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آیا بودجه سال آینده به کارزار سیاسی میان دولت و مجلس تبدیل می شود؟

مختصات بودجه 1400
بودجه 1400 را به جرأت می توان یکی از مهمترین بودجه های سالیان اخیر دانست. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود 
درحالی در تب و تاب تدوین بودجه سال آینده است که متغیرها و عوامل مختلفی بودجه 1400 را تحت تأثیر قرار می دهد. هرچند 
با روش��ن ش��دن نتایج انتخابات 2020 آمریکا و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام با ریاست جمهوری بایدن، امید زیادی برای لغو 
تحریم ها و افزایش صادرات نفت ایران وجود دارد، اما این فرآیند در کوتاه مدت و دست کم در آخرین ماه های باقیمانده از عمر دولت 
دوازدهم رخ دادنی نیست. هرچند که اقتصاددانان، پیوستن به FATF را هم مانع دیگر رفع تحریم ها می خوانند و معتقدند بدون 
 FATF خارج شدن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، لغو تحریم ها امکان پذیر نیست و طبعا تصویب لوایح باقی مانده
نیز فرآیند لغو تحریم ها را طوالنی تر می کند. از سوی دیگر، شیوع کرونا به موازات تشدید تحریم ها، تأثیر زیادی بر بخش های مختلف 
اقتصاد ایران داشته است و جبران این موضوع و لزوم مقابله با ویروس کووید-19 و همینطور حمایت از خانوارها و کسب و کارها 
در مقابل تبعات اقتصادی ناشی از کرونا آن هم در تنگنای درآمدی حال حاضر دولت، بودجه 1400 را خاص تر از تمام بودجه های 
گذشته کرده است.  دو ماه آبان و آذر، ماه های اوج بودجه نویسی ساالنه در ایران به شمار می آید و آنطور که معاون سازمان برنامه و...

خبرهای مهم رئیس کل بانک مرکزی از بازار پول و سرمایه

نرخ سود بین بانکی حداکثر ۲۰درصد 
تعیین می شود
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مجلس ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح یارانه 1۲۰ هزار تومانی را برطرف کرد

مناقشه 3۰ هزار میلیارد تومانی

از معلم مدرسه تا میلیاردر شدن، داستان رشد علی بابا
چرا هر فردی باید به دنبال دورکاری باشد 

ورود خرده فروشی کروگر به عرصه تبلیغات بازی های موبایلی
کمپین بازاریابی دسامبر به یادماندنی برند لکسوس

بهترین برندها در اینستاگرام
چگونه بهترین محصول را برای فروش انتخاب نماییم 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رئیس بانک مرکزی اروپا: یورو 
دیجیتال احتماال  ۲ تا 4 سال 

دیگر از راه می رسد

نگـــاه
شاخص بورس تهران روز سه شنبه 
به کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار 

واحد رفت و برگشت

 لباس سبز
بر تن بورس

فرصت ام��روز: بورس تهران 
در چهارمی��ن روز هفت��ه ب��ه 
روند صعودی خ��ود ادامه داد 
و ب��ا اینک��ه ش��اخص کل در 
این روز ب��ه کانال یک میلیون 
و ۳00 ه��زار واحد بازگش��ت، 
اما در س��اعات پایانی معامالت 
روندی نزولی به خود گرفت و 
دوب��اره وارد کانال یک میلیون 
و 200 هزار واحد ش��د. با این 
ح��ال، ش��اخص کل بورس در 
پای��ان معام��الت سه ش��نبه با 
رش��د 2۳ هزار و 107 واحدی 
به رقم ی��ک میلی��ون و 29۶ 
هزار واحد رس��ید و در آستانه 
کانال یک میلیون و ۳00 هزار 
واحد ایس��تاد. رون��د معامالت 
بازار س��رمایه نش��ان می دهد 
ک��ه در این روز با افزایش قابل 
معام��الت  ارزش  در  توجه��ی 
ب��ورس مواجه بودیم به طوری 
ک��ه ارزش معام��الت بورس و 
فراب��ورس در مجموع به حدود 
200 هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین ش��اخص کل )هم 
وزن( ب��ا 4 ه��زار و ۵94 واحد 
افزایش ب��ه ۳74 هزار و 744 
واح��د و ش��اخص قیمت )هم 

و  ه��زار   ۳ ب��ا  وزن( 
5هشت واحد رشد به...

چهارشنبه
۲8 آبان
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بحران کرونا سه برابر بحران اقتصادی سال 200۸ به اقتصاد دنیا هزینه تحمیل کرده 
اس��ت و با وجود اینکه ش��مار کمی از کشورها ازجمله چین توانسته اند از رکود ناشی از 
بحران کرونا عبور کنند، اما اغلب کش��ورهای صنعت��ی و بازارهای در حال گذار دنیا در 
ش��رایط رکودی و بسیار س��ختی قرار دارند. در این بین، بازار پیش بینی ها برای اقتصاد 
جهانی در ماه ها و س��ال های پیش رو داغ اس��ت؛ چنانچه برخی از روزهای س��خت تر و 
باقی ماندن تاثیرات بحران در اقتصاد دنیا تا سال های آتی خبر می دهند و برخی دیگر از 
احتمال گذر از این روزهای سخت در ماه های پیش رو سخن می گویند. »مجمع جهانی 
اقتصاد« به تازگی مصاحبه ای با نریمان بهروش، اقتصاددان ارشد »مرکز مطالعات آی اچ 
اس مارکت« انجام داده و از او در مورد ش��رایط کنونی اقتصاد جهان و پیش بینی آینده 
اقتصاد سؤال کرده است. گزیده ای از متن صحبت هایی او در این گفت وگو را می خوانید.

* همه گیری کرونا اقتصاد جهان را وارد رکودی بسیار عمیق کرده است؛ رکودی که 
در بازه زمانی بسیار کوتاهی ایجاد شد و ما انتظار داریم به محض برطرف شدن معضل 
کرونا و عرضه واکس��ن به بازار جهانی این رکود برطرف ش��ود. طبق مطالعاتی که انجام 
دادیم، مشخص شده است که تمامی مردم دنیا از این بحران آسیب دیدند و هیچ کشوری 
نیست که تحت تأثیر این شرایط قرار نداشته باشد. شرایط کنونی دنیا را می توان ترکیبی 

از ترس، بی ثباتی و عکس العمل به تعطیلی های گسترده فعالیت های اقتصادی دانست.
* هم اکنون بس��یاری از مردم دنیا، سیاس��ت تعطیلی گسترده فعالیت های اقتصادی 
را که توس��ط دولت ها اجرا ش��ده است، عامل اصلی این رکود می دانند، ولی به نظر من، 
این سیاست به تنهایی تاثیرگذار نبود. به عنوان مثال، به وضعیت اقتصادی کشور سوئد 
توجه کنید. سوئد تنها کشور اروپایی بود که طرح تعطیلی های گسترده را اجرا نکرد و از 
ابتدای همه گیری تاکنون هیچ محدودیتی وضع نکرد، اما بررسی شاخص های اقتصادی 
این کشور هم تأییدکننده افت شدید نرخ رشد اقتصادی و رکود در فصل دوم سال جاری 
اس��ت. مطالعات ما نش��ان داده است که بی ثباتی حاکم در اقتصاد دنیا و نگرانی مردم از 
احتمال ابتال به ویروس کووید-19 باعث ش��ده اس��ت تا مردم از مصرف دست بکشند. 
کاهش مصرف در دنیا به خصوص در کشورهای صنعتی باعث شده است تا اقتصاد آسیب 

زیادی ببیند و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شوند.
* بررسی شاخص های اقتصادی دنیا نشان می دهد رکود اقتصادی ناشی از همه گیری 
کرونا س��ه برابر بزرگ تر از رکود ناشی از بحران مالی سال 200۸ است. البته ما هنوز به 
شرایط وخیمی که در جریان رکود بزرگ دهه 19۳0 داشتیم نرسیدیم و این خبر بسیار 
خوبی اس��ت. در جریان رکود دهه 19۳0، ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا طی 4 سال 

همواره سیر کاهشی داشت و نرخ بیکاری در آمریکا 2۵درصد تنزل پیدا کرد. در جریان 
بحران کرونا، نرخ بیکاری در آمریکا 1۳درصد تنزل پیدا کرد که باالترین افت بیکاری و 

بیشترین نرخ رکود اقتصادی دنیا بعد از دهه 19۳0 است.
* نمی توان جوابی قطعی درباره تداوم یا پایان بحران کرونا ارائه داد. در برخی از حوزه ها 
می توان از پایان روزهای سخت صحبت کرد و در بخش هایی هم مشکالت و سختی ادامه 
دارد. در برخی از کشورها شمار مبتالیان سیر کاهشی دارد ولی در برخی دیگر از کشورها 
از قبیل هند، برزیل و آمریکا شاهد افزایش نرخ ابتال هستیم. به نظر من، نمی توان در مورد 
پای��ان این پاندمی و اثرات اقتصادی آن صحب��ت کرد ولی با توجه به افزایش دانش ما در 
مورد ویروس کووید-19 و افزایش آمادگی کادر درمانی در تمامی کشورهای دنیا، می توان 
انتظار شرایط بهتری نسبت به قبل را داشت. با اطمینان می توانم بگویم که روزهای سختی 
هم در عرصه سالمتی و هم در عرصه اقتصادی در پیش رو داریم و فعالیت های اقتصادی 

هم تا زمانی که درمانی برای این ویروس شناسایی نشود، نمی توانند دوباره احیا شوند.
* چین تنها کش��وری اس��ت که این روزه��ا در وضعیت خوبی قرار دارد. نرخ رش��د 
اقتصادی این کش��ور افزایش یافته اس��ت و حتی خبری از رکود و بیکاری در سرزمین 
اژدهای زرد نیست. این کشور تنها در فصل اول سال جاری رشد منفی اقتصاد و رکود را 
تجربه کرد و از آن پس افزایش نرخ رشد اقتصادی را شاهد بود. از دیگر کشورهایی که در 
این دوره کرونا آسیب کمی دیدند می توان به کره جنوبی و تایوان اشاره کرد. دو کشوری 
که به دلیل انجام آزمایش های زیاد و رصد بیماران توانستند مانع از انتقال ویروس شوند. 
در نقطه  مقابل نیز کشورهایی قرار دارند که در مقابل این بحران آسیب زیادی دیدند از 

جمله این کشورها می توان به برزیل و هند و آمریکا اشاره کرد.
* از نقطه نظر آسیب واردشده به اقتصاد، اروپا در بدترین وضعیت قرار دارد. آمارهای 
ارائه شده توسط کمیسیون اروپا نشان می دهد که در فصل دوم و سوم سال جاری اقتصاد 
این منطقه رکود ش��دیدی را تجربه کرده اس��ت و رکود اقتصادی اروپا از رکود آمریکا یا 
کانادا و حتی رکود اقتصادی ژاپن بیشتر است. کشورهای در حال توسعه و بازارهای در 
حال گذار هم به دلیل کمبود منابع مالی برای تزریق به اقتصاد، آسیب زیادی متحمل 
شدند بنابراین در پاسخ به این سوال که کدام کشورها متحمل آسیب بیشتری از بحران 
کرونا ش��دند، می توان این طور بیان کرد که آمریکا، برزیل و هند از نظر شمار مبتالیان 
در دنیا قربانی این بحران شدند ولی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال 

گذار و کشورهای عضو اتحادیه اروپا آسیب بیشتری متحمل شده اند.
* بدون شک اقتصاد دنیا از رکود عمیقی که در آن قرار دارد، خارج خواهد شد که در 

اصطالحات اقتصادی از این وضعیت به عنوان »رشد تکنیکی اقتصادی« نام می برند. در 
فصل س��وم سال جاری، نرخ رشد اقتصادی آمریکا افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد 
ولی در فصل آخر سال باز هم افت نرخ رشد اقتصادی را در این کشور تجربه می کنیم. در 
واقع، فراز و فرودی در رشد اقتصادی دنیا را شاهد خواهیم بود و از آنجا که هم اکنون در 
مرحله کاهشی نرخ رشد اقتصادی دنیا هستیم، در ماه های آتی رشد را شاهد خواهیم بود. 
به عنوان مثال، در فصل دوم س��ال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا با نرخ ۳2 
درصد منقبض شد. ما انتظار داریم در فصل سوم رشد ۳0درصدی ارزش تولید ناخالص 
داخلی نس��بت به فصل قبل را ش��اهد باش��یم و در فصل چهارم هم دوباره کاهش 2.۵ 
درصدی نرخ رشد را تجربه کنیم. روندی مشابه روند تحوالت اقتصادی در آمریکا، کم و 
بیش در تمامی کشورها اجرا خواهد شد و به تدریج از سال 2021 و بعد از شروع تزریق 

واکسن به مردم دنیا، این فراز و فرود کمتر می شود تا اینکه به ثبات برسیم.
* روند احیای اقتصاد دنیا از فصل س��وم س��ال جاری کم و بیش ش��روع شده است. 
کشورهایی که بیشترین میزان تزریق به اقتصاد را انجام داده اند و بیشترین حمایت را از 
کس��ب و کارها داشتند، باالترین سرعت احیای اقتصادی را خواهند داشت. به نظر من، 
رشد فزاینده اقتصاد و بازسازی کامل اقتصادی کامال بستگی به عرضه واکسن کرونا دارد. 
هرچه زودتر واکسن به بازار عرضه شود، می توان منتظر بازسازی سریع تر اقتصاد دنیا بود 
ولی در نیمه دوم سال 2021 قطعا اقتصاد دنیا رشد را شاهد خواهد بود و از اثرات منفی 
بحران رهایی خواهد یافت. البته باید در نظر داشت که از مرحله تولید واکسن تا عرضه 
انبوه هم فاصله ای وجود دارد و منظور از تاثیرگذاری واکسن بر اقتصاد دنیا، زمانی است 

که عرضه آن به صورت انبوه انجام شده باشد.
* در مورد الگوی بازسازی اقتصاد دنیا هم مسائل زیادی مطرح است. نمی توان انتظار 
داش��ت که تمامی اقتصاد دنیا با یک الگو احیا ش��ود. به عنوان مثال، بدون شک بخش 
تولید الگوی بازسازی V شکل را طی خواهد کرد ولی روند احیای بخش خدمات بسیار 
آهس��ته تر از بخش تولید اس��ت و ما انتظار داریم این بخش ها از الگوی احیای U شکل 
پی��روی کنند. ازجمله بخش هایی ک��ه این الگو را طی می کنند می توان به حمل و نقل 
هوایی، صنعت سفر و تفریح و سرگرمی اشاره کرد. در ابتدای همه گیری در مورد الگوی 
W ش��کل احیای اقتصادی صحبت ش��ده بود، ولی به نظر من، تحقق این الگو بس��یار 
غیرمحتمل اس��ت. تنها در صورتی الگوی W ش��کل اتفاق می افتد که ما ش��اهد موج 
دیگری از بیماری در س��ال 2021 میالدی و بعد از بازگش��ت فعالیت های اقتصادی به 
وضعیت عادی باشیم. احتمالی بسیار کوچک که باعث می شود این الگوی رشد را کامال 

دور از ذهن بدانیم.
* بدون ش��ک بیشترین آس��یب به بخش هایی از اقتصاد وارد شد که نیاز به گرد هم 
آمدن ش��مار زیادی از مردم دنیا وجود داش��ت. به عنوان مثال خطوط هوایی، صنعت 
توریس��م، صنعت موسیقی و صنعت سرگرمی از جمله این صنایع هستند. آمارها نشان 
می دهد هم اکنون ترافیک هوایی در دنیا 2۵ درصد ترافیک هوایی در مدت مشابه سال 
قبل اس��ت و انتظار نمی رود تا دو س��ال آینده ما شاهد بازگشت ترافیک هوایی در دنیا 
به س��طح قبل از پاندمی کرونا باش��یم. هتل ها هم در این بحران آس��یب زیادی دیدند. 
کشتی های تفریحی، کنفرانس ها، کنسرت ها و هر صنعتی که نیاز به سفر و حضور شمار 

زیادی از مردم در کنار هم داشت، در جریان این بحران آسیب دید.
* اما در مورد صنایعی که کمترین تأثیر را متحمل شدند یا حتی در جریان پاندمی 
کووید-19 رش��د کردند، می توان به صنعت های تک اشاره کرد. در این روزها خریدهای 
آنالین در دنیا رونق زیادی دارد و ش��رکت هایی که در این بخش فعالیت می کنند سود 
زیادی به دس��ت آورده اند. یکی از صنایعی که در دوران پاندمی کرونا رونق زیادی پیدا 
کرده، صنعت ساخت و ساز است. این صنعت در آمریکا و کشورهای صنعتی رونق پیدا 
کرده اس��ت، زیرا در این زمان بسیاری از مردم اقدام به خرید خانه در حاشیه شهرها یا 
س��اخت خانه در آن مناطق کرده اند. این تغییر مح��ل زندگی در روزهایی که دورکاری 
رواج زیادی دارد و به یک روند تأییدشده کاری تبدیل شده است، گزینه مطلوبی است و 

فعاالن این صنعت هم موفقیت زیادی در این زمینه تجربه کردند.
* سبک زندگی و فضای کسب و کار پس از کرونا تغییر می کند. تغییرات بزرگی در 
نحوه کس��ب و کار ایجاد می ش��ود که البته این تغییرات یک شبه اتفاق نمی افتد ولی به 
تدریج از سال 2021 شاهد شروع روند تغییر خواهیم بود. از جمله این تغییرات می توان 
به حرکت به س��مت اقتصاد سبز اشاره کرد. بسیاری از ش��رکت ها سرمایه گذاری برای 
خرید تکنولوژی های سبز را شروع کرده اند که این تغییری بسیار مثبت است. جایگزینی 
تکنولوژی با نیروی کار هم بخش دیگری از این تغییرات اس��ت که می تواند در ماه های 
اولیه باعث افزایش بیکاری در میان کارگران شود. همچنین کاهش تمرکز جمعیت در 
مراکز شهری و مهاجرت به سمت مناطق خوش آب و هواتر حاشیه ای بیشتر می شود، 
زیرا مردم برای کار کردن دیگر نیازی به طی کردن مسافت های زیاد ندارند و می توانند 
از خانه کار کنند. در مورد صنعت توریسم هم باید اطمینان داشت که این صنعت احیا 
می ش��ود ولی در فاصله زمانی 2 تا ۳ سال آینده و در نهایت، تغییرات زیادی در صنعت 

بهداشت و درمان دنیا ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهوری چین گفته این کشور تا سال 20۶0 به کشوری »عاری از کربن« 
تبدیل خواهد ش��د. آیا این مسئله می تواند نقشی موثر در مسئله تغییرات اقلیمی 
داش��ته باش��د؟ آیا او واقعا می تواند این وعده را عملی کند یا صرفا حرفی تبلیغاتی 

زده است؟
به گزارش »اکونومیست«، روز 22 سپتامبر بود که آقای شی جین پینگ در یک 
تماس ویدئویی با دبیرکل س��ازمان ملل، وعده ای شگفت آور داد. او گفت که چین 
تصمیم گرفته روند افزایش انتش��ار کربن خود را تا س��ال 20۳0 متوقف کند. این 
تقریبا شبیه به برنامه ای است که پنج سال پیش هم وجود داشت. چین قرار است 
تا سال 20۶0 به کشور »عاری از کربن« تبدیل شود. در واژگاِن مربوط به تغییرات 
اقلیمی، این یعنی چین می تواند به تعادلی در زمینه کاهش و انتش��ار کربن دست 
پیدا کند. این اقدام هم به کمک فناوری و هم به ش��یوه های طبیعی انجام خواهد 
شد. شیوه طبیعی مثل درختکاری است. چین برای اینکه به این هدف خود برسد 
باید از هر اقتصاد دیگری س��ریع تر و چابک تر عمل کند. به این ترتیب، این هدف 

چین یک چالش بزرگ خواهد بود.  وقتی توافق پاریس به امضا رس��ید، کشورهای 
مختلف تصمیم گرفتند برنامه های تازه ای برای مقابله با انتشار کربن در دستور کار 
خود قرار دهند. این برنامه ها قرار بود تا پایان امس��ال ادامه پیدا کند اما کووید-19 
همه برنامه ها را تغییر داد. رئیس بخش تغییرات اقلیمی سازمان ملل هم گفته ۸0 
کش��ور جهان به زودی به پایان مهلت خود می رس��ند. پس از سخنرانی آقای شی، 
بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کردند که چین دست خود را رو نمی کند، مگر 
زمانی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شود، چراکه در آن زمان 
سیاس��ت های محیط زیستی این کشور به ویژه در زمینه تغییرات اقلیمی دست کم 
برای چهار س��ال آینده مشخص خواهد شد، اما فشارهای بین المللی بود یا هر امر 

دیگری، چین تصمیم گرفت زودتر دست خودش را رو کند. 
اما آیا اهدافی که چین در نظر گرفته واقع بینانه است؟ مهم ترین مسئله این است 
که چین چه زمانی به اوج انتشار کربن خود می رسد و پس از آن رویه نزولی را آغاز 
خواهد کرد. در گذشته بسیاری از تحلیلگران می گفتند این کشور در سال 20۳0 

به اوج انتشار کربن می رسد، اما حاال اکثریت معتقدند این اتفاق در سال 202۵ رخ 
می دهد. به همین دلیل است که وعده آقای شی به سازمان ملل هم به نظر معقول 
می آید.  هدف تبدیل ش��دن به کش��وری عاری از کربن تا سال 20۶0، یک مسئله 
جداگانه اس��ت که باید بررس��ی شود. آقای شی در گذشته هم به این مسئله اشاره 
کرده بود. رهبران اروپایی هم بارها در این زمینه صحبت کرده و گفته اند این اتفاق 
برای آنها تا سال 20۵0 رخ می دهد، اما شرایط چین با این کشورها کامال فرق دارد. 
نکته مهم این است که در این سال ها آمریکا در برابر این مسئله سکوت اختیار کرده 
 اس��ت.  آقای شی در سخنرانی خود در س��ازمان ملل هم بسیار بااحتیاط از واژه ها 
استفاده کرد. او گفت تا سال 20۶0 عاری از کربن می شوند، اما اشاره ای به مسئله 
اقلیم نکرد، یعنی فقط مس��ئله انتش��ار کربن را هدف قرار داد و به سایر جنبه های 
تغییرات اقلیمی کاری نداشت. او هیچ اشاره ای به سایر گازهای گلخانه ای مثل متان 
هم نکرد. این در حالی اس��ت که س��ایر گازها به جز کربن در گرمایش زمین نقش 
دارن��د، اما برنامه ای که اتحادی��ه اروپا در پیش گرفته همه جوانب را در نظر گرفته 

 است.  چین منشأ 27درصد از انتشار گاز کربن در جهان است. اگر این کشور به تعهد 
خود عمل کند، تمام پیش بینی هایی که در مورد سال 20۶0 صورت گرفته به کلی 
تغییر خواهد کرد. پیش بینی ها نشان می دهد اگر همه کشورها به تعهدات خود در 
زمینه تغییرات اقلیمی عمل کنند تا سال 2100 شاهد گرمایش زمین به آن صورت 
نخواهیم بود. البته باز هم زمین گرم خواهد شد اما میزان آن کاهش پیدا می کند. 

نکته این اس��ت که آقای شی هیچ اشاره ای به این مسئله نکرده که چین چطور 
می تواند به هدف خود در س��ال 20۶0 دس��ت پیدا کند. او نگفته قرار است از چه 
ابزاری بهره بگیرند. چین می خواهد در عرض ۳0سال میزان انتشار کربن خود را از 
نقطه اوج به صفر برساند. قطعا باید مشخص کند که چه ابزاری خواهد داشت. تمام 
وس��ایل برقی در این کش��ور باید غیرکربنی شوند تا چین به این هدف خود دست 
پیدا کند. همین که نقش��ه راه دس��ت کم برای ما مش��خص نیست، به نوعی نشان 
می دهد که ش��اید این حرف ها فقط بلندپروازی های آقای ش��ی است و در واقعیت 

خبری از آن نیست.

نریمان بهروش از تأثیر اقتصادی کرونا و پیش بینی آینده اقتصاد جهان می گوید

خداحافظی با روزهای سخت پاندمی

چین تا سال ۲۰6۰ به کشوری غیرکربنی تبدیل می شود؟
افق سبز
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بودجه 1400 را به جرأت می توان یکی از مهمترین بودجه های س��الیان 
اخیر دانست. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود درحالی در تب و 
تاب تدوین بودجه س��ال آینده است که متغیرها و عوامل مختلفی بودجه 
1400 را تحت تأثیر قرار می دهد. هرچند با روش��ن شدن نتایج انتخابات 
2020 آمریکا و بازگش��ت احتمالی آمریکا به برجام با ریاس��ت جمهوری 
بایدن، امید زی��ادی برای لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفت ایران وجود 
دارد، اما این فرآیند در کوتاه مدت و دست کم در آخرین ماه های باقیمانده 
از عمر دولت دوازدهم رخ دادنی نیست. هرچند که اقتصاددانان، پیوستن به 
FATF را ه��م مانع دیگر رفع تحریم ها می خوانند و معتقدند بدون خارج 
شدن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، لغو تحریم ها امکان پذیر 
نیست و طبعا تصویب لوایح باقی مانده FATF نیز فرآیند لغو تحریم ها را 

طوالنی تر می کند.
از س��وی دیگر، شیوع کرونا به موازات تش��دید تحریم ها، تأثیر زیادی بر 
بخش های مختلف اقتصاد ایران داش��ته اس��ت و جبران این موضوع و لزوم 
مقابله با ویروس کووید-19 و همینطور حمایت از خانوارها و کسب و کارها 
در مقابل تبعات اقتصادی ناش��ی از کرونا آن ه��م در تنگنای درآمدی حال 
حاضر دولت، بودجه 1400 را خاص تر از تمام بودجه های گذشته کرده است.

تقابل دولت و مجلس در بودجه سال آینده
دو ماه آبان و آذر، ماه های اوج بودجه نویسی ساالنه در ایران به شمار 
می آید و آنطور که معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته )سه شنبه( 
در صح��ن علنی مجلس خب��ر داد، الیحه بودج��ه 1400 روز دوازدهم 
آذرماه تقدیم مجلس می ش��ود. این آخرین الیحه بودجه دوران ۸ ساله 
ریاس��ت جمهوری حسن روحانی است؛ الیحه بودجه ای که عمال دولت 
بع��د بای��د آن را اجرا نماید و دولت روحانی تنها چند ماه ابتدای س��ال 

آینده با آن سروکار دارد.
ام��ا جدا از اعداد و ارقام، آنچه الیحه بودج��ه 1400 را مهم و خاص 
ک��رده، رودررویی دول��ت اعتدالگ��رای دوازدهم با مجل��س اصولگرای 
یازدهم در جریان بررس��ی بودجه س��ال آینده اس��ت. مجلس��ی که با 
عملکرد اقتصادی دولت، زاویه اساس��ی دارد و در ماه های گذشته بارها 
نماین��دگان مجلس و همینطور ریاس��ت مجلس، انتقاده��ای تندی را 
نس��بت به عملکرد دولتمردان مطرح کرده اند. در نتیجه قابل پیش بینی 
اس��ت که بودجه سال آینده به عنوان س��ند دخل و خرج ساالنه کشور 
به کارزاری سیاس��ی میان دولت و مجلس و محلی برای بروز ش��دیدتر 
اختالف نظرها بین پاس��تور و بهارستان تبدیل ش��ود. این تقابل دیروز 
در جریان تصویب کلیات طرح اصالح س��اختار بودجه در مجلس عمال 
به چش��م آمد و با وجود آنکه دولت مخال��ف تصویب این طرح بود، اما 
نمایندگان مجلس با 1۸9 رأی موافق با کلیات طرح احکام کلی بودجه 

1400 موافقت کردند.
مجلس یازدهم در حالی اولین سال فعالیت خود را همزمان با آخرین 
س��ال فعالیت دولت دوازدهم پشت سر می گذارد که از تجربه و پختگی 
الزم و کافی برخوردار نیس��ت و عمدتا پوپولیس��تی و ش��عار زده رفتار 
می کن��د. مص��داق آن هم تصویب طرح تامین کاالهای اساس��ی )یارانه 
120 ه��زار تومانی( در صح��ن علنی مجلس با وجود مخالفت ش��دید 
دولت بود که هزین��ه ۳0 هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می  کند 
و نهایتا ش��ورای نگهبان ابتدای این هفته به دلیل عدم مش��خص بودن 
منابع این طرح، آن را رد کرد. در این طرح قرار اس��ت یارانه 120 هزار 
تومان��ی برای س��ه دهک پایین و یارانه ۶0 ه��زار تومانی برای 4 دهک 
بعدی به ۶0 میلیون نفر پرداخت ش��ود، ام��ا از آنجا که منابع درآمدی 
این طرح نامش��خص اس��ت و دولت در تنگنای درآمدی به سر می برد، 
ش��ورای نگهبان آن را نپذیرفت؛ هرچند که مجلس روز گذشته ایرادات 
ش��ورای نگهبان به ط��رح تامین کاالهای اساس��ی را برطرف کرد و آن 
را ب��ار دیگر برای تایید به ش��ورای نگهبان بازفرس��تاد. در هر حال، به 
نظر می رس��د تحریم، کرونا و همراهی مجلس، سه ویژگی خاص بودجه 
1400 است که این بودجه را از تمام بودجه های سال ها و دهه های اخیر 

متفاوت کرده است.
محورهای اصلی بودجه 1400 از نگاه روحانی

دولت چه نگاهی به الیحه بودجه س��ال آینده دارد و چه رویکردهایی 
را در آن دنب��ال می کند؟ رئیس جمهور یکش��نبه این هفته در یکصد و 
هش��تاد و یکمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی، رویکردهاي اصلی 
بودجه 1400 را اصالح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و نیز شیوه های 
مقابل��ه ب��ا کرونا اع��الم کرد و گف��ت: »بودجه س��ال 1400 بر کاهش 
هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری های دولت، توسعه دولت 
الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید 
و اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی اس��توار شده است. الیحه 
بودجه س��ال 1400 در چارچ��وب برنامه کلی اصالح س��اختار بودجه، 
سیاس��ت  های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای »رش��د بلندمدت از 
طریق تمرک��ز بر صادرات غیرنفتی«، »مقابله فعاالنه با ش��یوع ویروس 
کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن«، »تس��ریع در تکمیل طرح های 
تمل��ک دارایی های تولید«، »تس��هیل فضای کس��ب و کار«، »توجه به 
معیش��ت مردم با اولویت کاالهای اساس��ی« و »توسعه الگوی مشارکت 

عمومی- خصوصی« تدوین خواهد شد.«
روحانی همچنین روز گذشته در آخرین جلسه ستاد اقتصادي دولت، 
با بیان اینکه »با توجه به اهداف الیحه بودجه 1400 و برنامه ریزی انجام 
ش��ده، وضعیت اقتصادی رو به بهبود و رونق قرار خواهد گرفت«، گفت: 
»برای اقش��ار آس��یب پذیر که تعطیلی، کسب و کار آنان را دچار آسیب 

خواهد کرد، اقدامات حمایتی در نظر خواهیم گرفت.«
در پایان این جلسه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 

نیز با اشاره به اینکه »الیحه بودجه سال 1400 با توجه به حکم قانونی 
مبنی بر تحویل آن تا 1۵ آذرماه به مجلس آماده ش��ده اس��ت«، گفت: 
»21 تبصره ای که باید همراه با جداول بودجه تهیه شود، در اختیار وزرا 
قرار گرفت تا نظرات خودشان را حداکثر تا پایان هفته به سازمان برنامه 

و بودجه اعالم کنند.«
نوبخ��ت، سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی و اصالح س��اختار 
بودجه ریزی را از محورهای بودجه س��ال آینده دانس��ت و افزود: »هیچ 
عذری برای س��ازمان برنامه و بودجه و مجلس درخصوص اعمال برنامه 
اصالح ساختار بودجه وجود ندارد، چراکه این برنامه اکنون آماده بوده و 

در اختیار مجلس قرار گرفته و فقط نیاز به تصویب دارد.«
او با اش��اره ب��ه اینکه »مجلس در نظر داش��ت که تع��دادی از موارد 
مرتب��ط ب��ا برنامه اصالح س��اختار را در همین الیحه ه��م بگنجانیم«، 
گف��ت: »نمایندگان آن را به صورت ی��ک طرح قانونی به مجلس تقدیم 
کردند. سازمان برنامه و بودجه براساس مواردی که می دانست موردنظر 
نمایندگان مجلس است، اصالحات الزم را در الیحه انجام داد و امیدوارم 
آنچه برای بودجه س��ال 1400 در نظر گرفتیم با اعمال نظر نمایندگان 
مجلس منّقح و کامل ش��ده تا بتوانیم از اول س��ال 1400 آن را به نحو 

شایسته اجرا کنیم.«
رویکرد مجلس یازدهم به بودجه سال آینده

به موازات دولت، مجلس هم به س��هم خود ت��الش کرده تا راهش را 
براي تدوین بودجه هموار کند و در همین راس��تا یکشنبه همین هفته 
نمایندگان مردم فوریت طرحي را به تصویب رس��اندند که اساس آن بر 
اصالح ساختار بودجه است. کلیات این طرح روز گذشته در صحن علنی 
مجلس به آزمون رأی نمایندگان گذاشته شد و همانطور که اشاره شد، 

در پایان با 1۸9 رأی موافق به تصویب رسید.
محس��ن زنگنه، رئیس کمیته اصالح س��اختار بودجه در توضیح این 
ط��رح گفت: »یکی از مهم ترین طرح ها و احتماال قوانین مجلس یازدهم 
خواهد بود. این طرح طی ماه های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه 
با هماهنگی س��ازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بس��یار تهیه 

شده است.«
او با بیان اینکه »در طول 4 ماه گذشته موضوع اصالح ساختار بودجه 
را با تعامل س��ازمان برنامه، ش��خص نوبخت و حضور مداوم معاون وی 
در کمیت��ه پیگیری کردیم«، ادامه داد: »اصالح در 12 بند ارائه ش��ده، 
ما زمان کمی داش��تیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین 
ش��ده و آنها وعده ایجاد زیرساخت های اجتماعی را داده اند، اما با توجه 
به فرصت محدودی که تا زمان ارائه الیحه بودجه س��ال 1400 پیش رو 
داریم، الزم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.« به گفته زنگنه، 
»در این طرح به اصالح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت 
و دول��ت، اصالح زیرس��اخت ف��روش نفت خام و الزام دولت به ارس��ال 

فهرست های مالی و ... پرداخته شده است.«

آیا بودجه سال آینده به کارزار سیاسی میان دولت و مجلس تبدیل می شود؟

مختصات بودجه 1400

الیحه بودجه س��ال 1400، دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس می ش��ود. 
آنطور که سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در صحن علنی مجلس خبر داد، الیحه بودجه سال آینده در 12 آذرماه 
ب��ه مجلس ارائه می ش��ود. او که در جریان بررس��ی کلیات طرح اصالح 
س��اختار بودجه در صحن علنی مجلس به عن��وان مخالف حضور یافته 
بود، نتوانس��ت مانع از تصوی��ب این کلیات ش��ود و نمایندگان مجلس 
ب��ا 1۸9 رأی موافق با کلیات طرح احکام کل��ی بودجه 1400 موافقت 

کردند.
کلیات این طرح صبح دیروز )سه ش��نبه( در دس��تور کار جلسه علنی 
مجلس ش��ورای اس��المی قرار گرفت. محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف کلیات این طرح در صحن 
علن��ی گفت: »تاکن��ون اراده و تصمیمی برای اصالح س��اختار از طرف 
دولت وجود نداشته است. در این طرح هم مواد خوبی آمده ولی اساس 
اصالح س��اختار بودجه، نظام مالیاتی، ش��رکت های دولتی و مولدسازی 
دارایی های دولت است. برای اصالح ساختار بودجه باید اقدامات اساسی 
صورت گیرد و آنچه در این طرح آمده با اصالح ساختار اساسی ارتباطی 

ندارد.«
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه 
و بودج��ه نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: »ادعای ما این نبوده 
ک��ه همه اصالحات موردنی��از را در این طرح بیاوری��م این یک فرآیند 
تدریجی اس��ت و باید اشکاالت را به مرور برطرف کنیم. بسیاری از این 

اصالحات باید در کمیسیون های تخصصی دنبال شود.«
محمد صفای��ی، نماینده گناباد در مجلس ه��م در مخالفت با کلیات 
این طرح گفت: »ایرادات اساس��ی به این طرح وارد است از جمله اینکه 
بحث بودجه ش��رکت های دولتی در آن دیده نشده یا در مورد ارتباط با 
بانک ها تعیین تکلیف نش��ده است. عالوه بر این موضوع تمرکزگرایی در 

این طرح مورد توجه قرار نگرفته و برای اصالح آن اقدامی نشده است.«
همچنی��ن لطف اهلل س��یاهکلی، نماینده قزوی��ن در موافقت با کلیات 
ای��ن طرح گف��ت: »قطعا این طرح کامل نیس��ت و در جزییات می توان 
به برخی مس��ائل پرداخت. دولت ها عادت کرده اند که درآمدش��ان را از 
فروش س��رمایه های کشور )نفت و گاز( به دس��ت بیاورند لذا نیازی به 
تولید ندارند. این ش��یوه باید اصالح و کشور از طریق مالیات اداره شود. 
ما برای بودجه عمرانی هم نیازمند منابع پایدار هستیم که در این طرح 

پیش بینی شده است.«
او با بیان اینکه »بودجه فعلی به صورت سنتی نوشته می شود«، ادامه 
داد: »۸۶ درص��د بودجه در تهران متمرکز اس��ت و تنه��ا 14درصد به 
استان ها داده می شود و این نگاه ناعادالنه به استان ها لطمه زده است.«

حسن نوروزی، نماینده رباط کریم نیز در مخالفت با کلیات این طرح 
گفت: »بندهای دوازده گانه این طرح مس��ائل اصلی برای اصالح ساختار 
بودجه نیستند. سال هاس��ت اصالح ساختار بودجه مطرح است ولی در 

عمل اتفاقی نمی افتد.«
همچنین مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در موافقت با کلیات 
این طرح بیان کرد: »ما باید مشکالت اقتصادی را ریشه یابی کنیم و باید 
ریش��ه ها را حل کنیم، یکی از این ریش��ه ها اصالح ساختار بودجه ریزی 
است حتی مخالفان هم اهمیت این موضوع را بیان کردند و انتقادها به 

برخی بندهاست که در جزییات قابل اصالح است.«
س��پس نوبت به پورمحمدی رس��ید و او به عن��وان نماینده دولت در 
مخالفت با کلیات این طرح گفت: »اصالح س��اختار بودجه دستور مقام 
معظم رهبری به سران قوا بود از این رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی 
از اصالح ساختار و برنامه زمانی آن را تقدیم سران قوا کرد، مجلس هم 
در همین راس��تا طرحی را در دستور کار قرار داده است. اصالح ساختار 
به معنای درآمدهای پایدار، نظام یارانه پنهان بهم ریخته، انرژی شفاف، 

مالیات ش��فاف، دارایی دولت را مولد کردن، انج��ام اصالحات نهادی و 
ایجاد ثبات اقتصادی است.«

او یادآور شد: »سازمان برنامه و بودجه بخش های مهمی از موضوعات 
مذک��ور را به س��ران قوا ارائ��ه کرد، نماین��دگان مجلس نی��ز نکاتی از 
اصالح��ات س��اختاری را در قالب طرح ارائه کردند ت��ا دولت در الیحه 
بودجه سال 1400 درج کند. تدوین الیحه سال 1400 از 1۵ آذرماه در 
مجلس ش��روع می ش��ود، ما دو روز پیش این الیحه را به دولت دادیم و 
دولت نیز روز دوشنبه نامه ای به تمامی وزرا زده تا طی ۵ روز نظر خود 

را درباره الیحه ارائه دهند.«
پورمحمدی اضافه کرد: »دولت طی ۵ روز جلساتی را صبح، بعدازظهر 
و شب برای تصویب الیحه برگزار خواهد کرد و ما روز 12 آذرماه الیحه 
را تقدی��م مجل��س خواهیم ک��رد، اما اگر مجلس ط��رح را همین امروز 
تصوی��ب کند ما نمی توانیم تغییراتی در الیحه اعمال کنیم، از همین رو 

با طرح نمایندگان مخالفیم.«
معاون رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در پایان گف��ت: »دولت اگر 
بخواه��د به طرح نمایندگان تمکین کند بای��د زمان ارائه الیحه بودجه 
1400 ب��ه مجلس را عقب بین��دازد که این به مصلحت دولت و مجلس 
نیس��ت. بنابر اصل ۵2، ۵7 و 12۶ قانون اساس��ی تفکیک قوا و وظایف 
دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مش��خص شده، ما الیحه 
بودجه سال 1400 را تنظیم کردیم و 12 آذرماه به شما تقدیم خواهیم 

کرد شما می توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.«
با وج��ود صحبت های پورمحمدی و همینط��ور نمایندگان مخالف با 
کلیات طرح اصالح س��اختار بودج��ه، این طرح در پایان به رأی مجلس 
گذاش��ته ش��د و نمایندگان مردم با 1۸9 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 
پن��ج رأی ممتنع از مجموع 2۳۵ نماین��ده حاضر با کلیات طرح احکام 

کلی بودجه 1400 موافقت کردند.

الیحه بودجه سال آینده 1۲ آذرماه تقدیم مجلس می شود

مجلس به اصالح ساختار بودجه رأی داد

دریچه

مشکالت ساختاری اقتصاد به روایت رئیس اتاق تهران
بودجه ام المصائب اقتصاد ایران است

سی و پنجمین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق تهران صبح سه شنبه 
به دلیل ش��یوع کرونا در ش��هر تهران و وضعیت قرمز پایتخت به صورت 
مجازی برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست، بودجه را 
ام المصائب اقتصاد ایران دانست و گفت: »خواهش ما از دولت در ارتباط 
با بودجه این اس��ت که امسال حداقل با توجه به مشکالتی که سال های 
گذش��ته داشته ایم، بودجه متوازنی داده شود؛ درآمدها و هزینه ها در آن 
دیده شود زیرا ام المصائبی که کشور ما با آن درگیر هست بحث بودجه 
است. کشور هر سال با کسری بودجه مواجه است و همین کسری باعث 
می شود تورم های باالیی را اقتصاد کشور داشته باشد در 40 سال گذشته 
به طور متوس��ط تورم 20 تا 22 درصدی را هر س��ال ما شاهد بوده ایم و 
همین باعث کاهش ارزش پول و فش��ار روی معیشت مردم به خصوص 
طبقات محروم بشود و قدرت خرید اینها سال به سال کمتر بشود و حجم 
نقدینگی سال به سال افزایش پیدا کند. تمام مسائلی که گریبانگیر اقتصاد 
کش��ور هست، شروعش از بودجه هس��ت و انتظار داریم امسال با توجه 
ب��ه اینکه بحث نفت هم به اندازه زیادی در بودجه کم اثرتر بوده امس��ال 
دولت بتوان��د بودجه ای را تنظیم کند که حداقل کس��ری در آن وجود 

داشته باشد.«
مسعود خوانساری سپس به نتایج انتخابات آمریکا و رأی نیاوردن ترامپ 
اشاره کرد و گفت: »بحث های زیادی بود که آیا رفتن یا ماندن ترامپ اثری 
دارد یا ندارد؟ حتماً مؤثر می بود هم در خود آمریکا و هم در کشورهای دیگر 
ازجمله ایران؛ در بازارهای ما حتماً اثر می داشت ولی باید قبول کنیم که این 
اثرات کوتاه مدت اس��ت و اگر ما مش��کالت خودمان را در داخل حل نکنیم 
ممکن است انتخابات آمریکا در کوتاه مدت اثراتی در بازارهای مختلف ما داشته 
باشد ولی حتماً مجدد همه چیز به وضعیت قبلی بازمی گردد. همان طور که در 
بحث بودجه همه اشاره کردم ایران درگیر مشکالت ساختاری اقتصادی است 
که قطعاً باید به آنها روزی رسیدگی کنیم و امروز شاید بهترین زمان باشد. 
با توجه به اتفاقی که در آمریکا افتاد از این فرصت هم برای بهبود روابط مان 
با سایر کشورها استفاده کنیم و همین که بتوانیم در داخل اصالحاتی را انجام 
بدهیم. یک نگرانی هم این هس��ت که شاید با مستقر شدن رئیس جمهور 
جدید آمریکا بازارهای ما مقداری کاهشی بشود به خصوص در مورد قیمت 
ارز؛ از این رو باید مواظب باشیم که جوگیر نشویم و فکر کنیم که این ادامه 
دار خواهد بود و بخواهیم بر آن اساس تصمیم گیری کنیم و همان اتفاقی که 
برای ارز 4200 تومانی افتاد این بار هم تکرار نشود؛ اگر نسنجیده برخورد کنیم 

حتماً هم صادرات و هم تولید خسارت های بسیاری خواهند دید.«
او در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع بسته صادرات و استفاده 
از ارز صادراتی پرداخت و گفت: »در دو سال گذشته اتاق بازرگانی ایران 
و تهران در این زمینه بحث های بسیاری مطرح کرد. درخصوص بازگشت 
ارز صادراتی گرفتاری هایی بس��یاری را ش��اهد بودیم و بخش��نامه های 
متعددی که توسط بانک مرکزی صادر می شد اختالالتی را در صادرات 
ایجاد کرد و صادرکننده های خوشنام از میدان به در رفتند و صادرات آن 
رش��دی که باید می داشت، نداشت. اما خوشبختانه با طرح مشکالت در 
ستاد جهش تولید و بعد در س��ران تا اندازه ای پیشنهادهایی که اتاق ها 
برای حل موضوع داش��تند پذیرفته ش��د؛ الزم اس��ت که من از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به خصوص آقای صادقی که در تهیه این بس��ته 
س��هم بسیاری داشتند تشکر و قدردانی کنم. از آقای الهوتی باید تشکر 
کنیم که در طول این دو سال مشکالت صادرات را همه پیگیری کردند 
و خوش��بختانه امروز بعد از کلی گرفتاری ها قسمت زیادی از مشکالت 

امیدوارم با تصمیمات گرفته شده، حل شود.«
خوانس��اری به استقرار ثبت ش��رکت ها با مسئولیت محدود و سهامی 
خاص که به پنجره واحد در اتاق بازرگانی اضافه ش��د هم اش��اره کرد و 
گفت: »سه ماه پیش فقط شرکت ها با مسئولیت محدود به پنجره واحد 
سپرده شدند ولی در هفته های پیش شرکت های با سهامی خاص هم به 
این مجموعه اضافه شد؛ ما امیدوار هستیم با تأسیس این شرکت ها ارتباط 
با اتاق ها افزایش پیدا کند و افرادی که مراجعه می کنند با اتاق آش��نایی 
بیشتری پیدا کنند و از همان ابتدا عضو اتاق شوند و از مزایایی که اتاق 

در اختیار آنها می گذارد استفاده کنند.«

1۰ هزار میلیارد تومان وام برای 1۰ میلیون 
خانوار یارانه بگیر

بع��د از آنکه در جریان کرونا برای ح��دود 2۳ میلیون خانوار وام 
ی��ک میلی��ون تومانی پرداخت ش��د، بار دیگر در آس��تانه تعطیلی 
مش��اغل، بانک مرکزی پیش��نهاد پرداخت وامی ب��ا همین مبلغ را 
مطرح کرده که البته حدود 10میلیون خانوار را دربر خواهد گرفت. 
به گزارش ایس��نا، به تازگی عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده که با توجه به توقف فعالیت های برخی مش��اغل 
که از اول آذرماه ش��روع می ش��ود، ش��بکه بانکی آم��اده پرداخت 
یک میلی��ون تومانی وام قرض الحس��نه به 10 میلیون سرپرس��ت 

خانوارهای یارانه بگیر که درآمد ثابت را ندارند است.
ام��ا همتی گفته که اگر دول��ت مابه التفاوت س��ود از 12 درصد 
تا س��ود چهار درصد قرض الحس��نه )۸درصد( را متقبل ش��ود این 
تسهیالت پرداخت خواهد شد. بر این اساس حدود 10 هزار میلیارد 
تومان برای 10 میلیون سرپرس��ت خانوار پیش بینی می شود که به 

هر کدام یک میلیون تومان وام اختصاص پیدا می کند. 
این در حالی اس��ت که در اوایل س��ال جاری با توجه به ش��رایط 
کرونای��ی و کاهش درآمد و افزایش هزینه خانوارها بانک مرکزی با 
منایع 2۳ هزار میلیاردی پیشنهاد پرداخت وام یک میلیون تومانی 
ب��ه خانوارهای یارانه بگیر را مطرح کرد ک��ه البته در آن زمان تمام 
خانوارها که حدود 2۳ میلیون بودند امکان دریافت این تس��هیالت 

را داشتند.
ب��رای پرداخت وام یک میلیون تومانی که از اردیبهش��ت ماه در 
دس��تور کار قرار گرفت، پیش بینی ش��ده بود که با سود 12درصد 
و بازپرداخ��ت 24 ماهه به حس��اب یارانه بگیران متقاضی واریز و از 

حساب یارانه آنها کسر شود. 
اما در ادامه با توجه به اینکه مبلغ اقس��اط حتی نس��بت به یارانه 
ی��ک نفره باالتر بود و از س��ویی س��ود وام نیز باال عنوان ش��د در 
نهای��ت تصمیم گرفتند که دولت ۸درصد س��ود را تقبل و 4درصد 
دیگر را یارانه بگیر پرداخت کند. از این رو؛ اقساط وام یک میلیونی 
یارانه بگیران در ماه های اخیر از حساب آنها به مبلغ ۳۵ هزار تومان 
در ماه کسر شده و در نهایت طی ۳0 ماه با سود مجموع حدود ۵2 

هزار تومان برای هر خانواده تسویه می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: مجلس روز سه شنبه روز پرکاری را پشت سر گذاشت و 
در حالی که کلیات طرح اصالح س��اختار بودجه در صحن علنی مجلس 
با 1۸9 رأی مثبت به تصویب رسید، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان 

در مورد طرح یارانه 120 هزار تومانی را هم برطرف کردند.
ب��ا روی کار آم��دن مجلس یازدهم بود که زمزمه ها درباره بازگش��ت 
کوپن قوت گرفت، تا اینکه چند روز پیش مجلس طرح تامین کاالهای 
اساسی یا همان یارانه 120 هزار تومانی را تصویب کرد. در ماده واحده 
این طرح آمده اس��ت که »دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از 
نیازهای معیش��تی خانوارهای کش��ور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از 
ابتدای ش��ش ماهه دوم س��ال 1۳99 به صورت ماهانه، نسبت به تأمین 
و پرداخ��ت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی ش��ده در طرح 
معیش��ت خانوار )موضوع ردیف )۳1( جدول تبص��ره 14 قانون بودجه 
سال 1۳99 کل کشور( به تعداد حداقل ۶0 میلیون نفر، از طریق واریز 
اعتب��ار به کارت یارانه نقدی سرپرس��ت خانوار به مبل��غ یک میلیون و 
200هزار ریال برای هر یک از افراد س��ه دهک اول ازجمله افراد تحت 
پوش��ش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر 
و اف��راد با درآمد کمت��ر از حداقل حقوق و دس��تمزد و مبلغ ۶00هزار 
ریال برای هر یک از افراد س��ایر دهک ها اق��دام نماید. این اعتبار صرفاً 
برای تأمین کاالی اساس��ی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صمت 
و جهاد کش��اورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کاالها را برای 

مشموالن فراهم کند.«
در این طرح، ۶0 میلیون نفر مش��مول دریافت یارانه شناخته خواهند 
ش��د و این در حالی است که این ۶0 میلیون نفر همگی در حال حاضر 
نی��ز یاران��ه نقدی دریافت می کنند. در واقع، کس��انی ک��ه یارانه نقدی 
نمی گیرند، مش��مول کوپن هم نیس��تند و درصد کمی از جامعه نیز با 
وجود آنکه یارانه نقدی می گیرند، مشمول کوپن نخواهند شد. براساس 
طرح مجلس، قرار است مشموالن دریافت کوپن، پول نقد دریافت کنند. 
این پول به همان حسابی واریز می شود که سرپرست هر خانوار به عنوان 
حس��اب دریافت یارانه معرفی کرده اس��ت. بااین حال، با این پول صرفا 

می ت��وان کاالهای یاران��ه ای را خرید و اس��تفاده از آن همانند پول نقد 
نیست.

این طرح با وجود مخالفت دولت در مجلس تصویب ش��د و حدود ۳0 
هزار میلیارد تومان هزینه روی دس��ت دولت باقی می گذاشت. به همین 
دلی��ل هم دولتی ه��ا از همان ابتدا مخالفت خود را ب��ا آن اعالم کردند. 
حس��ن روحانی تلویحا با اش��اره به طرح مجلس گفت که »باید مراقبت 
ک��رد ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نش��ده باش��د، نمی تواند به 
رفع معضالت کمک کند و ممکن اس��ت باعث ایجاد مشکالت تورمی و 
ی��ا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گ��ردد؛ لذا مالحظه منابع و فراهم 
آوردن ش��رایط اجرای��ی آن، الزمه توفیق در خدمت ب��ه مردم و جلب 

رضایت آنهاست.«
در ادام��ه نیز علی ربیعی، س��خنگوی دولت گفت ک��ه »واضح اعالم 
می کنم دولت با این طرح مخالف اس��ت و معتقد اس��ت هرگونه کمک 
ب��ه م��ردم باید از راه کارشناس��ی بدون آثار منفی ب��ر زندگی مردم در 
میان م��دت و درازم��دت و به هم خوردن تعادل بودج��ه صورت بگیرد. 
درعین حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی ها و افزایش قدرت 

خرید مردم استفاده خواهد کرد.«
چالش میان بهارس��تان و پاستور ادامه داش��ت تا اینکه باالخره خبر 
رس��ید ش��ورای نگهب��ان مصوبه مجلس را رد کرده اس��ت. عباس��علی 
کدخدای��ی س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان از رد طرح ال��زام دولت برای 
پرداخت یارانه کاالهای اساس��ی در این شورا خبر داد و گفت: »شورای 
نگهب��ان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کاالهای اساس��ی را مورد 
بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت 
کردند.« شورای نگهبان ایراد اصل 7۵ قانون اساسی را برای مخالفت با 

این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.
اما فردای روزی که س��خنگوی ش��ورای نگهبان از ع��دم تایید طرح 
مجلس خبر داد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به آن واکنش نشان 
داد و گفت که »درخصوص طرح تأمین کاالهای اساسی منابع جدیدی 
را ب��ه دول��ت اعالم می کنیم.« در این راس��تا روز سه ش��نبه نمایندگان 

مجلس، ایرادات ش��ورای نگهبان در طرح الزام دولت به پرداخت یارانه 
کااله��ای اساس��ی را رفع و تصویب کردند منابع ای��ن طرح از واگذاری 
باقیمانده س��هام دولت در شرکت های پاالیش��ی و صنعتی و همچنین 

فروش سهام  بانک ها و بیمه ها تامین شود.
محمدمهدی مفتح، س��خنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 
توضیح اصالحات این کمیس��یون در طرح الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهای اساسی گفت: »یکی از مهم ترین طرح هایی که مجلس شورای 
اس��المی به دلیل شرایط اقتصادی به دنبال آن بود، طرح الزام دولت به 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی بود ما می خواستیم با این طرح به اقشار 
ضعیف کمک کنیم که در این ش��رایط حتی در تامین معاش عادی هم 

با مشکل مواجه هستند.«
او ب��ا اش��اره به روند تصوی��ب این طرح در مجل��س گفت: »ما تالش 
کردیم این طرح به گونه ای تنظیم ش��ود که آثار تورمی نداش��ته باشد. 
قرار نبود پول نقد در اختیار مردم قرار داده ش��ود بلکه دولت باید کاال 
تامین می کرد تا با پولی که به حس��اب مردم ریخته ش��ده، بتوانند کاال 

خریداری کنند.«
س��خنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: »ما برای 
تامی��ن منابع در این ط��رح پیش بینی کرده بودیم ک��ه از محل فروش 
اموال دولت براساس قانون بودجه اقدام شود، ادعای دولت آن است که 
ام��وال را فروخته و هزینه کرده و پول��ی باقی نمانده که برای این طرح 
هزینه کند. لذا ایراد ش��ورای نگهبان این بود که دولت براس��اس مجوز 
قان��ون بودجه ام��وال را فروخته و هزینه کرده پ��س دیگر عمال منابعی 
باق��ی  نمانده که در این طرح هزین��ه کند، پس امکان تامین مالی برای 
این طرح وجود ندارد. ما اینگونه ایراد ش��ورای نگهبان را برطرف کردیم 
که باقی مانده س��هام دولت در ش��رکت های پاالیش��ی را واگذار کرده و 
همچنین باقی مانده سهام شرکت های صنعتی و سهام  بانک ها و بیمه ها 
را بفروش��د. بررسی های ما نش��ان می دهد که دولت مواردی از اموال را 
نفروخت��ه و می توانند از مبال��غ باقی مانده برای اجرای این طرح مصرف 

کند.«

مجلس ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح یارانه 1۲۰ هزار تومانی را برطرف کرد

مناقشه 30 هزار میلیارد تومانی
راهومسکن

تخفیف های چند صد میلیونی از راه رسید
شرایط عجیب بازار ملک در حاشیه پایتخت

در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت ها در بازار 
مسکن در آستانه تعدیل است، معامله گران زمین و ملک در اطراف 

تهران تکاپوی تازه ای را برای رونق معامالت در بازار آغاز کرده اند.
 به گزارش خبرآنالین، افزایش قیمت زمین و مس��کن در کش��ور 
طی دو س��ال اخیر و البته رشد شدید قیمت مسکن در تهران طی 
این مدت س��بب شده اس��ت، قیمت بس��یاری از زمین های اطراف 
تهران با رش��دهای فزاینده روبه رو شود. این رشد فزاینده قیمت ها 
البته تهدیدی جدی برای منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست 
اطراف کالنش��هر تهران محسوب می ش��ود چراکه قیمت ها در این 
بازار روندی عجیب و افزایش��ی را تجربه کرده و همین امر بسیاری 
از زمین خ��واران را به اط��راف تهران در مناطق��ی همچون دماوند، 
آبسرد، فیروزکوه و حتی شهرهای اطراف تهران در کرج و هشتگرد 

و پردیس و پرند و ... کشیده است.
 برخی س��اکنان محلی در این مناطق حتی نس��بت به در اختیار 
گرفتن کوه ها و دیوارکش��ی و س��اخت ویاله��ای غیرقانونی در این 
مناطق اقدام کرده اند، اما حاال ترس از ریزش قیمت ها س��بب شده 
اس��ت بازار ملک در این مناطق تحت الشعاع قرار گیرد. گزارش های 
میدانی از اطراف تهران نش��ان می دهد، ب��ازار ملک در این مناطق 
با شرایط عجیبی روبه روس��ت. در منطقه دماوند، قیمت یک قطعه 
زمین ۵00 متری، بدون مجوز س��اخت و بدون داشتن آب و برق و 
گاز ش��هری و حتی سند شش دانگ یا ش��ورایی تا دو ماه پیش به 
بی��ش از یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان می رس��ید اما تغییرات 
اخیر در بازار ارز و تاثیر آن بر بازارهای موازی س��بب ش��ده اس��ت 
بازار ملک در تهران و ش��هرهای اطراف تهران با تغییر روبه رو شود. 
هرچند هنوز نش��انه ای از کاهش قیمت مس��کن در تهران آش��کار 
نشده و معامله گران افزایش تعداد فروشندگان را نشانه ای از تعدیل 
قیمت ه��ا در آینده می دانند اما در اطراف تهران، تخفیف های بزرگ 

کلید خورده است.
 کرون��ا البت��ه در ماه های گذش��ته بازار خرید و ف��روش ملک در 
اط��راف تهران را با کمی رکود مواجه کرده اس��ت، اما در هفته های 
اخیر افزایش قابل توجه تعداد فروش��ندگان ملک در اطراف تهران 
به همراه تخفیف های جدی نشان می دهد، معادالت در این بازار در 

حال تغییر است.
 یکی از مشاوران امالک در منطقه دماوند درخصوص قیمت ملک 
در این منطقه گف��ت: »در اطراف دماوند زمین ه��ای فراوانی برای 
س��رمایه گذاری وجود دارد. واژه »س��رمایه گذاری« به وفور از سوی 
معامله گران در این مناطق، از دماوند تا فیروزکوه اعالم می ش��ود و 
معنای اصلی آن نیز این اس��ت که این زمین ها برای س��اخت واحد 
مس��کونی و اقامت چندان مناسب نیست و تنها برای سرمایه گذاری 
و بهره برداری در آینده به کار می آید چراکه بس��یاری از زمین های 
فایل ش��ده در حقیقت زمین ه��ای بیابانی یا دامنه تپه ها و کوه های 
این مناطق هس��تند. این زمین ها سندی ندارند و با توجه به اینکه 
زمین کش��اورزی بوده ان��د، باید به صورت غیرقانون��ی در آنها ملک 

ساخت.«
 محلی ها در منطقه آبس��رد نیز تاکید داش��تند که در س��ال های 
اخیر بیش از40 هزار ویالی معمولی و الکچری در این منطقه بدون 
مجوز س��اخت، احداث ش��ده و حاال قیمت ها در این بازار میلیاردی 
اس��ت. قیمت یک ملک ۵00 متری با س��اختمانی غیرقانونی بدون 
دارابودن آب شهری و بدون برخورداری از برق و گاز در این مناطق 
بس��یار باالست. پرس و جو از ساکنان این منطقه نشان می دهد در 
ای��ن مناطق امکان حفر چاه نیز وجود ندارد و بس��یاری از افراد به 
صورت غیرقانونی اقدام به حفر چاه های عمیق می کنند. بسیاری از 
این ویالها با نصب منبع آب مش��کل را برطرف کرده اند و برخی نیز 
غیرقانونی س��یم برق را به ویالهای اط��راف خود برده اند و تعدادی 

محدود نیز با پنل خورشیدی مشکل را رفع کرده اند.
حاال اما در این ش��رایط تخفیف ه��ای باال در بازار ملک در اطراف 
تهران کلید خورده اس��ت. فرهادی، یکی از مشاوران امالک در این 
منطقه با تاکی��د بر اینکه ویالهایی با قیمت های 2میلیارد در هفته 
اخی��ر با ۳00میلیون تومان تخفیف به بازار عرضه ش��ده اس��ت، از 
رکود قابل توجه بازار خبر داد. برخی آگهی دهندگان نیز با استفاده 
از عبارت ه��ای پول الزم و فروش ف��وری و تخفیف ویژه و به قیمت 
رس��یده تالش دارند هرچه زودتر ملک های روی دست مانده را رد 
کنند. این وضعیت برای فروش ویالهای نیمه کاره بس��یار بیشتر به 
چش��م می خورد، بسیاری از کسانی که به صورت غیرقانونی و بدون 
ترس از برخوردهای قانونی اقدام به ساخت و ساز می کنند، از ترس 
کاهش قیمت ها، ویالهای نیمه کاره را با تخفیف های باال در معرض 

فروش گذاشته اند.

سازمان هواپیمایی کشوری:
همه مسافران ملزم به ارائه تست منفی کرونا 

نیستند
س��ازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد بخشنامه وزارت بهداشت 
درخصوص تس��ت منفی کرونا برای مس��افران حم��ل ونقل هوایی، 
ش��امل همه مسافران نمی شود بلکه مربوط به افرادی است که قبال 

به دلیل عالئم کرونا، تست داده اند و تست آنها مثبت بوده است.
به گزارش سازمان هواپیمایی،  این افراد موظفند برای بهره مندی 
از س��فر، پس از طی دوران نقاهت و سالمتی کامل به مراکز معتبر 
وزارت بهداش��ت مراجعه کرده و پس از تس��ت دوباره کرونا، نتیجه 
منفی بودن را هنگام استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی به همراه 
داشته باشند. در واقع، همه مسافران پروازهای داخلی ملزم به ارائه 
نتیجه تس��ت منفی کرونا نیس��تند و ارائه تست منفی برای افرادی 
که مبتال نیس��تند، جنبه عمومی نداش��ته و نیازی به ارائه مدارک 
ندارن��د.  این در حالی اس��ت که پیش از ای��ن محمدرضا کریمیان، 
معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با تشریح 
ش��رایط پذیرش مسافران ورودی به ایران در شرایط پاندمی جهانی 
کرون��ا گفته بود: به منظور جلوگیری از گس��ترش ویروس کووید- 
19، تمامی مسافران ورودی به فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
از 1۵مرداد 1۳99 )پنجم آگوست 2020( می بایست به هنگام ورود 
نتیجه منفی آزمایش تش��خیص وی��روس کرونا )PCR( را با اعتبار 

حداکثر 9۶ ساعت از کشور مبدأ ارائه کنند.
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اگرچه به نظر می رس��د که با گرایش هرچه بیش��تر جامعه جهانی به 
انرژی ه��ا پاک، دوران رون��ق صنعت نفت جهان رو به پایان اس��ت اما 
نوآوری ه��ای دنیای مدرن به ش��رکت های نفتی کم��ک می کند که با 
بهبود مس��تمر فرآیندها و ارتقای ش��یوه های تحلیل داده ها، همچنان 
هزینه ه��ای خود را کاه��ش دهند تا بتوانند ب��ا انرژی های پاک رقابت 

کنند.
به گزارش »اویل پرایس«، همچنان که نااطمینانی ها درباره تقاضای 
جهان��ی نف��ت و قیمت آن در ماه ها و س��ال های آتی ش��دت می یابد، 
دیجیتالی ش��دن فرآیندها و ظهور فناوری ه��ای جدید به صنعت نفت 
جه��ان کمک می کند تا بر چالش های پی��ش رو غلبه کند. هزینه های 
مرتبط با زنجیره تأمین همواره جزو مهم ترین هزینه ها در صنعت نفت 
جه��ان بوده اند. این هزینه ها طی س��ال های اخیر ب��ه دلیل پیچیدگی 
سیس��تم، استفاده از طرف های ثالث و بی توجهی به ضرورت دیجیتالی 
ش��دن، روندی صعودی را پیموده و ناکارآم��دی در زنجیره های تأمین 
ع��الوه بر افزای��ش هزینه ها موجب به تعویق افتادن پروژه ها نیز ش��ده 

است.
در س��ال 2017 میالدی مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اعالم کرد 
که صرفه جویی بالقوه ناشی از دیجیتالی شدن صنعت نفت و گاز جهان 
می تواند تا 2.۵ تریلیون دالر باشد. این صرفه جویی عظیم منوط به این 
است که شرکت های نفتی محدودیت های عملیاتی مرتبط با دیجیتالی 

شدن فرآیندها را رفع کرده و از فناوری های نوین استقبال کنند.
دیجیتالی شدن صنعت نفت می تواند تأثیراتی فراتر از صرفه جویی در 
هزینه ها و افزایش درآمدها داش��ته باشد. فناوری های جدید می توانند 
به کاهش چش��مگیر انتش��ار گازهای گلخان��ه ای در صنعت نفت و گاز 
منجر ش��ود. با فراگیر شدن این فناوری ها در صنعت نفت جهان، تولید 
گازه��ای گلخانه ای در این صنعت به می��زان 1۳00 تن در روز کاهش 
خواهد یافت، ۸00 میلیون گالن آب کمتر مصرف خواهد ش��د و 2۳0 
هزار بشکه و شاهد کاهش 2۳0 هزار بشکه ای نشت نفت خواهیم بود.

بازیگ��ران تأثیرگ��ذار در صنع��ت نفت به س��رعت در ح��ال معرفی 
فناوری های جدید هستند. به عنوان مثال، فناوری موسوم به دیجیتال 
تویینز )digital twins( با فراهم کردن شبیه س��ازی های س��ه بعدی 
این امکان را به مهندسان نفت می دهد که حتی زمانی که به دکل های 
نفتی دسترس��ی ندارند، از راه دور آنه��ا را کنترل کنند. اگرچه نوآوری 
دیجیتال تویینز مربوط به چندین سال قبل می شود، اما استفاده از آن 

تنها در جریان همه گیری ویروس کرونا رواج یافت.
می��چ فل��گ، مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز س��ریکا ان��رژی، در این 
خصوص می گوید: »پیش��رفت های بزرگ در عرصه فناوری های جدید 
محاس��باتی باعث شده اس��ت که ش��رکت های بزرگ نفتی نیز از این 
فناوری ها اس��تقبال کرده و به مهندس��ان خود اج��ازه دهند که از راه 
دور کار کنن��د. این فناوری ها بخش زی��ادی از امکانات مورد نیاز برای 
رعایت محدودیت های مرتبط با ش��یوع ویروس کرونا از جمله ضرورت 
حفظ فاصله اجتماعی را برای صنعت نفت و گاز جهان فراهم کرده اند.«
عالوه بر این، ما شاهد پیشرفت های بزرگی در استفاده از فناوری های 
مرتب��ط با تحلیل داده ه��ا در صنعت نفت بوده ایم. براس��اس مطالعات 
میدانی ش��رکت خدمات نفت و گاز EY که چند ماه قبل انجام ش��ده،  
حدود ۸۵ درصد از ش��رکت های فع��ال در صنعت نفت و گاز جهان به 
نوعی از این فناوری ها استفاده می کنند. افزایش استفاده از فناوری های 
پیش��رفته تحلیل داده ها نقش مهمی در روند دیجیتالی ش��دن صنعت 

نفت جهان ایفا خواهد کرد.
کارشناس��ان ش��رکت EY در پژوهش اخیر خ��ود ۵00 پروژه نفت 
و گاز ک��ه هر یک دس��ت کم یک میلیارد دالر ارزش داش��تند را مورد 
بررس��ی قرار داده و متوجه شدند که ۶0 درصد از این پروژه ها با تأخیر 
مواج��ه ش��ده و ۳۸ درصد از آنها نیز با بودج��ه ای فراتر از برآورد اولیه 
به انجام رس��یده اند. آنه��ا دریافتند که دلیل تأخیر ی��ا افزایش بودجه 
موردنیاز برای تکمیل بس��یاری از این پروژه ها، ضعف در سیس��تم های 
تحلی��ل داده ها بوده اس��ت که از جمله ضعف ه��ای کلیدی می توان به 

نبود داده های متمرکز و قابل اتکا، فرآیندهای ناکارآمد و نیاز به انتقال 
داده ها به صورت دس��تی اش��اره کرد. تأخی��ر در گزارش دهی و ضعیف 

بودن ارتباطات نیز در شکست پروژه ها نقش ایفا می کنند.
مطالعات ش��رکت EY نش��ان می دهد که مدیران شرکت های بزرگ 
نفت��ی از کمک گرفتن از نوآوری ها و فناوری های دیجیتال برای مقابله 
ب��ا چالش های موجود در صنعت نفت اس��تقبال می کنند. در واقع، ۸0 
درصد از مدیران ش��رکت کننده در نظرسنجی اخیر EY اعالم کرده اند 
که ش��رکت های تحت مدیریت آنها تمای��ل دارند که بودجه ای را برای 
س��رمایه گذاری در فناوری های جدید اختص��اص دهند تا بتوانند خود 
را ب��ا روند پیش��رفت فن��اوری در صنعت نفت هم��گام کنند. از طرفی 
۵۸درص��د از آنها گفته اند که با توجه به لزوم واکنش فوری به تحوالت 
ناش��ی از بح��ران جهانی کرونا، بای��د برای س��رمایه گذاری در این نوع 

فناوری ها تعجیل کرد.
اگرچ��ه همه گیری کووید-19 از چندین طریق به صنعت نفت ضربه 
زده و باع��ث کاه��ش تقاضا و تولی��د نفت در بس��یاری از نقاط جهان 
شده اس��ت، اما مزایایی را نیز برای صنعت نفت جهان به همراه داشته 
اس��ت که ش��اید مهم ترین آنها درک هرچه بیش��تر ضرورت دیجیتالی 
ش��دن و استفاده از آخرین فناوری های موجود باشد. شرکت های نفتی 
اکنون مش��تاقانه به دنب��ال یافتن راهکارهای جایگزی��ن برای غلبه بر 
محدودیت های غیرقابل پیش بینی ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا 
هس��تند. برخی از آنها اکنون از س��امانه های پایش و نظارت از راه دور 
و پهپاده��ای پیش��رفته برای رصد ک��ردن خطوط لول��ه انتقال نفت و 

فرآورده های نفتی استفاده می کنند.
ش��رکت های نفتی اکنون سعی می کنند که به کمک اتوماسیون و با 
دستیابی به کارایی باالتر در فعالیت های خود، بر نگرانی های اقتصادی 
ناش��ی از کاه��ش تقاضا و قیمت نفت و گاز فائق آین��د و موفقیت آنها 
در ای��ن زمینه می تواند حیات و پیش��رفت صنع��ت نفت جهان را برای 

دهه های آتی تضمین کند.

شرکت های نفتی چگونه می توانند با انرژی های پاک رقابت کنند؟

تحوالت آینده طالی سیاه
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سکه به کانال 11 میلیون تومان عقب نشینی کرد
نوسان دالر در کانال ۲5 هزار تومان

نوس��ان دالر در کانال 2۵ هزار تومان و عقبگرد س��که به کانال 11 میلیون 
تومان از مهمترین تحوالت بازار سکه و ارز در بیست و هفتمین روز آبان بود. در 
این روز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش قیمت نسبت به روز قبل به 
ارزش 11 میلیون و 900 تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز با کاهش 100 هزار تومانی، 11 میلیون تومان و 700 تومان معامله ش��د. 
همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی به ۶ میلیون و 4۵0 هزار تومان، ربع  سکه 
به 4 میلیون و 4۵0 هزار تومان و س��که یک گرمی به 2 میلیون و ۶00 هزار 
تومان رس��ید. در بازار طال نیز هر گرم طالی 1۸ عیار، به مبلغ یک  میلیون و 
1۵۶ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای ۵ میلیون و 100 هزار تومان فروخته 
ش��د. انس جهانی طال نیز بدون تغییر نس��بت به روز گذشته به قیمت هزار و 
۸90 دالر معامله شد. در بازار ارز نیز قیمت دالر در کانال 2۵ هزار تومان نوسان 
داشت. در روز سه شنبه دالر آمریکا در صرافی های بانکی با افزایش قیمت همراه 
شد و به بهای 2۵ هزار و 900 تومان فروخته شد. همچنین قیمت خرید دالر 
24 هزار و 900 تومان تعیین ش��د. قیمت فروش یورو نیز با کاهش نسبت به 
قیمت های پایانی روز کاری قبل معادل ۳0 هزار و ۸00 تومان و قیمت خرید 

یورو نیز 29 هزار  و 700 تومان اعالم شد.

بانک مرکزی اعالم کرد
سازوکار صدور چک الکترونیکی

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت مشتریان بانکی می توانند 
از طریق کارتابلی که در اختیارش��ان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، 
گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می تواند چک را مش��اهده و از بانک وصول 
مبلغ آن را درخواس��ت کند و یا اینکه چک الکترونیک دریافت ش��ده را به 

دیگری انتقال دهد.
به گ��زارش بانک مرکزی، »داوود محمدبیگی« با اش��اره به تکالیف بانک 
مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه الکترونیک شدن چک، 
دو تکلیف اساس��ی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به 
راه اندازی چک الکترونیک می ش��ود و دیگ��ری موضوع ثبت نقل و انتقاالت 
چک ه��ای فیزیکی اس��ت. بدین ترتیب پ��س از تصویب قان��ون و برگزاری 
نشست های بسیار با بانک ها، مش��کالت زیرساختی شناسایی و فرآیندهای 
چک الکترونیک احصا شد و پس از آن، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی چک 

الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابالغ شد.
مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درخصوص نحوه اس��تفاده از 
چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده 
است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک ها صادر می شود 
و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می توانند از طریق 
کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز 
از طریق کارتابل خود می تواند چک را مش��اهده و از بانک وصول مبلغ آن را 
درخواس��ت کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را 

به دیگری انتقال دهد.
وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و 
همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده 
از چک های کاغذی از اصلی ترین مشکالت در راه اندازی چک الکترونیک به 

شمار می روند.
این مقام مس��ئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادالت روزمره اشاره 
کرد و گفت: آمار و داده های سامانه چکاوک که برای پردازش داده های بین 
بانکی راه اندازی ش��ده اس��ت نشان می دهد که در طول س��ال، حدود 110 
میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ در مجموع بالغ بر ۳ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان صادر می شود که به صورت عمده مورد استفاده تجار و بازرگانان است. 
دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول س��ال صادر می ش��ود. این 
ارقام نش��ان می دهد که چک ابزار مبادله بس��یار پرکاربردی است و هرگونه 
تغیی��ر ناگهانی و بدون تدبیر در ای��ن زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری 

کشور خواهد شد.
محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و 
گفت: پس از اجرایی ش��دن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، براساس 
نص صریح ماده 21 مکرر قانون اصالح قانون صدور چک، تمامی افرادی که 
قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطالعات چک 
صادرشده را به همراه اطالعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. 

این مسئله از اصلی ترین نکاتی است که هموطنان باید به آن توجه کنند.
وی اف��زود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال 
چک به ش��خص دیگری داشته باشد، ملزم است اطالعات را در این سامانه 
ثبت کند. بدین ترتیب ظهرنویس��ی چک به صورت دس��تی حذف و تمام 
زنجیره نقل و انتقاالت چک در س��امانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت 
دیگ��ر چک حامل حذف نمی ش��ود و به صورت الکترونی��ک انجام خواهد 

پذیرفت.
محمدبیگی افزود: برای گسترش و تس��هیل رابط های کاربری و ساده تر 
کردن تعامالت مردم با این س��امانه، عالوه ب��ر درگاه های بانکی، کانال های 
ارتباطی دیگر همچون اپلیکیش��ن های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده ایم. 
همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن های همراه 
هوشمند اس��تفاده نمی کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ 
ش��ده اند و به دنبال آن هس��تیم که از روش هایی نظیر تجهیز دستگاه های 
خودپرداز، تلفن بانک، پیامک و کدهای دستوری USSD )مشروط به رعایت 
امنیت اطالعات( اس��تفاده کنیم. البته به دلیل چالش هایی که وجود دارد، 
این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به 

صورت گام به گام انجام می شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط های 
کاربری برای ارائه خدم��ات مربوط به چک الکترونیک برعهده خود بانک ها 
خواه��د بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گس��ترش خالقیت، تنوع و 
رقابت پذیری میان بانک ها، فقط س��رویس هایی را که بانک ها برای تعامل با 
س��امانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل 
ثبت، نقل و انتقال، استعالم و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان 
از برنامه ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می کنند و بانک ها نیز به سامانه 

متمرکز بانک مرکزی متصل می شوند.
محمدبیگی به زیرس��اخت های اجرایی ماده ۵ مک��رر قانون اصالح قانون 
صدور چک اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن 
چک، گیرنده چک می تواند، بالفاصله حساب های شخص را در شبکه بانکی 
مسدود کند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعالمات قضایی و تسهیل 
تبادل اطالعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه است که در این زمینه اکنون 
تفاهم نام��ه همکاری میان بانک مرک��زی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید 

نهایی برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

بانکنامه

فرص��ت امروز: رئیس کل بانک مرک��زی از توافق بانک ها برای تعیین 
نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت »بانک ها توافق کرده اند که با توجه 
به ش��رایط برخی از بانک های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر 20 

درصد تعیین و عملیاتی کنند.«
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محس��وب می ش��ود که در آن 
بانک ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل 
در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله می کنند. در واقع، بازار بین 
بانکی برای اس��تقراض و سپرده گذاری کوتاه مدت در بین بانک هاست و 
بانک ه��ا برای تامین نقدینگی موردنیاز خود به این بازار مراجعه کرده و 
نرخ سودی در این بازار تعیین می شود. حاال آنطور که عبدالناصر همتی 
خبر داده، با توافق بانک ها و با توجه به شرایط برخی از بانک های ناتراز، 

نرخ سود بین بانکی حداکثر 20درصد تعیین می شود.
تاکیدات همتی درباره تقویت بازار سرمایه

خبره��ای همت��ی اما تنها مربوط ب��ه بازار پول نبود و او با اش��اره به 
تازه ترین مصوبات ش��ورای عالی بورس در یادداش��ت اینستاگرامی روز 
سه شنبه خود نوشت: »به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقای نقش 
بانک ها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه گذاران در آن بازار، مواردی 
را به عنوان نظر بانک مرکزی در جلس��ه عصر روز دوشنبه شورای عالی 
بورس اعالم و تاکید کردم.« او ادامه داد: »وجود و گسترش فعالیت های 
صندوق س��رمایه گذاری فعال در بازار س��رمایه، فرصت مناس��بی برای 
سرمایه گذاران است، ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در 
اینگونه صندوق ها، بان��ک مرکزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع 
درخص��وص صندوق هایی که بانک ها مدیریت صندوق را برعهده دارند، 
افزایش س��قف صندوق های با درآمد ثابت را ت��ا مبلغ ۳0 هزار میلیارد 
تومان بالمانع می داند.« همتی خاطرنشان کرد: »بانک مرکزی تاسیس 
صندوق ه��ای جدید س��رمایه گذاری ب��ا درآمد ثابت توس��ط بانک ها را 
بالمانع می داند.« به گفته رئیس بانک مرکزی، »برای شرکت های تامین 

سرمایه متعلق به بانک ها که متقاضی افزایش سرمایه هستند تمهیدات 
الزم برقرار خواهد ش��د و از تسهیالت فوق نیز برخوردار خواهند شد. با 
توجه به نرخ سیاس��تی اعالم ش��ده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در 
بازار بی��ن بانکی پایبند و برنامه ری��زی الزم در همین رابطه انجام داده 
اس��ت. بانک ها نیز توافق کرده اند با توجه به ش��رایط برخی از بانک های 
ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر 20درصد تعیین و عملیاتی کنند.«

او با بیان اینکه »عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به 
هیچ وجه مجاز نیس��ت«، اضافه کرد: »بانک ها ملزم به رعایت نرخ های 
مصوب س��ود سپرده ها ش��ده اند، بازرس��ان حوزه نظارت بانک مرکزی 
تخلفات گزارش ش��ده در بانک ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده اند 

و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.«
یارانه بگیران مجددا وام قرض الحسنه می گیرند

رئی��س کل بانک مرکزی همچنین از پرداخت ی��ک میلیون تومان وام 
قرض الحسنه به 10 میلیون سرپرست خانوارهای یارانه بگیر که درآمد ثابت 
ندارن��د، خبر داد و گف��ت: »با توجه به توقف فعالیت برخی از مش��اغل از 
اول آذرم��اه، پرداخت یک میلیون تومان وام قرض الحس��نه به 10 میلیون 

سرپرست خانوارهای یارانه بگیر که درآمد ثابت ندارند انجام خواهد شد.«
همتی در یادداش��ت اینس��تاگرامی دیگر خود در این باره نوشت: »با 
توج��ه به توقف فعالی��ت برخی از مش��اغل از اول آذرماه، پرداخت یک 
میلیون تومان وام قرض الحس��نه به 10 میلیون سرپرس��ت خانوارهای 
یارانه بگیر که درآمد ثابت ندارند انجام خواهد شد. پیشنهاد ما این است 
اگر دولت مابه التفاوت نرخ س��ود 12 درصد تا س��ود وام قرض الحسنه را 
تقبل کند، از مانده تسهیالت کرونایی می توان برای 10 میلیون نفر که 
شغل دولتی و یا درآمد ثابت ندارند، وام پرداخت کرد. مجموع این رقم 

برابر با 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود.«
براساس این گزارش، بعد از آنکه در جریان کرونا برای حدود 2۳ میلیون 
خانوار وام یک میلیون تومانی پرداخت ش��د، بار دیگر در آس��تانه تعطیلی 

مشاغل، بانک مرکزی پیشنهاد پرداخت وامی با همین مبلغ را مطرح کرده 
است که البته حدود 10 میلیون خانوار را دربر خواهد گرفت.

1۰ هزار میلیارد تومان وام برای 1۰ میلیون یارانه بگیر
آنط��ور که رئی��س کل بانک مرک��زی اعالم کرده، ب��ا توجه به توقف 
فعالیت های برخی مشاغل که از اول آذرماه شروع می شود، شبکه بانکی 
آم��اده پرداخت یک میلیون تومانی وام قرض الحس��نه ب��ه 10 میلیون 
سرپرس��ت خانوارهای یارانه بگیری اس��ت که درآمد ثابت ندارند. البته 
همتی گفته که اگر دولت مابه التفاوت سود از 12درصد تا سود 4درصد 
قرض الحس��نه )هش��ت درصد( را متقبل شود این تس��هیالت پرداخت 
خواهد شد. بر این اساس حدود 10 هزار میلیارد تومان برای 10 میلیون 
سرپرس��ت خانوار پیش بینی می شود که به هر کدام یک میلیون تومان 

وام اختصاص پیدا می کند. 
این در حالی است که در اوایل سال جاری با توجه به شرایط کرونایی 
و کاه��ش درآم��د و افزایش هزینه خانوارها بان��ک مرکزی با منایع 2۳ 
هزار میلیاردی پیش��نهاد پرداخت وام یک میلیون تومانی به خانوارهای 
یارانه بگی��ر را مطرح کرد که البت��ه در آن زمان تمام خانوارها که حدود 

2۳ میلیون بودند امکان دریافت این تسهیالت را داشتند.
برای پرداخت وام یک میلیون تومانی که از اردیبهشت ماه در دستور 
کار قرار گرفت، پیش بینی ش��ده بود که با سود 12درصد و بازپرداخت 
24 ماهه به حس��اب یارانه بگیران متقاضی واریز و از حس��اب یارانه آنها 
کس��ر ش��ود، اما در ادامه با توجه به اینکه مبلغ اقس��اط حتی نسبت به 
یارانه یک نفره باالتر بود و از س��ویی س��ود وام نیز باال عنوان ش��د در 
نهایت تصمیم گرفتند که دولت ۸درصد سود را تقبل و 4درصد دیگر را 
یارانه بگیر پرداخت کند. از این رو؛ اقساط وام یک میلیونی یارانه بگیران 
در ماه های اخیر از حساب آنها به مبلغ ۳۵ هزار تومان در ماه کسر شده 
و در نهایت طی ۳0 ماه با س��ود مجموع حدود ۵2هزار تومان برای هر 

خانواده تسویه می شود. 

یک��ی از اقدامات دولت ها جهت افزایش رف��اه عمومی و بهره وری در 
استفاده از پتانس��یل های یک کشور، اعمال سیاست های حمایتی نظیر 
تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی جهت حمایت از اقشار 

آسیب پذیر است.
به گزارش ایرنا، نوس��انات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی 
از مهمتری��ن نگرانی های مردم و فعاالن اقتصادی در حال حاضر اس��ت. از 
ابتدای سال 1۳99 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در 
تیرماه 1۳99 به باالترین سطح خود از آبان ماه 1۳97 رسید. بازار ارز نیز از 
این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99 تاکنون رشد قابل 
توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از 
افزایش قیمت ها، واردات بس��یاری از کاالهای اساسی با ارز ترجیحی )نرخ 
4هزار و 200تومانی( را در نظر گرفت اما این اقدام دولت از همان ابتدا با اما 

و اگرهای فراوانی روبه رو بود.
ب��روز جه��ش ارزی در اواخر س��ال 1۳9۶ و افزای��ش قیمت ها طی 
سال های 1۳97تا 1۳99، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار 
ضعیف و متوس��ط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص 
ارز ترجیحی4200 تومانی را برای واردات کاالهای اساسی به ویژه اقالم 
غذایی )از قبیل گندم، جو، برنج، گوش��ت قرمز و س��فید، روغن نباتی، 

تخم مرغ و ...( در نظر بگیرد.
هدف اصلی این سیاس��ت کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از 
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی نس��بت به س��ایر کاالها و جلوگیری از 
افزایش نرخ تورم کش��ور و همچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از 
جامعه بود. با این رویکرد دولت سیاس��ت اختصاص ارز با نرخ ترجیحی 
از مردادماه 1۳97 را با تعیین 2۵ قلم کاال به عنوان کاالهای اساسی در 
نظ��ر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناس��ی مراجع متعدد 
روبه رو بود. با این حال این سیاس��ت تا س��ال 99 هم اجرا شد. هرچند 
برخ��ی گروه های کاالیی مانند گوش��ت قرمز، ک��ره و برخی حبوبات از 
فهرست کاالهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود 
هزینه های باالیی که اجرای این سیاس��ت در پی داش��ت، تخصیص ارز 
با نرخ 4200 تومان متوقف نش��ده و سیاست های حمایتی هدفمندتری 
جایگزین آن شد. به گونه ای که در الیحه بودجه سال 1۳99 در حدود 
10 و نی��م میلی��ارد دالر ارز برای اختصاص به کاالهای اساس��ی با نرخ 

ترجیحی پیش بینی شد.
طب��ق گزارش مرکز پژوهش ها، اختص��اص ارز ترجیحی برای واردات 
کاالهای اساس��ی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دالر، از ابتدای س��ال 
1۳97 هزینه های بس��یاری برای کش��ور دربر داش��ته است. نرخ ارز دو 
تا س��ه برابری سامانه های »س��نا« و »نیما« نسبت به نرخ ارز ترجیحی 
باعث ش��ده اس��ت تا دس��تیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این 
نرخ، س��ودآوری بسیاری دربر داشته باش��د.  درآمدهای ارزی دولت از 

محل صادرات نفت و گاز در هش��ت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود 
نصف ارز اختصاص داده ش��ده به واردات کاالهای اساسی بوده و همین 
امر نش��ان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دس��ترس 
کش��ور، در خدمت واردات کاالهای اساسی بوده است. تأمین این منابع 
از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی اس��ت 
که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توس��ط بانک مرکزی و عرضه آن به 
واردکننده کاالهای اساس��ی ب��ه وجود آمده و از ط��رف دیگر منجر به 

افزایش تقاضای واردات کاالهای اساسی می شود.
ران��ت قابل توجه توزیع ش��ده بین واردکنندگان کاالهای اساس��ی و 
فساد ایجاد شده در این فرآیند، قابل اغماض نیست. درحالی که مصرف 
همه گروه های کاالهای اساس��ی در س��ال 1۳97 نسبت به سال 1۳9۶ 
کاهش داش��ته و احتماالً با افزایش قیمت آنها، در سال های بعد هم این 
کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کاالهای اساسی روند رو به رشدی 
دارد. میزان رش��د واردات برخی از این کاالها هم تا زمانی که مش��مول 
دریافت ارز ترجیحی می شوند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج 
از ش��مول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که داللت بر توزیع 

رانت قابل توجه ناشی از واردات این کاالها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
به گفته مرکز پژوهش ها، صدمه وارد ش��ده به تولیدکنندگان داخلی 
کاالهای اساسی نیز از دیگر پیامدهای واردات این کاالها با ارز ترجیحی 
است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای 
واردات کاالهای اساس��ی به حدی اس��ت که بازنگری در این سیاست را 

ضرورت��ی اجتناب ناپذیر می کند. اقتصاد ایران بین س��ال های 1۳97 تا 
1۳99 با ش��وک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریم ها 
مواجه بود که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد. 
باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش 
درآمدهای ارزی به همراه عدم رش��د تولید ناخالص داخلی، درآمدهای 
داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل 
توجهی روبه رو اس��ت. لذا این گونه به نظر می رس��د که  کسری بودجه 
اصلی ترین عامل فزاینده »پایه پولی« و درنتیجه تورم در آینده می  شود 
که تأثیر آن بر گروه های آس��یب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه های باالی 
درآمدی افزایش می یابد و این در حالی است که گروه های پایین روز به 

روز با افزایش هزینه ها مواجه هستند.
لذا هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی، 
باعث افزایش قیمت کاالهای اساس��ی می ش��ود، اما بار مالی و کس��ری 
بودجه ناش��ی از تداوم این سیاست، که محل تامین آن پایه پولی کشور 
است، تورم بیش��تری به همراه دارد. براساس برآوردهای صورت گرفته 
توس��ط مرکز پژوهش های مجلس، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
منجر به افزایش ش��اخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد است. 
این در حالی اس��ت که تورم ناش��ی از ادامه سیاس��ت ارز ترجیحی که 
می تواند منجر ب��ه افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی و 

تورم کمرشکن برای قشر آسیب پذیر باشد.

اما و اگرهای ارز ترجیحی

خبرهای مهم رئیس کل بانک مرکزی از بازار پول و سرمایه

نرخ سود بین بانکی حداکثر ۲0درصد تعیین می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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سقف صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت افزایش یافت
مصوبات جدید شورای عالی بورس

فرصت امروز: آخرین جلسه شورای عالی بورس دوشنبه شب برگزار شد و 
در این جلسه درباره افزایش سقف صندوق های سرمایه گذاری بر درآمد ثابت 
تصمیم گیری شد. آنطور که رئیس سازمان بورس از مصوبات این جلسه خبر 
داده، مقرر ش��د که سقف صندوق های س��رمایه گذاری بر درآمد ثابت از ۳0 
هزار میلیارد تومان به ۵0 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به گفته حس��ن 
قالیباف اصل، همچنین جزییات نصاب سهام در صندوق های سرمایهگذاری با 
درآمد ثابت نیز تغییر کرد و مصوب شد که حداقل ۵0 درصد از مجموع 20 
درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصیص یابد و حداقل اوراق دولتی در  
نصاب ها از 10درصد به حداقل 2۵ درصد افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، در 
جلسه شورای عالی بورس مصوب شد که بانک مرکزی در امور صدور مجوز 
برای صندوق های س��رمایه گذاری وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانک ها، 
تسریع و تسهیل کند. همچنین امکان تاسیس صندوق برای بانک های فاقد 
صندوق فراهم ش��د و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک ها داده 
ش��د. صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت یک��ی از انواع صندوق های 
فعال در بازار سرمایه هستند که با توجه به ماهیت فعالیت از حداقل ریسک 
برخوردارند. این نوع صندوق ها ویژه افراد ریسک گریز طراحی شده که عالوه 
بر پذیرش ریسک کمتر، بازدهی نسبتا مناسبی نیز کسب کنند. همچنین با 
توجه به تمرکز ارزش دارایی های باالیی حول صندوق های درآمد ثابت )حدود 
2۵0 هزار میلیارد تومان در حال حاضر(، این صندوق ها نقش مهمی در بازار 
س��رمایه و اقتصاد کش��ور برعهده دارند. در این بین، ب��ا اعالم بانک مرکزی 
مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده بانکی تا پایان سال افزایش نمی یابد، جذابیت 
این صندوق ها در ادامه سال بیشتر می شود، به طوری که کارشناسان بورسی 
معتقدند روند رو به رشد صندوق های درآمد ثابت تا پایان سال ادامه خواهد 
یافت و رسیدن ارزش مجموع آنها به محدوده ۳00 هزار میلیارد تومان دور 

از انتظار نخواهد بود.

وزیر اقتصاد:
بدون دغدغه در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنید

وزیر اقتصاد گفت فعاالن اقتصادی و افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار 
س��رمایه را دارند بدون دغدغه در این زمینه گام های مناس��بی بردارند. فرهاد 
دژپسند در حاشیه جلسه کمیس��یون  اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران، 
گفت: بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی به عنوان یکی از بحث های مهم 
مطروحه در این جلسه، باید در سال جهش تولید مورد توجه ویژه قرار گیرد، 
بنابراین ما عملکرد دو س��اله خود را در این خصوص به کمیس��یون اقتصادی 
گزارش داده و مقرر ش��د ضمن برگزاری جلس��ه ای در وزارت اقتصاد و دارایی 
بازدید میدانی نیز صورت پذیرد و تحوالت و دستاوردها بررسی شوند. دژپسند 
ادامه داد:  اگر می خواهیم س��رمایه گذاری رشد پیدا کند و جهش تولید شکل 
گیرد، باید فعاالن اقتصادی و افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند بدون دغدغه 
در این زمینه گام های مناسبی بردارند. او موضوع مالیات و اصالح ساختار مالی 
و بودج��ه دولت را از دیگر مباحث مطرح ش��ده عنوان کرد و گفت: س��ؤاالت 
نماین��دگان در این زمینه در دو جهت مورد بررس��ی قرار گرفت، نخس��ت در 
جهت برنامه های پایه های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و دوم در جهت 
عدالت مالیاتی، البته در برخی موارد متوجه شدیم که عدم اطالع رسانی به موقع 
همکاران من در وزارت اقتصاد و دارایی س��بب این مسئله شده است، بنابراین 

مقرر شد جلساتی برگزار شده و شفاف سازی صورت گیرد.

خبرنامه

فرص��ت امروز: بورس تهران در چهارمی��ن روز هفته به روند صعودی 
خود ادامه داد و با اینکه شاخص کل در این روز به کانال یک میلیون و 
۳00 هزار واحد بازگشت، اما در ساعات پایانی معامالت روندی نزولی به 
خود گرفت و دوباره وارد کانال یک میلیون و 200 هزار واحد شد. با این 
حال، ش��اخص کل بورس در پایان معامالت سه شنبه با رشد 2۳ هزار و 
107 واحدی به رقم یک میلیون و 29۶ هزار واحد رس��ید و در آستانه 
کانال یک میلیون و ۳00 هزار واحد ایستاد. روند معامالت بازار سرمایه 
نشان می دهد که در این روز با افزایش قابل توجهی در ارزش معامالت 
بورس مواج��ه بودیم به طوری که ارزش معامالت بورس و فرابورس در 

مجموع به حدود 200 هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 4 ه��زار و ۵94 واحد افزایش به 
۳74 هزار و 744 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۳ هزار و هش��ت 
واحد رش��د به 24۵ هزار و 4۳1 واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۳ هزار 
و ۶0۸ واحد افزایش و ش��اخص بازار دوم 1۸ هزار و ۵20 واحد کاهش 
داش��ت. در معامالت این روز بیش از 10 میلیارد و 222 میلیون سهم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 11۶ هزار و 917 میلیارد ریال داد و 
س��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 2۵1 
واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 1۶ هزار و ۳4۸ واحد ثابت ماند. 
در این بازار 2 میلیارد و ۵۸4 هزار برگه سهم به ارزش 7۸ هزار و 1۳2 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

گروه خودرو هم در معامالت روز سه شنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه ۳ میلیارد و 27۸ هزار برگه سهم به ارزش 19 
هزار و 2۳2 میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا(، زامیاد، ایران خودرو، سرمایه گذاری سیمان تامین، 
فوالد مبارکه اصفهان، بهساز کاشانه تهران و تامین سرمایه امین ازجمله 

نمادهای پربیننده بورس بودند.
نماده��ای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با ۳ هزار و 241 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با ۳ هزار و ۳۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( با یک هزار و ۵0۸ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین 
)تاپیک��و( با یک هزار و 4۳۵ واحد، معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( 
ب��ا یک ه��زار و 427 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 

۳۵۸ واح��د، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و 29۸ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با یک هزار و 2۵1 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با یک 
هزار و ۶4 واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 7۵7 واحد با یک هزار 
و 40 واح��د و گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با ۸۸4 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل اما نمادهای شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با 1۳ هزار و 499 واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با ۳۸7 
واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 212 واحد، سایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی ۳( با 1۳۳ واحد، آهنگری تراکتورس��ازی ایران )خاهن( با 109 
واح��د، صنایع خاک چینی ایران )کخاک( با ۸2 واحد و پارس الکتریک 

)لپارس( با ۵9 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
ش��اخص فرابورس نیز با رشد بیش از 2۵1 واحدی به کانال 1۶ هزار 
و ۳4۸ واحد رس��ید. نمادهای شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، 
پتروشیمی تندگویان )ش��گویا(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، تولید نیروی 
ب��رق دماوند )دماوند(، مدیریت انرژی امی��د تابان هور )وهور(، صنعتی 
مینو )غصینو(، ش��رکت آه��ن و فوالد ارفع )ارفع(، گروه توس��عه مالی 
مهر آیندگان )ومهان(، فرابورس ایران )فرابورس(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، توس��عه و عمران استان کرمان 
)کرم��ان( و صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( ب��ا تاثیر مثبت بر 

شاخص این بازار همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای گروه صنعت��ی تبرک )تب��رک(، مجتمع صنایع 
الس��تیک یزد )پیزد(، شهرسازی و خانه س��ازی باغمیشه )ثباغ(، پخش 
البرز )پخش(، سرمایه گذاری پویا )وپویا(، بیمه تجارت نو )بنو(، شرکت 
بیمه اتکایی امین )اتکام(، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا )کتوکا(، 
موسس��ه اعتباری ملل )وملل( و پتروش��یمی قائد بصیر )شبصیر( تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار داشتند.
چه عواملی باعث رشد دوباره بازار سرمایه شد؟

روند صعودی و مداوم ش��اخص بورس ته��ران در این هفته در حالی 
اس��ت که نماگر بازار س��هام در هفته گذشته در آس��تانه نزول به کانال 
یک میلیون و 100 هزار واحد قرار گرفته بود و صف های طوالنی فروش 
باعث نگرانی س��رمایه گذاران خرد شده بود. س��وال این است که دلیل 

اصلی رشد شاخص های بورس در روزهای گذشته و سبزپوشی شاخص 
کل چه بوده اس��ت؟ به اعتقاد کارشناس��ان، ثبات نرخ بهره بین بانکی، 
افزایش دوباره قیمت دالر و در نتیجه رش��د دارایی ش��رکت ها، احتمال 
گش��ایش های سیاس��ی با آمریکا و اروپا و همچنی��ن کاهش رفتارهای 
هیجانی س��رمایه گذاران را می توان دالیل اصلی رشد بورس در روزهای 
هفته جاری دانس��ت؛ موجی که به نظر می رس��د امروز و روزهای هفته 
آین��ده هم ادامه داش��ته باش��د. البته به اعتقاد کارشناس��ان بورس��ی، 
بیش��ترین تاثیر بر رشد ش��اخص بورس در چند روز گذشته را مقاومت 
دالر در براب��ر نزول و وعده های بانک مرک��زی برای کاهش نیافتن نرخ 
س��ود بانکی داش��ته اند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعالم کرده 
اس��ت که هیچ برنامه  ای برای افزایش نرخ س��ود بانکی وجود ندارد و به  
نظر می رس��د ن��رخ فروش اوراق بدهی در بازار بی��ن بانکی هم در حال 
کاهش اس��ت. در کنار مدیریت بازارهای مالی و بانکی و اثرات آن روی 
بازار س��رمایه، کاهش تنش های سیاس��ی بین ایران و آمریکا با توجه به 
نتای��ج انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده ه��م اثرات مثبتی به 
هم��راه خواهد داش��ت و امیدهای تازه ای را بین س��رمایه گذاران ایجاد 
خواهد کرد. البته کارشناسان پیش بینی می کردند که در کوتاه مدت اثر 
روان��ی انتخاب بایدن به عنوان رئی��س جمهور آمریکا بر بورس به دلیل 
کاهش قیمت دالر منفی خواهد بود ولی در بلندمدت بازار س��هام نگاه 
بسیار مثبتی به این اتفاق خواهد داشت، چراکه انتخاب بایدن می  تواند 
منجر به کاهش تحریم ها، توس��عه تجارت و افزای��ش درآمد های ارزی 
ایران شود. همزمان با این رویداد وزیران خارجه کشورهای چین و گروه 

77 هم خواستار لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران شده  اند.

شاخص بورس تهران روز سه شنبه به کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد رفت و برگشت

لباس سبز بر تن بورس
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عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران:
فقط یک میلیارد دالر برای واردات دارو ارز 

تخصیص داده شد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت از ابتدای س��ال 
تاکن��ون فقط یک میلیارد دالر ارز برای واردات دارو تخصیص یافته 

است.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی عرب روز گذش��ته در 
هفدهمین جلس��ه هیأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران اظهار 
داش��ت: بحث واردات دارو در اوای��ل انقالب از وزارت صمت منفک 
ش��د و به وزارت بهداش��ت واگذار ش��د لذا وزارت صمت در حوزه 
تصمیمات کالن توجهی به وضع صنعت و تجهیزات پزش��کی ندارد 

و به عبارتی آن را خودی تلقی نمی کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با این ش��رایط 
حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به صورت جزیره ای محقر در 

گوشه ای از کشور افتاده و مشکالت فراوانی نیز دارد.
وی ادامه داد: به 2.۵ میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای واردات 
دارو در س��ال جاری نی��از داریم. این در حالی اس��ت که از ابتدای 
امسال تاکنون فقط یک میلیارد دالر ارز برای واردات دارو تخصیص 

یافته است.
نجفی عرب اظهار داش��ت: با این شرایط نگرانی جدی وجود دارد 

که در این اوضاع کرونایی با کمبود دارو و تجهیزات مواجه شویم.

افزایش نرخ نهاده های دامی 
س��تاد تنظیم نرخ هر کیلوگرم ذرت دام��ی و جو دامی را 1700 
تومان، کنجاله س��ویا را ۳220 تومان و دانه س��ویا را ۳100 تومان 

تعیین کرد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مهر، پی��روی مصوبه روز گذش��ته یکصد و 
س��یزدهمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مصوب 

دولتی نهاده های دامی از مبدأ بنادر ایران افزایش یافت.
کشاورزکارت هزینه های کشاورزان را پوشش نمی دهد

ملک زاده گفت: اگرچه اصل و اس��اس کش��اورزکارت کار بس��یار 
خوبی است، اما میزان هزینه های کشاورز را پوشش نمی دهد.

محمد ش��فیع مل��ک زاده رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه 
اقتص��ادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره ب��ه اینکه طراحی و 
اس��اس کشاورزکارت کار بس��یار خوبی است، اظهار کرد: همه ساله 
کشاورزان در زمان کاشت مشکل نقدینگی داشتند، به همین خاطر 
مجبور به دریافت تس��هیالت از بانک ها هس��تند، اما امسال حذف 
ارز دولت��ی و یاران��ه کود و س��م، هزینه های کش��اورز را چند برابر 

افزایش داد.
او اف��زود: با حذف ارز دولتی، قیمت هر کیس��ه کود از 70 تا ۸0 
هزار تومان به ۵00 هزار تومان رسیده و با ممنوعیت واردات سموم، 

قیمت سرسام آور افزایش یافته است.
تولید گندم با نرخ 4 هزار تومان مقرون به صرفه نیست

ملک زاده با اشاره به اینکه تولید محصول مقرون به صرفه نیست، 
بیان کرد: هم اکنون هزینه تمام شده هر کیلو گندم ۵ هزار و ۵00 
ت��ا ۶ هزار تومان اس��ت، در حالی که دول��ت قیمت خرید تضمینی 
ه��ر کیلو گندم را 4 هزار تومان اعالم کرده اس��ت که با این وجود 

سنخیتی با هزینه های تولید ندارد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه دولت ب��ه ازای هر هکتار 2 
میلیون تومان تس��هیالت در قالب کش��اورزکارت پرداخت می کند، 
بیان کرد: کش��اورز برای یک هکتار 4 کیس��ه کود باید مصرف کند 
که در سال های گذشته 400 هزار تومان و امسال 2 میلیون تومان 
باید هزینه کند که با احتس��اب 12 درصد س��ود 2 میلیون و 240 
ه��زار تومان باید پرداخت کند. به عن��وان مثال دولت قیمت خرید 
تضمین��ی هر کیلو گن��دم را با افزایش ۳0 ت��ا 40 درصدی باید ۶ 
هزار تومان اعالم کند تا با احتس��اب سود متعارف، معیشت کشاورز 

تامین شود.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیع��ی ادامه داد: اگرچه 
اصل و اس��اس کش��اورزکارت کار بس��یار خوبی اس��ت، اما میزان 
هزینه های کش��اورز را پوش��ش نمی دهد و دولت برای رفع بحران 

کشاورزان باید نرخ خرید تضمینی محصوالت را افزایش دهد.
او در پایان تصریح کرد: دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت را 

باید عادالنه اعالم کند تا کشاورز تحت فشار قرار نگیرد.
به این ترتیب نرخ ذرت دامی هر کیلوگرم 1700 تومان، جو دامی 
هر کیلوگرم 1700 تومان، کنجاله سویا هر کیلوگرم ۳.220 تومان 

و دانه سویا هر کیلوگرم ۳.100 تومان تعیین شد.

عملکرد 7 ماهه 99 ثبت کرد
صادرات 3.1 میلیون تن شمش فوالدی

صادرات شمش فوالدی در هفت ماهه امسال به رقم ۳ میلیون و 
191 هزار تن رس��ید که از این رقم سهم بیلت و بلوم 7۶.۸ درصد 
ثبت ش��د. گزارش روز سه ش��نبه ایرنا بر پایه جداول آماری انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گویای آن است که صادرات بیلت و بلوم 
در هفت ماهه امس��ال 2میلیون و 4۵1 هزار تن و اس��لب هم برابر 
با 740 هزار تن ثبت ش��د. همچنین میزان واردات بیلت و بلوم در 
هفت ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم ۳ هزار تن، 
افزایش ۵0 درصدی را نش��ان می دهد، درحالی که اسلب وارداتی با 
افت ۵0 درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به یک هزار 
تن رس��ید. بررسی مجموع صادرات هفت ماهه 99 گویای آن است 
که در مقایس��ه با ۳میلیون و ۸09 هزار تن عملکرد مدت مشابه در 

سال 9۸ کاهش 1۶درصدی دارد.
صادرات 1.3 میلیون تن تولیدات فوالدی

ب��ر پای��ه آمارهای مورد بررس��ی در دوره این گ��زارش، صادرات 
تولیدات فوالدی )مقاطع تخت و طویل( برابر با یک میلیون و ۳4۵ 
هزار تن ثبت ش��د که در مقایس��ه با مدت مش��ابه در سال 9۸ که 
2میلیون و 122 هزار تن بود، کاهش ۳7 درصدی را نشان می دهد.

ضمن اینکه میزان واردات تولیدات فوالدی در هفت ماهه امسال 
4۸2 هزار تن بود که در مقایسه با 2۶1 هزار تن واردات دوره مشابه 

پارسال، افزایش ۶7 درصدی دارد.

اخبـــار

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( از ترخیص 4 میلیون و 200 
هزار تن کاالی مواد اولیه تا پایان امسال از گمرک ها خبر داد و گفت که 
احتماال ظرف یک ماه آینده بنادر از کاالهای اساسی تخلیه خواهند شد.

به گزارش ایس��نا، علیرضا رزم حسینی با اشاره به ترخیص 400 هزار 
تن کاال مواد اولیه تاکنون، اظهار کرد: ترخیص مواد اولیه در سال جهش 
تولید به افزایش تولید کمک خواهد کرد. وی همچنین با اشاره ترخیص 
۸00 هزار تن کاالی اساس��ی تا آخر هفته گذشته، گفت: احتماال ظرف 
یک ماه آینده کلیه کاالهای اساسی مانده در بنادر تخلیه خواهند شد.

رزم حسینی همچنین از رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای آنها 

پرونده قضایی تشکیل شده خبر داد و گفت: واردکنندگانی که از سوی 
وزارت صمت اولویت بندی شدند می توانند واردات انجام دهند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی س��خن می گفت، درباره تامین کاالی 
اساسی در دوران کرونا به مردم اطمینان خاطر داد.

گزارش گمرک ایران در ماه های اخیر نش��ان داد که حدود ۸میلیون 
تن کاال در گمرک و بنادر موجود اس��ت که بیش از ۳.۵ میلیون تن آن 
را کاالی اساسی و ۳.۵ میلیون تن کاالی اساسی غیرضروری )شامل ۸0 
درصد مواد اولیه تولید( تش��کیل م��ی داد. این در حالی بود که با وجود 
دستورالعمل هایی که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص در دستور 

کار قرار گرفته بود، همچنان گره هایی وجود داشت که از مهمترین آنها 
مسائل ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز بود. اما به دنبال شدت گرفتن 
انتقادات و تبعات ناش��ی از دپوی کاالها، در س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دول��ت تصمیمات��ی در رابطه با رف��ع موانع ترخیص به ویژه مش��کالت 
ارزی اتخاذ ش��د که براس��اس آن صاحبان کاالهای اساسی و مواد اولیه 
و ماش��ین آالت و تجهی��زات خطوط تولید می توانن��د از 17 آبان ماه در 
اسرع وقت نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند. آخرین گزارش از وضعیت 
ترخیص کاالها نیز از این حکایت داش��ت که طی 10 روز گذشته  1.2 

میلیون تن کاال از گمرک های کشور ترخیص شده است.

رزم حسینی خبر داد

ترخیص 4/۲ میلیون تن مواد اولیه از گمرک ها تا پایان امسال

بذرهایی که قرار است آرد و نان شود، خوراک دام و طیور می شود!
رئیس نظام صنفی کش��اورزی گفت بسیاری حاضر نیستند بذر گندم 
و جویی که ذخیره کرده اند را وارد بازار کنند چون قیمت تعیین ش��ده 
برای ش��ان صرف��ه اقتصادی ندارد. از طرفی چ��ون قیمت خوراک دام و 
طیور باال رفته برای شان به صرفه تر است که به جای  فروش بذر گندم 
به کش��اورز و تبدیل آن به گندم، آرد و ن��ان ... آن را با قیمت باالتر به 

دامداران و مرغداران بفروشند تا غذای دام و طیور شود.
محمد ش��فیع ملک زاده در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این سوال 
که آیا کش��اورزان با کمبود بذر مواجه هستند یا خیر؟ اظهار کرد: علی 
رغم اینکه بس��یاری از کش��اورزان هیچ تصمیمی برای کاش��ت گندم و 
محصوالت اس��تراتژیک ندارند، اما همان درصد کمی هم که می خواهند 
برای کاش��ت محصوالت اس��تراتژیک اقدام کنند در تامی��ن بذر دچار 

مشکل شده اند.

وی ادام��ه داد: توزیع کننده ه��ا یعن��ی تعاونی ه��ا و مراک��ز خدمات 
کشاورزی نتوانس��تند بذر مورد نیاز کشاورزان را تامین کنند. از طرفی 
نرخ تعیین ش��ده ۳۵00 تا ۳900 تومان به ازای هر کیلو بذر گندم که 
قرار بود به کش��اورز تحویل داده ش��ود نیز رعایت نمی شود و کشاورزان 
مجبور هس��تند بذر موردنیاز خود را از بازار س��یاه ب��ه قیمت هر کیلو 

۶000 تومان تهیه کنند.
رئی��س نظام صنفی کش��اورزی با بیان اینکه کمب��ود بذر گندم و جو 
و گرانی آن در بازار س��یاه اخیرا کش��اورزان را دچار مشکل کرده است، 
گفت: کش��اورزی که قصد دارد جو بکارد باید بذر اصالح شده با قیمت 
مناس��ب در اختیار داشته باشد، اما بذر با قیمت مناسب در بازار نیست. 
همچنی��ن در بازار، جو کمتر از کیلویی 4۵00تومان وجود ندارد  و این 
در حالی اس��ت که  دولت نرخ خرید تضمینی  جو را برای س��ال آینده 

2۳70تومان تعیین کرده است.

به گفته وی بس��یاری حاضر نیس��تند بذر گن��دم و جویی که ذخیره 
کرده ان��د وارد ب��ازار کنند چون قیمت تعیین ش��ده  برای ش��ان صرفه 
اقتص��ادی ندارد. از طرفی چ��ون قیمت خ��وراک دام و طیور باال رفته 
برای ش��ان به صرفه تر اس��ت که به جای  فروش بذر گندم به کشاورز و 
تبدی��ل آن به گن��دم و آرد و نان ...آن را با قیم��ت باالتر به دامداران و 
مرغداران بفروشند تا غذای دام و طیور شود که این معامله برای خریدار 

و فروشنده دو سر سود است.
ملک زاده در پایان گفت: نیازمند اصالح قیمت خرید تضمینی هستیم 
تا به این وس��یله انگیزه کش��اورزان برای کاشت محصوالت استراتژیک 
باالتر رود و نقدینگی آنها تامین شود و بتوانند از پس افزایش هزینه های 
تولی��د برآیند. در غی��ر این صورت خودکفای��ی در برخی محصوالت از 
جمل��ه گن��دم از بین م��ی رود و دولت مجبور اس��ت امس��ال بین ۸ تا 

10میلیون تن گندم وارد کند.

مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از کاهش 
21درصدی ارزش واردات ایران در سال 1۳99 خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی صادقی نیارکی روز گذشته در نشست هیأت 
نماین��دگان اتاق بازرگانی ته��ران اظهار کرد: برآوردها نش��ان می دهد 
ک��ه در هفت ماهه س��ال ج��اری می��زان واردات از نظ��ر وزنی کاهش 
حدودا ۳درصدی و از نظر ارزش��ی کاهش 21درصدی داش��ته است که 

نشان دهنده کاهش واردات کاال با ارزش افزوده بیشتر به ایران است.
ب��ه گفته او در هفت ماهه ابتدایی امس��ال میزان ص��ادرات ایران نیز 
۶9 میلی��ون تن به ارزش بیش از 1۸ میلیارد دالر بوده که از نظر وزنی 
کاهش 17درصدی را نش��ان می دهد. البته بخش مهمی از این کاهش 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا بوده و با برنامه ریزی جدید در شهریورماه 

و مهرم��اه میزان صادرات ایران افزایش یافته اس��ت. معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت ثبت س��فارش ها 
نیز اظه��ار کرد: در هفت ماهه ابتدایی امس��ال مجموع ثبت س��فارش 
ب��ا رش��د 2درصدی مواجه بود، ام��ا ارز تخصیص یافت��ه کاهش حدودا 
1۳درصدی را نش��ان می دهد ک��ه حاکی از کاهش تامی��ن ارز واردات 
در ماه ه��ای گذش��ته بوده اس��ت. صادقی نیارکی ادام��ه داد: در دو ماه 
گذش��ته به منظور مدیریت این ش��رایط وضعی��ت 2۶0 تعرفه وارداتی 
زیر نظر گرفته ش��د که نشان دهنده آن است که ثبت سفارش آنها رشد 
10درصدی داش��ته و بخش مهمی از آن به مواد اولیه، مواد واس��طه ای 
و قطعات بخش تولید مربوط می ش��ود. کاهش واردات در این مدت نیز 
دقیقا به همین کاالها مربوط می ش��د که تالش ش��ده با پیگیری جزئی 

و برنامه ریزی برای آنها مشکالت ش��ان برطرف شود. به گفته وی آمارها 
نش��ان می دهد که تامین ارز در برخی صنایع غیرفلزی ۵4 درصد و در 

صنایع فلزی و لوازم خانگی حدودا 29 درصد کاهش یافته است.
معاون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت درباره  آخرین 
وضعیت ترخی��ص کاالها از گمرک نیز بیان ک��رد: حدود 7میلیون تن 
کاالی اساس��ی، واسطه ای و س��ایر کاالها در گمرک رسوب کرده بودند 
ک��ه با تصمیم تیم اقتصادی دولت بنا ش��د با ترخی��ص فوری کاالهای 
اساس��ی و ضروری رسوب این کاالها در گمرک سریعا کاهش پیدا کند. 
با هماهنگی انجام ش��ده از زمان اجرای این مصوبه تاکنون بیش از یک 
میلیون و 200 هزار تن کاال از گمرکات کش��ور ترخیص ش��ده است و 

امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند.

معاون وزیر صمت گفت طی 7 ماهه سال کاهش واردات عمدتا ناشی 
از کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای بوده است.

ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر، مهدی صادقی نیارکی روز گذش��ته در 
هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در 
7 ماهه امس��ال نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی 2.۸ درصد کاهش 
واردات داشتیم، اما از لحاظ ارزشی کاهش واردات 21 درصد بوده است 
و این نشان می دهد که عمدتاً کاالهایی که با ارزش افزوده باالتر هستند 
کمتر به کش��ور وارد کش��ور شده اس��ت. در واقع این ارقام نشاندهنده 

کاهش واردات مواد اولیه واسطه ای و ماشین آالت به کشور است.
وی افزود: همچنین در 7 ماهه امس��ال ۶۵ میلیون تن کاال به ارزش 
1۸.2 میلیارد صادرات داشته ایم که کاهش 17.۶درصد در وزن صادرات 
را نشان می دهد که البته در مهرماه رشد 1.7 برابری در حجم صادرات 
داشتیم که این مسئله نویدبخش جبران کاهش صادرات ناشی از برخی 
از محدودیت ه��ا اعم از محدودیت های بین المللی و کرونا اس��ت که در 
ماه های آتی جبران خواهد ش��د. معاون امور صنایع وزیر صمت با اشاره 
به ثبت س��فارش، تخصیص و تأمین ارز واردات، اظهار داش��ت: مجموع 
ثبت س��فارش 7 ماهه امس��ال 2.2 درصد مثب��ت و ارزش تخصیص ما 
منفی 12.۸ درصد بوده اس��ت و حدود 1۳ درصد در 7 ماهه نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش تخصیص ارز داشته ایم. در حوزه تأمین 

ارز نیز 17درصد کاهش داشته ایم.
صادقی نیارکی با اش��اره به مراجعات مکرر تأمین کنندگان برای مواد 
اولیه به وزارت صنعت، گفت: س��رجمع تأمین 17درصد کاهش داش��ته 
اس��ت، اما حجم مراجعات ما را به این س��مت حرکت داد که از دو ماه 
گذش��ته در یک نگاه عمیق کارشناسی نس��بت به بررسی دقیق رسوب 
کاال و نح��وه تأمی��ن و تخصیص کاالها و به خص��وص تأمین مواد اولیه 

تولید حرکت کنیم.

این مقام مس��ئول تصریح کرد: لذا از 2 ماه گذشته 2۶0 ردیف تعرفه 
را ب��ه صورت دقیق کنترل و وضعیت ثبت س��فارش، تأمین و تخصیص 

ارز آن را کنترل کردیم.
وی اف��زود: در آن 2۶0 ردیف تعرفه ثبت س��فارش تا تاریخ 1۶ آبان 
حدود ۶ درصد رش��د را داش��تیم و ارزش واردات این 2۶0 ردیف تعرفه 
نیز حدود 10 میلیارد دالر در س��ال 1۳9۸ بوده اس��ت که بالغ بر ۶0 

درصد آن مواد اولیه واسطه ای و اجزا و قطعات بخش تولید است.
صادق��ی نیارک��ی با بی��ان اینکه در ح��وزه تخصی��ص ارز منفی 1۳ 
درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته قرار داریم، اظهار داشت: 
این در حالی اس��ت که بر اس��اس تاریخ ثبت س��فارش در حوزه تأمین 
ارز منفی ۵۳ درصد تا تاریخ 1۶ آبان 1۳99 نس��بت به س��ال گذش��ته 
عقب تر هس��تیم. کاهش واردات طی این مدت دقیقاً به مواد اولیه، مواد 

واسطه ای و اجزا و قطعات و بعضاً ماشین آالت اصابت کرده بود.
صادقی نیارکی اظهار داشت: به طوری که تأمین ارز در صنایع برقی، 
ل��وازم خانگی، صنایع فلزی منف��ی 29 درصد و در صنایع غیرفلزی نیز 
منف��ی ۵4 درصد و در صنایع دیگر نیز منفی 7۶ درصد کاهش��ی بوده 

است.
وی بیان داشت: البته اگر تاریخ ثبت سفارش را کنار بگذاریم، مجموع 
تأمین های ارز از ابتدای امسال تا 1۶ آبان 99 در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته حدود 2۵ درصد کاهش داشته است.
مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داش��ت: در 
حوزه صنایع لوازم خانگی در تعداد پروانه بهره برداری و میزان اش��تغال 
نس��بت به سال گذش��ته وضعیت مناس��ب تری داریم بنابراین ما با یک 
تولیدی مواجه هس��تیم که نیازمند تأمین مواد اولیه اس��ت و به واسطه 
ش��تابی که به واسطه نرخ ارز گرفته تولید لوازم خانگی در کشور توجیه 

فنی و اقتصادی دارد.

وی اف��زود: ح��دود 7 میلیون تن کاالی اساس��ی، واس��طه ای و ... در 
گمرکات رسوب دارد، لذا اولین تصمیم راهبردی دولت و تیم اقتصادی 
دولت برای تأمین مواد اولیه و ترخیص کاالهای مانده در گمرک اتخاذ 
ش��د مصوبه ای در تاریخ س��یزدهم آبان 99 درخصوص ترخیص فوری 

کاالهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک بود.
صادقی نیارکی اظهار داشت: لذا به سرعت تعرفه های مشمول مصوبه 
به گمرک اعالم شد که بر این اساس حدود ۳ هزار و ۸۳۸ ردیف تعرفه 
اعم از مواد اولیه واس��طه ای، اجزا و ماش��ین آالت و تجهیزات به گمرک 
اعالم ش��د که رسوب ش��ده و اگر فردی اعالم می کند که ارز نیاز ندارد 
و می توان��د بدون کد رهگیری این کاالها را از گمرک ترخیص کند، لذا 
این موارد به گمرک اعالم ش��د تا امکان ترخیص این کاال از این طریق 
وجود داش��ته باش��د و لذا از زمان تصویب مصوب حدود یک میلیون و 

200 هزار تن کاال از گمرکات کشور ترخیص شده است.
معاون صنایع وزارت صمت بیان داشت: شتاب فزاینده ای برای تخلیه 
گمرکات با تاکید بر مواد اولیه و واسطه ای خواهیم داشت و در این مدل 
اقتص��ادی دولت نگاه ما به تأمین و تخصی��ص برای پرکردن مواد اولیه 
ضروری بخش تولید هوش��مندانه اس��ت که در ادام��ه و در مصوبه دوم 
رفتار سیاس��ت های تجاری ما برای تأمین نیازهای اصلی کش��ور تنظیم 
می کن��د. وی افزود: مصوبه دوم با عنوان سیاس��ت های جدید واردات و 
صادرات کش��ور و بسته ارزی جدیدی که دولت ارائه داد ابالغ شد و در 
ای��ن بخش نیز ما با نگاه هوش��مندانه درخصوص تأمین و تخصیص ارز 
اق��دام کردیم. معاون وزیر صمت گف��ت: لذا ۶1۳ ردیف تعرفه در حوزه 
م��واد اولیه، اجزا و قطعات اعالم ش��د تا روش تأمی��ن ارز اینها عالوه بر 
روش بانکی و نیمایی، 4 روش تأمین ارز را برای آنها واردات کردیم که 
ارزش واردات این 700 ردیف تعرفه حدود 1۳.۵ میلیارد دالر در س��ال 

1۳9۸ بوده است.

خبری از قاچاق دام  نیست؛ ثبات نرخ گوشت در بازار

معاون وزیر صمت تشریح کرد

جزییات آمارهای صادرات و واردات ایران در سال جاری

معاون وزیر صمت:

کاهش ۲1درصدی واردات به مواد اولیه و واسطه ای اصابت کرده است
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هر ماه چه تعداد کارت سوخت صادر 
می شود؟

س��خنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت کارت های 
س��وخت به ترتیب درخواس��ت ها در حال صدور و توزیع اس��ت. به 
طور میانگین حدود 2۵0 تا ۳00 هزار کارت س��وخت در ماه صادر، 

پاکت گذاری، ارسال و به دست متقاضیان می رسد.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه تاکنون قریب 
به دو برابر خودروهای موجود درخواست صدور کارت سوخت وجود 
داشته اس��ت، اظهار کرد: هیچ مش��کلی برای صدور کارت سوخت 
وجود ن��دارد و به هر میزان که تقاضا باش��د کارت س��وخت صادر 

خواهیم کرد.
وی با اش��اره به زمانبر بودن زمان صدور، پاکت گذاری و ارس��ال 
کارت س��وخت گفت: ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا و کاهش ۵0 
درصدی نیروی انس��انی موجب ش��ده که صدور کارت های سوخت 
در زمان بیش��تری انجام شود اما در کل مشکلی برای صدور کارت 

وجود ندارد.
کاه��ی با بیان اینکه هر ماه حدود 1۵0 تا 200 هزار درخواس��ت 
برای صدور کارت س��وخت وجود دارد، تصری��ح کرد: تقاضای ما از 
مالکان خودرو این اس��ت که در نگهداری کارت خود دقت داش��ته 

باشند.
وی با اش��اره به میزان س��همیه کارت های سوخت گفت: از زمان 
درخواس��ت کارت س��وخت تا زمانی که به دس��ت افراد می رس��د، 
س��همیه ماهانه بنزین در کارت شارژ می ش��ود و جای نگرانی برای 

ذخیره سهمیه بنزین نیست.
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی سقف ذخیره 
س��همیه بنزین در کارت های س��وخت را ۵40 لیتر دانست و افزود: 
مال��کان خودرو به هیچ عن��وان نگران حذف س��همیه خودرو خود 

نباشند.

برندگان قرعه کشی 7 محصول فروش 
فوق العاده سایپا مشخص شدند

برندگان قرعه کش��ی طرح فروش فوق العاده هفت محصول سایپا 
که روز گذشته برگزار شده بود، پس از تایید نهایی توسط نهادهای 

نظارتی در سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر شد.
به گزارش روز سه ش��نبه ایرنا، اس��امی برندگان قرعه کشی هفت 
محصول س��ایپا ش��امل س��ایپا 1۵1، دو مدل تیب��ا و 4 مدل وانت 

نیسان،در سایت شرکت سایپا قابل مشاهده است.
بر پایه این گزارش، در طرح فروش س��ایپا 4۵2 هزار و 942 نفر 
شرکت کردند که 44۳ هزار و 10 نفر واجد شرایط شناخته شدند.

ظرفیت محصوالت عرضه ش��ده سایپا در این طرح فروش 7 هزار 
خودرو بود و برای آنکه حقی از متقاضیان خرید خودرو ضایع نشود 
و توزیع خودروها براس��اس قرعه کشی باشد، 7 هزار نفر دیگر هم به 

عنوان رزرو در نظر گرفته شدند.
در ای��ن طرح ۵00 دس��تگاه خودرو تیبا صندوق دار عرضه ش��د، 
عالوه بر آن 2 هزار دس��تگاه تیبا2، ۵00 دستگاه سایپا 1۵1 )وانت 
پراید(، ۵00 دس��تگاه نیس��ان تک س��وز، یک هزار دس��تگاه نیسان 
تک س��وز آپشنال، 2 هزار و 200 دستگاه نیسان دوگانه سوز و ۳00 

دستگاه نیسان تک سوز با الستیک رادیال نیز عرضه شد.
گروه خودروس��ازی س��ایپا برای منتخبان طرح فروش فوق العاده 
پیامک ارس��ال می کند، اما برای اطمینان بیش��تر ضرورت دارد که 

ثبت نام کنندگان به سایت سایپا مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، بر پایه آمارهای سامانه کدال، گروه صنعتی سایپا 
موفق ش��د در هفت ماهه امس��ال 1۸۸ هزار و 271 دستگاه خودرو 
ش��امل ۵0 هزار و 41۳ دستگاه خودرو در خانواده پراید، 121 هزار 
و ۵۳7 دستگاه در خانواده تیبا، 10 دستگاه سراتو، 1۳ دستگاه آریو 

و 1۶ هزار و 29۸ دستگاه وانت 1۵1 تولید کند.
2۳ ه��زار و 79۸ دس��تگاه از خودروهای یادش��ده مربوط به آمار 

مهرماه این شرکت است.

در هفته گذشته کدام خودروها بیشترین 
کاهش قیمت را داشتند؟

نعمت اهلل کاش��انی نس��ب، نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خ��ودرو درخصوص کاهش قیم��ت خودرو در ب��ازار آزاد، گفت در 
هفته ای که گذشت قیمت خودرو به شدت کاهش یافت و بیشترین 

کاهش مربوط به خودروهای خارجی بود.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: مشکلی که 
در ب��ازار خرید و فروش ماش��ین وجود دارد، مربوط به قفل ش��دن 
معامالت اس��ت. این رکود و قفل ش��دن به دلیل نوس��انات نرخ ارز 
اس��ت که هیچ ثباتی ندارد اگر نرخ ارز ثبات پیدا کند قیمت ها نیز 

مشخص می شود و معامالت رونق گذشته را خواهد گرفت.
 کاشانی نسب تشریح کرد: برخی دالل ها به دلیل اینکه خودرو را 
با قیمت باال خریده اند اکنون از فروش خودرو دس��ت نگه می دارند 
و در برابر فروش مقاومت می کنند و از طرفی خریدار واقعی خودرو 
نیز اقدام به خرید نمی کند و دس��ت نگه می دارد که قیمت خودرو 
کاهش یابد و پس از رس��یدن به قیمت مش��خص اق��دام به خرید 

می کند به همین دالیل خرید و فروش ها صفر شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو بیان کرد: بیش��ترین 
کاه��ش قیمت خودرو مربوط به خودرو های خارجی بوده که حدود 
2۵درصد کاهش داشته است و خودرو های ایرانی نیز کاهش قیمت 
داش��ته اند به طور مثال خودرو 20۶ تیپ 2 بیشترین کاهش قیمت 
را داش��ته اس��ت که از 2۶0 میلیون تومان ب��ه 22۵ میلیون تومان 

رسیده است.
 او بی��ان ک��رد: همچنین پرای��د از 140 میلی��ون تومان به 110 
میلیون تومان رس��ید که بیشترین کاهش قیمت را نسبت به سایر 

خودرو های ایرانی داشت.  
 کاش��انی نس��ب درخصوص وجود خ��ودرو صفر پرای��د در بازار 
آزاد، گف��ت: اکنون خودرو صفر پرای��دی در بازار آزاد وجود ندارد و 

معامالتی صورت نمی گیرد. 

موض��وع ورود خودروس��ازان به ب��ورس س��ری دراز دارد و تاکنون با 
موافقت ها و مخالفت های بسیاری مواجه شده است، اما گویا روز گذشته 

این طرح در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، موضوع ورود خودروسازان به بازار سرمایه مدتی است 
که بر سر زبان ها افتاده و مردم منتظرند با ورود صنعت خودرو به بورس، 

این بازار متعادل شود.
دیروز روح اهلل ایزدخواه یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
در اینس��تاگرام خود با تایید ورود خودروسازان به بورس نوشت: کلیات  
طرح س��اماندهی تولی��د و عرضه خودرو در کمیس��یون صنایع مجلس 
تصوی��ب ش��د.  رویکرد اصلی ای��ن طرح مبتنی بر عرضه تنظیم ش��ده 

خودرو در بورس کاال است.
ای��ن طرح با موافقت و مخالفت های مختلف و بس��یاری مواجه ش��د. 
برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د عرضه خودرو در ب��ورس کاال، فروش 
خودروسازان را شفاف تر و منجر به کشف قیمت می شود. برخی دیگر با 
اعالم مخالفت خ��ود می گویند: »فروش خودرو در بورس به طور عملی 

خودرو را به یک کاالی سرمایه ای تبدیل می کند نه مصرفی!«
عرضه خودرو در بورس مشکالتی دارد!

فرش��اد مقیمی، مدیرعامل ای��ران خودرو در گفت و گ��و با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان،  
درخص��وص عرضه خودرو در بورس، گفت: گ��روه صنعتی ایران خودرو 
درخصوص عرضه خودرو در بورس، تابع تصمیماتی است که در سیاست 

کالن گرفته می شود.
او ب��ا تاکید بر اینک��ه امروز هیچ تصمیم قطعی برای عرضه خودرو در 
بورس گرفته نش��ده اس��ت، ادامه داد: بحث های کارشناس��ی و جلسات 
متع��ددی ب��رای عرضه خودرو در بورس برگزار ش��ده اس��ت، اما هنوز 
هی��چ تصمیم قطعی برای عرضه خودرو در بورس گرفته نش��ده اس��ت. 
حس��ن هایی از این کار می ت��وان متصور بود اما از طرفی ممکن اس��ت 
مش��کالتی هم به وج��ود آورد. در مجموع هن��وز جمع بندی های الزم 
در ای��ن خصوص گرفته نش��ده اس��ت و باید اجازه داد ک��ه فرآیندهای 

کارشناسی انجام شود.
سایت هایی که بازار خودرو را جهت می دهد!

صفاری، مش��اور رئیس ش��ورای رقابت و کارش��ناس بازار سرمایه در 
گفت وگ��و با خبرنگار صنع��ت، معدن و تجارت گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرن��گاران جوان در این خصوص می گوید: زمانی که بازار خودرو دچار 
تحریم ش��د، تولید این کاال در کشور با مش��کل رو به رو شد. از طرفی 

حجم نقدینگی افزایش پیدا کرد و تقاضای کاذب  به همراه س��وداگری 
وارد بازار ش��د. زمانی که شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت داشت، 

قیمت خودرو روند تعادلی در پیش گرفته بود.
وی ادامه داد: اگر در خاطرتان باش��د سال 9۶ برای خرید 100 هزار 
خودروی موجود در انبار ها مجبور به ارائه وام به مردم ش��دیم. تحریم ها 
تولی��دات را کاهش داد. از آن طرف انگیزه س��وداگری و داللی را برای 
برخی از افراد ایجاد کرد. هرچه پول وارد بازار ش��ود و تولید پاسخگوی 
نیاز های متقاضیان خودرو نباش��د، بین قیمت منصفانه شورای رقابت با 
قیمت بازار اختالف بسیاری ایجاد می کند و موجب نارضایتی مردم شد.
برنده شدگان قرعه کشی های خودرو، مصرف کننده واقعی نیستند!

صف��اری بیان کرد: طبق بررس��ی ها بی��ش از 90درص��د افرادی که 
در قرعه کش��ی ها برنده می ش��وند، از طریق مبایعه نام��ه اقدام به فروش 
خ��ودروی خود می کنند. نحوه قیمت گذاری در بازار به این گونه اس��ت 
که برخی از س��ایت ها قیمت های خودرو را روز به روز طبق سلیقه خود 
تعیین و منتش��ر می کنند. در این میان ناظری برای این سایت ها وجود 

ندارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما نیازمند یک بستر برای قیمت گذاری 
عرضه و تقاضا خودرو هستیم. با توجه به آنکه بورس، بازاری شفاف بوده 
و رانت در آن وجود ندارد، بورس کاال محلی برای کشف قیمت برند های 
پرتیراژ تولیدکنند ه های خودرو اس��ت. این کش��ف قیمت با قیمت های 
منصفانه شورای رقابت یکسان نیست. زمانی که تعداد خودرو در جامعه 
افزای��ش پیدا می کن��د، هوا آلوده ش��ده و باید حمل و نقل ش��هری را 

تقویت کنیم.
وی ادامه داد: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، این اختالف قیمت 
وجود دارد. برای حل این مس��ئله می توانیم جلوی واردات خودرو را باز 
بگذاری��م یا کیفی��ت تولید داخلی را افزایش دهیم. همچنین با بس��تن 
س��ایت هایی که در قیمت گذاری نادرست دخالت دارند، می توانیم ترمز 
افزای��ش قیمت خودرو را بکش��یم. ما باید خودروس��از را موظف کنیم 
ح��دود ۳0 تا 40 درصد تولید هفتگی خ��ود را در این بازار بورس کاال 

عرضه کنند.
مش��اور رئیس ش��ورای رقابت بیان کرد: اگ��ر مصرف کننده واقعی در 
قرعه کش��ی برنده نش��ود، مجبور به خرید خودرو در بازار آزاد می شود. 
به طور دقیق کش��ف خودرو در بازار آزاد مش��خص نیس��ت. در صورتی 
ک��ه خودرو در بازار بورس کاال عرضه و فرد ش��رایط الزم اعم از )س��ن 
باالی 1۸ س��ال، داشتن گواهینامه و نداش��تن خودرو( را داشته باشد، 
می توان��د به کارگزار بورس کاال مراجعه کرده و در لیس��ت انتظار برای 

خرید خودرو قرار بگیرد.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: با توجه به آن که در بازار بورس کاال 
م��ازاد تقاضا در بازار وجود دارد، اجازه معامالت چندباره به خودرو داده 
نمی ش��ود. روش متعادل ک��ردن قیمت خودرو در ب��ازار بورس به این 
صورت اس��ت که می توانیم برای خرید خودروی بیشتر در سال مالیات 
در نظر گرفته شود. از این رو انگیزه داللی در بازار خودرو از بین می رود.
وی گف��ت: امروزه منبع بس��یاری از آلودگی ها در تهران و ش��هر های 
بزرگ، ضعیف بودن حمل و نقل عمومی در کش��ور اس��ت. اگر بتوانیم 
مانند کش��ور های اروپایی مانند آلمان )در این کشور هر ۵ سال به ازای 
قیمت خودرو باید مالیات داده شود( حمل و نقل عمومی را گسترش و 
مالیات را افزایش دهیم، مردم راغب به اس��تفاده از حمل و نقل عمومی 
می شوند. ما باید در کنار گسترش حمل و نقل عمومی قیمت خودرو را 

نیز منصفانه تعیین کنیم.
هیچ جای دنیا، خودرو وارد بورس نشده است!

این کارشناس تصریح کرد: در هیچ جای دنیا قرعه کشی برای ماشین 
وجود ن��دارد و این طرح از ابداعات مدیران خودروس��ازی ایران، جهت 
جبران کمبود منابع است. موافق عرضه خودرو در بورس کاال هستم، اما 
موافق عرضه خودرو های باالی ۵0 هزار تیراژ در بازار بورس کاال هستم، 
ام��ا با عرضه خودرو در بورس کاال، مابه التفاوت قیمت خودرو به دالالن 

نمی رسد بلکه صرف حمل و نقل عمومی می شود.
صفاری گفت: در کش��ور های دیگر ش��اهد چنین ام��ری نبودیم، زیرا 
کش��ور های دیگر سابقه ممنوع شدن واردات خودرو را نداشته اند. حدود 
2 سالی می شود که واردات خودرو در کشور ما ممنوع بوده است. ما به 
خودروی مصرفی در طبقه پایین اج��ازه واردات ندادیم بنابراین قیمت 
خودرو در کش��ور ما افزایش پیدا کرد. م��ا جلوی واردات کاالی لوکس 

و دسته دوم را گرفتیم و خودمان را سرگرم به تولید داخلی کردیم.
ای��ن مقام مس��ئول در پایان اظهار کرد: در کش��ورما خ��ودرو نه تنها 
رقابتی نیس��ت، بلکه انحصاری ش��ده و قدرت انتخاب را از مردم گرفته 
اس��ت. در این بازار انحصاری انتظار کاه��ش قیمت خودرو را داریم، اما 
این مسئله درست نیس��ت. اختالف قیمت بین مرکز ملی رقابت و بازار 
آزاد نشاندهنده کمبود عرضه توسط تولیدکننده ها و مازاد تقاضا توسط 

دالالن است.
ورود خودروس��ازان به بازار سرمایه می تواند باعث شفافیت قیمت در 
بازار شده و از داللی های کالن خودرو جلوگیری کند. این مسئله درست 
است که در هیچ جای دنیا خودرو وارد بورس نشده است، اما در کشور 

ما به وضعیت فعلی شاید بهترین راهکار همین باشد!

به دنبال تصویب ورود خودرو به بورس کاال

شیوه جدید خرید و فروش خودرو مشخص شد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت گروه خودروس��ازی سایپا 
در زمینه طراحی و تولید خودروهای جدید گام های مناس��ب و درخور 
توجهی برداش��ته اس��ت، بنابراین امیدواریم در آینده حرکت به سمت 

افزایش داخلی سازی و توسعه بیشتر محصوالت پیگیری شود.
ب��ه گزارش س��ایپانیوز، عل��ی آقامحمدی در حاش��یه بازدید از مرکز 
تحقیقات و نوآوری س��ایپا، درباره روندی که این گروه خودروسازی در 
تولی��د و تنوع محصول طی می کند، تصریح کرد: با توجه به اس��تقبالی 
که از خودروهای داخلی در بازار صورت گرفته است، توصیه می شود که 
تولیدکنندگان خودرو و قطعه نسبت به رشد تولید و پاسخ به درخواست 
متقاضیان تالش بیش��تری کنند. خوشبختانه یکی از مجموعه هایی که 
در این حوزه سطح فعالیت های خود را گسترش داده، گروه خودروسازی 
س��ایپا است. وی افزود: گروه خودروس��ازی سایپا نسبت به رشد تولید، 
ایجاد نوآوری در محصوالت و تولیدات به روز، برنامه های جامعی تدوین 

کرده و براساس آن در حال فعالیت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه محصوالت سایپا با 
اس��تانداردهای باالتری نسبت به گذش��ته در حال تولید هستند، گفت: 
مرک��ز تحقیقات و نوآوری س��ایپا کارهای بزرگی انجام داده اس��ت که 

ب��ه زودی نتیج��ه فعالیت تیم علمی و مهندس��ی ای��ن بخش با عرضه 
محصوالت جدید در بازار نمایان می شود.

وی تصریح ک��رد: بهره گی��ری از تکنولوژی ه��ای روز، ارتقای ایمنی 
خودروها و افزایش امکانات خودرو، بخش��ی از فعالیت هایی است که در 

مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا در حال انجام است.
آقامحمدی ادامه داد: تا پایان س��ال جاری گروه خودروس��ازی سایپا 
محصوالت جدید خود را روانه بازار خواهد کرد و برنامه دارد تا سه سال 
آین��ده نیز 9 محص��ول جدید دیگر وارد بازار کند ک��ه این امر با وجود 

تحریم های ظالمانه کار بسیار بزرگ و قابل تقدیری است.
وی با اش��اره به اینکه در برنامه بلندمدت س��ایپا این موضوع تعریف 
ش��ده اس��ت که محصوالت تکراری به بازار عرضه نشود و همواره تنوع 
محصول پیگیری شود، گفت: دیگر مانند سال های گذشته شاهد تولید 
چند مدل محدود خودرو نخواهیم بود چراکه سایپا قصد دارد با توجه به 

سالیق و نیاز مردم نسبت به طراحی و تولید خودرو اقدام کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از اقدام هایی که 
گروه خودروسازی سایپا مجدانه در حال پیگیری است تعریف روش های 
متن��وع ف��روش با هدف تعادل بازار اس��ت؛ با این اتفاق نوس��ان قیمت 

خودرو کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه به نظام قیمت گذاری خودرو اش��اره کرد و اظهار داشت: 
ب��رای آنکه خودروس��ازان از زی��ان خارج ش��وند بهتر اس��ت که نظام 
قیمت گ��ذاری خودرو با تغییراتی همراه ش��ود، در ح��ال حاضر عواملی 
غیر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از رش��د قیمت خودرو در بازار 
خودرو سود می برند و با تغییر فرآیند قیمت گذاری می توان بازار خودرو 

را با شرایط بهتری مدیریت کرد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه گروه خودروسازی 
س��ایپا بسیار توانمند شده اس��ت، افزود: برای اینکه در جهش تولید به 
موفقیت های خوبی دس��ت یافت توصیه می کنم ک��ه برنامه ریزی برای 

افزایش عمق ساخت داخل صورت گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه س��ایپا جه��ش تولید را هدف گذاری کرده اس��ت، 
تصریح کرد: ش��عار گروه خودروس��ازی س��ایپا، جه��ش تولید از طریق 
جهش تکنولوژی اس��ت. این ش��عار نش��ان می دهد که رش��د تولید در 
این کارخانه خودروس��ازی با جهش تکنولوژی عملیاتی خواهد ش��د و 
از س��ویی باید عنوان کنم که این خودروساز به سمت جهش تکنولوژی 

گام برداشته است.

مطمئنم اگر س��ازمان همین حاال 10 اس��تاندارد جدید را برای تولید 
لن��ت اجباری کند، صدای بس��یاری از تولیدکنندگان درمی آید، چراکه 
از عمر تدوین  برخی از اس��تانداردهای فعلی، بیش از20 س��ال است که 

می گذرد.
ب��ه گ��زارش اخب��ار خ��ودرو، اج��رای اس��تانداردهای روز در تولید 
ه��ر محصول��ی از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت و درهمین راس��تا 
استانداردهای خودرویی نیز طی سال های اخیر به صورت پلکانی افزایش 
یافت��ه و در ه��ر مرحله بر تعداد آنها افزوده ش��ده اس��ت. این وضعیت 
درخصوص اس��تانداردهای تولید لنت نیز حاکم است. هرچند به عقیده 
یکی از کارشناس��ان این حوزه، برخی شرکت ها از اجرای استانداردهای 
جدید خودداری می کنند و همچنان با چند اس��تاندارد قدیمی مبادرت 
به تولید می کنند. موردی که سبب می شود درصورتی که استانداردهای 
جدید در این حوزه اجباری شود، بسیاری از ارائه محصول روز بازبمانند.
در همی��ن زمینه میت��را علیپور، مدیرعامل آزمایش��گاه »معیارآزمای 

پژواک صنعت« به  »دنی��ای  خودرو« می گوید: »برخ��ی تولیدکنندگان 
حاضر نیستند استانداردهای جدید را اجرایی کنند و با این کار به نوعی 

دست خودشان را بسته اند.«
وی درخص��وص اینک��ه چ��را برخ��ی تولیدکنندگان لن��ت از اجرای 
استانداردهای جدید استقبال نمی کنند، اظهار می کند: »درحال حاضر 
برخی حتی برای اجرای یکی، دو اس��تاندارد نیز با مش��کل مواجه اند و 
واحدهای بس��یار کمی می توانند اس��تانداردهایی را که در ای سی آر 90 

آمده و اجرای آن بسیار حیاتی است، پاس کنند.«
مدیرعامل آزمایش��گاه »معیارآزم��ای پژواک صنعت« ب��ا بیان اینکه 
وقتی برخی تولیدکنندگان لنت ترمز نمی توانند یک اس��تاندارد را پاس 
کنند، چگونه می خواهند 1۵اس��تاندارد دیگر را پاس کنند، درخصوص 
آزمون هایی که آنها باید بگذرانند، می افزاید: »در این حوزه بحث مربوط 
به تراکم، انبس��اط حرارتی، PH، چگالی، داینامومتری، وزن و همچنین 
مقاومت در مقابل مایعات مطرح است. به خصوص در شرایط آب وهوایی 

فعلی بحث مقاومت در مقابل مایعات بسیار حیاتی است.«
میترا علیپور همچنین در پاس��خ به  این پرس��ش که آیا این تست ها 
درخصوص لنت های وارداتی  نیز انجام می ش��ده یا خیر؟ می گوید: »نظر 
به اینکه واردات لنت بیش��تر مربوط به قطعه س��ازان می ش��د، ما بیشتر 
لنت هایی را تس��ت می کردیم که وارد خط تولید خودروس��ازان می شد. 
به همی��ن دلیل آنها مجبورند تعداد بیش��تری از اس��تانداردها را رعایت 

کنند.«
وی با تاکید بر اینکه بحث مقاومت در برابر مایعات، انبس��اط حرارتی 
و ضری��ب انتقال حرارت جزو مواردی بود که قطعه س��ازان درخواس��ت 
آزمایش آن را داشتند، درخصوص استانداردهای جدید تصریح می کند: 
»مطمئنم اگر س��ازمان همین حاال 10 اس��تاندارد جدید را برای تولید 
لن��ت اجباری کند، صدای بس��یاری از تولیدکنندگان درمی آید، چراکه 
از عمر تدوین  برخی از اس��تانداردهای فعلی، بیش از20 س��ال است که 

می گذرد.«

جهش تولید از طریق جهش تکنولوژی در سایپا عملیاتی می شود

مدیرعامل آزمایشگاه »معیارآزمای پژواک  صنعت«:

برخی شرکت ها توان پاس کردن استانداردهای جدید لنت را ندارند
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مدیر عامل یکی از ش��رکت های خالق از بانوان کارآفرینی اس��ت که 
با استعفا از شغل دولتی یک شرکت خالق تاسیس و کارآفرینی کرد.

الهه مبلیان، مدیرعامل ش��رکت خالق رنگی��ن جامه نگار گفت: به 
مدت سه سال کارمند معاونت صنایع دستی 
س��ازمان می��راث فرهنگی اس��تان اصفهان 
ب��ودم. با توجه ب��ه عالقه ام ب��ه کارآفرینی، 
تصمیم گرفتم تا از ش��غل کارمندی استعفا 
دهم و تمام وقتم را صرف ایجاد و توس��عه 

یک شرکت خالق کنم.
مدیرعامل شرکت خالق رنگین جامه نگار 
ادام��ه داد: در ابتدای فعالیت این ش��رکت، 
در حوزه تولید پوش��اک بانوان ورود کردیم، 
اما ب��ا توجه به نیاز به ی��ک تیم حرفه ای و 
س��رمایه گذاری قابل توجه تصمیم گرفتیم 
تا زمینه فعالیت ش��رکت را تغییر دهیم. با 
توجه به مهارت در عرصه نقاشی روی چرم، 

این هنر را به عنوان زمینه کاری شرکت برگزیدم.
 مبلی��ان ضم��ن توضی��ح تالش های ص��ورت گرفته برای توس��عه 
فعالیت های این ش��رکت خالق، افزود: هنر نقاش��ی روی چرم در ابتدا 

تنه��ا به صورت یک هن��ر تزئینی و به عنوان تابلو، مطرح ش��د اما در 
ش��رکت تصمیم گرفتیم تا ای��ن هنر را به ص��ورت کاربردی تر به کار 
بگیری��م. از این رو تولید کیف، کف��ش، کیف پول، کیف عینک و انواع 
محصوالت چرمی دیگر با اس��تفاده از هنر 
نقاش��ی روی چ��رم در دس��تور کار ق��رار 

گرفت.
 ای��ن فعال خالق ضمن تبیین ش��رایط 
موردنیاز برای تاسیس یک شرکت خالق، 
گف��ت: خوش��بختانه محصوالت ش��رکت 
مورد اس��تقبال مصرف کننده قرار گرفت و 
در حال حاضر برای ۶ نفر در این مجموعه 
به صورت مستقیم، اشتغا ل زایی شده است 
و سبد محصوالت چرمی شرکت به شکل 

محسوسی متنوع تر شده است.
وی همچنی��ن بیان ک��رد: در همکاری 
ب��ا یکی از مجموعه ه��ای صنعتی اصفهان 
توافق کرده ایم تا پوشش و کاور چرمی تجهیزات پزشکی آنها را تولید 
کنیم و به کمک اتاق بازرگانی نیز در صدد یافتن مقاصد صادراتی در 

خارج از کشور برای این محصوالت هستیم.

دومین رویداد ملی اس��تارت آپی در حوزه فناوری های توان بخش��ی 
1۳ و 14 آذرماه با هدف حمایت از ایده های عالقه مندان به تجهیزات 
توانبخش��ی برگ��زار می ش��ود. حامد معی��ری دبیر این روی��داد ملی 

اس��تارت آپی با اعالم این خبر و با اش��اره 
به برگزاری موفقیت آمیز نخستین رویداد 
استارت آپی در حوزه صنعت توانبخشی در 
سال گذشته گفت: بسیاری از افراد دارای 
معلولیت افرادی کارآفرین هستند و ذهنی 
خالق دارند. از س��ویی در کشور حدود 4 
میلیون معلول و ۸ میلیون سالمند داریم 

و هر سال به این ارقام افزوده می شود.
وی همچنی��ن بیان کرد: ب��ازار بزرگی 
داخل کش��ور و هم کش��ورهای همسایه 
در این ح��وزه وجود دارد و ش��رکت های 
فن��اور می توانن��د از آن اس��تفاده کنند. 
دارای  اف��راد  و  عالقه من��د  دانش��جویان 

معلولی��ت خ��الق و صاحب ای��ده می توانن��د در این رویداد ش��رکت 
و ایده ه��ای خود را مطرح کنند. براس��اس این گ��زارش، رویداد ملی 
اس��تارت آپی در حوزه فناوری های توان بخش��ی در دو بخش دریافت 

ایده و نیاز برگزار می ش��ود. برای ش��رکت در رویداد عالقه مندان باید 
از ای��ده خود در حوزه صنعت توان بخش��ی برای افراد دارای معلولیت، 
س��المندان و جانبازان یک ویدئوی ۳ دقیقه ای تهیه  و آن را از طریق 
rehabtech.ir سایت رویداد به آدرس

آپل��ود کنند. پ��س از داوری، ویدئوهای 
برگزیده ب��ه رویداد اصل��ی راه  می یابند 
و از حمایت ه��ای الزم برای منتورینگ، 
شتابدهی، سرمایه گذاری و تجاری سازی 

برخوردار می شوند.
ش��رکت فناور همیار مکانیک کوش��ا 
برگزارکنن��ده روی��داد اس��ت و س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان و 
توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری نی��ز از آن 

حمایت می کند.
در نخس��تین دوره از این رویداد ملی، 
بیش از 120 ایده به دبیرخانه رویداد ارس��ال شد که از میان 1۵ ایده 
راه یافت��ه ب��ه مرحله نهایی، ۳ ایده برتر انتخاب ش��دند و 1۵ ایده راه 

یافته به مرحله نهایی برای تجاری سازی حمایت شدند.

ایده های نو را برای کمک به سالمندان و افراد دارای معلولیت ارسال کنیدصنایع نرم و خالق کارآفرینی کرد

کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار رنگ و رزین تالش می کند با ایجاد 
تعامل میان هسته های فناور دانشگاهی و صنایع تحولی ساختاری در این 

بخش ایجاد کند.
کارخانجات، واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی متعددی در کشور 
در حوزه رنگ و رزین فعال هستند. همچنین بسیاری از صنایع دیگر نیز 
به تولیدات این حوزه به عنوان مواد اولیه نیاز دارند. بر این اساس و با توجه 
ب��ه نیاز مبرم این صنعت به فناوری های م��درن معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، کانون هماهنگی دانش، صنعت، ب��ازار رنگ و رزین را 

تاسیس کرد.
این کانون تالش کرده است تا با ایجاد هماهنگی بیشتر میان هسته های 
فن��اور دانش��گاهی و کارخانجات و صنایع قدیمی رن��گ و رزین، تحولی 

ساختاری در این بخش ایجاد کند.
این تالش ها با برگزاری جلس��ات دوره ای برای هماهنگی و برنامه ریزی 
و همچنین دعوت از فعاالن سرش��ناس و اس��اتید دانشگاهی و خبرگان 
این حوزه آغاز ش��د. س��ازمان ها و نهادهای مختلفی هستند که با حوزه 
کاری این کانون هم پوش��انی دارند. س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان، انجمن رنگ و رزین ایران، شرکت تعاونی تولیدکنندگان 
رن��گ و محصوالت وابس��ته، گمرک جمهوری اس��المی ایران، س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، صنایع غیرفل��زی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعزیزات 

حکومتی از جمله این نهادها محسوب می شوند.
بر این اساس، کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار رنگ و رزین معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تالش کرد تا ارتباط و تعامل سازنده با 

این دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را افزایش دهد.
چگونگی عرضه س��همیه  خریدهای بورسی مواد اولیه شیمیایی و ورق 
فوالدی برای ظروف بسته بندی به تولیدکنندگان رنگ و رزین و اصالح این 
روش، یکی از برنامه های این کانون بوده است که با حضور نماینده کانون 

در جلسات تصمیم گیری های اختصاص سهمیه ها، پیگیری شده است.
همچنین با توجه به اهمیت بازار سرمایه این کانون فعالیت های مختلفی 

را برای اصالح سیستم قیمت گذاری مواد در بورس انجام داده است.
اص��الح سیس��تم و کنت��رل قیمت رنگ توس��ط س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دیگر مس��ئله ای ب��ود که در تعامل با 

سازمان های دولتی به نفع فعاالن این صنعت، پیگیری شد.
 ایجاد راهکار و رایزنی با مبادی مربوطه، جهت تامین سرمایه در گردش 
واحدهای تولید رنگ و رزین و بررسی راهکارهای رفع مشکالت صادرات 

نیز از دیگر سرفصل های کاری این نهاد به شمار می آید.
ای��ن کانون در حال حاضر، ضمن دعوت از ش��رکت های دانش بنیان و 
فناور، از آنها خواس��ته است تا با بررسی نیازهای فناورانه صنایع مختلف 
در این حوزه، نسبت به ارائه راه حل های مبتنی بر فناوری و نوآوری، کوشا 

باشند.

خدمات نمودارگیری کاربردی در صنعت نفت و گاز کشور توسعه یافت؛ 
خدمتی که در اوج تحریم ها به همت متخصصان ایرانی به صنایع موردنیاز 

ارائه شد.
ش��رکت خدمات فنی میادین آسماری از س��ال ۸4 برای ارائه خدمات 
فنی و تخصصی نمودارگیری در کشور شکل گرفت. این شرکت نخستین 
مجموعه کامال خصوصی ایرانی در زمینه خدمات نمودارگیری محسوب 

می شود.
 بنا ب��ه گفته مرتضی عس��گری، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، 
مجموعه آسماری یکی از نمودهای انگیزه و پیشرفت در صنعت باالدستی 
نفت است. دستاوردهای علم و فناورانه این شرکت هم گواه این ادعا است. 
طی این چند سال، به عنوان یکی از بهترین شرکت ها در تبدیل فرصت ها 

به پیشرفت و دستاوردهای قابل اتکا فعالیت کرده ایم.
 این فعال فناور ادامه می دهد: آس��ماری از س��ال ۸۶ به عنوان یکی از 
ش��رکت های مورد تایید فنی و تخصصی قرارداد مس��تقیم ارائه خدمات 
نمودارگیری را با ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب منعقد کرد و این 

خدمت را به صنایع باالدستی نفت ارائه می کند.
عس��گری درب��اره خدمات ارائه ش��ده در ش��رکت، می گوی��د: خدمات 
نمودارگی��ری چاه یکی از خدمات ش��رکت ما اس��ت. نمودارگیری تولید 
در واق��ع ثبت داده های مربوط به اندازه گیری یک یا چند پارامتر س��یال 
تولیدش��ده در چ��اه نفت و گاز اس��ت که از این داده ها ب��رای توصیف یا 
پیش بینی رفتار چاه تولیدی اس��تفاده می شود. به گفته او، نمودارگیری 
تولید با اهداف گوناگونی از جمله ارزیابی عملکرد دینامیکی و میزان تولید 
در بخش های مختلف چاه، عیب یابی مشکالت پیش آمده و پایش میزان 

اثربخشی عملیات تحریک یا تکمیل چاه انجام می گیرد.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ادامه می دهد: خدمات نمودارگیری 

ش��رکت آسماری شرکت نفت و ش��رکت های تابعه را قادر می کند تا نیاز 
ب��ه عملیات های پرخط��ر و هزینه زا را کاهش دهند. این ش��رکت با ارائه 
گستره ای وسیع از انواع نمودارگیری به صنعت نفت این امکان را می دهد 

تا به باالترین سطوح تولید در تمامی شرایط خشکی و دریا دست یابد.
ای��ن فعال فناور همچنین بیان می کند: ارزیابی یکپارچگی چاه یکی از 
خدماتی است که مجموعه ما ارائه می کند. یکپارچگی هر چاه سؤالی است 
که پاسخ آن از عهده هیچ ابزار یا اندازه گیری به تنهایی برنمی آید و نیاز به 
ترکیب و راندن چندین ابزار و تفسیر یکپارچه اطالعات دارد. عدم بررسی 
هرگونه نشتی هرچند کوچک می تواند عواقب مختلفی از کاهش تولیدی 
تا تخریب محیط زیست داشته باشد که خود موجب توقف تولید، تعمیرات 

هزینه بر و جرائم مختلف قانونی است.
عس��گری ادامه می دهد: خدمات اندازه گیری اشباع سیاالت مخزن هم 
جزو خدمات ارائه شده ما است. بالفاصله پس از تکمیل چاه و آغاز تولید، 
بای��د مخزن نفتی، برای پیش بینی رفت��ار آن و برنامه ریزی فرآیند تولید 

به طور پیوسته مورد پایش قرار گیرد.
این فعال دانش بنیان همچنین بیان می کند: ارزیابی نرخ تولید سطحی 
برخی اوقات نشانه خوبی است، اما گاهی به منظور شناخت حرکت سیال 

در مخزن و بین چاه ها باید از اندازه گیری اشیاع سیاالت بهره برد.
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان در ادامه، می افزاید: خدمات ارزیابی 
لوله چاه هم توسط متخصصان ما ارائه می شود. در صنایع استخراج نفت و 

گاز، بازیابی لوله اغلب عملیاتی از قبل پیش بینی نشده است.
او می گوید: خدمات مشبک کاری فرآیندی است که برای سوراخ کردن 
لوله جداری عبور جریان سیال، از مخزن نفتی به درون ستون چاه، مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. این عمل معموال به وس��یله  تفنگ های مخصوص 

انجام می شود.

خدمات نمودارگیری بومی به صنعت نفت و گاز رسید

رئیس بانک مرکزی اروپا، »کریسـتین الگارد« به تازگـی اعالم کرده که مقامات اتحادیه 
اروپا به سمت ارائه یورو دیجیتال در ۲ تا 4 سال آینده حرکت می کنند.

به گزارش دیجیاتو، رئیس بانک مرکزی اروپا در یک جلسه مجازی با رئیس فدرال رزرو، 
»جـروم اچ. پاول« و رئیس بانک مرکـزی بریتانیا، »اندرو بیلی« بـه ارائه این ارز دیجیتال 

اتحادیه اروپا اشاره کرد.
این اولین باری نیست که یک مقام مسئول در اتحادیه اروپا چنین حرفی می زند. مقامات 
بانـک مرکزی اروپا در گذشـته از تحقیقات پیرامون ارز دیجیتـال بانک مرکزی خبر داده 
بودند و ماه گذشـته میـالدی رئیس بانک مرکزی فنالند، »اولـی رن« در مصاحبه ای اعالم 

کرده بود که یورو دیجیتال به احتمال زیاد در یک دهه آینده از راه می رسد. الگارد به این 
موضوع اشـاره کرده که توسـعه یورو دیجیتال به زمان زیادی نیاز دارد که نه تنها مربوط 
به فناوری موردنیاز آن می شـود، بلکه باید از پولشـویی و همچنین تامین مالی تروریسـم 
توسط آن نیز جلوگیری کرد. رئیس بانک مرکزی اروپا در صحبت های خود به توسعه نسخه 

دیجیتالی یوان توسط بانک مرکزی چین طی چند سال گذشته نیز اشاره کرد.
بـه بـاور الگارد، ارائه یـورو دیجیتال پایانـی برای اسـکناس نخواهد بود: »اگـر این ارز 
دیجیتـال باعـث راحتی پرداخت های ما شـود، باید آن را مورد بررسـی قـرار دهیم. یورو 

دیجیتال جایگزین پول نقد نخواهد شد و در حقیقت مکمل آن خواهد بود.«

فناوران به نیازهای حوزه رنگ و رزین پاسخ می دهند

رئیس بانک مرکزی اروپا: یورو دیجیتال احتماال  ۲ تا 4 سال دیگر از راه می رسد

دریچــه

290 ش��رکت دانش بنی��ان، فناور و فع��ال نوآور طرح های خ��ود در حوزه 
پس��اب و پس��ماند را به ش��رکت های ب��زرگ صنعتی عرضه کردن��د. با توجه 
ب��ه درخواس��ت های متن��اوب صنای��ع مختل��ف از معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای کمک به حل چالش های حوزه پس��اب و پس��ماند، با 
حمایت شبکه فن بازار معاونت علمی نخستین فستیوال نوآوری های کاربردی 
در حوزه پس��اب و پس��ماند برگزار شد.  در نخستین فس��تیوال نوآوری های 
کاربردی در زمینه پس��اب و پسماند 240 ش��رکت دانش بنیان، فناور، خالق، 

استارت آپ و تیم ها و هسته های دانشگاهی به صورت آنالین حضور یافتند.
با توجه به شیوع ویروس کووید- 19  پنجاه شرکت کننده نیز با حفظ فاصله 

اجتماعی به صورت حضوری در این نشست حاضر شدند.

  45 طرح فناورانه حوزه پسماند
ارائه شد

چهار شنبه
28 آبان 1399

شماره 1666
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توییتر چندین ماه پس از مواجهه با یکی از بزرگ ترین هک های تاریخ 
خ��ود، هکر مطرح به نام »پیتر زاتکو« با نام مس��تعار »Mudge« را به 

عنوان مسئول امنیت این شبکه اجتماعی انتخاب کرد.
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، طب��ق گ��زارش 
منتشرشده، زاتکو معیارها و اقدامات امنیتی 
کنونی این شبکه اجتماعی را بررسی کرده و 
آن را مس��تقیما به مدیرعامل آن یعنی جک 
دورس��ی گزارش می کند و پ��س از یک دوره 
4۵ تا ۶0 روزه، مدیریت این بخش را برعهده 
می گی��رد. Mudge در گذش��ته در بخ��ش 
تحقیقات امنیتی فناوری های پیشرفته گوگل 
و »Projects Group« مشغول به فعالیت 
بوده و پیش از آن نیز با دارپا در چندین برنامه 
همکاری داشته که یکی از آنها روی شناسایی 
جاسوسی اینترنتی متمرکز بوده است. زاتکو 
خالق یک فریمورک برای وزارت دفاع ایاالت 

متحده آمریکا است که این س��ازمان برای تحقیقات و سرمایه گذاری در 
زمینه امنیت س��ایبری از آن اس��تفاده می کند. این هکر مطرح اخیرا به 
عنوان مس��ئول امنیت سرویس پرداخت الکترونیکی »Stripe« فعالیت 

داش��ته اس��ت. زاتکو در مصاحب��ه ای اعالم ک��رده : »امنی��ت اطالعات، 
یکپارچگی سایت، امنیت فیزیکی، یکپارچگی پلتفرم و مهندسی را بررسی 
خواهم کرد چراکه توس��ط آنها می توان سیس��تم را دس��تکاری و از آن 
سوءاس��تفاده کرد.« عالوه بر این موارد، این 
هکر و متخصص امنیت س��ایبری در زمینه 
بهبود مکالمات عمومی توییتر نیز کار خواهد 
کرد و چندی��ن رویکرد امنیتی غیرمتعارف 
را نیز پیاده س��ازی می کند. زاتکو از پذیرش 
این روش ها شامل گیج کردن مهاجمان به 
وسیله اطالعات دس��تکاری شده، از توییتر 
قدردانی کرده اس��ت. توییتر در ژوئیه سال 
جاری میالدی با یک حمله سایبری بزرگ 
مواجه شد و حساب افراد مطرح زیادی مانند 
باراک اوباما، جو بایدن، ایالن ماس��ک، بیل 
گیت��س و اپل برای کالهبرداری بیت کوین 
هک ش��دند. در این حمله چندین نوجوان 
نقش داشتند که توسط FBI دستگیر شدند. همین موضوع باعث شد که 
امنیت توییتر بیش از پیش مورد توجه جک دورسی و مدیران این شبکه 

اجتماعی قرار بگیرد.

سرپرس��ت س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران 
گفت این س��ازمان از طری��ق ارائه خدمات حمایت��ی متنوع و متعدد 
ب��ه کارآفرینان و توس��عه خدمات غیرحضوری ب��ه کارآفرینان صنایع 

کوچک، زمینه رشد کارآفرینی را در کشور 
فراهم می آورد.

ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت، »اصغر مصاح��ب« در پیام تبریک 
خود به مناسبت فرا رسیدن »هفته جهانی 
کارآفرین��ی« افزود: کارآفرین��ی در اقتصاد 
نوی��ن و رقابتی جهان، دارای نقش بس��یار 
مؤثری است و پویایی اقتصاد کشورها را در 

پی خواهد داشت.
به گفته این مقام مس��ئول، دس��تیابی به 
اهداف توسعه پایدار کشور و ارتقای جایگاه 
اقتصادی در جهان، فقط از طریق توسعه و 

گسترش کارآفرینی امکان پذیر است.
وی بیان  داشت: این مهم دست اندرکاران کشورها را بر آن داشته تا 
زمینه های الزم را برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و انجام حمایت های 
الزم از کارآفرینان از طریق تس��هیل اکوسیس��تم کارآفرینی، آموزش، 

پژوهش و توانمندسازی فراهم کنند.
مصاح��ب در ادامه این پیام آورده اس��ت: از آن جایی که در جهان 
امروز مهم ترین منبع نوآوری و اش��تغال زایی کارآفرینی است، توسعه 
کارآفرین��ی ب��ه رش��د اقتصادی ش��تاب 
فزاین��ده می ده��د و اثرات مثبت��ی مانند 
بهبود وضعیت رفاهی م��ردم، کاهش فقر 
و افزای��ش اش��تغال در جامعه ب��ه  وجود 
م��ی آورد. همچنی��ن توس��عه کارآفرینی 
سبب پیدایش محصوالت جدید، خدمات، 
روش ها، سیاس��ت ها، ایده ها و راهکارهای 

نو برای حل مشکالت جامعه می شود.
وی در بخ��ش دیگ��ر این پی��ام متذکر 
ش��ده اس��ت: س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران با هدف انجام 
حمایت ه��ای همه جانبه از صنایع کوچک 
و متوس��ط کش��ور ب��ه منظ��ور تقویت و 
تسهیل اکوسیستم کارآفرینی SMEها )واحدهای کوچک و متوسط( 
ت��الش می کن��د و از طریق ارائه خدمات حمایت��ی متنوع و متعدد به 

کارآفرینان، زمینه رشد کارآفرینی را در کشور فراهم می آورد.

توسعه خدمات غیرحضوری به کارآفرینان صنایع کوچک»پیتر زاتکو«، هکر معروف مدیر امنیت توییتر شد

عب��اس اسماعیلی س��ازی / دبیر کارگ��روه محیط زیس��ت کارگروه 
تخصصی آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری: میزان مصرف آب در میان مردم به رفتار و 
شیوه زندگی آنها برمی گردد. اگر مردم به این رفتارها و ردپای خود بر 
میزان مصرف آب واقف ش��وند، ش��اید بتوان تا حدودی مصرف آب در 

کشور و دنیا را کنترل کرد.
ردپ��ای آب یک محصول یا معیار تجربي اس��ت ک��ه زمان، مکان و 
میزان آب مصرفی و آلوده ش��ده در کل زنجیره تأمین آن محصول را 
نش��ان مي دهد. ردپاي آب، یک ش��اخص چندبعدي است که عالوه بر 
حجم آب استفاده شده، نوع آب )یعنی میزان مصرف آب باران، منابع 
آب س��طحی یا زیرزمینی و میزان آلودگی آب( و مکان و زمان مصرف 

آب را نیز نشان می دهد.
ردپ��ای آب یک فرد، یک جامعه یا ی��ک فعالیت، مجموع حجم آب 
ش��یرینی اس��ت که برای تولید کاالها و خدمات مصرف شده از سوی 
آن مصرف کننده، جامعه یا تولید ش��ده توس��ط آن فعالیت، اس��تفاده 

شده است.
این مفهوم، نحوه تخصیص منابع آب شیرین محدود جهان از سوي 
بش��ر را نشان می دهد و بنابراین، اطالعاتي براي بحث پیرامون مسئله 

تخصیص آب و مس��ائل مرتبط با اس��تفاده پایدار، عادالنه و کارآمد از 
آب، فراه��م می کند. عالوه ب��ر آن، ردپای آب زمینه ای را برای ارزیابی 
اثرات کاالها و خدمات در س��طح حوضه و تدوین استراتژی هایی برای 

کاهش این اثرات فراهم می کند.
به ط��ور معمول، آمار مربوط به اس��تفاده از آب، تنه��ا اطالعاتي را 
پیرامون میزان آب برداش��تی و استفاده مستقیم آب ارائه می کنند. در 

روش محاسبه ردپای آب، دیدگاه وسیع تری در نظر گرفته می شود.
اول، از همه ردپای آب، میزان اس��تفاده مستقیم و غیرمستقیم آب 
را اندازه گیری می کند که اس��تفاده غیرمستقیم، آب استفاده شده در 
زنجیره تأمین یک محصول اس��ت. به این ترتیب ردپای آب، ارتباطی 
بین مصرف کنن��دگان نهایی، فعالیت های واس��طه ها و تاجران در کل 

زنجیره تأمین محصول منتخب برقرار می کند.
بر همین اس��اس، کت��اب راهنم��ای ارزیابی ردپ��ای آب با حمایت 
کارگروه تخصصی آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تهیه و تدوین ش��ده و در س��ایت 
کارگروه در دس��ترس همگان قرار گرفته است. کتابی که با مراجعه به 
آن می توانید میزان مصرف آب برمبنای الگوی رفتاری و شیوه زندگی 

خود را بدانید.

تجهیزات بس��یاری در عرصه پزشکی هستند که از تجهیزات دارای 
پرتوهای رادیواکتیو کارآمدی می گیرند. تشعش��عات نشریافته از این 
تجهی��زات می تواند در طوالنی مدت آس��یب زا و حتی مرگبار باش��د. 
کارکنان بخش سالمت و درمان که به طور پیوسته با چنین تجهیزاتی 
سروکار دارند باید به طور مداوم و دقیق، از حیث تماس و دریافت این 

تابش ها پایش و بررسی شود.
تا پیش از این س��نجش میزان پرتوه��ای رادیواکتیو با صرف زمان 
طوالنی و دقتی نه چندان باال انجام می شد، اما فناوری به کمک حل 
این چالش آمد و تجهیزات اندازه گیری تشعشعات پیشرفته که پاسخ 
را ب��ا دقتی ب��اال و در لحظه نمایش دهند به ب��ازار آمد. این محصول 
اکنون توس��ط پارسیان ش��رق با دقتی باال و ویژگی قابل حمل بودن 

عرضه شده است.
 ایمان حضرت حس��ینی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به کارایی 
دوزیمتر ها در س��نجش تشعشعات هس��ته ای گفت: این محصول در 
صنایع و به ویژه پزش��کی کاربردهای بس��یار زیادی دارد. بسیاری از 
تجهیزات پزش��کی که به کار می رود تشعشعاتی دارند که برای حفظ 
سالمت پزشکان و کادر درمان الزم است میزان این تشعشعات به طور 

مداوم اندازه گیری و پایش شود.
 این فعال فناور با بیان اینکه دس��تگاه دوزیمتر ارائه ش��ده توس��ط 
این ش��رکت قابل حمل اس��ت و می تواند هر لحظه میزان تشعشعات 
را اندازه گیری کند، ادامه داد: دس��تگاه ها دوزیمتر به دو دس��ته فعال 
)Active( و غیرفعال )passive( تقس��یم می ش��وند. دوزیمترهای 
اکتیو در همان لحظه میزان تشعش��عات را ب��ه نمایش می گذارد. در 
حالی که دوزیمترهای پس��یو با استفاده از عناصر حساس به تشعشع، 
واکنش نشان می دهند و دریافت میزان آن نیازمند صرف زمان است.

 مدیرعامل ش��رکت پارس��یان ش��رق با بیان اینکه حداقل بیش از 
4هزار دوزیمتر از انواع قدیمی تر یعنی منفعل و گازی مورد اس��تفاده 
ق��رار دارد که ظرفیت را برای ارتقا به اندازه گیرهای نوع جدید فراهم 
می کن��د، اف��زود: در گام نخس��ت باید برای توس��عه اس��تفاده از این 
محصول، زیرس��اخت ها و زمینه های استفاده فراهم شود. به طوری که 
مصرف کنن��دگان با کارای��ی و دقت باالی نوع جدید به خوبی آش��نا 

شوند.
 وی با اش��اره به به استفاده از حسگرهای دیودی ساخت داخل در 
این دس��تگاه گفت: دس��تگاه های دوزیمتر از حیث حسگرهای به کار 
رفته، به دو دس��ته گازی و دیودی تقس��یم بندی می شود. حسگرهای 
دیودی نس��بت به نوع گازی حسگرها، کارایی و دقت بیشتری دارند. 
در س��اخت و تجاری س��ازی این دس��تگاه و حس��گرهای دیودی که 
مقاوم��ت، عمر طوالنی ت��ر، دقت باالتر و فناوری پیش��رفته تری دارند 

پیشگام هستیم.
 حضرت حسینی با اشاره به اینکه نسل جدیدتری از این اندازه گیرها 
که ترانزیستوری و بسیار پیشرفته تر هستند در این شرکت در مرحله 
س��اخت قرار دارد، ادامه داد: با استفاده از محصول فعلی که از حسگر 
دیودی بهره می برد، فرد می تواند در لحظه، متوجه میزان دوز دریافت 
شده شود. همچنین تمامی این دستگاه ها قابل حمل و نگهداری شارژ 

برای مدت نسبتاً طوالنی هستند.
 وی با بیان اینکه تولیدات پارسیان شرق با فعالیت ۶ نیروی انسانی 
دانش آموخته در حوزه های هسته ای، الکترونیک و مکانیک به صنعت 
ارائه می شود، گفت: این محصول از لحاظ قیمتی به مراتب به صرف تر 
است و زمینه ساز جلوگیری از خروج ارز می شود زیرا با قیمتی حدود 

یک سوم قیمت خارجی در اختیار مشتری قرار می گیرد.

اندازه گیر تشعشعات هسته ای به یاری کادر درمان آمد

کرده بود که یورو دیجیتال به احتمال زیاد در یک دهه آینده از راه می رسد. الگارد به این 
موضوع اشـاره کرده که توسـعه یورو دیجیتال به زمان زیادی نیاز دارد که نه تنها مربوط 
به فناوری موردنیاز آن می شـود، بلکه باید از پولشـویی و همچنین تامین مالی تروریسـم 
توسط آن نیز جلوگیری کرد. رئیس بانک مرکزی اروپا در صحبت های خود به توسعه نسخه 

دیجیتالی یوان توسط بانک مرکزی چین طی چند سال گذشته نیز اشاره کرد.
بـه بـاور الگارد، ارائه یـورو دیجیتال پایانـی برای اسـکناس نخواهد بود: »اگـر این ارز 
دیجیتـال باعـث راحتی پرداخت های ما شـود، باید آن را مورد بررسـی قـرار دهیم. یورو 

دیجیتال جایگزین پول نقد نخواهد شد و در حقیقت مکمل آن خواهد بود.«

جروم اچ. پاول در این جلسـه تاکید کرد که بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا در حال 
ارزیابی دالر دیجیتال اسـت، اما همچنان تصمیمی برای توسـعه یـک ارز دیجیتال گرفته 
نشده. بانک مرکزی در حال بررسی مزایا و همچنین فرآیندهای فنی احتمالی برای توسعه 
دالر دیجیتال اسـت، با این حال به نظر نمی رسـد در آینده نزدیک شاهد عرضه چنین ارز 

دیجیتالی باشیم.
رئیـس بانـک مرکزی بریتانیـا در این جلسـه از نگرانی هـای امنیتی پیرامون اسـتیبل 
کوین هـای خصوصـی صحبـت کرد و همچنیـن ارز دیجیتـال بانک مرکزی را یک پاسـخ 

احتمالی برای این نگرانی ها عنوان کرد.

ردپای آب

رئیس بانک مرکزی اروپا: یورو دیجیتال احتماال  ۲ تا 4 سال دیگر از راه می رسد

یادداشـت

حس��ن قالیباف اصل، درخصوص مصوبات این شورا گفت درخصوص افزایش 
سقف صندوق های س��رمایه گذاری بر درآمد ثابت، تصمیم گیری شد. به گزارش 
مهر، وی در این خصوص توضیح داد: در جلس��ه ش��ورای عالی بورس، مقرر شد 
که س��قف صندوق های س��رمایه گذاری بر درآمد ثابت، از ۳0 هزار میلیارد تومان 
به ۵0 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. س��خنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: 
درخصوص تغییر جزییات نصاب س��هام در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت نیز تصمیم گیری شد. وی گفت: به این ترتیب، مصوب شد حداقل ۵0درصد 
از مجموع 20 درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصیص یابد و حداقل اوراق 

دولتی در نصاب ها از 10 درصد به حداقل 2۵درصد افزایش پیدا کند.

امکان تاسیس صندوق های جدید 
سرمایه گذاری فراهم شد



هنگامی که صحبت از موضوع بازی های ویدئویی می ش��ود، بس��یاری 
از مردم و البته بازاریاب ها براس��اس نمودارهای مشخصی به بحث وارد 
می ش��وند. نمودارهای فرضی در مورد میانگین س��نی پایین طرفداران 
بازی ه��ای ویدئویی ب��رای دهه ها در ذه��ن بازاریاب ه��ا و اغلب مردم 
جای گرفته اس��ت. بازی ه��ای ویدئویی در طول دهه ه��ای متمادی به 
ش��دت دس��تخوش تغییر و تحول شده اند. کنس��ول های ساده بازی در 
ده��ه ۸0 و 90 ج��ای خود را به کنس��ول های قدرتمندی همچون پلی 
استیش��ن و ایکس باکس نس��ل جدید داده اند. در ای��ن میان گروه های 
س��نی مختلفی به بازی با چنین کنسولی مشغول هستند. نکته اساسی 
در این میان ارزیابی گوش��ی های هوشمند به عنوان یک پلتفرم مستقل 

برای گیمرهاست. 
گوش��ی های هوش��مند در طول سال های اخیر پیش��رفت های بسیار 
زیادی داشته اند. دیگر خبری از گوشی های ساده با قابلیت تماس تلفنی 
و ارس��ال پیامک نیست. بسیاری از مردم در سراسر دنیا کارهای رسمی 
و اداری ش��ان را نیز با گوشی های هوش��مند مدیریت می کنند. این امر 
در کنار طراحی بازی های حرفه ای برای کاربران گوش��ی های هوشمند 
موجب توجه گس��ترده برندها به عرصه بازاریابی در چنین پلتفرم هایی 
ش��ده است. خرده فروش��ی 1۳7 س��اله کروگر نیز در این میان یکی از 

طرفدارهای پر و پا قرص تبلیغات در بازی های موبایلی است. 
برند کروگر نخستین بار با هدف ارزیابی شیوه های تازه بازاریابی وارد 
دنیای بازی های رایانه ای ش��د. این امر به سرعت با توجه به طراحی اپ 
رس��می برای گوشی های هوشمند از سوی تیم بازاریابی این برند تغییر 
جهت داد. امروزه مش��اهده تبلیغات خرده فروش��ی کروگر در بازی های 
موبایلی مختلف امری طبیعی محس��وب می ش��ود. ای��ن امر با توجه به 
ش��یوع ویروس کرونا و نیاز برندها برای بازاریابی بهتر تش��دید هم شده 
اس��ت. نکته جالب در این میان حضور تبلیغات کروگر در اپ های بازی 
مختلف است. کندرا کالن، مسئول بخش تعامالت رسانه ای خرده فروشی 
کروگر، در این رابطه در مراس��م انجمن بازاریاب ه��ای موبایلی اینگونه 
اظهارنظر کرده است: »دسترسی به مخاطب جوان و بانوان برای نمایش 
محتوای بازاریابی در طول سال های اخیر امر مهمی برای ما بوده است. 
همی��ن امر بازاریابی و نمایش تبلیغ��ات در بازی های موبایلی را بدل به 
امری جذاب کرده اس��ت. ما داده های بسیار زیادی پیرامون حضور فعال 
مشتریان مان در بازی های موبایلی مختلف داریم. همین امر عامل اصلی 

انتخاب پلتفرم موبایل به جای سایر حوزه ها شده است.«
نخس��تین حضور کروگر در عرصه تبلیغات موبایلی همراه با موفقیت 

جال��ب توجهی برای این برند بود. ای��ن امر دامنه فعالیت آنها در عرصه 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات موبایلی را به ش��دت افزای��ش داد. هر برندی در 
مواجهه با بحران ویروس کرونا نوعی استراتژی خاص را اخذ کرده است. 
کروگر در این میان میزان سرمایه گذاری بر روی تبلیغات موبایلی را به 
ش��دت افزایش داده اس��ت. این امر به معنای کاهش هزینه بازاریابی و 
تبلیغات برند در س��ایر حوزه ها و تمرک��ز صرف بر روی حوزه بازی های 

موبایلی است. 
اس��تراتژی تبلیغات موبایلی کروگر در اپ های بازی در طول ماه های 
منتهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده به ش��دت افزایش 
یافت. این امر امکان تعامل نزدیک با دامنه وسیعی از مشتریان و القای 
احس��اس همراهی با آنها را فراهم ک��رد. مهمترین دغدغه بازاریاب های 
کروگر در طول ماه های اخیر دسترسی به مخاطب مناسب در کانال های 
ارتباط��ی مناس��ب بود. بدون تردید این هدف به س��ختی و با بررس��ی 

داده های مختلف امکان پذیر شده است. 
در جست وجوی کانال های ارتباطی

برند زیگنا، توس��عه دهنده بازی های موبایلی، در اعالم نظری رس��می 
هرگونه همکاری با خرده فروش��ی کروگر را رد کرده اس��ت. ش��اید این 
امر در ابتدا چندان مهم نباش��د، اما امروزه فعالیت در عرصه بازاریابی و 
تبلیغات بدون یافتن همکارهای مناس��ب امکان پذیر نیست. کروگر نیز 
به ناچار باید همکاری برای توس��عه تبلیغات��ش پیدا می کرد. نکته مهم 
در این میان بازشناس��ی جس��توجوی بازاریاب های کروگر برای یافتن 
توسعه دهنده ای مناسب در صنعت گیم برای همکاری تبلیغاتی است. 

برن��د کروگر در ابتدای ورود به عرص��ه تبلیغات در بازی های موبایلی 
تمایل بس��یار زی��ادی برای همکاری ب��ا گوگل ب��رای نمایش محتوای 
تبلیغاتی اش داش��ت. نکته مهم در این می��ان نمایش محتوای تبلیغات 
برنده��ا از طریق همکاری گوگل فقط برای کاربران عادی بازی هاس��ت. 
با این حس��اب اگر یک کاربر اقدام به خری��د بازی موردنظر یا پرداخت 
حق اش��تراک نمای��د، دیگر خبری از نمایش محت��وای تبلیغاتی گوگل 
نخواهد بود. همین امر انگیزه بازاریاب های کروگر به منظور یافتن کانال 

ارتباطی بهتر با مخاطب هدف را  افزایش داد. 
پس از چند جست وجوی ناموفق از سوی کروگر در صنعت بازی های 
موبایلی در نهایت همکاری بلندمدت با استودیو پیک و رولیک به تایید 
تیم مدیریت خرده فروشی رس��ید. این امر به معنای تبلیغات انحصاری 
 Toon Blast کروگر در برخی از عنوان های بازی بس��یار مشهور مانند
اس��ت. مهمترین مس��ئله در زمینه انتخاب همکاری تبلیغاتی از سوی 
کروگر توجه به محیط بازی های مورد نظر بود. محیط بازی های بیش از 
اندازه اکش��ن یا ترسناک برای بازاریاب های این برند جذابیتی به همراه 
نداش��ت. همین امر همکاری با اس��تودیوهای توس��عه دهنده بازی های 

فانتزی تر را منطقی ساخت. 
یکی از نکات مهم در زمینه س��رمایه گذاری برندها در حوزه تبلیغات 
بازی های موبایلی مربوط به ش��فافیت عملکردش��ان است. کالن در این 
رابطه بر روی نکته بس��یار مهمی تاکید دارد: »همکاری با استودیوهای 
توس��عه بازی همیش��ه همراه با ش��ک و تردیدهای گس��ترده گیمرها 
پیرامون درز اطالعات شخصی ش��ان اس��ت. ما در این زمینه از هرگونه 
فعالی��ت بیش از اندازه ب��زرگ و غیرع��ادی دوری کرده ایم. همین امر 
حساس��یت بسیار اندکی نس��بت به برنامه تبلیغاتی مان به همراه داشته 

است. ارائه گزارش های واضح نیز در این میان راهکار دیگر ما بود.«
ایجاد ارتباطات معنادار

خرده فروش��ی کروگر برنامه بلندمدتی برای همکاری با استودیوهای 
بازی س��ازی دارد. شاید این امر در ابتدا برای دوران پساکرونا عجیب به 
نظر برس��د، اما کروگر س��رمایه گذاری در این حوزه را بسیار سودآورتر 

تلقی می کند. 
یک��ی از ن��کات امیدوارکنن��ده برای کروگ��ر امکان شخصی س��ازی 
پیش��رفه تر محتوای تبلیغاتی برای دس��تگاه های نسل جدید اپل است. 
بر این اس��اس هر کدام از دستگاه های اپل دارای شناسه مشخصی برای 
شخصی س��ازی هرچه بهتر محت��وای تبلیغاتی خواهد ش��د. این امر به 
معنای امکان بازاریابی اختصاصی و شخصی س��ازی گسترده با توجه به 

سلیقه هر کدام از کاربران است. 
همزمان با توس��عه وضعیت بازاریابی و تبلیغات از س��وی اپل، گوگل 
نیز دس��ت به توس��عه امکانات��ش ب��رای بازاریاب ها زده اس��ت. گوگل 
همیش��ه مزیت باالتری در مقایس��ه ب��ا اپل در زمینه ارائ��ه خدمات به 
بازاریاب ها و برندها داش��ته است. همین امر بازاریابی برای دستگاه های 
اندرویدی را بس��یار ساده تر از سیستم عامل IOS کرده است. گوگل با 
ه��دف ارائه اطالعات دقیق تر به بازاریاب ها و افزایش ش��فافیت عملکرد 
تبلیغات��ی اش به زودی اپ های واس��طه ای در زمینه گردآوری داده های 
مختلف پیرامون کاربران را مسدود خواهد کرد. این امر به معنای انتشار 
اطالعات به صورت انحصاری از س��وی گوگل خواهد بود. نکته مهم در 
این خصوص حفظ گس��ترده حریم خصوصی کاربران و کاهش احتمال 

درز داده های شخصی آنهاست. 
خرده فروشی کروگر با توجه به تغییرات گسترده در نحوه تعامل گوگل 
و اپل با بازاریاب ها س��رمایه گذاری گسترده ای بر روی حوزه تبلیغات در 
بازی های موبایلی کرده اس��ت. این امر همراه با شخصی سازی گسترده 
محت��وا امکان ایجاد ارتباطات گس��ترده با مخاطب ه��دف را به همراه 
خواهد داشت. با این حساب به زودی شاهد تبلیغات شخصی سازی شده 

کروگر در بازی های موبایلی مختلف خواهیم بود. 
mobilemarketer.com :منبع

انتظار مشتریان از کمپین های بازاریابی مربوط به کریسمس چیست؟ 
پاس��خ این پرسش از س��وی برندها تکلیف کمپین های شان را مشخص 
خواهد کرد. یکی از الگوهای کالس��یک در زمینه بازاریابی اس��تفاده از 
رنگ قرمز برای س��ال نوس��ت. برند لکس��وس در کمپین اخیرش برای 
کریس��مس از همی��ن الگو پیروی کرده اس��ت. نمایش ان��واع هدیه ها، 
دورهمی های خانوادگی و بارش برف به خوبی حال و هوای کریس��مس 
را نش��ان می ده��د. کمپین جدید لکس��وس تحت عنوان »دس��امبر به 

یادماندنی« تمام المان های موردنظر را در کنار هم قرار داده است. 
لکس��وس در کمپین تازه اش ب��ر روی امنیت محصوالتش در س��ال 
2020 تاکید دارد. نکته مهم در این میان ایجاد تضاد میان انواع شرایط 
نامطمئن در س��ال 2020 و امکان بهره مندی از امنیت و ایمنی باال در 
خودروهای لکس��وس است. شاید این امر در ابتدا بسیار ساده انگارانه به 
نظر برس��د، اما جذابیت بس��یار زیادی برای مخاطب هدف دارد. امسال 

مراسم کریسمس در تمام کش��ورها به صورت متفاوتی برگزار می شود. 
ش��یوع ویروس کرونا ش��رایط بس��یار متفاوتی را رقم زده است. با این 
حس��اب جهت گیری بسیاری از برندها به س��وی بازنمایی حس و حال 

عادی کریسمس امری طبیعی به نظر می رسد. 
لیزا ماتراتزو، نایب رئیس بخش بازاریابی لکسوس، در مورد جهت گیری 
امس��ال این غول دنیای خودروسازی برای تولید محصوالت تازه اینگونه 
اظهارنظر کرده اس��ت: »توجه اصلی لکس��وس در بازاریابی کریس��مس 
2021 بر روی ش��رایط غیرعادی دنیاس��ت. بسیاری از عادت های مردم 
برای کریسمس دستخوش تغییرات ناخواسته شده است بنابراین تالش 
برای بازنمایی ش��رایطی مناس��ب، دس��ت کم در کمپین های بازاریابی، 

جذابیت خاصی برای مشتریان خواهد داشت.«
یکی دیگر از کمپین های فرعی لکسوس برای کریسمس امسال بر روی 
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان تمرکز دارد. بسیاری از دانشجویان در 
طول ماه های اخیر موفق به برگزاری مراس��م فارغ التحصیلی نش��ده اند. 
ش��یوع ویروس کرونا فقط روند وضعیت کس��ب و کارها را به هم نزده 
اس��ت و بس��یاری از مردم دیگر توانایی زندگی به شیوه عادی را ندارند. 

در این میان نمایش یک نمای به نسبت عادی از مراسم فارغ التحصیلی 
دانشجویان با رعایت نکات بهداشتی احساس مناسبی در مخاطب هدف 

ایجاد خواهد کرد. 
دس��امبر امس��ال بدون شک در خاطر بس��یاری از مردم باقی خواهد 
ماند. تعطیالت کریس��مس یک��ی از بازه های زمانی م��ورد عالقه مردم 
برای پرداختن به س��رگرمی های محبوب شان محسوب می شود. امسال 
اغلب مردم مجبور به ماندن در خانه یا دست کم لغو مسافرت های شان 
خواهند بود. این امر فرصت مناس��بی برای بازاریاب ها به منظور نمایش 
جلوه هایی امیدوارکننده برای مشتریان به همراه دارد. اگر از عالقه مندان 
به عرصه بازاریابی باشید، به خوبی از جهت گیری بسیاری از برندها برای 
بازنمایی شرایط عادی کریسمس در کمپین های شان اطالع دارید. برند 
لکس��وس در این میان یکی از بهترین اقدامات را ساماندهی کرده است. 
ه��دف اصلی تیم بازاریابی این برند ایجاد احس��اس دلگرمی و اطمینان 
خاطر در مش��تریانش اس��ت. این امر به طرز هوشمندانه ای با ارجاع به 

محصوالت لکسوس همراه شده است. 
brandingforum.org :منبع

کمپین بازاریابی دسامبر به یادماندنی برند لکسوس

سال ۲۰۲1 و تغییراتی که در حوزه برندسازی 
شاهد آن خواهیم بود

با نزدیک ش��دن به پایان س��ال 2020، یکی از سواالت مهم این 
است که حوزه برندینگ با توجه به این امر که اکنون درگیر ویروس 
کرونا هستیم، چه تغییراتی را پیدا خواهد کرد. درواقع اگر از همین 
امروز خود را برای سال آینده آماده نکنید، فرصتی طالیی را جهت 
رش��د و ارتقای جایگاه در بازار از دس��ت داده و این مسئله می تواند 
منجر به سالی سخت برای شما شود. در این راستا ۵ تغییر احتمالی 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-داستان سرایی شیوه اصلی خواهد شد

در دهه جدید افراد دیگر صرفا براساس ویژگی های یک محصول 
خری��د خواهند ک��رد. درواقع جاذبه اصلی، توانایی ش��ما در روایت 
درس��ت خواهد بود. در این راس��تا شما باید اقداماتی را انجام دهید 
ک��ه در گفت و گوی روزمره جامعه هدف خود وارد ش��وید. درواقع 
ای��ن اقدام، مهمترین بخش بازاریابی خواهد بود که برای آن نیاز به 

تولید محتوای خالقانه است. 
۲-اطالعات مشتری ارزشی معادل طال را پیدا می کند 

آیا اطالعات کاملی از مشتریان خود ندارید؟ بدون شک در صورت 
تداوم این سیاست، با بدترین شرایط در سال جدید مواجه خواهید 
شد. در این راستا شما باید سریعا اطالعات کاملی از مشتریان خود 
را مکتوب کرده و در دسته بندی های گوناگون، ذخیره نمایید. یکی 
از دالیل اهمیت این اقدام، امکان انجام خدمت رسانی درست مطابق 

نیاز و خصوصیات هر یک از مشتریان است. 
3-خرید آنالین محبوب ترین شیوه خواهد شد 

تا قبل از ش��یوع ویروس کرونا، خرید آنالین در اکثر کش��ورها به 
عنوان ش��یوه اصلی محسوب نمی شد، با این حال در سال جدید با 
توجه به این امر که وارد یک دهه نو می ش��ویم توجه به این بخش 
درس��ت به مانند چند ماه گذشته، با رش��دی فوق العاده باال همراه 
خواهد بود. در این راستا شما باید در زمینه هایی نظیر تولید فیلم و 
تصاویر باکیفیت از محصوالت، اقدام نمایید. بدون ش��ک استفاده از 
تکنولوژی های جدید نظیر AR نیز بس��یار مهم خواهد بود و باعث 
می شود که در مقایسه با س��ایر برندهای رقیب، در جایگاه باالتری 

قرار بگیرید. 
4-کارمندان ارزشمندترین دارایی می شوند 

این امر که کارمندان یک ش��رکت درس��ت به مانند اعضای یک 
خانواده باش��ند، اگرچه بیش از حد ایده آل گرایانه تلقی می شود، با 
این حال از سال آینده شاهد مقدمات رسیدن به این سطح خواهیم 
ب��ود. درواقع اگرچه مدیران در ح��ال حاضر تصور می کنند که جدا 
ش��دن یک کارمند، مش��کل بزرگی نبوده و می توان فردی جدید را 
جایگزین کرد، با این حال از سال 2021 شاهد این امر خواهیم بود 
ک��ه کارمندان به عنوان مبلغان برند مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
برای مثال ممکن اس��ت برخی از آنها در زمینه بالگری نیز فعالیت 
کنند. این موضوع باعث می ش��ود تا چهره یک کارمند با برند ش��ما 
پیوند باالیی را پیدا کند. به همین خاطر نیز طبیعی است که شاهد 
قراردادهای مادام العمر باش��یم. همچنین ای��ن احتمال وجود دارد 
که کارمندان به عنوان س��هامداران ش��رکت انتخاب شوند که این 
موضوع باعث خواهد شد تا رشد شرکت، برای آنها منفعت شخصی 
باالیی را داش��ته باشد. به صورت کلی اس��تفاده جدی از کارمندان 
در برندینگ، اتفاقی است که از سال آینده شاهد آن خواهیم بود. 
business۲community.com :منبع

ورود مشتریان به دنیای شیرینی پزی در 
کمپین جدید اورئو

برند اورئو یکی از کسب و کارهای معتبر بازار ایاالت متحده 
در زمینه تولید انواع ش��یرینی و کوکی اس��ت. این برند برای 
کمپین بازاریابی س��ال نوی میالدی اش اقدام به فراهم سازی 
امکان شخصی سازی انواع شیرینی ها از سوی مشتریان کرده 
اس��ت. بدون ش��ک همه مردم عالقه مند به شخصی س��ازی 
محصوالت خریداری شده ش��ان هس��تند. این امر درخصوص 
عرصه ش��یرینی پزی و انواع کوکی ه��ا نیز صحت دارد. بر این 
اساس مش��تریان اورئو از طریق اپ یا سایت رسمی این برند 
امکان شخصی سازی گسترده و سپس سفارش کوکی های شان 
را دارن��د. نکت��ه جالب در این میان ام��کان افزودن متن های 
تبریک و حتی نام افراد موردنظر مشتریان به سفارشات است. 
وقتی از ش��رکت های بزرگ تولید کوکی صحبت می کنیم، 
امکانات شخصی سازی ش��یرینی ها برای مشتریان عجیب به 
نظر می رسد. بسیاری از برندهای بزرگ به دلیل دشواری های 
ای��ن عرصه اقدام ب��ه عرضه محصوالت ش��ان در مدل های از 
پیش تعیین ش��ده می کنند. این امر سطح تفاوت اصلی میان 
ش��یرینی پزی های صنعتی و محلی را مش��خص می سازد. با 
توجه به کمپین جدید برند اورئو ش��اید از این به بعد س��طح 
انتظ��ارات مش��تریان از برندهای صنعتی عرصه ش��یرینی و 

کوکی پزی نیز افزایش قابل مالحظه ای پیدا نماید. 
بازاریابی در بازه زمانی کریس��مس برای بسیاری از برندها 
اهمی��ت دارد. نکته مه��م در این میان ایده ت��ازه اورئو برای 
جلب نظر مش��تریان است. این ایده در صورت فقدان واکنش 
مناس��ب از سوی رقبای اصلی اورئو به احتمال فراوان موجب 
موفقیت این برند می شود. شروع خالقانه بازاریابی کریسمس 
از س��وی اورئو عرصه را بر تم��ام برندهای فعال در این حوزه 
تنگ خواهد کرد. نتیجه این امر مش��اهده رقابتی س��خت در 

میان برندهای بزرگ در این عرصه خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع
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اینس��تاگرام، با بیش از یک میلیارد نفر کارب��ر عالقه مند روزانه، یک 
معدن طال برای بازاریابان به شمار می رود.

برای برندها، اینستاگرام معادل دیجیتالی یک مجله تبلیغاتی است.
اگرچه روشن نیست که چرا برندها اینقدر در رسانه های اجتماعی )و 
به خصوص اینس��تاگرام( فعال هس��تند، در ادامه فهرستی عالی و تمام 
عیار از برندها و کسب و کارهای فعال در اینستاگرام ارائه داده می شود.
آماده هس��تید که از برندها الهام بگیرید؟ اگر پاس��خ تان مثبت است 
نگاهی به این فهرس��ت بلندباال از بهترین برندهای فعال در اینستاگرام 
بیندازید که بر این رسانه تسلط پیدا کرده و در سطح آن به موفقیت های 
بزرگی دست یافته اند. در ادامه دقیقا متوجه خواهید شد که چه چیزی 

پست های آنها را از بقیه متمایز می کند.
بهترین برندهای غذا و رستوران در اینستاگرام

Shake Shack
@shakeshack / ۲34 هزار فالوور

از زم��ان ش��روع ب��ه کار »Shake Shack« به عنوان یک دس��تگاه 
فروش هات داگ در پارک میدان مدیس��ون منهتن، برندینگ آن مورد 
توجه قرار گرفت. البته خوراک اینس��تاگرام برند پر از عکس های عالی، 

غذاهای عالی و توله سگ های بامزه خواهد بود.
Oreo

@oreo / یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر فالوور
ب��ه چند روش می توانید از ی��ک کوکی خاص عکس بگیرید؟ 
Oreo نش��ان داد که یک برند به روش ه��ای متنوعی می تواند 
عکس های��ی با جزییات فراوان، پروژه های »خ��ودت آن را انجام 
بده« )DIY( و دستورالعمل های تهیه دسرهای خوشمزه ای را با 
دیگران به اشتراک بگذارد که شما را به دنیای کودکی خواهد برد.

استارباکس
@starbucks / 8 میلیون و 9۰۰ هزار فالوور

کپش��ن های خنده دار و عکس های روش��ن و خالق، بر روی 
ل��ب فالوورهای اس��تارباکس ب��ا ولع زیاد ب��ه کافئین، لبخند 
می نشانند. تصاویری با امکان تکثیر آسان مشتریان را تشویق 
می کنن��د تا عکس های هنری خ��ود از کافه ها را با دیگران به 
اش��تراک بگذارند و به نوبه خود باعث ارتقای ش��رکت شوند. 

.starbucks@ آفرین به
Ben & Jerryʼs

@benandjerrys / 635 هزار فالوور
صفح��ه اینس��تاگرام Ben & Jerryʼs ش��بیه به یکی از 
دوس��تان شما اس��ت که به نوعی همیش��ه در اظهارنظر برای 
ه��ر چیزی م��زه می ریزد. هر ی��ک از پست های ش��ان میل و 
اش��تیاق به ش��یرینی را درون ش��ما زنده می کند و هر یک از 
کپشن های شان به زیرکی اسامی بستنی های برند با طعم های 

مختلف است.
بهترین برندهای دنیای مد در اینستاگرام

Chubbies
@chubbies / ۲73 هزار فالوور

آخر هفته فرا رس��ید. Chubbies برند »فروشنده« اصلی 
ش��لوارک های کوتاه منقش به پرچم آمریکا اس��ت. از صفحه 
خنده دار آنها در اینس��تاگرام دیدن کنید. در ادامه مش��اهده 

خواهید کرد که این برند چگونه تعریف مجددی از نحوه خرید لباس در 
عصر دیجیتال ارائه می دهد.

نایک
@nike / 47 میلیون و 4۰۰ هزار فالوور

نایک در مقایس��ه با س��ایر برندهای فعال در دنیای مد در اینستاگرام 
بیشترین تعداد فالوور را به خود اختصاص داده است و روز به روز نیز بر 
این آمار افزوده می شود. خوراک شان ترکیبی از عکس های کمپین های 
تبلیغاتی و داستان های الهام بخش از زندگی ورزشکاران است که بازتاب 

همه آنها را می توان به وضوح در جامعه اینستاگرام دید.
تعداد کمی س��خنگوی مهم و برجس��ته نیز به خود یا نایک صدمه ای 

نمی زنند.
H&M

@hm / 14 میلیون و ۲۰۰ هزار فالوور
اگر به دنبال یک برند مد کالس��یک و بدون دردس��ر در اینس��تاگرام 
می گردی��د، تبریکات ما را به خاطر کش��ف h&m پذیرا باش��ید. نیمی 
از خ��وراک این برند را عکس هایی از مانکن های بی حاش��یه و نیم دیگر 
را کالژه��ای محص��والت برای الهام گرفتن از س��بک لباس پوش��یدن 
مانکن های h&m تش��کیل می دهند. مدی��ران و کارمندان برند تمایل 
دارند که کپش��ن ها را کوت��اه و هدفمند نگه دارند. در ادامه کپش��ن ها 

همیشه با یک هشتگ تبلیغاتی مثل #HM پایان می یابند.
Chanel

@chanelofficial / 1۲ میلیون و 3۰۰ هزار فالوور
پس��ت های Chanel اغلب اوقات بر روی افراد مشهور حاضر بر روی 
فرش قرمز )با کپش��ن هایی همراه اس��امی افراد( تمرک��ز می کنند. این 
پس��ت ها ش��امل عکس هایی از قدم زدن چهره های بنام و در کنارشان 
تصاوی��ری از کمپین ه��ای تبلیغات��ی می ش��وند. به ط��ور کلی صفحه 
اینس��تاگرام Channel این امکان را ب��ه فالوورها می دهد تا به راحتی 
نگاهی اجمالی به پرهزینه ترین و منحصر به فردترین س��بک زندگی در 

سراسر جهان بیندازند.
Adidas Originals

@adidasoriginals / 11 میلیون و 8۰۰ هزار فالوور
با بیو ساده »سه خط. گذشته. حال. آینده.«، آدیداس اوریجینال قطعا 
دس��ت به یادآوری حس مینیمالیستی در پس��ت های اینستاگرام خود 
می زند. در حالی که اکثر تصاویر این صفحه را یک جفت کفش س��اده 
آدیداس تش��کیل می دهند، مدیران و کارمندان این برند  گاها تازگی و 
شادابی صفحه را با عکس های جالب سیاه و سفید از سبک زندگی افراد 

در همه جای دنیا حفظ می کنند.
لویی ویتون

@louisvuitton / 11 میلیون فالوور
در حالی که مانند دیگر برندهای دیزاین مش��ابه، خوراک اینستاگرام 
لوی��ی ویتون را تصاویری از افراد مش��هور و حضور آنه��ا بر روی فرش 
قرمز تش��کیل می دهد، در این صفح��ه لباس های راحتی و روزمره برند 
نیز به تصویر کش��یده می ش��وند. ترکیب این قبیل عکس ها با تصاویری 

از فرآین��د دیزاین واقعی و ابتکارات خیرخواهانه برند و همچنین حضور 
لویی ویتون در اینس��تاگرام، باعث ش��ده اس��ت تا ظاهر برند مرتبط با 

واقعیت و سبک زندگی یک مصرف کننده معمولی باشد.
ASOS

@asos / 313 هزار فالوور
ASOS یکی از برندهای فعال در دنیای مد اس��ت که از اینس��تاگرام 
کمی متفاوت از دیگران اس��تفاده می کند. بله، بسیاری از پست های آن 
حول محور س��بک و مجموعه لباس ه��ای برند می چرخد. اگرچه برخی 
پس��ت ها هرگز بر روی مد تمرکز نمی کنند. این رویکرد عدم فروش 24 
ساعته محصوالت به فالوورها، شرایط آرامتری را برای ASOS به وجود 
می آورد. پس��ت های برند با ظاه��ری اصیل تر از بقیه رقبا، باعث افزایش 

تمایل کاربران به مشارکت با آن می شود.
ALMOST VERIFIED

@almost.verified / 1۰ هزار فالوور
فروشگاه »ALMOST VERIFIED™« در جوالی 201۸ افتتاح 

شد. این جدیدترین فروشگاه در فهرست ما به حساب می آید.
 ALMOST نمادی��ن  پدران��ه  کاله ه��ای  از  یک��ی  ش��ما  اگ��ر 
VERIFIED™ موجود در خوراک اینس��تاگرام خود را مشاهده نکرده 

باش��ید، به زودی البته تحت تاثیر اینفلوئنس��ر مد مورد عالقه خود قرار 
خواهید گرفت.

ب��ه گفته آنها، »ش��ما برای ش��یک بودن نیازی ب��ه عالمت تیک آبی 
)نایک( ندارید.«

بهترین برندهای حوزه زیبایی در اینستاگرام
لوازم آرایشی مک

@maccosmetics / 9 میلیون و 6۰۰ هزار فالوور
یک نمای نزدیک از آرایش های جالب با لوازم آرایش��ی مک ش��ما را 
ب��ه این فک��ر وا می دارد که به طرق بی ش��ماری می ت��وان نبوغ خود را 
ب��ا محصوالت این برند به منصه ظهور رس��اند. بس��یاری از پس��ت های 
اینس��تاگرام آن، شامل به اش��تراک گذاشتن پس��ت های اینستاگرامی 
دیگران )regram( یا همان آرایش��گران و گریمورها می شود. این بدان 
معنا اس��ت که بخش عم��ده ای از اقدامات در زمین��ه بازاریابی در حال 
حاضر برای آنها انجام می ش��ود )نبوغ مضاعف(. در نهایت، هر کپش��ن 
فهرستی از محصوالت اصل برند مک مورد استفاده در هر نمونه گریم و 

آرایش را ذکر می کند و مشتری را از شک و تردید درمی آورد.
Frank Body

@frank_bod / 686 هزار فالوور
س��ری اس��کراب های بدن Fronk Body کامال مناسب اینستاگرام 
هستند. آنها مشتریان خود را تشویق می کنند تا عکس هایی از گذاشتن 
اس��کراب بر روی صورت و بدن خود را در عمل به دیگران نش��ان دهند 
و با آنها به اش��تراک بگذارند. نمایش زیبارویان بدون هیچ نوع پوش��ش 
اضافی یک اس��تراتژی است که ما می توانیم به طور پشتیبان آن باشیم. 
آنها حتی یک حس��اب جدا در اینستاگرام برای قبل و بعد از استفاده از 

.frankfeedback@ :اسکراب ها دارند
Bare Minerals

@bareminerals / ۲59 هزار فالوور
برندهای فعال در حوزه زیبایی از اینس��تاگرام خوش ش��ان می آید. از 
لحاظ تصویری، احساسی و البته علم زیبایی شناسی، اینستاگرام فضایی 
عالی و بس��یار مناسب برای برندهایی نظیر Bare Minerals است تا 

محصوالت شان را با افتخار عرضه کنند.
Glossier

@glossier / ۲۰6 هزار فالوور
صفحه اینس��تاگرام Glossier ترکیبی از عکس های زیبا از س��بک 
زندگی افراد با تبلیغات هوشمند محسوب می شود. مانند بهترین برندها 
در اینستاگرام، آنها از پست های خود بیشترین بهره را برای اعتمادسازی 
می برند، سپس هرچند وقت یک بار دست به تبلیغ یک محصول جدید، 

ارائه پیشنهاد فروش یا رونمایی از یک آگهی تبلیغاتی جدید می زنند.
EOS

@eosproducts / یک میلیون و 5۰۰ هزار فالوور
راز جذب یک میلیون و ۵00 هزار فالوور چیس��ت؟ ارس��ال محتوای 
عالی و تمام عیار. عکس ه��ای خوراک @eosproducts با این قانون 

زنده اند.

The Honest Company
@honest / 549 هزار فالوور

به قول دونالد ترامپ، نقل قول های انگیزشی حجم زیادی از محتوای 
 The Honest Company .اینستاگرام را به خود اختصاص می دهند
با علم به این موضوع، از آن بهره کامل را می برد. آنها یک سری تصاویر 
هوش��مندانه مبتن��ی بر محتوا منقش به نام برن��د را ایجاد می کنند که 
فالوورهای ش��ان را وا می دارد تا دست به ارسال دوباره )#repost( آنها 

بزنند.
بهترین وب سایت ها و انتشاراتی ها در اینستاگرام

Brit + Co
@britandco / 78 هزار و 6۰۰ فالوور

جامع��ه آنالی��ن Brit + Co ابزارهای موردنیاز ب��رای تدریس، الهام 
بخش��یدن و ساده سازی زندگی روزمره را فراهم می کند. خوراک آنها را 
اغلب اوقات پروژه های »خودت آن را انجام بده« )DIY( نظیر »چگونه 
بس��ته مراقبت های اساس��ی را برای بهترین دوست تان که بسیار دور از 
ش��ما زندگی می کند، بفرستید. ما آن را دوست داریم. اینستاگرام برای 
این محتوای خالقانه، آموزنده و بسیار قابل اشتراک ساخته شده است.

مدیران و کارمندان Brit + Co را از نزدیک زیر نظر داش��ته باش��ید. 
britstagram# .صفحه اینستاگرام آنها کامال منفجر می شود

Vogue
@voguemagazine / 1۰ میلیون و 6۰۰ هزار فالوور

Vogue از اینس��تاگرام برای تبلیغ ش��رکت خود استفاده 
می کند. تقریبا هر کپشن شامل عبارت »بر روی لینک موجود 
در بیو ما کلیک کنید« می ش��ود. این بدان معنا است که آنها 
 URL را تغییر می دهند )در ادامه آن URL زود ب��ه زود آن
باید ارزش نگهداری از آن را داش��ته باش��د.( بهترین قسمت 
صفحه اینستاگرام Vogue را، عکس های آن تشکیل می دهد 
که آنقدر جذاب هستند که بتوانند جلوی چشم پوشی کاربران 

از این ترفند تکراری را بگیرند.
نشنال جئوگرافیک

@natgeo / 51 میلیون و 4۰۰ هزار فالوور
ب��ا بی��ش از ۵0 میلی��ون فال��وور، @natgeo به ش��کلی 
باورنکردنی پادش��اه اینس��تاگرام لقب گرفته اس��ت. نش��نال 
جئوگرافیک به خاطر داستانس��رایی جذاب و تماشایی عکس 
محور خود بس��یار معروف اس��ت، بنابراین کامال منطقی است 
که هنر آنها با تنظیمات خوب و دقت فراوان به ش��کلی عالی 
و تمام عیار با ماهیت اینستاگرام جور دربیاید. خوراک نشنال 
جئوگرافی��ک را پرتره های��ی از حیوانات، مناظر و ش��هروندان 
جهان تش��کیل می دهند. هر عکس با یک کپشن ژورنالیستی 
آموزنده محدود می ش��ود. کپشن های جدید فقط ممکن است 

به سیاه پوستان اختصاص یابند.
Dictionary.com

@dictionarycom / 1۰1 هزار فالوور
صفحه اینس��تاگرام Dictionary.com گوهری است که 
حتی باورنکردنی تر از نش��نال جئوگرافیک است. در عین حال 
صفحه آن نمی توانست از این ساده تر باشد. هر روز یک پست 
با عنوان »کلمه روز«، این همان چیزی اس��ت که صرفا ارسال 
می گردد. خواه ش��ما یک دانش آموز دبیرستانی با موی ژولیده با هدف 
قبول��ی در آزمون مهارت های آکادمیک ورودی کالج های ایاالت متحده 
آمریکا )SAT( باش��ید، خواه یک رپر باش��ید که مشغول مطالعه برای 
ش��رکت در مبارزه بعدی اس��ت یا فقط می خواهید در قرار بعدی خود 
باهوش تر به نظر برس��ید، ما قویا به ش��ما توصیه می کنیم که به س��راغ 

خوراک موجود در صفحه اینستاگرام آنها بروید.
بهترین شوها و ایستگاه های تلویزیونی در اینستاگرام

ام تی وی
@mtv / 5 میلیون و 7۰۰ هزار فالوور

تصاویر صفحه اینستاگرام این ش��بکه تلویزیونی شاید به اندازه دیگر 
تصاویر موجود در این فهرست تاثیرگذار نباشد اما ام تی وی چیزی دارد 
که به همان اندازه برای آنها ارزش��مند اس��ت: آنها می دانند که چگونه 
مخاطب شان را به سوی خود جذب کنند. صفحه اینستاگرام ام تی وی 
درب��اره همه چیز، از فرهنگ پاپ گرفته ت��ا درام های معروف، کودکان 
هشت تا دوازده ساله، نوجوانان و جوانان، صحبت می کند. ترندها ممکن 
اس��ت متغیر باشند اما شما همیشه می توانید برای قرار گرفتن در رأس 

امور بر روی ام تی وی حساب کنید.
دیزنی

@disney / 5 میلیون و 3۰۰ هزار فالوور
با توجه به تمام موفقیت هایی که تاکنون دیزنی به دست آورده است، 
جای تعجب نیس��ت که این برند در اینس��تاگرام س��رآمد همه باشد. از 
فیلم ه��ای متع��دد گرفته تا محصوالت بیش��مار، پارک ه��ای موضوعی 
تفریحی و انب��اری از عکس های تاریخی، بار محت��وای تصویری دیزنی 
آنقدر زیاد است که از این لحاظ هرگز کم نمی آورد. در حقیقت خوراک 
اینستاگرام آنها از تنوع باالیی برخوردار و هر تصویر از دیگری جذاب تر 

است.
Saturday Night Live

@nbcsnl / یک میلیون فالوور
طرف��داران ش��وی تلویزیونی SNL می توانند برای س��رگرم ش��دن 
م��داوم در ط��ول هفته، خود را ب��ا خوراک اینس��تاگرام آن وفق دهند. 
ویدئوکلیپ ه��ا و عکس های صریح و بی پرده از پش��ت صحنه با ظرافت 
اندکی از شوی هفته آینده را به فالوورها به نمایش می گذارند یا به آنها 

اجازه می دهند که به مرور شوهای قبلی از دست رفته بپردازند.

SportsCenter
@sportscenter / 5 میلیون و 9۰۰ هزار فالوور

برنامه شاخص خبری ورزشی تلویزیونی و گل سرسبد شبکه ورزشی 
»ای اس پ��ی ان«، یعن��ی »SportsCenter« محبوب قلب های همه 
طرفداران تیم های ورزش��ی در همه جای دنیا اس��ت. تیم داخلی آنها با 
محوریت اینستاگرام در محتوای شو، وب سایت و صفحه فیس بوک این 
برنامه یک نوع تغییر کاربری ایجاد و به منظور تطابق با ماهیت خوراک 

اینستاگرام به شکلی عالی و تمام عیار آن را به روز رسانی می کند.
www.jumpermedia.co/mbanews

 چگونه بهترین محصول را
برای فروش انتخاب نماییم 

در جه��ان ام��روز تنوع محص��والت در تمامی حوزه ه��ا به قدری 
افزایش یافته اس��ت ک��ه تصمیم گیری برای ف��روش را به فرآیندی 
پیچی��ده تبدیل کرده اس��ت. تحت این ش��رایط س��وال اصلی این 
اس��ت که چگونه می توان بهترین محصول را ب��رای فروش انتخاب 
نماییم؟ درواقع این امر تنها مس��ئله فروشندگان نبوده و باید مورد 
توجه تولیدکنندگان نیز قرار گیرد. متاس��فانه هر س��اله شاهد ورود 
محصوالت جدیدی هستیم که ابدا با فروش مناسبی مواجه نیستند. 
این امر می تواند یک تجربه تلخ را به همراه داشته باشد. اگر خواهان 

موفقیت در تولید و فروش هستید، با توصیه های ما همراه باشید. 
1-جامعه هدف چه چیزی را می خواهد و یا نیاز دارد؟

با توجه به این امر که بازار هدف شما از مردم تشکیل یافته است، 
شما باید به این موضوع فکر کنید که نیاز جامعه هدف شما چیست. 
این امر دقیقا موضوعی است که منجر به شکل گرفتن استارت آپ ها 
نیز می ش��ود. در این راس��تا نباید به آمارها توجهی داش��ته باشید. 
درواقع ش��ما باید در بین افراد جامعه حض��ور پیدا کرده و موارد را 
پی��دا نمایید. این موضوع خصوصا ب��رای برندهای خارجی، اهمیت 

باالیی را خواهد داشت. 
۲-آیا راهکاری برای رفع نیاز و یا مشکالت موجود وجود دارد؟ 

پس از نیاز مشکالت، خواسته ها و نیازهای جامعه هدف در حوزه 
موردنظر خود، اکنون الزم اس��ت تا به دنبال پاس��خ هایی برای آنها 
باشید. در این راستا فراموش نکنید که برخی از مشکالت، راهکاری 
نداش��ته و یا از توانایی ش��ما خارج است. به همین خاطر الزم است 
تا س��ریعا آنها را حذف نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا تمرکز 
شما، به بهترین گزینه ها اختصاص یابد. درواقع تا زمانی که توانایی 
رفع حداقل یک نیاز را در خود احس��اس نمی کنید، ابدا نباید  وارد 
مرحله عملی ش��وید. برای فروشندگان نیز این موضوع کامال صادق 
بوده و آنه��ا باید محصوالتی را انتخاب نمایند که به خوبی می تواند 

یک مشکل و یا نیاز را برطرف نماید. 
3-آیا با محصولی متفاوت رو به رو هستید؟ 

این امر همواره احتمال دارد که محصولی که با آن مواجه هستید 
و یا ایده ای که در ذهن دارید، کامال جدید محس��وب نش��ود. تحت 
این شرایط تاثیر اولیه الزم را نخواهید داشت. درواقع محصول شما 
باید حداقل یک نوآوری داش��ته باشد تا شانس موفقیت باالیی را از 
آن انتظار داشته باشید. این موضوع خصوصا در زمینه فروش آنالین 
بس��یار مهم بوده و افراد معموال محصولی که مشابه نمونه های دیگر 

باشد را خریداری نمی کنند. 
4-آیا قیمت گذاری خوبی انجام شده است؟ 

در رابطه با قیمت گذاری ش��ما باید به نوع محصول و توانایی مالی 
جامعه هدف توجه داش��ته باش��ید. درواقع اش��تباه بزرگ این است 
ک��ه برندهای تازه کار قیمت را براس��اس برندهایی قرار می  دهند که 
کامال مطرح هس��تند. درواقع اگرچه برندی مانن��د اپل می تواند به 
علت شهرت فوق العاده باالی خود، قیمتی باالتر از ارزش محصوالت 
خ��ود را تعیین نماید، با این حال آیا این سیاس��ت برای ش��ما نیز 
نتیجه بخ��ش خواهد بود؟ در این راس��تا فرام��وش نکنید که حتی 
بهترین محصوالت اگر قیمت گذاری خوبی نداشته باشند، با شکست 
مواجه خواهند ش��د. در این راستا اگر خواهان تعیین قیمت باالیی 

هستید، الزم است تا در ابتدا برندی قوی را ایجاد کرده باشید. 
5-آیا جذابیت الزم را دارد؟ 

ممکن اس��ت یک محصول در کشوری دیگر کامال پرفروش باشد، 
با این حال توجه داشته باشید که فرهنگ جوامع با یکدیگر متفاوت 
بوده و باید به آن نیز توجه داشته باشید. در این رابطه تنها به ظاهر 
و یا امکانات خود محصول محدود نشده و نکاتی نظیر بسته بندی را 

نیز مورد توجه قرار دهید. 
6-ظرفیت فروش چه مقدار خواهد بود؟ 

تخمین ش��ما از میزان فروش یک محصول چقدر اس��ت؟ در این 
رابطه توجه داش��ته باشید برندهایی که اس��تراتژی اقیانوس آبی را 
انتخاب می کنند، به این علت که وارد حوزه ای بدون رقیب شده اند، 
ش��انس فروش باالتری را خواهند داشت. درواقع در یک حوزه بیش 
از حد ش��لوغ، شانس رسیدن به سطوح باال بس��یار کم خواهد بود. 
این امر تنها زمانی ممکن است که یک خالقیت بزرگ را در اختیار 

داشته باشید که منجر به ایجاد تفاوت و مزیت هایی شود. 
7-آیا محصول با ترندهای جدید مطابق است؟ 

ترندها را باید مواردی دانست که به یک باره مد شده و محبوبیت 
باالی��ی را به دس��ت می آورند، با این حال عم��ر آنها معموال چندان 
طوالن��ی نخواهد ب��ود. در این راس��تا اگر محصول ش��ما مطابق با 
جدیدترین ترند باشد و یا خود ترندی جذاب را ایجاد نمایید، منجر 
خواهد ش��د تا دلیلی مهم برای خرید از ش��ما ش��کل گیرد. درواقع 

برای فروش مناسب، استفاده از ترندها امری ضروری خواهد بود. 
8-عملکرد برندهای مشابه چگونه بوده است؟ 

برای تحلی��ل میزان موفقیت احتمالی خ��ود، یکی از راهکارهای 
مناس��ب این اس��ت که به عملکرد س��ایر رقبا توجه داش��ته باشید. 
درواقع ممکن اس��ت وضعیت برای یک بازار، ابدا مناس��ب نباش��د. 

تحت این شرایط حضور شما با ریسک باالیی همراه خواهد بود. 
9-آیا محصول مورد آزمایش قرار گرفته است؟

می��ان ادعاها و عملکرد محصوالت، تفاوت های بعضا چش��مگیری 
وجود دارد. تحت این ش��رایط شما باید محصول را قبل از عرضه، به 
خوبی تست نمایید. این امر باعث می شود تا اعتبار شما نابود نشود. 
فراموش نکنید که رس��وایی در این زمینه، می تواند به معنای پایان 

کار شما چه به عنوان فروشنده و چه تولیدکننده باشد. 
business۲community.com :منبع
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چرا هر فردی باید به دنبال دورکاری باشد 

اگرچه انتش��ار جهانی ویروس کرونا باعث شده است تا دورکاری 
م��ورد توجه ج��دی قرار گیرد، با این حال ای��ن موضوع نباید باعث 
شود که در پس��اکرونا، این شیوه کاری فوق العاده را فراموش کنیم. 
اگرچه ممکن اس��ت با این نظر مخالف باشید، با این حال دورکاری 
دارای مزیت هایی اس��ت که باید مورد استفاده همه افراد قرار گیرد. 
در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است 
ک��ه دورکاری انواع مختلفی داش��ته و به معن��ای رها کردن محیط 
ش��رکت نیس��ت. درواقع می توان برخی از روزها را در خانه و برخی 
دیگر را در محل کار سپری کرد. در ادامه ۵ دلیل اهمیت دورکاری 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-افزایش انگیزه 

این امر که افراد به زمانی مش��خص محدود نباشند، باعث خواهد 
شد تا مدیریت زندگی شخصی بهتر انجام شود. در کنار این موضوع 
دیگر عجله ای برای بیدار ش��دن و رس��یدن به مح��ل کار نخواهید 
داش��ت که این امر خود به آرامش بیشتر ش��ما کمک خواهد کرد، 
با این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
ک��ه برای بهترین نتیجه در رابطه با دورکاری الزم اس��ت تا فضایی 
مخصوص را داش��ته باش��ید ک��ه در زمان کار، ورود اف��راد دیگر به 
آن ممنوع باش��د. در غیر این صورت امکان تمرکز، بس��یار س��خت 
خواه��د ش��د. درواقع ماندن در خانه، باعث می ش��ود تا انجام کارها 
لذت بخش ت��ر باش��د. آمارها نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه دورکارها، 
رضایت ش��غلی باالتری را دارند. این مسئله برای شرکت ها نیز یک 
موقعیت طالیی بوده و باعث می ش��ود تا نیاز به محیط کاری بزرگ، 
از بین رفته و در هزینه های آنها صرفه جویی ش��ود. در شرایطی که 
بس��یاری از برندها در تالش هستند تا محیط کار را به راحتی خانه 
کارمندان درآورند، دورکاری باعث خواهد ش��د تا بدون هزینه، این 

امر میسر شود.
۲-کاهش هزینه ها 

یکی از مش��کالت رای��ج کارمندان این اس��ت که درآم��د آنها با 
هزینه ه��ا هماهن��گ نبوده و این امر باعث می ش��ود ت��ا همواره به 
دنبال ش��غل دیگری باشند. در این راس��تا یکی از هزینه های مهم، 
حمل و نقل اس��ت. با حذف این موضوع، درآمد شما می تواند صرف 
بخش های دیگر ش��ود و یا از آن به عنوان پس انداز استفاده نمایید. 
در این راس��تا تنها کاهش هزینه ها مطرح نب��وده و صرفه جویی در 
زمان نیز انجام می ش��ود. درواق��ع با حذف زمان موردنیاز برای رفت 
و بازگش��ت، ش��ما فرصت بیش��تری را در طول روز خواهید داشت. 
همچنین طی کردن این مسیر، باعث می شود تا افراد دچار خستگی 
ش��وند. در کنار این موضوع معم��وال ماندگاری کارمندان دورکار در 
شرکت، به مراتب بیشتر است که خود برای هر شرکتی مهم خواهد 
ب��ود. درواقع جایگزین کردن فردی با ی��ک کارمند که تجربه چند 

ساله را به دست آورده است، امری بسیار سخت خواهد بود. 
3-ارتباطات بهتر

در محیط ش��رکت معم��وال ارتباط کارمندان ب��ا یکدیگر محدود 
اس��ت. درواقع ممکن اس��ت فاصله یک بخش ب��ا بخش دیگر بیش 
از حد زیاد باش��د، با این حال در دورکاری، از ش��بکه های ارتباطی 
اس��تفاده می ش��ود که معموال در محیط های کاری این امر ممنوع 
اس��ت. این موضوع باعث خواهد ش��د تا کارمندان بتوانند بیشتر و 
بهتر ارتباط داش��ته باش��ند. درواقع دورکاری اگرچه در ظاهر باعث 
جدا ش��دن تیم شرکت می ش��ود، با این حال در عمل کیفیت آن را 
افزای��ش خواهد داد. در این راس��تا فراموش نکنی��د که برای ایجاد 
یک جلس��ه در ش��رکت، همواره این احتمال وجود دارد که یکی از 
کارمندان حضور نداش��ته باش��د. با این حال در وبینار، تمامی افراد 
ای��ن امکان را خواهند داش��ت. درواقع حتی ی��ک کارمند بیمار نیز 
می تواند در وبینار حضور پیدا کند. این امر س��رعت ارتباطات را نیز 

افزایش می دهد. 
4-رشد مداوم 

با توجه به این امر که افراد زمان بیش��تری را در اختیار داش��ته و 
کمتر خسته می شوند، این امکان وجود دارد که برای آنها دوره های 
آموزش��ی را تعیین نمایید. درواقع هیچ چیز بهتر از رشد مداوم تیم 
ش��رکت نخواهد بود. در این راس��تا هر کارمند می تواند حداقل یک 
س��اعت را به چنین موضوعاتی اختصاص ده��د. فراموش نکنید که 
یکی از معیارهای اصلی رضایت شغلی، وجود فضایی برای پیشرفت 

خواهد بود. 
5-از بین رفتن نظارت 

این امر بس��یار رایج است که هر یک از کارمندان، تمایل به انجام 
کارها به شیوه خاص خود داشته باشند. برای مثال ممکن است یکی 
از کارمندان اوایل صب��ح را برای انجام کارها انتخاب نماید و فردی 
دیگر، آخر ش��ب راحت تر باش��د. همچنین عدم حضور در ش��رکت 
باع��ث می ش��ود تا افراد در هر ش��رایط و ش��یوه ای بتوانند کارهای 
خود را انجام دهند. برای مثال اگر یک روز احس��اس کسالت دارید، 
می توانید اقدامات خود را در تخت خود و همراه با صرف غذا، انجام 
دهید. همچنین با توجه به این امر که کرونا آخرین ویروس جهانی 
نخواهد بود، این مسئله به کاهش احتمال درگیر شدن با بیماری و 

نیاز به مرخصی، همراه خواهد بود. 
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بس��یاری از مردم با ش��نیدن نام »علی بابا« به یاد ش��رکتی به ارزش 
چند میلیارد دالر می افتند که توسط یک فرد موفق راه اندازی شد. این 

شنیده ها خیلی به دور از حقیقت نیست.
در س��ال 1999 معلم زبان انگلیسی ۳۵ س��اله ای، شرکت خودش را 
بنیان گذاری کرد. این مرد بارها و بارها در زندگی خود شکس��ت خورد، 
اما هیچ موقع تس��لیم نشد و همیش��ه راهی برای ادامه مسیر پیدا کرد. 
این معلم کس��ی نیست جز جک ما. ش��رکتی که او تأسیس کرد باعث 

تحول بازار تجارت الکترونیک )E-Commerce( شد.
در حال حاضر علی بابا یکی از بزرگ ترین و ارزشمندترین شرکت های 
جهان در حوزه تجارت الکترونیک است. این شرکت توانسته است ثروت 

جک ما را به بیش از ۶0 میلیارد دالر در 
سال 2020 برساند. به عالوه، این شرکت 
باع��ث میلیاردر ش��دن حداق��ل 10 نفر 
دیگر غیر از جک ما ش��ده است و تعداد 
کارمندانش به صدها هزار نفر می رس��د، 
اما الزم اس��ت بدانید که رسیدن به این 

جایگاه به راحتی امکان پذیر نبوده است.
در این مقاله به شما نشان خواهیم داد 
که چگونه علی بابا توانست به بزرگ ترین 
تجارت الکترونیک تبدیل ش��ود و نیز به 
این س��ؤال مهم پاس��خ خواهیم داد که 

شرکت علی بابا چقدر بزرگ است؟
سال های اولیه شکل گیری علی بابا

وقتی به بنیان گذاران کسب و کار ها فکر 
می کنیم، یاد نابغه هایی می افتیم که کار 
خ��ود را از جوان��ی ش��روع کرده اند. بیل 
گیتس در 21 س��الگی دانشگاه هاروارد 
را ره��ا کرد تا ش��رکت مایکروس��افت را 
راه اندازی کند. مارک زاکربرگ نیز در 20 
س��الگی هاروارد را رها کرد تا فیس بوک 
را ایجاد کند. ایالن ماسک در 2۸ سالگی 
اولین ش��رکت خود را به مبلغی بیش از 

۳00 میلیون دالر فروخت.
برخالف ای��ن بنیان گ��ذاران، جک ما 
10 بار برای پذیرش در دانشگاه هاروارد 
ت��الش کرد و ه��ر بار نیز درخواس��ت او 
رد ش��د. بع��د از فارغ التحصی��ل ش��دن 
از دانش��گاهی در چی��ن، ۳0 ب��ار برای 
موقعیت های ش��غلی متفاوت درخواست 
داد و همگ��ی آنها رد ش��دند. حتی او در 
مصاحب��ه ای اعالم کرد ک��ه برای کار در 
 )KFC( رس��توران زنجیره ای ِکی اف سی
نیز درخواس��ت داده بود، ام��ا از 24 نفر 
متقاض��ی کار، 2۳ نفر پذیرفته ش��دند و 
بنیان گذار آین��ده علی بابا تنها فردی بود 
که درخواس��ت او رد شد. س��رانجام بعد 
از شکس��ت های متعدد، شغل معلم زبان 
انگلیس��ی ب��ا حق��وق 12 دالر در ماه را 
انتخاب کرد، اما از این شغل راضی نبود. 
روحی��ه  کارآفرینی جک باعث ش��د که 
برای مدت طوالنی این ش��غل را تحمل 

نکند.
در سال 199۵ در سفری که به آمریکا 
داش��ت، اتفاق جالبی برای جک ما افتاد. 
او برای اولین بار از اینترنت استفاده کرد 
و شیفته آن شد. نخس��تین کلمه ای که 
در اینترنت جس��ت وجو کرد، کلمه آبجو 

)Beers( ب��ود. جک ما در این جس��ت وجو، اطالع��ات آبجوهای همه 
کش��ورها را پیدا کرد، اما هیچ خب��ری از چین نبود. در آن لحظه جک 
ما متوجه عدم گسترش اینترنت در چین و دور ماندن آن از کل جهان 

شد.
این اتفاق برای او الهامی بود تا س��عی کند چین را به این تکنولوژی 
جدید شگفت انگیز وصل کند. به همین دلیل او شرکت ترجمه اینترنتی 
را ایجاد کرد. اگر چه این شرکت با شکست مواجه شد، اما جک ما از این 

طریق به دنیای اینترنت عالقه  پیدا کرد.
 China س��پس، جک ما به همراه یکی از دوس��تانش شرکتی به نام
Pages را راه اندازی کرد که فهرس��تی آنالین از کس��ب وکارهای چینی 
بود و امکان دسترسی به بازار بین المللی را فراهم می کرد. متأسفانه این 
ش��رکت نیز با شکست مواجه ش��د، اما جک ما برای هر شکست و طرد 
ش��دنی که در زندگی اش با آنها روبه رو ش��د، انگیزه و روحیه امیدوارانه 

خود را حفظ کرد.
4 سال بعد در سال 1999، جک ما 17 نفر از دوستان و دانش آموزانش 
را در آپارتمان خانه اش جمع کرد و زمانی که بسیاری از مردم به اینترنت 
دسترس��ی نداش��تند، درباره ایده اتصال بین فروشندگان و خریداران از 
طری��ق اینترنت صحبت کرد. این ایده که این امکان را به فروش��ندگان 
می  داد تا کاالهای خودش��ان را به طور مس��تقیم برای خریداران ارسال 

کنند، همان ایده مارکت پلیس )MarketPlace( آنالین علی بابا بود.
همچنی��ن جک ما درب��اره اینکه چگون��ه طرز فکر چین��ی می تواند 
ش��رکت های بسیار بزرگ س��یلیکون ولی را در بازار چین شکست دهد، 
صحبت کرد. این س��خنرانِی الهام بخش، اولین جلس��ه ش��رکت علی بابا 

به حساب می آمد و بعد از آن، علی بابا رسماً شروع به کار کرد.
تبدیل شدن به کسب و کار

پس از گذش��ت ۶ ماه از س��خنرانی الهام بخش ج��ک ما، اعضای تیم 
برای توس��عه محصول س��خت ت��الش کردند. این محص��ول، پلتفرمی 
ب��رای ارائه خدمات به کس��ب وکارها )B2B( بود. ج��ک ما از تیم خود 
خواس��ت تا بدون حواس پرتی فقط تالش کنند. سپس آنها توانستند ۵ 
میلی��ون دالر از گلدمن س��اکس )Goldman Sachs( و 20 میلیون 

دالر از س��افت بنک )SoftBank( س��رمایه ج��ذب ک��رده و در نهایت 
کسب وکارشان را راه اندازی کنند.

IPO-( علی بابا قصد داشت چند سال بعد اقدام به عرضه اولیه سهام
Initial Public Offering( کند، اما مش��کالتی بر س��ر راهش قرار 

گرفت که خارج از کنترل بود.
با سقوط سهام اینترنت )بحران دات کام(، استارت آپ های جدیدی که 
در فضای اینترنت فعالیت می کردند، در هاله ای از ابهام قرار گرفتند. در 
این میان سرمایه گذاران کنار کشیدند و پول خودشان را پس گرفتند و 
بسیاری از شرکت ها ورشکست شدند، اما علی بابا به دلیل حضور جک ما 
که در رأس شرکت بود و نیز اراده راسخ بنیان گذارانش نجات پیدا کرد.

جک ما بارها و بارها به تیم خود گفته بود که قرار است در این مسیر، 
س��ختی زیادی را متحمل ش��وند و باید با آنها مبارزه کنند. یک جمله 

معروفی از جک ما است که می گوید:

تی��ِم جک ما از س��قوط و زوال در آن دوره نج��ات پیدا کرد. جک ما 
به ج��ای لذت بردن از این اتفاق تصمیم گرفت تا تالش خود را بیش��تر 
کند، اما در همین زمان، شرکت ای بِی )eBay( خبر از ورودش به بازار 
چین در س��ال 200۳ داد. ای بِی، سهام شرکت ایچنت )Eachnet( را 
ک��ه یکی از رهبران تج��ارت الکترونیک در چین بود، خرید و به یکی از 

رقبای علی بابا تبدیل شد.
شرکت ای بِی سریعاً تمام 1۵0 میلیون دالر سهام ایچنت را خریداری 
کرد و وب س��ایت این ش��رکت را برای یکپارچه س��ازی با اکوسیس��تم 
ای بِی و طبق قوانین اجرایی این ش��رکت در غ��رب تغییر داد. این یک 
اش��تباه مهلک برای ای بِی بود؛ چون ای بِی بازار چین را نمی شناخت و 
ویژگی ه��ای ایچن��ت را به کل تغییر داد. ای��ن در حالی بود که کاربران 

چینی به این ویژگی ها اهمیت می دادند.
 )Taobao( جک ما با هدف رقابت با ش��رکت ای بِی، از سایت تاوباو
در سال 200۳ رونمایی کرد و برخالف شرکت ای بِی تالش کرد بر روی 
ویژگی هایی تمرک��ز کند که باعث ایجاد تجرب��ه منحصر به فرد کاربران 
چینی می شد. برای مثال، علی پی )Alipay( را که نسخه چینی پی پال 

)PayPal( بود، برای بازار تاوباو )Taobao( ایجاد کرد.
علی بابا برای ایجاد فش��ار بیش��تر ب��ه رقیب خود )ای بِی( که س��عی 
می ک��رد س��رمایه گذاران را تا حد امکان ترغیب کن��د، تاوباو را به مدت 
سه س��ال رایگان ارائه داد. استراتژی علی بابا نشان از هوش سرشار آنها 
داش��ت. در گذر زمان، س��هم بازار علی بابا زیاد شد؛ در حالی که شرکت 

ای بِی افول پیدا کرد.
این بار صحنه  رقابت برای ش��رکت های چینی آماده بود که در زمینه 
تج��ارت الکترونیک ق��درت بگیرند. از طرفی چین ب��ا جمعیت بیش از 
یک میلیارد در تالش بود تا به رش��د اقتصادی گذشته خودش برگردد. 
دستمزد پایین کارگران، چین را به رهبر جهانی در زمینه تولید تبدیل 

کرد.
در واقع صحنه رقابت جهانی به نحوی بود که علی بابا، چین را از طریق 
فضای اینترنت به دنیا معرفی کرد و ای بِی که در نهایت فهمید نمی تواند 
با علی بابا رقابت کند، تس��لیم ش��د و از بازار چین دس��ت کشید. چین، 

قلمروی کروکودیل بود و برنده شد.
شرکت علی بابا چقدر بزرگ است؟

بعد از رقابت با ای بِی، علی بابا فرآیند عرضه اولیه س��هام خود را ادامه 
داد و دوباره ب��ه ارزش گذارِی رویایی قبل از بحران دات کام بازگش��ت. 
 New( در نهایت س��هام این ش��رکت با ورود به بازار ب��ورس نیویورک
York Stock Exchange( در سال 2014 در روز عرضه اولیه سهام، 
2۳1 میلیارد دالر قیمت گذاری شد. در حال حاضر ارزش سهام شرکت 
علی بابا با رشد ۳ برابری در مقایسه با سال 2014 به 700 میلیارد دالر 

در 14 نوامبر 2020 رسیده است.
علی باب��ا ادع��ا می کن��د بی��ش از 100 ه��زار کارمند و نی��ز چندین 
زیرمجموعه دارد که باعث افزایش ارزش کلی گروه علی بابا ش��ده است. 
تجارت الکترونیک، هس��ته اصلی علی بابا اس��ت. علی باب��ا نه تنها مالک 
تاوباو اس��ت؛ بلکه علی اکسپرس )AliExpress( به عنوان خرده فروشی 
آنالی��ن را نی��ز در زیرمجموع��ه خ��ود 
دارد. این ش��رکت با س��وپرمارکت هایی 
کار می کن��د که مواد غذایی را به دس��ت 
مش��تریان می رس��انند و نیز برای تسلط 
و ورود ب��ه بازار گردش��گری با هتل های 

زنجیره ای همکاری می کند.
از طرف��ی علی بابا یک��ی از رقبای خود 
به نام الزادا )Lazada( را خرید که یک 
ش��رکت تجارت الکترونیک در سنگاپور 
ب��ود. یک��ی دیگ��ر از ش��رکت هایی که 
علی بابا مالکیت آن را به دست آورد، یاهو 
)Yahoo( بود. در س��ال 2012 علی بابا 
40درصد از س��هام یاهو را به ارزش ۶/7 

میلیارد دالر خریداری کرد.
در س��ال 2009 علی بابا، بستر رایانش 
ابری )Alibaba Cloud( را راه اندازی 
کرد که ب��ر روی بازار تجارت الکترونیک 
تمرکز کرده اس��ت. همچنین های چاینا 
)HiChina( را که بزرگ ترین س��ایت 
میزبان��ی وب س��ایت در چی��ن اس��ت، 
خریداری کرد و آن را به سرویس دهنده 

رایانش ابری تبدیل کرد.
سرویس رایانش ابری علی بابا همچنین 
در ح��وزه س��خت افزار و پردازنده ه��ای 
پیش��رفته  و دارای قابلیت ه��ای ه��وش 
مصنوع��ی ورود کرده اس��ت. در س��ال 
2019 علی باب��ا از تراش��ه ای ب��ا قابلیت 
هوش مصنوعی رونمایی کرد که سرعت 
پردازش اطالعات را بسیار کاهش می داد. 
بیش��تر ای��ن پردازنده ها از طریق بس��تر 

ابری علی بابا اجاره داده می شوند.
از دیگ��ر حوزه های��ی ک��ه علی باب��ا به 
آن نف��وذ کرده  اس��ت، می ت��وان به بازار 
تکنول��وژی مال��ی و زیرمجموعه های��ش 
نی��ز اش��اره کرد ک��ه خدم��ات مالی به 
ارائ��ه می دهد.  کس��ب و کارهای کوچک 
علی پی که قباًل به آن اش��اره ش��د، یک 
ش��رکت از زیرمجموعه علی بابا است که 
خدم��ات مالی ارائه می ده��د و پرداخت 
موبایل��ی را برای میلیاردها نفر تس��هیل 
می کن��د. ج��ک م��ا درب��اره علی پی در 

مصاحبه ای گفت:
علی باب��ا به بازار بازی و س��رگرمی نیز 
ورود کرده است. علی بابا در سال 2014 
بی��ش از 1000 میلی��ون دالر از گ��روه 
 China Vision( چاینا وی��ژن مدی��ا
و  آورد  به دس��ت   )Media Group
 Alibaba Pictures( بعد از آن اس��مش را به گروه علی باب��ا پیکچرز
 )AliMusic( تغییر داد. عالوه بر همه اینها، آنها علی موزیک )Group
را با همکاری تنسنت )Tencent( راه اندازی کردند. از جمله حوزه های 
دیگری که علی بابا به آنها ورود پیدا کرده است، می توان به علی اسپرت 
)AliSport( و علی ِهل��ث )AliHealth( نیز اش��اره کرد که هر کدام 

بازیگران بزرگی در حوزه  فعالیتی خودشان هستند.
در س��ال 201۵ نیز علی بابا یک روزنامه  انگلیسی زبان در هنگ کنگ 
 )South China Morning Post( به نام روزنامه صبح جنوب چین
را خرید. امروزه علی بابا بر روی اس��تارت آپ های چینی س��رمایه گذاری 

کرده و شرکت های جدید را به طور قانونی خریداری می کند.
در س��ال 2019، جک ما بازنشستگی خودش را از علی بابا اعالم کرده 
و ب��ا همکارانش خداحافظ��ی کرد. برخی فکر می کردند که فش��ارهای 
حکومت چین باعث این اتفاق ش��د، ولی او این ادعا را رد کرد و اکنون 
تمرکز بیش��تری بر روی کارهای خیریه و بشردوستانه دارد. برای مثال، 
ب��ه 10 کارآفرین آفریقایی س��االنه یک میلی��ون دالر اعطا کرد یا برای 
توس��عه آموزش در کش��ور تبت بیش از 14 میلیون دالر سرمایه گذاری 
کرد. این غول بزرگ چینی، محصول فکری معلم زبان انگلیسی بود که 
بارها و بارها در زندگی اش شکس��ت خورد، اما هیچ موقع تسلیم نشد و 

در سن ۳۵ سالگی شرکت خودش را راه اندازی کرد.
اگرچه ش��رکت علی بابا پر از افراد بااس��تعداد بود، اما مهم ترین عاملی 
که باعث موفقیت این ش��رکت شد، باور قوی آنها به موفق شدن بود که 

توسط رهبرشان، جک ما، در آنها ایجاد شده بود.
ج��ک ما همیش��ه ب��اور داش��ت ک��ه می تواند ب��ه ان��دازه غول های 
س��یلیکون ولی رشد کند و بزرگ شود. در نهایت هم موفق شد شرکتی 
را تأس��یس کند که بازار تجارت الکترونیک را متحول کرده و به یکی از 

ارزشمندترین شرکت های جهان تبدیل شود.
داس��تان علی بابا نش��ان می دهد که مهم نیس��ت چه چیزهایی باعث 
ناامیدی ش��ما می شوند، اگر ش��ما چشم انداز درستی داش��ته باشید و 

سخت تالش کنید، می توانید موفق شوید.
techrasa.com :منبع

از معلم مدرسه تا میلیاردر شدن، داستان رشد علی بابا
به قلم: آنجال اش نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

آذربایجان شــرقی - فالح: رئیس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی گفت: به منظور ایجــاد بانک اطالعات 
مجرمان حرفه ای در آذربایجان شــرقی مشخصات کامل و 
سوابق کیفری مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان استخراج، 
پایش و جمع آوری و در بانک های اطالعاتی تمامی دستگاه 

های ذیربط به اشتراک گداشته شده است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، موسی خلیل 
الهی در نوزدهمین نشست سراسری دادستان های عمومی 
و انقالب، نظامی و ویژه روحانیت که با حضور آیت اهلل رئیسی 
و بصورت ویدئو کنفرانســی و با عنوان »نقش دادستان ها 
در حفــظ امنیت و حقوق عامــه و حمایت از تولید« برگزار 
شد، در خصوص بررسی اهمیت کنترل مجرمین حرفه ای و 
سابقه دار در ایجاد امنیت اظهار داشت: از جمله علل وقوع و 

گسترش جریام در جامعه تکرار رفتارهای مجرمانه از سوی مجرمان 
حرفه ای و سابقه دار اســت به ویژه در ایامی که در خارج از زندان 
هستند. وی افزود: مجرمان حرفه ای و سابقه دار به لحاظ روحیات 
و ویژگــی خاصی که دارند با رفتار و عملکرد خود و تکرار رفتارهای 
مجرمانه اســباب اخالل در نظم و امنیت جامعه را فراهم می کنند. 
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: همچنین تکرار 
رفتارهای مجرمانه توســط این افراد و کمرنگ شدن قبح رفتارهای 
مجرمانه موجب ترغیب و تحریک افراد مســتعد به ارتکاب بزه را به 

بروز رفتارهای مجرمانه می کند. وی بیان کرد: پیشگیری و برخورد 
مدبرانه با پدیده جرم و تکرار جرایم از جمله مسایل مهم مورد توجه 
قانونگذار و مســوالن قضایی بوده و در این راستا تشکیالت قضایی 
استان نیز اقدامات خوبی را انجام داده است. خلیل الهی با اشاره به 
منویات آیت اهلل رئیسی مبنی بر پیشگیری و برخورد با جرایم علی 
الخصوص رصد و کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار خاطرنشان 
کرد: در راســتای پیشگیری از جرایم ارتکابی توسط مجرمان حرفه 
ای و دارای حالت خطرناک و ســلب امکان هرگونه اقدام خطرناک 

از ناحیه آنها به عنوان یکی از عوامل اخالل در نظم عمومی 
جامعه و لزوم پایش آنها و اجرایی نمودن دستورالعمل اجرایی 
و کنترل مجرمان ســابقه دار دادگســتری استان اقدامات 

شاخصی را انجام داده است.
وی ادامه داد: از اقدامات شاخص انجام شده در این زمینه 
تشــکیل ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و باسابقه بوده که 
خوشبختانه جلسات این ستاد در استان به صورت مستمر 
برگزار شده و مصوبات آن به صورت جدی پیگیری می شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه خاطرنشان 
کرد: همچنین به منظور ایجاد بانک اطالعات مجرمان حرفه 
ای در آذربایجان شــرقی در کنار تشــکیل ســتاد و تالش 
همکاران دســتگاه قضایی استان مشخصات کامل و سوابق 
کیفری 1524 نفر از مجرمان حرفه ای و ســابقه دار استان 
استخراج، پایش و جمع آوری شده و در بانک های اطالعاتی تمامی 
دســتگاه های ذیربط به اشتراک گداشته شــده است. وی با اشاره 
به موضوع صدور دســتورات قضایی توســط دادستان ها به استناد 
دستورالعمل اجرایی و کنترل مجرمان سابقه دار تصریح کرد: موضوع 
کنترل، دعوت، توجیه، اخذ تعهد از مجرمان حرفه ای و سابقه دار و 
خطرناک خطاب به مراجع انتظامی به صورت مستمر در طول سال 
و بخصوص در ایام خاص دستوراتی برای پیشگیری از وقوع برخی 

اتفاقات صادر می شود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دکتــر عبدالرضا دادبود در 
ادامه همکاری های متقابل با شــهر گوانگجو در راستای تفاهمنامه 
خواهرخواندگی با این شــهر چینی از راه اندازی اتاق مشترک خبر 
داد.دادبــود با اعالم این خبر گفت: یکی از موضوعات مورد توافق با 
سرکنسولگری، راه  اندازی اتاق گرگان در شهرداری گوانگجو و اتاق 
گوانگجو در شهرداری گرگان بوده اســت.وی بیان کرد: باتوجه به 
اهمیت و ظرفیت پیمان خواهرخواندگی، پیگیری  های ما به گونه ای 
خواهد بود که کل استان و حتی سایر شهرها از این توافق بهره  مند 
شوند.شــهردار گرگان اظهار کرد: به منظور بهره  مندی از ظرفیت 
لجستیکی بیشتر مقرر شد ارتباطاتی با بنادر نزدیک به شهر گرگان 
صورت بگیرد و موضوع ارتقاء ظرفیت حمل و نقل دریایی نیز عالوه 
بــر خطوط جاده ای، ریلی و هوایی مورد بحث قرار گرفت.دادبود به 
ایجاد پایگاه داده در راستای همکاری در زمینه  های صنعتی، تجاری، 
کشاورزی و فرهنگی و ... اشاره و بیان کرد: ایجاد شهرک  های صنعتی 
تخصصی گوانگجو در گرگان که توسط شهرداری گوانگجو پیشنهاد 
داده شــده بود جزو اولویت  هایی است که از سوی شهرداری مورد 
پیگیری قرار خواهد گرفت. وی به برنامه  های توسعه پایدار اشاره و 

اظهار کرد: به منظور بهره مندی از کمک  های رسمی برای توسعه 
پایدار مقرر شد طرح  هایی با محوریت محیط  زیست، منابع طبیعی 
و حمل و نقل پایدار تعریف شود تا بتوانیم از ظرفیت  های گوانگجو 
و کمک  هایی در قالب وام  های بلندمدت که از ســوی طرف چینی 
تامین می  شود، استفاده کنیم.وی از پیگیری سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان در خصوص ایجاد شرکت مشترک برای خشکه  کاری برنج 
خبر داد و در ادامه گفت: در این نشست همچنین مباحثی در حوزه  
های صنعت کشاورزی و غذایی، ایجاد فضای اختصاصی برای پارک 

علم و فناوری در شــهر شنزن چین و تبادل غرفه  های نمایشگاهی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شهردار گرگان تصریح کرد: در حوزه 
مدیریت شهری نیز مقرر شــد پروژه  هایی در قالب شهر هوشمند 
با همکاری شــهرداری گوانگجو تعریف شود و در اولویت برنامه  ها 
قرار بگیرد.عبدالرضا دادبود در ادامه بیان کرد: برگزاری ســمپوزیوم 
با محوریت موضوعات تاریخی و باستان شناسی ایران و چین و سایر 
حوزه  های فرهنگی، امــکان همکاری در زمینه تولید فیلم باتوجه 
به اعالم آمادگی کارگردانان معتبر ایرانی و ایجاد روابط در رشــته 
 های ورزشــی پرطرفدار استان مانند بسکتبال، والیبال و کبدی در 
دستور کار این نشست قرار گرفت.دادبود به ایجاد باشگاه دیپلماتیک 
اشاره کرد و گفت: راه  اندازی باشگاه دیپلماتیک با مشارکت بخش 
خصوصی در شهرداری با موضوعات صنایع دستی و فرهنگی ملل به 
ویژه گوانگجو و رستوران  های بین  المللی مورد بحث قرار گرفت.وی 
در پایان گفت: استاندار محترم نیز با تاکید بر استفاده از ظرفیت  های 
استانی به ویژه در زمینه منطقه  آزاد، بازرگانی و ایجاد شهرک  های 
گلخانه  ای گسترش و توسعه هرچه بیشتر روابط گرگان و گوانگجو 

را خواستار شد.

اصفهان – قاسم اسد: مهدي صرامي گفت: پتروشیمي اصفهان 
یکي از صنایع پایین دســتی شرکت پاالیش نفت اصفهان است که 
روزانه 8 تا 9 هزار بشکه پالتفرمیت به عنوان خوراک دریافت می کند 
و  ســاالنه حدود 160 هزار تن، انواع محصوالت آروماتیک شــامل 
بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، پارازایلین، مخلوط زایلینها و انیدرید فتالیک 
تولید مینماید. این فرآوردهها در صنایع مختلفي از جمله شویندهها، 
صنایع نظامي، رنگ و رزین، الیاف مصنوعی و پالستیک کاربرد دارند. 
همچنین رافینیت برگشتی آنها به بنزین پاک عاری از بنزن پاالیشگاه، 
اضافه میگردد. صرامي  به پتانسیل های مطلوب پتروشیمي اصفهان، 
باال بودن ارزش روز تأسیسات و دارائیهاي قابل اتکاي آن اشاره کرد 

و تصریح نمود: با کسب کرسیهاي الزم در هیئت مدیره پتروشیمي، 
ضمن بهره برداري از پتانسیل ها و اعتمادهاي متقابل، امکان استفاده 
بهینه از فضاهاي عملیاتي موجود فیمابین  فراهم  میشود که قطعاً 
در حاشــیه سود عملیاتي آن ها تأثیر بســزایي خواهد داشت. عضو 
هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: پاالیشگاه اصفهان 
با ورود به عرصه سهام داری صنایع هم جوار ازجمله پتروشیمي، عالوه 
بر پیگیري استراتژي مدیریت و توسعه زنجیره ارزش و تحقق هدف 
استراتژیک افزایش درآمد غیرعملیاتی، با حضور موثر و تخصصي در 
تصمیمگیریهاي مجموعههاي یاد شده، گام بلندي در تحقق  هدف 

ملي جهش تولید و اعتالي ایران اسالمي برخواهد داشت.

آذربایجان شــرقی - فالح: کارفرمایــان واحدهای تولیدی 
صنعتــی و خدماتــی آذربایجان شــرقی در صورت بــکار گیری 
نیروی کار جدید از بین فارغ التحصیالن دانشــگاهی از دو ســال 
معافیت 2۳ درصدی حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند. 
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: 
کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی می توانند در صورت جذب 
نیروی کار جدید مورد نیاز خود بــدون محدودیت در بکارگیری 
نیروی کار از بین فارغ التحصیالن با مدرک تحصیلی لیسانس به 
باال از مزیت های این طرح بهره مند شــوند. حسین فتحی ضمن 
اعالم شــرایط برخورداری کارفرمایان از مزایای پیش بینی شده 
در ایــن طرح افزود: در صورت بکارگیری نیروی کار جدید از فارغ 

التحصیالن دانشگاهی توسط کارفرمایان حق بیمه سهم کارفرما و 
۳ درصد حق بیمه بیکاری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

به حساب کارفرما واریز خواهد شد.
وی در خصوص شــرایط الزم برای بهره مندی کارفرمایان از این 
طرح و تســهیالت ویژه آن تصریح کرد: شــرایط کارفرمایان برای 
برخــورداری از این طرح دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع رســمی 
کشــور، داشــتن کد کارگاهی تامین اجتماعی، ثبت نام در سامانه 
مشوق بیمه ای  Moshavegh.mcls.gov.ir از مهم ترین شرایط 

برخورداری کارفرمایان از این طرح اعالم کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شــرقی 
در بخش دیگری به شــرایط بهره مندی نیــروی کار جدید از این 
طرح اشاره نمود و خاطرنشان کرد: داشتن حداقل مدرک تحصیلی 
لیســانس، دارا بودن ســن کمتر از ۳8 ســال و ثبت نام در سامانه 

Moshavegh.mcls.gov.ir توسط کارجویان ضروری است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری و توسعه فاضالب 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم از اصالح و بازسازی خط انتقال 
فاضالب خیابان امامزاده ابراهیم در محدوده ایستگاه A12 متروی 

قم با اعتباری افزون بر 15 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، مهندس 
مهــدی نظر زاده از اصالح و بازســازی خط انتقال فاضالب خیابان 
امامزاده ابراهیم در محدوده ایســتگاه A12 متروی قم خبر داد و 
گفت: این پروژه در راستای افزایش و ارتقای ایمنی ایستگاه مترو و به 
درخواست سازمان قطاری شهری و بر اساس مصوبات استانداری قم 

با همکاری راهنمایی و رانندگی استان اجرایی شد.
وی محدوده اجرای این پروژه را حدفاصل تقاطع خیابان ســوم 
خــرداد تا 20 متری مطهری اعالم و خاطرنشــان کــرد: اصالح و 
بازســازی این خط انتقال 800 میلی متری از طریق روش پیشرفته 

لوله شکافی و لوله رانی انجام شد.
 معاون بهره برداری و توســعه فاضالب آبفای قم با بیان اینکه در 
روش لوله شــکافی و لوله رانی حداکثر 10 درصد مســیر عملیات 
لوله گذاری، حفاری می شود، یادآور شــد: در این روش تنها ابتدا و 

انتهای هر مســیر اجرای پروژه، حفاری شــده و به وسیله دستگاه، 
لوله های جدید جایگزین لوله ها فرسوده و قدیمی می شوند.

 وی به مشکالت اجرای لوله گذاری به روش های معمول از جمله 
ریزشی بودن مسیر، پرســازی مسیرهای ریزش کرده قبلی با بتن 
و تراکم باالی زیرســاخت های دیگر شهری اشــاره کرد و سرعت 
اجرای باال، عدم انســداد کامل مسیر تردد و جلوگیری از آسیب به 
فعالیت های اقتصادی و خدماتی منطقه به دلیل حفاری حداقلی را از 

جمله مزایای استفاده از روش لوله رانی برشمرد.
نظرزاده با بیان اینکه پروژه اصالح و بازســازی اصالح و بازسازی 
خط انتقال فاضالب خیابان امامزاده ابراهیم در مجموع با هزینه ای 
افزون بر 15 میلیارد ریال به طول 250 متر به انجام رســید گفت: 
این پروژه در کمتر از دو ماه اجرا شد و رفت و آمد در مسیر به حالت 

عادی بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛

راه اندازی بانک اطالعات مجرمان حرفه ای در آذربایجان شرقی

اتاق گرگان در شهرداری گوانگجو راه اندازی می شود

معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان )شپنا( خبر داد:

حضور و برنده شدن در مزایده خرید بالغ  بر 23 درصد سهام پتروشیمی اصفهان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

طرح معافیت 23 درصدی کارفرمایان از حق بیمه سهم کارفرمایی

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان قم:

شبکه فاضالب خیابان امامزاده ابراهیم بازسازی شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:
یک پست برق در گتوند وارد مدار می شود

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از وارد مدار 
شدن پست برق شهید منجزی گتوند در روزهای آینده خبر داد. محمود دشت بزرگ 
بیان کرد: فاز اول پســت 1۳2 به ۳۳ کیلو ولت شــهید منجــزی گتوند آماده بهره 
برداری است و طی روزهای آینده وارد مدار خواهد شد. وی گفت: فاز اول این پست 
50 مگاولت آمپر ظرفیت دارد و تعداد خروجی های آن 6 مدار ۳۳ کیلو ولت است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با وارد مدار شدن پست شهید 
منجزی ظرفیت تامین انرژی منطقه گتوند و عقیلی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد 

کرد و باعث کاهش بارگیری از سایر پست های ناحیه شمال شرق خواهد شد.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران؛
خدمت رسانی مناسب و قانون مداری دو وظیفه اصلی کارکنان است

 ســاری – سکینه مریخ : سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: خدمت 
رســانی مناسب و قانون مداری دو وظیفه اصلی همه کارکنان است که باید در تمام 

دوران مسئولیت زندگی سرلوحه اعمال آنها قرار گیرد.
“حمزه امیرتیموری« سرپرست جدید شرکت گاز مازندران در نشست با مدیران 
ســتادی اظهار داشــت: بنده به اصل مشــورت پذیری و قانون مداری، انتقادات و 
پیشنهادات سازنده معتقد هستم و از عزیزان می خواهم که در این راه به بنده کمک 
نمایند. وی با تأکید بر اینکه بیت المال، امانتی در نزد ما است، تصریح کرد: مدیران 
در حوزه کاری خود باید مراقب باشــند که حق مظلوم و یا مراجعه کننده ای ضایع نشود. امیرتیموری با اشاره به اینکه سرمایه 
های انسانی مهم ترین عامل در یک سازمان به شمار می روند، خاطرنشان کرد: ما برای پیشرفت سازمان خود نیاز به خالقیت و 
نوآوری کارکنان داریم که برای باز شدن این بستر باید به نظرات و پیشنهادات کارکنان توجه ویژه نمائیم. وی افزود: کارمندان 
باید در جهت پیشبرد امورات سازمان و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مردم اهتمام جدي داشته باشند. سرپرست 
شرکت گاز استان مازندران اظهار داشت: کارکنان با هدف گذاری صحیح، برنامه ریزی، همکاری و همفکری با یکدیگر؛ توانایی 
های خود را برای رشــد و توسعه ســازمان بکار گیرند. امیرتیموری تصریح داشت: تمام توان و تالش خود را در جهت به اوج و 

افتخار رساندن شرکت قرار دهیم.

اجرای 100 درصدی طرح ملی حذف قبوض کاغذی گاز در استان قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز استان قزوین در راستای تکریم مشترکین، مدیریت سبز و صیانت 
از محیط زیســت از مشارکت 100 درصدی  مشترکین گاز استان به منظور حذف قبوض کاغذی گاز خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت بیان نمود: در راستای اجرای طرح حذف قبوض 
کاغذی گاز، شرکت گاز استان توانست با استفاده از اطالع رسانی در سایت شرکت گاز استان قزوین و چاپ ونصب بنر و بیلبورد 
در سطح استان و ساخت وپخش تیزرهای تبلیغاتی و زیرنویس در شبکه استانی، اطالعات مورد نیاز 100درصد مشترکین را جمع 

آوری وثبت نماید. 
وی با قدردانی از تعامل و همکاری خوب شهروندان در اجرای این طرح ملی افزود: تعداد کل مشترکین گاز استان حدود4۳8 
هزارمشترک می باشد که اطالعات کل این مشترکین در سامانه مربوطه ثبت گردیده است. وی همچنین در پایان گفت مشترکین 
جدید می توانند با یکی از روش ها شــامل: )ارســال شماره اشتراک خود به سامانه 20000۳194 ، مراجعه به سایت شرکت گاز 
استان قزوین و انتخاب گزینه حذف قبوض کاغذی ، ارائه شماره تلفن خود به ماموران کنتورخوان این شرکت در طرح حذف قبوض 

کاغذی گاز مشارکت نمایند(

 آمادگی شهرداری گرگان 
برای افزایش بازارچه  های دستفروشی در سطح شهر

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار گرگان در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی سطح شهر 
گرگان از آمادگی این دستگاه برای افزایش فضا و بازارچه های دستفروشی در سطح شهر گرگان خبر داد.دکتر عبدالرضا دادبود در 
خصوص مسائل مربوط به دستفروشی سطح شهر اظهار داشت: ابتدا باید بگویم با عزیزانی که از روی ناچاری به دستفروشی روی 
آورده اند تا یک لقمه نان حالل برای خانواده خود تهیه کنند نه تنها مشکلی نداریم بلکه شرمنده این افراد نیز هستیم.دادبود افزود: 
موضع ما در قبال کسانی که در پوشش دستفروشی موجب مزاحمت سایر شهروندان می شوند و برای رفع این معظل کارشکنی 

می کنند، محکم و قاطعانه است.
وی با بیان اینکه اقدامات حقوقی و قضایی برای برخورد با موانع ســد معبر انجام شــده، گفت: آن دسته افراد قلیلی که مانع 
ایجاد توافق با افراد کثیری هستند که در کف خیابان اقدام به دستفروشی می کنند، تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
شهردار گرگان با تاکید بر افزایش فضای فروشندگی برای دستفروشان در سطح شهر گفت: ما آمادگی کامل داریم به هر میزان 
که الزم باشد فضا فراهم کنیم تا افراد بتوانند در جایگاهی مناسب در سطح شهر به دستفروشی بپردازند.دادبود تصریح کرد: ما از 
مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور و نیاز شهروندان به عمل دستفروشی آگاه هستیم اما در عین حال اجازه نمی دهیم که چهره 
شهر مخدوش شود.وی با بیان اینکه کار در واحد سد معبر شهرداری بسیار دشوار است، اظهار داشت: قبول دارم که افرادی که 
در واحد سد معبر کار می کنند زحمت بسیاری می کشند و از این عزیزان تشکر می کنم.وی در پایان خطاب به دستفروشان 
بیان کرد: از دستفروشان عزیز خواهش می کنم همکاری های الزم را با ما داشته باشند تا بتوانیم فضاهای بیشتری برای کسب 

و کار آنها فراهم کنیم.

راه اندازی سامانه مزیت سنجی شغلی در کمیته امداد بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از راه اندازی 
ســامانه ملی جامع »مزیت سنجی شغلی« در اســتان با بهره گیری از جدیدترین 
روش های علمی و اعالم فهرست مشــاغل رتبه بندی شده و دارای مزیت در استان 

خبر داد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشــهر، با اشاره به نقش آفرینی این نهاد در بهبود فضای کسب کار در استان اظهار 
داشت: کارآفرینان، فعاالن و پژوهشگران حوزه کسب وکار و دستگاه های متولی تولید و 
اشتغال در استان و همچنین سایر عالقه مندان می توانند مزیت های شغلی استان را از طریق سامانه »مزیت سنجی شغلی« کمیته 

امداد به آدرس www.maziyatjob.emdad.ir استخراج کنند.
وی با بیان اینکه طرح ملی مزیت سنجی شغلی باهدف شناسایی ظرفیت ها و مزیت های شغلی شهرستان های استان با بهره گیری 
از جدیدترین روش های علمی راه اندازی شده است خاطرنشان کرد: در این طرح فهرست مشاغل دارای مزیت در هر شهر بر اساس 
بوم منطقه، مشخصات آب و هوایی، توان و ظرفیت سرزمین، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و موقعیت جغرافیایی رتبه بندی شده 

تا نقشه راه مناسبی جهت شروع یا توسعه کسب وکارهای مناسب برای عالقه مندان و کارآفرینان استان باشد.
لطفی راه اندازی سامانه جامع مزیت سنجی شغلی شهرستان های ایران را یک راهنمای عالی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 

و سبب افزایش بهره وری سرمایه گذاری در کشور تا حد قابل زیادی عنوان کرد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهرخاطرنشان کرد: کسب وکارهای دارای مزیت در رسته های شغلی مختلف همچون صنعت، 
خدمات، صنایع دستی، صنایع غذایی، باغداری، طیور، دامداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، زراعت و شیالت در این سامانه به تفکیک 

هر شهرستان اولویت بندی شده است.

جلسه رسیدگی به شکایات شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- مهناز نوبری: جلسه رسیدگی به شکایات شرکت گاز استان گیالن به ریاست مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز و با 
حضور اعضای کمیته در سالن کنفرانس مدیریت عامل برگزار شد.در ابتداي این جلسه مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره 
به اهمیت دقت در فرآیند قرائت کنتور بر افزایش کیفی و کمی خدمات الکترونیکي قابل ارائه به مشترکین و متقاضیان تاکید کرد.
مهندس اکبر با بیان ضرورت اطالع رساني بیشتر در خصوص نرم افزار موبایلي خدمات الکترونیک شرکت گاز استان گیالن و کانال 
هال هاي ارتباطي شرکت اظهار داشت: استفاده هرچه بیشتر مردم و مشترکین بیشتر از خدمات غیرحضوری سبب صرفه جویی 
در وقت و هزینه و همچنین جلوگیری از گســترش ویروس کرونا خواهد شد.در ادامه این جلسه گزارش خروجي شکایات شش 
ماهه اول و مهرماه سال 99 به سمع و نظر اعضا رسانده شد و مقرر گردید روند بررسي و مدت زمان پاسخگویي به شکایات به 48 
ساعت کاهش یابد.بررسي عدم ارسال پیامک هاي صورتحساب آنالین براي برخي از مشترکین، اطالع رساني در خصوص کانال 
هاي ارتباطي بویژه در شهرستان ها، تهیه حکم جدید براي اعضاي کمیته و مسئول رسیدگي به شکایات و ارسال و پاسخگویي به 

شکایات مشترکین از طریق نرم افزار رسیدگي به شکایات از دیگر مصوبات این جلسه بود.

چهار شنبه
28 آبان 1399
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هک رشد از عبارتی است که استارت آپ ها و فضای جدید کسب وکار 
تعریف کرده است. به جرأت می توان اندی جونز را خالق هک رشد خواند 
که موفق شد در فیس بوک و توییتر و کوئرا به موفقیت هایی دست یابد.

بی��ش از یک ده��ه پیش، زمانی ک��ه فیس بوک و توییتر کارش��ان را 
آغاز کردند، بزرگ ترین راز دستیابی ش��ان به رش��د چش��مگیر، تنها در 
ساخت محصولی خالصه می شد که می توانست مردم را در کنار ارتباط 
ب��ا یکدیگر با محتوا نیز مرتبط س��ازد. در آن زمان، این ش��کل تازه از 
اثر ش��بکه ای، مارک زاکرب��رگ را در موقعیتی ممت��از درمقابل رقبای 
سرسختش نظیر مایکروسافت و اِی او ال )AOL( قرار داد. برای اولین بار 
و درمقایسه  با فرآیندهای ُکند ایجاد شرکت های تکنولوژی محور، قدرت 
ج��ذب تعداد زیادی از کاربران به افرادی داده ش��ده ب��ود که با وجود 

بودجه کم، توانایی خلق میلیاردها دالر ارزش در بازار را داشتند.
تع��داد معدودی از ش��رکت های تکنول��وژی در مرک��ز چنین تحول 
رادیکالی قرار داش��تند، اما فقط تعداد انگشت ش��ماری توانس��تند رشد 
خیره کننده شان را حفظ کنند. آنها درواقع رهیافت جدیدی برای جذب 

مشتریان تازه به وجود آوردند که نامش را هک رشد نامیدند.
اگ��ر بخواهی��م خیلی خالص��ه و مفید هک رش��د را تعری��ف کنیم، 
بای��د بگوییم که هک رش��د محل تالقی روش های بازاریابی و توس��عه 
محص��ول و درواقع، هدف رس��اندن محصول به ب��ازار مرتبط با خودش 
اس��ت. هکرهای رش��د برخالف هکرهای رایانه ای، کس��انی هستند که 
چگونگی اس��تفاده کاربر از محصول را بررس��ی و با آزمون های پیوسته 
و بهینه س��ازی همه نقاط تماس، تالش می کنند تا مشتری احتمالی را 

به سمت کار مدنظرشان بکشانند.
این دقیقا همان چیزی اس��ت که اندی جونز )Andy Johns(، یکی 
از هکرهای رش��د پیش��رو س��یلیکون ولی، آن را رمز موفقیت چشمگیر 

فیس بوک و توییتر و کوئرا می داند. او می گوید:
اغلب مردم نمی دانند که پشت صحنه این شرکت ها چیزی نیست جز 
اج��رای روزانه چندین آزمون برای یافتن بهترین راه برای هدایت کاربر 

به سوی آن کاری که صاحبان محصول می خواهند کاربر انجام دهد.
آنچ��ه حی��ن صحبت با هکر رش��دی نظیر جونز بیش��تر جلب توجه 
می کن��د، میزان موفقی��ت ای��ن روش خالقانه در افزای��ش نرخ جذب 
کارب��ران جدید و افزایش تعداد مش��تریان در خرید محصول یا کاهش 
چش��مگیر اصطکاک کاربر حین اس��تفاده از محصول اس��ت. هک رشد 
تقریبا می تواند درباره هر ه��دف دیجیتالی نظیر متقاعدکردن کاربر به 

کلیک، خرید، ثبت نام یا مطالعه به کار رود.
جونز معتقد اس��ت که هدف اصلی هک رشد درواقع رساندن ضریب 
جذب کاربری به عددی بیش��تر از یک اس��ت. برای مث��ال، هدف برند 
می توان��د افزایش نرخ اس��تفاده از محصولش در طول زمان درمقایس��ه 
 با نرخ ریزش کاربرانش باش��د. ازطریق آزمون های مختلف هک رش��د، 

شرکت ها می توانند بهترین روش افزایش ضریب جذب را پیدا کنند.
روش های هک رشد فیس بوک

اولین شغل رسمی جونز به عنوان هکر رشد، در فیس بوک بود. در آن 
زمان، او تجربه ای درزمینه هک رش��د نداشت، اما رهبران فیس بوک به 

او اطمینان کردند. جونز می گوید:
زمانی  که قرار اس��ت مسئله ای را حل کنید که پیش از آن حل نشده 
بود، تعدادی کارشناس خبره استخدام کنید و بدون داشتن پیش فرض 
درباره چگونگی حل مسئله، آن کارشناسان خبره را در محیطی با منابع 

محدود قرار دهید تا خودشان راه را پیدا کنند.
جونز اعتراف می کند که ۶ ماه اول کارش بس��یار پرتالطم بوده و هر 
روز احساس می کرد که اخراجش خواهند کرد، اما او خیلی زود راهش 

را پیدا کرد. او می گوید:
فیس ب��وک یک��ی از مع��دود ش��رکت های نتیجه گرای��ی اس��ت که 
مس��ئولیت پذیری درخورتوجه��ی به کارکنانش اعط��ا می کند. درواقع، 
زمان��ی را به  یاد دارم  ک��ه تیم مدیریتی هدف جذب 200 میلیون کاربر 

جدید را در مدت یک سال تعیین کردند.
جونز می گوید تیم رش��د فیس بوک توانس��ت چال��ش 200 میلیون 
کارب��ری را ب��ا اجازه به اعض��ای تیم به مدیر خود پشت س��ر بگذارد. او 

می افزاید:
م��ن به عنوان یکی از اعضای تیم باید وظایفم را در طول ماه و س��ال 
پیش��نهاد می دادم. هر کدام از ما در مقابل سود و زیان کاربران )جذب 
کارب��ران جدید( مس��ئول بودیم و م��ن باید تعیین می ک��ردم که برای 

موفقیت چه منابعی الزم دارم.
تیم رش��د قادر بود تا نقش و تأثیرگذاری هر یک از اعضای تیم را در 
پیش��برد اهداف رش��د دقیقا اندازه گیری کند؛ چون ما زیرس��اخت های 
فوق الع��اده ای برای داده ها ایج��اد کرده بودیم که به ما کمک می کرد تا 

دقیقا هر کاری را که انجام می دهیم، اندازه گیری کنیم.
آنها چطور موفق به انجام این کار شدند؟ جونز در پاسخ به این سؤال 
کمی محافظه کار بود، اما س��ه هک رش��دی را برش��مرد که از نظر وی 

تأثیرگذارترین راهکارهای استفاده شده بودند. اولین هک، دادن نشانه ای 
قابل نصب به کاربران بود که بتوانند در وب س��ایت یا وبالگ ش��ان از آن 
اس��تفاده کنند. جونز می گوید که همین اب��زار عامل میلیاردها بحث و 
گفت وگو در ماه ش��د که درنهایت، باعث ش��د ت��ا صدها میلیون کلیک 
و میلیون ها ثبت نام انجام ش��ود. با توس��عه پای��گاه کاربران، فیس بوک 

توانست تعداد بسیار زیادی ثبت نام ایجاد کند.
دومین ه��ک، خری��د ارائه کنن��دگان خدمات در کش��ورهای جهان 
س��وم بود. این کار برای بس��یاری از رس��انه ها تأمل برانگیز بود؛ مثال در 
 Octazen( س��ال 2010 و پس از فروش ش��رکت اکتازن سولوش��نز
Solutions( ب��ه فیس بوک، مایکل آرینگتن در مقاله ای این س��ؤال را 
مطرح کرد که چرا فیس بوک نیاز به خرید ش��رکتی دارد که آن طرف 
ک��ره  زمین ق��رار دارد؟ آرینگتن به این موضوع اش��اره کرد که اگر قرار 
باشد تنها کار این شرکت واردکردن فهرست تماس ها ازطریق APIs و 
او اوث )OAuth( برای پروتکل های استانداردی نظیر فیس بوک باشد، 
خری��د آن چه ارزش افزوده ای برای فیس ب��وک دارد؟ باوجوداین بعدها 
مش��خص شد که دلیل خرید این ش��رکت ها، تنها جذب تکنولوژی آنها 

برای دسترسی به پست های الکترونیکی بیشتر بوده است.
س��ومین ه��ک، جذب اف��رادی بود که هن��وز از فیس بوک اس��تفاده 
نمی کردن��د، اما اه��داف بس��یار خوبی از منظر اس��تراتژیک به ش��مار 
می رفتن��د. روش جذب این افراد، تکنیک ه��ای خالق و ارزان تبلیغاتی 

بود که هیچ گاه فاش نشدند.
هک رشد توییتر

جونز پس از فیس بوک کار خود را در توییتر شروع کرد. جونز در این 
 Josh( ش��بکه اجتماعی به همکار س��ابقش در فیس بوک، جاش المن
Elman(، پیوس��ت تا با کمک هم، تیمی 2۵ نفره را به عنوان تیم هک 
رشد توییتر تشکیل دهند. زمانی که جونز به توییتر پیوست، ۳0 میلیون 
کاربر فعال داش��ت، اما طبق گفته جونز، رش��د پای��گاه کاربران توییتر، 

بسیار ُکند بود.
جونز می گوید:

خیلی س��ریع دس��ت به کار ش��دیم تا راه های تازه ای برای رشد پیدا 
کنیم. برای همین هم با بهینه س��ازی تقریب��ا تمام نقاط تماس با کاربر 
عمال تبدیل ش��دیم به راه بازکن. بعض��ی روزها راهی پیدا می کردیم که 

10 هزار کاربر جدید اضافه می کرد و بعضی روزها ۶0 هزار کاربر.
یکی از بهترین هک های رشد، تغییری بود که در صفحه اصلی توییتر 
ایجاد ش��د. ازنظر جونز، صفحه اصلی خیلی پیچیده بود؛ به همین دلیل، 
بالفاصل��ه بعد از ساده س��ازی آن و تمرکز بر ثبت ن��ام و ورود، نرخ های 

تبدیل به طرز شگرفی افزایش یافت.
ه��ک دوم، اقناع کارب��ران جدید به دنبال ک��ردن حداقل 10 کاربر در 
توییتر بود. وقتی این کار را می کردند، احتمال بازگشت ش��ان به ش��دت 
افزای��ش می یاف��ت؛ به همین دلی��ل، جون��ز و هم تیمی های��ش ویژگی 
دنبال ک��ردن افراد مهم را درس��ت بعد از ثبت نام کارب��ران جدید ایجاد 

کردند که نتیجه اش افزایش معنادار نرخ نگه داشت کاربران بود.
هک س��وم، افزایش کارآمدی ایمیل ها ب��ود. زمانی که جونز به توییتر 
پیوس��ت، ارس��ال ایمیل ها ازطریق برنامه پایتونی انج��ام می گرفت که 
دس��تی نوشته می ش��د و این کار برای ارسال 10 میلیون ایمیل، بیشتر 
از ۳ روز ط��ول می کش��ید. با اینک��ه این ایمیل ها ماهی یک بار ارس��ال 
می شد، کار به شدت طاقت فرسایی بود. ازآنجاکه بهینه سازی این مسیر 
فرصت ه��ای زی��ادی پیش روی توییتر می گذاش��ت، تیم��ی تمام وقت 
ب��رای بهینه س��ازی آن اختصاص یاف��ت؛ درنتیجه، نوتیفیکیش��ن های 
برنامه ریزی شده و ویژگی های جدیدی نظیر ترجیح داده شده به کاربران 
تجربه باکیفیت تری داد که به نگه داش��ت بیش��تر کاربران منجر شد. با 
وجود موفقیت تیمی که جونز در توییتر داش��ت او این شبکه اجتماعی 

را به مقصد کوئرا )Quora( ترک کرد.
هک رشد کوئرا

جونز درباره تجربه پیوستنش به کوئرا می گوید:
هک رشد را در فیس بوک یاد گرفتم. بعد در توییتر توانستم نقشم را 
در سازماندهی و تأثیرگذاری بر DNA شرکت ایفا کنم، اما وقتی وارد 
کوئرا ش��دم، بهترین های هر دو برایم فراهم شد. جایی که بنیان گذاران 
دس��ت من را برای انجام کارها باز گذاشتند. در آنجا دیگر درگیری های 

فرهنگی وجود نداشت.
جونز معتقد بود که کوئرا بهترین زیرس��اخت فن��ی را برای تغییرات 
کوچک و س��ریع بدون تأثیرگ��ذاری بر بقیه پلتفرم در اختیار داش��ت. 

او می گوید:
فق��ط کارهایی ک��ه می خواس��تیم، انج��ام می دادیم. می توانس��تیم 
آزمون های زیادی را با س��رعت خیلی سریع انجام بدهیم و نتایج خیلی 
سریعی ش��اهد باشیم. می توانس��تیم چندین آزمون را هم زمان در یک 

روز انجام دهیم و تنظیم دقیق و جذب کاربران را بهینه سازی کنیم.
جونز معتقد اس��ت که یکی از عوامل موفقیت در کوئرا، بررسی دقیق 

اکثر کاربران فعال و مس��یرهای آنها بوده است. آنها توانستند با بررسی 
مس��یرهای کاربران فعال، همان تجربه را ب��رای کاربران جدید و فعلی 

شبیه سازی کنند تا آنها هم همان مسیر را طی کنند.
با وجود موفقیت در کوئرا، جونز خیلی زود از کار کنار کشید و تصمیم 
گرفت که به مرخصی برود. هفت س��ال تجربه کار در اس��تارت آپ ها و 
کار طاقت فرس��ا باید او را خسته کرده باش��د. تصمیمش این بود که به 
مس��افرت برود. او به نپال رفت تا اورس��ت را فتح کند. سپس، به تایلند 
رف��ت تا کیک بوکس��ینگ را تجربه کند و به نیوزیلن��د رفت تا کمی به 

خودش برسد.
درس هایی برای یادگیری

باید توجه کنیم که اس��تفاده از روش های هک رشد، روندی است که 
در س��یلیکون ولی برای افزایش جذب مشتری همه روزه انجام می شود و 
به آن به چش��م کار فصلی یا تعدیل برنامه اس��تراتژیک نگاه نمی کنند. 
به دلی��ل ظهور ابزاره��ای تحلیل داده ها و روش های جدید هک رش��د، 
جذب مشتری چنان با سرعت اتفاق می افتد که شرکت ها نمی توانند تا 
پایان فصل منتظر بمانند تا ببینند که آیا اس��تراتژی رشد جوابگو بوده 

است یا خیر.
برایان فرگوس��ن یکی از هکرهای رش��د می گوید: کلید هک رش��د، 

فکرکردن خارج از چارچوب و رس��یدن به هک هایی اس��ت که با زمان 
و هزین��ه کمتری از روش های س��نتی رش��د، ما را به هدف برس��انند. 
فیس بوک استاندارد آن را تعیین کرده است. حاال همه استارت آپ هایی 
که می خواهند فیس بوک یا پینترس��ت یا لینکدین بعدی باشند، از یک 
فرمول مش��ابه پیروی می کنند: پلتفرم را برای بازار گوشه ای یا محدوده 
کوچکی آماده می کنند )برای مورد فیس بوک فقط دانش��گاه هاروارد(، 
درک درستی از شاخص های مهم جذب و نگه داشت پیدا می کنند )برای 
توییتر دنبال کردن 10 نفر(، محصول را برای حداکثر جذب و نگه داشت 
و به اشتراک گذاری بهینه سازی می کنند )برای لیوینگ سوشیال معرفی 
س��ه دوست و دریافت هدیه(، یک چرخه رش��د تکرارشونده را طراحی 
می کنند و درنهایت، هک های هوشمندانه ای می یابند که همه چیز را از 

جذب تا درآمد به سرعت رشد دهد.
هک رش��د روشی از آینده است. روش های س��نتی جذب مشتری را 
فراموش کنید. در دنیای به ش��دت داده محور امروزی، دیگر جمله صبر 
ک��ن تا ببینیم معنا ن��دارد. تنها چیزی که معنا دارد، آزمایش و تغییر و 
بهینه س��ازی است. فراموش نکنید که اگر شما بهترین تیم رشد را برای 

خودتان نسازید، دیر یا زود رقیبان تان این کار را خواهند کرد.  
forbes/zoomit :منبع

هکر رشدی که پشت موفقیت خیره کننده فیس بوک، توییتر و کوئرا بود
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چه زمانی برای به روز رسانی تصویر برندمان مناسب است؟ بدون در اختیار 
داشتن استداللی درست امکان بی توجهی به سال ها زحمت برندمان و خیانت 
به اعتماد مشتریان وجود دارد. عرصه کسب وکار به طور مداوم در حال تغییر 
اس��ت. به همین دلیل برندهای بی توجه به تغییرات پیرامون شان محکوم به 

فنا هستند. 
آیا اکنون زمان مناس��ب برای تغییر فرآیند برندس��ازی مان رسیده است؟ 
ش��اید در نگاه نخست چنین پرسشی بسیار س��اده باشد، با این حال پاسخ 
درست به آن نیازمند بررسی دقیق جوانب مختلف است. بدون تردید تالش 
برای تغییر هویت سازمان مان در زمان نادرست فقط منجر به اتالف وقت و 
هزینه خواهد شد. در بحث برندسازی نکته مهم شناسایی زمان درست برای 
به روز رسانی تصویر برندمان است. اقدام بیش از اندازه زود یا دیر به یک اندازه 

تاثیر مخرب بر روی تصویر شرکت ما خواهد داشت. 
به راستی برند ما چه زمانی باید یک هویت کامال تازه یا به روز رسانی جزئی 
داش��ته باش��د؟ در این مقاله هدف اصلی من بررسی 9 پرچم قرمز مبنی بر 
ضرورت به روز رسانی فرآیند برندسازی شرکت مان است. امیدوارم این بررسی 

به شما در زمینه مدیریت بهینه فرآیند برندسازی شرکت تان کمک کند. 
وقتی هدف برندمان تکامل یافته است

وضعیت بازار و استراتژی ها قابل تغییر است. همچنین در مقیاسی وسیع، 
کل صنعت کسب وکار نیز تغییر مداوم دارد. به طور معمول بسیاری از شرکت ها 
کار خود را در نقطه ای کامال متفاوت با محل ش��روع به پایان می رسانند. به 
همی��ن دلیل ارزیابی مداوم اه��داف و ارزش های برندها اهمیت باالیی دارد.  
بهترین مثال برای این بخش برند CVS Caremark اس��ت. این برند به 
عنوان یکی از زیرش��اخه های شرکت بزرگ CVS در مقیاس ملی در ایاالت 
متحده به فروش داروهای موردنیاز قش��رهای متوسط جامعه، آگاهی بخشی 
پیرامون استفاده درست از داروها و اقدامات عام المنفعه می پردازد. اگرچه در 
ابتدا هدف اصلی CVS Caremark فقط خدمت رس��انی به مردم ایاالت 
متحده در زمینه های ابتدایی بود، با این حال در طول زمان تحول عمده ای 
پیدا کرد. به این ترتیب با گس��ترش کسب وکار اکنون آنها یکی از غول های 
بزرگ تولید دارو در آمریکای ش��مالی هس��تند. ترکیب شرکت های محلی 
مختلف برای بهبود خدمت رسانی از جمله استراتژی های موفق این شرکت 
را تشکیل می دهد. وقتی شرکت ما توسعه پیدا می کند، اهداف اولیه اش نیز 
دستخوش تحول می شوند. در مورد برند CVS Caremark آنها با توسعه 
کسب وکارشان نام خود را به CVS Health تغییر دادند. این تغییر نام برای 
شروع فعالیت آنها در سراسر آمریکای شمالی بود. به این ترتیب مخاطب به 

طور واضح متوجه تغییر استراتژی آنها شد. 
تغییر ماهیت یک برند کوچک و زیرشاخه به یک تولیدکننده بزرگ موجب 
تفاوت های زیادی می شود. به این ترتیب CVS Health با اعمال مدیریت 
مس��تقیم بر روی فروشگاه های خود بس��یاری از سیاست های غلط قبلی را 
اصالح کرد. نمونه واضح این اقدامات توقف فروش س��یگار و سایر دخانیات 

مشابه در فروشگاه های این برند است. 
وقتی برندمان توسعه پیدا می کند

ویژگی مشترک بسیاری از برندها در ابتدای شروع به کارشان تالش برای 
راه اندازی برنامه برندسازی بسیار ساده به منظور اطالع رسانی دقیق و روشن 
است. به این ترتیب همه مخاطب های آنها متوجه هدف اصلی برندها خواهند 
شد. اگرچه این اقدام بسیار پسندیده است، با این حال در عمل موانعی مانع 

از تحقق آن خواهد شد. 
یکی از مثال های جالب برای این بخش برند دانکین دوناتس است. آنها در 
ابتدای راه فروشگاه های خود را به طور اختصاصی محلی برای فروش دونات 
معرفی کردند. با این حال در طول زمان کس��ب وکار آنها توسعه زیادی پیدا 
کرد. به این ترتیب عرضه خوراکی های صبحانه و نوشیدنی های مختلف نیز به 
فهرست فروشگاه های دانکین دوناتس اضافه شد. کار تا جایی پیش رفت که 
برخی از فروش��گاه های این برند در عمل دیگر دونات نمی فروختند. به جای 

آن تمرکز اصلی شان بر روی فروش خوراکی های جانبی بود. 

وقتی برندمان گیج کننده می شود
گاهی اوقات یک ش��رکت یا برند با نوعی خاصی از پیام یا شعار تبلیغاتی 
ش��ناخته می ش��ود که به طور کلی با اهداف و ارزش های اصلی اش در تضاد 
است. وقتی چنین مشکلی پیش می آید، نخستین اقدام ضروری تالش برای 

تغییر جلوه برندمان است. 
مشهورترین مثال این بخش برند گوگل است. وقتی لری پیج و سرگی برین 
مش��غول کار بر روی پروژه موتور جست وجوی ش��ان بودن��د، ابتدا نام »بک 
راب« را برای طرح شان انتخاب کردند. دلیل اصلی این انتخاب اتصال مداوم 
موتور جس��ت وجوی آن زمان گوگل به لینک های پشتیبان سرور اصلی بود. 
نکته مهم این نام ایجاد س��ردرگمی فراوان ب��رای کاربران بود. به عالوه این 
اسم پس زمینه مناس��بی در برخی از فرهنگ ها نیز نداشت. به همین دلیل 
دست اندرکاران پروژه تنها پس از گذشت یک سال نام آن را به گوگل تغییر 

دادند. 
بازآفرینی بعدی برند گوگل در سال 201۵ رخ داد. درست پس از 10 سال 
س��رویس دهی باکیفیت به مردم و جلب اطمینان شمار باالیی از کاربران. به 
این ترتیب هدف اصلی گوگل بازنمایی اهداف آینده خود در قالب های بصری 
و محتوای جذاب بود. واضح ترین تغییر در این میان مربوط به لوگوی اصلی 
گوگل بود. به این ترتیب طرح برجسته و براق واژگان لوگو گوگل حالت مات 

و یک بعدی به خود گرفت. 
وقتی برندسازی جدید ما بیانگر یک کسب وکار تازه است

ش��اید برند شما وضعیت مناسبی داشته باشد، با این حال به دلیل برخی 
از تغییرات کاری )تغییر دفتر مرکزی، نوع کار، تولید محصوالتی متفاوت و 

قوانین دولتی جدید( مجبور به بازآفرینی برندتان شوید. 
بهترین مقال در این زمینه موسس��ه مش��اوره ای اندرسون است. در سال 
2000 این برند به دلیل قانون جدید از ادامه اس��تفاده از نام آرتور اندرسون 
منع شد. به همین دلیل نیاز فوری به یافتن اسمی تازه داشت. ایده جالب این 
برند در آن زمان اس��تفاده از نام ترکیبی Accenture بود. این نام ترکیبی 
از واژه Accent ب��ه معنای تاکید و Future ب��ه معنای آینده بود. به این 
ترتیب نام این برند ترکیب تاکید بر آینده را به ذهن مخاطب می آورد. این امر 
با هویت تازه برند نیز کامال سازگاری داشت. در حقیقت آنها نخستین برند 
مشاوره ای بودند که سرویس دهی از طریق اینترنت را شروع کردند. به همین 

خاطر انتخاب چنین نامی کامال با هویت اصلی شان هماهنگ است. 
وقتی برندمان در همه زمینه خوب عمل نمی کند

گه گاه یک برند در برخی از زمینه ها عملکردی مناسب، اما در سایر زمینه ها 
عملک��رد نامطلوبی دارد. در چنین مواقع��ی نیاز به ارزیابی دلیل عملکرد بد 
ضروری اس��ت. به عنوان مثال ش��اید برند م��ا در بازارهای خارجی به دلیل 
تفاوت زبانی عملکرد مناسبی نداشته باشد. همچنین در ورود به بازاری جدید 

محصول مان موردپسند مخاطب واقع نشود. 
نمونه مشهود این بخش برند Airbnb است. این شرکت چند سال پیش 

با بحرانی بزرگ مواجه شد. آنها سطح فعالیت خود را به خارج از آمریکا توسعه 
دادند. همچنین روند س��فارش آنالین را نیز از طریق اپ ویژه شان راه اندازی 
کردند، با این حال نام برندشان برای طراحی آیکون مناسب نبود. به همین 
دلیل در س��ال 2014 آنها تغییرات اساسی در شکل لوگوی برندشان ایجاد 
کردند. اکنون لوگوی این برند با رنگ قرمز مورد استفاده قرار می گیرد. این 
در حالی اس��ت که تا قبل از سال 2014 رنگ لوگو آبی و فونت آن تو خالی 
)رنگ سفید داخلی( بود. پیشرفت در زمینه طراحی گرافیک کمک زیادی به 
برن��د Airbnb برای طراحی لوگوی تازه اش کرد. به این ترتیب آنها لوگوی 
خ��ود را از حالت متن محور به قالبی مثلثی درآوردند. البته هنوز هم عبارت 
Airbnb در پایین لوگوی آنها وجود دارد. مزیت اصلی لوگوی جدید امکان 

استفاده ساده تر از آن در شبکه های اجتماعی و آیکون های مختلف است. 
وقتی برندمان شهرت بدی پیدا کرده است

در برخی از موارد، یک برند در جامعه با صفتی مش��خص پیوند می خورد. 
به این ترتیب مردم آن برند را با همان صفت مش��خص شناسایی می کنند. 
خوش��بختانه بس��یاری از برندهای بزرگ همیش��ه دارای صفت های مثبت 
بوده اند، با این حال در برخی مواقع یک برند دچار ش��هرت منفی می ش��ود. 
معموال ش��هرت منفی ناش��ی از تجربه خرید یا تعامل منفی مش��تریان با 
برندهاس��ت. همین امر موجب نارضایتی طیف وسیعی از افرادی که حتی با 

برند موردنظر ارتباط ندارند، می شود. 
یکی از مثال های واضح این بخش برند فیلیپ موریس اس��ت. امروزه برند 
فیلیپ موریس بیشتر به خاطر تولید سیگار برای مردم شناخته شده است. 
موج مخالفت با مصرف س��یگار در چند دهه اخیر موجب بدنامی بسیاری از 
برندهای فعال در این عرصه از جمله فیلیپ موریس شده است. نکته جالب 
درخصوص فیلیپ موریس فعالیت آن در عرصه های بسیار متنوع است. تولید 
سیگار فقط یکی از بخش های فعالیت این برند را تشکیل می دهد. به همین 
خاطر شهرت نامناسب آنها در عمل سایر حیطه های فعالیت شان را نیز تحت 
تاثیر قرار داد. در چنین مواقعی تصمیم گیری برای تغییر هویت یا بازآفرینی 
برند ضروری اس��ت. به این ترتیب مدیران فیلیپ موریس اقدام به بررس��ی 
طرح ه��ای مختلف برای خروج از این بح��ران کردند. در نهایت طرح تغییر 
نام برند بیشتری رای را آورد. به همین خاطر نام برند فیلیپ موریس به نام 
قدیمی ش��ان تغییر کرد: آلتریا. این امر نه تنها بازگش��ت دوباره به ریشه های 
اصیل یک برند محس��وب می ش��ود، بلکه آنها را از شر شهرت نامناسب شان 
در زمینه تولید س��یگار نیز رها ک��رد. البته فیلیپ موریس به عنوان یکی از 
زیرش��اخه های آلتریا همچنان به تولید س��یگار ادامه می ده��د، با این حال 

شباهت نام این دو دیگر دردسرآفرین نمی شود. 
گاهی اوقات در عرصه کسب وکار ما مجبور به عقب نشینی هستیم. درست 

مانند کاری که فیلیپ موریس یا به عبارت درست تر آلتریا انجام داد. 
وقتی برندمان قصد معرفی سرویس ویژه ای را دارد

اگر یک ش��رکت قصد عرضه کاال یا سرویس ویژه ای را داشته باشد، شاید 

نیاز به بازآفرینی برندش پیدا کند. نخس��تین پرسش��ی که در اینجا مطرح 
می شود، دلیل ایجاد برندی مستقل برای محصوالت ویژه شرکت مان است. 
پاسخ این پرسش در القای جلوه ای ویژه برای محصولی منحصر به فرد نهفته 
است. وقتی یک برند ساز و کار ویژه ای برای محصوالتش فراهم می کند، در 

حقیقت تاکید بیشتری بر روی اهمیت آن از نظر کیفیت دارد. 
به عنوان مثال، برند کاس��تل، تولیدکننده لوازم خارج خانه و مس��افرت، 
عملکردی فوق العاده در زمینه بازس��ازی برندش انجام داده است. آنها برای 
نس��خه ویژه محصوالت شان یک برند زیرشاخه تحت عنوان کاستل پرمیوم 
ایج��اد کردند. لوگو این برند تازه با اله��ام از برند اصلی اما اندکی متفاوت تر 
طراحی ش��ده بود. به ای��ن ترتیب تمام کاربران ش��باهت های میان این دو 
محصول را متوجه می شدند. هدف اصلی از این طراحی هم کامال واضح بود: 

جلب نظر هرچه بیشتر مخاطب.
اگر قصد الگوبرداری از طرح کاستل را دارید، باید به فکر طراحی یک لوگو، 
ش��عار تبلیغاتی، فونت و البته محصول منحصر به فرد باشید. به این ترتیب 
ویژگی بارز برند شما در زمینه عرضه محصوالت خاص مشخص خواهد شد. 
معموال برندهای تازه تاسیس اقدام به اتخاذ چنین استراتژی نمی کنند. دلیل 
اصلی آن نیاز به کس��ب ش��هرت و اعتماد مشتریان در طول زمان به منظور 
هدایت شان به سمت برند زیرشاخه مان است. به این ترتیب وقتی هنوز برند 
اصلی مان جایگاه محکمی نزد مخاطب ندارد، ایجاد زیرشاخه برای آن ریسک 

بزرگی خواهد بود. 
وقتی برندمان از مد افتاده می شود

س��لیقه مردم در طول زمان دچار تغییر و تحول زیادی می شود. این یک 
امر کامال طبیعی است. ما در زندگی شخصی مان به طور مداوم در حال تغییر 
عقیده و نظرمان هستیم. از نقطه نظر برندسازی چنین امری موجب بر هم 
خوردن مداوم نظم امور می ش��ود. به همین دلی��ل بازآفرینی برندها پس از 
گذشت چند سال الزم به نظر می رسد. در غیر این صورت به سادگی برند ما 
از مد افتاده خواهد شد. بسیاری از مردم به دنبال کشف دلیل شهرت همه گیر 
مدهایی خاص برای زمان های مشخص هستند. به نظرم علت های این ماجرا 
هنوز به درستی کشف نشده. البته در این مقاله هدف من کشف چنین پدیده 
پیچیده ای هم نیس��ت. نکته مهم در این میان پذیرش تغییر و تحول مداوم 
سلیقه مردم و به تبع آن لزوم تحول و تغییر همگام عرصه کسب وکار است. 
بهترین نمون��ه تغییر برند در طول زمان و همگام با تغییر س��لیقه مردم 
مربوط به برند پپسی است. برخی از المان های تحول یافته این برند شامل نام 
)از پپسی کوال به پپسی(، رنگ های لوگو )قرمز خالی به ترکیب قرمز و آبی( و 
فونت لوگو )عبارت های کشیده به یکسان و تخت( است. برند پپسی در طول 
زمان به خوبی لزوم تغییر و تحول مداوم را درک کرده اس��ت. البته در اینجا 
من فقط به جلوه بصری تغییرات این برند اشاره کردم. بدون تردید محصوالت 

آنها نیز در طول زمان دستخوش تحول شگرفی شده اند. 
prdaily  :منبع
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بررسی 4 پرسش مهم در زمینه ورود به خوداشتغالی
آیا شما آماده خوداشتغالی هستید؟

افزایش میزان بیکاری در س��طح جهانی در طول ماه های اخیر افزایش بسیار زیادی یافته است. شیوع ویروس کرونا شمار 
باالیی از کس��ب و کارها را مجبور به تعطیلی موقت یا دس��ت کم اخراج تعدادی از کارکنان شان کرده است. بی تردید این امر 
تاثیر منفی بر روی وضعیت درآمدی نیروی کار در مقیاس جهانی دارد. برخی از کارمندان در این میان به دنبال استخدام در 
شرکت های تازه هستند. این امر همیشه گزینه جذابی برای کارمندان، به ویژه افراد دارای سابقه کاری مناسب است. نکته مهم 
در این بین مشکالت استخدامی در طول ماه های اخیر است. وقتی بسیاری از برندها در شرایط فعالیت مناسبی قرار ندارند، 
میزان تمایل آنها برای استخدام نیروی کار به شدت کاهش خواهد یافت بنابراین کارآفرینان باید به دنبال راهکارهای دیگری 
برای حضور فعال در عرصه کسب و کار باشند.  یکی از گزینه های جذاب برای افراد در هر موقعیتی شامل خوداشتغالی است. 
شاید این امر در ابتدا بسیار حرفه ای و دور از دسترس به نظر برسد، اما اغلب کارآفرینان توانایی الزم برای شروع کسب و کار 
مس��تقل را دارند. نیاز به سرمایه همیش��ه یکی از دغدغه های اصلی کارآفرینان محسوب می شود. در این میان شروع فرآیند 
کس��ب و کار مس��تقل و خوداشتغالی امکان بهره مندی از سرمایه گذارها را فراهم خواهد کرد. شاید مهمترین پرسش در این 
میان س��نجش میزان آمادگی کارآفرینان یا کارمندان برای خوداشتغالی است. بی تردید سرمایه گذاری بر روی خوداشتغالی 
گزینه حساس��ی اس��ت. برهمین اساس بسیاری از کارآفرینان باید آمادگی الزم برای کار بیشتر را داشته باشند.  هدف اصلی 
در این مقاله بررسی برخی از پرسش های مهم به منظور سنجش میزان آمادگی کارآفرینان برای شروع فرآیند خوداشتغالی 
است. پرسش های مورد نظر بسیار ساده طراحی شده است بنابراین هر کارآفرینی امکان پاسخگویی به آنها را خواهد داشت. 
اش��تباه بسیاری از کارآفرینان تالش برای ورود به عرصه خوداش��تغالی بدون آمادگی الزم است. این امر اغلب اوقات موجب 
شکست و ایجاد بدهی مالی گسترده برای کارآفرینان می شود. همچنین سابقه کاری کارآفرینان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. بهترین راهکار در این میان تالش برای ارزیابی سطح توانایی های فردی به منظور شروع فرآیند خوداشتغالی است. 

آیا شما انعطاف پذیر هستید؟
اگر ش��ما عادت به ۸ س��اعت کار در طول روز دارید، شاید نیاز به ایجاد تغییر در نحوه زندگی تان به منظور سازگاری با 
شرایط خوداشتغالی پیدا کنید. بسیاری از کارآفرینان در ابتدای مسیر خوداشتغالی مشکالت بسیار زیادی با ساعت های کار 
طوالنی دارند. این امر به دلیل زندگی براساس سبک زندگی ۸ ساعت کار در طول روز است. بسیاری از افراد دارای تمایل 
گسترده ای برای شروع کسب و کار مستقل هستند. نکته مهم در این میان سنجش میزان انعطاف پذیری شخصی است. آیا 
شما با روزی 12 تا 14 ساعت کار مشکل خواهید داشت؟ اگر پاسخ تان مثبت است، به احتمال زیاد در عرصه خوداشتغالی 
دوام نخواهید آورد.  تمایل برای تغییر س��بک زندگی برای خوداش��تغالی حیاتی است. بسیاری از برندهای بزرگ در ابتدا 
حاصل شروع به کار کارمندان ساده در قالب خوداشتغالی بوده اند. وجود تردیدهای گوناگون پیش روی کارآفرینان مشکل 
بسیار مهمی محسوب می شود. وقتی افراد کسب و کار مستقل شان را شروع می کنند، نگرانی های بسیار بیشتری در مقایسه 
با کارمندان عادی خواهند داشت. مسئول اصلی کسب و کار باید همیشه در دسترس باشد. همچنین در صورت وقوع هرگونه 

اتفاقی مسئولیت اصلی با وی خواهد بود بنابراین انعطاف پذیری افراد برای بقا در این عرصه ضروری است. 
آیا توانایی ترغیب دیگران را دارید؟

ترغیب دیگران برای کار بهتر و همچنین خرید از برند اهمیت باالیی دارد. امروزه برندهای بسیار زیادی در عرصه کسب 
و کار مش��غول به فعالیت هس��تند. نکته اساس��ی در این میان رقابت موثر با دیگر برندهاست. اگر یک کسب و کار توانایی 
رقابت مناسب با دیگران را نداشته باشد، به زودی با مشکالت عمیقی مواجه خواهد شد. بسیاری از برندها در طول دوران 
فعالیت شان با مشکل ترغیب کارمندان مواجه هستند. بدون تردید یک فرد فعال در زمینه خوداشتغالی نیاز اندکی برای 
ترغیب کارمندانش دارد. دلیل این امر ش��روع اغلب فرآیندهای خوداش��تغالی در قالب فعالیت تک نفره اس��ت. نکته مهم 
در این میان توانایی تاثیرگذاری بر روی دیگران اس��ت.  کس��ب و کارهای مستقل در ابتدای امر اتکای بسیار زیادی برای 
موسس شان دارند. این امر به معنای ضرورت فعالیت به عنوان مدیرعامل، مسئول بخش روابط عمومی و همچنین فروش 
است. فروشندگی برای بسیاری از کارآفرینان امر دشواری محسوب می شود. با این حساب کارآفرینان پیش از ورود به این 
عرصه باید نسبت به توانایی شان برای تاثیرگذاری بر روی دیگران اطمینان حاصل نمایند. در غیر این صورت مشکالت بسیار 

زیادی در مسیر طوالنی خوداشتغالی خواهند داشت. 
آیا امکان شناسایی فرصت های مناسب را دارید؟

شناس��ایی فرصت های طالیی برای توس��عه کسب و کار امری ضروری محسوب می شود. بس��یاری از برندها توانایی شناسایی 
فرصت های مناسب را ندارند. این امر اغلب اوقات مشکالت بسیار زیادی ایجاد می کند. کارآفرینان باید با شرایط بازار و ترندهای 
رایج در آن آشنایی داشته باشند. این امر به آنها فرصت شناسایی فرصت های مناسب را می دهد. توسعه کسب و کار مگر با استفاده 
درست از فرصت های امکان پذیر نیست، مزیت اصلی کسب و کارهای موفق و بین المللی در همین نکته نهفته است بنابراین باید 
توجه بسیار زیادی به وضعیت شناسایی و استفاده از فرصت های در دسترس برند داشته باشیم.  یکی از نکات مهم در زمینه استفاده 
از فرصت های مناسب توجه به ابزارهای در دسترس مان است. بسیاری از کارآفرینان میانه چندان خوبی با ابزارهای نوین و دیجیتال 
ندارند. این امر موجب ایجاد فاصله میان آنها و کارآفرینان نسل جدید می شود. استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی امکان 
گردآوری داده های متعدد و ارزیابی آنها در مدت زمانی اندک را فراهم می کند. ش��اید این امر در ابتدا بس��یار ساده انگارانه به نظر 
برسد، اما در بلندمدت تاثیر انکارناپذیری بر روی وضعیت کسب و کارها خواهد داشت. کارآفرینان برای شروع فرآیند خوداشتغالی 
نیاز زیادی به شناخت دقیق بازار با استفاده از ابزارهای هوشمند دارند. نکته جالب اینکه اغلب ابزارهای موردنظر به صورت رایگان 
در دسترس افراد قرار می گیرد.  هماهنگی با عرصه کسب و کار همیشه نقش مهمی در یافتن فرصت های مناسب دارد. بسیاری از 
کارآفرینان به دلیل آگاهی اندک از حوزه تخصصی شان در عمل بسیاری از فرصت ها را مورد شناسایی قرار نمی دهند. این امر در 
مورد تجربه مشتریان از برند نیز صحت دارد. برندهای حرفه ای توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف و جلب نظرشان 

را دارند. این امر یک شبه به دست نمی آید، بلکه حاصل تجربه و دانش کارآفرینان در حوزه کسب و کار است. 
آیا همیشه آماده هستید؟

مدیریت یک کس��ب و کار به معنای آمادگی همیش��گی برای رویدادهای تازه است. بس��یاری از کسب و کارها توانایی 
تاثیرگذاری مناسب بر روی عرصه فعالیت شان را ندارند. دلیل اصلی این امر آمادگی اندک سازمان ها برای واکنش در قبال 
رویدادهای تازه است. آمادگی در عرصه کسب و کار به معنای شناخت تمام احتماالت و ایجاد آمادگی حداقلی در بخش های 
مختلف کسب و کار است. شاید این امر ابتدا غیرممکن به نظر برسد، اما با اندکی تمرین و تکرار به خوبی قابل اجرا خواهد 
بود.  یکی از راهکارهای مناسب برای شناسایی اتفاقات احتمالی در عرصه کسب و کار مرور پیروزی و شکست های برندهای 
بزرگ اس��ت. این امر ش��ناخت مناسبی در اختیار کس��ب و کارها در مورد وضعیت بازارهای مختلف قرار می دهد. یکی از 
اش��تباهات اصلی در زمینه آمادگی برای واکنش در قبال رویدادهای مختلف مربوط به تالش برای اعمال فش��ار بر روی 
بخش های مختلف شرکت است. این امر تمام توان و انرژی کسب و کار را از بین می برد بنابراین در صورت مواجهه عملی با 
رویدادهای غیرمنتظره نیز توانی برای اعضای شرکت به منظور واکنش مناسب باقی نخواهد ماند.  امروزه فعالیت در زمینه 
خوداشتغالی دشواری های بسیار زیادی به همراه دارد. آمادگی در قبال تمام مشکالت موردنظر نیاز به اندکی پشتکار دارد. 
اگر شما به عنوان یک کارآفرین تمایل به فعالیت در عرصه خوداشتغالی دارید، باید مهارت های مطرح در این مقاله را تقویت 
نمایید. در غیر این صورت مسیر بسیار دشواری برای موفقیت پیش روی تان خواهد بود. اگر پاسخ شما به پرسش های مطرح 
در این مقاله مثبت است، آمادگی مناسبی برای ورود به عرصه خوداشتغالی دارید. بدون تردید استفاده از توصیه های دیگران 
noobpreneur.com :در این مسیر نقش مهمی در موفقیت کارآفرینان مستقل خواهد داشت.                 منبع

تبلیغـاتخالق

آیا تا به حال زیر فشار له شده اید؟ فرض کنیم می خواهید 
در ورزش، اجرای موس��یقی، یک مس��ابقه یا امتحان، تمام 
تالش تان را بکنید. شاید افرادی هم برای دیدن شما بیایند 
یا حتی اگر این طور هم نباش��د، ب��رای باال بردن اعتماد به 
 نفس تان، الزم باشد یک اجرای خوب داشته باشید و زمان 
زیادی را صرف آماده ش��دن برای این لحظه کنید. بارها و 
باره��ا به خودتان یادآوری می کنید که باید تمام تالش تان 
را بکنید. فش��ار شدیدی احس��اس می کنید و تمام تمرکز 
و انرژی ش��ما روی اجرای تان اس��ت. با ع��زم و اراده قوی، 
پ��ا روی صحنه می گذارید و ناگه��ان اتفاقی می افتد و گند 
می زنید. اینجاس��ت که یکی از بدتری��ن و خجالت آورترین 

لحظه  زندگی خود را تجربه می کنید. 
چندین ب��ار در زندگی ام احس��اس کردم ک��ه دارم زیر 
فش��ار له می ش��وم. ما به راحت��ی می توانیم اش��تباهات یا 
شکس��ت هایی را ک��ه ناش��ی از ت��الش یا آمادگ��ی کم یا 
بی احتیاط��ی رخ می ده��د درک کنیم، ام��ا درک اینکه به  
خاطر تالش و آمادگی بیش از حد و تمایل شدید به انجام 
کارها به بهترین نحو ممکن شکست خوردیم، سخت است. 
منظورمان از »زیر فش��ار له ش��دن« دقیقا همین است. ما 
بیش از حد تالش می کنیم همه  جنبه های رفتاری خود را 
کنترل کنیم تا در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم. آن وقت 

چه اتفاقی می افتد؟ شکست می خوریم.
ح��اال راه ح��ل چیس��ت؟ بیش از ح��د ت��الش نکنید، 
آرام باش��ید و ع��ادی و طبیعی، ب��دون جهت گیری دقیق، 

کارهای تان را انجام دهید.
پارادوکس کنترل ذهنی

ش��اید از خودتان بپرس��ید بیش از حد تحت فشار بودن 
چه ربطی به مش��کالت عاطفی مثل افس��ردگی، اضطراب، 
احساس گناه و عصبانیت دارد؟ اینکه افکار منفی، ناخواسته 
باع��ث ناراحتی ه��ای عاطفی می ش��ود، یک ایده  اساس��ی 
 Cognitive-behavior( ش��ناختی  رفتاردرمان��ی  در 
Therapy( اس��ت. ای��ن یعنی کنترل داش��تن روی افکار 
و رفتارهای م��ان روی بهبود ناراحتی ه��ای عاطفی مان نیز 

تاثیرگذار اس��ت. م��ا باید طوری رفتار کنی��م که آرامش و 
آسایش بیشتری داشته باش��یم و جلوی افکار و رفتارهای 
ناس��الم را بگیریم. برای این کار، مغ��ز ما باید روی افکار و 
رفتارمان، کنترل آگاهانه داش��ته باشد تا بتوانیم به اهداف 
موردنظر خود برس��یم. ما در هر کاری که انجام می دهیم، 
ب��ه خودمان می گوییم »ای��ن کار را انجام بده و این طوری 
فکر کن اما آن کار را انجام نده و آنطور فکر نکن.« و وقتی 
از لحاظ روحی مضطرب می ش��ویم ب��ه خودمان می گوییم 

»آنقدر منفی بافی نکن و مثبت تر به قضیه نگاه کن.«
کنترل ک��ردن خودمان، آن هم وقتی ک��ه از لحاظ روحی 
مضطربیم، س��خت اس��ت. می دانیم که باید افکار منفی را از 
ذهن مان بیرون کنیم اما هر چقدر بیش��تر تالش کنیم؛ بدتر 
می ش��ود. آیا این حالت می تواند نمونه ای از زیر فشار بودن به 
خاطر افکارمان باشد نه رفتارمان؟ به نظر آشنا نمی آید؟ برای 
متوقف کردن افکار منفی خود س��خت ت��الش کرده اید اما به 
جای اینکه اوضاع بهتر شود و افکار منفی از ذهن تان دور شود، 
بدتر شده اند؟ اگر چنین است، شاید مشکل شما اراده یا کنترل 
ضعیف ذهنی تان نباش��د، بلکه کامال برعکس آن باشد؛ یعنی 

شاید شما قربانی »پارادوکس کنترل ذهنی« شده باشید.
خرس سفید و دخالت های ناخوشایند

اگ��ر تالش زیاد ما ب��رای کنترل افکار منفی ناخواس��ته 
اغلب با شکس��ت مواجه می شود، چرا دست از تالش کردن 
برنمی داریم؟ یک دلیل آن، انتظارات غیرواقعی ما در مورد 
توانایی »فکر نکردن« به افکار ناخواس��ته و مهار آنهاس��ت. 
تحقیقات نش��ان می دهد که کنترل ذهن س��خت اس��ت. 
توانایی ما در تولید افکار ، بهتر از توانایی ما در پیشگیری یا 

سرکوب افکار ناخواسته است.
اگر نس��بت به این موضوع ش��ک داری��د، آزمایش »خرس 
س��فید« را انجام دهید. یک مکان س��اکت پیدا کنید، راحت 
بنش��ینید و چش��م های تان را روی هم بگذارید. به مدت دو 
دقیقه به یک خرس سفید فکر کنید. همه تمرکزتان را روی 
این خرس جمع کنید. اگر فکر دیگری حین انجام این کار به 
ذهن تان خطور کرد، روی یک برگه  کاغذ، آن وقفه را یادداشت 

کنید )یا عالمت بزنید( و سپس دوباره به خرس فکر کنید. بعد 
از دو دقیق��ه آزمایش را متوقف کنی��د. حاال آزمایش را تکرار 
کرده و این بار به خرس س��فید فکر نکنی��د. هر دفعه که به 
خرس س��فید فکر کردید روی کاغذ عالمت بزنید. بعد از دو 
دقیقه آزمایش را متوقف کنید. نگاهی به عالمت هایی که در 
کاغذ زده اید بیندازید. آیا موقعی که نباید به خرس سفید فکر 
می کردید عالمت بیش��تری زده اید یا وقتی به خرس س��فید 
فکر می کردید؟ آیا مهار فکر خرس س��خت تر از فکر کردن به 
آن بود؟ بیشتر افراد به این نتیجه رسیدند که مهار افکارشان، 

سخت تر است.
چه باید کرد؟

اگر پارادوکس کنترل ذهنی باعث اضطراب عاطفی شما 
می شود، روش های مختلفی برای کنار آمدن با این معضل 

وجود دارد.
• بدانی��د ک��ه تالش زیاد ب��رای جلوگی��ری از یک تفکر 
منفی، شاید راه حل مناسبی نباشد. در واقع، حتی می تواند 
نتیجه معکوس داش��ته باشد و باعث ش��ود افکار منفی در 

ذهن تان قوت بگیرد.
• روی کاه��ش اهمی��ت اف��کار منفی ناخواس��ته  خود، 
کار کنی��د. جلوگی��ری از افکار منفی ای ک��ه به نظر مهم و 

تهدیدآمیز می آیند، سخت خواهد بود.
• به جای سعی کردن روی »فکر نکردن« به افکار منفی، 
بیشتر روی افکار مثبت و مفیدتر تمرکز کنید. یادتان باشد 
که ایجاد یک فکر مثبت، بس��یار راحت تر از مهار یک فکر 
ناخواس��ته اس��ت. اگر برای ایجاد افکار مثبت تالش کنید، 

تالش تان برای کنترل ذهنی موفقیت آمیزتر خواهد بود.
• ب��ه یاد داش��ته باش��ید، توانایی ش��ما در مه��ار افکار 
ناخواس��ته، به اندازه توانایی دیگران اس��ت. مشکل شما با 
افکار و احساسات منفی، راهبردی است تا کلی؛ شما برای 
بیرون کردن افکار منفی از ذهن تان زیادی تالش می کنید. 
آیا وقت آن نرس��یده که خود را از شر »پارادوکس کنترل 

ذهنی« نجات دهید؟
PsychologyToday/ucan :منبع 
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