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مجادله وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بانک مرکزی باعث از دست رفتن اعتماد عمومی شده است

 نامعادله
یک میلیارد یورویی کرونا

فرصت امروز: اختالف وزارت بهداش��ت با بانک مرکزی به س��ردرگمی افکار عمومی و ناامیدی مردم از عملکرد 
دولت در مقابل بیماری کرونا منجر ش��ده اس��ت. در همان روزهای ابتدایی امسال بود که رئیس جمهور خواستار 
برداش��ت یک میلیارد یورو از صندوق توس��عه ملی برای مقابله با ش��یوع کرونا شد. طولی نکشید که مقام معظم 
رهبری با این درخواس��ت موافقت کرد و بعد از آن در اردیبهش��ت ماه اولین مرحله از تبدیل یورو به ریال انجام 
و از س��وی بانک مرکزی به خرانه دولت واریز ش��د، اما گالیه وزیر بهداش��ت نشان می دهد که ظاهرا پولی به این 
وزارتخانه اختصاص داده نش��ده است. سعید نمکی بارها در چند ماه گذشته نسبت به شرایط سخت کادر درمان 
هشدار داد و در آخرین صحبت هایش نیز گفته که اشتباهی وزیر شده و دستور داده تا همان مقدار پول اندکی...

 باالخره پس از 5 ماه بالتکلیفی علیرضا رزم حسینی
وزیر صنعت، معدن و تجارت شد

آخرین وزیر صمت دولت دوازدهم
3

2
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سقف تراکنش های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱5 میلیون تومان و ماهانه 5۰ میلیون تومان

سقف وام قرض الحسنه 3۰ میلیون تومان شد

چگونه امنیت سایت خود را تضمین کنیم؟ 
مهم ترین انواع کارآفرینی سازمانی 

تبلیغات ایر جردن در اسنپ چت
B2P بازاریابی و مدیریت برند در عصر کسب و کارهای

بازاریابی با ویدئوی الیو در خانه
۱9 راه برای جمع آوری بانک ایمیل

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

تولید خودروهای تسال پیش از 
سال 2۰3۰ به سالیانه 2۰ میلیون 

دستگاه می رسد

یادداشت
انتظار بخش خصوصی از 

وزیر صمت

روز گذش��ته مجلس شورای 
اس��المی به وزیر پیش��نهادی 
صنعت، مع��دن و تجارت، رأی 
اعتم��اد داد و ای��ن وزارتخانه 
پن��ج  ب��ه  نزدی��ک  از  پ��س 
م��اه بالتکلیف��ی و حض��ور با 
سرپرس��ت، حاال به دست وزیر 
سپرده می ش��ود. هرچند زمان 
زیادی از عم��ر دولت دوازدهم 
باق��ی نمانده اس��ت، ام��ا وزیر 
تازه صنعت، مع��دن و تجارت 
هنوز این فرص��ت را دارد تا با 
بعضی  درب��اره  تصمیم گی��ری 
موضوع��ات به تس��هیل فضای 
کس��ب وکار در کشور و بهبود 

وضعیت صنایع کمک کند.
س��پردن بیش��تر کاره��ا به 
خصوصی،  بخش  تش��کل های 
یک��ی از مهم ترین اولویت هایی 
اس��ت که وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت می تواند ب��ا در نظر 
گرفت��ن آن به تس��هیل فضای 
کسب وکار کمک کند. دخالت 
دولت در قیمت گ��ذاری باعث 
گرفتاری ه��ای بس��یاری برای 
صنایع ش��ده اس��ت ک��ه وزیر 
جدید صنعت، معدن و تجارت 
می توان��د در رف��ع آن نق��ش 
موث��ری ایف��ا کن��د. تخصیص 

و  صنایع  موردنیاز  ارز 
3تقویت قدرت...

چهار شنبه
9 مهر
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۱2 صفر ۱442 - سـال ششم
شـماره   ۱635- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰   ریال
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قرار است اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 2020 بین دونالد ترامپ و 
جو بایدن، سه شنبه شب به وقت واشنگتن )بامداد چهارشنبه به وقت تهران( در اوهایو برگزار 
 شود. به گزارش »روزنامه تلگراف«، این مناظره که اولین رویارویی مستقیم تلویزیونی میان جو 
بایدن، نامزد دموکرات ها و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
 Case( سوم نوامبر آمریکا خواهد بود، در دانشگاه »کیس وسترن ریزرو« کلیولند مرکز اوهایو
Western Reserve University( و ب��ه میزبان��ی کری��س واالس، مجری »فاکس نیوز« 
برگزار می ش��ود. این مناظره ۹0 دقیقه و بدون آگهی تجاری خواهد بود و به بخش های ۱۵ 
دقیقه ای با تمرکز بر ش��ش موضوع مختلف که کریس واالس انتخاب کرده، برگزار می ش��ود. 
موضوعات مطرح در این مناظره، قاضی دیوان عالی، کروناویروس، اقتصاد، نژاد و خشونت در 

شهرهای آمریکا، پیشینه دو نامزد و نحوه برگزاری انتخابات و انسجام و اعتماد به آن است.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مجموع قرار است سه مناظره تلویزیونی داشته 
باشند. لغزش هر کدام از دو نامزد در برابر دوربین های تلویزیونی می تواند موقعیت دیگری را 
تقویت کند. هرچند بسیاری از رأی دهندگان به تماشای کل این مناظره خواهند نشست، اما 

لحظه ای خاص از این دوئل رسانه ای می تواند کل لحظات دیگر آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در دورانی که رأی دهندگان آمریکایی عضو ش��بکه های اجتماعی هس��تند و با تلفن های 

همراه خود کارزار انتخاباتی را دنبال می کنند، تنها یک ویدئوی چند ثانیه ای از مناظره پیش 
رو می تواند به سرعت در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. این ویدئوی چند ثانیه ای 
همچنین می تواند برای بس��یاری از کسانی که مناظره را تماشا نکرده اند، تعیین کننده برنده 
مناظره باشد. به همین دلیل هر دو نامزد در حالی بر روی صحنه مناظره خواهند رفت که برای 
درخشش خود در لحظاتی خاص از مناظره و یا لغزش رقیب در آن لحظات تالش خواهند کرد.

در ای��ن بین، یکی از اصلی ترین چالش های دونالد ترامپ در مناظره پیش رو، مقررات این 
رویارویی اس��ت. نامزد جمهوری خواهان طی چهار س��ال گذشته به ندرت در بحث در موضع 
دفاعی قرار گرفته اس��ت. او از زمان آخرین مناظره چهار سال پیش خود با هیالری کلینتون 
نه تنه��ا در هیچ مناظره ای حضور نیافته بلکه اغلب از موقعیت های چالش برانگیز نیز اجتناب 
کرده است. رئیس جمهوری کنونی آمریکا حمله به رقیب را بهترین شیوه دفاع می داند و در 
نشس��ت های خبری و مصاحبه هایش اغلب در برابر پرسش های چالش برانگیز به جای پاسخ 
مستقیم به سوال مطرح شده یا ادعای »اخبار جعلی« را مطرح کرده و یا به انتقاد از دموکرات ها 
پرداخته است. هرچند او در رویارویی با جو بایدن نیز می تواند این روند را در پیش گیرد، اما 
برخی مقررات مناظره مانند زمان برابر برای س��خن گفتن دو طرف یا عدم اطالع از پرس��ش 

مجری برنامه ممکن است دونالد ترامپ را مجبور به تغییر رویه معمول خود کند.

همچنین یکی دیگر از چالش های پیش روی دونالد ترامپ، لزوم استفاده از فرصت مناظره 
برای کاهش فاصله اش با جو بایدن در نظرسنجی هاست. در همین راستا، دونالد ترامپ احتماال 
برخالف جو بایدن ریسک پذیری زیادی در جریان مناظره خواهد داشت. او در حالی که حدود 
۴0 روز به انتخابات باقی مانده به دنبال تغییر روند کنونی کارزار انتخاباتی است. شاید نامزد 
جمهوری خواهان مانند سال 20۱۶ به دنبال این باشد تا با اقدامی پیش بینی نشده رقیبش را 
در آستانه مناظره یا در طول این رویارویی از نظر روانی تحت تاثیر قرار دهد. دونالد ترامپ در 
سال 20۱۶ در آستانه مناظره با هیالری کلینتون نشستی خبری با حضور شماری از زنانی که 

بیل کلینتون، رئیس جمهوری اسبق را به اذیت و آزار جنسی متهم کرده بودند، برگزار کرد.
در مقابل، جو بایدن به دلیل موقعیتش در نظرسنجی ها نیازی به ریسک پذیری زیادی ندارد 
و تنها باید به دنبال »مدیریت« مناظره و جلوگیری از لغزش احتمالی باشد. در واقع، تبلیغات 
کارزار دونالد ترامپ درباره ضعف توانایی های ذهنی جو بایدن مهم ترین چالش را برای نامزد 
دموکرات ها در مناظره پیش رو رقم زده اس��ت. او تالش خواهد کرد تا در پاسخ به پرسش ها 
مردد و سردرگم به نظر نرسد. هرگونه لغزش جو بایدن در این زمینه به احتمال زیاد تبدیل به 
ویدئویی تبلیغاتی برای دونالد ترامپ در ایالت های کلیدی خواهد شد. رئیس جمهوری کنونی 
آمریکا طی ماه های گذش��ته بارها توانایی های ذهنی جو بایدن را زیر س��وال برده و به او لقب 

»جو خواب آلود« داده است. یکی دیگر از چالش های پیش روی جو بایدن، واکنش به ادعای 
دونالد ترامپ مبنی بر »سوسیالیستی« بودن برنامه هایش خواهد بود. بسیاری از رأی دهندگان 
اس��پانیایی تبار در ایالت فلوری��دا از کوبا یا ونزوئال به آمریکا مهاج��رت کرده اند و با توجه به 
ضدیت شان با حکومت های مستقر در این دو کشور نسبت به هر آنچه رنگی از »سوسیالیسم« 
داش��ته باشد، حساس��یت زیادی دارند. نامزد حزب دموکرات در واکنش به این ادعای دونالد 
ترامپ احتماال تالش خواهد کرد تا هم طیف چپگرای حزب دموکرات را راضی نگه دارد و هم 
رأی مهاجران اس��پانیایی تبار در ایالت کلیدی فلوریدا را از دست ندهد. جو بایدن در مناظره 
با دونالد ترامپ همچنین تا حد ممکن به دنبال جلوگیری از تکرار لحظاتی مش��ابه مناظره 
سال گذشته دموکرات ها در رقابت مقدماتی این حزب خواهد بود. او در جریان آن مناظره با 
انتقاد تند کاماال هریس، معاون کنونی اش از رابطه نزدیک وی با س��ناتورهای هوادار جدایی 
سیاه پوستان و سفیدپوستان روبه  رو شد. مناظره های انتخاباتی امسال بیش از دوره های پیش 
برای نامزدها اهمیت دارد، زیرا شیوع ویروس کرونا به شدت کارزار انتخاباتی 2020 آمریکا را 
تحت تاثیر قرار داده و نامزدها بسیار کمتر از معمول به ایالت های کلیدی سفر کرده اند. این امر 
بر اهمیت سه مناظره انتخاباتی افزوده است، چراکه هر دو نامزد فرصتی طالیی در اختیار دارند 

تا با رأی دهندگان در ایالت های کلیدی سخن بگویند.

بخش��ی از مناقش��ه تجاری آمریکا و اروپا به یک پرس��ش مهم و اساسی برمی گردد: 
کش��ورها ت��ا چ��د حد مجاز هس��تند ک��ه قوانین را به س��ود خ��ود مص��ادره کنند تا 

شرکت های شان به قدرت های پیشرو و غالب در عرصه جهانی بدل شوند؟
ب��ه گزارش »ف��ارن پالس��ی«، وقتی آمری��کا و اتحادیه اروپا بر س��ر تج��ارت با هم 
می جنگند، به اندازه جنگ آمریکا و چین هیجان زده نمی شویم و اصال شدت و اهمیت 
ژئواس��تراتژیک این جنگ هم به اندازه نبرد با چین نیس��ت، اما در جنگ اروپا و آمریکا 
عنصری از یکدندگی و اختالفات درازمدت دیده می شود که باعث شده چندان به آینده 
مناسبات طرفین امید نبندیم و حتی نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در 

ماه نوامبر هم نمی تواند این امید را برگرداند.
به عنوان ش��روع، مس��ئله یارانه های دولت��ی به دو رقیب هواپیماس��از یعنی ایرباس 
و بوئین��گ را در نظر بگیرید. اخیرا ایرباس و کمیس��یون اروپایی اعالم کردند ش��رایط 
حمایت دولتی از این شرکت تغییر می کند تا رضایت آمریکا جلب شود و این کشور از 
اعمال تعرفه های 7.۵ میلیارد دالری علیه اروپا دس��ت بردارد. واشنگتن به تازگی اعالم 
ک��رده بود که نوع خاصی از تعرفه های تنبیهی گس��ترده را علی��ه اتحادیه اروپا اعمال 
خواهد کرد؛ یعنی تعرفه های ۱0 درصدی فعلی روی کاالهای مختلف س��اخت اتحادیه 
اروپا را افزایش خواهد داد و آن را به 2۵درصد خواهد رس��اند و کاالهای جدیدی مثل 
کامیون و زیتون را هم مش��مول آن خواهد کرد. حاال مش��خص نیست که واشنگتن در 
واکن��ش به اقدام ایرباس و کمیس��یون اروپایی چه خواهد ک��رد و آیا تعرفه های جدید 
را برخواهد داش��ت یا نه. از آن بدتر اینکه طرفین معموالً در این زمینه تعامل درس��تی 

ندارند.
اما مناقشه رقبای هواپیماساز ایرباس و بوئینگ تنها یکی از مناقشاتی است که باعث 
اختالل در همکاری ترانس آتالنتیک در حوزه تجارت و س��رمایه گذاری شده است. قرار 
این بود که چنین معاهده ای باعث اتحاد دو ابرقدرت تجاری وقت شود؛ آن هم در زمانی 
که تهدید چین علیه قدرت آنها به اندازه امروز شدید نبود، اما در سال 20۱۶ و بعد از 
س��ه س��ال و ۱۵ دور مذاکرات، این معاهده عمال بدون هیچ نتیجه ای به کار خود پایان 
داد. این در حالی بود که در دو س��وی اقیانوس اطلس یعنی هم در اروپا و هم آمریکا، 
انتقاده��ای افکار عمومی نس��بت به این معاهده باال گرفته بود و گفته می ش��د که این 
معاهده ناقض خودمختاری کشورهاس��ت. در عین حال، ناتوانی واشنگتن و بروکسل در 

حصول توافق بر سر نقش قانونگذاری دولت ها و یارانه هایی که پرداخت می کنند، اوضاع 
را بدت��ر کرده بود. وقتی این معاهده به خط پایان خودش رس��ید، هیچ یک از طرفین 
چن��دان برای��ش ابراز دلتنگی نکردن��د. این تازه زمانی بود ک��ه ترامپ هنوز جنگ های 

تجاری مشهور خود را کلید نزده بود.
ای��ن روزه��ا که دیگ��ر از آن نظم تجاری جهانی س��ابق هیچ اثری دیده نمی ش��ود، 
شکس��ت معاهدات مشابه بین آمریکا و اروپا خود را بیشتر نشان می دهد. آمریکا و اروپا 
قاعدتا باید در برابر بازیگران شرقی و به خصوص چین، از منافع مشترک خود استفاده 
می کردند تا موضع شان در عرصه تجارت جهانی تقویت شود، اما به جایش، این دو هم 

خود را درگیر جنگ های تجاری سنگین کردند.
یک��ی از مهم تری��ن ابعاد این جنگ، تهدی��د ترامپ به اعمال تعرفه های س��نگین بر 
خودروهای اروپایی بوده است که به خصوص دو خودروساز بزرگ آلمانی یعنی فولکس 
واگن و دایملر را هدف قرار داده اس��ت. ترامپ ابایی ن��دارد از اینکه جلوی خبرنگاران، 
اروپا را به سوءاس��تفاده کردن از آمریکا متهم کند و حتی در مواردی، اروپا را تهدیدی 
بزرگ تر از چین خوانده است. در زمینه قوانین مالیاتی دیجیتال هم دو طرف به شدت 
با هم درگیر ش��ده اند. فیل هوگان کمیسیونر تجاری اتحادیه اروپا اذعان کرده که اروپا 
و آمریکا در چند ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر احتماالً 

روزهای داغی را در عرصه جنگ تجاری پیش رو دارند.
مهم ترین جنبه جنگ تجاری اروپا و آمریکا از ماجرای رقبای هواپیماساز شروع شده 
و همچنان ادامه دارد. ایرباس از س��ال ۱۹70 با کمک دولتی و با ادغام چند ش��رکت 
هوایی اروپایی کوچک تر تش��کیل ش��د و به نوعی چهره قهرمانی اروپا در عرصه هوایی 
به ش��مار می آمده است. ایرباس در دهه ۱۹۸0 برخی از سفارش هایی را که می توانست 
نصیب بوئینگ ش��ود )از جمله س��فارش های پان امریکن، امریکن و نورث وس��ت( به 
خ��ودش اختص��اص داد و رقاب��ت بین این دو وارد مرحله جدیدی ش��د. طی س��ال ها 
مش��کالت دیگری هم پیش آمد مثال بوئینگ به خاطر دو حادثه س��قوط هواپیماهای 
7۳7 مکس خود در سال های 20۱۸ و 20۱۹ و اتهامات مبنی بر نقص فنی هواپیماها، 
روزهای س��خت و انتقادات ش��دیدی را از سر گذرانده اس��ت، اما هنوز هم بزرگ ترین 
صادرکنن��ده آمریکاس��ت و خود را قهرم��ان تولید ملی می داند. ح��اال آمریکا می گوید 
کمک های دس��ت و دلبازانه دولت های اروپایی به ایرباس، ناقض قوانین تجارت جهانی 

اس��ت و باید متوقف شود. استدالل ایرباس هم این است که بوئینگ نیز از قراردادهای 
دولتی پرس��ودی از سمت ناس��ا و پنتاگون بهره برده، از تخفیف های مالیاتی برخوردار 
بوده و کس��ی هم متعرضش نش��ده است و بنابراین دولت آمریکا نمی تواند چیزی را در 

این خصوص به ایرباس و دولت های اروپایی دیکته کند.
بخشی از مناقشه در این خصوص به یک پرسش مهم و اساسی برمی گردد: کشورها تا 
چد حد مجازند که قوانین را به سود خود مصادره کنند تا شرکت های شان به قدرت های 
پیشرو و غالب در عرصه جهانی بدل شوند؟ هیچ پاسخ حقوقی به این سؤال وجود ندارد 
بلکه باید با مذاکره در موردش به نتیجه رس��ید. اروپا قصد ندارد برنامه های خود برای 
تبدیل ش��دن ب��ه یک قدرت جهانی در عرصه هوافضا را کن��ار بگذارد و آمریکا نیز قصد 
ندارد ش��اهد شکس��ت بوئینگ در مقابل رقیبش ایرباس باشد، اما به جای آنکه مذاکره 
بی��ن دو ط��رف در این خصوص صورت بگیرد، آمریکا در س��ال 200۴ در این خصوص 
به س��ازمان تجارت جهانی ش��کایت برد و اروپا هم با ش��کایت متقابلی به آن واکنش 
نش��ان داد. گران قیمت تری��ن وکالی تجاری جهان در این دعوا به کار گرفته ش��دند و 
حاال ۱۶ س��ال اس��ت که این مناقش��ه ادامه دارد و به نتیجه ای هم نرسیده است. سال 
گذش��ته سازمان تجارت جهانی حکم داد که آمریکا می تواند 7.۵ میلیارد دالر خسارت 
دریافت کند )یعنی حق اعمال تعرفه بر محصوالت اروپایی را دارد( و احتمالش می رود 
که حکم مش��ابهی هم در مورد ش��کایت ایرباس و اروپا بدهد. یعن��ی اتحادیه اروپا هم 
می تواند تعرفه های تنبیهی متقابلی علیه آمریکا وضع کند که رقم آن ممکن اس��ت به 

۱0 میلیارد دالر برسد.
این یعنی ۱۶ س��ال مناقش��ه حقوقی صرف��ا به حق طرفین ب��رای اعمال تعرفه های 
جدی��دی منجر خواهد ش��د که صادرکنندگان در امور بی ربط ب��ه ایرباس و بوئینگ را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. این شکست و خودزنی درواقع به الگوی اصلی در مناسبات 
آمریکا و اتحادیه اروپا بدل ش��ده اس��ت. آنها به جای آنکه راه حل های قابل قبول برای 
هر دو طرف را در جریان مناقش��ات تجاری خود پیدا کنند، فقط عمق ماجرا را بیش��تر 
کرده اند و میزان حساس��یت افکار عمومی را در این زمینه باالتر برده اند. آیا اروپا اجازه 
می دهد واردات مرغ و ذرت آمریکایی انجام شود؟ آیا شرکت های آمریکایی مثل آمازون 
و اپل دارند از قوانین مالیاتی شرکتی در اروپا و تفاوت آن با قوانین آمریکایی سود بیش 
از اندازه می برند؟ هر یک از این مس��ائل به موضوع نبردهای تجاری بزرگ بدل شده اند 

و هیچ یک از طرفین قصد ندارند در موردش مماشات نشان بدهند.
اگر ریسک ناشی از مناقشه ترانس آتالنتیک در زمینه تجارت اینقدر باال نبود، می شد 
جور دیگری به قضیه نگاه کرد، اما واقعیت این است که اهمیت موضوع باالست و باعث 
تش��دید ش��کاف بین آمریکا و اروپا از تمام جهات ش��ده و زمین را برای بازیگرانی مثل 
چین خالی کرده اس��ت. چین در زمینه ارائه یارانه های دولتی به شرکت های بزرگ در 
س��طحی کامال متفاوت از آمریکا و اروپا بازی می کند. این مسئله در صنایع مختلفی از 
فوالد گرفته تا پنل های خورشیدی و خودروسازی دیده می شود و قصد چین این است 
که بازارهای جهانی را در اختیار خود بگیرد. در عین حال، اختالفات درخصوص مسائلی 
مثل یارانه دولتی به بوئینگ و ایرباس باعث ش��ده این تصور پیش بیاید که این قوانین 
برای هر کش��وری در نوع خودش قابل تعبیر هس��تند و اگر غیر از این باشد، فقط باید 

وارد مناقشات حقوقی پایان ناپذیر شد.
مالیات بن��دی بر ش��رکت ها نیز بخش دیگ��ری از این قضیه اس��ت. در حال حاضر و 
در میان��ه بحران کرون��ا، اکثر دولت های جهان به منابع مالی بیش��تر نیاز پیدا کرده اند 
و معتقدند که باید ش��رکت هایی مثل اپل را به خاطر پرهیز از مالیات مورد تنبیه قرار 
دهن��د، اما تا وقتی که زمینه همکاری مش��ترکی در این زمین��ه بین دولت ها به وجود 
نیامده باش��د، نمی توان کاری از پیش برد. از سوی دیگر، سیاست تجاری ترامپ مبنی 
بر اولویت  قرار دادِن آمریکا به ش��کل واضحی علیه خود آمریکا عمل کرده اس��ت. او هر 
مسئله تجاری را به عنوان نبردی می بیند که آمریکا باید به هر قیمتی در آن برنده شود 

و نیازی به همکاری با طرف مقابل برای حل و فصل مذاکره گونه مسئله وجود ندارد.
در ای��ن میان، اروپا که از جنگ تجاری با آمریکا دارد زخم های ش��دیدی می خورد، 
می داند که با پیروزی احتمالی جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات آینده 
ریاست جمهوری آمریکا نیز کاری از پیش نخواهد رفت و مشکل دو طرف حل نخواهد 
ش��د. به نظر می رس��د حل و فصل این نبرد تجاری به تعهدی از سوی طرفین نیاز دارد 
که به جای تمرکز روی دستاوردهای کوتاه مدت، روی اهداف درازمدت تر متمرکز شوند، 
حمایت سیاست گذاران و افکار عمومی را به دست بیاورند و به تدریج راه مذاکره را باز 
کنند. به زبان س��اده تر، دیگر جایی برای پیرمردها نیست؛ یعنی نمی توان به شیوه های 
س��نتی س��ابق صرفا به طرف مقابل ضربه زد و انتظار داش��ت که او هیچ عمل متقابلی 

انجام ندهد. دنیای امروز دنیای امتیازگیری هر دو طرف است.

چرا جنگ تجاری آمریکا و اروپا به اندازه نبرد تجاری واشنگتن و پکن هیجان زده مان نمی کند؟
جایی برای پیرمردها نیست
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ــت با بانك مركزى به سردرگمى  فرصت امروز: اختالف وزارت بهداش
ــكار عمومى و نااميدى مردم از عملكرد دولت در مقابل بيمارى كرونا  اف
منجر شده است. در همان روزهاى ابتدايى امسال بود كه رئيس جمهور 
خواستار برداشت يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملى براى مقابله با 
شيوع كرونا شد. طولى نكشيد كه مقام معظم رهبرى با اين درخواست 
ــت ماه اولين مرحله از تبديل يورو  موافقت كرد و بعد از آن در ارديبهش
ــد، اما  ــوى بانك مركزى به خرانه دولت واريز ش ــه ريال انجام و از س ب
ــه اين وزارتخانه  ــان مى دهد كه ظاهرا پولى ب ــت نش گاليه وزير بهداش
اختصاص داده نشده است. سعيد نمكى بارها در چند ماه گذشته نسبت 
به شرايط سخت كادر درمان هشدار داد و در آخرين صحبت هايش نيز 
ــده و دستور داده تا همان مقدار پول اندكى  ــتباهى وزير ش گفته كه اش
ــت تخصيص داده شده را برگردانند. از يكسو وزارت  كه به وزارت بهداش
بهداشت از يكسو مى گويد تنها 27 درصد از يك ميليارد يورو را دريافت 
ــوى ديگر سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى مى گويند  كرده و از س

كه 80 درصد مبلغ را تخصيص داده اند.
ــا بانك مركزى و  ــت ب ــارغ از چند و چون اين چالش وزارت بهداش ف
سازمان برنامه، دود اين دعوا اما به چشم مردم مى رود و در شرايطى كه 
ــيوع كرونا در سراسر شهرهاى كشور بيداد مى كند، مردم  پيك سوم ش

بيش از گذشته نياز به كمك و يارى دستگاه هاى اجرايى دارند.
چند روايت متناقض درباره يك ميليارد يورو

آمار و ارقامى كه از سوى دستگاه هاى مربوطه در ماجراى اختصاص يك 
ــود با همديگر چندان جور  ــارد يورو به هزينه هاى كرونا مطرح مى ش ميلي
ــت؛ به طورى كه بانك مركزى مى گويد  ــبيه يك نامعادله اس ــت و ش نيس
500 ميليون يورو پرداخت كرده و سازمان برنامه و بودجه حدود 80درصد 
منابع دريافتى را به وزارت بهداشت اختصاص داده است، اما در مقابل وزير 
بهداشت مى گويد فقط 27 درصد آن را دريافت كرده است. به گزارش ايسنا، 
ــت برداشت يك ميليارد يورويى از صندوق  حدود 6 ماه از جريان درخواس
ــع آن بين وزارت  ــاص به هزينه هاى كرونا و توزي ــعه ملى براى اختص توس
بهداشت و بخش اندكى براى بيمه بيكارى گذشته است. در آن زمان مقام 
معظم رهبرى با اين درخواست رئيس جمهورى موافقت و در ارديبهشت ماه 

اولين پرداخت از سوى بانك مركزى از طريق منابع يورويى صندوق توسعه 
ــد و به  ــامانه نيما به ريال و واريز آن به خزانه انجام ش ملى با تبديل نرخ س

صورت تدريجى ادامه يافت.
ــوال كه چرا تمام يك ميليارد يورو به صورت يكجا تبديل  حاال اين س
ــع ارزى صندوق  ــت، به اين برمى گردد كه بايد مناب ــده اس به ريال نش
ــبت به تبديل  ــعه ملى در اختيار بانك مركزى قرار مى گرفت تا نس توس
ــترس و در حساب  آن اقدام كند و در اين مدت هرگاه اين منابع در دس
صندوق قرار داشته به صورت تدريجى تبديل به ريال و به حساب خزانه 

دولت واريز و مابقى نيز به همين ترتيب پرداخت شده است.
اما در اين مدت اختالف نظر در رابطه با پرداخت ها كم نبوده و سعيد 
ــت به دفعات نسبت به دريافت سهم وزارت بهداشت  نمكى وزير بهداش
ــت. او حتى در روزهاى گذشته از  از اين يك ميليارد يورو گله كرده اس
ــته بود كه آن را به بانك  واريز اندك منابع ابراز دلخورى كرده و خواس

مركزى برگشت دهند.
تازه ترين اظهارنظر وزير بهداشت از اين حكايت دارد كه اين وزارتخانه 
تاكنون فقط 27 درصد از منابع يك ميليارد يورويى صندوق توسعه ملى 
ــه با آنچه كه سازمان  ــت. اين اعالم نمكى در مقايس را دريافت كرده اس
برنامه و بودجه، بانك مركزى يا حتى صندوق توسعه ملى اعالم كرده اند 

قابل تأمل است.
اين در حالى است كه در همان زمانى كه اعالم شد اولين مرحله واريز 
ــاب خزانه  ــوى بانك مركزى به حس معادل ريالى يك ميليارد يورو از س
دولت واريز شده سازمان برنامه و بودجه طى جلسه اى با وزارت بهداشت 
ــه 15 برنامه وزارت  ــت ماه 4200 ميليارد تومان را ب ــر ارديبهش در اواخ
بهداشت و درمان و 1286 ميليارد تومان ديگر را نيز براى بيمه بيكارى 

اختصاص داد كه در مجموع معادل 5486 ميليارد تومان مى شد.
اما در هفته هاى اخير سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه تاكنون در 
مجموع  440 ميليون يورو از طريق بانك مركزى به حساب خزانه دارى 
ــور واريز شده كه معادل حدود 7000 ميليارد تومان است و از  كل كش
اين رقم 5650 ميليارد تومان به بخش درمان اختصاص پيدا كرده بود.

ــوان گفت كه از  ــازمان برنامه و بودجه مى ت ــا توجه به اين اعالم س ب

ــت  ــون يورو حدود 80درصد به وزارت بهداش ــادل ريالى 440 ميلي مع
ــه حدود 1350  ــه 20درصد ديگر ك ــدا كرده و نزديك ب ــاص پي اختص
ميليارد تومان مى شود به بيمه بيكارى رفته است. اين در شرايطى است 
كه 440 ميليون يورو دريافتى بيش از 45 درصد كل يك ميليارد يورو 

را تشكيل مى دهد كه عمدتا به وزارت بهداشت اختصاص پيدا كرد.
لزوم شفاف سازى دستگاه ها درباره اعداد و ارقام

ــته و پس از آنكه وزير بهداشت اعالم كرد كه مبلغ  در چند روز گذش
ــوى بانك مركزى دريافت كرده، بانك مركزى پاسخ داد كه  اندكى از س
ــعه ملى به ريال  ــورو از منابع صندوق توس ــوع 500 ميليون ي در مجم
ــده و به حساب خزانه واريز شده است كه در همين چند روز  تبديل ش
ــاس با توجه به اينكه بانك مركزى 500  ــد. بر اين اس قبل پرداخت ش
ــون يورو پرداخت كرده يعنى 50 درصد منابع يك ميليارد يورويى  ميلي
ــازمان برنامه و بودجه نشان  ــده است. از سوى ديگر، توضيح س واريز ش
ــد كه تقريبا تمام دريافتى (تا قبل از پرداخت 60 ميليون يوروى  مى ده
آخر) نيز توزيع شده و عمدتا تا 80 درصد آن سهم وزارت بهداشت بوده 
ــط 27 درصد دريافت  ــت اعالم مى كند فق ــت، اما اينكه وزير بهداش اس
ــت كه نقطه اى مبهم را در معادله تبديل  كرده، موضوعى قابل تأمل اس
ــه و توزيع آن ايجاد مى كند.  ــه ريال يك ميليارد يورو واريزى به خزان ب
ــه در ماجراى اختصاص  ــعه ملى تاكيد دارد ك به هر حال صندوق توس
ــكلى از  ــه كرونا با توجه به صدور مجوزها هيچ مش ــك ميليارد يورو ب ي
ــمت اين صندوق براى برداشت و تبديل وجود ندارد و از سويى بانك  س
مركزى مدعى پرداخت 500 ميليون يورويى (50درصد كل) است و در 
ــوى سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت  نهايت بايد اين رقم از س

اختصاص پيدا كند.
ــورو، آن هم در زمانى  ــر صورت در بحث پرداخت يك ميليارد ي در ه
ــخت را پشت سر گذاشته و با موج ديگرى از  كه كادر درمان دوره اى س
كرونا و ابعاد آن مواجه بوده و نياز به حمايت و پرداخت به موقع حقوق 
ــت وجود دارد، با توجه به  ــات و تامين هزينه هاى وزارت بهداش و معوق
ــه اين موضوع را به  ــتگاه هاى مربوط ــت كه دس ابهامات موجود الزم اس

وضوح شفاف سازى كنند.

مجادله وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بانك مركزى باعث از دست رفتن اعتماد عمومى شده است

نامعادله يك ميليارد يورويى كرونا

ــناخته  ــترده ويروس كرونا كه با نام علمى كوويد-19 ش ــيوع گس ش
ــيوع  ــبت به ش ــان داد كه جوامع تا چه اندازه نس ــود بار ديگر نش مى ش
ــوى ديگر  ــتند. از س ــيب پذير هس بيمارى هاى همه گير و اپيدميك آس
ــديد اين بيمارى بر اقتصاد جهان، حتى اقتصاد كشورهاى  اثرگذارى ش
ــان از اهميت كنترل زودهنگام اين بيمارى براى كاهش  ــرفته نش پيش
ــه و تقاضاى كاالهاى  ــديد اين بيمارى بر عرض ــرات آتى دارد. اثر ش اث
ــطح جهان، موجب سقوط بازارهاى مختلف از جمله نفت  مختلف در س
ــد. به عالوه هجوم مردم به فروشگاه ها در  و بورس هاى معتبر جهانى ش
تعدادى از كشورها ترس از تامين كاالهاى اساسى و بهداشتى را در سطح 
جهان به وجود آورد. در واكنش به اين تحوالت، كشورهاى توليدكننده 
ــى، محدوديت هاى صادراتى و وارداتى  ــتى و كاالهاى اساس مواد بهداش
ــى، فرآورده هاى دارويى و تجهيزات پزشكى اعمال  براى كاالهاى اساس
ــازمان  ــه س ــاى س كردند. به دنبال آن در تاريخ 31 مارس 2020 رؤس
ــازمان جهانى خواروبار و كشاورزى (فائو)، سازمان  ــامل س بين المللى ش
ــازمان تجارت جهانى با صدور بيانيه اى مشترك  ــت جهانى و س بهداش
ــدار دادند كه اگر مقامات كشورها نتوانند «به طور مناسبى» بحران  هش
ــر  ــرل كنند، احتمال كمبود موادغذايى در سراس ــروس كرونا را كنت وي
ــيارى از كشورها، كسب و  ــاس اين گزارش، بس جهان وجود دارد. براس
ــيوع ويروس كرونا به حالت تعليق  ــاى خود را به منظور كنترل ش كاره
درآورده اند، اما اين اقدام منجر به كاهش شديد حجم تجارت بين المللى 

و زنجيره هاى عرضه مواد غذايى شده است.
ــى مى تواند باعث موجى از  ــى به مواد غذاي عدم اطمينان در دسترس
محدوديت هاى صادراتى شود و بدين ترتيب منجر به ايجاد كمبودهايى 

ــكلى  ــود. ظهور چنين مش در مواد غذايى و مواد اوليه در بازار جهانى ش
ــران مالى جهانى  ــوده و در بح ــابقه ب ــبوق به س ــطح جهانى، مس در س
ــت؛ در نتيجه آن بحران، دو كشور  ــده اس ــال 2007 نيز مشاهده ش س
ــراى جلوگيرى از افزايش قيمت در  ــده برنج (هند و ويتنام) ب توليدكنن
ــورهاى خود، صادرات را محدود كردند كه در اثر آن قيمت جهانى  كش
ــود در ماه هاى آينده هم  برنج افزايش يافت؛ اتفاقى كه پيش بينى مى ش
ــى  ــورهاى توليدكننده مواد غذايى اساس ــيارى از كش رخ دهد زيرا بس
ــديد و حتى ممنوعيت هايى  همچون گندم، برنج و... محدوديت هاى ش
براى صادرات اين محصوالت مشخص كرده اند. بررسى سياست كشورها 
ــردم خود از  ــراى حفظ امنيت غذايى م ــد كه اكثر آنها ب ــان مى ده نش
سياست هاى محدودكننده جهت صادرات در رابطه با محصوالت غذايى 
ــت و ماهى،  ــده، فرآورده هاى گوش ــات زن ــه حيوان ــتراتژيك از جمل اس
ــورهاى  ــخص كرده اند. در واقع كش ــبزيجات و فرآورده هاى آنها؛ مش س
ــارى كرونا در  ــيوع بيم ــان تمهيداتى را براى مبارزه با ش ــف جه مختل
ــاذ كرده اند كه در ماه هاى  ــاورزى اتخ رابطه با محصوالت غذايى و كش
ــيارى را دامن خواهد زد زيرا بسيارى از كشورهاى  آينده بحران هاى بس
وابسته به واردات محصوالت غذايى از ديگر كشورها هستند و كمبودها 
ــورهاى مقدونيه،  مى تواند چالش هايى را دامن بزند. به عنوان مثال كش
ــتان و قزاقستان بر صادرات گندم و آرد گندم ممنوعيت موقت  قرقيزس
ــورهاى قرقيزستان، هند، پاكستان، ويتنام، فيليپين  ايجاد كرده اند. كش
ــج ممنوعيت موقت اعمال  ــت غذايى بر صادرات برن ــت تامين امني جه
ــيارى را در بازار اين محصول در جهان  كرده اند؛ اتفاقى كه تحوالت بس
رقم مى زند. همچنين كامبوج نيز سياست محدوديت در سهم صادرات 

برنج از كل توليد به كار گرفته است. عالوه بر اين درخصوص لبنيات نيز 
روسيه با ممنوعيت واردات، آرژانتين با جايگزينى اعطاى مجوز واردات 
به صورت دستى و حذف اعطاى مجوز به صورت الكترونيكى و السالوادور 
ــا حذف موقت تعرفه واردات محدوديت ايجاد كردند. اين محدوديت ها  ب
درخصوص گوشت و ماهى نيز اعمال شده است به طورى كه كشورهاى 
ــيه، قزاقستان، موريس و آرژانتين با استفاده از ابزارهاى تعرفه اى و  روس
ــى در واردات ممنوعيت موقت ايجاد كرده اند.  ــتى و نبات اقدامات بهداش
ــكى نيز  ــالوه بر اين در رابطه با فرآورده هاى دارويى و تجهيزات پزش ع
ــورهاى مختلف جهان تمهيدات محدودكننده اى را اعمال كردند. از  كش
جمله كشورهاى چين، كلمبيا، اكوادور، ساحل عاج، اتحاديه اروپا، هند، 
ــاى جنوبى، تايلند،  ــتان، پرتغال، آفريق اندونزى، مالزى، مراكش، پاكس
ــك و تجهيزات محافظتى محدوديت هاى  ــوئيس روى ماس اوكراين و س
ــن ميان هند عالوه بر ممنوعيت صادرات  صادراتى وضع كرده اند. در اي
ــت صادراتى نيز ايجاد  ــك محدودي اين كاالها، به طور خاص روى ماس
ــا را حذف كرده  ــه واردات اين كااله ــز تعرف ــت و اروگوئه ني ــرده اس ك
ــورهاى اندونزى، هند، ساحل عاج، قرقيزستان،  ــت. عالوه بر اين كش اس
ــتان، آفريقاى جنوبى، اوكراين، صادرات ضدعفونى كننده ها و مواد  پاكس
اوليه توليد آنها را ممنوع اعالم كرده اند. در اين بين در ايران نيز همانند 
ــورهاى جهان براى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا، از هفت  ساير كش
ــتورالعمل و بخشنامه گمركى  ــته تعداد پنج دس ــفندماه سال گذش اس
ــكى تا  ــك هاى پزش ــى بر ممنوعيت صادرات مواد اوليه توليد ماس مبن
ــتى  اطالع ثانوى و همچنين ابطال كليه مجوزهاى صادرات اقالم بهداش

محافظت شخصى ابالغ شده است.

با شيوع كرونا كشورها چه ممنوعيت هايى براى صادرات تعيين كرده اند؟

كرونا عليه صادرات

مسكن

با چند سال پس انداز خانه دار شويم؟
همه وام هاى مسكن

چند روز قبل بود كه بانك مسكن از افزايش سقف تسهيالت مسكن 
ــپرده پس انداز جوانان تا 400 ميليون تومان خبر  ــاب س از محل حس
ــى از وضعيت تسهيالت  داد. در همين حال، بانك مركزى نيز گزارش
بانكى در 5 ماهه نخست امسال منتشر كرد كه براساس آن، 500 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت بانكى پرداخت شده و سهم بخش مسكن، 11 
ــهيالت بانكى  هزار و 181 ميليارد تومان معادل 2.2 درصد از كل تس
بوده است. اين در حالى است كه وزير راه و شهرسازى بارها با يادآورى 
دستور رئيس جمهور به بانك مركزى مبنى بر اختصاص 20درصد از 
ــتار تحقق اين موضوع شده  ــهيالت بانكى به بخش مسكن، خواس تس

است.
مسئله اى كه در طرح دوفوريتى جهش توليد و تأمين مسكن نيز آمده 
و بر اختصاص 20درصد از تسهيالت بانكى به توليد مسكن تأكيد شده 
ــده و براى بررسى بيشتر به  ــت؛ طرحى كه دوفوريت آن تصويب ش اس
كميسيون تخصصى (عمران) ارجاع شده است. هرچند كه در گزارش 
ــهيالت بانكى به بخش  ــا، از اختصاص 20درصد تس ــز پژوهش ه مرك
ــكن» آمده، انتقاد شده و آمده  ــكن كه در طرح «جهش توليد مس مس
ــتگى صنايع توليدى مى انجامد؛ چون بانك ها  كه اين اتفاق به ورشكس
ــهيالت به سرمايه در گردش صنايع، به سمت تسهيالت  از اعطاى تس
ــكن،  ــوند. به بهانه وام 400 ميليونى مس ــكن هدايت مى ش بخش مس

خبرگزارى مهر در گزارشى به همه واه هاى مسكن پرداخته است.
ــكن 400 ميليون تومانى: گذشته از آنكه حتى در صورت  * وام مس
افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن تا 400 ميليون تومان، باز هم به 
ــكن در تهران، رقم مذكور حداكثر مى تواند  دليل باال بودن قيمت مس
تا 50 درصد يك واحد مسكونى 40 مترى در مناطق ميانى يا جنوبى 
ــكن، پوشش دهد، اما اصل انتشار اين  پايتخت را با قيمت كنونى مس
خبر، يك شوخى بيش نيست چرا كه اين تسهيالت صرفاً به آن دسته 
از دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بانك عامل بخش مسكن 
ــال 99 اقدام به افتتاح حساب پس انداز مسكن  تعلق مى گيرد كه از س
ــال (1414) دارنده حساب مى تواند 400  جوانان كرده و پس از 15 س

ميليون تومان تسهيالت مسكن دريافت كند!
با اين تفاصيل، در حال حاضر تنها دو مدل وام مسكن قابل دسترس 
ــون تومانى خريد  ــهيالت 80 ميلي ــوم مردم وجود دارد؛ يكى تس عم
ــكن يكم است كه حاصل سپرده گذارى  مسكن صندوق پس انداز مس
يك ساله نيمى از اين مبلغ از سوى متقاضى در حسابى به همين نام 
است و ديگرى تسهيالت خريد مسكن سپرده ممتاز است كه حاصل 
خريد اوراق گواهى حق تقدم تسهيالت مسكن از فرابورس است. البته 
برخى بانك هاى غيردولتى تسهيالت با ارقام بعضاً تا نزديك يك ميليارد 
تومان هم به متقاضيان پرداخت مى كنند كه به دليل نرخ سود و اقساط 
ــار و دهك هاى خاص بوده و قابل استفاده و  سنگين آن، مناسب اقش

دسترس براى عموم مردم نيست.
* وام مسكن صندوق پس انداز مسكن يكم: خانه دار شدن با استفاده 
ــابق راه و  از مكانيزم پس انداز، طرحى بود كه عباس آخوندى وزير س
ــازى در خرداد 93 از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسكن  شهرس
يكم رونمايى كرد. موضوعى كه شايد براى سال هاى 93 تا 96 كه تورم 
بخش مسكن، تابعى از تورم عمومى بود و در آن زمان، تورم عمومى تا 
حدودى كنترل و حتى در مقاطعى تك رقمى شده بود، اثربخش بود 
ــاز و كار همزمان با افزايش تورم عمومى و مسكن و افزايش  اما اين س
ــت داد و در  ــكن، ديگر اثرگذارى خود را از دس ــا در بازار مس قيمت ه

سال هاى اخير، تنها نامى از اين صندوق باقى مانده است.
ــط قيمت مسكن تهران در  ــاس گزارش بانك مركزى از متوس براس
ــهريورماه امسال كه به مترى 24.2 ميليون تومان رسيد، تسهيالت  ش
80 ميليون تومانى صندوق پس انداز مسكن يكم، تنها مى تواند حدود 
8 درصد از يك واحد 50 مترى كه ارزشش شايد به 1.2 ميليارد تومان 
برسد را پوشش دهد. با فرض دريافت وام زوجين از محل اين صندوق 
ــاننده 15درصد قيمت  ــهيالت پوش (180 ميليون تومان وام) اين تس
ــهيالت  ــكونى مذكور خواهد بود.  اگرچه در هر دو مدل تس واحد مس
ــهيالت 40 ميليون تومانى جعاله  فردى و زوجين، امكان دريافت تس
نيز وجود دارد، اما از آنجايى كه براى دريافت اين تسهيالت، بايد اوراق 
ــكن از فرابورس خريدارى شود، تقريباً اين وام (جعاله)  تسهيالت مس

بى اثر خواهد بود.
ــال حاضر  ــكن: در ح ــهيالت مس ــهيالت از محل اوراق تس * تس
ــكن و ملموس ترين آن براى آحاد مردم به  جذاب ترين تسهيالت مس
دليل عدم نياز به سپرده گذارى و همچنين نياز نداشتن به تأمين وثايق 
ــكن از  ــهيالت خريد مس و تضامين (به دليل در رهن رفتن ملك) تس
ــهيالت است. اين تسهيالت مانند وام صندوق مسكن  محل اوراق تس
ــه به ترتيب 100  ــود ك ــم در دو مدل فردى و زوجين اعطا مى ش يك
ــهيالت 40  ــهيالت همراه با تس ــت؛ اين تس و 200 ميليون تومان اس
ــت. با توجه به اينكه براى  ــون تومانى جعاله نيز قابل دريافت اس ميلي
ــكن از محل اوراق، بايد برگه هاى حق تقدم تسهيالت  دريافت وام مس
مسكن خريدارى شود، بخشى از اين وام به دليل باالبودن قيمت اوراق 

اثرگذارى خود را از دست مى دهد.
ــط قيمت هر برگه تسهيالت مسكن در فرابورس  با احتساب متوس
بين 80 تا 85 هزار تومان، عمالً 16 تا 17 ميليون تومان از تسهيالت 
فردى و 32 تا 34 ميليون تومان از تسهيالت زوجين بالاثر خواهد شد؛ 
ــخگويى 7 تا 8 درصدى قيمت  ــه وام مذكور، تنها قدرت پاس درنتيج
ــا 16 درصدى قيمت يك واحد  ــكن براى متقاضى فردى و 14 ت مس

مسكونى 50 مترى براى يك زوج متقاضى را به دنبال خواهد داشت.
ــاس دريافتى يك  ــط درآمد هر خانوار براس اما در صورتى كه متوس
كارگر قرارداد مستقيم را رقمى حدود 3 ميليون تومان در هر ماه فرض 
كنيم و از آنجايى كه مركز آمار، سبد هزينه اى خانوار از بخش مسكن 
را يك سوم درآمدهاى آنها مى داند، درنتيجه يك خانوار تا 11 ميليون 

تومان از درآمد ساالنه خود را به بخش مسكن اختصاص مى دهد.
با توجه به اينكه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكونى در تهران 
ــت؛ قيمت يك واحد مسكونى 50 مترى به  تا 24,2 ميليون تومان اس
ــد ساالنه  ــت، در صورتى كه رش يك ميليارد و 200 ميليون تومان اس
ــاالنه حقوق كارگر برابر و يكسان در نظر  ــكن را با رشد س قيمت مس
بگيريم، بيش از 100 سال طول مى كشد تا اين خانوار بتواند از طريق 
سيستم پس انداز، مسكن موردنياز خود را خريدارى كند. اگر اين فرد 
بخواهد بخشى از زمان موردنظر را با تسهيالت مسكن جبران كند، اين 
شاخص براى متقاضى فردى دريافت تسهيالت (100ميليون تومانى) 
ــهيالت 200 ميليون تومانى) به 80  ــال و براى زوجين (تس به 90 س

سال كاهش مى يابد.
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ــر گذاشت و در  ــت س ــنبه پش مجلس يازدهم، روز پركارى را روز سه ش
ــن روز باالخره وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پنج ماه بالتكليفى  اي
سكاندار خود را شناخت. عليرضا رزم حسينى درحالى با 175 رأى موافق و 
80 رأى مخالف، وزير صنعت، معدن و تجارت شد كه اين وزارتخانه در چند 
ــته بدون وزير مانده بود و حسين مدرس خيابانى، گزينه پيشين  ماه گذش
دولت براى اين وزارتخانه نتوانسته بود رأى اعتماد مجلس را به دست آورد. 
ــه رأى اعتماد مدرس خيابانى، اين بار نيز رئيس جمهور در  همچون جلس
ــن روحانى به جاى خود،  ــه رأى اعتماد وزير صمت غايب بود و حس جلس
ــاون اول و معاون پارلمانى اش را  ــر اطالعات، وزير آموزش وپرورش، مع وزي
ــينى روانه بهارستان كرده بود. اين جلسه خالى از تشنج  به همراه رزم حس
هم نبود و هنگامى كه در جريان بررسى صالحيت وزير پيشنهادى صمت، 
ــبزوار به عنوان موافق رزم حسينى  ــتانى، نماينده مردم س على اصغر عنابس
ــينى در جلسه اى به  صحبت مى كرد، فيلمى پخش كرد كه در آن رزم حس
ــردار قاسم سليمانى نشسته بود. با اينكه اين فيلم، مشكل صوتى  همراه س
ــيد، اما پخش اين فيلم از  ــت و صداى واضحى از آن به گوش نمى رس داش
ــت و درحالى كه  مانيتورهاى مجلس، اعتراض نمايندگان را به دنبال داش
ــكل صدا بود، با اعتراض نمايندگان از ادامه  ــتانى به دنبال رفع مش عنابس

پخش فيلم منصرف شد.
صحبت هاى موافقان و مخالفان در صحن مجلس

ــته بود كه رئيس جمهور، عليرضا رزم حسينى را  سه شنبه هفته گذش
به  عنوان وزير پيشنهادى صنعت، معدن و تجارت براى اخذ رأى اعتماد 
ــينى،  ــه مجلس يازدهم معرفى كرد. يك هفته پس از معرفى رزم حس ب
ــد و در پايان،  ــاد او در صحن علنى مجلس برگزار ش ــه رأى اعتم جلس
ــف و 9 رأى ممتنع از  ــق، 80 رأى مخال ــا 175 رأى مواف ــدگان ب نماين
ــينى در ساختمان خيابان  مجموع 264 نماينده حاضر با وزارت رزم حس

سميه موافقت كردند.
ــه هاى رأى اعتماد، نمايندگان  ــه نيز همچون همه جلس در اين جلس
ــير  ــاى خود را مطرح كردند؛ ازجمله اردش ــق و مخالف، صحبت ه مواف
ــا وزير  ــس در مخالفت ب ــى مجل ــيون اجتماع ــو كميس ــرى، عض مطه
پيشنهادى صمت گفت: «ايشان دو دهه خارج از كشور و در كشور كانادا 
زندگى مى كردند. كسانى پشت پرده انتصاب رزم حسينى هستند كه اگر 
ــينى چگونه مى خواهد مسئوليت به  فاش كنم تعجب مى كنيد. رزم حس
عهده بگيرد، درحالى كه خانواده او در كانادا زندگى مى كنند. دو تابعيتى 
ــئله اى منحرف كننده است كه فساد ايشان ديده  بودن رزم حسينى مس
نشود. رزم حسينى بايد ارتباطاتش را شفاف كند. او به  اتفاق خانواده اش 

بايد درخصوص ثروت، داشته هايش و ارتباطاتش صحبت كند.»
ــركت  ــينى بايد در مورد فروش يك ش ــرى ادامه داد: «رزم حس مطه
ــته به شركت ملى مس صحبت كند. آن شركت صورى  صورى ورشكس
ــه نمايندگان گفته  ــينى ب ــت؟ برخالف دروغى كه رزم حس چه بوده اس
است ايشان با پوريانى، مافياى معدن كرمان شراكت داشته است. اسناد 
ــينى، جواد رزم حسينى  ــراكت موجود است. برادر آقاى رزم حس اين ش
ــينى با تشكيل  به همراه محمدعلى، محمدرضا و محمدمهدى رزم حس
ــى و  ــوالدى براى فرار از نهاد بازرس ــوى معدنى و ف ــركت هاى تودرت ش
امنيتى، معامالت سنگينى با معادن فوالد انجام مى دهند. فروش شركت 

صورى ورشكسته به شركت مس سرچشمه و صندوق بازنشستگى مس 
بايد مشخص شود.»

همچنين محمدحسين فرهنگى، عضو هيأت رئيسه مجلس در جريان 
ــى صالحيت رزم حسينى به  عنوان مخالف او صحبت كرد و گفت:  بررس
ــدند و چرا مدت طوالنى در كشورهاى  ــور خارج ش ــان از كش «چرا ايش
ــاه گرفتند، حضور يافته  ــت ها و فراريان در آنجا پن مختلفى كه تروريس
ــاند.  ــان، هپكو را به آن وضع كش ــد؟ كارهاى ايش ــام دادن و واردات انج
ــراف در مهارت هاى ادارى دارد؟ مهارت هاى  رزم حسينى چه ميزان اش
ايشان مربوط به مديران ميانى است. ايشان در سطح استاندار و مديركل 
ــتراتژيك  ــنى براى ذخاير اس ــت، اما مثال راهكار روش موفق بوده و هس
ندارد، درحالى كه ما مسائلى در ارتباط با حوزه صنعت، معدن و تجارت 
ــان اتفاقى براى اين حوزه نخواهد افتاد. كاالى  ــئوليت ايش داريم. با مس

اساسى توزيع نمى شود و ذخاير استراتژيك فراهم نخواهد شد.»
ــل فعاليت  ــينى در مدتى كه در داخ ــى، «رزم حس ــه فرهنگ به گفت
ــكوك زيادى دارد كه بايد توضيح دهد.  ــته، كارهاى مش اقتصادى داش
ــت. در حوزه هاى  ــركت صورى، وام هايى گرفته اس ــان براى يك ش ايش

اقتصادى هم كارهاى مفيد مثبتى نشده است.»
ــتانى، عضو كميسيون اجتماعى  ــوى مقابل نيز على اصغر عنابس در س
ــينى دفاع كرد و گفت:  ــه نمايندگانى بود كه از رزم حس ــس ازجمل مجل
ــتند. هيچ كدام از  ــان فضاى مجازى هس «بعضى ها تحت تأثير زردنويس
ــور ساكن نيستند. بنده به  ــينى در خارج از كش اعضاى خانواده رزم حس
 عنوان نماينده به خاطر اين نوع صحبت ها و توهين ها از مردم عذرخواهى 
ــناخت موانع توليد  ــينى، ش مى كنم. يكى از ويژگى هاى اصلى رزم حس
ــود واحدهاى بزرگ  ــا در حوزه هاى انتخابيه خ ــت. همه م و تجارت اس
اقتصادى داريم كه به مسئوليت اجتماعى خودشان عمل نمى كنند. اين 

واحدها نسبت به ايجاد اشتغال در منطقه بى تفاوت هستند.»
رزم حسينى چطور راهى ساختمان سميه شد؟

ــال شروع  ــت ماه امس همه چيز از بركنارى رضا رحمانى در ارديبهش
ــريعتمدارى در دولت دوم روحانى، رضا  شد. پس از استعفاى محمد ش
ــيه هاى  رحمانى تصدى اين وزارتخانه بزرگ را به عهده گرفت، اما حاش
ــت به  افزايش قيمت خودرو و همينطور عدم احياى وزارت بازرگانى دس
دست هم داد تا رحمانى در ارديبهشت ماه با حكم رئيس جمهور بركنار 
ــود. البته به نظر مى رسد آشفتگى بازار خودرو و عدم تشكيل وزارت  ش
ــوده، چراكه رئيس جمهور  ــا دليل بركنارى وزير صمت نب بازرگانى تنه
ــت اين  ــس از بركنارى رحمانى در نامه اى از مدرس خيابانى، سرپرس پ
ــت تا نسبت به مديريت بازار و تأمين كاالهاى اساسى،  وزارتخانه خواس
ساماندهى قيمت خودرو، رفع موانع توليد و تعميق ساخت داخل، كمك 
ــب و كار اقدام كند. به  ــعه صادرات غيرنفتى و بهبود فضاى كس به توس
عبارت ديگر، احتماال روحانى از عملكرد وزارت صمت در زمينه مديريت 
ــدرس خيابانى  ــته و از م ــد داخلى و صادرات رضايت نداش ــازار، تولي ب
خواسته تا كارهاى نكرده و راه هاى نرفته رحمانى را انجام و دنبال كند.

ــى از وزارت  ــن دليل بركنارى رحمان ــى البته مهم تري ــران سياس ناظ
ــت وجو مى كنند. در  ــكيل وزارت بازرگانى جس ــدم تش ــت را در ع صم
ــا محمود واعظى رئيس دفتر  ــرم بركنارى رحمانى و مجادله او ب گرماگ
ــماره به  ــين صمت در نامه اى بدون تاريخ و ش رئيس جمهور، وزير پيش
ــى وى را تهديد  ــت محمود واعظ ــور گفت كه 17 ارديبهش رئيس جمه
ــكيل وزارت بازرگانى در  ــاوردن طرح تش ــه در صورت رأى ني ــرده ك ك

ــته بود تا با البى گرى  ــد و در نتيجه از او خواس مجلس بركنار خواهد ش
با نمايندگان آذرى زبان مجلس، آنها را قانع كند كه به طرح مورد نظر 
ــت اين  دولت براى احياى وزارت بازرگانى رأى مثبت دهند، اما با شكس
طرح در مجلس دهم، واعظى در تماسى از رحمانى خواست تا از سمت 

خود استعفا دهد.
ــين مدرس خيابانى ابتدا  ــر حال، پس از بركنارى رحمانى، حس در ه
ــت وزارتخانه صمت انتخاب شد و در نهايت به عنوان  به عنوان سرپرس
گزينه پيشنهادى دولت به مجلس معرفى شد، اما نتوانست رأى اعتماد 
ــرقينى چند هفته اى به  ــب كند و به جاى او، جعفر س نمايندگان را كس
ــيد. حاال با رأى اعتماد مجلس، سكان  ــتى وزارتخانه صمت رس سرپرس
ــتراتژيك در يك سال باقى مانده از عمر دولت  هدايت اين وزارتخانه اس
ــد تا او سه گانه صنعت، معدن و  ــينى سپرده ش تدبير و اميد به رزم حس

تجارت كشور را از شرايط سخت تحريم و كرونا عبور دهد.
مطالبات بخش خصوصى از وزير تازه صمت چيست؟

ــه عنوان آخرين وزير  ــينى در حالى با رأى مجلس يازدهم ب رزم حس
ــد كه كمتر از يك سال به پايان  ــناخته ش صمت در دولت دوازدهم ش
ــه همين مدت زمان  ــت. البت ــن روحانى باقى مانده اس عمر دولت حس
ــر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ــتگاه بزرگ و پرحجمى نظي براى دس
ــيارى در  ــت و كارهاى بر زمين مانده بس به هيچ وجه زمان اندكى نيس
ــينى به سر منزل  ــت رزم حس ــال باقى مانده مى تواند به دس اين يك س

مقصود برسد.
ــنبه 5 مهرماه)  ــد صمت همچنين ابتداى همين هفته (ش وزير جدي
ــاالن اقتصادى، نقطه  ــى رفت و در جمع فع ــه پارلمان بخش خصوص ب
ــت اتاق بازرگانى ايران، از  ــد. او با حضور در نشس نظرات آنان را جويا ش
ــنيد و همچنين  ــته هاى بخش خصوصى را ش نزديك مطالبات و خواس
برنامه هايش براى اداره وزارتخانه صمت را تشريح كرد. او در اين نشست 
خطاب به بخش خصوصى، خود را از جنس آنان دانست و گفت كه «به 
دنبال مديريت بازار است و نه مداخله در آن.» رزم حسينى، مشاركت با 
بخش خصوصى، مديريت بازار، كوچك سازى دولت و لزوم تعامل وزارت 
صمت با ساير نهادها و وزارتخانه ها را از برنامه هاى مهم خود اعالم كرد 
ــرايط اقتصادى كشور را به واسطه تحريم ها و شيوع كرونا، سخت و  و ش

دشوار دانست.
ــت  ــافعى، رئيس اتاق بازرگانى ايران نيز در اين نشس ــين ش غالمحس
ــينى در سال هاى قبلى  ــنهادى صمت گفت: «رزم حس درباره وزير پيش
مديريت خود در بخش هاى مختلف كشور نشان داده كه توانايى فعاليت 
ــى را دارد و ازاين رو  ــى و بخش خصوص ــا نهادهاى حاكميت ــان ب هم زم
ــن وزارتخانه هاى  ــا رأى اعتماد مجلس يكى از مهم تري ــم كه ب اميدواري
ــت اقدامات مثبتى را در  ــور بتواند در ماه هاى پايانى دول اقتصادى كش

اين زمينه اجرايى كند.»
ــعود خوانسارى، رئيس اتاق بازرگانى تهران هم در اين نشست به  مس
چالش هاى بخش خصوصى اشاره كرد و گفت: «وزارت صنعت در طول 
ــته وزير نداشته و اين در حالى است كه در شرايط تحريم  پنج ماه گذش
قرار گرفتن يك وزير قدرتمند در اين سمت مى تواند براى اقتصاد ايران 
ــد. امروز بخش خصوصى در كنار تحريم ها با  ــته باش اهميت زيادى داش
محدوديت هايى در حوزه هاى داخلى مواجه است كه يكى از اصلى ترين 
ــمار  ــت هاى منطقى به ش ــت و سياس داليل آنها، نبود تصميمات درس

مى رود.»

باالخره پس از 5 ماه بالتكليفى عليرضا رزم حسينى وزير صنعت، معدن و تجارت شد

آخرين وزير صمت دولت دوازدهم
يادداشت

انتظار بخش خصوصى از وزير صمت

ــالمى به وزير پيشنهادى صنعت،  ــته مجلس شوراى اس روز گذش
ــدن و تجارت، رأى اعتماد داد و اين وزارتخانه پس از نزديك به  مع
پنج ماه بالتكليفى و حضور با سرپرست، حاال به دست وزير سپرده 
ــت دوازدهم باقى نمانده  ــود. هرچند زمان زيادى از عمر دول مى ش
است، اما وزير تازه صنعت، معدن و تجارت هنوز اين فرصت را دارد 
ــهيل فضاى كسب  تا با تصميم گيرى درباره بعضى موضوعات به تس

وكار در كشور و بهبود وضعيت صنايع كمك كند.
ــى، يكى  ــكل هاى بخش خصوص ــه تش ــتر كارها ب ــپردن بيش س
ــت، معدن و تجارت  ــت كه وزير صنع ــن اولويت هايى اس از مهم تري
ــب وكار كمك  ــهيل فضاى كس مى تواند با در نظر گرفتن آن به تس
ــيارى  ــت دولت در قيمت گذارى باعث گرفتارى هاى بس كند. دخال
ــت، معدن و تجارت  ــت كه وزير جديد صنع ــده اس براى صنايع ش
ــد. تخصيص ارز موردنياز  ــد در رفع آن نقش موثرى ايفا كن مى توان
ــت قدرت چانه زنى وزارت صنعت، معدن و تجارت به  صنايع و تقوي
ــت.  ــور با بانك مركزى، اولويتى ديگر اس ــوان متولى صنايع كش عن
بسيارى از مواد اوليه موردنياز صنايع وارد شده است، اما در گمرك 
ــه هميارى و  ــت و در اينجا ب ــص ارز و ترخيص اس ــر تخصي منتظ

همكارى بيشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت نياز داريم.
ــارف ارزى  ــتن از مص ــى براى كاس ــطح توليد داخل ــش س افزاي
ــرفت صنايع  ــرآورده كردن تقاضاى داخل و پيش ــت با هدف ب صنع
ــت. همچنين  ــر اولويت هاى موردنظر در بخش خصوصى اس از ديگ
ــارت بايد براى به گردش درآمدن چرخ  وزارت صنعت، معدن و تج
ــتى داخلى را براى صنايع  صنايع، تامين مواد اوليه از صنايع باالدس
پايين دستى كشور تسهيل كند. ايران از توليدكنندگان مس، فوالد 
و آلومينيوم در جهان است و تسهيل دسترسى صنايع پايين دستى 
ــود عملكرد صنعت و ارزش  ــتى به بهب به محصوالت صنايع باالدس

افزوده در صادرات كشور منجر مى شود.
شايد اينطور به نظر برسد كه دولت و به ويژه وزير صنعت، معدن 
و تجارت وقت كمى براى انجام همه اين اولويت ها و كارها دارد، اما 
ــد، تنگناى زمان اهميتى ندارد.  ــته باش اگر اراده اين كار وجود داش
ــارت در مورد فعاليت  ــت وزير جديد صنعت، معدن و تج كافى اس
بيشتر تشكل ها يا عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و قيمتگذارى 
ــفانه پيشتر چنين اراده اى وجود نداشته است،  تصميم بگيرد. متاس
ــه زيادى از دولت صرف  ــى كه انجام اين كارها زمان و هزين درحال
ــتر از 40 درصد از  نمى كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به بيش
فعاليت هاى اقتصادى در كشور مربوط است. اميدواريم حضور وزير 
ــت، معدن و تجارت پس از حدود پنج ماه در اين وزارتخانه به  صنع

توسعه هرچه بيشتر فعاليت هاى صنعتى كشور كمك كند.

با 113 رأى موافق نمايندگان صورت گرفت
موافقت مجلس

با كليات طرح تامين كاالهاى اساسى
ــته (سه شنبه) با كليات طرح تأمين  نمايندگان مجلس روز گذش

كاالهاى اساسى موافقت كردند.
ــك فوريتى تأمين  ــات طرح ي ــت امروز»، كلي ــه گزارش «فرص ب
ــه علنى مجلس قرار  ــتور كار جلس ــى ديروز در دس كاالهاى اساس
ــا 213 رأى موافق، 5 رأى  ــات اين طرح ب ــت و درنهايت، كلي گرف
ــوع 242 نماينده حاضر در صحن  ــف و 6 رأى ممتنع از مجم مخال

علنى مجلس به تصويب رسيد.
ــخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس  محمدمهدى مفتح، س
در مورد اين طرح گفت: «در شرايط كنونى وضعيت اقتصادى كشور 
ــب بوده و  ــه آمريكا عليه ملت ايران، نامناس ــه دليل جنگ ظالمان ب
ــام آور قيمت ها و تامين  ــكالتى از جمله افزايش سرس ــردم با مش م
سخت كاالهاى اساسى مواجهند. حال در طرح ارائه شده قرار است 
ــار  ــب در اختيار اقش ــى با قيمت معقول و مناس كه كاالهاى اساس

موردنظر قرار گيرد.»
ــات  ــاز به كار مجلس يازدهم جلس ــه وى، «از ابتداى آغ ــه گفت ب
ــان مختلف براى بررسى و تدوين طرح  متعددى با حضور كارشناس
ــن رو اقدامات الزم براى  ــد، از اي ــى برگزار ش تامين كاالهاى اساس
تدوين طرح صورت گرفت. حال خوشبختانه طرح ارائه شده از نظر 
منبع تامين اعتبار مشكلى ندارد و اعضاى كميسيون به اين مسئله 
توجه داشتند كه منابعى را در نظر نگيرند كه تورم زا باشد. همچنين 

منابعى انتخاب شده كه در دسترس و قابل حصول باشند.»
ــى  ــمول طرح تامين كاالهاى اساس ــح ادامه داد: «افراد مش مفت
ــايى شده و بعد  ــتند كه اين افراد شناس حدود 60 ميليون نفر هس
ــى و شناسايى مجدد نيست.  از تصويب و اجراى قانون نياز به بررس
ــى از اعتبارات  ــرح مذكور، تامين بخش ــى ديگر از محورهاى ط يك
ــت تا آن قانون نيز به طور  ــتگان اس ــازى حقوق بازنشس همسان س
ــود، بنابراين در كل حدود 50 هزار ميليارد تومان  كامل اجرايى ش
ــده كه 30 هزار ميليارد  ــراى اجراى طرح مذكور در نظر گرفته ش ب
ــزار ميليارد تومان  ــى، 10 ه ــان آن براى تامين كاالهاى اساس توم
ــازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى، لشگرى و  براى همسان س
ــورى و 10 هزار ميليارد تومان براى كمك به اجراى طرح هاى  كش

عمرانى در گوشه و كنار كشور در نظر گرفته شده است.»
ــرح گفت:   ــات اين ط ــت با كلي ــز در موافق ــواه ني ــد آزاديخ اح
ــه خوبى مديريت كرده  ــيون برنامه و بودجه اين طرح را ب «كميس
ــف و ميل بيت المال مبارزه  ــت. اين طرح مى تواند با رانت و حي اس
ــفره محرومين و نيازمندان را ترميم كند. اينجاست كه ما  كند و س

اثبات مى كنيم مجلس انقالبى است.»
پورمحمدى نماينده دولت نيز در اظهاراتى درباره اين طرح گفت:  
ــيون برگردد تا منجر به  ــا مى خواهيم اين طرح مجددا به كميس «م
ــود. بخش كاالهاى اساسى در اين طرح نيازمند پختگى  زحمت نش

بيشترى است.»
در پايان، كليات طرح يك فوريتى تأمين كاالهاى اساسى با 213 
رأى موافق، 5 رأى مخالف و 6 رأى ممتنع از مجموع 242 نماينده 

حاضر به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقيم: 86073290

محمدرضا نجفى منش
فعال اقتصادى

مجلس يازدهم روز گذشته درحالى به وزارت عليرضا رزم حسينى رأى 
ــنهادى دولت مخالف بودند و  ــاد داد كه 80 نماينده با گزينه پيش اعتم
175 نماينده موافق. رزم حسينى در ابتداى سخنان خود در صحن علنى 
ــتم كه  ــاكر هس مجلس، با تبريك هفته دفاع مقدس گفت: «خدا را ش
ــربازى  تقدير چنين كرد تا در هفته دفاع مقدس براى خادمى ملت و س
ــرايط كشور اشاره  ــنهادى صمت سپس به ش ــدم.» وزير پيش معرفى ش
ــرايط كشور با تحريم و كرونا بسيار سخت است، اما به  كرد و افزود: «ش
لطف و اميد خدا و به يارى امام هشتم اميدوارم مفتخر به خادمى مردم 
ــت: «دو برنامه تقديم حضور  ــوم.» او درخصوص برنامه هايش نيز گف ش
ــد كه يكى از آنها بر اركان برنامه ششم و اسناد باالدستى  نمايندگان ش
ــند راهبردى و وزارت صنعت تدوين شده است. اولويت اول تامين  و س
ــى و سفره مردم است، امروز سفره مردم خالى و خالى تر  كاالهاى اساس
شده، آن هم مردمى كه پاى نظام جمهورى اسالمى ايران ايستاده اند.»
ــه داد: «يكى ديگر از  ــود ادام ــريح برنامه هاى خ ــينى در تش رزم حس
ــاف و بازاريان  ــكل ها و اصن ــاى ما تنظيم بازار با همكارى تش اولويت ه
ــا كرده اند. همچنين  ــات زيادى را به م ــت كه در زمان جنگ خدم اس
ــانى كه باعث  ــطه ها و كس ــت هاى تنظيم بازار، حذف واس اصالح سياس
ــتور كار است. بايد از هرگونه  ــوند در دس افزايش بى رويه قيمت ها مى ش

ــود. در حوزه صنعت، ما  التهاب در قيمت ها و دامن زدن به آن پرهيز ش
ظرفيت هاى خالى زيادى داريم. االن واحدهايى هستند كه با 30 درصد 
ــايى كرده و ظرفيت  ظرفيت فعاليت مى كنند، بايد اين واحدها را شناس
آنها را ارتقا دهيم. در خراسان مشاوره صنعت را راه اندازى كرديم كه آن 
ــم. همچنين مواد اوليه واحدهاى  ــت نيز دنبال مى كني را در وزارت صم
ــدگان مجلس نيز از اين  ــترين نماين ــوند كه بيش صنعتى بايد تامين ش

موضوع گاليه داشتند.»
ــاى خود در بخش فوالد و خودرو نيز  ــاره به برنامه ه وزير صمت با اش
گفت: «كامل كردن زنجيره توليد، تامين اوليه سنگ آهن و استخراج در 
ــت. درخصوص خودرو هم مردم گرفتار شده اند.  عمق از برنامه هاى ماس
ــم. رقابت پذيرى  ــن موضوع انحصار داري ــت كه ما بر اي واقعيت اين اس
ــت. عدم ساخت برخى از قطعات  وجود ندارد و هزينه هاى توليد باال اس
در داخل و واردات آن موجب بخشى از اين گرانى ها شده است كه براى 

اين مورد نيز طرحى داريم.»
ــور  ــافات معدنى ما در كل كش ــادن نيز افزود: «اكتش ــورد مع او در م
ــورت بگيرد. يكى از  ــت و بايد در اين مورد غربالگرى ص ــد اس 10 درص
ــتان هاى اميدبخش است. فعال  ــافات در اس برنامه هاى ما تكميل اكتش
كردن معادن رها شده و حبس شده كه به نوعى موجب مجوزفروشى و 

رانت خوارى است در دستور كار قرار مى گيرد. در مورد تامين مواد اوليه 
ــرقى دنبال مى كنيم. حذف  ــتان آذربايجان ش پودر آلومينيوم را در اس
ــت  ــتور كار اس ــاى طوالنى مجوز و تهاتر كاال را نيز كه در دس فرآينده
ــور جلوگيرى  ــال مى كنيم. بايد از واردات كاالهاى غيرضرور به كش دنب
ــود. توجه به افزايش صادرات به همسايگان و اقتصاد مرزى بايد فعال  ش
شود كه مى تواند بسيارى از مشكالت ما را برطرف كند. هم اكنون استان 
ــان صادرات 2 ميليارد دالرى به همسايگان دارد كه مى توانيم در  خراس

استان هاى ديگر نيز پياده كنيم.»
وى با بيان اينكه بايد سياست ها و خط مش ها را اجرا كنيم، ادامه داد: 
ــى. از  ــت نه يك بنگاه سياس «وزارت صنعت وزارتخانه اى تخصصى اس
همين رو اجازه سياست هاى باندبازى را نمى دهيم. تمركز ما بر مديريت 
ــد انحصار را در همه  ــه مديريت جناحى و باندبازى. باي ــت ن جهادى اس
ــه هاى  ــكنيم. يكى از ريش ــا اعم از صادرات، واردات و توليد بش زمينه ه
ــارزه با آن بايد  ــت كه براى مب ــاد همين امضاهاى طاليى اس اصلى فس
آبروى خود را بگذاريم. از هم اكنون تخريب ها شروع شده است در حالى 
ــاد  ــه دارد و براى مبارزه با رانت خوارى و فس ــاد هزين ــه مبارزه با فس ك
نيازمند حمايت نمايندگان هستيم. ما مديريت اتوبوسى نداريم و بايد از 

مديران پاك دست استفاده كنيم.»

وزير صمت در جلسه رأى اعتماد مجلس چه گفت؟

از مديريت جهادى تا مديريت جناحى

ايمان ولى پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ايميل

چهار شنبه
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اعمال افزایش سرمایه 3۰ درصدی ناشی از 
درآمد تسعیر ارز سال ۱397 بانک پاسارگاد

بان��ک پاس��ارگاد در اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: »به اط��الع کلیه 
س��هامداران گرامی می رساند؛ با عنایت به ثبت افزایش سرمایه ۳0 
درصدی )سهام جایزه( ناش��ی از درآمد تسعیر ارز سال ۱۳۹7 این 
بانک در اداره ثبت شرکت ها و سپرده شدن سهام جدید نزد شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه، تعداد س��هام 
مذکور )برای آن دس��ته از سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹.۴.۳۱ س��هامدار بوده اند(، در تاریخ 

۱۳۹۹.۶.2۹ به تعداد دارایی قبلی ایشان اضافه گردیده است.«
بنابر اعالم بانک پاس��ارگاد، همچنین براس��اس ضوابط س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، س��هامداران گرامی پ��س از تکمیل ثبت نام 
در س��امانه س��جام و احراز هوی��ت حضوری در دفاتر پیش��خوان و 
https://ddn.csdiran. کارگزاران منتخب، با مراجعه به تارنمای

com می توانند گواهینامه های خود را دریافت نمایند.

کانون صرافان اعالم کرد
صرافی ها بدون درج قیمت معامله نکنند

براس��اس اطالعیه کانون صرافان، هرگون��ه معامله ارز بدون درج 
قیمت در اپلیکیش��ن این کانون ممنوع شده که در پی آن صرافان 

باید از معامله بدون درج قیمت خودداری کنند.
در این بخش��نامه آمده اس��ت: پیرو بخشنامه س��وم مهرماه بانک 
مرکزی مبنی بر برخورد با ش��رکت های صرافی متخلف درخصوص 
درج قیمت ه��ای غیرمتع��ارف در تابل��و، به اط��الع تمامی صرافان 
می رس��اند ضروری اس��ت صرافان اقدام به درج قیمت قابل معامله 
اسعار خود در اپلیکیشن کانون کرده و از انجام هرگونه معامله بدون 
درج قیمت خودداری کنند. بدیهی است مالک دفاع کانون صرافان 
در مراجع قضائی، مالیاتی و نظارتی، آرش��یو قیمت های درج ش��ده 

در سامانه مذکور است.
همچنین پیش��نهاد می شود به جهت جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و رفاه حال مش��تریان، تمامی صرافان از سیس��تم نوبت دهی 
اپلیکیش��ن به��ره ب��رده و از تجمع و تش��کیل ص��ف در صرافی ها 

جلوگیری کنند.
پیش از این، بانک مرکزی در بخش��نامه ای برای مدیریت بازار ارز 
به شرکت های صرافی اعالم کرده بود: خرید و فروش ارز )اسکناس 
و حوال��ه( صرفاً در چارچوب مقررات اعالمی این بانک مجاز اس��ت 
و هرگون��ه اعالم قیمت های نامتعارف و خارج از رویه ابالغی، ایجاد 
جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محس��وب می ش��ود. 
همچنی��ن این بانک ضمن برخورد انتظامی با ش��رکت های صرافی 
متخل��ف، مدیران و مس��ئوالن این دس��ته از صرافی ه��ا را به اتهام 

»اخاللگر اقتصادی« به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می کند.  

افزایش تقاضا برای خرید سکه
سکه رکورد زد

افزایش ش��دید تقاضا برای س��که تم��ام به��ار آزادی، آن را در بازار 
بی قیمت کرد. از میانه روز سه ش��نبه، بس��یاری از صرافان با اس��تناد 
به اینکه قیمت ها در حال افزایش اس��ت دس��ت از فروش سکه و طال 
کشیدند که این اقدام البته با رشد عجیب و غریب قیمت در بازار همراه 
بود. بر این اس��اس، قیمت س��که تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۸00 
هزار تومان و قیمت س��که طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۳00 هزار تومان 
اعالم ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی نیز 7 میلیون و ۵00 هزار 
تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۵00 هزار تومان و سکه گرمی2 
میلی��ون و ۳00 هزار تومان قیمت خورد. قیمت طالی ۱۸عیار نیز در 
هر گرم هم یک میلیون و 2۹۴ هزار تومان، قیمت طالی 2۴عیار در هر 
گ��رم یک میلیون و 72۳ هزار تومان و هر مثقال طال ۵میلیون و ۶0۵ 
هزار تومان ارزش گذاری شد.  صرافان می گویند بسیاری از کسانی که 
سرمایه های خرد در دست دارند با هدف تبدیل سرمایه های شان نسبت 
به خرید طال و سکه اقدام می کنند و همین امر سبب شده است تقاضا 

برای قطعات کوچک سکه نیز به شدت افزایش یابد.
به موازات افزایش قیمت سکه اما قیمت دالر در روز سه شنبه کاهش 
یاف��ت. بازار ارز در این روز س��رانجام بعد از روزها، ش��اهد روند نزولی 
قیمت ه��ا ب��ود و بهای دالر و ی��ورو در بازار غیررس��می و صرافی های 
بانکی حدود ۴00 تا ۵00 تومان کاهش یافت. تحوالت هش��تمین روز 
مهرماه نشان  داد نزدیک شدن قیمت دالر به کانال ۳0 هزار  تومانی با 
عدم اس��تقبال خریداران این ارز مواجه شده و این بازار که طی دو روز 
یکشنبه و دوشنبه میل پرشتاب افزایشی خود را از دست داده بود، روز 
سه ش��نبه پس از گذشت ساعاتی شاهد کاهش یک باره قیمت ارزهای 
عمده بود. صرافی های بانکی در ابتدای روز با فروش دالر در قیمت 2۸ 
هزار و ۹۵0 تومان کار خود را آغاز کرد که ۵0 تومان گران تر از قیمت 
روز دوش��نبه بود، اما در عصر سه ش��نبه قیمت دالر در این صرافی ها 
با کاهش ۴۵0 تومانی مواجه ش��د و به به��ای 2۸ هزار و ۵00 تومان 
به فروش رس��ید. قیم��ت خرید دالر در این صرافی ه��ا نیز 2۸ هزار و 
۴00 تومان اعالم ش��د. این ارقام ۴00 تومان کمتر از نرخ روز دوشنبه 
صرافی های بانکی است. همچنین تابلوی صرافی های بانکی برای خرید 
و فروش یورو نیز نسبت به روز قبل شاهد کاهش 2۵0 تومانی  قیمت 
بود. در این صرافی ها هر یورو به بهای ۳۳ هزار و 2۵0 تومان خریداری 
و با قیمت ۳۳ هزار و ۳۵0 تومان به فروش رس��ید. این در حالی است 
که در ابتدای روز قیمت فروش یورو در این صرافی ها ۳۳ هزار و 7۵0 
تومان ثبت ش��ده بود. مشاهدات از بازار غیررسمی ارز نیز نشان دهنده 
روند کاهش��ی مش��ابه صرافی های مجاز در این بخش از بازار ارز است. 
معامالت این بازار در روز دوشنبه در حالی پایان یافته بود که دالر در 
ادامه مس��یر افزایش قیمت خود در محدوده قیم��ت 2۹ هزار و ۵00 
تومان معامله  شد، اما روز سه شنبه بازار غیررسمی ارز پس از حدود یک 
س��اعت از گذشت زمان به یک باره با کاهش قیمت و رسیدن به سطح 

2۹ هزار تومان مواجه شد. 
در سامانه سنا نیز در روز دوشنبه هفتم مهرماه، یورو به مبلغ میانگین 
۳0 هزار و ۵۳۴ تومان خریداری شد و برای فروش این ارز قیمتی ثبت 
نشد. حواله دالر نیز با میانگین قیمت 2۸ هزار و ۵۸۳ تومان به فروش 
رس��ید. در س��امانه نیما نیز طی روز معامالتی دوشنبه هر حواله یورو 
با میانگین قیمت 27 هزار و ۶۹۳ تومان ثبت ش��د. حواله دالر نیز به 

میانگین قیمت 2۳ هزار و ۱۴۳ تومان به فروش رفت.

بانکنامه

فرصت امروز: س��قف وام قرض الحس��نه بانک ها طی بخش��نامه ای از 
س��وی بانک مرکزی از 20 میلیون تومان به ۳0 میلیون تومان افزایش 
یافت. کمیس��یون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در 
هفدهمین جلس��ه خود مقرر کرد که سقف وام قرض الحسنه بانک های 
قرض الحس��نه از 200 میلیون ریال ب��ه ۳00 میلیون ریال افزایش یابد. 
دس��تور افزایش سقف وام قرض الحسنه مطابق با »دستورالعمل اجرایی 
تأس��یس و فعالیت بانک های قرض الحس��نه و نظارت بر آن« در اختیار 
بان��ک مرکزی ق��رار دارد تا با توجه به تورم نس��بت ب��ه آن اقدام کند. 
این تصمیم طی بخش��نامه ای از س��وی بانک مرک��زی به مدیران عامل 
بانک های قرض الحس��نه رس��الت و مهر ایران ابالغ شده است. پیش از 
این در س��ال ۱۳۹7 بانک مرکزی سقف وام های قرض الحسنه را تا 20 

میلیون تومان افزایش داده بود.
بانک مرکزی همچنین در ابالغیه ای دیگر و در راس��تای شفاف سازی 
تراکنش های بانکی و کاهش ریس��ک پولش��ویی، س��قف تراکنش های 
غیرحضوری افراد زیر ۱۸ س��ال را روزانه ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد. 
براساس دس��تورالعمل بانک مرکزی، س��قف تراکنش های غیرحضوری 
افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵0 میلیون تومان 

است.
اخی��را تعدادی از بانک ها اقدام به محدود کردن س��قف تراکنش های 
غیرحضوری برای مش��تریان زیر ۱۸ سال کرده اند و پیگیری ها از بانک 
مرکزی حاکی از این اس��ت که این اقدام در راس��تای دستورالعمل این 

بانک انجام ش��ده اس��ت. ازجمل��ه بانک ملی ایران روز گذش��ته تعیین 
سقف تراکنش های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال را روزانه ۱۵ میلیون 
توم��ان و ماهانه ۵0 میلیون تومان تعیین نمود. این اقدام که از س��وی 
برخی بانک های دیگر نیز اعمال ش��ده، پیرو دس��تورالعمل شفاف سازی 
تراکنش های بانکی اش��خاص صورت پذیرفته اس��ت که در اواخر سال 

گذشته بانک مرکزی به شبکه بانکی و موسسات مالی ابالغ کرد.
در اس��فندماه س��ال ۱۳۹۸ ب��ود ک��ه بان��ک مرکزی دس��تورالعمل 
شفاف س��ازی تراکنش های بانکی اشخاص را ابالغ کرد و به موجب ماده 
۹ این دستورالعمل بانک ها و موسسات اعتباری موظف به محدودکردن 
سقف تراکنش های غیرحضوری اشخاص زیر ۱۸ سال شده اند. براساس 
ماده ۹ دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری اعتباری 
موظفند، آس��تانه مج��از مجموع مبالغ برداش��ت از طری��ق درگاه های 
پرداخت غیرحضوری، از کلیه حس��اب های س��پرده متعلق به مش��تری 
پایین ت��ر از ۱۸ س��ال در آن موسس��ه اعتباری را ب��ه روزانه مبلغ ۱۵0 

میلیون ریال و ماهانه مبلغ ۵00 میلیون ریال محدود کنند.
این دستورالعمل طبق تکلیف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون مبارزه 
با پولش��ویی به بانک مرکزی در جهت افزایش ش��فافیت تراکنش های 
بانکی، کاهش س��طح ریسک پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی صادر 
ش��د و عالوه بر تعیین س��قف روزان��ه ۱۵ میلیون توم��ان و ماهانه ۵0 
میلیون توم��ان برای خدمات غیرحضوری افراد زیر ۱۸ س��ال، تکالیف 
دیگری را هم برای شبکه بانکی و موسسات مالی مشخص کرده است.

تفکیک حس��اب های س��پرده تجاری از س��پرده ش��خصی در شبکه 
بانکی کش��ور و  محدودش��دن اعطای درگاه های پرداخ��ت یا ابزارهای 
پذیرش صرفا به مش��تریان حقوقی واجد ش��رایط و مش��تریان حقیقی 
دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی 

کشور از دیگر تکالیف این دستورالعمل برای شبکه بانکی کشور است.
همچنین مطابق این دستورالعمل در کلیه نقل و انتقاالت وجوه باالتر 
از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی یا دارای 
حس��اب س��پرده تجاری و نیز نقل و انتقال باالتر از 200 میلیون تومان 
درون بانکی و بین بانکی مش��تری حقیقی، انتقال وجه منوط به تکمیل 
فیلد »بابت« در فرم های مربوط و ارائه اسناد اثبات کننده انجام معامله، 

قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
تعیی��ن س��قف روزانه برداش��ت ۱00 میلی��ون توم��ان از درگاه های 
غیرحضوری برای مش��تریان حقوقی و حقیقی باالی ۱۸ س��ال، س��قف 
برداش��ت ماهانه ۵00 میلیون تومانی برای مشتری حقیقی فاقد سپرده 
تجاری،  محدودیت خرید هر کارت متعلق به مش��تری حقیقی باالتر از 
۱۸ سال به ۵0 میلیون تومان و در مجموع روزانه ۱00 میلیون تومان از 

دیگر محدودیت های اعمال شده در این دستورالعمل هستند.
در این بخش��نامه ضمن آنک��ه تمامی عملیات بانکی برای مش��تری، 
منوط به دریافت شناس��ه شهاب از طریق سامانه نهاب شده است، کلیه 
نق��ل و انتقال حضوری مش��تریان حقیقی کمتر از ۱۸ س��ال مکلف به 

حضور نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم شده است.

ممکن اس��ت دولت ترامپ معامله با کل نظ��ام بانکی ایران را ممنوع 
اعالم کند.

به گزارش ایس��نا، در ادامه رویک��رد تحریمی دولت ترامپ ضد ایران، 
به نظر می رس��د که قرار اس��ت فش��ار روی بخش بانکی کشور بیش از 
پی��ش افزایش پیدا کن��د. تحریم های بانکی آمریکا علی��ه ایران یکی از 
اساس��ی ترین زیرساخت های تحریم این کشور به شمار می رود و یکی از 
نخس��تین اقدامات طرف آمریکایی پس از خروج از برجام نیز فش��ار به 
س��امانه پیام رسان بانکی جهانی موسوم به سوییفت برای قطع همکاری 
با بانک های ایرانی بود. به نظر می رس��د دول��ت ترامپ اکنون به دنبال 
تکمیل س��ومین ضلع از مثلت تحریمی اساس��ی بخش بانکداری ایران 
است و می خواهد به توصیه یک البی ضدایرانی، مرزهای تحریم ها را به 

کل بخش بانکی گسترش دهد. 
* ضل��ع اول: پنج��م نوامبر 20۱۸: همانطور ک��ه دفتر کنترل دارایی 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در بیانیه منتشرش��ده به مناسبت 
این اقدام تحریمی بی س��ابقه منتش��ر کرد، این روز از نظر ابعاد و حجم 
تحریم های اعمال ش��ده در طول تاریخ بی سابقه بود. در این روز آمریکا 
بیش از 700 شخصیت حقیقی و حقوقی و دارایی متعلق به ایران را که 
با توجه به برجام رفع تحریم ش��ده بودند، مجددا در فهرس��ت تحریمی 

خ��ود قرار داد که نوک حمالت تحریمی نیز متوجه بخش بانکی بود؛ تا 
جایی که ۵0 بانک و شرکت زیرمجموعه بانک های ایرانی تحریم شدند. 
بانک ملی، بانک آریان، گروه س��رمایه گذاری توس��عه ملی، بانک آینده، 
بانک صادرات، بانک توس��عه صادرات ایران، بانک ایران و ونزوئال، بانک 
قوامین، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک ایران- اروپا، پست بانک 
ایران، بان��ک تجارت و بانک دی از جمله بانک ه��ا، نهادهایی بودند که 
در این روز مس��تقیما وارد فهرس��ت تحریمی آمریکا شدند. در آن زمان 
بخش��ی از نظام بانکی ایران تحت دستورالعمل شماره ۱۳۵۹۹ از حلقه 

تحریمی بیرون ماندند. 
* ضل��ع دوم: 20 س��پتامبر 20۱۹: خزانه داری آمری��کا در این روز با 
قرار دادن نام بانک مرکزی و صندوق توس��عه ملی در فهرست تحریمی 
حمایت کنندگان مالی از تروریس��م، قفل دیگری بر روابط بانکی ایران و 
خارج زد. بانک مرکزی که پیشتر نیز تحت عنوان دیگری توسط آمریکا 
تحریم شده بود از طرف آمریکا متهم به ارتباط مالی با سپاه قدس شد. 
کارشناسان در آن زمان این اقدام را در راستای مانع تراشی در مبادالت 
بانکی مربوط به امور تجاری ایران حتی در زمینه تجارت بشردوس��تانه 

عنوان کردند. 
* ضلع سوم: کل بخش بانکی: در شرایطی که جو بایدن رقیب ترامپ 

در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه برای بازگشت آمریکا به تعهدات 
برجامی اعالم آمادگی کرده است، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش 
داده اس��ت دولت ترامپ در حال بررس��ی اعمال تحریم مس��تقیم روی 
بخش ه��ای باقی مانده مالی ایران اس��ت تا بدی��ن ترتیب مثلث تحریم 
بانکی را تکمیل کند. اکنون ۱۴ بانک ایرانی به طور مستقیم در فهرست 
تحریمی آمریکا قرار ندارن��د ) اگرچه ممنوعیت تراکنش مالی با بخش 
بانکی ایران از مدت ها پیش برقرار ش��ده و این مس��ئله روابط بانکی با 
خارج را به ش��دت محدود کرده است( و در صورت موافقت ترامپ، این 

۱۴ بانک نیز مستقیما تحریم خواهند شد.
این ایده توسط مارکو دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در 
سرمقاله ای در وال استریت ژورنال بیان شد. پس از آن نیز ۵۶ نماینده 
جمهوری خواه در کنگره و تد کروز و تام کاتن، دو سناتور جمهوری خواه 
با ارس��ال نامه های جداگانه ای به ترام��پ از این ایده حمایت کردند. به 
گفته بلومبرگ، هدف مهم دیگر این طرح، دش��وار ش��دن احیای برجام 
حت��ی در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات خواهد بود. با این حال 
مخالف��ان این طرح معتقدن��د اقتصاد ایران در ح��ال حاضر نیز طوری 
تحریم ش��ده اس��ت که هرگونه تحریم جدید اثرگ��ذاری کمی خواهد 

داشت و روزنه های بیشتری را برای آغاز گفت وگوها خواهد بست.

دولت ترامپ چه خوابی برای نظام بانکی ایران دیده است؟

ضلع سوم تحریم ها

تس��هیالت کرونای��ی 7۵ ه��زار میلی��ارد تومان��ی که ب��ه خانوارها و 
کس��ب وکارهای آس��یب دیده از همه گیری این بیماری تعلق گرفت، از 
منابع ش��بکه بانکی تأمین ش��د. بانک مرکزی ب��رای تأمین این منابع، 
از ش��یوه ای اس��تفاده کرد ک��ه کمترین اثر منفی ب��ر متغیرهایی مانند 
نرخ تورم را تجرب��ه کنیم. به گزارش ایرناپالس،  تأمین مالی برنامه های 
حمایتی از افراد و کسب وکارهای آسیب دیده در اثر کرونا، در کشورهای 
مختلف از منابع متفاوتی انجام ش��د. در ایران ش��بکه بانکی با ورود به 
این حوزه، در حمایت از آس��یب دیدگان ناشی از شیوع کرونا نقش قابل 
توجه��ی برعهده داش��ت. بر این اس��اس، گروه های مختل��ف درآمدی، 
اولویت بندی ش��دند و ۴ میلیون خانوار از گروه های پایین درآمدی، وام 
قرض الحس��نه بین یک تا 2 میلیون تومانی دریافت کردند. 2۳ میلیون 
خانوار نیز که در فهرس��ت خانوارهای یارانه بگیر قرار داش��تند، مشمول 
دریافت وام با نرخ ۱2درصد شدند. تأمین منابع این کمک های حمایتی 
از تعدیل نرخ  ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی انجام ش��د. بر این 
اس��اس، یک س��وم این منابع از محل ذخیره قانون��ی بانک ها نزد بانک 

مرکزی تخصیص داده شد.
ذخیره قانونی به بخش��ی از س��پرده های بانکی گفته می شود که نزد 
بان��ک مرکزی نگهداری می ش��ود. هر چقدر نرخ ذخیره قانونی بیش��تر 
باش��د، قدرت تس��هیالت دهی بانک ها کاهش می یابد بنابراین تغییر در 
ن��رخ ذخیره قانونی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاس��ت گذاری 

پولی بانک مرکزی مطرح باش��د. با این حال، در حال حاضر کشورهایی 
هس��تند که در آنها ذخیره قانونی کنار گذاش��ته ش��ده و سیاست گذار 
پولی به جای اس��تفاده از نرخ ذخیره قانونی، اهداف سیاس��تی خود را 
از طری��ق نرخ بهره، پیگی��ری می کند. بانک مرک��زی از طریق کاهش 
2۵ هزار میلیارد تومانی ذخیره قانونی بانک ها توانس��ت اعتبار 7۵ هزار 
میلیارد تومانی را که ستاد ملی مقابله با کرونا برای آسیب های اقتصادی 
ناش��ی از این همه گی��ری تصویب کرده بود، تأمین و تس��هیالت با نرخ 
۱2درصدی را فراهم کند. بر این اس��اس، هم��ه خانوارهای یارانه بگیر، 
ی��ک  میلیون تومان و برخی خانواره��ای پرجمعیت تر، 2 میلیون تومان 
تسهیالت کرونایی دریافت کردند و در مجموع، 2۱ هزار میلیارد تومان 
از اعتب��ار 7۵ ه��زار میلیارد تومانی مصوب س��تاد مل��ی مقابله با کرونا 
در قالب تس��هیالت قرض الحس��نه در اختیار خانوارها قرار گرفت. بقیه 
ای��ن مبلغ یعن��ی اعتباری به مبلغ بیش از ۵0 ه��زار میلیارد تومان، به 
واحدهای کسب وکاری که به دنبال همه گیری ویروس کرونا آسیب دیده 

بودند، به صورت تسهیالتی با نرخ ۱2درصد اختصاص پیدا کرد.
اکنون پیش از گذش��ت حدود هش��ت ماه از آغاز همه گیری ویروس 
کرونا در کش��ور، برخ��ی دس��تورالعمل هایی که با اه��داف حمایتی از 
خانوارها و کس��ب وکارها صادر شده بودند، با تغییراتی مواجه می شوند. 
بر همین اس��اس، هی��أت عامل بانک مرکزی که با هدف کنترل رش��د 
نقدینگی و تورم برنامه های حمایت اقتصادی از آس��یب دیدگان کرونا را 

در پی��ش گرفته بود، تغییراتی را در این سیاس��ت ها اعمال کرد. بر این 
اساس، نسبت س��پرده قانونی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی 
از ش��نبه 22 ش��هریور به ارقام پیش از زمان اجرای مصوبه س��تاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز می گردد. تس��ویه تس��هیالت 
پرداختی بانک ها نیز در دو ماه تس��ویه خواهد ش��د. در واقع، یک سوم 
تس��هیالت اعطایی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی که از محل 
س��پرده قانون��ی بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری غیربانکی و براس��اس 
تصمیم های س��تاد ملی مقابله با کرونا توسط این بانک ها به عنوان بانک 
عامل به خانوارها و کس��ب وکارها پرداخت ش��ده ب��ود، در این مدت با 

بانک ها و مؤسسه های غیربانکی تسویه خواهد شد.
همچنین پس از بازگش��ت نسبت سپرده قانونی به ارقام گذشته، الزم 
است مابه التفاوت س��پرده قانونی جدید بانک ها و مؤسسه های اعتباری 
غیربانکی مانند گذش��ته نزد بانک مرکزی گذاش��ته ش��ود. بازپرداخت 
بانک ها یا مؤسس��ه هایی که نتوانند تسویه این مابه التفاوت را یک باره و 
در تاریخ هش��تم مهر ۱۳۹۹ انجام دهند، به صورت اقساطی خواهد بود. 
این بانک ها می توانند در س���ه قسط مس��اوی، ماهانه در سه زمان ۳0 
مه��ر، ۳0 آبان و ۳0 آذر ۱۳۹۹و با نرخ س��ود یک ده هزارم )0.000۱( 
درصد، مابه التفاوت ذخای��ر قانونی خود نزد بانک مرکزی را بازپرداخت 
کنن��د. در صورت عدم واری��ز ماهانه این مبالغ، بانک مرکزی رأس��اً از 
حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت خواهد کرد.

تامین 75 هزار میلیارد تسهیالت کرونایی با کمترین اثر تورمی

سقف تراکنش های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱5 میلیون تومان و ماهانه 5۰ میلیون تومان

سقف وام قرض الحسنه 30 میلیون تومان شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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گزارش 6 ماهه شرکت ها نویدبخش رشد دوباره بورس است
چشم انداز مثبت پیش  روی بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت زمان افزایش سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه فرا رسیده و چشم انداز روشنی پیش روی سرمایه گذاران است، 
انتظار می رود با توجه انتشار گزارش های مالی ۶ ماهه شرکت ها شاهد 

چرخش شرایط بازار باشیم.
س��ید مصطف��ی صفاری ب��ا بی��ان اینکه ب��ورس به دلی��ل حجم 
نقدینگی، افزایش قیمت های جهانی، س��طح ت��ورم، افزایش نرخ دالر، 
دس��تورالعمل های جدید بازار س��رمایه ش��امل تقوی��ت بازارگردانی، 
ممنوعی��ت معامالت الگوریتمی و محدود ش��دن س��فته بازی به روند 
صعودی باز می گردد، به سنا گفت: نظام های اقتصادی حول دو محور 
بازار پول و سرمایه شکل می گیرند و اقتصاد کشورهای پیشرفته مبتنی 

بر بازار سرمایه است.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بدون شک شفاف ترین نهاد اقتصادی 
و ساز و کار آن مانع ایجاد فساد می شود، افزود: در نظام های بانک محور 
تخصیص منابع بهینه نیس��ت و به رانت و فساد منجر می شود، اکنون 
که دولت به بازار س��رمایه نگاه جدیدی دارد باید از این فرصت با تمام 

توان استفاده کرد.  
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادام��ه داد: در برخی م��وارد به جای 
بهره ب��رداری از این فرص��ت تاریخی و همدلی ش��اهد اظهارنظرهای 
غیرمنطق��ی با هدف ایجاد ترس کاذب و دامن زدن به فضای هیجانی 

هستیم.
او ب��ا بیان اینکه نظ��ام اقتصادی مبتنی بر بازار س��رمایه به معنای 
آن اس��ت که جامعه در توس��عه صنایع مهم کشور به شکل مستقیم 
و غیرمستقیم مشارکت کند و این سرمایه گذاری به تامین هزینه های 
بخش مولد اقتصاد منجر شود، افزود: با چنین تعریفی ترغیب جامعه به 
خروج از بازار سرمایه با چه هدفی انجام می شود؟ فرض کنید دارایی را 
از بازار سرمایه خارج کنیم! سوال اصلی این است که سرمایه را به کجا 
منتقل کنیم؟ منطقی باشیم! دامن زدن به فضای هیجانی، ایجاد ترس 
و ترغیب جامعه به خروج از بازار سرمایه حول محور منافع شخصی و 

داللی در بازارهای غیرمولد شکل می گیرد.
صفاری افزود: خروج س��رمایه از بورس به معنای بازگشت به اقتصاد 
س��نتی است. مطمئنا پیچیدن این نس��خه با علم و تحلیل اقتصادی 
نیس��ت و نس��خه ای س��وداگرانه اس��ت. این نوع رفتار برای اقتصاد ما 
خطرناک است و اتفاقا قانون گذارها هم باید به این موضوع ورود کنند و 

انگیزه سوداگری و سفته بازی را از بازارها بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ما در حال 
تغییر از بانک پایه بودن به سمت بازار سرمایه است، افزود: البته دولت 
نیز باید با س��رعت باقی مانده سهام خود را واگذار کند. براساس اصل 
۴۴ و تاکی��د مقام معظم رهبری باید وزن اقتصاد دولتی به 20 درصد 
برسد اما هنوز 70 درصد است. دولتی بودن یکی از مشکالت پیش روی 
اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود، دولت باید داور باشد و باقی مانده 

واگذاری ها باید سریع تر انجام شود.
وی ادامه داد: زمان افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه فرا رسیده 
و  چشم انداز روشنی پیش  روی سرمایه گذاران است، با توجه به حجم 
نقدینگی کش��ور، افزایش قیمت های جهانی، سطح تورم، افزایش نرخ 
دالر، دس��تورالعمل های جدید بازار سرمایه شامل تقویت بازارگردانی، 
ممنوعیت معامالت الگوریتمی و محدود ش��دن س��فته بازی و از همه 
مهم تر انتش��ار گزارش های مالی شرکت ها شاهد چرخش شرایط بازار 

باشیم.
صفاری با اش��اره به انتش��ار گزارش های مالی ۶ ماهه شرکت ها و 
تاثیر مثبت آن در بازار افزود: با انتشار گزارش های ۶ ماهه شرکت ها 
و مش��خص ش��دن فروش بنگاه ها با توجه به نرخ دالر و تورم، بازار 
س��رمایه به سمت فضای مثبت تغییر مس��یر می دهد و در بدترین 
ش��رایط بازار حداکثر طی ۳ تا ۶ ماه خود را با سایر بازارها منطبق 
می کند. این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به ممنوعیت معامالت 
الگوریتمی و محدودیت فروش روزانه س��هام خریداری شده، گفت: 
من با هر دو تصمیم موافق هستم، توسعه معامالت الگوریتمی اقدام 
ارزشمندی است اما برای بازارهایی با عمق باال مناسب است و هنوز 
بازار ما ش��رایط الزم را برای این ن��وع معامالت ندارد. باید این نوع 
معامله محدود ش��ود و زمانی که به عمق الزم رس��یدیم می توان از 

این ابزار استفاده کرد.
وی ادامه داد: دومین بحثی که اتفاق افتاد محدودیت معامالت روزانه 
سهم اس��ت، برخی ساعت ۹ صبح س��هام را می خریدند و ساعت ۱2 
می فروختند. این موضوع باعث ش��ده بود مهم ترین اصل بازار سرمایه 
یعنی سرمایه گذاری با افق حداقل یک ساله تهدید شود. برخی انتظار 
دارند هر روز ۵ درصد س��ود بگیرند و این دقیقا با دید بازار سرمایه در 

تعارض است.
صفاری افزود: افق س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه یک سال به باال 
است و داد و ستد روزانه باعث ایجاد هیجان می شود. T+۱ هم به نظر 
من عجیب نیست، حداقل یک روز طاقت ماندن در این بازار را داشته 
باشید. این تصمیمات عامل ثبات و آرامش بازار است و به نظر می رسد 
تصمیمی منطقی در این شرایط بود. اگر شاهد خصوصی سازی واقعی 
باشیم و دولت سهام باقی مانده خود را عرضه کند و عمق بازار افزایش 

داشته باشد، می توانیم به شرایط گذشته برگردیم.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در هشتمین روز مهرماه 2۳ هزار 
و 2۸ واح��د اف��ت کرد و تا رق��م یک میلیون و ۴۹2 ه��زار واحد عقب 
رفت. به این ترتیب، ش��اخص کل بورس مرز حمایت روانی یعنی کانال 
یک میلیون و ۵00 هزار واحد را از دس��ت داد. کانالی که در هفته های 
گذش��ته از آن به عنوان خط مقاومت بازار یاد می ش��د و شکس��ته شد؛ 
اتفاقی که به اعتقاد بخش��ی از کارشناس��ان بازار سرمایه می تواند باعث 
ری��زش بیش��تر ب��ازار در روزهای آتی باش��د. آنها می گوین��د محدوده 
یک میلی��ون و ۵00ه��زار واحد از نظر تکنیک��ی و روانی اهمیت زیادی 
برای بازار س��هام دارد و نزول به زیر این محدوده می تواند ابعاد و عمق 

نزول را در بازار سهام دامنه دارتر کند.
به اعتقاد کارشناس��ان، روند تحوالت سیاس��ی در روزهای گذش��ته و 
افزایش فش��ارهای تحریم های آمریکا از یک س��و و از سوی دیگر پایان 
موعد تس��ویه اعتب��اری کارگ��زاران در ش��هریورماه، پایان س��ال مالی 
ش��رکت های س��رمایه گذاری و همین طور نامش��خص بودن زمان تزریق 
منابع از س��وی صندوق توس��عه ملی به تداوم روند نزولی بورس در این 
هفت��ه دامن زده اس��ت. همچنی��ن در این بین خبرهای��ی درباره تغییر 
سیاس��ت های پولی از س��وی بانک مرکزی به گوش می رسد که بر روند 
بازار اثرگذار بوده است. کارشناسان بخشی از روند ریزش شاخص بورس 
را هم به گردن س��هامداران تازه کار می اندازند و می گویند ش��کل گیری 
صف های طوالنی فروش و برخوردهای هیجانی و جابه  جایی س��رمایه ها 
از بورس به بازارهای دیگر، تاثیر زیادی در ش��کل گیری این روند نزولی 
در بازار س��هام داشته است. البته در سوی مقابل، بسیاری از تحلیلگران 
انتظار داشتند که بورس تهران تحت تأثیر آغاز بازارگردانی سهام و اعمال 

سیاست های حمایتی، هفته جاری را با روندی رو به رشد آغاز کند.
افت شاخص بورس تهران ادامه دار شد

ش��اخص کل بورس در روز سه شنبه با کاهش 2۳ هزار و 2۸ واحدی، 
رقم یک میلیون و ۴۹2 هزار واحد را نشان داد. شاخص کل )هم وزن( 
نیز با ۳ هزار و ۸۶۳ واحد کاهش به ۳۹۸ هزار و ۳۹۹ واحد و ش��اخص 
قیم��ت )هم وزن( با 2هزار و ۵۳۱ واح��د افت به 2۶۱ هزار و ۶۵ واحد 
رس��ید. ش��اخص بازار اول 27 هزار و ۱۵۴ واحد و شاخص بازار دوم ۵ 
هزار و 77 واحد کاهش داش��ت. در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص 
فرابورس نیز ۱0۸ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۴۵۳ 
واح��د ثابت ماند. در معامالت هش��تمین روز پاییز بیش از ۹ میلیارد و 
۵۸0 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۶ هزار و ۸۳۶ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ش��رکت س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین 

)تاپیکو( با 2هزار و ۱0۴ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار و 
۴۱ واحد، پتروش��یمی جم )جم( با ۴۵۹ واحد، فوالد کاوه جنوب کیش 
)کاوه( با ۴07 واحد، پتروش��یمی فناوران )ش��فن( با ۳۸۵ واحد، گروه 
صنعتی پاکش��و )پاکش��و( با ۳۳7 واحد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با 
2۱۹ واح��د، پلی پروبلین ج��م )جم پیلن( با 2۱۶ واحد، پتروش��یمی 
ش��ازند )ش��اراک( با 2۱۴ واحد، بانک خاورمیانه )وخاور( با ۱۹۹ واحد، 
مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با ۱۸2 واحد، فروشگاه های زنجیره ای 
افق کوروش )افق( با ۱۶2 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با ۱۴۶ واحد، 
صنایع پتروش��یمی کرمانشاه ) کرماشا( با ۱2۶ واحد و گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۱2۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل نمادهای ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با 2 هزار و 72۶ 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و ۵2۱ واحد، 
ف��والد مبارک��ه اصفهان )فوالد( ب��ا 2 هزار و ۳۹2 واح��د، پاالیش نفت 
اصفه��ان )ش��پنا( با یک ه��زار و 72۴ واحد، پاالیش نف��ت بندرعباس 
)ش��بندر( با یک هزار و ۴7۴ واحد، مخاب��رات ایران )اخابر( با یک هزار 
و 2۱۴ واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و ۵2 واحد، 
ای��ران خودرو )خ��ودرو( با ۹۶۳ واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران 
)هم��راه( با ۹0۴ واحد، بانک پارس��یان )وپارس( ب��ا 7۴۹ واحد، بانک 
مل��ت )وبملت( ب��ا 7۱۶ واحد، بانک تجارت )وتج��ارت( با 7۱۵ واحد و 
بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 7۱۵ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
۶۹0 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۶۳۶ واحد، سایپا 
)خس��اپا( با ۵72 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۵۵7 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، ف��والد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، 
پاالی��ش نف��ت اصفه��ان، مل��ی صنایع مس ای��ران، گروه پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان و بانک تج��ارت ازجمله نماده��ای پربیننده 
بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه 70۶ میلیون و 20۳ هزار برگه سهم 

به ارزش ۱۶ هزار و 2۹۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
آیا روند نزولی بورس شدت می گیرد؟

با توجه به ورود شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۴00 هزار 
واحد، کارشناس��ان به دولت توصیه می کنند که سیاست های حمایتی و 
مدیریتی که برای بازار سرمایه در نظر گرفته را هرچه سریع تر کلید بزند 
و در این بین تزریق یک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی که برآورد 
می ش��ود رقمی بیش از 2۵ هزار میلیارد تومان باش��د، می تواند تحولی 

بس��یار موثر در بازار باش��د، هرچند که هنوز مشخص نیست تزریق این 
یک درصد از منابع صندوق توسعه چه زمانی محقق خواهد شد. در کنار 
این عوامل، هم اکنون زمزمه هایی در مورد تغییر در سیاس��ت های پولی 
به گوش می رس��د  و حتی شایعاتی وجود دارد که احتماال سیاست گذار 
پولی دس��ت به افزایش محدود نرخ بهره بزند که می تواند در بلندمدت 

بازهم منجر به افت شاخص های بورس شود.
در این میان، یک کارش��ناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد 
که هیجان زده نش��وند و شاخص بورس حتما به روند صعودی بازخواهد 
گش��ت. نادر اسراری مشکالت موجود در معامالت بازار سهام را ناشی از 
دو عامل دانس��ت و به ایرنا گفت: نخس��تین مشکل از بین رفتن اعتماد 
عمومی به این بازار است و عدم اعتماد سهامداران را می توان بزرگ ترین 
مش��کل کنونی بورس تلقی کرد. دومین مش��کل نیز تصور فعاالن بازار 
س��رمایه از وضعیت فعلی است که گمان می کنند دیگر قرار نیست این 
بازار رشد کند و تصور می کنند ممکن است رشد بازار سرمایه به سمت 

دیگر بازارها مانند بازار ارز برود.
به اعتقاد اس��راری، پول به س��مت بازار ارزنده نمی رود بلکه به سمت 
بازاری خواهد رفت که قرار اس��ت از این به بعد با رش��د همراه باش��د و 
متضرر نش��ود. صعود دوباره ش��تابان  ش��اخص بورس به صورت جدی 
نیازمند زمان اس��ت و به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت شاهد روزهای 

قابل اتکایی در بازار سرمایه باشیم.
او ب��ا بیان اینکه اکنون چنین تصوری میان س��رمایه گذاران به وجود 
آم��ده که س��ود معقول از طریق بازار ارز به دس��ت می آی��د، گفت: این 
موض��وع در کنار ع��دم اعتماد به بازار س��رمایه منجر ب��ه وضعیت این 
روزهای بازار شده است، این روند هر روز با یک تصمیم گیری شتاب زده 
از س��وی س��ازمان بورس همراه می ش��ود و روند بازار را به کلی تغییر 
می دهد. البته برخی از سهام هستند که اگر بازار ادامه دهنده روند عادی 
معامالت مانند سال های گذشته بود، امکان نداشت که به چنین ارزشی 
دس��ت پیدا کنند. تعداد ۴۵ سهم چیزی حدود ۸0 درصد از رشد بازار 
را شامل شدند، افزایش قیمت عجیب برخی سهام فلزی و خودرویی در 

بازار اکنون در حال آسیب زدن به کل وضعیت بازار هستند.
به گفته اس��راری، بازار همیشه ابتدا در سهام کوچک با حباب همراه 
می ش��د در حالی که اکنون در سهام بزرگ چنین اتفاقی رخ داده است 
و ای��ن روند در کل دنیا بعید بوده اس��ت. زمانی که قرار اس��ت از بازار 
حمایت ش��ود ابتدا این اتفاق باید از س��مت سهام کوچک رخ دهد و به 
مرور به س��مت سهام ش��رکت های بزرگ پیش رود اما در بازار برعکس 

چنین موضوعی اتفاق افتاد.

ریزش یا به گفته مسئوالن اصالح بازار سرمایه، حاال به دو ماه رسیده 
و این بازار طی این دو ماه برای سه روز متوالی چراغ سبز به خود ندیده 
اس��ت؛ اتفاقی که هرچند دالیل کالن تری پشت آن است، اما تصمیمات 

گاه و بیگاه به آن دامن می زند.
به گزارش ایس��نا، اختالف نظر وزرای نف��ت و اقتصاد در مورد عرضه 
دارادوم ش��اید تنه��ا بهانه ای ب��ود تا ترمز صعود بی حد و مرز ش��اخص 
بورس که مرزهای 2میلیون واحد را نیز درنوردیده بود، کش��یده ش��ود. 
به طوری که رش��د پیاپی ش��اخص ناگهان برعکس شد و طی یک تا دو 

هفته شاخص کل تا یک میلیون و ۵00 هزار واحد نیز کاهش یافت.
البت��ه این اتف��اق از س��وی کارشناس��ان و اقتصاددان��ان پیش بینی 
می ش��د اما کمتر کس��ی انتظار داش��ت عمر آن به دو ماه برسد. حتی 
شاخص سازی ها نیز جواب نداد و شاخص کل که وارد کانال یک میلیون 
و 700 ه��زار واحد نیز ش��د، باز هم به کانال ی��ک میلیون و ۵00 هزار 

واحد عقبگرد کرد.
حال همانطور که رشد شاخص کل در ماه های خرداد و تیر بی منطق 
بود، اکنون پش��ت روند کاهش��ی آن از نظ��ر پارامترهای اقتصادی هیچ 
منطق��ی وجود ن��دارد. ن��رخ دالر رو به افزایش اس��ت بنابراین س��هام 
شرکت های بورس��ی که درآمد دالری دارند، ارزشمند شده است اما در 
این میان خش��ک و تر با هم می س��وزند و نه تنها سهم های کوچک که 
پش��توانه ای نداشته و ندارند صف فروش هستند، بلکه سهم های بنیادی 

نیز اصالح های قابل توجهی داشتند که به نظر تمامی ندارد!
ش��اید ماجرا از آنجایی آغاز ش��د که دولت گاه و بیگاه از مردم دعوت 
می کرد تا س��رمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند و بر حمایت تمام قد 
خ��ود از این بازار تاکی��د می کرد؛ اتفاقی که پای نیمی از مردم کش��ور 
را )با احتس��اب مش��موالن س��هام عدالت( به بورس باز کرد تا این بازار 

میزبان تعداد زیادی سهامداری باشد که سرمایه های کالن خود را بدون 
هیچ دانش��ی وارد بازار کردند. در واقع هرچه ترازوی تعداد س��هامداران 
س��نگین تر می ش��د، ترازوی دانش و آگاهی آنها از بازار س��رمایه سبک 
می شد و همین موضوع در کنار ادامه حمایت دولت از بورس، نخستین 
آجر دیوار کج روند ش��اخص را گذاش��ت! مردمی که ناامید از بازارهای 
موازی سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده بودند و زمانی که اختالف 
نظ��ر وزار در م��ورد دارادوم وضعیت ب��ازار را بهم ریخت، ترس��یدند و 

هراسان به دنبال خارج کردن سرمایه خود از این بازار بودند.
البته این فقط یک روی س��که است، روی دیگر سکه تصمیماتی بود 
که با هدف بهبود بازار گرفته می شود اما تقریبا همه آنها به منفی شدن 
بازار کمک کرد! از دو قسمتی کردن ساعت معامالت بازار بگیر تا کاهش 
و افزای��ش ح��د نصاب صندوق ها ب��ا درآمد ثابت، کاه��ش نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها، فصل جدی��د بازارگردانی، کاهش اعتب��ار کارگزاری ها، 

جلسات بی نتیجه با حقوقی ها و... .
تصمیماتی که برخی از آنها سیگنال گران بودن بازار را به سهامداران 
می داد و حتی بعد از اینکه 2۴ ساعت بعد لغو می شد، تاثیر منفی خود 

را روی بازار می گذاشت!
حال، س��ازمان بورس در جدیدترین تصمیم خود در روز شنبه اعالم 
کرد امکان فروش س��هم در همان روز که خریداری ش��ده وجود ندارد! 
احتماال هدف این تصمیم جلوگیری از سوءاستفاده برخی نوسان گیرانی 
بوده که س��هم را با قیمت پایین می خرند و با قیمت باال می فروشند اما 
جالب است که بازار که روز شنبه حرکتی نسبتا صعودی داشت، پس از 
اخذ این تصمیم نه تنها در روز شنبه بلکه در روزهای یکشنبه و دوشنبه 

نیز روندی نزولی به خود گرفت!
ش��اید این خواس��ته کمی نباش��د که اجازه دهند بازار سرمایه برای 

مدتی و بدون اخذ هیچ تصمیمی راه خود را برود تا شاید از این طریق 
راه تع��ادل خود را پیدا کند. البت��ه برخی صاحبنظران بر این باورند که 
اتفاقاتی که برای بازار س��رمایه افتاد به س��وزاندن نقدینگی موجود در 
جامع��ه کمک کرد. مردم س��رمایه های خود را وارد ای��ن بازار کردند تا 
بازارهای موازی کنترل ش��ود و اکنون با اصالح چش��مگیر بس��یاری از 

سهم ها، دیگر سرمایه آنچنانی در دست مردم نیست.

چرا ترمز بورس کشیده شد؟

شاخص بورس مرز حمایت روانی را از دست داد

برگ ریزان بورس در پاییز
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مشكالت ادامه دار ثبت سفارش و تخصيص 
ارز در واردات كاالى  آى تى

اعضاى كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفى رايانه اى انتقادات 
خود را نسبت به مشكالت تأمين ارز و واردات كاالهاى فاوا مطرح كرده 
ــكل واردات را ثبت سفارش كاالهاى آى تى  و به دنبال  و مهم ترين مش

آن تخصيص و تامين ارز از سوى بانك مركزى اعالم كردند.
ــت خبرى «كميسيون سخت افزار» سازمان  به گزارش ايسنا، نشس
ــكالت تأمين ارز و  ــتان تهران با موضوع «مش نظام صنفى رايانه اى اس

واردات كاالهاى فاوا»، امروز به  صورت آنالين برگزار شد.
ــديد كاال در بازار در شرايط افزايش  وضعيت فعلى بازار و كمبود ش
نياز روزافزون مردم به تجهيزات IT به دليل آموزش آنالين و دوركارى 
ــت هايى  ــص ندادن ارز از طريق بانك مركزى و اعمال سياس و تخصي
ــن نيست، از محورهاى اين نشست  ــفاف و روش كه براى واردكننده ش
ــوز واردات دارند،  ــرا به كاالهايى كه از وزارت صمت مج بود. اينكه چ
ــن چرا وقتى تخصيص صورت  ــود و همچني ارز تخصيص داده نمى ش

مى گيرد، در صف تامين مى مانند.
ــئله را عنوان كردند كه وزارت فاوا و وزارت صمت  اين اعضا اين مس
ــى را منفعل كرده اند و  ــت هاى دولتى، بخش خصوص با اعمال سياس
شركت هاى خصولتى پروژه هاى بزرگ را به انجام مى رسانند و به نوعى 
شركت هاى خصوصى دور زده مى شوند. ديگر اينكه وزارتخانه هاى فاوا 
ــت هيچ اقدامى براى واردات كاالهايى مانند تبلت و لپ تاپ كه  و صم
ــتراتژيك و از اولويت بسيار بااليى برخوردار هستند، صورت  اكنون اس
ــاخت از  ــرورهاى زيرس ــد كه س ــواالت مطرح ش نمى دهند و اين س
ــتقيماً و از طريق  ــد و آيا وزارت فاوا  مس ــه روش هايى ارز مى گيرن چ

خصولتى ها وارد مى كند؟
در اين نشست، پيامد تخصيص ندادن ارز، ورود كاالى فاواى قاچاق و 
به تبع آن باال رفتن قيمت ارز و خسارت دولت از بابت پرداخت نشدن 
حقوق گمركى و ماليات عنوان شد و همچنين اينكه معضالتى كه در 
پى دوام شرايط سخت كنونى به وجود خواهند آمد، قطع شدن زنجيره 

توزيع، بيكارى و تعطيلى تعداد زيادى از واحدهاى صنفى خواهد بود.
در گذشته،  تحريم ها واردات را دشوار كرده بود

در اين نشست سيامك غنيمى فرد -رئيس كميسيون سخت افزار 
ــازمان نصر تهران- با بيان اينكه در دو سال اخير و خصوصا سال  س
ــخت افزار دچار مشكالت بى سابقه اى شده،  جارى، فعاليت حوزه س
ــته و به  دليل تحريم ها  ــكالت وجود داش گفت: پيش از اين هم مش
ــوار بود، اما اكنون موانع جديدى ايجاد شده و وضعيت  واردات دش
ــكالت بر وضعيت  ــت. اثرات منفى اين مش ــژه اى ايجاد كرده اس وي
ــى تاثيرگذار  ــالمتى و نيازهاى آموزش ــه از نظر اقتصادى، س جامع
است، خصوصا در شرايط بحرانى سالمت جهانى و همه گيرى كوويد 
ــور ما هم وضعيت مناسب نيست و چشم انداز خوبى  19 كه در كش
هم در پاييز و زمستان نداريم. وى با بيان اينكه مشكالتى كه براى 
حوزه سخت افزار ايجاد شده، در وضعيت بحرانى اثر مضاعف خواهد 
گذاشت، گفت: در حال حاضر براى خريد يك لپ تاپ حرفه اى بايد 
ــون يكى از مواردى  ــت كه اكن هزينه زيادى كرد. اين در حالى اس
ــا ايجاب مى كند كه  ــت و نياز عينى م ــتفاده عموم اس كه مورد اس
ــود،  آموزش مجازى است. سال تحصيلى  ــيدگى فورى ش به آن رس
ــروع شده و به دليل فراگيرى كرونا، مدارس نمى توانند به  جديد ش
ــدات آموزش مجازى  ــوند و دولت تمهي ــورت حضورى برگزار ش  ص
ــه اى ادامه داد:  ــازمان نظام صنفى رايان ــت. اين عضو س را ديده اس
ــت كه  ــتر ارتباطى الزم اس ــترهاى آموزش مجازى، بس يكى از بس
ــرمايه گذارى هاى خوبى در اين زمينه كرده كه  وزارت ارتباطات س
ــكال هم نيست. اين بسترها از زيرساخت موردنياز براى  البته بى اش
ــتگاهى كه دانش آموز و معلم نياز  ــود تا دس ــروع مى ش ارتباطات ش
ــى، تبلت يا لپ تاپ. در شرايط فعلى هزينه اين  دارند، ازجمله گوش
ــيارى از خانواده ها چند بچه دارند و  ــيار افزايش يافته و بس ابزار بس
ــد و برخى هم توانايى  ــتگاه تهيه كنن ــد براى همه آنها دس نمى توان

تهيه حتى يك دستگاه را هم ندارند.
استفاده از بسترهاى فناورى براى كنترل كرونا

غنيمى فرد با تاكيد بر لزوم كنترل شيوع بيمارى بيان كرد: وزارت 
ــت با بهره گيرى از بسترهاى  ــت در اسفند و فروردين توانس بهداش
ــن هاى الزم، غربالگرى شهروندان  فناورى اطالعات و تهيه اپليكيش
ــور،  ــرعت دهد و در زمان كوتاهى از 80 ميليون جمعيت كش را س
65 ميليون غربالگرى شدند كه اين كار با استفاده از امكانات سنتى 
ــرعت امكان پذير نبود. اينها نشان دهنده اهميت و جايگاه  به اين س
ــيوع اين  ــى روزمره و خصوصا زمان ش ــاورى اطالعات در زندگ فن
ــوزش مجازى، دوركارى، حمل و  ــت كه در حوزه هاى آم بيمارى اس

نقل و خريد مردم تاثير گذاشته است.

رجيستر تلفن همراه مسافرى صرفا در مبادى 
ورودى و حضورى

سخنگوى گمرك گفت از 12 مهرماه رجيستر تلفن همراه مسافرى 
ــافران بايد مدارك  صرفا در مبادى ورودى و حضورى خواهد بود و مس
ــته باشند. به گزارش ايسنا، سيدروح اله لطيفى  خريد را به همراه داش
اظهار كرد: براساس تصميم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مصوبه 
ــتفاده از اطالعات  ــرى از سوءاس ــتاى جلوگي ــاه و در راس 27 مردادم
ــى تلفن همراه، اظهار و ثبت  ــافرين ورودى براى رجيسترى گوش مس
ــافرين،  صرفا در محل مبادى ورودى كشور و پس از  تلفن همراه مس
احراز هويت دقيق و تشخيص غيرتجارى بودن و طى تشريفات گمركى 
ــود .  وى افزود: برابر مندرجات متن  ــور انجام ش در لحظه ورود به كش
مصوبه مذكور، پس از دوازدهم مهرماه، هرگونه ثبت غيرحضورى تلفن 
همراه مسافرى و بعد از خروج از گمركات اجرايى مبادى ورودى، توسط 
ــوراى اطالع رسانى گمرك تصريح  مسافرين ممانعت مى شود. دبير ش
ــرك در گيت هاى ورودى مبادى  ــان گم كرد: از 12 مهرماه كارشناس
مربوطه حاضر خواهند شد و به ارائه خدمات و انجام تشريفات گمركى 

براساس اين مصوبه با رعايت كامل مقررات خواهند پرداخت.
ــافرين اسناد و مدارك خريد تلفن را با خود  وى در پايان گفت: مس
ــه ارزش در  ــورت عدم وجود شناس ــند تا در ص ــته باش به همراه داش
سامانه ارزش گمرك همكاران ما  نسبت به پذيرش ارزش كاال و ادامه 
تشريفات گمركى اقدام  كنند تا پس از آن دفتر تعيين ارزش گمرك، 

تصميمات الزم را اخذ كند.

اخبـــار

با توافقات صورت گرفته براى ترخيص كاال از گمرك و بنادر، صاحبان 
ــى، مواد اوليه، كاالهاى واسطه اى و اجزا و قطعات يدكى  كاالهاى اساس
ــده نسبت به  ــرايط تعريف ش ــرع وقت و طبق ش خط توليد بايد در اس

تمهيدات الزم جهت ترخيص كاال اقدام كنند.
ــنا، با توجه به موانعى كه در رابطه با ترخيص كاالهاى  به گزارش ايس
ــائل  ــت كه عمده آن نيز به مس ــده در گمرك و بنادر وجود داش دپوش
ــت، طى بازديد اخير معاون اول رئيس جمهور و جمعى  ارزى برمى گش
ــازى  ــدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرس از نماين
ــتاى رفع  ــهيد رجايى بندرعباس تصميماتى در راس و گمرك از بندر ش

موانع و ترخيص سريع كاالها اتخاذ شد.
ــى كه موجودى آنها به حدود 3.5 ميليون  در رابطه با كاالهاى اساس
ــد كه بانك مركزى در مورد اقالم و كاالهايى كه به  ــد قرار ش تن مى رس
ــده به  صورت اعتبارى خريدارى و اعالميه تامين ارز براى آنها صادر ش
سرعت از گمرك خارج خواهند شد. همچنين درباره كاالهايى كه هنوز 
اسناد به دست خريدار نرسيده و مشكل انتقال ارز داشتند نيز نسبت به 

تامين ارز آنها اقدام مى شود.
در مورد كاالهاى غيراساسى نيز كه حدود 3.5 ميليون تن در گمرك 
و بنادر موجودى دارند، مقرر شد متعاقب نظر وزارت صمت و گمرك و 

اعالم به بانك مركزى به قيد فوريت نسبت به تامين منشأ ارز اين اقالم 
اقدام و ترخيص شوند.

ــور گمركى - از اعالم  ــى - معاون فنى و ام ــا تازه ترين اعالم ارونق ام
ــرايط براى ترخيص كاالهاى اساسى، مواد اوليه، كاالهاى واسطه اى و  ش
ــده حكايت  اجزا و قطعات يدكى خط توليد با توجه به تصميمات اخذش

دارد.
بر اين اساس صاحبان كاالهاى اساسى، مواد اوليه، كاالهاى واسطه اى، 
ــد داراى قبض انبار تا تاريخ پنج مهرماه  ــزا و قطعات يدكى خط تولي اج
ــكان اخذ و ارائه كد رهگيرى بانك موفق به  ــه به دليل عدم ام 1399 ك
ــبت به  ــده اند، بايد به قيد فوريت نس ــص اين كاالها از گمرك نش ترخي
ــخصات كاال به حوزه معاونت امور گمركى گمرك ايران اقدام  اعالم مش
ــده در اين راستا، تمهيدات الزم جهت  كرده تا طبق تصميمات اتخاذش

ترخيص فورى اين اقالم به عمل آيد.
حداكثر تا 2 هفته آينده كاالها اظهار شوند

ــبت به اظهار آن اقدام  ــوى ديگر صاحبان كاالها اگر تاكنون نس از س
ــبت به  ــرع وقت و ظرف حداكثر دو هفته آينده نس نكرده اند بايد در اس
اظهار اين اقالم به گمرك اقدام تا در انجام تشريفات گمركى و ترخيص 
ــران در رابطه با  ــود. البته معاون فنى و امور گمركى اي ــريع ش كاال تس

ــى كه از جمله  ــهيالت ترخيص اعتبارى كاالهاى اساس ــتفاده از تس اس
ــه قبال اين اجازه  ــده در اين رابطه بوده نيز گفته ك ــات اتخاذش تصميم
ــده بود تا پنج قلم كاالى اساسى بدون كد رهگيرى بانك امكان  داده ش
ــالم آمادگى بانك  ــند ولى با توجه به اع ــته باش ترخيص از گمرك داش
ــى گروه يك مى توانند با رعايت شرايط  مركزى، صاحبان كاالهاى اساس
مربوطه نسبت به اخذ و ارائه اعالميه تأمين ارز اعتبارى اقدام و كل كاال 

را از گمرك ترخيص كنند.
آنطور كه ارونقى اعالم كرده با توجه به اينكه درخواست هاى دريافتى 
جهت اقدامات بعدى از جمله تشخيص اولويت و اعالم به بانك مركزى 
ــوى گمرك به  ــاى مربوطه ظرف همان روز از س ــت ادامه فرآينده جه
ــت در ارسال  ــود الزم اس ــال مى ش وزارت صنعت، معدن و تجارت ارس

درخواست فورا اقدام كنند.
ــتى كه صاحبان كاال براى ترخيص فورى دارند بايد چند  اما درخواس
ــفر معاون اول رئيس  ــر گيرد از جمله در قالب مصوبات س ــورد را درب م
ــه، كاالهاى  ــى، مواد اولي ــا در چارچوب كاالهاى اساس ــور و صرف جمه
واسطه اى و اجزا و قطعات يدكى خط توليد بوده و متضمن شماره ثبت 
سفارش، شماره سريال، نام كاال، گروه كااليى، ارزش كاال، نام و شركت 

توليد بازرگانى و تاريخ قبض انبار باشد.

صاحبان كاالهاى دپوشده فورا براى ترخيص اقدام كنند

ستاد تنظيم بازار سقف قيمت تخم مرغ بسته بندى در احجام مختلف 
را اعالم كرد.

به گزارش ايسنا، در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار مقرر شد تخم مرغ 
30 عددى بسته بندى شناسنامه دار داراى زنجيره سرد حداكثر 31 هزار 
ــددى 22 هزار تومان، تخم مرغ 15 عددى 18  ــان، تخم مرغ 20 ع توم
هزار تومان، تخم مرغ 9 عددى 11 هزار تومان و تخم مرغ شش عددى 

7000 تومان عرضه شود.
ــت و  ــقف قيمت اس ــده س ــتاد تنظيم بازار، ارقام يادش طبق اعالم س

برندهاى ديگر بايد زير اين عدد رقابت كنند.
ــى براى  ــهم خرده فروش ــد كه س ــه همچنين اعالم ش ــن جلس در اي
ــراى تخم مرغ 30 عددى  ــگاه هاى زنجيره اى حداكثر ب واحدهاى فروش
2000 تومان و ذيل همين قيمت خواهد بود. براى تخم مرغ 20 عددى 

ــگاه هاى زنجيره اى 1500 تومان، براى 15 عددى 1000  ــهم فروش س
ــش عددى نيز 400 تومان  تومان، براى 9 عددى 600 تومان و براى ش

است.
سقف صادرات تخم مرغ 5000 تن در ماه تعيين شد

ــه از ابتداى  ــده در اين جلس ــاس تصميمات اتخاذش ــن براس همچني
ــدون عوارض  ــور ب ــادرات تخم مرغ از همه گمرك هاى كش ــاه ص مهرم

امكان پذير نيست و سقف صادرات 5000 تن در ماه است.
در جلسه قبلى ستاد تنظيم بازار حداكثر قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ 
ــزار تومان و براى مصرف كننده 14 هزار و 500  فله در مرغدارى 12 ه
ــد. اين دومين افزايش قيمت تخم مرغ در سال جارى  تومان تصويب ش
ــقف قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در  ــت؛ به طورى كه اوايل تيرماه س اس
ــانه تخم مرغ 30 عددى  مرغدارى حداكثر 9500 تومان و قيمت هر ش

ــدود 20 هزار تومان تعيين  ــته به وزن آن در ح براى مصرف كننده بس
شده بود، اما در شهريورماه قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشى ها 
ــيد. رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهى  به 40 هزار تومان هم رس
صادرات را علت اصلى اين افزايش قيمت دانسته و گفته بود كه عالوه بر 
آن برخى نيز با سوءاستفاده از اهرم صادرات قيمت ها را به شكل كاذب 
باال مى برند و حباب ايجاد مى كنند، اما سازمان حمايت مصرف كنندگان 
ــكالت  ــور به دليل مش ــدگان كاهش واردات كنجاله به كش و توليدكنن
ــياه نهاده هاى توليد را علت افزايش قيمت تخم  ارزى و تشكيل بازار س
مرغ عنوان كرده است. آخرين گزارش ميدانى ايسنا در روز دوشنبه هم 
نشان مى دهد كه  در خرده فروشى هاى سطح شهر تهران هر شانه تخم 
مرغ با قيمت 35 تا 38 هزار تومان و هر كيلو مرغ گرم نيز با قيمت 18 

تا 22 هزار تومان عرضه مى شود.

رئيس هيأت مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور ايران 
گفت: به منظور تسهيل فرآيند تامين و واردات كاال به كشور الزم است 
جسارت يكسان سازى نرخ ارز ايجاد شود و تا زمانى كه اين امر محقق 
نشود، همچنان در فرآيند واردات كاال با معضالت جدى مواجه هستيم.
ــه واردكنندگان  ــط عمومى اتحادي ــه نقل از رواب ــنا ب به گزارش ايس
ــن خليلى اظهار كرد: سال  نهاده هاى دام و طيور ايران (آوندا)، ابوالحس
ــركت براى واردات نهاده هاى دامى اقدام كردند اما اين  گذشته 403 ش

تعداد در نيمه نخست سال جارى به 111 شركت رسيده است.
ــركت هاى واردكننده  ــدى تعداد ش ــاره به كاهش 70درص ــا اش وى ب
ــال در مقايسه با  ــش ماهه نخست امس ــور در ش نهاده هاى دامى به كش
ــود با توجه به تداوم  ــابه سال قبل ادامه داد: پيش بينى مى ش دوره مش
مشكالتى كه در مسير واردات و تامين كاال  وجود دارد مجددا  از تعداد 
ــى ورود پيدا كرده اند،  ــركت هايى كه به عرصه واردات نهاده هاى دام ش
ــود. خليلى افزود: انتقال ارز مهم ترين مشكل واردكنندگان  ــته ش كاس

ــئوالن بر ميزان  ــوى مس ــتر از س ــت كه بيش ــت و اين در حالى اس اس
ــود، اما براى  ــراى واردات كاال تاكيد مى ش ــده ب ــص داده ش ارز تخصي
ــود ندارد و بايد براى  ــدگان امكان انتقال ارزهاى نامرغوب وج واردكنن
ــال عمان، دينار  ــامل وون كره، ري ــى ارزهاى تخصيصى كه ش جابه جاي

عراق و روپيه پاكستان مى شود معضالت بسيارى را متحمل شوند.
رئيس هيأت مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور ايران 
ــال جارى واردات  ــهريورماه س تصريح كرد: از روز يكم فروردين تا 21 ش
روغن خام 56 درصد، كنجاله سويا 60 درصد، جو 23 درصد و دانه هاى 
ــتناد به اين آمار مى توان  ــت كه با اس روغنى 35 درصد كاهش يافته اس
ــود دارد از ميزان  ــير انتقال ارز وج ــت به دليل معضالتى كه در مس گف
ــت. خليلى خاطرنشان كرد: به  ــته شده اس ــور كاس واردات كاال به كش
منظور تسهيل فرآيند تامين و واردات كاال به كشور الزم است مسئوالن 
جسارت يكسان سازى نرخ ارز را پيدا كنند و تا زمانى كه اين امر محقق 
نشود همچنان در فرآيند واردات كاال با معضالت جدى مواجه هستيم.

ــو مرغ در بازار اظهار  ــاره به قيمت 25 هزار تومانى هر كيل ــا اش وى ب
كرد: بخش خصوصى از ارديبهشت ماه نسبت به اين مسئله هشدار داده 
ــبت به كمبود مرغ در  ــود كمااينكه اكنون فعاالن بخش خصوصى نس ب
يك ماه آينده هشدارهاى الزم را مى دهند اما ظاهرا گوش شنوايى براى 

شنيدن مشاوره هاى بخش خصوصى نيست.
رئيس هيأت مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور ايران 
ــبت به شرايط  اقتصادى كشور و مردم بسيار  گفت: بخش خصوصى نس
ــوب تصميم گيرى تا اجرا  ــت اما تا زمانى كه چرخه معي دغدغه مند اس

اصالح نشود اين معضالت از ميان برداشته نخواهد شد.
ــوع چالش هاى  ــبت به وق ــش خصوصى نس ــار كرد: بخ ــى اظه خليل
ــت اما  ــل اعالم كرده اس ــا قب ــدارهاى الزم را از مدت ه ــادى هش اقتص
بى تفاوتى نسبت به اين هشدارها نشان مى دهد يا نمى توان براى بهبود 
شرايط اقتصادى كشور چاره انديشى كرد و يا اينكه كسى در فكر يافتن 

راهكارى براى خارج كردن اقتصاد از شرايط فعلى نيست.

تخم مرغ بسته بندى شانه اى 31 هزار تومان

تا وقتى نرخ ارز يكسان نشود در واردات كاال با معضل مواجهيم

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقيم: 686073290 www.forsatnet.ir چهار شنبه
9 مهر 1399
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اخبار

مجلس نگران صنعت خودرو كشور است
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى به ارزيابى 

نقش شوراى رقابت در صنعت خودرو پرداخت.
ــگار خبرخودرو، اظهار  ــان در گفت وگو با خبرن عبدالناصر درخش
ــت: بنده معتقد هستم كه در هر كسب و كار و تجارتى قيمت  داش
ــده كاال و بازار تعيين كننده قيمت ها است و صنعت خودرو  تمام ش
ــت نبايد در امر  ــوراى رقاب ــتثنا نبوده و ش ــز از اين موضوع مس ني
ــاس قيمت تمام  قيمت گذارى ورود كرده و قيمت خودرو بايد براس

شده تعيين شود.
ــور است  ــان كرد: مجلس نگران صنعت خودرو كش وى خاطرنش
ــته  ــنهادى خود به مولفه هايى توجه داش ــه همين در طرح پيش و ب
ــوزه و به طور كلى بازار  ــئولين اين ح كه موجب نگرانى مردم، مس

شده است.
ــوالى مبنى بر اينكه مزاياى طرح پيشنهادى  ــخ به س وى در پاس
ــم دارد، بيان كرد:  ــه تفاوتى با طرح مجلس ده ــس يازدهم چ مجل
مى توان گفت طرح ساماندهى صنعت خودرو كه مجلس يازدهم در 

نظر گرفته مكمل طرح قبلى است.
ــالمى در پايان  ــوراى اس ــهر در مجلس ش ــده مردم ايرانش نماين
ــنهادى مجلس نياز به  ــرد: در حال حاضر طرح پيش ــان ك خاطرنش
بررسى هاى زيادى دارد تا پس از رفع كم و كاستى ها به طرح جامع 

و كاملى تبديل شود.

تا پايان آبان سرنوشت پرونده هاى خودرويى 
مشخص مى شود

ــاح رهنورد، عظيم  ــت پرونده هاى مفت ــان آبان ماه سرنوش تا پاي
خودرو و رامك خودرو مشخص مى شود.

ــين  ــيما، آقاى غالمحس به گزارش خبرنگار خبرگزارى صدا و س
ــع پرونده هاى خودرويى گفت: برخى  ــماعيلى درباره آخرين وض اس
ــه از مردم انجام دادند به  ــركت هاى خودرويى با ثبت نام هايى ك ش
ــبب كالهبردارى ها و عمل نكردن به تعهدات شان گرفتارى هايى  س

زيادى ايجاد كردند كه اين پرونده ها شاكيان زيادى هم دارد.
وى گفت: در همين خصوص پرونده مفتاح رهنورد 1600 شاكى، 
عظيم خودرو 1800 شاكى و رامك خودرو شكات متعددى دارد كه 

كالهبردارى هاى سنگينى در آن انجام شده است.
ــماعيلى افزود: با دستور رئيس قوه قضائيه به پرونده هاى  آقاى اس
ــاكى در امر رسيدگى اولويت داده شده است و فردا جلسه  كثيرالش
ــه جلسه برگزار  ــر هم دو س ــت س ــت و پش بعدى عظيم خودرو اس

خواهد شد و تا قبل از پايان مهر منجر به صدور حكم مى شود.
ــورد در ادامه آن برگزار  ــات مصباح رهن وى گفت: بالفاصله جلس
ــد تا آبان ماه منجر به صدور حكم شود  ــود و تالش خواهد ش مى ش
ــت و  ــده اس و براى پرونده رامك خودرو هم آبان ماه تعيين وقت ش
برنامه ريزى ما اين است كه سرنوشت اين چند پرونده خودرويى در 

مهر و آبان در دادگاه كيفرى يك استان تهران به سرانجام برسد.

دست هاى پنهانى كه قيمت خودرو را افزايش 
مى دهند

ــا را با برنامه ريزى  ــت هاى پنهانى در بازار آزاد قيمت ه اينكه دس
ــازى براى  افزايش مى دهند آن هم زمانى  كه كارخانجات خودروس
توليد دچار مشكل هستند و نمى توانند تقاضاى متقاضيان را پاسخ 

دهند،  اتفاق عجيبى است.
ــجو، خودرو و مصائب  به گزارش گروه اقتصادى خبرگزارى دانش
ــور و سالطين بزرگ خودروسازى كه با كمك دست هاى  آن در كش
ــوند و به خوبى بازى  پنهان مديران و افراد صاحب نفوذ اداره مى ش
ــود بيشتر» را اجرا مى كنند بر كسى پوشيده نيست.  «توليد كم؛ س
اين روزها انتظار مردم در صف خريد خودرو در حالى رقم مى خورد 
ــود. اينكه  ــتر از كارخانه يافت مى ش ــازار آزاد بيش ــه خودرو در ب ك
ــا برنامه ريزى افزايش  ــت هاى پنهانى در بازار آزاد قيمت ها را ب دس
مى دهند آن هم زمانى كه كارخانجات خودروسازى براى توليد دچار 
مشكل هستند و نمى توانند تقاضاى متقاضيان را پاسخ دهند،  اتفاق 

عجيبى است.
ــور ميانگين تقريبا 80  ــت فروش خودرو درب كارخانه به ط قيم
ــازار آزاد اختالف دارد. يكى  ــا 100 ميليون تومان با قيمت هاى ب ت
ــوى مسئوالن اقتصادى مطرح مى شود  از داليل اين اتفاق كه از س
ــد قطعات و  ــازى نمى توان ــه دليل تحريم  خودروس ــت كه ب اين اس
ــود را وارد كند و از اين جهت هم توليد با كندى  ــوازم موردنياز خ ل
ــت كه مديران خودروسازى  صورت مى گيرد و اين هم در حالى اس
ــل در برخى از محصوالت حرف  ــا بودن اين صنعت حداق از خودكف
مى زنند كه آن برخى هم لنگ قطعات وارداتى در پاركينگ ها خاك 

مى خورند و به دست مشترى نمى رسند.
ــى كشور و مردم بدل شده  تهيه خودرو به يكى از معضالت اساس
ــدن راه هاى واردات حاال اين  ــت و با تشديد تحريم ها و بسته ش اس
ــتر از قبل در باتالق ناكارآمدى مديريتى فرو رفته است  صنعت بيش
چراكه برخالف آنچه مطرح مى شود وابستگى اين صنعت به واردات 
ــازان  و البته ارزهاى رانتى و بى اعتمادى به بخش داخلى و قطعه س
ــا بزنند و نه تنها  ــا بخش توليد اين كارخانجات در ج ــده ت باعث ش
ــه از آن عقب هم  ــند بلك ــده نرس ــه برنامه هاى از پيش تعيين ش ب
ــند. يكى از دغدغه هاى مديران اين صنعت اين است كه قيمت  باش
ــان بايد به كمتر از 5درصد در بازار آزاد برسد، با اينكه  محصوالت ش
شوراى رقابت مجوز بازنگرى قيمت ها را هر سه ماه يك بار هم داده، 

اما اين حرص فروكش نمى كند.
ــان معتقدند توليد خودرو ذاتا  در اين ميان هم برخى از كارشناس
ــد خودرو با قيمت ارزان به دست مردم  ــت و اگر قرار باش گران اس
برسد دولت بايد براى آن سوبسيد و يارانه بپردازد! اين هم در حالى 
ــت كه اين صنعت به لطف سوبسيد و يارانه و قدرت دولت سرپا  اس
ــازان بزرگ جهان باز  ــت! اگر مرزها براى حضور خودروس مانده اس
ــدن اين بازار از انحصار قيمت ها شكسته  ــود مطمئنا با خارج ش ش
ــى خواهند رفت كه ارزش  ــد و مردم به طرف خودروهاي خواهد ش

پولى كه مى دهند را داشته باشند.

ــه، زيان اين صنعت  ــه فعاالن صنعت خودرو و قطع ــى به گفت در حال
ــيده كه  ــتورى به 80 هزار ميليارد تومان رس به دليل قيمت گذارى دس
ــنهاد عرضه خودرو در بورس  اصرار بر ادامه اين روند حتى با وجود پيش

كاال ادامه دارد.
ــته  ــه گزارش پدال نيوز به نقل از خودروكار، ايران خودرو روز گذش ب
ــى شفاف كه در كدال منتشر كرد، از فروش 188 هزار و  با ارائه گزارش
473 دستگاه انواع خودرو و ثبت درآمد 13 هزار و 335 ميليارد تومانى 
ــال خبر داد اما براساس اين گزارش نرخ فروش  در 6 ماهه نخست امس
ــال، 146 ميليون و 400 هزار تومان و  ــتگاه دنا در شهريور امس هر دس
ــت كه نرخ بازار  ــون و 320 هزار تومان بوده در حالى اس ــا 96 ميلي ران
ــن دو مدل خودرو در حال حاضر به ترتيب 286 و 223 ميليون  آزاد اي

تومان است.
ــودى است كه با قيمت گذارى دستورى نصيب  اين تنها نمونه اى از س
ــطه هاى فعال در بازار شده و تداوم قيمت گذارى دستورى خودروها  واس
موجب شده تا دالالن و توليدكنندگان مواد اوليه داخلى، بيشترين سود 

را از اين آشفته  بازار كسب كنند.
سعيد مدنى، مديرعامل اسبق سايپا با تاكيد بر اينكه اگر با قيمت هاى 
ــازان بيفزاييم، آنها  ــتورى مرتب بخواهيم به حاشيه زيان خودروس دس

ــا كار كنند،  ــد و بهبود كيفيت خودروه ــش تولي ــد روى افزاي نمى توانن
ــازان با مشكالت  ــت كه خودروس مى گويد:  نتيجه اين اقدامات اين اس

فراوانى از جمله كمبود نقدينگى دست به گريبان مى شوند.
ــته  ــدات، بدهى ها و زيان ها انباش ــاالى تعه ــاره به حجم ب ــا اش وى ب
خودروسازان مى افزايد: همه اين موارد ريشه در تفكرات شوراى رقابت و 
ــتورى دارد چراكه رويكرد اين شورا يك رويكرد منفى  قيمت گذارى دس

و غيرمنطقى است.
ــى از انحصار صحبت  ــوراى رقابت در حال ــى با تاكيد بر اينكه ش مدن
مى كند كه بايد به سراغ كاالها و صنايعى برود كه در آن انحصار واقعى 
ــورا، انحصارى در صنعت  ــح  كرد: اگر به گفته اين ش ــود دارد، تصري وج
ــورا و نظام قيمت گذارى  ــط اين ش ــودرو وجود دارد اين انحصار توس خ

فعلى به وجود آمده است.
ــازان از خودروسازان و ثبت زياندهى  افزايش حجم مطالبات قطعه س
ــته و 80  ــال گذش ــازان تا پايان س ــزار ميليارد تومانى خودروس 25 ه
ــت در زمينه  ــتى نادرس ــا به امروز از اجراى سياس ــزار تومانى آنها ت ه
ــذارى خودرو حكايت دارد اما با اين حال اقدامى براى حل اين  قيمت گ
مشكل نشده و خودروسازان تنها در تالش بودند تا اجراى نظام تجديد 
ــى از زيان خود را جبران كنند، اما از آنجا كه آورده نقدى  ارزيابى بخش

ــز كمكى به صنعت  ــده اين امر ني ــازان نش وارد خطوط توليد خودروس
خودرو نكرده است.

ــان مى دهد كه متوسط اختالف  هم اكنون نگاهى به بازار خودروها نش
ــه بيش از 200 ميليون  ــه و بازار در برخى از خودروها ب ــت كارخان قيم
ــا و تعيين قيمت  ــتن قيمت ه ــيده در حالى كه با آزاد گذاش تومان رس
ــاز با هدف تعادل بيشتر در قيمت ها، نسبت  ــيه بازار، خودروس در حاش
ــد توليد را رقم  ــه افزايش عرضه اقدام مى كرد و اين امر در نهايت رش ب
مى زد. هرچند كه افزايش ناگهانى قيمت ها در ابتداى آزادسازى فشارى 
ــت براى حفظ  ــاز ناگزير اس ــه مصرف كننده وارد مى كند اما خودروس ب
بازار خود نسبت به متعادل سازى قيمت ها اقدام كند كه در اين شرايط 
ــم كه تجربه دهه  ــش  قيمت ها در بازار بودي ــاهد كاه به مرور زمان ش
ــيه بازار، مويد اين  ــن 80 در زمينه تعيين قيمت در حاش 70 و همچني
ــان مى دهد اگر دولت دست از  ــى روند موجود نش ــت. بررس مطلب اس
ــف اقتصادى و توليدى اعم  ــتورى در بخش هاى مختل قيمت گذارى دس
از خودروسازى برداشته و اجازه دهد توليدكننده قيمت نهايى محصول 
ــب با قيمت تمام شده عرضه كند، از چند نرخى بودن و رانتى  را متناس
شدن توليد جلوگيرى كرده و سود اصلى توليد به جاى سرازير شدن به 
جيب دالالن، وارد ترازنامه توليدكنندگان و نصيب سهامداران مى شود.

دالالن خودرو همچنان برنده قيمت گذارى دستورى

رئيس اتحاديه پيك موتورى و حمل و نقل بار سبك شهرى از اوضاع 
نابسامان اعضاى صنف وانت بار سخن گفت. داوود محمدى در گفت وگو 
ــكالتى كه اين روزها  ــت: يكى از مش با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش
ــته افزايش قيمت و كمبود  نارضايتى رانندگان وانت بار را به همراه داش
ــتيك است و روزانه با مراجعه خيل عظيمى از رانندگان به اتحاديه  الس
ــتيم كه متاسفانه دست خالى برمى گردند. عدم مجوز فروش  مواجه هس
ــامانه اى كه  ــخگويى و كارايى س ــتيك در درب مغازه ها و عدم پاس الس
ــتيك در نظر گرفته نيز مزيد بر  ــفارش الس وزارت صمت براى ثبت س

علت شده و موجب افزايش قيمت و كمبود الستيك شده است.
ــتيك را عامل اين اتفاقات دانست و  ــوءمديريت در عرضه الس وى س
ــتيك داريم  ــاس تعامالتى كه با انجمن توليدكنندگان الس گفت: براس
ــده كه الستيك به ميزان كافى در انبارها وجود  اين اطمينان حاصل ش

ــود نبايد  ــه اينكه مواد اوليه آن در داخل توليد مى ش ــا توجه ب دارد و ب
ــوءمديريت در توزيع مشكالتى را  ــتيك داشته باشيم لذا س كمبود الس
ــتند  ــئولين هر زمانى كه خواس ــت. ضمن اينكه مس به وجود آورده اس
ــد چراكه در توزيع،  ــوءمديريت ش چيزى را مديريت كنند تبديل به س
فروش و قيمت الستيك چنين معضالتى وجود نداشت و دقيقا از زمانى 
ــئولين خبر از عدم افزايش قيمت الستيك دادند شاهد افزايش  كه مس
ــامانه جامع  ــفارش در س ــتيم. ثبت س قيمت و كمبود آن در بازار هس
ــامانى شرايط شده زيرا سامانه جامعى نيست و  تجارت نيز موجب نا بس

بيشتر يك مانور تبليغاتى است.
رئيس اتحاديه پيك موتورى و حمل و نقل بار سبك شهرى در ادامه 
به ديگر مشكالت صنف وانت بار اشاره كرد و گفت: به دعوت استاندارى 
ــد  ــهردارى تهران برگزار ش ــه اى با حضور پليس راهور و ش تهران جلس

ــكالت اين صنف باز  ــت بايد گره از مش ــم اينكه وزارت صم ــى رغ و عل
ــت حضور نداشت و جلسه به روز ديگرى موكول شد.  كند در اين نشس
ــاى اتحاديه وانت بار مانند  ــر هيچ يك از چالش هاى اعض در حال حاض
ــه تامين اجتماعى،  ــوخت، بيم ــهميه س جريمه ها، عوارض، بار برگ، س
ــده و در اين ميان كرونا و  ــازى ناوگان حل نش ــتيك و نوس تامين الس
وضعيت اقتصادى كشور نيز مزيد بر علت شده است و متاسفانه توجهى 
ــدى درخصوص تاثير افزايش  ــود. محم به اعضاى صنف وانت بار نمى ش
ــتم حمل و نقل كاال تصريح كرد: افزايش قيمت  قيمت قطعات بر سيس
قطعات موجب ناامنى در سيستم ناوگان حمل و نقل كاال و مسافر شده 
ــتند و اگر  ــدگان قادر به تعويض قطعه با قيمت هاى نجومى نيس و رانن
ــد ورود قطعات تقلبى و غيراستاندارد به بازار  ناچار به تعويض قطعه باش

و استفاده از آن براى راننده حادثه ساز و هزينه بر خواهد بود.

ــى وضعيت صنعت و بازار  ــگاه خبرى پدال نيوز، بررس ــه گزارش پاي ب
ــارى و عرضه،  ــاخص نرخ ارز، تورم انتظ ــه ش ــان مى دهد س خودرو نش
ــفتگى بازار خودرو دارند. هرچند هر سه  ــترين وزن را در ايجاد آش بيش
ــده از متغيرهاى كالن اقتصادى تاثير مى پذيرند با اين حال  بخش يادش
ــود كرده اند؛  ــودرو را متأثر از خ ــره اى بازار و صنعت خ ــون زنجي همچ
به طورى كه رشد نرخ ارز به دليل افت پايه پولى كشور اتفاق مى افتد و از 
ــوى ديگر افت پايه پولى نيز از داليل اصلى ايجاد تورم است بنابراين  س

رشد نرخ ارز تابعى از وضعيت تورمى كشور است.
ــود كه  ــور باعث مى ش ــورم در اقتصاد كش ــودار ت ــدن نم صعودى ش
ــد هزينه نهاده هاى  ــد كنند. رش ــرخ نهاده هاى توليد و مواد اوليه رش ن
ــراژ در بنگاه هاى توليدى  ــاز كاهش تي ــد و مواد اوليه خود سبب س تولي
ــود. بعد از بازگشت تحريم هاى  ــركت هاى خودروساز مى ش همچون ش
ــور چالش نقدينگى  ــركاى بين المللى از كش صنعت خودرو و خروج ش
گريبانگير شركت هاى خودروساز شد و اجازه نداد تا آنها با خيال راحت 
ــفارش گذارى كنند. اين اتفاق  ــات مورد نياز خطوط توليد س براى قطع
ــد و مديران خودروساز بيش از  ــديد ش ــدن نرخ تورم تش با صعودى ش
ــدند. نبود منابع كافى براى  ــش در باتالق تامين نقدينگى گرفتار ش پي
ــفارش گذارى قطعات موردنياز خطوط توليد را مى توان در افت تيراژ  س
ــرد. افت توليد  ــاهده ك ــال آن افت عرضه به  خوبى مش ــد و به دنب تولي
شركت هاى خودروساز و به  دنبال آن كاهش عرضه به بازار در شرايطى 
ــا در بخش تقاضا  ــد ت ــت، باعث خواهد ش كه نرخ تورم نيز صعودى اس

ــورم انتظارى به آن  ــكل بگيرد. ت ــت تحت عنوان تورم انتظارى ش ذهني
ــور و  ــرايط حاكم بر اقتصاد كش ــت كه متقاضيان با توجه به ش معناس
ــد كه قيمت  ــه اين طور تحليل مى كنن ــت طرف عرض ــن وضعي همچني
ــرعت بيشترى حركت خواهد كرد  ــد با س خودرو در آينده در جاده رش
ــه خريد خود را زودتر  ــت ك ــن تقاضاى مصرفى به  دنبال اين اس بنابراي
ــده، پاى تقاضاى كاذب براى  ــام دهد و از طرف ديگر وضعيت يادش انج
ــد  ــرمايه گذارى را نيز به بازار خودرو بازخواهد كرد. در كنار تاثير رش س
ــازان از آيتم اثرگذار ديگر بر  نرخ تورم بر وضعيت عرضه، تيراژ خودروس
ــد نرخ ارز  ــيب مى بيند. رش صنعت و بازار خودرو يعنى نرخ ارز نيز آس
ــت تحريم ها و  ــطه بازگش ــار چالش تامين منابع ارزى كه به واس در كن
ــبب شد تا سياست گذار پولى  همچنين افت قابل مالحظه فروش نفت س
ــود. مديريت منابع ارزى  ــور ناچار به مديريت منابع ارزى ش و مالى كش
ــى در اولويت  به آن معنا بود كه تامين ارز موردنياز براى كاالهاى اساس
ــير تامين منابع ارزى موردنياز بخش صنعت از جمله  قرار گرفت و مس
ــد. در حال حاضر به رغم آغاز نهضت  ــركت هاى خودروساز ناهموار ش ش
ــى  ــزارى 5 ميز در اين زمينه همچنان تامين بخش ــازى و برگ داخلى س
ــاز تنها از مسير واردات ميسر  ــركت هاى خودروس از قطعات موردنياز ش
ــچ ارزى، مديران  ــير واردات با وجود مارپي ــت. تامين قطعات از مس اس
ــع ارزى كافى نيز  ــت. نبود مناب ــار قرار داده اس ــاز را تحت فش خودروس
ــئله  ــت و همين مس ــفارش گذارى قطعه را با چالش همراه كرده اس س
سبب نزولى شدن نمودار توليد و عرضه شركت هاى خودروساز مى شود. 

ــوى ديگر اما عرضه خودرو نيز به صورت مستقيم بر نرخ تورم و به  از س
ــت. اگرچه بارها عنوان  ــتقيم روى نرخ ارز تاثيرگذار اس  صورت غيرمس
ــودرو تاثيرپذيرى آن از نرخ  ــل افزايش قيمت خ ــده كه يكى از دالي ش
تورم در كشور است، اما اين كاال خود نقش بسزايى در نرخ تورم دارد.

ــراى تعيين نرخ تورم دو نهاد بانك مركزى و همچنين مركز آمار به  ب
 صورت دائم متغيرهاى اثرگذار روى آنها را بررسى مى كنند به طورى كه 
ــى از متغيرهاى اثرگذار بر نرخ تورم  ــى هاى اين دو نهاد، يك طبق بررس
ــت. خودرو به عنوان يك كاالى بادوام و با ضريب نفوذ  قيمت خودرو اس
ــى از متغيرهاى تعيين كننده  ــى مردم همواره به عنوان يك باال در زندگ
ــرايط فعلى  ــرار دارد.  در ش ــده ق ــورم مورد توجه دو نهاد ياد ش ــرخ ت ن
ــتند و  ــاز از يك طرف با چالش توليد روبه رو هس ــركت هاى خودروس ش
ــئله روى قيمت خودرو در مبدأ اثرگذار است و به نمودار قيمت  اين مس
محصوالت خودروسازان براى صعودى شدن فشار وارد مى كند. از طرف 
ــى فصلى قيمت محصوالت حاضر  ــوراى رقابت با بررس ديگر موافقت ش
ــركت هاى خودروساز به جاى تعيين قيمت به صورت  در خطوط توليد ش
ــت و آن را صعودى  ــورم اثرگذار اس ــش از پيش روى نرخ ت ــاالنه بي س
ــودرو از مبدأ باعث  ــذارى وضعيت عرضه بر قيمت خ ــد.  تاثيرگ مى كن
ــود و از آنجا كه نرخ ارز تابعى از وضعيت  ــدن نرخ تورم مى ش صعودى ش
ــور و نرخ تورم است بنابراين وضعيت عرضه خودرو روى  پايه پولى كش
ــطه نرخ تورم اثر مى گذارد و نمودار نرخ ارز را  نمودار نرخ ارز نيز به واس

در جهت صعودى شدن تقويت مى كند. 

از كمبود الستيك تا افزايش قيمت قطعات تقلبى در صنف وانت بار

مثلث نرخ ارز، تورم انتظارى و عرضه بيشترين وزن را در التهابات بازار خودرو دارند
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ژئوماتیک جزو آن دس��ته از فناوری هایی است که به عنوان یک ابزار 
توانمند و دانش بنیان در دسته ابرفناوری های نوظهور در قرن 21 رشد 
شتابانی تجربه کرده است. در ایران هم با تدوین سندی ملی توسعه این 

فناوری کاربردی ش��تاب بیشتری می گیرد. 
اوایل دهه 80 بود که در کشور تدوین اسناد 
مل��ی توس��عه فناوری های راهب��ردی مورد 
توجه دولتمردان قرار گرفت. اسنادی که به 
علوم و فناوری ها مجال توس��عه ای مدون و 
اس��تفاده از همه ظرفیت های ملی را داد. در 
این میان برخ��ی فناوری ها از تدوین چنین 
برنامه هایی جا ماندند. یکی از این فناوری ها 
ک��ه در عی��ن کارب��ردی و راهب��ردی بودن 
هنوز س��ندی مل��ی برای آن تعریف نش��ده 
فناوری های ژئوماتیک اس��ت. اما این اتفاق 
توس��ط ستاد توس��عه فناوری های فضایی و 
حمل ونقل معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری با تش��کیل گروه توس��عه فناوری های ژئوماتیک کلید خورد. 
ای��ن گروه هم در س��ال جاری مهم ترین اولوی��ت کاری خود را تدوین 
س��ند راهبردی فناوری های ژئوماتیک قرار داده اس��ت و تا پایان سال 

جاری این برنامه تدوین می شود. البته که در دنیا تدوین سند راهبردی 
فناوری ه��ای ژئوماتی��ک به عنوان ی��ک ابرفناوری پرکارب��رد در علوم 
مختلفی مانند نقشه برداری، جغرافیا، سنجش از راه دور و ... آغاز شده 
است. تجربه جهانی نشان داده نسبت سود 
به هزینه استفاده از این فناوری ها حداقل 
چه��ار ب��ه یک اس��ت و پیش��رفت در این 
فناوری ها توسعه تکنولوژی های دیگر را به 
همراه دارد. اس��ناد ملی ب��ا تدوین اهداف، 
راهبردها، اقدام ها و سیاس��ت های کالن و 
اجرایی، به هدایت توس��عه زیرساخت های 
اقتصادی، سیاس��ی، اجتماع��ی و فرهنگی 
می انجام��د. بنابرای��ن تدوین اس��ناد ملی 
برای فناوری های راهبردی، شرایط خوبی 
ب��رای توس��عه این ح��وزه در س��طح ملی 
فراه��م می کند. ای��ن کار مداخله هدفمند 
بخش های مرتبط در توس��عه فناوری ها و 
صنعت��ی و تجاری س��ازی آنها را در پی دارد. عالوه بر آن، اس��ناد ملی 
توس��عه فناوری با حمای��ت از نوآوری ها و خالقیت ه��ا، زمینه را برای 

افزایش توانمندی فناورانه یک کشور فراهم می کند.

تفاهم نامه ای سه جانبه میان طرح توس��عه نوآوری ها و فناوری های حوزه 
مع��دن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، معاونت 
ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان 

نظام مهندس��ی معدن ایران ب��ا حضور کامبیز 
مه��دی زاده، داریوش اس��ماعیلی و تقی نبئی 
به امضا رس��ید تا راه برای توس��عه فناوری های 
معدنی و رونق زیست بوم نوآور ی های این حوزه 
گسترده شود. کامبیز مهدی زاده در آیین امضای 
این تفاهم نامه س��ه جانبه، با بیان اینکه با همت 
3 نهاد فعال در حوزه فناوری های زمین شناسی 
و معدن، قرار اس��ت راهی تازه فرآروی توس��عه 
فعاالن دانش بنیان و فناور این حوزه هموار  شود، 
افزود: مثلث تعامل و تفاهم فناوری های معدنی 
با این تفاهم نامه ش��کل می گی��رد و امیدوارم با 
اجرایی شدن بندهای آن، شاهد برکات و ثمرات 
ارزشمندی برای این حوزه باشیم. وی با تأکید 

بر اینکه پیشرفت کشور در گروی توجه به فناوری و نوآوری است، ادامه داد: 
توجه و اهتمام به پیش��رفت فناوری های حوزه معدن و زمین شناسی، یکی 
از رئوس حرکت کش��ور به س��وی پیش��رفت و جهش تولید فناورانه خواهد 

بود. امروز کش��ور ما تحت ش��دیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها قرار گرفته 
و تنها فناوری و نوآوری اس��ت که می تواند ناجی و گذردهنده کش��ور از این 
گردنه دشوار باشد.  مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و 
صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، با اشاره به حمایت از فناوری های نو 
در حوزه معدنی و زمین شناسی گفت: در حوزه 
نفت، فن��اوری به جلوگیری هدررفت گازهای 
فلر کمک کرد، در ح��وزه معدنی نیز فناوری 
و نوآوری شرکت های دانش بنیان می تواند در 
استفاده بهینه از باطله های معدنی اثرمند باشد 
که این موضوع مس��تلزم نقش آفرینی و عزم 
فعاالن زیست بوم نوآوری است. مهدی زاده به 
ضرورت گذار از روش های سنتی و کم بازده در 
حوزه معدن و توجه به فناوری های نوین این 
حوزه به مثابه یکی از راهبردهای اصلی فناور 
و ارزش آفرین ش��دن این صنعت اشاره کرد و 
گفت: امید داریم با گذار از روش های س��نتی معدنی به س��وی فناوری های 
پیشرفته مانند اکتشاف در عمق یا استحصال عناصر نادر خاکی، گامی مهم 

در مسیر توسعه و ارزش آفرین شدن صنعت معدن برداریم.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با استقبال استاندار 
وارد زنجان ش��د. مرکز نوآوری و ایده پردازی علم و فناوری س��المت دانشگاه 
علوم پزش��کی زنجان در این س��فر با حضور او افتتاح می ش��ود. در نخستین 

بخش از این س��فر ستاری به شهرک صنعتی 
خرمدره می رود و از دس��تاورد ش��رکت های 
فناور یاسین شیمی ققنوس و مهندسان پایش 
وضعیت امیرکبیر )مپوا( بازدید می کند. پس از 
آن مرک��ز نوآوری و ایده پردازی علم و فناوری 
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی زنجان توسط 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح 
می شود. بازدید از دانشگاه زنجان برنامه بعدی 
س��فر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
اس��ت. در این مرکز ستاری از پیشرفت پروژه 
مجتم��ع فناوری، پروژه مرکز نوآوری و فضای 
کار مش��ترک، نمایش��گاه محصوالت فناورانه 
مرکز رش��د و کارگاه های طراحی مهندس��ی 

و خدم��ات نمونه س��ازی بازدید می کن��د.  همچنین با حضور او آزمایش��گاه  
ویروس شناسی و آزمایشگاه آنالیز پارک دانشگاه تحصیالت علوم پایه زنجان 
افتتاح می ش��ود. این آزمایش��گاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری تجهیز ش��ده و در حال حاضر مجهز به دس��تگاه های پیشرفته در 
این حوزه اس��ت. افتتاح این مرکز را باید گامی برای تش��خیص ویروس های 
گوناگون دانست. همچنین در دانشگاه علوم پایه زنجان ستاری از شرکت های 
مس��تقر در ساختمان مرکز رشد علوم نوین 
بازدید می کند، حدود 7 شرکت در این مرکز 
مستقر هستند. همچنین بازدید از نمایشگاه 
محصوالت فناورانه و جدید شرکت های فناور 
و دانش بنیان پارک علم و فناوری دانش��گاه 
علوم پایه زنجان از دیگر برنامه های این سفر 
اس��ت. همچنین در بخش دیگر این س��فر 
پ��ارک علم و فناوری اس��تان میزبان معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری می ش��ود. 
در ای��ن پارک 8 محص��ول فناورانه رونمایی 
می ش��ود. بزرگ ترین مخ��زن بتن پلیمری، 
دستگاه احیای قلبی موبایل، سیستم مبدل 
حرارتی با کاربرد در صنعت اس��ید )ارتقای 
فناوری تولید اس��ید سولفوریک(، دکل های کامپوزیتی، دستگاه چیپ سیلر 
)کاربرد در صنعت آسفالت(، بتن آر سی سی پی، قرص خمیردندان و دستگاه 

هسته گیر زیتون این محصوالت هستند.

ادامه حیات صنعت خودرو به تامین قطعات و تجهیزات موردنیازش 
وابس��ته اس��ت. به همین دلیل در تمام دنی��ا از دل این صنعت بزرگ 
زنجیره ای برای تکمیل نیازهایش ش��کل گرفته است. ایران هم با اتکا 

ب��ه توان جوانان��ش این زنجی��ره را که رگ 
حیات صنع��ت خودرو می دانن��د را تکمیل 
کرده اس��ت. صنعتی ب��زرگ در دنیا به نام 
خودرو ثبت شد؛ صنعتی که بازاری پرتالطم 
و ب��زرگ دارد و درصد باالی��ی از جامعه را 
ب��ا اخب��ار و نیازهایش درگیر کرده اس��ت. 
ای��ن صنعت همه گی��ر در دنیا ب��ا تحوالت 
نوآورانه ای همراه ش��ده و تغییرات بنیادینی 
را تجرب��ه کرده اس��ت، اما ای��ن تغییرات و 
تحوالت جز با تامین نیازهای ریز و درش��ت 
آن میسر نیس��ت. توسعه این بازار بزرگ به 
توانمندان��ی گره خورده اس��ت که نیازهای 
تجهیزات��ی و قطعاتی آن را می شناس��ند و 

برای رفع این نیازها تالش می کنند. صنعت خودرو در ایران هرچند که 
هن��وز با بازارهای جهانی فاصله دارد اما تالش ها در این حوزه همچنان 
ادام��ه دارد. مثال جمعی از جوانان متخصص و توانمند دانش��گاهی دور 

هم جمع شدند تا نیازهای صنعت خودرو در حوزه قطعات الکترونیک، 
مکاترونیک و پلیمری را تامین کنند. ش��رکت دانش بنیان سازه پویش 
با حضور جمعی از دانش آموختگان دانش��گاهی ح��وزه الکترونیک کار 
خود را از س��ال 76 آغاز و در این مس��یر 
با ش��ناخت کامل از نیازهای حوزه خودرو 
س��عی خ��ود را ب��رای تامی��ن قطع��ات و 
تجهی��زات موردنیاز ای��ن صنعت کرد. این 
ش��رکت توانس��ت با اتکا به نیروی دانشی 
خود طی چند س��ال به یکی از بزرگ ترین 
واحدهای تولیدي قطع��ات خودرو تبدیل 
ش��ود. بنا به گفت��ه میرغالم رضا مرتضوی 
مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت، سیس��تم های 
الکترونیک��ی و مکاترونیک��ی برای خطوط 
OEM توسط این مجموعه فناوری تولید 
می شود. او می گوید: ش��رکت ما در مسیر 
جهانی ش��دن با بهره برداری از دانش فنی 
و اس��تانداردهای بین المللی طراحی و س��اخت و همچنین همکاری با 
شرکت های بزرگ خارجی به یکی از معتبرترین تولیدکنندگان قطعات 

الکترونیک، مکاترونیک و پلیمر در کشور تبدیل شده است.
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ش��هاب خدامرادی / مس��ئول گروه حمل ونقل هوشمند س��تاد توسعه  فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: هوشمندسازی 
حمل ونقل یکی از ابزارهای مهم توسعه یافتگی کشورها است. راهی که می تواند مصداق 
و نمادی باشد برای مدیریت هوشمند شهری. همه کشورها سال ها است که به این حوزه 
ورود کرده اند و برنامه ها و طرح های مختلفی برای اجرایی ش��دن آن در نظر گرفته اند. 
ایران هم از غافله عقب نمانده است. البته که مسیر برای رسیدن به جایی که بتوان گفت 
حمل ونقل هوشمند در کشور محقق شده طوالنی است، اما گام هایی که در این مسیر 
برداشته شده با توجه به امکانات موجود خوب و بزرگ است. ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان 
نهادی پیش��رو در این حوزه تالش می کند نقش یک واس��طه گر و جاذب توانمندی ها 
و ظرفیت ه��ای موجود نهادهای مرتبط با حوزه حمل ونقل هوش��مند را بازی کند. این 
اقدامات در 4 سطح ترویج، آموزش، توسعه زیست بوم و تعریف پروژه های عملیاتی انجام 
می شود. کارهای ترویجی ستاد هم با برگزاری رویدادهای استارت آپی و کارآفرینی برای 

شناسایی تیم های عالقه مند و توانمند در این حوزه شروع شد.
همچنین شرکت در نمایشگاه های مختلف و معتبر داخلی و خارجی که خط و ربط 
آن به این حوزه می رس��د را ه��م در اولویت کاری خود قرار دادیم. نمایش��گاه هایی در 
ح��وزه فناوری های اطالعات و ارتباطات. در این نمایش��گاه ها معموال به صورت تعاملی 
حض��ور داریم. یعنی س��تاد با ایجاد پاویونی فضا را ب��رای معرفی محصوالت و خدمات 
دانش بنیان های این حوزه فراهم می کند. شناسایی نمایشگاه های بین المللی را هم دنبال 
می کنیم تا از این طریق راه برای توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان باز شود؛ مسیری 
که به رونق اقتصادی کشور می انجامد. راه دیگری که برای ترویج مفاهیم هوشمندسازی 
حمل ونق��ل انتخاب کرده ایم تدوین فصلنامه ای اس��ت که در آن مباحث تخصصی این 
حوزه منعکس می گردد. این فصلنامه فضایی برای ارائه آخرین اخبار و اطالعات داخلی 
و خارجی مرتبط با حمل ونقل هوش��مند اس��ت. ساماندهی سایت خبری ستاد از دیگر 
اقداماتی اس��ت که در اولویت کاری قرار دادیم. در این س��ایت آخرین اخبار فناوری را 
بازتاب می دهیم. در تالش هس��تیم سایت را به شکلی تعاملی اداره کنیم یعنی در این 
س��ایت ش��رایط را برای ارائه اطالعات و خدمات شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم تا 

سازمان ها و نهادهای مرتبط بتوانند از این اطالعات استفاده کنند.
برگزاری وبینارهای تخصصی هم از دیگر فعالیت های ترویجی س��تاد است. این کار 
را ه��م تاکنون با برگزاری 5 وبینار پیش برده ای��م. رویدادهای فناورانه ای در حوزه های 
استانداردسازی حمل ونقل جاده ای، راهکارهای حمل ونقل هوشمند بار، کالن داده های 
حمل ونقل، مدیریت هوش��مند ناوگان و بررسی راهکارهای توسعه محصوالت صادرات 
محص��والت حمل ونقل هوش��مند که از یک ماه پیش تاکنون با حض��ور فعاالن و افراد 

مرتبط با این برگزار شده است.
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوش��مند معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری حمایت از پایان نامه های مرتبط با حمل ونقل هوشمند را هم با امضای 
تفاهم نامه  با دانشگاه های کشور دنبال می کند. با این کار در تالشیم تا مسیر اجرایی  و 

تجاری سازی پایان نامه های دانشجویی را فراهم کنیم.
شناس��ایی زیست بوم فناوری و نوآوری حمل ونقل هوشمند هم اولویت دیگری است 
که اجرایی شدن آن را در ستاد پیگیری می کنیم. این کار به تنوع محصوالت این حوزه 
می انجامد. یعنی با شناسایی نیازها و معرفی آن به توانمندان این حوزه، فضا برای رفع 
به موقع این چالش ها ایجاد می ش��ود.  ما برای پیش��برد سریع حمل ونقل هوشمند در 
کش��ور می خواهیم همکاری همه نهادها، سازمان های مرتبط و بخش خصوصی را هم 
جل��ب کنیم. برای همین ب��ا آنها تفاهم نامه هایی داریم تا اجرای طرح ها ش��تاب گیرد. 
مثال به صورت آزمایشی اجرا و پیاده سازی سامانه تماس اضطراری را با همکاری آنها بر 
روی برخ��ی خودروها را آغاز کردیم تا در صورت مثبت بودن نتایج، آن را بر روی همه 
خودروها نصب کنیم. این سامانه در زمان بروز تصادف به صورت خودکار محل سانحه 

را به اورژانس اطالع می دهد.
تقویت ارتباطات بین المللی که به توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان می انجامد را 
هم با شناسایی فعاالن ایرانی خارج از کشور دنبال می کنیم. برای این کار هم حضور در 

نمایشگاه های مختلف خارجی را مدنظر داریم.
تعریف 10 پروژه خرد و یک پروژه کالن در ستاد از دیگر اقدامات است. کالن پروژه 
ایجاد مرکز کالن داده حمل ونقل ملی و تحلیل داده های سامانه های مدیریت هوشمند 
ناوگان با همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با این حوزه پیگیری می شود.

ام��روز اس��تفاده از فناوری های نوین به خص��وص ارتباطات و اطالع��ات به صورت 
روزافزونی در صنایع افزایش یافته اس��ت. این کار به باالرفتن بهره وری صنایع در کشور 
می انجامد. صنعت حمل ونقل هم از این موضوع مس��تثنی نیس��ت و اس��تفاده از این 
فناوری ها قطعا افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات 

و ایجاد کسب وکارهای نوین را به دنبال دارد. 
حمل ونقل هوشمند صنعتی اس��ت که با حوزه های علمی مختلفی در ارتباط است. 
ما هم به عنوان نهادی راهبر سعی می کنیم ارتباط میان اجزای این زیست بوم را برقرار 
کنیم. در حال حاضر 200 ش��رکت دانش بنیان و 40 س��ازمان مرتب��ط با این حوزه را 

شناسایی کرده ایم. این کار به هم افزایی تالش ها در این حوزه کمک می کند.
تدوین یک سند جامع برای ترسیم نقشه راه حوزه حمل ونقل هوشمند هم در کشور 
ضروری اس��ت. سندی که یک سالی است در س��تاد در حال تدوین است و با تعامل و 

همکاری همه نهادهای ذی ربط مراحل اجرایی شدن آن را دنبال می کنیم.

ثبت نام مجدد در آزمون های بازار س��رمایه در شش ماهه دوم ۹۹ از ساعت 
14 دوشنبه 14 مهرماه آغاز می شود.

امین س��ادات، مسئول مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: در 
این دوره تعداد متقاضیان شرکت در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه افزایش 
چش��مگیری داش��ته و برای اولین بار پس از یک مرحله ثب��ت نام در مراحل 

ابتدایی، دو بار افزایش ظرفیت صورت گرفته است.
ب��ه گزارش س��نا، وی همچنین با بیان اینکه ثبت ن��ام آزمون های جدید از 
س��اعت 14 روز دوش��نبه 14 مهرماه ۹۹ آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه 
خواهد داش��ت، گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام سایر آزمون های حرفه ای 
ب��ازار س��رمایه برای داوطلبان میس��ر اس��ت و ظرفیت های جدی��د تنها برای 

آزمون های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه است.
مس��ئول مرک��ز آموزش با بیان اینک��ه ظرفیت های جدید ب��ه منظور ایجاد 
فرص��ت برای ثبت نام داوطلبان در آزمون های ش��ش ماهه دوم اس��ت، گفت: 

ب��ه جهت ایجاد فرصت یکس��ان برای داوطلبان، در ای��ن دوره امکان تغییر و 
جابه جای��ی هیچ آزمونی وجود ندارد، بنابراین به داوطلبان توصیه می ش��ود با 
دقت بیش��تری زمان و س��اعت آزمون خود را انتخاب کنند. همچنین به دلیل 
تکمیل ظرفیت آزمون ها در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، آزمون های 
جدید برای روزهای ش��نبه برنامه ریزی شده است. لذا الزم است داوطلبان به 

تاریخ و ساعت آزمون انتخابی خود دقت کنند.
س��ادات درخصوص لزوم رعایت پیش نیاز تمامی آزمون ها عنوان کرد: الزم 
اس��ت تمامی داوطلبان پیش از انتخاب آزمون، قوانی��ن پیش نیاز و همچنین 
ش��رایط عمومی و اختصاصی را مطالعه کنن��د. وی همچنین تأکید کرد برابر 
خط مشی سازمان و به منظور حفظ سالمتی تمامی داوطلبان، کلیه آزمون ها 

با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی انجام می شود.
جهت اطالع از برنامه زمان بندی آزمون ها به تارنمای مرکز آموزش به آدرس 

https://icmc.seo.ir مراجعه کنید.

ثبتناممجدددرآزمونهایبازارسرمایهاز14مهرآغازمیشود

همه با شوینده های گوناگونی س��روکار داریم؛ آن هم در این روزها که شیوع یک مهمان 
ناخوانده، نیاز به اس��تفاده از شوینده ها را بیش��تر کرده است. تولید شوینده ها نیازمند مواد 
مهمی اس��ت که وجودشان برای ادامه حیات این صنعت، ضرورت دارد. از جمله پلی اتیلن 

گلیکول که شاید نامش را کمتر شنیده باشیم اما برای تولید شوینده ها حیاتی است.
این ماده فناور اکنون توسط شرکت آریا شیمی رایکا تولید می شود و بخشی از نیاز کشور 
به واردات را تأمین می کند.  حسام بیگدلو از حضور این شرکت دانش بنیان در حوزه صنایع 
ش��یمیایی با تولید محصوالت مورد استفاده در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت و 
ادامه داد: در س��ال های اخیر با تکیه به نیروی انسانی توانمند، انواع سورفکتانت ها را مطابق 
با استانداردهای نوین به تولید انبوه برسانیم. این فعال فناور، با بیان اینکه در راستای تداوم 
این حرکت، گام های جدیدی برای توس��عه محصوالت نوآورانه برداشته است، افزود: تالش 
کردیم در فرموالسیون و بهینه سازی این محصوالت، از آخرین یافته های علمی آن هم برای 
توس��عه صنعت شیمیایی کشور اس��تفاده کنیم. بیگدلو، از عزم جدی برای تبدیل شدن به 
یکی از ارکان اصلی صنعت شیمیایی کشور گفت و ادامه داد: از دیگر محصوالت آریا شیمی 
رایکا می توان به تولید انبوه کوکونات دی اتانول آمید، سویا دی اتانول آمید، کوکونات مونو 
اتانول آمید، اولئیک اس��ید دی اتانول آمید، کوکوآمیدو پروپیل بتایین، دی س��دیم لوریل 

اتر سولفوسوکسینات، دی سدیم اولئامید سولفوسوکسینات، گلیسیرین دارویی اشاره کرد.
بیگدلو، با اشاره به عرضه موفق محصوالت به بازارهای خارجی گفت: بیش از 10 کشور 

در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای شرقی میزبان محصوالت ساخت داخل بوده است.

 وی تولید پلی اتیلن گلیکول و گلیسیرین کوکرآت را دو دستاورد مهم در صنعت شوینده 
برش��مرد و افزود: شوینده ها مانند شامپو و مایع دستشویی نیاز به مواد اولیه ای دارند که تا 
پی��ش از این، نیاز ضروری صنعت با واردات از یک ش��رکت ایتالیایی تأمین می ش��د که با 
نوسانات ارزی، مشکالت زیادی را بر تولیدکنندگان به همراه آورد. اکنون اما ضمن آنکه نیاز 

صنایع کشور به این ماده تأمین می شود، هزینه تمام شده فرآورده ها  نیز کمتر شده است.
این فعال فناور با اش��اره به نیاز مبرم تولیدکنندگان به این محصول آن هم در حالی  که 
تعداد اندکی از ش��رکت های سراس��ر جهان، این محصول را تولید می کردند، ادامه داد: این 
فرآورده اکنون با کیفیتی فراتر از نمونه وارداتی از کشور ایتالیا عرضه می شود و نیاز کشور را 

به این محصول تأمین کرده است.
بیگدلو، از کند ش��دن روند واردات و خروج ارز با تولید این محصول ایران س��اخت گفت: 
ساالنه حدود 1000 تا 1500 تن واردات سالیانه داشتیم که تامین این میزان رقمی بالغ بر 
3 میلیون دالر ارزبری داش��ت، اما با تأمین بیش از 50 درصد نیاز کشور، روند پیشین را به 
خلق ارزش افزوده و حفظ سرمایه های کشور، ضمن تامین نیاز تولیدکنندگان تبدیل کردیم.

مدیرعامل آریا ش��یمی رایکا، درباره ایجاد اش��تغال به واس��طه فعالیت های این شرکت 
دانش بنیان گفت: آریا ش��یمی رایکا در نخستین روزها، فعالیت دانش بنیانش را با 7 نیروی 
انس��انی آغاز کرد، اما از بدو فعالیت خود در ایجاد اش��تغال برای نیروی انس��انی و س��اخت 
محص��والت جدید روندی صعودی پیش گرفته ب��ه طوری که از 3 محصول به 40 محصول 

تولیدی و اشتغال 80 نیروی انسانی متخصص رسیده است.

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان از حض��ور بی��ش از 650 پایان نامه در 
رش��ته های گوناگون و از 100 دانش��گاه کشور در جشنواره ملی پایان نامه های سه دقیقه ای 

دانشجویی»پاناسه« خبر داد.
زمستان سال گذشته بود که فراخوان جشنواره و مسابقه ای برای دانشجویان منتشر شد. 
مسابقه ای برای معرفی و کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی با عنوان »پاناسه«. در این 
مسابقه دانشجویانی که پایان نامه خود را در یکی از مقاطع تحصیلی دفاع کرده اند، آن را در 

یک فیلم سه دقیقه ای ارائه می کنند.
این جش��نواره که ب��ه همت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و با همکاری 
ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری توسط صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران در حال برگزاری است.
پرویز کرمی درباره برگزاری این رویداد گفت: »پاناس��ه« رویدادی ترویج گر و فرهنگ ساز 
اس��ت ک��ه جامعه را از اهمی��ت پایان نامه ها و دس��تاوردهای علمی آگاه می کن��د و در آن 
دانشجویان یافته های علمی خود را با زبانی ساده بیان می کنند تا همگان در جریان آن قرار 
گیرند. برگزاری این جش��نواره را باید گامی دیگر برای ترویج اقتصاد دانش بنیان در جامعه 
بدانیم. زیرا برابر اعالم وزارت علوم ساالنه حدود 800 هزار پایان نامه در کشور ارائه می شود 
که معادل یک درصد جمعیت کشور است. این در حالی است که در کشور های توسعه یافته 
تعداد پایان نامه ها کمتر از نیم درصد جمعیت آنها را ش��امل می شود. یعنی تعداد تحقیقات 

دانشجویی انجام شده در ایران حداقل 2 برابر کشور های پیشرفته است.
توانمندسازیپژوهشگرانجوانبرایارائهپژوهش

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری درباره دستاوردهای 
این جش��نواره و مسابقه افزود: »پاناسه« به دنبال این است که بخشی از پژوهش های انجام 
ش��ده توس��ط دانش��جویان قابل عرضه به جامعه ش��ود. البته در این رویداد توانمندسازی 

پژوهشگران جوان برای استفاده بهینه از فرصت ارائه پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی با اشاره به اینکه آشنایی شرکت های 
دانش بنیان، سازمان ها، نهادها و عموم مردم با جذابیت های فعالیت های پژوهشی و اتفاقات 
پژوهشی در حال انجام نیز با برگزاری این رویداد رخ می دهد، بیان کرد: تاکنون 650 دانشجو 
برای حضور در این رویداد ثبت نام کرده اند و از این تعداد 150 نفر پس از ارزیابی به مرحله 

بع��د راه می یابند و در نهایت نیز از آنها 30 برگزیده انتخاب و حمایت می ش��وند. داوری ها 
نیز به صورت جمع س��پاری توس��ط یک هزار و 400 داور انجام ش��د. همچنین محدودیتی 
برای حوزه های ارسالی وجود نداشت و حوزه هایی مانند مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و 

پزشکی بیشترین درخواست را داشتند.
سرمایهگذاریرویپایاننامههایدانشجویی

 کرم��ی به حمایت از پایان نامه ها در قالب برگزاری این رویداد اش��اره کرد و افزود: البته 
100 دانشگاه کشور در این رویداد شرکت کردند. همچنین در مرحله رقابت از برترین های 
این مس��ابقه با دعوت از بخش خصوصی و س��رمایه گذاران خطرپذیر زمینه برای معرفی و 
س��رمایه گذاری روی پایان نامه ها فراهم شده است تا از مرحله پژوهش وارد ساخت و تولید 
شوند. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: جشنواره و مسابقه 
»پاناسه« زمینه را فراهم می کند تا عموم مردم با دستاوردهای علمی که در دانشگاه ها انجام 
می شود آشنا شوند، تا امروز تعداد زیادی پایان نامه تولید شده است که هیچ اطالعاتی از آنها 
در دسترس نیست در صورتی که شاید آنها برای تبدیل شدن به محصولی فناورانه قابلیت 
داش��ته باشند. کرمی کاربردی سازی موضوعات پایان نامه و رساله های دکترا در کشور، آگاه 
س��ازی عمومی در جامعه نس��بت به علوم مختلف، نیاز و جهت دهی موضوعات پژوهش��ی 
در پایان نامه ها، اجرایی و تجاری س��ازی پایان نامه های دانشجویی و حمایت از پایان نامه های 
کاربردی را از اهداف برگزاری این جش��نواره دانس��ت که هر یک به نوعی زمینه ساز توسعه 

اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در کشور هستند.
 براساس این گزارش، جشنواره ملی »پاناسه« در سه مرحله مجازی، بومی و کشوری در 
حال برگزاری اس��ت. در مرحله مجازی هر شرکت کننده ویدئویی حداکثر سه دقیقه ای در 
ارتباط با پایان نامه خود ضبط و در س��امانه این رویداد بارگذاری می کند. پس از آن داوری 
انجام می ش��ود و برگزیدگان به مرحله بومی راه می یابند. در این مرحله ش��رکت کنندگان 
در یکی از 5 بوم تهران، مش��هد، اصفهان، ش��یراز و تبریز حضور یافت��ه و پایان نامه را برای 
داوران ارائه می دهند. برگزیدگان نیز به مرحله کشوری می روند و در نهایت برگزیدگان نهایی 
مش��خص می ش��وند. این رویداد باعث آگاهی جامعه از اهمیت دستاورد های علمی فناورانه 
می ش��ود و کمک می کند دانشجویان بیشتر به نقش فعالیت های علمی کاربردی در آینده 

کشور فکر کنند. در نتیجه در انتخاب موضوع و نیاز جامعه اشراف بیشتری داشته باشند.

ایالنماسکبهتازگیاعالمکردهاستکهطیهفتسالآینده،فروشسالیانهتسالبه
۲۰میلیونخودروبرقیخواهدرسید.اینمیزان،۵۰برابرتولیدتسالدرسال۲۰19است.
بهگزارشزومیت،یکیازجدیدترینتوییتهایایالنماسک،پیشبینیجالبیراجعبه
افزایشتولیدخودروهایتسلالدردههآیندهدارد.اومعتقداست،احتماالقبلازرسیدن
بهسال۲۰۳۰،تولیدسالیانه۲۰میلیوندستگاهمحققخواهدشد.همچنین،ایالنماسک

کسباینهدفرانیازمندازخودگذشتگیوتالشدرباالترینسطحدانست.
درسلال۲۰19،تولیلدخودروهلایتسلالبهعدد۳۶۵هزاردسلتگاهرسلیدکهمعادل

میانگینهزارمحصولدرروزاسلت.جالبتراینکه،عرضهاینتولیداتنسلبتبهسلال
قبل،۵۰درصدرشدنشلانمیدهدوپیشرفتباورنکردنیدارد.رکوردتولیدتسالدرسه
ماههپایانی۲۰19بهعدد1۰۵هزاردسلتگاهرسلید.بااینحسابمیتواناطمینانداشت
خودروسلازآمریکاییدرسال۲۰19،نزدیکبه۵۰۰هزارخودروعرضهکند.البتهباشیوع
کرونا،تقاضابرایمحصوالتتسلالدربهار۲۰۲۰،حدود1۵درصدنسلبتبهمدتمشلابه

سالقبل،کاهشداشتهاست.
بنابراظهاراتایالنماسک،رسیدنبهرکورد۳۰میلیوندستگاهتولیدسالیانه،احتماال

تا۷سلالآیندهمحققمیشود؛هرچندکهدر۵سالنیزممکنامابعیداست.مدیرعامل
تسالبهتازگیایمیلیبرایکارکنانارسالکردهاستکهپیشبینیثبترکوردتازهبرای

سهماههآخرسال۲۰۲۰،درصورتیاریرسانیپرسنلتسالدارد.
ایالنماسک،هفتهگذشتهدرگردهماییموسومبهباتریدی)Battery Day(فناوری
جدیدیازتسالرونماییکردکهسرعتتولیدباتریخودروهایبرقیوهزینههایمرتبط
راکاهشمیدهد،امامدیرعاملتسلالمعتقداسلتکهاینطرح،تاسلال۲۰۲۲واردفاز

تولیدانبوهنخواهدشد.

هوشمندانهحرکتکنیم تولیدداخلینیازصنایعشویندهراتأمینکرد

مشاورمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهوریخبرداد

۶۵۰پایاننامهداوطلبشرکتدر»پاناسه«شدند

تولیدخودروهایتسالپیشازسال۲۰۳۰بهسالیانه۲۰میلیوندستگاهمیرسد

یادداشـت

توسعه زیس��ت بوم فناوری های نسل پنجم مخابراتی، اینترنت اشیا و هوش 
مصنوع��ی موضوع یک تفاهم نامه ش��د؛ تفاهمی س��ه جانبه برای تس��هیل و 
حمایت از تجاری س��ازی فناوری های موردنیاز این حوزه. یکی از پایه های این 
همکاری س��تاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی اس��ت. تفاهم نامه ای میان س��تاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و شرکت ارتباطات سیار ایران به امضا رسید. هدف از امضای 
این تفاهم نامه ایجاد س��ازوکارهای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در امر 

تحقیق، توسعه، تولید و تجاری سازی محصوالت و خدمات این حوزه است.

زیستبومفناوریهاینسلپنجم
مخابراتیتکمیلمیشود

دریچــه

فضایی برای حمایت از دانش بنیان های فعال حوزه س��المت اس��تان زنجان 
ایجاد ش��د. پرورش ایده های فناورانه در حوزه س��المت هدفی است که ایجاد 
نخس��تین مرکز نوآوری و ایده پردازی علم و فناوری س��المت در این اس��تان 
دنب��ال می کند؛ مرکزی که با حض��ور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
افتتاح ش��د.  سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با سفر به 
استان زنجان به دانشگاه علوم پزشکی این شهر رفت تا با افتتاح مرکز نوآوری 
و ایده پردازی علم و فناوری س��المت گامی اثرمند در توس��عه حوزه سالمت 
برداش��ته شود. مرکزی که قرار اس��ت محملی باشد برای دور هم جمع شدن 

خالقان و ایده مندان حوزه سالمت این استان.

نخستینمرکزنوآوریوایدهپردازیعلم
وفناوریسالمتافتتاحشد

چهارشنبه
9مهر1399
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ــتريان هدف  ــا تعيين مش ــب و كار ب ــاى كس روزى روزگارى در دني
برنامه ريزى در مورد تمام جزييات فعاليت تجارى امكان پذير بود. همين 
امر بازارهاى مختلف و برندهايى با ماهيت كسب و كار گوناگون را از هم 
ــاخت. برندها در دوران دهه هاى قبل براساس مشتريان شان  جدا مى س
 B2C ــدند. دسته نخست كسب و كارهاى ــته تقسيم مى ش به چند دس
ــان را به طور مستقيم در  ــب و كارهايى محصوالت ش بودند. چنين كس
اختيار مشتريان قرار مى دادند. دسته دوم، كسب و كارهاى B2B بودند. 
ــته از كسب و كارها محصوالت شان را به كسب و كارهاى ديگر  اين دس
ــومى از  ــكل گيرى نوع س ــد. اين امر گاهى اوقات موجب ش مى فروختن
ــوم به B2BC مى شد. كسب و كارهاى موردنظر  كسب و كارهاى موس
ــان را  ــب و كارهاى ديگر محصوالت ش ــتريان و كس به هر دو دامنه مش

عرضه مى كردند. 
ــته در جمالت باال دليل مشخصى دارد. شايد  ــتفاده از افعال گذش اس
ــد، اما با شيوع ويروس  ــت اين امر نوعى لغزش زبانى باش در نگاه نخس
كرونا وضعيت دنياى كسب و كار به طور كلى تغيير كرده است بنابراين 
ــتيم. اين امر موجب ظهور  ــب و كار مواجه هس ما با جهان متفاوت كس
نوع تازه اى از كسب و كارها شده است. دنياى جديد كسب و كار تحت 
ــود. اين مفهوم به معناى فروش محصوالت  عنوان B2P شناخته مى ش
ــى دامنه و گروه هاى  ــئله اساس ــت. اكنون ديگر مس برندها به مردم اس
ــاس گزارش سايت  ــت. براس ــته از دل مفهوم مردم نيس خاص برخواس
ــه بازاريابى (Marketing-Schools.org) بازاريابى در حوزه  مدرس
ــته،  ــردم نه به عنوان توده اى همبس ــه معناى تمركز بر روى م B2P ب
ــليقه منحصر به فرد است. اين  ــيعى از افراد با نيازها و س بلكه دامنه وس
ــجم و داراى همبستگى عميق تصوير  ــازمانى منس امر مردم را ديگر س

نمى كند. 
ــت بر روى تغيير نحوه  ــه مديا پس ــابه از سوى موسس ــى مش گزارش

ــت. اين امر به  ــتريان در زمينه خريد تمركز كرده اس تصميم گيرى مش
ــردم در دوران كرونا و  ــوارى فروش محصوالت مختلف به م معناى دش
ــاس نياز و سليقه شخصى اش  پس از آن خواهد بود. اكنون هر فرد براس
اقدام به خريد محصوالت مى كند بنابراين برندها بايد بازاريابى براساس 
الگوى B2P را در راستاى تاثيرگذارى بر روى مردم مدنظر قرار دهند. 

كار در خانه و زندگى در كسب و كار
شيوع ويروس كرونا بسيارى از مسائل اساسى در حوزه كسب و كار را 
تغيير داده است. بسيارى از كارشناس ها در طول سال هاى اخير بر روى 
ــخصى و حرفه اى تاكيد داشته اند.  ــخص ميان زندگى ش ايجاد مرز مش
نكته مهم در اين ميان حذف كامل اين مرز با شيوع ويروس كروناست. 
ــب و كار مى كنند.  اكنون اغلب مردم در خانه اقدام به پيگيرى امور كس
ــت. وقتى مردم از  اين امر مرز ميان محل كار و خانه را از بين برده اس
ــيدگى به امور كسب و كار مى كنند، ايجاد پيوند ميان  خانه اقدام به رس

زندگى شخصى و حرفه اى امر طبيعى خواهد بود. 
ــخصى و  ــه ميان زندگى ش ــى ايجاد فاصل ــر تواناي ــان ديگ كارآفرين
حرفه اى شان را ندارند بنابراين بهترين راهكار سازگارى با شرايط كنونى 
است. بدون ترديد وضعيت كنونى براى هيچ كسب و كارى تازه نيست. 
ــوار است. كسب  ــب و كارها دش ــرايط تازه براى تمام كس مواجهه با ش
ــى در نهايت توانايى  ــرايط كنون ــاى موفق در زمينه انطباق با ش و كاره
كسب پيروزى را خواهند داشت. اگر يك كسب و كار قصد ادامه فرآيند 
ــاس الگوى پيش از كرونا را داشته باشد، به زودى  مديريت برندش براس

با مشكالت عميق مواجه خواهد شد. 
ــت. بسيارى از  ــاده اى نيس انتقال فضاى كارى به داخل خانه ها امر س
ــوارى را تجربه  ــدان و مديران در طول ماه هاى اخير روزهاى دش كارمن
 B2P ــدت عرصه بازاريابى ــن امر يكى از ويژگى هاى بلندم كرده اند. اي
خواهد بود بنابراين كسب و كارها و كارآفرينان بايد به آن عادت نمايند. 

نياز به بازآفرينى وجه برند
پيش از ظهور ويروس كرونا اغلب كسب و كارها در تالش براى تعيين 
ــتيابى به آنها بودند. اين فرآيند دامنه وسيعى از  ــب و دس اهداف مناس

ــيوع ويروس كرونا وضعيت به طور  ــامل مى شد. اكنون با ش اهداف را ش
ــت. عرصه B2P ديگر نيازمند تنوع اهداف نيست.  كامل تغيير كرده اس
ــك به مردم براى  ــش روى برندها تالش براى كم ــئله پي مهمترين مس

بهبود زندگى شان در سايه كروناست. 
ــب و كارها به دنبال سازگارى با شرايط تازه در دنياى كسب  اگر كس
ــامل  ــان را بازآفرينى نمايند. اين امر ش ــتند، بايد وجه برندش و كار هس
ــازه زمانى چند ماه  ــتريان در ب ــى مش تاكيد بر روى رفع نيازهاى اساس
آينده است. پس از پايان شيوع ويروس كرونا و كنترلش از سوى كسب 
و كارها امكان توجه به تنوع نيازها و سليقه مشتريان نيز فراهم خواهد 
ــد. اكنون اغلب كسب و كارها با نوعى شرايط فورى براى واكنش در  ش
ــرعت عمل شان در زمينه  ــتند بنابراين س برابر ويروس كرونا مواجه هس

پاسخگويى به بحران موردنظر ضرورى خواهد بود. 
واقع گرايى در عرصه كسب و كار

ــب و كار در عصر B2P نيازمند واقع گرايى قابل توجهى  مديريت كس
ــه تعيين اهداف  ــن اقدام ب ــا پيش از اي ــب و كارها ت ــت. اغلب كس اس
ــان مى كردند. اكنون شرايط به طور  بلندمدت و دور و دراز براى برندش
كامل متفاوت شده است بنابراين بايد برنامه كسب و كار بيشتر بر روى 
ــد. اين امر امكان انعطاف بيشترى  ــته باش اهداف كوتاه مدت تمركز داش

براى كسب و كارها ايجاد مى كند. 
مشكل اساسى برخى از كسب و كارها در شرايط كنونى ناتوانى براى 
ــيوع ويروس كرونا  ــت. اين امر ناشى از ش ــريع با تغييرات اس انطباق س
ــاب  ــت. با اين حس ــب و كار اس و فقدان پايدارى و ثبات در عرصه كس
ــريع تغيير مى كند. طراحى  ــب و كارها به طور مداوم و س وضعيت كس
ــريع و بازيابى توان برند  ــانى س برنامه هاى كوتاه مدت امكان به روز رس
ــازد بنابراين در چشم اندازى  ــرايط تازه را فراهم مى س براى انطباق با ش
ــى بر روى اهداف و تعامالت  ــدت بايد در حوزه هايى نظير بازارياب بلندم
كوتاه مدت تمركز كرد. در غير اين صورت مديريت كسب و كار در عصر 

B2P بسيار دشوار خواهد شد. 
marketingprofs.com :منبع

ــوارى هاى خاص  ــوالت در دنياى ديجيتال دش ــى براى محص بازارياب
ــيارى از بازارياب ها در فرآيند جلب نظر مخاطب هدف  خود را دارد. بس
ــتند. اگر فرآيند بازاريابى ديجيتال به  ــكالت متعددى مواجه هس با مش
ــود، امكان دسترسى به بازارهاى بزرگ را فراهم مى كند.  خوبى دنبال ش
ــر  ــى ميليون ها كاربر از سراس ــت اصلى بازاريابى ديجيتال دسترس مزي
ــا مخاطب جهانى را  ــت بنابراين برندها امكان تعامل ب ــان به آن اس جه
ــراى تعامل با  ــاير كانال هاى بازاريابى ب ــتفاده از س ــت. اس خواهند داش
ــى، فرآيندى  ــه اختصاص زمان طوالن ــى عالوه بر نياز ب ــب جهان مخاط
ــت. بسيارى از برندها براى بازاريابى جذاب و موفق در  پرهزينه نيز هس
ــناس هاى حرفه اى مى كنند.  ــه ديجيتال اقدام به همكارى با كارش عرص

اين امر نتيجه بلندمدت بسيار مطلوبى براى برندها در پى دارد. 
امروزه اغلب كسب و كارها داراى بودجه محدودى در زمينه بازاريابى 
ــا در زمينه  ــدت از تجربه برنده ــتند. چنين امرى به ش ــال هس ديجيت
بازاريابى در سال جارى تاثير پذيرفته است. شيوع ويروس كرونا فعاليت 
ــت.  ــكل مواجه كرده اس ــب و كار و بازاريابى همه برندها را با مش كس
ــت تمام فعاليت هاى بازاريابى در ادامه سال 2020  ــايد در نگاه نخس ش
ــب و كارها براى جلب مشتريان به  ــود، اما نكته مهم نياز كس تعطيل ش
برندشان و ادامه حيات در بازارهاى مختلف است. همين امر انگيزه آنها 
ــما نيز به  براى بازاريابى در عرصه ديجيتال را چند برابر مى كند. اگر ش
ــب و كار قصد آشنايى هرچه بهتر با  عنوان مدير يا بازارياب در يك كس
ــال جارى را داريد، مقاله كنونى  ــاى تازه بازاريابى ديجيتال در س ترنده
ــت. در ادامه برخى از مهمترين ترندهاى بازاريابى  ــب اس براى تان مناس

ديجيتال در ادامه سال جارى مورد بررسى دقيق قرار خواهد گرفت. 
جست وجوى صوتى

ــتيارهاى صوتى در طول دهه اخير به طور عمده از سوى  ــعه دس توس
گوگل دنبال شده است. بسيارى از برندها در طول سال هاى اخير اقدام 
ــان كرده اند. اين امر در مورد زندگى  ــازى محيط كارى ش به هوشمندس
ــخصى مردم نيز صحت دارد. وقتى زندگى مردم توسعه پيدا مى كند،  ش
ــيوه هاى بازاريابى نيز بايد به موازاتش توسعه يابد. در غير اين صورت  ش

امكان تاثيرگذارى مناسب بر روى مشتريان از بين خواهد رفت. 
ــان براى  ــتيارهاى صوتى ش ــردم در دوره كنونى از دس ــيارى از م بس
ــتفاده  ــى خريد محصوالت اس ــواى موردنياز يا حت ــت وجوى محت جس
مى كنند. اگر برندها بر روى بازاريابى از طريق دستيارهاى صوتى تمركز 
ــتريان را خواهند داشت.  ــيعى از مش نمايند، امكان جلب نظر دامنه وس
يكى از فرصت هاى مناسب بازاريابى در مورد كاربران دستيارهاى صوتى 
ــر موجب تقويت انگيزه  ــت. اين ام مربوط به تنظيم تبليغات صوتى اس
ــود. شايد در  كاربران براى گوش دادن به تبليغات برندهاى بزرگ مى ش
ــد، اما تاثير بلندمدتى بر  ــيار ساده به نظر برس ــت اين امر بس نگاه نخس

روى كاربران خواهد داشت. 
محتواى تعاملى

ــه بازاريابى ايجاد كرده  ــيار زيادى در عرص ــال 2020 تغييرات بس س
است. يكى از مهمترين تغييرات در اين زمينه مربوط به توليد محتواى 
ــت. اگر يك برند اقدام به توليد  ــى در حوزه بازاريابى ديجيتال اس تعامل
ــتريان  ــراى جلب تعامل مش ــانس بااليى ب ــواى تعاملى نمايد، ش محت
ــت. دليل اين امر عالقه باالى مردم به مشاركت در پيشبرد  خواهد داش
ــت. اكنون ديگر دوره طراحى و انتشار محتواى  كمپين هاى بازاريابى اس
ــنتى و تك صدا به پايان رسيده است. اگر كاربران احساس  بازاريابى س
ــته باشند، توجه چندانى به  ــاركت در كمپين هاى بازاريابى را نداش مش
ــر نخواهند كرد. اين امر وضعيت بازاريابى برندها را به  محتواى موردنظ

شدت دشوار مى كند. 
ايجاد تجربه هاى تازه و مشاركت با كاربران در كمپين هاى بازاريابى تا 
حد زيادى موفقيت برندها را تضمين مى كند. متاسفانه برخى از برندها 
در اين زمينه با ترديدهاى جدى مواجه هستند. ترس از ناكامى كمپين 
ــت.  ــه با بازارياب هاس و فقدان جذابيت برند براى مخاطب هدف هميش
ــر و ورود عملى به  ــان غلبه بر ترس هاى موردنظ ــه مهم در اين مي نكت
ــى در اين حوزه  ــكات و اصول مهم بازارياب ــت. برخى از ن اين حوزه اس
براساس تجربه كسب مى شود بنابراين مواجهه با شكست در گام نخست 

بازاريابى پايان دنيا نخواهد بود. 
پادكست هاى ويدئويى

ويدئو در طول 2 دهه اخير فرمت مسلط در فضاى آنالين بوده است. 
ــيار بيشترى نسبت به  امروزه كمپين هاى بازاريابى ويدئويى موفقيت بس

نمونه هاى ديگر كسب مى كنند. دليل اين امر سهولت مشاهده محتواى 
ويدئويى و امكان انتقال ساده پيام هاى بازاريابى به مخاطب هدف است. 
ــما به اين نكته مهم توجه نداشته باشد، شانس بااليى براى  اگر برند ش

تعامل با مشتريان نخواهد داشت.
ظهور پادكست ها در طول يك دهه اخير اغلب موجب توجه به فرمت 
ــئله در اين ميان استفاده از خالقيت  ــت. مهمترين مس صوتى شده اس
ــت است. امروزه برخى  بازاريابى براى تركيب محتواى ويدئويى و پادكس
ــر  ــا در قالب صوتى و ويدئويى منتش ــهور در دني ــت هاى مش از پادكس
ــود. دليل اين امر پاسخگويى به سليقه تمام مخاطب هدف است.  مى ش
ــت.  ــراد برخى از برندها غفلت از توانايى تاثيرگذارى فرمت ويدئو اس اي

همين امر موجب كاهش تعامل كاربران با برندها مى شود. 
ــت. اگر بازارياب هاى  ــت هاى ويدئويى كار دشوارى نيس توليد پادكس
ــاهده برخى از  ــى ندارند، مش ــارت باالي ــن زمينه مه ــما در اي ــد ش برن
ــبى خواهد  ــت هاى موفق و محبوب در ميان كاربران ايده مناس پادكس
ــما و تيم  ــبى در اختيار ش ــت هايى اطالعات مناس ــود. چنين پادكس ب

بازاريابى تان قرار خواهد داد. 
خريد مستقيم از طريق شبكه هاى اجتماعى

ــد درون برنامه اى  ــبكه هاى اجتماعى امكان خري ــاى تازه ش آپديت ه
ــر كمك قابل توجهى  ــت. اين ام ــوالت مختلف را فراهم كرده اس محص
ــوالت مختلف مى كند. يكى از دغدغه هاى  ــه برندها براى فروش محص ب
ــبكه هاى اجتماعى مربوط به  اصلى بازارياب ها در زمينه بازاريابى در ش
فرآيند دشوار خريد كاربران بود. امروزه پلتفرم هايى نظير اينستاگرام به 
ــتقيم براى برندها را فراهم كرده اند. كسب و  ــادگى امكان فروش مس س
ــاب تجارى در پلتفرم هاى اجتماعى و انتخاب درگاه  كارها با ايجاد حس
ــتقيم را  ــادگى امكان بهره مندى از مزيت هاى فروش مس پرداخت به س
خواهند داشت.  با توجه به شيوع ويروس كرونا و كاهش ترددهاى درون 
ــتفاده از گزينه خريد درون برنامه اى در شبكه هاى اجتماعى  شهرى اس
ــيار زيادى پيدا كرده است. كسب و كارها براى ادامه روند  محبوبيت بس
ــژه اى به اين حوزه  ــخت كنونى بايد توجه وي ــروش در طول دوران س ف
ــند. در غير اين صورت امكان فروش در بازه زمانى طوالنى  ــته باش داش

بحران كرونا را نخواهند يافت. 
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درس هايى از دنياى بازاريابى در سال 2020

ترندهاى بازاريابى ديجيتال در سال 2020

تبليغات اير جردن در اسنپ چت

ــار مجموعه اى از  ــد نايك جردن در هفته جارى اقدام به انتش برن
ــنپ چت كرد. اين الگوها در قالب پوشاك  ــاك در اس الگوهاى پوش
ــاس بيتموجى هاى آن  ــراى تغيير لب ــتفاده از كاربران ب ــكان اس ام
ــرد كاربران در  ــخصيت هاى منحصر به ف ــه ش ــى ب را دارد. بيتموج
شبكه هاى اجتماعى و به ويژه اسنپ چت اطالق مى شود. مجموعه 
ــاى مختلف همراه با كفش هاى  ــامل انواع لباس ه تازه اير جردن ش

محبوب اين برند است. 
ــى كاربران رايگان  ــتفاده از مجموعه اير جردن براى بيتموج اس
ــبت به استفاده از  ــمار بااليى از كاربران را نس ــت. همين امر ش اس
ــد اير جردن فروش آنالين  ــت. هدف اصلى برن آن ترغيب كرده اس
ــت. اين  ــنپ چت اس ــه اى محصوالتش به كاربران اس و درون برنام
ــت بنابراين همكارى ميان  مجموعه داراى دنباله هاى بعدى نيز هس
اير جردن و اسنپ جت بلندمدت خواهد بود. برند نايك در طول سه 
ماهه نخست سال جارى در اوج شيوع ويروس كرونا موفق به كسب 
ــود باورنكردنى 900 ميليون دالرى شده است. همين امر انگيزه  س
ــراى بازاريابى و تعامل با مخاطب هدف در  ــاى اين برند ب بازارياب ه

شرايط كنونى را افزايش داده است. 
ــتفاده از تم تبليغاتى  نكته مهم درخصوص فعاليت اير جردن اس
ــن امر موجب توجه  ــت. اي نايك براى جلب نظر مخاطب هدف اس
هرچه بيشتر مخاطب هدف به تبليغات اين برند مى شود. حضور در 
ــنپ چت بيانگر جهت گيرى مسئوالن اين برند در راستاى جلب  اس
ــيارى از برندها در اين زمينه  ــت. بس ــل جوان اس نظر مخاطب نس
تجربه ناموفقى داشته اند. حضور اير جردن در اين عرصه، آن هم در 
ــيوع كرونا، بيانگر اعتماد مسئوالن ارشد برند به برنامه شان  ميانه ش

است. 
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با نوشيدنى جديد پپسى خواب تان مى برد
شيوع ويروس كرونا اين زنگ خطر را براى شركت پپسى به صدا 
ــك داروى فعال كننده و محرك روح و  ــه مردم بيش از ي درآورد ك
ــتراحت بيشتر نياز دارند. در  روان به يك داروى آرام بخش جهت اس
ــيدنى هاى كافئين دار  ــركت پپسى از لحاظ توليد نوش اين ميان ش
ــابه هاى پپسى و «Mountain Dew» سابقا شهرتى به  مثل نوش

دست آورده بود.
ــغول راه اندازى خط  ــركت مش ــه گزارش ام بى اى نيوز، اين ش ب
ــيدنى آب غيرگازدار با هدف آرام كردن اعصاب  توليد يك نوع نوش
ــت. نوشيدنى فوق حاوى 200  ــيرين اس و رفتن به خوابى آرام و ش
ــيد آمينه مورد تاييد سازمان غذا و داروى  ميلى گرم ال-تيانين، اس
ــد از نياز روزانه به  ــكا و مكمل تمدد اعصاب همراه با 10درص آمري

منيزيم است.
براساس يك گزارش دريافتى از وب سايت خبرى «فست كمپانى» 
(Fast Company)، نوشيدنى «Driftwell» با طعم بلك برى و 

اسطوخودوس، فاقد قند و كالرى است.
 PepsiCo» ــيلور، معاون نوآورى و قابليت ها در شركت اميلى س
ــه ايده عرضه  ــمالى، اعتقاد دارد ك ــكاى ش Beverages» در آمري
ــى به نام «Driftwell» قبل از بحران كوويد-19 و به اين  محصول
ــد كه نياز مردم به تامين سالمت يا بهداشت خواب  دليل مطرح ش
ــال هاى اخير روز به روز رو به افزايش بوده است. با اين وجود  در س
استرس ناشى از لزوم در پيش گرفتن سبك زندگى معمولى جديد، 
ــتراحت و تمدد  ــمار رفته و اس ــدى براى كيفيت خواب به ش تهدي

اعصاب را سخت تر از هميشه كرده است.
ــيدنى قبل از قرار گرفتن در قفسه هاى  انتظار مى رود كه اين نوش
ــه  ــال 2021 ميالدى، به طور آنالين در س ــگاه ها در اوايل س فروش

ماهه چهارم سال 2020 عرضه گردد.

كفش آديداس با قطعات لگو
لگو با همكارى آديداس دست به بازسازى جالب و شاد كفش هاى 

كتانى «زد ايكس 8000» اين برند زده است.
ــركت لگو، بخشى از كفش هاى  اين كفش هاى كتانى با ديزاين ش
ــه خط «اى – زد ايكس» را تشكيل مى دهند. اين  ــرى س كتانى س
ــط هر يك از حروف  ــبك «زد ايكس»، توس ــروه كفش هاى به س گ

الفبا به نمايش درمى آيند.
به گزارش ام بى اى نيوز، در ديزاين اين كفش هاى كتانى ورزشى 
از قطعات كالسيك لگو به رنگ هاى قرمز، آبى، سبز و زرد استفاده 
ــت. به عالوه در ديزاين قسمت پاشنه، پشت و زبانه كفش  شده اس
مى توان آثارى از قطعات اسباب بازى منحصر به فرد لگو را مشاهده 
ــبكه اى  ــمت هاى آن از بافت ش كرد. ديزاينرها در ديزاين ديگر قس
ــترى از جنس جير  ــترى و پانل هايى خاكس ــفيد مايل به خاكس س

بهره برده اند.
ــباب بازى بزرگ با وجهه  ــپتامبر امسال، اين سازنده اس اوايل س
بين المللى در قالب يك ويدئو از طريق نمايش يك جعبه با برچسب 
ــاره كرد كه تاريخ عرضه آن احتماال  «09-25-20» به اين نكته اش

بيست و پنجم سپتامبر 2020 است.

آشنايى با مفهوم كسب و كارهاى BRANDB2Pكارگاه برندينگ

B2P بازاريابى و مديريت برند در عصر كسب و كارهاى

تبليغات و برندينگ تلفن مستقيم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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ــب و كار شروع  ــيار زيادى براى اهالى كس ــال 2020 با غافلگيرى هاى بس س
شد. شيوع ويروس كرونا وضعيت اغلب كسب و كارها و كارآفرينان را با مشكل 
ــوك غيرمنتظره اى  ــر عرصه بازاريابى و تبليغات را در ش ــه كرد. همين ام مواج
ــى براى ماه هاى متمادى تعطيل شده اند.  فرو برد. دفترهاى كار و مراكز آموزش
چشم انداز وضعيت كرونا نيز به هيچ وجه اميدواركننده نيست. تمام اين شرايط 
ــيارى از  ــت. بس ــتريان و برندها كافى اس ــطح تعامل ميان مش براى كاهش س
ــامانه اى  ــتفاده از س كارآفرينان و دانش آموزان در طول چند ماه اخير تجربه اس
ــته اند. اين تجربه براى تمام افراد درگير دنياى كسب و كار تازه و  آنالين را داش
ــت. نكته مهم در اين ميان ناتوانى براى يافتن جايگزين مناسب تر از  ــوار اس دش

سامانه هاى آنالين در شرايط كنونى است. 
ــتريان در بازه زمانى بحران  ــيارى از برندها براى تاثيرگذارى بر روى مش بس
ــم هاى مهم كارى به صورت آنالين كرده اند. شايد  كرونا اقدام به برگزارى مراس
ــيار مطلوبى بر روى مشتريان داشته باشد، اما  ــت تاثير بس اين امر در نگاه نخس
ــع برندها ايجاد نخواهد كرد. يكى از داليل  ــل بهبود قابل توجهى در وض در عم
ــده براى  ــى اين امر عدم جذابيت كنفرانس هاى آنالين و از پيش تعيين ش اصل
ــاده و از پيش  ــيار س ــت. فرآيند برگزارى چنين كنفرانس هايى بس كاربران اس
ــت. بنابراين بايد به دنبال راهكارى جايگزين براى جلب تعامل  ــده اس تعيين ش

مخاطب هدف بود. 
ــيار  ــبكه هاى اجتماعى طرفدارهاى بس امروزه برگزارى ويدئوهاى اليو در ش
ــتقبال مداوم كاربران از ويدئوهاى اليو  زيادى دارد. برخى از برندها به دليل اس
ــرهاى حرفه اى كرده اند. مزيت اصلى ويدئوهاى  اقدام به الگوبردارى از اينفلوئنس
ــف در قالبى  ــان بحث هاى مختل ــتريان و بي ــكان تعامل نزديك با مش ــو ام الي
صميمانه است. بنابراين اگر برندها در شرايط كرونايى قصد بازاريابى و تعامل با 
ــبت به استفاده از ظرفيت شبكه هاى اجتماعى  مخاطب هدف را دارند، بايد نس

در راستاى پخش ويدئوى زنده توجه نشان دهند. 
ــتفاده  ــت. نكته مهم اس ــختى نيس ــو كار چندان س ــوى الي ــذارى ويدئ بارگ
ــت. برخى از  ــتاى افزايش كيفيت ويدئوى اليو اس ــب در راس از ابزارهاى مناس
ــذارى ويدئوهاى اليو و عدم دريافت  ــه طور مداوم در تالش براى بارگ برندها ب
ــان هستند. اين امر انگيزه برندها براى فعاليت و تاثيرگذارى بر  نتيجه دلخواه ش
ــه برخى از مهمترين  ــدت كاهش مى دهد. در ادام ــب هدف را به ش روى مخاط
ــب بر روى  مزيت هاى ويدئوهاى اليو در عرصه بازاريابى و نحوه اثرگذارى مناس

مشتريان با ابزارهاى مناسب مورد بررسى قرار خواهد گرفت. 
مزيت هاى پخش ويدئوى زنده

بسيارى از كارشناس هاى بازاريابى در طول دوران قرنطينه بر روى فعاليت در 
ــته اند. اگرچه در ماه هاى نخست سطح استفاده  شبكه هاى اجتماعى تاكيد داش
ــه بود، اما  ــدت كاهش يافت ــى براى اهداف تجارى به ش ــبكه هاى اجتماع از ش
ــب و كارها جان تازه اى به عرصه بازاريابى در شبكه هاى  ــايى دوباره كس بازگش

اجتماعى داده است. 
ــى و زندگى  ــه و دوركارى عادت هاى غذاي ــاى قرنطين ــردم در طول ماه ه م
متنوعى كسب كرده اند. متاسفانه شمار بااليى از عادت هاى فوق نادرست و مضر 
هستند. بنابراين يكى از ايده هاى ساده براى بازاريابى و جلب نظر مخاطب هدف 

تاكيد بر روى وضعيت سبك زندگى مردم در ماه هاى اخير است. 
ــد به نكاتى فراتر  ــت، باي ــما عالقه مند به اجراى ويدئوى زنده اس اگر برند ش
ــيد. برخى از برندها ويدئوهاى اليو  ــته باش ــتريان توجه داش از گفت وگو با مش
ــر با نحوه  ــتريان مى دانند. اين ام ــرگرمى با مش ــوخى و س ــى براى ش را فرصت
ــت. اغلب  ــن حوزه به طور كامل متفاوت اس ــاى بزرگ از اي ــردارى برنده بهره ب
مردم تجربه كار با سامانه هاى آنالين را دارند بنابراين در صورت فقدان جذابيت 
ويدئوى زنده يك برند شاهد ريزش سريع مخاطب خواهيم بود. امروزه اطالعات 
ــترس برندها نقش مهمى در جلب نظر مشتريان دارد بنابراين ويدئوهاى  در دس
ــتريان قرار  ــطح اطالعات كاربردى و جذابى كه در اختيار مش ــاس س اليو براس

مى دهند، ارزيابى خواهند شد. 
ــتيابى به اهداف مختلف  بدون ترديد امكان برگزارى ويدئوهاى زنده براى دس
ــوزه بازاريابى وجود دارد. تمركز اصلى در اين مقاله بر روى جلوه تبليغات  در ح
ــرايط قرنطينه و دوركارى  و بازاريابى براى محصوالت خواهد بود. با توجه به ش
بسيارى از برندها نسبت به فروش هرچه سريع تر و بيشتر محصوالت شان نگران 

هستند. 
بسيارى از اينفلوئنسرهاى سرشناس در زمينه بازاريابى و تبليغات كارشان را 
با انتشار ويدئو در يوتيوب شروع كرده اند. اين امر شامل استفاده از يك دوربين 
ــاده براى بيان برخى از مطالب مهم و دعوت از مخاطب هدف براى خريد يا  س
ــخص بود. امروزه ابزارهاى در دسترس اينفلوئنسرها  ــايت مش مراجعه به يك س
ــار برندها نيز قرار  ــيار بهترى در اختي ــن امر امكانات بس ــت. اي تغيير كرده اس
ــتفاده از شيوه هاى سنتى  ــرايط كنونى اقدام به اس مى دهد. اگر يك برند در ش
ــك با بى توجهى مخاطب هدف رو به رو  بازاريابى و ضبط ويدئو نمايد، بدون ش

خواهد شد. 
ــوازم مربوط به  ــى بوتيك، در زمينه توليد ل ــو، صاحب برند بيب ــدا پينت ميران
ــيوع كرونا  ــودكان فعاليت دارد. اين برند در طول ماه هاى اخير با توجه به ش ك
ــش والدين و  ــخگويى به پرس ــات آنالين به منظور پاس اقدام به برگزارى جلس
آموزش نكات مربوط به نگهدارى از كودكان كرد. ويدئوهاى اليو اين برند بارها و 
بارها در شبكه هاى اجتماعى بازنشر يافته است. دليل اين امر تاكيد بر روى يكى 
ــيارى از برندها  از مهمترين دغدغه هاى والدين در طول دوران قرنطينه بود. بس
داراى موضوعات جذابى براى بيان و تعامل با مخاطب هدف هستند. نكته مهم 

در اين ميان يافتن مزيت اصلى برند و كسب و كار است. 
ــل نزديك با  ــار برندها براى تعام ــب در اختي ــاى زنده فرصت مناس ويدئوه
مشتريان فراهم مى كند. همچنين بايد به هزينه بسيار پايين بازاريابى با استفاده 
از ويدئوهاى آنالين اشاره كرد. بسيارى از برندها حتى نيازى به پرداخت هزينه 
براى تهيه تجهيزات اوليه اين فرآيند نيز ندارند بنابراين در طول دوران كرونايى 
ــان از طريق ويدئوهاى اليو توجه  ــتر به فعاليت بازاريابى برندم بايد هرچه بيش
نماييم. اين امر فرصت هاى تازه اى در اختيار كسب و كار براى تعامل با مشتريان 
ــد داد. اگرچه تعداد قابل توجهى از  ــى حضور در بازارهاى تازه قرار خواه و حت
برندها به محض شيوع ويروس كرونا اقدام به استفاده از تكنيك موردنظر كرده 
ــترى از برندها به اين  ــدن تعداد هرچه بيش اند، اما در بلندمدت امكان اضافه ش

حوزه وجود دارد. 
پلتفرم هاى پخش ويدئوى اليو

امروزه برندهاى بسيار زيادى در زمينه بازاريابى و پخش ويدئوى زنده فعاليت 
ــى از برندها در ميان انبوه  ــان موفقيت تعداد اندك ــد. نكته مهم در اين مي دارن
ــت. تحليل نحوه كسب موفقيت از سوى چنين برندهايى از حوصله مقاله  رقباس
ــب براى انتشار ويدئوى  ــت. در ادامه برخى از پلتفرم هاى مناس كنونى خارج اس

اليو مورد بررسى قرار خواهد گرفت. در انتها نيز به بررسى ابزار و لوازم موردنياز 
براى برندها به منظور ضبط ويدئوهاى زنده خواهيم پرداخت. 

فيس بوك اليو
فيس بوك قديمى ترين شبكه اجتماعى فعال در سراسر جهان است. براساس 
ــرم 2,7 ميليارد كاربر فعال روزانه  ــمى تيم فنى فيس بوك اين پلتف گزارش رس
ــيعى از مخاطب هدف با  دارد. اين امر به معناى امكان بازاريابى براى دامنه وس

استفاده از بخش فيس بوك اليو است. 
پلتفرم فيس بوك به كاربران و برندها امكان پخش محتواى آنالين به صورت 
ــان ضرورت رعايت قوانين فيس بوك  ــدود را مى دهد. نكته مهم در اين مي نامح
ــت. اگر هرگونه توهين، استفاده از نمادهاى تبعيض آميز  ــار ويدئو اس براى انتش
ــد موردنظر به  ــود، اكانت برن ــاهده ش ــابه در اليو برندها مش نژادى و موارد مش
سرعت بسته خواهد شد. دليل اين امر دامنه وسيع اعتراض ها نسبت به فعاليت 

فيس بوك در زمينه مقابله با انتشار محتواى توهين آميز در پلتفرمش بود. 
ــع و برگزارى  ــه اطالعات جام ــه منظور ارائ ــراى برندها ب ــوك اليو ب فيس ب
ــد مزيت اصلى اين پلتفرم دامنه  ــخنرانى هاى آنالين كاربرد دارد. بدون تردي س
وسيع كاربرانش است. با اين حساب شايد گزينه اول بسيارى از برندها بازاريابى 

در فيس بوك باشد. 
ــان بازارياب ها تلقى فيس بوك به عنوان يك  ــى از گزارش هاى غلط در مي يك
ــنپ چت در ميان نسل جوان  ــت. بدون شك اينستاگرام يا اس پلتفرم مرده اس
طرفدارهاى بيشترى دارد، اما تمام مخاطب هدف يك برند را نسل جوان شكل 
نمى دهد. تعامل با مخاطب ميانسال نيز بايد در دستور كار برندها قرار گيرد. در 

غير اين صورت دامنه وسيعى از مشتريان از دسترس برندها خارج خواهند شد. 
توييتر و پريسكوپ

ــار ويدئوى اليو است. اين اپ  ــكوپ نام اپ انحصارى توييتر براى انتش پريس
ــال 2015 به صورت رسمى براى كاربران سراسر دنيا منتشر شد. از زمان  در س
ــمى مدت زمان قابل توجهى مى گذرد. نكته مهم  عرضه اين اپ در بازارهاى رس
ــانى مداوم پريسكوپ با توجه به نظرات مختلف  در اين ميان بهبود و به روز رس

كاربران است. 
توييتر از مدت ها قبل به عنوان يك اپ كاربردى در زمينه بازاريابى متن محور 
شناخته شده است. بسيارى از برندها در طول سال هاى اخير به دنبال راهكارى 
براى افزودن محتواى ويدئويى به فرآيند بازاريابى شان بوده اند. اين امر با معرفى 

پريسكوپ در سال 2015 بدل به واقعيت شد. 
ــيارى از كاربران توييتر نام پريسكوپ را نشنيده اند. دليل اين  بدون ترديد بس
امر استفاده از آن براى اهداف تجارى است. كاربران عادى اغلب از درون توييتر 
ــار ويدئوى اليو مى كنند. تفاوت ميان اين دو شيوه انتشار ويدئوى  اقدام به انتش
زنده در ابزارهاى و امكانات جانبى است بنابراين هيچ ايرادى در زمينه استفاده 
ــار ويدئوى اليو وجود ندارد. انتخاب  از قابليت درون برنامه اى توييتر براى انتش

اين امر براساس نياز و اهداف برندها صورت مى گيرد. 
اليو اينستاگرام

ــوان محبوب ترين پلتفرم اجتماعى  ــتاگرام در طول يك دهه اخير به عن اينس
ركوردهاى بسيار زيادى از خود برجاى گذاشته است. اين پلتفرم در سال 2020 
همزمان با دهمين سالگرد تاسيس اش به ركورد يك ميليارد كاربر فعال در ماه 
ــيد. اين پلتفرم در طول چند سال اخير با رقيب سرسختى به نام تيك تاك  رس
مواجه بوده است. همين امر موجب انتشار آپديت هاى مداوم از اين اپ و تعامل 
ــيارى از برندها داراى اكانت رسمى در  ــت. بس ــده اس بهينه با مخاطب هدف ش
ــتند. همچنين كاربران نيز تمايل بااليى براى مشاهده محتواى  اين پلتفرم هس

مربوط به برندها دارد. 
استفاده از قابليت اليو در اينستاگرام بسيار ساده است. برندها نيازى به نصب 
ــمند امكان  ــى هوش ــتفاده از يك گوش هيچ گونه ابزار اضافى ندارند. فقط با اس
ــار آنالين ويدئو فراهم خواهد شد. مزيت اصلى انتشار ويدئوى اليو  ضبط و انتش
ــت. اين مزيت مهم  ــتاگرام امكان اضافه كردنش به بخش IGTV اس در اينس
ــاى اليو برند را فراهم مى كند. اغلب  ــى مداوم كاربران به ويدئوه امكان دسترس
ــى نيستند بنابراين ويدئوى برندها پس  پلتفرم هاى اجتماعى داراى اين دسترس

از توقف اجراناپدير خواهد شد. 
ــبكه هاى اجتماعى بسيار زيادى در دسترس برندها قرار دارد. نكته  امروزه ش
ــب براى بازاريابى و جلب  ــبكه هاى اجتماعى مناس مهم در اين ميان انتخاب ش
ــبكه هاى اجتماعى امرى پرهزينه  ــت. حضور در تمام ش نظر مخاطب هدف اس
ــت به انتخاب  ــود بنابراين بايد از ميان گزينه هاى موجود دس ــوب مى ش محس
ــد.  ــن صورت وضعيت برند به طور مداوم بدتر خواهد ش ــن زد. در غير اي بهتري
ــتاگرام منطقى ترين گزينه پيش روى  انتخاب از ميان فيس بوك، توييتر و اينس
برندها محسوب مى شود. اگر يك برند اقدام به انتخاب پلتفرم ديگرى نمايد، در 
عمل دامنه وسيعى از مخاطب هدفش را از دست مى دهد بنابراين منطقى ترين 
ــتر مخاطب هدف با استفاده از شبكه هاى اجتماعى  كار جلب تعامل و نظر بيش

مشهور است. 
برترين ابزارهاى ضبط ويدئوى اليو

ــى و اهميت  ــبكه هاى اجتماع ــت بازاريابى در ش ــا وضعي ــنايى ب پس از آش
ــط ويدئو رفت. بدون  ــب براى ضب ــراغ ابزارهاى مناس ويدئوهاى اليو بايد به س
ــتن يك گوشى هوشمند است. نكته مهم  ترديد مهمترين ابزار براى برندها داش

ــت بنابراين  در اين ميان عدم كفايت اين امر براى موفقيت همه جانبه برندهاس
برخى ديگر از ابزارها و امكانات جانبى ديگر نيز بايد مدنظر قرار گيرد. 

ــمار بااليى از تجهيزات بازاريابى همراه  ــتفاده از ش ــايد در نگاه نخست اس ش
ــى از ابزارهاى موردنياز  ــد. منظور ما در بخش كنون ــيار زيادى باش با هزينه بس
ــت بنابراين برندها امكان بازاريابى و جلب نظر مخاطب  نمونه هاى پرهزينه نيس

هدف به بهترين شكل را خواهند داشت. 
ويدئوهاى اليو نيازى به رعايت نكات ويرايشى ويدئوهاى از پيش ضبط شده 
ندارد. با اين حال بايد برخى از استانداردهاى حداقلى در اين زمينه رعايت شود. 
ــه برخى از مهمترين نكات، توصيه ها و از همه مهمتر ابزارهاى موردنيار  در ادام
براى انتشار ويدئوهاى اليو مناسب و بازاريابى را مورد ارزيابى قرار خواهيم داد. 

نورپردازى
نور طبيعى بر روى صورت شخصيت اصلى ويدئوى اليو اهميت بسيار زيادى 
ــه وضوح چهره و جلب نظر مخاطب هدف كمك مى كند. گاهى  ــن امر ب دارد. اي
ــت. در اين صورت  ــب نيس اوقات نور طبيعى در محيط ضبط ويدئوى اليو مناس
ــتفاده كرد. نكته مهم در اين  ــد از نور غيرطبيعى مانند المپ هاى LED اس باي
ــت. گاهى اوقات افراد  ــت افراد حاضر در ويدئوى زنده اس ــان توجه به وضعي مي
داراى پوست روشن با نورپردازى بيش از اندازه چهره عجيبى پيدا مى كنند. اين 
امر بايد در مورد انتشار ويدئو در مرحله آزمايشى مورد توجه قرار گيرد. در غير 

اين صورت ويدئوى زنده برندها ترسناك خواهد شد. 
ــاى زيادى در عرصه  ــتفاده از المپ هاى LED حلقه اى طرفداره ــروزه اس ام
بازاريابى دارد. چنين المپ هايى امكان جلب تعامل مخاطب هدف و بهره مندى 
ــد. نحوه نورپردازى در زمينه معرفى  ــاى طبيعى افراد را فراهم مى كن از چهره ه
ــتريان  ــگى مش ــوالت نيز اهميت دارد. امروزه يكى از اعتراض هاى هميش محص
ــت. اين  ــان اس ــاوت ميان محصوالت در ويدئوهاى تبليغاتى و جلوه واقعى ش تف
ــداد بااليى از  ــود. در غير اين صورت تع ــا نورپردازى منطقى رفع ش ــر بايد ب ام

محصوالت فروخته شده برند مرجوع خواهد شد. 
ــتفاده از نور در ضبط ويدئو همراه با تصميم گيرى براى تغيير وضعيت دو  اس
نوع نور است. نورهاى طيف گرم و سرد هميشه تاثير مستقيمى بر روى كيفيت 
ــر محيط موردنظر يك برند براى ضبط ويدئو همراه با طيف  ــى كار دارد. اگ نهاي
رنگ گرم و روشن است، بايد اندكى از نورهاى سرد مصنوعى استفاده كرد. اين 
امر در حالت برعكس نيز بايد مدنظر قرار گيرد.  خوشبختانه امروزه گوشى هاى 
هوشمند امكان ارزيابى كيفيت نور صحنه را دارند. بنابراين در صورت نياز امكان 
ــتفاده از توصيه هاى اساسى و ابتدايى دوربين گوشى هاى هوشمند نيز وجود  اس
ــركت در زمينه عكاسى فعاليت داشته  دارد. اگر يكى از اعضاى تيم بازاريابى ش

باشد، فرآيند نورپردازى براى برندها بسيار ساده خواهد شد. 
صدا

ــنيدن  ــاهده تصوير نياز به ش ــدف در ويدئوهاى زنده پس از مش ــب ه مخاط
ــب بدون صداى  ــدا نيز دارد. ويدئوهاى زنده باكيفيت باال و نورپردازى مناس ص
درست هيچ تاثيرى بر روى مخاطب هدف نخواهد داشت. اعتماد به ميكروفون 
ــمند براى ضبط ويدئوهاى اليو مناسب كافى نيست بنابراين  ــى هاى هوش گوش
ــبت به تهيه ميكروفون و تجهيزات صوتى مطلوب اقدام نمايند.  برندها بايد نس
نكته مهم در اين بخش عدم نياز به سرمايه گذارى گسترده در اين بخش است. 
ــت. هر  ــئله انتقال صدا به صورت مطلوب براى مخاطب هدف اس مهمترين مس

تجهيزاتى كه چنين هدفى را تامين نمايد، مناسب خواهد بود. 
ــان براى استفاده از تجهيزات صوتى اقدام  برخى از برندها براى كاهش نيازش
به اسفاده از لپ تاپ يا سيستم هاى مختلف مى كنند. اين امر اطمينان بيشترى 
ــاده تر خواهد  ــرايط براى آنها نيز س ــه بازارياب ها مى دهد. همچنين كنترل ش ب
ــتيبانى برخى از پلتفرم هاى اجتماعى از  ــد. نكته مهم در اين ميان عدم پش ش
ــتاگرام است.  ــت. مهمترين نمونه در اين ميان اينس ــتم هاى رايانه اى اس سيس
ــتفاده از  ــبت به اس ــراى بازاريابى و جلب نظر مخاطب هدف بايد نس ــا ب برنده
ــب اقدام نمايند. در غير اين صورت، دست كم، در  ــمند مناس ــى هاى هوش گوش

اينستاگرام امكان بازاريابى با استفاده از ويدئوى اليو را نخواهند داشت. 
تريپاد (پايه نگهدارنده)

ــگاه دوربين نقش مهمى در  ــرزان و فاقد ثبات جاي ــار ويدئوهاى زنده ل انتش
ــبت به استفاده از تريپاد  ــيارى از بازارياب ها نس كاهش انگيزه كاربران دارد. بس
ــدام نمى كنند. نتيجه اين امر كيفيت  ــراى نصب دوربين در جايگاهى ثابت اق ب

بسيار پايين ويدئوى زنده على رغم استفاده از ابزارهاى مناسب است. 
ــيار زيادى در دسترس برندها براى كاهش لرزش دوربين  امروزه ابزارهاى بس
ــى هاى  ــت در گوش قرار دارد. نكته مهم در اين ميان فناورى كاهش لرزش دس
ــت. تنها نقطه ضعف اين امر عدم دسترسى تمام برندها به  ــمند جديد اس هوش
گوشى هاى جديد و همچنين ناتوانى براى ثبت نماى باز است بنابراين استفاده 
از پايه نگهدارنده بايد در دستور كار تمام برندها قرار داشته باشد.  وقتى دوربين 
ــات محصوالت فراهم  ــود، امكان نمايش تمام جزيي ــبى نصب ش در زاويه مناس
ــيار از برندها در اين زمينه تجربه مناسبى دارند بنابراين مشاهده  ــود. بس مى ش
ــبى خواهد بود. اين امر  تجربه برخى از برندهاى بزرگ در اين زمينه ايده مناس
سطح نگرانى برندها نسبت به انتشار ويدئوى بى عيب و نقص را به شدت كاهش 
ــفانه شمار بااليى از برندها در اين زمينه با مشكل مواجه هستند  مى دهد. متاس

بنابراين بررسى دقيق اين موضوع اهميت بااليى خواهد داشت. 
حفظ اعتماد به نفس جلوى دوربين

ــب دوربين  پس از انتخاب پلتفرم، نورپردازى و اطمينان از صدا و زاويه مناس
ــيار  ــد به دنبال حفظ اعتماد به نفش جلوى دوربين بود. اين امر اهميت بس باي
زيادى دارد. گاهى اوقات افراد در جلوى دوربين توان بيان درست مطالب را پيدا 
نمى كنند. بدون شك حضور در ويدئو اليو براى افراد تازه كار دشوار خواهد بود. 

نكته مهم در اين ميان توجه به طبيعى بودن چنين امرى است. 
ــظ اعتماد به نفس در فرآيند بيان  ــيار زيادى براى حف امروزه تمرين هاى بس
ــوب  مطالب در ويدئوهاى زنده وجود دارد. اين امر نوعى ترس از دوربين محس
ــود. اگر بازارياب ها داراى چنين مشكلى هستند، با استفاده از تمرين هاى  مى ش

مداوم و مراجعه به روانشناس امكان بهبود وضعيت وجود دارد. 
ــد پيش از ضبط  ــور در برابر دوربين باي ــوط به حض ــكالت مرب توجه به مش
ــى صورت گيرد. در غير اين صورت تمام زحمات برندها بر باد خواهد رفت.  نهاي
ــيارى از برندها در عمل به اين نكته مهم توجه ندارند بنابراين در  ــفانه بس متاس
ــت مطالب و حتى ارتباط با  ــه آخر با ناتوانى مجرى ويدئو براى بيان درس لحظ
ــدت مخربى بر روى توانايى  ــوند. اين امر نقش به ش مخاطب هدف مواجه مى ش

تاثيرگذارى برندها بر روى مخاطب هدف دارد. 
امروزه بازاريابى در شبكه هاى اجتماعى كار ساده اى نيست. بسيارى از برندها 
با بودجه هاى فراوان در تالش براى جلب توجه مخاطب هدف هستند. استفاده 
ــبكه هاى اجتماعى براى تاثيرگذارى بر روى مخاطب هدف يكى از  از توانايى ش
نكات مهم براى بازه زمانى كرونايى است. با اين حساب از همين امروز بايد براى 

حضور مناسب در اين حوزه سرمايه گذارى كرد. 
blog.hubspot.com :منبع

19 راه براى جمع آورى بانك ايميل
ــت كه براى راه اندازى كمپين هاى ايميل ماركتينگ و  شكى نيس
ــگ خود، احتياج به يك  ــى ديگر كمپين هاى ديجيتال ماركتين حت
ــت از ايميل هاى مختلف يا همان بانك ايميل داريد. اين مقاله  ليس
به شما 20 راهكار مى دهد؛ با «20 راه براى جمع آورى بانك ايميل» 

همراه باشيد:
ــام «ثبت نام كنيد»،  ــى به ن ــايت: مى توانيد بخش 1- منوى وب س

Register يا Sign Up در منوى وب سايت تان قرار دهيد.
ــك صفحه  ــه ي ــد از اينك ــوك: بع Call to Action -2 فيس ب
 Call ــاختيد، مى توانيد يك ــارى در فيس بوك براى خودتان س تج
to Action براى مخاطبان تان بسازيد. به اين لينك مراجعه كنيد: 

Face Book Call to Action Button
ــت كمك بخواهيد تا تصاويرى  3- تصاوير جذاب: از يك گرافيس
ــويق مخاطب، به ثبت نام در وب سايت تان طراحى  جذاب را براى تش
ــتاگرام، توييتر و فيس بوك به  ــر را در تلگرام، اينس ــد. اين تصوي كن

اشتراك بگذاريد.
ــد الكامپ (يا هر  ــگاه يا رويداد مانن ــگاه: در يك نمايش 4- نمايش
ــگاه و رويداد مرتبط به كسب و كارتان) شركت كنيد. كارت  نمايش
ــع آورى كنيد.  ــتند!) جم ــامل ايميل هس ــا را (كه خب ش ويزيت ه
ــت و مى توانيد از  ــه همراه تان اس ــا تلفن همراه هم ك ــك تبلت ي ي
بازديدكنندگان غرفه خود، ايميل شان را در صورت تمايل شان ثبت 

كنيد.
5- امضاى ايميل شخصى: در امضاى ايميل شخصى تان، نوشته اى 

را قرار دهيد، كه به فرم ثبت ايميل لينك است.
6- رويداد: در رويدادهاى مختلفى كه برگزار مى كنيد، از همايش 
ــمينار بگيريد تا دوره آموزشى، مى توانيد از مخاطبان تان ايميل  و س

جمع آورى كنيد.
ــع آورى ايميل  ــدان: كارمندان تان را براى جم ــويق كارمن 7- تش

تشويق كنيد (مثال با جايزه، افزايش حقوق، مرخصى و…).
ــان يك اينفوگرافى خوب، يك راهنماى  8- امكانات: به كاربران ت
كامل (مثال براى نوشتن طرح كسب و كار)، آناليز سئو رايگان، ِست 
ــراى Illustrator و… بدهيد و در ازاى  ــاى Business ب آيكن ه

آن، از او يك ايميل بخواهيد.
9-تشويق به دعوت دوستان: از كاربران بخواهيد كه دوستان شان 
ــد و ازاى آن، به آنها (مثال) يك بن  ــراى ثبت ايميل دعوت كنن را ب

تخفيف بدهيد.
ــا زمانى كه يك  ــى دهيد ت ــتفاده از Light Box: ترتيب 10- اس
ــد، يك Light Box ظاهر شود و از  ــايت شما ش كاربر وارد وب س

كاربر، ايميلش را بخواهد.
ــه يك لينك اشتراك گذارى با  ــتراك با دوستان: هميش 11- اش

دوستان از طريق ايميل، در تمامى ايميل هاى خود قرار دهيد.
12- قبل از راه اندازى سايت: زمانى كه وب سايت تان را راه اندازى 
نكرده ايد، يك فرم در آن قرار دهيد كه اگر كسى وارد وب سايت تان 

شد، از او ايميلش را بخواهد.
ــد در صفحه  ــس بوك: يك Tab جدي ــد در في Tab -13 جدي

تجارى فيس بوك تان بسازيد كه شامل فرم ثبت ايميل است.
ــه و  ــف جداگان ــك تخفي ــه: ي ــوص خبرنام ــف مخص 14- تخفي
ــراى ثبت نام در خبرنامه اختصاص دهيد.  مخصوص، فقط و فقط ب
ــك مورد به  ــف را فقط براى اين ي ــه اين تخفي ــد مى كنيم ك تاكي

مخاطبان تان بدهيد.
ــما تماس گرفت، مكالمه را تا  ــى با شركت ش 15- تلفن: اگر كس

زمانى كه از او يك ايميل نگرفته ايد قطع نكنيد!
ــان  16- كانال تلگرام: در كانال تلگرام خود بخواهيد كه ايميل ش
 Word ــب و كار، قالب را در ازاى دريافت چيزى (نمونه طرح كس
ــئو و…) به شما بدهند. آيدى ادمين كانال  Press، آناليز رايگان س

را نيز در دسترس مخاطب قرار دهيد.
ــروه تلگرام: اگر گروهى در تلگرام داريد، قوانين خود را در  17- گ
گروه، Pin كنيد و يكى از قوانين را اعالم يك آدرس ايميل و آدرس 

صفحه لينكدين (براى ردگم كنى!) وضع كنيد.
ــاى مقاالت: در صورتى كه فكر مى كنيد مزاحمتى براى  18- انته
كاربران تان به وجود نمى آيد، يك باكس دريافت ايميل را در انتهاى 

هر مقاله قرار دهيد.
19- كامنت ها: هر كس كه بخواهد براى پست بالگ شما كامنت 

بگذارد، بايد ايميل خود را وارد كند!
modirtv :منبع

ايستگاه بازاريابى چگونه در دوران كرونايى توجه مخاطب هدف را جلب كنيم؟

بازاريابى با ويدئوى اليو در خانه
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 مهم ترین انواع
کارآفرینی سازمانی 

کارآفرینی س��ازمانی به عن��وان پدیده ای نوظهور، ب��ه تازگی در 
محافل علمی سراس��ر جهان و همینطور ایران مطرح ش��ده اس��ت. 
احی��ای تحقیق��ات و عملی��ات کارآفرینی در دنیا ب��ه  دهه ۱۹۸0 
می��الدی باز می گردد؛ ک��ه آن را »انق��الب کارآفرینانه« نام گذاری 
کرده اند . »جان تامپس��ون« معتقد اس��ت رفت��ار کارآفرینانه نیازی 
فراگی��ر و ضروری برای تمامی س��ازمان ها چ��ه دولتی، خصوصی، 
داوطلبانه و ... و با هر اندازه بزرگ، متوس��ط و کوچک اس��ت. روند 
کارآفرینی  و  خالقیت  اهمیت  و  جایگاه  نشانگر  اقتصاد،  کنونی 
از  بسیاری  تعبیر  به  که  عاملی  است؛  سازمان ها  بقای  و  در حفظ 
اندیشمندان، مناسب ترین گزینه برای کاهش فاصله بین کشورهای 
توسعه یافته و کمتر توسعه یافته یا سازمان های پیشرو و پیرو است. 
در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا درباره تعریف کارآفرینی و 

نیز مهمترین انواع کارآفرینی سازمانی نکاتی بدانیم.
تعریف کارآفرینی سازمانی

تا اوایل ده��ه ۱۹70 تحقیقات در زمینه کارآفرینی بر اقدامات با 
ویژگی های افراد متمرکز ب��ود. محققان متعاقبا تشخیص دادند که 
خ��ود سازمان ها نیز مبادرت به فعالیت ه��ای کارآفرینانه می نمایند. 
این امر باعث شکل گیری ایده کارآفرینی سازمانی گردید. کارآفرینی 
سازمان��ی مفهومی است که بر سازم��ان نه بر افراد و بر فرهنگ ها و 

فرآیندهای سازمانی متمرکز است.
کارآفرین��ی به معنای اکتشاف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها، 
از طری��ق ایجاد کاالها و خدمات نوی��ن است و کارآفرینی به عنوان 
فرآیندی تعریف ش��ده است که می تواند در همه سازمان ها، در هر 

اندازه و هر نوعی، محقق گردد.
یک سازمان کارآفرین به عنوان سازمانی در نظر گرفته می ش��ود 
ک��ه مبادرت ب��ه فعالیت های نوآوران��ه نموده تا بتوان��د قابلیت ها و 
توانمندی ه��ای متمای��زی به دس��ت آورد. کارآفرین��ی سازمانی به 
مثاب��ه احیا و بازسازی سازمان های موجود در نظر گرفته می ش��ود 
و کارآفرین��ی به عن��وان ابزاری برای توسعه و بهب��ود کسب و کار، 
افزایش درآمد و سودآوری، پیشگامی در ایجاد و توسعه محصوالت، 
خدمات و فرآیندهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد و این مطلب 
ک��ه کارآفرینی سازمانی براساس نظر هیتون بر توانایی یک سازمان 
در یادگیری از طریق جست وجوی دانش های جدید و بهره گیری از 

دانش موجود مبتنی است.
ای��ن فرآیندهای یادگیری بر سرمایه فکری سازمان وابسته است. 
همچنین جنینگز و المپکین کارآفرینی سازمانی را به عنوان میزان 
ایج��اد و توسعه محص��والت و بازارهای جدید تعری��ف کرده اند. به 
ط��ور کلی می توان گفت کارآفرینی سازمان��ی به انجام فعالیت های 
کارآفرینانه در یک یا چند سازمان موجود اش��اره دارد. اما آنتونیک 
و هیسری��چ )2002( با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، هشت 
بعد را برای کارآفرینی سازمانی برشمردند. آنها بر این عقیده اند که 
کارآفرین��ی سازمانی بایستی به عنوان مفهوم چند بعدی، )با هشت 
بع��د( متمایز، ول��ی در حین حال مرتبط نگریسته ش��ود. این ابعاد 
عبارتند از: ۱- ایجاد شرکت ها یا واحدهای مستقل 2- کسب و کار 
جدی��د ۳- نوآوری در محصول و خدمات، ۴- نوآوری در فرآیند ۵- 
خود تجدی��دی ۶- ریسک پذیری 7- پیشگامی ۸- رقابت تهاجمی. 

در ادامه با مهم ترین انواع این شکل از کارآفرینی آشنا می شویم.
انواع کارآفرینی سازمانی

پنج شیوه عمده کارآفرینی سازمانی وجود دارد که هر کدام دارای 
استراتژی کارآفرینی خاص خود است. این شیوه ها عبارتند از:

۱-کارآفرینی اداری
این ش��یوه تقریبا مشابه تحقیق و توسع��ه سنتی است که در آن 
ش��رکت برای تشویق ن��وآوری و توسعه ابداعات، اق��دام به تعریف 
پروژه ه��ای R&D و هدای��ت آنها می  کن��د. در این رویک��رد افراد 
واح��د تحقیق و توسعه قسمتی از فرآیند نوآوری را اجرا کرده، بقیه 
فرآین��د توسط سایر واحد سازمان ها )بازاریابی، تولید و مالی( انجام 

می¬شود.
2-کارآفرینی اکتسابی

در این شیوه، مدیران ش��رکت به دنبال فرصت¬های کارآفرینی 
برون سازمانی هستند و برای دستیابی به کارآفرینی به جای توسعه 
ایده ه��ا در درون سازمان، اقدام به خرید ش��رکت هایی می کنند که 
دارای دان��ش اختصاصی ی��ا محصوالت مطلوب هستن��د. عالوه بر 
خرید اینگونه ش��رکت¬ها، ادغام، سرمایه گذاری مشترک و دریافت 
لیسان��س از دیگر راه ¬های استفاده از منبع نوآوری این ش��رکت ها 

است.
3-کارآفرینی تقلیدی

کارآفرینی تقلیدی به معنای گرفتن ایده از مبدأ آن و تبدیل ایده 
به محصول یا خدمت با ارزش��ی برای مشت��ری است، بدین وسیله 
ایده های خالق دیگران ربوده می ش��ود و توسعه و تجاری سازی آنها 
توسط سازمان ص��ورت می پذیرد. بدیهی است ای��ده، دارای ارزش 
پولی است لیکن برخی شرکت ها برای دستیابی به آن به جاسوسی 
صنعتی متوسل می شوند و موازین اخالقی در کسب وکار را رعایت 

نمی کنند.
4-کارآفرینی انکوباتیو

دستیابی به ایده از هر منبعی که باشد، چه درون سازمانی، چه از 
راه خرید و یا تقلید ایده، در مرحله بعد می بایست ایده را توسعه داد 
و برای تجاری سازی آن اقدام کرد که در این مرحله معموال سرمایه، 
سازم��ان و گروه خاص موردنیاز است ت��ا نمونه های اولیه را ساخته 
و آزمای��ش کنند. برای این کارگروه های پروژه با برنامه های اجرایی 
قوی تجهیز می ش��وند و از آنها انتظار می رود تا یک ایده را پرورش 
داده و یک محصول تجاری بسازند. در این ش��یوه معموال پروژه های 
محدودی موفق هستند و گروه های پروژه به ندرت مسئول شکست 

هستند و معموال برای موفقیت نیز پاداشی نمی گیرند.
5-کارآفرینی فرصتگرا

در این ش��یوه به گروه پروژه آزادی عمل بیشتری داده می ش��ود 
تا بتوانن��د فرصت های درون سازمانی و ب��رون سازمانی را راحت تر 
پیگی��ری کنند. کنترل ه��ای رسمی سلسله مراتب��ی از گروه پروژه 
برداش��ته ش��ده و محیط کاری آنها به صورت نیم��ه مستقل اداره 
می ش��ود. آنان خود اقدامات، تصمیم��ات و بودجه خود را مدیریت 

می کنند و سعی در به نتیجه رساندن پروژه های شان می کنند.
forbes/bazdeh :منبع
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چگونه امنیت سایت خود را تضمین کنیم؟ 

ای��ن امر یک واقعیت اس��ت که بیشتر هکرها اقدام��ات خاصی را انجام 
نمی دهند. درواقع آنها از اش��تباهات شما استفاده کرده و به خواسته خود 
می رسند. درواقع بزرگ ترین تهدید حضور هکرها نبوده و اش��تباهات شما 
است. تحت این شرایط سوال اصلی این است که چه اقدامای را انجام ندهید. 
در این رابطه ۱0 مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد که با رعایت آنها، تا 

70 درصد احتمال هک شدن سایت شما کاهش پیدا خواهد کرد.
۱-تنها به اینترنت خودتان متصل شوید 

یکی از عادت های رایج افراد این است که به محض پیدا کردن اینترنت 
رایگان، اقدام به استفاده از آن می نمایند. اگرچه این امر برای فردی که 
اطالعات مهمی را ندارد، چندان خطر مهمی محسوب نمی ش��ود، با این 
حال شما نباید از این موارد برای اقداماتی نظیر چک کردن سایت خود 
استف��اده کنید. درواقع اگرچه ممکن است این حد از احتیاط را بدبینی 
بدانید. ب��ا این حال فراموش نکنید که هر لحظه ممکن است در کمین 
یک هکر قرار داشته باشید. تحت این شرایط اقدام هوشمندانه این است 
که از اینترنت گوش��ی تلفن همراه خود و یا مودم های پرتابل، استفاده 
کنید. درواقع هزینه ای که برای این امر پرداخت خواهید کرد، به مراتب 

کمتر از آسیب های احتمالی خواهد بود. 
2-از رمزهای قوی و متنوع استفاده کنید 

بدون ش��ک هر فردی برای راحتی کار خود به این موضوع فکر کرده 
اس��ت که از یک رم��ز مشترک ب��رای فضاهای مختلف��ی نظیر سایت، 
صفحات در شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن ها و نرم افزارها استفاده کند. 
ب��ا ای��ن حال این امر به معنای آن خواهد بود که با هک ش��دن یکی از 
آنها، ش��ما همه چی��ز را از دست خواهید داد. در ای��ن راستا توصیه ما 
این است ک��ه از رمزهایی طوالنی و بدون تکرار حروف استفاده نمایید. 
همچنین الزم است تا هر فضا، رمز مخصوص به خود را داش��ته باش��د. 
در این راستا ش��ما می توانید اطالعات را در فضای ابری قرار دهید تا از 
فراموش ش��دن آنها نیز جلوگیری نمایی��د. در کنار این موضوع نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که رمزها باید به صورت 

دوره ای عوض ش��ود. این امر خصوصا پس از اقداماتی نظیر جدا ش��دن 
یکی از افراد شرکت، الزامی خواهد بود. همچنین رمز را تنها در اختیار 
افراد محدود و قابل اعتمادی قرار دهید تا در صورت بروز مشکل، امکان 

پیگیری وجود داشته باشد.
۳-تایید دو مرحله ای را فراموش نکنید 

رم��ز دو مرحله ای به ای��ن معنا است که حتی پس از وارد کردن رمز، 
نیاز به طی کردن یک مرحله دیگر نیز وجود خواهد داش��ت. برای مثال 
وارد کردن کد تایید ارسال ش��ده ب��ه تلفن همراه، یکی از انواع روش ها 
در ای��ن زمین��ه محسوب می ش��ود. با این حال تن��وع در این رابطه باال 
بوده و ش��ما می توانید با توجه به خواست خود، یکی از موارد را انتخاب 
نمایید که بدون ش��ک امنیت شما را ارتقا می دهد. خوشبختانه بسیاری 
از شبکه های اجتماعی این قابلیت را داشته و شما نیاز به دانش خاصی 
در این زمینه ندارید. برای سایت ها نیز این اقدام کامال ساده خواهد بود. 

۴-از VPN در مواقع مورد نیاز استفاده نمایید 
این ابزار به شما کمک خواهد کرد تا آی پی خود را تغییر دهید. این 
امکان خصوصا در فضاهایی که امن محسوب نمی شوند، بسیار کاربردی 
خواهد بود. در این راستا توصیه ما این است که حتما یک نمونه از آنها 

را بر روی لپ تاپ و گوشی تلفن همراه خود داشته باشید. 
۵-اطالعات بانکی خود را در اختیار هیچ سایتی قرار ندهید 

ب��رای خرید اینترنتی ش��ما نیاز به وارد ک��ردن اطالعات کارت خود 
در درگاه تعیین ش��ده خواهید داش��ت. با این حال ای��ن امر یک اقدام 
پرریسک محسوب می شود. برای مثال تنها کافی است تا سایت مذکور، 
قالبی باش��د. تحت این شرایط با یک مشکل بزرگ مواجه خواهید شد. 
در ای��ن راست��ا توصیه ما ای��ن است که از مدیران ه��ر سایتی که قصد 
خری��د از آنها را دارید، ش��ماره کارت دریافت ک��رده و مبلغ مورد نظر 
را واری��ز نمایید. همچنین استف��اده از پی پال به علت آن که ساز و کار 
متفاوتی در پرداخت اینترنتی داش��ته و به همین خاطر امن تر هستند، 
ی��ک انتخاب کامال درست خواهد ب��ود. در نهایت یکی دیگر از ترفندها 
این است که یک کارت بدون وجود مبلغی را همراه خود داشته باشید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا در ص��ورت تمایل به خرید، مبلغ مشخص 
ش��ده را به آن حسابی وارد نمایید و سپ��س خرید خود را انجام دهید. 

این امر باعث می ش��ود که حتی در صورت هک شدن اطالعات حساب 
شما، مبلغی برای کالهبرداری وجود نداشته باشد. 

۶-از گوگل کمک بگیرید 
یک��ی از امکان��ات فوق العاده موتور جست و ج��و گوگل این است که 
سایت هایی که امن نیستند را مشخص می کند. در این راستا ش��ما باید 
به نوار باالی صفحه توجه داش��ته باش��ید. درواقع حضور در سایت های 

غیرامن، یک اقدام پرریسک خواهد بود. 
7-از به روز بودن آنتی ویروس خود اطمینان حاصل نمایید 

یکی دیگر از مواردی که باعث خواهد ش��د تا امنیت ش��بکه ش��ما با 
تهدیدی جدی مواجه ش��ود، به روز نبودن آنتی وی��روس است. در این 
راست��ا ضروری اس��ت که حتما تیک ه��ای یادآوری را فع��ال نمایید تا 
در ص��ورت وجود به  روز رسانی جدید، سریعا ای��ن اقدام را انجام دهید. 
همچنین الزم است تا در انتخاب آنتی ویروس، به دنبال بهترین موجود 
در بازار باشید. درواقع استفاده از برندهای معتبر باعث خواهد شد تا در 

صورت بروز مشکل، بتوانید خسارت نیز دریافت نمایید.
۸-از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید

هر اطالعات مهمی باید نسخه پشتیبان داش��ته باش��د. در این راستا 
فضای ابری و هارد اکسترنال، دو گزینه مناسب جهت ذخیره سازی آنها 
محسوب می شود. این امر باعث خواهد شد که در صورت از دست دادن 

یک اطالعات، با بحرانی جدی مواجه نشوید. 
۹-از ترندها غافل نشوید 

در زمینه امنیت شبکه درست به مانند هر چیز دیگری، موارد جدیدتر 
معرفی می ش��ود. در این راستا ممکن است یک تکنیک، به ترند تبدیل 
ش��ود. در این راستا ضروری است که ش��ما به صورت م��داوم به دنبال 
جدیدترین اقدامات باش��ید. همچنین آگاه��ی از جدیدترین روش های 

کالهبرداری نیز باعث می شود تا خود را برای آنها آماده نمایید.
با این حال به صورت کلی، بهترین اقدام ممکن این است که از فردی 
حرف��ه ای به عنوان مشاور برای تامین امنیت خود استفاده کنید، با این 
ح��ال اگر بودجه الزم برای چنین اقدامی را نداری��د، ابدا نباید از حتی 

یکی از موارد فوق، غافل شوید. 
business2community.com :منبع

پرکاربردتری��ن روش برای بیان کردن منظ��ور و تفکر هر فرد، قدرت 
بی��ان و تکلم اوست. در هنگام بی��ان کلمات، یکی از مهم ترین المان ها، 

تُن صدای گوینده است.
داش��تن یک تن ص��دای مناسب، عالوه بر رواب��ط عمومی، بر رهبری 
تی��م نی��ز تاثیر غیر قابل انکاری دارد. امروز قص��د داریم تا ۶ تکنیک را 
برای بهب��ود صدای تان در سخنرانی معرفی کنی��م. در پایان این مقاله 
خواهید توانست تا بهتر از قبل، منظورتان را به مخاطبان و ش��نوندگان 
خ��ود برسانید و با اعتماد به نفس بیشتری در سخنرانی های خود ظاهر 
ش��وید. با »چگونه در سخنرانی های مان صدای بهتری داش��ته باشیم« 

همراه باشید.
۱- آهسته و شمرده:

سع��ی کنید آهسته و ش��مرده صحبت کنید، وقتی ش��مرده صحبت 
کنید صدای شما قدرت و نفوذ بیشتری پیدا می کند، چراکه:

• شنوندگان فرصت فکر کردن به حرف های شما را خواهند داشت.
• اندکی تأمل می کنند.

• حرف شما را مزه مزه می کنند.
• و برای شنیدن ادامه  صحبت های تان آماده می شوند.

ای��ن نکته را ه��م در نظر بگیری��د که آهسته و ش��مرده حرف زدن، 
صدای ش��ما را بم تر و با اعتماد به نفس بیشتر نشان می دهد. وقتی که 
سریع حرف می زنید، صدای ش��ما زیر ش��ده و مانند صدای یک بچه به 

نظر می رسد.
چه کسی به حرف یک بچه گوش می کند؟!

2- تمرینات صدا انجام دهید:
ص��دای انسان مانند یک عضل��ه است. می توانی��د تمرینش بدهید و 
تقویت��ش کنید! بسی��ار بودند کسانی که صدای خوبی نداش��تند، اما با 
تمری��ن و ممارست، توانستند ب��ه بهترین سخنورهای عصر خود تبدیل 

شوند!

مثال:
مثال این تمرین می تواند برای شما مناسب باشد:

»قسمتی از یک ش��عر یا نمایشنامه را ب��ه خاطر بسپارید و در هنگام 
رانندگی یا قدم زدن، آن را با خودتان بلند بلند تکرارش کنید. انگار که 

در یک سالن بزرگ، برای جمعیت زیادی نمایشنامه را اجرا می کنید!
ب��ه هر جمله حس و حال��ی متفاوت بدهید. گاه��ی از زبان یک فرد 

افسرده متن را بخوانید، گاهی از جانب یک جنجگوی باستانی و…«
 ۳- صدای تان را ضبط کنید:

زمانی که تمرین می کنید، صدای تان را ضبط کنید و بعد از آن حتما 
ب��ه آن گوش کنید! دق��ت کنید که اگر این ک��ار را انجام ندهید، عمال 

بازدهی تمرین های خود را به نصف کاهش داده اید!
ریزبینان��ه و دقیق، صدای خود را تحلیل کنید و ببینید که چه کاری 
را می توانی��د برای بهبود صدای خود انجام دهید؟ ش��ما باید بهترین و 

سخت گیر منتقد خود باشید!
۴- مکالمات تلفنی خود را ضبط کنید:

هنگام��ی که با مشتری خ��ود و یا هر فرد معمول��ی دیگری صحبت 
می کنی��د، می توانید با ضب��ط مکالمه  خود و بررس��ی آن، نقاط قوت و 

ضعف خود را در موارد متعددی بررسی کنید.
۵- تمرکز بر مکث ها:

می��زان احس��اس و میزان تاثیرگ��ذاری یک مکالم��ه را »مکث«ها و 
»سکوت«های��ی تشکیل می دهد ک��ه در مکالمه  خ��ود از آنها استفاده 

می کنید.
انواع سکوت ها و مکث ها شامل:

• سکوت دراماتیک
• سکوت پایان جمله

• سکوت تاکیدی
• و…

۶- خوردن و آشامیدن مناسب:

• بدن شما، هنجره شما و صدای شما به غذا و آشامیدنی های مناسب 
نیاز ُمبرم دارد.

• بهتری��ن غذا برای تفک��ر سریع و تصمیم گی��ری مناسب در هنگام 
صحبت کردن، پروتئین است.

• آب ولرم )هم دمای اتاق( نیز به نرم شدن هنجره کمک می کند.
• آب یخ می تواند صدای ش��ما را بم ت��ر و نرم تر جلوه دهد؛ طوری که 

انگار چند نفر با هم صحبت می کنند.
• اگ��ر گلو درد دارید، آب گ��رم می تواند راهکار خوب��ی برای بازیابی 

صدای از دست رفته تان باشد.
7- روی هجاها و کلمات سخت تمرین کنید:

بعض��ی از حروف و کلمات به خاطر حروف سختی که کنار هم چیده 
می ش��وند تلفظ سخت تری دارند. برای مثال سانتریفیوژ به دلیل پشت 
ه��م آمدن ت و ر سخت تلفظ می ش��وند. یا ح��روف ل و ر چون بسیار 
ش��بیه به هم در دستگاه گفتاری ساخته می شوند بیان واضح یک کلمه 
را سخ��ت می کنند. سعی کنید کلماتی که سخت تلفظ می ش��وند را با 
سرعت کم بیان کنید و بعد آنها را در یک جمله به کار ببرید. یا چندین 
بار پشت سر ه��م با سرعت های مختلف تکرار کنی��د. می توانید جلوی 
آیین��ه تمرین کنید و به ص��ورت خود دقت کنی��د. همچنین فراموش 
نکنی��د که گ��ردن خود را صاف نگ��ه دارید. وقتی سرتان پایین باش��د 
دستگاه های تلفظی و حنجره شما زیر فشار قرار می گیرد و صدای شما 
به اصطالح خفه می ش��ود. نوع بیان ش��دن حروف را بشناسید و صدای 
خود را از ته گلوه بیرون بدهید. صحبت از جلوی دهان خیلی سرسری 
و تند انجام می شود و باعث می شود تپق بزنید. اگر می توانید تمرین های 
بی��ان را از کتاب ها ی��ا ویدئوها ببینید و انجام دهی��د و فراموش نکنید 
ک��ه بیان خوب نیازمند تمرین م��داوم و تنفس مناسب و صحیح است. 
سخنرانی ای که به شیوایی و بدون تپق انجام شود بسیار بیشتر مخاطب 

را جذب می کند و اعتماد به نفس شما را باال می برد.
modirtv :منبع

چگونه در سخنرانی های مان صدای بهتری داشته باشیم؟

به قلم: انستین ماکی کارشناس حوزه امنیت سایبری
مترجم: امیر آل علی
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شماره 1636

اخبار

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل، مهندس ولدخانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
شــازند با حضور در جمع بسیجیان و شــرکت در مراسم پیاده 
روی یادگاران هشــت سال دفاع مقدس گفتند زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شــهدا، اخالص و رشــادت های رزمندگان اسالم 
موجب پیروزی کشور و ســند مقاومت مردم ایران است. ایشان 
بیان داشــتند دوران دفاع مقدس دورانی بود که علی رغم نبود 
امکانات و تجهیزات ما توانســتیم در مقابل بیش از 40 کشور که 
به کمک رژیم بعث آمده بودند بایســتیم و پیروز شویم. مهندس 
ولدخانی در اشاره به خدمات شرکت پتروشیمی شازند به کشور 
عنوان کرد: مهندســین و متخصصین شرکت پتروشیمی شازند 
طی سنوات گذشــته خدمات شایانی به این مجموعه و استان و 
کشــور ارائه کرده اند که از آن جمله تامین خوراک 3 هزار واحد 
پایین دســتی و جلوگیری از تعطیلی آنها در این شرایط سخت 
اقتصادی است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با بیان اینکه 
ما همــواره باید نگاهمان به داخل بوده و بــا توکل به خداوند و 
اتکاء به نیروی داخلی کارها را به پیش ببریم اظهار کردند تولید 
ماده اولیه ماسک و سرم  و سرنگ نیز از جمله تولیدات منحصر 

به فرد این مجموعه بوده که تامین کننده نیاز کشــور اســت و 
توســط متخصصین این صنعت به انجام رســیده است. در ادامه 
مراسم سرهنگ رشید اکبری فرمانده سپاه ناحیه شازند نیز طی 
ســخنانی عنوان کرد دشــمن تمام توان خود را به کار گرفت تا 
انقالب اسالمی چهل سالگی خود را نبیند که این آرزو را به گور 
خواهند برد که ملت ایران نه تنها چهل سالگی انقالب بلکه چهل 

سالگی هشــت ســال دفاع مقدس را دید. فرمانده ناحیه بسیج 
شــازند با بیان اینکه کارکنان شرکت پتروشیمی شازند پیشانی 
اقتصاد مقاومتی هستند عنوان کرد:  فشارهای اقتصادی بر ملت 
ایران با این هدف از ســوی دشــمنان دنبال می شود که زیر بار 
ســازش برویم، مقاومت مردم در برابر زورگویی های دشمنان به 
ســرکردگی آمریکا روز به روز دشــمن را عصبانی تر می کند و با 
اظهارات نابخردانه خود در رســانه روز به روز قدرت پوشالی خود 
را نمایان می کنند و ما بر این ایمان و باور داریم که فرهنگ دفاع 
مقــدس در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه نیز ان شــا ا... 
پیروز به ارمغان خواهد آورد.  شایان ذکر است با دستور مدیریت 
محترم عامل در راســتای مســئولیت های اجتماعی با همکاری 
پایگاه مقاومت بسیج شــهید تندگویان شرکت و روابط عمومی 
و امور بین الملل ، به مناســبت آغاز سال تحصیلی جدید تعداد 
200 بسته لوازم التحریر جهت دانش آموزان روستاهای مناطق 
محروم شهرســتان شــازند به ارزش بیش از 150 میلیون ریال 
تهیــه و طبق هماهنگی های بعمل آمده جهت توزیع بین دانش 
آموزان این مناطق در اختیار بســیج دانش آموزی ســپاه ناحیه 

شازند قرار گرفت.

آذربایجان شــرقی - فالح: معاون منابع 
انســانی و پشــتیبانی شرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشــور از مدیرعامل و مسئول فرهنگی 
شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی 
تقدیر کرد. به گــزارش خبرنگار ما در آذربایجان 
شــرقی، طی ارزیابی بعمل آمده توسط شرکت 
مهندســی اب و فاضالب کشــور، شرکت آب و 
فاضالب اســتان آذربایجان شرقی توانست رتبه 
"شایســته تقدیر ویژه ) ممتاز ( در سال 1398" 
در بین کلیه شــرکتهای آب و فاضالب سراســر 
کشور را کسب کند. بر همین اساس، معاون منابع 
انسانی و پشتیبانی و مسئول امور فرهنگی و دینی 

شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با ارسال 
نامه ای ضمن تقدیر از مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان از صمد شکری مسئول فرهنگی 
ودینی و همچنین اعضای شــورای فرهنگی این 
شــرکت در راستای کسب رتبه " شایسته تقدیر 
ویژه )ممتاز( در سال 1398 " در بین شرکت های 
آب و فاضالب سراسر کشور، تشکر و قدردانی کرد.

تشکیل جلسات عملکرد بودجه با 
واحدهای تابعه آبفا

 جلسات بررســی عملکرد کلیه مناطق تابعه 
استان به دنبال تصویب بودجه سال 99 در سال 
جاری با حضور قائم مقام شــرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شــرقی، معاونین و تعدادی از مدیران 
ستادی با دســتور مدیرعامل شرکت آبفا استان، 
توســط حوزه معاونت برنامه ریزی در ستاد این 
شــرکت برگزار شد. در این جلسات پس از بحث 
و بررسی های الزم مواردی از جمله رعایت بودجه 
مصوب، پرهیــز از انجام هزینه های غیرضروری، 
کاهش هزینه های جاری خدمات دهی بهینه به 
مشترکان در کل استان و باالبردن سطح رضایت 
مندی اصالح شــبکه های فرســوده در شهرها 
و روســتاها، نصب انشــعابات فاضالب در نقاط 
انفصال و ظرفیت های خالی، برنامه ریزی دقیق 
و کاربردی برای سال آینده در خصوص تامین آب 

در کلیه شهرها و روستاهای استان به جهت برون 
رفت از بحران کمبود آب در پیک مصرف توصیه 
مدیران ارشد شرکت به مدیران مناطق بوده است.

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
به اینکه هر روز، روز ایمنی و آتش نشانی است، گفت: آتش نشانی 
یک کار عاشقانه و شــغلی توآم با ایثار و از خود گذشتگی است و 
در این راســتا بایستی با  آموزش همگانی کارکنان  این فرهنگ را 
در  همه سطوح شرکت ترویج  داد. به گزارش روابط عمومی، دکتر 
" روح اله نوریان" در دیدار با کارکنان واحد ایمنی و آتش نشــانی 
که به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت، افزود: وجود 
نیروهای ایمنی و آتش نشانی باعث آرامش خاطر سایر کارکنان در 
مراحل مختلف فرآیندی و واحدهای عملیاتی شــده که در صورت 
بروز حوادث با ایثار و از خود گذشتگی، شرایطی ایمن و بدون حادثه 
را بــرای دیگران فراهم  می کننــد.    وی با بیان اینکه نیروهای با 
انگیزه ایمنی و آتش نشانی این واحد صنعتی ضمن بهره گیری از 
تجهیزات مناسب آماده انجام هرگونه عملیات در زمان وقوع حوادث 
می باشند،اظهار داشت: ســال گذشته واحد ایمنی و آتش نشانی 

پاالیشــگاه گازایالم رتبه نخست درالمپیاد آمادگی جسمانی را در 
بین پاالیشــگاههای کشور کسب کرد که امیدواریم با برنامه ریزی 
های انجام شــده ، روز به روز شاهد موفقیت های بیشتری باشیم. 
وی با بیان اینکه نیروهای آتش نشــانی باید این آمادگی را حفظ و 

درمانورها و دوره های آموزشی مورد نیاز  حضور فعال داشته باشند، 
تصریح کرد: احســاس مسئوولیت، ریسک پذیری باال، توانایی های 
کامل و آمادگی باالی جســمانی، آموزش های مســتمر و ابتکار و 
خالقیت در کنار احتیاط و عقالنیت، بخشی از وظایف آتش نشانان 
است و این شــغل آرامش و دقت باالیی می طلبد تا فرد بتواند در 
مقابل تهدیــد های موجود، حجم زیان ها را کاهش داده یا از وقوع 
خسارت های احتمالی جلوگیری کند. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم به پروژه هاي در دست اقدام واحد ایمني و آتش نشاني اشاره 
کرد و گفت:  اصالح و برروز رســاني سیستم اعالم و اطفاء حریق 
مخازن ذخیره محصوالت پاالیشگاه با پیشرفت 20 درصد، احداث 
زمین آموزش آتش نشــانی برای تمرین اطفا حریق  تخصصی  با 
پیشــرفت 85 درصد و انجام پروژه شناسایی خطرات پاالیشگاه به 
روش HAZID با پیشــرفت 100درصد را از اقدامات انجام شده در 

این حوزه می باشند .

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با چهلمین سالروز 
هفته دفاع مقدس طی جلســه ای از ایثارگــران پخش فرآورده 
هــای نفتی منطقه قزوین تقدیر و تجلیل به عمل آمد. به گزارش 
روابط عمومی  شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین 
با حضور مدیر منطقه، معاونین و مسئولین منطقه طی مراسمی 
ضمن گرامیداشت چهلمین ســالگرد هفته دفاع مقدس از مقام 
ایثارگران این عرصه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.  ابراهیم دژرفتار 
مدیر منطقه قزوین در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای جنگ تحمیلی و تجلیل از مقام واالی شهیدان و جانبازان 
و ایثارگران و خانواده های معظم ایشان، برگزاری چنین مراسمی 
را ضروری برشــمرد و افزود: رشــادتها و دالورمردیهــا و از جان 
گذشــتگیهای شــهدا و جانبازان و  ایثارگران بود که امروز شاهد 
سرفرازی و اقتدار و پیشــرفت کشورمان هستیم و این آسایش و 

آرامش در ســایه مجاهدتها و ایثار آنها میســر شده است و همه 
ما موظیم در هر جایگاه و مقامی که هســتیم در مسیر صیانت از 

خون شهدا گام برداریم.  این مقام مسئول تصریح کرد: بدون تردید 
از جان گذشــتگی در راه خدا یک فضیلت الهی اســت که روزی 
شــهدا و ایثارگران شده و صیانت از این معرفت الهی نیز فضیلتی 
باالتر است.  مدیر منطقه قزوین با اشاره به اینکه سالمت نفس در 
پیشــگاه خداوند از جایگاه واالیی برخوردار است، صیانت از آن را 
نیز پر اهمیت برشمرد و افزود: اگر کارهای ما برای کسب رضایت 
پروردگار متعال باشد یقینا بدون اجر نمی ماند و همه ما باید سعی 
کنیــم تا با تالش و خدمت به مردم در جهت کســب رضای حق 
قدم برداریم و جهاد ما در این دوران تالش برای خدمت و سوخت 
رسانی مطلوب به هم میهنان عزیز است.  در ادامه جلسه تعدادی 
از ایثارگران با بیان مطالبی از آن دوران یاد و خاطره دفاع مقدس 
را تداعی کردند. در پایان نیز با اهداء لوح سپاس و شاخه گل از این 

بزرگواران تجلیل شد. 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشــهر گفت: این اداره کل و سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری بوشــهر در زمینه خدمات اطفا حریق، امداد و 
نجات تفاهمنامه همکاری امضا کردند.  بــه گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، سیاوش ارجمندزاده در 
آیین امضا تفاهمنامه همکاری با شهرداری بوشهر اظهار داشت: در 
راستای پیگیری و تامین ایمنی در برابر سوانح، حوادث، حفاظت از 
سالمت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال مردم در هر گونه حوادث 
طبیعی و با هدف افزایش همکاری متقابل و ایجاد سهولت در انجام 
عملیات اطفائی و امداد این تفاهمنامه همکاری با سازمان آتش نشانی 
شهرداری بندر بوشهر به امضا رسید. وی بیان کرد: همکاری متقابل 
در زمینه آتش نشــانی، همــکاری متقابل جهت اعــزام واحدهای 
آتش نشانی، امداد و نجات به محل سانحه در حد مقدورات از دیگر 
مفاد تفاهمنامه است. ارجمندزاده ادامه داد: اطالع رسانی سانحه و یا 
حوادث آتش سوزی به مقامات مسئول استانی و سازمانی و براساس 

چارت سازمانی متبوع، همکاری و مشارکت جهت کسب امکانات و 
تجهیزات الزم امداد و نجات از ســتاد کل بحران اســتان و یا دیگر 
ســازمان ها، نهادها و ارگان های استانی، همکاری و هماهنگی الزم 
جهت تسریع در تردد واحدهای آتش نشانی و امداد و نجات از  دیگر 
موارد گنجانده شــده در تفاهمنامه مشترک با سازمان آتش نشانی 

شهرداری بندر بوشهر است. وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی 
مشــترک آتش نشــانی برای کارکنان و همکاری مشارکت جهت 
برگزاری مانورهای آمادگی مشــترک آتش نشانی، امداد و نجات از 
جمله موارد همکاری مشــترک اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر بوشهر است. 
ارجمنــدزاده ادامــه داد: این اداره کل آمادگی دارد تا در راســتای 
تفاهمنامه یاد شده مانوری مشترک با حضور واحدهای آتش نشانی 
دســتگاه های مرتبط اجرایی کند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری بندر بوشهر گفت: تفاهمنامه همکاری 
در زمینــه خدمات اطفاء حریق و امــداد و نجات منجر به افزایش 
توانمندی ها برای مقابله با حوادث خواهد شد. فیصل محبی افزود: 
این تفاهمنامه همچنین ایجاد کننده یک زبان مشترک و واحد برای 
مدیریت مطلوب تر حوادث در زمینه آتش ســوزی است. وی عنوان 
کرد: ایجاد تعامل بین دستگاه ها بدون شک به افزایش توانایی مقابله 
با حوادث و کاهش مخاطرات احتمالی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

 برگزاری مراسم گرامیداشت چهلمین سالروز دفاع مقدس 
در پتروشیمی شازند

در راستای فرهنگ سازی؛

آبفا آذربایجان شرقی رتبه ممتاز کشوری کسب کرد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم :
آتش نشانی یک کارعاشقانه و شغلی توام با ایثار و از خودگذشتگی است 

در چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس طی مراسمی انجام شد:

تجلیل از ایثارگران پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین 

اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان آتش نشانی بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند  

به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس صورت گرفت:
ادای احترام کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم به 

شهدای دفاع مقدس
قم - خبرنــگار فرصت امروز: آئین غبارروبی و عطرافشــانی در 
چهارمیــن روز از هفته دفاع مقدس با حضور مدیر و کارکنان منطقه قم 
در گلزار شــهدا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم، به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، 
آئین غبارروبی و عطرافشــانی در گلزار شهدای شهرستان قم با حضور 

بسیجیان ادارات استان به ویژه کارکنان منطقه قم برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم مدیر و کارکنان منطقه در آئین 
غبارروبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدا شرکت نموده و با ادای احترام 

به مقام شامخ شهدا با آرمان های این دالورمردان تجدید میثاق و بر تداوم راه آن ها تأکید کردند.
 

 برگزاری نشست تبادل تجربه حسابرسی داخلی شرکت های 
برق منطقه ای خوزستان و فارس

اهواز - شبنم قجاوند: نشست تبادل نظر و انتقال تجربیات پیرامون 
نظامنامه حسابرسی داخلی ابالغی وزارت نیرو، بین دفتر هیات مدیره و 
حسابرسی داخلی شرکت های برق منطقه ای خوزستان و فارس برگزار 
شد. با توجه به اهمیت موضوع در دستیابی به اهداف شرکت و نو بودن 
حرفه حسابرســی داخلی، این نشست با هدف انتقال تجربیات و تبادل 
نظر در سالن کنفرانس شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد. در 
این نشست محســن میرزازادگان مدیر دفتر هیات مدیره و حسابرسی 
داخلی شرکت برق منطقه ای فارس روند پیشرفت عملکرد هشت دوره 
حسابرســی داخلی و تجارب و نتایج کسب شــده در برق منطقه ای فارس را ارائه کرد.  مهرداد حیدری ارجلو مدیر دفتر هیات 
مدیره و حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز اقدامات انجام شده و برنامه های آتی حسابرسی داخلی را تشریح و 
خواستار توسعه ارتباطات کاری و مدیریت دانش بین دو شرکت و حتی تمامی شرکت های تابعه توانیر شد.  پرسش و پاسخ پیرامون 
موضوعات مطرح شده و حضور در نشست با معاونین شرکت، از دیگر برنامه های مدیر دفتر هیات مدیره و حسابرسی داخلی شرکت 
برق منطقه ای فارس در برق منطقه ای خوزستان بوده است. الزم به ذکر است که ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه خدمات 
اطمینان  بخش و مشاوره  ای مستقل و بی  طرفانه، به  منظور ارزش  افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد که با ایجاد رویکردی 
منظم و روشمند به شرکت کمک می کند تا برای دستیابی به اهداف خود؛ اثر بخشی فرآیند های راهبری، مدیریت ریسک و کنترل 

داخلی را ارزیابی نموده و بهبود دهد. 

تقویت روحیه جهادی و بسیجی الزمه خدمت رسانی به مردم
ساری – دهقان : مراسم گرامیداشت هفته دفاع_مقدس با حضور 
رئیس سازمان بسیج ادارات سپاه کربال و کارکنان  شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران با رعایت پروتکل های بهداشــتی در نمازخانه این شرکت 
برگزار شــد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران، فرامرز ســپری در این مراسم با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس بیان داشت؛ تقویت  روحیه جهادی و بسیجی الزمه 
خدمت به مردم شریف مازندران و جلب رضایتمندی مشترکین می باشد 
.   مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه بایداز 
ظرفیت و توانمندی بسیج درهمه بخش ها استفاده شود،گفت:برگزاری مانورهای_جهادی و برنامه های جاری شرکت را می توان از 
مصادیق اقدام و عمل و روحیه جهادی کارکنان این شرکت نام برد.  سپری با تاکید برشناسایی و استفاده از ظرفیت نخبگان بسیجی 
در پیشبرد اهداف شرکت توزیع نیروی برق مازندران تصریح کرد : حل بسیاری از مشکالت و چالش های امروز در صنعت برق  با 

روحیه  بسیجی و جهادی قابل حل خواهد بود.

به میزبانی مخابرات منطقه گلستان:
 برگزاری جلسه پیشگیری از سرقت تجیهزات سازمان های خدمت رسان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به میزبانی مخابرات منطقه گلستان ، جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات در سازمان 
های خدمت رســان برگزار شد. در این جلسه که با حضور حجت االسالم والمسلمین قاسمی معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان  و مدیران کل و روسای حراست سازمانهای خدمت رسان برگزار شد ، راهکارهای تاثیرگذار در 
کاهش ســرقت تجهیزات فنی بررسی شد.مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در این جلسه با تاکید بر ایجاد 
مشــکالت فراوان و نارضایتی مشتریان به دلیل سرقت های صورت گرفته گفت : در سال اخیر این موضوع در موارد بسیاری 
منجر به قطع ارتباطات مخابراتی شــده   که نارضایتی مشــتریان را در پی داشته اســت .وی گفت : برنامه ها و راهکارهای 
بسیاری در زمینه کاهش وقوع سرقت درمخابرات تدوین شده و براساس آن ایمن سازی تجهیزات اعم از کافو و حوضچه ها 
، نصب سیستم های ضد سرقت در مسیرهای بین روستایی ، نصب سیستم مانیتورینگ و رصد مراکز تلفن ، تبدیل کابلهای 
هوایی به زمینی ، راه اندازی سامانه 3144 برای ثبت گزارش مردمی از سرقت و تشکیل گروههای گشت و گشت زنی شبانه 
مشــترک با پایگاههای بســیج از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد.مدیر مخابرات منطقه گلستان از تاثیر 
گذاری سامانه 3144  در کاهش سرقت تجهیزات سخن گفت و افزود: مردم می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک به 
ســرقت تجهیزات مخابراتی  با این شــماره تماس گرفته و با اطالع رسانی و پیشگیری از وقوع سرقت ، به مخابرات در جهت 

خدمت رسانی بهتر کمک نمایند.

بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مناطق سیل زده تالش
رشت-زینب قلیپور: مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن طی بازدید از مناطق سیل زده تالش اظهار داشت: خوشبختانه با 
تمهیدات بعمل آمده و آمادگی کامل پرسنل اداره گاز تالش، تاسیسات گاز از سیل هفته گذشته کمترین خسارت را متحمل شده 
اســت.وی با بیان اینکه کلیه قطعی های گاز به جز 25 خانوار در روســتاهای پی سرا و گیجاو  برطرف شده است، اظهار داشت: 
همکارانم در اداره گاز تالش هم اکنون در تالش هستند تا گاز این مناطق در سریع ترین زمان ممکن دوباره برقرار شود.مهندس 
اکبر از ســاکنین مناطق ســیل زده تقاضا نمود تا در صورت بروز هرگونه مشکل از دستکاری تجهیزات گازرسانی جداً خودداری 
نموده و بالفاصله با مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره 194 تماس حاصل فرمایند.در ادامه مدیرعامل شرکت گاز با حضور در 
فرمانداری تالش با آقای سید عیسی مهدوی فرماندار و رییس کمیته بحران شهرستان تالش دیدار و به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این دیدار فرماندار تالش با قدردانی از تالش ها و خدمات شرکت گاز در بحران سیل اخیر، از مدیرعامل شرکت گاز درخواست 
نمود تا عملیات وصل مجدد گاز در وستاهای پی سرا و گیجاو همانند سایر مناطق سیل زده با سرعت انجام شود.شایان ذکر است، 
سیل سی ام شهریورماه در شهرستان تالش سبب ایجاد خسارات فراوان در روستاهای پی سرا جوکندان، کری جوکندان، سراگاه 
بخش مرکزی و همچنین روستاهای گیجاو و سیاه بیل اسالم و موجب قطعی گاز 428 مشترک گردید که این آمار با تالش شبانه 

روزی پرسنل شرکت گاز استان گیالن هم اکنون به 25 خانوار کاهش یافته است.

طی شش ماهه نخست امسال انجام شد
470 مصوبه درراستای رونق گرفتن مجددبنگاه های تولیدی در هرمزگان

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت معاونــت امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجــارت هرمزگان 
گفت:470مصوبه در راستای رونق گرفتن مجدد بنگاه های تولیدی در هرمزگان مصوب و اجرایی شد. به گزارش روابط عمومی 
ســازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان؛ ابراهیم سعدینی گفت: در شش ماهه نخست امسال 119جلسه کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید برگزار شــده که نتیجه آن 470 مصوبه جهت ساماندهی مسائل و مشکالت بنگاهای تولیدی، اقتصادی، جهاد 
کشاورزی و گردشگری در استان هرمزگان بود. سعدینی با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل به صورت جدی پیگیری و 
اجرا می شــود عنوان کرد: 180 فقره از مصوبات در خصوص مشکالت متقاضیان در زمینه  مسائل بانکی، تأمین اجتماعی، امور 
مالیاتی بوده که در این جلسات مورد بررسی قرارگرفته است. سعدینی خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه رفع موانع تولید با هدف 
تســهیل و رفع مشکالت واحدهای تولیدی با حضور کلیه اعضا دستگاه های اجرایی مرتبط با تولید به منظور بررسی و تصمیم 
گیری نسبت به مرتفع کردن مسائل مختلف بنگاههای اقتصادی به صورت روزانه  تشکیل می گردد. وی با توجه به جایگاه قانونی 
این کارگروه تاکید کرد: اجرای مصوبات کارگروه مذکور برای تسهیل در امر تولید و حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید برای 

کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها الزامی است.
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سئو موفق با استفاده از تجربیات حرفه ای ها 

بدون ش��ک سئو یک��ی از ارکان موفقیت هر کسب و کاری محسوب می ش��ود. درواقع ام��روزه اینترنت به بستر اصلی 
فعالیت های افراد تبدیل شده است. در این رابطه حتی ممکن است افراد بیش از آنکه در اجتماع حضور داشته باشند، زمان 
خود را در اینترنت سپری نمایند. این امر به معنای فرصتی طالیی برای کسب و کارها خواهد بود. با این حال بدون توجه به 
اصول سئو، شما قادر نخواهید بود تا بهترین نتایج ممکن را به دست آورید. در این زمینه آمارها حاکی از آن است که بیش 
از 70 درصد تازه کارهای حوزه سئو، با مشکالت و استرس باالیی مواجه هستند. تحت این شرایط استفاده از تجربیات افراد 
باسابقه، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای آنها باشد. به همین خاطر در این مقاله قصد دارم تا برخی از نکات طالیی 

که حاصل فعالیت 20 ساله من در این عرصه است را در اختیار شما قرار دهم. 
۱-همه چیز تغییر خواهد کرد : این امر یک واقعیت است که هیچ چیز حداقل در زمینه سئو، ثابت باقی نخواهد ماند. 
در این راستا حتی ممکن است روش های مطلوب حال حاضر، کاربرد الزم را برای سال بعد نداشته باشند. تحت این شرایط 
ضروری است تا آموزش و یادگیری خود را متوقف نکنید. درواقع شما باید کنجکاوانه به دنبال روش های جدیدتر باشید. 
در این راستا یک نمونه ساده، کلمات کلیدی هستند که سریعا تغییراتی را پیدا می کنند. به همین خاطر شما باید همواره 

ترندها را مورد توجه جدی خود قرار دهید.
2-همه چیز به خودتان بستگی دارد : متاسفانه هنوز هم فضای عادالنه کاری برای بسیاری از بانوان مهیا نیست. در این 
رابطه تنها کافی است تا به تعداد سئو کارهای مرد در مقایسه با خانم ها، نگاهی بیندازید. این فضا اگرچه ناعادالنه است، با این 
حال این امر به معنای عدم کارایی شما و یا قرار داشتن در مرتبه پایین تر نبوده و توجه داشته باشید که دانش سئو، ارتباطی 
به جنسیت ندارد. در این راستا حتی سن افراد نیز اهمیتی ندارد. به همین خاطر برای فعالیت در این زمینه، الزم است تا 
سدهای ذهنی خود را کنار بگذارید. بدون شک اگر کیفیت کار باالیی را داشته باشید، بهترین ها به سراغ شما می آیند. با 
این حال فراموش نکنید که شما باید برای خود یک رزومه را به دست آورید. به همین خاطر برای شروع کار خود چندان 
وسواس نداشته و تنها بر روی پیشرفت تمرکز نمایید. درواقع این امر که حتی با شرکت های بسیار ساده نیز همکاری داشته 
باشید، ابدا به معنای نابود کردن رزومه نخواهد بود. همچنین به زنان عالقه مند به این حوزه توصیه می شود که چندین سئو 
کار موفق خانم را به عنوان الگو خود قرار دهند. در این راستا برخی از نام ها نظیر دانا لوکادو، لورا لیپای، لیزا میرس و جکی 

هل گزینه هایی کامال مناسب محسوب می شوند. 
۳-تنها اطالعات کافی نخواهد بود : ممکن است کتاب های متعددی را مطالعه کرده باشید و در دوره های آموزشی 
معتبری ش��رکت کرده باش��ید، با این حال این امر نباید باعث ش��ود تا در ش��ما غرور کاذب ایجاد شود. در این راستا 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که یک سئو کار موفق ترکیبی از دانش و تجربه است. تحت این 
ش��رایط ش��ما به یک دوره کارآموزی بدون حقوق نیاز خواهید داشت. این امر اگرچه ممکن است باعث شود که شما 
برای مدتی با درآمد صفر مواجه باش��ید، با این حال ایده ش��ما را تضمین خواهد کرد. در این راستا افراد حرفه ای در 
زمین��ه سئو را در ش��بکه های اجتماعی مختلف دنبال نمایید. این افراد معموال نکات بسیار خوبی را به ش��ما منتقل 

خواهند کرد.
۴-از تکنول��وژی غافل نشوید : یک��ی از دالیل سخت بودن سئو برای بسیاری از افراد این است که آنها به خوبی از 
ابزاره��ای موج��ود استفاده نمی کنند. برای مثال جهت پیدا کردن کلمات کلی��دی، انواع نرم افزارها وجود دارد. تحت 
این ش��رایط ش��ما می توانید در کمترین زمان، به دقیق ترین اطالعات دسترسی داشته باشید. درواقع برای سئوکارها 
ابزاره��ای بسی��ار خوبی وج��ود دارد که باید نحوه کار برای هر یک از آنها را بیاموزی��د. در این راستا نکته دیگری که 
نبای��د فرام��وش کنید این است که هر ساله، ابزارهای جدیدتری معرفی می ش��ود که بدون ش��ک امکانات باالتری را 
دارند. به همین خاطر پیدا کردن موارد جدید نیز به لیست اقدامات دائمی ش��ما باید اضافه ش��ود. نکته دیگری که 
نباید فراموش کنید این است که حتما سئو تکنیکال را نیز مورد توجه جدی خود قرار دهید. این امر شانس موفقیت 

شما را چندین برابر خواهد کرد. 
۵-روابط تعیین کننده خواهد بود : اگرچه بسیاری از افراد در رویای استخدام رسمی توسط یک ش��رکت هستند، 
ب��ا ای��ن حال بهترین حالت ممکن ب��رای یک سئوکار، آزادکاری خواهد بود. این امر فرص��ت همکاری با چند برند را 
مهیا می سازد. در این راستا به هر میزان که ارتباط بیشتری با افراد فعال در حوزه های کاری مختلف داش��ته باش��ید، 
احتمال افزایش پیشنهادهای کاری شما نیز بیشتر خواهد شد. در این راستا حتی می توانید به یک اینفلوئنسر حوزه 
تکنولوژی تبدیل ش��وید و با این اقدام، یک برند ش��خصی را برای خود ایجاد نمایید. این امر باعث خواهد شد تا افراد 
بیشتری با شما آشنا شوند. در این راستا روش من، همکاری با سایت ها و نشریات در زمینه تولید محتوا نظیر همین 

مقاله بوده است که می تواند برای شما نیز یک گزینه بسیار خوب باشد.
۶-تفاوت ها را درک کنید: مخاطب هدف و ش��رکت ها با یکدیگر تفاوت هایی را دارند. این امر نکته ای است که یک 
سئوکار باید به آن توجه داشته باشد. در این راستا توصیه ما این است که قبل از قبول همکاری، تحقیق های الزم را 
داش��ته باش��ید تا به درک بهتری از نیازها دست پیدا کنید. برای مثال شیوه سئو برای یک برند پوشاک، با یک برند 
فعال در زمینه تولید مواد لبنی تفاوت هایی را خواهد داش��ت. این امر هنر ش��ما است که از بین روش های سئو، برای 

هر شرکت کدام ها را انتخاب نمایید. 
7-داستان سرای��ی را جدی بگیرید : مخاطب به دلیلی برای خرید نیاز خواهد داش��ت. در این راستا بهترین روش، 
داستان سرایی است. درواقع شما می توانید از این تکنیک به صورت غیرمستقیم افراد را به سمت خرید از خود ترغیب 

نمایید. به همین خاطر در مدیریت سایت، تالش کنید که تا حد امکان، از این شیوه استفاده نمایید. 
۸-از مشورت گرفتن واهمه نداش��ته باش��ید : سعی کنید در گروه هایی که اعضای آن سئوکارهای مختلف هستند، 
حضور داش��ته باش��ید. در این راستا حتی خود را به ش��هر خود نیز محدود نکرده و در تالش برای ارتباطات جهانی 
باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا زمینه استفاده از تجربیات افراد و مشورت گرفتن، مهیا شود. همچنین شما باید 
در زمین��ه روش هایی که تردید دارید، از تکنیک آزمایش استفاده کنید. این امر باعث می ش��ود تا احتمال ش��کست 

شما به مراتب کمتر شود. 
۹-همواره بیش از یک راه وجود دارد : نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که برای رسیدن به 
هر خواسته ای، بیش از یک روش وجود دارد. برای مثال ممکن است ش��ما بخواهید به یکی از اهداف ش��رکت نظیر 
رسیدن به تعداد بازدیدکنندگان بیشتر، دست پیدا کنید. تحت این شرایط شما صرفا با یک روش نمی توانید به این 
هدف دست پیدا کنید. درواقع تنوع اقدامات زیاد بوده و توصیه می ش��ود که موارد را اولویت بندی نمایید. همچنین 
فراموش نکنید که هر فردی ممکن است روش کار خود را داسته باشد. به همین خاطر تفاوت عقاید و روش ها، نباید 

موجب وحشت شما شود. 
۱0-صبور باش��ید : نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که شما باید صبر باالیی را داشته باشید. 
درواقع هر اقدام شما به زمان خاص خود نیاز دارد تا نتایجی را از آن به دست آورید. تحت این شرایط عجله شما تنها باعث 
نابودی همه چیز خواهد ش��د. همچنین فراموش نکنید که ش��ما باید قدرت متقاعد کردن را داشته باشید. درواقع ممکن 
است مدیر شرکت، به علت تاخیر در نتایج، نسبت به شما تردیدهایی را پیدا کند. با این حال شما باید خود را آرام نشان 
دهید و در تالش برای قانع کردن آنها باشید. درواقع در زمینه سئو شما بادانش ترین فرد تیم محسوب شده و الزم است 

تا به خود اطمینان داشته باشید. 
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تبلیغـاتخالق

اغل��ب ما وقت��ی به سن جوان��ی می رسی��م آرزوی یادگیری 
مهارت ه��ای زیادی را داریم، اما همیشه مانعی سر راه مان وجود 
دارد، البت��ه در بیشتر مواقع تنها مان��ع تفکرات منفی خودمان 
است. گاهی نیاز به یک تلنگر داریم. اگر ش��ما هم به یک تلنگر 
اساسی نیاز دارید، ادامه مقاله را بخوانید تا بدانید برای یادگیری 
مهارت های موردعالقه تان چه کاری باید انجام دهید و چطور از 

یادگیری لذت ببرید. 
تاکنون این اتفاق برای ش��ما رخ داده است؟ سوار ماشین تان 
می ش��وید، استارت می زنید و گاز می دهید، اما ماش��ین حرکت 

نمی کند. خب، ترمز دستی را نکشیده اید.
شاید االن بگویید روشن کردن ماشین چه ربطی به یادگیری 

دارد؟
اگ��ر ترمز دستی را نکشیده باش��ید یادگیری برای تان سخت 
می شود. ترمزها همانند عقاید و تفکرات منفی ما هستند. اگر آنها 
را بشناسیم و برای همیشه از شرشان خالص شویم، یادگیری هر 

چیزی برای مان آسان می شود.
ذهن انسان همانند ماش��ین است که مدام در حال یادگیری 
است. یک کودک نوپا را در ذهن تان تجسم کنید؛ در مدت زمان 
کوت��اه دو مهارت خیلی سخت را یاد می گیرد: راه رفتن و حرف 
زدن. جال��ب است کودک با وجود سن کم��ی که دارد هر دو را 
ب��ا هم یاد می گیرد، حتی می تواند هم زم��ان دو یا چند زبان را 

بیاموزد.
یادگیری هر مهارتی کار چندان پیچیده ای نیست، تنها باید ۴ 

سوال را از خود بپرسید تا بتوانید آسان تر یاد بگیرید:
۱. چه کسی قرار است در این مسیر رانندگی کند؟

 2. آیا ترمز دستی را کشیده اید؟
 ۳. به کجا می خواهم برسم؟

 ۴. نقشه راهی دارید؟
اکنون به ترتیب به چهار سال باال پاسخ می دهیم.

۱. چه کسی قرار است در این مسیر رانندگی کند؟
این س��وال انگیزه تان را مشخص می کن��د. آیا مهارتی که به 

دنبال یادگیری آن هستید و برایش برنامه ریزی می کنید ضروری 
است؟ اگر این چنین است، انگیزه تان خارجی است، یعنی به افراد 
دیگر بستگی دارد. آیا خودتان برای یادگیری این مهارت اشتیاق 

دارید؟ در این مورد، انگیزه تان درونی است.
برای یادگیری یک مهارت، باید انگیزه تان درونی باش��د، زیرا 
»بایده��ا« برای یک فعالیت مستم��ر نتیجه بخش نیستند. اگر 
انگیزه تان بیرونی است، به دنبال یک انگیزه  درونی بگردید تا در 
مسیر یادگیری قدم استوار بردارید. قبل از هر چیزی از خودتان 
بپرسید: این مهارت جدید برای من و زندگی ام چه فایده ای دارد؟

2. آیا ترمز دستی را کشیده اید؟
آیا باوره��ا و تفکرات منفی را از خود دور کرده اید تا پتانسیل 
یادگیری ت��ان افزایش یابد؟ یک راه حل آسان برای پاسخ به این 
س��وال وجود دارد: به ه��ر آنچه فکر می کنید و می گویید گوش 

کنید.
مثال من خودم متوجه شدم سه باور منفی در ذهنم وجود دارد 

که اجازه نمی دهد به دنبال یادگیری ساخت ویدئو بروم.
باورهای منفی و بازدارنده من:

- »در کارهای فنی تخصصی ندارم«،
- »نمی توانم با نرم افزارهای جدید کار کنم«،

- »به اندازه کافی در کارهای بصری خوب نیستم«.
همین ط��ور که مشخص است، سه باور منفی باعث می ش��ود 
دست از ساخت ویدئو بردارم و این کار برایم غیرممکن شود. این 
باورها تمام جوانب کار را تحت تاثیر قرار داده بود: از فیلم برداری 
تا تدوین ویدئو و انتشار آن در اینترنت. وقتی متوجه این مسئله 
ش��دم، به طور جدی طرز تفکرم را تغیی��ر دادم. با خودم تکرار 

کردم:
- »م��ن به آسان��ی می توانم با دوربین ک��ار کنم و متخصص 

شوم«،
- »من به خوبی می توانم با نرم افزارهای جدید کار کنم« و

- »ق��درت چشم هایم ه��ر روز با تمرین ک��ردن بهتر و بهتر 
می شود.«

نتیج��ه خودم را هم غافلگیر کرد. اکنون می توانم مهارت های 
جدید را خیلی زودتر از آن که انتظار دارم یاد بگیرم.

۳. به کجا می خواهم برسم؟
ب��رای اینکه به مقص��د برسید نیاز به سوخ��ت دارید. اهداف 
روش��ن می تواند سوخت سفر یادگیری تان را تامین کند. اکنون 
به این سوال پاسخ دهی��د: »چرا می خواهید یک مهارت جدید 

یاد بگیرید؟«
هر چقدر پاسخ به این سوال روشن تر باشد، یادگیری برای تان 
آسان تر خواهد شد. من اکنون به دنبال یادگیری مهارت ساخت 
ویدئو هستم. اگر هدفم را این طور بیان کنم: »می خواهم ویدئوهای 
خوبی بسازم تا در سایت های معتبر منتشر کنم.« هیچ انگیزه و 
حرکتی در من ایجاد نمی ش��ود، چون هدفم مبهم است، اما اگر 
بگویم: »می خواهم ۵ ویدئو درباره روش های مدیتیشن ارائه دهم« 

یک مقصد مشخص برای پیمودن مسیر یادگیری دارم.
۴. نقشه  راه کجاست؟

اگر بدون نقشه قدم بردارید، حتی اگر مقصد داش��ته باشید، 
باز هم دچار مشکل خواهید شد. داشتن نقشه راه به شما نشان 
می دهد چگونه ب��ه مقصد موردنظرتان برسید، اما چگونه نقشه 
درس��ت کنیم؟ می توانید بخش هایی از نقشه را خودتان درست 

کنید و جزییات آن را به کمک یک مربی ترسیم کنید.
نقشه  تهیه شده توسط شما باید شامل موارد زیر باشد:

• سواالت ۱ تا ۴ را پاسخ دهید.
• یک مربی پیدا کنید.

• دوستی همراه خود داشته باشید.
• سفرتان را شروع کنید.

• فواص��ل طی ش��ده را اندازه بگیرید و ب��رای آنها به خودتان 
پاداش بدهید.

وقتی مسیر را گم کنید نقشه  راه به کمک تان می آید. همچنین 
می توانید ببینید کجای مسیر هستید و مرحله  بعدی سفرتان را 

مشخص کنید.
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با کنار گذاشتن ذهنیت منفی، هر چیزی را به آسانی یاد بگیرید
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