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هفته گذش�ته س�ازمان بورس در اطالعی�ه ای اعالم کرد که 
اس�تفاده از الگوهای الگوریتمی و تقس�یم سفارشات برخط 

در ب�ورس و اوراق بهادار ته�ران و فرابورس ایران 
برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها...

 ممنوعیت معامالت الگوریتمی
چه تاثیری در روند بازار سرمایه دارد؟

پیدا و پنهان معامالت الگوریتمی

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

مرکز پژوهش ها هم به جمع منتقدان طرح مسکنی مجلس یازدهم پیوست

 چالش تورمی
»جهش تولید مسکن«

فرصت امروز: پس از هشدار 21 اقتصاددان به مجلس درباره »طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن«، حاال نهاد پژوهشی 
مجلس نیز به جمع منتقدان این طرح پیوست و آن را دارای تبعات تورمی دانست. نوزدهم شهریورماه بود که نمایندگان مجلس 
یازدهم، دوفوریت طرح »جهش تولید و تأمین مسکن« را تصویب کردند. چهارشنبه گذشته )دوم مهرماه( نیز کلیات این طرح توسط 
نمایندگان تصویب شد و سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد. درحالی که نمایندگان از طرح خود دفاع کرده و 
هر کدام از مزایای آن در ساماندهی بازار مسکن سخن می گویند، اما در سوی دیگر، کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به پیامدهای 

این طرح هشدار می دهند. ازجمله جمعی از پژوهشگران اقتصادی در آخرین روزهای شهریورماه در نامه ای به رئیس مجلس...

محدودیت های جدید سازمان بورس به رشد شاخص کل می انجامد؟

دوگانه نوسان گیری در بورس تهران
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به دستور رئیس جمهور و با رفع موانع ارزی

قفل دپوی کاالها باز می شود

7 استراتژی برای تصمیم گیری گروهی بهتر
ساده ترین اقدامات جهت کاهش استرس کاری

کانادا آینده خودروهای برقی را تضمین کرد
چگونه سرعت تولید محتوای خود را افزایش دهیم

طراحی استراتژی بازاریابی براساس همکاری با اینفلوئنسرها
چالش افزایش ترافیک سایت در 5 گام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 انتخاب مهمی که از نظر
 وارن بافت شانس موفقیت مان

در کار را باال می برد

یادداشت
هژمونی توخالی آمریکا

گذش��ته،  س��ال   ۳۵ در 
هش��دارهایی که درب��اره افول 
آمریکا مطرح شده بود درست 
از آب درنیام��د. پل کندی در 
کت��اب پرفروش��ش ب��ا عنوان 
»ظه��ور و س��قوط قدرت های 
ب��زرگ« ای��ن ای��ده را مطرح 
کرده بود که احتمالش هس��ت 
که آمریکا مثل بریتانیا مس��یر 
اف��ول را ط��ی کن��د. برخ��ی 
ه��م  دیگ��ر  صاحبنظ��ران  از 
می گفتند احتمالش هست که 
به قدرت پساهژمونیک  آمریکا 
بدل ش��ود، ام��ا وقت��ی اتحاد 
جماهیر ش��وروی سقوط کرد، 
آمری��کا ب��ه عن��وان ابرقدرت 
ب��زرگ به ج��ا ماند و ش��رایط 
برایش ایده آل بود. البته اوضاع 
همان طور باقی نماند و ترکیبی 
از خودرضامن��دی و بی توجهی 
باعث شد تا آمریکا در مسیری 

خطرناک قرار بگیرد.
 1۹۹۰ ده��ه  اواس��ط  در 
می��ادی، آمریکا خ��ود را در 
موقعیت��ی یافت ک��ه در تاریخ 

مدرن جهان بی سابقه بود.
ترکی��ب ق��درت اقتصادی و 
نظامی با قدرت نرم باعث ش��د 
که بقیه کش��ورها کوچک تر از 

آمریکا به نظر برسند.
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روزنامه »واشنگتن پست« با اشاره به عملکرد ضعیف رئیس جمهور آمریکا در 
حوزه سیاست خارجی نوشت: »زمان آن رسیده است که دونالد ترامپ، روابط 
بین الملل را رها کند و به تلویزیون برگردد.« »مایکل مک فال«، س��تون نویس 
»واش��نگتن پست« در مقاله ای با عنوان »کارنامه سیاست خارجی ترامپ پر از 
نمرات مردودی اس��ت«، به طیف گسترده ای از مسائل سیاست خارجی اشاره 
کرده که ترامپ در اغلب آنها، عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاعی داشته است. او با 
برشمردن هر یک از موضوعات سیاست خارجی از مسئله چین و روسیه گرفته 
تا ایران و کره شمالی به عملکرد ترامپ از صفر تا صد نمره داده و جالب است 
که رئیس جمهور فعلی آمریکا، یکی از کمترین نمرات را در موضوع ایران گرفته 
اس��ت. به نوشته مک فال، »روسای جمهوری که برای پیروز شدن در دور دوم 
تاش می کنند باید براساس عملکردشان مورد قضاوت قرار گیرند، نه وعده های 
داده ش��ده. از آنجای��ی که دونالد ترامپ به دنبال جل��ب نظر رأی دهندگان در 
انتخابات سوم نوامبر است، وقتش رسیده که درخصوص عملکرد چهار ساله او 

در کاخ سفید و در زمینه سیاست خارجی به او نمره دهیم.
* تغییرات آب و هوایی )نمره ۶۰ از مجموع 1۰۰(

ترامپ از پیمان آب و هوایی پاریس خارج ش��د و خطر تغییرات اقلیمی کره 
زمین را انکار کرد. رئیس جمهور آمریکا حتی هیچ وعده ای برای تاش و مواجهه 
ب��ا پیامدهای تغییرات آب و هوایی به مردم ای��االت متحده نداده که می تواند 

بزرگ ترین ناکامی او در حوزه سیاست خارجی باشد.
* موضوع چین )نمره ۶۷ تا ۶۹ از مجموع 1۰۰(

ترامپ یا به بیان دقیق تر، برخی از مشاوران سابق امنیت ملی او سزاوار دریافت 
اعتبار بیشتر به منظور تشخیص دقیق تر چالش سند استراتژی امنیت ملی در 
سال 2۰1۷ هستند. با این حال در سال 2۰2۰ تیم او این تهدید را اغراق آمیز 
ک��رد و ادعا کرد که حزب کمونیس��ت چین به دنبال صادرات مارکسیس��م-
لنینیسم و تضعیف آزادی جهانی است. نسخه پیچی ترامپ در این زمینه منافع 
ناچیزی دربر داشت. جنگ تجاری او در فاز نخست توافق، خسارت های فراوانی 
به کشاورزان آمریکایی وارد کرد و همچنین به کارگران و تولیدکنندگان. ترامپ 
در این توافق برای وادار کردن چین به اجرای تعهداتش ناموفق عمل کرد. فاز 
دوم توافق نیز بلندپروازانه اس��ت و بعید است که به نتیجه برسد. با اینکه تیم 
ترامپ به درس��تی مواضع سختی را درخصوص تجارت با چین اتخاذ کرده اما 

تصمیمش برای خروج از پیمان تجاری »ترانس پاس��فیک« یک اشتباه بزرگ 
بود که ایاالت متحده آن را به عنوان یک ساز و کار مهم برای کنترل پکن کنار 
گذاشت. سکوت ترامپ در قضیه نقض حقوق بشر در سین کیانگ و هنگ کنگ 
نیز کار را برای دولت او به منظور چارچوب اخاقی بخشیدن به جنگ آمریکا 
علیه چین دشوار می سازد. بزرگ ترین موفقیت ترامپ، سهل انگاری او بوده است 
که رئیس جمهوری چین یعنی شی جین پینگ بدون نیاز به هیچ مهارتی از 

خطاهای او سوءاستفاده کرده است.
* موضوع روسیه )نمره ۶۰ از مجموع 1۰۰(

ترامپ در تاش برای دوستی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اقدامات 
بیشمار و ستیزگرایانه ای از جمله مسمومیت سرگئی اسکریپال و الکسی ناوالنی، 
حمایت روس��یه از بشار اسد در س��وریه، ادعاها درخصوص پرداخت پول برای 
کش��تن سربازان آمریکایی و مداخله روسیه در انتخابات سال 2۰1۶ و یا حتی 
2۰2۰ را یا غیرمهم تلقی کرده و یا کا آن را رد کرده است. به آغوش کشیدن 
پوتین توسط ترامپ حتی یک نفع هم برای مردم آمریکا نداشته است. عامت 
مثبت را تنها می توان صرفا در ارزیابی دولت ترامپ لحاظ کرد و نه شخصیتش. 
اگر ترامپ و پوتین موفق به تمدید پیمان اس��تارت 2 تا قبل از زمان انقضای 
آن  یعنی تا قبل از س��ال 2۰21 ش��وند، نمره D منفی )نمره بین ۶۰ تا ۶2 از 
مجموع 1۰۰( مناسب است. دولت ترامپ اقدامات مشابهی را مانند دولت قبلی 
آمریکا برای کنترل روسیه انجام داد؛ ازجمله اعمال تحریم ها. تاش موثر و قابل 
تحسین ترامپ برای ارسال ساح های مرگبار به اوکراین با اقدامات شخصی و 
تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور اوکراین جهت بهره برداری انتخاباتی، ارزش 
خود را از دست داد. اقدامی که او را تا آستانه استیضاح نیز پیش برد و به روابط 

دوجانبه اوکراین و آمریکا خسارات فراوانی وارد کرد.
* موضوع ایران )نمره زیر ۶۰ از مجموع 1۰۰(

خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران )برجام( و وعده رسیدن به توافقی بهتر 
و همچنین کاهش نفوذ منطقه ای ایران در خاورمیانه، هیچ کدام از آنها محقق 
نش��ده اس��ت. به جای آن، ایران دور از چشمان ترامپ همچنان به غنی سازی 

اورانیوم خود ادامه می دهد.
* موضوع کره شمالی )نمره ۶۳ تا ۶۶ از مجموع 1۰۰(

برای از بین بردن تهدید هس��ته ای کره  شمالی، ترامپ یک استراتژی جدید 

را تجربه کرد: دیپلماسی مستقیم با کیم جونگ اون. ترامپ با رهبر کره شمالی 
دیدار کرد و گفت: »ما عاشق هم شده ایم« اما این دوستی نزدیک هیچ کاهشی 
در گسترش تهدید موشک های هس��ته ای کره شمالی ایجاد نکرده است. تا به 
امروز رویکرد خاقانه ترامپ در موضوع کره شمالی با شکست روبه رو شده است.

* داعش و سوریه )نمره ۷۰ تا ۷2 از مجموع 1۰۰(
ترامپ عملیات نظامی به رهبری آمریکا علیه داعش را که توسط باراک اوباما 
در سال 2۰1۴ آغاز شده بود، ادامه داد. او درخصوص بشار اسد فقط به تهدید 
زبانی اکتفا کرده است، اما پس از گذشت یک روز از حمله موشکی، عقب نشینی 
ک��رد و نیروهای آمریکایی را از س��وریه خارج کرد و موجب اس��تعفای جیمز 

متیس، وزیر دفاع شد.
* عادی س��ازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل )نمره 8۳ تا 8۶ از مجموع 

)1۰۰
ترامپ جهت کمک به برقراری روابط دیپلماتیک و رس��می بین کشورهای 
عربی با اس��رائیل شایسته تحسین اس��ت، اما این صلح خاورمیانه نیست. این 
توافق تاثیر کمی در خاتمه دادن به جنگ ها و درگیری ها در یمن، سوریه، لیبی 
و لبن��ان دارد. مزایای اقتصادی، امنیت��ی و اخاقی آن نیز برای ایاالت متحده 

بسیار ناچیز است.
* صلح اسرائیل و فلسطین )نمره زیر ۶۰ از مجموع 1۰۰(

ترامپ در اینجا توس��ط بسیاری از روسای جمهور به اشتراک گذاشته شده 
اس��ت. ترامپ و دامادش، جرد کوشنر تاش های قابل تحسینی در این زمینه 
داشته اند اما روسای جمهور با توجه به نتیجه نهایی عملکردشان مورد قضاوت 

قرار می گیرند.
* موضوع ناتو )نمره ۶۰ تا ۶2 از مجموع 1۰۰(

ترامپ از زمان ایجاد این سازمان از سال 1۹۴۹ بیشترین بی اعتنایی را نسبت 
به اتحاد پیمان آتانتیک شمالی نسبت به هر رئیس جمهور دیگری در آمریکا 
داش��ته اس��ت. تنش ها بین ایاالت متحده آمریکا و چندین عضو ناتو همچنان 
باالست. هدف عمده بحث شده در مورد تخصیص 2درصد تولید ناخالص داخلی 

در ارتباط با ناتو، توسط اوباما در سال 2۰1۴ مطرح شد و نه ترامپ.
* موضوع کشورهای آفریقایی )نمره زیر ۶۰ از مجموع 1۰۰(

تنها سیاست ابتکاری ترامپ درخصوص کشورهای آفریقایی این بود که آنها 

را »چاله مستراح« بنامد. فقط همین.
* کشورهای آمریکای التین )نمره زیر ۶۰ از مجموع 1۰۰(

مکزیک هزینه س��اخت دیوار مرزی را پرداخت نکرد، تاش برای سرنگونی 
حکومت مادورو با شکست مواجه شد، محدودیت های جدید در مورد کوبا هیچ 
امنیت و یا منافع اقتصادی ملموس��ی برای مردم آمریکا نداشت و باعث تغییر 
رژیم و برقراری دموکراس��ی نش��د. در مجموع، رفتار ظالمان��ه ترامپ در مورد 
پناهن��دگان عمیقا به تصویر ایاالت متحده در منطقه آمریکای التین آس��یب 

رسانده  است.
* اپیدمی کرونا )نمره حدود ۶۰ از مجموع 1۰۰(

ترامپ مدیریت بدی در موضوع اپیدمی کرونا داش��ته و پاس��خ مناسبی به 
آن نداده اس��ت. بیش از 2۰۰ه��زار نفر جان باخته ان��د و او هیچ اقدامی برای 
س��ر و س��امان دادن به تاش های جهانی نکرده اس��ت. ایاالت متحده تنها به 
همکاری های انس��ان دوستانه اکتفا کرده است. واکنش ضعیف ترامپ در برابر 
پاندم��ی کووید-1۹، میزان محبوبیت آمریکا در سراس��ر جهان را کاهش داده 

است.
* موضوع اقتصاد جهانی )نمره ۷۰ تا ۷2 از مجموع 1۰۰(

فدرال رزرو، نقش مثبتی در کمک به بهبود اقتصادی ایاالت متحده و اقتصاد 
جهانی داش��ته است. توافق نامه تجارت جدید با کانادا و مکزیک یک پیشرفت 
فزاینده نسبت به NAFTA  است، اما حمله ترامپ به سازمان تجارت جهانی، 
استفاده بیش از حد از تعرفه ها و تهدید برای تقسیم اقتصاد جهانی بین چین و 

ایاالت متحده، منافع اقتصادی بلندمدت آمریکا را تأمین نمی کند.
* ارتقا و بهبود دموکراسی )نمره زیر ۶۰ از مجموع 1۰۰(

ترامپ نه تنها ارتقای دموکراسی در خارج از ایاالت متحده را به عنوان هدف 
متعالی آمریکا تعریف نمی کند، بلکه غالبا از روابط دوستانه خود با دیکتاتورها 

تعریف و تمجید می کند.
* نمره پایانی ترامپ )نمره ۶۰ تا ۶2 از مجموع 1۰۰(

در مجموع، ترامپ به عنوان یک سیاست گذار، عملکرد ضعیفی داشته است، 
برای بهتر شدن تاش نکرده و به نظر نمی رسد که به بخش عمده ای از برنامه ها 
و اهداف دیگر اهمیت دهد. وقت آن است که او تغییر رشته دهد: او باید روابط 

بین الملل را رها کند و به ارتباطات )تلویزیونی( بازگردد.«

ادامه از همین صفحه
نظریه پردازانی مثل ویلیام وولفورت و استیون بروکس حتی می گفتند 
احتمالش هست که این دوران تک قطبی بسیار طوالنی باشد و جهان به 
این زودی ها شاهد دوران دوقطبی نباشد، اما آنچه که این صاحب نظران 
خوش بین نمی توانس��تند آن را پیش بینی کنند، این بود که خود آمریکا 

ضرباتی به خودش وارد خواهد کرد که تأثیر آنها جهانی خواهد بود.
این وضعیت در دوران ریاس��ت جمهوری دونال��د ترامپ، خود را به وضوح 
نشان داد. وقتی بحران کرونا رخ داد و سوءمدیریت شدید دولت ترامپ، زندگی 
میلیون ها آمریکایی را به خطر انداخت، دیگر کسی در انتقاد از او رودربایستی 
نداشت. تردیدی نیس��ت که تأثیر درازمدت این بحران بر روی آمریکا بسیار 
شدید و سریع خواهد بود. حتی اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در 
ماه نوامبر رأی نیاورد و اگر دولت جو بایدن به نحوی اوضاع را مدیریت کند، 
باز هم تأثیر دوران سوءمدیریت شدید ترامپ بر افول آمریکا باقی خواهد ماند.

تا پیش از دونالد ترامپ، اشتباهات در عصر تک قطبی شامل سه دسته 

می شد. اولین اشتباه، اتخاذ استراتژی کان هژمونی لیبرال بود که بنای 
خود را بر پراکندن دموکراس��ی و بازار آزاد و سایر ارزش های لیبرال در 
جهان قرار داده بود و می خواست همه را تحت لوای نظم لیبرال جهانی 
که توس��ط آمریکا طراحی شده بود، قرار دهد. این استراتژی جاه طلبانه 
از جنبه های زیادی با مقاومت مواجه ش��د؛ به طوری که چندین و چند 
جنگ پرهزینه و بی دلیل به جای گذاشت و بخش های مهمی از اقتصاد 
آمریکا را به خاطر همین هزینه های چند تریلیون دالری تضعیف کرد.

اشتباه دوم، بی توجهی به وضعیت نهادهای عمومی بود. این نهادها از 
بس��یاری از منابع گذش��ته خود محروم شدند و سپس مجبور شدند که 
مسئولیت خراب شدن اوضاع خودشان را بپذیرند. در یک نمونه ای دیگر، 
جمهوری خواهان آمریکایی مس��ئله کاهش مالیات برای طبقه ثروتمند 
را ب��ا ق��درت تمام پیش بردند، بی آنکه به تبع��ات و پیامدهای مالی آن 
فکر کنند. دونالد ترامپ و امثال او مثل اش��راف زادگان س��ابق فرانسوی 
فرصت آن را یافتند که پول زیادی از راه های بی شمار به جیب بزنند، اما 

فش��اری برای سهم آفرینِی این ثروت در نهادهای عمومی وجود نداشت. 
همین نهادهای عمومی می توانستند در زمانه کرونا، ارزش زیادی داشته 
باشند و جلوی پاندمی کووید-1۹ را بگیرند. این چیزی بود که در برخی 

از کشورهای دیگر رخ داد، اما در آمریکا امکانش وجود نداشت.
اش��تباه سوم، تشدید سیاس��ت دو حزبی در آمریکا بود که یک بازی 
خونخواران��ه بین دو حزب دموک��رات و جمهوری خواه را رقم زد. هر دو 
طرف چنان به دنبال قدرت و نفوذ افتادند که مصالح و منافع عمومی به 
کلی فراموش شد و این مسئله بر حوزه های مختلف زندگی آمریکایی ها 

تاثیری بسیار منفی بر جای گذاشت.
جالب اینجاس��ت که این س��ه اش��تباه، حتی برای همدیگر هم بس��یار 
آسیب رسان بودند. دولت آمریکا به تدریج به یک دولت بزرگ و پولدار بدل 
ش��د که از عهده هیچ کاری برنمی آید و از لحاظ نظامی و دیپلماتیک هم 
به اندازه کافی رش��د نکرده بود. آمریکا حتی در مقابل تبعات جهانی سازی 
اقتصادی هم بسیار ضعیف عمل کرد. طبق آنچه فرید زکریا در سال 1۹۹8 

میادی  نوش��ت، نتیجه چنین اوضاعی این ش��د که یک هژمونی توخالی 
برای آمریکا باقی بماند. آمریکا می خواس��ت به بقیه دنیا بفهماند که قصد 
اداره سیاسی جهان را دارد، اما در داخل ایاالت متحده حتی سیاست محلی 
هم راه به جای درستی نبرده بود. تبعات چنین وضعیتی، به قدرت رسیدن 
چهره ای مثل ترامپ بود که تنها دستاوردش در چهار سال اخیر در عرصه 
سیاست خارجی این بوده است که انگلیس را مجبور کند که از تکنولوژی 
فایو جی شرکت چینی هوآوی استفاده نکند. پیش بینی کنونی این است 
که تبعات بحران اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا، زخم های عمیقی بر 
پیکر اقتصاد آمریکا باقی خواهد گذاش��ت. نرخ بیکاری که به شدت باال 
رفته، به این س��ادگی ها قابل کاهش نیس��ت و ورشکستگی ها و تعدیل 
نیروها در آمریکا به امری بدیهی تبدیل خواهد شد که تا مدت ها امکان 
تغییر آن وجود نخواهد داش��ت. اینها تازه ب��دون در نظر گرفتِن قدرت 
فزاینده چین اس��ت که تمام توان خود را ب��رای مقابله با آمریکا به کار 
گرفته و ظاهرا دارد موفق هم می شود.                منبع: فارن پالیسی

گزارش »واشنگتن پست« از نمره مردودی رئیس جمهور آمریکا در حوزه سیاست خارجی

ترامپ به تلویزیون برمی گردد؟

هژمونی توخالی آمریکا

استیون والت
 استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد



فرصت امروز: پس از هش��دار 21 اقتصاددان به مجلس درباره »طرح 
دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن«، حاال نهاد پژوهشی مجلس نیز 
به جمع منتقدان این طرح پیوست و آن را دارای تبعات تورمی دانست. 
نوزدهم ش��هریورماه بود که نمایندگان مجلس یازدهم، دوفوریت طرح 
»جهش تولید و تأمین مس��کن« را تصویب کردند. چهارش��نبه گذشته 
)دوم مهرم��اه( نیز کلیات این طرح توس��ط نمایندگان تصویب ش��د و 

سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.
درحال��ی که نمایندگان از طرح خود دفاع کرده و هر کدام از مزایای آن 
در ساماندهی بازار مسکن سخن می گویند، اما در سوی دیگر، کارشناسان و 
اقتصاددانان نسبت به پیامدهای این طرح هشدار می دهند. ازجمله جمعی 
از پژوهشگران اقتصادی در آخرین روزهای شهریورماه در نامه ای به رئیس 
مجلس خواس��تار لغو دوفوریت این طرح ش��دند و گفتند که اجرای طرح 
»جهش تولید و تامین مس��کن« منجر به تورم بیش��تر و تشدید نابرابری 
می شود. به اعتقاد این 21 اقتصاددان، این طرح در شکل فعلی با مخاطرات 
بزرگی همراه اس��ت که نه تنها مشکل مس��کن را حل نمی کند بلکه باعث 

افزایش تورم و نابرابری در توزیع ثروت می شود.
در همین راس��تا، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی مفصل به 
بررسی این طرح پرداخته و آن را حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماض 
دانست. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، تأمین مالی این طرح که رقمی حدود 
ساالنه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند موجبات رشد 
ش��دید نقدینگی )تا ۵۰ درصد افزایش رش��د( را ایجاد کند و این رشد 
نقدینگ��ی درنهایت خود را در تورم ه��ای باال و التهاب مجدد و چندباره 
در بازار مس��کن، خودرو و ارز نش��ان خواهد داد. همچنین درصورتی که 
تس��هیات پرداختی بانک ها در این طرح جایگزین تسهیات پرداختی 
به سایر بخش ها شود عما رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در 

سایر بخش های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
از سوی دیگر، وضع مالیات معادل 2۰درصد تعهد انجام نشده تسهیات 
پرداختی می تواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانک ها داشته 
باشد )کل درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود 22۰ هزار میلیارد تومان 
اس��ت( که این رقم عمًا به معنای ورشکس��تگی بانک ها و تشدید ناترازی 
شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیات دهی بانک ها، باعث 

خلق نقدینگی بی کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.
در س��ال 1۳۹۹ ح��دود ۴۰درص��د مناب��ع بودج��ه از مح��ل منابع 
غیرپایداری مانند استقراض تأمین می شود که با توجه به شرایط جاری 
کشور، عدم برنامه ریزی جهت تأمین منابع پایدار توسط دولت، افزایش 
فوق العاده های کارمندان، همسان س��ازی بازنشس��تگان و... این موضوع 
در س��ال های بعد نیز تش��دید خواهد شد. تداوم این ش��رایط و تأمین 
کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کشور را با 
خطر تورم های بس��یار ش��دید مواجه کرده است و می بایست در هر نوع 
تصمیم گیری این موضوع مدنظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد 
پایه پولی درنتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. بااین وجود 
طرح در دس��ت بررس��ی بار بودجه ای چند 1۰ هزار میلیارد تومانی به 

همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.
یک��ی از راهکاره��ای تأمین بخش��ی از کس��ری بودجه مولدس��ازی 
دارایی ه��ای دولت اس��ت )به عنوان مثال در بند دال تبص��ره 12 قانون 
بودجه 1۳۹۹، پیش بینی  شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
بودج��ه از محل واگذاری ام��وال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد 
قوه مجریه به  اس��تثنای انفال و موارد مندرج در اصل هش��تاد و س��وم 
)8۳( قانون اساس��ی تأمین شود( ولی در این طرح از این رویکرد برای 
جبران کس��ری بودجه و یا حداقل تأمین ب��ار مالی اجرای همین طرح 

نیز استفاده  نشده است.

رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاس��ت های حمایتی با سیاس��ت 
عرض��ه مس��کن اس��ت. این موضوع موجب ش��ده اس��ت که سیاس��ت 
اتخاذش��ده برای سیاست های حمایتی و بهره مندی از تسهیات دولتی 
مغفول بماند و در متن طرح به مش��مولین اشاره ای نشود. این در حالی 
اس��ت که معیارهای تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مس��کن و آیین نامه آن نیز از کارآمدی الزم در تعیین 
مش��مولین سیاست های حمایتی بهره مند نیست. به عنوان مثال براساس 
بررس��ی های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای ش��هری س��ه 
ده��ک پایین درآمدی مالک واحد مس��کونی بوده و این افراد مش��مول 
سیاس��ت حمایتی نخواهند ش��د و در مقابل افراد حاضر در دهک های 
باالی درآمدی صرفاً به دلیل مالک نبودن و عدم اس��تفاده از تسهیات 
دولتی مس��کن و توانایی پرداخت اقساط تس��هیات موضوع این طرح، 
مش��مول این سیاس��ت خواهند ش��د. بهره مندی یا عدم بهره مندی از 
حمایت های موضوع این طرح می تواند موجب جابه جایی ش��دید دهک 

درآمدی افراد شود.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، کیفیت سیاس��ت حمایت��ی و جزییات آن 
در طرح، مبهم اس��ت؛ درحالی که سیاس��ت های حمایتی می بایست به 
 صورت پلکانی اعمال ش��ده و عاوه بر طبقه بندی استان ها، واحدهای با 
مس��احت ۴۰ تا ۶۰ مترمربع موردحمایت بیشتری واقع شوند. از سوی 
دیگر سیاس��ت های حمایتی برای اقش��ار کم درآمد و جوانان باید درصد 
بیش��تری در نظر گرفته ش��ود و اقش��ار مخاطب طرح هم ب��ا توجه به 
معیاره��ای درآمدی و امکانات زندگی دقیقاً تعریف ش��ود. درصورتی که 
محدودیت ه��ای فوق الذک��ر در تعیی��ن متقاضی��ان و مت��راژ واحدهای 
مس��کونی اعمال نش��ود: اوالً: بودجه بس��یار قابل توجهی باید به ساخت 
طرح جامع مس��کن اختصاص یابد ک��ه احتماالً از طرف دولت عملیاتی 
نخواه��د ش��د. ثانیاً: با توجه به ع��دم قیدگذاری در طرح پیش��نهادی، 
واحدهای آپارتمانی لوکس ساخته ش��ده در کانش��هرها با متراژ بزرگ 
در کنار واحدهای مس��کونی کوچک ساخته ش��ده برای اقشار کم درآمد 
به طور یکس��ان از تس��هیات این طرح اس��تفاده می نماین��د که امکان 
سوءاس��تفاده را برای برخی از سازندگان و پرداخت کنندگان امر مسکن 
فراهم می نماید که البته این چارچوب حمایتی یکس��ان قطعاً موردنظر 
نمایندگان محترم نبوده اس��ت. ثالثاً: قاعدتاً یکی از اهداف اصلی طرح، 
تخصیص تس��هیات ویژه برای ساخت مس��کن برای اقشار کم درآمد و 
جوانان باید باش��د. اعمال سیاست پلکانی چه از نظر طبقه بندی استانی 
و چه از نظر متراژ واحدهای مس��کونی هدف فوق را در حد قابل توجهی 

فراهم می کند.
عاوه بر این، در ش��رایط کنونی در بسیاری از شهرهای جدید درصد 
قابل توجهی از واحدهای مس��کونی ساخته ش��ده طی یک دهه گذشته 
به س��بب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناش��ی از عدم تأمین اشتغال 
پای��دار در این س��کونتگاه ها و همچنین هزینه های س��نگین رفت وآمد 
روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانه های خالی جای می گیرند؛ این 
در حالی اس��ت که باوجود فاقد توجیه بودن بهره گیری از اغلب اراضی 

واقع در شهرهای جدید منعی در این زمینه وجود ندارد.
همچنی��ن ای��ن طرح نگاه آمایش��ی و حمایتی به ش��هرهای میانی و 
کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرس��ت را مدنظر قرار نداده است 
و بی��م آن می رود تا همچون طرح های پیش��ین تمرک��ز عمده اقدامات 
مقررش��ده تنها مش��مول پایتخت و کانش��هرها گردد که از پیامدهای 
آن می توان به تش��دید مهاجرت به کانش��هرها و تمرکزگرایی بیش��تر 

اشاره داشت.
اگرچه جهش تولید مسکن، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
است، اما طرح مزبور با اینکه در عنوان به تأمین مسکن هم اشاره دارد، 

ولی در زمینه چاره اندیش��ی برای رهن و اجاره و تأمین مس��کن افرادی 
که سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند، نپرداخته 
اس��ت. درواقع مباحثی همچون کمک به س��اخت مس��کن استیجاری، 

پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه در طرح مغفول مانده است.
بخ��ش قابل توجه��ی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم ش��هرها 
ازجمله نهالستان های عمومی، جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های 
جنگلی و جنگل های دست کاشت، مراتع تعلیف احشام و محدوده های 
آبخیزداری در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت نیس��تند و مشمول ش��دن این اراضی در طرح 
می توان��د صدم��ات جبران ناپذیری به زمین هایی که مس��تلزم اقدامات 

حفاظتی است وارد نماید.
ب��ا توجه به تحوالت جمعیتی روس��تاها در دو دهه اخیر که با رش��د 
منف��ی جمعیت و مهاجر فرس��تی روبه رو بوده ان��د و در مواردی هم که 
روس��تاها به س��بب ماهیت خوابگاه��ی در جوار کانش��هرها با افزایش 
تقاضای ساخت وساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با 
مش��مولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح 
هادی، تغییر کاربری اراضی، س��وداگری زمین و حاشیه نش��ینی در این 
روستاها تشدید شود. در این میان مشمولیت روستاهایی که در مناطق 
ییاقی و گردشگرپذیر واقع هس��تند نیز می تواند تبعات ناگوار تخریب 
اراضی زراعی و باغ ها و دست اندازی به محدوده های آسیب پذیر و توسعه 

ویاسازی را دامن بزند.
از آنج��ا که در حال حاضر بخش عمده ش��هرداری های کش��ور فاقد 
درآمده��ای پایدار هس��تند و حتی بس��یاری از آنها با وج��ود دریافت 
کمک ه��ای دولت��ی در پرداخ��ت هزینه های جاری نیز عاجز هس��تند، 
تعیی��ن صریح تخفی��ف ۵۰ درصدی در پرداخت ع��وارض و هزینه های 
مجوزهای س��اخت مسکن ازجمله صدور و تمدید پروانه های ساختمانی 
و گواهی پایان کار که در برخی از ش��هرها تنها منبع درآمدی است، در 
عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکس��تگی برخی شهرداری ها و چه بسا 
منجر به بروز نارضایتی ش��هری ناش��ی از عدم خدمات رس��انی مطلوب 

شهرداری ها خواهد شد.
از س��وی دیگر، عدم دقت الزم در تأمین مس��کن در بس��تر نوسازی 
ش��هری بافت های فرس��وده و بهره مندی از ظرفیت ب��االی این بافت ها 
باوجود زیرس��اخت های آماده آن از دیگر نقاط ضعف این طرح هس��ت. 
همچنین تعیین وظایف مختلف برای دس��تگاه های اجرایی بدون تأمین 
منابع موردنیاز برای آن، ورود غیردقیق در مس��ائلی مانند قیمت گذاری 
و ایجاد زمینه فس��اد، ورود غیردقیق به موضوعات حوزه پولی و بانکی و 
ارائه اختیارات غیرمتعارف به وزارت راه و شهرس��ازی در موارد مختلف 
طرح نش��ان دهنده یک جانبه گرایی در متن طرح پیش��نهادی است که 
می توان��د در حوزه های مختلف آثار و پیامدهای نامناس��بی را به همراه 

داشته باشد.
نهاد پژوهشی مجلس در انتها و در جمع بندی دیدگاه های خود نوشته 
اس��ت: »با توجه به موارد ذکرشده علی رغم اینکه هدف و اولویت اقدام 
در جهت بهبود وضعیت دسترس��ی عمومی به مس��کن و کاهش س��هم 
مس��کن در هزینه های خانوار به  درستی انتخاب  شده است، اما به دلیل 
عدم طراحی س��ازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان الزم برای 
دق��ت نظر و رفع ابهام��ات مختلف ازجمله مخالفت ب��ا اصل ۷۵ قانون 
اساسی در تأمین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا 
با طی فرآیندی مناس��ب و با دخیل کردن همه کمیسیون های ذی ربط 
در کنار کمیس��یون عمران )به عنوان کمیس��یون اصلی( و دستگاه های 
مرتبط وجوه مختلف آن )که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیرس��اختی 

بسیار بزرگی هست( با دقت کافی مورد بررسی و اصاح قرار گیرد.«

مرکز پژوهش ها هم به جمع منتقدان طرح مسکنی مجلس یازدهم پیوست

چالش تورمی »جهش تولید مسکن«

بانک مسکن، سقف تسهیات قابل پرداخت از محل حساب پس انداز 
مسکن جوانان در تهران را ۶۰درصد افزایش داد و رقم تسهیات مسکن 

جوانان را به ۴۰۰ میلیون تومان رساند.
ب��ه گزارش بانک عامل بخش مس��کن، یکی از انواع تس��هیات قابل 
پرداخت خرید مسکن به لحاظ نرخ سود و مدت بازپرداخت که در حال 
حاضر در ش��بکه بانکی پرداخت می شود، تسهیات از محل حساب های 
پس انداز مس��کن جوانان است؛ دارنده حساب قادر است با رعایت برنامه 
سپرده گذاری ارائه شده توس��ط بانک در بلندمدت از تسهیات مسکن 

برخوردار شود.
انتظار پرداخت این تس��هیات نسبت به سایر انواع تسهیات مسکن 
طوالنی ت��ر بوده و بین ۵ تا 1۵ س��ال و مدت بازپرداخت آن 2۰ س��اله 
پیش بینی ش��ده و با نرخ س��ود ۹درصد پرداخت می شود. ویژگی دیگر 
حس��اب پس انداز مسکن جوانان این اس��ت که نیازی به سپرده گذاری 
یکجا با مبالغ س��نگین ندارد و از این بابت نس��بت به صندوق پس انداز 
مسکن یکم برای گروهی از متقاضیان مسکن ارجح به شمار می آید. در 
این صندوق سپرده گذار موظف است به صورت ماهانه نسبت به پرداخت 

مبال��غ خرد از پیش تعیین ش��ده اقدام کند و در پایان س��ال پنجم یا 
پانزدهم از تسهیات خرید مسکن برخوردار شود.

بر این اساس، سقف تسهیات قابل پرداخت از محل حساب پس انداز 
مسکن جوانان در شهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، 
از 2۵۰ میلی��ون تومان ب��ه ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین 
س��قف این تسهیات در ش��هرهای بزرگ شامل کرج، مش��هد، تبریز، 
اصفهان، اهواز، قم، ش��یراز و کرمانش��اه در پایان سال پانزدهم از 21۰ 
میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. این میزان در مورد س��ایر 
نقاط شهری 18۴ میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته 

به 2۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
برای برخورداری از سقف تسهیات مذکور سپرده گذاری ماهانه در هر 
س��ال با مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین ش��ده بود صورت می گیرد. 
بر این اساس میزان س��پرده گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای 
برخورداری از س��قف تس��هیات تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب 
در س��ال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزار تومان آغاز می شود و درنهایت 
با افزایش مبلغ در هر س��ال به مبلغ 2۴۷ هزار تومان در س��ال پانزدهم 

افزایش می یابد. س��پرده گذارانی که می خواهند بین ۵ سال تا 1۵ سال 
از زمان س��پرده گذاری خود از س��قف تسهیات مسکن جوانان استفاده 
کنند می باید بیشتر از حداقل های تعیین شده واریز کنند. به طور مثال 
س��پرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیات 21۰ 
میلیون تومان در ش��هر تهران بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه 
مبلغ ۶1۰ هزار تومان واریز کند. همچنین س��قف تسهیات مذکور در 
سه گروه شهری ش��امل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در 
پایان س��ال پنجم از 1۵۰، 11۰ و 8۴ میلیون تومان به ترتیب به 21۰، 

1۵۰ و 1۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی 
دادگاه صادر شده باشد، می تواند به نام خود یا کسانی که تحت والیت و 
قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند. متقاضیان 
افتتاح حساب پس انداز مس��کن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را 
ب��ا واریز حداقل مبلغ ماهیانه )به دفعات یا ب��ه صورت یکجا در ابتدای 
دوره( آغاز کنند. پرداخت تس��هیات حس��اب پس انداز مسکن جوانان 

برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.

با هدف افزایش قدرت خرید مسکن

وام مسکن جوانان 400 میلیون تومان شد

مسکن

طبق تصمیم ستاد ملی کرونا
 مهلت دریافت وام اجاره
تا پایان دی تمدید شد

براساس تصمیم ستاد ملی کرونا، قراردادهای رسمی اجاره که تا 
پایان دی  امسال منعقد می شود مشمول دریافت وام ودیعه مسکن 
هس��تند. س��تاد ملی مقابله با کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت 
تس��هیات مرابحه خرید کاال و خدمات )کمک ودیعه مسکن( را تا 
پایان دی ماه امس��ال تمدید کرد و به این ترتیب متقاضیان دریافت 
وام ودیعه مس��کنی که ت��ا پایان دی ماه قرارداد اجاره ش��ان منعقد 
شود برای سال جاری می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

 البت��ه به گفت��ه پروانه اصان��ی، مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی، در ش��رایط فعلی ثبت نام جدید برای وام 
ودیعه مسکن انجام نمی ش��ود. افرادی که پیش تر ثبت نام کرده اند 
ساماندهی می ش��وند و مبالغی که برای پرداخت وام ودیعه مسکن 
در نظر گرفته ش��ده به متقاضیان واجد ش��رایط به مرور و تدریجی 

پرداخت خواهد شد.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، اصانی یادآور شد: پیش تر و 
در زمان ثبت نامی که تعیین ش��ده بود، 2 میلیون و 2۰۰ هزار نفر 
پیامک درخواس��ت وام ودیعه مس��کن ارسال کرده بودند که از این 
میزان، کد ملی برخ��ی متقاضیان مخدوش بود. در مجموع، حدود 
ی��ک میلی��ون و 8۰۰ هزار نفر کد ملی صحیح داش��تند که به آنها 
پیامک ارس��ال ش��ده و به مرور مدارک خود را بارگذاری و تکمیل 

می کنند.
به گفته وی، تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل 
کرده اند که به مرور به بانک معرفی می ش��وند و در فرآیند دریافت 

وام ودیعه مسکن، قرار می گیرند.
گفتنی اس��ت با ش��یوع ویروس کرونا دولت تصمیم گرفت برای 
کمک به خانوارهای اجاره نش��ین تس��هیات پرداخت کند. این وام 
در تهران ۵۰ میلیون تومان،   کانش��هرها ۳۰ میلیون و ش��هرهای 
کوچک 1۵ میلیون تومان اس��ت که به مس��تأجران واجد ش��رایط 
دارای قرارداد معتبر پرداخت ش��ود. س��ود این وام 1۳درصد است 
و مس��تأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کانش��هرها ۳2۰ 
هزار و سایر شهرها 1۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. با وجود 
تقاضای 2.2 میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت 
این وام هس��تند و البته وزارت راه و شهرس��ازی هشدار داده در هر 
زمان که مالکیت متقاضیان احراز ش��ود از لیس��ت دریافت این وام 

کنار گذاشته می شوند.

تسه تا 90 هزار تومان فروش رفت
هجوم نوسان گیران به اوراق مسکن

در حال��ی ک��ه تابلوی ب��ازار س��رمایه در معامات روز یکش��نبه 
یکپارچه قرمزپوش بود، بازار اوراق تس��هیات با رشد عجیب قیمت 
مواجه ش��ده و برخی نمادهای تسه تا 8۹ هزار تومان هم به فروش 

رسید.
ب��ه گزارش مهر، در حالی که ش��اخص کل ب��ورس در معامات 
دومین روز هفته به دلیل فش��ار عرضه با افت ش��دید مواجه است، 
اما به دلیل بازی نوسان گیران و سفته بازان با نرخ های اوراق گواهی 
حق تقدم اس��تفاده از تسهیات مس��کن، قیمت این اوراق با رشد 
عجیبی مواجه ش��ده و با ارائه پیش��نهادهای قیمتی نزدیک به ۹۰ 
ه��زار تومان ب��ه دارندگان این اوراق، نرخ ای��ن برگه ها صعود کرده 

است.
با توجه به وضعیت پیش آمده برای بازار س��رمایه از یک س��و و 
شنیده شدن خبرهایی مبنی بر ادامه رشد قیمت ها در بازار مسکن 
از س��وی دیگر، تداوم رش��د قیمت اوراق تسهیات مسکن چندان 
دور از انتظار نبود. تنها در اوراق تس��هیات مسکن صادره در مرداد 
امسال با نماد تسه ۹۹۰۵ به دلیل عرضه باال، قیمت ها با افت مواجه 
ش��ده است اما در سایر نمادهای زیرمجموعه تسه، به دلیل کاهش 
عرضه، قیمت هر برگه اوراق تسهیات مسکن با رشد بعضاً تا سقف 

دامنه نوسان )مثبت ۵ درصدی( همراه شده است.
گران ترین برگه ای که روز یکش��نبه به فروش رسید، تسه ۹۹۰۴ 
)اوراق مسکن تیرماه( بود که در یک معامله، 1۶ برگه به قیمت ۹۰ 
ه��زار و 2۰۰ تومان و در یک معامل��ه دیگر، ۶۰ برگه به ارزش ۹۰ 
هزار تومان به ف��روش رفت. ولی میانگین قیمت برگه های فروخته 
شده در این نماد )تسه ۹۹۰۴( 88 هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

از دیگ��ر برگه ه��ای گران قیمت ای��ن روز، فروش اوراق مس��کن 
فروردین امسال )تسه ۹۹۰1( با قیمت 8۹ هزار و 1۰۰ تومان برای 
یک معامله با تعداد 1۹۹ برگه بوده اس��ت ولی میانگین قیمت این 

نماد معاماتی در جریان بازار، 8۶ هزار و ۳8۰ تومان بود.
بیش��ترین تعداد اوراق تسهیات مسکن فروش رفته در معامات 
یکشنبه به تعداد ۶۰ هزار برگه به تسه ۹۹۰۵ )اوراق مسکن مرداد 
امس��ال( اختصاص داشت که فش��ار عرضه این تعداد برگه ها سبب 
کاهش منفی ۳.۹ درصدی قیمت این برگه ها ش��د؛ متوسط قیمت 
ه��ر برگه از این نماد در معامات دیروز 8۳ هزار تومان بود ولی در 
گران تری��ن فقره از معامات تس��ه ۹۹۰۵، 88 ه��زار و 88۹ تومان 
به تعداد ۹۵ برگه فروخته ش��ده اس��ت. با این ح��ال هیچ برگه ای 
در جریان معامات اوراق تس��هیات مس��کن، زیر 8۰ هزار تومان 

فروخته نشده است.
این اتفاق س��بب ش��ده تا قیمت تمام شده تهیه وام مسکن برای 
مصرف کنن��دگان نهایی بس��یار باال باش��د؛ با در نظ��ر گرفتن رقم 
8۵ هزار تومان به عنوان نرخ میانگین اوراق تس��هیات مس��کن و 
همچنین با فرض امکان دریافت وام 2۴۰ میلیون تومانی به عنوان 
رقم س��قف این تس��هیات برای زوجین در ته��ران، یک زوج برای 
رس��یدن به ای��ن وام )خرید ۴8۰ برگه 8۵ ه��زار تومانی( باید ۴۰ 
میلیون و 8۰۰ هزار تومان هزینه کنند که حتی از مبلغ وام جعاله 

مسکن )۴۰ میلیون تومان( هم بیشتر است.
به نظر می رس��د تا زمانی که شورای عالی بورس و شورای پول و 
اعتبار بر س��ر کاهش دامنه نوس��ان این برگه ها و همچنین افزایش 
زمان ممنوعیت فروش برگه ها پس از خرید آن از ۴ ماه به یک سال 
به توافق نرس��ند، این وضعیت برای بازار اوراق تس��هیات مسکن 
ادام��ه دار خواهد ب��ود، چراکه این اوراق صرفاً اب��زاری برای فروش 
حق تقدم دریافت تس��هیات اس��ت نه ابزاری برای سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه.
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فرص��ت امروز: هم اکنون حدود 8 میلی��ون تن کاال در گمرک و بنادر 
کش��ور وجود دارد که ح��دود ۳.۵ میلیون تن آن را کاالهای اساس��ی 
تشکیل می دهد. این حجم از کاال در حالی در گمرک دپو شده است که 
مشکل عمده آنها به تامین ارز برمی گردد؛ به طوری که بخش عمده ای 
از کاالهای اساس��ی و مورد احتیاج مردم در انتظار تامین ارز هس��تند. 
در همین حال، با دس��تور رئیس جمه��ور و با هماهنگی و توافق صورت 
گرفته برای رفع موانع ارزی و تعیین تکلیف کاالهای موجود در گمرک 
و بنادر، قرار اس��ت میلیون ها تن کاال در روزهای آینده امکان ترخیص 

سریع پیدا کنند.
رئیس جمهوری روز گذش��ته )یکش��نبه( در جلسه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت بر ترخیص سریع کاالها تاکید کرد و گفت: هیچ کاالیی 
نباید در گمرک های کش��ور معطل بماند و دستگاه های اقتصادی نظیر 
وزارت اقتص��اد، وزارت صم��ت و بان��ک مرکزی ب��ا هماهنگی الزم باید 

نسبت به تسریع در ترخیص کاال اقدام کنند.
حس��ن روحانی همچنین ضرورت بهره برداری گس��ترده مدیریتی از 
سامانه جامع تجارت را مورد تاکید قرار داد و گفت: سامانه جامع تجارت 
در کنار ایجاد ش��فافیت و فراهم کردن ام��کان گزارش گیری بهنگام از 
سوی همه مسئوالن از وضعیت صادرات و واردات کشور، می تواند باعث 
تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکات دست و پاگیر اداری را 

از سر راه فعاالن اقتصادی بردارد.
او پس از ارائه گزارش وزارت صمت درخصوص اقدامات بانک مرکزی 
و گم��رک در م��ورد ترخیص کااله��ا، گفت: مدیریت ش��رایط خاص و 
نیاز کش��ور ب��ه تامین کاالهای اساس��ی و مواد اولی��ه کارخانجات باید 
به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کش��ور منجر ش��ود و 
دستگاه های مرتبط اس��تفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان 
دهن��د. این س��امانه به طور قطع می تواند با تامین ش��فافیت اطاعاتی، 
مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان دهد و زمینه تسهیل و تسریع 

در تجارت را فراهم کند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ثبت ش��فاف از مرحله س��فارش تا 
توزیع کاال در مراکز فروش در سامانه جامع تجارت، ادامه داد: اطاعات 
این س��امانه نه تنه��ا در اختیار دس��تگاه ها و تجار بلک��ه حتی باید در 

دسترس عموم مردم باشد.

روحانی با بیان اینکه هیچ کاالیی نباید در گمرک های کش��ور معطل 
بماند، گفت: دس��تگاه های اقتصادی کش��ور نظیر وزارت اقتصاد، وزارت 
صم��ت و بان��ک مرکزی ب��ا هماهنگی الزم باید نس��بت به تس��ریع در 

ترخیص کاال اقدام کنند.
آماده باش برای ترخیص میلیون ها تن کاالی دپوشده

از ح��دود 8 میلیون تن کاالی موجود در گمرک و بنادر، ۳.۵ میلیون 
ت��ن آن کااله��ای اساس��ی و ۳.۵ میلیون تن نیز کاالهای غیراساس��ی 
غیرکانتین��ری اس��ت که بی��ش از 8۰ درص��د آن را مواد اولی��ه، مواد 
واس��طه ای، اجزا و قطعات و ماش��ین آالت مربوط به واحدهای تولیدی 
تشکیل می دهند. همچنین بیش از 2۵ هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی 
نی��ز در بنادر و گمرک موجود اس��ت. در این بین، ب��ا توافقات اخیر در 
رابطه ب��ا تعیین تکلیف کاالهای موجود در گم��رک و بنادر به ویژه در 
رفع موانع ارزی، میلیون ها تن کاال امکان ترخیص سریع پیدا کردند که 

احتماال طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، این حجم از کاال در حالی در گمرکات دپو ش��ده 
که مش��کل عمده آنها به تامین ارز برمی گ��ردد؛ به طوری که در رابطه 
با کاالهای اساس��ی بخش عمده ای از آنها در انتظار تامین ارز هس��تند؛ 
بعضی به صورت اعتباری خریداری و به بنادر حمل ش��ده اند و اس��ناد 
مالکی��ت نیز در اختی��ار خریدار داخلی قرار دارد و بخش��ی دیگر هنوز 

مالکیت به صاحب کاال منتقل نشده بود.
از سوی دیگر با وجود اینکه در مورد پنج قلم کاالی اساسی قرار شد 
ب��دون ارائه کد رهگی��ری بانک به فوریت ترخیص ش��وند، اما صاحبان 
کاال به دلیل اطمینان از تامین ارز رس��می یا ترجیحی در آینده از این 
تسهیات استقبالی نکردند. در مورد کاالهای غیراساسی نیز اصلی ترین 
مش��کل جهت ترخیص به عدم انتق��ال ارز و مالکیت این کاالها و عدم 

قرارگیری در صف تامین ارز بانکی برمی گشت. 
اما در س��فر اخیر مع��اون اول رئیس جمهور به همراه مس��ئوالنی از 
وزارت صم��ت، گمرک و بنادر و راه و شهرس��ازی به اس��تان هرمزگان 
و بازدید از بندر ش��هیدرجایی بندرعباس، برای تعیین تکلیف کاالهای 
موجود در گمرک و بنادر تصمیماتی اتخاذ شد تا بتوانند به سرعت آنها 

را ترخیص کنند. 
آنطور ک��ه ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ای��ران در مورد نتیجه 

بازدی��د از بن��ادر و تعیین تکلیف کاالها توضیح داده اس��ت، مقرر ش��د 
بانک مرکزی در مورد اقام و کاالهایی که به صورت اعتباری خریداری 
و اعامی��ه تامین ارز برای آنها صادر ش��ده به س��رعت از گمرک خارج 
خواهند شد. همچنین درباره کاالهایی که هنوز اسناد به دست خریدار 
نرس��یده و مشکل انتقال ارز داش��تند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام 
می ش��ود. در مورد کاالهای غیراساسی نیز که حدود ۳.۵ میلیون تن در 
گم��رک و بنادر موجودی دارند قرار اس��ت متعاقب نظر وزارت صمت و 
گمرک و اعام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز 

این اقام اقدام و ترخیص شوند.
گره ارزی از موانع ترخیص کاالهای وارداتی است

در حال��ی گ��ره ارزی از موانع ترخی��ص کاالهای وارداتی به ش��مار 
م��ی رود که اخیرا عبدالناصر همتی اعام کرده اس��ت که بانک مرکزی 
آماده ترخیص کاالهای اساس��ی و مواد اولیه تولید اس��ت؛ به طوری که 
واردکنندگان��ی که در حال حاضر کاالهای ش��امل مواد اولیه و قطعات 
خط تولید را در گمرک دارند اگر ثبت سفارش را به بانک مرکزی اعام 

کنند این بانک نیز ظرف 2۴ ساعت تخصیص ارز را انجام می دهد. 
همچنی��ن طبق اع��ام رئیس کل بان��ک مرکزی در م��ورد کاالهای 
اساس��ی نیز اگر هنوز واردکنندگان کاالهایی که ب��ا ارز ۴2۰۰ تومانی 
وارد ش��ده مشکل تامین ارز دارند، در صورت مراجعه به بانک مرکزی و 
براس��اس روش تعهدی این تعهد به آنها داده می شود که ظرف سه ماه 

آینده ارزشان تامین شود. 
مش��کل دپ��و و ترخیص کاالهای وارداتی در گم��رک و بنادر موضوع 
جدیدی نیس��ت و سال هاس��ت که واردکنندگان و دستگاه های ذی ربط 
با آن مواجه هس��تند که البته در دو س��ال اخیر ب��ه صورت جدی تری 
پیگیری ش��ده و اقداماتی در این رابطه صورت گرفت و دستورالعمل ها 
و بخش��نامه هایی در دستور کار بود، اما به هر حال همچنان این مشکل 
عمدتا به دلیل مس��ائل ارزی پابرجا ماند که به نظر می رس��د با توافقات 
اخیر تا حدی این مس��ئله برطرف ش��ده و موجب تخلیه میلیون ها تن 

کاال از گمرک و بنادر شود. 
این در حالی است که به گفته معاون فنی گمرک احتماال ظرف چند 
روز آین��ده تصمیمات اتخاذش��ده اجرایی و گمرک نس��بت به ترخیص 

کاالهای دپوشده اقدام خواهد کرد.

به دستور رئیس جمهور و با رفع موانع ارزی

قفل دپوی کاالها باز می شود
دریچه

آخرین خبر درباره پیش فروش نفت
ارز 4200 تومانی می ماند؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت تجربه نشان داده هرگونه تغییر 
ارز از ۴2۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می شود؛ 
لذا سیاست دولت برای تأمین کاالهای اساسی و موردنیاز مردم در سال 

آینده تامین آن با ارز ۴2۰۰ تومانی است.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1۴۰۰ گفت: سال 
آینده آنچه از فروش نفت به دست می آید به دو شیوه است یکی فروش 
و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و 
سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴2۰۰ 
تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کاالهای اساس��ی 

اختصاص دهیم.
به گفته وی، در بخش دیگر نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر 
گرفته ش��ده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای 
عالی هماهنگی این موضوع نهایی ش��ده اس��ت که در شش ماه آینده 
آن را اجرایی می کنیم که س��ال آینده اجرایی خواهد شد که این یک 
روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست. طبق اعام سازمان برنامه 
و بودجه، رئیس این س��ازمان اظهار کرد: قیمت هر بش��که نفت برای 
پیش فروش ۴۰ دالر و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت ادامه 
داد: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال 
می کنیم. در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده 
هس��تند و اگر با طرح های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج 
شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.

ب��ه گفته نوبخت، همزمان باید سیاس��ت های پولی انقباضی و مالی 
انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش 

بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور تأکید کرد: اگر می خواهیم 
از رکود خارج ش��ویم دولت باید در مخ��ارج خود تجدیدنظر و قدرت 
خری��د مردم را در بودجه ببیند به همی��ن علت تصمیم نداریم کمتر 
از نرخ تورم رش��د افزایش حقوق داشته باشیم. آقای نوبخت گفت: بر 
این اساس برای مهار تورم از سیاست های انقباضی که مسئولیت آن با 
بانک مرکزی است استفاده می کنیم و با سیاست های مالی که سازمان 
برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد، می توانیم سیاست های انبساطی 
متناسب داشته باشیم. وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع 
بیشتری عاوه بر فروش نفت الزم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و 

حقوق گمرکی است.
نوبخت گفت: مصمم هس��تیم اصاح ساختار را که به مجلس دادیم 
اجرایی کنیم و بتوانی��م از ظرفیت های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و 
حتی در مواقع��ی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم، اما 
با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج 
از رک��ود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح های عمرانی 
اس��تفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولدسازی 
دارایی ها را امس��ال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاس��ت های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی به نوعی خ��روج از مالکیت و مدیریت وظیفه 
دولت اس��ت بر این اس��اس باید بخش��ی از دارایی های خودمان را که 
به صورت س��هام کارخانجات اس��ت برای کمک به ب��ورس عرضه و از 
منابع آن استفاده کنیم. نوبخت افزود: در کنار اصاح ساختار در بخش 
هزینه ها یک کمیته ویژه هزینه ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه ها را 
واقع بینانه و محدود کنیم. وی با اشاره به آخرین بررسی ها برای صدور 
بخشنامه بودجه، گفت: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال 
تهیه اس��ت و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکود 
خارج شویم که الزمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، 

طرح های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد
اقتصاد ایران با چه شرایطی به سال 1400 پا 

می گذارد؟
افزایش نرخ تورم و کاهش رش��د اقتصادی روندی است که در دو 
س��ال گذشته بر اقتصاد کش��ور حاکم بوده است. با این همه انتظار 
می رفت با آغاز س��ال جدید رش��د منفی به صفر تبدیل شود و نرخ 
تورم هم کنترل شود ولی شیوع یک ویروس ناشناخته به نام کرونا 
وضعیت اقتصاد ایران و کش��ورهای دیگ��ر جهان را به هم ریخت تا 

تمام پیش بینی ها غلط از آب درآیند.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرآناین، گفت: 
وضعیت اقتصادی کشور و آینده آن تابع شرایطی است که برای آن 
پیش خواهد آمد. در این مورد وضعیت تحریم ها، انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ایاالت متحده و کرونا نقش��ی بیش از دیگر عوامل دارند. 
ب��ا این وجود و گرچه اقتصاد ایران به ش��دت تح��ت تاثیر اتفاقات 
کوتاه مدت اس��ت با این حال در نیمه دوم س��ال بعید اس��ت اتفاق 
شگرفی رخ دهد. او تصریح کرد: می توان پیش بینی کرد تحریم ها به 
شکل کج دار و مریز حداقل تا پایان سال ادامه خواهد یافت. گرچه 
پیروزی بایدن بر ترامپ می تواند از شدت تنش ها و تحریم ها بکاهد 
و این تا اندازه ای به س��ود تثبیت ش��رایط خواهد بود. از سوی دیگر 
ش��یوع کرونا هم ب��ر وضعیت امروز تقریبا هم��ه اقتصادهای جهان 
تاثیرات ملموس��ی داشته است و بس��ته به آنکه درمان این بیماری 
چه زمانی ممکن ش��ود می تواند بر اقتصاد ایران و ش��اخص های آن 

نیز اثرگذار باشد.
قنب��ری ادامه داد: ب��ا این حال نباید انتظار داش��ت در این مدت 
تغییر بزرگی رخ دهد. به باور من تا پایان س��ال ۹۹ رشد اقتصادی 
در م��دار کنون��ی خواهد بود چراکه موانع س��رمایه گذاری داخلی و 
خارجی پابرجاس��ت. برخی از مس��ئوالن به ویژه در مجلس هم به 
خودتحریمی دست زدند. متاس��فانه در مجلس شعار دادن به رویه 
برخی تبدیل ش��ده و در مدتی که مجلس اخیر تش��کیل شده هیچ 

اقدام مهمی را دستور نگذاشته اند جز شعار.
مدرس دانش��گاه تربیت م��درس تاکید کرد: اخت��اف بین قوا و 
ناهماهنگی میان بخش های مختلف سیاس��ی کش��ور عما یکی از 
موانع توسعه در کشور ماست. متاسفانه اکنون هم انتقاد از دولت مد 
روز ش��ده و به سنت همیشگی در سال آخر دولت همه ناگهان ضد 
دولت می شوند، در این دوره هم چنین اتفاقی رخ داده است. رئیس 
جمهوری نی��ز در این وضعیت ترجیح می ده��د به جای اصاحات 
س��اختاری تنها ش��رایط کنونی را تثبیت کند تا چند ماهه آخر کار 

هم سپری شود.
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از زمان صدور مجوز برای اختصاص یک میلیارد یورو از منابع صندوق 
توس��عه ملی به هزینه های کرونا و وزارت بهداشت تاکنون معادل ریالی 
۵۰۰ میلی��ون یورو ب��ه صورت تدریجی پرداخت ش��ده که ۶۰ میلیون 

یوروی آخر طی روزهای گذشته به خزانه واریز شده است.
به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا شروع شد که با افزایش هزینه های مربوط 
به کرونا و سختی وزارت بهداشت در تامین هزینه ها به ویژه پرداخت حقوق 
کارکنان این وزارتخانه، در فروردین ماه رئیس جمهور درخواست برداشت 
یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که طولی نکشید 

مقام معظم رهبری با این برداشت موافقت کردند.
بر این اساس، باید بانک مرکزی این یک میلیارد یورو از محل حساب 
صندوق توس��عه ملی را براساس نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل کرده و 
در اختی��ار دولت قرار می داد که در اواخر اردیبهش��ت ماه اولین مرحله 
پرداخت ش��د و به تدریج منابع به ریال تبدیل و به حساب خزانه واریز 

و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا آن را توزیع کند.
اما در این مدت بارها س��عید نمکی، وزیر بهداش��ت درخواست کرده 
اس��ت که منابع یک میلیارد یورویی به طور کامل و در اس��رع وقت در 
اختیار وزارتخانه قرار بگیرد تا بتواند پاس��خگوی هزینه ها به ویژه منابع 
ب��رای پرداخت حقوق و معوقات کارکنان وزارت بهداش��ت در ش��رایط 

سخت موجود باشد.
او روز گذش��ته )یکش��نبه( ه��م در اظهارات��ش بار دیگر نس��بت به 
پرداخت ه��ای مربوط به ی��ک میلیارد یورو گایه ک��رده و گفته که در 

روز ش��نبه رئیس کل بانک مرکزی قسمت اندکی از منابع یک میلیارد 
یورویی از صندوق توس��عه ملی را آزاد کرده است، اما وزیر که نسبت به 
تزری��ق قطره چکانی منابع یک میلیارد یورویی گایه دارد به همکارانش 

اعام کرده همین میزان اندک را هم برگردانند.
ام��ا اینکه تاکنون چقدر از منابع صندوق تزریق ش��ده و ماجرای این 
پول اندک پرداختی آخر چیس��ت که وزیر آن را هم خواسته برگرداند، 
موضوعی اس��ت که پیگیری های ایس��نا نش��ان می ده��د تاکنون ۵۰۰ 
میلی��ون یورو به صورت تدریجی از منابع ارزی صندوق توس��عه ملی به 
ری��ال تبدیل و به خزانه واریز و در اختیار س��ازمان برنامه و بودجه قرار 

گرفته است.
منابع تزریقی با نرخ نیمایی تبدیل به ریال ش��ده و با توجه به اینکه 
از ابتدای س��ال تاکنون و به صورت تدریجی پرداخت ش��ده با نرخ های 

متفاوت در سامانه نیما به فروش رفته است.
اینک��ه چرا این پول به صورت تدریجی آمده و مابقی چگونه پرداخت 
می ش��ود به این برمی گردد که منابع ارزی در صورتی که در دس��ترس 
باشد بانک مرکزی آن را فروخته و به خزانه واریز می کند و پول اندکی 
که وزیر از آن س��خن می گویند احتماال حدود ۶۰ میلیون یورویی است 
که طی روزهای اخیر در دس��ترس بانک مرکزی قرار گرفته و آن را به 
ری��ال و به خزانه واریز کرده تا در اختیار س��ازمان برنامه و بودجه برای 
توزیع قرار گیرد که در مجموع به ۵۰۰ میلیون یورو می رسد. مابقی نیز 
در هر زمان که در دسترس بانک قرار گیرد تبدیل به ریال خواهد شد.

یکی از مسائلی که در رابطه با تزریق یک میلیارد یورو از منابع محل 
صندوق توس��عه ملی وجود دارد این است که تبعات ناشی از تبدیل به 
ری��ال ای��ن حجم از ارز و آثار آن بر بازار م��ورد توجه خواهد بود، به هر 
حال برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال در صورتی 
که منابع در اختیار نباشد به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی 

به شمار رفته و می تواند موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی شود.
سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی سوی دیگر ماجرای یک 

میلیارد یورو
اما در س��وی دیگر ماجرای یک میلیارد یوروی صندوق توس��عه ملی 
برای کرونا، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی قرار دارد. این 
در حالی اس��ت که پیگیری از صندوق توس��عه ملی از این حکایت دارد 
که تمامی مجوزها و موافقت ها در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی 
از مدتی پیش در صندوق صادر ش��ده اس��ت و مشکلی در این رابطه از 

سوی صندوق وجود ندارد.
از س��وی دیگر، س��ازمان برنامه و بودجه است که باید بعد از دریافت 
منابع از بانک مرکزی نس��بت به توزیع منابع اقدام کند. حدود دو هفته 
پیش ب��ود که اعام کرد که تاکنون ۴۴۰ میلی��ون یورو از طریق بانک 
مرکزی به حس��اب خزانه داری کل کش��ور که مع��ادل ۷۰۰۰ میلیارد  
تومان بوده واریز شده است و این سازمان ۵۶۵۰ میلیارد تومان به بخش 
درمان و مابقی را به منظور مقرری بیمه بیکاری در اختیار صندوق بیمه 

بیکاری قرار داده است.

ماجرای پرداخت منابع ارزی به کرونا و پولی که وزیر بهداشت برگشت داد

آخرین خبرها از یک میلیارد یورو
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مدیر صادرات بانک مرکزی اعالم کرد
 رشد 77 درصدی فروش
حواله های ارزی در نیما

مدی��ر اداره صادرات بانک مرکزی ضم��ن تایید افزایش صادرات 
نفتی کش��ور و تسریع بازگش��ت ارزهای صادراتی در ماه های اخیر، 
گفت فروش حواله های ارزی صادراتی در شهریور سال جاری نسبت 

به مردادماه در سامانه نیما معادل ۷۷درصد رشد داشته است.
صم��د کریمی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: در ماه های اخیر روند 
صادرات نفتی کشور افزایشی بوده و با تصمیمات و تدابیر اتخاذشده 
ش��اهد بهبود این روند نیز خواهیم بود ک��ه این موضوع توان بانک 
مرکزی برای تامین کاالهای اساس��ی، دارو و م��واد اولیه، کاالهای 
واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی نهایی و نیز ایجاد ثبات و آرامش در 

بازار ارز را افزایش داده است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اعمال ش��ده در بسته سیاستی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1۳۹۹ و تشویق ها و تنبیه های 
در نظر گرفته ش��ده ب��رای صادرکنندگان، روند بازگش��ت ارزهای 
صادراتی در ماه های اخیر س��رعت گرفته، به طوری  که شاهد رشد 
بال��غ بر ۷۷درصدی ف��روش حواله های ارزی صادراتی در ش��هریور 

سال جاری نسبت به مردادماه در بازار دوم در بستر نیما بوده ایم.
مدی��ر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: برنامه های بانک مرکزی 
ب��رای تعمیق ب��ازار ثانویه ارز از منابع غیر از ص��ادرات غیرنفتی به 
صورت اس��کناس و حواله در کنار فروش منابع ارزی صادرکنندگان 
غیرنفتی به تدریج در حال اجراست و با توجه به اقدامات انجام شده 
پیش بینی می ش��ود که در نیمه دوم سال 1۳۹۹ عرضه حواله های 
ارزی و اس��کناس در بازار دوم در مقایس��ه با نیمه نخس��ت س��ال 
جاری به طور چش��مگیری تقویت شده و بازار ارز از ثبات نسبی به 
مراتب باالتری براس��اس عوامل بنیادین، با فروکش کردن انتظارات 
و التهابات برخوردار ش��ده و نرخ ارز در مسیر اصلی تعادلی خود به 

دور از هیجانات کوتاه مدت قرار گیرد.
آخرین وضعیت تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس

درحالی که ح��دود دو هفته از خبر تزریق یک درصد از صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار می گذرد، یکی از اعضای شورای 

عالی بورس تاکید کرد که این موضوع حتما اجرایی خواهد شد.
کاهش های پی در پی شاخص بورس مسئوالن را بر آن داشت تا 
تصمیمات مختلفی برای به تعادل رس��اندن بازار سرمایه اخذ کنند. 
یکی از این تصمیمات تزریق منابع صندوق توسعه ملی به این بازار 
بود. در این راستا، چندی پیش حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار اعام کرد که این س��ازمان پیگیر نهایی شدن 
انتق��ال یک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت 
بازار اس��ت و بر ای��ن موضوع تاکید کرد که اج��رای این مصوبه در 
ش��رایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم هم��ه نمادها و افزایش 

نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.
هرچند که رقم دقیق آن هنوز به صورت رسمی اعام نشده است، 
اما پیگیری ها از این حکایت داشت که طبق مذاکرات صورت گرفته 
فعا قرار اس��ت این منابع از حساب های ریالی صندوق توسعه ملی 
نزد بانک ها تامین شود و احتماال نزدیک به 1۰ هزار میلیارد تومان 
خواه��د بود. چندی بعد از اعام خبر مذکور، صندوق توس��عه ملی 
نیز آمادگی خود را برای حمایت از بورس اعام کرد اما هنوز خبری 

از تزریق این منبع نشده است.
در این راس��تا، حسین ساح ورزی عضو ش��ورای عالی بورس در 
مورد آخرین وضعیت تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار، توضیح داد: این طرح هنوز اجرا نشده و در 
حال طی کردن مراحل اداری است اما به طور قطع اجرا خواهد شد.

بانکنامه

هفته گذش��ته س��ازمان بورس در اطاعیه ای اعام کرد که اس��تفاده 
از الگوهای الگوریتمی و تقس��یم سفارش��ات برخ��ط در بورس و اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اش��خاص اعم از حقوقی ها و 
حقیقی ها به منظور حفظ ش��رایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطاع ثانوی 
ممنوع اس��ت. این اطاعیه موجی از واکنش ها را در میان س��هامداران 

برانگیخت و باعث اعتراضاتی شد.
در این زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد اس��ت: از آنجایی 
معامات الگوریتمی می توانند سفارش های برنامه ریزی شده را با سرعت 
باالتری نس��بت به انسان انجام دهند، نقش مؤثری در نقدشوندگی بازار 
دارند، اما با این حال، اگر تش��خیص داده ش��ود که معامات الگوریتمی 
موج��ب اختال در بازار ش��ده اند، می توان با اصاح مقررات، جلوی این 

اختال ها را گرفت.
علیرضا توکلی کاشی، درباره اباغیه جدید سازمان بورس درخصوص 
ممنوعیت به کارگیری از س��امانه های معامات الگوریتمی به ایرناپاس، 
گفت: الگوریتم هایی که در بازار سرمایه به  کار گرفته می شوند، از طریق 
افزای��ش حجم معامات، کاهش دامنه مظن��ه و افزایش رقابت در بازار، 
س��بب افزایش نقدشوندگی بازار می ش��وند. هرگونه محدودیتی بر این 
ابزارها، نه تنها سبب کاهش حجم معامات، بلکه سبب خروج بخشی از 

نقدینگی هوشمند از بازار سهام خواهد شد.
توکلی ادامه داد: موضوع معامات الگوریتمی مش��ابه موضوع سامانه 
معامات آناین اس��ت. در اواخر سال های دهه 1۳8۰ نیز مشابه همین 
مخالفت ها با معامات آناین وجود داش��ت. در آن زمان نیز عده ای آن 
را در تض��اد با منافع خود می دیدند و از این رو با انجام معامات آناین 
مخال��ف بودند. با این حال، تجربه 1۰ س��ال اخیر در رابطه با س��امانه 
معامات آناین نش��ان داده که س��امانه های معام��ات آناین موجب 

توسعه بازار و افزایش مشارکت مردم در بورس شده اند.
اکن��ون نیز ب��ه نظر می رس��د فوبیای فن��اوری و هراس اس��تفاده از 
فناوری های نوین، موجب شده تا مخالفت هایی با »معامات الگوریتمی« 
صورت گیرد. معامات الگوریتمی که در دنیا سابقه ای بیش از 2۰ سال 

دارد؛ طول عمری کمتر از پنج سال در بازار ایران.
هسته معامالت می تواند پذیرای الگوریتم ها باشد؟

او درب��اره دلیل تأخی��ر ورود معام��ات الگوریتمی به ب��ورس ایران 
گفت: پذیرش معامات الگوریتمی در س��ازمان بورس پس از گذراندن 
یک دوره طوالنی انجام ش��د ک��ه دلیل آن، نگرانی هایی بابت مس��ائل 
زیرس��اختی و ظرفیت هس��ته معامات از طرف س��ازمان بورس بود. از 
آنجایی که تعداد تراکنش ها با اس��تفاده از معامات الگوریتمی افزایش 
می یابد، این نگرانی وجود داش��ت که ظرفیت هسته معامات در پاسخ 

به این تعداد باال کافی نباشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درب��اره تجارب جهانی در اس��تفاده از 
معام��ات الگوریتمی گفت: در بازارهای جهانی، ع��اوه بر معامله گران 
حرف��ه ای و ش��رکت های ب��زرگ، معامله گران خرد و اف��راد حقیقی نیز 
می توانن��د معامات خود در ب��ورس را با اس��تفاده از الگوریتم ها انجام 
دهن��د، البت��ه این امکان برای اش��خاص حقیقی هن��وز در ایران وجود 
ندارد زیرا ظرفیت پایین هس��ته معام��ات اجازه نمی دهد تعداد زیادی 
از اش��خاص حقیقی با استفاده از معامات الگوریتمی در بورس فعالیت 
کنند. در حال حاضر افراد حقیقی، سفارش های خود را به صورت دستی 
وارد س��امانه معامات می کنند و شاید در طول روز حدود 2۰ سفارش 
خری��د یا فروش را ثبت کنن��د. اگر این افراد به الگوریتم ها دسترس��ی 

داش��ته باشند، می توانند در طول روز هزاران سفارش خرید یا فروش را 
در سامانه معامات ثبت کنند.

وی با یادآوری راهبرد اتخاذش��ده در استفاده از این نوع معامات افزود: 
به دلیل مخالفت هایی که در س��ال های پیش از سوی واحد فنی نهاد ناظر 
یعنی ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران ب��رای به کارگیری معامات 
الگوریتمی وجود داشت، مقرر شد که در گام نخست، معامات الگوریتمی 
ب��رای بازارگردانی و فقط در اوراق با درآمد ثابت مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
سازمان بورس پس از مشاهده تجربه موفق استفاده از معامات الگوریتمی 
در موضوع بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت، استفاده از معامات الگوریتمی 
را در بازارگردانی ETFها و سهام نیز مجاز دانست. عاوه بر آن شرکت های 
زیادی اقدام به طراحی الگوریتم های متنوعی با هدف انتفاع از نوسانات بازار 
و فرصت های آربیتراژی آن کردند که افزایش حجم معامات یکی از نتایج 

به کارگیری این الگوریتم هاست.
افزایش نقدشوندگی، مزیت الگوریتم ها برای بورس

توکل��ی با تأکید بر نقش معامات الگوریتمی در درجه نقدش��وندگی 
بازار س��هام گفت: مزیت معامات الگوریتمی در این است که می توانند 
س��فارش های برنامه ریزی ش��ده با یک هدف مش��خص را دنبال کند و 
مهم تر از آن، از آنجایی که یک ماش��ین ای��ن فعالیت را انجام می دهد، 
س��رعت باالتری در انجام معام��ات پیدا می کند. به عن��وان نمونه اگر 
بخواهیم س��ازوکار نقدش��وندگی را که در حال حاض��ر یکی از نیازهای 
بازار ایران اس��ت بهبود بخشیم، الزم است س��فارش های متعددی را با 
فاصل��ه قیمتی بس��یار کم از یکدیگر در س��امانه معامات ثبت کنیم تا 
فاصله مظنه های خریدوفروش، عدد بس��یار کوچکی شود. این در حالی 
اس��ت که افراد، بدون استفاده از الگوریتم ها نمی توانند چنین معاماتی 
را با این س��رعت انجام دهند و در نتیجه در غیاب معامات الگوریتمی، 

نقدشوندگی بازار کاهش خواهد یافت.
این کارش��ناس درباره احتم��ال ایجاد اختال و دس��تکاری در بازار 
توس��ط الگوریتم ها گفت: طراحی دستورالعمل های معامات الگوریتمی 
ب��ه گونه ای انجام ش��ده که نگرانی بابت دس��تکاری ب��ازار وجود ندارد. 
زی��را معامات الگوریتمی با اس��تفاده از نش��انه گذاری های نرم افزاری و 

الکترونیکی انجام شده برای نهادهای نظارتی از معامات غیرالگوریتمی 
قابل تش��خیص اس��ت. این آمار و اطاعات توس��ط تیم های فنی قابل 
بررسی است بنابراین می توان تشخیص داد معامات الگوریتمی موجب 

اختال یا دستکاری در روند بازار شده  است یا خیر.
توکلی در رابطه با ش��ایعه هایی مبنی بر اینکه ایجاد صف های فروش 
در روزه��ای اخیر ب��ه دلیل معام��ات الگوریتمی بوده، گف��ت: به نظر 
می رس��د اف��رادی که این ش��ایعات را مطرح می کنند ب��ه دنبال خارج 
ک��ردن فن��اوری از گردونه رقابت در بازار هس��تند؛ آن هم در حالی که 
کارشناس��ان واقعی، به جای مقابله با این فناوری، تاش می کنند از آن 
بهره بگیرند. ممنوعیت انجام معامات الگوریتمی می تواند آس��یب هایی 
را برای بورس به همراه داش��ته باشد که کاهش حجم معامات، یکی از 

آسیب های جدی به بازار سرمایه خواهد بود.
آثار حذف معامالت الگوریتمی از بورس چیست؟

او  درب��اره آث��ار حذف معام��ات الگوریتمی از بورس نی��ز گفت: اکنون 
اشخاص و شرکت های زیادی روی این موضوع سرمایه گذاری کرده اند. ایجاد 
ممنوعیت برای ادامه این گونه فعالیت ها، به نفع دیگر بازیگران بازار توسط 
سازمان بورس، نه تنها مانند ناداوری در فوتبال است و زمین بازی را به نفع 
یک طرف متمایل و ناراست می کند و با اصول عدالت در تضاد است، بلکه 
سبب کاهش سرمایه گذاری افراد در این حوزه نیز خواهد شد و بازار سرمایه 

کشور از مسیر توسعه و پیشرفت فاصله می گیرد.
وی ادامه داد: با ممنوعیت این ابزار و صدور دس��تور توقف اس��تفاده 
از ای��ن فناوری در بازار س��رمایه، در روزهای آتی ش��اهد کاهش حجم 
معامات خواهیم بود. راه مبارزه با ذی نفعانی که بازار را دستکاری کرده 
و آن را بازیچه دست خود می کنند، صدور مجوزهای بیشتر برای توسعه 
فعالیت های شناس��نامه دار و تحت نظارت اس��ت. توس��عه صندوق های 
سرمایه گذاری و توسعه معامات الگوریتمی از مصادیق بارز فعالیت های 

شناسنامه دار است.
وی اف��زود: آنچه اهمیت دارد اینکه مدی��ران تغییرات تکنولوژیکی را 
بپذیرند و اج��ازه دهند فناوری های جدید به بهبود وضعیت بازار کمک 

کند.

ممنوعیت معامالت الگوریتمی چه تاثیری در روند بازار سرمایه دارد؟

پیدا و پنهان معامالت الگوریتمی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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شاخص بورس 43 هزار واحد افت کرد
برگ ریزان بورس در پاییز

روزهای ابتدایی پاییز ۹۹ برای شاخص بورس تهران اغلب با ریزش 
همراه بود و روز یکشنبه نیز شاخص کل بورس بیش از ۴۳ هزار واحد 
کاهش داش��ت. ش��اخص کل با این کاهش ۴۳ هزار و ۳۷8 واحدی تا 
رقم یک میلیون و ۵۷2 هزار واحد در ششمین روز مهرماه عقب رفت. 
شاخص کل )هم وزن( نیز با ۴ هزار و ۷۳۶ واحد کاهش به ۴۰۷ هزار 
و ۷۳2 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۳ هزار و 1۰۳ واحد افت به 
2۶۷ هزار و 181 واحد رسید. شاخص بازار اول ۳8 هزار و ۴۵۹ واحد 

و شاخص بازار دوم ۶۰ هزار و ۵1۴ واحد کاهش داشت.
در معام��ات این روز بیش از ۷ میلیارد و ۳۷1 میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۴ هزار و ۶۰8 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین 
)تاپیکو( با یک هزار و 2۷۹ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با یک 
هزار و 2۶۰ واحد، گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 
212 واحد، تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان )لوتوس( با 1۷2 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی )وسخراج( با 1۶۳ واحد، 
تراکتورس��ازی ایران )تایرا( با 8۴ واحد، بیمه پارسیان )پارسیان( با ۶2 
واحد، صنعتی بهشهر )غبشهر( با ۶2 واحد و نفت سپاهان )شسپا( با ۴۴ 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۵ 
هزار و 2۷1 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۵ هزار و 22۹ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۳هزار و ۹1۳ واحد، س��رمایه گذاری 
غدی��ر )وغدیر( ب��ا یک ه��زار و ۶8۶ واحد، پاالیش نف��ت بندرعباس 
)ش��بندر( با یک ه��زار و ۵8۰ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 
یک ه��زار و ۴۴۰ واحد، بانک ملت )وبملت( با یک هزار و ۴۳2 واحد، 
معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ی��ک هزار و ۴۰۳ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و ۳۰۳ واحد، توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با یک هزار و 1۹8 واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و 
12۴ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با یک هزار و 12۰ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک هزار و 11۰ واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و ۳8 واحد و پتروشیمی پارس 

)پارس( با ۹۷۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت بندرعباس و 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند. گروه بانک ها هم در معامات روز یکشنبه صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه ۴ میلیارد و ۳1۶ میلیون برگه سهم 

به ارزش 18 هزار و ۹۵2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز 2۵1 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 1۷ 
ه��زار و ۹۵۰ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد 2۴8 هزار برگه 

سهم به ارزش 28 هزار و 82۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، س��رمایه گذاری مالی س��پهر 
ص��ادرات )وس��پهر(، توکاری��ل )توری��ل(، آتی��ه داده پرداز )اپ��رداز(، 
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال )قچار(، کش��اورزی و دامپروری 
مارد شیر )زمارد( و شهرسازی و خانه سازی باغمیشه )ثباغ( با تاثیر 

مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

نماگربازارسهام

مدیریت عملیات ش��رکت بورس اوراق بهادار ته��ران در اطاعیه ای، 
ممنوعیت نوس��ان گیری روزانه را از شنبه پنجم مهرماه تا اطاع بعدی 
 1+t ۰ به+t اعام کرد. براساس این اطاعیه، زمان سپرده شدن سهام از
تغییر می یابد. لذا انجام معامله روز مجاز نبوده و فروش سهام خریداری 
ش��ده در همان روز امکان پذیر نیست. همچنین فروش سهام خریداری 
ش��ده در یک روز امکان پذیر نیس��ت و فاصل��ه زمانی خریدوفروش یک 

سهام خاص حداقل یک روز تعیین شده است.
خریدوفروش س��هام در بورس ب��ا اهداف و اس��تراتژی های مختلفی 
توسط افراد انجام می شود. برخی افراد با افق زمانی بلندمدت وارد بازار 
می ش��وند، چشم انداز برخی افراد، کوتاه مدت است و گروه سوم، افرادی 
هس��تند که از تغییرات قیمتی روزانه س��هام سود کسب می کنند. پیام 
اخیر مدیریت عملیات شرکت بورس، گروه سوم را هدف قرار داده است.
در این رابطه، یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که نوسان گیری 
در ذات بورس اس��ت و به نقدش��وندگی بازار کمک می کند، اما تا زمان 
رس��یدن بازار به تعادل می توان با ایجاد محدودیت موقت برای این نوع 

معامله ها از تشدید رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کرد.
احمد اشتیاقی با بیان اینکه به نظر می رسد در این مقطع زمانی نیاز داریم 
تا بازار سهام به تعادل برسد، به ایرناپاس گفت: برای اینکه بازار به تعادل 
برسد الزم اس��ت از معامات هیجانی و صف های خریدوفروش دور شویم 
بنابراین به صورت مقطعی الزم اس��ت نوسان گیری باتوجه به استراتژی که 

در نظر گرفته شده است برای مدتی محدود شود تا بازار به تعادل برسد.
چرا مالیات برای محدودیت نوسان گیری خوب نیست؟

اشتیاقی درباره تأثیر نوسان گیری بر روند بازار گفت: هیجان هایی که 
اکنون در بازار وجود دارد، با نوس��ان گیری های روزانه تش��دید می شود. 
به همین دلیل به نظر می رس��د اگر نوسان گیری به  شیوه ای که در پیش 
گرفته شده محدود ش��ود، به وضعیت تعادلی برسیم و وزن سهامداری 
نس��بت به نوس��ان گیری در بورس تهران بیشتر ش��ود. در حال حاضر 
بخ��ش قابل توجهی از افرادی که در بازار س��هام حضور دارند، با هدف 
نوسان گیری فعالیت می کنند و برای سهامداری وارد این بازار نشده اند.

وی اف��زود: با این ممنوعی��ت مقطعی انتظار می رود ب��ه مرور زمان، 
س��هامداری جایگزین نوس��ان گیری ش��ود و به نقاط تعادلی برس��یم و 
پ��س از آن، محدودیت هایی که اکنون در ب��ازار برای معامات روزانه و 

نوسان گیری در نظر گرفته شده ، برداشته شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه درباره پیش��نهاد تغییر نرخ های مالیاتی 
یا کارمزدی برای نوس��ان گیری به  جای ایجاد ممنوعیت گفت: در حال 
حاض��ر نیز نوس��ان گیری هزینه نیم درصدی را به  عن��وان مالیات برای 
معامله گران به همراه دارد. عاوه بر این، ممکن اس��ت نوس��ان گیری در 
حال حاضر و ش��رایط کنونی برای بازار ما مناسب نباشد، اما در شرایط 

عادی، یک فعالیت کامًا عادی و حتی مناسب برای بورس است.
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن اضافه ک��ردن به این مالی��ات نیم درصدی، 
راهگش��ا نخواهد بود زیرا ممنوعیت نوسان گیری یک اقدام موقت برای 

به تعادل رس��اندن بازار است و نمی توان نوس��ان گیری را برای همیشه 
از بورس حذف کرد. نوس��ان گیری در ذات خود فعالیت مخربی نیست؛ 
در واقع موجب نقدش��وندگی سهم می ش��ود. نوسان گیری با تأثیری که 
در صف های خریدوفروش به جا می گذارد، به نقدش��وندگی بازار کمک 

می کند.
اش��تیاقی درباره نیاز بورس به نوسان گیری  روزانه گفت: نوسان گیری 
در ذات ب��ازار بوده و وجود آن برای بازار ضروری اس��ت. با این حال در 
ش��رایط کنونی، این محدودیت در بازار ایجاد شده و پس از رسیدن به  
تعادل، این محدودیت کنار گذاش��ته خواهد شد و بازار به روال گذشته 
خود بازخواهد گش��ت. به همین دلیل پیش��نهاد افزای��ش مالیات برای 
نوس��ان گیری پس از بازگش��ت بازار به حالت تعادل، مشکل ساز خواهد 

شد.
وی افزود: ممنوعیت کنونی ایجادش��ده حتی می تواند از یک روز، به 
دو روز افزای��ش یابد یعن��ی محدودیتی که به صورت t+1 در نظر گرفته 
ش��ده می تواند به صورت t+2 در نظر گرفته ش��ود تا هیجان های کنونی 
بازار کنترل و پس از بازگش��ت تعادل به معامات بورس و افزایش وزن 
فعالیت های سهامداری در مقایس��ه با نوسان گیری روزانه، نوسان گیری 
ب��ه  عنوان یک��ی از فعالیت هایی که در ذات این بازار اس��ت، بار دیگر از 

سر گرفته شود.
برنامه های متنوع دولت برای حمایت از بازار سرمایه

پس از شروع ریزش شاخص بورس از نیمه تابستان، دولت برنامه های 
مختلف��ی را برای حمایت از بازار س��رمایه تدارک دیده اس��ت. یکی از 
اولی��ن اقدامات دولت ب��رای ایجاد رونق در بازار بورس، تس��هیل ورود 
ش��رکت های جدید و عرضه های اولیه در این بازار بود. اقدام دولت برای 
تسهیل ورود شرکت ها کمک کرد تا بازار سرمایه به صورت مداوم عمق 
بیش��تری پیدا کند و سهامداران حقیقی خرد بتوانند از محل خرید این 
عرضه ها، سود اندک اما تضمین شده ای را به دست آورند. این اقدام در 
عین حال برخی از ش��رکت های بزرگ را ترغیب کرده اس��ت تا به این 

بازار وارد شوند.
در ادام��ه حمایت ه��ای دولت از بازار س��رمایه، وزی��ر اقتصاد در 1۹ 
شهریور، دو خبر مهم را به اطاع سهامداران رساند. خبر اول آن بود که 
»دولت برای ش��رکت هایی که افزایش سرمایه می دهند، اگر سلب سهام 
با س��لب حق تقدم باش��د 2۰درصد درآمد، مشمول مالیات با نرخ صفر 
محاسبه می کند.« این اقدام دولت باعث تشویق شرکت ها برای افزایش 
سرمایه در بورس بود و برخی شرکت ها پس از اتخاذ این تصمیم، برای 
افزایش س��رمایه خود برنامه ریزی کردند. همچنی��ن برنامه دولت برای 
ورود ی��ک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به ب��ازار، تصمیم مهم 
دیگری بود که با اعام آن، مش��خص ش��د که دولت برای حمایت همه 

جانبه از بازار سرمایه، تردیدی به خود راه نخواهد داد.
»لغو ممنوعیت س��رمایه گذاری بانک ها در بورس« اقدام مهم دیگری 
بود که دولت در هفته های گذش��ته انجام داد. »حس��ن قالیباف اصل« 

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 2۰ شهریور با اعام این 
خبر، گفت: »این اقدام یک گام بزرگ در جهت تقویت، توسعه و تعمیق 
بازار س��رمایه، کاهش ریس��ک، افزایش نقدشوندگی، اطمینان بخشی و 
تکمی��ل ابزارهای  بازار س��رمایه به ش��مار می رود.« پ��س از اعام این 
خبر، برخی از بانک های بزرگ کش��ور ضمن بازگشت به بازار، به عنوان 
سهامداران حقوقی با خرید سهام، به تسهیل نقدشوندگی در بازار کمک 

کردند و در عین حال باعث افزایش تقاضا در این بازار شدند.
تصویب تدوین »آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق 
سهامداران و سرمایه گذاران« اقدام دیگری بود که از سوی شورای عالی 
بورس انجام شد. در این آیین نامه مواردی همچون بیمه سهام در قالب 
استفاده از ظرفیت سهام خزانه و اوراق تبعی مطرح شد که به طور حتم 
باعث حمایت از سرمایه های س��هامداران حقیقی می شود. انتشار اوراق 
تبعی به مالک س��هام این اطمینان را می دهد که ارزش س��هام وی، در 
دوره مش��خصی به میزان مورد انتظار رش��د می کند و اگر چنین اتفاقی 
رخ  ندهد، ناش��ر اوراق تبعی، مابه التفاوت س��ود را به سهامدار پرداخت 

می کند و در واقع باعث کاهش ضرر سهامداران حقیقی می شود.
از ممنوعیت معامالت الگوریتمی تا ممنوعیت نوسان گیری

دول��ت ظرف روزهای گذش��ته دو تصمیم مهم دیگ��ر نیز اتخاذ کرد. 
تصمیم اول ش��امل تصویب و اعام قوانینی در ارتباط »ممنوعیت انجام 
معام��ات الگوریتمی« و »ممنوعیت تقس��یم سفارش��ات« بود که مانع 
از تداوم برخی اختاالت در بازار ش��د. برخی کارشناس��ان معتقدند که 
معامات الگوریتمی باعث تش��کیل صف های ف��روش در برخی نمادها 
ش��ده بودند و با ممنوعیت موقت آن، این امکان وجود دارد که بازار به 
تعادل بازگردد. اگرچه برخی دیگر از کارشناس��ان نیز وجود این نوع از 
معامات را برای نقدشوندگی سهام در بازار را ضروری ارزیابی می کنند.

آخری��ن تصمیم دول��ت برای حمایت از بازار س��رمایه نیز ابتدای این 
هفته اعام ش��د. مسئوالن بازار بورس تصویب کردند که خرید و فروش 
سهام یک نماد در یک روز از سوی یک سهامدار تا اطاع ثانوی ممنوع 
اس��ت. بس��یاری از کارشناس��ان این اقدام را »ممنوعیت نوسان گیری« 
تلقی کرده و به این نکته اش��اره کردند که با این اقدام، برخی افراد که 
با نوس��ان گیری مداوم در روند بازار اختال ایجاد می کردند، از این بازار 

خارج خواهند شد و معامات شرایط عادی خود را پیدا خواهد کرد.

محدودیت های جدید سازمان بورس به رشد شاخص کل می انجامد؟

دوگانه نوسان گیری در بورس تهران
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استقبال فعاالن صنایع چوب کشور برای 
سرمایه گذاری در حوزه زراعت چوب

بع��د از پخ��ش مس��تند »چ��وب الی چ��رخ صنع��ت چوب!« 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و اتحادیه کارفرمایان صنایع چوبی 

کشور برای توسعه زراعت چوب اعام آمادگی کردند.
کام��ران پورمقدم، مدی��ر طرح زراعت چوب کش��ور در گفت و 
گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: مستند خبری »چوب الی 
چ��رخ صنعت چوب!« تلنگری بر بخش های اجرایی، تصمیم گیری 

و سیاست گذاری کشور است.
او ب��ا بیان اینک��ه زراعت چوب با جنگل کاری متفاوت اس��ت و 
رویکرد تولیدی دارد، افزود: براس��اس قوانین س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری، باید از طرح هایی که به حفاظت از عرصه های 
جنگل��ی و مل��ی می انجامد از جمله زراعت چوب، حمایت ش��ود. 
هرچه بیش��تر تولید چوب از محل زراعت چوب تامین ش��ود، در 
حفاظت از جنگل ها و کاهش برداش��ت از آنها تاثیر بهتری خواهد 

داشت.
او ادامه داد: طرح زراعت چوب قبل از برنامه ششم توسعه یعنی 
از س��ال 1۳8۴ در کشور پایه گذاری شده است، اما از سال 1۳8۴ 
ت��ا 1۳۹۶ که طرح تنفس یا توقف بهره برداری از جنگل ها اجرایی 
شد، به طور متوسط ۳ تا ۴ هزار هکتار عملکرد اجرایی در زراعت 

چوب داشته ایم.
پورمق��دم اظهار کرد: با همکاری موسس��ه تحقیقات جنگل ها و 
مراتع کش��ور، یک طرح مطالعاتی را در دس��تور کار قرار دادیم و 
براساس این طرح ملی عرصه هایی که واجد پتانسیل برای توسعه 
زراعت چوب هس��تند، شناسایی ش��دند. نقشه های آن آماده شده 
اس��ت و در اختیار تولیدکنندگان و بهره برداران برای کشت چوب 

قرار خواهد گرفت.
مدیر طرح زراعت چوب کشور با اشاره به اینکه این طرح ملی در 
طول 1۰ سال اجرا خواهد شد، تصریح کرد: با مطالعاتی که انجام 
ش��ده است با اس��تفاده از تصاویر ماهواره ای نقشه هایی آماده و به 

استان ها ارسال شده که حدود ۹۰۰ هزار هکتار است.
او گف��ت: ع��اوه ب��ر وزارت صم��ت،  فع��االن صنای��ع چوب و 
تولیدکنن��دگان هم ذی نفعان این طرح هس��تند که می توانند به 

عنوان بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند.
این مقام مس��ئول افزود: امکان زراعت چوب در سراس��ر کشور 
وجود دارد. البته درختان قابل استفاده در مناطق مختلف متفاوت 
است و مناطقی در استان های شمال کشور )هیرکانی(، آذربایجان 
ش��رقی و غربی، زنجان، قزوین، خراس��ان ش��مالی و رضوی قابل 

کشت است.
پورمق��دم ادامه داد: یکی از سیاس��ت های س��ازمان جنگل ها و 
مراتع، استفاده از آب های غیرمتعارف یا فاضاب است و با تعاملی 
ک��ه با وزارت نی��رو انجام دادیم در مناطق درگیر، از پس��اب برای 

توسعه زراعت چوب بهره برداری خواهیم کرد.
او تصریح کرد: توقف بهره ب��رداری چوب از جنگل باعث کمبود 
مواد اولیه ش��ده است و راه حل ارزان و اقتصادی پایدار آن زراعت 

چوب است.
مدی��ر طرح زراعت چوب کش��ور ادامه داد: با توجه به ش��رایط 
اقتصادی کش��ور رویکرد ما اس��تفاده از ظرفیت داخلی است، اما 
موانعی مانند نبود هماهنگی بین دس��تگاه ها باعث ش��د تا زراعت 
چوب طبق برنامه شش��م توسعه پیش نرود و تنها 2۰درصد از آن 

اجرایی شود.
او اظهار کرد: با ظرفیت س��نجی های انجام شده، استقبال بخش 
خصوص��ی، حمایت بانک ها و ورود صنایع به این حوزه، پیش بینی 

ما در توسعه زراعت چوب سه برابر سال گذشته خواهد بود.
پورمق��دم تاکید کرد: یکی از تاثیرات مس��تند چوب الی چرخ 
صنعت چوب، اس��تقبال س��رمایه گذاران بخش خصوصی و فعاالن 
صنایع چوب برای ورود به عرصه زراعت چوب است و قرار است در 
جلس��ه ای با اتحادیه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب کشور 

مشکات این صنعت و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.

پیش بینی صادرات 600 میلیون دالر شیرینی 
و شکالت به بازار های هدف

رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکات گفت همزمان با آغاز 
پیک صادرات محصوالت، پیش بینی می ش��ود، فروش ش��یرینی و 

شکات به ۶۰۰ میلیون دالر برسد.
جمشید مغازه ای، رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکات در 
گفت وگو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه مشکات 
تولیدکنندگان صنعت ش��یرینی و ش��کات همچنان به قوت خود 
باقی اس��ت، اظه��ار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان ش��یرینی و 

شکات با معضل تامین روغن رو به رو هستند.
برنامه ای برای افزایش قیمت شکات نداریم

او از ثبات قیمت ش��یرینی و ش��کات خبر داد و گفت: هم اکنون 
تولیدکنندگان س��ود خود را در س��بد فروش می بینند و همواره به 
علت لوکس بودن کاال در س��بد مصرفی خانوار، تصمیمی مبنی بر 

افزایش قیمت نداریم.
مغازه ای ادامه داد: با استمرار نوسان قیمت مواد اولیه، کارخانه ها 
چاره ای جز افزایش قیمت محصوالت خود ندارند، هرچند هم اکنون 

برنامه ای مبنی بر گرانی در دستور کار نیست.
این مقام مس��ئول درب��اره آخرین وضعیت صادرات ش��یرینی و 
ش��کات بیان کرد: در حال حاضر مرز عراق به سبب شیوع ویروس 
کرونا و اربعین حسینی بسته است، اما سایر مرز ها باز است و تنها به 

دلیل توقف زیاد نمی توانیم به تعهدات خود پایبند باشیم.
به گفته او، برآورد ها حاکی از آن اس��ت که تا پایان سال مجموع 
صادرات به ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر می رسد، چراکه پیک صادرات 

و فروش محصوالت در شش ماهه دوم سال است.
رئیس انجمن ش��یرینی و شکات در پایان تصریح کرد: بنابر آمار 
در ش��ش ماهه نخست سال مجموع صادرات شیرینی و شکات به 
بازار ه��ای هدف 2۰۰ میلیون دالر بوده که اگر در ش��ش ماهه دوم 
س��ال ۴۰۰ میلیون دالر دیگر کاال صادر شود، به رقم سال گذشته 

رسیده ایم.

اخبـــار

معاون اول رئیس جمهور گفت مردم اطمینان داش��ته باشند که دارو 
و کاالهای اساس��ی را تا آخر س��ال با ارز ۴2۰۰ تومانی تأمین خواهیم 
کرد؛ لذا دغدغه ای در این زمینه نداش��ته باشند و امیدواریم بتوانیم ارز 

موردنیاز را تأمین کنیم.
به گزارش ایس��نا، اسحاق جهانگیری عصر روز شنبه در بخش پایانی 
سفر یک روزه خود به استان هرمزگان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
این اس��تان، اظهار داشت: شرایط کش��ور شرایطی سخت و دشوار است 
اما امیدوار هس��تیم به فضل الهی بتوانیم از این ش��رایط با س��ربلندی 

عبور کنیم.
جهانگیری با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا و ایثارگران 
خاطرنش��ان کرد: در دوران دفاع مقدس همواره بحث از بمباران، تعداد 
ش��هدا و تعداد مجروحین بود و همه از حمایت های کشورهای خارجی 
از عراق سخن می گفتند. معاون اول رئیس جمهور افزود: در آن دوران 
مل��ت ای��ران در یک طرف و همه دنیا در طرف دیگر بود، اما با روحیه و 
درک مشترک از شرایط همه به این باور رسیدند که باید در مقابل این 

مشکات ایستادگی کنند.
جهانگیری با یادآوری اینکه اکثر کشورهای منطقه هرچه داشتند در 
اختیار صدام قرار می دادند، گفت: البته ملت ایران همواره با بزرگواری از 
این مسائل عبور کرده و به جهت آنکه این کشورها همسایه ما بوده اند، 
از خطای آنها چشم پوش��ی کردیم شاید خودشان بعداً این اشتباهات را 

جبران کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هدف دشمنان در جنگ تحمیلی 
ای��ن بود که اگر نتوانند ایران را تجزیه کنند حداقل بخش��ی از ایران را 

جدا کنند.
جهانگی��ری تصریح کرد:  آنچه اجازه نداد دش��منان ب��ه اهداف خود 

برس��ند ایستادگی مردم و همدلی مسئولین بود و همه روی یک موضع 
ایستادند و اختافات داخلی را کنار گذاشتند. اینها درس هایی از دوران 
دفاع مقدس است که باید همواره در کشور از آن استفاده کنیم و بدانیم 

که راه عبور از بحران ها و مشکات همدلی و انسجام است.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به تحریم ه��ای ظالمانه و اینکه 
ای��ن تحریم ه��ا پ��س از توافقات بر ما تحمیل ش��د، خاطرنش��ان کرد: 
رژیم صهیونیس��تی و برخی کش��ورهای منطقه به خصوص سعودی ها 
تحریک ه��ای زیادی در این زمین��ه انجام دادند و س��عی کردند توافق 
حاصل ش��ده را بر هم بزنند و هدف ش��ان این بود ک��ه نظام جمهوری 

اسامی ایران را ساقط و یا حداقل ایران را تسلیم کنند.
جهانگی��ری ب��ا بیان اینک��ه مردم ما س��ختی های فراوان��ی را تحمل 
کرده ان��د، گفت: البته مردم ما نش��ان داده اند ک��ه در مقابل بحران های 
خارجی مردانه پای کشور ایس��تاده اند. ایران حوادث بزرگی را در طول 
تاریخ از س��ر گذرانده و قطعاً در زم��ان حمله مغول به ایران نیز عده ای 
ت��اش می کردند که مردم را مأیوس کنند اما مردم ایران با ایس��تادگی 

توانستند از بحران های مختلف عبور کنند.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه آمری��کا در تحریم های 
ظالمانه مهمترین منابع درآمدی کشور نظیر نفت، بیمه های بین المللی 
و کاالهای صادراتی را هدف قرار داده اس��ت، خاطرنشان کرد: با اتکا به 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و با اس��تفاده از تجربیات قبلی توانستیم 
گلوگاه هایی را که ممکن بود دش��من در شرایط تحریم تحت فشار قرار 

دهد شناسایی و مسدود کنیم.
جهانگیری گفت: یکی از دس��تاوردها برای رف��ع گلوگاه های تحریم، 
راه اندازی پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس بود ک��ه در آن زمان یکی از 
دغدغه ها نحوه استفاده از میعانات گازی پارس جنوبی بود که اگر امکان 

اس��تفاده از این میعانات فراهم نمی ش��ود گاز کشور و به دنبال آن برق 
و آب قطع می شد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: پاالیش��گاه س��تاره خلیج 
فارس ایستادگی کرد و ما حمایت ها و پشتیبانی های الزم را با اختصاص 
بودجه کافی انجام دادیم تا این مجموعه بزرگ در مدار تولید قرار بگیرد 
و ام��روز در تولید بنزین به جایی رس��یده ایم که بنزین به یکی از اقام 

صادراتی کشور تبدیل شده است.
جهانگی��ری با بیان اینکه به برکت اقتصاد مقاومتی اقدامات مهمی در 
کش��ور انجام شده است، اظهار داش��ت: امروز به واسطه اقداماتی که در 
عرصه های مختلف انجام ش��ده قادر هستیم بسیاری از نیازهای ضروری 
خ��ود را تأمین کنی��م و در حقیقت واحدها و مدیران تولیدی و صنعتی 
س��عی کردند از دل بحران و تحریم فرصت رش��د و شکوفایی اقتصادی 
ب��ه وجود بیاورند. معاون اول رئیس جمه��ور با بیان اینکه اقتصاد ایران 
از حجم بس��یار بزرگی برخوردار خواهد شد و از اقتصادهای بزرگ دنیا 
محس��وب می ش��ود، گفت: حجم باالی اقتصاد کشور نشان می دهد که 
مدیران برای عبور از مشکات اقتصادی و غلبه بر تحریم و محدودیت ها 

در حال فعالیت و برنامه ریزی هستند.
جهانگیری مدیران دستگاه های اجرایی را به تاش برای رفع مشکات 
مردم  و جلب اعتماد آنان فراخواند و گفت: مدیران و مسئولین دستگاه ها 
بای��د در وهله اول روحیه خود را حف��ظ کنند و خود را مرد این میدان 
بدانند و مطمئن باشند که با مدیریت مناسب و تدبیر می توان کشور را 

از مشکاتی که آمریکا به وجود آورده عبور داد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مدیران باید به ش��رایط سخت زندگی 
مردم آگاه باش��ند و دغدغه ش��بانه روزی آنها چگونگی رفع دغدغه ها و 

مشکات مردم باشد.

دارو و کاالهای اساسی را تا آخر سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می کنیم

ب��ا توافقات اخیر در رابطه با تعیین تکلیف کاالهای موجود در گمرک 
و بن��ادر به ویژه در رفع موان��ع ارزی، میلیون ها تن کاال امکان ترخیص 
سریع پیدا کردند که احتماال طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایس��نا، در ح��ال حاضر حدود 8 میلی��ون کاال در گمرک 
و بنادر موجود اس��ت ک��ه ۳.۵ میلیون تن آن کاالهای اساس��ی و ۳.۵ 
میلیون تن کاالهای غیراساسی غیرکانتینری است که بیش از 8۰درصد 
آن را مواد اولیه، مواد واسطه ای، اجزا و قطعات و ماشین آالت مربوط به 
واحدهای تولیدی تش��کیل می دهند، بیش از 2۵ هزار دستگاه کانتینر 

پر وارداتی نیز در بنادر و گمرک موجود است. 
ای��ن حجم از کاال در حالی در گمرکات دپو ش��ده که مش��کل عمده 
آنها به تامین ارز برمی گردد؛ به طوری که در رابطه با کاالهای اساس��ی 
بخ��ش عمده ای از آنه��ا در انتظار تامین ارز هس��تند؛ بعضی به صورت 
اعتب��اری خری��داری و به بنادر حمل ش��ده اند و اس��ناد مالکیت نیز در 
اختیار خریدار داخلی قرار دارد و بخش��ی دیگر هنوز مالکیت به صاحب 

کاال منتقل نشده بود.
از سوی دیگر با وجود اینکه در مورد پنج قلم کاالی اساسی قرار شد 
ب��دون ارائه کد رهگی��ری بانک به فوریت ترخیص ش��وند، اما صاحبان 
کاال به دلیل اطمینان از تامین ارز رس��می یا ترجیحی در آینده از این 

تسهیات استقبالی نکردند.

در مورد کاالهای غیراساسی نیز اصلی ترین مشکل جهت ترخیص به 
ع��دم انتقال ارز و مالکیت این کاالها و ع��دم قرارگیری در صف تامین 

ارز بانکی برمی گشت. 
اما طی س��فر اخیر معاون اول رئیس جمهور به همراه مس��ئوالنی از 
وزارت صم��ت، گمرک و بنادر و راه و شهرس��ازی به اس��تان هرمزگان 
و بازدی��د از بندر ش��هیدرجایی بندرعباس، در رابطه ب��ا تعیین تکلیف 
کااله��ای موجود در گمرک و بنادر تصمیماتی اتخاذ ش��د تا بتوانند به 

سرعت آنها را ترخیص کنند. 
آنطور که ارونقی -مع��اون فنی و امور گمرکی ایران -در مورد نتیجه 
بازدی��د از بن��ادر و تعیین تکلیف کاالها توضیح داده اس��ت، مقرر ش��د 
بانک مرکزی در مورد اقام و کاالهایی که به صورت اعتباری خریداری 
و اعامی��ه تامین ارز برای آنها صادر ش��ده به س��رعت از گمرک خارج 
خواهند شد. همچنین درباره کاالهایی که هنوز اسناد به دست خریدار 
نرس��یده و مشکل انتقال ارز داش��تند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام 

می شود. 
در مورد کاالهای غیراساسی نیز که حدود ۳.۵ میلیون تن در گمرک 
و بنادر موجودی دارند قرار اس��ت متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و 
اعام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقام 

اقدام و ترخیص شوند.

در حالی گره ارزی از موانع ترخیص کاالهای وارداتی به شمار می رود 
ک��ه اخیرا همتی رئیس کل بان��ک مرکزی نیز اعام کرده بانک مرکزی 
آماده ترخیص کاالهای اساس��ی و مواد اولیه تولید اس��ت؛ به طوری که 
واردکنندگان��ی که در حال حاضر کاالهای ش��امل مواد اولیه و قطعات 
خط تولید را در گمرک دارند اگر ثبت سفارش را به بانک مرکزی اعام 

کنند این بانک نیز ظرف 2۴ ساعت تخصیص ارز را انجام می دهد. 
همچنین براس��اس اعام رئیس کل بانک مرک��زی در مورد کاالهای 
اساس��ی نیز اگر هنوز واردکنندگان کاالهایی که ب��ا ارز ۴2۰۰ تومانی 
وارد ش��ده مشکل تامین ارز دارند، در صورت مراجعه به بانک مرکزی و 
براس��اس روش تعهدی این تعهد به آنها داده می شود که ظرف سه ماه 

آینده ارزشان تامین شود. 
مش��کل دپ��و و ترخیص کاالهای وارداتی در گم��رک و بنادر موضوع 
جدیدی نیس��ت و سال هاس��ت که واردکنندگان و دستگاه های ذی ربط 
با آن مواجه هس��تند که البته در دو س��ال اخیر ب��ه صورت جدی تری 
پیگیری ش��ده و اقداماتی در این رابطه صورت گرفت و دستورالعمل ها 
و بخش��نامه هایی در دستور کار بود، اما به هر حال همچنان این مشکل 
عمدتا به دلیل مس��ائل ارزی پابرجا ماند که به نظر می رس��د با توافقات 
اخیر تا حدی این مس��ئله برطرف ش��ده و موجب تخلیه میلیون ها تن 

کاال از گمرک و بنادر شود. 

آماده باش برای ترخیص میلیون ها تن کاالی دپوشده 

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اجرای بسته مشوق ساخت داخل قطعات 
خودرو با همکاری ایدرو و مجلس

رئیس دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت درخصوص 
نتای��ج حاص��ل از نهضت داخلی س��ازی قطعات و زیرس��اخت های 
موردنیاز برای اجرای بس��ته مشوق س��اخت داخل توضیحاتی ارائه 

داد.
سهیل معمارباشی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
نظ��ارت بر نحوه اجرای نهضت س��اخت داخل قطعات خودرو اظهار 
داشت: تاکنون ۴ میز داخلی سازی قطعات برگزار شده که در خال 
این میزها، انعقاد قرارداد با 12۵ س��ازنده، طی 1۵۴ پروژه با هدف 

ساخت 282 قطعه عملیاتی گردیده است.
وی ضمن اشاره به ارزش قراردادها بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان گفت: براس��اس گزارشات مستمر ارائه شده به کمیته خودرو 
از س��وی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان مسئول 
نظارت و پیش��برد پروژه های تعریف ش��ده و ط��ی آخرین گزارش، 
تولی��د انبوه 8۳ پروژه تاکنون نهایی ش��ده و ۷1 پروژه در دس��ت 
اجرا بوده که طی روزها و ماه های آتی به تولید انبوه خواهد رسید.

رئیس دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صمت همچنین 
از برگزاری میز پنجم داخلی سازی در پایان شهریورماه سال جاری 
خبر داد و افزود: نهضت ساخت داخل تاکنون رقمی بالغ بر 8۰.۳8 
میلیون یورو کاهش ارزبری به همراه داش��ته که در صورت محاسبه 
براساس تیراژ ساالنه تولید، حدود ۳۴۳ میلیون یورو برآورد می شود.

معمارباشی درخصوص وضعیت زیرساخت ها، موانع و راهکارهای 
اجرای بس��ته مش��وق س��اخت داخل پیشنهادی از س��وی انجمن 
تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو کشور تصریح کرد: این 
بس��ته از س��وی اعضای انجمن در یک جلس��ه با حضور سرپرست 
وزارت صم��ت به صورت خاصه ارائه ش��د و مقرر گردید س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران با همکاری اعضا ضمن برگزاری 
یک نشس��ت، این بس��ته را تدقی��ق نموده و جمع بن��دی نهایی در 
تعامل با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی در طرح 

ساماندهی صنعت خودرو گنجانده شود.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: گزارش وضعیت پیشرفت و اجرای 
این بسته برعهده وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران است.

تالش برای کاهش قیمت خودرو و شکستن 
انحصار خودروسازی

وزیر پیش��نهادی صمت افزایش عرضه خ��ودرو را جزو مهم ترین 
اولویت  وزارت صمت دانس��ت و گفت باید انحصار خودروس��ازی را 

بشکنیم و شرایط را برای تنوع خودرو در بازار مهیا کنیم.
علیرضا رزم حس��ینی در گفت و گو با خبرن��گار خبرگزاری خانه 
ملت، افزای��ش عرضه خودرو را جزو مهم ترین اولویت  وزارت صمت 
دانس��ت و گفت: اگر ش��رایط اجازه دهد باید مق��داری انحصار در 
خودروس��ازی را بش��کنیم و فضا را برای تنوع خودرو در بازار مهیا 
کنی��م. وزیر پیش��نهادی صمت با انتقاد از اینکه قیمت تمام ش��ده 
خودرو در ایران باال اس��ت، ادامه داد: خودرو هزینه های مالی باالیی 
دارد و احتمال دارد طی س��ه تا چهار ماه آینده براس��اس بررس��ی 
کارشناسی که پیش از قبول مسئولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی 
انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری را اتخاذ 
کنیم که براس��اس آن قیمت های مناسبت تری را برای تامین مواد 
اولیه موردنیاز کارخانجات خ��ودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا 
ح��دودی کاهش یابد. رزم حس��ینی در ادامه گفت و گو با خبرنگار 
خبرگ��زاری خان��ه ملت، با بیان اینکه نظام عرض��ه و تقاضا در بازار 
خودرو به هم خورده اس��ت، افزود: بخش��ی از این مشکل مربوط به 
سیاس��ت های پولی و مالی کش��ور و جریان ی��ا هدایت نقدینگی به 
س��مت بورس اس��ت که در این رابطه باید با وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی نشس��ت هایی را داش��ته باش��یم تا بتوان وضعیت خودرو را 

بهبود بخشید.
رزم حس��ینی با تاکید بر اینکه تاش خواهیم کرد قیمت خودرو 
کاهش یابد، گفت: تاش خواهیم کرد براس��اس ش��رایط موجود و 
ب��ه صورت همزمان ه��م تولید را افزایش دهی��م و هم فضا را برای 
رقاب��ت مهیا کنیم ت��ا قیمت ها در بازار تعادل بهت��ری پیدا کرده و 

به تعادل برسد.

خط تولید پراید متوقف ش��ده، اما گویا صادرات این خودرو همچنان 
به کشور های همسایه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، از سال گذشته خبر هایی حاکی از خداحافظی پراید با 
صنعت خودروسازی منتشر شد. اردیبهشت ماه امسال خبر آمد که خط 
تولید پراید متوقف ش��ده اس��ت و پس از آن در مردادماه مراسم رسمی 

توقف خط تولید این خودروی مردمی برگزار شد.  
ام��ا چندی پیش خبری مبنی بر ادامه دار ب��ودن خط تولید پراید در 
فضای مجازی منتشر شد؛ خبری که هم می توانست امیدوارکننده و هم 
ناامیدکننده باشد. از این دید می توان گفت خبر امیدوارکننده است که 
این روز ها با پایان خط تولید، شاهد افزایش قیمت نجومی این اتومبیل 

هستیم و باعث نگرانی های زیادی نیز شده است.
اکنون سوالی که پیش می آید این است، پرایدی که در گذشته کمتر 
از ۵۰میلیون تومان هزینه داش��ت این روز ها ب��ه بیش از 1۰۰ میلیون 
تومان رسیده است و جای سوال دارد که علت این همه گرانی چیست؟ 
چرا در خودرویی که دیگر تولید نمی ش��ود باید ش��اهد این همه گرانی 

باشیم؟
 • خودرو های فروخته شده چه زمانی به دست خریداران می رسد؟
شرکت خودروسازی سایپا تولید پراید را متوقف کرده است

مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در امور 
فروش و خدمات پس از فروش در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص تولید 
پراید زیرزمینی، گفت: شرکت خودروسازی سایپا تولید پراید را متوقف 
کرده اس��ت. زمانی که آمار های کدال را برای س��ازمان بورس ارس��ال 

می کنیم عملکرد تولید را در آن ذکر می کنیم.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا  ادامه داد: در این آمار 
ک��دال، تولید وانت همچن��ان ادامه دارد و تولید وان��ت پراید را از بین 
نبرده ایم. در آمار کدال نوش��ته شده پراید 1۵1 که برخی تصور کردند 

همان پراید 1۳1 است که در گذشته تولید می شده است، اما باید گفت 
تولید این خودرو متوقف شده است.

باقری بیان کرد: هم اکنون تولید پراید وانت به قوت خود باقی اس��ت، 
اما آمار آن مانند پراید باال نیست و کم است که اگر متقاضیان آن زیاد 
باش��د، تعداد تولی��د آن را افزایش خواهی��م داد. او درخصوص صادرات 
پراید به کش��ور های دیگر، گفت: در گذش��ته که تولید پراید داش��تیم، 
صادرات هم داش��تیم، اما اکنون با توجه به ش��رایط پیش آمده و شیوع 
ویروس کرونا این صادرات کاهش یافته اس��ت. این نکته قابل ذکر است 
که کارخانه تولید پراید در کش��ور های دیگر همچون سوریه داریم و که 
خودرو را کامل تولید می کنند. آمار تولید 2 هزار و 2۶2 دستگاه خودرو 

از خانواده پراید، مربوط به تولید وانت 1۵1 بوده است.
قائ��م مق��ام مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادام��ه داد: گروه 
خودروسازی سایپا در راستای برنامه های خود برای تحول و تنوع بخشی 
به سبد محصوالت خود، تولید خودرو سواری پراید را طبق برنامه اعام 
ش��ده در ۳1 تیرماه گذشته متوقف کرده است، اما تولید وانت 1۵1 که 
از محصوالت خانواده پراید به ش��مار می رود، با هدف تامین نیاز ناوگان 

حمل و نقل درون شهری کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول آم��ار 2 هزار و 2۶2 دس��تگاه خودرو از 
خانواده پراید که در گزارش عملکرد مردادماه ش��رکت سایپا در سامانه 

کدال نیز منتشر شده، مربوط به این خودرو تجاری است.
تولید پراید با اسم جدید!

فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
توقف تولید پراید گفت: تا زمانی که بازار رقابتی نباش��د و در های کشور 
به روی صنعت خودرو بس��ته باش��د، بعید اس��ت خودروی پراید توقف 

تولید شود و بازار ایران با آن خداحافظی کند.
او ب��ا بیان اینکه تولید پراید می تواند از دیدگاه صادراتی باش��د، ادامه 
داد: بار ها اعام ش��ده که تولید پراید می خواهد متوقف شود، اما هر بار 

با اعمال تغییراتی در این خودرو، با اس��می جدید روانه بازار شده است. 
باید گفت که پراید به عنوان ارزان ترین خودرو کش��ور همچنان مشتری 
دارد و با توجه به قدرت خرید مردم و گران بودن محصوالت دیگر، هنوز 

اقبال به سمت پراید برای خریداری باال است.
زاوه در ادام��ه تصری��ح کرد: مس��ئوالن خ��ودروی تیب��ا را به عنوان 
جایگزی��ن پراید معرفی کرده اند و این در حالی اس��ت که 1۰ س��ال از 
تولید تیبا می گذرد و احتماال تا 1۰ س��ال آین��ده نیز مهمان ما خواهد 
بود بنابراین اگر سیاس��ت گذاران تولی��د خودرو همچنان تاکید بر تولید 
خ��ودروی ۵ ه��زار دالری دارن��د، نمی توان توقع عرض��ه یک خودروی 

باکیفیت به بازار را داشت.
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگ��ر این کار امکان پذیر 
ب��ود چینی ه��ا با توجه به توانای��ی باالی خود این محص��ول را تولید و 
روانه بازار می کردند، گفت: بعید است خودروی جایگزین پراید محصول 

باکیفیت تری نسبت به خود پراید باشد.
خروج پراید از چرخه تولید قابل توجه و ارزشمند است

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خروج پراید 
از چرخ��ه تولید به عنوان یک خودرو با تکنولوژی قدیمی تصمیم مهم، 
قاب��ل توجه و ارزش��مند بوده اس��ت، گفت: قطعا پراید دیگ��ر در ایران 
جایگزین��ی ندارد، زیرا در ش��رایط فعلی اقتصادی کش��ور و تورم لجام 
گس��یخته مواد اولیه و نهاده های تولید بعید اس��ت شرکتی بتواند یک 
خودرو با قیمت 2۵۰۰ دالر تولید کند؛ حتی اگر قرار باش��د در س��طح 

تکنولوژی و کیفی پراید باشد.
این اس��تاد دانش��گاه اظهار کرد: به نظر می رس��د که در سال جهش 
تولید، باید از سیاستمداران درخواست کنیم که به جای مبانی سیاسی 
که احتماال روزانه می تواند عوض ش��ود، در سیاست گذاری و فضاسازی 
برای صنعت و ب��ه خصوص صنعت خودرو، مبانی اقتصادی و فنی را به 
عنوان معیار قرار دهند و منافع بلندمدت مردم و کشور را به جای منافع 

کوتاه مدت و زودگذر در نظر بگیرند.

پراید همچنان تولید می شود؟

مع��اون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از تش��دید طرح برخورد با 
توقف خودرو ها در حاشیه معابر بزرگراهی و آزادراهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، سرهنگ جهانشاه بهرام 
آبادی گفت: یکی از علل تصادفات س��نگین توقف خودرو ها در حاش��یه 
بزرگراه ه��ا و آزدراه هاس��ت و رانندگان به خی��ال اینکه جایی امن برای 
توقف پیدا کرده اند اقدام به ایس��تادن و پیاده شدن از خودرو های خود 
می نماین��د که این اقدام بس��یار خطرناک بوده و باع��ث بروز تصادفات 
شدید می گردد. وی گفت: رانندگانی که احیانا قصد سبقت در آزادراه ها 
و بزرگراه ه��ا را دارند از توقف این خودرو ها اطاع ندارند و کافی اس��ت 
بخواهند از س��مت راست یک وسیله که عملی اشتباه نیز هست سبقت 
بگیرند آنگاه به ش��دت با خودرویی ک��ه توقف کرده برخورد می کنند و 

خسارات جانی و مالی شدیدی بر جای می گذارند.
معاون ترافیکی پلیس راهور فاتب ادامه داد: طبق آیین نامه راهنمایی 

و رانندگ��ی، ه��ر گونه توقف کوتاه یا طوالنی وس��ایل نقلیه در س��طح 
محور ها به علت خرابی وس��یله نقلیه و همچنین توقف در حاش��یه راه 
ب��رای عرضه خرید و فروش کاال ممنوع اس��ت و در صورت وقوع حادثه 
منجر به فوت، جرح و خسارت، راننده وسیله نقلیه پارک شده به تناسب 
تقصیری که در به وجود آمدن حادثه داش��ته باش��ند، مقصر ش��ناخته 
خواهد ش��د. س��رهنگ بهرام آبادی به رانندگان توصی��ه کرد: به هیچ 
عنوان در س��طح محور های بزرگراهی با توجه به س��رعت زیاد وس��ایل 
نقلیه توقف نکنند و در صورت خرابی و یا توقف اضطراری سریعا دکمه 
چراغ احتیاط را بزنند )فاشر چراغ خطر را روشن کنند( و حتی المقدور 
وس��یله نقلیه را از بزرگراه خارج کنند ی��ا محل امنی )پهلوگاه( را برای 

توقف انتخاب کنند.
وی گف��ت: هنگام توق��ف، فرمان به جهت حاش��یه بزرگراه چرخانده 
ش��ود و می بایست حتما وسایل نقلیه خراب یا دارای نقص فنی در دید 

س��ایر وسایل نقلیه و رانندگان باش��د. همچنین رانندگان اگر می توانند 
از جلیقه ایمنی )ش��برنگ( به جهت بهتر دیده ش��دن توسط رانندگان 
دیگر اس��تفاده کنند. بهرام آبادی ادامه داد: رانندگان بهتر اس��ت حین 
خرابی خودروی خود در فاصله مناس��ب از پش��ت وس��یله نقلیه عائم 
هش��داردهنده قرار دهند و خود راننده در محل امن قرار گیرد و سریعا 
با مراکز امداد خودرو تماس حاصل و درخواس��ت امداد کنند و از انجام 

تعمیرات خودرو و قدم زدن در حوالی خودرو اجتناب کنند.
در پایان س��رهنگ بهرام آبادی از مهندسان طراح و مسئوالن شهری 
خواس��ت در هنگام طراحی محور های بزرگراهی پهلوگاه های مناس��ب 
در فواصل مناس��ب جهت توقف اضطراری وس��ایل نقلیه تعبیه کنند و 
رانندگان عزیز با مش��اهده وس��یله نقلیه متوقف در سطح معابر سرعت 
وسیله نقلیه خود را کاهش دهند و رانندگان دیگر را نیز با روشن کردن 

فاشر ها از توقف وسیله نقلیه آگاه کنند.

 نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده 
توضیحاتی درخصوص وضعیت اجرای قوانین اسقاط و عدم نظارت بر فرآیند 
خروج خودروهای فرس��وده ارائه داد. داوود کریم��ی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، اظهار داش��ت: موضوع اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت 
نادیده گرفته ش��ده و به اعتقاد بنده در راس��تای تداوم حیات مراکز اسقاط، 
می بایس��ت با ارائه مش��وق هایی به دولت، زمینه ورود و توجه دولت به بحث 
اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کرد. وی افزود: متاسفانه در سطح جامعه 
درخصوص اسقاط خودروی فرسوده این روال حاکم است که برای زنده ماندن 
مراکز اسقاط گران بخر و ارزان بفروش تا بتوانی زنده بمانی. کریمی درخصوص 
چگونگی تعیین قیمت پایه خودروهای فرسوده ای که در اختیار دستگاه های 
دولتی است، گفت: قیمت پایه این خودروها در ابتدای هر سال با انعقاد یک 
تفاهم نامه میان س��تاد مدیریت حمل ونقل سوخت کش��ور و اداره کل اموال 
دولت��ی تعیین می گردد. نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت 
خودروهای فرسوده افزود: برای خودروهای فرسوده ای که دستگاه های دولتی 
حق استفاده از آنها را ندارند به عنوان مثال کیلویی 2 هزار و 8۰۰ تا ۳ هزار 
تومان تعیین قیمت می شود اما شاهد هستیم که این خودروها بعضا از کیلویی 
۳۰ هزار تا ۴۵ هزار تومان به فروش می رس��ند. کریمی با اش��اره به خأل های 
قانونی، دور زدن قانون و عدم نظارت دولت بر اجرای قانون اسقاط خودروهای 
فرس��وده بیان کرد: پس از فروش این خودروهای فرس��وده آن چیزی که در 
عم��ل اتفاقی که می افتد این اس��ت که عاوه بر اینک��ه مینی بوس فروخته 
شده، اسقاط نمی شود بلکه با الصاق یک پاک سرقتی یا پاک یک خودروی 
متخلف با هدف مصرف، مجددا در بازار فروخته می شود. وی در ادامه متذکر 
شد: اداره کل اموال دولتی، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، سازمان 

بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی کجا هستند که این اتفاقات را نمی بینند. 
س��وال این اس��ت که چرا دیوان محاس��بات که درآمد دستگاه های دولتی را 
محاس��به می کند، علت فروش این خودروها با این قیمت ها و محل حصول 
این درآمدها را پیگیری نمی کند؟ متاسفانه نظارتی برای این کار وجود ندارد.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده 
درخصوص طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس 
و موضوع اس��قاط یک دستگاه خودروی فرسوده به ازای ۵ خودروی تولیدی 
گفت: قانون اسقاط از سال 88، تصویب شده و در حال حاضر زنده است و به 
منظور اجرا در اختیار دس��تگاه های اجرایی قرار گرفته که متاسفانه عملیاتی 
نمی ش��ود. کریمی اف��زود: از لحاظ کمیت هیچ تفاوتی می��ان قانون مصوب 
زنده س��ال 88 با طرح س��اماندهی فعلی مجلس وجود ن��دارد و عاوه بر آن 
قانون ماده ۹ مکرر ساماندهی صنعت خودرو نیز در طرح ساماندهی مجلس 
دهم با 12 بند منظور ش��د که به دلیل ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان 
درخصوص سایر بندهای آن به مدت 1۶ ماه است که میان مجلس و شورای 
نگهب��ان در رفت و آمد اس��ت. وی تاکید کرد: بند اس��قاط مندرج در طرح 
س��اماندهی مجلس یازدهم به راحتی قابل اجرا است و از آنجا که در تعریف 
قانون، آمده که قانون مانع است و موجب ایجاد محدودیت هایی می شود، اما 
خوشبختانه اجرای قانون اسقاط هیچ محدودیت مالی و کاری برای دولت به 
همراه ندارد. نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای 
فرسوده تصریح کرد: سرمایه گذاری و اجرای این بخش از قانون به طور کلی 
در اختیار بخش خصوصی اعم از مالکین خودروهای فرس��وده، واردکنندگان 
خودرو، تولیدکنندگان موتورسیکلت و تولیدکنندگان خودرو است که اجرای 

آن هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارند و تنها نیازمند اراده دولت است.

تشدید طرح برخورد با توقف خودرو ها در حاشیه معابر بزرگراهی

نظارت بر اسقاط خودروهای فرسوده برعهده کدام دستگاه نظارتی است؟
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بنا بر آمار و گزارش��ات رس��می منتشرش��ده، جایگاه ای��ران در حوزه 
س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال های اخیر به شکل قابل 
ماحظه ای رشد کرده است. در این زمینه یکی از سیاست های اصلی ستاد 

توسعه علوم و فناوری های سلول های  بنیادی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
حمایت از تش��کیل بانک های ذخیره س��ازی 
س��لول های بنی��ادی اس��ت. ای��ن بانک های 
اطاعاتی کاربرد مناسبی در درمان بیماری ها 
به ویژه بیماری های نوظهور مانند کرونا دارند. 
اس��تفاده بالینی از س��لول های بنی��ادی در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است 
و از این س��لول ها در درمان طیف گسترده ای 
از بیماری ها به ویژه بیماری های صعب العاج 
استفاده می شود. در صورت تاسیس بانک های 
بنیادی، دسترسی  ذخیره سازی س��لول های 
س��ریع به این ذخایر ارزشمند فراهم می شود 

و می توان از این س��لول های ذخیره ش��ده در درمان شخص اهداکننده و 
دیگران اس��تفاده کرد. سلول های بنیادی به دو دسته سلول های بنیادی 
بالغین و جنینی تقسیم می شوند. سلول های بنیادی بالغین به سلول های 

استخراج ش��ده از افراد پس از تولد گفته می ش��ود و سلول های بنیادی 
پیش از تولد نیز س��لول های بنیادی جنینی نامیده می شوند. سلول های 
بنیادی بالغین به دو دس��ته س��لول های خون ساز و غیر خون ساز تقسیم 
می شوند. اگر بخواهیم از سلول های بنیادی 
خون س��از برای درمان فرد استفاده کنیم یا 
باید از س��لول های خود فرد برداشت شود یا 
آنکه سلول های بنیادی سازگار با فرد بیمار 
پیدا شود. با توجه به اینکه درصد سلول های 
بنیادی سازگار بین شخص دهنده و گیرنده، 
بسیار کم اس��ت بنابراین در صورت توسعه 
بانک ه��ای ذخیره س��ازی می ت��وان فرآیند 

درمان را به شکل قابل توجهی سرعت داد.
از س��لول های بنیادی غیرخون س��از نیز 
در درمان بس��یاری از بیماری ه��ا از جمله 
بیمارهای صعب العاج نیز استفاده می شود. 
اخیراً در چند تحقیق هم زمان در کشور، از 
این سلول ها برای درمان بیماران مبتا به کرونا نیز بهره برداری شده است. 
این پژوهش ها در بیمارس��تان مسیح دانش��وری، دانشگاه ایران، دانشگاه 

تهران، دانشگاه کرمان و دانشگاه کرمانشاه پیگیری شده است.

سلول های نوترکیب یا دستکاری ژنتیکی شده سلول هایی با توانایی 
ترش��ح برخی از پروتئین ها یا فاکتورهای مربوط به سلول های بنیادی 

درمان برخی بیماری ها هستند.
زیست فناوری و فرآورده های دارویی در 
کنار تولید کیت های تشخیصی بخشی از 
دستاوردهایی هستند که شرکت فن آوران 
باف��ت و ژن پاس��ارگاد ارائ��ه می ده��د. 
این ش��رکت دانش بنی��ان در کن��ار ارائه 
خدمات فناورانه و محصوالت تش��خیصی 
ایران س��اخت فناوران و پژوهشگران را در 
قالب مش��اوره و خدمات دانش بنیان یاری 

می کند.
ب��ا توج��ه ب��ه نق��ش زیس��ت فناوری 
در ارتق��ای س��امت جامع��ه ب��ا عرض��ه 
فرآورده های دارویی از جمله واکسن، این 
ش��رکت فناور در مسیر تولید واکسن های 

انس��انی برای رفع نیاز کشور به واردات و دستیابی به سهم ۵ درصدی 
از صادرات از فروش محصوالت قرار دارد.

آزمایش��گاه تحقیقاتی بافت و ژن پاسارگاد خدمات تخصصی علمی 

و پژوهش��ی و تولیدی در حوزه علوم پزشکی، بافت شناسی، مهندسی 
بافت، علوم و اعصاب، س��لولی و مولکولی را با هدف توس��عه طرح های 

تحقیقاتی و فناورانه ارائه می کند.
ترش��حات مختلف��ی از این س��لول ها 
وج��ود دارد که ه��ر ک��دام کاربردهای 
متفاوتی دارند و با توجه به فرآیند تولید 
با فناوری باال و پیشرفته که برای ساخت 
این س��لول ها موردنیاز اس��ت ترشحات 
حاص��ل از ای��ن س��لول ها ب��ا برندهای 
خارجی به قیمت بس��یار باال به کش��ور 
وارد می ش��وند که در شرایط کنونی که 
تحریم ها سایه گسترده اند امکان واردات 

نیز وجود ندارد.
حال یک ش��رکت دانش بنیان توانسته 
است س��لول های نوترکیب و فاکتورهای 
رش��د حاصل از سلول را در داخل کشور 
تولی��د کند؛ محصولی که بخش قاب��ل توجهی از نیاز مراکز تحقیقاتی 
پژوهش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنی��ان و مراکز داروی��ی را تأمین 

می کند.

سلول های نوترکیب »ایران ساخت« کمک کار صنعت ژنتیک شدسلول های بنیادی با بیماری های نوظهور مقابله می کند

فربد اسفندی / مدیر آزمایشگاه ژنیران شرکت تشخیص ژن پژوهش: 
وقتی از یک مجموعه پژوهش��ی و تحقیقاتی س��خن ب��ه میان می آید 
نخستین توانمندی که به ذهن متبادر می شود، ارائه خدمات پژوهشی 
و انجام تس��ت اس��ت. اما اگر نیاز پژوهش��گر یا فناور، فراتر از دریافت 
ی��ک خدمت فناور باش��د چه باید کرد؟ به طور مث��ال، در مواردی که 
پژوهشگر نیازمند در اختیار داشتن زیرساخت و محیط پژوهشی است، 
پ��ای یک ضرورت به می��ان می آید؛ ضرورتی که در حوزه زیس��تی و 
ژنتیک پررنگ تر به چش��م می خورد. حال ش��رایطی را تصور کنید که 
سوی دیگر، برای دانشجویانی که بر روی پایان نامه یا رساله های دکترا 
را به س��رانجام می رسانند و نیاز دارند بخش تحقیقاتی و آزمایشگاهی 

کار را انجام دهند، این ضرورت را بیشتر احساس می کنند.
براس��اس همین ضرورت است که سعی ش��ده است یک زیرساخت 

فناوران��ه ب��ا مجموعه ای کام��ل از امکانات، 
از زیرس��اخت تا مش��اوره در ای��ن مجموعه 
پژوهش��ی و آزمایشگاهی در اختیار مخاطب 
ق��رار بگی��رد. کارشناس��ان و متخصص��ان 
آزمایشگاهی، در کنار پژوهشگر هستند و او 
را در مس��یر انج��ام آزمایش ها، جلوگیری از 
موازی کاری در آزمایش ها و رس��یدن به یک 

نتیجه مطلوب رهنمون می کنند.
شرکت تشخیص ژن پژوهش و آزمایشگاه 
ژنیران اساس��اً با همین هدف ب��ه راه افتاد. 
پژوهشگران گوناگونی از حوزه های گوناگون 
از ژنتیک، سلولی و مولکولی، زیست فناوری 
و میکروبیولوژی، کشت سلول، سیتوژنتیک 

و بیوانفورماتیک تا ش��یمی و دیگر حوزه های مرتبط، مشتری خدمات 
پژوهش��ی این مجموعه فناور بوده اند. به تازگی تاش کردیم با اضافه 
کردن سیس��تم اتاق حیوانات و جانوران مدل، به سبد متنوع دانشی و 

فناور موردنیاز کشور را تکمیل کنیم.
اما کار دیگری که تشخیص ژن پژوهش انجام می دهد، ایجاد ارتباط 
میان دانش و مهارت است. برای تحقق این هدف، دوره های کارآموزی 
و مهارت آموزی را به شکل تخصصی برای پژوهشگران برگزار می کنیم. 
دوره هایی که مورد استقبال هم قرار گرفته است و  به طور دانشجویان 
و پژوهش��گرانی که در حوزه های زیست شناس��ی و دیگر رش��ته های 
مرتب��ط تحصیات آکادمیک را می گذرانند م��واردی را می آموزند که 
نیازمن��د تجربه عملی اس��ت و ای��ن موضوع، کار را برای دانش��جویان 
فارغ التحصی��ل آماده ورود به بازار کار دش��وار می کن��د. دانش پژوهان 
گرچه زیربنای درس��ی را در دانش��گاه  می آموزند و در نهایت با شرکت 
در دوره های کارآموزی این مجموعه، به شکل تخصصی می آموزند که 
چگونه از یافته های علمی خود بهره ببرد و به صورت عملی اجرا کنند.

هدف از تاس��یس این مجموعه فناور، در گام نخس��ت ارائه خدمات 
پژوهش��ی و آزمایشی به پژوهشگران، دانشجویان و شرکت های همکار 
اس��ت که در حوزه پژوهش، تحقیق و توس��عه زیستی فعال هستند و 
به س��امانه هایی برای کارهای توس��عه ای خود نیاز دارند. خدمات مان 
را مح��دود نکردی��م و ژنیران اکن��ون در حوزه ژنتی��ک، آزمایش های 
PCR، الکتروف��ورز در حوزه زیس��ت فناوری همچنین خدماتی چون 
ترانس��فورم کردن ژن های مختل��ف در پروکاریوت ه��ا و یوکاریوت ها 

و در بیوانفورماتی��ک نی��ز طراحی ه��ا و پیش بینی ه��ای مختلف برای 
ماکرومولکول ه��ا ایج��اد حیوانات مدل و انجام آزمایش��ات و در حوزه 
کش��ت س��لول نیز زمینه کار مهندسی بافت، کش��ت سلول و بررسی 
میزان س��میت داروه��ا بر روی این س��لول ها، انجام انواع تس��ت های 
مختلف میکروبی و بررس��ی تأثیر داروها بر میزان رش��د میکروب ها از 

مواردی است که این مجموعه آزمایشگاهی ارائه می دهد.
دوره های��ی که توس��ط ای��ن مجموعه برگ��زار می ش��وند، دوره های 
کارآم��وزی و مهارت آم��وزی میان مدت و بلندمدت هس��تند که بین 
دو هفت��ه تا یک ماه به ط��ول می انجام��د. کارآموزی هایی که در این 
مجموعه آزمایش��گاهی با عناوینی چون کارآم��وزی ژنتیک مولکولی، 
کارآموزی مهندس��ی ژنتیک و کلنینیگ، کارآم��وزی بیوانفورماتیک، 
کارآموزی س��یتوژنتیک و کاریوتایپ در دو مرحله عمومی و پیشرفته، 
کشت سلول، کار با حیوانات آزمایشگاهی 
ک��ه  اف��رادی  اس��ت.  میکروبیول��وژی  و 
می خواهند در این کارگاه ها شرکت کنند 
می توانند جزییات را با مراجعه به س��ایت 
شرکت از جزییات این دوره ها آگاه شوند. 
تقویم آموزش��ی یک ماه پیش از برگزاری 
دوره ها تنظیم و جزییات آن اطاع رسانی 
می ش��ود. عاقه من��دان پ��س از پرداخت 
هزین��ه پیش ثب��ت نام آمادگ��ی خود را 
برای ش��رکت در دوره اعام و در دوره ها 
شرکت می کنند. پژوهشگر در این دوره ها 
ب��ا چگونگ��ی پیاده س��ازی تکنیک ه��ای 
گوناگ��ون و اینکه چگونه پ��روژه ای را به 
سرانجام برساند و چگونه پروژه خودش را مدیریت کند آشنا می شود.

مخاطبان این دوره ها تمامی دانش��جویان رشته های زیست شناسی، 
پزشکی، دندان پزش��کی، مهندسی پزشکی، داروس��ازی، بیومتریال و 
دیگر حوزه های مرتبط هستند. همچنین پژوهشگرانی که پژوهش های 

مرتبط دارند مانند پژوهشگران شیمی مخاطبان این دوره ها هستند.
ای��ن دوره ها به ص��ورت نیمه خصوص��ی و با مش��ارکت حداکثر ۵ 
مخاطب برگزار می شود. سعی بر این بوده است که فرد بتواند با تمامی 
جزییات کار و تکنیک آش��نا ش��ود تا بتواند از پ��س انجام آزمایش ها 
بربیاید. مواد مورد اس��تفاده در این دوره آموزش��ی مواد واقعی اس��ت 
تا دانش پژوه پس از مش��اهده چندوچ��ون کار آزمایش را انجام دهد و 

نتیجه واقعی کار را مشاهده کند.
 متأسفانه یکی از چالش های حوزه زیست فناوری، وجود شکاف میان 
صنعت و دانش زیستی است. تاش ما بر این بوده است برای رفع این 
مشکل دانشی را که در محیط های آکادمیک تدریس می شود کاربردی 
کنی��م و دانش را به مهارت و تجربه ب��دل کنیم. این موضوع می تواند 
به تبدیل دانش به محصول کمک کند. ش��رکت ها و مؤسسات دولتی 
نس��بت به ارتباط میان صنعت و علوم پایه توجه بیش��تر و جدی تری 
داش��ته باش��ند. وقتی یک محصول را تولید می کنی��م، بهبود کیفیت 
و س��نجش معیارهای مرتب��ط با نتیجه بخش ب��ودن تاش ها، باید در 
آزمایش��گاه های کنترل کیفی سنجیده شود. ما می توانیم برای صنایع 
بزرگ که در حوزه تولید فعال هس��تند آزمایش های مختلفی را انجام 

دهیم که به افزایش کیفیت محصول و رفع نقایص کمک می کند.

وارن بافت را می توان بزرگ ترین سرمایه گذار نسل کنونی دانست؛ او حتی قهرمان رشد 
ش�خصیتی و پیش�رفت حرفه ای است و تاکنون نکات بس�یاری را در مورد موفقیت خود با 

هوادارانش در میان گذاشته است.
به گزارش دیجیاتو، بهترین توصیه بافت را شاید بتوان در دوران پاندمی کووید19 به کار 
بست؛ دورانی که در آن بسیاری از کسب و کارها و کارآفرینان با کمبود منابع مالی روبه رو 

هستند و برای پشت سر گذاشتن شرایط دشوار خود سخت تالش می کنند.
بافت زمانی گفت:

در دنیای کسب و کار آنهایی بیشتر از بقیه موفق می شوند که عاشق کارشان هستند.
در کنار آنهایی که دوست شان دارید به کاری مشغول شوید که عاشقش هستید

حاال گرچه بس�یاری از نیروهای کار در دنیا از خانه مش�غول فعالیت اقتصادی هس�تند و 
دیگر زمان و هزینه ای صرف رفتن به س�ر کار خود نمی کنند اما بش�ر دچار نوعی رخوت و 

خس�تگی ش�ده و به دنبال راهی اس�ت تا از مخمصه ای که زمانی آرزوی�ش بود )یعنی کار 
کردن از خانه( رها شود.

بله بس�یاری از ما با همان لباس های راحتی خانه پشت میز کارمان می نشینیم اما به نظر 
می رس�د که نه کار از خانه و نه کار در ش�رکت مطلوب خیلی از ما نیس�ت. چند نفر از شما 
تایی�د می کنند که آرزو داش�تند کار دیگ�ری را انجام می دادند؟ کاری که واقعا عاش�قش 

هستند.
همانطور که گفتیم بافت موفقیت واقعی را در گرو انجام کاری می داند که واقعا دوس�تش 
داری�م. تیم کوک، مدیرعامل اپل نیز همین توصیه را می کند. او می گوید برای رس�یدن به 
موفقیت باید عاشق کارتان باشید و تمام روح تان را صرف آن کار کنید و آن شغل برای تان 

سرگرم کننده باشد.
علت آنکه خیلی از ما در کارمان موفق نیس�تیم به احساس�ات ما برمی گردد. ما در واقع 

پژوهشگاهی برای پژوهشگر

انتخاب مهمی که از نظر وارن بافت شانس موفقیت مان در کار را باال می برد

دریچــه

ش��رکتی دانش بنی��ان با حضور در ب��ازار به یکی از بزرگ تری��ن طراحان و 
تولیدکنندگان برخی قطعات نگهداری و انتقال س��وخت خودروهای س��واری 
در داخل کش��ور بدل شد. این شرکت توانست در کنار تامین نیازهای داخلی 

بخشی از بازار کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی را هم پوشش دهد.
مجموعه ای فناور و دانش بنیان 2۴ سال است که با به کارگیری توانایی های 
نیروی انس��انی متخصص، انجام تحقیقات، اس��تفاده از نوآوری و خاقیت و با 
استفاده از فناوری های نوین، به تولید قطعات متنوع خودرو ورود کرده است. 
باک های تولیدی و پمپ بنزین های برقی دو محصول تایید شده دانش بنیانی 

این شرکت است.

پمپ بنزین دانش بنیان به خودروهای 
داخلی رسید

دوشنبه
7 مهر 1399

شماره 1633
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تعیین دانش بنیان بودن یک محصول و خدمت عرضه ش��ده یکی از 
اقدامات انجام شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. 
ای��ن معاونت محصوالت دانش بنیان را در هفت س��طح تقس��یم بندی 

می کن��د و ه��ر س��اله ب��ا کم��ک خبرگان 
دانش��گاه و صنع��ت با توجه به نیاز کش��ور 
فهرس��ت های به روز ت��ری از محص��والت و 
خدمات دانش بنیان ارائه می کند. نخستین 
ویرایش فهرست کاال و خدمات دانش بنیان 
در س��ال 1۳۹2 براس��اس نظ��ر خب��رگان 
رش��ته های مختلف اعام شد. این فهرست 
براس��اس نیازهای روز کش��ور و با توجه به 
رون��د رش��د فناوری ه��ای مختل��ف در هر 
دوره به روز می ش��ود. هر س��اله با توجه به 
شرکت های دانش بنیانی که در سامانه ثبت 
نام می کنند، فهرست محصوالت و خدمات 
دانش بنیان احصا و براساس نیازهای کشور 

در رشته های مختلف تدوین می شود. یکی از معیارهای شناسایی یک 
محص��ول و خدمات به عنوان محصول دانش بنیان پیچیدگی های فنی 
این محصول اس��ت. عاوه بر این، کپی برداری از این محصول نباید به 

راحتی انجام ش��ود. معموالً در نیمه نخس��ت هر سال مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
فهرست کاالها و خدمات عرضه ش��ده را به خبرگان دانشگاه و صنایع 
مختل��ف عرض��ه می کن��د ت��ا در صورت 
دارابودن ش��رایط، این کاالها و خدمات به 
عنوان کاال و خدمات دانش بنیان شناسایی 
شوند. فهرست کاال و خدمات دانش بنیان 
شامل دس��ته های اصلی مانند کشاورزی، 
صنای��ع غذای��ی، فناوری زیس��تی، دارو و 
فرآورده ه��ای بیولوژیک، مواد ش��یمیایی 
ماش��ین آالت،  و  تجهی��زات  پلیم��ری،  و 
الکترونی��ک، کنت��رل ق��درت، تجهیزات 
پزش��کی، فن��اوری اطاع��ات و خدمات 
تجاری س��ازی اس��ت. در تعیین معیارها و 
شاخص های تش��خیص دانش بنیان بودن 
در هر حوزه، س��عی ش��ده است تا تفاوتی 
میان معیارهای دانش��گاهی و واقعیت های موج��ود در صنعت، وجود 
نداش��ته باشد. همچنین میزان پیش��رفت کشور در هر رشته نیز برای 

تعیین دانش بنیان بودن هر محصول و خدمات نیز موثر است.

س��ال ۷۷ بود که نخس��تین خط متروی تهران راه اندازی شد. قطار 
ش��هری زیرزمینی که به نوع��ی چاره ای بود ب��رای کاهش ترافیک و 
گرفتاری های ناشی از آن. این وسیله نقلیه پرکاربرد در فاصله کوتاهی 

در دیگر شهرهای کشور هم راه اندازی شد.
 نخس��تین بار موض��وع اس��تفاده از این 
وسیله نقلیه در ایران حدود ۵۰ سال گذشته 
مطرح ش��د، اما این اتفاق س��ال ۷۷ محقق 
شد و امروز مترو در تهران با ۷ خط فعالیت 
می کند. ش��هرهای دیگر کش��ور هم به این 
وسیله 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 نهاده��ای موثر در حوزه حمل ونقل 
ریلی به دنبال گردهم آوردن زیست بوم این 
صنعت در کش��ور است. در همین راستا هم 

براس��اس یک تفاهم دوجانبه میان کارگروه ریلی این س��تاد و شرکت 
متروی مش��هد قرار ش��د گام های موثری برای توسعه زیست بوم ریلی 
در کش��ور برداش��ته ش��ود. در این نشس��ت دوجانبه مقرر شد که از 

توانمندی های متروی مشهد به عنوان شبکه پشتیبانی قطعات یدکی 
در زیستبوم ریلی کشور استفاده ش��ود. همچنین قابلیت های متروی 
این ش��هر برای ساخت برخی زیرسیس��تم ها از طریق ایجاد ارتباطات 
موردنیاز با سایر س��ازندگان اصلی به کار 
آیند. از دیگر دس��تاوردهای این نشست، 
تفاه��م برای ایجاد مرکز استانداردس��ازی 
در متروی مش��هد بود. شکل گیری قطب 
شبیه س��ازها و تجهیزات واگن در متروی 
مشهد براساس توانمندیهای ارائه شده هم 

در این جلسه بررسی شد.
براس��اس اع��ام نماین��دگان مت��روی 
مش��هد مهرماه امس��ال از دس��تاوردهای 
داخلی قس��مت های مختل��ف واگن مترو 
از جمله سیس��تم اطاع رس��انی مسافران 
بوم��ی رونمایی می ش��ود. این نشس��ت با 
حضور منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، اعضای کارگروه ریلی این ستاد، وحید مبین مقدم 

مدیرعامل و برخی معاونان شرکت متروی مشهد برگزار شد.

شبکه پشتیبانی قطعات یدکی ریلی کشور شکل می گیرددستاوردهای دانش بنیان به 7 سطح فناورانه رسید

ش��ناخت و یادگیری دو مفه��وم درهم تنی��ده و پیوندخورده با 
یکدیگرن��د. بدون هر ی��ک، آن دیگری ناممکن و دس��ت نیافتنی 
اس��ت. تجربه ها و دستاوردهای کشور در حوزه علوم و فناوری های 
ش��ناختی، زمینه ساز گش��وده ش��دن افق هایی تازه از این دانش و 
فناوری پررمز و راز شده است؛ دستاوردهایی که قرار است با هدف 

ترویج و یادگیری همگانی در اختیار عموم قرار بگیرد.
 

ب��ا رویکردهایی چون افزایش قدرت یادگیری، بهبود مش��ارکت 
همگانی و اثربخش��ی در آموزش های مجازی، دریچه جدیدی برای 
انتش��ار سلسله یادداش��ت ها، مقاله ها و دیدگاه های صاحب نظران و 
اس��تادان حوزه ذهن و مغز، توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گشوده شده 

است.
این دس��ت یافته ها برای مطالع��ه و آگاهی بیش��تر عاقه مندان، 
دانشجویان و پژوهشگران در بخشی با عنوان »پرورش شناختی« در 
س��ایت ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری قابل دسترس است.
در این فضای جدید ارتباطی با معرفی علوم ش��ناختی به عنوان 
یک حوزه  مطالعاتی میان رشته ای که به مطالعه  ذهن و مغز و نحوه  
کارک��رد آن می پردازد، از یادگی��ری تحت عنوان یکی از عالی ترین 

کارهایی ذهن و مغز  یاد شده است.
قرار اس��ت در منوی جدید ایجادش��ده در س��ایت این ستاد، هر 
هفت��ه یک یادداش��ت یا مقاله از اس��تادان و متخصصان حوزه های 
دانش و یادگیری در منوی پرورش ش��ناختی منتشر و در دسترس 

عاقه مندان قرار گیرد.
 در نخس��تین گام ای��ن دریچه جدید ب��رای مطالعه ذهن و مغز 
و کارکردهای آن یادداش��تی با عنوان »آموزه های ش��ناختی برای 
آم��وزش در دنیای مجازی« به قلم محمود تلخابی منتش��ر ش��ده 
است. این پژوهش��گر حوزه علوم شناختی در این یادداشت با بیان 
اینک��ه اکنون که ش��رایط آم��وزش و یادگیری تغییر یافته اس��ت، 
نوش��ت: تاش خواهیم کرد تا از منظر ش��ناختی، روش هایی برای 

غلبه بر این مسائل ارائه کنیم.
وی ب��ه بی��ان تعریفی از یادگی��ری می پ��ردازد و ادامه می دهد: 
یادگیری عبارت است از س��اختن مهارتهای جدید، درک مفهومی 
جدی��د و فرآیند درونی ک��ردن ایده های جدید به نحوی که آنها به 

طور شخصی معنادار و کاربردی شوند.
تلخابی در این یادداش��ت خود از فرآیندهای شناختی می گوید و 
اضافه می کند: یافته های علوم ش��ناختی نشان داده اند که یادگیری 
از طری��ق فرآیندهای ش��ناختی، هیجانی و عاطف��ی و اجتماعی و 
فرهنگی  اتفاق می افتد. این سه فرآیند که زیربنایی برای یادگیری 

محسوب می شوند به صورت درهم تنیده هستند.
به بیان این پژوهش��گر علوم ش��ناختی، اگر فرآیندهای شناختی 
»تفک��ر« ما را می س��ازند، در عی��ن حال باید این نکت��ه را در نظر 
بگیریم که تفکر ماهیتاً هیجانی- اجتماعی اس��ت. به عبارت دیگر، 
آنچه در ذهن ما شکل می گیرد به فرآیندهای هیجانی و فرهنگی- 

اجتماعی وابسته است.
 قرار اس��ت هر هفته یک مقاله با محورهایی چون »بحران توجه 
در آموزش مج��ازی«، »تقویت ب��ازداري: روش هایی برای آموزش 
مجازی اثربخ��ش«، »انعطاف پذیري ش��ناختي: زمینه  س��ازگاری 
ب��ا آم��وزش مج��ازی«، »چالش ه��ای حافظ��ه  کاري در آموزش 
مجازی«، »حافظه  بلندم��دت: راهکارهایی برای آموزش مجازی«، 
»خودتنظیم��ی در آموزش  مج��ازی«، »آگاهی از خ��ود در دوران 
همه گی��ری: راهکارهایی ب��رای معلمان« »معم��ای حاالت ذهنی 
یادگیرن��دگان در قرنطین��ه: اهمی��ت نظریه  ذه��ن در یادگیری« 
،»آموزش مج��ازی، همه گیری و همدلی«، »تحمل ابهام در دوران 
همه گی��ری: راهکارهای��ی ب��رای کاس درس«، »تنظیم هیجانی، 
همه گی��ری و آموزش ه��ای مج��ازی«، »انگیزه، بهبود مش��ارکت 
یادگیرن��دگان و آموزش مجازی«، »آموزه هایی از نظریه  س��اختن 
دانش ب��رای آموزش مجازی« و »یادگیري مجازي: بس��تري براي 
ایجاد جوامع یادگیری« در س��ایت س��تاد توس��عه علوم شناختی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری منتش��ر و در اختیار 

عاقه مندان قرار گیرد.

تامی��ن نیازهای فناوران��ه صنعت فوالد ایران در ح��وزه دیجیتال 
موضوعی است که یک همکاری مشترک را رقم زده است؛ هم افزایی 
و هم��کاری ای که به ش��کل برگ��زاری یک روی��داد فناورانه به ثمر 
نشس��ت؛ رویدادی فناوران��ه برای ایجاد تح��ول در صنعتی بزرگ و 

حیاتی در کشور.
روی��داد اس��تارت آپی صنعت هوش��مند فوالد، با همکاری س��تاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و توسط 
پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران با حمایت مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان، شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون برگزار 
می ش��ود. از جمله چالش ه��ای صنعت فوالد که قرار اس��ت با توان 
دانش بنیان ها رفع ش��ود می توان به نیاز این صنعت در »به کارگیری 
فن��اوری باک چین در واحد خرید و فروش«، »تهاتر بدهی در واحد 

خرید با به کارگیری فناوری باک چین«، »شفافیت در قیمت فروش 
محصوالت نهایی شرکت های تابعه فوالد مبارکه با استفاده از فناوری 
باک چی��ن« و »امن س��ازی مناقصه در فرآیند خری��د با روش های 

MPC« و ... اشاره کرد.
همچنین »پیاده سازی سیستم رأی گیری امن در سامانه مدیریت 
ارتباط با مش��تریان ف��والد مبارکه«، »کدین��گ یکپارچه کاال، مواد 
و قطع��ات برای تحقق دوقل��وی دیجیتال کارخانه ف��والد مبارکه«، 
»تشخیص عیوب ظاهری تختال و ورق با استفاده از پردازش تصویر 
و یادگیری عمیق و لجس��تیک« و »انبارداری هوشمند با استفاده از 

RFID و IoT«، از دیگر چالش های این صنعت است.
ای��ن وبینار 2۳ مهرماه برگزار می ش��ود. عاقه مندان برای کس��ب 
اطاعات بیش��تر به آدرس اینترنت��ی http://ictc.isti.ir/ مراجعه 

کنند.

تحول صنعت فوالد کشور با فناوری دیجیتال کلید خورد

خس�تگی ش�ده و به دنبال راهی اس�ت تا از مخمصه ای که زمانی آرزوی�ش بود )یعنی کار 
کردن از خانه( رها شود.

بله بس�یاری از ما با همان لباس های راحتی خانه پشت میز کارمان می نشینیم اما به نظر 
می رس�د که نه کار از خانه و نه کار در ش�رکت مطلوب خیلی از ما نیس�ت. چند نفر از شما 
تایی�د می کنند که آرزو داش�تند کار دیگ�ری را انجام می دادند؟ کاری که واقعا عاش�قش 

هستند.
همانطور که گفتیم بافت موفقیت واقعی را در گرو انجام کاری می داند که واقعا دوس�تش 
داری�م. تیم کوک، مدیرعامل اپل نیز همین توصیه را می کند. او می گوید برای رس�یدن به 
موفقیت باید عاشق کارتان باشید و تمام روح تان را صرف آن کار کنید و آن شغل برای تان 

سرگرم کننده باشد.
علت آنکه خیلی از ما در کارمان موفق نیس�تیم به احساس�ات ما برمی گردد. ما در واقع 

در نقط�ه تقاط�ع کاری که دوس�ت داریم و خدمت رس�انی ب�ه مردم نرس�یده ایم؛ یک کار 
هیجان انگیز که صبح زود ما را از خواب بیدار کند. پیدا کردن این تقاطع همان چیزی است 

که مسیر را برای یک زندگی شاد و موفق هموار خواهد کرد.
Albert Schweitzer پزشک و فیلسوف مطرح جهانی زمانی در این باره گفت:

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است.
اگر عاش�ق کاری که انجام می دهید باش�ید آنگاه به موفقیت می رسید و زمانی که شاد و 
خوش�حال باشید انگیزه بیشتری برای موفقیت دارید و زمان و انرژی بیشتری را صرف کار 

خود خواهید کرد.
در واقع تفاوت در این نکته اس�ت: کارتان را صرفا به این خاطر که دوس�تش دارید انجام 
دهید نه اینکه به خاطر س�ود )در واقع س�ود کارفرما( فرمانبر دیگری باشید و برای او کار 

کنید.

دانش به یاری »پرورش شناختی« مخاطبان آمد

انتخاب مهمی که از نظر وارن بافت شانس موفقیت مان در کار را باال می برد

یادداشـت

یک��ی از راه ه��ای ارتقای س��طح کیفی خدم��ات در هر ح��وزه ای برگزاری 
دوره ه��ای آموزش��ی اس��ت؛ دوره هایی که به فع��االن فرصت می ده��د تا با 
به روزترین و آخرین نکات آموزش��ی و علمی حوزه فعالیت ش��ان آش��نا شوند. 
این دوره های آموزش��ی برای ارتقای سطح خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در 

کشور هم برگزار می شود.
توانمندس��ازی نیروی انس��انی و ارتقای س��طح مهارت و تخصص اعضا در 
نهای��ت به نفع جامعه هدف و دریافت کنندگان خدمات آزمایش��گاهی اس��ت. 
این هدف توس��ط شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری دنبال می شود.

 سطح خدمات آزمایشگاهی
ارتقا یافت



اینفلوئنس��ر مارکتین��گ تا همین ی��ک دهه پیش فق��ط محدود به 
فعالیت س��لبریتی ها و همکاری ش��ان با برندها در ح��وزه بازاریابی بود. 
در ای��ن میان تعداد اندکی از باگرها نیز هم��کاری محدودی با برندها 
برای تبلیغ محصوالت مختلف داش��تند. از آن زمان تا به حال به دلیل 
توسعه چش��مگیر شبکه های اجتماعی ماهیت اینفلوئنسر مارکتینگ به 
طور کامل دس��تخوش تحول شده اس��ت. امروزه سلبریتی ها دیگر تنها 
کارگزاران عرصه بازاریابی نیس��تند. اینفلوئنسرها دامنه بسیار متنوعی 
پیدا کرده اند. این دامنه شامل کاربران برجسته در شبکه های اجتماعی 
نیز می شود بنابراین تمایل برندها برای همکاری با چنین کاربرانی امری 

طبیعی به نظر می رسد. 
امروزه بسیاری از برندها به دنبال همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف 
هس��تند. این همکاری ابعاد گس��ترده و متنوعی دارد. اگر یک کسب و 
کار با نحوه بازاریابی و همکاری با اینفلوئنس��رهای مناسب برای برندش 
آش��نایی نداشته باشد، به راحتی امکان مواجهه با شکست در این حوزه 
وجود خواهد داش��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها بدون کسب آگاهی 
مناسب از نحوه بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها اقدام به سرمایه گذاری 
در ای��ن حوزه می کنن��د. نتیجه کار نیز از قبل قاب��ل پیش بینی خواهد 
بود. اگر کس��ب و کار ش��ما در حال مطالعه بر روی حوزه اینفلوئنس��ر 
مارکتینگ اس��ت، اس��تفاده از توصیه ها و نکات کارش��ناس های مطرح 
بازاریابی ایده جذابی خواهد بود. این امر در دستور کار مقاله کنونی قرار 
گرفته است. هدف اصلی در این مثال بررسی ماهیت مفهوم اینفلوئنسر 
مارکتینگ، تحوالت این حوزه و تکنیک های مناس��ب برای مش��ارکت 

موفق در آن است. 
بدون ش��ک اینفلوئنسر مارکتینگ به نس��بت سایر الگوهای بازاریابی 
تازه محس��وب می ش��ود. همین ام��ر موجب جذابیتش ب��رای برندهای 
مختلف ش��ده است. رقابت گسترده در زمینه استفاده از این الگو مسیر 
دشواری پیش روی برندهای تازه وارد می گذارد. این امر در صورت عدم 
توج��ه به وضعیت جاری در حوزه کس��ب و کار امکان ایجاد بحران های 

گسترده برای برندها را نیز دارد. 
اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

اینفلوئنس��ر مارکتین��گ در طول یک دهه اخیر به طور گس��ترده ای 
محل بحث و گفت وگوهای مختلف بوده است. بسیاری از مردم در طول 
س��ال های متمادی اخبار و حتی مقاالت مختلفی در این حوزه مشاهده 
کرده اند، با این حال تعریف واحدی از مفهوم اینفلوئنس��ر مارکتینگ در 
می��ان بازاریاب ها وجود ندارد. ش��روع بحث درباره ای��ن مفهوم نیازمند 
تعری��ف، هرچند محدودش، اس��ت. بر این اس��اس بازاریابی با همکاری 
اینفلوئنس��رها ش��امل فرآیندهای منظم در راستای جلب نظر مخاطب 
هدف به محصوالت یا به طور کلی کسب و کار یک برند از طریق شهرت 

و تاثیرگذاری اینفلوئنسرهاست. 
بدون تردید برندها در ش��بکه های اجتماعی محتوای بازاریابی بسیار 
زی��ادی تولید می کنند. این امر جذابیت بس��یار زیادی برای بازاریاب ها 
دارد. اغلب کاربران در ش��بکه های اجتماعی دس��ت کم یک بار محتوای 
بازاریاب��ی برندها را مش��اهده کرده اند. نکته مه��م درخصوص محتوای 
تولی��دی برندها میزان باورپذیری اندک ش��ان اس��ت. این امر ناش��ی از 
ماهیت تجاری کس��ب و کارهاست. اگر همان محتوا از سوی یک کاربر 
عادی منتشر شود، شاید تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی کاربران 
داش��ته باشد. این نکته بسیاری از برندها را به سوی همکاری با کاربران 

عادی برای تبلیغ محصوالت شان سوق داده است. 
ب��دون ش��ک بازاریابی از طریق س��رمایه گذاری بر روی مش��تریان با 
اینفلوئنس��ر مارکتین��گ تفاوت های معن��اداری دارد، با ای��ن حال ایده 
اصلی این الگو از همان همکاری میان برندها و مشتریان ناشی می شود. 
امروزه بس��یاری از برندها در تاش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
س��رمایه گذاری های عجیبی انجام می دهند. همکاری با اینفلوئنسرها به 
عنوان یک شیوه مطمئن نیازمند بودجه اولیه بسیار زیادی نیست. نکته 

مهم یافتن اینفلوئنسر مناسب با ماهیت کسب و کار است. 
ح��وزه بازاریابی با همکاری افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنس��رها در طول 
دهه اخیر دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی ش��ده اس��ت. شناسایی 
تغیی��رات موردنظر و آش��نایی هرچه بهت��ر با آنها ب��رای درک بهتر از 
این حوزه ضروری به نظر می رس��د بنابراین در بخش بعدی به بررس��ی 

تغییرات این حوزه خواهیم پرداخت. 
وضعیت کنونی اینفلوئنسر مارکتینگ 

اینس��تاگرام به عنوان یکی از ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار در سال 
2۰1۴ بس��یار س��اده تر از وضعی��ت کنونی اش بود. اس��تفاده از این اپ 
جذاب محدود به بارگذاری تصاویر، ویدئوهای 1۰ ثانیه ای و بخش بتای 
اس��توری بود. نخس��تین جرقه های همکاری جدی میان برندها و افراد 
تاثیرگذار در همین فضا زده ش��د. بس��یاری از برندها برای بازاریابی در 
اینس��تاگرام نیاز به جل��وه ای ویژه و جذاب برای نمایش محتوای ش��ان 
داش��تند. این امر اغلب از س��وی همان برندها قابل اجرا نبود. دلیل این 
امر ذهنیت منفی اغلب کاربران نسبت به محتوای تولیدی برندهاست. 
ایده همکاری با کاربران برای انتش��ار هرچه بهت��ر محتوای بازاریابی 
در اینس��تاگرام همراه با مش��کاتی بود. مهمترین مشکل در این زمینه 
ناتوان��ی برای درج لینک س��ایت و همچنین عدم عاق��ه کاربران برای 
همکاری با برندها بود. در چنین فضایی برخی از کاربران اینستاگرام به 
دلیل دانش یا مهارت باال در یک حوزه خاص به ش��هرت باالیی دس��ت 
یافتند. این امر اینفلوئنس��رها را متولد س��اخت. در سال 2۰1۴ برندها 
دیگر اکانت های تجاری پرطرفدار در فضای شبکه های اجتماعی نبودند. 
حس��اب های کاربری در ش��بکه های اجتماعی به طور سنتی مربوط به 
اکانت های تجاری و ش��خصی بود، اما در این میان ظهور اینفلوئنس��رها 
ترکیبی از هر دو را پدید آورد. همین امر توجه بس��یار زیادی از س��وی 

کاربران برانگیخت. 
همکاری با اینفلوئنس��رها نخس��ت در زمینه مد و پوش��اک روی داد. 
دلی��ل این امر ماهیت تصویرمحور اینس��تاگرام و نیاز ب��ه ایجاد ارتباط 
معنادار با مخاطب هدف برای تاثیرگذاری بر روی وی بود. امروزه هنوز 
هم اینفلوئنس��رهای حوزه مد بسیار بیش��تر از سایر بخش های کسب و 

کار است. 
امروزه با توسعه اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی فرصت بسیار 

مناس��بی در اختیار برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ایجاد شده اس��ت. این امر همکاری با اینفلوئنسرها را نیز ساده تر 
ساخته اس��ت. ابزارهای تازه شامل بخش استوری، IGTV و همچنین 
امکان ارجاع کاربران به لینک های خارج از اینستاگرام تحوالت تازه این 
ش��بکه اجتماعی محسوب می ش��ود. چنین امری تاثیر قابل توجهی بر 

روی وضعیت بازاریابی در این پلتفرم داشته است. 
اینفلوئنسر مارکتینگ اکنون در بهترین شرایط اش قرار دارد. بسیاری 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اقدام به همکاری با 
افراد تاثیرگذار می کنند. این امر در طول سال های آینده نیز طرفدارهای 
بسیار زیادی خواهد داشت. مهمترین نکته در مورد بازاریابی با همکاری 
افراد تاثیرگذار امکان باورپذیر س��اختن محتوای بازاریابی است. این امر 
از ت��وان برندها به تنهایی خارج اس��ت. بنابراین همکاری موردنظر تاثیر 

مثبتی برای برندها و همچنین اینفلوئنسرها خواهد داشت. 
ارزش و اهمیت اینفلوئنسر مارکتینگ 

براس��اس گ��زارش موسس��ه AdWeek، تاکن��ون در س��ال 2۰2۰ 
نزدیک به 1۰ میلیارد دالر در زمینه بازاریابی با همکاری اینفلوئنس��رها 
س��رمایه گذاری شده اس��ت. این رقم به خوبی بیانگر اهمیت این حوزه 
برای برندهاس��ت. اگر کس��ب و کارها نس��بت به این نکته توجه کافی 
نداشته باشند، در عمل از فرآیند استفاده از شیوه های مناسب بازاریابی 

عقب خواهند ماند. 
براساس گزارش موسسه مدیا کیکس، میزان توجه کاربران به محتوای 
بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی براس��اس اکانت منتش��رکننده اش 
متفاوت اس��ت. بر این اس��اس تعامل نزدیک و ش��ناخت برند موردنظر 
به عنوان یک ش��خص تاثیر بس��یار مثبتی ب��ر روی واکنش کاربران به 
محتوای بازاریابی دارد. برندس��ازی ش��خصی در طول س��ال های اخیر 
به همین دلیل محبوبیت بس��یار زیادی داش��ته اس��ت. برندهای بزرگ 
و معتبر اغلب در ایجاد چهره ای انسانی از کسب و کارشان ناموفق عمل 
می کنند. این امر میزان تمایل کاربران برای توجه به آنها، در مقایسه با 
سلبریتی ها و دیگر اکانت های حقیقی، به شدت کم می کند. اینفلوئنسر 
مارکتین��گ به عنوان یک ش��یوه بازاریابی جذاب ب��رای مخاطب هدف 

جذابیت های بسیار زیادی دارد. 

مزیت اصلی اینفلوئنس��ر مارکتینگ امکان ایجاد جلوه ای انس��انی از 
کسب و کارهاست. این امر برای اغلب برندهای فعال در عرصه بازاریابی 
امکان پذیر نیس��ت. بنابراین مش��اهده تمایل برندها ب��رای همکاری با 
اینفلوئنس��رها در مقیاس��ی وس��یع امری طبیعی خواهد بود. اکنون با 
آش��نایی پایه ای با حوزه اینفلوئنس��ر مارکتینگ باید به دنبال راهکاری 
برای تاثیرگذاری عملی بر روی مخاطب هدف باش��یم. این امر در ادامه 
در قالب بررس��ی برخی از مهمترین تکنیک ه��ای بازاریابی با همکاری 

افراد تاثیرگذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
چگونه استراتژی اینفلوئنسر مارکتینگ طراحی کنیم؟

بازاریابی در حوزه های تازه همیش��ه همراه با نگرانی نسبت به نتیجه 
نهایی کار اس��ت. بس��یاری از برندها در این حوزه هم��راه با تردیدهای 
م��داوم هس��تند. اگر ی��ک کس��ب و کار توانایی رهای��ی از نگرانی های 
مداومش را نداش��ته باشد، به زودی با ش��رایط به شدت دشواری برای 
بازاریابی مواجه خواهد ش��د. بسیاری از برندها در طول زمان به همین 
خاطر از حضور در عرصه های نوین بازاریابی سر باز می زنند. هدف اصلی 
در این بخش آش��نایی با شیوه های تازه و به طور کلی نحوه ساماندهی 

استراتژی اینفلوئنسر مارکتینگ است. 
چگونه اینفلوئنسر مناسب را پیدا کنیم؟

براس��اس مطالعه ما در موسس��ه Sprout Social، انتخاب مناسب 
ش��بکه اجتماعی باید در اولویت نخس��ت قرار گیرد. بس��یاری از برندها 
در طول زمان اقدام به حضور در شبکه های اجتماعی مختلف می کنند. 
نکته مهم در این میان بازاریابی براساس سلیقه مشتریان است. بسیاری 
از برندها در عمل به سلیقه مخاطب هدف توجه کافی نشان نمی دهند. 
این امر موجب ناامیدی مشتریان یا حتی عدم مشاهده محتوای از سوی 

آنها خواهد شد. 
همکاری با اینفلوئنس��رها پس از انتخاب شبکه اجتماعی مناسب وارد 
مرحله ای تازه می ش��ود. امروزه اینفلوئنس��رهای بسیار زیادی در سطح 
ش��بکه های اجتماعی مش��غول به فعالیت هستند. متاس��فانه با گردش 
مالی گس��ترده در این حوزه بسیاری از افراد اقدام به خرید فالوور فیک 
و فعالی��ت به عنوان اینفلوئنس��ر می کنند. این ام��ر در صورت همکاری 
برندها موجب بروز بحران و شکست حتمی کمپین بازاریابی خواهد شد. 
خوش��بختانه شناس��ایی اکانت ه��ای دارای فالوور و الی��ک فیک کار 
دشواری نیس��ت. میزان تعامل یک اکانت به مخاطب هدف نکته بسیار 
مهمی برای جلب توجه مخاطب هدف اس��ت. اگر ش��ما نسبت به شیوه 
شناسایی اکانت های فیک تردید دارید، جست وجویی ساده در اینترنت 
اطاعات مفیدی در اختیار ش��ما قرار خواه��د داد. نکته مورد تاکید در 
ای��ن بخش میزان تعامل اکان��ت موردنظر با مخاطب هدف اس��ت. اگر 
میزان تعامل موردنظر اندک باش��د، بیانگ��ر ماهیت فیک اغلب فالوورها 

خواهد بود. 
پس از شناس��ایی اینفلوئنسرهای تقلبی باید به سراغ نمونه های بهتر 
رف��ت. بس��یاری از برندها توانای��ی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
به صورت س��اده را ندارند. همین امر موجب همکاری با اینفلوئنس��رها 

می ش��ود. وقتی از اینفلوئنسرها صحبت می کنیم، دامنه وسیعی از افراد 
را مدنظ��ر قرار خواهیم داد. امروزه کاربران��ی با کمتر از 1۰ هزار فالوور 
نیز اینفلوئنسر محسوب می شوند. مهمترین مسئله در این میان انتخاب 
دامن��ه افراد مدنظر برند برای تاثیرگذاری اس��ت. بدون تردید یک برند 
توانایی تاثیرگذاری بر روی تمام بازارها را ندارد. نکته مهم در این میان 
انتخاب دامنه مشخصی از کاربران برای تاثیرگذاری است. اگر یک برند 
قصد بازاریابی با ه��دف تاثیرگذاری بر روی مخاطب یک بازار محلی را 
داش��ته باشد، همکاری با اینفلوئنس��رهای دارای مخاطب میلیونی ایده 
جذابی نخواهد بود. این امر عاوه بر بار مالی س��نگین، نتیجه مناس��بی 

نیز در پی نخواهد داشت. 
برندها در زمینه س��رمایه گذاری بر روی حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ 
باید به بازگش��ت سرمایه ش��ان نیز توجه داشته باشند. این امر برندها را 
نسبت به فعالیت های احساسی و غیرمنطقی باز خواهد داشت. متاسفانه 
بس��یاری از برندها در زمینه س��رمایه گذاری بر روی حوزه اینفلوئنس��ر 
مارکتینگ درگیر تصمیم های احساس��ی و نسنجیده هستند. همین امر 

مشکات زیادی برای برندها ایجاد خواهد کرد. 
تعیین بودجه مشخص برای همکاری

همکاری با افراد تاثیرگذاری بدون تعیین بودجه مش��خص امکان پذیر 
نیست. بسیاری از برندها نسبت به تعیین بودجه مناسب برای بازاریابی 
کم کاری می کنند. نتیجه اغلب این فرآیندها مواجهه با ش��رایط دش��وار 
برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. نخستین گام 
برای بازاریابی مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی تعیین بودجه مناسب 

است. این امر تمام فرآیندهای برند را نظام مند خواهد کرد. 
ام��روزه برخی از برندها بدون تعیین بودجه اقدام به بازاریابی و صرف 
هزینه های بس��یار زیاد می کنند. این امر همیشه مشکاتی برای برندها 
به ارمغان خواهد آورد. توصیه اساسی بخش کنونی ارزیابی وضعیت برند 
و سپس تعیین مقدار مشخصی از بودجه برای تعامل با اینفلوئنسر هدف 
اس��ت. این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارهاست. 
برخ��ی از برندها در طول بازه های زمانی طوالنی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به صرف هزینه بدون ثبت سابقه پرداختی شان 
می کنند. این امر امکان محاس��به درست در زمینه پرداخت مناسب به 

مخاطب هدف را از بین خواهد برد. 
بس��یاری از کس��ب و کاره��ا به ش��یوه های تبلیغات خ��ودکار عادت 
کرده اند. این امر ش��امل پرداخت مقدار مش��خصی از مبلغ تعیین شده 
ب��رای بازاریاب��ی و تبلیغ خودکار محتوا از س��وی الگوریتم ش��بکه های 
اجتماعی است. همکاری با اینفلوئنسرها با شرایط موردنظر تفاوت دارد. 
برندها پس از هر بار همکاری باید نس��بت به مذاکره تازه اقدام نمایند. 
البته برخی از برندها برای ساده س��ازی ش��رایط بازاریابی اقدام به عقد 

قرارداد بلندمدت با اینفلوئنسرها می کنند. 
تعیین اهداف و پیام اصلی

هر کمپین بازاریابی دارای اهداف و پیام مش��خصی است. اگر برندها 
نس��بت به این نکته توجه نداش��ته باش��ند، امکان جل��ب نظر مخاطب 
هدف فراهم نخواهد ش��د. اینفلوئنسرها به طور طبیعی بازاریاب نیستند 
بنابرای��ن برندها نیاز به ارائه مش��اوره و کمک های راهبردی به مخاطب 
هدف دارند. این امر نتیجه کمپین را بس��یار بهتر از سطح انتظار برندها 
خواهد ساخت. بسیاری از بازاریاب ها در صورت همکاری با اینفلوئنسرها 
ام��کان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای مناس��ب تر از 

الگوهای سنتی را خواهند داشت. 
اهداف بازاریابی یک برند باید با س��طح توانایی اینفلوئنس��ر موردنظر 
هماهنگی داش��ته باش��د. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. بسیاری از برندها در طول زمان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ش��رایط دشواری مواجه می شوند. 
این امر ناش��ی از انتخاب پیام های نادرس��ت و تعیین اهداف ناهماهنگ 
با توانایی اینفلوئنسرهاس��ت. اس��تفاده از کانال های ارتباطی مناسب و 

تاثیرگذاری اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
امروزه اه��داف بازاریابی ب��دون پیام های جذاب ام��کان تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف را ن��دارد. نکته مهم در این می��ان همکاری با 
اینفلوئنس��رها برای انتخ��اب ایده های جذاب بازاریابی اس��ت. پیام های 
بازاریابی همیش��ه باید ارتباط معناداری با س��ابقه فعالیت اینفلوئنسرها 
داش��ته باش��د. یکی از اش��تباهات اصلی برندها تاش برای تعیین پیام 
اصل��ی بازاریابی به صورت خودس��رانه اس��ت. این ام��ر موجب بدبینی 
اینفلوئنس��رها نس��بت به همکاری با برندها می ش��ود. اگر برند شما در 
مورد انتخاب پیام بازاریابی توجهی به نظر اینفلوئنس��رها نش��ان ندهد، 
در بلندمدت هیچ اینفلوئنسری راضی به همکاری با شما نخواهد شد. 

ارزیابی مداوم کمپین بازاریابی
هم��کای با افراد تاثیرگ��ذار فرآیند تعامل با مخاطب هدف را بس��یار 
س��اده تر می کند. امروزه برندها برای بازاریابی اه��داف مختلفی مدنظر 
دارند. ارزیابی کمپین های بازاریابی براس��اس اهداف مدنظر باید صورت 
گیرد. در غیر این صورت مش��اهده عینی نتایج همکاری با اینفلوئنسرها 

امکان ناپذیر خواهد بود. 
ارزیاب��ی وضعیت کمپین بازاریابی باید براس��اس ایج��اد تغییرات در 
حوزه ه��ای هدف صورت گیرد. به عنوان مث��ال، اگر هدف اصلی برندها 
از همکاری با اینفلوئنس��رها افزایش فروش بوده است، باید این نکته در 
بلندم��دت مورد ارزیابی ق��رار گیرد. این امر ش��امل ثبت میزان فروش 
در ابتدای ش��روع کمپین و مقایس��ه اش با سطح فروش در انتهای دوره 
موردنظر اس��ت. بس��یاری از برندها نس��بت به این نکته توجهی ندارند 
بنابرای��ن در صورت مواجهه با کاهش فروش نی��ز اقدام به ادامه فرآیند 

بازاریابی با همکاری اینفلوئنسر موردنظر خواهند کرد. 
جمع بندی

امروزه بازاریابی با همکاری اینفلوئنس��رها جذابیت بسیار زیادی برای 
مخاطب هدف دارد. بس��یاری از برندها ب��رای تاثیرگذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف دس��ت به صرف بودجه های کان می زنند. اگر ش��ما به 
میزان تناسب اهداف بازاریابی تان با وضعیت مخاطب هدف توجه نشان 
دهی��د، نیاز به صرف بودجه فراوان در این حوزه وجود نخواهد داش��ت. 
اش��تباه بس��یاری از برندها ورود به عرصه اینفلوئنسر مارکتینگ بدون 
شناس��ایی نکات مهم در این همکاری اس��ت. توجه به نکات مورد بحث 
در این مقاله کمک شایانی به کسب و کارها برای حضور هرچه بهتر در 

این حوزه خواهد کرد. 
sproutsocial.com :منبع

کانادا آینده خودروهای برقی را تضمین کرد

بدون ش��ک آینده در اختیار خودروهای برقی خواهد بود، با این 
حال نظ��رات در رابطه با زمان اس��تفاده انبوه از ای��ن خودروها، با 
تردیدهای زیادی همراه اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر است 
که دولتمردان کش��ورهای مختلف، برنامه ای برای استفاده همگانی 
و ی��ا ایجاد محدودیت برای س��ایر خودروها، تعیین نکرده اند. تحت 
این شرایط سرعت رشد این وسایل که آالیندگی ای را برای محیط 
ندارند، به کندی پی��ش می رود. با این حال کانادا به عنوان یکی از 
پیش��رفته ترین کشورهای جهان، نخس��تین گام ها را در این زمینه 
برخواهد داشت. درواقع براساس بیانیه ای فرمانداری کل این کشور، 
اعام کرده اس��ت که تا سال 2۰۳۵، هیچ خودرویی با سوخت هایی 
ک��ه آالینده محیط خواهند بود، حق ت��ردد در خیابان  ها را نخواهد 
داش��ت. این امر به معنای آن اس��ت که چند میلی��ون نفر تا به آن 
زمان، به مشتری های این خودروها اضافه خواهد داشت. با این حال 
یکی از مس��ائل مهمی که باعث شده است تا بسیاری از افراد از این 
دسته از خودروها استفاده نکنند این است که قیمت آنها به مراتب 
بیش��تر از نمونه های رایج بوده و در ای��ن رابطه پیش بینی ها حاکی 
از آن اس��ت که تا زمان مقرر و با پیش��رفت تکنولوژی، هزینه آنها 
نیز کاهش پیدا کند. در این راستا زیرساخت هایی هم نیاز است که 
به نظر می  رس��د از س��ال آینده، برای آنها اقدام خواهد شد. در این 
زمینه حتی احتمال عقد قراردادهایی با برند تسا به عنوان پیشگام 
خودروهای برقی، وجود خواهد داشت. تحت این شرایط باید منتظر 
برنامه  های مش��ابه از سوی سایر کشورها نیز باشیم. به همین خاطر 
اکن��ون می توان زمان دقیق تحقق روزهای طایی خودروهای برقی 

را پیش بینی کرد. 
carscoops.com :منبع

گوگل به کمک دورکارها خواهد رفت 

در ح��ال حاضر با توجه ب��ه این امر که ویروس کرونا در س��طح 
جهان منجر به قرنطینه های خانگی گس��ترده ش��ده اس��ت، میزان 
اس��تفاده از شیوه دورکاری، با رشدی چند صد درصدی همراه بوده 
اس��ت. تحت این ش��رایط با توجه به این امر که بس��یاری از افراد 
برای نخس��تین بار از این شیوه اس��تفاده می کنند، طبیعی است که 
مش��کات زیادی وجود داشته باش��د. پیش بینی ها نیز حاکی از آن 
اس��ت که    حتی پس از رفع کامل این ویروس، همچنان این ش��یوه 
کاری بن��ا به دالی��ل مختلف محبوبیت خود را حف��ظ خواهد کرد. 
تحت این شرایط گوگل در جدیدترین بیانیه خود اعام کرده است 
که  برنامه ای ویژه برای دورکارها دارد. در این رابطه دستیار صوتی 
آنه��ا، کمک می کند تا افراد بهتر بتوانند اقدامات کاری و ش��خصی 
خود را انجام دهند. این امر خود به بهبود تعادل میان کار و زندگی 
ش��خصی، منجر خواهد ش��د. در این راس��تا نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این است که دورکارها به این علت که در خانه 
خود اقدامات کاری را انجام می دهند، معموال با معضل تداخل کار و 
زندگی شخصی مواجه می شوند. تحت این شرایط این امکان جدید، 
بدون شک فوق العاده کاربردی خواهد بود. درواقع دستیار صوتی، به 
عنوان یادآور اقدامات و دستیار شخصی شما خواهد بود. برای مثال 
در حین انجام کار، به ش��ما یادآوری می شود که باید چند دقیقه از 
جای خود بلند ش��ده و کمی تمرین ورزشی انجام دهید تا معضلی 
برای سامت شما به وجود نیاید. اگرچه در رابطه با مزیت های این 
ط��رح، نظرات مختلفی وجود دارد با این حال باید دید که در عمل 

تا چه اندازه کاربردی خواهد بود. 
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یکی از مشکات رایجی که باعث می شود تا بسیاری از افراد به تولید 
محتوا تمایلی نداش��ته باشند، سرعت بسیار پایین است. درواقع مشکل 
اصلی در این زمینه، عدم پیدا کردن ایده های مناسب است. بدون شک 
ت��ا زمانی که دقیق��ا ندانید که چه کاری را می خواهی��د انجام دهید، با 
مش��کات متع��ددی مواجه خواهید بود. در این راس��تا ب��ه ذکر نکاتی 
خواهیم پرداخت که باعث می ش��ود تا سرعت شما در این زمینه با رشد 
بسیار خوبی همراه باشد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که در حال حاضر، تولید محتوا مهمتری��ن اقدام بازاریابی بوده و 
مس��تقیما بر روی میزان فروش ش��ما، تاثیرگ��ذار خواهد بود. به همین 
خاطر عدم فعالیت مناس��ب با کیفیت و حجم باال، بدون شک به معنای 

کاهش توان برند شما در بازار خواهد بود. 
1-با مشتریان مصاحبه نمایید 

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که مصاحبه صرفا 
با افراد معروف، نتیجه بخش نبوده و بسیاری از افراد بر این باور هستند 
که چنین مواردی، همراه با صداقت کامل نخواهد بود. برای مثال ممکن 
اس��ت ش��ما از تجربه اس��تفاده از یک محصول از فردی مطرح، س��وال 
نمایید. بدون شک در این رابطه این احتمال وجود دارد که شما مبلغی 
را به عنوان حق تبلیغ در نظر گرفته باشید که باعث خواهد شد تا نظرات 
افراد، کاما مطابق واقعیت نباشد. تحت این شرایط اقدام بهتر این است 
که تمرکز خود را بر روی مش��تریان قرار دهید. در این راس��تا شما باید 
به صورت کاما ناگهانی رفتار نمایید تا همه چیز مطابق واقعیت باش��د. 
درواقع نکته ای که اش��تباه بزرگ بس��یاری از برندها محسوب می شود 
این است که در تاش برای بی نقص نشان دادن خود با انواع سانسورها 
هس��تند. این امر در حالی است که هیچ برندی نمی تواند چنین ادعایی 
داشته باشد. با این حال صداقت شما در این زمینه حتما توجهات را به 
س��مت خود جلب خواهد کرد. درواقع مصاحبه با مشتری خود می تواند 
بخشی از نیاز محتوای شما را تامین کند. در این رابطه الزامی به حضور 
مستقیم نبوده و شما می توانید به صورت تلفنی و یا اینترنتی هم اقدام 
نمایید. در این راس��تا یکی از موارد بس��یار خاقانه این اس��ت که برای 
تعداد زیادی از مشتریان فرم های مختلفی را می فرستند و از نتیجه آن، 
مقاله را تهیه می کنند. درواقع شما در هر بخش، براساس خاقیت خود 

می توانید چندین اقدام را انجام دهید. 
2-ترجمه را فراموش نکنید 

ب��رای این امر که تع��داد محتواهای خود را افزایش دهید و س��رعت 
باالت��ری را نیز در این زمینه داش��ته باش��ید، ترجمه ی��ک اقدام کاما 
مناس��ب خواهد بود. در این راس��تا نکته ای که نباید فراموش کنید این 
اس��ت که مقاالت ش��ما باید از معتبرترین سایت ها باش��د. در غیر این 
صورت نتیجه الزم را به دس��ت نخواهی��د آورد. همچنین ترجمه صرفا 
به متن محدود نش��ده و ش��ما می توانید کلیپ و فایل های صوتی را نیز 
مورد استفاده قرار دهید. در این راستا بهتر است که به دنبال ترجمه ای 
باش��ید که به زبان محاوره نزدیک تر باشد. تحت این شرایط تاثیر اقدام 
ش��ما افزایش بیش��تری را خواهد داش��ت. همچنین با کس��ب شناخت 
بیشتر از ویژگی های مخاطبان و مشتریان خود، می توانید نسبت به نوع 

محتواها نیز تصمیم گیری نمایید. برای مثال ممکن است موارد کوتاه، با 
بازخوردهای به مراتب بهتری همراه باشند. 

3-تنها به سایت محدود نباشید 
یکی دیگر از اش��تباهات بزرگ این است که افراد خود را بیش از حد 
به س��ایت رسمی محدود می کنند. این امر در حالی است که بسترهای 
اش��تراک گذاری محتواها بسیار گسترده بوده و الزم است تا به آن توجه 
کافی را داشته باشید. برای مثال برای ویدئوها، بهتر است که از یوتیوب 
استفاده نمایید. همچنین اینستاگرام صرفا برای نمایش محصول نبوده 
و می توانید از اس��توری آن برای مطرح کردن سواالت مختلف، استفاده 
نمایید. این داده ها در تصمیمات آتی ش��ما نقش کاما محوری خواهند 

داشت. 
4-از محتواهای قدیمی غافل نشوید 

ره��ا کردن اقداماتی که برای آنها زمان و انرژی صرف ش��ده اس��ت، 
سیاس��تی بسیار اشتباه محسوب می شود. در این راستا شما می توانید با 
کمی تغییر، از یک محتوای قدیم��ی، موارد جدیدتری را ایجاد نمایید. 
در این راستا هیچ اقدامی بهتر از ذکر یک مثال نخواهد بود. برای مثال 
یک سایت برای محتوای جدید خود می تواند از اطاعات موارد گذشته 
اس��تفاده کرده و با ب��ه روز کردن اعداد و اضافه ک��ردن موارد موردنیاز، 
ضمن ی��ادآوری مجدد، یک محتوای جدید را نی��ز عرضه نماید. با این 
حال این موضوع باید متناس��ب با نیاز انجام شود. درواقع افراط در این 
زمینه نیز این تصور را ایجاد خواهد کرد که شما در تولید موارد جدید، 

کاما ناتوان هستید. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که در هر 
زمینه فعالیت بدون ابزار مناس��ب، کاما سخت خواهد بود. خوشبختانه 
امروزه تکنولوژی به حدی پیش��رفت کرده اس��ت که انجام بس��یاری از 
اقدامات، با سهولت به مراتب باالتری همراه شده است. تحت این شرایط 
عدم توجه به آنها، ابدا هوشمندانه نخواهد بود. به همین خاطر در ادامه 
مطالب، برخی از ابزارها را معرفی خواهیم کرد که فعالیت شما در زمینه 
تولید محتوا را به مراتب ساده تر کرده و امکان این امر را در مدت زمانی 

به مراتب کمتر، مهیا می سازد. 
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 برای این امر که بتوانید س��رعت خوبی در تولید محتوا داشته باشید، 
پی��دا کردن کلمات کلیدی ی��ک الزام اولیه خواهد بود. در این راس��تا 
گوگل با ابزار فوق، به خوبی عمل کرده و شما می توانید در هر حوزه ای، 
کلم��ات کلیدی پرطرفدار را پیدا نمایی��د. در نهایت پیدا کردن کلمات 
کلی��دی غیرمحب��وب که در اصطاح ب��ه آنها کلمات منف��ی نیز گفته 

می شود، از طریق این بازار کاما امکان پذیر شده است. 
Google Autocomplete & Related Searches-2

آی��ا می خواهید که س��لیقه جامع��ه هدف خود را پی��دا کنید؟ بدون 
ش��ک این موضوع در ظاهر ابدا س��اده نخواهد بود، ب��ا این حال گوگل 
ب��از هم با ابزاری دیگر، به کمک افراد فعال در زمینه تولید محتوا آمده 
اس��ت. درواقع با مورد فوق، ش��ما می توانید با انتخاب منطقه موردنظر، 
محبوب تری��ن مواردی را که افراد در گوگل جس��ت و جو کرده اند، پیدا 
کنید. این امر بدون ش��ک در انتخاب های شما تاثیرگذار خواهد بود. با 
ای��ن حال امکانات این ابزار صرفا به ش��ناخت بیش��تر مخاطب خاصه 

نشده و کاربردهای بیشتری را نیز دارد. 

Grammarly-3
یکی از مش��کات رایج افراد این اس��ت که مشاهده مجدد متن برای 
تصحیح اشتباهات نگارشی، کاما سخت و زمانبر محسوب می شود. این 
امر در حالی اس��ت که Grammarly این اق��دام را در کمترین زمان 
ممکن، انجام می دهد. در این راستا تنها کافی است تا متن خود را وارد 
محیط کاربری آن نمایید و پس از مدتی، اشتباهات را مشاهده و سریعا 
اص��اح نمایید. اگرچه این اقدامات در ظاهر کوچک تلقی می ش��وند، با 
این حال با رفع آنها، شاهد این امر خواهید بود که حتی تا چند ساعت 
در زمان ش��ما صرفه جویی ش��ده اس��ت. همچنین با تعیین سن، سطح 
تحصیات و لحن مور نظر خود، ش��اهد تغیی��رات جالبی در متن اولیه 

خواهید بود. 
BuzzSumo & SEMrush-4

در زمینه تولید محتوا، عدم توجه به اصول س��ئو، یک اش��تباه بدون 
جب��ران خواهد ب��ود. در کنار این موضوع نکته ای ک��ه باید به آن توجه 
داش��ته باش��ید این اس��ت که این دو ابزار، امکانات خوبی را در اختیار 
ش��ما قرار می دهند تا سرعت کار شما به مراتب بهبود یابد، با این حال 
برای دسترسی به امکانات کامل آنها، باید حق اشتراک ماهانه خریداری 

نمایید. 
در آخر به ذکر چند توصیه خواهیم پرداخت که باعث خواهد ش��د تا 
محتواهای شما با شانس موفقیت باالتری همراه باشد. تبدیل کردن این 
موارد به عادت رفتاری ش��ما، منجر به ایجاد یک س��بک موقت می شود 
که شما را از پرداختن به موارد سخت تر، دور نگه خواهد داشت. درواقع 
تا زمانی که سبک کاری خاصی را نداشته باشید، همه چیز بیش از حد 

پیچیده و زمانبر خواهد بود. 
1-اصل سادگی و اختصار را رعایت نمایید 

ای��ن امر یک واقعیت اس��ت که مخاطبان اصل��ی در هر زمینه ای 
از کس��ب و کار، افراد عادی جامعه محس��وب می ش��وند. تحت این 
ش��رایط پیچیدگی بیش از حد، عما نتیج��ه ای را به همراه نخواهد 
داش��ت. به همین خاطر توصیه می شود که همواره به دنبال سادگی 
درس��ت باش��ید. در کل این موضوع را فراموش نکنید که به عنوان 
یک قاعده کلی، مخاطب چندان تمایلی به مشاهده محتواهای بیش 
از حد طوالنی نداش��ته و به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال 
کوچک سازی باش��ید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که برخی 
از محتواه��ا، نی��از به فضایی کافی دارند. به همی��ن خاطر برای آنها 
بهتر اس��ت که از اس��تراتژی چند قسمتی کردن، اس��تفاده نمایید. 
در آخر توصیه می ش��ود که به دنبال ایجاد تعامل باشید. ساده ترین 
اقدام در این زمینه، مطرح کرن س��واالتی اس��ت که منجر به درگیر 
ش��دن ذهن مخاطب و ایجاد تمایل نسبت به واکنش نشان دادن به 

شما خواهد شد.
2-ابتدا طرح کلی را ایجاد نمایید 

همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که نباید بدون فکر اقدام به 
نوشتن و یا شروع کار خود نمایید. در این راستا بهترین اقدام این است 
که در ابتدا یک طرح کلی را برای خود ایجاد کرده س��پس براساس آن 
اق��دام نمایید. درواقع در قالب یک چارچوب مش��خص کار کردن بدون 

شک سرعت فعالیت شما را به مراتب افزایش خواهد داد.
searchenginejournal.com :منبع

چگونه ترافیک سایت برندمان را افزایش دهیم؟
چالش افزایش ترافیک سایت در 5 گام

جلب توجه مشتریان کار ساده ای نیست. امروزه بسیاری از مشتریان برندها 
در شبکه های اجتماعی و فضای اینترنت حضور دارند. اگرچه مدیریت سایت 
رس��می از سوی برندها ایده تازه ی نیست، اما مرور زمان شیوه های مطمئنی 
برای افزایش ترافیک س��ایت در اختیار بازاریاب ها قرار داده اس��ت. بسیاری 
از برندها در تاش برای فروش محصوالت ش��ان به صورت آناین هس��تند. 
هر هدفی که از س��وی برندها در دنیای آناین دنبال می شود، بدون افزایش 
ترافیک س��ایت تحقق پذیر نخواهد بود. به همین دلیل در ادامه به بررس��ی 
برخی از مهمترین تکنیک ها در زمینه افزایش ترافیک س��ایت رس��می برند 

خواهیم پرداخت. 
1. مدیریت سئو

سئو محتوای س��ایت یکی از مهمترین نکات برای افزایش ترافیک سایت 
اس��ت. امروزه تع��داد باالیی از برنده��ا در تاش برای بهبود وضعیت س��ئو 
سایت ش��ان هستند. نکته مهم در این میان عدم آشنایی کامل با این مفهوم 
است. اغلب بازاریاب ها فرآیند مدیریت سئو را شامل استفاده از کلیدواژه های 
مناسب و مرتبط به هم برای جلب توجه هرچه بیشتر کاربران تلقی می کنند. 
این امر نیازمند آشنایی دقیق با حوزه کسب و کار، شناسایی سلیقه مخاطب 
هدف و مهارت در زمینه کار با الگوریتم موتورهای جست وجو است. متاسفانه 
بس��یاری از برندها فقط اقدام ب��ه گردآوری برخی از کلیدواژه های اساس��ی 
می کنند. این امر تاثیر کافی بر روی افزایش ترافیک س��ایت ها ندارد بنابراین 
مش��اهده شکایت برندها از نحوه اثرگذاری تکنیک های سئو بر روی ترافیک 

سایت شان امری طبیعی خواهد بود. 
مدیریت س��ئو در طول زمان، مانند هر حوزه دیگری، دستخوش تغییرات 
قابل ماحظه ای شده است بنابراین تکیه بر روی تکنیک های واحد برای سئو 
سایت امری مناس��ب نخواهد بود. اگر شما حوصله کافی برای جست وجوی 
محت��وای تازه در عرصه بازاریابی و س��ئو را دارید، باید به طور منظم ش��یوه 
مدیریت س��ئو برندتان را تغییر دهید. این امر در بلندمدت نتیجه به مراتب 

بهتری برای برندها به ارمغان خواهد آورد. 
2. ارتباط معنادار لینک ها

ایجاد ارتباط در میان لینک های مختلف سایت امری طبیعی است. بسیاری 
از برندها برای جلب توجه کاربران به محتوای مختلف شان اقدام به پیشنهاد 
مطالب مش��ابه به آنها می کنند. نکته مهم در این میان اس��تفاده از فناوری 
ه��وش مصنوعی برای ارائه بهترین پیش��نهاد به مخاطب هدف اس��ت. اگر 
ای��ن نکته مدنظر بازاریاب ها قرار نگیرد، امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 

بازدیدکنندگان سایت از بین خواهد رفت. 
امروزه بس��یاری از بازاریاب ها با نحوه ایجاد ارتباط میان لینک ها آش��نایی 
ندارند. اگر ش��ما عاقه مند به بهبود وضعیت برندتان در این حوزه هس��تید، 
استفاد از دوره های آموزشی رایگان در سطح اینترنت ایده جذابی خواهد بود. 
همچنین با مراجعه به سایت یک برند مشهور و معتبر امکان یادگیری نکات 
آموزنده از نحوه ایجاد ارتباط لینک ها در سایت موردنظر وجود خواهد داشت. 
ساده ترین راهکار برای ایجاد ارتباط میان لینک های سایت طبقه بندی شان 
براساس تنوع موضوعی است. این امر کار را برای ایجاد ارتباط میان لینک های 
مختلف ساده تر خواهد کرد. مهمترین نکته در این میان به روز رسانی محتوای 
سایت به صورت مداوم است. این امر تاثیر مثبتی بر روی ذهنیت کاربران از 

سایت برند خواهد داشت. 
3. توجه به فعالیت اسپانسری

امروزه بس��یاری از رویدادهای مهم در سراس��ر دنیا نیازمند اسپانسر برای 
تامین هزینه های شان هستند. برندها برای جلب نظر مخاطب هدف و افزایش 
ترافیک س��ایت یا اکانت های شان در شبکه های اجتماعی اقدام به فعالیت به 
عنوان اسپانس��ر مراس��م های مختلف می کنند. این امر شاید در نگاه نخست 
عجیب یا حتی همراه با ریسک بسیار زیادی باشد، اما در صورت پیاده سازی 
درس��ت از سوی کس��ب و کارها امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به همراه دارد. 
انتخاب مراسم یا هرگونه رویداد دیگری برای فعالیت به عنوان اسپانسر باید 
براس��اس نقاط اشتراک میان کس��ب و کارها و مراسم موردنظر باشد. اشتباه 
برخی از بازاریاب ها انتخاب مراسم های معتبر اما بی ارتباط با حوزه تخصصی 
کسب و کار است. این امر موجب بی توجهی کاربران به تبلیغات برند موردنظر 

در طول مراسم خواهد شد. 
امروزه بسیاری از برندها در زمینه فعالیت به عنوان اسپانسر فعالیت دارند، 
اما همه شان به یک اندازه موفق نیستند. یادگیری نکات تازه از اسپانسرهای 
شکس��ت خورده یا نمونه های موفق ایده های ت��ازه ای در اختیار برندها قرار 
می دهد بنابراین باید به طور مداوم اقدام به ارزیابی کمپین های مختلف نماییم. 

4. انتشار محتوای تبلیغاتی
شبکه های اجتماعی و سایت های خبری پربازدید برای برندها اهداف جذابی 
هستند. انتشار محتوای تبلیغاتی در سایت ها و شبکه های اجتماعی محبوب 
تاثیر انکارناپذی��ری بر روی افزایش ترافیک س��ایت دارد. این امر در صورت 
طراحی تبلیغات مناس��ب ش��انس برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به شدت افزایش خواهد داد. 
امروزه یکی از شکایت های اصلی کاربران نسبت به تبلیغات درون سایت ها 
یا شبکه های اجتماعی مربوط به عدم انطباق شان با سلیقه شخصی کاربران 
اس��ت. خوشبختانه فناوری هوش مصنوعی در زمینه مدیریت سئو، بازاریابی 
و ساماندهی سایت نتایج قابل توجهی به ارمغان آورده است. اکنون تبلیغات 
برنده��ا به طور هوش��مند در اختیار کاربران عاقه مند به ماهیت کس��ب و 
کارش��ان قرار می گیرد. بنابراین تعداد اعتراضات نس��بت به انتشار محتوای 

تبلیغاتی غیرمرتبط با سلیقه کاربران به شدت کاهش یافته است. 
5. توجه به رأی کاربران

امروزه اغلب مطالب سایت ها همراه با بخشی برای رأی دهی کاربران است. 
ای��ن امر رتبه کلی محتوای موردنظر در س��ایت را مش��خص می کند. نکته 
جال��ب در این میان توجه الگوریم گوگل برای رتبه بندی لینک ها براس��اس 
رأی گیری های مورد نظر است. شاید در نگاه نخست حذف رأی گیری موردنظر 
ایده جذابی باش��د، اما تاثیرگذاری موردنظر را در پی ندارد. گوگل در صورت 
عدم درج بخش رأی گیری نس��بت به وضعیت سایت ها واکنش منفی نشان 
خواهد داد بنابراین کس��ب رتبه های برتر از س��وی س��ایت موردنظر بسیار 

غیرممکن می شود. 
امروزه مدیریت س��ایت امر دشواری محسوب می شود. تاش برای افزایش 
ترافیک سایت فرآیند متنوعی را شامل می شود. نکات مورد بحث در این مقاله 
س��اده ترین و در عین حال تاثیرگذارترین نکات برای بهبود وضعیت سایت ها 
را مورد بررس��ی قرار داد. اس��تفاده از آنها در کنار تاش برای یادگیری نکات 
تازه به صورت مداوم تاثیر مثبتی بر روی وضعیت سایت برندها خواهد داشت. 
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ساده ترین اقدامات جهت کاهش استرس کاری

یکی از مواردی که باعث می شود تا افراد با مشکاتی نظیر استرس 
خود کنار بیایند این است که تصور می کنند در صورت تاش برای 
رفع آنها، متحمل هزینه های زیادی خواهند ش��د. بدون شک چنین 
امری برای یک کارمند، بس��یار سخت خواهد بود. این امر در حالی 
اس��ت که هیچ دلیلی برای نابودی اس��ترس وجود نداشته و این امر 
یک احس��اس کاما طبیعی محس��وب می ش��ود. در این راستا تنها 
کافی اس��ت تا به دنبال جلوگیری از افزایش بیش از حد آن باشید. 
در ای��ن رابطه اگرچه راهکارهای مختلفی وج��ود دارد، با این حال 
س��اده ترین ها بدون شک بیش��تر مورد توجه قرار خواهد گرفت. در 
این راستا ۷ مورد را بررسی خواهیم کرد که به هزینه و زمان خاصی 
نیاز نداش��ته و باالترین تاثیر را بر روی کاهش اس��ترس کاری شما 
دارد. در این راس��تا ذکر این نکته ضروری اس��ت که بنا بر آمارهای 
منتشرشده، محل های کار از جمله استرس زاترین مکان ها محسوب 

شده و الزم است تا در این راستا توجه کافی را داشته باشید. 
1-از معجزه نور خورشید غافل نشوید 

به محض آنکه احس��اس اس��ترس داش��تید، توصیه می شود که 
از دفت��ر کار خود خارج ش��وید و یا در قس��متی از ش��رکت حضور 
پیدا کنید که قادر به دریافت نور خورش��ید برروی س��طح پوس��ت 
خ��ود خواهید ب��ود. در این رابطه کمی ق��دم زدن نیز باعث خواهد 
ش��د تا ذهن ش��ما از موقعیت نامطلوب فعلی خارج شده و متوجه 
موارد دیگر ش��ود. با این اقدام شما فرصت فکر کردن درست را پیدا 
خواهید کرد. در این راس��تا فراموش نکنید که بیش��تر استرس ها و 
دغدغه های فکری افراد، هرگز اتفاق نمی افتد. به همین خاطر بسیار 
مهم است که از همان ابتدا، در تاش برای کاهش آنها باشید. نتایج 
تحقیقات پزش��کی نیز حاکی از آن است که اس��ترس، تاثیر بسیار 

مخربی را بر روی سامت افراد دارد. 
2-مدیتیشن

اگرچه همواره در رابطه با تاثیرات فوق العاده مدیتیش��ن صحبت 
می ش��ود، با این حال هنوز هم درصد باالیی از کارمندان، نسبت به 
این موضوع بی توجه هستند. در این راستا توصیه می شود که سریعا 
اقدام به نصب اپلیکیشن های آموزشی این ورزش فوق العاده نمایید. 
درواقع با توجه به این امر که امروزه رابطه مس��تقیم جس��م و ذهن 
به اثبات رس��یده اس��ت، بهبود وضعیت جسمی، در روحیه شما نیز 
تاثیر فوق العاده ای را خواهد داشت. در کنار این موضوع توجه داشته 
باشید که تفاوت مدیتیشن با سایر ورزش ها این است که تمرین های 
آن صرفا برای ارتقای سامت جسمی نبوده و مستقیما ذهن شما را 
نی��ز تقویت می کند. همچنین می توانید با یکی از همکاران خود، به 
صورت مش��ترک اصول اولیه ماساژ را یاد گرفته و هر روز این اقدام 

را برای یکدیگر انجام دهید. 
3-دمنوش ها را جایگزین قهوه نمایید 

اگرچه قهوه نیز یک نوشیدنی مفید محسوب می شود، با این حال 
حجم��ی که در ح��ال حاضر مصرف می گردد، ابدا مناس��ب نبوده و 
الزم اس��ت تا میزان آن به یک فنجان کوچک و به صورت یک روز 
در میان درآورده شود. با این حال این امر به معنای فراموش کردن 
نوشیدنی ها نبوده و شما همچنان می توانید این عادت خود را حفظ 
کنید. در این راس��تا توصیه ما این اس��ت که از دمنوش های گیاهی 
استفاده نمایید. این موارد نه تنها ضرری را برای شما به همراه ندارد، 
بلکه سامت شما را نیز تضمین خواهد کرد، با این حال برای آگاهی 
از میزان مناس��ب اس��تفاده از هر یک و موارد مناس��ب شما توصیه 

می شود که از فردی حرفه ای مشورت بگیرید. 
4-از موسیقی های آرامش بخش استفاده کنید 

موسیقی به حدی دارای نتایج فوق العاده است که از آن به عنوان یک 
روش درمانی استفاده می شود، با این حال برای کاهش استرس، هر نوع 
موسیقی ای مدنظر نبوده و شما باید به دنبال موارد آرامش بخش با ریتم 
آهسته باشید. در این رابطه هیچ چیز به اندازه صدای طبیعت، تاثیرگذار 
نخواهد بود. در این راستا حتی گوش دادن به این نوع موسیقی ها قبل 

از خواب، منجر به بهبود کیفیت آن خواهد شد. 
5-تغدیه خود را تغییر دهید 

اگرچه کمی عجیب به نظر می رس��د، با این حال واقعیت این اس��ت 
که عدم تغذیه مناس��ب نیز شما را به فردی مستعد در زمینه دستیابی 
به اس��ترس باال، تبدیل خواهد کرد. در این راستا شما باید با یک مشاور 
تعذیه مش��ورت نمایید تا نس��بت به دریافت م��واد موردنیاز بدن خود، 
اطمینان داش��ته باشید. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که بهبود وضعیت تغذیه تنها با واردکردن 
مواد مغذی امکان پذیر نبوده و در این رابطه الزم اس��ت تا گروه های کم 
ارزش را حذف نمایید. در واقع این موارد نظیر انواع نوش��ابه و فست فود، 
باع��ث کاهش تاثیر مواد مغذی خواهد ش��د. همچنین یک ماده غذایی 
مفید برای کاهش سریع استرس افراد، شکات تلخ است. به همین خاطر 

توصیه می شود که همواره مقداری از آن را در کیف خود داشته باشید.
6-لبخند بزنید 

یکی از واقعیت های بس��یار جالب این اس��ت که بدن انسان قادر 
به تش��خیص مصنوعی بودن و یا طبیعی ب��ودن لبخند نبوده و هر 
دو آنه��ا تقریبا به ی��ک اندازه تاثیرگذار هس��تند. در این رابطه این 
اقدام از جمله مواردی اس��ت که باعث کاهش اس��ترس خواهد شد. 
به همین خاطر توصیه می شود که به محض مواجهه با استرس باال، 
س��ریعا اقدام به خندیدن نمایید. این اق��دام را تا زمانی ادامه دهید 
که احس��اس بهتری در شما ش��کل گیرد. در این راستا می توانید از 

ویدئوهای طنز نیز کمک بگیرید.
7-استراحتی کوتاه را داشته باشید

یکی از اش��تباهات بزرگ افراد این اس��ت که حتی پس از درگیر 
شدن با استرس باال، در تاش برای ادامه فعالیت های خود هستند. 
این امر در حالی اس��ت که کارایی ش��ما در این شرایط حتی از یک 
س��وم نیز کمتر خواهد بود. به همین خاطر توصیه ما این اس��ت که 
یک چرت کوتاه را داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا برای 
مدتی، از وضعیت کنونی رهای��ی پیدا کرده و فرصت بازیابی انرژی 
را به دس��ت آورید. در کنار این موضوع نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که شما نباید اجازه دهید که وارد الیه های 
عمیق خواب ش��وید. این امر باعث خواهد شد تا تاثیر اقدام شما به 

شدت کاهش پیدا کند. 
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7 استراتژی برای تصمیم گیری گروهی بهتر
به قلم: آلیسیا رادس  روانشناس

مترجم: امیر آل علی

ش��اید شما هم شنیده باش��ید که می گویند در تصمیم گیری، دو فکر 
بهتر از یک فکر اس��ت و س��ه فک��ر بهتر از دو فکر. برخ��ی افراد همین 
ایده را در زندگی و کس��ب و کار خود در پیش می گیرند و عموما وقتی 
مشکلی پیش می آید سعی می کنند، مسئله را با تفکر گروهی به سمت 

حل شدن ببرند.
اما آیا این تفکر درس��ت اس��ت که هر چقدر تع��داد افرادی که روی 
موضوعی فکر می کنند بیش��تر باش��د، در حل مس��ئله موفق تر خواهیم 
بود؟ پاسخ این سوال می تواند هم منفی و هم مثبت باشد. از یک طرف 
نمی ت��وان منکر نتایج تفکر گروهی ش��د و از طرفی لزوم��ا تعداد افراد 
بیش��تر برای همفکری در هر موضوعی، تضمین کننده موفقیت و یافتن 

راهکار موثر نیست.
تشتت آرا، برخی وابستگی ها در گروه، اختاف نظرها و مواردی از این 
دست باعث می شوند که تفکر جمعی به معنای واقعی آن اجرایی نشود.
حتی گاهی اوقات نظرات اش��تباهی که در کارشناس��ی موضوع ارائه 
می ش��ود، می تواند روی تصمیم گیری جمعی تاثیر منفی داش��ته باشد. 
تعصبات فردی نیز از جمله مواردی اس��ت که گاهی در جلس��ات تفکر 
گروهی دیده می شود و همین تعصبات، روی ذهن بقیه تاثیر منفی خود 
را می  گذارد و روند تصمیم گیری را با مش��کل مواجه می کند. بس��یاری 

از این موارد به صورت ناخودآگاه رخ می دهند و عمدی در کار نیست.
اما همه آنچه گفته ش��د، بدین معنا نیست که تفکر جمعی زیر سوال 
ب��رود. اگر فرآین��د صحیحی برای تفک��ر گروهی در نظر گرفته ش��ود، 
می ت��وان به نتیجه همفک��ری در گروه امیدوار ب��ود. در این مقاله قصد 
داریم هفت اس��تراتژی س��اده برای تصمیم گیری موثرت��ر در گروه ارائه 

دهیم:
1. در صورت نیاز به همفکری جمعی برای تصمیم گیری، اتاق فکر 

کوچکی تشکیل دهید
وقتی تعداد افراد حاضر در اتاق فکر زیاد باشند، معموال تصمیم بهتری 

اتفاق می افتد. تحقیقات نش��ان می دهد گروه های دارای هفت یا تعداد 
بیش��تر عضو، در معرض سوگیری تصمیم ها قرار می گیرند. هرچه تعداد 
اعضای اتاق فکر بیش��تر باشد، تمایل اعضا به تحقیق و ارزیابی اطاعات 

بیشتر می شود. بهتر است گروهی سه تا پنج نفره تشکیل دهید.
2. بیشتر مواقع، بهتر است اعضای گروه ناهمگن باشند

مطالعات مختلف نش��ان می دهد، گروه های متش��کل از افراد با عقاید 
همگن، تمایل بیش��تری به تصمیم گیری س��وگیرانه خواهند داشت، اما 
وقتی در گروه دیدگاه های مختلف و حتی متضاد وجود داش��ته باش��د، 
می توان به نتایج بهتری دست پیدا کرد. البته موضوع مورد تصمیم گیری 
نی��ز مهم اس��ت. مثا وقتی پای ایمنی و امنیت ب��ه میان می آید، لزوما 
نیازی به حضور افرادی که اهمیتی به ایمنی نمی دهند در جلسه نیست.

 3. در تیم خود، یک یا دو نفر در نقش وکیل مدافع شیطان 
حضور پیدا کنند

یک��ی از روش های مقابله با تصمیم گیری های اش��تباه، انتخاب فرد یا 
افرادی در نقش وکیل مدافع شیطان است. این فرد در مقابل نظر جمع 
قرار می  گیرد و تصمیم را به چالش می کش��د. چنین فردی عموما باعث 
تصمیم گیری بهتر می شود. اگر تعداد اعضای اتاق فکر بیش از هفت نفر 
بود، می توانید دو نفر را برای تصدی چنین نقش��ی در نظر بگیرید. البته 

نظارت این افراد نباید منجر به ایجاد اختال در تصمیم گیری شود.
4. نظرات هر عضو اتاق فکر را جداگانه دریافت کنید

اگر بخواهید از توان ذهنی جمع استفاده کنید، باید بتوانید رویکردی 
مناسب در پیش بگیرید. بهتر است قبل از آنکه افراد نظرات خود را در 
جمع مطرح کنند، نظر ه��ر یک از اعضای اتاق فکر را جداگانه دریافت 
کنید. در این صورت وقتی یکی از اعضا، نظری می دهد، باعث سوگیری 

ذهنی بقیه نمی شود.
5. فضایی امنی را برای صحبت کردن اعضا فراهم کنید

اگر می خواهید اعضا، نظرات خود را بدون ترس و واهمه به اش��تراک 

بگذارن��د، باید فضایی امن را ایج��اد کنید. در مورد نظرات اعضا واکنش 
لحظه ای و نامناسب نش��ان ندهید. باید فضایی محترمانه برای دریافت 

نظر ایجاد شود. نحوه بازخورد دادن به نظرات نیز بسیار مهم است.
6. بیش از حد به افراد متخصص اعتماد نکنید

معموال در هر جمعی افرادی متخصص حضور دارند که به جمع کمک 
می کنند درس��ت تصمیم گیری کند. با این وج��ود، لزوما هر نظری که 

متخصصین امور مطرح کردند، کورکورانه قبول نکنید.
تیم را مجبور کنید در م��ورد نظرات متخصص موضوع هم همفکری 
کنند. کارشناس��ان حرفه ای می توانند حضوری موثر در اتاق فکر داشته 
باشند، ولی بدین معنا نیست که حرف تمام کننده را بزنند و کسی نظر 

مخالفی ندهد.
7. تقسیم وظایف جمعی را فراموش نکنید

برخی اوقات دیده می ش��ود که یک نفر به تنهایی همه مس��ئولیت ها 
از انتخاب اعضای اتاق فکر، تهیه دس��تور جلسه، ساماندهی امور و ... را 
برعهده می گیرد. این روش درس��تی برای ورود ب��ه حوزه تفکر جمعی 
نیس��ت. تعصبات فردی می توانند به راحتی بر کل فرآیند تصمیم گیری 

تاثیرگذار باشند.
تحقیقات نش��ان می دهد اگر نقش های مختلفی به اعضای گروه داده 
شود، هر کس می تواند براساس تخصصی که دارد، کار را بهتر و موثرتر 
پی��ش ببرد. همه اعضا در روند تصمیم گیری نقش دارند و هر تصمیمی 
که گرفته ش��ود، همه در آن دخیل هستند. مسئولیت همه کارها نباید 

تنها روی شانه های یک نفر قرار گیرد.
این هفت اس��تراتژی کم��ک می کند ت��ا بتوانیم در تفک��ر جمعی و 
تصمیم گی��ری گروهی موفق تر عم��ل کنیم، ام��ا تضمین کننده نتیجه 
نهایی نیس��ت. بااین وجود، روی کیفی��ت فرآیند تصمیم گیری و تعامل 

بین اعضای گروه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
digiato :منبع

یک��ی از نقاط تمایز انس��ان با دیگ��ر موجودات توانای��ی »واگویه« یا 
گفت وگ��وی درونی با خود اس��ت. این قابلیت مث��ل یک چاقوی دو لبه 
عمل کرده و می تواند ش��ما را به موفقیت رس��انده یا نابود کند. اگر این 
واگویه ها شکل منفی به خود بگیرند دائما جماتی مثل  قبول نمی شوم، 
از پس آن برنمی آیم، از عهده من خارج است و عباراتی از این دست را با 
خود تکرار خواهید کرد که نتیجه آن شکست خواهد بود. »هنری فورد« 
در این باره جمله مشهوری دارد که حق مطلب را به خوبی ادا می کند: 
» هم کس��ی که باور دارد می تواند و هم کس��ی که باور دارد نمی تواند، 

درست فکر می کنند.«
تحقیقات متعددی نشان داده که افراد با هوش هیجانی یا EQ باالتر 
که قابلیت شناس��ایی و کنترل واگویه های منف��ی را دارند، به موفقیت 
شغلی و درآمد بیشتر دست پیدا خواهند کرد. در ادامه مطلب به توضیح 
۶ باور و واگویه رایج و مخرب پرداخته ایم که نه تنها ش��ما را از مس��یر 
موفقیت خارج می کنند بلکه پتانسیل تخریب کامل زندگی حرفه ای هر 

کسی را نیز دارند.
1- کمال گرایی برابر با موفقیت است

از قدی��م گفت��ن انس��ان جایز الخطاس��ت. اگر ش��ما همیش��ه دنبال 
کمال گرای��ی و موفقی��ت 1۰۰ درص��دی در هر کاری باش��ید، هرگز از 
احس��اس شکست رها نخواهید ش��د. در واقع به جای لذت بردن از هر 
آنچه به دس��ت آورده اید خود را به خاطر هیچ و پوچ س��رزنش خواهید 

کرد.

2- سرنوشت از پیش تعیین شده است
بسیاری بر این باورند که مسیر زندگی و کار آنها از پیش تعیین شده 
و راهی برای فرار از این تقدیر مس��لم ندارند. این در حالی که سرنوشت 
ش��ما دست خودتان است و شماتت کردن دس��تان نامرئی در شکست 
چی��زی جز آب در هاون کوبیدن نیس��ت. گاهی اوق��ات زندگی بر همه 
ما س��خت می گیرد، اما خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت شما را به 

بیراهه خواهد کشاند؛ پس مسئولیت زندگی خود را در دست بگیرید.
3- استفاده از عبارت همیشه یا هرگز

شاید شما در کاری آنقدر خوب نباشید و در کار دیگری نیاز به تمرین 
داشته باشید اما گفتن عباراتی مثل اینکه من هرگز نمی توانم این کار را 
انجام دهم یا همیش��ه دچار اشتباه می شوم درست نیست. تکرار چنین 
عبارات��ی این باور را در ذهن تان ه��ک می کند که روی خودتان کنترل 
ندارید و نمی توانید ش��رایط را تغییر دهید، از این رو بهتر اس��ت هرچه 

زودتر آن را کنار بگذارید.
4- موفقیت منوط به تایید دیگران است

فارغ از اینکه دیگران در لحظه ای خاص درباره شما چه فکر می کنند 
همیش��ه این را به یاد داشته باشید که شما آنقدر که آنها فکر می کنند 
خوب یا بد نیستید. هرچند انفعال کامل درباره تصورات دیگران ناممکن 
اس��ت، اما نباید آنقدرها هم روی آن حس��اب کنید. بدین ترتیب انگیزه 
و نیروی محرک ش��ما نه از اطرافیان بلکه از درون خودتان نش��أت پیدا 

می کند.

5- آینده وابسته به گذشته است
شکس��ت های پی درپی می تواند اعتماد به نفس هر کس��ی را تخریب 
کرده و به این باور برساند که در آینده هم شانسی برای موفقیت نخواهد 
داش��ت. اغلب اوقات دلیل این شکست ها ریسک و تاش برای دستیابی 

به موفقیت های بزرگ در سریع ترین زمان ممکن است.
هرچند از قدیم گفته اند شکست پل پیروزی است، اما این مسئله 
منوط به توانایی ش��ما برای برخاستن از شکست است. دستیابی به 
اهداف بزرگ نیازمند طی کردن مس��یرهای طوالنی است و ممکن 
اس��ت طی آن چند ب��ار زمین بخورید، اما برای رس��یدن به هدف 
نهایی نباید اجازه دهید شکس��ت های قبلی ش��ما را از ادامه مسیر 

باز دارند.
6- واقعیت همان چیزی است که حس می کنید

احساس��ات ما بیش از آنکه ناش��ی از واقعیت باشند، در تصویر و نگاه 
ما به محیط ریشه دارند. 

برای درک بهتر هر ش��رایطی بهتر است احساسات را کنار گذاشته و 
از دریچ��ه دیگری به  اوضاع بنگریم؛ در این صورت جدا کردن تخیل از 
واقعیت آس��ان تر می شود. اگر همیشه در دام احساسات منفی خود گیر 
کنید به سرعت واگویه های منفی نیز سراغ شما خواهند آمد و پتانسیل 
واقعی خود برای عبور از بحران و به دس��ت گرفتن کنترل ش��رایط را از 

دست خواهید داد.
Entrepreneur/digiato :منبع

6 باور مخرب که زندگی حرفه ای شما را نابود می کنند
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اخبار

 اهواز - شــبنم قجاوند: طــرح ملی مهارت آموزی »ســرباز 
ماهر«  بین  کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان  وقرارگاه 
مهارت آموزی  نیروهای مسلح اجرایی شد. به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی کمیته امداد، ناجی عبیاوی، معاون اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امدادامام خمینی )ره( استان خوزستان با اشاره به انعقاد تفاهم 
نامه همکاری ما بین کمیته امداد و قرارگاه مهارت آموزی  نیروهای 
مسلح به منظور مهارت آموزی سربازان تحت حمایت، اظهار داشت : 
این تفاهم نامه با هدف اثربخشی خدمت سربازی و توسعه توانمند ی 
جامعه  هدف برای کمک به اشتغال و تسهیل ورود سربازان وظیفه 
خانواده های تحت حمایت به بازار کار و تحقق شعار جهش تولید به 
صورت ملی منعقد گردید که براساس این تفاهم نامه فرزندان ذکور 
خانوارهای مددجو که مشــمول خدمت سربازی هستند از آموزش 
های مهارتی و فنی و حرفه ای رایگان بهره مند می شوند.  عبیاوی 
با بیان اینکه براســاس این طرح کمیته امداد مددجویان مشمول 
خدمت ســربازی را شناسایی و شش ماه پیش از آغاز دوره سربازی 
آموزش های مهارتــی رایگان به آنان آموزش می دهد، عنوان کرد: 
ســربازان مددجو به منظور دریافت این مهارت های فنی باید ابتدا 

در سامانه سرباز ماهر به نشانیhttp://sarbazmaher.ir  ثبت 
نام کنند. وی با تاکید بر اینکه تمامی مشــموالن خدمت سربازی 
با هر نوع مدرک تحصیلی و دانشــگاهی می توانند از آموزش های 
مهارتی این نهاد بهره مند شوند، تصریح کرد: کمیته امداد به منظور 
ارائه هرگونه مهارت فنی به ســربازان تحت حمایت با مراکز فنی و 
آموزشی در اســتان نیز قرارداد همکاری منعقد کرده است. ناجی 
عبیاوی در ادامه اظهار داشت: سربازانی که پیش از اعزام به سربازی 

مهارت های فنی کسب کنند براســاس توانایی و مهارت در دوران 
سربازی مشغول خدمت خواهند شد. عبیاوی افزود در همین راستا 
پس از برگزاری نشست های تخصصی با قرارگاه های مهارت آموزی 
نیروهای مسلح استان شامل ارتش جمهوری اسالمی ، سپاه حضرت 
ولی عصر )عج( ، فرماندهی  نیروی انتظامی استان، مقدمات  اجرای 
تفاهم نامه فراهم گردید که استان خوزستان موفق شد اولین دوره 
آموزش مهارتی سربازان وظیفه تحت حمایت امداد امام )ره( استان 
با همکاری قرارگاه حضــرت ولی عصر)عج (رابرگزار نماید و پس از 
صدور گواهینامه مهارتی )فنی و حرفه ای( ،افراد جهت ایجاد اشتغال 
به واحدهای اجرایی کمیته امداد معرفی گردیدند.  معاونت اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره(استان خوزستان با بیان 
اینکه سربازان مددجو به منظور مهارت آموزی از بسته های تشویقی 
این نهاد بهره مند می شــوند، تصریح کرد: بسته های تشویقی این 
نهاد به سربازان ماهر قبل، حین و بعد سربازی ارائه می شود، ادامه 
داد: از اصلی ترین بسته های تشویقی قبل و حین خدمت می توان 
به تامین تمامی هزینه های مهارت آموزی، و ارائه تسهیالت اشتغال 

خانواده اشاره کرد.

آذربایجان شرقی – فالح: در دیدار نماینده مردم شریف شبستر 
در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی، مســائل و مشکالت مربوط به منطقه شبستر و 

شهرهای  تابعه در خصوص آب  مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، در دیدار دکتر راستی 
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی طی گزارشی در خصوص 
مشــکالت تامین آب شبستر گفت: شهر شبستر با حدود 45000 
فقره مشــترک آب شهری و 25000 فقره مشترک آب روستایی و 
با تحت پوشش قرار دادن 11 شهر و 55 روستا در سطح استان در 
حال حاضر به لحاظ تامین آب پایدار از نظر کمی و کیفی در شهرها 

در وضعیت سربه سر بوده ولی در برخی از روستاها با کمبود و افت 
فشار آب مواجه هستیم و در فصل پیک مصرف تابستان امسال در 

برخی از روزها به لحاظ تولید و مصرف در موازنه منفی قرار گرفتیم.
وی اضافه کرد: علیرغم اقدامات و سیاســت های این شــرکت 
جهت تامین آب اضطراری در کوتاه مدت در شهر شبستر و شهرها 
و روســتاهای تابعه، ضروری بنظر می رسد طرح درازمدت آبرسانی 
بمنظور تامین آب پایدار در منطقه از رودخانه ارس برای تامین آب 
شــرب و کشاورزی با شتاب بیشتری توسط شرکت آب منطقه ای 

استان پیگیری گردد.
در این جلســه نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی 
ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی طرح ها و پیشنهادهای شــرکت آبفای استان در خصوص 

تامین آب شرب منطقه شبستر را منطقی ارزیابی کرد.

اصفهان – قاسم اســد: رئیس اداره نگهداری راه های استان 
اصفهان از فوگ سیل 170 کیلومتر از راه های استان اصفهان خبر 
داد. بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهــان، آرمین حمیدی اظهار کرد: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده راه های اصلی و شریانی شهرستان های 
اردستان، نائین، فریدن و بوئین میاندشت تحت پوشش این پروژه 
قرار می گیرند. وی با اشــاره به نزدیک شــدن به آغاز فصل ســرد 
اضافه کرد: تالش داریم تا پروژه فوگ سیل محورهای غربی استان 
قبل از آغاز بارش باران و برف و ســرد شــدن هوا به اتمام برسد. 
حمیدی با بیان اینکه عملیات اجرایی فوگ ســیل راه های استان 
اصفهان به صورت امانی در حال اجراســت، اضافه کرد: برای انجام 

این عملیات تاکنــون  200 تن قیر به ارزش 900 میلیون تومان 
مصرف شده اســت.  رئیس اداره نگهداری راه های استان اصفهان 
به افزایش قیمت و هزینه تمام شــده آســفالت اشاره کرد و گفت: 
آسیب شدید محورهای استان اصفهان از یکسو و کمبود اعتبارات 
از ســوی دیگر باعث شده اســت تا برای رفع موقت مشکالت به 
راه های زودبازده و کم هزینه تر روی آوریم. حمیدی همدلی بخش 
خصوصی و دولتی برای توســعه و آبادانی کشور و استان اصفهان 
را ضروری دانســت و ادامه داد: قطعا با تشــریک مســاعی بخش 
خصوصی و دولتی مشــکالت را پشت ســر خواهیم گذاشت. وی 
خواستار حمایت مسئوالن اســتان و کشور برای بهسازی روکش 
آسفالت راه های شریانی استان اصفهان شد و گفت: اصفهان چهار 

راه ترانزیت کشور است و باید در تخصیص اعتبارات به این موضوع 
توجه ویژه داشت.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: رئیــس اداره گاز 
شهرســتان قشــم افزود: برای اولین بار و در دولت تدبیر و امید، 
400 میلیارد ریال اعتبار برای طرح گازرســانی قشم هزینه شده 

است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان هرمزگان و به نقل 
از خبرگزاری ایرنا، ســید الیاس هاشــمی روز شنبه در گفت وگو با 
ایــن خبرگزاری، افزود:برای اولین بار و در دولت تدبیر و امید، 400 
میلیارد ریال اعتبار برای طرح گازرسانی قشم هزینه شده است و  این 
میزان اعتبار، در بخش روستایی 20 درصد و در بخش شهری نیز 50 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی ادامه داد: طرح گازرسانی 
از سال 92 با راه اندازی کارخانه سیمان و خط ایستگاه گاز در قشم 
آغاز شد و تا پایان امسال در شهر درگهان و  روستاهای ُهُلر و کووه ای 

در این جزیره اجرا می شود.
 رئیس اداره گاز قشــم تصریح کرد:با تحقق این طرح، پنجهزار 

خانوار شهری و روستایی زیر پوشش گازخانگی قرار می گیرند.
هاشمی افزود: هم اینک یکهزار و 500 علمک گاز در شهر درگهان 

و روستاهای اطراف آن نصب شده است که تا پایان سال به سه هزار 
و 500 علمک می رسد. 

وی ادامه داد: شــبکه انتقال گاز درگهان، هلــر و کووه ای 120 
کیلومتر است و تاکنون ۳۳0 مشترک خانگی و 42 مشترک تجاری 
و اداری در حال اســتفاده از نعمت گاز طبیعی هستند و برای رفاه 
حال مردم این منطقه، واحد امور مشــترکین و امداد گاز درگهان 

فعال شده است.
رئیس اداره گاز قشم اظهار کرد: همچنین شبکه توزیع گاز در شهر 
قشــم  15 کیلومتر است که در مرحله  اول 472 علمک در شهرک 

سام و زال قشم نصب شد.
وی افزود: پیشــبینی می شود تا پایان شــهریور سال آتی تعداد 
علمک های نصب شده در قشم به چهار هزار افزایش یابد که قابلیت 
تامین گاز 12 هزار مشترک را داراست و سال آینده نیز، شهر سوزا و 

روستاهای اطراف آن از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم از ساماندهی مراکز 
غیرمجاز جمع آوری پســماند و ضایعات در قم خبــر داد و گفت: 
هیچ کس اجازه حضور در درب منازل را برای جمع آوری زباله نداشته 

و نباید شاهد تردد این افراد در شهر باشیم.
دکترسید مرتضی سقاییان نژاد با تأکید بر لزوم شناسنامه دار شدن 
مراکز غیرمجاز جمــع آوری زباله، اظهار داشــت: امروز جمع آوری 
غیرمجاز زباله یکی از آسیب های شهر قم است. شهردار قم با اشاره 
به شناســایی بیش از 700 مرکز غیرمجاز جمع آوری زباله در شهر 
قم، افزود: تعداد ۳01 مرکز در هســته مرکزی شــهر قرار داشته و 
طبق برنامه ریزی های انجام شده باید هر چه سریع تر به بیرون از شهر 
انتقال پیدا کنند. ســقاییان نژاد کاهش الیحه تعرفه بهای خدمات 
سازمان مدیریت پســماند و تعدیل بهای صدور مجوز بهره برداری 

مرکز دریافت پسماند خشک خارج از سرویس سایت البرز را عاملی 
تشویقی برای ساماندهی این مراکز دانست و تأکید کرد: مهم ترین 

مسئله برای شــهرداری شناسنامه دار شــدن این مراکز است. وی 
کاهش ناهنجاری ها و فعالیت های غیرقانونی را دومین مســئله در 
ساماندهی این مراکز عنوان کرد و گفت: امروز زباله به عنوان طالی 
کثیف عامل بســیاری از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه در شهر 
شده است. شــهردار قم حضور زباله گردها را در خیابان ها و کوچه 
موردبررسی قرارداد و بیان کرد: هیچ کس اجازه حضور در درب منازل 
را برای جمع آوری زباله نداشته و نباید شاهد تردد این افراد در شهر 
باشیم. ســقاییان نژاد در پایان خواستار همکاری تمام دستگاه های 
مرتبط برای ساماندهی این مراکز شده و خاطرنشان کرد: ۳01 مرکز 
جمع آوری زباله شناسایی شده در رینگ هسته مرکزی شهر باید از 
محدوده شهر خارج شده و به سایت البرز یا مکانی مورد تأیید دانشگاه 

علوم پزشکی و اداره محیط زیست انتقال پیدا کنند.

ایالم – منصوری: رئیس مهندسی عمومی و اجرای طرح های 
شــرکت پاالیش گاز ایــالم از نصــب و راه انــدازی کنتورهای 
الکترومغناطیسی پایش مصرف آب در شبکه های آب  آتش نشانی 
و کنتورهای هوشمند بر روی خط خروجی چاه های تامین آب این 
شــرکت خبر داد و گفت: نصب و راه اندازی این تجهیزات اقدامی 
موثر بــرای حفاظت و مدیریت منابع آبــی در این واحد صنعتی 
اســت. به گزارش روابط عمومی، " یوســف عزتی"  افزود: در یک 
مجموعه صنعتی نصب وسایل اندازه گیری باهدف تهیه آمار دقیق 
مصــارف برای پایش، ممیزی، مدیریــت و صرفه جویی در منابع 
آب بسیار حائز اهمیت اســت. وی اظهار داشت: به همین منظور 

فلومترهای الکترومغناطیســی در خروجی شبکه های آب آتش 
نشــانی، مخزن 5000 ورودی ، تاسیسات لخته گیر و کنتورهای 
هوشمند سرچاهی در خروجی چاه های تامین آب پاالیشگاه نصب 
گردیــد.   وی تصریح کرد: انتخاب نوع این تجهیزات اندازه گیری 
پس از بررســی های انجام شده و با توجه به شرایط اجرایی مسیر 
اعم از شیب زیاد، عمق و سایز لوله های اجرا شده، همچنین مزیت 
و کاربری مناســب و الزامات قانونی انجــام گرفته و پس از تامین 
اقالم مورد نیاز، در شــهریور ماه سال جاری با حضور شرکت های 
ســازنده و نمایندگان شرکت آب و فاضالب ایالم با موفقیت نصب 

و راه اندازی شدند.

اجرا طرح ملی مهارت آموزی »سرباز ماهر«  کمیته امداد خوزستان

دیدار نماینده مردم شبستر در مجلس با مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی

رئیس اداره نگهداری راه های استان اصفهان خبر داد:
فوگ سیل 170 کیلومتر از راه های اصلی و شریانی استان اصفهان 

هزینه ۴00 میلیارد ریالی گازرسانی برای اولین بار در قشم

مراکز غیرمجاز جمع آوری پسماند و ضایعات در قم ساماندهی می شوند

نصب کنتورهای هوشمند و مغناطیسی در پاالیشگاه گاز ایالم؛ یک گام مؤثر در مسیر مدیریت منابع آبی

انجام موفقیت آمیزعملیات انشعاب گیری گرم بسترسازی برای گازرسانی 
به روستاهای شهرستان الروگراش

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: درشهریورماه سال جاری انجام 
عملیات هات تپ بروی خط لوله چهارم سراسری، زمینه الزم برای انتقال 
گازطبیعی به روستاهای شهرســتان الر و گراش فراهم شد. به گزارش 
روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، حمید خدری مدیرمنطقه 
درتوضیح بیشترخبرافزود: انشعاب گیری گرم یکی ازفرآیندهای با اهمیت 
درخطوط انتقال گازمحســوب می شود که با برنامه ریزی های الزم در 
سایه همدلی و همکاری بین امورهماهنگی و نظارت برانتقال گاز، منطقه 
پنج عملیات انتقال گاز و شرکت گاز استان فارس ایجاد شد و انشعاب گیری ازخط لوله چهارم با موفقیت به انجام رسید. وی تصریح 
کرد: دراین عملیات انشــعاب گیری ازخط لوله 56 اینچ چهارم سراســری درمحدوده مرکز بهره برداری تابناک به قطر چهاراینچ 
صورت پذیرفت تا امکان اتصال خط لوله انتقال گازطبیعی به روستاهای خلیلی، فداغ و عماد شهر از توابع شهرستان الر و گراش 
) استان فارس( ودیگر بخش های مصرف ایجاد شود. مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گازدرادامه اظهارکرد: این عملیات می تواند در 
قالب مسئولیت های اجتماعی موجب توسعه اقتصادی از بعد مادی و همچنین آسایش و رفاه روستاهای همجوار گردد. به گفته 
خدری، اجرای موفقیت آمیزچنین پروژه های تخصصی ، بیانگر توانمندی و آمادگی کارکنان شرکت انتقال گازایران محسوب می 
گردد. برپایه این گزارش، عملیات انشعاب گیری گرم از خطوط  لوله  نفت و گاز بدون قطع سیال اطالق می شود که بکار گیری 

آن تاثیر مهمی در استمرار تولید دارد.

با حضوررئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس 
شورای اسالمی انجام شد :

بازدید مشترک از بیمارستان امام خمینی)ره( فریدونکنار
ساری - دهقان : دکتر ســید عبــاس موسوی رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مازنــدران و دکتر علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلســر و 
فریدونکنار در مجلس شــورای اســالمی با حضور در بیمارســتان امام 
خمینی)ره( فریدونکنار ضمــن بازدید از امکانات تجهیزات بخش های 
مختلف این بیمارســتان از نزدیک در جریان روند نحوه ارائه خدمت به 

مراجعین و بیماران و همچنین نصب دستگاه اکسیژن ساز قرار گرفتند.
 دکتر موســوی و دکتر باقرزاده در ایــن بازدید که معاونین درمان و 
توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی و مدیر دفتر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز حضور داشتند، بر ارائه هرچه بهتر 

خدمات درمانی به مراجعه کنندگان تاکید کردند .

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبر داد؛
نصب دوربین های پالک خوان در شهر قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: شــیما زرآبادی پور، سرپرســت 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری قزوین گفت: به منظور کنترل 
معاینه فنی خودروها در شهر، نصب دوربین های پالک خوان در دستور کار 
شهرداری قرار دارد. به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری قزوین؛ زرآبادی پور د اظهار کــرد: در حال حاضر دو دوربین 
پالک خوان در بلوار آیت اله خامنه ای نصب هســتند و تا پایان امسال به 
سامانه سیمفا متصل خواهند شد. وی افزود: 2 دوربین پالک خوان دیگر 
نیز خریداری و در سطح شهر نصب خواهد شد. به گفته ی این مقام مسئول با اتصال این دوربین ها به سامانه سیمفا با استفاده از 
اطالعات دوربین ها و دیتا بانک، خودروهای مشمول فاقد معاینه فنی توسط پلیس جریمه و اعمال قانون خواهند شد. وی تاکید 

کرد: در حال حاضر ساالنه ۳0 هزار خودرو به مرکز معاینه فنی شهید رجایی مراجعه کرده و برگ معاینه فنی دریافت می کنند.
زرآبادی خاطرنشان کرد: بنا داریم مرکز معاینه شماره 2 را به صورت مشارکتی راه اندازی نماییم.

دیدار فرماندارآق قال با مدیر مخابرات منطقه گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دردیدار فرماندار آق قال با مدیر مخابرات منطقه گلستان ، راهکارهای مختلف جهت ایجاد 
تعامالت بیشتر بررسی شد.امیر شیر توماج فرماندار آق قال با مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه دیدار داشت .در این دیدار که 
با هدف بررسی زیر ساختهای مخابرات شهرستان  آق قال برگزار شده بود ، به منظور ایجاد تعامالت بیشتر بین مخابرات و فرمانداری 
و دستگاههای اجرایی شهرستان ، راهکارهایی ارائه  شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به خدمات و سرویسهای متنوع 
مخابرات گفت : به جهت تسریع و سهولت در ارائه خدمات می بایست همکاری الزم بین دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد تا 
بتوان بهترین خدمات را با کیفیت مناسب و مطلوب به مشتریان اختصاص داد.همچنین امیر شیر توماج فرماندار آق قال با تشریح 
نیازهای مخابراتی شهرستان  گفت : تاکنون مخابرات از هیچگونه تالشی برای در اختیار گذاشتن خدمات با کیفیت به مردم دریغ 

نکرده است و آمادگی فرمانداری و دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان را برای همکاری های الزم اعالم کرد .   

برپایی غرفه مخابرات منطقه گلستان در نمایشگاه هفته دفاع مقدس
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس ،د ذنمایشگاه عملکرد دستگاههای اجرایی استان 
گلستان در هشت سال جنگ تحمیلی به نمایش گذاشته شد.نمایشگاه عملکرد دستگاههای اجرایی در هشت سال جنگ تحمیلی 
برپا شد .به گفته مهندس شهمرادی ، مخابرات منطقه گلستان نیز با برپایی غرفه در این نمایشگاه از فعالیتهای خود در دوران جنگ 
رونمایی کرده و با به نمایش گذاشتن این آثار از رشادتهای همکاران رزمنده نیز تجلیل شده است . مدیر مخابرات منطقه گلستان 
با اشاره به چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس افزود: هم اکنون با تمام قوا در جبهه خدمت رسانی تالش نموده و با گرامیداشت یاد 
شهدای هشت سال دفاع مقدس ، هر روز بر این تالشها افزوده و در جهت رفاه حال مردم و ارائه بهترین خدمات ارتباطی مخابراتی 
از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.الزم به ذکر است این نمایشگاه با حضور دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان و بازدید از 
غرفه ها و برگزاری آیین افتتاح ،  آغاز بکار کرده و تا پایان هفته دفاع مقدس در محل تاالر فخرالدین اسعد گرگانی  شهرستان 

گرگان به فعالیت خود ادامه می دهد.

افزایش کیفیت آب برای 2۴50مشترک آب شهربندرانزلی 
رشت-مهناز نوبری: در راستای شستشوی برنامه ریزی شده شبکه های آب شهر، با توجه به اطالع رسانی مناسب به مشترکین 
از طریق رسانه های مجازی، نسبت به شستشوی شبکه توزیع آب از میدان جهانگانی تا سه راهی پرستار بطول تقریبی ۳ کیلومتر 
اقدام شد که این امر موجب بهبود کیفیت آب شرب حدود 2450 مشترک شده است .وی در ادامه افزود : شستشوی شبانه شبکه 
توزیع براساس برنامه زمانبندی شده با هدف ارتقاء کیفی آب شرب و توزیع آب سالم و همچنین کاهش کدورت و باالرفتن میزان 
کلر باقیمانده انجام گردید و بر اســاس زون بندی انجام شــده شستشوی شبانه شبکه توزیع آب در سطح شهر در الویت برنامه 

زمانبندی امور قراردارد و تمامی مراحل آن تحت نظارت دفتر کنترل کیفیت آب و فاضالب بندر انزلی انجام می گردد.

معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی گفت:
 ۸5 درصد بودجه برای ایجاد ۳۴00 فرصت شغلی تخصیص یافت

اراک - خبرنــگار فرصت امروز: معاونت اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امداد اســتان مرکزی گفت: 122 میلیارد تومان از تســهیالت 
قرض الحســنه بند ب تبصره 16 قانون بودجه برای ایجاد ۳400 شغل 
جدید به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان مرکزی در سال 
جاری تخصیص یافته است.  مجید مشهدی با بیان اینکه تاکنون مبلغ 
 بیش از 104میلیارد تومان، معادل ۸5 درصد آن ابالغ شده است افزود:
توانمندســازی و ایجاد اشــتغال پایدار مهم ترین رســالت کمیته امداد 
اســت. وی اظهارداشــت: عاملیت پرداخت این تسهیالت برای مددجویان تحت حمایت 14 بانک است، نرخ این تسهیالت چهار 
درصد و ســقف آن برای خود اشــتغالی مددجویان 50 میلیون تومان و باز پرداخت آن هفت ســاله اســت. وی با اشاره به ثبت 
نــام صندوق نوید از طرح هــای نوآورانه مددجویان تحت حمایت ادامه داد: این صندوق با همکاری کمیته امداد و بنیاد برکت به 
 منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در مناطق محروم و ایجاد بسترهای کارآفرینی برای افراد مستعد تشکیل شده است.
مشهدی افزود: عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت طرح  خود به آدرس navidfund.com مراجعه و با ثبت 

درخواست خود از تسهیالت قرض الحسنه و یا بالعوض بهره مند شوند. 
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اس��تارت آپ های جدید س��یلیکون ولی ب��ا انتخاب مدلی ب��رای ارائه 
خدمات به شرکت های دیگر، جریان درآمدی مناسبی در دوران سخت 

دنیای فناوری ایجاد می کنند.
وضعیت کنونی ش��رکت های فع��ال در حوزه  فناوری ش��اید در نگاه 
اول آنچنان مناس��ب به نظر نرسد. غول های بزرگ بازار هر کدام درگیر 
دعواه��ای حقوقی و تنظیم  قانون هس��تند و آینده  ای دش��وار پیش رو 
دارند. به عاوه، برخی از آنها در درگیری های سیاس��ی نیز وارد شده اند. 
به هرح��ال در چنی��ن وضعیتی، ش��اید خوش بین ترین کارشناس��ان و 
عاقه مندان به دنیای فناوری هم پیش��رفت و موفقیت استارت آپ ها را 
دور از ذهن بدانند. در همین اوضاع، شرایط برای بسیاری از کارآفرینان 
آسان به نظر می رسد؛ چراکه با مدل های درآمدی مناسب، روند رشد و 

موفقیت خود را تا حدودی تضمین کرده اند.
هنریک دوبوگراس و پدرو فرانچس��کی، دو کارآفرین 2۳ ساله  فعال 
در سان فرانسیس��کو هس��تند که هر دو از دانشگاه اس��تنفورد انصراف 
داده اند. آنها اس��تارت آپی به نام برک��س )Brex( راه اندازی کرده اند که 
درحال حاضر، به عنوان یکی از فعاالن خبرس��از س��یلیکون ولی شناخته 
می ش��ود. اس��تارت آپ  برکس محصولی به ص��ورت کارت اعتباری دارد 
که برای ارائه  س��رویس به اس��تارت آپ های دیگر طراحی ش��ده است. 
بنیان گذاران برکس به موفقیت اس��تارت آپ خود بسیار باور داشتند و 
امروزه با خدمات بانکی درخورتوجه، به بازیگری شناخته شده در میان 

شرکت های نوپا تبدیل شده اند.
مرکز فعالیت اس��تارت آپ نوپای برکس در سان فرانسیسکو قرار دارد 
و بنیان گذاران آن با جذب میلیون ها دالر س��رمایه در جدیدترین دور 
جذب، ارزش��ش را به 2.۶ میلیارد دالر رسانده اند. ارزش گذاری جدید 
ش��رکت دارایی هر یک از بنیان گذاران را به ۴۳۰ میلیون دالر رسانده 

است.
برکس را می توان مثالی روش��ن از انرژی درخورتوجه در حال جریان 
در س��یلیکون ولی دانس��ت. با وجود روزهای نسبتا دش��واری که برای 
دیگر فعاالن دنیای فناوری، به ویژه ش��رکت های بزرگ سپری می شود،  
چنین اس��تارت آپ هایی نماد فرصت های بیشماری هستند که هنوز در 
این فضا وجود دارد. در نیمه  اول س��ال جاری میادی، اس��تارت آپ ها 
موفق ش��ده اند ۵۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کنند که از سال 2۰۰۰ 
به  بعد، این میزان بی س��ابقه بوده است. نکته  جالب این است که حجم 
عظیمی از اس��تارت آپ های کنونی در حال رش��د، ب��ازار مهمی به نام 

»استارت آپ های دیگر« را هدف قرار داده اند.
اس��تار ت آپ دیگری به ن��ام Certa وج��ود دارد ک��ه مانند برکس، 
اکوسیس��تم اس��تارت آپی را هدف قرار می دهد. آنها خدمات مدیریت 
دارای��ی را ب��رای کارمن��دان اس��تارت آپ ها عرضه می کنن��د و اکنون 
1.۷ میلی��ارد دالر ارزش دارن��د. از فع��االن مش��ابه دیگ��ر می توان به 
Guideline با مأموریت خدمات بازنشس��تگی برای اس��تارت آپ ها و 
 )InterPrime( همچنین کپی هایی از برکس اش��اره کرد. اینترپرایم
از استارت آپ های مش��ابه دیگر محسوب می شود که »سرمایه  ساکن« 

شرکت های نوپا را مدیریت می کند و اکنون بیش از ۵۰مشتری دارد.
کانیش��کا ماهش��واری، از بنیان گ��ذاران اینترپرای��م، اعتق��اد دارد 
استارت آپ ها بازار مناسبی هستند و هنوز خدمات زیادی برای ارائه به 
آنها وجود دارد. او که شرکتش را در منلوپارک کالیفرنیا تأسیس کرده 
اس��ت، بازخورد مناسب کارمندان و مدیران ش��رکت های نوپا را هم از 

دالیل مناسب بودن بازار مذکور می داند.
داس��تان برکس از برزیل، محل تولد دوبوگراس و فرانچسکی، شروع 
ش��د. فرانچسکی از 12س��الگی به طور جدی در دنیای نرم افزار فعالیت 
می کرد و اولین تجربه ها را هم در جیلبریک کردن آیفون به دست آورد. 
دوبوگراس در 1۴ س��الگی ش��رکت بازی سازی تأس��یس کرد که بعدا 
به  دلیل مش��کات کپی رایت تعطیل ش��د. این دو نفر در توییتر با هم 
 Pagar.me آش��نا شدند و اس��تارت آپی فعال در حوزه  پرداخت به نام
در س��ائوپائولو تأسیس کردند. استارت آپ آنها وقتی 2۰ ساله بودند، به 
شرکت بزرگ پردازش کارت های اعتباری برزیل، Stone، فروخته شد.

بنیان گ��ذاران برکس در س��ال 2۰1۵ به س��یلیکون ولی رفتند تا در 
دانشگاه استنفورد ادامه  تحصیل دهند. تحصیل در استنفورد برای آنها 
مانند رؤیا بود. هر دو نفر به سریال تلویزیونی Chuck عاقه مند بودند 
که شخصیت اصلی آن هکر فارغ التحصیل استنفورد بود. البته آنها پس 

از هش��ت ماه، رؤیای تحصیل در استنفورد را رها کردند. مقصد بعدی، 
ش��تاب دهنده  وای کامبینیتور )Y Combinator( بود که دوس��تان 

برزیلی با ایده  استارت آپی در حوزه  واقعیت مجازی به آن وارد شدند.
دوبوگراس و فرانچسکی پس از مدتی فعالیت در فضای استارت آپی، 
به مش��کات مالی و اعتباری بنیان گذاران پی بردند. آنها به این نتیجه 
رس��یدند که سیستم س��نتی برای اعطای اعتبار و امتیازهای بانکی به 
کارآفرین��ان کارآمد نیس��ت. بانک ها از بنیان گ��ذاران مواردی همچون 
ضمانت نامه و سابقه  اعتبار درخواست می کردند که با توجه به سن کم 
اکثر آنها، تأمین کردنی نبود. درنهایت، اس��تارت آپ دوستان برزیلی که 
Veyond نام داش��ت، به حوزه  اعتبارات بانکی وارد ش��د و امروزه، نام 

برکس را یدک می کشد.
اید ه  اولیه  برکس ارائه  خدمات اعتباری س��ریع به اس��تارت آپ ها بود 
ت��ا بنیان گذاران بدون نیاز به ارائه  اس��ناد س��نتی، نیازهای بانکی خود 
را برط��رف کنند. اولی��ن همکاری بانکی برکس ب��ا بانک Sutton در 
اوهایو بود تا کارت های اعتباری از طریق آنها صادر شوند. شرکت برای 
حفظ اعتبار و امنیت خود به صورت دائمی حساب های بانکی مشتریان 
را بررس��ی و محدودیت های اعتباری آنها را تنظی��م می کند. به عاوه، 
استارت آپ ها باید هزینه های اعتباری خود را به صورت ماهانه پرداخت 

کنند تا خللی در روند تأمین اعتبار ایجاد نشود.
هر اس��تارت آپ تا پنج عضو یا کارمند را به  رایگان به سیستم برکس 
اضافه می  کند و پس  از آن، هر عضو جدید هزینه پنج دالری در س��ال 
خواه��د داش��ت. کانال اصلی درآم��د برکس دریافت کارم��زد خرید از 
فروش��ندگان خدمات و محصوالت اس��ت. بنیان گذاران برکس اکنون 
به صورت اش��تراکی مدیریت شرکت را برعهده دارند. دوبوگراس وظیفه  
مدیریت قراردادهای شراکت و افزایش سرمایه و ارتباطات و فرانچسکی 

مدیریت فناوری و عملیات را برعهده دارد.
آنو هاریهاران، از شرکای وای کامبینیتور که در برکس سرمایه گذاری 
کرده است، رش��د آنها را بسیار سریع ارزیابی می کند. از نگاه او، تقاضا 
برای خدمات برکس با س��رعت زیادی افزای��ش یافت و حتی مدیریت 
تقاضا به نوعی از کنترل خارج ش��د. Hims، استارت آپ فعال در حوزه  
خدمات پزش��کی آناین و SoFi، اس��تارت آپ فعال در حوزه مدیریت 
دارایی های ش��خصی وClassPass، استارت آپ فعال در حوزه  سامت 

و تناسب اندام، از اولین مشتریان برکس بودند.
اس��تارت آپ Boxed یکی از مش��تریان اصلی برکس بود که از سال 
گذش��ته، از کارت ه��ای اعتباری آنها ب��رای خریدهای خ��ود، ازجمله 
انبارداری و تبلیغات دیجیتال، اس��تفاده می کنن��د. چی هوانگ، مدیر 
اجرای��یBoxed، می گوی��د امکان��ات خرید اعتب��اری در کنار فروش 
نقدی، س��رمایه  مناس��بی در اختی��ار آنها قرار داد که روند رش��د را با 
س��رعت بیشتری پیش برد. او امکان اس��تفاده از خدمات کار به صورت 
غیرفیزیکی را هم از مزیت های مهم برکس می داند. ش��ایان ذکر است 
Boxed با سرمایه گذاری نزدیک به 2۵۰ میلیون دالری، اکنون درآمد 

ساالنه اش تقریبا 1۰۰ میلیون دالر است.
الریس��ا مارانهائ��و روکا، اولین کارمند اس��تارت آپ برک��س و مدیر 
ارتباطات شرکت است. او اس��تخدام اولین مهندسان در استارت آپ را 
چالش��ی بس��یار بزرگ می داند که رقابت ش��دید برای جذب استعداد 
در اکوسیس��تم اس��تارت آپی، یکی از دالیل آن بود. الریس��ا می گوید 
در روزه��ای ابتدایی، هیچ کس آنها را نمی ش��ناخت و در نتایج گوگل 
هم ظاهر نمی ش��دند؛ به  همین دلیل، جذب متخصصان حرفه ای برای 
توسعه  کسب وکار بسیار دش��وار بود. اولین سرمایه گذاری های مهم در 
برکس در فوریه و اکتبر س��ال گذشته  انجام شد. آنها تنها پس از شش 
ماه فعالیت، به ارزش یک  میلیارد دالر رس��یدند و اصطاحا یونیکورن 
ش��دند. از می��ان س��رمایه گذاران اصلی می توان به پیت��ر تیل و مکس 

لوچین، بنیان گذارهای پی پال، اشاره کرد.
برک��س پ��س از ج��ذب س��رمایه چش��مگیر، تمرکز خ��ود را روی 
تبلیغ��ات گذاش��ت و در مکان های متن��وع از ایس��تگاه های اتوبوس و 
پایانه ه��ای فرودگاه ها تا بیلبوردهای ش��هری، لوگو و ش��عار خود را به 
اس��تارت آپ های دیگر نشان داد. دوبوگراس چند ماه بعد در کنفرانسی 
اعام کرد بیلبوردهای ش��هری روش ارزان تری در مقایس��ه با تبلیغات 
دیجیتال برای جذب کارمندان و مش��تریان بالق��وه بودند. او می گوید 
همین اظهارنظر به افزایش قیمت بیلبوردها در سان فرانسیس��کو منجر 

ش��د. او امروز قانون��ی دارد: »هیچ گاه درباره  تبلیغ��ات مفید و کارآمد 
صحبت نکنید.«

برک��س ام��روز 22۰ کارمن��د دارد و احتماال تا پایان س��ال جاری، 
تعدادشان به ۴۰۰ نفر افزایش یابد. افزایش شهرت و اعتبار اولیه به مرور 
سرمایه گذاران بیشتری را به آنها عاقه مند کرد که البته بنیان گذاران، 
بسیاری از آنها را رد کردند. نکته  جالب اینکه مدیران برکس از جلسه با 
س��رمایه گذاران خطرپذیر برای نمایش خدمات خود به استارت آپ های 
موردحمای��ت آنها اس��تفاده می کردن��د. یکی از جلس��ه های برکس با 
استارت آپ ها در کافی شاپی در ساوث پارک سان فرانسیسکو برگزار شد 
که جمعیت مناس��بی در آن حضور یافتند. اس��تقبال مناسب از جلسه  
معرفی باعث ش��د برکس س��النی را در باالی همان کافی ش��اپ برای 

رویدادهای خود در اختیار بگیرد.
 )Oval Room( برکس برای سالن رویدادهای خود نام اتاق بیضی
را انتخاب کرد که عاوه  بر وجه تس��میه  ای ش��بیه به اتاق بیضی کاخ 
 س��فید، به شکل س��اوث پارک نیز بی شباهت نیس��ت. سالن مذکور در 
می��ان خدمات برکس برای اس��تارت آپ ها قرار دارد. از س��رویس های 
دیگر می توان به اعتب��ار تهیه  فضای ابری و تخفیف در فضاهای کاری 

WeWork و حتی امتیازهایی برای اجاره  اسکوتر برقی اشاره کرد.
رش��د و موفقیت اس��تارت آپ برکس برای بنیان گذارانش با درآمد و 
ثروت مناس��بی همراه بود. بااین حال، ادامه  روند موفقیت و درآمدزایی 
آنها هنوز کاما روش��ن نیس��ت، چراکه درصد زیادی از استارت آپ ها 
شکس��ت می خورند. به  بیان دیگر، مش��تریان برکس با احتمال بسیار 
فراوان شکست و خارج شدن از روند کاری روبه رو هستند که درنهایت، 

به کاهش درآمد آنها هم منجر می شود.
فرانچسکی درباره  رفتار شرکتش با استارت آپ های در حال شکست 
اعتقاد دارد که رویکردی متفاوت با ش��رکت های اعتباری سنتی انجام 
می ش��ود. آنه��ا برخاف ش��رکت های س��نتی در زمان کاه��ش اعتبار 
مشتریان و نزدیک شدن شکست، اعتبار آنها را قطع نمی کنند. درواقع، 
برکس حت��ی کارآفرین��ان شکس��ت خورده را نیز به عنوان مش��تریان 
بالق��وه آتی می دان��د و آنها را از برنامه ریزی های خ��ود خارج نمی کند. 
بنیان گ��ذاران برکس می دانند هر کارآفرین اس��تارت آپی ش��اید روزی 

دیگر با ایده ای جدید به کسب وکار بازگردد.
دوبوگ��راس اعتق��اد دارد س��رمایه  گذاری خطرپذیر هن��وز به عنوان 
بازیگ��ری مهم در اکوسیس��تم اس��تارت آپی و درنتیجه، در فهرس��ت 
مشتریان آنها حضور خواهد داشت. درواقع، تا زمانی که برکس خدمات 
سریع و عالی به استارت آپ های موردحمایت سرمایه گذاران ارائه کند، 
بخت جذب مش��تری دارد. به عاوه آنها با توجه ب��ه آمارهای اعتباری 
ش��رکت  ها می توانند کاهش درآمد یا خطر شکست آنها را متوجه شوند 

که در برنامه ریزی های آتی مفید خواهد بود.
برکس امروز استارت آپی غیرسودده محسوب می شود و تنها با جذب 
س��رمایه توانایی تأمی��ن هزینه های خ��ود را دارد و در جدیدترین دور 
 Kleiner Perkins و DST Global نیز از ش��رکت هایی همچون
حدود 1۰۰ میلیون دالر س��رمایه جذب کرده  است. دور اخیر، مجموع 
س��رمایه های جذب ش��ده در برکس را به ۳1۵ میلیون دالر رساند که 

بدهی های شرکت نیز جزو آن محسوب می شوند.
نیل متا، از سرمایه گذاران Greenoaks Capital است که در دور 
جذب س��رمایه  برکس در اکتبر حضور داش��ت. او ایده و تجربه کاربری 
عالی برکس را به عنوان دلیلی اصلی س��رمایه گذاری بیان کرده و آن را 
با اولین رویارویی خود با اوبر یا خودروهای تس��ا مقایسه می کند. متا 
اعتقاد دارد برکس در ابتدای مس��یر فعالیت اس��ت و آینده  ای روش��ن 

انتظار آنها را می کشد.
در س��ال جاری، برکس بخش��ی از تمرکز خود را به خدمت رس��انی 
به ش��رکت های تجارت الکترونیک اختص��اص داد که اکنون ۳۰درصد 
از کس��ب وکار آنها را پوش��ش می دهن��د. در ماه های گذش��ته، برخی 
شرکت های س��هامی عام پیش��نهادی برای کارت های اعتباری برکس 
ارائه کرده اند که البته با مخالفت مدیران روبه رو شده است. فرانچسکی 
در پایان مصاحبه درباره  استارت آپش، حفظ نظم و باقی ماندن در مسیر 
اصلی را چالش و وظیفه   اصلی برکس می داند. او اعتقاد دارد بس��یاری 
از استارت آپ های س��یلیکون ولی پس از مدتی مأموریت اصلی خود را 
فراموش می کنند که به نوعی اولین قدم ها به سمت شکست را تشکیل 

می دهد.
مطالعه  داس��تان اس��تارت آپ برکس نکت��ه  مهمی درب��اره  ظرفیت 
چش��مگیر ب��ازار B2B ب��رای اس��تارت آپ ها دارد؛ بازاری ک��ه در آن 
ش��رکت ها هدف قرار می گیرند و در صورت ارائه  خدمات و محصوالت 
مناس��ب، جریان درآمدی پایدارتر و بزرگ تری برای استارت آپ فراهم 

می کنند.
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مدیریت سایت با محتوای مناسب با بحران کرونا

مدیریت سایت یکی از مهمترین نکات در حوزه بازاریابی در دنیای آناین محسوب می شود. امروزه بسیاری از 
برندها دارای س��ایت رس��می هستند. اگر کسب و کار شما توجه الزم برای به روز رسانی مداوم محتوای سایت را 
داشته باشد، چند گام از رقبا جلوتر خواهید بود. نکته مهم در این میان تولید محتوای مرتبط با وضعیت کنونی 
است. بسیاری از برندها در زمینه انتشار محتوای مناسب با شرایط کرونایی توجه الزم را ندارند. همین امر شرایط 
دشواری برای آنها ایجاد می کند. بدون تردید مشاهده محتوای قدیمی و غیرمرتبط با بحران کرونا برای هیچ کاربری 
جذاب نخواهد بود بنابراین در طول ماه های پیش رو باید توجه بیشتری به ایجاد تغییرات اساسی در نحوه بازاریابی 

و به روز رسانی محتوای سایت رسمی برند داشته باشیم. 
بدون ش��ک در طول دوران کرونا اغلب ما اقدام به پیگیری اخبار از س��ایت های مهم کرده ایم. خبرگزاری های 
عمومی یکی از مهمترین منابع برای دسترس��ی به تازه ترین اطاعات هس��تند. خبرگزاری هایی نظیر گاردین یا 
CNN در ط��ول ماه های اخیر بخش ویژه ای برای پوش��ش اخبار مربوط به کرون��ا ایجاد کرده اند. این امر کاربران 

عاقه مند به آگاهی از وضعیت کرونا را به طور مستقیم به اخبار دست اول هدایت می کند. 
امروزه کاربران حوصله گشت و گذار در میان صدها محتوای مختلف سایت ها را ندارند. این امر در مورد سایت 
برندها دشوارتر نیز هست بنابراین بازاریاب ها باید دست به ایجاد تغییرات اساسی در نحوه به روز رسانی و انتشار 
محتوا در س��ایت رسمی برندش��ان نمایند. در غیر این صورت به سرعت با ریزش شدید مخاطب مواجه خواهند 
شد. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای مدیریت سایت همراه با محتوای مرتبط با بحران کرونا را مدنظر قرار 

خواهیم داد. 
اختصاص بخش مجزا به اخبار کرونا در صفحه نخست

امروزه بسیاری از سایت ها اقدام به انتخاب تیتر جذاب برای محتوای سایت شان می کنند. این امر نتیجه مثبتی بر 
روی جلب نظر کاربران دارد. نکته مهم در این میان توجه به وضعیت مدیریت سئو است. اگر تیتر یک مقاله دارای 
کلیدواژه های جذاب باشد، امکان جلب نظر مخاطب هدف در موتورهای جست وجو افزایش خواهد یافت. امروزه 
محتوای مختلف سایت ها براساس میزان استفاده درست از کلیدواژه ها و بازخوردهای کاربران طبقه بندی می شود 
بنابراین دریافت رتبه های برتر از سوی گوگل تاثیر مستقیمی بر روی تعداد بازدیدکنندگان سایت خواهد داشت. 

برخی از کسب و کارها در زمینه پوشش اخبار مربوط به کرونا تردید دارند. این امر مشکات بسیار زیادی پیش 
روی کسب و کارها قرار خواهد داد. یکی از ایده های مناسب سایت های خبری اختصاص بخش ویژه برای پوشش 
اخبار کروناست. اگرچه این نکته جذابی محسوب می شود، اما کمکی به رفع تردید کسب و کارها نخواهد کرد. اگر 
یک برند در طول بازه زمانی طوالنی فقط نسبت به انتشار محتوای مربوط به حوزه تخصصی اش اقدام کند، شاید 
شهرت مناسبی کسب نماید، اما هیچ گاه به عنوان یک برند مردمی شناخته نخواهد شد. امروزه برندهایی نظیر نایک 
یا مایکروسافت به دلیل توجه به وضعیت مشتریان شان در بازه های زمانی دشوار دارای محبوبیت فراوان هستند 

بنابراین پوشش اخبار مربوط به ویروس کرونا باید در دستور کار برند شما قرار گیرد. 
ایجاد صفحه منحصر به فرد

صفحه مربوط به کرونا باید طراحی منحصر به فردی داشته باشد. امروزه بسیاری از برندها طراحی بخش مربوط 
به کرونا را مانند دیگر صفحات سایت شان پیش می برند. این امر تاثیر منفی بر روی وضعیت برندها خواهد داشت. 
وقتی کاربران وارد صفحه مربوط به اخبار کرونا می شوند، باید ظاهر متفاوتی را مشاهده نمایند. این امر به خوبی 
توجه آنها را نسبت به اخبار جلب خواهد کرد. در غیر این صورت سیستم عصبی کاربران واکنش یکسانی نسبت 
به محتوای صفحه موردنظر نش��ان خواهد داد. روانشناسی رنگ ها در این حوزه دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
اگر بازاریاب های یک برند نسبت به روانشناسی مناسب برای استفاده از طیف رنگ مطلوب آگاهی نداشته باشند، 

طراحی صفحه مخصوص برای اخبار کرونا دشوار خواهد شد. 
URL به روز رسانی

اگر شما صفحه مجزایی برای پوشش اخبار کرونا اختصاص داده اید، باید آدرس URL موردنظر را به طور مداوم 
به روز رسانی نمایید. امروزه برخی از لینک ها به دالیل مختلف با مشکل مواجه می شوند. سرعت عمل برندها برای 
شناس��ایی مشکل و تاش برای رفع ش��ان تاثیر قابل ماحظه ای بر روی ذهنیت کاربران خواهد داشت. متاسفانه 
امروزه برخی از برندها پس از گذشت مدت زمانی طوالنی از مشاهده نقص در لینک سایت هیچ اقدامی برای رفعش 
نمی کنند. چنین امری تجربه وحش��تناکی برای کاربران ایجاد خواهد کرد. نکته مهم بعد در مورد کوتاه ساختن 
لینک URL است. هرچه لینک موردنظر کوتاه تر باشد، انگیزه کاربران برای به اشتراک گذاری اش بیشتر خواهد بود. 

ایجاد
اکنون بسیاری از کسب و کارها به صورت آناین سفارش خرید مشتریان را دریافت و بررسی می کنند. این امر 
ساعت کاری کسب و کارها را دستخوش تغییر کرده است. فرآیند دورکاری برای اغلب مردم دشوار است. دلیل این 
امر تفاوت میان کار از خانه با حضور فیزیکی در محیط کسب و کار است. استفاده از انواع نرم افزارهای پیام رسان و 
سامانه سمینار آناین نقش مهمی در کاهش سختی دورکاری دارد. نکته مهم در این میان توجه به وضعیت سایت 

رسمی برند در طول بازه زمانی شیوع کروناست. 
برخی از سایت ها پس از شیوع کرونا به طور کامل از سایت شان ناامید شده اند. دلیل این امر توجه به آنچه مسائل 
مهمتر تلقی می گردد، عنوان می شود. مهمترین نکته در اینجا حضور در کنار مشتریان برند است بنابراین باید به روز 

رسانی سایت رسمی برند به مانند گذشته در دستور کار قرار گیرد. 
تولید محتوای مرتبط با بحران کرونا

بحران کرونا شرایط بسیار دشواری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. مدیریت سایت در این میان به دلیل 
افزایش وقت گذرانی کاربران در فضای اینترنت دارای اهمیت است. شاید کسب و کار شما تا به حال نسبت به این 
نکته مهم توجه نشان نداده باشد، با این حال از حاال وضعیت به طور کامل فرق خواهد کرد.  تولید محتوای مرتبط 
با وضعیت کرونایی امری فراتر از پوشش اخبار این حادثه است. تاثیر ویروس کرونا بر روی کسب و کارهای مختلف 
نیاز به توضیح ندارد. یکی از ایده های مناس��ب در این میان تولید محتوا پیرامون تاثیر کرونا بر روی کس��ب و کار 

برندهاست. این امر جذابیت بسیار زیادی برای کاربران، به ویژه برای پر کردن اوقات فراغت، دارد. 
جمع آوری کمک های مردمی

کمک به افراد آس��یب دیده از ویروس کرونا دامنه وس��یعی از کمک ها را شامل می شود. امروزه بسیاری از افراد 
سرش��ناس، س��ازمان های دولتی و کس��ب و کارها اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می کنند. اگر ش��ما نیز 
عاقه مند به پیگیری این امر هستید، امکان درج درگاه پرداخت در سایت تان را خواهید داشت. نکته مهم در این 
میان عدم تعیین مبلغی مش��خص برای کمک از سوی کاربران اس��ت. این امر رفتار حرفه ای در زمینه گردآوری 
کمک های مردمی محس��وب می ش��ود. در پایان هر کمک نیز باید پیام تش��کر به کاربر موردنظر ارسال شود. اگر 
کاربران آدرس ایمیل ش��ان را در اختیار ش��ما قرار داده اند، ارس��ال ایمیل تشکر در قالب شخصی سازی شده ایده 

مناسبی خواهد بود. این امر احترام و توجه شما را نشان خواهد داد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تبلیغـاتخالق

حت��ی تا قبل از دوران کرونا هم برخی از ما س��اعت های 
طوالن��ی را مش��غول کار بودیم، اما پس از ش��روع بحران 
دورکاری ب��ا کمرنگ کردن مرز بین کار و زندگی ش��رایط 
را بدتر کرده اس��ت. شاید تصور کنید با کار کردن بیشتر و 
بیشتر می توانید بازدهی را افزایش دهید اما عدم استراحت 
کاف��ی نه تنها به افزای��ش کارایی منجر نمی ش��ود بلکه با 
خسته و فرسوده کردن فرد بازدهی او را از حالت عادی هم 
پایین تر خواهد آورد. در این مطلب به بررس��ی نشانه هایی 
پرداخته ای��م ک��ه از لزوم کنار گذاش��تن کار و اس��تراحت 

حکایت دارند.
1. نمی توانید مسائل کاری را حل کنید

برخی از مش��اغل حرفه ای مثل برنامه نویس��ی، مدیریت 
داده ها و حتی غیرحرفه ای با حل کردن مسائل و چالش ها 
س��ر و کار دارند. عبور از سد این چالش ها نیاز به تمرکز و 
قوای ذهنی دارد که در صورت خستگی بیش از حد کاهش 

پیدا خواهند کرد.
از این رو اگر به مشکل یا مسئله ای برخورد کردید که به 
راه حل های ش��ما جواب نداد یا نتوانستید آن را حل کنید، 
بهتر است به جای سماجت و پافشاری بر تکرار یک راه حل 
مشخص کمی دست از کار کشیده و به خودتان استراحت 
دهید. معموال پس از این اس��تراحت مغز اطاعات دریافتی 
را منظم کرده و با بازیابی قوای ذهنی این امکان را به شما 

می دهد که از دریچه ای جدید به مس��ئله نگریسته و آن را 
به سادگی حل کنید.

2. آستانه تحمل شما کم شده است
در اغلب مش��اغل خبری از تایید دائمی نیست و ممکن 
است دو قدم رو به جلو و یک قدم به عقب بر دارید، اما باید 
آس��تانه تحمل به حدی باشد که این عقبگردهای مختصر 
شما را از ادامه راه باز ندارد. کاهش آستانه تحمل بر اثر کار 

بیش از حد خود را به چند شکل نشان می دهد.
حالت اول این است پس از ارسال نتیجه پروژه برای کارفرما 
یا مدیر از شما درخواست می شود بخشی یا حتی کل آن را از 
نو انجام دهید. اگر تاب آوری شما کم شده باشد ممکن است 
در این شرایط خود را باخته و انگیزه  تان را کاما از دست بدید 

یا حتی با پرخاش با طرف مقابل برخورد کنید.
شکل دیگر ماجرا هم این است که در مقابل برخی رفتارهای 
ناخوش��ایند همکاران مثل پرس��ش های مکرر، خرابکاری در 
کارهایی که به آنها سپرده اید یا حتی برخوردی نابجا از کوره 
درمی روید. این در حالی است که در روزهای عادی با لبخند و 

روی خوش به آنها کمک کرده اید.
عواق��ب کاهش آس��تانه حمل ب��ر اثر کار بی��ش از حد 
می تواند بس��یار مخرب بوده و آینده شغلی شما را در خطر 
ق��رار دهد بنابرای��ن در صورتی که این اواخر فش��ار کاری 

زیادی را متحمل شده اید این نشانه را جدی بگیرید.

3. بیش از حد کار کاذب انجام می دهید
قرار گرفتن پشت میز یا لپ تاپ لزوما به این معنا نیست 
که مشغول کار شده اید و ممکن است کارهای کاذبی مثل 
وبگردی، گشت و گذار در شبکه های اجتماعی و سایت های 
مورد عاقه ش��ما را به خود مشغول کنند. کمی کار کاذب 
شاید بد نباش��د اما تردید نکنید هرچه ساعت کاری باالتر 
رود، به همان میزان بیشتر در کار کاذب غرق خواهید شد.
مشکل کار کاذب این است که در همان فضا و با استفاده 
از همان ابزارهای کار واقعی انجام می ش��ود در نتیجه این 
حس را به شما می دهد که کل وقت را مشغول کار بوده اید 
و ذره ای به اس��تراحت و آرامش ذهنی کمک نخواهد کرد. 
عاوه بر این وقتی پس از گذش��ت چندین ساعت به خود 
آمده و متوجه می ش��ود ک��ه هیچ  کاری نکرده اید س��طح 

استرس و اضطراب هم دوچندان خواهد شد.
در نهایت به یاد داش��ته باش��ید که صرف کار کردن در 
ساعت های طوالنی به معنای افزایش بازدهی نیست و شما 
را در خطر فرسودگی، افزایش استرس، آسیب های بدنی و 
کاهش آس��تانه تحمل قرار خواهد ک��ه هر کدام از آنها نیز 
تبعات جدی را به دنبال خواهند داشت بنابراین با مشاهده 
ه��ر یک از این نش��انه ها برای س��اعاتی از کامپیوتر فاصله 

گرفته و نفسی تازه کنید.
fastcompany/digiato :منبع

3 نشانه اینکه متحمل فشار کاری بیش از حد هستید
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