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گرفت اس�ت، از یک س�و افزایش قیم�ت دالر و از 
سوی دیگر ممنوعیت واردات خودرو به کشور...

دلیل ریزش قیمت خودرو 
طی روزهای اخیر چیست؟
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کدام بازار بیشترین زیان را نصیب سرمایه گذاران کرد؟

کارنامه بازارهای مالی 
در آبان ماه

بازارهای مالی در دومین ماه پاییز، روندی نزولی را تجربه کردند و هر چند بورس تهران پس از سه ماه به صدر جدول پربازده ترین 
بازارها بازگشت، اما این سبزپوشی یک هفته ای بورس نتوانست مانع از زیان گسترده سهامداران در آبان ماه شود و تنها از بار زیان 
س��رمایه گذاران بازار س��رمایه در این ماه کاست، اما برخالف بازار سهام که در آخرین هفته آبان ۹۹ به مدار صعود بازگشت و در 5 
روز متوالی سبزپوش ماند، دیگر بازارهای مالی نظیر بازار سکه و ارز، روزهای سرشار از نوسانی را از سر گذراندند و میزان زیان ثبت 
شده در ماه آبان برای سرمایه گذاران این بازارها باال بود. به گزارش خبرآنالین، بورس تهران در هفته پایانی آبان ماه سبزپوش بود 

و این سبزپوشی سبب شد سرمایه گذاران در بازار سرمایه در ماه آبان افتی 2درصدی را شاهد باشند. از سوی دیگر بازار دالر در...

ورق بورس در چهارمین هفته آبان برگشت

کامبک بورس به وقت آبان
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زمان پایان محدودیت  شهرها منوط به تغییر وضعیت  شد

جزییات فعالیت اصناف از امروز

5 قدمی که الزم است در محیط کار جدید بردارید
7 راهکار طالیی جهت افزایش خالقیت کارمندان 

اصول و فنون مذاکره موفق در کسب و کار
بازاریابی اینستاگرامی بهتر در سال 2021

برنامه ریزی بهتر کسب و کار با پیش بینی فروش
رونمایی توییتر از فلیتز برای کاربران سراسر دنیا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک سومین فرد 
ثروتمند جهان شد

یادداشت
دانش آموختگان حقوق؛ 

محروم از نمایندگی 
حقوقی

موضوع بسیار ساده است؛ از دیدگاه 
حق��وق ش��هروندی، قاعده آن اس��ت 
که همه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
می توانن��د ام��ور مرب��وط به خ��ود را 
ش��خصا انجام دهند، یا آنک��ه آن را به 
وکیل یا نماینده موردنظرش��ان واگذار 
نماین��د بنابراین برخ��ورداری از وکیل 
ی��ا نماینده جهت انج��ام امور مختلف، 
از جمله حقوق مس��لم همه اش��خاص 
حقیقی و حقوقی اس��ت. برمبنای این 
قاعده منطقی، ج��ز در موارد محدود و 
استثنایی نمی توان مردم را ناچار ساخت 
که وکیل انتخ��اب کنند، یا آنکه فرد و 
افراد خاصی را ب��ه وکالت و نمایندگی 
خویش برگزین��د. مطاب��ق معمول بر 
ای��ن قاعده منطقی، اس��تثناهایی وارد 
اس��ت. از جمله استثناهای اساسی این 
قاع��ده، موض��وع وکال��ت و نمایندگی 
در امور قضایی اس��ت. ب��ر این مطلب، 
قواعد زی��ر حاکم اس��ت: اول؛ هر فرد 
حقیق��ی و حقوقی حق دارد برای کلیه 
ام��ور خود یا ش��خصا اقدام کن��د یا از 
وکیل و نماینده منتخب استفاده نماید 
بنابراین نه می توان کس��ی را از انتخاب 
وکی��ل محروم کرد ی��ا آنکه به انتخاب 
قش��ر خاصی از وکال ناچار ساخت، اما 
براساس مصالح اجتماعی و بنا به اراده 
قانونگذار در پاره ای امور جزایی، داشتن 

وکیل تسخیری، الزامی است.
ادامه در همین صفجه
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ادامه از همین صفجه
دوم؛ قانونگذار دقیقا بنا به مصلحت جامعه و تخصصی بودن موضوع، وکالت در امور قضایی 
را مح��دود به وکالی بهره مند از دانش حقوقی و دارای پروانه وکالت از کانون وکال یا مرکز 
مشاوران قوه قضائیه نموده است. الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب اسفندماه 
۱۳۳۳ دقیقا در راستای ساماندهی و مدیریت وکالت در امور قضایی تنظیم و تصویب شده 
است بنابراین در اینکه وکالت در امور قضایی، امری بسیار تخصصی و فنی است و بایستی 
توس��ط وکالی دارای پروانه مجاز انجام ش��ود، تردیدی نیست، اما نباید فراموش کرد که از 
نظر حقوقی اس��تثنا را بایستی در موارد »قدر متیقن« جاری ساخت، یعنی الزام قانونی به 
اس��تفاده از وکالی رس��می بایستی محدود به امور قضایی و محاکم قوه قضائیه و دادسراها 
اس��ت بنابراین نمی توان برای هر امر عادی مثال ثبت ش��رکت و یا تغییرات آن و همینطور 

ارائه مشاوره حقوقی، مردم را ناچار ساخت که حتما از وکالی دادگستری استفاده نمایند.
سوم؛ برمبنای همین مصلحت اندیشی عمومی، قانونگذار به بعضی اشخاص حقوقی اجازه 
داده اس��ت در امور قضایی هم از وکالی رس��می دادگس��تری و هم از»نماینده حقوقی« 
استفاده کنند. ماده ۳2 آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین تعیین تکلیف کرده است: 
»وزارتخانه ها، موسس��ات دولتی و وابسته به دولت، ش��رکت های دولتی، نهادهای انقالب 
اسالمی و موسسات عمومی غیردولتی،  شهرداری ها و بانک ها می توانند عالوه بر استفاده از 
وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی 
خود یا  کارمندان رس��می خود با داش��تن یکی از ش��رایط زیر به عنوان نماینده حقوقی 

استفاده نمایند:
* دارا بودن لیس��انس در رش��ته حقوق با دو سال س��ابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی 

دستگاه های مربوط.
* دو س��ال س��ابقه کار قضایی یا وکالت به ش��رط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل 

قضاوت یا وکالت.
 تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی 

وی خواهد بود.  ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.«
بدین ترتیب، دس��تگاه های مذکور در ماده ۳2 قانون آیین دادرسی قانونا مجاز هستند 
ک��ه برای طرح هرگون��ه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط عالوه بر وکالی رس��می، از 
نماینده حقوقی استفاده کنند. در اینجا دو پرسش مطرح است؛ پرسش نخست آن است 
که آیا مالک مش��خصی در وزارتخانه ها، موسسات وابس��ته به دولت، شرکت های دولتی، 
نهادهای انقالب اسالمی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ها و بانک ها وجود دارد 
که قانونگذار به آنان اجازه داده به جای اس��تفاده از وکالی رس��می از نمایندگان حقوقی 
استفاده نمایند و پرسش بعدی در این زمینه آن است که آیا واژه »بانک ها« در این قانون 
صرفا ناظر به بانک های دولتی است یا کلیه بانک های دولتی و خصوصی را دربر می گیرد؟

در پاس��خ به پرسش نخست باید توجه داش��ت که هیچ مالک خاصی در دستگاه های 
مشمول ماده ۳2 آیین دادرسی مدنی وجود ندارد، جز آنکه همه این دستگاه ها به نحوی از 
انحای وابسته به دولت و حاکمیت هستند بنابراین اگر چنین پنداشته شود که قانونگذار به 
دلیل فنی یا تخصصی خاصی به این دستگاه ها اجازه داده از نماینده حقوقی استفاده کنند، 
پنداش��تی غیرصحیح خواهد بود. عالوه بر آن، ماده ۳2 آیین دادرسی مدنی استثنایی بر 
قاعده آزادی و حق قانونی افراد در انتخاب وکیل و نماینده موردنظر است. بر این مبنا از نظر 
اصولی چه اشکالی خواهد داشت که با مصوبه مجلس دایره شمول ماده ۳2 آیین دادرسی 
مدنی گسترش یابد و به کلیه اشخاص حقوقی اجازه داده شود که عالوه بر وکالی رسمی 
از نمایندگان حقوقی با ش��رایط تحصیلی و تخصصی خاص استفاده نمایند. مخالفین این 
موضوع عمدتا وکالی محترم دادگستری هستند که تجویز این امر را ناقض استقالل وکال 
و مداخله افراد فاقد صالحیت در امور وکالتی و قضایی می دانند اما این اس��تدالل چندان 
قوی به نظر نمی رس��د. مگر حضور نمایندگان حقوقی دستگاه های موضوع ماده ۳2 آیین 
دادرسی مدنی در محاکم و دادسراها تاکنون ناقض استقالل کانون وکال یا مداخله در کار 
وکال بوده است؟ افزون بر آن، این موضوع تا حدی در ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم 
توس��عه اتفاق افتاد و نقض استقالل وکالی محترم عدلیه  و کانون وکال را در پی نداشت. 

بر این اس��اس، باید این واقعیت را پذیرفت که امکان حضور نماینده حقوقی در محاکم و 
دادسراها چندان موثر در نقض استقالل کانون وکال نیست و نگرانی ها در این زمینه بی مورد 
است. ولی با وجود آن نمی توان انکار نمود که اجازه اعزام نماینده حقوقی اشخاص حقوقی 
به مراجع قضایی می تواند از نظر اقتصادی در بازار وکالت موثر باش��د و انحصار اقتصادی 
این موضوع را کاهش دهد. فراتر از این موضوع، آن سوی سکه حق قانونی و طبیعی مردم 
در اس��تفاده از نماینده حقوقی در امور قضایی و غیرقضایی اس��ت. نگرانی وکالی محترم 
عدلیه در مورد امکان مداخله افراد فاقد صالحیت در امور قضایی و وکالتی ناشی از اعزام 
نماینده حقوقی نیز با تدبیر قانونی قابل حل است. بدین ترتیب که برای جلوگیری از حضور 
و مداخل��ه اف��راد فاقد صالحیت در امور حقوقی و قضایی می توان همان ش��رایطی که در 
ماده ۳2 آیین دادرسی مدنی برای نمایندگان حقوقی دستگاه های قضایی پیش بینی شده 
و حتی سختگیرانه تر از این ش��رایط برای نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی غیردولتی 
تعیین نمود که حداقل این شرایط داشتن دانشنامه حقوق است. همچنین در این زمینه 
نباید از کنار این واقعیت به آسانی گذشت که خوشبختانه دانشگاه ها و موسسات آموزشی 
کشور سالیانه صدها فارغ التحصیل رشته حقوق را تحویل جامعه می دهند. این خیل عظیم 
فارغ التحصیالن رشته حقوق نیاز به فرصت شغلی دارند تا با کسب درآمد مشروع و قانونی 
گذران زندگی نمایند. فراهم س��ازی فرصت ش��غلی جوانان تحصیلکرده مستعد و جویای 
کار، وظیفه و مس��ئولیت انکارناپذیر دولت و مجلس است. ولی متاسقانه باید پذیرفت که 
نه کانون وکال و نه مرکز امور مش��اوران قوه قضائیه نه دفاتر اس��ناد رسمی ظرفیت به کار 
گیری این تعداد از فارغ التحصیالن حقوق را ندارند، درحالی که برخورداری از فرصت شغلی 
از ابتدایی ترین حقوق هر فرد اس��ت. به دلیل همین محدودیت هاس��ت که ضرورت دارد 
به جای ایجاد مانع و محذور در اش��تغال دانش آموختگان رشته حقوق، برای آنان فرصت 
شغلی ایجاد کرد. براساس تدبیر قانونگذار، این فرصت شغلی می تواند به عنوان نماینده و 
مشاور حقوقی اش��خاص حقوقی باشد و یا به عنوان دستیار رسمی وکالی دادگستری تا 
دانش آموختگان رشته حقوق متهم به مداخله در امور وکالتی نشوند. بر این اساس به نظر 

می رس��د که مجلس شورای اسالمی با توجه به واقعیت های موجود جامعه و خیل عظیم 
جوانان تحصیلکرده ولی فاقد ش��غل رشته حقوقی بایستی با اصالح ماده ۳2 قانون آیین 
دادرسی مدنی این فرصت قانونی را برای آنان فراهم آورد تا بتوانند در جامعه فعالیت داشته 

باشند و بخش غیردولتی همچنان محروم از داشتن نماینده حقوقی نباشد.
ام��ا در مورد پرس��ش دوم در مورد آنکه آیا واژه »بانک ها« در ماده ۳2 آیین دادرس��ی 
مدنی فقط شامل بانک های دولتی است و یا شامل کلیه بانک ها اعم از بانک های دولتی و 
خصوصی می شود، نظریات حقوقی متفاوت است. بانک های خصوصی در این زمینه از نظر 
حقوقی بنا به دالیل متعدد معتقدند که در این قانون یعنی ماده ۳2 آیین دادرسی مدنی 
واژه »بانک« شامل کلیه بانک ها اعم از بانک های دولتی و خصوصی است بنابراین همانگونه 
که بانک های دولتی حق دارند نماینده حقوقی خود را به محاکم و دادسراها اعزام نمایند، 
بانک های خصوصی نیز به دلیل اطالق و عموم واژه »بانک« در ماده ۳2 آیین دادرسی مدنی 
حق دارند نمایندگان حقوقی خود را به مراجع قضایی اعزام کنند. پاره ای از مراجع قضایی با 
این برداشت حقوقی موافقند و نمایندگان حقوقی بانک های غیردولتی را می پذیرند، اما در 
مقابل، تعدادی دیگر از مراجع حقوقی معتقدند که ماده ۳2 قانون آیین دادرسی مدنی فقط 
شامل بانک های دولتی است. در نتیجه این اختالف نظر و ابهام حقوقی موجب محرومیت 

عملی بانک های غیردولتی و خصوصی از داشتن نماینده حقوقی شده است.
به هرحال، فارغ از این مباحث، واقعیت آن اس��ت که نظام قانونگذاری کش��ور تاکنون 
موجباب برخورداری بخش غیردولتی از داش��تن نماینده حقوقی را فراهم نیاورده اس��ت. 
انتظار می رود مجلس ش��ورای اس��المی زمینه قانون��ی اعمال این ح��ق را فراهم آورد تا 
هم بخش غیردولتی بتواند نماینده حقوقی داش��ته باش��د و هم اش��خاص حقوقی بخش 
غیردولت��ی بتوانند نماینده حقوقی خود را به مراجع و محاکم قضایی اعزام نمایند و قانونا 
از دانش آموخته حقوقی آنان اس��تفاده کنند و با این تدبیر قانونگذار به جای ایجاد صدها 
مانع قانونی برای کار و کس��ب درآمد، بس��تر قانونی اشتغال صدها جوان نخبه و مستعد 

دانش آموخته رشته حقوق و بهره  مندی جامعه از خدمات حقوقی آنان فراهم آید.

با پایان بازش��ماری آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت محل مناقشه 
جورجیا و نهایی شدن تقریبا قطعی نتیجه انتخابات 2۰2۰ می توان گفت دونالد ترامپ 
با همان نتیجه که در س��ال 2۰۱۶ پیروز انتخابات ش��ده بود، در انتخابات 2۰2۰ به 

بایدن باخته است.
با نهایی ش��دن شمارش آرا در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ 
2۳2 رأی الکت��رال و جو بای��دن ۳۰۶ رأی الکترال را از آن خود کرده و این در حالی 
است که دونالد ترامپ در سال 2۰۱۶ دقیقا با همین نتیجه یعنی ۳۰۶ به 2۳2 رأی 
الکترال، هیالری کلینتون، رقیب دموکراتش را شکست داده بود. به این ترتیب، چهل 
و شش��مین رئیس جمهور آمریکا ج��و بایدن خواهد بود ک��ه کارش را از 2۰ ژانویه 

2۰2۱ آغاز می کند.
در همین حال، فیلیپ لگرین، مش��اور اقتصادی اسبق رئیس کمیسیون اروپایی و 
پژوهشگر مهمان در مدرسه اقتصادی لندن طی یادداشتی در »پایگاه خبری پراجکت 
سیندیکیت« از سرنوشت پوپولیسم جهانی پس از حذف ترامپ از قدرت سخن گفته 
و نوشته است که بدون تردید رهبران پوپولیست در کشور های مختلف جهان از این 
رویداد، تاثیر منفی خواهند گرفت. به نوش��ته او، »دونالد ترامپ پیش از اینکه رئیس 
جمه��ور آمریکا ش��ود، یک اصط��الح و تکه کالم را به نام خ��ود مخصوصا در فضای 
 You are( »رس��انه ای ایجاد کرده بود. آن تکه کالم این بود: »ش��ما اخراج هستید
fired(. ب��ا این حال، در ش��رایط فعلی اوضاع تغییر ک��رده و این بار این مردم آمریکا 
بودند که در انتخابات 2۰2۰، او را اخراج کردند. بدون تردید شکس��ت ترامپ را باید 
ضربه مهلکی به جریان پوپولیسم در اروپا و دیگر مناطق جهان به حساب آورد؛ امری 

که می تواند تبعات سیاسی گسترده ای را برای پوپولیسم جهانی به دنبال داشته باشد.
در ش��رایط کنونی، برخی کش��ور های جهان عمیقا در باتالق رهبران پوپولیسم و 
پیامد های وجود چنین رهبرانی گرفتار شده اند: بسیاری از مردم به دلیل از دست دادن 
موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود سرخورده شده اند، بسیاری از آنها این احساس را 
دارند که توسط طبقه سیاس��ی حاکم به حاشیه رانده شده اند، کشورهای شان دچار 
رکود ش��ده و بی عدالت��ی اقتصادی نیز به یکی از مهمتری��ن چالش های آنها تبدیل 
ش��ده است. بسیاری به این باور رسیده اند که مهاجرت و تغییرات فرهنگی، تهدیدی 
جدی علیه امنیت و شیوه زندگی آنهاست. بحران کرونا نیز عمیقا بر میزان اضطراب و 
مشکالت مردم در جهان )مخصوصا در کشور هایی با رهبران پوپولیست( افزوده است.
این ترس ها و سرخوردگی ها، نموِد خود را در انتخابات 2۰2۰ آمریکا نشان دادند. 
اگرچه ج��و  بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، چیزی بی��ش از 5میلیون رأی در 
مقایسه با ترامپ کسب کرد، با این حال، بیش از ۷2 میلیون نفر همچنان به ترامپ 

رأی دادند و او را رئیس جمهوری مناسب برای آمریکا می دیدند.
پیروزی بایدن نشان داد که می توان بر پوپولیسم غلبه کرد. بایدن فارغ از رویه های 
پوپولیس��تی، وعده های منطق��ی را به مردم آمریکا در حوزه ه��ای مختلف داد و این 
مردم بودند که به پوپولیس��ِم ترامپ، یک نه بزرگ گفتند. این مس��ئله بدون تردید 
پیامی روش��ن برای رهبران کنونی پوپولیست دنیا دارد و می تواند آینده سیاسی آنها 

را تحت الشعاع قرار دهد.
شکست ترامپ همچنین هش��داری جدی به پوپولیست های راست افراطی نظیر 
ژائیر بولس��ونارو، رئیس جمهور برزیل و ویکتور اوربن، نخست وزیر مجارستان است. 

اوایل س��ال جاری، اوربن ادعا کرد که »ما پیش از این فکر می کردیم که اروپا، آینده 
ماست. اکنون فهمیده ایم که این ما هستیم که آینده اروپا هستیم.« اکنون و با شکست 

ترامپ، سخنان او تا حد زیادی توخالی و بی معنا به نظر می رسند.
شکس��ت ترامپ همچنین سیاس��ت های وی را که نمودی از سیاس��ت های یک 
رهبر پوپولیست بوده و از میزان جذابیت آمریکا نزد کشور های جهان کاسته بود، به 
ش��دت تضعیف خواهد کرد. در جریان چهار سال گذشته و حضور ترامپ در قدرت، 
او رویک��ردی را در پیش گرفت که اس��اس آن بر پایه ش��عار »اول آمریکا«، تضعیف 

توافق های بین المللی و سوءاستفاده از ابزار تحریم ها قرار داشت.
در ای��ن چارچوب، پیگیری مس��ائلی نظیر همکاری های چندجانب��ه و پیروی از 
سیاس��ت های بازار آزاد از سوی بس��یاری از دولت های اروپایی )مخصوصا آنهایی که 
رهبران پوپولیس��ت دارند(، ساده لوحانه به نظر می رس��ید. موضع گیری های افراطی 
ترامپ در مس��ائلی نظیر ملی گرایی موجب ش��د تا س��یلی از جنبش ها و شعار های 
ملی گرایانه در کشور ها ظهور پیدا کنند و حتی رویکرد های غیرمنطقی وی به مسئله 
مهاجرت نیز موجب شد تا احساسات و سیاست های عمومی، تا حد زیادی با دیدگاِه 

خشن تر و غیرمنطقی تری به مسائل این حوزه بنگرند.
اگرچ��ه که برخ��ی دولت ه��ای اروپایی جهت ترویج سیاس��ت های ضداس��المی 
و ضدمهاجرتی خود نیاز به وجود ش��خصی نظیر ترامپ در قدرت نداش��تند، با این 
حال، اقدامات نادرست ترامپ، آنها را بیش از پیش در پیگیری دستورکار مخرب شان 
جسور ساخت. برای مثال، سال 2۰۱۸ که ترامپ از امضای »توافق حراست جهانی از 
مهاجرت ایمن« خودداری کرد، ۹ کشور اروپایی به همراه استرالیا، شیوه او را در پیش 

گرفتند و از پیوستن به این توافق خودداری کردند.
اما ش��رایط در دولت بایدن متف��اوت خواهد بود. ظهور بای��دن در قدرت، موجب 
تقوی��ت چندجانبه گرایی و تضعیِف ملی گرایان در اروپا خواهد ش��د. بایدن برخالف 
ترامپ به تجارت آزاد و مسائل مهاجرتی، روِی خوِش بیشتری نشان خواهد داد. وی 
حتما مزایای همکاری تجاری با شرکای اروپایی آمریکا را مورد شناسایی قرار خواهد 
داد و بس��یاری از سیاست های تجاری و مهاجرتی نادرست ترامپ را معکوس خواهد 
ساخت. او احتماال نظام مهاجرتی آمریکا را با تحول جدی مواجه خواهد ساخت. بایدن 
همچنین رویکرد ترامپ به مسائل آب و هوایی را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد و 
احتماال در اولین روز ریاست جمهوری خود، بار دیگر آمریکا را به »توافق آب و هوایی 

پاریس« ملحق خواهد کرد.
با خروج ترامپ از قدرت، رهبران پوپولیس��ت نه تنها از مشروعیت داخلی کمتری 
برخ��وردار خواهن��د بود، بلک��ه دیگر دولت ها نی��ز در صورت اتخ��اذ مواضع افراطی 
ملی گرایانه، با هزینه های به مراتب سنگین تری مواجه خواهند شد. ترامپ یک متحد 
قدرتمند برای دولت های ملی  گرای اروپایی نظیر مجارس��تان و لهستان بود و حاال با 
ریاس��ت جمهوری بایدن، آنها با فشار  بیشتری از سوی دولت آمریکا مواجه خواهند 
شد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا نیز احتماال با رفتِن ترامپ، با چالش رو به 
رو خواهد شد. به طور کلی باید گفت، ملی گرایی پوپولیستی نمرده است، اما می توان 
آن را تا حد زیادی شکس��ت داد. س��قوط و حذف ترامپ از قدرت، بدون تردید نقش 
قابل توجهی در تسریع این روند بازی می کند؛ مسئله ای که در آینده به خوبی خود 

را نشان خواهد داد.«

دانش آموختگان حقوق؛ محروم از نمایندگی حقوقی

ترامپ با همان نتیجه که در سال 2016 پیروز انتخابات شده بود، در انتخابات 2020 باخت

پوپولیست های جهان متفرق شوید

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



فرص��ت ام��روز: »دره مرگ« )Death Valley( نام دره ای خش��ک 
و بیابان��ی در ایالت کالیفرنیای آمریکاس��ت و به دلی��ل همین طبیعت 
س��خت و سوزان خود به این نام شهره شده است. »دره مرگ« اما تنها 
س��ویه جغرافیایی ندارد و در ادبیات اس��تارت آپی به مثابه یک وضعیت 
مخاطره آمیز مطرح اس��ت. اس��تارت آپ ها درحالی با یک ایده خالقانه و 
نوآورانه ش��روع به کار می کنند که عمدتا به دلیل عدم جذب س��رمایه 
دچار مرگ زودرس می شوند و نمی توانند از »دره مرگ« به سالمت عبور 
کنن��د. در واقع، »دره مرگ« به دوره ای از چرخه فعالیت اس��تارت آپی 
گفته می ش��ود که استارت آپ ها در مرحله پیش بذری )Pre-Seed( به 
س��ر می برند و کاال و خدمات ش��ان هنوز به مرحله تولید انبوه و سپس 
فروش و درآمدزایی نرس��یده است. معموال استارت آپ ها در این دوره یا 
درآمدی ندارند و یا درآمدش��ان آنقدر کم اس��ت که کفاف هزینه اولیه 
آنها را هم نمی دهد بنابراین این دوره زمانی از طول عمر اس��تارت آپ ها 
به »دره مرگ« مش��هور است، چراکه بس��یاری از استارت آپ ها در این 

مرحله شکست می خورند.
حال سوال این است که استارت آپ ها چگونه می توانند از »دره مرگ« 
به س��المت گذر کنند و یا به عب��ارت بهتر، چگونه می توان فضا را برای 
فعالیت اس��تارت آپ ها به گونه ای فراهم کرد که بیشترین رشد را داشته 
باش��ند و دچار مرگ زودرس نشوند؟ اینجاست که شاخص های جهانی 
برای س��نجش فعالیت اس��تارت آپ ها وارد میدان می شوند و کشورها را 
از لحاظ اینکه چگونه بهترین فضا را برای فعالیت اس��تارت آپ ها فراهم 

کرده اند، رتبه بندی می کنند.
بهترین کشورها برای فعالیت های استارت آپی

برای آنکه کشوری فضای مناس��بی برای توسعه استارت آپ ها فراهم 
کند باید در درجه نخس��ت، زیرس��اخت های قانونی منس��جمی داشته 
باش��د و از فعالیت های نوآورانه حمایت کند. اروپا در این راستا پیشگام 
اس��ت و حتی در حال حاضر که جهان درگیر پاندمی کروناست، برخی 
از کش��ورهای اروپایی مش��غول سیاس��ت گذاری برای حمایت بیشتر از 
اس��تارت آپ ها هستند، اما کدامیک از کشورهای قاره سبز در حمایت از 
اس��تارت آپ ها بهترین هس��تند و مهمتر از آن، چگونه وضعیت کشورها 

از نظر مناسب بودن فضا برای فعالیت استارت آپ ها ارزیابی می شود؟
»مرک��ز مطالعات نیمبل فینز« در بریتانیا، هرس��اله مطالعه ای درباره 
وضعیت کشورهای قاره سبز از نظر مناسب بودن فضا برای استارت آپ ها 
منتش��ر می کند که طبق گزارش امس��ال این موسس��ه، آلمان بهترین 
کش��ور حامی استارت آپ هاست و کشورهای بریتانیا و سوئیس و هلند و 
ایرلند هم در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. کش��ورهای اسکاندیناوی 
در این رده بندی جایگاه شش��م تا هش��تم را دارند. ششمین کشور این 
فهرست دانمارک، هفتمین کشور فنالند و هشتمین کشور نروژ است و 
کشورهای چک و سوئد جایگاه نهم و دهم را به خود اختصاص داده اند. 
در س��وی دیگر این رتبه بندی نیز یون��ان و ایتالیا قرار دارند که بدترین 

کشورهای اروپایی برای فعالیت های استارت آپی هستند.
طبق مطالعه »نیمبل فینز«، کش��ورهایی برای اس��تارت آپ ها فضای 
مناس��بی را ایجاد می کنند ک��ه جمعیت تحصیلکرده زی��ادی دارند، از 
زیرساخت های اقتصادی قدرتمندی برخوردار هستند و از فضای تجاری 
و اقتصادی س��المی برخوردار هس��تند. هزینه پایین شروع کسب و کار 
و زم��ان ک��م موردنیاز برای انج��ام مراحل اداری و ش��روع یک فعالیت 
اقتصادی نیز از دیگر مزایای کش��ورها برای فعالیت استارت آپ ها است. 
همچنی��ن پایین بودن نرخ مالیات بر درآمد ش��رکت ها باعث می ش��ود 
ش��رکت ها بخش کمتری از درآمدش��ان را هر س��اله به عن��وان مالیات 
پرداخ��ت کنند و این مس��ئله برای اس��تارت آپ هایی که برای ش��روع 
کارش��ان نیاز به مناب��ع مالی زیادی دارند و اغل��ب بخش زیادی از این 
مناب��ع را به صورت وام دریافت کرده ان��د، اهمیت زیادی دارد و می تواند 

باعث افزایش درآمد قابل استحصال آنها شود.
فاکتورهای چهارگانه برای رتبه بندی کشورها

ب��رای انجام این رده بندی، چهار فاکتور مدنظر قرار گرفته که ش��امل 
سالمت اقتصادی، هزینه انجام کار، فضای کسب و کار و کیفیت نیروی 
کار اس��ت. اولین فاکتور، سالمت اقتصادی است و برای ارزیابی سالمت 
اقتصادی کشورها می توان به ارزش تولید ناخالص داخلی آنها، نرخ رشد 
اقتص��ادی، نرخ بیکاری و در نهایت س��رانه تولید ناخالص داخلی توجه 
کرد. در ابتدای س��ال جاری میالدی ایرلند به عنوان سالم ترین اقتصاد 
قاره س��بز معرفی ش��د. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۸۸.۷ 

میلیارد دالر بود. نرخ رش��د اقتصادی این کش��ور نیز 5.5 درصد و نرخ 
بی��کاری آن 4.۹ درصد ب��ود. دومین جایگاه به کش��ور هلند اختصاص 
داش��ت و آلمان در این رده بندی جایگاه س��وم را داش��ت. در رده بندی 
کشورها از نظر سالمت اقتصادی، کشورهای لهستان، بریتانیا، سوئیس، 
دانمارک، جمهوری چک، نروژ و مجارس��تان ب��ه ترتیب جایگاه چهارم 
ت��ا دهم را داش��تند. در میان این کش��ورها، س��وئیس باالترین س��رانه 
تولید ناخالص داخلی را داش��ت که براب��ر با ۸۱ هزار و ۹۹4 یورو بود و 
پایین ترین س��رانه تولید ناخالص داخلی متعلق به لهستان بود که برابر 

با ۱5 هزار و 5۹5 یورو بود.
در انتهای فهرست کشورها از نظر سالمت اقتصادی، کشورهای یونان 
و التیو قرار داشتند که ارزش تولید ناخالص داخلی آنها نسبت به دیگر 
کش��ورها بسیار پایین بود. آمارها نش��ان می دهد در ابتدای سال جاری 
ارزش تولی��د ناخالص داخلی کش��ور یون��ان 2۰۹.۹ میلیارد دالر بود و 
س��رانه تولید ناخالص داخلی این کش��ور به مرز ۱۹ ه��زار و 5۳۸ یورو 
رس��ید. بالغ بر ۱۷.۳ درصد از جمعیت این کشور اروپایی در سال جاری 
بیکار هس��تند. کشورهای قبرس و کرواسی در این رده بندی جایگاه 2۸ 

و 2۹ را در این فهرست دارند.
وضعیت کشورها از لحاظ هزینه انجام کار

برای محاس��به هزینه انجام کار در کشورها به مسائلی از قبیل هزینه 
زندگی در کش��ورها، متوسط دس��تمزد سالیانه مردم و میزان مالیات بر 
درآمد شرکت ها توجه شده است. طبق این گزارش، بلغارستان، رومانی، 
مجارس��تان، لیتوانی و لهستان پنج کشوری هستند که هزینه انجام کار 
در آنه��ا پایین تر از دیگر کش��ورهای اروپایی اس��ت. رومانی پایین ترین 
هزین��ه زندگ��ی را در قاره س��بز دارد و ن��رخ مالیات بر ش��رکت ها در 
مجارس��تان از دیگر کشورها پایین تر اس��ت. متوسط دستمزد مردم در 
کشور بلغارس��تان برابر با ۳۸۸۶ یورو است و متوسط درآمد در لیتوانی 
در مرز ۷۱۹5 یورو قرار دارد. طبق این مطالعه متوسط درآمد مردم در 
کش��ور آلمان برابر با 2۶ هزار و ۹2 یورو و متوسط درآمد مردم بریتانیا 
برابر با 2۳ هزار و 242 یورو اس��ت و این دو کش��ور در میان ۳۱ کشور 
م��ورد مطالعه از نظر هزینه انجام کار جایگاه چهارده و پانزده را به خود 
اختصاص داده اند. باالترین درآمد در اروپا به کش��ور ایس��لند اختصاص 
دارد که برابر با ۳5 هزار و ۶۳ دالر اس��ت. همچنین در انتهای فهرست 
کش��ورهای اروپای��ی از نظر هزینه انجام کار، کش��ورهای نروژ و بلژیک 
قرار دارند که هزینه کس��ب و کار در آنها باالتر از دیگر کش��ورها است. 
ازیک طرف در این کشور مالیات بر درآمد شرکت ها باال است و از طرف 

دیگر دستمزدهای انتظاری هم در سطح باالیی قرار دارد.
در بخ��ش رده بندی کش��ورها از نظ��ر هزینه انج��ام کار، مهم ترین و 
اصلی ترین فاکتور مالیات بر ش��رکت ها است زیرا بخش مهمی از درآمد 
هر ش��رکت در س��ال برای پرداخت مالیات صرف می شود و هرچه این 
نرخ پایین تر باش��د، برای شرکت هایی که به تازگی در بازار فعالیت خود 
را ش��روع کرده اند مزیت مهمی محس��وب می ش��ود. طبق این گزارش 
نرخ مالیات بر ش��رکت ها در کش��ور مجارس��تان برابر با ۹ درصد است 
درحالی که این نرخ در بلغارس��تان به ۱۰ درصد می رسد. نرخ مالیات بر 
ش��رکت ها در کشور قبرس برابر با ۱2.5 درصد، در ایرلند برابر با ۱2.5 
درصد، در لیتوان��ی برابر با ۱5 درصد، در آلمان برابر با ۱5.۸25 درصد 
و در س��وئیس بین ۱۱.۹ تا 2۱.۶ درصد اس��ت. ن��رخ مالیات بر درآمد 
شرکت ها در کرواسی ۱۸ درصد و در لوکزامبورگ برابر با ۱۸.4۹ درصد 
اس��ت و این کشورها به ترتیب جایگاه اول تا دهم را از نظر پایین بودن 

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها به خود اختصاص داده اند.
چه عواملی در فضای کسب و کار بررسی می شوند؟

در بخش فضای کس��ب و کار، عوامل زیادی مورد بررس��ی و مطالعه 
قرار می گیرند که ازجمله آنها می توان به س��هولت انجام کار، اس��تقالل 
نظام قضایی و داوری در اختالفات مالی و س��رمایه گذاری، دسترسی به 
مناب��ع مالی، امکان دسترس��ی به بازار مصرف و وجود قوانین دس��ت و 
پاگیر اش��اره کرد. س��وئیس در این رده بندی در جایگاه اول قرار دارد و 
کش��ورهای آلمان و فنالند و بریتانیا و س��وئد جایگاه دوم تا پنجم را به 
خود اختصاص داده اند. از دیگر کشورهای این فهرست می توان به هلند 
و نروژ و دانمارک و لوکزامبورگ و ایرلند اشاره کرد که به ترتیب جایگاه 
شش��م تا دهم را دارند. س��وئیس از نظر کم بودن قوانین دست و پاگیر 
و محدودکنن��ده جای��گاه اول را در دنی��ا دارد درحالی که فنالند از نظر 
دسترسی به منابع مالی و استقالل نظام قضایی در جایگاه اول در میان 

۳۱ کش��ور اروپایی قرار گرفته اس��ت. دانمارک و بریتانیا از نظر سهولت 
انج��ام کار به ترتی��ب جایگاه اول و دوم را در ق��اره اروپا دارند. بدترین 
کش��ور از نظر فضای کسب و کار برای استارت آپ ها در سال 2۰2۰ نیز 
کشور کرواسی است و یونان و رومانی و اسلواکی و لهستان در رده های 
بعد قرار گرفته اند. فرانسه و اسپانیا از نظر فضای کسب و کار در اروپا به 

ترتیب جایگاه ۱5 و ۱۶ را دارند.
کدام کشورها باکیفیت ترین نیروی کار را دارند؟

با وجود اینکه برای موفقیت استارت آپ ها عوامل زیادی اهمیت دارد، 
ام��ا یکی از مهم ترین مس��ائل را می توان کیفیت نیروی کار دانس��ت و 
این کیفیت هم از نظر میزان تحصیالت قابل مقایس��ه اس��ت. مطالعات 
نش��ان می دهد باکیفیت ترین نیروهای کاری در کش��ور سوئیس وجود 
دارد که ۸5 درصد از جمعیت این کشور تا سطح متوسطه به باال و ۳۹ 
درصد تحصیالت دانشگاهی دارند. در کشور لیتوانی ۸۷ درصد از مردم 
دارای تحصیالت دبیرس��تانی یا بیشتر هس��تند و ۳5 درصد تحصیالت 
دانش��گاهی دارن��د و در آلمان و بریتانیا س��هم اف��راد دارای تحصیالت 
متوسطه به باال به ترتیب ۸۳ درصد و ۶۰ درصد است درحالی که سهم 
افراد دارای تحصیالت دانشگاهی به ترتیب 2۶ درصد و ۳5 درصد است.
در رده بندی کش��ورهایی ک��ه باالترین کیفیت نی��روی کار را دارند، 
س��وئیس در جایگاه اول اس��ت و فنالند و دانمارک و ن��روژ و آلمان به 
ترتیب جایگاه دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. از نظر سهولت 
پی��دا کردن نیروی کار ماهر در کش��ورهای اروپایی، نروژ اولین جایگاه 
و فنالند و ایس��لند و بریتانیا ب��ه ترتیب جایگاه دوم تا چهارم را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین کش��ورهای کرواسی و رومانی و مجارستان 
پایین ترین کیفیت نیروی کار را دارند. نیروی کار در این کشورها سطح 
تحصیالت پایینی دارد و دسترس��ی به نیروی کار ماهر در این کشورها 
بسیار دش��وار است. در ابتدای سال جاری تنها ۱۸.۳ درصد از جمعیت 
بزرگس��ال کشور کرواس��ی تحصیالت دانشگاهی داش��تند و در رومانی 
سهم افرادی که تحصیالت دانشگاهی داشتند برابر با ۱4.۷ درصد بود.

همانطور که اش��اره ش��د، آلمان در س��ال 2۰2۰ برای دومین س��ال 
متوالی به عنوان بهترین کش��ور برای استارت آپ ها معرفی شد که یکی 
از اصلی ترین دالیل آن را می توان س��المت و قدرت باالی اقتصادی این 
کشور و فضای مناس��ب برای کسب و کارها دانست و نیز استارت آپ ها 
دسترس��ی خوبی ب��ه منابع مالی و حمایت های اقتصادی داش��تند. این 
کش��ور بعد از س��وئیس، دومین کشور قاره س��بز بود که قوانین دست 
و پاگیر دولتی برای ش��روع به کار را ندارد و بوروکراس��ی های اداری در 
آن نمی توان��د به عن��وان مانعی برای آغاز به کار معرفی ش��ود. از طرف 
دیگر، در این کشور اروپایی نرخ مالیات بر شرکت ها در مقایسه با دیگر 
کشورها بسیار پایین است و در سال 2۰2۰ این نرخ در آلمان ۱5.۸25 
درصد بود. همین مس��ئله انگیزه کارآفرینی و ش��روع به کارهای تازه را 
در آلمان زیاد کرده اس��ت. طبق گزارش بانک جهانی، فضای رقابتی در 
اقتصاد آلمان بسیار گس��ترده است و چند شرکت بزرگ تمامی بازار را 
در اختیار خود ندارند. در نهایت س��طح باالی تحصیالت مردم در آلمان 
فاکتور مهمی برای فعالیت های اس��تارت آپی است. آمارها نشان می دهد 

۸۳ درصد از جمعیت این کشور، تحصیالت دانشگاهی دارند.
وضعیت ایران در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی

اما ایران در کجای دنیای استارت آپی قرار دارد؟ طبق گزارش دیده بان 
جهان��ی کارآفرینی در س��ال 2۰2۰-2۰۱۹، ای��ران در رتبه 2۶ دنیای 
اس��تارت آپ ها ایستاده است. در سال ۱۳۹۸ )2۰۱۹( ایران در بین 5۰ 
کش��ور بر حسب شاخص کارآفرینی نوپا و توسعه استارت آپ در جایگاه 
2۶ دنیا قرار دارد که نس��بت به س��ال ۱۳۹۷ در این ش��اخص دو رتبه 
کاهش مشاهده می ش��ود. همچنین طبق گزارش سال 2۰۱۹ دیده بان 
جهان��ی کارآفرینی، ۳۷.۹ درصد مردم ایران در صدد راه اندازی کس��ب 
و کار جدید خود در س��ه سال آتی هستند )شاخص قصد کارآفرینانه(. 
ایران در میان 5۰ کش��ور فعال عضو این کنسرس��یوم پژوهشی، در این 
ش��اخص در جایگاه یازدهم قرار دارد که جایگاه خوبی اس��ت. سرانجام 
مطابق گ��زارش دیده بان جهان��ی کارآفرینی که دانش��کده کارآفرینی 
دانشگاه تهران به نمایندگی از ایران جهت پایش کارآفرینی در آن عضو 
اس��ت، تنها ۳۰ درصد مردم بر این باورند که راه اندازی کسب و کار در 
ایران آس��ان است و ایران در این ش��اخص در جایگاه چهل و پنجمین 
کشور در میان 5۰ کشور قرار دارد بنابراین از نظر مردم راه اندازی کسب 

و در ایران سخت تر شده است.

ایران در کجای دنیای استارت آپی ایستاده است؟

بهترین کشورها برای استارت آپ ها
نگاه

چطور در شرایط بحران همانند شتر تاب بیاوریم؟
استراتژی استارت آپ ها در تنگنای کرونا

بی��ش از چند دهه اس��ت که »س��یلیکون ولی« به کان��ون خبرهای حوزه 
کسب  وکار تبدیل شده، اما این رویه در حال تغییر است و به لطف تکنولوژی 
حاال اس��تارت آپ ها می توانند هر جایی ریشه بدوانند. بحران کرونا نیز به این 
اتفاق دامن زده و کس��ب  وکارها در حال وفق دادن خود با این شرایط هستند. 
س��والی که در این بین مطرح می ش��ود، این اس��ت که اس��تارت آپ ها چطور 

می توانند از این شرایط طاقت فرسا جان سالم به در ببرند؟
در پاس��خ به این س��وال، الکس الزارو در »هاروارد بیزینس ریویو«، دو الگو 
را برمی ش��مارد و با اشاره به شتر و تکشاخ می نویس��د: »در »سیلیکون ولی« 
اکوسیس��تم ها ح��ول مح��ور یک چیز اس��ت: پ��رورش تک ش��اخ ها؛ همان 
استارت آپ هایی که ارزش شان بیش از یک میلیارد دالر است. تک شاخ ها یک 
روز یک گونه کمیاب بودند، اما حاال تعدادشان به ۳5۰ مورد رسیده. در دنیای 
امروز، تک شاخ بودن فراتر از یک ارزش است. بلکه یک فلسفه است، یک خصلت 
و البته یک الگو یا دس��تورالعمل برای راه اندازی استارت آپ ها. وقتی هدف تان 
این اس��ت که تک شاخ شوید، باید تمام تمرکزتان را بگذارید روی رشد سریع. 
ابزارهای رش��د عبارتند از س��رمایه گذاری خطرپذیر، سبد استعدادهای آماده 
و عمیق و یک اکوسیس��تم حمایتگر. این رویکرد سال ها در »سیلیکون ولی« 

جواب داده اما مدتی است که دارد جلوه خود را از دست می دهد.
ش��رایط فعل��ی به دنبال ش��یوع کووید-۱۹ دش��وار اس��ت، به وی��ژه برای 
کسب  وکارهای »س��یلیکون ولی« که رویکرد غالب شان، تک شاخ شدن است. 
معموال تک شاخ شدن از طریق رشد سریع امکان پذیر است، اما مشکل اینجاست 
که رویکرد »رشد کردن به هر قیمتی« که شرکت های »سیلیکون ولی« آن را 
خوب بلدند، فقط در دوران رونق اقتصادی جواب می دهد نه در شرایط فعلی 

که اقتصاد در بحران است.
اما یکس��ری ش��رکت ها هم هستند که من نام ش��ان را »مرزی« می گذارم: 
اکوسیس��تم های تج��اری خارج از محدوده خلیج سانفرانسیس��کو که در این 
محیط ها، استارت آپ ها دسترسی کمتری به سرمایه های پولی یا انسانی ماهر 
دارند و به خصوص در بازارهای نوظهور، بیشتر در معرض شوک های سخت و 
غیرمنتظره در مقیاس اقتصاد کالن هس��تند. اینها معموال در بازارهای مرزی 
فعالیت می کنند، یعنی بازارهایی که بیشتر از بازارهای توسعه، پا گرفته اند اما 
هنوز در حد بازارهای نوظهور نیس��تند، چون خیلی کوچکند، ریس��ک ذاتی 
زیادی دارند و آنقدرها نقدینگی ندارند که نوظهور تلقی شوند. اخیرا در مقاالتی 
دیدم که این ش��رکت ها را از نظر روند و س��رعت رش��د به »ش��ترها« تشبیه 
می کنند. یک ش��تر می تواند برای مدت طوالنی بدون غذا زنده بماند، گرمای 
س��وزان صحرا را تاب بیاورد و خود را با تغییرات شدید آب و هوا سازگار کند. 
شترها در بعضی از غیر قابل زیست ترین نقاط جهان نه تنها زنده می مانند بلکه 

به زندگی ادامه می دهند.
این استارت آپ ها که از س��بک زندگی شترها الگوبرداری می کنند، الگوی 
همه صنایع و بخش ها هستند و درس های ارزشمندی به ما می دهند که چطور 
از بحران جان سالم به در ببریم و در شرایط نامساعد، نه تنها دوام بیاوریم، بلکه 
حتی رشد کنیم. راز موفقیت آنها، استراتژی های سه گانه است: رشد متعادل، 

چشم انداز بلندمدت و تنوع در مدل کسب  وکار.
* تعادل به جای سوزاندن: شترها عالقه ای به »رشد رعدآسا« ندارند. یعنی 
برای ارتقای سریع کسب  وکار عجله ای ندارند و برای رشد گسترده، بازدهی را 
فدای سرعت نمی کنند. این کسب  وکارها هم مثل »سیلیکون ولی« برای رشد 
کردن تالش می کنند اما مس��یری که برای رشد انتخاب می کنند، متعادل تر 
است. این رویکرد متعادل دارای سه عنصر کلیدی است؛ نخست، قیمت گذاری 
صحیح از همان ابتداس��ت. کارآفرینان برای تداوم بخش��ی به رشد مشتریان، 
کاالهای رایگان یا سوبس��یدی به آنها ارائه نمی کنند، بلکه در عوض از همان 
ابتدا بابت ارزش محصول ش��ان از مشتری پول می گیرند. شترها می دانند که 
قیمت نباید مانعی برای رشد تلقی شود. دوم، مدیریت هزینه در طول چرخه 
عمر است، یعنی این شرکت ها هزینه ها را در طول چرخه عمر کسب  وکار خود 
مدیریت می کنند تا با منحنی رشد بلندمدت همراستا باشد. سوم، تغییر مسیر 
اس��ت. مدیریت سوختن در چرخه عمر یک ش��رکت به استارت آپ ها کمک 

می کند که از شرایط سخت عبور کنند.
* ش��ترها برای بلندمدت ساخته ش��ده اند: بنیان گذاران شرکت های مرزی 
می دانند که راه اندازی یک کسب  وکار، یک اقدام کوتاه مدت نیست. برای بسیاری 
از آنها، موفقیت ها بالفاصله اتفاق نمی افتند بلکه مدتی پس از تاسیس به دستاورد 
می رس��ند. بقا، معموال استراتژی اصلی آنهاست. این به آنها امکان می دهد سر 
فرصت، مدل کسب  وکار خود را بسازند، محصولی همراستا با نیازهای بازار پیدا 
کنند و عملیات ها را طوری طراحی کنند که به رش��د و مقیاس پذیری منجر 
ش��ود. در این فضا هم رقابت وجود دارد اما مسابقه سر این است که چه کسی 

بیشتر دوام می آورد، نه اینکه چه کسی اول وارد بازار می شود.
* وس��عت و عمق برگشت پذیری: کارآفرینانی که در محیط مرزی فعالیت 
می کنند با محدودیت هایی مواجه می شوند که می تواند در دوران سختی ها به 
نقطه قوت شان تبدیل شود. از آنجا که کارآفرینان استارت آپ خود را ناچارا در 
بازاره��ای کوچک تر راه اندازی می کنند، از همان اول مجبورند جهانی باش��ند 
و بس��یاری از بازارها را از همان ابتدای تاس��یس، هدف قرار دهند. مثال گروه 
خودروهای »فرانتیر« که یک پلتفرم مرتبط با خودروهای دس��ت دوم است، 
ابتدا در پنج بازار به فعالیت پرداخت. از این پلتفرم در بعضی کشورها استقبال 
ش��د اما در بعضی نقاط نه. آنها درس های ارزش��مندی گرفتند و فعالیت در 
بازارهایی را که در آن موفق نبودند متوقف کردند. از آنجا که در بازارهای مرزی، 
زیرساخت های الزم و اکوسیستم هایی در بازارهای مجاور که همان محصول یا 
خدمات را ارائه کنند وجود ندارد، کارآفرینان معموال مجبور می شوند خودشان 
دست به کار شده و زیرساخت های حمایتی بسازند. این یعنی از همان روز اول، 
چند خط کس��ب  وکار و خط تولید داشته باشند و اکوسیستمی از خدمات را 
ارائه کنند. وقتی یکی از خطوط به کندی پیش می رود، سایر خطوط می آیند 

و کارش را انجام می دهند. 
البت��ه کارآفرینان نباید )و نمی توانند( این اس��تراتژی گس��ترده  را بیش از حد 
پی��ش ببرند و به همه ج��ا ورود کنند. راه اندازی یک اس��تارت آپ به خودی خود 
شدیدا سخت است و تالش برای ورود به چندین حوزه و بازار توصیه نمی شود. در 
عوض، ش��ترهای موفق، منابع خود را فقط صرف فعالیت هایی می کنند که خود-

تقویت کننده باشند، یعنی درس هایی که از موفقیت یا شکست می گیرند، کسب  وکار 
به عنوان یک کل را تقویت و حمایت کند. آنها خود-متعادل کننده هستند، به این 

معنا که یکی از اجزای کسب  وکار به طور طبیعی از جزء دیگر حمایت می کند.
با اولویت قرار دادن رش��د متعادل، فعالیت با هدف بلندمدت و تالش برای 
تقویت برگشت پذیری، شترها نه تنها در برابر شوک های بازار تکان نمی خورند 
بلکه حتی می توانند هم در ش��رایط بد و هم در ش��رایط خوب، رشد کنند و 
موفق شوند. خالصه اینکه، آنها نامالیمات را به یک مزیت تبدیل می کنند. ما 
نیز همزمان با آماده ش��دن برای چالش های پیش رو، باید بدانیم که جواب ها 
در سیلیکون ولی و مدلش نیست بلکه جواب سوال تان را می توانید از شترهایی 
بگیرید که در بازارهای رو به رشد فعالیت می کنند و همیشه برای مشکالت، 

راه حل دارند.«
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فرصت امروز: آبان س��یاه ترین ماه کرونایی ایران بود و مقایس��ه اعداد 
مرگ و میر دو ماه مهر و آبان نش��ان می دهد که آبان دو برابر مرگبارتر 
از مهرماه بوده و در یک ماه گذش��ته ۱۱ هزار و ۸۰۷ نفر به دلیل کرونا 
ف��وت کردند، درحالی که در اولین ماه پایی��ز ۶ هزار و ۶5۶ تن قربانی 
ویروس کووید-۱۹ ش��ده بودند. همچنین در آبان ماه 2۶2 هزار و 25۳ 
نف��ر به کرونا مبتال ش��دند و 4.4۹ درصد این اف��راد در اثر ابتال به این 
بیماری فوت کردند. در مهرماه نیز ۱۱4 هزار و 5۳۷ نفر به کرونا مبتال 
ش��ده بودند و 5.۸ درصد آنها فوت کرده بودند. این یعنی اگرچه درصد 
مرگ ومی��ر کرونا در آبان ماه کاهش پیدا ک��رد، اما در این مدت تعداد 
مبتالیان بیش از دو برابر ش��د. به دلیل همین شرایط مرگبار و اعداد و 
ارقام ترسناک بود که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت از ابتدای 
آذرماه تدابیر س��خت تر و ش��دیدتری را برای فعالیت کس��ب و کارها و 
ترددها در سطح شهرها به اجرا بگذارد. طبق مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا، از امروز ش��نبه فقط مشاغل سطح یک مجاز به فعالیت هستند 
و همین مشاغل نیز باید مقررات منع رفت و آمد از ساعت ۹ شب تا 4 

صبح را رعایت کنند.
کدام مشاغل و کسب وکارها مجاز به فعالیت هستند؟

با اوج گیری موج دوباره ش��یوع کرونا، از 2۰ آبان فعالیت تمام مشاغل 
غیرض��روری در 25 مرکز اس��تان از جمله تهران تا س��اعت ۱۸ مجاز و 
مش��اغل گروه ۳ و 4 نیز به طور کلی تعطیل شدند، اما با توجه به ادامه 
اوج گیری آمار مبتالیان و فوتی ها از امروز ش��نبه اول آذر همه مش��اغل 
به جز مش��اغل س��طح یک تعطیل هستند و قوانین منع رفت و آمد نیز 
اجرا خواهد ش��د. بر این اساس، اصناف زیر طی دو هفته آینده مجاز به 

فعالیت هستند:
و  میوه فروش��ی ها  س��وپرمارکت ها،  زنجی��ره ای،  فروش��گاه های 
سبزی فروش��ی ها، میادین میوه و تره بار/ مراکز تولید، نگهداری، توزیع 
و ف��روش محص��والت غذایی و خدمات وابس��ته/ مراک��ز تولید و عرضه 

فرآورده ه��ای لبن��ی و نانوایی)تولید فرآورده های نانوای��ی/ داروخانه ها، 
مراکز و فروش��گاه های دامپزش��کی، پخ��ش دارو، عط��اری و داروهای 
سنتی/ مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر/ خدمات 
اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک، شرکت های خدمات اینترنتی 
اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروش��گاه های اینترنتی و ش��رکت های 
خدمات مبتنی بر اینترن��ت/ تعمیرگاه های انواع خودرو و لوازم خانگی، 
الکتریک��ی و الکترونیک��ی/ فروش��گاه های انواع قطعات و ل��وازم یدکی/ 
فروشگاه های انواع مصالح س��اختمانی و آهن آالت/ کارگاه های صنعتی 
مانند جوش��کاری و تراش��کاری و مش��ابه آن/ چاپخانه/ خشکش��ویی/ 
س��ازندگان و فروش��ندگان عینک. بانک ها نیز در تعطیالت دو هفته ای 
پیش رو فعال هس��تند و طبق اعالم شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و کان��ون بانک ها و مؤسس��ات اعتباری خصوصی، تم��ام بانک ها از روز 
نخست آذرماه فعال بوده و در شهرهایی با هشدار قرمز به صورت نوبتی 
با حداکثر 5۰ درصد از کارکنان خود و در ش��هرهایی با هشدار نارنجی 
به تعداد دو سوم و در سایر شهرها با حضور ۱۰۰ درصد کارکنان نسبت 

به ارائه خدمات به مشتریان گرامی اقدام خواهند کرد.
همچنین طبق اعالم کانون صرافان، صرافی ها هم از روز شنبه تعطیل 
نیس��تند و در مناطق قرمز حداکثر با یک دوم نیروی انس��انی شاغل در 
صرافی به فعالیت می پردازند. بازار طال و کلیه واحدهای صنفی اتحادیه 

طال و جواهر تهران نیز از امروز شنبه به مدت ۱5 روز تعطیل است.
نکاتی که صنوف مجاز به فعالیت باید رعایت کنند

طبق گفته علیرضا دالوری، معاون بهداش��ت س��تاد کرونای اس��تان 
ته��ران در رابطه با نح��وه برخورد با اصن��اف و بخش هایی که طی این 
دو هفت��ه محدودیت ها و تعطیلی را رعای��ت نمی کنند، ضابطان قضایی 
اقدام می کنند و همچنین بازرس��ان و رابطان بهداش��تی س��تاد تهران 
نیز طی این دو هفته فعاالنه تر از گذش��ته نظارت ها را تش��دید کرده و 
براس��اس کد تعیین شده برای هر بخش و فروش��گاه، در صورت رعایت 

نکردن ش��یوه نامه ها، برای ب��ار اول اخطار و برای ب��ار دوم پلمب را در 
نظر گرفته اس��ت. بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
ایران نیز اخیرا از آغاز طرح تش��دید نظارت ها با ش��روع محدودیت های 
جدی��د کرونایی از اول آذر خبر داده و گفته که از اول آذر به واحدهای 
صنفی که واحد خود را باز می کنند اخطار کتبی و شفاهی داده می شود 
که معموالً اثربخش اس��ت و باعث می ش��ود خودشان مقررات را رعایت 
کنند، اما اگر از این کار تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف 

را پلمب می کند.
همچنین طبق اعالم اس��تانداری تهران اصناف گروه یک نیز مشمول 
مقررات منع رفت و آمد از س��اعت ۹ ش��ب تا 4 صبح هس��تند و باید تا 
ساعت ۸ فعالیت داشته باشند تا جریمه نشوند، مگر فعالیت داروخانه ها 
و فعالیت های امدادی که مش��مول فعالیت 24 ساعته هستند. البته در 
منع تردد در نظر گرفته ش��ده، استان تهران و البرز یکپارچه دیده شده 
اس��ت. همچنین در راستای رعایت عدالت گروه یک، حق ارائه خدمات 
مش��اغل گ��روه 2، ۳ و 4 را ندارند. گفتنی اس��ت افرادی که مش��مول 
مقررات منع رفت و آمد نیس��تند، باید شماره پالک نیروهای خود را به 
پلیس اعالم کنند و اگر این کار تا روز شنبه محقق نشد تا اخذ جریمه 

نیز این فرصت را دارند که این پالک ها را به پلیس اعالم کنند.  
در ای��ن میان براس��اس گفته کمیت��ه امنیتی اجتماعی س��تاد ملی 
مدیریت کرونا، ش��هروندان می توانند موارد تخلف صنوف را به س��امانه 
وزارت بهداش��ت، کمیته امنیتی س��تاد ملی مدیری��ت کرونا در وزارت 
کش��ور و همچنی��ن از طری��ق ارائه گزارش ه��ای کتبی اط��الع دهند. 
همچنین طبق اطالعیه ش��ماره 2 کمیت��ه امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
وزارت کش��ور، زمان پایان محدودیت ها فعال مش��خص نیس��ت و زمان 
خاتمه محدودیت ها در ش��هرهای زرد، نارنج��ی و قرمز منوط به تغییر 
وضعیت هاس��ت و درنتیجه تصور دو هفته ای بودن طرح تلقی درس��تی 

نیست.

زمان پایان محدودیت  شهرها منوط به تغییر وضعیت  شد

جزییات فعالیت اصناف از امروز
دریچه

تحوالت بازار ارز در هفته ای که گذشت
کاهش آهسته اما پیوسته قیمت ارز

ب��ازار ارز در هفته ای که گذش��ت در ادامه رون��د کاهش قیمتی 
هفته های گذشته، شاهد تثبیت قیمت دالر در کانال 25 هزار تومان 
و ی��ورو در کانال ۳۰ هزار تومان بود. در هفته آخر آبان ماه بازار ارز 
همچنان ش��اهد ادامه رون��د کاهش قیمت ها بود. ای��ن روند که از 
ابتدای آبان و در ش��رایطی که دالر در محدوده قیمتی باالتر از مرز 
۳۰ هزار تومان معامله می شد، آغاز شد و در طول ۳۰روز گذشته با 
شدت و ضعف هایی مسیر خود را حفظ کرد تا جایی که در آخرین 

روز این ماه قیمت دالر در کانال 25 هزار تومان تثبیت شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، در اولی��ن روز هفت��ه قیمت ف��روش دالر در 
صرافی ه��ای بانکی ۱۰۰ تومان ارزان ت��ر از آخرین نرخ هفته پیش 
از آن و به بهای 2۶ هزار و ۷5۰ تومان ثبت ش��د. در این روز بهای 
فروش هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۶۷۰ تومان ثبت شد. با گذر روزهای 
هفته این قیمت ها با شیبی مالیم روند کاهشی خود را حفظ کردند 
و در آخری��ن روز هفته در صرافی های بانکی فروش هر دالر با بهای 
25 ه��زار و ۶2۰ توم��ان و هر یورو نیز به قیم��ت ۳۰ هزار و ۳۰۰ 
تومان انجام شد. همچنین در تمامی روزهای این هفته صرافی های 
بانکی، ای��ن دو ارز را با قیمتی حدودا ۱۰۰۰ تومان کمتر از قیمت 
فروش، از مشتریان خریداری می کردند بنابراین در طول این هفته 
که به اذعان ش��اهدان عینی، با اس��تقبال کمتر خری��داران ارز هم 
مواجه بود، قیمت دالر در صرافی های بانکی یک هزار و ۱۳۰ تومان 

و قیمت یورو هم یک هزار و ۳۷۰ تومان کاهش داشت.
قیمت گذاری ارز در بازار آزاد هم روندی مشابه داشت، چراکه در 
بازار غیررسمی هم دالر در ابتدای هفته با سقف قیمتی 2۶ هزار و 
۶۰۰ تومان به فروش رس��ید و پس از تجربه کاهشی آرام قیمت ها 
در آخرین معامالت روز پنجشنبه قیمت آن به رقم 25 هزار و ۹۰۰ 
تومان رسید. ورود قیمت دالر بازار آزاد به کانال 25 هزار تومان در 
حالی رخ داد، که طی روزهای دوش��نبه تا پنجشنبه، با وجود آنکه 
در صرافی ملی نرخ فروش دالر در کانال 25 هزار تومان قرار گرفته 
بود، فعاالن بازار غیررسمی مقاومت زیادی برای حفظ بهای دالر در 

کانال 2۶ هزار تومانی از خود نشان داده بودند.
البت��ه باید در نظر داش��ت که معامالت ب��ازار ارز در هفته ای که 
گذشت کار خود را تحت تاثیر مجموعه اقدامات و هشدارهایی آغاز 
کرد ک��ه بانک مرکزی در هفته پی��ش از آن علیه فعاالن غیرمجاز 
در معامالت فردایی و معامالت ش��بانه، انج��ام داده بود. در اثر این 
اقدامات که حتی به دس��تگیری برخی از دالالن بازار ارز از س��وی 
نهاده��ای نظارتی هم منجر ش��د، کانال های اعالم نرخ لحظه ای ارز 
در روزه��ای ابتدایی هفته ج��اری روند اعالم نرخ های خود را تغییر 
دادند. برخی از این کانال ها در روزهای ش��نبه و یکشنبه، اعالم نرخ 
لحظه ای را تعطیل کرده بودند و برخی دیگر تنها تا ساعات فعالیت 
صرافی ه��ا نرخ های لحظه ای را اعالم می کردند. البته در تمامی این 
بازاره��ای مجازی، معامالت ش��بانه ارز در روزه��ای ابتدایی هفته 

تعطیل بود.
این روند از روز سه ش��نبه به تدریج تغیی��ر کرد و برخی کانال ها 
از ای��ن روز اعالم نرخ معامالت ش��بانه را آغاز کردند؛ روندی که در 
برخی از این کانال ها مجددا از روز چهارش��نبه آن را متوقف کردند 
و در برخی دیگر اما همچنان ادامه پیدا کرد. ولی در هر صورت این 
نرخ گذاری های شبانه، در روند کلی بازار این هفته تغییر محسوسی 
ایج��اد نکرد. انجام معامالت ش��نبه ای هم از روز سه ش��نبه در بازار 
انجام ش��د که نشان داد فعاالن این معامالت انتظار ندارند در هفته 

آینده نیز در روند کاهشی قیمت ارز تغییری ایجاد شود.
میل کاهش��ی قیم��ت ارز در بازار باعث ش��د ت��ا در هفته ای که 
گذش��ت حتی دالالن این بازار هم به آن تن دهند و از تالش برای 
افزایش قیمت ها دس��ت بردارند. ایجاد این میل کاهش��ی عالوه بر 
تاثیراتی که از تحوالت بین المللی گرفته، نتیجه اقداماتی اس��ت که 
بازارس��از و بانک مرکزی در بیش از یک ماه گذش��ته در بازار انجام 
داده ان��د؛ اقداماتی که در نهایت منجر به کاه��ش انتظارات تورمی 
و توجه به نش��انه های بروز رش��د اقتصادی در شرایط سخت فعلی 

کشور شده است.

مؤسسه فاینانس بین المللی هشدار داد
جهان با سونامی بدهی مواجه خواهد شد

مؤسس��ه فاینانس بین الملل��ی )آی آی اف( مجموع بدهی کنونی 
جهان را 2۷2 تریلیون دالر اعالم کرد.

این موسس��ه ک��ه دارای 4۰۰ زیرمجموعه بانکی بزرگ در جهان 
اس��ت، در گزارش��ی با اش��اره به طوالنی ش��دن همه گی��ری کرونا 
و مش��کالت پیش آمده برای ش��رکت ها و دولت ه��ا در بخش مالی 
پیش بین��ی کرد ت��ا پایان امس��ال مجموع بدهی جهانی به س��طح 
بی س��ابقه 2۷۷ میلیارد دالر برس��د. طبق اعالم مؤسس��ه فاینانس 
بین المللی، در حال حاضر مجم��وع بدهی جهانی به 2۷2 تریلیون 
دالر رس��یده که این رقم ۱5 تریلیون دالر بیش��تر از رقم ثبت شده 

سال قبل است. 
مؤسس��ه فاینانس بین المللی در بخ��ش دیگری از گزارش خود با 
اشاره به اینکه بازگشت سطوح فعالیت های اقتصادی به میزان قبل 
از بحران کرونا مسئله ای زمانبر خواهد بود، ریسک مالی حال حاضر 
جهان را بس��یار قابل توج��ه ارزیابی کرده و افزوده اس��ت: مجموع 
بده��ی جهان اکنون بیش از چهار براب��ر کل تولید ناخالص داخلی 
جهان است یعنی نسبت به سال قبل حداقل 5۰ درصد رشد بدهی 
را تجربه کرده ایم و تداوم این روند می تواند اقتصاد جهانی را با یک 
س��ونامی ویرانگر دیگر مواجه کند.  در حال حاضر آمریکا بزرگترین 
کش��ور بدهکار در جهان محسوب می ش��ود و مجموع بدهی بخش 
عموم��ی و خصوصی آن به ۸۰ میلیارد دالر رس��یده که نس��بت به 
سال قبل بیش از ۸ میلیارد دالر افزایش یافته است. در منطقه یورو 
نیز ش��رایط مشابهی حاکم اس��ت و با افزایش ۱.5 تریلیون دالری 
بدهی ها، این کش��ورها در مجموع و تا پایان ماه سپتامبر حدود 5۳ 

تریلیون دالر بدهی داشته اند. 
طبق اعالم این موسسه، مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه 
اکنون به حدود 2.5 برابر مجموع اندازه اقتصاد آنها رس��یده اس��ت 
که در این بین کش��ورهای چین، ترکیه و مالزی بیش��ترین افزایش 
بدهی را داش��ته اند. روند افزایش بدهی جهانی از سال 2۰۱۶ بدین 
سو با سرعت بس��یار زیادی ادامه داشته است و کرونا باعث تسریع 

این روند خواهد شد.
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معاون نظارت بانک مرکزی به تازگی از کاهش نرخ س��ود بین بانکی 
خبر داده و گفته نرخ س��ود بین بانکی ظرف 2 هفته آینده به 2۰درصد 
و رون��دی عادی می رس��د. فرهاد حنیفی در مورد نرخ س��ودی که بین 
بانک ها اعمال می ش��ود نیز گفت: نرخ سود بین بانکی که یک نرخ سود 
ش��بانه روزی است، برای کوتاه مدت بین بانک ها اجرا می شود و در واقع 
برای تسهیالتی است که بانک ها برای یک شب در اختیار همدیگر قرار 

می دهند.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، در ابتدای سال که منابع بانک ها 
مصرف نش��ده بود، نرخ س��ود بین بانکی حتی به زیر ۱۰ درصد رسیده 
بود، اما االن نرخ سود بین بانکی حدود 22 درصد است، اما طبق آخرین 
مش��اهدات از آخرین جداول نرخ سود بین بانکی، روند نزولی نرخ سود 
بین بانکی ش��روع ش��ده و به زیر 22 درصد می رسد و ظرف حداکثر 2 
هفته این نرخ سود به 2۰ درصد می رسد. در این بین، روند کاهشی نرخ 
س��ود بین بانکی این سوال را مطرح می کند که دلیل این روند کاهشی 

چیست و چه تاثیراتی دارد؟ آیا کمکی به بازار بورس می کند یا خیر؟
در این زمینه، وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی 
درباره دالیل کاهش نرخ سود بین بانکی به فرارو گفت: انتظارات تورمی 
برای آینده رو به کاهش است. انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن در کنار 
بح��ث قیمت دالر که انتظ��ار داریم در آینده رون��دی کاهش در پیش 
داشته باشد مزید بر علت شده است. همچنین آزادشدن منابع ارزی که 
در دیگر کش��ور ها بلوکه ش��ده هم می تواند به کاهش قیمت دالر منجر 
ش��ود بنابراین کاهش قیمت دالر و کاهش انتظارات تورمی و بار روانی 

آن می تواند به کاهش انتظار تورمی در آینده کمک کند.
او ادامه داد: نرخ س��ود بانکی به این معناست که نیاز خود را از طریق 
ای��ن بازار تامی��ن کنند. طبیعتا وقت��ی انتظارات تورمی کاهنده اس��ت 
ضرورت��ی ندارد این نرخ، روند افزایش��ی به خود بگی��رد. انتظار فعاالن 
اقتصادی و سیاست گذاران بازار پول این است که ما شاهد کاهش تورم 
در آینده باشیم. هر چقدر انتظارات تورمی کاهنده باشد و در آینده هم 
این انتظار کاهش تورم وجود داشته باشد ضرورتی بر افزایش نرخ سود 
و نرخ س��ود بین بانکی وجود ندارد. وقت��ی بازار های موازی دارایی مثل 

طال، دالر، خودرو و مس��کن تقریبا جذابیت قبلی را ندارد می ماند بازار 
پول و س��رمایه. پس نقدینگی باید بین این دو بازار در نوسان و حرکت 
باش��د. هر چقدر نرخ سود بین بانکی باالتر باشد این موجب می شود که 
موتور رشد نقدینگی همچنان روشن باشد. چون یکی از موتور های رشد 

نقدینگی، نرخ بهره بین بانکی است.
به گفته این اقتصاددان، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش ندادن 
نرخ س��ود و مدیریت نرخ سود بین بانکی در جهت کاهش آن، تصمیم 
عاقالنه ای اس��ت. زیرا این موجب می ش��ود یک��ی از عوامل نقدینگی تا 
حدودی کنترل ش��ود و برای بازار سرمایه هم اثرات مثبتی در پی دارد. 
دلی��ل اصلی این موضوع هم این اس��ت که انتظ��ارت تورمی در آینده 

کاهش می یابد.
شقاقی ش��هری در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با این کار در 
راستای هدف تورمی خود موفق خواهد بود یا خیر، عنوان کرد: یکی از 
عوامل اثرگذار بر تورم، رش��د نقدینگی اس��ت و هر چقدر نرخ سود بین 
بانکی باال باش��د رشد نقدینگی را بیشتر می کند. چون بانک مرکزی در 
پی مهار تورم است پس باید رشد نقدینگی را کنترل کند. یکی از عوامل 
کاهش تورم، کاهش رش��د سود تسهیالت و سپرده هاست. نرخ سود هم 
با نرخ بهره بین بانکی مرتبط است. اگر مسیرش کاهنده باشد می تواند 

به اهداف تورمی بانک مرکزی کمک کند.
او با بیان اینکه وقتی نرخ بین بانکی کاهنده باش��د یعنی نظام بانکی 
به این نتیجه رسیده که با نرخ باالتر قرض نگیرد، گفت: وقتی انتظارات 
بازار پول این اس��ت نرخ ها کاهنده خواهد بود و هر چقدر هم نرخ سود 
بی��ن بانکی کاهنده باش��د می ت��وان امیدوار بود که یکی از علل رش��د 
نقدینگی مهار شود. یکی از عوامل رشد نقدینگی نرخ باالی سود بانکی 
اس��ت. وقتی ش��ما ۱۰ میلیون تومان در بانک س��پرده گذاری می کنید 
اگر بانک 2۰درصد س��ود بدهد س��الی 2میلیون و اگر ۱5درصد س��ود 
بدهد س��الی یک و نیم میلیون س��ود می دهد. پس هر چقدر نرخ سود 
پایین بیاید در مجموع از حجم نقدینگی کاس��ته می شود. قطعا این امر 

می تواند هم بر بازار سرمایه و هم کنترل رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
به اعتقاد عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، یکی از مهمترین اثرات 

کاهش نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه خواهد بود. وقتی جذابیت در 
بازار های موازی، چون دالر، طال، خودرو و مسکن وجود ندارد نقدینگی 
می تواند به س��مت بازار س��رمایه حرکت کند. در اقتص��اد ایران روزی 
2۳۰۰ ت��ا 24۰۰ میلی��ارد تومان نقدینگی وارد می ش��ود این نقدینگی 
با کاهش جذابیت بازار های طال، دالر، خودرو و مس��کن به س��مت این 
بازار ه��ا حرکت نخواه��د کرد و اگر هماهنگی بین مدی��ران بازار پول و 
سرمایه اتفاق بیفتد و روند نرخ سود ها کاهنده باشد این موجب تاثیرات 
مثبت بر بازار س��رمایه می ش��ود و بخش��ی از نقدینگی را به سمت بازار 
س��رمایه هدایت می کند. کس��انی هم که اهل ریسک کردن نیستند به 
سمت س��پرده های مدت دار می روند. ولی طبیعتا روند نرخ سود هرچه 
کاهش��ی باش��د این امیدواری وجود دارد که نقدینگی به س��مت بازار 
سرمایه حرکت کند و وضعیت ناخوشایند بازار سرمایه ما که در دو سه 

ماه اخیر بد بود را بهبود بخشد.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه خود بانک ها به این نتیجه رسیدند که 
دیگر انتظارات تورمی کاهنده اس��ت، افزود: خودشان با نرخ پایین تری 
قرض می گیرند. این خود یک پیام مثبت به بازار اس��ت که ما منتظریم 
شاهد کاهش تورم و بار تورمی هم باشیم. این می تواند سیگنالی هم به 
بازار ارز باش��د که ارز هم باالتر نرود. ما انتظار نداریم بازار ارز رو به باال 
باشد. چون هیچ منطق اقتصادی برای باال رفتن قیمت دالر از رقم های 
فعلی وجود ندارد. در آینده هم بازار ارز با آزاد ش��دن منابع بلوکه ای ما 
در عراق، چین، کره جنوبی و ژاپن احتماال حداقل روی 2۰ هزار تومان 

قرار بگیرد و باالتر نرود.
این اقتصاددان در انتها گفت: بانک مرکزی در روند کاهش دالر به 2۳ 
هزار تومان هم خوب توانس��ت منابع را از بازار جمع کند. به راحتی هم 
می تواند با دخالت بازار فعال قیمت دالر را روی محدوده 22 تا 2۷ هزار 
توم��ان نگه دارد و اگر منابع بلوکه ما آزاد ش��د می تواند آن را روی 2۰ 
هزار تومان بیاورد. در مجموع بازار دالر و طال و خودرو در شرایط کنونی 
دیگر آن جذابیت سابق را ندارد. فقط بازار پول و سرمایه می ماند که اگر 
هماهنگی بین مدیران بازار پول و سرمایه شکل بگیرد می توانیم امیدوار 
باشیم این دو بازار با کمک هم مسائل و مشکالت خود را مرتفع کنند.

کاهش نرخ سود بین بانکی رمق نقدینگی را می گیرد؟

تاثیر کاهش انتظارات تورمی بر بازارها
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سقف انتقال وجه کارت به کارت افزایش یافت
تمهیدات تازه بانکی برای مقابله با کرونا

تمهی��دات ویژه بان��ک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به ش��عب 
بانک ها در راس��تای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ شد. به 
گزارش بانک مرکزی در این بخش��نامه آمده اس��ت: با عنایت به شرایط خاص 
بهداش��تی کشور و موج سوم کرونا و در راس��تای مدیریت کنترل و پیشگیری 
از ش��یوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات مردم به شعب بانک ها ضروری است 
دس��تور فرمایید موارد زیر با اولویت آنی در دستور کار آن بانک قرار گرفته و بر 

رعایت آن نظارت دقیق به عمل آید:
* سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدأ هر کارت به 
۱۰۰ میلیون ریال در هر روز افزایش می یابد. الزم به ذکر اس��ت میزان کارمزد 

انتقال وجه بیش از ۳۰ میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون 
ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت 
و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه 
به خطرات ناشی از سوءاستفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، 
افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. الزم به ذکر است در صورت پیوستن به 
بانک ها و پرداخت س��ازها به هاب فناوران مالی این س��قف می تواند تا مبلغ 5۰ 

میلیون ریال افزایش یابد.
* امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری 
مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یک سال بالمانع است. ضروری است اقدامات 

الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رسانی به مشتریان صورت گیرد.
* س��قف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به 2۰ میلیون 

ریال افزایش یابد
* ضروری اس��ت فرآیندهای افتتاح حس��اب و دریافت تسهیالت در راستای 
کاهش زمان حضور مش��تریان در ش��عب اصالح ش��ود و مشتریان بتوانند تمام 
اقدامات الزم نظیر تکمیل فرم ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از 
مراجع��ه حضوری صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه ترین 

زمان ممکن امور مربوط به پایان رسد.

همتی اعالم کرد
تامین برنامه معیشتی از منابع بانک مرکزی 

نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت برنامه های معیشتی دولت از اعتبارات ۷5 هزار 
میلیارد تومانی برای مقابله با کرونا تامین می شود و از منابع بانک مرکزی نیست.  
عبدالناصر همتی پنجش��نبه گذشته در پس��ت اینستاگرامی خود نوشت که 
پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار که 
درآم��د ثابت ندارند از محل همان اعتبارات ۷5 هزار میلیارد تومانی اختصاصی 

نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است.
وی تاکید کرد: برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، 
با وجود نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیش��تی مردم، بانک مرکزی 

چاره ای جز ادامه سیاست های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی نوش��ت: با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، 
کمک های دیگری نیز که از س��وی دولت و مجلس برای معیشت مردم در نظر 
گرفته می شود، به این نکته مهم توجه داشته اند و به منابعی غیر از منابع بانک 
مرکزی، برای تأمی��ن آن، تکیه می کنند. بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم 
حداکثر تالش خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهای الزم استفاده خواهد کرد.

همتی درباره فعالیت بانک ها در دو هفته تعطیلی پیش رو نوشت: در آذرماه که 
برای کنترل شیوع بیماری کرونا برخی از مشاغل تعطیل می شوند،   شعب بانک ها 
ب��ا حداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت خواهند داش��ت. تمهی��دات الزم برای 
کاهش ضرورت حضور مش��تریان در ش��عب، براساس دستورالعمل های ابالغی، 
پیش بینی شده است. گفتنی است حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیأت 
دولت از ارائه بسته کمک معیشتی برای مدت چهارماه خبر داد و گفت: افرادی 
که مش��مول این کمک می شوند در این مدت، هر ماه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار 

تومان دریافت خواهند کرد.

بانکنامه

بازاره��ای مالی در دومین ماه پاییز، رون��دی نزولی را تجربه کردند و 
هر چند بورس تهران پس از سه ماه به صدر جدول پربازده ترین بازارها 
بازگش��ت، اما این سبزپوش��ی یک هفته ای بورس نتوانست مانع از زیان 
گس��ترده سهامداران در آبان ماه ش��ود و تنها از بار زیان سرمایه گذاران 
بازار س��رمایه در این ماه کاس��ت، اما برخالف بازار سهام که در آخرین 
هفته آبان ۹۹ به مدار صعود بازگشت و در 5 روز متوالی سبزپوش ماند، 
دیگر بازارهای مالی نظیر بازار س��که و ارز، روزهای سرشار از نوسانی را 
از سر گذراندند و میزان زیان ثبت شده در ماه آبان برای سرمایه گذاران 

این بازارها باال بود.
به گزارش خبرآنالین، بورس تهران در هفته پایانی آبان ماه سبزپوش 
بود و این سبزپوش��ی سبب شد س��رمایه گذاران در بازار سرمایه در ماه 
آبان افتی 2درصدی را ش��اهد باشند. از سوی دیگر بازار دالر در دومین 
ماه پاییز افتی ۱۰ درصدی و بازار سکه افتی ۱۸ درصدی را شاهد بود. 
به این ترتیب زیانده ترین بازار ایران در ماهی که گذش��ت، بازار س��که 
ب��ود که این زیان هنگفت تحت تاثیر کاه��ش نرخ دالر و تخلیه حباب 
در قیمت ها ش��کل گرفته است. قیمت سکه در اولین روز آبان ماه کمی 
بی��ش از ۱5 میلیون تومان ب��ود و در آخرین کاری آبان به کمتر از ۱2 
میلیون تومان رس��ید و هر قطعه س��که در محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۸5۰ هزار تومان فروخته ش��د. قیمت دالر 
نی��ز در اولی��ن روزهای آبان در کانال 2۹ هزار تومان قرار داش��ت و در 
پایان آخرین روز کاری آبان ماه به نیمه کانال 25 هزار تومان رس��ید تا 

یکی از زیانده ترین ماه ها در بازار طال و سکه به ثبت برسد.
در عین حال س��رمایه گذاران در بازار خودرو با زیانی محسوس تحت 
تاثیر نبود مش��تری و ن��زول قیمت ها به صورت توأمان روبه رو ش��دند. 
گزارش های رس��یده از بازار مسکن نیز نش��ان می دهد تعداد مشتریان 
در این بازار با افزایش همراه ش��ده که ای��ن خبر خوبی برای خریداران 
واقعی بازار مسکن تلقی می گردد. کارشناسان و فعاالن صنفی معتقدند 
این روند نزولی با ش��یب بس��یار مالیمی در بازار تداوم خواهد داش��ت، 

چراک��ه اغل��ب بازارها تحت تاثی��ر آهنگ کاهش قیم��ت دالر در حال 
تعدیل قیمت ها هس��تند و کاه��ش انتظارات تورمی نی��ز در این میان 

بسیار تاثیرگذار است.
رک��ود قابل توج��ه بازارها تحت تاثیر نبود مش��تری نش��ان از انتظار 
برای کاهش بیش��تر نرخ ه��ا در بازارهای مهم ایران اعم از طال، س��که، 
ارز، مس��کن و خودرو دارد. با این ح��ال نزول قیمت ها و بهبود وضعیت 
اقتصادی زمینه را برای رسیدن روزهای بهتر در بازار سرمایه مهیا کرده 
اس��ت. سیگنال کاهش��ی بازارهای موازی به عقیده کارشناسان نشان از 

رشد آرام و مالیم بورس در روزهای آتی دارد.
نگاهی به قیمت ارز و س��که نشان می دهد در آخرین هفته آبان ۹۹، 
نرخ ارز و س��که نسبت به هفته های نخست این ماه کاهش چشمگیری 
یافت به طوری که نرخ دالر وارد کانال 25 هزار تومان ش��د و س��که نیز 
رکورد بازگش��ت به کانال ۱۱ میلیون توم��ان را زد. در چهارمین هفته 
آب��ان ۹۹ ب��ازار ارز نیز روندی نزولی داش��ت به طوری ک��ه دالر از نرخ 
2۶ ه��زار و ۸5۰ تومان به قیمت 25 هزار و ۶2۰ تومان رس��ید که در 
مجموع این هفته از نرخ دالر یک هزار و 2۳۰ تومان کاسته شده است 
و همچنی��ن ی��ورو از قیمت ۳۱ هزار و ۷۷۰ تومان��ی به نرخ ۳۰ هزار و 

۳۰۰ تومان رسید که کاهشی  یک هزار و 4۷۰ تومانی داشته است. 
در هفته آخر آبان ماه، مس��یر قیمتی در بازار طال و سکه همانند نرخ 
ارز کاهش��ی بود، چنانچه قیمت س��که تمام بهار آزادی از ۱۳ میلیون و 
2۰۰ ه��زار تومان به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت. 
در این بازار  هر گرم طالی ۱۸ عیار از  یک میلیون و 2۳2 هزار تومان 
به قیمت یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان رس��ید که نشاندهنده بیش از 
۱۰۰ ه��زار تومان کاهش نرخ اس��ت. یکی از عوام��ل اصلی کاهش نرخ 
س��که در بازار را باید کاسته شدن نرخ ارز به ویژه دالر دانست و پس از 
آن نبای��د از تاثیر ریزش 2۹دالری نرخ طال در بازارهای جهانی بر بازار 

ایران غافل شد. 
کاهش ن��رخ ارز در بازار داخلی و همچنین انس جهانی ش��رایطی را 

پدید آورد تا از میزان تقاضا در بازار ایران به طرز چش��مگیری کاس��ته 
ش��ود زیرا روش��ن نبودن وضعیت آینده بازار سبب ش��د تا از تمایل به 
سرمایه گذاری و خرید طال و سکه کاسته شود و در مقابل میزان تمایل 
فروش س��که و طال ب��ه دلیل نگرانی از ریزش بیش��تر نرخ ه��ا در بازار 

مشهود بود.
به گفته فعاالن بازار س��که و طال در هفته ای که گذش��ت کاهش 2۹ 
دالری قیمت جهان��ی طال، ریزش نرخ یک میلیون و 2۰۰ هزار تومانی 
س��که طرح قدیم و کاهش یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان س��که طرح 
جدی��د در این بازار اتفاق افتاد. در هفته آخر آبان نیم س��که نیز حدود 
ی��ک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و از قیمت 
ربع سکه حدود 5۰۰ هزار تومان و سکه های یک گرمی هم ۱5۰ تومان 
کاس��ته ش��د. به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر؛ معامالت نسبت به 
هفته های گذش��ته کمتر ب��ود و با توجه به تعطی��الت پیش رو، صنف 
ط��ال تعطیل خواهند بود در نتیجه معامالت کامال تعطیل خواهد ش��د. 
ابراهی��م محمدولی در این باره گفت: در هفته گذش��ته نه خریداران و 
نه فروش��ندگان تکلیف خود را نمی دانس��تند و هر دو طرف احس��اس 
می کردند، ممکن اس��ت از نوس��انات و بازار عقب بمانند. به اعتقاد وی، 
خری��د و فروش مصنوعات به کف رس��یده و در روزهای اخیر نیز خرید 
و فروش س��که به دلیل نوس��ان حاکم بر بازار به شدت کاهش یافت به 
ط��وری ک��ه برخی افراد از ترس کاهش بیش��تر قیمت ها، س��که و طال 

خریداری نکردند.
ای��ن فعال صنفی بازار س��که و ط��ال ادامه داد: به عن��وان صنف طال 
سال هاس��ت که در رکود به س��ر می بریم و تغییر و تحوالت و نوسانات 
سبب ش��ده تا همان میزان ۱۰ تا ۱5 درصدی که مراجعه کننده داریم 
اکنون در بالتکلیفی به س��ر ببرند. در روزه��ای پایانی هفته با توجه به 
تعطیلی دو هفته ای اصناف در بازار میزان معامالت کاهش قابل توجهی 
یافت و به حداقل رس��ید که در پی آن کاهش چشمگیر حباب سکه را 

شاهد بوده ایم.

کدام بازار بیشترین زیان را نصیب سرمایه گذاران کرد؟
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سخنگوی آزادسازی سهام عدالت خبرداد
برگزاری مجمع الکترونیک 5 شرکت 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

س��خنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت از برگزاری مجامع الکترونیک پنج 
ش��رکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
اقدام��ات الزم برای برگزاری مجامع الکترونیک ش��رکت های س��رمایه گذاری 
استانی سهام عدالت خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اصفهان، قم و کردستان 

در حال انجام است تا مجامع الکترونیک این شرکت ها به زودی برگزار شود.
حسین فهیمی توضیح داد: در پی مرحله دوم طرح آزادسازی سهام عدالت 
که آزادسازی ش��رکت های سرمایه گذاری استانی در تمام استان های کشور با 
حدود ۳۰ میلیون سهامدار سهام عدالت را هدف گرفته و  از ۱۸ تیر ۹۹ آغاز 
شد، عملیات ثبت و سپرده گذاری سهامداران سهام عدالت که با ماندن در روش 
غیرمستقیم، سهامدار یکی از شرکت های سرمایه گذاری استانی هستند انجام 
شده و دارایی آنها تخصیص یافته است. به این ترتیب، نمادهای معامالتی این 
شرکت ها  به تدریج و براساس شرایط بازار با حفظ حقوق و منافع سهامداران در 

بورس تهران گشایش یافته و امکان معامله آنها نیز فراهم می شود.
فهیمی افزود: ش��رکت س��پرده گذاری پس از اج��رای طرح های موفق ملی 
به ویژه طرح جامع »شناس��ایی الکترونیکی مش��تریان« که ب��رای اولین بار 
در این گس��تره در سطح کشور انجام ش��د، طرح »آزادسازی سهام عدالت به 
روش غیرمستقیم« که بزرگترین طرح اجراشده در بازار سرمایه کشور بوده و 
همچنین »توزیع مکانیزه و یکپارچه سود اوراق بهادار« به ویژه سود شرکت های 
بورس��ی بین ذی نفعان، در حال حاضر در مرحله دوم آزادسازی سهام عدالت 
در سطح شرکت های سرمایه گذاری استانی خدمت جدید خود را تحت عنوان 

»برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت ها« ارائه کرده است.
سخنگوی س��تاد آزادسازی س��هام عدالت اظهار داشت: این خدمت جدید 
که مطابق با قوانین و مقررات جاری کش��ور و براس��اس آخرین استانداردها و 
فناوری های مورد اس��تفاده در دنیا طراحی و نهایی شده است، برای اولین بار 
در کشور به این دسته از سهامداران ارائه و سپس در اختیار تمامی شرکت ها و 

سهامداران کشور قرار داده خواهد شد.
فهیمی گفت: این سامانه که تماماً توسط پیمانکاران و متخصصان داخلی و 
با همکاری کارشناسان و مهندسان این شرکت طراحی و توسعه یافته است، با 
حمایت، همکاری، راهنمایی ها و پشتیبانی مدیران ارشد و کارشناسان سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کشور به ویژه اداره کل ثبت شرکت های تهران به زودی 
برای برگزاری مجامع الکترونیکی ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بهره مندی از خدمات س��هامداری در ش��رکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت منوط به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات 
مشتریان )سجام( است و مشموالنی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند، 

باید هرچه سریع تر ثبت نام و احراز هویت خود را در این سامانه انجام دهند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت افزود: بر این اساس، تمامی مراحل 
قانون��ی قبل از برگزاری مجمع، حین برگزاری و پس از آن به صورت مکانیزه 
برگزار ش��ده و سهامداران امکان خواهند یافت عالوه بر حضور الکترونیکی در 
مجامع، رأی دهی، تبادل نظر، اعمال نظر، ارائه پیشنهاد، رد یا قبول پیشنهادها، 
نسبت به دستورهای جلسه نیز اظهارنظر کرده و مدیران )اعضای هیأت مدیره( 

شرکت های یادشده را انتخاب کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از این طرح ملی شاهد تحقق یکی 

دیگر از اهداف کالن کشور در حوزه دولت الکترونیک باشیم.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: بورس ته��ران معامالت آبان م��اه را در دو نیمه کامال 
متفاوت پش��ت سر گذاشت. ش��اخص کل بورس در نیمه نخست آبان، 
افت ۱4.2 درصدی را ثبت کرد و در نیمه دوم با بازگش��ت معامله گران 
حقیقی و فروکش کردن نس��بی تردیدها، رشدی ۱۱ درصدی را پشت 
س��ر گذاش��ت. برآیند این دو نیمه متفاوت و کامبک بورس باعث کمتر 

شدن زیان بازار سهام در دومین ماه پاییز به میزان 4.۷ درصد شد.
نگاهی به عملکرد صنایع بورسی در آبان ماه نشاندهنده رشد میانگین 
قیمت ه��ا در ۹ گروه در مقابل افت ش��اخص 2۹ صنعت اس��ت. در این 
میان گروه الس��تیک و پالس��تیک در این ماه با رش��د ۱۹.5 درصدی 
صدرنش��ین شد و پس از آن گروه الستیک و پالستیک با افزایش ۱2.۶ 
درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود قرار گرفت. در آن سوی 
بازار گروه وس��ایل ارتباطی با تک س��هم »لپارس« که تنها یک روز سبز 
در دومی��ن ماه پاییز ثبت کرد، با بیش از ۶۰درص��د، زیانده ترین گروه 
ب��ورس تهران در ای��ن ماه لقب گرفت. صنعت محص��والت چوبی دیگر 
گروه پرزیان بازار س��هام بود که آبان ماه را با افت ۳۹.۹ درصدی پشت 

سر گذاشت.
آنچه در دومین ماه پاییز بر بورس گذشت

اولی��ن هفته آبان ماه با افت ۸.۸ درصدی ش��اخص کل بورس تهران 
به پایان رس��ید. در هفته منتهی به ۷ آبان م��اه، بار دیگر صحبت هایی 
درخصوص دس��توری ش��دن نرخ گذاری فوالد به بازار مخابره ش��د. در 
حال��ی که دولت و مجلس بارها به قیمت گذاری دس��توری فوالد انتقاد 
کرده ان��د، اما کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس��المی در طرحی 
پیش��نهادی ضمن تاکی��د بر مخالفت با این مهم، کف و س��قف قیمتی 
برای فوالد پیش��نهاد داد که تفاوتی با دس��توری ک��ردن قیمت گذاری 
ندارد. همچنین در این هفته گروه صنعتی بهش��هر )غبش��هر( با انتشار 
اطالعیه ای روی سامانه کدال عنوان کرد: به دلیل اتمام موجودی روغن 
خام ش�رکت، عملیات تولیدی ش�رکت به مدت ۹ روز از تاریخ یک آبان 
۹۹ متوقف می ش��ود. با توجه به عدم تامین ارز توس���ط بانک مرکزی 
جه��ت واردات روغ��ن خام و عدم عرضه روغن خام ب��ه میزان موردنیاز 
توس��ط ش�رکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل 
ش���رکت در کوتاه مدت میس�ر نیس��ت. ضمن اینکه در گروه خودرو و 
س��اخت قطعات، ش��رکت س��ایپا از دریافت مجوز افزایش 25 درصدی 
نرخ چهار محصول از یکم مهرماه خبر داد. براس��اس اطالعیه »خساپا« 
ای��ن افزایش قیمت مربوط به خودروهای تیبا صندوقدار، تیبا2، س��اینا 
و کوئی��ک می ش��د. در دومین هفت��ه آبان ماه نماگر اصلی بازار س��هام 
ب��ا افزای��ش ۰.۱۷ درصدی به محدوده یک میلی��ون و 2۹۰ هزار واحد 
بازگشت. افزایش احتمال برنده شدن دونالد ترامپ در آخرین روز کاری 
این هفته س��بب بازگشت قیمت س��هام به مدار صعودی و جبران زیان 

سه روز معامالتی اول هفته شد.
در دومی��ن هفته آب��ان س��هامداران ش��رکت های تولیدکننده روغن 

خوراکی که با توجه به کمبود روغن خام با توقف فعالیت مواجه ش��ده 
بودن��د با خبر پهلوگیری کش��تی ۳۳ هزار تن��ی روغن خام خوراکی در 
بندرعباس روبه  رو ش��دند و در س��هام روانکار نی��ز خبرهایی از احتمال 
ب��االی افزایش قیمت روغ��ن موتور به گوش رس��ید. در گروه خودرو و 
س��اخت قطعات، رس��انه های خبری درخصوص افزایش 25 درصد نرخ 
تمام خودروها در ش��رکت ایران خودرو خبر دادند و در گروه قندوشکر، 
شرکت صنعت و کشاورزی شیرین خراسان با افشای اطالعات بااهمیت، 
از افزایش نرخ فروش ش��کر از ۶۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به ۷۳ 

هزار ریال رونمایی کرد.
در س��ومین هفته آبان ماه مجددا ش��اهد افت قیمت سهام و کاهش 
5.4 درصدی ش��اخص کل بودیم اما در روز پایانی بازار هفته جانی تازه 
گرفت و با رش��د ارزش دادوس��تدها همراه ش��د. در این هفته اخباری 
از آزادس��ازی نرخ الس��تیک و ش��کر به بازار مخابره ش��د. طبق مصوبه 
جدید مقرر شد، الستیک های سواری تولیدشده با مواد اولیه ارز نیمایی 
در چارچوب ضوابط س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
مش��روط بر اینکه تولید و فروش آن در سامانه جامع تجارت ثبت شود، 
توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری شوند. همچنین براساس تصمیم 
کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات ش��کر برداش��ته شد و ارز این 
محصول از نرخ 42۰۰ تومان، رسما به ارز نیمایی تغییر کرد. هرچند در 

ادامه با تعیین قیمت برای شکر این مصوبه زیر سوال رفت.
اما آخرین هفته آبان ماه شاهد جهش قیمت ها و رشد ۱۰.2 درصدی 
ش��اخص کل و بازگشت این نماگر به محدوده یک میلیون و ۳45 هزار 
واحدی بودیم. جایی که ۳۱ گروه از صنایع سی وهش��ت گانه بورس��ی با 
رش��د قیمت س��هام زیرمجموعه خود همراه ش��دند و تنها ۷ صنعت به 
حرکت در مسیر کاهشی ادامه دادند. در این هفته گروه مخابرات با رشد 
22.۷ درصدی صدرنشین شد و پس از آن شاهد افزایش 2۰.۱ درصدی 
ش��اخص گروه فلزات اساس��ی بودیم. در آن سوی بازار نیز گروه ساخت 

دستگاه و وسایل ارتباطی با افت ۱۸ درصدی قعرنشین شد.
بهبود معامالت بورس با تعطیالت 2 هفته ای

کاهش س��رعت در خ��روج نقدینگی از بازار و جذابیت قیمت س��هام 
بعد از حدود س��ه ماه اصالح، موقعیت مناس��بی را برای سرمایه گذاری 
دوباره در این بازار و ورود نقدینگی هایی که اکنون در اختیار سهامداران 
قرار گرفته ایجاد کرده اس��ت، این موضوع نیازمند بازگش��ت اعتماد به 
سهامداران است که از نظر کارشناسان بازار بهتر است این اعتمادسازی 
از طریق مس��ئوالن صورت گیرد. در چند وقت اخیر اکثر کارشناس��ان 
و س��هامداران حاضر در بازار پیش��نهادهایی را برای بهبود وضعیت بازار 
داش��تند که در نهایت در ادامه معامالت هفته گذش��ته، معاون شرکت 
ب��ورس ته��ران از ابالغ دو تصمیم جدید در بازار مبنی بر فراهم ش��دن 
ام��کان انجام معامالت و خرید و فروش س��هام به ص��ورت روزانه و نیز 
کاهش زمان پیش گش��ایش بازار به ۱5 دقیقه خبر داد که این موضوع 

توانست تا حدودی امید دوباره را به این بازار بازگرداند.
همچنی��ن از ابتدای آذرماه و با ش��روع تعطیالت دو هفته ای ش��اهد 
تعطیلی همه کسب و کارها به غیر از مشاغل سطح یک هستیم. بورس 
تهران البته تعطیل نیست اما مطمئنا این تعطیالت دو هفته ای بر روند 
بازار س��رمایه موثر اس��ت. در این زمینه، یک کارش��ناس بازار سرمایه 
معتقد اس��ت: تعطیل��ی دو هفته ای باعث غیرفعال یا نیمه فعال ش��دن 
کسب و کارها می ش��ود، با چنین اقدامی، بخشی از پول های سرگردان 
در حوزه کس��ب و کار برای کس��ب س��ود کوتاه مدت وارد بازار سرمایه 
می ش��وند که این موضوع می تواند زمینه س��از ایج��اد هیجان مثبت در 

بازار باشد.
مجتب��ی معتمدنیا با بیان اینکه به ط��ور طبیعی تعطیلی دو هفته ای 
باعث غیرفعال یا نیمه فعال ش��دن کس��ب و کارها خواهد شد به ایرنا، 
گفت: به نظر می رسد با چنین اقدامی کلیه پول های سرگردان در حوزه 
کس��ب و کار برای کسب س��ود کوتاه مدت وارد بازار سرمایه می شوند 
که این موضوع می تواند زمینه س��از ایجاد هیجان مثبت و افزایش سطح 

تقاضا در بازار شود.
معتمدنی��ا با بیان اینک��ه دولت در نظر دارد ب��ازار همچنان وضعیت 
باثبات و روبه رش��دی را داش��ته باشد، افزود: در صورت موافقت شورای 
نگهبان با فروش س��هام دولتی به می��زان ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت 
تامین مالی طرح معیش��ت می توان ش��اهد انگیزه بیش��تر دولت جهت 

بهبود وضعیت معامالت در بورس بود.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: بازار س��رمایه نس��بت به کلیه 
بازارهای سرمایه گذاری از جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری برخوردار 
اس��ت، خرید سهام در وضعیت فعلی با ریس��ک کمتری در میان مدت 
همراه خواهد بود و سود منطقی نسبت به باقی بازارها را برای سهامدار 

به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد جذابیتی که اکنون در بازار ایجاد شده است 
می تواند مس��تمر باشد به شرط آنکه حقوقی ها عملکرد بهتری را نسبت 
به گذشته در پیش گیرند، در عرضه ها منطقی تر برخورد شود و به قصد 
خروج فوری و ایجاد هیجان وارد بازار نشوند تا معامالت بورس با شرایط 

فعلی خود را وفق دهد.

ورق بورس در چهارمین هفته آبان برگشت

کامبک بورس به وقت آبان
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معاون وزیر صمت:
کمیته مشترک بررسی همکاری های وزارت 

صمت و هالل احمر تشکیل شد
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت از تشکیل کمیته 
مش��ترک تخصصی ب��رای بررس��ی چگونگی انج��ام همکاری های 
دوجانبه میان وزارت صمت و جمعیت هالل احمر کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از شاتا »برات قبادیان« با بیان این مطلب، 
افزود: در این کمیته همچنین زمینه امضای تفاهم نامه جامع میان 
وزارت صمت و جمعیت هالل احمر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در این راس��تا در نشستی با حضور خسرو رحمانی 
»مع��اون آم��وزش، پژوه��ش و فن��اوری جمعی��ت ه��الل احمر« 
راهکاره��ای همکاری های دوجانب��ه وزارت صمت و جمعیت هالل 

احمر مورد بررسی قرار گرفت.
مع��اون آم��وزش، پژوهش و فناوری وزارت صم��ت گفت: در این 
دی��دار پس از بحث و بررس��ی های انجام ش��ده مقرر ش��د کمیته 
مش��ترک تخصص��ی جهت بررس��ی چگونگی انج��ام همکاری های 
دوجانبه و فراهم آوری زمینه امضای تفاهم نامه جامع تشکیل شود.

قبادی��ان گفت: »آم��وزش و ارتقای دان��ش فعالین حوزه صنعت، 
معدن و تجارت در سراس��ر کش��ور در زمینه نحوه مواجهه با سوانح 
و ح��وادث در زم��ان وقوع بحران ه��ا، امداد و کمک ه��ای اولیه« و 
»تامی��ن نیازهای پژوهش��ی و فناورانه ارز ب��ر جمعیت هالل احمر 
از طریق مهندس��ی معکوس تجهیزات موردنیاز آن سازمان از بستر 
طرح توانمندس��ازی تولید و توسعه اش��تغال پایدار )تاپ(«، حضور 
جمعیت هالل احمر در نمایش��گاه »نیاز« هفته پژوهش جهت ارائه 
تجهیزات فناورانه موردنیاز هالل احمر از جمله مباحث طرح ش��ده 

برای پیگیری در کمیته تخصصی مشترک بودند.
تاکید ایران بر گسترش مسیر ترانزیتی کاال با جمهوری آذربایجان
 »س��یدعباس موس��وی« س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در 
جمهوری آذربایجان به کارگیری کش��تی های رورو در دریای خزر را 
نیاز امروز و فردا  دانس��ت و بر گس��ترش مسیر ترانزیتی کاال با این 

کشور تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، س��فیر کش��ورمان روز پنجشنبه در پی بازدید از 
بندر بین المللی  »هوسان« باکو در صفحه توییتری خود، چشم انداز 
تنوع بخش��ی به مس��یرهای ترانزیتی کاال میان جمهوری اس��المی 

ایران و جمهوری آذربایجان را امیدوارکننده خواند.
موسوی افزود: سه کشتی کش��ورمان  را در حال تخلیه کاالهای 
ایرانی دیدم ک��ه امیدبخش بود. به کارگیری کش��تی های رورو در 
دریای خزر نیاز امروز و فرداس��ت.   بندر بین المللی »هوسان« باکو 
به عنوان یکی از بزرگ تری��ن بنادر جمهوری آذربایجان  در دریای 
خزر از س��ال ۱۹5۶ میالدی فعالیت می کن��د و از طریق این بندر 
نفت و فرآورده های نفتی، مصالح س��اختمانی، محصوالت کشاورزی 

و دیگر کاالها جابه  جا می شود.

گمرک از امروز هیچ گونه مراجعه حضوری را 
نمی پذیرد

گمرک اعالم کرد از امروز اول آذرماه، از پذیرش هرگونه مراجعه 
حضوری در دفاتر گمرکی، صادرات، واردات، ترخیص و ... خودداری 
خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران طی اطالعیه ای 
اعالم کرد: به اطالع کلی��ه مراجعان محترم اعم از فعاالن تجاری و 
اقتصادی، صاحبان کاال و اش��خاص حقیقی و حقوقی می رس��اند با 
توجه به تصمیمات متخذه گمرک ایران در راس��تای مصوبات ستاد 
مل��ی مقابله با کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی اعالمی، 
از روز ش��نبه ۱ آذرم��اه، دفات��ر واردات، ص��ادرات، تعرفه و ارزش 
ح��وزه معاونت امور گمرکی گمرک ایران از پذیرش ارباب رجوع به 
صورت حضوری معذور بوده و صرفاً به درخواست هایی که از طریق 
اتوماس��یون اداری به این دفاتر واصل ش��ود ترتیب اثر داده خواهد 
ش��د. لذا موکداً توصیه می گ��ردد از مراجعه حضوری به دفاتر حوزه 
معاون��ت فنی »جّداً« خودداری و درخواس��ت های خود را از طریق 
ارسال سیستمی و شماره هایی که متعاقباً اعالم خواهد شد پیگیری 
نمایند. گمرک جمهوری اس��المی ایران پیشاپیش از همکاری شما 

سپاس گزار است.

قیمت مصوب محصوالت لبنی افزایش یافت
س��خنگوی انجمن لبنی ای��ران از افزایش نرخ مص��وب برخی از 

فرآورده های لبنی خبر داد.
س��خنگوی انجم��ن لبنی ای��ران در گفت وگو با خبرن��گار مهر از 

افزایش قیمت مصوب برخی از محصوالت لبنی خبر داد.
محمدرضا بنی طبا با اشاره به نشست دیروز نمایندگان تشکل های 
صنایع لبنی با مس��ئوالن س��تاد تنظیم بازار کشور گفت: امروز در 
جلسه ای که با حضور نمایندگان تشکل های لبنی، سازمان مربوطه 
برگ��زار و قیمت های جدید برخی از محصوالت لبنی ش��امل قیمت 
مصوب تعیین و تصویب ش��د. این فع��ال بخش خصوصی افزود: در 
این جلسه دو تشکل صنفی لبنی )اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی 
کش��ور و انجمن صنفی صنایع لبنی ایران(، دو تش��کل دامپروری، 
معاون��ت امور دام وزارت جهاد کش��اورزی، معاونت بازرگانی وزارت 
جهاد کش��اورزی، نماینده س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، نماینده 
س��ازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات 
حکومتی حضور داش��تند و قیمت های جدید به ش��رح ذیل تعیین 
ش��د: قیمت ماست دو و نیم کیلو دبه پرچرب 24.۰۰۰ تومان، دبه 
کم چرب 2۱.۰۰۰ تومان، ش��یر نایلون 5.4۰۰ تومان و پنیر 4۰۰ 
گرمی کاپ ۱4.5۰۰ تومان، ماس��ت کم چ��رب ۹۰۰گرمی ۸۰۰۰ 

تومان و ماست پرچرب ۹۰۰ گرمی نیز ۹۷۰۰ تومان.
بن��ی طبا گفت: همچنین قیمت ش��یر بط��ری کم  چرب ۷.۱۰۰ 
تومان، نیم چ��رب ۷.5۰۰ تومان، ۳ درصد چرب��ی ۸.5۰۰ تومان، 
ش��یر کامل ۸.۶۰۰ تومان، قیمت ش��یر خام درب دامداری 4.۱5۰ 
تومان و قیمت کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان تعیین شد.
وی ادام��ه داد: همچنین قیمت ش��یر خام درب دامداری 4.۱5۰ 
تومان و به ازای هر دهم چربی باالتر از 2. ۳ درصد ۶۰ تومان اضافه 
می شود و در صورتی که کمتر از 2. ۳ درصد چربی باشد ۶۰ تومان 

کسر می شود.

اخبـــار

رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنفی روغن نباتی گف��ت کارخانه های 
روغن نباتی و دفاتر مرکزی در تعطیالت پیش رو باز هستند.

ابوالحس��ن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نباتی در 
گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به اینکه طی تعطی��الت و محدودیت های 
کرونای��ی پیش رو توزی��ع روغن انجام می ش��ود، اظهار ک��رد: با توجه 
ب��ه حساس��یت تولید این کاالی اساس��ی، کارخانه ه��ای روغن نباتی و 
دفات��ر مرک��زی در تعطیالت پیش رو باز هس��تند و در حال حاضر هم 

فعالیت شان در حال انجام است.

او با اش��اره به اینکه توزیع این کاالی اساس��ی در حال انجام اس��ت، 
افزود: با توجه به افزایش قیمت ورق، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان، نرخ جدی��د روغن حلب را در هفت��ه پیش رو اعالم 

می کند.
خلیل��ی ادام��ه داد: از روز ش��نبه، حجم توزیع روغ��ن نیمه جامد در 

احجام خانوار افزایش و سطح تقاضا برای خرید کاهش می یابد.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه قیمت ۱5۰ هزار تومانی روغن حلب 
قابل قبول نیس��ت، گفت: س��ازمان حمایت افزایش حداقلی را به سبب 
گران��ی قیم��ت حلب در نرخ جدی��د اعمال می کند، قیم��ت ۱5۰ هزار 

تومانی روغن حلب نرخ آزاد اس��ت و سازمان حمایت ۷ تا ۱۰ درصد به 
نرخ 5۰ هزار تومانی روغن حلب درج شده بر روی کاال اضافه می کند.

رئی��س هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نبات��ی از کاهش تنش بازار 
روغن در هفت��ه آینده خبر داد و گفت: از ابتدای هفته آینده با افزایش 
حج��م توزیع، ای��ن اطمینان را به مردم می دهم که اخبار منتشرش��ده 

پیرامون روغن واقعیت دارد و بازار به آرامش می رسد.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: طی هفته های اخیر افزایش ۳ 
برابری تقاضا، نظم تامین و توزیع روغن را دچار چالش کرد که با ازدیاد 

حجم توزیع از ابتدای هفته آینده، نگرانی ها رفع می شود.

کاهش تنش روغن در هفته جاری

چراغ سبز سرمایه گذاران اروپایی  برای حضور در بازار ایران
تحوالت مربوط به انتخابات آمریکا و شکس��ت کاخ س��فید در فش��ار 
حداکثری و تحریم ایران، امیدواری اروپایی ها برای تس��هیل مناس��بات 
تج��اری با ای��ران را افزایش داده، به طوری که آنها قرار اس��ت با هدف 
جذب س��رمایه گذاری در بازار ایران، در کنفرانس��ی که توسط اتحادیه 

اروپا تامین مالی شده گردهم آیند.
به گزارش ایرنا، س��رمایه گذاران اروپایی قرار است در ۱۶-۱4 دسامبر 
)2۶-24 آذرم��اه(، در ص��ورت لغو تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران 
توس��ط بایدن،  در کنفرانسی که توس��ط اتحادیه اروپا تامین مالی شده، 
حضور یابند. اکنون پیش بینی می ش��ود، براساس وعده های جو بایدن، 
رئیس جمه��وری منتخب آمریکا،  واش��نگتن روابط تج��اری خود را با 
کش��ورهایی که به سبب سیاس��ت های یکجانبه گرایانه دونالد ترامپ به 

حالت تعلیق درآمده بود،  دوباره از سرگرفته بگیرد.
دول��ت جدید آمریکا که وامدار انبوهی از مش��کالت مربوط به رئیس 
جمهوری پیش��ین اس��ت،  به زودی بر مس��ند قدرت خواهد نشس��ت و 
این انتقال قدرت س��بب شده میزان امیدواری درخصوص رونق اقتصاد 
جهانی خس��ته از کرونا و سیاس��ت های خصمانه دونالد ترامپ،  بیش��تر 

شود.
ب��ه گزارش نیوی��ورک تایمز، انتظ��ار می رود پس از رس��میت یافتن 
پیروزی بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا، او همانگونه که 
پی��ش از ای��ن وعده داده ب��ود رفتارهای دولت قبل��ی را اصالح کرده و 
واش��نگتن را به جمع دیگر ش��رکای برجام بازگرداند و در عمل به این 
تواف��ق، برخی از تحریم های ضدایران��ی آمریکا و به صورت کلی رویکرد 

تحریم و فشار در برابر ایران را کنار گذاشته و دیپلماسی در شرایط برابر 
و احترام متقابل را در پیش گیرد.

اگرچه دولت دونالد ترامپ ادعا کرده اس��ت که در فرصت اندک باقی 
مانده تا پایان این دولت، تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کند ولی 
کارشناسان و مقامات سابق آمریکا بر این باورند که در عمل تحریم های 
جدی��دی در کار نخواهد بود فقط نام و عنوان تحریم هاس��ت که تغییر 
می کند. در این میان کشورهای اروپایی بیشتر از سایر کشورها خرسند 
هس��تند، چراکه با ورود بایدن در مسند ریاست جمهوری آمریکا و لغو 
تحریم ه��ای اعمال ش��ده علیه ایران، این کش��ورها می توانند مجددا به 

بازارهای ایران بازگردند.
به گزارش پایگاه خبری »اینتلی نیوز«،  در حال حاضر سرمایه گذاران 
اروپایی قرار اس��ت در ص��ورت لغو تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران 
توس��ط بایدن،  در کنفرانسی که توس��ط اتحادیه اروپا تامین مالی شده 

است در ۱۶-۱4 دسامبر )2۶-24 آذرماه( گردهم آیند.
تارنمای بلومبرگ نیز در گزارش��ی اعالم کرد ه��دف از برگزاری این 
کنفرانس جذب س��رمایه گذاران اروپایی به بازار ایران و بهره برداری آنها 

از این بازار در صورتی است که تحریم  های آمریکا بار دیگر لغو شوند.
به دنبال حصول توافق هس��ته ای میان غرب با ایران در سال 2۰۱5، 
برگزاری کنفرانس ه��ای بین المللی در مورد اقتصاد، تجارت و بانکداری 
ایران افزایش یافت اما به دنبال خروج آمریکا از برجام با تصمیم ترامپ 

در تداوم برگزاری این نوع کنفرانس ها اختالل به وجود آمد.
فارن پالیس��ی نیز در گزارشی نوشته اس��ت که دموکرات های کنگره 
در مقاب��ل طرح دولت ترامپ برای افزایش تحریم ها علیه ایران و رقبای 

آمریکا مقاومت کرده و از وی خواستند تا نرمش نشان داده و اجازه دهد 
کمک هایی برای مقابله با کرونا به این کشور فرستاده شود.

»خسوس گارس��یا« عضو مجلس نمایندگان، »الیزابت وارن« سناتور 
دموکرات و ۷۳ تن دیگر از دموکرات های کنگره هفته جاری در نامه ای 
به »اس��تیون منوچین« وزیر خزانه داری و »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا درخواس��ت کردند تا دولت این کش��ور یک مجوز موقت جهانی 
در مورد ارس��ال کیت های آزمایش کرونا و تجهیزات حفاظتی به منظور 

مقابله با کرونا صادر کند.
فارن پالیسی نوشت: احتمال دارد که دولت جو بایدن بتواند با اعمال 
س��ریع معافیت، انتقال کمک های آمریکا برای مقابله با کرونا را تسهیل 
کن��د، ام��ا ماه های آینده اهمی��ت حیاتی دارند. در حال��ی که کرونا در 
سراس��ر دنیا در حال گسترش است، دولت ترامپ قصد دارد در ماه های 
پایان��ی فعالیت خود دولت بعدی آمری��کا را در رابطه با موضوعات مالی 

در تنگنا قرار دهد.
براساس این گزارش، بایدن از ترامپ درخواست کرده است تا با صدور 
مجوزهایی اجازه دهد که کاالهای ش��رکت های داروس��ازی و ابزارهای 
پزشکی به ایران منتقل شود. بایدن همچنین خواستار ایجاد کانال های 
مخصوص برای بانک ها و ش��رکت های خدماتی شده است تا ایرانی ها به 

درمان های پزشکی نجات بخش دسترسی داشته باشند.
به نوش��ته فارن پالیسی، پیش تر دولت های جورج دبلیو بوش و باراک 
اوباما از مجوزهای مش��ابهی ک��ه اداره کنترل دارایی ه��ای خارجی در 
وزارت خزان��ه داری آمریکا صادر کرده بود، برای ارائه کمک به ایران در 

جریان زلزله های مخرب دو دهه قبل استفاده کرده بودند.

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی گفت تولیدکنندگان 
با وج��ود تمهیدات دولت برای توزیع نهاده ه��ای دام و طیور، همچنان 
از وضعی��ت تامی��ن نهاده ها رضایت ندارند، زیرا با تاخیر به دست ش��ان 
می رس��د. »محمدعل��ی کمال��ی« روز جمعه در گفت و گ��و با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، افزود: اکنون در اکثر اس��تان های کشور با کمبود عرضه 
مرغ زنده روبه رو هستیم که همین امر در افزایش نرخ تاثیر داشته است.

 مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی اظهار داشت: امروز 
قیم��ت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ هزار تا 2۰ هزار تومان اعالم 

می شود که در برخی استان ها بیش از این نیز بوده است.
کمال��ی تصریح کرد: میزان جوجه ریزی ۱.5 ماه گذش��ته ۹5 میلیون 
قطع��ه بود که به ح��د نصاب نرس��ید، در حالی که حداق��ل باید ۱۱۰ 
میلی��ون قطعه جوجه ریزی انجام می ش��د. نهاده همچن��ان با تاخیر به 

دست مرغداران می رسد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
گف��ت: با توجه ب��ه تمهیدات دولت برای توزی��ع نهاده های دام و طیور، 
تولیدکنندگان همچنان از وضعی��ت تامین نهاده ها رضایت ندارند، زیرا 
با تاخیر به دست ش��ان می رس��د. وی اظهار داشت: یعنی تولیدکننده از 
روز جوجه ریزی تا کش��تار 4۰ روز زمان دارد تا نهاده موردنیاز تولید را 
تامی��ن کند، اگر در ابتدای تولید، حواله نهاده از س��امانه بازارگاه صادر 
شود تا زمانی که به دست تولیدکننده برسد حداقل بین 2۰ روز تا یک 

ماه زمان می برد بنابراین مرغداران ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند. 
کمال��ی با بیان اینکه توزی��ع نهاده ها عادالنه نیس��ت، گفت: نهاده با 
قیم��ت مصوب به اندازه کافی به دس��ت مرغداران نمی رس��د، بنابراین 
با مش��کل کاهش وزن مرغ کش��تار روبه رو هستیم به طوری که اکنون 
به طور متوس��ط هر مرغ ۶۰۰ گرم کمتر از وزن معمولی از س��الن های 

پرورش به کش��تارگاه ها می رود.  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی ادامه داد: این موضوع تقریبا در همه استان  ها مشاهده می شود.

 وی تصری��ح کرد: امیدواریم با تامین به موقع نهاده ها با نرخ مصوب، 
برای ماه آینده جوجه ریزی مناسبی انجام شود و قیمت ها روند متعادلی 
را به خود بگیرد. به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ در عمده فروشی ها نزدیک 2۶ هزار تومان و در بازار مصرف 
ح��دود 2۸ هزار تومان بوده اس��ت. این درحالی اس��ت که طبق مصوبه 
اخیر س��تاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم م��رغ زنده ۱4 هزارو 4۰۰ 
تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف کننده 2۰ هزار و 4۰۰ 
تومان تعیین ش��د درحال��ی که نرخ همین محصول در تیرماه امس��ال 
ب��رای مرغ زنده ۱۰ هزار و 5۰۰ تومان و گوش��ت م��رغ ۱5 هزارتومان 

تعیین شده بود.

نای��ب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران گفت با توجه ب��ه رونق صادرات 
زعفران پیش بینی می ش��ود که تا پایان سال میزان صادرات در مقایسه 

با سال قبل 4۰ درصد رشد کند.
غالمرض��ا میری در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
گ��روه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه برداش��ت 
زعف��ران تا پایان آب��ان ادامه دارد، اظهار کرد: با توج��ه به تفاوت دما و 
شرایط جوی استان های مختلف تا پایان فصل برداشت نمی توان آماری 
از تولید و درصد کاهش یا افزایش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 

اعالم کرد.

او  از رشد ۹درصدی صادرات زعفران نسبت به ۶ ماهه سال قبل خبر 
داد و گف��ت: علی رغم مکاتبات متعدد ب��ا گمرک، تاکنون آماری اعالم 
نش��ده است، هرچند پیش بینی می شود طی ماه های باقی سال صادرات 

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ تا 4۰ درصد رشد کند.
می��ری درباره تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر بازار داخ��ل بیان کرد: با 
گس��ترش ویروس کرون��ا و کاهش قدرت اقتصادی خان��وار، بازار داخل 
تعریفی ندارد، اما صادرات رونق داش��ته که امیدواریم این روند تا پایان 

سال ادامه یابد.
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران ادامه داد: اگر موانع سد راه صادرات 

همچون مش��کالت حمل و بازگش��ت ارز به کشور مرتفع شود، صادرات 
زعفران تا پایان سال رونق چشمگیری خواهد داشت.

او حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ را ۷ میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
و حداکثر ۱4 میلیون و 5۰۰ هزار تومان اعالم کرد.

حداکثر قیمت هر مثقال زعفران 85 هزار تومان است
میری در پایان متوس��ط قیمت هر مثقال زعف��ران را 4۰ تا ۸5 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: هر مثقال زعفران برمبنای نوع آن قیمت گذاری 
می ش��ود، به طوری که نرخ منطقی هر مثقال زعفران ۷ میلیون و 5۰۰ 

هزار تومانی، 45 هزار تومان است.

خبری از قاچاق دام  نیست؛ ثبات نرخ گوشت در بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اعالم کرد

نهاده های دامی با تاخیر به دست تولیدکنندگان می رسد

نایب رئیس شورای ملی زعفران:

پیش بینی رشد 40 درصدی صادرات طالی سرخ تا پایان سال

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

سهمیه بنزین آذرماه واریز شد
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت سهمیه بنزین 
آذرماه خودروها بدون هیچ گونه تغییری س��اعت صفر بامداد شنبه در 
کارت های س��وخت شارژ می شود. فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، 
با اش��اره به اینکه این ماه نیز مطابق ماه های گذشته، ۶۰ لیتر سهمیه 
بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و 25 لیتر بنزین 
به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ۱5۰۰ تومان واریز می شود، 
اظهار کرد: س��همیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق 
جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می شود. به گفته وی 
منظور از سقف ۹ ماه برای ذخیره کارت های سوخت این است که مالک 
خودرو می تواند تا س��قف 54۰ لیتر در کارت خود ذخیره کند و نباید 
می��زان بنزین موجود در کارت از 54۰ لیتر فراتر رود. وی توضیح داد: 
به طور مثال اگر در کارت س��وخت فرد 52۰ لیتر ذخیره بنزین وجود 
داش��ته باشد س��همیه ماه بعد را به طور کامل دریافت نمی کند و تنها 

2۰لیتر از ۶۰ لیتر به آن شخص اختصاص می یابد.

فعالیت تاکسی های اینترنتی از شنبه به چه 
شکل خواهد بود؟

عض��و هی��أت مدی��ره اتحادی��ه کس��ب وکار های اینترنتی گفت 
رانندگان تاکس��ی س��رویس های اینترنت��ی به بیم��اران کرونایی، 
خدم��ات نمی دهند. رضا الفت نس��ب عضو هیأت مدی��ره اتحادیه 
کس��ب وکار های اینترنتی در گفت وگو با خبرن��گار صنعت، تجارت 
و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص 
محدودیت ه��ای کرونای��ی از ابت��دای آذرماه اظهار ک��رد: به دنبال 
پیگیری ه��ای وزارت ارتباط��ات، کس��ب وکار های اینترنت��ی ج��زو 
مش��اغل اضطراری قرار گرفت و این کس��ب وکار ها می توانند بدون 
محدودیت س��اعتی طی ش��بانه روز، فعالیت کنن��د. او افزود: با این 
وجود پیش بینی می ش��ود که ترافیک خری��د اینترنتی افزایش پیدا 
کند که در این صورت باید سرور ها گسترش پیدا کنند و مردم نیز 

با حوصله بیشتری اقدام به خرید کنند.
 عضو هیأت مدیره اتحادیه کس��ب وکار های اینترنتی بیان کرد: با 
همکاری وزارت ارتباطات یک وب س��رویس راه اندازی ش��ده که به 
زودی بهره برداری می ش��ود که طبق این س��امانه، بیماران کرونایی 
شناسایی می شوند و رانندگان تاکسی سرویس های اینترنتی به این 
افراد خدمات نمی دهند. به گفته الفت نس��ب در ش��رایط اضطراری 
ارائ��ه خدمات به بیم��اران کرونایی، این خدمات با تش��دید رعایت 
ش��یوه نامه های بهداش��تی انجام می گیرد. او تصری��ح کرد: ضوابط 
دریاف��ت مجوز برای رانندگان تاکس��ی س��رویس های اینترنتی به 
زودی اعالم می شود، همچنین فروشگاه های اینترنتی می توانند 24 
ساعته جهت ارائه خدمات و محصوالت، واحد ها یا انبار های خود را 
بازگشایی کنند. عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکار های اینترنتی 
در پایان تصریح کرد: فعاالن کس��ب وکار های اینترنتی، مش��کالت 
احتمالی را به اطالع اتحادیه برس��انند تا این موضوعات در جلسات 

آینده پیگیری و بررسی شوند.

اعالم شرایط پیش فروش دیگنیتی تکذیب شد
چندی اس��ت جدیدترین محصول گروه خودروسازی بهمن به نام 
دیگنیتی توس��ط ش��رکت بهمن موتور برای عرضه به بازار معرفی 
شده است. به گزارش خبرخودرو، چندی است جدیدترین محصول 
گروه خودروسازی بهمن به نام دیگنیتی توسط شرکت بهمن موتور 
برای عرضه به بازار معرفی ش��ده اس��ت. گروه بهمن در جدیدترین 
اقدام خود مشخصات فنی و تجهیزات رفاهی این خودرو را از طریق 
رسانه ها به عموم مردم اعالم نموده است. متاسفانه امروز شاهد درج 
آگهی اعالم ش��رایط فروش خودروی دیگنیتی توسط افراد سودجو 
و فرصت طلب در برخی رسانه های اجتماعی هستیم در حالی که بر 
اس��اس پیگیری های خبرنگار خبرخودرو از گروه بهمن این شرکت 
تاکنون هیچ ش��رایط فروش و قیمتی برای این خودرو اعالم نکرده 
اس��ت. براساس این گزارش هرگونه اطالع رسانی درخصوص شرایط 
فروش خودروی دیگنیتی از طریق وب سایت رسمی گروه بهمن به 
آدرس اینترنتی www.bahman.ir  منتشر خواهد شد و هرگونه 
اعالم ش��رایط فروش و قیمت و یا هرگونه دریافت وجه از مشتریان 
کالهبرداری توس��ط افراد سودجو بوده و گروه بهمن در این زمینه 

هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

آغاز ثبت نام هشتمین مرحله فروش 
فوق العاده  ایران خودرو؛ این بار با 4 محصول

ثبت ن��ام هش��تمین مرحله از طرح ف��روش فوق العاده محصوالت 
گروه صنعتی ایران خودرو از روز پنجش��نبه با عرضه چهار محصول 
این ش��رکت آغاز شد و به مدت سه روز تا امروز شنبه ادامه خواهد 
داشت. به گزارش ایسنا، در راستای عرضه محصوالت خودروسازان 
در قالب ف��روش فوق العاده  با قیمت قطع��ی و موعد تحویل یک تا 
حداکثر سه ماهه، گروه خودروسازی ایران خودرو ثبت نام متقاضیان 
برای هش��مین مرحله از فروش محصوالت خ��ود به صورت فروش 
فوق العاده  را از روز پنجشنبه  )2۹ آبان ماه( آغاز  کرد و به مدت سه 

روز تا پایان روز شنبه ۱ آذرماه)امروز( ادامه خواهد داد.
این مرحله از ف��روش فوق العاده محصوالت ایران خودرو در حالی 
آغاز می ش��ود که ثبت نام هفتمین مرحله، دوش��نبه هفته گذش��ته 
)۱۹ آب��ان ماه( ب��ا عرضه پنج محصول پ��ژو SLX 4۰5، پژو 2۰۶ 
تیپ 2، سورن پالس، پژو 2۰۷ دستی با سقف شیشه ای و راناپالس 
آغ��از و ۹۰۰۰ منتخبان آن نیز ش��نبه هفته ج��اری )24 آبان ماه( 

مشخص شد.
عرضه محصوالت این ش��رکت در قال��ب فروش فوق العاده با موعد 
تحوی��ل نهایتا ۹۰ روزه و با قیمت قطعی، به صورت هفتگی تبدیل 
ش��ده اس��ت و در هش��تمین مرحله، چهار محصول پارس بنزینی، 
پارس با موتور TU5، پژو 2۰۶ تیپ 2 و دنا پالس عرضه می شود.

حداکثر س��ه روز پس از پایان مهلت ثبت نام، قرعه کشی با حضور 
نماین��دگان نهادهای نظارت��ی برگزار و اس��امی منتخبان از طریق 
س��ایت فروش محصوالت این شرکت به نش��انی esale.ikco.ir و 

ارسال پیامک از سرشماره ۳۰۰۰۹۶44۰ اعالم خواهد شد.

حباب بزرگی در بازار خودرو طی سال های اخیر شکل گرفت است، از 
یک سو افزایش قیمت دالر و از سوی دیگر ممنوعیت واردات خودرو به 
کشور، رشد بیش از پیش قیمت خودرو در بازار را رقم زد به طوری که 
ارزان ترین خودروهای بازار ایران پس از کاهشی نزدیک به 25 درصدی 
در مح��دوده ۱۰۰ تا ۱2۰ میلیون تومان ق��رار گرفته اند. این در حالی 
اس��ت که اسفندماه سال گذشته ارزان ترین خودروها در بازار ایران رنج 

قیمتی 5۰ میلیون تومان داشتند.
 به گزارش خبرآنالین رش��د ش��دید قیمت ها در بازار به واسطه رشد 
قابل توجه تورم از یک س��و و باالرفتن انتظارات تورمی از س��وی دیگر 
و همچنین ورود س��رمایه گذاران به بازار خودرو با هدف کس��ب سود و 
نه خرید خودرو برای اس��تفاده، عوامل مهم افزایش قیمت خودرو تلقی 
می شوند. حاال هرچند انتظارات بر کاهش قیمت ها استوار بود اما ریزش 
قیمت بس��یار کند اتفاق می افتد. اینجاست که فعاالن این صنف و البته 

مسئوالن مرتبط ماجرا را مرتبط با دالالن می دانند .
 نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران می گوید دالالن��ی که خودرو 
را گ��ران خریدن��د حاض��ر به ف��روش ارزان آن نیس��تند و دبیر انجمن 

خودروس��ازان نیز دالالن را منتفع اصلی افزایش قیمت خودرو می داند 
نه خودروسازان و سیاست گذاران را .

 فربد زاوه، کارش��ناس صنعت و بازار خودرو در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه نقش دالالن در بازارها و البته ب��ازار خودرو چقدر می تواند واقعیت 
داش��ته باشد؟ گفت: نمی توان نقش آنها را نادیده گرفت. همین حاال در 
ش��رایطی که بازار انتظار کاهش قیمت را دارند، برخی شایعات بر رشد 
قیمت خودرو بین ۱5 تا ۳۰ درصد استوار است و همین نشان می دهد 

دالالنی پرزور با تمام قدرت می خواهند مانع ریزش قیمت ها شوند .
 وی گفت: با تم��ام تالش هایی که دالالن می کنند و حتی با خریدن 
برخی س��ایت ها و ... نه تنها توفیقی در ش��رایط کنونی نداشته اند بلکه 
همین حاال اگر پرایدی را به بازار ببرید کس��ی حاضر نیس��ت از شما به 

قیمت ۹۰ میلیون تومان خریداری کند.
  وی در حالی معتقد اس��ت پراید صفر کیلومتر به این قیمت خریدار 
ندارد که همچنان بسیاری از آگهی دهندگان قیمت های اعالمی خود را 
در محدوده ۱۰5 تا ۱۱۰ میلیون تومان نگه داشته اند، اما نکته مهم این 
است که بازار با رکودی عمیق روبه  روست. این نکته که خودروهای پس 

از ریزش ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی هنوز خریدار ندارند از س��وی رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران نیز تایید شده است.

 وی درباره دالیل از دست رفتن فرصت دالالن در بازار گفت: دالالن 
روی اتفاق��ات مربوط و نامربوط س��رمایه گذاری می کنند، آنها تبلیغاتی 
عجیب و غریبی راه انداخته بودند که پراید 2۰۰ میلیون تومان می شود 
و ... چ��را که فک��ر می کردند ترامپ در آمری��کا رأی خواهد آورد. وقتی 
باختند و فضا از دست ش��ان خارج ش��د طبیعتا نتوانس��تند به س��رعت 
ماجرای��ی جایگزین را بیافرینند و در نتیجه با موج ریزش قیمت دالر و 
... خ��ودرو نیز با کاهش قیمت خودرو روبه  رو ش��د و آنها تالش خود را 
برای باالبردن قیمت و یا حتی ممانعت از ریزش قیمت را به کار بستند.
 وی در جواب این سوال که دلیل عمده رکود بازار انتظار برای کاهش 
بیش��تر اس��ت یا اتفاقاتی دیگر زمینه را برای ایجاد این وضعیت ایجاد 
کرده اس��ت؟ گفت: من فکر می کنم بخش��ی از ماج��رای رکود در بازار 
خ��ودرو نیز به نبود قدرت خرید و نب��ود نقدینگی کافی باز می گردد به 
عبارتی طبقه مصرف کننده واقعی در ش��رایط کنونی با نبود نقدینگی و 

کاهش قابل توجه قدرت خرید روبه روست.

دلیل ریزش قیمت خودرو طی روزهای اخیر چیست؟

اخی��را کلیات طرح س��اماندهی بازار و صنعت خ��ودرو در مجلس به 
تصویب رس��ید. در این طرح آمده اس��ت که می ت��وان از محل صادرات 
خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشأ خودرو وارد 
کرد که ش��رایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعیی��ن می کند. به گزارش گس��ترش نیوز، مهدی دادف��ر دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو، در یادداش��تی نوش��ت: اما از ایران چه خودرویی 
و به کدام کش��ور می توانیم صادر کنیم؟ ایران خودرو و س��ایپا با بودجه 
کالن و کاهش قیمت در سوریه و عراق در بهترین حالت طی سال های 
گذش��ته چه تعداد خودرو توانسته اند صادر کنند و آیا این محصوالت با 
اقبال روبه رو ش��ده است؟ با نگاهی به همه این موارد ذکر شده می توان 
متوجه ش��د که ما شانس��ی برای صادرات خودرو به کش��ورهای دیگر 
نداری��م. در نتیجه به عنوان نکته اول می توان گفت واردات خودرو را به 

صادرات گره زده ایم که قاعدتا امکان پذیر نیس��ت. نکته دوم این اس��ت 
ک��ه در صوص واردات خ��ودرو بحث صادرات قطعات هم مطرح ش��ده 
اس��ت. آیا با صادرات قطع��ات می توان خودرو به کش��ور وارد کرد؟ به 
عنوان مثال قطعه پراید را می توان در آلمان یا س��ایر کشورها فروخت؟ 
ما قطعات خودروهایی مثل پژو، پراید، سمند و سایر خودروهای داخلی 
ی��ا نهایتا برخ��ی از مدل های مونتاژی را می توانی��م تولید کنیم. کجای 
دنیا مردم این خودروها را س��وار می ش��وند که بتوانیم این قطعات را به 
فروش برس��انیم. اگر فرض کنیم که ای��ن خودروها همچنان در برخی 
نقاط دنیا مورد اس��تفاده قرار می گیرد آیا تولیدکنندگان قطعات دارای 
اس��تانداردهای کافی هس��تند؟ درخصوص واردات خودرو این طرح به 
نوع��ی اس��ت که فقط در حد حرف می تواند بمان��د و به صورتی تنظیم 
شده که انجام آن امکان پذیر نیست. قاعده این است که باید هر قانونی 

که گذاش��ته ش��ود حافظ انحصار باش��د و بع��د از آن در همان حیطه 
می توان مانور داد. چرا قانونی گذاش��ته می ش��ود ک��ه خودرو به بورس 
ب��رود؟ نتیجه این قوانین آن اس��ت که ف��ردا روزی اگر برندهای مطرح 
جهانی مثل کیا، هیوندای، بنز و ب ام و در ایران بخواهند کار کنند باید 
به آنها بگوییم خودروی شان را در بورس عرضه کنید. اما آیا آنها چنین 

کاری را انجام می دهند و مایل به همکاری در این شرایط می شوند؟
در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می ش��ود؟ بورس پتروشیمی و 
فوالد و ... چقدر موفق بود که حال بخواهیم خودرو را نیز به آنها اضافه 
کنیم؟ یقینا تمام نمایندگان مجلس صاحب فن هس��تند، اما هیچ یک 
از ای��ن افراد تجارت خ��ودرو انجام نداده اند و در ای��ن زمینه اطالعاتی 
ندارند. ما در این زمینه کار کردیم و مذاکرات بین المللی داشتیم، اما در 

تصمیم گیری های اخیر هیچ یک از همکاران ما حضور نداشتند.

رئیس کمیس��یون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه دالالن، 
عاملی اصل��ی افزایش قیمت خ��ودرو، فوالد و محصوالت پتروش��یمی 
در کش��ور هس��تند، گفت کنترل بازار فوالد که صنعت مادر محس��وب 

می شود، می تواند روش صحیحی در کاهش قیمت خودرو باشد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون 
ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از افزایش قیمت 
خودرو، فوالد و محصوالت فلزی در کش��ور اظهار داش��ت: متاس��فانه با 
افزای��ش بیش از پیش قیمت فوالد در کش��ور مواجه هس��تیم و همین 
امر یکی از علل افزایش قیمت خودرو در کش��ورمان محسوب می شود و 
تولیدکنندگان فوالد افزایش قیمت ارز را عامل اصلی این روند می دانند، 
این در حالی اس��ت که اگر تولید فوالد در کشورمان بدون یارانه انرژی 
و حمایت دولتی صورت بگیرد، قیمت فوالد باید با بازار جهانی همس��و 
باش��د اما در این ش��رایط که فوالدگران از حمایت دولتی برخوردارند، 

علت این افزایش قیمت ها باید بررسی شود.

وی حضور دالالن و س��وداگران را در بازار فوالد، از سایر علل افزایش 
قیمت فوالد دانس��ت و گفت: باید کاری کرد که س��وداگران نتوانند در 
بازار فوالد کشورمان دخالت کنند و سود افزایش قیمت ها در جیب آنان 
نرود و به همین دلیل، مجلس به دنبال تصویب طرحی برای عرضه صد 
درصدی فوالد در بورس است تا از این طریق، سوداگران را از بازار فوالد 
ح��ذف کن��د و از آنجایی که تولیدات فوالد کش��ورمان مازاد بر مصرف 
اس��ت، با روش های صحیح بتوان فوالد را به ش��رط تامین نیاز داخلی، 
صادر کرد. جوکار با تاکید بر اینکه چرخه تولید فوالد و پتروش��یمی با 
ارز خارجی مرتبط نیست و افزایش قیمت این محصوالت فقط به دلیل 
نقش مخرب دالالن اس��ت، خاطرنش��ان کرد: یقینا کنت��رل بازار فوالد 
که صنعت مادر محس��وب می شود، می توانند روش صحیحی در کاهش 
قیمت خودرو باشد و باعث ساماندهی بازار خودرو می شود و دولت باید 
نظارت و کنترل کافی بر این بازار داش��ته باشد. دولت کنترلی بر قیمت 

خودرو و کاالهای اساسی ندارد

رئیس کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی در 
ادامه ضمن انتق��اد از عملکرد دولت بابت عدم کنترل قیمت خودرو در 
بازار گفت: متاس��فانه هر روز ش��اهد افزایش قیمت ها هستیم و کاالیی 
همچون خودرو مدام در نوس��ان قیمتی اس��ت و قدرت خرید مردم به 
مرور زمان در حال کاهش اس��ت و راهکار صحیحی برای مدیریت این 

روند از سوی مسئوالن دولتی ارائه نمی شود.
وی اضافه کرد: به دلیل عدم توجه به دهک های پایین جامعه، شاهد 
ضربه خوردن این اقش��ار ضعیف جامعه هستیم و باید دولت روش هایی 
حمایت��ی در جهت کمک به اقش��ار ضعیف جامعه را پیاده س��ازی کند 
چراکه معیش��ت مردم در خطر اس��ت و بس��یاری از مردم برای تامین 
کاالی اساس��ی زندگی شان هم با س��ختی های زیادی دست به گریبان 
هس��تند و مجلس به دنبال سیاس��ت هایی در جهت کمک به معیشت 
مردم اس��ت و تصویب طرح پرداخت یارانه کاالی اساسی هم در همین 

راستا بوده است.

عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به پروسه طوالنی اعمال استانداردهای 
هشتادوپنج گانه و تاثیر آن بر افزایش قیمت خودرو، به روزرسانی پلتفرم 

را بیشترین عامل اثرگذار بر کیفیت خودرو اعالم کرد.
ابراهی��م احم��دی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
وضعی��ت ایمن��ی و کیفیت قطعات و خودروهای داخلی اظهار داش��ت: 
تنه��ا قطع��ات اندکی نظیر سیس��تم ترم��ز و زیر و بم نیازمند تس��ت 
ایمنی و آتش س��وزی هستند و از جهت کیفیت نیز قطعات مصرفی در 
کارخانجات خودروس��ازی از آنجا که قادر به پاس کردن استانداردهای 

ملی هستند، مشکلی از لحاظ کیفیت ندارند.
وی با بیان اینکه کیفیت یک امر نسبی است، درخصوص تاثیر شرایط 
تحریم و ش��یوع بیماری کووید ۱۹ ب��ر کیفیت قطعات خودرویی گفت: 
خوش��بختانه با وجود افزایش قیمت م��واد اولیه، این موضوع از کیفیت 

تولید نکاسته و نهایتا بر قیمت نهایی محصول تاثیرگذار بوده است.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور افزود: آنچه که بیشترین تاثیر را بر کیفیت 
یک خودرو دارد، به روزرس��انی پلتفرم آن اس��ت تا بدین وسیله توانایی 
اس��تفاده از تکنول��وژی روز، مواد باکیفیت تر و آپش��ن های جدید را به 

دس��ت بیاورد. احمدی اصلی ترین عامل مش��کالت خودروهای فعلی را 
به روز نبودن پلتفرم آنها دانس��ت و در این خصوص به خودروی ال۹۰ 
اش��اره کرد و افزود: هرچند از زمان س��اخت این خودرو نیز س��الیانی 
گذشته است اما به هر ترتیب از تکنولوژی بهتری در مقایسه با پژو 4۰5 
برخوردار اس��ت و تنها دلیل آن بهره گیری از پلتفرم مناس��ب و به روز 
است. وی با اشاره به اینکه کیفیت خودروهای فعلی با سه سال گذشته 
تفاوت چندانی ندارند، هرچند با سرعت پایین رو به بهبود است، گفت: 
ای��ن امر نیازمند اعمال تغییرات اساس��ی و بنیان��ی در خودروها اعم از 
ایجاد تغییر در موتور و بدنه، نصب سیستم های توربوشارژر خاص که بر 
میزان و چگونگی مصرف سوخت، قدرت و راندمان خودرو اثرگذار است.

عض��و هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور درخص��وص کیفی��ت خودروهایی نظیر 
ش��اهین و دنا و k۱۳2 گفت: ای��ن خودروها از کیفیت و قیمت باالتری 
از خودروهایی نظیر س��مند برخوردار هس��تند. k۱۳2 نیز بدون ش��ک 
از آپش��ن هایی از لح��اظ مصرف، زی��ر و بند و سیس��تم های برقی بهره 
می برد که این خودروها را از سایر خودروهای قدیمی نظیر 4۰5 متمایز 
می س��ازد. احمدی تاکید کرد: خط پایانی ب��رای ارتقای کیفیت متصور 
نیس��ت به نحوی که خودروس��ازان هم��واره با بهره گی��ری از تجربیات 

گذش��ته و به واس��طه خلق تکنولوژی و تست های جدید و با استفاده از 
مواد باکیفیت تر برای سبک س��ازی، در جهت افزایش کیفیت و راندمان 

خودروها و کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات حرکت می کنند.
وی افزود: هرچند تولید و ارتقای کیفیت خودروها در خودروسازی های 
داخلی به دلیل مشکالت عدیده و خاص کشور ما از جمله کمبود منابع 
ارزی در مقایس��ه با س��رعت جهانی به کندی پی��ش می رود، اما تالش 
برای پویایی خطوط تولید و دسترس��ی مصرف کنندگان به خودروهای 

باکیفیت تر ادامه دارد.
عض��و هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور در پای��ان درخصوص وضعی��ت رعایت 
اس��تانداردهای ی��ورو 5 و هش��تادوپنج گانه در خودروه��ای موجود در 
خطوط تولید خودروس��ازان پس از حذف پراید و پژو 4۰5 خاطرنشان 
کرد: رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه به سادگی امکان پذیر نیست 
همانطور که بس��یاری از خودروهای خودروسازی های جهان نیز قادر به 
اعمال آن نیس��تند. هرچند به کارگیری این اس��تانداردها زمانبر است 
اما به دلیل نیاز جامعه، اجرای آنها باید در دس��تور کار قرار گیرد. البته 
الزم به ذکر است که پشت سر گذاشتن این استانداردها موجب افزایش 

قیمت خودرو خواهد شد.

طرح خودرویی مجلس واردات را آزاد می کند؟

دالالن عامل اصلی افزایش قیمت خودرو و فوالد هستند

کیفی سازی خودروها نیازمند به روزرسانی پلتفرم است
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حمایت از اس��تارت آپ های برتر چهارمین برنامه نوپاهای فناوری های 
همگرا آغاز شد تا تجاری سازی محصوالت و توسعه کسب و کار آنها شتاب 
گیرد.  مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

بهمن ماه س��ال گذش��ته بود ک��ه چهارمین 
فراخوان برنامه نوپاه��ای فناوری های همگرا 
را منتش��ر کرد. تیرماه ثبت ن��ام در آن پایان 
یافت. ۱5۰ ط��رح در آن ثبت نام کردند تا از 
حمایت های این مرکز برای توس��عه کسب و 
کار خود بهره مند ش��وند. پس از ارزیابی های 
اولی��ه بیش از ۶۰ طرح ب��ه مرحله داوری راه 
یافتن��د. در نهایت نیز ۱2 ط��رح وارد برنامه 
توسعه محصول و کسب و کار شدند. ۸ طرح 
از دانش��گاه تهران، ۸ طرح از دانشگاه تربیت 
مدرس، 4 طرح از دانش��گاه ش��هید بهشتی، 
5 ط��رح از دانش��گاه علم و صنع��ت، 5 طرح 
از دانش��گاه امیرکبیر و ۱5 طرح از مجموعه 

دانش��گاه های آزاد اسالمی جزو ۱5۰ طرح شرکت کننده در این فراخوان 
بودند. هیأت های علمی  دانش��گاه خواجه نصیر، دانشگاه ارومیه، دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه 

علوم پزش��کی کرمان و دانش��گاه علم و صنعت ج��زو تیم های حاضر در 
برنامه نوپا هستند. چهارمین دوره برنامه نوپاهای همگرا بیشتر روی حوزه 
تجهیزات و ملزومات پزشکی تمرکز دارد. تولید مواد بهداشتی، تجهیزات 
پزشکی در حوزه تشخیص، تولید ملزومات 
پزشکی، اندام مصنوعی، سالمت دیجیتال، 
ژنتی��ک و دارویی و تش��خیص س��رطان از 
حوزه های کاربرد طرح های پذیرفته شده در 
این فراخوان هستند. تیم های برتر وارد دوره 

پیش شتابدهی و اعتبارسنجی شدند.
دوره های اعتبارس��نجی عمومی در ۱4 
جلسه ۸ س��اعته به صورت آنالین برگزار 
می ش��ود. در ای��ن جلس��ات مهمان هایی 
از کارآفرین��ان و اس��تارت آپ های موف��ق 
دوره ه��ای قبل��ی نوپاهای همگ��را حضور 
دارند ت��ا از تجربیات و چالش هایی که در 
این مسیر داشتند با تیم ها صحبت کنند. 
هدف از دوره اعتبارسنجی توانمندسازی گروه های فناور و آشناکردن 
آنها با فرآیند توس��عه محصول و دنیای کس��ب و کار و تجاری س��ازی 

است.

ارائ��ه خدم��ات و تولید محص��ول در حوزه اتوماس��یون و تجهیزات 
فرودگاهی منطبق با استانداردهای جهانی موجب شکل گیری شرکتی 

دانش بنیان شد.
صنایع ب��ال از مجتمع ه��ای صنعتی و 
تولیدی برجس��ته در منطقه اس��ت که از 
سال ۶۳ کار خود را آغاز کرد. این شرکت 
بهان��ه ای ش��د ت��ا جمع��ی از متخصصان 
داخلی کنار یکدیگر جمع شوند و پاسخی 
ب��ه نیازه��ای فرودگاهی، پس��تی و همه 

خطوط تولید صنایع مختلف دهند.
این مجموعه با به کارگیری توان دانشی 
و تخصص��ی نی��روی انس��انی خ��ود، در 
زمینه اتوماسیون، سیس��تم های انتقال و 
توزین بار، سیس��تم درجه  بندی صنعتی، 
تجهی��زات فرودگاه��ی و تولی��د پل های 
تلسکوپی به صورت بومی فعالیت می  کند.

محمدعل��ی صدرالدینی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان درباره 
محص��والت تولیدی ش��رکت، می گوید: یکی از محص��والت ما، تولید 
مجموعه ای از نقاله ها است که با ترکیب مسیرهای مستقیم و منحنی 

قابلیت انعطاف پذیری باالیی برای انتقال و س��ورت مختلف در سطوح 
متغیر به صورت کامال هوشمند را دارا است.

این فعال فناور همچنین بیان می کند: سیستم رباتیک هم محصول 
بعدی شرکت ما است. این محصول برای 
حمل بار در مس��یر بدون دخالت نیروی 
انس��انی و ب��ا امنیت ب��اال در مدل های 
مختلف قابل اس��تفاده اس��ت که طول، 
ع��رض، ارتفاع، نوع پوش��ش و س��رعت 
دس��تگاه با توجه به نیاز سفارش دهنده 

قابل طراحی و تولید است.
او همچنی��ن می گوی��د: این ش��رکت 
توانس��ته سیس��تم های پل ه��ای انتقال 
مسافر از ترمینال به هواپیما که پل های 
تلس��کوپی نام دارد را ب��ه صورت کامال 
بومی و برای نخس��تین ب��ار در فرودگاه 
بین المللی کش��ور پیاده سازی کند. این 
سیس��تم ش��امل مجموعه ای از تجهیزات می ش��ود که به صورت یک 
ماشین کامال اتوماتیک تمامی عملیات های انتقال مسافر از ترمینال به 

هواپیما را انجام می دهد.

تجهیزات فرودگاهی با استانداردهای جهانی همگام شدتوانمندسازی استارت آ پ های همگرا؛ حمایت ها افزایش یافت

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری پنجمین دوره طرح ش��هید 
احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان را با هدف تربیت نیروی انسانی برای حل 

مسائل کشور به صورت برخط افتتاح کرد.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم با 
بیان اینکه طرح احمدی روش��ن در پنجمین دوره خود همچون گذشته 
قرار اس��ت گام های تازه ای را برای پررنگ تر شدن نقش دانشگاه ها در حل 
نیازهای جامعه بردارد، افزود: این طرح خوشبختانه دستاوردهای خوبی به 
همراه داش��ته و فراتر از انتظارها عمل کرده اس��ت. این طرح یک فرهنگ 

جدید را در نگرش به دانشگاه  و  نقش آن شکل می دهد.
 رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به آغاز نخستین دوره طرح احمدی 
روشن با مشارکت تنها ۷ هسته پژوهشی و پیشرفت آن در دوره های بعدی 
گفت: امروز اما در پنجمین دور این طرح،  حدود 2۷2 هس��ته پژوهشی و 

نخبگانی و حدود 2۸۰۰ استاد و دانشجو مشارکت می کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه طرح احمدی روشن 
بر تغییر رفتارها و نگرش ها به موضوع دانشگاه و دانشجو تأکید دارد، افزود: 
این طرح تأکیدات مقام معظم رهبری بر بیشتر شدن نقش دانشگاه ها در 
حل مسائل و تاثیرگذاری آن در جامعه را  مورد توجه جدی  قرار داده است.

 از شکل گیری فرهنگ تا توسعه پایدار
ستاری با بیان اینکه امر توسعه پایدار، موضوعی فرهنگی و ترویجی است، 
گفت: زمانی بود که فکر می کردیم توس��عه صرفاً سخت افزاری است و آن 
را در ساخت کارخانه ها، ایجاد صنایع سنگین و ایجاد دودکش های بیشتر 
جس��ت وجو می کردیم، اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که توسعه 
امری نرم افزاری و مبتنی بر نرم افزارها و فرآیندها است، اما امروز به روشنی 
می دانیم که توسعه، موضوعی فرهنگی بوده و آنچه که توسعه را در جامعه 
محقق و پایدار می   کند، وجود یک زیست بوم با فرهنگی مبتنی بر الزمه های 
توس��عه پایدار و مبتنی بر توانمندی های نیروی انسانی خالق است. طرح 

شهید احمدی روشن نیز ترویج چنین فرهنگی را دنبال می کند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر اینکه باید دانش��گاه هایی داش��ته 
باش��یم که از بودجه دولتی فاصله بگیرند و حل کننده مش��کالت و خالق 
ارزش افزوده باش��ند ادامه داد: دانشگاه هایی که ۱۰۰درصد بودجه خود را 
از دولت تامین می کنند قطعاً نیازی به ارتباط و تعامل با جامعه برای حل 
نیازها و مش��کالت مردم احساس نمی کنند. دانشگاه اثربخش باید درآمد 
خ��ود را از محل فروش دانش فنی، ش��رکت های دانش بنیان، قراردادهای 
ارتباط با صنعت و ایجاد بس��تری برای تجاری س��ازی ایده ه��ای نوآورانه 
دانشجویان و استادانش تأمین کند و این گونه است که اثربخشی خود در 

جامعه را به واقعیت می رساند.
ستاری، فرهنگ وابستگی به بودجه دولتی را یکی از عوامل کمرنگ بودن 
تاثیرگذاری دانش��گاه ها دانست و گفت: یک باور و فرهنگ نادرست نشأت 
گرفته از اقتصادی خام فروش و منبع محور موجب شده بود با وجود صرف 
هزینه های هنگفت برای آموزش، نقش آن در توس��عه و پیش��رفت کشور 

مشهود و اثربخش نباشد.
وی ادامه داد: برای تغییر در این روند، به تحولی در رفتارها و نگرش مان 
به حل مس��ائل و نیازهای کش��ور به دست دانش��گاهیان نیاز داشتیم که 
خوش��بختانه با مش��ارکت قابل توجه دانش��گاهیان در زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان و همچنین  گذشت چهار دوره از طرح احمدی روشن، شاهد 

این تحول در فرهنگ و نگرش ها هستیم.
 نقش بنیادهای استانی در تحول نگرش به دانشگاه

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر نقش بنیادهای نخبگان استانی در 
تحول نقش آفرینی دانشگاه ها  به کمک طرح شهیداحمدی روشن گفت:  

نقش بنیادهای نخبگان استانی در تحقق این موضوع بسیار مهم و کلیدی 
است و باید فرهنگ علمی و توجه دوباره به دانشگاه ها ترویج شود.

س��تاری با بیان اینکه طرح احمدی روش��ن اهمیت دانشجوی نخبه و 
اس��تعدادهای برتر را یادآور می ش��ود، ادامه داد:  این طرح زمینه را فراهم 
کرده اس��ت تا نیروی انسانی خالق و مستعد بتواند به جایگاه واقعی خود 
برسد و استان ها سرمایه های ارزشمند نیروی انسانی خود را مورد توجه و 

حمایت قرار دهند.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری یکی دیگ��ر از مأموریت ها و 
اولویت های طرح احمدی روشن را بازتعریف از ماموریت و رسالت آموزش 
و پژوهش دانست و گفت: مهم ترین رسالت دانشگاه، حل مشکالت مردم و 
جامعه با ارائه راهکارهای نوآورانه است. برای تحقق این مأموریت باید همه 
بخش های جامعه ازجمله دانش��گاه¬ها نقش آفرین باشند و زمان و هزینه 

الزم را بپردازند.
 حضور 272 هسته پژوهشی در پنجمین دوره

همچنین در این مراس��م حس��ین س��االریه معاون آینده س��ازان بنیاد 
مل��ی نخبگان ب��ا بیان اینکه ق��رار اس��ت پنجمین دوره ط��رح احمدی 
روش��ن باشکوه تر و گسترده تر از سال های گذش��ته برگزار شود: ادامه داد: 
نقش آفرینی دانش��جویان مستعد در حل مسئله واقعی، ایجاد شبکه ای از 
افراد توانمند، افزایش مهارت های اجتماعی دانشجویان، هدایت استعدادها 
به س��وی شناسایی و حل مس��ائل راهبردی و افزایش اتحاد دستگاه های 
اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی از اهداف طرح شهید احمدی روشن 
اس��ت. وی با بیان اینکه گام نخست اصلی طرح احمدی روشن شناسایی 
مس��ائل و نیازهای کشور است، گفت: در دومین گام این طرح، هسته های 
نخبگانی مس��ئله محور تشکیل ش��ده و در گام سوم حل مسئله واقعی را 
انجام می دهند.  س��االریه با بیان اینکه تاکنون چهار دوره از طرح احمدی 
روشن برگزار شده است که اولین دوره آن اواخر سال ۱۳۹5 و با همکاری 
۷ هس��ته پژوهشی برگزار ش��د، ادامه داد: در دور نخست، طرح با کمتر از 
۱۰۰ نفر آغاز ش��د، اما با استقبال خوبی که صورت گرفت و پیشرفت های 
طرح در ادوار بعدی، دور چهارم با ۱۶5 هس��ته پژوهش��ی و ۱5۶5 طرح 

برگزیده به پایان رسید.
 2۷2 هسته پژوهشی در حوزه های علوم پایه، مهندسی، سیاست گذاری 
و پزشکی تشکیل شده است و بیش از 4 هزار و ۷۸5 متقاضی درخواست 
دادند که 22۷۱ برگزیده از دانش��جویان برترین دانشگاه های کشور مورد 

حمایت قرار گرفتند و به این طرح ورود کردند.
 وی با بیان اینکه دور پنجم طرح احمدی روشن، 2۷2 هسته برای حل 
مسئله در حوزه های گوناگون علوم و فناوری شکل گرفته است، ادامه داد: 
خوشبختانه با توزیع نسبتا قابل قبولی در حوزه های مختلف از جمله فنی 
و مهندس��ی، علوم انسانی - اجتماعی، پزشکی، زیست فناوری، علوم پایه، 
کشاورزی - محیط زیست و سیالب، انسانی - حوزوی و هنر پروپوزال های 

خوبی به دبیرخانه این طرح رسید.
 معاون آینده س��ازان بنیاد ملی نخبگان ادام��ه داد: پنجمین دوره طرح 
احمدی روش��ن از آذرماه س��ال جاری آغاز می ش��ود و به مدت ۹ ماه تا 

شهریورماه سال ۱4۰۰ فعالیت هسته های نخبگانی ادامه خواهد یافت.
وی با اش��اره به نظارت بر عملکرد هس��ته های تشکیل شده، گفت: در 
دوره های سه ماهه، عملکرد اساتید و دانشجویان بررسی و نظارت می شود. 
گروهی متشکل از  اساتید خبره و دانشجویان در معاونت آینده سازان بنیاد 
مستقر است که عملکرد دانشجویان، اساتید شرکت کننده در این طرح را 
از حی��ث نحوه  ارتباط و تعامل با کارفرما و صاحبان مس��ئله را از زوایای 

مختلف بررسی می کنند.

ب�ه دنبال ادامه روند صعودی ارزش س�هام تس�ال در روز دوش�نبه، دارای�ی خالص ایالن 
ماس�ک به بیش از 111میلیارد دالر رس�ید که سبب پیش�ی گرفتن وی از مارک زاکربرگ و 

همچنین قرار گرفتن در جایگاه سومین فرد ثروتمند جهان شد.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از بلومبرگ، ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی 
الکتریکی تس�ال، در حال حاضر جایگاه س�وم ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرده 

است. گفتنی است که وی در روز دوشنبه به دلیل ادامه روند صعودی ارزش سهام تسال، از 
مارک زاکربرگ، بنیان گذار فیس بوک پیشی گرفت.

طبق ش�اخص میلیاردرهای بلومبرگ، که در پایان هر روز بازار به روز رس�انی می شود، تا 
ساعت 11 و 25دقیقه صبح به وقت آمریکا، دارایی ماسک 111.3میلیارد دالر و در مقایسه، 

دارایی زاکربرگ 110.5میلیارد دالر ارزش داشت.

ستاری: نگرش جامعه به نقش دانشگاه ها متحول شده است

ایالن ماسک سومین فرد ثروتمند جهان شد

دریچــه

تدوی��ن اس��تانداردهای الزم در حوزه گیاهان داروی��ی باعث بهبود کیفیت 
فرآورده های استحصال شده و توسعه صنعت این حوزه می شود.

س��تاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی  معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در راستای ریل گذاری و توسعه هم افزایی در صنعت 

گیاهان دارویی، کارگروه های مختلفی را تشکیل داده است.
 براس��اس راهبرد س��ند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، کارگروه تدوین 
اس��تانداردها در گیاهان دارویی و فرآورده های با منش��أ گیاهی با هدف بهبود 
صادرات، ارتقای کیفیت مصرف داخلی و سایر موارد ضروری در ستاد توسعه 

علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی تشکیل شد.

تدوین 7 استاندارد توسعه صنعت 
گیاهان دارویی را سرعت می دهد

شنبه
1 آذر 1399

شماره 1667



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

ی��ک فراخوان برای جذب فعاالن حوزه صنایع نرم و خالق توس��ط 
مرکز نوآوری همشهری منتشر شد تا از نوآوری های این حوزه حمایت 
شود. این فراخوان با حمایت س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 

و توس��عه صنایع نرم و خالق معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��رای جذب 
ش��رکت ها و تیم های فعال در صنایع نرم و 

خالق فراخوان منتشر شده است.
رسانه یکی از حوزه های اصلی صنایع نرم 
و خالق محسوب می ش��ود، در حال حاضر 
نی��ز از ۱2۰۰ ش��رکت خالق ثبت ش��ده، 
فعالی��ت بس��یاری از آنها با حوزه رس��انه و 

ارتباطات دارای هم پوشانی است.
مرکز نوآوری رس��انه ای همش��هری یکی 
مراک��زی اس��ت که ب��ا حمایت این س��تاد 
و روزنام��ه قدیم االنتش��ار پایتخ��ت یعن��ی 
همش��هری تاسیس شده اس��ت. این مرکز 

برای ج��ذب تیم ها، فعاالن فناور و نوآور مس��تعد عرصه صنایع نرم و 
خالق، فراخوانی منتشر کرده است.

 این تیم ها می توانند با ارس��ال ایده ها و طرح های رس��انه ای خود به 

این مرکز، در آنجا مس��تقر شوند و از حمایت های ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، بهره مند شوند.

فع��االن صنایع ن��رم و خالق، روزنامه ن��گاران، خبرن��گاران، فعاالن 
نوآور  استارت آپ های  موسسین  رسانه ای، 
فعال در حوزه رس��انه و همه عالقه مندان 
این عرصه می توانند برای کسب اطالعات 

بیشتر و ثبت نام اقدام کنند.
س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توس��عه صنایع ن��رم و خ��الق نیز پنل 
وی��ژه ای را ب��رای حمایت از ش��رکت ها و 
استارت آپ های فعال در حوزه رسانه ایجاد 

کرده است.
 براساس این گزارش، از بیش از ۶۰۰۰ 
اس��تارت آپ فعال در کشور نیز تعداد قابل 
توجهی از آنها در مس��ائل مرتبط با رسانه 
فع��ال هس��تند. برخی از بی��ش از 54۰۰ 
ش��رکت دانش بنیان نیز خدم��ات و تجهیزاتی را عرض��ه کرده اند که 
در زمین��ه رس��انه های دیجیتال و کاربرد هوش مصنوعی در رس��انه و 

ارتباطات، به کار گرفته می شوند.

ش��ش دانش بنیان ایرانی با حضور در بیست ودومین دوره نمایشگاه 
فناوری های پیش��رفته چین، آخری��ن دس��تاوردهای فناورانه خود را 

نمایش دادند.
یک هم��کاری چهار جانبه ب��رای حضور 
دانش بنیان ه��ای ایرانی در بیس��ت ودومین 
دوره نمایش��گاه فناوری های پیشرفته چین 
)CHTF( رقم خ��ورد تا فضایی برای ارائه 
آخرین دستاوردهای فناورانه این شرکت ها 

در این نمایشگاه فراهم شود.
 مرک��ز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ای��ران، صندوق  رایزنی فن��اوری س��فارت 
نوآوری و ش��کوفایی و مرک��ز همکاری های 
تحول و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری برای 
حضور دانش بنیان ها در این نمایشگاه با هم 

همکاری کردند.
بیس��ت ودومین دوره  نمایش��گاه فناوری ه��ای پیش��رفته چی��ن 
)CHTF( به عنوان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه علمی و فناوری 
در حوزه های نسل جدید فناوری اطالعات که هر ساله در شنزن واقع 

در جنوب این کش��ور برگزار می شود، امسال نیز به  صورت حضوری و 
آنالین )کشورهای خارجی( 2۱ تا 25 آبان ماه ۹۹، برگزار شد.

پاویون جمهوری اسالمی ایران  از سال 2۰۱5 به صورت مستمر در 
این نمایشگاه برپا اس��ت. امسال نیز برای 
ششمین سال، شش ش��رکت دانش بنیان 
ایرانی فع��ال در حوزه های »الکترونیک«، 
»فناوری اطالع��ات و ارتباطات«، »هوش 
مصنوع��ی« و »اینترن��ت اش��یا« آخرین 
دس��تاوردهای خود را در این پاویون ملی 
در مع��رض دی��د مخاطبان جهان��ی قرار 

دادند.
حضور دانش بنیان ها در این نمایش��گاه، 
کمک کرد تا از »فرصت های بالقوه داخلی 
و بین المللی کشور چین برای توسعه بازار 
محص��والت ش��رکت های فن��اور ایرانی«، 
»ظرفیت ه��ای بالفع��ل این نمایش��گاه به 
منظور جذب س��رمایه گذاری برای تجاری سازی محصوالت در چین«، 
»پیداک��ردن ش��رکای توانمند چینی« و در نهایت »توس��عه صادرات 

محصوالت ایرانی« استفاده شود.

فناوران ایرانی در نمایشگاه چین دستاوردها را ارائه دادندنوآوری های رسانه ای حمایت می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری پذیرش اولیه سامانه هوشمند درخواست 
خودروی تپس��ی در بازار بورس را زمینه س��از حضور استارت آپ ها در بدنه اصلی 
اقتصاد کش��ور دانست. سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با 
اعالم پذیرش اولیه ش��رکت تپس��ی در بازار بورس، گفت: این موضوع یک اتفاق 
خوش یم��ن و مب��ارک برای زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری اس��ت. اینکه یکی از 
ش��رکت های استارت آپی به بازار بورس رس��یده و بدنه اصلی اقتصاد حضور آن را 
پذیرفته اس��ت. به گفته ستاری، ورود یک شرکت به بازار بورس را اوج پختگی و 
بلوغ آن مجموعه می دانند. این اتفاق یعنی پذیرش این شرکت در اقتصاد رسمی 
کشور؛ موضوعی که نشان از توانمندی دانشی و تخصصی جوانان کشورمان که به 

عرصه فعالیت های اقتصادی کشور وارد شده اند، دارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: صنعت دانش بنیان و اس��تارت آپی 
یک صنعت نوظهور در کش��ور اس��ت و ورود یکی از اعضای آن در بازار بورس به 

معنای به رسمیت شناخته شدن این مجموعه در اقتصاد کشور است.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: اگر به ترکیب ش��رکت های 
بزرگ دنیا تا 2۰ سال پیش نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که در گذشته ۱۰ 
شرکت بزرگ دنیا را شرکت هایی تشکیل می دادند که  برمبنای دارایی های ثابت 
و مشهود بنا شده و رشد کرده بودند، اما امروز اینطور نیست. امروز از ۱۰ شرکت 
بزرگ دنیا، تقریبا نیمی را ش��رکت هایی تش��کیل می دهند که در حوزه اینترنت، 

فناوری و دانش فعالیت می کنند.
س��تاری افزود: در ایران هم چند س��الی است که باب ورود شرکت های مبتنی 
بر ساختارهای اینترنتی و فناورانه به اقتصاد کشور باز شده است و این شرکت ها 
ظرف مدت کوتاهی با اثبات توانمندی های خود و با اتکا به نیروی انس��انی ماهر 

و متخص��ص توانس��تند جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کش��ور ب��از کنند و کنار 
شرکت های بزرگ بایستند. رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین بیان کرد: 
ورود تپس��ی به بازار بورس قدم اول اس��ت. یعنی با این اتفاق، مسیر برای حضور 
دانش بنیان ها به این بازار سودده تسهیل و از این پس خود مردم سرمایه داران این 

شرکت های مبتنی بر دانش و نیروی انسانی می شوند.
به گفته وی، این موضوع هم به تامین مالی خود ش��رکت کمک می کند و هم 
سود آن عائد جامعه و مردم می شود. ستاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد: این کار به رش��د و توس��عه آتی شرکت های دانش بنیان می انجامد و سرعت 
پیش��رفت آنها را بیشتر می کند. این اتفاق را باید به فال نیک گرفت. رئیس بنیاد 
ملی نخبگان ادامه داد: امروز اهمیت توس��عه صنایع مبتنی بر اینترنت برای همه 
روش��ن اس��ت. حمایت از این ش��رکت ها یک ضرورت ملی است. ما معتقدیم که 
ریل گذاری در مسیر حرکت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم و 

خالق باید به یک وظیفه عمومی بدل شود.
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری همچنین تاکید کرد: ب��ا ورود این 
ش��رکت ها به بازار ب��ورس، دیگر خود مردم س��رمایه گذاران این نوع ش��رکت ها 
می ش��وند و برای رشد و توسعه  آنها تالش می کنند. ستاری پذیرش اولیه شرکت 
تپس��ی در بازار بورس را خبری خوش برای شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم 
و خالق دانس��ت و گفت: امیدواریم این اتفاق، شروع ورود شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ های توانمند دیگر به این بازار سرمایه باشد تا با این کار شاهد حضور 
و اثرگذاری سرمایه های دانشی فرزندان کشور در جامعه باشیم. شاید این موضوع 

مردم را از بازارهای متالطم طال و مسکن بیرون بکشد.

دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توس��عه صنایع خالق و نرم از 
افزای��ش امتیاز اعضای هیأت علمی تا ۳۰ امتیاز با راه اندازی ش��رکت دانش بنیان 
خبر داد. پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ضمن تبیین 
فعالیت اعضای هیأت علمی در زیست بوم نوآوری کشور، گفت: شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای ارتقای س��طح اعضای هیأت علمی، ضوابط مشخصی تعیین کرده 
است. کسب سطح مشخصی از امتیازها، باعث ارتقای رتبه و مقام یک عضو هیأت 

علمی یا متقاضیان عضویت در هیأت علمی مراکز مختلف آموزش عالی می شود.
 دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توس��عه صنایع خالق و نرم 
افزود: این امر با هدف ایجاد انگیزه در اس��اتید دانش��گاه برای مشارکت بیشتر در 
فعالیت های دانش بنیان و فناورانه انجام می شود که برابر قانون امتیازات مشخصی 

برای همکاری موثر در تاسیس یک شرکت دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
 کرم��ی همچنین بیان ک��رد: در صورت تایید مرکز ش��رکت ها و موسس��ات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعضای هیأت علمی که در 
فعالیت های فناورانه مشارکت دارند، بابت انجام این فعالیت ها، امتیازات مشخصی 
دریافت خواهند کرد. رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در ادامه گفت: براساس این آیین نامه چنانچه اعضای هیأت علمی 
آموزش��ی، اختراع، اکتشاف یا تولید محصوالت پژوهشی کاربردی را که به مرحله 
تجاری سازی رسیده است را در کارنامه پژوهشی و فناوری خود داشته باشند، برابر 
مق��ررات از ۱ تا ۱5 امتیاز  در نم��ودار ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دریافت 
خواهند کرد.  کرمی با اش��اره به اینکه ثبت مالکیت فکری )پتنت( دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری به نام موسسه یا شرکت محل خدمت متقاضی نیز در دریافت 
امتیاز موثر اس��ت، افزود: البته به شرط اینکه این محصول به فروش رسیده یا به 

صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد. در این صورت نیز برابر آیین نامه 
شورای عالی انقالب فرهنگی تا ۱5 امتیاز دارد. تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع 
علمی یا قانونی داخل یا خارج از کش��ور به تایید مراجع ذی صالح وزارتخانه های 

علوم و بهداشت و درمان  نیز از نیم تا 2 امتیاز به همراه خواهد داشت.
 دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خالق و نرم، در 
ادامه ضمن تشریح نحوه محاسبه امتیازها گفت: برای فعالیت های علمی و اجرایی 
اعضای هیأت علمی نیز امتیازاتی محاس��به می شود. در صورتی که اعضای هیأت 
علمی در تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری شهرک ها و پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان 
» همکاری موثر« داشته باشند، برای هر واحد کار یا نیم سال، حداکثر 4 امتیاز و 

در هر موضوع آموزشی حداکثر ۸ امتیاز دریافت خواهند کرد.
 مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد: معاونان پارک های علم و 
فناوری وابسته به دانشگاه ها، مدیران حوزه ستادی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، پژوهشی و فناوری، معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای پژوهشی 
مس��تقل و وابسته به موسس��ه و مدیران عامل شرکت های دانشگاهی تا 5 امتیاز 
دریافت خواهند کرد. براساس این گزارش، عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
در ای��ن زمینه و اطالع از جزییات و فرم های مربوطه، می توانند به س��امانه مرکز 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

نشانی WWW.daneshbonyan.isti.ir مراجعه کنند.
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری تالش دارد تا ب��ا ترغیب اعضای 
هیأت علمی به مش��ارکت در فعالیت های فناورانه، دانشگاه را از مسیر تئوری های 

غیرکاربردی به جاده عمل گرایی و تولید ارزش افزوده هدایت کند.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

اعضای هیأت علمی موسس شرکت دانش بنیان امتیاز می گیرند

است. گفتنی است که وی در روز دوشنبه به دلیل ادامه روند صعودی ارزش سهام تسال، از 
مارک زاکربرگ، بنیان گذار فیس بوک پیشی گرفت.

طبق ش�اخص میلیاردرهای بلومبرگ، که در پایان هر روز بازار به روز رس�انی می شود، تا 
ساعت 11 و 25دقیقه صبح به وقت آمریکا، دارایی ماسک 111.3میلیارد دالر و در مقایسه، 

دارایی زاکربرگ 110.5میلیارد دالر ارزش داشت.

ماس�ک شاهد رش�دی نجومی در ثروت خود بوده و در س�ال جاری ارزش خالص دارایی 
وی 76.1میلیارد دالر، به دلیل صعود بیش از 475درصدی ارزش سهام تسال، افزایش یافته 
اس�ت. همچنین یک بس�ته پرداختی جس�ورانه، بزرگترین قرارداد دستمزد مشارکتی که 
تاکنون بین یک مدیر اجرایی و یک هیأت مدیره منعقد ش�ده، به این روند کمک می کند و 

اگر همه اهداف محقق شوند 50میلیارد دالر نیز برای وی سود خواهد داشت.

ستاری: استارت آپ ها به دوره اوج خود رسیده اند

ایالن ماسک سومین فرد ثروتمند جهان شد

یادداشـت

شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری با بیش از یک هزار عضو، توس��عه تخصص��ی خدمات این حوزه را 

رقم زده  است.
یک��ی از اقدامات نوآورانه ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکیل کارگروه های تخصصی 
اس��ت. کارگروه های تخصصی، کانون هایی برای گردهمایی کارشناسان و 
متخصص��ان یکی از حوزه های آزمایش��گاهی یا یک خان��واده از تجهیزات 
آزمایش��گاهی هس��تند که اعضا، دانش و تجربه خ��ود را از این طریق به 

اشتراک  می گذارند.

ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی 
مسیر تحقیقات را هموار کرد



 نقض حریم شخصی کاربران
اتهام جدید اپل

برند اپل به تازگ��ی متهم به نقض قانون حریم خصوصی کاربران 
در اینترنت شده است. این قانون در اتحادیه اروپا به منظور حفاظت 
از کاربران از دست اندازی برندهای بزرگ یا ذخیره داده های مربوط 
به فعالیت آنها در ش��بکه های اجتماعی به اجرا گذاشته شده است. 
موسس��ه غیرانتفاع��ی نویب به عن��وان یکی از ش��اکی های اصلی 
پرونده مدارکی مبنی بر ذخیره س��ازی هدفمند اطالعات کاربران از 
س��وی برند اپل منتشر کرده اس��ت. بر این اساس اطالعات کاربران 
محصوالت این برند در اختیار شرکت ها و بازاریاب های حرفه ای قرار 
می گی��رد. این امر به معنای تولید محتوای بازاریابی هماهنگ تر با 
س��لیقه کاربران به بهای کاهش امنیت آنالین بخش گسترده ای از 

مردم است. 
از ابتدای س��ال 2۰۱۹ ذخیره سازی کوکی کاربران از سوی تمام 
برنده��ا، اپ ه��ا و حتی پلتفرم ه��ای میزبانی ش��بکه های اجتماعی 
محدود ش��ده اس��ت. بر این اس��اس هرگونه ذخیره سازی اطالعات 
کاربران، در صورت انتش��ار رس��می یا فروش به کس��ب و کارهای 
دیگر، جرم تلقی می ش��ود. اپل پیش از این نیز با اتهام سوءاستفاده 
از اطالعات کاربرانش مواجه شده بود. این بار اتهام علیه اپل در بازار 

اروپا بسیار جدی به نظر می رسد. 
اگرچه برند اپل به طور رس��می سوءاستفاده از اطالعات کاربران 
را رد کرده اس��ت، اما هنوز پاس��خ قطعی در قبال اتهام نقض حریم 
خصوصی کاربران اظهار نداش��ته اس��ت. بدون شک اپل در روزهای 
پایانی س��ال ج��اری درگیری ه��ای مهمی در دادگاه ه��ای اروپایی 
خواهد داشت. شاید این امر تاثیر منفی بر روی وضعیت فروش این 

غول دنیای دیجیتال در کریسمس جاری داشته باشد. 
mobilemarketer.com :منبع

همکاری اسپاتیفای و هیوندای در عرصه 
برندسازی

برند اس��پاتیفای و هیوندای در تازه ترین همکاری ش��ان اقدام به 
جلب نظر طرفداران عرصه موس��یقی کرده اند. بر این اس��اس برند 
هیون��دای برای رونمایی از مدل النت��را 2۰2۱ اقدام به همکاری با 
اس��پاتیفای به منظور برگزاری ۳ تور موس��یقی مجازی کرده است. 
این امر ترکیب جذابی از بازاریابی، همکاری برندسازی و جلب نظر 

مخاطب هدف در دو صنعت متفاوت محسوب می شود. 
 My City« کمپین مشترک اسپاتیفای و هیوندای تحت عنوان
Unlocked« برای س��ال جدید میالدی در دسترس تمام کاربران 
پلتفرم اس��پاتیفای خواهد بود. نکته جالب اینکه کاربران عادی نیز 
ام��کان تولید محت��وا و همکاری با اس��پاتیفای و هیوندای را دارند. 
این امر ش��رایط بسیار جذابی برای کاربران به منظور تعامل در یک 
کمپین به همراه خواهد داشت. نکته جالب اینکه هیوندای به برخی 
از کاربران برتر اس��پاتیفای فرصت حضور وی��ژه در ۳ تور موردنظر 

را خواهد داد.
انتخ��اب هنرمندان برای اجرا در تورهای اس��پاتیفای و هیوندای 
هنوز به طور رس��می تمام نشده اس��ت، با این حال پیش بینی ها از 
انتخاب برخی از چهره های برجس��ته ب��رای بهبود افزایش جذابیت 

فرآیند بازاریابی دارد. 
brandingforum.org :منبع

رونمایی هوندا از سیویک 2022 با همکاری 
گیمرهای مشهور

برن��د هوندا یک��ی از تولیدکنندگان بنام خودرو در س��طح جهان 
محس��وب می شود. این برند با توجه به ش��یوع ویروس کرونا تغییر 
اساس��ی در نحوه رونمایی از مدل جدیدش تحت عنوان س��یویک 
2۰22 ایجاد کرده است. بسیاری از طرفداران صنعت گیم با پلتفرم 
تویچ آش��نایی کاملی دارند. پلتفرم موردنظر برای اجرای ویدئوهای 
الیو مربوط به بازی های مختلف کاربرد دارد. بر این اس��اس انتخاب 
تویچ از س��وی هوندا برای رونمایی از س��ری جدید خودرویش امر 

عجیبی به نظر می رسد. 
 Honda برن��د هون��دا ب��ه زودی در مراس��می وی��ژه ب��ه ن��ام
Head2Head از نس��ل جدید مدل سیویک رونمایی خواهد کرد. 
بازاریاب ه��ای این برند به طور معم��ول برای رونمایی از محصوالت 
تازه برند اقدام به برگزاری مراس��م های حضوری می کردند. این امر 
با توجه به تغییر استراتژی هوندا در طول ماه های اخیر دیگر امکان 
اجرای��ی ندارد. نکت��ه جالب درخصوص رونمای��ی از محصل جدید 
هوندا در پلتفرم تویچ اس��تفاده از 2 گیمر مش��هور به عنوان مجری 
برنامه اس��ت. راش��ل سلتزر و مانس��تر دی فیس مراسم رونمایی از 
س��یویک 2۰22 را برعهده خواهند داش��ت. بس��یاری از گیمرهای 
مش��هور فورتنایت نیز در این میان حضور فعالی در مراس��م هوندا 

خواهند داشت. 
هوندا در زمینه انتخاب یک شبکه اجتماعی برای رونمایی از سیویک 
2۰22 نوآوری بس��یار زیادی داشته اس��ت. تمرکز بر روی نسل جوان 
در مراس��م پیش روی هوندا یک راهکار هوشمندانه برای رفع مشکل 
جلب نظر مخاطب جوان به محتوای بازاریابی برندها محسوب می شود. 
marketingdive.com :منبع
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به قلم: رابرت ویلیامز
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

پیش بینی آینده همیشه برای اهالی دنیای کسب و کار جذاب بوده است. 
بس��یاری از کس��ب و کارها در طول بازه های زمان��ی طوالنی با پیش بینی 
درس��ت آینده بازار و س��رمایه گذاری مناس��ب در بخش ف��روش موفق به 
کس��ب سودهای فراوان شده اند. امروزه بسیاری از بازارها از ماهیت غیرقابل 
پیش بینی برخوردار شده اند. این امر در مورد رفتار مشتریان نیز صحت دارد. 
بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
برنامه ریزی های گس��ترده می کنند. این امر بدون پیش بینی درست فرآیند 

فروش تاثیرگذاری چندانی بر روی وضعیت برندها در پی ندارد. 
بدون ش��ک پیش بینی فرآیند فروش در بازارهای مختلف امر س��اده ای 
نیست. بسیاری از برندها تا به حال چنین اقدامی را انجام نداده اند. همین امر 
مشکالت بسیار زیادی برای چنین کسب و کارهایی ایجاد می کند. نکته مهم 
در این میان امکان یادگیری شیوه های پیش بینی فروش در کسب و کارهای 
مختلف است. موضوع فوق در مقاله کنونی به طور گسترده مورد توجه قرار 
گرفته است. پیش از بررسی بیشتر در این رابطه باید تعریفی از پیش بینی 
فروش ارائه نماییم فرآیند پیش بینی فروش به پیش بینی وضعیت کلی بازار 
فروش و همچنین رفتار مشتریان در بازه های زمانی مختلف اشاره دارد. این 

امر به برندها فرصت تصمیم گیری و عملکرد بهتر را می دهد. 
امروزه بس��یاری از برندها ب��رای پیش بینی فروش ش��ان بازه های زمانی 
مختلف��ی تعیین می کنند. برخی از برندها بازه های س��االنه، ماهانه و حتی 
هفتگی را مدنظر قرار می دهند. نکته مهم در این میان توجه به بازه زمانی 
براساس سطح نیاز کس��ب و کار است. به عنوان مثال، در کسب و کارهای 
B2B پیش بین��ی بازار در بازه های زمانی یک ماه یا حتی س��االنه مناس��ب 
خواهد بود. با این حال در عرصه B2C پیش بینی ها باید بسیار سریع تر و در 

بازه های زمانی کوتاه صورت گیرد. 
بدون شک یک کارشناس حرفه ای کسب و کار به خوبی از وضعیت فروش 
شرکتش اطالع دارد. این امر پیش بینی نسبی از وضعیت بازار در هر سال را 
فراهم می کند. بسیاری از فروشندگان حرفه ای در بدو شروع یک سال کاری 
انتظارات مشخصی از بازار دارند. شاید اعتماد به چنین پیش بینی های نسبی 
بسیار سخت باشد، اما ترکیب این پیش بینی ها با داده های معتبر امکان بهبود 

شرایط شرکت را فراهم می کند. 
استفاده از انواع ش��یوه های تحلیل آماری امکان بهبود وضعیت بازاریابی 
و فروش را به همراه دارد. تاثیر این امر بر روی برنامه ریزی کس��ب و کارها 
انکارناپذیر است. بس��یاری از برندها در این میان اقدام به پیش بینی بازار و 
سپس برنامه ریزی برای سال جدید می کنند. اکنون با نزدیکی به پایان سال 
2۰2۰ ارزیابی مناسب از سال آینده تجاری ضروری خواهد بود. در این میان 
آش��نایی با انواع پیش بینی فروش کمک قابل مالحظه ای به کسب و کارها 

خواهد کرد. 
چرا پیش بینی فروش اهمیت دارد؟

پیش بینی فروش یکی از کارهای رایج در میان کسب و کارهای محسوب 
می شود. ساالنه شمار باالیی از کسب و کارها براساس پیش بینی شان اقدام 
به حضور در عرصه بازاریابی و کس��ب و کار می کنند. این امر گاهی اوقات 
همراه با موفقیت و در برخی موارد همراه با شکس��ت اس��ت. بی تردید اتکا 
به پیش بینی هایی بدون دقت نظر کافی برای هر برندی دش��وار خواهد بود 
بنابراین کس��ب و کارها باید با اس��تفاده از ش��یوه های درست در این حوزه 

حضور پیدا نمایند. 
یکی از دالیل اصلی برای سرمایه گذاری برندها در حوزه پیش بینی فروش 
امکان آگاهی از خطرات پیش روی در بازار اس��ت. بسیاری از اوقات برندها 
در مواجهه با مش��کالت عرصه کسب و کار واکنش مناسبی ارائه نمی کنند. 
این امر در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد. هرچه 
پیش بینی های دقیق تری از بازار در اختیار برندها قرار داش��ته باشد، فرآیند 

برنامه ریزی کلی برای کسب وکار ساده تر خواهد شد. 
نکته دیگ��ر درخصوص مزیت پیش بینی فروش مرب��وط به امکان جلب 
سرمایه کافی پیش از شروع سال تجاری خواهد بود. وقتی کسب و کارها در 
میانه سال کاری با کمبود سرمایه مواجه می شوند، شرایط برای آنها به شدت 
دشوار خواهد شد. اغلب اوقات مواجهه با شرایط های ناگوار نتیجه پیش بینی 
نادرست بازار است. بسیاری از برندها در این میان توانایی تاثیرگذاری مناسب 
بر روی س��رمایه گذارها در بازه های زمانی مناس��ب را ندارند. یک کس��ب و 
کار ب��رای حضور موفق در عرصه کس��ب و کار باید به ط��ور مداوم اقدام به 
ارزیابی وضعیت بازار و توان مالی اش نماید. بسیاری از برندها بدون اطمینان 
از ش��رایط مالی ش��ان اقدام به حضور در عرصه های ت��ازه می  کنند. این امر 

مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارهای مختلف ایجاد می  کند. 
جلب نظر س��رمایه  گذارها باید پیش از ش��روع سال تجاری صورت گیرد 
بنابراین پیش بینی فروش و آگاهی از وضعیت کسب و کار مهمترین نکته در 
این زمینه خواهد بود. امروزه بسیاری از برندها در زمینه پیش بینی فروش در 
سال های تجاری فعالیت دارند. یکی از نکات مهم در این رابطه تعیین وظیفه 
هر بخش برای پیش بینی فروش است. بدون تردید تیم فروش دارای دانش 
محوری در این فرآیند اس��ت. فروشندگان اغلب دارای اطالعات مناسبی از 
وضعیت بازار هستند. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
عرصه کس��ب و کار براساس سطح توانایی برند اس��ت. در این راستا باید از 
کمک تیم های کسب و کار مختلف به خوبی استفاده شود. بخش بازاریابی، 
توس��عه و تحقیقات و همچنین روابط عمومی امکان ارائه اطالعات مناسب 
برای پیش بینی بازار را دارند. این امر شاید در نگاه نخست بسیار عجیب به 

نظر برسد، اما تاثیرگذاری به شدت مناسبی بر روی وضعیت برندها دارد. 
وقتی مس��ئولیت پیش بینی فروش فقط برعهده یک تیم ش��رکت باشد، 
فشار بسیار زیاد مانع از فعالیت مناسب خواهد شد. تقسیم وظایف در میان 
تیم ه��ای مختلف و تالش برای بهره گی��ری از امکانات و مزیت های هر تیم 

نقش مهمی در فرآیند پیش بینی فروش و بازار ایفا می کند. 
فاکتورهای پیش بینی فروش

ب��دون تردید برای س��اماندهی هر کاری به ص��ورت اصولی باید برخی از 
فاکتوره��ا را مدنظر قرار داد. یکی از ایرادات اصلی در زمینه فعالیت تجاری 
عدم توجه به المان های مختلف و تالش برای کسب سود بدون برنامه قبلی 
است. این امر در اغلب موارد موجب ناتوانی کسب و کارها برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف خواهد شد. 
عرصه پیش بینی فروش نیز دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی بازار نیاز به اطالعات دقیق و پردازش شده 
دارند. این امر بدون پیش بینی بازار و وضعیت فروش امکان ناپذیر اس��ت. در 
این بخش به بررسی برخی از فاکتورهای مهم در زمینه ارزیابی وضعیت بازار 

و پیش بینی فروش خواهیم پرداخت:
• هرگونه استخدام، اخراج یا شروع همکاری با دیگر برندها باید در زمینه 
پیش بینی فروش لحاظ ش��ود. بدون تردید هر نوع تغییری در شرکت تاثیر 
مستقیمی بر روی توانایی فروش کسب و کار دارد. این امر گاهی اوقات مورد 
بی توجهی برندها قرار می گیرد بنابراین در عمل مشکالت بسیار زیادی پیش 

روی فرآیند فروش آنها قرار می گیرد. 
• توجه به س��طح کلی قیمت ها در بازار اهمیت باالیی دارد. امروزه رقابت 
میان برندها موجب تغییر سطح قیمت ها به طور مداوم می شود. اگر کسب و 
کارها به این نکته مهم توجه نداشته باشند، با مشکالت بسیار زیادی مواجه 
خواهند شد. ارزیابی سطح قیمت کلی در عرصه کسب و کار امکان تعیین 
قیمت مناسب برای محصوالت شرکت در سال جدید را فراهم خواهد کرد. 
• هر برندی در عرصه کس��ب و کار دارای قلمرو خاصی اس��ت. برخی از 
برندها در یک یا دو بازار سلطه عمیقی دارند. این امر حضور هرگونه رقیبی 
را دشوار خواهد کرد بنابراین در سال تجاری جدید ورود به بازار دیگر برندها 
هرگز ایده جالبی نخواهد بود. اگر ش��ما وارد عرصه کس��ب و کار یک برند 
دیگر شوید، به احتمال زیاد نیاز به سرمایه گذاری هنگفت برای بقا در بازار 

موردنظر خواهید داشت.

• توجه به عملکرد رقبا یکی از قدیمی ترین شیوه ها برای پیش بینی فروش 
است. بسیاری از برندها در سال تجاری جدید برنامه های متنوعی پیش روی 
دارند. این امر در صورت بی توجهی برندها مشکالت بسیاری زیادی به همراه 
خواهد داشت. بسیاری از برندها در صورت بی توجهی به نکات فروش توانایی 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را از دس��ت می دهند. اطالع از 
برنامه ه��ای دیگر برندها به معنای به روز رس��انی اطالعات فروش و ارتقای 

عملکرد در بازار جدید است. 
• ارزیابی کلی وضعیت بازار یکی از نکات مهم برای کسب و کارها محسوب 
می شود. بسیاری از برندها در این زمینه مهارت باالیی ندارند. این امر موجب 
بروز مش��کالت بسیار زیادی برای برندها می ش��ود. اگر یک برند در زمینه 
بازاریابی و فروش مهارت باالیی داش��ته باش��د، این ام��ر به تنهایی ضامن 
موفقیتش در بازار فروش نخواهد بود. ارزیابی ساالنه و حتی ماهانه بازار برای 
حضور موفق در عرصه کس��ب و کار ضروری خواهد بود. در غیر این صورت 

شرایط کسب و کار به طور مداوم دشوار خواهد شد. 
چگونه فروش برندمان را پیش بینی کنیم؟

دید مثبت به عرصه کسب و کار و فروش هیچ گاه ایده بدی نیست. نکته 
مه��م واقع گرایی در زمینه ارزیابی وضعیت بازار و عرصه کلی کس��ب و کار 
اس��ت. بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اقدام به گردآوری اطالعات دقیق و ماه ها تالش شبانه روزی می کنند. 
این امر باید در مورد عرصه فروش نیز تکرار ش��ود. امروزه بسیاری از برندها 
حوصله حضور در عرصه فروش و س��رمایه گذاری مناس��ب در آن را ندارند. 
دلیل این امر تلقی فروش به مثابه امری حتمی در صورت بازاریابی و تبلیغات 

مناسب است. 
ه��دف اصلی در بخش کنونی مقاله بررس��ی برخی از ن��کات مهم برای 
پیش بینی فروش اس��ت. بس��یاری از برندها دارای برنامه ای مشخص برای 
فروش نیستند. این امر موجب آسیب پذیری کسب و کارها می شود. بسیاری 
از برندها در شرایط نامساعد هم فروش باالیی دارند. یکی از مثال های اساسی 
در این زمینه وضعیت برند آمازون در ش��رایط ش��یوع کروناست. این برند، 
برخالف تمام خرده فروش��ی های دیگر افزایش قابل مالحظه ای در س��طح 
فروش داشته است. این امر به خوبی اهمیت پیش بینی درست از بازار را بیان 
می کند. در ادامه برخی از مراحل اساس��ی در زمینه پیش بینی بازار را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
ایجاد فرآیندهای فروش

نخس��تین گام در زمینه فروش بهینه مربوط به ایجاد فرآیندهای فروش 
اس��ت. هیچ کس��ب و کاری بدون ایجاد فرآیندهای ف��روش و طبقه بندی 
داده های مربوط به هر فرآیند امکان پیش بینی آینده را ندارد. اشتباه بسیاری 
از برنده��ا تلقی پیش بینی ف��روش به مثابه حدس و گمان اس��ت. این امر 

مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد. 
بس��یاری از برنده��ا در تعیین فرآینده��ای فروش به مش��تریان دارای 
س��لیقه های مختلف توجه می کنند. این امر ب��ه معنای فروش و به تبع آن 
بازاریابی متفاوت برای هر دس��ته از مشتریان است. وقتی چرخه شناسایی 
مناس��ب مشتریان و سپس س��رمایه گذاری مطلوب بر روی آنها به درستی 
طی شود، امکان بهره گیری از مزیت های پیش بینی فروش فراهم می شود. 

بسیاری از کس��ب و کارها در فرآیند پیش بینی بازار با مشکالت تکراری 
مواجه هس��تند. ناتوانی در زمینه ش��ناخت گروه های مختلف مشتریان به 
معنای ضعف در ارتباطات خارجی برند اس��ت. پی��ش از این بر روی نقش 
بخش های مختلف ش��رکت در فرآیند پیش بینی بازار تاکید کردیم. یکی از 
نکات مهم در این میان توجه به نقش بخش روابط عمومی در بهبود تعامل 
برند با مشتریان است. این امر به طور ویژه ای در کسب و کارهای B2B باید 
مدنظر قرار گیرد. بس��یاری از برندها به این نکته مهم هیچ توجهی ندارند 

بنابراین مواجهه با ناتوانی کسب و کارها برای پیش بینی درست فروش امری 
طبیعی خواهد بود. 

تعیین اهداف فروش
هر برند در ش��روع سال جدید میالدی دارای اهداف مشخصی است. اگر 
کس��ب و کار شما در شروع س��ال جدید دارای اهدافی در زمینه فروش یا 
بازاریابی نیس��ت، مشکالت سازمانی تان بسیار عمیق است. فقدان برنامه در 
بخش های مختلف ش��رکت موجب کاهش انگیزه کارمندان و ناتوانی برای 
رقابت موثر با دیگر کس��ب و کارها می ش��ود بنابراین باید توجه ویژه ای به 

وضعیت برنامه و اهداف شرکت داشت. 
تعیین اهداف مشخص برای فروش در سال جدید میالدی اهمیت باالیی 
دارد. بس��یاری از برندها نظم عرصه بازاریابی شان را مدیون برنامه های شان 
هستند. اهداف مناسب در زمینه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 
از برنده��ا بدون برنامه ریزی درس��ت توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را نخواهند داش��ت بنابراین توجه به اهداف ف��روش در عمل امکان 

سرمایه گذاری مناسب و دستیابی به سودهای بیشتر را فراهم می کند. 
اهداف فروش باید همیشه مطابق با سطح توانایی کسب و کار باشد. تعیین 
اهداف بیش از اندازه بزرگ موجب ناتوانی در زمینه دس��تیابی به آنها و در 
نهایت س��رخوردگی سازمانی می شود. این امر طیف وسیعی از کارمندان و 
حتی مدیران ارشد را با فقدان انگیزه برای ادامه کار مواجه می کند بنابراین 
همیشه باید به اهداف کس��ب و کار در زمینه بازاریابی و پیش بینی فروش 

توجه داشت. 
یکی از راهکارهای جذاب و کاربردی در زمینه پیش بینی فروش و تعیین 
اهداف درست مربوط به ارزیابی وضعیت برند در سال های قبل است. توجه 
به س��یر پیشرفت ش��رکت امکان طراحی اهداف تازه براساس توانایی کلی 
کس��ب و کار را فراهم می سازد. مزیت اصلی این شیوه تضمین دستیابی به 
اهداف موردنظر است. همچنین امکان طراحی برخی از اهدف جانبی برای 
تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف نیز وجود دارد. به این ترتیب پس از 
دستیابی به اهداف اصلی امکان مراجعه به سایر اهداف نیز فراهم خواهد شد. 

استفاده از نرم افزارهای مناسب
امروزه دیگر هیچ کس تمام کارها را به طور دستی و سنتی انجام نمی دهد. 
نرم افزارهای بس��یار زیادی در زمینه پیش بینی وضعیت ب��ازار و فروش در 
دسترس برندها قرار دارد. شاید این ابزارها به طور رسمی برای چنین هدفی 
تعیین نش��ده باشد، اما امکان بهره گیری از آنها در زمینه پیش بینی فروش 

وجود دارد. 
بدون تردید در هر حوزه ای نرم افزارهای بسیار زیادی در دسترس برندها 
قرار دارد. این امر مش��کالت زیادی پیش روی هر کسب و کار قرار می دهد. 
انتخاب نرم افزار مناسب همیشه دغدغه ای مهم برای کسب و کارها محسوب 
می شود. نکته مهم در این میان توجه به نیازهای شرکت و همچنین سطح 
بودجه در دس��ترس است. اگر انتخاب ما بدون توجه به بودجه در دسترس 
صورت گیرد، در میانه سال مجبور به قطع همکاری با نرم افزار محبوب مان 

خواهیم شد. 
خوشبختانه برخی از ابزارهای بازاریابی و فروش به طور رایگان در دسترس 
برندها قرار می گیرد. یکی از بهترین ابزارها در این میان شامل گوگل بیزینس 
است. این س��رویس عالوه بر فراهم سازی فرصت های مناسب برای فعالیت 
فروش حرفه ای، اطالعات دقیقی نیز در اختیار برندها قرار می دهد بنابراین 
کسب و کارها فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان 

خواهند داشت. 
بسیاری از کسب و کارها به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف اقدام به اس��تفاده از نرم افزارهای حرفه ای و پولی می کنند. 
این امر در صورت امکان رفع نیاز کس��ب و کار با ابزارهای رایگان ضرورتی 
ندارد بنابراین کسب و کارها باید به شیوه ای متفاوت اقدام به تاثیرگذاری بر 
روی عرصه فروش نمایند. این امر شامل توجه به نیازها و بودجه شرکت در 

انتخاب نرم افزارهای مهم است. 
انتخاب شیوه ای مناسب

وقتی فرآیندهای فروش، اهداف و استفاده از نرم افزار مناسب مدنظر قرار 
گرفت، باید گام نهایی را نیز درس��ت برداش��ت. بسیاری از برندها نسبت به 
انتخاب نرم افزارهای مناسب برای پیش بینی فروش عملکرد مناسبی دارند، 
اما در نهایت ش��یوه درستی را انتخاب نمی کنند. این امر موجب پیش بینی 
بازار به صورت غیرکاربردی برای کسب و کار می شود. برخی از کسب و کارها 
به طور مداوم در زمینه انتخاب شیوه های پیش بینی بازار عملکرد مناسبی 
دارند. نکته مهم در این میان انتخاب شیوه های مناسب است. در ادامه برخی 
از ش��یوه های اساسی در این زمینه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. این امر 
امکان انتخاب درست روش های پیش بینی فروش را فراهم خواهد ساخت. 

نخستین روش در زمینه پیش بینی فروش شامل تحلیل تاریخی است. این 
شیوه به دلیل سادگی قابل مالحظه مدنظر بسیاری از برندها قرار می گیرد. 
برخ��ی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم در تالش برای ارزیابی سابقه فروش شان هستند. مزیت این امر امکان 
شناسایی مخاطب هدف عالقه مند به خرید از برند و همچنین بازاریابی بهتر 

است. نتیجه این امر برنامه ریزی بهتر برای کسب و کار خواهد بود. 
یکی دیگر از روش های پیش بینی فروش مربوط به ترس��یم دایره فروش 
است. این شیوه شامل ارزیابی میزان مورد انتظار فروش در هر ماه و سپس 
ارزیابی س��طح واقعی فروش با برنامه قبلی اس��ت. مزیت اصلی این ش��یوه 
امکان کاهش اشتباهات از سوی تیم های مختلف کسب و کار است. برخی 
از ش��رکت ها فقط در پایان هر س��ال از تفاوت میان س��طح فعالیت شان با 
برنامه های قبلی آگاهی پیدا می کنند. با این حساب وضعیت هر برند بدون 
توجه به ارزیابی ماهانه فروش بسیار دشوار خواهد شد. این امر به طور ویژه ای 

در بازارهای رقابتی موجب بروز مشکل می شود. 
آگاهی بخشی به تیم فروش و تقاضای مسئولیت پذیری

ترس��یم برنامه کس��ب و کار برای پیش بینی بازار و فروش اهمیت بسیار 
زیادی دارد. گاهی اوقات کس��ب و کارها برنامه های ش��ان را به خوبی برای 
تیم فروش تشریح نمی کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به 
ارمغان می آورد. اگر کسب و کارها به این نکته مهم توجه نداشته باشند، در 
بلندمدت با کاهش انگیزه اعضای تیم فروش برای همکاری مواجه خواهند 

شد. این امر مشکالت بسیار اساسی و مهمی پیش روی آنها قرار می دهد. 
ام��روزه تعامل با تیم های ف��روش و تالش برای بهبود وضعیت برند بدون 
توجه به ش��یوه های مناسب امکان ناپذیر اس��ت. نکات مورد بحث در مقاله 
کنون��ی برای ش��روع فرآیند پیش بینی بازار کاربرد باالی��ی دارد. نکته مهم 
کاربست درست و هماهنگ شیوه های مورد بحث است. در غیر این صورت 

شاید نتیجه دلخواه پدیدار نشود. 
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امروزه مخاطب های دنیای تبلیغات به ش��دت افزایش پیدا کرده است. براساس 
ارزیابی پژوهش��گران موسس��ه Hootsuite، اکنون نزدیک به ۱.۶ میلیارد نفر در 
سراس��ر دنیا به عنوان کاربر اینستاگرام در سراسر دنیا فعالیت دارند. این امر توجه 
ویژه به اینس��تاگرام به عنوان یک پلتفرم برجس��ته را ضروری می سازد. بسیاری از 
برندها اقدام به س��رمایه گذاری و بازاریابی گس��ترده در این فضا با هدف جلب نظر 

مخاطب عالقه مند به کسب و کارشان می کنند. 
براس��اس گزارش رسمی اینس��تاگرام، ۹۰ درصد از کاربران این پلتفرم دست کم 
ی��ک اکانت تجاری را دنبال می کنن��د. نکته جالب در این میان تاثیرگذاری برندها 
ب��ر روی تصمیم گیری های کاربران پیرامون خرید محصوالت مختلف اس��ت. یکی 
از نگرانی های مداوم برندها نس��بت به بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
مربوط به میزان تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب هدف است. بسیاری از برندها در 
این زمینه شرایط ناگواری دارند. این امر شامل سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی 
و عدم دریافت نتیجه مناسب است. با این حساب برندها باید به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به شیوه های متفاوت تری باشند. اینستاگرام به عنوان یک پلتفرم 
محبوب در میان کاربران جذابیت های بالقوه بسیار زیادی برای برندها دارد. برخی از 

برندها در این میان اقدام به بازاریابی انحصاری در اینستاگرام می کنند. 
با نزدیک ش��دن به پایان سال 2۰2۰ برنامه ریزی برای سال آینده ضروری است. 
بسیاری از برندها در سال جاری با مشکالت بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده اند. 
همین امر مشکالت عمده ای در زمینه فروش و تعامل با مشتریان به بار آورده است. 
اگر کسب و کار شما نیز در سال 2۰2۰ شرایط نامساعدی از نظر بازاریابی و تبلیغات 
پش��ت سر گذاشته است، باید در سال جدید اقدام به ارزیابی مجدد استراتژی های 

بازاریابی و بهبود وضعیت حضور در فضای آنالین نمایید. 
امروزه اینس��تاگرام یکی از پلتفرم های اصلی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��ده است. برخی از برندها به طور کلی در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با مشکالت عمده ای مواجه هستند. این امر در مقاله کنونی 
به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اینستاگرام مدنظر اغلب 
برندها برای بازاریابی است، تمرکز اصلی بر روی همین پلتفرم قرار گرفته است. در 
ادام��ه برخی از توصیه های حرفه ای و دقیق برای بهبود کیفیت بازاریابی برندها در 

سال آینده میالدی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
استفاده از اکانت تجاری

استفاده از اکانت تجاری نخستین گام برای بازاریابی بهتر محسوب می شود. امروزه 
بس��یاری از برندها در اینس��تاگرام از اکانت غیرتجاری استفاده می کنند. دلیل این 
امر عدم آش��نایی با امکانات گس��ترده اکانت های تجاری است. همچنین برخی از 
کارآفرینان استفاده از اکانت های تجاری را همراه با نیاز به پرداخت مقدار مشخصی 
هزینه می دانند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد می کند. اگر یک 
کس��ب و کار به این نکات مهم توجه الزم را نداش��ته باش��د، در نهایت با مشکالت 
بس��یار زیادی مواجه خواهد ش��د. برخی از مزیت های رایگان اکانت های تجاری در 

اینستاگرام به شرح ذیل است:
• بهره گیری از داده های طبقه بندی شده اینستاگرام در مورد برند

• امکان استفاده از گزینه تبلیغات در اینستاگرام
• امکان راه اندازی فروشگاه اینستاگرامی برای محصوالت برند

• امکان طبقه بندی پیام های دریافتی برند در قالب اصلی و فرعی
• بارگذاری اطالعات مربوط به برند ش��امل شماره تماس، آدرس دقیق و ایمیل 

برای تعامل بهتر با مخاطب هدف
همانطور که پیش از این نیز بیان شد، راه اندازی برند تجاری در اینستاگرام نیاز 
ب��ه صرف هزینه ندارد. فقط باید به بخش تنظیمات مراجعه کرده، تیک مربوط به 
تبدیل اکانت معمولی به تجاری را انتخاب نماییم. این امر اکانت برند را به سادگی 

بدل به اکانت تجاری خواهد کرد. 
تعیین دقیق اهداف بازاریابی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی بدون تعیین اهداف مشخص امکان پذیر نیست. 
بس��یاری از برندها بدون توجه به این نکته اقدام به بازاریابی  و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می کنند. اگر کس��ب و کارها به نحوه طراحی برنامه بازاریابی توجه 

نداشته باشند، شاید سرمایه گذاری های هنگفت شان نیز نتیجه ای به همراه نیاورد. 
اهداف بازاریابی هر برند براساس سطح فعالیت و امکانات در دسترس اش متفاوت 
خواهد بود. بازاریابی در اینستاگرام معنای متفاوتی برای بازاریاب ها دارد. پاسخگویی 
به پرس��ش های ذیل امکان شناس��ایی اهداف اصلی برند در قالبی س��اده را فراهم 

خواهد کرد:
• آیا شما به دنبال توسعه وجه آنالین کسب و کارتان هستید؟

• آگاهی بخش��ی پیرامون برند به مشتریان تا چه حد جزئی از اهداف بازاریابی تان 
محسوب می شود؟

• افزایش ترافیک اصلی سایت جزئی از اهداف اصلی تان است؟
• آیا ش��ما قصد حضور به عنوان رهبر یکی از صنایع یا عرصه های مهم کس��ب و 

کار را دارید؟
• فروش آنالین محصوالت تا چه میزان جزئی از انگیزه های بازاریابی شما محسوب 

می شود؟
بدون تردید یک برند دارای هدف واحدی در زمینه بازاریابی نیست. اگرچه برخی 
از کارش��ناس های بازاریابی برای برندهای تازه تاسیس پیگیری یک هدف واحد را 
توصیه می کنند، اما بیشتر برندها دارای سابقه طوالنی در زمینه کسب و کار هستند. 
همین امر پیگیری چند هدف به طور واحد را بدل به امری جذاب برای آنها می کند. 
اگر کس��ب و کار شما به دنبال پیگیری اهداف متعددی در زمینه بازاریابی و جلب 
نظر مخاطب هدف اس��ت، باید به هماهنگی میان آنها توجه ویژه ای داشته باشید. 
برخی از برندها بدون توجه به س��ازگاری می��ان اهداف مختلف اقدام به بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می کنند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای 

فرآیند بازاریابی و تبلیغات چنین برندهایی به ارمغان خواهد آورد. 
شناخت مخاطب هدف

شناخت مخاطب هدف یکی از نکات مهم برای بازاریابی است. بسیاری از برندها 
براس��اس س��لیقه ش��خصی اعضای تیم بازاریابی اقدام به تبلیغات در اینستاگرام 
می کنن��د. نکته مه��م در این میان بازاریابی با هدف تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت بنابراین س��لیقه آنها باید در اولویت فرآیند طراحی محتوا قرار داشته 
باشد. برخی از برندها برای آشنایی با سلیقه مخاطب هدف اقدام به اختصاص زمان 
مش��خص به منظور بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف می کنند. شاید این امر در 
نگاه نخست بیش از اندازه طوالنی به نظر برسد، اما به لطف فناوری های نوین زمان 

موردنیاز برای شناخت سلیقه مخاطب هدف به شدت کاهش پیدا کرده است. 
امروز مشتریان طیف گسترده ای از مردم را نمایندگی می کنند. این امر به معنای 
ضرورت دسته بندی مشتریان از سوی برندها در اینستاگرام است. پیش از این اغلب 
برندها اقدام به رونمایی از یک کمپین بازاریابی واحد برای تمام کاربران می کردند. 
اکنون این امر باید در قالب شخصی  س��ازی محتوای بازاریابی دنبال شود. برخی از 

برندها در تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مسیری بسیار 
طوالنی را طی می کنند. این امر ش��امل شناس��ایی سلیقه های متفاوت مشتریان و 
س��پس دسته بندی هر کدام از آنهاس��ت. سپس طراحی محتوا و بازاریابی برای هر 
کدام از مخاطب هدف شروع می شود. این امر نتیجه بخشی بسیار مطلوبی بر روی 

فعالیت برندها به همراه دارد. 
برخ��ی از برندها همچنان به بازاریابی و تبلیغات براس��اس ش��یوه های س��نتی 
پایبند هس��تند. این امر نتیجه ای به جز کاهش شدید سطح تعامل کاربران با برند 
و همچنین ریزش وس��یع مش��تریان به همراه ندارد بنابراین برندها باید به دنبال 

تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف باشند. 
بهینه سازی پروفایل اینستاگرام

برندها در اینس��تاگرام باید در حداکثر ۱5۰ کاراکتر تاثیرگذاری مطلوب بر روی 
مخاط��ب هدف را اعمال نمایند. در غیر این صورت میزان تاثیرگذاری آنها بر روی 
مخاطب هدف به ش��دت کاهش خواهد یافت. بدون تردید همه ما تجربه مشاهده 
پست هایی با کپشن های طوالنی در اینستاگرام را داشته ایم. شاید در نگاه نخست این 
پست ها جذابیت خاصی برای مخاطب هدف داشته باشد، اما واقعیت خالف این امر 
را ثابت کرده است. بسیاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را ندارند. دلیل این امر ناشی از نگارش کپشن های بیش از اندازه طوالنی است. 
بهینه سازی پروفایل اینس��تاگرام، عالوه بر کاهش کاراکترهای کپشن، به نکات 
دیگری نیز ارجاع دارد. بر این اساس برندها باید اطالعات دقیقی بر روی پروفایل شان 
بارگذاری نمایند. اگر یک برند در اینستاگرام از تصویر پروفایلی به جز لوگو استفاده 
نماید، اعتماد مشتریان به سختی جلب خواهد شد. این امر در مورد نام کاربری نیز 
صحت دارد. به عبارت دیگر، کسب و کارها باید بدون نیاز به هرگونه شخصی سازی 
فرآیند فعالیت شان بر محور یک یا دو شخصیت به حضور آنالین ادامه دهند. در غیر 

این صورت مشکالت بسیار زیادی پیش روی شان قرار خواهد گرفت. 

بدون تردید بسیاری از برندها در زمینه شناسایی شیوه های مناسب برای بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با بهینه سازی اکانت شان مشکل خواهند داشت. 
یکی از بهترین راهکارها در این میان مشاهده نحوه مدیریت اکانت از سوی برندهای 
مطرح است. این امر الگوی عینی از شیوه های مناسب بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف در اختیار برندها قرار می دهد. برخی از کس��ب و کارها در این میان اقدام به 
ایجاد زیرشاخه هایی برای شرکت شان می کنند. به عنوان مثال، اگر برند شما دارای 
شعبه ای در آمریکای ش��مالی است، ایجاد یک اکانت مستقل برای تولید محتوای 
اختصاص ایده جذابی خواهد بود. این امر موجب تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 

هدف حاضر در آمریکای شمالی خواهد شد. 
انتخاب تصویر پروفایل مناسب

همانطور که پیش از این اش��اره ش��د، انتخاب تصویری به جز لوگوی برند برای 
اکانت امر جالبی نخواهد بود. کاربران با مش��اهده تصویر پروفایل برندها بسیاری از 
نکات را متوجه می شوند. با این حساب اگر یک برند تصویری به جز لوگویش را در 
پروفایل قرار دهد، امکان شناس��ایی سریع از سوی کاربران را از دست می دهد. این 
امر نقش بس��یار مهمی بر روی کاهش میزان تمایل کاربران برای تعامل با برندها 
دارد. برخی از کس��ب و کارها در این میان اقدام به اعمال تغییراتی در لوگوی برند 
می کنند. این امر شاید در ابتدا جذاب به نظر برسد، اما موجب بروز تردیدهایی در 

نگاه مشتریان خواهد شد. 
بهتری��ن ایده برای تصوی��ر پروفایل برند رعایت چارچوب ه��ای اصلی در زمینه 
بازاریابی اس��ت. اگر یک برند به این نکته مهم توجه نداش��ته باش��د، به سرعت با 
مشکالت عمیقی مواجه خواهد شد. یکی از نکات مهم در این میان توجه به نمایش 
تصویر پروفایل برند در قالب دایره ای است بنابراین لوگوی شرکت باید به خوبی در 
دایره موردنظر نمایش داده ش��ود. در غیر این صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با مشکالت بسیار زیادی همراه خواهد شد. بسیاری از برندها به این نکته مهم 
توجه الزم را ندارند بنابراین به طور مداوم با مشکالتی در زمینه جلب نظر مخاطب 
هدف مواجه می ش��وند. نمایش ناقص لوگو در بخش پروفایل تاثیر به شدت منفی 
ب��ر روی ذهنیت مخاطب هدف دارد بنابراین باید نگاه متفاوتی به وضعیت برند در 

این بخش داشته باشیم. 
طراحی محتوای بصری جذاب

اینس��تاگرام یک پلتفرم بصری است بنابراین تولید محتوای تصویری برای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف ضروری خواهد بود. برخ��ی از برندها در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف ایده های متفاوتی را دنبال می  کنند. بدون تردید اس��تفاده از 
فرمت ه��ای محتوایی گوناگون برای بازاریاب��ی کاربردهای خاص خود را دارد. نکته 
مهم در این میان توجه به ش��رایط اینس��تاگرام است. وقتی کاربران در یک شبکه 
اجتماعی اس��تقبال مناسبی از محتوای بصری دارند، تاکید بر روی محتوای متنی 

بی دلیل خواهد بود. 
طراحی محتوای بصری باید براس��اس داده  های مبتنی بر ارزیابی رفتار مشتریان 
ص��ورت گیرد. این امر تاثیرگذاری محتوای بازاریابی را به ش��دت افزایش می  دهد. 
برخی از برندها به طور مداوم در تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با شکست مواجه می شوند. دلیل این امر تولید محتوای بصری بدون توجه به 

سلیقه مخاطب هدف است. 
یکی از نکات مهم در زمینه طراحی محتوای بصری در اینستاگرام توجه به معنای 
هر محتواست. برخی از برندها صرفا با هدف سرگرم ساختن مخاطب هدف دست 
به تولید محتوا می زنند. این امر میزان تاثیرگذاری محتوا بر روی مخاطب هدف را 
به شدت کاهش می دهد. استفاده از انیمیشن به دلیل امکان ایجاد تنوع گسترده در 

انتقال پیام بازاریابی گزینه جذابی برای برندها خواهد بود. 
بدون ش��ک برخی از برندها نسبت به بارگذاری محتوای مناسب در اینستاگرام 
تردیدهای��ی دارند. اگر ش��ما نیز در همین دس��ته جای دارید، توج��ه به ایده  های 

پیشنهادی ذیل کاربردی خواهد بود:
• نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار همیشه جذابیت های بس��یار زیادی برای 
کارب��ران دارد. برخ��ی از برندها در این زمینه اقدام ب��ه بارگذاری محتوای جذاب و 
تعامل��ی می کنند. این ام��ر در صورت توجه برندها به فرآین��د تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و س��لیقه آنها نتیجه بخشی مطلوبی خواهد داشت. برندهایی که در 
زمینه تولید محصوالت فعالیت دارند، همیشه با نمایش خط تولیدشان نظر مخاطب 

هدف را جلب می کنند.
• افزودن متن های کوتاه یا نقل قول به تصاویر میزان تمایل کاربران برای تعامل 
با برند را به ش��دت افزایش می دهد. برخی از برندها به خوبی از این نکته اس��تفاده 
می کنند. اگر کس��ب و کار ش��ما تا به حال چنین ایده ای را آزمایش نکرده اس��ت، 
بهترین ایده تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از 

چنین تکنیک هایی خواهد بود. 
• بازنشر محتوای تولیدی کاربران نقش مهمی در افزایش سطح تعامل با مخاطب 
هدف دارد. امروزه کاربران به طور مداوم درباره برندهای موردعالقه شان محتوا تولید 
می کنند. بازنشر محتوای تولیدی کاربران فرصت فراهم سازی خوراک مناسب برای 
صفح��ه اصلی برند بدون نیاز به پرداخت هزینه را ایجاد می کند. نکته مهم در این 
میان تگ کردن اکانت تولیدکننده محتوای موردنظر است. در غیر این صورت شاید 

فعالیت برند شما همراه با شکایت کاربران گردد. 
اس��تفاده از بخش IGTV برای تولید محتوای ویدئویی طوالنی همیش��ه ایده 
جذابی اس��ت. بسیاری از برندها اقدام به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در قالب 
 IGTV بخش الیو می کنند. ذخیره سازی این بخش یا حتی تبدیل ویدئوی آن به

امکان تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. 
نگارش کپشن های جذاب

همانطور که پیش از این نیز بیان شد، اینستاگرام یک پلتفرم بصری است. بسیاری 
از کاربران و برندها این امر را به معنای عدم اهمیت کپش��ن ها برداش��ت می کنند 
بنابراین مشاهده تمایل اندک برندها برای نگارش کپشن های کوتاه یا حتی حذف 
این بخش طبیعی خواهد بود. نکته مهم در این میان تاثیرگذاری کپشن ها به رغم 
تصویر محوری اینستاگرام است. امروزه کاربران حوصله مشاهده ویدئوهای بازاریابی 
یا حتی تصاویر ساده را ندارند. آنها ابتدا به سراغ کپشن مطلب برای کسب اطالعات 
سریع می روند. اگر یک برند توضیحات مناسبی در بخش کپشن داده باشد، کاربران 

انگیزه کافی برای تعامل با برند موردنظر را پیدا خواهند کرد. 
نگاش کپش��ن های جذاب یک نوع هنر محس��وب می شود. بسیاری از برندها در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به نگارش کپشن های طوالنی 
می کنن��د. این امر تاثیر منفی ب��ر روی ذهنیت کاربران از ی��ک برند دارد بنابراین 
بسیاری از برندها در عمل توانایی جلب نظر مخاطب هدف را پیدا نمی کنند. نگارش 
کپش��ن باید در عین کوتاهی توانایی بیان ماهیت کلی محتوا را نیز داش��ته باشد. 
بی تردی��د این امر دش��واری های خاصی به هم��راه دارد بنابراین برندها باید تالش 

گسترده ای برای تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف نمایند. 
تمرین در زمینه نگارش کپش��ن های کوتاه همیشه مهارت بازاریاب ها را توییت 
خواهد کرد. همچنین مش��اهده نحوه نگارش کپشن از سوی دیگر برندها نیز تاثیر 
مطلوبی بر وی وضعیت برندها خواهد داش��ت. در این میان برخی از برندها به طور 
مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس شیوه های متفاوت 
هس��تند. این امر در مورد برند نش��نال جئوگرافیک به ط��ور خاصی مصداق پیدا 
می کند. این برند در زمینه کپشن نویس��ی برای پس��ت هایش نکات رایج را رعایت 
نمی کند. بر این اساس تمایل بسیار باالیی از سوی این برند برای نگارش کپشن های 
طوالنی وجود دارد. نکته جالب اینکه کاربران به کپشن های طوالنی این برند توجه 
باالیی دارند. دلیل این امر استفاده از اطالعات تخصصی به زبانی ساده در کپشن های 
نشنال جئوگرافیک است. همین امر جذابیت کپشن های این برند، در عین طوالنی 

بودن، را حفظ می کند. 
تعامل با مخاطب هدف

شبکه های اجتماعی محلی برای تعامل میان کاربران است. حضور برندها در این 
فضا نباید روند تعامل میان کاربران را برهم بزند. اکانت های تجاری در معنایی کلی 
نوعی کاربر اینستاگرام محسوب می شوند بنابراین باید در تالش برای تعامل با دیگر 

برندها باشند. 
بدون تردید برندها گزینه های بازاریابی و تبلیغاتی بسیار زیادی در اختیار دارند. 
ای��ن ام��ر فرآیند تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به ش��دت تحت تاثیر قرار 
می دهد. برخی از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
اتخاذ وجهه ای حرفه ای می کنند. این امر به معنای کاهش سطح تعامل با مخاطب 
هدف است. بدون تردید کاهش تعامل با مخاطب هدف در اینستاگرام بدترین ایده 
ممکن از سوی تیم های بازاریابی خواهد بود. برندهای بزرگ و موفق به طور مداوم 
در تالش برای تعامل با مخاطب هدف هستند. این امر میزان محبوبیت آنها در نگاه 

مخاطب هدف را به طور مداوم افزایش می  دهد. 
تعامل با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی کار چندان دشواری نیست. برندها 
باید مانند کاربران عادی در شبکه های اجتماعی رفتار کنند. این امر، صرف نظر از 
اقدامات تبلیغاتی برندها، موجب بازنمایی جلوه ای انس��انی از سوی کسب و کارها 
می شود. برندها به طور معمول در ذیل پست های بسیار زیادی تگ می شوند. بررسی 
پست های موردنظر و واکنش در قبال آنها از طریق درج کامنت یا بازنشرشان ایده 
جذابی خواهد بود. این امر نقش مهمی در بهبود سطح تعامل میان برندها و مخاطب 

هدف دارد. 
بهره گیری مناسب از بخش استوری

بخش اس��توری کاربرد بسیار زیادی برای تعامل کوتاه و سریع با مخاطب هدف 
دارد. بس��یاری از برندها اخبار رسمی برندشان را در بخش استوری درج می کنند. 
همچنی��ن ام��کان تعامل با مخاطب ه��دف در قالب بارگذاری محت��وای بصری با 
ویرایش های س��بک وج��ود دارد. یک��ی از دغدغه های برندها در زمین��ه بازاریابی 
اینستاگرامی تالش برای بارگذاری پست به طور مداوم است. توجه به بخش استوری 

امکان کاهش نیاز به تولید پست را به همراه خواهد داشت.
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 رونمایی توییتر از فلیتز
برای کاربران سراسر دنیا

توییت��ر پس از رونمایی محدود از گزینه داس��تان محور »فلیتز« 
برای کاربران ژاپن در طول هفته گذشته به سراغ رونمایی جهانی از 
آن رفته است. این ابزار اکنون در دسترس تمام کاربران گوشی های 
هوش��مند دارای سیس��تم عام��ل اندروید و IOS اس��ت. اگر هنوز 
برخ��ی از کارب��ران این ابزار را مش��اهده نمی کنند، ط��ی چند روز 
آین��ده تنظیمات موردنظ��ر برای آنها فعال خواهد ش��د. ابزار فلیتز 
پ��ای اس��توری ها را به توییتر ب��از خواهد کرد. کارب��ران توییتر در 
طول س��ال های اخیر به طور مداوم از فقدان گزینه ای مناسب برای 
بارگذاری توییتر در این پلتفرم شکایت داشتند. اکنون مدیران ارشد 
توییت��ر یکی از بهترین زمان ها برای رونمایی از گزینه تازه ش��ان را 
انتخاب کرده اند. بدون ش��ک ش��مار باالیی از کاربران در تعطیالت 

سال نو اقدام به استفاده از این بخش خواهند کرد. 
بارگذاری توییت در توییتر همیش��ه جذابیت باالیی داشته است. 
نکته مهم در این میان عدم مش��اهده بس��یاری از توییت ها از سوی 
کاربران است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای اکانت های تجاری 
و حتی کاربران عادی به همراه می آورد. رونمایی از بخش فلیتز برای 
توییتر امکان پوشش عدم بازدید از برخی توییت ها را به همراه دارد. 
همانط��ور که در بخش اس��توری پلتفرم هایی نظیر اینس��تاگرام 
گزینه ه��ای متعددی ب��رای بارگذاری محتوا در دس��ترس کاربران 
است، در اینجا نیز کاربران گزینه های مختلفی دارند. گزینه های در 

دسترس کاربران توییتر در بخش فلیتز به شرح ذیل است:
• فلیتز متنی: فلیتز متنی نخس��تین گزینه در دس��ترس کاربران 
محسوب می شود. کاربران توییتر امکان بارگذاری متن هایی در قالب 
اس��توری را خواهند داش��ت. متن های موردنظر در پس زمینه های 

رنگارنگ برای مدت 24 ساعت در دسترس خواهد بود. 
• بازنش��ر توییت: بازنش��ر توییت در بخش فلیتز نقش مهمی در 
افزایش بازدید آن خواهد داشت. همانطور که پیش از این نیز اشاره 
شد، بسیاری از کاربران در عمل به توییت های شمار باالیی از دیگر 
کارب��ران و برندها توج��ه نمی کنند. این امر در ص��ورت بی توجهی 
کاربران به توییت های دیگران شانسی دوباره برای ناشر توییت های 

موردنظر ایجاد خواهد کرد. 
• انتش��ار ویدئو و تصویر: ویدئو و تصویر همیش��ه جزو فرمت های 
مورد عالقه کاربران در شبکه های اجتماعی بوده است. دلیل این امر 
س��هولت بارگذاری محتوای بصری و جذابیتش برای مخاطب هدف 
اس��ت. امروزه اغلب بازاریاب ها از محتوای ویدئویی برای جلب نظر 
دامنه وس��یعی از کاربران استفاده می کنند. با این حساب بارگذاری 

محتوای ویدئویی در فلیتز ایده جذابی خواهد بود. 
بدون تردید فلیتز در گام های نخست کمبودهای بسیار زیادی در 
مقایس��ه با استوری اینستاگرام یا اسنپ چت خواهد داشت. مدیران 
ارش��د توییتر در تالش برای بهبودی وضعیت این پلتفرم به صورت 
مداوم هس��تند بنابراین با گذش��ت زمان تجربه کاربری از فلیتز به 

شدت بهبود خواهد یافت. 
یک��ی از گزینه های جذاب در فلیتز امکان بارگذاری ویدئوهای کوتاه 
در قالب گیف اس��ت. این امر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف 
و تعامل بهینه میان کاربران مختلف خواهد داش��ت. برنامه های بیشتر 
توییت��ر برای بخش فلیت��ز هنوز در ابهام فراوان ق��رار دارد. رونمایی از 
فلیتز در وهله نخس��ت محدودیت های گسترده بخش استوری توییتر 
نسبت به دیگر پلتفرم ها را به رخ می کشد. یکی از نیازهای اصلی توییتر 
برای رقابت بهتر در زمینه استوری افزودن امکان استفاده از فیلترهای 
مختلف و بهره گیری از فناوری واقعیت افزوده است. امروزه پلتفرم هایی 
نظیر اسنپ چت به طور عمده به دلیل فیلترهای جذاب شان مورد توجه 
کاربران قرار دارند. الگوبرداری از این مسیر برای توییتر ضروری خواهد 
بود. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری پایدار بر روی کاربران 

آنالین نخواهند داشت. 
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7 راهکار طالیی جهت افزایش خالقیت 
کارمندان 

اگر بخواهیم مهمترین دارایی یک شرکت را نام ببریم، بدون شک 
کارمندان بیش از هر مورد دیگری، اهمیت خواهند داش��ت. درواقع 
ش��ما حتی در صورت در اختیار داشتن باالترین حد بودجه و یا در 
اختیار داشتن بهترین مشتریان، در صورتی که عملکرد تیم شرکت 
مناسب نباشد، همه چیز را از دست خواهید داد. با این حال آیا هر 
کارمندی را باید مفید تلقی نمود؟ بدون ش��ک پاس��خ به این سوال 
منفی بوده و معیار یک کارمند مناسب، با میزان خالقیت او، ارتباط 
باالیی را دارد. تحت این شرایط به نظر می رسد که به پیدا کردن آن 
دسته از افراد محدود هستیم، با این حال این امر بیش از حد سخت 
بوده و به همین خاطر در ادامه مواردی را بررس��ی خواهیم کرد که 

باعث خواهد شد تا تفکر خالق در کارمندان شما شکوفا شود. 
1-محیطی مثبت را ایجاد نمایید 

 در ابتدا الزم است تا محیطی آرامش بخش و با بار مثبت را ایجاد 
نمایید. در این راس��تا تحت فشار قرار ندادن کارمندان و استفاده از 
گیاهان از جمله س��اده ترین راهکارها محسوب می شود. با این حال 
مهمترین اقدام این اس��ت که فرهنگ درستی را داشته باشید. برای 
مث��ال در محیطی که همکاری بین کارمن��دان و روابط گرم، برقرار 
است بدون شک احتمال بروز خالقیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
در نهایت توصیه می شود که برای افزایش دانش کارمندان خود نیز 
برنامه ریزی داش��ته باشید. درواقع اطالعات بیشتر، زمینه تفکرات و 

عملکرد حرفه ای تر را نیز به همراه خواهد داشت. 
2-به افراد گوش دهید 

ای��ن امر که ب��ه کارمندان خود اجازه صحبت ک��ردن را بدهید و 
صحبت های آنها برای ش��ما مهم باش��د، خود باعث خواهد ش��د تا 
ایده های خوب، کنار گذاش��ته نش��ود. در این راس��تا برای هر یک 
از کارمندان، زمانی مش��خص را تعیین نمایید. در این راس��تا توجه 
داش��ته باش��ید که مدیریت ش��ما باید به نحوی باش��د که بر روی 
برنامه ریزی ش��خصی شما نیز تاثیر منفی را به همراه نداشته باشد. 
برای این امر که ش��نونده بهتری باشید، می توانید مقاالت مرتبط با 

این موضوع را مطالعه نمایید. 
3-جوایزی را تعیین نمایید 

انگیزه ای باید وجود داش��ته باش��د تا افراد به سمت بروز خالقیت 
س��وق پیدا کنند. در این راستا توصیه می شود که جوایز را براساس 
ویژگی ه��ای کارمندان خ��ود تعیین نمایید. درواق��ع در این زمینه 
بهتری��ن مورد، موارد نقدی و ی��ا مرخصی های با حقوق خواهد بود. 
با این حال ش��ما می توانید براساس شرایط و امکانات شرکت، موارد 
خالقانه را نیز ایجاد نمایید. به صورت کلی جوایز کمک خواهد کرد 
تا افراد به سمت بروز خالقیت بیشتر در کار خود، سوق پیدا کنند. 

4-از به روزترین تکنولوژی ها استفاده نمایید
تا زمانی که افراد درگیر اقدامات س��اده باش��ند، مجالی برای فکر 
کردن به موارد جدید به وجود نمی آید. در این راستا توصیه می شود 
که همواره به فکر س��اده تر کردن اقدامات روزم��ره کارمندان خود 
باش��ید. در این زمینه تکنولوژی های جدید، بهترین گزینه محسوب 
می ش��ود. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که استفاده از تکنولوژی تنها چنین مزیتی را به همراه نداشته 
و باعث خواهد ش��د تا اف��راد در برخورد با ای��ن ابزارها، به مواردی 

دست پیدا کنند که تاکنون از نظر آنها پنهان مانده است. 
5-نتایج را به اشتراک بگذارید 

کارمندان خود را نس��بت به نتایج به دس��ت آمده، آگاه س��ازید. 
درواقع مش��اهده پیشرفت آنها بدون ش��ک انگیزه ساز بوده و باعث 
می ش��ود تا تمای��ل باالیی را به ادامه این روند داش��ته باش��ند. در 
کنار این موضوع ش��ما می توانید نرخی برای خالقیت کارمندان در 
شرکت تعیین کرده و در صورت مناسب نبودن آن، برنامه ریزی های 

جدیدی داشته باشید. 
6-اجازه اشتباه را بدهید 

یکی از مهمترین عواملی که باعث می ش��ود تا خالقیت کارمندان 
ناب��ود گردد این اس��ت که آنها ب��ه کارمندان خود اجازه اش��تباه را 
نمی دهند. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که تفکر خالق درست به مانند بدنسازی است. درواقع در 
ابتدا افراد با خس��تگی و عملکرد ضعیفی همراه هستند. با این حال 
پس از مدتی حتی سخت ترین تمرین ها نیز فشار چندانی را نخواهد 
داش��ت. به همین خاطر شما باید صبور باشید و اجازه دهید که این 

مسیر، روند طبیعی خود را طی کند. 
7-براساس توانایی ها اقدام به تقسیم وظایف نمایید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که در یک شرکت، وظایفی یکسان وجود 
داش��ته باش��د. درواقع در این زمینه ش��ما باید به توانایی های افراد 
توجه داشته باشید. برای مثال اگر یک کارمند، سرعت تایپ باالتری 
را دارد، توصیه می ش��ود که این دس��ته از اقدامات را به وی محول 
کرده و به صورت کلی موارد را به تخصص افراد پیوند دهید. درواقع 
افراد در زمینه ای که تخصص باالتری داش��ته و به آن عالقه دارند، 

خالقیت هایی را نیز خواهند داشت. 
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اولین ماه ش��روع یک شغل جدید اس��ترس آور و سرنوشت ساز است. 
وقتی وارد ش��غل جدیدی می شوید، موانع زیادی پیش روی تان خواهد 
بود. معموال در ش��غل جدید از ش��ما انتظار م��ی رود در زمان کوتاهی، 
مهارت های متعددی به دست آورید و برای اینکه بتوانید انتظارات مدیر 
جدیدتان را برآورده کنید، مجبورید فش��ار بیشتری را تحمل کنید. در 
این مقاله با ما همراه باش��ید تا به ش��ما بگوییم هنگام شروع یک شغل 
جدید چه کارهایی انجام دهید تا در زمان کوتاه تری به شغل جدیدتان 

عادت کنید.
۱. سوال بپرسید

هنگام ورود به یک ش��غل جدید بهتری��ن کاری که باید انجام دهید 
س��وال پرسیدن است. هر چقدر هم برای آشناکردن شما با محیط کار 
جدید وقت بگذارند، باز هم خودتان دس��ت به کار ش��وید زیرا با تکیه 
بر این فرآیند نمی توانید از تمام جزییات آگاه ش��وید. به جای اینکه به 
حدس و گمان تکیه کنید، سوال بپرسید. شما در شغل جدید تازه کار 
هس��تید و کس��ی انتظار ندارد تمام جزییات کار را بدانید، حتی اگر در 
دوره آموزشی ورود به شغل همه چیز را یاد گرفته باشید. پس از سوال 

پرسیدن نترسید.
همچنان که می گویند: پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.

بای��د بدانید با س��وال ک��ردن وجهه تان خراب نمی ش��ود و چیزی از 
ارزش های تان کم نخواهد ش��د، بلکه باعث می ش��ود دیگران بیشتر به 
ش��ما احترام بگذارند. سوال کردن نشانه فروتنی شماست. وقتی بدون 
ریا سوال بپرسید، به دیگران نشان می دهید از جمله افراد همه چیزدان 
نیس��تید و می خواهید در کن��ار دیگران کار کنید و ب��ه تحقق اهداف 

سازمان کمک برسانید.
قطعا مدیر ش��ما ق��دردان کنجکاوی تان برای یادگی��ری خواهد بود. 
بدون ش��ک از اینکه از س��وال کردن و درخواست کمک واهمه ندارید، 

خوشحال می شود.

2. با یکی از همکاران تان ارتباطی صمیمی برقرار کنید
وقتی وارد شغل جدیدی می شوید، یکی از اولویت های تان پیدا کردن 
دوست صمیمی از بین همکاران باشد. او می تواند راهنمای خوبی برای 
ش��ما باشد و کمک کند به ش��غل جدید متعهد شوید. قطعا دوست تان 
تمام چیزهایی که برای ماندن در این ش��غل نیاز دارید را به ش��ما یاد 
خواهد داد و در مورد مس��ائل مختلف سازمان اطالعات ارزشمندی به 
دس��ت خواهید آورد: مثل اینکه روال کار کارمندان این سازمان چگونه 

است، مدیرتان چه خصوصیاتی دارد، چطور باید با او رفتار کرد و... .
کس��ی که در محی��ط کار نزدیک شماس��ت، بهتری��ن انتخاب برای 
دوس��تی است. اگر در بین همکاران دوستی داشته باشید، می توانید در 
مورد مش��کالت محل کار با او صحبت کنید و هر زمان سوالی برای تان 

پیش آمد به سراغش بروید.
۳. با کارکنان شرکت آشنا شوید و دوستان جدیدی پیدا کنید

هنگام ورود به یک ش��غل جدید، ممکن است دچار احساس تنهایی 
ش��وید. این مس��ئله طبیعی اس��ت، خصوصا اگر قبال هی��چ ارتباطی با 
کارکنان آن مجموعه نداشته باشید. به دلیل اینکه  بخش زیادی از روز 
را در محیط کار هستید، باید با کارکنان بیشتر آشنا شوید و بتوانید در 

مواقع نیاز به آنها متکی باشید.
از وقفه های کاری که به منظور اس��تراحت به شما می دهند استفاده 
کنید و با افراد بیش��تری دوست ش��وید. اگر جلسه یا گردهمایی برای 

کارکنان برگزار می شود، حتما در آن شرکت کنید.
یادتان باشد در اغلب مواقع این شمایید که باید برای برقراری ارتباط 
در محی��ط کار، گام اول را بردارید؛ پس از برق��راری ارتباط با دیگران 

واهمه نداشته باشید.
البته منظور این نیس��ت با تمام کارکنان دوس��ت صمیمی ش��وید؛ 
بلک��ه هدف این اس��ت خان��واده  کاری تش��کیل دهید. لزوم��ی ندارد 
دوس��تی های تان با کارکن��ان به خارج از محیط کار هم س��رایت کند. 

همین کافی اس��ت که بدانید کس��انی در محیط کار هستند که از شما 
حمایت می کنند.

وقتی با چند نفر از کارکنان آشنا شدید، حتما آنها شما را به دیگران 
معرف��ی می کنن��د؛ بدین ترتیب با افراد بیش��تری در محل کار آش��نا 

خواهید شد.
4. با سیاست های کاری شغل جدید آشنا شوید

قبل از ورود به ش��غل جدید در مورد سیاست های آن سازمان مانند 
س��اعات کاری و تعطیالت مطلع ش��وید. الزم اس��ت در م��ورد قوانین 
جزئی تر مجموعه چون وقفه های اس��تراحت بین ساعات کار، دادن غذا 
ب��ه کارکنان، قوانین مربوط به اس��تفاده از موبایل یا لپ تاپ در محیط 

کار نیز اطالعات کافی به دست آورید.
معم��وال ای��ن اطالعات در جلس��ه معارف��ه در اختیارتان ق��رار داده 
می ش��ود، اما ممکن است از بیان برخی جزییات امتناع شود؛ به همین 

خاطر پرس و جو در این مورد اهمیت زیادی پیدا می کند.
5. هرچه زودتر دست به کار شوید

اغلب هنگام ورود به ش��غل جدید تمایل داریم قبل از شروع به کار، 
از روند کار به طور کامل مطلع ش��ویم.  نباید اجازه دهید این وسوس��ه 
مانع کار کردن تان ش��ود. بهترین راه برای یادگیری، اقدام کردن است. 
با زیر نظر گرفتن کار دیگران هرگز تجربه الزم را به دس��ت نمی آورید. 

بهتر است هرچه زودتر دست به کار شوید و پروژه اول تان را بگیرید.
ب��ا این کار، نه تنها خودتان را می س��نجید، بلکه در کوتاه ترین زمان 
ممکن به روال کاری مجموعه آگاه می ش��وید و به آن عادت می کنید. 
وقتی کارتان را به طور جدی ش��روع می کنید، احس��اس خواهید کرد 

یکی از اعضای گروه کاری هستید.
همچنین، وقتی کار می کنید، راهی برای ورود افکار منفی و احساس 

اضطراب و نگرانی باقی نخواهد ماند.
forbes/ucan :منبع 

وقتی کس��ب و کاری دارید یا در س��ازمانی مش��غول به کار هس��تید ، 
شرکت در جلس��ات مذاکره اجتناب ناپذیر است. بعضی از این مذاکرات 

درون سازمانی و بین اعضای یک تیم است و برخی بین سازمانی.
در واقع ش��رکت ها برای انجام امور مختلف اع��م از تامین مواد اولیه، 
جذب س��رمایه گذار، جذب ش��ریک تجاری، برون س��پاری و یا تبلیغات 
کس��ب و کار خود و ... بای��د از دروازه مذاکرات عب��ور کنند. حاال که به 
اهمیت یادگیری اصول و فنون مذاکره پی بردید بیایید با هم شش اصل 

الزم برای داشتن یک مذاکره موفقیت آمیز را مرور کنیم:
اصل اول: آمادگی کافی داشته باشید:

 برای اینکه یک مذاکره خوب داشته باشید باید حتما با آمادگی وارد جلسه 
مذاکره ش��وید. برای ایجاد آمادگی بهتر است قبل از روز مذاکره با توجه به 
موضوع مورد مذاکره و براساس ماتریس swot کسب و کار خود استراتژی 
خ��ود را در مذاکره مش��خص کنید. نتیجه و پیش��نهادهای طرف مقابل را 

پیش بینی کنید تا آمادگی کافی و الزم را در روز جلسه داشته باشید.
اصل دوم: تقسیم وظایف کنید:

 اگر مذاکره شما به صورت گروهی است باید وظایف هر یک از افراد مشخص 
باشد، شفاف کنید هر فردی پیشبرد کدام بخش از مذاکره را به عهده دارد.

این کار دو حسن دارد:
۱. باعث شفافیت و روشن شدن وظایف هر یک از اعضا می شود.

2. حس مسئولیت پذیری بیشتری به افراد می دهد.
اصل سوم: توجه به خصوصیات فرهنگی و رفتاری:

اگر طرف مذاکره شما از یک فرهنگ دیگر است باید به نکات ظریف 
فرهنگی توجه کنید. این مس��ئله در کس��ب و کاره��ای بین المللی که 
مذاکرات بی��ن افرادی از فرهنگ های متفاوت رخ می دهد بس��یار مهم 

است.
اصل چه��ارم: خصوصیات ش��خصیتی و رفتار س��ازمانی طرف مورد 

مذاکره را شناسایی کنید:
مس��لما مذاکره با افرادی که آنها را از قبل می شناسید ساده تر است. 
در صورت امکان قبل از روز مذاکره سعی کنید شناختی هرچند نسبی 
از طرف مذاکره پیدا کنید. می توانید از افرادی که قبال با ایشان مذاکره 
و همکاری داش��ته اند کمک بگیرید. س��عی کنید درباره حسن شهرت، 
توانایی مالی وی برای انجام تعهدات مالی و مواردی مثل داش��تن مجوز 

و پروانه برای انجام فعالیت مورد مذاکره اطالعات موثقی کسب کنید.

اصل پنجم: از حدود اختیارات خود اطمینان حاصل کنید:
اگر به نمایندگی از یک سازمان یا کسب و کار قرار است با شخص یا 
اشخاصی وارد مذاکره ش��وید قبل از روز مذاکره پکیج پیشنهادی خود 
ک��ه می خواهید در روز مذاک��ره مطرح کنید را با مدی��ر خود در میان 
بگذاری��د ت��ا از حدود اختیاراتی که در این مذاکره به ش��ما داده ش��ده 
اطمینان حاصل کنید و بتوانید در روز جلسه مواردی را مطرح کنید که 

امکان اجرای آنها را داشته باشید. 
اصل ششم: تهیه فهرست اهم مطالب و فعالیت ها:

قبل از روز جلسه برای اطمینان از پیوستگی مطالب ترجیحا فهرستی 
از م��واردی ک��ه می خواهید در مذاکره مطرح کنی��د و فعالیت هایی که 

پیش از مذاکره باید انجام دهید را تهیه کنید از جمله این موارد: 
• آیا در موضوع مورد جلسه اطالعات الزم را کسب کردم ؟

• اولین پیشنهادم چیست؟
• چه استدالل هایی برای پشتیبانی از پیشنهادم به کار خواهم برد؟

• چگونه از عصبانیت خویش جلوگیری کنم؟
• آیا وظایف اعضای هیأت همراه را مشخص نمودم ؟

• محدودیت های من در مذاکره کدام است ؟
modirinfo :منبع

اصول و فنون مذاکره موفق در کسب و کار

5 قدمی که الزم است در محیط کار جدید بردارید

نویسنده: سکینه حجازی فر
کارشناس ارشد کارآفرینی
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ضرورت تدوین پیوست فرهنگی پروژه های فضای سبز
قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت: 
پروژه های فضای ســبز در شهر قم نیاز به پیوست فرهنگی دارند. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری قم، سید موسی حسینی کاشانی با اشاره به اینکه بوستان کتاب 
می تواند به یک الگو برای فضای سبز کل شهر تبدیل شود بر ضرورت تدوین پیوست 
فرهنگی برای پروژه های فضای ســبز تأکید کرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان قم با اشاره به عملکرد شــهرداری قم در توسعه فضای سبز و بوستان های 
موضوعی، اظهار داشت: در سال های اخیر اقدامات خوبی در تقویت زیرساخت های 
خوبی در فضای سبز قم شده است و می شود حرکت های خوبی را مشاهده کرد. حسینی کاشانی افزود: با توجه به آمار و ارقامی که 
خود مجموعه شهرداری ارائه می دهد به نظر می رسد که شاهد جهش خوبی در حوزه توسعه فضای سبز در شهر قم هستیم. وی 
ادامه داد: اگر بتوانیم پیوست فرهنگی که برای برنامه های مختلف شهر کار می شود در نظر بگیریم قطعاً خروجی بهتر و مناسب تری 
خواهد داشت و یکی از این کارها این است که بتوانیم در فضاهای مختلفی که در شهر ایجاد می شود پیش بینی به منظور مجموعه 
نیازهای شــهروندان داشته باشیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم تصریح کرد: استفاده صرف از فضای سبز موضوع 
خوب و مورد تأکیدی است اما اگر بتوان پیوست فرهنگی برای بوستان ها در نظر بگیریم قطعاً تأثیرگذاری آنها چندبرابر خواهد بود. 
حسینی کاشانی نامگذاری بوستان ها را یکی از موارد این پیوست فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: خود نام گذاری بوستان ها به نام های 
فرهنگی می تواند کمک بکند و در کنار آن برنامه های مختلف فرهنگی هنری است که در بوستان ها می تواند برگزار شود و رغبت 
مردم را نسبت به فضای سبز بیشتر کند. وی تصریح کرد: باید تالش کنیم با همکاری دستگاه های مختلف که این نام گذاری از 
صرف اسم بوستان کتاب خارج شود و بوستان کتاب بتواند همه مؤلفه های بحث کتاب را بتواند در خودش داشته باشد که هرکسی 
به این بوستان مراجعه می کند متوجه کتاب محور بودن آن بشود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اشاره به برنامه های 
پیشــنهادی برای توسعه این بوســتان احداث کافه کتاب در بوستان کتاب را یکی از طرح ها دانست و تأکید کرد: در استان البرز 
نمونه این را داشتیم این بوستان هم این قابلیت را دارد که با احداث کافه کتاب در آن عالوه بر تشویق بیشتر به حضور مردم امکان 
عرضه کتاب را هم فراهم کند. حسینی کاشانی با اشاره به اقدامات موسسه تبیان در حوزه بازی های مفهومی، تصریح کرد: چنین 
مؤسساتی می توانند در بوستان کتاب با رویکرد کتاب فعالیت داشته باشند و شهربازی با مفهوم کتاب را در بوستان کتاب داشته 
باشیم و اگر شهرداری قم این موضوع را پیگیری کند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در حد توان در کنار شهرداری خواهد بود. 

ارسال همزمان سه محصول تولیدی پاالیشگاه ایالم به واحد الفین پتروشیمی:
 نقطه عطف تولید، در سال جهش تولید

ایالم - مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از ارسال سه محصول تولیدی این 
پاالیشگاه به پتروشیمی ایالم خبر داد و گفت: عملیات پمپاژ و انتقال سه محصول 
گاز مایع خام، میعانات گازی و اتان تولیدی این پاالیشــگاه، با هدف تامین خوراک 
واحد الفین پتروشیمی ایالم، از اواسط آبان ماه سال جاری، از طریق خط لوله آغاز 
شده است.  به گزارش روابط عمومی، دکتر " روح اله نوریان " با اشاره به اینکه از بدو 
راه اندازی این پاالیشگاه بدلیل عدم راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایالم، امکان 
دریافت این محصوالت از ســوی آن مجتمع میسر نبود، افزود: خوشبختانه تالش 
همکاران و پیگیری مسئوالن در شرکت ملی گاز و پاالیشگاه از سالهای گذشته تاکنون، برای تکمیل بخش مهمی از زنجیره ارزش 
گاز، در سال جهش تولید به ثمر رسید و ارسال این محصوالت با ارزش، ضمن تاثیرات قابل توجه در شاخص های تولیدی و درآمدی 
شرکت پاالیش گاز ایالم، کاهش آالیندگی های زیست محیطی را درپی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تاکنون میعانات گازی 
توسط تانکر به مبادی مصرف در کشور ارسال می شد، اظهار داشت:  در چند سال اخیر ضمن مصرف بخشی از گاز اتان تولیدی 
بعنوان سوخت بویلرهای فشار پایین و تزریق مابقی به خط سراسری گاز، بخشی از گاز مایع خام نیز پس از استحصال میعانات 
گازی به مجتمع گاز پارس جنوبی، در راستای عدم هدررفت این محصوالت، ارسال شده است.  وی با بیان اینکه 25 آبان 99 با 
عملیات ارسال مستمر و همزمان هر سه محصول میعانات گازی، گاز مایع خام و اتان به پتروشیمی نقطه عطفی را در تاریخ تولید 
این شرکت از سال 86  تا کنون رقم زده است، خاطر نشان کرد: تعهدات محصوالت تولیدی فاز اول این پاالیشگاه بعنوان خوراک 
پتروشیمی برای گاز اتان 130 هزار تن، گاز مایع خام 230 هزار تن و میعانات گازی یک و نیم میلیون بشکه در سال می باشد که 

انتظار می رود برنامه افزایش این خوراک به میزان 50 درصد، در فاز دوم این پاالیشگاه، محقق گردد.

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر :
رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز ضروری است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رییس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر 
گفت: استفاده درست از وسایل گاز سوز یک ضرورت دائمی بویژه در فصول سرد سال 
به شــمار می رود. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان بوشهر رییس روابط 
عمومی شــرکت گاز استان بوشهر گفت: برای کاهش خطرات جانی و مالی، ضروری 
است شهروندان در استفاده صحیح ازوسایل گاز سوز  در منازل نکات ایمنی را رعایت 
کنند. عباسی افزود: در صورت رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده وسایل گاز سوز 
میتوان از هر گونه حادثه و اتفاق ناگواری جلوگیری کرد. وی حصول اطمینان از درست 
کار کردن وسایل گاز سوز را نکته ای قابل توجه دانست و ادامه داد: مصرف کنندگان باید حتما وسایل گازسوز خود را به متخصصین 
امر و بازرسین جهت کنترل و رفع عیب نشان دهند. وی افزود: مشترکین می بایست از سالمت و استاندارد بودن دودکش و بخاری 
اطمینان حاصل کنند و با دقت در نصب اتصاالت لوازم گازســوز، از خطر نشــت گاز پیشگیری به عمل آورند. عباسی با بیان اینکه 
شــهروندان قبل از نصب بخاری با رعایت نکاتی ساده می توانند از بروز حوادث جلوگیری کنند؛ ابراز داشت: آویختن وزنه ای نسبتاً 
سنگین به داخل دودکش و هدایت آن از دهانه خروجی دودکش به طبقات پایینی یکی، از راههای پیشنهادی برای کسب اطمینان از 
باز بودن مسیر لوله است. وی یکی دیگر از روشهای صحیح برای کسب اطمینان از نصب وسیله گازسوز را لمس دودکش وسیله گازسوز 
اعالم کرد و افزود:  به منظور کسب اطمینان از کارکرد صحیح وسیله گازسوز، لوله بخاری خود را لمس کنید  و درصورتی که گرمای آنرا 
احساس نکردید، فورا بخاری را خاموش و اشکال را برطرف کنید چرا که دودکِش سرد؛ زنگ خطری است که نشان می دهد گازهای 
سمی وسیله گازسوز در خانه شما در حال انتشار است. عباسی در ادامه افزود: طـول شیلنگ گاز نباید حداکثر از 120 سانتي متر 
بیشتر باشد. استفاده از شیلنگ هاي بلند براي رساندن گاز به نقاط مختلف منزل بسیار خطرناک است و باید از این کار خودداري کرد. 
سردرد، ضعف جسماني، سرگیجه و بي قراري، تهوع و استفراغ، خمیازه کشیدن بیش از حد و کاهش دید از عالیم عمومي مسمومیت 
هاست. حالت خواب آلودگي شدید، کسلي، خستگي و کاهش قدرت عضالني از نشانه هاي اولیه مسمومیت در افراد به شمار مي رود. 

بازدید استاندار گلستان و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از 
نصب پیلون بر روی رودخانه اترک

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید و افتتاح پروزه 
های شهرستان مراوه تپه در معیت استاندار گلستان از پروژه های درحال اجرای و به اتمام رسیده مدیریت توزیع برق مراوه تپه 
بازدید و از نزدیک از روند پشــرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.وی در این ســفر یک روزه به شهرستان مراوه تپه که با حضور 
استاندار گلستان و برخی مدیران دستگاههای اجرایی صورت گرفت افزود : در سیل ابتدای سال 98 خسارتهای فراوانی به شبکه 
های برق این شهرستان وارد شد که جهت جبران این خسارت ها، اصالح شبکه فشار متوسط بطول  2200 متر و نصب دو دستگاه 
سکسیونرگازی  واقع در روستای فرقسر انجام گردید. نصیری گفت : پروزه پیلون بسطام دره ) از پروژه های آسیب دیده از حوادث 
غیر مترقبه سیل ( که برروی رودخانه اترک با طول اسپن 6۷0 متر با اعتبار حدود 20 میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در نوع خود 
دراستان گلستان بی سابقه است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد : در این سفر یکروزه به شرق استان از 
پروژه برقدار شده روستای قوشه تپه یکی از پروژه های برق رسانی به روستاهای بی برق ، بازدید شد که خوشبختانه پیشرفت خوبی 

دارد و از نزدیک با اهالی روستا  در خصوص رضایت از عملکرد همکاران شرکت توزیع و مدیریت برق مراوه تپه گفتگو انجام شد.

فدایی فر: 111 مورد مراجعه مردمی در ناحیه آزادگان به ثبت رسیده است
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه دو شــهرداری قزوین گفت: مهر ماه امسال 111 مورد مراجعات مردمی در ناحیه 
شهری آزادگان منطقه دو شهرداری قزوین ثبت شده است. به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، فدایی فر با اشاره 
به مهم ترین اقدامات انجام شــده در ناحیه شــهری آزادگان این منطقه در مهر ماه امسال اظهار کرد: یکی از رسالت های اصلی 
شهرداری منطقه دو تکریم ارباب رجوع و بررسی مشکالت آنها در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل ممکن است. وی افزود: برای 
رســیدن به این هدف منطقه دو شهرداری قزوین همواره به دنبال ایجاد سازوکاری است که این امکان برای شهروندان به وجود 
بیاید. این مسوول گفت: بر همین اساس شهرداری منطقه دو چهار روش ارتباط حضوری، مکاتبه ای، تلفنی و سامانه 13۷ را برای 
بیان مشکالت شهروندان انتخاب کرده است که امیدواریم مورد استقبال مردم هم قرار گیرد. مدیر منطقه دو شهرداری قزوین با 
اشاره به تعداد مراجعات مردمی که در ناحیه شهری آزادگان به ثبت رسیده است، عنوان کرد: براساس آمارهایی که از طریق نرم 
افزار به دست رسیده است در مهر ماه امسال 111 مورد مراجعات مردمی در ناحیه شهری آزادگان منطقه دو شهرداری قزوین ثبت 
شده است. وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا افزود: همچنان تاکید مدیران و مسئوالن منطقه برانجام و بیان مطالبات شهروندان از 

روش های غیرحضوری است تا خطر بروز بیماری به حداقل برسد.
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: شرکت ملی حفاری ایران با بهره گیری 
از متخصصان مجرب و کارآزموده و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی روز 
آمد، برای نخستین بار مراحل اجرای پروژه آنالیز و مطالعات زمین 
شناسی مغزه های حفاری در میدان های نفتی دارخوین و اروند را 
به طور کامل تحقق بخشــید. مهدی حسین زاده کارشناس ارشد 
اداره زمین شناســی شرکت و مجری پروژه، در این باره توضیح داد: 
این پروژه شامل خدمات مطالعات تخصصی و جامع زمین شناسی 
مغزه های سازند سروک، ایالم و فهلیان  در میدان های نفتی پیش 
گفته می باشد.  مهدی حسین زاده  گفت: تا پیش از این تمامی این 
خدمات از طریق برون سپاری و در خارج از استان صورت می گرفت 
که در زمان حاضر با کاربســت امکانات موجود شرکت و استفاده از 
توان نیروهای متخصص و توانمند شرکت انجام و زمینه صرفه جویی 
قابل توجهی برای سازمان را فراهم آورد. مجری اجرای پروژه آنالیز 
و مطالعات زمین شناســی مغزه های حفاری در میدان های نفتی 
دارخوین و اروند  در شرکت ملی حفاری ایران در پیوند با این مطلب 
افزود: در گذشــته این خدمات به طور جزئی انجام می شد که می 
توان از ارجاع اولین ســرویس زمین شناسی مربوط به مغزه توسط 

دانشــگاه صنعت نفت اهواز در خصوص تهیه مقاطع نازک به روش 
Blue Dye براي تعداد 380 نمونه طبق زمانبندی دریافت تایید 
فنی دانشگاه مذکور اشاره کرد. وی با بیان اینکه پس از مغزه گیری 
از چاه ها  لزوم شروع سریع و به موقع آنالیز نمونه ها، فاکتور بسیار 
تعیین کننده در کیفیت نتایج حاصله خواهــد بود ، اظهار کرد: از 
جمله مخاطرات پیش رو برای سالمت مغزه ها نحوه حمل و نقل در 
مسافت های طوالنی می باشد که به طور قطع برای ملی حفاری با 
توجه به اتکا به مزیت های ذاتی نظیر استقرار در محل مغزه گیری 

منجر به حذف مخاطرات، هزینه های باالسری و بسته بندی و انتقال 
مغزه ها به سایر نقاط کشور یک دستاورد تلقی و موجب کسب امتیاز 
بسیار باالیی در مناقصات آتی می شود. حسین زاده دیگر مزایای این 
اجرای این پروژه برای شــرکت را  امکان آموزش تخصصی و عملی 
به کارشناســان شرکت های کارفرما و  زمینه ساز درآمد زایی برای 
شــرکت عنوان کرد و گفت: در صــورت تداوم فعالیت ها در بخش 
مطالعات زمین شناسی مغزه ها، در آینده نزدیک شاهد تشکیل قطب 
مطالعاتی آنالیز و مطالعات مغزه در جنوب کشور با محوریت شرکت 
ملی حفاری ایران خواهیم بود. کارشناس ارشد اداره زمین شناسی 
شــرکت ملی حفاری ایران افزود: این شرکت با توجه به در اختیار 
داشــتن تمامی امکانات تخصصی و دانش فنی الزم، آمادگی انجام 
مشاوره و ارایه کلیه خدمات آنالیز زمین شناسی مغزه های حفاری 
را به شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
بخش خصوصی دارا می باشــد. وی در پایان از اهتمام و مساعدت 
های بی دریغ رئیس و مجموعه کارشناسان اداره زمین شناسی در 
تحقق اجرای موفق مراحل آنالیز و مطالعات زمین شناسی مغزه های 
حفاری در میدان های نفتی دارخوین و اروند قدردانی به عمل آورد.

آذربایجان شــرقی - فالح: در نشســت مدیرمنطقه 8 
عملیات انتقال گاز با نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، 
مســائل حریم خطوط انتقال گاز واحدهاي صنعتي و غیر 

صنعتي محدوده کجاآباد تبریز مورد بررسي قرار گرفت.  
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، فیروز خدائي، مدیر 
منطقــه 8 عملیات انتقال گاز در دیدار با متفکر آزاد، نماینده مردم 
تبریز، آذرشــهر و اسکو، از خطوط انتقال گاز بعنوان سرمایه ملي و 
شاهرگهاي حیاتي انرژي یاد کرد و گفت: جلوگیري از تجاوز به حریم 
خطوط لوله، موجب پایداري در انتقال این انرژي پاک بوده و امنیت 

و آسایش ساکنین جوار خطوط انتقال گاز را تضمین مي نماید. 
مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ضمن تشریح مقررات مربوط 
به حریم ایمني خطوط لوله گاز، افزود: تعامل و همکاري سازمانها، 
نهادها و شرکت هاي حقیقي و حقوقي در استعالم از منطقه قبل از 
صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و عملیات اجرایي در حریم ایمني 

خطوط انتقال گاز مي تواند از هدر رفت سرمایه و زمان و بروز تبعات 
نامطلوب آتي جلوگیري نماید. خدائي تاکید کرد: در راستاي عمل 
به مســئولیت هاي اجتماعي، کاهش مشکالت ساکنین همجوار با 
خطوط انتقال گاز اعم از صنعتي و غیر صنعتي و همچنین حمایت از 

تولید کنندگان، چندین مورد تعویض کالس خطوط لوله انتقال گاز 
با اخذ مجوز از مبادي ذیربط جهت تامین ایمني ساکنین در برنامه 
عملیاتي منطقه 8 عملیات انتقال گاز قرار دارد.  روح اهلل متفکرآزاد، 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیات رئیسه مجلس در 
ادامه تقســیم کار بین نمایندگان و مسئولین را نشان از همدلي و 
اتحاد دانســت و افزود: گاز جایگاه خاصي در سبد انرژي کشور دارد 
و بدون شــک این نعمت الهي با توجه به فرآورده هاي مختلفي که 
از آن حاصل مي گردد و کاربردهاي متنوع و فراواني که دارد امروزه 
به عنوان محور توسعه در نظام مقدس جمهوري اسالمي قرار گرفته 
است. متفکرآزاد ضمن اشاره به تالشهاي همه مسئولین در جهت 
کاهش مشکالت مردم و تشــکر از همت و فداکاري هاي کارکنان 
شــرکت انتقال گاز و علي الخصوص منطقه 8 عملیات انتقال گاز، 
برکاهش مشکالت واحدهاي صنعتي و حمایت از تولید در مجاورت 

خطوط انتقال گاز را مورد تاکید قرار داد.

ســاری_ دهقان  : رقیه صفری در آیین پویــش ” این خانه 
روشن اســت” در  شــرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به 
اینکه تحریم های ظالمانه و ویروس منحوس کرونا در اقتصاد کشور 
و الیه های اجتماعی تاثیر منفی گذاشــته است، اظهار داشت: میز 
خدمــت و دولت الکترونیک در راســتای مراجعــه کمتر مردم به 
ســازمان ها را در اســتان تقویت کردیم. وی افــزود: ارتقا بهره وری 
ســازمانی و کاهش مصرف برق از طریق پویش این خانه روشــن 
است دنبال می شود و در راستای بهره وری سازمانی باید این طرح ها 
حمایت شود. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران 
با اشــاره به اینکه دسترســی مردم به امورات اداری در بستر دولت 
الکترونیک باید تقویت شــود، تصریح کرد: اطالع رسانی بهنگامی 
برای موفقیت سریع در تحقق این پویش باید صورت گیرد.  فرامرز 
ســپری نیز در مراسم آغاز به کار پویش ” این خانه روشن است ” ، 
آمار مشترکانشرکت توزیع برق مازندران را یک میلیون و ۴00 هزار 
نفر اعالم کرد. وی با تشــریح برنامه ها و اقدامات شرکت توزیع برق 
مازنــدران برای روزها و ماه های آینده ، افزود : میانگین مصرف این 
مشترکان به جز فصل تابستان حدود 80 مگاوات است که طبق طرح 

برق امید ، مصرف برقشان رایگان خواهد بود. سپری با اعالم این که 
میزان برق مصرفی مشترکان در مازندران در پیک مصرف بویژه در 
تابستان دو تا سه برابر میزان تولید برق استان است ، گفت : با اجرای 
طرح امید ، وزارت نیرو و شرکت های برق استانی از جمله مازندران 
به دنبال تغییر الگوی مصرف و تبدیل مشترکان پر مصرف به خوش 
مصرف و خوش مصرف ها به کم مصرف هستند. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران اظهار داشــت : بــا کاهش 10 درصدی میزان 
مصرف برق توســط مشترکانی که مصرفشان بیش از۴00 مگاوات 

اســت ، بار اضافی که از ناحیه تولید و تامین برق اســتان بویژه در 
دوره پیک بر شرکت تحمیل می شود ، کاسته خواهد شد. وی تعداد 
مشترکان پرمصرف استان را 36 درصد مجموع مشترکان برق استان 
برآورد کرد. سپری همچنین از مشترکانی که بین 80 تا حدود ۴00 
مگاوات برق در فصولی غیر از تابســتان مصرف می کنند به عنوان 
مشــترکان خوش مصرف یاد کرد. طرح برق امید از اول آبان ماه در 

استان مازندران همزمان با سراسر کشور اجرایی شد.
اینترنتی شدن ۴۰ خدمت شرکت برق مازندران  

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران همچنین از اینترنتی شدن ارائه 
۴0 خدمت این شرکت به مشترکان در بستر اینترنت و در قالب اپلیکشن 
” برق من ”  از 9  آذر ماه سال جاری خبر داد و گفت که مشترکان می 
توانند با نصب اپلیکشن برق من این خدمات را دریافت کنند. وی طرح ” 
سیم به کابل ” در حدود 300 کیلومتر شبکه برق  ، درخواست انشعاب 
، خاموشی ، تغییر نام و صورت حساب را از جمله طرح هایی دانست که 
در بستر اینترنتی به مشترکان داده می شود. سپری از بدهی 3.5 میلیارد 
ریالی به پیمانکاران و تولیدکنندگان و تحریم به عنوان مهم ترین مشکل 

پیش روی شرکت  برق مازندران یاد کرد.

آذربایجان شرقی - فالح: شرکت گاز استان موفق به کسب 
گواهینامه مدیریت پســماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه 
های اجرایی آذربایجان شــرقی شــد. به گزارش خبرنــگار ما در 
آذربایجان شرقی، مدیرعامل شــرکت گاز استان با اعالم این خبر 
اظهار کــرد: مدیریت پســماند یکی از ضــروری ترین محورهای 
توسعه پایدار محسوب می شــود که عدم توجه به آن اثرات بسیار 
مخرب زیســت محیطی را در پی دارد. سّیدرضا رهنمای توحیدی 
با اشاره به اینکه مدیریت پسماند شرکت گاز از طریق برنامه ریزی، 
ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی نسبت به جمع آوری، تفکیک، 
بازیافت، پردازش و دفع پسماندها اقدام می کند، تصریح کرد: کسب 
گواهینامه با امتیاز 9۴.5 از 100 حاکی از اهتمام شرکت در راستای 
توسعه پایدار و اهداف مسؤولیت های اجتماعی می باشد. توحیدی 
تصریح کرد: در برخی موارد زباله، تهدیدی برای انسان می باشد که با 
مدیریت پسماندها، فرصتی برای بازیافت و بکارگیری موارد بازیافتی 
در بخش های مختلف مصرفی اعم از اهداف کشــاورزی فراهم می 

گردد. مدیرعامل شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی در خصوص 
اقدامات شاخص این شرکت در حوزه مدیریت پسماند، اظهار داشت: 
خرید و تجهیز خودرو حمل مرکاپتان جهت نقل و انتقال بشکه های 
پر و خالی پسماند ویژه مرکاپتان در ایستگاه های شرکت برای اولین 
بار در سطح شرکت های گاز استانی، اجرای پایلوت موفق بوزدایی 
بشکه های خالی مرکاپتان با ازن در اشل صنعتی با ازناتورهای 5 و 

30 گرم در ســاعت، خرید و نصب دستگاه کمپوستر برای تبدیل 
پســماند مواد غذایی به کود کمپوست، تامین بودجه برای احداث 
جایگاه مدیریت پســماند، جانمایی ظــروف تفکیک و جمع آوری 
پسماند، انعقاد قرارداد فروش پسماندهای عادی با پیمانکار معتمد، 
جمع آوری و بوزدایی شش ماهه بشکه های خالی مرکاپتان، پخش و 
توزیع آب ژاول و جانمایی آن در ایستگاه ها، اجرای مانورهای واکنش 
در شرایط اضطراری ریزش مرکاپتان، مدیریت صحیح پسماند روغن 
سوخته مواد غذایی، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند، 
نمونه برداری از روغن های ترانس ضایعاتی شرکت و مدیریت صحیح 
آنها، جمع آوری پسماندهای الکترونیکی و تحویل به شرکت های 
مجوزدار، نمونــه برداری از المنت فیلترهــا و ارائه برنامه مدیریت 
پســماند جدید برای آنها، تهیه نرم افزار مدیریت پســماند و تهیه 
گزارشات 6 ماهه مدیریت پسماند از مهم ترین رویکردهای اجرایی 
در کسب این گواهینامه و ثبت افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان 

آذربایجان شرقی بوده است.

اصفهان – قاسم اسد: بهرام عبدالحســینی مدیر کل صدا و 
ســیمای استان اصفهان و هیأت همراه 26 آبان ماه ضمن حضور در 
ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده مدیرعامل و مسئولین روابط 
عمومی این شــرکت  در خصوص فعالیت های رسانه ای و فرهنگی 
مشترک، دیدار و گفتگو کرد . عبدالحسینی در این دیدار، ذوب آهن 
اصفهان را یکی از مراکز صنعتی مهم کشور دانست که نقش مهمی در 
تحقق جهش تولید دارد و گفت: انعکاس دستاوردهای این شرکت در 
شرایط سخت اقتصادی کنونی موجب امید بخشی است و از اهمیت 
باالیی برخوردار است . وی ذوب آهن را یکی از معدود صنایع کشور 

دانست که به لحاظ ســابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی 
برخوردار اســت و افزود: یکی از رویکردهای مهم صدا و سیما، تولید 
برنامه های مشارکتی است و سازمان های بزرگی همچون ذوب آهن 
اصفهان که عالوه بر تاثیرات اقتصادی و صنعتی، به لحاظ اجتماعی 
و فرهنگی نیز دارای جایگاه مهمی هستند با  همکاری در تولید این 
برنامــه ها، نقش خود را در ارتقــاء فرهنگ جامعه به ویژه در جهت 
آگاهی افکار عمومی از دستاوردهای صنعتی به خوبی ایفا می کنند . 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز از همکاری رسانه 
ملــی در جهت اطالع یابی مــردم از کار و تالش جهادی در بخش 

صنعت کشور و همچنین بیان مشکالت صنایع، قدردانی کرد و اعالم 
آمادگی نمود که همچون گذشته، همکاری های مشترک ذوب آهن 

اصفهان با صدا وسیمای مرکز اصفهان، تداوم داشته باشد.

برای نخستین بار از سوی شرکت ملی حفاری ایران  محقق شد

اجرای مراحل آنالیز و مطالعات زمین شناسی مغزه های حفاری 
در میدان های نفتی دارخوین و اروند

در نشست مدیر منطقه 8 با نماینده مجلس مطرح شد؛ 
امنیت و سالمت ساکنین جوار خطوط لوله گاز اولویت اصلي ماست

باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران در شرکت توزیع برق مازندران انجام شد : 

برگزاری مراسم آغاز به کار پویش ” این خانه روشن است ” 

با کسب گواهینامه مدیریت پسماند محقق شد؛

شرکت گاز آذربایجان شرقی پیشرو در سطح دستگاه های اجرایی

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر کل صدا وسیمای استان

شنبه
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نظرس��نجی ها نشان می دهد دانشجویان بین المللی که با بحران کرونا 
دچار مشکالت شده بودند، امیدهای تازه ای برای پیوستن به برنامه های 

درسی یافته اند.
نظرس��نجی سایت کیواس از دانشجویان فعلی و دانشجویانی که قرار 
است در آینده تحصیل خود را شروع کنند پرسیده است که دانشجویان 
بین المللی چگون��ه با بحران کرونا ویروس انطباق پیدا کرده اند. کیواس 
در طول س��ال 2۰2۰ به طور مداوم گزارش هایی مربوط به بحران کرونا 

و آموزش عالی منتشر کرده است.
 در تازه تری��ن نظرس��نجی، نظ��ر دانش��جویان بین الملل��ی فعل��ی و 
دانش��جویان بین المللی احتمالی از دوره 4 سپتامبر تا ۱۹ اکتبر بررسی 
شده اس��ت. در این نظرسنجی ۷۸۱ دانش��جوی فعلی از ۱25 کشور و 

۶۹5۸ دانشجوی آینده از ۱۷۳ کشور پاسخ داده اند.
از میان ۷۸۱ دانشجوی بین المللی فعلی، ۱2 درصد از هند، 4 درصد 
از ای��االت متحده، 4 درص��د از نیجریه، 4 درص��د از چین، ۳ درصد از 
انگلیس، ۳ درصد از پاکستان و سایر نقاط دنیا بودند. این دانشجویان در 
دانشگاه های سراس��ر جهان از جمله انگلستان، استرالیا، ایاالت متحده، 

چین، کانادا، هند و سایر نقاط در حال تحصیل هستند.
 5۳ درصد این دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند، 2۳ 
درصد در دوره کارشناس��ی ارشد و ۱5 درصد در حال انجام تحصیالت 
تکمیلی هس��تند. ۳۰ درصد این پاس��خ دهندگان در سال 2۰۱۹ و 42 

درصد در سال 2۰2۰ در دانشگاه ثبت نام کرده اند.
 2۱ درصد از آنها در رش��ته های بازرگانی و مدیریت در حال تحصیل 
هس��تند، ۱۸ درصد در رش��ته مهندس��ی و فناوری، ۸ درصد در رشته 
علوم اجتماعی و ۶ درصد در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تحصیل 
می کنند. 5 درصد در سایر رشته ها در حال تحصیل هستند. ۶۰ درصد 
این افراد در کش��وری که دانش��گاه آنها در آن مستقر است و ۳5 درصد 

از راه دور از کشور خود تحصیل می کنند.
 اکثریت اظهار داشتند که یادگیری آنالین را تجربه می کنند و برخی 
آموزش ترکیبی و حضوری را طی می کنند. تنها ۶ درصد از دانشجویان 
از آموزش حضوری بهره می برند. این تغییر نشان می دهد که دانشگاه ها 

بیشتر به سمت تجربه یادگیری آنالین حرکت می کنند.
 از بی��ن پاس��خ دهندگانی ک��ه از راه دور و در کش��ور خود تحصیل 
می کنند ۸ درصد انتظار دارند که بتوانند به کش��ور محل دانشگاه خود 
س��فر کنن��د، اما ۳۰ درصد از آنها ژانوی��ه 2۰2۱ را انتخاب کرده اند که 
نشان می دهد دانش��جویان در مورد امکان تحصیل در دانشگاه خود در 

سال جدید، احساس خوش بینی بیشتری پیدا کرده اند.
 از پاسخ دهندگانی که در همان کشوری که دانشگاه شان مستقر است 

تحصیل می کنند، پرسیده ش��د که برای ادامه تحصیل در دوران کرونا 
با چه موانعی روبه رو ش��ده اند و 5۶ درصد گفته اند که اقدامات بیشتری 

برای رعایت سالمتی انجام شود.
از آنها خواس��ته شده است که فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر رعایت 
کنند و همچنین از 5۶ درصد خواسته شده است که تحصیالت خود را 
به صورت آنالین آغاز کنند، در واقع از دانش��جویان خواسته شده است 
تا با پیش��رفت ترم، دامنه وس��یع تری از اقدامات را رعایت کنند تا تأثیر 

ویروس کرونا در دانشگاه ها محدود شود.
 جالب اینجاس��ت که در میان اقدامات کنترل کننده دانشگاه ها، فقط 
۱۳ درصد از دانشجویان گفته اند که از آنها خواسته شده که آزمایشات 

منظمCOVID-۱۹ را انجام دهند.
اما دانشگاه ها برای انطباق با بحران کروناویروس و اطمینان از ایمنی 
دانش��جویان چه کرده ان��د. مهمترین اقدام دانش��گاه ها برگزاری هرچه 
بیش��تر کالس های آنالین بوده )۶۶ درصد(. اما در عین حال 5۷ درصد 
دانش��جویان گفته اند دانش��گاه ها س��عی کرده اند ژل ضدعفونی به طور 
گس��ترده در دس��ترس باش��د و 55 درصد استفاده از ش��یلد صورت را 

ضروری اعالم کرده اند.
 وقتی از دانشجویان سوال ش��د که اقدامات دانشگاه شان در حمایت 
از دانش��جویان بین الملل��ی طی بحران کرونا تا چه ح��د تأثیرگذار بوده 
اس��ت، اکثریت اظهار داشتند که حمایت دانش��گاه آنها تأثیرگذار بوده 
اس��ت. البته ۱۱درصد هم گفته اند که حمایت دانشگاه آنها به هیچ وجه 

تأثیرگذار نبوده است.
 بسیاری از دانشگاه ها حمایت مالی را مدنظر قرار داده اند و برخی نیز 
حمای��ت تغذیه ای هنگام قرنطینه را اجرا کردند و برخی از دانش��گاه ها 
مش��وق هایی از جمله بورسیه تحصیلی، تخفیف در شهریه و تخفیف در 

خوابگاه دوران قرنطینه ارائه داده اند.
با این حال، دو سوم پاسخ دهندگان اظهار داشتند که هیچ مشوقی از 
دانشگاه خود دریافت نکرده اند. این پاسخ ها نشان می دهد که دانشگاه ها 

برای جذب دانشجویان بین المللی باید مشوق های خود را ارتقا دهند.
میزان نگرانی دانشجویان از بحران کرونا بار دیگر از آنها پرسیده شد. 
۱۶درصد از پاس��خ دهندگان اظهار داش��تند که به شدت نگران ابتال به 
ویروس کرونا هس��تند که این میزان نس��بت به نظرسنجی های گذشته 
کاهش یافته و جالب اینجاس��ت که ۱۹ درصد پاسخ دهندگان گفته اند 

که اصاًل نگران نیستند.
از دانش��جویان خواس��ته ش��د تا زمان بازگش��ت به زندگی عادی را 
پیش بین��ی کنند و بگویند تا چه اندازه نس��بت به پای��ان بحران کرونا 
احس��اس خوش بینی دارند. ۱5 درصد معتقدند که طی س��ه ماه آینده 

زندگی به حالت عادی برمی گردد، ۱۹ درصد معتقدند که س��ه تا شش 
ماه، ۱2 درصد معتقدند که ش��ش تا ۱2 ماه و 2۶ درصد طی یک تا دو 

سال آینده را مدنظر قرار دارند.
 با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان انتظار دارند تا ژانویه 
2۰2۱ بتوانند به کش��ور مقصد خود س��فر کنند، این نشان می دهد که 
اکثر آنها قبل از اینکه فکر کنند همه چیز به حالت عادی باز می گردد، 

از سفر به کشور انتخابی خود بسیار خوشحال هستند.
اما نظرات دانش��جویانی که می خواهن��د در آینده تحصیل خود را در 

سایر کشورها آغاز کنند کمی با دانشجویان فعلی متفاوت است.
این دانش��جویان بیش��تر از کش��ورهایی مانند هند، ای��االت متحده، 
پاکس��تان، نیجریه، بن��گالدش، کان��ادا، اندونزی و انگلیس هس��تند و 
می خواهند در کش��ورهایی مانند ایاالت متحده، انگلیس، کانادا، آلمان، 

استرالیا، فرانسه و هلند تحصیل کنند.
 42 درصد این دانش��جویان قصد دارند در کارشناسی تحصیل کنند. 
۳5 درصد قصد تحصیالت تکمیلی دارند. س��ایر دانش��جویان در س��ایر 
دوره ه��ا قصد تحصی��ل دارند. 2۳ درصد این دانش��جویان عالقه مند به 
تحصی��ل در رش��ته های بازرگان��ی و مدیریت هس��تند. 2۳ درصد در 
رش��ته های مهندس��ی و فناوری، ۱۹ درصد در رش��ته های پزش��کی و 
دندانپزش��کی، ۷ درصد در رش��ته های آماری و 5 درصد در رشته علوم 

اجتماعی می خواهند تحصیل کنند.
دانش��جویان آینده در سراسر جهان مجبور ش��ده اند به دنبال بحران 

کرونا برنامه های آموزشی و انتظارات خود را کاماًل تغییر دهند.
 ۷۳ درصد از دانش��جویان آین��ده هنوز در مرحل��ه تحقیق در مورد 
دانش��گاه ها و دوره های مختلف هس��تند و جالب اس��ت که ۳5 درصد 
دانش��جویان در ابتدا قصد داشتند که تحصیالت خود را در سال 2۰2۰ 
آغاز کنند و 55 درصد دیگر قصد ندارند ادامه تحصیل دهند. مهمترین 
دلیل برای این دانش��جویان در عدم شروع تحصیل، ممنوعیت های سفر 
از جمل��ه عدم ص��دور ویزا، نبود پرواز و محدودیت های ورود به کش��ور 

جدید در دوران کرونا بوده است.
۶۹ درصد از دانش��جویان آین��ده گفته اند که کرونا برنامه آنها را برای 
تحصیل در خارج از کشور تحت تأثیر قرار داده است و 5۷ درصد قصد 

دارند تحصیل خود را تا سال آینده به تعویق بیندازند.
 برای درک آرزوهای دانشجویان از آنها پرسیده شد که به طور ایده آل 
دوس��ت دارند چه س��الی تحصیل خود را شروع کنند ۷2 درصد اکنون 
امیدوارند که تحصیالت خود را در سال 2۰2۱ شروع کنند، در حالی که 

۱۶ درصد می خواهند از سال 2۰22 شروع به تحصیل کنند.
 موسس��ات آموزش عالی نقش اساسی در کاهش اضطراب و استرس 

دانش��جویان در این دوره پیچیده دارند و برای انجام این کار، مهمترین 
اقدام��ی که می توانند انجام دهن��د، برقراری ارتباط مس��تمر و موثر با 

دانشجویان فعلی و متقاضیان آینده است.
 بودجه و بورس تحصیلی به عنوان مهمترین اولویتی که دانش��جویان 
آینده به دلیل بحران کرونا به اطالعات در مورد آن نیاز دارند همچنان 
جایگاه نخست خود را حفظ کرده است )خواسته ۷۰ درصد دانشجویان 
آینده(. در این میان ۳۹ درصد خواس��تار اطالعات در مورد نحوه آماده 

شدن برای امتحانات پذیرش شده اند.
 فرات��ر از ارتباطات م��داوم و به روز، دانش��گاه ها همچنین می توانند 
امتیازات��ی را برای دانش��جویان متقاضی تحصیل در این ش��رایط، ارائه 
دهن��د. جای تعجب نیس��ت که بورس تحصیلی و ب��ا 52 درصد گزینه 
برتر و محبوب ترین مش��وق بود. گزینه آخر دانشجویان نیز تقبل هزینه 

پروازهای بین المللی از سوی دانشگاه ها بود.
 دانش��گاه ها در آس��تانه س��ال 2۰2۱ باید میزان حمای��ت خود را از 
متقاضیان تعیی��ن کنند چراکه این حمایت در انتخاب آن دانش��گاه ها 
از س��وی دانش��جویان بین المللی تأثیرگذار اس��ت و نقش��ی اساسی در 

تصمیم گیری آنها دارد.
از دانش��جویان آینده هم همچون دانش��جویان فعلی خواس��ته شد 
پیش بینی کنند که تصور کنند چه زمانی به زندگی روزمره و عادی باز 
می گردند و ۳۰ درصد گفتند در یک تا دو س��ال آینده زندگی روزمره 
به حالت عادی باز می گردد. به نظر می رس��د احساسات دانشجویان در 
مقایسه با گزارش سپتامبر کمی تغییر کرده است و کمی از خوش بینی 
این دس��ته از دانش��جویان کاسته شده اس��ت.  4۳ درصد دانشجویان 
برنام��ه خود را انتخاب آزادانه دانش��گاه و آموزش حضوری را به عنوان 
گزین��ه اول بعد از پای��ان پاندمی اعالم کرده اند. ای��ن موضوع اهمیت 
آموزش حضوری را می رس��اند و دانش��گاه ها را برای ایجاد ش��یوه های 
ایمن که امکان آموزش حضوری را فراهم کند ترغیب می کند. بسیاری 
از پاس��خ دهندگان همچنان نشان می دهند که انتخاب مقصد تحصیلی 
آنها تحت تأثیر نحوه مدیریت بحران ویروس کرونا از س��وی دولت های 
مختلف بوده اس��ت. در واقع اهمیت این موضوع در میان دانش��جویان 

بیشتر شده است.
 از نظر پاس��خ دهندگان 5۱ درصد تصور می کنند که کشور نیوزیلند 
بهتر کرونا را کنترل کرده است و 4۸ درصد معتقدند که آمریکا بدترین 
کنترل بیماری کرونا را داش��ته است. به نظر می رسد راهکار دانشگاه ها 
در ارائ��ه راه حل های ابت��کاری برای غلبه بر چالش ه��ای بحران کرونا 

می تواند در انتخاب دانشجویان تاثیرگذار باشد.
kivas.com :منبع 
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بررسی 4 تکنیک کاربردی سئو
تکنیک های سئو ساده برای کسب و کارهای مختلف

مدیریت کس��ب و کار به موازات توس��عه فناوری س��اده تر می ش��ود. این امر در مورد فعالیت برندها در 
ح��وزه آنالی��ن به طور وی��ژه ای مصداق دارد. اگرچه اس��تفاده از فضای آنالین ب��رای بازاریابی و تعامل با 
مخاطب هدف ضروری است، اما برخی از برندها و کارآفرینان شیوه های مناسب در حوزه مدیریت سئو را 
نمی دانند. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف و حتی بهبود وضعیت 
آنالین برند اس��ت. همین امر ایده اصلی مقاله کنونی را ش��کل داده اس��ت. در ادامه برخی از تکنیک های 
س��ئو ساده برای تمام کسب و کارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مزیت اصلی تکنیک های مورد بحث 

سادگی و امکان پیاده سازی در طیف گسترده ای از کسب و کارهاست. 
1. استفاده از مزیت ابزارهای گوگل

بس��یاری از ابزارهای سئو رایگان هستند. همچنین کاربرد آنها برای کارآفرینان همراه با پیچیدگی های 
زیادی نیس��ت. همین امر جذابیت آنها را افزایش می دهد. بدون تردید هر کاربر س��اده اینترنت دست کم 
یک بار نام گوگل را ش��نیده اس��ت. وقتی کارآفرینان در تالش برای انتخاب یک ابزار مناس��ب به منظور 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند، ویژگی هایی نظیر برند توسعه دهنده ابزار اهمیت بسیار زیادی 
خواهد داش��ت. بدون تردی��د اعتبار برندی مانند گوگل موجب اعتماد بس��یاری از برندها به ابزارهای آن 
خواه��د ش��د. نکته جالب اینکه ابزارهای موردنظر به طور رایگان در اختی��ار بازاریاب ها و کارآفرینان قرار 

گرفته است. مهمترین ابزارهای گوگل در زمینه مدیریت سئو به شرح ذیل است:
• گوگل بیزینس

)Google Analytics( ابزار تحلیل گوگل •
)Google Search Console( کنسول جست وجوی گوگل •

اس��تفاده از گوگل بیزینس به برندها امکان توس��عه جایگاه ش��ان در فضای آنالی��ن و جلب نظر دامنه 
وس��یع تری از کاربران را می دهد. وقتی کاربران در مورد یک برند در گوگل جس��ت وجو می کنند، نمایش 
مش��خصات دقیق کسب و کار موردنظر اهمیت باالیی دارد. این اطالعات از طریق ابزار گوگل بیزینس در 
دس��ترس برندها قرار می گیرد. ثبت نام کس��ب و کار و درج اطالعات در مورد برند موجب افزایش تمایل 

کاربران برای تعامل با برند می شود. 
اغلب اوقات کسب و کارهای کوچک اقدام به ایجاد پروفایل رسمی در ابزار گوگل بیزینس می کنند. این 
امر موجب ش��ناخت بهتر کاربران از برندهای کوچک می شود. بسیاری از برندهای تازه تاسیس و کوچک 
در عم��ل مش��کل جلب نظر مخاطب هدف دارند. این امر با ایج��اد جلوه ای معتبر از برند در گوگل تا حد 

زیادی حل خواهد شد. 
ابزار تحلیل گوگل ماهیت حرفه ای تری در مقایسه با گوگل بیزینس دارد. استفاده از این ابزار برای افراد غیرحرفه ای 
بسیار دشوار خواهد بود. نکته مهم اینکه با یک بار همگام سازی سایت رسمی برند با ابزار موردنظر اطالعات دقیقی 
در مورد میزان بازدید کاربران و کیفیت حضورشان در سایت در اختیارتان قرار خواهد گرفت. اگر تنظیم این ابزار در 
وهله نخست برای شما دشوار است، باید از طراح های حرفه ای سایت کمک بگیرید. این امر هزینه قابل مالحظه ای 
برای کسب و کار شما در پی ندارد.  کنسول جست وجوی گوگل نیز یکی دیگر از ابزارهای در دسترس برندهاست. 
این ابزار در ابتدا تحت عنوان وب مس��تر معرفی ش��ده بود. کاربرد اصلی ابزار فوق ارزیابی میزان ترافیک ارگانیک 
سایت هاست. این امر اهمیت بسیار زیادی برای آگاهی از موفقیت استراتژی سئو کسب و کار دارد. ترافیک های ناشی 

از تبلیغات ماهیتی مقطعی دارند بنابراین باید حساب آن را از ترافیک ارگانیک جدا کرد. 
2. استفاده از پالگین های سئو در وردپرس

استفاده از پالگین های مناسب در وردپرس فرآیند مدیریت سئو را ساده تر از هر زمانی خواهد کرد. بسیاری 
از بازاریاب ها و کارآفرینان برای ارزیابی فرآیند س��ئو یا اعمال برخی از اس��تراتژی ها در این حوزه نیاز به صرف 
زم��ان طوالن��ی دارند. مزیت اصلی پالگین ها کاهش زمان موردنیاز برای ارزیابی وضعیت س��ایت از نقطه نظر 
مدیریت سئو است بنابراین استفاده از آنها برای هر سایتی ضروری خواهد بود.  بهترین پالگین ها برای وردپرس 
ش��امل Yoast و Math Plugins اس��ت. این پالگین ها امکانات گسترده ای در مقایسه با نمونه های مشابه 
در اختیار کارآفرینان قرار می دهد. استفاده از پالگین های وردپرس برای کارآفرینان عالقه مند به مدیریت سئو 
به صورت شخصی ایده آل خواهد بود. این امر نیاز شما به کارشناس های دیگر را کاهش خواهد داد.  برخی از 
برندها در ابتدای راه اندازی سایت رسمی شان به دنبال استفاده از پالگین های مناسب نیستند. این امر برندها 
را از دسترس��ی به تاریخچه سایت ش��ان محروم خواهد کرد. توصیه اصلی در این بخش اقدام برای استفاده از 

پالگین های مناسب از همان ابتدای راه اندازی سایت رسمی برند است. 
3.  توجه به تحلیل های پیشرفته 

اگر توصیه های فوق در مورد توجه به پالگین های وردپرس برای کس��ب و کار شما بیش از اندازه ساده 
اس��ت، گزینه های حرفه  ای تری نیز در دس��ترس خواهد بود. یکی از ابزارهای تحلیل پیش��رفته وضعیت 
س��ایت ها Woopra اس��ت. این ابزار گزینه بس��یار جذابی برای تحلیل عمیق وضعیت سایت و ترافیک 
برند اس��ت. بدون تردید اس��تفاده از ابزارهای حرفه ای نیاز به پرداخت حق اشتراک دارد بنابراین فقط در 

صورت نیاز به ابزارهایی پیشرفته تر از گوگل اقدام به استفاده از Woopra یا هر نمونه دیگری نمایید.
یکی از محدودیت های اصلی ابزار تحلیلی گوگل مربوط به داده های نمونه اس��ت. بر این اساس گزارش های 
ابزار موردنظر براساس داده های نمونه صورت  می گیرد. این امر به معنای صرف نظر از تمام ترافیک یک سایت 
و توجه به بخش محدودی از کاربران است. انتظار از یک ابزار رایگان برای تحلیل دقیق و عمیق تمام بازدیدهای 

سایت بیش از اندازه رویایی خواهد بود بنابراین باید سطح انتظارات مان از ابزاری رایگان را پایین نگه داریم. 
)AMP( 4. نصب شتاب دهنده صفحات موبایل

سرعت بارگذاری صفحات برای کاربران موبایل دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر صفحات سایت یک 
برند به صورت س��ریع بارگذاری نشود، کاربران به مرور زمان انگیزه شان برای بازدید از سایت موردنظر را 
از دست می دهند. امروزه اغلب کاربران برای جست وجوی محتوای آنالین از گوشی های هوشمند استفاده 
می کنند بنابراین افزایش سرعت بارگذاری صفحات در گوشی های هوشمند نیاز ضروری هر کسب و کاری 
خواهد بود.  نصب ش��تاب دهنده صفحات موبایل یکی از تکنیک های سئو حرفه ای محسوب می شود. این 
ش��تاب دهنده ها سرعت بارگذاری صفحات برای کاربران گوشی های هوشمند را به شدت افزایش می دهد 

بنابراین دیگر نیازی به نگرانی درباره سرعت بارگذاری صفحات سایت برند نخواهد بود. 
امروزه مدیریت س��ئو بدل به یکی از نیازهای اصلی کس��ب و کارها شده است. بسیاری از برندها در این 
میان مهارت های زیادی در زمینه س��ئو سایت و مطالب ش��ان ندارند. استفاده از نکات مورد بحث در این 

مقاله نقطه شروع مناسبی برای چنین برندهایی خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تبلیغـاتخالق

آی��ا تاکنون با آدم هایی برخورد داش��ته اید که همیش��ه 
آرام و خونس��رد به نظر می رسند، حتی در بدترین شرایط 
اجتماعی هم قادر هس��تند با موفقی��ت همه چیز را تحت 
کنترل خود دربیاورند و ظاهرا همیشه می توانند به دیگران 
تسکین دهند و آنها را به آرامش برسانند؟ این قبیل آدم ها 
ب��ه احتمال زیاد دارای ویژگی بس��یار مهمی هس��تند که 
روانشناس��ان به آن هوش هیجانی می گوین��د. در ادامه با 
ما همراه ش��وید ت��ا 5 ویژگی افراد با ه��وش هیجانی باال 

را بدانید.
ه��وش هیجانی به توانای��ی درک و کنترل هیجان ها گفته 
می ش��ود. متخصصان به اتفاق بر این باور هستند که این نوع 
از ه��وش نقش مهمی در موفقیت ایف��ا می کند، و برخی نیز 
معتقدند هوش هیجانی یا EQ ش��اید حتی از ضریب هوشی 
)IQ( نیز مهم تر باش��د. در هر صورت، پژوهش��گران نش��ان  
داده اند هوش هیجانی با هر چیزی در زندگی در ارتباط است؛ 

از تصمیم گیری گرفته تا موفقیت های آکادمیک.
بنابرای��ن، ب��رای اینکه از لحاظ هیج��ان به هوش باالیی 
برس��یم، بای��د ب��ه چ��ه ویژگی هایی دس��ت پی��دا کنیم؟ 
روانشناس و نویس��نده ای به نام دانیل گولمن معتقد است 
ه��وش هیجانی دارای پنج جزو مهم اس��ت. این مقاله را تا 
پایان مطالعه کنید و ببینید آیا ش��ما این پنج ویژگی افراد 

با هوش هیجانی باال را در خود می بینید یا خیر. 
ویژگی افراد با هوش هیجانی باال

1. خودآگاهی
خودآگاهی یا توانایی شناس��ایی و درک هیجان های تان 
یکی از بخش های مهم هوش هیجانی اس��ت. با وجود این، 
اهمی��ت آگاهی از تاثیر اعم��ال، خلقیات و هیجان های تان 
بر س��ایر آدم ها از شناس��ایی و پذیرش صرف آن هیجان ها 

بیشتر است.
برای رسیدن به خودآگاهی، شما باید بتوانید هیجان های 
خود را تحت نظ��ر بگیرید، واکنش های هیجانی مختلف را 
تش��خیص دهید و س��پس هر یک از هیجان های تان را به 
طور جداگانه شناسایی کنید. همچنین، آدم هایی که دارای 
خودآگاهی هستند می توانند به رابطه  میان احساسات خود 

و نحوه  رفتارشان را نیز پی ببرند.
همچنی��ن، ای��ن آدم ه��ا ق��ادر هس��تند توانایی ه��ا و 
محدودیت ه��ای خ��ود را نیز ب��ه خوبی بشناس��ند، آماده  

پذیرش اطالعات و تجربه های جدید هس��تند و از تعامالت 
خود ب��ا دیگ��ران درس می آموزند. گولمن معتقد اس��ت، 
آدم ه��ای دارای خودآگاه��ی به ان��دازه  کافی ش��وخ طبع 
هس��تند، به خودش��ان و توانایی های ش��ان اعتماد دارند و 

می دانند دیگران چه حس و نظری نسبت به آنها دارند.
2. خودتنظیمی

ع��الوه بر آگاه��ی از هیجان های خود و تاثی��ر رفتارها و 
خلقیات تان بر س��ایر آدم ها، هوش هیجانی به توانایی  شما 
برای تنظیم و کنترل هیجان های تان نیاز دارد. البته منظور 
ما این نیس��ت که هیجان های تان را س��رکوب و احساسات 
واقعی ت��ان را پنهان کنید – بلکه این ح��رف صرفا به این 
معنا است که برای بیان هیجان های تان باید منتظر زمان و 
مکان مناسب و صحیح باشید. خودتنظیمی صرفا به معنای 

بیان هیجان ها به شیوه ای کامال مناسب و درست است.
آنهای��ی که دارای مهارت خودتنظیمی هس��تند، معموال 
نس��بت به تغییرات از انعطاف پذیری و س��ازگاری مناسبی 
نیز برخوردار هس��تند. آنها همچنین ب��ه خوبی می توانند 
درگیری ه��ا را آرام کنن��د و ب��ه خوبی از پ��س تنش  ها یا 

موقعیت های دشوار بر بیایند.
ب��ه ع��الوه، گولم��ن معتق��د اس��ت، آنهایی ک��ه دارای 
مهارت های خودتنظیمی بس��یار خوبی هس��تند، آدم های 
بس��یار مس��ئولیت پذیر و وظیفه شناس��ی نیز هستند. آنها 
درخصوص نحوه اثرگذاری شان بر دیگران بسیار بامالحظه 
هستند و همواره مسئولیت اعمال خود را برعهده می گیرند.

3. مهارت های اجتماعی
توانایی تعامل مناس��ب با دیگران یکی دیگر از جنبه های 
مه��م هوش هیجانی اس��ت. درک هیجانی صحیح نیازمند 
چی��زی فرات��ر از درک هیجان های خود و س��ایر آدم های 
اطراف ت��ان اس��ت. ش��ما همچنین بای��د قادر باش��ید این 
اطالعات را در تعامالت و ارتباطات روزانه تان به کار بگیرید.
مدی��ران در محیط ه��ای حرف��ه ای از توانای��ی خود در 
برقراری روابط و اتصال با کارمندان شان بسیار بهره می برند. 
کارکنان نیز از توانایی شان برای ایجاد روابط قوی با رهبران 
و همکاران شان به خوبی استفاده می کنند. مهارت های مهم 
اجتماعی عبارت هس��تند از گوش دادن فعال، مهارت های 
ارتباط��ی زبانی، مهارت های ارتباط��ی غیرزبانی، رهبری و 

قدرت متقاعدکردن دیگران.

4. همدلی
همدل��ی یا توانایی درک احساس��ات دیگران نیز به طور 
مس��لم برای داش��تن ه��وش هیجان��ی از اهمی��ت باالیی 
برخ��وردار اس��ت ولی همدل��ی چی��زی فرات��ر از توانایی 

شناسایی صرف حاالت هیجانی دیگران است.
ای��ن ویژگی به نحوه  واکنش ش��ما نس��بت ب��ه دیگران 
براس��اس این توانایی و همچنین اطالعاتی بستگی دارد که 
در ذهن تان وجود دارند. اگر متوجه ش��وید فرد احس��اس 
ناراحتی یا درماندگی می کند، چه واکنش��ی از خود نشان 
می دهید؟ ممکن است نگرانش شوید و تا حساسیت باالیی 
از وی مراقبت کنید یا شاید هم تمام تالش تان را برای باال 

بردن روحیه  و انگیزه در وی به خرج دهید.
همچنین، همدل بودن به ش��ما ام��کان می دهد پویایی 
قدرت��ی را که معم��وال بر رواب��ط اجتماع��ی، به خصوص 
در محیط ه��ای کاری، تاثی��ر می گذارند، ب��ه خوبی درک 
کنی��د. آنهایی که در این ح��وزه از توانایی باالیی برخوردار 
هس��تند، می توانند متوجه ش��وند قدرت در روابط مختلف 
دس��ت چه فرد یا افرادی اس��ت، درک کنن��د این نیروها 
چگونه می توانند بر احساس��ات و رفتاره��ا تاثیر بگذارند و 
موقعیت های مختلفی را که وابسته به چنین پویایی قدرت 

هستند، به طور دقیق تفسیر کنند.
5. انگیزه

انگی��زه  درونی نیز نقش بس��یار مهمی در هوش هیجانی 
ایف��ا می کند. انگیزه آدم هایی ک��ه از لحاظ هیجانی هوش 
بسیار باالیی دارند، با چیزهایی فراتر از پاداش های خارجی 
نظیر شهرت، پول، مقام و تحسین دیگران تقویت می شود.
در ع��وض، ای��ن آدم ها برای ب��رآوردن نیازهای درونی و 
اهداف خود ش��ور و اش��تیاق بس��یار باالیی دارن��د. آنها به 
دنب��ال پاداش ه��ای درونی، تمرکز کامل و غرق ش��دن در 

فعالیت های خود و رسیدن به نوک قله هستند.
آدم هایی که در این حوزه نیز توانایی بسیار باالیی دارند، 
معموال افرادی عمل گرا هس��تند. آنها اهداف خود را تعیین 
می کنن��د، نیاز ش��دیدی به رس��یدن به موفقی��ت دارند و 
همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود عملکرد خود هستند. 
همچنین، این افراد معموال بسیار متعهد هستند و به خوبی 

می توانند ابتکار عمل را به دست بگیرند.
verywellmind/bazdeh :منبع
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