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فرص�ت امروز: قیمت دالر در چند هفته گذش�ته بار دیگر با 

افزایش قیمت مواجه شد و روز گذشته در پنجمین 
روز مهرم�اه ب�ه کان�ال 29 ه�زار تومان رس�ید...

چرا رکوردشکنی عرضه در سامانه نیما نتوانست جلوی 
افزایش قیمت ارز را بگیرد؟

یک گام تا دالر 30 هزار تومانی

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

هزینه کدام دهک ها به  طور قابل توجهی باال رفت؟

 جغرافیای تورم
در شهریورماه

فرصت امروز: طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم س��االنه ش��هریورماه با افزایش ۲درصدی به ۲۶درصد رسید. 
این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطه ای در این ماه برای خانوار های ش��هری ٣٤,٥ درصد اس��ت که نسبت به ماه 
قبل ٣,٩ واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های روس��تایی نیز ٣٤,١ درصد بوده 
که نس��بت به ماه قبل ٤,٥ واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. در این بین، هرمزگان با نرخ تورم ٣١,٤ درصدی 
گران ترین و آذربایجان غربی با ثبت تورم ۲١,٥ درصدی ارزان ترین اس��تان ها در یک س��ال منتهی به شهریور ٩٩ 
بودند. همچنین در شهریورماه امسال، دهک دهم با افزایش ٤٤ درصدی هزینه های خود نسبت به پارسال مواجه...

سوداگران چگونه از بازار مسکن خارج می شوند؟

پیش بینی مسکن در نیمه دوم 99
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آیا الگوی سوسیالیسم چین می تواند به مثابه یک گفتمان توسعه در ایران مطرح باشد؟

مختصات الگوی چینی توسعه

تصمیم گیری گروهی بهتر با 6 راهکار ساده
برای موفقیت چی بخوانیم و چگونه بخوانیم؟

چگونه برای بازنشستگی آماده شویم؟ 
تاثیر کرونا بر صنعت گیم موبایل

راز موفقیت برندها در شبکه های اجتماعی
بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازنشر برنامه های الیو

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 راهکار شیائومی
 برای فروش محصوالت خود

در روزهای کرونایی

یادداشت
قطب بندی خیر و شر 

 درباره همکاری
ایران و چین

ق��رارداد ۲٥ س��اله ای��ران و 
چی��ن از زاویه ه��ای مختلف��ی 
قابل بررس��ی است. درباره علت 
مناقش��ه ها درباره ای��ن قرارداد 
باید گفت که تنوع خاستگاه این 
اغتش��اش ذهنی  باعث  علت ها 
در فضای سیاس��ی کشور شده 
است. سه علت متضاد را می توان 
قطب بن��دی  داد:  تش��خیص 
سیاسی داخل کش��ور، وفاداری 
به شعارهای نخس��تین انقالب 
اسالمی و دغدغه های مربوط به 

منافع ملی.
اپوزیس��یون/ قطب بن��دی 
پوزیس��یون در سیاست داخلی 
طی دور دوم ریاس��ت جمهوری 
روحانی رو به تش��دید گذاشته 
ای��ن  اس��ت. ش��دت گرفت��ن 
می ش��ود  س��بب  قطب بن��دی 
دو ط��رف آن در موضوع ه��ای 
سیاست فارغ از ماهیت موضوع 
و صرف��ا براس��اس موضع قطب 
مقابل تصمیم بگیرند؛ هر اقدام 
حکومت از نظر اپوزیسیون غلط 
اس��ت و بالعکس. این وضعیت 
البته ناش��ی از کاه��ش اعتماد 
اجتماعی اس��ت و منش��أ عبور 
از مخالف��ت ب��ه عناد و س��پس 

درگی��ری و س��رکوب 
3می شود. ریشه کاهش...
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فرص��ت امروز: درحالی که موج تازه کرونا، تهران و سراس��ر ای��ران را فرا گرفته، 
رئیس جمه��ور با درخواس��ت از همه م��ردم برای رعایت دقیق دس��تورالعمل های 
بهداشتی گفت که اجبارا به زودی مقررات و نظارت ها در روند مقابله با بیماری کرونا 
در تهران تش��دید خواهد ش��د و صدا و سیما و شبکه های مجازی و بزرگان و علما 
باید فرهنگ سازی در این عرصه را توسعه دهند. حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه امروز ما 
وارد ماه هشتم مقابله با کرونا شدیم، گفت: از خدمات همه کادر درمان و مدافعان 
س��المت و عزیزانی که برای مقابله با کرونا فداکاری و ایثار کردند تش��کر می کنم، 
همچنین از مردم بزرگوار ایران به خاطر همکاری و هماهنگی شان تشکر می کنم و 
تبریک می گویم؛ مردم در عزاداری ها هماهنگ بودند، در فرستادن بچه ها به مدرسه 
هماهنگ بودند، در بازار حواس ش��ان به پروتکل بهداشت و درمان بوده و همچنین 

استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی، کاهش سفر و تردد را کامال رعایت می کردند.
او ادامه داد: البته ممکن است عده ای دستورالعمل های بهداشتی را مراعات نکرده 
باشند، اما همیشه آمار را که بررسی کنیم به جز آمارهایی که موارد مراعات نشده، 
می بینی��م ٤۸ تا ٥٣ درصد مراع��ات کردند. این آمار البته پایین اس��ت و دل مان 
می خواهد که باالی ٩۰ درصد باش��د، اما در عین حال همیشه نیمی از جمعیت و 
بی��ش از نیمی از جمعیت همراه بودند و همراهی کردند و از مردم می خواهیم این 

همکاری ها را افزایش بدهند تا از این مراحل عبور کنیم.
روحانی با یادآوری اینکه زمانی که کرونا در دی ماه س��ال گذشته در چین آغاز 
شد، کمتر کسی فکر می کرد این بیماری عالم گیر شود، افزود: آن زمان می گفتند 
یک استان دچار مشکل شده که آن هم قرنطینه و اصالح می شود کسی این فکرها 
را نمی کرد، همه اخباری که در دنیا مطرح می ش��د همه درب��اره ووهان بود اما در 
هم��ان حی��ن ناگهان این بیماری از مرزها عبور کرد و س��رازیر ش��د. اول که اروپا 
هنوز مبتال نش��ده بود بیشتر این بیماری را توضیح داده و نواقص کشورهای مبتال 
را بیان می کردند. زمانی که گرم انتقاد گرفتن بودند یک مرتبه دیدند سیل، فرش 
زیرپای ش��ان را برد و این بیماری همه کشورهای ش��ان را فرا گرفت و همه نقدها 

یکباره خاموش شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی فکر می کردند این بیماری آمده، مدتی هست 
و بعد می رود، تاکید کرد: اما معلوم شد این بیماری از بیماری هایی که جزو اجداد 
این بیماری است خطرناک تر است. بعد فکر می کردند این بیماری در زمستان است 
و وقتی هوا گرم ش��ود تمام می ش��ود احساس ش��ان این بود که این بیماری مانند 
آنفلوآنزا اس��ت اما هوا گرم شد که نه تنها اثر نداشت بلکه در گرم ترین نقطه کشور 
این بیماری اوج گرفت. بعد آمدند گفتند ما رس��یدیم به داروهایی و فکر می کردند 
با این داروها این مس��ئله حل می شود، تبلیغات کردند که از ما بخرید، اما در عین 
حال هنوز تا امروز یک درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است. تصور می شد 
هر جا این بیماری رفت و افراد مبتال ش��دند دیگر س��راغ مردم آن ش��هر نمی رود 
خیلی ها می گفتند ایمنی جمعی ایجاد می کند یا تصور می ش��د اگر کسی یک بار 
دچار این بیماری ش��د یک سال و دو سال دیگر دچار این بیماری نمی شوند، ولی 
در عمل دیدیم این گونه نیست. او با بیان اینکه تصویب  کردیم ستاد استانی بتواند 
برای خودش مواردی را محدود کند، گفت: مس��اجد، تاالرها، باشگاه ها، شهربازی و 
نماز جمعه و حوزه های علمیه و موارد این چنینی را به ستاد استانی بسپریم که اگر 
احساس کردند الزم است اینها برای یک هفته تعطیل شوند، پیشنهاد آن را به ستاد 
مقابله با کرونا در مرکز می دهند تا اگر مقبول واقع شد، انجام شود و کمی از شرایطی 

که االن در آن قرار گرفتیم، عبور کنیم.
وی افزود: دومین نکته عدم نظارت است. هرچه نظارت را بیشتر کنیم برای اینکه 
به اهداف مان برسیم اهمیت دارد. اقدامات ناکافی مشکالت ما را افزایش می دهد. اگر 
کسی یک بار گرفت و خوب شد نگوید تمام شد. چنین امانی به کسی داده نمی شود 
و باید همچنان مراقبت ها را ادامه دهند. باید به مردم اعالم کنیم ناچاریم مقررات و 
نظارت ها را تشدید کنیم. سازمان صدا و سیما، فضای مجازی و علما و بزرگان باید 

فرهنگ سازی را توسعه دهند چراکه راهی جز این نداریم.
روحانی تاکید کرد: فعال از کسی که ماسک نمی زند به سادگی عبور نخواهیم کرد. 
افراد باید به کسی خدمت دهند که ماسک دارد، حاال راننده تاکسی، اتوبوس، مغازه 
و بانک باش��د بنابراین اگر خدمت دهنده مراعات نکند به نوعی با او برخورد خواهد 
شد که قرار شد چارچوب آن مشخص شود. به اندازه کافی ابزار داریم که تشخیص 

دهیم فرد در خیابان ماس��ک دارد یا ندارد و می توانیم تش��خیص دهیم کسی که 
ماسک نمی زند چه کسی است. 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پنجشنبه هفته گذشته از کمیته امنیتی- اجتماعی 
و کمیته بهداشتی درخواست شده تا پایان این هفته فعال برای »تهران بزرگ« برنامه 
ویژه ای را آماده کنند، گفت: در این برنامه قرار است از افرادی که ماسک نمی زنند به 
سادگی عبور نکنیم و باید طرحی آماده شود که فردی که در زمان حضور در جامعه 
ماسک زدن را مراعات نمی کند و نیز اینکه چگونه با وی برخورد شود، را مشخص 
کنیم و همانطور که گفتم به اندازه کافی وسایل و ابزار داریم که تشخیص بدهیم چه 
کسی در خیابان و پیاده رو ماسک ندارد و می توانیم شناسایی شان کنیم. از این طریق 
برای افرادی که ماسک زدن را مراعات نمی کنند مجازات در نظر بگیریم که قرار شد 
تا پایان هفته این موضوع بررس��ی و تکمیل شود و در جلسه کمیته های تخصصی 
در روز پنجشنبه مطرح شود و شنبه بعد در ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه 
تصمیم گیری خواهیم کرد. به گفته رئیس جمهور، اگر در ستاد ملی کرونا این طرح 
تصویب ش��د ابتدا در تهران بزرگ با یک فاصله زمانی ٤ تا ٥ روزه برای آموزش و 
اطالع  رس��انی کافی اجرایی و عملیاتی می شود و اگر موثر بود آن را برای شهرهای 
بزرگ دیگر اجرایی و عملیاتی می کنیم. او همچنین با اش��اره به اینکه آمریکایی ها 
اخیرا اعالم کردند ده ها میلیارد دالر به ایران لطمه زدیم، یادآور شد: آنان در طول 
سال های ٩۷، ٩۸ و ٩٩ حداقل ١٥۰میلیارد دالر به کشور لطمه زدند، با تحریم غلط 
و غیرقانونی و بیجا و ضدانس��انی و عملیات تروریستی، جلوی دارو و درمان و مواد 
غذایی را گرفتند. آنان آدم هایی هس��تند که هیچ وقت ما چنین کسانی را در تاریخ 
کاخ سفید با این توحش ندیده بودیم. آنان بزرگ ترین توحش را از خود نشان دادند.
روحانی تصریح کرد: آقایی که اسمش وزیر خارجه است ولی وزیر جنایات است با 
افتخار می گوید که ما ۷۰میلیارد جلوی منابع ایران را گرفتیم و نگذاشتیم در اختیار 
ایران قرار گیرد. او به دشمنی با ملت ایران و ضربه به ایران افتخار می کند؛ دیدیم که 
آمدند با افتخار اعالم کردند ما ٥ میلیارد دالری را که ایران می خواست از صندوق 
بین المللی پول بگیرد با مانع تراشی جلویش را گرفتیم. واقعاً هم آمریکا مانع شد، در 

حالی که اگر وام را گرفته بودیم صرف دارو و درمان می کردیم.

وی افزود: آنهایی که داخل ساختمان کاخ سفید هستند این همه جنایات علیه 
ملت ایران روا داش��ته اند و ش��ما هر روز شاهد فشار و مشکالت هستید هرچند که 
مردم ما ایستادگی و مقاومت کردند و خم به ابرو نیاوردند و در برابر این قلدرها خم 
نش��دند، اما به هر حال آثار سوء سختی و مش��کالت وجود دارد. مردم باید در این 
س��ال ها زندگی خیلی راحت تری داشتند و اجناس به مراتب ارزان تر می شد و باید 
دالر به قیمت معقولش بود اما تمام این جنایات پای کاخ س��فید اس��ت. جمهوری 

اسالمی پای عهدش باقی مانده است و پای همه مقررات ایستاده است.
روحان��ی ادامه داد: مردم برای کمبود و مش��کالت اگر می خواهند لعن و نفرین 
کنند، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است. کسی به مردم آدرس 
اش��تباه ندهد. کسی به خاطر منافع سیاس��ی و جناحی آدرس غلط ندهد، آدرس 
درس��ت واشنگتن دی سی کاخ سفید اس��ت. پس ما لعن و نفرین و کینه مان را با 
آدرس صحیح و درست بفرستیم آن کسی که جنایتکار است کاخ نشین کاخ سفید 
است، منشأ تمام مش��کالت مردم از صهیونیست، ارتجاع و تندروهای آمریکاست، 

امروز فرمانده این کار در آمریکاست و دارد علیه مردم ایران جنایت می کند.
وی با تاکید بر اینکه شکی ندارم دولت آمریکا روزی تسلیم خواهد شد و در برابر 
ملت ایران زانو می زند، گفت: شکی ندارم ملت ایران پیروز خواهد بود. همان طور که 
ملت ما ٤۰ سال پیش حصر آبادان را شکست این حصر را هم می شکند. آن حصر 
را صدام درس��ت کرده بود ما آن را شکست دادیم و این حصر را هم ترامپ درست 

کرده این را هم ملت ما می شکند و ما عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش با اشاره به عزاداری های ماه صفر گفت: 
در عزاداری ماه صفر همان طور که قبال تاکید شده است امسال راهپیمایی و سفر به 
عراق نداریم. به دلیل اینکه مقامات عراقی رسماً اعالم کردند که نمی توانیم پذیرای 
زائران باش��یم. راهپیمایی نمادین در شهرها هم نداریم. رهبری با یک بیان خیلی 
روش��ن و صریحی گفتند در خانه های مان عزاداری کنیم. اگر هم در حسینیه ها و 
تکایا باش��د باید پروتکل های بهداشتی رعایت شوند. بازهم درخواست می کنیم که 
صدا و سیما، فضای مجازی و همه آنهایی که در آن فعال هستند بتوانند کمک کنند 

و عزاداری ایام اربعین و روزهای پایانی ماه صفر را به خانه های مردم ببرند.

فرصت امروز: وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت روز گذش��ته به اتاق بازرگانی ایران 
رفت و دیدگاه ها و برنامه هایش برای اداره این وزارتخانه را در پارلمان بخش خصوصی تش��ریح 
کرد. علیرضا رزم حسینی در جمع فعاالن اقتصادی، مدیریت بازار، کوچک سازی و چابک سازی، 
ایجاد انسجام کامل در تعامل وزارت صنعت با نهادها و وزارتخانه های مرتبط، مشارکت با بخش 
خصوص��ی و بهره گیری از نظ��رات این بخش را به عنوان مهم تری��ن برنامه های خود در ترکیب 
جدید وزارتخانه اعالم کرد. او با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور به واسطه اعمال تحریم ها 
و ش��یوع ویروس کرونا در وضعیت سختی قرار دارد، گفت: در این شرایط ضروری است تا همه 
نهادها و تشکل های بخش خصوصی، دولت و همچنین مردم برای حل مشکالت هم فکری داشته 
باش��ند. وزیر پیشنهادی صمت خطاب به فعاالن بخش خصوصی با بیان اینکه خود را از جنس 
ش��ما می دانم، ادامه داد: در جلس��ه ای از مقام معظم رهبری درخصوص سخنان پیشین ایشان 
که فرموده بودند کارآفرینی عبادت اس��ت، سؤال پرسیدم که ایشان تأکید کردند، کارآفرینان از 

عابدین و مجاهدین هستند.«
رزم حسینی سپس به برنامه های ارائه شده به مجلس برای هدایت این وزارتخانه اشاره کرد و 
گفت: در شرایط فعلی، دو برنامه تقدیم مجلس شده است؛ اولین برنامه وزارت صنعت مبتنی بر 
اسناد باالدستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که امکان اجرای آن در حال حاضر کمتر 
اس��ت، اما به این معنا نیس��ت که برای تحقق این هدف تالش نکنیم. برنامه دوم وزارت صنعت 
مردمی ش��دن اقتصاد، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که در این هدف نقش بخش خصوصی 

بسیار پررنگ است. وی با اشاره به تجربه خود در تدوین کتاب »قوانین و مقررات مزاحم تولید و 
سرمایه گذاری« که با مشارکت تشکل های بخش خصوصی صورت گرفته، افزود: در شرایط فعلی 
که معیشت مردم تحت تأثیر قرار گرفته است، ما به دنبال مدیریت بازار هستیم نه مداخله؛ باید 
سفره مردم را ارزان تر کنیم و در همین راستا، ما به دنبال مدیریت بازار مبتنی بر فراوانی کاال ها 
و قیمت تمام شده پایین هستیم که با هم اندیشی و مشارکت دولت و تشکل های بخش خصوصی 
محقق خواهد شد. اگر توفیق خدمت گزاری در این سنگر را پیدا کنم باید بگویم در شرایط فعلی 
پذیرش این سمت ریسک بزرگی برای من بود و حتی پرریسک تر از حضور در سنگرهای دفاع 
مقدس است. لذا من برای پذیرش این سمت ایثار و فداکاری کردم و باید با کمک شما فعاالن 

بخش خصوصی و مجلس در مقابل فشار حداکثری تالش کنیم.
رزم حسینی همچنین تأکید کرد که مش��کالت درون سازمانی که امروز فعاالن اقتصادی در 
حوزه وزارت صنعت درگیر آن هس��تند، به دلیل عدم ثبات در مدیریت نمایان تر ش��ده است. او 
در همین زمینه بر رفع بوروکراس��ی اداری با هدف بزرگ تر ش��دن نقش مردم در اقتصاد تأکید 
کرد. او همچنین حذف امضاهای طالیی در وزارت صنعت، حذف مقررات زائد، کوچک سازی و 
چابک سازی وزارت صنعت را با همفکری و مشارکت بخش خصوصی و پشتیبانی مجلس از دیگر 
اهداف خود برش��مرد و گفت: وزارت صنعت بنگاه سیاس��ی نیست و در طول این مدت محدود 
از عمر دولت دوازدهم باید متمرکز ش��ویم تا بتوانیم از ظرفیت خالی بنگاه ها نهایت استفاده را 
کرده و با احیای واحدهای تولیدی راکد زمینه جهش تولید را فراهم کنیم. شخصا شاهد بودم 

که چه تعداد از فعاالن اقتصادی به  واسطه صدور یک بخشنامه ورشکسته شدند بنابراین نباید 
تنها به حرف اتکا کنیم. وزیر پیشنهادی صمت با تاکید بر ضرورت شکل گیری انسجام کامل بین 
وزارت صنعت، اقتصاد، کشاورزی و بانک مرکزی گفت: بخش عمده گرانی هایی که امروز شاهد 
آن هس��تیم به سیاس��ت های پولی و بانکی و نحوه هدایت نقدینگی برمی گردد که امیدواریم با 
همکاری کامل با سایر وزرا و رئیس کل بانک مرکزی این مشکل حل شود. در صورتی که توفیق 
خدمت را داشته باشم، تصمیم سازی در وزارت صنعت با خردورزی و مشارکت بخش خصوصی 
و کمیسیون های تخصصی مجلس صورت خواهد گرفت و اطمینان می دهم که این اراده را دارم 
تا تصمیمات شجاعانه را اجرا کنم. همچنین فعاالن بخش خصوصی در حضور وزیر پیشنهادی 
صمت به بیان مهم ترین مشکالت حوزه تولید پرداختند و اولویت هایی را که این وزارتخانه باید در 
طول ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری کند، تشریح کردند. ابتدا غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق ایران با اش��اره به سابقه فعالیت های اجرایی رزم حسینی گفت: آقای رزم حسینی در 
مقایسه با سایر اعضای کابینه دارای یک مشخصه مهم است. ایشان پیش از این سابقه ۲۰ سال 
حضور در بخش خصوصی را در کارنامه خود به ثبت رس��انده اس��ت. بر همین اساس امیدواریم 
تا فردی که این چنین پا بر فرش بخش خصوصی گذاش��ته، بتواند کمبودهای وزارت صنعت به 
ویژه در ماه های گذشته که بدون وزیر اداره شده است را جبران کند. شافعی سپس به طرح رزم 
حسینی با عنوان »مثلث توسعه اقتصادی« در استان خراسان اشاره کرد و گفت: اضالع این طرح 
را فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، دولت و ائمه جمعه تشکیل می دادند. رئیس اتاق مشهد تاکید 

کرد که رزم حس��ینی توانست با این طرح وفاق را ایجاد کند تا هر برنامه و طرحی با پشتیبانی 
کامل این اعضا انجام شود. از دیگر ابتکارات آقای رزم حسینی، ایجاد نهاد مردمی و سپردن آن 
به بخش خصوصی است که خوشبختانه ایشان توانستند مدیریت بدیع سازمانی را پیاده کنند که 
در آن تعامل، گفت وگو، نگاه فراجناحی و توجه به منافع ملی در صدر امور بود. به گفته شافعی، 
رزم حسینی مدیری برنامه ریز است. امروز در زمینه هدف و برنامه دچار کمبود در سطح کالن 
مدیریتی هس��تیم که امیدواریم با حضور ایش��ان این کمبود رفع شود؛ به خصوص در سالی که 
نقش آفرینی وزارت صنعت بسیار حائز اهمیت است؛ امیدواریم ایشان نیز بتواند با ایجاد تعامل، 
همدلی و همفکری با فعاالن اقتصادی غیردولتی و بخش خصوصی مقداری بر مشکالت فائق آید.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

ناچاریم نظارت ها و مقررات را تشدید کنیم

وزیر پیشنهادی صمت در پارلمان بخش خصوصی:

به دنبال مدیریت بازار هستیم نه مداخله در آن

حسین واله
 سفیر اسبق ایران در الجزایر



اژدهای زرد پس از درخشش دوران باستان حاال یک بار دیگر در ابتدای 
هزاره سوم میالدی، دوره جدیدی از شکوفایی را تجربه می کند. پکن حاال 
در معادالت سیاسی و مناسبات اقتصادی جهان به یک قطب مهم تبدیل 
ش��ده و توانس��ته نظام تک قطبی جهان و رهبری غرب را به چالش بکشد. 
بی خود نیس��ت که ایاالت متحده در دوره ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ 
این هم��ه از قدرت چین واهمه دارد و چند دهه پس از پایان جنگ س��رد 

و فروپاشی شوروی، جنگ سرد دیگری را با پکن در پیش گرفته است.
در میانه قرن بیستم، مائو تسه تونگ، رهبر انقالب کمونیستی چین با 
جمله معروف »من به روش خودم مبارزه می کنم« بذری را در سرزمین 
اژدهای زرد کاشت که حاال این بذر در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی 
به درختی پهناور بدل ش��ده اس��ت. الگوی سوسیالیسم چینی حاال به 
عنوان بدیل نظام سرمایه داری، کاپیتالیسم غربی را به مبارزه طلبیده و 
در مسیر توس��عه از کشورهای سرمایه داری پیشی گرفته است. هرچند 
این الگوی توسعه به خودکامگی سیاسی در چین منجر شده و برخالف 
دیگر الگوهای توسعه از حداقلی از دموکراسی برخوردار نبوده، اما همین 
ویژگی، چین را به نمونه ای جالب و جذاب برای پژوهش��گران توس��عه 

تبدیل کرده است.
در حال��ی ک��ه اغل��ب تئوری های توس��عه، حداقلی از دموکراس��ی و 
توسعه سیاسی را الزم می ش��مارند و توسعه سیاسی را ویژگی الزم امر 
توس��عه اقتصادی می دانند، اما چین در سایه خودکامگی سیاسی حزب 
کمونیس��ت توانس��ت به دستاوردهای ش��گرفی در عرصه اقتصاد دست 
یابد و به قدرت دوم حال حاضر اقتصاد جهانی تبدیل ش��ود، هرچند که 
بسیاری از ناظران سیاسی و پژوهشگران اقتصادی دور نمی دانند زمانی 
را که چین از آمریکا س��بقت گرفته و در قامت قدرت نخست اقتصادی 

جهان بایستد.
نکت��ه ش��گفت انگیز ب��رای پژوهش��گران اقتص��ادی و آن دس��ته از 
اقتصاددانانی که در زمینه گفتمان توس��عه کار می کنند، این اس��ت که 
چینی ها چگونه توانس��تند سبک جدیدی از توسعه را تجربه کرده و به 
موردی اس��تثنایی در قاعده توس��عه اقتصادی جهان تبدیل شوند؟ آنها 
چگونه در غیاب حداقلی از دموکراس��ی سیاس��ی و برخالف نمونه های 
جهانی توس��عه نظیر آمری��کا، اروپا، ژاپن، هند، مال��زی و کره جنوبی، 
به توس��عه اقتصادی منهای توسعه سیاسی رس��یدند؟ اساسا مختصات 
الگوی چینی توس��عه چیست و آیا کش��ورهای درحال توسعه می توانند 
از آموزه های سوسیالیس��م چینی در مسیر توسعه بهره ببرند؟ آیا الگوی 
توس��عه چینی با توج��ه به اس��تبدادزدگی تاریخی ای��ران می تواند در 
کش��ورمان نیز به معرض آزمون درآید و به مثابه یک گفتمان توس��عه 

مطرح باشد؟
اینها س��واالتی اس��ت که کمال اطهاری، استاد دانش��گاه و پژوهشگر 
اقتصاد توس��عه چندی پیش در درس��گفتارهای موسس��ه »پرس��ش«، 
گریزی به آنها زد و کوش��ید ویژگی ها و مختصات الگوی چینی توسعه 
را برش��مارد. خالصه ای از گفته ه��ای او در این درس��گفتار را در ادامه 

می خوانید.
گفتمان توسعه ایرانی و الگوی سوسیالیسم چینی

چین به راستی مدل خاصی از توسعه را به جهان معرفی کرده است: 
میانگین رش��د س��االنه تولید ناخالص داخلی واقع��ی چین از ١٩۷٩ تا 
۲۰١۶ حدود ٩,۶ درصد بود. چین توانس��ته در هر هش��ت سال اندازه  
اقتصاد خود را دو برابر کند. در این مدت ۸۰۰ میلیون چینی از زیِر خط 
فقر ب��ه در آمده اند. داده های صندوق بین الملل��ی پول و مجمع اقتصاد 
جهانی نش��ان می دهد که )برمبنای برابری قدرت خرید( چین در سال 
۲۰١٤ از آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان پیش��ی گرفته است. 
برمبنای برابری قدرت خرید، س��هم چین از تولید جهانی از ۲,٣ درصد 
در س��ال ١٩۸۰ به ١۸,٣ درصد در س��ال ۲۰١۶ افزون شده و هم زمان 
س��هم آمری��کا در تولید جهانی از ۲٤,٣ درصد ب��ه ١٥,٣ درصد کاهش 
یافته اس��ت. صعود اقتصاد چین چشمگیر بوده اس��ت، چراکه در سال 
١٩۸۰ تولید این کش��ور )برمبنای برابری ق��درت خرید( تنها یک دهم 
آمریکا بود و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۲ اقتصاد چین ٤۶,۶ درصد 
بزرگ تر از اقتصاد آمریکا ش��ود. این اعداد و ارقام گویای آن اس��ت که 
به الگوی توس��عه چینی، نه به عنوان الگویی که باید از آن گرته برداری 
ک��رد، بلکه باید به اصولی که چین در مس��یر خود به کار گرفته، توجه 
ش��ود، اما این برخورد نباید به صورت ایدئولوژیک باش��د، آموختن این 
اصول برای کشور های جهان سوم مهم است. ورود من به ارزیابی الگوی 
توس��عه چینی نه از منظر گرته برداری و نه از منظر برخورد ایدئولوژیک 

است؛ به نظر می رس��د چند اصل مهم در این الگوی توسعه وجود دارد 
که باید به آن پرداخت.

نخس��ت اینکه چین برخالف فرآیند انباش��تی که کشور های مرکزی 
س��رمایه داری انجام دادند و این انباش��ت س��رمایه اولیه را با استعمار، 
نفوذ و فروش اس��لحه پیش برده اند، رفتار کرده است. چین از ابتدا یک 
هدف اساس��ی در نظر گرفته که بس��یاری در ایران به آن توجه نکردند؛ 
در حقیق��ت چین Equal Exchange یا مبادل��ه برابر را مدنظر قرار 
داد؛ یعن��ی کاری که قبال ژاپن و کره جنوبی کرده بودند. در نظریه های 
وابس��تگی »گون��در فرانک« عنوان می ش��د برای اینک��ه بتوانیم جلوی 
توس��عه نیافتگی را بگیریم باید از راهبرد جایگزینی واردات پیروی کنیم 
و رابطه با کشورهای مرکزی و امپریالیسم را به حداقل برسانیم، به این 
ترتیب می توانیم مازاد اقتصادی الزم را برای توسعه به دست آوریم. در 
ایران هنوز عده ای به این مسئله معتقدند و ناشی از کم دانشی در حوزه 
توس��عه و غفلت از برخورد های ایدئولوژیک است؛ بهتر است که بگوییم 
اسیر برخورد های ایدئولوژیک وابسته بودن هستند. طرفداران این نظریه 
بعد از مدتی فهمیدند که این کار اش��تباه اس��ت چ��ون همواره مجبور 
می ش��وند که برای دس��تیابی به تکنولوژی نوین از کش��ور های مرکزی 
واردات داشته باش��ند و چون بهره وری آنها باال است، مازاد اقتصادی را 
در اث��ر مبادله نابرابر خ��ارج می کنند. حتی اگر تراز بازرگانی آنها مثبت 
باشد در اثر مبادله نابرابر، این مازاد خارج می شود. به این معنا که شما 
کاالیی را صادر می کنید که ١۰ ساعت کار صرف آن شده است و کاالیی 
را وارد می کنید که یک س��اعت کار برای آن صرف ش��ده است، به این 
ترتیب، مازاد اقتصادی ش��ما خارج می شود، حتی اگر تراز مثبتی داشته 
باش��ید. من حتی در مطالعات اخیر که س��عی کرد ه اند رابطه با چین را 
نقد کنند، دیده ام که این موضوع مهم را نادیده گرفتند و معنای مبادله 
نابراب��ر را متوجه نش��دند. خوِد واضعان نظری��ه جایگزینی واردات، این 
نظری��ه را نقد کرده و کنار گذاش��تند، اما در ایران هنوز کنار گذاش��ته 
نشده اس��ت. جایگزین این راهبرد، پش��تیبانی از صادرات است. اساس 
تش��ویق صادرات این اس��ت که ما باید از ابتدا بتوانیم کاال صادر کنیم، 
کاالیی که بهره وری آن کمتر از بهره وری کش��ور های مرکزی نباشد؛ به 
ای��ن ترتیب ما باید مازاد اقتصادی الزم را از صادرات به دس��ت آوریم، 
صادرات��ی که از لحاظ فناوری هم پای آن کش��ور ها باش��د. این نکته از 
لحاظ اقتصاد توس��عه بسیار درست است و نظریه پردازانی مثل »امانوئل 
والرش��تاین« هم این نکته را تایید می کند و می گوید: اگر شما در نظام 
کنونی سرمایه داری به طرف خودکفایی انزوا طلبانه بروید، نئوفئودالیسم 
را ترویج می کنید. این هم نکته دیگری است که بسیاری از اقتصاد دانان 
در ایران کمتر به آن توج��ه می کنند. چینی ها از همان دوره اصالحات 
خود، یعنی س��ال ١٩۷٩ درس��ت بودن این راهبرد را تش��خیص دادند؛ 
یعنی همان زمان که ایران به سمت انزوا رفت، آنها راهبرد پشتیبانی از 
صادرات را برگزیدند تا مازاد اقتصادی الزم را از توس��عه به دست آورند. 

به این ترتیب مثل کره جنوبی، مناطق آزاد را تأسیس کردند.
درس هایی که باید از سوسیالیسم بازار بیاموزید

توس��عه باید موزون باش��د، توسعه کش��ور های مرکزی ناموزون بود؛ 
یعنی با اس��تثمار و ١٤ ساعت کار و بیشتر انباشت اولیه سرمایه خود را 
انجام دادند؛ اما کش��ور در حال توس��عه از همان ابتدا باید بیمه بگذارد، 
برای داش��تن این ساماندهی ها، از ابتدا دانشگاه هایش باید دولتی باشد، 
در کش��ور های مرکزی مدت ها طول کشید تا این مراحل پیموده شود. 
ب��ه ویژه اینک��ه این توس��عه را در رقابت با خارج قرار داده اس��ت، این 
انتظام بخش��ی حتما باید صورت بگیرد؛ در حقیقت چین زور و مدیریت 
واح��د را هم از اقتصاد خارج ک��رد و آن را به دولت انتظام بخش تبدیل 
ک��رد. الگوی چین دولت گرایی جدید اس��ت. الگوی آن را هم از ژاپن و 
کره جنوبی گرفته است. اتفاقا توصیه بانک جهانی هم به اروپای شرقی 
این بود که از اینها الگو بگیرید به جای آنکه یک منطقه بازار آزاد ایجاد 

کنید؛ توصیه ای که هیچ وقت به گوش راست مبتذل در ایران نرسید.
برخی می گویند چین توانس��ت مناقش��ه ایدئولوژی کمونیستی را با 
اقتصاد لیبرالیس��تی آش��تی بدهد، اما این گفت��ه کمی ذهن را منحرف 
می کند. موضوع این اس��ت که سوسیالیس��م دولتی که در شوروی رایج 
بود و چین هم از آن به نوعی اقتباس می کرد به ش��یوه ش��وروی نبود. 
اگر سوسیالیس��م را تقلی��ل اقتصادی دهید به اینکه اگ��ر مالکیت ابزار 
تولید را عمومی کنید، می توانید یک اقتصاد پیشرو را ایجاد کنید، ساده 
کردن صورت مس��ئله بوده اس��ت. زحمات زیادی که آن ملت کشید و 
فداکاری هایی که کرد و در نتیجه آن فروپاشی شوروی، جای هیچ شکی 
باقی نگذاش��ته است که این تفس��یر از سوسیالیسم نادرست است. یک 
فرآیند بسیار طوالنی وجود دارد برای اینکه شما بتوانید از نیرو های بازار 
به گونه ای اس��تفاده کنید که به یک جامعه فراوانی برسید که مدیریت 

اجتماعی بر آن حاکم باشد. این تفسیری است که گرامشی هم به نوعی 
به آن پرداخته اس��ت. سوسیالیسم از نظر گرامشی به این معنا است که 
شما بتوانید مدیریت اجتماعی را هرچه می گذرد بر اقتصاد و بر سیاست 
حاکم کنید که یک فرآیند بس��یار طوالنی اس��ت. چینی ها این نکته را 
دریافتند و شانس این را داشتند که ببینند یک ابرقدرت در اوج قدرت 
فرو پاش��یده اس��ت و این هوشمندی را هم داش��تند که از تاریخ درس 
بگیرند. کس��انی که این نکته را متوجه نمی ش��وند، چه راست مبتذل، 
چه چپ س��نتی، دچار یک ساده انگاری بزرگ هس��تند و سوسیالیسم 
را به مس��ائل اکونومیس��تی تقلیل می دهند و سوسیالیس��م را مدیریت 
اجتماع��ی و حض��ور جامعه و تفوق جامعه مدنی ب��ر قدرت اقتصادی و 
سیاس��ی نمی بینند. چینی ه��ا افق خود را هم ای��ن در نظر گرفتند که 
احتماال ١۰۰ س��ال دیگر به مرحله فراوانی برس��ند و اصاًل دچار توهم 
نیس��تند. شوروی دچار توهم ش��د و حاکمیت »لئونید برژنف« در دهه 
۷۰ گفت ما وارد کمونیسم ش��دیم. حاکمیت کشور های سوسیالیستی 
می دانند که یک جامعه به این سادگی پیشرفت نمی کند، اما عده ای این 
اش��تباه تاریخی حزب کمونیستی شوروی را به کل سوسیالیسم نسبت 
می دهند و عجیب اس��ت که خیلی ها در چپ سنتی به ساده انگاری هم 
همین تعریف بس��یار ابتدایی را از سوسیالیسم می گیرند که شما امشب 
ابزار تولید را عمومی می کنید و از فردا هم شروع به پیشرفت می کنید. 
این س��اده انگاری در اذهان هم رایج است و زمانی که این برداشت بیان 
ش��ود که ما آمیزه ای از لیبرالیسم با کمونیس��م داریم، کمونیسم یعنی 
حاکمیت دولتی و لیبرالیس��م هم یعنی اقتصاد آزاد؛ در واقع یک بحث 
ایدئولوژیک س��اده انگارانه جایگزین یک بحث توسعه ای می شود. من در 
این مدت س��عی کردم این ساده انگاری را از اذهان کسانی که به توسعه 
فکر می کنند پاک کنم. توس��عه یک فرآیند بس��یار طوالنی است که در 
آن تالش این اس��ت که از قواع��د بازار به همراه انتظام بخش��ی دولتی 
استفاده شود؛ کاری که کشور های سرمایه داری هم به خصوص در اروپا 
به ش��یوه های مختلف می کنند. کش��ور های جهان س��وم هم باید شیوه 
خاص خود را پیدا کنند همان طورکه چینی ها این ش��یوه را پیدا کردند 

و با یک و نیم میلیارد جمعیت، انتظام بخشی دولتی در آن باال است.
پیامدهای توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی

مسئله بعدی تش��کیل مجتمع های کار آفرینی است که الگوی این را 
ه��م ژاپنی ها از آلمانی ه��ا گرفتند که البته لنین هم برای رس��یدن به 
سوسیالیسم به این اصل توجه داشت و بعدا استالین آن را کنار گذاشت؛ 
در واقع اقتباس از تراس��ت های آلمان برای صنعتی ش��دن بود. ژاپنی ها 
این الگو را گرفتند که در ابتدا زایباتس��و بودند و االن تبدیل ش��دند به 
کی رتسو. همان طورکه گفتم، لنین قصد داشت که از تراست های آلمان 
الگو بگیرد؛ یعنی در ذهن یک تئوریسین بزرگی مثل لنین هم این نبود 
که دارد نئولیبرالیس��م را با کمونیس��م می آمیزد. این مسئله برمی گردد 
به اینکه شما سازمان تولید را چگونه می بینید. کره ای ها هم این الگو را 
می گیرند و آن را منطبق با کار خود به چیبول یا چیبل تبدیل می کنند. 
این الگو در چین با عنوان کوایژیتان به کار گرفته می شود که به معنای 
گروه فعالیت آفرین اس��ت و اینها را به جای بنگاه های کوتوله و پراکنده 
صنعتی با کار خود منطبق می کنند. بانک راهبری اصلی این مجتمع ها 
را برعهده دارد که یک گروه مش��اوره استراتژیک و مجتمع های صنعتی 
و خدماتی با آن هم پیوند هستند و اینها با هم رقابت می کنند؛ در واقع، 
رقابت ناقص چون رقابت کامل در کش��ور جهان س��وم نمی تواند برگزار 
شود چون هنوز نهاد های آن شکل نگرفته است. این الگو از کوتوله بودن 
پیشگیری می کند و می تواند برود خارج و انتظام می دهد. این انتظام را 
بان��ک در رقابت می دهد، نه دولت مرکزی و این یکی از معانی مدیریت 
یکپارچه است. یک معنای دیگر آن هم همان بنگاه های رقابتی شهری/
روس��تایی اس��ت. به طور کلی اینها تجارب اصلی است که من از چین 
برداشت کردم و امیدوار هس��تم که به جای این بحث های ایدئولوژیک 
و خام چه درخصوص اقتصاد ایران، چه درخصوص روابط با کش��ور های 

دیگر، به این اصول توجه شود.
 درنهایت اینکه این میزان از توس��عه اقتصادی چین بدون آس��یب و 
پی آیندهای منفی نبوده اس��ت که ازدیاد چش��م گیر نابرابری اجتماعی، 
آس��یب های ش��دید زیس��ت محیطی و نبود آزادی های سیاسی از زمره  
بارزتری��ن آنه��ا هس��تند، اما ب��ا درگرفتن اینک��ه این میزان رش��د در 
کشورهای مرکزِی سرمایه داری )که جمعیت چین بیش از مجموع آنها 
است( به چه شدتی با استثمار، استعمار، سرکوب و جنگ افروزی همراه 
بوده، اگر بتوان پی آیندهای منفی پیش گفته را به حداقل ممکن رساند، 
که اکنون در دس��تور کار چین اس��ت، ش��اید بتوان گفت مدل نهادِی 
توسعه چینی کم آسیب ترین و سریع ترین مسیر توسعه را در تاریخ بشر 

به دست داده است.

آیا الگوی سوسیالیسم چین می تواند به مثابه یک گفتمان توسعه در ایران مطرح باشد؟

مختصات الگوی چینی توسعه
دریچه

انقالب کمونیستی چین چطور شروع شد؟
گنجشک ُکشان مائو

بس��یاری، مائ��و را پدر خلق چین می دانن��د و از او چهره ای تاریخی 
می س��ازند. برخی ها هم اعتقاد دارند مائو تس��ه تونگ چیزی جز یک 
دیکتاتور خش��ن قس��ی القلب نبود. او در دوره پادشاهی سلسله منچو 
متولد ش��د. چین در آن دوره اوضاع اسفناکی را تجربه می کرد و فساد 

تمام ارکان مملکت را دربر گرفته و فشل ساخته بود.
مائو با مطالعه اندیشه مارکس و انگلس در صدد نهادینه کردن آن در 
جامعه بحران زده چین بود. به دوستانش گفته بود زندگی پرمخاطره ای 
در پی��ش دارد و بایس��تی آماده مبارزه ش��ود. ه��ر روز صبح مدتی در 
کوهستان به راهپیمایی اشتغال داشت و خودش را برای تحمل هرگونه 
س��ختی و ناراحتی حاضر و حتی در زمس��تان ها با آب سرد استحمام 
می کرد و بدین ترتیب برای رهبری و ریاست بر جماعت آماده می شد.

س��ال ١٩٤٩ لحظه موعود بود؛ در این س��ال مائ��و، جمهوری خلق 
چین را با شکس��ت دادن نیرو های چیانگ کای ش��ک بنیان گذاشت. 
مائو پیش از پایه گذاری جمهوری خلق پیش تر با بس��یج ١۰۰هزار نفر 
اقدام به راهپیمایی طوالنی کرد. با قدرت گیری حزب ملی گرا، به تدریج 
حزب کمونیست و چپ گرا از ساختار سیاسی حذف و به انزوا دچار شد. 
رقابت دو حزب باعث ش��کل گیری جنگ داخلی ش��د و یکی از وقایع 
مه��م آن دوره را رقم زد؛ واقعه ای که به »راهپیمایی طوالنی« معروف 
ش��د. مائو این راهپیمایی را در نیمه دهه ٣۰ میالدی رهبری کرد. به 
گفته برخی راهپیمایی طوالنی از مائو اسطوره ساخت. حدود ١۰۰هزار 
نفر س��فری طوالنی را آغاز کردند. از کوه های بلند و دش��ت های پست 
گذر کردن��د و با پای پیاده حدود ١۲ه��زار و ٥۰۰کیلومتر را در طول 
یک س��ال راهپیمایی کردند تا به استان »شان شی« در بخش شمالی 
چین برسند. از آن جمع حدود ٣۰ هزار نفر توانستند به مقصد برسند. 
راهپیمایی خواب حکام را آش��فته کرد و درواقع مائو آن س��ال سنگ 
بنای ارتش س��رخ را بنیان گذاشت. او در نطقی گفته بود که راه ارتش 
س��رخ تنها راه آزادی است. مائو در دوران زمامداری اش اقدام به اجرای 
دو طرح مهم و تاریخ ساز کرد. ابتدا در سال ١٩٥۸ با هدف تغییر سریع 
اقتصاد و صنعتی کردن چین، طرح »جهش بزرگ به پیش« را مطرح 
کرد؛ شعاری پرطمطراق که براساس آن همه زمین های کشاورزی چین 

مصادره و به ۲۶ هزار واحد اشتراکی تقسیم شدند.
در آن س��ال ها که اروپای شرقی در اختیار کمونیست بود، مائو اکثر 
محصوالت زراعی چین را در مقابل دریافت کمک های نظامی و سیاسی 
به آنجا صادر می کرد. او همچنین برای کسب وجهه ضداستعماری مواد 
غذایی و پول به نهضت های کمونیستی در آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
فرس��تاد. اجرای این طرح که چهار سال طول کشید، قشر فرودست را 
با چالش��ی دهشتناک رو به رو ساخت که یک سر آن مرگ بود. حدود 
٣۸ میلی��ون نفر بر اثر قحط��ی و کمبود مواد غذایی ج��ان خود را از 

دست دادند. 
مائ��و در س��ال ١٩٥۸ در دفاع از طرحش خطاب ب��ه کنگره حزب 
کمونیس��ت گفت: »شما نباید از مرگ انس��ان ها در نتیجه خط مشی 
حزبی بیمی به خود راه دهید، بلکه باید به آن خوشامد بگویید.« جانگ 
چنگ و جان هالیدی در کتاب جنجالی »مائو« نوشته اند که مائو از سال 
١٩۲۰ تا ١٩۷۶ جان ۷۰میلیون چینی را گرفت. این تعداد از مجموع 
قتل هایی که توسط هیتلر و استالین با هم انجام شده، فراتر است. تنها 
در جنبشی که مائو زیر نام »جهش بزرگ به پیش« به راه انداخت، ٣۸ 
میلی��ون نفر در قحطی چهارس��اله ١٩٥۸ تا ١٩۶١ مردند که باالترین 
میزان تلفات انس��انی در یک حرکت بود، اما نکته آن است که این ۷۰ 
میلیون نفر در دوران صلح کشته شدند و چین با جایی در جنگ نبود.

در ای��ن ش��رایط بود که مائو در س��ال ١٩٥۸ ب��رای بهبود تولیدات 
کش��اورزی ابتکاره��ای انقالبی موش کش��ی، پش��ه و مگس کش��ی و 
گنجشک کش��ی را اجرا کرد. در این طرح آفت ُکش��ی همه چینی های 
٥ س��ال به باال حضور داش��تند و به همین دلیل هم بیش از همه در 
خاطره ها مانده اس��ت. یوچی یِن کوئان، نویسنده آلمانی چینی تبار در 
زندگینامه اش در مورد گنجشک کش��ان می نویسد: »مردم هیچ کاری 
نداشتند جز اینکه با قابلمه و سنج و هر چیز ممکن دیگری که بتوان 
با آن سروصدا ایجاد کرد، به خیابان ها بیایند. در میدان ها این سو و آن 
سو می دویدند تا گنجشک ها را بترسانند. تمام روز آنقدر سروصدا کردند 
تا پرنده ها هیچ جا نمی توانس��تند بنش��ینند و در نهایت )از خستگی( 
می مردند و بر زمین می افتادند. در آن روز میلیون ها پرنده کش��ته شد 
و همه ما به ای��ن کار افتخار می کردیم.« به این ترتیب چینی ها بیش 
از ۲میلیارد پرنده را کشتند و خیلی زود به دلیل نبود گنجشک ها که 
حش��رات را می خوردند دچار بالی حش��رات شدند و کمی بعد مجبور 

شدند از شوروی گنجشک وارد کنند. 
انقالب فرهنگی پرولتری نیز دومین اقدام بزرگ و جنجال برانگیز مائو 
در چین بود. مائو که توانایی ش��گرفی در بسیج کردن توده ها داشت و 
اول بار در دهه ٣۰ میالدی به واس��طه راهپیمایی طوالنی آن را نشان 
داده بود؛ بار دیگر در س��ال ١٩۶۶ با هدف بس��یج ک��ردن مردم برای 
محو ساختن »مسیر س��رمایه داری« از ذهن برخی و برقراری »انقالب 
فرهنگی پرولتری« برنامه ای ارائه داد. انقالب فرهنگی چین بزرگ ترین و 
اساسی ترین کشمکش قدرت در حزب کمونیست چین بود و به رهبری 
همسر مائو »جیانگ چین« برپا شد. هدف اصلی و غایی انقالب فرهنگی 
مبارزه با چهار الگوی کهنه و قدیمی عادات، رس��وم، فرهنگ و اندیشه 

قدیم حاکم بر چین بود.
طی این برنامه دانش��گاه ها تعطیل ش��د و راه زمانی بر نیرو های تازه 
نفس و طرفدار مائو باز ش��د که نفس آنان ک��ه در دایره و حلقه یاران 
مائو نمی گنجیدند، به ش��ماره افتاد. ش��ماری از ابنیه فرهنگی تخریب 
شد و معلمان، استادان دانش��گاه و روشنفکران زندانی شدند، چنانچه 
برخی ها در جهنمی که یاران مائو برایش��ان مهیا کرده بودند، چاره ای 
جز خودکش��ی نیافتند. همینطور بسیاری از رهبران حزب کمونیست 
که رقیبی برای مائو محس��وب می ش��دند و به سیاست های مائو انتقاد 

داشتند، تصفیه شدند.
م��رگ اس��تالین در س��ال ١٩٥٣ موقعی��ت مائ��و به عن��وان رهبر 
کمونیست ها را برجسته تر کرد چراکه شوروی تحت رهبری خروشچف 
قرار گرفت و وی با اس��تالین موافق نب��ود و تجدیدنظر هایی در حزب 
کمونیس��ت و سیاست های مس��کو اعال کرد. سیاست های خروشچف، 
شوروی را به الگوی همزیستی مسالمت آمیز سوق می داد و چینی ها این 
سیاست را غیرانقالبی و مماشات طلبانه می دانستند. اختالفات چین و 
شوروی از اواسط دهه ٥۰ و به واقع پس از مرگ استالین شروع شد و 
در اوایل دهه ۶۰ میالدی به قطع رابطه انجامید. افکار مائو نیز مرز های 
چین را درنوردید و بسیاری را در نقاط مختلف جهان ازجمله در ایران 

درگیر کرد.
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فرصت امروز: طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه شهریورماه 
با افزایش ۲درصدی به ۲۶درصد رسید. این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای در این ماه برای خانوار های شهری ٣٤,٥ درصد است که نسبت 
ب��ه ماه قبل ٣,٩ واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوار های روس��تایی نیز ٣٤,١ درصد بوده که نس��بت به ماه قبل 
٤,٥ واحد درصد افزایش داشته است. در این بین، هرمزگان با نرخ تورم 
٣١,٤ درصدی گران ترین و آذربایجان غربی با ثبت تورم ۲١,٥ درصدی 

ارزان ترین استان ها در یک سال منتهی به شهریور ٩٩ بودند.
همچنین در ش��هریورماه امس��ال، دهک دهم با افزایش ٤٤ درصدی 
هزینه های خود نس��بت به پارسال مواجه ش��ده است. بررسی وضعیت 
ت��ورم بین ١۰ دهک مختلف هزینه ای نش��ان می دهد که نرخ تورم ١۲ 
ماهه منتهی به ش��هریورماه بی��ن ۲٣,٤ درصد تا ۲٩,٩ درصد در دهک 
اول تا دهم نوس��ان داشته است که بیانگر فاصله ۶,٥ درصدی تورم بین 
دهک ها اس��ت. بر این اس��اس، فاصله ۶,٥ درصدی ت��ورم بین دهک ها 
نس��بت به ماه قبل که ٥,٤ درصد گزارش شده بود، ١,١ درصد افزایش 

داشته است.
اما وضعیت تورم نقطه به نقطه که نش��ان دهنده تغییر هزینه خانوارها 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل است نشان می دهد که بین ٣١,١ درصد 
ت��ا ٤٤,۶ درص��د از دهک اول ت��ا دهم نوس��ان دارد و فاصله تورمی در 
این ش��اخص بین دهک ها ب��ه بیش از ١٣درصد می رس��د. به عبارتی، 
هزینه ه��ای ده��ک دهم که ک��م درآمدترین دهک درآمدی به ش��مار 
می رود نس��بت به پارسال ٤٤,۶ درصد و هزینه دهک اول ٣١,١ درصد 
افزایش داش��ته است؛ در بین سایر دهک ها نیز هزینه دهک دوم ۷,٣١ 
درصد، دهک س��وم ٣١,٩ درصد، دهک چهارم ٣۲ درصد، دهک پنجم 
٣۲,۲ درصد، دهک ششم ٣۲,۷ درصد، دهک هفتم ٣٤,۲ درصد، دهک 
هشتم ٣٥,٤ درصد و دهک نهم ٣۸,٥ درصد نسبت به شهریور پارسال 

افزایش یافته است.
آیا ابرتورم در کمین اقتصاد ایران است؟

در ای��ن زمین��ه، محمدقلی یوس��فی اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبائی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی به گونه ای است که مردم 
ب��رای تامین حداقل های زندگی خود در مضیق��ه فراوانی قرار دارند، به 
فرارو گفت: با توجه به فش��ار تورمی س��نگینی که طی دو سال اخیر بر 
پیکره اقتصاد کش��ور وارد شده، این مسئله تبعات بسیار جبران ناپذیری 
را به دنبال داش��ته، به طوری که در این س��ال ها قدرت خرید مردم به 
یک س��وم کاهش پیدا کرده و روز به روز نیز س��فره های آنها کوچک تر 

شده است.
او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه عمال دولت ب��رای برون رف��ت از این وضعیت 
برنامه ای ندارد، ادامه داد: ما طی این سه دهه اخیر هیچ موقع به دنبال 
یافتن راهکار های ریش��ه ای و اصولی نبوده ایم، بلکه مدام به دنبال حل 

کردن معضالت روزم��ره بودیم، حال چنین وضعیتی نتیجه اش نیز این 
می شود، که برای حل مشکل گرانی تخم مرغ معاون اول رئیس جمهور 
باید جلسه بگذارد و آن را مورد بررسی قرار دهید، ما یک شبه به اینجا 
نرس��یده ایم، مدام سیاست های اشتباه تکرار شده که در نهایت باعث به 

وجود آمدن چنین وضعیتی شده است.
یوس��فی، ناکارآمدی و س��وءمدیریت را در گرانی های زنجیره ای اخیر 
بسیار موثر دانست و افزود: ما از اول انقالب در تحریم هستیم و همیشه 
حتی در زمان برجام نیز این گرانی ها ادامه داشته است. این دادگاه های 
اخیری که در مس��ائل اقتصادی برگزار شد، از جمله پرونده هایی که در 
مورد سوءاس��تفاده های ارزی، خود گواه این مدعا است که یک زنجیره 

باطل به صورت مکرر تکرار می شود.
چه دالیلی در افزایش تورم دخیل هستند؟

همچنین وحید شقاقی شهری کارش��ناس اقتصادی با اشاره به افزایش 
تورم در ش��هریورماه، گفت: در گذش��ته تنها گفته می ش��د، تورم ناشی از 
سیاست های پولی است، این حرف نیز در گذشته کارکرد داشت، اما امروز 
دیگر چنین چیزی مصداق ندارد، این درحالی است که امروز عوامل موثر بر 
تورم، برهم کنش و اثرگذاری دارند، از سویی االن دیگر سیاست های پولی 
صرفا مسبب تورم نیستند. در حال حاضر مسائل سیاست خارجی و روابط 
بین الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد، اگر کشوری به مانند 
کش��ور ما در منازعه با کشور های دیگر باشد، به طور قطع تورم در اقتصاد 
وجود خواهد داشت و باعث افزایش قیمت ها د ر بازار های مختلف می شود، 
بنابراین اگر می خواهیم تورم نرمالی داش��ته باش��یم، باید روابط معقولی با 

کشور های جهان ایجاد کرد.
شقاقی سیاست های موثر بر بخش واقعی اقتصاد را دیگر عامل موثر را 
در افزایش تورم دانس��ت و گفت: در این زمینه بی انضباطی مالی دولت 
نقش بس��زایی در افزایش تورم داشته، دولت با توجه به اینکه با کسری 
ش��دید بودجه روبه رو اس��ت، بازهم در بخش بودجه ریخت و پاش های 

بسیاری دارد و با این وضعیت بازهم تورم زیادی ایجاد خواهد شد.
ب��ه گفته وی، افزایش نقدینگی به عنوان یکی از سیاس��ت های اصلی 
پولی باعث افزایش تورم شده، آخرین آماری که در زمینه رشد نقدینگی 
وج��ود دارد، مربوط به خردادماه اس��ت که ٣١ درصد بوده، درحالی که 
میانگین رش��د نقدینگی س��الیانه طی چهار دهه اخی��ر بین ۲٣ تا ۲٥ 
درصد بوده که خود این میانگین س��الیانه بسیار باال است، اما نکته مهم 
این است که به نظر می رسد در حال حاضر سرعت رشد نقدینگی بسیار 
افزای��ش یافته با توجه به وضعیتی که االن در اقتصاد کش��ور حکمفرما 

است.
او افزایش نرخ ارز و ناترازی ارزی را از دیگر عوامل زمینه ساز افزایش 
ت��ورم قلمداد ک��رد و گفت: با توجه به اینکه افزای��ش نرخ ارز به عنوان 
یک متغیر حیاتی در اقتصاد ایران ش��مرده می ش��ود، رش��د آن تبعات 

بس��یار جبران ناپذیری را به دنبال دارد، مثال مملوس آن افزایش هزینه 
تولید کاال در کش��ور اس��ت که باعث می شود طرف عرضه نیز با کاهش 
روبه رو شود، همچنین ناترازی ارزی در بحث تجارت خارجی و صادرات 
و واردات به افزایش تورم دامن می زند، بنابراین تا زمانی که این عوامل 
مورد کنت��رل قرار نگیرند، ت��ورم همچنان به طور افسارگس��یخته باال 
خواهد رفت. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه 
ایران گرفتار ابرتورم نخواهد ش��د، یادآور ش��د: اینکه این روز ها شرایط 
اقتصادی ایران مدام با ونزوئال مقایس��ه می ش��ود، به اعتقاد بنده صحیح 
نیست، ونزوئال به دلیل بدهی های زیادی خارجی که داشت، گرفتار این 
ابرتورم شد، در حال حاضر تورم این کشور حدود ١٤ هزار درصد است، 
این درحالی اس��ت که درست اس��ت که میزان تورم در ایران بسیار باال 
بوده، اما، چون میزان بدهی خارجی کشورمان کم است، چنین آینده ای 

را نمی توان برای ایران متصور بود.
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه میزان بدهی خارجی ایران در حال 
حاض��ر بین ٩ ت��ا ١۰ میلیارد دالر اس��ت، تصریح کرد: سررس��ید این 
بدهی ها نیز س��الیانه نهایتا ۲میلیارد دالر اس��ت که ب��ا توجه به حجم 
اقتصاد ایران کم است و نمی تواند تورم بسیار باالیی را رقم بزند، این در 
حالی است تا زمانی که اقتصاد ایران اصالحات اساسی را در خود انجام 
ندهد، با این تورم مزمن و س��اختاری هم��راه خواهد بود، در این رابطه 
چش��م انداز مثبتی نیز در حال حاضر نمی توانیم متصور باش��یم، چراکه 

هیچ گام اصالحی برداشته نمی شود.
دالیل نهادی و ساختاری افزایش تورم در ایران

ش��قاقی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران روز های بسیار سختی را پشت 
س��ر می گذراند، گفت: متاس��فانه چالش ها و معض��الت فراوانی که طی 
س��ال های گذش��ته در اقتصاد ایران بر روی هم تلنبار شده، این روز ها 
اثرات بس��یار سوء خود را نمایان می س��ازد، بنابراین اگر از همین امروز 
به فکر آینده نباش��یم دوباره این وضعیت در ماه ها و س��ال آینده شاید 
با وضعیت بدتری تکرار ش��ود، بنابراین دولت، مجلس و س��ایر نهاد های 
تاثیرگ��ذار باید، با همکاری یکدیگ��ر اقداماتی را انجام دهند تا وضعیت 
اقتصادی سروس��امانی بگیرد، در غیر این صورت اوضاع فعلی به همین 

منوال سپری خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بخشی از تورم در اقتصاد ایران 
به دالیل نهادی و س��اختاری است، به مانند نمونه کسری بودجه دولت 
طی دور ه های مختلف وجود داش��ته و نمی توان یک ش��به یا عرض یک 
سال این کسری بودجه را برطرف کرد، این مورد نیاز به همکاری متقابل 
دولت و مجلس دارد، این موضوع یکی از همین اقدامات اصالحی است 
که باید از سال ها پیش انجام می گرفت، مسئله بی انضباطی مالی دولت 
باعث ایجاد کسری بودجه می شود و تا موقعی که این بی انضباطی وجود 

داشته باشد، نمی توان انتظار کنترل تورم را داشت.

هزینه کدام دهک ها به  طور قابل توجهی باال رفت؟

جغرافیای تورم در شهریورماه
یادداشت

قطب بندی خیر و شر درباره همکاری ایران و چین

قرارداد ۲٥ ساله ایران و چین از زاویه های مختلفی قابل بررسی است. 
درباره علت مناقش��ه ها درباره این قرارداد باید گفت که تنوع خاستگاه 
این علت ها باعث اغتش��اش ذهنی در فضای سیاسی کشور شده است. 
سه علت متضاد را می توان تش��خیص داد: قطب بندی سیاسی داخل 
کش��ور، وفاداری به شعارهای نخس��تین انقالب اسالمی و دغدغه های 

مربوط به منافع ملی.
قطب بندی اپوزیسیون/پوزیس��یون در سیاست داخلی طی دور دوم 
ریاست جمهوری روحانی رو به تشدید گذاشته است. شدت گرفتن این 
قطب بندی سبب می شود دو طرف آن در موضوع های سیاست فارغ از 
ماهیت موضوع و صرفا براساس موضع قطب مقابل تصمیم بگیرند؛ هر 
اقدام حکومت از نظر اپوزیسیون غلط است و بالعکس. این وضعیت البته 
ناشی از کاهش اعتماد اجتماعی است و منشأ عبور از مخالفت به عناد 
و سپس درگیری و س��رکوب می شود. ریشه کاهش اعتماد اجتماعی 
نیز فقدان سیاست ورزی حزبی و انحصار فعالیت سیاسی مؤثر در قالب 

رقابت جناحی است.
از س��وی دیگر، یکی از هدف اساسی در انقالب اسالمی، نفی سلطه 
خارجی بود که در تعبیر شعار آزادی و استقالل و راهبرد نه شرقی نه 
غربی تجسد می یافت. یک علت مناقشه بر سر قرارداد همکاری ایران و 
چین برداشت های متفاوت از تاثیر آن در تامین هدف پیش گفته است. 
کسانی که آمریکا را تنها ابرقدرت موجود می دانند و با استناد به پیشینه 
رفتار آن با ایران، منشأ همه گرفتاری های کشور را در مداخالت آمریکا 
می جویند، تصور می کنند هر قدرت رقیب آمریکا نیرویی بالقوه سودمند 
برای آرمان اس��تقالل اس��ت. آنها  با اوج گیری درگیری های آمریکا با 
چین، در همکاری تهران با پکن منفذی برای رهایی از فشار واشنگتن 
می بینند. از این منظر طرفداران این قرارداد آن را حرکتی راهبردی در 
یک نبرد سرنوش��ت می بینند. در مقابل، کسانی که استقالل کشور را 
در نفی سلطه همه نیروهای خارجی می شناسند و همکاری نزدیک با 
قدرت های خارجی را جاده صاف کن س��لطه آنان می دانند، چین را نیز 
به اندازه آمریکا یا از جهاتی بدتر از آمریکا استثمارگر و مستکبر توصیف 
می کنند و از این منظر با عدول از س��لطه آمریکا به سلطه چین )و به 
همین دلیل روسیه( مبارزه می کنند. این طیف مخالف همکاری ایران 
و چین اند زیرا کارکرد آن را نه رهایی از سلطه بلکه جایگزینی سلطه ای 

با سلطه ای بدتر می دانند.
عامل س��وم مناقشه بر س��ر قرارداد همکاری ۲٥ ساله ایران و چین 
اختالف دیدگاه نس��بت به نحوه تامین منافع ملی ایران در قرن حاضر 
اس��ت. نگاهی که هنوز راهبردهای سیاس��ت خارجی را در چارچوب 
ساختار جنگ سردی مناسبات بین المللی تحلیل و اتخاذ می کند، برای 
تامین منافع ملی کشور نگاه به شرق را توصیه می کند. چین و روسیه 
دو پاره قطب شرقی هستند که خطرشان برای ایران کمتر از منافع شان 
و نیز از خطر قطب یکپارچه غربی اس��ت. در مقابل، نگاهی که جنگ 
س��رد ایداولوژیک را پایان  یافته و بالموضوع می داند، توسعه مناسبات 
همه جانبه و توازن وابستگی متقابل را شرط نه فقط توسعه پایدار بلکه 
حتی حراس��ت از امنیت ملی کش��ور می داند و تنها راه ایفای نقش در 
باشگاه قدرت جهانی و ممانعت از تبدیل رقابت های طبیعی به عناد و 
سوءاستفاده نیروهای ش��یطانی از آن زمینه های رقابت می شمارد. در 
این نگاه، روابط با چین هر قدر گسترش و عمق یابد نه تنها بد نیست 
بلکه ضروری و مفید اس��ت اما تلقی جایگزین شدن روابط و همکاری 
فعال با س��ایر کش��ورهای جهان با آن، موهوم و خطرناک است. چین 
تنه��ا در صورتی و به اندازه ای وارد همکاری فعال با ایران خواهد ش��د 
ک��ه نیازش اقتضا کند و این نیاز تا حد زیادی بس��تگی به بازی ایران 
ب��ا دیگر قدرت های جهان دارد. اگر ایران در خواب خرگوش��ی جنگ 
س��رد ایدئولوژیک، رویای سپرسازی از پکن در برابر شمشیر واشنگتن 
را مبنای راهبرد خویش در سیاس��ت خارجی قرار دهد، باید از همین 
االن مطمئن باشد که وجه المصالحه ای ناچیز در دعوای غول ها خواهد 
بود. در این زاویه از مناقش��ه، اختالف نظر نه بر س��ر همکاری گسترده 
با چین بلکه بر س��ر »انحصار« همکاری گسترده خارجی در همکاری 
با پکن اس��ت. نگاه��ی که نقش آمریکا را ق��دری محدودتر می بیند و 
برای بازیگران دیگر در عرصه جهانی نیز نقش مؤثر قائل اس��ت و نیز 
ریشه های داخلی مش��کالت ایران را مهم تر از مداخله نیروی خارجی 
ارزیابی می کند، در یک سوی این مناقشه معتقد است براساس منطق 
قدرت، باید نخس��ت اهداف هر یک از قدرت ها را در نظر گرفت آنگاه 
کوشید تا از تصادم »منافع« آنان و نه »مواضع« آنان به سود منافع ملی 
بهره گرفت. با التفات به اهداف طبیعی چین در حوزه اقتصاد و سیاست، 
به روابط و همکاری با این کشور باید به منزله جزئی از یک الگوی کالن 
نگریس��ت که امکان تحولی مثبت در وضعیت ای��ران را دربر دارد و نه 
به منزله اکس��یر شفابخشی که منعزل از راهبرد ایران در سایر مواضع 
می تواند عمل کند. ریش��ه عمده این اختالف نظر در این مسئله است 
که آیا رهیافت ثابت به منافع ملی در ش��رایط جهانی متفاوت ممکن 
اس��ت یا باید برای هر شرایطی رهیافت متناسب آن را برگزید. ماهیت 
رواب��ط ایران و چین برای تصمیم گیری درباره آن مهم تر از مناقش��ات 
جاری و عمدتا مغشوش پیرامون آن است.  پیشینه این روابط در جهان 
پیشامدرن را باید یکسره کنار گذاشت تا از آغشته شدن به احساسات 
اجتناب ش��ود. چین جدید و ایران جدید بر پایه چه اصولی به روابط و 

همکاری نیاز دارند؟ چقدر از این نیاز متوازن است؟
همکاری ۲٥ س��اله ایران و چین هنوز قراردادی رس��می نیس��ت و 
در افق، چش��م اندازی برای تحقق حداکثری آن مشاهده نمی شود لذا 
مجادالت بر س��ر پیامدهای آن بیشتر جنگ با سایه ها                           است، اما اگر به 
رتبه قراردادی الزام آور ارتقا یابد و اگر از س��وی ایران محدود به چین 
نماند بلکه حلقه نخس��ت از زنجیره قراردادهای مشابهی با قدرت های 
صنعتی موفق باش��د، آنگاه از طریق جذب س��رمایه و تکنولوژی قادر 
خواهد بود که حاشیه امن ایران را گسترش داده و سدی در برابر تبدیل 
رقابت های                                                 منطقه ای به عداوت و قطب بندی سیاسی خصمانه نو بشود. 
این همه البته نیازمند تجدیدنظر در پارادایم جنگ س��رد ایدئولوژیک 
برای فهم مناسبات جهانی و نیز تغییر سمت و سوی منافع گروه های                                                 
بانفوذ در س��اختار قدرت در ایران و بهره گیری از مفاصل قدرت افکار 
عمومی در کش��ورهای صنعتی است. احتمال باالی موفقیت ایران در 
بازی بین المللی مشارکت و سهم خواهی به جای انزوا و تالفی جویی را 
از همین جنجال کم نظیر در خارج کشور بر سر قرارداد فرضی همکاری 
می ت��وان دریافت؛ اگ��ر حجم ایران وزن س��نگینی به جهت گیری آن 

نمی داد، هیچ کس به چنین فرض بی پایه و اساسی وقعی نمی نهاد.
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کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در ماه های پایانی سال 
گذشته و نیمه نخست امس��ال خریداران واقعی و مصرف کننده، قدرت 
خرید مس��کن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می شدند، اما در نیمه 
دوم امس��ال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی 

بر آن حاکم می شود.
ب��ه گزارش خبرآنالین، بازارهای کش��ور در نیم��ه اول ٩٩ تقریبا هر 
روز را متفاوت نس��بت به گذشته تجربه کردند؛ از بازار ارز و طال و سکه 
گرفته تا بازار مسکن و خودرو. این در شرایطی است که تقریبا در اواخر 
س��ال ٩۸، زمانی که با کارشناسان اقتصادی صحبت می شد، اکثریت از 

بازاری آرام در نیمه اول امسال سخن می گفتند.
گزارش ها نش��ان می دهد که نیمه اول امسال مسیر بازار مسکن کامال 
به سود سفته بازان و دالالن بازار پیش رفت؛ تا جایی که متوسط قیمت 
ه��ر مترمربع واحد مس��کونی در تهران از مت��ری ١٥ میلیون تومان در 
پایان اس��فند ٩۸ به مت��ری ۲٣ میلیون تومان در پای��ان مردادماه ٩٩ 
افزایش یافت. این یعنی افزایش��ی در ح��دود ٥٣.٣درصد. در کنار بازار 
خری��د و فروش مس��کن، بازار اجاره نیز با رش��د قیمت ه��ا مواجه بوده 
اس��ت. اگرچه روایت قیمت ها در بازار با آنچه که آمارهای رسمی اعالم 
می کنند، کامال متفاوت و ارقام بس��یار باالتر اس��ت، ام��ا گزارش بانک 
مرکزی نشان می دهد که ش��اخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 
در مردادماه س��ال ٩٩ رش��دی معادل ۲۷.٤درصد نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته را تجربه کرده است.
سوال این است که چرا قیمت مسکن باال رفت؟ چندی پیش وزیر راه 
و شهرسازی در اظهارنظری، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بی ثباتی 
بازار مس��کن دانس��ت و گفت: حجم نقدینگی لجام گسیخته موجود در 

کشور این بال را بر سر بازار مسکن آورده است.

محمد اسالمی با اشاره به دالیل رکود بازار مسکن در چند هفته اخیر، 
توضیح داد: تحوالت پرالتهابی که امروز بازار مسکن با آن رو به رو است، 
صرفا به فعل و انفعاالت این بازار مرتبط نمی شود، بلکه حجم نقدینگی 
لجام گسیخته موجود در کشور این بال را بر سر بازار مسکن آورده است.
او ادامه داد: کافی اس��ت سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی 
خارج شده است، سریعا نقدینگی ها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر 
منتقل می کنند. به طور مثال زمانی که قیمت مس��کن در منطقه ای از 
تهران، پایین تر از حد »مقایسه ای« باشد، سودجویان بالفاصله نقدینگی 
را به آن منطقه سرازیر می کنند یا به قولی به آنجا هجوم می برند و بعد 
از مدت��ی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می دهند، این اتفاق به 
دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار رخ می دهد و هدف ایجاد تالطم 
در یک بازار است، بنابراین زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای 

دیگر همچون طال، سکه، خودور و... هجوم می برند.
وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل فوق و ساماندهی نقدینگی های 
س��رگردان در جامعه را اعمال سیاس��ت و برنامه های کاربردی از سوی 
دولت دانس��ت و گفت: دولت باید بتوان��د نقدینگی را کنترل و با جمع 

کردن آن از سطح جامعه، این پول ها را به سمت تولید هدایت کند.
در این ش��رایط، برخی کارشناس��ان پیش بین��ی می کنند که قیمت 
مس��کن در ماه های پایانی س��ال افت خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند 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 سال گذشته و نیمه 
نخس��ت امس��ال خریداران واقعی و مصرف کننده، قدرت خرید مسکن 
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 سنگینی بر آن حاکم 
می ش��ود. به باور آنها، س��رمایه های مردم که مسکن را به عنوان کاالی 

مصرفی تلقی می کنند، در حدی نیس��ت که بتوانند ملک موردنظر خود 
را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماه های پایانی سال جاری 

افزایش می یابد.
نرگس رزبان، کارش��ناس بازار مس��کن، دو دس��ته عوامل اثرگذار بر 
روند بازار مس��کن طی ش��ش ماهه دوم س��ال ٩٩ را اعالم کرد و گفت: 
عوامل��ی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به واس��طه افزایش بیش از 
حد قیمت و اش��باع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی 
تس��هیالت خرید مس��کن، رش��د قابل توجه قیمت در ماه های گذشته، 
اج��رای برنامه ه��ای تولید مس��کن در قالب طرح اقدام ملی مس��کن و 
تحویل مس��کن مهر، احتمال کاه��ش تحریم ها و ثبات نرخ ارز از جمله 
عواملی اس��ت که می تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه های آتی از 

سال جاری را رقم بزند.
ب��ه گفته رزبان، افزایش نرخ 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 درآمده��ای 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 
خواه��د کرد. او ب��ا تاکید آنکه ریتم تحوالت در بازار مس��کن به برآیند 
نیروه��ای اثرگذار بر قیمت مس��کن بس��تگی دارد، گف��ت: تا زمانی که 
نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت های سوداگرانه در 
بازار مس��کن، ارز، خودرو، طال و... ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت 
در این بازارها می ش��ود. با توجه به تحوالت اخیر به نظر می رسد هرچه 
به ماه های انتهایی س��ال نزدیک شویم، از شیب افزایش قیمت در بازار 

مسکن کاسته شود.

سوداگران چگونه از بازار مسکن خارج می شوند؟
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موسسه چینی »زد ین« اعالم کرد
تهران یکصد و دومین قطب مالی جهان

نیوی��ورک جایگاه خود را به عن��وان اصلی ترین قطب مالی جهان 
حفظ کرد. به گزارش ایس��نا، بیس��ت و هش��تمین گزارش ساالنه 
رتبه بندی ش��هرهای مهم مالی جهان توس��ط موسسه چینی »زد 
ین« صورت گرفت که بر این اس��اس ش��هر نیوی��ورک جایگاه خود 
را در صدر جدول حفظ کرد. این رتبه بندی بر اس��اس شاخص های 
مختلف��ی نظیر ثبات سیاس��ی، محیط سیاس��ت گذاری، میزان در 
دس��ترس بودن نی��روی کار ماهر، کیفیت زندگی، زیرس��اخت های 
شهری، میزان دسترسی به س��رمایه، نقدینگی بازارها و نقش نظام 
بانکی صورت گرفته که براس��اس آن یک امتیاز بین صفر تا ١۰۰۰ 
به هر ش��هر تخصیص می یابد. بر این اس��اس، برترین شهرها شامل 
نیویورک با ش��اخص مرکز مالی ۷۷۰، لندن با ش��اخص مرکز مالی 
۷۶۶، شانگهای با شاخص مرکز مالی ۷٤۸،  توکیو با شاخص مرکز 
مال��ی ۷٤۷، با هنگ کنگ ش��اخص مرکز مالی ۷٤٣، س��نگاپور با 
ش��اخص مرکز مالی ۷٤۲، پکن با ش��اخص مرکز مالی ۷٤١، س��ن 
فرانسیس��کو با ش��اخص مرکز مالی ۷٣۸، ش��نژن چین با شاخص 
مرکز مالی ۷٣۲ و زوریخ با شاخص مرکز مالی ۷۲٤ است. همچنین 
تهران در رتبه بندی امس��ال با ٥۲۸ امتیاز باالتر از شهرهایی چون 
س��نت پترزبورگ، ری��اض و ووه��ان و پایین تر از ش��هرهایی چون 
بوداپس��ت و آتن در رده صد و دوم ایس��تاده اس��ت. رتبه امس��ال 
تهران نس��بت به س��ال قبل هفت رتبه کاهش داشته است.  در این 
رتبه بندی ش��هرهای لس آنجلس نی��ز در رده یازدهم، فرانکفورت 
ش��انزدهم، دوبی هفدهم، پاریس هجدهم، ونکوور بیست و چهارم، 
کواالالمپور چهل و یکم، دوحه پنجاه و ششم، مسکو شصت و دوم، 

استانبول شصت و چهارم و باکو نود و هشتم قرار گرفته اند.

بانک مرکزی ابالغ کرد
اعالم نرخ جدید سپرده قانونی بانک ها و 

موسسات اعتباری
بان��ک مرک��زی طی بخش��نامه ای ن��رخ جدید و تغیی��رات نحوه 

محاسبه سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری را اعالم کرد.
به گزارش بانک مرکزی، هیأت عامل این بانک با توجه به مصوبه 
پیش��ین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت 
سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ١۰ تا ١٣درصد 
به رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رش��د نقدینگی و تورم 
و در عی��ن حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل ش��رایط 
خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به 
گذش��ت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه های حمایتی مذکور، 
نسبت س��پرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز 
ش��نبه )۲۲ ش��هریورماه( به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد 

ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز می گردد.
در این بخشنامه آمده است: معادل یک سوم تسهیالت اعطایی بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی )موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا(، از محل س��پرده قانونی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی، 
حسب عملکرد در اعطای تسهیالت موردنظر ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسرش��ده از محل سپرده 
قانونی بابت اعطای تسهیالت مذکور پس از دو سال با بانک یا مؤسسه 
اعتباری غیربانکی عامل تسویه می شود. در ادامه تاکید شده است: پس 
از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابه التفاوت سپرده قانونی 
جدید بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می گردد. در صورتی 
که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره مابه التفاوت 
سپرده قانونی مذکور در تاریخ ۸ مهر ٩٩ نباشد، بانک یا مؤسسه اعتباری 
غیربانکی می تواند طی س�ه قسط مساوی ماهانه در تاریخ های ٣۰ مهر، 
٣۰ آبان و ٣۰ آذر ٩٩ و با نرخ یک ده هزارم درصد به عنوان سود متعلقه، 
نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام کند. در پایان تاکید 
شده است: در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، این مبلغ 
توس��ط اداره حس��ابداری کل و بودجه بانک مرکزی از حساب بانک یا 

مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود.

جهانگیری در بازدید از استان هرمزگان:
تصمیم الزم برای ترخیص سریع کاال اتخاذ می شود

مع��اون اول رئیس جمهور گفت حجم قاب��ل توجهی از کاالهای 
صنعتی و بعضاً کاالهای اساس��ی در بنادر مانده است که تصمیمات 
الزم برای س��رعت بخشی به روند ترخیص کاال و تخلیه بنادر اتخاذ 
خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور صبح شنبه به منظور افتتاح و 
بازدید از چند طرح و پروژه مهم در حوزه صنعت و بهداشت و درمان 
وارد استان هرمزگان شد و در فرودگاه بندرعباس از سوی استاندار 
و مدیران ارشد استان مورد استقبال قرار گرفت. جهانگیری در این 
س��فر یک روزه قرار اس��ت فاز دوم فوالدسازی ش��رکت فوالد کاوه 
جنوب کیش و بیمارس��تان فوق تخصصی زنان و زایمان ش��ریعتی 
بندرعباس را افتتاح کن��د. معاون اول رئیس جمهور همچنین قرار 
اس��ت از مجموعه بندر و گمرک شهید رجایی بندرعباس بازدید و 
سپس جلس��ه ای نیز درخصوص مسائل گمرکی برگزار کند. حضور 
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و تبیین برنامه های 
دولت برای تحقق جهش تولید از دیگر برنامه های معاون اول رئیس 
جمهور در سفر به این اس��تان است. وزرای راه و شهرسازی، جهاد 
کش��اورزی، سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل 
بانک مرکزی، رئیس بنیاد مس��تضعفان در این س��فر همراه معاون  
اول رئیس جمهور هس��تند. معاون اول رئیس جمهور همچنین در 
ب��دو ورود به فرودگاه بندرعباس در گفت وگو با خبرنگاران اس��تان 
هرمزگان را از استان های پراهمیت و استراتژیک کشور و با مردمانی 
عزیز، بزرگوار و زحمتکش برش��مرد و گفت: این استان نقش بسیار 
مهمی در بخش های مختلف به خصوص اقتصاد کشور ایفا می کند.
وی با بیان اینکه بندرعباس از اصلی ترین کانون های توسعه کشور 
در زمینه های مختلف اس��ت، خاطرنش��ان کرد: بندرعباس از رشد 
قابل توجهی در بخ��ش صنعت برخوردار بوده و طرح های متعدد و 
مهمی در اس��تان هرمزگان در دست اقدام است و جاسک به عنوان 
یکی از کانون های مهم اقتصادی کشور در حوزه نفت، پتروشیمی و 

صنایع دیگر تبدیل خواهد شد.

بانکنامه

فرص��ت امروز: قیمت دالر در چند هفته گذش��ته بار دیگر با افزایش 
قیمت مواجه ش��د و روز گذش��ته در پنجمین روز مهرماه به کانال ۲٩ 
هزار تومان رس��ید تا زمزمه های دالر ٣۰ تومانی بیش از پیش به گوش 
برسد. قیمت دالر دیروز با ٤٥۰ تومان افزایش به کانال ۲٩ هزار و ١۰۰ 
تومان رسید و این درحالی بود که دالر در پنجشنبه گذشته ۲۸ هزار و 
۶۰۰ تومان قیمت خورده بود. رش��د قابل توجه قیمت دالر در بازار آزاد 
در ش��رایطی است که صرافی ملی روز گذشته، نرخ دالر در صرافی های 
بانک��ی را ب��رای خرید از مردم ۲۸ هزار و ٤٥۰ تومان و برای فروش ۲۸ 
هزار و ٥٥۰ تومان اعالم کرد و به این ترتیب فاصله دالر صرافی و بازار 

به کمتر از یک هزار تومان رسید.
در ای��ن بی��ن، عملکرد بانک مرکزی نتوانس��ته از موج جدید افزایش 
قیم��ت ارز جلوگیری کند. عبدالناص��ر همتی نیز در واکنش به افزایش 
قیمت دالر در یک هفته گذشته از جوسازی سیاسی آمریکا سخن گفته 
اس��ت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، جو سیاس��ی و تبلیغاتی ناشی 
از اق��دام آمریکا در اعالم عملیاتی ش��دن مکانیزم ماش��ه فضای الزم را 
برای جهش قیمت ارز در هفته های اخیر به وجود آورده است. همچنین 
ب��ه گفته همتی، بی تعادلی در عرضه و تقاض��ای حواله تجاری به دلیل 
همه گی��ری کرونا و تعلل بعضی صادرکنن��دگان برای عرضه ارز و تداوم 
روند تقاضا در ماه های گذش��ته نیز از جمل��ه دالیلی بوده که به گرانی 
دالر دامن زده اس��ت. قرار اس��ت بانک مرکزی برای کاهش قیمت دالر 
تعادل در بازار حواله تجاری را دنبال کند. خبر مهم دیگری که شاید در 
کاهش قیمت دالر اثرگذار باشد، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی 
خارج از کش��ور و اس��تفاده از آن برای تقویت بازار ثانویه اس��ت. همتی 
پیش��تر گفته بود که رایزنی ها در آس��تانه ثمردهی اس��ت و با افزایش 
میزان صادرات نفت و بهبود روند بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، بازار 

به آرامش می رسد.
همتی: کاالهای اساسی 24ساعته ترخیص می شود

رئی��س کل بانک مرکزی روز گذش��ته از تصمیم مه��م برای ترخیص 
کاالها از گمرکات خبر داد و گفت: درخصوص کاالهای اساس��ی و مواد 
اولی��ه و قطعات کارخانجات مش��کلی نخواهیم داش��ت و تمام کاالهای 

گمرکات را می توانیم ترخیص کنیم.
عبدالناصر همتی از تعیین تکلیف کاالهای دپوش��ده در گمرک خبر 
داد و گفت: امروز )ش��نبه( با معاون اول رئیس جمهوری برای بازدید از 
گمرکات شهید رجایی آمدیم و قطعاً اطالعات سایر بنادر از جمله بندر 

امام و شهید بهشتی را نیز در اختیار داریم.
او ب��ا بیان اینک��ه هدف اصلی ما تعیین تکلیف کاالهای دپوش��ده در 
گمرک است، افزود: دو سه نوع کاال در گمرکات داریم که شامل کاالی 
اساس��ی و مواد اولیه و قطعات خط تولید و سایر کاالهاست؛ آنچه برای 
کشور مهم است کاالهای اساسی و مواداولیه  کارخانجات است که برای 

تولید بسیار اهمیت دارد.
رئی��س کل بانک مرک��زی ادامه داد: امروز تصمیم��ات خوب و مهمی 
گرفتیم؛ بانک مرکزی آمادگی خود را برای ترخیص کاالهای اساس��ی و 
م��واد اولیه کارخانجات اعالم کرد البته از چند روز قبل نیز برنامه ریزی 
ج��دی انجام دادیم ک��ه کاالهایی ک��ه در گمرکات هس��تند ترخیص 
ش��وند و کارخانجات دچار مشکل نش��وند بنابراین تصمیم این شد که 
واردکنندگان کاالهایی که االن در گمرک هس��تند )ش��امل مواد اولیه 
و قطع��ات خ��ط تولید( اگر ثبت سفارش های ش��ان را ب��ه بانک مرکزی 
اعالم کنند، بانک مرکزی ظرف ۲٤ ساعت تخصیص را انجام می دهد و 

می توانند کاالها را از گمرک خارج کنند.
همتی همچنین به تصمیم مهم بانک مرکزی درباره ترخیص کاالهای 
اساس��ی اش��اره کرد و گفت: در مورد کاالهای اساسی نیز اعالم کردیم 
اگر هنوز واردکنندگان  کاالهایی که با ارز ٤۲۰۰ تومانی وارد ش��ده اند، 
مش��کل تامین ارز دارند به بانک مرکزی مراجعه کنند و براساس روش 
تعه��دی این تعهد را به آنها می دهیم که ظرف ٣ ماه آینده ارزش��ان را 
تامی��ن کنیم چون تامی��ن و انتقال ارز زمان می ب��رد، ولی با این روش 
واردکنن��دگان کاالهای اساس��ی نیز می توانن��د کاالی خود را ترخیص 

کنند.
ب��ه گفته رئیس کل بان��ک مرکزی، ب��ا تصمیماتی که گرفته ش��د و 
بان��ک مرکزی نی��ز فرآیند اجرایی آنه��ا را به طور ج��دی از این هفته 
ش��روع خواهد کرد، در خصوص کاالهای اساس��ی و مواداولیه و قطعات 
کارخانج��ات مش��کلی نخواهیم داش��ت و تم��ام کاالهای گم��رکات را 

می توانیم ترخیص کنیم.
2 دلیل افزایش قیمت ارز در چند هفته گذشته

در همین حال، بررس��ی ها نش��ان می دهد، اجرای مصوبه واردات یک 
میلی��ارد دالر کاال بدون انتقال ارز و کاه��ش تخصیص ارز دولتی برای 
واردات کاال و انتق��ال تقاض��ای ارز برای این کاالها به س��امانه نیما، دو 
دلیل تعیین کننده در افزایش قیمت ارز در هفته های اخیر بوده اس��ت. 
ب��ه گزارش فارس، با وجود افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات و خرید 
ارز برای واردات در س��امانه نیما، نرخ ارز در بازار افزایش یافته اس��ت. 
پیگی��ری از بخش  های مختلف نش��ان می دهد، یکی از دالیل اصلی این 
اتفاق، کاهش عرضه کل ارز در بازار ارز کش��ور است. در واقع بخشی از 
ارز موردنیاز برای واردات که در گذش��ته با نرخ ٤۲۰۰ تومان و توس��ط 
بان��ک مرکزی تامین می ش��د، به دلیل کاه��ش درآمد های ارزی دولت 

دیگر با نرخ ٤۲۰۰ تومان تامین نمی شود.
ب��ه عبارت دیگر، دولت و بانک مرکزی تامین ارز بخش��ی از کاالهای 
مش��مول دریافت ارز ٤۲۰۰ تومان را به بازار ثانویه یا همان نیما منتقل 
ک��رده اس��ت. بنابراین باوج��ود افزایش بیش از ٩۸درص��دی عرضه ارز 
حاصل از صادرات در نیما در شهریورماه نسبت به مردادماه، باز هم نرخ 

ارز روند افزایش را در بازار آزاد داش��ته اس��ت. یعنی صادرات غیرنفتی 
افزای��ش یافته، ام��ا صادرات نفتی کمتر از نیازها بوده و همین مس��ئله 

عرضه کل ارز را کاهش داده است.
همچنی��ن یکی دیگر از دالی��ل افزایش ن��رخ ارز در هفته های اخیر، 
مجوز واردات بدون انتقال ارز برای یک میلیارد دالر کاالی دپوش��ده در 
گمرکات کشور بوده است. این اقدام موجب افزایش فشار بر منابع ارزی 
و ایجاد تقاضای یک میلیارد دالری در مدتی کوتاه شد. فشارهای زیادی 
در درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشت 
و گفته می ش��ود، بعضی فعاالن تجاری که در سال های اخیر وارد دولت 
شده و سمت های مهمی را در اختیار گرفته اند، نقش زیادی در تصویب 

این بخشنامه داشته اند.
بانک مرکزی در ماه های اخیر بارها با واردات بدون انتقال ارز مخالفت 
و اع��الم ک��رده این اق��دام موجب افزایش ن��رخ ارز می ش��ود، اما گروه 
ذی نفعان مختلف در دولت در نهایت نظرش��ان را بر کرس��ی نشاندند و 
نتیجه همان چیزی ش��د که پیش بینی ش��ده بود. یکی از اقداماتی که 
متولی بازار ارز در ماه های اخیر به دنبال آن بوده آزادسازی برخی منابع 
ارزی بلوکه ش��ده کشور در خارج از کش��ور بوده است، اما این اقدامات 
فقط اثر کوتاه مدت دارد چراکه در صورت نبود برنامه مشخص تخصیص 

ارز، آزاد شدن منابع اثر مناسبی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.
اولویت بن��دی واردات کش��ور برای مدیریت مص��ارف ارزی از وظایف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت، اما متاسفانه در سال های اخیر و 
بعد از پرداخت ارز ٤۲۰۰ تومان، رقابت های شدیدی برای افزودن برخی 
کاالها در لیست تامین ارز وجود داشته و باعث شده اولویت بندی تامین 
ارز مخدوش شود. عالوه بر این وزارت صمت مدت هاست که بدون وزیر 
اداره می شود و طبعا امکان گرفتن تصمیمات جدی در وزارتخانه بدون 

وزیر وجود ندارد.
نوید جهش عرضه ارز و کاهش قیمت ها از ماه های آینده

از خبره��ای مثبت و قابل تأمل برای ب��ازار ارز در روزهای اخیر، خبر 
افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده های نفتی اس��ت که نش��ان 
می ده��د صادرات نفت و میعان��ات گازی ایران که زمان��ی تا حد ۲۶۰ 
هزار بش��که در روز کاهش یافته بود، به حدود یک میلیون و ٥۰۰ هزار 
بش��که در روز رسیده است. معموال تس��ویه معامالت نفتی بسته به نوع 
محموله ها در بازه های زمانی یک تا س��ه ماهه انجام می شود که در این 
صورت ارزهای حاصل از ص��ادرات نفتی در ماه های آینده برای اقتصاد 
ایران قابل استفاده خواهد بود بنابراین در صورت مدیریت مصارف ارزی 
و ادام��ه فرآیند صادرات نفت و میعانات گازی در س��طح یک میلیون و 
٥۰۰ هزار بش��که، می توان انتظار داشت در ماه های آینده عرضه ارز در 
اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی داش��ته باشد و بهای ارز کاهش قابل 

توجهی داشته باشد.

بازارس��از با هدف پاس��خگویی به نیازهای واقعی بازار و در راس��تای 
اظه��ارات اخیر رئیس کل بانک مرک��زی مبنی بر اقدامات تدریجی این 
بانک برای تعمیق بازار ثانویه، روز ش��نبه ٣۰۰ میلیون درهم به صورت 

حواله در بازار ثانویه عرضه کرد.
ب��ه گزارش ایرنا، همزمان با افزایش فعالیت دالالن و س��فته بازان، در 
روزها و هفته های اخیر، عرضه ارز توس��ط بازارساز رو به فزونی گذاشته 
به طوری که به گفته کارشناس��ان، نیاز واقعی بازار به ارز، تامین شده و 
کمب��ودی در این بخش وجود ندارد. بر این اس��اس، در اولین روز هفته 
جاری ٣۰۰ میلیون حواله درهم توس��ط بازارس��از در بازار ثانویه عرضه 
ش��ده است که نشان دهنده پاسخگویی کامل به نیاز متقاضیان و اشباع 

بازار است.
اقتصاد کش��ور در حالی س��ال ١٣٩٩ را آغاز کرد که بعد از دو س��ال 
مقاومت در برابر جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، توانسته بود پایداری 
نسبی را بر شاخص های اصلی اقتصاد کشور حاکم سازد، اما بروز بحران 
کرونا، تعادل حاکم بر تجارت و بازرگانی کشور را بر هم زد، این فرصت 
را برای دشمنان کشور از یک سو و فرصت طلبان اقتصادی از سوی دیگر 

فراهم آورد تا فشار بیشتری را بر اقتصاد کشور وارد کنند.
اما ارکان اقتصادی کش��ور همچنان به مقاوم��ت خود ادامه می دهند 
و در این راس��تا عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک مرکزی روز جمعه 
در گف��ت وگو با ایرن��ا در این خصوص تاکید ک��رد: بانک مرکزی تمام 
ت��الش خود را ب��رای ایجاد تعادل در بازار حواله تج��اری و کنترل نرخ 
آن ب��ه کار خواهد بس��ت. ثبت ٤٥۰ میلیون یورو معامالت در س��امانه 
نیما طی هفته آخر ش��هریور که رکورد انج��ام معامالت هفتگی در این 
س��امانه را شکست، نشاندهنده حمایت جدی بانک مرکزی برای تامین 

ارز موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان کشور است.
به گفته کارشناس��ان، افزایش س��رعت بازگش��ت ارزه��ای حاصل از 
ص��ادرات به بازارهای داخلی مهمترین دلیل ثب��ت این رکورد می تواند 
باشد. مس��ئله ای که بانک مرکزی با حمایت دولت طی سه ماه گذشته 
به صورت مجدانه در پی برخورد با صادرکنندگان متخلف بوده است که 
از آخرین اقدامات در این زمینه ارجاع س��ومین لیست از صادرکنندگان 
متخل��ف، از ابتدای مردادم��اه تاکنون به قوه قضائی��ه برای طی کردن 

تشریفات مخصوص حقوقی برخورد با این متخلفان است.

همچنین سیاس��ت جدید بانک مرکزی مبنی ب��ر جواز فروش ارز به 
پتروش��یمی ها، فوالدی ها و معدنی ه��ا به صرافی های مج��از، نیز تاثیر 
بس��زایی در مقابله با تالش س��فته بازان و نوس��ان گیران ب��رای تقویت 

انتظارات تورمی داشته است.
ب��ا وجود تم��ام این اقدامات ام��ا نباید از یاد برد ک��ه در موازات این 
تالش ه��ای دولت ایران برای کنترل ب��ازار، دولت ترامپ در آمریکا طی 
هفته های اخیر با انجام تبلیغات س��نگین رس��انه ای و سیاسی پیرامون 
مسئله عملیاتی ش��دن مکانیسم ماشه، تمام تالش خود را برای به زانو 

درآوردن اقتصاد کشور انجام داده است.
طبق نظر کارشناس��ان حوزه بانکی و ارزی در هفته گذشته و پس از 
ناکامی آمریکا در همراه س��ازی سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در عملیاتی کردن مکانیسم ماشه و همچنین روند سرعت گرفتن 
بازگشت ارزهای صادراتی طی روزهای اخیر، شاهد توقف میل صعودی 
قیمت ارز در بازار داخلی بوده ایم و پیش بینی می شود با اقداماتی مشابه 
آنچ��ه که بان��ک مرکزی در روز ش��نبه برای تعمیق ب��ازار ثانویه انجام 

می شود، شاهد ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز باشیم.

با هدف پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار ارز انجام شد

عرضه 300 میلیون درهم به بازار ارز در نخستین روز هفته

چرا رکوردشکنی عرضه در سامانه نیما نتوانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد؟

یک گام تا دالر 30 هزار تومانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

6 مهر 1399

شماره 1632



از ممنوعیت معامالت الگوریتمی تا لغو نوسانگیری روزانه
 دفاع مدیرعامل بورس

از محدودیت جدید بورسی
فرصت امروز: درحالی که هنوز کارشناسان بین »ریزش« یا »اصالح« 
شاخص بورس اختالف نظر دارند، ناظر بازار سرمایه از محدودیت جدید 
بورس��ی خبر داد و معامالت الگوریتمی و نوسانگیری روزانه را ممنوع 

کرد.
در ش��رایطی که بورس تهران از نیمه تابس��تان پله پله از رکورد ۲ 
میلیون واحدی خود پایین می آید و هر روز نقدینگی بیشتری از بازار 
سهام خارج می شود، مس��ئوالن به فکر چارچوب بندی جدید در تاالر 
شیشه ای حافظ افتاده اند، چنانچه ناظر بازار سرمایه در اطالعیه ای اعالم 
کرد که نوس��انگیری روزانه در این بازار ممنوع ش��ده است بنابراین با 
ممنوعیت نوسان گیری روزانه از سوی ناظر بازار سرمایه، فروش سهام 
خریداری ش��ده در همان روز دیگر امکان پذیر نیست. در این اطالعیه 
آمده اس��ت که »به اطالع کلیه فعاالن بازار می رس��اند، از امروز شنبه 
 ۰+t مورخ ١٣٩٩/۰۷/۰٥ تا اطالع ثانوی، زمان س��پرده شدن سهام از
به t+١ تغییر می یابد. لذا انجام معامله روز مجاز نمی باشد. بدیهی است 

فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان پذیر نمی باشد.«
در همین حال، روز چهارشنبه گذشته )آخرین روز کاری هفته پیش( 
اعالم ش��د که ارسال سفارش فروش کمتر از ٥۰۰ هزار تومان، جز در 
یک مورد ممنوع اس��ت. بورس تهران برای مدیریت اختالالت سامانه 
معامالت سهام اعالم کرد آن دسته از معامالتی که ثبت سفارش کمتر 
از ٥۰۰ هزار تومان داشته باشند، جز در یک صورت، مسدود می شوند.

براساس اطالعیه بورس اوراق بهادار، بورس تهران اعالم کرد آن دسته 
از معامالتی که ثبت س��فارش کمتر از ٥۰۰ هزار تومان داشته باشند، 
جز در یک صورت، مسدود می شوند. براساس این اطالعیه سفارش های 
معام��الت زیر ٥۰۰ هزار تومان صرفاً در صورتی پذیرفته می ش��ود که 
برای فروش س��هام به میزان کل دارایی بر روی آن نماد باشد. در غیر 
این صورت ضمن مسدودشدن کد معامالتی اشخاص حقیقی و حقوقی، 

موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می شود.
مت��ن اطالعیه بورس ته��ران خطاب به کلیه مدیران ش��رکت های 
کارگزاری به این ش��رح است: »کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی در 
نمادهای با دارایی کمتر از ارزش ٥ میلیون ریال که از س��امانه نامک 
ی��ا برخ��ط آن کارگزاری اقدام به ورود س��فارش به س��امانه معامالت 
می نمایند، ملزم می باشند به منظور عدم اخالل در فرآیند قیمت گذاری 
اوراق بهادار از ورود س��فارش یا انج��ام معامله در حجم کم خودداری 
نموده و در سفارش��ات باارزش کمت��ر از ٥ میلیون ریال صرفاً مجاز به 
ارسال یک سفارش فروش به میزان کل دارایی بر روی آن نماد هستند، 
بنابراین ورود س��فارش کم حجم به  غیر از مورد مذکور اکیداً ممنوع و 
تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن 
کد معامالتی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع در کمیته رسیدگی به 

تخلفات بررسی می شود.«
در همین حال، مدیرعامل بورس از محدودیت جدید بورس��ی دفاع 
کرد و گفت: تصمیم جدید ب��ورس تهران مبنی بر عدم امکان فروش 
س��هام خریداری ش��ده در یک روز، تا زمان اطالع بعدی ادامه خواهد 
داشت. خواسته فعاالن بازار مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و مصوبه 
نهاد ناظر بازار س��رمایه برای س��رمایه گذاری واقعی بوده و چندان هم 

پیچیده نیست.

نماگربازارسهام

فرصت ام��روز: با اینکه ش��اخص ب��ورس تهران در س��اعات ابتدایی 
معامالت ش��نبه، صعودی چشمگیر داشت و به یک میلیون و ۶٣٤ هزار 
واحد رسید، اما در ادامه معامالت، روندی نزولی گرفت و با رشد کم رمق 
٤هزار واحدی در همان کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باقی ماند. 
ش��اخص بورس روز چهارش��نبه گذشته نیز به رش��د ٣۰ هزار واحدی 
دست یافته بود و برای اولین بار در طول هفته از شوک مکانیسم ماشه و 
تشدید تنش های لفظی تحریم خارج شد. این روند در ابتدای این هفته 
نیز ادامه یافت و هرچند کم رمق اما رشد شاخص بورس پی گرفته شد.
ش��اخص کل بورس با رش��د ٤هزار و ٩۶ واحدی روز شنبه در ارتفاع 
یک میلیون و ۶١٥ هزار واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با ٩۰٩ 
واح��د کاهش ب��ه ٤١۲ هزار ٥٣١ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
٥٩۶ واحد افت به ۲۷۰ هزار و ٣۲٥ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ٥ 
ه��زار و ٤۸١ واحد کاهش و ش��اخص ب��ازار دوم ٤۲ هزار و ۶۷٩ واحد 
افزایش داشت. ش��اخص فرابورس نیز بیش از ١۶۶ واحد افزایش یافت 
و ب��ر روی کانال ١۸ ه��زار و ۲۰۲ واحد ثابت ماند. در معامالت این روز 
بیش از ۷میلیارد و ١۶٥ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۸١ هزار و ٥۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
نمادهای بانک مل��ت، پاالیش نفت اصفهان،  ف��والد مبارکه اصفهان، 
ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
ایرانیان و س��ایپا ازجمله نمادهای پربیننده ب��ورس بودند. گروه فلزات 
اساس��ی هم در معامالت شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ٥۶۸ میلیون و ١٩٣ هزار برگه سهم به ارزش ١٥ هزار و 

۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
حمایت حقوقی ها از بورس در هفته فروش حقیقی ها

بورس تهران در حالی هفته گذش��ته را با کاهش ٥,٤ درصدی شاخص 
کل سپری کرد که در این مدت سهامداران عمده بیشتر از آنکه فروشنده 
باش��ند، خریدار بودند. بر این اس��اس در هفته گذش��ته ح��دود ٤هزار و 
٣۰۰میلی��ارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به 
حقیقی جابه جا ش��د. به گزارش سنا، بررسی جزییات جابه جایی ها نشان 
از آن دارد که در معامالت روز ش��نبه تنها سهامداران خرد به خریدهای 
س��نگینی پرداختند و در مابقی روزها در نقش فروشنده ظاهر شدند. در 

روز ش��نبه خالص خرید معامله گران حقیقی حدود ٤٤میلیارد تومان بود 
و بیش��ترین خرید آنها نیز در نمادهای معدنی و فلزی بود. به طوری که 
خالص خرید حقیقی در گروه معدنی به بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان رسید. 
به این ترتیب از روز یکشنبه، شاهد صف فروش از سوی سهامداران خرد 
و در مقابل حمایت از سوی حقوقی ها بودیم. بازیگران عمده با خریدهای 
قابل توجه خود، در مسیر رشد حرکت کردند. در این راستا هفته گذشته 
خالص خرید حقوقی ها در روز یکش��نبه به ٤٩١ میلیارد تومان رسید که 
بخ��ش عمده ای از خریده��ا در نمادهای گروه بانکی ب��ود. به طوری که 
خال��ص خرید صورت گرفته در این گروه ب��ه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان 
رس��ید. روند مزبور در جریان معامالت روز دوش��نبه نیز با انتقال بیش از 
یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از مس��یر پرتفوی سهامداران حقیقی به 
حقوق��ی ادامه یافت که ۲٥۰ میلیارد توم��ان از این رقم به خالص خرید 
صورت گرفته در گروه فلزی اختصاص داشت. دو گروه بانکی و شیمیایی 
نی��ز خریدهای قابل توجهی را از س��وی بازیگران عم��ده در آخرین روز 
شهریورماه تجربه کردند. روز سه شنبه یعنی نخستین روز مهرماه شاخص 
با افت حدود ١٤هزار واحدی مواجه شد. در این میان حقوقی ها همچنان 
به خریدهای خود ادامه دادند و بیش از ۲,۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
ب��ه پرتفوی خود افزودند. در معامالت روز چهارش��نبه نیز هرچند بورس 
تهران به مدار مثبت بازگش��ت و ش��اهد رش��د بیش از ٣۰ هزار واحدی 
شاخص کل بودیم، اما همچنان حقوقی ها در سمت خرید برتری داشتند، 
به طوری که در این روز ٥۰۰میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهامداران 

حقیقی خارج و به پرتفوی بازیگران عمده منتقل شد.
صنایع مورد توجه معامله گران در هفته اول مهر

رص��د خری��د و فروش های صورت گرفته از س��وی بازیگ��ران بورس 
در هفته گذش��ته نش��ان می دهد که بیش��ترین خرید یا همان حمایت 
س��هامداران عم��ده در نمادهای گ��روه بانکی بوده که ب��ا خالص خرید 
بیش از ١,٤ هزار میلیارد تومانی همراه ش��ده است. در این میان بخش 
عمده ای از خریدهای صورت گرفته در این گروه در نماد بانک ملت بوده 
اس��ت. در حالی »وبملت« ۲۲ ش��هریورماه و بعد از حدود دو ماه توقف 
باز ش��د که در این مدت با خریدهای قابل توجهی از س��وی حقوقی ها 
روبه  رو ش��د. در نهایت نیز طی هفته گذشته خالص خرید ۶٣۰ میلیارد 

تومانی را تجربه کرد. البته در این گروه بانک پارسیان نیز خالص خرید 
۲۶٥میلیارد تومانی را از سوی حقوقی ها تجربه کرد.

فل��زات اساس��ی نیز از دیگر صنای��ع مورد توج��ه حقوقی ها در هفته 
گذش��ته ب��ود که با انتق��ال بی��ش از ٩۶۰ میلیارد توم��ان نقدینگی به 
پرتفوی س��هامداران عمده روبه رو شد. در این گروه نیز بخش عمده ای 
از خریدها به نماد ملی مس ایران تعلق داش��ت؛ در این هفته »فملی« 
خال��ص خریدی در ح��دود ٥٣۰ میلیارد تومان را تجرب��ه کرد که این 
میزان خرید، ٥٥ درصد از خالص خرید صنعت را تشکیل می دهد. فوالد 
مبارک��ه اصفهان نیز با ثبت خالص خری��د ١۷۰ میلیارد تومانی از دیگر 

نمادهای مورد توجه سهامداران عمده در این هفته بود.
بررس��ی خریدهای صورت گرفته از س��وی س��هامداران خرد در این 
هفته نیز نش��ان از تمایل این گروه از معامله گران به جمع آوری س��هام 
معدن��ی دارد، به ط��وری که در مجموع ٤۲میلی��ارد تومان نقدینگی از 
س��وی حقوقی های گروه معدنی به پرتفوی س��هامداران خرد این گروه 
منتقل ش��د. در صدر این خریدها نیز جمع آوری سهام دوقلوهای سنگ 
آهنی یعنی چادرملو و گل گهر قرار داش��ت؛ در این هفته خالص خرید 
»کگل« به ۶۷ میلیارد تومان و خالص خرید »کچاد« نیز به ٥٥ میلیارد 
تومان رس��ید. این در حالی است که س��هامداران خرد بیشترین میزان 
خرید در این هفته را به س��هام »پترول« اختصاص داده و بیش از ١۲۰ 
میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود افزودند. 
»شبندر« نیز با ثبت خالص خرید بیش از ١۰۰ میلیارد تومانی از دیگر 

نمادهای مورد توجه معامله گران حقیقی در هفته گذشته بود.

شاخص بورس با رشد 4 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 615 هزار واحد رسید

رشد کم رمق بورس در پنجمین روز پاییز
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مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند
یک عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه وزارت بهداش��ت حساس��یت ویژه ای در توزیع عادالنه 
واکسن آنفلوآنزا دارد، گفت وزارت بهداشت تمامی سعی خود را می کند 
تا واکس��ن آنفلوآنزا عادالنه توزیع ش��ود، نگرانی از بابت تامین واکسن 
وجود ندارد چون نسبت به سال گذشته دو برابر بیشتر وارد شده است.
همایون سامه یح نجف آبادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزارت 
بهداش��ت تمامی تالش خود را می کند تا واکس��ن آنفلوآنزا به صورت 
عادالنه توزیع شود همین حساسیت ها باعث شده که توزیع آن به تاخیر 
بیفتد البته که هنوز هم دیر نش��ده چون تا آخر مهرماه یعنی تا سرد 

شدن هوا فرصت باقی است.
این عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه واکسن به اندازه کافی وجود دارد، توضیح داد: قطعا واکسن 
برای گروه پرخطر و افراد با اولویت در دسترس خواهد بود. طبق گفته 
مسئوالن وزارت بهداشت میزان واردات واکسن آنفلوآنزا نسبت به سال 
گذش��ته دو برابر است لذا نگرانی از بابت تامین واکسن آنفلوآنزا وجود 
ندارد. تالش بر این است که به همه واکسن برسد البته که فکر می کنم 
امسال واکسن اضافه بیاید چون مردم برای پیشگیری از کرونا از ماسک 
و وس��ائل ضدعفونی کننده استفاده می کنند و عمال امکان ابتالی آنها 
به خاطر این پیشگیری ها به آنفلوآنزا کمتر می شود. سامه یح همچنین 
اظهار کرد: بسیاری از افراد در رده سنی جوان امکان ابتال به آنفلوآنزا در 
آنها وجود ندارد حتی در صورت مبتال شدن هم خطری آنها را تهدید 
نمی کند، اما به هر حال به دلیل نگرانی در جامعه تقاضا برای واکسن 
آنفلوآنزا بیش��تر ش��ده که به همین دلیل میزان واردات دو برابر سال 

گذشته است مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند.

شرایط اقتصاد مانند سال های دفاع مقدس 
دشوار است

 وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت می گوید ش��رایطی که 
امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است مانند سال های جنگ تحمیلی 

دشوار است و او برای پذیرش این سمت فداکاری کرده است.
به گزارش ایس��نا، علیرضا رزم حسینی در جریان جلسه با فعاالن 
بخ��ش خصوصی اظهار ک��رد: امروز اقتصاد ای��ران در یک جبهه با 
تحریم های آمریکا می جنگد و در جبهه دیگر ش��یوع ویروس کرونا 
نی��ز فش��ار زیادی به فع��االن اقتصادی وارد کرده اس��ت. از این رو 
م��ا بای��د مانند آنچه ک��ه در دوران دفاع مق��دس رخ داد امروز نیز 
جنگ اقتصادی را با مشارکت مردم، فعاالن اقتصادی و دستگاه های 

حاکمیتی به پیش ببریم.
ب��ه گفته وی، برای عبور از این ش��رایط دش��وار هم��کاری تمام 
تش��کل ها، اتحادیه ه��ا و س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی اهمیت 
فراوان��ی دارد و در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس این اولویت 

به شکل جدی پیگیری خواهد شد.
وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه دو برنامه مجزا برای اداره این 
وزارتخانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، توضیح داد: 
برنامه نخست مربوط به اتفاقاتی است که می تواند در ١۰ ماه پیش 
رو ب��رای این وزارتخانه مهم اجرایی ش��ود. ما باید با داش��تن درک 
دقیقی از ش��رایطی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه روس��ت تالش 
کنیم برای معیش��ت م��ردم برنامه ریزی کنی��م. در دیگر برنامه نیز 
به مردمی س��ازی اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی پرداختیم که 
امیدواریم در صورت رأی مثبت نمایندگان مردم امکان اجرای آنها 
فراهم شود. رزم حس��ینی ادامه داد: مدیریت بازار به جای مداخله 
در آن، چابک س��ازی وزارت صم��ت و حذف قوانی��ن اضافی، حذف 
ک��ردن امضاهای طالی��ی و تالش برای کاهش هزینه ها در س��فره 
مردم، بخش��ی از اولویت هایی اس��ت که باید دنبال ش��ود. پذیرش 
این س��مت در شرایط فعلی بسیار پرریس��ک بود، اما من فداکاری 
کردم و آماده ام که در ماه های آینده به منظور بهبود شرایط در این 

وزارتخانه فعالیت کنم.

واردات کاالهای اساسی از سوی شرکت 
بازرگانی دولتی از نصف کمتر شد

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نش��ان می دهد که واردات برنج، روغن خام و شکر 
به لحاظ وزنی در پنج ماهه اول س��ال گذش��ته به ترتیب حدود ٣، 
۲.٥ و ٤برابر واردات این کاالهای اساس��ی در مدت مش��ابه امسال 
بوده اس��ت. به گزارش ایس��نا، براس��اس این آمار در سال جاری از 
بین چهار کاالی اساس��ی که از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
وارد می ش��ود، تنها واردات گندم افزایش داشته است. به طوری که 
در پنج ماهه اول س��ال گذش��ته هیچ گندمی به کشور وارد نشده، 
اما در مدت مش��ابه امسال بیش از ۲ میلیون  و٥٣۶ هزار تن گندم 
به کش��ور وارد ش��ده اس��ت. اما در این مدت واردات برنج، روغن و 
شکر کاهش چشمگیر داشته است. برای مثال واردات برنج با ٥.۶۷ 
درص��د کاه��ش، از ١١۸ ه��زار و ١۰۰ تن در پنج ماهه اول س��ال 
گذشته به ٣۸ هزار و ٤۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسیده است.
همچنین در پنج ماهه اول امسال ١۲۷ هزار و ٥۰۰تن روغن خام 
به کش��ور وارد شده که نس��بت به واردات ٣۲۰ هزار و ۶۰۰ تن در 

مدت مشابه سال قبل ۶۰.۲ درصد کاهش داشته است.
در این میان واردات ش��کر بیش��ترین کاهش را داشته، به طوری 
ک��ه در پنج ماهه اول س��ال ٩۸ و ٩٩ به ترتی��ب ۷٤۶ هزار و ۶۰۰ 
تن و ١۸۶ هزار و ۷۰۰ تن ش��کر به کشور وارد شده است. البته در 
حاش��یه آمارهای منتشرشده از س��وی وزارت صمت ذکر شده که 
منظور از خرید کاالهای اساس��ی وارداتی، عملکرد واردات براساس 
مقدار تخلیه ش��ده در هر یک از ماه های س��ال ١٣٩٩صرف نظر از 
س��ال خرید اس��ت. با این حال خرید داخلی گندم از سوی شرکت 
بازرگان��ی دولتی با ٥۷.٩ درص��د افزایش از حدود ۷میلیون و ٤۸۲ 
هزار تن در پنج ماهه اول س��ال قبل به ۸ میلیون و ۶٣ هزار تن در 

مدت مشابه امسال رسیده است.
خرید داخلی دانه های روغنی نیز با کاهش ۲.۲ درصدی در مدت 
مواجه شده، به طوری که در پنح ماهه اول امسال ۲۶٤ هزار و ۶۶۰ 
تن دانه روغنی در داخل از س��وی ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران 

خریداری شده است.

اخبـــار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه آمار گزارش ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنن��دگان، از ایفای ١۰۰درصدی تعه��دات ارزی بیش از ۲ 

هزار و ۲۰۰ صادرکننده خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حمید زادبوم با ارائه آمار آخرین 
گزارش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان براس��اس اطالعات ارس��الی 
بانک مرکزی گفت: ۷۲درصد از صادرکنندگان با تعهد ارزی ١۰۰درصد 
تولیدی بوده در حالی که این میزان در مورد صادرکنندگان با رفع تعهد 

ارزی صفر درصد، فقط ١۶درصد است.
 او با اش��اره به اهمیت تقس��یم بندی واحد های تولیدی و غیرتولیدی 
براس��اس میزان ایفای تعهدات و تصمیم گی��ری در این خصوص، اظهار 
کرد: براساس تحلیل پنج بخشی، صادرکنندگان با ایفای تعهدات ارزی 
١۰۰درصد، ۷١ ت��ا ٩٩درصد، ٣١ تا ۷۰درصد، یک تا ٣۰درصد و صفر 
درصد تقس��یم بندی ش��ده اند و نتایج به دس��ت آمده مبنای تصمیمات 

کارشناسی قرار خواهد گرفت.
این مقام مس��ئول افزود: آخرین تحلیل های انجام شده نشان می دهد 
که از مجموع ۲١ هزار و ۲٥٤ صادرکننده، ۶ هزار و ۸٩٤ واحد تولیدی 

و ١٤ ه��زار و ٣۶۰ واحد غیرتولی��دی، مجموعا ٣٥ میلیارد یورو معادل 
۶۸ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده اند.

مع��اون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران بیان کرد: 
همچنی��ن از مجموع ۲ هزار و ۲۸۶ صادرکنن��ده با رفع تعهد صادراتی 
١۰۰درصد، ی��ک هزار و ۶٤٤ واحد تولی��دی و ۶٤۲ واحد غیرتولیدی 
١٤.۸ میلی��ارد یورو معادل ٤٣درصد بازگش��ت ارز را به خود اختصاص 

داده اند.
زادبوم ادام��ه داد: نکته مهم اینکه از این مجموع، ١٣.٩ میلیارد یورو 
توس��ط واحد های تولیدی و فقط ٩٩٣ میلیون یورو توس��ط واحد های 

غیرتولیدی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
او عنوان کرد: از س��وی دیگر، از مجم��وع ١٥ هزار و ٤٣ صادرکننده 
ب��دون رفع تعه��د ارزی، ۲ هزار و ٤۰۰ واحد تولیدی و ١۲ هزار و ۶٤٣ 
واحد غیرتولیدی با صادرات ٩.۷ میلیارد یورو بوده که فقط ١.٤ میلیارد 

یورو از صادرات این گروه به واحد های تولیدی اختصاص دارد.
مع��اون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران گفت: در 
مقایس��ه صادرکنندگانی که ١۰۰درص��د ایفای تعهد ارزی داش��ته اند 

و صادرکنندگان��ی ک��ه تعهد ارزی صفر درصدی داش��ته اند، این نتیجه 
حاصل می شود که ۷۲ درصد از صادرکنندگان با تعهد ارزی ١۰۰درصد 
تولیدی بوده در حالی که این میزان در مورد صادرکنندگان با رفع تعهد 

ارزی صفر درصد، فقط ١۶درصد است.
زادبوم افزود: درخصوص میزان صادرات هم این نکته قابل بیان است 
که فقط ۷ درصد صادرات صادرکنندگان با ایفای تعهدات ١۰۰درصدی 
ب��ه واحد های غیرتولیدی اختصاص داش��ته که این رقم برای واحد های 

غیرتولیدی با عدم رفع تعهد ارزی ۸٥درصد است.
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت با اش��اره به ل��زوم بهره گیری از 
ای��ن تحلیل ها به عن��وان مبنای تصمیم گیری کارشناس��ی، اظهار کرد: 
بیش��ترین بازگش��ت ارز مربوط به صادرکنندگانی اس��ت که بین ۷١ تا 
٩٩درصد ایفای تعهد ارزی داشته اند و ٤۷درصد میزان بازگشت ارز کل 

)معادل ١۶.۶( میلیارد یورو را به خود اختصاص داده اند.
او عنوان کرد: این گروه ش��امل ١۸۸۷ صادرکننده اس��ت که ش��امل 
١٤٩٣ واح��د تولیدی و ٣٩٤ واحد غیرتولی��دی بوده که ۲۰.۸ میلیارد 

یورو از کل صادرات را شامل می شود.

۷۲درصد از صادرکنندگان 100درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند

رئی��س اتاق بازرگانی زنجان گفت رس��یدن به ص��ادرات یک میلیارد 
دالری برای دو سال آینده استان در نقشه راه تدوین شده است.

بنا به اعالم روابط عمومی اتاق بازرگانی اس��تان زنجان، علی یگانه فرد 
ظهر روز پنجم مهرماه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق زنجان و دبیرکل 
کمیت��ه ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل )ICC( که با محوریت بررس��ی 
گس��ترش همکاری های موجود و نیز برداشتن موانع همکاری در سالن 
جلسات شهید شهریاری اتاق زنجان برگزار شد، با تاکید بر لزوم افزایش 
تعامالت با اتاق بازرگانی بین الملل ICC برای بهره مندی تجاری فعاالن 
اقتصادی، اظهار کرد: ش��رایط امروز برای اقتصاد ما بحرانی است اما این 
شرایط گذرا است و اتاق ها باید برنامه ریزی اصولی و مدون برای ارتباط 

با کشورهای دیگر داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم حرکت به س��مت تجارت با استانداردهای جهانی 
گف��ت: ظرفیت های ایران بس��یار باالتر از کش��ورهایی چ��ون ترکیه و 
کش��ورهای همسایه ایران است که باید از آن به شکل مطلوبی استفاده 
ش��ود. باید اعضای اتاق بازرگانی بین الملل در ایران در راستای افزایش 
تعامالت با س��ایر کش��ورها افزایش یابد و از آنجایی ک��ه اتاق بازرگانی 
بین المل��ل ٤٥ میلیون عض��و دارد که اهمیت این بخ��ش را دوچندان 

می کند.
این مس��ئول با اش��اره به س��ابقه و قدمت کار اتاق بازرگانی زنجان و 
فعالیت  کمیس��یون  و تش��کل های آن، ادام��ه داد: هفت هدف اصلی در 
س��ال جاری برای اتاق بازرگانی زنجان برنامه ریزی شده و اتاق بر همان 

اساس برنامه خود را پیش می برد.

یگانه فرد با اش��اره به کار ویژه و کارشناس��ی بر روی نقشه راه تجارت 
خارجی استان زنجان از س��وی اتاق زنجان که در آن سرفصل، فرآیند، 
ظرفی��ت و بازاره��ای جدیدی برای تج��ارت و صادرات اس��تان زنجان 
پیش بینی شده است، تصریح کرد: افزایش صادرات استان طی دو سال 
و رس��اندن آن به یک میلیارد دالر از جمله اهداف اصلی این نقش��ه راه 

است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه گسترش واحدهای صادراتی 
و ارتقای س��طح کیفی تولی��دات نیز از دیگر اهداف نقش��ه راه تجارت 
خارجی اس��تان زنجان است، خاطرنش��ان کرد: صنعت روی ۷۰ درصد 
صادرات اس��تان را تشکیل داده که سبد نخس��ت صادراتی این منطقه 
ب��وده و بازارهایی برای آن پیش بینی ش��ده اس��ت. همچنین در بخش 
کش��اورزی بازارهای جدیدی برای استان بررسی شده که در این زمینه 
اتاق بازرگانی بین الملل و کمیته ایرانی آن می تواند نقش بس��زایی را در 

ایجاد ارتباط و توسعه نقشه راه استان زنجان داشته باشند.
در ادام��ه، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با اش��اره به 
اینک��ه ICC در زمینه ه��ای مختلفی می تواند با اتاق ها ارتباط داش��ته 
باش��د، اظه��ار ک��رد: برنامه ریزی ها باید ب��ا دید بلندم��دت و هدف دار 
پیش بینی شود؛ چراکه کرونا و شرایط تحریم یک روزی به پایان خواهد 
رس��ید، در این زمینه اتاق بازرگانی زنجان به خوبی نقش��ه راه تجارت 
خارجی را تدوین کرده که می تواند الگوی خوبی برای اس��تفاده س��ایر 

استان ها نیز باشد.
محمد خزایی با بیان اینکه بیماری کرونا کل اقتصاد دنیا را تحت تاثیر 

قرار داده اما کارها رها نش��ده و با ش��کل و ش��مایلی جدید آن پیگیری 
می ش��ود، ادامه داد: تحریم ها از ابتدای انقالب اسالمی همواره با شدت 
و ح��دت کم و یا زیاد بوده، اما پیش��رفت  ما در بخش های زیادی چون 

فناوری و علوم و ... بر اثر همین فشارها شکل گرفته است.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نگاه به بازارهای خارجی و اس��تفاده از آن در 
بخش خصوصی باید س��اماندهی ش��ده و منس��جم عمل ش��ود، افزود: 
اس��تفاده از ظرفیت های گروه  »دی هش��ت« که در نقش��ه راه تجارت 
خارجی اس��تان زنجان نیز دیده شده، کمتر در دیگر نقاط کشور به کار 

گرفته شده و ظرفیت بسیار مهمی است.
این مس��ئول ادامه داد: ایجاد ارتباط با کمیته ملی کش��ورها از طریق 
ات��اق بازرگان��ی بین المللی می تواند انجام ش��ود. همچنین اس��تفاده از 
ظرفیت  اتاق های مشترک همچون اتاق ایران و روسیه که فعالیت خوبی 

دارد، اتاق مشترک ایران و چین و یا ایران و عمان مورد توجه باشد.
خزایی با بیان اینکه ١۰١ سال از عمر تاسیس اتاق بازرگانی بین الملل 
می گذرد، تصریح کرد: کمیته تجارت و س��رمایه گذاری در بخش ایرانی 

این اتاق بازرگانی بین الملل تاسیس شده و کار خود را آغاز می کند.
دبی��رکل کمیته ایران��ی اتاق بازرگانی بین المل��ل)ICC(، با تاکید بر 
اینک��ه حضور نمایندگان روس��ای اتاق ها در کنفرانس ه��ای بین المللی 
می تواند تاثیر بس��زایی در توس��عه روابط تجاری خارجی داش��ته باشد، 
خاطرنش��ان کرد: یک بخش از کار ICC تدوین قوانین تجارت خارجی 
اس��ت و یک فصل دیگر آن نیز حل اختالفات تجاری است که می تواند 

در زمینه های مختلف به کار گرفته شود.

رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران می گوید حتی با وج��ود آنکه تحریم ها 
مش��کالت جدی��دی برای اقتص��اد ایران به وج��ود آورده ان��د، اما آنچه 
بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده تصمیمات غلط و غیرکارشناس��ی 
اقتصادی اس��ت. به گزارش ایس��نا، مسعود خوانس��اری روز گذشته در 
نشس��ت نمایندگان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت، گفت: وزارت صنعت در طول پنج ماه گذش��ته وزیر نداش��ته و 
این در حالی اس��ت که در شرایط تحریم قرار گرفتن یک وزیر قدرتمند 

در این سمت می تواند برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته باشد.

ب��ه گفت��ه وی امروز بخش خصوص��ی در کنار تحریم ه��ای آمریکا با 
مس��ائل و محدودیت های��ی در حوزه های داخلی مواجه اس��ت که یکی 
از اصلی ترین دالیل آنها نبود تصمیمات درس��ت و سیاست های منطقی 
به ش��مار می رود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به مشکالتی که 
صادرکنن��دگان در حوزه بازگش��ت ارز با آنها مواج��ه بوده اند بیان کرد: 
بس��یاری از مش��کالت امروز امکان آن را داشت که با تصمیمات درست 
و منطقی برطرف ش��ود، اما ما شاهد آن هس��تیم که این تصمیمات به 
درس��تی اجرا نمی شود و همین امر ش��رایط اقتصادی کشور را دشوارتر 

کرده است. در ادامه این جلسه غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران نیز با اشاره به امیدواری بخش خصوصی نسبت به ایجاد تغییرات 
ج��دی در وزارت صمت ب��ا روی کار آمدن وزیر جدی��د بیان کرد: رزم 
حسینی در س��ال های قبلی مدیریت خود در بخش های مختلف کشور 
نش��ان داده که توانایی فعالیت همزمان ب��ا نهادهای حاکمیتی و بخش 
خصوصی را دارد و از این رو امیدواریم که با رأی اعتماد مجلس یکی از 
مهم ترین وزارتخانه های اقتصادی کشور بتواند در ماه های پایانی دولت 

اقدامات مثبتی را در این زمینه اجرایی کند.

هدف گذاری یک میلیارد دالری صادرات استان برای 2 سال آینده

مشکل اقتصاد ایران تصمیمات غیرکارشناسی است

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

واگذاری خودرو به نمایندگان ماجرایی انحرافی 
برای ضربه زدن به مجلس انقالبی بود

عضو کمیسیون اصل ٩۰ مجلس شورای اسالمی به ماجرای خودروی 
دناپالس تحویلی به نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت این ماجرای 
انحرافی برای به خفت کشاندن قوه مقننه انقالبی بود. به گزارش گروه 
سیاس��ی خبرگزاری آنا از روابط عمومی حزب مؤتلفه اس��المی، سید 
مصطفی میرس��لیم رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در 
نشس��تی با اش��اره به آغاز فعالیت مجلس یازدهم، اظهار کرد: مجلس 
یازدهم مجلسی است که می تواند انقالبی باشد. رئیس شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی در سخنان خود با اشاره به تحوالت کشور، گفت: 
در ش��رایط فعلی از س��ه جنبه تهدید می ش��ویم و با توجه به آن باید 
برای آینده برنامه ریزی کنیم. میرس��لیم توضی��ح داد: این تهدیدات از 
ناحیه جبهه کفر صورت می گیرد و هدفش مقابله با دین است و ایمان 
مردم را هدف قرار داده اس��ت که نمونه های آن را در فضای مجازی با 
گس��تردگی شاهدیم. وی افزود: آنها از ابزار علم برای کوبیدن هر آنچه 
که جنبه دینی و مذهبی دارد استفاده می کنند. وی تصریح کرد: امروز 
در عین اینکه با مش��کالت معیش��تی روبه رو هستیم، شاهدیم که در 
کشور، اسراف متوقف نش��ده به طوری که در بودجه ۲۰ تا ٣۰ درصد 
امکان صرفه جویی وجود دارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��المی به اجرای مخفیانه سند ۲۰٣۰ در مدارس اشاره کرد و گفت: 
جنبه دیگر تهدیدات جبهه کفر دفاع از اباحه گری است؛ به طوری که 
علی رغم مخالفت صریح رهبری با اجرای سند ۲۰٣۰ شاهدیم که در 
برخی مدارس تشویق به اباحه گری می شود. وی تأکید کرد: سند۲۰٣۰ 
عمالً در حالی موذیانه اجرا می شود که همه مخالف هستند و دولت نیز 
ظاهراً  مخالف آن است.  وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
انتخاب مدیران اصلح اش��اره کرد و گفت: متاس��فانه ام��روز افرادی به  
عنوان وزیر معرفی می شوند که سابقه آنها درخشان نیست و ما هم در 
شرایطی قرار گرفته ایم که چاره چندانی نداریم زیرا آخرین ماه های این 
دولت است و باید از ورود به حواشی پرهیز کنیم چراکه معطل کردن 
کشور فایده ندارد.  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: برای انتخابات ریاست جمهوری ١٤۰۰ باید افراد مسئولیت پذیر و 
دلس��وز به انقالب و مردم پا به عرصه بگذارند.  عضو کمیس��یون اصل 
٩۰ مجلس ش��ورای اسالمی در بخش پایانی سخنان خود به ماجرای 
خودروی دناپالس تحویلی به نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: این 
ماجرای انحرافی برای به خفت کشاندن مجلس انقالبی بود. نمایندگان 
نباید از امکانات دولتی برای سرکش��ی به حوزه انتخابی خود استفاده 
کنند، زیرا این وابس��تگی که نوعی وامدار ش��دن است، قدرت نظارتی 
آنها را کاهش می دهد؛ هزینه آن را یا باید مانند س��ابق مجلس تأمین 
کند و یا خود نمایندگان و البته اثبات شده که راه حل اخیر در مجموع 
صرفه جویانه تر است. از این تصمیم، هیأت رئیسه مجلس باید دفاع کند 
ولی به هر حال، جنجال آفرینی اخیر حکایتی است از فرآیندی منافقانه 

برای تخریب جایگاه مجلس و نمایندگان در نظر مردم.

براساس قیمت های اعالم  ش��ده برای خودروهای پرتیراژ داخلی اکثر 
خودروها در فاصله ٣١ مرداد تا س��وم مهرماه بین ۷ تا ١۲درصد رش��د 

قیمت را تجربه کرده اند.
چرا خودرو گران می شود؟

نااطمینانی و ترس تورمی: ع��دم اطمینان از وضعیت کالن اقتصادی 
موجب ش��د تا بازار خودرو پس از یک هفته رش��د نرم مجدداً به س��وی 
نرخ های باالتر دنده معکوس بکشد. به گفته فعاالن اقتصادی نااطمینانی 
پی��ش روی اقتصاد ایران، غیبت مدیری��ت در انتظارات تورمی و جذاب 
نب��ودن گزینه نگهداری ریال تبدیل پول ملی به س��ایر وجوه دارایی را 
ش��دت داده اس��ت. از این نگاه خودرو هم یکی از کاالهایی است که با 
توج��ه به این عدم اطمینان به یک��ی از بازارهای تبدیل وجوه نقدینگی 

بدل شده است.
تنگنای سمت عرضه: به دلیل آنکه سمت عرضه نیز به واسطه تحریم و 
نوسان های ارزی با تنگنا روبه رو است تقاضای پناهگاهی و سرمایه گذاری 
مردم به سرعت قیمت ها در این بازار شتاب می دهد. تولید خودروسازان 
در دو س��ال گذش��ته افت محسوسی داشته حتی رش��دهای اخیر هم 
به واسطه آنکه در مقایسه با عمق رکود رخ داده کفاف نیاز کنونی بازار را 
نمی دهد.  از طرف دیگر تعهدات عقب افتاده خودروس��ازان موجب شده 
که آنها هرچه تولید می کنند صرف پاس��خ به  پیش فروش های گذش��ته 
کنند. به گفته فعاالن گرچه این عمل به تعهدات باید به تقویت س��مت 
عرضه درنهایت منجر ش��ود، اما صاحب��ان خودروهای تحویل گرفته به 
دلیل نااطمینانی یا امید به افزایش قیمت بیشتر خودروهای تحویلی را 
به صورت قطره چکانی وارد بازار می کنند تا یک عدم تعادل مش��هود در 
س��مت عرضه و تقاضا مشاهده شود. ش��اهد این گروه فروش فوق العاده 

خودروسازان است که در قالب قرعه کشی انجام می شود.
شانس ثبت نام کنندگان در قرعه کشی خودرو

براس��اس آخرین مصوبات کمیته خودرو دو خودروس��از بزرگ کشور 
موظف ش��دند تا پایان سال جاری هر دو هفته یک بار فروش فوق العاده 
برگ��زار کنن��د تا به این طریق از مس��یر ف��روش فوق العاده ه��ا هر ماه 
حدود ۲٥ هزار دس��تگاه خودرو به متقاضیان عرضه  ش��ود. سهم ایران 
خودرویی ها از این مصوبه حدود ١۸ هزار دس��تگاه و سهم خودروسازی 
سایپا ۷ هزار دس��تگاه خواهد بود.١٥۶ نفر برای هر خودرو: در سومین 
مرحله از قرعه کشی شرکت ایران خودرو ۲ میلیون و ٥۰۰ هزار نفر برای 
١۶ هزار خودرو ثبت ن��ام کردند. این یعنی برای هر خودرو حدود ١٥۶ 

نفر ثبت نام کرده اند.
ش��انس موفقیت هر فرد: روی دیگر این آمار ش��انس برنده شدن هر 
فرد در این قرعه کش��ی است. در قرعه کش��ی ١۶ هزار دستگاه وقتی ۲ 

میلیون و ٥۰۰ هزار نفر شرکت کنند شانس برنده شدن هر فرد ۶ دهم 
درصد است.

زیرپوست آمار قرعه کشی خودرو
ثبت ن��ام ۲ میلیون و ٥۰۰ هزار نفری در قرعه کش��ی ایران خودرو در 
شرایطی انجام  شده است که میزان کل تولید خودروسازان در سال ٩۸ 
درمجموع ٩۲۷ هزار و ١٩۷ دس��تگاه بوده اس��ت که سهم شرکت های 
تولیدکننده خودروهای س��واری از این تعداد ۸٥٥ هزار دستگاه و سهم 
شرکت های فعال در حوزه تولید خودروهای تجاری سبک و سنگین ۷۲ 
هزار و ١٩۷ دس��تگاه بود. اگر تعداد ثبت نام ش��ده برای قرعه کشی را به 
مجموع تولید خودرو در سال گذشته نظر گرفته شود میزان تقاضا ١۷۰ 
درصد بیش��تر از توان تولید سال ٩۸ اس��ت. اگر توان خودروسواری در 
نظر گرفته شود این میزان تا بیش از ١٩۰ درصد نیز رشد خواهد کرد. 
حتی این رقم در مقایس��ه با سقف تولید س��ال ٩٩ نیز فاصله سنگینی 
دارد زیرا در فروردین ماه امس��ال از س��وی معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت سقف تولید خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه هدف گذاری 
ش��د. رقم ثبت نام بیش از دو برابر س��قف تولید امس��ال است. این آمار 
نش��ان می دهد بازار خودرو با تقاضایی بالقوه ای روبه رو اس��ت که حتی 
اگ��ر ١۰درصد ای��ن تقاضا به صورت بالفعل درآی��د می تواند بازار را وارد 
تکانه س��نگین کن��د؛ زیرا این میزان معادل حج��م عرضه ١۰ حراج در 
طول س��ال اس��ت. اگر برنامه حراج دقیق پی��ش رود طبق زمان بندی 
نهایتاً امکان برگزاری ۲٥ حراج وجود دارد تقاضای ۲٥۰ هزارنفری ٤۰ 
درصد ظرفیت حراج ها را به خود اختصاص می دهد. این آمارها به خوبی 
نشان می دهد چه تقاضای بزرگی در بازار خودرو نهفته است که هر آن 

می تواند با ورود به بازار قیمت ها را تکان دهد.
اثر نرخ ارز بر قیمت خودرو

رس��یدن دالر ب��ه مرز ۲٩ ه��زار تومان یکی دیگ��ر از دالیل صعودی 
ش��دن قیمت خودرو در بازار محسوب می شود. افزایش نرخ ارز عالوه بر 
سرریز کردن نوسان به بازارهای دارایی ازجمله خودرو می تواند فعالیت 
تولیدکنندگان خودرو را در تأمین مواد اولیه و واس��طه ای دچار اختالل 
کن��د. این اختالل نیز خ��ود را در کاهش عرضه ب��روز می دهد. درواقع 
افزای��ش ارز در کوتاه م��دت از طریق انتظارات س��بب افزایش تقاضا در 
ب��ازار با هدف تبدیل ریال به کاال می ش��ود که می ت��وان آن را تقاضای 
پناهگاه��ی نامید و از طرف دیگر با اثرگذاری بر س��مت عرضه می تواند 
ورودی خودرو به بازار را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه این اتفاقات نوسان 

قیمت ها در بازار خودرو است.
پیش بینی بازار خودرو در پاییز

کارشناس��ان وضعیت بازار خودرو را مس��تقل از شرایط کالن اقتصاد 

نمی دانند و اعتقاد دارند تا سیاست گذار نتواند امکانی برای جذاب سازی 
پول ملی، تعدیل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات فراهم نکند به دلیل 
فزونی سمت تقاضا از عرضه روند در بازار خودرو به این راحتی کاهشی 
نخواهد ش��د. طرح های قرعه کش��ی نیز تنها اثر تسکینی دارد و با تغییر 
فض��ای انتظاری بازار مجدداً میل به صع��ود می کند. مگر آنکه در ادامه 
ی��ا از کانال مدیریت انتظارات و کاهش ع��دم قطعیت ها از حجم تقاضا 
کاسته شود یا سیاس��ت گذار با جذاب سازی ریالی از مسیر افزایش نرخ 
سود انگیزه تقاضا برای خروج از بازارهای دارایی و حرکت به  سوی نظام 

بانکی و بازار اوراق را تقویت کند.
در غی��ر این صورت حجم تقاضا در بازار خ��ودرو می تواند قیمت این 
کاال به عنوان یک دارایی دوگانه )مصرفی-س��رمایه ای( را کماکان تحت  

فشار قرار دهد.

پیش بینی قیمت خودرو در پاییز
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تعیین دانش بنیان بودن یک محصول و خدمت عرضه شده، یکی از 
وظایف انجام گرفته توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اس��ت. ای��ن معاون��ت محص��والت دانش بنی��ان را در هف��ت س��طح 

تقس��یم بندی می کند و هر س��اله با کمک 
خبرگان دانش��گاه و صنعت با توجه به نیاز 
کشور فهرست های به روز تری از محصوالت 

و خدمات دانش بنیان ارائه می کند.
نخستین ویرایش فهرست کاال و خدمات 
دانش بنیان در س��ال ١٣٩۲ براس��اس نظر 
خبرگان رش��ته های مختلف اعالم شد. این 
فهرس��ت براس��اس نیازهای روز کشور و با 
توجه به روند رش��د فناوری های مختلف در 
هر دوره به روز می ش��ود. هر ساله با توجه به 
شرکت های دانش بنیانی که در سامانه ثبت 
نام می کنند، فهرس��ت محصوالت و خدمات 
دانش بنیان احصا می شود و براساس نیازهای 

کشور در رشته های مختلف تدوین می شود. یکی از معیارهای شناسایی 
یک محصول و خدمات به عن��وان محصول دانش بنیان پیچیدگی های 
فنی این محصول است. عالوه بر این، کپی برداری از این محصول نباید 

به راحتی انجام شود. معموالً در نیمه نخست هر سال مرکز شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فهرست 
کاالها و خدمات عرضه ش��ده را به خبرگان دانش��گاه و صنایع مختلف 
عرض��ه می کن��د ت��ا در ص��ورت دارابودن 
ش��رایط، این کاالها و خدم��ات به عنوان 
کاال و خدمات دانش بنیان شناسایی شوند. 
فهرس��ت کاال و خدمات دانش بنیان شامل 
دس��ته های اصلی مانند کشاورزی، صنایع 
غذایی، فناوری زیستی، دارو و فرآورده های 
بیولوژی��ک، م��واد ش��یمیایی و پلیمری، 
الکترونی��ک،  ماش��ین آالت،  و  تجهی��زات 
کنترل قدرت، تجهیزات پزش��کی، فناوری 
اطالعات و خدمات تجاری سازی است. در 
تعیین معیارها و ش��اخص های تش��خیص 
دانش بنیان بودن در هر حوزه، س��عی شده 
است تا تفاوتی میان معیارهای دانشگاهی 
و واقعیت های موجود در صنعت، وجود نداش��ته باشد. همچنین میزان 
پیش��رفت کش��ور در هر رش��ته نیز برای تعیین دانش بنیان بودن هر 

محصول و خدمات نیز موثر است.

معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری با حمایت از تاس��یس 
کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار تالش کرده است تا رابطه این 
س��ه بخش را در حوزه ها و رش��ته های گوناگون تقویت کند. با توجه به 

ظرفیت باالی مناطق شرقی کشور، به ویژه 
اس��تان خراسانی جنوبی در تولید زرشک و 
عناب کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار 
زرش��ک و عناب در این استان فعالیت خود 

را آغاز کرد.
ای��ن کانون ب��ا هدف حمایت از توس��عه 
کاش��ت و تاس��یس واحدهای ف��رآوری و 
بس��ته بندی زرش��ک و عناب در این استان 
فعالیت خواهد کرد. جلب مشارکت جمعی 
برای توس��عه این محصوالت و اس��تفاده از 
توانمندی های علمی دانشگاه و هسته های 
فن��اور از جمل��ه دیگر اهداف تش��کیل این 
کانون است. کانون هماهنگی دانش، صنعت 

و بازار زرش��ک و عناب، عالوه بر فرآوری و توس��عه فناوری در این حوزه، 
برای توسعه بازار و صادرات نیز تالش خواهد کرد.

به گفت��ه عبدالرضا مجدالدین، رئیس دفتر هماهنگی دانش، صنعت و 

بازار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، پیش از این س��ه حوزه 
دانشگاه، صنعت و بازار و فروش هر کدام مسیر جداگانه خود را در پیش 
گرفته بودند و هماهنگی الزم در بین آنها وجود نداش��ت. معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��ا حمایت 
از تاس��یس کانون های هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار در رشته های مختلف سعی 
کرد ت��ا هم گرایی میان این س��ه حوزه را 
تقویت کند و مسیر جدیدی را پیش روی 

فعاالن این حوزه ها باز کند.
دان��ش،  هماهنگ��ی  دفت��ر  رئی��س 
صنعت و ب��ازار معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری همچنی��ن بی��ان کرد: 
کانون ه��ای هماهنگی دان��ش، صنعت و 
ب��ازار در بازه زمانی اخیر ش��اهد تحوالت 
و تغیی��رات مختلف��ی در مس��یر فعالیت 
خود ش��دند. افزایش قابل توجه تعداد این 
کانون ها اصالح نظام نامه بررسی آنها و پیاده سازی برنامه ها و حمایت مادی 
و معنوی از فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، بخشی از 

تحوالت این حوزه در دوره جدید است.

توسعه بازار زرشک و عناب؛ کانون هماهنگی دیگری راه اندازی شدمحصوالت دانش بنیان در 7 سطح فناورانه تقسیم شد

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در حاشیه دیدار 
رئیس و مسئولین سازمان صداوسیما از مجموعه پارک فناوری پردیس معاونت علمی، گفت: 
همکاری های دو جانبه معاونت و رسانه ملی از سابقه و عمق قابل توجهی برخوردار است. با 
توجه به تاکیدات مجدانه رهبر فرزانه انقالب، برای حمایت از زیست بوم اقتصاد دانش بنیان 

کشور، سازمان صداوسیما سعی کرده است تا صدای رسای این زیست بوم در جامعه باشد.
 پرویز  کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن تشریح سوابق و جزییات 
همکاری های دوجانبه میان صداوس��یما و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، گفت: 
صداوس��یما تالش های قابل تقدیری برای پژواک و معرفی تالش های فعاالن دانش بنیان در 
جامعه انجام داده اس��ت. با این همه، همکاری های دوجانبه در گام دوم انقالب باید به شکل 

ساختارمند تری پیگیری شود.
 توس��عه همکاری های دوجانب��ه : نماینده تام االختیار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در سازمان صدا و سیما در ادامه افزود:  در دیدار رئیس و مسئولین دو نهاد توافقات 
بسیار خوبی صورت گرفت و با توجه به دستورات و اقدامات رئیس محترم سازمان صداوسیما، 
فعاالن دانش بنیان و فناور به زودی حضور پررنگ تر و پرتعداد در ش��بکه های مختلف سیما 

و صدا خواهند داشت. 
  مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، افزود: با توجه به تفاهم صورت گرفته 
مقرر شده است تا کمیته ای مشترک میان مسئولین دو نهاد برای پیگیری برنامه های جدید 
و  همکاری های مشترک تشکیل شود. در نشست مشترک برگزار شده همچنین، دبیر ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نماینده 

معاونت و هماهنگ کننده شرکت های دانش بنیان با نماینده رسانه ملی تعیین شد.
  ساخت چند برنامه جدید : رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 

رئیس جمهوری در ادامه گفت: براساس دستور و مساعدت رئیس صدا و سیما، ٥۰درصد از 
زمان برنامه های شبکه ٤ سیما به عنوان شبکه دانش کشور باید به بازتاب فعالیت های صورت 
گرفته در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان اختصاص یابد.  همچنین در این نشست که با حضور 
علی فروغی رئیس شبکه سه برگزار شد، مصوب شد تا این شبکه نیز به عنوان شبکه جوان، 
چن��د برنامه جدید برای معرفی  اقتصاد دانش بنیان محص��والت، خدمات و توانمندی های 

شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور به جامعه، در دستور داشته باشد.
  دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ضمن اشاره به جزییات برنامه های در دست تهیه، افزود: ساخت دوره جدیدی از برنامه های 
فناوری محور، تهیه تیزرهای تبلیغاتی و س��اخت مستندهای جدید در ارتباط با زیست بوم 

نوآوری کشور از دیگر دستورات رئیس سازمان صداوسیما در این نشست بود.
 وی ضم��ن توضی��ح نحوه تصمیم گیری در م��ورد محتوای برنامه های در دس��ت تهیه، 
گفت: در این نشست با توجه به نقطه نظرات مطرح شده، ساخت سریال با موضوع اقتصاد 
دانش بنیان و فعالیت های فناورانه در دس��تور کار قرار گرفت. همچنین رئیس سازمان صدا 
و س��یما اعالم کرد که بخش مشخصی از برنامه های خبری این رسانه به بازتاب رخدادها و 

توانمندی های حوزه نوآوری و فناوری در کشور تخصیص می یابد. 
 فرهنگ سازی میان نونهاالن: دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، در ادامه افزود: ش��بکه های رادیویی و تلویزیونی صداوسیما نیز 
براساس راهبردهای تعیین شده از سوی کمیته مشترک، به معرفی محصوالت دانش بنیان در 
خارج از مرزهای کشور خواهند پرداخت. ریاست سازمان صداوسیما همچنین در این نشست 
بیان کرد که شبکه نهال باید با تهیه برنامه های ویژه کودکان و نونهاالن آنها را با زیست بوم 

اقتصاد دانش بنیان آشنا سازد. 

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

 صداوسیما برنامه های جدید دانش بنیان می سازد

خدیجه براتی: مدیرعامل پارس آزمون راهبرد صنعت عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: آزمون و بررسی کیفیت فیلترهای هوا 
تا ماس��ک هایی که نخس��تین خط مقابله با آلودگی های ویروسی و باکتریایی هستند را در 
اولویت قرار دادیم و با توان آزمایش��گاهی خود، تالش کردیم خدمات تس��ت کیفیت مواد 
اولیه تا فرآورده های نهایی فیلتراس��یون، از فیلتر خودروهای سواری تا ماسک های تنفسی 
را به صنایع و ش��رکت های دانش بنیان ارائه کنیم. از آلودگی های زیس��ت محیطی ناشی از 
آالینده های خودرویی و صنعتی، تا مقابله با ویروسی که این روزها بالی جان جهانیان شده 
اس��ت، همه و همه یک راهکار کارآمد می طلبند، اس��تفاده از فیلترها؛ فیلترهایی که گاه در 
خودروها و خروجی آالینده صنایع به کار می روند یا در اندازه های کوچک و به هیبت ماسک، 
بر صورت جامعه جاخوش می کنند. از فیلترهای هوا تا ماسک هایی که نخستین خط مقابله 
با آلودگی های ویروس��ی و باکتریایی هس��تند، برای کارآمدی و اثرمندی می بایست از مواد 
اولیه  باکیفیت و مطابق با اس��تانداردهای روز س��اخته شده باشند. برای مصون نگه داشتن 
سالمت و حیات جامعه، شرکت پارس آزمون راهبرد صنعت، کیفیت مواد اولیه و ساخت این 
فیلترها و ماسک ها را با تجهیزات ایران ساخت و نیروی انسانی دانش آموخته، سنجش می کند. 
آزمایش��گاه تست  فیلترهای روغن، تست فیلترهای آب و تست فیلترهای هوای خودروهای 
س��بک و سنگین و نیز آزمایشگاه تست فیلترهای صنعتی که در صنایع مادر کاربرد دارند، 
از بخش های زیرمجموعه پارس آزمون راهبرد صنعت به شمار می رود.  وی افزود: از مرحله 

آغاز ساخت یک فیلتر تا سنجش و آزمون محصول نهایی در این شرکت انجام می شود.
بیش از ۷۰ درصد دس��تگاه و زیرس��اخت های موردنیاز، توسط فعاالن فناور این شرکت 
بومی س��ازی ش��ده و بر همین اس��اس این ش��رکت با محوریت فنی و مهندسی و خدمات 

آزمایشگاهی ثبت شده است.
دانش فنی ساخت و تعمیر این دستگاه ها عمدتاً در اختیار تعداد اندکی از برندهای اروپایی 

یا آمریکایی اس��ت. بر همین اس��اس برای رفع نیاز صنایع داخلی کشور، تالش می کنیم با 
س��اخت نمونه های مش��ابه خارجی یا بومی س��ازی مواد اولیه و تجهیزات، در مسیر تأمین 

نیازهای فناورانه این حوزه گامی برداریم.
بخ��ش قابل توجهی از خدماتی که در داخل کش��ور و توس��ط این مجموع��ه فناور ارائه 
می ش��ود، توس��ط مجموعه های خارجی با هزینه های هنگفت به مخاطبان ارائه می شود. با 
افزایش هزینه های ارزی، کار برای مجموعه های داخلی دشوار شده است و مبالغ تست های 
این مجموعه که همان کیفیت را دارند با نمونه های خارجی قابل مقایسه نیست بنابراین این 
خدمات را با کیفیتی همپای نمونه های خارجی و هزینه های بسیار پایین تر عرضه می کنیم.

در این روزها حجم و ابعاد تولید ماس��ک ها برای مقابله با بیماری کرونا به ش��دت افزاش 
یافته اس��ت. این ماس��ک ها برای اثرمندی و جلوگیری از نفوذ، باید از مدیاهای استاندارد و 
کیفیت ساخت مطلوبی برخوردار باشند بنابراین در ساخت ماسک های باکیفیت ضمن ارائه 
خدمات به شرکت ها، تست و ارزیابی مواد اولیه تا محصول نهایی را در دستور کار قرار داده ایم.
بس��ترهایی مانند ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری امکان معرفی توانمندی های این مجموعه فناور و آزمایشگاهی به صنایع و 
پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان فراهم کرده است. تالش داریم با ایجاد شناخت بهتر 
نسبت به این توانمندی ها، تولیدکنندگان ماسک، مواد اولیه فیلترها و سازندگان را در مسیر 

تولید محصوالت کیفی تر همراهی کنیم.
کار گسترده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی زمینه ساز ایجاد بستری برای ارتباط 
میان صنعت، تحقیق و توسعه و دانش است. وجود چنین شبکه آزمایشگاهی که پلی میان 
پژوهش و تولید باشد نه تنها می تواند منجر به جهش تولید شود بلکه می تواند خودکفایی را 
به همراه بیاورد. در آغاز مسیر همراهی با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی قرار داریم 

و امیدواریم در ادامه، این تعامل گسترده  و منسجم تر شود.

به قلم: ش�ان کی / خبرنگار، مترجم امیر آل علی: یکی از چالش های جدی کس�ب و کارها 
در ش�رایط حال حاضر که ویروس کرونا مش�کالت متعددی را به وجود آورده اس�ت، ارتقای 
س�طح فروش محصوالت اس�ت. در این رابطه تجربه ثابت کرده اس�ت ک�ه راهکارهای کلی، 
اب�دا نتیجه بخش نخواهد بود. درواقع برای هر منطقه، باید به دنبال اس�تراتژی هایی با توجه 
 Mi( به ویژگی ها بود. در این راس�تا برند ش�یائومی با راه اندازی سرویس فروشگاه های سیار
Store On Wheel( تالش کرده اس�ت تا امکان خرید جدیدترین محصوالت این شرکت را 
حتی برای افرادی که خود را قرنطینه خانگی کرده اند، مهیا سازد. در این راستا اگرچه ممکن 

است تصور کنید که می توان به صورت اینترنتی، چنین اقدامی را انجام داد، با این حال آمارها 
در کشور هند حاکی از آن است که مردم در خرید لوازم الکترونیکی، چندان تمایلی به خرید 
اینترنتی نداشته و ترجیح می دهند که قبل از خرید، تجربه در دست گرفتن و امتحان کردن 
محصول را داش�ته باش�ند. به همین خاطر نیز باید این اقدام برند چینی ش�یائومی را کامال 
هوش�مندانه دانس�ت. یکی دیگر از دالیل تمایل این برند به افزایش نرخ فروش خود در این 
کشور، محدودیت هایی است که برای رقیب اصلی آنها برند هوآوی در این کشور نیز رخ داده 
است. درواقع هند درست به مانند آمریکا، این برند را در فهرست تحریم های خود قرار داده 

خط مقدم مقابله با ویروس ها

راهکار شیائومی برای فروش محصوالت خود در روزهای کرونایی

دریچــه

تامین نیازهای فناورانه صنعت فوالد ایران در حوزه دیجیتال موضوعی است 
که یک همکاری مش��ترک را رقم زده است؛ هم افزایی و همکاری که به شکل 
برگ��زاری یک رویداد فناورانه به ثمر نشس��ت؛ روی��دادی فناورانه برای ایجاد 

تحول در صنعتی بزرگ و حیاتی در کشور.
روی��داد اس��تارت آپی صنعت هوش��مند فوالد، با همکاری س��تاد توس��عه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و توسط پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران با حمایت مجتمع فوالد مبارکه اصفهان، ش��رکت بین المللی مهندسی 

سیستم ها و اتوماسیون برگزار می شود.

تحول صنعت فوالد کشور با فناوری 
دیجیتال کلید خورد

یکشنبه
6 مهر 1399

شماره 1632
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»کاربردهای نوین نانوالیاف در صنعت پوشاک پیشرفته« عنوان فراخوانی 
است که از فناوران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و صاحبان دارای ایده 
دعوت می کند تا طرح های خود در این زمینه را برای تجاری سازی ارسال 

کنند.
فراخ��وان کاربرده��ای نوی��ن نانوالیاف در 
صنعت پوشاک پیش��رفته منتشر شد. مرکز 
صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی با حمایت 
س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و 

فناوری این فراخوان را منتشر کرد.
شناس��ایی حوزه ه��ای نوی��ن کاربردهای 
نانوالیاف در صنعت پوش��اک در این فراخوان 

دنبال می شود.
صنعت نس��اجی یکی از صنایعی است که 
فن��اوری نانو در آن کاربرده��ای فراوانی دارد. 
با اس��تفاده از این فناوری الیافی در اندازه نانو 
تولید می ش��ود که خواص وی��ژه ای به پارچه 

می دهند. پارچه های تولیدشده به این روش تحولی در این صنعت ایجاد 
می کنند. این فراخوان نیز به دنبال طرح ها و ایده هایی در این حوزه است.
شرکت های فناور، گروه های پژوهشی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان 

می توانند طرح  و ایده های خود در این حوزه را ارسال و از این فرصت برای 
تجاری سازی محصول خود استفاده کنند.

منس��وجات هوشمند با اس��تفاده از نانوالیاف، اس��تفاده از نانوالیاف در 
افزایش کارایی پوشاک، کاربرد نانوالیاف در 
تولید پوش��اک با قابلیت اس��تفاده در حوزه 
بهداشت و درمان، اس��تفاده از نانوالیاف در 
پوشاک محافظ و ایمن، استفاده از نانوالیاف 
در ساخت برداش��ت کننده های انرژی قابل 
تعبیه در پوش��اک و رفع چالش شس��ت و 
ش��وی منس��وجات دارای نانوالیاف با مواد 
شوینده برخی از محورهای پیشنهادی دارای 

اولویت در این فراخوان است.
توس��عه کاربرده��ای نوی��ن نانوالیاف در 
صنعت پوش��اک پیش��رفته هدف اصلی از 
انتش��ار این فراخوان است و از عالقه مندان، 
صاحبان ای��ده و طرح و فع��االن این حوزه 
دعوت می ش��ود تا ایده های خود را برای »استفاده از فناوری نانوالیاف در 
محصول نهایی« برای دبیرخانه چالش های فناوری و نوآوری ایران ارسال 

کنند.

ش��رکتی دانش بنیان به حوزه تولید انواع ورق گالوانیزه، نورد سرد، استنلس 
استیل و سایر مقاطع فوالدی ورود کرد. این شرکت توانست در مدتی کوتاه در 
کنار تامین نیازهای داخلی به مرحله صادرات این محصوالت هم برس��د. انواع 

ورق های گالوانیزه در صنایع مختلفی مانند ساخت 
و تولید لوازم خانگی مانند انواع وسایل گرمایشی 
و سرمایش��ی، لباسش��ویی و ... ، برق، کامپیوتر 
و الکترونی��ک، خودروس��ازی، در صنایع��ی که 
رنگ آمیزی، برشکاری و شکل دهی فلز موردنیاز 
است، کاربرد دارد. شرکتی دانش بنیان از سال ۷٥ 
با هدف تامین بازار داخل��ی به حوزه تولید انواع 
ورق گالوانیزه، نورد سرد، استنلس استیل )فوالد 
زنگ نزن( و س��ایر مقاطع فوالدی ایجاد شد. این 
مجموعه توانست در کنار تامین نیازهای داخلی 
به ص��ادرات محصوالت تولیدی ه��م اقدام کند. 
شرکت دانش بنیان صنایع هفت الماس عالوه بر 
ایجاد اشتغال در منطقه سهم بسزایی در تحقق 

خودکفایی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور دارد. تولیدات ورق گالوانیزه 
این شرکت پاسخگوی ١٥درصد نیاز بازار داخلی است و حدود ۲۰ تا ٤۰ درصد 
از کل ظرفی��ت تولید نیز در بازارهای جهانی عرضه می ش��ود. به گفته نصراهلل 

ایزدپناه، مدیرعامل این مجموعه فناور، در حال حاضر آزمایش��گاه های مجهز 
شرکت توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام آزمون های مختلف بر روی 
انواع ورق و مقاطع فوالدی، گالوانیزه به روش گرم پیوسته و ... را دارا است. وی 
درباره ویژگی های ورق ه��ای گالوانیزه تولیدی 
ش��رکت، گف��ت: ورق های فوالدی با پوش��ش 
گالوانیزه در صنایعی چون صنعت ساختمانی، 
عمرانی، الکتریکی، خودروسازی و لوازم خانگی 
کاربرد دارند. شرکت ما هم در زمینه تولید انواع 
محصوالت مطابق با استانداردهای جهانی و در 
برخی موارد ایجاد بس��تر تولید برخی ورق های 
پوش��ش دار با مصرف خاص، فعالیت دارد. ورق 
سرد نورد هم دیگر محصول تولیدی این شرکت 
است. ایزدپناه با بیان کاربردهای این محصول، 
بیان کرد: ورق نورد سردش��ده محصولی است 
که طی فرآیند نورد س��رد از ورق فوالدی نورد 
گرم ش��ده با ضخامت باال پس از پوسته زدایی 
تولید می شود. در شرکت ما این محصوالت با توجه به درخواست مشتری برای 
کاربردهای مختلف مطابق با اس��تانداردهای EN ١۰١٣۰ -۲۰۰۶ و  استاندارد 

ملي ایران INSO ٥۷۲٣ تولید می شود.

ورق های فوالدی پوشش دار »ایران ساخت« به بازارهای جهانی رسیدصاحبان ایده برای توسعه کاربردهای نانوالیاف در صنعت پوشاک دعوت شدند

از زمان ش��یوع ویروس کرونا تاکنون، کشورهای زیادی با پیامدهای 
ناگوار این همه گیری دست وپنجه نرم می کنند. آموزش یکی از همین 
جنبه ها اس��ت و دولت آمریکا با حجم قابل توجهی از مبتالیان، ناچار 

شده است در برنامه ها و راهبردهای آموزشی  تغییراتی ایجاد کند.
این تغییر در برنامه ها تا جایی پیچیده ش��ده اس��ت که راه را برای 
دانشجویان بین المللی که به صورت آنالین تحصیل می کنند، سد کرده 
اس��ت. آمریکا برای دانش��جویان تحصیل آنالین، ویزا صادر نمی کند؛ 
تصمیمی که سرنوش��ت بخش قابل توجهی از دانش��جویان خارجی را 
که کالس های ش��ان به دلیل شیوع کرونا آنالین برگزار می شود، تحت 

تأثیر قرار می دهد.
س��ردرگمی درباره وضعیت دانش��جویان خارجی که کالس های آنها 
در مراک��ز آموزش عالی ای��االت متحده به خاطر ش��یوع کرونا آنالین 
برگزار می ش��ود ادامه دارد. این اوضاع با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری ایاالت متحده آغاز شد که گفته بود دانشجویانی که تحصیل 
خود را به شکل مجازی انجام می دهند، ضرورتی ندارد در آمریکا اقامت 
داشته باشند و باید این کشور را ترک کنند. بر پایه این سخنان، اداره 
مهاجرت آمریکا اوایل ژوئیه اعالم کرد دانش��جویان خارجی دوره های 
آنالین باید این کش��ور را ترک کنند، اما یک هفته بعد در پی افزایش 

اعتراض ها و شکایت ها این تصمیم را پس گرفت.
ای��ن اداره روز ۲٥ ژوئی��ه در بیانیه ای اعالم کرده دانش��جویانی که 
وی��زای آنها قبال صادر ش��ده می توانند برای گذران��دن ترم جدید، در 
صورتی که آنالین برگزار ش��ود هم وارد آمریکا ش��وند، اما فعال ویزای 

جدیدی برای دانشجویان خارجی این گونه دوره ها صادر نمی شود.
بس��یاری از دانشگاه ها و مس��ئوالن محلی ایالت های مختلف آمریکا 
پیش از این علیه تصمیم دولت ترامپ برای اخراج دانش��جویان آنالین 

به دادگاه شکایت کرده بودند.
 یک چهارم مبتالیان کرونا در آمریکا

ای��االت متحده درگیرترین کش��ور جهان با پاندمی کرونا به ش��مار 
می رود. دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در تازه ترین آمار خود اعالم کرد 
ک��ه تع��داد مبتالیان به ویروس کرونا در آمری��کا از مرز ۷ میلیون نفر 
فراتر رفته است. این دانشگاه همچنین تعداد قربانیان ویروس کرونا در 

این کشور را ۲۰٣ هزار و ۲٤۰ نفر گزارش داده است.
بس��یاری از دانشجویان خارجی مراکز آموزش عالی آمریکا به نسبت 
هزینه بیشتری پرداخت می کنند و دانشگاه ها و مدارس عالی به شدت 

به دریافت شهریه از این دانشجویان وابسته اند.
با شدت گرفتن ش��یوع کرونا و افزایش شدید سرایت ویروس کرونا 
و بیماری کووید١٩ در آمریکا بس��یاری از دانشگاه ها مجبور به تعطیل 
ک��ردن کالس ها و دوره های حض��وری و ارائه آنه��ا از طریق اینترنت 

شده اند.
 بالتکلیفی هزاران دانشجوی بین المللی

تع��داد دانش��جویان خارجی در آمری��کا تا یک میلی��ون نفر برآورد 
می ش��ود. هنوز مش��خص نیس��ت چه تعداد از این دانش��جویان برای 
گذران��دن ترم آینده نیاز به ویزای تحصیل��ی جدید دارند و چه تعداد 

ویزای خود را قبال گرفته اند.
اغل��ب مراکز آموزش عالی در ایاالت متح��ده هنوز درباره چگونگی 
برگ��زاری کالس ه��ای ترم آین��ده که قرار اس��ت از پاییز آغاز ش��ود 
تصمیمی نگرفته اند. برخی از دانش��گاه های ش��اخص آمریکا، از جمله 
دانش��گاه مش��هور هاروارد در نزدیکی بوستون، پیش��تر اعالم کرده اند 
که پس از تعطیالت تابس��تانی تمام کالس های خود را فقط به صورت 

آنالین برگزار می کنند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ضمن اشاره به تعریف ۲۷ طرح 
پیش��ران در صنعت پتروش��یمی که ۷ طرح آن در جهش دوم و سوم 
صنعت پتروشیمی در حال اجراست، گفت مطالعات ۲۰ طرح پیشران 

در چهار شاخه پروپیلن، متانول، بنزن و اتیلن پایان یافته است.
به گزارش سنا، بهزاد محمدی روز گذشته در آیین رونمایی از واحد 
نیمه صنعتی پروپیلن از متانول ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
و امض��ای قرارداد واگ��ذاری دانش فنی این طرح با تأکید بر توس��عه 
هوش��مند صنعت پتروشیمی گفت: در مس��یر توسعه این صنعت باید 
به س��مت تنوع بخشی محصوالت صنعت حرکت کرد و تالش شود که 

صنعت پتروشیمی کشور صنعتی پایدار و تاب آور باشد.
وی با اش��اره به اینکه ٥درصد از محصوالت پایه تولیدی کش��ور که 
از ش��اخص های اصلی ارزیابی صنعت پتروشیمی در جهان است شامل 
پروپیلن می ش��ود، اف��زود: این رقم با تکمی��ل طرح های جهش دوم و 
س��وم صنعت پتروشیمی نیز تغییر چندانی نمی کند بنابراین به  منظور 

توسعه این صنعت طرح های پیشران تعریف شده اند.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با بی��ان اینکه ظرفیت 
صنعت پتروش��یمی در ابتدای س��ال ٩٩، ۶۶ میلی��ون تن و هم اکنون 
بیش از ۷۰ میلیون تن اس��ت، ادامه داد: محصول قابل فروش پارسال 
این صنعت، ٣۰ میلی��ون تن و درآمد آن حدود ١٥ میلیارد دالر بوده 
اس��ت. از این مق��دار ۲۲ میلیون تن ب��ه ارزش ١۰ میلیارد دالر صادر 

و ح��دود ۸ میلی��ون تن به ارزش ٥ میلی��ارد دالر نیز در داخل عرضه 
شده است.

محمدی با اش��اره ب��ه روند افزایش تقاضای محصوالت پتروش��یمی 
در جه��ان گف��ت: تقاضای فرآورده های نفتی در س��ال ۲۰٤۰ از ١۰۰ 
ب��ه ١۲٥درصد اما تقاض��ا برای محصوالت پتروش��یمی به ۲٤۰درصد 
می رس��د. وی با بیان اینک��ه در ٤٩ طرح جهش دوم و س��وم صنعت 
پتروشیمی ۷ طرح پیش��ران و راهبردی با مجموع ظرفیت ۸١۰ هزار 
تن در حال اجراس��ت، تصریح کرد: بنابراین ۲۰ طرح پیشران در چهار 
ش��اخه پروپیلن، متانول، بنزن و اتیلن تعریف شده اند که مطالعات آن 
پایان یافته است. با توسعه این طرح ها ٥۰ درصد از واردات محصوالت 

پتروشیمی پوشش داده می شود.
به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی، از این ۲۰ طرح، ١۰ 
طرح در زنجیره پروپیلن، س��ه طرح در زنجیره متانول، چهار طرح در 
زنجیره اتیلن و سه طرح هم زنجیره بنزن است. برای توسعه طرح های 
پیش��ران در ش��اخه پروپیلن و بنزن باید ابتدا خ��ود این محصوالت را 

تولید و پس از آن زنجیره را توسعه داد.
محمدی با اشاره به اینکه هم اکنون ٩۸٥ هزار تن پروپیلن در کشور 
تولید می ش��ود، افزود: این رقم تا س��ال ١٤۰٤ با طرح هایی که امروز 
فعال هس��تند به حدود ۲ میلیون تن می رس��د، اما با اجرای طرح های 

پیشران این رقم در سال ١٤۰٥ ساالنه ٤ میلیون تن می شود.

طرح های توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در حال اجراست

است تصور کنید که می توان به صورت اینترنتی، چنین اقدامی را انجام داد، با این حال آمارها 
در کشور هند حاکی از آن است که مردم در خرید لوازم الکترونیکی، چندان تمایلی به خرید 
اینترنتی نداشته و ترجیح می دهند که قبل از خرید، تجربه در دست گرفتن و امتحان کردن 
محصول را داش�ته باش�ند. به همین خاطر نیز باید این اقدام برند چینی ش�یائومی را کامال 
هوش�مندانه دانس�ت. یکی دیگر از دالیل تمایل این برند به افزایش نرخ فروش خود در این 
کشور، محدودیت هایی است که برای رقیب اصلی آنها برند هوآوی در این کشور نیز رخ داده 
است. درواقع هند درست به مانند آمریکا، این برند را در فهرست تحریم های خود قرار داده 

اس�ت. به همین خاطر اکنون زمانی طالیی جهت بهبود ش�رایط در بازار، ش�کل گرفته است. 
در این راس�تا ذکر این نکته نیز ضروری اس�ت ک�ه هند به عنوان دومین کش�ور پرجمعیت 
جهان، یک بازار بس�یار مهم محس�وب می ش�ود. با توجه به چنین سیاست هایی، پیش بینی 
می شود که شیائومی بتواند تا پایان سال، به برند نخست تولیدکننده گوشی های هوشمند در 
کش�ور چین، تبدیل شود. این امر به معنای آن خواهد بود که اپل و سامسونگ، با یک رقیب 

قدرتمند چینی دیگر به جای هوآوی، مواجه خواهند بود. 
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آمریکا راه آموزش آنالین دانشجویان بین المللی را سد کرد

راهکار شیائومی برای فروش محصوالت خود در روزهای کرونایی

یادداشـت

س��ال ۷۷ بود که نخستین خط متروی تهران راه اندازی شد. قطار شهری زیرزمینی که 
به نوعی چاره ای بود برای کاهش ترافیک و گرفتاری های ناش��ی از آن. این وس��یله نقلیه 
پرکاربرد در فاصله کوتاهی در دیگر شهرهای کشور هم راه اندازی شد. نخستین بار موضوع 
استفاده از این وسیله نقلیه در ایران حدود ٥۰ سال گذشته مطرح شد، اما این اتفاق سال 
۷۷ محقق ش��د و امروز مترو در تهران با ۷ خط فعالیت می کند. ش��هرهای دیگر کش��ور 
هم به این وس��یله نقلیه مجهز شده اند و در حال توسعه خطوط آن هستند. ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به عنوان یکی از نهادهای موثر در حوزه حمل ونقل ریلی به دنبال گردهم آوردن زیست بوم 

این صنعت در کشور است. 

شبکه پشتیبانی قطعات یدکی ریلی 
کشور شکل می گیرد



یکی از س��واالت رایج مدیران برندهای مختلف این اس��ت که چگونه 
می توان در شبکه های اجتماعی، به نرخ تعامل باالیی دست پیدا کرد. در 
این راس��تا ذکر این نکته ضروری است که امروزه این فضا، به مهمترین 
بس��تر جهت اقدامات بازاریابی تبدیل شده اس��ت. در این راستا اگرچه 
توصیه ه��ای متعددی وج��ود دارد، با این حال اگ��ر بخواهیم به دنبال 
مواردی باش��یم که برای تمامی شبکه ها و برندها، کاربرد الزم را داشته 
باشد بدون شک ترفندهای ساده بهترین گزینه خواهد بود. در این راستا 

۸ مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
1-روایتگر باشید

این امر یک واقعیت است که افراد تمایل چندانی را به مطالعه متن در 
ش��بکه های اجتماعی ندارند. در این رابطه هرچه موارد طوالنی تر شود، 
ش��انس دیده ش��دن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. این امر در حالی است 
که ش��ما به جای تالش برای توضیح کامل یک مفهوم، می توانید آن را 
به س��ادگی در قالب ویدئو و یا اینفوگرافی، توضیح دهید. در این راستا 
برخی از افراد اقدام به تولید مواردی نظیر پادکست نیز می کنند. درواقع 
ش��ما باید به دنبال س��اده ترین راه برای انتقال مفاهیم به مخاطب خود 
باش��ید. با این اقدام شانس موفقیت شما به مراتب باالتر خواهد بود. در 
این راس��تا همواره تکنیک هایی نیز وجود دارد. برای مثال به جای آنکه 
یک محصول را تنها در دو استوری توضیح دهید، آن را به ١٥ بخش با 
متن های کوچک و تصاویر متعدد تبدیل نمایید. درواقع ش��ما ابدا نباید 
به حجم کار خود توجه داش��ته باش��ید. بدون شک جذابیت شما، باعث 

نادیده گرفته شدن طوالنی بودن اقدام شما خواهد شد. 
2-تصاویر را شخصا تهیه نمایید 

آیا ش��ا نیز تصور می کنید که تصاویر را می توان به س��ادگی از س��ایر 
س��ایت ها دریافت کرد؟ بدون شک پاسخ به این مورد منفی بوده و الزم 
اس��ت تا تصاویر منحصر به فردی را تهی��ه نمایید. این امر باعث خواهد 
شد تا تاثیرگذاری شما به مراتب بیشتر شود. همچنین افراد به صفحاتی 
که خودشان تصاویر و ویدئوها را تهیه می کنند، راحت تر اعتماد کرده و 
این امر باعث خواهد ش��د تا شانس موفقیت به مراتب باالتری را داشته 
باشید. در این راستا فراموش نکنید که با توجه به کیفیت باالی تصاویر 
موجود حال حاضر، یک اقدام متوسط نیز با استقبال الزم همراه نخواهد 

بود. در این راس��تا اگر ش��ما توانایی و ابزار الزم را برای چنین اقداماتی 
ندارید، توصیه می شود که با یک فرد حرفه ای، قرارداد امضا کنید. 

3-محتواهایی با مشارکت مشتریان داشته باشید 
ب��ا توجه به این امر که هدف اصلی تمام��ی صفحات تجاری، افزایش 
فروش اس��ت. شما باید به خواس��ته های مخاطبان توجه ویژه ای داشته 
باش��ید. در این راستا یکی از مواردی که همواره مورد توجه بوده است، 
نظر افرادی اس��ت که تجربه اس��تفاده از محصول را دارند. در این راستا 
منظ��ور یک ویدئوی تبلیغاتی که در آن صرفا از محصول ش��ما تعریف 
ش��ود نبوده و الزم است تا کامال صادقانه رفتار نمایید. درواقع شما باید 
اجازه دهید که مش��تری، نظر واقعی خود را بیان نمایید. در این رابطه 
بهترین اقدام، ضبط کلیپ خواهد بود. درواقع هیچ چیز به اندازه دیدن 
چهره مش��تری، اعتمادس��ازی را به همراه نخواهد داش��ت. در کنار این 
موضوع ضروری اس��ت ت��ا به دنبال راهکارهایی ب��رای افزایش تعامل با 
مش��تری نیز باشید. برای این امر نظرس��نجی، پرسش و پاسخ از جمله 

ساده ترین اقدامات محسوب می شود. 
4-ترندها را مورد توجه جدی خود قرار دهید 

ترندها را می توان موضوعاتی دانست که به یک باره و برای بازه زمانی 
مش��خص، در مرکز توجهات قرار می گیرند. به همین خاطر اگر به موقع 
نس��بت به آنها واکنش نشان ندهید، بدون شک یک شانس بزرگ را از 
دس��ت خواهید داد. در این راستا اگرچه به نظر می رسد که پیدا کردن 
ترندها، امری دش��وار اس��ت. با این حال ابزارها و تکنیک های مختلفی 
در این رابطه وجود دارد. در این رابطه گوگل، ابزارهای بس��یار خوبی را 
معرفی کرده اس��ت. با این حال اقدام ساده تر این است که هشتگ های 
محبوب را در هر یک از ش��بکه ها، پیدا کرده و آنها را به صورت مداوم، 
مورد بررس��ی قرار دهید. این امر باعث می شود تا همواره، محبوب ترین 
موضوعات را شناسایی نمایید. همچنین توجه به فعالیت های انجام شده 

از سوی سایر برندها نیز راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. 
5-از پست مهمان استفاده نمایید 

آیا تصور ش��ما این است که اس��تراتژی پست مهمان تنها به نشریات 
و س��ایت ها اختص��اص دارد؟ واقعیت این اس��ت که در ای��ن رابطه ابدا 
محدودیتی وجود نداش��ته و شما می توانید به سادگی و سریعا اقدامات 
الزم را انجام دهید. در این راستا تنها کافی است تا موارد منتخب را پیدا 
کرده و اقدام به بازنشر آنها نمایید. همچنین می توانید با سایر صفحات، 
همکاری داشته و با قرار دادن منتخب محتواهای یکدیگر، شانس جلب 

نظر مخاطبان آنها را به دست آورید. با این اقدامات، مسیر موفقیت شما 
هموارتر خواهد شد.

6-از اینفلوئنسرها غافل نشوید 
اینفلوئنس��رها پادشاهان شبکه های اجتماعی هستند. به همین خاطر 
بس��یار مهم است که با آنها همکاری داشته باشید. در این راستا توصیه 
می ش��ود که خود را تنها به افرادی مش��خص مح��دود نکرده و حتی از 
میکرواینفلوئنسرها نیز غافل نشوید. این اقدامات خود به افزایش اعتبار 

شما نیز منجر خواهد شد. 
7-خود را محدود نکنید 

ب��رای این امر که صفحه ش��ما در یک ش��بکه اجتماع��ی با موفقیت 
باالتری همراه باش��د، شما الزاما به این محیط محدود نبوده و می توانید 
از امکانات موجود دیگر نیز اس��تفاده نمایید. در این راس��تا ایمیل، یک 
گزینه کامال مناسب محس��وب می شود. شما می توانید با گرفتن ایمیل 
مش��تریان، اقدامات جانبی الزم را انجام دهید. برای مثال ممکن اس��ت 
یک مشتری، سلیقه و خواسته های خاصی را داشته باشد. در این زمینه 
بدون ش��ک شما نمی توانید صفحه خود را مطابق نظر آنها تغییر دهید. 
ب��ا این حال می توانید محتواهای مدنظر آنها را در قالب ایمیل، ارس��ال 
نمایید. بدون شک با این اقدام، رضایت کاربران، رشدی چشمگیر را پیدا 
خواهد کرد. در این رابطه با توجه به این امر که فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی به مهمترین اقدام بازاریابی تبدیل شده است، توصیه می شود 
که برای مدیریت درس��ت این بخش، یک تیم حرفه ای را داشته باشید. 
درواق��ع اگر بخواهید همه کارها را ش��خصا انج��ام دهید، بدترین نتایج 

ممکن را به دست خواهید آورد. 
8-از معجزه هشتگ ها غافل نشوید 

اگر از هش��تگ اس��تفاده نکنید، تقریبا تمامی اقدام��ات خود را هدر 
داده ای��د. درواق��ع مزی��ت هش��تگ ها این اس��ت که باعث می ش��ود تا 
محتواهای ش��ما در دس��ته بندی های گوناگون قرار گیرد که این امر به 
معنای افزایش ش��انس بازدید خواهد ب��ود. در این رابطه توصیه ما این 
است که بهترین هشتگ ها را انتخاب نمایید. برای این امر نیز ابزارهای 
مختلفی وجود دارد. با این حال نکته بسیار مهم در این زمینه  توجه به 
میزان استاندارد استفاده از هشتگ ها است. در این رابطه سقف استفاده 
از موارد در ش��بکه ای نظیر توییتر صرفا دو عدد است. این امر در حالی 

است که برای اینستاگرام حتی می توان از ١۰ مورد نیز استفاده کرد. 
searchenginejournal.com :منبع

ترجم��ه: علی آل عل��ی: بازاریابی در ش��بکه های اجتماع��ی جزئی از 
برنامه بلندمدت و تعامل میان کس��ب و کارها و مشتریان است. همین 
امر حضور ش��مار باالی��ی از برندها در ش��بکه های اجتماعی مختلف را 
توجیه می کند. ساالنه هزینه های بازاریابی چند میلیارد دالری از سوی 
برندهای مختلف ص��ورت می گیرد. چنین هزینه هایی اغلب اوقات فقط 
برای تعداد مشخصی از کسب و کارها سودآور است بنابراین سایر برندها 
با شکست در عرصه بازاریابی مواجه می شوند. یکی از شکست های اصلی 
در ای��ن زمین��ه مربوط به مواجهه ب��ا نظرات منفی نس��بت به برند در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این امر دالیل مختلف��ی دارد، اما از همه 

مهمتر بر روی اعتبار و جلوه کسب و کارها تاثیر منفی می گذارد. 
کس��ب و کارها باید همیشه ارتباط مناسبی با مشتریان داشته باشند. 
ای��ن امر در حوزه ش��بکه های اجتماعی با هزینه ان��دک و تاثیرگذاری 
باال امکان پذیر اس��ت. نکته مهم در این میان توجه به کیفیت محتوای 
بازاریابی برای تعامل با مش��تریان است. اگر شما به این نکته مهم توجه 
نداش��ته باش��ید، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور کلی 

از بین خواهد رفت. 
مواجه��ه با نظ��رات منفی مخاطب ه��دف در ش��بکه های اجتماعی 
برای هر برندی دش��وار است. نکته مهم حفظ خونسردی و تالش برای 
مدیریت اوضاع اس��ت. بس��یاری از برندها پس از مشاهده نظرات منفی 
مش��تریان خودشان را گم می کنند. این امر اغلب اوقات نتایج به شدت 
منفی برای کس��ب و کارها در پ��ی دارد. مهمترین نکته در اینجا توجه 
به دلیل درج نظرات منفی از س��وی مش��تریان است. اگر کسب و کارها 
امکان یافتن دلیل درج نظرات منفی از سوی مشتریان را داشته باشند، 
به راحتی مش��کل موردنظر حل و فصل خواهد ش��د بنابراین نیازی به 

نگرانی بی جا نخواهد بود. 
ام��روزه برخ��ی از برندها در صورت مواجهه با نظرات منفی از س��وی 
مشتریان در شبکه های اجتماعی به سرعت اقدام به حذف آنها می کنند. 
این امر نوعی واکنش س��ریع از س��وی برندها برای پاک کردن صورت 
مس��ئله است. این امر ش��اید در کوتاه مدت جلوه کسب و کارها را حفظ 

کند، اما در بلندمدت موجب افزایش خشم مشتریان خواهد شد. نتیجه 
این امر همیش��ه هم��راه با بار مالی و کاهش اعتب��ار برندها خواهد بود 
بنابرای��ن مهمتری��ن نکته در این میان حفظ خونس��ردی و تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه های متفاوت است. برخی از نکات 
مهم در صورت مواجهه با نظرات منفی مشتریان در شبکه های اجتماعی 

به شرح ذیل است.
1. گوش دادن به مشتریان

نخستین گام پس از مواجهه با نظرات منفی مشتریان توجه به ماهیت 
نظرات اس��ت. اغلب کاربران به دالیل مشخصی اقدام به درج نظر منفی 
می کنن��د. اگر بازاریاب ها به کامنت های منف��ی دقت نکنند، فهم دلیل 
اصلی اعتراض ها امکان پذیر نخواهد بود. اگر برندها پس از درک نظرات 
منفی اقدام به حذف شان نمایند، در بلندمدت امکان ادامه فرآیند کسب 
و کار را نخواهن��د داش��ت. ای��ن امر آنها را بیش از ه��ر زمان دیگری از 
مش��تریان دور خواهد س��اخت بنابراین در عمل باید به دنبال راهکاری 
برای درک نظرات مش��تریان بود. اگر نظرات منفی مشتریان مربوط به 
ایرادی در زمینه تولید محصوالت یا ارائه خدمات است، باید در کمترین 

زمان ممکن نسبت به رفع شان اقدام کرد. 
2. بهانه تراشی ممنوع

پاس��خگویی به نظرات منفی کاربران در شبکه های اجتماعی از سوی 
بسیاری از برندها ایده جذابی محسوب می شود. نکته مهم در این میان 
توجه به عذرخواهی کامل از مشتریان بدون بهانه تراشی است. برخی از 
بازاریاب ها بهترین راهکار را بهانه تراش��ی و تالش برای سلب مسئولیت 
قلمداد می کنند. این امر تاثیر بلندمدتی بر روی وضعیت کس��ب و کار 
برندها دارد. ذهنیت مش��تریان نس��بت به کسب و کارها در طول مدت 
زمانی طوالنی شکل می گیرد. اگر مشتریان نسبت به عملکرد شما انتقاد 
دارن��د، نباید وضعیت را از این بدتر کرد. ارائ��ه بهانه های مختلف اغلب 

اوقات فقط وضعیت را دشوارتر خواهد کرد. 
عذرخواهی از مش��تریان کار دشواری نیس��ت. برندها باید مسئولیت 
اشتباهات شان را پذیرفته و قول عدم تکرارشان را بدهند. این امر جایگاه 

برندها در نگاه مش��تریان را به ش��دت بهبود می ده��د. همچنین رفتار 
حرفه ای کسب و کارها را نیز بیان خواهد کرد. امروزه بسیاری از برندها 
به دلیل رفتار غیرحرفه ای خش��م مشتریان را افزایش می دهند بنابراین 
رفتار حرفه ای یکی از نکات مهم برای مدیریت خش��م مشتریان خواهد 

بود. 
3. انتقال بحث از شبکه های اجتماعی به دنیای واقعی

ارتباط با مشتریان معترض به برند امر دشواری نیست. برندها پس از 
عذرخواهی از مش��تریان باید نسبت به ایجاد ارتباط خارج از شبکه های 
اجتماع��ی با آنه��ا نیز اق��دام نمایند. این ام��ر فقط با رفت��ار حرفه ای 
و درخواس��ت از مش��تریان برای ارائه اطالعات دقی��ق صورت می گیرد 
بنابراین شما باید مشتریان را نسبت به ارتباط بیشتر با برندتان ترغیب 
نمایید. نتیجه این امر امکان فهم دقیق ماهیت اعتراض مشتریان خواهد 
بود. همچنین ش��اید ش��ما امکان بازگرداندن مشتریان سابق برندتان را 
نیز داشته باشید. این امر از ریزش شدید مشتریان نیز جلوگیری خواهد 

کرد. 
4. عذرخواهی کار سختی نیست

عذرخواهی رس��می از مشتریان کار سختی نیست. بسیاری از برندها 
در این مسیر از هر تکنیکی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت شان 
اس��تفاده می کنن��د. نتیجه این امر ارزیابی مش��تریان از کس��ب و کار 
موردنظر به مثابه شرکتی غیرحرفه ای خواهد بود. این امر نظرات منفی 
مش��تریان را تمام نخواهد کرد. اگر یک کس��ب و کار نس��بت به بهبود 
وضعیت مش��تریان و درک نگرانی ش��ان اقدام نکند، اعتراض مشتریان 
همچنان پایدار باقی خواهد ماند. این امر مش��کل اساسی اغلب کسب و 

کارها در زمینه مدیریت کسب و کار محسوب می شود. 
مواجه��ه با نظرات منفی کاربران در ش��بکه های اجتماعی ناش��ی از 
اش��تباهات برندها در زمینه مدیریت کس��ب و کار اس��ت بنابراین یک 
عذرخواهی رس��می و صمیمانه هیچ ایرادی نخواهد داش��ت. این امر به 

بهبود فضای ملتهب در شبکه های اجتماعی کمک خواهد کرد. 
myasbn.com :منبع

چگونه نظرات منفی در شبکه های اجتماعی را مدیریت کنیم؟

وقتی مشتریان از برندها عصبانی اند

تاثیر کرونا بر صنعت گیم موبایل

اس��تقبال عموم��ی از بازی های گوش��ی های هوش��مند در طول 
ماه های اخیر به واس��طه ش��یوع ویروس کرونا افزایش قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. مردم با س��اعت های بیش��تر حضور در خانه نیاز به 
س��رگرمی های بیش��تر و متنوع تری دارند. همین امر استودیوهای 
بازی س��ازی را نسبت به ارائه عنوان های تازه ترغیب کرده است. در 
 PUBG میان بازی های مختلف بتل رویال هایی مانند فورتنایت و
طرفدارهای بس��یار زیادی در میان کاربران دارد. براس��اس مطالعه 
موسس��ه لیفت آف، فرا رسیدن سال نوی میالدی تاثیر مثبت قابل 
توجهی بر روی افزایش اس��تقبال مردم از بازی های پلتفرم گوشی 
هوش��مند خواهد داش��ت. چالش اصلی در این میان حفظ کاربران 
در عنوان ه��ای بازی اس��ت. هزینه جلب نظر کارب��ران به بازی های 
موبایلی بس��یار اندک اس��ت. نکته مهم در این میان دشواری حفظ 
کاربران اس��ت. وقتی گزینه های متعددی پیش روی بازیکنان قرار 
داش��ته باش��د، حضور مداوم در یک عنوان گزینه ای جذاب نخواهد 

بود.
استودیوهای بازی سازی تجربه بهتری در زمینه عرضه عنوان های 
مختلف برای اندروید در مقایس��ه با IOS دارند. همین امر شرکت 
اپ��ل را با بحران احتمالی در زمینه تامین بازی های مناس��ب برای 
کاربران��ش مواج��ه خواهد س��اخت. یک��ی از دش��واری های عرصه 
تولی��د بازی برای IOS مربوط به پلتفرم ناس��ازگارش با موتورهای 
 IOS بازی سازی است بنابراین در عمل فرآیند سازخت بازی برای

زمان بیشتری طول خواهد کشید. 
می��زان وفاداری کاربران به عنوان های بازی در طول س��ال اخیر 
افت ١۷ درصدی داش��ته اس��ت. این امر به معنای نصب یک عنوان 
بازی و سپس حذفش پس از گذشت ٣۰ روز است. این امر بدل به 
نوعی بحران برای عنوان های مشهور بازی به منظور حفظ مخاطب 
هدف شده اس��ت. با این حس��اب علی رغم افزایش انگیزه کاربران 
برای بازی با گوشی های هوشمند میزان وفاداری شان به عنوان های 
مختلف به شدت کاهش یافته است. این امر در بلندمدت برای تمام 

استودیوهای تولید بازی چالشی بزرگ خواهد بود. 
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خرید استودیوهای بازی سازی استراتژی 
جدید مایکروسافت

طی چن��د روز اخیر مهمترین خبر صنع��ت گیمینگ، خریداری 
برند بتسدا توسط مایکروسافت بوده است. در این رابطه ساتیا نادال 
اع��الم کرده اس��ت که خریدهای بیش��تری در راه ب��وده و این امر 
می تواند به س��لطه این برند در این عرصه تبدیل ش��ود. در رابطه با 
اهمیت این خرید تنها کافی اس��ت که بدانید چندین بازی محبوب 
نظیر Fallout و Doom توس��ط این برند س��اخته ش��ده اند. این 
ام��ر به معنای آن خواهد بود که ایکس باکس، بازی هایی را خواهد 
داشت که ساخته خود این شرکت بوده و ممکن است از انتشار آن 
برای برند رقیب س��ونی، جلوگیری ش��ود. بدون ش��ک این موضوع 
اب��دا برای طرفداران کنس��ول پلی استیش��ن، ج��ذاب نخواهد بود. 
تحت این ش��رایط باید دید که واکنش این برند به استراتژی جدید 
مایکروسافت چه خواهد بود. درواقع صنعت گیم در چند سال اخیر 
رشدی فوق العاده را داشته و قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کرونا 
نیز باعث افزایش چش��مگیر تعداد گیمرها و میزان ساعت بازی آنها 
شده است. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران این اقدامات جدید 
را تضمین کننده آینده مایکروس��افت دانسته و بسیار سودمند تلقی 
کرده اند. حال باید دید که در گام بعد، چه برندی توسط این شرکت 

خریداری خواهد شد. 
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یوتیوب به محیطی امن برای کودکان تبدیل 
خواهد شد 

در ح��ال حاضر یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها، فعالیت 
فرزندان آنها در بستر آزاد اینترنت است. درواقع حفظ امنیت 
اخالقی آنها، بدون ش��ک موضوع��ی مهم بوده و در این رابطه 
ب��دون اس��تفاده از تکنولوژی، عمال ام��کان هیچ گونه کنترلی 
وجود ندارد. در این راس��تا یوتیوب به عنوان بزرگ ترین بستر 
اش��تراک گذاری ویدئو، اعالم کرده اس��ت که ب��رای کاربران 
کم س��ن خود، برنامه ای ویژه داش��ته و قرار است که از طریق 
هوش مصنوعی، محتواهای نامناس��ب ب��رای آنها نمایش داده 
نشود. این امر می تواند پیشرفت بسیار خوبی باشد. درواقع در 
هیچ یک از شبکه های اجتماعی، چنین موردی وجود نداشته 
و ای��ن امر نوعی نمای��ش قدرت نیز خواهد ب��ود، با این حال 
هنوز نسبت به چگونگی این اقدام، اخبار دقیقی منتشر نشده 
و برخی از تحلیلگران، بر این باور هس��تند که چنین اقدامی، 
ب��ا خطاهای زیادی هم��راه خواهد بود. به همی��ن خاطر باید 
دید ک��ه در عمل این طرح جذاب، تا چه حد می تواند مطابق 

ادعاها باشد. 
cnet.com :منبع
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اس��تفاده از ویدئوهای زن��ده برای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
از چند س��ال پیش با معرفی این س��رویس از س��وی اغلب پلتفرم های 
اجتماعی در دس��ترس بازاریاب ها قرار گرفت. امروزه بسیاری از برندها 
برای استفاده از این قابلیت تردید و نگرانی بسیار زیادی دارند. اگر یک 
برند قصد بارگذاری ویدئو زنده را داش��ته باشد، باید بازه زمانی بین ١٥ 
ت��ا ٣۰ دقیقه ای را مدنظر قرار دهد. اگ��ر ویدئوهای زنده بیش از اندازه 
کوتاه یا طوالنی باشد، تاثیرگذاری موردنظر بر روی مخاطب هدف پدید 

نخواهد آمد. 
دش��واری های تهیه ویدئوی آنالین بر هیچ برندی پوش��یده نیس��ت. 
بس��یاری از بازاریاب ها ب��ه طور مداوم با تولید محت��وای بازاریابی زنده 
مش��کل دارند. همین امر اس��تفاده مجدد از محت��وای ویدئویی زنده را 
جذاب می س��ازد. شاید در نگاه نخست این امر بیشتر شبیه یک شوخی 
باشد، اما امروزه برخی از برندها از همین گزینه برای کاهش هزینه های 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف اس��تفاده می کنند. 
در ادام��ه برخی از مهمترین نکات در زمینه بازیابی هدف محتوای زنده 
در ش��بکه های اجتماعی و اس��تفاده مجدد از آنها را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
1. انتظار محتوای زنده در پلتفرم های مختلف

اگر ش��ما یک مراس��م زنده در بخش الیو فیس بوک برگزار کرده اید، 
ذخیره س��ازی ویدئو موردنظر برای استفاده دوباره ایده مناسبی خواهد 
بود. متاسفانه بسیاری از برندها اقدامی برای تهیه یک نسخه پشتیبانی 
از فایل ه��ای بازاریابی ش��ان نمی کنند. این امر در زمان ه��ای موردنیاز 
موجب دردسر برندها خواهد شد. بارگذاری محتوای زنده در یک شبکه 
اجتماعی بر روی دیگر پلتفرم های آنالین ایده بدی نیس��ت. بسیاری از 
برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف نیاز به تولید محتوای 
متنوع دارند. این امر در طوالنی مدت هزینه های بازاریابی را به ش��دت 
افزای��ش می دهد. وقت��ی یک برند در اینس��تاگرام اقدام ب��ه بارگذاری 
محتوای بازاریابی می کند، بدون شک کاربران فیس بوک یا توییتر امکان 
مشاهده آن را نخواهند داشت بنابراین بازنشر محتوای موردنظر در سایر 

پلتفرم ها ایده جذابی خواهد بود. 
برخی از برندها برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری محتوای بازاریابی شان 
ب��ر روی مخاطب هدف معیار مناس��بی در دس��ترس ندارند. اگر ش��ما 
محتوای زنده برندتان را در دیگر شبکه های اجتماعی بارگذاری کردید، 
میزان دانلود یا مش��اهده محتوای موردنظر معیار مناسبی برای ارزیابی 

میزان تاثیرگذاری آن خواهد بود. 
مزی��ت اصلی بازنش��ر محتوای بازاریاب��ی زنده در دیگ��ر پلتفرم های 
اجتماع��ی عدم نیاز به صرف هزینه یا حتی اختصاص زمان برای بهبود 
کیفی��ت محتوای قبلی اس��ت. ویدئوهای زنده هرگز م��ورد ویرایش در 
لحظ��ه ق��رار نمی گیرد بنابراین در زمینه بازنش��ر آنها نی��ز باید حال و 
هوای زنده رعایت شود. همین امر موجب محبوبیت بسیار بیشتر بازنشر 

محتوای زنده می شود. 
2. تهیه کلیپ های کوتاه برای بارگذاری در اینستاگرام

اس��تفاده از ابزاره��ای ویرای��ش ویدئو برای تهی��ه کلیپ های کوتاه و 
تاثیرگ��ذار از الیو طوالنی برند ایده جذابی اس��ت. ای��ن امر به ویژه در 
اینس��تاگرام کاربرد بس��یار زیادی خواهد داشت. امروزه برخی از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به محتوای ویدئویی کوتاه 
دارند. اس��تفاده از بخش های جذاب الیو برند بهترین گزینه برای جلب 

نظر کاربران به منظور مشاهده کامل ویدئوی موردنظر است. 
اینس��تاگرام یکی از ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار در سراس��ر دنیا 
محسوب می شود. همین امر فعالیت بازاریابی در آن را بدل به گزینه ای 
جذاب کرده است. اگر شما عالقه مند به بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
هس��تید، باید اینس��تاگرام را نیز مدنظر قرار دهید. بارگذاری ویدئوهای 
١۰ تا ١٥ ثانیه ای در اینس��تاگرام تاثیر مناس��بی بر روی کاربران دارد. 
این ام��ر موجب بهبود توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و کاهش هزینه های بازاریابی خواهد شد. 
اینس��تاگرام همیش��ه یک پلتفرم عکس محور بوده اس��ت. این نکته 
مدنظر بس��یاری از بازاریاب ها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. نکته مهم در این میان ضرورت توجه به کپش��ن برای محتوای 
ویدئوی��ی اس��ت. امروزه کمتر کارب��ری اقدام به بازاریاب��ی و جلب نظر 
مخاطب هدف با استفاده از کپشن های جذاب می کند. همین امر امکان 
استفاده از مهارت کپشن نویسی به عنوان مزیت رقابتی کسب و کارها را 
فراهم کرده است. اگر شما توانایی قابل مالحظه ای برای نگارش کپشن 
دارید، باید از این مهارت برای بهبود درک محتوای ویدئویی تان از سوی 
مخاطب هدف اس��تفاده نمایید. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی و 

تاثیرگذاری شما برای مخاطب هدف تغییر محسوسی نخواهد کرد. 
بارگ��ذاری محت��وای بازاریابی ویدئویی در قال��ب کوتاه فقط در قالب 
پس��ت صورت نمی گیرد. امروزه بخش اس��توری اینس��تاگرام نیز دارای 
محبوبیت بسیار زیادی است. همین امر برندها را نسبت به بازاریابی در 
این محیط عالقه مندتر می سازد. بخش استوری محبوبیت بسیار باالیی 
در می��ان کاربران دارد. اگر ش��ما ویدئوهای ١٥ ثانی��ه ای برای ترغیب 
مخاطب هدف به مش��اهده الیو یا حتی بازاریابی معمولی دارید، بخش 
اس��توری امکان تعامل نزدیک با مخاطب ه��دف را فراهم خواهد کرد. 
براس��اس گزارش موسس��ه Statista، کاربران در بخش اس��توری ۷۲ 
درصد بیش��تر تمایل به ارائه بازخورد به برنده��ا دارند بنابراین این امر 
باید در راس��تای بهبود وضعیت تعامل ب��ا مخاطب هدف مدنظر برندها 

قرار گیرد. 
3. تهیه اسکرین شات برای طراحی تیزر تبلیغاتی

تبلیغ��ات در مورد تجرب��ه برند پیرامون برگ��زاری ویدئو الیو اهمیت 
باالیی دارد. اگر مراس��م یا ویدئو شما موفقیت آمیز به پایان رسید، باید 
همیش��ه از محت��وای ویدئویی برای جلب نظر مخاطب هدف اس��تفاده 
نمایید. در غیر این صورت به سرعت از یاد کاربران شبکه های اجتماعی 
خواهید رفت. تهیه اسکرین ش��ات از الیو برن��د یکی از ایده های جذاب 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. این امر تهیه 
تیزر تبلیغاتی را به ش��دت ساده می سازد. شاید شما هم در زمینه تهیه 
تیزر تبلیغاتی مش��کالت زی��ادی را تجربه کرده باش��ید. دلیل این امر 
ناتوان��ی برندها برای طراحی تیزرهای گرافیکی و جذاب اس��ت. توصیه 
اساسی این بخش اس��تفاده از اسکرین شات های ساده برای تبدیل شان 

به تیزرهای جذاب اس��ت. این امر تمایل کاربران به منظور تعامل هرچه 
بهتر با برند شما را افزایش خواهد داد. 

اس��تفاده از اسکرین شات ویدئوهای الیو قبلی در یک شبکه اجتماعی 
به منظور تبلیغ همان مراس��م در پلتفرمی دیگ��ر نظر کاربران را جلب 
خواهد کرد. این امر در صورت بازدید باالی کاربران از الیو اصلی ش��ما 
جذاب ت��ر نیز خواهد ش��د. امروزه بس��یاری از برندها ب��رای جلب نظر 
مخاطب هدف با مش��کالت عمده مواجه هس��تند. دلیل این امر تالش 
برای طراحی برنامه الیو مجزا برای هر ش��بکه اجتماعی اس��ت. نتیجه 
نهای��ی این ام��ر ایجاد وقفه های طوالنی می��ان برنامه های زنده برند در 
شبکه های اجتماعی مختلف خواهد بود. اگر شما عالقه مند به بازاریابی 
و جلب نظر مخاطب هدف هس��تید، باید برنامه بازاریابی متفاوتی را در 
دستور کار قرار دهید. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری مناسب بر 
روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهید داد. یکی از کارویژه های جذاب 
در این میان بازنش��ر ویدئوهای الیو در قالبی مش��ابه برای پلتفرم های 
مختلف است. اگر شما امکانات الزم برای پخش ویدئوی الیو به صورت 
همزمان در پلتفرم های مختلف را داش��ته باشید، فعالیت شما به مراتب 
تاثیرگذارت��ر خواهد ش��د. نکته مهم در این می��ان توانایی برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس تولید محتوای باکیفیت و 
دس��ترس پذیر ساختنش اس��ت بنابراین پخش همزمان محتوای الیو یا 

بازنشر آن باید براساس سطح توانایی برند مدنظر قرار گیرد. 

4. بازنشر ویدئوی زنده در وبالگ برند
امروزه اغلب برندها دارای وبالگ رسمی هستند. این امر کمک شایانی 
به کس��ب و کارها برای جلب نظر مشتریان عالقه مند به حوزه کسب و 
کارش��ان می کند. برخی از محتوای ویدئوی��ی طوالنی امکان بارگذاری 
مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی را ندارد بنابراین ایجاد وبالگ رسمی 
برای دسترسی ساده کاربران فضای اینترنت ضروری خواهد بود. امروزه 
بس��یاری از برندها برای بازنشر محتوای زنده ش��ان در وبالگ از پلتفرم 
یوتی��وب اس��تفاده می کنند. مزیت این امر ام��کان پخش آنالین محتوا 
بدون نیاز به دانلود کاملش است. اشتباه برخی از برندها بارگذاری فایل 
دانلود ویدئو زنده اس��ت. این امر نیازمند صبر کاربران به منظور دانلود 
کام��ل ویدئو خواهد بود. اگر بازاریاب ها از یوتیوب برای بارگذاری ویدئو 
و س��پس بازنشرش در وبالگ اس��تفاده کنند، امکان مشاهده در لحظه 
ویدئو فراهم خواهد ش��د. این امر انگیزه کاربران برای مشاهده محتوای 

موردنظر را دوچندان خواهد کرد. 
یک��ی از ایده ه��ای جذاب ب��رای تعامل با کاربران در وبالگ رس��می 
برند تالش برای گردآوری اطالعات موردنیاز برای بازاریابی بهتر اس��ت. 
این امر ش��امل نظرخواهی از کاربران در م��ورد کیفیت ویدئوی زنده و 
پیشنهادات آنهاست. شاید در نگاه نخست این امر تعامل اندکی از سوی 
کاربران ایجاد کند، اما در صورت ارائه محتوای ویدئویی جذاب ش��انس 
باالیی برای تعامل با مخاطب هدف ایجاد خواهد ش��د بنابراین همیشه 
متن نظرخواهی را در انتهای تماشای ویدئو از سوی کاربران قرار دهید. 
در غیر این صورت شاید انگیزه آنها برای مشارکت با شما کاهش یابد. 

5. تهیه نقل قول ها از ویدئو الیو
اس��تفاده از دانش و اطالعات کارشناس ها و کارآفرینان دنیای کسب 
و کار در برنامه های الیو امری طبیعی محس��وب می ش��ود. بدون تردید 
چهره های برجس��ته دنیای کسب و کار همیشه نکات جالبی برای بیان 
دارند. اگر برنامه زنده برند شما شامل بخشی برای سخنرانی و مصاحبه 
با کارآفرینان است، باید نقل قول های مهم آنها را بدل به متن نوشته های 
بصری کرد. این امر امکان بازنش��ر محتوای موردنظر در دیگر برندها را 
فراهم م��ی آورد. نتیجه نهایی این امر ام��کان تاثیرگذاری بهتر بر روی 

مخاطب هدف خواهد بود. 
یکی از ایده های جذاب برند نایک بیان جمالت تاثیرگذار ورزشکاران 
در اکانت های رس��می اش است. این امر اغلب در خالل تهیه ویدئوهای 
بازاریاب��ی و مصاحبه با ورزش��کاران بزرگ صورت می گی��رد بنابراین تا 
مدت ه��ا پس از برنامه بازاریابی برند نایک امکان بازنش��ر نقل قول های 

مربوط به قهرمانان ورزشی را خواهد داشت. 
بدون تردید بازاریابی و بازنش��ر محتوای الیو در شبکه های اجتماعی 
کار س��اده ای نیست. درس��ت به همین خاطر بازاریاب ها باید مثال های 
متعددی در این حوزه مش��اهده نمایند. بررس��ی نحوه فعالیت و تعامل 
برنده��ای بزرگ با مخاطب هدف همیش��ه بهترین راه��کار برای یافتن 
ایده های جذاب محس��وب می شود. متاسفانه بس��یاری از برندها نسبت 
به اهمیت این حوزه آگاهی ندارند بنابراین به س��ادگی شانس شان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ایده های تازه را از دست می دهند. 

6. انتشار توییتر در مورد برنامه الیو
امروزه توییتر بزرگ ترین شبکه اجتماعی متن محور در دنیا محسوب 

می شود. بسیاری از بازاریاب ها در طول سال های اخیر از مرگ محتوای 
متنی و کاهش ش��دید تاثیرگذاری اش ب��ر روی مخاطب هدف صحبت 
کرده ان��د. نکت��ه مهم در ای��ن میان ادام��ه روند تاثیرگ��ذاری محتوای 
بازاریابی متنی بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر با نگاهی به حجم 
باالی س��رمایه گذاری برندها بر روی بازاریاب��ی توییتری قابل مالحظه 

خواهد بود. 
برن��د Sprout از توییتر به عنوان یکی از پلتفرم های بازاریابی جذاب 
همیش��ه استفاده مناسبی دارد. ما در این برند به طور منظم برنامه های 
زنده جذابی را ترتیب می دهیم. نکته جالب در این میان پوش��ش زنده 
برنام��ه از طریق توییت های کوتاه اس��ت. این امر کارب��ران توییتر را در 
جریان مباحث اصلی و خالصه گفت وگوهای طوالنی قرار می دهد. بدون 
تردید بس��یاری از بازاریاب ها امکان الگوب��رداری از برند ما را دارند. کار 
اصلی در این میان بس��یار ساده اس��ت. فقط باید به دقت به برنامه الیو 
برند توجه داش��ت. سپس بخش های مهم را در قالب متنی کوتاه توییت 

کرد. این امر تاثیر به شدت مثبتی بر روی کاربران توییتر دارد. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه انتشار توییتر از برنامه الیو برندشان 
اس��تفاده از تعداد لغات باالست. هرچه متن توییتر کوتاه تر باشد، توجه 
بیش��تری از سوی مخاطب هدف جلب خواهد شد. بسیاری از برندها به 
دلی��ل عدم توجه به این نکته مهم در عمل متن مصاحبه یا گفت وگوی 
زنده را منتشر می کنند. این امر همیشه موجب دردسرهایی برای برندها 

شده است. 
7. تبدیل برنامه زنده با پادکست

انتش��ار پادکس��ت از س��وی برندها در طول دهه اخیر بدل به ترندی 
جذاب ش��ده اس��ت. مزیت اصلی پادکس��ت امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در هر زمان و مکانی اس��ت. مش��اهده محتوای ویدئویی 
همیش��ه دش��واری های خاص خود را دارد، اما پادکس��ت صوتی بدون 
دردس��ر و حتی در اتوبوس و مت��رو امکان جلب توجه مخاطب هدف را 
دارد. افزایش تمایل کاربران برای گوش دادن به پادکس��ت های مختلف 
در ط��ول روز انگیزه برندها را دوچندان کرده اس��ت بنابراین اگر ش��ما 
عالقه من��د به بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف هس��تید، باید به این 

حوزه توجه ویژه ای داشته باشید. 
وقتی برندها پادکس��ت ویژه ای برای برندش��ان تهی��ه می کنند، باید 
به وجه برندس��ازی این امر نیز توجه داش��ته باش��ند. امروزه بازاریابی و 
برندسازی پیوند نزدیکی با هم دارند بنابراین فعالیت در زمینه بازاریابی 
نیازمند برندس��ازی مناس��ب نیز هس��ت. کمتر کاربری در ش��بکه های 
اجتماعی به کمپین های بازاریابی یک برند بی نام و نش��ان توجه نش��ان 
خواه��د داد. همین امر فرآیند برندس��ازی را بدل به مکم��ل بازاریابی 

کرده است. 
امروزه ایده های بسیار متنوعی برای مدیریت برنامه های زنده در قالب 
پادکس��ت وجود دارد. برندها امکان ارائه پرس��ش و پاسخ های جذاب با 
استفاده از پرسش های کاربران را دارند. این امر وضعیت بازاریابی برندها 
را به ش��دت جذاب خواهد س��اخت. همچنین در ص��ورت تمایل برای 
بازاریابی قس��مت های بعدی پادکست امکان انتش��ار ویدئویی کوتاه از 

چکیده برنامه الیو تازه برند نیز وجود خواهد داشت. 
8. به اشتراک گذاری برنامه زنده در ایمیل

اغلب برندها دارای خبرنامه های رسمی هستند. این امر مزیت مهمی 
در زمین��ه بازاریاب��ی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می ش��ود. اگر دامنه مخاطب هدف ش��ما در خبرنامه برند زیاد اس��ت، 
بازنشر محتوای الیو برند از طریق ایمیل ایده جذابی خواهد بود بنابراین 
برندها ش��انس بس��یار باالیی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
و جل��ب نظر مخاطب هدف خواهند داش��ت. یک��ی از مزیت های اصلی 
تعام��ل با مخاطب هدف در خبرنامه برند امکان دریافت بازخورد صریح 
و دوستانه از آنهاس��ت. امروزه به طور معمول کاربران عالقه مند به یک 
برند اقدام به عضویت در خبرنامه اش می کنند بنابراین شما نیازی برای 

نگرانی پیرامون دریافت بازخورد از سوی آنها نخواهید داشت. 
9. تبدیل کلیپ ها به گیف

همیش��ه بخش هایی از برنامه زنده در شبکه های اجتماعی خنده دار و 
جذاب تر از س��ایر بخش ها می  شود. تبدیل بخش های موردنظر به گیف 
امکان بازاریابی بیش��تر و جلب نظر مخاطب ه��دف را به همراه خواهد 
داش��ت. نکته مهم در این میان آش��نایی با فضای گیف هاست. این نوع 
محتوای ویدئویی امکان پخش صوت را ندارد بنابراین در صورت تمایل 
باید گفت وگوی میان ش��خصیت ها در ویدئو را ب��ه صورت متنی اضافه 

کرد. 
ام��روزه تمای��ل کاربران برای مش��اهده محتوای ویدئویی به ش��دت 
افزایش یافته است بنابراین بازاریاب  ها باید تمام تالش  شان برای انتشار 
ای��ن نوع محتوا را به خرج دهند. تبدیل بخش هایی از محتوای ویدئویی 
برند به گیف همیشه تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف 
دارد. دلی��ل این امر ماهیت انحصاری گیف مورد بحث برای برند اس��ت 
بنابرای��ن بازاریاب ها تا جای ممکن بای��د در تالش برای ایجاد محتوای 

شخصی سازی شده برای برندشان باشند. 
10. بارگذاری مجموعه ای از بهترین کلیپ ها

س��خنرانی افراد مش��هور در برنامه الیو برندها همیشه توجه بیشتری 
را جل��ب می کند. بس��یاری از برندها در بازه های زمان��ی طوالنی اقدام 
ب��ه گردآوری مجموعه ای از جذاب ترین کلیپ های مربوط به برنامه های 
زنده ش��ان می کنند. نتیج��ه این امر ارائه کلیپ های��ی جذاب به صورت 
مجموعه ای جذاب برای مخاطب هدف خواهد بود. شاید در نگاه نخست 
مش��اهده دو بار محتوای تکراری برای کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
آزاردهن��ده باش��د. نکته مهم در این میان فراموش��ی محتوای بازاریابی 
برندها از س��وی کاربران اس��ت بنابراین بازاریاب ها پس از گذشت مدت 
زمان اندک باید نس��بت به استفاده دوباره از محتوای قدیمی برند اقدام 
نماین��د. این امر عالوه بر کاهش هزینه ه��ای بازاریابی امکان جلب نظر 
مخاط��ب هدف از طریق انتش��ار محتوای ویدئویی کوت��اه را نیز در پی 

خواهد داشت. 
امروزه انتش��ار محتوای بازاریابی هزینه های قابل توجهی برای برندها 
دارد بنابراین اس��تفاده حداکث��ری از هر نوع محت��وای بازاریابی امری 
ضروری خواهد بود. بس��یاری از برندها در این مسیر امکان تاثیرگذاری 
مناسب بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنند. استفاده از تکنیک های 
مورد بحث در این مقاله ش��انس کسب و کارها برای تاثیرگذاری هرچه 

بهتر بر روی مخاطب هدف را افزایش خواهد داد. 
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 )Product Marketing( بازاریابی محصول
چیست؟

آیا می دانید چه کسی یا چه عواملی فروش محصول شما را تأمین می کند؟
پروداکت مارکتینگ یا همان بازاریابی محصول را ممکن اس��ت زیاد ش��نیده باشید 
اما تعریف درس��ت و کاربردی آن چیس��ت؟ تعریف های مختلفی از بازاریابی محصول 
)Product Marketing( وجود دارد که بسیاری از آنها درست است! اما کدام تعریف 
به شما کمک بیشتری می کند؟ شاید بیشتر سردرگرم شده باشید اما با ادامه این مقاله 
از بخ��ش بازاریاب��ی مق��االت Modir TV تمام نکاتی از بازاریاب��ی محصول یا همان 
Product Marketing  را ک��ه باید بدانید می آموزیم. بازاریابی محصول یا پروداکت 
مارکتینگ: Product Marketing که با عناوینی مانند بازاریابی محصول، بازاریابی 
کاال یا پروداکت مارکتینگ شناخته می شود به تمام اقدام ها و تالش هایی گفته می شود 
که ش��ما در جهت شناسایی، شناساندن و س��پس فروش محصول خود به مشتریان و 
مخاطب��ان خود انجام می دهی��د. هرگونه همکاری با تیم محص��ول و تیم برنامه ریزی 
و تبلیغ��ات تا مش��ارکت جدی در روند عرضه محصول را می ت��وان در زمره برنامه های 

بازاریابان محصول قرار داد.
از این تعریف کلی می توان عملکردهای زیادی را برداشت کرد که در این مقاله سعی 
می کنیم آنها را تفکیک کنیم و تعریف درستی از هر کدام از کارهایی که برای بازاریابی 

محصول خود باید انجام دهید ارائه دهیم.
به زبان ساده تر بازاریابی محصول عبارت است از:

عوامل درگیر با بازاریابی محصول
• بررسی مراحل تولید تا رسیدن محصول به فروشگاه.

• تثبیت موقعیت محصول شما در فروش و جامعه مخاطب.
• پیامی که محصول ش��ما می رس��اند: برای توضیح بیش��تر باید گفت که بازاریابی 
محصول پیام ها و جمالتی که در ذهن مخاطب شما با دیدن محصول تان ثبت می شود 

را بررسی و بهینه می کند.
• میزان و نوع تقاضا و استفاده که محصول شما برآورده خواهد کرد.

• تمام اقدامات تئوری و عملی که باید در نظر بگیرید تا محصول ش��ما در فروش��گاه 
خاک نخورد.

• اطمینان از اینکه مخاطبان اصلی شما با محصول تان آشنا شده اند.
• شناخت تمام پتانسیل هایی که برای بهتر شدن محصول خود و عرضه آن دارید.

• وجود محتوا و پس زمینه مناس��ب برای محصول تان: به عب��ارت دیگر باید از خود 
بپرسید محصول شما چه داستانی دارد!

پروداکت مارکتینگ چگونه آغاز می شود؟
واقعیت این است که بازاریابی محصول با مشتری شما آغاز می شود! این جمله کلیدی 
به این معناست که یک محصول خوب اگر نتواند توجه مخاطبانی که به آن نیاز دارند را 

جلب کند محصول خوبی نیست.
بگذارید برای تان مثالی بزنیم: تصور کنید که شما تمام توان خود را برای ساخت یک 
چکش باکیفیت به کار می بندید اما این چکش در جعبه ای مستطیلی عرضه می شود که 
نه تنها خریدار نمی تواند شکل چکش و اندازه آن را ببیند بلکه از دیدن جنس آن هم 

محروم است چه برسد به لمس کردن آن!
یا در مثالی دیگر تمام تبلیغات یک شکالت به خوشمزه بودن آن محدود شود و آن 
شکالت در بسته بندی سفیدرنگی در پایین ترین طبقه یک فروشگاه نگهداری و عرضه 
شود. در این صورت فقط خود شما می دانید که یک شکالت خوشمزه تولید کرده اید و 

این تا همیشه برای یک خریدار شکالت پنهان می ماند.
اما اشتباه نکنید! همه اصول بازاریابی محصول فقط به بسته بندی محدود نمی شود.

منظور از این مثال ها این بود که شما به دقت باید بشناسید که چه کسانی به سمت 
محصول شما می روند.

و اینکه چگونه آنهایی که نمی دانند چه چیزی انتخاب کنند محصول شما را انتخاب 
می کنن��د و در نهایت چ��ه کارهایی باید بکنید که مخاطبانی ک��ه حتی نیاز فوری به 

محصول شما ندارند این نیاز را پیدا کنند و شما را انتخاب کنند.
مراحل عملیاتی بازاریابی محصول: وقتی که مقدماتی که در باال ذکر کردیم را انجام 
دادید نوبت به پنج قدم اساسی می رسد که قبل از شروع پروداکت مارکتینگ، در حین 

انجامش و به طور کلی در تمام مدت عرضه محصول خود باید انجام دهید:
١. تحقیق و ارزیابی محصول: یک محصول خوب تنها طی یک بار فروش موفق خود 
را تثبی��ت نمی کند. هفته ها و ماه ها قبل از به بازار رفتن محصول باید زمان بگذارید تا 

با مسئوالن توسعه محصول تان بازخوردهای محصول و خدمات تان را بررسی کنید.
اس��تفاده از یک محیط و جامعه آزمایشی می تواند مفید باشد و کوچک ترین ایرادها 

که به گوش تان می خورد، می تواند بزرگ ترین پیشرفت ها را برای تان به ارمغان بیاورد.
١. داستان محصول: منظور از داستان محصول همه چیزهایی است که به طور روزانه 
خودتان با آنها مواجه هس��تید. س��وال هایی از قبیل: چرا این محصول خوب است؟ چه 
نیازی را به طور خاص برطرف می کند؟ چه برتری ای نسبت به رقبای خود در بازار دارد؟

و در نهایت چرا باید برای این محصول یا خدمات هزینه کرد؟
١. برنام��ه راه اندازی: هیچ تی��م پروداکت مارکتینگی بدون برنام��ه راه اندازی موفق 
نمی ش��ود. چگونه محصول به سرانجام می رسد؟ چه کس��انی در هر مرحله از تولید تا 

رساندن محصول مسئول هستند؟
۲. جوامع تحت مشارکت: بازاریابی محصول نیاز به شنیده شدن دارد! هر محصولی 
نیاز دارد که دیده و شنیده شود. برای همین هم برای تیم بازاریابی مهم است که روی 

بازخوردهای بازار سرمایه گذاری کند.
دسترسی به شرکا، تأثیرگذاران و مشتریان برای تفسیر کردن و بهبود بخشیدن جزو 

مراحلی است که تیم پروداکت مارکتینگ به صورت مداوم انجام می دهند.
١. فروش صحیح: زمانی که محصول آماده می شود تیم فروش آماده است تا استراتژی 

فروش خود را برای این فرصت تجاری جدید پیاده سازی کند.
در اینج��ا وظیف��ه تیم بازاریابی محصول این اس��ت در تمام مدت پروس��ه فروش با 
کارکنان فروش مالقات کند و اطمینان پیدا کند که پیام رسانی و تبلیغ در نظر گرفته 

شده برای این محصول تا اولین تماس برای فروش سازگار می ماند.
پس از فروش چه اتفاقی می افتد؟

واقعی��ت این اس��ت ک��ه بازاریابی محصول به ش��ما یاد می دهد که پ��س از فروش 
محصول تان همه چیزتمام نمی شود!

در این بخش چند مهارت که برای بازاریابی محصول نیاز دارید را می آوریم:
حل کردن مشکالت مشتری: تنها پاسخگویی و تالش شما برای حل کردن مشکل 
یک مش��تری کافی است تا آن شخص تا ابد مشتری شما بماند! یک بازاریاب محصول 

موفق باید توانایی درک احساس مشتری نسبت به محصولش را داشته باشد.
همچنین باید بتوانید نیاز مش��تری خود را به بهترین شکل در ویژگی های محصول 

خود نشان دهید یا تولید کنید.
مهارت اولویت بندی: مانند تم��ام بازاریاب ها، یک پروداکت مارکتر موفق باید بتواند 
میان چندین پروژه ابتکار عمل به خرج بدهد و براساس نیاز شرکت خود اقدامات مهم 

را اولویت بندی کند.
همچنین باید بدانید که انرژی شما در چه بخشی باید صرف شود و چه بخشی را به 

تیم دیگری باید واگذار کنید.
توانایی همکاری با دیگر تیم ها: یک بازاریاب محصول باید دیگر تیم های درگیر تولید 

و عرضه یک محصول را به خوبی بشناسد و با آنها تعامل داشته باشد.
در پایان باید بگوییم که حوزه وسیعی از اقدامات تحت نظر بازاریابی محصول است و 
موفقیت تمام مراحل به انجام صحیح نکات و بازبینی بازاریابان محصول یا کاال بستگی 

دارد.
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بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازنشر برنامه های الیو
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چگونه برای بازنشستگی آماده شویم؟ 

اگرچه ممکن است تصور کنید که تا رسیدن به زمان بازنشستگی 
زم��ان بس��یار زیادی باق��ی مانده و تح��ت این ش��رایط فکر کردن 
ضرورت��ی ندارد، با این حال واقعیت این اس��ت که زمان با س��رعت 
فوق العاده ای در حل سپری شدن بوده و اگر امروز برای این شرایط 
برنامه ریزی نداشته باشید، با مش��کالتی جدی مواجه خواهید شد. 
در این راس��تا آمارها حاکی از آن است که بیش از نیمی از افراد در 
دوران بازنشس��تگی با مش��کالت مالی مواجه ب��وده و این امر باعث 
می ش��ود تا در این زمان نی��ز مجبور به انج��ام فعالیت کاری دیگر 
باشند. این امر در حالی است که فسلفه بازنشستگی، رها شدن افراد 
از مش��غله های کاری و رسیدگی به اقداماتی است که تا به آن زمان 
به علت دالیلی نظیر محدودیت های ش��غلی و نبودن امکانات مالی، 
امکان پذیر نبوده است. درواقع حالت ایده آل برای هر فرد این است 
که رفاه خوبی در آن زمان داش��ته باش��د. اگرچه ممکن است تصور 
کنید که حقوق دوران بازنشستگی نمی تواند چنین شرایطی را مهیا 
سازد، با این حال در این مقاله قصد معرفی چند ترفند را داریم که 

شما را به این شرایط نزدیک تر خواهد نمود. 
1-ایجاد تنوع در منابع درآمدی 

هی��چ دلیلی وجود ندارد ک��ه تنها منبع درآمدی ش��ما در زمان 
بازنشس��تگی، حقوقی باش��د که از طرف ش��غل اصلی شما تعیین 
ش��ده است. در این راس��تا ش��ما می توانید از همین امروز اقدامات 
پاره وقتی را انجام دهید و با این اقدام برای دوران بازنشستگی خود 
سرمایه گذاری نمایید. در این راستا می توانید پس از طی کردن این 
دوره آموزش��ی، وارد بازار بورس ش��وید. همچنین این امکان وجود 
دارد که با شرکت های بیمه دیگری صحبت کرده و برای آینده خود، 
منابع درآمد دیگری را داشته باشید. همچنین بسیاری از شرکت ها 
حتی برای کارمن��دان پاره وقت خود نیز بیمه هایی را تعیین خواهد 
کرد که این امر به معنای دریافت حقوق بازنشس��تگی از دو یا چند 
ش��رکت خواهد بود. تحت این ش��رایط عمال مشکل مالی در سنین 
باال، بی معنا خواهد ش��د. اگرچه این امر ممکن اس��ت فشاری را بر 
روی ش��ما به همراه داشته باش��د، با این حال این نکته را فراموش 
نکنید که  تحمل فشار در سنین جوانی، به مراتب ساده تر از درگیر 

شدن با مشغله ای جدید در سنین باال خواهد بود. 
2-عادت های خود را تغییر دهید 

هزینه های غیرضروری، باید از زندگی ش��ما حذف ش��ود. این امر 
باعث خواهد ش��د که حتی در زمان بازنشس��تگی نیز درآمد ش��ما 
بتوان��د هزینه ها را پوش��ش دهد. در این راس��تا مصرف روزانه قهوه 
هم��راه با ناهار، یکی از مواردی اس��ت که برای س��المتی افراد نیز 
یک تهدید جدی محسوب می شود. با حذف این هزینه های هرچند 
کوچ��ک، در پایان ماه با افزایش پول نقد در دس��ترس خود مواجه 
خواهید ش��د. آنه��ا را می توانید برای پس انداز و یا س��رمایه گذاری 
اس��تفاده نمایید. این امر درست توصیه ای اس��ت که وارن بافت به 
تمام��ی اف��راد دارد. درواقع با انتخاب یک س��بک زندگی س��اده و 

کم هزینه، هیچ گاه با مشکل مالی مواجه نخواهید شد.
3-همواره پس انداز داشته باشید 

تفاوت��ی ندارد که در حال حاضر از چه س��طح درآمدی برخوردار 
باش��ید. بدون شک اگر پس انداز کردن به عادت رفتاری شما تبدیل 
ش��ود، در سنین باال نیز با مشکل های مالی مواجه نخواهید شد. در 
کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که شما باید تالش کنید که برای خود خانه ای را بخرید. بدون 
شک پرداخت اجاره با حقوق بازنشستگی، بسیار سخت خواهد بود. 
در کنار این موضوع شما سرمایه ای را خواهید داشت که تا آن زمان، 
به صورت مداوم به ارزش آن افزوده شده و این امر باعث می شود تا 
ش��ما برای هر اقدامی، یک پشتوانه داشته باشید. برای مثال ممکن 
اس��ت تمایل داش��ته باش��ید که باقی عمر خود را به سفر بپردازید، 
تحت این ش��رایط می توانید خانه را به فروش و یا اجاره گذاش��ته و 
درآمد بیشتری را داشته باشید. به همین خاطر حتی متحمل شدن 
اقساط سنگین برای خرید خانه، یک اقدام هوشمندانه خواهد بود. 
lifehack.org :منبع
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به قلم: اسپنسر مکام  کارشناس حوزه اقتصاد 
مترجم: امیر آل علی

ب��ه قل��م: توربان امرلینگ )موس��س و عض��و تیم مدیریت موسس��ه 
 Single ( و دونکان رودز )مدیرعامل موسسهAffective Advisory
Family Office(/ ترجمه: علی آل علی: وقتی کارآفرینان با مش��کالت 
پیچیده در حوزه کس��ب و کار مواجه می شوند، اغلب گروه های خاصی 
برای تصمیم گیری و تعیین استراتژی پیش روی تشکیل می شود. چنین 
گروه هایی ش��امل اعضای اصلی تیم مدیریتی و برخی از کارشناس های 
حرفه ای اس��ت. تصمیم گیری گروهی در عرصه کس��ب و کار همیش��ه 
نتیجه بخش��ی بهتری دارد. بدون تردید تصمیم گیری گروهی همیش��ه 
همراه با چالش های فراوانی اس��ت. تفاوت در میان نظرات اعضای گروه 
و نیاز به تالش برای ایجاد نزدیکی در میان نظرات مختلف بر هیچ کس 
پوشیده نیست. با تمام این دش��واری ها همچنان تصمیم گیری گروهی 
در عرصه کس��ب و کار بهترین گزینه پیش روی کارآفرینان خواهد بود. 
در ادامه برخی از توصیه و نکات اساسی برای تصمیم گیری گروهی بهتر 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تصمیم گیری در گروه های کوچک

گروه های بزرگ در زمینه تصمیم گیری شرایط دشواری برای کسب و 
کارها ایجاد می کنند. مدیریت اعضای گروه همیش��ه امر دشواری است. 
به عنوان مثال، مطالعه موسس��ه PsycNet بیانگر اهمیت اندازه گروه 
برای اخذ تصمیم های درس��ت اس��ت. هرچه تعداد افراد حاضر در گروه 
بیشتر باش��د، فرآیند طرح مسئله و بحث پیرامون موضوع بسیار دشوار 
خواهد بود. توجه به تعداد افراد حاضر در گروه باید براساس اندازه کسب 
و کار باش��د. کس��ب و کارهای کوچک باید از مدیران ارشدش��ان برای 
عضوی��ت در گروه تصمیم گیری دعوت کنند. این امر به موازات افزایش 
دامنه فعالیت شرکت مدیران بیشتری را شامل می شود. مهمترین نکته 
در این میان رعایت کوچکی گروه برای تصمیم گیری درست و به موقع 

است.
فراهم سازی محیطی امن برای گفت وگو

اگر شما عالقه مند به اظهارنظر دیگران هستید، باید محیطی مناسب 
برای گفت وگو و بحث را فراهم کنید. بس��یاری از کارآفرینان در انتهای 
روز کاری اقدام به تش��کیل جلس��ه برای تصمیم گیری در مورد مسائل 
کس��ب و کار می کنن��د. این امر انگیزه اعضای ش��رکت ب��رای بحث و 
اظهارنظر را به شدت کاهش می دهد. بهترین ایده در این میان انتخاب 

ابت��دای روز یا حتی اختصاص یک روز کام��ل برای بحث و گفت وگو از 
سوی اعضای مختلف گروه است. این امر نتیجه بخشی به مراتب بهتری 
در زمینه تصمیم گیری به همراه دارد. ش��اید در نگاه نخس��ت بسیاری 
از برنده��ا چنین الگویی را پیاده کنند، ام��ا نکته مهم عدم توجه کامل 
ب��ه اهمیت جلس��ات گروه اس��ت. برخی از مدیران ب��ه تنهایی اقدام به 
تصمیم گیری می کنند. این امر تش��کیل جلسه در گروه ها بدل به امری 

تشریفاتی می کند. 
توجه به نظرات دیگران اهمیت باالیی دارد. اگر کسب و کارها به این 
نکته مهم توجه نداشته باشند، وضعیت کسب و کارشان به خطر خواهد 
افتاد. ایراد اصلی برخی از کس��ب و کارها عدم فراهم سازی شرایط الزم 
برای گفت وگو در میان تیم مدیریتی یا دیگر اعضای شرکت است. وقتی 
فرهنگ پذیرش ایده های مختلف در کس��ب و کار ایجاد نش��ده باش��د، 
انتظار از مدیران یا کارمندان برای بیان دیدگاه های شان به صورت واضح 

و صریح غیرواقعی خواهد بود. 
اعتماد بیش از اندازه به کارشناس ها

مش��اوره با کارش��ناس های حرفه ای همیش��ه تاثیر مثبت��ی بر روی 
وضعیت کس��ب و کارها دارد. دلیل این امر امکان بهره گیری از تجربه و 
مهارت چنین افرادی برای بهبود وضعیت برند است. مواجهه با مشکالت 
کاری شاید برای یک کسب و کار تازگی داشته باشد، اما کارشناس های 
حرفه ای مدت ها با چنین مش��کالتی دست و پنچه نرم کرده اند بنابراین 
ش��ناخت بهتری از بحران ها دارن��د. همچنین توانایی کارش��ناس های 

حرفه ای برای کمک به وضعیت برندها نیز قابل مالحظه است. 
اگرچه کارش��ناس ها کمک مناس��بی به کس��ب و کارها می کنند، اما 
نباید بیش از اندازه به نظرات آنها وابس��ته بود. ش��رایط هر کسب و کار 
به ش��یوه ای منحصر به فرد است بنابراین اعتماد به نظرات فردی خارج 
از کس��ب و کار برای اخذ تصمیم های اساسی و مهم ایده چندان جالبی 
نخواه��د بود. امروزه برخی از کارآفرینان چش��م بس��ته تمام حرف های 

کارشناس های کسب و کار را تایید می کنند. 
به اشتراک گذاری ایده های مناسب

بحث از ایده های مناس��ب برای تصمیم گیری در گروه اهمیت باالیی 
دارد. ب��دون تردی��د ام��کان حضور تمام اعضای ش��رکت در جلس��ات 
تصمیم گیری نیست بنابراین کارآفرینان باید بازه زمانی مشخصی برای 

دریافت نظرات تمام اعضای شرکت تعیین کنند. پس از دریافت نظرات 
بهترین نمونه ها در جلس��ه تصمیم گیری گروه مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. این امر کمک ش��ایانی به مدیران ارش��د برای دریافت ایده های 
جذاب می کند.  گاهی اوقات کس��ب و کارها برای تصمیم گیری گروهی 
با فقدان ایده مناسب رو به رو هستند. این امر وضعیت آنها را برای ماه ها 
در وضعی��ت انتظار قرار می دهد. اگ��ر کارآفرینان امکان یافتن ایده های 
جذاب در کمترین زمان ممکن را نداش��ته باش��ند، پس از مدت زمانی 

اندک با خطر فراوانی مواجه خواهند شد. 
توجه به نظرات مخالف

تصمیم گیری در گروه شرایط قابل متنوعی دارد. برخی از کارآفرینان 
تمای��ل باالیی برای جل��ب تایید تمام اعضای ش��رکت دارند. این امر با 
توج��ه به ماهیت کس��ب و کار و امکان بروز مخالفت اغلب با شکس��ت 
همراه می ش��ود. کارآفرینان باید فرصت کاف��ی برای اعتراض به اعضای 
ش��رکت را بدهند. این امر موجب یافتن نقاط ضعف استراتژی و برنامه 
پیش��نهادی برای تصمیم گیری خواهد شد. نتیجه نهایی این امر امکان 

آگاهی کامل از نقاط قوت و ضعف برنامه در دست برند خواهد بود. 
ایراد بسیاری از کسب و کارها نادیده انگاری نظرات منفی است. گاهی 
اوقات نیز ش��رایط الزم برای بیان دیدگاه ه��ای متفاوت از بین می رود. 
نتیجه نهایی این امر اخذ تصمیم های اش��تباه و ناتوانی کس��ب و کارها 

برای رهایی از آنها خواهد بود. 
انتخاب اعضای ناهمگن برای گروه

وقتی اعضای گروه ش��رکت ش��امل افراد همگن باشد، هیچ پیشرفتی 
در بحث برای تصمیم گیری ش��کل نخواهد گرفت. این امر در بلندمدت 
تاثی��ر ویرانگری بر روی وضعی��ت برندها دارد. توصیه اساس��ی در این 
بخش توج��ه به انتخاب اعضایی با نظ��رات و دیدگاه های متفاوت برای 
بررس��ی جنبه های مختلف موضوعات است. این امر اغلب اوقات موجب 

ارائه نظرات جذاب برای تصمیم گیری خواهد شد. 
امروزه تصمیم گیری گروهی در عرصه کس��ب و کار رواج زیادی دارد. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان عدم رعایت الزامات این حوزه از س��وی اغلب 
کارآفرینان است. رعایت نکات مورد بحث در این مقاله کمک شایانی به 

کسب و کارها برای تصمیم گیری گروهی بهتر خواهد کرد. 
hbr.org :منبع

نویسنده: سکینه حجازی فر/ کارشناس ارشد کارآفرینی: یکی از موارد 
مهمی که مشخص می کند چه کتاب هایی مناسب شماست نوع اهدافی 
اس��ت که در زندگی شخصی خود دنبال می کنید. مسلما سیر مطالعاتی 
کس��ی ک��ه می خواهد کارآفرینی کند با کس��ی ک��ه می خواهد مدرس 

دانشگاه باشد با توجه به مهارت هایی که نیاز دارند، متفاوت است.
اما برخی موضوعات هم هس��تند که برای موفقیت در همه مشاغل و 
رش��ته ها الزم و کاربردی هس��تند از جمله موضوعاتی که تحت عنوان 
»مهارت ه��ای نرم« نام گذاری می ش��وند. ش��اید بدون مطالع��ه درباره 
موضوعات زیر بتوانید در ش��غل و تحصیل خود به موفقیت هایی دست 
یابید، اما با مطالعه آنها حتما می توانید خود را به مهارت های بیش��تری 
مجهز کنید و آگاهانه مس��یر رسیدن به موفقیت را برای خود کوتاه تر و 

آسان تر کنید. این موارد عبارتند از:  
• زبان بدن

• هوش هیجانی
• کار تیمی

• مذاکره و فن بیان  
برای موفقیت در شغل و تحصیل، چگونه در حوزه مشخصی 

مطالعه کنید؟
١.در ه��ر موضوع��ی که ب��رای مطالع��ه انتخاب می کنید یک س��یر 

مطالعاتی برای خود تنظیم کنید. دانش��مندان بنام و اساتید دانشگاهی 
فعال در آن رش��ته را سرچ کنید، چراکه ممکن است در موضوعاتی که 
گفتیم، ده ها و حتی صدها کتاب و مقاله موجود باش��د، اما بدون ش��ک 
اعتبار علم��ی آنها متفاوتند. عنوان کتاب های مورد نظرتان را در گوگل 

جست وجو کرده و نظر خواننده های کتاب را ببینید.
۲.جدیدتری��ن مقاالت رش��ته موردنظر را س��رچ ک��رده و ابتدا بخش 
چکی��ده و نتیجه گیری را مطالعه کنید. مطالع��ه چکیده و نتیجه گیری 

مشخص می کند مقاله حاوی اطالعات موردنیاز شما هست یا خیر.
٣. مصاحبه و س��خنرانی های اساتید رشته و ش��غل موردنظر خود را 
دانل��ود کنید و گوش دهید و واژگان تخصصی ک��ه برای تان نامفهوم و 
ناآشناس��ت را یادداشت کنید. این واژگان بخشی از سیر مطالعاتی شما 

هستند که باید پیرامون آنها مطالعه کنید.
٤.بهتری��ن زمان مطالعه که تمرکز کافی دارید را پیدا کنید. برای این 
کار در س��اعات مختلف روز کتاب مورد عالقه خود را بخوانید تا ببینید 
کدام زمان ذهن ش��ما کارایی بیش��تری برای مطالعه دارد ممکن است 
تمایل داش��ته باش��ید بعد از ساعت کاری زمانی را به این کار اختصاص 

دهید یا شاید قبل از رفتن به سر کار.
٥. بهترین نوع کتاب که با ش��رایط و ذائقه مطالعاتی ش��ما سازگاری 
دارد را پی��دا کنید. پیش از این برای مطالعه تنها کتاب و مقاله فیزیکی 

موج��ود بود، ام��ا در حال حاضر اس��تارت آپ های مختلف��ی کتاب های 
صوتی را با قیمت مناسب و کیفیت خوب ارائه می دهند. اپلیکیشن این 
کتاب ه��ای صوتی را هم روی لپ تاپ و کامپیوتر می توانید نصب کنید، 

هم روی تلفن همراه. از جمله اپلیکیشن کتابراه، فیدیبو و ... .
سایت ها و پیج های بسیاری هستند که پادکست های رشته های مختلف را 
می توانید از آنها تهیه کنید. بعضی افراد ممکن است برای گوش دادن به کتاب 
صوتی تمرکز کافی نداش��ته باشند و مطالعه از روی کتاب فیزیکی را ترجیح 

دهند تا هر زمان که نیاز بود یک جمله را  مجدد بخوانند و خط بکشند.    
۶. برای هر موضوع مطالعاتی دفتر یادداش��ت داشته باشید و نکات و 

جمالت مهم را یادداشت کنید تا بعدها بتوانید به آنها مراجعه کنید.
۷. و اما بخش حیاتی اجرایی ش��دن و ادامه دار ش��دن تصمیم ش��ما 
مبنی بر »تبدیل عادت مطالعه به یکی از ابزارهای موفقیت« این اس��ت 
ک��ه زمانی از روز را برای مطالعه در نظر بگیرید و به آن متعهد باش��ید 
اس��تمرار در مطالعه شرط بهره مند شدن از فواید آن است. حتما جمله 
تکراری »کارآفرینان و افراد موفق هم مثل افراد عادی تنها ۲٤ س��اعت 
زمان دارند« را شنیده اید اما این یک واقعیت است. عقیده من این است 
که برای کارهای ارزش��مندی مثل مطالع��ه باید وقت ایجاد کنیم بدین 

صورت که زمانی از روز را برای این کار خالی کنیم.
modirinfo :منبع

برای موفقیت چی بخوانیم و چگونه بخوانیم؟

تصمیم گیری گروهی بهتر با 6 راهکار ساده

یکشنبه
6 مهر 1399
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان از پرداخت 190 میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به بخش 
تولیــد در آذربایجان شــرقی خبر داد. به گــزارش خبرنگار ما در 
آذربایجان شرقی، حسین فتحی گفت: 595 میلیارد تومان تقاضا به 
بانک ها ارسال شده است که از این میزان 190 میلیارد تومان برای 
10 هزار و 97 کارگاه پرداخت شده است. وی اعتبار اولیه ابالغی به 
ایــن منظور را 2 هزار و 356 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این 
رقم به یک هزار و 146 میلیارد تومان کاهش یافت. فتحی ادامه داد: 
16 درصد اعتبار ابالغی پرداخت شده که معادل 33 درصد پرونده 
های ارجاعی به بانک ها است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی اظهار کرد: در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا با هدف حمایت و پشــتیبانی از کسب و کارهای به 
شدت آسیب دیده از کرونا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان 
ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا به آدرس 
اینترنتی https://kara.mcls.gov.ir را فراهم کرده و همچنان 
ثبت نام در این سامانه برای متقاضیان دارای شرایط در استان ادامه 

دارد. حسین فتحی گفت: آذربایجان شرقی با حدود چهار هزار واحد 
تولیدی از جمله استان های آسیب دیده از کرونا است که دولت به 
رغم دشواری های مالی تاکنون 190 میلیارد تومان تسهیالت برای 
بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از کرونا در آن پرداخت کرده است.  
پس از شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، دولت تصمیم گرفت 
برای حمایت از مشــاغل آسیب دیده و تثبیت اشتغال، تسهیالتی 

را به بنگاه ها پرداخت کند. با دســتور رییس جمهوری در ماه های 
اخیر دستگاه های مختلف همچون موسسات اعتباری مالی و وزارت 
تعاون بسیج شدند تا پرداخت تسهیالت به کسب و کارها تسریع 
شود. بر اســاس اعالم وزارت تعاون حدود 6 میلیون شغل آسیب 
دیده از کرونا در کشــور وجود دارد که یا به دســتور دولت برای 
مالحظات بهداشتی تعطیل شده اند یا فعالیت آنها در کرونا متوقف 
شــد؛ این 6 میلیون نفر در دو گروه دسته بندی شدند. گروه اول 
شامل سه میلیون و 200 هزار نفر بودند که بیمه تامین اجتماعی 
و کد کارگاهی داشــتند و گروه دوم شامل 2 میلیون و 800 هزار 
نفر می شوند که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند. بر اساس 
اعالم روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
آذربایجان شرقی، دولت برای کمک به خروج واحدهای تولیدی و 
اصناف آذربایجان شرقی از تاثیرات منفی کرونا، وارد گود شده و به 
رغم تنگدستی های مالی ناشی از تحریم، اعتباری معادل یکهزار 
و 146 میلیارد تومان را برای برون رفت اقتصاد استان از وضعیت 

کرونایی اختصاص داده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با اشاره به فرارسیدن 
فصل پاییز و احتمال بارش های فصلی، از مدیران مناطق شهری 
خواســت که نقاط حادثه خیــز از نظر آبگرفتگی و ســیالب را 
شناســایی و برای رفع خطر اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری قم، دکترسید مرتضی ســقائیان نژاد با اشاره به شروع 
فصــل پاییز و احتمال بارندگی های فصلی، اظهار داشــت: تدابیر 
الزم برای رفع آبگرفتگی و حل مشــکل نقاطی که ممکن اســت 
در این زمینه حادثه ساز باشند، از االن برنامه ریزی شود. شهردار 
قم با اشاره به اینکه خدمت در کشور اسالمی ظرافت های خاصی 
دارد، افزود: در شــهر مقدس قم این ظرافت ها چند برابر می شود 
و هــر لحظه باید خودمان را رصد کنیم تا کارها بر مدار اعتقادات 

ما پیش برود. سقائیان نژاد با اشاره به اینکه یکی از ابعاد برجسته 
دفاع مقدس مدیریت جهادی بود، اضافه کرد: در مدیریت امروزی 

هر یک از اجزا باید در جای خود قرار بگیرند تا سیستم بتواند به 
درستی کار خود را انجام دهد اما در جنگ نوع تازه ای از مدیریت 
ابداع شــد که به آن مدیریت جهادی می گوییم. وی گفت: امروز 
وظیفه ما این اســت که تالش کنیم روحیه جهادی در تک تک 
ارکان شهرداری حفظ شــده و همه بر همان مدار حرکت کنیم. 
شهردار قم با تاکید بر اینکه دفاع مقدس لیله القدر انقالب اسالمی 
است، اظهار داشــت: ابعاد سیاســی، اقتصادی و اجتماعی دفاع 
مقدس همواره راهگشای انقالب اسالمی و این کشور خواهد بود. 
ســقائیان نژاد ادامه داد: برکات دفاع مقدس مانند کوثری همیشه 
جاری است و در مدیریت شهری باید ابعاد مختلف این دستاوردها 

به کار گرفته شود. 

اراک - خبرنــگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی 
پاالیشــگاه امام خمینی)ره(شازند ، طی مراسمی نمایشگاه بزرگ ” 
مقاومت مقدس ” به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی شرکت 
و با حضور مهندس رمضان پور مدیر عامل محترم شــرکت ، حجه 
االسالم و المسلمین مهدی نژاد امام جمعه محترم شهرستان شازند 
، حجه االسالم و المسلمین نیکزاد امام جمعه محترم شهر مهاجران 
، سرهنگ اکبری فرمانده سپاه ناحیه شازند ، سرهنگ ربیعی رئیس 
سازمان بســیج کارگران و کارخانجات اســتان مرکزی ، سرهنگ 
مختاری معاون هماهنگ کننده تیپ 71 روح ا…  استان مرکزی و 

جمعی از مسئوالن سپاه ، تنی چند از مدیران و رؤسای پاالیشگاه و 
شهرستان و همچنین جمعی از کارکنان بسیجی پاالیشگاه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محل شرکت ، افتتاح شد. در این نمایشگاه 
معنوی که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای انقالب و هشت سال جنگ تحمیلی برگزار شده 
است ، عالقه مندان می توانند از طریق بازدید از غرفه های متنوع و 
زیبای این مجموعه ، از نزدیک با حال و هوای روزهای آتش و خون 
و حماسه آشنا شوند .  گفتنی است این نمایشگاه از اول مهر ماه تا 

پایان هفته دفاع مقدس پذیرای همکاران عالقه مند بود .

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: با حکمی از ســوی 
شــهردار بندرعباس، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
این شــهرداری منصوب و در آئینی با حضور شــهردار و جمعی از 
مدیران و معاونین معارفه شــد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در آئین معارفه 
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، اظهار کرد: جابجایی 
اتفاق جدیدی در مجموعه های اداری نیست. وی افزود: گاهی اوقات 
قرار گرفتن مدیران در بخش هایی که تخصص و تجربه کافی آن را 
داشته باشند، منشأ اتفاقات خوب و ماندگار هستند که جای قدردانی 
دارد. شــهردار بندرعباس با اشــاره به اینکه ارایه خدمات مضاعف 
به شهروندان طی ســالهای اخیر، در سطح شهر قابل لمس است، 

ادامــه داد: کار در حوزه ارتباطات و خصوصا فضای مجازی یکی از 
برنامه های جدی شهرداری بندرعباس است. امینی زاده در ادامه نیز 
ضمن قدردانی از مدیر پیشین ارتباطات و امور بین الملل و همچنین 
کارکنان این مجموعــه، گفت: برنامه های جاری و سیاســت های 
شهرداری در حوزه ارتباطات اهمیت زیادی داشته و با جدیت دنبال 
می شود. اضافه می شود، در ادامه این مراسم حمیدرضا حیدری پوری 
به عنوان سرپرســت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس معارفه شــد. مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری 
بندرعباس، مدیر نظارت بر خدمات شهری، معاون خدمات شهری 
شهرداری منطقه یک جزو مسئولیت های پیشین سرپرست جدید 

این مدیریت است.

اصفهان – قاسم اسد: سرپرست اداره ایمنی و 
حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان  از خط کشی 3000 کیلومتر از محورهای 
مواصالتی استان اصفهان در نیمه ابتدایی سال جاری 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان، نوید کازرونی 
اظهار کرد: از ابتدای ســال جــاری تاکنون عملیات 

حدود 3 هزار کیلومتر از راه های شــریانی و راه های 
فرعی و روستایی استان اصفهان انجام شده است. وی 
با اشاره به عملیات خط کشی راه های جدید روستایی 
و راه هایی که جدیدا به بهره برداری رسیده اند، گفت: 
این پروژه ها در سراســر استان اصفهان و بر اساس 
اولویت انجام شد. سرپرست اداره ایمنی و حریم اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان 

خاطرنشان کرد: برای اجرای این حجم از خط کشی 
30 میلیارد ریال از ردیف اعتبارات ملی و اســتانی 
هزینه شده است. کازرونی خاطرنشان کرد: افزایش 
قابل توجه هزینه ها، مانع قابل توجهی برای اجرای 
عملیات های ایمنی در سراسر استان اصفهان شده 
اســت اما با وجود محدودیت ها تــالش  برای ارتقا 

ایمنی تردد کاربران جاده ای در استان ادامه دارد. 

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز بر اساس 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب و تکلیف ستاد اقامه نماز از اولویتهای 
مهم درســطح این شرکت اســت. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیرشــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در نشست اقامه نماز که با حضور 
ائمه جماعات برگزار شــد ، بیان کــرد : بزرگترین توفیق در ادارات 
برگزاری نماز اول وقت می باشد که به لطف الهی با حضور پررنگ و 

مستمر ائمه جماعات منطقه ساری و پرسنل متدین در حال انجام 
و درافزایش معنویات وجلوگیری از منکرات کارکنان اثرگذار اســت 
. رجب پور تعظیم شــعائر را در راســتای دین برای جامعه مفید و 
ضروری دانست و ادامه داد : پیوند با نماز و فرایض الهی سبب مصون 
ماندن افراد از دام جنگ نرم دشــمن می شود. وی برگزاری مراسم 
تجلیل از خادمان نماز را حائز اهمیت دانست و افزود : کار تربیتی و 
فرهنگی تدریجی و بلند مدت بوده و می تواند زمینه تشویق هر چه 
بیشتر کارکنان و فعالین اقامه نماز به این فریضه مهم دینی را فراهم 

آورد. در پایان این مراســم از خادمین و فعالین اقامه نماز با اهدای 
هدایای فرهنگی قدردانی و تقدیر شد.

شرکت  مدیرعامل  قجاوند:  شبنم   - اهواز 
برق منطقه ای خوزســتان گفت: بــرای اولین 
بار در خوزســتان دو واحد نیروگاه 25 مگاواتی 
تولید پراکنده برق در اندیمشک به بهره برداری 
رسید و با شبکه برق شمال استان این شرکت، 
سنکرون شــده است. محمود دشت بزرگ بیان 
کرد: مجمــوع ظرفیت این دو نیــروگاه تولید 

پراکنده 50 مگاوات اســت و هــدف از احداث 
و بهره برداری از آنهــا افزایش ظرفیت تولید و 
پایداری شــبکه برق در شــمال خوزستان بوده 
اســت. وی افزود: شــرکت مدیریت پروژه های 
نیروگاهی ایران )مپنا( با سرمایه گذاری به ارزش 
9 هــزار میلیارد ریال، ایــن دو واحد نیروگاهی 
مقیاس کوچک لور و تنگوان ) اندیمشک 1 و 2( 

را ساخته و به شبکه برق این شرکت، سنکرون و 
متصل شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان اظهار داشت: با وجود محدودیت 
های ناشــی از بیماری کرونا این نیروگاه ها در 
مدت زمان کمتر از 8 ماه در شــهرک صنعتی 
اندیمشک احداث شــده اند. دشت بزرگ اضافه 
کرد: ایــن واحدها از نوع توربین های گازی می 

باشند که دارای قرارداد خرید تضمینی با شرکت 
برق منطقه ای خوزستان هستند..

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد؛

 ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به بخش تولید در آذربایجان شرقی پرداخت شد

دستور شهردار قم برای پیشگیری از آبگرفتگی معابر

آیین افتتاحیه نمایشگاه ››مقاومت مقدس‹‹درشرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند برگزار شد 

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس منصوب شد

سرپرست اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد

خط کشی 3000 کیلومتر از محورهای مواصالتی استان اصفهان در نیمه ابتدایی سال

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

در هفته دفاع مقدس از خادمان نماز تجلیل شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

دو واحد نیروگاهی تولید پراکنده برق در خوزستان به بهره برداری رسید

 کسب رتبه برتر نماز توسط شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
در بین دستگاههاي اجرایي استان در سال ۹۸

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق گلستان گفت : با عنایت  به انتخاب هیئت داوران شورای اقامه نماز 
استان گلستان ، شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان حائز رتبه برتر 
در توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز برای چهارمین سال متوالی  در بین 
دســتگاههای اجرایی استان در سال 98 و مفتخر به دریافت لوح  تقدیر 
گردیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
؛ علی اکبر نصیری گفت : این موفقیت حاصل همکاری کلیه  معاونین ، 
مشاورین ، اعضای شورای اقامه نماز، مدیران ،ائمه جماعات و همکاران و پیگیری های مستمر و ارسال  بموقع اطالعات و مستندات 
بر اساس شاخص های تعیین شده باشد .وی اضافه کرد : امید است در سال آتی نیز با برنامه ریزی و رعایت ساعات نماز و تکمیل 
مســتندات از سوی مدیریت های شهرستانی )در سامانه سجاده در موعد مقرر( شاهد برگزاری باشکوهتر فریضه نماز )با رعایت 

پروتکل های بهداشتی (  در سطح شرکت و تداوم موفقیت باشیم .

 قدردانی معاون هماهنگی توزیع توانیر 
از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  معاون هماهنگی توزیع توانیر با ارسال لوح تقدیری از تالشهای علی اکبر نصیری مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق گلستان و پرسنل این شرکت به سبب گذر موفق و بدون خاموشی از پیک برق در تابستان سال 99، 
قدردانی کرد.در بخشی از این لوح آمده است :تامین برق پایدار و اجرای برنامه های مدیریت مصرف و عبور موفق از دوران اوج مصرف 
و تابستان بدون خاموشی )099( را مرهون تالش جنابعالی و  همکاران محترم در تمامیبخشها می باشد.بدینوسیله از جنابعالی و 
همه همکاران بخصوص معاونین خدمات مشترکین و بهره برداری ، مدیر دفتر مدیریت مصرف و مدیران محترم امور برق آن شرکت 

که در این ایام در اجرای این برنامه همراه صنعت برق بودند ، کمال تشکر را دارم.

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

ایالم - هدی منصوری: رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه واحد عملیات 
تصفیه پساب صنعتی یکی از مهم ترین واحد های پاالیشگاه در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست محسوب می شود، گفت: 
پس از راه اندازی این واحد در سال 95 و رفع مشکالت آن، از ابتدای سال 1397 تاکنون، تمامی ایتم های زیست محیطی مورد 
نظر سازمان متبوع  که به صورت آنالین و توسط 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 شده است. 
وی به پســاب هاي ورودی به این تصفیه خانه اشــاره 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 انسانی می باشند.  وی به کارهای اصالحي بسیار خوبی در راستاي بهینه سازي و رفع مشکالت این واحد پس از راه اندازی 
اولیه انجام شــده اشــاره کرد و افزود: اصالح سیستم واحد DAF و API  ، اتصال خطوط فاضالب بهداشتی  کارخانه دانه بندی و 
 DO خرید و نصب سنسورهای آناالیزر سنجش ، PLC ساختمان پساب صنعتی به مخزن ذخیره فاضالب بهداشتی، ارتقا سیستم
وPH ، بهینه سازی مصرف مواد شیمیایی، تعمیرات اساسی بر روی بلوورهای هوادهی، ایمن سازی دسترسی 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 زیست محیطی، آب خروجی تصفیه شده به سمت رودخانه پایین دست ارسال و عالوه بر این  نزدیک به 900 

اصله درختی که در قسمت جنوبی تصفیه خانه کاشته شده است نیز توسط این آب تصفیه شده آبیاری شده است .

 با تالش کارکنان گاز استان گیالن، گاز بیش از 350 خانوار سیل زده 
در تالش وصل شد 

رشــت- زینب قلیپور: سیل در روستاهای روستاهای پی سرا جوکندان، کری جوکندان، سراگاه بخش مرکزی و همچنین 
روستاهای گیجاو و سیاه بیل اسالم سبب ایجاد آسیب  به تاسیسات گاز و قطعی گاز بیش از 260 مشترک گردید که این آمار با 
گسترش سیل به سایر مناطق شهرستان تالش به 428 مشترک افزایش یافت.حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با 
بیان این موضوع اظهار داشت: با توجه به اخطار سازمان هواشناسی و نیز تجربه چهار سیل بزرگ در گیالن در سال 97، تمهیدات 
الزم برای مواجهه با این بحران صورت پذیرفت و کلیه پرسنل این شرکت به حالت آماده باش درآمدند.وی در همین راستا بیان 
نمود: همکاران اداره گاز تالش از اولین ساعات حادثه با تشکیل تیم های امدادی در مناطق سیل زده حاضر شدند و  بجهت عبور 
سیالب از سطح جاده ها، با پیاده روی چند کیلومتری برای برطرف نمودن خسارات وارده به تاسیسات گاز در مناطق سیل زده 
اقدام نمودند.مهندس اکبر گفت: متاسفانه سیل صدمات زیادی را در منطقه تالش ایجاد کرده و به تاسیسات و لوله های گاز  هم در 
برخی از مناطق آسیب وارد کرده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: با برنامه ریزی و تمهیدات انجام شده 3 گروه 
عملیاتی به نقاط حادثه دیده اقدام شدند که تا عصر همان روز یکشنبه توانستند با تمهیدات بعمل آمده و انجام تعمیرات، جریان 
گاز بالغ بر 300 مشترک را دوباره برقرار نمایند.مهندس اکبر اظهار داشت: هم اکنون جریان گاز 43 خانوار قطع می باشد که مسیر 
دسترسی به آنها توسط سیل از بین رفته و برای وصلی مجدد گاز، نیاز به ایجاد دوباره راه و رفع پارگی شبکه ها می باشد.وی در 
پایان از ساکنین مناطق سیل زده تقاضا نمود تا در طول مدت قطع جریان گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی جداً خودداری نموده 

و در صورت بروز هر گونه اشکال با مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره 194 تماس حاصل فرمایند.

 هموار شدن مسیر توسعه متوازن با گسترش زیر ساختهای انرژی 
در استان اردبیل

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: سالیان سال است که شهروندان 
اردبیلی به واسطه عدم توسعه زیرساختها طعم تلخ محرومیت را چشیده 
اند و امروز استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن قرار گرفته است و نقش 
توســعه شبکه های گازرسانی و ایجاد زیرساختهای انتقال انرژی در این 
مهم یک واقعّیت انکار ناپذیر است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت ضرورت شناسایی 
و فراهم نمودن بسترهای توســعه اقتصاد روستاها را یکی از مّهم ترین 
دالیل عدم مهاجرت روستاییان برشمرد و گاز را بعنوان مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی و صنعتی برشمرد و افزود: محرومیت 
بیش از اندازه حاکم بر اســتان موجب خالی شــدن روستاها ، مهاجرت مردم منطقه به مناطق برخوردار کشور و افزایش میل به 
مهاجرت در بین افراد باقیمانده در این مناطق شــده اســت که در بســیاری از مناطق این مورد نگران کننده بوده و باعث بروز 
ناهنجاریهای اجتماعی می شود، عدم وجود زیرساختهای الزم برای اشتغال و محدودیت فرصت هاي شغلي در نقاط شهري مانند 
اردبیل و مغان یکي از مشکالت اصلي جامعه و از دغدغه هاي اصلي مسووالن است و تالش در جهت رفع این موانع رسالتی است 
که بیش از پیش خادمین مردم در شرکت گاز استان اردبیل در راستای رویکردهای دولتمردان در تحقق بخشیدن به رویای استان 
سبز و تحت پوشش قرار دادن تمامی مناطق استان از نعمت گاز طبیعی تالش کرده و خواهند نمود.  وی ایجاد زیرساختهای تامین 
انرژی در سطح استان را نسبت به سالهای قبل چشمگیر عنوان نمود و اظهار داشت: طی سالهای اخیر با تدبیر دولتمردان و تالش 
شبانه روزی کلیه مسئولین ، پیمانکاران و عوامل اجرایی توسعه شبکه های گازرسانی در سطح استان پیشرفت قابل قبولی داشته 
است به نحوی که در حال حاضر بیش از 95 درصد از خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و در آینده ای 
نه چندان دور و با بهره برداری از پروژه های در دست اجراء بیش از 98 درصد از خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

چهره استان طی سالهای اخیر به کارگاه گازرسانی تبدیل شده است
آمارها سخن از خدمات ارزشمند دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه توسعه گازرسانی به مناطق روستایی، صنایع و شهرک های 
صنعتی در استان اردبیل می دهند، اسماعیلی در رابطه با توسعه شبکه های گازرسانی و جذب مشترکین جدید در سطح استان 
اظهار داشت: استان اردبیل به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک نیازمند جهش در توسعه زیرساختهای انرژی بود، نیاز مبرمی 
که بواســطه سالیان ســال محرومیت این استان و عدم توجه به پتانسیل های اقتصادی ، اجتماعی، گردشگری و صنعتی از نگاه 
مسئوالن مغفول مانده  و مورد بی مهری واقع شده  بود اما با تدابیر دولتمردان چهره استان از در سالهای اخیر به گفته بسیاری از 
کارشناسان و برنامه ریزان، به کارگاه بزرگ توسعه شبکه های گازرسانی و فعالیت های زیر بنایی تبدیل شده است که در نتیجه این 

اقدام مهم در حال حاضر تمامی شهرها و تعداد 1346 روستای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
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مش��تری پایه و اساس هر کسب وکاری اس��ت، بنابراین شناخت انواع 
مشتری، ایجاد فرهنگ مشتری مداری در سازمان، آشنایی با روش های 
مؤث��ر برخ��ورد با مش��تری و … جزو عوام��ل تأثیرگ��ذار در موفقیت 
کسب وکارها هس��تند. مدیریت مؤثر مشتریان، از دغدغه های اصلی هر 
کسب وکاری به  ش��مار می رود، اما چگونه می توان مشتریان را مدیریت 
کرد؟ این پرسش��ی اس��ت که بسیاری از پژوهش��گران و مدیران در پی 
یافتن پاس��خ جام��ع و کاملی برای آن هس��تند و به ای��ن منظور انواع 
 crm را معرفی کرده اند. در این مطل��ب، ابتدا مفهوم crm مدل ه��ای
را بررس��ی می کنیم و س��پس انواع مدل های crm را به ش��ما معرفی 

خواهیم کرد.
Crm چیست و انواع مدل های crm با چه هدفی به  وجود آمده اند؟

معن��ای crm تاکنون بارها مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته اس��ت. 
برخی می گوین��د crm پل ارتباطی بین بازاریاب��ی و فناوری اطالعات 
)IT( اس��ت، بنابراین crm به فرآیند فروش و خدمات رسانی مبتنی بر 
فناوری اطالعات اطالق می ش��ود. برخ��ی دیگر بر این باورند که معنای 
crm چیزی بیش��تر و عمیق تر از روابط هدفمند نظیربه نظیر اس��ت. در 
واق��ع crm ابزاری اس��ت که مدیریت ارتباط با مش��تری را امکان پذیر 
می کن��د و در ای��ن راس��تا از فناوری اطالع��ات، داده های مش��تریان، 
فرآیندهای سازمانی و خود مشتریان استفاده می کند. براساس تعریفی 
ک��ه در ویکی پدی��ا آمده اس��ت، crm ی��ا مدیریت ارتباط با مش��تری 
)Customer Relationship Management(، رویکردی اس��ت 
که هدف آن مدیریت تعامل یک ش��رکت با مشتریان فعلی و مشتریان 
احتمالی )بالقوه( اس��ت. هدف انواع مدل های crm این است که روابط 
بین شرکت و مش��تریان را از طریق تجزیه وتحلیل اطالعات و داده های 

مربوط به سوابق مشتریان، بهبود ببخشد.
انواع مدل های crm کدامند؟

crm مدل های مختلفی دارد. در این مطلب، تنها به بررسی سه مدل 
زیر می پردازیم:

• مدل IDIC؛
•  مدل QCI؛

.CRM Value Chain مدل •
IDIC مدل

مدل IDIC، یکی از انواع مدل های crm اس��ت. براس��اس این مدل 
)که توس��ط Peppers and Rogers طراحی شد(، شرکت ها باید به  
منظور ایجاد، حفظ و نگهداری ارتباط طوالنی مدت با یکایک مشتریان، 

اقدامات زیر را انجام بدهند:
١. شناسایی مشتریان

یک شرکت قبل از هر چیز، باید تعیین کند چه کسی مشتری واقعی 
اس��ت و س��پس درباره  آن مشتری اطالعات بیش��تری جمع آوری کند. 
هرچه یک شرکت اطالعات بیشتری درباره  مشتریان خود داشته باشد، 
بهت��ر آنها را درک خواهد ک��رد و بنابراین در ارائه خدمات و محصوالت 

به آنها موفق تر خواهد بود.
۲. متمایزکردن مشتریان از یکدیگر

یک ش��رکت باید مشتریانش را براساس »ارزش « و »نیاز« از یکدیگر 

متمایز سازد.
• ارزش: کدام یک از مش��تریان برای کس��ب وکار شما ارزش بیشتری 
ایجاد می کنند؟ کدام یک از آنها در آینده ارزش آفرین خواهند بود؟ این 
دو دس��ته از مش��تریان را از یکدیگر تفکیک کنید. به مشتریانی که در 
حال حاضر برای شرکت ارزش بیشتری ایجاد می کنند، خدمات بهتری 

ارائه کنید.
• نیاز: مش��تریان تان را براس��اس نیازهای ش��ان از ه��م متمایز کنید. 
مش��تریان مختلف نیازهای متفاوتی دارند. برای اینکه بتوانید به ش��یوه  
مؤثرتری به مش��تریان تان خدمات بدهید، باید اطالعات بیشتری درباره  

نیازهای شان به  دست بیاورید.
٣. تعامل با مشتریان

تعامل ش��رکت با مشتریان اهمیت زیادی دارد. شرکت باید با بررسی 
تعام��الت خود با مش��تریان اطمینان حاصل کند که انتظ��ارات آنها و 
ارتباط ش��ان با برند را درک کرده اس��ت. تعامل مستقیم با مشتریان، به 
آنها اطمینان می دهد که برای ش��رکت مهم هس��تند و ارائه  خدمات به 
هر یک از آنها به  طور ش��خصی انجام می ش��ود. این کار سبب وفاداری 
مش��تریان می ش��ود و روابط بلندمدتی بین مش��تری و ش��رکت شکل 

می  دهد.
٤. سفارشی سازی

همان طور که مشتریان را براساس »ارزش « و »نیاز« متمایز می کنید، 
باید محصوالت و خدمات ش��رکت را نیز براس��اس ارزش مشتری و نیاز 

سفارشی کنید.
پیشنهادها و توصیه هایی را که به مشتریان ارائه می کنید، باید به  طور 
سفارش��ی تنظیم کنید. این کار را به  گونه ای انجام بدهید که مش��تری 
بداند این پیش��نهاد یا آن توصیه، مخصوص خود اوس��ت و فقط برای او 
آماده شده است. با این کار، مشتریان اطمینان می یابند که شما قادرید 
از عهده  نیازهای آنها برآیید. اگر در این مرحله با شکست مواجه شدید، 
احتم��اال در مرحله  دوم یا س��وم )متمایزکردن مش��تریان از یکدیگر و 
تعامل با مش��تریان( مرتکب اشتباهی شده اید، بنابراین به مراحل قبلی 
برگردید، دوباره آنها را بررس��ی کنید و پس از یافتن مشکل، آن مراحل 

را مجددا انجام بدهید.
QCI مدل

مدل QCI یکی دیگر از انواع مدل های crm و محصول یک شرکت 
مش��اوره ای با همین نام است. در این مدل، کلمه  »ارتباط« حذف شده 
اس��ت و فقط به  عنوان مدیریت مش��تری در نظر گرفته می شود. مدل 
QCI یک س��ری فعالیت پیش��نهاد می کند که شرکت ها باید به  منظور 
مشتری یابی و حفظ مش��تری انجام بدهند. این فعالیت ها با کارمندان، 

مردم، سازمان و فناوری در ارتباط هستند.
در این مدل، تأثیرات محیطی بر روابط مش��تری با ش��رکت بررس��ی 
می شود. هنگامی که مش��تری می خواهد با سازمان ارتباط برقرار کند، 
محی��ط خارجی به  طور مس��تقیم بر تجربه  او تأثی��ر می گذارد. محیط 

خارجی بر فرآیند برنامه ریزی سازمان نیز تأثیر دارد.
تجربه  مشتری سه فعالیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد که در هنگام 

انجام فعالیت ها باید در نظر گرفته شود:

١. پیش��نهاد ب��ه مش��تری)customer proposition(: هم��ان 
محصول یا خدماتی اس��ت که ش��رکت در ازای یک قیمت تعیین شده 

به مشتری ارائه می کند.
 customer management(مش��تری مدیری��ت  فعالی��ت   .۲
activity(: فرآیند جذب مش��تری اس��ت. در این فرآیند ابتدا ش��رکت 
با مش��تری هدف ارتباط برقرار می کند و فرآیند فروش آغاز می ش��ود. 
این روند با حفظ مش��تری و ترغیب او برای مراجعه  مجدد به ش��رکت 

ادامه می یابد.
٣. اندازه گیری)measurement(: اندازه گیری و بهینه سازی تجربه 

مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است.
CRM Value Chain مدل

آخرین مورد از انواع مدل های crm که در این مقاله مورد بررسی قرار 
می گیرد، مدل CRM Value Chain اس��ت. این مدل سازمان یافته 
است و کسب وکارها می توانند به هنگام توسعه و پیاده سازی راهبردهای 

crm خود، از آن استفاده کنند.
این مدل )که براس��اس اصول نظری و الزامات عملی کس��ب وکار بنا 
شده اس��ت( در انواع صنایع و ش��رکت های بزرگ از جمله شرکت های 
نرم افزاری، صنعت مخابرات، خدمات مالی، خرده فروشی، رسانه، تولید و 

حتی ساخت وساز قابل پیاده سازی است.
هدف نهایی این مدل این اس��ت که شرکت با مشتریانی که از لحاظ 
راهبردی مهم و برجسته هستند، روابط بلندمدت و متقابلی ایجاد کند. 
همه مش��تریان یک ش��رکت از لحاظ راهبردی مهم نیس��تند. جذب و 
خدمات رس��انی به بعضی از مش��تریان برای شرکت گران تمام می شود. 
این دسته از مشتریان به  ندرت و ناچیز خرید می کنند، هزینه  محصول 
یا خدمات را دیر پرداخت می کنند یا تقاضاها و خواسته های غیرمعقول 
دارند. این مش��تریان درنهایت شرکت یا برند را رها می کنند و به سوی 
رقبای آن کش��یده می شوند، بنابراین برای ش��رکت ارزش کمی ایجاد 

می کنند.
CRM Value Chain ٥ گام برای ایجاد روابط سودمند در مدل

١. تحلیل پورتفولیوی مشتری
واضح اس��ت که مشتریان یک ش��رکت از لحاظ ارزش آفرینی یکسان 
نیستند. ش��رکت با تحلیل پورتفولیوی مشتری )CPA( که اولین گام 
در مدل CRM Value Chain اس��ت، می تواند مش��تریانی را که از 
لحاظ راهبردی مهم هستند، بشناسد و تعیین کند کدام یک از آنها برای 

شرکت ارزش آفرین هستند.
پورتفولیوی مش��تری ترکیبی از گروه هایی اس��ت که پایگاه مشتری 
را در یک کس��ب وکار تش��کیل می دهند. به  عنوان مث��ال، پورتفولیوی 
مش��تری برای شرکت کوکاکوال شامل رس��توران ها، فروشگاه های مواد 
غذای��ی، پارک های تفریحی و میادین ورزش��ی اس��ت ک��ه محصوالت 

کوکاکوال در آنها به فروش می رسد.
این بدان معناس��ت که ش��رکت یا س��ازمان باید قبل از شروع کار با 

نرم افزارهای crm، ابتدا مشتریان خود را به  طور کامل بشناسد.
۲. شناخت خصوصیات دقیق مشتری

انتخاب مش��تریان برای خدمات رس��انی با ش��ناخت مشتریان تفاوت 

دارد. بس��یاری از شرکت ها اطالعات مش��تریان را جمع آوری می کنند. 
برخی از صنایع با اطالعاتی مانند داده های اسکن شده، داده های مربوط 
به کارت وفاداری، فایل های گله و شکایت مشتریان، تحقیقات بازاریابی 

و داده های جمعیتی-جغرافیایی اشباع می شوند.
اما پرسش این است که چگونه از این داده ها به  منظور خدمات رسانی 
بهت��ر به مش��تریان تان اس��تفاده خواهید ک��رد؟ برای برق��راری روابط 
بلندمدت با مش��تریان، به اطالعات بیشتری درباره  آنها نیاز دارید. آنچه 
بیش از هر چیز برای یک کسب وکار اهمیت دارد این است که دقیقا از 

چرایی و چگونگی رفتار مشتریان اطالع داشته باشد.
٣. توسعه  شبکه

موقعیت ش��بکه ای یک شرکت )به  عنوان مثال، ارتباط آن با بخش های 
دیگری که با ش��رکت همکاری می کنند( منبع مزیت رقابتی است. ایجاد 
ارزش برای یک مش��تری در هر مرحل��ه از فرآیند فروش از اهمیت زیادی 
برخوردار است، بنابراین شرکت باید برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان، 
یک شبکه کامل از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، کارکنان، سرمایه گذاران، 
فن��اوری، توزیع کنندگان و خرده فروش��ان ایجاد کن��د. مدیریت ارتباط با 
مش��تری به افراد و نهادهایی نیاز دارد که به سرمایه گذاری بلندمدت روی 

افراد، فرآیندها و فناوری برای پیاده سازی راهبردهای crm پایبند باشند.
٤. ارائه  ارزش

در این مرحله، همه  اعضای شبکه  ایجادشده در مرحله  قبل باید برای 
ایجاد ارزش و ارائه  خدمات به مشتریان هدف با یکدیگر همکاری کنند.

٥. مدیریت روابط
در این مرحله، همه چیز برای ایجاد روابط با مش��تریان فراهم اس��ت. 
اینکه چطور شرکت این روابط را مدیریت می کند کامال به خود شرکت 
بس��تگی دارد. اگر ش��رکت از عهده  مدیری��ت این رواب��ط برآید، همه  
بخش های ش��بکه، مش��تریان و خوِد ش��رکت به مدتی طوالنی در کنار 

یکدیگر به اهداف موردنظرشان دست خواهند یافت.
 CRM Value پنج حال��ت پش��تیبانی برای تحق��ق یافتن م��دل

Chain وجود دارد:
• فرهنگ و رهبری

• فرآیندهای تدارکاتی
• فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

• فرآیندهای مدیریت فناوری اطالعات/داده ها
• طراحی سازمان.

این پنج حالت اساس��ی هستند و حتی هنگام مدیریت crm نیز باید 
در نظر گرفته ش��وند. فرهنگ س��ازمانی تعیین می کند ک��ه آیا روابط 
بلندم��دت را مدیریت خواهید کرد یا خیر، زیرا گاهی فرهنگ س��ازمان 
اج��ازه  انجام چنی��ن فعالیت هایی را نمی دهد. فرآینده��ای تدارکاتی و 
نیروی انس��انی نش��ان می دهند که ش��ما چگونه ارتباط با مشتریان را 
مدیریت خواهید کرد. همچنین ب��دون مدیریت فناوری اطالعات اصال 
نمی توانید از crm استفاده کنید، زیرا تمام اطالعات و داده های مربوط 
به مش��تریان با استفاده از فناوری ذخیره می ش��وند. درنهایت، طراحی 

سازمان نیز به مدیریت ارتباط با مشتریان کمک می کند.
chetor :منبع
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ممکن اس��ت اخی��را اقدام به طراح��ی کمپین و راه ان��دازی تبلیغات 
کلیک��ی کرده باش��ید و به نتایج دلخواه دس��ت نیافته باش��ید. در این 
صورت نباید ناامید شوید و بهتر است با در نظر گرفتن تدابیری جدید، 
اقدام به راه اندازی مجدد کمپین کنید. پیش از آغازبه کار کمپین جدید 
بهتر اس��ت کمی تحقیق کنید و سعی بر بهینه سازی نرخ تبدیل داشته 
باش��ید. در این مقاله قصد داریم شما را با راهکارهایی آشنا کنیم که با 
اس��تفاده از آنها قادر خواهید بود از تبلیغات کلیکی و کمپین مرتبط به 

آن بهترین نتیجه را به دست بیاورید. با ما همراه باشید.
1. تبدیل ها را به  شکلی مؤثر پیگیری کنید

پیش از آنکه سعی بر بهبود نرخ تبدیل داشته باشید، باید از چگونگی 
طرز کار کمپین های تبلیغاتی خود کسب اطالع کنید. برای این منظور، 
نیاز به مشخص کردن نرخ تبدیل فعلی تان دارید و باید به شکلی کارآمد 
و مؤث��ر، اقدام به پیگی��ری تبدیل هایی کنید که در حال حاضر دریافت 
می کنی��د. این اطالعات باید تمامی کمپین های تبلیغات کلیکی را دربر 
بگی��رد. اگر از گ��وگل ادوردز اس��تفاده می کنید، از این بابت مش��کلی 
نداری��د، چراکه اطالع��ات مرتبط با کمپین های تبلیغ��ات کلیکی را در 
اختیارت��ان می گذارد. البته پلتفرم های تبلیغات آنالین نظیر یکتانت نیز 
گزارش های عملکرد کمپین تان را به طور کامل در اختیارتان می گذارند 

تا بتوانید نتایج را به  خوبی تحلیل و کمپین تان را بهینه کنید.
پیگی��ری تبدیل ها به ش��ما کمک می کن��د بهتری��ن و کارآمدترین 
کمپین های تبلیغات کلیکی را شناس��ایی کنید و آنها را با کمپین های 
دیگ��ری ک��ه کارایی الزم را ندارند، مقایس��ه کنید. البت��ه اگر تنها یک 
کمپین فعال دارید، باید از اطالعات موجود درباره کمپین های ماه قبل 
استفاده کنید و حاصل کار آنها را با کمپین فعلی مقایسه کنید. هنگام 
پیگیری تبدیل ها، ایمیل هایی را ک��ه دریافت می کنید فراموش نکنید. 
ممکن اس��ت گاهی اوقات کسانی که به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن 
به مش��تری و خرید کردن دارند، مس��تقیما با ش��ما تم��اس بگیرند یا 
در ش��بکه های اجتماعی برای ش��ما پیام بگذارن��د. از زمانی که کمپین 
تبلیغات کلیکی خود را به راه می اندازید، حتما پیگیر این گونه ارتباط ها 
باش��ید. گاهی اوقات هم ممکن است این افراد فرم هایی را که برای شان 
در نظ��ر گرفته اید، پر نکنند و به جای آن، از طریق برنامه های گفت وگو 
)یا َچت( با ش��ما ارتب��اط برقرار کنند. در این مواقع ممکن اس��ت فکر 
کنید کمپین ش��ما کارایی الزم را نداشته است؛ در حالی که این چنین 
نیست و این تصور نادرستی است. بنابراین، توصیه می شود با استفاده از 
اطالع��ات حاصل از تحلیلگر گوگل یا هر پلتفرم تحلیلگری که خودتان 

صالح می دانید، تبدیل های دریافتی تان را پیگیری کنید.
2. با A/B تست کارایی فعالیت ها را آزمایش کنید

ب��رای آنکه بتوانید نرخ تبدیل خود را باال ببرید، باید مرتبا المان های 
مختلف موجود در وب سایت تان را بررسی کنید، به خصوص آن دسته از 
المان هایی که مربوط به صفحه فرود می ش��وند )صفحه فرود یا لندینگ 
پیج، به انگلیس��ی Landing Page، به صفحه ای در وب س��ایت گفته 
می شود که بازدیدکننده برای نخستین بار وارد آن می شود )به اصطالح 
در آن ف��رود می آید( و از آنجا امکان دسترس��ی به دیگر قس��مت های 
وب س��ایت و تبدیل ش��دن به مشتری را خواهد داش��ت(. برای این کار 
از آزمایشی اس��تفاده می ش��ود که با اصطالح »آزمایش آ.ب« شناخته 
می ش��ود. در این آزمایش، دو نوع متفاوت از یک صفحه وب در معرض 
دی��د گروهی مش��ابه از افراد ق��رار می گیرد. پ��س از آن، میزان تبدیل 
به دس��ت آمده از ه��ر صفحه وب به  ط��ور جداگانه پیگیری می ش��ود و 
صفحه ای که نرخ تبدیل باالتری داش��ته باشد، در ادامه کار در کمپین 
استفاده می ش��ود. از جمله المان هایی که آزمایش می شود، می توان به 
رن��گ پس زمینه، عکس ها، نوع فونت، دکمه ه��ای فراخوان برای اقدام، 
نس��خه رونوش��ت و… اش��اره کرد. طراحی صفحه فرود بر نرخ تبدیل 
کمپین تأثیرگذار اس��ت. به همین خاطر بهتر اس��ت المان های مختلف 
صفحه فرود را آزمایش کنید و از میان آنها، المان هایی را که نرخ تبدیل 

خوبی دارند، انتخاب کنید.
فراموش نکنید که هر الم��ان را به  طور جداگانه آزمایش کنید؛ برای 
نمونه، اگر به این نتیجه رس��یدید که »عکِس آ«، در مقایسه با »عکِس 
ب«، از میزان کارایی بیش��تری برخوردار اس��ت، آنگاه در ادامه کمپین 
از هم��ان عکس اول اس��تفاده کنید. پس از آن می توانی��د برای نمونه 
تصویر پس زمینه یا نسخه رونوشت صفحه فرود را به عنوان المان بعدی 
آزمایش کنید و همین کار را برای س��ایر المان های باقی مانده هم انجام 

دهید.
نکته دیگر اینکه محدودیتی برای استفاده از این آزمایش وجود ندارد. 

در واقع اگر طی آزمایش مش��خص ش��د المانی، کارایی بیشتر و بهتری 
از المان دیگر دارد، لزوما به این معنا نیس��ت که برای همیش��ه بهترین 
انتخاب ممکن اس��ت. از سوی دیگر هم نباید وقت خود را به کلی صرف 
آزمای��ش دوباره و دوباره المانی به خصوص کنید )مگر آنکه قرار باش��د 
کمپین تان برای چند ماه ادامه داش��ته باشد و از حد معمول، طوالنی تر 

شود(.
3. نرخ کلیک )CTR( خود را بهبود دهید

یک��ی دیگر از روش هایی که با اس��تفاده از آن می توان نرخ تبدیل را 
بهب��ود داد، باال بردن تعداد کلیک هایی اس��ت که روی تبلیغات ش��ما 
می ش��ود. زمانی که تعداد این کلیک ها را تقسیم بر تعداد دفعاتی کنیم 
که وب سایت تان در موتور جست وجو نمایش داده می شود )در انگلیسی 
ب��رای این تعداد دفع��ات نمایش از اصطالح Impression اس��تفاده 
می ش��ود(، عدد حاصل شده همان نرخ کلیک یا CTR خواهد بود. برای 
نمونه اگر ١۰۰۰ نفر تبلیغ ش��ما را مش��اهده کنند و از این میان، ١۰ 
نفر روی آن کلیک کنند، نرخ کلیک ش��ما معادل با ١درصد خواهد بود 
)١٪=١۰۰×١۰۰۰÷١۰(. اگ��ر تعداد دفعاتی بر روی تبلیغ ش��ما کلیک 
می ش��ود، کم باشد، نرخ تبدیل هم به دنبال آن پایین خواهد بود. برای 

باال بردن نرخ تبدیل، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
مخاطبین مناسب را هدف قرار دهید

زمان��ی که کار راه اندازی کمپین را ش��روع می کنید، مطمئن ش��وید 
که مخاطبین مناس��ب را هدف قرار داده اید. اس��تفاده از آمار و ارقام و 
اطالعات مرتبط با جمعیت شناسی، موقعیت جغرافیایی، رفتار اینترنتی 
و… به ش��ما کمک می کند تا تبلیغات خ��ود را در معرض دید افرادی 
بگذارید که مشاهده تبلیغ تأثیر بیشتری روی شان می گذارد. در همین 
راس��تا می توانی��د از قابلیت های یکتان��ت در هدفمندس��ازی تبلیغات  
کلیکی تان استفاده کنید. شما می توانید مخاطبان را براساس جنسیت، 

دستگاه نمایش و اپراتور آنها مشخص کنید.
تبلیغات خود را در محل مناسب قرار دهید

انتخاب محل مناس��ب برای ق��رار دادن تبلیغات ه��م باعث افزایش 
تع��داد کلیک بر روی آنها می ش��ود. برای اینکه بتوانید محل مناس��ب 
ب��رای تبلیغات تان را پیدا کنید، باید کارای��ی آنها را در جاهای مختلف 
محک بزنید و از این میان، محل هایی را انتخاب کنید که در آنها تعداد 
دفعاتی که تبلیغات تان مش��اهده شده است، بیشتر باشد. بنابراین سعی 
کنی��د تبلیغات خود را در جاهایی قرار دهید که بیش��ترین آمار بازدید 

را خواهند داشت.
در همین راس��تا می توانی��د از یکتانت، بزرگ تری��ن پلتفرم تبلیغات 
آنالی��ن ایران کمک بگیری��د. در یکتانت می توانید محل و زمان نمایش 
تبلیغات تان را هم با توجه به پرسونای مخاطب هدف تان انتخاب کنید. 
بزرگ تری��ن مزیت این پلتف��رم، قابلیت هدفمن��دی موضوعی تبلیغات 

همسان است. شما به دو شکل می توانید از این قابلیت استفاده کنید:
١. تبلیغات ت��ان را در صفحاتی نمایش دهی��د که موضوعی مرتبط با 

کسب وکار شما دارند.
۲. تبلیغات تان را در صفحاتی نمایش دهید که می دانید بازار هدف تان 

مخاطب موضوعات آن صفحات هم هستند.
به عنوان مثال اگر ش��ما محصوالت مرتبط با نوزادان را می فروش��ید 
می توانید تبلیغات تان را در صفحاتی نمایش دهید که مرتبط با نوزادان 
هس��تند. همچنین می توانید ب��رای نمایش بیش��تر، تبلیغات تان را در 
صفحات��ی با موضوعات ب��ارداری هم نمایش دهی��د؛ چراکه بازار هدف 

شما هستند.
4. عنوان تبلیغ تان با محتوای صفحه فرود هماهنگ باشد

فرض کنید تبلیغی مش��اهده کردید و پ��س از کلیک کردن روی آن 
و رس��یدن به صفحه ف��رود، با محتوایی کامال متف��اوت از عنوان تبلیغ 
روبه رو ش��دید. در این صورت اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟ مطمئنا 
اگر صفح��ه فرود حاوی اطالعات موردنظر ش��ما نباش��د، بدون درنگ 
آن را ت��رک خواهید کرد. اگر عنوان تبلیغ ش��ما هم با محتوای صفحه 
فرود هماهنگی نداش��ته باش��د، دقیقا همین اتفاق می افتد. برای نمونه 
اگر عنوان تبلیغ درباره کس��ب وکار باش��د و در صفحه فرود، اطالعاتی 
درب��اره موقعیت های ش��غلی لحاظ کرده باش��ید، میان عن��وان تبلیغ 
و محت��وای صفحه ف��رود ناهماهنگی وج��ود دارد و بازدیدکنندگان، به 
محض واردش��دن به وب سایت ش��ما، آن را ترک خواهند کرد و باونس 
 ،Bounce Rate ریت ش��ما باال خواهد رفت )نرخ پرش به انگلیس��ی
به آن دس��ته از بازدیدکنندگانی اش��اره دارد که پس از ورود به صفحه 
اصلی وب س��ایت، بدون بازدید از دیگر قسمت ها آن را ترک می کنند(. 

به عالوه هر کلیکی که بر روی تبلیغات شما می شود، برای تان هزینه ای 
ب��ه دنبال دارد. با این اوصاف، بهتر اس��ت همه چی��ز را به  گونه ای مهیا 
کنی��د که بازدیدکننده پس از کلیک روی تبلیغ، اطالعاتی را مش��اهده 
کند که در هماهنگی با عنوان یا رونوش��ت تبلیغ است و به این صورت، 
امکان تبدیل او به مشتری و نهایی شدن فرآیند خرید از سوی او وجود 
داش��ته باشد. به این ترتیب مشاهده خواهید کرد که تعداد لیدهایی که 
امکان خریدش��ان بیشتر از دیگر لیدهاس��ت )لید یا سرنخ، به انگلیسی 
Lead، به آن دس��ته از بازدیدکنندگانی اشاره دارد که برای نخستین بار 
با محصول یا کس��ب وکار شما آشنا می ش��وند و امکان خریدشان وجود 
دارد(، افزای��ش پیدا خواهد کرد که ب��ه دنبال آن نرخ تبدیل هم بهبود 

پیدا خواهد کرد.
5. از علم روانشناسی در نگارش عناوین استفاده کنید

ه��دف ش��ما ب��رای اس��تفاده از تبلیغ��ات کلیک��ی جل��ب توج��ه 
جس��ت وجوکننده ها، قرار دادن اطالعات موردنیازشان در اختیار آنها و 
در نهایت، متقاعد کردن آنها به کلیک کردن روی تبلیغ تان است. روند 
محقق شدن این هدف با استفاده از عنوان یا رونوشتی برای تبلیغ شروع 
می ش��ود که از لحاظ روانش��ناختی بر انس��ان تأثیرگذار باشد. در واقع 
می توانید با اس��تفاده از دانش روانشناس��ی، تا حد زیادی از رقیب های 

خود پیشی بگیرید.
در ادامه مقاله، ش��ما را با راهکارهایی آشنا خواهیم کرد که مبتنی بر 
علم روانشناسی هستند و با اس��تفاده از آنها می توانید عناوین تبلیغات 
کلیک��ی خود را به گونه ای تدوین کنید ک��ه باعث برانگیختن هیجان یا 
احساس بازدیدکنندگان شود و به  دنبال آن به نرخ تبدیل باالتر و میزان 

فروش بیشتری دست پیدا کنید.

راهکارهایی برای بهینه سازی تبلیغات کلیکی که باید بدانید
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عادت های میلیون دالری

بدون ش��ک هر فردی تمایل دارد تا به یک میلیونر تبدیل ش��ود، با این حال واقعیت این است که تنها 
درصد کمی از افراد موفق به رسیدن به چنین جایگاهی می شوند. در این راستا اگرچه ممکن است عواملی 
نظیر حمایت خانواده، امکانات و حتی منطقه زندگی را در این رابطه دخیل بدانید. با این حال با نگاهی به 
آمارها، متوجه این امر خواهید شد که اکثر این افراد از هیچ یک از این امکانات برخوردار نبوده اند. با این 
حال چند ویژگی مشترک میان این افراد وجود دارد. بدون شک کسب این عادت ها، شانس شما را برای 

رسیدن به این جایگاه افزایش خواهد داد. در ادامه برخی از این موارد را بررسی می  کنیم. 
1-مطالعه در زمینه اقتصاد 

در رابط��ه با مطالعه بس��یاری از افراد تص��ور می کنند که صرفا میزان آن مهم اس��ت، با این حال نکته 
مهمتر این اس��ت که ش��ما چه منابعی را مطالعه می کنید. درواقع برای موفقیت در هر زمینه  ای شما باید 
بهترین ها را انتخاب نمایید. در این راستا اگر خواهان کسب ثروت هستید، الزم است تا کتاب های مرتبط 
با این موضوع را اولویت خود قرار دهید. خوش��بختانه امروزه تنوع در این زمینه بس��یار باال رفته و ش��ما 
می توانید کتاب های الکترونیکی، گویا و یا حتی خالصه آنها را داش��ته باش��ید. در این راستا با یک جست 
و جوی س��اده در اینترنت، می توانید به بهترین نمونه ها در هر حوزه ای از اقتصاد، دس��ت پیدا کنید. برای 
مثال ممکن اس��ت خواهان س��رمایه گذاری در بازار بورس باشید. در این راس��تا انواع محتواهای مفید را 
می توانید پیدا کنید. در این راس��تا توصیه می ش��د که در ابتدا، مباحث مدیریت مالی را مورد توجه قرار 
دهید. درواقع اگر این اقدام به عادت روزانه شما تبدیل شود، یک قدم به موفقیت بیشتر نزدیک خواهید 
ش��د. آمارها نیز در این رابطه حاکی از آن اس��ت که در حدود ۸٥ درصد از میلیونرهای خودس��اخته، به 
صورت هفتگی مطالعه دارند. در این راستا وارن بافت اعالم کرده است که در ابتدای مسیر سرمایه گذاری 
خود، روزانه ١۰۰۰ صفحه مطالعه داش��ته است تا بتواند با دانش کافی اقدام نماید. در این راستا اگر شما 
نیز تمایلی به این حجم از مطالعه نداش��ته باشید، بدون شک یکی از پیش شرط های تبدیل شدن به یک 

میلیونر را از دست خواهید داد. 
2-تنوع بخشیدن به منابع درآمدی 

با نگاهی به افرادی که حتی درآمد ماهیانه باالیی را دارند، متوجه یک نکته بس��یار جالب خواهید شد. 
آنه��ا هم��واره تالش می کنند که منابع درآمدی خود را متنوع نمایند. این امر باعث خواهد ش��د تا درآمد 
بیشتری را داشته باشند که می تواند صرف اقداماتی نظیر پس انداز و یا سرمایه گذاری شود. در این راستا 
خوش��بختانه امروزه امکان تنوع بخش��یدن به منابع درآمدی، کامال امکان پذیر ش��ده است. در این راستا 
شما می توانید حتی در منزل و به صورت دورکاری نیز اقداماتی را انجام دهید. درواقع اگر تنوع بخشیدن 
به درآمد، جزو دغدغه های فکری ش��ما محس��وب می شود، خوشبختانه شما در مسیر کسب ثروت بیشتر 

قرار دارید.
3-بودجه بندی دقیق

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما باید نسبت به پولی که در اختیار دارید، 
دقت عمل باالیی داش��ته باشید. در این راس��تا بودجه بندی، اقدامی کامال حیاتی خواهد بود. درواقع شما 
باید به نحوی مدیریت های الزم را انجام دهید که زمینه های شما تامین شود. در این راستا اگرچه همواره 
توصیه می ش��ود که هزینه های خود را کاهش دهید، با این حال اقدام مهمتر این اس��ت که در کنار تالش 
برای حذف هزینه های بی مورد، درآمد خود را بیشتر نمایید. برای این امر نیز انواع مقاالت وجود دارد که 
ش��ما را با اصول بودجه بندی آش��نا خواهد نمود، با این حال بهترین اقدام این است که از اپلیکیشن های 

مرتبط استفاده نمایید. 
4-ارتقای هوش مالی

ب��ا پولی که در اختی��ار دارید، می توان اقدامات مختلفی را انجام داد، با این حال افرادی که هوش مالی 
خوبی را دارند، انتخاب های درس��ت را انجام می دهند. برای مثال ممکن اس��ت اکنون بهترین زمان برای 
سرمایه گذاری بر روی یک کاالیی باشد که تا چند ماه آینده، با افزایش قیمت شدید مواجه خواهد شد. در 
این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای چنین سطحی، شما باید اطالعات 
خود را به روز نگه داش��ته و از اخبار غافل نش��وید. همچنین پیدا کردن دوس��تانی خوش فکر و بادانش، به 

شما کمک خواهد کرد تا همواره در مسیر رشد قرار داشته باشید. 
5-تعیین اهداف روزانه 

آیا چش��م اندازی برای ٥ س��ال آینده خود تعیین کرده اید؟ بدون ش��ک این اقدام کامال مناسب خواهد 
بود. با این حال نکته مهمتر این اس��ت که اهداف بزرگ را وارد برنامه روزانه خود نمایید. در این راس��تا 
مهمتری��ن نوع برنامه ریزی، روزانه بوده و الزم اس��ت تا هر روز خ��ود را با برنامه ای دقیق آغاز نمایید. این 
امر باعث خواهد شد تا همواره در مسیر رشد و بهتر شدن قرار داشته باشید. نکته دیگری که باید به آن 
توجه نمایید این اس��ت که در این زمینه نیز تکنولوژی کمک بسیار خوبی محسوب شده و ابزارهای الزم 

را در اختیار شما قرار خواهد داد. 
6-عدم تظاهر به ثروت

مش��کل بزرگ بس��یاری از افراد این اس��ت که در تالش برای ثروتمندتر نشان دادن خود هستند. برای 
مثال ماش��ینی را تهیه می کنند که به مراتب گران قیمت تر از بودجه آنها اس��ت. این اقدامات باعث خواهد 
شد تا شما فرصت کافی را برای سرمایه گذاری بر روی هدف اصلی خود نداشته باشید. با نگاهی به تمامی 
ثروتمندان جهان، پی به این امر خواهید برد که آنها در ابتدای راه خود، حتی با مشکالت مالی شدید نیز 
مواجه بوده اند. با این حال این موضوعات باعث نش��ده اس��ت تا از مسیر اصلی، غافل شوند. به صورت کلی 
اگر بخواهیم این بحث را به پایان برسانیم، تا زمانی که برای شما نام برند مهمتر از کارایی و راحتی شما 

باشد، هیچ نتیجه مثبتی را به دست نخواهید آورد. 
7-کار برای خود 

در آخ��ر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که با حقوق مح��دود کارمندی، عمال 
غیرممکن اس��ت که در جایگاه میلیونرها قرار گیرید. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود که تا آخر عمر 
کارمند دیگران بودن را فراموش کرده و پس از تعیین اهداف اصلی خود، در تالش برای ایجاد کس��ب و 
کار خود باش��ید. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای این موضوع، 
نمی توان زمان دقیقی را مشخص کرد. به همین خاطر عجله بیش از حد شما نیز تنها باعث خواهد شد تا 
از طی ش��دن مسیر درست، محروم شوید. درواقع تاریخ پر است از کارآفرین هایی که به علت تالش برای 

کسب ثروت سریع، اعتبار خود را نابود کرده  اند. 
lifehack.org :منبع

تبلیغـاتخالق

بعد از یک روز س��خت و پرمشغله، تنها یک خواب راحت 
و آرام دل نشین است. آیا از جمله کسانی هستید که وقتی 
به رختخواب می روید چند س��اعت پهلوبه پهلو می شوید تا 
خواب تان ببرد، یا وقتی س��ر روی بالش می گذارید صدای 
خروپف تان بلند می ش��ود؟ به نظر خودتان دچار بی خوابی 
هس��تید؟ با ما همراه باش��ید تا چند پیشنهاد برای خوابی 
راح��ت و آرام ارائه دهی��م. برای اینکه خ��واب راحت تری 

داشته باشید، این ٩ سوال مهم را از خود بپرسید.
آیا مدام پهلو به پهلو می شوم؟

بی خوابی رایج ترین اختالل خواب اس��ت که از هر ٣ نفر، 
یک نفر به آن مبتالس��ت. بی خوابی با افزایش س��ن شدت 
می گیرد. احتمال ایجاد اختالل بی خوابی در خانم ها بیشتر 
اس��ت؛ خصوصاً با وقفه  تنفس��ی یا آپنه خ��واب که بعد از 
یائسگی اتفاق می  افتد. عالوه بر آن، بی خوابی در بین افراد 
مجرد، بیکار یا کس��انی که ش��رایط اقتص��ادی و اجتماعی 

نامطلوبی دارند هم بیشتر دیده می شود.
آیا دچار مشکل تنفسی هستم؟

فرد مبتال به آپنه خواب ممکن است دچار خروپف های با 
صدای بلند، وقفه های کوتاه تنفسی یا نفس نفس زدن های 
زیاد شود. در طی آپنه خواب، میزان اکسیژن خون کاهش 
می یابد، ضربان قلب باال می رود و فرد مدام بیدار می ش��ود 
تا بتواند نفس بکش��د. آپنه س��بب می ش��ود تنفس فرد به 
م��دت حداقل ١۰ ثانیه متوقف ش��ود. آپن��ه خواب ممکن 
اس��ت پیامدهای زیادی در کیفیت خ��واب، عملکرد روزانه 

و سالمتی فرد داشته باشد.
چقدر طول می کشد تا خوابم ببرد؟

بعضی از انتظارات ما درباره خواب ممکن اس��ت اش��تباه 

باش��د. ای��ن تفکر ک��ه بالفاصله بع��د از دراز کش��یدن در 
رختخواب به خواب برویم، اش��تباه اس��ت. به خواب رفتن 
بای��د کمت��ر از ١٥ تا ۲۰ دقیقه طول بکش��د که این زمان 
با باالرفتن س��ن می تواند تا ٣۰ دقیقه هم به طول انجامد. 
مسئولیت ها، مشکالت زندگی، اضطراب و بیماری می تواند 

روی سرعت به خواب رفتن ما تأثیر بگذارد.
آیا مشکل جدی در زندگی ام وجود دارد؟

از دیدگاه روان ش��ناختی و علم پزشکی، گاهی الزم است 
به فهرس��ت مس��ائل خواب پای��دار که ممکن اس��ت روی 
ش��ما تأثیر بگذارد نگاهی بیندازید. ۸۰ نوع اختالل خواب 
مختلف وجود دارد. با این کار می توانید مشکلی که توانایی 
ش��ما را در خوابیدن و رفع خس��تگی مخت��ل می کند پیدا 

کنید.
آیا کودکم به اندازه  کافی می خوابد؟

کودکان��ی که برحس��ب نیاز خود، ش��ب ها خواب خوبی 
ندارن��د، در معرض آس��یب به س��المت عمومی هس��تند. 
پزش��کان می گویند اختالالت خواب ممکن اس��ت آسیب 
ج��دی به ناحیه ای در مغز به ن��ام هیپوتاالموس وارد کند. 
هیپوتاالموس مسئول تنظیم اشتها و مصرف انرژی در بدن 
اس��ت. پس کودکی که در س��ن ۲,٥ س��الگی خواب کافی 
ندارد، ممکن اس��ت در س��ن باالتر دچار اضافه وزن شدید 

شود.
آیا به سختی از رختخواب بلند می شوم؟

فلج خ��واب ناتوانی موقتی در حرک��ت یا صحبت کردن 
فردی اس��ت که از خواب به بی خوابی می رود. این بیماری 
نی��از به درمان دارد، اما باید از بی خوابی، اس��ترس و دیگر 
عوام��ل مؤثر جلوگیری ش��ود. بین ۲۰ ت��ا ۶۰ درصد افراد 

ممکن است فلج خواب را تجربه کنند.
آیا در طول روز خسته هستم؟

چرت نیم روزی بس��یار لذت بخش اس��ت. اگر چرت نیم 
روزی، ش��ما را از مرحله  اوِل خواب )چشم برهم گذاشتن( 
به مرحله  دوم )زمانی که فعالیت مغز کند می ش��ود( ببرد، 
با انرژی و راحت از جا بلند می ش��وید و هوشیارتر خواهید 
ب��ود، اما اگر چ��رت نی��م روزی از مرحله  بع��دی )خواب 
عمیق( بگذرد، دیگر به آس��انی از خواب بیدار نمی شوید و 
احتماالً احس��اس خستگی و بی حالی خواهید داشت. برای 
جلوگیری از خ��واب آلودگی بعدازظهر، به مدت ١۰ تا ۲۰ 

دقیقه چرت نیم روزی داشته باشید.
آیا شب ها خواب خوبی دارم؟

مطالعات پیرامون خواب نش��ان می ده��د افرادی که هر 
ش��ب کمتر از حد نرمال می خوابند، ممکن است با کمبود 
خواب مواجه شوند. در نتیجه ممکن است به طور خفیف یا 
متوسط، دچار اختالل شناختی، اختالل حرکتی، کج خلقی 
و افزایش وزن باش��ند. کم خوابی از عوامل ضعف سیس��تم 
ایمنی بدن اس��ت. افراد بزرگس��ال بین ۷,٥ تا ۸,٥ ساعت 

خواب شبانه نیاز دارند.
آیا خیلی زود به خواب می روم؟

اگ��ر خیلی زود ب��ه خواب می روید، ش��اید خود را بدون 
عیب بدانید. خیلی عمی��ق می خوابید و می توانید هر جا و 
هر زمانی بخوابید. ش��اید برای تان عجیب باش��د، اما سریع 
به خ��واب رفتن هم نش��انه اختالل خواب اس��ت. افرادی 
ک��ه در کمت��ر از ٥ دقیقه به خواب می روند، ممکن اس��ت 

خواب آلوده باشند.
verywellhealth/ucan :منبع 

آیا خواب مناسبی دارید؟ این 9 سؤال مهم را از خود بپرسید
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