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فرصت امروز: نابس�امانی بازار خودرو و مس�کن در دو سال 

گذش�ته باعث ش�د ک�ه انگش�ت اتهام به س�مت 
پلتفرم های انتشار آگهی نشانه رود و دادستانی...

آگهی های تقلبی چگونه به رشد قیمت ها دامن می زنند؟

چالش های احزار هویت 
الکترونیکی

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

آیا قیمت دالر بار دیگر به زیر 2۰ هزار تومان می رسد؟

سناریوهای پاییزی 
بازار ارز

با رس��یدن قیمت دالر به مرز روانی ۳۰ هزار تومان، این س��وال در بین مردم، کارشناسان و اقتصاددانان مطرح شده است که آیا 
دوباره رنگ دالر زیر ۲۰ هزار تومان را خواهیم دید؟ از ابتدای امسال تاکنون بررسی ها نشان می دهد که قیمت دالر با افزایش ۱۵ 
هزار تومانی مواجه ش��ده اس��ت و این یعنی رش��د حدود ۱۰۰ درصدی. در این میان، نوسان نرخ دالر تنها در ۱۰ روز ابتدای پاییز 
باال بود؛ به طوری که یک هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد و رش��دی 4.4  درصدی را نش��ان داد. به گزارش خبرآنالین، 
معامله گران دالر در هفته گذشته، هفته ای بسیار پراضطراب و هیجانی را پشت سر گذاشتند، زیرا از یک سو هراس داشتند که قیمت 
دالر نزدیک به خط ۳۰ هزار تومانی با عرضه شدید بازارساز مواجه شود و به همین خاطر هم، سعی می کردند با احتیاط بیشتری...

آیا سرمایه گذاری در مسکن همیشه سودآور است؟

پایان عصر امپراتوری مسکن در ایران
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بورس تهران با ابتالی ترامپ به کرونا، هفته را امیدوارانه شروع کرد

رشد 42 هزار واحدی بورس

7 اصل یک سخنرانی موفق 
6 قانون طالیی برای موفقیت کسب و کارتان

5 توصیه به افرادی که نسبت به کار خود اعتیاد دارند 
بازاریابی افیلیت )Affiliate Marketing( چیست؟

شایعات حوزه بازاریابی ویدئویی
چالش کرونا و بهبود سطح فروش شرکت 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ثبت رکوردی تازه برای عرضه 
خودروهای تسال

یادداشت
ناممکن های ارز

بررس��ی ن��رخ ارز، س��که و طال 
در س��ال ۱۳99، نوس��ان را نشان 
می ده��د؛ ای��ن نوس��ان از ش��یب 
صعودی ش��روع ش��ده و مدتی به 
همین شکل ادامه داشت؛ البته در 
ماه گذشته تا حدی قیمت ها پایین 
آمد ولی باز هم به نرخ قبل برگشته 
است. افزایش قیمت ها در بازار ارز 
را می توان تح��ت تاثیر چند عامل 
بررس��ی کرد؛ تقاضای ارز به خاطر 
افزای��ش حج��م نقدینگی تحریک 
ش��ده است؛ از طرف دیگر به دلیل 
ش��یوع بیم��اری کرونا و کس��ری 
بودج��ه دولت، عرض��ه ارز کاهش 
یافته اس��ت. البته ما تا قبل از این 
هم در منابع ارزی محدودیت هایی 
داشتیم و تضعیف روند عرضه ارز، 
نرخ ب��ازار ارز را تح��ت تاثیر قرار 
داده اس��ت. تحریم ه��ای آمری��کا، 
درآمده��ای ارزی حاصل از فروش 
نفت را ب��ه پایین ترین حد ممکن 
رسانده است و در چنین شرایطی 
است که دولت امکان تاثیرگذاری 
در ن��رخ ارز را از دس��ت داده و به 
م��وازات آن، نرخ ارز متناس��ب با 
تورم افزایش یافته اس��ت. با توجه 
ب��ه اینک��ه بی��ش از ۸۰ درصد از 
درآمد های ارزی کش��ور، متعلق به 
دولت بوده و عرضه آن توسط بانک 
مرکزی انجام می شد، قیمت گذاری 

دس��توری ب��ود؛ ولی در 
4شرایط تحریم و شیوع...
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از بامداد جمعه که دونالد ترامپ در توییتی از ابتالی خود و همسرش 
به ویروس کرونا خبر داد، رس��انه ها و شبکه های اجتماعی بیش از پیش 
خبره��ای آمری��کا را دنبال می کنند. درحالی ک��ه نزدیک به یک ماه تا 
انتخابات س��وم نوامبر باقی مانده، بس��یاری از ناظران سیاس��ی، ابتالی 
ترامپ به کرونا را ش��وک بزرگی به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
می دانن��د. از آنجا که بیماری کرونا برای س��المندان خطر بیش��تری به 
هم��راه دارد، برخی از گمانه  زنی های سیاس��ی، وخامت حال ترامپ 74 
س��اله را در یکی دو هفته آینده چندان دور نمی دانند. در همین حال، 
این خط فکری در چند روز گذشته در رسانه ها و فضای مجازی مطرح 
ش��ده که آیا انیمیش��ن »سیمپس��ون ها« پیش از این، ابتالی ترامپ به 

ویروس کرونا و مرگ او را پیش بینی کرده بود؟ 
اگر اطالع چندانی از این انیمیشن ندارید، باید بدانید که »سیمپسون ها« 
ن��ام یک مجموعه تلویزیونی کارتونی در آمریکاس��ت که توس��ط ش��بکه 
فاکس ساخته ش��ده است. این انیمیشن، نمایش��ی طنز از سبک زندگی 
یک خانواده پنج نفره به نام»سیمپس��ون ها« اس��ت که در شهری خیالی 
به اسم »اسپرینگفیلد« زندگی می کنند، اما آنچه این کارتون آمریکایی را 
به ش��هرت رسانده، شوخی های جذاب، ارجاع به فرهنگ عامه و همچنین 
همزمانی داستان فیلم با برخی از رویداد های زمان پخش آن است. به اعتقاد 
بسیاری از طرفداران »سیمپسون ها«، برخی از وقایع به نمایش درآمده این 
مجموعه، پیشگویی هایی کامال دقیق از تاریخ آمریکا و جهان است و حتی 
رسانه های معتبری نظیر »تایم« و »هالیوودریپورتر« نیز درباره پیشگویی 
»سیمپس��ون ها«  و قدرت عجیب نویس��ندگان این کارتون، گزارش هایی 
منتش��ر کرده اند. مجموعه »سیمپس��ون ها« از ۱7 دسامبر ۱9۸9 تاکنون 
بیش از ۳۰ فصل پخش ش��ده و طوالنی ترین مجموعه کمدی است که در 

آمریکا به نمایش درآمده است.
پیشگویی »سیمپسون ها« درست از آب درمی آید؟

در تازه تری��ن گزارش، »نیوزویک« روز گذش��ته این س��وال را مطرح 
کرده که آیا انیمیش��ن »سیمپس��ون ها« ابتالی ترامپ به کرونا و مرگ 
او را پیش بین��ی کرده اس��ت؟ »نیوزویک« در گزارش خود می نویس��د: 
»سیمپس��ون ها این را هم پیش بینی کرده بودند«، این جمله ای اس��ت 
ک��ه هر زم��ان یک حادثه واقعی به گونه ای مش��ابه آنچه در انیمیش��ن 
»سیمپس��ون ها« نمایش داده ش��ده، اتفاق می افتد م��ردم آن را تکرار 
می کنند. اگرچه آنها در بیش��تر مواقع پیش بینی های جالبی داش��ته اند 
مثل پیش بینی ریاس��ت جمهوری ترامپ و ش��یوع ابوال، اما پیش بینی 

ابتالی ترامپ به کرونا، یکی از این موارد نیست.
انتش��ار خبر مثبت ش��دن آزمایش کرون��ای رئیس جمه��ور آمریکا، 
واکنش ه��ای مختلف��ی از آرزوی بهب��ودی او ت��ا خوش��حالی از بیمار 
ش��دنش را در پی داشته است. در این بین، تصویری از ترامپ به سبک 
»سیمپس��ون ها« کشیده شده و او را درازکش��یده در یک تابوت نشان 

می دهد.
پس از تشخیص مثبت شدن ابتالی ترامپ به کرونا، بسیاری از مردم 
در ش��بکه های اجتماعی به این نکته اش��اره کردند که »سیمپسون ها« 
ب��ار دیگر یک اتف��اق را در آینده پیش بینی کردند، ام��ا آیا واقعا ترامپ 
در»سیمپس��ون ها« درگذش��ت و آیا اپیزودی با مراس��م خاکسپاری او 

هم��راه بود؟ جواب منفی اس��ت. تصویری که در ش��بکه های اجتماعی 
در حال پخش اس��ت، از هیچ اپیزودی از»سیمپسون ها« گرفته نشده و 
کامال ساختگی است. به گفته وب سایت راستی آزمایی »اسنوپس«، این 
تصویر اولین بار در فوریه ۲۰۱7 منتش��ر ش��د، اما با اعالم خبر ابتالی 
ترام��پ به کرونا، افراد زیادی در ش��بکه های اجتماعی این تصویر را به 
اش��تراک گذاش��تند و به اش��تباه تصور کردند که یک لحظه واقعی از 
کارتون»سیمپس��ون ها« است. همزمان با بازنش��ر این تصویر ساختگی 
از انیمیشن»سیمپس��ون ها«، برخی از منتقدان ترامپ در درستی خبر 
ابتالی او به کرونا تش��کیک کرده اند. به عنوان مثال، بت میدلر، بازیگر 
سرشناس مخالف ترامپ در توئیتی نوشت: »زمان مثبت شدن آزمایش 
رئیس جمهور »مناسب« است. زمان بندی بسیار جالب است. این یعنی 
ترامپ مناظره و تجمع انتخاباتی نخواهد داش��ت. راحت است.« او ادامه 
داد: »بس��یار وحشتناک است که همیشه بدترین فکر را بکنید، اما پس 
از چهار س��ال دروغ بی امان؟ نمی توان کمکی کرد. دیگر اعتمادی باقی 
نمانده اس��ت.« دان وینسلو، نویس��نده آمریکایی نیز در توییتر، شک و 
تردیدهای خود در مورد تش��خیص ابتالی ترامپ به کرونا را اعالم کرد 
و نوش��ت: »من فقط این را می گویم. زمان آزمایش مثبت ترامپ بسیار 

جالب است و تعدادی از مشکالت فوری را برای او حل می کند.«
ماجرای پیشگویی کرونا در کارتون »سیمپسون ها«

اوایل س��ال ۲۰۲۰ و همزمان با ش��یوع کرونا در چین، ش��ایعه ای در 
فضای مجازی شکل گرفت که می گفت، کارتون »سیمپسون ها« شیوع 
این بیماری را پیش بینی کرده بود. ماجرا به فصل چهارم این انیمیشن 
 Marge in( در س��ال ۱99۳ باز می گردد که یکی از قس��مت های آن
Chains(، کارخانه ای را نش��ان می دهد که از متن روی جعبه های آنجا 

پیداست مربوط به آسیای شرقی و اوزاکای ژاپن است.
در این اپیزود، دو کارمند آس��یایی به تصویر کش��یده شده اند که در 
حال بس��ته بندی آب میوه هایی هس��تند که در ش��هر »اسپرینگفیلد« 
)شهر سیمپس��ون ها( خواهان زیادی دارد. در حین بسته بندی این آب 
میوه ها، یکی از این دو کارگر ناگهان عطسه می کند و چون بیمار است، 
ویروس های��ی به درون جعبه آب میوه ها می فرس��تد. وقتی آن جعبه ها 
به ش��هر »اسپرینگفیلد« می رسد، همه مردم دچار آن ویروس می شوند 
و بیماری در سراس��ر ش��هر پخش می ش��ود. س��پس مردم وحشت زده 
»اس��پرینگفیلد« به کامیون��ی حمله می کنند که به گم��ان آنها حامل 
واکس��ن ویروسی اس��ت که آنها را مبتال کرده است، اما برخالف تصور 
آنها، کامیون تنها حامل جعبه هایی بود که روی آنها عبارت »زنبور های 
قاتل« نوش��ته ش��ده ب��ود و به این ترتی��ب باعث رهایی این حش��رات 

خطرناک در سطح شهر می شوند.
جالب اینجاس��ت که سه ماه پس از ش��یوع کرونا در آمریکا، روزنامه 
»نیوی��ورک تایمز« در گزارش��ی از ورود زنبور های غول پیکر آس��یایی 
موس��وم ب��ه »زنبور های قاتل« به خ��اک ایاالت متحده خب��ر داد. این 
زنبور های بزرگ که بومی آس��یا هس��تند، دش��منان ج��دی زنبور های 
عس��ل به ش��مار می روند و در ع��رض یک س��اعت می توانند کندو های 
زنبور عس��ل را ویران سازند و از آنها برای تغذیه بچه های خود استفاده 
کنند. »زنبور های قاتل« حتی برای انس��ان نیز تهدیدی بزرگ محسوب 
می ش��وند. دانشمندان هنوز نمی دانند که این حشرات چگونه خود را به 
خاک آمریکا رسانده اند. آنها نگران این موضوع هستند که این زنبور های 
مهاج��م بتوانند جمعیت زنبور عس��ل را در آمریکا از بین ببرند و چنان 

حضور عمیقی پیدا کنند که نسل زنبور عسل را نابود کنند.
حال به نظر می رسد که کارتون »سیمپسون ها« مجددا یک پیشگویی 
جذاب را به حقیقت تبدیل کرده اس��ت. درست در آستانه اپیدمی کرونا 
و تلفات باالی آن در این کشور، یک زنبور قاتل هم به یکباره در ایاالت 
متحده ظاهر ش��د و کس��ی نمی داند که این حشره آسیایی چطور خود 
را به این کشور رسانده است. توالی حوادث هم درست به نظر می رسد؛ 
اول اپیدمی آنفلوآنزای اوزاکا )ویروس کووید-۱9( شهر »اسپرینگفیلد« 
)کش��ور آمری��کا( را دربر می گیرد و س��پس در میانه وحش��ت مردم از 
اپیدمی، ناگهان سر و کله »زنبورهای قاتل« پیدا می شود. بله، همه چیز 

درست و دقیق به نظر می رسد.
نویسندگان مجموعه »سیمپسون ها« چه می گویند؟

»بیل اوکلی« از نویسندگان این اپیزود در گفت وگو با »هالیوودریپورتر« 
می گوید: »س��ال ها بود که موضوع این قس��مت را فرام��وش کرده بودم تا 
آنکه متوجه برخی ش��وخی ها و ارجاعات از ای��ن اپیزود در فضای مجازی 
ش��دم، آن هم در حالی که اس��م آن از »آنفلوآنزای اوزاکایی« به »ویروس 
کرونا« تغییر داده شده بود. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال 
ش��یوع کروناویروس جدید از صحنه های این اپیزود بهره برداری نادرست و 
حتی نژادپرستانه ای کردند. من نمی خواهم از این کارتون بهره برداری این 
چنین زشتی شود و عده ای فکر کنند که کرونا یک توطئه آسیایی است.« 
اوکلی ادامه داد: »ایده این اپیزود نه یک پیشگویی بلکه برگرفته از ماجرای 
آنفلوآنزای هنگ کنگی اس��ت که در س��ال ۱9۶۸ رخ داد و من در کودکی 
اخبار آن را دیده بودم. ما داس��تان غیرمعقولی را ساختیم که براساس آن 
ویروس هفته ها در یک جعبه زنده می ماند و حتی دارای ش��خصیت است. 
ویروس حتی در پشت چراغ قرمز چهارراه توقف می کند و منتظر می شود تا 
خودرو ها عبور کنند و سپس با سبز شدن چراغ از خیابان رد می شود.« به 
اعتقاد او، »در مورد پیشگویی های »سیمپسون ها« بیش از حد در رسانه ها 
و فضای مجازی غلو می شود. اگرچه ممکن است برخی از موارد نیز وجود 
داش��ته باش��د که بتوان آن را پیش��گویی نامید، اما اکثر این موارد که در 

رسانه ها مطرح می شود، تنها یک تصادف است و نه هیچ چیز دیگر.«
با این حال هنوز بس��یاری گمان می کنند این کارتون توس��ط افرادی 
طراحی و ساخته شده که ذهن و دید کامال متفاوتی دارند. این دیدگاه 
تنه��ا خ��اص افراد عادی نیس��ت، بلکه برخ��ی از دس��ت اندرکاران این 
کارتون نیز چنین تصوری دارند. »آل جین« یکی از نویس��ندگان ثابت 
»سیمپسون ها« که از س��ال ۱99۸ جزو تیم نویسندگان بوده است، به 
»نیوی��ورک تایمز« می گوید: »آین��ده را بهتر از آن چیزی که فکرش را 
می کنید، می ش��ود پیش بینی کرد. قسمت های یک فصل از این سریال، 
یک س��ال پس از تولید روی آنتن می روند، بنابراین به نوعی برای یک 

سال پیش رو وقت زیادی برای ترتیب یک چارچوب ذهنی داریم.«
همچنی��ن »ویلیام ایروین« که کتاب »سیمپس��ون ها و فلس��فه اش« 
سال هاس��ت در دانش��گاه کالیفرنی��ا برکلی و چند کال��ج دیگر تدریس 
می شود، می گوید: »این س��ریال محصول ذهن های درخشانی است که 
بس��یاری از آنها فارغ التحصیل هاروارد هستند. نویسندگان حرف اول و 
آخر را در این س��ریال می زنند و نه بازیگران. نتیجه هم س��ریالی پر از 
ارجاع��ات به هنر، ادبیات، فرهنگ عامه، سیاس��ت و علم از آب درآمده 
اس��ت. زمانی که آدم های باهوش س��ریالی تلویزیون��ی تولید می کنند، 

مطمئنا »پیش بینی های« متحیرکننده را هم شامل می شود.«
»جان دونالدون« استاد فلسفه دانشگاه گالسکو نیز که از ژانویه سال 

۲۰۱7، یک روز در هفته را به تدریس مبحث »فلس��فه سیمپس��ون ها« 
در دانش��گاه مش��غول اس��ت، در گفت وگو با »بیزینس اینسایدر«، تیم 
خالق سازندگان کارتون »سیمپسون ها« را با نویسندگان علمی-تخیلی 
مقایسه می کند که از مدت ها پیش به دنبال کشف جهان آینده هستند. 
او در کالس هایش به دانش��جویان نش��ان می دهد ک��ه چگونه می توان 
از ی��ک کمدی طوالنی برای کش��ف طی��ف گس��ترده ای از مضامین و 

موضوعات فلسفی استفاده کرد. 
عناصر چهارگانه در آینده نگری »سیمپسون ها«

در ح��ال حاض��ر اولی��ن چیزی ک��ه مخاطب با ش��نیدن ن��ام کارتون 
»سیمپس��ون ها« به ذهن می آورد، پیش��گویی های متعددی است که این 
انیمیشن تاکنون انجام داده است. پیشگویی هایی همچون به قدرت رسیدن 
دونالد ترامپ، برنده جایزه نوبل اقتصاد، ش��یوع یک بیماری اپیدمیک و یا 
هجوم »زنبور های قاتل« به آمریکا، توجه بسیاری را به این مجموعه معطوف 
کرده اس��ت. برخی آن را مسافرت در زمان خوانده اند و شماری دیگر آن را 
تصادفی تفسیر می کنند. در این بین، وب سایت »Mic« به تازگی با مدیر 
اجرایی سابق این کارتون مصاحبه کرده و کوشیده از دل این گفت وگو کشف 
کند که عوامل سریال»سیمپسون ها« چگونه توانستند تصویری از آینده را 
بسازند. این گزارش به عناصر چهارگانه ای اشاره کرده و آنها را عنصر شوخی 
و کمدی در یک پروژه درازمدت، جذابیت کلمه »پیش��گویی« برای مردم، 
قابلیت های ذاتی فیلم های کارتونی و بدبینی نویسندگان»سیمپس��ون ها«  
نام برده است. »سیمپس��ون ها« مجموعه ای گسترده از شوخی هاست که 
می تواند این شانس را داشته باشد که در این مدت زمان طوالنی دست کم 
بخش هایی از آن در آینده اتفاق بیفتد. کارتون »سیمپس��ون ها« از س��ال 
۱9۸9 در حال پخش اس��ت و تاکنون بیش از ۶۰۰ قس��مت از آن پخش 
شده است. این حجم از محتوا به تنهایی باعث شده است که این مجموعه 

بتواند مجموعه ای از پیش بینی های صحیح را خلق کند.
»مت زارمسکی« استادیار ریاضی دانشگاه آلبانی درباره عنصر شوخی 
در این کارتون می گوید: »سیمپسون ها« در ۲9 فصل حدود ۱۲۰ هزار 
شوخی خاص پدید آورده است. همچنین هزار و ۲۲4 مورد »پیش بینی 
صریح درباره آینده« در این کارتون شناس��ایی ش��ده و ۵۰۰ اپیزود نیز 
مستقیما به آینده اشاره دارند. مردم فکر می کنند که از میان این همه، 
تنها ۱۰ تا ۲۰ مورد به حقیقت تبدیل ش��ده است، در حالی که اگر ۲۰ 
مورد را با هزار و ۲۲4 مورد مقایس��ه کنیم، متوجه می شویم که تنها ۶ 

درصد از کل پیشگویی های این کارتون مورد توجه بوده است.«
همچنین مقاالت بس��یاری به پیش بینی های موفق »سیمپس��ون ها« 
اش��اره می کنند، ام��ا برخی از ای��ن پیش بینی ها لزوم��ا تکان دهنده یا 
خاص»سیمپسون ها« نیستند. برای مثال در یک اپیزود مربوط به سال 
۱99۵، یک تلفن روی مچ دس��ت یکی از شخصیت های کارتونی دیده 
می شود. بس��یاری امروزه آن را با ساعت هوشمند اپل مقایسه می کنند 
و آن را یک پیش��گویی دقیق از آینده تلقی می کنند. »گری س��ایمون« 
استاد بازنشسته آمار در دانش��گاه استرن نیویورک می گوید: »ایده یک 
وسیله ارتباطی روی مچ دست به مدت ها قبل برمی گردد و ویژگی های 
موجود در ساعت اپل دقیقا با ویژگی هایی که در ساعت »سیمپسون ها« 
دیده می ش��ود، مطابقت ندارند.« در واقع، این یک پیشگویی نبود بلکه 
چنین ایده ای در آن زمان کامال شناخته شده بود، اما چون این ویژگی 
در آن زم��ان در اثر دیگری تصویر نش��ده بود، امروزه این صحنه را یک 

پیشگویی تصور می کنند.

»سیمپسون ها« چطور آینده را پیش بینی می کنند؟

از پیشگویی کرونا تا مرگ ترامپ در »سیمپسون ها«
ایمان ولی پور

IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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کارشناس بازارهای مالی



فرصت امروز: نابسامانی بازار خودرو و مسکن در دو سال گذشته باعث 
ش��د که انگش��ت اتهام به سمت پلتفرم های انتش��ار آگهی نشانه رود و 
دادستانی وارد این میدان شود تا از این پس افرادی که قصد درج آگهی 
در سامانه های فروش اینترنتی را دارند، ابتدا احراز  هویت شوند. ازجمله 
تحلیل هایی که در ارتباط با نابس��امانی بازارها مطرح ش��ده، این است 
که دالالن و س��وداگران با حضور در فضای مجازی و انتشار قیمت های 
غیر واقعی، تعادل بازار را بهم می زنند. این تحلیل موجب شد تا قیمت ها 
از آگهی های این س��ایت ها از اردیبهشت ماه سال  گذشته حذف شوند. 
هرچند این تصمیم تنها سه ماه دوام داشت و از مردادماه پارسال مجددا 
امکان درج قیمت در این س��امانه ها مهیا شد اما بار دیگر در اردیبهشت 
امسال به  دنبال تشدید نوسان های قیمتی بار دیگر راهکار حذف قیمت 

از آگهی های سایت های اینترنتی در دستور کار قرار گرفت.
برخالف س��ال گذش��ته که این سیاس��ت س��بب افت قیمت ها شد و 
ب��ازار خ��ودرو را تا حدودی آرام کرد، اما امس��ال ح��ذف آگهی ها تاثیر 
چندان��ی در کاهش قیمت ها نداش��ت چراکه عامل مهم ت��ر در افزایش 
قیمت خودرو، رش��د نرخ ارز بود. با این همه نامه ای که دادس��تانی برای 
فعاالن کس��ب و کارهای اینترنتی در حوزه درج آگهی خودرو و مسکن 
در میانه ش��هریورماه ارسال کرد، حلقه انتش��ار آگهی در این سامانه ها 
را محدودت��ر و نظارت ه��ا را ش��دیدتر کرد، هرچند که ب��ه موازات این 
اتفاق، برخی تحلیلگران معتقدند که دالالن و واسطه ها هر طور شده با 
استفاده از سایر پیام رس��ان ها به قیمت سازی ادامه می دهند. دادستانی 
در نامه خود س��ایت های انتش��اردهنده آگهی را از اول مهر  ماه امس��ال 
ملزم کرد تا پیش از انتشار آگهی، از هویت اصلی آگهی دهندگان مطلع 
شوند؛ اما پلتفرم های انتشار دهنده آگهی از چه مسیری آگهی دهندگان 
را احراز هویت می کنند؟ طبق تکلیف دادس��تانی، کس��انی که به دنبال 
انتش��ار آگهی خودرو یا ملک خود در سایت ها هستند، ابتدا باید با درج 
کد ملی خود در سامانه »امتا« حساب کاربری بسازند و در صورت تایید 

هویت آگهی دهنده امکان ثبت آگهی خواهند داشت.
اختالف نظر نهادها درباره احزار هویت الکترونیکی

در ای��ن بی��ن، در حالی ک��ه نهادهای نظارت��ی بر نظ��ارت متمرکز بر 
وب س��ایت های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه ای بر 
طبل مخالفت با این ماجرا می کوبد و انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی 
به عنوان متولی ساماندهی کسب وکارهای آنالین با این طرح موافق است. 
به گزارش مهر، در جریان جلس��اتی که با محوریت معاونت فضای مجازی 
دادستان کل کش��ور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب وکارهای فضای 
مجازی و برخی مدیران کس��ب وکارهای اینترنتی برگزار ش��د، نهایتاً مقرر 
ش��د در مرحله نخس��ت از ابتدای مهرماه س��ال جاری، تمامی پلتفرم ها و 
وب سایت های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و 

کاالهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت 7 میلیون 
متقاضی پیش فروش خودرو داش��ته اس��ت، از این پس به احراز هویت 
آگهی دهندگان خودرو و مس��کن می پردازد تا ضمن مجاز ش��دن درج 
قیمت در این وب س��ایت ها، دیگر ش��اهد دامن زدن ب��ه افزایش قیمت 
خودرو و مسکن از طریق انتش��ار آگهی های غیرواقعی سازمان یافته در 

پوشش هویت های گمنام نباشیم.
ب��ا وج��ود اینکه ای��ن تصمیم از هم��ان ابتدا مورد حمای��ت و تأکید 

سازمان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز 
مل��ی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز 
انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش 

ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
در همی��ن خص��وص نویدرض��ا کیوانی، کارش��ناس حقوق��ی حوزه 
استارت آپ گفت: »شاید نس��بت به نحوه تصمیم گیری و شیوه اجرایی 
اح��راز هویت آگهی دهندگان در س��امانه امتا انتقاداتی وارد باش��د، اما 
ماهی��ت این اق��دام را باید گامی مثبت و رو به جل��و در جهت حمایت 
از مصرف کنندگان و همچنین ناامن س��ازی فضای مجازی برای ارتکاب 

جرایم اقتصادی تلقی کرد.«
او با اش��اره به اینکه س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ادعا کرده 
ای��ن احراز هویت در امتا با قانون نظ��ام هویت معتبر در فضای مجازی 
کشور در تضاد است، افزود: »با دقت در مفاد این سند مشخص می شود 
که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیس��ت بلکه در راستای عمل 
به مقررات آن مفاد قانونی اس��ت.« وی با بیان اینکه ماده ۲ این س��ند 
در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیس��ت بوم فضای مجازی اس��ت، 
تشریح کرد: »ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی 
هویت های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت های مجازی با 

اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.«
کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای 
مجازی کش��ور که بیان می کند هویت ها در ش��بکه ملی اطالعات و هر 
ش��بکه دیگری که درون یا مرتبط با آن اس��ت، باید احراز ش��ده باشد، 
ادام��ه داد: »بند پنجم ماده ۳ این س��ند، ارائه دهن��دگان خدمات فنی، 
اقتصادی و ... مانند فروش��ندگان خودرو و مس��کن را موظف ساخته از 
تعامل ه��ای فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر 
نظ��ام هویت معتبر در فضای مجازی کش��ور فعالیت کنند. اکنون تنها 
سیس��تم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز 

هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.«
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

او ب��ا عنوان اینکه مخالفان امتا، اج��رای این طرح را خارج از موضوع 
اساس��نامه مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی دانسته اند، گفت: »بررسی 
اساس��نامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق 
»ای نماد« نش��ان می دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز 

هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.«
کیوانی به وظایف محول ش��ده به مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک 
وزارت صمت اش��اره ک��رد و گفت: »توس��عه فعالیت ه��ای تدارکاتی و 
معامالت��ی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، اس��تانداردها 
و ضواب��ط مربوط به تجارت الکترونیک��ی و همچنین ایجاد، نگهداری و 
پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری 
اطالع��ات از جمله وظایف این مجموعه اس��ت. بر همین اس��اس احراز 
هویت کاربران وب س��ایت های ثبت آگه��ی نیز کاماًل مطابق با مأموریت 
این مرکز اس��ت. مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک به عل��ت دارابودن 
اختی��ارات و قوه اجرایی خ��اص خود همزمان با رصد م��داوم آگهی ها 
می تواند با س��رعت و دقت بیش��تر به معرفی متخلفان به دس��تگاه های 

نظارتی و قضائی اقدام کند.«

همچنین محمدعلی قشقایی، کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه 
بعد از جهش شدید قیمت برخی کاالها در اردیبهشت ماه 9۸ در فضای 
مج��ازی و به دنبال آن در بازارهای س��نتی، بررس��ی هایی درباره علت 
این اتفاق توس��ط ارگان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، 
پلی��س فتا، مرکز ملی فضای مج��ازی، قوه قضائیه صورت گرفت، گفت: 
»یکی از مهم ترین دالیلی که این نهادها در آن یک صدا ش��دند، موضوع 
عدم احراز هویت مش��تریان کسب وکارهای آنالین و قیمت سازی کاذب 
توس��ط افراد سودجو بود. سابقا خودروسازها نس��بت به جوابگویی امتا 
برای پیش فروش خودرو ابراز نگرانی می کردند اما این س��امانه توانست 
ب��ه راحتی در ع��رض ۱۰ روز، بیش از 7 میلیون کاربر متقاضی را احراز 

هویت کند.«
او به امتیازات س��امانه امتا برای آگهی دهندگان اش��اره کرد و گفت: 
»به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطالعات در این سامانه، تمامی 
وب س��ایت های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطالعات 
هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت نام 
در امتا، از ثبت نام اختصاصی در هر س��ایت به منظور ثبت آگهی بی نیاز 

می شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.«
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدودشدن فعالیت 
مخرب ش��ان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: »مردم به 
غیر از وب س��ایت های شناخته شده، بس��تر جایگزینی برای ثبت آگهی 
ندارند بنابراین صاحبان این کس��ب وکارها اطمینان داشته باشند که با 

ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.«
ماجرای کسی که طی 2۰ روز 5 هزار آگهی فروش ثبت کرد

وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته ش��اهد بودیم که فردی در عرض 
۲۰ روز، نزدی��ک به ۵ هزار آگهی فروش در وب س��ایت های درج آگهی 
به ثبت رس��انده بود، گفت: »یک دس��ته از آگهی دهندگان فروش��نده 
حقیقی هس��تند یعنی به معامله کاالی شخصی خودشان می پردازند و 
دس��ته دیگر فعاالن تجاری مثل بنگاه داران خودرو و مسکن هستند که 

متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.«
قش��قایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر 9۸ راه اندازی شود، 
اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم ها مواجه ش��د، عنوان کرد: »همین 
قضیه باعث شد در پایان سال 9۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو 
و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً 

دستور حذف قیمت ها در فضای مجازی را صادر کرد.«
وی با بیان اینکه در استانداردهای بین المللی با دو شیوه احراز هویت 
متمرکز و توزیع ش��ده در بس��تر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: 
»غالب کش��ورها به این نتیجه رس��یدند که احراز هویت متمرکز توسط 
دولت ه��ا، عملکرد بهتری دارد و از س��وی دیگر هن��وز تکنولوژی احراز 

هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.«
قش��قایی ب��ا بیان اینکه یک معض��ل مهم، آگهی ه��ای تقلبی خودرو 
و مس��کن اس��ت، گفت: »در واقع ای��ن قضیه، یک��ی از مطالبات اصلی 
کسب وکارهای آنالین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا 

معامالت به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.«
به گفته او، دس��تگاه قضائی و نهاده��ای نظارتی دریافته اند که حذف 
قیمت از وب سایت های فروش، کاری از پیش نمی برد و بنابراین دستور 

به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

آگهی های تقلبی چگونه به رشد قیمت ها دامن می زنند؟

چالش های احزار هویت الکترونیکی

از ابتدای این هفته رجیس��تری تلفن هم��راه فقط در مبادی ورودی 
کشور انجام خواهد شد. چندی پیش بود که مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه به گمرک اعالم کرد که جهت جلوگیری از سوءاس��تفاده از 
اطالعات مس��افرین ورودی جهت رجیستری گوشی تلفن همراه شرایط 
جدیدی تعریف ش��ده است. طبق شرایط جدید قرار شد که از ۱۲ مهر 
ثب��ت غیرحض��وری تلفن همراه مس��افری و  بعد از خ��روج از گمرکات 
اجرایی )مبادی ورودی( توس��ط مس��افرین ممنوع شود بنابراین از روز 
گذشته ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از 
احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی 
در لحظه ورود به کش��ور انجام می ش��ود و از هرگونه ثبت غیرحضوری 
تلفن همراه مس��افری و بعد از خروج از مبادی ورودی توس��ط مس��افر 

جلوگیری خواهد شد.
در همین حال، آمارها نش��ان می دهد متوسط سرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران تا ماه آگوس��ت سال جاری میالدی، ۲7.9۱ مگابیت  بر 
ثانیه بوده که رتبه ایران را با دو پله صعود نسبت به ماه گذشته، به 7۲ 

از میان ۱4۰ کشور رسانده است.
طبق اطالعات وب سایت Speedtest که شاخص های جهانی اینترنت 
را در کشورها بررسی می کند در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، متوسط جهانی 

سرعت دانلود اینترنت موبایل در تمامی کشورها، ۳۱.9۵ مگابیت برثانیه 
و متوس��ط جهانی س��رعت آپلود، ۱۱.۳۲ مگابیت برثانیه بود. متوس��ط 
جهانی س��رعت دانل��ود اینترنت پهن باند ثابت نیز در تمامی کش��ورها، 
74.۲۳ مگابیت برثانی��ه و متوس��ط جهان��ی س��رعت آپل��ود، 4۰.79 

مگابیت برثانیه اعالم شد.
در حال حاضر و طبق آخرین آمار منتشرش��ده تا ماه آگوست ۲۰۲۰، 
متوسط جهانی س��رعت دانلود اینترنت موبایل، ۳4.۸۲  مگابیت برثانیه 
و متوسط جهانی س��رعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۰.99 مگابیت برثانیه 
و تاخیر، 4۲ میلی ثانیه است. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط 
جهانی س��رعت دانلود، ۸4.۳۳ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت 

آپلود 44.۱۰ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۲ میلی ثانیه است.
رتب��ه یک تا پنج اینترن��ت موبایل در جهان تا ماه آگوس��ت ۲۰۲۰، 
ب��ه ترتیب به کره جنوب��ی )۱۱۳.۰۱ مگابیت برثانی��ه(، چین )۱۱۱.۲۶ 
مگابیت برثانی��ه(، امارات متحده عرب��ی )۱۱۱.۱۳ مگابیت برثانیه(، قطر 
)۸۸.۰7 مگابیت برثانی��ه( و عربس��تان )77.۵۵ مگابیت برثانی��ه( تعلق 
دارد. همچنی��ن رتبه ی��ک تا پنج اینترنت پهن بان��د ثابت در جهان، به 
ترتی��ب به س��نگاپور )۲۱۸.۰7 مگابیت برثانی��ه(، هنگ کنگ )۲۰۵.۶9 
مگابیت برثانیه(، رومان��ی )۱7۵.۳9 مگابیت برثانی��ه(، تایلند )۱7۳.4۱ 

مگابیت برثانیه( و سوییس )۱7۰.۶7 مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
همچنین اینترنت موبایل ایران در ماه ژانویه س��ال ۲۰۲۰ با متوسط 
س��رعت دانلود ۲7.۵۳ مگابیت برثانیه در رتبه 7۰ قرار داشت، در بخش 
اینترن��ت پهن بان��د ثابت نیز ایران با متوس��ط س��رعت دانل��ود ۱۸.4۱ 
مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کس��ب کرده بود. در حال حاضر 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲7.9۱ مگابیت برثانیه و 
متوسط س��رعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۸۵ مگابیت برثانیه است که 
رتبه ایران را به 7۲ از میان ۱4۰ کشور رسانده و در مقایسه با رتبه 7۰ 
در ژانویه س��ال جاری میالدی، حاکی از سقوط ۲ رتبه ای و در مقایسه 

با ماه گذشته، حاکی از صعود ۲ رتبه ای است.
همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از ایرلند 
و برزیل کندتر و از دومنیک و آرژانتین سریع تر است. در بخش اینترنت 
پهن باند ثابت در ماه ژانویه س��ال جاری، ایران با متوسط سرعت دانلود 
۱۸.4۱ مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده بود. در حال 
حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوس��ط سرعت دانلود در ایران، ۲۰.۸۵ 
مگابیت برثانیه و متوس��ط سرعت آپلود ۱۳.۱۸ مگابیت برثانیه است که 
رتبه ایران را با ۵ رتبه صعود نسبت به ماه گذشته، به ۱۱9 می رساند و 

در مقایسه با ژانویه نیز سه رتبه صعود را تجربه کرده است.

رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی کشور آغاز شد

صعود 2 رتبه ای سرعت اینترنت موبایل ایران

استارتآپها

کرونا اختالالت روانی را تشدید کرده است
3 استارت آپ ایرانی برای مشاوره آنالین

م��وج فزاین��ده کرونا همچن��ان در ای��ران و جه��ان به نحو 
هش��داردهنده ای ادام��ه دارد و در ای��ن میان، تبع��ات روانی و 
محدودیت های اجتماعی بیماری کرونا باعث شده است که بازار 
مش��اوره آنالین نیز داغ ش��ود، به طوری که براساس آمارهای 
وب سایت »اکوموتیو«، بیش از شش استارت آپ ایرانی در حال 

حاضر در زمینه خدمات مشاوره آنالین فعالیت می کنند.
درحال��ی که بیش��تر از یک میلیون نف��ر از جمعیت جهان بر 
اث��ر پاندم��ی کرونا  از بی��ن رفته اند، زنگ های خط��ر در مورد 
آثار روانی همه گیری کرونا برای آنها که هنوز مبتال نش��ده اند، 
بیش از پیش به صدا در آمده اس��ت. خانه نش��ینی مردم، رشد 
بیکاری، تش��دید محدودیت ه��ای رفت و آمد، دش��واری دوره 
نقاهت و حفظ فاصله اجتماعی، همه پدیده های تازه و جدیدی 
در س��بک زندگی بش��ر  است که پیش از این س��ابقه چندانی 
نداش��ته اس��ت و پس از همه گیری بیماری کرونا ظهور کرده و 
عرصه را بر روان انس��انی، تنگ و تنگ تر کرده است. از افزایش 
ط��الق، خش��ونت خانگ��ی و اختالف��ات میان ف��ردی در دوره 
قرنطینه خانگی گرفته تا س��ازگاری با پیامدهای ناگوار بیماری 
مثل ضعف جس��مانی و روحِی پس از بهبودی و از دست دادن 
عزیزان، ازجمله چالش های اجتماعی و روانی بیماری کروناست. 
همین آثار روانی باعث شده است که عالوه بر خدمات درمانی و 
پزشکی بالینی، مهارت های مشاوره و روانشناسی هم برای گذار 
از این ش��رایط س��خت مورد توجه قرار بگیرد. استارت آپ های 
ایران��ی ک��ه در زمینه روانشناس��ی و خدمات مش��اوره فعالیت 
می کنند، می توانند به مردم برای دسترسی سریع تر به خدمات 

روان شناسان و مشاوران کمک کنند.
در ادام��ه گ��زارش حاضر با ۳ اس��تارت آپ ایران��ی در زمینه 

مشاوره آنالین آشنا می شوید.
* فول فکر: یک پلتفرم آنالین اس��ت ک��ه افراد از طریق آن 
می توانند به طور امن و خصوصی با روانشناسان از طریق موبایل 
و وب صحبت کنند. فول فکر شامل دو بخش است. بخش اول، 
پرس��ش و پاسخ رایگان آفالین است که روانشناسان با مشاهده 
سؤاالت کاربر، به او پاسخ مناسب می دهند. بخش دوم، مشاوره 
و گفت وگوی آنالین اس��ت که کاربر با توجه به نوع درخواست 
مش��اوره، ابتدا روانشناس موردنظر را انتخاب و سپس شروع به 
گفت وگوی صوتی یا متنی با وی می کند. اگر مش��اور موردنظر 
آنالین نباشد، درخواست کاربر برای مشاور ارسال شده و مشاور 
پ��س از مش��اهده آن، تعیین وقت می کند. ف��ول فکر می تواند 
مس��یر امن و خصوصی مشاوره آنالین را برای مردم فراهم کند. 
هزین��ه خدمات در فول فکر براس��اس تع��داد دقایق صحبت با 
مش��اور یا روانشناس محاسبه می ش��ود. فول فکر در سال  9۵ 

راه اندازی شده است.
* گفت��اره: ای��ن اس��تارت آپ ت��ا ام��روز بی��ش از ۳7 هزار 
مراجعه کننده داش��ته و ۱4 هزار جلس��ه مش��اوره برگزار کرده 
است. این پلتفرم مشاوره آنالین هم برای دسترسی آسان مردم 
به خدمات مش��اوران ش��کل گرفته اس��ت. گفتاره در سال 9۵ 

تاسیس شده است.
* ن��گاه نو: اس��تارت آپ ن��گاه نو نی��ز یک کلینی��ک آنالین 
روانشناس��ی است که راه ارتباطی س��اده و به صرفه برای رزرو 
وقت مش��اوره تلفن��ی و مش��اوره آنالین از بهترین مش��اورین 
کلینیک ه��ای ای��ران را فراهم کرده، تا ب��ه راحتی از هر کجای 
دنیا که هستید بتوانید با یک مشاور حرفه ای و همزبان صحبت 
کنید در س��ایت نگاه نو، خدمات مشاوره در زمینه روابط میان 
ف��ردی، نوجوانی و بل��وغ، ک��ودک و فرزندپ��روری، مهاجرت، 
افسردگی، پرخاشگری، خانواده، تحصیل و ازدواج ارائه می شود.

سیستم عامل چینی برای هوآوی در راه است
هوآوی به اپل می رسد؟

آخری��ن تلفن های هوش��مند هوآوی با نس��خه ای متن باز از 
اندروید عرضه ش��ده اس��ت که در آن از بعضی خدمات گوگل 
مثل نقش��ه، یوتیوب و پلی استور خبری نیست. هرچند در این 
نس��خه اندرویدی در تلفن های هوشمند هوآوی، جایگزین هایی 
برای خدمات گوگل ایجاد ش��ده اما هوآوی می خواهد سیستم 
عام��ل قدرتمندی به کاربران عرض��ه کند که عملیاتی تر بوده و 
خیال سیستم عامل  اندروید با همه امکاناتش را از ذهن کاربران 
خارج کند. اکنون گزارش هایی منتشر شده که می گوید هوآوی 
به طور تقریبی آماده انتش��ار یک سیس��تم عامل اختصاصی و 
جدید به توس��عه دهندگان است. سیستم عاملی به نام هارمونی 

که ممکن است در ماه دسامبر عرضه شود.
خبرن��گار »فوربس« در این باره که ه��وآوی چه زمانی آماده 
عرضه نس��خه جدیدی از سیس��تم عامل خود است، می نویسد: 
»یک س��ال پیش در ش��نزن، از خط تولید آخری��ن تلفن های 
هوش��مند هوآوی بازدید کردم. این بازدید چند روز پس از این 
انجام می ش��د که هوآوی از عرضه هارمونی خبر می داد. من از 
آنها پرس��یدم تغییر برنامه و خط تولید تلفن های هوش��مند با 
عرضه سیس��تم عامل جدید به ج��ای اندروید گوگل، چند روز 
طول می کش��د و پاس��خ این بود؛ این تغییر تنها چند س��اعت 
زمان می برد نه چند روز.« بنابراین عرضه تلفن های هوش��مند 
هوآوی با سیس��تم عام��ل هارمونی برای هوآوی کار دش��واری 
نیس��ت. حتی یک س��ال پیش، هوآوی مدافع سرسخت کارایی 
نس��خه ابتدایی هارمونی بود. این نسخه نه برای تلفن هوشمند 
بلکه در دیگر دستگاه هاِی تولیدشده در هوآوی استفاده می شد. 
هوآوی همان زمان اعالم کرد که به دنبال توس��عه این سیستم 
عامل اس��ت. عرضه نس��خه تازه هارمونی به توس��عه دهندگان 
نش��ان می دهد هوآوی به س��ازگاری اپلیکیش��ن ها به سیستم 
عامل جدید بس��یار امیدوار اس��ت و به احتمال بس��یار زیاد در 
س��ال آینده تلفن های هوش��مند هوآوی با سیس��تم عامل تازه 
عرضه می ش��ود. هوآوی در س��ال آینده به عنوان یک ش��رکت 
تولیدکننده دس��تگاه های مخابراتی و ارتباطات مشابه اپل عمل 
خواهد کرد. ش��رکتی که هم س��خت افزار و هم نرم افزار خاص 

خود را به بازار عرضه می کند.
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برای بس��یاری از ایرانی هایی که تجربه تورم س��اختاری در طول نیم 
قرن اخیر، بخش عمده رابطه آنها با ش��اخص های اقتصاد کالن را شکل 
می دهد، پناه بردن به مس��کن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از افت 
ارزش دارایی ها عجیب به نظر نمی رس��د، اما آیا ممکن است دوران این 

استدالل به سر رسیده باشد؟
تقریبا همه مان شنیده ایم که سرمایه گذاری در مسکن هیچ وقت با ضرر 
همراه نبوده و اینکه تا سقفی باالی سرت نداشته باشی، نمی توانی با خیال 
آسوده شب را به صبح برسانی. این تجربه عمومی در ایران البته تایید های 
آماری هم دارد و به عنوان نمونه، قیمت مسکن در تهران در فاصله سال های 
۱۳7۸ تا ۱۳9۸ )یعنی در یک بازه دو دهه ای( بیش از 7۵ برابر رشد داشته 
است. با این همه، آیا آنچنان که باور عمومی تایید می کند، سرمایه گذاری 
در مس��کن همواره سودآور اس��ت و نیز آیا ممکن است تغییرات در فضای 
اقتص��ادی، یعنی آنچه هم��واره در حال وقوع اس��ت، در ایمان ایرانی ها به 

سودآوری سرمایه گذاری در حوزه مسکن خللی وارد کند؟
سرمایه گذاری مسکن همیشه بهترین انتخاب است؟

به گزارش فرارو، از ابتدای سال ۱۳99، سودآوری و بازدهی بورس به 
ش��کلی خیره کننده اوج گرفت، تا آنجا ک��ه همه جا صحبت از ثبت نام 
در سجام، دریافت کد بورسی و این یا آن نماد بورسی بود و همه عجله 
داش��تند که تا دیر نشده، هر س��هامی را که می توانند خریداری کنند. 
این در حالی است که مقایسه ها هم نشان می دهند که عجله شهروندان 

ایرانی برای ورود به بورس در واقع توجیه هم داشته است.
بازدهی بازار س��رمایه در ۵ ماه نخس��ت امس��ال )تا پایان مرداد و تا 
پیش از ش��روع فاز اصالحی(، ۲4۳ درصد بوده، حال آنکه بازدهی بازار 
مس��کن در همی��ن مدت 4۸ درصد، بازار س��که 79 درص��د و بازدهی 
س��رمایه گذاری در دالر هم حدود ۵۰ درصد بوده است. به این ترتیب، 
تا این مقطع از سال ۱۳99، حتی با وجود افت ۳۰ درصدی ارزش طی 
ف��از اصالحی اخیر، بازدهی ب��ورس همچنان با اختالف باالتر از س��ایر 
بازار ها بوده اس��ت. با این همه، چنانچه افق بررسی را گسترده تر کنیم، 
بازدهی بازار س��رمایه در مقایس��ه با بازدهی بازار های رقیب حتی باالتر 
هم می رود. به عبارت س��اده تر، بورس بازاری اس��ت که در گذر زمان از 

نظر بازدهی اوج می گیرد.
بر این اس��اس، در فاصله سال های ۱۳7۶ تا ۱۳9۶، یعنی در یک بازه 
دو دهه ای، بورس ۵ هزار و ۳4۰ درصد بازدهی داشته است. بورس طی 
این ۲۰ س��ال به طور متوس��ط حدود ۵۳ برابر اصل سرمایه سودآوری 
داش��ته اس��ت. اصلی ترین بازار رقیب طی این مدت، بازار سکه بوده که 

حدود ۳ هزار و 7۱۰ برابر بازدهی داشته است.
بازار مسکن در این مقایسه جایگاه سوم را به خود اختصاص می دهد. 

بازدهی این بازار در فاصله زمانی دو دهه ای، حدود ۳ هزار و ۲۳ درصد 
بوده و این یعنی قیمت هر متر مربع مس��کن خریداری ش��ده در س��ال 
۱۳7۶، در انتهای سال ۱۳9۶ به طور متوسط حدود ۳۰ برابر شده است 
)متوسط کشوری و نه متوس��ط تهران(. بازدهی سرمایه گذاری در دالر 

طی این مدت نیز حدود 744 درصد بوده است.
این در حالی اس��ت که بازدهی سرمایه گذاری در برخی صندوق های 
بورسی حتی از بازدهی سرمایه گذاری مستقیم در بورس هم باالتر بوده 
اس��ت. بر این اساس، پربازده ترین صندوق س��رمایه گذاری مشترک در 
بورس طی ۱۱ سال اخیر، بیش از ۳7 هزار درصد سوددهی داشته و این 
یعنی س��رمایه گذاری در این صندوق، طی ای��ن مدت با افزایش حدوداً 

۳7۰ برابری اصل سرمایه مواجه شده است.
چه بالیی بر سر بازار مسکن ایران آمده است؟

مس��کن عالوه بر آنکه می تواند یک کاالی سرمایه ای به حساب بیاید، 
در عمل یک کاالی مصرفی است. به عبارت ساده، چه شما خودتان در 
خان��ه ای که خریده اید زندگی کنید و چه آن را اجاره بدهید، در نهایت 
کس��ی باید در ای��ن خانه زندگی کند و در واق��ع آن را »مصرف کند.« 
حاال فرض کنید ش��رایطی ایجاد ش��ود که تقاضا برای مسکن در مقابل 
عرضه آن به شدت افت کند. دانش متعارف اقتصادی می گوید تحت این 
ش��رایط، قیمت ها باید پایین بیایند، چون متقاضی برای مس��کن وجود 
ندارد. این اتفاقی است که در عمل در حوزه اقتصاد مسکن در ایران رخ 
داده و ش��اهد مثال آن هم وجود بی��ش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه 

خالی در سراسر کشور است.
البت��ه تم��ام این خانه ه��ای خالی الزام��اً با تقاض��ای مصرفی جامعه 
همخوان��ی ندارند: بس��یاری از آنها در مناطق گران  قیمت ش��هر تهران 
واقع ش��ده اند و از دسترس عامه ش��هروندان خارج اند و بسیاری هم در 
دس��ته مس��کن مهری قرار می گیرند که به دلیل ضعف زیرساخت های 
شهرس��ازی، متقاضی ندارند. عالوه بر این، بر اس��اس آمارها، حدود ۶۵ 
درصد از تمام این خانه های خالی باالی ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند و 
از ای��ن نظر، با توجه به اوج گیری قیمت ها، از حوزه توان خرید مصرفی 

بخش عمده ای از جامعه خارج شده اند.
اما اگر اینطور است و اگر تقاضای مسکن در قیاس با عرضه آن کمتر 
است، چرا قیمت ها مدام باالتر می روند؟ پاسخ سوداگری است. قیمت ها 
باال می روند، چون تقاضای مصرفی جای خود را به تقاضای س��رمایه ای 
داده اس��ت. به بیان ساده، کسانی که پول دارند، به قصد سرمایه گذاری 
خانه می خرند و قیمت ها را مدام باالتر می برند و آنهایی که واقعاً دنبال 
خرید یا اجاره مس��کن به قصد اس��تفاده شخصی هستند و پول ندارند، 
سرش��ان بی کاله می ماند. اما این بازی نمی توان��د تا ابد ادامه پیدا کند. 

همانطور که باالتر اش��اره ش��د، خرید خانه به قصد سرمایه گذاری، سه 
هدف بیشتر ندارد: یا خودتان از آن خانه استفاده می کنید یا می خواهید 

آن را اجاره دهید و یا می خواهید بعداً با سود خانه را بفروشید.
حالت اول نیاز به توضیح ندارد، اما حالت های دوم و سوم، نیازمند این 
هس��تند که اشخاص حقیقی دیگری »واقعاً« به قصد »مصرف« خانه را 
از شما بخرند یا اجاره کنند. اگر به هر دلیلی )اعم از کاهش توان خرید، 
کاه��ش تقاضای واقعی به دلیل افت میزان تش��کیل خانوار جدید و ...( 
تقاضا برای مسکن نزولی باشد، دیر یا زود مسکن وارد فاز رکود و شاید 
رکود تورمی می ش��ود. این اتفاقی است که طی بیش از یک دهه اخیر، 

گریبان بازار مسکن ایران را گرفته است.
پایان عصر کسب و کار های مبتنی بر فضای فیزیکی

موضوع دیگری که بازار مسکن ایران را در نیمه دوم سال ۱۳99 و حتی 
در س��ال های بعد با تهدید رو به رو می کند، بروز رکود س��نگین در بخش 
امالک تجاری و اداری اس��ت. بر این اس��اس، در حال��ی که قیمت امالک 
تجاری و اداری هم در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما این رشد 
قیمت به اندازه رشد قیمت در بخش مسکونی نبوده است. این، اما در حالی 
است که به دلیل انفجار قیمت مسکن در انتهای دهه ۱۳۸۰ و شروع موج 
پاساژسازی و مال س��ازی در شهر های مختلف کشور، اکنون صد ها پروژه 
نیمه کاره تجاری و اداری در شهر های ایران وجود دارد. از آن سو، با توجه به 
اینکه بخش عمده فروش اصناف فعال در این مراکز تجاری، به دلیل دوران 
طالی��ی درآمد های نفتی ایران در دهه ۱۳۸۰، اقالم وارداتی بوده اس��ت و 
اکنون واردات با نرخ های کنونی دالر صرفه ای ندارد، پیشه مغازه داری سوت 

و کورتر از هر زمان دیگری شده است.
بر این اس��اس، در حال��ی که میانگین قیمت امالک تجاری از س��ال 
۱۳9۳ تا کنون حدود ۲.۶ برابر ش��ده، میانگین قیمت مس��کن در شهر 
تهران در همین بازه زمانی حدود ۵.۶ برابر افزایش داشته است. از دیگر 
س��و، طی ۱۰ سال اخیر میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱4 برابر 
ش��ده اس��ت، اما در همین بازه زمانی میانگین قیمت امالک تجاری در 

پایتخت، حدود ۱۰ برابر رشد کرده است.
ب��ه این ترتیب، به نظر می رس��د ب��از هم یک باور عموم��ی دیگر در 
میان ش��هروندان ایرانی در حوزه مس��کن در حال ترک خوردن اس��ت: 
اینکه مغازه داری یک کس��ب و کار سودآور است. این در حالی است که 
همه گیری کرونا و رونق کس��ب و کار های آنالین در مقایسه با کسب و 
کار ه��ای مبتنی بر م��کان فیزیکی، ضربه ای دیگر به پیش��ه مغازه  داری 
زده است. به نظر می رسد دست کم طی ۶ ماه آینده، بسیاری از کسب 
و کار ه��ای مبتن��ی بر فضای فیزیکی و ف��روش در محل، بیش از پیش 

آسیب خواهند دید.

آیا سرمایه گذاری در مسکن همیشه سودآور است؟

پایان عصر امپراتوری مسکن در ایران
دریچه

مرکز آمار اعالم کرد
وضعیت تورم کاالهای خوراکی در شهریور

در ش��هریورماه اغلب کاالهای خوراکی با رش��د قیمت نسبت به 
م��اه قبل هم��راه بود و در بین آنها افزای��ش قیمت کره و تخم مرغ 

قابل توجه است.
مرک��ز آمار ایران تغییرات متوس��ط قیمت اقالم خوراکی منتخب 
برای گروه های مختلف خوراکی در مناطق شهریور اعالم کرد. طبق 
این گزارش در گروه نان و غالت ، اقالم »برنج خارجی درجه یک« 
و »ش��یرینی خشک« با 4.۱ درصد  و »رش��ته آش« با ۳.۳ درصد 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در  گروه گوش��ت س��فید و قرمز نیز، اقالم »کنسرو ماهی تن« با 
۸.۵ درصد و »ماهی قزل آال« با ۶.۱ درصد بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.
 در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به »خامه پاستوریزه« با ۱۲.۸ درصد و »کره پاستوریزه )کره 
حیوان��ی( « با ۱۲.۰ درصد و »تخم مرغ ماش��ینی« با ۱۱.9 درصد 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه میوه و خش��کبار، بیش��ترین افزایش قیم��ت مربوط به 
»موز« با ۲۰.4 درصد و »مغر گردو« با ۶.۲ درصد افزایش نسبت به 
ماه قبل اس��ت. همچنین در ماه جاری متوسط قیمت »هندوانه« با 
۸.۸ درصد و »س��یب« با ۶.۱ درصد بیشترین کاهش قیمت نسبت 

به ماه قبل را داشته اند.
در بین س��بزیجات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به »خیار« با 
۲۲.۳ درص��د، »بادمجان« با ۲۱.۶ درصد و »عدس« با ۲۰.۳ درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در ماه جاری اقالم »فلفل 
دلمه ای« با ۱۲.۶ درصد و »لوبیا قرمز« با 9.۱ درصد نس��بت به ماه 

قبل کاهش قیمت داشته است.
اما در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها، بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به »نوش��ابه گازدار« با 9.4 درصد  و »س��س 

مایونز« با 4.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

با کرونایی شدن رئیس جمهور آمریکا
شیب نزولی قیمت نفت تندتر شد

قیم��ت نفت در واکنش به خبر ابت��الی رئیس جمهور آمریکا به 
کرون��ا و نگرانی های صنع��ت از افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا 
در سراسر جهان و آسیب دیدن بیشتر تقاضا، افت چشمگیری پیدا 

کرد و برای دومین هفته متوالی کاهش یافت.
فیلی��پ فالین، تحلیلگر ارش��د ب��ازار در گروه پرای��س فیوچرز 
در یادداش��تی نوش��ت: خبر مثبت شدن تس��ت کرونای ترامپ و 
همس��رش، دور جدیدی از ابهامات را به وجود آورده و وحش��ت از 
موج دوم ش��یوع بیماری را که به اقتصاد و تقاضای پیش بینی شده 

برای انرژی آسیب خواهد زد، تشدید کرده است.
در این بین، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در نوامبر یک دالر و ۶7 س��نت مع��ادل 4.۳ درصد کاهش یافت و 
در ۳7 دالر و پنج س��نت در هر بش��که بسته ش��د که پایین ترین 
قیمت از هشتم س��پتامبر بود. همچنین بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویل در دس��امبر یک دالر و ۶۶ س��نت معادل 4.۱ درصد 
کاهش یافت و در ۳9 دالر و ۲7 س��نت در هر بشکه بسته شد که 

پایین ترین قیمت از ۱۲ ژوئن بود.
بهای وس��ت تگزاس اینترمدیت برای کل هفته حدود ۸درصد و 

بهای نفت برنت 7.4 درصد کاهش یافت.
شاخص نفت آمریکا در سپتامبر ۵.۶ درصد کاهش ماهانه داشت 
اما برای س��ه ماهه سوم ۲.4 درصد رش��د نشان داد. نفت برنت در 
س��پتامبر 9.۶ درصد و در سه ماهه س��وم ۰.۵ درصد کاهش ثبت 

کرد.
ترامپ در توییتی نوشت: امشب تست کووید ۱9 من و بانوی اول 
مثبت اعالم ش��د. ما فورا قرنطین��ه و روند بهبودی را آغاز خواهیم 
کرد. ب��ه گفته تحلیلگر مرکز تحلیلگران انرژی جی بی س��ی، این 
خب��ر باعث ابهام درباره آینده کمپی��ن انتخاباتی و احتماال رهبری 

آمریکا شد.
قیم��ت نف��ت روز پنجش��نبه تحت تاثی��ر نگرانی ه��ا از ضعیف 
ش��دن تقاضا بر اثر افزایش موارد ابتال ب��ه ویروس کرونا و با وجود 
محدودشدن عرضه آمریکا، در پایین ترین قیمت از اواسط سپتامبر 
تاکنون بسته شد. طبق آمار رویترز، موارد جدید ابتال به کووید ۱9 
در جهان به بیش از ۳4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده که حدود ۲ 
میلیون نفر باالتر از اواخر هفته گذش��ته بوده است. شمار قربانیان 
پاندم��ی هفته گذش��ته از مرز یک میلیون نفر گذش��ت و چندین 
کش��ور محدودیت های مقابله با ش��یوع بیماری را تش��دید کرده و 
به دنبال اجرای قرنطینه بوده اند و این موضوع نگرانی ها نس��بت به 

تضعیف شدن بیشتر تقاضا برای نفت را برانگیخته است.
آمار روز چهارشنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر 
نفت این کش��ور در هفته منتهی به ۲۵ س��پتامبر ۲ میلیون بشکه 
کاهش داش��ته که س��ومین کاهش هفتگی متوالی بوده اس��ت. با 
ای��ن حال ش��رکت خدمات انرژی بیکرهی��وز روز جمعه اعالم کرد 
شمار دکل های حفاری نفت فعال آمریکا هفته گذشته شش حلقه 
افزایش پیدا کرده و به ۱۸9 حلقه رس��یده که دومین رشد هفتگی 
متوال��ی ب��ود و از افزایش تولید آمریکا در روزه��ای آینده حکایت 

داشت.
به گفته مارش��ال استیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی در شرکت آی 
اچ اس مارکی��ت، بازار نفت پیش از اع��الم ابتالی ترامپ به کووید 
۱9 دچار کاهش قیمت ش��ده بود و نگرانی ها نسبت به رشد تقاضا 

در سه ماهه چهارم، جو بازار را تیره کرده است.
س��رمایه گذاران در بازارهای نفت به دقت روند ش��یوع بیماری را 
که در بخش هایی از اروپا تشدید شده است، زیر نظر دارند زیرا در 
صورت کندی رشد اقتصادها، تاثیر مستقیمی بر تقاضا برای کاالها 
خواهد داش��ت. براس��اس گزارش مارکت واچ، موضوع نگران کننده 
دیگ��ر برای ب��ازار، افزای��ش عرضه نفت در ش��رایط فعلی اس��ت. 
نظرسنجی رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در سپتامبر نسبت 
به اوت ۱۶۰ هزار بش��که در روز افزایش داش��ته اس��ت. همچنین 
انتظار می رود پس از رفع محاصره هش��ت ماهه بنادر و تاسیس��ات 
نفتی لیبی توس��ط ژنرال خلیفه حفتر، نفت بیش��تری از سوی این 

کشور به بازار جهانی عرضه شود.
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رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا بر ضرورت رعایت انضباط 
اجتماعی در کشور در ش��رایط کرونا تأکید کرد و گفت هرجا رعایت ها 
کم شود در هفته های بعد شاهد افزایش ابتال و بعد هم درگذشت افراد 

هستیم.
حس��ن روحانی در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه از 
م��ردم می خواهیم از کادر درمان تش��کر کنند که حداقل آن اس��تفاده 
از ماس��ک اس��ت، افزود: وقتی کادر درمان ببیند ک��ه مردم هم رعایت 
می کنند، روحیه بیش��تری می یابند. همچنین خود دولت هم قرار است 
کادر درمانی برگزیده را در سراس��ر کش��ور پیدا کنند و از آنان تقدیر به 
عمل آورند. رئیس جمهور ادامه داد: ما حتماً اقتصادمان ش��رایط بهتری 
از این خواهد داشت و امیدواریم تا پایان سال رشد اقتصاد بدون نفت ما 
مثبت باشد. به گفته روحانی، همه به این نتیجه واحد رسیده اند که راه 
مقابله با کرونا جز پیشگیری نیست و حاال نیز دارو و درمانی قطعی برای 
آن نداریم، پس جز پیش��گیری و قطع زنجیره  ابتال چاره ای وجود ندارد. 

در جامعه باید یک درک مشترک از این بیماری ایجاد شود.
وی ب��ا بیان اینکه در هر کش��وری که انضباط اجتماع��ی باالتر بوده 
مقابل��ه با کرونا موفقیت آمیزتر بوده اس��ت، گفت: هر کس��ی که برایش 
روش��ن شد که مبتال ش��ده، نباید آن را مخفی کند، اگر این کار را کرد 
تخلف اس��ت. باید به خانواده، دوستان نزدیک و محل کارش بگوید. اگر 
قرار شد مواردی برای ثبت جریمه مشخص کنیم، این موضوع در رأس 

آنها قرار دارد و جریمه ش��دیدی باید برای افرادی که مبتال شدند ولی 
اعالم نمی کنند و در میان مردم رفت وآمد دارند، در نظر گیریم.

رئیس جمهور گفت: امروز )ش��نبه( نس��بت به ته��ران بزرگ تصویب 
کردیم که همه کادر اداری ما در کش��ور چه عمومی دولتی چه عمومی 
غیردولتی و نیز همه کسانی که کسب وکار در دست دارند، اگر خودشان 
رعای��ت نکردن��د باید با او برخورد ش��ود و از قبل هم مش��خص کردیم 
که چه برخوردهایی انجام می ش��ود و به دس��تگاه ها ابالغ ش��ده است. 
اصناف��ی هم که به مردم خدمات می دهند خودش��ان باید رعایت کنند 
و اگر که رعایت نش��ود تذک��ر و در نهایت پلمب را در نظر داریم که در 
تهران ش��دیدتر انجام خواهد شد. همچنین فردی که در بانک، اداره یا 
مغازه می آید و اصول بهداش��تی را رعایت نکن��د نباید خدمتی دریافت 
کند، اگر خدمتی داده ش��د آن صاحب مغ��ازه آن صاحب بانک یا اداره 

جریمه خواهد شد.
رئیس جمهور افزود: مورد دیگر که قرار ش��د وزارت کش��ور و وزارت 
بهداش��ت و کمیته های امنیت اجتماعی و بهداش��تی ستاد با هم نهایی 
کنند این اس��ت که نس��بت به فردی که از خانه خارج می شود و ممکن 
است کارمند اداری هم نباشد یا صاحب کسب و کار هم نباشد اما  باید 
پروتکل ها را مراعات کند نیز مقرراتی در نظر گرفته شود تا اگر مراعات 
نکرد و ماس��ک نزد - که االن تاکید ما فعال بیشتر بر استفاده از ماسک 

است - حتماً جریمه شود.

روحان��ی درباره ش��یوه نامه جریمه کردن و برخورد ب��ا افرادی که در 
جامعه ماسک نمی زنند، گفت: اوال با خود فرد نباید برخورد شود، ممکن 
اس��ت در شناس��ایی از او سواالتی پرسیده ش��ود و مشخص شود که او 
کیست که این تخلف را انجام داده تا به وی اخطار داده شود، اما میزان 
جریمه افرادی که در جامعه ماس��ک نمی زنند در جلس��ه بعدی س��تاد 
مش��خص و نهایی می شود و زمانی که در تهران بزرگ همه این مراحل 
را نهای��ی، اجرا و عملیاتی کنیم، این رویه برای موارد دیگری که مدنظر 

است، الگو و نمونه می شود.
رئیس جمهور با اش��اره به به گزارش وضعیت ش��یوع کرونا در کشور 
گفت: شرایط کرونا در کل کشور را نمی توانیم یکپارچه در نظر بگیریم، 
استان هایی وجود دارند که فقط یک نقطه اوج داشتند که در یک مقطع 
ش��کل گرفته اس��ت و پس از آن روند کاهش یافته و کم کم نمودار آن 
خطی ش��ده و در ش��رایط معمولی قرار گرفته است، اما برخی از شهرها 
دو نقطه اوج کرونا داشته اند.  البته ممکن است فاصله میان این دو نقطه 
مانند یکدیگر باش��د. در برخی از اس��تان ها این فاصله قابل توجه است، 
اما در برخی جاهای دیگر بس��یار کم اس��ت و نقطه اوج دوم، بالفاصله 

شروع شده است.
به گفته وی، در برخی از استان ها نقطه اوج دوم از نقطه اول بلندتر و 
شدیدتر بوده است، اما در برخی موارد، نقاط مشابه و یا مقداری پایین تر 

بوده است و درنتیجه وضعیت همه استان ها مانند یکدیگر نیستند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

کسانی که بیماری کرونا را مخفی کنند جریمه می شوند
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ناممکن های ارز

بررس��ی نرخ ارز، سکه و طال در سال ۱۳99، نوسان را نشان می دهد؛ این 
نوسان از شیب صعودی شروع شده و مدتی به همین شکل ادامه داشت؛ البته 
در ماه گذش��ته تا حدی قیمت ها پایین آمد ولی باز هم به نرخ قبل برگشته 
اس��ت. افزایش قیمت ها در بازار ارز را می توان تحت تاثیر چند عامل بررسی 
کرد؛ تقاضای ارز به خاطر افزایش حجم نقدینگی تحریک شده است؛ از طرف 
دیگر به دلیل ش��یوع بیماری کرونا و کسری بودجه دولت، عرضه ارز کاهش 
یافته است. البته ما تا قبل از این هم در منابع ارزی محدودیت هایی داشتیم و 
تضعیف روند عرضه ارز، نرخ بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. تحریم های 
آمری��کا، درآمدهای ارزی حاص��ل از فروش نفت را به پایین ترین حد ممکن 
رسانده است و در چنین شرایطی است که دولت امکان تاثیرگذاری در نرخ ارز 
را از دست داده و به موازات آن، نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یافته است.

ب��ا توجه به اینکه بی��ش از ۸۰ درصد از درآمد های ارزی کش��ور، متعلق 
به دولت بوده و عرضه آن توس��ط بانک مرکزی انجام می شد، قیمت گذاری 
دستوری بود؛ ولی در شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا، درآمدهای ارزی 
به ش��دت تحت تاثیر قرار گرفت��ه و دولت ارزی ندارد ک��ه بخواهد برای آن 
قیمت گذاری انجام دهد. البته بازار ارز در بلندمدت، جهش��ی مشابه جهش 
ارزی سال ۱۳97 را به خود نخواهد دید و این افزایش ها بعد از مدتی کنترل 
خواهد ش��د. تجربه جهش ارزی س��ال ۱۳97 و تبعات آن بر اقتصاد کشور، 
نش��ان داد که انباش��ت افزایش نرخ ارز به صالح اقتصاد کشور نیست. برای 
همین بانک مرکزی سعی می کند نرخ ارز با شیب مالیم و به صورت تدریجی 
رش��د کند تا دوباره شاهد جهش های عجیب و غریب نباشیم، اما نباید این 
نکته را فراموش کرد که در اقتصاد ما، نمی توان انتظار تثبیت نرخ ارز را داشت.

از س��وی دیگر جهش ارز، ش��وکی است که خیلی از کس��ب وکارها را در 
معرض آس��یب قرار می دهد و در مقاب��ل آن افزایش تدریجی نرخ ارز، اتفاق 
مثبتی است که صنایع تولیدی می توانند خود را با آن وفق  دهند. در بررسی 
و تحلیل وضعیت بازار ارز باید به این نکته توجه ش��ود که بازار ارز تابعی از 
وضعیت عمومی اقتصاد ایران اس��ت و بازار ارز ایران در این ش��رایط عمومی 
قرار اس��ت عمل کند. این ش��رایط عمومی همانند یک بستر برای بازار ارز و 
تعیی��ن قیمت ها در بازار عمل می کند. آن ط��وری که خیلی از تحلیلگران و 
اقتصاددان ها معتقد هستند، اقتصاد ایران در سال ۱۳99 با تورم و رکود همراه 
خواهد بود، شکاف رکود تورمی و میزان آن و نرخ رشد پایین عواملی هستند 

که بر وضعیت بازار ارز اثرگذار خواهند بود.
همچنین به نظر می رس��د احتمال اینکه نرخ رش��د اقتصادی امس��ال در 
اطراف صفر قرار گیرد، بس��یار زیاد است یعنی اقتصاد ایران امسال در حالت 
ایس��تایی )stagnation( خواهد بود. تجارت خارجی ایران به دلیل شیوع 
بیم��اری کرونا در حالت انقباضی قرار گرفته و در چنین ش��رایطی دولت با 
کسری شدید بودجه مواجه است. در نهایت این کسری بودجه خودش را در 
افزایش نقدینگی در اقتصاد نشان می دهد و پیش بینی می شود که نرخ رشد 
نقدینگی از میانگین 4۰ س��ال بعد از انقالب بیش��تر باشد. در واقع، به دلیل 
ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و چالش های قرار گرفتن ایران 
در لیست سیاه FATF و سخت تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات 
غیرنفتی، فشار بر بازار ارز ایران باال می رود بنابراین بازار عرضه ارز ایران فشار 

باالیی را تجربه خواهد کرد.

آخرین آمار پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب دیده
چند درصد از کسب و کارها وام کرونا 

گرفتند؟
براس��اس آخرین آمارها، در یک ماه گذش��ته پرداخت تسهیالت 
حمایتی دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ 
درصد رشد داشته است. آخرین گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتص��ادی کرونا از میزان پرداخت تس��هیالت حمایتی به کس��ب و 
کارهای متأثر از کرونا، نش��ان می دهد که از مجموع ۵۳۱۳ میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت ش��ده دولت، ش��رکت های معظم حوزه 
حمل  و نقل ۱۱۲۳ میلیارد تومان و صاحبان ۱4 رس��ته ش��غلی به 
شدت آسیب دیده از کرونا، 4۱9۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند؛ 
همچنین میزان پرداخت وام کرونا به مش��اغل آسیب دیده از کرونا 

طی یک ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
براس��اس مصوبه کارگروه مقابل��ه با پیامدهای اقتصادی ناش��ی 
از ش��یوع کرونا، مقرر ش��ده با اس��تفاده از منابع بانکی باقیمانده از 
تس��هیالت حمایتی کرونا، بسته جامع پس��اکرونایی در حمایت از 
مش��اغل آس��یب دیده از کرونا تدوین و ارائه ش��ود. اگرچه برآورد 
احتمالی ریزش شیوع کرونا نشان می دهد که کسب  و کارها ممکن 
اس��ت از اواسط اس��فند امس��ال مجددا توان بازیابی پیدا کنند، اما 
دولت به دنبال ش��یوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در 
قالب سیاست های حمایتی و با بهره گیری از چهار بسته »پرداخت 
تس��هیالت«، »بیمه بیکاری«، »مش��وق بیمه کارفرمایی« و »یارانه 
دستمزد« به حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخته 

است.
پرداخت تس��هیالت حمایتی به کس��ب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا از جمله سیاس��ت های وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در 
راس��تای حفظ اش��تغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار است و بر 
این اس��اس ۱4 رسته ش��غلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع 
ویروس کرونا را متحمل ش��ده و دارای بیمه و غیر بیمه ای در قالب 
کارفرمای��ی یا خویش فرمایی بودند، برای اس��تفاده از تس��هیالت 
مذک��ور به س��امانه کارا به نش��انی kara.mcls.gov.ir مراجعه و 

مراحل ثبت نام خود را دنبال کردند.
براب��ر اع��الم وزارت کار تاکن��ون 7۰4 هزار واحد ب��رای دریافت 
تس��هیالت کرونا، ثبت نام کرده و ۵۱۲ ه��زار واحد به مرحله ثبت 
نام نهایی رس��یده اند که پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و ۲۳۸ 
هزار واحد در مجموع 4۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اند. 
البته علی رغم آنکه در شوک نخست کرونا یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
ش��غل در معرض تهدید قرار گرفتند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
از کار بیکار ش��دند اما آنطور که س��خنگوی دول��ت گفته، دولت تا 
سال آینده با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بستر ایجاد ۳۵۰ 
هزار فرصت ش��غلی را فراهم خواهد کرد و توزیع این میزان اعتبار 
به احیای دوباره بخش��ی از اش��تغال بنگاه های آسیب دیده و متأثر 

از کرونا منجر خواهد شد.

یادداشت

با رس��یدن قیمت دالر ب��ه مرز روانی ۳۰ هزار تومان، این س��وال در 
بین مردم، کارشناس��ان و اقتصاددانان مطرح ش��ده است که آیا دوباره 
رنگ دالر زیر ۲۰ هزار تومان را خواهیم دید؟ از ابتدای امس��ال تاکنون 
بررسی ها نشان می دهد که قیمت دالر با افزایش ۱۵ هزار تومانی مواجه 
ش��ده است و این یعنی رشد حدود ۱۰۰ درصدی. در این میان، نوسان 
ن��رخ دالر تنها در ۱۰ روز ابتدای پاییز باال بود؛ به طوری که یک هزار و 
۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد و رشدی 4.4  درصدی را نشان داد.
به گ��زارش خبرآنالین، معامله گران دالر در هفته گذش��ته، هفته ای 
بسیار پراضطراب و هیجانی را پشت سر گذاشتند، زیرا از یک سو هراس 
داش��تند که قیمت دالر نزدیک به خط ۳۰ هزار تومانی با عرضه شدید 
بازارس��از مواجه ش��ود و به همین خاطر هم، سعی می کردند با احتیاط 
بیش��تری در مقایس��ه با دو هفته قبل در موقعیت خرید قرار گیرند. از 
س��وی دیگر، آنها نگران بودند که در صورت فروش ارز با موج جدیدی 
از افزایش قیمت مواجه ش��ده و ناچار شوند که در قیمت های باالتر ارز 
فروخته ش��ده خود را جایگزین کنند. چنین فضایی باعث می ش��د که 
گروهی از معامله گران بیشتر از آن که اقدام به خرید و فروش ارز کنند، 

تماشاچی وقایع بازار باشند.
آن ها عموما فروش��نده نبودند و عموما هم تالش نمی کردند که اقدام 
ب��ه خری��د ارز کنند. برای این دس��ته دو کان��ال ۲9 و ۳۰ هزار تومانی 
اهمیت زیادی داش��ت. به گفته برخی فعاالن، این دسته از معامله گران 
حاض��ر بودن��د در صورتی که دالر باالی ۳۰ هزار  تومان تثبیت ش��ود، 
در موقعی��ت خرید قرار گیرن��د و در صورتی که این ارز به زیر ۲9 هزار 
تومان ب��رود، فروش های خود را افزایش دهن��د. همچنین معامله گران 
بازار ارز، تش��دید تقاضا، تشدید انتظارات تورمی، افزایش فشار تحریمی 
و همچنین سرازیر شدن سرمایه گذاری از بازار سرمایه به سوی بازار ارز 
را عوامل مهم رشد قیمت ها می دانند. تسری تاثیر تورمی رشد بهای ارز 
در س��ایر بازارها قابل ردیابی اس��ت؛ چرا که قیمت ها در بازار خودرو و 

مسکن تیز دستخوش افزایش شده است.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند یکی از مهم ترین متغیرهایی که در هفته 
گذشته موجب شد، دالر نوس��انات زیادی را تجربه کند، رفتار هیجانی 
حواله درهم بود. درهم در هفته گذشته نه تنها باالی مرز ۸ هزار تومانی 
خود را تثبیت کرد، بلکه در روز آخر هفته به باالی ۸ هزار و ۲۰۰ تومان 
رفت و در صورتی که روز ش��نبه باالی این س��طح باقی بماند، می تواند 

زمینه ساز ورود دالر در بازار داخلی به دهه چهارم قیمتی شود.
دالیل تازه رییس بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز

در اوج قیم��ت دالر، ریی��س کل بانک مرک��زی روز جمعه )۱۱ مهر( 
در یادداش��تی اینس��تاگرامی به بی��ان دالیل افزایش ش��دید قیمت ارز 
و حواش��ی اخیر پرداخ��ت. به گفت��ه عبدالناصر همتی، در اوج فش��ار 
حداکثری و بعد از دو س��ال مقاومت بانک مرکزی در خط مقدم جنگ 
اقتص��ادی و در مقابل ش��دیدترین و بی س��ابقه ترین تحریم های پولی و 
بانکی و با وجود محدودیت دسترس��ی به درآمدهای ارزی کشور، بانک 
مرک��زی با تمرکز بر تامین کاالهای اساس��ی، دارو و مواداولیه موردنیاز 
واحدهای تولیدی، نیازهای اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی ها 
به خوبی و کفایت تامین کرده و اجازه نیز نداده است که واضعان تحریم 
به هدف اصلی خودش��ان در دو سال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد 

کشور بود، برسند.
همتی متذکر شد: با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد 
دالیل آن ب��ه موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه های س��ازمان یافته 
و بعض��ا ب��ا هدف های خاص علیه بانک مرکزی آغاز ش��ده اس��ت اما با 
وجود س��ختی ها و دشواری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی 
است. مردم عزیز مطمئن باشند بانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به 

تالش خود برای ثبات سازی بیشتر در بازارها و ان شااهلل عبور مطمئن از 
آخرین مراحل فشار حداکثری، ادامه خواهد داد.

او در بخش دیگری از این یادداش��ت نوش��ت: این روزها بعد از طرح 
مکانیزم ماش��ه، اخب��اری در مورد قطع کامل ارتباط نظ��ام مالی ایران 
مطرح می شود. فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تاثیر عملی آن، 
متاس��فانه تاثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است؛ در حالی که در 
مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مس��دودی دارم و نیز همان طور که 
قبال گفتم، روند عرضه و معامالت حواله های ارزی در بازار دوم در بستر 

سامانه نیما، به خصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده است.
به نوش��ته وی، صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دالر از تعهدات ارزی 
۲7 میلی��ارد دالری ایفا نش��ده خ��ود، مربوط به پروانه ه��ای صادراتی 
س��ال های ۱۳97 - ۱۳9۸خ��ود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کش��ور 
آورده و مانده تعهدات آنها به حدود ۱9میلیار دالر کاهش یافته اس��ت. 
میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ 
هزار تومان به ازای هر دالر رسیده است، که البته تاثیرخود را به تدریج 

در نرخ های بازار نشان خواهد داد.

توصیه ارزی رییس سابق بانک مرکزی به همتی
در همی��ن ححال، ولی اهلل س��یف، رییس س��ابق بانک مرکزی پس از 
مدت ها سکوت در واکنش به نوسانات ارزی اخیر، در یادداشتی تلگرامی 
نوش��ت: در ش��رایط حاضر شاهد ش��دت التهاب در بازار ارز هستیم که 
موجبات نگرانی مسئوالن، فعاالن اقتصادی و آحاد مردم را فراهم کرده 
است. این پدیده جدیدی نیست و در گذشته هم سابقه داشته است ولی 
می توان گفت از حیث ش��دت و دامنه نوس��انات و همچنین طول دوره 
زمانی، در مقایس��ه با گذشته بی سابقه است. از اوایل سال 97 تا به حال 
نرخ ارز بیش از 4۰۰ درصد افزایش را به خود دیده است و عالوه بر آن 
شاهد نوسانات شدیدی هم بوده ایم که فعالیت های اقتصادی را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده و ظاهرا همچنان ادامه دارد.
سیف متذکر شد: تردیدی نیست دلیل اصلی این امر، محدودیت های 
ناش��ی از تحریم و همچنین تورم ش��تابنده ای اس��ت ک��ه در اقتصاد با 
آن مواجه هس��تیم. در عین ح��ال عواملی وجود دارن��د که در صورت 
عدم کنترل، موجب افزایش ش��دت و دامنه نوس��انات می شوند. یکی از 
مهم ترین عوامل تاثیرگذار، بازارهای غیررس��می هستند که در شرایط 
نوس��انی و التهاب در بعضی از نقاط تهران، برخی شهرستان ها و برخی 
کش��ورهای همس��ایه توسط س��فته بازان و نوس��ان گیران ایجاد شده و 
رونق می گیرند. بی تردید در صورتی که حاکمیت نس��بت به این عوامل 

بی تفاوت باش��د و آنها را به حال خود رها کند، سفته بازان اعالم نرخ ارز 
در بازار را به دس��ت گرفته و عمال کنترل بازار را از دس��ت بانک مرکزی 

خارج می کنند.
رییس کل س��ابق بانک مرک��زی توضیح داد: مهمتری��ن این بازارها، 
بازار معامالت فردایی اس��ت که متاس��فانه این روزها شاهد رونق مجدد 
فعالیت آن هس��تیم. البته در ای��ن مجال قصد تبیین علمی اهمیت این 
بازارها و نحوه عملکرد و تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد کش��ور را ندارم. در 
م��ورد عوامل و متغیرهای میان و بلندمدت تاثیرگذار بر بازار ارز هم در 
فرصتی دیگر نکاتی را به عرض خواهم رساند. اما آنچه در کوتاه مدت و 
به فوریت باید انجام شود، این است که بازار غیررسمی معامالت فردایی، 
که تجربه نشان داده، علی رغم دستورات و اقدامات قهری توانسته است 
به فعالیت های خود ادامه دهد و عمال با اس��تفاده از کانال های تلگرامی 
و ش��بکه مجازی تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد باش��د، به نوعی تحت 

کنترل بانک مرکزی قرار گیرد.
به گفته وی، بان��ک مرکزی باید با اختیارات کامل، اعتماد به نفس و 
اطمینان از حمایت های حاکمیت به ش��یوه مناسب در این بازارها ورود 
کرده و س��عی کند در عمل کنترل آنها را به دس��ت گیرد و به دالالن 
و نوس��ان گیرانی که برای تامین منافع خود، اقتصاد کش��ور را با چالش 

روبه رو می کنند، اجازه ضربه زدن به اقتصاد ملی را ندهد.
ردیابی واکنش بازار ارز به ابتالی ترامپ به کرونا

با وجود افزایش شدید نرخ ارز در ماه های اخیر، برخی از کارشناسان 
اعتقاد دارند که می توان دوباره رنگ دالر زیر ۲۰ هزار تومان را به چشم 
دید. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است: 
هر گونه خبری از توافق و مذاکره جدید می تواند باعث س��قوط نرخ ارز 
به زیر ۲۰ هزار تومان ش��ود. درس��ت اتفاقی که در زمان قطعنامه ۵9۸ 
رخ داد، معتقدم همان اتفاق نیز با چنین گش��ایش های سیاس��ی تکرار 

می شود.
او در پاس��خ به احتمال ریزش نرخ ارز به دلیل در س��قف قرار داشتن 
قیمت آن،  توضیح داد: این امر به س��ایر پدیده های اقتصادی و بازارهای 
اقتصادی همچون بورس بستگی دارد. البته به نکات کلیدی دیگر مانند 
میزان عرضه و تقاضا نیز وابسته است. با این حال در صورتی که بازارساز 
بتواند شرایط ماه جاری بازار ارز را به طور مناسب مدیریت کند، شاهد 

بهبود شرایط خواهیم بود.
سیدعلی در پایان گفت: مطلب دیگری که اثر کاهشی بر نرخ ارز دارد، 
هماهنگی ب��ا وزارت صمت در زمینه ثبت س��فارش کاالهای غیرضرور 
است. از طرف دیگر هماهنگی با وزارت امور اقتصادی در مورد مدیریت 
بازار س��رمایه و کاهش نوسانات ش��دید بورس که ریزش آن نرخ ارز را 
متاث��ر خواهد کرد نیز بای��د مدنظر قرار گیرد. عالوه ب��ر این در زمینه 
ف��روش اوراق بدهی باید برنامه ریزی بهت��ری به منظور جذب نقدینگی 

انجام گیرد.
در این ش��رایط، برخی از تحلیل ها حاکی از آن است که هفته سختی 
پیش روی دالر قرار دارد؛ هفته ای که از یک س��و فش��ار تقاضا، قیمت 
را تحت تاثی��ر ق��رار می دهد و از س��وی دیگر، انتظار ب��رای مهار قیمت 
بانک مرکزی و سیاس��ت گذار پولی را در کانون توجه افکار عمومی قرار 
خواهد داد. از سوی دیگر کرونا گرفتن ترامپ خود می تواند عاملی برای 
فروکش هیجان در بازار ارز ایران باش��د؛ چراکه برخی خبرگزاری ها به 
اس��تناد وزن و سن ترامپ، کرونا را برای وی خطرناک توصیف کرده اند. 
بی تردید ترامپ در دو س��ال گذش��ته همواره عامل مهمی برای فشار بر 
بازار ارز ایران بوده و ممکن است این سیگنال، عاملی برای تغییر مسیر 

بازار ارز باشد.

با وج��ود تصویب کلیات طرح تامین کاالهای اساس��ی در مجلس به 
منظور اختصاص »یارانه اعتبار خری��د« به ۶۰ میلیون ایرانی، مخالفان 

این طرح اجرای آن در شرایط فعلی را تورم زا می دانند.
به گزارش ایِبنا، سه ش��نبه گذش��ته نمایندگان مجلس با کلیات طرح 
تامین کاالهای اساس��ی موافقت کردند و ب��ه این ترتیب به ۶۰ میلیون 
ایرانی »یارانه اعتبار خرید« پرداخت می ش��ود. کلیات این طرح که به 
نوع��ی کوپن الکترونیکی تلقی می ش��ود در حالی به تصویب نمایندگان 
خانه ملت رس��ید ک��ه مخالفانی هم ب��ه همراه داش��ت، برخی مخالف 
اص��ل موضوع بودند و آن را در ش��رایط کنونی تورم زا می دانند و برخی 
دیگر طرح های دیگ��ر را ارجح تر می دانند. مرک��ز پژوهش های مجلس 
نی��ز در زمره مخالفان قرار داد و با نگاه کارشناس��ی خود معتقد اس��ت 
باید منابع مالی این طرح واقعی دیده ش��ود تا به کس��ری بودجه بیشتر 
دام��ن نزند. ای��ن منابع از جنس فروش دارایی نبوده و امکان اس��تمرار 
این منابع در س��ال های بعد وجود داش��ته باشد.  البته مرکز پژوهش ها 
پش��نهادهایی نیز در 4 بند برای اصالح طرح پیش��نهاد داده اس��ت که 
ش��امل: »کمک به تامین کاالهای اساس��ی اقش��ار کم درآمد براس��اس 
معیارهای استحقاق س��نجی، پیش��گیری از اقدامات م��وازی و پراکنده 
مراج��ع تصمیم گی��ری و جلوگیری از افزایش کس��ری بودجه از طریق 
مصوب��ات مختلف، جلوگیری از رش��د پایه پولی از محل اس��تقراض از 
بانک مرکزی ناشی از تامین ارز ترجیحی و در نهایت ایجاد منابع پایدار 
غیرتورمی بس��ته معیشتی است می شود.  علی موسوی نماینده مجلس 
ب��ه عنوان یکی از مخالفان این طرح معتقد اس��ت: بن��ده با اصل طرح 
مخالفتی ندارنم بلکه اعالم کردم طرح دیگری که جامع تر از این طرح 
است را باید در اولویت بررسی قرار دهیم؛ یعنی طرح دوفوریتی حمایت 
معیشتی از خانوارهای نیازمند که کمکرسان قشر نیازمند جامعه خواهد 
بود.  وی ادامه داد: طرحی که در مجلس ش��ورای اسالمی با کلیات آن 
موافقت شد فقط شامل کاالهای اساسی است اما این طرحی که مدنظر 
بنده است، عالوه بر ۵ قلم اساسی شامل هزینه های درمان و قبوض گاز 
و آب و ... و همچنین ودیعه مسکن خانوارهای نیازمند می شود. موسوی 
تصری��ح کرد: این ط��رح دوفوریتی بار مالی هم نخواهد داش��ت چراکه 
محل تامین آن را نیز در نظر گرفتیم؛ مانند فروش س��هام ش��رکت های 
دولتی؛ بنابراین نگرانی درباره کمبود بودجه دولت وجود نخواهد داشت. 
به گفت��ه نماینده مردم ملکان، در طرح تامین کاالهای اساس��ی ۶۰ 
میلیون نفر زیر پوش��ش قرار می گیرند که برای بخشی یک رقم و برای 

بخش��ی دیگر رق��م متفاوت دیگری پیش بینی ش��ده، اما در طرحی که 
مدنظرماست نیاز ۵۰ میلیون نفر به طور یکسان تامین خواهد شد.

از س��وی دیگر س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون 
برنامه بودجه و محاس��بات مجلس نی��ز در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا، به 
عنوان موافق این طرح می گوید: طرح تامین کاالهای اساسی و ضروری 
بار مالی نخواهد داش��ت چرا که از ردیف ه��ای بودجه 99 یعنی تبصره 

۱4 و ۲ »و« دیده ش��ده اس��ت. او در انتها گفت: ای��ن طرح به صورت 
نق��دی در اختیار مردم ق��رار نمی گیرد بلکه به عن��وان اعتبار خرید در 
کارت های الکترونیکی ش��ارژ می ش��ود که قدرت نقدشوندگی هم ندارد 
بنابراین تورم زایی به همراه نخواهد داشت. این طرح در واقع در راستای 
کمک به معیشت مردم و همچنین واحدهای تولیدی و رونق فروشگاه ها 

مطرح شده است.

چالش های تورمی طرح تامین کاالهای اساسی

تیغ دولبه »کوپن الکترونیک«

آیا قیمت دالر بار دیگر به زیر 2۰ هزار تومان می رسد؟

سناریوهای پاییزی بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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وزیر اقتصاد: دولت از طریق برنامه های 
توسعه ای، بازار سرمایه را رونق می دهد

وزی��ر اقتص��اد با اعالم اینکه وضعیت بازار س��هام تنها با نوس��ان 
شاخص سنجیده نمی ش��ود و بورس ایران در حال تبدیل شدن به 
بورس مدرن اس��ت، گفت دولت از طریق ادامه برنامه های توس��عه، 

بازار سرمایه را رونق می دهد.
به گزارش بورس تهران، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم رونمایی 
از س��امانه امور مجلس وزارت اقتصاد درباره شاخص بورس که طی 
ح��دود دو ماه ب��ا ریزش ۶۰۰ هزار واحدی و زی��ان تا 7۰ درصدی 
س��هام برخی شرکت ها همراه شده، گفت: وضعیت بورس نباید تنها 

با رشد یا کاهش شاخص سنجیده شود.
او ادامه داد: بازار س��رمایه با توجه به مواردی چون افزایش تعداد 
فعاالن، رشد ارزش معامالت و گسترش ابزارها، حکایت از تعمیق و 
روند رو به رش��د دارد و با توجه به میزان گس��ترش و عمق در حال 
نزدیک ش��دن به معیارهای بورس مدرن اس��ت. شاخص بورس هم 
تابع عواملی اس��ت که در صورت مقایس��ه دو روز پایانی این هفته، 

لزوماً در حال کاهش نیست.
وی با اعالم اینکه دولت از طریق ادامه اجرای برنامه های توس��عه، 
بازار س��رمایه را رونق می بخشد، افزود: همه شرکت ها طبق مصوبه 
۲۰ ش��هریور ش��ورای عالی ب��ورس، ملزم ب��ه بازارگردانی حرفه ای 
شده اند اما شاید برخی بنگاه ها مایل نباشند ولی مهم این است که 

هر شرکتی دارای بازارگردانی مشخص باشد.
دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بانک ها، شرکت های تابعه سازمان 
تأمی��ن اجتماعی، س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( و س��ایر نهادهای 
بزرگ به م��رور این مصوبه را به اجرا گذاش��ته اند و امید می رود در 

آینده نزدیک ثمرات این تصمیم به بار بنشیند.
او با اعالم تأمین کس��ری دولت با اس��تفاده از ظرفیت های بورس 
و ب��ا ف��روش 9۰ و ۳۳ هزار میلی��ارد توم��ان اوراق خزانه و عرضه 
سهام، توضیح داد: البته تأمین مالی، هدف دوم واگذاری دارایی های 
دول��ت بوده و هدف اصلی، گس��ترش حضور م��ردم در اقتصاد، باز 
ک��ردن میدان برای حضور بخش خصوصی، شفاف س��ازی واگذاری 
ش��رکت های دولتی و توس��عه و تعمیق بازار س��رمایه بوده و عرضه 
صندوق س��رمایه گذاری چهار پاالیش��گاه در همین راستا بود که با 

استقبال 4 میلیون نفری همراه شد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: در شرایطي که بورس های جهاني به خصوص بازار سهام 
آمری��کا به خبر ابت��الي ترامپ به کرونا واکنش منفي نش��ان دادند، اما 
بازار س��رمایه ایران روزي س��بز و روندی صعودي را در اولین روز هفته 
پشت سر گذاشت و شاخص بورس بیش از 4۲ هزار واحد رشد کرد. در 
حالی که برخی از کارشناس��ان پیش بیني مي کردند که اصالح بورس با 
ورود ش��اخص کل به کانال یک میلیون 4۰۰ هزار واحد ش��دیدتر شده 
و احتمال ادامه روند نزولي بازار س��رمایه کماکان وجود دارد، اما به نظر 
مي رس��د که بیماري ترامپ و افزایش احتمال شکس��ت او در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، س��رمایه گذاران را در کشورمان امیدوار کرده 

است. 
بر این اس��اس، ش��اخص کل بورس روز ش��نبه 4۲ هزار و 7۱9 واحد 
رش��د کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۵4۶ هزار واحد ایس��تاد. شاخص 
کل )ه��م وزن( نی��ز با ۳ هزار و ۱۰۵ واحد افزایش به 4۰۰ هزار و ۶79 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۳4 واحد رش��د به ۲۶۲ 
هزار و ۵۵9 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ۳۸ ه��زار و ۵۳۰ واحد و 
شاخص بازار دوم ۵7 هزار و ۱49 واحد افزایش داشت. در آن سوی بازار 
س��رمایه ش��اخص فرابورس نیز ۲7۸ واحد افزایش داشت. در معامالت 
دوازدهمی��ن روز مهرماه بیش از ۶ میلیارد و 9۶۰ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶9 هزار و ۶۸9 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد. گروه فلزات اساسی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با چهار هزار و ۳۵9 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با س��ه هزار و 4۸۰ واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس )فارس( با س��ه هزار و 4۰9 واح��د، معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با یک هزار و 9۶4 واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروش��یمی تامی��ن )تاپیکو( با یک ه��زار و ۵7۰ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 4۱۳ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و ۳۸7 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک 
هزار و ۳۳۶ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با یک هزار و ۲۸7 
واح��د، بانک ملت )وبمل��ت( با یک هزار و ۲۵7 واح��د، مخابرات ایران 
)اخابر( با یک هزار و ۱4۰ واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۳۵ 
واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 97۱ واحد، فوالد خوزستان 
)فخ��وز( با 97۰ واح��د، بانک صادرات ایران )وبص��ادر( با ۸79 واحد و 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۸۲۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای اش��خاص ب��ورس انرژی )ان��رژی ۳( ۱۶9 
واحد، سرمایه گذاری شاهد )ثشاهد( با ۱۲۵ واحد، سرمایه گذاری سایپا 
)وس��اپا( با ۱۰9 واحد، س��رمایه گذاری رنا )ورنا( با 9۲ واحد، صنعتی 
زرماکارون )غزر( با ۸۳ واحد، کارخانجات تولیدی شهید قندی )بکام( با 
۶۳ واحد، سرمایه گذاری بهمن )وبهمن( با ۶۰ واحد، پتروشیمی شازند 
)ش��اراک( با 4۸ واحد، تایدواتر خاورمیانه )حتاید( با 4۸ واحد و بورس 

کاالی ایران )کاال( با 4۸ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای ایران خودرو، بانک مل��ت، پاالیش نفت اصفهان، 
فوالد مبارکه اصفهان، گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان، ملی 
صنایع م��س ایران و بانک ص��ادرات ایران ازجمله نماده��ای پربیننده 
بودند. گروه فلزات اساس��ی نیز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ۳۲۱ میلیون و ۲77 هزار برگه س��هم به ارزش 9 هزار و 

۲44 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز ۲7۸ واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال ۱7 
ه��زار و 9۵4 واحد ثاب��ت ماند. در این بازار یک میلیارد 9۲۵ هزار برگه 

سهم به ارزش ۳۸ هزار و 4۱۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیمه پاس��ارگاد 
)بپاس(، س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وس��پهر(، پتروش��یمی 

تندگویان )ش��گویا(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی م��ارون )مارون(، گروه توس��عه مالی مهر 
آیندگان )ومهان(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد مرمزگان جنوب 
)هرم��ز(، فرابورس ایران )فرابورس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
مدیریت انرژی تابان ه��ور )وهور(، اعتباری ملل )وملل( و پاالیش نفت 
الوان )شاوان(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( و پاالیش 

نفت شیراز )شراز( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

همچنی��ن نمادهای س��رمایه گذاری صبا تامین )صب��ا(، برق و انرژی 
پیوند گس��تر پارس )بپیوند(، ش��رکت سرمایه توس��عه و عمران استان 
کرم��ان )کرمان(، تولید برق عس��لویه مپنا )بمپن��ا(، بیمه کوثر )کوثر(، 
توس��عه مس��یر برق گیالن )بگیالن(، صنایع ماش��ین های اداری ایران 
)مادیرا(، بیمه س��امان )بساما( و جنرال مکانیک )رنیک( تاثیر منفی بر 

شاخص این بازار را داشتند.
خرید 5.8 هزار میلیارد تومانی در کارنامه حقوقی ها

نگاهی به معامالت بورس تهران در هفته گذش��ته نشان از خریدهای 
قاب��ل توجه حقوقی ها و ثبت خری��د ۵.۸ هزار میلیارد تومانی آنها دارد. 
بازار س��هام در این هفته در حالی ب��رای دومین هفته متوالی با روندی 
کاهش��ی مواجه شد و ش��اخص کل افت ۶.7 درصدی را تجربه کرد که 
بررس��ی فعالیت بازیگران بازار س��هام نش��ان از خریده��ای قابل توجه 
حقوقی ه��ا دارد؛ ب��ه طوری که س��هامداران عمده در هفت��ه منتهی به 
9مهرماه، بیش از ۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی خود 

منتقل کردند.
به گزارش س��نا، بازار س��هام هرچند هفته گذش��ته شاهد افت پیاپی 

ش��اخص کل بورس ب��ود ولی پایان هفته ای متعادل داش��ت، به طوری 
که در روز چهارش��نبه نش��انه هایی از کاهش فشار فروش و غلبه تقاضا 
را ش��اهد بودیم. این امر که به  ویژه در س��هام بزرگ رخ داد، سبب شد 
تا بازاری مثبت با رش��د بیش از ۱۰هزار واحدی ش��اخص کل را در روز 
چهارش��نبه تجربه کنیم. در این راستا بررسی روند خرید و فروش های 
سهامداران نشان از برتری حقوقی ها در سمت خرید دارد. براین اساس، 
معامله گ��ران عم��ده در تمامی روزها در نقش خریدار ظاهر ش��ده و به 

حمایت از بازار پرداختند.
جزئیات این جابجایی ها نش��ان می دهد ک��ه در جریان معامالت روز 
ش��نبه و همزم��ان با مخابره ش��دن اخبار مبنی ب��ر ممنوعیت خرید و 
فروش روزانه س��هام، شاخص های بازار که در ابتدای معامالت با افزایش 
قابل توجه رو به  رو ش��ده بودند، تغییر جهت داده و روندی احتیاطی بر 
بازار حاکم شد. در نهایت نیز حمایت های سهامداران عمده که در قالب 
خریدهای آنها دنبال شد، انتقال حدود ۶۰۰میلیارد تومان نقدینگی در 

مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی را به دنبال داشت.
رون��د مزب��ور در جری��ان معامالت روز یکش��نبه نیز دنبال ش��د و به 
بیش��ترین میزان خود در طول هفته رس��ید. بر این اس��اس در این روز 
بی��ش از یک ه��زار و 7۰۰ میلی��ارد تومان نقدیگی در مس��یر پرتفوی 
سهامداران حقیقی به حقوقی جابجا شد که در این میان بخش عمده ای 
از خریدهای ثبت ش��ده توس��ط س��هامداران عمده به جمع آوری سهام 
گروه بانکی تعلق داش��ت ک��ه با خالص خریدی در ح��دود یک هزار و 

4۰۰میلیارد تومان دنبال شد.
در روزه��ای بعدی نیز خالص خرید س��هامداران عم��ده در محدوده 
۱۱۰۰ ت��ا ۱۲۰۰ میلی��ارد تومان در نوس��ان بود. به ط��وری که انتقال 
بی��ش از یک ه��زار و ۲۰۰میلیارد توم��ان نقدینگی در روز دوش��نبه، 
۱۱۵۰میلی��ارد توم��ان در جری��ان معامالت روز سه ش��نبه و در نهایت 
۱۱۵۰میلیارد تومان در روز چهارش��نبه را به پرتفوی سهامداران عمده 
شاهد بودیم. برآیند این خریدهای توسط بازیگران حقوقی سبب شد تا 
هفته گذش��ته با تغییر مالکیت ۵.۸ ه��زار میلیارد تومانی از زمین بازی 

سهامداران خرد به حقوقی به پایان رسد.
کدام سهام در کانون توجه سرمایه گذاران بودند؟

بررس��ی صنایع مورد توج��ه معامله گران در هفته گذش��ته همچنین 
نش��ان از آن دارد ک��ه س��هامداران خرد بیش��ترین خری��د را در گروه 
ش��یمیایی داش��تند که با خالص خرید ۱۳۰ میلی��ارد تومانی این گروه 
دنبال ش��د. در حالی بخ��ش عمده ای از خریدها به جمع آوری س��هام 
»تاپیک��و« تعلق گرفت که با خال��ص خرید بیش از ۲۱۰میلیارد تومانی 
حقیقی ها دنبال ش��د، ولی این گروه از معامله گران به جمع آوری سهام 
»پترول«، »ش��فن« و »فارس«  نیز تمایل نش��ان دادند. مجموع خالص 

خرید صورت گرفته در این سه نماد بیش از ۱۸۵ میلیارد تومان بود.
در مقاب��ل اما حقوقی های بازار بیش��ترین حمایت را از س��هام بانکی 
داش��تند. به طوری ک��ه در این هفته بیش از ۲.۳ ه��زار میلیارد تومان 
نقدینگی بابت خرید سهام این گروه به پرتفوی سهامداران عمده منتقل 
ش��د. در این گروه نیز بیشترین خرید یا همان حمایت حقوقی از سهام 
بان��ک صادرات بود. به طوری که حقوقی ه��ای »وبصادر« بیش از ۱.۲ 
هزار میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود 

افزودند.
گروه فلزات اساسی نیز با ثبت خالص خریدی در حدود ۱۳۰۰میلیارد 
توم��ان از دیگر صنایع مورد توجه حقوقی ها در این هفته بودند. در این 
گ��روه نیز ملی مس ایران و ف��والد مبارکه در کانون توجه بودند. بر این 
اس��اس خالص خریدی در حدود ۶۰۰میلیارد تومان در نماد »فملی« و 
۵۳۰میلیارد تومان در نماد »فوالد« ش��کل گرف��ت؛ البته در این میان 
سهامداران خرد به خرید سهام فوالد کاوه نیز تمایل نشان داده و خالص 

خرید ۳۰.۶ میلیارد تومانی را در این نماد ثبت کردند.

بورس تهران با ابتالی ترامپ به کرونا، هفته را امیدوارانه شروع کرد

رشد 42 هزار واحدی بورس
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قیمت گوشت در بازار کاذب است
  نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی

 9۰ هزار تومان
س��لطانی گفت با توجه به قیمت فعلی دام زنده، نرخ منطقی هر 
کیلو گوشت گوس��فندی با احتساب ۱۰درصد سود ۸۵ تا 9۰ هزار 
تومان اس��ت. سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از انباشت دام در دامداری ها 
خبر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط قیمت هر کیلو دام سبک درب 
دامداری ۳۸ هزار تومان است اما گوشت با نرخ های باالتری در بازار 
عرضه می شود. وی افزود: با توجه به نرخ دام زنده، هر کیلو گوشت 
گوسفندی با احتساب ۱۰ درصد سود حداکثر با نرخ ۸۵ تا 9۰ هزار 
تومان باید در بازار عرضه شود که متاسفانه هر کیلو شقه گوسفندی 

با نرخ ۱۳۸ هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.
سلطانی با انتقاد از عرضه گوشت دو برابر قیمت تمام شده تولید 
در ب��ازار بیان کرد: با توجه به س��ودجویی عوامل واس��طه و دالل، 
گوش��ت با نرخ های کاذبی در بازار عرضه می ش��ود، به همین خاطر 
باید ش��رایطی فراهم ش��ود تا دامدار بتواند دام تولیدی را مستقیم 
عرض��ه کند. این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه اتحادی��ه هیچ گونه 
دخالتی در تنظیم بازار گوشت ندارد، گفت: با توجه به تامین بخش 
اعظم نهاده ها از بازار آزاد، مس��ئوالن ذی ربط باید قیمت منطقی و 
نزدی��ک به واقعیت را اعالم کنند. س��لطانی در پایان تصریح کرد: با 
عرضه مستقیم دام و حذف حلقه های واسطه و دالل، گوشت با نرخ 

معقول و منطقی به دست مصرف کننده می رسد.

 کاهش سرانه مصرف شیر خام
 تولید کره را شدنی کرد

س��خنگوی انجمن صنای��ع لبنی گفت با توجه به کاهش س��رانه 
مصرف ش��یر، چرب��ی موردنیاز ب��رای تولید کره در داخل کش��ور 
دست یافتنی اس��ت. محمدرضا بنی طبا، س��خنگوی انجمن صنایع 
لبن��ی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 
کمب��ودی در عرضه کره وجود ندارد، اظه��ار کرد: هم اکنون کره ۸ 
هزار تومانی در داخل تولید می شود و مشکلی در توزیع وجود ندارد. 
او با اش��اره به اینکه خودکفایی کره دست یافتنی است، افزود: علی 

رغم کاهش چربی شیر، اما تقاضای داخل جوابگوست.
بنی طب��ا با بیان اینک��ه ظرفیت و تکنول��وژی کارخانه های لبنی 
جوابگوی نیاز کش��ور است، گفت: با توجه به کاهش سرانه مصرف، 
چربی موردنیاز از مازاد شیرخام قابل تامین است. سخنگوی صنایع 
لبنی با اش��اره به اینکه س��تاد تنظیم بازار قیمت ک��ره را برمبنای 
فرمول مش��خص می کند، اظهار کرد: اگر قیمت چربی ثابت بماند، 
تغیی��ری در نرخ کره نخواهیم داش��ت و ح��دود قیمت در دامنه ۸ 
ه��زار تومان خواه��د بود. او در پای��ان تصریح کرد: س��ودجویان و 
منفعت طلب��ان با بیان اظهاراتی مبنی بر کمب��ود کره به دنبال آن 
هستند تا با فشار بر دولت ارز 4۲۰۰ تومانی را به واردات تخصیص 

دهند، در حالی که توان تولید در داخل وجود دارد.

صادرات مبلمان کاهش یافت
رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مبلم��ان ایران از 
صادرات ۸۰ میلیون دالری مبلمان در س��ال گذشته خبر داد و گفت 
این در حالی اس��ت که در ش��ش ماهه اول امسال صادرات مبلمان به 
کمتر از ۱۰ میلیون دالر رس��یده که دلیل آن ش��یوع ویروس کرونا و 
مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه است. حسن احمدیان در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به رشد صادرات مبلمان در سال گذشته اظهار کرد: در 
سال های گذشته واردات مبلمان به ۵۰۰ میلیون دالر هم رسیده بود، 
اما سال گذشته ۱۰۰درصد نیاز کشور در داخل تامین و واردات مبلمان 
صفر شد. وی همچنین از صادرات ۸۰ میلیون دالری مبلمان در سال 
گذش��ته خبر داد و گفت: این در حالی اس��ت که در ش��ش ماهه اول 
امسال صادرات مبلمان به کمتر از ۱۰ میلیون دالر رسیده که دلیل آن 
شیوع ویروس کرونا و مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه است. رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با بیان اینکه در 
صورت تداوم مش��کالت مربوط به تامین مواد اولیه، صادرات کمتر هم 
خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به سهم ۸ درصدی صنعت مبلمان در 
اشتغال کشور، این مشکالت بر تشدید معضل بیکاری هم تاثیر خواهد 
گذاشت. وی افزود: در حال حاضر ویروس کرونا، تحریم های خارجی و 
سوءمدیریت و تحریم های داخلی از جمله مشکالتی هستند که تولید 
کشور با آنها مواجه است، اما متاسفانه قدرت سوءمدیریت و تحریم های 
داخلی بر کرونا و تحریم های خارجی می چربد. به گزارش ایسنا، گردش 
مالی س��الیانه صنعت چوب و مبلمان و دکوراسیون بیش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان است و بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی،  صنفی و خدماتی 
در این بخش فعال هس��تند و ۸ درصد اشتغال کشور به صنعت چوب 
و مبلمان تعلق دارد. طبق گفته فعاالن صنعت مبلمان، عمده صادرات 
مبلمان به بازار عراق و افغانس��تان انجام می شود، اما این امکان وجود 
دارد که طی چهار تا پنج سال ظرفیت های خالی فعال شود و صادرات 

محصوالت این بخش به ۵۰۰ میلیون دالر برسد.

 آغاز رجیستری تلفن همراه
در مبادی ورودی کشور

از دیروز همزمان با ۱۲ مهرماه رجیستری تلفن همراه فقط در مبادی 
ورودی کش��ور انجام خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که 
مرک��ز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات اعالم کرد که جهت 
جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات مسافرین ورودی جهت رجیستری 
گوشی تلفن همراه شرایط جدیدی تعریف شده است. طبق شرایط جدید 
قرار ش��د که از ۱۲ مهرماه گونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و  
بعد از خروج از گمرکات اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافرین ممنوع 
شود. بر این اساس اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی 
ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تش��خیص غیرتجاری بودن و طی 
تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شود. از این رو از روز 
شنبه ۱۲ مهرماه هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از 

خروج از مبادی ورودی توسط مسافر جلوگیری خواهد شد.

اخبـــار

رئیس جمهور گفت اصنافی ک��ه به مردم خدمات ارائه می دهند باید 
خود دستورالعمل ها را رعایت کنند، در غیر این صورت پلمب می شوند.
ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، حجت االس��الم و المس��لمین 
حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز در نشست ستاد ملی کرونا، از 
زحمات کادر درمان و برخی از دس��تگاه ها تش��کر کرد و گفت: در طول 
هفت ماه و چند هفته ای که کادر درمان با این بیماری روبه رو هس��تند، 
زحمات زیادی کشیده اند که از این افراد باید قدردانی کرد. البته برخی 
از قس��مت ها تالش و مراقبت بیش��تری کرده اند که قرار اس��ت وزارت 

بهداشت آنها را تشویق کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه از مردم ایران می خواه��م از کادر درمان در عمل 
تشکر کنند، اظهار کرد: تشکر ما حداقل استفاده از ماسک است. اگر از 
ماسک اس��تفاده، فاصله اجتماعی را رعایت و دستورالعمل ها را مراعات 
کنند، این تش��کر عملی اس��ت. همه می دانند چه بار س��ختی بر دوش 

کادر درمان است.
رئیس جمهور با اشاره به افتتاح های پنجشنبه هفته گذشته که عمدتا 
در زمینه تولید واکسن و مواد اولیه دارو بوده است، تصریح کرد: آماری 
بود که واکس��نی را ۳۰ س��ال دنبال آن بودیم، در س��ه س��ال اخیر با 
روش جدید و تکیه بر دانش��مندان خود به آن دس��ت یافته ایم. از همه 
ش��رکت های دانش بنیان و کس��انی که برای ساخت تجهیزات درمانی و 
واکسن تالش می کنند، تشکر ویژه می کنم که در بسیاری از موارد ما را 

بی نیاز از واردات کرده اند.
روحانی با تشکر از بخش اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: صبح امروز 
گفته ش��د، وضعیت اقتصادی آلمان منفی ۵.۲ اس��ت که اقتصادش��ان 
کوچک ش��ده و رش��د اقتصادی ش��ان منفی اس��ت. آلمان یک کش��ور 
پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتصاد ما وضعیت بهتری از این 
رقم داش��ته و رشد ما مثبت ش��ده یا اگر منفی شد، وضعیت ما بهتر از 

وضعیت آلمان باشد.
وی با اش��اره به بخش اقتصاد دیجیتال ابراز کرد: در مدت ش��ش ماه 
امس��ال، نسبت به س��ال های قبل اقدامات ما چند برابر شده است. مهم 
اس��ت در زمینه اقتصاد الکترونیک و اقتصاد دیجیتال قدم هایی برداشته 
ش��ده اس��ت. در ش��رایط کنونی حضورها را باید کمتر کنیم که راهش 

اقتصاد الکترونیک و دیجیتالی است.
رئی��س جمهور با بیان اینکه عده ای می خواهند به طور مداوم مردم و 
جامعه را ترس��انده و در جامعه بی اعتمادی ایجاد کنند،  گفت: این افراد 
می خواهند بگویند آمار،  روش درمان، دس��تورالعمل ها دقیق نیس��ت تا 
م��ردم نگران و بی اعتماد ش��وند. ولی در مقابل ما باید در کش��ور ایجاد 

همدلی، هماهنگی و هم افزایی کنیم.
روحانی دست به دست یکدیگر دادن در این شرایط خاص را با توجه 
به تحریم ها و کمبودها مهم دانست و گفت: به امید خدا این سبب شود 
تا هم س��المت و هم معیشت مردم تامین شود و این هدف اصلی دولت 
در کنار س��ایر اهداف مانند آموزش، فرهنگ و سایر مسائل است که ما 

آنها را دنبال می کنیم.
رئی��س دولت تدبی��ر و امید تنه��ا راه جلوگیری از ابتال ب��ه کرونا را 
پیش��گیری دانس��ت و تصریح کرد: حدود 7 ماه در کشور ما و 9 ماه در 
سایر کش��ورهای جهان از شیوع این بیماری گذشته است،  همه به این 
نتیجه رس��یدند که تنها راه جلوگیری از ابتال پیشگیری است و این راه 

توسط همه افراد جامعه امکانپذیر است.
راه درمان کرونا، قطع زنجیره آن است

روحان��ی با بیان اینکه واکس��ن این بیماری فعال وج��ود ندارد، اظهار 
کرد: پیش��گیری یعنی اینکه باید مردم از خودشان در برابر این بیماری 
مراقبت و محافظت کنند زیرا یک دارو و درمان قطعی برای این بیماری 
وجود ندارد. پس راه درمان این اس��ت که با پیشگیری زنجیره انتقال را 

قطع کنیم و تا زمانی که این زنجیره باقی اس��ت، س��بب ابتالی مردم و 
جامعه و بروز مشکالت می شود.

رئی��س جمهور ایجاد یک درک مش��ترک از یک خطر مش��ترک در 
جامعه را برای مقابل کرونا ضروری و مهم دانس��ت و یادآور ش��د: همه 
مردم بای��د بدانند که این بیماری چقدر خطرناک اس��ت و در مقابلش 
باید چه کاری انجام دهیم و با دس��تان خود از خودمان مراقبت کرده و 

مسائل بهداشتی را رعایت کنیم.
روحان��ی افزایش تع��داد مبتالی��ان را دلیلی بر عدم رعایت مس��ائل 
بهداش��تی دانس��ت و تصریح کرد: در نمودارهایی که امروز و در روزها 
و هفته های گذش��ته درباره این بیماری ترسیم شده، می بینیم هر وقت 
از رعایت مس��ائل بهداشتی کاسته ش��ده است،  به مدت دو تا سه هفته 
بعد ش��اهد افزایش رشد بیماری و مرگ و میر هس��تیم. البته در سایر 
کش��ورها و اروپا نیز پیک های جدید بیماری را می بینید که وقت آزادی 
عمل بیش��تر می شود به همان اندازه مشکالت در روزها و هفته های بعد 

افزایش می یابد.
رئیس جمهور با بیان اینکه به دلیل طوالنی ش��دن بیماری، ناخواسته 
مراعات آن هم سخت تر شده است، گفت: وقتی طول مدت بیماری مثال 
یک ماه اس��ت راحت تر می توان با آن مقابله کرد. از طرفی آینده خیلی 
روش��نی هم از بیماری وجود ندارد و طبیعی اس��ت که با گذشت زمان 
مردم خسته می شوند در حالی که نباید مردم احساس خستگی کنند.

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه این یک بیماری عادی نیست 
و فقیر و غنی یا س��لطان و گدا نمی شناس��د، عنوان ک��رد: این بیماری 
س��بب ابتالی مسئوالن، باالترین مقام کشور و دانشمند می شود و حتی 
اگر یک ذره مراقبت های کادر درمان هم کاهش پیدا کند، سبب ابتالی 
آنها هم خواهد ش��د بنابراین ما برای مقابله با کرونا به یک عزم ملی با 

احساس مسئولیت اجتماعی و اخالقی نیاز داریم.

اصنافی که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب می شوند

 کرونا فقیر و غنی نمی شناسد

مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر، پرورش و ص��ادرات آبزیان گفت صادرات 
آبزیان امسال نسبت به پارسال ۵۰ درصد رشد داشته است.

ارسالن قاس��می، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین تحوالت بازار 
ماهی اظهار کرد: طبق روال همه س��اله در نیمه دوم س��ال، تقاضا برای 
خرید، به واس��طه ازدیاد مصرف افزایش می یابد که دالالن با سودجویی 

از فرصت ها، قیمت ها را کاذب باال می برند.
او با اش��اره به اینکه کمبودی در عرض��ه نداریم، افزود: اولویت خانوار 
برای خرید محصوالت پروتئینی در ابتدا مرغ و گوش��ت است که در پی 

نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوار، افراد به سمت و سوی بازار 
ماهی سوق داده می شوند.

قاسمی با اشاره به اینکه پارامتر های مختلفی در اقتصاد کالن بر بازار 
ماهی تاثیرگذار اس��ت، بیان کرد: در ۶ ماهه دوم سال به صورت سنتی 
قیمت ماهی نس��بت به ۶ ماه نخست سال دستخوش تغییر و تحوالتی 

قرار می گیرد که بعضا ممکن است افزایش نامعقولی در بازار رخ دهد.
به گفته او، با وجود مش��کالت متعدد نظیر کمبود منابع مالی و نهاده 
که س��د راه تولیدکنندگان است، اما این گروه توانسته اند تولید را حفظ 

کنند.

مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر، پرورش و ص��ادرات آبزیان درباره آخرین 
وضعیت تولید و پرورش آبزیان بیان کرد: با وجود تمامی مشکالت پیش 
روی تولیدکنن��دگان، پیش بینی ما این اس��ت که مجموع تولید صید و 
آبزی پروری به 9۰۰ هزار تن برس��د، اما مس��ئوالن شیالت معتقدند که 

میزان تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن خواهد بود.
قاس��می در پایان از رش��د صادرات آبزیان خب��ر داد و گفت: با وجود 
مس��ائل تحریم، شیوع ویروس کرونا و بسته ش��دن مرزها، اما صادرات 
آبزیان در پنج ماهه نخس��ت سال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۵۰درصدی داشته است.

اس��تاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در س��واحل مکران پایانه انتقال 
نفت خام در حال س��اخت اس��ت و ب��ه زودی به اتمام خواهد رس��ید، 
اظهار کرد اس��تان هرمزگان به دنبال سرمایه گذاران خارجی در تمامی 
زمینه هاس��ت و از وجود این س��رمایه گذاران  چ��ه داخلی و چه خارجی 

استقبال می کند.
فریدون همتی ش��ب گذش��ته در نخستین جلس��ه ارتباطی ویدئوی 
کنفرانس��ی با س��فرای غرب قاره آفریقا با موض��وع معرفی ظرفیت های 
اقتص��ادی و صادراتی هرمزگان، افزود: با توجه به ش��رایط بحرانی کرونا 
در جهان همه باید به نوآوری ها روی بیاوریم  و ظرفیت  خوب س��فرا در 

کشورهای مختلف استفاده کنیم تا روابط بین الملل تقویت شود.
وی با بیان اینکه در هرمزگان دسترس��ی به آب های آزاد این منطقه 
را بس��یار منحصر به فرد کرده اس��ت، اظهار کرد: در هرمزگان با توجه 
ب��ه  موقعیت س��احلی و بی��ش از ۲4۰۰کیلومتر مرز س��احلی و جزایر 

چهارده گانه از شرایط خوبی برای گردشگری برخورداریم.
همتی ادام��ه داد: هرمزگان از نظر امنیتی در  تنگه  هرمز تاثیرگذاری 

خاص��ی دارد و همانطور ک��ه می دانید آخرین وضعی��ت آب های خلیج 
فارس بسیار امن بوده و در کنترل ۲4ساعته قرار دارد.

وی اضافه کرد: جزایر اس��تان به لحاظ گردشگری شرایط مطلوبی را 
داراس��ت به  جز قش��م و کیش که نام آشنا هس��تند جزایری دیگر ماند 

الرک و هرمز هم از موقعیت گردشگری خوبی برخوردار است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه جزیره هرمز بهشت زمین شناسی 
نام گرفته و ما به دنبال تزریق ساالنه حداقل ۱۰میلیون  گردشگر به این  
جزایر هستیم، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان به دنبال سرمایه گذاران 
خارجی در تمامی زمینه هاست و از وجود این سرمایه گذاران  چه داخلی 

و چه خارجی استقبال می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار تن میگوی پرورشی 
در استان تولید شده اس��ت که ساالنه یک میلیارد  دالر صادرات در این 
بخش را می توانیم داش��ته باشیم، عنوان کرد: پرورش ماهی نیز از دیگر 
زمینه های��ی اس��ت که به دنبال س��رمایه گذاری در آن هس��تیم چراکه 

صادرات فرآورده های آبزی هم در استان رونق خوبی دارد.

همتی با اشاره به اینکه در حوزه  کشاورزی ۲ میلیون و9۰۰ هزار تن 
تولیدات داریم جالب است بدانید بعضی نقاط استان بسیار سرسبز است 
و فعالیت های کشاورزی گس��ترده ای در آن انجام  می شود، افزود: خرما 
پیارم حاجی آباد و نارنگی سیاهو از محصوالت جهانی استان هستند که 

آمادگی صادرات آن را بیش از پیش داریم.
وی ادامه داد: اس��تان هرمزگان با وجود اینکه فراخش��ک  اس��ت، اما 
کش��اورزی در آن رونق دارد به خصوص در محص��والت خارج از فصل 

استان بسیار خوب عمل  کرده است.
عالی ترین مقام دولت در هرمزگان با اش��اره به اینکه توسعه گلخانه و 
تولید گلخانه ای در استان در حال پیشرفت است و برنامه ما توسعه این  
حوزه تا ۵ هزار هکتار اس��ت، تصریح کرد: در میناب فلفل دلمه ای هایی 
با رنگ های  متنوع تولید می ش��ود که به روسیه صادر می شود همچنین 
در تولید لیمو هرمزگان رتبه دوم را دارد، نارنگی سیاهو و خرمای پیارم 
منحصر به فرد است بنابراین در حوزه  کشاورزی زمینه های خوبی برای 

سرمایه گذاری وجود دارد.

رشد 5۰درصدی صادرات آبزیان

 تولید محصوالت شیالتی به 9۰۰ هزار تن می رسد

به دنبال جذب سرمایه گذاران هستیم

مراودات مان را با غرب آفریقا افزایش می دهیم

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

پالک خودرو هایی که تولید آنها متوقف شده 
است با مدل 98

بهزاد اش��جعی گفت خودرو های تولیدشده ای که خط تولید 
آنها متوقف ش��ده اس��ت، با س��ال 9۸ پالک می شوند و برای 

خودرو های آالینده مجوزی صادر نخواهد شد.
دبیر کمیته فنی صدور مجوز های زیس��ت محیطی سازمان 
محیط زیس��ت گفت: مجوزی که برای شماره گذاری خودرو ها 
داده ایم، خودرو هایی است که تولید سال 9۸ بوده و خط تولید 
آن متوقف ش��ده است که می توان به خودرو هایی همچون ال 

9۰ و استپ وی اشاره کرد.
وی گف��ت: خودرویی که با مدل س��ال 9۸ ش��ماره گذاری 
می ش��ود، مربوط به س��ال 9۸ اس��ت و براس��اس قانون هیچ 
ممنوعیتی برای ش��ماره گذاری و پالک کردن آن وجود ندارد 
و م��ا از موارد زیس��ت محیطی خودمان برای ش��ماره گذاری 

خودرو های آالینده عقب نشینی نکرده ایم.
دبیر کمیته فنی صدور مجوز های زیس��ت محیطی سازمان 
محیط زیس��ت اف��زود: متأس��فانه خودروس��ازان این موضوع 
را قب��ول نمی کردند و قصد داش��تند خودرو های تولیدش��ده 
را با س��ال 99 ش��ماره گذاری کنن��د، اما با توجه به ش��رایط 
موج��ود قبول کردند ک��ه خودرو های تولی��دی را با مدل 9۸ 

شماره گذاری کنند.
اش��جعی گف��ت: به ش��رطی موافق��ت کردی��م خودرو های 
تولیدی یورو 4 ش��ماره گذاری شود که خودروسازان با شرایط 

شماره گذاری مدل 9۸ موافقت کنند.
وی افزود: سازمان محیط زیست با شماره گذاری خودرو هایی 
که فاقد اس��تاندارد و همچنان در حال تولید هستند، به هیچ 
عنوان موافق��ت نخواهد کرد و مجوزی که امروز صادر ش��ده 
برای خودرو های تولیدی است که خط تولید آن متوقف شده 

و در حال حاضر در انبار خودروسازان موجود است.
دبیر کمیته فنی صدور مجوز های زیس��ت محیطی سازمان 
محیط زیس��ت گفت: اما خودرو هایی که همچنان خط تولید 
آن وجود دارد و فاقد اس��تاندارد یورو ۵ اس��ت و طبق یورو 4 
تولید می ش��ود، به هیچ عنوان با مدل 9۸ نیز ش��ماره گذاری 

نمی شود.

 رویکرد انحصاری شورای رقابت
در نفی انحصار

مدیرعامل اس��بق س��ایپا گفت اگر ش��ورای رقاب��ت صحبت از 
انحصار می نماید این انحصار را خود ایجاد کرده به نحوی که فرار 
سرمایه گذاران از حضور در صنعت خودرو را به دنبال داشته است.

س��عید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
ایجاد زیرس��اخت ها برای عرضه خودرو در بورس امکان پذیر است 
و مش��کل خاص��ی از این لحاظ وجود ندارد ب��ه طوری که برخی 
کارشناس��ان معتقد به کش��ف قیمت خودرو از طریق بورس کاال 

هستند.
وی اف��زود: مکانیزم عرضه خ��ودرو در بورس کاال باید به نحوی 
باش��د که س��رمایه های کالن قادر به تعیین قیمت در این عرصه 
نباش��ند زیرا ممکن اس��ت قیمت ها باالتر از ب��ازار آزاد فعلی نیز 

بشود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا درخصوص تعادل عرض��ه و تقاضا به 
عنوان ش��رط ضروری و اولیه عرضه خودرو در بورس کاال از نگاه 
شورای رقابت گفت: اجباری در این خصوص نیست. مکانیزم های 
مورد اس��تفاده ش��ورای رقابت در تعیین قیمت، تورم بخش��ی و 

ضرایبی است که بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند.
مدنی با بیان اینکه ش��ورای رقابت یکی از عوامل اصلی انحصار 
اس��ت، تصریح کرد: ش��ورایی که عمال باید با انحصار مقابله کند، 

خود عامل انحصار شده است.
وی ادام��ه داد: چنانچه این ش��ورا یا هر س��ازمان دیگری اقدام 
ب��ه تثبیت قیمت خودرو نمای��د و در یک مدت طوالنی حاضر به 
افزایش قیمت، متناس��ب با نرخ تورم نباشد، این رویه عاملی برای 
ایجاد تفاوت قیمت درب کارخانه با نرخ بازار اس��ت که در نتیجه 
سرمایه گذاران از ورود به عرصه تولید خودرو که تعیین قیمت آن 

برعهده سایر ارگان ها به ویژه  دولتی ها است، منصرف می شوند.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: سرمایه گذاران در بدو ورود به 
این عرصه، به بررس��ی بازار، قیمت ف��روش محصول موردنظر در 
این ب��ازار و صرفه اقتصادی می پردازد ام��ا تعیین قیمت، موجب 
فرار س��رمایه گذاران می شود زیرا ممکن است مجوز تعیین قیمت 

مبتنی بر بهای تمام شده صادر نشود.
مدنی گفت: حتی س��رمایه گذاری که خواس��تار واردات خودرو 
است و نقدینگی وی منشأ خارجی دارد نیز با قیمت های دستوری 

حاضر به ورود به این عرصه نیست.
وی بی��ان کرد: تثبیت قیم��ت خ��ودرو از درب کارخانه کمتر 
از بهای تمام ش��ده، موجب زیان همگی دس��ت اندرکاران صنعت 
خودرو ش��ده که به یک انحصار غیرمنطقی برای دو خودروس��از 

بزرگ کشور انجامیده است.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا با بیان اینکه تثبی��ت قیمت خودرو، 
زمین��ه رقابت را در این صنعت از بین می برد، اذعان داش��ت: در 
صورت آزادس��ازی واردات و تناس��ب قیمت کارخانه ای خودرو با 
بازار، س��رمایه گذاران ب��ا اقدام به واردات ب��ه رقابت با محصوالت 
داخلی می پردازند و تقویت انگیزه افزایش تولید برای س��ازندگان 

داخلی نیز به دلیل توجیه اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
مدنی با اش��اره به اینکه نظام قیمت گ��ذاری زیان دهی صنعت 
خ��ودرو و بحران های مال��ی برای خودروس��ازان داخلی را در پی 
داشته اس��ت، گفت: در س��ال جاری نیز هر دو خودروساز بزرگ 
کش��ور خسارات س��نگینی را از این ناحیه متحمل خواهند شد و 
ش��رایط به گونه ای است که سرمایه داران خارجی و داخلی حاضر 

به سرمایه گذاری در این بخش نیستند.
وی افزود: اگر ش��ورای رقابت صحب��ت از انحصار می نماید این 
انحصار را خود ایجاد کرده و رویکرد این ش��ورا دقیقا خالف مشی 
مبارزه با انحصار اس��ت. در حال حاضر ش��ورای رقابت نقش یک 

انحصارگر را در حوزه خودرو ایفا می نماید.

در حال��ی نهاده��ای نظامی مدت هاس��ت برای »حض��ور موقتی« در 
زنجیره خودروسازی و صرفا کمک به تولید برخی قطعات وارداتی اعالم 
آمادگی کرده اند که مجلس ش��ورای اس��المی به  دنبال رس��می کردن 

حضور نظامیان در صنعت خودروی کشور است.
 ب��ه گ��زارش  پدال نیوز، طبق یکی از بند های طرح مجلس ش��ورای 
اسالمی مبنی بر تحول صنعت و بازار خودرو، نهادهای نظامی می توانند 
رسما به قطعه سازی و خودروسازی ورود و عمال خطوط تولید خودرو و 

قطعه منحصر به خود را داشته باشند.
 براساس این طرح، نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و همچنین 
نیروی انتظامی نیز ملزم هس��تند با واحده��ای تولیدی خودرو و قطعه 
مرتبط با نهادهای نظامی مانند تولیدکنندگان رسمی این دو حوزه رفتار 
کنند. به عبارت بهتر، مجلس شورای اسالمی به  دنبال خودروساز کردن 
و قطعه ساز کردن نهادهای نظامی است تا به نوعی قطبی جدید در این 
صنایع ایجاد و از این مس��یر، سطح رقابت را افزایش دهد. این در حالی 
اس��ت که مسئوالن نهادهای نظامی در اظهارات خود حرفی از تمایل به 
حضور پایدار و دائمی در صنایع خودرو و قطعه نزده اند. نهادهای نظامی 
بارها تاکید کرده اند که هدف شان تنها کمک به خودروسازان در دوران 
تحریم اس��ت؛ ضمن آنکه قصد تولید خ��ودرو ندارند و فقط می خواهند 
بخش��ی از قطعات وارداتی موردنیاز را داخلی سازی کنند. امیر حاتمی، 
وزیر دفاع و س��ردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای س��پاه از 
جمله مسئوالنی هستند که بر حضور موقتی نهادهای نظامی در زنجیره 

خودروسازی کش��ور صحبت به میان آورده اند. آنها بارها تاکید کرده اند 
ک��ه قصد ندارند در قالب یک رقیب برای قطعه س��ازان و خودروس��ازان 
فعالیت کنند و فقط به  دنبال کمک به صنعت خودرو و بهبود تولید آن 

در شرایط تحریم هستند.
 چرایی ورود نظامیان به خودروسازی

از اواس��ط سال گذشته زمزمه کمک نهادهای نظامی به خودروسازی 
کش��ور در راستای داخلی سازی قطعات به گوش رسید و در ادامه حتی 
تفاهم نامه هایی نیز میان این نهادها و خودروسازان امضا شد. اینکه چرا 
پای نهادهای نظامی به قطعه سازی باز شد، ریشه در توان فنی آنها دارد 
که می تواند ناجی تولید در دوران تحریم و با توجه به مختل شدن روند 
تامین قطعات از خارج، باشد. گفته می شود نهادهایی مانند وزارت دفاع 
و هوا و فضای س��پاه توانایی داخلی سازی برخی قطعات و مجموعه های 
موردنیاز خودروس��ازان را که تحریم تامین آنها را س��خت و کند کرده 
اس��ت، دارند. این موضوع هرچند با اس��تقبال خودروسازان مواجه شد، 
اما نگرانی هایی را برای قطعه سازان مبنی بر ظهور یک رقیب قدر ایجاد 
کرد. به نظر می رس��ید آنها مشکل چندانی با حضور موقتی نظامیان در 
قطعه س��ازی طی دوران تحریم نداشتند، اما دغدغه شان این بود که اگر 
این حضور دائمی شود، به هر حال بخشی از قلمرو فعالیت شان از دست 
خواه��د رفت. این در حالی بود که نهاده��ای نظامی بارها تاکید کردند 
قص��د رقاب��ت با قطعه س��ازان را ندارند و تنها به نی��ت کمک به صنعت 
خودرو وارد عمل ش��ده اند. ابتدا این وزارت دف��اع بود که تفاهم نامه ای 

با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر س��ر س��اخت داخل برخی قطعات 
)به ویژه قطعات دارای تکنولوژی پیشرفته یا  های تک( به امضا رساند. در 
همان مراس��م، امیر حاتمی، وزیر دف��اع اعالم کرد این نهاد بنای رقابت 
ب��ا قطعه س��ازان را ندارد و هدف از تفاهم نامه ب��ا وزارت صمت نیز فقط 
کمک به کاهش وابس��تگی صنعت خودرو به قطعات خارجی از مس��یر 
داخلی س��ازی اس��ت. پس از وزارت دفاع اما هوا و فضای سپاه نیز برای 
کمک به خودروس��ازان از مسیر س��اخت داخل قطعات، اعالم آمادگی 
کرد. طی ماه های گذش��ته چند  نشس��ت میان خودروس��ازان و هوا و 
فضای س��پاه برگزار و مس��ئوالن این نهاد نظامی بازدیدهایی از خطوط 
تولید خودروسازی داش��ته اند تا زمینه همکاری طرفین فراهم شود. در 
این نشس��ت ها و بازدیدها، سردار حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه 
هم��واره بر حضور موقتی ای��ن نهاد نظامی در زنجیره خودروس��ازی و 
آن ه��م تنها در حوزه داخلی س��ازی قطعات، تاکید کرده اس��ت. عالوه 
ب��ر اینها، اخیرا ارتش نیز به جم��ع نهادهای نظامی مایل به همکاری با 
خودروسازان پیوسته است. در دیداری که امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی 
هوایی ارتش از گروه خودروس��ازی س��ایپا داش��ته، از آمادگی این نهاد 
نظامی برای همکاری با خودروس��ازان در حوزه ساخت قطعات صحبت 
به میان آورده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز در اظهارات خود از 
عبارت »کمک به خودروسازی« استفاده کرده بنابراین این نهاد نظامی 
نیز ظاهرا قص��دی برای ماندگاری در زنجیره خودروس��ازی ندارد و به  

دنبال حضوری موقت در دوران تحریم است.

2 دیدگاه درباره حضور نظامیان در صنعت خودروسازی کشور

عضو هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
گف��ت عدم تطابق میان میزان تولید خ��ودرو و هزینه های تولید قیمت 
تمام ش��ده خودرو را افزایش می دهد. ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: بخش��ی از هزینه های تولید شامل 
مواد اولیه است و بخشی از آن شامل هزینه های جاری مانند آب و برق 
کارخانه، تعمیرات ماش��ین آالت، هزینه های اداری لجستیک و دستمزد 
نیروهای انسانی است. این هزینه های سربار نسبت به میزان تولید بسیار 
باال اس��ت و دو راه برای جب��ران آن وجود دارد. یک��ی از این راهکارها 
تعدیل نیروی انسانی است که اشتغال زایی را به خطر می اندازد و راهکار 

دیگر افزایش میزان تولید است که با این اتفاق هزینه های سربار تقسیم 
بر میزان تولید ش��ده و در نتیجه هزینه های تولید کاهش خواهد یافت. 
افزایش تولید نیز گلوگاه های مختلفی دارد که یکی از آنها داخلی سازی 

قطعات است که بخش زیادی از آن محقق نشده است.
وی در پاس��خ به این سوال که چه میزان از قیمت خودرو تحت تاثیر 
هزینه های تولید است، گفت: این موضوع در دنیا متغیر است اما معموال 
بین ۶۰ الی 7۰ درصد قیمت تمام شده خودرو ناشی از هزینه مواد اولیه 

و بین ۳۰ الی4۰ درصد آن تحت تاثیر هزینه های تولید است.
این کارش��ناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: ایجاد رقابت در صنعت 

خودرو نیازمند کاهش هزینه های تولید است اما در کشور ما از یک سو 
هزینه های تولید باال بوده و از سوی دیگر میزان تولید پایین است. سال 
گذش��ته 9۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که به دلیل عدم 
تطاب��ق این میزان تولید با هزینه های تولید قیمت فروش از قیمت تمام 
ش��ده کمتر شده و در نتیجه زیان انباش��ته خودروسازان افزایش یافت 
بنابراین اگر خودروسازان بتوانند ساالنه ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید 
کنند مطابق با ظرفیت های اس��می آنها هزینه های تولید منطقی ش��ده 
و می توانند با کاهش هزینه های تولید بخش��ی از زیان انباش��ته خود را 

جبران کنند.

براس��اس آمار مدیریت طرح CNG، تعداد خودروهای گازسوز شده 
کشور با تبدیل نزدیک به ۲۵ هزار خودرو در طرح تبدیل جدید به بیش 

از ۳ میلیون و 9۰۸ هزار دستگاه افزایش یافته است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، براس��اس آم��ار مدیریت طرح 
CNG، در ح��ال حاضر تعداد خودرو های گازس��وز ش��ده کش��ور به ۳ 

میلیون و 9۰۸ هزار و ۶۲4 دستگاه رسیده است.
ظرفی��ت توزی��ع گاز طبیعی فش��رده )CNG( در جایگاه های عرضه 
سراس��ر کش��ور هم اکنون به م��رز ۳ میلیون مترمکعب در س��اعت )۲ 
میلیون و 9۰۲ هزار و 79۲ مترمکعب( رس��یده است و به  طور میانگین 
روزانه ح��دود ۲۲ میلی��ون مترمکعب CNG به خودرو های گازس��وز 

عرضه می شود.
بر پایه این آمار، تا تاریخ یکم مهرماه امسال، در مجموع در کل کشور 
۲4 هزار و ۶۲۱ دستگاه خودرو عمومی دوگانه سوز شده اند و ۲۲ هزار و 

۵۲۰ دستگاه نیز در انتظار تعیین نوبت تبدیل قرار گرفته اند.
در اس��تان تهران و در قالب ط��رح رایگان تبدیل خودرو های عمومی، 
تاکنون ۲ هزار و ۵۰4 دستگاه خودرو گازسوز شده اند و یک هزار و ۸۵7 

دستگاه خودرو نیز در انتظار تعیین نوبت قرار دارند.
اس��تان آذربایج��ان غربی با تبدی��ل ۳ هزار و ۳۰9 دس��تگاه خودرو 
عمومی به دوگانه س��وز و ۲ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه خ��ودروی در انتظار 
تبدیل، بیش��ترین آمار را در استان های کش��ور به خود اختصاص داده 
است. تعداد جایگاه های راه اندازی  شده کشور در مرز ۲ هزار و ۵۰۰ باب

بر پای��ه گزارش های آماری مدیریت طرح س��ی ان جی ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی، هم اکنون ۲ هزار و 49۵ جایگاه س��ی ان جی 
در کش��ور راه اندازی شده که از این تعداد ۲۶۱ جایگاه مربوط به استان 
تهران اس��ت؛ هم اکنون ۱۵4 جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در شهر 

تهران در حال احداث است.

براس��اس مصوبه اخیر ش��ورای اقتص��اد، از طریق اعطای تس��هیالت 
رایگان، حدود یک میلیون و 4۶۰ هزار خودرو به س��مت س��وخت پاک 
و ارزان س��ی ان جی هدایت خواهند ش��د که ش��امل ۱۰۰درصد بخش 

حمل ونقل مسافر و بار در کشور است.
متقاضی��ان از جمله مالکان خودرو های تاکس��ی عمومی و وانت بارها، 
نیسان و کامیونت می توانند با مراجعه به این سامانه اینترنتی به آدرس 
gcr.niopdc.ir که از روز سه ش��نبه )۲۳ اردیبهش��ت ماه( فعال شده 

است، ثبت نام خود را نهایی و نوبت گیری کنند.
هم اکنون زیرس��اخت ها برای افزایش س��هم CNG در سبد سوخت 
خودرو ه��ا و توزی��ع روزانه حدود 4۰ میلیون مترمکعب س��ی ان جی در 
کش��ور وجود دارد و پیش بینی می شود با اجرای این طرح، مقدار توزیع 
س��ی ان جی از روزانه حدود ۲۱ میلی��ون مترمکعب کنونی تا روزانه ۳۰ 

میلیون مترمکعب افزایش یابد.

راهکارهای جبران هزینه های سربار تولید خودرو چیست؟

تعداد خودرو های گازسوز شده کشور به مرز 4 میلیون دستگاه رسید
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یکی از مهم ترین انگیزه ها برای ش��کل دادن به زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری، تامین نیازهای فناورانه و صنعتی کش��ور است. همین موضوع 
ه��م به جمع��ی از دانش آموختگان کش��ور انگیزه داد تا با اس��تفاده از 

دان��ش و تخصص خود به تامین نیاز کش��ور 
در حوزه تولید قطعات فوالدی و ریخته گری 
چدن ورود کنند. تالش این نیروی انس��انی 
در کش��ور منجر به تامین نی��از بازار خودرو، 
قطعات سنگین، معدنی و صنعت ساختمانی 
شد. ش��رکتی دانش بنیان با اتکا به تخصص 
نیروی انس��انی تحصیلکرده توانس��ت سالی 
بی��ش از 77 ه��زار تن ریخته گ��ری قطعات 
چدنی و ف��والدی  و ۲۰۰ ه��زار تن مقاطع 
ف��والدی تولید کن��د. ش��رکت دانش بنیان 
فوالدی��ن ذوب آمل ۱۵ س��ال اس��ت که با 
تالش در این عرصه نیاز صنایع به محصوالت 
و قطعات ف��والدی را تامی��ن می کند و این 

صنایع را از بازارهای جهانی بی نیاز کرده است. همه تولیدات این شرکت 
با استفاده از ماشین آالت مدرن و به  روز دنیا و با هدف  افزایش کیفیت 
و کارایی با باالترین اس��تاندارد جهانی ارائه می شود. به گفته حبیب اهلل 

اردش��یر بهرستاقی محصوالت این ش��رکت شامل قطعات ایمنی و فوق 
ایمنی صنایع خودرو، تولید و مونتاژ اکسل کامل خودرو، قطعات موتور، 
قطعات مورد نیاز در صنایع ش��یمیایی و راه س��ازی و معادن، نفت، گاز 
و پتروش��یمی، آب، فاضالب و ... می ش��ود. 
این فعال فناور می گوید: برای ذوب سازی، 
فرآیند تولید از کوره های القایی الکتروترم 
و یونکر با ظرفیت های باال استفاده می شود 
و همچنی��ن نگه��داری ذوب در هولدر ۱۶ 
و ۵۰ تنی و ذوب ری��زی با اتوپورینگ های 
یونک��ر ۶ و ۱۲ تنی و ذوب ری��ز اتوماتیک 
HWS نصب شده روی خطوط قالب گیری 
انجام می شود. وی همچنین بیان می کند: 
مجموع��ه دانش بنیان ما ب��ا بهره گیری از 
نیروی انسانی مجرب و توانمند و همچنین 
تجهیزات و امکانات مناس��ب و به روز دنیا، 
همه فرآیندهای مرتبط با کیفیت محصول 
تمام ش��ده را کنترل و پایش می کند. ضم��ن اینکه کلیه قطعات تولید 
ش��ده در این مجموعه تحت بازرس��ی صد در صد آزمون های تخصصی 

برای اطمینان از ساختار مناسب قرار می گیرد.

ایران کش��وری توانمند اس��ت که اگر درست و بجا از ظرفیت هایش 
اس��تفاده شود، ش��تاب توس��عه علمی و فناوری آن بیش��تر می شود، 
به عن��وان مثال اس��تفاده از توان داخلی برای بومی س��ازی قطعات و 

تجهیزات دریایی یکی از این اقدامات است 
که در یک همکاری مش��ترک رقم خورده 
است. س��تاد توس��عه فناوری های فضایی 
و حمل ونق��ل هوش��مند معاون��ت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا برگزاری 
نخس��تین جلس��ه کمیت��ه بومی س��ازی 
قطعات و تجهیزات دریایی نخستین قدم 
را برای هم افزایی و هم فکری سازمان ها و 
شرکت های مرتبط با حوزه دریا برداشت.

جلس��ه ای ک��ه هدفش »تقوی��ت توان 
بومی س��ازی قطع��ات و تجهی��زات حوزه 
دریا«، »شناس��ایی قطع��ات و تجهیزات 
پرکاربرد سازمان های مرتبط با این حوزه« 

و »ایجاد بانک اطالعاتی جامع برای تامین قطعات و تجهیزات دریایی 
موردنیاز کشور با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و هسته های 
فناور« بود. منوچهر منطقی، دبیر س��تاد توسعه فناوری های فضایی و 

حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
کمیته به اهمیت اس��تفاده از توان داخل��ی برای رفع نیازهای فناورانه 
سازمان ها و ارگان های دریایی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات 
و فعالیت ها در زمینه توسعه فناوری های 
ح��وزه حمل ونق��ل قابل قبول اس��ت و 
س��رریز آنها به صنع��ت دریایی می تواند 

نیازهای این حوزه را رفع کند.
 وی افزود: تش��کیل بان��ک اطالعات 
قطعات مصرفی این صنعت یک ضرورت 
اس��ت. باید ت��الش کنیم ش��رکت های 
توانمن��د صنعت دریایی را شناس��ایی و 
اخذ اس��تانداردهای بین المللی برای آنها 
را با هم��کاری س��ازمان ها و ارگان های 

دریایی پیگیری کنیم.
در ای��ن کمیته بیش��تر بازیگران این 
حوزه حضور داشتند. ذی نفعان و فعاالنی 
مانند نمایندگان سازمان های  بنادر و دریانوردی، نیروی دریایی سپاه، 
ش��رکت ملی نفتکش، شرکت کشتیرانی، نیروی دریایی ارتش، ایدرو،  

سازمان صنایع دریایی و مرکز همکاری های تحول.

صنعت دریایی با تجهیزات بومی توانمند می شود گامی برای خودکفایی برداشته شد

تصمیم بگیرید که چه ویژگی ها و خدماتی را می خواهید به صورت آنالین ارائه 
دهید. شاید الزم باشد با مشتریان خود آنالین در ارتباط باشید.

به عنوان مثال، نتایج یک مطالعه توسط BDC در سال ۲۰۱۶ نشان داد که 9۰ 
درصد از مصرف کنندگان قبل از تماس با شرکت ها برای کسب اطالعات بیشتر، به 
طور سیستماتیک از وب سایت آن شرکت بازدید می کنند. همین مسئله در مورد 
تجار نیز وجود دارد. بیش از نیمی از )۵7 درصد( فرآیند خرید  قبل از تماس با یک 
فروش��نده به صورت آنالین انجام می شود. برای کارآفرینان، ایجاد یک وب سایت 
فروش آنالین و حضور در ش��بکه های اجتماعی بخش��ی از کسب و کار محسوب 

می شود، اما چگونه می توانید از هزینه های آنالین کسب و کار خود مطلع شوید؟
تصمیم بگیرید که چه کاری را باید آنالین انجام دهید

تصمیم گیری درب��اره اینکه چه ویژگی ها و خدمات��ی را می خواهید به صورت 
آنالین ارائه دهید باعث می شود تا بودجه منطقی و مناسبی را به هزینه های مرتبط 
با ارائه خدمات تان اختصاص دهید. همچنین به شما کمک می کند تمام گزینه های 
خود را در نظر بگیرید تا از هزینه های پنهان جلوگیری کنید. در این صورت شما 
مبلغی ب��رای ویژگی ها و محصوالتی که نیاز ندارید یا مش��تریان تان خواهان آن 

نیستند هزینه نخواهید کرد.
ه��رگاه در مورد اهداف خود تصمیم گرفتید، آماده تعیین بودجه و منابع مالی 

برای کسب و کارتان خواهید بود.
در ادام��ه ب��ه چند مورد از هزینه های الزم برای راه اندازی کس��ب و کار آنالین 

اشاره می کنیم:
۱-  فروشگاه آنالین

آیا شما محصول یا خدمت تان را به مشتریان یا کسب و کارهای آنالین خواهید 
فروخت؟ در این صورت، باید سبد خرید و درگاه پرداخت را در وب سایت خود قرار 
دهید. گزینه های موجود در فروشگاه ها، از موارد تجارت الکترونیکی که سفارشی 
طراحی شده و هزینه های زیادی برای آنها صورت گرفته، تا خدماتی که  مبتنی 
بر الگوی رایگان است و کمیسیون فروش به آنها تعلق می گیرد، متفاوت است. با 

توجه به این موارد هزینه ها رو برآورد کنید.
۲- تولید محتوا

محتوا هس��ته اصلی وب سایت شماست. شما می خواهید محتوای متنی خوبی 
داشته باشید و از تصاویر جذاب برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان استفاده کنید. 
همچنین ممکن اس��ت مجبور ش��وید هزینه ای را برای ترجمه مطالب وب سایت 

خود در نظر بگیرید.
اگر پس انداز در اولویت شماست، می توانید خودتان تصاویر را بکشید، خلق کنید 
و یا این کارها را به ش��خص دیگری در تیم خود بسپارید. همچنین تعداد زیادی 
نویسنده آزاد )فریلنسر(، شرکت های تخصصی یا آژانس های بازاریابی وجود دارند 
که می توانند به شما در تولید و بازاریابی محتوا برای وب سایت خود کمک کنند. 
حتی ممکن است دریابید که ترکیبی از همه این راه حل ها در کنار هم می توانند 

بهترین تاثیر را در کار شما داشته باشند.
۳.طراحی و معماری وب سایت

آماده باش��ید که هزینه و زمان تان را برای ایجاد یک وب سایت کاماًل کارآمد و 
موثر صرف کنید. این یک هنر است که بازدیدکنندگان را از طریق یک وب سایت 
هدایت کنید. هدف شما »قابلیت استفاده و کارایی« است. سهولت بازدیدکنندگان 
برای گردش در سایت بر میزان بازدید و اثربخشی کلی سایت تأثیر می گذارد. نکته 

مهم دیگر بهینه سازی موتور جست وجو است.
ش��ما می توانید با اس��تفاده از الگوهای آنالین و رایگان، وب سایت اطالع رسانی 
س��اده ایجاد کنید. با این حال، اغلب بهتر اس��ت که برای طراحی سایت حرفه ای 

هزینه کنید که جذابیت بیشتری برای مخاطب شما دارد.
4.مدیریت و نگهداری سایت

مدیریت سایت نیز می تواند هزینه قابل توجهی داشته باشد. مسئولیت این کار 

می تواند به طراح س��ایت داده شود، یا با شخص دورکاری که از خانه کار می کند، 
قرارداد ببندید که این کار را انجام دهد.

هدف شما این است که سایت خود را با افزودن منظم محتوای مفید مانند نکات، 
اخبار یا اطالعات آموزشی برای تشویق بازدیدهای مکرر، پویا نگه دارید.

الگوهای ترافیکی باید به طور مداوم نظارت ش��ود و براس��اس این مش��اهدات 
تغییراتی ایجاد شود. به عنوان مثال صفحاتی که به ندرت بازدید می شوند باید رها 
یا رتبه بندی ش��وند، در حالی که دسترسی به صفحات پراستفاده و پربازدید باید 

آسان تر باشد و برای ایجاد محتوای جدید و مشابه از آنها استفاده شود.
نرم افزاره��ای تجزیه و تحلیل رفتار کاربران مانن��د Google Analytics به 
طور گسترده در دس��ترس است و می تواند برای شناسایی اینکه بازدیدکنندگان 
به چه طریق س��ایت ش��ما را پیدا کرده اند، از کجا می آیند و همچنین شناسایی 
چگونگی نحوه تعامل آنها با س��ایت، مورد اس��تفاده قرار گیرند. پیگیری الگوهای 

رفتاری کاربران می تواند به شما در ارزیابی اثربخشی تالش های تان کمک کند.
۵.ارائه دهنده خدمات اینترنتی

بای��د از طریق ارائه دهنده خدمات اینترنت)ISP( ، به اینترنت دسترس��ی پیدا 
کنید. هزینه برای این سرویس باعث می شود که سرعت سرویس اینترنت شما به 

طورقابل توجهی متفاوت شود.
در س��ال های اخیر بس��یاری از حمایت کنندگان کوچک به وجود آمده اند. این 
شرکت های کوچک تر غالباً از نظر قیمت بسیار رقابتی هستند و خدمات و کیفیت 

یکسانی را با شرکت های مخابراتی بزرگ تر و شناخته شده ارائه می دهند.
۶.هزینه های نرم افزاری

هزینه های نرم افزاری شما به اهداف ش��ما بستگی دارد، اما روش های ساده ای 
برای کاهش این هزینه ها وجود دارد. ابتدا، هر زمان که ممکن است، سعی کنید 
یک نرم افزار منبع باز)open source( پیدا کنید که به صورت رایگان در دسترس 

عموم باشد.
تقریباً ب��رای هر برنامه ای نرم افزار منبع باز وج��ود دارد. با این حال، کیفیت و 

سهولت استفاده از آنها اغلب کمتر از نرم افزارهای اختصاصی است.
اگر مایل به خرید نرم افزار هس��تید اما نمی خواهید هزینه اولیه آن را پرداخت 
کنید، می توانید نرم افزار را به صورت اش��تراکی خریداری کنید. تا زمانی که این 
نرم افزار آنالین اس��ت، نرم افزار ش��ما همیش��ه به آخرین نس��خه به روز می شود. 
همچنین می توانید با افزایش یا کاهش تعداد کاربران، اش��تراک جدیدی بخرید 

یا اشتراک خود را لغو کنید.
7.هزینه های سخت افزاری

شما باید هزینه سیستم های رایانه ای و لوازم جانبی خود  مانند چاپگرها و صفحه 
کلید را محاس��به کنید. اجاره سخت افزار یکی از راه های کاهش هزینه های پیش 

پرداخت و استهالک قطعات در طول زمان است.
اگر قصد میزبانی وب سایت خود را دارید، باید قیمت سرورها و سایر تجهیزات 
را نیز محاسبه کنید. با این حال، اگر کسب و کار شما نیازهای امنیتی یا عملکرد 
خاصی داشته باشد، می توانید برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شرکت 

خود از خدمات میزبانی وب حرفه ای استفاده کنید.
۸.مدیریت و نگهداری فناوری

رایانه ها، نرم افزارها، ش��بکه ها و س��ایر فناوری ها باید به طور منظم نگهداری و 
سرویس شوند.

آیا فرآیند بازبینی و عیب یابی سایت را از طریق سخت افزار و نرم افزار داخلی یا 
از طریق ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری انجام خواهید داد؟ عیب یابی اغلب 
می تواند از راه دور از طریق وب انجام شود، اما برخی از مشکالت باید توسط یک 
شخص متخصص حل شود. می توانید از ارائه دهنده خدمت بیرونی کمک بگیرید. 

اما برای پایین آوردن هزینه های خود قرارداد استخدامی را در نظر داشته باشید.
www.bdc.ca/modirinfo  :منبع

براس�اس اعالم رس�می خودروسازی تس�ال، این شرکت طی سه  ماهه  س�وم سال 2۰21، 
نزدیک به 14۰ هزار محصول عرضه کرده اس�ت که باالترین میزان از زمان ش�روع فعالیت 
اس�ت. به گزارش زومیت هفته قبل، مدیرعامل تسال ایمیلی برای کارکنان ارسال کرده بود 
که پیش بینی ثبت رکورد تازه برای س�ه  ماهه آخر س�ال 2۰2۰ داش�ت. حاال برای اولین بار، 
تس�ال توانسته اس�ت 139.3۰۰ دستگاه خودرو عرضه کند که نس�بت به مدت مشابه سال 
قبل، 45 درصد رش�د نش�ان می دهد. جالب تر اینکه، آمار تس�ال در مقایسه با سه  ماه دوم 
س�ال جاری هم، 53درصد افزایش پیدا کرده اس�ت. تقریبا 9۰درص�د خودروهای فروخته 
ش�ده توسط تسال، محصوالت اقتصادی شامل مدل  3 و مدل Y هستند؛ درحالی که 15.2۰۰ 
دس�تگاه مدل S و مدل ایکس عرضه ش�ده اس�ت. از نظر آمار تولید هم از 145.۰36 نمونه 
تولیدشده طی سه  ماهه سوم سال 2۰21، مدل 3 و مدل Y با 128.۰44 دستگاه، برتری قابل 
مالحظه  ای نس�بت به دیگر محصوالت تسال دارند. تس�ال در تالش است تا در انتهای سال 
2۰2۰ تعداد 5۰۰ هزار خودرو را تحویل مش�تریان دهد. تاکنون 318 هزار دس�تگاه، معادل 
63.6 درصد از میزان مورد انتظار، محقق ش�ده که البته تحت تأثیر ش�یوع ویروس کرونا 

بوده اس�ت. طی هفته های آینده، کارخانه بزرگ تسال در ش�انگهای چین، موسوم به گیگا 
فکتوری راه اندازی خواهد ش�د. افتتاح خط تولید جدید این ش�رکت در فرمونت کالیفرنیا 
آمریکا هم، حدود دو ماه آینده انجام می ش�ود. چنین ش�رایطی، تحقق وعده های تس�ال و 
ایالن ماس�ک را قطعی نشان می دهد. ایالن ماسک، هفته گذشته در گردهمایی موسوم به 
باتری  دی )Battery Day( فناوری جدیدی از تس�ال رونمایی کرد که سرعت تولید باتری 
خودروه�ای برق�ی را افزایش و هزینه ه�ای مرتبط را کاهش می دهد، اما مدیرعامل تس�ال 

معتقد است که این طرح، تا سال 2۰22 وارد فاز تولید انبوه نخواهد شد.
بزرگ تری�ن تولیدکننده خودروهای برقی آمریکا تالش می کن�د تا دو کارخانه  جدید در 
 S س�ال های آینده راه اندازی ش�وند. بر طبق برنامه شرکت، وانت تس�ال سایبرتراک، مدل
پلید )Model S Plaid( و سوپراس�پرت مدرن تس�ال رودس�تر، قبل از شروع سال 2۰22 
وارد فاز تولید انبوه خواهند شد. بنابر اظهارات ایالن ماسک، رسیدن به رکورد 2۰ میلیون 
دس�تگاه تولید سالیانه، احتماال تا 7 س�ال آینده محقق می شود؛ هرچندکه در 5 سال نیز 

ممکن اما بعید است.

راه اندازی کسب و کار اینترنتی از صفر: چگونه هزینه ها را تخمین بزنیم؟

ثبت رکوردی تازه برای عرضه خودروهای تسال

دریچــه

نشست مش��ترکی میان کامبیز مهدی زاده مش��اور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و فریدون همتی استاندار هرمزگان برگزار شد. در این نشست 
مه��دی زاده از اختص��اص ۸۰ میلیارد ریال بودجه حمایت��ی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری به پارک  علم و فناوری اس��تان هرمزگان و پارک 
زیست فناوری خلیج فارس خبر داد. کامبیز مهدی زاده در این نشست گفت: 
ب��ا توجه ب��ه نگاهی که معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری همواره در 
حمایت از پارک های علم و فناوری، اس��تارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و 
ش��تاب دهنده ها در طول این سال ها داشته است، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال برای 
ب��رج هرم��ز واقع در پارک علم و فناوری و ۵۰ میلی��ارد ریال برای حمایت از 

پارک زیست فناوری خلیج فارس اختصاص یافت.

اختصاص 8۰ میلیارد ریال برای توسعه 
پارک های فناوری هرمزگان

یکشنبه
13 مهر 1399

شماره 1637
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ش��اخص های آتی در بازار آمریکا در پی مثبت ش��دن تست کرونای 
رئیس جمهور این کشور و همسر وی، با افت شدیدی همراه شدند.

به گزارش سنا، در نزدیکی زمان انتخابات و آغاز مناظره های رقبای 
انتخابات��ی در آمریکا، جواب تس��ت دونالد 
ترامپ و همسر وی مثبت شد و این مسئله 
نگرانی ها را نس��بت ب��ه ادام��ه کارزارهای 
انتخابات��ی بیش��تر کرد. ش��اخص آتی اس 
اند پ��ی با افت ۱.۲ درصدی رو به رو ش��د 
و اوراق قرضه آمری��کا نیز روند منفی را در 

پیش گرفت.
در ای��ن میان، قیمت دالر در مقایس��ه با 
پوند انگلس��تان با افزایش همراه شد و دالر 
نیوزیلند و اس��ترالیا نیز رون��د منفی را در 
پی��ش گرفتند. ترام��پ در تازه ترین توئیت 
خود اعالم کرد: »تست من و مالنیا به دلیل 
همراهی با هوپ هیکس، مشاور کاخ سفید، 

در س��فر اخیر، مثبت ش��د و به این ترتیب دو هفت��ه قرنطینه را آغاز 
خواهیم کرد.«

هوپ هیکس به دلیل ابتال به کرونا، در قرنطینه به سر می برد.

این در حالی اس��ت که انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ماه نوامبر 
برگزار خواهد شد و به نظر می رسد این دو هفته قرنطینه، ترامپ را از 

برنامه های مناظره عقب بیندازد.
ش��ون کال��و، تحلیلگر ب��ازار ارز در این 
خصوص اظهار داش��ت: به نظر می رس��د 
با مبتال ش��دن رئیس جمه��ور آمریکا به 
انتخاباتی  ویروس کرون��ا، توانایی کم��پ 
ترامپ برای دو هفت��ه با تضعیف رو به رو 
خواهد ش��د و به این ترتی��ب اختالل در 
روند تبلیغاتی ایجاد می شود. در بازارهای 
آس��یایی نی��ز روند ش��اخص ها نوس��انی 
طی ش��د و به این ترتیب ش��اخص آسیا-

پاسیفیک با افت ۰.۲ درصدی همراه شد و 
شاخص اس اند پی استرالیا نیز ۰.9 درصد 
منفی شد . شاخص نیکی ژاپن با افت ۰.۶ 
درصدی رو به رو شد . در ادامه، بازارهای 
اروپایی نیز روند نوس��انی را تجربه کردند و ش��اخص یورواستاکس با 
افزای��ش ۰.۰۶ درصدی همراه ش��د و داکس آلم��ان نیز ۰.۰۳ درصد 

مثبت شد در حالی که فوتسی لندن ۱.۰۲ درصد منفی شد.

نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت تعاونی ها با جمع آوری 
سرمایه های خرد مردم در کارگاه ها به تولید می پردازند و می توانند در 

شرایط تحریم تاب آوری اقتصاد کشور را باال ببرند. 
»اح��د آزادی خواه« روز ش��نبه در گفت 
و گو با ایرنا، اظهار داش��ت: الگوی اس��المی 
تعاون یک مس��یر مهم برای مردمی س��ازی 
اقتصاد کش��ور اس��ت و تعاونی ه��ا یکی از 
روش های مهم برای مردمی س��ازی اقتصاد 
هستند. وی تاکید کرد: باید روش های وصل 
اقشار مختلف جامعه با تعاونی ها و حاکمیت 
تسهیل شود. نماینده مردم مالیر در مجلس 
ش��ورای اس��المی بیان کرد: تعیین س��هم 
۲۵درص��دی از اقتصاد ب��رای تعاونی ها در 
برنامه  شش��م نشان از اعتماد و توجه خاص 
قانون گذار به این بخش اس��ت. وی افزود: با 
به چرخش درآوردن چرخ تعاونی ها می توان 

در هم��ه بخش ه��ا از ظرفیت این بخش از  جمله ایجاد ش��رکت های 
بین المللی و حمل و نقل اس��تفاده کرد البته باید مشکالت این بخش 
نیز احصا و مرتفع شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

مجلس با بیان اینکه در راس��تای حمایت از اش��تغال جوانان می توان 
در قال��ب تعاونی ها صندوق های نوآوری تش��کیل دهیم، افزود: وزارت 
تعاون می تواند با طرح های تشویقی همچون حمایت از سرمایه گذاران 
در تعاونی ه��ا و تضمین س��رمایه های آنها 
افرادی که دارای سرمایه های خرد هستند 
را ترغیب کنند تا در تعاونی ها وارد شوند.

وی ب��ا بیان اینکه در کنار حمایت مالی 
از تعاونی ه��ا می توان از اقدامات نوآورانه و 
تجارب جدید در زمینه توس��عه تعاونی ها 
بهره گرفت، اظهار داش��ت: ب��ا راه اندازی 
تعاونی ه��ای نوآوران��ه همچ��ون جوانان و 
زنان می ت��وان از ظرفیت ه��ای موجود به 

خوبی استفاده کرد.
آزادی خواه با بیان اینکه باید به س��مت 
پرداخ��ت  و  تعاونی ه��ا  هدفمندک��ردن 
تس��هیالت هدفمند به آنها حرکت کنیم، 
اظهار داش��ت: بانک توس��عه تعاون و صندوق کارآفرین��ی امید باید با 
تفاهم نامه هایی که با تعاونی ها و دس��تگاه متولی آنها منعقد می کنند 

بخش قابل توجهی از منابع خود را به این بخش اختصاص دهند.

تعاونی ها تاب آوری اقتصاد در تحریم را باال می برندابتالی ترامپ به کووید- 19 و افت چشمگیر شاخص ها

امیرمس��عود س��وداگر / عضو هی��أت علمی دانش��گاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی: واسط های مغز-ماش��ین (یا واسط های مغز-رایانه( و 
کاش��تنی های مغزی، به عنوان دو نمونه از فناوری های ش��ناختی مطرح 
هستند. این دو فناوری در سال های اخیر توانسته اند قابلیت های شاخصی، 
مانند دقت و کارایی باال در برقراری ارتباط با مغز را از خود نش��ان دهند 
و امید می رود ابزارهای توانمند و قابل اعتمادی را برای انجام فعالیت های 

تخصصی در اختیار متخصصان علوم شناختی قرار دهند.
واسط مغز-ماشین به س��امانه ای گفته می شود که بتواند ارتباط میان 
مغز یک موجود زنده و دستگاه یا ماشینی در دنیای خارج را برقرار کند. با 
ساخت و آزمایش موفقیت آمیز گونه های ساده و ابتدایی واسط های مغز-
ماش��ین، کارایی این گونه سامانه ها در موارد گوناگون عمومی و تخصصی 

روشن شده است.
 کاربردهای واس��ط های مغز-ماش��ین را می توان به سه دسته کلی زیر 

تقسیم کرد:
کاربرد در پژوهش: از واسط های مغز-ماشین به عنوان ابزار پژوهش در 
برخی از حوزه ها از جمله ش��اخه هایی از علوم شناختی استفاده می شود. 
به عنوان مثال می توان به مقابله با برخی ناهنجاری های ش��ناختی مانند 
اختالل توجه، درمان برخی بیماری های شناختی مانند اوتیسم و گونه هایی 

از روش های آموزشی برای تقویت یادگیری، توجه و حافظه اشاره کرد.
کاربرد در بازتوانی: واس��ط های مغز-ماش��ین ابزارهای توانمندی برای 
کمک به افرادی که از ناتوانی های شناختی یا حرکتی رنج می برند، هستند. 
به کمک این ابزارها بیماران یا افراد ناتوان می توانند بر بخشی از مشکالت 
و محدودیت های خود غلبه کنند و تا حدودی به زندگی عادی بازگردند. 
برای مثال، می توان به س��امانه های کمک��ی برای حرکت کردن افراد فلج 

اشاره کرد که از سیگنال های مغزی برای حرکت استفاده می کنند.
کاربرد در توانمندسازی: امروزه در جنبه های مختلف زندگی و حوزه های 
گوناگ��ون فعالیت فردی و اجتماعی ش��اهد طیف��ی از کاربردهای جدید 
واس��ط های مغز-ماش��ین هستیم که در دس��تور کار گروه های پژوهشی 
دانش��گاهی و صنعتی قرار دارد و می توان هدف همه آنها را توانمندسازی 
انسان دانست. برای مثال پیش بینی می شود در آینده شاهد افزایش توانایی 
خلبان��ان در هدایت و ناوبری هواپیما و افزایش س��رعت عکس العمل آنها 
نسبت به وقایع و سوانح ناگهانی، از طریق برقراری ارتباط میان مغز خلبان 

و سامانه کنترل هواپیما باشیم.
 برای کمک به افرادی که قدرت تکلم خود را از دست داده اند و توانایی 
استفاده از دست خود برای برقراری ارتباط نیز ندارند، نوعی سامانه واسط 
مغز- ماش��ین طراحی ش��ده است که به ایش��ان امکان می دهد از طریق 
نمایش حروف، کلمات، جمالت یا عالئم بر روی نمایشگر رایانه به کمک 

سیگنال های مغزی خود با دیگران ارتباط برقرار کنند.
بیمارانی که به دالیلی مانند فلج و یا آسیب قشر حرکتی مغز خود قادر 
ب��ه حرکت نیس��تند، از ناتوانی در انجام امور روزم��ره خود رنج می برند و 
برای انجام کوچک ترین کارها نیازمند کمک اطرافیان خود هستند. برای 
کمک به این افراد و اطرافیان ش��ان، س��امانه هایی طراحی شده است تا با 
استفاده از آنها بتوانند تنظیمات تلویزیون و همچنین نور و دمای محیط 

را کنترل کنند.
در س��ال های اخیر، از سامانه های واس��ط مغز- ماشین برای بازی های 
س��رگرم کننده نیز اس��تفاده ش��ده اس��ت. تولیدکنندگان این بازی ها از 
س��یگنال های الکتروانس��فالوگرام برآمده از مغز و اراده فرد استفاده و به 

بازی های ویدئویی هیجان می بخشند.

مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید ب��ا تاکید بر حمایت از کاالی ایرانی، گفت 
در نظ��ر داریم کارت اعتباری برای خرید تولید داخلی برای کارگران، کارمندان و 
افرادی که کد بیمه ای دارند، صادر کنیم. به گزارش ایرنا، حمایت از کاالی ایرانی 
یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی و ش��عار س��ال محسوب می شود و بر این 
اس��اس آحاد جامعه اعم از مس��ئوالن، تولیدکنندگان، کارگران و مردم به عنوان 
مصرف کنندگان در قبال تحقق ش��عار »جهش تولید« مسئولند. از سوی دیگر با 
توجه به پاندمی کرونا که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، برنامه های 

مختلفی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته شده است.
صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک نهاد مالی تخصصی که در زمینه تامین 
مالی ُخرد و حمایت از کسب و کارهای ُخرد فعالیت می کند در نظر دارد در سال 
جهش تولید برای حمایت از خرید کاالی ایرانی یک هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای حمای��ت از خرید کاالی ایرانی پرداخت کند. مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، درباره جزییات این طرح گفت: در گذش��ته 
به صورت آزمایش��ی طرح فروش کاالی ایرانی به صورت اقساطی همچون فرش 
را اج��را کردیم که مورد اس��تقبال قرار گرفت. »اصغر ن��وراهلل زاده« افزود: در دور 
جدید نیز با یکی از نرم افزارهای پرداخت کشور که سهم بسزایی در نظام پرداخت 
دارد، قراردادی منعقد کردیم تا افراد به صورت اقس��اط خریداری کنند و صندوق 

کارآفرینی امید نیز تامین مالی فروشگاه ها را انجام دهد.
وی توضیح داد: نحوه کار به این صورت است که با برخی فروشگاه های معتبر که 
آمادگی داشته باشند محصوالت خود را به صورت اقساط عرضه کنند، قرارداد امضا 

کردیم و تضمین می کنیم که وصول اقساط را انجام دهیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: هم اکنون در حال آماده کردن 
زیرساخت های الزم برای نرم افزار پرداخت مربوطه هستیم.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح اولویت با کارگران، کارمندان و افرادی است که 
کد بیمه ای دارند، زیرا گرفتن استعالم این افراد برای بازپرداخت اقساط امکان پذیر 
اس��ت و در گام بعدی افراد عادی هم می توانن��د در این طرح خرید کاالی ایرانی 
شرکت کنند. نوراهلل زاده گفت: تنها تضمین برای پرداخت اقساط دریافت یک فقره 
چک از متقاضیان است و در مرحله اول اعتبار ۲ میلیون تومان برای خرید نیازهای 
ضروری از فروشگاه های مواد غذایی است و در مراحل بعد سقف 4۰ میلیون تومان 
برای خرید لوازم خانگی پرداخت شد. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مجموع 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده برای طرح حمایت از کاالی ایرانی را یک هزار میلیارد 

تومان اعالم کرد.
وی در مورد برنامه های صندوق کارآفرینی امید در دوران کرونا گفت: براساس 

مصوبه دولت و بانک مرکزی پرداخت اقساط افراد، سه ماه به تعویق افتاد.
نوراهلل زاده افزود: عالوه بر تعویق پرداخت اقس��اط، برای کارگاه های تولیدی که 
اقدام به تولید شوینده و لوازم بهداشتی می کردند نیز خط اعتباری یکصد میلیارد 
تومانی در نظر گرفتیم که ۵۰ میلیارد آن از منابع صندوق کارآفرینی امید و بقیه از 
منابع بانک توسعه تعاون است. وی ادامه داد: اعتبار یکصد میلیارد تومان به عنوان 
س��رمایه در گردش بنگاه های تولیدکننده مواد بهداشتی و افزایش ظرفیت تولید 
این بنگاه هاست. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: همچنین ۲۳ میلیارد 
تومان نیز به کارگاه های کوچک پرداخت کردیم تا بتوانند ظرفیت سرمایه خود را 

به یکصد میلیون تومان افزایش دهند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد

صدور کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی برای کارگران و کارمندان

بوده اس�ت. طی هفته های آینده، کارخانه بزرگ تسال در ش�انگهای چین، موسوم به گیگا 
فکتوری راه اندازی خواهد ش�د. افتتاح خط تولید جدید این ش�رکت در فرمونت کالیفرنیا 
آمریکا هم، حدود دو ماه آینده انجام می ش�ود. چنین ش�رایطی، تحقق وعده های تس�ال و 
ایالن ماس�ک را قطعی نشان می دهد. ایالن ماسک، هفته گذشته در گردهمایی موسوم به 
باتری  دی )Battery Day( فناوری جدیدی از تس�ال رونمایی کرد که سرعت تولید باتری 
خودروه�ای برق�ی را افزایش و هزینه ه�ای مرتبط را کاهش می دهد، اما مدیرعامل تس�ال 

معتقد است که این طرح، تا سال 2۰22 وارد فاز تولید انبوه نخواهد شد.
بزرگ تری�ن تولیدکننده خودروهای برقی آمریکا تالش می کن�د تا دو کارخانه  جدید در 
 S س�ال های آینده راه اندازی ش�وند. بر طبق برنامه شرکت، وانت تس�ال سایبرتراک، مدل
پلید )Model S Plaid( و سوپراس�پرت مدرن تس�ال رودس�تر، قبل از شروع سال 2۰22 
وارد فاز تولید انبوه خواهند شد. بنابر اظهارات ایالن ماسک، رسیدن به رکورد 2۰ میلیون 
دس�تگاه تولید سالیانه، احتماال تا 7 س�ال آینده محقق می شود؛ هرچندکه در 5 سال نیز 

ممکن اما بعید است.

براساس اظهارات تازه ایالن ماسک، احتماال فروش خودروهای تسال در هند از سال 2۰21 
آغاز می شود.

کش�ور هند با جمعیت 35/1 میلیارد نفر، بازار جذابی برای شرکت های خودروسازی دنیا 
به نظر می رس�د، اما میانگین قیمت فروش خودرو در این کش�ور، 74۰۰ دالر اس�ت. میزان 
مالکیت خودرو در هند نیز، آمار بسیار پایینی دارد و به 5/2 درصد از کل جمعیت می رسد. 
از س�وی دیگ�ر، وزارت حمل و نقل و دیگر نهادها در دولت هندوس�تان ت�الش می کنند تا 
15درصد خودروهای فروخته ش�ده در این کشور تا سال 2۰23، تمام برقی باشند که البته، 

دست نیافتنی به  نظر می رسد.
ارزان ترین محصول تس�ال در آمریکا، آس�تانه قیمت 35 هزار دالر دارد. احتماال نس�خه 
چین�ی تس�ال مدل 3 قیم�ت پایین تری خواهد داش�ت، اما کارخانه تس�ال گی�گا فکتوری 
ش�انگهای، هنوز به بهره برداری نرسیده اس�ت. گمانه زنی هایی مبنی بر کاهش قیمت تسال 
م�دل 3 ت�ا 25 هزار دالر وجود دارد که البته با اس�تفاده از فناوری جدید تس�ال در زمینه 

باتری ها تا سه سال دیگر محقق خواهد شد.

ارتباط با دنیای پر رمز و راز درون

ثبت رکوردی تازه برای عرضه خودروهای تسال

یادداشـت

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان فارس گفت دانش��گاه های کشور نمی توانند و 
نباید در برابر رشد سریع جهان در عرصه های مختلف علوم و فناوری بی تفاوت 
باش��ند. به گزارش بنیاد ملی نخبگان در »بیست ودومین همایش ملی دولت، 
دانش��گاه و صنعت« که به ص��ورت مجازی و همزمان در ش��یراز و در تهران 
برگزار ش��د، حبیب ش��ریف؛ رئیس بنیاد نخبگان فارس گفت: تعامل دانشگاه 
و جامعه در گرو وجود نس��بت معنادار بین تولید علم و ایجاد بهبود و ارتقای 
زیس��ت اجتماعی عالمانه و متعهدانه اس��ت. وی افزود: دانشگاه باید در حیات 
اجتماعی سهم و نقش داشته باشد و تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه ها باید 

معطوف به مسائل و مشکالت جامعه در حال و آینده باشد.

 سهم مهم دانشگاه
در حیات زیست بوم کارآفرینی



Affiliate marketing ی��ا سیس��تم همکاری در ف��روش، یکی از 
رایج ترین تاکتیک های بازاریابی مدرن است که هم می تواند برای شرکت 
عرضه کننده کاال )فروشنده( و هم برای )رسانه( تبلیغ کننده سود باالیی 

داشته باشد.
برای بیشتر آشنا شدن با افیلیت مارکتینگ بد نیست که بدانید:

 )Publishers( ۸۱درصد از برند ها و ۸4درصد از صاحبان رس��انه •
آمریکا، از تاکتیک های Affiliate Marketing استفاده می  کنند.

• هزینه ای که کس��ب وکارها به طور ساالنه برای افیلیت مارکتینگ 
صرف می کنند هر س��اله ۱۰درصد افزایش پی��دا می کند و این یعنی 
این هزینه در سال ۲۰۲۰ به ۸ میلیارد دالر )در کشور آمریکا( خواهد 

رسید.
• در مارس س��ال ۲۰۱7، آمازون، یک تا ده درصد از س��ود فروش هر 

کاال را به تبلیغ کنندگان افیلیت )صاحبان رسانه( اختصاص داد.
• Jason Stone، افیلیت مارکتری که در جون و جوالی سال ۲۰۱7 

موفق شد درآمدی بالغ بر 7 میلیون دالر به دست آورد.
حاال اگر قصد دارید که به یک افیلیت مارکتر تبدیل ش��وید یا از این 
تاکتیک برای Promotion کسب و کارتون استفاده کنید در ادامه با 

Modir TV همراه باشید.
افیلیت مارکتینگ )Affiliate Marketing( چیست؟

Affiliate Marketing ک��ه ب��ا عناوین��ی مثل ف��روش رابطه ای، 
بازاریابی معرف، سیستم همکاری در فروش و گاها بازاریابی پورسانتی از 
آن یاد می ش��ود، به رویکردی در بازاریابی گفته می شود که مستقیما با 

میزان بازدهی تبلیغات )معموال فروش( سر و کار دارد.
در افیلی��ت مارکتین��گ، ش��رکت تولیدکنن��ده  ی��ا عرضه کننده   کاال 
ی��ا خدم��ات، با هم��کاری ف��رد یا وب س��ایت  )خ��ارج از س��ازمان( ، 
Promotion  محص��والت و خدمات ش��رکت را انج��ام می دهد و در 
ازای هر عملی که توس��ط کاربر انجام می ش��ود )که این عمل می تواند 
خرید، کلیک، جمع آوری لید، بازدید و… باش��د( به فرد یا وب س��ایت 
تبلیغ کنن��ده )افیلیت( کمیس��یونی پرداخت می  کن��د، دقیقا به همین 
خاطر است که از آن به عنوان بازاریابی مشارکتی یا همکاری در فروش 

یاد می شود.
ح��اال  اگر از این تعریف دایره المعارف گونه بگذریم و خیلی خودمانی 
Affiliate Marketing را تعری��ف کنی��م، بای��د گف��ت ک��ه افیلیت 
مارکتین��گ روشی س��ت ک��ه در آن ش��خصی ک��ه وب س��ایت، صفحه  
اینس��تاگرام، کانال تلگرام، توئیتر و یا هر رسانه آنالین دیگری با تعداد 
قاب��ل توجهی مخاطب در اختیار دارد، کاالی��ی که به آن عالقه دارد را 
پی��دا ک��رده و آن را تبلی��غ می کند و به ازای هر ف��روش یا کال هر نوع 

بازدهی، درصدی از شرکت فروشنده دریافت می کند.
افیلیت مارکتینگ از سه گروه اصلی تشکیل می شود:

• فروش��ندگان محص��ول )Merchant(: که قص��د دارند خدمات یا 
کاالهای شان را از طریق رسانه  افیلیت به فروش برسانند.

• افیلیت )صاحبان رسانه(: ناشرانی که رسانه ای با تعداد قابل توجهی 
مخاطب در اختیار دارند و با قرار دادن لینک های وب سایت فروشنده در 
وب س��ایت یا صفحه  شبکه  اجتماعی شان به عنوان رسانه  برون سازمانی 

عمل می کنند و از این طریق درآمد کسب می کنند.
• کارب��ران )خریداران(: کس��انی ک��ه افیلیت را دنبال ک��رده و روی 

لینک های فروشندگان محصول کلیک می کنند.
چطور کمیسیون افیلیت پرداخت می شود؟

افیلیت برای دریافت کمیسیون بابت فروش یا دریافت لید باید آماری 
از ورود کاربران از رس��انه  خود به وب س��ایت فروش��نده داشته باشد به 
همین خاطر از روش های زیر نحوه  پرداخت کمیسیون به افیلیت تعیین 

می شود.
:)CPA( پرداخت به ازای هر عمل

افیلیت براساس تعداد ورود کاربران از طریق لینکی که در رسانه  خود 
منتشر کرده است کمیسیون دریافت می کند.

:)CPS( پرداخت به ازای هر فروش
در صورتی که کاربران وارد ش��ده به صفحه  فروشنده از طریق صفحه  

افیلیت، محصول را خریداری کنند.
در این روش افیلیت ها باید این را در نظر بگیرند که محصولی جذاب 
را تبلیغ می کنند و کاربران حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند چراکه 

در غیر این صورت درآمدی نخواهند داشت.
:)Lead )CPL پرداخت به ازای هر

افیلیت ها مخاطبان خود را تشویق می کنند تا در وب سایت فروشنده  
ایمیل، ش��ماره تماس و س��ایر اطالعات خود را  ثبت کنند. که در این 
روش به ازای هر نفر که از طریق لینک افیلیت وارد وب س��ایت ش��ود و 

اطالعات خود را ثبت کند کمیسیون دریافت می شود.

مزایا و نقاط ضعف افیلیت مارکتینگ
مزایای افیلیت مارکتینگ

• مزایای Affiliate Marketing برای فروشنده
همانطور که پیش تر گفتیم افیلیت مارکتینگ جزو روش های بازاریابی 
با باالترین میزان )ROI( بازگشت سرمایه است و به آن بازاریابی بدون 
ریسک گفته می شود. شما به عنوان فروشنده تنها زمانی هزینه  تبلیغات 
را پرداخت می کنید که از آن نتیجه بگیرید پس نیازی به سرمایه  اولیه 

برای شروع افیلیت مارکتینگ ندارید.
• مزایای افیلیت مارکتینگ برای افیلیت مارکتر )ناشر(

به عنوان افیلیت )ناشر( این فرصت را دارید تا بدون داشتن مشکالت 
عرض��ه و انبارداری و… محصولی را به فروش برس��انید و درآمد باالیی 

کسب کنید.
نیازی نیس��ت رأس س��اعت مقرری از خواب بیدار ش��وید و مرخصی 

محدودی داشته باشید.
نقاط ضعف و چالش های افیلیت مارکتینگ

اگر تا به حال راجع به افیلیت مارکتینگ در اینترنت جس��ت و جویی 
ک��رده باش��ید به احتمال زیاد بیش��تر راجع به مزیت ها، کس��ب درآمد 
میلیون��ی و… راجع به آن رو به رو ش��ده اید ت��ا نقاط ضعف آن اما این 
روش هم مانند هر رویکرد دیگری از نقاط ضعف و ناگفته های بس��یاری 

برخوردار است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• آنقدرها هم ساده نیست

تبدیل شدن به یک )ناشر( افیلیت یک شب اتفاق نمی افتاد. شما برای 
تولید محتوا، رس��یدن به رتبه در موتورهای جست و جو، جذب و جلب 
اعتماد مخاطب به زمان احتیاج دارید و ش��اید این پروس��ه یک سال و 

حتی بیشتر به طول بینجامد.
• باید آدم منظم و دقیقی باشید

یکی از مزیت های افیلیت مارکتینگ برای ناش��ر، رهایی از چارچوب 
س��ازمانی و آزادی برای زمانبندی کار بود ام��ا اگر از زوایه  دیگر به این 
نکته نگاه کنیم در صورتی که شما فرد منظم و دقیقی نباشید و نتوانید 
برنامه ریزی دقیقی برای کارتان داش��ته باشید، ممکن است هیچ وقت به 
نتیجه نرس��ید. از طرفی کار کردن در خانه به دلیل وجود پارازیت های 
مختلف می تواند تمرکز ش��ما را برهم بزند و باالنس میان کار و زندگی 

روزمره را از بین ببرد.
پ��س مدیریت زم��ان و برنامه ری��زی یکی از بزرگتری��ن چالش ها در 

بازاریابی افیلیت محسوب می شود.
• شاید همکاری خوبی نداشته باشید!

در افیلیت مارکتینگ ممکن است همه چیز مطابق تصورات و دستور 
عمل ها پیش نرود، ش��اید )فروش��نده( در فرم محتوا و برنامه ریزی شما 
دخالت کند و در نهایت کمیسیونی به شما پرداخت نکند، ممکن است 
ش��ما در راس��تای تبلیغ محصول از چند هفته قب��ل برنامه ریزی کرده 
باش��ید و یک باره )فروشنده( همکاری را لغو کند، برای همین همیشه 
بای��د پیش از ش��روع همکاری در خصوص محصول و برند )فروش��نده( 

اطمینان حاصل کنید.
• )ناشر( هیچ دخالتی در قیمت گذاری  ندارد

افیلیت )ناش��ر( هیچ دخالتی در قیمت گذاری و نرخ کمیسیون ندارد. 
در صورتی که قیمت تعیین شده باالتر برود در هر صورت درصد معینی 
ب��ه افیلیت تعلق می گیرد. این مس��ئله می تواند گاها کار را برای ناش��ر 

سخت کند و با وجود سختی کار تغییری در کمیسیون اتفاق نیافتد.
• رقابت شدید

یکی از مزیت ها برای )فروش��نده( و نقاط ضعف برای )ناش��ر(، تعداد 
زیاد افیلیت ها می باش��د. تبدیل شدن به یک )ناشر( افیلیت کار سختی 
نیس��ت تقریبا هر کس��ی می تواند با یک دانش کلی و پش��تکار به یک 
)ناشر( افیلیت تبدیل شود، هر روز ۱4۰.۰۰۰ وب سایت افیلیت در دنیا 
راه اندازی می ش��ود و وجود رقابت س��نگین کار را برای )ناشر( افیلیت 

سخت خواهد کرد.
• پیدا کردن محصول مناسب

همانطور که گفته ش��د ش��ما هر محصولی را نباید تبلیغ کنید، پیدا 
کردن محصوالت با کیفیت با قیمت مناس��ب که مخاطبان شما قادر به 

خرید آن باشند می تواند گاهی سخت باشد.
• مسئولیت همه چیز پای خودتان است

در ه��ر جایی از کار که به مش��کلی بربخورید و جواب س��وال را پیدا 
نکنید هیچ کس به جز خودتان وجود ندارد تا مشکل شما را حل کند، 
ممکن اس��ت در هر قسمتی از پروسه  افیلیت مارکتینگ اختاللی ایجاد 
ش��ود و با وجود تالشی که داش��ته اید نتیجه الزم را نگیرید، در نهایت 
هیچ عذری پذیرفته نیست و فقط و فقط نتیجه  کار درآمدتان را تعیین 

خواهد کرد.

چرا باید به سمت افیلیت مارکتینگ برویم؟
مزای��ا و ویژگی های زیادی وجود دارد که م��ا را ترغیب می کند که 
به س��مت افیلیت مارکتینگ برویم. اول از همه مقرون به صرفه بودن و 
انعطاف پذیر بودن این روش است. میزان کم هزینه ای که برای شروع 
نیاز دارید و انعطاف در نحوه عملکرد شما حتی در منزل و ساعات کاری 

مختلف از نقاط قوت افیلیت مارکتینگ هستند.
درآمدی که بعد از مدتی بدون نیاز به کار برای ش��ما ایجاد می شود 
که به اصطالح درآمد انفعالی گفته می ش��ود و متغیر بودن این درآمد 
براس��اس بهبود عملکرد ش��ما نیز از دیگر ویژگی های مثبت این روش 
کاری هس��تند که می توانند ش��یرینی کار و پیشرفت بهتر و سریع تر را 

برای شما به ارمغان بیاورند.
چطور افیلیت مارکتینگ موفقی را اجرا کنیم؟

خب حاال که با افیلیت مارکتینگ آش��نا ش��دیم و مزایا و چالش های 
آن را ش��ناختیم وقت آن رس��یده که ببینیم چط��ور می توانیم به یک 
افیلی��ت مارکت��ر موفق تبدیل ش��ویم، این رو نبای��د فراموش کنید که 
افیلیت بودن صرفا با داش��تن یک وب س��ایت یا صفحه  شبکه  اجتماعی 
هرچن��د با دنبال کنندگان و مخاطبان زیاد ممکن نیس��ت و برای موفق 
ب��ودن در این حرف��ه مهارت های مختلفی از جمله تولید محتوا، س��ئو، 
طراحی وب سایت، کپی رایتینگ یا حداقل تیمی از این افراد متخصص 

را داشته باشید.
تکلیف خودتان را روشن کنید!

باید پیش از هر چیز مش��خص کنید ک��ه در چه حوزه ای می خواهید 
فعالی��ت کنی��د. محتوایی که تولی��د می کنید، مخاطبانی ک��ه دارید و 
تبلیغی که در  شبکه اجتماعی یا وب سایت تان قرار می دهید باید کامال 
همراستا باشند. مثال اگر بالگی درباره  تناسب اندام دارید، نباید تبلیغی 
از دوربین مدار بس��ته یا گوشی موبایل در صفحه تان قرار دهید، چراکه 
کس��انی که صفحه یا بالگی با مضمون تناسب اندام را دنبال کرده اند به 
چیزی به جز محتوای ورزش��ی و سالمت توجه نخواهند کرد. در نتیجه 
این کار، هم باعث افت بازدید از بالگ شما شده و هم بازدهی تبلیغات 

را به شدت کاهش می دهد و در نهایت شما درآمدی نخواهید داشت.
پ��س دقیقا تبلیغاتی را در صفحه  خود قرار دهید و محتوایی را تولید 

کنید که مورد پسند و توجه مخاطبان تان باشد.
محتوای جذاب و باکیفیت تولید کنید

موفقی��ت در افیلیت مارکتینگ یعنی داش��تن تعداد زیادی مخاطب 
و اولی��ن و اصلی ترین راه برای جذب مخاطب تولید محتواس��ت. فرقی 
نمی کند که در ش��بکه های اجتماعی فعالی��ت می کنید یا بالگ! در هر 
ص��ورت مخاطبان ش��ما به دلی��ل محتوایی که تولید می کنید ش��ما را 
دنبال می کنند. تولید محتوای مس��تمر و باکیفی��ت از طرفی به بهبود 
SEO وب سایت کمک کرده و از طرفی ترافیک وب سایت تان را افزایش 
می دهد. در ش��بکه های اجتماعی مثل اینس��تاگرام نیز تولید محتوای 
مستمر باعث می شود که Engagement  شما بهبود پیدا کرده و هر 

روز تعداد بیشتری با صفحه شما در تعامل باشند.
پ��س همواره یک برنامه  منظم برای تولید محتوا در نظر بگیرید و آن 

را با تاکتیک ها و استراتژی های SEO پیش ببرید.
صادق باشید

همیش��ه محصوالت و خدماتی را در رس��انه تان منتش��ر کنید که از 
صح��ت و کیفیت آنها مطمئن هس��تید. در معرف��ی محصوالت به هیچ 
وجه اغراق نکنید چرا که در غیر این صورت به مرور زمان دیگر کس��ی 
به تبلیغات ش��ما توجهی نخواه��د کرد و به رس��انه ای غیرقابل اعتماد 

تبدیل خواهید شد.
مخاطبان را به سمت خرید هدایت کنید

هن��ر اصل��ی افیلی��ت مارکتر هدایت و تش��ویق مخاطبان به س��مت 
فروشنده است، پس صرفا قرار دادن لینک و بنر تبلیغاتی کافی نیست، 
شما باید راهنمایی برای مخاطبانتان باشید. نوشتن مقاله  نقد و بررسی 
محصول و انتشار ویدئوی معرفی آن می تواند تکنیک های مناسبی برای 
این کار باش��د، برای همین باید توانایی تان در حوزه  تولید محتوا را باال 

ببرید تا بتوانید در هدایت و تشویق مخاطبان موفق باشید.
در انتخاب محصوالت دقت کنید

پیش از اینکه تبلیغ محصولی را منتشر کنید حتما از این مطمئن شوید 
که مخاطبان شما حاضرند بابت آن هزینه کنند، ممکن است این محصول 
با کیفیت باش��د و برند معتبری آن را تولید کند اما مخاطبان شما شرایط 
الزم برای خریداری آن را نداش��ته باش��ند. این مس��ئله باعث می شود که 
تعداد  )بازدهی( شما پایین بیاید و در نتیجه کمیسیون کمتری از فروشنده 
دریافت کنید. پس شما باید مخاطبانتان را به طور دقیق بشناسید و  بدانید 

که به کدام محصوالت بیشتر عالقه نشان می دهند.
modir.tv :منبع

 کپی برداری در تبلیغات
یا اقتباس تبلیغاتی

اقتباس ی��ا کپی برداری در تبلیغات دو مقول��ه کامال مجزا از هم 
هس��تند. این موضوع به زمان جهانی شدن فعالیت های مارکتینگ 
برنده��ا و نیاز ب��ه ایجاد آگاهی و تمایل در مخاطب س��رزمین های 

هدف بازاریابی محصوالت و خدمات خود برمی گردد.
یعنی داس��تان از آنجایی شروع شد که تنها ترجمه لغت به لغت 
تبلیغ در س��رزمین مقصد کارس��از نبوده و بازاریابی در آن کش��ور 
نیازمند به آشنایی با فرهنگ، دین و احساسات آن کشور بوده است.
یک مثال ساده مربوط به حضور برندهای آمریکایی در کشورهای 
عربی و مس��لمان است. دو نکته اساسی در تبلیغات را مانند نمایش 
خانم ها با پوش��ش برهنه و ساختار نوشتاری چپ به راست را تحت 

تاثیر قرار داد.
اقتب��اس تبلیغات��ی )advertising adaptation( واژه   ل��ذا 
جدی��دی بود ک��ه در آن زمان میان تبلیغاتچی ها بیش��تر به گوش 

می رسید.
اما موضوع به همین جا ختم نشد و عالوه بر کپی رایتینگ مناسب 
با فرهنگ و دین کش��ور مقصد، این نیاز دیده ش��د تا احساس��ات 
مخاطب نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد و این نکته بیش��ترین تاثیر را 

در باورپذیری تبلیغ دارد.
ب��رای مثال عمدتا در تبلیغات آمریکایی ش��اهد تبلیغات قائم به 
شخص هستیم ولی اگر همان تبلیغ را در کشورهای آسیای شرقی 

بخواهیم نمایش دهیم از استقبال کمتری برخوردار می شوند.
حتی رنگ های اس��تفاده ش��ده در تبلیغات تلویزیونی بس��ته به 
فرهنگ ه��ای مختل��ف اثرگ��ذار هس��تند و جوامعی ک��ه از آزادی 
اجتماعی کمتری برخوردار هس��تند، دیدن تبلیغات پرزرق و برق با 
رنگ های فراوان و شارپ باورپذیری کمتری را القا می کند و مسلما 

تاثیر تبلیغ را به مراتب کمتر می کند.
اما مهمترین موضوع که در اقتباس تبلیغاتی لحاظ می شود حفظ 

هویت برند و لحن انتقال پیام است.
پس رعایت موارد باال در بومی سازی تبلیغات اصلی با حفظ هدف 

تبلیغ از اصول اساسی در خلق یک تبلیغات اقتباسی است.
ن��ه تنها تبلیغ، بلک��ه حضور در بازار جدی��د می تواند چالش های 
دیگ��ری هم در مورد نام برن��د و حتی محصول را با خود به ارمغان 
بی��اورد. همانطور که ورود پنیر KIRI در ایران با تغییر نام به پنیر 
کیبی مواجه بود و یا ارائه همبرگر مک دونالدز در هندوستان بدون 
اس��تفاده از گوش��ت گاو به دلیل تق��دس گاو در میان هندوها رقم 

خورد.
یک نمونه از اقتباس تبلیغاتی )خدمت و برند متفاوت(

حال با توجه به تمامی حساس��یت های ب��اال که در اتخاذ تصمیم 
برای تولید یک تبلیغ اقتباس��ی ذکر ش��د، چطور می ش��ود که یک 
برن��د ب��دون در نظرگرفتن هوی��ت برند خود و نوع پی��ام، اقدام به 
کپی ب��رداری جزبه جز از تبلیغ یک برن��د دیگر می کند و حتی در 
بس��یاری از موارد رنگ های استفاده شده در فضاسازی را هم تغییر 

نمی دهند؟!
آیا کپی برداری در تبلیغات از یک برند دیگر به این معنا نیس��ت 
که برند متقلب از عدم وجود اس��تراتژی بازاریابی و تیم مارکتینگ 
مناس��ب رنج می برد! پس کس��ب و کاری که حت��ی در جزئی ترین 
موضوع یعن��ی برخورداری از دانش مارکتینگ بی بهره اس��ت، چرا 

باید دست به تبلیغ بزند!
اگر اینطور نیست دو دلیل بیشتر ندارد!

اول اینک��ه مدیران مجم��وع به تیم بازاریابی اعتم��اد و اعتقادی 
نداشته و نظرات شخصی و غیرتخصصی خود را در حوزه مارکتینگ 
تحمی��ل می کنند و یا در دومین گمان، مدیران مجموع تحت تاثیر 
نظرات غیرتخصصی و یا فریب تیم س��ازنده یا واحد مارکتینگ قرار 

گرفته اند.
البته باید به این موضوع نیز اش��اره کنیم که در بسیاری از موارد 
توجیه شده اس��ت که کپی برداری در تبلیغات توسط مخاطب عام 
قابل تش��خیص نیس��ت و تنها عده ای معدود از ای��ن موضوع آگاه 

می شوند!
نمونه کپی برداری در تبلیغات )جز به جز در ساخت ویدئوی 

تبلیغاتی(
ولی پاس��خ اینجاست، در هر صورت باید بدانیم که علت موفقیت 
کسب و کارها در مدت طوالنی، مدیون به »مارک تجاری« نیست و 
تنها دلیل ماندگاری یک کس��ب و کار به وابستگی مخاطب در گرو 
»مارک عش��ق« است و این موضوع تنها از طریق ایجاد یک هویت 

برند مستقل، پاسخگو و متعهد میسر می گردد.
کسب و کاری که به کپی برداری در تبلیغات اقدام می کند، حتما 

به کپی برداری لوگو، طرح بسته بندی و غیره نیز دست می زند.
imarketor :منبع
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استفاده از ویدئو در عرصه بازاریابی تکنیک تازه ای محسوب نمی شود. 
بس��یاری از برنده��ا در طول دهه اخی��ر اقدام به اس��تفاده از محتوای 
ویدئوی��ی برای تعامل هرچه بهتر با مخاط��ب هدف کرده اند. نکته مهم 
در این میان عدم بهره گیری برخی از برندها از محتوای ویدئویی اس��ت. 
پاسخ به پرسش در مورد دالیل عدم استفاده از محتوای ویدئویی بسیار 
دشوار خواهد بود. کسب و کارهای کوچک و میان رده همیشه با ترس 
از حوزه های ناشناخته بازاریابی دست و پنجه نرم می کنند. این امر برای 
کسب و کارهای کوچک همیشه همراه با نگرانی و احتمال شکست و از 

دست رفتن تمام سرمایه در دسترس برند همراه است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت ترس کس��ب و کارهای کوچ��ک از بازاریابی 
ویدئویی منطقی به نظر برس��د، اما تاثیر بس��یار منفی بر روی وضعیت 
برندشان خواهند داشت. امروزه محتوای ویدئویی جذابیت بسیار باالیی 
برای کاربران دارد. بنابراین اگر یک برند به خوبی از آن اس��تفاده نکند، 

شانس چندانی برای دوام در حوزه بازاریابی ویدئویی نخواهد داشت. 
فناوری ویدئو در طول سال های اخیر تحوالت بسیار زیادی پیدا کرده 
است. توسعه یوتیوب در این میان نقش مهمی در جلب نظر بازاریاب ها 
برای بازاریابی در این حوزه داش��ته اس��ت. امروزه دیگ��ر اجباری برای 

مراجعه به کانال ه��ای تلویزیونی برای نمایش 
محتوای بازاریابی ویدئویی وجود ندارد. یوتیوب 
و برخ��ی دیگ��ر از ش��بکه های اجتماعی هدف 
مناس��بی برای بازاریاب ها محس��وب می شود. 
نکته جالب اینکه هزینه های بازاریابی ویدئویی 
نیز در طول س��ال های اخیر به ش��دت کاهش 
یافته اس��ت. امروزه تنها ابزار م��ورد نیاز برای 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ش��امل یک گوشی هوش��مند با توانایی ضبط 

ویدئو با کیفیت است. 
بسیاری از برندها در زمینه استفاده از فرمت 
ویدئو در عرصه بازاریابی همیش��ه با شایعه های 
مختل��ف مواجه هس��تند. چنین ش��ایعه هایی 
ش��اید برای بازاری��اب های حرف��ه ای بی تاثیر 
قلمداد ش��ود، اما نقش مهمی ب��ر روی صرف 
نظ��ر بازاریاب ه��ا و برندهای ت��ازه کار از این 
عرصه دارد. هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی 
برخی از شایعه های نادرست در عرصه بازاریابی 
ویدئویی اس��ت. این امر به تم��ام بازاریاب ها و 
برندها شانس مناسبی در زمینه تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف خواهد داد. 
بازاریابی ویدئویی به مثابه فرآیندی 

پرهزینه 
ب��دون تردی��د هزینه س��اخت س��ریال های 
تلویزیون��ی بس��یار باالس��ت. به عن��وان مثال، 
پلتف��رم HBO برای س��اخت هر قس��مت از 
مجموعه س��ریال بازی تاج و تخ��ت مبلغ ۱۰ 
میلیون دالر هزینه کرده است. این امر براساس 
یک مقایسه اشتباه موجب باور برندها به هزینه 
ب��االی بازاریابی ویدئویی می ش��ود. بازاریاب ها 
ب��ه هیچ وجه نی��ازی به امکانات در دس��ترس 
فیلمسازهای حرفه ای ندارند. برندها هرگز اقدام 
به ساخت سریال نمی کنند بنابراین هزینه های 
بازاریابی آنها بسیار کمتر از سریال های پرخرج 

دنیای سینماست. 
امروزه تولی��د کمپین ه��ای ویدئویی هزینه 
بس��یار زی��ادی ب��رای برندها به هم��راه ندارد. 
برخ��ی از برندها با اس��تفاده از تیم بازاریابی و 
بدون کمک گرفتن از اس��تودیوهای حرفه ای 
اق��دام به ضبط و س��پس انتش��ار کمپین های 
بازاریاب��ی می کنند. این امر ب��ه خوبی ماهیت 
ارزان قیم��ت و تفاوت ه��ای حوزه با س��اخت 

سریال های پرهزینه را نشان می دهد. نگرانی در مورد هزینه باالی تولید 
کمپین های ویدئویی بیش��تر ناش��ی از عدم اطالع دقی��ق بازاریاب ها از 

وضعیت بازار است. 
همکاری با اینفلوئنس��رها برای بازاریاب��ی ویدئویی یکی از گزینه های 
جذاب در دس��ترس برندها محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها در 
طول س��ال اقدام به همکاری با اینفلوئنس��رهای مختلف برای توس��عه 
جایگاه برند یا محصوالت ش��ان می کنند. نکته مهم در این میان هزینه 
ب��االی هم��کاری با اینفلوئنس��رهای معتب��ر و بین المللی اس��ت. اغلب 
اینفلوئنس��رهای بزرگ دارای دامنه وسیعی از فالووها هستند. کسب و 
کارهای کوچک برای توسعه محصوالت شان نیازی به همکاری با چنین 
اینفلوئنس��رهایی ندارند. نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از 
امکانات در دس��ترس برند به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. یکی از ایده های مناسب در این میان همکاری با اینفلوئنسرهای 
محلی است. چنین گزینه ای موجب تاثیرگذاری بر روی مخاطب محلی 

و همچنین صرف هزینه به مراتب کمتر از سوی برندها خواهد شد. 
تولید ویدئوی بازاریابی با بودجه اندک کار ترس��ناکی نیست. بسیاری 
از کسب و کارهای کوچک نسبت به تولید ویدئو بازاریابی با هزینه اندک 
تردی��د دارند. مهم ترین نکته در این میان اس��تفاده از ایده های جذاب 
اس��ت. اگر ایده اصلی بازاریابی برند ش��ما به اندازه کافی جذاب باش��د، 

امکان جلب نظر مخاطب هدف به بهترین شکل فراهم خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از ویدئوهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی ماهیت 
بسیار کوتاهی دارند بنابراین اگر ایده جذابی در دسترس برندتان است، 
باید به س��اده ترین ش��کل ممکن اقدام به اجرایش نمایید. این امر تاثیر 

بسیار زیادی بر روی برندها خواهد داشت. 
کار سنگین بازاریابی ویدئویی

بس��یاری از کسب و کارهای کوچک نقطه مناسب برای شروع فعالیت 
در حوزه بازاریابی ویدئویی را نمی دانند. این امر همیشه به عنوان تلقی 
این حوزه به عنوان »الگوی بازاریابی سنگین« مورد اشاره قرار می گیرد. 

اگر یک کسب و کار نسبت به شیوه شروع فعالیتش اطمینان ندارد، باید 
در کوتاه ترین زمان ممکن نس��بت به بازنگری اساس��ی در حوزه کسب 
و کارش اقدام کند. بس��یاری از برندها در ای��ن زمینه عملکرد مطلوبی 
ندارن��د. امروزه برندها در عرصه های مختل��ف به طور مداوم در حال به 
روز رسانی امکانات و عملکردشان هستند بنابراین وضعیت مشابهی باید 
برای حوزه بازاریابی ترسیم کرد. اگر برندها در زمینه بازاریابی پیشرفت 

نکنند، به سرعت با ریزش مخاطب مواجه خواهند شد. 
امروزه اغلب گوش��ی های هوشمند دارای دوربین های بسیار باکیفیت 
هستند. اگر بازاریاب های یک برند تا به حال نسبت به ضبط ویدئوهای 
بازاریاب��ی اقدام نکرده اند، باید چند هفته کار با دوربین را تمرین کنند. 
این امر نقش مهمی در بهبود توانایی آنها برای بازاریابی خواهد داش��ت. 
خوش��بختانه س��اختار دوربین گوشی های هوشمند بس��یار ساده است 
بنابرای��ن نیازی به نگرانی بیش از ان��دازه در مورد وضعیت دوربین های 

موردنظر نخواهد بود. 
وقتی نوبت به ضبط ویدئو بازاریابی می رس��د، ابت��دا باید چند نمونه 
اولی��ه را ثب��ت ک��رد. بدون تردی��د نخس��تین کمپین ویدئوی��ی برای 
بازاریاب ها دش��واری های خاص��ی به همراه دارد. ش��اید در ابتدا نحوه 
نورپردازی و اس��تفاده درست از زاویه دوربین سخت باشد، اما به تدریج 
مهارت بازاریاب ها بیش��تر خواهد ش��د. مهمترین مس��ئله در این میان 
ش��کیبایی برندها برای دس��تیابی به نتیجه مناسب اس��ت. در غیر این 

صورت تمام تالش های برند در کمترین زمان ممکن از بین خواهد رفت. 
برخ��ی از برنده��ا به طور م��داوم در زمین��ه ارائه ش��انس مجدد به 
بازاریاب ه��ا تردید دارند. اگر یک برند بازاریاب ناموفق اش را اخراج کند، 
باید از امکان همکاری با فردی دارای مهارت باالتر اطمینان حاصل کند. 
در غیر این صورت پایان بخش��ی به همکاری مورد نظر بدترین تصمیم 

ممکن خواهد بود. 
تولید ویدئوی بازاریابی کار س��اده ای نیس��ت. ش��اید در ابدا ابزارهای 
موردنی��از برای ضب��ط محتوا س��اده و کم هزینه به نظر برس��د، اما در 
مقیاسی وسیع باید نسبت به آماده سازی متن فیلم نیز اقدام کرد. حضور 
ش��خصیت های مختلف در کلیپ تبلیغاتی باید حس��اب شده و همراه با 
معنای خاصی باش��د. در غیر این صورت تالش های برند بی نتیجه باقی 
خواهد ماند. امروزه بسیاری از بازاریاب ها در زمینه استفاده از منابع برند 
ب��رای بازاریابی انگیزه کافی را نش��ان نمی دهند. این امر موجب ناتوانی 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. شناخت درست 
مخاطب هدف همیش��ه عنصر مهمی در بازاریابی محس��وب می ش��ود 
بنابراین برندها باید به خوبی نس��بت به شناخت مخاطب هدف و سپس 
تولید محتوای بازاریابی براس��اس س��لیقه آنها اقدام نمایند. در غیر این 

صورت تمام فرآیند بازاریابی با مشکل مواجه خواهد شد. 
بررس��ی نمونه های موفق بازاریابی ویدئویی همیش��ه اعتماد به نفس 
مناس��بی به بازاریاب ها خواهد داد. بس��یاری از برندها در عمل توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. دلیل این امر عدم تجربه در 
زمینه تولید ویدئوهای جذاب و تعاملی است. مشاهده تجربه های موفق 
در این زمینه اعتماد به نفس و آگاهی مطلوبی به بازاریاب ها خواهد داد. 

عدم کارایی ویدئو در عرصه های خاص کسب و کار
برخی از کس��ب و کارها نس��بت به ناتوانی برای اس��تفاده از محتوای 
ویدئوی��ی در زمینه بازاریابی اعتراض دارن��د. این امر دلیل اصلی پرهیز 
از کاربس��ت محتوای ویدئویی از س��وی آنها محس��وب می شود. یکی از 
حوزه های خاص کسب و کار در این میان عرصه B۲B است. این حوزه 

به طور مداوم از کاربس��ت بازاریابی ویدئویی طفره می رود. دلیل اصلی 
این امر ارزیابی نادرست از محتوای ویدئویی و مخاطب هدف است. 

ام��روزه تم��ام عرصه های کس��ب و کار ام��کان اس��تفاده از محتوای 
ویدئویی را دارند. نکته مهم در این میان توجه به ماهیت کس��ب و کار 
و ت��الش برای انتقال معنا و مفهومی مش��خص از طریق آن اس��ت. اگر 
ای��ن نکته مدنظر برندها قرار نگیرد، تمام زحمات بازاریابی ش��ان بر باد 
خواهد رفت. تمام کاربران شبکه های اجتماعی تجربه مشاهده محتوای 
بازاریابی نامناس��ب و بی ارتباط با سلیقه ش��ان را دارند. این امر ناش��ی 
از ناتوانی برندها برای اس��تفاده درس��ت از محت��وای ویدئویی در حوزه 
کاری شان اس��ت بنابراین گاهی اوقات باید نس��بت به وضعیت فعالیت 

برندها در این عرصه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. 
اگ��ر یک کس��ب و کار توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف را ندارد، این امر در ارتباط با ذات کس��ب و کارش نیس��ت. عدم 
اس��تفاده درست از محتوی ویدئویی و تجربه بد مخاطب هدف از تعامل 
ب��ا برنده��ای حاضر در آن ح��وزه مهمترین دالیل کاهش اس��تقبال از 

محتوای ویدئویی برندهاست. 
برندهای حاضر در کس��ب و کار مش��اوره امالک برای مدتی طوالنی 
نس��بت به حضور در عرص��ه بازاریابی ویدئویی تردید داش��تند. برخی 
از مش��هورترین برندهای این ح��وزه در طول یک س��ال اخیر اقدام به 
اس��تفاده اندک و محدود از محتوای ویدئوی��ی کرده اند. نتیجه این امر 
در اغل��ب م��وارد بس��یار مثبت ارزیابی ش��ده 
اس��ت. نکته جالب اینکه با شیوع ویروس کرونا 
سرمایه گذاری موسس��ه های مشاوره امالک در 
حوزه بازاریابی ویدئویی به ش��دت افزایش پیدا 
کرده اس��ت بنابراین کسب و کارهای سنتی به 
طور مداوم در تالش برای حضور در عرصه هایی 

تازه از کسب و کار هستند. 
مشاهده شکست در زمینه بازاریابی ویدئویی 
تجربه تازه ای نیست. برخی از برندها تمایل به 
کس��ب موفقیت در تمام حوزه ه��ای بازاریابی 
دارند. این نکته سرنوشت نامناسبی برای برندها 
به ارمغان خواهد آورد. اگر کسب و کارها فقط 
به دنبال پیروزی باش��ند، با مشاهده نخستین 
شکست به شدت دلسرد خواهند شد. مهمترین 
مس��ئله در این میان تداوم در عرصه بازاریابی 
است. سابقه فعالیت بسیاری از برندهای بزرگ 
ب��ا دوره های مداوم شکس��ت و موفقیت همراه 
اس��ت. بهترین گزینه در این میان تالش برای 
الگوبرداری از چنین برندهایی خواهد بود. یکی 
از بهتری��ن مثال ه��ا در این زمین��ه برند نایک 
اس��ت. این برند در طول ۶ ده��ه فعالیتش در 
بازارهای مختلف دوره های مختلفی از شکست 
را تجرب��ه کرده اس��ت. با این ح��ال پایداری و 
ت��داوم حضورش در بازاره��ای مختلف موجب 

موفقیت نهایی اش شده است. 
دشواری ارزیابی محتوای ویدئویی

محتوای بازاریابی ب��رای ارزیابی کمپین های 
بازاریاب��ی کمت��ر م��ورد توجه ق��رار می گیرد. 
ام��روزه بازاریاب ها تمایل ب��ه ارزیابی وضعیت 
بازاریابی برند براس��اس معیارهای دقیق دارند. 
در ای��ن میان محتوای بص��ری یا متنی توانایی 
تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارد. ارزیابی چنین 
محتواهایی س��اده و سرراست اس��ت. وقتی از 
محتوای ویدئویی صحبت می کنیم، چالش های 
سنتی در زمینه ارزیابی ش��ان نمایان می شود. 
برخ��ی از برندها به همین دلی��ل از بازاریاب با 

استفاده از محتوای ویدئویی پرهیز می کنند. 
نکت��ه مهم درخص��وص بازاریاب��ی ویدئویی 
پیش��رفت ابزاره��ای در دس��ترس برنده��ا در 
طول یک دهه اخیر اس��ت بنابرای��ن بازاریابی 
ویدئوی��ی دیگ��ر امری دش��وار و طاقت فرس��ا 
نیس��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها این نکته 
مه��م را مدنظر قرار نمی دهند. بنابراین مواجهه ب��ا ناتوانی برندها برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف طبیعی خواهد بود. 
آگاهی از تازه ترین تحوالت در عرصه بازاریابی ویدئویی همیشه کمک 
موث��ری به برندها خواهد کرد بنابراین در ادامه مس��یر بازاریابی باید به 
طر مداوم نسبت به استفاده از کمک های کاربردی و کاربست شیوه های 
ت��ازه اق��دام کرد. این امر نتایج به مراتب بهتری ب��رای برندها در زمینه 
اج��را و همچنین ارزیابی وضعیت کمپین های بازاریابی به همراه خواهد 

داشت. 
کاربردهای محدود فرمت ویدئو

در می��ان تم��ام بهانه ها برای پرهیز از کاربس��ت محت��وای ویدئویی 
ش��اید این م��ورد غافلگیرکننده ترین مورد باش��د. برخ��ی از برندها به 
دلی��ل کاربردهای اندک محتوای ویدئویی در عرص��ه بازاریابی اقدام به 
پرهی��ز از تولیدش��ان می کنند. این امر ناش��ی از تلقی ح��وزه بازاریابی 
مانند نمونه های س��نتی اس��ت. هرچه توانایی یک برند برای آشنایی با 
پلتفرم های مناس��ب برای تبلیغات بیش��تر باشد، ش��انس باالتری برای 

بازاریابی کاربردی خواهد داشت. 
اگر یک کس��ب و کار از شیوه های مناس��ب برای بازاریابی ویدئویی و 
پلتفرم های موجود در این حوزه برای تبلیغات آگاهی ندارد، اس��تفاده از 
آزمایش های دو مرحله ای یا طرح پرس��ش از مخاطب هدف ساده ترین 
کار خواهد بود. شاید این امر در ابتدا چندان جذاب نباشد، اما تاثیر قابل 

مالحظه ای بر روی سرنوشت بازاریابی برندها خواهد داشت. 
ام��روزه دالیل بس��یار زیادی برای ع��دم حضور در عرص��ه بازاریابی 
وجود دارد. نکته مهم در این میان ارزیابی دقیق دالیل موردنظر اس��ت. 
بس��یاری از دالیل مورد بحث در برابر ارزیابی دقیق توان تحمل ندارند. 
محتوای ویدئوی��ی همچنان برای مخاطب ه��دف جذابیت باالیی دارد 
بنابراین باید در دس��تور کار تمام برندها قرار گیرد. در غیر این صورت 

سرنوشت مناسبی در انتظار حوزه بازاریابی برندها نخواهد بود. 
blog.hubspot.com :منبع

چالش کرونا و بهبود سطح فروش شرکت 

بدون شک ویروس کرونا بزرگترین تهدید ۲۰ سال گذشته کسب 
و کارهای سراس��ر جهان بوده است. در این راس��تا شاهد تعطیلی، 
تعدیل نیرو و بیکاری گس��ترده ای هستیم. همین امر نیز باعث شده 
است تا بازگشت به ش��رایط عادی، به اقدامی زمانبر تبدیل شود. با 
این حال حتی در ش��رایط بد حال حاضر نیز برندهایی وجود دارند 
که همچنان س��طح فروش خود را حفظ کرده و حتی پیشرفت هایی 
نیز داشته اند. با این حال چگونه چنین چیزی ممکن است؟ در این 
رابط��ه احتماال به این موضوع فکر خواهید ک��رد که باید معجزه ای 
وجود داشته باشد. با این حال چند تکنیک ساده، باعث بروز چنین 
ش��رایطی شده اس��ت. در ادامه چند مورد از آنها را بررسی خواهیم 
کرد. درواقع این موارد ابدا ارتباطی به حوزه کاری ش��ما نداش��ته و 

برای هر برندی، نتیجه بخش خواهد بود. 
1-شرایط جدید را درک نمایید 

در حال حاضر فروش به ش��یوه های رایج، ابدا امکان پذیر نخواهد 
بود. در این راس��تا ش��ما باید ش��رایط را تحلیل ک��رده و به دنبال 
راهکاره��ای جدید باش��ید. در این رابطه اگرچه ف��روش اینترنتی، 
راهکار اصلی معرفی می ش��ود. با این حال فرام��وش نکنید که این 
روش بیش از حد کلی بوده و ش��ما بای��د چندین راهکار مختلف را 
برای رس��یدن به این هدف، داش��ته باش��ید. برای مثال یکی از این 
موارد، تولید محتوا در راس��تای ایجاد نیاز در مخاطب است. نکته ای 
که در این زمینه باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که در 
ش��رایط حال حاض��ر و با توجه به قرنطینه خانگی، میزان اس��تفاده 
افراد از اینترنت افزایش��ی چش��مگیر را پیدا کرده اس��ت. تحت این 
ش��رایط فعالیت بیشتر در بستر اینترنت، می تواند با شانس موفقیت 
باالیی همراه باش��د. در این راستا اگرچه در اختیار داشتن ابزارهای 
مناس��ب، بس��یار مهم خواهد بود. با این حال ش��رط اصلی داشتن 
ایده ای متفاوت و جذاب اس��ت. به همین خاطر توصیه می شود که 
در ابتدا اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها را مورد تحلیل خود 
قرار دهید. در این راس��تا نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که بحران مالی ناشی از ویروس کرونا، قدرت خرید 
بس��یاری از افراد را نیز کاهش داده اس��ت. به همین خاطر در کنار 
تالش برای ایجاد حس نیاز و قانع کردن افراد برای خرید، الزم است 
تا شیوه های متنوعی برای پرداخت داشته باشید. در این راستا قسط 

بندی، یک راهکار کامال مناسب خواهد بود. 
2-به بهبود شرایط کمک نمایید 

این امر که به بهبود شرایط ناشی از ویروس کرونا، کمک نمایید، 
بدون ش��ک اهمیت باالیی را خواهد داش��ت. ب��رای مثال می توانید 
بخشی از سود حاصل از فروش محصوالت را به پخش ماسک و مواد 
بهداشتی در محالت فقیرنشین، اختصاص دهید. این امر خود باعث 
خواهد ش��د تا دلیلی فراتر از خرید ی��ک محصول، برای افراد ایجاد 
ش��ود. همچنین اکنون زمان همکاری حتی با برندهای رقیب است. 
این موضوع باعث خواهد شد تا بتوانید صنعت خود را از وارد شدن 
به یک بحران غی��ر قابل جبران، نجات دهید. به همین خاطر صرفا 

به دنبال بهبود شرایط برای خودتان نباشید.
3-روش های خالقانه را مورد استفاده قرار دهید 

طی چند سال اخیر روشه ای خالقانه بازاریابی، باالترین حد نتایج 
را به همراه داش��ته است. در این راس��تا اگر شما نیز بتوانید در این 
مس��یر گام بردارید، بدون ش��ک قدرت جلب توجهات را به دس��ت 
خواهی��د آورد. برای مث��ال می توانید یک چال��ش را ایجاد نمایید. 
معموال این موارد در ش��بکه ها سریعا به یک ترند تبدیل می شود. 
در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این اس��ت که ش��ما باید در تالش برای ایجاد ارتباطی دوس��تانه با 
مخاطبان خود باش��ید. در این راستا می توانید شخصا محصول را در 
الیو اینستاگرام، معرفی کرده و نحوه کار با آن را شرح دهید. درواقع 
اکن��ون زمان فکر کردن به روش هایی اس��ت که احتماال تاکنون به 
آن فکر نکرده اید. درواقع بس��یاری از برندها به خاطر فروش خوب، 
روش ه��ای کوچک را م��ورد توجه قرار نمی دهند. ب��ا این حال این 

موارد می تواند نجات بخش شما در شرایط حال حاضر باشد. 
4-حجم فعالیت خود را کاهش دهید 

در آخر شما باید نگاهی واقع بینانه داشته باشید. برای مثال برندی 
نظیر آمازون به این علت که در زمینه فروش انواع محصوالت مورد 
نیاز افراد فعالیت دارد، بدون ش��ک شانس موفقیت حتی در بدترین 
ش��رایط را خواهد داش��ت. با این حال ممکن است این ویژگی برای 
کس��ب و کار شما وجود نداشته باش��د. در این راستا مثل برندهای 
حوزه گردش��گری، کامال مناسب خواهد بود. درواقع آنها را می توان 
با باالترین میزان خس��ارت در ش��رایط حال حاضر، به حساب آورد. 
بدون ش��ک شرایط فعلی، فرصت چندانی را برای برگزاری تور مهیا 
نمی کند. به همین خاطر این دسته از برندها باید حجم فعالیت خود 
را کاهش دهند. در این رابطه به دنبال س��ودی باش��ید که حداقل 
هزینه را تامین نماید. در این راستا تنوع بخشیدن به منابع درآمدی 
نی��ز الزامی خواهد بود. ب��رای مثال می توانی��د دوره های آموزش 
مج��ازی، توره��ای مجازی و یا هر اقدام دیگری که با ش��رایط حال 

حاضر همخوانی داشته باشد را مورد توجه قرار دهید. 
در نهای��ت فرام��وش نکنید که ش��ما می توانید ب��رای آینده نیز 
س��رمایه گذاری نمایید. ب��رای مثال محصول خ��ود را پیش فروش 

کنید. این امر باعث خواهد شد تا درآمد شما متوقف نشود. 
smallbiztrends.com :منبع
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5 توصیه به افرادی که نسبت به کار خود 
اعتیاد دارند 

یکی از بدترین ویژگی های افراد فعال در حوزه های مختلف کسب 
و کار این است که به حدی درگیر کار خود می شوند که در اصطالح 
به آن اعتیاد پیدا می کنند. اگرچه ممکن است در ظاهر مضحک به 
نظر برد، با این حال این امر یک واقعیت غیر قابل انکار بوده و الزم 
اس��ت تا سریعا کنار گذاشته شود. در کنار این موضوع نکته دیگری 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که اعتیاد به کار با 
مفاهیم��ی نظیر تالش و نمایش بهترین ورژن از خود، در یک گروه 
قرار نداش��ته و در صورت عدم رفع آن، با مشکالت بسیاری خصوصا 
در زمینه سالمتی خود مواجه خواهید شد. در این راستا بدون شک 
هیچ دس��تاوردی اگر س��المت و زندگی شخصی شما را نابود سازد، 
ارزش��مند نخواهد بود. در این رابطه ۵ نکته ای را بررس��ی خواهیم 
کرد که می تواند به این دس��ته از افراد کمک بس��یاری را نماید. در 
کنار این موضوع، نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که این احتمال وجود دارد شما در شرایط حال حاضر، اعتیاد 
به کار خود نداشته باشید. با این حال این موضوع ممکن است برای 
ه��ر فردی رخ دهد. به همین خاطر رعایت نکته هایی که قصد بیان 
آنه��ا را داریم، برای هر فردی کاربردی خواهد بود. این امر درس��ت 
به مانند واکسیناسیون کردن خود در برابر این تهدید خواهد بود. 

1-اهداف را مورد توجه قرار دهید 
یک��ی از ویژگی های افرادی که ب��ه کار خود اعتیاد پیدا می کنند 
این است که به نظر آنها کنار گذاشتن ساعت کاری مشخص و فراتر 
رفتن از آن به معنای تعهد به وظایف و پیشرفت خواهد بود. این امر 
در حالی اس��ت که آمارها خالق این موضوع را به اثبات می رس��اند. 
در این راس��تا نکته ای که باید  به آن توجه داش��ته باشید این است 
که ش��ما تنها باید به اهداف خود توجه نمایید. در این راستا تفاوتی 
ندارد که وظایف شما طی چه مدتی به پایان برسد. درواقع نخستین 
اقدامی که ش��ما برای درمان این مشکل باید انجام دهید این است 
که تصور خود را نسبت به مقوله زمان، دگرگون سازید. در این راستا 
توصیه ما این است که با خود همواره صادق باشید. آیا شما در یک 
ساعت فعالیت، کارآمدی الزم را دارید؟ بدون شک اگر پاسخ منفی 
باش��د الزم است تا تغییراتی را در ش��یوه انجام کارها و عادت های 
رفت��اری خود ایج��اد نمایید. درواقع موفقیت به معنای بیش��تر کار 

کردن نبوده و به هوشمندانه فعالیت کردن، مرتبط است. 
2-تکنیک های کاهش زمان را یاد بگیرید 

برای انجام هر کاری مجموعه ای از تکنیک ها وجود دارد که باعث 
می ش��ود تا سرعت انجام آنها با افزایشی چشمگیر مواجه شود. این 
امر درست نکته ای است که شما نیز باید به آن توجه داشته باشید. 
برای مثال ممکن اس��ت دلیل زمان زی��ادی که صرف می کنید این 
باش��د که مهارت کافی را در انجام یک فعالیت ندارید. در این راستا 
توصیه می شود که بازنگری داشته باشید و در صورت نیاز، تغییرات 
الزم را اعم��ال نمایید. همچنین ایجاد مرزی مش��خص میان کار  و 
زندگی ش��خصی، به ش��ما کمک خواهد کرد تا به هر دو جنبه مهم 
زندگی، توجه کافی را داش��ته باش��ید. برای مثال عدم کار در خانه، 

یکی از این موارد محسوب می شود. 
3-محدودیت زمانی اعمال نمایید 

یکی دیگر از راهکارهای این است که محدودیت های زمانی برای 
هر فعالیت خود داش��ته باشید. درواقع این امر بسیار رایج است که 
افراد در هنگام انجام یک فعالیت، به سمت مواردی دیگر سوق پیدا 
می کنند. با این حال اگر محدودیت زمانی وجود داش��ته باشد، شما 
محکوم به تمرکز جهت انجام فعالیت در زمان تعیین ش��ده خواهید 
بود. این موضوع برای اقدامات ش��ما در خانه نیز صادق بوده و الزم 
اس��ت تا زمان خود را ب��ه نحوی مدیریت نمایید ک��ه فرصت برای 

اقدامات اساسی، وجود داشته باشد.
4-از تکنولوژی کمک بگیرید 

ام��روزه تکنولوژی باعث ش��ده اس��ت تا امکان انجام بس��یاری از 
فعالیت ها با س��هولت بیشتر و در زمانی به مراتب کمتر، امکان پذیر 
باش��د. درواقع شما باید از این بازارها، به خوبی استفاده نمایید. این 
امر باعث می شود تا به زمان کمتری نیاز داشته باشید. در کنار این 
موضوع فراموش نکنید که هم��واره تکنولوژی های جدیدی معرفی 
می ش��ود که الزم است تا نسبت به آنها آگاهی پیدا کنید. همچنین 
توجه به کار تیمی، باعث می ش��ود تا فشار بیش از حدی را بر روی 

خود احساس نکنید. 
5-استراحت را جدی بگیرید 

در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
شما باید استراحت کافی را برای خود در نظر بگیرید. بهترین حالت 
برای این موضوع، مواردی کوتاه و مدام اس��ت. این امر باعث خواهد 
ش��د تا از خس��تگی بیش از حد، جلوگیری ش��ود. در کنار این امر 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که افراد با 
یکدیگر تفاوت داشته و الگوبرداری از برنامه سایرین، ابدا نتیجه الزم 
را به همراه نخواهد داش��ت. همچنین شما باید برای استراحت خود 
نیز برنامه ریزی داش��ته باشید. برای مثال ممکن است برخی از افراد 
نوشیدن یک دمنوش همراه با چرتی کوتاه را انتخاب نمایند. با این 
حال بهتر است که در این زمینه تنوع کافی را داشته باشید تا تاثیر 

این اقدام به علت تکراری شدن، کاهش پیدا نکند.
در نهایت اگر پس از رعایت این ۵ اصل، همچنان با مشکل مواجه 
هس��تید، توصیه می ش��ود که ب��ه یک روان پزش��ک مراجعه کنید. 
درواقع ریش��ه برخی از مشکالت فعلی ممکن است به گذشته افراد 

ارتباط داشته باشد که درمان آن نیاز به دانش تخصصی دارد.
entrepreneur.com  :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir
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مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک یکی از مهارت هایی که برای تمام��ی افراد کاربردی خواهد 
بود، س��خنرانی اس��ت. درواقع علی رغم تصور عموم که فکر می کنند این 
موضوع تنها برای افرادی نظیر کارآفرین ها و سیاستمدارها کاربردی است، 
با این حال در ش��رایط مختلفی ممکن اس��ت ش��ما به چنین اقدامی نیاز 
داش��ته باشید. در این راستا نمونه س��اده این موضوع، فروش محصوالت و 
یا حتی صحبت در جمع خانوادگی است. درواقع افرادی که از این مهارت 
برخوردار هس��تند، با مش��کالت به مراتب کمتری مواجه می شوند. با این 
حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که یک سخنرانی موفق از چه 
بخش ها و ویژگی هایی تشکیل شده است؟ درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از 
افراد این اس��ت که تصور می کنند هر فردی فن بیان خوبی دارد، سخنران 
محس��وب می ش��ود. با این حال این امر ابدا درست نبوده و یک سخنرانی 
موفق، به مواردی بیش از این موضوع ارتباط دارد. در این راستا 7 اصل یک 

سخنرانی موفق را بررسی خواهیم کرد. 
1-داستانسرایی 

درواقع اصول سخنرانی به موضوع شما ارتباطی ندارد. درواقع ممکن 
است شما بخواهید در حوزه پزشکی، یک سخنرانی را داشته باشید و یا 
این اقدام ش��ما به فروش یک محصول اختصاص دارد. تحت هر شرایط 
داستانس��رایی باعث افزایش تاثیر اقدام ش��ما خواهد شد. در این راستا 
اس��تفاده از نمونه های مشهور، بس��یار مناسب خواهد بود. این امر باعث 
می ش��ود تا افراد به راحت��ی بتوانند منظور ش��ما را درک کرده و با آن 
ارتباط الزم را برقرار نمایند. با این حال فراموش نکنید که در این رابطه 
افراط منجر به نتایجی کامال عکس خواهد ش��د. درواقع استاندارد کلی 

به شما اجازه بیش از ۲ نمونه را نخواهد داد. 
2-استفاده از فیلم و موسیقی

آیا تصور می کنید که یک س��خنران موفق باید چنان قدرتی را داشته 
باشد که نیازی به پخش موسیقی و یا فیلم حس نشود؟ اگرچه این امر 
ایده ای جذاب خواه��د بود. با این حال در واقعیت ابدا امکان پذیر نبوده 
و منجر به کاهش تاثیر اقدام ش��ما خواهد بود. برای مثال ممکن اس��ت 
ش��ما در حال توضیح یک مکان هس��تید. بدون شک بدون فیلم، اقدام 

ش��ما ناقص خواهد بود. در این راستا توصیه ما این است که از مواردی 
اس��تفاده نمایید که توس��ط خود شما تولید شده اس��ت. این امر باعث 
خواهد ش��د تا فیلم موردنظر، با گفته های ش��ما باالترین میزان ارتباط 
را داش��ته باش��د. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که برای س��خنرانی های طوالنی، همواره این 
احتمال وجود دارد که مخاطب احس��اس راحتی الزم را نداش��ته باشد 
و بیش از حد خس��ته ش��ود. به همین خاطر ایجاد زمان های استراحت، 
کامال الزامی خواهد بود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که برای زمان 
چند دقیقه ای اس��تراحت، از موسیقی اس��تفاده نمایید. ایمن امر باعث 
خواهد شد تا جوی بهتر شکل گیرد. در نهایت فراموش نکنید که تهیه 
فیلم برای بس��یاری از موارد سخت بوده و بهتر است تا در رابطه با آنها 

از انیمیشن استفاده نمایید.
3-نمایش تصویر

یک��ی دیگر از نکاتی که باعث افزایش تاثیر اقدام ش��ما خواهد ش��د 
این است که در حین س��خنرانی، از تصاویر نیز استفاده نمایید. درواقع 
اگر حس ش��نوایی و بینایی افراد به صورت همزمان درگیر شود، امکان 
ماندگاری مطالب افزایش پیدا خواهد کرد. در این راس��تا نیز بهتر است 
که از تصاویری استفاده نمایید که توسط خودتان تهیه شده است. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که شما برای تغییر 
عکس ها، ابدا نباید به س��راغ سیس��تم بروید. درواقع جذاب ترین حالت 
برای یک س��خنران این اس��ت که همواره ایس��تاده باشد و سریا حالت 
خود را تغییر ندهد و این وقفه های هرچند کوتاه، بدون شک آزاردهنده 
خواهد بود. در این راس��تا شما دو گزینه را خواهید داشت. نخست آنکه 
از فردی دیگر بخواهید که با اش��اره ش��ما تصاویر را تغییر دهد و یا از 

کنترل های از راه دور استفاده نمایید. 
4-رعایت اصل تعامل 

اگرچه افراد برای شنیدن صحبت های شما جمع شده اند، با این حال 
ای��ن امر ب��ه معنای آن نخواهد بود ک��ه آنها را نادی��ده بگیرید. درواقع 
بدترین حالت ممکن این اس��ت که شما درست به مانند زمانی صحبت 
نمایید که در یک اتاق خالی حضور دارید. در این رابطه هر فردی ممکن 
است راهکارهای خود را داشته باشد تا مخاطب را با خود درگیر نماید. با 
این حال یکی از راهکارهای رایج و نتیجه بخش، سوال پرسیدن است. 

5-بیان احساسات 
یک س��خنران حرفه ای درس��ت ب��ه مانند یک بازیگ��ر عمل می کند. 
درواق��ع آنها تالش می کنند تا احساس��ات مدنظر خ��ود را به مخاطب 
انتقال دهند. در این راس��تا ش��ما باید از حرکات بدن و تن صدای خود 
استفاده نمایید. برای مثال ممکن است بخواهید حس دلسوزی مخاطب 
را برانگیزید. تحت این ش��رایط لبخند زدن، ابدا گزینه مناسبی نخواهد 
بود. به همین خاطر نیز ش��ما باید تمرین های مداومی را داش��ته باشید 
تا ح��رکات بدن، حالت چهره و تن صدای ش��ما دقیقا به منظور اصلی 
نزدیک ش��ود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که برای یک س��خنرانی موف��ق، ابدا نباید تفاوتی می��ان ابتدا و انتهای 
صحنه وجود داش��ته باش��د. به همین خاطر قبل از ش��روع اقدام خود 
توصیه می ش��ود که سالن را امتحان نمایید تا از مناسب بودن همه چیز 

مطمئن شوید. 
6-شوخ طبعی

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که افراد ابدا 
تمایل به حضور در کنار سخنرانی ندارند که به صورت کامال رسمی رفتار 
می کند. در این راس��تا شما باید تالش کنید تا از شوخ طبعی، برای جذابتر 
کردن فضا استفاده نمایید. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که شما باید از موضوع بحث، اهمیت باالتری را پیدا کنید. 
درواقع دلیل حضور بس��یاری از افراد در سخنرانی بهترین ها، صرفا نام آنها 
ب��وده و موضوع بح��ث، در رده های دیگر قرار می گیرد. برای این امر که به 
درک بهتری از این موضوع دست پیدا کنید، بهتر است که عملکرد چندین 
نفر را مورد ارزیابی قرار دهید. با این حال فراموش نکنید که ش��وخ طبعی 
با اقداماتی نظیر اس��تندآپ کمدی تفاوت های بسیار زیادی را دارد. درواقع 

زیاده روی در این زمینه نیز همه چیز را نابود خواهد کرد. 
7-تغییر در شیوه 

در آخ��ر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
مخاطبان ش��ما ممکن است تفاوت های چشمگیری را با یکدیگر داشته 
باش��ند. تحت این شرایط اس��تفاده از یک شیوه یکس��ان، ابدا مناسب 
نخواهد بود. درواقع شما باید قبل از سخنرانی، نسبت به مخاطبان خود 

اطالعات به دست آورید. در این راستا مهم ترین آنها، سن می باشد. 
smallbiztrends.com :منبع

س��لمان امی��ن )Salman Amin( ت��ا س��ال ۲۰۱۳ می��الدی به 
عن��وان مدی��ر ارش��د بازاریابی بین المللی )CMO( ش��رکت پپس��ی 
کو )PepsiCo( مش��غول به کار بود. س��پس به ش��رکت  جانس��ون و 
س��ان )S.C. Johnson & Son( پیوس��ت و در آنج��ا به عنوان مدیر 
ارش��د عملیات )COO( فعالیت ک��رد. در این مقاله چند قانون طالیی 
موفقیت را از زبان این مدیر ارش��د معرفی می کنیم که مدت زیادی در 

شرکت های بزرگ و بین المللی فعالیت کرده است.
پیش بینی آینده کار س��خت و بیهوده ای اس��ت، ام��ا این بدین معنی 
نیس��ت که دست از تالش بکشیم. من در طی فعالیتم در پپسی  کو  به 
این نتیجه رس��یدم در دنیای کسب و کار، انطباق سریع با تغییراتی که 
ایجاد می ش��وند، از روش��ن بینی و درک درست از وضعیت کسب و کار، 

فایده  بیشتری دارد.
شاید هر کسی نظرات و عقاید مختص به خود را داشته باشد، اما یک 
چیز ملموس اس��ت: ما در دنیای��ی از ارتباطات جهانی فعالیت می کنیم 

که تمام حرکات مان را تحت تاثیر قرار می دهد.
م��ا در دنیای کس��ب و کار حضور داری��م و می دانیم ای��ن امر نحوه  
گس��ترش فعالیت مان در بازارهای جدید، محصوالتی که ارائه می دهیم 

و مصرف کنندگانی که باید هدف بگیریم را تحت تاثیر قرار می دهد.
انق��الب ارتباطات دیجیتالی، قوانین مرب��وط به تعامالت پیرامون مان 
را از ن��و می س��ازد. پس در این وضعیت چ��ه کار می توانیم بکنیم تا در 
میان تغییرات س��ریع و پرتنش یا بهتر بگوییم در »زمانه ابهام«، موثرتر 

عمل کنیم؟
در ادامه، ۶ قانون طالیی موفقیت را بیان می کنیم که سلمان امین در 

طول دوران کاری اش به دست آورده است:
1. توانایی یادگیری سریع را به دست آورید

من ابتدا بازاریاب و س��پس مدیر کس��ب و کار شدم. از تمام وظایفم 
چی��زی یاد گرفته ام و همواره تالش کرده ام از هر مدیری که داش��ته ام، 
حداق��ل یک نکته بیام��وزم. برای این که همه چی��ز را در حد عالی یاد 
بگیرم، همیش��ه به ش��غلم به عنوان یک ماراتن نگاه می کنم. پس حتی 
اگر به س��مت باال و برخالف جهت باد می دوید، باز هم اس��تقامت خود 
را حف��ظ کنی��د، تکنیک یاد بگیرید و در مس��یر رس��یدن به هدف تان 

مصمم باشید.
2. با دقت گوش کنید

ما اغلب با کس��انی حرف می زنیم که در سلس��له مراتب مدیریتی مان 

به ما نزدیک تر هس��تند. اما باید س��عی کنیم به همه گوش دهیم. حتی 
سرس��خت ترین مخالفان هم درس های ارزش��مندی به ما خواهند داد. 
وقتی مدیر ش��عبه پپس��ی در بریتانیا بودم، چند گروه طرفدار سالمت، 
تبلیغ��ات نامطلوبی منتش��ر کردند و محصوالت ما را م��ورد انتقاد قرار 
دادن��د. به راحتی می توانس��تیم به آنها توجه نکنی��م، اما ما زمانی را به 
ای��ن فعاالن متعهد اختصاص دادیم، به آنچ��ه می گفتند گوش دادیم و 
در نهایت توانس��تیم به روش موثری، درباره  موضع خودمان تجدیدنظر 

کنیم.
3. پذیرای تغییرات باشید

من می دانس��تم تنها کافی نیست به توصیه های فعاالن سالمت گوش 
کنیم، بلکه باید دس��ت به کار ش��ویم. بدین ترتیب موفق شدیم چربی 
اشباع شده  موجود در چیپس واکر را پایین بیاوریم و در نهایت اسپانسر 

کمپین ضدچاقی» تغییر برای زندگی« )Change4life( شدیم.
ما از تغییرات، پیوس��ته استقبال کردیم و در مقابل بسیاری از فعاالن 
حوزه سالمت به پیروزی رسیدیم. به آنها ثابت کردیم برای نظرات شان 
ارزش قائل هس��تیم و می خواهیم تغییراتی ایجاد کنیم و قصد داریم با 
خواسته های ش��ان همراه شویم. این مسئله تاثیر بسزایی روی روابط مان 

با مصرف کنندگان سالمت گرای مان در بریتانیا داشت.
4. یاد بگیرید شکست را بپذیرید

به عقیده  آلفرد تنیس��ون، ش��اعر بزرگ انگلیس��ی، اگر سعی کنید و 
شکس��ت بخورید، بهتر از این است که هیچ تالشی نکنید. اگر به دنبال 
موفقیت های بزرگ و جایگاه واال هس��تید، باید دس��ت به اقدام بزنید و 
حرکت کنید، بدون ش��ک در این مسیر با شکس��ت های زیادی مواجه 
خواهید ش��د. البته شکس��ت شغلی با شکست ش��خصی متفاوت است 
و نباید این دو را یکس��ان بدانید. شکس��ت در مس��یر رسیدن به هدفی 
ارزشمند، هرگز نباید شخصی محسوب شود. اگر اجازه دهید این اتفاق 
بیفتد، جامعه مملو از افراد ترس��و خواهد ش��د. شکست تجربه  با ارزشی 
است که باید از آن بیاموزیم. هر انسان بزرگی در مسیر کاری اش حداقل 
یک شکس��ت بزرگ و حتی بیش��تر از یکی، داشته است. اما انسان های 

بزرگ توانسته اند از شکست ها چیزی بیاموزند و به پیشرفت برسند.
5. پایه  فلسفِی قدرتمندی داشته باشید

در اغلب مواقع شرکت ها به بیانیه  ماموریت )بیانیه  هدف( سازمان شان 
بی توجهی می کنند و این بیانیه برایش��ان تنها چیزی اس��ت که باید در 
وبس��ایتها قرار دهند یا حتی روی دیوار اتاق ها بزنند. هدف و ماموریت 

سازمان باید ابزار قدرتمندی باشد؛ نقشه ی راهی برای آینده. در شرکت 
 Performance with( »پپس��ی، بیانیه  هدف ما »عملکرد هدفمن��د
Purpose( بود، یعنی ایجاد رش��دی پایدار با س��رمایه گذاری در آینده 
ای بهتر برای مردم. شاید این هدف خیلی بلندپروازانه به نظر برسد، اما 
دستورالعملی مهیا می کند برای بحث درون شرکت و لیستی از کارهایی 
که باید انجام دهیم و کارهایی که نباید انجام دهیم. وقتی گرفتار ابهام و 
دودلی شوید، این امری حیاتی است. شرکت پپسی ناگزیر در مسیرهای 
متنوعی حرک��ت می کند، اما می دانیم اگر به اصول اساس��ی مان توجه 

کنیم، شما خیلی هم از ما دور نخواهید شد.
6.به آنچه سازمان تان ارائه می دهد، ارزشی بیشتر بدهید

به آنچه ش��ما و سازمان تان می توانید ارائه دهید، بینشی فراتر بدهید. 
 Value( در حال حاضر، مش��تریان ب��ه دنبال ارزش های پیش��نهادی
Proposition( هس��تند. دیگر دوران مدیر، ش��رکت و محصول فاقد 
ش��خصیت به پایان رسیده اس��ت. اکنون دغدغه تنها فروش محصول یا 
ارائه خدمات نیس��ت، بلکه برق��راری و حفظ رابطه اهمیت دارد؛ آن هم 
وقتی که ارزش ها و عواطف، نسبت به گذشته، جدی تر گرفته می شود.

در دنیای امروز باید به مش��تریان نش��ان دهیم جامعه ای را که در آن 
زندگی می کنند درک می کنیم، می دانیم به چه چیزهایی بیشتر اهمیت 
می دهند، خواه در شکلی وس��یع تر، تصویب سیاست هایی برای کاهش 
اثرات نامطلوب زیس��ت محیطی ش��رکت پپسی باشد و خواه همکاری با 
کشاورزان محلی و گروه های مختلف اجتماعی برای استفاده از امکانات 
تولیدی مان در جهت بهبود بهداشت آب و تسهیل دسترسی به آن. اگر 
بتوانی��م اهمیت خود را به این چالش ها نش��ان دهیم، برندهای مان به 
جایگاه باالیی خواهند رس��ید. در نتیجه، اینکه آنها ما را بپذیرند یا نه، 
بس��تگی به این دارد که چقدر ما را به خودشان و مشکالت شان مربوط 

می بینند. آنها باید احساس خوبی نسبت به ما پیدا کنند.
ای��ن برخورد ما را مج��اب می کند به درون مان نگاه��ی بیندازیم و با 
آنچه می خواهیم به دس��ت آوریم، هم در سطح شخصی و هم سازمانی، 
هماهنگی بیش��تری پیدا کنیم. اما اگر متعهد ش��وید، البته تعهد بسیار 
بزرگی هم هست، شما و کسب و کارتان می توانید نیازها و خواسته های 
تمام مش��تریان تان را برآورده کنید که به دنبال محصوالتی هستند که 
بتوانند نیازشان را تامین کرده و به آنها اطمینان کنند. در دنیای پرابهام 

که هیچ تضمینی وجود ندارد، این امر ارزش زیادی دارد.
inc/ucan :منبع

6 قانون طالیی برای موفقیت کسب و کارتان

7 اصل یک سخنرانی موفق 

به قلم: آنی پیلون کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
13 مهر 1399

شماره 1637



13ایران زمـــین www.forsatnet.ir15تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
یکشنبه
13 مهر 1399

شماره 1639

اخبار

آذربایجان شــرقی – فالح: مدیرعامل شــرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری  297 اشتراک 

گاز رایگان واگذار گردیده است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، ســّیدرضا رهنمای 
توحیدی بــا اعالم این خبر افزود:  براســاس تکالیف قانونی و وفق 
تبصره های قانون بودجه کشور، اشتراک گاز مددجویان کمیته امداد 
و بهزیستی،  مساجد، حسینیه ها، اماکن مذهبي و حوزه هاي علمیه، 
جانبازان 25% به باال و خانواده محترم شهدا رایگان واگذار می گردد. 
این مقام مســوول افزود: این شرکت در 6 ماهه نخست سال جاری 
به 252 مددجوی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستي 29 جانباز 
25% بــه باال و خانواده محترم شــهدا و 16 مکان مذهبي و حوزه 
علمیه، اشتراک گاز رایگان واگذار کرده است. مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: رقم اشتراک پذیری رایگان 

شرکت در سال 98، 1221 مشترک بوده است.
آموزش و توسعه منابع انسانی تداوم دارد

علی رغم شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر برنامه های اجرایی 

ســازمان ها، فعالیت های آموزشی در شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی به صورت مجازی و با قّوت، تداوم دارد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت: با توجه به اهمّیت 
آموزش و توسعه منابع انسانی در شرکت و از سویی با لحاظ داشتن 

ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی، زیرساخت 
های نرم افزاری برای تداوم آموزش کارکنان فراهم گردیده است.

ســّیدرضا رهنمای توحیدی اظهار داشــت: زیرســاخت های 
انفورماتیکی مورد نیاز برای آمــوزش مجازی کارکنان با همکاری 
دانشگاه صنعتی ســهند فراهم گردیده و سعی شده با بهره گیری 
از شیوه های نوین آموزش الکترونیکی، در شرایط موجود، گام های 
موثری در راســتای توانمند سازی نیروی انسانی برداشته شود. وی 
تصریح کرد: تقویم آموزشی شرکت همه ساله بر اساس نیاز واحدهای 
سازمانی و کارکنان مربوطه تدوین می گردد؛ لذا برگزاری این دوره ها 
از لحاظ ارائه روش های عملی و ارتقای علمی و توانمندی کارکنان 
در انجام امور محوله، الزم و ضروری است. توحیدی ادامه داد: از زمان 
شیوع بیماری کرونا، این شرکت 79 دوره آموزشی خود را به صورت 
مجازی و با بیش از 23000 نفر ســاعت با میانگین ارزشیابی %85  
در استان برگزار کرده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شــرقی خاطرنشــان کرد: عالوه بر دوره های آموزشی یادشده، 12 
وبینار علمی نیز با مشارکت واحدهای علمی و پژوهشی استان، برگزار 

گردیده است.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حسینی در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشــت: 200 پروژه طرح هادی روســتایی در 170 روستای 
استان گلستان با اعتبار 22 میلیارد و 800 میلیون تومان به صورت 
متمرکز افتتاح شد که 48 هزار خانوار شامل 192 هزار نفر از جمعیت 

روستایی از آن بهره مند می شوند.
وی افزود: 933 روســتا در گلستان 47 درصد جمعیت استان را 

تشــکیل می دهند که 21 درصد باالتر از میانگین کشوری است و 
اجرای طرح هادی و بهسازی محیط برای بهره مندی راحت تر مردم 

از خدمات از دالیل ماندگاری مردم در روستاهاست.
حسینی ادامه داد: این طرح در 600 روستای گلستان آغاز شده 
که فاز نخســت آن در 250 روستا به اتمام رسیده است، برای فاز 
دوم این طرح در 300 روســتا نیازمند اعتبارات ویژه هستیم که 

البته شورای برنامه ریزی استان همواره از تهیه و اجرای این طرح 
حمایت همه جانبه داشــته اند.وی یادآور شــد: در صورت تقویت 
اعتبارات می توانیم درصد جمعیت روســتایی گلستان را افزایش 
دهیم، سال گذشــته 104 میلیارد تومان از محل تملک استانی، 
ملی، حوادث و مشــارکت دهیاری ها برای 960 پروژه در اســتان 

تخصیص داشتیم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قــم از ارائه 37 خدمت 
به صورت الکترونیکی به مردم خبر داد و گفت: در ســند چشم انداز 
1404 بیشتر تمرکز شهرداری قم بر برنامه های نرم افزاری بوده و سیما 
 و  منظر شهری در حوزه معماری، مسائل محیط زیستی، حمل ونقل 
پاک، خدمات الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ شهروندی است. دکتر سید 
مرتضی سقاییان نژاد با توجه به افتتاح مرحله سوم از پروژه های عمرانی 
شهر قم در سال 99 اظهار داشت: از ابتدای سال 99 دو مرحله افتتاح 
پروژه در دهه کرامت بااعتبــاری بالغ بر 900 میلیارد تومان و هفته 
دولت بااعتباری بالغ بر 110 میلیارد تومان انجام شده است. شهردار قم 
از برگزاری سومین مرحله افتتاح پروژه ها در هفته دفاع مقدس خبر 
داد و افزود: امســال نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس 132 میلیارد 
تومان پروژه در شهر قم افتتاح شده که یکی از این پروژه ها بهره برداری 
از فاز نخســت باغ موزه دفاع مقدس با اعتبــاری بالغ بر بیش از 27 
میلیارد تومان بوده اســت. سقاییان نژاد مشارکت مردم را در توسعه 
شهر امیدبخش توصیف و تصریح کرد: بلوار پیامبر اعظم)ص( یکی از 
مهم ترین محورهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم 

برای توسعه طرح های خدماتی، اقامتی و تفریحی است و بیش از 600 
میلیارد تومان پروژه در سال 99 در این بلوار کلید خورده است. وی از 
کلنگ زنی پروژه میدان نماز در روزهای آینده خبر داد و خاطرنشان 
کرد: باغ پرندگان، میدان ولیعصر)عج(، تقاطع جعفریه با کمربندی امام 
علی)ع( و تقاطع غیر همسطح بلوار فردوسی و بلوار پیامبر اعظم)ص( 
نیز تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد. شهردار قم توسعه خدمات 
الکترونیک در شــهرداری قم را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: در 

حال حاضر بیش از 37 خدمت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شده 
و پویش سه شــنبه های بدون خودرو نیز در قم کلید خورده اســت. 
سقاییان نژاد طراحی بیش از350 کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح 
شــهر قم را اقدامی در جهت ارتقاء فرهنگ دوچرخه ســواری در قم 
دانست و بیان کرد: فاز نخست این طرح در خیابان شهید صدوقی تا 
میدان شیخ مفید و خیابان باجک یک )19 دی( اجرایی می شود و در 
پردیسان نیز پیست دوچرخه سواری با استاندارهای جهانی افتتاح شده 
اســت. وی در ادامه به برنامه ها و اهداف شهرداری قم در چشم انداز 
قم 1400 اشــاره کرد و افزود: امسال آخرین سال قم در نگاه 1400 
را ســپری می کنیم و درحالی  بوده که این برنامه بیشتر بر اقدامات 
زیربنایی و ســخت افزاری در ابعاد مختلف تأکید داشت. شهردار قم 
برنامه های چشم انداز قم تا 1404 را موردبررسی قرار داد و تأکید کرد: 
در چهار سال آینده بیشتر تمرکز شهرداری قم بر برنامه های نرم افزاری 
بوده و سیما  و  منظر شهری در حوزه معماری، مسائل محیط زیستی، 
حمل ونقل پاک، خدمات الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ شهروندی در 

تراز شهری اسالمی در قم موردتوجه قرار خواهد گرفت. 

اهواز - شبنم قجاوند: نشست پیش بینی بهره دهی چاه های 
نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد. در این 
نشست ضمن بررسی عملکرد تولید شرکت نفت و گاز آغاجاری در 
نیمه نخســت سال جاری، برنامه پیش بینی تولید چاه های نفت و 
گاز این شــرکت برای نیمه دوم سال بررسی شد. مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در این نشســت ضمن تشکر از تالش 
مدیریت و کارکنان شــرکت نفت و گاز آغاجاری در راستای تحقق 
برنامه های پیش بینی شــده در نیمه اول سال جاری اظهار داشت: 
انجام دقیق برنامه ها و اهداف تعیین شــده نشان از نظم و انضباطی 
اســت که در سطوح مختلف مدیریت و کارکنان شرکت وجود دارد. 
مهندس احمــد محمدی اجرای پروژه اصالحیه نفت ســنتزی در 
شــرایط دشوار آب و هوایی را به عنوان یکی از اقدامات شاخص این 
شرکت در ماه های گذشته بر شمرد و عنوان کرد: این عملیات یک 
کار حیاتی بود که از طریق مقام عالی وزارت در حال پیگیری بود و 
توسط کارکنان خدوم شرکت آغاجاری به سرانجام رسید.  وی با اشاره 
به  بازگشت  تولید حداکثری در شرکت های تابعه، خواستارتشکیل 
کارگروه ویژه بازگشت به تولید حداکثری در شرکت های بهره بردار 
شد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استقرار سیستم 
مدیریت یکپارچه خطوط لوله )PIMS( را نویدبخش انسجام بیشتر 
در احداث، نوسازی و بهسازی خطوط نفت و گاز دانست و بیان کرد: 
باید برنامه ریزی الزم جهت جمع آوری جامع و کامل اطالعات مرتبط 

با خطوط لوله در راســتای تســریع در روند رسیدگی به پروژه های 
مربوط به خطوط لوله جریانی و اصلی شــرکت انجام شود. مهندس 
محمدی، حراست و صیانت از تاسیسات سطح االرضی شرکت را یکی 
از مباحث مهم دانست و عنوان کرد: مجموعه حراست های شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و شــرکت های تابعه باید برنامه ریزی 
های الزم را جهت دسته بندی تمامی محدوده های تحت مدیریت 
شرکت و پوشش مناسب حراستی و حفاظتی، استفاده از تکنولوژی 
های نوین و آموزش نیروی انسانی حراست را انجام دهند. وی، بومی 
ســازی قطعات و تجهیزات مهم فرآیندی را یکی از اقدامات بسیار 
خوب شرکت نفت و گاز آغاجاری دانست و افزود: با توجه به جایگاه 
اقتصادی مناطق نفت خیز جنوب باید تالش کنیم به اهدافی که بر 

دوش ماست دست پیدا کنیم . مهندس محمدی در پایان بر رعایت 
حداکثری نکات ایمنی خصوصاً در بخش های عملیاتی و تاسیسات 
تاکید کرد. در این نشست مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری از تحقق 102 درصدی برنامه های تولیدی این شرکت در 
نیمه نخست سال جاری خبر داد. مهندس ابراهیم پیرامون با قدردانی 
از همه همکاران که در تحقق اهداف این شرکت  تالش کردند افزود: 
با توجه به مشکالت موجود خصوصاً شیوع ویروس کرونا در کشور و 
گرمای شدید هوای خوزستان، همه همکاران در مدیریت های فنی، 
عملیات، مهندسی و ساختمان و بخش های ستادی با عمل به وظایف 
خود موجب کسب این موفقیت شدند وی گفت: در نیمه نخست سال 
جاری  43 عملیات بر روی چاه ها  انجام شد که با اجرای آنها بیش 
از 21900 بشکه در روز به تولید این شرکت افزوده شد. همچنین با 
استفاده از سیستم های فرآورش سیار MOS وMOT از هدر رفت 
بیش از 128000 بشکه نفت جلوگیری شد. مهندس پیرامون  عنوان 
کرد: یکی از اقدامات برجســته این شــرکت در سال جاری ساخت 
باالنس پیستون کمپرسور گریز از مرکز گاز بورسیک با استفاده از توان 
سازندگان داخلی و تالش کارشناسان شرکت بود که گام مهمی در 
جهت رفع مشکالت این شرکت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
محسوب می شود. وی انجام 31 اصالحیه و 11400 ضخامت سنجی 
در راستای صیانت از تجهیزات و خطوط لوله را از دیگر اقدامات مهم 

این شرکت از ابتدای سال جاری تا کنون بر شمرد.

کرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز: اولین عملیات تعمیرات شبکه 
شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به طول 60 کیلومتر، در 
شهرستان کنگاور و بر روی فیدر »خمیس آباد« انجام شد. کرمانشاه-  
دشتی:  امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت، هدف از برگزاری این 
عملیات را کاهش خاموشــی برق و انرژی توزیع نشده در فیدرهای 
بحرانی، افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه، استاندارد سازی 
شــبکه و ارتقاء سطح کیفی و کمی پرسنل در مقابله با بحران های 
احتمالی عنوان کرد. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشاه گفت: این عملیات با فراخوان نیروهای عملیاتی از سراسر 
استان با 25 اکیپ فنی و حضور 150 نفر از پرسنل عملیاتی، تعمیرات 
اساسی بر روی فیدر »خمیس آباد« به طول 60کیلومتر انجام شد. 
وی خاطر نشــان ســاخت: این فیدر جزو فیدرهای بحرانی استان 
بود که متاسفانه در تابستان سال جاری بیشترین خاموشی در این 
منطقه اتفاق افتاد. شهرستان کنگاور دارای 14 فیدر و 650کیلومتر 
خط20کیلو ولت با 34 هزار مشترک است. مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه یک هزار و 500 مشترک چاه 
کشاورزی در این شهرستان وجود دارد، گفت: کشاورزان این منطقه 
در تابستان امسال همکاری خوبی را با شرکت توزیع نیروی برق استان 
داشتند و از طرح تشویقی4 ساعت خاموشی و 20 ساعت برق رایگان 
به نحو احسن استفاده کردند. ما هم به پاس این همکاری تعمیرات 

این منطقه را در اولویت گذاشتیم تا برای دوران پیک تابستان سال 
1400 نیز همکاری ویژه ای را با ما داشــته باشند. وی اظهارداشت: 
عملیات از صبح روز سه شنبه هشتم مهرماه تا بعدازظهر این روز با 
برنامه ریزی مشخص برای اکیپ ها تعریف شد. مهندس مرآتی افزود: 
شبکه های توزیع استان مربوط به سنوات گذشته است و بخشهایی 
از آن فرسوده است که نیاز است یه صورت مداوم برنامه پیشگیری و 
تعمیرات را برای آنها به اجرا درآوریم تا در فصل گرم سال و بحران های 
طبیعی بتوانیم برق پایدار و مطمئن را به مشترکین ارائه دهیم. وی 
بیان داشت: در عملیات امروز بخشی از شبکه اصالح می شود، تیرها 
و بخشهایی از تاسیسات و تجهیزات تعویض می شود که در کاهش 
تلفات نقش بسزایی دارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه خاطر نشان ساخت: هر هفته یک محور از شهرستان های 
استان را تا زمانی که از لحاظ جوی فرصت کار داشته باشیم انجام می 
دهیم تادر زمستان و فصل پیک مصرف برق بدون هیچ مشکلی به 

خدمات رسانی به مشترکین ارجمند استان ادامه دهیم.

در 6 ماهه نخست سال جاری؛

297 اشتراک گاز رایگان در آذربایجان شرقی واگذار شده است

۲۰۰ پروژه طرح هادی روستایی در گلستان افتتاح شد

توجه ویژه به سیما و منظر شهری و حمل ونقل پاک در چشم انداز قم 1۴۰۴

در نشست پیش بینی بهره دهی چاه ها عنوان شد؛
تحقق 1۰۲ درصدی برنامه های تولیدی شركت نفت و گاز آغاجاری

در روستای »خمیس آباد« شهرستان كنگاور انجام شد:

عملیات جهادی تعمیرات شبکه شركت توزیع نیروی برق استان كرمانشاه

مراسم نکوداشت استاد ارزشمند دكتر محمد جعفر صفار در دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران برگزار شد

ســاری - دهقان: رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در مراسم تجلیل 
از دکتر محمدجعفر صفار نخبه پزشکی 
اســتان مازندران که بــه همت بنیاد 
نخبگان استان مازندران در سالن آیت 
اهلل کوهســتانی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران برگزار شد، با بیان اینکه نمادهایی در جامعه پزشکی وجود دارد که می توان از آن ها به عنوان الگوی دانشجویان این حوزه 
نام برد، گفت: دیدگاه جامعه را افراد شاخصی تعیین می کنند که نمونه آن افراد شاخص دکتر صفار هستند. دکتر سید عباس 
موسوی با بیان اینکه صحبت کردن درباره دکتر صفار سخت است، افزود: وظیفه ما فراهم کردن زمینه شناخت این فرهیختگان 
برای جامعه است تا مردم با ویژگی های بارز این اساتید آشناشوند و تاثیر مثبتی بر ما و نسل جوان بگذارد.  وی اخالق در پزشکی 
را بسیار مهم دانست و ادامه داد: نسل گذشته پایه اخالقی مستحکمی داشتند و بسیار کمک کننده بودند به طوری که از وقت 
خانواده و مطب خود می گذشتند و در بیمارستان های دولتی به بیماران خدمت رسانی می کردند.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران تاکید کرد: اساتید ما برای پول و جایگاه اجتماعی ارزشی قائل نبوده و همیشه بدون توجه به دریافتی خود، پیگیر درمان 
بیماران بودند.  دکتر موسوی آزادگی را ویژگی بارز دکتر صفار دانست و بیان کرد: جامعه دانشگاهی جامعه فرهیخته ای است که با 
تفاوت آرا به پیشرفت دست پیدا می کنند.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تدوین زندگینامه دکتر صفار اشاره کرد و ادامه 
داد: امیدواریم با مدل های متفاوت، اساتید برجسته ای که می توانند الگویی برای ما و نسل جوان باشند را به جامعه معرفی کنیم.  
محسن شاهرضایی، مدیرکل الگو سازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان یکی از برنامه های این بنیاد را تکریم نخبگان و فرهیختگان 
دانست و بیان کرد: شناسایی افراد فرهیخته در سطح ملی، قدردانی، الگو سازی، تجمیع الگو و اثر گذاری اجتماعی از اهداف برگزاری 
مراسم تکریم است.  وی به زحمات پزشکان در زمان شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: تفکر جامعه نسبت به جامعه پزشکی بعد از 
شیوع کرونا و با توجه تالش و جانفشانی این عزیزان تغییر کرده است و امروز باید قدردان زحمات آن ها باشیم.  شاهرضایی با بیان 
اینکه ویژگی مثبت فرهیختگان را باید به نسل فعلی و آینده منتقل کرد، ادامه داد: الگو سازی هنری است که اگر آن را نداشته 

باشیم ضعف ما است بنابراین باید بتوانیم الگوهای جامعه را به درستی معرفی کنیم تا جوانان آن را بپذیرند.

مدیركل راه و شهرسازی استان بوشهر : 
پیشرفت فیزیکی ۲5 و 6۰ درصدی قطعات 1۰ و 11 راه آهن بوشهر _شیراز

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی استان 
بوشهر با بیان اینکه "طول پروژه راه آهن بوشهر به شیراز 437 کیلومتر 
اســت" گفت: 140 کیلومتر این پروژه در استان بوشهر قرار دارد و برای 
تکمیل آن بــه 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت به گزارش اداره 
ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر ، فرزاد رستمی در 
جریان بازدید نماینده مردم شریف بوشهر گناوه دیلم ، معاون امور عمرانی 
استانداری ، مسئولین شهرستانی و  خبرنگاران از  پروژه راه آهن بوشهر 
- شیراز ، اظهار داشت:  طول راه آهن بوشهر به شیراز 437 کیلومتر است 
که  140 کیلومتر این پروژه در استان بوشهر و 397 کیلومتر دیگر در استان فارس قرار دارد. وی، با اشاره به اجرای 2 قطعه مهم 
پروژه راه آهن در استان بوشهر گفت: دو قطعه 10 و 11 این پروژه در استان بوشهر قرار دارد که طول قطعه 10 »الف و ب« این 
پروژه 25.5 کیلومتر است. مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر میزان اعتبار این قطعه بر اساس قرار اولیه 232 میلیارد تومان 
دانست و تصریح کرد: در قطعه 10 پروژه راه آهن بوشهر 2 هزار و 200 متر تونل شامل 9 دستگاه تونل و 3 هزار متر پل های بزرگ 
طراحی شــده است. رستمی، پیشرفت فیزیکی قطعه 10 خط ریلی بوشهر را 25 درصد دانست و بیان کرد: 437 کیلومتر پروژه 
راه آهن بوشهر- شیراز در 11 قطعه طراحی شده که 140 کیلومتر آن در استان بوشهر قرار دارد و قطعه 10 مشکل ترین قطعه و 
نقطه بحرانی این پروژه است که اجرای آن در اولویت قرار گرفته است. وی، از اجرای قطعه 11 این پروژه خبر داد و تصریح کرد: این 
قطعه دارای 60 پیشرفت فیزیکی است و مابقی قطعات دیگر از طریق فاینانس خارجی و داخلی در حال پیگیری است که ان شاهلل 
مابقی قطعات فعال می شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به سرمایه  گذاری در پروژه خط ریلی بوشهر به شیراز 
تصریح کرد: 3 هزار میلیارد تومان برآورد اولیه این پروژه بوده که اکنون با توجه به افزایش مصالح و تجهیزات برای تکمیل آن به 5 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. رستمی بیان کرد: در اجرای پروژه راه آهن بوشهر به شیراز  برای تامین اعتبار آن فاینانس داخلی 

و خارجی چین مطرح است که در حال پیگیری است.

تودیع  و معارفه مدیر منطقه خلیج فارس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: طي حکمي از سوي مدیرعامل، 
مهندس کیهانپور به عنوان سرپرست منطقه خلیج فارس منصوب شد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 
خلیج فارس؛ در این مراسم که با حضور مهندس علیزاده دربندی مدیر 
خط لوله و دکتر باغبان مدیر منابع انسانی برگزار شد، حمیدرضا کیهانپور 
بعنوان سرپرســت جدید منطقه خلیج فارس منصــوب و از تالش های 
علیرضا عطار در مدت تصدی این سمت، قدردانی شد. در ادامه این مراسم 
مهندس علیزاده دربندی گفت: منطقه خلیج فارس منطقه ای نوپاست و 
این منطقه با وجود همه مشکالت و کمبودها با تالش و کوشش  و کار جهادی همه همکاران، درجهت توسعه و پیشرفت روزافزون 
گام برداشته است. وی با اشاره به اینکه این منطقه یکی از مهمترین مناطق در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به جهت انتقال 
کالن انواع فراورده ها از جنوب به شمال کشور و همچنین در آینده نزدیک شاهد راه اندازی و تحویل خط لوله انتقال نفت گوره به 
جاسک خواهدبود، از تالش وکوشش شبانه روزی مدیر و همه همکاران مجموعه قدردانی نمود. در ادامه این نشست دکتر باغبان 
مدیر منابع انسانی نیز الزمه پیشرفت را تغییر و تحوالت دانست و گفت: این تغییر و تحوالت کمک می کند تا در کار پیشرفت اتفاق 
بیفتد که در این خصوص باید شیوه مدیریتمان تغییر کند و رویکردمان از یک منطقه نسبتا بسته به منطقه ای گسترده تبدیل شود. 
در ادامه علیرضا عطار مدیر سابق منطقه بیان داشت: این منطقه یکی از موفق ترین مناطق با توجه به امکانات لجستیکی و پرسنلی 

بوده و دلیل این کار همدلی و همراهی همه همکاران با یکدیگر است.

نوسازی بافت های فرسوده یک مسئله اجتماعی است
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت: نوسازی بافت های فرسوده بیش از 
اینکه معطوف به اقدامات شهرسازی و معماری باشد، یک مسئله اجتماعی است. به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری 
قزوین؛ بهنام زاده افزود: هم اندیشی محالت، ایجاد نظرسنجی در محالت، انجام کارهای مطالعاتی معطوف به محالت و .... از جمله 
مباحث مهمی ذکر کرد که در سطح محالت در حال پیگیری و انجام است و یادآور شد: خروجی مثبت اقدامات صورت گرفته در 
این زمینه در محالت بسیار زیاد است اما همچنان با انتظارات ما فاصله دارد و ضروری است اهتمام بیشتری در این خصوص صورت 
گیرد. وی خاطرنشان کرد: نوسازی بافت های فرسوده بیش از اینکه معطوف به اقدامات شهرسازی و معماری باشد، یک مسئله 
اجتماعی است و منطقه یک شهرداری قزوین آمادگی الزم  برای پرداختن به موضوعات نوسازی با رویکرد اجتماعی  را دارد. بهنام 
زاده  تصریح کرد: شناسایی مشکالت اجتماعی موجود در محالت و رفع آنها مقدمه توفیق در جلب مشارکت شهروندان است. مدیر 
منطقه یک شهرداری قزوین ناهنجاری های اجتماعی در بافت های فرسوده را بسیار خطرناک دانست و گفت: همه ما باید تالش 
کنیم تا سطح آسیب ها و مخاطرات ناشی از معضالت اجتماعی را در بافت های فرسوده کاهش دهیم. بهنام زاده با تأکید بر ضرورت 
توسعه اجتماعی، فرهنگ سازی، آموزش های شهروندی، توانمند سازی، کارآفرینی و ... نقش مدیریت شهری را در ارتقاء مشارکت 

مردم در نوسازی بافت های فرسوده بسیار حائز اهمیت ذکر کرد.

نصب بیش از 5 هزار انشعاب گاز در گیالن 
رشت- مهناز نوبری: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن با اعالم اجراي 190 کیلومتر  شبکه گاز در نیمه اول امسال در 
گیالن، اظهار داشت: با اجراي این عملیات، مجموع طول خطوط گاز در استان به بیش از 21 هزار و دویست کیلومتر رسیده است.
وي با بیان این موضوع اظهار داشت: شرکت گاز استان گیالن با وجود حرکت به سمت کیفي سازي خدمات، گازرساني به روستاهاي 
باقیمانده را وظیفه مهم خود دانسته و براي تحقق آن تالش مي نماید و اجرای 97 درصد از شبکه گذاري انجام شده امسال در 
روستاها، گواه این مدعاست.مهندس اکبر  در ادامه از نصب بیش از 5 هزار و سیصد انشعاب گاز در بهار و تابستان امسال در گیالن 
خبر داد و گفت: با نصب این تعداد انشعاب،  مجموع انشعابات گاز در استان گیالن به بیش از 600 هزار عدد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه نصب این تعداد انشعاب، سبب بهره مندی 22 روستاي دیگر از نعمت گاز طبیعي 
شده است، گفت: با افزایش تعداد مشترکین گاز طبیعي در استان، لزوم نگهداري و بازرسي مستمر تاسیسات و خطوط گاز مهم تر 
و ضروري تر از گذشته مي باشد.وي در پایان با اشاره به شروع فصل سرما از همه مشترکین گاز درخواست نمود تا با رعایت مصرف 

بهینه و ایمن گاز طبیعي، هزینه کمتري را به اقتصاد خانوار تحمیل نمایند.
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علی ربیعی: »زندگی در روس��تا حول یک اقتصاد و کسب و کار شکل 
می گی��رد بنابراین صرف زیرس��اخت ب��رای زندگی کفای��ت نمی کند و 
می بایس��ت اقتصاد و کس��ب و کار روستاها را این بار متناسب با شرایط 
جدی��د حاصل از توس��عه زیرس��اخت ها و همینطور س��ایر تغییرات در 

زندگی شهری و جهانی بازتنظیم کرد.«
 چند دهه برنامه ریزی ت�����وس���عه م�������حور در ایران در بهترین 
حالت به گس���ترش زیرس�����اخت های بدون ب��رنامه برخ���ورداری 
م��ردم از آنها، طرح ه��ای بزرگ، کم ب��زرگ و کم اث��ر، تندیس هایی از 
صن����عت )مانند کارخانه های فوالد با مقیاس تولید پایین و بدون آب 
که به مرور همه آنها تعطیل شده اند( دودکش هایی بلند، پل ها، اتوبان ها 
و... انجامیده و درآمدهای سرش��ار نفتی در دوره هایی از ایجاد احساس 

خوشبختی و رفاه در دهک های پایین ناتوان مانده است.
 4 دهک جامعه کمترین بهره مندی را از برنامه های توس��عه داش��ته اند. 
مواهب توس��عه بیش��تر یک یا دو دهک را برخوردار ک��رده و ۳ دهک هم 
ت��ا حدودی دچار جابه جایی طبقاتی ش��ده و زندگی های بهتری را تجربه 
کردند حتی دوره درآمده��ای 7۰۰ میلیارد دالری از فروش نفت، تأثیری 
بر زندگی مردم نداش��ت چراکه این درآمدها نیز همان مس��یر را پیمودند 
و برای ایجاد رضایت صرف سیاس��ت های توده ستایانه شادی آفرین موقتی 
س��وپاپی )برای اطمینان از جلوگیری از نارضایتی( برای دهک های پایین 
ش��ده اس��ت. به یاد دارم روزی که به وزارت کار رفت��م به دنبال نظریه ای 
برای اش��تغال در شرایط آن روز ایران بودم اما با بررسی سوابق و اسناد در 
همه مجموعه ها هیچ نشانه ای از چگونگی سیاست گذاری توسعه اشتغال در 
ش��رایط ایران آن روز با وجود رش��د منفی نیافتم. این در حالی بود که در 
اولین جلسه شورای عالی اشتغال که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و 
کارشناسان وزارتخانه های مختلف برگزار شد، بحث ایجاد ۲ میلیون شغل 
در سال مطابق مصوبات شورای عالی اشتغال در میان بود. هیچ نشانه ای از 
جهت گیری و سیاست گذاری ها به چشم نمی خورد. معلوم بود هیچ نظریه ای 
برای توسعه به مفهوم کالن و توسعه اشتغال وجود نداشت. در جست وجوی 
نظریه جلسات زیادی را تشکیل می دادم. حتی در میان اقتصاددانان مطرح 
هم نظریه های اش��تغال عمدتاً بر محور سرمایه گذاری های بزرگ رشدهای 

باال می چرخید.
 به یاد دارم معاون فعلی توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را که 
از کارشناس��ان بین المللی این حوزه بود هم به این جلس��ه دعوت کرده 

بودم. وی به موضوع ایجاد اشتغال در دوره رکود و رشد منفی پرداخت 
و تقریباً تمام افراد صاحب نظر در آن دوره نیز ایجاد اش��تغال را مرتبط 
با برنامه های رشد یا سرمایه گذاری های بزرگ می دانستند. ۱۵ مهر روز 
ملی روستا بهانه ای شد که تجربه زیستی خودم و نشانه ها را که از نتایج 
مطالعات صورت گرفته ما در جامعه ای ش��بیه ب��ه ایران بود مرور کنم. 
در دو س��ه هفته گذشته به استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان 
س��فر کردم و با نهادها و تش��کل ها جلساتی داشتم که برخی مربوط به 

نهادهای توسعه ای بود. اواخر هفته گذشته به غرب مازندران رفتم.
 اس��تان مازندران هم مانند بسیاری از استان های ما نمادی از فقدان 
سیاس��ت گذاری مناسب توس��عه ای است. در هیچ روس��تایی آثاری از 
روس��تاها نمی بینیم. دینامیک اش��تغال منطقه کاماًل تغییر کرده است. 
نه تنها گردش��گری به عنوان محور توس��عه ش��کل نگرفت��ه بلکه نوعی 
مسافرگردی همراه با انباشت سرمایه های عظیم در دل بتن ها و تیرآهن 
و روس��تاهای ویران شده و ویالهای برافراش��ته را می بینیم. به درستی 
استان های شمالی نمادی از چند دهه یلگی و بی برنامگی توسعه است.

خوش��بختانه در چن��د س��ال اخیر ب��ا حض��ور کارشناس��ان برخی 
جهت گیری های مبتنی بر توس��عه و توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد 
تعاونی ه��ا و اجتماعات محلی، اش��تغال های ارزان قیمت اما ش��ادی آور 
برای مردم منطقه، زنجیره  کردن تولیدات روس��تایی آغاز ش��ده است. 
در س��فر به غرب مازندران پروژه های گردش��گری و رس��توران و آب را 
افتتاح کردم - معتقدم به پروژه های توس��عه هر منطقه باید ارزش ملی 
داد - گردش��گری و تم��ام زنجیره آن از عوامل اصلی توس��عه در همه 
استان های ماست. در آنجا به یک روستا رفتم. منطقه غرب مازندران که 
با رویکرد گردش��گری ارگانیک در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است، 
ش��اهد ش��گفتی بزرگی بود. ۳ پروژه افتتاح ش��د، ۲ پروژه بازدید شد، 
یک تش��کل روستایی با رویکرد توس��عه پایدار و تبدیل روستا به قطب 
گردشگری ارگانیک با مشارکت اهالی افتتاح شد، از روند شکل گیری ۳ 
تعاونی توسعه پایدار اطالع حاصل شد، طرح جامع معماری و مسیرهای 
گردشگری ۳ روستا رونمایی شد، تسهیالت ارزان قیمت برای ۸۲ پروژه 
ذیل طرح مس��یرهای گردشگری غرب مازندران ابالغ و از ۳ پروژه فنی 
ملی و بین المللی توسعه ای در منطقه رونمایی شد. آنجا دیدم ۳7 عضو 
یک روستا در یک طرح ملی مشارکت می کنند. این سیاست ها در دولت 
در این چند س��ال دنبال شده است. پیش��نهاد برداشت از ۱.۵ میلیارد 

دالر از صندوق توس��عه ملی مطرح و پیگیری و در نهایت محقق ش��د. 
در این دوره توسعه روستایی مبتنی بر توانمندسازی محلی مطرح شد. 
امروز معتقدم ما باید منابع موجود را به هر اندازه که هس��ت به س��مت 
مزیت های محلی و منطقه ای ببریم و زندگی مردم را در س��طح محلی 
متحول کنیم. هدف باید دستیابی به وضع بهتر برای خانواده ها و ارتقای 
کنش های فردی و جمعی در س��طح محلی باش��د. س��ال های سال این 
پروژه های میلیارد دالری افتتاح ش��دند ولی کام فرودس��تان را شیرین 
نکردن��د. بر همین اس��اس از دولت یازدهم برنامه توس��عه بر روس��تاها 
متمرکز و ایده تحول محلی برای توسعه ملی پیگیری شد. در دوره های 
قب��ل از انقالب، به جز یک برنامه اصالح��ات ارضی عماًل برنامه خاصی 
برای روس��تاهای کش��ور به اجرا درنیامد. خود صاحب نظران اقتصادی 
قب��ل از انقالب )مانند دکتر عالیخانی( هم به این امر اذعان داش��ته اند 
که اگرچه به توسعه صنعتی توجه داشتند، اما برای توسعه کشاورزی و 
روس��تایی برنامه ای به اجرا درنیاوردند. این الگو توجه به زندگی شهری 
و جریان درازمدت مهاجرت روستا به شهر را به دنبال داشت، اما مهمتر 
این بود که عقب ماندگی روستاها در حوزه زیرساخت را به همراه داشت. 
به همین دلیل نیز پس از انقالب، برای دهه ها الگوی توسعه در کشور و 
متأثر از آن توسعه روستایی به عمران زیرساختی در روستاها پرداخت. 
از جمله اثرات این الگو می توان به توس��عه جاده ها، ایجاد دسترس��ی به 
آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی و مانند آن اشاره کرد. تالش های دولت 
در س��ال های اخیر باعث شده که متوس��ط میزان برخورداری جمعیت 
روس��تایی از خدمات زیربنایی به حدود 9۵ درصد برسد. در گازرسانی 
به روس��تاها ۱۲۰ درصد نس��بت به بعد از انقالب رشد داشته ایم و ۸۸ 
درصد جمعیت روس��تایی گاز لوله کش��ی دارند. در پوشش شبکه ملی 
اطالعات ۲۲۰درصد نس��بت به گذش��ته رشد داش��ته ایم. ۵۰ درصد به 
تعداد واحدهای مس��کونی مقاوم سازی شده اضافه شده است. 9۵ درصد 
جمعیت روستایی از راه آسفالته بهره مند هستند. 99.۵ درصد جمعیت 
روس��تاها برخوردار از برق شبکه هس��تند. 9۵ درصد جمعیت روستایی 
آب آش��امیدنی سالم دارند. پوشش بهداش��تی و درمانی در روستاها به 

حدود 9۰ درصد رسیده است و....
با این همه زندگی در روس��تا حول یک اقتصاد و کس��ب و کار شکل 
می گی��رد. بنابراین صرف زیرس��اخت برای زندگی کفای��ت نمی کند و 
می بایس��ت اقتصاد و کس��ب و کار روستاها را این بار متناسب با شرایط 

جدی��د حاصل از توس��عه زیرس��اخت ها و همینطور س��ایر تغییرات در 
زندگی ش��هری و جهانی بازتنظیم کرد. مدرسه ساخته شده را آموزش؛ 
درمانگاه س��اخته شده را خدمات سالمت و سایر زیرساخت ها را اقتصاد 
و رف��اه جان و جریان می بخش��د. اگر همه امکانات زیرس��اختی فراهم 
باش��د و اما درآمد و رفاه فراهم نباش��د، جریان زندگ��ی ضمانت ندارد. 
ب��ه همین دلیل دول��ت در این دوره باید بنای خ��ود را، عالوه بر تداوم 
روند توس��عه زیرساختی، بر ارتقای نرم افزاری و توسعه روستاها از منظر 
کسب و کار و رفاه بگذارد. برای توسعه به معنای اعم و توسعه روستایی 
ب��ه طور اخص نیازمند زیرس��اخت کاف��ی، نظام تأمین مالی مناس��ب، 
نظام رفاهی مناسب سیاس��ت های معطوف به تولید اقتصادی متناسب 
با ش��رایط محلی هس��تیم. به همین دلیل از جمل��ه برنامه های به اجرا 
درآمده در دولت های یازدهم و دوازدهم برنامه توس��عه کس��ب و کار و 
اش��تغال روستایی و عش��ایری و ایجاد پوشش بیمه روستاییان و عشایر 
بود. برای اولین بار در کشور یک برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال 
روس��تایی در قالب اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت بانکی 
به اج��را درآمد. در کنار آن از روش های اختصاصی تأمین مالی زنجیره 
ارزش، یعنی تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، استفاده شد که تسهیالت را 
به ش��رط اتصال به شرکت ها و بازارهای بزرگ در اختیار تولیدکنندگان 
روستایی قرار می دهد و فروش محصوالت تولیدی روستاییان را تضمین 
می کند. در این برنامه س��هم اش��تغال روستایی از اشتغال جدید ساالنه 
کش��ور از ۳ درصد به حدود ۲9 درصد رس��ید که در ش��رایط تحریم و 
کرونا دس��تاورد قابل توجهی برای معیش��ت مردم ارزیابی می ش��ود. از 
ابتدای ایجاد صندوق بیمه روستاییان یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر بیمه 
ش��دند، اما فقط در دو سال اخیر بیش از یک میلیون و هزار نفر به این 

عدد افزوده شدند.
این مصادیق بیش از آنکه عدد و رقم باش��ند، نش��ان از یک تحول در 
رویکرد سیاس��ت گذاری »ساخت وسازی« اس��ت. در این رویکرد سعی 
شده س��ازوکارهایی برای بهبود وضعیت روس��تاها به شکل برنامه های 
توانمندس��ازی، ارتقای درآمد مبتنی بر تولیدات جدید با حفظ زندگی 
در روس��تا، نگاهی به مس��ائل رفاهی مانند افزایش بیمه های سالمت و 
تأمی��ن اجتماعی و محوریت دادن به مزیت های محلی تعبیه ش��ود که 

امیدوارم تداوم یابند.
irna :منبع
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به قلم: جولیا مک کوی / کارآفرین ، مترجم: امیر آل علی: بدون شک 
یکی از الزامات موفقیت این اس��ت که مطالعه باالیی را داش��ته باشید. 
اگرچه تقریبا تمامی افراد نس��بت به اهمیت این موضوع آگاه هستند، با 
این حال مشکل اصلی کمبود زمان بوده و نمی توان این موضوع را انکار 
کرد. درواقع مش��غله کاری و خس��تگی افراد خود مانعی است که دیگر 
عالقه ای به این اقدام مهم وجود نداشته باشد. با این حال ذکر این نکته 
ضروری اس��ت که بیش از 9۰ درصد افراد موفق، مطالعه مداوم داش��ته 
و این امر اهمیت کار را به اثبات می رس��اند. در این راستا به بررسی ۳ 
راهکاری خواهیم پرداخت که باعث خواهد ش��د تا نرخ مطالعه ش��ما تا 
پایان س��ال ۲۰۲۰ در مقایس��ه با مشابه سال گذشته، رشدی چشمگیر 

را داشته باشد. 
1-هنگام بیدار شدن و قبل خواب تلفن همراه را کنار بگذارید 

یکی از عادت های بس��یار اش��تباه افراد این است که بالفاصله پس از 

بیدار ش��دن اقدام به اس��تفاده از تلفن همراه خود برای اقداماتی نظیر 
چک کردن شبکه های اجتماعی می کنند. این موضوع در هنگام خواب 
افراد نیز رایج اس��ت. با این حال ای��ن دو زمان فرصت های طالیی برای 
مطالعه محسوب می شود. درواقع فردی نظیر وارن بافت، عادت دارد که 
بالفاصله پس از بیدار ش��دن، مطالعه داش��ته باشد. همچنین ۱ ساعت 
قب��ل از خواب، می توان این اقدام را انج��ام داد. اگرچه این امر در ابتدا 
ممکن است دشوار به نظر برسد، با این حال با تنها دو هفته رعایت آن، 

به عادت رفتاری شما تبدیل خواهد شد. 
2-اهدافی را برای خود تعیین نمایید 

این امر که کتاب خواندن به یک هدف در زندگی ش��ما تبدیل ش��ود 
باع��ث خواهد ش��د تا آن را یکی از اولویت ه��ای زندگی خود بدانید. در 
این راستا توصیه می شود که برای هر هدف خود، جایزه ای را نیز تعیین 
نمایید. این امر باعث خواهد شد تا شانس پایبند ماندن به آن، افزایشی 

چش��مگیر را پیدا کند. در کنار این موضوع، نکته دیگری که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که در کنار وجود جایزه، تنبیه هایی را 
نیز باید در نظر بگیرید. این موضوع باعث خواهد ش��د تا احتمال نادیده 
گرفتن و تنبلی، با کاهش��ی شدید همراه باشد. همچنین شما می توانید 
ی��ک تی��م را نیز ایج��اد نمایید. برای مث��ال با چند نفر کت��اب خوان، 
چالش های��ی را برگ��زار نمایید. این موضوع باعث خواهد ش��د تا انگیزه 
شما افزایش پیدا کرده و به سمت انجام دقیق این طرح، متمایل شوید. 

3-تنوع داشته باشید 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما باید 
در کار خود تنوع باالیی را داشته باشید. منظور از این امر تنوع بخشیدن به 
موضوعاتی که مطالعه می کنید نبوده و به انواع فرمت ها اشاره دارد. درواقع 
مزیت عصر حال حاضر این اس��ت که به مانند گذشته صرفا به کتاب های 
چاپی محدود نیس��تیم. این موضوع باعث خواهد شد تا بتوانید در شرایط 

مختلف، مطالعه داشته باشید. در این راستا کتاب های الکترونیکی، صوتی و 
موارد خالصه می تواند از جمله گزینه های مطلوب باشد. با این حال شما باید 
نسبت به مکان مناسب استفاده از آنها نیز آگاهی داشته باشید. برای مثال 
یک کتاب صوتی، بهتری��ن کاربرد را در هنگام انجام فعالیت های معمولی 
نظیر رانندگی، شس��تن ظرف، پیاده روی و... دارد. در کنار این موضوع اگر 
 pdf فضا برای حمل کتاب های چاپی را ندارید، توصیه می شود که از نسخه
آن استفاده نمایید. در نهایت فراموش نکنید که برخی از کتاب ها، اولویت 
نبوده و اهمیت کمتری را دارند. در این رابطه شما می توانید از سایت هایی 
که در زمینه خالصه کردن کتاب ها فعالیت دارند، استفاده نمایید. این امر 
باعث خواهد شد تا مطالب اصلی را در کمترین زمان ممکن، دریافت نمایید.
در آخر بهتر است که در کنار رعایت این ۳ اصل، از تجربیات شخصی 

افراد کتاب خوان نیز استفاده نمایید.
entrepreneur.com :منبع
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9 تکنیک فروش
به قلم: راب استار

کارشناس بازاریابی و فروش 
مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک فروش را باید مهمترین بخش یک ش��رکت تلقی نمود. در این راستا اگرچه همواره قوانینی 
وجود دارد، با این حال نباید از تکنیک ها نیز غافل ش��د. این موارد درس��ت به مانند میانبرهایی هس��تند 
که ش��ما را در کمترین زمان ممکن به هدف دلخواه می رس��اند. در این راس��تا قصد داریم تا 9 مورد از 
تکنیک های منتخب را بررس��ی کنیم. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تمامی این 
موارد، در معرض آزمایش قرار گرفته و بنا بر آمارها در بیش از 9۰ درصد مواقع، نتیجه بخش بوده است.

۱-تیم سازی
اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، با این حال نخستین اقدامی که در راستای فروش یک محصول 
باید انجام دهید این است که تیمی را ایجاد نمایید. در این راستا فراموش نکنید که تیم شما با محدودیت 
افراد مواجه نبوده و حتی یک مشتری نیز می تواند عضوی از آن باشد. بدون شک افزایش افراد به معنای 
ارتقای توانایی های ش��ما خواهد بود. با این حال ش��ما باید اهدافی را برای هریک از تیم های خود داشته 
باش��ید. برای مثال تیم تولید محتوا باید وظایف مش��خصی را داشته باش��د تا نتایج مورد نیاز را به دست 
آورید. به صورت کلی وجود س��ه تیم تولید محتوا و تبلیغات در کنار فروش و جذب مش��تری از الزامات 

محسوب می شود. درواقع یک بازاریاب ناموفق، یک بازاریاب تنها است. 
۲-احساسات مختلف را مدیریت نمایید 

اگرچه کنترل احساسات خود یکی از بدیهیات محسوب می شود، با این حال در این بخش منظور این 
است که بتوانید احساسات مشتری را تحت تاثیر قرار دهید. در این راستا نمی توان گفت که چه حسی، 
برتر از س��ایرین است. درواقع ش��ما باید با توجه به ویژگی های مشتریان خود در این راستا اقدام نمایید. 
برای مثال ممکن اس��ت یک مش��تری از لحظه ورود به فروش��گاه، کامال پرانرژی و ش��اد باشد. تحت این 
شرایط شما نیز باید خود را در راستای حس حال حاضر او قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا زمینه 
ایجاد ارتباط دوستانه مهیا شود. تحت این شرایط حتی اگر در همان روز خریدی انجام نشود، شما به یکی 
از گزینه ها در ذهن مشتری تبدیل خواهید شد. درواقع در زمینه فروش باید نگاهی به آینده نیز داشت. با 
این حال در این زمینه بهترین اقدام این است که یک دوره اصول روان شناسی فروش را بگذرانید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا امکان درک مش��تری، کامال امکان پذیر باشد. درواقع بسیاری از فروشنده های موفق، 

می توانند حتی براساس زبان بدن، نسبت به شناخت تیپ شخصیتی مشتری، اقدام نمایند. 
۳-چندین نقشه را مورد توجه داشته باشید 

یکی از اشتباهات رایج فروشنده ها این است که بیش از حد بر روی یک استراتژی تاکید دارند. این امر 
در حالی است که یک فروش ممکن است نتیجه اجرای چندین استراتژی باشد. به همین خاطر شما باید 
همواره روش های مختلف را مورد توجه خود قرار دهید. درواقع حتی در ش��رایطی که ممکن اس��ت تصور 

کند همه چیز از دست رفته، یک تصمیم جدی می تواند معجزه آسا باشد. 
4-حس نیاز را ایجاد نمایید 

مش��تری به دلیلی محکم برای خرید از ش��ما نیاز دارد. در این راستا روش های مختلفی وجود دارد که 
یکی از سودمندترین آنها ایجاد حس اضطرار است. برای مثال بیان محدود بودن تعداد کاال، باعث خواهد 
شد تا شما به نوعی نسبت به خرید سریع تر، متمایل شوید. با این حال باید اطمینان داشته باشید که قبل 

از این اقدام، مشتری به خوبی نسبت به ویژگی ها و مزیت های محصول شما، قانع شده باشد. 
۵-اصرار بیش از حد را فراموش کنید 

بس��یاری از فروش��ندگان درس��ت به مانند یک عامل مزاحم رفتار می  کنند و درواقع هدف آنها فروش 
محصول به هر طریق ممکن است. بدون شک این امر حتی اگر منجر به فروش شود، ابدا خرید مجدد را 
به همراه ندارد. این امر در حالی اس��ت که ش��ما باید در تالش برای حفظ مشتری ها نیز باشید. به همین 
خاطر توصیه می شود که ابدا اصرار بیش از حدی را برای خرید محصول توسط مشتری نداشته باشید. در 
این راستا ممکن است افراد به چند روز فکر نیاز داشته باشند. با این حال برای این امر که احتمال خرید 
افزایش پیدا کند، می توانید خدمات رایگان را انجام دهید. برای مثال از مشتری بخواهید که ایمیل خود 
را در اختیار شما قرار دهد تا آنها را نسبت به جدیدترین محصوالت در زمینه مورد نظر آنها، آگاه سازید. 

۶-یک پیشنهاد امن بدهید 
ممکن اس��ت برای نخس��تین بار با این عبارت مواجه شده باش��ید. منظور از این بخش رفع تردیدهای 
مش��تری می باش��د. درواقع یکی از سدهای جدی افراد این است که آنها اطمینان الزم از بهترین انتخاب 
بودن محصول ش��ما را ندارند. تحت این ش��رایط ش��ما باید امکانی را مهیا سازید تا افراد تردید به مراتب 
کمتری را داشته باشند. برای مثال می توانید به مشتری فرصت امتحان محصول را برای چند روز بدهید. 
اگرچه ممکن است تصور کنید که این امر به ضرر شما خواهد بود، با این حال واقعیت این است که بیش 
از ۸۰ درصد مش��تریان، هرگز اقدام به بازگرداندن محصول نمی کنند. با این حال توجه داش��ته باشید که 
این استراتژی ها تنها برای محصوالتی کاربرد دارد که از کیفیت خوبی برخوردار هستند. به همین خاطر 
ابتدا باید نس��بت به درس��ت بودن محصول خود، اطمینان داشته باش��ید. درواقع یک بازاریاب حرفه ای، 

هیچ گاه نباید اعتبار خود را با محصوالت ضعیف، خدشه دار نماید. 
7-فروش حداکثری را فراموش کنید 

یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که افراد در تالش برای فروش محصول به تمامی جامعه هستند. 
درواقع هدف آنها تبدیل هر فرد به مشتری می باشد. این امر حتی برای محصوالتی که در مورد نیاز روزانه 
افراد نیز محسوب می شود، غیرممکن خواهد بود. به همین خاطر شما باید جامعه هدف خود را مشخص 
نمایید. برای مثال برای یک برند تولید لوازم کوهنوردی، تنها افراد عالقه مند به این حوزه، بازار اصلی را 
تش��کیل می دهند. در این رابطه آگاهی از اصل پارتو نیز می تواند ش��ما را نسبت به طریقه اولویت بندی، 
آگاه س��ازد. برطبق این قانون ۸۰ درصد از س��ود یک شرکت تنها از ۲۰ درصد مشتریان به دست می آید. 
با این حال این موضوع تنها در رابطه با شرکت ها صادق نبوده و شامل موارد به مراتب بیشتری می شود. 

برای مثال ۸۰ درصد از نتایج روزانه ما تنها حاصل ۲۰ درصد اقدامات است. 
۸-سطح خود را ارتقا دهید

ممکن اس��ت تصور کنید که دریافت مدرک بازاریابی و پیدا کردن ش��غل، به معنای رس��یدن ش��ما به 
باالترین س��طح ممکن اس��ت. با این حال این امر تنها مجوز ش��روع فعالیت ش��ما در بازار خواهد بود. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا اقدامات به مراتب بیش��تری را مورد توجه خود قرار دهید. نکته دیگری که 

باید به آن توجه داشته باشید این است که چنین اقدامی برای تمامی افراد تیم شما نیز باید رخ دهد.
9-فراتر از حد انتظارات ظاهر شوید 

در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که مشتری باید رفتاری فراتر از حد انتظار 
را از ش��ما مش��اهده نماید. درواقع اگر به دنبال ساده ترین روش ها باش��ید، بدون شک به باالترین سطح 
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