، با این حال وفادار ماندن به یک باشگاه، باعث شده است تا جهت 
راضی نگه داش��تن او، درآمد باالیی اختصاص پیدا کند. در این راس��تا 
فصل گذش��ته برای این بازیکن از نظر تعداد جام، کامال فاجعه آمیز بود. 
آنها پس از تعطیلی ناش��ی از کرونا و اخراج مربی س��ابق خود، بدترین 
نتایج را به دس��ت آورده و از ۳ جامی که در آنها شانس داشته اند، هیچ 
نتیجه ای را به دست نیاوردند. در این راستا شاید بدترین نتیجه را بتوان 
باخ��ت 8 بر ۲ در برابر فاتح امس��ال لیگ قهرمانان، تی��م بایرن مونیخ 
دانست که باعث اخراج سرمربی و انتخاب کومن، به عنوان مربی جدید 
ش��د. در این راس��تا لیونل مس��ی بالفاصله پس از پایان فصل، از تمایل 
خ��ود برای جدایی از تیم س��خن گفته بود ک��ه در نهایت با توافق های 
انجام ش��ده، وی حداقل برای یک فصل دیگر در تیم باقی خواهد ماند، 
با این حال با توجه به این امر که از قرارداد او تنها یک سال باقی مانده 
اس��ت، بس��یاری از تحلیلگران بر این باور هس��تند که در صورت تداوم 
ناکامی های این تیم، وی فصل آینده به صورت رایگان راهی تیمی دیگر 
خواهد ش��د. حال باید دید که فصل آتی برای آقای گل س��ال گذش��ته 
لیگ چگونه خواهد بود. در این راستا نکته ای که نسبت به آن اطمینان 
کام��ل وجود دارد این اس��ت که نابغه آرژانتینی، حتما س��ال آینده نیز 
عنوان نخست پردرآمدترین ها را به دست خواهد آورد. با این حال یکی 
از انتقادهای جدی به او، حضور کمرنگ تر در عرصه تبلیغات در مقایسه 
با افرادی نظیر کریستیانو رونالدو است که در صورت پوشش این ضعف، 

وی می تواند فاصله خود با رقبا را با افزایشی چشمگیر مواجه سازد. 
2-کریستیانو رونالدو 

باشگاه: یوونتوس 
درآمد کل: 117 میلیون دالر )71 میلیون دالر از باشگاه و 47 

میلیون دالر از تبلیغات(
در طول تاریخ بی س��ابقه بوده اس��ت که به صورت همزمان، شاهد دو 
ابرستاره باش��یم. به همین خاطر نیز بسیاری تماشاگران حال حاضر را 
خوش ش��انس ترین می دانند. درواقع واقعیت این اس��ت که در 1۲ سال 
گذش��ته، لیونل مس��ی و کریس��تیانو رونالدو، در باالترین سطح رقابت 
با یکدیگر قرار داش��ته اند. حضور آنها در دو تیم رقیب بارس��لونا و رئال 
مادرید، این رقابت را به مراتب جذاب تر کرده بود. با این حال وی فصل 
گذشته با انتقال به باشگاه یوونتوس، مهمترین نقل و انتقال فصل را رقم 
زد. با این حال وی تا به امروز موفق نش��ده اس��ت تا عملکرد فوق العاده 
خود در باش��گاه رئال مادرید را تکرار نماید. در این راس��تا انتظارات از 
وی در س��ن ۳۵ سالگی بسیار باال بوده و با آمدن بازیکن سابق این تیم 
آندره آ پیرلو  نقل و خریدهای خوبی که انجام ش��ده اس��ت، بس��یاری 
امیدوار هس��تند که این باشگاه بتواند در سال آینده در لیگ قهرمانان، 
به عنوان قهرمانی دس��ت پیدا کند. اگرچه وی درآمد به مراتب کمتری 
را نس��بت به رقی��ب اصلی خود دریافت می کند، ب��ا این حال در زمینه 
تبلیغاتی، در بهترین شرایط ممکن قرار داشته و پیش بینی می شود که 
این روند، همچنان تداوم داش��ته باش��د. درواقع با چند قرارداد تجاری 
جدید، کریس��تیانو رونالدو می تواند فاصله خود را کمتر نماید. همچنین 
شکس��تن رکورد آقای گل ملی جهان، عنوانی است که طی سال آینده 

می تواند برای وی جنبه تبلیغاتی بسیار خوبی را داشته باشد. 
3-نیمار

باشگاه: پاری سن ژرمن 
درآمد: 96 میلیون دالر )78 میلیون دالر از باشگاه و 18 میلیون 

دالر از تبلیغات(
نیمار رکورددار باالترین قیمت نقل و انتقاالت بوده و امسال نیز با تیم 
خود موفق شده اس��ت تا به فینال لیگ قهرمانان برسد. دستمزد باالتر 
را شاید بتوان دلیل اصلی ترک بارسلونا و پیوستن به این تیم فرانسوی 
دانست که از این نظر وی پس از لیونل مسی قرار می گیرد، با این حال 
حضور کمرنگ در زمینه تبلیغات، عاملی اس��ت که باعث ش��ده تا وی 
جایگاه دوم را به دس��ت نیاورد. بدون ش��ک وی با تغییر جدی در این 

زمینه، حتی شانس قرار گرفتن در رتبه نخست را نیز خواهد داشت. 
4-کیلیان امباپه 

باشگاه: پاری سن ژرمن 
درآمد: 42 میلیون دالر )28 میلیون دالر از باشگاه و 14 میلیون 

دالر از تبلیغات(
این امر که در س��ن ۲1 س��الگی، برخی از عناوین مهم فوتبالی نظیر 
ج��ام جهانی و عنوان بهتری��ن بازیکن جوان جهان را به دس��ت آورده 
باش��ید، بدون شک بیانگر آن خواهد بود که یک ابرستاره دیگر در حال 
ظهور است. درواقع از امباپه به عنوان بخت اصلی توپ طال پس از پایان 
دوره کریس��تیانو رونالدو و لیونل مس��ی نام برده می ش��ود. وی ۲ فصل 
قب��ل، با قراردادی به ارزش 18۰ میلیون دالری، از موناکو به تیم پاری 
سن ژرمن پیوس��ت تا قدرت خط حمله این تیم متمول، در کنار نیمار 
تکمیل شود. وی پس از نیمار باالترین رقم نقل و انتقاالت را در اختیار 
دارد. با این حال فاصله وی با سه نام اول این فهرست، بسیار زیاد بوده 
و این امر بیانگر آن اس��ت که او راه زیادی را برای رس��یدن به رتبه های 
باالتر دارد. با این حال وی باالترین میزان رشد را داشته و این امر بیانگر 
بهبود جدی اوضاع در آینده اس��ت. درواقع وی هنوز قرارداد جدیدی را 
با مدیران تیم خود امضا نکرده اس��ت. برخی در این رابطه عقیده دارند 
که او در تالش است تا با این اقدام، مدیر تیم را برای فروش تحت فشار 

ق��رار دهد. در این رابطه از رئال مادرید، به عنوان تیم مورد عالقه او نام 
برده می ش��ود. درواقع این موضوع حتی می توانست امسال رقم بخورد. 
با این حال بحران مالی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرون��ا، چنین انتقالی 
را غیرممکن س��اخته اس��ت. حال باید دید که شرایط در تابستان سال 
آینده، چگونه خواهد بود. درواقع در صورت تمدید و فعالیت بیش��تر در 
زمینه تبلیغات، بدون ش��ک وی می تواند به رقیب جدی تری برای نیمار 
تبدیل شود. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن است که عنوان نخست 
پردرآمدترین فوتبالیس��ت جهان، به وی تا ۳ سال آینده اختصاص پیدا 

خواهد کرد. 

5-محمد صالح 
باشگاه: لیورپول 

درآمد: 37 میلیون دالر )24 میلیون دالر از باشگاه و 13 میلیون 
دالر از تبلیغات(

ب��دون ش��ک در تاریخ مص��ر، بازیکنی وجود نداش��ته اس��ت که به 
موفقیت های محمد صالح نزدیک ش��ده باش��د. درواقع ما ش��اهد یک 
اعجوبه در این زمینه هستیم. وی با تیم یورگن ملوپ، به عناوینی دست 
پیدا کرده اس��ت که هواداران این باشگاه، سال های زیادی در انتظار آن 
بودن��د. درواق��ع اگر تیم لیورپول قبل از ورود این س��رمربی را به خاطر 
بیاورید، حتی خوش بین ترین هوادار آن نیز نمی توانس��ت تصور کند که 
این تیم بتواند عنوان لیگ قهرمانان و قهرمانی لیگ را به دس��ت آورد. 
در این راستا ستاره اصلی را باید این نابغه مصری دانست. وی اکنون در 
سن ۳۰ سالگی، در بهترین شرایط خود قرار داشته و لیگ انگلستان را 
نیز با هت تریک در گلزنی، آغاز کرده اس��ت. به همین خاطر به احتمال 
زیاد امس��ال هم موفقیت های ش��خصی و تیمی او، تضمین شده خواهد 
ب��ود. با این حال اگرچه وی با عقد قرارداد طوالنی مدت با برند ودافون، 
عملکرد تبلیغاتی خوبی را داش��ته اس��ت، با این حال وی برای رسیدن 
رس��یدن به جایگاه باالتر، نیاز به رش��دی جدی خواهد داشت. درواقع 
شرایط سنی او نیز به نحوی است که در بهترین حالت، وی تنها قادر به 

حفظ جایگاه کنونی خود برای چند سال خواهد بود.
6-پل پوگبا 

باشگاه: منچستر یونایتد
درآمد: 34 میلیون دالر )28 میلیون دالر از باشگاه و 6 میلیون 

دالر از تبلیغات(
اگ��ر به آمارهای ۲۰ س��ال اخیر پردرآمدترین بازیکنان س��ال نگاهی 
بیندازید، متوجه حضور پررنگ مهاجم ها خواهید ش��د. درواقع بس��یار 
کم رخ می دهد که یک هافبک انتخاب ش��ود. این میزان به ترتیب برای 
مدافعان و دروازه بان ها نیز کمتر بوده اس��ت. ب��ا این حال پول پوگبا را 
باید یک اس��تثنا به حساب آورد. وی جایزه پسر طالیی فوتبال در سال 
۲۰1۳ را به دس��ت آورده و با تیم ملی خود، قهرمان جام جهانی ش��ده 
است، با این حال بازگشت به منچستر یونایتد در سال ۲۰1۶ با انتقالی 
۹۰ میلیونی، شاهد بزرگ ترین اشتباه او بوده است. درواقع عملکرد وی 
از آن زمان، کاهش��ی شدید را پیدا کرده است. با این حال درآمد باالی 
او همچنان در این تیم یک عامل مهم بوده است. وی در حال حاضر ۲8 
میلیون دالر را از تیم خود دریافت می کند. این امر در حالی اس��ت که 
به خاطر افت شدید سبک بازی و عدم کسب جام طی چند سال اخیر، 
به وجهه تبلیغاتی او لطمه ای جدی را وارد کرده و در این رابطه او تنها 

۶ میلیون دالر را به دست آورده است. تحت این شرایط شاید انتقال به 
تیمی دیگر، بتواند منجر به اتفاقات بسیار خوبی برای او شود. درواقع با 
توجه به این امر که وی تنها ۲۷ سال دارد، شرایط برای چنین تحولی، 
کام��ال مهیا اس��ت. به همین خاط��ر جایگاه وی در س��ال آینده، کامال 
بس��تگی به ماندن و یا رفتن از تیم فعلی دارد. مهمترین حضور وی در 
عرصه تبلیغات در یک سال گذشته، به حضور وی در کنار افرادی نظیر 

لیونل مسی و محمد صالح برای تبلیغ پپسی، اختصاص دارد. 
7-آنتوان گریزمان 

باشگاه: بارسلونا 
درآمد: 33 میلیون دالر )28 میلیون دالر از باشگاه و 5 میلیون 

دالر از تبلیغات(
فاصله بسیار کم این مهاجم فرانسوی با هم وطن خود، باعث شده است 
تا تردیدهای زیادی نس��بت به جایگاه هر دو آنها در س��ال آینده وجود 
داشته باشد. در این راس��تا آنتوان گریزمان پس از چندین سال حضور 
درخش��ان در تیم اتلتیکو مادرید، در انتقال��ی جنجالی و با ارزش 1۲۰ 
میلیون یورو، به تیم بارس��لونا ملحق ش��د. با این حال وی در نخستین 
فصل حضور، نتوانس��ت تا درخشش سابق را داشته باشد. همین امر نیز 
باعث ش��د تا بسیاری احتمال فروش او را باال بدانند. با این حال به نظر 
می رسد که مشکل اصلی او، حضور در پستی باشد که قبال در آن حضور 
نداشته است. درواقع مهاجم کاذب، جایگاهی است که او همواره در آن 
حضور داشته ولی در بارسلونا به عنوان بال چپ، به زمین فرستاده شده 
اس��ت. بدون شک سبک بازی او ابدا مناس��ب چنین جایگاهی نبوده و 
مربی جدید عنوان کرده است که از او در جایگاه اصلی، استفاده خواهد 
کرد. به همین خاطر بس��یاری از تحلیلگران بر این باور هس��تند که وی 
می تواند فصلی فوق العاده را داشته باشد. بدون شک قرار داشتن در تیم 
بس��یار محبوب بارسلونا که عنوان موفق ترین تیم طی 1۵ سال اخیر را 
به دست آورده است، زمینه را برای حضور بیشتر در عرصه تبلیغاتی نیز 
برای این مهاجم ۲۹ س��اله، مهیا کرده که باید منتظر باش��یم که وی از 

این جایگاه، تا سال آینده چقدر استفاده خواهد کرد. 
8-گریت بیل 

باشگاه: رئال مادرید
درآمد: 29 میلیون دالر )23 میلیون دالر از باشگاه و 6 میلیون 

دالر از تبلیغات(
درخش��ش فوق العاده بال راس��ت در تیم تاتنهام، باعث ش��ده بود تا 
بس��یاری او را با کریستیانو رونالدو مقایس��ه کنند. همین امر نیز زمینه 
حضور او در تیم رئال را مهیا کرد. با این حال وی در ۷ س��ال گذش��ته، 
ابدا نتوانس��ت انتظارات را برآورده نمای��د. در این رابطه مصدومیت های 
متعدد در کنار عدم اعتماد زیدان به عنوان مربی این تیم، باعث ش��د تا 
وی طی چند روز گذشته به تیم سابق خود بازگردد. درواقع با توجه به 
این امر که خوزه مورینیو س��ابقه کار با وی را داشته است و بیل به تیم 
س��ابق خود بازگشته، بس��یاری عقیده دارند که او بار دیگر می تواند به 
فرم ایده آل خود بازگردد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که 
این بازگش��ت، به صورت قرضی بوده و همه چیز به عملکرد او تا س��ال 
آینده بس��تگی خواهد داش��ت. به همین خاطر حتی ممکن است شاهد 
خرید دائمی او باش��یم. درواقع بازگشت به لیگی که وی در آن بهترین 
عملکرد را داش��ته و ۲ بار عنوان بازیکن فصل را به دس��ت آورده است، 
بدون ش��ک بهترین خبر برای این بازیکن اس��ت. در صورت درخشش، 
بدون ش��ک فعالیت های تبلیغاتی وی نیز افزای��ش پیدا خواهد کرد، با 
این حال در صورت تداوم ناکامی ها، احتماال ش��اهد او در فهرست سال 

بعد، نخواهیم بود. 
9-رابرت لواندوفسکی
باشگاه: بایرن مونیخ

درآمد: 28 میلیون دالر )24 میلیون دالر از باشگاه و 4 میلیون 
دالر از تبلیغات(

اگ��ر بخواهیم حضور یک بازیکن را رده بندی این فهرس��ت، ناعادالنه 
بدانیم، بدون ش��ک مهاجم لهستانی تیم بایرن مونیخ، اصلی ترین گزینه 
خواهد بود. وی فصل گذش��ته را به بهترین شکل ممکن به اتمام رساند 
و پس از سال ها این تیم موفق شد تا با مربی جدید خود )هانسی فلیک( 
س��ه گانه به دست آورد. در این راستا او عنوان آقای گلی لیگ را نیز به 
دس��ت آورده و عملکردی فراتر از حد تصور را داش��ته است. با این حال 
سیاس��ت های مالی تیم آلمانی به صورتی است که کامال اقتصادی رفتار 
می کنند. در این رابطه آنها به خرید بازیکنان بسیار خوب، با قیمت های 
مقرون به صرفه، مش��هور هستند. درواقع اگر این مهاجم در تیمی نظیر 
پاری س��ن ژرمن قرار داشت، بدون ش��ک به یکی از ۴ بازیکن پردرآمد 
تبدیل می ش��د. وی اگرچه به س��ال های پایانی فوتبال خود با ۳۲ سال 
س��ن، نزدیک می ش��ود، با این حال فصل فوق العاده ای که داشته است، 
می تواند باعث شود تا وی در عرصه تبلیغات، رشدی فوق العاده را داشته 
باش��د. همچنین اخبار منتشرش��ده حاکی از تمدید قرارداد او در سال 
آینده اس��ت. به همین خاطر پیش��رفت وی در فهرست بعدی، تضمین 

شده خواهد بود. 
10-داوید دخیا 

باشگاه: منچستر یونایتد
درآمد:27 میلیون دالر )24 میلیون دالر از باشگاه و 3 میلیون 

دالر از تبلیغات(
به نظر می رسد که ش��رایط نه چندان خوب تیم منچستر یونایتد، نه 
تنها پل پوگبا بلکه داوید دخیا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. درواقع 
وی تا چند فصل گذشته، یکی از بهترین دروازه بان های جهان محسوب 
می ش��د که تیم های زیادی خواهان به خدمت گرفت��ن او بودند. با این 
حال تنها عامل حضور وی در تیم فعلی را باید درآمد باالی او دانس��ت 
که باعث شده است که کمتر تیمی دیگر به سراغ او برود. فصل گذشته 
نیز وی عملکرد ضعیفی را داش��ته و این امر باعث ش��ده است که دیگر 
انتخاب اول برای تیم ملی اس��پانیا نیز نباشد، با این حال وی به نسبت 
ش��رایط، در زمینه تبلیغات حضوری خوب را داشته و بنا بر قراردادهای 
جدید، به نظر می رس��د که ای��ن میزان تا ۶ میلیون دالر نیز در س��ال 
آینده، رش��د خواهد داش��ت. به هر ترتیب حضور یک دروازه بان در بین 
1۰ فوتبالیست پردرآمد جهان، از جمله اتفاقات نادری است که احتماال 
سال آینده شاهد آن نخواهیم بود. درواقع باید به این نکته توجه داشته 
باشید که معموال دروازه بان ها درآمد به مراتب کمتری دارند، با این حال 

داوید دخیا را باید یک استثنای بزرگ دانست.
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اخبار

ایالم- هدی منصوری: رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی 
شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه واحد عملیات تصفیه پساب 
صنعتــی یکی از مهم ترین واحد های پاالیشــگاه در جهت حفظ و 
صیانت از محیط زیســت محسوب می شود، گفت: پس از راه اندازی 
این واحد در ســال 95 و رفع مشــکالت آن، از ابتدای ســال 1397 
تاکنون، تمامی ایتم های زیســت محیطی مورد نظر سازمان متبوع  
که به صورت آنالین و توســط آناالیزری که در خروجی واحد نصب 
شده و پایش می شود، مطابق استاندارد های محیط زیست بوده  و با 
تاکید و حمایت مسئولین و تالش همکاران، اقدامات قابل توجهی برای 
کاهش آالینده های زیست محیطی انجام شده است. به گزارش روابط 
عمومی، مهندس "عبدالعلی رحمی" افزود: واحد عملیات تصفیه پساب 
صنعتی و بهداشتی این پاالیشگاه برای تصفیه پساب هاي فرآیندی 
غیرفرآیندی و بهداشتی  پاالیشگاه گاز ایالم با ظرفیت دریافت 650 
متر مکعب سیال  در روز ، در ضلع جنوبی این واحد صنعتی  احداث 
شــده است.  وی به پســاب هاي ورودی به این تصفیه خانه اشاره و 
اظهار داشت: آب های آغشته به روغن ناحیه مخازن ،آب های سطحی 
محوطه هاي فرایندي،آب سیستم تخلیه پکیج های اسمز معکوس، 
آبهاي تخلیه  دیگ های بخار، خروجی آب ترش فرایندی و فاضالب 
انســانی می باشند.  وی به اصول تصفیه در این واحد اشاره و تصریح 

کرد: فرایند تصفیه  پســاب شامل سه مرحله فیزیکی ، شیمیایی و 
بیولوژیکی می باشد که در این راستا تصفیه فیزیکی شامل حذف ذرات 
معلق و روغن در واحد های مختلف از جمله API،DAF،آشــغالگیر 
دستی و فیلترهای شنی انجام شــده و تصفیه شیمیایی با استفاده 
از مواد شــیمیایی مانند کلروفریک و فلوکوالنت جهت لخته سازی 
و حذف مواد معلق و محلول ، تزریق اســید سولفوریک و کاستیک 
جهت کنترل  PH  سیال، کلرزنی سیال خروجی  جهت گند زدایی و 
کاهش توتال کلیفرم انجام گرفته و  در تصفیه بیولوژیکی، حذف مواد 
آلی توســط میکروارگانیسمها حاصل از فاضالب بهداشتی انجام می 
شــود.  وی به کارهای اصالحي بسیار خوبی در راستاي بهینه سازي 

و رفع مشــکالت این واحد پس از راه اندازی اولیه انجام شــده اشاره 
کرد و افزود: اصالح سیســتم واحــد DAF و API  ، اتصال خطوط 
فاضالب بهداشتی  کارخانه دانه بندی و ساختمان پساب صنعتی به 
مخزن ذخیره فاضالب بهداشتی، ارتقا سیستم PLC ، خرید و نصب 
سنســورهای آناالیزر سنجش DO وPH ، بهینه سازی مصرف مواد 
شــیمیایی، تعمیرات اساسی بر روی بلوورهای هوادهی، ایمن سازی 
دسترســی به مخازن واحد، تهیه و نصب پمپ های  کفکش درون 
مخازن و اصالح چارت سازمانی پرسنل واحد و غیره انجام شده است.  
رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت: در سال گذشته نزدیک به 90 هزار متر مکعب پساب به سمت 
واحد تصفیه ارسال شده که بعد از تصفیه و جداسازی نزدیک به 400 
مترمکعب لجن ناشی از این سیال، با رعایت کامل دستورالعمل های 
زیســت محیطی، آب خروجی تصفیه شده به سمت رودخانه پایین 
دســت ارســال و عالوه بر این  نزدیک به 900 اصله درختی که در 
قسمت جنوبی تصفیه خانه کاشته شده است نیز توسط این آب تصفیه 
شــده آبیاری شده است . وی اظهار داشــت: از سال 98 نصب و  راه 
اندازی زباله ســوز واحد صنعتی پساب در دستور کار پاالیشگاه قرار 
گرفته  به صورتی تاکنون نزدیک به 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 

انتظار میرود تا انتهای سال جاری به بهره برداری کامل برسد.

اهواز - شبنم قجاوند: طرح های بهینه سازی نیروگاه رامین 
اهواز موجب رفع محدودیت تولید به میزان 40 مگاوات شده که این 
طرح ها با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده 
اســت . مدیر عامل این نیروگاه در ارتباط  ویدئو کنفرانس با مراسم 
افتتاح طرح های ارتقای توان عملی و رفع محدودیت تولید 5 نیروگاه 
کشور که با حضور وزیر نیرو انجام گرفت از افزایش 40 مگاواتی توان 
تولید این نیروگاه در تابســتان امسال خبر داد. در ابتدای این جلسه 
پس از سخنان وزیر نیرو ، خلیل محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین 
به عنوان اولین سخنران نیروگاهها به بیان اقدامات انجام گرفته توسط 
متخصصان تالشگر این نیروگاه درگرمای باالی 60 درجه خوزستان با 
وجود شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود طرح های بهینه سازی 
این نیروگاه موجب رفع محدودیت تولید به میزان 40 مگاوات شده که 

این طرح ها با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده 
است . ایشان از جمله اقدامات انجام شده در جهت افزایش توان عملی 

و رفع محدودیت تولید را شامل : الیروبی نمودن مسیرهای ورودی 
و خروجی آب از ســمت برج های خنک کن به سمت کندانسورها، 
تعمیرات اساســی و بازســازی تعداد 5 عدد از سل های برج خنک 
کن و رسوب زدایی از کندانسورهای واحدها با اسیدشویی ذکر نمود. 
محمدی همچنین بازســازی و نصب یک سکوی کامل پمپاژ آب و 
الیروبی مسیر آب ورودی به پمپهابر روی رودخانه کارون  ، تعمیرات 
اساسی گیربکس های خنک کن واحدهای 1 تا 5 ، تعویض پره های 
آسیب دیده برج های خنک کن را از دیگر اقدامات صورت گرفته در 
جهت رفع محدویت تولید عنوان کرد. گفتنی اســت نیروگاه رامین 
اهواز بزرگ ترین نیروگاه حرارتی کشــور ، تأمین کننده بیش از 40 
درصد برق استان خوزستان است و نقش مهمی را در تقویت ، تثبیت 

و پایداری شبکه سراسری برق کشور  ایفاء می کند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: پیام جوادیان با اشاره به جایگاه شهر 
قم در توســعه فضای سبز در چند سال گذشته، اظهار داشت: امروز 
توسعه فضای سبز یکی از شاخصه های اصلی توسعه پایدار در کشورها 
بوده و فاکتور تأثیرگذاری در تأمین سالمت و امنیت روانی شهروندان 
دارد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم کاهش 
آسیب های اجتماعی را یکی از مهم ترین کارکردهای ایجاد فضای سبز 
مطلوب در جامعه دانست و افزود: باید به توسعه فضای سبز فراتر از 
کیفیت سیما و نظر شهری توجه کرده و به آن به عنوان عامل سالمت 
جامعه نگاه کنیم. جوادیان کسب جایگاه سومی در توسعه فضای سبز 
را در کشــور موفقیتی قابل توجه عنوان کرد و یادآور شد: رسیدن به 
جایگاه سومی در توسعه و سرانه فضای سبز در کشور با توجه اقلیم 
خشک و کمبود منابع آبی موفقیتی است که شهرداری قم با تالش 
و برنامه ریزی به آن رسیده است. وی چالش های پیش رو در توسعه 
فضای سبز شهر قم را موردتوجه قرارداد و گفت: کمبود منابع آبی، فقر 

خاک، دمای 50 درجه ای تابستان ها و دوره کوتاه 15 روزه رشد گیاهان 
در شهر قم بخشی چالش هایی پیش روی توسعه فضای سبز شهر قم 
است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از ثبت 
سرانه فضای سبز 20.03 مترمربعی در شهر قم خبر داد و تصریح کرد: 
شهر قم با سرانه 20.03 بعد از شهرهای اصفهان با سرانه 26 مترمربع 

و شیراز با سرانه ای برابر 23 مترمربع قرارگرفته است. جوادیان سرانه 
فضای سبز شهر تهران را 16.5 مترمربع دانست و در مقایسه ای سرانه 
کالن شهرها را یادآور شد و گفت: شهرهای اهواز با سرانه 18 مترمربع، 
مشهد 16.06 مترمربع، تهران 16.5 مترمربع، تبریز 15 مترمربع، کرج 
13.12 مترمربع در جایگاهی پایین تری از شــهر قم قرار دارند. وی 
عملکرد استان قم را در حوزه فرهنگ سازی نیز قابل توجه دانست و 
تأکید کرد: توسعه فضای سبز همگام بافرهنگ سازی و تشویق مردم 
در مشــارکت پویا در حفظ فضای سبز ازجمله دغدغه های سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری قم است. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری قم اجرای پویش مردمی “درخت دوستی 
بنشــانیم” را در سراسر کشور افتخاری برای شهرداری قم دانست و 
مطرح کرد: جلب مشارکت مردمی در چند سال گذشته به خصوص از 
زمان شیوع بیماری کرونا و فعالیت و استفاده از ظرفیت فضای مجازی 

یکی از دستاوردهای مهم سازمان بوده است. 

مدیرکل  امروز:  قزوین - خبرنگار فرصت 
نوسازی مدارس استان قزوین گفت: برای تامین 
نیاز دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به 75 
مدرســه با یک هزار و 125 کالس نیازمندیم که 

ساخت آنها 450 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
 عســگر علی جوانبخت روز شــنبه در جمع 
خبرنگاران رســانه های گروهی استان با تشریح 
پویــش آجر به آجر برای مشــارکت همگانی در 
ساخت مدارس اظهار داشت: در سال های گذشته 
رویکرد ما در مشارکت خیرین در سطح کمک های 
قابل توجه در ساخت مدرسه یا مشارکت در تأمین 
سیستم های مورد نیاز آن بود اما امروز باید کاری 
کنیم تا همه افراد اعم از کوچک و بزرگ احساس 
تکلیف کرده و در ساخت مدرسه نقشی هر چند 
کوچک بر عهده بگیرند. مدیرکل نوسازی مدارس 
اســتان قزوین تصریح کرد: امروز مشارکت های 

کوچک و خرد یک هزار تومانی نیز برای ما اهمیت 
دارد و اگر بتوانیــم بخش زیادی از جمعیت یک 
میلیون و 200 هزار نفری را در ســاخت مدرسه 
ســهیم کنیم اتفاقات بزرگــی در این عرصه رخ 

خواهد داد.
نیازمند ۷5 مدرسه در سال تحصیلی 

جدید هستیم
وی اظهار داشــت: در سال جاری تحصیلی به 
حداقل 75 واحد آموزشــی جدیــد با یک هزار و 
125 کالس درس نیاز داریم تا نیازهای تحصیلی 
را بــرآورده کنیم که تحقــق آن به 450 میلیارد 
تومان نیــاز دارد که باید تأمین شــود. مدیرکل 
نوسازی مدارس استان قزوین تصریح کرد: ساخت 
هر مدرســه 6 میلیارد و 500 میلیون تومان و هر 
کالس درس 500 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد 
که شاید همه اعتبارات دولتی جوابگو نباشد و در 

این راستا به کمک خیرین نیازمندیم. 
۲5۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در 

استان اضافه شده است
مدیرکل نوســازی مدارس استان قزوین اظهار 
داشت: در طول سال های 92 تا 97 با اجرای 273 
پــروژه بیش از یک هــزار و 667 کالس درس با 
250 هزار مترمربع ســاخته شده که حدود 30 
درصد آن با مشــارکت خیرین بوده اســت. وی 
اضافه کرد: 259 واحد آموزشی غیر دولتی داریم 
که 179 واحــد آن اســتیجاری و 76 واحد نیز 
خریداری شده است. جوانبخت گفت: 74 درصد 
مدارس استان قزوین اســتیجاری، 19.5 درصد 
خریداری شده و 6.5 درصد احداثی است و در این 
مدارس وضعیت مناسب نیست و شرایط 21 هزار 
دانش آموزی که در این مدارس تحصیل می کنند 

زیاد خوب نیست.

استاندار سازی سیستم گرمایشی 
۴۷5۶ کالس درس

جوانبخت در ادامه از اســتاندارد شدن سیستم 
گرمایشــی مدارس خبر داد و اظهار داشــت: از 
مجموع 10 هزار و 785 کالس درس در اســتان 
تاکنون 4756 کالس دارای سیســتم گرمایشی 
اســتاندارد شده اند و امســال هم 350 کالس را 
هدف گذاری کرده ایم که در صورت تأمین اعتبار 
بخاریهای گازی جمع آوری شود. وی گفت: تکمیل 
سیستم گرمایشی در همه مدارس استان قزوین 
40 میلیارد تومــان اعتبار نیاز دارد که در صورت 
تأمین اعتبار همه مدارس تا پایان ســال آِینده به 

سیستم گرمایشی استاندارد مجهز خواهند شد.

آذربایجان شــرقی - فالح: شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی برای ششمین ســال پیاپی عنوان رتبه برتر در 
شــاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال 
1398 را کسب کرد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، بر 
اساس اعالم ستاد بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان، 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برای ششمین سال پیاپی 
عنوان "رتبه برتر در شــاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره 
شهید رجایی ســال 1398" را کسب کرد. این گزارش می افزاید 
ارزیابی در دو بعد شــاخص های اختصاصی و عمومی بوده که هر 
کدام 1000 امتیاز می باشــد. شاخص های اختصاصی که عمدتا 
برگزیده از ماموریت ها و فعالیت های ذاتی شــرکت بوده و شامل: 
جمعیت تحت پوشــش آب شهری، جمعیت تحت پوشش شبکه 

جمع آوری فاضالب شــهری، آب بدون درآمد، هوشمندســازی 
ســامانه های آبرســانی شــهری، برنامه ایمنی آب می باشد که 

خوشــبختانه با توجه به تعامل مناســب در سطح ملی و استانی 
و در ســایه تالش و کوشش پرسنل شــرکت عملکرد شاخص ها 
غالبا بیشتر از مقدار پیش بینی شده بوده است. همچنین ارزیابی 
شــاخص های عمومی در 6 محور شامل اصالح ساختار سازمانی، 
توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، مدیریت سرمایه 
انسانی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء سالمت اداری و مسئولیت 
پذیری و اســتقرار نظام مدیریت عملکرد انجام شده است. الزم به 
ذکر اســت مراسم تجلیل از برگزیدگان جشــنواره شهید رجایی 
اســتان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، اســتاندار 
آذربایجان شرقی، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مسئولین اســتانی در محل سالن اجتماعات 

استانداری برگزار شد.

رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت پاالیش گاز:

  تصفیه پساب صنعتی یکی از واحد های مهم پاالیشگاه گاز ایالم 
برای حفظ و صیانت از محیط زیست است

در هفته بیستم پویش #الف-ب-ایران وزارت نیرو عنوان شد

رفع محدودیت تولید با افزایش ۴۰ مگاواتی توان تولید واحدهای نیروگاه رامین اهواز

قم سومین کالنشهر سبز کشور شد/سرانه فضای سبز قم از ۲۰ متر گذشت

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین:

سال تحصیلی جدید به ۷5 مدرسه در استان قزوین نیازمندیم

برای ششمین سال متوالی؛

آبفا آذربایجان شرقی رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را کسب کرد 

مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان اعالم کرد؛
افزایش 3۰ درصدي صادرات از بندر خلیج فارس  با بهره برداري از سه 

پست اسكله نفتي
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان مرداد ماه سال 99 تعداد 
498 فروند کشــتی حامل فرآوردهای نفتی در اسکله هاي تحت نظارت 
 بنــدر نفتی خلیج فارس واقع در بندرشــهید رجایی تخلیه و بارگیری
شــده اســت . به گزارش روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی 
هرمــزگان، " علــي رضامحمــدي کرجــي ران" با اشــاره بــه اعمال 
تحریــم هــای بخصوص در حــوزه حمل و نقــل دریایــی و صادرات 
مــواد نفتی که بعنــوان یکــي از اهرم هاي فشــار آمریکا اجرا شــد 
اظهــار داشــت: با وجود همه چالش هاي تحمیلي خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شــده در همســنجی صــورت گرفته نه تنها 
در حوزه نفتی کاهش رویت نشــده  بلکه آمارها رشــد  6 درصدی را در این بخش نشــان می دهد . وی افزود: در مدت زمان 
یاد شــده 498 فروند کشــتی در اســکله هاي حوزه نظارتي بندر نفتی خلیج فارس پهلودهی و عملیات تخلیه و بارگیری  آنها 
صــورت گرفته اســت . مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از این میزان کشــتي، تعــداد 205 فروند با تناژ بالغ بر 11 
 میلیون تن به تخلیه/بارگیري و کابوتاژ)کران بري ( انواع فرآورده  هاي نفتي ســبک و ســنگین جهت صادرات مستقیم فرآورده 

پاالیشــگاه  هــاي بندر عباس و ســتاره خلیج فــارس و تعــداد 293 فروند با تناژ 1 میلیــون و 57 هزار تن به صــادرات انواع 
فرآورده هاي نفتي اختصاص یافته اســت. مدیر منطقه ویژه اقتصادی شــهید رجایی خاطر نشــان کرد: طرح های توسعه برای 
فعالیت های نفتی در بندر شــهیدرجایی از طریق جذب ســرمایه گذار در بندر نفتی خلیج فارس و همچنین احداث سه پست 
 اســکله نفتی جدید بعنوان طرح های مهم توسعه ای ســازمان بنادر و دریانوردی )طرح سال جهش تولید ( درحال انجام است
که با بهره برداری از این طرح ها در آینده ای نزدیک  ظرفیت صادرات فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی بیش از  30 درصد 

افزایش می یابد.

با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور انجام شد :
مراسم افتتاح و بهره برداری از بیمارستان خاتم النبیا بهشهر

ساری – دهقان: حضور اســتاندار مازنــدران، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران و جمعی از اعضای هیات رئیسه این دانشگاه ، نماینده 
مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس ، فرماندار ، امام جمعه ، مدیر شبکه 
بهداشت و درمان و جمعی دیگر از مقامات شهرستان بهشهر در محل 
برگزاری مراســم افتتاح در بیمارستان خاتم االنبیا بهشهر بیمارستان 
خاتم النبیاء بهشــهر با ظرفیت 240 تخت بستری در چهارمین آیین 
پویش ره ســالمت با حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهور به بهره 
برداری رسید.  بیمارستان خاتم النبیاء بهشهر با ظرفیت 240 تخت به 
همراه 7 بیمارستان و مرکز درمانی دیگر کشور در آذربایجان غربی، کردستان، تهران، گیالن، اصفهان و سیستان و بلوچستان، 
امروز پنجشنبه 27 شهریور در چهارمین آیین پویش ره سالمت با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.  
این طرح ها با ظرفیت 1400 تخت و به وسعت 124 هزار متر مربع با هزینه بیش از 6 هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار ساخته 
شد و برای 3 هزار و 700 نفر اشتغالزایی خواهد کرد. بیمارستان خاتم النبیاء شهرستان بهشهر هم از طرح هایی است که امروز با 

حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور بهره برداری رسید. 
اظهار رضایت رئیس جمهور از کاهش آمار کرونا در مازندران و تقدیر از رئیس دانشگاه علوم 

پزشكی مازندران 
د کتر حسن روحانی رئیس جمهور در این مراسم ویدئو کنفرانسی گفت: در هفته های گذشته آمار کرونا در مازندران کاهش 

پیدا کرد و این بسیار رضایت بخش است. 
اضافه شدن ۷۷۰ تخت در دوران کرونا به بیمارستان های مازندران  

دکتر ســید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران در مراسم ویدئو کنفرانسی با بیان اینکه هزار و 500 تخت 
بیمارســتانی از در دولت تدبیر و امید به ظرفیت های بیمارستانی مازندران اضافه شده است، گفت: 770 تخت در دوران کرونا به 
بیمارستان های مازندران اضافه شده است.  او با بیان اینکه بیمارستان خاتم النبیاء بهشهر با ظرفیت 240 تخت بستری امروز به بهره 
برداری رسید، افزود: این بیمارستان عالوه بر مردم بهشهر، به عنوان درگاه ورودی به زائران مشهد مقدس هم خدمات رسانی می کند. 

توسعه زیرساخت های نظام سالمت در اولویت است  
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم گفت: توسعه زیرساخت ها در نظام سالمت یکی از 

اساسی ترین و ماندگارترین سرمایه گذاری ها برای جامعه محسوب می شود.

آغاز آبرسانی به روستاها از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 
رشت-مهناز نوبری: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت از برنامه ریزی برای تامین آب شرب روستاهای شهرستان رشت 
از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن خبر داد.محمود امیری مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت افزود : با یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شــهری و روســتایی و برنامه ریزی برای استفاده از تاسیسات آبرسانی مشترک در راستای بهبود خدمات به 
روستاییان محترم و همزمان با راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن، مقرر شد در وهله اول روستاهای در مسیر خطوط 
انتقال از آب تصفیه خانه به جای آب چاه که بعضا به واسطه آهن و منگنز باال دارای کیفیت پایین تری بودند، بهره مند گردند.
امیری تصریح کرد: برای این منظور طرح و برآورد تامین آب روستاهای بهدان باال، بهدان پایین و کشل ورزل از روستاهای بخش 
سنگر با اعتباری بالغ بر 1700 میلیون ریال تهیه و در مدت کمتر از یک ماه خطوط و تاسیسات مد نظر اجرا و پس از شستشوی 
مخازن ذخیره وارد مدار بهره برداری شد.مدیر آبفای رشت با ذکر این مطلب که این روستاها 530 خانوار را شامل می شوند و بالغ 
بر 1600 نفر سکنه دارند افزود: با لطف و یاری خداوند به زودی روستاهای بیشتری در سطح شهرستان از نعمت آب با کیفیت 

تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بهره مندخواهند شد.

با برگزاری مرحله دوم پویش ایران همدل انجام شد 
 اهدای ۲۰۰ کارت هدیه به نیازمندان شهرستان تفرش 

توسط هنرمند محبوب مردمی 
همدان - خبرنگار فرصت امروز: احمد نجفی، هنرمند محبوب 
مردمی به همراه چند خیر دیگر با پیوستن به پویش مردمی ایران همدل 
تعداد 200 کارت هدیه به مبلغ هر کارت 200 هزار تومان به مددجویان 
تحت حمایت شهرستان تفرش اســتان مرکزی اهدا نمود.  به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، دیدار و دلجویی از مددجویان در مناطق 
محروم روستایی از دیگر برنامه های این هنرمند در سفر به استان مرکزی 
بوده است. شایان ذکر است، میزان کمک های مردمی در استان مرکزی با 
وجود شیوع ویروس منحوس کرونا با بهره گیری از فن آوری های نوین در 

این نهاد در پنج ماهه نخست امسال با مبلغ 69 میلیارد تومان به نسبت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است.

آغاز فعالیت 5۰ درصد اتوبوس های درون شهری بوشهر از اول مهرماه
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: گراوند استاندار بوشهر در نشست 
ستاد استانی مقابله با کرونا: از اول مهرماه 50 درصد اتوبوس های درون 
شهری بوشهر با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت خود را 
آغاز کنند. 50 درصد مرگ ومیرهایی کرونایی استان بوشهر با بیماری و 
ویروس کرونا ارتباطی نــدارد چراکه مرگ آنان به ویروس کرونا مربوط 
نیست.  امسال به سبب ویروس کرونا و وضعیت خاص عراق، راهپیمایی 
اربعین حسینی  برگزار نمی شود و برگزاری مراسم در دهه آخر ماه صفر با 

رعایت پروتکل های بهداشتی باید مورد توجه قرار بگیرد.
آغاز جمع آوری آالچیق های فرسوده ساحلی و پارک های محله ای

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر جمع آوری آالچیق های فرسوده کنار 
ساحل و پارک های محله ای آغاز و پس از تعمیرات و ترمیم و زیباسازی مجددأ اقدام به نصب  آنها می شود.  بدیهی است اجرای 
این عملیات  توسط اداره تاسیسات و برق از حوزه معاونت اجرائی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر در راستای ایمنی مبلمان 
شهری و فراهم کردن رفاه و آسایش و محیطی سالم برای شهروندان عزیز  می باشد. ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان در فصل 

گرما که مشغول به فعالیت هستند.
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فریلنس��رها بخش عم��ده ای از چالش های کاری خ��ود را در مذاکره 
ب��ا کارفرما تجربه می کنند. پیداکردن ش��یوه ای بهینه برای مذاکره، به 

موفقیت بیشتر آنها کمک می کند.
فریلنس��رها روز ب��ه روز نقش خ��ود را در دنیای کس��ب وکار پررنگ تر 
می کنند. امروز یک س��وم نیروی کار آمریکا یعنی حدود ۵۷ میلیون نفر 
از 1۶۰ میلیون نیروی کاری این کش��ور، فریلنسر هستند. آمار مذکور، 

۴ میلیون نفر یعنی حدود 1۳درصد بیشتر از آمار سال ۲۰1۴ است.
افراد فریلنس��ر یا آزادکار، در حوزه  خ��ود تخصص دارند، اما مدیریت 
کس��ب وکار را نیز انجام می دهند. برندسازی شخصی، بازاریابی خدمات، 
مدیریت مالی و مذاکره  قراردادی با مش��تریان بالقوه، از وظایف مرسوم 
یک فریلنسر محس��وب می ش��ود. مذاکره های قراردادی می تواند برای 
پیمانکارهای فردی چالش های زیادی به همراه داش��ته باش��د. ازطرفی 
فریلنسرهایی که در مذاکره موفق نیستند،  شانس کمی برای درآمدزایی 
دارند. رشد پورتفولیوی پروژه ای آنها نیز با سرعت پایینی پیش می رود. 
به عالوه وقتی یک مش��تری را از دس��ت دهید، یعنی فرصت های جذب 

مشتریان جدید از طریق او را هم از دست داده اید.
کارشناس��ان کس��ب وکار، رویکردی تکراری را در مذاکره  فریلنسرها 
پیش بینی می کنند. س��ه حوزه  مش��خص در اکثر مذاک��رات آنها دیده 
می ش��ود که منجر به شکست می شود. ابتدا، فریلنسرها روی جنبه های 
کس��ب وکاری ارتباط متمرکز می شوند و به دنبال ایجاد ارتباط شخصی 
نمی روند. در وهله  دوم، فریلنس��رها تالش می کنند تا با قیمت پایین تر، 
خود را متمایز از رقبا نشان دهند. درنهایت، بخش عمده ای از زمان آنها 
در مذاکره با مش��تریان اش��تباه به هدر می رود. در ادامه  این مطلب، به 
بررسی هر سه چالش مذکور و راهکارهایی برای عبور از آنها می پردازیم:

مذاکرات را شخصی کنید
ارتباط و روابط معتبر، نیروی محرکه  کسب وکار هستند. مردم عموما 
با افراد آش��نا تجارت می کنند. درواقع آشنابودن را می توان پایه  اعتماد 
در س��طحی شیمیایی و روانی در مغز دانست. این اصل برای فریلنسرها 
اهمیت باالی��ی دارد. اعتماد و اعتبار برای آنها بیش از هر فعال دیگری 

در دنیای کسب وکار، حیاتی محسوب می شود.
در مذاکره های سازمانی، تمایل برای شخصی کردن ارتباط و استفاده 
از آن به عنوان نیروی محرکه، شاید تحت تأثیر نیاز مدیران و سهامداران 
دو طرف قرار بگیرد. ازطرفی در دنیای فریلنس��رها، شما تنها هستید و 

خبری از مدیر و س��هامدار نیس��ت. ارتباط مش��تری با شما در وضعیت 
فریلنس��ری، کل کس��ب وکارتان را تحت تأثیر ق��رار می دهد. درواقع از 
مراح��ل ابتدایی صحبت با مش��تری بالقوه تا امضای ق��رارداد نهایی و 
دریاف��ت پیش پرداخت و انجام پروژه، تنها »ش��خص ش��ما« آن  المانی 

است که کارفرما تصمیم به سرمایه گذاری و ارتباط با آن می گیرد.
وقتی به عنوان فریلنس��ر وارد یک مذاکره می شوید، ارتباط را به عنوان 
بازتابی از برند و ارزش های خود بسازید. داستان خود را تعریف کرده و 
درباره  کیفیت و توانایی های ش��خص خودتان صحبت کنید. دراین میان 
به دنبال زمینه های مش��ابه و مش��ترک باشید تا ارتباط آتی را روی آنها 
ش��کل دهید. در ادامه الگویی کاربردی برای گفتمان مذاکره فریلنسری 

ذکر می کنیم:
• صحب��ت درباره  اعتق��ادات کاری. چنین رویک��ردی، تمایل و عالقه  
شما به کار و شیوه   جهت گیری تان را در انتخاب پروژه ها و انجام وظایف 
نش��ان می دهد. به عنوان مثال تعریف خود از وظیفه و ش��غل کنونی را 

بیان کنید.
• صحبت درباره  عوامل محرک. در ادامه  مذاکره، چگونگی رسیدن به 
باور کنونی، تاریخچه ای از دستاوردهای گذشته و دلیلی را مطرح کنید 

که کارفرما را به عقد قرارداد با شما تشویق کند.
• ارتب��اط ایده با فعالیت کنونی. در پای��ان، تأثیر اعتقاد و باور خود را 
بر رویکرد کنونی و پروژه  حاضر نشان دهید. درواقع باید ثابت کنید که 
باور ش��ما به ش��غل و حیطه  تخصص، چگونه به پیشرفت پروژه  کارفرما 

کمک خواهد کرد.
رویکردهای باال را می توان در بس��یاری از مواقع به صورت مشترک با 
مشتریان متعدد مطرح کرد. خصوصا بخش اول باور و ایده، در مشتریان 
گوناگ��ون عموما ثاب��ت می ماند. ازطرفی نباید رویکرد ش��ما برای همه  
مش��تریان، ثابت باشد. داستان های خود را بس��ته به سازمان مخاطب، 
ف��ردی که با او کار می کنی��د و پروژه  موردنظر تغییر دهید. همین روند 
اولیه، فرصت مهم شما برای ش��کل دهی به زمینه های مشترک خواهد 
بود. برای پیداکردن نقاط مش��ترک با کارفرما، باید از مذاکره های اولیه 
درس گرفت و راهی برای اتصال جهان خود با جهان کارفرما پیدا کرد. 
موضوعات ساده، حتی عالقه های مشترک ورزشی و سینمایی، می تواند 
بهانه ای برای ش��خصی تر کردن رابطه با کارفرما باشد؛ نکاتی که به مرور 
به کش��ف مواردی همچون عوامل اس��ترس زا برای ف��رد مقابل، عوامل 

الهام بخ��ش و م��وارد دیگر می انجامد. درنهایت به دنبال این باش��ید که 
هدف و برنامه های خود را با کارفرما، مشترک نشان دهید.

در برابر وسوسه  تخفیف مقاومت کنید
ساختن ارتباط شخصی، عامل کافی برای موفقیت در مذاکره نیست. 
جزییات قرارداد هنوز برای مش��خص کردن موفقیت یا شکست اهمیت 
دارند. ش��رکت های بزرگ در مذاکرات عظیم خود عموما با تخفیف های 
قابل توجه، رقبا را از بازار خارج می کنند. آنها به خاطر ابعاد خود توانایی 
جذب خس��ارت های واردش��ده به خاط��ر تخفیف را دارند. بس��یاری از 
فریلنس��رها نیز برای به دست آوردن پروژه، به کارفرما تخفیف می دهند، 

اما چنین رویکردی پایداری قابل توجهی ندارد.
وقتی برای جذب یک پروژه، قیمت را پایین تر از نرخ متداول دستمزد 
خود در نظر می گیرید، به نوعی ارزش کار کنونی را زیر س��ؤال برده اید. 
خصوصا در پلتفرم های آنالین فریلنس��ری که س��ابقه  فعالیت شما قابل 
مش��اهده است، پس از تخفیف نمی توان مجددا به قیمت قبل بازگشت. 
درواقع با افزایش تجربه هم نمی توان قیمت را به نرخ های قبل بازگرداند 
و مش��تریان درنهایت اعتمادی به قیمت گذاری ش��ما نخواهند داشت. 
کارشناس��ان پیش��نهاد می دهند که نرخ ثابتی برای کل پروژه )به جای 
هزینه ه��ای س��اعتی یا م��وردی( خود در نظ��ر بگیرید تا مش��تریان و 
پروژه های مش��ابه، درکی کلی از قیمت داش��ته باشند. نرخ ثابت پروژه ، 
برای مشتریان نیز مناسب تر به نظر می رسد. آنها تخمینی از هزینه های 
خ��ود برای موضوع کنونی خواهند داش��ت و نگ��ران افزایش قیمت در 

صورت افزایش کار و وظایف فریلنسر نیز نیستند.
در برخی موارد، تخفیف دادن تبدیل به تنها راه پیش��برد پروژه  می شود. 
درواقع فریلنسر راه دیگری برای جذب کارفرما ندارد و ازطرفی، تخفیف هم 
به معنای کاه��ش ارزش کار خواهد بود. در چنین موقعیت هایی می توانید 
با همان قیمت ثابت، خدمات بیش��تری را پیش��نهاد دهید تا حس س��ود 
بردن از قرارداد نیز به کارفرما منتقل ش��ود. به هرحال در تمامی ش��رایط، 
ضوابط کلی خود را حفظ کنید و آنها را زیر پا نگذارید. به عنوان نمونه هایی 
از تخفیف های مرس��وم و نه چندان مضر می ت��وان به تخفیف برای معرفی 

مشتری جدید یا حتی نزدیک بودن مسافتی کارفرما اشاره کرد.
زمان خود را با مذاکره  اشتباه هدر ندهید

تالش برای ایجاد بهترین ارتباط با همه مش��تریان، رویکردی مرسوم 
در میان فریلنس��رها محس��وب می ش��ود. درواقع آنها اکثرا هر مشتری 

بالق��وه را به عنوان فرصت��ی عالی می بینند و همه  ت��الش و زمان خود 
را برای ج��ذب او متمرکز می کنند. چنین رویک��ردی در طوالنی مدت 
عواقب نه چندان مناس��بی به همراه دارد. فریلنسرهای متعددی از زمان 
اختصاص داده ش��ده برای مشتریان بالقوه شکایت دارند که درنهایت به 

پروژه هم نینجامیده است.
برای تشخیص مناسب بودن یا نبودن اختصاص زمان به یک مشتری، 
بای��د دو فاکتور را در نظر بگیرید. ابتدا درآمد احتمالی پروژه را در نظر 
بگیرید که هرچه بیش��تر باش��د، ارزش زمان بیشتری را خواهد داشت. 
در ادام��ه، ارزش پروژه به معنای ارزش های ثانویه یا عالقه  ش��خصی یا 
ارزش رزومه ای، به عنوان فاکتوری مهم وارد می شود. درنهایت شناسایی 
مشتری بهتر و ارزش زمان اختصاصی برای مذاکره، وابستگی زیادی به 

تجربه های فریلنسر و شناخت او از بازار و افراد دارد.
مش��تریانی که به ارزش کار ش��ما اهمیت می دهند و پرداخت خوبی 
هم دارند، باید در اولویت اول باش��ند. ارتباط مناسب با آنها و پاسخ در 
دوره های زمانی صحیح، ارزش باالیی خواهد داشت. البته هیچ مشتری 
را نباید از ابتدا بالفعل تصور کنید. مش��تریان دیگری هم هستند که در 
اولویت پایین قرار می گیرند. آنها عالوه بر پیشنهاد قیمت پایین، ارزش 

افزوده  زیادی هم ندارند.
در برخی موارد، پروژه مفیدی پیش��نهاد می شود که فریلنسر ارتباط 
خوب��ی با کارفرمای آن ندارد. ش��اید روش کار دو طرف به هم ش��بیه 
نیست یا ارتباط شخصی مناسب شکل نگرفته است، به هرحال در چنین 
مواردی هم باید ب��ا احتیاط زمان خرج کنید چون احتمال دارد همین 
اختالف های ساده، به عدم عقد قرارداد منجر شوند. در بدترین شرایط، 
ارتباط ش��خصی مناس��ب با کارفرما وجود دارد، اما پرداخت مناس��بی 
صورت نمی گیرد. این وضعیت را باید به عنوان حالتی سمی، در دورترین 

موقعیت ممکن از لحاظ اولویت زمانی قرار دهید.
راهکارهای باال، پایه هایی س��اده و کاربردی برای پیش بردن مذاکرات 
فریلنس��ری محسوب می ش��وند. فراموش نکنید که هر پروژه و کارفرما، 
مشخصات منحصربه فردی دارد و باید بسته به هر کدام، بهترین رویکرد 
مذاک��ره ای را پی��ش ببرید. از ن��گاه نگارنده، دق��ت در اختصاص زمان 
به مش��تریان بالقوه، مهم ترین نکته   مذاکرات فریلنس��ری اس��ت، چون 

مهم ترین دارایی آنها یعنی زمان را هدف قرار می دهد.
HBR/zoomit :منبع

چگونه به عنوان فریلنسر مذاکره موفق تری داشته باشیم؟
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دنیایی ش��یرین و لذت بخش است که تمام افراد با اشتیاق فراوان از 
خواب بیدار ش��وند تا به سرکار بروند، اما آنچه در واقعیت وجود دارد 
کارمندان فرس��وده، خسته و بی اش��تیاق به شغل شان هستند. هشت 
نفر از مدیران عامل و اعضای اوراکلز استراتژی های موفق خود را برای 
داشتن یک تیم پربازده با شما در میان می گذارند. با ما همراه باشید 

تا بتوانید یک مدیرعامل موفق باشید.
کارمندان معمولی را تشویق کنید تا خارق العاده شوند

دوت��ی هرم��ان، مدیرعام��ل داگالس الیمان، کارگ��زاری امالک و 
مستغالت با فروش ساالنه بیش از ۲۷ میلیارد دالر، می گوید:

تعداد محدودی از ما به ش��غل رویایی خود دس��ت یافته ایم، شغلی 
چون س��تاره  موسیقی راک یا یک ورزش��کار حرفه ای. بیشتر مشاغل 
م��ا معمولی هس��تند. پس وقت��ی می بینید کارمندان ت��ان بی عالقه، 
بی اش��تیاق و بی انگیزه ش��ده اند، برای افزایش بازدهی شان چه کاری 

انجام می دهید؟
س��بک های مدیریتی س��نتی روی محور کنترل تمرک��ز دارند. در 
واقع، مدیران انتظاراتی دارند و بعد بررس��ی می کنند تا ببینند به این 
انتظارات پاس��خ مناسبی داده شده اس��ت یا نه. با این حساب، سبک 
رهبری از ب��اال به پایین نتیجه بخش نخواهد بود. الزم اس��ت بدانید، 
در کس��ب و کارهای موفق امروز، اغلب تصمیمات در سطوح پایین تر 

اتخاذ می شود.
در این راس��تا، باید به جای تالش برای کنترل کردن س��عی کنیم 
تاثیرگذار باش��یم. رهبران موفق و بزرگ، بدون توجه به اینکه کجای 
س��ازمان قرار گرفته ان��د، کارمندان معمولی را تش��ویق می کنند تا از 
طریق اقداماتی ک��ه انجام می دهند آنها به افرادی خارق العاده تبدیل 

شوند.
همانند یک مدیر موفق اهداف بسیار بزرگی داشته باشید

مالنی پرکین��ز، بنیانگذار و مدیرعامل کمپان��ی کانوا )Canva( با 
ارزش بیش از یک میلیارد دالر، می گوید:

رهبران موفق و تاثیرگذار با دیدگاه شان الهام بخش دیگران هستند 
و همواره به اعضای تیم ش��ان متذکر می شوند که روی تاثیرگذارترین 

امور تمرکز کنند.
برای اینکه همانند رهبران بزرگ به موفقیت برسید، اهداف بزرگی 
تعیین کنید و به اعضای تیم تان انگیزه بدهید، س��پس برای رسیدن 
ب��ه آن اه��داف اس��تراتژی هایی در نظر بگیرید. جالب اس��ت بدانید، 
انسان های بزرگ با چالش های بزرگ به هیجان می افتند. راضی کردن 
این افراد برای پیوس��تن به مطالبه  شما در حالی که هدف تان را انجام 

کاری مهم تعیین کرده اید ساده تر است.
بهتر اس��ت از یک مربی کمک بگیرید. تیم های ورزشی برتر جهان 
ب��رای حص��ول اطمینان از عملکرد مناس��ب خود از کم��ک مربیانی 
استفاده می کنند، پس ما هم بهتر است برای تیم کاری مان از مربیان 
داخلی بهره ببریم. افرادی که ستون موفقیت شما باشند، پس حمایت 

از آنها در اولویت اول خود قرار دهید.
از قضاوت دست بکشید و کارمندان را به بازخورد دادن تشویق 

کنید
لیز هررا، موسس و مدیرعامل I Build Your Brand، می گوید:
کارل ساگان منجم می گفت: هیچ چیز به اندازه  یک سوال احمقانه 
نیست. شاید این جمله  معروفی باشد، اما اغلب مردم در باور آن دچار 
مش��کل می ش��وند. اگر از سوال کردن بترس��ید، احتماال در پیشنهاد 

دادن هم واهمه پیدا خواهید کرد.
برای اینکه کسب و کاری به پیشرفت برسد به پیشنهادات مفید نیاز 
دارد. از کارمن��دان تازه وارد گرفته تا مدیران عامل، تمام افرادی که در 

خط مقدم کس��ب و کار شما هستند بهترین ایده ها را دارند. از سوی 
دیگر، می توان دامنه گس��ترده  اختی��ارات مدیران عامل را هم محدود 

کرد.
یکی از راه های ترغیب کارمندان به بیان ایده ها و پیشنهادات ش��ان، 
برگزاری جلس��ات توفان فکری است. ما هر هفته یک جلسه  گروهی 
برگ��زار می کنیم و می توانیم هر ایده ای را بدون قضاوت تحلیل کنیم. 
ش��عار ما این اس��ت هیچ ایده  بدی وجود ندارد، مگر آنهایی که اصال 

گفته نمی شوند.
به دنبال استخدام افرادی باشید که با فرهنگ شما همخوانی 

دارند
ClickMeeting  س��ایمون گرابوس��کی، بنیانگذار و مدیرعام��ل

می گوید:
در زمان استخدام، به دنبال خصوصیاتی در افراد متقاضی باشید که 
با فرهنگ شما سازگاری دارند. ما هم در ClickMeeting  و هم در 
GetResponse ی��ک هدف داریم: فراهم ک��ردن بهترین راه حل ها 

برای مشتریان و لذت بردن از انجام آن.
وقت��ی به دنبال افراد جدیدی هس��تیم تا وارد تیم کاری مان کنیم، 
همیش��ه به دنبال کسانی می گردیم که جاه طلب بوده و روحیه  تیمی 
داش��ته باش��ند. اگر ب��ا تیم تان همراه باش��ید، هرگز تنه��ا یک مدیر 
نخواهی��د بود. ش��ما یک مدی��ر موفق و بزرگ خواهی��د بود که برای 

شرکت تان موفقیت آفرین است، بدون توجه به نقشی که دارید.
به عنوان یک مدیر موفق، افراد مناسب را در موقعیت های 

مناسب قرار دهید
 The Listings  ج��س لنوول، کارگزار معامالت ملکی و بنیانگذار
Lab for Realtor که به مدت پنج س��ال توانست یک کسب و کار 
هفت رقمی بس��ازد و بیش از ۳۰۰ میلیون دالر فروش ملک داش��ت، 

می گوید:
تعریف نقش یک کارمند از توصیف شغل او فراتر است؛ این تعریف 
باید با توانایی فرد در آنچه واقعا دوس��ت دارد انجام دهد، س��ازگاری 
داشته باشد. سازگار بودن مسئولیت ها با توانایی ها بدین معناست که 
کار بزرگ��ی انجام می دهند، احس��اس رضایتمندی دارند و از حداکثر 
پتانسیل و ظرفیت خود استفاده می کنند. این مساله در حوزه  رهبری 
هم وجود دارد. اگر کاری در توان تان نیس��ت یا دوس��ت ندارید انجام 

دهید، آن را به فرد دیگری بسپارید.
ارزش ه��ای اصلی باید بخش مهم��ی از ماموریت، نگرش و فرهنگ 
ش��ما باش��د تا بتوانید افراد مناس��ب را جذب کنید. آنها به وضوح از 
انتظارات ش��ما مطلع می ش��وند و در تصمیماتی که شرکت را به جلو 

می رانند احساس قدرت خواهند کرد.
ب��ه عنوان ی��ک مدیر موفق س��عی کنید اعضای تیم ت��ان را خوب 

بشناسید
کریک هندلی، بنیانگذار و مدیرعامل  Listen Trustمی گوید:

ب��رای اینکه به رهبر بزرگی تبدیل ش��وید، باید زم��ان زیادی را با 
اعض��ای تیم تان صرف کنید. کارمندان ش��ما باید ب��اور کنند به آنها 
اهمی��ت می دهی��د و در تالش هس��تید ب��ه آنها کم��ک کنید. پس 
موفقیت های ش��ان را قدر بدانید و به آنها کمک کنید به موفقیت های 
بیشتری دست پیدا کنند. سعی کنید بدانید چه چیزی به آنها انگیزه 
می ده��د. حتی از اعضای تیم تان درباره مس��ائل ش��خصی، خانواده، 
عالئ��ق و رویاهای ش��ان س��وال کنید. با اط��الع از این م��وارد، بهتر 
می توانی��د کارمندان ت��ان را در تعیین اهداف متعالی و دس��تیابی به 

عملکرد بهتر هدایت کنید.
بخش��ی از فرآیند شناخت تیم تان این است که اجازه دهید آنها هم 

شما را بشناس��ند. به کارمندان نشان دهید چقدر دوست شان دارید.  
هالووین گذش��ته، من همه را تشویق کردم لباس مخصوصی بپوشند. 
من هم با لباس و کاله گیس مدونا، آرایش و زیورآالت مختلف به آنها 
پیوس��تم. پس همانند یک الگو و سرمش��ق رهب��ری کنید، به اهداف 
بزرگ تان برس��ید و به کارمندان نش��ان دهید هیچ چیزی غیرممکن 

نیست.
به کارمندان اجازه دهید از حوزه  نبوغ خود فراتر بروند

 Kingston  ش��اررام سریواتسا، سرمایه گذار فرش��ته و مدیرعامل
Laneمی گوید:

در دنیای امروز، تمرکز نسبت به هوش اهمیت بیشتری دارد. وقتی 
ی��ک فرد موفق روی حوزه  نبوغ خ��ود تمرکز می کند، همه چیز را به 
نف��ع خود جلو می برد، اما چطور می توانید کاری انجام دهید که افراد 

موفق روی حوزه  نبوغ فردی خود متمرکز شوند؟
پاسخ این است، توانایی های فرد را با ظرفیت هایش هماهنگ کنید. 
هر فردی توانایی های متفاوتی چون فروش، مهندسی، حل مسئله و... 
دارد، اما زمان ما محدود است، پس ظرفیت ها هم محدود می شود. به 
عنوان یک مدیر موفق، باید به این اطمینان برسید که تیم تان بیشتر 

وقت خود را روی کار در حوزه  نبوغش صرف می کند یا نه؟
ش��اید از حوزه  نبوغ تان بی اطالع باش��ید، برای ای��ن منظور از خود 
بپرس��ید: »اگر این ماه هر روز تنها دو ساعت بتوانم کار کنم، وقتم را 
صرف انجام چه کاری خواهم کرد؟« این س��وال س��اده به شما کمک 
می کند یک یا دو مهارتی که کمک می کنند به پتانس��یل واقعی خود 

دست یابید را پیدا کنید.
قبول کنید رهبری یک شغل ذاتی است

 Quantum DNA  و توسعه دهنده QDNA مارینا رز، بنیانگذار
Acceleratio می گوید:

برای اینکه به یک مدیر موفق و خارق العاده تبدیل شوید باید روی 
خودتان کار کنید، هوش هیجانی و شهودی خود را تقویت کنید و به 

دنبال ریسک های جدی باشید. این یک شغل درونی است.
وقتی با صاحبان کس��ب و کارها صحبت می کنیم، متوجه یک س��ری 
اش��تباهات می شویم. یکی از این اشتباهات به این خاطر رخ می دهد که 
مدیران به دلیل ترس، مقاومت در برابر تغییر یا عدم تمایل به ریس��ک 
کردن هیچ کاری انج��ام نمی دهند. برخی دیگر وقتی اتفاق می افتد که 

مدیران به اعضای تیم شان قدرت و اختیار الزم را نمی دهند.
ه��وش هیجان��ی یا هوش عاطفی مهارتی دس��ت یافتنی اس��ت که 
ذهن آگاهی، آگاهی عاطفی و مهربانی را تحت کنترل خود می گیرد. 
ب��ا کنترل عواطف خ��ود و آگاهی از عواطف دیگ��ران، تفکر خارج از 
چارچ��وب کارآم��د اتفاق می افت��د که منجر به حل مس��اله حرفه ای 
می شود. هوش شهودی نیز یک نوع هوش انسانی تکاملی بسیار دقیق 
است که به مهارت در درک آنی چیزها منجر می شود، بدون اینکه به 

استدالل تحلیلی آگاهانه نیاز داشته باشیم.
ادراک عاطفی و شهودی خود را برای تفکر خارق العاده آماده کنید 
که عالوه بر بهبود وضعیت مالی تان به شما کمک می کند عملکرد در 

چارچوب چارت سازمانی یا کسب و کار را پشت سر بگذارید.
آیا می خواهید یک مدیرعامل موفق و کارکشته شوید؟ پس فضایی 
ایجاد کنید که سرش��ار از خالقیت، مثبت اندیشی، ابتکار و کنجکاوی 
باش��د. به دنبال آنچه به اعضای تیم تان انگیزه می دهد باشید و آن را 
یاد بگیرید. سعی کنید بفهمید نبوغ و توانایی آنها در چیست و چطور 
از آن استفاده می کنند. همیشه ابداعات، هوش و نبوغ اعضای تیم تان 

را تشویق کنید و قدردان آنها باشید.
entrepreneur/ucan :منبع
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اصول برگزاری یک وبینار موفق 

ممکن اس��ت با این جمله کامال مخالف باش��ید، با این حال وبینارها را نیز باید یکی از انواع محتواهایی 
دانست که هر کسی الزم است که در زمینه تولید آنها کامال فعال باشد. در این راستا اگرچه ممکن است 
محتوای ارزشمند را همه چیز بدانید، با این حال واقعیت این است که موضوع فوق، تنها بخشی از مسیر 
موفقیت شما خواهد بود. درواقع در این زمینه موارد به مراتب بیشتری وجود دارد که حتی رعایت نکردن 
یکی از آنها، باعث کاهش شدید احتمال موفقیت شما خواهد بود. در نهایت توجه به آمارهای حال حاضر، 
به خوبی ش��ما را نسبت به اهمیت توجه بیشتر به بستر اینترنت، ترغیب خواهد نمود. برطبق جدیدترین 
آمار منتشرش��ده، میزان اس��تفاده افراد از اینترنت، 8۲ درصد افزایش پیدا کرده است. درواقع دورکاری و 
استفاده از اینترنت، به مهمترین ترند تمامی برندها تبدیل شده است. تحت این شرایط باالترین استقبال 
نسبت به انواع محتواها، به وبینار اختصاص دارد. این نکته را فراموش نکنید که این موضوع تنها به زمان 
حال حاضر محدود نش��ده و تغییری اس��ت که ویروس کرونا، باعث سرعت بخشی به آن شده است. تحت 
این ش��رایط بسیار مهم است که از همان شروع کار، کامال حرفه ای اقدام نمایید. درواقع حتی یک تجربه 
ناموفق، می تواند باعث عدم اطمینان جامعه هدف ش��ما ش��ود. نکته قابل توجه دیگر این است که بیش از 
۷۰ درصد تازه کارها، تجربه موفقی را به دس��ت نمی آورند. با این حال این واقعیت نباید ش��ما را با ترس 
مواجه سازد. درواقع بسیاری از افراد بنا بر همین آمارهای منفی از اقدام در این زمینه دست می کشند. با 
این حال با افزایش آگاهی خود، می توانید بهترین نتایج را رقم بزنید. در این راس��تا به بررس��ی چند مورد 

اساسی، خواهیم پرداخت.
1-مخاطب خود را بشناسید

حتی اگر یک برند جهانی باش��ید و وبینار با تعداد افراد زیادی همراه باش��د، همچنان ش��ما یک جامعه 
هدف اصلی را خواهید داشت که الزم است تا تمرکز اصلی را بر روی آنها قرار دهید. در این رابطه توصیه 
ما این اس��ت که از ش��ناخت بیشتر آنها غافل نشده و تغییرات الزم را براساس خواست آنها اعمال نمایید. 
در این راس��تا یکی از بهترین راهکارها، نظرسنجی و پرس��ش مستقیم است، با این اقدام شما به سادگی 
نس��بت به اقداماتی که باید انجام ش��ود، آگاهی پیدا خواهید کرد. در کنار این موضوع از کسب اطالعات 
ضروری نظیر س��ن، جنس��یت، میزان تحصیالت و سایر مواردی ضروری، غافل نشوید. تمامی این داده ها، 
راهنمای اقدامات آتی خواهد بود. درواقع برگزاری یک وبینار بدون آگاهی از نیازهای اصلی و مش��کالت 

موجود جامعه هدف، یک اقدام کم تاثیر خواهد بود. 
2-تیتر مناسبی را انتخاب نمایید 

تیتر تنها برای پوستر و تبلیغات نبوده و الزم است تا از ابتدا تا انتهای وبینار، در معرض دید عموم قرار 
داشته باشد. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که در تیتر شما چه موضوعاتی باید مطرح 
ش��ود؟ در این رابطه شما فضایی محدود داشته و الزم است تا موضوع بحث و ویژگی های خاص آن نظیر 
نام مهمان برنامه و یا مجری را ذکر نمایید. در نهایت بنا بر آمارهای منتشرشده تیترهای سوالی، باالترین 

میزان جذابیت را برای مخاطب دارند.
3-از پلتفرم های معتبر استفاده کنید 

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در شرایط حال حاضر، فعالیت هکرها نیز بیشتر 
ش��ده است. تحت این شرایط اگر امنیت کاربران برای ش��ما اهمیتی نداشته باشد، بدون شک با مشکلی 
جدی مواجه خواهید ش��د. در این راستا توصیه می ش��ود که پلتفرم های معتبر را شناسایی کرده و صرفا 
از آنها اس��تفاده نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا افراد بتوانند اعتماد الزم را داشته باشند در کنار این 
موضوع، الزم اس��ت تا فایل ضبط ش��ده را در اختیار افراد قرار دهید. در این رابطه برخی از برندها، موارد 
مهم را تایپ کرده و برای مهمان ها ارس��ال می کنند. درواقع به هر میزان که به س��هولت مخاطبان خود 

توجه بیشتری را داشته باشید، شانس موفقیت شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
4-بازاریابی نمایید 

برای این امر که تعداد افرادی که در وبینار ش��ما ش��رکت کنند، به رقم مناس��بی برس��د، الزم است تا 
تبلیغات الزم را داش��ته باش��ید. در این راس��تا تبلیغ در صفحه اصلی، ایجاد تیزر و ارسال ایمیل در کنار 
ارائه توضیحات الزم از جمله مواردی است که شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. نکته دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باشید، تناسب با قیمت است. درواقع برای وبینارهای رایگان، معموال به اقدامات 
کمتری نیاز بوده ولی برای مواردی که قیمت نسبتا باالیی دارند، شما باید تنوع اقدامات بازاریابی باالیی 
را داش��ته باشید. در این راس��تا توجه به اقدامات انجام شده از سوی س��ایر برندها، راهنمای عمل بسیار 

خوبی خواهد بود. 
5-تمرین داشته باشید 

یک��ی از اقدامات��ی که کمتر مورد اس��تفاده قرار می گیرد، تمرین کردن اس��ت. درواقع برای این امر که 
بهترین عملکرد را داش��ته باش��ید، ضروری اس��ت تا نسبت به موارد بازنگری داش��ته و حتی یک جلسه 
تمرینی را برگزار نمایید. این امر باعث خواهد شد تا در روز تعیین شده، کنترل و عملکرد به مراتب بهتری 
را داشته باشید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که شما باید به اصل اختصار نیز توجه داشته باشید. 
برای مثال یک وبینار ۴ قسمتی که هر یک از آنها تنها یک ساعت زمان به آن اختصاص پیدا خواهد کرد، 
بدون شک بهتر از مواردی است که در آن ۴ ساعت پشت سر هم بخواهید مخاطب را با خود همراه سازید. 

6-بهترین زمان ممکن را انتخاب نمایید 
نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که هر زمانی برای شروع یک وبینار 
مناس��ب نبوده و در انتخاب آن ش��ما باید به ویژگی های منطقه ای جامعه هدف خود توجه داشته باشید. 
برای مثال ممکن اس��ت بیش از 8۰ درصد افراد کارمندان یک ش��رکت باشند. تحت این شرایط بهترین 
زمان، ش��ب ها خواهد بود. با این حال باید زمانی را انتخاب نمایید که برنامه خواب افراد را نیز با مش��کل 
مواجه نس��ازد. همچنین یک روز قبل از ش��روع تعطیالت هفتگی نیز زمان های بس��یار خوبی خواهد بود. 
بدون شک با شناخت مناسب، در این رابطه نیز به خوبی عمل خواهید کرد. درواقع حتی نظرسنجی هم 

می تواند یک راهکار کامال مناسب باشد. 
7-به دنبال ایجاد تعامل باشید

ب��ه عن��وان توصیه پایانی، این نکت��ه را فراموش نکنید که بدترین حالت برای یک وبینار این اس��ت که 
ش��رکت کنندگان، صرفا بازدیدکننده باش��ند. به همین خاطر ش��ما باید چندین برنامه برای درگیر کردن 
آنها در اختیار داش��ته باشید که ساده ترین آن، سوال پرسیدن است. در این راستا توصیه ما این است که 
به دنبال س��واالتی باش��ید که پاسخ های کوتاه دارند در غیر این صورت ممکن است در زمان بندی خود با 

مشکل مواجه شوید. 
business2community.com :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از متخصصان در زمینه خوش��بختی می  گوید، برای 
رسیدن به بهشت موردنظر خود باید از برخی چیزها صرف 

نظر کنید. 
اج��ازه دهید که کار را با افش��اگری آغاز کنیم. برخی از 
مدل های خوشبختی دائمی، قابل باور نیستند، اما شما آنها 
را ب��اور می کنید بنابراین افراد دیگر نی��ز در جهان اطراف 
جست وجو می کنند تا چیزهایی که باعث خوشبختی شما 
شده است را بیابند. در نتیجه این جست وجوها، احتماال به 

تالش های لومینیتا سویک می رسیم.
خانم لومینیتا یک متخصص جدی در این عرصه اس��ت 
که حتی برخی افراد از او با عنوان گورو یا معلم مذهبی یاد 
 Purpose Fairy می کنند. او مطالب خود را تحت عنوان

)پری هدف( منتشر می کند.
او توصی��ه می کن��د ک��ه ب��رای دس��تیابی به احس��اس 
خوش��بختی واقعی بای��د از این 1۵ ع��ادت رفتاری دوری 

کنید:
1. از شکایت کردن یا به اصطالح غر زدن پرهیز کنید

ش��اید با خودتان فکر کنید که غر زدن یا شکایت کردن 
در هر ش��رایطی، احساس بهتری را در شما ایجاد می کند. 
احتماال فکر می کنید که با بیان مواردی که باعث آزار شما 
شده اند، ذهن خود را از آنها رها می کنید، با این حال خانم 
لومینیتا س��ویک اصرار دارد که: »هیچ کس نمی تواند شما 
را ناراحت کند؛ هیچ ش��رایطی نمی تواند احساس غمزدگی 
و یا تیره روزی را در ش��ما ایجاد کن��د، مگر اینکه خودتان 
اجازه ورود را صادر کنید.« اما مردم باز هم باعث می شوند 

که غر بزنید؟!
2. از نیاز تحت تاثیر قرار دادن دیگران رها شوید

این راهکار کامال عاقالنه اس��ت. اج��ازه دهید که مردم، 
حقیقت ش��ما را ببینند؛ حتی اگر شخصیتی که باید نشان 
دهید، غر زدن باش��د. البته این احتمال وجود دارد که این 
رفتار در جلس��ه های کاری، چندان کارآمد نباش��د. پس از 
کار اس��تعفا دهی��د؛ چراکه عمیقا در وجود خود احس��اس 

می کنید که به آن نیاز ندارید.
3. ترس های خود را کنار بگذارید

حتی از فکر رهاس��ازی ترس ها نیز می هراس��ید، اینطور 
نیس��ت؟ اما باید تالش کنید. همانطور ک��ه خانم لومینیتا 
سویک می گوید، ترس ها فقط در ذهن شما هستند. گاهی 
اوق��ات ذهن نیز اجازه ورود ش��ما را نمی ده��د که این به 

معنای واقعی کلمه، ذهن غیرقابل نفوذ است.
4. از وابستگی ها دوری کنید

سرمایه داران سرسخت چطور می توانند این کار را انجام 
دهن��د؟ چرا که وابس��تگی ها ب��ه آنها معنا می بخش��ند. از 
طرف دیگر، خانم سویک بین عشق و وابستگی تمایز قائل 

می شود. »سرمنشأ وابستگی ها، ترس است اما عشق واقعی 
و خالص، مهربان و متواضع است.«

5. برچسب ها را کنار بگذارید
منظور از این مورد، برچسب های طراحی نیست. سویک 
معتقد اس��ت که باید از برچس��ب و عناوینی که برای همه 
چیز می گذاریم، رها ش��ویم. این برچس��ب ها روی مردم و 
رویدادهایی گذاش��ته می ش��وند که هیچ چی��ز درباره آنها 
نمی دانی��م. بهتر اس��ت قب��ول کنید که از خیل��ی چیزها 

بی اطالع هستید و آنها را کنار بگذارید.
6. وارد بازی لوکس نقد و انتقاد نشوید

کنار گذاشتن این مورد در فرهنگ هایی که همه چیز در 
آن جنبه تبلیغاتی دارد، بس��یار مشکل است. درگیری های 
دادگاهی افراد، رویدادهای ورزشی و حتی بازی ها به شکلی 
طراح��ی ش��ده اند که عده ای از افراد را ب��ه جان عده دیگر 
بیندازد. سویک در اینجا پیشنهاد می کند، مواردی را مورد 
نقد قرار دهید که از ما متفاوتند که البته در اینجا به همه 

چیز و همه کس خالصه می شود!
7. همیشه حق با شما نیست؛ نیاز همیشه محق بودن 

را فراموش کنید
اینکه همیش��ه حق با شما باش��د چه ارزشی دارد؟ حتی 
اگر به راستی حق با شما باشد، چیزی را به دست نخواهید 
آورد. س��ویک در این باره می پرسد: »آیا نفس شما حقیقتا 

تا این اندازه بزرگ است؟«
8. جست وجو برای پیدا کردن مقصر را کنار بگذارید

بسیاری از افراد با این حرف موافقند. سویک معتقد است 
که ما باید مس��ئولیت زندگی خ��ود را به عهده بگیریم؛ که 

البته محدودیت هایی نیز در این زمینه وجود دارد.
9. از باورهای محدودکننده خود دوری کنید

س��ویک معتقد است که ش��ما باید »بال های خود را باز 
کرده و پرواز کنید.« به بیان دیگر، نباید به خودتان بگویید 
ک��ه توانایی انجام برخی کارها را ندارید؛ در کمترین حالت 
می توانید امتحان کنید. از طرف دیگر، کمی واقع گرایانه به 

توانایی های خود نگاه کنید.
10. مقابل تغییرات مقاومت نکنید

لومینیتا سویک می گوید: »سعادت خود را دنبال کنید و 
تغییرات را با آغوش باز قبول کنید؛ در مقابل آنها مقاومت 
نکنید.« البته این احتمال نیز وجود دارد که سعادت برخی 
افراد شامل تغییرات نمی شود. سوال اینجاست که ما تا چه 
اندازه می توانیم چنین سعادتمندی را باور کنیم؟ تغییرات 
می توانن��د قدرتی باورنکردنی داش��ته باش��ند، اما نه برای 

تمامی افراد.
11. بهانه جویی نکنید

س��ویک معتقد اس��ت ک��ه ۹۹ درص��د از بهانه هایی که 

اس��تفاده می کنیم، اصال حقیقی نبوده و رشد ما را متوقف 
می کنن��د. باید بدانید که کدامیک از آنها واقعی هس��تند؛ 
که البته چندان س��اده نیس��ت. کش��ف حقیقت کار بسیار 
دش��واری اس��ت چراکه در اغلب موارد زودگذر است. مرز 
بین توضیح و بهانه بسیار باریک است. البته فکر نمی کنید 

که این هم یک بهانه باشد؟
12. سعی نکنید که مطابق انتظارات دیگران زندگی 

کنید
اس��تیو جاب��ز )بنیانگ��ذار کمپانی اپل( ب��ه خوبی از این 
راهکار پیروی می کرد. سعی نکنید که مثل دیگران زندگی 
کنی��د. اعم��ال این روش نیز آس��ان نیس��ت و تحت هیچ 
ش��رایطی برای برخی افراد، قابل اجرا نیس��ت. بسیاری از 
م��ردم در تمام طول زندگی خود تالش می کنند تا خود را 

از وابستگی ها رها کنند.
13. در گذشته زندگی نکنید

س��ویک در این ب��اره می گوی��د: »چش��م انداز دقیقی از 
آینده داش��ته باش��ید، خود را آماده کنید، اما همیش��ه در 
حال حضور داش��ته باشید.« این بدان معنا نیست که تمام 
نوستالژی های خود را کنار بگذارید. تنها برای درس گرفتن 
از اش��تباهات گذشته به این زمان برگردید. سویک مصرانه 
معتقد اس��ت که زمان حال، تمام چیزی است که شما در 
اختی��ار دارید، اما گذش��ته نیز در درون آن نهفته اس��ت، 

اینطور نیست؟
14. در گفت وگوهای ذهنی، سعی نکنید که خودتان 

را شکست دهید
س��ویک معتقد است که بس��یاری از مردم با طرز فکر 
منفی آغ��از می کنن��د. او می گوید: »تص��ور نکنید تمام 
چیزهایی که ذهن شما می گوید، منفی بوده و در راستای 
شکس��ت دادن شماس��ت.« این حرف کامال خردمندانه 
اس��ت، ام��ا گاهی اوق��ات، اف��راد مثبت خس��تگی ناپذیر 
می توانن��د غیرقابل تحمل ش��وند. این گون��ه از افراد در 
برخی موارد با حس ش��وخ طبعی بیگانه اند. آنها تا حدی 
درب��اره همه چیز مثبت اندیش��ند که حت��ی چیزی برای 

خنداندن آنها وجود ندارد.
15. شما به کنترل دیگران نیاز ندارید

احس��اس کنترل دیگران، همیشه وسوس��ه کننده است. 
با ای��ن کار فکر می کنی��م که هیچ چیز با مش��کل مواجه 
نمی ش��ود. فراموش نکنید که راهکارهای شما نیز با اشکال 
روب��ه رو می ش��وند. س��ویک در این باره می گوی��د: »اجازه 
دهید که همه چیز و همه کس به همان ش��کلی باش��د که 
می خواهد؛ شما خواهید دید که این روش احساس بهتری 

را در شما ایجاد می کند.«
INC/ucan :منبع 

15 عادتی که جلوی خوشبختی شما را می گیرد

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    دوشنبه   31 شهریور 1399    شماره 1628   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

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

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: آناستاسیا بلیه کارشناس تولید محتوا 
مترجم: امیر آل  علی


