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فرصت امروز: بورس تهران اولین روز هفته را با چراغ قرمز آغاز 

کرد و در معامالت روز یکشنبه هم شاخص کل بورس، 
هم شاخص کل با معیار هم وزن و هم شاخص...

تغییر مالکیت های هفتگی در بورس تهران نشان می دهد

 بازگشت سهامداران حقیقی
به مدار خرید

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

بانک مرکزی از سال ۱۳۸۲ تاکنون ۲۸۲ میلیارد دالر ارز مداخله ای به بازار تزریق کرده است

 کارنامه ارزپاشی
5 رئیس کل

فرصت امروز: در حالی گفته می شود رشد قیمت دالر در دوره کنونی مدیریت بانک مرکزی بیش از دوره های پیشین بوده است که 
اوال در هیچ زمانی افت درآمد نفتی تا بدین اندازه نبوده و ثانیا بانک مرکزی در دوره فعلی به هیچ وجه به دنبال ارزپاشی نبوده است؛ 
این بند نخس��ت گزارش��ی است که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده و در آن به بررسی کارنامه ارزپاشی بانک مرکزی از سال 
1382 تاکنون و در زمان مدیریت 5 رئیس کل بانک مرکزی پرداخته است. به گفته پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،  صیانت 
از منابع ارزی و مدیریت دخل و خرج ارزی کش��ور در کنار حفظ ارزش پول ملی، یکی از وظایف بانک مرکزی اس��ت. در این بین، 
حراج منابع ارزی به قصد پایین نگه داشتن مصنوعی و موقتی نرخ ارز و حفظ ظاهری ارزش پول ملی، ساده ترین راه حل موجود...

آیا کاهش تقاضای نفت در دوران پساکرونا نیز ادامه خواهد داشت؟

پایان بازی نفت

۲
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»اکونومیست« از تاثیر محدود تحریم های آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی گزارش داد

رشد مثبت ۲ درصدی در سال ۲0۲۱

چرا طراحی برنامه کسب و کار ضروری است؟
تالش کنید خودتان آینده تان را بسازید

چالش های پروژه انتخاب سفیر برند
استفاده برند کروگر از هوش مصنوعی در بازاریابی

مزیت های ویدئوکنفرانس در حوزه کسب و کار
۸ دلیل برای خرید آیفون ۱۲ 

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

درآمد ۳.5 میلیارد دالری 
 فروشندگان آمازون

در پرایم دی

دریچــه
گزارش »بلومبرگ« از 
 وضعیت تولیدات ایران

در سایه تحریم

»ساخت ایران« 
رونق می یابد؟

نمی توان زم��ان بدتری برای 
شروع یک کسب وکار جدید در 
ایران در نظر گرفت. حتی قبل 
از اینکه کرونا در ایران ش��یوع 
پی��دا کند، این کش��ور س��ال 
جاری را در شرایطی متشنج با 
آمریکا آغاز ک��رد و تحریم های 
مختلف آمریکا علیه این کشور 
اعمال ش��د. این وضعیت باعث 
ش��ده تا برندهای ساخت ایران 
روبه رو  زی��ادی  ب��ا مش��کالت 
ش��وند. به گزارش »بلومبرگ«، 
»س��اخت ای��ران« ب��ه دنب��ال 
ناب��ودی ب��ازار نف��ت و تجارت 
جهان��ی ب��ه دلی��ل کووید-19 
دچار مش��کل ش��ده است. در 
کش��وری که زندگی بسیاری از 
مردم ب��ا چرخه محدودیت های 
اس��ت،  گ��ره  خ��ورده  غرب��ی 
»ک��وی«،  مانن��د  برندهای��ی 
»شامپو زی« و »قهوه بونمانو« 
ازجمله برندهای وطنی هستند 
که جای خالی کاالهای مصرفی 
را پرکرده اند. آرمیتا قصابی 30 
س��اله و یک��ی از بنیان گذاران 
»ک��وی« می گوی��د: »م��ا فقط 
باید کار کنیم،  می دانستیم که 
چراک��ه خودمان و بس��یاری از 

ب��رای  اطرافیان م��ان 
۲کارهای ساده و...

دوشنبه
۲۸ مهر

۱۳99

۲ ربیع االول ۱44۲ - سـال ششم
شماره   ۱647- ۱6صفحه - 50000   ریال
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فرصت امروز: حوزه ریال از جمله عرصه های حکمرانی اس��ت که در چند دهه گذشته 
کمتر مورد توجه سیاس��ت گذاران اقتصادی کش��ور قرار گرفته اس��ت. ایجاد ش��فافیت 
اقتصادی، جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و 
ارزی و سالم سازی اقتصاد به  عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست گذاران اقتصادی 
در نظر گرفته ش��ده است. کم توجهی به راهبردهای جلوگیری از اقدامات و فعالیت های 
فسادزا موجب شده است تا  به جای اقدامات کم هزینه پیشگیری، برای کشف این اقدامات 

هزینه های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود.
بررسی های نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد در سال های اخیر به ویژه در سال 98 
زیرس��اخت های قانونی مهمی درخصوص تولید، تجمیع و استفاده از اطالعات اقتصادی 
ایجاد شده است. همچنین بهره گیری از ظرفیت اطالعات تراکنش های بانکی برای ارتقای 
حکمران��ی در زمینه های مختلف اعم از نظ��ام بانکی، اصالح نظام مالیاتی و نیز مبارزه با 
پولشویی از مهمترین این فعالیت های زیرساختی بوده است. استفاده از این زیرساخت های 
قانونی عالوه  بر بهبود شفافیت اقتصادی، از فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در 
حوزه پولی نیز می تواند جلوگیری کند. در صورتی که قوانین و اصالحات پیش��نهادی به 
مرحله اجرا برس��د و نظام تولید، تجمیع و تحلیل اطالعات در حوزه های ذکرشده حاکم 
ش��ود، حکمرانی اقتصادی به ویژه حکمرانی ریال می تواند به مرحله جدیدی از پیشرفت 

برسد.
* خسارت های کم توجهی به حکمرانی در حوزه ریال

گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس، مهمترین اقداماتی را که باید در حوزه حکمرانی 
ریال در س��ه عرصه نظام بانکی و بانک مرکزی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولش��ویی 
صورت گیرد، بیان کرده و با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال 
نوش��ت: حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطالعات مربوط به حوزه ریال، مش��ابه 

»حکمرانی با چشمان بسته« است.
مرک��ز پژوهش ها در این گ��زارش با عنوان »ارتقای حکمرانی در ح��وزه ریال: مروری 
بر تکالیف قانونی دس��تگاه ها« با اش��اره به اینکه حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه های 
حکمرانی اس��ت که در چند دهه  گذشته کمتر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار 
گرفته، آورده است: »براساس محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاست گذاری کشور 
است؛ براساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی »شفافیت اقتصاد و سالم سازی 
آن و جلوگی��ری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فس��ادزا به خص��وص در حوزه پولی 
و ارزی« ب��ه عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاس��ت گذاران اقتصادی در نظر گرفته 

شده است.«
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت 
جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه های 
فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور 

تحمیل  ش��ود، به ذکر برخی از مصادیق این موضوع پرداخته است که عبارتند از: »برای 
مثال در محتویات پرونده یکی از مفس��دین اقتصادی س��ال های اخیر آمده است که این 
فرد 1۷0 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به 
ارزش 1۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود 
دارد و تراکنش های مرتبط با فعالیت های شغلی، با حساب های شخصی انجام می شود و 
رهگیری آن دشوار است. مهمتر آنکه بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق 

حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام می شود.
همچنین در س��ال های اخیر، هزاران حس��اب بانکی متعلق به اش��خاص فوت شده و 
شرکت های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی 
با حس��اب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش 
مالی عمده اقدامات تروریس��تی و اقدامات مجرمانه اعم از قاچاق کاال، مواد مخدر و ارز، 
فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می شود و 
حاکمیت، خود را از ظرفیت اطالعات قابل استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که 

از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است.«
* مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال

این نهاد پژوهشی با تاکید بر اینکه حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطالعات 
مربوط به حوزه ریال، مشابه »حکمرانی با چشمان بسته« است، اعالم کرد: »خوشبختانه 
در سال های اخیر این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهمترین 
برنامه های اقتصادی کش��ور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. منظور از حکمرانی در 
حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطالعات موجود 
در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد 
و تکمیل زیرساخت های اطالعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با 
پولش��ویی است که به حاکمیت این امکان را می  دهد که اوالً تراکنش های خارج از نظام 
بانکی )انجام معامالت با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک( را محدود کند. ثانیاً در 
ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطالعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه 
مطلع باشد. ثالثاً در ارتباط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام 
تراکنش چه بوده است. رابعاً بتواند با استفاده از اطالعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم 
از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه )اعم از پولشویی و تامین مالی 

اقدامات تروریستی( و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند فضای اقتصادی 
کش��ور را شفاف تر کرده و ظرفیت سیاس��ت گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا می دهد. 
افزایش ش��فافیت اقتصادی به تس��هیل نظارت بر فعالیت های بانک ها و موسسات مالی، 
جلوگی��ری از فرار مالیات��ی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم ک��ردن امکان اخذ مالیات های 
تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی 
فعالیت های تروریستی و بالطبع افزایش امنیت ملی، اصالح نظام حمایتی کشور به منظور 

کاهش اختالف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید 
داخل کمک می کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه ها خواهد شد.«

* قوانین مهم برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال
در ادامه این گزارش با اش��اره به اینکه در سال های گذشته قوانین و مقررات متعددی 
در این حوزه توسط مجلس شورای اسالمی، دستگاه های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده، 
آمده است: »قانون اصالح قانون صدور چک، بند )ح( تبصره 1۶ قانون بودجه 1398، قانون 
پایانه  های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصالح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی 
آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از تحوالت قانونی و مقرراتی 
اخیر در حکمرانی ریال هس��تند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای 
اس��المی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ عالوه بر این موارد، استقرار 
نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی )PIT( می تواند نقش موثری در افزایش شفافیت 
اقتصادی داشته باشد.« در پایان بخش »چکیده« گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده 
است: »موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطالعاتی کامل، 
فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه های مختلف، اعم از اطالعات هویتی اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی و ارتباطات آنه��ا، اطالعات اقتصادی اعم از ش��غل و درآمد، اطالعات اقامتی، 
اطالعات مالی و بانکی، اطالعات دارایی ها و مبادالت آنها و... است. همچنین زیرساخت به 
اشتراک گذاری امن اطالعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته 
اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه 

اطالعات موجود، امری ضروری است.«
* ۴ نهاد محوری برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال

مرکز پژوهش ها با تاکید بر اینکه نظام بانکی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز 
اطالعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، نوشته 
اس��ت: »نظام بانکی کشور یکی از مهمترین بازیگران در حوزه حکمرانی پول و نیز مرکز 
اصلی گردش ریال است. عالوه بر این در میان مجموعه نهادهای موجود، نقش بی بدیلی 
به خصوص در تولید، ثبت و به اش��تراک گذاری اطالعات تراکنش های بانکی میان سایر 

نهادهای ذی ربط دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان نهاد ناظر بر مجموعه تعامالت نظام 
بانکی کش��ور نظارت می کند و ضمن دریافت اطالعات دقیق عملیات بانکی و محاس��به 
ش��اخص های نظارتی ش��بکه بانکی، نقش واس��ط را میان نظام بانکی و س��ایر نهادهای 
دریافت کننده اطالعات شبکه بانکی ایفا می کند. سازمان امور مالیاتی نیز یکی از نهادهایی 
است که از اطالعات تولید شده در نظام بانکی به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی خود 
اس��تفاده می کند؛ در صورتی که این اطالعات در توالی زمانی و قالب مناسبی در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار گیرند، امکان اخذ مالیات با حداقل هزینه، کمترین دخالت نیروی 

انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد.

مرکز اطالعات مالی کشور یکی دیگر از نهادهای مصرف کننده اطالعات تراکنش های 
مالی است؛ این نهاد یکی از مهمترین نهادهای تامین کننده امنیت اقتصادی کشور است 
که مجموعه ای از اطالعات را از نهادهای گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی 
دریافت و ش��اخص ریسک اشخاص را محاسبه و مطابق ضوابط تعیین شده در این قانون 

با آنها برخورد می کند.«
* وظایف ۴ بخش محوری تقویت حکمرانی در حوزه ریال

بازوی کارشناسی مجلس در انتها با تاکید بر اینکه بهره گیری از اطالعات تراکنش های 
مالی کشور به دلیل بهبود شفافیت اقتصادی می تواند نقش موثری در پیشگیری از بروز 
فساد داشته باشد، نوشت: »به طور خالصه حکمرانی در حوزه ریال الزم است حداقل در 

چهار بخش دنبال شود:
* دس��تگاه های حاکمیتی متولی سامانه های اطالعاتی: به معنای تکمیل سامانه های 
مرتبط با اطالعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطالعات اقتصادی 
اعم از شغل و درآمد، اطالعات اقامتی، اطالعات مالی و بانکی، اطالعات دارایی ها و مبادالت 

آنها و... و همچنین به اشتراک گذاری این اطالعات بین دستگاه های ذی ربط.
* نظام بانکی: به معنای حصول اطمینان از شناسایی کامل مشتریان بانکی و مسدود 
ش��دن حساب های بانکی فاقد هویت مجاز معتبر، تمایز بین حساب های تجاری )مرتبط 
با فعالیت شغلی( و حساب های شخصی در بهره مندی از خدمات بانکی، برقراری ارتباط 
درگاه های پرداخت با اطالعات اقتصادی و اقامتی دارندگان و نیز رعایت رویه های مبارزه 

با پولشویی.
* نظام مبارزه با پولشویی: به معنای اجرای ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی مبتنی 

بر تحلیل تراکنش های مالی.
* نظ��ام مالیاتی-حمایتی: به معن��ای اصالح رویه های محاس��به و اخذ مالیات و نیز 
تخصیص بهینه درآمدهای مالیاتی با بهره گیری از اطالعات تراکنش های مالی، که بستری 

برای حمایت های هدفمند و دقیق از خانوارهای نیازمند نیز ایجاد می کند.«
مرکز پژوهش ها در »جمع بندی« گزارش خود با اش��اره به اینکه در سال های اخیر به 
ویژه در س��ال 1398 زیرس��اخت های قانونی مهمی درخصوص تولید، تجمیع و استفاده 
از اطالعات اقتص��ادی به ویژه بهره گیری از ظرفیت اطالع��ات تراکنش های بانکی برای 
ارتق��ای حکمرانی در زمینه های مختلف اعم از حوزه بانکی، حوزه اصالح نظام مالیاتی و 
نیز حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده، نوشت: »استفاده از این زیرساخت های قانونی و 
بهره برداری از ظرفیت های ایجادش��ده در مجموع می تواند شفافیت اقتصادی را به میزان 
قاب��ل توجهی ارتقا داده و در راس��تای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومت��ی از اقدامات، 
فعالیت ها و زمینه های فس��ادزا به خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند. در صورتی که 
قوانین و اصالحات پیشنهادی به مرحله اجرا برسد و نظام تولید، تجمیع و تحلیل اطالعات 
در حوزه های ذکرش��ده حاکم شود، حکمرانی اقتصادی به ویژه حکمرانی ریال به مرحله 

جدیدی از پیشرفت خواهد رسید.«

اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان درحالی در پدیدآوری انتشارات علمی 
نقش دارند که در سال 201۶ هر یک از اعضای هیأت علمی به شکل میانگین حدود نیم 
اثر علمی منتشر کردند. آمارهای آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
در س��ال تحصیلی 9۶-95 نش��ان می دهد که روی هم رفت��ه 80313 عضو هیأت علمی 
در موسس��ه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی مش��غول به کار بوده اند. براساس گزارش 
مش��ارکت دانش ایرانیان در جهان در س��ال 201۶، سرانه انتش��ارات اعضای هیأت علمی 
موسسه های ایرانی در سال 201۶ در نمایه نامه واس حدود 0.۶1 و در نمایه نامه اسکوپوس 
حدود 0.۶5 درصد بوده اس��ت. در واقع، هر یک از اعضای هیأت علمی به ش��کل میانگین 

حدود نیم اثر منتش��ر کرده اند. عالوه بر اعضای هیأت علمی، دانشجویان نیز در پدیدآوری 
انتش��ارات علمی نقش دارند. به ویژه دانش��جویان کارشناسی ارشد و دکترا با پژوهش های 
خود که بیشتر به شکل پایان نامه/ رساله انجام می شوند بخشی از آثار علمی ایران را منتشر 
می کنند. روی هم رفته، 989 هزار و 35۷ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا توانسته اند به 

شکل میانگین 0.0۴ اثر در واس و 0.05 اثر در اسکوپوس منتشر کنند.
نقش دانش آموختگان موسس��ه های ایرانی نیز در انتشار آثار علمی جهانی اهمیت دارد. 
روی هم رفته، 1۴۶ هزار و ۶3۶ دانش آموخته کارشناس��ی ارش��د و دکترا توانس��ته اند به 
ش��کل میانگین 0.31 اثر در واس . 0.3۴ اثر در اسکوپوس منتشر کنند. شمار دانشجویان 

کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 9۶-95 شمسی، ۷۶۴ هزار و 3۷0 نفر بوده است که به 
شکل میانگین توانسته اند پیرامون 0.0۷ اثر در نمایه نامه استنادی اسکوپوس و 0.0۶ اثر در 

نمایه نامه استنادی واس منتشر کنند.
شمار دانشجویان دکترای حرفه ای در سال تحصیلی 9۶-95 نیز 8۴هزار و ۴29 نفر بوده 
است که به شکل میانگین توانس��ته اند حدود 0.۶2 اثر در نمایه نامه استنادی اسکوپوس و 
0.58 اثر در نمایه نامه استنادی واس منتشر کنند. شمار دانشجویان دکترای تخصصی در 
سال تحصیلی 9۶-95 هم 1۴0 هزار و 558 نفر بوده است که به شکل میانگین توانسته اند 
حدود 0.3۷ اثر در نمایه نامه اس��تنادی اس��کوپوس و 0.35 اثر در نمایه نامه استنادی واس 

منتشر کنند.
شمار دانش آموختگان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 9۶-95 نیز 132 هزار و ۴۴۴ 
نفر بوده اس��ت که به شکل میانگین توانسته اند حدود 0.۴ اثر در اسکوپوس و 0.3۷ اثر در 
واس منتش��ر کنند. از سوی دیگر، شمار دانش آموختگان حرفه ای در این سال 5803  نفر 
بوده است که به شکل میانگین توانسته اند حدود 9.0۶ اثر در اسکوپوس و 8.۴8 اثر در واس 
منتشر کنند. عالوه بر آن، شمار دانش آموختگان دکترای تخصصی در این سال 8389 نفر 
بوده است که به شکل میانگین توانسته اند حدود ۶.2۷ اثر در نمایه نامه استنادی اسکوپوس 

و 5.8۷ اثر در نمایه نامه استنادی واس منتشر کنند.

آمارهای سال ۲0۱6 نشان می دهد
سهم دانشجویان و اساتید از انتشارات علمی

اداره کشور بدون استفاده از اطالعات گردش پول غیرممکن است

حکمرانی با چشمان کامال بسته



فرصت امروز: این روزها به دلیل ش��یوع کرونا، زندگی بشر دستخوش 
تحول ش��ده و هرچند ش��هروندان به این تحوالت به چش��م یک تغییر 
موقت��ی نگاه می کنن��د، اما اغل��ب اقتصاددانان این تغیی��رات را دائمی 
می دانن��د و می گوین��د پاندمی کرونا، س��بک زندگی را برای همیش��ه 
تغییر داده اس��ت. این تغییرات در ساختارهای کالن اقتصادی و میزان 
عرضه و تقاضای کاالها و خدمات هم وجود دارد. مثال تقاضای س��فر در 
خوش بینانه تری��ن حالت تا س��ال 2023 در همین وضعیت باقی خواهد 
ماند و همینطور رس��توران ها و کافی شاپ ها به نظر نمی  رسد که همانند 

قبل از کرونا رونق داشته باشند.
در بازار نفت نیز این تغییر به چش��م می خورد و به گفته »رویترز« از 
ابتدای پاندمی کرونا، تقاضای نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده و انتظار 
می رود این تغییر برای طوالنی مدت ادامه داشته باشد، زیرا این وضعیت 
در روزهای��ی اتفاق افتاده که س��رمایه گذاری برای س��اخت خودروهای 
الکتریکی رش��د کرده و اس��تفاده از انرژی های پاک و احیاش��دنی رواج 
پیدا کرده اس��ت. حال س��ؤال این اس��ت که آیا دوره حکومت نفت بر 
اقتصاد دنیا پایان یافته است؟ آیا اوپک در سیاست های خود در مواجهه 
با ش��رایط جدید تغییری ایجاد خواهد کرد و آیا پساکرونایی برای بازار 
نفت وجود خواهد داشت؟ اینها سواالتی است که »رویترز« سعی کرده 

در گزارش خود پاسخی برای آنها بیابد.
برای تغییرات بزرگ در بازار نفت آماده شوید

سران نفتی دنیا با یک واقعیت تازه روبه رو شده اند و این نظریه با مشاهده 
سیاست گذاری های اخیر اوپک مشهود است. از سیاست کاهش تولید گرفته 
تا افزایش تعامل با تولیدکنندگان غیراوپکی و تالش برای اثرگذاری در بازار 
جهانی نفت. این واقعیت تازه می تواند در سیاس��ت گذاری های اوپک تأثیر 
بگذارد و توافق های تجاری و تولیدی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. به نوشته 
»رویترز«، »عاقالنه ترین کار این اس��ت که این تغییرات را بشناسید و خود 
را برای مواجهه با آنها آماده کنید.« »رویترز« برای آش��نا ش��دن با دیدگاه 
سران اوپک در این زمینه با هفت نفر از اعضای کنونی و اسبق این سازمان 
گفت وگو کرده و البته نام آنها در گزارش ذکر نش��ده است، زیرا درخواست 
کرده بودند که دیدگاه های شان به عنوان نمایندگان کشورهای خاص مطرح 
نشود. این اعضای برجسته اوپک معتقدند بحران کنونی که باعث افت شدید 
قیمت نفت ش��د و س��ازوکار زندگی را تغییر داد، روی سیاست گذاری های 
اوپ��ک نیز اثر زیادی داش��ت. هم اکنون اعضای اوپک این س��ؤال را مطرح 
می کنند که آیا بازار نفت بعد از پایان اپیدمی به طور کامل اصالح می شود 
و اگر میزان تقاضا رشد نکند، اوپک باید چه تغییری در میزان عرضه خود 

ایجاد کند؟
برخ��ی نی��ز معتقدند اوپک روزهای س��خت تری در پی��ش دارد زیرا 
ازیک ط��رف تقاضا در بازار روند نزولی دارد و از طرف دیگر کش��ورهای 
تازه ای مانند آمریکا به جمع تولیدکنندگان اضافه شده اند. حسن قبازارد، 
رئیس بخش مطالعات اوپک در س��ال های 200۶ تا 2013 به »رویترز« 
گف��ت: »بازار نفت امروز با تهدیدهای دوجانبه ای مواجه اس��ت و اوپک 
باید هر دو تهدید را مدیریت کند. شوک هایی که در گذشته روی میزان 
تقاضای نفت اثر داش��ته اس��ت، تغییراتی پایدار در رفتار مصرف کننده 
ایجاد کرد و این بار هم ش��رایط مشابه قبل است. بنابراین منطقی ترین 
پیش بینی این اس��ت که دیگر تقاضای نفت به سطحی که قبل از کرونا 
وجود داشت، بازنخواهد گشت. البته یک پیش بینی خوش بینانه هم این 

است که برای رسیدن به سطح قبلی حدود 10 سال زمان نیاز است که 
البت��ه با توجه به واقعیت های اقتصاد جهانی ازجمله س��رمایه گذاری در 

انرژی های پاک، تحقق آن دور از انتظار است.«
مسئله این اس��ت که پیش بینی بازار نفت و آنچه در عمل محقق شده، 
نش��ان از یک تغییر ج��دی در روند مصرف نف��ت دارد. در یک دهه اخیر 
همیشه پیش بینی هایی که اوپک در مورد میزان تقاضا در سال ارائه می داد، 
بیش��تر از میزانی بود که در انتهای س��ال محقق ش��ده بود و دلیل آن هم 
پیشرفت های تکنولوژیکی و س��رمایه گذاری های کالن در انرژی های پاک 
بود. حتی پیش بینی هایی که برای سال های آتی انجام می شود هم هر ساله 
تغییر می کند. مثاًل در سال 200۷ پیش بینی شده بود میزان تقاضا در سال 
2030 به مرز 118 میلیون بش��که در روز برس��د ولی در سال 2018 این 
پیش بینی تغییر کرد و اعالم شد در خوش بینانه ترین حالت در سال 2030 
میزان تقاضای نفت به روزانه 108 میلیون بشکه خواهد رسید. تحلیلگران 
در ماه جوالی امسال پیش بینی میزان تقاضای نفت در سال 2030 را تغییر 
دادن��د و اعالم کردند که در خوش بینانه تری��ن حالت به مرز 10۴ میلیون 

بشکه در روز خواهد رسید.
ای��ن پیش بینی هایی که بارها تغییر کرده اس��ت، تأیید می کند عصر 
حکوم��ت نف��ت در اقتصاد دنی��ا در حال پایان اس��ت و مناب��ع انرژی 
احیاش��دنی ب��ه  تدریج جایگزین مناب��ع نفت و گاز خواهند ش��د. البته 
این تغییر به معنای از بین رفتن نقش س��وخت های فس��یلی در اقتصاد 
نیس��ت بلکه به معنای کاهش تدریجی س��هم آنها در تأمین نیاز انرژی 
دنیاست. البته برخی از مقامات نفتی از اظهارنظر در مورد میزان تقاضا 
در س��ال های آتی امتن��اع کردند ولی گفتند که بررس��ی تاریخ صنعت 
نفت دنیا نش��ان می دهد اوپک همیش��ه خود را با شرایط تطبیق داده و 

این قدرت باالی تطابق در بقای این سازمان نقش مهمی ایفا می کند.
سهم نفت در انرژی مصرفی دنیا کاهش یافت

مس��ئله جالب این اس��ت ک��ه نگرانی در م��ورد بازار نف��ت در میان 
تولیدکنن��دگان غیراوپکی بیش از تولیدکنندگان اوپکی اس��ت زیرا این 
گروه معتقدند بخش زیادی از تقاضای نفت برای همیش��ه از بین رفته 
اس��ت و بازار نفت در پساکرونا مختصاتی کاماًل متفاوت با بازار نفت در 
پی��ش از همه گیری کرونا خواهد داش��ت. در این زمینه، مرکز مطالعات 
بازار نفت »دیان وی« گزارش داد: »تقاضای نفت در سال 2019 به اوج 
خود رس��ید و ازاین پس ما شاهد کاهش میزان تقاضا خواهیم بود. البته 
س��رعت کاهش تقاضا در فاصله سال های 2020 تا 2023 باالتر خواهد 
بود و بعد از سال 2023 که انتظار می رود سفر در دنیا به سطح قبل از 
کرونا بازگردد و عملکرد صنعت حمل ونقل هوایی عادی شود، ما افزایش 
اندکی در تقاضا را تجربه می کنیم. افت س��ریع تقاضا در س��ه سال آتی 
ب��ه دلیل عرص��ه خودروهای الکتریکی و تکنولوژی ه��ای فعال با انرژی 
الکتریکی همسو با کاهش تقاضای سفرهای خارجی در دنیاست ولی از 
س��ال 2023 که به پیش بینی سازمان بین المللی حمل ونقل هوایی، این 

صنعت احیا خواهد شد، بازار نفت اندکی احیا خواهد شد.«
یکی از معیارهای دیگری که نش��ان می دهد عصر نفتی در دنیا پایان 
یافته اس��ت، کاهش س��هم نفت در ترکیب انرژی مصرفی در دنیا است. 
طبق بررس��ی داده ه��ای انرژی در دنیا از س��ال 199۴ میالدی تاکنون 
ما همواره ش��اهد کاهش س��هم نفت در ترکیب انرژی مصرفی در دنیا 
بوده ای��م و با توجه به تحوالت اخیر در اقتصاد دنیا پیش بینی می ش��ود 

س��رعت این تغییر در آینده نزدیک افزایش یابد. در س��ال 199۴ نفت 
س��ازنده ۴0 درصد از انرژی مصرفی در دنیا بود و در سال 2019 سهم 
نفت در تأمین انرژی دنیا به کمتر از 33 درصد رسید. این کاهش سهم 
نفت در ترکیب انرژی مصرفی دنیا در شرایطی اتفاق افتاده است که به 
دلیل توسعه صنعتی در دنیا و تغییرات بزرگی که در جهان ایجاد شده 
اس��ت، حجم نفت مصرفی روند افزایشی داشته است ولی سهم نفت در 
ترکیب انرژی مصرفی تنزل یافته اس��ت. انتظار می رود در سال 2030 
نفت س��ازنده کمتر از 30درصد انرژی مصرفی در دنیا باش��د. در همین 
بازه زمانی س��هم گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی در دنیا از حدود 
20 درصد به 2۶ درصد افزایش  یافته است و سهم انرژی های احیاشدنی 

هم از کمتر از 2 درصد به حدود ۷ درصد رسید.
هال اس��توارت تحلیلگر مرک��ز مطالعات انرژی آمری��کا به »رویترز« 
گفت: »یک دلیل مهم برای کاهش سهم نفت در ترکیب انرژی مصرفی 
دنیا را می توان افزایش توجه به مس��ائل زیست محیطی دانست. استفاده 
از نفت آلودگی های زیس��ت محیطی زیادی به هم��راه دارد و جایگزین 
ش��دن آن با گاز طبیعی و انرژی های احیاشدنی می تواند کمک بزرگی 
باش��د. دنیا به سمت کاهش انتش��ار کربن و رشد پایدار حرکت می کند 
ول��ی باید به یک نکته مهم توجه داش��ت. این تغییر یک ش��به یا ظرف 
یک دوره کوتاه ایجاد نمی شود بلکه سال های سال و شاید دهه ها طول 
بکش��د که این روند طی شود. یک یا دو دهه برای ایجاد تغییری بزرگ 

در نوع انرژی مصرفی در دنیا دوره کوتاهی است.«
افت تقاضای طالی سیاه دائمی خواهد بود

به هرح��ال وضعیت این بار بازار نفت با ش��رایط قبل��ی کاماًل متفاوت 
اس��ت. این بار اوپ��ک باید یک کاهش طوالنی م��دت در میزان تقاضا را 
ش��اهد باش��د و قبول کند که قیمت به وضعیت باثب��ات و مطلوب این 
س��ازمان بازنمی گردد. چاکیب خلیل، وزیر نف��ت الجزایر که تاکنون دو 
بار ریاست اوپک را برعهده داشته است، معتقد است که وضعیت کنونی 
بازار نفت می تواند در روابط کش��ورهای عضو این سازمان اختالل ایجاد 
کن��د. او گفت که »انتظار می رود هر یک از اعضا تالش کنند تا س��هم 
خ��ود در بازار را حفظ کنند یا سهم ش��ان را در این ب��ازار تازه افزایش 
دهن��د. در این فض��ا احتمال می رود روابطی که پیش ت��ر بین اعضا بود 
تغییر کند. البته طی س��ال های اخیر تالش ب��رای تغییر معادالت بازار 
نفت ش��روع شده است و آمریکا در این قضیه پیشگام بود. این کشور از 
زمانی که توانست تولید نفت خود را افزایش دهد، مستقیم در بازار نفت 
دخالت کرد، روابطش را با برخی از کش��ورها کاهش داد و روابط تازه ای 
با کش��ورهای دیگر برقرار کرد. آمریکا قراردادهای زیادی با هند بست و 
تالش کرد تا با روسیه ارتباط بیشتری داشته باشد. در سال های آتی هم 

ازاین دست تغییرات در بازار نفتی دنیا زیاد خواهیم دید.«
یکی دیگر از نمایندگان اوپک نیز به »رویترز« گفت: »به نظر می رسد 
سال های آتی س��ال های پرتنشی در اوپک باشد زیرا هم تنش در میان 
اعضا افزایش خواهد یافت و هم کش��ورهای خارج از این سازمان مانند 
روس��یه و آمریکا در بازار نقت نقش پررنگ ت��ری ایفا خواهند کرد. این 
دوره گ��ذر می توان��د تعیین کند که آینده بازار نفت دنیا چگونه اس��ت 
ولی نکته مهم اینجاس��ت که هم سازمان اوپک و هم بازار نفت می تواند 
از ای��ن بحران عبور کند و با اقتدار ب��ه کارش ادامه دهد. همان طور که 

بحران های قبلی را به خوبی پشت سر گذاشته است.«

آیا کاهش تقاضای نفت در دوران پساکرونا نیز ادامه خواهد داشت؟

پایان بازی نفت

نمی ت��وان زمان بدتری برای ش��روع یک کس��ب وکار جدید در ایران 
در نظ��ر گرفت. حت��ی قبل از اینک��ه کرونا در ایران ش��یوع پیدا کند، 
این کش��ور س��ال جاری را در ش��رایطی متش��نج با آمریکا آغاز کرد و 
تحریم ه��ای مختلف آمریکا علیه این کش��ور اعمال ش��د. این وضعیت 
باعث ش��ده تا برندهای ساخت ایران با مش��کالت زیادی روبه رو شوند. 
به گزارش »بلومبرگ«، »س��اخت ایران« به دنب��ال نابودی بازار نفت و 
تجارت جهانی به دلیل کووید-19 دچار مش��کل شده است. در کشوری 
که زندگی بس��یاری از مردم با چرخه محدودیت های غربی گره  خورده 
اس��ت، برندهایی مانند »کوی«، »شامپو زی« و »قهوه بونمانو« ازجمله 

برندهای وطنی هستند که جای خالی کاالهای مصرفی را پرکرده اند.
آرمیتا قصابی 30 ساله و یکی از بنیان گذاران »کوی« می گوید: »ما فقط 
می دانس��تیم که باید کار کنیم، چراکه خودمان و بس��یاری از اطرافیان مان 
برای کارهای ساده و اساسی بسیار ناامید بودند.« »کوی« برای جبران نیاز 
مواد وارداتی، از پارچه های ریس��یده ش��ده در یک کارخانه نساجی در شهر 
خوی، در ش��مال غربی ایران اس��تفاده می کند. به گفته قصابی، نبود رقابت 
و هزینه ه��ای پایی��ن نیروی کار، قیمت ه��ا را مقرون به صرفه نگه می دارد و 

حاشیه س��ود خوبی باقی می گذارد. ایران سال هاس��ت که به مقاومت خود 
افتخ��ار می کند. رهبری ایران هم با دکتری��ن »اقتصاد مقاومتی« خود این 
سیاس��ت را حفظ کرده اس��ت. قب��ل از اینکه ترامپ به ریاس��ت جمهوری 
آمریکا برس��د و تحریم ها را دوباره علیه ایران وضع کند، توافق سال 2015 
میان ایران و کش��ورهای 1+5 وعده بازگش��ت ایران به بازارهای بین المللی 
را داده ب��ود. یکی از اولین چیزهایی که پ��س از اعمال مجدد تحریم ها در 
س��ال 2018 از خیابان ه��ای تهران ناپدید ش��د، فروش��گاه های لباس بود. 
مراکز خرید معروف که س��ال ها میزبان نمایندگی های غیررسمی یا رسمی 
برندهای��ی مانند آدیداس و بنتون بودند، خالی  ش��دند. ترکیبی از س��قوط 
ناگهان��ی ارزش ری��ال، ضربه بزرگی به توان مصرف��ی مصرف کنندگان زد و 
درعین حال هم ممنوعیت واردات صدها کاالی غیرضروری ازجمله پوشاک 
توس��ط دولت، این صنعت خرده فروشی را دچار مشکل کرد. کاهش واردات 
منجر به کمبود موارد پیش پاافتاده مانند مارک های شامپوهای خارجی شد 

که باعث شد قیمت های آنها سر به فلک بکشد.
نازنین در این باره به »بلومبرگ« گفت که خرید ش��امپوی »زی« را 
آغ��از کرده اس��ت، چراکه دیگر توانایی خرید ش��امپوی اورئال را ندارد. 

حت��ی اگر او بتواند یکی از این ش��امپوها را پیدا کن��د، قیمتش ۶ برابر 
بیشتر از دو سال گذشته شده است. به گفته او، کیفیت تا حدی یکسان 
اس��ت. مقامات ایرانی گفته اند که بخش خصوصی باید گس��ترش یابد و 
صادرات به کش��ورهای همس��ایه را انجام دهند، ام��ا بزرگ ترین صنایع 
تولی��د بومی ایران، مانند خودروس��ازان هنوز هم متأث��ر از تحریم ها و 
گرفتار فس��اد هس��تند. در همین حال، ویروس کرون��ا تجارت مرزی را 
مختل کرده است. البته بیشتر شرکت های کوچک تر بهتر عمل کرده اند 
حتی در ش��رایطی که تولید ناخالص داخلی ای��ران 12 درصد کمتر از 
س��ال 2018 قرار دارد. امیرعلی صبور، مدیر ارتباطات بازاریابی س��ایت 
خرید آنالین »باس��الم« می گوید: »طی دو سال گذشته مردم ایران به 
دنبال راه اندازی کس��ب وکارهای کوچک و فروش اجناس��ی بوده اند که 
خودش��ان تولید کرده اند.« »باسالم« پلتفرم خرید از تولیدکننده ایرانی 
اس��ت و به گفته صبور، این وب س��ایت خریداران را در تماس مستقیم 
ب��ا تولیدکنندگان و تأمین کنندگان ق��رار می دهد. تاکنون ۴8 هزار نفر 
در ای��ن پلتفرم ثبت نام کرده اند درحالی که س��ال گذش��ته این آمار ۴ 

هزار نفر بود.

گزارش »بلومبرگ« از وضعیت تولیدات ایران در سایه تحریم

»ساخت ایران« رونق می یابد؟

استارتآپها

کسب وکارها چطور از چرخه بحران خارج می شوند؟
آمادگی برای بحران های بعدی

در مواجهه با بدترین رکود اقتص��ادی از زمان رکود بزرگ اقتصادی 
جهان در دهه 1930 و اقتصادی که انتظار می رود تا پایان س��ال ۴.۴ 
درصد کوچک ش��ود، تیمی در ش��رکت »PwC« طرح��ی 5 ماده ای 
ارائه کرده اس��ت تا اطمینان حاصل شود که کس��ب وکارها در چرخه 
بحران های بعدی گرفتار نشوند. »مجمع جهانی اقتصاد« این 5 راه حل 
را منتش��ر کرده و نوش��ته اس��ت که ترس از فناوری هایی نظیر هوش 
مصنوعی مانع از گسترش ابزارهایی می شود که به کسب وکارها کمک 

می کند تا توفان اقتصادی بعدی را تحمل کنند.
* با نگاه سخت و بلندمدت در نحوه پاسخ به همه گیری شروع کنید: 
بفهمید که بخش های مختلف کس��ب وکار شما )از کارمندان گرفته تا 
تأمین کنندگان( در بحران فعلی چه عملکردی داشته اند. این را به عنوان 
پایه ای برای ایجاد یک چش��م انداز بلندمدت استفاده کنید که چگونه 
می توانی��د از فن��اوری برای به حداقل رس��اندن اختالل و اس��تفاده از 
فرصت های جدید در بحران آینده اس��تفاده کنید. داده های تولیدشده 
توسط فناوری می تواند برای برنامه ریزی تحول سازمانی استفاده شود 
که در آینده شرکت شما چابک تر شود و روش های جدید کار و خدمت 

به مشتریان را ایجاد کند.
* فناوری را عضوی جدانشدنی در فرهنگ کسب وکار خود قرار دهید: 
این مورد چیزی فراتر از ادغام فناوری در شیوه های کار است. این یک 
تغییر در ذهن است. انسان ها و ماشین ها باید در آینده یکپارچه باشند 
و تصمیم گیری انس��ان باید براساس داده های تأییدشده توسط ماشین 
صورت بگیرد. برای رسیدن به این هدف، شما به فرهنگی احتیاج دارید 
که به ماشین ها به عنوان متحدان اعتماد کنند، نه اینکه آنها را به  عنوان 

رقیب ببیند و از آن بترسند.
* قابلیت داده ها در کالس جهانی را توسعه دهید: شرکت های موفق 
بهتری��ن افراد را پرورش می دهند، در کنار ارزش گذاری دانش و بینش 
تجزیه وتحلی��ل داده ها. در این میان هوش مصنوعی نقش��ی اساس��ی 
در کم��ک به تجزیه وتحلیل انبوه داده هایی ک��ه فناوری تولید خواهد 
کرد، دارد. اس��تراتژی کس��ب وکارها باید توسط داده ها هدایت شود اما 
درعین حال ش��رکت ها باید افراد خود را قادر به اس��تفاده از این داده ها 

برای حرکت شرکت به مسیرهای جدید و نوآوری باشد.
* اعتماد به استفاده از داده ها را جلب کنید: مصرف کنندگان باید از 
ایمن بودن داده های خود اطمینان داشته باشند. داده هایی که از طریق 
ش��رکت شما منتقل می شود را کنترل کنید. کسب وکارها باید خود را 
برای استفاده دموکراتیک تر از هوش مصنوعی با اطمینان از مسئولیت 
استفاده از آنها آماده کنند. یعنی ایمنی، عاری از تعصب، اخالقی، قابل 

توضیح و به خوبی اداره شوند.
* مهارت را در آغوش بگیرید: شرکت ها باید ترس خود از شکست را 
فراموش کنند. نوآوری باید در واحدهای تجاری و فرآیندها آغاز ش��ود 
جایی که تغییر، پتانسیل ایجاد بیشترین بازده را دارند. در صورت لزوم 
شکس��ت بخورید و پیروزی را رش��د دهید و تکرار کنید. به طور مداوم 
قابلیت ها و نیازها را دوباره ارزیابی و تعیین کنید فناوری پیش��رفته با 
چه سرعتی می تواند آن را ایجاد کند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش 
جدی��دش پیش بینی کرده اس��ت که تا س��ال 2022، حجم کار میان 
کارگران انسانی و فرآیندهای خودکار تقسیم خواهد شد. درعین حال، 
فناوری، نقش های جدیدی را برای کارمندان انسانی ایجاد خواهد کرد.

چگونه آسیب ها را برای استارت آپ ها به حداقل برسانیم؟
5 قدم برای عبور از بحران

تنها یک بحران است که تغییرهای واقعی ایجاد می کند. در زمان بحران، 
کارها به ایده ها بستگی دارد و ایده ها متناسب با شرایط بحران است که شکل 
می گیرند. وقتی بحرانی آغاز می ش��ود، بس��یاری از موسسان استارت آپ ها 
خود را  در دریایی از مش��کالت ناش��ناخته می بینند و بسیاری از آنها هیچ 
آمادگی برای رویارویی با بحران ها ندارند. آنها برای مقابله با شرایط غیرعادی 
آموزش ندیده اند و  تجربه کافی برای شناسایی و مقابله با چالش های بحران 
ندارند. بحران های طبیعی در اقتصادها، آسیب خوردن از کنش های رقیب 
و مش��کالت درون گروهی، از چالش هایی اس��ت که استارت آپ ها را متأثر 
می کند و هم چنین، از موضوعاتی است که هر موسس استارت آپی باید به 
آن به طور مداوم فکر کند. چند کار مهم برای ارزیابی بهتر موقعیت، گروه 
و سهامداران وجود دارد. به طور معمول، زمانی که بحرانی رخ می دهد باید 
عادت ها و رویه ها را تغییر داد. مهمترین کار و ش��اید س��خت ترین کار هم 
این اس��ت که گروه را بر جنبه های مختلف کار متمرکز نگاه داریم. برناردو 
آرناود، در وین زندگی می کند و بیش از 18 سال است که به کسب وکارها 
در زمینه های مختلف از جمله ارتباطات و تبادالت مالی مشاوره می دهد. او 
در مطلبی برای سایت »EU-STARTUP« به 5 نکته اشاره می کند که 

می تواند آسیب بحران ها را برای استارت آپ ها کمتر کند.
* ب��ا تک تک اعضای گروه صحب��ت کنید و نکته هایی که گفتند را به 

خاطر بسپارید. آگاهی از شرایط شرکت بسیار اهمیت دارد.
* در دوره بحران جلس��ه بیش��تری با کارکنان خ��ود برگزار کنید. این 
جلس��ه ها به شما کمک می کند اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را به افراد 
و بخش های شرکت یادآوری کنید و رفتار مسئوالنه تری از کارکنان خود 

را در ادامه ببینید.
* از ی��ک خ��ط ارتباطی اس��تفاده کنید. داش��تن یک خ��ط ارتباطی 
اختصاصی باعث می ش��ود کارکنان به اهمیت نقش خود در ش��رکت پی 
ببرند و  سطح درگیری آنها با مسائل شرکت افزایش پیدا می کند. زمانی 
که یک کانال مشخص برای ارتباطات خارجی شرکت ها وجود داشته باشد، 
هیچ اختالطی در ارسال پیام به خارج از شرکت ایجاد نمی شود و همه چیز 

هماهنگ پیش می رود.
* اگر قرار به فداکاری است، چه کسی نخستین فداکار است؟ رکودهای 
غیرقابل پیش بینی و کاهش نقدینگی در گردش، از مش��کالتی است که 
بارها شرکت ها را درگیر می کند و حل آن به فداکاری نیاز دارد. موسسان 
استارت آپ ها باید در زمان بروز این شرایط از کارکنان خود انتظار فداکاری 
دارند. به طور معمول، مردم باید برای تصمیم گیری در این باره آزاد باشند. 
زمان بحران، زمان خوبی برای ش��ناختن طرز فکر گروه است و اینکه چه 
کس��ی حاضر است در شرایط بحران با کمترین فشار به شما کمک کند؟ 
گاهی پیش می آید که کارکنان ش��رکت و حت��ی هم گروهی ها حاضر به 
فداکاری نباش��ند. در این شرایط، موسس استارت آپ باید به عنوان نمونه 

وارد میدان شده و دست به فداکاری بزند.  
* انتظ��ارات را مدیری��ت کنید. زی��اده روی در ارتباط��ات، از پراکندن 

اطالعات غلط بهتر است.
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فرصت امروز: »اکونومیس��ت« در گزارش تازه خ��ود به بازخوردهای 
تحری��م جدید آمریکا علیه 18 بانک ایران��ی پرداخت و پیش بینی کرد 
که اقتصاد ایران در س��ال آینده از رش��د منفی خارج ش��ده و به رش��د 
مثبت 2درصدی دس��ت خواهد یافت. »اکونومیست« همچنین با اشاره 
به تحریم های تازه آمریکا علیه نظام بانکی ایران نوش��ت: »این تحریم ها 
تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و دونالد ترامپ با وضع این 
تحریم ها در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری خواسته است که قدرت 

خود در عرصه سیاست خارجی را نمایش دهد.«
هش��تم اکتبر )1۶ مهرم��اه( بود که دولت دونالد ترامپ در راس��تای 
سیاس��ت فش��ار حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریم ها قرار 
داد و بر این اس��اس هرگونه تبادل بانکی با ایران با اس��تفاده از سیستم 
مالی آمریکا را به جز تبادالت بشردوستانه ممنوع کرد. طبق بیانیه وزارت 
خزانه داری آمریکا، 18 بانک ایرانی مش��مول این تحریم شدند: »تامین 
س��رمایه امین« که تح��ت تحریم های ثانویه قرار گرفته اس��ت، »بانک 
کش��اورزی« که تمامی ش��عب آن در سراس��ر جهان تحت تحریم های 
ثانویه قرار گرفته اند، »بانک مس��کن« که تمامی ش��عب آن در سراس��ر 
جهان تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته اند، »بانک رفاه کارگران«، که 
تمامی شعب آن در سراسر جهان تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته اند، 
»بانک شهر« که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته است، »بانک اقتصاد 
نوین« که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته است، »بانک قرض الحسنه 
رس��الت« که تمامی شعب آن در سراسر جهان تحت تحریم های ثانویه 
قرار گرفته اند، »بانک حکمت ایرانیان« که تحت تحریم های ثانویه قرار 
گرفته است، »بانک ایران زمین« که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته 
اس��ت، »بانک تعاون منطقه ای اسالمی« که شعبه های ایران و عراق آن 
تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار گرفته اس��ت، »بانک کارآفرین« که 
تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته اس��ت، »بانک خاورمیانه« که تمامی 
شعب آن در سراسر جهان تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته اند، »بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران« که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته است، 
»بانک پاس��ارگاد« که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته است، »بانک 

س��امان« که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته است، »بانک سرمایه« 
ک��ه تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته اس��ت، »بانک توس��عه تعاون« 
که تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته و »بانک گردش��گری« که تحت 

تحریم های ثانویه قرار گرفته است.
حاال »اکونومیس��ت« در گزارش اخیر خود ب��ه بازخورد این تحریم ها 
در اقتص��اد ایران پرداخت و گفت که تازه تری��ن دور تحریم های آمریکا 
علیه بخ��ش مالی ایران تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد ایران و رش��د 
آن نخواهند داشت. واحد اطالعات اقتصادی »اکونومیست« درخصوص 
تحریم های جدید آمریکا که 18 بانک ایرانی را هدف قرار داده، نوش��ت: 
»انتظار نداریم که تحریم ه��ا و محدودیت های جدید آمریکا علیه ایران 
تأثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، 
ما در پیش بینی خود مبنی بر رشد منفی 12 درصدی اقتصاد ایران در 
س��ال 2020 را تغییر نمی دهیم. تحریم های گس��ترده و شیوع ویروس 
کرونا دو عاملی هس��تند که رش��د منفی 12 درصدی اقتصاد ایران در 

سال 2020 را موجب می شوند.«
»اکونومیست« با پیش بینی اینکه اقتصاد ایران در سال آینده از رشد 
منفی خارج ش��ده و به رش��د مثبت 2درصدی دس��ت خواهد یافت، در 
تش��ریح علت محدود بودن تأثیر تحریم های جدید می گوید: »بانک های 
مه��م ایران در جمع ۷0 مؤسس��ه مالی قرار داش��تند که نوامبر 2018 
در پی خ��روج یک جانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیت ها قرار 
گرفتند. آمریکا ش��ش ماه قب��ل از این تاریخ از توافق هس��ته ای خارج 
ش��ده بود و در این تاریخ به معافیت های تحریم��ی ایران که با اجرایی 
ش��دن توافق هسته ای حاصل ش��ده بود پایان داد. بر این اساس بخش 
مالی ایران از اس��تفاده از سیس��تم تبادالت مالی بین المللی موس��وم به 
س��وئیفت که بر پایه دالر قرار دارد محروم ش��د. در فوریه س��ال جاری 
نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف 
بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. عالوه 
ب��ر اینها، انبوه مق��ررات تحریمی ضد ایران، تج��ار و بانک های خارجی 
را حتی برای انجام معامالت مجاز با این کش��ور بی میل کرده اس��ت و 

تجارت کاالهای غیرنفتی ایران نیز طی دو س��ال گذشته کاهش داشته 
است بنابراین تحریم های اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران 

تأثیری محدود خواهد داشت.«
به گفته »اکونومیس��ت«، »18 بانک ایرانی ه��دف تحریم های جدید 
آمری��کا قرار گرفته اند و تنها مجاز به هم��کاری با بانک های خارجی در 
زمینه مبادالت مالی برای غذا و سایر اقالم بشردوستانه هستند. محروم 
کردن دولت ایران از منابع مالی برای توسعه برنامه هسته ای و موشکی 
خود و ترویج تروریسم و حمایت از شبکه های تروریستی، هدف اعالمی 
این تحریم ها عنوان ش��ده اس��ت ام��ا در واقع بخش اندک��ی از تجارت 
بین المللی ایران از طریق کانال های رس��می مالی انجام می شود )به جز 
اقالم معاف شده از تحریم ها(. پیچیدگی قوانین و مقررات تحریمی ضد 
ایران و ترس ش��رکت ها از نقض حتی سهوی تحریم های ایران، تبادالت 

مالی رسمی با ایران را بسیار محدود کرده است.«
»اکونومیس��ت« می گوید ک��ه ترامپ با وضع این تحریم ها خواس��ته 
قدرت خود در صحنه سیاس��ت خارجی را نمایش دهد: »دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا با وضع این تحریم ها در واقع خواس��ته اس��ت در 
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قدرت خود در عرصه سیاست 
خارج��ی را به رخ بکش��د. او و تندروهای ضدایرانی حاضر در دولت وی 
همچنین از این خشمگین هس��تند که تالش های شان در ماه سپتامبر 
برای فعال کردن مکانیسم ماشه و تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل 
علیه ایران بی نتیجه مانده اس��ت و دیگر امضاکنندگان برجام و شورای 

امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا نکرده اند.«
ب��ه باور »اکونومیس��ت«، تحریم های جدید از یک س��و با بی اعتنایی 
علنی دیگر کشورها مواجه شده و از سوی دیگر به خاطر تأثیر منفی بر 
مبادالت بشردوس��تانه مورد انتقاد شدید قرار دارد: »محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران اخیراً از تالش غیرانس��انی آمریکا برای مسدودکردن 
دسترس��ی محدود ایران به غذا و دارو س��خن گفت و موضع وی با ابراز 
همدردی قابل توجه در سطح بین الملل مواجه شد، چه اینکه همه گیری 

ویروس کرونا نیز تأثیری شدید بر ایران گذاشته است.«

»اکونومیست« از تاثیر محدود تحریم های آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی گزارش داد

رشد مثبت 2 درصدی در سال 2021
خبرنامه

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم

رئیس جمهور، حمایت از معیش��ت خان��وار را از بزرگترین دغدغه  های 
کنونی دولت دانس��ت و گفت برنامه  های دولت در حوزه معیشت مردم و 
اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید 
نظارت ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو 
روانی کاذب از س��وی برخی سودجویان رقم می خورد. حسن روحانی روز 
یکش��نبه در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اش��اره به برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا 
اف��زود: اگرچه تحریم  های غیرانس��انی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش 
درآمدهای ارزی کش��ور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، 
قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 90 نیست، اما با گذشت 
بیش از 2.5 سال از این تحریم ها، دولت با برنامه ریزی  هایی که انجام داده، 
مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است. روحانی 
با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار 
داش��ت: از جمله محورهایی که دش��منان این م��رز و بوم در کنار جنگ 
پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری 
ویژه کرده  اند، منازعات و اختالفات داخلی است. رئیس جمهور با اشاره به 
ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئوالن، 
فعاالن، دلسوزان نظام و کشور دعوت می کنم که با حفظ آرامش و عقالنیت 
سیاس��ی مانع از اختالفات و منازعات ش��وند و اجازه ندهند برخی افراد 
معدود با انگیزه  های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز 
تحقق آرزوهای ش��وم بدخواهان این سرزمین ش��وند. روحانی در ادامه با 
بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می  داند، 
اظهار داشت: حمایت  های همه  جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد 
و واگذاری میدان تولید و صادرات، به  ویژه شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه 
مهمی در سیاست های اقتصادی دولت خواهد داشت. در این جلسه رئیس 
کل بانک مرکزی، گزارش��ی از روند تحوالت در بازار بین بانکی و عملیات 
بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود. رئیس جمهور نیز با اشاره به اینکه 
سیاس��ت گذاری پولی در دهه  های گذش��ته با بی  ثباتی همراه بوده است، 
تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به  موقع و مهم برای مدیریت نرخ 
سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش  های دستوری که ثبات 
بازار را بر هم می زند. روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت 
نرخ س��ود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز اس��تفاده کند. عملیات 
بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و 
تدبیری مهم برای ترغیب مش��ارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب 
می  ش��ود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت 
بیش��تر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و 
اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد 
را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایس��تی، گزارش  های منظم از روند 
عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطالع عموم برسد. روحانی عملکرد 
دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسالمی را تاکنون قابل اتکا دانست 
و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسالمی جدید طی دهه 
اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته  است و چنانچه خواهان حضور 
دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی های نوین 
برای تأمین مالی آنها استفاده شود. رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه 
بازار انتش��ار و عرضه اوراق مالی اس��المی هنوز پتانسیل های زیادی برای 
استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت ها فصل جدیدی 
از تأمین مالی بازارمحور باز می شود. روحانی تصریح کرد: دولت در راستای 
چابک س��ازی، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت 
از بازار سرمایه به  ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال  مولد، مردم محور 
کردن اقتصاد و شفاف  سازی فعالیت های اقتصادی عرضه سهام شرکت های 
دولتی در بازار س��رمایه را بجد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا 

پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

در گزارش وزارت کار بررسی شد
 تاثیر واحدهای تحقیق کارگاه های صنعتی

در اشتغال
نتایج یک پژوهش نش��ان می دهد که ایجاد واحد تحقیق و توس��عه 
در کارگاه های صنعتی عالوه بر فراهم کردن فرصت های ش��غلی برای 
دانش آموختگان و فارغ التحصیالن دانش��گاهی، موجب افزایش ارزش 
افزوده، فروش و رقابت پذیری در بازار کاال می شوند. کارگاه های صنعتی 
ج��دا از آنکه به عنوان تولیدکننده عمده محصوالت نهایی و میانی در 
بازار کار حائز اهمیت هس��تند، در ایجاد فرصت ش��غلی نیز اثرگذارند 
چراکه عمده شغل های ایجادشده توسط این کارگاه ها از پایداری الزم 
برخوردار اس��ت و در دوره های رکود و رونق کمتر تاثیر می پذیرند. در 
حال حاضر در برخی از کارگاه های صنعتی مانند صنایع خودروسازی 
مراکز تحقیقاتی در سطح پژوهشگاه ها تاسیس شده و این واحدها ضمن 
تضمی��ن بقای کارگاه در ب��ازار کار می توانند به عنوان تولیدکنندگان 
فرصت های ش��غلی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی به شمار آیند. بر 
این راس��تا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارش��ی به 
بررس��ی وضعیت کارگاه های صنعتی با تکیه بر وجود واحد تحقیق و 
توسعه در آنها پرداخت و گزارش داد: طی سال 139۶ تعداد کارگاه های 
صنعتی دارای 50 نفر کارکن و بیشتر در کل کشور ۶1۷1 کارگاه بوده 
که از این تعداد 125۶ کارگاه معادل 20.۴ درصد دارای واحد تحقیق 
و توس��عه و ۴915 کارگاه فاقد واحدهای مذکور بوده اند. متاسفانه طی 
بازه زمانی 1391 تا 139۶ سهم کارگاه های فاقد واحد تحقیق و توسعه 
افزایش یافته و فقط در اس��تان های ایالم، خراس��ان جنوبی، خراسان 
ش��مالی، خوزستان، فارس، قزوین، قم، لرستان، مرکزی، همدان و یزد 
کاهش یافته است. نتایج این گزارش نشان می دهد که تعداد کارگاه های 
صنعتی 50 نفر کارکن و بیش��تر فاقد واحد تحقیق و توس��عه در سال 
1391، 331۴ واح��د بوده که طی فرآیندی به ۴915 واحد در س��ال 
139۶ رسیده اس��ت. برآوردها حاکی است که چنانچه طی سال های 
1391 تا 139۶ واحدهای تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی 50 
نفر کارکن و بیشتر ایجاد می شد دست کم بین 2۶ هزار و 152 تا ۴0 
هزار فرصت شغلی به وجود می آمد که بخشی از هزینه مستمر اشتغال 
ای��ن افراد )مزد و حقوق نقدی و غیرنق��دی( 2 میلیون و ۶88 هزار و 
۷۴0 میلیون ریال تا 9 میلیون و 8۴۴ هزار و 21۶ میلیون ریال بود که 
با توجه به برآورد فرصت های ش��غلی و تعداد بیکاران دارای تحصیالت 
کارشناسی ارش��د و باالتر، در صورت اشتغال این افراد در فرصت های 
مذکور، تعداد بیکاران دارای تحصیالت کارشناس��ی ارشد و باالتر طی 

این مدت به حدود 80 هزار نفر تا 200 هزار نفر می رسد.
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این روزها بازار ارز نه تنها آرامش ندارد، بلکه آرامش را از سایر بازارها 
نی��ز ربوده اس��ت؛ تا جایی که در حال حاض��ر دالر وارد کانال 31 هزار 
تومان شده و معامله گرها و نوسان گیرها از این شرایط به نفع خود بهره 
می برن��د. اگرچه برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند همان طور که نرخ 
دالر با رش��د باالیی همراه شده، اما می توان همانند بازار سرمایه، شاهد 
اصالح و نزول آن بود و اش��تباه اس��ت که مردم سرمایه های خود را به 

سمت این بازار هدایت کنند.
ب��ا این وجود، اغلب کارشناس��ان معتقدند که بهترین راه در ش��رایط 
کنون��ی برای کنت��رل و مدیریت بازار ارز، جذاب کردن ریال اس��ت. به 
ب��اور آنها، بازارس��از برای اینکه بتواند نوس��انات را کنترل کند، چاره ای 
جز ج��ذاب کردن ریال ندارد، بنابراین تمرکز بر روی سیاس��ت هایی از 
جمله افزایش نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مصون از تورم با سود باال و 
جذاب و همچنین انتشار اوراق قابل معامله یورویی، از جمله متغیرهایی 

هستند که می توانند به جذاب شدن ریال کمک کنند.
در این زمینه، مجید سلیمی بروجنی با اشاره به نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا می گوید: به نظر می رس��د بازارس��از باید انتظار خود را 
روی بدتری��ن س��ناریو تنظیم کند. چنین دیدگاهی باعث می ش��ود که 
سیاست گذار حتی در صورت انتخاب دوباره ترامپ، آمادگی الزم را برای 

مقابله با نوسانات ارزی داشته باشد.
ای��ن تحلیلگ��ر اقتصادی با ارزیابی بازار ارز در نیمه دوم س��ال 99 به 
خبرآنالی��ن گفت: قدیمی های بازار ارز تکه کالمی دارند با این مضمون 
که »همیش��ه با بازار هماهنگ باش«. جمله ای با این مفهوم س��اده که 

همیشه شرایط و موقعیت خود را با روندهای قیمت ها تنظیم کن.
او با بیان اینکه موضوع نرخ ارز طی چند دهه گذشته همواره اقتصاد 
ایران را دستخوش تالطمات اقتصادی و رشد شتابزده قیمت ها در اکثر 
بازارها کرده اس��ت، افزود: از ابتدای دهه 50 که پای دالرهای نفتی به 
بودج��ه دولت ها باز ش��د، تغییرات نرخ ارز و اص��رار دولت ها در تعیین 
دس��توری آن، هزینه ه��ای گزافی را بر ما تحمیل ک��رده و فرصت های 
بی شماری را به جهت رها شدن از آنچه محصول این قفس خودساخته 

است، از کشور گرفته است.
به اعتقاد او، بازار ارز ایران طی س��ه س��ال گذش��ته بس��یار پرتالطم 
بوده اس��ت. در چنین بازاری که با صعودهای غیرقابل پیش بینی و گاها 
سقوط های مقطعی همراه بوده، اتخاذ تاکتیکی که با کمک آن بتوان به 
سالمت از این بازار عبور کرد، کار بسیار پیچیده ای است. تجربه متفاوت 
سه سال اخیر باعث شد که معامله گران ارزی در سال 99 هوشمندانه تر 
از قبل فعالیت کنند. بسیاری از آنها در حالی به نرخ های باالی 30 هزار 
تومان فکر می کنند که آمادگی ورود به فازهای نزولی تا کانال 20 هزار 

تومان را نیز دارند.
س��لیمی بروجنی با اش��اره به اینکه مجموعه حوادث سیاس��ی و نگاه 
سیاس��یون کشور به نتیجه انتخابات ماه آینده آمریکا موجب ایجاد یک 
ش��رایط بس��یار ناامن و پرالتهاب در بازار ارز شده است، گفت: در حال 
حاضر نزدیک به 100درصد رشد دالر از ابتدای سال، انتظارات افزایشی 
را در بازار قوی نگه داشته است. از سوی دیگر، تشدید تحریم های آمریکا 
ش��امل تحریم 18 بانک و تالش یک س��ویه برای فعال کردن مکانیسم 
ماشه، دیگر متغیری است که از لحاظ سیاسی دست نوسان گیرها برای 

جوسازی در بازار ارز را باز گذاشته است.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: کاه��ش صادرات در دوران کرونا، 
افت قیمت نفت و محدود ش��دن صادرات نفت، همگی دس��ت به دست 
یکدیگر دادند که سمت عرضه تضعیف شود. از این رو می توان گفت که 
رشد قیمتی دالر در بهار بیشتر از جنس ضعف سمت عرضه بود. بعد از 
آن و در تابستان شاهد خلق پول به دلیل کسری بودجه دولت، تشدید 
مضیق��ه در س��مت منابع ارزی و دسترس��ی به آنه��ا، در کنار باالرفتن 
ریس��ک ها و تنش های سیاس��ی از جمله عواملی بودند که سرعت رشد 

دالر را افزایش قابل توجهی دادند.
به اعتقاد وی، بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند که بازگشت ایران به 
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، عامل اصلی جهش نرخ ارز بوده است. 
دسترس��ی به منابع و درآمدهای ارزی نیز پس از رفتن ایران به لیست 
س��یاه اف ای تی اف سخت تر از قبل شده است. در مجموع می توان گفت 

با ورود ایران به لیس��ت سیاه، درآمدهای ارزی و جابه جایی های مربوط 
به این درآمدها دش��وارتر شده است. این مس��ئله می تواند قیمت ارز را 
در س��ال جاری تحت تاثیر ق��رار دهد. البته نبای��د فراموش کنیم که در 
دوران تحریم، افزایش تجارت به خصوص با کشورهای دوست و ارزآوری 
حاصل از آن برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. سخت تر شدن 
دور زدن تحریم ها، فش��ار دیگری است که می تواند درآمدهای ارزی را 
در سال جاری تحت تاثیر قرار داده و تا حدی خود را در قیمت ارز نشان 

داده باشد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی دنیا، 
منابع ارزی ایران را بلوکه کرده اند، گفت: جدای از سخت شدن دسترسی 
به درآمدهای ارزی، تجارت خارجی ایران نیز سخت تر و پرهزینه تر شده 
است. در ش��رایط پیچیده ارزی، ایران به دلیل تحریم های مالی مجبور 
اس��ت که کاالهای خود را ب��ا قیمت های پایین تر بفروش��د و همزمان، 
کاالهای خارجی م��ورد نیاز خود را گران تر خریداری کند. در کنار این 
موارد، رش��د گس��ترده نقدینگی و پایه پولی، عامل بنیادی دیگری بود 
که بر رشد قیمت دالر اثر می گذاشت. همچنین سقوط بازار سرمایه در 
نیمه دوم مردادماه و تدام روند نزولی آن در شهریور و مهرماه، منجر به 
خروج بخشی از نقدینگی سرگردان از بازار سهام به سمت بازار ارز شد.
این تحلیلگ��ر اقتصادی با تاکید بر اینکه هیچ ک��س نمی تواند نتیجه 
انتخابات آمریکا را پیش بینی درس��ت کند، گفت: بر این اس��اس به نظر 
می رس��د بازارس��از باید انتظار خود را روی بدترین سناریو تنظیم کند. 
چنین دیدگاهی باعث می ش��ود که سیاس��ت گذار حتی در صورت ورود 
دوباره ترامپ، آمادگی الزم را برای مقابله با نوسانات ارزی داشته باشد.
س��لیمی بروجنی با اشاره به کاهش نرخ س��ود بانکی، افزود: بازارساز 
برای اینکه این گونه نوس��انات را کنترل کند، چاره ای جز جذاب کردن 
ریال ن��دارد. تمرکز بر روی سیاس��ت هایی از جمله افزایش نرخ س��ود 
بانکی، انتشار اوراق مصون از تورم با سود باال و جذاب و همچنین انتشار 
اوراق قابل معامله یورویی، از جمله متغیرهایی هس��تند که می توانند به 

جذاب شدن ریال کمک کنند.

آیا بازارساز برای بدترین سناریو در بازار ارز آماده است؟
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موافقت نمایندگان با یک فوریت اصالح قانون چک
صدور چک در وجه حامل ممنوع شد

نماین��دگان مجلس با الیحه ممنوعی��ت صدور چک تضمینی در 
وجه حامل به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه در جریان 
بررسی الیحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی 
بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو س��وم آرای 
نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این الیحه 
ب��ا 1۷0 رأی موافق، 19 رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 2۴5 
نماینده حاضر در جلس��ه موافقت کردند. نماینده دولت که در صحن 
علنی حضور داش��ت در تش��ریح ای��ن الیحه گفت: بعد از گس��ترش 
بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقاالت پولی، اشخاصی 
که می خواس��تند نقل و انتقاالت خودش��ان را غیرقانونی انجام دهند 
مراودات را بر اس��تفاده از چک های تضمین��ی در وجه حامل متمرکز 
کردند. با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع بانک مرکزی با مراجعه 
به س��ران سه قوه مصوبه ای اخذ کرد که صدور این نوع چک ها ممنوع 
ش��ده و تکلیف کرد چک تضمینی حتماً باید در وجه شخصی معین 
صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد، اما از آنجا که اعتبار این مصوبه 
در دی امسال منقضی می شود و نمایندگان گفتند به جای مراجعه به 
سران سه قوه به مجلس مراجعه کنیم، خواستیم به جای تمدید مصوبه 

درخواست تصویب آن را مطرح کنیم.

خبری از تزریق ریالی نیست
بورس منتظر ارز نباشد

با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادرش��ده برای تزریق 
بخش��ی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این کار تاکنون 
انجام نش��ده و جریان آن همچنان در ابهام پیش می رود. این در حالی 
است که اگر منابع ریالی صندوق نزد بانک ها پاسخگو نباشد، ورود منابع 

ارزی با توجه به خط قرمزهای موجود بعید به نظر می رسد.
به گزارش ایسنا، بیش از یک ماه پیش بود که مسئوالن بورس اعالم 
کردند با پیگیری های وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد از منابع صندوق 
توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می شود. این ماجرا از همان 
اول مبهم بود و  مس��ئوالن در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق 
توسعه ملی یا هیأت امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به صراحت 
صحبت نکردند که قرار اس��ت این منابع از کجا و به چه میزان تامین 
و به بورس تزریق ش��ود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی 
ش��دن است و فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای 

انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اساس به مجوزی که از گذشته برای سرمایه گذاری صندوق در 
بازار س��رمایه وجود داشته است، اشاره شده بود ولی ابعاد آن مشخص 
نش��د. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا اینکه صندوق توسعه 

ملی اعالم کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس است.
چندی قبل هم  پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه 
-گفت که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته که در جلسه هیأت 

امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.
در حالی از چند هفته گذش��ته مس��ئوالن فقط اعالم می کنند که 
انتقال منابع به زودی انجام می ش��ود و در جریان اس��ت که در رابطه 
با منابعی که قرار اس��ت از صندوق توسعه ملی به بورس آمده و از آن 
حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول اینکه مجوزی که مسئوالن از آن 

صحبت کرده اند به منابع ریالی صندوق توسعه ملی برمی گردد.
این در حالی اس��ت که هر س��اله بخش��ی از درآمد نفت به حساب 
صندوق توس��عه ملی واریز می ش��ود که از منابع آن به صورت ریالی و 
ارزی در قالب  تسهیالت در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. از 
ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیالت ریالی 
اختصاص پیدا می کرد که طبق قوانین بودجه س��نواتی تا انتهای سال 
1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت 
شد، اما از ابتدای سال 139۴ و در اجرای حکم ماده )52(قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( صندوق 
نسبت به س��پرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و خصوصی جهت 
اعطای تسهیالت ریالی به طرح های اقتصادی موضوع این حکم اقدام 
کرد. حال مجوزی که قرار است طی آن منابع از صندوق به بورس برود، 
همین س��پرده گذاری ریالی در بانک ها از سال 139۴ به بعد است که 
هنوز انجام نشده و رقم آن مشخص نیست ولی ظاهرا رقم به 10 هزار 

میلیارد تومان هم نمی رسد.
نکته دیگر اینکه اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز 
بازار س��رمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی 
صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داش��ته و بعد 
بای��د بانک مرک��زی منابع ارزی صندوق را به ری��ال تبدیل کرده و در 
اختیار بازار س��رمایه قرار دهد. به نظر نمی رسد با توجه به حواشی که 
طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود 
داشته، این روال در مورد تزریق به بورس  عملیاتی شود. به هر صورت 
زمانی که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی 
برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از  بانک مرکزی خواهد 

بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.
موضوعی که چندی پیش همتی در رابطه با ماجرای پیش آمده برای 
کسری بودجه دولت به آن اشاره کرده و گفته بود زمانی که دولت طبق 
مصوبه قانونی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرد 
تا در بودجه مورد استفاده قرار دهد، عاملی برای افزایش پایه پولی و به 

دنبال آن افزایش تورم در ماه های بعد شده بود.
حتی در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه 
ملی به هزینه های کرونا به وزارت بهداش��ت نیز همین مسئله مطرح 
است و تزریق منابع و تبدیل منابع صندوق به ریال به صورت تدریجی 
و هر زمان که ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد انجام می شود، 
چراکه مسئوالن بانک مرکزی تاکید دارند هرگونه تبدیل دالر به ریال 
با توجه به در دس��ترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی عاملی برای 

افزایش تورم و اختالل در سیاست های پولی می شود.
در این ش��رایط به نظر نمی رس��د احتمالی برای تزریق منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر 
اینکه منابع ریالی چه میزان بوده و آیا یک درصد آن پاس��خگوی نیاز 
بازار س��رمایه و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار است یا نه، 
جای سوال دارد که تاکنون مسئوالن از هرگونه توضیحی در این رابطه 

خودداری کرده و ماجرا را در ابهام پیش برده اند.

بانکنامه

فرصت امروز: در حالی گفته می ش��ود رش��د قیمت دالر در دوره کنونی 
مدیریت بانک مرکزی بیش از دوره های پیشین بوده است که اوال در هیچ 
زمان��ی افت درآمد نفتی تا بدین ان��دازه نبوده و ثانیا بانک مرکزی در دوره 
فعلی به هیچ وجه به دنبال ارزپاشی نبوده است؛ این بند نخست گزارشی 
است که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده و در آن به بررسی کارنامه 
ارزپاش��ی بانک مرکزی از سال 1382 تاکنون و در زمان مدیریت 5 رئیس 
کل بانک مرکزی پرداخته اس��ت. به گفته پژوهش��کده پولی و بانکی بانک 
مرکزی،  صیانت از منابع ارزی و مدیریت دخل و خرج ارزی کشور در کنار 
حفظ ارزش پول ملی، یکی از وظایف بانک مرکزی است. در این بین، حراج 
منابع ارزی به قصد پایین نگه داش��تن مصنوعی و موقتی نرخ ارز و حفظ 
ظاهری ارزش پول ملی، ساده ترین راه حل موجود برای پاک کردن صورت 
مسئله است؛ اقدامی که به نظر می رسد برخالف دوره های پیشین در دوره 
مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با آن مقابله شده و بانک مرکزی 
تالش کرده است که با اصالح رویه های غلط و تالش برای بهبود متغیرهای 
بنیادین اقتصادی اعم از ناترازی بانک ها، کسری بودجه دولت، کنترل تورم، 
بازگشت ارزهای صادراتی و... نسبت به کنترل و متعادل سازی بازار ارز اقدام 
کند. نگاهی به عملکرد روس��ای سابق بانک مرکزی درخصوص تزریق ارز 
مداخله ای به بازار نیز موید این نکته اس��ت. به طوری که از س��ال 1382 
تاکن��ون و در مدت مدیریت 5 رئیس کل بانک مرکزی، 282 میلیارد دالر 

ارز مداخله ای به منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شده است.
بیشترین ارزپاشی در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد

طب��ق گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، محمود بهمنی در 5 س��ال 
مدیری��ت بانک مرک��زی مبل��غ 1۶0 میلیارد دالر )معادل س��االنه 32 
میلیارد دالر( ارز به بازار تزریق کرده اس��ت، طهماسب مظاهری در یک 
س��ال مدیریت بان��ک مرکزی مبلغ 30 میلی��ارد دالر ارز به بازار تزریق 
کرده اس��ت، ابراهیم شیبانی در ۴ سال مدیریت بانک مرکزی مبلغ 5۷ 
میلیارد دالر )معادل ساالنه 1۴.2 میلیارد دالر( ارز به بازار تزریق کرده 
و ولی اهلل سیف در 5 سال مدیریت بانک مرکزی مبلغ 35 میلیارد دالر 
)معادل س��االنه ۷ میلیارد دالر( ارز به بازار تزریق کرده است. در همین 
حال، عبدالناصر همتی در طول مدیریت دو ساله خود در بانک مرکزی 
تاکنون بیش از یک میلیارد دالر ارز از بازار جذب کرده اس��ت و این در 
شرایطی است که به دلیل شرایط تحریمی، درآمدهای نفتی کشور بیش 

از 80 درصد کاهش یافته است.

همانطور که از این اعداد و ارقام پیداس��ت، بیش��ترین میزان ارزپاشی 
بانک مرکزی با مبلغ 1۶0 میلیارد دالر در دوره مدیریت محمود بهمنی 
)طی س��ال های 138۷ تا 1392( در دولت محم��ود احمدی نژاد اتفاق 
افت��اد و پس از او ب��ا اختالفی فاحش و قابل توجه، ابراهیم ش��یبانی با 
مبلغ 5۷ میلیارد دالر )طی س��ال های 1382 تا 138۶(، ولی اهلل سیف 
با مبلغ 35 میلیارد دالر )طی س��ال های 1392 تا 139۷( و طهماس��ب 
مظاه��ری با مبلغ 30 میلی��ارد دالر )طی س��ال های 138۶ تا 138۷( 
ق��رار دارند. عبدالناصر همتی نیز طی دوره دوس��اله مدیریتش در بانک 
مرکزی )سال 139۷ تا 1399( به گفته پژوهشکده پولی و بانکی نه تنها 

ارزپاش��ی نکرده اس��ت بلکه تاکنون بیش از یک میلیارد دالر از بازار ارز 
نیز جذب کرده است.

بانک مرکزي در نیمه دوم سال ترمز نقدینگي را مي کشد؟
بانک مرکزي همچنین هفته گذش��ته در گزارش��ي با عنوان »تحلیل 
تح��والت اقتصاد کالن« به بررس��ي رون��د تورم در ماه هاي گذش��ته و 
همینطور پیش بیني خود از تورم هدف 22درصدي در پایان سال جاري 
پرداخ��ت و اعالم ک��رد که »متغیرهاي برون زا بیش��ترین اثر را بر تورم 
داشته اند« و »عوامل متعددي شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و... تورم 
هدف اعالم شده توسط بانک مرکزي را تهدید مي کند.« از این رو، بانک 
مرکزي باید »براي دستیابي به تورم هدف اعالم شده، از کلیه ابزارهاي 

سیاستي در اختیار خود استفاده  کند.«

ابزارهایي که بانک مرکزي از آن صحبت مي کند، »اوراق بدهي، تامین 
ارز موردنیاز واردات و بازبیني در س��پرده قانوني« اس��ت که تاکنون نیز 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. همزمان با این گزارش تفصیلي بانک 
مرکزي درباره نرخ تورم، عبدالناصر همتي نیز در جدیدترین یادداش��ت 
اینس��تاگرامي خود از »بازگشت نرخ کنترل متغیرهاي نقدینگي به قبل 
از ش��یوع کرونا« خبر داد و اعالم کرد که از اول مهرماه با هدف کاهش 
ضریب فزاینده و کنترل بیش��تر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی 

به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
پس از ش��یوع کرونا بانک مرکزي با ه��دف افزایش قدرت »وام دهي 
بانک ها« براي جلوگیري از اثرات تخریبي شیوع کرونا بر کسب و کارها، 
اقدام به کاهش نرخ س��پرده قانوني بانک ها کرد. با این سیاست بانک ها 
امکان وام دهي بیشتر داشتند، اما مشکل بزرگ تر جایي رخ داد که »نرخ 
ضریب فزاینده« پس از این سیاست افزایش قابل مالحظه اي پیدا کرد، 
طوري که عدد ضریب فزاینده به باالترین حد خود در این دوره رس��یده 
بود. ضریب فزاینده پولي حاصل نس��بت حج��م نقدینگي به پایه پولي 

است که قدرت خلق پول را در یک دوره نشان مي دهد.
هزینه گزافی که کرونا به شبکه بانکی تحمیل کرد

ای��ن متغی��ر در مردادماه مطابق ب��ا پایه پول��ي و نقدینگي به عددي 
معادل ۷.5 واحد رس��یده است که در دهه هاي گذشته بي سابقه بوده  و 
در واقع این عدد به این معناس��ت که براي جبران خس��ارت هاي شیوع 
کرون��ا از طریق تامین مالي کس��ب و کارها، نظام پولي ایران چه هزینه 
گزافي پرداخت کرده اس��ت. اثرات این سیاست را امروز نیز مي توان در 
افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید ریال مش��اهده کرد. حاال همتي 
خبر داده اس��ت که با توجه به انجام تعهدات بانک مرکزي نرخ س��پرده 
قانوني به حالت عادي برگردانده ش��ده است تا امکان کنترل نقدینگي و 

ضریب فزاینده فراهم شود.
همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که رشد ۶  ماهه نقدینگي 
همچنان در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم 1۷.1درصد 
در شهریور ماه سال جاري رسیده است. پایه پولي نیز در ۶ ماهه ابتدایي 
سال 1399 معادل 5.۴درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه 
س��ال قبل )11.1درصد( معادل 5.۷ واحد درصد کاهش نشان مي دهد. 
همچنین رش��د 12  ماهه نقدینگي و پایه پولي در پایان شهریور 1399 

به ترتیب معادل 3۶.2 و 2۶.1درصد بوده است.

دالالنی که رد پای آنها به خارج از کش��ور می رسد با اعالم قیمت دالر و 
سایر ارزها در ساعت ها و روزهایی که صرافی ها و کارگزاری های رسمی بازار 
ارز تعطیل هس��تند، با تشنج آفرینی در بازار ارز، تالش ها برای مهار التهاب 
ب��ازار را بر ب��اد می دهند که این موضوع، ض��رورت ورود جدی تر نهادهای 

امنیتی و قضایی به موضوع »معامالت شبانه« بازار ارز را گوشزد می کند.
به گزارش ایرنا، در ساعات پایانی روز پنجشنبه )2۴ مهرماه( ادعای ورود 
قیمت دالر به کانال 32 هزار تومان به سرعت در تمامی رسانه های داخلی 
و خارجی منتش��ر ش��د. این در حالی بود که عصر همان روز که صرافی ها 
و کارگزاری ه��ای بانکی کار خود را خاتمه داده بودند، دالر در محدوده 31 
هزار و ۷00 تومان معامله شده بود و پس از این زمان به دلیل تعطیلی بازار، 
امکان نقل و انتقال رس��می اسکناس و حواله های ارزی فراهم نبوده است. 
انتش��ار این ادعا، تحت عنوان تعیین نرخ در »معامالت شبانه« مطرح شد. 
معامالت ش��بانه به معامالتی اطالق می شود که توسط شبکه های مجازی 
بازار ارز در س��اعاتی که صرافی ها و کارگزاری های بانکی تعطیل هستند و 

امکان انجام هیچ گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام می شوند.
از ابت��دای ده��ه 90 بود که بازار ارز با پدیده رس��انه های مجازی مواجه 
شد. اگر تا پیش از آن زمان نرخ ارز متأثر از تحوالت بین الملل و همچنین 
عملیات بان��ک مرکزی در بازار و صحنه گردانی صرافان، عرضه کنندگان و 
البته دالالن در خیابان منوچهری و چهارراه اس��تانبول و خیابان فردوسی 
تعیین می ش��د، اما با ورود س��ایت ها، کانال ها و اپلیکیش��ن هایی در بستر 

اینترنت، بازیگر جدیدی هم در تعیین نرخ ارز پیدا شد.
بازیگری که در ابتدا با تصور شکس��ته شدن انحصار دالالن مشهور بازار 
و همچنین ایجاد امکان اطالع رس��انی گسترده برای تمامی متقاضیان ارز، 
حضورش با استقبال سیاست گذار هم همراه بود و در ادامه راه و با استقبال 
انبوه مخاطب��ان از مجاری آنالین، چنان جایگاه��ی را پیدا کرد که گویی 
نبض بازار اطالع رس��انی و نرخ ه��ای ارز، حواله ه��ا و ... را در اختیار گرفته 
اس��ت، اما با داغ ش��دن معامالت ارز در فضای مجازی، ضرورت نظارت و 
کنترل تخلفات در این بازار هم جدی ش��د، اما نداش��تن توجه کافی برای 
ضابطه مند کردن معامالت مجازی و همچنین پیچیدگی های ذاتی فضای 
مجازی نسبت به بازار سنتی، باعث شد که پدیده داللی در چهره ای جدید 
خود را به بازار نشان دهد. از سال 139۶ وجود این بازار مجازی مورد توجه 
قرار گرفت و بانک مرکزی با اس��تناد به آیین نامه و دس��تورالعمل عملیات 
ارزی برای کنترل و تحت نظارت درآوردنش تالش کرد، اما در ابتدا به دلیل 
ضعف های فنی و قانونی با همراهی سایر دستگاه ها همراه نشد. هرچند امروز 
نزدیک به سه سال از شکل گیری این دغدغه در سطح کالن سیاست گذاران 
کش��ور می گذرد، اما همچنان به دلیل نبود سازوکارهای روزآمد حقوقی و 
قضای��ی برای کنترل این پدیده، دالالن مجازی همچنان مش��غول جوالن 

دادن هستند. 
بس��یاری از کارشناس��ان و همچنین مس��ئولین عالی مانند روسای کل 
پیشین و فعلی بانک مرکزی و همچنین دادستان فعلی تهران معتقدند که 
شبکه های مجازی نقش چشمگیری در باالرفتن قیمت ارز و برهم خوردن 
تعادل بازار دارند. از مهمترین پدیده هایی که فضای مجازی در بازار ارز ایجاد 
کرده، معامالت فردایی و معاالت شبانه است. پدیده »معامالت فردایی« به 
طور همزمان در بازار سنتی و مجازی مطرح بوده و به عنوان نوعی از معامله 
با اس��تقبال مواجه شده است، اما »معامالت شبانه« ارز، ویژگی اختصاصی 
کانال ها و س��ایت های مجازی اس��ت. چرا که آنها می توانند در حالی که به 
طور معمول بازار ارز در حدود ساعت ۶ تا 8 عصر کار خود را خاتمه می دهد، 

همچنان تا نیمه شب معامالت خود را ادمه دهند.
در همی��ن حال، بازار ارز در ماه های اخیر ش��اهد جدال س��نگین میان 
بازارس��از با سفته بازان و نوسان گیران اس��ت. در این جدال بازارساز با بهره 
بردن از ابزار صرافی ها و کارگزاری های بانکی، سعی در خنثی سازی اقدامات 
مخربان��ه کانال های مجازی در بازار و کنترل آن دارد، اما در س��وی دیگر،  
دالالن مجازی برای غلبه بر بازارس��از، ب��ه افزایش انتظارات تورمی جامعه 

دل خوش کرده اند. آنها برای دستیابی به هدف خود، به صورت عمده از دو 
حربه روانی بهره می برند. در مرحله نخست، پمپاژ نگرانی در بستر جامعه با 
انتشار گسترده اخبار منفی یا در بسیاری از مواقع شایعات بی اساس و اما در 
مرحله دوم آنها از بازار مبهم و بدون کنترلی به نام معامالت شبانه و روزهای 

تعطیل استفاده می کنند.
معامالت شبانه اصطالح به معامالتی اطالق می شود که توسط شبکه های 
مجازی بازار ارز در س��اعاتی که صرافی ه��ا و کارگزاری های بانکی تعطیل 
هس��تند و ام��کان انجام هیچ گونه معامله رس��می ارز وجود ن��دارد، انجام 
می ش��وند. به گفته فعاالن بازار، گردانندگان این حلقه های مجازی در این 
ساعات که حضور رقیب خود را در بازار احساس نمی کنند، با ترتیب دادن 
معامالت کاغذی یا همان سفته بازی قیمت ارز را طی معامالت فردایی، به 
نوعی تنظیم می کنند تا بتوانند سود خود را از نوسان گیری روز آینده بازار 
به دس��ت  آورند. در همین راس��تا طی هفته های اخیر اگر به معامالتی که 
در محدوده س��اعت 18 تا 23 انجام ش��ده است نگاهی بیندازیم، مشخص 
می ش��ود در اکثر ایام، قیمت ارز در این ساعات، شیب صعودی شدیدتری 
پیدا کرده اس��ت. با این کار دالالن بازار ارز می توانند در آغاز معامالت روز 

بعد بازار، انتظار خریداران و فروش��ندگان واقعی ارز را نسبت به قیمت ارز 
باال ببرند و در نتیجه با شروع معامالت روز جدید به طور خودکار، معامالت 
برمبنای قیمتی که در معامالت ش��بانه ش��ب گذشته مشخص شده، آغاز 
می شود. در این شرایط تمام همت و تالش بازارساز تنها معطوف به واقعی 
کردن قیمت ها با خنثی س��اختن نقشه بازی که در معامالت شبانه توسط 

برخی کانال های فضای مجازی طراحی شده است، می شود.
دو نمونه ش��اخص از وقوع این اتف��اق را می توان در افزایش هزار تومانی 
قیم��ت دالر در روز اربعین هفته گذش��ته و همچنین افزایش ۶00 تومان 
قیمت دالر در معامالت دو روز اخیر )تعطیالت 28 و 29 ماه صفر(، مشاهده 
کرد. در حالی که این روزها، روزهای تعطیل رسمی بوده اند و مطابق با عرف 
موج��ود در بازار ارز، هیچ گونه معامله واقعی در این ایام اتفاق نمی افتد، اما 
دالالن فعال در س��ایت ها و کانال های مجازی توانستند در غیاب بازارساز، 
قیمت موردنظر خود را بر بازار تحمیل کنند. در چنین شرایطی نیاز است 
تا نهادهای امنیتی و قضایی به مسئله ورودی جدی تر داشته باشند چراکه 
رسیدگی و پیگیری این موارد از توان بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی 

بازار ارز خارج است.

دالالن خارج نشین چگونه بازار ارز را ملتهب می کنند؟

اسم رمز »معامالت شبانه«

بانک مرکزی از سال ۱۳۸۲ تاکنون ۲۸۲ میلیارد دالر ارز مداخله ای به بازار تزریق کرده است
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کاهش ارزش دالری بورس در ۲ ماه گذشته
سهام ریالی ارزنده تر است یا دالری؟

کاهش شاخص بورس طی دو ماه گذشته سبب شده است ارزش دالری بازار 
سرمایه به شدت کاهش پیدا کند.

به گزارش فارس، روند سریع کاهش شاخص بورس ایران طی دو ماه گذشته 
بسیاری از اتفاقات خوبی که در سال های گذشته برای بورس رخ داده بود را از 
بین برد. یکی از مواردی که طی دو ماه گذش��ته به شدت کاهش یافته است، 
ارزش دالری بورس ایران است. ارزش بورس ایران طی یک دهه گذشته تقریبا 

رشد قابل توجهی داشته است.
از س��ال 1389 که ارز دالری بورس 118 میلیارد دالر بوده اس��ت تا پایان 
بهمن ماه س��ال 1398 که ارزش دالری بورس کشور به بیش از 130 میلیارد 
دالر رسیده روند افزایشی و کاهشی بورس تا حدود زیادی روند منطقی داشته 
است. در این مدت، هر زمانی که قیمت دالر رشد یا کاهش داشته است، ارزش 
دالری بورس نیز به تبع آن کاهش یا رشد داشته است. یعنی با افزایش قیمت 

دالر، ارزش دالری بورس کاهش یافته است و بالعکس.
اما در سال 1399 که تعدد کدهای بورسی صادرشده به یکباره شیب تندی 
به خود گرفت، ارزش دالری بورس نیز شیب زیادی گرفت و به یک رکورد در 
سال های گذشته دس��ت یافت. طبق بررسی ها، در ابتدای 19 مرداد سال 99 
رکود ارزش دالری بورس شکس��ته ش��ده و به مبلغ ۴2۷ میلیارد دالر رسیده 
است. ارزش دالری بورس ایران در ابتدای سال 99 برابر با  105 میلیارد دالر 
بوده اس��ت. محاسبات انجام شده براساس قیمت دالر در بازار آزاد در هر دوره 

زمانی بوده است.
روند افزایش ش��اخص ب��ورس از 512 هزار واح��د در ۶ فروردین 99، به 2 
میلیون و 100 هزار واحد در 19 مرداد رس��یده اس��ت. روند کاهشی شاخص 
بورس طی دو ماه گذشته باعث شده است ارزش دالری بورس نیز کاهش 200 
میلیارد دالری را تجربه کند. این مسئله به دو دلیل افزایش قیمت دالر در بازار 
و کاهش ارزش 50 تا ۷0 درصدی قیمت س��هام نمادهای مختلف بوده است. 
رش��د ۴00 درصدی شاخص از ابتدای س��ال جاری تا 19 مردادماه که اصالح 
بازار سرمایه آغاز شده است، روند ارزش دالری بورس را نیز سبب شده است. 

در همین مدت دالر بازدهی کمتر از 30 درصدی داشته است.
طبق آنچه گفته شد، در حال حاضر ارزش بسیاری از نمادها بسیار پایین تر 
از قیمت اصلی آنهاست. این مسئله هم در سهام های ریالی قابل مشاهده است 
و هم در سهام های دالری. افزایش نرخ تورم در ماه های گذشته متأثر از عوامل 
مختلف��ی از جمله افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و افزایش نرخ دالر 
سبب شده است قیمت بسیاری از نمادها عقب تر از نرخ تورم باقی بماند. همین 
مسئله باعث خواهد شد نمادهایی که ارزش ریالی دارند در حال حاضر ارزنده 
باشند. از دیگر سو، افزایش قیمت دالر در بازار آزاد و صرافی ملی طی ماه های 
گذشته و علی الخصوص یک ماه گذشته، می تواند خبر خوبی برای نمادهایی 

باشد که به اصطالح سهم های دالری خوانده می شوند.
این مطلب به معنای سیگنال ورود و یا خروج به نمادها نیست. در مواقعی 
که برخی متغیره��ای اقتصادی مانند نرخ دالر افراد س��ودجو از این التهابات 
اس��تفاده کرده و سیگنال فروشی می کنند. یعنی با توجه به اتفاقات اقتصادی 
نماده��ای ریالی یا دالری را ب��رای ورود ارزنده معرفی می کنند و از این طریق 
به سودهای هنگفت دست پیدا می کنند. گفتنی است، منظور از سهام دالری، 
نمادهایی هستند که مواد اولیه آنها وارد می شود و برای تامین این مواد با دالر 
انجام می ش��ود. از طرف دیگر، محصوالت این ش��رکت ها نیز صادر می شود و 
درآمد آنها نیز به ارزهای خارجی است. به همین دلیل به این نمادها سهم های 

دالری گفته می شود.

دریچه

فرص��ت امروز: بورس تهران اولین روز هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد 
و در معامالت روز یکش��نبه هم ش��اخص کل بورس، هم ش��اخص کل 
ب��ا معیار ه��م وزن و هم ش��اخص فرابورس روندی نزولی داش��تند. در 
معامالت بیس��ت و هفتمین روز مهرماه، ش��اخص کل بورس ۴۷ هزارو 
10۴ واحد افت کرد و رقم یک میلیون و 51۴ هزار واحد را نمایش داد. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با 5ه��زار و 51۶ واحد کاهش 
به ۴0۶ هزار و ۴۴1 واحد رس��ید. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص 
فرابورس بیش از 350 واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 1۷ هزار و 
۷21 واحد ایس��تاد. در معامالت روز یکش��نبه بیش از ۴میلیارد و 201 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶3 هزار و ۴۶ میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. گروه ش��یمیایی در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 19۴ میلیون و ۴20 هزار 
برگه س��هم به ارزش 5هزار و ۷۶0 میلیارد ریال داد و س��تد شد. بانک 
ملت، ایران خودرو، پاالی��ش نفت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، بانک 
تجارت، ملی صنایع مس ایران و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند. همچنین نمادهای گروه صنعتی 
پاکش��و )پاکش��و( با 291 واحد، باما )کاما( با 22۶ واحد، سایز اشخاص 
بورس انرژی )انرژی 3( با 21۴ واحد، بهس��از کاشانه تهران )ثبهساز( با 
90 واحد، پدیده ش��یمی قرن )قرن( با ۷0 واحد و تولیدی چدن سازان 

)چدن( با ۶1 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
سهامداران حقیقی به مدار خرید بازگشتند

شاخص بورس تهران درحالی هفته جاری را با افت ۴۷ هزار واحدی به 
پایان رساند که در هفته گذشته عملکردی مثبت داشت و توانست برای 
دومین هفته متوالی سبزپوش شود. شاخص کل بورس در حالی با رشد 
1.3 درص��دی معامالت، هفته منتهی به 23 مهرماه را س��پری کرد که 
بررسی تغییر مالکیت ها نشان از بازگشت سهامداران خرد به مدار خرید 
پس از س��ه هفته توقف دارد، به طوری که در هفته گذش��ته خریدهای 
پرحجم س��هامداران حقیقی سبب شد تا بیش از 1۴00 میلیارد تومان 
نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقوقی به حقیقی جابه جا شود.

بررسی تغییر مالکیت ها در هفته گذشته نشان از برطرف شدن نسبی 
هیجان از بازار س��رمایه دارد، به طوری که با متعادل ش��دن ش��رایط تا 
حدودی جو اطمینان در میان بورس بازان حاکم ش��د و س��هامداران به 
ویژه حقیقی ها در س��مت خرید س��هام فعال ش��دند. بر این اساس در 
هفته ای که گذش��ت، بورس تهران معامالت نخس��تین روز کاری هفته 
را در حالی به اتمام رس��اند که ش��اخص کل  پ��س از گذراندن دو روز 

افزایش��ی در هفته ماقبل به افزایش 0.۷ درصدی بس��نده کرد. در این 
روز بسیاری از نمادهای کاالمحور بازار سهام با افت قیمت همراه شدند 
و بر عملکرد دماس��نج اصلی بازار س��رمایه تاثیری قابل توجه گذاشتند. 
همین امر س��بب شد شاهد انتقال سهامی به ارزش 15۶ میلیارد تومان 

از پرتفوی سرمایه گذاران حقیقی به حقوقی  باشیم.
این در حالی است که شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه را توفانی 
آغ��از ک��رد و در نهایت با رش��د بیش از 55 هزار واح��دی )معادل 3.۶ 
درص��دی( همراه ش��د. در این روز بازیگران حقیقی با حضور گس��ترده 
در گردونه معامالت س��هام، بیشترین خالص خرید خود از 19 مردادماه 
یعنی اوج تاریخی ش��اخص س��هام را ثبت کردند. به این ترتیب حدود 
یک هزار و 900 میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی سهامداران 
حقوقی به حقیقی جابه جا ش��د. روند مزبور تداوم چندانی نداشت و در 
جریان معامالت روز دوش��نبه مجدد زمین بازی به س��مت سهامداران 
حقوقی تغییر کرد. بر این اساس در جریان معامالت این روز حدود ۶80 
میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی 
جابه جا شد. شاخص کل بورس تهران در حالی روز سه شنبه پس از افت 
و خیز چندباره به نوس��ان حدود صفر درصدی بس��نده کرد که در این 
میان حقیقی ها همچنان در س��مت خرید سهام اشتیاق نشان دادند. در 

این روز خالص خرید سهامداران خرد به 211 میلیارد تومان رسید.
پای��ان هفته نیز در حالی با کاهش 1.2 درصدی ش��اخص کل بورس 
تهران همراه ش��د که برخالف سنت دیرینه، س��هامداران حقیقی برای 
دومی��ن روز متوالی جایگاه خود را در س��مت خرید حف��ظ کردند. در 
ای��ن روز حدود 153 میلی��ارد تومان نقدینگی از پرتفوی س��هامداران 
حقوقی به سبد سهام حقیقی ها منتقل شد. به این ترتیب برآیند تغییر 
مالکیت ه��ا در هفته منتهی به 23مهرماه ب��ا انتقال بیش از یک هزار و 
۴00 میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی سهامداران حقوقی به 

حقیقی به پایان رسید.
هفته گذشته کدام سهام بیشتر خریداری شد؟

بررس��ی صنایع مورد توجه س��هامداران خرد در هفته گذشته نشان 
می دهد که س��هام گروه فرآورده ه��ا در کانون توج��ه معامله گران قرار 
داشته است. به طوری که خالص خرید حقوقی ها در این گروه به حدود 
ی��ک ه��زار و ۷00 میلیارد تومان رس��ید. در این گ��روه نماد معامالتی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در کانون توجه سهامداران خرد قرار داشت 
و بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران 
حقوقی به حقیقی جابه جا ش��د. پس از آن »ش��تران« در صدر لیس��ت 

خرید حقیقی ها قرار داش��ت و با خالص خری��د 380 میلیارد تومانی ها 
همراه ش��د. در این هفته »ش��بندر« نیز با انتقال ح��دود 200 میلیارد 

تومان نقدینگی به سبد سهامداران خرد روبه رو شد.
در ادامه این روند حقیقی ها به جمع آوری سهام گروه مخابرات تمایل 
نش��ان دادند. در حالی خالص خری��د حقیقی ها در این گروه به بیش از 
۴00 میلیارد تومان رسید که 3۷5 میلیارد تومان از این رقم به خالص 
خری��د س��هام »اخابر« تعلق داش��ت. در میان نماده��ای خودرویی نیز 
بیش��ترین خرید س��هامداران خرد در نماد ایران خودرو بود و حقیقی ها 
بیش از 230 میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید س��هام »خودرو« به 

پرتفوی خود افزودند.
از س��وی دیگر، بررسی خریدهای سهامداران عمده نشان می دهد که 
این گروه از بازیگران بورس��ی در هفته گذش��ته بیش��ترین خرید را از 
س��هام گروه بانکی داش��تند، به نحوی که در نهایت خالص خریدی در 
حدود 5۷0 میلیارد تومانی از سوی حقوقی ها در این گروه ثبت شد. در 
صدر خریدهای صورت گرفته در این صنعت نیز حمایت از س��هام بانک 
صادرات قرار داش��ت و حقوقی ها در مجموع هفته بیش از 280 میلیارد 
توم��ان نقدینگی بابت خرید س��هام مزبور به پرتف��وی خود افزودند. در 
ادامه نیز خرید س��هام بانک تجارت قرار داشت که با خالص خرید بیش 
از 150 میلیارد تومانی همراه شد. سهام »وبملت« نیز از دیگر نمادهای 
م��ورد توج��ه حقوقی ها در این گ��روه بود. به طوری ک��ه خالص خرید 

حقوقی ها در بانک ملت به حدود 90میلیارد تومان رسید.
در میان نمادهای ش��یمیایی نیز بیشترین خرید سهامداران عمده به 
جمع آوری س��هام »فارس« و »ش��یران« اختصاص داش��ت و حقوقی ها 
خالص خریدی در حدود 80 میلیارد تومان در نماد صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس و ۷5 میلیارد تومان در نماد صنایع  ش��یمیایی  ایران ثبت 

کردند.

تغییر مالکیت های هفتگی در بورس تهران نشان می دهد

بازگشت سهامداران حقیقی به مدار خرید
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نیاز سرمایه گذاری ۱4.۲ میلیارد دالری برای 
تحقق هدف چشم انداز فوالد

براس��اس طرح جامع فوالد و برابر با هدف پیش بینی ش��ده در افق 1۴0۴، 
دس��تیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد، زنجیره نیازمند 1۴.2 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری اس��ت. گزارش روز یکشنبه روابط عمومی س��ازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( حاکی است، زیربناها بیشترین 
نیاز به س��رمایه گذاری را دارند و حمل ونقل در این ارتباط به ویژه بخش ریلی 
ضرورتی جدی اس��ت. بر پایه این گزارش، در بخش کنس��انتره سنگ آهن، با 
اضافه شدن 2۴ میلیون تن زنجیره کامل شده و تحقق این هدف، نیاز به 555 
میلیون یورو سرمایه گذاری است. همچنین در گندله سازی، ظرفیت 19 میلیون 
تن برای تکمیل زنجیره نیاز به حجم سرمایه گذاری 8۷5 میلیون یورو دارد. در 
حوزه آهن اسفنجی افزایش 11 میلیون تنی در قالب واحدهای جدید یا توسعه 
موردنیاز است که مستلزم یک میلیارد و ۴33 میلیون یورو سرمایه گذاری است. 
همچنین در فوالدس��ازی هدف، تولید 1۷ میلیون تن است که نیاز به تکمیل 
سرمایه گذاری 2میلیارد و 130 میلیون یورو است. در بخش فوالدسازی تاکنون 
حدود 2میلیون تن و در بخش گندله حدود ۷ میلیون در ش��ش ماه نخس��ت 
امسال در مدار تولید قرار گرفته است. از سوی دیگر، در بخش زیرساخت ها، 9 
میلیارد و 280 میلیون یورو سرمایه گذاری مورد نیاز است که شامل بخش حمل 
و نقل 5 میلیارد و 251 میلیون یورو )ریلی 3میلیارد و 85۶ میلیون یورو، جاده 
۴50 میلیون یورو(، آب ۴50 میلیون یورو، برق 2 میلیارد و 80۴ میلیون یورو، 
گاز 55 میلیون یورو و تجهیزات معدنی ۷20 میلیون یورو است. به گزارش ایرنا، 
ایران اکنون با دس��تیابی به ظرفیت بیش ۴0 میلیون تن فوالد و تولید پارسال 
که به رقم نزدیک 28 میلیون تن بود، در بین فوالدسازان جایگاه دهم را دارد و 

انتظار می رود در افق چشم انداز 1۴0۴ به جایگاه هفتم جهانی برسد.

نظام صنفی رایانه ای اعالم کرد
برگزاری مجازی بخش جانبی نمایشگاه الکامپ

 نظام صنفی رایانه ای از برگزاری آنالین بخشی از برنامه های جانبی نمایشگاه 
بین المللی الکامپ خبر داد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شیوع کرونا بزرگ ترین 
نمایشگاه بین المللی خاورمیانه در بخش ارتباطات را به تعطیلی کشاند و بیست 
و ششمین سال برگزاری آن به زمان نامعلومی موکول شد. نمایشگاه بین المللی 
الکامپ که قرار بود 28 تا 31 ش��هریورماه در ابعاد کوچک تر برگزار شود به اعالم 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای اعالم پایان امس��ال برگزار خواهد شد. تصمیم به 
تعویق نمایش��گاه در راس��تای رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و توصیه های 
ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا و طی فرآیندی مشترک با شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی گرفته شده است.  اما از آنجایی که هنوز مشخص نیست 
این بیماری چطور و کجا قرار است کره زمین را به حالت عادی برگرداند، سازمان 
نصر تصمیم گرفت برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه را به صورت آنالین 
برگزار کند. سازمان نصر )سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور( در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرد: برنامه های جانبی شش��مین دوره الکام اس��تارز شامل الکام پیچ، 
پاویون سرمایه و شتاب، ماه آینده به صورت برخط برگزار می شود.  این برنامه ها در 
راستای هدف توانمندسازی زیست بوم کسب وکارهای نوپا )استارت آپ ها(، توسط 
»س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور« و با حمایت »سازمان فناوری اطالعات 
ایران« و »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری«  برگزار می شود. متقاضیان 
شرکت در این رویدادهای برخط می توانند برای ثبت نام و کسب آخرین اخبار و 

اطالعات به نشانی http://elecom-stars.ir، مراجعه کنند.

ابالغ دستورالعمل وحدت رویه در فعال سازی معادن
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت دس��تورالعمل ایج��اد وحدت رویه 
در فعالس��ازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال را به رؤس��ای 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان، اداره کل جنوب کرمان 
و نی��ز مناطق آزاد ماکو، ارس و قش��م ابالغ ک��رد. به گزارش روابط 
عمومی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران ) 
ایمیدرو(، دس��تورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و 
محدوده های معدنی غیرفعال در 11 بند و پنج تبصره تدوین ش��ده 
و ضمانت حس��ن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای 
نظارتی با رؤس��ای س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان هاست. 
براساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه های 
اکتش��افی واگذار ش��ده- که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام 
رسیده، از زمان ابالغ این دستورالعمل، سه ماه مهلت داده شده تا در 
صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی 
و نس��بت به دریافت پروانه، پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ 
اقدام کنن��د. طبق بند دو این دس��تورالعمل، به همه محدوده های 
مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه 
ش��ده اند هم اشاره ش��ده تا برابر مقررات و با اطالع رسانی کامل )به 
وسیله رس��انه ها، جراید، پورتال، تابلوی اعالنات و ...( و آزاد، امکان 
ثبت برای متقاضیان در س��امانه کاداستر میسر شود. برابر بند پنج 
این دس��تورالعمل، محدوده پروانه های اکتشافِی لغو، ابطال یا سلب 
صالحیت ش��ده، ب��ا رعایت مقررات مربوطه، حداکثر در مدت س��ه 
م��اه از تاریخ ابالغ این دس��تورالعمل به وس��یله  مزایده عمومی به 
متقاضیان واگذار ش��ده و چنانچه در مزایده متقاضی نداش��ت برابر 
مقررات و با اعالم قبلی )به وس��یله رس��انه ها، جراید، پورتال و ...(، 
نس��بت به آزادسازی آنها اقدام ش��ود. به گزارش ایرنا، رضا عظیمی 
مدیرکل امور اکتش��اف وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در مهرماه 
1390 گفته بود: محدوده هایی که عمال به لحاظ اکتشافی غیرفعال 
باشند، شناسایی و به وسیله مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی 
و مالی واگذار می شوند. شبکه اطالع رسانی وزارت صنعت به نقل از 
وی گزارش داده بود، حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و 
تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای سرمایه گذاری و حفاری در 
طرح ها و پروژه های اکتشافی از اولویت های این وزارتخانه محسوب 
می ش��ود. وی پیرامون افزایش عمق اکتشافات معادن هم گفته بود: 
افزایش عمق در اکتش��اف معادن نیازمند تجهیزات و دس��تگاه های 
حفاری مدرن اس��ت، بر این اساس با توجه به باال بودن قیمت این 
تجهیزات سیاست بر این استوار است که با تشکیل کنسرسیوم هایی 
متش��کل از فعاالن این حوزه، تجهیزات موردنیاز برای افزایش عمق 

اکتشافات تامین شود.
عظیمی تاکید بر حمایت از ش��رکت های تخصصی حفاری، کرده 
بود و اینکه جذب منابع از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات 
حفاری و همچنین بومی س��ازی س��اخت قطع��ات یدکی تجهیزات 

حفاری در دستور کار قرار دارد.

اخبـــار

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت 
جای س��وال اس��ت که چرا علی رغم واردات مناس��ب ذرت در س��ال جاری 
همچنان در ب��ازار نهاده های دامی با کمبود این محصول مواجه هس��تیم؟ 
در این بین اصل ش��فافیت و سالمت روند توزیع با نظارت و سیاست گذاری 
وزارت جهاد کش��اورزی نیاز قطعی برای اصالح بازار نهاده هاست. به گزارش 
ایسنا، محمدمهدی نهاوندی اظهار کرد: برای واردات کنجاله سویا از ابتدای 
سال جاری تا 12 مهرماه  حدود  ۴۶0 میلیون دالر ارز تامین شده که تامین  
150 میلیون دالر از این رقم در بازه زمانی 15 شهریور تا 12 مهرماه صورت 
گرفته اس��ت. وی افزود: تاخیر در تامین ارز موردنیاز  از یک سو و تخصیص 
ارزهای بعضا غیرقابل انتقال برای واردات کنجاله سویا از سوی دیگر باعث از 
دست رفتن فرصت خرید به موقع این نهاده شده و واردکنندگان را با افزایش 
چشمگیر قیمت های جهانی مواجه کرده است. این عضو هیأت مدیره اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اظهار کرد: هرچند بخشی از ارزهای 
موردنیاز برای واردات کاالهای اساس��ی از س��وی بانک مرکزی تامین شده 
اس��ت ولی مسئله اساسی این است که با زمانبر بودن جابه جایی ارز به ویژه 
ارزهای نامرغوب و تحمیل هزینه بعضا 10درصدی برای نقل و انتقال چنین 
ارزهایی نمی توان انتظار داشت که مشکالت قیمت و کمبود کنجاله سویا در 
بازار به سرعت برطرف شود. طبق اعالم اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 

و طیور ایران، نهاوندی گفت: اغلب ارزهای تخصیص یافته برای واردات کاال 
ی��ا قابلیت جابه جایی ندارد یا در صورت جابه جایی این پروس��ه چندین ماه 
زمانبر خواهد بود به همین دلیل در کوتاه مدت نمی توان انتظار داش��ت که 
مشکل کمبود کنجاله سویا در بازار داخلی برطرف شود.  وی تصریح کرد: نرخ 
خرید نهاده های دامی باید به تایید کارگروه ارزی برسد اما افزایش چشمگیر 
قیمت های جهانی کنجاله سویا موجب شده برای واردکنندگان امکان خرید 
این محصول با نرخ هایی که قبال به تایید کارگروه ارزی رس��یده است، مهیا 
نباش��د. او با اش��اره به افزایش 25درصدی قیمت کنجاله سویا در بازارهای 
جهانی خاطرنش��ان کرد: عبور از بحران های ایجادشده در بازار کنجاله سویا 
مستلزم تامین ارز به موقع و مرغوب از سوی بانک مرکزی برای واردات است. 
نهاوندی تصریح کرد: مشکالتی که برای حلقه های مختلف زنجیره تامین تا 
مصرف نهاده های دامی ایجادش��ده ناش��ی از این است که متاسفانه تصمیم 
گیرندگان کماکان به نظرات کارشناس��ی تش��کل های تخصصی کم توجهی 
می کنند که این امر در شرایط حساس کنونی هزینه های بسیاری را به اقتصاد 

ملی کشور تحمیل می کند.
منشأ نهاده های موجود در بازار آزاد شناسایی شود

عضو هیأت مدی��ره اتحادیه واردکنندگان نهاده ه��ای دام و طیور ایران 
ب��ا تاکید ب��ر ضرورت اصالح نظام توزیع و نظارت ب��ر این فرآیند گفت: از 

س��وی وزارت جهاد کشاورزی اصالحاتی در سامانه بازارگاه انجام و بخشی 
از مداخالت دس��تی در تخصیص س��همیه ها حذف شد، اما همچنان روند 
توزیع و تخصیص سهمیه ها با سرعت الزم انجام نمی شود. نهاوندی افزود: 
در حال حاضر یکی از س��واالت اساس��ی که درباره توزیع نهاده های دامی 
در بازار مطرح می ش��ود این اس��ت که چرا علی رغم واردات مناسب ذرت 
در سال جاری همچنان در بازار نهاده های دامی با کمبود این کاال مواجه 
هستیم که برای یافتن پاسخ این سوال الزم است تا روند توزیع نهاده های 
دامی و س��همیه ها از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی م��ورد بازنگری قرار 
بگیرد. وی ادامه داد: وزارت جهاد کش��اورزی باید پیگیر منش��أ نهاده های 
دامی موجود در بازار آزاد باشد، زیرا این اقالم با تمام مشکالتی که وجود 
دارد، تامین می ش��ود و برای توزیع در اختیار سامانه بازارگاه قرار می گیرد 
بنابراین عرضه کاالیی که در اختیار س��امانه ب��ازارگاه قرار گرفته در بازار 
آزاد نشاندهنده اشکاالت اساسی در این سامانه است که باید با قید فوریت 
اصالح ش��ود. نهاوندی خاطرنشان کرد: ما اصل ش��فافیت و سالمت روند 
توزی��ع با نظارت و سیاس��ت گذاری وزارت جهاد کش��اورزی را نیاز قطعی 
امروز برای اصالح بازار نهاده ها می دانیم ولی تاکنون این مهم تحقق پیدا 
نکرده است؛ هرچند اخیرا اقداماتی در زمینه اصالح سامانه بازارگاه صورت 

گرفته است ولی این میزان اصالحات کافی نیست.

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور تاکید کرد

ضرورت شفاف شدن توزیع خوراک دام و طیور

ب��ه گفته دبیر انجم��ن واردکنن��دگان موبایل، طی 12 م��اه اخیر تا 
پایان ش��هریورماه 15 میلیون و 380 هزار دس��تگاه موبایل وارد ش��ده، 
در حالی که مصرف کش��ور در این مدت زمان 15 میلیون و 500 هزار 
دستگاه بوده است. امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به ایجاد اختالالت شدید در زنجیره تامین 
موبایل کش��ور گفت: طی ۶0 روز اخیر تامین موبایل در کشور به  دلیل 
مسائل پیرامون محدودیت های سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص 
ارز دچار اختالل جدی ش��ده است. تا جایی که ثبت سفارش شرکت ها 
طی دو ماه اخیر نسبت به تیرماه بیشتر از 10 برابر کاهش داشته است. 
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین موبایل موردنیاز کشور، در سال 
گذشته با درخواست انجمن بخشنامه های محدودیت سقف و سابقه در 
مورد ش��رکت های واردکننده موبایل اعمال نشد، چراکه بسیاری از این 
ش��رکت ها نوپا بوده و کمتر از یک س��ال از عمر فعالیت ش��ان در حوزه 
واردات موبایل می گذش��ت، اما در س��ال جاری این محدودیت ها اعمال 

شد و شرکت های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.
دبی��ر انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص میزان واردات و مصرف 
موبایل در کش��ور گفت: طبق گزارش های دریافتی از س��امانه همتا، تا 
پایان ش��هریورماه س��ال جاری تعداد یک میلیون و 183 هزار دستگاه 
موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده  این موبایل ها 

در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.
اس��حاقی گف��ت:  این در حالی اس��ت که مصرف کش��ور ب��ا توجه به 

بازگش��ایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه 
99 تع��داد یک میلیون و 500 هزار دس��تگاه موبای��ل خریداری و وارد 
شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات 
در ش��هریور و مصرف در همان م��اه می توان دریافت که تقاضا از عرضه 
پیشی گرفته اس��ت و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار 

ندارد. 
برهم خوردن عرضه و تقاضا

وی با اشاره به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: با توجه 
به اتفاقات پیش آمده ناش��ی از همگیری ویروس کرونا و مشکالت ارزی 
کش��ور، طی ماه ه��ای اخیر تعادل بین عرضه و تقاض��ا برهم خورده، به 
شکلی که آمارها از واردات 15 میلیون و 380 هزار دستگاه موبایل طی 
12 ماه اخیر خبر می دهند در حالی که طی همین مدت 15 میلیون و 
500 هزار دس��تگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع می توان 

گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کاال مواجه است.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان موبایل درخصوص راه ح��ل ایجاد تعادل 
در بازار موبایل گفت: مش��کالت جدی در تخصیص ارز از س��وی بانک 
مرک��زی و موانع پیش آمده در برخی اصالحیه های ثبت س��فارش باعث 
بروز مش��کالتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیت های 
ارزی کش��ور،  پیش��نهاداتی به بانک مرک��زی و وزارت صمت داده ایم تا 
موانع پیش روی ش��رکت های واردکننده موبایل ب��ه منظور تامین این 
کاالی کاربردی برطرف ش��ود. این پیشنهادات شامل اصالح در بخشی 

از قانون س��قف و سابقه واردات مختص شرکت های واردکننده موبایل و 
نظامندسازی تخصیص ارز است.

اس��حاقی ادامه داد: انتظار می رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران 
ایران��ی به موبایل، اقدامات ویژه ای برای حل مش��کالت این حوزه انجام 
دهد تا با تس��هیل فرآیند واردات موبایل )تایید مجوزهای ثبت سفارش 
و س��ایر مجوزه��ا و تخصی��ص س��ریع ارز(، موانع فعلی رف��ع و بازار از 
خطر قریب الوقوع کمبود عرضه دور بماند. به گزارش ایس��نا، براس��اس 
گزارش های دریافتی از س��امانه همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران به 
غیر از یک جابه جایی، تغییرات محس��وس دیگری نداشته است. به این 
ترتیب که سامس��ونگ همچنان رتبه اول س��هم بازار را با 52 درصد در 
دست دارد و پس از آن شیائومی با 15 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. 
نوکیا، هوآوی و اپل نیز جایگاه های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور 

به ترتیب با 13، 10 و 5 درصد به خود اختصاص داده اند.
این در حالی است که در مردادماه پس از سامسونگ، نوکیا بیشترین 
سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از آن شیائومی و هوآوی قرار 
داش��تند. البته به لحاظ ارزش مالی، اپل با 19درصد پس از سامسونگ 
ق��رار می گیرد و نوکیا با وجود کس��ب 13 درصد از س��هم بازار، تنها 2 
درصد ارزش مصرف کش��ور را به خود اختصاص داده است. سامسونگ 
م��دل A10s پرمصرف ترین تلفن همراه در بین کاربران ایرانی اس��ت و 
در بین مدل های مختلف اپل نیز آیفون 11 با تعداد 1۴8 هزار دستگاه 

پرمصرف ترین مدل این برند آمریکایی طی 12 ماه اخیر بوده است.

در جریان حواش��ی پیش آمده در رابطه با شائبه قاچاق محموله چند 
صد هزار دالری دارو از ایران به عراق، گزارش های رسمی نشان می دهد 
در سال جاری حدود 1۶5۴ تن دارو از کشورهای صادرکننده و از خاک 
ایران به سمت عراق ترانزیت شده ولی دارویی از کشورمان صادر نشده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، طی روزهای گذش��ته توقف محموله دارویی 
در یکی از اس��تان های عراق و به ظن قاچاق از ایران حاشیه س��از شد و 
واکنش هایی را در پی داش��ت.  به هر حال صادرات کاالهای اساس��ی از 
جمله دارو ممنوع اس��ت، آن هم در ش��رایط موجود که کشور نیازمند 

تامین دارو است.
ای��ن در حالی ب��ود که در فاصله کوتاه، س��ازمان غ��ذا و دارو چنین 
موضوع��ی را تکذیب و به دنبال آن گمرک ایران نیز اعالم کرد که قطعا 
هیچ گونه صادرات دارویی از طریق مرزهای رس��می انجام نشده است و 

هر آنچه بوده، ترانزیت دارو از کشورهای دیگر به عراق است.
اما جزییات بیش��تر در رابطه با داروهایی که از ایران به س��مت عراق 
ارس��ال ش��ده نش��ان می دهد که این داروها فقط به صورت ترانزیت از 

ایران وارد عراق شده است؛ به طوری که عراق از کشورهای صادرکننده 
خری��داری کرده و بعد از انجام تش��ریفات از خاک ایران به این کش��ور 
ترانزیت ش��ده اس��ت که البته هیچ کدام از این داروه��ا ایرانی یا برای 
مصرف در ایران نبوده است. آنطور که سید روح اهلل لطیفی - سخنگوی 
گم��رک ایران - در این رابطه توضیح داد، از ابتدای س��ال جاری تا 2۶ 
مهرماه 1۶5۴ تن دارو از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و 
امارات متحده عربی توسط عراق خریداری شده که از مرزهای بازرگان 
و منطقه ویژه ش��هید رجایی وارد و سپس به مقصد عراق ترانزیت شده 
اس��ت.   داروهای ترانزیت ش��ده نیز عمدتا ش��امل  پتاسیم کالوالنات، 
انس��لین، واکس��ن  های دامپزش��کی، پنی سیلین و مش��تقات آن، آنتی 
بیوتیک ها، باندهای اس��تریل و پانس��مان، الکل، زینک اکساید، چسب 
لویکوپالست بوده است. همچنین حجم داروی ترانزیت متعلق به عراق 
نش��ان می دهد از 1۶5۴ تن کاالی ترانزیت ش��ده بی��ش از 9۷۶تن از 
ترکیه و از مرز بازرگان، 213تن از هندوس��تان و از طریق بندر ش��هید 
رجای��ی، نزدیک به 200ت��ن دارو نیز از اندون��زی و 1۶0تن از چین و 

92ت��ن از امارات متحده عرب��ی پس از ورود به گمرک ش��هید رجایی 
و ترانزیت از کش��ورمان از طریق مرزهای غربی به کش��ور عراق منتقل 

شده است.
این در حالی اس��ت که بررس��ی داروهای خریداری شده تجار عراقی 
از پنج کش��ور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی، 
از این حکایت دارد که حدود ۶۴ درصد لیس��ت داروهای خارجی عراق 
در ایران امکان تولید داش��ته اس��ت. با این وجود داروی ایرانی در بین 
این کاالهای ترانزیت شده وجود نداشته و همه داروی خارجی بوده اند.
ظن قاچاق و صادرات دارو از ایران در حالی مطرح شده که مسئوالن 
گمرک ایران در واکنش هایی تاکید داش��تند تجار عراقی از کش��ورهای 
دیگ��ر برای مصرف در عراق خری��داری کردند و صرفا این محموله ها از 
کشورمان طبق قوانین بین المللی ترانزیت شدند و تمام اسناد و کاالها 
در ورودی و خروجی  در ایران کنترل ش��ده و با انجام کامل تش��ریفات 
ترانزیتی و کنوانس��یون های بین المللی ترانزیتی و رعایت اس��تانداردها 

اجازه عبور از قلمرو کشورمان به مقصد عراق را دریافت کرده اند.

نایب رئیس کانون سراس��ری مرغداران گوشتی با بیان اینکه کمبود و 
گرانی نهاده های دامی دلیل گرانی مرغ است، گفت در صورتی که تامین 

نهاده تسهیل نشود قیمت باالتر هم می رود.
حبیب اس��داهلل نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به افزایش 
قیمت مرغ به کیلویی 25 هزار تومان، گفت: افزایش هزینه های تولید و 
کمبود نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان دلیل اصلی این مسئله است.

وی درب��اره اینکه چ��ه پیش بینی برای روزهای آین��ده در این زمینه 
داری��د؟ اف��زود: اگر تأمین نهاده ها تس��ریع ش��ود و ای��ن محصوالت با 

سرعت بیش��تر و قیمت کمتری به دست تولیدکنندگان برسد، سهمیه 
اختصاص��ی مرغداران افزای��ش یابد می توان به کاه��ش قیمت در بازار 

امیدوار بود در غیر این صورت شاهد افزایش مجدد نرخ خواهیم بود.
ای��ن فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ظاهراً نرخ مصوب جدید مرغ 
هم در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده و احتماالً تا آخر هفته جاری 
رس��ماً ابالغ می ش��ود. پیش از این یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفته 
ب��ود: قیمت جدید هر کیلوگرم مرغ زن��ده 13 هزار تومان با 10 درصد 
افزایش و کاهش در اس��تان ها تصویب ش��ده که این رقم مورد رضایت 

مرغ��داران نیس��ت و به نظر آنها در ش��رایط فعلی قیم��ت هر کیلوگرم 
مرغ زنده حداقل 1۶ هزار و 500 تومان اس��ت. مرغ زنده با طی فرآیند 
کش��تار، ب��ا ضریب قیم��ت 1.5 )1.5 برابر قیمت مرغ زنده( به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د. به گفته این منب��ع آگاه، قیمت مرغ گرم با در 
نظر گرفت��ن قیمت 13 هزار تومان برای هر کیلوگ��رم مرغ زنده، برای 
مصرف کننده حدود 21 ه��زار تومان خواهد بود اما احتماالً دولت برای 
اینکه به مصرف  کننده فش��ار وارد نش��ود قیمت مصوب مرغ گرم )برای 

فروش به مصرف کننده( را زیر 20 هزار تومان تعیین و اعالم می کند.

کاهش ۱0 برابری ثبت سفارش موبایل در ۲ ماه

واردات موبایل پاسخگوی نیاز داخلی نیست

جزییات ترانزیت ۱654 تنی دارو از ایران به عراق

کمبود و گرانی نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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با عرضه یک پلتفرم خودرویی جدید
 فاکسکان به اندروید خودروهای برقی

تبدیل می شود
شرکت تایوانی فاکس��کان که تولیدکننده گوشی های آیفون اپل 
اس��ت، پلتفرمی را جهت کمک به ش��رکت های خودروسازی برای 
س��اخت خودروهای برقی عرضه کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، این 
غول فن��اوری در زمینه تولید محصوالت الکترونیکی مصرف کننده 
نظیر تلفن های هوش��مند شناخته شده اما اکنون به دنبال ورود به 
بازاری اس��ت که طبق برآورد شرکت االید مارکت ریسرچ، بیش از 

800 میلیارد دالر تا سال 202۷ ارزش خواهد داشت.
ویلیام وی، یکی از مدیران ش��رکت فاکسکان با اشاره به سیستم 
عام��ل موبای��ل گ��وگل، گفت: فاکس��کان قص��د دارد ب��ه اندروید 

خودروهای برقی تبدیل شود.
اندروید بزرگ ترین سیس��تم عامل موبایل جهان از نظر سهم بازار 
اس��ت و این موقعیت را مره��ون ماهیت کد باز خود اس��ت. یعنی 
س��ازندگان تلفن هوشمند می توانند از یک نرم افزار تقریبا آماده در 
محصوالت تلفن هوش��مند خود اس��تفاده کنند و آن را برای اساس 
نیازهای ش��ان شخصی سازی کنند، اما سیستم عامل iOS اپل تنها 
برای آیفون اس��ت و به شدت توس��ط این شرکت آمریکایی کنترل 
می ش��ود. در این راستا، فاکسکان پلتفرم MIH Open را معرفی 
کرده که مجموعه ای از ابزارهاس��ت و به یک شرکت اجازه می دهد 
قس��مت های بزرگی از یک خودروی برقی را که توس��ط فاکسکان 

تولید خواهد شد، طراحی کند.
خودروس��ازان می توانن��د طراح��ی شاس��ی خودروهای ش��ان از 
شاس��ی بلند گرفته تا س��دان را انجام داده و براساس خواسته شان 
شخصی س��ازی کنند. فاکسکان پلتفرم خود را مدوالر خوانده یعنی 

برخی از بخش ها ممکن است بعدا تعویض شده و ارتقا پیدا کنند.
فاکس��کان همچنی��ن نرم اف��زاری عرضه ک��رده که س��ازندگان 
می توانند براساس آن محصول شان را بسازند و بخشی از آن مربوط 

به عملکردهای مهم و خودروهای خودران است.
به نظر می رس��د فاکس��کان تالش می کند همه قطعات موردنیاز 

برای ساخت یک خودروی کامل را گردهم بیاورد.
براس��اس گزارش ش��بکه س��ی ان بی س��ی، همچنین فاکسکان 
روی باتری های��ی کار می کند ک��ه می توانند برد حرکت و کارآمدی 
خودروهای برقی را افزایش دهند و پیش بینی کرده این باتری ها در 

سال 202۴ عرضه خواهند شد.

تکذیب کاهش زمان ذخیره بنزین در 
کارت های سوخت

با نزدیک شدن به زمان واریز سهمیه بنزین در آبان ماه، شایعاتی 
مبنی بر کاهش ذخیره بنزین در کارت های س��وخت در شبکه های 
اجتماعی به گوش می رس��د؛ موضوعی که البته از سوی سخنگوی 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تکذیب می شود.
به گزارش ایرنا، آبان ماه س��ال گذش��ته بود ک��ه بنزین با هدف 
کنت��رل مصرف و ایجاد فرصت برای صادرات،  س��همیه بندی ش��د. 
ب��ا این اقدام، بنزین س��همیه ای 1500 تومان و بنزی��ن آزاد نیز 3 
هزار تومان قیمت گذاری ش��د. در آن زمان تصمیم بر آن ش��د تا ۶ 
ماه س��همیه بنزین در کارت های س��وخت قابل ذخیره باشد و افراد 
با مدیریت مصرف، س��همیه بنزین را برای مواردی مانند مس��افرت 
ذخی��ره کنن��د. اما همانگونه ک��ه کرونا به عنوان مهم��ان ناخوانده 
بس��یاری از مناس��بات اقتصادی و اجتماعی را تغییر داد،  س��همیه 
بنزین نیز از شر این ویروس در امان نماند. شیوع کرونا در ایران که 
از اسفند آغاز شده، باعث شد تا مسافرت های نوروزی نسبت به سال 
قبل آن کاهش داشته باشد. همچنین سهمیه بنزین نوروزی نیز به 
کارت ها واریز نش��د و مقرر ش��د با عادی شدن شرایط، این سهمیه 

راهی کارت های سوخت شود.
از س��وی دیگر، محدودیت های ایجادشده برای مقابله با کرونا نیز 
مصرف بنزین در کش��ور را به شدت کاهش داد و حتی در روزهایی 

به حدود ۴0 میلیون لیتر در روز رساند.
این در حالی بود که تا پیش از سهمیه بندی و شیوع کرونا مصرف 

به حدود 90 میلیون لیتر در روز نیز رسیده بود.
این عوامل باعث ش��د تا افرادی که سهمیه بنزین خود را از آبان 
سال 98 مصرف نکرده بودند، نگران حذف این سهمیه از کارت های 

سوخت با سررسید شدن ۶ ماه باشند.
از همی��ن رو دولت تصمیم گرفت تا س��قف ذخی��ره بنزین را از 

اردیبهشت ماه به جای ۶ ماه به 9 ماه تغییر دهد.
س��قفی که تا امروز نیز رعایت شده و تغییری در آن ایجاد نشده 
است. با این حال با نزدیک شدن به زمان واریز سهمیه بنزین آبان، 
 شایعاتی مبنی بر کاهش سقف ذخیره بنزین در کارت های سوخت 
به گوش می رسد. شایعاتی که البته از سوی سخنگوی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران تکذیب می شود.  
»فاطمه کاهی« روز یکش��نبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرن��ا، با بیان اینکه تصمیمی برای تغییر در میزان ذخیره بنزین در 
کارت های س��وخت گرفته نشده، گفت:  تغییر در این مورد به شدت 
تکذیب می ش��ود. وی تاکید ک��رد:  هر تصمیم��ی در این رابطه در 

سایت این شرکت اطالع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در ش��رایط فعلی که شاهد موج دوم شیوع کرونا 
در کش��ور هستیم، توجه به این قبیل ش��ایعات می تواند به افزایش 
تردد و مراجعه به پمپ بنزین ها منجر شود که زمینه را برای شیوع 

بیشتر این ویروس فراهم می کند.

مدیرعامل جدید سازمان گسترش منصوب شد
محس��ن صالحی نی��ا با حکم وزی��ر صنعت به عن��وان مدیرعامل 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.
به گزارش فارس، محس��ن صالحی نیا که تاکنون رئیس س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بود، با حکم رزم حسینی 
وزیر صنعت به عنوان مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران منصوب شد.
تا پیش از این امیر بیات، سرپرس��ت س��ازمان گسترش بود که با 

حکم مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت منصوب شده بود.

عضو س��ابق هیأت مدیره  انجمن قطعه سازان اظهار داشت وقتی نرخ 
ارز به 32 هزار تومان می رس��د همه حوزه ه��ا تغییر می کند و خیلی از 
تولید کنندگان ما از میدان خارج می ش��وند چون توان تامین را ندارند و 

نمی توانند از پس آن بر بیایند.
 به گزارش ایلنا، با افزایش قیمت دالر و رسیدن آن به 32 هزار تومان 
نگرانی ها در مورد حوزه های مختلف اقتصادی قوت گرفته است. در این 
بین ش��اید حوزه  خودرو یکی از صنایعی است که تاثیر مستقیمی روی 
زندگی روزمره مردم دارد و بیشتر مورد رصد قرار می گیرد. در گفت وگو 
با بهرام ش��هریاری، عضو سابق هیأت مدیره  انجمن قطعه سازان و حسن 
کریمی سنجری، کارشناس خودرو به تاثیرات نرخ باالی دالر بر صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی پرداخته اس��ت. ش��هریاری با تاکید بر وابستگی 
ش��دید تولید در کش��ور به محصوالت خارجی ب��رای تامین مواد اولیه، 
صنعت خودروسازی کشور را در خطر می بیند و راه برون رفت از مشکل 
را حل مشکالت سیاس��ی می داند. کریمی سنجری اما مشکل را بیشتر 
متوجه قیمت گذاری دس��توری می داند و می گوی��د با حل این موضوع 

نحوه  توزیع نیز اصالح خواهد شد.
شهریاری: تا خرخره به نرخ ارز وابسته هستیم

 بهرام شهریاری، عضو س��ابق هیأت مدیره  انجمن قطعه سازان گفت: 
فرقی نمی کند قطعات  خودرو باشد یا هر محصول دیگری، ما تا خرخره 
وابس��ته به نرخ ارز هستیم و حتی ش��رایط روزمره زندگی مردم به نرخ 
ارز وابس��ته است، با این ش��رایط ارز تاثیر خود را روی تولید می گذارد. 
عوامل تولیدی مانند زنجیر به هم وصل و به هم وابس��ته هستند وقتی 
یکی از این عوامل مثل ارز دچار تنش می ش��ود دیگر بخش ها نیز دچار 
نوسان خواهد ش��د. مواد اولیه   تولیدی که وارداتی است، مستقیم تاثیر 
می گیرد، کاالیی هم که وارداتی نیس��ت باز تاثیر می گیرد، چون آن هم 
برای تولید مواد اولیه اش به نرخ ارز وابس��ته اس��ت. مثاًل رشد قیمت و 
تغییر مواد اولیه  فوالدی یا پتروش��یمی را نگاه کنید، می بینید که مواد 

اولیه ایرانی چون تابع نرخ ارز است، باز گران شده است.
 وی ادامه داد: فکر می کنم ما فقط از واژه بی معنا خودکفایی استفاده 
کرده ایم اما در عمق ساخت داخل کمترین تالش را کرده ایم. با تالشی 
که در گذش��ته شده بود توانس��ته بودیم بخش��ی را تولید داخل کنیم 
اما آن را هم س��وداگران این حوزه ب��ه خصوص مدیران بخش دولتی با 
ایجاد رقابت های غیراصولی از بین بردند. قطعه س��ازنماهای جدیدی را 
وارد عرص��ه کردند که فقط واردکننده بودند و تنها برند ایرانی روی آن 
می زدند، قطعات را هم وابس��ته به ارز و خارج از کشور کردند. در حوزه 
داخل��ی کمترین ت��الش را کردیم و فق��ط از واژه  بی معنای خودکفایی 
اس��تفاده کرده و تا مغز استخوان وابس��ته باقی ماندیم، به همین دلیل 

نرخ ارز در همه حوزه های تولید ما اثر خود را دارد.
 وی با اش��اره به مش��کالت گردش نقدینگی و انحصار در بازار خودرو 
اضافه کرد: بنابراین وقتی نرخ ارز به 32 هزار تومان می رس��د همه چیز 
ما تغییر می کند و خیلی از تولید کنندگان ما از میدان خارج می ش��وند 
چ��ون توان تامین را ندارن��د و نمی توانند از پ��س آن بربیایند. از زمان 
دولت آقای احمدی نژاد مش��کل گردش نقدینگ��ی در صنعت و قیمت 
خودرو فراوان شد، قبل از آن هم بود اما کمتر و نامحسوس. از آن دوران 
ب��ه بعد گردش نقدینگی در صنعت خودروس��ازی ب��ه دلیل تصمیمات 
نابجای��ی که گرفته ش��د مثل اینکه س��رمایه در گردش را در س��رمایه 
ثابت محبوس کردند و در کش��ورهای دیگر در جاهای مختلف کارخانه 
ایجاد کردند و س��رمایه گذاری نابجایی کردند، مشکل گردش نقدینگی 
در قطعه س��ازی به وجود آمد و نطفه  آن از همان موقع گذاش��ته شد و 
هرچ��ه جلوتر آمدیم، عمیق تر و عمیق تر ش��د. وقت��ی قیمت ارز به این 
شدت باال می رود بسیاری از قطعه سازان به خصوص قطعه سازان کوچک 

توان تأمین را از دست می دهند و به تدریج از میدان خارج می شوند.
 این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: متاسفانه ما در صنعت خودرو و 
قطعه دچار انحصار هستیم، در صنعت خودرو بیشتر و در صنعت قطعه 
کمت��ر. ولی با تصمیماتی که گرفته ش��ده صنعت قطع��ه را نیز به این 
سمت بردند. این انحصار هم باعث جلوگیری از رشد فنی و کیفی است 
و هم موجب خودکامگی و گران فروش��ی شده. قطعاً با این شرایط ارزی 
این انحصار بیش��تر هم خواهد شد وقتی قطعه س��ازان کوچک از دایره 
خارج می ش��وند آنهایی که باقی می مانند آنهایی هس��تند که ارتباطات 
خود را دارند و آن را گس��ترده تر می کنند، در واقع فس��اد این حوزه را 
هم گس��ترش می دهند که این باع��ث به هم ریختگی بیش از پیش این 

حوزه نیز خواهد شد.
 ش��هریاری متذکر شد: پارادوکس��ی که به نظر من به هر حال در آن 
گیر خواهند کرد این اس��ت که قیمت ه��ا باال می رود به طوری که االن 
قیمت پراید به حدود 150 میلیون تومان رسیده است، قشر آسیب پذیر 
و ضعی��ف جامعه چقدر باید کار کن��د تا آن را بخرد؟ یعنی عمال قدرت 
خرید خودرو از مردم گرفته ش��ده است، یعنی خریداری وجود نخواهد 
داش��ت مثل بقیه مسائل اقتصادی کشور که در بن بست گیر می کند در 
این مورد هم در بن بس��ت گیر خواهند کرد. وقتی خریدار کم می ش��ود 
تیراژ خودرو ه��م پایین می آید که این موضوع هم قیمت خودرو را باال 
می ب��رد و هم کیفی��ت آن را پایین می آورد، خودرو با کیفیت پایین تر و 
قیمت باالتر که مش��تری نخواهد داش��ت چراکه مردم پول ندارند تا آن 
را بخرند. پراید 200- 150 میلیون تومانی یا س��مند چند صد میلیون 

تومانی روی دست سازندگان می ماند.
 وی تصریح کرد: اینها بن بست هایی است که بر سر راه صنعت خودرو 
وجود دارد، دو راه بیش��تر باق��ی نمی ماند یکی اضمحالل  کامل صنعت 
خودرو و از بین بردن آن است و دیگری که نه فقط برای صنعت خودرو 
بلکه برای بقیه بخش های اقتصادی نیز نیاز است اینکه به بخش سیاسی 
موضوع وابس��ته اس��ت و راهکاری غیر از این به نظر من وجود نخواهد 
داش��ت. درگیری هایی که در خارج داریم و درهای کش��ورهای دیگر به 
روی ما بس��ته اس��ت، تحریم های ناعادالنه آمریکا و قدرت اقتصادی آن 
توانس��ته است دیگر کشورها را راضی به این کند که با ما وارد معامله و 
تراکنش نش��وند. با اینکه اتحادیه  اروپا می خواست در برجام باقی بماند 
آمریکا به تنهایی بازی را به هم زده و توانس��ته فش��ار را بیشتر و بیشتر 
کند. ما باید بتوانیم محصوالت مان را به خارج از مرزهای کش��ور ببریم 
و بازارگش��ایی کنیم ولی متاسفانه این راهکار به دالیل مسائل سیاسی 

مسدود است.
کریمی: قرعه کشی به تقاضاهای کاذب دامن زده است

 حس��ن کریمی س��نجری، کارش��ناس صنعت خ��ودرو، در این مورد 
به ایلن��ا گفت: هیچ وقت امکان پذیر نیس��ت که خودرو ب��ه خودکفایی 
100درصد برسد، تولید بسیاری از قطعات توجیه اقتصادی و فنی ندارد 
و تولید برخی مواد اولیه هم به صورت خودکفا امکان پذیر نیست. یعنی 
همیشه صنعت خودروسازی وابستگی ارزی خواهد داشت. هیچ کشوری 
در دنی��ا نه توانس��ته و نه تالش کرده که صفر ت��ا صد خودرو و قطعات 
خودرو را تولید کند. طبیعتا این وابستگی ارزی باعث می شود که هرچه 
قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت خودرو نیز زیاد می ش��ود. جدا از این 
با افزایش قیمت ارز تورم عمومی در کش��ور نی��ز افزایش پیدا می کند. 
بس��یاری از محصوالت در کشور ما وابس��تگی ارزی دارد و تاثیر ارز در 
روند تورم خارج از مس��یر منطقی یک تاثیر غیرمنطقی هم دارد. یعنی 
تاثیر روانی و حبابی افزایش قیمت ارز را نمی توان نادیده گرفت. افزایش 
قیم��ت ارز چه در قالب منطقی و چه قالب حباب��ی و غیرمنطقی تاثیر 

خود را روی صنعت خودرو می گذارد.

وی ادامه داد: بیش��تر مواد اولیه تاثیر مس��تقیمی از نرخ ارز می گیرد 
بنابرای��ن وقتی قیمت ارز باال می رود بالفاصله تاثیر خود را روی افزایش 
قیم��ت مواد اولی��ه می گذارد. وقتی قیمت فوالد، آلیاژ، مواد ش��یمیایی 
باال م��ی رود، قیمت تمام ش��ده  قطع��ه افزایش پیدا می کن��د و طبیعتا 
قیمت تمام ش��ده  خودرو نیز باال می رود. وقتی نرخ خودرو با یک قیمت 
دس��توری فریز می شود ولی بازار از نرخ دس��توری تبعیت نمی کند دو 
اتفاق می افتد. یکی اینکه توان شرکت های خودروساز برای عرضه  بیشتر 
به بازار افت می کند بنابراین بازار از ناحیه  کاهش عرضه آسیب می بیند. 
از طرف دیگر درس��ت اس��ت که افزایش قیمت ها به دلیل قیمت گذاری 
دستوری روی قیمت فروش خودروسازها تاثیر نمی گذارد اما تاثیر خود 

را در بازار می گذارد.
 کریمی س��نجری افزود: یعنی بازار از دو ناحیه آسیب می بیند. یکی 
اینکه عرضه کم می شود چون با قیمت گذاری دستوری توان خودروسازها 
برای عرضه  بیشتر کم می ش��ود. دومین وجه هم تاثیر مستقیمی است 
که قیمت بازار دارد. امروز بازار به هیچ وجه قیمت گذاری دس��توری را 
نمی پذی��رد. وقت��ی دالر از 13 هزار تومان به 32 هزار تومان می رس��د 
بالفاصل��ه در بازار تاثیر خود را می گذارد. بنابراین در قیمت تمام ش��ده  
قطعه و خودرو با افزایش قیمت مواجه می ش��ویم. درس��ت اس��ت که با 
قیمت گذاری دستوری این افزایش قیمت را به بازار منتقل نمی کنیم اما 

بازار تاثیر خود را از جای دیگر می گیرد.
 وی در مورد خطر افزایش انحصار با حذف شرکت های کوچکتر اظهار 
داش��ت: این خطر از دو ناحیه وجود دارد یکی اینکه سرمایه در گردش 
این ش��رکت ها کاهش پیدا می کن��د، نمی توانند مواد اولیه  گران بخرند، 
نمی توانن��د مطالب��ات خود را از خودروس��ازها بگیرن��د، چرخه  معیوب 
قیمت گذاری دستوری بالفاصله به قطعه سازان منتقل می شود و سرمایه 
در گردش شرکت های کوچک بسیار افت پیدا می کند. اینها توان به روز 
کردن تجهیزات و دستگاه های ش��ان و ت��وان تامین مواد اولیه را ندارند، 
حجم مطالبات شان افزایش پیدا می کند. در نهایت آنها یا با خطر ریزش 
مواجه می ش��وند یا مجبور می  شوند که به جای افزایش قیمت، کیفیت 
را کاهش دهند. این باعث می ش��ود که خیلی از ش��رکت های قطعه ساز 

کوچک دچار شرایط بدی باشند.
 وی افزود: حتی ش��رکت های بزرگ را نیز در ش��رایط نامطلوبی قرار 
می دهد. درست است که توان اقتصادی باالتری دارند اما به همان اندازه 
هزینه های بیشتری هم بر آنها مترتب است، حجم کارگر بیشتری دارند 
و هزینه های مالی جاری ش��ان بیشتر از ش��رکت های کوچک است. آنها 
هم در چنین ش��رایطی ممکن اس��ت که توان تولید مستمر و باکیفیت 
را از دس��ت بدهند اما این خطر برای شرکت های کوچک تر بیشتر است 
ک��ه بنیه  مالی ضعیف ت��ری دارند و ممکن اس��ت تجهیزات ضعیف تری 

داشته باشند.
 کریمی س��نجری در پایان افزود: سیکل ناقص تولید و توزیع خودرو 
به بازار که ش��امل قیمت گذاری و نحوه  توزیع می شود باعث می شود که 
مش��کالت شرکت های خودروساز بیشتر از قبل ش��ود. طبیعتا باید این 
س��یکل غلط قیمت گذاری اصالح ش��ود چون خدمتی به مصرف کننده 
نمی ش��ود. نحوه  توزیع هم دچار مش��کل اس��ت. مثال همین قرعه کشی 
خ��ودش به تقاضاه��ای کاذب دامن می زن��د و آن را تقوی��ت می کند. 
درحالی که در چنین ش��رایطی نیاز داری��م که عرضه را تقویت کنیم و 
تقاضا را کاهش دهیم. االن هر کسی برای رسیدن سود حاصل از تفاوت 
قیمت کارخانه و بازار متقاضی خودرو اس��ت. این اش��تباه است، قیمت 
را اصالح کنند که ش��رکت خودروساز با زیان خودرو را عرضه نکند، به 
تبع آن نحوه توزیع هم اصالح می شود بنابراین اقدام دولت روی این دو 

مورد می تواند به سازماندهی شرایط خودروسازها کمک کند.

قیمت باالی دالر چه بر سر خودروسازی کشور می آورد؟

قیمت ها با س��بقتی برق  آسا از توان خرید مردم دور شده اند و بیشتر 
اف��رادی هم که اقدام به فروش خودرو می کنند، به اصطالح »پول  الزم« 
هس��تند. به گ��زارش »اخبار خ��ودرو«، بازار خ��ودرو در حالی روزهای 
ملتهبی را پشت سر می گذارد که قیمت مدام در حال افزایش است، اما 
عمال خرید و فروش چندانی انجام نمی ش��ود. درصد سفته بازی در بازار 
خودرو نسبت به خرید و فروش برای استفاده افزایش پیدا کرده است.

در گذشته و با ثبات نسبی اقتصادی، بسیاری اقدام به خرید و فروش 
خودرو در بازار خودرو می کردند، اما با تورم ش��دیدی که در حال حاضر 
در اقتصاد کش��ور دیده می شود، بس��یاری صرفا برای جلوگیری از افت 
ارزش س��رمایه خود اقدام به خرید خودرو می کنند و اصوال س��فته بازی 

در بازار رواج بیشتری پیدا کرده است.
بس��یاری معتقدند التهاب بازار خودرو دیگ��ر خیلی به کمبود عرضه 
مرتبط نیس��ت و بازار در حال از دس��ت دادن مش��تریان خود اس��ت. 
هرچند در پیش فروش های خودروس��ازان شاهد خرید تمام خودروهای 
عرضه ش��ده از سوی مشتریان هس��تیم. یکی از دالیل اصلی این اتفاق، 
پابرجای��ی تفاوت قیمت��ی بین نرخ کارخانه تا بازار اس��ت. البته به نظر 
می رس��د ادامه روند فعلی، بازار خودرو را با مش��کالت بسیار بزرگ تری 

مواجه خواهد کرد. برخی کارشناس��ان معتقدند وقتی استقبال از خرید 
خودرو از کارخانه کم شود، بازار نیز با چالش مواجه می شود و قیمت ها 

ریزش شدیدی خواهد داشت.
شرایط اقتصادی، جذابیت خودرو را از بین خواهد برد

پویا عباسیان، کارشناس بازار خودرو می گوید: بازار خودرو این روزها 
ش��رایط بس��یار ویژه ای پیدا کرده  است؛ ش��اید در گذشته و در شرایط 
عادی بودن قیمت ها و البته درآمدها، بسیاری از مصرف کنندگان از این 
بازار به منظور تامین خودرو استفاده می کردند، اما درحال حاضر به دلیل 
جهش قیمتی ش��دید خودرو در بازار و جا ماندن درآمدها، بازار خرید و 
فروش قفل ش��ده و عمال معامله ای در آن انجام نمی شود. درحال حاضر 
اگر خریدی هم انجام می ش��ود، از س��وی کسانی اس��ت که صرفا برای 
حفظ ارزش پول ش��ان این کار را انجام می دهند. از سوی دیگر، کسانی 
اق��دام به فروش خودرو می کنند که در ش��رایط س��ختی ق��رار دارند و 
به اصطالح »پول الزم« هس��تند. چراکه بسیاری معتقدند فروش خودرو 
درحال حاضر برابر با زیان خواهد بود.  به نظر می رس��د در این ش��رایط، 
حت��ی افزایش عرضه خودرو نیز با چالش مواجه ش��ود، چراکه اساس��ا 
بس��یاری توانایی خرید خودرو ندارند و اگر خریدی هم از خودروسازان 

انجام می شود، بیشتر از سوی کسانی است که هر طور شده می خواهند 
پول خود را تبدیل کنند. ادامه این روند نه به س��ود خودروس��از خواهد 
بود و نه به س��ود مصرف کنن��ده. درصورتی که دول��ت نتواند قیمت ارز 
را کنت��رل کند و ثبات قیمتی در این بخش وجود نداش��ته باش��د، در 
آین��ده ای نه چن��دان دور، تولید خودرو به حداقل خود خواهد رس��ید و 
برای همین حداقل نیز ممکن اس��ت مشتری بالقوه وجود نداشته باشد. 
البته تاکید می کنم؛ ممکن است برخی افراد که همچنان پول در اختیار 
دارند، نسبت به خرید خودرو اقدام کنند، اما این مسئله هم تا اندازه ای 
می تواند ادامه داشته باشد و بعد از آن شاهد ریزش شدید قیمت خودرو 
در ب��ازار خواهیم بود.  زیرا ادامه روند فعلی اقتصادی و محدودیت هایی 
که به واس��طه تحریم ها ایجاد شده اس��ت، کار را به جایی خواهد رساند 
که عمال کس��ی س��راغ خودرو نخواهد رفت و این محصول ارزش خود 
را از دس��ت خواهد داد. تورم ش��دیدی که در بخش مواد غذایی وجود 
دارد، باعث خواهد شد تا بسیاری به فکر تامین منابع موردنیاز خود در 
این راس��تا باشند و عمال بازار برخی محصوالت ازجمله خودرو جذابیت 
خود را از دس��ت خواهد داد. چراکه تامین مسکن، غذا و برخی خدمات 
برای بسیاری اقشار جامعه نسبت به تامین خودرو در اولویت قرار دارد.

نقدشوندگی خودرو به  زودی کاهش می یابد
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کسب و کارامـروز۸

داوری ها تیم های برتر چالش غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز در مدالیته های 
غیرالکتریکی را مش��خص کرد. توس��عه پژوهش و ایجاد رقابت برای ساخت 
ابزاره��ای نوین در حوزه دانش علوم ش��ناختی هدفی اس��ت که این چالش 

دنب��ال می کند. داوران در نخس��تین روز داوری 
چال��ش تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز، 
تیم های برتر در ارائه مدالیته های غیرالکتریکی 
در ای��ن روی��داد را انتخاب و معرف��ی کردند. در 
این مرحله از ارزیابی دس��تاوردهای پژوهش��ی 
محققان ش��رکت کننده در این رویداد سه تیم از 
دانشگاه های تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و 
علم و صنعت ایران برای ارائه مدالیته های تحریک 
الکترومغناطیس��ی، تحری��ک ن��وری و تحریک 
فراصوت به عنوان تیم های برتر انتخاب ش��دند. 
در نخس��تین روز داوری ارزیابی دس��تاوردهای 
محققان در این چالش، تیم دانش��گاه تهران به 
واس��طه ارائه مدالیته تحریک الکترومغناطیسی 

موفق به کس��ب بیش��ترین آرای مثب��ت داوران در این چالش ش��د. چالش 
تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز با هدف توسعه پژوهش و ایجاد رقابت 
برای س��اخت ابزارهای نوین در حوزه دانش علوم شناختی و با حمایت ستاد 

توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری، آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شده  است. 
این چالش رقابتی برای ارائه روش��ی کارآم��د به منظور تحریک غیرتهاجمی 
نواحی عمیق مغزی اس��ت. اهمیت این چالش 
دریافت��ن جایگزین��ی ب��رای روش DBS  که 
مبتنی بر کاشت پروب درون مغز طی یک عمل 
جراحی اس��ت که ضمن حذف خطرات ناشی 
از فرآین��د جراحی و کاهش صدمات و عوارض 
جانبی، بت��وان نواحی موردنظ��ر را به صورت 
غیرتهاجمی تحریک کرد. مطالعات انجام شده 
در س��ال های اخیر، تحریک سلول های عصبی 
مغز با روش های مختلف غیرتهاجمی ش��امل 
تحریک الکتریکی، الکترومغناطیسی، نوری و 
فراصوتی را به عنوان راه حل هایی باارزش برای 
بهبود اختالالت حرکتی ناشی از سکته، اعتیاد، 
میگرن، افسردگی، وزوز گوش، دردهای مزمن 
و سایر موارد مشابه پیشنهاد کرده است. با توجه به میزان شیوع این اختالالت 
در کشور، فعالیت در حوزه ساخت ابزارهای تحریک غیرتهاجمی مغز، می تواند 

اقدامی نویدبخش برای افزایش کیفیت زندگی بیماران باشد.

تدوین بسته معافیت های بیمه ای در قراردادهای دانش بنیان یکی از 
مطالبات مهم شرکت های دانش بنیان محسوب می شود. بر این اساس 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انعقاد قراردادی با سازمان 

تامین اجتماعی، زمین��ه ای فراهم کرد تا 
ش��رکت های دانش بنیان در این زمینه از 
معافیت برخ��وردار ش��وند. تاکنون 850 
شرکت دانش بنیان از این معافیت بیمه ای 
بهره من��د ش��ده اند. ب��ا صدور بخش��نامه 
1۴.12 تامین  اجتماعی در س��ال 139۷ 
یکی از مهمترین حمایت ها از شرکت های 
دانش بنی��ان رق��م خ��ورد. براس��اس این 
بخش��نامه، تمام قراردادهای دانش بنیانی 
که ب��ه تایید معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برسند، از پرداخت حق 
بیمه قراردادها معاف می ش��وند. از س��ال 
139۷ ک��ه معافیت حق بیمه قراردادهای 

دانش بنیان به جریان افتاد، تا به امروز بیش از 850 ش��رکت توانستند 
از ای��ن معافیت های بیمه ای بهره مند ش��وند. تصویب این بخش��نامه 
و تدوی��ن این بس��ته حمایتی، ی��ک مزیت بزرگ برای ش��رکت های 

دانش بنی��ان ایجاد ک��رد. علی رغم بهره وری قاب��ل توجه این خدمت، 
برای ش��رکت های دانش بنیان، برخی مسائل و مشکالت نیز در جریان 
کار به وجود آمد. در صدر این مشکالت، نبود شعبات تخصصی تامین 
اجتماعی، ویژه ش��رکت های دانش بنیان 
قرار داش��ت. این خواس��ته شرکت های 
دانش بنیان و زیس��ت بوم نوآوری کشور 
در جلسات دو طرفه، به اطالع مسئولین 
امر رسانده شد. مسئولین سازمان تامین 
اجتماعی نیز در این رابطه قول همکاری 
دادند. در نهایت این س��ازمان، راه اندازی 
شعبات تخصصی تامین اجتماعی، ویژه 
ش��رکت های دانش بنیان را در دس��تور 
کار ق��رار داد. ای��ن ش��عب تخصصی در 
ابتدا در ش��هر تهران راه اندازی شد. پس 
از آن ش��هر اصفه��ان میزبان تاس��یس 
ش��عب تخصصی تامی��ن اجتماعی ویژه 
ش��رکت های دانش بنیان بود و خوزس��تان نیز از این خدمت بهره مند 
ش��د. در ادامه در دیگر ش��هرها و اس��تان های کش��ور نیز به صورت 

تدریجی، شعب تخصصی تامین اجتماعی تاسیس شد.

۸50 شرکت دانش بنیان معافیت بیمه دریافت کردند تیم های فناور رقابت می کنند

مجتبی خداپرست پژوهش��گر اقتصادی، فقر را به عنوان آسیب اجتماعی 
ج��دی و دارای ماهیتی چندگانه دانس��ت و اظهار داش��ت اث��رات فرهنگی، 
اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی این پدیده، افزایش انواع مختلفی از آس��یب 
اجتماعی را به دنبال دارد. در این میان رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد، 
باید تمرکز بر آرام کردن فضای اقتصادی کش��ور یا به عبارتی کنترل تورم و 

حرکت به طرف رونق اقتصادی باشد.
فقر همواره یکی از معضالت جامعه بش��ری به ش��مار م��ی رود. این پدیده 
دردن��اک تاکن��ون ن��ه تنها تحت کنت��رل درنیام��ده بلکه به طور م��داوم با 
پیشرفت های جوامع بشری در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد شدت یافته 
اس��ت. مطالعات اندکی برای اندازه گیری فقر از اوایل سده بیستم آغاز شده و 
این واژه به صورت های مختلفی تعریف شده و مفهوم آن در طول زمان و بر اثر 
تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییر یافته است. این مقوله 
تنها شامل افرادی نیست که از نیاز مداوم و عمیق رنج می برند، بلکه افرادی را 
که در سطحی کمتری از استانداردهای قابل قبول در یک دوره زمانی زندگی 

کنند و از ارزش های اجتماعی محروم باشند، نیز دربر می گیرد.
توجه به ریش��ه فقر و مبارزه با آن امری ضروری به نظر می رسد و تا زمانی 
که این عوامل از میان نرود، فقر به ش��کل ها و قالب های گوناگون آن بازتولید 
خواهد ش��د. از این رو در 1۷ اکتبر 189۷ میالدی گردهمایی به یاد قربانیان 
فقر، گرسنگی، خش��ونت و ارعاب و سرکوب و به ابتکار »ژوزف ورزینسکی« 
روحانی فرانسوی لهستانی تبار در میدان حقوق و آزادی بشر در پاریس برگزار 
ش��د که پنج سال بعد سازمان ملل متحد در 1992 میالدی روز 1۷ اکتبر را 
به عنوان »روز جهانی مبارزه با فقر« نام گذاری کرد. موضوع فقر در سال های 
گذش��ته در ایران ه��م از لحاظ نظری و هم از جنب��ه عملی، اهمیت خاصی 
یافته است و به همین دلیل ادبیات فقر، خط فقر و روش های اندازه گیری آن 
مورد توجه محققان، اقتصاددان ها و جامعه شناس��ان قرار گرفته است. در این 
میان پژوهش��گر گروه اطالع رسانی ایرنا با مجتبی خداپرست دکترای اقتصاد 
و پژوهش��گر اقتصادی به گفت وگو پرداخته اس��ت. متن این گفت وگو را در 

ادامه می خوانیم.
در نوسانات اقتصادی، نخس��تین گروهی که متضرر می شوند، کدام اقشار 

هستند؟
خداپرس��ت: دستیابی به رشد اقتصادی و تالش در جهت کاهش نوسانات 
اقتصادی از اصلی ترین اهداف دولت ها اس��ت. حمایت از افراد و حقوق قانونی 
آنها مهمترین عنصر در کنش های اقتصادی محس��وب می ش��ود. همچنین 
حمایت و اطمینان افراد درخصوص حمایت دولت از داش��ته های آنها س��بب 
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری شده و به افزایش تولید و اشتغال در جامعه 
منجر می شود. فعاالن اقتصادی با مشاهده شرایط نامناسب اقتصادی به سرعت 
در ص��دد تبدیل دارایی های خ��ود به دارایی های مطمئن یا انتقال آن به یک 
کشور دیگر می شوند و همین خود عاملی برای ایجاد موج منفی شده و دامنه 

بحران ها را گسترش می دهد.
س��رمایه گذاری در هر صنفی تحت تاثیر مس��تقیم نوس��انات اقتصادی و 
تورم قرار دارد. البته باید گفت تا زمانی که تورم قابل پیش بینی اس��ت، دیگر 
سرچشمه ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می توان ریسک سرمایه گذاری 
را بازگو کرد. نوس��انات و سیاست های ارزی  سبب می شود تا عده ای صاحب 
درآمد انبوهی شوند، نرخ تورم نیز افزایش یافته و این موضوع گروه های پایین 
درآمدی را بیش��تر متأثر می کند. این موضوع فقر را تعمیق  بخشیده و افزون 

بر آن نابرابری را نیز افزایش داده و شکاف درآمدی را نیز افزایش می دهد.
چه ارتباطی میان فقر با افزایش ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد؟

خداپرست: بدون شک اثرات منفی بلندمدت و میان مدت نوسانات اقتصادی 

بر ایجاد اشتغال زیاد است. بیکاری می تواند باعث بروز انحرافات، جرم یا فساد 
در جامعه  ش��ود، از این رو برخی از جامعه شناس��ان از بیکاری به عنوان عامل 
اصلی نابودی نظم وجودی و اجتماعی یاد می کنند که می تواند همبس��تگی 
و همدل��ی را در جامعه از میان ببرد. از طرف دیگر باید خاطرنش��ان کرد که 
بیکاری به عنوان یکی از ریشه های اصلی بزهکاری و کج روی افراد در جامعه 
به شمار می رود، زیرا بیکاری باعث می شود که فرد برای گذران اوقات خود به 
مرور زمان به دام انواع کج روی های اجتماعی کشیده شود. وقتی بخش مولد 
جامعه که همان جوانان هس��تند، انگیزه خود را بر اثر افزایش فقر از دس��ت 
بدهند در بلندمدت رش��د اقتصادی در کشور کاهش می یابد و فقر در کشور 
نیز تشدید می شود و یک دور باطل در اقتصاد کشور به  وجود می آید. به دنبال 
کوچک شدن طبقه متوسط و گسترش فقر، بخش عمده ای از نیازهای جامعه 

نیز به مسائل معیشتی و پایه ای تغییر پیدا می کند.
دلیل فقیرتر شدن جامعه چیست؟ برخی دلیل مشکالت اقتصادی را تحریم 
می دانن��د که فضای اقتصاد را تحت تاثیر ق��رار داده و برخی دیگر معتقدند، 

تحریم ها اثر کمتری دارد و سیاست گذاری های نادرست عامل اصلی است؟
خداپرست: تهدید به توقف رواب�ط اقتص�ادی، تجاری و مالی از جمله اهداف 
دول�ت کش�ور تحریم کننده اس��ت. در سال های اخیر به دنبال جریان انرژی 
هس��ته ای، آمریکا توانس��ت متح�دانی در میان سایر کشورهای اروپایی برای 
تحریم های م�الی و تج�اری علیه ایران پیدا کند و شدت تحریم های گذشته را 
نی�ز اف�زایش دهد. همین امر باعث شد تا در داخل، مشکالت اخیر اقتصادی 
ناشی از تحریم های اقتصادی دانسته شود. تورم از مهمترین متغیرهای کالن 
اقتصادی اس��ت که مردم تاثیرات آن را به صورت مستقیم و سریع می بینند. 
تحریم و تورم از عوامل مختلفی از جمله حجم نقدینگی است که فشار تقاضا 
تح��ت تاثیر قرار می گی��رد. بخش عظیمی از اش��تغال در بخش های داخلی 
کشور صورت می گیرد و ارتباط کمی به روابط اقتصادی خارجی کشور دارد. 
تحریم های بین المللی نیز در افزایش هزینه های خانوار و افزایش فقر در جامعه 
موثر است. به هرحال اگر صادرات ایران محدود شود در آن صورت با تعطیلی 
بخش های مختلف نیروی کار بیکار می شوند و احتمال دارد، نرخ بیکاری باال 
رفت��ه و فقر نیز افزایش پیدا کن��د. در واقع باید گفت تحریم ها باعث کاهش 
س��رمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می شود و همچنین تحریم ها 
موجب آس��یب دیدن رش��د اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهد ش��د. در 
این راس��تا دولت باید تالش کند که با تشویق خودکفایی، مشکالت ناشی از 
تحریم ها را کمتر کند. بهره برداری منابع داخلی یکی از شیوه هایی است که با 
استفاده از آن ضمن تقویت با انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با 
صنایع، زمینه های رشد اقتصاد، اشتغال، کاهش فقر و تولید ثروت نیز فراهم 

شده و از این طریق، بیکاری و فقر کاهش خواهد یافت.
در همین راستا، ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط بومی برای بهره برداری 
از ظرفیت ها و برنامه ریزی دقیق برای به کارگیری نیروی انس��انی متخصص و 
کم تجربه در قالب گروه های مختلف با روحیه کار تیمی و ترکیب دانشی متنوع 
در بخش های مربوطه گام مهمی در زمینه اشتغال زایی، تسهیم درآمد و رشد 

صادرات غیرنفتی است.
سیاس��تمداران، جامعه شناس��ان و اقتصاددانان همواره در جس��ت وجوی 
راهکارهایی برای حل مش��کالت هس��تند، آیا می توان راهکاری برای کاهش 

فقر ارائه داد؟
خداپرس��ت: دولتمردان باید توانمندی افراد نیازمند را افزایش دهند یعنی 
ابزاره��ا، مهارت ه��ا و امکان های عم��ل و حضور در صحنه ه��ای اقتصادی و 
اجتماعی را فراهم کنند تا افراد به مراتب انتخابگری رهنمون  ش��وند و خود 

متولی فقرزدایی  شوند و این گونه از عواید رشد اقتصادی منتفع شود.

در پرایم دی ۲0۲0، کسـب وکارهای کوچک در ۱9 کشـور دنیا، توانسـتند با اسـتفاده از 
پلتفرم فروش آمازون درآمد ۳.5 میلیارد دالری کسب کنند. به گزارش زومیت، با وجود به 
اتمام رسـیدن پرایم دی، آمازون هنوز نگفته در مدت زمان برگزاری پرایم دی چقدر سـود 
کرده است و حتی آمار کل فروش آن مشخص نیست. این شرکت تنها به این موضوع اشاره 
کرده اسـت که فروشـندگان مختلف که در سـایت آمازون محصوالت خود را می فروشند، 
در مدت زمان برگزاری پرایم دی توانسـتند ۳.5 میلیارد دالر درآمد داشـته باشـند. برای 

مقایسـه بد نیسـت به این موضوع هم اشاره کنیم که در مقایسـه با پرایم دی سال ۲0۱9، 
فروشندگان آمازون 60 درصد درآمد بیشتری کسب کرده اند؛ این اتفاق یعنی اینکه فروش 
سـایر فروشـندگان روی آمازون، از خود آمازون بیشتر بوده اسـت. آمازون قصد دارد در 
سال ۲0۲0 نزدیک به ۱۸ میلیارد دالر روی کسب وکارهای کوچک و متوسط سرمایه گذاری 
کند و پرایم دی هم برای همین کسـب وکارها طراحی شـده است تا پشتیبانی بیشتری از 
آنها صورت بگیرد. این شرکت در طول پرایم دی نزدیک به 900 میلیون دالر برای تبلیغات 

پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با ایرنا مطرح کرد

ریشه کنی فقر با کنترل تورم و حرکت به سمت رونق اقتصادی

درآمد ۳.5 میلیارد دالری فروشندگان آمازون در پرایم دی

دریچــه

دبی��ر انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران گفت ک��ه در صنعت لوازم خانگی 
ساالنه به طور متوسط 1۶0 تا 1۷0 میلیون دالر صادرات انجام می شود.

به گزارش ایس��نا، عباس هاش��می ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر اطالعات 
مربوط به صادرات لوازم خانگی تا آخر سال 139۷ در دسترس است، تصریح 
کرد: کول��ر آبی، یخچال و آبگرمکن کاالهای اصلی صادرات ایران هس��تند و 
س��االنه و بسته به ش��رایط به طور متوسط 1۶0 تا 1۷0 میلیون دالر صادرات 
در صنعت لوازم خانگی انجام می شود. وی همچنین عراق، افغانستان و ترکیه، 
پاکس��تان، امارات و اردن را مقاصد صادرات لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: 
با توج��ه به مالحظات امنیتی ناش��ی از تحریم ها اطالع��ات دقیقی از میزان 

صادرات در سال وجود ندارد.

کدام کشورها از لوازم خانگی ایرانی 
استفاده می کنند؟

دوشنبه
28 مهر 1399

شماره 1647
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با توجه به سیاست های ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این ستاد برای 
حمای��ت از طرح های نوآورانه حوزه ب��ذر و اندام های تکثیری گیاهان 

داروی��ی اعالم آمادگی کرد. بذر و اندام های 
تکثیری گیاه��ان دارویی، یکی از مهمترین 
حوزه های علمی در علم کشاورزی و زنجیره 
ارزش گیاه��ان دارویی اس��ت. ب��ا توجه به 
اهمی��ت این موض��وع در صنع��ت گیاهان 
دارویی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب سنتی، طرح های فناورانه در 
ای��ن ح��وزه را مورد حمایت ق��رار می دهد. 
تولی��د بذور هیبرید و اندام تکثیری گیاهان 
داروی��ی دارای اولویت مانن��د، زعفران، گل 
محمدی، زیره س��یاه، زیره سبز، سیاهدانه، 
بابونه، آویش��ن، اسطوخودوس، نعنافلفلی و 
موس��یر، با اس��تفاده از روش های فناورانه و 

نوین علمی از جمله طرح هایی هس��تند که مورد حمایت س��تاد قرار 
می گیرن��د. همچنی��ن طراحی و تولید تجاری س��امانه ف��رآوری بذور 
ش��امل بوجاری، بس��ته بندی و عرض��ه گیاهان دارویی با اس��تفاده از 

دان��ش فنی روز و نوی��ن با تاکید بر بذور دانه ریز و تولید تجاری اندام 
تکثی��ری گونه های قارچ های خوراکی قابل اس��تفاده در تولید داروی 
گیاهی و محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی، از دیگر پروژه هایی هستند 
که در صورت ارائه علمی و مناس��ب، مورد 

استقبال این ستاد قرار خواهد گرفت.
ذکر نام گیاهان دارویی مورد اس��تفاده 
در پروپ��وزال ارائ��ه ش��ده الزامی اس��ت. 
بدیهی اس��ت در همه موارد، تولید و ارائه 
نمونه حاص��ل از یافته تحقیقاتی همراه با 
کلیه مجوزه��ای قانون��ی الزم از مراکز و 
موسسات ذی ربط ضروری است تا پس از 
بررسی های فنی و کارشناسی و در صورت 
تایید کارگروه تخصصی با حمایت س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و 
طب س��نتی، امکان حمایت ب��رای تولید 

انبوه و تجاری سازی آن فراهم شود.
ش��رکت های تولیدکننده و موسس��ات و مراک��ز تحقیقاتی فعال در 
ح��وزه بذر و اندام ه��ای تکثیری گیاهان داروی��ی، از جمله مخاطبین 

این طرح هستند.

صنعت واکس��ن را رگ حیات نظام س��المت می دانن��د؛ صنعتی که 
اگ��ر نبود همچن��ان بیماری هایی مانن��د فلج اطفال، دیفت��ری، کزاز و 
... نف��س بش��ر را بریده بودن��د. بیماری هایی که طی تاری��خ به یکی از 

کشنده ترین قاتالن بین المللی تبدیل شدند. 
اما اهمیت اس��تفاده از واکس��ن برای کنترل 
برخ��ی بیماری های همه گیر دانش��مندان را 
به تکاپوی ساخت ماده ای انداخت که بتواند 
منجی بش��ر شود و عوارض بروز بیماری ها و 
مرگ ومیر انس��ان و حیوانات را کاهش دهد. 
امروز هم با ش��یوع بیماری ناشناخته کرونا، 
باز ضرورت دستیابی به این ماده حیات بخش 
صدچندان ش��ده اس��ت؛ درمانی قطعی که 
نجات دهن��ده جان تع��داد قاب��ل توجهی از 
انس��ان ها است. واکسیناسیون باعث می شود 
سیستم ایمنی بدن، پادتن هایی را تولید کند 
ک��ه بدن را در براب��ر میکروب های بیماری زا 

محافظت می کنند. به همین دلیل این طرح، به یکی از برنامه های ملی و 
جهانی در تمام کشورها بدل شده است. ایران هم از سال ها پیش با انواع 
بیماری ها دست به گریبان بوده و در طول تاریخ بیماری هایی بودند که 

مردم زیادی را به کام مرگ کش��انده اند. به همی��ن دلیل ایران یکی از 
کشورهای پیشرو در حوزه طرح های جهانی و ملی واکسیناسیون است. 
بیماری های واگیر قدمتی به  اندازه تاریخ بشر دارند و در ایران نیز قرن ها 
شیوع داشته اند. در مقابل سابقه ریشه کنی 
آنه��ا به 50 س��ال هم نمی رس��د. در ایران 
برنامه رسمی برای واکسیناسیون سراسری 
از س��ال 53 آغاز شد و همچنان ادامه داد. 
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری هم از ابتدای 
ش��کل گیری خود به دنبال توسعه صنعت 
واکس��ن در کش��ور اس��ت؛ برنامه ای برای 
تولید بوم��ی انواع واکس��ن های حیوانی و 
انس��انی. مثال خط تولید واکس��ن سرطان 
دهانه رحم یکی از این واکس��ن های بومی 
است که چند هفته پیش با تالش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط 
شرکتی دانش بنیان، با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد. در این مراسم 
اعالم ش��د که 5 واکسن انسانی دیگر تا پایان دولت توسط شرکت های 

خصوصی تولید می شود.

تحول در صنعت واکسن؛ ۱۲ طرح اجرایی می شودحمایت از طرح های فناورانه حوزه بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی توسعه می یابد

محمود فکری / کارش��ناس حوزه معم��اری و صنایع خالق: یکی از 
راهکارهای مهم برای شناساندن ظرفیت های بی بدیل فرهنگ، تمدن و 
تاریخ ایرانی به جهانیان از کوچه معماری می گذرد. یک بنای معماری، 
یک دیوار خش��تی یا یک گنبد الجوردی کاش��ی کاری ش��ده، بهتر از 
هزاران دقیقه تصویر و بروشورهای تبلیغاتی می تواند نمایانگر فرهنگ 

و تمدن ایران باشد.
 با این همه، این بدین معنا نیست که برای جذب گردشگر تنها باید 
ب��ر روی آثار به جای مانده از اعصار گذش��ته تکیه کرد. بلکه س��اخت 
بناه��ای نوین با تکیه بر داش��ته های فرهنگی، یکی دیگر از روش های 

پذیرفته شده برای جذب توریست خارجی است.
امروزه، مفاهیمی مانند معماری گردش��گری وارد فضای این رش��ته 
ش��ده است. این مفهوم هم فرصت است و هم تهدید. از این رو تهدید 
اس��ت که ممکن است س��فارش دهندگان، برای جذب گردشگر بیشتر 
س��عی کنند طرح ه��ای نه چندان اصی��ل را به معم��ار تحمیل کنند. 
همچنین معماری گردش��گری می تواند فرصت باشد، زیرا سرمایه الزم 
را فراه��م می کند تا یک معمار با تکیه بر اندوخته های عظیم فرهنگی 

در کشور، نسبت به ساخت بناهای جدید اقدام کند.
بی شک گردشگران اروپایی در کش��ورهای خودشان به اندازه کافی 
س��اختمان های مدرن و سیمانی دیده اند، معماری در ایران در صورتی 
برای آنها جذاب است که بر گرفته از »بن مایه های« اصیل ایرانی باشد. 
س��اخت یک هتل رس��توران و مجموعه فرهنگی گردشگری در کویر 
یزد، با استفاده از مصالح خشت و گلی، نقشه های قدیمی و بادگیرهای 
بلند، ایده های جذاب و عالی برای گردشگری است. در سال های اخیر 
در ش��مال و غرب کش��ور نیز اقامتگاه های بوم گردی زیادی با توجه به 

معماری سنتی آن منطقه تاسیس شده است.
نکته جالب در مورد این اقامتگاه های بوم گردی این است که بسیاری 

از آنه��ا را نه یک معمار، بلکه مردم بومی و محلی س��اخته اند. آنها نیز 
این موضوع را دریافته اند که س��اخت یک ساختمان از فوالد و سیمان 
فکر مناسبی نیست و باید گردشگر را با استفاده از جذابیت کومه های 

روستایی و خانه های چوبی جذب کرد.
با توجه به اینکه گردش��گری یک��ی از محورهای اصلی صنایع خالق 
و فرهنگی محس��وب می ش��ود، الزم است تا در س��اخت هرگونه مرکز 
خالقان��ه و یا حتی مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری نیز برخی 
الزامات معماری در نظر گرفته ش��ود. تلفیق فناوری و معماری سنتی 

ایرانی، می تواند پیامی بسیار مهم در خود داشته باشد.
در واقع این بدان معنا اس��ت که همانگونه که ژاپنی ها فناوری را به 
قیمت عبور از ارزش های جامعه خود به دس��ت نیاوردند، در ایران نیز 
فرهنگ فناورانه با فرهنگی بومی و سنتی تلفیق خواهد شد و فناوری 

در نهایت در خدمت فرهنگ درخواهد آمد.
ح��وزه معماری و ساخت وس��از می تواند ارزش اف��زوده قابل توجهی 
به همراه داش��ته باش��د. اس��تارت آپ های بس��یار موفقی در جهان در 
بخش معماری ش��کل گرفته اند. برای نمونه Parade Staffing یک 
اس��تارت آپ اس��ت که در زمینه یافتن افراد کاربلد در حوزه معماری 
و س��اخت و س��از فعالیت دارد، البته نمونه های مشابه این استارت آپ 
در ایران تاسیس ش��ده است یا استارت آپ UpCodes که در زمینه 

کدهاو طراحی معماری، خدمات ارائه می دهد.
در ایران نیز زمینه های بس��یار گسترده ای برای تولد استارت آپ های 
س��ودآور در حوزه معماری، طراح��ی داخلی، مبلمان ش��هری، نمای 

ساختمان ها و بسیاری موارد مشابه دیگر وجود دارد.
فعاالن فناور، عالقه مند به این رش��ته تنها کافی اس��ت که به خوبی 
مش��اهده و نیازهای این حوزه را بررسی کنند و در پاسخ به این نیازها 

یک کسب و کار راه اندازی کنند.

حم��ل و نقل هوش��مند و نوآورانه، رکن ثابت زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری کش��ور شده است. ظرفیت و توانمندی ها و حمایت ها از فعاالن 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری این حوزه در کش��ور بس��یار است و باید 
بستری برای تعامل میان فعاالن این حوزه ایجاد شود. برای تحقق این 
ه��دف، فصلنامه »حمل و نقل هوش��مند« با رویکرد علمی- ترویجی و 
با هدف اطالع رس��انی از آخرین اخبار حمل و نقل هوش��مند با تاکید 
بر توس��عه و تقویت زیست بوم این حوزه توس��ط ستاد توسعه فناوری 
فضای��ی و حم��ل و نقل پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری منتشر شده است. در این فصلنامه تالش شده است تا ضمن 
آگاهی بخشی مفاهیم اصلی حمل و نقل هوشمند، مهم ترین رویدادهای 
فناورانه و فعالیت های صورت گرفته در سطوح ملی و بین المللی معرفی 
ش��ود. یکی از مهمترین راهکارهای پیشرفت فناورانه در حوزه حمل و 
نقل ارتباط تعاملی با اجزای زیس��ت بوم حمل و نقل هوشمند کشور و 
انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات آنان اس��ت، براس��اس همین ضرورت 
گفت وگ��و با صاحبنظران، مهمترین برنامه های س��تاد مانند وبینارها و 
تفاهم نامه های منعقدشده در حوزه هوشمندسازی نیز مرور شده است.

اینترنت اش��یا یکی از پایه های اصلی انقالب صنعتی چهارم اس��ت؛ 
موضوعی که بهانه برگزاری یک دوره آموزش��ی بین المللی شده است. 
دوره ای با عنوان توس��عه زیست بوم اینترنت اشیا که با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
اینترنت اشیا از پایه های اصلی تحول اقتصاد دیجیتال است. آکادمی 
اینترنت اش��یا هم ب��ا توجه به اهمیت این موض��وع، اقدام به برگزاری 
دوره ای آموزشی با همکاری ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 

و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کرده است.
این دوره آموزش��ی بین المللی به صورت مجازی برگزار می شود. در 
این دوره آموزشی پس از آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم زیست بوم 
اینترنت اش��یا، بازیگران این زیس��ت بوم مانند سیس��تم نهفته، شبکه، 

پلتفرم اینترنت اشیا و کسب وکار در این حوزه را هم می شناسند.
http:// عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

ictc.isti.ir/ مراجعه کنند.

توانمندی ها و ظرفیت های حوزه حمل و نقل ترویج شد

دگرگونی اقتصاد دیجیتال

 زیست بوم اینترنت اشیا را توسعه دهیم
مقایسـه بد نیسـت به این موضوع هم اشاره کنیم که در مقایسـه با پرایم دی سال ۲0۱9، 
فروشندگان آمازون 60 درصد درآمد بیشتری کسب کرده اند؛ این اتفاق یعنی اینکه فروش 
سـایر فروشـندگان روی آمازون، از خود آمازون بیشتر بوده اسـت. آمازون قصد دارد در 
سال ۲0۲0 نزدیک به ۱۸ میلیارد دالر روی کسب وکارهای کوچک و متوسط سرمایه گذاری 
کند و پرایم دی هم برای همین کسـب وکارها طراحی شـده است تا پشتیبانی بیشتری از 
آنها صورت بگیرد. این شرکت در طول پرایم دی نزدیک به 900 میلیون دالر برای تبلیغات 

این کسـب وکارها هزینه کرده اسـت. آمازون با منتشـر کردن این آمار قصـد دارد به این 
موضوع اشاره کند که نقش بزرگ و مثبتی در حوزه خرده فروشی  و کسب وکارهای کوچک 
دارد. چند ماه پیش گزارشـی منتشـر شـد که در آن گفته شـده بود آمـازون با اطالعات 
به دست آمده از فروش کسب وکارهایی کوچک، سعی دارد یک سری محصوالت خاص خود 
را تولید کند. این شرکت از آن تاریخ به بعد کامال دفاعی عمل کرده است و سعی دارد روی 

کسب وکارهای کوچک بیشتر سرمایه گذاری کند.

کوچه معماری

درآمد ۳.5 میلیارد دالری فروشندگان آمازون در پرایم دی

یادداشـت

س��نگاپور برای ش��رکت های فناوری که قصد استفاده مس��ئوالنه از هوش 
مصنوع��ی را دارن��د، یک راهنمای مرج��ع با در نظر گرفتن مس��ائل اخالقی 
 Singapore Computer تهیه کرده اس��ت. به گزارش دیجیاتو، س��ازمان
Society س��نگاپور با کمک گرفت��ن از بالغ بر ۶0 متخصص ب��ا دیدگاه ها و 
عقاید متفاوت، یک راهنمای مرجع برای توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی 
توس��عه داده تا شرکت ها از این فناوری به شکل »مسئوالنه، اخالقی و انسان 
محور« اس��تفاده کنند. این راهنما به نتایج مثبت و منفی اس��تفاده از هوش 
مصنوع��ی اش��اره ک��رده و در صورت اس��تفاده صحیح، آن را پش��تیبان یک 

اکوسیستم »ایمن« می داند.

سنگاپور از راهنمای مرجع مدیریت و استفاده 
اخالقی از هوش مصنوعی رونمایی کرد



استفاده از افراد مشهور و تاثیرگذار به عنوان سفیر برند ایده جذابی به نظر 
می رسد. امروزه بسیاری از برندها برای بهبود جایگاه شان در بازار و جلب نظر 
هرچه بیشتر مشتریان اقدام به استفاده از چنین شیوه ای می کنند. شاید در 
نگاه نخست این شیوه سختی های بسیار زیادی داشته باشد. بدون تردید در 
این مورد حق با کارش��ناس ها و کارآفرینان سختگیر است. با این حال امکان 
موفقیت در الگوی انتخاب سفیر برند با استفاده از تکنیک های کاربردی وجود 

دارد. 
ش��روع فرآیند استفاده از سفیر برند در طول 2 دهه گذشته صورت گرفته 
اس��ت. دلیل این امر تمایل کس��ب و کارها برای تعامل با مش��تریان فراتر از 
ش��یوه های سنتی است. بسیاری از برندها براساس شیوه های سنتی اقدام به 
تعامل با مخاطب هدف و دسترسی به برخی از اطالعات پیرامون سلیقه شان 
می کنند. نکته مهم در این میان امکان جلب نظر مش��تریان و ترغیب ش��ان 
برای خرید بیش��تر با اس��تفاده از چهره های محبوب اس��ت. امروزه عالوه بر 
س��لبریتی های دنیای ورزش و هنر، بخش قابل توجهی از اینفلوئنس��رها در 
ش��بکه های اجتماعی نیز مدنظر برندها قرار گرفته اند. دلیل این امر ش��هرت 

باالی اینفلوئنسرها در میان کاربران شبکه های اجتماعی است. 
کس��ب و کارها به طور معمول توانایی تاثیرگذاری کافی بر روی مخاطب 
هدف ندارند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد می کند 
بنابراین جهت گیری به س��وی همکاری با س��لبریتی ها و افراد شناخته شده 
گزینه ای منطقی خواهد بود. مهمترین مس��ئله در این میان هماهنگی میان 
ماهیت کسب و کار و زمینه تخصصی سلبریتی یا اینفلوئنسر موردنظر است. 

مشتریان در بازارهای مختلف واکنش یکسانی به سفیر برندها ندارند. این 
نکته نیاز به بررس��ی بیش��تر موضوع و انتخاب سفیرهای حرفه ای را افزایش 
می دهد. در ادامه پیش از بررسی شیوه های تاثیرگذاری بر روی مشتریان باید 
به یک نکته مهمتر بپردازیم. پروژه انتخاب سفیر برند دقیقا به چه معناست؟ 
پاس��خ به این پرس��ش مهم شاید در نگاه نخست س��اده باشد، اما بسیاری از 
کسب و کارها توانایی پاسخگویی مناس��ب به این پرسش را ندارند. در ادامه 
برخی از نکات مهم در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی 
در بخش بعدی فهم نس��بی از مفهوم و س��پس اهمیت این حوزه بازاریابی و 

برندسازی است. 
پروژه انتخاب سفیر برند به چه معناست؟

شروع کار در مورد مفهوم سفیر برند باید با آگاهی دقیق از معنای این امر 
صورت گیرد. بس��یاری از برندها نس��بت به مفهوم سفیر برند آگاهی ندارند. 
درس��ت به همین خاطر در عمل توانایی اجرای درس��ت این اس��تراتژی را از 
دست می دهند. در یک معنای مناسب، سفیر برند به معنای شخصی با توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان برند اس��ت. فرد موردنظر در همکاری با یک 
برند اقدام به ارائه تصویری جذاب و مورد پس��ند مش��تریان از برند می کند. 
نتیجه نهایی این همکاری امکان ارتقای جایگاه برند در بازار و افزایش آگاهی 
مشتریان از آن خواهد بود. با این حساب بازاریابی و برندسازی براساس الگوی 

سفیر برند گزینه ای جذاب محسوب می شود. 
طرفدارهای هر برند براس��اس ماهیت فعالیت آن به حوزه های مش��خصی 
عالقه دارند. به عنوان مثال، اگر کسب و کار شما در زمینه تولید لوازم ورزشی 
تخصص دارد، باید به دنبال همکاری با ورزش��کاران حرفه ای برای فعالیت به 
عنوان سفیر برندتان باشید. این امر به خوبی از سوی برند نایک دنبال می شود. 
این برند به طور مداوم با قهرمان های ورزشی برای توسعه ارزش های کاری اش 
همکاری می کند. نتیجه این همکاری نزدیک موفقیت مداوم آنها در بازارهای 

جهانی است. 
فرآیند انتخاب سفیر برند بسیار حساس است. انتخاب افراد نامناسب اعتبار 
برندها را مخدوش می کند بنابراین پیش از همکاری رسمی با افراد موردنظر 
باید دقت بس��یار زیادی به فرآیند همکاری داشت. جست وجوی عرصه های 
مختلف هنری، ورزشی و همچنین شبکه های اجتماعی برای یافتن سفیرهای 
مناسب امری ضروری خواهد بود. مهمترین نکته در این میان نیاز به استفاده 
از معیارهایی مشخص برای ارزیابی گزینه های مختلف در دسترس است. در 

غیر این صورت کمتر برندی توانایی یافتن افراد دلخواه اش را خواهد داشت. 
امروزه نمونه های بسیار موفقی از انتخاب سفیر برند در نقاط مختلف جهان 
قابل مش��اهده است. این امر کار برندهای کوچک و تازه کار را ساده می کند. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ همیشه گزینه جذابی محسوب می شود. بسیاری 
از کارآفرینان برای ش��روع فعالیت در عرصه کس��ب و کار و بازاریابی به سراغ 
تجربه برندهای بزرگ می روند بنابراین در اینجا نیز باید به دنبال راهکارهایی 

برای الگوبرداری از برندهای بزرگ بود. 
تاثیر س��فیر برند بر روی مش��تریان تا حد زیادی مش��خص اس��ت. اغلب 
مشتریان مشکل انتخاب برند مناسب برای خرید محصوالت را دارند. این امر 
بس��تگی به کیفیت محصوالت ندارد. امروزه سطح رقابت باالی میان برندها 
موجب افزایش کلی کیفیت محصوالت ش��ان ش��ده است بنابراین ارزش های 
دیگر در زمینه تعامل با برندها برای مشتریان اهمیت یافته است. همین امر 
موجب افزایش انتظارات مشتریان از برندها در طول دو دهه اخیر شده است. 
فعالیت برندها براس��اس شیوه های سنتی دیگر امکان جلب نظر مشتریان را 
فراهم نمی س��ازد. با این حساب باید ایده ای تازه برای بازاریابی و تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان داشت. 
نس��ل جوان به عنوان یکی از مهمترین گزینه ه��ای بازاریابی برندها دارای 
اهمیت بسیار زیادی هستند. مسئله اساسی سختی های تعامل با نسل جوان 
در حوزه بازاریابی و برندسازی است. انتخاب سفیر برند مناسب شانس برندها 
برای تعامل با نس��ل جوان را افزایش می دهد. به این ترتیب مشتریان امکان 

بازاریابی و تعامل بهینه با مشتریان را خواهند داشت. 
نسل جوان بیش از س��ایر گروه های مشتریان تمایل به وفاداری به برندها 
دارد. با این حس��اب جلب نظر آنها در گام نخس��ت به معنای افزایش شانس 
کسب و کارها برای تبدیل شان به مشتریان وفادار است. متاسفانه بسیاری از 
برندها نس��بت به تفاوت سلیقه نسل جوان و ضرورت بازاریابی متفاوت برای 
آنها آگاهی ندارند. همین امر مشکالت بسیاری زیادی در فرآیند بازاریابی آنها 

ایجاد می کند. 
س��فیرهای برند به طور معمول دارای جل��وه ای معتبر و محبوب در میان 
کاربران ش��بکه های اجتماعی هستند بنابراین همکاری با آنها چهره کسب و 
کار و وضعیتش در شبکه های اجتماعی را بهبود خواهد بخشید. با توضیحات 
فعلی به نظر استفاده از سفیر برند برای هر کسب و کار ضروری خواهد بود. در 
ادامه برخی از مهمترین نکات در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تفاوت میان سفیر برند و اینفلوئنسر چیست؟
بحث از سفیر برند همیش��ه پرسش های متعددی را برمی انگیزد. شاید در 

نگاه نخست برندها آگاهی باالیی از این حوزه داشته باشند، اما در عمل شرایط 
بس��یار دشوار اس��ت. کارآفرینان زیادی تمایل به استفاده از پروژه سفیر برند 
دارند. وقتی یک الگوی بازاریابی و برندسازی شهرت بسیار زیادی پیدا می کند، 
احتم��ال بروز خطا نیز افزایش خواهد یافت. همی��ن امر برای برندها دغدغه 
زیادی ایجاد خواهد کرد. نخس��تین پرسش اساسی در این میان تفاوت میان 
مفهوم سفیر برند با اینفلوئنس��رهای همکار کسب و کارهاست. این پرسش 
اهمیت بس��یار زیادی دارد و پاس��خگویی به آن موجب روشن تر شدن بحث 

می شود. 
س��فیر برند به طور کلی رابطه بلندمدتی با یک کس��ب و کار دارد. این امر 
به طور معمول در قالب قراردادهای همکاری بلندمدت مدنظر قرار می گیرد. 
اینفلوئنسرها در سوی دیگر مسئله به طور معمول رابطه کوتاه تری با برندها 
دارند. همکاری میان برندها و اینفلوئنس��رها اغلب برای دس��تیابی به اهداف 
کوتاه مدت تنظیم می ش��ود. با این حس��اب مش��اهده هم��کاری بلندمدت 

اینفلوئنسرها و برندها امری نادر خواهد بود. 
سطح ش��هرت س��فیر یک برند به مراتب از اینفلوئنس��رهای معمولی در 
شبکه های اجتماعی بیشتر است. البته در این میان استثناهای زیادی نیز قابل 
مشاهده است. برخی از برندها مانند مایکروسافت اقدام به همکاری با برخی 
از اینفلوئنسرها در زمینه بازی های رایانه ای می کند. مشهورترین نمونه در این 

میان گیمری به نام نینجا اس��ت. این گیمر در طول سال های اخیر همکاری 
قابل توجهی با مایکروسافت برای تبلیغ بازی های این برند و همچنین کمک 

به طراحی بازی های جذاب تر داشته است. 
همکاری با س��فیر برند همیش��ه نیازمند بودجه باالتری از سوی کسب و 
کارهاس��ت. دلیل این امر شهرت باالی سفیر یک برند و نیاز به ارائه دستمزد 
باال برای جلب همکاری وی است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب 
و کارهای کوچک ایجاد می کند. بودجه در دسترس کسب و کارهای کوچک 
همیش��ه با محدودیت مواجه است بنابراین نیاز کسب و کارها برای همکاری 
با سفیر برند همراه با مسائل مختلفی خواهد بود. توصیه اساسی در این میان 
برای برندهای کوچک اقدام به همکاری با چهره های شناخته شده در سطح 
محلی است. این امر عالوه بر کاهش بار مالی کسب و کارها موجب تاثیرگذاری 

بهتر بر روی بازارهای محلی می شود.
امروزه یکی از همکاری های مناس��ب در زمینه سفیر برند مربوط به نایک 
و لبران جیمز اس��ت. لبران جیمز در طول بی��ش از یک دهه اخیر به عنوان 
قهرمان بسکتبال حرفه ای شناخته شده است. این امر برندهای بسیار زیادی 
را به سوی همکاری با او سوق داده است. نایک در این میان با ارائه پیشنهاد 
همکاری بلندمدت در عمل لبران جیمز را بدل به سفیر برندش کرد. این امر 

نقش مهمی در توسعه برند نایک و تعامل بهینه با مشتریان داشته است. 
برخی از کس��ب و کاره��ا مانند گو پرو برای انتخاب س��فیر برند به دنبال 
افراد مش��هور نیس��تند. گو پرو به عنوان تولیدکننده دوربین های مخصوص 
فیلمبرداری در شرایط سخت هدف اصلی اش را انتخاب سفیرهایی با توانایی 
ثبت لحظه های ش��گفت انگیز اعالم کرده است بنابراین در مورد برند گو پرو 
ما با ش��مار باالیی از س��فیرهای نه چندان مشهور با ویدئوهای بسیار جذاب 
هس��تیم. این امر عالوه بر کاهش هزینه های همکاری با س��فیر برای گو پرو 

امکان دسترسی به ویدئوهای جذاب را نیز افزایش داده است. 
چه نوع کمپین های بازاریابی دارای پروژه سفیر برند هستند؟

مزیت اصلی اس��تفاده از س��فیر برند امکان همکاری با آنها در هر حوزه ای 
اس��ت. این ام��ر در مورد الگوهای بازاریابی نیز صح��ت دارد. امروزه برندهای 
مش��هور در کمپین های اصلی ش��ان اقدام به همکاری با سفیر یا سفیرهای 
برندش��ان می کنند. این امر جذابیت بس��یار زیادی ب��رای مخاطب هدف به 
همراه دارد. به هر حال، همه ما عالقه مند به مش��اهده چهره های مشهور در 

کمپین های بازاریابی برندها هستیم. 
یکی از نکات جالب در مورد همکاری میان افراد مش��هور و برندها در قالب 
سفیر مربوط به س��ختگیری چهره های مشهور در انتخاب همکارشان است. 
اعتبار باالی س��لبریتی ها موجب وس��واس باال در زمینه هم��کاری با برندها 
می ش��ود. نکته مثبت این امر برای مشتریان امکان بهره مندی از محصوالت 
باکیفیت با تبلیغ سلبریتی هاست. البته شاید این نکته مهم در برخی از موارد 

مورد بی توجهی قرار گیرد، اما در بیشتر موارد صحت دارد. 
امروزه حضور برندها در ش��بکه های اجتماعی به شدت افزایش یافته است 
بنابراین مشاهده کمپین های مختلف و حضور شخصیت های مشهور در آنها 
کامال طبیعی است. نکته جالب اینکه برخی از برندها برای انتخاب سفیر برند 
به س��راغ شخصیت های داستانی فیلم ها یا انیمیشن های مشهور نیز رفته اند. 
این امر مزیت بسیار زیادی برای برندهایی نظیر دیسنی به همراه دارد. دلیل 
این امر امکان دریافت عایدی مالی قابل توجه در پی امضای قرارداد استفاده 

تجاری برخی از برندها از شخصیت های کارتونی شان است. 
رونمایی از کنس��ول های بازی نس��ل جدید مایکروسافت و سونی در طول 
ماه های اخیر به خوبی پیشرفت حوزه همکاری با سفیر برند را نشان می دهد. 
تعطیل��ی اغلب مراس��م های حضور در پی ش��یوع کرونا ش��رایط رونمایی از 
کنس��ول های تازه را دشوار کرده اس��ت. بر این اساس سونی و مایکروسافت 
در اقدامی جالب از س��فیرهای اصلی برندش��ان برای رونمایی از ویژگی های 
محصوالت شان استفاده کردند. این امر نقش مهمی در جلب نظر مشتریان و 

همچنین همکاری هرچه بهتر با آنها داشته است. 

چگونه سفیر برندمان را پیدا کنیم؟
صحبت از مزیت های همکاری با س��فیر برند اغلب کارآفرینان را نسبت به 
همکاری با چهره های مش��هور ترغیب می کند. مس��ئله اساسی در این میان 
چگونگی همکاری با چنین افرادی است. یافتن افراد مناسب برای همکاری با 
برند به هیچ وجه ساده نیست. همچنین باید به ضرورت همکاری بلندمدت با 
سفیر برند نیز توجه داشت. این امر امکان همکاری با سفیر برند در کوتاه مدت 
را از بین می برد. با این حس��اب پش��یمانی پس از انتخاب س��فیر برند فایده 

چندانی برای برندها نخواهد داشت. 
توجه به خواس��ته مش��تریان در زمینه انتخاب س��فیر برند گزینه مهمی 
محسوب می شود. بسیاری از برندها در عمل توجه چندانی به مشتریان شان 
ندارن��د. همین امر کمپین های بازاریابی آنها را بدل به گزینه هایی غیرجذاب 
برای مشتریان می سازد. یکی از بهترین راهکارها برای آگاهی از نظر مشتریان 
مراجعه به بخش نظرات مشتریان است. نظرات مشتریان در بخش هایی نظیر 
کامنت، چت خصوصی و همچنین اظهارنظر با استفاده از هشتگ یا تگ کردن 
برند قابل مشاهده است. برندهای بزرگ همیشه برنامه منظمی برای مشاهده 

وضعیت برندها دارند. 
بدون تردید ارزیابی مداوم وضعیت مش��تریان دشواری های خاص خود را 
دارد. بسیاری از برندها زمان کافی برای توجه به این مسئله را ندارند بنابراین 
ارزیابی وضعیت برند با اس��تفاده از ابزارهای هوشمند باید مدنظر برندها قرار 
گیرد. استفاده از ابزار هوشمند موسس��ه Sprout Social امکان گردآوری 
اطالعات مهم و جمع بندی ش��ان در کمترین زمان ممکن را فراهم می سازد. 
با این حس��اب دیگر نیازی به اس��تفاده از نیروی انسانی گسترده و اختصاص 

زمان زیاد نخواهد بود. 
تالش اصلی برندها در طول س��ال های اخیر کاهش هزینه ها و سختی های 
گردآوری اطالعات پیرامون مشتریان بوده است. با این حساب هر کارآفرینی 
بای��د در این زمینه اقدام به اس��تفاده از فناوری های ب��ه روز نماید. توجه به 
ش��بکه های اجتماعی برای آگاهی از نظرات مش��تریان امری ضروری است. 
اش��تباه برخی از برندها تالش برای یافتن س��فیر برند در این فضاست. بدون 
تردید س��لبریتی های بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی عضویت دارند، اما 

باید فراتر از این حوزه محدود به دنبال سفیر برند بود. 
بس��یاری از چهره های ش��ناخته ش��ده در سراس��ر دنیا حضور رسمی در 
شبکه های اجتماعی ندارند بنابراین ارزیابی وضعیت گزینه های مناسب برای 
س��فیر برند فراس��وی این عرصه ضروری خواهد بود. س��ازگاری میان زمینه 
فعالیت و عالیق س��فیر موردنظر با برند اهمیت باالیی دارد. برخی از برندها 
بدون توجه به این نکته مهم اقدام به همکاری با افراد مختلف می کنند. نتیجه 
این امر ناتوانی کسب و کارها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 

خواهد بود. 
همکاری با سفیر برند به معنای تهیه محتوای بازاریابی و سپس درخواست 
از وی برای حضور در بخش��ی از فرآیند ضبط ویدئو نیس��ت. اشتباه برخی از 
برندها دقیقا در همین نقطه روی می دهد. کس��ب و کارها باید ارتباط بسیار 
نزدیکتری با مخاطب هدفشان داشته باشند. پیشنیاز این امر رابطه مناسب با 
سفیر برند به منظور بازنمایی تصویری واقعی از سوی تبلیغات است. اگر تصویر 
سلبریتی طرف قرارداد برند شما جذابیت چندانی برای مشتریان نداشته باشد، 
تمام همکاری ها و تالش های قبلی نابود خواهد ش��د. س��لبریتی ها به خاطر 
چهره شناخته شده ش��ان دارای شهرت هستند بنابراین کسب و کارها باید به 

چهره های موردنظر احترام بگذارند. 
مطالعه پیرامون س��ابقه همکاری سلبریتی ها با برندهای مختلف اطالعات 
مفی��دی در اختی��ار کارآفرین��ان قرار می ده��د. هرچه انتخاب س��فیر برند 
هوشمندانه تر صورت گیرد، بازگشت س��رمایه کسب و کارها ساده تر خواهد 
شد. همین امر موجب بررسی چند ماهه وضعیت سلبریتی ها از سوی برندها 

و سپس ارائه پیشنهاد رسمی به آنها می شود. 
گام های اساسی در تهیه برنامه همکاری با سفیر برند در شبکه های اجتماعی
همکاری با سفیر برند برای هر کسب و کاری جذاب است. معنای این امر 
امکان اس��تفاده از س��فیر برند در هر موقعیت و ش��یوه ای است. مزیت اصلی 
الگوی مورد بحث نیز دقیقا همین نکته است. انتخاب شیوه تعامل میان برند 
و مشتریان بر اساس نوع سفیر صورت می گیرد. اگر کسب و کار شما به دنبال 
ایجاد هیجان باال در میان مش��تریان اس��ت، همکاری با ستاره های فیلم های 
اکشن گزینه جذابی خواهد بود. همچنین اگر در زمینه موسیقی فعالیت دارید، 
باید به دنبال چهره های ش��ناخته شده و محبوب این حوزه باشید. در ادامه 
برخی از نکات مهم برای همکاری مناسب میان برندها و سفیرهای احتمالی 

شان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۱. تعریف اهداف اصلی برنامه سفیر برند

همکاری با افراد مشهور همیشه هزینه قابل توجهی برای برندها به همراه 
دارد. بنابراین باید برنامه مشخصی در زمینه همکاری موردنظر داشت. در غیر 
این صورت بخش قابل توجهی از بودجه برند به هدر خواهد رفت. اشتباه برخی 
از برندها هماهنگی کامل با سفیر موردنظر و سپس شروع فرآیند برنامه ریزی 
است. این امر بیشتر شبیه به نوعی کابوس از نظر بازاریابی و برندسازی خواهد 

بود. 
تعیین اهداف بازاریابی برای جلب نظر بهینه مخاطب هدف اهمیت بسیار 
زیادی دارد. در این میان برخی از کس��ب و کارها وضعیت سخت تری دارند. 
دلیل این امر عدم تجربه قبلی همکاری با س��فیر برند است. بهترین نکته در 
این میان تالش برای همکاری با س��فیر برند براس��اس الگوهای موفق سایر 
برندهاست. تالش برای ایچاد شیوه همکاری تازه در نخستین امتحان اغلب با 

شکست های سنگین رو به رو می شود.
۲. تعیین معیارهای برند برای انتخاب سفیر

انتخاب س��فیر بدون معیارهای مناسب امکان ناپذیر است. برخی از برندها 
فقط به دلیل شهرت یک فرد اقدام به همکاری با وی می کنند. این امر موجب 
بی توجهی برندها به زمینه تخصص��ی فعالیت فرد موردنظر و همچنین نظر 
مش��تریان می شود. با این حساب همکاری میان برندها و سفیرهای شان باید 
براساس معیارهای مشخص و دقیق صورت گیرد. این امر میزان دخالت سایر 

متغیرها و احساسات شخصی افراد را کاهش خواهد داد. 
۳. ایجاد قوانین مربوط به همکاری با سفیر برند

قوانین و مقررات مناسب برای همکاری با سفیر برند نقش مهمی در پیشبرد 
مناسب امور دارد. برخی از برندها به طور مداوم در این زمینه با مشکل مواجه 
هستند. توصیه اساس��ی در بخش کنونی تعیین برخی از قوانین همکاری با 

سفیرهای برند و سپس وفاداری به آنهاست. 
بدون تردید گاهی اوقات قوانین برند باید مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد. در 
این صورت با همکاری افراد متخصص و استفاده از نظرات کاربردی مشتریان 

اقدام به بهبود وضعیت نمایید. 
sproutsocial.com :منبع

استفاده برند کروگر از هوش مصنوعی در 
بازاریابی

برند کروگ��ر در تازه ترین کمپین بازاریابی اش اقدام به اس��تفاده 
نوآورانه از فناوری هوش مصنوعی کرده اس��ت. فعالیت تازه کروگر 
در توییتر ش��امل اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی برای تبدیل 
عکس های کاربران پیرامون مواد غذایی و ابزارهای در دسترس شان 
به دس��تورالعمل طبخ غذا و انواع دس��رهای خوشمزه است. پلتفرم 
اصل��ی بازاریابی کروگر در این زمینه فقط محدود به توییتر اس��ت. 
دلی��ل این انتخاب امکان تعامل متنی بهتر با مخاطب هدف در این 

شبکه اجتماعی است. 
ربات مش��هور Chef Bot در زمینه ارائه نس��خه های مربوط به 
تهیه غذا در توییتر ش��هرت باالیی دارد. همین امر برند کروگر را به 
س��وی یکی از جذاب ترین کمپین های بازاریابی چند سال اخیرش 
س��وق داده است. تجربه تهیه غذا بدون هیچ گونه برنامه قبلی برای 
هر فردی خس��ته کننده اس��ت. همین امر با کاربست فناوری هوش 
مصنوعی بدل به تفریحی جالب برای مردم در سراس��ر دنیا ش��ده 
است. نکته جالب در این میان نرخ باالی تولید محتوا پیرامون برند 
کروگر در طول ماه های اخیر اس��ت. با این حساب کمپین موردنظر 

موفقیت فراتر از انتظاری برای این برند به همراه داشته است. 
mobilemarketer.com :منبع

اسنپ چت و تبدیل خیابان های لندن به 
گزینه بازاریابی

اس��نپ چت در تازه تری��ن اقدام بازاریاب��ی اش از فناوری واقعیت 
افزوده برای اس��تقبال از پاییز اس��تفاده کرده اس��ت. بر این اساس 
کارب��ران اس��نپ چت در ش��هر لندن ام��کان اس��تفاده از دوربین 
گوش��ی های هوشمندش��ان به منظور مش��اهده محتوای بازاریابی 
واقعیت افزوده را دارند. این امر عالوه بر افزایش تمایل کاربران برای 
همکاری با اس��نپ چت موجب افزایش تقاض��ای برندها به منظور 

نمایش محتوای تبلیغاتی شان می شود. 
بسیاری از شبکه های اجتماعی در طول دوران قرنطینه همکاری 
نزدیکی با برندها داش��ته اند. این روند با توجه به بازگش��ایی کسب 
و کارها همچنان ادامه داش��ته اس��ت. با این حس��اب اسنپ پت در 
طول ماه های پیش روی امکانات بازاریابی و تبلیغاتی اش را بیش��تر 

و بیشتر خواهد کرد. 
کاربران اسنپ چت با اسکن خیابان های لندن امکان رنگ آمیزی 
گس��ترده خیابان ها و دیگر بخش های شهر را خواهند داشت. بدون 
تردید نسخه اولیه کمپین اسنپ چت امکانات محدودی دارد. نکته 
مهم در این میان قول امکانات بیش��تر از سوی تیم بازاریابی اسنپ 
چت اس��ت. بر این اس��اس به زودی تمام کاربران این پلتفرم امکان 
بازاریاب��ی و جلب نظر مخاطب هدف با اس��تفاده از فناوری واقعیت 
افزوده و رنگ آمیزی خیابان های شهرهای مختلف را خواهند داشت. 
به احتمال زیاد نس��خه دارای امکانات بیشتر این سرویس برای بازه 

زمانی کریسمس و بازاریابی بهتر برندها رونمایی خواهد شد. 
mobilemarketer.com :منبع

تنوع به سبک آیفون 

آیف��ون 12 هفته گذش��ته با بزرگ ترین تغیی��رات در تاریخ خود 
عرضه شد. در این راستا مهمترین آنها را باید حذف ایرپاد و شارژر 
دانس��ت. اگرچه این موضوع مورد توجه اکثر رس��انه ها قرار گرفته 
اس��ت، با این حال نباید از س��ایر بخش های جدید نیز غافل شویم. 
در این راس��تا یکی از بخش های پرطرفدار، کاورهایی اس��ت که در 
طرح های مختلف توس��ط مش��تری ها خریداری می شود که معموال 
قیمتی بیش��تر از نمونه های مشابه برای سایر برندها دارد. به همین 
خاطر اپل سعی کرده است تا با عرضه این محصول، سودآوری این 
بخش را نیز در اختیار بگیرد. در این راستا شاهد کاور سیلیکونی در 
8 رنگ مختلف و یک نمونه شفاف آن هستیم. در کنار این موضوع 
طرحی خالقانه نیز به چش��م می خورد که یک کیف چرمی بوده و 
به بدنه متصل می ش��ود. بااین محصول، اف��راد می توانند کارت های 
خ��ود را درون آن ق��رار داده و دیگ��ر نیازی به جا ب��ه جایی مداوم 
کیف پول نباش��د. با این حال جذاب ترین بخش را باید اضافه شدن 
شارژر بی سیم دانست که به قیمت 39 دالر در آمریکا و ۴5 یورو در 
اروپا، به فروش خواهد رس��ید. در این راستا باید دید که تا چه حد 
این تجهیزات جدید می توانند نظر مشتریان را به سمت خود جلب 
نمایند. درواقع در صورت فروش مناسب، اپل این شانس را دارد که  

طالیی ترین سال از نظر کسب درآمد را داشته باشد. 
cnet.com :منبع
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ام��روزه ما در دنی��ای دیجیتال زندگ��ی می کنیم. مردم در سراس��ر 
دنیا با اس��تفاده از فناوری های دیجیتال امکان ارتباط س��ریع و س��اده 
ب��ا هم را دارن��د. فناوری های ارتباطی فقط در راس��تای بهبود وضعیت 
مردم در زندگی ش��خصی توس��عه پی��دا نکرده اند. کس��ب و کارها نیز 
برای ساده س��ازی فعالیت ها و صرفه جویی در هزینه  امکان اس��تفاده از 
فناوری ه��ای موردنظر را دارند. اس��تفاده از ویدئوکنفرانس برای تعامل 
بهینه با مشتریان یا برگزاری جلسات کاری در بازه زمانی کنونی دارای 
اهمیت بس��یار زیادی است. اغلب کسب و کارها تا پیش از شیوع کرونا 
توجهی به این موضوع نداشتند. همین امر استفاده از ویدئوکنفرانس در 

عرصه کسب و کار را بدل به گزینه ای تازه کرده است. 
کس��ب و کارهای بس��یار زی��ادی در ط��ول ماه های اخی��ر به دلیل 
شیوع کرونا اقدام به استفاده از ش��یوه های دورکاری کرده اند. برگزاری 
ویدئوکنفران��س در طول ماه های اخیر بس��یاری از مش��کالت ارتباطی 
برندها را حل و فصل کرده اس��ت. این امر در مورد برخی از کنفرانس ها 
و همایش ه��ای بزرگ نیز صحت دارد. به عنوان مثال، امس��ال مراس��م 
رونمای��ی از پلی استیش��ن 5 به ط��ور آنالین در قال��ب ویدئوکنفرانس 
برگزار شد. شرکت سونی در این میان حتی چند ماه برای کاهش پیک 
کرون��ا و برگزاری حضوری مراس��م نیز صبر کرد، ام��ا در نهایت گزینه 

ویدئوکنفرانس بهترین راهکار در دسترس بود. 
بس��یاری از کس��ب و کارها تمایل به برگ��زاری مالقات های حضوری 
دارند. این امر گرایش��ی طبیعی در میان تمام کس��ب و کارها محسوب 
می ش��ود. حض��ور رو در رو ام��کان تعامل و تاثیرگذاری بس��یار بهتری 
را فراه��م می کند. با این حس��اب مالقات های آنالی��ن گزینه ای جانبی 
خواهد بود. ش��رایط کنونی ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از کس��ب و 
کارها را با مش��کل رو به رو کرده اس��ت. مهمترین مسئل در این میان 
درگیری طوالنی مدت کس��ب و کارها با این مس��ئله اس��ت. استفاده از 
ویدئوکنفران��س در ماه های پیش رو برای تم��ام برندها ضروری خواهد 
ب��ود. همین امر موضوع اصلی مقاله کنونی را تش��کیل داده اس��ت. در 
ادامه برخی از مهمترین مزیت های فناوری ویدئوکنفرانس برای کس��ب 

و کارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۱. کاهش هزینه های سفر

س��فرهای کاری امری رایج در دنیای کس��ب و کار اس��ت. بسیاری از 
کارآفرینان در طول س��ال ش��مار باالیی از س��فرها را تجربه می کنند. 
ش��اید در نگاه نخس��ت تعداد سفر زیاد از س��وی کارکنان یک شرکت 
بیانگر بازاریابی و جذب س��رمایه باال باش��د. مس��ئله مهم در این میان 
امکان مواجهه با پاس��خ منفی سرمایه گذارها یا حتی شکست در زمینه 
کس��ب یک پروژه خاص است. هزینه های س��فر در پایان هر سال برای 
کس��ب و کارها دغدغه مهمی را به ارمغان می آورد. اس��تفاده از فناوری 

ویدئوکنفرانس هزینه های موردنظر را به شدت کاهش می دهد. 
بدون ش��ک برخ��ی از دیدارهای مهم باید به ص��ورت حضوری انجام 
ش��ود. این امر در مورد قراردادهای کالن کاربرد دارد، با این حال امکان 

ساماندهی سایر نیازهای کسب و کار با استفاده از ویدئوکنفرانس فراهم 
خواه��د بود. خوش��بختانه در طول ماه های اخیر با نیاز فوری کس��ب و 
کارها برای اس��تفاده از سرویس های ویدئوکنفرانس نوآوری های مثبتی 
در این عرصه ایجاد ش��ده است. کسب و کارها گزینه های بسیار زیادی 
برای برگزاری ویدئوکنفرانس با اس��تفاده از س��رویس های رایگان دارند 
بنابراین کاهش هزینه ها از طریق این فناوری بس��یار سودمند و جذاب 

خواهد بود. 
۲. تعادل بهتر میان کار و زندگی

در دنی��ای دیجیت��ال کنونی ایجاد تعادل می��ان کار و زندگی دغدغه 
مهمی محسوب می شود. شیوه های فعالیت کاری در طول روز به سرعت 
در حال تغییر اس��ت. ش��یوع ویروس کرونا این امر را شدیدتر نیز کرده 
است. با این حساب مرز میان زندگی شخصی و کار حرفه ای افراد بسیار 
باریک ش��ده است. ش��اید در نگاه نخست این امر ش��انس بهتری برای 
کارآفرینان به منظور افزایش بهره وری کارمندان فراهم س��ازد، اما نکته 
مهم نیاز به س��اماندهی زندگی شخصی در کنار تجربه کاری است. اگر 
کارمندان یک ش��رکت وضعیت مناسبی از نظر زندگی شخصی نداشته 
باش��ند، تمرکزشان به هنگام کار به ش��دت کاهش خواهد یافت. نتیجه 

نهایی این امر کاهش بهره وری شرکت خواهد بود. 
استفاده از فناوری ویدئوکنفرانس امکان رسیدگی به زندگی شخصی 
و کار در کن��ار ه��م را فراهم می کن��د. امروزه بس��یاری از کارمندان از 
خانه اقدام به رس��یدگی به امور کس��ب و کار می کنند. این امر مدیریت 
همزمان کارها را بس��یار ساده کرده است. وضعیت شیوع ویروس کرونا 
و کنترل احتمالی اش در س��طح جهانی هنوز همراه با ابهام است. با این 
حساب اس��تفاده از ویدئوکنفرانس برای کمک به کارمندان در راستای 

مدیریت بهتر زندگی شخصی و کارشان ضروری خواهد بود. 
۳. افزایش تاثیرگذاری فعالیت ها

ویدئوکنفران��س س��رعت فعالیت در حوزه کس��ب و کار را به ش��دت 
افزایش داده است. پیش از این برگزاری جلسات حضوری بسیار سخت 
و دش��وار بود. به عن��وان مثال، برگزاری یک جلس��ه کاری دس��ت کم 
نیازمند نصف روز تدارک برای محل برگزاری جلس��ه و همچنین دعوت 
از ش��رکت کنندگان برای حضور بود. مس��یر رفت و برگشت و همچنین 
تش��ریفات برگزاری جلس��ه بخش قابل توجهی از زمان برندها را اشغال 
می کرد. اگر فرآیند طوالنی برگزاری جلس��ه حضوری با ویدئوکنفرانس 
مقایس��ه ش��ود، اطالعات جالب در اختیار کارآفرینان ق��رار می گیرد. با 
استفاده از فناوری های موجود بسیاری از برندها امکان برگزاری ساده و 

سریع جلسات شان را دارند. 
ویدئوکنفران��س با کاه��ش زمان موردنیاز برای تدارک جلس��ه کاری 
فرصت کس��ب و کارها برای رسیدگی به امور مهمتر را افزایش می  دهد. 
بر این اس��اس شاید در دنیای پس��اکرونا نیز کسب و کارها به برگزاری 

جلسات آنالین ادامه دهند. 
4. رضایت بیشتر کارکنان 

کارکنان��ی که در ط��ول دوران کرون��ا همچنان از وضعیت ش��رکت 
متبوع ش��ان راضی باش��ند، کیفیت عملک��رد باالت��ری را ارائه خواهند 
کرد. این امر در نهایت موجب عبور کس��ب و کارها از ش��رایط دش��وار 

کرونایی خواهد ش��د. امروزه نیاز فوری کسب و کارها ساماندهی سریع 
و بهینه سازمان ش��ان برای عبور از بحران کروناس��ت. بسیاری از کسب 
و کاره��ا برای مدت زمانی طوالنی تعطیل بوده اند. این امر فش��ار مالی 
قابل توجهی بر روی کس��ب و کارها ایجاد می کن��د بنابراین نیاز فوری 
کارآفرینان کس��ب سود برای جبران ضررهای ناشی از تعطیلی مقطعی 

شرکت شان است. 
افزایش رضایت کارکنان ش��رکت با اس��تفاده از ویدئوکنفرانس نقش 
مهمی در بازگش��ت دوباره وضعیت ش��رکت ها به وضعیت مطلوب دارد. 
کس��ب و کارها به طور معمول در وضعیت عادی اقدام به ارزیابی میزان 
رضایت کارکنان شان و تعامل بهینه با آنها می کنند. شیوع ویروس کرونا 
این فرآیند را دچار اخالل کرده اس��ت. استفاده از ویدئوکنفرانس برای 
تش��کیل جلس��ه های منظم با کارکنان و رس��یدگی به دغدغه های شان 

مهمترین نکته در این میان خواهد بود. 
5. مزیت رقابتی مداوم

کس��ب و کارهای ماهر در زمینه استفاده از فناوری های تازه همیشه 
یک گام از رقبای شان جلوتر هستند. این امر در مورد کسب و کارهایی 
که زودتر از رقبای شان اقدام به بازاریابی در شبکه های اجتماعی کردند، 
قابل مشاهده است. استفاده از ویدئوکنفرانس نیز چنین وضعیتی دارد. 
هرچه یک کسب و کار زودتر اقدام به سازگاری با این فناوری و کاربست 

درستش نماید، نسبت به رقبای اصلی شان مزیت پیدا خواهد کرد. 
6. بهبود فرهنگ کسب و کار

هر کس��ب و کار براساس ارزش های اصلی شان دارای فرهنک منحصر به 
فردی است. بهبود فرهنگ سازمانی همیشه در دستور کار برندها قرار داشته 
است. بسیاری از کسب و کارها با هدف بهبود فرهنگ سازمانی شان اقدام به 
همکاری با آژانس های مشاوره ای مختلف می کنند. اکنون با توجه به بحران 
ناشی از کرونا صرفه جویی در هزینه ها و یافتن راهکاری برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی کارمندان در اولویت فعالیت هر برند قرار دارد. برگزاری جلس��ات 
مداوم برای تعامل با کارمندان و بیان نقطه نظرهای مختلف دارای اهمیت 
بسیار زیادی است. برخی از کسب و کارها به طور مداوم در زمینه توجه به 
فرهنگ سازمانی شان غفلت می کنند. نتیجه این امر در بلندمدت مواجهه 
با ترکیبی ناموزون و ناهماهنگ از وجوه مختلف فرهنگ سازمانی است. به 
عبارت دیگر، بی توجهی کس��ب و کارها به فرهنگ سازمانی شان در نهایت 

تضادهای درونی متعددی پدید می آورد. 
7. تعامل متمرکز با یک نرم افزار

تعامل با کارمندان و تیم مدیریت برند با اس��تفاده از ابزارهای بس��یار 
متنوعی صورت می گیرد. استفاده از سرویس های ویدئوکنفرانس امکان 
یکپارچه سازی تمام تعامالت و ارتباطات شرکت را فراهم می کند. شاید 
در نگاه نخس��ت این امر مزیت قابل مالحظه ای نباشد، اما در بلندمدت 
تاثیر بسیار مثبتی بر روی وضعیت برندها برجای می گذارد. بخش قابل 
توجه��ی از زمان تیم های ش��رکت صرف گردآوری اطالع��ات پراکنده 
در س��رویس های ارتباطی مختلف می ش��ود. با این حس��اب استفاده از 
س��رویس های ویدئوکنفران��س ام��کان یکپارچه س��ازی تعامالت میان 

تیم های مختلف شرکت را فراهم می سازد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

۸ دلیل برای خرید آیفون ۱۲ 

با توجه به این امر که آیفون در مقایسه با سایر رقبا، هر ساله تنها 
یک س��ری از تلفن های هوشمند خود را معرفی می کند، بدون شک 
توجهات بس��یاری طی چند روز اخیر متوجه این برند بوده اس��ت. 
درواقع امس��ال اپل علی رغم کنار گذاش��تن عرضه ایرپاد و ش��ارژر 
که با انتقادهای بس��یاری همراه بوده اس��ت، تغییرات فوق العاده ای 
را داش��ته که باعث می شود که از همین االن، آیفون 12 را بهترین 
گوشی هوشمند سال معرفی نماییم. درواقع اگر حذف لوازم جانبی 
ش��ما را با تردید در خرید مواجه س��اخته است، در ادامه 8 دلیل را 
بررس��ی خواهیم کرد که بدون شک در تصمیم گیری شما تاثیرگذار 
خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
ای��ن 8 ویژگ��ی، منحصر به فرد این برند بوده و س��ایر برندها از آن 

برخوردار نیستند. 
5G ۱-بیشترین باندهای

اگرچه برخی از افراد بر این باور هستند که مسئله زیست محیطی 
تنها بهانه ای برای اپل بوده است تا هزینه های خود در زمینه فناوری 
5G را با حذف لوازم جانبی تا حد زیادی جبران نماید، با این حال 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که این برند در 
این رابطه بهترین وضعیت موجود را دارد. درواقع اپل سرمایه گذاری 
و فعالیت های بس��یار خوبی را برای بهتری��ن عملکرد در این زمینه 
داش��ته و این امر باعث خواهد ش��د تا کاربران حتی با کوچک ترین 
مش��کلی نیز مواجه نباشند. این امر در حالی است که سایر برندها، 
در چنین وضعیتی قرار نداش��ته و تعداد باندهای آنها در مقایسه با 

اپل، به مراتب محدودتر است. 
Smart Data Mode ۲-قابلیت

ب��ا توجه ب��ه این امر که نس��ل پنجم اینترنت گوش��ی های تلفن 
همراه باتری بیشتری را نیز مصرف می کند، وجود بخشی که بتواند 
ای��ن موضوع را مدیریت کند، بس��یار ضروری خواه��د بود. در این 
راس��تا هیچ برندی ب��ه غیر از اپل، اقدامی تخصص��ی را انجام نداده 
اس��ت. درواقع بخش Smart Data Mode، سیستم هوشمندی 
محسوب می شود که قادر است تا براساس فعالیت شما، نوع اینترنت 
را تعیین نماید. درواقع در ش��رایطی که شما به اینترنت 5G نیازی 
نداشته باشید، به صورت خودکار تنظیمات بر روی ۴G خواهد بود. 
ب��ا این حال ش��ما می توانید در صورت نیاز، ای��ن بخش را غیرفعال 

نمایید. 
Bionic A۱4 ۳-تراشه

در رابطه با قدرت تراش��ه به کار رفت��ه در آیفون 12 تنها کافی 
اس��ت بدانید که از آن برای آیپد ایر جدید نیز استفاده شده است. 
در این راس��تا آمارها حاکی از آن اس��ت که این تراشه 50 درصد 
س��ریع تر از قدرتمندتری��ن نمونه آن برای گوش��ی های اندرویدی 
اس��ت. به همین خاطر نیز از نظر س��رعت دس��تگاه، هیچ برندی 
ق��ادر به رقاب��ت با اپل نخواهد ب��ود. نکته دیگری ک��ه باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که اپل به علت آنکه سیستم عامل 
مخصوص خود را دارد، قادر اس��ت که بهتری��ن هماهنگی الزم را 
برای بخش های مختلف دستگاه خود ایجاد نماید. در این راستا اگر 
تجربه کار با آیفون 11 را داش��ته باشید، به خوبی افزایش سرعت 

آن را حس خواهید کرد. 
Ceramic Shield 4-شیشه محافظ

طی هم��کاری با برند کورنینگ که در زمین��ه تولید محافظ های 
صفحه برندی شناخته شده محسوب می شود. اپل به نمونه ای جدید 
از محافظ ها دس��ت پیدا کرده اس��ت که ق��درت محافظتی ۴ برابر 
نمونه های موجود در بازار را داش��ته و این مس��ئله باعث می شود تا 
شکستن صفحه این دستگاه، به امری بعید تبدیل شود. درواقع این 
محصول ترکیبی از شیش��ه و سرامیک است که با فناوری نانو تولید 

شده و در عین حال ضخامت خاصی را نیز ندارد. 
ProRAW 5-فرمت

یکی از نکات بس��یار قابل توجه اپل 12، بهبودهای چشمگیر آن 
در زمینه دوربین بوده اس��ت. درواقع اقدام امسال آنها را باید کامال 
انقالبی دانس��ت که باعث ش��ده اس��ت تا فاصله آن با دوربین های 
حرفه ای عکاس��ی و فیلمبرداری به کمترین میزان ممکن برسد. در 
این راس��تا یکی از مواردی که برای عکاس های حرفه ای بسیار مهم 
است، فرمت خام تصاویر است که در اصطالح به آنها RAW گفته 
می ش��ود. در این رابطه در دستگاه جدید اپل، ش��ما می توانید این 
فرمت تصاویر گرفته ش��ده را نیز داش��ته باش��ید تا در زمینه ادیت، 
بتوانی��د اقدامات جامعی را انجام دهید. درواقع این موضوع می تواند 
منجر به بهبود چش��مگیر تجربه عکاسی با دوربین های تلفن همراه 

شود. 
Dolby Vision HDR 6-ضبط با استاندارد

فیلمبرداری HDR تجربه ای جدید محسوب می شود که اپل آن 
را به بهترین ش��کل پیاده سازی کرده اس��ت. این امر باعث می شود 
که حتی در بدترین شرایط نوری نیز کیفیت فیلمبرداری فوق العاده 
باشد. در این راستا کافی است بدانید که دوربین هیچ یک از رقبا، از 
چنین ویژگی ای برخوردار نیست. در نهایت بهبود لرزشگیر در کنار 
امکانات ادیت حرفه ای تر، باعث ش��ده است تا افراد حتی از ادیت با 

نرم افزارها نیز تا حدود زیادی بی نیاز شوند. 
LiDAR 7-ماژول

واقعی��ت افزوده به ترن��د مهمی برای برندهای ح��وزه تکنولوژی 
تبدیل ش��ده اس��ت. در این راس��تا اپل تالش کرده است تا سرعت 
بارگ��ذاری و واقع گرایی بیش��تر را مورد توجه ق��رار دهد که در این 
زمینه نیز کامال موفق بوده اس��ت. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که این ابزار به فوکوس خودکار نیز کمک 
می کند که منجر به س��رعت ۶ برابری آن خصوصا در شرایط نوری 

ضعیف شده است. 
MagSafe ۸-قابلیت

با توجه به این امر که برای محصول جدید ش��ارژر بی س��یم نیز 
ارائه ش��ده اس��ت، الزم اس��ت تا این محصول در شرایط مختلف، 
چسبندگی الزم را داشته باشد. برای این موضوع چندین آهنربای 
کوچک در بدنه این دستگاه تعبیه شده است تا دیگر نگران افتادن 
آن نباش��ید. این امر امکان اس��تفاده بهت��ر از گجت ها را نیز مهیا 

خواهد کرد. 
washingtonpost.com :منبع
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تالش کنید خودتان آینده تان را بسازید
 )Bregman Partners( م��ن پیتربرگمن، مدیرعامل ش��رکت
هس��تم. ش��رکتی که به افراد موفق کمک می کند تا رهبران بهتری 
ش��وند، تیم های موثرتری ایجاد کنند و از س��ازمان های خود برای 

تولید نتایج عالی الهام بگیرند.
اخیرا ش��خصی به نام »س��انجی« را که رهبر یک شرکت فناوری 
بود و به ش��دت احس��اس شکس��ت و ناامیدی می کرد، مربیگری و 
هدای��ت می کردم. او از جایگاه فعلی خ��ود در این مرحله از زندگی 

حرفه ای اش رضایت نداشت.
س��انجی طبق معمول به جلسه مربیگری من آمده بود تا در مورد 
چالش های��ی که در حال حاضر با آنها روبه رو اس��ت، صحبت کنیم. 
ای��ن بار، برنامه س��انجی این بود که درباره جبران خس��ارت، با هر 
ی��ک از کارمندانش صحبت کن��د. بعد از چند دقیقه گوش دادن به 
صحبت ه��ای او و برنامه هایش، حرف او را قطع کردم و به او گفتم: 

»عالیه. بیا در مورد چیز دیگری صحبت کنیم.«
س��انجی اعتراض کرد: »اما این موضوع چیزی است که االن فکر 
من را به خود مش��غول کرده است و همفکری با شما می تواند برای 

من مفید باشد.«
من گفتم: »خوش��حالم که مفید است، اما شما از من نمی خواهید 
که فقط مفید باش��م بلکه می خواهی��د وضع موجود را تغییر دهم و 
اکنون آنچه ذهن شما روی آن تمرکز کرده است ما را به این نتیجه 

نمی رساند.«
در واقع دلیل گرفتاری س��انجی و بسیاری از ما در چنین مواردی 
این اس��ت که صرفا روی آنچ��ه  در آن لحظه خاص برای مان اتفاق 

افتاده تمرکز می کنیم.
از طرف دیگر، آنچه که بس��یاری از م��ا می خواهیم حرکت رو به 
جلو اس��ت.  به تعبیری دیگر، توجه به اتفاقی که درگیر آن هستیم، 
ما را از حرکت رو به جلو باز داش��ته و در همان جایی که هس��تیم 
نگه می دارد. پس مطمئناً، من باید به س��انجی کمک کنم تا نه تنها 
از وضع موجودش نجات یابد بلکه در آینده تبدیل به رهبری موفق 

و اثرگذار شود.
این یک داس��تان آش��نا است: ش��ما تمام روز مش��غول هستید، 
بی وقفه کار می کنید، بیهوده تالش می کنید که کارهای اضافی را از 
فهرست کارهایی که باید انجام دهید خارج کنید و با نزدیک شدن 

به پایان روز، هنوز موفق نشده اید مهمترین کارتان را انجام دهید.
پرمش��غله بودن الزاما به معنای بهره وری نیست. بین دویدن روی 
تردمیل و دویدن برای رس��یدن به یک مقص��د، تفاوت وجود دارد. 

پرمشغلگی مانند درجا زدن روی تردمیل است.
اگر می خواهید اثربخش باش��ید، اولین سوالی که باید از خودتان 
بپرسید این اس��ت که: »من می خواهم در آینده چه فردی باشم؟« 

سوال دیگر این است که: »به کجا می خواهم برسم؟«
پاس��خ به این س��واالت می تواند باعث رشد ش��ما در زمینه های 
مختلف شود، گرچه نمی توانید تمام وقت خود را برای دنبال کردن 
ای��ن اهداف صرف کنید، اما اگر هیچ وقت��ی برای دنبال کردن آنها 

نگذارید، قطعا به اهداف تان نخواهید رسید.
اگر می خواهید »مدیر فروش« باش��ید، نمی توانید فقط بفروشید 
بلکه باید مهارت های مدیریتی را در خود ارتقا دهید. اگر می خواهید 
یک ش��رکت جدید راه اندازی کنید یا یک محصول جدید تولید یا 
یک گروه جدید را رهبری کنید، باید وقت خود را صرف برنامه ریزی 

و ایجاد مهارت ها و کسب تجربه کنید.
این یک نکته کلیدی اس��ت که ش��ما باید وقت خود را با نگاهی 
بلندمدت به آینده مدیریت کنید حتی اگر قرار نیس��ت به س��رعت 

نتیجه تالش تان را ببینید.
البته می دانم که وقتی از مراجعه کنندگانم می خواهم نگرانی های 
لحظه ای خود را کنار بگذارند و روی چالش های دورتر تمرکز کنند، 

چه احساسی دارند.
س��والی که زیاد می شنوم این است که در مورد همه کارهایی که 
واقع��ا باید انجام ش��وند، چه راه حلی دارید؟ آی��ا برای ایجاد ذهنی 
متمرکز بر آینده، نیازی به رسیدگی به نامه های بهم ریخته صندوق 

ایمیلم ندارم؟
پاسخ من این است: »فعال خیر.«

این ترفندی اس��ت که ذهن مشغول تان اجرا می کند تا شما را از 
مس��ائل ناچیزی که اکنون درگیر آن هس��تید ول��ی اثری در آینده 
اهداف تان ندارند، دور نگه دارد. بعضی اوقات برای پیش��رفت واقعی 
در آینده باید در قبال چالش های فعلی خود بی مس��ئولیت باش��ید. 

گاهی باید حال حاضر را به حال خود رها کنید.
بنابراین ممکن است جعبه دریافتی ایمیل تان مملو از ایمیل های 
بی پاس��خ باشد. یا س��انجی ممکن اس��ت در مورد جبران خسارت 
کارمندانش مکالمات کامل و بی نقصی نداش��ته باشد و حتی نتواند 
کارمندان��ش را راضی نگه دارد، اما به عنوان مربی ش��رط می بندم 
که ش��ما آن کارها را به خوبی بلد هستید و چیزهای دیگری وجود 
دارد که من نگران آنها هس��تم. چیزهای بس��یار مهمی که به دلیل 
اینکه وقت کافی ندارید، نیاز فوری به آن ندارید و یا کار س��خت و 
پرریس��کی به نظر می رس��د هرگز انجامش نمی دهید. اینها مواردی 

هستند که می خواهم به شما کمک کنم روی آنها کار کنید.
اگرچه س��انجی از ایده تمرکز روی آینده خود خوشحال است، اما 
در برابر آن مقاوم��ت می کند زیرا به اندازه حل چالش های فعلی او 
احس��اس خوبی به او نمی دهد. او هن��وز در این کار مهارت ندارد و 

دقیقاً به همین دلیل است که او باید روی آینده خود تمرکز کند.
hbr/modirinfo :منبع
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شروع کسب و کار برای هر کارآفرینی کار دشواری محسوب می شود. 
این امر در مورد کس��ب و کارهایی ک��ه از ابتدا و بدون هیچ گونه تجربه 
قبلی ش��روع به کار می کنند، سختی های بیشتری به همراه دارد. دنیای 
کس��ب و کار به طور مداوم در حال تغییر و تحول اس��ت. با این حساب 
اگر کارآفرینان توانایی انطباق با شرایط تازه را نداشته باشند، به سرعت 
دچار مش��کالت عمیق خواهند شد. س��ردرگمی در زمینه سازماندهی 
امور مربوط به کس��ب و کار اتفاقی رایج در میان کارآفرینان محس��وب 
می شود. س��االنه ش��مار باالیی از کس��ب و کارها به دلیل تصمیم های 
اش��تباه با واکنش نامناس��ب در قبال رویدادهای مختلف ضررهای چند 
میلی��ون دالری می کنند. مهمترین راهکار برای پرهیز از شکس��ت های 

مش��ابه تالش برای طراحی برنامه کس��ب و کار 
است. 

مزی��ت اصلی برنام��ه کس��ب و کار در زمینه 
مدیریت برند یکپارچه سازی تمام تصمیم هاست. 
نتیج��ه این امر کاهش س��طح نیاز به اختصاص 
زمان قابل توجه برای یکپارچه س��ازی اطالعات 
و گ��ردآوری نظ��رات اف��راد مختل��ف ش��رکت 
خواه��د بود. هرچ��ه فرآیند مدیریت کس��ب و 
کار و پیگیری اهداف س��ریع تر انجام ش��ود، در 
هزینه های نهایی ش��رکت صرفه جویی بیشتری 

خواهد شد.
خوشبختانه امروزه طراحی برنامه کسب و کار 
مدنظر بسیاری از برندها قرار می گیرد. این نکته 
در مورد بسیاری از کسب و کارها شامل طراحی 
برنام��ه کس��ب و کار پس از ش��روع فعالیت در 
بازارهای مختلف اس��ت. نکته مهم در این میان 
ضرورت طراحی برنامه کس��ب و کار حتی پیش 
از ش��روع به کار رسمی س��ازمان است. این امر 
فرصت بس��یار بهتری در اختیار کس��ب و کارها 
ب��رای فعالی��ت هماهنگ تمام بخش های ش��ان 

خواهد داد. 
ام��روزه یک��ی از مش��کالت اصلی کس��ب و 
کاره��ا ناتوانی برای طراحی برنامه های کس��ب 
و کار براس��اس نیازهای ش��رکت است. این امر 
اغل��ب موجب پیگی��ری اهداف بی��ش از اندازه 
بلندپروازانه از س��وی کس��ب و کارها می شود. 
در نتیجه بس��یاری از برندها امکان تاثیرگذاری 
بر روی بازار هدف ش��ان را از دس��ت می دهند. 
ب��دون تردید طراح��ی برنامه کس��ب و کار امر 
ساده ای نیس��ت. بسیاری از برندها در عمل نیاز 
ب��ه کمک های زیادی در زمین��ه طراحی چنین 
برنامه ای دارند. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی 
برخی از مزیت های اصلی برنامه ریزی کس��ب و 
کار به منظ��ور ترغیب کارآفرینان در راس��تای 
اس��تفاده از این ابزار است. متاس��فانه برخی از 
کارآفرینان همچنان تمایل به مدیریت کس��ب 
و کار ب��ه ص��ورت انف��رادی و براس��اس نظرات 
شخصی ش��ان دارن��د. این امر ب��دون ثبت یک 
برنامه رس��می برای آگاهی تمام اعضای شرکت 

هرگز نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
برنامه کسب و کار چیست و چرا اهمیت 

دارد؟
در یک تعریف س��اده، برنامه کس��ب و کار به معنای نقش��ه راه یک 
شرکت برای کس��ب موفقیت است. کارآفرینان در لحظه توانایی اندکی 
برای تصمیم گیری مناس��ب دارند بنابراین طراحی یک برنامه کس��ب و 
کار و ت��الش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف بهترین گزینه 
خواهد بود. این امر نیاز به تصمیم گیری های دشوار و در لحظه از سوی 

کارآفرینان را به شدت کاهش می دهد. 
طراحی برنامه کس��ب و کار نیازمند توجه ب��ه اهداف اصلی، وضعیت 
بازار و همچنین امکانات در دس��ترس برند اس��ت. بدون تردید کسب و 
کارها با بودجه نامحدود در زمینه بازاریابی و توسعه کسب و کار مواجه 
نیس��تند بنابراین توجه به وضعیت بودجه در دسترس و توانایی نیروی 
انسانی شرکت اهمیت باالیی دارد. اگر سطح انتظارات مدیران از نیروی 
انس��انی یا توان مالی شرکت بسیار باال باشد، در نهایت توانایی کسب و 
کارها برای مدیریت بهینه وضعیت ش��ان به شدت کاهش خواهد یافت. 
واقع گرایی در زمینه طراحی نقش��ه کس��ب و کار اهمیت اساسی دارد. 
کس��ب و کارها در صورت عدم توجه به این نکته با مش��کالت بس��یار 

زیادی مواجه می شوند. 
یکی از نکات اساس��ی در مورد طراحی برنامه کس��ب و کار مربوط به 
زمان انجام این کار اس��ت. متاسفانه بس��یاری از کسب و کارها فقط در 
ص��ورت نیاز فوری ب��ه برنامه اقدام به طراح��ی اش می کنند. وقتی یک 
کس��ب و کار با مشکالت بس��یار زیادی در زمینه مدیریت کسب و کار 
مواجه اس��ت، تمرکز الزم برای طراحی برنامه کاری را نخواهد داش��ت. 
ای��ن امر در نهایت موجب کاهش توانایی کس��ب و کارها برای دریافت 
اثربخشی از نقش��ه راه شان می ش��ود. بهترین زمان برای طراحی نقشه 
کس��ب و کار درست پیش از شروع رسمی کس��ب و کار است. این امر 
امکان ش��روع منظم و دقیق کس��ب و کار برای دس��تیابی به اهداف را 

فراهم می سازد. 
برخی از کس��ب و کارها در زمینه تهیه برنامه کس��ب و کار عملکرد 
مناس��بی دارند. با این حال محتوای برنامه را فقط در س��طح مدیریتی 
نگ��ه می دارند. اگر تمام اعضای یک کس��ب و کار نس��بت به برنامه ای 
آگاهی نداش��ته باشند، انتظار دریافت نتیجه مناسب غیرمنطقی خواهد 
بود. پیشرفت یک کسب و کار در گرو هماهنگی مداوم تمام بخش های 
ش��رکت است. در غیر این صورت ش��رکت ها توانایی جلب نظر مخاطب 
هدف را نخواهند داش��ت. با این حس��اب یکی از نخس��تین اقدامات هر 
برن��د برای مدیریت کس��ب و کار باید اعالم رس��می برنامه اش به تمام 

بخش های برند باشد. 

چرا کسب و کارها به برنامه دقیق نیاز دارند؟ 
پ��س از بررس��ی مفهوم و اهمی��ت برنامه کس��ب و کار باید به دنبال 
تاثیرگ��ذاری اش نیز باش��یم. بس��یاری از کارآفرین��ان در صورت عدم 
مش��اهده تاثیرگذاری یک ام��ر هرگز اقدام به اس��تفاده از آن نخواهند 
کرد. این امر در مورد برنامه کسب و کار نیز صحت دارد. در ادامه برخی 
از مهمترین مزیت ها و تاثیرهای برنامه کس��ب و کار مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرفت. این امر به کارآفرینان برای انتخاب هرچه سریع تر شروع 

فرآیند برنامه ریزی کمک خواهد کرد. 
رسمی سازی اهداف شرکت

پیگیری اهداف کس��ب و کار برای هر برندی طبیعی قلمداد می شود. 
هر کارآفرینی پس از تاسیس شرکتش به خوبی از ضرورت دستیابی به 
اه��داف آگاهی دارد. نکته مهم در این میان نیاز به تعریف دقیق اهداف 
کس��ب و کار برای رس��یدگی بهینه به آنهاس��ت. اهداف اغلب کسب و 

کارها از همان ابتدا کامال روش��ن نیس��ت. بدون ش��ک فروش بیشتر و 
کسب سود هدف مناسبی است، اما شیوه دسترسی به این هدف روشن 
نخواهد بود. کس��ب و کارها دارای ایده های مختلف برای رس��یدگی به 
برنامه ش��ان هستند. این امر نیاز به تعیین برنامه کسب و کار را به طور 

قابل مالحظه ای افزایش می دهد.
یک��ی از مزیت ه��ای اصلی برنامه کس��ب و کار رسمی س��ازی اهداف 
شرکت اس��ت. بدون تردید کارآفرینان بسیار زیادی به صورت همزمان 
تمایل به رس��یدگی به بخش های مختلف شرکت شان را دارند. این امر 
شامل تعریف اهداف مختلف و تالش برای کسب آنها در بازه های زمانی 
کوتاه اس��ت. مهمترین مسئله در این میان اس��تفاده از برنامه کسب و 
کار برای رسمی س��ازی اهداف ش��رکت اس��ت. این امر در صورت بروز 
شکایت های حقوقی شانس باالیی برای کسب و کارها به منظور پیروزی 
در دادگاه ب��ه هم��راه دارد. یک��ی از ن��کات جالب در ای��ن میان امکان 
انحصاری سازی برخی از محصوالت در صورت رونمایی از آنها در برنامه 
رس��می شرکت است. این امر امکان تولید محصول به صورت انحصاری 

در صورت نوآوری قابل مالحظه ای را به همراه دارد. 
ایده ه��ای جذاب در زمینه مدیریت کس��ب و کار یا حض��ور در بازار 
فروش همیش��ه از سوی دیگر کس��ب و کارها مورد تقلید قرار می گیرد. 
رسمی س��ازی اهداف ش��رکت امکان ارزیابی انتقادی تمام اهداف را به 
همراه دارد. بس��یاری از برندها در این زمینه عملکرد مناس��بی از خود 
نش��ان نمی دهند. اهداف کس��ب و کارها همیش��ه مطلوب و بدون ایراد 
نیست. نکته مهم ایجاد فضایی مناسب برای نقد ایده های شرکت است. 
اغلب کس��ب و کارها به این نکته مه��م توجهی ندارند بنابراین وضعیت 
کسب و کارشان حتی با طراحی برنامه کسب و کار نیز تغییر نمی کند. 

ایجاد زیربنا برای کسب و کار
مدیریت کس��ب و کار درس��ت مانند س��اختن یک بنای بزرگ است. 
معمارهای حرفه ای پیش از س��اخت یک بنا اقدام به طراحی نقش��ه اش 
می کنن��د. این امر تاثیر قابل توجهی بر روی وضعیت رش��د و توس��عه 
کس��ب و کارها خواهد داشت. هرچه زیربنای یک کسب و کار محکم تر 
باشد، شانس باالتری برای موفقیت در عرصه کسب و کار خواهد داشت. 
مشکل برخی از کارآفرینان اطمینان بیش از اندازه به ذهنیت شان است. 

این امر موجب پرهیز از طراحی برنامه کسب و کار می شود. 
شاید در نگاه نخست فقدان برنامه کسب و کار ایراد مهمی در توسعه 
ش��رکت نباش��د. مس��ئله محوری در این میان مربوط به توانایی کسب 
و کارها برای انطباق با ش��رایط تازه و بروز انعطاف از خودش��ان اس��ت. 
رویدادهای مختلف توان کس��ب و کارها را به ش��دت تح��ت تاثیر قرار 

می دهد. بس��یاری از شرکت ها در بلندمدت توانایی تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف را ندارند. این امر موجب مواجهه با شکس��ت های 
مختلف از سوی کسب و کارها در بازه های زمانی دشوار می شود. برنامه 
کسب و کار شاید در روزهای عادی تاثیر ملموسی نداشته باشد، اما در 

بازه های زمانی سخت کمک قابل توجهی به کسب و کارها می کند. 
ترکیب بودجه و سرمایه در دسترس شرکت

هر کس��ب و کاری برای توس��عه نی��از به س��رمایه دارد. بدون تردید 
بس��یاری از کارآفرینان برای توسعه کس��ب و کار عالوه بر بودجه فعلی 
به س��رمایه در دسترس نیز فکر می کنند. سرمایه در دسترس به معنای 
مقدار اعتب��ار مالی احتمالی برای شرکت هاس��ت. اس��تفاده از وام های 
مختل��ف و تالش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف از جمله 
مهمترین اهداف هر کس��ب و کار محسوب می ش��ود. وام های احتمالی 
برای کس��ب و کارها هرگز جزئی از برنامه رسمی نیست. با این حساب 
در برنامه ه��ای کس��ب و کار باید فکری به حال 

این بخش از بودجه احتمالی کرد. 
برنامه ری��زی دقی��ق برای اس��تفاده از بودجه 
ج��اری و س��پس برنامه ریزی برای س��رمایه  در 
دس��ترس ضرورت باالیی دارد. برخی از کس��ب 
و کاره��ا س��رمایه در دس��ترس را قطعی تلقی 
می کنند. این امر موجب مواجهه با بحران مالی 
از سوی کس��ب و کارها در صورت ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف می ش��ود. 
بسیاری از برندها در پی همین اشتباه با بحران 
مالی گسترده و حتی حذف از بازارهای مختلف 

مواجه می شوند. 
ام��روزه وضعی��ت مال��ی کس��ب و کارها در 
ش��رایط حساسی قرار دارد. شیوع ویروس کرونا 
و تعطیل��ی برخی از کس��ب و کاره��ا نیاز برای 
طراحی برنامه های کاربردی را به شدت افزایش 
داده اس��ت. در این میان اگر یک کس��ب و کار 
به موقع اقدام ب��ه طراحی برنامه کاربردی برای 
کس��ب و کارش نکند، با شرایط بسیار دشواری 

مواجه خواهد شد. 
استخدام افراد مناسب

برنامه کس��ب و کار فقط ش��امل وجوه مالی 
نیس��ت. بس��یاری از برنده��ا دارای برنام��ه ای 
مش��خص برای بازاریابی و جل��ب نظر مخاطب 
هدف هس��تند. مس��ئله اساس��ی در این میان 
اس��تفاده از افراد مناس��ب در ش��رکت اس��ت. 
بس��یاری از برندها به دلیل ع��دم ارزیابی دقیق 
وضعیت کارمندان ش��ان به طور مداوم با ناتوانی 
آنها برای ارائه عملکرد مناسب مواجه می شوند. 
اگر یک کسب و کار در زمان استخدام کارمندان 
ب��ه ن��کات اصل��ی توجه داش��ته باش��د، امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف را 
خواهد داش��ت در غیر این صورت مس��یر بسیار 
دشواری برای تعامل با مخاطب هدف پیش روی 

آنها خواهد بود. 
طراح��ی برنام��ه کس��ب و کار کم��ک قابل 
مالحظه ای به ش��رکت ها برای تعریف معیارهای 
م��ورد انتظ��ار ب��رای اس��تخدام کارمن��دان در 
بخش ه��ای مختل��ف می کن��د. ای��ن نکت��ه در 
نگاه نخس��ت بس��یار س��اده به نظر می رسد، اما 
بسیاری از کسب و کارها در عمل به طور مداوم 
کارمندانی با س��طح مهارت یا توانایی غیرمرتبط را اس��تخدام می کنند 
بنابراین وضعیت ش��رکت ها باید به طور مداوم در برنامه کس��ب و کار، 

دست کم از نظر استخدام نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد. 
ارتباط بهتر با دیگر کسب و کارها

فعالیت در دنیای کس��ب و کار امری یک س��ویه نیس��ت. بسیاری از 
برندها در مس��یر بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف نیاز به همکاری با 
ش��مار باالیی از کس��ب و کارها دارند. اگر در این میان برخی از کسب 
و کارها اقدام به همکاری مناس��ب با دیگر برندها نکنند، توانایی تعامل 
با مخاطب هدف را از دس��ت خواهند داد. ارتباط با دیگر برندها از نظر 
ساماندهی کسب و کار و بهره گیری از تجربه آنها اهمیت دارد. متاسفانه 
برخی از ش��رکت ها دیگران را فقط به چش��م رقیب مشاهده می کنند. 
بدون شک رقابت در بازارهای مختلف دارای اهمیت باالیی است. با این 
حال کس��ب و کارها باید آمادگی همکاری مناس��ب با هم را نیز داشته 
باشند. در غیر این صورت فرآیند توسعه کسب و کار با مشکالتی جدی 

مواجه خواهد شد. 
امروزه انجمن های مربوط به حوزه های کاری مختلف نقش مهمی در 
دور هم جمع کردن کسب و کارها دارد. بسیاری از برندها در این میان 
نیازهای فوری به توس��عه کس��ب و کار دارند. این امر ش��رایط دشواری 
برای توسعه کسب و کار در اختیار برندها قرار می دهد. استفاده از کمک 
و توصیه های دیگر کس��ب و کارها در این مسیر همیشه بهترین گزینه 
محسوب می  شود. البته یک کسب و کار در صورت تمایل برای استفاده 
از نکات و توصیه های دیگران باید خود نیز نکاتی برای ارائه داشته باشد. 

فروش راحت تر محصوالت
تعیین برنامه کس��ب و کار نقش مهمی در ف��روش بهینه محصوالت 
دارد. کارآفرینان در طراحی برنامه کس��ب و کار بازارهای مناسب برای 
فروش محص��والت را مش��خص می کنند بنابراین ت��الش تمام اعضای 
ش��رکت معطوف به حضور موفق در بازار موردنظر خواهد ش��د. این امر 
مزیت بس��یار مناسبی برای ش��رکت ها در زمینه جلب سرمایه و حضور 

موفق در یک بازار را دارد. 
امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها در تالش برای حضور در بازارهای 
مختلف هس��تند. این ام��ر تمام توان و انرژی کس��ب و کارها را از بین 
می برد. اگر یک کسب و کار به دنبال بازاریابی و تاثیرگذاری مناسب بر 
روی مخاطب هدف است، باید تمرکز بر روی یک یا دو بازار را در دستور 
کار قرار دهد. برنامه کسب و کار بهترین فرصت برای تمرکز بر روی یک 

یا چند بازار اساسی برای کسب و کارها خواهد بود. 
blog.hubspot.com :منبع

بررسی مزیت های برنامه کسب و کار

چرا طراحی برنامه کسب و کار ضروری است؟
به قلم: فلوری نیدل کارشناس کسب و کار 

ترجمه: علی آل علی
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اخبار

شــهرقدس - خبرنگار فرصت امروز: نماینده مردم حوزه 
مشــق در مجلس با بیان اینکه اساســا وجود کمسیون ماده 100 
در شهرداری ها، غلط اســت دراین باره گفت: علیرغم اینکه تمام 
نیازهای شهری و رشــد جمعیت آنها مشخص می باشد و از قبل 
برای آنها برنامه ریزی شــده ، پس چرا باید کمســیونی بنام ماده 
100 در شهرداری ها وجود داشته باشد؟ بنده معتقدم وجود چنین 
کمسیونی ، قبول وقوع تخلفات ساختمانی است که این خود منبع 
فساد اداری ، شهری و مالی محسوب می گردد وباید فکر جدی در 
این زمینه صورت گیرد. حق وردی افزود: اگرقراراست تراکم اضافی 
به منطقه ای داده شود باید در همان ابتدای کارشهرسازی و ایجاد 
منطقه جدید درباره آن تصمیم گیری گردد.اگر نیاز آتی شــهر به 
تراکم مازاد وجود ندارد، چرا درقالب هبه و ماده ، 100 یک راهکار 
انحرافی در فصول کاری شــهرداری ها باز می شود؟ گفتنی است، 
آقای حق وردی ســالیان سال در شورای شهر شهریار واکثر اوقات 
بعنوان رئیس شورا،  نماینده  مردم درپارلمان شهری حضورداشتند 
و درهمان سالها هم کمسیون ماده صد فعالیت داشته وشائبه هایی 
که امروزه وی ایراد می نمایند، وجود داشــته. حال چه عاملی نگاه 
این مســئول را به موضوع مهم تخلفات اداری و مالی در شهرداری 

ها معطوف کرده است، جای سوال است. هرچند مردم از پرداختن 
نمایندگان خود در مجلس برای بستن روزنه های خالف خوشحال 
می شــوند اما انتظار هست هر مســئولی در تصدی پست اداری و 
اجرایی به بهترین شــکل وظیفه خود را انجام دهد تا شاهد چنین 

آشفتگی هایی نباشیم. 
 استان تهران در تمام سرانه ها 

از عقب ماندگی  زیادی زجر می کشد
نماینده مردم شهرســتانهای غرب استان تهران در مجلس از 

عقب ماندگی شــهرهای  پایتخت در اکثر بخش های اجتماعی 
و عمرانی ابراز نارضایتی کردو دراین باره اظهار داشت: شهرهای 
استان تهران که اکثر آنها تنها چند کیلومتر با مرکز کشور فاصله 
دارند، اما بدالیل متعددی از امکانات و زیر ســاختهای اساسی 
بی بهره هستند که این شرایط، ساکنان شهرها و شهرستانهای 
حاشیه استان تهران را با مشکالت زیادی روبرو کرده است. وی 
ضمن اشاره به اینکه، نمایندگان مجلس و بسیاری از مسئوالن 
کشوری شناختی از الیه های مختلف استان بویژه شهرستانهای 
اســتان ندارند و از عمق عقب ماندگی و ابعاد متکثر شــهرهای 
پایتخت بی خبر هســتند، از تمام مســئوالن مرتبط خواستار 

پرداختن به نیاز این مناطق شد. 
حســین حق وردی همچنین بیان داشت: هرچند نمیتوانیم 
بطور شــفاف بگویئم که انتصاب های صورت گرفته در سطح 
استان ، اشتباه یا صحیح است، اما بایستی با شایسته ساالری و 
اســتفاده از افراد الیق و صاحب نظردر پست های مهم، بتوانیم 
از حق مردم پایتخت در بخشهای مختلف دفاع کنیم و شرایط 
اجتماعی زندگی را برای ســاکنان شــهرهای تهران متناسب 

نمائیم.

ساری – دهقان : مســئول روابــط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : مشــکالت جایگاهداران 
شهرستان ســاری با حضور مدیر و معاون عملیات و رئیس ناحیه 
مرکــزی طرح و مورد بررســی قرار گرفت .  به گــزارش خبرنگار 
مازنــدران به نقل روابط عمومی ، عباس خلیل پور مســئول روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری از 
نشست جایگاهداران سوخت مایع و سی ان جی شهرستان ساری 
با مسئولین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
خبــر داد و بیان کرد : در این نشســت که به میزبانی جایگاهداران 
شهرستان ساری برگزار شد مهدی بهرامی رئیس ناحیه ساری این 
شــرکت بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی در قالب کارگروه برای 
رفع هر چه بهتر موانع و مشکالت سوخت رسانی در جایگاهها تاکید 
کرد . عباس خلیل پور اظهار کرد : حسینعلی طالبی معاون عملیات 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در مورد کنترل 
نفتکش ها در زمان تحویل فرآورده ، ســرک و کسری ها و کنترل 
عملیاتی روزانه مطالبی بیان کرد . عباس خلیل پور این نشســت را 

پر بار دانســت و اظهار کرد : در این نشست بعد از طرح موضوعات 
و مشــکالت توسط تعدادی از جایگاهداران سبحان رجب پور مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری پاسخهای الزم 
را به شــرکت کنندگان ارائه داد. سبحان رجب پور ضمن تشکر از 
زحمات جایگاهداران ســوخت مایع و ســی ان جی در امر سوخت 
رسانی به مردم ، گفت : با توجه به مشکالتی همچون شیوع ویروس 
کرونا ، تحریمها و مشــکالت اقتصادی بارها از ســوی این شرکت 
تالشهای جایگاهداران منطقه ساری در رعایت هرچه بهتر پروتکل 

های بهداشتی به مسئولین باالدستی انعکاس داده شده است  و از 
آنجایی که همه ما اعضاء یک خانواده هستیم میتوانیم به کمک هم 
با همدلی با این ویروس منحوس مقابله کنیم . رجب پور ادامه داد 
: جایگاهداران ســوخت مایع خرید فــرآورده های نفتی را به موقع 
انجام دهند تا در ارســال به موقع فرآورده مورد نیاز دچار مشــکل 
نشوند . مدیر منطقه ساری تاکید کرد : بازرسان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری به صورت محسوس و نامحسوس 
در حال گشــت زنی در مجاری عرضه سوخت هستند و نیاز است 
جایگاهداران برای جلوگیری از فروش غیر مجاز و کنترل  ســرک 
و کســری با آنها همکاری های الزم را داشــته باشند و الزم است 
نفری به عنوان پاسخگو تعیین و بطور مستمر در جایگاهها حضور 
داشــته باشــد . رجب پور ایجاد کارگروههای تخصصی برای حل 
مشکالت جایگاههای عرضه سوخت را ضروری دانست و اذعان کرد 
: اجرای پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل و متصدیان تلمبه در 
جایگاههای عرضه سوخت مایع و سی ان جی تا از بین رفت ویروس 

کرونا الزم و ضروری می باشد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی 
چاه های شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفــت: در ۶ ماهه 
نخست ســال 1۳۹۹ با تالش و کوشش کارشناسان و متخصصان 
این مدیریت، تعداد ۶۵۵ عدد انواع شیرآالت و تجهیزات سرچاهی 
و شیرهای درون چاهی )۳SV(، تعمیر، بازسازی و مجدداً در چاه
های تولیدی مورد استفاده قرار گرفت. مهندس یونس عباسی لرکی 
افزود:  این کار بزرگ و ارزنده تخصصی در شــرایط سخت تحریم

های ظالمانه روزافزون و شرایط خاص پاندمی کرونا با رعایت کلیه 
دستورالعمل های HSE و پروتکل های بهداشتی تماماً با بهره گیری از 
ظرفیت های داخلی به ثمر رسید و عالوه بر تحقق برنامه های پدافند 
غیر عامــل در حوزه تخصصی حفاری و تولید ایمن و پایدار نفت و 
ممانعت از توقف چاه های تولیدی و رفع تنگناهای عملیاتی موجود 
به علت خاص و کمیاب بودن بسیاری از این تجهیزات، صرفه جویی 
اقتصادی قابل توجهی به میزان بیش از ۴۹0 میلیارد ریال به دنبال 
داشته است.  وی گفت: در بخش سطح االرض این تجهیزات شامل 

۵۴۸ عدد شیرآالت و تجهیزات سرچاهی با محدوده سایزی ۲ 1۶/1 
تا 11اینچ و با فشــار کاری ۳000 تا 10000پام و در تحت  االرض 
۹۵ عدد تجهیز مهم، حساس و گران قیمت شیرهای ایمنی درون 
چاهی )۳SV( با سایزهای ۳.۸1۳ تا ۵.۹۶۳ اینچ  است که در شرایط 

بحرانی و اضطراری نقش اصلــی در توقف جریان را بعهده دارند و 
پس از تعمیر و بازســازی در چاه هــای مختلف نصب گردید.  الزم 
به ذکر اســت مطابق توافقنامه موجود با شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب و شــرکت نفت و گاز ارونــدان در زمینه ارائه خدمات 
فنــی تخصصی و هماهنگی به عمل آمده 1۲ عدد از شــیرآالت و 
تجهیزات تاج چاه در اندازه های ۲ و1۶/1 تا  1۳ و۸/۵اینچ و فشــار 
کاری 10000 پام پس از تعمیر و آزمایش های مربوطه و تأیید بازرسی 
فنی جهت استفاده مجدد به این شرکت عودت گردیده است.  برخی 
از این تجهیزات مخصوص در کالس های مختلف و با آلیاژهای ویژه 
در انحصار معدودی از شرکت های خارجی قرار داشته و علی رغم وجود 
تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران در سال جهش تولید 
اینک تبدیل به فرصت های توانســتن و خودکفایی شده است و این 
مدیریت با احیاء و بکارگیری مجدد اقالم مذکور نقش بســزایی در 
امر خطیر و مهم نگهداشت و تولید ایمن در مناطق نفتخیز جنوب 

را ایفا می نماید.

ایالم - هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی ایالم 
افتتاح اولین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشیمی کشور در این شهر 
را کاری مانــدگار عنوان کرد و گفــت: ایجاد این مرکز و صندوق در 
راستای رزمایش مومنانه ایجاد شده و نشان دهنده توجه به وظایف 
و مســئولیت های اجتماعی از سوی شرکت پتروشیمی ایالم است. 
به گزارش روابط عمومی  شــرکت پتروشــیمی ایالم، آیین افتتاح 
اولین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشــیمی با حضور ســید مرتضی 
بختیاری رییس کمیته امداد،محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی 
استاندار ایالم، مدیر عامل پتروشیمی ایالم و جمعی از مقامات محلی 
برگزار شد. مهندس حسن نجفی سمنانی در ابتدای این آیین، ضمن 
خیرمقدم به رئیس کمیته امداد کشور و نوذری معاون سیاسی امنیتی 
استاندار ایالم گفت:اقدام مسئوالنه، خودجوش و ماندگار همکاران و 
اعضای هیات موسس اولین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشیمی کشور 
در ایالم مایه فخر و مباهات اســت. مدیر عامل شرکت پتروشیمی 
ایالم، با ذکر این نکته که ایجاد این مرکز و صندوق در راستای توجه 

به وظایف و مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی ایالم است 
اظهار امیدواری کرد که این اقدام تبدیل به کاری ماندگار شــود. وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود به اقدامات این شــرکت در قالب 
مسئولیت های اجتماعی اشــاره کرد و افزود:کمکهای نقدی و غیر 
نقدی به ۴00 خانواده، مشــارکت در رزمایش کمکهای مومنانه در 

دو مرحله به تعداد ۵00 مورد ، خرید و نصب دو ست بازی کودکان 
برای روستاهای اطراف شرکت به مبلغ ۷0 میلیون تومان، تهیه نوشت 
افزار ۲۵0 دانش آموز، انتقال دانش تخصصی و فنی و آموزشــهای 
عمومی و مشاوره ای در آینده  نزدیک بخشی از فعالیت های شرکت در 
قالب مسئولیت  اجتماعی پتروشیمی ایالم است. رئیس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( کشور نیز در این مراسم، اظهار داشت: کمیته  امداد 
بواسطه  فعالیت های امدادی و ارتباط با قشر کم درآمد جامعه از ارکان 
حاکمیتی و در دل نظام است که در حمایت از افراد نیازمند کوشیده 
است و توانمندسازی خانواده های تحت حمایت بویژه خانواده هایی که 
توان اشتغال و درامدزایی دارند سرلوحه ی این نهاد خدمت رسان است. 
سیدمرتضی بختیاری توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد 
خودکفایی بر اساس کسب تجربه و تخصص مددجویان در استان ها 
را نقطه مشترک کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تخصصی عنوان و 
تصریح کرد:در کل کشــور ۵ میلیون نفر و ۸0 هزار دانشــجو تحت 

حمایت این نهاد است.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: معــاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری قم گفت: 11 پارکینگ موتورسیکلت در هسته مرکزی 
شهر قم راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، عباس 
ذاکریان با توجه به نیاز ساماندهی موتورسیکلت ها در مرکز شهر، اظهار 
داشت: بعد از آرام سازی هسته مرکزی شهر و اجرای محدودیت های 

ترافیکی یکی از چالش های شــهروندان پارک موتورســیکلت ها در 
پیاده روها و اطراف خیابان ها اســت. معــاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری قم مطالبه شورای اسالمی شــهر و مردم برای ساخت 
پارکینگ در هسته مرکزی شهر را نقطه آغاز نهضت ساخت پارکینگ 
در سال ۹۹ دانست و افزود: با توجه به اختصاص دوباره بودجه دو سال 
گذشته برای ساخت پارکینگ این طرح با اولویت ساخت پارکینگ 
موتورسیکلت آغاز شد. ذاکریان اظهار کرد: چهارراه بازار کوچه وحدت، 
چهارراه بازار، جنب پاســاژ شمس العماره، جنب پاساژ الزهرا، تقاطع 
انقالب و عمار یاسر، انتهای پارکینگ شرقی تعدادی از پارکینگ های 
مشخص شده است. وی ادامه داد: مقابل صحن حضرت فاطمه)س(، 

کنار پل علیخانی مقابل دادسرا، مقابل دادگستری، مقابل پاساژ قدس 
،کوچه دوم خیابان 1۹ دی نیز برای پارک موتورسیکلت ها آماده شده 
اســت. معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری قم با تأکید بر پارک 
موتورسیکلت در محدوده های مشخص شــده، بیان کرد: در صورت 
عدم رعایت ممنوعیت پارک در پیاده روها و خیابان ها، موتورسیکلت 
توقیف شده و به پارکینگ پارک سوار شمالی منتقل می شود. ذاکریان با 
درخواست از راکبان موتورسیکلت مطرح کرد: رعایت قوانین و مقررات 
عالوه بر ســاماندهی هسته مرکزی شهر و سهولت رفت وآمد عابران 
پیاده در حفظ ایمنی و کاهش سرقت موتورسیکلت ها تأثیر بسیاری 

خواهد داشت.

حق وردی نماینده مردم شهرستانهای غرب استان تهران در مجلس :

اساس وجود ماده صد در شهرداری ها، قبول وقوع تخلف است

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

نشست هم اندیشی جایگاهداران شهرستان ساری با مدیر منطقه ساری

از سوي مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه ها محقق شد
تعمیر و بازسازی ۶55 عدد شیرآالت و تجهیزات سرچاهی و درون چاهی

اولین مرکز نیکوکاری صنعت پتروشیمی کشور در ایالم  افتتاح شد
تقدیر رئیس کمیته امداد از اقدام خیرخواهانه و عام المنفعه پتروشیمی ایالم

راه اندازی 11 پارکینگ موتورسیکلت در هسته مرکزی شهر قم

حل مشکل آب رسانی روستاها با طرح یکپارچه سازی
اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی 
گفت: اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اقدامی هدفمند و رو به جلو بود که در همین مدت 
نیز بخشــی از مشکل آب رسانی در روستاها را برطرف کرده است.. سیدجواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در خصوص طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اظهار 
کرد: این طرح در همین ابتدای کار موفقیت خود را نشان داده و نوید تقویت و تسهیل  فعالیتها را برای شرکت های آب و فاضالب 
روستایی دارد. وی این اقدام را مثبت، هدفمند و روبه جلو دانسته و افزود: با توجه به اینکه شرکت های آب و فاضالب شهری در 
مجموع امکانات گسترده تری نسبت به شرکت های آب و فاضالب  روستایی دارند، می توانند با استفاده از این ظرفیت ها کمک حال 
آبفار بوده و در پیشبرد اهداف و برنامه ها تاثیر گذار باشند.. نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: 
حتما هم افزایی این دو شرکت می تواند به نفع شبکه های آب روستایی باشد و مشکالت عمده این شبکه ها را برطرف یا به حداقل 
برساند؛ به همین لحاظ این اقدام، حرکتی موثر، ارزشمند و به جا از وزارت نیرو بوده است.. ساداتی نژاد با اشاره به تجهیزات شبکه های 
آبرسانی شهری نیز خاطرنشان کرد: از نظر تجهیزات و تاسیسات تامین، ذخیره سازی و شبکه انتقال و توزیع آب نیز آبفای شهری 
می تواند بخش قابل توجهی از محدوده های روستایی را پوشش داده و حل مشکالت روستاها در کشور را با هزینه های کمتری، 
سرعت ببخشند.. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این طرح 
باعث صرفه جویی در هزینه های این دو شرکت نیز می شود، یادآور شد: با اجرای کامل این طرح در کشور، جدای از مزایای دیگر، در 
زمینه کاهش هزینه ها نیز اقدامی مهم صورت گرفته، چرا که بعد از این یکپارچه سازی، شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
می توانند در پروژه ها و مناقصه ها حرکتی مشترک داشته و از ظرفیت هر دو شرکت، استفاده کنند..  وی افزود: اکنون امکانات و 
پتانسیل کارشناسی و تخصص های موجود در هر دو شرکت ادغام شده و با هم افزایی که ایجاد شده، شرایط مطلوب تری در زمینه 
حل مشکالت شرکت ها فراهم شده است.. ساداتی نژاد با اشاره به مزایای این طرح برای حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل عنوان 
کرد: در همین ابتدا با اجرای این طرح یکپارچه سازی، امسال در تابستان تنش های آب روستایی ما به شدت کاهش پیدا کرد چرا 

که با ادغام این شرکت ها ظرفیت ها برای انجام امورات نیز افزایش قابل توجهی داشته است..

شکیبی نسب خبر داد:
عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر استان بوشهر بدون وقفه ادامه دارد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: پس از وقفه ای کوتاه مدت در فعالیت سامانه های بندری، اکنون فعالیت 
تخلیه و بارگیری در بخش های ســتادی و عملیاتی بنادر این استان بدون هیچگونه 
وقفه ای به صورت شــبانه روزی ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر، محمد شکیبی نسب جمع خبرنگاران اظهار داشت: تشریفات 
بندری و گمرگی کاال در بخش صادرات و واردات نیز بدون هیچگونه وقفه ای در حال 
انجام است و در این زمینه خدمات موردنیاز تجار و بازرگان با روال عادی در حال انجام 
اســت. وی بیان کرد: عملکرد ۶ ماهه ابتدایی امسال بندر بوشهر یک میلیون و ۳۵0 
هزار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۷0 درصد رشد نشان 
می دهد. شکیبی نسب ادامه داد: عمده صادرات بندر بوشهر شامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی است که نسبت به سال گذشته 
رشد قابل توجهی داشته است. وی گفت: از مجموع یک میلیون ۳۵0 هزار تن تخلیه و بارگیری در بنادر بوشهر ۹00 هزار تن آن 
صادرات غیرنفتی بود که عمده آن در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی رقم خورده است. شکیبی نسب عنوان کرد: واردات 
کاال نیز برای اقالم مختلفی که واردات آنها به کشور مجاز است با سرعت خوب و قابل قبولی در حال انجام است.  وی افزود: با توجه 
به افزایش ۷0 درصدی ۶ ماهه ابتدایی امسال، حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر تا پایان سال جاری نیز شاهد روند 
افزایشی خواهد بود. شکیبی نسب اظهار کرد: با توجه به تعامل و همکاری موجود در بخش  های مختلف عملیات تخلیه و بارگیری  

پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بیش از سه میلیون و ۵00 هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر محقق شود.

رئیس شورای اسالمی و شهردار اقبالیه با صدور پیامی از حضور پر شور 
مردم و مسئولین در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع حرم شهید 

زکریا شیری تقدیر کردند
بسم رب شهداء والصدیقین

ســالم و صلوات بــر روح پرفتوح امام خمینــی)ره( بنیانگذار کبیر 
جمهوری اسالمی ایران و سالم و درود خدا بر رهبر فرزانه حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( و درود بر روح پاک شــهدا که با خون خود 
انقالب اسالمی را عزت و سربلندی بخشیدند. خدای عز و جل را شاکریم 
که امروز شــاهد حضور بی مانند و غیــر قابل توصیف مردم انقالبی و 
والیتمدار استان قزوین به ویژه مردم شهر اقبالیه در مراسم استقبال و 
تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حرم که بعد از ۵ سال به میهن 
عزیزمان ایران اسالمی بازگشت و به خدمتگزاری چنین مردمی افتخار 
میکنیم به واقع همه امروز شاهد و ناظر بودیم و دیدیم که شهدا زنده اند 
و نام و یاد آنها در دلها جاودان است. حضور بی مانند و غیر قابل توصیف 
افشار مختلف مردم ، مسئولین و بسیجیان والیت مدار شهر اقبالیه در مراسم استقبال، تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید عالیقدر 
نشــانه قلب پاک و خدایی این مردم و عشــق و ارادت و دلبستگی شان به شهدا، نظام و والیت است که مسلماً اجر و پاداش آن در 
نزد خداوند متعال و خود شهدا محفوظ خواهد ماند. به عنوان خدمتگزاران مردم از حضور حماسی ، پرشور و کم نظیر همه مردم و 

مسئولین در این مراسم باشکوه تقدیر و تشکر می نماییم، انشااهلل بتوانیم ادامه دهنده راه پرفروش شهدا گرانقدر و عزیزمان باشیم.

جلسه مشترک مدیرکل راه و شهرسازی گیالن با فرماندهی انتظامی استان
رشت - زینب قلیپور: دراین نشست که به منظور تعامل و ارائه عملکرد و همکاری های متقابل راه و شهرسازی با نیروی انتظامی 
استان برگزار شد، ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیالن از تعامل سازنده نیروی انتظامی با راه وشهرسازی در زمینه حراست از 
اراضی ملی تشکرکرد و گفت: از زمان تشکیل یگان حفاظت از اراضی اداره کل در سایه همکاری گسترده نیروی انتظامی ، خدمات 
در خور توجهی در این زمینه ارائه و این استان در زمینه حفاظت از اراضی ملی جز ادارات کل موفق در سطح کشوربوده است.ماکان 
پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت راه های حوزه استحفاظی این اداره کل در بخش ساخت 
راه و توسعه راه های اصلی در سطح استان و توسعه پایدار شهری، گفت: با مشارکت و همدلی همه دستگاه های مربوطه وبکارگیری 
توان بخش خصوصی و با توجه به برنامه ریزی منسجم صورت گرفته ، تالش خواهیم کرد نقش مؤثری در توسعه استان ایفاء کنیم.

درادامه این دیدارسردارملکی فرمانده انتظامی استان ازگستردگی حوزه فعالیت نیروی انتظامی و لزوم آمادگی دائمی این نیرو سخن 
گفت.وی ضمن تشکراز اقدامات راه و شهرسازی در تامین اراضی مورد نیاز نیروی انتظامی درسطح استان ، خواستار افزایش سطح 
تعامالت و تعرفه زمین در برخی شهرستانها جهت احداث ساختمان های انتظامی شد.سردارملکی با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در زمینه لزوم حراست وحفاظت از اراضی ملی، ازگسترش همکاری نیروی انتظامی با اداره کل راه وشهرسازی در این زمینه 
خبرداد.درپایان این جلسه فرمانده انتظامی استان گیالن با اهدای لوح تقدیر،ازمدیرکل راه وشهرسازی استان،معاونین امالک وحقوق 

و مسکن وبازآفرینی شهری، تقدیر وتشکر بعمل آورد.

1۲۲ هزار و 5۰۰ ماسک از محل موقوفات در همدان توزیع شد
همدان - خبرنگار فرصت امروز: خبرنگار همدان مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: در راستای پیشگیری از شیوع 
کرونا، 1۲۲ هزار و ۵00 ماسک در این استان از محل موقوفات بین بیمارستان ها و مردم توزیع شده است. حجت االسالم رضا حاجی 
زین العابدینی در نشست خبری به مناسبت هفته وقف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رویکرد سازمان در خصوص پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا در ۶ ماه نخست سال، توزیع 1۶ هزار ماسک برای بیمارستان ها و 10۶ هزار و ۵00 ماسک در بین مردم نیازمند 
بوده است. وی خاطرنشان کرد: توزیع ۸00 لیتر مواد ضدعفونی کننده در بیمارستان ها و ۲ هزار و ۴00 لیتر بین مردم نیازمند از 
دیگر اقدامات موثر برای پیشگیری از شیوع کرونا از محل موقوفات استان است. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان 
کرد: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی ۸00 گان و ۲ هزار دستکش مخصوص، برای بیمارستان ها با هزینه ۳00 میلیون تومان تهیه 
شده است. حجت االسالم زین العابدینی از توزیع ۲00 پرس غذای گرم برای بیمارستان ها و ۸00 پرس بین مردم و ۴00 پرس 
میان وعده خبر داد و اعالم کرد: 1۲ هزار و ۳۸0 بسته جیره غذایی خشک ایرانی، با ارزش هر بسته ۳00 هزار تومان، در سه مرحله 
تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان مشاغل ناشی از کرونا با هماهنگی دستگاه های متولی توزیع شد. وی با اشاره به اجرای طرح 
مهرتحصیلی افزود: با شروع سال تحصیلی بیش از ۲ هزار و ۵00 بسته نوشت افزار با ارزش هر بسته 1۴0 هزار تومان و با رعایت 
الگوی ایرانی و اسالمی تهیه و با کمک هزینه تحصیلی بین نیازمندان تقسیم شد. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: 
غبارروبی بِقاع متبرکه بدون حضور افراد، اجرای طرح احسان ماندگار یا توزیع بسته های حمایتی ویژه خانواده های نیازمند، تکریم از 
خادمان سالمت و نشست های تخصصی وقف از دیگر برنامه های اوقاف در هفته وقف است. حجت االسالم زین العابدینی اضافه کرد: 

تمامی اقدامات صورت گرفته با عنوان سنت حسنه وقف است و دنبال این نیستیم که به نام اداره اوقاف ثبت کنیم. 
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همه  ما می خواهیم تا آنجا که می توانیم در هر معامله ای س��ود کنیم. 
دس��ت خودمان نیس��ت ، ولی س��عی می کنیم در هر مذاکره ای، منافع 
خودم��ان را اولویت ق��رار دهیم. این خودخواهی نیس��ت، بلکه طبیعت 
انس��ان است. با این حال، اگر می خواهید به یک معامله گر بزرگ تبدیل 
ش��وید، باید نیازها و خواس��ته های خود را کن��ار بگذارید و به همه چیز 
واقع بینان��ه نگاه کنید. مطمئنم نمی خواهید ب��ه خاطر خودخواهی تان، 

معامله های بزرگ تان به هم بخورد. 
مذاکره کنندگان موفق، وقت خود را روی توسعه  مهارت های ضروری 
ک��ه آنه��ا را از مذاکره کنندگان دیگر متمایز می کن��د، می گذارند. برای 
اینک��ه در مهارت های مذاکره اس��تاد ش��وید، باید زم��ان زیادی صرف 
یادگی��ری آن کنید و باید همواره این مهارت ها را تمرین کنید، زیرا هر 
معامله، منحصر به فرد است و شما باید هر بار از روش مناسب متفاوتی 

استفاده کنید.
امروز، قصد داریم 10مهارت  مذاکره که باعث برد قطعی هر کارآفرین 

می شود را مطرح کنیم:
۱. مهارت های برنامه ریزی

تمام مذاکرات موفقیت آمیز، نتیجه  برنامه ریزی و آماده س��ازی درست 
هستند. یعنی شما باید به درستی درباره  همه  چیز تحقیق کنید و طرف 
مقابل تان را بشناس��ید. بهترین کار این اس��ت که ماهیت کس��ب و کار 
طرف مقابل تان را بشناس��ید و با کسانی که از نزدیک با او کار کرده اند، 

صحبت کنید تا از نقاط قوت و ضعفش، آگاه شوید.
نمی شود به افرادی که نمی شناسید، چیزی ارائه دهید. بعد از تحقیق 
کردن و ش��ناخت طرفین معامله، باید اس��تراحت کافی داشته باشید و 
س��ر وقت به جلسه بروید. وقتی این کارها را انجام دهید، هم اعتماد به 
نفس کافی دارید و هم ش��اداب هس��تید. طرفین تان نیز واکنش خوبی 

نشان خواهند داد.
۲. درک پیشنهاد آغازین

در اکثر مواقع، از آنجایی که پیشنهاد آغازین، بیشتر جزییات مهم را 
دربر دارد، مذاکره طرفین را مس��تحکم می کند بنابراین باید حواس تان 
را کامال به آن جمع کنید. برخی از عناصر اصلی پیش��نهاد، ش��امل کار 
پیشنهادش��ده، کاالها و خدمات مورد اس��تفاده، زمان تحویل، ضمانت، 

انگیزه ها، شرایط و ضوابط و مهم تر از همه، قیمت است.
اگر ش��ما تعیین کننده  پیشنهاد آغازین هس��تید، فرصت آماده سازی 
مراحل مذاکره را دارید. به خاطر داشته باشید که طرف مقابل نمی داند 
ش��ما چه می خواهید. برای همین هم، باید ش��جاع باش��ید و آنچه که 
می خواهی��د را واضح و ش��فاف بیان کنید. اگر هم برعکس، پیش��نهاد 
آغازین با طرف مقابل تان اس��ت، باید ببینید که تا چه حد با پیش��نهاد 

آغازین او موافق هستید.
همچنی��ن، خت��م کالم را همان اول و کامال واضح بگویید. ش��ما چه 
پیش��نهادی را می پذیرید؟ جزییات را به دقت بررسی کنید و حواس تان 

باشد که دارید تن به چه کاری می دهید.
۳. کنترل احساسات

ب��ا اینکه به دلیل تحقیقات کاف��ی ای که انجام دادید، اعتماد به نفس 
بیش��تری پیدا کرده اید، حواس تان باشد که نفس تان را همراه خود سر 
جلس��ه نبری��د. اگر نتوانید روی احساس��ات خود کنترل کامل داش��ته 
باشید، به بدترین ش��کل ممکن شکست خواهید خورد. هنگام مذاکره، 
بای��د در خنثی ترین حالت خود باش��ید. با کنترل داش��تن روی افکار و 
احساس��ات خود، می توانید در موقعیت های دش��وار، کامال واقع بینانه و 

واضح فکر کنید و تصمیمات آگاهانه ای بگیرید.
دقیقا همانند بقیه  موقعیت های اس��ترس زا و پرفشاری که در زندگی 
با آن روبه رو می ش��وید، باید هنگام مذاکره  های اس��ترس زا نیز واضح و 
درس��ت فکر کنید. به جای اینک��ه روی حرف های خودتان پافش��اری 
کنید، باید س��عی کنید ب��ا طرف مقابل تان به توافق برس��ید. این گونه، 
هم از خواسته های خود دس��ت نمی کشید و هم چیزی که می خواهید 
را به دس��ت می آوری��د. هنگامی که نفس خود را هم��راه خود نیاورید، 
ذهن تان آزاد اس��ت، درگیر احساسات نمی شود و این گونه می توانید در 

هر شرایطی، راهی پیدا کنید.
:)Howard Baker(به گفته  هاوارد بِیِکر

 دشوارترین مسئله در هر مذاکره، این است که مطمئن شویم به جای 
تکیه بر احساس��ات مان، به واقعیت نگاه می کنیم. درک می کنم، چالش 

بسیار سختی است.
 4. تمرین مذاکره با خود

قب��ل از ش��روع مذاکراتی که ریسک ش��ان باالس��ت، بهترین کار این 
اس��ت که تمام س��ناریوهای ممکن را با یک دوس��ت یا همکار تمرین 
کنید. این گونه هم نگرانی و اس��ترس تان کمتر می ش��ود، هم مشکالت 
و ایراد های پیش��نهادتان که اصال متوجهش نبودی��د را می بینید و هم 
متوجه می ش��وید کدام بخش از پیشنهاد به نفع شما یا طرف مقابل تان 

است.
اگر کسی نیست که به شما کمک کند، باید تمام سناریوها را در ذهن 
خود مرور کنید. این گونه خیلی روی انتظارات خود حس��اب نمی کنید. 
این درست است که باید به کوچک ترین چیزها هم توجه داشته باشید، 
اما نه تا آن حد که اگر چیزی آنطور که انتظارش را داشتید پیش نرفت، 
خودتان را ببازید و نتوانید احساس��ات خود را کنترل کنید. باید خنثی 
بمانی��د و بتوانید احساس��ات خود را کنترل کنید. اگ��ر همواره با خود 

تمرین کنید، در این مهارت استاد می شوید.
5. تفکر استراتژیک

ب��رای اینکه مذاک��ره  خود را کام��ال موفقیت آمیز ش��روع کنید، باید 
اس��تراتژیک فکر کنی��د و خودآگاهی را تمرین کنید. ش��ما باید نه تنها 
نق��اط قوت و ضعف خود، بلکه نقاط ق��وت و ضعف طرفین دیگر را نیز 

بشناسید. این گونه کسی نمی تواند از شما سوء استفاده کند.
اگر ش��رکت شما تازه تأسیس اس��ت، در پنج تا ده سال آینده، تا چه 
حد می تواند پیشرفت کند؟ آیا شما می توانید نیازهای مشتریان خود را 
برآورده کنید؟ چه پیشنهادی ارائه دهید که طرف مقابل تان نمی تواند؟ 
طرف مقابل تان می تواند چه پیشنهادی دهد که شما نمی توانید؟ وقتی 

جایگاه خود را بدانید، می توانید آگاهانه تصمیم گیری کنید.
6. آمادگی برای انصراف از مذاکره

اگر وقتی وارد مذاکره می ش��وید، آمادگی داشته باشید که اگر اوضاع 
آنطور که می خواس��تید پی��ش نرفت، از مذاکره انص��راف دهید، قدرت 
دست ش��ما خواهد بود. برای همین اس��ت که می گویم سعی کنید در 
طول مذاکره، خنثی باش��ید. اگر بتوانید خیل��ی راحت انصراف دهید و 

بروید، کسی نمی تواند شما را تحت فشار قرار دهد.
وقتی یک مذاکره را برای خودتان بیش از حد بزرگ کنید، نمی توانید 
به راحتی احساس��ات خود را کنترل کنید و همین موقعیت و قدرت تان 
را تضعی��ف می کند. طرز فکر ش��ما در مذاکره، تعیین کننده  موفقیت یا 

شکست شما خواهد بود.
یادتان باش��د، قرار است که شما در صدها مذاکره  دیگر شرکت کنید. 
اگ��ر ی��ک معامله به��م بخورد، ممکن اس��ت در آینده ب��ا موقعیت ها و 
معامله های بهتری مواجه شوید. به زور معامله ای نبندید که به ضررتان 
تمام ش��ود. بهترین و دقیق ترین راهنمای شما، حس درونی شما است، 
پس به آن اعتماد کنید و هیچ گاه  قدرت حدس درونی خود را دستِ  کم 

نگیرید.
مایِکل ِوستون )Michael Weston( می گوید:

 برای اینکه در معامله تان برنده باشید ، باید نشان دهید که از انصراف 
ترس��ی ندارید و بهترین راه برای نشان دادن نترس بودن تان، این است 

که انصراف دهید.
 7. پرسیدن سوال های درست

ش��ما می توانید با پرس��یدن س��واالت درس��ت، اطالعات مفیدی به 
 دس��ت آورید. همه مذاکره کنندگان موفق س��وال می پرس��ند. از سوال 
کردن نترسید، چون هیچ کس��ی همه چیز را نمی داند. برعکس، سوال 
پرس��یدن، نش��انه  باهوش بودن اس��ت. با این حال، باید طوری س��وال 

بپرسید که به هدف تان برسید.

از سوال هایی که جواب شان »بله« یا »خیر« است، دوری کنید، چون 
جواب این سواالت، به شما اطالعات مهمی نمی دهد. مثال به جای اینکه 
بپرس��ید »آیا این ایده خوب اس��ت؟«، می توانید بپرسید »آیا می توانید 

چالش هایی که امسال با آن مواجه شدید را برای مان تعریف کنید؟« 
۸. با دقت گوش دادن

همه ما دوس��ت داریم حرف های دیگران را بش��نویم و  خودمان هم 
کس��ی را پیدا کنیم که ب��دون ایجاد وقفه در حرف های مان، س��ر تا پا 
گوش باشد. همه  مذاکره کنندگان موفق، شنوندگانی فوق العاده هستند. 
مذاکره کنندگان موفق، هنگامی که طرف مقابل در حال صحبت است، 

به چیزی که قرار است در جواب او بگویند، فکر نمی کنند.
آنها به بحث های ارائه ش��ده با دقت گوش می دهند و س��پس آنچه را 
که شنیده بودند برای خود مرور می کنند تا مطمئن شوند حرف یکدیگر 
را درس��ت متوجه شده اند. اگر بیشتر اوقات شما حرف بزنید، نمی توانید 

اطالعات ارزشمندی به  دست آورید.
9. آمادگی ارائه  چندین پیشنهاد به  طور هم زمان

ب��ه جای اینک��ه تنها یک پیش��نهاد ارائه بدهید، بهتر اس��ت بتوانید 
بیش از دو پیش��نهاد را هم زمان ارائه بدهی��د. اگر طرف مقابل تان همه  
پیش��نهادها را رد  کرد، از او بپرس��ید کدام یک را بیشتر دوست داشت و 

چرا؟ سپس به دفتر کار خود برگردید و همان پیشنهاد را بهتر کنید.
همچنین، می توانید هم��راه با طرف مقابل تان به اید ه هایی فکر کنید 
که هر دوی ش��ما موافق آن هس��تید. این اس��تراتژی نه تنها از شکست 
مذاکره ت��ان جلوگی��ری می کند، بلکه راه حل ه��ای خالقانه ای نیز پیش 

 روی تان می گذارد.
۱0. احترام گذاشتن به فرهنگ های مختلف

بیشتر کارهایی که ما در ایاالت متحده انجام می دهیم، در فرهنگ های 
دیگر دنیا غیرقابل  قبول اس��ت. ممکن است طرف مقابل تان از رفتارتان 
خوشش نیاید و نخواهد با شما نشست و برخاست داشته باشد بنابراین 
باید از گذش��ته  فرهنگی طرف معامله تان آگاه باشید. مردم چین، ژاپن 
و هن��د، برای فرهنگ خود، احترام زیادی قائلند، چراکه فرهنگ ش��ان، 
دربرگیرن��ده تمام جوانب زندگی آنهاس��ت. برای مث��ال ، یاد بگیرید که 
چگونه به افراد مس��ن خوش آمد بگویید، چه غذایی برای جلس��ه سرو 

کنید و چه زمانی شروع به صحبت کنید.
ب��رای جلوگیری از هدر رفتن وقت، همیش��ه با فردی که مس��ئولیت 
تصمیم گی��ری را برعهده دارد، مذاکره کنید. همچنین، حرف های خوب 
و مثبت بزنید تا ش��هرت تان خدش��ه دار نش��ود. هنگامی که در این 10 

مهارت استاد شوید، یکی از بهترین مذاکره کنندگان دنیا خواهید بود.
Addicted۲Success/ucan :منبع

10 مهارت  مذاکره که هر کارآفرینی باید بلد باشد
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فریلنس��رها بخش عم��ده ای از چالش های کاری خ��ود را در مذاکره 
ب��ا کارفرما تجربه می کنند. پیداکردن ش��یوه ای بهینه برای مذاکره، به 

موفقیت بیشتر آنها کمک می کند.
فریلنس��رها روز ب��ه روز نقش خ��ود را در دنیای کس��ب وکار پررنگ تر 
می کنند. امروز یک س��وم نیروی کار آمریکا یعنی حدود 5۷ میلیون نفر 
از 1۶0 میلیون نیروی کاری این کش��ور، فریلنسر هستند. آمار مذکور، 

۴ میلیون نفر یعنی حدود 13درصد بیشتر از آمار سال 201۴ است.
افراد فریلنس��ر یا آزادکار، در حوزه  خ��ود تخصص دارند، اما مدیریت 
کس��ب وکار را نیز انجام می دهند. برندسازی شخصی، بازاریابی خدمات، 
مدیریت مالی و مذاکره  قراردادی با مش��تریان بالقوه، از وظایف مرسوم 
یک فریلنسر محس��وب می ش��ود. مذاکره های قراردادی می تواند برای 
پیمانکارهای فردی چالش های زیادی به همراه داش��ته باش��د. ازطرفی 
فریلنسرهایی که در مذاکره موفق نیستند،  شانس کمی برای درآمدزایی 
دارند. رشد پورتفولیوی پروژه ای آنها نیز با سرعت پایینی پیش می رود. 
به عالوه وقتی یک مش��تری را از دس��ت دهید، یعنی فرصت های جذب 

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

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

در دنیای کسب وکار، حیاتی محسوب می شود.
در مذاکره های سازمانی، تمایل برای شخصی کردن ارتباط و استفاده 
از آن به عنوان نیروی محرکه، شاید تحت تأثیر نیاز مدیران و سهامداران 
دو طرف قرار بگیرد. ازطرفی در دنیای فریلنس��رها، شما تنها هستید و 
خبری از مدیر و س��هامدار نیس��ت. ارتباط مش��تری با شما در وضعیت 
فریلنس��ری، کل کس��ب وکارتان را تحت تأثیر ق��رار می دهد. درواقع از 
مراح��ل ابتدایی صحبت با مش��تری بالقوه تا امضای ق��رارداد نهایی و 
دریاف��ت پیش پرداخت و انجام پروژه، تنها »ش��خص ش��ما« آن  المانی 

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

در ادامه الگویی کاربردی برای گفتمان مذاکره فریلنسری ذکر می کنیم:

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

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

که کارفرما را به عقد قرارداد با ش��ما 
تشویق کند.

• ارتباط ایده با فعالیت کنونی. در 
پایان، تأثیر اعتق��اد و باور خود را بر 
رویکرد کنونی و پروژه  حاضر نش��ان 
دهی��د. درواقع باید ثاب��ت کنید که 
باور ش��ما به شغل و حیطه  تخصص، 
چگونه به پیش��رفت پ��روژه  کارفرما 

کمک خواهد کرد.
رویکرده��ای ب��اال را می ت��وان در 
بس��یاری از مواقع به صورت مشترک 
ب��ا مش��تریان متع��دد مط��رح کرد. 
خصوص��ا بخ��ش اول ب��اور و ای��ده، 
در مش��تریان گوناگ��ون عموما ثابت 
می ماند. ازطرفی نباید رویکرد ش��ما 
ب��رای همه  مش��تریان، ثابت باش��د. 
داستان های خود را بسته به سازمان 
مخاطب، فردی که با او کار می کنید 
و پروژه  موردنظر تغییر دهید. همین 
رون��د اولیه، فرصت مهم ش��ما برای 
ش��کل دهی به زمینه های مش��ترک 

خواهد بود.
برای پیداکردن نقاط مش��ترک با کارفرما، بای��د از مذاکره های اولیه 
درس گرفت و راهی برای اتصال جهان خود با جهان کارفرما پیدا کرد. 
موضوعات ساده، حتی عالقه های مشترک ورزشی و سینمایی، می تواند 
بهانه ای برای ش��خصی تر کردن رابطه با کارفرما باشد؛ نکاتی که به مرور 
به کش��ف مواردی همچون عوامل اس��ترس زا برای ف��رد مقابل، عوامل 
الهام بخ��ش و م��وارد دیگر می انجامد. درنهایت به دنبال این باش��ید که 

هدف و برنامه های خود را با کارفرما، مشترک نشان دهید.
در برابر وسوسه  تخفیف مقاومت کنید

ساختن ارتباط شخصی، عامل کافی برای موفقیت در مذاکره نیست. 

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

اما چنین رویکردی پایداری قابل توجهی ندارد.
وقت��ی ب��رای ج��ذب یک پ��روژه، 
قیم��ت را پایین ت��ر از ن��رخ متداول 
دس��تمزد خ��ود در نظ��ر می گیرید، 
به نوعی ارزش کار کنونی را زیر سؤال 
برده ای��د. خصوص��ا در پلتفرم ه��ای 
آنالین فریلنس��ری که سابقه  فعالیت 
ش��ما قابل مش��اهده اس��ت، پس از 
تخفی��ف نمی توان مج��ددا به قیمت 
قب��ل بازگش��ت. درواقع ب��ا افزایش 
تجرب��ه هم نمی ت��وان قیم��ت را به 
نرخ های قبل بازگرداند و مش��تریان 
قیمت گذاری  ب��ه  اعتمادی  درنهایت 
ش��ما نخواهند داش��ت. کارشناسان 
پیشنهاد می دهند که نرخ ثابتی برای 
کل پروژه )به جای هزینه های ساعتی 
یا م��وردی( خود در نظ��ر بگیرید تا 
مش��تریان و پروژه های مشابه، درکی 
کلی از قیمت داشته باشند. نرخ ثابت 
پروژه ، برای مش��تریان نیز مناسب تر 
به نظ��ر می رس��د. آنه��ا تخمین��ی از 
هزینه های خود برای موضوع کنونی 
خواهند داش��ت و نگران افزایش قیمت در صورت افزایش کار و وظایف 

فریلنسر نیز نیستند.
در برخ��ی م��وارد، تخفیف دادن تبدیل ب��ه تنها راه پیش��برد پروژه  
می ش��ود. درواق��ع فریلنس��ر راه دیگری ب��رای جذب کارفرم��ا ندارد و 
ازطرفی، تخفیف ه��م به معنای کاهش ارزش کار خواهد بود. در چنین 
موقعیت های��ی می توانی��د با همان قیم��ت ثابت، خدمات بیش��تری را 
پیشنهاد دهید تا حس سود بردن از قرارداد نیز به کارفرما منتقل شود. 
به هرحال در تمامی شرایط، ضوابط کلی خود را حفظ کنید و آنها را زیر 
پا نگذارید. به عنوان نمونه هایی از تخفیف های مرس��وم و نه چندان مضر 
می توان به تخفیف برای معرفی مش��تری جدی��د یا حتی نزدیک بودن 

مسافتی کارفرما اشاره کرد.
زمان خود را با مذاکره  اشتباه هدر ندهید

تالش برای ایجاد بهترین ارتباط با همه مش��تریان، رویکردی مرسوم 
در میان فریلنس��رها محس��وب می ش��ود. درواقع آنها اکثرا هر مشتری 
بالق��وه را به عنوان فرصت��ی عالی می بینند و همه  ت��الش و زمان خود 
را برای ج��ذب او متمرکز می کنند. چنین رویک��ردی در طوالنی مدت 
عواقب نه چندان مناس��بی به همراه دارد. فریلنسرهای متعددی از زمان 
اختصاص داده ش��ده برای مشتریان بالقوه شکایت دارند که درنهایت به 

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

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

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

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

مهم ترین دارایی آنها یعنی زمان را هدف قرار می دهد.
HBR/zoomit :منبع
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چگونه تمرکزمان را در محیط کار حفظ کنیم؟

امروزه مردم در دنیای با جهش اطالعاتی بس��یار زیاد زندگی می کنند. اطالعات متنوع و بس��یار زیادی 
در طول روز در اختیار کس��ب و کارها قرار دارد. بس��یاری از برندها در این میان نیاز به حفظ تمرکز بر 
روی اهداف اصلی ش��ان دارند. ای��ن امر در مورد کارمندان نیز به همین صورت اس��ت. المان های موجب 
حواس پرتی در تمام شرکت ها وجود دارد. شاید تالش شرکت ها برای کاهش چنین المان هایی قابل توجه 
باشد، اما جریان گردش اطالعات و گزینه های جذاب در دسترس برندها بسیار فراتر از این اقدامات است. 
بس��یاری از کارآفرین��ان در زمینه تحقق ایده های کاری ش��ان به طور مداوم ب��ا عملکرد ضعیف مواجه 
هستند. اگر تمرکز افراد در ساعت های کاری به طور انحصاری بر روی انجام بهینه امور کسب و کار باشد، 
توانایی بس��یار بهتری از نظر مدیریت کس��ب و کار خواهند داشت. مس��ئله اساسی در مقاله کنونی نحوه 
مدیریت المان های جانبی و حفظ تمرکز در ساعت های کاری است. در ادامه 5 نکته اساسی در این زمینه 

مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.
داشتن هدف و وفاداری به آن

هدفمندی در زمینه فعالیت کاری دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. امروزه برندها و کارمندان بسیار 
زیادی در سراس��ر دنیا مشغول به فعالیت هستند. کارمندان موفق در زمینه فعالیت روزانه همیشه دارای 
یک هدف اصلی هستند. فعالیت هدفمند میزان تمرکز کارمندان را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. 
مش��کل اساس��ی بسیاری از ش��رکت ها فعالیت پراکنده اعضا و در نهایت ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 

بازار یا مشتریان است. 
حضور در یک عرصه کس��ب و کار همیش��ه همراه با پرسش های زیادی است. یک کارآفرین در صورت 
تمایل برای ادامه فعالیت کس��ب و کار باید آماده پاس��خگویی به پرس��ش های زیادی باشد. مزیت اصلی 
پاسخگویی به پرسش های موردنظر امکان یافتن مزیت های اصلی کسب و کار و از طریق آن اهداف کسب 

و کار است. 
یکی از نکات مهم درخصوص هدف کسب و کار نیاز به وفاداری به آن است. اغلب کسب و کارها دارای 
چندین هدف همزمان هستند. شاید این امر با تاکید ما بر روی یک هدف در تضاد باشد بنابراین توضیح 
بیش��تر در این زمینه الزامی خواهد بود. تمام کس��ب و کارهای بزرگ و موف��ق دارای یک هدف مرکزی 
هس��تند. این هدف براس��اس ماهیت فعالیت و ش��رایط بازار متفاوت است. س��ایر اهداف نقش حاشیه ای 
دارند. به عنوان مثال، ش��اید هدف اصلی یک شرکت خودروس��ازی حضور در بازار آسیا باشد، اما معرفی 
خودروه��ای ت��ازه برای بازار اروپا نیز به عنوان هدف فرعی دنبال ش��ود. اهداف جانبی به طور معمول در 
حاشیه و کنار هدف اصلی دنبال می شود. همچنین گاهی اوقات اهداف اصلی نقش مهمی در زمینه بهبود 

وضعیت اهداف اصلی ایفا خواهد کرد. 
آگاهی نسبت به محدودیت ها

آگاهی نس��بت ب��ه محدودیت های کاری اهمی��ت باالیی دارد. برخ��ی از افراد تمایل به کار س��خت و 
طوالنی دارند. این امر شاید بیانگر تعهد به کسب و کار باشد، اما موجب کاهش کیفیت عملکرد می شود. 
س��اعت های کاری طوالنی به معنای کاهش تمرکز و حتی س��طح هوشیاری افراد است. مدیران شرکت ها 
برای کاهش میزان خس��تگی کارمندان ش��ان برنامه های مختلفی را ترتیب می دهند. اگر کسب و کار شما 
نیز با خس��تگی مداوم کارمندان مواجه است، باید چنین برنامه هایی را مدنظر قرار دهید. این امر بهترین 
کمک به کس��ب و کارها در زمینه بهبود عملکردش��ان خواهد بود. در غیر این صورت باید منتظر کاهش 

کیفیت فعالیت برندها در بازه های زمانی طوالنی باشیم. 
یادگیری مهارت »نه« گفتن

فعالیت در دنیای کس��ب و کار همیش��ه همراه با فشارهای زیادی است. برخی از کارمندان توانایی بیان 
نظرات ش��ان یا حتی مخالفت با دیگران را ندارند. این امر موجب بروز س��ختی های متعدد برای کارمندان 
می شود. ارائه پاسخ منفی به درخواست های دیگران مهارت قابل توجهی است. برخی از کارمندان و مدیران 
چنین توانایی ای را ندارند بنابراین به طور مداوم با مشکالتی در عرصه کسب و کار مواجه می شوند. ارائه 
پاسخ منفی به دیگران نشانه بی احترامی نیست. برخی از درخواست های کاری موجب کاهش تمرکز افراد 

بر روی پروژه های اصلی شان می شود بنابراین در صورت امکان باید از چنین عملکردهایی پرهیز نمود. 
بس��یاری از کارآفرینان دارای ایده های جذابی برای فعالیت و حتی توس��عه کسب و کار هستند. با این 
حال ناتوانی شان برای ارائه پاسخ های منفی به دیگران موجب بروز شرایط دشواری می شود. هرچه توانایی 
یک فرد برای مخالفت با دیگران  در موقعیت های مناسب بیشتر باشد، شرایط حفظ تمرکز بر روی عرصه 

کسب و کار بهتر خواهد شد. 
تقویت مهارت خالقیت

اغلب کارشناس های کسب و کار بر روی توانایی خالقیت افراد برای موفقیت در حوزه کسب و کار تاکید 
دارند. بسیاری از کارآفرینان در عمل مسئولیت های سازمانی بسیار زیادی دارند. این امر به سادگی امکان 
ب��روز مش��کل در زمینه فعالیت برندها را به همراه می آورد. نکته جال��ب در این میان یادگیری کارمندان 
برای استفاده از قدرت خالقیت شان به منظور کاهش ریسک های سازمانی است. این امر به معنای توانایی 

فعالیت بهتر کارمندان در مواجهه با امور و مسئولیت های مختلف خواهد بود. 
همیشه برنامه داشته باشید

فعالیت براس��اس برنامه ای دقیق و انعطاف پذیر موجب بهبود کیفیت تمرکز افراد می ش��ود. بسیاری از 
کارآفرینان در بازه های زمانی دش��وار توانایی ارائه واکنش مناسب ندارند. همین امر شرایط دشواری برای 
آنها ایجاد می کند. هرچه اس��تفاده از برنامه از س��وی اعضای شرکت بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شانس 
باالتری برای حفظ تمرکز در محیط کار ایجاد می ش��ود. این امر حتی در صورت وجود المان های موجب 

حواس پرتی نیز همچنان به کارمندان کمک خواهد کرد. 
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تبلیغـاتخالق

دانش��مندان به این نتیجه رس��یده اند قدرت روحی، در 
مقایس��ه با ه��وش و ذکاوت، عامل موثرتری در رس��یدن 
به موفقیت به حس��اب می آید. کنترل احساسات و نیروی 
اراده، توانایی باالیی است که ما را به اهداف مان می رساند، 
اما چطور متوجه ش��ویم از نظر روحی انس��ان قدرتمندی 
هستیم یا نه؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا  9 نشانه 
را معرفی کنیم که قدرت روحی باالی ما را ثابت می کند.

۱. خود را برای چیزهایی که خارج از کنترل تان است 
نگران نمی کنید

اف��رادی که ق��درت روحی باالی��ی دارند، ب��ه این درک 
رس��یده اند: »اگ��ر می توانم درس��تش کنم ک��ه اصال جای 
نگرانی ندارد؛ اگر هم نمی توانم باز هم جای نگرانی نیست.«
روانشناس��ان می گویند اگر از نظر روحی قدرتمند باشید 
معم��وال در مورد مس��ائلی ک��ه خارج از کنترل تان اس��ت 
احس��اس نگرانی و اضطراب نخواهید کرد. برخی افراد تنها 
وقتی همه چیز بر وفق مرادش��ان اس��ت احس��اس امنیت 
روانی می کنند، این در حالی اس��ت که خیلی چیزها واقعا 
از کنترل ما خارج است و تالش برای کنترل آنها نتیجه ای 
جز نگرانی و اضطراب نخواهد داشت و با این کار انرژی تان 
هدر می رود. پس بهتر اس��ت انرژی خود را روی چیزهایی 
بگذارید که توانایی به  دس��ت آوردن، بهبود دادن یا تغییر 

آنها را دارید.
۲. مشکالت پیش رو را پذیرفته و با آن  مواجه می شوید

زندگی هر کس��ی فراز و نش��یب های زیادی دارد. حتی 
گاهی ممکن اس��ت با شکست، بیماری و اتفاقات تلخی در 
مس��یر زندگی تان مواجه ش��وید. افرادی که از نظر روحی 
قدرتمند هس��تند تمام ای��ن چالش ه��ا را می پذیرند. آنها 
هر زمان اتفاق تلخ و ناخوش��ایندی رخ دهد عقب  نش��ینی 
نک��رده و اهداف ش��ان را رها نمی کنند، بلک��ه با بهره بردن 
از تمام تجربی��ات و درس گرفتن از این لحظات، از آنها به 
نفع خود اس��تفاده می کنند. توانای��ی درس گرفتن و بهره 
بردن از تمام لحظات نتیجه هوش هیجانی باالی آنهاست؛ 
خصوصیتی که افرادی که از نظر روحی قدرتمند هس��تند، 
از آن برخوردارن��د و آن را در خ��ود پرورش داده اند. همین 
خصوصیت به آنها اجازه می دهد با احساس��ات منفی خود 

مواجه شوند.
۳. این توانایی در شما وجود دارد که بدون هیچ 

ترسی به دیگران »نه« بگویید
اگر رئیس تان به ش��ما بگوید پایان هفته هم به س��رکار 

بیایید، اصال برای تان س��خت نیس��ت به او نه بگویید. زیرا 
ترجیح می دهید به کارهای ش��خصی تان رس��یدگی کنید. 
شما به اهداف، مسئولیت ها و ارزش های تان پایبند هستید 
و به هیچ کسی اجازه نمی دهید شما را از آنها دور کند. به 
همین خاطر هر زمان الزم باشد به راحتی و بدون احساس 
پش��یمانی »نه« می گویید. تمرین»ن��ه« گفتن راهی برای 
تقویت خودکنترلی و ایجاد احترام است که به شما فرصت 
می ده��د به اهداف، مس��ئولیت ها و ارزش های خود پایبند 
باشید و به آنها احترام بگذارید. این رفتار نشانه  خودخواهی 
نیست، بلکه خود را مجبور به تحمل افراد زورگو یا کسانی 

که وقت تان را هدر می دهند، نمی کنید.
4. صبور هستید و می دانید رویاهای تان به سرعت 

محقق نمی شوند
مطالعات حاکی از آن اس��ت، افرادی ک��ه از نظر روحی 
قدرتمن��د هس��تند، بدون فکر ب��ه چیزی واکنش نش��ان 
نمی دهن��د و در مورد هر مس��ئله ای خ��وب فکر می کنند. 
این خصوصیت به آنها اجازه می دهد ش��رایط را س��نجیده 
و تجزیه و تحلیل کنید تا جنبه  مثبت هر موقعیتی را پیدا 
کنند و از آن نهایت اس��تفاده را ببرن��د. این افراد در مورد 
خود، دیگران و اهداف شان صبور هستند. آنها به این درک 
رسیده اند تحقق اهداف و رویاها نیاز به صرف زمان و انرژی 

دارد و به همین خاطر، از بقیه موفق ترند.
5. حد و مرزهایی دارید که هرگز آنها را رها نمی کنید

داش��تن حد و مرز، روش��ی اس��ت تا قدرت خ��ود را در 
مس��یری درس��ت به کار بگیرید و به موفقیت برس��ید. به 
همی��ن خاطر برای خودتان حد و مرزهایی دارید که هرگز 
آنه��ا را زیر پا نمی گذارید. تحقیقات نش��ان می دهد تمایل 
دارید کنترل ذهن و بدن خود را به دس��ت بگیرید زیرا این 
کار باعث می ش��ود به خواس��ته های خود و دیگران احترام 
بگذارید و به آنها مس��لط باش��ید. مثال عادت های بدن تان 
را تحت کنترل دارید، با اف��راد منفی باف وقت نمی گذارید 
و اگر تناس��ب اندام تان به هم بریزد به باش��گاه می روید. در 
واقع نظم و انضباط را کلید رس��یدن به سبک زندگی سالم 

می دانید.
6. به جای گله و شکایت، دست به اقدام می زنید

هرگ��ز از دنیا و آدم ه��ای آن طلبکار نیس��تید و به این 
درک رس��یده اید ک��ه چیزهای خ��وب ارزش تالش کردن 
دارن��د. پس ب��ه جای اینکه م��دام گله و ش��کایت کنید و 
درب��اره ناجوانمردی ه��ا و بی عدالتی ها حرف بزنید، س��عی 

می کنید تم��ام تمرکزتان را روی کارهایی بگذارید که باید 
انجام دهید تا زندگی تان را بهبود ببخشید. تحقیقات نشان 
می ده��د این توانای��ی به دنبال تفکر درس��ت درباره نقش 
و اراده تان به دس��ت آمده که ش��ما را به س��وی اهداف و 

عقایدتان سوق می دهد.
7. از قبل برای هر کاری برنامه ریزی می کنید

ب��رای تم��ام کارهای ت��ان برنامه ریزی می کنی��د و هیچ 
کاری را بدون فکر انجام نمی دهید. افرادی بی فکر دس��ت 
به کار می ش��وند ک��ه تاکن��ون در مورد اهداف ش��ان فکر 
نکرده ان��د و ب��ه عواقب عمل خود نی��ز اهمیتی نمی دهند. 
روانشناسان می گویند کسانی که از نظر روحی قدرتمندند، 
هدف های شان را از قبل مشخص کرده و همواره آنها را در 
ذهن دارند، به همین دلیل برنامه ریزی می کنند، ریس��ک 
هر کاری را در نظر می گیرند و بهترین راه را برای رسیدن 

به اهداف شان در پیش می گیرند.
افرادی که از نظر روحی قدرتمند هس��تند، برای رسیدن 
ب��ه زندگی ای که مورد رضایت ش��ان اس��ت با اس��تراتژی 

مشخص جلو می روند.
۸. اعتماد به نفس باالیی دارید، اما نه بیش از اندازه

اعتم��اد به نفس بیش از اندازه باعث می ش��ود فکر کنید 
تجرب��ه و مهارت کافی دارید و از پیش��رفت ب��از بمانید. با 
اعتماد به نفس بیش از اندازه، آمادگی مواجهه با مسائل را 
ندارید و ممکن است به راحتی به دردسر بیفتید. تحقیقات 
نش��ان می دهد، اف��رادی که از نظ��ر روح��ی قدرتمندند، 
خودآگاه��ی عمیق��ی دارند که آنها را قادر می س��ازد نقاط 
ق��وت و ضعف خ��ود را شناس��ایی کنند. اط��الع از اینکه 
خصوصیات مثبتی دارید و تالش��ی که برای کاهش نقایص 
خود می کنید، باعث می ش��ود در بیشتر موقعیت ها اعتماد 

به نفس داشته باشید.
9. به کیفیت و ساعت خواب اهمیت می دهید

وقتی ذهن ما عملکرد مناس��بی دارد که استراحت کافی 
داشته باشد. افرادی که ذهن قدرتمندی دارند، توانایی خود 
برای داش��تن عملکرد روزانه موفق را به خطر نمی اندازند، 
به همین خاطر به تمام چیزهایی که می خواهند می رسند. 
تحقیقات حاکی از آن اس��ت، این اف��راد عادت های خواب 
مناس��بی دارند، از خ��واب برای تجدید ق��وا و نیروی خود 
استفاده می کنند و هر چقدر نیاز باشد تا پرانرژی و شاداب 

از خواب بیدار شوند، استراحت می کنند.
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9 نشانه ای که ثابت می کند از نظر روحی قوی هستید
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