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شهروندان در شرایط تورمی چگونه رفتار می کنند؟

 از رفتار اقتصادی
تا اقتصاد رفتاری

فرصت امروز: این روزها افزایش س��طح عمومی قیمت ها، نقل هر محفل و رس��انه ای است، اما اینکه شهروندان 
در ش��رایط تورمی چگونه رفتار می کنند، موضوعی اس��ت که کمتر به آن پرداخته می شود. وقتی در مورد قوانین 
اقتص��اد صحبت می کنیم، فرض بر این اس��ت که رفتار مردم، منطقی و پیش بینی پذیر اس��ت، یعنی اگر در یک 
فروش��گاه، دو کاالی مشابه با دو قیمت متفاوت عرضه می شود، طبعا مردم کاالی گران تر را خریداری نمی کنند، 
چراکه مش��تریان عمدتا در قیمت پایین خرید می کنند و اگر کاالیی گران ش��ود، ب��ه دنبال جایگزینی برای آن 

می گردند، اما عموم مردم تنها در صورتی که در تصمیم گیری های اقتصادی شان منطقی باشند، این رفتار را...
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کافه سینرژی با حضور فعاالن اکوسیستم نوآوری کشور افتتاح شد

یک فنجان قهوه با طعم نوآوری

چالش طراحی صفحه کمک های خیریه در سایت برند
نسل چهارم تولید لوازم خانگی چیست؟

صفر تا صد بازاریابی در موتورهای جست وجو
6 سوال اساسی در ایمیل مارکتینگ 

درس های بازاریابی از برندهای برتر در اینستاگرام
برندها و چالش فعالیت اجتماعی
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مدیرعامل لوسید موتورز: رقیب 
ما مرسدس بنز است نه تسال

یادداشت
احتیاط کره جنوبی در 
قبال مطالبات ایران 

بدهی ه��ای  بازپرداخ��ت 
کش��ورهای مختلف ب��ه ایران 
از جمل��ه چی��ن، هن��د و کره 
جنوب��ی، بحث��ی انضمام��ی و 
فاق��د دالل��ت عین��ی از منظر 
تحلی��ل محس��وب می ش��ود، 
بدین معنا که پرداخت نکردن 
بدهی ه��ا، عدم هم��کاری این 
کش��ورها با ایران نیست، بلکه 
محصول تحریم های حداکثری 

آمریکاست.
چی��ن، هند و کره جنوبی به 
دلیل اعمال تحریم های آمریکا 
علیه ای��ران، جوانب احتیاط را 
در انج��ام معامالت و معاهدات 
بین الملل��ی ب��ا ای��ران رعایت 
می کنن��د و تع��دادی از ای��ن 
کشورها با وجود اینکه از دایره 
هم پیمان��ان و ش��رکای آمریکا 
ه��م خ��ارج هس��تند و حتی 
مانن��د چی��ن به نوع��ی رقیب 
ای��االت متحده هم محس��وب 
می ش��وند، اما در انجام معامله 
عمل  محافظه کارانه  ای��ران،  با 
می کنن��د. در واقع، علت اصلی 
عدم پرداخت بدهی میلیاردی 
کره جنوبی به ایران مربوط به 
اعمال تحریم های آمریکاس��ت 
و س��ئول از اعمال فشار توسط 

ب��ا  متح��ده  ای��االت 
۳پرداخت بدهی به...

چهارشنبه
7 آبان
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فرصت امروز: روزهای س��خت کرونایی، یکی پس از دیگری در دنیا سپری می شود و 
تعداد مبتالیان و جان باختگان کووید-19 مدام باال و باالتر می رود. اقتصاددانان از تبعات 
اقتصادی کرونا و رکود فراگیر در اقتصاد جهانی سخن می گویند و کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی از خطر حذف از چرخه اقتصادی صحبت می کنند. پاندمی کرونا همه اقتصادها 
را تحت الشعاع قرار داده و ایران هم از قضیه مستثنا نیست، اما اینکه این اپیدمی چطور 

ناگهان اقتصاد جهانی را دگرگون ساخته برای همه موضوعی جالب است.
در همین زمینه، خانم کارمن رینهارت، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و استاد دانشگاه 
هاروارد طی یادداشتی در نشریه فارن افرز، بحران کرونا را یک بحران جهانی و عالم گیر 
خواند و آن را قابل مقایسه با بحران مالی 2008 ندانست. به اعتقاد او، بحران سال 2008 
یک بحران بانکی بود که دس��ت کم 11 اقتصاد توس��عه یافته جهان را درگیر خود کرد، 
اما ویروس نوظهور کرونا هرگز مرزهای ملی را مراعات نمی کند و بحرانی به وسعت تمام 

مرزهای زمین پدید آورده است.
رینهارت در نش��ریه فارن افرز نوش��ت: »کووید-19 از آن دست تهدیدهایی است که 
جمعی��ت جهانی در هر نس��ل فقط یک بار با آن روبه رو می ش��ود. با اینکه این بیماری 
اولین مرضی نبوده که در سراس��ر جهان مسری شده، اولین باری است که دولت ها این 
چنین بی امان به مبارزه با آن برخاس��ته اند. تالش هایی که برای بهتر شدن اوضاع انجام 
ش��ده )ازجمله ممنوعیت رفت وآمد و محدودیت در مس��افرت( باب��ت این بوده که نرخ 
س��رایت کاهش یابد تا بتوان از منابع بهداش��تی و درمانی ای که در دسترس قرار دارند 
محافظت کرد. دولت ها برای تامین بودجه این امور و سایر استانداردهای سالمت عمومی 
در سراس��ر جهان توان اقتصادی خود را در مقیاس��ی به کار گرفته اند که تا پیش از این 

به ندرت دیده شده بود.
با اینکه رکودی که در سال 2008 شروع شد لقب »بحران مالی جهانی« نام گرفت، 
اما عمدتا این بحرانی بانکی بود که 11 اقتصاد پیشرفته را درگیر کرده بود. اقتصادهای 
نوظهور در آش��وب بحران جهانی قبلی به پشتوانه رشد اقتصادی دورقمی چین و قیمت 
باالی کاالها و کسری تجاری ناچیز توانستند دوام بیاورند، اما رکود اقتصادی کنونی اتفاق 
متفاوتی اس��ت. ماهیت مشترک این ش��وک سهم بیشتری از رکود را در جامعه جهانی 
از دوران رکود بزرگ در س��ال 1929 به دس��ت آورده است. در نتیجه، احیای اقتصادی 
به اندازه خارج شدن های قبلی سریع یا پرتوان نخواهد بود و در نهایت، سیاست های مالی 
و پولی که در مواجهه با این گرفتاری پیش گرفته می ش��وند به جای اینکه خسارت های 
اقتصادی را از بین ببرند فقط می توانند آنها را تسکین دهند و در طول زمان، رد زخم هایی 

که از ناخوشی های شروع سال 2020 به بعد ایجاد شده باقی خواهد ماند.
عالم گی��ری وی��روس کرونا رکود اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده اس��ت که منجر به 
یک بحران اقتصادی در بس��یاری از بخش های جهان خواهد ش��د و وام های عقب افتاده 
تجاری در نهایت باعث ورشکستگی کسب وکارها خواهد شد. نکول وام ها در کشورهای 
در حال توس��عه نیز باعث خواهد شد که وضعیت بدتر شود. این بحران نیز همان راهی 
را خواهد رفت که بحران قبلی رفته بود به استثنای اینکه وضعیتش خیلی بدتر خواهد 
بود و مصائب آن متناسب با مقیاس فروپاشی فعالیت های اقتصادی ای خواهد بود که در 
آن اتفاق می افتد. بحران به خانوارها و کش��ورهایی را که درآمد کمتری دارند بیش��تر از 
همتایان ثروتمند آنها صدمه خواهد زد. بانک جهانی به  طور مسلم تخمین زده است که 
بر اثر عالم گیری ویروس کرونا حدود 60 میلیون نفر در سطح جهانی زیر خط فقر مطلق 
خواهند رفت. این احتمال می تواند وجود داشته باشد که اقتصاد جهانی مسیری متفاوت 
را بپیماید و در نتیجه آن، کسری تجاری در بسیاری از کشورها از خط  قرمز عبور کند و 

روند جهانی شدن با وقفه های بیشتری همراه شود.
بانک جهانی در تحلیل اخیر خود پیش بینی کرده اس��ت که در س��ال 2020 اقتصاد 
جهانی 5.2 درصد کوچک تر ش��ود که به معنای رشد اقتصادی جهانی منفی 5.2 درصد 
در سال جاری است. اداره آمار نیروی کار آمریکا اخیرا بدترین آمار بیکاری ماهانه را طی 
72 سالی که این اداره در حال ضبط آمار است ثبت کرده. بیشترین تحلیل ها پیش بینی 
کرده اند که آمار بیکاری آمریکا تا اواس��ط سال آینده میالدی دورقمی باقی بماند. بانک 
مرکزی بریتانیا هش��دار داده است که این کش��ور در سال جاری میالدی با شدیدترین 
کاهش تولید اقتصادی از س��ال 1706 میالدی تاکنون مواجه ش��ود. این شرایط بسیار 
وخیم تر از آن اس��ت که آن را »رکود« بنامیم بلکه باید آن را یک رکود عالم گیر نامید. 
متاسفانه بر اثر سابقه تاریخی ای که از رکود بزرگ در دهه 1930 باقی مانده، مانع از این 
می شود که اقتصاددانان از کلمه دیگری برای این وضعیت استفاده کنند درصورتی که هم 
از نظر عمق و هم از لحاظ مدت زمان، وضعیت رکود اقتصادی فعلی بسیار حادتر از رکود 
آن زمان است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی پر از رکودهای اقتصادی بوده اما 
بدون توجه به شغل هایی که از دست رفته اند و کسب وکارهایی که تعطیل شده اند، در آن 

موارد از عبارت خفیف تر مشکالت اقتصادی استفاده می شود.
متخصص��ان همه گی��ری بیماری های مس��ری، وی��روس کرونا را ک��ه باعث بیماری 
کووید-19 می شود، یک ویروس جدید و نوظهور می دانند و برای همین واکنش هایی را 
که سرایت آن به بسیاری از نقاط جهان برمی انگیزد و عواقب اقتصادی آن را برای بخش 

خصوصی و نیز بخش عمومی نمی توانند پیش بینی کنند. س��رایت ویروس کرونا باعث 
شده که کارگران در محله ها و فروشندگان در بازارها در معرض ابتالی شدید به بیماری 
قرار بگیرند. کارشناسان می گویند که ویروس کرونا مثل ویروس آنفلوآنزای اسپانیایی در 
س��ال های 1918 و 1919 نیست که موج های س��وم و چهارم داشته باشد و بسیاری از 
افراد را درگیر کند بلکه منحنی همه گیری آن شبیه به حرف V انگلیسی است و تعداد 
مبتالیان و تلفات به یک قله می رسد و بعد پایین می آید، اما حتی اگر چنین سناریویی 
نیز درست باشد، این احتمال خیلی زیاد وجود دارد که سرایت کووید-19 در برخی جاها 
در کره زمین مدت خیلی بیشتری ادامه پیدا کند. تا اینجای کار، وقوع بیماری همزمان 
نبوده اس��ت. تعداد موارد ابتالی جدید در وهله اول ابتدا در چین و بخش هایی از آس��یا 
و سپس در اروپا و بعدتر در بیشتر نقاط ایاالت متحده به طور تدریجی کاهش یافت. در 
همی��ن زمان، نقاط قرمز ابتال ب��ه کووید-19 در مناطق متفاوتی همچون برزیل، هند و 
روسیه مشاهده شد. در این بحران، آشفتگی اقتصادی با فاصله نزدیک بیماری را تعقیب 

می کند. این مصیبت رد زخم عمیقی بر فعالیت اقتصادی جهان باقی گذاشته است.
برخی اقتصادهای بزرگ در حال حاضر مشغول به بازگشایی مراکز اقتصادی اند که این 
واقعیت را نشان می دهد که شرایط اقتصادی در آسیا و اروپا در حال بهتر شدن است و 
بازار کار آمریکا نیز دارد بهبود می یابد. بگذارید بگوییم که این بازگشت به وضعیت های 
سابق را نباید با احیای اقتصادی اشتباه گرفت. در بدترین بحران های مالی که از اواسط 
قرن نوزدهم رخ داده، بازگشت سرانه تولید ناخالص داخلی به سطح سرانه قبل از بحران 
به  طور متوس��ط هشت س��ال طول کشیده است. باید انتظار داشت که ایاالت متحده با 
میزان تاریخی مش��وق های پولی و مالی ای که در بحران فعلی هزینه کرده، بازگش��ت 
اقتصادی بهتر و بی دردس��رتری داشته باشد، اما بیشتر کشورها توانایی جبران خسارات 
اقتصادی ناشی از کووید-19 را ندارند. بازگشت اقتصادی کنونی نیز راه درازی برای اینکه 
از مخمص��ه دربیاید پیش رو دارد. با اینکه هر نوع پیش بینی در این حال و هوا قطعیت 
الزم را ندارد، س��ه شاخص است که در مجموع نش��ان می دهد راه احیای اقتصادی راه 
خیلی درازی اس��ت. اولین شاخص کارشناسان هستند. به  علت اینکه مرزها بسته شده 
و افراد به  اجبار در خانه ها مانده اند، تقاضای جهانی کاال کاهش یافته و اقتصادهایی که 
به صادرات وابسته بودند به  شدت صدمه خورده اند. حتی پیش از عالم گیری بیماری نیز 
بس��یاری از کارشناسان با این فشار روبه رو ش��ده بودند. بین سال های 2008 تا 2018، 
رشد تجارت جهانی تا نصف میزان رشد صادرات در دهه پیش از آن، کاهش یافته است. 
تا همین اواخر، صادرات بر اثر جنگ تجاری بین آمریکا و چین که ترامپ از وسط سال 

1918 شروع کرد، صدمه دید. برای اقتصادهایی که در آنها گردشگری اهمیت زیادی در 
نقش یک منبع رش��د اقتصادی دارد، سقوط سفرهای بین المللی یک فاجعه بوده است. 
صندوق بین المللی پول تخمین زده است که در منطقه کارائیب که گردشگری 50 تا 90 
درصد درآمد و اشتغال را در برخی از کشورهای واقع در آن تشکل می دهد، درآمدهای 
حاصل از گردشگری طی سه سال آینده بتوانند به سطح قبل از همه گیری ویروس کرونا 
بازگردد. نه فقط حجم تجارت کاهش پیدا کرده که قیمت بسیاری از اقالم صادراتی نیز 
سقوط کرده اس��ت. در هیچ جایی داستان پرهیجان سقوط قیمت کاال به روشنی بازار 
نفت نبوده است. رکود اقتصادی باعث سقوط عظیم تقاضای انرژی شد و ائتالف شکننده 
اوپک پالس را تضعیف کرد. اوپک پالس تش��کیل شده است از کشورهای تولیدکننده 
نفت )اوپک( به عالوه روسیه و شرکای تولیدکننده نفت این کشور. همین ائتالف اوپک 
پالس بود که طی سه سال اخیر، قیمت نفت را بین بشکه ای 45 تا 70 دالر نگه داشته 
بود. اوپک پالس باعث شده بود که تقاضای نفت پایدار بماند و برای اینکه قیمت از حدی 
پایین تر نیاید کاهش تولید نفت رو ضروری ساخته بود، اما کاهش شدید تقاضا در دوران 
عالم گیری کرونا سبب شد که وضعیت طوری باشد که برای نگه داشتن قیمت نفت، دو 
بازیگر بزرگ بازار نفت یعنی روسیه و عربستان سعودی تولید خود را تقریبا قطع کنند؛ 
کاری که این دو کش��ور به آن تن نمی دادند بنابراین نتیجه این ش��د که تولید بس��یار 
بیشتری در حوزه نفت اتفاق بیفتد و قیمت نفت سقوط آزاد کند. از آن سو، بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور و همچنین آمریکا ش��روع کردند به اس��تخراج نفت و گاز از میادین 
خود. به هر حال، قیمت نفت بس��یار پایین آمد و کشورهایی که اقتصادشان به شدت به 
نفت وابسته بود، مثل اکوادور، آسیب جدی دیدند. نکته مهم اینجاست که در بحران های 
مالی قبلی، مشکالت اقتصادی برای بخشی از جهان به وجود می آمد و همه کشورهای 
دنیا را درگیر نمی کرد. مثال در بحران بدهی دهه 1980، کشورهای آمریکای التین درگیر 
شدند و در سال 1997، کشورهای آسیایی به بحران مالی خوردند و اقتصادهای پیشرفته 
به رشد خود ادامه دادند، اما در بحران اخیر که حاصل عالم گیری ویروس کروناست، همه 
کش��ورهای جهان درگیر شده اند و برخالف بحران های اقتصادی گذشته، گرفتاری های 
اقتصادی منحصر به چند کشور یا یک منطقه خاص نیست. طبیعی است که نتایج چنین 
بحرانی بسیار بیشتر باشد و برای رهایی از آن تالش خیلی بیشتری از آنچه در بحران های 
قبلی انجام گرفته الزم باشد. سازمان تجارت جهانی تخمین زده است که در سال 2020، 
تجارت جهانی بین 13 تا 32 درصد کاهش پیدا کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدترین 

سال را از دهه 1930 تاکنون برای جهانی سازی شاهد خواهیم بود.«

حدود یک هفته مانده به انتخابات آمریکا، بازار ها تحت تاثیر این رویداد سیاسی قرار دارند. 
نتیجه این انتخابات می تواند ریل اقتصاد ایران را تغییر دهد. اگر جو بایدن، نامزد دموکرات ها 
پیروز انتخابات ش��ود، احتمال بازگش��ت ایاالت متحده به توافق برج��ام افزایش می یابد و با 
بازگش��ت آمریکا به برجام تحریم ها علیه ایران لغو می ش��ود، به ویژه تحریم های نفتی که از 
اهمیت باالیی برخوردار است و می تواند درآمد ارزی ایران را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

از سوی دیگر، اگر ترامپ پیروز انتخابات شود احتماال کمربند تحریم ها را محکم تر می کند 
و یا حداقل روند فعلی را ادامه می دهد. بعید به نظر می رسد ایران، آنگونه که ترامپ می گوید 
پس از پیروزی او به س��رعت پای میز مذاکره برود. این معادالت باعث ش��ده بازار ها در ایران 
به ش��دت چشم انتظار نتیجه انتخابات آمریکا باشند، به طوری که با افزایش شانس پیروزی 
بایدن در نظرس��نجی ها در روز های اخیر، قیمت دالر نیز کمی تعدیل شده و به زیر 30 هزار 

تومان رسیده است.
در این زمینه، میثم رادپور تحلیلگر بازار ارز درباره تاثیر انتخابات آمریکا و سناریو های نرخ ارز 
پس از این انتخابات به فرارو گفت: »به طور مختصر دو عامل اصلی نه تنها بازار ارز بلکه دیگر 

بازار ها را هم تحت تاثیر قرار داده است. عامل اول تضعیف شدید عرضه ارز در بازار است. پیش 
از بحران کرونا به خاطر کاهش درآمد های نفتی عرضه دالر به بازار تضعیف شده بود و بعد از 
بحران کرونا درآمد های ارزی غیرنفتی هم کاهش یافت و بر عرضه تاثیر مستقیم گذاشت. در 
نیمه اول امسال صادرات ایران نسبت به سال قبل 35 درصد کاهش داشت. در سمت عرضه 
فقط کاهش درآمد مشکل ساز نشد بلکه برخی از درآمد های ارزی نیز به کشور بازنگشت. حاال 
سوال این نیست که ما چقدر صادرات داشتیم مهم این است که چقدر ارز به کشور بازگشته 
است. آنطور که همتی می گوید بیش از 50درصد درآمد های ارزی غیرنفتی به کشور برنگشته 
است.« او ادامه داد: »در سمت تقاضا هم نقدینگی بیش از سال گذشته با افزایش روبه رو شد. 
دلیل اصلی آن هم کسری بودجه دولت است که تامین مالی بخشی از این کسری بودجه از 
محل پایه پولی صورت گرفته است. امسال 15 درصد نقدینگی نسبت به سال گذشته افزایش 
داش��ته است. تا زمانی که چالش کسری بودجه حل نش��ود، بحران تورم و بحران نظام پولی 

کشور ادامه خواهد داشت.«
رادپور درباره نقش انتخابات آمریکا در وضعیت نرخ ارز در کش��ور گفت: »تنها یک سناریو 

در انتخابات آمریکا می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند، آن هم این است که اتفاقاتی رخ 
دهد تا فروش نفت ایران افزایش یابد. با افزایش فروش نفت درآمد های دولت افزایش می یابد 
و کسری بودجه پوشش داده می شود. در غیر این صورت بحران کسری بودجه محیط اقتصاد 
ایران را همچنان ملتهب نگه خواهد داشت.« وی درباره اینکه اگر بایدن پیروز انتخابات شود 
چه شرایطی پیش می آید، گفت: »در این صورت بازار انتظارات سابق خود را تعدیل می کند، 
تحت ریاس��ت جمهوری بایدن احتمال ایجاد س��ناریو های مطلوب تر برای ایران بیشتر است. 
مطلوب ترین حالت هم افزایش چش��مگیر فروش نفت اس��ت. ایران اگ��ر 10 میلیارد دالر به 

درآمد های نفتی خود بیفزاید می تواند کل کسری بودجه سال 99 را جبران کند.«
او درباره اینکه اگر با پیروزی بایدن آمریکا به برجام باز گردد، چه اتفاقی رخ می دهد، گفت: 
»این به معنای رفع یا کاهش تحریم ها و افزایش فروش نفت خواهد بود. اگر با پیروزی بایدن 
فروش نفت افزایش داشته باشد بخش مهمی از مسئله حل می شود. مسئله این است که بازار 

انتظاراتش را برمبنای اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا می شود، تعدیل می کند.«
این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه اگر ایران بتواند نفت بفروشد، تورم ممکن است به 20 تا 

30 درصد کاهش یابد، افزود: »قیمت ارز نیز تا حدودی کاهش می یابد، اما دیگر امکان پیاده 
کردن رژیم ارزی پیشین وجود ندارد. رژیم قبلی ارزی ایران قبل تر »تثبیت-جهش« بود یعنی 
دولت تا جایی که می توانست نرخ ارز را تثبیت می کرد و زمانی هم که نمی توانست قیمت ارز 
جهش پیدا می کرد. این مال زمانی بود که ایران ذخایر ارزی داشت و دولت در دوران تثبیت 
از ذخایر ارزی برای کنترل بازار استفاده می کرد، اما آن دوران تمام شد؛ بنابراین هرچه تورم 
باال برود روی بازار ارز اثر خواهد گذاشت، چون ذخیره ای برای کنترل بازار وجود ندارد. با این 
حال با فروش نفت انتظارات تعدیل می شود. فروش نفت می تواند ما را از بحران کسری بودجه 

رهایی بخشد. از طرف دیگر تداوم این بحران می تواند ما را به فروپاشی نظام پولی برساند.«
او درباره اینکه گفته می ش��ود اگر بایدن پیروز انتخابات ش��ود نرخ دالر به 20 هزار تومان 
می رسد، گفت: »ممکن است این اتفاق بیفتد. اگر نتیجه انتخابات چشم انداز مثبتی پیش روی 
ایران بگذارد روی کاغذ و با برخی مفروضات می توان گفت قیمت دالر به حدود 23 هزار تومان 
برسد. اگر پس از انتخابات اخبار خوبی هم برسد ممکن است قیمت بیشتر هم کاهش یابد اما 

در صورت پیروزی ترامپ، همین مسیر فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.«

پیروزی بایدن چگونه به وضعیت اقتصادی ایران کمک می کند؟
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فرصت امروز: کافه س��ینرژی در ادامه تکمیل زنجیره ارزش مجموعه 
شناسا، با حضور مدیرعامل بانک پاسارگاد و جمعی از فعاالن اکوسیستم 
نوآوری کش��ور در بیس��ت و نهمین روز مهرماه امسال رسما آغاز به کار 
کرد. ماموریت اصلی کافه س��ینرژی به عنوان یک باش��گاه اختصاصی، 
هم افزایی بین فعاالن زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری در انتقال دانش 
و تجربه اس��ت و قرار است فرصت شبکه س��ازی و برگزاری رویدادهای 
کارآفرین��ی و دورهمی ه��ای اس��تارت آپی را برای مخاطب��ان و اعضای 
جامعه استارت آپی فراهم سازد. مخاطبان کافه سینرژی شامل تیم های 
اس��تارت آپی تش��نه موفقیت، مربیان و اس��اتید کارآفرینی، فریلنسرها، 
ش��رکت های دانش بنیان، مدیران شرکت ها و به طور کلی، همه کسانی 

است که فضایی برای همکاری در این زمینه را متصور هستند.
در مراسم افتتاحیه کافه سینرژی، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد از شرکت شناس��ا به عنوان مجموعه ای ارزشمند یاد کرد که 
گام های ارزشمندی در جهت رشد اکوسیستم کارآفرینی برداشته است، 
حامد س��اجدی مدیرعامل شرکت شناس��ا نیز کافه سینرژی را محفلی 
برای هم افزایی دلسوزان این آب و خاک معرفی کرد و حمیدرضا علوی، 
معاون رشد و شتابدهی شناسا به معرفی بیشتر کافه سینرژی پرداخت 
و با اش��اره به آفت بی تجربگی در اکوسیستم اس��تارت آپی کشور، کافه 
سینرژی را مکانی برای انتقال دانش و تجربه به نسل جوان معرفی کرد.

گزارش »فرصت امروز« از مراس��م افتتاح کافه س��ینرژی را در ادامه 
می خوانید.

آفت بی تجربگی در اکوسیستم استارت آپی کشور
در ابتدای این رویداد، حمیدرضا علوی، معاون رشد و شتابدهی شناسا 
و مدیرعامل ش��تاب دهنده تریگ آپ به معرف��ی اهداف و ماموریت های 
کافه س��ینرژی پرداخت و با یادآوری فرهنگ خوب استاد-شاگردی در 
ایران قدیم گفت: »در اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران، کارآفرینی سن 
پایینی دارد و کارآفرینان جوان فرصت ش��اگردی کردن در کنار اساتید 

برجسته را نمی یابند.«
به اعتق��اد علوی، »یک��ی از راهکار های رفع این آف��ت انتقال تجربه 
و دان��ش مدیران، تج��ار و کارآفرینان باتجربه و باس��ابقه در کس��ب و 
کارهای س��نتی به استارت آپ هاس��ت که این مهم نیازمند یک فضایی 
برای هم افزایی میان اجزای اکوسیس��تم کارآفرینی و نوآوری کش��ور با 

این افراد است.«
او ب��ا بیان اینکه »فضای اس��تارت آپی برای موفقیت ب��ه غیر از پول 
به توس��عه تعامالت و شبکه س��ازی نیاز دارد«، ادام��ه داد: »رویداد های 
ما یک روزه یا چند س��اعته تمام می ش��ود و فض��ا و محفلی برای ادامه 
نظام مند تعامالت و مالقات افراد وجود ندارد. باید شرایطی ایجاد کنیم 
تا این افراد بیشتر در دسترس اکوسیستم نوآوری باشند و کافه سینرژی 
ب��ه همین منظور و ب��ا هدف ایجاد محفلی برای گره گش��ایی از جوانان 

کارآفرین راه اندازی شده است.«
معاون رش��د و شتاب دهی شناسا، ارتباطات قوی ای که این مجموعه در 
طول سال های فعالیت خود با بدنه کسب وکاری و تاجران کشور ایجاد کرده 
اس��ت را دلیلی برای اقدام به ایجاد این فضا توس��ط شناسا توصیف کرد و 
گفت: »شناسا در طول س��ال های فعالیت خود، شبکه ارتباطی قوی ای را 
ش��کل داده است. از جمله ارتباطی که حدود 2 سال پیش با اتاق بازرگانی 

ایران ش��کل گرفت تا تجار باتجربه اتاق بازرگانی با اکوسیستم استارت آپی 
کش��ور آشنا شوند. مجموعه شناسا همچنین در حوزه سالمت نیز شرکای 
بس��یار قوی ای دارد و در حوزه آموزش و فرهنگ هم با همکاری کتابخانه 

ملی ایران رویداد هایی را برگزار کرده است.« 
عل��وی یکی از مهمترین مزیت های شناس��ا را عضوی��ت در گروه مالی 
پاس��ارگاد برش��مرد و گفت: »می توان از تجربه و دانش ش��کل گرفته در 
هلدینگ های بزرگ و معتبر این گروه و مدیران آن به خوبی استفاده کرد.«
وی با اشاره به اینکه »کافه سینرژی، فضای کار اشتراکی، شتاب دهنده 
و یا کافه عمومی نیس��ت«، افزود: »کافه سینرژی یک باشگاه خصوصی 
برای اعضا و فعاالن اکوسیستم نوآوری و استارت آپی کشور و مخاطبان 
آن اس��ت. اینجا محفلی برای مدیران باتجربه و کارآفرین با هدف ایجاد 
هم افزایی میان اجزای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور است. کافه 
سینرژی می تواند نقش تسهیلگر در انتقال دانش و تجربه به نسل جوان 

این اکوسیستم را ایفا کند.«
به گفته علوی، »تیم های اس��تارت آپی که دنبال رشد سریع هستند، 
مربیان و اس��اتید کارآفرینی، فریلنسرها، شرکت های دانش بنیان، افراد 
مس��تعد و خالق، اس��اتید دانشگاه، مدیران ش��رکت ها و صنایع فعال و 
افرادی از این دست می توانند در کافه سینرژی عضو شده و به هم افزایی 
ب��ا یکدیگ��ر بپردازند. در این کافه قرار اس��ت رویداد های��ی برای ایجاد 
هم افزایی افراد باتجربه در حوزه کسب وکار و کارآفرینان جوان و جامعه 
اس��تارت آپی برگزار شود و جلسات مش��اوره و مربی گری و کارگاه های 

آموزشی نیز بخشی از برنامه های پیش روی این کافه خواهد بود.«
شاخص پیچیدگی اقتصادی و عملکرد گروه مالی پاسارگاد

دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در این مراسم به 
موقعیت مکانی کافه س��ینرژی اش��اره کرد و گف��ت: »این مکان یادآور 
خاطره ش��کل گیری فناپ در س��ال 1385 به عنوان اولین اس��تارت آپ 
ایران است که با حمایت و همراهی گروه مالی پاسارگاد شکل گرفت.«

او س��پس صحبت های خود را با تشریح شاخص پیچیدگی اقتصادی 
کشور ها و عوامل تاثیرگذار بر آن ادامه داد و افزایش وابستگی کشور های 
دیگر به تولیدات داخلی و کاهش وابس��تگی کشور به تولیدات خارجی 
را از اصلی تری��ن عوامل تعیین کننده میزان پیچیدگی اقتصادی کش��ور 
دانس��ت. به گفته قاس��می، »در حال حاضر پیچیدگ��ی اقتصادی ما از 
کش��ور های درجه اول اروپایی فاصله بس��یار زیادی دارد، اما در مقایسه 
با دیگر کش��ور هایی که تحریم هس��تند نظیر کوبا، پیچیدگی اقتصادی 

ایران وضعیت بهتری دارد.«
مدیرعامل بانک پاسارگاد، یکی از مهمترین کارکردهای استارت آپ ها 
را ب��اال بردن درجه پیچیدگی اقتصاد ملی دانس��ت و گفت: »اگر دانش 
و فنی در انحصار ما باش��د، میزان وابستگی کش��ور های دیگر به ما باال 

می رود و این می تواند پیچیدگی اقتصادی ما را نیز باال ببرد.«
به اعتقاد قاس��می، »پیش��تازی و نوآوری دائمی بای��د از ویژگی های 
اصلی هر اس��تارت آپ  و شرکت  دانش بنیانی باش��د و نگاه دانش بنیانی 
باید آینده نگر باش��د. شرکت دانش بنیان نباید با تولید یک محصول کار 
خود را تمام شده بداند بلکه باید به دنبال ایجاد محصول بعدی باشد.«
او ب��ا اش��اره به راه اندازی گروه مالی پاس��ارگاد ادام��ه داد: »از همان 
ابتدا که گروه مالی پاس��ارگاد راه اندازی ش��د، قصد داشتیم در باالبردن 

پیچیدگی اقتصادی کشور نقش داشته باشیم؛ از هلدینگ معدنی میدکو 
و دس��تاوردهای آن در توس��عه فناوری های معدن��ی گرفته تا هلدینگ 
فناپ به عنوان یک مجموعه قابل اعتماد که در حوزه فعالیتش، ایران را 

از وابستگی به کشور های خارجی بی نیاز کرده است.«
قاسمی در انتها به حمالت گسترده باج گیران در آبان ماه سال گذشته 
به بانک های کشور اشاره کرد و گفت: »بانک پاسارگاد با کمک مجموعه 
فناپ و مجموعه ابرآروان توانست در مقابل این حمالت ایستادگی کند. 
ای��ن در حالی بود که فناوری CDN ابرآروان تا پیش از آن از س��مت 
س��ازمان ها و ارگان ها موضوع بی ارزشی به نظر می رسید و کسی به آنها 
توجهی نمی کرد، اما پس از حمالت باج گیران و مش��خص شدن اهمیت 

این مسئله، ابرآروان و خدماتش جدی گرفته شد.«
عالقه مندان چگونه در کافه سینرژی ثبت نام کنند؟

همچنین فرزاد کمالی، مدیر روابط  عمومی و رویداد های شتاب دهنده 
تریگ آپ که با افتتاح کافه س��ینرژی به مدیریت این مجموعه منصوب 
ش��ده اس��ت، درخصوص آینده فعالیت ه��ای کافه س��ینرژی و جامعه 
مخاطبان��ش گف��ت: »امیدواری��م تا در کافه س��ینرژی می��ان مدیران 
صنای��ع مختلف، اف��راد باتجربه و مربیان اس��تارت آپی به عنوان رهیار و 
اس��تارت آپ ها و کس��ب وکار های نوپا به عنوان رهج��و هم افزایی خوبی 
ایجاد کنیم تا موجب رش��د و پیشرفت اکوسیس��تم استارت آپی کشور 

باشیم.«
او به محدودیت های ش��یوع کرونا اش��اره کرد و در م��ورد برنامه  های 
کافه س��ینرژی برای ایجاد هم افزایی ادامه داد: »کرونا باعث ش��د تا در 
برنامه های ما مش��کالتی به وجود بیاید. اکنون ما باید به گونه ای فعالیت 
خود را پیش ببریم تا مشکلی برای سالمتی مخاطبان ما به وجود نیاید. 
به احتمال زیاد برنامه های ما به  صورت ترکیبی برگزار خواهد ش��د، به 
این شکل که کلیت مراسم به  صورت آنالین و تا یک ظرفیت مشخصی 
به  صورت حضوری برگزار می شود. البته به خاطر شرایط کرونایی بیشتر 

کارگاه ها، نشست ها و برنامه ها به  صورت آنالین برگزار خواهند شد.«
مدیر کافه س��ینرژی درخصوص نحوه عضوی��ت جامعه مخاطب این 
مجموعه نیز گفت: »افراد پس از ثبت نام، در دسته بندی مشخصی قرار 
می گیرند که در س��ایت کافه سینرژی قابل مشاهده خواهد بود. اعضای 
جامعه استارت آپی نیز از طریق وب سایت و یا به  صورت حضوری امکان 

عضویت در این کافه را خواهند داشت.«
کمالی با اش��اره به اینکه »ثبت نام در کافه س��ینرژی و اس��تفاده از 
فضای آن کامال رایگان است«، افزود: »احتماال برای اعضا کیف پولی را 
در نظر بگیریم تا برای اس��تفاده از کافی شاپ و یا شرکت در رویداد ها و 
کارگاه های آموزشی غیررایگان از آن کیف پول استفاده کنند. همچنین 
اگر گروه و یا مجموعه  اس��تارت آپی در این فضا ش��کل بگیرد، می تواند 
از خدمات ش��تاب دهنده تریگ  آپ و ش��رکت خطرپذیر شناسا استفاده 

کند.«
در بخ��ش پایانی این رویداد نیز مدیرعامل ش��رکت شناس��ا با طرح 
پرس��ش هایی از حاضران خواس��ت تا دیدگاه های خ��ود را برای تدوین 
بهت��ر برنامه ها و تعامالت در کافه س��ینرژی مطرح کنند. مهمانان کافه 
س��ینرژی هم به بی��ان دغدغه های خود در مورد خألهای اکوسیس��تم 

نوآوری کشور پرداختند و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

کافه سینرژی با حضور فعاالن اکوسیستم نوآوری کشور افتتاح شد

یک فنجان قهوه با طعم نوآوری

رویای یک کارآفرین چیس��ت؟ تغییر دادن جهان یا پولدار ش��دن، یا 
هر دو؟ پولدار ش��دن به معنای خرید خانه و خودروی بیشتر است یا به 
معنای س��رمایه گذاری روی آدم ها، ایده ها و فناوری برای تغییر جهان؟ 
در پاس��خ به این پرسش، ورونیکا فرسنو، نویس��نده eu-startups از 
چند اس��تارت آپ اروپایی س��خن می گوید که با ایده حل مش��کالت و 
ن��ه لزوم��ا ثروت آفرینی رش��د کرده اند. ب��ه اعتق��اد او، کارآفرینی تنها 
ثروت آفرینی نیس��ت و اگر موفقیت یک کس��ب وکار به موفقیت ش��هر 

و کشورش گره بخورد، حتی کرونا هم نمی تواند آن را شکست بدهد.
ورونیکا فرس��نو در یادداش��ت خود در پاس��خ به این سوال که رویای 
یک کارآفرین چیس��ت، می نویسد: پاسخ ش��ما به این پرسش متناسب 
ب��ا جغرافیایی ک��ه در آن زندگی می کنید، متغیر اس��ت. من یک ایده 
رویایی درباره اس��تارت آپ و نوآوری دارم. من فکر می کنم راه انداختن 
یک کس��ب وکار صرفا با هدف رس��یدن به ثروت نیست یا بهتر بگویم، 
کارآفرین��ی، ثروت آفرینی ب��رای گروهی از مردم یا سازمان هاس��ت. در 
واقع، با کارآفرینی به قدرتی می رس��یم ک��ه در ادامه می تواند به تغییر 

جهان کمک کند.
س��ال 2020، سالی اس��ت که پاندمی کرونا و مقابله با آن در اولویت 
قرار گرفته اس��ت با این حال به نظر من، امس��ال س��ال تغییر ایده ها، 
آزمودن و س��اختن آنهاست. براساس آمار، تعداد زیادی از استارت آپ ها 
این روزها شکست خورده اند و این یعنی ادامه مسیر برای کسب وکارها 
دشوار است. شکس��ت این استارت آپ درس دیگری هم برای ما دارد و 

آن هم این است: رشد استارت آپ نباید هدف شماره یک آنها باشد، بلکه 
رشد استارت آپ همراه با رشد شهر و جامعه ای که در آن کار می کنند، 
اهمیت دارد. داس��تان این اس��تارت آپ ها که در ادامه می خوانید، حرف 

من را اثبات می کند.
* موتورهای جس��ت وجو و درختکاری: نس��ل های اخیر، بحرانی مثل 
همه گی��ری کرون��ا را تجربه نکرده بودن��د، اما آنها از س��قوط دیوارها، 
انقالب ه��ا و جنگ ها جان س��الم به در برده اند. در ش��هری که دیواری 
ش��هروندان را از هم جدا کرده بود، الگوی��ی تازه برای کارآفرینی متولد 
شد که همان اکوسیا است. این شرکت در سال 2009 توسط کریستین 
کرول ایجاد ش��د و چه کس��ی فکرش را می کرد در زمانه ای که گوگل 
پرچمدار موتورهای جست وجوس��ت، یک موتور جس��ت وجوی جدید 
موفق شود. اکوسیا 80 درصد یا بیشتر از سود حاصل از فعالیت خود را 
به جنگل زایی و کاش��ت درخت اختصاص داده است. این استارت آپ در 

برلین آلمان پایه گذاری شده است.
* چ��اپ س��ه بعدی زندگی می بخش��د: یکی از دس��تاوردهای جالب 
فناوری در سال های اخیر، فناوری چاپ سه بعدی است. در سال 2013 
در آمس��تردام، دو نفر به نام های برام دی زوارت و برایان گرت ش��رکت 
3DHubs  را تاس��یس کردند. این ایده در دوره دانش آموزی به ذهن 
آنها رس��ید. آنها فکر کردند که چرا از چاپگرهای سه بعدی برای ساخت 
محص��ول نهایی اس��تفاده نکنند؟ آنها می خواس��تند از تمرکزگرایی در 
تولید فاصله بگیرند. 3DHubs  هفت س��ال عمر کرد تا به س��د کرونا 

رس��ید اما همه  گیری برای این شرکت فرصتی بود. این شرکت در آغاز 
همه گیری برای بیمارستانها شیلد برای محافظت کادر درمان از بیماری 

تهیه کرد و در کاهش پیامدهای همه گیری کرونا موثر بوده است.
* باتری ها آینده سبزتری می سازند: نمی توانیم به باتری ها فکر کنیم 
اما از زنجیره منفی اثرگذاری آنها بر محیط زیس��ت چشم پوش��ی کنیم. 
Northvolt  ش��رکتی است که ماموریت خود را، ساخت باتری هایی با 
آسیب کمتر برای محیط زیست تعریف کرده است. این شرکت در سال  
2016 در استکلهم توسط پائولو کروتی و پیتر کارلسون راه اندازی شده 
و امروز در ش��هرهای مختلفی در اروپ��ا فعالیت می کند. باتری هایی که 
این شرکت تولید می کند، همه قابل بازیافت است و در فرآیند تولید آن 

از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می شود.
ای��ده این 3 کس��ب وکار که اینج��ا درباره آنها خواندید، چند س��ال 
پیش بس��یار دور از ذهن و شاید غیرعملیاتی به نظر می رسید، اما سال 
2020، ثابت کرد که چنین کسب وکارهایی تا چه اندازه مورد استقبال 
اقتصادها و جوامع قرار می گیرد و این فناوری ها موردنیاز جهان اس��ت. 
اکنون این کس��ب وکارها دیگر محدود به ایده های خوبی نیس��تند که 
جایزه ببرند یا س��رمایه گذاران به آنها دق��ت نکنند. آنها به فناوری های 
اصلی تبدیل شده اند و ما می توانیم از داستان ها درس بگیریم. آنها یک 
کسب وکار را با ایده حل مشکالت زیست محیطی، چالش های انرژی و 
سالمت ساخته اند. به عبارت بهتر، موفقیت این کسب وکارها به معنای 

موفقیت شهرها و جوامع شان بوده است.

کارآفرینی تنها ثروت آفرینی نیست

تغییر جهان به کمک کارآفرینی

دریچه

آیا کرونا روند کارآفرینی جهان را تغییر می دهد؟
تهدید و فرصت کرونا برای کارآفرینان

به جرأت می توان گفت بحران کرونا شبیه هیچ کدام از بحران هایی 
نیس��ت که پیش از این تجربه کرده ایم. کووید-19 یک بحران بزرگ 
جهانی است که زمان پایان یافتن آن هنوز بر کسی روشن نیست. به 
موازات لرزه هایی که بیماری کرونا بر س��اختارهای سالمت جهان وارد 
کرده اس��ت، رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بحران دیگری است 
که معیش��ت و زندگی مردم جهان را تهدید کرده اس��ت. در این بین، 
س��وال این اس��ت که آیا کرونا عالوه بر تغییر ساختارهای اقتصادی و 
رویکردهای جهانی س��ازی، روند کارآفرینی جهان را هم تغییر خواهد 

داد؟
به گزارش آینده نگر، کاهش تقاضای مصرف کنندگان در کنار تغییر 
نوع تقاضا، از جمله مهم ترین پیامدهای شیوع کرونا در جهان به شمار 
می رود. کرونا نه تنها میزان تقاضا را کاهش داده، بلکه در اولویت بندی 
تقاضای مصرف کنندگان نیز تغییراتی ایجاد کرده است، به طوری که 
بسیاری از مردم جهان با توجه به وقفه ای که در میزان درآمدشان ایجاد 
شده اس��ت، در انتخاب محصوالت موردنیاز خود اولویت بندی کرده و 

تالش خود را منوط به برآورده کردن نیازهای ضروری تر می کنند.
بدیهی است که یک کارآفرین نمی تواند در این جاده جدید اقتصادی 
ب��ا همان کفش های قبلی خود راه برود. کرونا رویکردهای گذش��ته را 
تغییر داده و حتی ترندهای جدیدی را رقم زده اس��ت که کارآفرینان 
و فع��االن اقتصادی، چاره ای جز کن��ار آمدن با این رویکردهای جدید 
نخواهند داشت. پیشنهاد من به سازمان ها و مؤسسات تجاری این است 
که صرف نظر از نوع فعالیتی که دارند، به ارزیابی مجدد استراتژی های 
خود پرداخته و با شناخت جاده جدیدی که کرونا ترسیم کرده است، 
راه خود را پیدا کنند. با سپری شدن چندین ماه از شیوع این ویروس، 
نهادها و س��ازمان های اقتصادی جهان تقریباً به یک شناخت نسبی از 
ترندهای هم س��و با کرونا رسیده اند. ش��اید مهمترین رویکردی که در 
سیستم اقتصادی جهان بعد از شیوع ویروس کرونا شکل گرفته است، 
مبحث دورکاری باش��د. فرآین��د دورکاری مانند یک تیغ دولبه عمل 
کرده اس��ت، یعنی از جهاتی برای شرکت ها سودآور بوده و از جهاتی 
نیز عملکرد ناخوشایندی داشته است. سیستم کارآفرینی و اقتصادی 
جهان چاره ای جز پذیرش فرآیند دورکاری ندارد و چه بسا این رویکرد 
حتی در دوران پس��اکرونا نیز به عنوان یک فرهنگ سازمانی پذیرفته 
شده و در برخی از بخش های شرکت ها تداوم پیدا کند. از سوی دیگر، 
کووید-19 تا اندازه ای به روند بهینه س��ازی ارتباطات و مجهز ش��دن 
سیس��تم های اقتصادی جه��ان به فناوری پیش��رفته نیز کمک کرده 
اس��ت، چراکه ارتباط��ات از راه دور و رعایت فاصله اجتماعی، اهمیت 
تکنولوژی های نوین مبتنی بر دیجیتال را بیش از پیش برجسته کرده 

است.
فرآیند دورکاری الگوهای مدیریتی تازه ای را در فرهنگ س��ازمانی 
می طلبد که قطعاً در نحوه مدیریت کارآفرینان تأثیر خواهد گذاشت. 
اگرچه ش��یوه دورکاری مزایای قابل توجه��ی مانند کاهش هزینه ها، 
جلوگی��ری از هدررفت��ن زمان اضافی و تقویت پتانس��یل کاری دارد، 
ام��ا در صورتی کارایی خواهند داش��ت که با ی��ک رویکرد مدیریتی 
درست، فرهنگ این ش��یوه جدید برای کارمندان درونی شود. بر این 
اساس، سازمان ها و نهادهای اقتصادی باید تمرکز عمده ای روی تغییر 
سیاس��ت ها و فلسفه کاری خود داشته باشند تا بتوانند فرهنگ کاری 
منعط��ف را ترویج کنند. بهره گی��ری از فناوری های نوی��ن، برگزاری 
جلسات تجاری مجازی و تولید محتواهای جدید برای جذب مشتریانی 
که تغییر کرده اند، از جمله مهمترین نکاتی به ش��مار می روند که هر 
کارآفرینی باید در دوران بحرانی کنونی به آنها توجه داشته و در رویکرد 

مدیریتی خود از آنها استفاده کند.
اما علی رغم مشکالت عدیده ای که شیوع کرونا برای اقتصاد جهانی 
به همراه آورده اس��ت، در برخی از صنایع نیز ش��اهد رشد و شکوفایی 
هستیم. به بیان بهتر، در همین شرایط بغرنج اقتصادی نیز کارآفرینان 
و فع��االن اقتصادی می توانند تهدیدها را ب��ه فرصت تبدیل کرده و با 
شناخت درس��ت بازارهای جهانی و نیازهای جدید مخاطبان، فرصت 
رش��د اقتصادی را فراهم کنند. صنعت رسانه یکی از حوزه هایی است 
که بعد از ش��یوع کرونا رش��د قابل توجهی را تجربه کرد. مردم جهان 
به منظور رعایت فاصله اجتماعی، ارتباطات گسترده تری را در فضای 
رس��انه ها خصوصاً رسانه های اجتماعی ش��کل داده اند و در این میان، 
صنعت رسانه از طریق ارائه اطالعات موردنظر مخاطبان، بخش مهمی 

از نیازهای آنها را پوشش می دهد.
حوزه تجارت الکترونیک نیز با افزایش توجه مخاطبان روبه رو ش��ده 
اس��ت. گروه آمازون به رغم تنش های اولی��ه ای که در نتیجه ترافیک 
س��نگین آنالین داشت، خیلی زود توانس��ت بر مشکالت مذکور فائق 
ش��ده و عملکرد مالی خود را ارتقا بخش��د. در کنار دو صنعت رسانه و 
ای کامرس، حوزه آموزش آنالین نیز رش��د قابل توجهی را تجربه کرد 
و برنامه هایی مانند اس��کایپ یا زوم محبوبیت بیشتری کسب کردند، 
چراکه عالوه بر روند آموزش و پرورش جهان که به سمت فضای آنالین 
نزدیک شد، بسیاری از جلسات سازمان ها نیز در فضای ابری برگزار شد 

و در نتیجه این صنعت نیز رشد چشمگیری را تجربه کرد.
در پی ش��یوع کرونا، هر یک از بخش ه��ای اقتصاد جهان، تهدیدها 
و فرصت های��ی را تجرب��ه کرده اند. برخی از صنایع مانند گردش��گری 
یا حمل ونقل با تنش روبه رو ش��ده و صنایعی مانند آموزش آنالین یا 
تجارت الکترونیک فرصت های جدیدی را برای رش��د خود به دس��ت 
آورده ان��د. آن چیزی که در هم��ه این تهدیدها و فرصت ها قابل توجه 
است، فناوری های نوین و خصوصاً فضای دیجیتال است، به این معنا که 
حتی صنعتی مانند گردشگری نیز به لطف فناوری دیجیتال، می تواند 
تورهای مج��ازی برگزار کرده و در این ش��رایط بحرانی به بقای خود 
امیدوار باش��د. ضمن اینکه فناوری های دیگری مانند اینترنت اشیاء یا 
ه��وش مصنوعی نیز می توانند مطمح نظر کارآفرینان قرار گرفته و در 
ش��رایط کنونی، اس��تراتژی هایی را برای حفظ و بقای یک کسب وکار 

ارائه دهند.
ب��دون تردید بحران رو به رش��دی که در پی ش��یوع ویروس کرونا 
گریبان جهان را گرفته اس��ت، موجی از بی اعتمادی را بین مدیران و 
سرمایه گذاران ایجاد کرده و تا حدی ریسک آنها را در پذیرش ایده های 
جدی��د و راه اندازی کس��ب وکارها کاهش داده اس��ت. از همین رو، به 
فع��االن بخش خصوصی و جوانانی که به دنبال راه اندازی کس��ب وکار 
خود هس��تند، توصیه می شود که بی گدار به آب نزنند؛ یعنی از طریق 
مطالعه بازار و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از کرونا، برنامه استراتژیک 
خود را طراحی کرده و خصوصاً فناوری های نوین را در ترس��یم نقشه 

کارآفرینی خود، مدنظر داشته باشند.
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فرصت ام��روز: این روزها افزایش س��طح عموم��ی قیمت ها، نقل هر 
محفل و رس��انه ای است، اما اینکه ش��هروندان در شرایط تورمی چگونه 
رفتار می کنند، موضوعی اس��ت که کمتر به آن پرداخته می شود. وقتی 
در م��ورد قوانین اقتصاد صحبت می کنیم، فرض بر این اس��ت که رفتار 
مردم، منطقی و پیش بینی پذیر اس��ت، یعنی اگر در یک فروش��گاه، دو 
کاالی مش��ابه ب��ا دو قیمت متفاوت عرضه می ش��ود، طبعا مردم کاالی 
گران تر را خریداری نمی کنند، چراکه مش��تریان عمدتا در قیمت پایین 
خرید می کنند و اگر کاالیی گران ش��ود، ب��ه دنبال جایگزینی برای آن 
می گردن��د، اما عموم م��ردم تنها در صورتی ک��ه در تصمیم گیری های 
اقتصادی شان منطقی باشند، این رفتار را دنبال می کنند. بنابراین سوال 

این است که آیا واقعا همه مردم همیشه رفتارهایی منطقی دارند؟ 
نرخ تورم در ادبیات اقتصادی به افزایش سطح عمومی قیمت ها گفته 
می ش��ود؛ پدیده ای مذم��وم که در آخرین گزارش مرک��ز آمار ایران در 
مهرماه امس��ال به 41.4 درصد رس��ید. این بدان معناست که خانوارها 
امس��ال به طور میانگین 41.4 درصد بیش��تر از مهرماه پارس��ال برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« هزینه کردند که البته 
ای��ن میزان افزایش در بخش کاالهای خوراکی و ضروری خانوارها بیش 
از نرخ میانگین اعالمی بوده و به همین دلیل اس��ت که احس��اس تورم 

بین مردم بیش از رقم اعالمی است.
براس��اس آخرین ارقامی که مرکز آمار ایران اع��الم کرده، در مهرماه 
گذش��ته گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 9 واحد 
درصدی روبه رو بوده است و از آنجا که نیمی از سبد نرخ تورم را کاالها 
تش��کیل می دهند، می توان گفت نرخ تورم قابل لمس برای مردم اکنون 

در رقم باالتری قرار دارد.
ابعاد رفتار اقتصادی مردم در شرایط تورمی

اقتصاددان��ان عوامل متعددی را در بروز این تورم باال در اقتصاد ایران 
فهرس��ت می کنند که مهمتری��ن آن تحریم ها، خلق نقدینگی و رش��د 
پایه پولی اس��ت. به تازگی احسان س��لطانی از تحلیلگران اقتصادی در 
یادداش��تی چهار عامل را برای بروز تورم باال در کشورمان برشمرده که 
ش��امل افزایش نرخ برابری دالر، ح��ذف ارز دولتی برای واردات کاالها، 
افزایش نرخ تورم در بخش خدمات و افزایش قیمت مس��کن است. حال 
پرسش مهم این است که در این شرایط تورمی، شهروندان باید چگونه 

رفتار کنند که از تبعات تورم، آسیب اقتصادی کمتری ببینند؟
در پاسخ به این سوال، هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی می گوید: 
وقتی قیمت کاالها و خدمات با هر ضریب و درصدی افزایش می یابد، به 

این معنا است که به همان میزان بر سبد مصرف خانوار تاثیر گذاشته و 
قدرت خرید آنها را کم می کند، یعنی مردم در ش��رایطی قرار می گیرند 
که در ایجاد آن نقش��ی نداشته اند اما می توانند با تغییر رفتارهای فردی 
و اجتماعی خود آن را مدیریت کنند تا از شرایط تورمی آسیب کمتری 

ببینند.
ب��ه اعتقاد وی، نوع این رفتارها بس��ته به س��طح درآم��دی خانوارها 
متفاوت اس��ت و نمی توان الگوی یکس��انی را برای همه جامعه طراحی 
ک��رد. او در گفت وگ��و با ایرن��ا ادامه می دهد: اگر یک خانوار در س��طح 
درآم��دی پایین جامعه باش��د، باید هزینه های خود را به س��مت تامین 
مایحت��اج عموم��ی و ضروری و دریاف��ت کالری ه��ای موردنیاز اعضای 
خان��واده متمرکز کند و عادت های غذای��ی را بازبینی نماید که این کار 
با یک جست وجوی س��اده در اینترنت قابل اجراست و می توان دریافت 
که چه موادغذایی خریداری ش��ود که هم نیاز خانواده تامین شود و هم 
مشکالت بهداشتی و جسمانی ناشی از سوءتغذیه پدید نیاید. در چنین 
رویکردی اصل بر این اس��ت که خانواده طبق ع��ادت خرید نکند بلکه 
زیس��ت اجتماعی خود را اندکی تغییر دهد؛ مثال ماکارونی را جایگزین 

برنج کند و یا از حبوبات بیشتر استفاده کند.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: ب��رای خانوارهایی که درآمدهای 
آنها پوش��ش هزینه های زندگی ش��ان را می دهد نیز تغیی��ر رفتارهایی 
پیش بینی ش��ده  اس��ت نظیر اینکه دارایی های خ��ود را به صورت نقد 
)CASH( نگه��داری نکرده و آنها را به کاالهای س��رمایه ای که تحت 
تاثی��ر صنعت مد و تکنولوژی قرار ندارد، تبدی��ل کنند تا ارزش دارایی 

آنها بر اثر تورم از بین نرود.
رس��تمی سپس به موضوع تغییر رفتار اجتماعی شهروندان در شرایط 
تورمی اشاره کرد و گفت: مهمترین شکل این رفتار اجتماعی، پرهیز از 
انبار کردن محصوالت و کاالهای اساسی موردنیاز و مصرف خانوارهاست 
یعنی به جای انبار کردن کاالهایی مثل روغن و برنج برای مصرف شش 
ماه تا یک س��ال خان��واده، خریدهای خود را روزان��ه و هفتگی مدیریت 
کنی��م. ای��ن کار دو مزیت دارد؛ نخس��ت اینکه در ش��رایط تورمی کاال 
برای همه اقش��ار جامعه یعنی حتی برای کس��انی که توان خرید مثال 
ی��ک بطری روغن را برای مصرف هفتگی دارن��د، فراهم می کنیم و هم 
فش��ار افزایش تقاضای مقطعی به بازار وارد نمی شود که خود بر تشدید 

تورم موثر است.
به گفته وی، البته این رفتار یک تعهد اخالقی ش��هروندان به یکدیگر 
اس��ت که صرف نظر از اینکه چه کس��انی مس��بب این ش��رایط سخت 

اقتصادی ش��ده اند، با همدیگر مدارا کرده و زیس��ت درس��ت اجتماعی 
را انتخاب کنیم. با این وجود در ش��رایطی که یک کاال نایاب می ش��ود، 
ش��اهد هجوم مردم به فروش��گاه ها برای خرید و انبار کردن همان کاال 
هس��تیم؛ این پدیده فقیر و غنی نمی شناس��د و ممکن اس��ت به همان 
می��زان که در مناطق مرفه نش��ین پایتخت مردم ب��رای خرید آن صف 
بکشند، در جنوب ش��هر هم مقابل فروشگاه ها برای خرید آن صف های 

طوالنی تشکیل شود.
انتظارها از طبقات متوسط شهری بیشتر است

او منش��أ این مش��کل را ناش��ی از نگرانی از قحطی در جوامع بشری 
می داند که مختص ایران یا تهران نیست و در جامعه ای ممکن است به 
اش��کال مختلف روی دهد، کما اینکه در هفته های آغازین شیوع کرونا 
در جهان مش��کل کمبود دس��تمال توالت در آمری��کا و اروپا نیز فراگیر 
ش��د بنابراین از طبقات متوسط درآمدی بیش��تر انتظار است که رفتار 
اجتماع��ی خود را مدیریت کنند، زیرا اگ��ر آنها برای خرید روغن 6 ماه 
خود حاضرند در صف های طوالنی منتظر بمانند، اقش��ار ضعیف ش��اید 
نگران تامین همین کاال برای مصرف یک هفته تا یک ماه خود هس��تند 

و این هجوم به فروشگاه ها به اقشار ضعیف بیشتر آسیب می زند.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، یکی از راهکارهایی که دولت ها در 
ش��رایط تورمی برای ترمیم سطح معیشتی اقش��ار حقوق بگیر و دارای 
درآمد ثابت دارند، ترمیم حقوق و دستمزدهاس��ت کما اینکه از ابتدای 
امس��ال تاکنون در کنار ترمیم حقوق فرهنگیان و کارکنان لش��کری و 
کش��وری، به تازگی حقوق بازنشس��تگان نیز با ضرای��ب جدید افزایش 

یافته  است.
رس��تمی در پایان درباره ترمیم حقوق و دستمزد نیز گفت: با افزایش 
نرخ تورم، بخش��ی از ارزش درآمدی خانوارها از بین می رود و از این رو 
دولت ها در ش��رایط جهش تورمی س��عی می کنند با افزایش دس��تمزد 
حقوق بگی��ران ثابت، بخش��ی از آن را جبران کنند؛ ب��رای مثال اکنون 
شاهد تورم 41 درصدی در جامعه هستیم و دولت با افزایش 20 تا 30 
درصدی دستمزدها بخشی از این کسری را ترمیم می کند. البته به جای 
این سیاس��ت بهتر است همانند ابتدای دولت یازدهم سیاست اقتصادی 
را به اجرا بگذارد که توانس��ت تورم را مهار و به زیر 10 درصد برس��اند. 
در هر حال، تورم در دنیای امروز مس��ئله پیچیده ای نیس��ت و در علم 
اقتصاد راه حل های س��اده و آزمون شده ای دارد که اجرای آنها می تواند 
بار فشار اقتصادی بر آحاد جامعه را برداشته و اقتصاد را به مسیر درست 

خود هدایت کند.

شهروندان در شرایط تورمی چگونه رفتار می کنند؟

از رفتار اقتصادی تا اقتصاد رفتاری
یادداشت

احتیاط کره جنوبی در قبال مطالبات ایران 

بازپرداخت بدهی های کش��ورهای مختلف به ایران از جمله چین، 
هن��د و کره جنوب��ی، بحثی انضمامی و فاقد دالل��ت عینی از منظر 
تحلیل محسوب می ش��ود، بدین معنا که پرداخت نکردن بدهی ها، 
عدم همکاری این کشورها با ایران نیست، بلکه محصول تحریم های 

حداکثری آمریکاست.
چی��ن، هند و کره جنوبی به دلیل اعمال تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران، جوانب احتیاط را در انج��ام معامالت و معاهدات بین المللی 
با ایران رعایت می کنند و تعدادی از این کش��ورها با وجود اینکه از 
دایره هم پیمانان و ش��رکای آمریکا هم خارج هستند و حتی مانند 
چین به نوعی رقیب ایاالت متحده هم محس��وب می ش��وند، اما در 
انجام معامله با ای��ران، محافظه کارانه عمل می کنند. در واقع، علت 
اصلی عدم پرداخت بدهی میلیاردی کره جنوبی به ایران مربوط به 
اعمال تحریم های آمریکاس��ت و سئول از اعمال فشار توسط ایاالت 

متحده با پرداخت بدهی به تهران نگران است.
البته کره جنوبی با ع��دم بازپرداخت بدهی های ایران هم گرفتار 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران نمی ش��ود و ه��م اینکه از پیامدهای 
مسدود ماندن پول ها در بانک هایش بهره برداری اقتصادی می کنند، 
اما از س��وی دیگر ایران، نیازمند دریافت پول های بلوکه ش��ده خود 
از س��وی کره جنوبی، چین و هند اس��ت و در شرایط کنونی رئیس 
کل بانک مرکزی، معامل��ه نفت به جای غذا را یک پیروزی قلمداد 

می کند.
در ح��ال حاضر، ب��ازار کاالهای بادوام، طال، مس��کن و... ش��اهد 
نوع��ی بحران معنادار اس��ت و افزای��ش قیمت ها از ت��ورم نقطه به 
نقط��ه ماهیان��ه به تورم نقطه به نقطه در هر س��اعت تبدیل ش��ده 
و فض��ای نگران کننده ای بر اقتصاد کش��ور حکمفرماس��ت و همین 
موضوع ضرورت بازپس گیری پول های بلوکه شده ایران را دوچندان 

می کند.
ناگفته نماند که اگر ایران مشمول تحریم های آمریکا نمی شد، کره 
جنوبی مجبور به انجام تعهدات خود علیه ایران بود و در صورتی که 
ب��ه تعهداتش در قبال تهران پایبند نبود ایران می توانس��ت از طرق 
مختل��ف با این موضوع برخ��ورد کند اما بح��ث تحریم های آمریکا 
علیه ایران، مانع اصلی در این پرونده محس��وب می ش��ود و راه های 
پیگیری این پرونده را مس��دود کرده اس��ت. ضمن اینکه نباید این 
موضوع را فراموش کنیم که کره جنوبی جزو هم پیمانان آمریکاست 
و از نزدیکان واش��نگتن است که در تزاحم با کره شمالی در آسیای 

جنوب شرقی و همچنین چین قرار دارد.
این کش��ور طی سال های گذشته نش��ان داده است که نسبت به 
چی��ن در نزدیکی با آمریکا بهتر عمل می کند. اگرچه کش��ورهایی 
مانن��د چین و هند که ب��ه عنوان هم پیمانان واش��نگتن نبوده و از 
نزدیکان ایاالت متحده نیس��تند هم بدهی های��ی به ایران دارند که 
آنه��ا را پرداخت نکرده اند. به عبارت دیگ��ر، پرونده اقتصادی ایران 
در جامعه بین الملل از جمله عدم پرداخت بدهی های ایران توس��ط 
کره جنوبی، چین و هند تحت تاثیر پرونده های سیاس��ی قرار دارد 
و تا مس��ائل سیاسی حل نشود، وضعیت اقتصادی کشور همین گونه 
خواهد بود. بر همین اس��اس پیشنهاد می شود که در گام نخست به 
دنبال حل مس��ائل سیاس��ی و بازکردن گره های دیپلماتیک باشیم 
و س��پس برای بازپس گیری مطالبات و پول های بلوکه ش��ده ایران 

توسط برخی کشورها اقدام کنیم.

کدام کشورها بهترین شرایط سرمایه گذاری را دارند؟
جغرافیای ریسک اقتصادی

ات��اق بازرگان��ی ته��ران در جدیدترین گزارش خ��ود به وضعیت 
ریسک اعتبار صادراتی ایران و کش��ورهای خاورمیانه پرداخت و از 

نامساعدبودن شرایط بسیاری از کشورها در این شاخص خبر داد.
ش��اخص ریس��ک اعتبار صادراتی مربوط به بستری است که یک 
کش��ور برای ورود سرمایه گذاران خارجی به وجود آورده و با بررسی 
بین المللی این ش��رایط مش��خص می ش��ود که تا چه حد ورود به 
اقتصاد یک کش��ور، س��ودآوری از طریق آن و س��پس خارج کردن 
منابع آسان خواهد بود. به طور کلی، دو عاملی که بیشترین اهمیت 
را در تعیین جایگاه ریس��ک اقتصادی کشورها دارد، ریسک انتقال 

ارز و تبدیل پذیری آن است.
موضوعی ک��ه نیاز به فعالی��ت بانک های بین الملل��ی و ابزارهای 
جابه جایی ارز است و ایران در سال های گذشته تحت تاثیر تحریم ها 
از دسترس��ی به آنها ت��ا حد زیادی محروم بوده اس��ت. در ماه های 
اخیر نیز پس از قرار گرفتن مجدد نام کش��ور در فهرس��ت سیاه اف 
ای تی اف، به نظر می رس��د شرایط برای انتقال ارز دشوارتر شده و 
همین امر جایگاه ایران در ش��اخص ریس��ک اقتصادی را پایین نگه 

داشته است.
براس��اس جدیدتری��ن ارزیابی های س��ازمان همکاری و توس��عه 
اقتصادی، رتبه ریس��ک اعتبار صادراتی ای��ران بدون تغییر در عدد 
هفت باقی مانده اس��ت و به ای��ن ترتیب ایران همچنان در باالترین 
ریسک برای سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. این سازمان کشورها را 
براساس میزان ریسک بین اعداد یک تا هفت تقسیم بندی می کند و 
کشورهایی که عدد هفت را دریافت می کنند، پرریسک ترین شرایط 
را دارند. وضعیت س��ایر کشورهای منطقه نیز چندان تعریف ندارد. 
براس��اس ارزیابی ها، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، 
ع��راق، س��وریه، لبنان و یمن نی��ز با دریافت ع��دد هفت، هیچ یک 
ش��رایط مثبتی برای جذب س��رمایه خارجی ندارند. در میان دیگر 
همس��ایگان ایران، عم��ان، اردن، ترکیه، بحری��ن و آذربایجان رتبه 
پنج را دریافت کرده اند و قطر ش��اخص س��ه را دریافت کرده است. 
در این بررس��ی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با شاخص 
دو، بهترین بستر برای س��رمایه گذاری خارجی در میان کشورهای 

منطقه به شمار می روند.
ای��ران در حالی در س��ال های پیش از تحریم توانس��ته بود رتبه 
خود را برای دوره هایی ارتقا داده و حتی به ش��اخص چهار برس��د 
که به دنبال بازگش��ت تحریم ها، ش��رایط ایران دشوار شد و شانس 
کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی جدید به طور قابل توجهی 

کاهش یافت.
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مهدی مطهرنیا
تحلیلگر امور بین الملل

برای گ��ذار از انرژی های آالینده به انرژی های پاک، س��رمایه گذاری 
در فلزات اساس��ی امری حیاتی اس��ت، چنانچه طبق مطالعات مؤسسه 
وود مکن��زی، گذار به انرژی های پاک از فلزات ش��روع و به فلزات ختم 
می ش��ود. آنطور که این موسسه گزارش داده است، برای پاسخگویی به 
تقاضای انرژی های پاک و حمل ونقل برقی در جهان باید در افق 2035 
حدود یک تریلیون دالر س��رمایه گذاری به منظور افزایش تولید لیتیوم، 

نیکل، کبالت، مس و آلومینیوم انجام شود.
ب��ه گ��زارش »اوی��ل پرای��س«، در بحبوح��ه تالش ها برای گ��ذار از 
سوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر، نباید از این واقعیت که 
بدون س��رمایه گذاری در فلزات موردنیاز برای ذخیره سازی برق و برقی 
کردن وس��ایل نقلیه امکان پذیر نخواهد بود، چشم پوش��ی کرد. فلزاتی 
نظیر لیتیوم، نیکل، کبالت، مس و آلومینیوم برای توس��عه فناوری های 
مرتبط با انرژی های پاک، ضروری هس��تند بنابراین با توسعه انرژی های 
تجدیدپذی��ر و افزایش تولید وس��ایل نقلیه برقی، تقاضا برای این فلزات 

نیز افزایش می یابد.
براس��اس برآوردهای مؤسس��ه تحقیقاتی »وود مکن��زی«، با توجه به 
رشد روزافزون تقاضای جهانی برای انرژی های پاک و حمل ونقل برقی، 
در افق 2035 میالدی باید حدود یک تریلیون دالر سرمایه گذاری برای 
افزای��ش تولید لیتیوم، نیکل، کبالت، م��س و آلومینیوم در اقصی نقاط 
جهان انجام شود که این رقم تقریبا دو برابر میزان سرمایه گذاری انجام 

شده برای تولید این فلزات طی 15 سال گذشته است.
اگ��ر تولیدکنن��دگان بات��ری، توس��عه دهندگان انرژی ه��ای پ��اک و 
شرکت های تولیدکننده وس��ایل نقلیه برقی نتوانند به فلزات اساسی با 
قیمت مناس��ب و حجم موردنیاز خود دسترسی داشته باشند، از سرعت 
فرآیند گذار به انرژی های پاک کاسته خواهد شد، اما استخراج کنندگان 
فلزات اساس��ی نیز برای تأمین این فلزات به منظور ش��تاب بخشیدن به 
فرآیند گ��ذار به انرژی های پاک، با چالش ه��ای کوتاه مدت و بلندمدت 
مواجه هس��تند. تمرکز بر س��ودهای کوتاه م��دت و اینکه قیمت کنونی 

برخی فلزات بسیار پایین ترین از سطحی است که بتواند انگیزه ای برای 
فک��ر کردن به افق های بلندمدت را در ش��رکت های معدنی ایجاد کند، 
توانایی تولیدکنندگان فلزات اساس��ی برای س��رمایه گذاری بیشتر برای 

پاسخگویی به نیاز یک دهه بعد را محدود کرده است.
جولیان کتل، معاون بخش تحقیقات فلزات و مواد معدنی مؤسس��ه وود 
مکنزی در این رابطه می گوید: »سرمایه گذاری های بلندمدت در استخراج 
و فرآوری فلزات و مواد معدنی معموالً در مقایس��ه با س��رمایه گذاری هایی 
که توانایی پرداخت س��ود س��هام را برای ش��رکت ها تضمین می کنند و یا 
س��رمایه گذاری  در حوزه ه��ای محبوب ت��ری ک��ه در کوتاه م��دت عایدی 
مناس��بی دارند، کمت��ر در اولویت قرار می گیرند. در این ش��رایط دس��ت 
اعضای هیأت مدیره ش��رکت ها برای اتخاذ تصمیمات بلندمدت در راستای 

پاسخگویی به تقاضای مرتبط با گذار به انرژی های پاک بسته است.«
او با اش��اره به اهمیت مسائل زیس��ت محیطی در افکار عمومی جهان 
می افزاید: »افزایش آگاهی و حساس��یت مردم به مسائل زیست محیطی 
و همچنین اهمیت یافت��ن تولید پایدار و در برخی موارد تولید اخالقی 
فلزات، یک چالش مهم دیگر برای شرکت های معدنی محسوب می شود. 
هر روز بر اهمیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنایع مختلف 
افزوده می ش��ود و بدین ترتیب مسائل زیس��ت محیطی تأثیر عمیقی بر 

شیوه استخراج و فرآوری فلزات خواهد داشت.«
اخیرا حساسیت برخی از مشتریان بزرگ فلزات اساسی به رعایت اصول 
زیس��ت محیطی از سوی تأمین کنندگان بسیار بیش��تر از قبل شده است. 
به عنوان مثال، »ایالن ماس��ک« مدیرعامل شرکت تسال در سخنرانی خود 
پس از انتش��ار گزارش عملکرد این شرکت در س��ه ماهه دوم سال 2020 
میالدی خطاب به تأمین کنندگان اعالم کرد: »اگر ش��ما نیکل بیش��تری 
به صورت کارا و با در نظر گرفتن حساسیت های زیست محیطی تولید کنید، 
تس��ال با شما قراردادهای عظیم و بلندمدت خواهد بست. امیدوارم که این 

پیام به دست همه شرکت های معدنی برسد.«
در روز 22 س��پتامبر )اول مهرم��اه( ک��ه ش��رکت تس��ال آن را »روز 

باتری« نامگذاری کرده اس��ت، ایالن ماس��ک اعالم کرد که این شرکت 
تولیدکننده خودروهای برقی حق اس��تخراج خاک لیتیوم از زمین هایی 
به وسعت 4 هزار هکتار در ایالت نوادا را خریداری کرده و به زودی وارد 
حوزه اس��تخراج و فرآوری لیتیوم نیز خواهد شد، اما علی رغم ادعاهای 
ایالن ماس��ک مبنی بر اینکه »مقادیر دیوانه کنن��ده ای« لیتیوم در این 
زمین ه��ا وج��ود دارد، تحلیلگران ب��ر این باورند که ای��ن میزان لیتیوم 
احتماالً برای شتاب بخشیدن به تولید شرکت تسال کفایت نخواهد کرد.

رش��د تولید لیتیوم و س��ایر فلزات موردنیاز در تولی��د باتری ، نه تنها 
برای توس��عه شرکت تسال بلکه برای بیش از 500 مدل خودروی برقی 
که قرار اس��ت تا س��ال 2022 می��الدی وارد بازارهای جهانی ش��وند و 
همه خودروهای برقی دیگ��ری که طی دهه های آینده در کارخانه های 
زیرمجموعه بزرگترین خودروس��ازان جه��ان و تولیدکنندگان تخصصی 
خودروهای برقی تولید می ش��وند، الزم اس��ت. از س��وی دیگر، با توجه 
ب��ه اینکه انتظار می رود که طی دهه ج��اری یعنی دهه 2020 میالدی 
تقاضا برای تجهیزات ذخیره سازی انرژی جهش قابل  مالحظه ای داشته 
باشد، تقاضا برای فلزات اساسی از این ناحیه نیز افزایش خواهند یافت.
اوایل سال جاری میالدی بانک جهانی در گزارشی اعالم کرد که تولید 
جهانی لیتیوم، گرافی��ت و کبالت در افق 2050 میالدی می تواند 500 
درصد افزایش یابد تا پاس��خگوی نیاز صنایع و فناوری های پاک باش��د. 
اگر قرار باشد که جامعه جهانی به هدف مقابله با گرمتر شدن کره زمین 
دس��ت یابد و اجازه ندهد که متوس��ط دما بیش از 2 درجه سلس��یوس 
افزایش پیدا کند، باید طی سه دهه آینده دست کم 3 میلیارد تن فلزات 
و مواد معدنی برای اس��تفاده در توس��عه انرژی های بادی، خورشیدی و 

زمین گرمایی و همچنین تجهیزات ذخیره سازی انرژی تولید شود.
برای گ��ذار از انرژی های آالینده به انرژی های پاک، س��رمایه گذاری 
در فلزات اساس��ی امری حیاتی است. چنان که جولیان کتل از مؤسسه 
تحقیقات��ی وود مکنزی می گوی��د: »گذار به انرژی های پ��اک از فلزات 

شروع و به فلزات ختم می شود.«

گذار به انرژی های پاک از فلزات شروع و به فلزات ختم می شود
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
600 میلیون یورو برای هزینه های کرونا به خزانه 

واریز شد
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون معادل ریالی 600 میلیون یورو بابت 
هزینه های مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گیرد. عبدالناصر همتی همچنین از واریز 8 هزار میلیارد 
توم��ان دیگر به حس��اب خزانه خبر داد و گفت: تا روز دوش��نبه معادل ریالی 
600 میلیون یورو از یک میلیارد یورو اختصاص یافته بابت هزینه های مقابله با 
ویروس کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز شده است. به 
زودی نیز معادل 8 هزار میلیارد تومان دیگر به حساب خزانه واریز می شود تا 

به وزارت بهداشت پرداخت شود.

بانک مرکزی از تحوالت مسکن تهران گزارش داد
افزایش 10درصدی هر متر خانه در مهرماه

به گفته بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 
طی مهرماه امس��ال به 26 میلیون و 700 هزار تومان رس��ید که نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل 110 درصد و نسبت به ماه قبل 10 درصد افزایش را نشان 
می دهد. گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر ش��ده، نشان می دهد که در مهر امسال متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملک��ی ته��ران 26 میلیون و 700 هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل 10 
درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 110.1 درصد افزایش دارد. در میان 
مناطق بیست ودو گانه شهر تهران نیز بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه 56 
میلیون و 800 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود 12 میلیون و 
400 هزار تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها با افزایش 110.9 

درصدی در منطقه یک و 125.1 درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
همچنین در هفت ماهه امس��ال حدود 63.6 هزار واحد مس��کونی معامله 
ش��ده که در مقایس��ه با مدت مشابه در س��ال قبل 6.77 درصد افزایش دارد. 
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 20 میلیون و 800 هزار تومان 
بوده که افزایش 64.3 درصدی دارد. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی 
معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مس��کونی در دامنه قیمتی 16 تا 18 میلیون تومان به ازای هر 
مترمربع بنا با سهم 8.2 درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 14 تا 16 میلیون و 12 تا 14 میلیون با 
7.9 درصد و 7.6 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر، در مهرماه 
امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده براساس ارزش هر 
واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 600 تا 850 میلیون 
تومان با اختصاص س��هم 13درصد بیشترین س��هم از معامالت انجام شده را 
داشتند. همچنین توزیع معامالت انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در 
تهران حاکی از آن است که منطقه 5 با 14.7 درصد از کل معامالت، بیشترین 
سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است. عالوه بر این، بررسی 
ش��اخص کرایه مس��کن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهر 
ماه امسال نشاندهنده رشدی معادل  26.8 درصد و 29.6 درصد نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
دولت از پیشنهاد سایر قوا در حل معضالت مردم 

استقبال می کند
یکصد و هفتاد و شش��مین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح 
سه ش��نبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور 
برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه رئیس سازمان 
برنام��ه و بودجه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده درخصوص همسان س��ازی 
مس��تمری بازنشس��تگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت تامین 

معیشت و جبران بخشی از آثار تورم در قیمت کاالها و خدمات ارائه کرد.
روحانی با اش��اره به حساسیت ها و پیچیدگی ها در زمینه مدیریت وضعیت 
اقتصادی، تاکید کرد: دولت، تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود 
می داند و از همه طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و متخصصان اقتصادی 

در حل معضالت مردم استقبال می کند.
رئی��س جمهور در عی��ن حال تاکید کرد که باید مراقب��ت کرد ارائه برخی 
طرح ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی تواند به رفع معضالت کمک کند و 
ممکن است باعث ایجاد مشکالت تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی 
گردد؛ لذا مالحظه منابع و فراهم آوردن ش��رایط اجرایی آن، الزمه توفیق در 
خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاس��ت. در ادامه این جلس��ه پیشنهادهای 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و بانک مرکزی درخصوص تس��هیالت الزم 
برای گس��ترش صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تامین واردات موردنیاز 
واحدهای تولیدی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری درباره آنها به 
جلسه فوق العاده بعد از ظهر امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد
تصمیم منطقی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی

یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه در مجلس گفت اظهارنظر رئیس کل 
بانک مرکزی درباره تورم و نرخ سود بانکی در شرایط کنونی درست و منطقی 
است. جعفر قادری درباره آخرین پیام اینستاگرامی همتی به ایِبنا گفت: کنترل 
ت��ورم یکی از اهداف بانک مرکزی اس��ت ولی تمام هدف های آن به حس��اب 
نمی آید.  بانک مرکزی در کنار تورم بحث حفظ و قدرت خرید پول ملی را هم 
مورد توجه قرار دهد و سیاست هایش باید به گونه ای تنظیم شود که همزمان 
رکود، تورم و حفظ ارزش پول ملی را با هم درگیر کند. بانک مرکزی در واقع  
نباید اجازه دهد تا کسری بودجه دولت منجر به تشدید رشد نقدینگی شود که 
در صورت موفقیت در این امر به خودی خود کار ارزشمند و موثری انجام داده 
است. این نماینده مجلس در این خصوص که رئیس کل بانک مرکزی مطرح 
کرده جهت کنترل تورم به دنبال سود بانکی نیست، افزود: مسئله سود بانکی 
که مطرح کردند، درست است زیرا درخصوص آن نگرانی هایی وجود داشت و 
آن هم تضعیف بازار بورس در شرایط فعلی است. در حقیقت چنانچه در چنین 
اوضاعی نرخ سود سپرده های بانکی افزون شود، نقدینگی بیشتری از بازار بورس 
خارج خواهد ش��د. در مجموع بانک مرکزی نباید اجازه دهد که دولت کسری 
بودجه خود را از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین کند. رشد نقدینگی 
یکی از عوامل افزایش نرخ تورم است و در این شرایط فعلی نباید اسباب رشد 

نقدینگی فراهم شود.

بانکنامه

فرصت امروز: جمعه گذش��ته رئیس کل بانک مرکزي در یادداش��تي 
اینس��تاگرامی از تهات��ر نفت با کاال خبر داد و نوش��ت ک��ه »در جهت 
افزای��ش حج��م تجارت خارجي کش��ور و بهره برداري بهت��ر از امکانات 
تولیدي داخل، در کنار روش هاي جاري، اس��تفاده از روش تهاتر نفت با 
کاالهاي اساس��ي و ضروري کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش 

خواهد یافت.«
هرچن��د تهاتر نفت با کاالهاي اساس��ي از چند س��ال قبل و از زمان 
تحریم نفتي در دستور کار دولت قرار گرفت، اما انجام این کار با موانعي 
روب��ه رو بود و برخي از کش��ورها ب��ه دلیل ت��رس از تحریم های آمریکا 
از تهات��ر کاال با نف��ت ایران خودداري می کردند؛ کم��ا اینکه محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه چند ماه پیش گفت که در شرایط 
کنون��ی نه تنها نفت را در ازای غذا که حتی در ازای دارو هم نمی توانیم 
بفروش��یم. حاال با یادداش��ت تازه عبدالناصر همت��ي و خبرهایی که از 
افزایش فروش نفت ایران در یکی دو ماه گذشته شنیده می شود، به نظر 
مي رس��د قرار اس��ت این موضوع بار دیگر با جدیت بیشتري در دستور 
کار دولت قرار بگیرد و از طریق کش��ورهایي که همچنان نفت ایران را 

مي خرند، تهاتر نفت با کاال انجام شود.
حوال��ی تیرماه 97 و چند هفته پس از خروج آمریکا از برجام بود که 
ماج��رای »نفت در برابر کاال« مطرح ش��د؛ هم زمان ب��ا حضور علی اکبر 
والیتی، مش��اور رهبری در امور بین الملل در مسکو. دقیقا همان زمانی 
که والیتی از س��رمایه گذاری 50 میلیارد دالری روسیه در صنعت نفت 
ایران صحبت می کرد و روس��یه می گفت عالقه مند به معامله »نفت در 
برابر کاال« با ایران است. بعد از این خبر، رسانه های غربی به بررسی این 
موضوع پرداختند و ازجمله »بلومب��رگ« گزارش داد: »ایران می گوید، 
روس��یه آماده اس��ت 50 میلیارد دالر در صنعت نفتش س��رمایه گذاری 
کند. این سرمایه گذاری باوجود تحریم های آمریکا و خروج این کشور از 
برجام رخ  داده اس��ت. علی اکبر والیتی، مشاور رهبری در امور بین الملل 
روز جمعه در مس��کو گفت: روس��یه آماده اس��ت تا در زمینه اکتشاف، 
تولید و پاالیش نفت ایران سرمایه گذاری کند. او گفت: والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روس��یه این خبر را تأیید کرده و قرار اس��ت در حداقل 
سه معامله به ارزش 15 میلیارد دالری اتفاق افتد.« پس از »بلومبرگ«، 
»یورو نیوز« هم از دیگر رس��انه هایی بود که به نقل از الکس��اندر نواک، 
وزیر انرژی روس��یه نوش��ت: »معامله ای که در ذیل آن روسیه در ازای 

نفت، کاال به ایران می دهد، امکان پذیر است.«

البته این اولین بار نبود که بحث نفت به جای کاال مطرح می شد. سال 
92 )2014( ایران و روس��یه قرارداد »نفت در برابر کاال« را امضا کرده 
بودند. همان زمان »رویترز« در گزارشی نوشته بود: »ایران و روسیه در 
حال مذاکره بر سر یک قرارداد »نفت در برابر کاال« به ارزش یک و نیم 
میلیارد دالر در ماه هس��تند که ب��ه ایران اجازه می دهد محدودیت های 
موجود بر س��ر صادرات نفت را به شکلی قابل توجه و باوجود تحریم های 
نفتی غرب پش��ت س��ر بگذارد بنابراین قرارداد، مسکو روزانه 500 هزار 
بش��که از نفت ایران را خریداری کرده و در ازای آن، تجهیزات و کاال به 

ایران صادر می کند.«
ب��ه گفته »رویت��رز«، »امضای این ق��رارداد نفتی که س��بب افزایش 
چش��مگیر صادرات نفت ایران می ش��ود، می تواند کمک��ی برای اقتصاد 
ایران باش��د که بر اثر تحریم ها آس��یب دیده اس��ت. براساس قیمت های 
کنونی نفت که حدود 100دالر در هر بشکه است، ایران می توان ماهانه 

یک و نیم میلیارد دالر به دست بیاورد.«
پ��س از آن در اس��فندماه 95، آندری لوگانس��کی، نماینده تجاری 
روس��یه در ایران به خبرگزاری »اس��پوتنیک« گفت: »مجموع حجم 
کاالهایی که مس��کو تحت توافق نفت در برابر کاال می تواند به تهران 
تحویل دهد، ممکن اس��ت به 45 میلیارد دالر در س��ال بالغ ش��ود.« 
لوگانس��کی توضیح داده بود این برنام��ه قابل اجرا 50 درصد پرداخت 
پ��ول و 50 درصد پرداخت به صورت تهاتر کاال با نفت ایران را در نظر 
گرفته است. به گفته او، 50 درصدی که به صورت کاال از سوی روسیه 
تحویل داده خواهد ش��د، ش��امل لوازم راه آهن، خودروهای س��نگین 
شامل اتوبوس و تجهیزات هواپیمایی می شده است. نواک، وزیر انرژی 
روس��یه نیز بعداً اعالم کرد که حجم تحویل نف��ت تحت برنامه تهاتر 
نفت در برابر کاال ممکن اس��ت به 5 میلیون تن در سال برسد.10 ماه 
بعد از آن، یعنی آذرماه 96 وزیر انرژی روس��یه اعالم کرد کش��ورش 
نخس��تین محموله نفت خام ایران به میزان یک میلیون بشکه را تحت 
تواف��ق تجارت نفت در برابر کاال که اوایل آن س��ال میان دو کش��ور 

امضاشده بود را دریافت کرده است.
البته تهاتر نفت با کاال تنها به روسیه خالصه نشده بود و از اسفندماه 
94 معام��الت تهات��ری با اروپا کلی��د خورد. همان زم��ان »بلومبرگ« 
نوش��ت: »درحالی ک��ه کانال ه��ای بانکی اروپ��ا به روی ایران گش��وده 
نش��ده ایران پیشنهاد کرده اس��ت در قبال صادرات نفت به ایران، قاره 
فرآورده های نفتی از مش��تریان اروپایی خود وارد کند. سه مقام آگاه با 

تأیید این موضوع گفتند شرکت ملی نفت ایران به دلیل محدودیت های 
مالی به عملیات تهاتر روی آورده است.«

س��ال 2012 هم پک��ن برنامه ری��زی می کرد که ب��رای جلوگیری از 
تحریم ه��ای مالی ایاالت متحده، به جای پول نف��ت ایران، طال پرداخت 
کند. »فوربس« س��ال 2012 چنین گزارش داد: »تجارت پایاپای هنوز 
ه��م کار می کند، اما ایران به پول نقد ه��م نیاز دارد. بهترین گزینه هم 
طالست. سال 2011، چین 21.7 میلیارد دالر نفت از ایران وارد و 14.8 
میلیارد دالر هم کاال و خدمات به این کش��ور صادر کرد. همین طور که 

پکن به دنبال حمل ونقل طال به ایران است.«
سال 2016 هم تقریباً معامله این چنینی با هند صورت گرفت. واردات 
نفت هند در س��ال 2016 از ایران س��ه برابر ش��د. »س��ی ان انمانی« در 
گزارش��ی درباره معامله نف��ت در برابر کاالی ایران و هند نوش��ته بود: 
»هند خریدار مطلوب به حساب می آید، چراکه بسیاری از پاالیشگاه های 
آن برای نفت ایران س��اخته  ش��ده اند. هند رشد سریعی دارد و می تواند 
تقاض��ای نفت را بیش��تر کند. در طول تحریم ه��ا، هند به صورت قانونی 
ب��رای مقدار خرید نفت از ایران روپیه پرداخت و آن را در یک حس��اب 
در هند سپرده کرد. سپس ایران توانست با بودجه آن حساب، کاالهای 
هندی خری��داری کند. درنتیج��ه صادرات هند به ایران در س��ال های 

2009 تا 2013، تقریباً دو برابر شد.«
به اعتقاد کارشناسان، مهم ترین مسئله در قراردادهای این چنینی این 
بود که کش��ور مجبور می شود کاالهای موردنیازش را تنها از یک کشور 
خاص، وارد کند بنابراین اگر به طور مثال روسیه به  اندازه نیاز ایران کاال 
یا کاالی مرغوب نداش��ته باشد، آن زمان مشکل ایجاد می شود و اینکه 
درنهایت همان کاالی غیرمرغوب باید مورداس��تفاده قرار بگیرد، اما اگر 
مثاًل به جای روس��یه این تهات��ر با اروپا بود، اوضاع بهتر می ش��د. یعنی 
یوروی��ی که در برابر نف��ت دریافت می کردیم، در یکی از بانک های اروپا 
س��پرده می شد و بعد هم از محل س��پرده همان حساب، کاالی اروپایی 
وارد کش��ور می کردی��م. به هرحال در اروپا، کش��ورهایی مانن��د ایتالیا، 
آلمان، فرانس��ه و اسپانیا و ... و کشورهای پیش��رفته ای وجود دارند که 
احتمال تأمین نیازهای کشور را باالتر می برند، اما اگر نفت در برابر کاال 
تنها با روس��یه، چین یا هند باش��د، اگر کاالی موردنظر در این کشورها 
موجود نباش��د، امکان تهیه اش یا دیگر وجود نخواهد داشت یا سخت تر 
خواهد بود، چراکه این گونه تنها با یک کش��ور در تماس خواهیم بود و 

محدودیت ایجاد خواهد کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در طرح جدیدی با عنوان »تامین ارز 
با اس��تفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز« که روز دوشنبه 
از سوی هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شده، به دنبال ساماندهی 
وضعیت رمزارزها )ماینینگ( در کشور هستند. این طرح در شرایطی 
ارائه ش��ده است که هیأت وزیران در جلس��ه 13 مهرماه به پیشنهاد 
مش��ترک وزارت نی��رو و بانک مرکزی، تصویب نام��ه موضوع تعیین 
تکلیف تجهیزات اس��تخراج رمزارز موجود در کش��ور را اصالح کرد. 
براساس این اصالحیه، رمزارزهای استخراج شده براساس مجوزهای 
صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس 
مقرراتی که بانک مرک��زی تعیین می کند، قابل مبادله خواهند بود. 
به اعتقاد کارشناس��ان، مصوبه دولت و طرح جدید مجلس به معنای 
به رس��میت شناختن موضوع رمزارزها و فعالیت ماینرها و مشارکت 

این فعالیت ها در موضوعات اقتصادی در کشور است.
در اصالحی��ه دولت آمده اس��ت که رمزارزهای اس��تخراج ش��ده 

براس��اس مجوزهای صادره ای��ن تصویب نامه صرفاً ب��رای تامین ارز 
واردات کشور و براس��اس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند، 
قاب��ل مبادله خواهند ب��ود. علی بابک نیا، دبیر کمیس��یون رمزارز و 
بالک چین س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور به همشهری گفته 
اس��ت: کامال مش��هود اس��ت که بانک مرکزی صرفا تمایل داشته از 
مزایای صنعت استخراج و بهره مندی از درآمد های ارزی این صنعت 
بهره مند ش��ود و همچنان ممنوعیت تب��ادل رمزارزها به قوت خود 

باقی است.«
در این بین، فعاالن این صنعت به دفعات از مش��کالت تعرفه های 
غیراصول��ی و تبعیض آمی��ز این صنع��ت گالیه  کرده ان��د و معتقدند 
دولت باید شرایطی را فراهم آورد که فعالیت اقتصادی در این حوزه 
گس��ترش پیدا کند. مهمترین دغدغه فعاالن حوزه رمزارزها موضوع 
تامی��ن انرژی و تعرفه حامل های انرژی اس��ت که اتفاقا کش��ورمان 
در آن دارای فرصت های بس��یار بوده و می تواند ایران را به بهش��ت 

ماینره��ای جهان بدل کند و درآمد بس��یاری ب��رای ایران به همراه 
داش��ته باش��د، اما دولت جدی��دا قوانینی را تصویب ک��رده که برق 
ماینرها با قیمت متوس��ط برق صادراتی محاس��به می شود و در این 

شرایط هزینه تولید رمزارزها به شدت رشد خواهد کرد.
رفع موانع تولید رمزارزها، مهمترین چالش��ی اس��ت که هم اکنون 
پی��ش روی فعاالن ای��ن حوزه وج��ود دارد. فعاالن ح��وزه ارزهای 
دیجیتال هرچند تغییر رویکرد بانک مرکزی نس��بت به فناوری های 
نوی��ن و تبدی��ل به  اصط��الح تهدید ها ب��ه فرصت ه��ا را قابل تقدیر 
می دانن��د، اما می گوین��د اجرای این دس��تورالعمل منوط به اصالح 
تعرفه ه��ای انرژی برای رفع موانع جهش تولید اس��ت. به گفته آنها، 
در صورت عدم اصالح نرخ حامل های انرژی؛ اتفاقی در حوزه توس��عه 
رمزارزه��ا نخواهد افت��اد. همچنین تامین تجهی��زات الزم از جمله 
ماینرها و محدودیت های واردات این تجهیزات چالش دیگری اس��ت 

که فعاالن این حوزه بر رفع آنها تاکید دارند.

ش��اخص بورس تهران در شش��مین روز آبان م��اه نیز کاهش یافت و 
به نظر می رس��د این روند نزولی بازار س��رمایه تا زمان انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا ادام��ه دارد. در همین خص��وص، عباس آرگون عضو 
هی��أت نمایندگان اتاق تهران درباره ش��رایط این روزهای بورس تهران 
گفت: خروج هیجانی س��رمایه حقیقی از بازار س��هام، به افت ش��اخص 
کل در یک هفته گذش��ته دامن زده است. قیمت بعضی سهام ارزنده با 
توجه به ش��لوغی صف های فروش کاه��ش یافته و وضعیت بورس روی 
نمودار قرمز است. بخش عمده ای از چالش های بازار سهام، چه در دوره 
رونق و چه در دوره رکود، ناش��ی از عدم برداش��ت دامنه نوس��ان بوده 
اس��ت. کنشگران در بازار س��هام، به طور عمده بدون تحلیل و براساس 

صف نشینی سهام را می خرند و می فروشند. در شرایطی این چنین، بهتر 
اس��ت با حذف دامنه نوس��ان، سطح نقدش��وندگی در بازار افزایش پیدا 

کند. با حذف دامنه نوسان افت کمتری در قیمت پایانی رخ می دهد.
به گفته او، مس��ئله امروز دیگر بازار سهام، چالش اعتماد است. زمانی 
که بورس در مس��یر صعود قرار داشت، دولت مردم را به سرمایه گذاری 
تشویق می کرد. هر روز خبری از حمایت دولت از بورس منتشر می شد، 
اما امروز، در روند نزولی بازار س��هام خبری از دولتمردان نیست و نکته 
دیگ��ر اینکه، اعتماد مردم نس��بت به حمایت های دول��ت از بورس هم 
خدش��ه دار ش��ده اس��ت. این درحالی اس��ت که بازار باید بدون نیاز به 
حمایت های قطعی دولت از خرید سهام به تعادل برسد و تنها کار موثر 

دولت کاهش سیاست های محدودکننده است.
آرگ��ون ب��ا بیان اینکه آینده بازار س��هام در گرو تحوالت سیاس��ی و 
اقتصادی متنوعی اس��ت، گفت: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر آینده 
بازار س��هام روند تغییر نرخ ارز در ماه های آینده اس��ت اما نمی توان با 
در نظر گرفتن یک عامل، آینده بازار س��هام را پیش بینی کرد. شاخص 
کل بازار س��هام در دو ماه گذشته از 2میلیون و 100 هزار واحد به یک 
میلیون و 300 هزار واحد رس��یده است. حجم بازار و تعداد سهامداران 
با گذش��ته بسیار متفاوت اس��ت بنابراین نمی توان به پیش بینی دقیقی 
از وضعیت آینده رس��ید، با این حال این انتظار وجود دارد که با اعمال 

سیاست هایی بازار را تقویت کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد

بازار سهام غیرقابل پیش بینی است

رمزارزها به کمک تامین ارز وارداتی می آیند

ارز دیجیتال در مسیر بهارستان

نفت ایران با کاالهای کدام کشورها مبادله می شود؟

آزمون تهاتر نفت با كاال

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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نرخ سودآوری شرکت ها در حال افزایش است
خبر خوش وزیر اقتصاد به سهامداران

وزیر اقتص��اد به س��هامداران توصیه کرد که س��هام ارزنده خود 
را ارزان نفروش��ند. فرهاد دژپس��ند همچنین خب��ری خوش برای 
س��هامداران داشت و گفت: خبر خوش من به سهامداران این است 
که ش��اهد افزایش نرخ س��ودآوری شرکت ها هس��تیم. شرکت های 
بورس��ی از بنگاه های گلچین و صادراتی هستند که در حال حاضر 

نرخ رشد سود برخی از آنها بیش از 300 درصد بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، دژپسند در حاشیه جلسه با 
کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان 
بازار س��رمایه شورای عالی بورس اس��ت، گفت: ریاست این شورا با 
وزیر اقتصاد است که این شورا وظیفه سیاست گذاری دارد و از دیگر 
ارکان بازار، سازمان بورس است که وظیفه آن نظارت عملیاتی است 

و نهاد ناظر در بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی با اش��اره به گفت وگ��و با نمایندگان مجل��س درباره وضعیت 
موجود بازار س��رمایه گفت: چند روزی اس��ت که وضعیت شاخص 
مطلوب نیست اما باید بدانیم هر تصمیمی در بازار سرمایه تاثیرگذار 
است به طور مثال بحث افزایش نرخ سود را داشتیم که خوشبختانه 
بالفاصله از سوی بانک مرکزی تکذیب شد البته موضوع بسیار مهم 

این است که تاثیرگذاری نرخ سود بر نقدینگی قطعیت ندارد.
وزی��ر اقتص��اد با تاکید بر اینک��ه نهادهای نظارت��ی و حاکمیتی در 
بازار س��رمایه موفقیت هایی به دست آوردند، گفت: مهمترین موفقیت 
ریل گذاری قوانین در بازار سرمایه بود همچنین در حال حاضر از 320 
ش��رکت در بورس 182 شرکت کارگزار دارند )یعنی بازارگردان دارند( 
به این معنا که ما امروز بازارس��از داریم و می توانیم اوراق تبعی داشته 
باشیم. دژپسند همچنین گفت: خبر خوش من به سهامداران این است 
که شاهد افزایش نرخ سودآوری شرکت ها هستیم. شرکت های بورسی 
از بنگاه های گلچین و صادراتی هس��تند که در حال حاضر نرخ رش��د 
 p/e :س��ود برخی از آنها بیش از 300 درصد بوده اس��ت. وی ادامه داد
برخی از شرکت ها به 4 رسیده است که این عدد بسیار خوبی است. او 
با تاکید بر اینکه از سهامداران خواهش می کنم با تأمل نسبت به خرید 
و فروش سهام خود اقدام کنند، گفت: سهامداران بدانندکه امروز سهام 
ارزنده خود را می فروشند و با تأمل در این بازار صبر کنند تا مجبور به 
ارزان فروشی نشوند. دژپسند افزود: عده ای می گویند چرا از بازار حمایت 
نمی ش��ود اما حمایت ما در بازار ایج��اد قوانین و مقررات و اصالح آنها 
اس��ت و بهترین حمایت اطالع رس��انی از وضعیت بازار می تواند باشد. 
وقتی از سودآوری شرکت ها اطالع رسانی می کنیم یعنی این شرکت ها 
اعتبارآور هس��تند و نباید سهام آنها ارزان به فروش برود. البته بنده به 
عنوان یک مقام مسئول به سهامداران نه می گویم بفروشید نه می گویم 

بخرید.

دریچه

فرصت امروز: بورس تهران در شش��مین روز آبان نیز سرخ پوش ماند 
و ب��ا کاهش 34 هزار واحدی ب��ه ابتدای کانال یک میلیون و 300 هزار 
واحد رسید. با افت ادامه دار شاخص بورس به نظر می رسد این وضعیت 
تا زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در هفته آینده کماکان ادامه 
داش��ته باشد. زمانی که اصالح شاخص بورس از میانه مردادماه و از رقم 
2میلیون واحد آغاز ش��د، اکثر تحلیلگ��ران آن را اتفاقی مثبت ارزیابی 
ک��رده و معتقد بودند که این اصالح تا آخر تابس��تان و تا محدوده یک 

میلیون و 400 هزار واحد ادامه خواهد داشت.
ام��ا با وجود گزارش های 6 ماهه موفقیت آمیز ش��رکت ها و قرارگیری 
نرخ دالر در کانال 30 هزار تومان طی مهرماه، نوس��ان ش��اخص بورس 
ادامه داشت و با اینکه شاخص کل پس از عقبگرد به کانال یک میلیون 
و 400 ه��زار واحد، دوب��اره وارد کانال یک میلی��ون و 700 هزار واحد 
ش��د ولی نتوانس��ت این رقم را حفظ کند و دوباره به کانال یک میلیون 
و 400 هزار واحد بازگش��ت. تحلیلگران اعتقاد داش��تند که این حرکت 
نوسانی ش��اخص تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد یافت، اما کمتر کسی 
گمان می کرد که ش��اخص بورس کف خود را بش��کند و وارد کانال یک 
میلیون و 300 هزار واحد ش��ود. حاال در شش��مین روز آبان نماگر بازار 
سهام با کاهش 34 هزارو 815 واحدی به رقم یک میلیون و 301 هزار 

واحد رسید.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

به موازات افت ش��اخص کل، س��ایر ش��اخص های بورسی نیز به طور 
دس��ته جمعی کاهش داشتند، چنانکه ش��اخص کل )هم وزن( با 4هزار 
و 234 واح��د کاهش به 380 هزار و 102 واحد و ش��اخص قیمت )هم 
وزن( با 2هزار و 773 واحد افت به 248 هزار و 958 واحد رسید. در آن 
س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس نیز بیش از 290 واحد کاهش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 16 هزار و 179 واح��د ثابت ماند. در معامالت 
روز سه ش��نبه بیش از 5میلیارد و 52 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 43 هزار و 743 میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه فلزات 
اساس��ی صدرنشین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 495 
میلیون و 504 هزار برگه سهم به ارزش 8هزار و 340 میلیارد ریال داد 
و ستد شد. نمادهای ایران خودرو، سرمایه گذاری سیمان تامین، تامین 
س��رمایه امین، فوالد مبارکه اصفهان، صنعتی زر ماکارون، تولید نیروی 
برق آبادان و ملی صنایع مس ایران نیز ازجمله نمادهای پربیننده بودند.

همچنین نمادهای گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 279 واحد، فوالد کاوه 
جنوب کی��ش )کاوه( با 142 واحد، خدمات انفورماتی��ک )رانفور( با 130 
واحد، صنعتی زرماکارون )غزر( با 97 واحد، بانک خاورمیانه )وخاور( با 86 
واحد، گروه صنعتی بارز )پکرمان( با 66 واحد، فوالد امیرکبیر کاشان )فجر( 
با 53 واحد، رادیاتور ایران )ختور( با 49 واحد و قند ثابت خراسان )قثابت( با 

48 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل هم نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار 
و 189 واح��د، مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با 2ه��زار و 694 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار 
و 758 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( ب��ا یک هزار و 559 واحد، 
گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با ی��ک هزار و 428 واحد، 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک ه��زار و 409 واحد، پاالیش 
نفت تهران )شتران( با یک هزار و 282 واحد و پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با یک هزار و 185 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
در ب��ازار فرابورس نیز یک میلیارد و 215 هزار برگه س��هم به ارزش 
23 هزار و 808 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای شهرس��ازی و 
خانه س��ازی باغمیشه )ثباغ(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، جنرال 
مکانی��ک )رنیک(، برق و انرژی پیوند گس��تر پارس )بپیوند(، ش��رکت 
صنای��ع غذایی مینو ش��رق )غمین��و( و صنعتی دوده فام )ش��صدف( با 
تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای سنگ 
آه��ن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریا ساس��ول )آری��ا(، بانک دی )دی(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب 
آهن اصفه��ان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��رمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات )وس��پهر(، فرابورس ایران )فرابورس(، گروه توسعه 
مال��ی مهر آیندگان )ومهان( و ش��رکت آهن و ف��والد ارفع )ارفع( تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار را داشتند.
کدام اتفاق باعث سقوط شاخص بورس شد؟

هیچ کدام از س��ناریوهایی که کارشناس��ان و تحلیلگ��ران برای پایان 
اصالح ش��اخص ب��ورس تعریف کرده بودن��د، محقق نش��د و حاال این 
شاخص رسما به کف کانال یک میلیون و 300 هزار واحد سقوط کرده 
است. اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که شایعه هایی 
مانند افزایش نرخ س��ود بانکی و قیمت گذاری دستوری باعث بی اعتماد 

کردن سرمایه گذاران و درنهایت سقوط بازار شد.

روزبه شریعتی با تاکید بر اینکه انتظار نمی رفت شاخص از کانال یک 
میلی��ون و 400 هزار واح��د رد و وارد کانال ی��ک میلیون و 300 هزار 
واحد شود، به ایسنا گفت: انتظار می رفت شاخص کل کفی که پیش از 
ای��ن حفظ کرده بود، یعن��ی همان کانال یک میلیون و 400 هزار واحد 
را ت��ا انتخابات آمریکا حفظ کند و پس از انتخاب��ات آمریکا متغیرها را 
بس��نجد، اما چند اتفاق ب��ه صورت همزمان رخ داد که همه را ش��وکه 
کرد. نخس��ت موضوع افزایش نرخ سود س��پرده های بانکی بود. باید به 
این توجه داش��ت که حتی افزایش 2درصدی نرخ س��پرده های بانکی 
برای افرادی که س��رمایه های کالن دارند بس��یار مهم است و این افراد 
ترجیح می دهند س��رمایه خود را وارد بازار بانک کنند. از س��وی دیگر 
بح��ث نرخ گذاری دس��توری در بورس کاال مطرح ش��د. به دلیل از بین 
رفتن اعتماد س��رمایه گذاران به دولت که مردم را دعوت کرده بود وارد 
بورس ش��وند، علی رغم تکذیب های پی در پی  سرمایه گذاران به شدت 
ترسیدند. هرچه بیشتر تکذیبیه می آمد سهامداران بیشتر می ترسیدند!

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش نرخ سپرده های بانکی 
به صورت رس��می ابالغ نشد، گفت: این موضوع به صورت شفاهی اتفاق 
افتاده اس��ت! بس��یاری از بانک های خصوصی با س��پرده گذاران تماس 

می گیرند و نرخ های  20درصد را برای سود سپرده پیشنهاد می دهند.
ش��ریعتی در انته��ا با تاکید ب��ر اینکه عقبگرد ش��اخص کل به کانال 
ی��ک میلی��ون و 300 ه��زار واحد نتیج��ه بی اعتمادی ش��دید مردم و 
سرمایه گذاران است، گفت: حتی من هم به عنوان تحلیلگر نمی توانم در 
مورد اینکه کف بازار کجا است، با قاطعیت صحبت کنم. انتظار می رفت 
ب��ازار در محدوده ای توق��ف کند تا نتیجه انتخابات آمریکا مش��خص و 

سیاست های پولی کشور شفاف شود.

بورس تهران همچنان سرخ پوش ماند

كاهش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس
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رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
شرکت هایی بدون مجوز جهاد نهاده دامی را 

در بازار سیاه توزیع کردند
رئیس کمیس��یون کش��اورزی با بیان اینکه براساس اطالعات، 
س��امانه گمرک اطالعات��ش را کامل به ب��ازارگاه نمی دهد، گفت 
ش��رکت هایی ب��دون دریاف��ت مجوز از جه��اد اقدام ب��ه خروج 

نهاده های دامی از انبارها کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و س��یما، س��یدجواد 
ساداتی نژاد افزود: جلسه ای میان اعضای این کمیسیون با رئیس 
کل گم��رک و معاونی��ن وزارتخانه های صمت، کش��اورزی، راه و 
اقتصاد با موضوع بررس��ی ترخی��ص نهاده های دام و طیور و رفع 

مشکل سامانه بازارگاه  در مجلس برگزار شد.
وی افزود: هفته گذش��ته هیأتی از مجلس به بندر امام خمینی 
اعزام و مش��خص ش��د یک میلیون و 700 هزار تن ذرت و 600 

هزار تن سویا در گمرک وجود دارد که ترخیص نشده است.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت: براساس اطالعات 
میدانی به دست آمده و گزارش معاونان شرکت کننده در نشست 
این روز متأس��فانه اطالعات ضد و نقیضی درباره نهاده های دامی 
ارائه ش��د و ش��اهد آن هستیم که س��امانه  گمرک، اطالعاتش را 

کامل به بازارگاه ارائه نمی دهد.
ساداتی نژاد ادامه داد: کمیس��یون کشاورزی مجلس در تالش 
اس��ت تا با هماهنگی دس��تگاه های مرتبط، اطالعات کاملی را از 

انباشته های نهاده های دامی در گمرک به دست آورد.
نماینده مردم کاشان در مجلس گفت: همچنین مصرانه از وزیر 
اقتصاد می خواهیم اطالعات گمرکات را توس��ط این س��ازمان به 

بازارگاه ارائه کند.
وی اف��زود همچنین از وزی��ر راه و شهرس��ازی می خواهیم از 
بن��ادری که در گمرکات آن انبارهایی وجود دارد اطالعات و آمار 

دقیق آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: اطالعات دقیقی 
از وجود انبارها باید ارائه ش��ود که اگر شرکت و یا فردی نخواهد 
وجود نهاده های دامی را اظهار کند که در چه انباری وجود دارد 
وزارت جهاد کش��اورزی بتواند با توجه ب��ه ارز دولتی که به آنها 

اختصاص داده است نهاده های دامی را از آن انبارها خارج کند.
ش��رکت هایی بدون دریافت نامه از وزارت جهاد اقدام به خروج 

نهاده های دامی از انبارها و عرضه آن در بازار سیاه کردند
س��اداتی نژاد همچنی��ن افزود: متأس��فانه در جلس��ه این روز 
اطالعاتی مطرح ش��د که خارج از س��امانه بازارگاه ش��رکت هایی 
ب��دون دریافت نامه ای از وزارت جهاد کش��اورزی اقدام به خروج 
نهاده های دامی از انبارها کردند و آن را در بازار س��یاه توانستند 

عرضه کنند.
وی با تاکید بر اینکه از وزیر اقتصاد می خواهیم علت این رخداد 
را بررس��ی کند گفت: اینکه ش��رکتی بدون مجوز از وزارت جهاد 
کش��اورزی نهاده ه��ای دامی را از گمرک ترخی��ص کرده و خود 
عاملی بر آش��فتگی بازار و قیمت های چند برابری ش��ده است تا 
ح��دی مرتبط با این موضوع اس��ت که باید وزی��ر اقتصاد آن را 

بررسی کند.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس بار دیگ��ر تاکید کرد: از 
وزارت جهاد کش��اورزی و ش��خص وزیر می خواهی��م تمام توان 
خود را به کار ببندد تا س��امانه بازارگاه براساس اطالعات و آمار، 
نهاده های دامی را خارج کند و همچنین باید س��امانه گمرک به 

بازارگاه متصل شود.
وی افزود: با اتصال سامانه گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم 
ب��ود تا آمار دقیقی از خ��روج نهاده های دامی از انبارهای گمرک 

داشته باشیم.
رئیس کمیسیون کش��اورزی مجلس ادامه داد: تمام نهاده های 
دامی در کش��ور ما ب��ا ارز دولتی 4200 تومانی در کش��ور وارد 
می ش��ود و با اتصال گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم بود که 
نهاده ه��ای وارداتی که با ارز دولتی وارد کش��ور ش��دند باالتر در 
بازار فروخته نخواهد ش��د. وی گفت: با اتصال گمرک به بازارگاه، 
وزارت جهاد کش��اورزی، کامل کنت��رل ورود و توزیع نهاده های 
دام��ی را در اختیار خواهد گرفت و می تواند میزان تحویل آن به 

مرغداران را نیز کنترل کند.
افزایش نظارت ها بر بازار روغن خوراکی

مع��اون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلف��ات س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان اعالم کرد بازرس��ی ها در هفته جاری بر روغن 
خوراکی، نهاده های دامی، مرغ، سیمان و انواع تایر متمرکز شده 

است.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن و به نقل از وزارت صمت، س��ید جواد 
احم��دی با اش��اره ب��ه اعالم فهرس��ت 5 قل��م کاالی اولویت دار 
برای بازرس��ی و نظارت بر بازار، اظهار داش��ت: براساس فهرست 
پیشنهادی سازمان حمایت درخصوص کاالها و خدمات مشمول 
نرخ گ��ذاری تثبیتی، به منظور هدفمندکردن بازرس��ی ها و تأیید 
آن در کارگ��روه تنظیم بازار، 5 قلم کاال ش��امل روغن خوراکی، 
نهاده های دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین 
به عنوان کاالهای دارای اولویت بازرس��ی بازرس��ان این سازمان 
و س��ازمان های صمت و دیگر دس��تگاه های نظارتی برای بررسی 

احتکار، موجودی ها، قیمت و سایر موارد تعیین شده است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بازرس��ان تم��ام تالش خ��ود را برای 
جلوگی��ری از سوءاس��تفاده افراد س��ودجو و فرصت طلب به کار 
گرفته اند، متذکر شد: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر بازار به 
منظ��ور جلوگیری از کمبود و نوس��ان نامتعارف قیمت ها به ویژه 
درخصوص اقالم اساسی و پرمصرف، بازرسان سازمان های صمت 
با مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و انجام گشت های 
متعدد، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار افزایش خواهند 
داد تا از این طریق مانع از هرگونه گران فروش��ی و سوءاس��تفاده 

برخی از سودجویان شوند.
معاون بازرسی و رس��یدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: 
مطابق دستورالعمل ابالغ شده این سازمان، سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت و بازرس��ان اصناف موظفن��د، ضمن برنامه ریزی 
مناسب و انجام بازرسی های موردی و مستمر، اقدامات نظارتی و 
بازرسی خود را بر کاالهای فوق به ویژه انبارها و مراکز نگهداری 

کاال متمرکز کنند.

اخبـــار

مدی��رکل دفت��ر قوانی��ن و مقررات س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق گفت 
سوءاس��تفاده کنندگان از کارت ه��ای بازرگانی بای��د نصف ارزش کاالی 

واردشده را جریمه بدهند.
به گزارش مهر، س��ید علی معصوم��ی، اظهار کرد: در آخرین روزهای 
مجلس قبل، الیحه اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان نیز 
در زمان بررس��ی الیحه، ایرادی شکلی به الیحه گرفت چراکه برخی از 
مواد، ماهیت قضائی داشت و به اعتقاد این شورا باید توسط قوه قضائیه 
مطرح می ش��د با مکاتبه ای که آقای رئیسی با مجلس و شورای نگهبان 
داش��تند با توجه به اینکه در زمان تدوین الیحه نمایندگان قوه قضائیه 
ورود داشتند این مشکل مرتفع شد و مجلس، روز گذشته این الیحه را 

تصویب و مجدداً برای بررسی ماهوی به شورای نگهبان فرستاد.
وی درب��اره جزییات این الیحه گف��ت: یکی از نوآوری های این الیحه 
پرداختن دقیق به مصادیق قاچاق ارز است که اهمیت ویژه ای در کشور 
دارد ای��ن الیحه مصادیق مختلفی که باعث بروز قاچاق ارز می ش��ود را 
به صورت دقیق و به ش��کل فنی با ذکر جزییات مشخص کرده و تالش 

کرده به ساماندهی مسئله ارز در کشور کمک کند.
گردش مالی قاچاق دقیق تر می شود

معصومی بیان داش��ت: تأمین مالی قاچاق، موضوع دیگری اس��ت که 
این الیحه مورد هدف خود قرار داده اس��ت. در مواد مختلف این الیحه 
سعی شده تا بتوان گردش مالی قاچاق را پیگیری کرد به سامانه کاشف 
نیز این اجازه داده ش��ده ک��ه در پرونده های قاچاق فرآیند منابع تأمین 
و گردش مالی را بتواند بررس��ی کنند تا سرش��بکه ها و مجرمین اصلی 
شناسایی ش��وند. رفع برخی اختالفات در دس��تگاه ها نیز در مواجهه با 
س��امانه های این قانون از دیگر موضوعات بررس��ی ش��ده در این الیحه 

است.
وی با بی��ان اینکه برخی ابهامات قضائی مب��ارزه با جرایم قاچاق نیز 
در این الیحه حل ش��د، گفت: یکی از مواد مهم این الیحه، پرداختن به 
س��امانه های تکمیلی از جمله سامانه ضوابط تجاری است به این منظور 
که برای تجارت در کشور نیاز نباشد افراد به صورت موردی به مجموعه 
گسترده ای از قوانین و مقررات رجوع کنند بلکه هر فرد بتواند با مراجعه 
به این س��امانه آخرین اخبار را حسب کاالی موردنظر کسب اطالع کند 
و دیگر نیازی نیس��ت به اخبار ناسخ و منس��وخ و رایج و غیررایج دیگر 

مراجعه کند.
ای��ن مقام مس��ئول بیان داش��ت: در ای��ن الیحه، س��ختگیری ها در 
واگذاری کارت های بازرگانی و اس��تفاده نامشروع از آنها تشدید شده و 
ضمانت اجرای س��نگین برای متخلفین در نظر گرفته شده است. عالوه 
ب��ر اینکه خود این عمل جرم انگاری ش��ده درب��اره کاالیی که حاصل از 
واگذاری مربوط به کارت های بازرگانی یک بار مصرف اس��ت نیز قوانین 
س��ختگیرانه تری وضع شده که تنها تجار حقیقی، بتوانند تجارت کنند. 
ب��ا توجه به اینک��ه قوانین فعلی در واگ��ذاری کارت بازرگانی به صورت 
وکالتی ضمان��ت اجرای بازدارنده ای ندارند در الیحه فعلی گفته ش��ده 
که اگر ثابت ش��ود که کارت بازرگانی به کس��ی واگذار شده با مجازات 

رو به رو می شود.
مجازات سنگین برای استفاده کنندگان نامشروع از کارت بازرگانی

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق افزود: به موجب 
یکی از مواد الیحه، هرگونه سوءاس��تفاده از کارت ه��ای بازرگانی نظیر 
واگ��ذاری، بهره برداری از منافع، خرید، ف��روش، اجاره و هرگونه نقل و 
انتقال آن به غیر و تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب و مرتکبین به 
این شرح مجازت می ش��وند؛ »انتقال گیرنده یا بهره بردار عالوه بر ضبط 

کاال و پرداخت خسارات وارده به دولت به پرداخت جریمه نقدی، معادل 
نصف ارزش کاال محکوم می شوند. انتقال دهنده نیز عالوه بر ابطال کارت 
بازرگانی و پرداخت خس��ارات وارده به دولت به پرداخت جریمه نقدی 

معادل یک تا دوبرابر منافع تحصیل شده محکوم می شود.«
وی با اش��اره به نوآوری های دیگ��ر الیحه، افزود: در این الیحه، خارج 
کردن منابع طبیعی کش��ور با مجازات اساس��ی مواجه شده است. یعنی 
قاچ��اق چوب، هیزم، ذغال، درختان جنگلی، مصنوعات منابع طبیعی و 
… بدون مجوز از منابع ذی صالح ممنوع بوده و در حکم قاچاق اس��ت. 
در الیح��ه اصالح موادی از قانون مب��ارزه با قاچاق، برای صادرکنندگان 
صوری نیز ضمانت اجرا تعریف ش��ده است. وقتی فردی مدعی می شود 
ک��ه کاال را صادر کرده اما کاالیی صادر نکرده یا کاالی دیگری را صادر 
کرده و تنها برای سوءاس��تفاده از تسهیالت و مشوق های صادراتی این 

اعالم را کرده است مشمول مجازات می شود.
معصوم��ی اضافه کرد: مبارزه با فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی 
نی��ز از دیگر ابت��کارات این الیحه اس��ت. عدم امکان ارائ��ه گارانتی به 
کاالهای قاچاق نیز در این الیحه مطرح ش��ده اس��ت با س��امانه ای که 
معرفی می ش��ود حتماً باید ش��رکت های ارائه دهنده گارانتی از واردات 
قانون��ی کاال اطمین��ان حاصل کنند و با کس��ی ک��ه کاالی قاچاق ارائه 

گارانتی کند برخورد می شود.
رئیس جمهوری قول دادند سامانه جامع تجارت 9 آذر 

بهره برداری رسمی شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه جامع تجارت نیز در این قانون 
دیده شده است یا خیر گفت: این سامانه در قانون اصلی که در سال 92 
تصویب شد دیده ش��ده بود، اما هنوز کامل نشده و رئیس جمهور اعالم 
کردند سامانه ها به صورت کامل در نهم آذرماه به بهره برداری می رسند.

مجازات سنگین در انتظار سوءاستفاده  كنندگان از كارت های بازرگانی

طب��ق اع��الم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( این وزارتخانه 
برای برگزاری 4 میز تخصصی س��اخت داخل در حوزه های پتروشیمی، 
صنعت پاالیش��گاهی، ل��وازم خانگی و صنعت خودروس��ازی با مجموع 

داخلی سازی 245 میلیون یورو آماده است.
به گزارش ایس��نا، میز چهارم صنعت پتروشیمی با ارزش قرارداد 60 
میلیون دالر، میز صنعت پاالیش��گاه ب��ا ارزش قرارداد 80 میلیون دالر، 
می��ز س��اخت داخل لوازم خانگی ب��ا ارزش ق��رارداد 63 میلیون دالر و 
میز پنجم صنعت خودروس��ازی با ارزش قرارداد 42 میلیون دالر آماده 

برگزاری است.
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت ک��ه در راس��تای نهضت س��اخت داخل، 
داخلی س��ازی و کاهش وابس��تگی ها تاکنون 11 میز تخصصی توسعه و 

تعمیق س��اخت داخل در صنایع راهب��ردی خودرو، مخابرات، تجهیزات 
پزش��کی و صنایع معدنی با کاهش ارزب��ری 1045 میلیون یورو برگزار 
شده است. در این میان بیشترین سهم از کاهش ارزبری در حوزه فوالد 
و م��س بوده که برگزاری میزهای س��اخت داخل تاکنون منجر به 440 

میلیون یورو کاهش ارزبری در آن شده است.
بع��د از فوالد و مس، صنعت خودرو و موتورس��یکلت با 340 میلیون 
یورو کاهش ارزبری بیش��ترین س��هم را به خود اختصاص داده اس��ت. 
س��هم دو گروه حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی و تجهیزات مخابرات، برق 
و الکترونی��ک از کاهش ارزبری نیز به ترتیب 140 و 120 میلیون یورو 

بوده است.
سال گذشته برگزاری 10 میز داخلی سازی منجر به 979 میلیون یورو 

کاهش ارزبری شد. البته این 10 میز به همراه پروژه داخلی سازی تولید 
لول��ه فلزی از تختال فوالد، بیش از 222 قطعه و تجهیز، داخلی س��ازی 
ش��ده و یک میلیارد و 230 میلیون یورو صرفه جویی ارزی حاصل شده 

است.
تیرماه امسال نیز  چهارمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل صنعت 
خ��ودرو و قطع��ات برگزار و اعالم ش��د که 66 میلیون ی��ورو از قطعات 
و تجهیزات وارداتی صنعت خودرو توس��ط س��ازندگان داخلی س��اخته 

می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال برای داخلی سازی 3.2 میلیارد 
دالر از قطع��ات و تجهیزات واردات��ی موردنیاز حوزه صنعت برنامه ریزی 

کرده است.

معاون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور تاکید کرد با 
حذف گام 45 فرآیند ثبت نام و تخصیص ش��ماره اقتصادی، اش��خاص 
حقوقی پس از ثبت ش��رکت یا کس��ب مجوز فعالیت، از نظر س��ازمان 

مالیاتی مودی تلقی می شوند.
به گزارش ایس��نا، محمد مس��یحی با اش��اره به رویکرد اساسی نظام 
مالیات��ی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، اظهار کرد: روان س��ازی و 
تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار باعث 
ش��ده، فعاالن اقتصادی در شرایطی ایده آل تر و به دور از پیچیدگی های 

اداری، مجوزهای الزم کسب و کار را اخذ کنند.
وی اف��زود: پیش از این، اج��رای گام 45 فرآیند ثبت نام و تخصیص 
ش��ماره اقتصادی به اش��خاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه 
زمان می ب��رد که هم اکنون، با حذف این گام، فعاالن اقتصادی از همان 

زمان ثبت شرکت یا کس��ب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی 
کش��ور »مودی« تلقی ش��ده و ش��ماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی 
مراحل راس��تی آزمایی صادر خواهد ش��د و نیاز به هیچ استعالم دیگری 
نیست. طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، معاون این سازمان ادامه داد: با 
موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصالح فصل دوم آیین نامه 
اجرایی تبصره )3( ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 
1394، ضمن صدور بخش��نامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، 
گام 45 در سامانه مالیاتی، درخصوص فرآیند راستی آزمایی حذف شده 
است. مس��یحی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی جهت اخذ مجوزهای 
الزم برای ش��روع کسب و کار، نیازی به شماره اقتصادی ندارند، تصریح 
کرد: در حال حاضر و با اجرای بخش��نامه س��ازمان، اشخاص حقیقی به 
محض اخذ مجوز یا پروانه کس��ب وکار از اصناف و اتحادیه ها و همچنین 

اش��خاص حقوقی و بنگاه ه��ای اقتصادی به محض ثب��ت در اداره ثبت 
ش��رکت ها، در س��امانه س��ازمان امور مالیاتی کش��ور نیز ثبت نام شده 
تلقی می شوند و اطالعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیربرخط، به 
سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص 
حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت 

آغاز کسب و کار قلمداد می شود.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای گام 45 در س��امانه تخصیص ش��ماره 
اقتص��ادی به فعاالن اقتصادی، باالخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
مش��کالتی را ب��رای مودیان ایجاد کرده بود که ب��ا این مصوبه، ثبت نام 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داش��ته و جهت دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده از مش��تریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام 

مالیات بر ارزش افزوده نیست.

2۴5 میلیون یورو از نیازمندی های صنعتی، داخلی سازی می شود

معاون سازمان مالیاتی خبر داد

اخذ مجوز کسب وکار بدون نیاز به شماره اقتصادی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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براساس ارزیابی گزارش کیفی خودروها در 
شهریورماه مشخص شد

خودروهای سنگین، خریدار آبروی کیفیت خودروهای داخلی 
آخرین ارزیابی صورت گرفته از س��وی شرکت بازرسی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران)ISQI( در رابطه با خودروهای س��نگین تولیدی 
داخل در ش��هریورماه نشان می دهد که کیفیت خودروهای سنگین 
نس��بت به خودروهای س��بک در س��طح بهتری قرار داش��ته و در 

رده های کیفی سه تا پنج ستاره قرار گرفته اند.
به گزارش ایس��نا، براساس گزارش ارزش��یابی کیفی خودروها در 
ش��هریورماه که توسط ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران 
)ISQI( منتش��ر شده اس��ت، در گروه خودروهای سنگین تولیدی 
در بخش مس��افربری در گروه خودروهای مینی بوس و میدل باس، 
مینی بوس ش��یلر و ایس��وزو س��حر که ه��ر دو متعلق به ش��رکت 
بهمن دیزل اس��ت، توانس��ته اند در این ارزیابی چهار س��تاره از پنج 

ستاره کیفی را به خود اختصاص دهند.
در بخش اتوبوس های بین شهری نیز اتوبوس اسکانیا 4212 مارال 
از تولیدات ش��رکت عقاب افش��ان نیز موفق به کس��ب چهار ستاره 

کیفی شده است.
همچنی��ن در گ��روه خودروه��ای ب��اری در بخ��ش کامیونت ها، 
کامیونت ایس��وزو NMR85 پنج س��تاره کیفی، کامیونت ایسوزو 
NPR75K چهار س��تاره و پس از آنها، کامیونت ش��یلر و کامیونت 

الوند نیز هر یک سه ستاره کیفی از پنج ستاره را کسب کرده اند.
الزم به ذکر است که در ارزیابی کیفی مردادماه، کامیونت ایسوزو 
NMR85 در رده چهار س��تاره کیفی بوده اس��ت، ام��ا در ارزیابی 

شهریورماه، کیفیت آن ارتقا یافته و پنج ستاره شده است.
 NPR75M در بخ��ش کامیون ها نیز به ترتیب کامیون ایس��وزو
بهمن دی��زل چهار س��تاره کیفی و کامیون بن��ز WH ایران خودرو 

دیزل سه ستاره کیفی به دست آورده اند.
 Auman H4 در دسته کش��نده ها هم خودروی کشنده فوتون
ش��رکت ایران خودرو دیزل و کشنده FAW J6 سیباموتور هر یک 
چهار ستاره کیفی را به خود اختصاص داده اند. در ارزیابی مردادماه، 
کش��نده FAW J6 س��یباموتور نیز س��ه س��تاره بوده است که در 

شهریورماه به لحاظ کیفی ارتقا یافته است.
در م��دل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی این محصوالت بس��ته 
ب��ه کیفیت خود یک تا پنج س��تاره دریافت می کنند. یک س��تاره 

پایین ترین و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

علت افزایش قیمت نجومی خودرو های 
شخصی گازسوز چیست؟

سرپرس��ت مدیری��ت طرح CNG کش��ور درباره عل��ت دریافت 
هزینه ه��ای ب��اال برای دوگانه س��وز کردن خودرو های ش��خصی در 
کارگاه ه��ای مج��از توضیحات��ی ارائ��ه داد. محمدحس��ین باقری، 
سرپرس��ت مدیریت طرح CNG کش��ور در گفت وگ��و با  خبرنگار 
اقتص��اد و انرژی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
دریاف��ت مبالغ باال در کارگاه های تبدیل CNG برای دوگانه س��وز 
کردن خودروهای شخصی گفت: در حال حاضر طبق مصوبه دولت 
 CNG امکان تبدیل خودرو های عمومی و مسافربر های شخصی به
وجود دارد. او ادامه داد: به طور معمول ما دو دس��ته خودرو داریم 
که دسته اول ش��امل خودرو های عمومی، تاکسی ها و وانت بار ها و 
دس��ته دوم شامل خودرو های  اینترنتی و آژانس ها می شود، به طور 
کلی خودرو های شخصی شامل این دو گروه نمی شوند و دوگانه سوز 
 CNG کردن آنه��ا ارتباطی به ما ندارد. سرپرس��ت مدیریت طرح
کش��ور گفت: ما هنوز مجوزی برای دوگانه س��وز کردن خودرو های 
شخصی نداریم و ممکن است شخصی برای دوگانه کردن خودروی 
خ��ود به یک��ی از کار گاه های مجاز مراجعه کن��د که در این صورت 
هزینه باالیی از او برای دوگانه س��وز کردن دریافت می ش��ود. باقری 
تصریح کرد: طبق مصوبه دولت مجوز تبدیل خودرو های مس��افربر 
شخصی و عمومی صادر ش��ده، اما برای خودرو های عمومی چیزی 
به ما ابالغ نش��ده است، اگر خودرویی زیر نظر آژانس یا تاکسی های 
اینترنتی باشد می تواند به مراجعه به کارگاه های مجاز مراجعه کند. 
او با اش��اره به اینکه هزینه دوگانه سوز کردن هر خودرو 4 میلیون و 
500 هزار تومان است، گفت: در طرح دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی و مس��افربر های ش��خصی حدود یک میلی��ون و 464 هزار 

خودرو به صورت رایگان گازسوز می شوند.
سرپرس��ت مدیریت طرح CNG کشور بیان کرد: از زمان شروع 
طرح تا به امروز 37 هزارو 600 خودرو دوگانه  س��وز ش��ده اس��ت و 
حدود 20 هزار خودرو در صف تبدیل و 13 هزار خودروی دیگر هم 
در حال نوبت گرفتن برای انجام فرآیند تبدیل دوگانه سوز هستند.

آغاز ثبت نام پیش فروش جدید 8 محصول 
سایپا

ثبت نام پیش فروش جدید محصوالت گروه خودروسازی سایپا از 
دیروز سه شنبه 6 آبان آغاز شده و به مدت 3 روز ادامه دارد.

ب��ه گ��زارش خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری تس��نیم، س��ایپا در 
راس��تای ایجاد امکان فرص��ت برابر ثبت نام ب��رای همه متقاضیان 
خرید خودرو، ایجاد ساز و کار شناسایی و عرضه به مصرف کنندگان 
واقعی، ش��رایط پیش فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا به 

شرح ذیل اعالم کرد.
ثبت نام پیش فروش جدید محصوالت گروه خودروسازی سایپا از 

روز سه شنبه 6 آبان آغاز شده و به مدت 3 روز ادامه دارد.
در این طرح فروش شرایط زیر تعریف شده است:

1-محدودیت کد ملی )هر کد ملی یک خودرو از مجموع دو گروه 
سایپا و ایران خودرو(

2-حداقل سن 18 سال و دارای گواهینامه
 3-امکان صلح و انتقال وکالتی خودرو وجود ندارد

4-امکان ثبت نام برای افرادی که دارای پالک فعال نصب ش��ده 
هستند وجود ندارد

5-متقاضیان طی 4 س��ال گذش��ته ثبت نام و ی��ا  تحویل خودرو 
نداشته باشند.

6-شماره کارت، شماره شبا، سیم کارت باید به نام متقاضی باشد.

اگر خودرویی در مراحل انجام معاینه فنی دو تا س��ه مورد را رد کند، 
شامل معاینه فنی نشده و باید به مراکز اسقاط مراجعه کند.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، در زمان های گذشته بحث اسقاط خودرو رونق زیادی 
داش��ت، چراکه این کار مزایای زیادی دارد و همچنین کمک زیادی به 
تولی��د خودروهای جدید می کند. اکنون زمان زیادی اس��ت از این رویه 

گذشته است و به نوعی این کار به فراموشی سپرده شده است.
مش��کالت زیادی در مورد اتومبیل ه��ای قدیمی وجود دارد که تالش 
ب��رای ادامه کار آنها به س��رعت ناکارآمد می ش��ود ک��ه در این صورت، 

باید اس��قاط خ��ودرو را در نظر بگیرید. اکث��ر اتومبیل هایی 
که اس��قاط می شوند از قطعات با کیفیت باال سلب می شوند 
و س��پس فلز بازیافت می شود. اس��قاط ماشین شما مزایای 
زیادی دارد، عالوه بر این دیگر مجبور نیس��تید ماش��ین را 

تعمیر کنید!
قطع��ات زیادی در اتومبیل وج��ود دارد که می تواند مورد 
اس��تفاده مج��دد و بازیافت قرار گیرد. به س��ادگی ارس��ال 
اتومبی��ل به مح��ل تخلیه منظم باع��ث هدررفتن همه این 
موارد می ش��ود. از طرف دیگر، اگر ماش��ین را قراضه کنید، 
تمام آن قطعات قابل اس��تفاده مج��دد خواهند بود. این امر 
باعث می ش��ود که مواد شیمیایی سالم و خطرناک از محیط 

زباله دور شوند.
به گفته کارشناس��ان صنعت خودرو، یک ماشین قدیمی 
فض��ای زیادی را اش��غال می کن��د. اگر خودرو در ش��رایط 
عملک��ردی نباش��د، به معن��ای واقعی کلمه فضا را اش��غال 
می کن��د و هیچ کارای��ی مفیدی ندارد. ح��ذف آن تکه های 
آش��غال از محل زندگی یا حیاط ش��ما فضای زیادی را آزاد 
می کن��د. ای��ن فضا را می ت��وان برای یک ماش��ین جدید و 
ذخیره س��ازی دیگر خودروها اس��تفاده کرد، یا به راحتی به 

عنوان فضای باز در دسترس قرار داد.
نگاه کردن به اتومبیل های قدیمی و بی رمق جالب نیست. 
اگر از دیدن یک ماشین قدیمی و غیرجذاب لذت نمی برید، 
اس��قاط آن راهی سریع برای خالص شدن از چشم است. به 
جای نگرانی در مورد رفع آن یا آزار همسایگان، می توانید به 

شخص دیگری اجازه دهید از آن مراقبت کند.
حال نکت��ه ای که وج��ود دارد، بس��یاری از اتومبیل های 
قراضه در داخل شهر یافت می شوند که به کمک اسقاط آنها 

می توان به کسب درآمد زیاد و کاهش آلودگی هوا رسید. 
در حال حاضر نیز مش��خص اس��ت زمانی که یک خودرو 

فرس��وده است، این فرس��ودگی ضرر های متعددی دارد که یکی از آنها 
ایجاد آلودگی هوا و دود اس��ت. ضمن اینکه این فرس��ودگی برای خود 
مال��ک خودرو نیز می تواند خطرآفرین باش��د؛ چراک��ه وقتی خانواده یا 
مس��افر را س��وار می کند، ممکن اس��ت به طور مثال ترمز خودرو عمل 

نکرده و منجر به حوادث هم برای خودرو و هم برای سایرین شود.
موارد بس��یاری داش��ته ایم که مثال یک تریلی فرس��وده نتوانسته به 
موق��ع ترمز ک��رده و در برخورد با یک اتوبوس منجر به فوت و آس��یب 
همه مسافران اتوبوس شده اس��ت. در مورد خودرو های سواری نیز این 
وضعیت صادق اس��ت که عالوه بر خس��ارت به خود، برای اطرافیان نیز 

خطرآفرین هستند.
در گذشته سن اسقاط 25 سال بود!

محمدحسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت 
کش��ور در گفت و گ��و با خبرنگار صنع��ت، تجارت و کش��اورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:  مراکز اسقاط کشور در شرایط 
خوبی به سر نمی برند. علی رغم اینکه وارد فصل سرد سال شده ایم و به 
دنبال آن آلودگی هوا افزایش خواهد یافت بنابراین انتظار می رود دولت 

از هم اکنون به فکر اسقاط خودروها باشد. او بیان کرد: با توجه به صعود 
قیمت ها در بازار، خودروهای کمتری را برای اسقاط می آورند و به دنبال 

آن شاهد کشتارهای زیاد در جاده ها هستیم. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: متاس��فانه س��تاد حمل و نقل س��وخت 
کش��ور که ناظر عالی مراکز اسقاط هستند، نه تنها قدمی برای این کار 
برنمی دارن��د بلکه با ی��ک تعهدنامه قانونی از انج��ام این کار جلوگیری 
می کنند. در گذش��ته برای مشخص کردن سن اسقاط جدولی داشتیم، 
اما دیوان عدالت  اداری این جدول را به دلیل داش��تن یک شکایت لغو 

کرد.

او تشریح کرد: اکنون محیط زیست طرحی را پیشنهاد داده است که 
برمبنای آن اگر خودرویی در مراحل انجام معاینه فنی دو تا س��ه مورد 
را رد کند، شامل معاینه فنی نشده و باید به مراکز اسقاط مراجعه کند. 
در گذشته سن اسقاط 25 سال بود، اما اکنون این طرح لغو شده است.  

ساالنه باید 30درصد از خودرو های سطح شهر، اسقاط شوند!
س��ید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اس��قاط کل کش��ور در گفت 
و گ��و با  خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، گفت: هم اکنون 24 میلیون خودرو در س��طح کش��ور 
داریم. س��االنه باید 30 درصد از خودرو های س��طح شهر، اسقاط شوند 
یعنی اگر در س��ال یک میلیون و 200 خودرو تولید و تحویل مش��تری 

داده می شود، باید حدود 360 هزار خودرو اسقاط شوند.
احمدی تش��ریح کرد: این موضوع در حالی است که در سال گذشته 
فقط 8 هزار خودرو اسقاط شدند یعنی 3 درصد از خودرو های تولیدشده 

که این رویه مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.
ب��ه گفته دبیر انجمن مراکز اس��قاط کل کش��ور، قانون 30 درصدی 
اس��قاط خودرو از س��ال 88 در کش��ور تصویب ش��د، اما از همان زمان 

خودروس��ازان داخلی زیر بار این قانون نرفتن��د و هیچ یک از آنها، این 
میزان را اسقاط نکردند.

او تش��ریح کرد: دو ش��رکت خودروسازی بزرگ کش��ور به هیچ وجه 
با اتحادیه و قانون اس��قاط خودرو هم��کاری نمی کنند ضمن اینکه این 
دو ش��رکت از طرح های پیشنهادی جهت فروش خودرو ها نیز استقبال 

نکردند.
به گفته دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور، از سوی اتحادیه اسقاط 
خودرو به ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا پیش��نهاد داده شد که در 
طرح های پیش فروش محصوالت خود، امتیاز خرید خودرو را به افرادی 
بدهند که در س��طح ش��هر از خودرو های فرس��وده استفاده 
می کنن��د. در صورت��ی که خودروس��ازان با این پیش��نهاد 
موافق��ت می کردند، هم اکنون ش��اهد فعالی��ت خودرو های 
فرسوده در کشور نبودیم و از بروز بسیاری دیگر از مشکالت 

جلوگیری می شد.
احم��دی بیان کرد: تا پی��ش از تصویب قانون معاینه فنی 
خودروها، برای اسقاط خودرو محدودیت زمان وجود داشت 
یعنی خودرو ها پس از گذش��ت چند سال مشخص از تولید، 
باید به مراکز اس��قاط و بازیافت خ��ودرو مراجعه می کردند، 
ام��ا با احداث مراک��ز معاینه فنی، خودرو ها ت��ا زمانی که از 
نظر کارشناس��ان این مراکز، بتوانند چک ه��ای موردنظر را 
به خوبی رد کنند، هیچ مش��کلی نداشته و اجازه فعالیت در 

سطح شهر را دارند.
او تشریح کرد: با پیگیری هایی که از سوی اتحادیه صورت 
گرفت��ه و تع��داد خودرو هایی که در س��ال 99 ت��ا اینجای 
کار اس��قاط شده اند، پیش بینی می ش��ود تعداد خودرو های 
اس��قاطی امسال نسبت به سال گذش��ته بیشتر شود، اما باز 

هم تفاوت زیادی با برنامه ریزی ها دارد.
او بیان کرد: خودرو ها پس از اس��قاط تبدیل به بلوک های 
فش��رده از جنس آلومینیوم، مس، شیش��ه، الستیک و قلع 
ش��ده و به کارخانه هایی ارس��ال می ش��وند که در تولیدات 
خ��ودرو از این مواد اولیه اس��تفاده می کنند. با افت ش��دید 
اس��قاط خودرو در کش��ور، مواد اولیه یاد شده ای که خارج 
از مراکز اس��قاط هس��تند نیز به میزان چشمگیری کاهش 
پیدا کرده و کارخانجات با مش��کل کمبود مواد اولیه مواجه 

شده اند.
در تم��ام دولت ها و دنیا به ش��خصی ک��ه دارای خودروی 
فرسوده است، کمک می کنند و با ارائه تسهیالت، خودروی 
فرسوده او را خریداری و خودروی نو تحویل می دهند. حتی 
زمانی که واردات خودرو صورت می گرفت، واردکننده به ازای هر خودرو 
موظف به اسقاط سه تا چهار خودرو می شد. این روش ها و راهکار ها در 

همه دنیا وجود دارد، اما اینجا رعایت نمی شود.
 معاینه فنی نیز منافات اساس��ی با موضوع فرس��ودگی دارد. در حال 
حاضر برای خودرو های فرسوده نیز معاینه فنی صادر می شود که کامال 
اش��تباه است. فرس��ودگی به معنای تعیین عمر مفید یک وسیله نقلیه 
اس��ت که به طور مثال 10 س��ال تعیین می ش��ود؛ لذا پس از 10 سال 
فرس��وده اس��ت و معاینه فنی که به آن تعلق می گی��رد، ارزش نخواهد 

داشت، اما متاسفانه در ایران مفاهیم اشتباه جا افتاده است.
اینک��ه معاین��ات فنی به درس��تی ص��ورت می گیرد یا خی��ر بحثی 
جداگانه اس��ت. بعضا مشاهده می ش��ود که در اطراف مراکز معاینه فنی 
تعمیرگاه های��ی وجود دارند ک��ه به صورت مقطعی مش��کل و نقص را 
برط��رف می کنند یا اینک��ه برخی افراد معاینه فن��ی را با چانه زنی های 
بس��یار دریافت می کنند. به همین دلیل اس��ت ک��ه خودرو هایی که در 
خیابان ها می بینیم به ش��دت دودزا هس��تند که نشان می دهد عالوه بر 

اینکه فرسوده هستند، معاینه فنی هم ندارند.

اسقاط خودرو

اجرا نشدن طرحی كه قیمت خودرو را كاهش می داد

عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس با بیان اینکه هن��وز در مورد عرضه 
خ��ودرو در بورس ب��ا وزیرصمت به توافق نرس��یده ایم، گفت در صورت 
اج��رای طرح، اختالف قیمت حاش��یه بازار و کارخان��ه 70 تا 80درصد 
کاه��ش می یابد. علی جدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاس��خ به 
این س��وال که طرح دولت و مجلس در مورد خودرو که اخیراً از س��وی 
وزیر صمت مطرح شده، چه طرحی است، اظهار داشت: این طرح همان 
طرح س��اماندهی خودرو سبک است که در کمیسیون صنایع در دست 
بررسی است که قرار شد با وزارت صمت به یک اتفاق نظری برسیم که 

بعد برای اجرا، تصویب شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اف��زود: این طرح در صحن 
کمیسیون صنایع بررسی شده است و دوباره به کارگروه ارجاع داده شد 

تا اصالحاتی انجام ش��ود. یکی از مهم ترین مباحثی که قرار ش��ده مورد 
اصالح قرار گیرد بحث عرضه خودرو در بورس است چراکه این سیاست 

هنوز مخالفانی دارد و مقرر شده با انجام اصالحاتی، طرح نهایی شود.
وی در م��ورد اینکه آیا در طرح الزامی برای عرضه تمامی محصوالت 
خودرو در بورس در نظر گرفته خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: هدف ما 
این اس��ت که به صورت الزامی همه محصوالت در بورس عرضه شود تا 
از این طریق شفافیت عرضه خودرو افزایش یابد و انگیزه ای برای تولید 

بیشتر برای خودروساز ایجاد شود.
جدی افزود: منتها وزیر صمت با نحوه عرضه تمامی محصوالت خودرو 
در ب��ورس یک مقدار مخالف اس��ت و هنوز به طور کلی در مورد عرضه 
خودرو در بورس با وزیر به توافق نرس��یده ایم که البته در حال رایزنی و 

بررسی هستیم و به زودی به یک اتفاق نظری خواهیم رسید.
عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس درخص��وص تأثیر عرضه 
خودرو در بورس بر قیمت این محصول، اظهار داش��ت: قطعاً این اقدام، 
قیم��ت خودرو را در حاش��یه بازار کاهش خواه��د داد، اما اینکه قیمت 

حاشیه بازار به قیمت درب کارخانه نزدیک شود، احتمالش کم است.
وی افزود: پیش بینی می ش��ود ک��ه در صورت تصویب و اجرای طرح، 
اختالف قیمت حاش��یه بازار ب��ا قیمت کارخانه 70 تا 80 درصد کاهش 
یابد؛ ب��ه عنوان مثال اگر اختالف قیمت خودروی��ی در بازار با کارخانه 
100 میلیون تومان باشد، پیش بینی بر این است که این اختالف قیمت 
حداق��ل 70 تا 80 میلی��ون تومان کاهش یابد، ام��ا احتمال اینکه این 

اختالف قیمت صفر شود، بسیار کم است.

پیگیری ها از برخی مس��ئوالن خودروس��ازی و وزارت صمت نش��ان 
می ده��د که طرح »واگذاری قیمت خودروهای داخلی به هیأت مدیره«، 
ب��ه تایید خودروس��ازان نیز رس��یده و البت��ه علی آقامحمدی مش��اور 
اقتص��ادی رهب��ری و عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام نیز پیگیر 

اجرای آن است.
به گزارش تجارت نیوز، م��دل نرخ گذاری خودروهای داخلی در حالی 
ب��ا پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس ش��ورای اس��المی 
در آس��تانه تغییری اساس��ی قرار دارد که خبر می رس��د تا زمان تعیین 
تکلیف نهایی، »واگذاری قیمت به هیأت مدیره خودروسازان«، به عنوان 

راهکاری موقت در نظر گرفته شده است.
پیگیری ها از برخی مس��ئوالن خودروس��ازی و وزارت صمت نش��ان 
می ده��د که طرح »واگذاری قیمت خودروهای داخلی به هیأت مدیره«، 
ب��ه تایید خودروس��ازان نیز رس��یده و البت��ه علی آقامحمدی مش��اور 
اقتص��ادی رهب��ری و عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام نیز پیگیر 

اجرای آن اس��ت. هرچند وزارت صمت هنوز رسما طرح واگذاری قیمت 
به هیأت مدیره خودروس��ازان را اعالم نکرده، با این حال به نظر می رسد 
طرح موردنظر همانی است که علیرضا رزم حسینی وزیر صمت پیشتر از 
اج��رای آن خبر داده بود. وی چندی پیش عنوان کرد که وزارت صمت 
به  دنبال اجرای طرحی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی است تا به 

واسطه آن، خودروسازان حداقل از حاشیه ضرر خارج شوند.
بنابر اطالعات کسب شده از منابع آگاه، در این طرح قرار است قیمت 
بخش��ی از س��بد محصوالت خودروسازان بزرگ که ش��امل خودروهای 
کم تیراژت��ر آنه��ا می ش��ود، توس��ط هیأت مدی��ره ش��رکت ها تعیین و 

قیمت گذاری مابقی )پرتیراژها( نیز در اختیار شورای رقابت باشد.
بنابر توافق صورت گرفته، قیمت گذاری محصوالت توسط هیأت مدیره 
به شکلی خواهد بود که ایران خودرو و سایپا در نیمه دوم امسال از زیان 

)زیان حاصل از اختالف قیمت تمام شده تولید و فروش( خارج شوند.
همزمان با اجرای این طرح اما قرار است بسته حمایتی از سوی دولت 

تدوین و طبق آن، بس��تر الزم در راستای رشد 50 درصدی تولید )طی 
نیم سال دوم( فراهم شود. این بستر گویا شامل تامین منابع مالی ارزی 

و ریالی موردنیاز خودروسازان برای رشد تیراژ است.
در نهایت اینکه ظاهرا قرار اس��ت طرح تعیین قیمت خودرو توس��ط 
هیأت مدیره، از امروز وارد فاز اجرایی ش��ود و مش��اور اقتصادی رهبری 
مس��ئول پیگیری این ماجرا اس��ت. با اجرایی ش��دن این طرح به نوعی 
بخش��ی از یارانه پنهانی که دولت در این س��ال ها به لطف قیمت گذاری 

دستوری عرضه کرده، حذف خواهد شد.
در ادام��ه طبعا اگر قیمت گذاری خودرو به بورس کاال س��پرده ش��ود 
ی��ا روش نرخ گذاری در حاش��یه بازار ب��ه اجرا دربیای��د، کل این یارانه 
پنه��ان دولتی از بین خواهد رفت؛ زیرا دیگر قیمت تمام ش��ده تولید از 
نرخ فروش کمتر نخواهد بود. بنابراین واگذاری قیمت بخش��ی از س��بد 
محصوالت خودروس��ازان به هیأت مدیره شرکت ها می تواند آغازی باشد 

بر حذف یارانه پنهان دولتی »خودرو«.

عضو کمیسیون صنایع:

هنوز درباره عرضه خودرو در بورس با وزیر صمت به توافق نرسیده ایم

آغاز حذف یارانه پنهان خودرو

تغییر روش قیمت گذاری خودرو چقدر جدی است؟
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با یک شرکت بیمه بازرگانی 
قراردادی منعقد کرد تا بسته های بیمه ای ویژه شرکت های دانش بنیان 
را به آنها عرضه کند. در این راس��تا این ش��رکت ها تا 30 آبان فرصت 

دارن��د تا در طرح بیمه تکمیلی درمان ویژه 
ش��رکت های دانش بنیان ثبت نام کنند. این 
قرارداد که با شرکت بیمه ایران منعقد شده 
است، بس��ته های بیمه ای مختلفی را مانند 
بیمه مسئولیت و آتش سوزی دربر می گیرد. 
طرح بیم��ه تکمیلی درمان بیمه ایران ویژه 
شرکت های دانش بنیان نیز یکی از خدمات 
ارائه ش��ده در قالب این تفاهم نامه دوجانبه 

است.
طرح بیم��ه تکمیلی درم��ان بیمه ایران 
برای ش��رکت های دانش بنی��ان، از 1 تا 30 
آب��ان ماه س��ال جاری در حال اجرا اس��ت. 
خرید بیم��ه تکمیلی درمان در این طرح از 

طریق نمایندگی های بیمه ایران امکان پذیر است.
شرکت های عالقه مند می توانند از طریق نمایندگی های این شرکت 
یا س��ایت مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری از جزییات این طرح مطلع شوند.
البته تعهدات شرکت بیمه ایران در این طرح مازاد بر تعهدات بیمه 
اجتماعی و دیگر بیمه های درمانی اس��ت. شرکت بیمه ایران در قالب 
این بیمه نامه، س��ه طرح مختلف ارائه داده 
اس��ت و هر یک از شرکت های دانش بنیان 
صرفاً می توانند یکی از این س��ه طرح را به 

مدت یک سال انتخاب کنند.
براساس اعالم این شرکت، در بیمه های 
درمانی بای��د حداقل 50 درص��د از افراد 
شرکت به همراه اعضای خانواده آنها بیمه 
ش��وند. مالک این ارزیابی لیس��ت تامین 
اجتماعی و یا دیگر بیمه گران پایه خواهد 

بود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تالش دارد تا با گس��ترش چت��ر بیمه در 
سراس��ر زیس��ت بوم ن��وآوری کش��ور، در 
راس��تای کاهش نگرانی و چالش های شرکت های دانش بنیان، خالق و 
فناور، گام بردارد. بر این اساس تاکنون خدمات بیمه ای بسیار متنوعی 

به این شرکت ها و واحدهای تولیدی عرضه شده است.  

س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صبح روز گذشته 
با حضور در ش��هر کاش��ان در جمع خبرنگاران، گفت حمایت های دولتی از 
شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم و خالق با مصوبات جدید دولت و مجلس 

افزایش می یابد. معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با اش��اره به اینکه در قانون حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان بیش از 130 نوع 
خدمت برای توس��عه این ش��رکت ها در نظر 
گرفته شده اس��ت، بیان کرد: این خدمات با 
مصوب��ات جدید مجلس و هم��کاری دولت، 
افزایش می یابد ای��ن کار اتفاقات خوبی برای 
این ش��رکت ها رقم می زند. رئیس بنیاد ملی 
نخبگان درباره رونمایی از جرثقیل تلسکوپی 
که توسط شرکتی دانش بنیان در کاشان تولید 
شده است، بیان کرد: این کار یک خط شکنی 
اس��ت و معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری از این نوع خط ش��کنی ها حمایت 

می کن��د. به نظر من پروژه رصدخانه ملی ایران یکی از اتفاقات خوب و قابل 
توجه در ش��هر کاشان است. س��تاری ادامه داد: زیست بوم فناوری و نوآوری 
کاشان روند خوبی را طی کرده است و این تغییرات رو به رشد از سفر قبلی 

تا امروز کامال قابل لمس و مش��اهده است. یکی از این اتفاقات خوب، اتمام 
فاز س��اخت رصدخانه اس��ت که امیدواریم با همین روند، سال آینده شاهد 
بهره برداری از این پروژه باش��یم. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با 
اش��اره به اینکه در ش��رایط تحریم ها تولید 
این نوع جرثقیل ها در کش��ور ضروری است 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم از این ن��وع پروژه ه��ا حمایت می کند، 
گفت: تولید جرثقیل های تلسکوپی یکی از 
نیازهای کشور است. این نوع از تلسکوپ ها 
در پروژ ه ه��ای مختلفی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد به همین دلیل ساخت و تولید آنها 
یکی از نیازهای ملی است. ستاری در پاسخ 
به این س��وال که برای حمایت از راه اندازی 
صندوق های پژوهش و فناوری در شهرهای 
کوچ��ک اما ب��ا ظرفیت زیاد چ��ه برنامه ای 
دارید، بیان کرد: کاشان این ظرفیت را دارد 
که صندوقی مجزا داش��ته باش��د. در حال حاضر اعتبارات صندوق این شهر 
بیشتر از استان های اصفهان و قم تامین می شود، اما باید شرایطی فراهم شود 

که این استان برای خود یک صندوق مستقل ایجاد کند.

جرثقیل تلسکوپی ایران ساخت رونمایی شدبیمه تکمیلی درمان ویژه به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافت

مرکز رش��د فناوری پارک پردیس معاونت علمی، یکی از مراکزی 
اس��ت که برای کمک به روند رشد اس��تارت آپ ها و تیم های فناور 
راه اندازی شده است. این مرکز، هر ساله در یک بازه زمانی مشخص 
تعداد قابل توجهی از تیم های اس��تارت آپی را پذیرش می کند و در 
نهایت، بخشی از این تیم ها به شرکت های دانش بنیان و فناور موفق 

تبدیل می شوند.
اس��تارت آپ ها در صورت اس��تقرار در مرکز رشد فناوری نخبگان 
معاون��ت علمی، می توانند ع��الوه بر حمایت های مال��ی و علمی از 
خدمات اداری و انواع معافیت ها بهره مند شوند. خدمات مختلفی به 
این تیم ها و اس��تارت آپ ها ارائه می شود، این تیم ها در نهایت از 18 

خدمت و مزیت مختلف برخوردار می شوند.
یکی از این مزیت ها، هم افزایی است. قرار گرفتن محققان در یک 
فضای توس��عه فناوری با امکان تبادل افکار مستمر با دیگر محققان 
و مؤسس��ات فناوری از جمله عوامل موثر در هم افزایی اس��ت. این 

مسئله موجب رشد متقابل تیم های استارت آپی، می شود.
بهره مندی از اعتبار خدمات آیین نامه حمایتی مرکز رش��د که در 
سرفصل های متعدد امکان استفاده شرکت ها در زمینه توسعه بازار، 

توسعه سازمانی و بهبود کسب و کار را فراهم می کند.
ب��ا توجه به ق��رار گرفتن مرکز رش��د فناوری نخب��گان در پارک 
پردی��س فناوری معاونت علمی، اس��تارت آپ های مس��تقر در مرکز 
رش��د، هم زمان از امکانات پارک نیز بهره مند می ش��وند. همچنین 
ای��ن اس��تارت آپ ها از حمای��ت وی��ژه معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری و دیگر دستگاه های همکار با این معاونت بهره مند 

هستند.  
تعام��ل نزدیک با مهمترین دانش��گاه های ای��ران و امکان ارتباط 
با ش��بکه وس��یع همکاران داخلی و خارجی پارک ش��امل بیش از 
40 مرک��ز علمی، پژوهش��ی، تجاری، بازرگانی و فن��اوری، از دیگر 
مزیت های اس��تقرار در مرکز رش��د فناوری نخبگان معاونت علمی 

است.
 مزای��ا و معافیت های قانونی موجود در م��اده 9 قانون حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان نیز مانند معافی��ت مالیاتی برای واحد های 
پژوهش��ی، فناوری و مهندس��ی مس��تقر در پارک و مرکز رشد نیز 
ش��امل تیم های مس��تقر در مرکز رشد خواهد ش��د. این معافیت ها 
ش��امل معافیت عملکرد سالیانه، معافیت قراردادها و معافیت حقوق 

پرسنل است.
 معافی��ت از کلیه عوارض معمول کش��ور، وج��ود قانون کار ویژه 
جهت اش��تغال نیروی انس��انی در پارک پردیس فن��اوری معاونت 
علمی، بهره مندی از مزایای قانونی سرمایه گذاری خارجی و تبادالت 
مال��ی همانند مناطق آزاد در پ��ارک و بهره مندی از خدمات اداری، 
اطالع رس��انی، پش��تیبانی فنی، از جمله دیگر بسته های حمایتی و 
مزیت های اس��تقرار در مرکز رش��د فناوری نخبگان معاونت علمی 

است.
 بهره من��دی از خدمات مش��اوره ای و آموزش��ی و س��ایر خدمات 
تخصص��ی مرک��ز خدم��ات تخصصی و فن ب��ازار معاون��ت علمی و 
بهره من��دی از خدم��ات منتورین��گ و راهبری که توس��ط ش��بکه 
کارآفرینان متخصص و باتجربه ایجاد ش��ده اس��ت، از جمله برخی 

دیگر از سرفصل های حمایتی در این مرکز است.

قرار داش��تن در یک مجتمع تحقیقاتی و فناوری شناخته شده در 
عرصه بین المللی و اس��تفاده از مزایای هم ج��واری واحدهای فناور 
جهت توس��عه بازار خارجی و تولی��د فناوری های جدید و همچنین 
پیدا کردن یک وجه��ه بین المللی و اعتباری جدید در قالب حضور 
در پارک پردیس فناوری معاونت علمی جهت توس��عه بازار، از دیگر 

مزیت های جانبی حضور در مرکز رشد است.
اس��تارت آپ ها و تیم های مس��تقر در مرکز همچنی��ن در زمینه، 
صرفه جویی اقتصادی و کاستن از هزینه های شرکت از قبیل زمین، 
ساختمان، دسترس��ی به اینترنت پرس��رعت، غذاخوری، کتابخانه، 
س��الن کنفرانس و اتاق جلسه باکیفیت باال و بسیاری خدمات دیگر 

دست باال را خواهند داشت.
 ام��کان اس��تفاده از خدم��ات تخصص��ی ازجمله مرک��ز خدمات 
تخصصی فن��اوری، حمایت های صادراتی، مش��اوره ثب��ت اختراع، 
امکان سنجی و ارزش گذاری طرح ها، خدمات آموزشی، معرفی و داد 
و س��تد فناوری از طریق فن بازار معاونت علمی و نشست های تبادل 
فناوری، حضور در نمایش��گاه دائمی فناوری های کشور، استفاده از 
شبکه خدمات آزمایش��گاهی پارک و بهره برداری از خدمات تامین 
مالی و س��رمایه گذاری، از جمله دیگر مزیت هایی است که تیم های 
مستقر در مرکز رشد فناوری نخبگان معاونت علمی، از آن برخوردار 

می شوند.
ش��رایط آب و هوایی و اقلیمی خ��وب، نزدیکی به مناطق صنعتی 
کمرد و خرمدش��ت و قرار داش��تن در مجموعه شهر جدید پردیس 
و امکان اس��تفاده از خدمات شهری آن و همچنین شهرهای مجاور 
برای س��کونت پرسنل، از دیگر فرصت های اس��تقرار در مرکز رشد 

است.
نزدیکی به بیش از 10 دانشگاه معتبر کشور و امکان دسترسی به 
نیروی متخصص فراوان، امکان فراهم کردن خدمات رفاهی بیش��تر 
برای کارکنان، به ویژه متخصصان ش��رکت ک��ه درگیر فعالیت های 
فک��ری بوده و نی��از به فضاهای پرنش��اط دارن��د، از قبیل فضاهای 
ورزش��ی، فضاهای اس��تراحت، تفری��ح و س��رگرمی، از جمله دیگر 

داشته های این مرکز است.
ارتباطات رو در رو بین متخصصان ش��رکت های مختلف از طریق 
نزدیکی فیزیکی س��اختمان ش��رکت ها با هم، نشست های رسمی و 
غیررسمی گوناگون، فضاهای رستوران ها، ورزشی و سمینارها نیز از 
جمله برخی دیگر از س��رفصل های خدماتی در این مرکز را تشکیل 

می دهد.
تاس��یس س��اختمانی که فضاهای آن براساس نیاز شرکت تعریف 
شده باشد و به لحاظ پرستیژ با فعالیت تکنولوژیکی شرکت هماهنگ 
باشد و  امکان استفاده از آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی خاص 
یا امکان اس��تفاده از تجهیزات و آزمایشگاه های شرکت های همجوار 
نیز یکی دیگر از بس��ترهای خدماتی اس��ت که توس��ط مرکز رشد 

فناوری نخبگان معاونت علمی، فراهم شده است.
همچنی��ن تیم های مس��تقر در ای��ن مرکز از امکان مش��ارکت و 
همکاری در پروژه های بزرگ با شرکت های مختلف همکار در پارک 
پردیس فناوری معاونت علمی برخوردار می ش��وند و از مزیت تعامل 
با تیم مدیریتی و اجرایی مصمم و معتقد به اجرای پروژه و کمک به 

رشد شرکت های عضو مرکز نیز بهره مند خواهند گشت.

اسـتارت آپ لوسـید موتورز چندی پیش با رونمایی از نسـخه تولیدی سدان Air، ورود 
خود به بازار خودروهای برقی را جشـن گرفت. از آنجایی که این بازار در چنگ تسـال قرار 

دارد، هر شرکتی که به آن ورود پیدا می کند، ناخودآگاه باید با تسال رقابت داشته باشد.
 Peter( بـه گـزارش دیجیاتـو، امـا مدیرعامل لوسـید موتـورز یعنی پیتـر رالینسـون
Rawlinson( نظر متفاوتی دارد. از نگاه او تسـال رقیب مسـتقیم لوسـید موتورز نیست 
و نبایـد این دو را با هم مقایسـه کرد. در مصاحبه اخیری که رالینسـون بـا یاهو فاینانس 
)Yahoo Finance( داشـته، وی خودروسازان سنتی مثل مرسـدس بنز را رقیب لوسید 

موتورز عنوان کرده است.

آقای رالینسون در این رابطه گفته: »من معتقدم رقیب اصلی ما یک شرکت خودروسازی 
اسـت؛ دوست دارم با توجه به مشـخصات Air از مرسدس بنز نام ببرم. ما به دنبال رقابت 
با مرسـدس S کالس هستیم، اما این یک مقایسـه بی طرفانه است و من مقایسه با تسال را 
نیز قبول می کنم. از نظر من خیلی مهم است که ما به عنوان یک برند لوکس واقعی از رده 
باالیی شـروع کنیم.« آنطور که پیداسـت به باور مدیرعامل لوسید موتورز این استارت آپ 
می تواند خودروسـازان لوکس سـنتی را کنار بزند، چراکه آنها با سـرعت مناسبی خود را 
بـا تحوالت کنونی جهان خودرو هماهنـگ نمی کنند. عالوه  بر ایـن، او اعتقاد دارد حضور 
لوسید موتورز در بازارهای بین المللی، روند فاصله گرفتن از موتورهای درون سوز و حرکت 

18 خدمت برای رشد به استارت آپ ها تعلق گرفت

مدیرعامل لوسید موتورز: رقیب ما مرسدس بنز است نه تسال

دریچــه

با تالش مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، ظرفیت و توان دانش بنیان های برتر صادراتی به بازار پرس��ود اوراس��یا 
پیوند می خورد. 380 ردیف کد تعرفه، فرصتی است که بازار اوراسیا به شرکت های 
دانش بنی��ان، خ��الق و فناور می دهد تا بتوانند محص��والت و خدمات خود را به 5 
کشور عضو این بازار عرضه کنند. کشورهای روسیه، بالروس، قرقیزستان، ارمنستان 
و قزاقزستان در این بازار حضور دارند و از آبان ماه سال گذشته با عضویت موقت 3 
س��اله ایران در جمع خود موافقت کردند. هند و ترکیه هم در صف انتظار ورود به 
این بازار ایستاده اند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با استفاده از این 
فرصت مغتنم در تالش است تا به تحقق هدف توسعه صادرات دانش بنیان ها کمک 
کند و ظرفیت های دانشی و فناورانه آنها را به این بازار بزرگ و در دسترس تزریق 

کند؛ فرصتی که با ارائه تعرفه های گمرکی ترجیحی جذابیت بیشتری یافته است.

بازار اوراسیا به روی دانش بنیان ها باز شد

چهارشنبه
7 آبان 1399

شماره 1652
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»لی کان-هی«، رئیس هیأت مدیره سامس��ونگ چند روز پیش در 
س��ن 78 سالگی درگذشت و حدوداً 21 
میلیارد دالر برای همسر و سه فرزندش 
برجای گذاش��ت. حال طبق قوانین کره 
جنوب��ی اعضای خانواده آق��ای لی باید 

مالیات سنگین این دارایی را بپردازند.
لی کان-ه��ی ثروتمندترین مرد کره 
جنوبی به ش��مار می رفت و حال ثروت 
21میلیارد دالری او بین همس��ر و سه 
فرزندش تقس��یم شده اس��ت که البته 
طب��ق قوانین کره بخ��ش قابل توجهی 
از آن بای��د به عنوان مالی��ات پرداخت 
شود. براساس قوانین این کشور، اعضای 
خانواده ل��ی باید بی��ش از 10 تریلیون 

وون مالیات وراثت بپردازند.
ل��ی کان-هی س��هامدار چه��ار زیرمجموعه سامس��ونگ بود که در 
مجم��وع 18 تریلی��ون وون )حدود 15.9 میلی��ارد دالر( ارزش دارند. 

او دو خانه وس��یع در ناحیه مرکزی ش��هر سئول دارد که با قیمت 36 
و 30.2 میلی��ون دالر گران قیمت ترین 
خانه های ش��خصی در ک��ره جنوبی به 

شمار می روند.
متخصص��ان صنع��ت معتقدند ورثه 
آق��ای لی کان-ه��ی بای��د نزدیک به 
 9.3 )ح��دود  وون  تریلی��ون   10.6
میلی��ارد دالر( مالیات وراثت بپردازند. 
البته آنها می توانند این مبلغ را در بازه 
چند س��اله پرداخت کنند چراکه طبق 
قوانین کره می ت��وان مالیات وراثت را 

برای بازه 5 سال قسط بندی کرد.
ل��ی تأثیر بس��زایی در تبدیل کردن 
سامسونگ به غول فناوری کره داشت 
و در دوران زمام��داری کمک فراوانی 
به گسترش کس��ب و کارهای این سازنده کره ای از جمله نیمه رسانا، 

نمایشگر، چیپ حافظه و ... کرد.

طی مراس��می آنالین از کتاب سرگذش��ت ی��ک کارآفرین با عنوان 
»همه فن حریف« در ستاد توسعه فناوری نانو رونمایی شد؛ این کتاب 
سرنوشت فناوری های مختلفی را که بنا به ضرورت کشور تولید شده، 

نش��ان می دهد. به گزارش ایس��نا، س��عید 
حس��ین رفیعی در کتاب »همه فن حریف« 
که امروز از س��وی س��تاد توس��عه فناوری 
نانو طی مراس��می آنالین رونمایی شد، در 
قالب داستان سرگذشت کارآفرینان هم تیم 
خود )مهندس رخش��ا و مهندس کاویانی( 
را به منظور تش��ریح سرگذشت کارآفرینان 
در ح��وزه نان��و بازگ��و می کند. ای��ن کتاب 
داستان ش��کل گیری شرکت فناور در حوزه 
تصفیه آب و پس��اب و بهبود احتراق است. 
ای��ن کت��اب راوی کارآفرینی اس��ت که در 
حوزه های مختلف ورود داشته، فناوری های 
متنوعی را توس��عه داده و در نهایت از پس 

آنها به خوبی برآمده است. فناور این کتاب از تولید دستگاه ساخت نانو 
پودر فلزی که امری محال به نظر می رسید، کارش را شروع کرد و بعد 

به سراغ حوزه آب رفت و پس از آن وارد حوزه آتش شد.

یافتن و کش��ف کردن باعث شد مدام به دنبال فناوری های جدیدی 
بگردد و حتی آب را در آتش بریزد تا ش��اید دودش کمتر در چش��م 

شهرها برود.
در ای��ن مس��یر مهن��دس رخش��ا ب��ا 
س��ختی های  و  نامالیم��ات  شکس��ت ها، 
بسیاری روبه رو ش��د، اما از پای ننشست، 
ناامی��د نش��د و به راهش ادام��ه داد تا در 
نهایت درهای موفقیت را نه در داخل بلکه 

در کشورهای دیگر گشود.
در ای��ن کت��اب بازگو ش��ده اس��ت که 
فناوری تصفی��ه آب این محققان از چین، 
فن��اوری بهبود س��وخت از اندونزی و نانو 
پودر فلزی از آلمان سربرآورد تا در نهایت 
روی خوش زندگی هم به آنها رخ نش��ان 
داد. فناوری هایی که در این تیم کارآفرین 
توس��عه داده ش��د، در زمینه تصفیه آب، 
شیرین س��ازی آب، تصفیه پس��اب صنعتی، بهبود احتراق سوخت و ... 
کاربرد داشته و می تواند عالوه بر کاهش هزینه ها، به ارزآوری و کاهش 

وابستگی در برخی حوزه ها منجر شود.

مالیات سنگین ثروت 21 میلیارد دالری رئیس هیأت مدیره سامسونگ: 
9.۳ میلیارد دالر

کتاب سرگذشت شکست و موفقیت کارآفرینان در تولید فناوری

علیرضا مرادی / کارش��ناس تجاری س��ازی ای��ده: روش های ملی به 
کار رفته در تجاری س��ازی فناوری، به ش��اه کلید پیش��رفت و ترقی در 

کشورهای مختلف تبدیل شده است.
یافته های پژوهش��ی تا زمان��ی که جنبه کاربردی پی��دا نکنند و به 
ب�ازار عرضه نش��وند یا در دس��ترس متقاضیان قرار نگیرند نمی توانند 
چندان ارزش��مند تلقی شوند. در صورتی که یک پژوهش در نهایت از 
سود الزم برای جامعه انس��انی برخوردار نباشد، نمی تواند هزینه ه�ای 

تحقی�ق را جبران کند.
سهیم کردن پژوهش��گران در دستاوردهای ناش��ی از تجاری شدن 
پژوهش ه��ای آن�ان یک���ی از عوامل موثر در توس��عه امر پژوهش در 
کشورهای توس��عه یافته است. هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دالر در 

دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود.
افزای��ش حجم تجارت جهان��ی در دو دهه اخیر عم�دتاً ناش���ی از 
تجاری ش��دن دستاوردهای پژوهشی اس��ت. محققان به طور مستمر 
ت��الش می کنند که کاالهای جدیدی اب��داع و به بازار عرضه کنند که 
مش��ابه آنها قباًل وجود نداشته باش��د یا از ویژگی های نوینی برخوردار 

باشند.
از آنج��ا ک��ه در دنیای امروز چرخه حیات کاالها به س��بب تحوالت 
س��ریع تکنولوژیکی بسیار کوتاه اس��ت، پژوهشگران س�عی م�ی کنن�د 
کاربرده�ای متن�وعی برای هر یک از کاال ایجاد کنند و میزان تقاضا و 

دوره ماندگاری آن را افزایش دهند.
 برای روش��ن ش��دن موضوع یادآور می ش��ویم هنگامی که موبایل 
اختراع و به بازار عرضه ش��د صرفاً ابزاري براي مکالمه ب�دون استفاده 
از س��یم بود، اما در حال حاضر گوش��ی های هوش��مند کاربرد بس��یار 

گسترده ای یافته اند.

همانگونه ک��ه معاون محت��رم علمی و فن��اوری رئیس جمهوری به 
درستی اشاره کرد، دانشگاه ها باید هزینه های خود را از محل تحقیق و 
پژوهش دریافت کنند و نه از محل بودجه دولتی. تولید س��االنه مقدار 
انبوهی از پایان نامه ها به این دلیل اس��ت که از ابتدا برای تجاری سازی 
آنها فکری نش��ده اس��ت و نمره نهایی به تجاری س��ازی متن و محتوا 

مشروط نشده است.
مهمترین دس��تاورد پژوهش، تولید ایده است. نخستین پرسشی که 
باید مطرح ش��ود آن است که  ایده را چگونه باید تولید کرد؟ این ایده 
باید مبتنی بر پژوهش انجام گرفته توس��عه یابد. کاربردهای انسانی و 

محیطی هر پژوهش باید شفاف بیان شود.
مثاًل اگر پژوهش در مورد یک ماده بس��یار س��بک شیمیایی است، 
یک گروه تحقیق باید مش��خص کند که از این ماده بس��یار سبک در 
چ��ه صنایع و زمینه های می توان اس��تفاده کرد. باید تعداد محصوالت 

تولیدشده با این ماده سبک مشخص شود.
در واقع این مرحله به توس��عه ایده و بررس��ی کارب��ردی کردن آن 
مشهور است. سپس باید ایده وارد مرحله تحلیل تجاری شود و هزینه 
تولی��د و ارزش اف��زوده، وضعیت ب��ازار و وضیت رقبا به ش��کل علمی 

بررسی شود.
اگر دانش��گاه ها و مراکز علمی در برخورد ب��ا تحقیق و پژوهش های 
انجام گرفته در محیط دانشگاه چنین رویه ای را در پیش بگیرند، قطعاً 
تا حد زیادی موفق خواهند ش��د و دیگر پایان نامه نویسی کاری حبس 
نخواهد بود. هر دانشگاهی باید باالترین نمره را به پژوهش های دهد که 
به تجاری س��ازی نزدیک تر هستند. باید دانشجویان و فارغ التحصیالنی 
مورد تکریم و تشویق قرار گیرند که توانسته اند از ایده ها و پژوهش های 

دانشگاهی کسب سود کنند و نه بالعکس.

نشست »بومی س��ازی تجهیزات گلخانه« با حضور فعاالن این حوزه 
به صورت مجازی برگزار شد تا از توان داخل برای ایران ساخت کردن و 

ارزان سازی فناوری های گلخانه بهره برداری شود.
در این نشس��ت ب��ه میزبانی کارگ��روه تخصصی آب، خشکس��الی، 
فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با حضور مؤسسات و پژوهشکده¬های تحقیقاتی مرتبط، مجری طرح 
توسعه گلخانه های کشور و شرکت های فعال در زمینه طراحی، ساخت 
و واردات گلخان��ه، بومی س��ازی و توس��عه فناوری های ح��وزه گلخانه 
بررسی شد تا تجهیزاتی با راندمان و کارایی باال تولید شود. بومی سازی 
این تجهیزات هزینه های محص��والت گلخانه ای و مصرف آب و انرژی 
را کاه��ش خواهد داد. کارگروه تخصصی آب، خشکس��الی، فرس��ایش 
و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با گردهم 
آوردن فع��االن ای��ن حوزه این نشس��ت را برگزار کرد تا بومی س��ازی 
تجهیزات گلخانه در کشور رونق گیرد و از توان نیروی انسانی و فعاالن 

این زیست بوم برای تحقق این هدف بهره برده شود.
در ح��ال حاضر 80درص��د تجهیزات این ح��وزه از طریق واردات یا 
ترکیبی از واردات و تولیدات داخل اس��ت. در این نشست این موضوع 
نیز مطرح ش��د تا با اس��تفاده از توان داخ��ل از فناوری های روز ایران 

ساخت بهره بیشتری ببریم.
موضوعات��ی مانند تجهیزات موردنی��از گلخانه ها، میزان تولید داخل 
آنها، ش��رکت های فناور فعال در این حوزه و واردات تجهیزات در این 

نشس��ت بررسی شد تا با تعامل و هم فکری میان فعاالن و حاضران در 
آن شاهد رونق تولیدات ایران ساخت باشیم.

گس��ترش فناوری های روز گلخانه در کش��ور عالوه بر کاهش قیمت 
محصوالت، منجر به س��اخت گلخانه هایی بومی با استفاده از تجهیزات 
بومی می ش��ود. در ای��ن صورت می توانیم ش��اهد رقاب��ت محصوالت 

گلخانه ای با محصوالت تولیدشده در فضای باز نیز بود.
جهانگی��ر پرهم��ت قائم مقام کارگ��روه تخصصی آب، خشکس��الی، 
فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری با تشریح برنامه ها 
و اولویت های معاونت علمی در زمینه گلخانه عنوان کرد: بومی س��ازی 
تجهی��زات گلخانه اولین هدف از اهداف س��ه گانه کارگروه اس��ت و در 
ادام��ه مباحث ارتقای بهره وری گلخانه و همچنین نهاده ها در دس��تور 

کار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین نمونه هایی از طرح های توس��عه فناوری مورد حمایت 
کارگروه را در زمینه گلخانه نام برد که از مهم ترین این طرح ها می توان 
به بومی سازی گلخانه های دریایی با هدف تأمین آب و انرژی موردنیاز 

گلخانه از طریق آب دریا اشاره کرد.
اعضای موسس��ه تحقیق��ات علوم باغبانی جهاد کش��اورزی، اعضای 
پژوهش��کده سبزی و صیفی موسس��ه تحقیقات علوم باغبانی، مجری 
ط��رح توس��عه گلخانه های کش��ور وزارت جه��اد کش��اورزی، انجمن 
گلخانه س��ازان کشور، موسس��ه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و 

برخی شرکت های دانش بنیان در این نشست مجازی حضور داشتند.

بومی سازی تجهیزات گلخانه؛ هزینه محصوالت کاهش می یابد

آقای رالینسون در این رابطه گفته: »من معتقدم رقیب اصلی ما یک شرکت خودروسازی 
اسـت؛ دوست دارم با توجه به مشـخصات Air از مرسدس بنز نام ببرم. ما به دنبال رقابت 
با مرسـدس S کالس هستیم، اما این یک مقایسـه بی طرفانه است و من مقایسه با تسال را 
نیز قبول می کنم. از نظر من خیلی مهم است که ما به عنوان یک برند لوکس واقعی از رده 
باالیی شـروع کنیم.« آنطور که پیداسـت به باور مدیرعامل لوسید موتورز این استارت آپ 
می تواند خودروسـازان لوکس سـنتی را کنار بزند، چراکه آنها با سـرعت مناسبی خود را 
بـا تحوالت کنونی جهان خودرو هماهنـگ نمی کنند. عالوه  بر ایـن، او اعتقاد دارد حضور 
لوسید موتورز در بازارهای بین المللی، روند فاصله گرفتن از موتورهای درون سوز و حرکت 

به سـمت مدل های تمام الکتریکی را تسـریع خواهد کرد. نکته جالب دیگر مصاحبه آقای 
رالینسون اینکه او تاکید کرده سدان لوسید Air در مقایسه با سایر خودروهای الکتریکی 
راندمان بهتری داشـته و به ازای هر مایل مسـافت انرژی کمتـری را مصرف می کند؛ البته 
وی پذیرفته در این مورد تسال فاصله کمی دارد. بد نیست اشاره کنیم Air با هر کیلووات 

ساعت انرژی، ۴.5 مایل )7.2 کیلومتر( مسافت را پشت سر می گذارد.
ناگفته نماند نسـخه پایه از سدان لوسید Air با احتساب سوبسیدها 69.900 دالر قیمت 
خواهد داشـت. این امر تسـال را مجبور کرد به فاصله چند روز دو بار قیمت تسال مدل S را 

کاهش دهد.

تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی

مدیرعامل لوسید موتورز: رقیب ما مرسدس بنز است نه تسال

یادداشـت

س��یدفخرالدین حیدری منش، مدیرعامل سایپایدک با اش��اره به رونمایی از بسته 
حمایتی رونق کسب و کار شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش، اظهار 
داش��ت به روز رسانی و تخصیص اعتبار کمیسیون فروش نمایندگی در ابتدای هر ماه 
و امکان انتخاب محل اس��تفاده اعتبار حق الزحمه نمایندگی ها در س��طح گروه محور 
نخست این بسته خواهد بود. به گزارش مهر، حیدری منش بازنگری مؤلفه ها و ضرایب 
فرمول کمیس��یون حق الزحمه فروش با افزایش وابس��تگی به ارتقای خدمات پس از 
فروش را محور دوم این بسته اعالم و تصریح کرد: افزایش اعتبار خرید جهت قطعه به 
نمایندگی ها تا سقف سه برابر و ایجاد امکان فروش قطعات به صورت لیزینگ و با ارائه 

تسهیالت مناسب نیز به عنوان محورهای سوم و چهارم این بسته خواهد بود.

تشریح بسته بهبود رونق کسب و کار 
نمایندگی های سایپا



اینستاگرام در طول سال های اخیر به عنوان یک پلتفرم محبوب در میان 
کاربران جهانی توسعه یافته است. همین امر توجه شمار باالیی از برندها را 
به خود جلب کرده است. کسب و کارهای مختلف با هر نوع فعالیتی اقدام 
به حضور در اینس��تاگرام با هدف جلب نظر مخاطب هدف شان می کنند. 
این امر شاید در ابتدا بسیار ساده و تاثیرگذار به نظر برسد، اما در عمل به 
دلیل حضور دامنه وسیعی از برندها در اینستاگرام دشوارتر از انتظار است. 
اینس��تاگرام به عنوان ی��ک پلتفرم تصویری برای برنده��ا و بازاریاب ها 
ضرورت تولید محتوای جذاب تصویری و ویدئویی را پیش کش��یده است. 
بدون تردید برندهای تازه کار در دنیای بازاریابی اینستاگرام شرایط بسیار 
دش��واری را پشت س��ر می گذارند. این امر برای آنها نیاز به الگوبرداری از 
برندهای بزرگ را مطرح می سازد. بسیاری از برندها در این میان عالقه ای 
به الگوبرداری از س��ایر برندها ندارند بنابراین به طور مداوم در تالش برای 
بازاریابی در اینستاگرام با شکست مواجه می شوند. کسب و کارهای موفق 
همیشه اقدام به الگوبرداری از الهام گیری از عملکرد مثبت برندهای دیگر 
در اینس��تاگرام می کنن��د. هدف اصلی در مقاله کنونی نیز بررس��ی نحوه 

عملکرد برندهای بزرگ و درس های آن از بازاریابی در اینستاگرام است. 
چه نوع محتوایی در اینستاگرام بهترین عملکرد را دارد؟

اینستاگرام در طول سال های اخیر فضای رقابتی را در اختیار برندها قرار 
داده است. این امر کار را برای برندهای تازه کار دشوار می سازد. درست به 
همین خاطر باید آگاهی دقیق از محتوای مناسب در شبکه های اجتماعی 
و به ویژه اینستاگرام در میان برندها وجود داشته باشد. برخی از مهمترین 

نکات برای بازاریابی در اینستاگرام به شرح ذیل است:
کیفیت محتوای بصری

بسیاری از برندها برای تولید محتوای در شبکه های اجتماعی به کیفیت 
محتوای بصری شان توجهی ندارند. این امر مشکالت زیادی پیش روی آنها 
قرار می دهد. برندهای بزرگ همیشه کیفیت باالیی برای محتوای شان در 
نظر می گیرند. همین امر موج��ب توجه مداوم کاربران به وضعیت چنین 

برندهایی می شود. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی توسعه بس��یار زیادی پیدا کرده اند. در این 
میان وضعیت اینس��تاگرام از س��ایر پلتفرم های اجتماعی بهتر است. این 
ش��بکه اجتماعی به طور مداوم به روز رسانی های کاربردی برای کاربران و 
برندها عرضه می کند. بنابراین مشاهده حضور وسیع برندها در اینستاگرام 
ام��ری طبیعی خواهد بود. مهمترین مس��ئله در این میان تولید محتوای 
باکیفیت برای مخاطب هدف است. برخی از برندها دارای ایده های جذابی 
ب��رای بازاریاب��ی و جلب نظر مخاطب هدف هس��تند، ام��ا کیفیت نهایی 
محتوای ش��ان بسیار پایین اس��ت. این امر موجب کاهش انگیزه مخاطب 

هدف برای مشاهده محتوای بازاریابی چنین برندهایی خواهد شد. 
نگارش کپشن های جذاب

کپشن ها همیشه تاثیر بسیار زیادی بر روی وضعیت برندها داشته است. 
این امر به دلیل عالقه کاربران اینس��تاگرام به مطالعه کپشن و توضیحات 
جانبی در مورد هر محتواس��ت بنابراین برندها برای موفقیت در بازاریابی 
اینس��تاگرامی باید برنامه ای برای نگارش کپشن های جذاب داشته باشند. 
عملکرد برندهای بزرگ به خوبی بیانگر اهمیت بخش کپشن است. بر این 
اساس اغلب برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به ارزیابی سلیقه 
آنه��ا و ارائ��ه توضیحات جانبی برای مخاطب هدف می کنند. اس��تفاده از 
کپشن امکان جلب توجه مخاطب هدف به سایر بخش های صفحه رسمی 
برند مانند بیوگرافی یا لینک های جانبی را فراهم می کند. همچنین برخی 
از برندها برای ارائه اطالعات بیش��تر به مخاطب هدف اقدام به استفاده از 
بخش استوری می کنند. اطالع رسانی به کاربران برای مشاهده استوری های 

برند از طریق بخش کپشن رواج بسیار زیادی در میان برندها دارد. 
استفاده از هشتگ های مرتبط

هشتگ ها برای جست وجوی س��اده تر محتوای در شبکه های اجتماعی 
عرضه ش��ده اند. نحوه عملکرد هش��تگ مربوط به طبقه بندی محتواهای 
مختلف اس��ت. به این ترتیب کاربران فرصت جست وجوی دقیق محتوای 
دلخواه ش��ان در میان خیل عظیمی از محتوای مش��ابه را خواهند داشت. 
بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند بنابراین به 
طور مداوم با مشکالتی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه می شوند. 
ب��دون تردید تمام کاربران از طریق فالو ک��ردن صفحه یک برند اقدام به 
تعامل با آن نمی کنند. ش��اید برخی از کاربران حتی نسبت به حضور یک 
برند در بازار اطالعی نداشته باشند. در این صورت استفاده از هشتگ های 
مناسب راهکار جالبی برای جلب توجه تمام کاربران عالقه مند به کسب و 

کار برند خواهد بود. 
اشتباه برخی از برندها در زمینه استفاده از هشتگ های کاربردی مربوط 
به انتخاب هشتگ های غیرمرتبط با ماهیت برند یا کمپین بازاریابی است. 
این امر اینستاگرام را دچار اشتباه در زمینه طبقه بندی محتوا خواهد کرد. 
نتیجه نهایی نیز ناتوانی برندها برای جلب نظر کاربران از بخش هش��تگ 
خواه��د بود. همچنین در صورت اس��تفاده بیش از اندازه از هش��تگ نیز 
سرنوشت مش��ابهی برای برندها پدید می آید. هنر اصلی در زمینه کاربرد 
هشتگ ها مربوط به استفاده دقیق از آنها و تالش برای تاثیرگذاری مناسب 
برای مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت تالش های برند با شکست 

مواجه خواهد شد. 
تعامل نزدیک با فالوورها

تعامل میان برندها و مخاطب هدف امر تازه ای نیست. بسیاری از برندها 
برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به بررس��ی س��لیقه و نحوه رفتارشان 
در شبکه های اجتماعی می کنند. این امر بسیاری از برندها را با مشکالت 
عمیق مواجه می سازد. برخی از برندها به دلیل ماهیت فعالیت شان تمایلی 
برای تعامل با مخاطب هدف ندارند. امروزه حتی برندهایی با حوزه فعالیت 
بسیار خاص نیز در تالش برای معرفی کسب و کارشان به مخاطب هدف 
هستند بنابراین هر کسب و کاری باید در این زمینه برنامه قابل مالحظه ای 

داشته باشد. 
یکی از راهکارهای تعامل با مخاطب هدف برگزاری مس��ابقات مختلف 
اس��ت. بس��یاری از کارب��ران برای کس��ب جای��زه یا دس��ت کم تعامل با 
دوستان ش��ان در محیطی ش��ادی آور اقدام به شرکت در مسابقات برندها 
می کنند. این امر شرایط ویژه ای برای برندها از نظر سطح تعامل با مخاطب 

هدف ایجاد خواهد کرد. 
صرف نظر از برگزاری مس��ابقه، امکان تعامل با مخاطب هدف در قالب 
نظرخواهی از آنها نیز وجود دارد. محتوای بازاریابی برند همیش��ه با هدف 

تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تولید می ش��ود بنابراین اس��تفاده از 
توصیه های آنها ایده مناسبی خواهد بود. 

بدون تردید بررس��ی وضعیت برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی اهمیت 
باالیی دارد. برخی از برندها به طور مداوم در زمینه بازاریابی در اینستاگرام 
موفقیت باالیی کسب می کنند. همین امر موجب شکل گیری بخش بعدی 
مقاله کنونی در راستای بررسی هرچه بهتر فرآیند بازاریابی برندهای بزرگ 

شده است.
برندهای برتر در بازاریابی اینستاگرامی

بازاریابی در اینس��تاگرام کار ساده ای نیست. کسب و کارها برای کسب 
موفقی��ت  در این فضا رقبای بس��یار جدی پی��ش رو دارند. نکته مهم در 
این میان س��طح تعامل میان برندهای بزرگ با مخاطب هدف شان است. 
بسیاری از برندهای کوچک به طور مداوم نسبت به موفقیت باالی برندهای 
بزرگ در زمینه تعامل با مخاطب هدف ش��ان اعتراض دارند. دلیل این امر 
سهولت بازاریابی از سوی برندهای بزرگ است. بررسی نحوه عملکرد چنین 
برندهایی برای کس��ب و کارهای تازه تاسیس یا کوچک تر اهمیت باالیی 
خواهد داشت. در ادامه شیوه های منحصر به فرد بازاریابی و فعالیت برخی 

از برندهای بزرگ در اینستاگرام مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

1. اپل
برند اپل یکی از ش��ناخته شده ترین کسب و کارهای دنیاست. این برند 
به دلیل تولید دامنه وس��یعی از دس��تگاه های دیجیتال و هوشمند دارای 
شهرت جهانی است. بسیاری از مردم برای استفاده از محصوالت اپل حاضر 
به انتظار در صف های طوالنی هستند. وضعیت بازاریابی این برند بزرگ در 
اینستاگرام نیز درس��ت مانند سایر فعالیت هایش خاص و منحصر به فرد 
اس��ت. هشتگ اصلی کمپین بازاریابی اپل در اینستاگرام مربوط به تجربه 
کاربران از عکاس��ی با دوربین دستگاه های هوشمند این برند است. بر این 
اساس هشتگ Shot On IPhone با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و ترغیب مش��تریان به ثبت تصاویر جذاب با دوربین آیفون طراحی 
شده اس��ت. نقش اصلی صفحه رسمی این برند در اینستاگرام نیز بازنشر 

تصاویر مربوط به این کمپین است. 
شاید در نگاه نخست عکاسی با دوربین گوشی های هوشمند بسیار ساده 
و بی کیفیت باشد، اما نگاهی به اکانت رسمی اپل در اینستاگرام تصور شما 
را دگرگون خواهد کرد. تصاویر ثبت شده با دوربین های اپل دارای کیفیت 
بس��یار زیادی است. این امر وضعیت برندها برای بازاریابی را بسیار جذاب 
می سازد. اگر یک کس��ب و کار در میان کاربرانش مسابقه عکاسی برگزار 
کند، امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از مخاطب هدف را خواهد داش��ت. 
این امر در مورد اپل به طور مداوم ادامه دارد. نکته جالب اینکه شرکت در 

فرآیند بازاریابی اپل هیچ گونه هزینه ای به همراه ندارد. 
هش��تگ اپل به تنهایی باعث جلب نظر میلیون ها کاربر ش��ده اس��ت. 
همچنین باید به س��ادگی فراوان بازاریابی اپل نیز اش��اره کرد. این برند به 
دنبال اثبات برتری محصوالتش بر دیگر رقبا نیست. امروزه اغلب کاربران 
به این نکته توجه دارند. درست به همین خاطر محصوالت اپل به سرعت 
در بازارهای مهم تمام می ش��ود. هدف اصل��ی اپل تمرکز بر روی کیفیت 
تصاویر آیفون برای بازاریابی بهتر و تولید محتوای جذاب تر برای مخاطب 
هدف است. این امر شرایط مناسبی برای اپل از نظر بازاریابی ایجاد می کند. 
بس��یاری از برندها برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی نیاز به صرف 
هزینه های گزاف دارد. این امر در مورد اپل بس��یار س��اده و سریع صورت 
می گیرد. بازنشر محتوای تولیدی کاربران مزیت های بسیار زیادی برای اپل 
دارد. یکی از مزیت های مشخص در این میان عدم نیاز به صرف هزینه برای 

تولید محتوای تعاملی است. 
محتوای تولیدی کاربران به طور معمول دارای تاثیرگذاری بسیار زیادی 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر توجه بسیار زیادی از سوی مخاطب 
ه��دف جلب خواهد کرد. بس��یاری از برندها علی رغ��م صرف هزینه های 
گزاف ب��رای بازاریابی در اینس��تاگرام در نهایت تاثیرگذاری مناس��بی بر 
روی مخاطب هدف ندارند بنابراین باید به دنبال راهکاری برای جلب نظر 
مخاطب هدف باش��ند. استفاده از محتوای تولیدی کاربران راهکاری ساده 
و ارزان برای برندهاست. در این میان هیچ تفاوتی میان برندهای بزرگ و 

کوچک وجود ندارد. 
2. وندیز

کس��ب و کارهای فعال در صنعت فس��ت فود از ش��بکه های اجتماعی 
استفاده بسیار زیادی می کنند. به اشتراک گذاری تصاویر مربوط به منوهای 
تازه رس��توران و همچنین تعامل با مشتریان در مورد کیفیت غذاها ایده 
جالبی محس��وب می شود. وندیز در این میان توییتر و اینستاگرام را برای 
بازاریابی محور قرار داده اس��ت. این امر براس��اس استراتژی اصلی وندیز با 
هدف تاثیرگذاری بر روی دو نس��ل متفاوت از مشتریان انجام شده است. 
بر این اس��اس مخاطبان میانس��ال در توییتر و نسل جوان در اینستاگرام 

ه��دف قرار می گیرند. این امر موجب تعامل بهینه میان برندها و مخاطب 
هدف شان می شود. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر در تالش برای 

الگوبرداری از وندیز بوده اند، اما در این مسیر شکست خورده اند. 
نکت��ه مهم در مورد فعالیت وندیز بازاریابی دنباله دار اس��ت. ش��اید این 
مفهوم برای بس��یاری از برندها تازگی داشته باشد، اما موجب جلب توجه 
دامنه وسیعی از مخاطب هدف می شود. امروزه کاربران تمایل باالیی برای 
مشاهده محتوای بازاریابی باکیفیت دارند. اگر محتوای بازاریابی یک برند 
توانایی تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف داش��ته باشد، 
باید این اس��تراتژی تا ج��ای ممکن ادامه پیدا کند. ای��ن امر اغلب اوقات 
موجب تولید کمپین های دنباله دار می ش��ود. با این حس��اب برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مسیر بسیار دشواری را طی می کنند. 

وندیز با خلق ش��خصیت های جذاب در حوزه بازاریابی به خوبی توانایی 
بازاریابی دنباله دار را پیدا کرده است. این امر در طول سال های اخیر موجب 
افزایش شهرت وندیز در اینستاگرام شده است. وضعیت بازاریابی این برند 
در توییتر نیز ش��امل استفاده از رشته توییت های مرتبط به هم است. در 
نهایت نیز تعامل با کاربران مدنظر بازاریاب های این برند قرار می گیرد. این 
امر شامل بازنشر محتوای تولیدی آنها برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
اگر کس��ب و کار شما نیز در زمینه فست فود فعالیت دارد، باید نسبت به 

الگوبرداری از وندیز اقدام نمایید. 
۳. گوگل

گوگل یکی از برندهای مش��هور در تمام دنیا محس��وب می شود. امروزه 
اغلب مردم برای جست وجوی محتوا در اینترنت از گوگل استفاده می کنند. 
گوگل عالوه بر همکاری گس��ترده با دیگر برنده��ا برای نمایش محتوای 
تبلیغاتی ش��ان در پلتفرم اش، خ��ود نیز در عرص��ه بازاریابی فعالیت قابل 
مالحظه ای دارد. این امر بسیاری از برندها را نسبت به همکاری با این برند 
ترغیب کرده است. گوگل در عرصه بازاریابی در اینستاگرام بر روی سادگی 
هرچه بیشتر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تمرکز دارد. طراحی 
لوگوی گوگل در طول سال های اخیر به خوبی خالقیت بازاریاب های این 

برند در زمینه تعامل با مخاطب هدف را نشان داده است. 
گوگل به دلیل مدیریت برخی از مهمترین سرویس های اینترنتی همیشه 
در ذهن مخاطب هدف قرار دارد. نکته مهم در این میان سطح باالی تعامل 
گوگل با کاربرانش است. در این زمینه هرگز امکان مشاهده بازاریابی گوگل 
بدون توجه به نظرات قبلی کاربران وجود ندارد. این امر نوعی اصل اساسی 
و کاربردی در زمینه فعالیت گوگل محس��وب می شود بنابراین گوگل در 
بلندمدت رابطه بسیار مناسبی با مخاطب هدفش ایجاد کرده است. همین 

امر موجب برتری گوگل نسبت به دیگر رقبای دیجیتالش شده است. 
احترام به حریم خصوصی کاربران یکی دیگر از دالیل موفقیت گوگل در 
زمینه بازاریابی محسوب می  شود. گوگل در اینستاگرام مانور بسیار زیادی 
بر روی موفقیت امنیتی برندش دارد. این امر با توجه به رسوایی های مربوط 
ب��ه فیس بوک به عنوان صاحب امتیاز اینس��تاگرام از نظر رقابت بازاریابی 

دارای اهمیت گسترده ای است. 
۴. نتفلیکس

نتفلیکس در طول س��ال های اخیر ش��هرت باالیی کس��ب کرده است. 
بس��یاری از مردم در سراسر دنیا آخر هفته شان را با برنامه های این شبکه 
آنالی��ن تنظیم می کنند. نمایش س��ریال و فیلم های جذاب در نتفلیکس 
ش��هرتش را روز به روز افزایش داده اس��ت. این برند اکنون در اینستاگرام 
نزدیک به 25 میلیون فالوور دارد. همین امر توجه به نحوه بازاریابی آن را 
جذاب می سازد. بسیاری از شبکه های نمایش محتوای تلویزیونی و آنالین 
حتی به وضعیت نتفلیکس نزدیک هم نیستند. این امر شرایط ویژه ای برای 

این برند از نظر بازاریابی ایجاد کرده است. 
نتفلیک��س در زمینه تولید یا نمایش محتوای س��ینمایی به طور کامل 
به نظرات کاربران��ش اتکا دارد. نظرخواهی م��داوم از کاربران برای بهبود 
وضعیت برند یکی از ویژگی های مش��ترک میان برندهای موفق محسوب 
می ش��ود. این امر در بلندمدت موجب نزدیکی هرچه بیش��تر میان برند و 
مخاطب هدف می ش��ود. امروزه یکی از نگرانی های بازاریاب ها فاصله میان 
برندها و مخاطب هدف ش��ان اس��ت. این امر ضررهای بسیار زیادی از نظر 

سرمایه گذاری بازاریابی برای برندها به همراه دارد. 
نتفلیکس در طول س��ال های اخیر حق پخش بس��یاری از سریال های 
محبوب را کس��ب کرده است. این امر موفقیت باالیی برای آنها به ارمغان 
آورده است. شاید مهمترین درس از نحوه بازاریابی این برند توجه به نقش 
محتوای اختصاصی و تولید کمپین های بازاریابی براساس آنها باشد. این امر 

تفاوت معناداری میان نتفلیکس و دیگر برندها ایجاد کرده است. 
5. آدیداس

آدیداس همیشه حال و هوای مثبتی در میان طرفدارانش ایجاد می کند. 
این ش��رکت آلمانی عالوه بر بازار اروپا در س��ایر قاره ها نیز فعالیت جالبی 
دارد. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به طور مداوم در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان با شکست مواجه شده اند. در این 
میان وضعیت آدیداس به دلیل همکاری با برخی از ورزشکارهای حرفه ای 

و همچنین تعامل با برندهایی خوشنام دیگر ارتقا پیدا کرده است. 
رونمایی از محصوالت تازه در اینستاگرام و همچنین پاسخگویی سریع 
به پرسش های مهم کاربران از جمله ویژگی های اساسی بازاریابی این برند 
آلمانی محسوب می ش��ود. امروزه بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی در 
اینس��تاگرام به دنبال ایجاد بحث های جذاب در میان مخاطب هدف شان 
هستند. آدیداس این کار را به خوبی انجام داده است. بسیاری از برندها در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کل تعامل مواجه هستند. 
ای��ن امر ب��ا توجه به ماهیت خودمانی فعالیت آدیداس به س��ادگی حل و 

فصل شده است. 
بیان داس��تان موفقیت قهرمانان مشهور و کمتر مورد توجه قرار گرفته 
یکی از بخش های اصلی بازاریابی آدیداس اس��ت. اینستاگرام با ارائه بخش 
IGTV ب��رای برنده��ا مزیت قاب��ل مالحظه ای ایجاد کرده اس��ت. با این 
حساب آدیداس ویدئوهای یوتیوب اش را در اینستاگرام نیز بازنشر می دهد. 
این نکته از نظر سطح تعامل میان آدیداس و مخاطب هدف اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
هدف اصلی بازاریابی آدیداس ترغیب مخاطب هدف برای شروع فرآیند 
دس��تیابی به اهدافش اس��ت. در این میان اینس��تاگرام نقش مهمی برای 
توسعه فعالیت این برند محبوب داشته است. بازاریابی در اینستاگرام هرگز 
کار دشواری نیست. مهمترین مسئله آگاهی از نحوه فعالیت برندهای موفق 
در این فضاست. به این ترتیب بسیاری از برندها توانایی الگوبرداری موفق از 

سایر برندها را خواهند داشت. 
business.com :منبع

برندها و چالش فعالیت اجتماعی

حض��ور در کنار مش��تریان و مردم در بازار هدف همیش��ه جزئی 
از دغدغه ه��ای برنده��ا بوده اس��ت. اعالم رس��می ی��ک ماموریت 
اجتماعی و پایبندی به آن در ابتدا کار س��اده ای به نظر می رس��د، 
اما دش��واری های بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد. درست 
به همین خاطر بس��یاری از برندها در مس��یر بازاریابی و جلب نظر 
مخاط��ب هدف اقدام ب��ه اعالم ماموریت ه��ای اجتماعی نمی کنند. 
مهمترین مسئله در این میان تاثیرگذاری بسیار باالی اعالم موضع 
اجتماع��ی و اهداف مرتبط با وضعیت اجتماعی مش��تریان بر روی 
وضعیت کس��ب و کار اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها با انتظارات 
فزاینده مشتریان ش��ان مواجه هستند. این امر مسئولیت برندها در 

حوزه اجتماعی را به شدت دشوار و سنگین می کند. 
براس��اس گ��زارش موسس��ه Creative Pool، در 29 کش��ور 
مختلف جهان مش��تریان بر روی انتظارشان از برندها برای فعالیت 
اجتماع��ی و حضور در کنار مردم تاکی��د کرده اند. این امر به خوبی 
بیانگر ش��رایط دش��وار فعالیت اجتماعی برندهاست. اگر برندها در 
این مس��یر فعالیت قابل توجهی نداشته باشند، به طور مداوم سطح 

تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب هدف کم خواهد شد. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه فعالی��ت اجتماعی و حضور در کنار 
مش��تریان آگاهی از دغدغه های اصلی آنهاست. اشتباه اغلب برندها 
اعتماد به برداشت ش��ان از دغدغه های مش��تریان است بنابراین در 
عمل با مش��کالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف مواجه می شوند. این امر باید به طور اصولی از ابتدا و با هدف 

شناخت دقیق دغدغه های مشتریان صورت  گیرد. 
گام بعدی در مسیر فعالیت اجتماعی همکاری با دیگر برندهاست. 
امروزه توانایی کس��ب و کارها به ص��ورت انفرادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف بس��یار کاهش پیدا کرده اس��ت. این امر در 
مورد فعالیت های اجتماعی با دامنه وس��یعی از مسئولیت ها بیش از 
هر زمان دیگری احس��اس می شود بنابراین همگرایی میان برندها و 

فعالیت مشترک امری ضروری خواهد بود. 
اهداف برندها در زمینه بازاریابی پیوند نزدیکی با مس��ئولیت های 
اجتماعی شان دارد. بسیاری از برندها در این مسیر به دنبال استفاده 
از اهداف بلندپروازانه هستند. توصیه اساسی در این بخش تمرکز بر 
روی مسئولیت های کوچک اما تاثیرگذار است. به عنوان مثال، برند 
نایک در زمینه ترغیب مردم برای دس��تیابی به اهداف ورزشی شان 
فعالیت دارد. این امر ش��عار مش��هور »فقط انجام��ش بده« را خلق 
کرده اس��ت. ش��عار موردنظر در ط��ول دهه های متم��ادی بر روی 
نسل های گوناگون تاثیر گذاشته است. با این حساب وضعیت نایک 
از نظر توسعه وظایف اجتماعی اش بسیار مطلوب ارزیابی می شود. 

امروزه بس��یاری از برندها برای توس��عه ارزش ه��ای اجتماعی و 
حمایت از مشتریان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. حضور 
در کنار مش��تریان به هر ش��کلی دارای ارزش باالیی است بنابراین 
برندها باید به دنبال تقویت نحوه حضور در کنار مشتریان با تمرکز 

بر روی شبکه های اجتماعی باشند. 
brandingstrategyinsider.com :منبع

2 قابلیت جدید واتس اپ

به عقیده بس��یاری از افراد، واتس اپ بهترین ش��بکه پیام رس��ان 
جهان محس��وب می ش��ود. دلیل اصلی این امر را باید ش��یوه کاری 
متفاوت آنها دانس��ت که باعث شده است تا امنیت اطالعات در آن، 
بس��یار باال باشد. تحت این ش��رایط طبیعی است که همواره شاهد 
تغییرات مثبتی باشیم. در این راستا قرار است که دو قابلیت جدید، 
به این پیام رس��ان اضافه شود. مورد نخست به تماس های تصویری 
گروهی اختصاص داش��ته و کمک می کن��د که افراد دیگر نیازی به 
حضور در ابتدا را نداش��ته باشند. این امر بدون شک ویژگی مهمی 
برای کاربران خواهد ب��ود. با این حال مورد دوم به مراتب جذاب تر 
بوده و قرار است که امکان باز شدن قفل واتس اپ از طریق سنسور 
تش��خیص چهره نیز مهیا شود. این امر به معمای آن خواهد بود که 
حتی افراد غریبه در صورت در دس��ت داشتن گوشی شما و آگاهی 
از رم��ز نیز نمی توانند به پیام ها دسترس��ی پی��دا کنند. با این حال 
هن��وز برای به اج��را درآمدن این دو طرح، زمان دقیقی مش��خص 
نشده و به نظر نمی رسد که در به روز رسانی بعدی، در اختیار عموم 
قرار گیرد. به همین خاطر ممکن اس��ت تا آن زمان، شاهد تغییرات 

جدیدی نیز باشیم. 
androidauthority.com :منبع
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بازاریابی در موتورهای جست وجو یکی از الگوهای جذاب و پربازده در 
دنیای بازاریابی محس��وب می شود. بسیاری از کسب و کارها برای جلب 
نظر مخاطب هدف به صورت کاربردی اقدام به اس��تفاده از این ش��یوه 
می کنن��د. بدون تردید در طول س��ال های اخیر مق��االت و توصیه های 
متعددی در مورد ضرورت بازاریابی ارگانیک و پرهیز از صرف هزینه های 
گزاف تبلیغاتی منتش��ر شده اس��ت. نکته مهم در این میان ادامه روند 
س��رمایه گذاری برندها بر روی حوزه بازاریابی اس��ت. این امر به معنای 
ت��داوم اهمیت بازاریابی و تبلیغات پولی در دنیای معاصر اس��ت. توجه 
به موتورهای جس��ت وجو به دلیل کاربرد فراوان ش��ان از سوی مخاطب 

هدف ضروری است. 
ام��روزه اغل��ب کاربران برای جس��ت وجوی محتوا از گوگل اس��تفاده 
می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت دیگر موتورهای جست وجو نظیر یاهو 
نیز در دس��ترس باش��د، اما اغلب کاربران به دنبال س��اده ترین راهکار 
برای بازاریابی هس��تند. این امر ش��امل تالش ب��رای بازاریابی از طریق 

پرطرفدارترین موتور جست وجو خواهد بود. 
اگ��ر یک عبارت س��اده مانند کفش پاییزی را در گوگل جس��ت وجو 
کنیم، چند لینک نخس��ت به عن��وان محتوای تبلیغات��ی نمایش داده 

خواهد ش��د. این ام��ر نوعی منبع درآم��د برای گوگل 
محسوب می شود. بسیاری از برندها در طول سال های 
اخیر تعداد قابل توجه��ی از کادرهای تبلیغاتی گوگل 
را تصاح��ب کرده اند. این امر نق��ش مهمی در افزایش 
بازدهی برندها در زمینه فروش دارد. نقطه تمایز میان 
س��ایت های تبلیغاتی و ارگانیک در نتایج گوگل مربوط 
به تیک سمت چپ شان است. بر این اساس سایت های 
تبلیغاتی یک تیک کوچک تحت عنوان »AD« دارند. 
ای��ن تیک بیانگ��ر همکاری تبلیغاتی برن��د موردنظر با 

گوگل است. 
از آنجای��ی ک��ه کارب��ران اغلب فقط ب��ه چند لینک 
ابتدای��ی در گوگل توج��ه دارند، نمای��ش تبلیغات در 
ای��ن محل کاربرد فراوانی خواهد داش��ت. بس��یاری از 
برنده��ا از همین طریق به س��ودهای قابل مالحظه ای 
دس��ت یافته ان��د بنابراین برندها ب��رای بهبود وضعیت 

بازاریابی  شان باید از همین شیوه استفاده نمایند. 
براس��اس گ��زارش موسس��ه eMarketer، امروزه 
37 درصد از خریدهای آنالین با محوریت جس��ت وجو 
در گ��وگل ص��ورت می گیرد. این امر ب��ه معنای یافتن 
محصوالتی ب��رای خرید آنالین در پی جس��ت وجو در 
گوگل اس��ت بنابراین این موتور جست وجو تاثیر بسیار 
زیادی بر روی فعالیت خرده فروش��ی های آنالین دارد. 
نکت��ه مهم در این می��ان امکان بهره برداری کس��ب و 
کارهای حضوری از ش��رایط موردنظر است. بسیاری از 
مش��تریان هنوز هم به خرید حضوری عالقه دارند. آنها 
پیش از خرید اقدام به ارزیابی تمام محصوالت موجود 
در بازار در گوگل می کنند. س��پس با هدف خرید یکی 

از آنها به سراغ برند موردنظر خواهند رفت.
بررس��ی و بح��ث در م��ورد بازاریاب��ی در موتورهای 
جس��ت وجو نیازمند تعریف دقیق از این مفهوم اس��ت. 
امروزه بس��یاری از برندها هنوز هم با مفهوم دقیق این 
امر آش��نایی الزم را ندارند بنابراین در ادامه به بررسی 
اجمالی مفه��وم بازاریاب��ی در موتورهای جس��ت وجو 

خواهیم پرداخت. 
بازاریابی در موتورهای جست وجو چیست؟

بازاریابی در موتورهای جس��ت وجو به معنای سرمایه گذاری تبلیغاتی 
برای نمایش محتوای برند در نتایج جست وجوی کاربران در موتورهایی 
نظیر گوگل اس��ت. امروزه به دلیل ش��هرت باالی گ��وگل اغلب برندها 
اقدام به بازاریابی در این موتور می کنند بنابراین صحبت از بازاریابی در 
موتورهای دیگر بی معنا خواهد ب��ود. نحوه عملکرد این الگوی بازاریابی 
نمایش لینک س��ایت ها به هنگام جس��ت وجوی کلیدواژه هایی خاص از 
س��وی کاربران اس��ت. این امر مزیت قابل مالحظه ای ب��رای برندها به 
هم��راه دارد. یک��ی از مزیت های اساس��ی در این زمین��ه امکان فروش 
بیشتر به مش��تریان عالقه مند به محصوالت است. میزان عالقه کاربران 
با جس��ت وجوی کلیدواژه های مربوط به کس��ب و کار یک برند ارزیابی 

می شود. 
ب��دون تردید هم��ه برندها از س��رویس Google Ad اطالع دقیقی 
دارن��د. این س��رویس برای مدیری��ت بهینه تبلیغ��ات برندها در گوگل 
راه اندازی ش��ده اس��ت. امکانات جانب��ی و ارزیابی م��داوم کمپین ها از 
س��وی این س��رویس گزینه جذابی برای هر بازاریاب محسوب می شود. 
مهمتری��ن نکته در این میان عدم نمایش هر تبلیغ برای مخاطب هدف 
است. معنای ضمنی این امر شخصی سازی هر تبلیغ برای مخاطب هدف 
اس��ت. تاثیرگذاری باالی چنین تبلیغاتی درست به دلیل شخصی سازی 

برای مخاطب هدف براساس سلیقه و سابقه جست وجویش است. 
تعیین کلیدواژه های مشخص برای جلب نظر مخاطب هدف استراتژی 
اساس��ی برندها در فرآیند بازاریابی در موتورهای جس��ت وجو محسوب 
می ش��ود. گوگل در طول س��ال های اخیر سرویس های قابل مالحظه ای 
برای کمک به تبلیغات برندها راه اندازی کرده اس��ت. استفاده از چنین 

سرویس هایی فرآیند بازاریابی برای برندها را به شدت ساده می سازد. 
پس از آش��نایی محدود با مفهوم بازاریابی در موتورهای جست وجو یا 
به عبارت دیگر گوگل باید به دنبال نحوه س��اماندهی استراتژی مناسب 
باش��یم. اگر این نکته مدنظ��ر برندها قرار نگیرد، تمام تالش های ش��ان 
بی فایده خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین نکات در زمینه طراحی 

استراتژی مناسب بازاریابی در گوگل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
توجه به کلیدواژه ها

الگ��وی پرداخ��ت برای بازاریابی یکی از مس��ئله های مه��م در زمینه 
هم��کاری با گوگل اس��ت. خوش��بختانه امروزه اغلب برنده��ا از الگوی 
پرداخت در ازای هر کلیک اس��تفاده می کنند. این امر فرصت بازاریابی 
و تاثیرگذاری با بودجه محدود برای برندها را فراهم خواهد کرد. بر این 
اس��اس کاربران پس از کلیک بر روی تبلی��غ برند هزینه ایجاد خواهند 

کرد. ایراد اصلی الگوی تبلیغات س��نتی ضرورت پرداخت هزینه ای باال 
ب��رای نمایش محتوا به مخاطب هدف و س��پس فقدان هرگونه معیاری 

برای سنجش تعداد بازدید کاربران بود. 
توجه ب��ه کلیدواژه ها یکی دیگر از نکات مهم برای کاهش هزینه های 
بازاریابی محس��وب می شود. بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر 
اق��دام به ایجاد کلیدواژه هایی پیرامون کس��ب و کارش��ان کرده اند. این 
ام��ر نقش مهم��ی در موفقیت برندها بازی خواهد ک��رد. هرچه انتخاب 
کلیدواژه ه��ا از س��وی برندها تخصصی تر صورت گیرد، ش��انس باالتری 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. 
بس��یاری از برندها در ابتدای فرآیند بازاریابی دارای بودجه محدودی 
هس��تند. توصیه اساس��ی ما برای چنین برندهایی تالش برای استفاده 
از ابزاره��ای گ��وگل در زمینه تبلیغات اس��ت. Google Ad به عنوان 
ابزار کمکی اصلی گ��وگل امکانات فراوانی در اختیار برندها برای یافتن 
کلیدواژه های مناس��ب قرار می دهد. استفاده از این ابزار نقش مهمی در 

بهبود وضعیت برندها در بلندمدت خواهد داشت. 
گام اساسی پیش از طراحی تبلیغات در گوگل آگاهی از کلیدواژه های اصلی 
در حوزه کس��ب و کار است. این امر مزیت های بسیار زیادی برای برندها به 
همراه خواهد داشت. یکی از مزیت های اصلی در این میان امکان یافتن سریع 
کلیدواژه ها در پی همکاری با گوگل است. بسیاری از برندها مدت ها پس از 

همکاری با گوگل به دنبال یافتن کلیدواژه های مناسب هستند. 

توجه به تعداد کلیدواژه ها و رقابت اصلی
ب��دون تردید در زمینه نمایش لینک س��ایت به عن��وان تبلیغات در 
گوگل برندهای زیادی به عن��وان رقیب فعالیت می کنند. امروزه گوگل 
ب��رای ه��ر کلیدواژه بی��ن 3 تا 4 س��ایت تبلیغات��ی را نمایش می دهد. 
رتبه بندی س��ایت های موردنظر براس��اس میزان استقبال کاربران از هر 
ک��دام صورت می گی��رد بنابراین برندها باید توجه وی��ژه ای به وضعیت 

برندشان در گوگل داشته باشند. 
سطح رقابت برای جلب توجه مخاطب هدف پس از همکاری تبلیغاتی 
با گوگل کاهش نمی یابد. اش��تباه بسیاری از برندها عدم توجه به رقابت 
در گوگل پس از همکاری با این پلتفرم است. امروزه برندها باید به طور 
م��داوم آماده رقابت حتی با ابزارهای تبلیغاتی جانبی باش��ند. برندهای 
موفق درس��ت به همین خاطر در بلندم��دت موفقیت های قابل توجهی 
کسب می کنند. اگر این نکته مدنظر برندها قرار نگیرد، امکان جلب نظر 

مخاطب هدف برای بلندمدت به شدت کاهش خواهد یافت. 
هزینه کلیدواژه ها

تبلیغ��ات در گوگل انواع بس��یار زیادی دارد. اگ��ر برندها بودجه های 
متفاوتی دارند، این امر به معنای پیروزی قطعی برندهایی با بودجه های 
باالتر نیس��ت. انتخاب هوشمندانه نحوه هزینه در حوزه بازاریابی گوگل 
و همچنین داشتن ایده های خالقانه رمز موفقیت کسب و کارها خواهد 

بود. 
بازاریابی دیجیتال به دلیل ایجاد بس��تری مناسب برای رقابت نزدیک 
می��ان برندهای ب��زرگ و کوچک دارای جذابیت زیادی اس��ت. این امر 
بس��یاری از برندها را نس��بت به رقابت نزدیک و ایجاد هیجان بیش��تر 
ترغیب کرده است. نتیجه نهایی این امر افزایش توجه کسب و کارها به 

فرآیند بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف است. 
هزینه کلیدواژه ها به معنای ارزیابی نحوه رقابت با دیگر برندهاس��ت. 
اگر یک برند دارای س��ابقه بسیار طوالنی در زمینه بازاریابی و تبلیغات 
پولی در گوگل اس��ت، رقابت با این برند باید به طور هوشمندانه صورت 
گیرد. در غیر این صورت کس��ب و کار ش��ما بار مالی س��نگینی بدون 
هرگونه نتیجه مناس��ب متحمل خواهد ش��د. ارزیابی وضعیت رقابت و 

سپس حضور در این عرصه برای برندها اهمیت بسیار زیادی دارد. 
توجه به ساختار تبلیغات

ساختار تبلیغات دارای اهمیت بس��یار زیادی است. امروزه برندها در 
زمینه های مختلفی تولید محصول می کنند. به عنوان مثال، اگر شما در 
زمینه پوشاک فعالیت دارید، گزینه های تبلیغاتی متنوعی پیش روی تان 

خواهد ب��ود. امروزه اغلب کس��ب و کارها در تالش ب��رای بازاریابی در 
گوگل به صورت دس��ته جمعی محصوالت شان را ثبت می کنند. این امر 
تفکیک میان محصوالت مختلف را دشوار خواهد ساخت. توصیه اساسی 
برای برندها در زمینه بازاریابی مربوط به دس��ته بندی و ایجاد ساختاری 
مش��خص برای تبلیغات شان اس��ت. این امر کمک فراوانی به آنها برای 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف خواهد کرد. اغلب برندها در 
طول س��ال های متمادی اقدام به بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف با 
استفاده از شیوه های مختلف می کنند. این امر اگر همراه با نظم و روند 

مشخصی باشد، نتیجه بخشی باالتری خواهد داشت. 
اج��ازه دهید به مثال برند فع��ال در زمینه تولید پوش��اک برگردیم. 
در این مثال برن��د موردنظر امکان طبقه بندی محصوالت و تالش برای 
بازاریابی مجزا برای هر کدام را خواهد داشت. بسیاری از برندها در این 
مس��یر هزینه های قابل مالحظه ای را متحمل می ش��وند. این امر نوعی 
رویکرد رایج در میان برندها محس��وب می ش��ود. اشتباه اصلی برخی از 
برندها عدم طبقه بندی محصوالت ش��ان اس��ت. نتیج��ه این امر نمایش 
تبلیغات مربوط به کفش های ورزش��ی به هنگام جس��ت وجوی کاربران 

برای تیشرت تابستانی است. 
اجزای لینک تبلیغاتی

نمایش محتوای تبلیغاتی در گوگل به معنای نمایش س��ایت رس��می 
برند در جایگاه نخست است. هر سایتی در گوگل دارای برخی از اجزای 
اصلی اس��ت. این اج��زا به ترتیب ش��امل تیتر، آدرس 
URL و توضیحات 2 خطی است. مهمترین مسئله در 
این میان ارائه اطالعات مفید در هر کدام از بخش های 
موردنظر اس��ت. اگر این نکته م��ورد توجه برندها قرار 

نگیرد، وضعیت بازاریابی شان دشوار خواهد شد. 
برخ��ی از برندها به تیتر و آدرس URL توجه دارند، 
ام��ا توضیحات 2 خطی را فرام��وش می کنند. این امر 
موجب کاهش انگیزه کاربران برای تعامل با برند مورد 
نظر خواهد ش��د. هرچه نکات مورد استفاده برندها در 
زمینه بازاریابی جزئی تر و دقیق تر باشد، شانس باالتری 
ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف خواهند 
داشت. متاس��فانه این امر اغلب اوقات مورد بی توجهی 

برندها قرار می گیرد. 
ابزارهای مناسب برای بازاریابی در موتورهای 

جست وجو
ام��روزه اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی ب��رای بهبود 
نتیجه نهایی رواج زیادی دارد. مهمترین مسئله در این 
بخش یافتن ابزاری مناس��ب برای بازاریابی و تعامل با 
مخاطب هدف است. در ادامه برخی از نکات اساسی در 
این زمینه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. توجه 
اصل��ی در بخش کنونی معرف��ی ابزارهایی کاربردی با 
هزینه اندک اس��ت بنابراین تمام برندها امکان استفاده 

از آنها را خواهند داشت. 
HubSpot ابزار بازاریابی

بس��یاری از برندها به دنبال بهره برداری حداکثری از 
تبلیغات پولی شان هس��تند. این امر طبیعی و ضروری 
اس��ت. کس��ب درآمد در بازارهای کنونی به س��ختی 
ص��ورت می گیرد بنابراین برندها فرصتی برای اش��تباه 
نخواهند داش��ت. اب��زار بازاریاب��ی HubSpot امکان 
ارزیاب��ی وضعیت تبلیغات در موتورهای جس��ت وجو را 
فراهم می کند. این امر با تعیین میزان بازدید از سایت 
و بخش ه��ای خاص آن نتیج��ه نهایی را اعالم می کند. 
مزیت اصلی ابزار HubSpot پش��تیبانی گس��ترده از 
سوی کارشناس های ش��رکت است بنابراین در صورت 
بروز هرگونه اش��تباه یا مش��کلی ام��کان بهره مندی از 

پشتیبانی این موسسه وجود خواهد داشت. 
SEMrush

موسس��ه SEMrush، در طول س��ال های اخیر در حوزه بازاریابی و 
تبلیغات آنالین ش��هرت باالیی به دس��ت آورده است. این موسسه ابتدا 
به عنوان یک آژانس مشاوره ای فعالیت داشت. سپس با توسعه کسب و 
کارش اقدام به رونمایی از نرم افزار ویژه بازاریابی آنالین کرد. اس��تفاده 
از این ابزار فرصت مناس��بی در اختیار کسب و کارها برای جست وجوی 
س��ریع و خودکار کلیدواژه های مناس��ب برای بازاریاب��ی در گوگل قرار 

می دهد. 
اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی همیش��ه همراه با ش��ک و تردیدهای 
بوده اس��ت. یکی از نکات اساسی در این میان امکان بازاریابی رایگان با 
استفاده از این پلتفرم برای مدت زمان محدودی است. این امر شناخت 
مناس��بی از SEMrush در اختی��ار برنده��ا قرار می دهد. س��پس در 
صورت تمایل امکان خرید ابزار موردنظر برای ادامه فرآیند بهره گیری از 
امکاناتش وجود خواهد داش��ت. یکی دیگر از مزیت های این ابزار امکان 
مقایسه کاربرد کلیدواژه ها برای محدودسازی سرمایه گذاری برند است. 

این ویژگی کاربرد بسیار زیادی برای برندهای کوچک دارد. 
امروزه برنده��ا گزینه های متع��ددی در زمینه اس��تفاده از ابزارهای 
بازاریابی پیش روی دارند بنابراین استفاده آزمایشی از ابزارهای مختلف 

و ارزیابی شان گزینه منطقی خواهد بود. 
گوگل ترندز

استفاده از ابزارهای گوگل برای بازاریابی همیشه اعتماد به نفس قابل 
توجهی به برندها می دهد. بس��یاری از کسب و کارها در طول سال های 
اخیر به طور مداوم اقدام به همکاری با گوگل کرده اند. در این میان نام 
برخی از برندهای معتبر نظیر نایک نیز دیده می شود. این امر به خوبی 

بیانگر کارایی باالی همکاری تبلیغاتی با گوگل در این عرصه است. 
مزیت اصلی گوگل ترندز هماهنگ��ی باال با پلتفرم گوگل و همچنین 
دسترس��ی به برخی از اطالعات ویژه این پلتفرم است بنابراین برندها با 
استفاده از این ابزار کمک قابل توجهی در زمینه بازاریابی بهتر دریافت 

می کنند. 
کس��ب و کارهای کوچک همیشه به دنبال اس��تفاده از ابزارهای رایگان 
هستند. اگر کسب و کار شما نیز در این دسته قرار دارد، گوگل ترندز بهترین 
گزینه خواهد بود. این ابزار به طور رایگان در دس��ترس کاربران گوگل قرار 

دارد بنابراین نیازی به نگرانی در زمینه استفاده از آن نخواهد بود. 
blog.hubspot.com :منبع
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در هر زمینه ای از بازاریابی س��واالتی اساس��ی وج��ود دارد که تا 
زمانی که به آنها پاسخ نداده باشید، نمی توانید مراحل بعدی را طی 
کنید. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که بسیاری از افراد تازه کار به علت ترس از سوال کردن، در 
تالش برای مخفی کردن مواردی هس��تند که ذهن آنها را مش��غول 
کرده اس��ت. به همی��ن خاطر نیز معم��وال بازاریاب ه��ای جوان، با 
مش��کالت زیادی مواجه هس��تند. در این راستا به 6 پرسشی پاسخ 

خواهم داد که می تواند راهگشای بسیاری از افراد باشد. 
1-آیا باید لیستی را خریداری کرد؟ 

پاس��خ این سوال بدون ش��ک منفی بوده و فراموش نکنید که در 
جه��ان حال حاضر به علت انواع اقدامات کالهبردارانه، افراد معموال 
ایمیل های ناش��ناس را مورد توجه ق��رار نمی دهند. به همین خاطر 
بیش از 90 درصد لیس��ت خریداری ش��ده، بدون فایده خواهد بود. 
در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این است که در هیچ زمینه ای نمی توان یک شبه به موفقیت دست 
پیدا کرد. به همین خاطر بهتر اس��ت که به دنبال رسیدن به تعداد 

مخاطبان واقعی و کارآمد، طی مدت حتی چند ساله باشید. 
2-چگونه می توان لیست خود را به صورت طبیعی رشد داد؟

بدون ش��ک پاس��خ منفی به س��وال قبل، باعث ب��ه وجود آمدن 
پرسش��ی جدی��د تحت عنوان چگون��ه می توان به موفقیت رس��ید، 
خواهد ش��د. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که ش��ما باید دایره ارتباطات خود را گسترده نمایید. در 
این راس��تا تنها به افراد مختلف توجه نداشته و فضاهایی را انتخاب 
نمایید که از افراد زیادی برخوردار هس��تند. برای مثال ش��رکت ها، 
مراکز آموزش��ی و... از جمله مواردی محس��وب می ش��ود که باعث 
خواهد ش��د تا زمینه ارتباط ش��ما تعداد افراد زیادی مهیا شود. در 
این راستا فراموش نکنید که شما در این جهان تنها نبوده و همواره 
می توان با افراد مختلف، همکاری داش��ت. در واقع شما می توانید با 
افراد مختلف، یک گروه را تش��کیل داده و تبلیغ یکدیگر را نمایید. 
در نهایت فراموش نکنید که شما باید مزیتی داشته باشید که افراد 

خود خواهان نوشتن آدرس ایمیل خود برای شما باشند.
۳-آیا وجود خبرنامه الزامی است؟ 

نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه داشته باشید این است که در 
زمینه بازاریابی انواع ایمیل ها وجود دارد که شما باید با مورد توجه 
قرار دادن اکثر آنها، تنوع اقدامات خوبی را داش��ته باش��ید. در این 
راس��تا یکی از بخش های ضروری، خبرنامه ها محس��وب می شود. با 
این حال در این زمینه بهتر است که براساس نیاز افراد اقدام نمایید. 
برای مثال ممکن است فردی نیاز به اخبار روزانه یک حوزه خاص را 
داشته باشد. به همین خاطر قبل از ارسال، الزم است تا نظرسنجی 
الزم را انجام دهید. خوش��بختانه تکنولوژی های جدید، کمک کرده 

است تا این اقدام به صورت کامال ساده امکان پذیر باشد. 
۴-فواصل زمانی میان ارسال ایمیل ها چقدر باید باشد؟ 

در ای��ن راس��تا ویژگی های جامع��ه هدف ش��ما، مهمترین معیار 
خواه��د بود. برای مثال اگر بیش��تر این افراد را کارمندان تش��کیل 
می دهند، بدون ش��ک س��اعت های اولیه صبح و اولیه شب، بهترین 
زمان ها خواهد بود. همچنین نوع کسب و کار شما نیز تعیین کننده 
خواهد بود. برای مثال ممکن اس��ت یک حوزه نظیر دندان پزشکی، 
ماهی یک پیام کامال کافی باشد. در این راستا بررسی اقدامات انجام 
شده از سوی سایر برندها، راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. 

5-آیا تمامی پیام ها به بهترین شکل در ایمیل افراد قرار 
خواهد گرفت؟

درواقع اگر در زمینه هایی نظیر HTML، آگاهی کافی نداش��ته 
باش��ید، این احتمال وجود دارد که پیام های ش��ما حتی به صورت 
اسپم نیز منتشر شود. برای این موضوع توصیه می شود که از فردی 
حرفه ای اس��تفاده نمایی��د. در واقع در حال حاض��ر وجود یک نفر 

متخصص حوزه IT در هر شرکتی کامال ضروری است.
6-بهترین فرمت برای یک ایمیل به چه صورت است؟ 

اگر بخواهیم یک اصل کلی را انتخاب نماییم، رعایت اصل اختصار 
مهمتر از س��ایر گزینه ها خواهد بود. در این راس��تا نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که همواره نظرسنجی داشته 
باش��ید تا از قرار داشتن در مسیر درس��ت، اطمینان حاصل نمایید. 
همچنین الزم اس��ت تا تحقیقات خوبی را انجام دهید تا در راستای 

نیاز مخاطب خود، برنامه ریزی نمایید.
hubspot.com :منبع
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نسل چهارم تولید لوازم خانگی چیست؟
نسل چهارم صنعت یا »Industry 4.0« جدیدترین مرحله از 
انقالب صنعتی اس��ت که بر ایجاد تعامل بین بخش های مختلف 
فرآین��د تولی��د، اتوماسیون س��ازی عملیات، یادگیری ماش��ین 
)Machine Learning( و در نهای��ت داده های زمانی تمرکز 
دارد. به باور برخی از متخصصین این حوزه، نسل چهارم صنعت 
همان به کارگیری تکنولوژی IOT یا اینترنت اش��یا اس��ت که 
تولی��د فیزیکی محصوالت با کمک فناوری دیجیتالی را ش��امل 

می شود.
 )Big Data( یادگیری ماش��ین و اس��تفاده از کالن داده ه��ا
پلی اس��ت که می تواند صنایع را به هدف اصلی آنها یعنی تولید 
محصوالت��ی بی نقص با خط��ای صفر، کاهش هزین��ه نیروهای 
انس��انی، افزای��ش کارایی، ارتقای کیفیت و … برس��اند. نس��ل 
چهارم تولید لوازم خانگی، تنها روش س��رمایه گذاری برای تولید 
محصوالت و ابزارهای مبتنی بر فناوری نیست، بلکه ترکیب آنها 

و ایجاد یک انقالب جدید است.
سیر تکاملی کارخانجات از انقالب صنعتی 1.0 تا ۴.0

برای اینکه متوجه تغیی��رات عظیم موجود در انقالب صنعتی 
نس��ل چهارم، چرایی و چگونگی آن ش��ویم، بهتر اس��ت نگاهی 
تاریخی به س��یر تکاملی فرآیند صنعتی بیندازیم. تولید دقیقاً از 
دهه 1800 تاکنون همیش��ه در حال تکامل و بهبود بوده  است. 
ه��ر یک از انقالب های صنعتی قبلی باعث ایجاد تغییراتی عظیم 
در کل اکوسیس��تم ش��ده اند ک��ه نتیجه نهایی آنه��ا نزدیکی به 

انقالب چهارم صنعتی است.
انقالب صنعتی 1.0، شروع تغییرات بزرگ در اوایل دهه 

1800 میالدی
بی ش��ک ش��ما هم در مورد موتورهای بخار مطالب بس��یاری 
خوان��ده و ش��نیده اید. ش��روع انقالب صنعتی ه��م از زمانی بود 
ک��ه تمرکز بر روی موتورهای بخار افزای��ش پیدا کرد و افراد به 
ج��ای کار یدی صرف و کمک حیوان��ات، تصمیم گرفتند که از 
موتورهای مجهز به بخار و آب، اس��تفاده کنند. نوع پیشرفته این 
موتورها را که با س��وخت های فسیلی کار می کند، این روزها هم 

مشاهده می کنید.
انق��الب صنعت��ی 2.0، ورود ف��والد و برق ب��ه صنعت و حوزه 

تولیدی
در اوایل قرن بیس��تم ش��اهد ورود فوالد و استفاده از برق در 
کارخانه ه��ا بودیم که باعث ش��کل گیری دومین انقالب صنعتی 
ش��د. جریان برق باعث افزایش می��زان تولیدات، افزایش کارایی 
و به��ره وری کارخان��ه و کم��ک به ایج��اد تحرکات بیش��تر در 
کارخانه های صنعتی ش��د. تولیدات انبوه و فرآیندهای مرتبط با 
آن در این زمان ش��کل گرفتند و به عنوان راهی برای پیش��رفت 

صنعت در نظر گرفته شدند.
انقالب صنعتی ۳.0، ظهور تکنولوژی های مبتنی بر 

الکترونیک
بعد از دومین انقالب صنعتی طولی نکش��ید که در اواخر دهه 
1950 می��الدی، انقالب صنعتی س��وم به آرامی ش��کل گرفت. 
دلیل اصلی به وجود آمدن این انقالب صنعتی، ظهور تکنولوژی 
الکتریکی و س��رانجام رایان��ه ای بود. کارخانه ها ب��ا تکیه بر این 
تکنولوژی ه��ا در مدت زمان کوتاهی میزان تولیدات، بهره وری و 

درآمد خود را به طرز چشمگیری افزایش دادند.
ای��ن تغییرات در آن زمان، باعث ش��کل گیری ایده هایی مانند 
عدم تکیه بر تکنولوژی های مبتنی بر آنالوگ و مکانیک ش��د. در 
واقع تمرکز بر اتوماس��یون و فناوری دیجیتال، موضوعی بود که 
از آن زمان شکل گرفت و باعث ظهور جدیدترین انقالب صنعتی 

یعنی تولیدات نسل 4 شد.
انقالب صنعتی ۴.0، جدیدترین و نوظهورترین تغییرات 

صنعتی
در چند دهه گذش��ته شاهد این بودیم که انقالب صنعتی 4.0 
به س��رعت در حال پیشرفت و تکامل بوده  است. انقالب صنعتی 
نس��ل چهارم در واقع با کمک اینترن��ت و تکنولوژی های مرتبط 
ب��ا علوم فناوری، راه خود را به س��وی پیش��رفت هموار می کند. 
 IOT اینترنت باعث به وجود آمدن تکنولوژی اینترنت اش��یا یا
ش��ده است که دسترسی به خیل عظیمی از داده ها در آن واحد 
را برای اعضای مختلف سیستم کاماًل هموار می کند. سیستم های 
فیزیکی س��ایبری و تأکید آنها بر فناوری های دیجیتال از جمله 
دالیل و علت هایی اس��ت ک��ه این روزها، تولیدات��ی یکپارچه را 

رقم می زند.
انقالب صنعتی نس��ل 4 به اعضای اکوسیس��تم صنعتی کمک 
می کن��د که ب��ه راحتی بخش های مختلف کس��ب و کار خود را 
بهبود بخش��یده و به رش��د و بهره وری صنعتی کمک کنند، اما 
کدام برندها و محصوالت لوازم خانگی در حال حاضر از این نوع 

تکنولوژی استفاده می کنند؟
آشنایی با بهترین برندهای فعال در حوزه اسمارت 

فکتوری
هرچند اسمارت فکتوری ها دارای سطوح مختلفی هستند، اما 
دس��تیابی به چنین س��طحی از تکنولوژی از عهده شرکت هایی 
کوچک یا با فناورهای پایین برنمی آید. در واقع اسمارت فکتوری 
در رده دس��تاوردهای پیچیده مهندس��ی بوده و علی رغم وجود 
مطالب و راهنماهای بسیار درباره آن، به دلیل تنوع صنایع قابل 
انتقال نیس��ت و در صنایع مش��ابه نیز به دلیل ایجاد مزیت های 
رقابتی ویژه، جزو دارایی های محرمانه ش��رکت ها محسوب شده 

و فروخته نمی شود.
در این میان ش��یائومی از جمله برندهایی اس��ت که به تازگی 
این فناوری را مورد استفاده قرار داده است. نوامبر 2019 بود که 
»لی جون«، مدیرعامل این شرکت رسما اعالم کرد شیائومی در 
حال ساخت کارخانه ای هوشمند مبتنی بر تکنولوژی های هوش 
مصنوعی و فناوری ارتباطی 5G است. حاال بعد از گذشت حدود 
یک س��ال، فرآیند توس��عه کارخانه مذکور تکمیل و وارد مرحله 
بهره برداری شده اس��ت. سامسونگ، الجی و هوآوی نیز از جمله 
برندهایی هستند که این فناوری را به کار گرفته اند. در ایران نیز 
شرکت های متفاوتی به دنبال پیاده سازی آن هستند اما در حال 
حاضر، تنها اس��نوا توانس��ته به چنین دانشی دست پیدا کرده و 

ایران را در رده کشورهای صاحب این فناوری قرار دهد.
digiato :منبع
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س��ازمان های بسیاری در سراسر دنیا مش��غول ارائه خدمات خیریه و 
عام المنفعه هستند. چنین سازمان هایی برای تامین مالی به کمک های 
مردمی نیاز دارند. امروزه اغلب س��ازمان های خیریه به طور مس��تقیم با 
کمک های خیریه مردم در نقاط مختلف جهان اداره می ش��وند. این امر 
از نظر اخالقی و کمک به افراد نیازمند در جامعه اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. بدون ش��ک یکی از راهکارهای مناسب برای گردآوری کمک های 
مردم��ی مربوط به فضای دیجیتال اس��ت. امروزه مردم ارتباط بس��یار 
بیش��تری با فضای آنالین دارند. این امر گزینه های بس��یار زیادی پیش 
روی موسسه های خیریه برای جلب نظر کاربران و گردآوری مبالغ قابل 

توجه برای سرمایه گذاری بر روی پروژه های خیریه قرار داده است. 
نکت��ه جالب در مورد جم��ع آوری کمک های مردمی مربوط به حضور 
ش��رکت های تجاری در این عرصه است. بس��یاری از برندها برای بهبود 
جایگاه ش��ان در بازار و همچنین جلب توجه مشتریان اقدام به مشارکت 
در پروژه های مربوط به موسس��ه های خیریه می کنند. گاهی اوقات نیز 
این امر به صورت مس��تقل از س��وی برندها دنبال می شود. بدون شک 
کس��ب و کارها در مس��یر جلب نظ��ر کاربران آنالین ب��رای کمک های 
مردمی دردسرهای بس��یار بیشتری دارند. این امر به دلیل عدم آگاهی 
برنده��ا از نح��وه تعامل با کارب��ران و همچنین اختص��اص بودجه های 

گردآوری شده به کارهای مختلف است. 
فض��ای آنالی��ن در طول س��ال های اخیر اهمیت بس��یار زیادی برای 
مخاطب هدف پیدا کرده است. بسیاری از افراد برای پرداخت هزینه به 
س��ازمان های خیریه از سایت های اینترنتی موسسه ها استفاده می کنند 
بنابرای��ن طراحی س��ایت معتبر برای موسس��ه های خیریه نیز ضرورت 
دارد. در ادام��ه برخ��ی از نکات مهم در مورد طراح��ی صفحه مربط به 
کمک های خیریه در سایت موسسه های عام المنفعه یا برندهای تجاری 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
چرا طراحی صفحه کمک های خیریه مهم است؟

طراحی س��ایت به صورت چشم نواز همیشه دارای اهمیت باالیی بوده 
است. بسیاری از برندها در طول بازه های زمانی طوالنی اقدام به طراحی 
س��ایت های جذاب می کنند. هرچه یک س��ایت راب��ط کاربری جذاب و 
س��اده تری داشته باش��د، تمایل کاربران برای وقت گذرانی در آن بیشتر 
خواهد ش��د. این امر در مورد وضعیت س��ایت های خرده فروشی نیز به 
همین ش��کل است. برخی از خرده فروشی ها با طراحی سایت های بیش 
از اندازه پیچی��ده در عمل فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
از دست می دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها ایجاد خواهد 
کرد. تعامل با مخاطب هدف در مورد موسسه های خیریه یا کمپین های 
عام المنفعه برندهای گوناگون نیز همین وضعیت را دارد. هرچه توانایی 
یک کس��ب و کار برای بهبود وضعیت برندش در زمینه طراحی س��ایت 
رس��می یا دست کم بخش مربوط به کمک های عام المنفعه بیشتر باشد، 

کمک های بیشتری را گردآوری خواهد کرد. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای زیادی ب��رای طراحی منحصر به فرد 
یک صفحه برای س��ایت برندها وجود دارد. برخی از نکات مهم در این 

زمینه به شرح ذیل است:
• اطمینان از هماهنگی سایت با کاربران موبایلی

• دسترسی ساده به راهنمای مربوط به چگونگی پرداخت هزینه برای 
مشارکت در کار موسسه خیریه

• ایجاد هماهنگی میان فضای کلی برند و ماهیت فعالیت خیریه
• ایجاد گزینه هایی پیشفرض برای تعیین مبلغ کمک خیریه

• ایجاد آزمایش های A/B برای تعیین بهترین گزینه های ممکن
• تعیین گزینه های امنیتی برای پرداخت امن کاربران

• ترغیب کاربران برای تبدیل شیوه پرداخت شان به حالت ساالنه
ام��روزه بس��یاری از پروژه ه��ای ب��زرگ در زمینه خدم��ات عمومی 
و عام المنفع��ه از س��وی س��ازمان های خیری��ه و برنده��ا ب��ا پش��توانه 
پرداختی های مردمی صورت می گیرد بنابراین دست کم طراحی سایتی 
جذاب برای تعامل با مخاطب هدف ضروری خواهد بود. در ادامه برخی 
از توصیه ه��ای ضروری در زمین��ه طراحی حرفه ای صفح��ه مربوط به 

جمع آوری کمک های مردمی مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. 
اطمینان از سازگاری با تجربه گوشی های هوشمند

امروزه اغلب مردم از گوشی های هوشمند برای جست وجو در اینترنت 
اس��تفاده می کنند. این امر به معن��ای ضرورت برنامه ریزی دقیق برندها 
ب��رای تعامل ب��ا مخاطب هدف در این فضاس��ت. اگر ی��ک برند دارای 
برنامه ای دقیق ب��رای تعامل با مخاطب هدف براس��اس تجربه کاربری 
گوشی هوش��مند نباشد، به سرعت با مش��کالت عمیقی مواجه خواهد 
ش��د. یکی از نگرانی های مداوم برندها در زمینه تعامل با مخاطب هدف 
مربوط به افزایش مداوم ترافیک س��ایت اس��ت. این امر در صورت عدم 
هماهنگی سایت رس��می با تجربه کاربری گوشی های هوشمند موجب 

پایین ماندن سطح بازدید کاربران می شود. 
برخی از نکات مهم در زمینه طراحی صفحه خیریه س��ازگار با تجربه 

کاربران گوشی های هوشمند به شرح ذیل است:
• پرهیز از فرمت های نامناس��ب: برخ��ی از فرمت های طراحی صفحه 
سایت دارای کیفیت پایینی است. این امر فرآیند ایجاد هماهنگی میان 
س��ایت رسمی و نحوه فعالیت برند را دشوار خواهد کرد بنابراین باید به 

دنبال راهکارهایی برای انتخاب فرمت های جدید و مناسب بود. 
• تعامل ساده مخاطب هدف با س��ایت: کاربران گوشی های هوشمند 
نیز تمایل به تعامل با سایت های خیریه دارند بنابراین صفحه مربوط به 
گردآوری پرداخت های مردمی باید گزینه هایی برای کاربران گوشی های 

هوشمند به منظور تعامل مناسب با برند داشته باشد. 
امروزه بسیاری از موسسه های خیریه و برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف موبایلی اقدام به همکاری با آژانس های طرح سایت می کنند. این 
امر س��طح کیفیت سایت رس��می برند را تا حد زیادی افزایش می دهد. 
نکته مهم در این میان استفاده از برخی معیارهای پایه ای برای افزایش 
کیفیت صفحه س��ایت برای کاربران گوشی های هوشمند است. یکی از 
معیارهای مهم در این میان مربوط به سرعت بارگذاری صفحات سایت 
است. امروزه به طور معمول برندها صفحه مربوط به پرداخت کمک های 
مردمی را در قالب لینک مجزا در اختیار کاربران قرار می دهند بنابراین 
برندها باید به دنبال راهکاری برای افزایش سرعت ویژه صفحه موردنظر 
باش��ند. ارزیابی وضعیت کلی سایت برند براساس معیار موردنظر بسیار 

ساده و سریع تر صورت می گیرد. 
مشکل اصلی برخی از برندها ناتوانی برای ارزیابی سرعت دقیق سایت 
برندش��ان است. این امر در بلندمدت مش��کالت بسیار زیادی برای آنها 
ایج��اد می کن��د بنابراین از همین حاال باید به دنب��ال راهکارهایی برای 
بهبود س��رعت سایت در قالبی وس��یع داشته باشیم. کمترین اقدام یک 
برند در این میان س��رمایه گذاری برای بهبود کیفیت کاربری و س��رعت 
صفحه پرداخت مردمی برای کاربران گوشی های هوشمند خواهد بود. 

ایجاد راهنمای ساده و در دسترس برای کاربران
نح��وه هم��کاری کارب��ران ب��ا موسس��ه های خیریه ی��ا کمپین های 
عام المنفعه برندها همیشه ساده نیست. بدون تردید بهترین گزینه برای 
برندها طراحی س��اده این بخش اس��ت، اما برخی از فرآیندهای خیریه 
دارای پیچیدگی های اجتناب ناپذیر است. این امر مشکالت بسیار زیادی 
برای برندها ایجاد می کند. مهمترین مسئله در این میان طراحی بخش 
منحصر به فرد برای تعامل میان کاربران با موسسه خیریه است. برخی 
از موسس��ه های خیریه اقدام به طراحی ویدئو ب��ه منظور توضیح نحوه 
پرداخت هزینه از س��وی کاربران و س��پس واکاوی نحوه سرمایه گذاری 
مبل��غ موردنظر می کنند. این ام��ر تاثیر روانی بس��یار مطلوبی بر روی 
مخاط��ب هدف دارد. بنابراین باید در دس��تور کار برندها قرار گیرد. در 
غیر این صورت ش��رایط برای فعالیت برندها به ش��دت دش��وار خواهد 
ش��د. این امر در بلندمدت بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف را ساده 

خواهد کرد. 

اس��تفاده از فایل های ویدئویی برای بیان ش��یوه هم��کاری کاربران با 
موسس��ه های خیریه ایده جذابی اس��ت. نکته مه��م در این میان نحوه 
طراحی ویدئوی موردنظر اس��ت. بس��یاری از برندها ب��ه این نکته مهم 
توجه ویژه ای ندارند. همی��ن امر میزان تمایل کاربران برای همکاری با 
موسس��ه موردنظر را کاهش می دهد. اگر ی��ک برند در زمینه گردآوری 
کمک های مردمی با اس��تقبال اندک کاربران مواجه ش��ود، اعتبارش به 
خط��ر خواهد افتاد. بس��یاری از برندها در طول زم��ان اقدام به طراحی 
ویدئوهای مختلف و به روز رسانی کیفیت ویدئوهای نهایی شان می کنند. 
شاید این امر در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما تاثیرگذاری به شدت قابل 
توجهی بر روی وضعیت برند برجای خواهد گذاش��ت. بسیاری از برندها 

برای جلب نظر مخاطب هدف از همین شیوه استفاده می کنند. 
بهترین توصیه در این بخش طراحی ویدئوی معرفی وضعیت موسسه 
خیریه و نحوه همکاری افراد درست مانند ویدئوهای بازاریابی است. اگر 
به بازاریاب های مناسب در زمینه کسب و کار دسترسی دارید، دعوت از 
آنها برای همکاری با موسس��ه ایده جذابی خواهد بود. امروزه بسیاری از 
بازاریاب ها در صورت دریافت درخواس��ت همکاری از سوی موسسه های 
خیریه اقدام به همکاری با هزینه اندک یا به صورت رایگان خواهند کرد. 
این امر مزیتی برای موسسه های خیریه به منظور فعالیت بهتر در زمینه 

جلب کمک های مردمی محسوب می شود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه طراحی ویدئو مشکالت زیادی دارد، 
هم��کاری ب��ا برندهای حرفه ای گزین��ه جذابی خواهد بود. بس��یاری از 
برندها در این زمینه به طور مداوم با مش��کل طراحی ویدئوهای دارای 
صحنه های جذاب مواجه هس��تند. این امر موجب کاهش س��طح تعامل 
میان برند و مخاطب هدف می ش��ود. اس��تفاده از ابزارهای مناسب برای 
طراح��ی ویدئو به ص��ورت جذاب تر امری ضروری اس��ت. اگر این نکته 
مدنظر موسس��ه های خیریه یا برندها قرار نگیرد، مشکالت زیادی برای 

آنها ایجاد خواهد شد. 
مس��ئله جمع آوری کمک های مردمی از سوی موسسه های خیریه تا 
حد زیادی مشخص است. نکته مهم درخصوص وضعیت برندهای تجاری 
است. بس��یاری از کاربران نسبت به هزینه درست کمک های مردمی از 
سوی برندها تردید دارند. بنابراین شاید در عمل نیاز به توضیح دقیق تر 
از سوی برندها و همچنین پرداختن به نتایج سرمایه گذاری عام المنفعه 

ضروری باشد. 
ایجاد هماهنگی میان صفحه خیریه و ماهیت کلی برند

برنده��ای مختلف ب��ا اهداف گوناگون اقدام ب��ه برگزاری کمپین های 
خیریه می کنند. این امر براس��اس میزان شهرت و اعتبار برندها تاثیرات 
مختلفی به همراه دارد. بس��یاری از مشتریان در ازای اختصاص بخشی 
از هزینه فروش محصوالت از سوی برندها به امور خیریه انگیزه باالتری 
ب��رای خرید پیدا خواهند کرد. این امر بس��یاری از برندها را به س��وی 

فعالیت خیریه سوق می دهد. 
یک��ی از نکات مهم برای جلب نظر مخاطب هدف به منظور همکاری 
با کمپین خیریه برندها طراحی مناس��ب صفحه مربوط به خیریه است. 
بس��یاری از برندها در این زمینه فعالیت مناس��بی ندارند. دلیل این امر 
پرهیز از طراحی حرفه ای صفحه س��ایت اس��ت بنابراین برندها به طور 
م��داوم با مش��کالتی در زمینه ایجاد هماهنگی می��ان کمپین خیریه با 

ماهیت کلی برندشان مواجه هستند. 
براساس گزارش موسسه Morweb طراحی صفحه راهنمای مناسب 
برای موسس��ه های خیریه دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت، اما نکته 
مهمت��ر در این میان طراحی هماهن��گ صفحه موردنظر با ماهیت کلی 
برند اس��ت. این امر دامنه بس��یار وسیعی دارد. به عنوان مثال، برخی از 
برنده��ا برای جلب نظ��ر مخاطب هدف به کمپین خیریه ش��ان باید به 
اقداماتی مرتبط با فعالیت شان دست بزنند. به عنوان مثال، اگر کسب و 
کار ش��ما در زمینه تولید پوشاک فعالیت دارد، باید بخشی از تولیداتش 
را به صورت رایگان در اختیار مردم سراس��ر دنیا یا ش��هرهای مشخصی 

قرار دهد. این امر وجه فرآیند خیریه برند را بهبود خواهد بخشید. 
طراحی گزینه های مشخص برای کمک به کمپین

پرداخت هزینه های اندک برای کمک به کمپین هیچ مش��کلی ندارد. 
بسیاری از کاربران در صورت مواجهه با صفحه ای خالی در بخش مقدار 
کمک احس��اس نگرانی خواهند کرد. ش��اید این نکته عجیب باشد، اما 
برخ��ی از کاربران تمایلی به کمک هایی با مبلغ ک��م ندارند بنابراین به 
ط��ور معمول تعداد اندکی از کاربران کمک ه��ای قابل توجهی خواهند 
ک��رد و دیگر کاربران از این امر صرف نظر می کنند. طراحی گزینه هایی 
ب��رای پرداخت کم��ک با مبالغ اندک بهترین گزین��ه پیش روی برندها 
خواه��د بود. این ام��ر اعتماد به نف��س قابل توجهی ب��ه کاربران برای 

کمک های هرچند اندک خواهد داد. 
اشتباه برخی از برندها تصویرس��ازی از فرآیند کمپین های خیریه به 
مثابه پروژه های بس��یار عظیم اس��ت. کمک به حتی یک خانواده یا فرد 
برای رهایی از ش��رایط دش��وار نیز ایده مناسبی اس��ت بنابراین مقیاس 
کوچک کار نباید موجب دلسردی برندها و از همه مهمتر کاربران شود. 
طرح های بزرگ خیریه اغلب از نقاط کوچک ش��روع ش��ده اند بنابراین 
جل��ب کمک ه��ای مردمی برای س��اماندهی امور مختل��ف ایده جذابی 

خواهد بود. 
بس��یاری از برنده��ا در پروژه ه��ای خیریه اقدام ب��ه اختصاص مبالغ 
مش��خص از ذخی��ره مالی یا بودجه ه��ای اصلی ش��رکت می کنند. این 
ام��ر در کن��ار کمک های کاربران در س��طح خرد موجب فراهم س��ازی 
شرایط مس��اعد برای انجام پروژه های کاربردی می شود. نتیجه این امر 
ام��کان حضور برند در کنار کاربران و رونمایی از نتیجه س��رمایه گذاری 
عام المنفعه است. این امر از نقطه نظر جایگاه برند دارای اهمیت باالیی 

خواهد بود. 
تاکی��د اصلی این بخش ب��ر روی طراحی بخش های مش��خص برای 
تعیین مبلغ کمک از س��وی کاربران اس��ت. گزینه های موردنظر باید از 
بس��یار اندک شروع شود. همچنین امکان ایجاد کادری برای درج سایر 

مبالغ از سوی کاربران عالقه مند نیز وجود خواهد داشت. 
A/B استفاده از گزینه های آزمایشی

برگزاری کمپین های خیریه درس��ت مانند هر فعالیت بازاریابی همراه 
با ریس��ک های قابل مالحظه ای است. بسیاری از برندها برای جلب نظر 
مخاطب هدف به طور مداوم با مش��کالتی مواجه هستند. این امر انگیزه 
برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت 
تح��ت تاثیر قرار می دهد. کمپین های خیریه گاهی اوقات با مش��کالتی 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف رو به رو می ش��ود. اگر این 
امر به خوبی مدیریت نشود، وضعیت برندها به شدت دشوار خواهد شد. 
بهتری��ن توصیه در این بخ��ش مدیریت کمپین های خیریه درس��ت 
مانند کمپین های بازاریابی معمولی است بنابراین در میانه مسیر اجرای 
کمپین شاید نیاز به ارزیابی دوباره درخصوص وضعیت کمپین بازاریابی 
باش��د. این فرآیند باید در نهایت دقت صورت گیرد. در غیر این صورت 

وضعیت برای برندها به شدت دشوار می شود. 
آزمایش های A/B به طور معمول در حوزه بازاریابی و تبلیغات کاربرد 
دارد. اثرگ��ذاری این امر در حوزه کنونی مربوط به شناس��ایی س��لیقه 
مخاطب هدف در مورد سایت رسمی برند و صفحه مربوط به کمک های 
مردمی اس��ت. بس��یاری از کاربران توصیه های اساس��ی برای برندها به 
منظور بهبود کیفیت سایت ش��ان دارند. این امر ام��کان تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را بهبود خواهد بخشید. 
کمپین ه��ای خیریه نیز درس��ت مانند کمپین ه��ای بازاریابی باید با 
کم��ک بازاریاب های حرفه ای دنبال ش��ود. هدف نهایی برندها از اجرای 
چنین کمپین های��ی افزایش تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت 
بنابراین برندها برای گردآوری مبالغ قابل توجه و بهبود وضعیت تعامل 
میان برندشان و کاربران باید توجه ویژه ای به این فرآیند داشته باشند. 
در غیر این صورت ش��رایط بس��یار س��ختی از نظر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را تجربه خواهند کرد. 
ام��روزه به طور معم��ول برندهای دارای اطمینان ب��اال از موفقیت در 
حوزه گ��ردآوری مبالغ خیریه اق��دام به برگزاری چنی��ن کمپین هایی 
می کنن��د. اگر یک برند با ناکامی در زمین��ه کمپین های خیریه مواجه 
ش��ود، بخش قابل توجهی از هزینه های��ش بی فایده خواهد بود بنابراین 
باید به آزمایش های A/B یا دو مرحله ای برای شناخت سلیقه مخاطب 

هدف توجه زیادی نماید. 
استفاده از گزینه های مختلف و امن برای پرداخت

امروزه برخی از برندها برای افزایش انگیزه کاربران به منظور پرداخت 
هزین��ه برای کمپین های خیری��ه اقدام به تعیی��ن گزینه های پرداخت 
مختلف می کنند. این امر شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما 

تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف دارد. 
یکی از دغدغه های همیش��گی کاربران برای پرداخت هزینه خیریه به 
کمپین ها اس��تفاده از درگاه های پرداختی امن اس��ت. اگر این امر مورد 
توجه برندها قرار نگیرد، میزان پرداخت و مش��ارکت کاربران به ش��دت 
کاهش خواهد یافت. ایراد اصلی بسیاری از کمپین های خیریه دقیقا در 
همین نقطه نهفته اس��ت. موسسه های خیریه اغلب به صورت حضوری 
اقدام به گردآوری هزینه های خیریه می کنند. این امر تفاوت اساس��ی با 
نحوه اجرای کمپین های خیریه در قالب آنالین دارد بنابراین برندها باید 

به تفاوت های اصلی در این زمینه توجه داشته باشند. 
ام��روزه برگزاری کمپین ه��ای خیریه بدل به گزین��ه ای جذاب برای 
برندها ش��ده است. موسس��ه های خیریه نیز به طور مداوم در این حوزه 
فعالیت دارن��د. طراحی صفحه اصلی مربوط ب��ه کمپین موردنظر برای 
بهبود وضعیت برندها نکته بس��یار مهمی محسوب می شود. اگر کیفیت 
این صفحه باال باش��د، نتیجه نهایی کار برندها قابل مالحظه خواهد بود. 

در غیر این صورت وضعیت برندها به شدت دشوار خواهد شد. 
com.learn.g2 :منبع

بررسی نحوه مدیریت کمپین های خیریه آنالین

چالش طراحی صفحه كمک های خیریه در سایت برند
Donatley به قلم: اندرو بری کارشناس بازاریابی و مسئول موسسه
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری منطقه ۸ تبریز عملکرد این واحد در شش ماهه نخست 
ســال جاری را تشــریح کرد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان 
شرقی، حسین حسین پور در این خصوص گفت: به منظور رفاه حال 
شهروندان و سهولت در تردد، اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
منطقه ۸ تبریز اقدامات خاصی در شــش ماهه نخست سال جاری 
انجام داده اســت. وی با اشاره به بخشــی از اقدامات این منطقه از 
جمله: خط کشــی محوری خیابان های اصلی سطح منطقه، نصب 
تجهیزات ترافیکی در هســته مرکزی شهر و نوسازی سیستم های 
قبلی، حضور مداوم در جلسات کمیته فنی و کمیته مشترک، ارایه 
نکته نظرات منطقه و پیگیری مصوبات آن، نیازســنجی مشکالت 
ترافیکی و معضالت مربوط به آن در سطح منطقه، تهیه نقشه کامل 
از موارد مربوط به بهسازی مسیر معلولین و جانبازان و پیگیری رفع 
مشــکالت و موارد مربوطه، ممیزی و بررسی ترافیکی در خصوص 
پارکینگ های سطح منطقه و تهیه شناسنامه کامل پارکینگ های 
سطح حوزه گفت: همکاری با معاونت شهرسازی منطقه در راستای 
ساماندهی پارکینگ ها، پیگیری ساماندهی بارانداز دارایی و پیگیری 
ساماندهی باراندازهای سطح منطقه و شناسایی تقاطع های بحرانی 
و گره های ترافیکی تصادف خیــز منطقه به همراه پلیس از دیگر 

اقدامات در نیمســال نخست ســال جاری بوده است.  رئیس اداره 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه ۸ تبریز افزود: با توجه به 
شــروع فصل بارندگی این واحد نسبت به شستشو و بازدید منظم 
تجهیزات ترافیکی سطح منطقه و نظارت بر بهره برداری مطلوب از 
کلیه سیستم های حمل و نقل و ترافیک، و ارایه طرح های مربوط 
به کمیته فنی سازمان، پیگیری تصویب طرح دوربرگردان دارایی از 
کمیته های فنی سازمان ترافیک و کمیته مشترک، پیگیری جهت 
اجرای پروژه های اصالح هندسی معابر از جمله خیابان پشت مصلی 
و تقاطع پیاده راه ارک و هماهنگی با سازمان ترافیک، هماهنگی با 

عوامل راهنمایی و رانندگی بازار، شریعتی و منصور در جهت اعمال 
مقررات و نصب تابلوها و عالیم انتظامی اقدام کرده است.  این مقام 
مسوول خاطرنشــان کرد: ایمنی ترافیکی کلیه عملیات در سطح 
حوزه )اخذ مجوزات ترافیکی( مانند حفاری ها، پروژه های عمرانی، 
تعمیرات روشنایی و موارد مشابه به منظور کاهش خسارت و آسیب 
احتمالی به افراد شاغل در عملیات و شهروندان، پیگیری و نظارت 
بر اجرای پروژه تعمییرات اساسی زیرگذر صاحب االمر و رفع کلیه 
نواقص مربوط به آن، پیگیری در راستای رفع مشکالت روشنایی در 
ســطح منطقه و پارکها با همکاری معاونت خدمات شهری منطقه، 
پیگیری طرح های ســه شنبه های بدون خودرو، مسیر عصر بازار، 
مســیر اخصاصی حمل بار در خیابان دارایی با همکاری گروه فنی 
شهرداری منطقه، ارایه پیشنهاد در راستای بررسی مجدد مسیرهای 
پارکبانی در هسته مرکزی شــهر و بررسی آن با همکاری سازمان 
ترافیک، اجرای نیوجرســی ترافیک در راســته کوچه و ساماندهی 
وضعیت قبلی، بازدید با کارشناسان ســازمان ترافیک و زیباسازی 
منطقه در راســتای ادغام پایه تابلوهای اضافی و زیباسازی محیط 
شهری و برگزاری مناقصات مربوط به ترافیک با همکاری معاونت و 
ســازمان ترافیک شهری تبریز از دیگر اقدامات این واحد در ۶ ماهه 

نخست سال ۹۹ می باشد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل دفتر فنی اســتانداری 
قم گفت: امروز ثبت سرانه ای برابر 20 مترمربع و ایجاد و نگهداری 
از 25 میلیون مترمربع فضای ســبز در شــهری با اقلیم کویری 
قابل تقدیر است. به گزارش واحد روابط عمومی سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری قم، مرتضی رحمان نیای با اشاره به ضرورت 
دســتیابی به اســتانداردهای جهانی در حوزه فضای سبز، اظهار 
داشــت: یکی از دغدغه های مهم مدیران استانی در حوزه فضای 
سبز مدیریت منابع آبی بوده که با اجرای ۶0 درصدی طرح جامع 
آبیاری قم قدم بزرگی در مدیریت منابع آبی برداشته شــده است. 
مدیرکل دفتر فنی اســتانداری قم استفاده از پساب تصفیه خانه 
مدول ســه را موردبررســی قرارداد و تصریح کرد: خوشــبختانه 
اســتفاده از گونه های گیاهی کم آب بــر و تصفیه فاضالب برای 
تأمین آب در سازمان پارک ها و فضای سبز موردتوجه قرارگرفته 

و اســتانداری آمادگی همکاری برای تأمین پساب فضای سبز را 
دارد. رحمان نیای به جایگاه بوســتان والیت در فضای سبز شهر 
قم پرداخت و خاطرنشــان کرد: بوستان جنگلی به مساحت 200 

هکتار که ۳0 هکتار از آن تبدیل به بوســتان شهری خواهد شد، 
یکی از اتفاقات خوب شــهری در حوزه فضای سبز بوده که باید 
احیا و فضای ســازی آن سرعت بیشــتری پیدا کند. وی تالش 
20 ســاله شهرداری قم را در توسعه بوســتان والیت موردتوجه 
قرارداد و تأکید کرد: این بوســتان موقعیت مطلوبی در دل کویر 
داشته و شهرداری قم ساالنه هزینه های سنگینی را برای توسعه 
این بوســتان انجام داده حتی در بخشــی از بوستان بیش از ۳0 
هکتار از گونه های مثمر کاشــته شده است. مدیرکل دفتر فنی 
اســتانداری قم از رفع مشکل دسترســی به این بوستان خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: به زودی مســیری موازی اتوبان و در حاشیه 
بوستان احداث شده و تا نمایشــگاه بین المللی فرش و نمایشگاه 
بین المللی ادامه خواهد داشــت که مشــکالت دسترسی به این 

بوستان را مرتفع خواهد کرد.

آذربایجان شرقی - فالح: استان آذربایجان شرقی با ۳۸۹1۳1۸ نفر 
جمعیت جزو استان های پرجمعیت در کشور بوده و با برخورداری 
از آب و هوایی ســرد و کوهستانی، از لحاظ اقلیم بندی گازرسانی، 

اکثریت شهرهای آن در اقلیم یک قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان با توضیح اهداف گازرسانی در آذربایجان شرقی گفت: بر 
اساس برنامه چشم انداز 1400 تعهد این شرکت گازرسانی به تمامی 
روســتاهای )باالی 20 خانوار( در اســتان می باشد که در راستای 
تحقق این امر مهّم و به رغم شــرایط اقتصادی ناشی از تحریم های 
ظالمانه، شرکت گاز استان با طراحی پروژه های گازرسانی از مقرون 
به صرفه ترین روش های اجرایــی، بکارگیری پیمانکاران مجرب، 
کنترل مستمر پروژه ها براســاس برنامه زمان بندی، بومی سازی 
تجهیزات گازرسانی، ثبت اختراعات و نوآوری و مشارکت کارکنان 

دانش محور، در خدمت رســانی صادقانــه به مردم و نیل به اهداف 
سازمانی تالش می نمایند.

سّیدرضا رهنمای توحیدی تصریح کرد: گازرسانی به 240 روستا 
در دست اجرا بوده است که به حول و قوه الهی ۸۶ روستا همزمان 

با هفته دولت افتتاح گردیده و بر اســاس برنامه ریزی و تصمیمات 
متخذه در جلســات کنترل پروژه های اجرایی در شرکت، عملیات 
گازرســانی پروژه های روستایی دیگر نیز باالی ۶۳ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته که ان شاءا... به زودی شاهد اتمام گازرسانی روستایی 

در استان آذربایجان شرقی خواهیم بود.
وی اظهار داشــت: اجرای بیش از 22۳00 کیلومتر شبکه گاز با 
نصب ۶7۳200 انشعاب شهری و روستایی با لحاظ داشتن مسیرهای 
صعب العبور در پروژه ها، کاری جهادی بوده که در سایه تالش شبانه 
روزی کارکنان و با انگیزه حــالوت رضایت مردمی محقق گردیده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
هم اکنون 22/۹7 درصد خانوار روستایی و 100 درصد خانوار شهری 
استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند که شامل یک میلیون 

و ۶47 هزار مشترک تحت پوشش گاز طبیعی، می باشد.

ایالم - منصوری: عباس شــمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان ایالم با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم ایالم در گفتگوی 
رســانه ای با مخاطبین سخن گفت.  عباس شمس اللهی با حضور 
در دفتر خبرگزاری تســنیم ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت گاز 
اســتان، ارائه توصیه های ایمنی اســتفاده از گاز به مشترکین در 
شروع فصل ســرما ، توصیه به رعایت صرفه جویی در مصرف گاز، 
از مشــترکین و صنایع درخواست نمود بدهی های معوق گاز بهاء 
را پرداخت نمایند.  شــمس اللهی اظهار داشت: هم اکنون 24 شهر 
، 4۶1 روســتا و ۸00 واحد صنعتی و تولیدی در استان گازدار می 

باشند که ســهم ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۹4 درصد جمعیت 
روستایی کل استان را شامل می شود.  وی تصریح کرد : هم اکنون 
شرکت گاز استان بالغ بر 400 میلیارد ریال مطالبات  گازبهاء طلبکار 
می باشــد لذا از کلیه مشترکین خانگی، اداری و واحدهای صنعتی 
نسبت به پرداخت گازبهای معوق خود اقدام نمایند.  شمس اللهی 
گفت: شــرکت پتروشیمی و کارخانه سیمان ایالم با مجموع بدهی 
بالغ بر ۳00 میلیارد ریال بیشترین میزان بدهی به شرکت گاز استان 
را دارند و عدم پرداخت به موقع این مطالبات باعث تأخیر در انجام 
رســالت شرکت در گازرسانی به سایر مناطق استان می گردد.  وی 

افزود: با توجه به شــروع طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه 
واحدهای مسکونی و تجاری، مشترکین گرامی از این فرصت استفاده 
نموده و با استفاده از توان شرکت گاز استان و بدون پرداخت هزینه، 
ضمن بهینه سازی موتورخانه، به کاهش هزینه مصرف گاز و کاهش 
آالیندگی محیط زیست و نیز کاهش استهالک موتورخانه های خود 
کمک نمایند.  شمس اللهی افزود : مردم با مراجعه به سایت شرکت 
www.goc.nigc.ir و یا سایت www.nigc.ir ملی گاز به آدرس 

می توانند جهت بهینه ســازی موتورخانه های مسکونی و تجاری 
خود ثبت نام نمایند.

اصفهان – قاسم اسد: شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور 
بارگیــري فرآورده های ویژه خود، 1۸ بازوي بارگیري جدید احداث 
کرده است رئیس عملیات مخازن و نقل  و انتقال مواد نفتي شرکت 
پاالیــش نفت اصفهان با اعالم این خبر گفــت: این بازوها با هدف 
بارگیري محصوالتي همچون لوب کات، آیزوریسایکل، وکیوم باتوم 
)ته  مانــده برج تقطیر در خأل( و همچنیــن انواع حالل هاي نفتي 
طراحي و در زمیني به مساحت 1/5 هکتار و با هزینه ای بالغ  بر 40 
میلیارد تومان احداث گردیده اند   بابک الماسي نیا افزود: این بازو ها 
بر روي ۹ سکوي بارگیري دو نازله احداث شده اند که تعداد ۶ بازو 

براي بارگیري فرآورده های سبک )همچون انواع حالل ها( استفاده 
مي شوند و تعداد 12 بازوي دیگر وظیفه بارگیري فرآورده های نفتي 
سنگین )همچون وکیوم باتوم، لوب کات و آیزوریسایکل( را بر عهده 
خواهند داشت.  وي ادامه داد: ایجاد خطوط انتقال برق، سیستم هاي 
اعالن و اطفاء حریق، سیستم هاي مخابراتي، و سیستم هاي انتقال 
دیتا )شامل ایجاد زیر ساخت هاي حفاري براي عبور کابل هاي برق 
و فیبرهاي نوري تا محل ســکوها و ...( از جمله فعالیت های جانبي 
این پروژه محسوب مي شوند. الماسی نیا همچنین تصریح کرد: در 
این پروژه اتاق کنترل، اتاق دیزل ژنراتور جهت تولید برق اضطراري 

سیســتم آتش نشــانی با تعبیه ۶ مانیتور در جهت اطفاي حریق 
احتمالي، دوش های آتش نشــانی به صورت آب و فوم و ...، تجهیزات 
دوربین مداربسته به  منظور کنترل محوطه، سیستم هاي پیجینگ و 

سیستم هاي بستن اضطراري واحد نیز طراحی  شده است.

ساری – دهقان : به  گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران دومین جلسه شورای حفاظت منابع 
آب با حضور دکتر محمدابراهیم یخکشــی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، مهدی رازجویان معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران و جمعی از مدیران دستگاه 
اجرایی با موضوع بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب استان به 
خصوص در حوزه آب زیرزمینی در محل سالن جلسات استانداری 
برگزار شــد.  مهدی رازجویان در این جلسه گفت: اگر به درستی 
از منابع آب در اســتان حفاظت نکنیم، در آینده ای نزدیک جهت 
تامین آب شــرب به مشــکل خواهیم خورد. وی با تاکید بر اینکه 
عملکردها باید به شــکلی باشــد که در مواقع بحرانی، هدایت آب 

از باالدست به ســمت دریا تسریع شود، ادامه داد: تعرض به بستر 
و حریم قانونی رودخانه پذیرفتنی نیســت اما نباید حقوق مالکانه 

مردم نیز نادیده گرفته شــود . رازجویان با تاکید بر اینکه در فصل 
گرما بعضی از روســتاهای مازندران دچار کم آبی می شود، تصریح 
کــرد: 7200 کیلومتر رودخانه در اســتان مازندران وجود دارد که 
می بایســت از تمام آنها به درســتی حفاظت کرد. معاون استاندار 
مازندران ادامــه داد: آب بندان ها فرصتی بــرای ذخیره آب جهت 
استفاده در فصول مختلف سال است لذا انتظار می رود با الیروبی به 
موقع از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود. وی ادامه داد: جهت 
حفــظ امنیت غذایی و صنایع دامداری و کشــاورزی در مازندران، 
می بایســت منابع آب را به درســتی مدیریت کنیم.  رازجویان در 
پایان برحفظ رودخانه ها و آب بندان های استان جهت توسعه صنعت 

گردشگری تاکید کرد

در حوزه حمل و نقل و ترافیک؛

عملکرد نیمسال نخست شهرداری منطقه ۸ تبریز تشریح شد

ایجاد سرانه ۲۰ متری فضای سبز در قم قابل تقدیر است

از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان؛
آخرین وضعیت گازرسانی در آذربایجان شرقی تشریح شد

حضور مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم در دفتر خبرگزاری تسنیم

سكوهاي بارگیري فرآورده های سبک و سنگین در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان احداث شد

برگزاری دومین جلسه شورای حفاظت منابع آب در محل استانداری مازندران

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛
توزیع 14۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهرهای 

اللی و هفتكل
اهواز - شبنم قجاوند: جدیدترین مرحله از رزمایش کمک های 
مومنانه در شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان با توزیع 
1400 بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار تحت پوشش دو 
نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی شهرهای اللی 
و هفتکل برگزار شد . مرحله ی هفتم و هشتم از رزمایش کمک های 
مومنانه در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان صبح دیروز و 
امروز با حضور مهندس قباد ناصری مدیرعامل ، جمعی از مدیران این 
شرکت - فرماندار و امام جمعه هفتکل و همچنین فرماندهان سپاه - 
روسای آموزش و پرورش - روسای ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره(  شهرهای اللی و هفتکل برگزار شد و طی آن 1400 بسته نوشت افزار میان دانش آموزان تحت پوشش این دو نهاد 
حمایتی توزیع گردید . این بسته ها که شامل کیف - دفتر خط دار و نقاشی - بسته مداد رنگی - خط کش - تراش - مداد سیاه 
و مداد قرمز - خودکار و جا مدادی است به همت دفتر مدیریت و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت تهیه 
گردیده و میان دانش آموزان کم برخوردار توزیع گردید . با هماهنگی به عمل آمده قرار است در فاز بعدی این رزمایش ، بسته های 
نوشت افزار تهیه شده میان دانش آموزان کم برخوردار تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی شهرستان اندیکا توزیع گردد 
. در مرحله ی قبلی از اجرای رزمایش مومنانه توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تعداد 700 بسته نوشت افزار 
میان دانش آموزان کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان توزیع گردید . الزم 
به توضیح است که پیش از این و طی سالهای 1۳۹۶ تا 1۳۹۸ ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی اش تعداد ۹200 بسته نوشت افزار را تهیه و با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرهای مسجدسلیمان 

- اللی - هفتکل و اندیکا میان دانش آموزان توزیع نموده است .   

تعمیر سیستم تنظیم کننده هوای احتراق مشعل واحد بخاری نیروگاه 
شهید رجایی

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: سیســتم تنظیم کننده هوای 
احتراق مشــعل واحد شــماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی توسط 
متخصصان تعمیرات این نیروگاه تعمیر شد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزاد مرد مدیر امور 
تعمیرات مکانیک، در این باره گفت: با خروج واحد شماره 4 بخاری از 
مدار تولید برق و انجام تعمیرات اساسی آن، فرصت مناسبی پیش آمد 
تا ایرادهای وارده به این واحد، توسط کارکنان تعمیرات، برطرف شود. 
آزاد مرد افزود: سیستم تنظیم کننده هوای احتراق مشعل واحد شماره 
4 بخاری که دچار آســیب شده و »دمپر« های آن بیش از میزان 10 
درصد، باز و بسته نمی شد، تحت تعمیر قرار گرفته و با اصالح آن، به مدار فعالیت، بازگشت. مدیر امور تعمیرات مکانیک با اشاره به 
فعالیت های تخصصی انجام شده برای تعمیر این سیستم بیان داشت: در این فعالیت تعمیراتی که با سرپرستی اکبر غالمی، رییس 
اداره تعمیرات مکانیک بویلر نیروگاه بخار همراه بود، پس از بررسی های اولیه برای برآورد وضعیت سیستم، اقدامات اصالحی انجام 
شد که در این خصوص، نگهدارنده های مربوط به دمپرهای آن، برش کاری و ورق های فلزی مربوط به بدنه رینگ های نگهدارنده 
دمپرها نیز که دچار خمیدگی شده بود، صاف کاری و اصالح شد. وی در ادامه گفت: برش کاری محور اصلی دمپرها اقدام دیگری 
بود که به علت تاب برداشتن آن، امکان باز و یا بسته شدن دمپرهای روی این محور، بیش از 10 درصد، امکان پذیر نبود. آزادمرد 
افزود: ترمیم کوپل محور اصلی، مونتاژ تجهیزات بازشده و ...، فعالیت های دیگری است که تا پایان این عملیات تعمیراتی ادامه دارد. 
این سیستم، وظیفه تنظیم هوای احتراق مشعل ها را با توجه به میزان تولید واحد، بر عهده دارد. به طوری که با افزایش میزان تولید 

واحد، هوای بیشتری را برای کمک به تنظیم احتراق، وارد کوره می کند.  

سرهنگ سلیمانی :
مبارزه جدی با خالفكاران و مخالن نظم و امنیت، از مهمترین وظایف مااست

مالرد – غالمرضا جباری: فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان 
مالرد در گفتگویی از عزم جدی ســبز پوشــان نیروی انتظامی برای 
مقابله با مخالن نظم و امنیت و خالفــکاران گوناگون خبرداد. وی با 
تشریح عملکرد فرماندهی شهرستان مالرد اظهار داشت: طی یکسال 
۹۹-۹۸ در زمینه کشــف تریاک با 2۸% و کشف مواد مخدر شیشه و 
ترکیبات مخدر صنعتی با ۳2۸ % افزایش روبرو هستیم.همچنین در 
زمینه کشف سالح ۸1 درصد افزایش داریم که در این زمینه خصوص 
اقدام به دستگیری اراذل و اوباش کرده که 100 % افزایش دستگیری 
در کارنامه ما ثبت شده است. سرهنگ علی سلیمانی گفت: چون مالرد 
درمسیر محور مواصالتی از سوی اختر آباد قرار دارد ، بارانداز قاچاق کاال می باشدکه با تالش های نیروی انتظامی مالرد طی یکساله 
۹۹ – ۹۸  هشتادو شش درصد افزایش تشکیل پرونده و 5۶% افزایش دستگیری متخلفین و 2۹ % افزایش کشف و توقیف کاالی 
قاچاق داشتیم . بانک اطالعاتی تعداد سوله ها و انبار های شهرستان را با مشارکت اداره صنعت معدن و تجارت تشکیل داده ایم و 
حتی چندین تخلف تولید روغن های تقلبی و غیره شناسایی کرده و اقدام نموده ایم. وی در بخش دیگری از صحبت های خود ابراز 
داشت: توجه به اینکه سالمت مردم از اولویت های نیروی انتظامی بویژه در این برهه زمانی می باشد به همین دلیل در کنار شبکه 

بهداشت و دیگرمسئوالن مرتبط در زمینه مبارزه با کرونا اقدامات مناسبی داشتیم.
احساس امنیت روانی مردمی برای ارتقاء  سطح توقیفات ما بسیار موثر است

فرمانده نیروی انتظامی مالرد خاطر نشان ساخت : امنیت یک محصول مشترک است که همه مسئوالن و مردم در برقراری ورشد 
آن دخیل هستند. بسترهایی در این باره وجود دارد که پرداختن به آنها الزم است تا نسبت به افزایش شرایط امنیت اجتماعی و 
کاهش مشکالت و جرایم عمومی اقدام گردد. سلیمانی گفت: در خصوص مقابله با زورگیری ها، تغییر تاکتیک داده ایم و نسبت به 
رصد این گونه موارد، برنامه  خاصی در دستور کار داریم و تالش بی شائبه می نمائیم تا اینگونه ناامنی ها به حداقل برسد.در این 

زمینه دقت مردم در رفتار های اجتماعی خود در کاهش ناامنی ها بسیار تاثیر گذار می باشد.

با حضور رئیس بنیاد مسكن کشور 5۰۹ پروژه بازسازی تأسیسات روبنایی 
سیل گلستان افتتاح شد

 گرگان - خبرنگار فرصت امروز: آیین افتتاح متمرکز 50۹ پروژه بازسازی تأسیسات روبنایی سیل سال ۹۸ در 240 روستای 
استان گلستان با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور به صورت متمرکز در آق قال افتتاح شد.این پروژه ها که با اعتبار 50 میلیارد 
تومان اجرایی شده است 25۸ هزار نفر از جمعیت گلستان از آنها بهره مند خواهند شد.رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به افزایش 
هزینه های مصالح ســاختمانی به خبرنگاران گفت: برنامه هایی برای حمایت از مردم مناطق ســیل زده در نظر گرفته می شود، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی به سیل زدگان تسهیالت ارزان قیمت و 10 میلیون تومان کمک بالعوض اعطاء می کند، همچنین به 
خانواده های کم بضاعت از محل حساب 100 امام)ره( کمک می شود.»علیرضا تابش« با بیان اینکه دولت یک هزار و 700 میلیارد 
تومان تســهیالت بالعوض به واحدهای سیل زده کشور پرداخت کرد، ادامه داد: همراه با بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده، 
ترمیم و بازسازی فضای عمومی شهر و روستا و خسارت هایی که به پل ها، دیواره های رودخانه ها و غیره وارد شده بود با اعتبار 

7۶4 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای گیالن: 44 هزار فقره انشعاب 
آب و فاضالب از طریق مرکز ارتباط با مشتریان )سامانه 1۲۲( واگذار شد

رشت- زینب قلیپور: معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از واگذاری 44 هزار فقره انشعاب آب و فاضالب از طریق 
سامانه ارتباط مردمی 122 خبر داد.رضا سبحانی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اعالم 
این خبر افزود: مرکز ارتباط با مشتریان و سامانه 122 یکی از درگاه های هوشمند و ترکیبی شامل سامانه های اطالعاتی گویا و 
اپراتورهای مجرب می باشد که به صورت شبانه روزی در ارتباط با مردم است و تاکنون کارنامه واگذاری حدود 44 هزار فقره انشعاب 
و پاسخگویی به درخواست ها و خدمات مورد نیاز را از سال 1۳۹۶ بر عهده داشته است.وی همچنین افزود: با توجه به گذشت چند 
سال از اجرای برنامه های ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات الکترونیک و نوین به متقاضیان و مشترکین خدمات شرکت آب و 
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راندمان و بهبود شرایط ارائه خدمات به مشترکین در سطح شهرها و روستاهای استان گیالن مورد بررسی قرار گرفت. 
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وقتی تیم کوک و ساندار پیچای، مدیران عامل دو کمپانی اپل و گوگل 
طی س��ال 2017، در حال صرف ش��ام در یک رستوران ویتنامی به نام 
تامارین رویت ش��دند، تصویر این مالقات به ایجاد بحث های فراوان در 
اینترن��ت منجر ش��د؛ بحث هایی عمدتا متمرکز بر رابط��ه میان این دو 

کمپانی بسیار قدرتمند در سیلیکون ولی.
درحالی که این دو پش��ت میزی در کنار پنجره رس��توران مش��غول 
گفت وگو بودند، کمپانی های تحت نظارت ش��ان سخت مشغول مذاکره 
بودن��د تا یک��ی از س��ودمندترین قراردادهای تجاری تاری��خ را تمدید 
کنند: قراردادی در راس��تای اس��تفاده از موتور جس��ت وجوی گوگل به 
عنوان گزینه پیش فرض در آیفون ه��ا و دیگر دیوایس های اپل. قرارداد 
به روزرسانی ش��ده میلیاردها دالر برای هر دو کمپانی می ارزید و باعث 
می ش��د هم گوگل و هم اپل در صدر سلس��له مراتب صنعت تکنولوژی 

قرار بگیرند.
حاال این همکاری به خطر افتاده است. سه شنبه هفته گذشته وزارت 
دادگس��تری آمریکا پرون��ده ای علیه گوگل تش��کیل داد و به همکاری 
گ��وگل با اپل به عنوان یک مثال برجس��ته از ت��الش این کمپانی برای 
به کارگی��ری تاکتیک های تجاری غیرقانون��ی، ایجاد مونوپلی و در نطفه 

خفه کردن رقابت اشاره کرد.
موش��کافی این قرارداد که برای اولین بار 15 س��ال پیش امضا شد و 
دو کمپان��ی به ندرت ب��ه صحبت راجع به آن پرداخته اند، باعث ش��ده 
ک��ه ارتباط خاص می��ان دو تا از ارزش��مندترین کمپانی های حاضر در 
س��یلیکون ولی حاال بیش��تر از هر زمان دیگر مورد توج��ه قرار بگیرد. 
مقام��ات می گوین��د این هم��کاری نامتعارف به ش��کلی غیرمنصفانه از 
شکوفا شدن کمپانی های کوچک تر جلوگیری کرده است. بروس سوئل، 
یکی از مش��اوران اپل در سال های 2009 الی 2017 به نیویورک تایمز 
گفته اس��ت: »ما یک عبارت عجیب در سیلیکون ولی داریم: هم رقابتی 
ی��ا Co-Opetition ک��ه از ترکی��ب دو کلم��ه Cooperation و 
Competition به دس��ت آمده. شما با رقابتی مرگبار روبه رو هستید، 

اما در عین حال نیاز به همکاری دارید.«
اپ��ل و گوگل اکنون وارد چنین دنیایی ش��ده اند. حت��ی با اینکه تیم 
کوک پیشتر گفته بود تبلیغات اینترنتی گوگل شامل »نظارت همگانی« 
مصرف کنندگان می ش��وند و هم موسس اپل، استیو جابز فقید نیز زمانی 
نه چندان دور وعده »نبرد گرماهس��ته ای« با همسایه خود در سیلیکون 

ولی که ظاهرا داشت روی رقیبی برای آیفون کار می کرد را داده بود.
اپ��ل و کمپانی م��ادر گوگل، آلفابت، که مجموعا ارزش��ی بیش��تر از 
3 تریلی��ون دالر دارن��د، در حوزه های مختلفی نظیر اس��مارت فون ها، 
نقش��ه های دیجیت��ال و لپ تاپ ها رقابت می کنند. ام��ا وقتی صحبت از 
منافع باشد، هر دو کمپانی به خوبی می دانند چطور باید آن روی خوب 
خود را به نمایش درآورند و معدود قراردادهایی در طول تاریخ به اندازه 

قرارداد جست وجوگر آیفون برای هر دو طرف سودآور بوده.
ب��ه گفته وزارت دادگس��تری آمریکا، اکنون تقریب��ا نیمی از ترافیک 
جس��ت وجوگر گ��وگل روی دیوایس های اپل به دس��ت می آید و ظاهرا 
چشم انداز از دست رفتن قرارداد اپل درون کمپانی گوگل به عنوان »کد 
قرمز« ش��ناخته می ش��ود. وقتی کاربران آیفون روی گوگل جست وجو 

می کنند، شاهد تبلیغاتی هستند که کسب وکار گوگل را پیش می رانند. 
آنها ضمنا با جس��ت وجوگر گوگل به دیگر محصوالت این کمپانی مانند 

یوتیوب نیز دسترسی می یابند.
یکی از مدیران پیش��ین گوگل ک��ه به خاطر ممنوعیت صحبت راجع 
به قرارداد خواس��ته نامش فاش نشود می گوید چشم انداز از دست دادن 
ترافیک دیوایس های اپل، برای گوگل »وحش��تناک« بوده  است. وزارت 
دادگس��تری که اکنون می خواهد از ورود گوگل به قراردادهای مش��ابه 
به قرارداد اپل جلوگیری کند، این بحث را پیش می کش��د که توافق با 
کمپانی س��اکن کوپرتینو به شکلی غیرمنصفانه به گوگل کمک کرده تا 
س��همی 92درصدی از جست وجوهای اینترنتی در سراسر جهان داشته 

باشد و به قلب زندگی آنالین مصرف کنندگان تبدیل شود.
کس��ب وکارهای آنالین مانند Yelp و Expedia و همینطور انبوهی 
از کمپانی های دیگر که در هر حوزه ای، از فروش نودل گرفته تا انتش��ار 
اخبار فعالیت دارند، از این ش��کایت می کنند که تس��لط گوگل بر بازار 
تبلیغات آنالین باعث ش��ده که این کمپانی حتی هنگام جس��ت وجوی 
ن��ام ی��ک کمپانی نی��ز از آن کمپانی طل��ب پول کند. از س��وی دیگر، 
مصرف کنندگان به س��مت محصوالت گوگل مانند گوگل مپس س��وق 
داده می ش��وند. مایکروس��افت که خود دو دهه پی��ش درگیر یک نبرد 
قانون��ی با دولت آمری��کا بوده به رگوالتوره��ای بریتانیایی گفته که اگر 
بینگ گزینه پیش فرض در آیفون ها و آیپدها بود، به ازای هر سرچ پول 

بیشتری نسبت به دیگر موتورهای جست وجوگر کسب می کرد.
از سوی دیگر، رقبایی مانند DuckDuckGo )موتور جست وجوگر 
کوچکی که خودش را جایگزینی برای گوگل با تمرکز بیشتر بر حفاظت 
از حریم ش��خصی معرفی می کند( نیز هیچ وقت شانس��ی برای برقراری 

چنین ارتباطی با اپل نداشته و نخواهد داشت.
اپ��ل اکن��ون در ازای تعبی��ه موتور جس��ت وجوی گ��وگل به صورت 
پیش ف��رض در محصوالتش، س��االنه ح��دود 8 ال��ی 12 میلیارد دالر 
دریافت می کند و این یعنی رقم دریافتی نس��بت به هزینه یک میلیارد 
دالری در سال 2014، به شکل چشمگیری افزایش داشته. این احتماال 
بزرگ ترین پولی باشد که گوگل در تاریخچه خود به هر کسی پرداخته 
و جالب تر اینکه 14 الی 21 درصد از سود ساالنه اپل، از همین قرارداد 
به دس��ت می آید. این پولی نیس��ت که اپل به راحتی از آن چشم پوشی 

کند.
در واق��ع آقای ک��وک و آقای پیچای مجددا در س��ال 2018 مالقات 
کردن��د ت��ا به صحب��ت راجع ب��ه چگونگ��ی افزایش درآم��د حاصل از 
جس��ت وجوها بپردازند. بعد از این مالقات، یکی از کارمندان ارش��د اپل 
در پیامی به همتای خود در گوگل نوش��ت که »بینش ما این است که 

طوری کار کنیم که انگار یک کمپانی هستیم.«
»بیایید طوری کار کنیم که انگار یک کمپانی هستیم!«

اجب��ار به انفصال قرارداد به معنای از دس��ت دادن پولی بس��یار زیاد 
ب��رای اپل خواهد بود، ام��ا خطر حتی از این هم ب��رای گوگل بزرگ تر 
است که هیچ راه جایگزینی برای جبران ترافیک از دست رفته نخواهد 
داشت. عالوه بر این، اپل مجبور به ساخت موتور جست وجوی مخصوص 
خودش خواهد ش��د. درون گوگل، کارمندان عقی��ده دارند اپل یکی از 

مع��دود کمپانی هایی اس��ت که می توان��د جایگزینی قاب��ل قبول برای 
جس��ت وجوگر گوگل ارائه کند. این را یکی از مدیران پیش��ین کمپانی 
می گوید. گوگل ضمنا نگران اس��ت که با از دس��ت رفت��ن قرارداد، اپل 
دسترسی به موتور جست وجویش را برای کاربران آیفون دشوارتر کند.

یک��ی از س��خنگویان اپل از صحب��ت درباره همکاری س��ر باز زده و 
س��خنگوی گوگل نیز به یک بالگ پس��ت اش��اره می کند که در آن از 

ارتباط میان دو کمپانی دفاع شده است.
اگرچه قرارداد با اپل همچنان به قوت خود باقی اس��ت، گوگل بارها و 
بارها گفته که تسلطش بر بازار جست وجو در اینترنت صرفا بدان خاطر 
اس��ت که مصرف کنندگان گوگل را به ه��ر چیز دیگر ترجیح می دهند، 
نه اینکه مجبور به استفاده از خدمات آن شده اند. این کمپانی می گوید 
وزارت دادگس��تری در حال ترس��یم تصویری ناقص است و همکاری با 
اپل، هیچ تفاوتی با این ندارد که کوکاکوال به فروشگاه ها پول می دهد تا 

بهترین قفسه را برای نوشابه هایش تدارک ببینند.
گ��وگل در دفاع از خود می گوید س��ایر موتورهای جس��ت وجو مانند 
بینگ مایکروس��افت هم قراردادهایی با اپل امض��ا کرده اند تا به عنوان 
جس��ت وجوگر ثانوی��ه روی آیفون ها ظاهر ش��وند. ای��ن کمپانی اضافه 
می کن��د که اپل به مردم اجازه داده موتور جس��ت وجوی پیش فرض را 
تغییر دهند. البته که این اتفاق به ندرت می افتد و مردم معموال چنین 
تنظیماتی را دستکاری نمی کنند، گروهی دیگر هم در هر صورت گوگل 

را ترجیح می دهند.
 اپ��ل ب��ه ندرت به صحبت راج��ع به قراردادش با گ��وگل پرداخته و 
بنابر اطالعات موسسه Bernstein Research، برای نخستین بار در 
جریان مالقات با س��هامداران طی سال جاری میالدی بوده که به آنچه 

خودش »درآمد الیسنس« می نامد اشاره داشته.
آنط��ور که مدیران ارش��د پیش��ین )البته بدون ذکر ن��ام( می گویند، 
رهبران اپل همان نقطه نظری را نس��بت به همکاری با گوگل داشته اند 
که عموم مردم نیز دارند: کارایی این موتور جست وجو، ارزش پرداختن 
به��ای رویکردهای تهاجم��ی را دارد. تیم کوک اواخر س��ال 2018 در 
جریان یک مصاحبه گفت: »موتور جس��ت وجوی آنها بهترین است.« او 
البته افزود که اپل توانسته راه هایی برای کاهش جمع آوری اطالعات از 
سوی گوگل تدارک ببیند، مانند حالت مرورگر خصوصی روی سافاری.
اما قرارداد تنها محدود به جست وجوهای انجام شده روی مرورگر سافاری 
اپل نیس��ت و تمام س��رچ های انجام ش��ده روی دیوایس های اپل را دربر 
می گیرد، این یعنی دس��تیار مجازی سیری، اپلیکیشن گوگل روی آیفون 

و مرورگر کروم نیز به صورت پیش فرض از این موتور استفاده می کنند.
گوگل و اپل ارتباطی پرفراز و نش��یب داشته اند. این دو کمپانی ابتدا 
روابطی دوس��تانه داشتند، بعد به ش��کلی متخاصمانه با یکدیگر رقابت 
کردند و حاال دوران »هم رقابتی« از راه رس��یده. در نخستین سال های 
فعالیت گوگل، هم موس��س این شرکت یعنی لری پیج و سرگئی برین، 
اس��تیو جابز را اس��تاد خود به حس��اب می آوردند و ب��ا او صحبت هایی 

طوالنی راجع به آینده دنیای تکنولوژی داشتند.
در س��ال 2005، اپ��ل و گوگل چیزی را امض��ا کردند که به نظر یک 
قرارداد متوسط می رسید: گوگل تبدیل به موتور جست وجوی پیش فرض 

مرورگر س��افاری روی کامپیوترهای مک می شد. به گفته یکی دیگر از 
مدیران ارش��د پیشین اپل که خواسته نامش فاش نشود، تیم کوک که 
آن موقع هنوز زیر نظر جابز فعالیت می کرد متوجه پتانسیل های بالقوه 
این قرارداد شد. پرداختی های گوگل سود خالص بودند و تنها کاری که 
اپل باید می کرد، پر و بال دادن به موتور جست وجویی بود که مشتریان 

از پیش به آن عالقه داشتند.
به این ترتیب اپل قرارداد را گسترش داد و حاال محصول جدیدش را 
نیز در بر می گرفت. هنگامی که استیو جابز در سال 2007 از نخستین 
آیفون رونمایی کرد، از اریک اشمیت، مدیرعامل وقت گوگل نیز دعوت 

کرد تا روی صحنه مراسم معرفی حاضر شود.
اش��میت همان موقع به ش��وخی گف��ت: »اگ��ر یک جورهایی این دو 
کمپانی را ادغام کنیم، می توانیم نتیجه نهایی را AppleGoo بنامیم.« 
اش��میت یکی از اعضای هیأت مدیره اپل ه��م بود. او افزود که با تعبیه 
جست وجوگر گوگل روی آیفون »می توانید بدون ادغام، این دو را ادغام 

کنید.«
س��پس ارتباط میان دو کمپانی روی زش��تش را نشان داد. گوگل به 
صورت مخفیانه مشغول توسعه یک رقیب برای آیفون بود: نرم افزاری به 
نام اندروید که هر تولیدکننده موبایلی می توانس��ت از آن استفاده کند. 
استیو جابز خشمگین شده بود. در سال 2010، اپل از یک تولیدکننده 
ک��ه از اندروید اس��تفاده کرده بود ش��کایت کرد. جابز س��پس به والتر 
آیزاکس��ان، کس��ی که کتاب بیوگرافی اش را نوشت گفت: »من اندروید 
را نابود می کنم. اگر الزم باش��د، آخرین نفسم را قبل از مرگ صرف این 

کار خواهم کرد.«
یک سال بعد، اپل سیری را معرفی کرد و به جای گوگل، موتور بینگ 

مایکروسافت را به عنوان جست وجوگر پیش فرض آن برگزید.
ب��ا این حال همکاری دو کمپانی در دیوایس های آیفون ادامه یافت - 
این همکاری س��ودمند تر از آن بود که به راحتی از بین برود. اپل گفته 
بود که این قرارداد نیازمند مذاکرات دوباره در برهه های مش��خص است 

و هر بار خواستار دریافت پول بیشتری از گوگل می شد.
س��وئل، مشاور پیشین اپل که از صحبت راجع به جزییات قرارداد سر 
باز زده می گوید: »ش��ما باید قادر به حفظ این روابط باش��ید و پل ها را 
پش��ت سرتان خراب نکنید. در عین حال، وقتی شما مشغول مذاکره به 
جای کمپانی تان هس��تید و می خواهید بهتری��ن قرارداد ممکن حاصل 

شود، به صورت جدی مشغول نبرد و مباحثه می شوید.«
حوالی سال 2017 میالدی، قرارداد باید دوباره تمدید می شد. گوگل 
با ی��ک چالش مواجه ب��ود و کلیک ها روی تبلیغات موبایل با س��رعت 
کافی رش��د نمی کردند. اپل هم از عملکرد بینگ روی دس��تیار سیری 
راضی نبود. تیم کوک هم همان موقع اعالم کرده بود که اپل می خواهد 
درآمد س��رویس هایش را تا س��ال 2020 دو برابر کرده و به 50 میلیارد 
دالر برساند، هدفی جاه طلبانه که تنها با پرداخت های گوگل امکان پذیر 
می ش��د. وقتی پاییز 2017 از راه رس��ید، اپل اعالم کرد که گوگل حاال 
به س��یری در یافتن پاسخ سواالت کمک می کند و گوگل هم گفت که 

ترافیک جست وجوها با رشد قابل توجه همراه بوده است.
NY Times/digiato :منبع

اپل،  گوگل و قراردادی كه اینترنت را كنترل می كند
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آیا محتوای ویدئویی پادشاه است

در طول تاریخ روش های مختلفی برای تولید محتوا وجود داش��ته اس��ت. با این حال در جهان امروز از 
بسیاری از آنها گذر کرده ایم. به همین خاطر برای موفقیت الزم است تا با شرایط روز جهان گام بردارید. 
در این راس��تا اصلی ترین س��وال این اس��ت که کدام یک از انواع محتوا، نسبت به سایرین برتری دارد. در 
این رابطه بدون ش��ک ویدئو، بدون رقیب محسوب می شود. اگرچه ممکن است نظرات متفاوتی را داشته 

باشید، با این حال در ادامه به بررسی دالیل این ادعا می پردازم.
1-منجر به خستگی مخاطب نخواهد شد

راز اصل��ی موفقیت ویدئوها در تفاوت آنها با مطالعه اس��ت. درواقع در ی��ک ویدئو افراد تنها نگاه کننده 
بوده و اطالعات را گوش می دهند. به همین خاطر اس��ت که افراد حتی از مش��اهده یک فیلم س��ینمایی 
دو س��اعته، احساس خستگی نمی کنند. با این حال اگر بخواهید که یک کتاب را بدون وقفه در 2 ساعت 
بخوانید، بدون شک بیش از حد خسته خواهید شد. به همین خاطر نیز از سال 2016 تمامی شبکه های 
اجتماعی مطرح جهان، برنامه ریزی های خاصی را برای استفاده بیشتر از ویدئو در فعالیت های خود انجام 
داده اند. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که منظور اکثریت افراد بوده و این 

امر طبیعی است که حتی این شیوه نیز نظر تمامی افراد را جلب نکند. 
2-با باالترین نرخ تعامل همراه است 

ویدئو باعث می شود تا مخاطب خود را در ارتباط بیشتری با شما حس نماید. همین امر نیز باعث خواهد 
ش��د تا تمایل آنها برای تعامل با ش��ما، افزایش پیدا کند. در این راستا فراموش نکنید که کیفیت کار نیز 
بسیار مهم بوده و نباید تصور کنید که با هر اقدامی، می توان به موفقیت دست پیدا کرد. در این راستا راز 

اصلی موفقیت، ارائه حداقل یک خالقیت جدید خواهد بود. 
3-تمامی ویژگی های سایر محتواها را دارد

درواقع در یک ویدئو شما می توانید از متن، صدا، اینفوگرافی، عکس و هر چیز دیگری استفاده نمایید. 
این امر باعث می شود تا ویژگی های هر یک از محتواها را بتوان در این فرمت اضافه کرد. به همین خاطر 
نیز جذابیت آن برای مخاطب به مراتب بیش��تر اس��ت. در کنار این موضوع فراموش نکنید که افراد فعال 
در زمینه تولید محتوا، بیشترین زمینه ارائه خالقیت را در این رابطه دارند. این امر در حالی است که در 

نوشتن متن و یا تولید پادکست، زمینه الزم برای چنین اقداماتی، بسیار محدود است. 
4-بهترین فرمت برای رعایت اصل اختصار محسوب می شوند

در جهان امروز زمان ارزش��مندترین دارایی محس��وب می ش��ود. در این راستا با توجه به مشغله و تنوع 
اقداماتی که هر فرد در طول شبانه روز می تواند انجام دهد، بسیار مهم است که تولید محتوای شما اصل 
اختصار را رعایت کرده باش��د. در این راس��تا انتقال مفاهیم از طریق متن، عکس و صدا امری س��خت و 
نیازمند زمان کافی است. با این حال یک ویدئو با نمایش دادن، می تواند به راحتی و تنها طی چند ثانیه، 
از یک موضوع گذر نماید. این امر باعث خواهد ش��د تا افراد در 3 دقیقه، به اطالعاتی حتی بیش��تر از یک 
متنی دست پیدا کنند که برای مطالعه آن به بیش از 15 دقیقه زمان نیاز است. در کنار این موضوع همان 
طور که در بخش های گذشته نیز عنوان شد، با توجه به تنوع اقداماتی که در زمینه تولید ویدئو می توان 

انجام داد، طبیعی است که جذابیت آن نیز در جایگاه باالتری قرار داشته باشد. 
5-مقرون به صرفه هستند 

مقرون به صرفه بودن صرفا به مقدار بودجه صرف شده اختصاص نداشته و زمان تولید آنها را نیز شامل 
می شود. در این راستا فراموش نکنید که ویدئو تنها به فیلمبرداری محدود نبوده و تولید انیمیشن را نیز 
شامل می شود. در این راستا با یک مثال ساده، می توان دلیل این ادعا را به اثبات رساند. درواقع اگر شما 
بخواهید که از فردی مصاحبه گرفته و متن آن را منتش��ر نمایید، بدون ش��ک زمان زیادی را صرف تولید 
متن آن از دست خواهید داد. در این راستا نیاز است که زبان محاوره نیز تغییر پیدا کند. این امر در حالی 
اس��ت که در فیلم، ش��ما در لحظه همه چیز را ثبت کرده و آن را منتش��ر خواهید کرد. در این راستا تنها 

اقدام شما این است که ویرایش های الزم را انجام دهید. 
6-بهترین نتایج را از نظر سئو به همراه دارند 

با نگاهی به س��ایت ها و صفحاتی که در ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارند، متوجه این امر خواهید شد 
مواردی که بیش��تر در زمینه تولید فیلم فعالیت دارند، با نرخ رش��د و ش��هرت باالتری نیز مواجه هستند. 
در نهای��ت فرام��وش نکنید که ویدئ��و، ترند حال حاضر در حوزه تولید محتوا بوده و الزم اس��ت تا زمانی 
که جایگاه خود را به روش��ی جدیدتر نداده اس��ت، از آن نهایت اس��تفاده را داشته باشید. درواقع برطبق 

پیش بینی ها، تکنولوژی واقعیت مجازی تا 10 سال آینده، می تواند جانشین این بخش باشد. 
در نهایت فراموش نکنید که اگرچه امکانات بیشتر، باعث خواهد شد تا ویدئوهایی خیره کننده را تولید نمایید. 
با این حال این موضوع نباید باعث شود تا شروع خود را به تاخیر بیندازید. به همین خاطر از همین امروز در 
تالش برای فعالیت جدی در این زمینه باشید. درواقع هیچ چیز بهتر از رشد مداوم نبوده و بسیاری از مسائل را 
در حین کار متوجه خواهید شد. بدون شک با توجه به مزیت هایی که بیان شد و آمارهای منتشر شده در این 

زمینه، موفقیت شما با تاکید بیشتر بر روی تولید محتوای ویدئویی، تضمین شده خواهد بود. 
advancedwebranking.com :منبع

تبلیغـاتخالق

تنبلی چیزی اس��ت که همه  ما هر از گاهی آن را تجربه 
می کنی��م. بعضی ها این حس را بیش��تر از دیگ��ران دارند 
ام��ا در نهایت همه م��ا از این امر می نالیم. داش��تن زمانی 
برای اس��تراحت چیز بدی نیست، اما هنگامی که می دانید 
می توانید کاری پربازده انجام دهید تا ش��ما را به هدف تان 
نزدیک تر کند، اما از انجام آن غفلت می کنید در این زمان 

است که تنبلی مانع رسیدن به موفقیت تان می شود. 
اگر اخیراً احس��اس تنبلی می کنی��د و نمی خواهید بلند 
ش��وید تا کاری ک��ه باید را انجام دهی��د در ادامه برخی از 
نکاتی که به شما کمک خواهند کرد انگیزه بگیرید و دوباره 

پرانرژی شوید را به شما معرفی می کنیم.
1. ورزش کنید

هرگاه که احس��اس تنبلی می کنید یا حس می کنید که 
س��طح انرژی ش��ما در حال کاهش اس��ت، بدن خود را به 
حرکت درآورید! حرکات باعث ایجاد احساس��ات می شوند 
و بهتر اس��ت قبل از اینکه تنبلی ما را شکس��ت دهد فعال 
ش��ویم بنابراین بدن خ��ود را به حرک��ت درآورید. قبل از 
س��اعت 5 صبح از خواب بیدار شوید و پیاده روی کنید، به 
باش��گاه بروید و یا شنا کنید. کاری انجام دهید که گردش 

خون شما را افزایش دهد و بدن تان را به حرکت بیندازد.
2. شروع به نوشتن کنید

روش مؤث��ر دیگر در هنگام مواجهه با تنبلی این اس��ت 
که آهنگ مورد عالقه  خود را بگذارید و ش��روع به نوش��تن 
کنید. اهداف خود، ایده های تان را یادداشت کنید و یا حتی 

می توانید ویدئویی نگاه کنید و از آن نوت بردارید. نوش��تن 
راه بس��یار خوبی برای از بین بردن استرس و تمرکز کردن 
بر چیزی بزرگ تر و یا هیجان انگیز تر اس��ت و تنبلی شما را 

در 20 دقیقه از بین خواهد برد.
»م��ردم تنبل نیس��تند، آنها فقط اه��داف ناموفق دارند. 
یعن��ی، اهدافی دارن��د که برای آنها الهام بخش نیس��ت.«- 

تونی رابینز
3. بیرون بروید و کاری انجام دهید

تنبل بودن در خانه کار آس��انی اس��ت بنابراین از منزل 
خارج ش��وید و چی��زی را ببینید، جای��ی راه بروید و یا با 
دوستی مالقات کنید. با انجام این کار الهام بگیرید و ذهن 
خود را بر ممکن ها متمرک��ز کنید. خود را در محیطی که 
به ش��ما الهام می دهد قرار داده و فرصت های خود را برای 

بی انگیزه و تنبل بودن محدود کنید.
4. فضای اطراف تان را مرتب کنید

یک��ی از بهترین کارهایی که می توانی��د در زمان تنبلی 
انجام دهید مرتب کردن فضای اطراف تان است. هیچ چیز 
بهت��ر از محیط��ی ت��ازه و تمیز حال و هوای ت��ان را عوض 
نمی کند و هی��چ چیز مانند تصویر ذهنی قبل و بعد کاری 
که انجام دادید باعث نمی ش��ود که ضمی��ر ناخودآگاه تان 
احس��اس زنده بودن کند. محیط اطراف ت��ان را باانگیزه و 

الهام بخش کنید.
5. برای شخصی دیگر کاری انجام دهید

یکی از بهترین  کارها در این ش��رایط داوطلب ش��دن و 

کمک کردن به ش��خص دیگری اس��ت. متمرکز ش��دن بر 
چالش ش��خصی دیگر و کمک به دیگران همیش��ه شما را 
از بی حوصلگ��ی درخواهد آورد. ای��ن امر می تواند کمک به 
یک دوس��ت برای جا ب��ه جایی منزل، داوطلب ش��دن در 
خیریه  محلی و یا حمل خریدهای کس��ی باش��د. هر کاری 
که از دس��ت تان برمی آید انج��ام دهید و ببینید که چگونه 

حال تان تغییر می کند.
»چیزی به اس��م یک فرد تنبل وجود ن��دارد؛ او یا بیمار 

است و یا بی انگیزه.«
- زگ زلیارد

6. ماجراجویی و یا خرید بعدی خود را برنامه ریزی کنید
در نهای��ت کاغ��ذ و قلم خ��ود را در دس��ت بگیرید و یا 
آنالین ش��وید و س��فر آینده و یا خرید بزرگ بعدی تان را 
برنامه ریزی کنید. در این صورت ش��ما چیزی هس��ت که 
منتظر آن باش��ید و برای آن هیجان زده خواهید بود و این 

کار به شما انگیزه می دهد.
تنبلی مانع پیشرفت شما در زندگی می شود و رویای تان 
را در یک لحظه از بین می برد. فرصت رسیدن به بزرگ ترین 

رویا و اهداف تان را از دست ندهید.
یک��ی از این 6 راهنمایی را انتخاب کنید و بالفاصله پس 
از احس��اس تنبلی و ناتوانی در زندگ��ی خود آنها را به کار 
ببرید در این صورت زندگی  ش��ما به سرعت تغییر خواهد 

کرد و مسیر خود را خواهید یافت.
Addicted2success/ucan :منبع

با انجام این 6 کار تنبلی خود را از بین ببرید
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