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فرصت امروز: تحلیل های کارشناس�ی از ش�اخص های بازار 

کار نش�ان می دهد که نرخ بیکاری در نیمه نخست 
امسال نسبت به سال گذشته با وجود رکود...

 نرخ بیکاری واقعی در بهار امسال 24 درصد و بیش از
2 برابر نرخ بیکاری مرکز آمار است

نامعادله نرخ بیکاری

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی
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آیا دالر 4200 تومانی در الیحه بودجه 1400 حذف می شود؟

 پالس های مثبت
در بازار ارز

فرصت امروز: دالر 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی س��ال 97 متولد ش��د. همان زمانی که اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور اعالم کرد دالر روی 4200 تومان تک نرخی می ش��ود و از این به بعد قیمت رس��می و قانونی همین قیمت اس��ت و 
دیگر قیمت ها رس��میت ندارد. البته همان زمان هم در کوچه پس کوچه های میدان فردوس��ی، دالر نرخ های 5 هزار تومان به باال 
را درمی نوردی��د و م��دام باال و باالتر می رفت، اما دولت همچنان روی همان نرخ 4200 تومانی پافش��اری می کرد. ابتدای کار گفته 
شد که به همه واردکنندگان ارز 4200 تومانی تعلق می گیرد. کم کم دایره ارز ترجیحی کوچک تر شد و هر روز تعداد بیشتری از 

واردکنندگان از میدان آن خارج شدند. در همین اثنا واردات بسیاری از کاالها به طور کلی ممنوع شد. سپس در لوایح بودجه...

به موازات تعطیلی بازارهای موازی، شاخص بورس به رشد 21 هزار واحدی دست یافت

سبقت بورس در تعطیالت 2 هفته ای
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تهران چطور صدرنشین تولید ناخالص داخلی در دهه 90 شد؟

رنکینگ اقتصادی استان ها

بوم ناب چیست؟ و اساسا چرا شکل گرفته است؟
تعطیالت سال نو فرصتی طالیی برای کسب و کارها

آنر رسما از هوآوی جدا شد
لوئیس همیلتون، سفیر جدید برند ال جی

جلب نظر مخاطب هدف در سال 2021
استراتژی بازاریابی جدید اسپاتیفای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک: 
یک میلیون نفر تا سال 2050 

ساکن مریخ خواهند شد

یادداشت
رونق بازار سرمایه در گرو 

سیاست های اصالحی

بازار سرمایه در هفته گذشته 
تا ح��دودی ش��رایط بهتری را 
تجربه ک��رد؛ این رون��د پس از 
آن رخ داد ک��ه بان��ک مرکزی 
زمزمه ها درخصوص افزایش نرخ 
س��ود را تکذیب کرد و در عین 
حال دس��ت به تعدیل نرخ سود 
بی��ن  بانکی زد. البته ش��واهدی 
وج��ود دارد که نش��ان می دهد 
هنوز این اتفاق در عمل نیفتاده 
و همچن��ان نرخ های بین بانکی 
باالی 22 درصد جریان دارد که 
امیدواریم ب��ا مصوبه اخیر بانک 
مرک��زی، این روند عمال متوقف 
شود. می توان باتوجه به تحوالت 
اخی��ر، افق مثبتی را برای اقتصاد 
کشور نسبت به دو سال گذشته 
متصور شد. نخست آنکه باتوجه به 
نتایج انتخابات آمریکا، امروز حداقل 
دیگر افق تشدید فشارها را پیش 
رو نداریم کمااینکه آقای بایدن از 
بازگشت ایاالت متحده آمریکا به 
برجام ه��م گفته اند که برهمین 
اساس در قالب بهترین سناریوها، 
می توان گش��ایش های اقتصادی 
را هم پیش روی کش��ور داشت. 
موضوع بعدی اخباری اس��ت که 
در مورد تولید واکسن کرونا اعالم 
شده که این موضوع نیز می تواند به 

بهبود شرایط اقتصادی و 
5تعدیل برخی...
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اقتصاد آس��یا هم نظیر قاره های دیگر دنیا تحت تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفته و 
کشورهای آسیایی با شمار باالی مبتالیان به کرونا، چالش های اقتصادی زیادی را به 

دنبال تعطیلی کسب وکارها متحمل شده اند.
به گزارش »صندوق بین المللی پول«، به اس��تثنای چین بقیه کشورهای آسیایی 
با افزایش ش��مار بیماران و افت نرخ رش��د اقتصادی روبه  رو شده اند. برای اولین بار 
در تاریخ 20 س��اله این قاره کهن، ما شاهد افت 1.6 درصدی ارزش تولید ناخالص 
داخلی آسیا در سال 2020 خواهیم بود. این در حالی است که در ماه آوریل امسال 
پیش بینی شده بود اقتصاد این منطقه به نرخ صفر درصد رشد کند. افزایش شدت 
انقباض اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری نشان می دهد که شرایط در این 
قاره وخیم تر از قبل ش��ده اس��ت و انتظاری برای احیای این وضعیت وجود ندارد. 
متوس��ط نرخ رشد اقتصادی کشور چین در س��ال جاری برابر با 1 درصد در سال 
2020 پیش بینی  ش��ده است که این نرخ پایین رشد اقتصادی طی 25 سال اخیر 
در این کشور سابقه نداشته است. از طرف دیگر اقتصاد کره جنوبی با نرخ 2 درصد، 
اقتص��اد هند با نرخ 4.5 درصد و اقتصاد ژاپن با نرخ 5.8 درصد منقبض می ش��ود. 
باالترین نرخ انقباض اقتصادی به کشورهایی تعلق دارد که اقتصادهای توریست محور 
دارد و توقف ورود توریست به کشورها و بسته شدن مرزها تأثیر مخرب بزرگی روی 

اقتصاد آنها داشت.
از نااطمینانی به آینده بازارها تا کاهش مصرف خانوارها

مش��کل دیگر در اقتصادهای آسیایی، کاهش هزینه های مصرفی خانوارها است. 
در جری��ان این بحران به دلیل نگرانی خانوارها از کاهش درآمد یا احتمال بیکاری، 
هزینه های مصرفی با شدت زیادی تنزل پیدا کرد. »صندوق بین المللی پول« در این 
باره نوشت: »یکی از بزرگ ترین معضالت اقتصادی در دنیا بی ثباتی و عدم اطمینان 
در مورد آینده بازار اس��ت. شرایطی که امروز در دنیا وجود دارد. پیش بینی دقیقی 
در مورد زمان پایان بحران کرونا وجود ندارد و انتظار می رود دنیای پساکرونا تفاوت 
چشمگیری با دنیای پیش از کرونا داشته باشد. به همین دلیل مردم نگران شرایط 
اقتصادی خود هستند و مصرف را به حداقل رسانده اند. یعنی تنها کاالهای ضروری 
را خریداری می کنند و این مس��ئله در میان مدت می تواند به تش��دید نرخ انقباض 

اقتصادی بینجامد.«
ب��ه اعتقاد »صندوق بین المللی پول«، »در س��ال جاری تنها هزینه های مصرفی 
دولتی و س��رمایه گذاری های دولتی در آسیا رشد کرده است. البته این شرایط تنها 
مخصوص آس��یا نیس��ت بلکه می توان این طور بیان کرد که در تمامی دنیا اعم از 
کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال گذار ما شاهد افزایش هزینه های مصرفی 
دولتی برای حمایت از اقتصاد هستیم. رشد هزینه های مصرفی دولتی در روزهایی 
اتفاق می افتد که مردم از هزینه های غیرضروری اجتناب می کنند. اقتصاد امروز دنیا 
وابستگی زیادی به حمایت های مالی دولتی و تزریق های مکرر به اقتصاد دارد و این 

سیاست پرهزینه تنها راه دنیا برای مقابله با این بحران است.«
مس��ئله دیگری که از ابتدای همه گیری کرونا بارها مطرح شده است، زمان آغاز 
روند بازسازی اقتصاد دنیا بعد از پایان بحران کرونا است. در ابتدا انتظار می رفت روند 
احیای اقتصاد از نیمه دوم امسال شروع شود و حال در مورد آغاز بازسازی اقتصادی 
از ابتدای سال بعد صحبت می شود. البته این پیش بینی تازه منوط به کشف و عرضه 
واکس��ن در ابتدای سال بعد است. در صورت تحقق این پیش بینی در سال 2021 
ارزش تولی��د ناخالص داخلی دنیا با نرخ 5.4 درصد رش��د خواه��د کرد که بعد از 
بحران های کنونی، پیش بینی امیدوارکننده ای به نظر می رسد. ولی واقعیت این است 
که پیش بینی نرخ رش��د اقتصادی دنیا در سال آتی 0.4 درصد کمتر از پیش بینی 
ارائه ش��ده در ماه آوریل س��ال جاری است و کاهش پیش بینی نشان دهنده کاهش 

انتظار اقتصاددانان در مورد عملکرد اقتصادی در سال آتی است.
مطالعات نشان داده است مجموع زیان واردشده به اقتصاد دنیا در دو سال 2020 

و 2021 براب��ر ب��ا 12 تا 18 هزار میلیارد دالر خواهد بود و بیش��ترین زیان هم به 
صنعت هتلداری، توریسم، صنعت سفر و صنعت حمل ونقل هوایی تحمیل می شود.

 در س��ال 2021 نرخ رش��د اقتصادی قاره آسیا بیش از نرخ پیش بینی شده برای 
دنیا است. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی آسیا 6.6 درصد رشد می کند و 
چین در این رش��د سهم بسزایی دارد. نرخ رشد اقتصادی چین در این سال برابر با 
8.2 درصد خواهد بود. جالب است بدانید پیش از همه گیری کرونا متوسط نرخ رشد 
اقتصادی قاره آسیا در سال 2021 میالدی 11.6 درصد پیش بینی  شده بود. بخش 
خصوصی نیز در کش��ورهای آسیایی آسیب زیادی در جریان بحران کرونا متحمل 
شد و انتظار می رود روند احیای این بخش هم در اقتصادهای قاره کهن بسیار آهسته 
باشد. برخی بازسازی بخش خصوصی در قاره آسیا را تا انتهای سال 20۳0 محتمل 
می دانند و بر این باور هس��تند که س��رعت احیای اقتصادهای درحال توسعه بسیار 

پایین تر از اقتصادهای صنعتی است.
روند بازسازی اقتصاد، تدریجی و آهسته خواهد بود

»صندوق بین المللی پول« در گزارش اخیر خود همچنین به آهسته بودن روند 
بازسازی اقتصادی کش��ورهای آسیایی اشاره کرده است. این در حالی است که در 
ابتدای همه گیری در مورد احتمال بازس��ازی V ش��کل یا U ش��کل اقتصاد بحث 
می شد. به نوشته »صندوق بین المللی پول«، »الگوهای مختلفی برای رشد اقتصادی 
دنیا در پساکرونا پیش بینی  شده بود ولی به نظر می رسد برخی از این پیش بینی ها 
غیرواقع بینانه بوده است. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم بعد از کشف واکسن به 
 سرعت اقتصاد دنیا احیا شود یا اینکه با گذشت بازه زمانی کوتاه، اقتصاد به وضعیت 
قبل از کرونا بازگردد. امروز محتمل ترین س��ناریوی رش��د اقتصادی »تیک شکل« 
است که نشان از روند تدریجی و آهسته در بازسازی اقتصادی دارد و در قاره آسیا 

سرعت احیای اقتصادی کمتر از متوسط جهانی خواهد بود.«
ام��ا دلیل این تغیی��ر رویکرد در الگوی رش��د اقتصادی دنیا چیس��ت؟ اولین و 
اصلی ترین دلیل را می توان طوالنی شدن بیش از انتظار دوره تعطیلی های اقتصادی 
و بسته بودن مرزهای کشورها دانست؛ مسئله ای که تأثیر منفی بزرگی روی اقتصاد 
خواهد داشت و اثر آن می تواند سال ها باقی بماند. مطالعات اخیر صندوق بین المللی 
پول روی 57 کشور دنیا نشان داد تعطیلی های اخیر باعث شد تا تولیدات صنعتی 
در ای��ن کش��ورها 12درصد در ماه کاهش پیدا کن��د و زمانی که این تعطیلی های 
گسترده از بین برود، امکان تولید با حداکثر ظرفیت وجود ندارد. بازگشت به تولید 
با حداکثر ظرفیت ازیک طرف نیاز به افزایش خرید مواد اولیه و فراهم شدن شرایط 
برای کارخانه های تولیدی دارد و از طرف دیگر احیای تقاضا را می طلبد که هیچ یک 

از آنها به سرعت میسر نخواهد بود.
مسئله دیگری که روند بازگشت به تولید با حداکثر ظرفیت را به تعویق می اندازد، 
اجرای طرح های تعدیل نیرو در کارخانه های صنعتی است. از طرف دیگر، طرح های 
فاصله گذاری اجتماعی در واحدهای تولیدی، افزایش سطح استانداردهای پاکیزگی 
و نگرانی های زیاد در مورد س��المت باعث شده است تا بهره وری نیروی کار کاهش 
یابد و اصالح این وضعیت هم زمانبر خواهد بود. مسئله دوم نیز کاهش تجارت در 
دنیاس��ت. آمارها نشان می دهد در فصل اول سال جاری تجارت در دنیا با نرخ ۳.5 
درصد منقبض  شده است و ازآنجاکه تجارت دنیا مانند حلقه های زنجیر به هم متصل 
اس��ت زمانی قاره آسیا می تواند رش��د تجارت و افزایش تولید برای تأمین کاالهای 

صادراتی را تجربه کند که تجارت جهانی اصالح  شده باشد.
از افزایش نابرابری اقتصادی تا ضعف بخش خصوصی

س��ومین مسئله هم افزایش نابرابری های اقتصادی در قاره آسیا و در سراسر دنیا 
اس��ت. بررسی های تاریخی نشان داده اس��ت که در جریان همه پاندمی ها در دنیا، 
نابرابری اقتصادی با س��رعت زیادی افزایش پیدا کرده است و فرصت اشتغال برای 
افرادی که دارای س��طح تحصیالت پایینی هستند، به شدت کاهش  یافته است. در 

جریان این بحران هم وضعیت مشابه بحران های قبلی است با این تفاوت که انتظار 
می رود به دلیل هم زمانی بحران با چهارمین انقالب صنعتی، سرعت افزایش نابرابری 
بیشتر باشد و عالوه بر تحصیالت، توانایی استفاده از تکنولوژی هم در فرصت های 

شغلی پیش روی افراد تأثیر داشته باشد.
»صندوق بین المللی پ��ول« در این زمینه معتقد اس��ت: »افزایش نابرابری های 
اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی در کشورها می تواند روی سرعت احیای اقتصاد 
تأثیر زیادی داشته باشد. اولین تأثیر این نابرابری را می توان در کاهش فرصت های 
ش��غلی دید که در اختیار طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی اس��ت زیرا در دنیای 
آینده اشتغال نیاز به تحصیالت، دانش، مهارت و آگاهی به تکنولوژی های روز دنیا 
دارد. در س��ال های پی��ش رو، دورکاری ی��ک روند عادی کار خواه��د بود و افرادی 
می توانند از این روند کاری استفاده کنند که هم دانش آن را داشته باشند و هم از 
امکانات الزم برخوردار باش��ند. از بین رفتن بس��یاری از مشاغل یدی و کارگری در 
دنیا می تواند به معنای کاهش توان مصرفی خیل عظیمی از مردم طبقه پایین و یا 

بزرگ تر شدن طبقه پایین اقتصادی باشد.«
همچنی��ن چهارمین دلیل��ی که »صندوق بین المللی پول« برای آهس��ته بودن 
سرعت احیای اقتصادی دنیا مطرح می کند، سطح باالی بدهی های دولتی در سراسر 
دنیاست. افزایش بدهی های دولتی یکی از اصلی ترین چالش های این روزهای اقتصاد 
دنیا است و آسیا هم از این قاعده مستثنی نیست. افزایش بدهی های دولتی باعث 
می شود تا دولت ها منابع مالی کمتری برای تزریق و سرمایه گذاری در اختیار داشته 
باش��ند. از طرف دیگر چالش های اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا هم باعث شد 
تا ترازنامه های خانوارها و ش��رکت های خصوصی در بسیاری از کشورهای آسیایی 
منفی ش��ود و توان س��رمایه گذاری و مصرفی هم در آنها کاهش یابد. منفی شدن 
ترازنامه های خانوارها و ش��رکت های کوچک و متوس��ط می تواند تأثیر منفی روی 
روند احیای اقتصادی دنیا داشته باشد و به سرعت پایین احیای اقتصاد و بازگشت به 

شرایط پیش از کرونا دامن بزند.
آخرین مس��ئله ای که در این گزارش مطرح ش��ده، ضع��ف بخش خصوصی در 
کشورهای آس��یایی و در اغلب کشورهای درحال توسعه دنیا است. مطالعات نشان 
داده است بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای آسیایی آسیب بزرگی متحمل 
شده است و تا زمانی که این بخش احیا نشود و قدرت ایجاد شغل و ایجاد تحرک 
در اقتصاد را بازنیابد، نمی تواند نقش محرک رشد در اقتصاد را ایفا کند. برای احیای 
بخش خصوصی در دنیا، حمایت ه��ای دولتی و حمایت های مالی بانک ها ضرورت 
دارد ولی در این ش��رایط اقتصادی نه دولت های آس��یایی امکان ارائه کمک مالی و 
حمایت از اقتصاد را دارند و نه بانک ها می توانند سیاس��ت های تازه ای برای حمایت 
از بخش خصوصی وضع کنند. درواقع دامنه بحران ناشی از کرونا به اندازه ای وسیع 
است که فرصت نشان دادن عکس العمل مناسب را از دستگاه های اقتصادی و دولتی 

گرفته است.
برای حمایت از اقتصاد در کوتاه مدت چه باید کرد؟

کش��ورهای آسیایی که اغلب در زمره کش��ورهای درحال توسعه دنیا هستند، با 
چالش های مضاعفی روبه رو هس��تند. اولین و اصلی تری��ن چالش از محل افزایش 
نابرابری اقتصادی و احتمال افزایش نرخ فقر و بیکاری در این کشورها ایجاد می شود؛ 
چالشی که می تواند سیاست های این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و برنامه های 
تازه ای در دس��تور کار دولت ها قرار دهد. افزایش نرخ فقر بعد از پایان بحران کرونا 
می تواند زمینه را برای افزایش بیماری های ناشی از سوءتغذیه فراهم کند که چالش 
بزرگی خواهد بود. از طرف دیگر نوسان در جریان سرمایه ها و احتمال خروج بخش 
زیادی از س��رمایه ها از این قاره چالش بعدی اس��ت. ازآنجاک��ه انتظار می رود روند 
احیای اقتصادی قاره آسیا آهسته تر از کشورهای صنعتی باشد و ازآنجاکه بسیاری از 
کشورهای صنعتی به رویکرد ضد جهانی سازی و برون سپاری کارخانه های صنعتی 

و تولیدی روی آورده اند، احتمال خروج س��رمایه ها از آسیا بسیار زیاد است. خروج 
س��رمایه ها از آسیا می تواند این منطقه را مستعد بحران مالی تازه ای بکند؛ بحرانی 
که برای اقتصادهای آس��یب دیده آس��یایی بعد از تجربه رکود ناشی از کرونا بسیار 

چالش برانگیز خواهد بود.
رکود ش��دید اقتصادی در دنیا و سرعت پایین احیای اقتصاد دنیا نشان می دهد 
که ما به این زودی ها از روزهای س��خت و بحرانی اقتصاد خارج نمی ش��ویم، اما در 
این دوره حمایت از اقتصاد امری ضروری است. سیاست های حمایتی از اقتصاد در 
این دوره را می توان به دو دس��ته تقس��یم کرد؛ اول سیاست های کوتاه مدت و دوم 

سیاست های بلندمدت.
در کوتاه م��دت تزری��ق به اقتصاد، ارائه منابع مالی به کس��ب وکارهای کوچک و 
متوسط و درنهایت کاهش نرخ بهره بانکی سیاست هایی است که می تواند از تعمیق 
رکود جلوگیری کند. خبر خوب این اس��ت که در جریان این همه گیری 10 هزار 
میلیارد دالر به اقتصاد دنیا تزریق  شده است و اقتصاد دنیا می تواند با بهره گیری از 
این منبع مالی با س��رعت باالتری رشد را از سر بگیرند، اما چالش افزایش نابرابری 
اقتصادی در دنیا جدی اس��ت. ازیک طرف افزایش نابرابری اقتصادی بین کش��ورها 
ایجاد می شود و اقتصادهای درحال توسعه، به دلیل سرعت پایین تر رشد اقتصادی و 
تأثیر بیشتر بحران روی اقتصاد داخلی در کنار در اختیار داشتن منابع مالی کمتر 
برای تزریق به اقتصاد و حمایت مالی از اقتصاد، فاصله بیش��تری با توس��عه یافتگی 
اقتصادی پیدا می کنند. یعنی کشورهایی که قبل از کرونا انتظار می رفت تا 20 سال 
بعد به یک اقتصاد توس��عه یافته تبدیل ش��وند، امروزه انتظار می رود این روند برای 
آنها بین 25 تا ۳0 سال طول بکشد و در این بازه بدون شک شوک ها و چالش های 
تازه ای هم ایجاد می شود. کشورهای صنعتی هم به دلیل دارابودن منابع مالی بیشتر، 

با سرعت باالتری شاهد احیای اقتصاد خواهند بود.
در داخل کش��ورها هم اختالف طبقاتی بیشتر می شود. طبقات پایین اقتصادی 
فرصت شغلی کمتری خواهند داشت و درآمد کمتری به دست می آورند و طبقات 
باالتر اقتصادی که دسترسی به اطالعات و آموزش و مهارت آموزی و البته منابع مالی 
بیشتر دارند با سرعت باالتری می توانند رشد کنند و درآمدشان بیشتر می شود. این 
طبقه می توانند از فرصت های ش��غلی باالتری هم برخوردار باشند که خود به رشد 

درآمد آنها کمک می کند.
در میان مدت و بلندمدت چه سیاستی به کار بگیریم؟

سیاس��ت های میان مدت به برطرف کردن مش��کالت ساختاری و زیرساختی در 
اقتصاد کش��ورها اختصاص دارد. این سیاس��ت ها زمانی اجرا خواهند ش��د که دنیا 
بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا را پش��ت س��ر گذاش��ت و به اصالح شرایط برای 
مواجهه با بحران های بعدی روی آورده است. اولین و اصلی ترین چالشی که دنیا در 
میان مدت و بلندمدت با آن روبه رو است، چالش سالمندی در دنیا و افزایش متوسط 
س��ن جمعیت در دنیا اس��ت. انتظار می رود طی ۳ دهه آینده روندهای نامناس��ب 
دموگرافیک یا به تعبیر دیگر سالمندی جمعیت در کشورهای مختلف باعث کاهش 
1 تا 1.5 درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها شود و برای مقابله با آن باید 
از همین امروز برنامه ریزی ش��ود. در این ب��ازه زمانی برای اینکه تأثیر افزایش نرخ 
س��المندی روی بازار کار از بین برود، باید انگیزه هایی برای افزایش حضور زنان در 
بازار کار فراهم شود. افزایش نرخ مشارکت زنان ضرورتی مهم در سه دهه آتی است.
دومی��ن چالش بزرگ دنیا در میان مدت و بلندمدت، کاهش نرخ رش��د راندمان 
کس��ب وکارها اس��ت و برای مدیریت این بخش هم حمایت های مالی دولتی نقش 
مهمی دارد. افزایش پویایی شرکت ها و کسب وکارها در عرصه اقتصادی، ایجاد امکان 
خروج از بازار در صورت ورشکستگی، حمایت از شرکت ها و بنگاه ها برای مدیریت 
بدهی ها و تش��ویق افزایش نرخ خالقیت در کسب وکارها همه می تواند باعث رشد 

راندمان کسب وکارها شود.

»صندوق بین المللی پول« از آسیب های کرونا به اقتصادهای آسیایی گزارش داد

منتظر احیای اقتصاد در سال 2021 نباشید

امیر سیدی
کارشناس بازار سرمایه



فرص��ت امروز: بیش��ترین س��هم از تولی��د ناخالص داخل��ی ایران به 
اس��تان های تهران، خوزستان و بوش��هر تعلق دارد و این سه استان در 
صدر رنکینگ اقتصادی کش��ور در دهه 90 ایس��تاده اند. البته پیشتازی 
سه استان یادشده تحت تاثیر بخش نفت و گاز بوده است و برای تحلیل 
درست تر این مسئله باید به سهم استان ها از تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت توجه کرد. با این همه، صدرنش��ینی استان های تهران، خوزستان و 
بوش��هر در جغرافیای تولید ناخالص داخلی نش��ان دهنده سیر تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی در س��ال های گذش��ته اس��ت، چنانچ��ه افزایش 
س��هم اس��تان تهران از تولید ناخالص داخلی در دهه 90 به ادامه روند 
مهاجرت به این استان در چند سال اخیر منجر شده و به عبارت دیگر، 
مهاجرت ها س��هم تهران از تولید ناخالص داخلی کشور را به میزان قابل 
توجهی باال برده است. همچنین کاهش سهم استان خوزستان از تولید 
ناخالص داخلی نش��ان می دهد که اقتصاد این اس��تان ت��ا چه اندازه به 
بخش نفت وابس��ته است. براساس آنچه مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار از تحوالت تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان ها گزارش 
داده است، بوشهر با رشد 1.71 درصدی رکورددار بیشترین میزان رشد 
و خوزستان با کاهش 6.2 درصدی رکورددار بیشترین میزان افت تولید 

ناخالص داخلی بین سال های 1۳90 تا 1۳98 بوده اند.
جغرافیای تولید ناخالص داخلی در دهه 1۳90

هفته گذشته بود که مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، گزارش 
تولید ناخالص داخلی به تفکیک اس��تان ها از س��ال 1۳90 تا 1۳98 را 
منتش��ر کرد. در مقدمه این گزارش آمده است که هم از دیدگاه توسعه 
اقتصادی و هم از دیدگاه رفاه و فقرزدایی، توس��عه منطقه ای از اهمیت 
خاصی برخوردار اس��ت تا جایی که اکثر صاحب نظران، توسعه نامتوازن 
را یکی از عوامل نابرابر اجتماعی می دانند. در سال های اخیر برنامه ریزان 
کشور به مباحث آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای توجه بیشتری 
نش��ان داده اند، فعالیت های زیادی را در س��طح ملی و اس��تانی به اجرا 

گذاش��ته  ش��ده اند و نظریه های مختلفی برای توس��عه مت��وازن مطرح 
 ش��ده اس��ت که ارزیابی موفقیت فعالیت ها و کارایی ای��ن نظریه ها نیاز 
به محاسبه و تحلیل ش��اخص های آماری خاص خود دارد. حساب های 
منطقه ای یکی از ابزارهای قابل اس��تفاده برای این تحلیل هاس��ت و در 
این گزارش س��عی ش��ده با مروری مختصر بر تولید ناخالص داخلی به 
تفکیک اس��تان ها و زیربخش های اصل��ی، تحلیلی مقدماتی درخصوص 
س��هم استان ها از اقتصاد کش��ور ارائه شود. یافته های این گزارش نشان 
می دهد که اس��تان های تهران، خوزس��تان و بوش��هر بیشترین سهم از 
تولید ناخالص داخلی را دارند. البته باید توجه داشت که این سهم تحت 
تأثیر بخش نفت و گاز قرار دارد و بهتر اس��ت برای تحلیل درس��ت تر و 
دقیق تر بر سهم استان ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت تمرکز کرد.
ب��ه گفته مرکز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار، افزایش 1.62 
درصدی س��هم اس��تان تهران از تولی��د ناخالص داخلی ب��ه ادامه روند 
مهاجرت به این اس��تان منجر ش��ده اس��ت. کاهش 6.2 درصدی سهم 
اس��تان خوزس��تان از تولید ناخالص داخلی نیز نش��ان می دهد اقتصاد 
این اس��تان تا حد زیادی به بخش نفت وابس��ته اس��ت. به زبان آماری، 
س��هم تهران از تولی��د ناخالص داخلی در س��ال 1۳90 برابر با 20.49 
درصد بوده و در س��ال 1۳98 این میزان به 22.12 درصد افزایش یافته 
اس��ت؛ از سوی دیگر، سهم استان خوزس��تان در حالی در سال 1۳90 
براب��ر با 20.99 درص��د بوده که این میزان در س��ال 1۳98 به 14.79 
درصد کاهش یافته اس��ت که اف��ت 6.20 درصدی را در این بازه زمانی 
نش��ان می دهد. همچنین استان های خراس��ان جنوبی، خراسان شمالی 
و چهارمح��ال و بختیاری از دیگر اس��تان هایی هس��تند که در دهه 90 

کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته اند.
جغرافیای استانی تولید ناخالص داخلی بدون نفت

همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره ش��د، رتبه بندی تولید ناخالص 
داخلی استان ها بدون نفت متفاوت از رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 

اس��ت. البته تهران همچنان در صدر ای��ن رده بندی قرار دارد، اما جای 
استان خوزستان را استان اصفهان گرفته است.

براس��اس گزارش مرکز آم��ار و اطالعات راهبردی وزارت کار، س��هم 
اس��تان تهران از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از سال 1۳95 به بعد 
روند کاهش��ی داشته است ولی س��هم تولید ناخالص داخلی با نفت این 
استان 1.62 درصد نس��بت به سال 1۳90 افزایش داشته است که این 
فرضیه را تقویت می کند که بخش قابل توجهی از س��رمایه شرکت های 
بخش استخراج نفت و گاز، در استان تهران سرمایه گذاری می شود. اکثر 
اس��تان هایی که س��هم آنها از تولید ناخالص داخلی روند نزولی داش��ته 
اس��ت جزو استان های مهاجرپذیر نیز هس��تند. این امر پدیده مهاجرت 

داخلی خصوصا به سمت کالنشهرها را تداوم خواهد بخشید.
اس��تان های پهناوری نظیر خوزس��تان و فارس که از امکانات طبیعی 
خوبی برخوردار هس��تند با کاهش سهم از تولید ناخالص داخلی مواجه 
بوده اند و به اس��تان های مهاجرفرست تبدیل  شده اند. همچنین افزایش 
س��هم استان بوشهر بس��یار امیدبخش است. اس��تان هایی مانند البرز و 
یزد از منابع طبیعی خصوصا آب کافی برخوردار نیس��تند ولی برخالف 
انتظار، افزایش س��هم آنها از تولید ناخالص داخلی، آنها را به استان های 

مهاجرپذیر تبدیل کرده است.
همچنی��ن افزایش س��هم اس��تان های گی��الن و هرم��زگان از بخش 
کش��اورزی امیدبخش اس��ت و افزایش این سهم در اس��تان هایی که با 
کمبود منابع آبی مواجه هس��تند، مطلوب به نظر نمی رسد. در این بین، 
کاهش س��هم استان مازندران از بخش کشاورزی نگران کننده است. در 
عین حال، افزایش س��هم استان بوش��هر از بخش صنعت )بدون نفت و 
گاز( بس��یار امیدبخش است. از سوی دیگر، کاهش ۳.72 درصدی سهم 
استان خوزستان از بخش ساختمان نیز نگران کننده است. این در حالی 
است که افزایش سهم اس��تان های کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان 

جنوبی از بخش معدن امیدبخش و شایان توجه است.

تهران چطور صدرنشین تولید ناخالص داخلی در دهه 90 شد؟

رنکینگ اقتصادی استان ها

مع��اون اقتصادی رئی��س جمهور از 14 تصمیم س��تاد ملی مبارزه با 
کرون��ا ب��رای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کس��ب وکارها خبر داد که 
ب��ا محدودیت های اخیر، درآمدش��ان تح��ت تاثیر ق��رار خواهد گرفت. 
همچنی��ن به گفته محمد نهاوندیان، ت��ا پایان بهمن ماه، اجرای وصول 
مالیات مستقیم متوقف خواهد شد و اظهارنامه مالیات ارزش افزوده هر 

سه ماه به مدت یک ماه تمدید می شود.
نهاوندیان روز ش��نبه در حاش��یه جلس��ه س��تاد اقتص��ادی دولت با 
اش��اره ب��ه14 تصمیم اقتصادی ب��رای خانوارهای ب��دون درآمد ثابت و 
کس��ب وکارها گف��ت: دو مورد از این 14 تصمیم ناظ��ر به خانواده هایی 
اس��ت که درآمدش��ان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، همچنین 9 مورد 
برای عموم کس��ب و کارها و س��ه مورد برای کس��ب و کارهایی است که 

به طور شدید آسیب می بینند.
به گفته وی، خانواده هایی که براس��اس منطق این تصمیم با تعطیلی 
در ش��هرهای ب��ا وضعی��ت قرمز ب��رای گروه های دو، س��ه و چهار و در 
شهرهای نارنجی برای کسب وکارهای گروه سه و چهار روبه رو می شوند، 
خانوارهایی محس��وب می ش��وند که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه 
می بینند. این خانوارها شناسایی شده اند که جمعیت ۳0 میلیون نفر از 

مجموع جامعه را شامل می شوند.
مع��اون اقتصادی رئیس جمه��ور ادامه داد: دو اقدام��ی که برای این 
خانواده ها پیش بینی ش��ده یکی، پرداخت یک میلیون تومان تسهیالت 

ب��ه جامعه ۳0 میلیونی یاد ش��ده اس��ت که کارم��زد آن را دولت تقبل 
خواهد کرد و اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل 
حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. اقدام دوم نیز از 
آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هر یک از اعضای خانوارها معادل 100 
هزار تومان به سرپرس��ت خانوارها پرداخت می شود تا جبران بخشی از 

کاهش درآمدهای شان باشد.
نهاوندی��ان در ارتباط با فعالیت کس��ب و کارها نی��ز گفت: برای همه 
کس��ب و کارها مقرر ش��د عملیات اجرای��ی وصول مالیات مس��تقیم تا 
بهمن م��اه متوقف ش��ود و برای صدور یا تجدید پروانه های کس��ب وکار 
واحده��ای اقتصادی اش��خاص حقیقی، نیازی به اخ��ذ گواهی پرداخت 
مالیاتی نخواهند داشت. همچنین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که 
هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، مقرر شد به مدت یک ماه برای سه 
ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود. درخصوص جرایم پرداخت نشده 
بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود نیز 
مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت همه آن تداوم یابد. همچنین 
مهل��ت قانونی برای اعتراض به مالیات ه��ای ابالغی نیز به مدت یک ماه 
و نی��م تمدید خواهد ش��د. معاون اقتصادی رئیس جمه��وری ادامه داد: 
درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، اگر 
این مهلت برای آذر و دی ماه باش��د، تا پایان بهمن ماه تمدید می ش��ود، 
همچنی��ن صورت های مالی حسابرس��ی شده ش��ان تا پای��ان بهمن ماه 

تمدید می ش��ود. به گفته وی، همه مجوزهایی که الزم بوده دس��تگاه ها 
ص��ادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن ماه به پایان می رس��د، 
اتوماتیک وار تا پایان بهمن تمدید می ش��ود. پرداخت عوارض کس��ب و 

پیشه شهرداری ها نیز تا ابتدای بهمن ماه تمدید می شود.
او س��پس درخصوص س��ه موردی که برای کسب و کارهای به شدت 
آسیب دیده طراحی شده، گفت: در این راستا 14 رسته شغلی شناسایی 
شده اند. برای این دسته از واحدها، از آنجایی که ممکن است مشکالتی 
در اقس��اط وام های ش��ان به وجود آید، اقساط تسهیالت با موعد آذرماه 
یک ماه تنفس خواهد داش��ت، همچنین قس��ط آذرماه ب��ه پایان دوره 
منتقل ش��ده و مش��مول جریمه تاخیر نخواهد ش��د. چنانچه در فاصله 
آذرماه و تعطیلی کس��ب و کارها، مش��کالت مالی به نحوی شد که فرد 
یا افرادی با چک برگش��تی روبه رو شدند و نتوانستند به موقع پرداختی 
داشته باشند، با مراجعه به بانک می توانند آثار مترتب بر چک برگشتی 
و تبع��ات آن را پاک کنن��د. همچنین در این واحده��ا، قبوض گاز که 
پرداخت گاز آنها از ابتدای آذرماه تا پایان دی ماه اس��ت به مدت دو ماه 

تمدید می شود.
نهاوندی��ان در پایان ابراز امیدواری کرد با این تدابیر کمی از فش��ارها 
به کس��ب و کارها کاس��ته ش��ود و با یک عزم ملی و رعایت توصیه های 
بهداش��تی مسئوالن بهداشت و درمان، بتوان از اوج گیری مجدد ابتال به 

کرونا جلوگیری کرد.

اتاق بازرگانی ایران در گزارش��ی به بررس��ی ش��رایط فعلی اقتصاد و 
کاس��تی های موجود در ط��رح مالیات بر عایدی س��رمایه پرداخت و با 
کلی��ات این طرح مخالفت کرد. مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتش��ار 
یک گزارش کارشناس��ی، ضمن بررسی ش��رایط اقتصاد، جامعه و طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت 
خود با اجرای چنین طرحی را اعالم کرده و هش��دار داده اس��ت که به 
دلیل وجود چالش های اساس��ی در این طرح، اجرای آن نارس��ایی های 

جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: مالیات بر عایدی س��رمایه یکی از انواع 
مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته است که با هدف 
کنترل س��وداگری در کوتاه مدت انجام می شود. پایه ریزی این نوع پایه 
مالیات��ی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت ک��ه در جهت جلوگیری از 
فعالیت های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش های 
غیرمولد به بخش های تولیدی است، اما با نواقص طرح و شرایط موجود، 

اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکالت زیادی را 
برای عموم مردم و فعاالن اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی 
س��رمایه وارد ش��ده این اس��ت که در این طرح حداقل باید 5 موضوع 
جدی ش��امل »تمایز بین عایدی س��رمایه غیرواقعی و واقعی«، »توجه 
به زیان های سرمایه ای«، »تعدیالت مربوط به تورم«، »تعدیالت مربوط 
به اس��تهالک« و »تمایز بی��ن عایدی کوتاه م��دت و بلندمدت« مدنظر 
قرار می گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول پنج گانه به درس��تی 

رعایت نشده است.
همچنین عدم وجود زیرساخت های نهادی، اطالعاتی، فنی و حقوقی 
موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده سازی 
این پایه مالیاتی، از مشکالت اساسی محسوب شده که می تواند این نوع 
مالی��ات را از کارکرد اصلی خ��ود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج 
سرمایه از کش��ور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده ها و 

اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.
یک نکته بس��یار مهم ک��ه در گزارش مرکز پژوهش ه��ای اتاق ایران 
به آن پرداخته ش��ده، این اس��ت که در فضای کنون��ی بین المللی، یک 
کش��ور نمی تواند بدون توجه به وضعیت اقتصادی کش��ورهای همسایه، 
سیاست های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی 
مانند ترکیه و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس مش��غول جذب سرمایه 
هستند، تصویب این گونه قوانین مبهم، می توان به خروج بیشتر سرمایه 

از کشور منجر شود.
در پایان این گزارش، با اس��تناد به موارد مطرح ش��ده، اتاق بازرگانی، 
صنای��ع و معادن و کش��اورزی ایران به عن��وان نماینده بخش خصوصی 
مخالفت خود ب��ا کلیات طرح فعلی مالیات بر عایدی س��رمایه را اعالم 
کرده اس��ت. پیش ازاین نیز رؤس��ای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف 
ایران در نامه ای به رئیس مجلس، مخالفت بخش های متبوع خود با این 

طرح را اعالم کرده بودند.

تا پایان بهمن اجرای وصول مالیات مستقیم متوقف می  شود

14 تصمیم اقتصادی برای خانوارها و کسب وکارها

پارلمان بخش خصوصی با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد

علیه مالیات بر عایدی سرمایه

دریچه

بی رغبتی سرمایه گذاران به کسب وکارهای بی برنامه
اهمیت استراتژی خروج

همه گیری کرونا به بس��یاری از کس��ب وکارهای نو رونق بخشید 
و بعض��ی را هم تعطی��ل کرد. در این دوره اس��تراتژی خروج بیش 
از همیش��ه م��ورد توجه قرار گرف��ت، بحثی که ش��اید بنیانگذاران 
اس��تارت آپ ها و کس��ب وکارها کمت��ر به آن توج��ه کنند. چگونه 
شکس��ت بخوریم؟ کس��ب وکار را تعطیل کنیم ی��ا کار را کوچک 
کنیم؟ پاس��خ این پرسش ها در استراتژی خروج نهفته است؛ بحثی 
ک��ه البته حس منفی به بنیانگذاران اس��تارت آپ ها منتقل می کند 
با این حال، اگر پویای��ی روش های خروج را در نظر بگیریم، مثبت 

است.
اس��تراتژی خروج که منافع س��رمایه گذاران و بنیانگذاران در آن 
دیده شده، موضوعی است که از نخستین روزهای راه اندازی کسب 
وکاره��ا مورد توجه قرار می گیرد. در واقع اگر در بحث اس��تراتژی 
خروج مس��ئله نقد کردن اموال شرکت ها را در نظر بگیرید، درک 
می کنی��د که چرا ب��رای س��رمایه گذاران، وجود اس��تراتژی خروج 
مناس��ب اهمیت دارد. این روزها س��رمایه گذاران از سرمایه گذاری 
بر استارت آپ هایی که استراتژی خروج ندارند، خودداری می کنند. 
اس��تراتژی خروج خوب س��طح زیان را به کمتری��ن میزان ممکن 
می رس��اند اما ماجرا به این ختم نمی شود. استراتژی خروج مسائلی 

مثل مالکیت و مدیریت را هم دربرمی گیرد.
به گزارش س��ایت »e27«، س��ه نکت��ه کلیدی وج��ود دارد که 
س��رمایه گذاران و بنیانگذاران باید از روز نخس��ت درباره آن گفت و 
گو کنند: نخس��ت اینکه یک سرمایه گذاری خوب و پربازده به یک 
اس��تراتژی خروج وابسته است. دوم، س��رمایه گذاران از همکاری با 
استارت آپ هایی که برنامه خروج ندارند، خودداری می کنند. سوم، 
ترجیح کارآفرینان به کار اس��تارت آپی ب��ه معنای اجتناب از ایفای 

نقش به عنوان شرکت های بزرگ است.
ب��رای بعض��ی س��رمایه گذاران، اس��تراتژی های خ��روج ضام��ن 
س��رمایه گذاری های بعدی در اس��تارت آپ های متفاوت است. حتی 
اگر قصد ادغام استارت آپ ها وجود دارد، باید همه مسائل مربوط به 
خروج و ترکیب را در صورت های مالی مشخص کرد. سرمایه گذاران 
می خواهند از عالقه مندی دیگر س��رمایه گذاران به استارت آپی که 
به آن پ��ول تزریق کرده ان��د اطمینان پیدا کنند. ب��ه همین دلیل 
شفاف س��ازی همه ام��ور مربوط به خروج جزئی ی��ا کامل هم مهم 

است.

کرونا سال ها توسعه در حوزه فقر را بی حاصل کرد
بحرانی برای فقرا

سال هاست که جهانیان تالش می کنند جلوی گسترش فقر را بگیرند و فقر 
مفرط را به صفر برسانند، اما درست در شرایطی که همه چیز تازه داشت بهبود 
پیدا می کرد، ناگهان شیوع کرونا، همه چیز را به هم ریخت. حاال جهان به بیش 

از 20سال پیش بازگشته است.
به گزارش »اکونومیست«، ویروس کرونا روی زندگی همه تاثیر می گذارد اما 
این تاثیر، برابر نیست. جوان ترها معموال کمی تب ولرز می کنند اما مسن ترها 
اغل��ب می میرند. افراد ثروتمند هم معموال بابت ش��وک اقتصاد کرونا تب ولرز 
خفیفی می کنند اما جان سالم به در می برند در حالی که افراد فقیر نمی توانند 
و گرفتار مش��کالت اقتصادی می شوند. طبق پیش بینی های بانک جهانی، به 
خاطر همین کرونا، امسال به تعداد افرادی که در فقر مفرط زندگی می کنند 
یعنی روزانه کمتر از یک دالر و 90سنت درآمد دارند، 70 تا 100میلیون نفر 
اضافه خواهد شد. حاال اگر گستره وسیع تری را در نظر بگیریم یعنی کسانی که 
دسترسی به آب سالم یا پناهگاه ندارند و کودکان گرسنه را هم اضافه کنیم این 
رقم طبق آمار س��ازمان ملل برای امسال به 240 تا 490میلیون نفر می رسد. 
این یعنی یک دهه توس��عه، ناگهان معکوس می شود. اگر واکسن کشف شود 
بدون تردید اقتصادها دوباره در مس��یر بهبود قرار می گیرند اما واکسیناسیون 
گس��ترده ممکن است س��ال ها زمان ببرد و افراد فقیر نمی توانند اینقدر دوام 
بیاورند. تا آن زمان، سوءتغذیه به شکل غم انگیزی جان بی شمار کودک را در 

جهان فقیر می گیرد. 
دولت ها در کش��ورهای ثروتمند، ح��دود 10درصد از تولید ناخالص داخلی 
را صرف کم کردِن آالِم اقتصادِی ناش��ی از کرونا کرده اند، اما دیگر کش��ورها 
نمی توانند تا این اندازه دس��ت ودلباز باشند. بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول وام های خود را بیش��تر کرده اند اما فقط ۳1درصد از این وام ها به دس��ت 
کش��ورهای فقیر و نیازمند می رس��د. این یعنی جهان در شوک قرار گرفته و 

نمی تواند آن را مدیریت کند. 
دولت ها در کش��ورهای فقیر باید خردمندانه پول ش��ان را خرج کنند. آنها 
باید برنامه هایی برای فقرا در نظر بگیرند. مکزیک از وقتی کرونا ش��ایع ش��ده 
کاری جز برداش��تن مالیات نفتی برای شرکت نفتی پمکس نکرده  است. هند 
7میلیارد دالر صرف معادن زغال س��نگ کرده  اس��ت. آفریقای جنوبی هم به 
زودی اع��الم می کند که بخ��ش زیادی از پول خود را دوب��اره برای راه اندازی 
خطوط هواپیمایی هدر داده  است. جالب اینجاست که این خطوط هواپیمایی 
هیچ س��ودی ندارند و فقط به درد پول دور ریختن می خورند. در این کشورها 
اغلب اوقات پول هایی که قرار است صرف کارهای خوب شود، دزدیده می شود. 
س��رمایه گذاران آفریقای جنوبی هم باید وقت خود را صرف شناسایی کسانی 

کنند که احتمال می دهند پول آنها را دزدیده اند. 
شاید بهترین راه برای کمک به فقرا این باشد که به آنها به صورت مستقیم 
پول بدهیم. این سیاس��ت به قدری ساده اس��ت که می توان به سادگی آن را 
اجرایی کرد اما در واقع این سیاست به شدت در برابر فساد آسیب پذیر است. 
اما کسانی که جامعه هدف هستند کافی است کمی پول دریافت کنند تا با آن 
فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و کاالهای اساسی را برای خود خریداری 
کنند. با این شیوه دیگر نیازی نیست آتش به مال خود بزنند و آنها را برای سیر 
کردِن ش��کم فرزندان شان بفروشند. یکی از کشورهایی که توانسته به شکلی 
موفقیت آمیز پول را به دس��ت فقرا برس��اند، برزیل است. دولت در این کشور 
نتوانسته اقدامات دیگر در راستای مقابله با فقر داشته باشد، اما در این یک قلم 
موفق بوده  است. به هر حال دولت ها در کمک به فقرا باید سالمت را در اولویت 

قرار دهند. یعنی در قدم اول انسان ها باید سالم باشند. 
این بحران به سیاس��تمدارانی نیاز دارد که هرچه س��ریع تر در مورد مسائل 
مختلف تصمیم بگیرند. البته که ناگزیر اشتباهاتی هم رخ می دهد. هرچند این 
بیماری هنوز ناشناخته است. اما برخی اشتباهات، قابل بخشش نیستند. برخی 
تصمیم ها می تواند منجر به بیکاری کارگران و گرسنگی و از بین رفتن افراد در 
جامعه شود. در کل به نظر می رسد که کووید-19 به راحتی جوامع را به سمت 
بحران سوق داده و فقر را به حالتی بازگردانده که تالش شده بود از آن فاصله 

بگیرند. حاال فقط کسانی زنده می مانند که بخت با آنها یار است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: تحلیل های کارشناس��ی از ش��اخص های بازار کار نشان 
می دهد که نرخ بیکاری در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته با 
وجود رکود اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا کاهش داشته است. چنانچه 
ب��ه گفته مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابس��تان 1۳99 کاهش یک 
درصدی داشته و از 10.5 درصد در تابستان سال گذشته به 9.5 درصد 
در تابس��تان امسال رس��یده که این میزان کمترین نرخ بیکاری از بهار 
1۳96 تاکنون بوده اس��ت. همچنین نرخ بیکاری در فصل بهار امس��ال 
1.1 درص��د کاهش یافته و این امر در نقطه مقابل تحوالت نرخ بیکاری 
در اغلب کشورهای جهان است که با بحران بیکاری ناشی از شیوع کرونا 

با افزایش نرخ بیکاری مواجه شده اند.
اینک��ه چرا با وج��ود بحران اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا و موج 
بیکارش��دگان در چن��د ماه گذش��ته، نرخ بیکاری در س��ال 99 کاهش 
داش��ته اس��ت، می تواند یک نامعادله نرخ بیکاری در بحران کرونا باشد. 
پاس��خ این س��وال اما در کاهش نرخ مشارکت است؛ چراکه کاهش نرخ 
بی��کاری به دلیل کاهش نرخ مش��ارکت در ایران اتفاق افتاده و درنتیجه 
بهبود وضعیت شاخص بیکاری نمی تواند نشاندهنده بهبود وضعیت بازار 
کار کشور باشد بنابراین با در نظر گرفتن این متغیر و با بررسی اعداد و 
ارقام می توان گفت که نرخ بیکاری واقعی در فصل بهار امس��ال بیش از 
2 برابر نرخ بیکاری اعالمی مرکز آمار ایران اس��ت و نرخ بیکاری واقعی 

نه 9.8 درصد بلکه 24 درصد بوده است.
چرا با وجود کرونا، نرخ بیکاری کاهش یافت؟

اص��وال بهب��ود وضعیت اش��تغال با ش��اخصی ب��ه نام ن��رخ بیکاری 
اندازه گیری می ش��ود، اما تغییرات این ش��اخص نمی تواند به طور دقیق 
و روشن وضعیت اش��تغال زایی و سهم تغییرات افراد بیکار در جامعه را 
نشان دهد. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال حاصل 
می شود بنابراین به شدت تحت تاثیر تغییرات شاخص مطلوبیت اشتغال 
یعنی نرخ مش��ارکت اقتصادی ق��رار دارد. در نتیجه در تحلیل وضعیت 
بازار کار به همراه ش��اخص بیکاری باید شاخص نرخ مشارکت اقتصادی 

را نیز در نظر گرفت.
همین امر دستمایه جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس قرار 
گرفته و این نهاد پژوهش��ی در مطالعه ای با عنوان »تحلیل شاخص های 
ب��ازار کار در فصل بهار 1۳99« به بررس��ی ش��اخص های ب��ازار کار در 
فصل بهار امس��ال و مقایس��ه آن با سال گذش��ته پرداخته است. نتایج 
ای��ن پژوهش نش��ان می دهد که با وجود کاهش ن��رخ بیکاری در فصل 
نخست سال 99، این اتفاق اما ارتباطی با بهبود وضعیت بازار کار کشور 
و سیاس��ت های حمایتی دولت برای بیکار شدگان در بازار کار ندارد. در 
واقع، در چنین ش��رایطی نرخ بیکاری شاخصی کامال گمراه کننده برای 
تحلی��ل پیامدهای ش��یوع کرونا در بازار کار اس��ت، چراکه کاهش نرخ 
بی��کاری به دلیل کاهش نرخ مش��ارکت در ایران اتفاق افتاده و درنتیجه 
بهبود وضعیت این ش��اخص نمی تواند نش��اندهنده بهبود وضعیت بازار 

کار کشور باشد. در نتیجه نرخ بیکاری واقعی در بهار امسال تحت تاثیر 
شیوع کرونا 24درصد و 2.5 برابر نرخ بیکاری اعالمی مرکز آمار است.

ب��ه گفته مرک��ز پژوهش ها، از آنجای��ی که در ایران ش��اغلین مزد و 
حقوق بگی��ر درصد کمی از کل ش��اغلین را تش��کیل می دهند و عمده 
ش��اغلین به صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند، تأثیر شیوع ویروس 
کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مش��اهده 
باش��د، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده 
است بنابراین در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت 
غیرفع��ال همچنان در ب��ازار کار باقی می ماندند، نرخ بی��کاری در بهار 
1۳99 به جای 9.8 درصد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به 24درصد 

می رسید.
تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار

ام��ا جدا از آنکه کاهش 1.1 درصدی نرخ بیکاری در بهار امس��ال به 
دلیل کاهش نرخ مش��ارکت بوده و نمي تواند ارتباطی با بهبود وضعیت 
بازار کار داش��ته باش��د، ارزیابی میزان اتالف ساعت کار سازمان جهاني 
کار نیز نشان مي دهد که تمرکز صرف بر بیکاری اجازه نمي دهد تا تأثیر 
کامل بحران کرونا در بازار کار س��نجیده شود و در اکثر کشورها، سهم 
بیکاری در اتالف س��اعات کاری بسیار اندک بوده است. به عنوان مثال، 
در پ��رو 90 درصد کاهش س��اعت کاری در افزای��ش جمعیت غیرفعال 
نمایان شده است. همچنین از آنجایي که شاغلین مزد و حقوق بگیر در 
کش��ورهای آمریکا، آلمان، فرانس��ه، کانادا، استرالیا و کره جنوبي درصد 
باالیي دارند، لذا در اثر ش��یوع بیماری کرونا این کش��ورها افزایش نرخ 
بیکاری داشته اند، اما چون این نسبت در ایران پایین است، بعد از بحران 
کرونا، نرخ بیکاری کاهش داش��ته اس��ت. از آنجایي که س��هم شاغلین 
کارکن مس��تقل در ایران باالس��ت تأثیر این بحران در افزایش جمعیت 

غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است.
یافته های این گزارش نش��ان مي دهد در صورتي که افراد دلسرد شده 
)شاغل و بیکار 1۳98 که در بهار 1۳99 غیرفعال شده اند( همچنان در 
بازار کار باقي مي ماندند، نرخ بیکاری در بهار امسال به جای 9.8 درصد 
اعالم ش��ده توس��ط مرکز آمار ایران به 24 درصد مي رس��ید. همچنین 
آمار و اطالعات نش��ان مي دهد که در بهار امس��ال، تعداد ش��اغلین نیز 
کاهش قابل توجهي نس��بت به س��ال های قبل داشته است، چنانچه در 
بهار 1۳99 نسبت به بهار 1۳98، نزدیک به یک میلیون و 499 هزار نفر 
از جمعیت ش��اغالن کاسته شده است که در این میان 814 هزار نفر از 
جمعیت مردان شاغل و 685 هزار نفر از شاغلین زن کاهش یافته است.
بخش زیادی از این تغییرات ناش��ي از بحران بیماری کرونا در کشور 
اس��ت. عمده ترین اقدامات و سیاس��ت های دولت جهت مقابله با کرونا، 
پرداخت تس��هیالت بانکي و بیمه بیکاری بوده اس��ت. همزماني شیوع 
بیم��اری کرونا ب��ا تحریم های اقتصادی و افت ش��دید قیمت و صادرات 
نفت، گس��تردگي و سطح حمایت های اتخاذش��ده دولت را با مشکالت 

و چالش های جدی مواجه کرده اس��ت و نبای��د حمایت های دولت را با 
سطح اقدامات کشورهای پیشرفته مقایسه کرد.
نقد سیاست های حمایتی دولت در بازار کار

مرک��ز پژوهش ها در ادامه گزارش به بررس��ی سیاس��ت های حمایتی 
دولت در بازار کار پرداخته و با اشاره به مستندات وزارت کار می نویسد: 
در ح��ال حاض��ر دولت دو سیاس��ت پرداخت تس��هیالت بانکی و بیمه 
بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از کرونا اجرا کرده است. 
مس��تندات وزارت کار درخصوص عملکرد دو سیاس��ت مذکور نش��ان 
می دهد که میزان تس��هیالت درخواس��تي واحدهای کسب وکار حدود 
26.7 درصد از مبلغ پیش بیني ش��ده و رقم تس��هیالت پرداختي حدود 
4.۳ درصد از مبلغ پیش بیني و حدود 16درصد تس��هیالت درخواستي 
اس��ت. همچنین میزان تسهیالت درخواس��تي در کل استان های کشور 
ح��دود 27.9 درصد از مبلغ پیش بیني ش��ده برای این موضوع اس��ت 
و اس��تان های محروم )کهگیلویه و بویراحمد، سیس��تان و بلوچس��تان، 
خراسان شمالي، خراسان جنوبي، هرمزگان و کردستان( کمترین میزان 

تسهیالت درخواستي را داشته اند.  
از س��وی دیگر، از 870 هزار نفر ثبت نام ش��ده در سامانه، 7۳0 هزار 
نفر )حدود 84 درصد از کل ثبت نام ش��دگان در سامانه( مشمول بیمه 
بی��کاری ش��ده اند و در این میان اس��تان های اردبیل )ب��ا 57 درصد( و 
کرمانش��اه )ب��ا 60.9 درص��د( کمترین و اس��تان تهران ب��ا 92 درصد 
بیشترین نسبت مشمول به متقاضي را داشته اند. در عین حال،  در سال 
1۳98 نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری در ایران به کل بیکاران کمتر 
از 10 درصد و نس��بت به بیکاران قبال ش��اغل کمتر از 15 درصد بوده 
است. در اثر اجرای سیاست حمایتي پرداخت بیمه بیکاری برای مقابله 
با کرونا، نس��بت تعداد مشمولین به تعداد بیکاران در بهار 1۳99 حدود 
29 درصد و نس��بت به کل بیکاران )با احتساب بیکاران و شاغلین بهار 

1۳98 و غیرفعال شده در بهار 1۳99( حدود 10.1 درصد شده است.
به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، سیاست پرداخت بیمه بیکاری به 
نسبت پرداخت تسهیالت استقبال بیشتری داشته است. البته این امر به 
دلیل نقطه ضعف این سیاس��ت های حمایتي است، چراکه دولت با عدم 
تعریف و لحاظ مکانیس��م های تشویقي حفظ و صیانت از شاغلین برای 
بنگاه های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست 
پرداخت تس��هیالت قرار داده اس��ت و به جای اینکه این دو سیاس��ت 

مکمل یکدیگر باشند، جانشین هم شده اند.
همچنی��ن عل��ي رغ��م ه��دف حمایتي ای��ن دو سیاس��ت، مناطق و 
استان های محروم به نس��بت سایر استان  ها، بهره مندی کمتری از این 
سیاستها داشته اند. البته یکي از مهمترین دالیل این امر، باالبودن سهم 
اشتغال غیررسمي در استان های محروم کشور است که در صورت ادامه 
این شرایط و عدم توجه و اندیشه در این خصوص، در آینده محرومیت 

این استان ها بیشتر و عمیق تر خواهد شد.

نرخ بیکاری واقعی در بهار امسال 24 درصد و بیش از 2 برابر نرخ بیکاری مرکز آمار است

نامعادله نرخ بیکاری
دریچه

معامالت در حاشیه پایتخت راکد شد
کاهش قیمت خانه در اطراف تهران

بازار مسکن در شهرهای اطراف تهران در وضعیت رکود قرار گرفته 
و نرخ ها در شهرهای پردیس، هشتگرد و پاکدشت بین 5 تا 15درصد 

کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران به تبعیت 
از پایتخ��ت مق��داری افت کرد. بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد 
نرخ های پیش��نهادی در ش��هرهای جدید پردیس و هش��تگرد 10 تا 
15 درصد کاهش یافته اس��ت. در ش��هر پاکدشت نیز معامالت کساد 
شده و دیگر از نرخ های کاذب خبری نیست. در عین حال در هر سه 
شهر یادشده حدود نیمی از فروشندگان و حدود 90درصد خریداران 
عقب نش��ینی کرده و تمایلی به انج��ام معامله ندارند. به همین لحاظ 

خرید و فروش راکد شده است.
از س��وی دیگر هیجانات سیاسی در برداشت از آینده تاثیر گذاشته 
و برخی دالالن برای ف��روش به تکاپو افتاده اند. البته برخی دالالن از 
ارائه وضعیت واقعی بازار خودداری می کنند و س��عی دارند چشم انداز 
آینده را افزایشی نشان دهند. با این وجود افزایش عرضه مسکن نشان 
می دهد نگرانی هایی نس��بت به کاهش قیمت در افق پیش رو وجود 

دارد.
یکی از مش��اوران امالک در ش��هر جدید هش��تگرد به ایسنا گفت: 
قیم��ت واحدهایی که ت��ا دو هفته قبل ح��دود 400 میلیون تومان 
فروخته می شد به ۳70 میلیون تومان رسیده اما خریدار نیست. البته 
برخی مالکان هم در این شرایط تمایلی برای فروش ندارند اما تعدادی 
دیگر ب��رای فروش عجله دارند. وضعیت کلی ب��ازار به نفع خریداران 
اس��ت. از س��وی دیگر به دلیل اینکه قیمت ها در هش��تگرد به اندازه 
پردیس رشد نداشته، هنوز ظرفیت قیمتی آن تکمیل نشده و نمی توان 

انتظار افت قیمت بیش از این مقدار را داشت.
از ش��هر جدید پردیس هم خبر می رس��د که نرخ های پیشنهادی 
10 تا 15 درصد کاهش یافته اس��ت. افت قیمت در برخی واحدهای 
میلی��اردی تا 150میلیون تومان می رس��د. چند روز پیش نیز مهدی 
هدایت، مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید از کاهش 10 درصدی 

قیمت مسکن در پردیس خبر داد.
در شهر پاکدشت معامالت به حالت تعلیق درآمده است. واسطه های 
ملکی در پاکدش��ت می گویند که خری��داران انتظار افت قیمت دارند 
و فروش��ندگان در انتظار افزایش قیمت هس��تند با این حال دیگر از 
نرخ های کذایی خبری نیس��ت و قیمت ها واقعی شده است. در برخی 
فایل ه��ا قیمت تا 5 درصد کاهش نش��ان می دهد. ب��ه طور کلی بازار 

مسکن پاکدشت در رکود به سر می برد.

با احتساب کمک 100 هزار تومانی دولت
30 میلیون نفر بین 200 تا 900 هزار تومان 

یارانه می گیرند
در حال��ی دولت تصمیم به پرداخ��ت کمک 100 هزار تومانی 
بالع��وض برای ۳0 میلیون نف��ر گرفته که در این حالت با یارانه 
نقدی و کمک های معیش��تی، دریافتی خانوارهای مش��مول به 

200 هزار تا بیش از 900 هزار تومان افزایش پیدا می کند.
به گزارش ایس��نا، آنطور که رئیس جمهور اع��الم کرده، قرار 
اس��ت برای حدود ۳0 میلیون نفر ماهانه و طی چهار ماه آینده 
در هر م��اه 100 هزار تومان بالعوض پرداخت ش��ود. همچنین 
ب��رای 10 میلی��ون خانواده نیز وام یک میلی��ون تومانی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. اگرچه توضیح کاملی در م��ورد ۳0 میلیون 
نفر ارائه نش��ده است، ولی احتماال اینگونه خواهد بود که از بین 
دریافت کنندگان یارانه نقدی و کمک های معیش��تی ۳0 میلیون 

نفر مشمول پرداخت کمک 100 هزار تومانی هستند.
این در حالی اس��ت که اکنون حدود 78 نفر در ماه یارانه 45 
هزار و 500 تومانی دریافت می کنند و از سال گذشته و با افزایش 
قیم��ت بنزین دولت حدود 60 میلیون نفر از بین یارانه بگیران را 
انتخاب کرد ک��ه ماهانه رقمی بین 55 تا 205 هزار تومان برای 
آنها تحت عنوان کمک معیشتی پرداخت می کند که به تفکیک 
خانوارها از این قرار اس��ت؛ برای خانواده های یک نفره 55 هزار 
تومان، دو نفره 10۳ هزار، س��ه نفره 1۳8 هزار، چهار نفره 172 

هزار و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان است.
اگر برای ۳0 میلیون نفری که برای پرداخت 100 هزار تومانی 
گزینش شده اند یارانه نقدی و کمک معیشتی هم پرداخت شود 
که احتماال اینگونه خواهد بود پرداختی آنها از بابت یارانه نقدی 
دولت بین 200 تا بیش از 900 هزار تومان است. بر این اساس، 
برای خانوار یک نفره که 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی، 55 
ه��زار تومان کمک معیش��تی و 100 هزار تومان کمک بالعوض 
کرون��ا دریاف��ت می کند در مجموع تا پایان س��ال هر ماه حدود 

200 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد شد.
ب��ه این ترتیب برای خانوار دو نفره مجموع دریافتی ۳9۳ هزار 
تومان، خانوار سه نفره 574 هزار و 500 تومان، خانوار پنج نفره 
754 ه��زار توم��ان، خانوار پنج نفره 9۳2 ه��زار و 500 تومان و 
برای س��ایر خانوارهای با جمعیت بیشتر نیز رقم کمک معیشتی 
ثابت اما به تناس��ب افراد رقم یارانه نقدی و پرداخت 100 هزار 

تومانی افزایش پیدا می کند.
پرداخت کمک 100 هزار تومانی در حالی صورت می گیرد که 
اخیرا رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرده 
بود که برای طراح حمایتی دولت از اقش��ار کم برخورداری که در 
اثر تعطیلی کس��ب و کارشان در زمان اعمال محدودیت ها دچار 
آس��یب می ش��وند، اقدام کند. از این رو، سازمان برنامه و بودجه 
تامین منابع مس��ئولیت پرداخت کمک های 100 هزار تومانی را 
برعهده خواهد داش��ت. از س��وی دیگر پرداخت وام یک میلیون 
تومانی به 10 میلیون خانوار در دس��تور کار قرار دارد که اخیرا 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود از مانده منابع پیشبینی 
ش��ده برای کرونا این پرداخ��ت صورت می گی��رد. البته همتی 
تاکی��د کرده ب��ود در صورتی که دولت با پرداخ��ت مابه التفاوت 
سود 12درصد و قرض الحسنه )4درصد( توافق کند این پرداخت 
صورت می گیرد. حاال سخنان اخیر رئیس جمهور از این حکایت 
دارد ک��ه ب��ا پرداخت وام یک میلیون��ی 10 میلیون نفر موافقت 

شده و به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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رئیس جمهور روز گذش��ته )شنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
از کمک بالعوض دولت به ۳0 میلیون نفر تا پایان سال خبر داد و گفت 

که 10 میلیون خانوار نیز وام یک میلیون تومانی دریافت می کنند.
حسن روحانی با اشاره به اینکه در نظر داریم با اقدامات حمایتی مردم 
را در ش��رایط فعلی کمک کنیم، اعالم کرد: امروز مصوب ش��د که برای 
نزدی��ک به ۳0 میلیون نفر تا پایان س��ال در هر م��اه، 100 هزار تومان 
کم��ک بالعوض بدهیم و هم برای 10 میلی��ون خانوار وام یک میلیون 

تومانی در نظر گیریم که بازپرداخت ۳0 ماهه دارد.
روحانی همچنین با اش��اره به اینکه امروز )ش��نبه( آغاز طرح جامعی 
اس��ت که باید در شهرهای قرمز، زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی شود، 
گفت: ما دوره بس��یار س��ختی در کرونا داش��تیم که اس��فند پارسال و 
فروردین امس��ال بود اما از اردیبهش��ت که ش��رایط بهتر شد تا االن، با 
موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا مواجه شدیم و تصمیم به تعطیلی 
هوش��مند ش��هرها گرفتیم. هدف اصلی از این کار این اس��ت که شیوع 
ویروس را کنترل کنیم و افرادی که مبتال می ش��وند را زودتر شناسایی 

کنیم و آنانی که باید قرنطینه شوند هم در این مسیر قرار گیرند.
او ب��ا بی��ان اینکه ما بای��د همه پروتکل ه��ا را رعایت کنیم تا فش��ار 
اقتصادی بر کسب وکارهایی که از امروز ممنوع می شوند، زودتر برطرف 
ش��ود، ادامه داد: اگر در این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب 
نرس��یم ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد. پس عالوه بر رعایت 

پروتکل ها برای س��المتی خود و خانواده و کاهش فشار بر کادر درمان، 
باید برای رفع تعطیلی مشاغل هم به رعایت پروتکل ها توجه کنیم.

روحان��ی با انتقاد از افزایش دورهمی های خانوادگی در ماه های اخیر، 
گفت: قباًل مطرح بود که اگر کس��ی مبتال باش��د و در جمع خانوادگی 
که معموالً با اس��تفاده نکردن از ماس��ک هم همراه می ش��ود، عطسه یا 
س��رفه کند، می تواند 50 نفر را مبتال کند. به خصوص که ممکن اس��ت 
در خانه ها سیس��تم تهویه مناس��بی هم وجود نداشته باشد. حتی گفته 
می ش��ود حرف زدن فردی که مبتالس��ت نیز می توان��د منجر به انتقال 

ویروس شود.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه همه دس��تگاه های انتظامی بای��د در رعایت 
پروتکل های بهداش��تی در دو هفته اخیر همکاری الزم را داشته باشند، 
افزود: همه دس��تگاه های دولتی و غیردولت��ی باید در امر انجام این کار 
همکاری کنند و فقط به نیروهای انتظامی یا دولتی س��پرده نشود. همه 
نیروهای بس��یج و معتمدان محلی نیز بای��د برای هدایت افراد مبتال به 
مراکز تست گیری کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی که در خانه 

بستری هستند را با کمک خود برطرف سازند.
روحانی یادآور ش��د: اطالع رسانی به موقع و شفاف و روشن تصمیمات 
س��تاد ملی کرونا و قرارگاه و خود وزارت بهداش��ت باید به س��رعت در 
اختی��ار مردم قرار گیرد تا بدانند ش��رایط چگونه اس��ت. همچنین باید 
م��ردم را اقناع کنیم که هیچ راهی جز رعای��ت توصیه و پروتکل وجود 

ندارد.
رئی��س جمهور با بیان اینکه به س��مت انجام تس��ت 100 هزار نفری 
در روز می روی��م، تاکید ک��رد: باید تجمع و ت��ردد را کاهش دهیم؛ در 
بعضی مناطق ناچار به تعطیلی ش��دیم تا ش��دت تجم��ع و تردد کمتر 
ش��ود. همچنین امروز صحبت ش��د و قرار است قرارگاه بررسی کند که 
تمام افرادی که بیرون می آیند حتما کارت شناس��ایی همراه شان باشد 

تا کسانی که مبتال هستند از ورود به اماکن عمومی بازداشته شوند.
او با بیان اینکه صداوس��یما باید برای ساعات فراغت مردم و در خانه 
ماندن شان برنامه های مفرحی داشته باشد، گفت: همچنین باید فرزندان 
ما که در خانه ها هس��تند امر آموزش را از طریق صداوسیما دنبال کنند 

و با معلمان خود در ارتباط باشند.
روحانی با اش��اره به اینکه در نظر داریم ب��ا اقدامات حمایتی مردم را 
در ش��رایط فعلی کمک کنیم، تصریح کرد: امروز مصوب ش��د که برای 
نزدی��ک به ۳0 میلیون نفر تا پایان س��ال در هر م��اه، 100 هزار تومان 
بالع��وض بدهیم و هم برای 10 میلی��ون خانوار وام یک میلیون تومانی 

در نظر گیریم. همچنین برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.
رئیس جمهور در پایان گفت: اگر مردم رعایت کنند و با مدارا نسبت 
به این ویروس عمل کنند حتی به یک س��اعت تعطیل نیز نیاز نداریم. 
امیدوارم که در دو هفته پیش رو نتایج مثبتی به دس��ت آید و ش��رایط 

بهتر شود.

روحانی از کمک بالعوض دولت به 30 میلیون نفر تا پایان سال خبر داد

 10 میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی دریافت می کنند
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هزینه صدور کد بورسی در شعب بانک ها 5 هزار تومان است
فصل جدید کارمزد خدمات بانکی

اخذ کد بورسی در ش��عب بانکی با بخشنامه جدید بانک مرکزی 
مش��مول کارمزد 5 هزار تومانی می شود. طبق اعالم بانک مرکزی، 
بخش��نامه تغییرات اعمال شده در کارمزد خدمات بانکی به بانک ها 
ابالغ ش��ده و از ابتدای آذرماه اجرا می ش��ود. بر این اس��اس از اول 
آذر دریاف��ت خدمات بانک با افزایش هزین��ه همراه خواهد بود. در 
این راس��تا نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای 
خدمات پایا و س��اتنا اس��ت، چنانچه کارمزد انتقال وجه بین بانکی 
پای��ا 1صدم درصد مبل��غ تراکنش از 200 تومان ت��ا 2500 تومان 
در پرداخت ه��ای انف��رادی و 100 تومان به ازای ه��ر تراکنش در 
پرداخت های گروهی اس��ت. کارمزد انتقال وجه بین بانکی س��اتنا 
نیز 2صدم درصد مبلغ تراکنش تا س��قف 25 ه��زار تومان کارمزد 

تعیین شده است.
در اوایل آبان ماه بود که بانک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه 
بانک��ی اعالم کرد که افزای��ش کارمزد خدمات بانک��ی را از ابتدای 
آذرم��اه اج��را کنند. به گزارش ایس��نا، پس از مدت ها درخواس��ت 
بانک ه��ا برای افزایش کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی از منابع 
درآمد آنها س��رانجام بانک مرکزی با آن موافقت کرد و کارمزدهای 
جدید از ابتدای همین هفته اجرا می شوند که در این راستا، بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند به منظور رقابت با یکدیگر، 
حداکثر تا ۳0درصد و برای افراد تحت پوش��ش س��ازمان بهزیستی 
کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( 
حداکث��ر تا 100 درص��د مبالغ مندرج در ج��داول ابالغی نرخ های 
کمت��ری را اعمال کنند. از این پس کارمزد عملیات کارت به کارت 
به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از 500 به 600 تومان 
به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر 
ی��ک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل 240 تومان به 

این مبلغ افزوده خواهد شد. 
جزییات کارمزدهای جدید خدمات بانکی 

همچنین هزینه اعالم مانده کارت و در صورت حساب 10 گردش 
آخر معادل 240 تومان و اعالم مانده کارت از طریق خودپردازها به 
قیمت 120 تومان است. عالوه بر این، در حال حاضر کارمزد اعالم 
10 گردش آخر کارت شناس��ایی، صدور انواع کارت مغناطیس��ی و 
دریاف��ت حض��وری و غیرحضوری قبوض به ترتی��ب 150، 6000، 
2400 و 120 تومان اس��ت.  از ابتدای این هفته مش��تریان بانک ها 
به ازای صدور دسته چک برای هر برگ معادل 200 تومان کارمزد 
پرداخت می کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاس��به ش��ده 
و پیش از این، کارمزد صدور دس��ته چک 120 تومان بوده است. از 
س��وی دیگر، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه 600 و برای 
س��ال های گذشته به ترتیب 600 و 720 تومان هزینه دارد که این 

ارقام پیش از این، 500 و 600 تومان بوده اند.
طب��ق این گزارش، از ابتدای آذرماه بای��د برای صدور رمز جدید 
کارت بانک��ی در ش��عبه 1000 توم��ان پرداخت ک��رد و نکته حائز 
اهمی��ت در این زمینه این اس��ت ک��ه پیش از ای��ن بانک مرکزی 
دس��توری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیک��ی بانک چون پایا و 
س��اتنا ابالغ نکرده بود اما حاال طبق مصوبه ای که از این هفته اجرا 
می شود، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش 
با کف 200 تومان و تا س��قف 2 هزار و 500 تومان است. همچنین 
کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز 2 صدم درصد مبلغ تراکنش 

تا سقف 2 هزار و 500 تومان تعیین شده است. 
برای آنها که آش��نایی چندانی با خدمات بانکی ندارند، باید گفت 
پایا یک سیس��تم تبادل اطالعات بانکی اس��ت که به بانک ها اجازه 
می ده��د تمامی تبادالت بین بانکی مش��تریان خ��ود را به صورت 
الکترونیک��ی انجام دهند. کاربرد اصلی این س��امانه، مکانیزه کردن 
پرداخت های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مش��تریان است که 
پس از تکمیل مراحل پیاده س��ازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت 
را نیز میس��ر می س��ازد و به کمک این س��امانه، بانک های عضو آن 
می توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه 
در حساب های سایر بانک ها صادر کند. بانک مرکزی با پیاده سازی 
این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به 
حس��ابی در بانک دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده است و مشتریان 
بانک ها با استفاده از پایا می توانند پول را از حساب خود به حسابی 

در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
از س��وی دیگر، ساتنا س��امانه ای الکترونیکی است که پردازش و 
تس��ویه تراکنش های بین بانکی و دس��تور پرداخت های فوری را به 
صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. در این س��امانه مش��تریانی که 
در بانک ملی دارای یکی از انواع حس��اب )جاری، پس انداز و کوتاه 
مدت( هس��تند، می توانند نس��بت به انتقال وج��وه )مبالغ بیش از 
15 میلیون تومان( به حس��اب خود یا س��ایر افراد در سایر بانک ها 

اقدام کنند.
هزینه سرویس پیامکی بانک چقدر است؟ 

س��امانه ذکرشده به مش��تریان یک بانک این امکان را می دهد تا 
ب��ا مراجعه به ش��عب بانک خود یا از طریق س��امانه اینترنتی بانک 
حواله هایی با مبالغ بیش از 15 میلیون تومان را به هر حسابی در هر 
بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری ساتنا را می توان امنیت، 
س��رعت و س��ادگی انجام عملیات آن نام برد.  الزم به ذکر است که 
افتتاح حس��اب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است 
و هزینه ارس��ال پیامک برای اطالع رسانی با گرفتن رضایت مشتری 
مع��ادل ۳0 تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اش��تراک س��الیانه 
اس��ت. همچنین تغییر رمز کارت به صورت »غیرحضوری« رایگان 
اس��ت. عملیات تغییر رمز کارت با استفاده از خودپرداز یا هر یک از 
کانال های غیرحضوری رایگان و عملیات تغییر رمز کارت در داخل 
ش��عبه به دلی��ل جلوگیری از مراجعه حضوری به ش��عبه با کارمزد 
انجام می شود. اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید 

بانک مرکزی مشمول کارمزد 5000 تومانی می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: دالر 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی سال 97 متولد 
شد. همان زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعالم 
کرد دالر روی 4200 تومان تک نرخی می ش��ود و از این به بعد قیمت 
رسمی و قانونی همین قیمت است و دیگر قیمت ها رسمیت ندارد. البته 
همان زمان هم در کوچه پس کوچه های میدان فردوسی، دالر نرخ های 
5 ه��زار تومان به ب��اال را درمی نوردید و مدام ب��اال و باالتر می رفت، اما 
دولت همچنان روی همان نرخ 4200 تومانی پافشاری می کرد. ابتدای 
کار گفته شد که به همه واردکنندگان ارز 4200 تومانی تعلق می گیرد. 
ک��م کم دایره ارز ترجیحی کوچک تر ش��د و هر روز تعداد بیش��تری از 
واردکنندگان از میدان آن خارج شدند. در همین اثنا واردات بسیاری از 
کاالها به طور کلی ممنوع شد. سپس در لوایح بودجه، دولت ارز 4200 
تومانی را برای کاالهای اساس��ی و خاص در نظر گرفت، اما هر روز که 

می گذشت، آسیب های ارز ترجیحی بیشتر خود را نشان می داد.
حاال اما به نظر می رسد دولت دوازدهم در آخرین ماه های فعالیت خود 
فکری برای ارز ترجیحی کرده اس��ت. چنانچه علیرضا رزم حسینی وزیر 
صمت چند روز پیش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت 
ک��ه دولت آماده حذف ارز4200 تومانی اس��ت. صحبتی که البته تا به 
حال در بین دولتمردان گفته نشده بود. با اینکه همواره گمانه زنی هایی 
درباره آسیب ارز 4200 تومانی صورت می گرفت، اما مسئوالن همچنان 
می گفتند که تخصیص این ارز ادامه پیدا می کند. حاال اما در ش��رایطی 
ک��ه چند روز تا تقدیم الیحه بودجه 1400 به مجلس باقی نمانده، باید 

دید سرانجام دالر 4200 تومانی از الیحه بودجه حذف می شود یا نه؟
سیگنال هایی از جنس بودجه به بازار ارز

س��ومین ماه پاییز در حالی آغاز شد که بازار ارز ایران در حال تجربه 
یکی از اس��تثنائی ترین دوره های تاریخی اس��ت. به گزارش خبرآنالین، 
قیمت ارز در این روزها از س��قف تاریخی رقم خورده در این بازار حاال 
6 هزار تومان کاهش یافته اس��ت اما همچنان بحث روز محافل خبری، 

قیمت ارز و مس��یر حرکت آن در روزها و ماه های پیش روست. افزایش 
قیمت ارز تابس��تانی خ��اص را پیش روی ایران ق��رار داد. پس لرزه های 
تابس��تان تا پایان مهرماه نیز بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد اما با سپری 
شدن دومین ماه پاییز و تغییرات رخ داده در کاخ سفید رفته رفته روند 

کاهشی قیمت ارز رقم خورد.
مذاک��رات با عراق برای آزادس��ازی منابع بلوکه ش��ده ای��ران در این 
کش��ور از یک سو و اعالم رس��می افزایش صادرات نفت در کنار بهبود 
رون��د صادرات غیرنفتی و بازگش��ت ارزهای صادراتی ب��ه ایران همگی 
س��یگنال هایی بود که حکایت از ریزش تاریخی نرخ ارز داشت اما با این 
ح��ال هرچند فاصله قیمتی دالر از س��قف تاریخ��ی در همین محدوده 
زمان��ی اخی��ر در ماه دوم پاییز ب��ه 10 هزار تومان رس��ید و دالر برای 
روزهای اندکی کانال 22 هزار تومان را نیز تجربه کرد اما در حال حاضر 
برگشت بازار با نوسان محدود در کانال 25 تا 26 هزار تومان ادامه دارد.
بازار ارز حاال با س��یگنال های مهمی از مح��ل بودجه در حال تدوین 
در سازمان برنامه و بودجه روبه روست. براساس اعالم محمدباقر نوبخت، 
رئیس این س��ازمان نرخ دالر در بودجه س��ال آین��ده 11 هزار و 500 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این نرخ، نرخ تس��عیر ارز در بودجه 
خوانده می ش��ود. نرخ ارز بودجه، درواقع نرخی اس��ت که به واسطه آن، 
درآمده��ای دالری دولت به ریال تبدیل می ش��ود. ای��ن نرخ که به آن 
نرخ تس��عیر ارز نیز گفته می شود هر سال توسط دولت تعیین می شود. 
هرچند این نرخ افزایش��ی دو برابری را نس��بت به س��ال گذشته نشان 
می دهد اما از آن رو برای بازار ارز خبری مثبت و مهم تلقی می شود که 
به نظر می رسد مسیر حرکت دولت در سال پیش رو مسیر یکسان سازی 
و کاه��ش نرخ های متعدد ارز در اقتصاد ایران اس��ت. با این حال هنوز 
س��یگنال مشخصی از س��وی مدیران س��ازمان برنامه و بودجه مبنی بر 
حذف ارز 4200 تومانی ارائه نش��ده اس��ت و با اینکه رزم حسینی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت می گوید دولت در ش��رایط کنونی آماده حذف 

ارز 4200 اس��ت، اما به نظر می رسد کشمکش بر سر ماندگاری این ارز 
ادامه داش��ته باش��د. این ارز در حال حاضر تنها ب��رای »جو«، »ذرت«، 
»گندم«، »روغن خام«، »دارو«، »تجهیزات پزش��کی« و »انواع دانه های 

روغنی )سویا(« است.
آیا کاهش قیمت ها در بازار ارز در راه است؟

در حالی محمدباقر نوبخت نرخ ارز در بودجه س��ال آینده را بین 11 
تا 11 هزار و 500 تومان اعالم کرده اس��ت که بررسی ها نشان می دهد 
در سال های 94 و 95، این نرخ ثابت و حدود 2 هزار و 850 تومان بوده 
اس��ت. در این دوره زمانی نرخ میانگین ارز در بازار آزاد در س��ال 94، 
حدود ۳ هزار و 450 تومان و در س��ال 95، حدود ۳ هزار و 645 تومان 
بوده اس��ت. در س��ال 96، نرخ دالر در بودجه، ۳۳00 تومان تعیین شد. 
فاصله این قیمت با قیمت دالر در بازار آزاد چیزی در حدود 700 تومان 
بود. در سال 97 نیز بودجه با لحاظ شدن دالر ۳500 تومانی بسته شد 
اما در رفتن لنگر نرخ ارز س��بب ش��د نرخ دالر در بازار آزاد بیش از سه 
برابر این رقم باش��د. در سال گذشته نیز نرخ تسعیر ارز حدود 5 هزار و 
540 تومان تصویب ش��د و در س��ال جاری نیز این نرخ حدود 5 هزار و 
۳00 تومان بوده اس��ت. با توجه به سخنان نوبخت نرخ ارز دو برابر نرخ 

کنونی خواهد بود.
این رش��د دو برابری اما این نوید را می ده��د که دولت قصد دارد در 
س��ال آینده تالش خود را برای کاهش فاصل��ه قیمت دالر در بازار آزاد 
و دالر دولت��ی به کار بندد. با توجه به س��یگنال های مثبت سیاس��ی از 
یک س��و و همچنین تمایل علنی مقامات جدید آمریکا برای بازگش��ت 
به برجام از س��وی دیگر و همچنین کاهش فش��ار سیاسی وارده به بازار 
ارز و اقتصاد ایران می توان انتظار داش��ت ب��ازار ارز روزهای آرامتری را 
در ماه های باقیمانده س��ال و سال آینده تجربه نماید، چراکه پالس های 
مثبت نه تنها از ناحیه اقتصاد که از ناحیه سیاس��ت نیز به بازار رس��یده 

است.

بازار ارز در آبان ماه روند کلی کاهش��ی را از خود نش��ان داد؛ روندی 
ک��ه ط��ی آن قیمت هر دالر در بازار آزاد، از ب��االی مرز ۳0 هزار تومان 
به کانال 25 هزار تومان رس��ید. بر همین اساس در 10 روز اخیر و پس 
از فروکش کردن هیجان روانی اعالم نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا در میانه این ماه، این روند کاهشی به صورت پیوسته و با شیبی 
بسیار مالیم حرکت کرده است؛ روندی که یک تحلیلگر اقتصادی، دلیل 
آهسته بودن آن را عدم تغییر پایدار در عوامل موثر بر بازار ارز می داند.

مه��دی نصرتی، اقتصاددان و مدرس دانش��گاه، ش��یب مالیم کاهش 
قیمت ه��ا را ب��ه روندهای کلی حاکم بر اقتصاد ایران مرتبط دانس��ت و 
ب��ه ایرنا گفت: بازار ارز ه��م مانند هر کاالی دیگری وابس��ته به عرضه 
و تقاضا اس��ت و در چارچوب روندهای کلی اقتصاد کش��ور تحت تاثیر 

عواملی قرار دارد.
این دکترای رش��ته اقتصاد درباره عوامل موثر بر بازار ارز خاطرنش��ان 
کرد: می توان پنج عامل را بر تحوالت این بازار موثر دانس��ت، که شامل 
انتظارات تورمی موجود در جامعه، اثرات واقعی تحریم ها، ویروس کرونا، 
تدابیر سیاس��ت گذاران اقتصادی و رقابت های سیاس��ی درون س��اختار 

حاکمیتی کشور است.
او با اش��اره به کاهش قیمت ارز تحت تاثیر نتیجه انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا، ادامه داد: عام��ل انتظارات تورمی خ��ود جنبه های 
مختلف��ی دارد که از جمل��ه مهمترین آنها بحث اتفاق��ات بین المللی و 
تحریم های اعمال ش��ده علیه کش��ورمان و همچنین مهار نش��دن تورم 
داخلی کش��ور اس��ت. از میان این دو جنبه، پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریکا باعث شده است که حداقل از دید عموم جامعه انتظار بدتر شدن 
ش��رایط خارجی ایران وجود نداش��ته باش��د که این امر تاثیر مثبتی بر 
کاهش انتظارات تورمی گذاش��ت، اما عامل دوم که معطوف به افزایش 
نقدینگی در کش��ور اس��ت، همچنان ب��ه قوت خود وج��ود دارد. مردم 
مش��اهده می کنند که درآمدهای دولت کم ش��ده و هزینه هایش زیادتر 
ش��ده اس��ت، بنابراین همچنان عامل انتظار تورمی هرچند ضعیف تر از 

گذشته، اما وجود دارد.

نصرت��ی اف��زود: در حقیقت از پنج عامل موثر بر ب��ازار ارز، تنها عامل 
انتظارات تورمی بوده که در دو هفته اخیر تغییر محسوس داشته است. 
همانطور که می دانیم اثرات واقعی تحریم ها که منجر به کاهش ش��دید 
درآمدهای کشور شده است، همچنان وجود دارد. ویروس کرونا موجب 
تشدید رکود اقتصادی شده و سیاس��ت گذاری های اقتصادی هم تغییر 
نکرده اس��ت، مخصوصا برخی سوء تدبیرها مانند جلوگیری از ورود کاال 
که برای مهار تقاضای ارز انجام شد. این اقدام یک تدبیر ناموفق بود که 
به عنوان راهکاری موقتی،  س��عی در پاک کردن صورت مسئله داشت. 
درحالی که مش��کالت زیادی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد 

کرد و روند تجارت در کشور را مختل کرد.
این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی با اشاره عامل دیگر موثر بر ارز توضیح 
داد: در این ش��رایط متاسفانه رقابت های سیاسی داخلی هم باعث شده 
اس��ت که فعال اتفاقاتی که می ش��د انتظارش را داش��ت، در بازار ارز رخ 
ندهد. از یک س��و با وجود اینکه تکلیف انتخاب��ات آمریکا تقریبا نهایی 
شده است، اما هنوز در میان مردم ایران قدری شک و بالتکلیفی وجود 
دارد که این مسئله را در طنزهای میان مردم و شبکه های اجتماعی هم 
می توان مش��اهده کرد. از س��وی دیگر درباره برنامه مشخص جو بایدن 
پ��س از قرار گرفتن در مصدر امور هم ابهامات فراوانی وجود دارد. حال 
در این ش��رایط برخی جریان های سیاس��ی کشور، برای تضعیف جریان 
مقابل و عدم کامیابی دولت در مدیریت بازار ارز، سیگنال های منفی به 
جامعه می دهند و اعالم می کنند در هر صورت قرار نیست اتفاق مثبتی 

برای اقتصاد کشور رخ دهد.
وی اف��زود: در ای��ن ش��رایط، ترامپ هم همچنان مش��غول تش��دید 
ش��یطنت های خود اس��ت و با اعالم خبر تحریم های جدید و ش��ایعات 
اقدامات نظامی، س��عی در ایجاد ناپایداری دارد. البته امیدوارم با رفتن 

ترامپ، اوضاع از این جهت پایدارتر شود.
نصرت��ی درخصوص برخی دیدگاه ه��ا درباره تاثی��رات منفی فعالیت 
برخی دالالن در قالب معامالت فردایی بر بازار ارز نیز خاطرنش��ان کرد: 
معام��الت فردایی که نوع��ی معامالت آتی یک روزه اس��ت، هرچند بر 

نوس��انی ش��دن بازار موثر هس��تند، اما امکان تاثیر بر صعودی یا نزولی 
ش��دن روند کلی بازار را ندارند. این معامالت در حقیقت شرط بستن بر 
روی قیمت فردای ارز اس��ت و طبیعتا افرادی که شرط بندی می کنند، 
اگ��ر روند را نزول��ی ببینند، بر قیم��ت پایین تر ش��رط می بندند و اگر 
صع��ودی ببینند بر قیم��ت باالتر بنابراین بعید می دان��م برخورد با این 

گروه از فعاالن بازار، تاثیر پایداری بر بازار داشته باشد.
وی ب��ه تحلیل نیروهای عرضه و تقاضا در ب��ازار ارز پرداخت و گفت: 
در س��مت نیروهای عرضه، یکی از عرضه کنندگان عمده، دولت اس��ت 
که به دلیل کاهش ش��دید فروش نفت و همینطور ارزهای بلوکه شده، 
ب��رای عرضه ارز در بازار در تنگنا ق��رار دارد. منبع دوم؛ ارزهای خانگی 
در اختیار عموم مردم اس��ت که با توجه به انتظارات تورمی، فعال تمایل 
چندانی برای عرضه آنها وجود ندارد. منبع س��وم هم ارزهای در اختیار 
صادرکنندگان است که به علت مختل شدن جریان تجارت، خصوصا به 
دلیل ش��یوع بیماری کرونا، آنها هم در مضیقه فراوانی به سر می برند و 

عمال عرضه ارز از سوی آنها هم با اختالالت جدی مواجه است.
نصرت��ی در تحلیل س��مت تقاضا نیز توضیح داد: یک��ی از انواع تقاضا 
در بازار، تقاضای معامالتی اس��ت که به خاطر تدابیری مانند جلوگیری 
از واردات کاالها کاهش داش��ته اس��ت که البته تدبیر صحیحی نیست. 
تقاضا های مس��افرتی هم به دلیل شرایط کرونا، به شدت کاهش داشته 
است. نوع دیگر تقاضا، تقاضای سرمایه گذاری است، به این عنوان که به 
دلی��ل وجود تورم در بازار، مردم به ارز به عنوان یک کاالی س��رمایه ای 
نگاه کنند که این عامل در دو هفته اخیر با کاهش جدی مواجه ش��ده 
اس��ت. تقاضای س��فته بازی مانند معامالت فردایی و روزانه در بازار هم 
بخش��ی از تقاضا را تشکیل می دهد که مشابه گذشته همچنان در بازار 
وجود دارد. در نتیجه دیده می ش��ود در دو طرف عرضه و تقاضا، تغییر 
پایدار و واقعی ایجاد نش��ده است و تاثیر انتخابات آمریکا هم به صورت 
موقت اثر خود را بر بازار گذاش��ت و فعال تمام ش��د بنابراین روند آرام و 
کند کاهش قیمت ها در این ش��رایط عرض��ه و تقاضا را می توان روندی 

طبیعی برای شرایط این روزهای بازار توصیف کرد.

چرا روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز، آهسته است؟

تحوالت بازار ارز در آبان ماه

آیا دالر 4200 تومانی در الیحه بودجه 1400 حذف می شود؟

پالس های مثبت در بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رونق بازار سرمایه در گرو سیاست های اصالحی

ب��ازار س��رمایه در هفته گذش��ته تا ح��دودی ش��رایط بهتری را 
تجربه کرد؛ این رون��د پس از آن رخ داد که بانک مرکزی زمزمه ها 
درخصوص افزایش نرخ سود را تکذیب کرد و در عین حال دست به 
تعدیل نرخ س��ود بین  بانکی زد. البته شواهدی وجود دارد که نشان 
می ده��د هنوز این اتفاق در عم��ل نیفتاده و همچنان نرخ های بین 
بانکی ب��االی 22 درصد جریان دارد ک��ه امیدواریم با مصوبه اخیر 
بانک مرکزی، این روند عمال متوقف شود. می توان باتوجه به تحوالت 
اخیر، افق مثبتی را برای اقتصاد کشور نسبت به دو سال گذشته متصور 
شد. نخست آنکه باتوجه به نتایج انتخابات آمریکا، امروز حداقل دیگر 
افق تشدید فشارها را پیش رو نداریم کمااینکه آقای بایدن از بازگشت 
ایاالت متحده آمریکا به برجام هم گفته اند که برهمین اساس در قالب 
بهترین س��ناریوها، می توان گش��ایش های اقتصادی را هم پیش روی 
کشور داش��ت. موضوع بعدی اخباری است که در مورد تولید واکسن 
کرونا اعالم شده که این موضوع نیز می تواند به بهبود شرایط اقتصادی 
و تعدیل برخی مسائل منجر شود. در عین حال طی ماه های اخیر، بازار 
سرمایه یک اصالح قوی را داشته و تصور می کنم باوجود چشم اندازهای 
عنوان ش��ده، در صورت حرکت سیاس��ت گذاران در مس��یر صحیح، 
می ت��وان از این فرصت به نفع اقتصاد کش��ور اس��تفاده کرد و به تبع 
آن بازار هم ش��رایط مثبتی را پیش روی خود داشته باشد. در شرایط 
حال حاضر در زمینه سیاست های ارزی نیز بهترین رویکردی که بانک 
مرک��زی می تواند انجام دهد، تثبیت ن��رخ ارز در یک نرخ معقول )در 
همین حدود نرخ فعلی( است، به جای آنکه اجازه دهد نرخ ارز اصالح 
عمیقی داشته باشد. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی نیز می تواند 
به عنوان سیاست دیگری در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. بر این 
اس��اس می توان همان روندی که در ده��ه 80 صورت گرفت را دنبال 
کنیم؛ یعنی بتوانیم برای مدتی طوالنی نرخ س��ود بانکی پایین و نرخ 
دالر تثبیت  شده داشته باشیم. اگر این سیاست ها همزمان اجرا شود، 
قطعا بازار سرمایه هم رونق می گیرد. آن زمان می توان درخصوص بحث 
تامین کسری بودجه دولت با فروش اوراق و عرضه سهام شرکت ها در 
بورس صحبت کرد زیرا جذابیت به بازار سرمایه بازگشته است و احتماال 

سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تقویت خواهد شد.
راه بعدی که سیاس��ت گذار باید آن را پیش گیرد، این است که باید 
سیاس��ت بازار در دس��تور کار قرار گیرد. قیمت گذاری هایی که امروز 
ب��ا انواع کنترل ه��ا و دخالت ها صورت می گیرد، ش��اید در کوتاه مدت 
به کنترل نس��بی قیمت ها منجر شود اما در بلندمدت، می تواند حتی 
موجب شکل گیری حباب قیمتی در بازارها شود، کمااینکه این روند را 
به طور واضح در بازار خودرو می بینیم. اگر در بازار خودرو قیمت گذاری 
آزاد داش��تیم، قیم��ت خودرو هیچ وق��ت تا این اندازه رش��د نمی کرد. 
سیاست های کنترلی همیشه منجر به کاهش عرضه و تشدید قیمت ها 
می شود. حرکت به سمت اقتصاد بازار و مدیریت صحیح سیاست هایی 
که رشد نقدینگی را به همراه دارند؛ مثل سود سپرده و نرخ ارز، باتوجه 
به افقی که امروز پیش روی ما قرار دارد، می توان به تش��کیل سرمایه 
ثابت و سرمایه گذاری در کشور امید داشت که حاصل آنها رونق بازارها 

از جمله بازار سرمایه خواهد بود.

نحوه اجرای ادغام نمادهای معامالتی بورس 
اعالم شد

ادغ��ام نمادهای معامالتی ش��رکت ب��ورس تهران طب��ق بند 4 
صورت جلسه شورای عالی بورس اجرایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، مدیرعامل شرکت بورس 
ته��ران در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر بورس های س��ازمان بورس 
درباره چگونگی ادغام نمادهای معامالتی ش��رکت بورس اطالع رسانی 
کرد. براساس این روش، ادغام طی دو مرحله انجام می شود و در مرحله 
نخست، نمادهای معامالتی کارگزاران و نهادهای مالی ادغام و در یک 
نم��اد مورد معامله قرار می گیرد. در مرحله دوم نیز با اختیار س��ازمان 
بورس و رعایت صرفه و صالح سهامداران 20درصد از سهام ادغام شده 
به دس��ته سایر اشخاص منتقل شده و بقیه سهام نیز به تدریج در یک 
دوره یک س��اله به دسته سهامداری سایر اشخاص منتقل خواهد شد. 
طبق اظهارات مدیرعامل شرکت بورس، در صورتی که به منظور ادغام 
20درصد سهام مورد اشاره در بند 2، سهام مذکور به بازارگردان منتقل 
شود انتقال 20درصد دیگر به دسته سهامداری مورد اشاره مجاز خواهد 

بود.
چرا از قابل معامله شدن پاالیشی یکم خبری نیست؟

دو ماه از پایان پذیره نویس��ی صندوق پاالیش��ی یکم گذش��ته و 
درحال��ی که طبق قان��ون صندوق های ETF باید ی��ک ماه بعد از 
پایان پذیره نویس��ی قابل معامله ش��وند، هنوز خبری از قابل معامله 
ش��دن پاالیشی یکم نیست. به گزارش ایسنا، پاالیشی یکم، دومین 
صندوق س��رمایه گذاری دولت ETF اس��ت که ش��امل باقی مانده 
س��هام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس 
می ش��ود. پذیره نویسی این صندوق ۳0 ش��هریورماه به پایان رسید 
و انتظ��ار می رفت پس از یک ماه یعن��ی از ۳0 مهرماه قابل معامله 
باشد. این در حالی است که ارزش صندوق پاالیشی یکم تحت تاثیر 
روزه��ای نزولی بازار قرار گرفت و برخ��ی خریداران این صندوق از 
کاهش ارزش س��رمایه خود گالیه داش��تند. با اینکه شاخص کل و 
نمادهای پاالیشی طی هفته ای که گذشت روندی صعودی داشتند 
اما هنوز ارزش این نمادها از زمان پذیره نویسی کمتر و بازده خرید 
حدودا منفی 1۳درصد اس��ت. در این راس��تا، مریم ش��اه حسینی، 
مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی در مورد قابل معامله 
شدن پاالیشی یکم گفت: این صندوق در حال حاضر قابلیت معامله 
دارد و کار ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی تمام شده است. درواقع 
نماد باید از س��وی بورس بازگشایی شود. بورس��ی ها نیز در جواب 
پیگیری های ایسنا اعالم کردند صندوق پاالیشی یکم باید پاسخگو 
باش��د و صندوق نیز به ایس��نا اعالم کرد که هنوز اطالع دقیقی از 
زمان بازگشایی پاالیش��ی یکم وجود ندارد! البته پیش از این دلیل 
این تاخیر عدم اعمال افزایش س��رمایه ش��تران و شپنا در پرتفوی 
صندوق اعالم ش��ده بود و همچنین برخی بر این باورند که صندوق 
پاالیش��ی یک��م زمانی که به نمادهای پاالیش��ی صعودی ش��دند و 
صندوق به ارزش زمان پذیره نویسی رسید، قابل معامله خواهد شد.

یادداشت

فرصت امروز: پس از یک هفته طالیی و رشد حدود 100 هزار واحدی 
شاخص بورس و در حالی که از صبح دیروز محدودیت های دو هفته ای 
برای مقابله با کرونا در سراس��ر کش��ور اجرا شده، بورس تهران به روند 
صعودی خود ادامه داد و 21 هزار واحد رشد کرد. این درحالی است که 
بازارهای موازی و حدود  70 درصد کس��ب و کارها در شهرهای بزرگ 
همچون تهران تعطیل شده اند و این موقعیت مناسبی برای بازار سرمایه 

است تا از سایر بازارها پیشی بگیرد.
به گفته ستاد ملی مقابله با کرونا، از ابتدای این هفته بازار تهران، بازار 
طالفروش ها، مشاوران امالک، نمایشگاه داران خودرو همگی به مدت دو 
هفته تعطیل هس��تند و بخش مهمی از صرافی ها هم کرکره های شان را 
باید پایین بکش��ند. در چنین شرایطی تنها بازار باز برای سرمایه گذاری 
عمال بورس تهران اس��ت که برای خرید و فروش سهامش نیاز به خروج 
از خانه نیس��ت و همین ش��رایط باعث می شود بورس در روزهای آینده 
س��رمایه های س��رگردان را جذب کن��د؛ تجربه ای ک��ه در هفته پایانی 
اس��فندماه پارس��ال و هفته های ابتدایی امس��ال هم رخ داد و عمال در 
ش��رایطی که بازارها تعطیل و نیمه تعطیل بود بازار س��رمایه به رش��د 
چشمگیری دست پیدا کرد. با توجه به این تجربه کارشناسان پیش بینی 
می کنند در دو هفته آینده بازار س��رمایه روزهای سبزی داشته باشد و 

شاخص های بورس و فرابورس رشد خوبی پیدا کنند.
بازار سهام برنده اصلی اجرای محدودیت هاست

سوال این است که آیا در این شرایط باید به بازار سرمایه اعتماد کرد؟ 
به اعتقاد کارشناس��ان، در فضایی که اغلب بازار های س��رمایه  گذاری در 
ایران تعطیل شده  اند یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند به نظر می رسد 
بهترین توصیه ب��رای ادامه فعالیت در بازار های س��رمایه گذاری، خرید 
و فروش س��هام باش��د؛ چراکه دس��ت کم نزدیک به یک هفته است که 
شاخص های بورس دوباره شروع به رشد کرده اند و کارشناسان پیش بینی 
می کنند این روند رو به رشد ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی می تواند 
گفت اکنون فرصتی مهم پیش پای بورس و سرمایه گذاران برای افزایش 

معامالت به  وجود آمده است.
اگرچه بازار سرمایه در ماه های گذشته روزهای پرنوسانی را پشت سر 
گذاش��ته اما نباید فراموش کرد که به صورت کلی بازار با رش��د بس��یار 
چش��مگیری نسبت به س��ال قبل رو به رو بوده است. بررسی آمارهای 
8 ماهه ابتدایی امس��ال نش��ان می دهد که به ط��ور میانگین ارزش کل 
معامالت بازار س��رمایه با رش��د بی س��ابقه 515 درصد افزایش یافته و 
هم  اکنون 16میلیون نفر به  صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در بورس 
س��هامدار هستند و با اضافه شدن مش��موالن سهام عدالت احتماال این 
اعداد با رش��د های بیشتری هم مواجه می ش��ود. این سهامداران جدید 

نقدینگی بی س��ابقه ای به بازار س��هام تزریق  و زمینه رش��د معامالت را 
در بازار س��هام فراهم کردند. همچنین شاخص بورس از اسفند گذشته 
تاکنون بیش از دو و نیم برابر شده است اگرچه که در مقطعی تا 4 برابر 
هم رش��د داشت ولی با نزول بیش از 700 هزار واحدی رو به رو شد. با 
ای��ن حال ورق بورس در آخرین هفته آبان برگش��ت و بورس تهران در 
هفته ای که گذش��ت، حدود یکصد هزار واحد رشد کرد. در حال حاضر 
ش��اخص کل بورس تهران به رقم یک میلیون و ۳66 هزار واحد رسیده 
اس��ت و پیش بینی می ش��ود در ادامه این هفته شاخص کل وارد کانال 

یک میلیون و 400 هزار واحدی شود. 

رشد 21 هزار واحدی بورس در اولین روز آذرماه
شاخص کل بورس در اولین روز آذرماه 21 هزار 2۳5 واحد رشد کرد 
و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و ۳66 هزار واحد ایستاد. شاخص کل 
)ه��م وزن( نیز با 2هزار و ۳0۳ واحد افزایش به ۳8۳ هزار و 578 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 508 واحد رشد به 251 هزار و 
210 واحد رسید. شاخص بازار اول 21 هزار و 427 واحد و شاخص بازار 
دوم 20 هزار و 684 واحد افزایش داش��ت. در معامالت این روز بیش از 
20 میلیارد و 8۳0 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 18۳ 

هزار و ۳22 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2هزار و 941 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2هزار و 201 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 6۳7 واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با یک ه��زار و 425 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید 
)وامی��د( با یک هزار و ۳65 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با یک هزار و 

۳44 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 26۳ واحد، 
پاالیش نفت تهران )ش��تران( با یک هزار و 125 واحد، س��رمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با 954 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با 
921 واحد و توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 919 واحد بیش��ترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک هزار 
و 254 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 709 واحد، پتروشیمی نوری 
)ن��وری( ب��ا 55۳ واحد، فوالد کاوه جنوب کی��ش )کاوه( با ۳82 واحد، 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۳15 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( با 265 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
215 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 215 واحد، باما 
)کاما( با 157 واحد و بانک ملت )وبملت( هم با 155 واحد، تاثیر منفی 

بر شاخص گذاشتند.
نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی، ایران خودرو، سایپا، فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان، بانک تجارت، مل��ی صنایع مس ایران و  گس��ترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. 
گروه خودرو هم در معامالت روز ش��نبه صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 8 میلیارد و 6۳1 هزار برگه س��هم به ارزش 

۳6 هزار و 181 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کاهش شاخص فرابورس به موازات رشد شاخص ها

ش��اخص فرابورس اما در روز شنبه بیش از پنج واحد کاهش داشت و 
ب��ر روی کانال 16 هزار و 641 واح��د ثابت ماند. در این بازار ۳ میلیارد 
و 5۳4 ه��زار برگه س��هم به ارزش 55 ه��زار و 241 میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
نمادهای بانک دی )دی(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، تولید نیروی 
ب��رق دماوند )دماوند(، س��نگ آهن گهرزمین )کگه��ر(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
)س��مگا(، بیمه دی )ودی(، دامداری تلیسه نمونه )تلیسه(، گروه توسعه 
مالی مهر آیندگان )ومهان(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، پتروش��یمی 
زاگ��رس )زاگرس( و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با تاثیر 

مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
همچنین نمادهای پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وسپهر(، مدیریت انرژی 
امید تابان هور )وهور(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، برق و انرژی 
پیوند گس��تر )بپیوند(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، اعتباری ملل 
)وملل(، توس��عه و عمران استان کرمان )کرمان(، شرکت سرمایه گذاری 

صبا تامین )صبا( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

بررس��ی روند خرید و فروش های سهامداران بورس��ی در دومین ماه 
پاییز، نش��ان از س��بقت بازیگران عمده در س��مت خرید سهام دارد. به 
طوری که در این ماه حقوقی ها با حمایت قابل توجه خود و جمع آوری 
س��هام توانستند بیش از 5هزار میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی خود 

منتقل کنند.
به گزارش س��نا، بورس ته��ران در حالی آخرین هفت��ه آبان ماه را با 
عملکرد مثبت و ثبت بازدهی بیش از 10درصدی س��پری کرد که این 
عملکرد قابل توجه س��بب ش��د بازدهی آبان ماه ب��ورس تهران به زیان 
4.7درصدی محدود ش��ود. در همین راس��تا بازیگران خرد بازار س��هام 
نی��ز در برخ��ی مواقع خریدار و در بیش��تر موارد فروش��نده بودند و در 
مجموع  18 روز کاری آبان  ماه، س��هامداران حقیقی تنها در 5 روز در 

نقش خریدار ظاهر ش��دند. در نهایت نیز 5 هزار و 25۳ میلیارد تومان 
نقدینگی از س��بد س��هامداران خرد بازار خارج و ب��ه پرتفوی حقوقی ها 
منتقل ش��د که بخش عمده ��    ای از خرید حقیقی ها ب��ه هفته آخر ماه 

تعلق داشت.
جزییات بیش��تر از رون��د تغییر مالکیت ها در این ماه نش��ان می دهد 
ک��ه نخس��تین روز معامالتی آبان ماه با خریدهای پرحجم س��هامداران 
عمده آغاز ش��د و در نهایت خالص خرید بی��ش از 7۳0میلیارد تومانی 
در کارنامه این روز حقوقی ها ثبت شد. روند مزبور تا 7روز متوالی ادامه 
داش��ت و این مدت در مجم��وع 5.8 هزار میلیارد توم��ان نقدینگی به 
پرتفوی حقوقی های بورس منتقل ش��د. این مس��یر در نیمه آبان ماه با 
توقف یک روزه، به س��مت خریداران حقیقی تغییر جهت داد و در روز 

14آبان ماه، معامله گ��ران خرد بازار حدود 600میلیارد تومان نقدینگی 
به پرتفوی خود افزودند، اما روند مزبور تداوم چندانی نداشت و به همان 
یک روز ختم ش��د، به طوری که از ف��ردای آن و به مدت 5روز متوالی، 
سهامداران عمده س��کان خرید را در دست گرفته و خالص خرید بیش 
از 2.5ه��زار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند. این در حالی 
اس��ت که با توجه به فضای مثبت ایجادش��ده در هفته پایانی آبان ماه، 
خریدهای بیشتری را از سوی سهامداران خرد شاهد بودیم که بیشترین 
میزان آن در طول ماه گذشته مربوط به معامالت آخرین روز ماه یعنی 
چهارشنبه 28 آبان ماه بود که بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی 

به پرتفوی بازیگران حقیقی منتقل شد.
در میان صنایع بورس��ی، گروه چندرشته  ای صنعتی که پس از توقف 
طوالنی مدت »شس��تا« در روزهای پایانی این ماه اصلی ترین نماد خود 
را بازپس گرفت، با بیش��ترین اقبال حقیقی همراه ش��د. به این ترتیب 
صنع��ت مذکور در دومین ماه پاییز ش��اهد ورود ح��دود 170 میلیارد 
توم��ان پول حقیقی بود که در این میان »شس��تا«، خالص خرید 409 
میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد. گروه کوچک کاشی و سرامیک 
نی��ز به همراه س��هام گ��روه حمل و نق��ل از دیگر صنایع م��ورد توجه 

سهامداران خرد در این ماه بودند.
همچنین در این ماه معامله گران حقیقی به خرید سهام گروه معدنی  
نیز تمایل نش��ان دادند و در نهایت بیش از 44 میلیارد تومان نقدینگی 
به پرتفوی سهامداران حقیقی در گروه معدنی منتقل شد. در این میان 
بخش عمده ای از خریدها به جمع آوری سهام باما تعلق داشت. به طوری 
ک��ه خالص خرید »کاما« از مجم��وع تغییر مالکیت در گروه معدنی نیز 
فراتر رفت؛ در ای��ن ماه حقیقی های »کاما« بیش از 2۳5میلیارد تومان 
نقدینگی به پرتفوی خود افزودند. در گروه ش��یمیایی نیز س��هامداران 
خرد به جمع آوری س��هام صنایع پتروش��یمی خلیج فارس تمایل نشان 
داده و در مجم��وع خال��ص خرید بیش از 120میلی��ارد تومانی در این 

نماد ثبت کردند.
در س��مت مقابل، سهامداران عمده بیشترین خرید و بعضا حمایت را 
از س��هام زیرمجموعه  گروه فلزات اساسی داشتند. به طوری که در این 
گ��روه خالص خریدی در ح��دود 2هزار میلیارد توم��ان را ثبت کردند. 
بخ��ش عمده این خریدها به جمع آوری س��هام دو نماد فوالد مبارکه و 
ملی مس ایران تعلق داشت. در این میان یک هزار میلیارد تومان از این 
رقم به انتقال سهام »فوالد« و بیش از 600میلیارد تومان نیز به خالص 

خرید سهام »فملی« تعلق داشت.
دو گروه بانک و خ��ودرو نیز از دیگر صنایعی بودند که معامالت آبان 
 ماه را با حمایت حقوقی پش��ت س��ر گذاش��تند. در این راستا بانکی ها 
شاهد خالص خرید بیش از یک هزار و ۳00 میلیارد تومانی سهامداران 
حقوقی بودند. در این میان دو نماد بانک صادرات و بانک ملت بیشترین 
خرید را از س��وی حقوقی ها تجربه کردند. خال��ص خرید حقوقی ها در 
نماد »وبصادر« به 525میلیارد تومان و در نماد »وبملت« نیز به بیش از 
460میلیارد تومان رس��ید. در این ماه خودروسازان نیز با انتقال سهامی 
ب��ه ارزش 62۳ میلی��ارد تومان در مس��یر پرتفوی حقیق��ی به حقوقی 
همراه ش��دند که بخش عم��ده ای از این خریدها به جمع آوری س��هام 
س��ایپا تعلق داشت. به طوری که خالص خرید حقوقی های »خساپا« به 
حدود ۳50میلیارد تومان رس��ید. رون��د مزبور در دیگر لیدر گروه یعنی 
ایران خودرو نیز با انتقال 260میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی 

سهامداران حقیقی به حقوقی دنبال شد.

تغییر مالکیت ها در آبان ماه بررسی شد

کفه ترازوی خرید به سمت سهامداران حقیقی یا حقوقی؟

به موازات تعطیلی بازارهای موازی، شاخص بورس به رشد 21 هزار واحدی دست یافت

سبقت بورس در تعطیالت 2 هفته ای
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سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم  کرد
انجام 859 هزار بازرسی کاال و خدمات 

اولویت دار تا پایان مهرماه
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان اعالم  کرد 
در هف��ت ماهه امس��ال 858 ه��زار و 957 فقره بازرس��ی از کاالها 
و خدمات اولویت دار توس��ط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت در سراس��ر کشور انجام شد که منجر به تشکیل ۳8 هزار و 

59۳ فقره پرونده شده است.
به گزارش روز ش��نبه ایرنا از س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان، در مدت یادش��ده 154 ه��زار و 11۳ فقره پرونده 
برای واحدهای متخلف اقتصادی تش��کیل شده و برای رسیدگی به 

سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
در همی��ن پیوند، روزانه به  طور متوس��ط 4۳۳ ب��ازرس در قالب 
216 تیم در اس��تان تهران مش��غول بازرس��ی از واحدهای مختلف 

اقتصادی هستند.
تاکنون بیش از 7۳0 هزار انبار و محل نگهداری کاال شناس��ایی و 
در س��امانه جامع انبارها ثبت شده است و بر همین اساس، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری س��تاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نسبت به تهیه و تدوین شیوه نامه بازرسی 
از انبارها و مراکز نگهداری کاال ذیل الزامات س��امانه جامع انبارها و 

مراکز نگهداری و نگهداری کاال اقدام کرده است.
براساس جمع بندی گزارش عملکرد بازرسی و نظارت سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان های سراسر کش��ور، از تاریخ ابالغ 
ش��یوه نامه تاکنون بیش از 100 هزار و 875 مورد بازرسی از انبارها 
و مراکز نگهداری کاال انجام شده که منجر به تشکیل 2 هزار و 126  

فقره پرونده و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی شده است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در هفته ه��ای پیش��ین، پن��ج کاال از جمله 
روغن خوراک��ی، نهاده ه��ای دامی، مرغ زنده و گرم، س��یمان و تایر 
س��بک و س��نگین به عنوان کااله��ای دارای اولویت بازرس��ی این 
س��ازمان و س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از 

احتکار، بررسی موجودی و قیمت، تعیین شده بود.
در نیمه نخس��ت امسال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، ماسک 
و لوازم بهداش��تی مرب��وط به این بیماری در صدر بازرس��ی ها قرار 

داشتند و طی هفته های متوالی نظارت شدیدی اعمال می شد.

رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد
تعطیلی 2 هفته ای بازار تهران

رئی��س اتاق اصناف تهران با بی��ان اینکه 70 درصد اصناف تهران 
اجازه فعالیت ندارند، گفت تمام واحدهای صنفی گروه یک نیز باید 

رأس ساعت 20 تعطیل شوند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، قاس��م 
ن��وده فراهانی با اش��اره ب��ه آغ��از محدودیت های جدی��د مقابله با 
کرون��ا از دیروز گفت: محدودیت ها ش��امل گروه ش��غلی یک نظیر 
نانوایی ه��ا، س��وپرمارکت ها، خواربارفروش��ی ها، تعمیرگاه ها و لوازم 
یدکی فروش ها )خانگی و خودرو(، فروش��گاه های زنجیره ای، مراکز 

بهداشتی و درمانی، داروخانه ها و چاپخانه ها نمی شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اش��اره به اینکه بازار بزرگ تهران هم 
دو هفته تعطیل اس��ت، ادام��ه داد: از اول آذرماه، تنها ۳0 درصد از 
اصن��اف اجازه فعالی��ت دارند و 70 درصد آنها ت��ا دو هفته تعطیل 

هستند.
وی افزود: فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروه های 
دو، س��ه و چهار داشته باش��د یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته 
شغلی در پروانه کسب باید کاال عرضه کند و فروشگاه های زنجیره ای 

هم نمی توانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کنند.
ن��وده فراهانی تصریح کرد: تمام واحده��ای صنفی گروه یک نیز 
باید رأس س��اعت 20 تعطیل شوند چراکه رفت و آمد در خیابان از 
س��اعت 21 به بعد ممنوع اس��ت و اصناف هم شامل این ممنوعیت 

هستند.
وی با بیان اینکه تمام بازرس��ان اتاق اصناف، بهداش��ت، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، س��ازمان صمت اس��تان 
ته��ران و پلیس نظ��ارت بر اماکن عمومی بر نح��وه فعالیت اصناف 
نظارت دارند، بیان کرد: فعاالن اصناف متخلف که دستورالعمل های 
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند، بار اول تذکر و بار 
دوم اخط��ار دریافت می کنند و در ص��ورت تکرار، صنف آنها پلمب 

می شود.

ستاد تنظیم بازار:
ترخیص درصدی کاالهای اساسی نیاز به 

صدور نامه از سوی بانک ندارد
 س��تاد تنظی��م بازار اعالم ک��رد برای ترخی��ص درصدی تمامی 
کاالهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور 

نامه از سوی بانک های عامل نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در ستاد تنظیم 
بازار مصوب ش��د که برای ترخیص قطعی کاالهای اساس��ی، اخذ و 

ارائه کد رهگیری بانک )اعالمیه تأمین ارز( الزامی است.
همچنی��ن گمرک جمهوری اس��المی ایران مکلف ش��د نس��بت 
ب��ه تمام مواد اولیه، اج��زا و قطعات و ملزومات مرتب��ط با تولید با 
تش��خیص و تأیید وزارتخان��ه مربوطه، اقدام ب��ه ترخیص درصدی 

کاالها تا سقف 90 درصد بدون کد رهگیری بانک کند.
در این س��تاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای 
قانون��ی الزم ب��رای ترخیص درصدی کاالهای اش��اره ش��ده مانند 
مجوزهای س��ازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل 

از خروج کاال تا سقف اعالم شده در بستر سامانه الزامی است.
همچنین تعیین ش��د که برای ترخیص درصدی کاالهای اش��اره 

شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نیست.
در این س��تاد مقرر شد که ترخیص کاالهای موضوع مصوبه 178 
س��تاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در 
مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت س��فارش از نظر 
تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کاال با رعایت سایر مقررات مربوطه 

و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

اخبـــار

در حالی که براس��اس مصوبه جدید س��تاد ملی کرون��ا از دیروز تمام 
کس��ب و کاره��ا به جز مش��اغل ضروری تعطیل هس��تند، اما کس��ب 
و کاره��ای آنالین می توانن��د در مدت قرنطینه دوهفت��ه ای کماکان به 

فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش ایس��نا، تصمیم به فعالیت کس��ب و کاره��ای اینترنتی در 
تعطیالت دوهفته ای به دنبال جلس��ه مشترک اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گرفته و مقرر شد تا کسب 
 وکارهای اینترنتی جزو مش��اغل گروه 1 یعنی کسب و کارهای ضروری 
قرار گیرند. بنابراین فعالیت مشاغل اینترنتی از دیروز و در شرایط اعمال 

محدودیت های شدید کرونا بالمانع خواهد بود.
با توجه به آنکه در دوران کرونا ارائه خدمات موردنیاز عموم جامعه در 
فضای مجازی با اقبال بیش��تری مواجه شد از این رو فعالیت بسیاری از 
کس��ب و کارها در حوزه شبکه های اجتماعی گسترش یافت و به تدریج 

با ارائه خدمات و عرضه محصوالت رونق گرفت.
پیش از این با توجه به تداوم ش��یوع کرون��ا و به منظور جلوگیری از 
ازدحام جمعیت و رعایت پروتکل های بهداشتی پیش بینی شد تا فعالیت 

بسیاری از خدمات به شکل الکترونیکی و غیرحضوری صورت گیرد.
کارشناس��ان با تاکید بر لزوم فرهنگ س��ازی برای استفاده از اینترنت 
در روزه��ای کرونا معتقدند با توجه به بس��تری ک��ه در حال حاضر در 
حوزه شبکه های اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گسترش کسب و کارهای 

اینترنتی می تواند نتایج مثبت و اثرگذاری داشته باشد.
حمید حاج اس��ماعیلی � کارش��ناس بازار کار � در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به اس��تقبال از خدمات غیرحضوری و افزایش تمایل مردم به 

خریدهای اینترنتی در دوران کرونا می گوید: خوش��بختانه زیرساخت ها 
برای انجام بس��یاری از فعالیت ها به ش��کل الکترونیکی فراهم شده و با 
توس��عه هرچه بیشتر زیرس��اخت ها می توان بیشتر مش��اغل را بر بستر 

فضای مجازی توسعه و گسترش داد.
او می گوید: رونق کس��ب و کاره��ای اینترنتی ضمن کاهش هزینه ها، 
به معیش��ت مردم و آسودگی خیال آنها در تامین نیازهای روزانه کمک 
می کند از این رو در ش��رایط حاضر باید حمایت های بیشتری از مشاغل 
اینترنتی صورت گیرد و نظارت ها و ضمانت های الزم برای اعتمادسازی 

مردم در استفاده از اینترنت فراهم شود.
این کارش��ناس ب��ازار کار،  اعتماد را اصل اول در موفقیت کس��ب و 
کارهای اینترنتی می داند و می گوید: بیش��تر فروش��گاه های آنالین که 
در ایام کرونا، به ش��کل اینترنتی عرضه و فروش کاال و خدمات، پوشاک 
و مواد خوراکی داش��تند شاید تا چند س��ال قبل چندان مطرح نبودند 
ولی اکنون از فرصت پیش آمده اس��تفاده کرده و با معرفی محصوالت و 
خدمات خود به مردم و جلب اعتماد عمومی ش��ناخته ش��ده و به رونق 

رسیده اند.
به گفته حاج اس��ماعیلی، برخی سایت ها و فروشگاه های آنالین عالوه 
ب��ر خرید اینترنت��ی، امکان پرداخ��ت وجه در منزل را ه��م پیش بینی 
کرده اند تا از این طریق هم به خواست مشتریان خود احترام گذاشته و 

هم زمینه جلب بیشتر اعتماد عمومی را فراهم کرده باشند.
مزایای خدمات غیرحضوری و فروش اینترنتی

از نگاه بسیاری از کارشناسان، مشاغل اینترنتی با فعالیت خود موجب 
کوتاه ش��دن دست دالالن و واس��طه گران می ش��وند، چرا که شاید در 

نظام عرضه و تقاضا در بازار کاالیی با چند دس��ت واس��طه و قیمت باال 
خریداری و عرضه ش��ود ولی در ف��روش اینترنتی کاال و عرضه خدمات 
الکترونیک��ی این امر مش��اهده نمی ش��ود و کاال و خدم��ات بدون هیچ 

واسطه ای به مصرف کننده و خدمات گیرنده عرضه می شود.
آماره��ا نش��ان می دهد که در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال، تمایل به 
راه اندازی کس��ب و کارهای اینترنتی و صدور پروانه تاس��یس کس��ب و 
کارهای آنالین افزایش داشته و تداوم شیوع کرونا در این زمینه اثرگذار 
بوده اس��ت. براساس آماری که از س��وی اتحادیه کسب وکارهای آنالین 
منتشرش��ده تعداد پروانه های تاسیس این کسب  و کارها در شش ماهه 
نخس��ت امسال به 428 پروانه رسیده که در مقایسه با سال های قبل از 

رشد نسبی برخوردار بوده است.
بررسی میزان پراکندگی پروانه های صادرشده از سوی اتحادیه کسب 
 و کاره��ای مجازی حاکی از آن اس��ت که 4۳.۳ درص��د پروانه ها برای 
کس��ب وکارهایی صادر ش��ده که عرضه کننده ان��واع کاال و خدمات در 
فروشگاه های مجازی هستند، بیش��ترین پروانه صادرشده به لحاظ نوع 
فعالیت نیز برای راه اندازی فروشگاه های بزرگ عرضه و فروش کاالهایی 
مانند پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازم خانگی، محصوالت 

دیجیتالی و لوازم برقی بوده است.
اس��تان های تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان  رضوی و مازندران 
در صدر جدول دریافت کنندگان پروانه از اتحادیه کش��وری کسب  و کار 
مجازی قرار داش��ته و بیش از 50 درصد کس��ب وکارهای عضو اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی، متعلق به اس��تان تهران بوده اند که تا شهریور 

1۳99 برای دریافت پروانه اقدام کرده اند.

با وجود تعطیالت 2 هفته ای و تشدید محدودیت ها

کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نیستند

گروه صنفی یک تنها فعاالن صنفی هستند که در مناطق قرمز کشور 
طی دو هفته پیش رو که این مناطق در تعطیلی به س��ر می برند، مجاز 

به فعالیت هستند و دامنه وسیعی از صنوف را دربر می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به محدودیت های اعمال ش��ده ناشی 
از ش��یوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی مناطق قرمز طی دو هفته 
پیش رو ش��ده، گروه های صنف��ی 2، ۳ و 4 در این مناطق قرمز تعطیل 
هس��تند و فقط گروه صنفی یک مجاز به فعالیت اس��ت که البته ساعت 
فعالیت گروه یک نیز تا س��اعت 20 هر روز تعیین ش��ده اس��ت، البته 

داروخانه ها و فعالیت های امدادی مشمول فعالیت 24 ساعته هستند.
مشاغل گروه صنفی یک به این شرح است:

و  میوه فروش��ی ها  س��وپرمارکت ها،  زنجی��ره ای،  فروش��گاه های 
سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار.

مراک��ز تولید، نگهداری، توزیع و ف��روش محصوالت غذایی و خدمات 

وابسته.
مراک��ز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی )تولید فرآورده های 

نانوایی(
داروخانه ها، مراکز و فروش��گاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و 

داروهای سنتی
مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر

خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک، شرکت های خدمات 
اینترنت��ی اع��م از تأمین کنن��دگان اینترنت، فروش��گاه های اینترنتی و 

شرکت های خدمات مبتنی بر اینترنت.
تعمیرگاه های انواع خودرو و لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی،

فروشگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی
فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آالت

کارگاه های صنعتی )مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(

چاپخانه
خشکشویی

سازندگان و فروشندگان عینک
البته در مورد صنف عینک، چند روز پیش در پی درخواست اتحادیه 
مربوط��ه و پیگی��ری اتاق اصناف ته��ران، با ابالغ دبی��ر کمیته امنیتی، 
اجتماع��ی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا، رس��ته صنفی 
س��ازندگان و فروش��ندگان عینک های طبی در تهران جزو گروه شغلی 

یک قرار گرفت و از اول آذرماه مجاز به فعالیت است.
همچنین براس��اس اع��الم دبیر کمیته اجتماعی انتظامی س��تاد ملی 
مدیریت کرونا، بازار تهران در دسته مشاغل سرپوشیده و تعطیل است.

گفتنی است، براس��اس کد تعیین شده برای هر بخش و فروشگاه، در 
صورت رعایت نکردن ش��یوه نامه ها، برای ب��ار اول اخطار و برای بار دوم 

پلمب در نظر گرفته شده است.

در حالی که اخیرا اعالم شده فروش روغن مصرف خانوار به واحدهای 
صنفی و مصرف کنندگان منوط به خرید س��ایر اقالم، از مصادیق فروش 
اجباری است،   گزارش های دریافتی ایسنا نشان می دهد همچنان برخی 

فروشگاه ها از کمبود روغن در بازار سوءاستفاده می کنند.
گزارش های دریافتی ایسنا نشان می دهد در برخی فروشگاه ها فروش 
روغن از یک برند منوط به خرید س��ایر اقالم از همان برند ش��ده است. 
البته مسئوالن فروشگاه اذعان کرده اند که شرکت فروشنده هم، فروش 

روغن خود را مشروط به خرید اقالم دیگر آن برند کرده است.
این در حالی است که اخیرا معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت )صمت( اس��تان تهران تاکید ک��رده که فروش روغن 
مصرف خان��وار به واحدهای صنفی و مصرف کنن��دگان منوط به خرید 

س��ایر اقالم، از مصادیق فروش اجباری اس��ت. البته بررسی های میدانی 
بازرس��ان س��ازمان صمت اس��تان تهران نیز طی روزهای اخیر نش��ان 
می دهد تعدادی از ش��رکت های پخش و صنوف توزیعی، فروش روغن با 

مصرف خانوار را منوط به خرید سایر اقالم کرده اند.
گفتنی اس��ت که ش��هروندان می توانند در صورت مش��اهده هرگونه 

تخلف صنفی مراتب را به سامانه 124 گزارش کنند.
اواخر ش��هریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم شد و 
قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار 
کمیاب ش��د؛ به طوری که این کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های بزرگ 
نب��ود یا به ه��ر نفر تنها یک روغن فروخته می ش��د. اگرچه بنا بر وعده 
مسئوالن مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل 

این کاالی پرمصرف حل شود،  اما به نظر می رسد این وعده به ویژه در 
بخش روغن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی نش��ده است. البته اخیرا 
مع��اون دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت صمت از 
تأمین و توزیع 140 هزار تن روغن )مایع خوراکی و جامد بخش صنف 
و صنعت( از محل ذخایر اس��تراتژیک کشور خبر داد و گفت که »ظرف 

یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد.«
آمارهای منتشرش��ده از سوی وزارت صمت نیز حاکی از این است که 
بیش��ترین کاهش تولید طی هفت ماهه نخست امسال مربوط به روغن 
ساخته شده نباتی بوده که با 20.2 درصد کاهش از حدود یک میلیون 
و 29 هزار تن در هفت ماهه اول سال قبل به 821 هزار و 100 تن در 

مدت مشابه امسال رسیده است.

دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت تولید روغن جامد افزایش و روند توزیع 
آن سرعت یافته است و قیمت مرغ نیز تا 10 روز آینده تعدیل می شود.

به گ��زارش روز ش��نبه ایرنا از س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان، »عباس قب��ادی«  با بیان اینکه روغ��ن خام به عنوان 
ماده اولیه تولید روغن جامد به وفور در کشور وجود دارد، اظهار داشت: 
هم اکنون 400 هزار تن روغن خام موجودی در بازرگانی دولتی و ۳00 
ه��زار تن نیز در مس��یر واردات قرار دارد و بخ��ش خصوصی نیز دارای 

موجودی مطلوبی از این محصول است.
وی با اش��اره به اینکه مصرف روغن خام کش��ور ماهانه 100 هزار تن 
است، خاطرنشان کرد: برای تعادل بخشی به بازار، واردات افزایش یافته 
و تولید نیز بیش��تر ش��ده اس��ت و برنام��ه داریم تا به رون��د توزیع این 

محصول نیز سرعت بیشتری ببخشیم.
مع��اون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اینک��ه حمل و نقل مش��کل اصلی ش��رایط موجود روغن اس��ت، افزود: 

تانکره��ای خاص��ی، ام��کان جابه جایی روغ��ن را از مخ��ازن جنوب به 
کارخانه های کشور دارند که با هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای 

سرعت بخشی به توزیع روغن از طریق تانکرهای خاص اقدام کردیم.
وی تاکی��د کرد: به زودی یعنی تا هفته آینده در نتیجه این اقدامات، 
روند توزیع و فراوانی روغن جامد نیز مناسب می شود تا مصرف کننده ها 

به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
دبی��ر کارگ��روه تنظیم بازار با بی��ان اینکه تا یک هفت��ه آینده روغن 
جامد در بس��ته بندی 5 کیلویی نیز به وفور در س��طح خرده فروش��ی ها 
توزیع می شود، اظهار داشت: درخواست می کنم مصرف کننده ها نسبت 
به فراوانی محصول اطمینان داشته باشند و فقط به اندازه موردنیاز برای 
تهیه این محصول اقدام کنند. همچنین قبادی تصریح کرد: یک هفته تا 
10 روز آینده ش��رایط قیمتی مرغ نیز با رسیدن تولیدات جدید به بازار 

مناسب و مساعد می شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعالم ش��ده بود که به دلیل وابسته بودن 

تولی��د روغن خوراک��ی به واردات مواد اولیه آن، در س��ال جاری برنامه 
اختص��اص یک میلیارد و 500 میلی��ون دالر ارز برای روغن خام وجود 
دارد که باید 1.9 میلیون تن واردات روغن خام انجام ش��ود تا بازار این 

محصول تنظیم شود.
بخش��ی از روغ��ن موردنیاز از محل دانه های روغن��ی وارداتی و تولید 
داخ��ل تامین می ش��ود و از حدود ۳ میلیون تن دان��ه روغنی وارداتی، 
18 درصد تبدیل به روغن خام ش��ده که می تواند بخش��ی از نیاز کشور 
را تامین کند. همچنین در هفت ماهه امس��ال میزان تخصیص ارز برای 
روغ��ن خام 9۳۳ میلیون دالر بوده اس��ت و در این مدت 77۳ میلیون 

دالر نیز برای دانه های روغنی تخصیص ارز شده است.
741 میلی��ون دالر تامی��ن ارز برای روغن خ��ام و 664 میلیون دالر 
تامین ارز برای دانه های روغنی در 7 ماهه امس��ال انجام ش��ده است و 
این تامین ارزها با یک وقفه یک ماهه تبدیل به کاال می شود و از طریق 

گمرکات ترخیص و وارد کشور خواهد شد.

کدام واحدهای صنفی در تعطیلی 2 هفته ای مجاز به فعالیت هستند؟

سوءاستفاده از کمبود روغن ادامه دارد!

دبیر ستاد تنظیم بازار:

قیمت مرغ تا 10 روز آینده تعدیل می شود

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

2 آذر 1399

شماره 1668



اخبار

تامین سوخت جایگاه های سراسر کشور پیش 
از شروع فصل سرما

سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کش��ور از تکمیل ظرفیت 
سوخت جایگاه های استان های کشور با آغاز فصل سرما خبر داد. فاطمه کاهی، 
س��خنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در گفت وگو با خبرنگار 
اقتص��اد و انرژی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، با اش��اره به اینکه 
جایگاه های سوخت جزو مشاغل خدمت رسان قرار می گیرند، گفت: فعالیت این 
مشاغل مانند سایر خدمات ضروری است و شامل تعطیلی نمی شود.  وی ادامه 
داد: جایگاه های س��وخت کش��ور اعم از بنزین، گازوئیل و سی ان جی به صورت 
شبانه روزی و بدون وقفه کار می کنند و حتی شیفت بندی هم برای این مشاغل 
مطرح نیست و فعالیت جایگاه های سوخت به صورت مستمر در جریان خواهد 
بود.   س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور با اشاره به اینکه 
استمرار فعالیت جایگاه های سوخت ارتباطی به محدودیت های شیوع کرونا ندارد، 
افزود: در اس��فند 98و فروردین امس��ال هم که بسیاری از مشاغل با محدودیت 
همراه بودند جایگاه های س��وخت کش��ور به فعالیت خود مشغول بودند. کاهی 
با اش��اره به پیش بینی هواشناس��ی مبنی بر بارش برف در برخی استان ها گفت: 
ظرفیت ذخیره سوخت جایگاه های اس��تان های کشور کامل است و با توجه به 
اینکه راه های مواصالتی در شرایط بارش برف سنگین، بعضاً با مشکل و انسداد 
روبه رو می شوند، پیش از بارش برف اقدام به سوخت رسانی به استان های سردسیر 
انجام شده است تا در صورت مسدودشدن راه ها، از تردد خودرو های سوخت رسان 
و نفت کش ها در مسیر های مواصالتی جلوگیری کنیم. تمامی جایگاه های کشور 
را تا حداکثر ظرفیت آنها سوخت رس��انی کرده ایم. او درخصوص س��وخت نقاط 
صعب العبور نیز گفت:  با توجه به پیش بینی های انجام شده و طبق تجربه ساالنه، 

سوخت موردنیاز این نقاط را پیش از آغاز فصل زمستان تأمین کرده ایم.

زمان قرعه کشی مرحله هشتم فروش 
فوق العاده ایران خودرو مشخص شد

قرعه  کش��ی هشتمین مرحله از فروش فوق العاده محصوالت ایران 
خودرو، یکشنبه با حضور نمایندگان نهاد های ناظر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با پایان یافتن مهلت ثبت نام در قرعه کش��ی ایران 
خودرو، قرعه کش��ی هش��تمین مرحله از فروش فوق العاده محصوالت 
ایران خودرو، رأس س��اعت 10 صبح روز یکشنبه )2 آذرماه( با حضور 
نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار می شود. در این طرح  چهار محصول 
پ��ارس بنزینی، پارس با موتور TU5 ، پژو 206 تیپ دو و دنا پالس با 

موعد تحویل حداکثر 90 روزه عرضه شده است.

ستاد ملی مدیریت کرونا: تعطیلی مراکز 
شماره گذاری اتومبیل

اطالعیه شماره 2 کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی درخصوص 
طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها اعالم شد.

 به گزارش س��ایت car.ir به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
کشور، متن کامل این اطالعیه بدین شرح است:

در اج��رای مصوب��ات س��تاد ملی مدیری��ت کرونا و در پاس��خ به 
پیگیری ه��ای مردمی و مطالب��ات افکار عمومی در راس��تای قطع 
زنجیره انتش��ار و انتقال ویروس منحوس کرونا، اطالعیه ش��ماره 2 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی درخصوص طرح جامع مدیریت 
هوشمند محدودیت ها متناسب با روند و وضعیت بیماری کووید 19 
در ش��هرها به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب ارجمند رسانه 
می رسد و جزییات مرتبط با هر یک از موضوع های مطرح شده، در 

اطالعیه های بعدی اعالم می شود:
 1. طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها بر پایه جغرافیایی 

شهرها تدوین و اجرا خواهد شد.
 2. عالوه بر محدودیت های مشخص شده در طرح، برگزاری هرگونه 
نمایش��گاه )عمومی، تخصصی و بین المللی( در همه وضعیت ها )زرد، 

نارنجی و قرمز(، تا عادی شدن شرایط ممنوع می باشد.
۳. ادام��ه فعالی��ت بق��اع متبرک��ه و اماکن مق��دس زیارتی برابر 

دستورالعمل های ابالغی قبلی وزارت بهداشت خواهد بود.
4. همه دس��تگاه های دولتی، اش��خاص حقیقی و حقوقی بخش 
غیردولت��ی و تولیدی مکلف به اجرای دس��تورالعمل های ابالغی در 

چارچوب مدیریت بیماری هستند.
 5. اس��تفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه شهرها 
در همه وضعیت ها الزامی می باش��د و متخلفان برابر مصوبات ستاد 

ملی جریمه خواهند شد.
 6. زم��ان خاتمه محدودیت ها در ش��هرهای زرد، نارنجی و قرمز 
من��وط به تغیی��ر وضعیت ها بوده لذا تص��ور دو هفته ای بودن طرح 

تلقی درستی نمی باشد.
 7. لیست مشاغل گروه دوم عبارتند از:

 1- بوستان ها و مراکز تفریحی
2- پاس��اژهای سر بس��ته و س��ر باز، بازارهای سرپوشیده، مراکز 

خرید و فروش بزرگ غیرمواد غذایی و بازارهای موقت
 ۳- بازاره��ا و نمایش��گاه های ف��روش ان��واع خ��ودرو، مراک��ز 

شماره گذاری اتومبیل
 4- باشگاه های ورزشی، سالن های بدنسازی

5- آرایشگاه های مردانه
 6- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی

7- مراک��ز ف��روش فرش و موکت، ل��وازم خانگ��ی، پارچه، پرده، 
مبلمان، تزیینات داخلی

 8- مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم التحریر
 9- مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی

 10- آتلیه و عکاسی
 11- آژانس مشاور امالک

 12- خدمات چاپ دیجیتال
 1۳- مراک��ز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مش��تری، قهوه خانه ها با 

عرضه مواد دخانی
 14- قنادی و شیرینی پزی تر و خشک، آب میوه و بستنی فروشی 

و مشاغل مشابه
8. جزییات بیش��تر طرح در اطالعیه های بعدی به استحضار ملت 
شریف خواهد رسید. از ملت عزیز تقاضامندیم اخبار و اطالعات الزم 

را از طریق اطالعیه های صادره دریافت نمایند.

طب��ق تاکید رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو 
ته��ران، ب��ازار خودرو در حقیقت آرام و بدون مش��تری اس��ت و قیمت 
خودروها در بازار با یک ش��یب نزولی در مسیر کاهش قرار گرفته است 
ک��ه به روند کاهش��ی نرخ ارز طی هفته های گذش��ته بازگش��ته و بازار 
خودرو نیز که بازاری سرمایه ای است، از آن تبعیت کرده و روندی نزولی 
به خود گرفته اس��ت. پیش بینی ها نیز بر این اس��اس اس��ت که کاهش 

قیمت ها بیشتر نیز شود.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو 
همچنان مس��یر نزولی قیمت خودروها را در پیش دارد، اظهار کرد: این 
روزها قیمت ها در بازار داخلی و به تبع کاهش نرخ ارز روند نزولی دارد 
و از آن جهت بر قیمت خودرو نیز بس��یار تاثیرگذار عمل کرده اس��ت. 
میان قیمت خودرو و نرخ ارز، ارتباط نزدیکی برقرار است. زمانی که نرخ 
ارز کاهش یافت، از این س��مت نیز قیمت خ��ودرو کاهش را آغاز کرد؛ 
به گون��ه ای که ط��ی هفته های اخیر در قیمت خودروه��ا اعم از داخلی، 
خارج��ی و مونتاژی ه��ا بین 20 تا 27 درصد کاهش قیمت داش��ته ایم. 
پیش بینی ما این اس��ت که در هفته های آتی این کاهش قیمت بیش��تر 
نیز ش��ود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران، 
ادامه داد: از س��وی دیگر افرادی که در ماه های گذشته، سرمایه خود را 
به سمت بازار خودرو هدایت کرده بودند، در حال حاضر اکثرا فروشنده 
هس��تند اما در بازار مشتری و خریداری نیست. فروشنده زیاد و خریدار 

کمتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دارندگان خودرو، به سبب جلوگیری 
از ضرر بیش��تر تمایل به فروش هرچه س��ریع تر خ��ودروی خود دارند؟ 
تصریح کرد: در هر صورت، معامالت خودرو نیز همچون سایر معامالت، 
از تناس��ب خرید کاال و عرضه در بازار پیروی می کند. فروش��نده نیز با 

ه��ر قیمتی که خودرو را تهیه می کند، متناس��ب ب��ا آن در بازار عرضه 
می کند. قیمت ها س��یر نزولی داشته باش��د، ارزان تر تهیه کرده و ارزان 
هم می فروش��د؛ بالعکس چنانچه قیمت ها صعودی باشد، باال خریداری 
و با قیمت باال هم می فروش��د؛ لذا بحث ضرر فروش��نده چندان مطرح 
نیس��ت، اما در ماه های گذشته که قیمت ها سیر صعودی داشت، همین 
هم��کاران ما و صاحبان خودرو که خودرو را از کارخانه تحویل گرفته و 
در ب��ازار آزاد عرضه می کنند، از فروش خ��ودروی خود به امید افزایش 
بیش��تر قیمت ها، امتناع می کردند و نگه می داش��تند؛ حال که قیمت ها 
س��یر نزولی گرفته، تمایل به فروش دارند و فروشنده در بازار زیاد شده 

که خود عاملی برای کاهش قیمت ها نیز بوده است.
این مقام صنفی ادامه داد: همانطور که اش��اره ش��د، تمامی بازارهای 
س��رمایه اعم از سکه، مسکن و خودرو ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ 
ارز داشته و همگی اینها طی مدت اخیر نزولی بوده اند. بازار خودرو هم 
از این قاعده مستثنی نبوده است و طبق معمول فروشنده در بازار زیاد 
اس��ت اما مش��تری چندانی به امید کاهش بیشتر قیمت ها، برای خرید 
مراجع��ه نمی کند. البته این نیز وجود دارد که متقاضی و س��رمایه گذار، 
تمام سرمایه خود را به سمت یکی از این بازارها هدایت کرده و چنانچه 
قصد خرید خودرو داش��ته اس��ت، خرید خ��ود را  در همان مدت انجام 
داده اس��ت. موتمنی در رابطه با آغ��از محدودیت های کرونایی، تعطیلی 
واحده��ای غیرضرور و بازارها از روز ش��نبه، گفت: از دیروز همه صنوف 
غیرضروری تعطیل ش��دند و فروش��ندگان خودرو نیز که در دسته دوم 
قرار می گیرند، از این قاعده مستثنی نیستند. طبق اعالم نظر ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با اعمال محدودیت ها برای مقابله با ش��یوع این ویروس، 
نمایش��گاه داران خودرو نیز تعطیل خواهند شد. این تعطیلی برای بازار 
خودرو همچون س��ایر مشاغل صرفا به سبب جلوگیری از شیوع کرونا و 

توقف زنجیره انتقال است و دلیل دیگری ندارد.
وی اف��زود: اینک��ه در فضای مجازی ش��ایعه هایی مبن��ی بر اعتراض 
فروش��ندگان خ��ودرو به جهت ممانعت از ریزش بیش��تر قیمت ها برای 
جلوگیری از ض��رر احتمالی دارندگان خودرو، مطرح می ش��ود، صحت 
ن��دارد. در این بازار هرچه قیمت ها پایین تر بیای��د، گره بازار باز خواهد 
شد، مشتری بیش��تر مراجعه می کند، معامالت رونق خواهد گرفت و از 

رکود خارج خواهد شد.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران در رابطه 
با تاثیر این تعطیالت بر احتمال کاهش بیشتر قیمت خودروها در بازار، 
اظهار کرد: با آغاز  محدودیت ها و تعطیلی واحدها، در هر صورت زمانی 
که بازار تعطیل اس��ت، فعالی��ت و معامالتی هم ش��کل نخواهد گرفت 
بنابرای��ن باتوجه به اینکه بازار خ��ودرو هم از عرضه و تقاضا و همچنین 
نوس��انات ارزی تاثیر می پذیرد، به نظر می رس��د ک��ه در آینده نزدیک 
افزای��ش مجدد قیمت ها که نخواهیم داش��ت، بلکه بازهم ریزش خواهد 

داشت و این روند ادامه دار خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: در حقیقت با بررسی قیمت ها در دو ماه 
نیز به این نتیجه می رس��یم ک��ه اتفاقی نیفتاده بود که قیمت ها آنچنان 
افزای��ش چش��مگیری پیدا کرده بود. حتی هم��ان افزایش قیمت ها نیز 
ب��ر روی کاغذ بود و معامالتی انجام نمی ش��د. به ط��ور مثال پراید که 
از ح��دود 82 میلیون تومان در ش��هریورماه ب��ه 1۳0 الی 140 میلیون 
تومان هم تا پیش از ریزش قیمت ها رسیده بود، خریداری نداشت. همه 
اتفاق��ات بر روی کاغذ بود که برخ��ی در فضاهای مجازی برای »دودوتا 
چهارتا کردن« سرمایه خود قیمت ها را کاذب باال می بردند، اما در بازار 
معامالتی صورت نمی گرفت. در نهایت هم قیمت ها ریزش��ی ش��د و در  

هفته های پیش رو منطقی تر نیز خواهد شد.

تعطیلی بازار خودرو تنها به دلیل محدودیت های کرونایی

بازار خودرو در خواب 

نای��ب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی ته��ران گفت با وضع 
محدودیت ه��ای دو هفت��ه ای کرونایی، ب��ازار راکد خ��ودرو در رکودی 
ش��دیدتر فرو رفت و قیمت ها همچنان در سراشیبی نزول است، با این 
حال مقاوم��ت برخی فروش��ندگان خودرو در مقاب��ل کاهش قیمت ها 

بی فایده است.
»نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب« در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، 
افزود: محدودیت های ایجادش��ده موجب تعطیلی همه نمایش��گاه های 
خودرو شده ، رکود مطلق و شدیدتر از هفته های قبل بر این بازار حاکم 

شده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود.
وی اضاف��ه ک��رد: وقت��ی معامله ای انج��ام نمی ش��ود، کاهش قیمت 
خودروه��ا را به دنبال دارد، هرچند ع��ده ای همچنان در برابر کاهش ها 

قیمت ها مقاومت می کنند.
به گفته این مقام صنفی، اکنون فروشندگان در بازار به صف شده اند، 
اما مصرف کنندگان و متقاضیان خودرو به امید کاهش بیشتر قیمت ها، 

از خرید دست کشیده اند.
وی توضیح داد: هرچه نرخ ارز بیشتر کاهش یابد، قیمت ها نیز پایین تر 
خواهد آمد، به طوری که در حدود 25 روز تا یک ماه گذش��ته افت 25 
ت��ا ۳0 درصدی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی را ش��اهد 

بودیم و این نزول در بازار خودروهای خارجی به مراتب شدیدتر بود.
کاشانی نس��ب، ضم��ن یادآوری افت قیمت پ��ژو 206 تیپ 2 از 260 
میلیون تومان در هفته های گذش��ته ب��ه کمتر از 200 میلیون تومان و 
رسیدن پراید به مرز 100 میلیون تومان و حتی پایین تر، گفت: واقعیت 
اینک��ه در برهه ای، قیمت خودرو به دلی��ل بورس بازی دالالن، با نرخی 
شدیدتر از رشد قیمت دالر افزایش یافت، اما با نزولی شدن دالر، کاهش 

قیمت خودرو آنگونه که باید، اتفاق نیفتاده و هنوز جای ریزش دارد.
وی تاکی��د کرد: اکن��ون با توجه به روند رو به رش��د تولید خودرو از 
سوی دو خودروس��از بزرگ کشور و بیشتر بودن عرضه از تقاضا، انتظار 

می رود که قیمت ها بیش از پیش کاهش یابد.

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی تهران خاطرنشان  کرد: 
 بنابر بازار فعلی، مشتری واقعی، تعیین کننده بوده و با چانه زنی می تواند 

خودرو را به قیمت موردنظر خود خریداری کند.
به گزارش ایرنا، درحالی که تحلیل های کارشناسانه از بازار ارز حاکی 
از رون��د کاهش��ی نرخ ها طی هفته های آینده اس��ت، ب��ا توجه به تاثیر 
مس��تقیم آن بر سایر بازارها، کارشناس��ان پیش بینی می کنند با تخلیه 

حباب قیمتی و نزول شدید قیمت ها در بازار خودرو را شاهد باشیم.
 سیاس��ت های دولتمردان و اتخاذ تصمیم های کارشناس��انه می تواند 
هرچه بیش��تر از التهاب های موجود در مسیر رسانیدن خودرو به دست 

متقاضیان بکاهد.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو  هفته گذشته 
اعالم کرد:  ظرفیت قطعه سازی کشور پاسخگوی تولید سالیانه ۳میلیون 
دس��تگاه خودرو است، اما امس��ال برای تولید یک میلیون و 200 هزار 

خودرو برنامه ریزی شده است.

از دی��روز هیچ ی��ک از بخش های حمل و نقل عمومی )ش��رکت های 
مسافربری(، ریلی و هوایی تعطیل نیست، اما جابه جایی مسافر در حمل 

و نقل عمومی مشمول تایید منفی بودن تست بیماران کرونایی است.
به گزارش ایرنا خیلی از مس��افرانی ک��ه از حمل و نقل عمومی برای 
رس��یدن به مقصد استفاده می کنند این سوال را دارند که آیا سفر بین 
اس��تانی از طریق حمل و نقل ریلی شرکت های مسافربری اتوبوسرانی و 
یا از طریق حمل و نقل هوایی در این دو هفته امکان پذیر است یا خیر؟
براس��اس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا همه بخش های حمل و نقل 
عموم��ی به فعالیت خود ادامه می  دهند. بر این اس��اس اگر ش��ما امروز 
مسافر مسیر تهران- شیراز هستید می توانید با مراجعه به ترمینال غرب 
بلیت اتوبوس را برای این مس��یر خری��داری کنید و به مقصد موردنظر 

برسید.
مس��ئول ترمینال مس��افربری غرب تهران گفت: تا این س��اعت )11 
صبح(،  سه سرویس رفت از تهران به شیراز به طور کامل پر شده است 

و سفرهای بین استانی با اتوبوس های شرکت های مسافری ادامه دارد.
وی ادامه داد: تنها تفاوت سفر الزامی بودن برگه گواهی سالمت برای 

افرادی است که قبال تست کرونای آنها مثبت بوده و در سامانه، نام آنها 
ثبت شده است.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است:  مبتالیان به 
کرونا که تست آنها مثبت و کد ملی آنها در سامانه وزارت بهداشت ثبت 

شده است، تا 14 روز امکان سفر با هواپیما، قطار و اتوبوس را ندارند.
افرادی که تس��ت کرونا آنها مثبت شده اس��ت پس از گذار از دوران 
قرنطین��ه که س��امانه وزارت بهداش��ت آن را مش��خص می کند، امکان 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومی مس��افری جاده ای، قط��ار و هواپیما را 

خواهند داشت.
ب��رای صدور بلی��ت هواپیما و قطار با توجه به زیرس��اختی که فراهم 
شده است ابتدا کد ملی از مسافر دریافت می شود و سپس استعالم فرد 
از نظر ابتال به کرونا از س��امانه ای که متعلق به وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی است انجام می شود و در صورت منفی بودن ابتال به 

کرونا برای آنها بلیت صادر می شود.
در واقع مبتالیان به کرونا که تس��ت آنها در زمان مراجعه برای خرید 
بلیت برای روز انتخابی در سامانه وزارت بهداشت مثبت ثبت شده است، 

امکان سفر را نخواهند داشت. با این حال، ارائه تست منفی کرونا جنبه 
عمومی ندارد و افرادی که مبتال به این بیماری نیس��تند، نیازی به ارائه 
مدارک مرتبط را ندارند. ش��هرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی پیشتر گفته بود: پیش از این برای صدور بلیت اتوبوس کد 
ملی از مس��افر دریافت نمی ش��د، بنابراین تکمیل زیرساخت های اتصال 
به س��امانه وزارت بهداش��ت در مورد صدور بلیت اتوبوس برای بیماران 
غیرکرونایی کمی با تاخیر انجام ش��د ولی از اوایل هفته پیش روی این 

موضوع اجرایی می شود.
اکنون اس��تعالم از س��امانه وزارت بهداشت بابت بررسی ابتال به کرونا 
برای همه مس��افران انجام می شود و کس��انی که تست آنها مثبت بوده 
و در س��امانه وزارت بهداشت درج شده است با تشخیص سامانه به آنها 

بلیت عرضه نمی شود.
بر این اس��اس هر فردی که در ایام مراجعه برای خرید بلیت تس��ت 
مثبت کرونا داش��ته و در سامانه وزارت بهداشت کد ملی وی ثبت شده 
باشد پس از گذراندن دوران قرنطینه، )14 روز( امکان استفاده از حمل 

و نقل عمومی مسافری جاده ای قطار و هواپیما دارد.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:

مقاومت فروشندگان خودرو در برابر کاهش قیمت ها بی فایده است

چگونگی سفر با وسایل نقلیه عمومی در تعطیالت کرونایی
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تولید قطعات موردنیاز ناوگان دریایی یکی از اقداماتی اس��ت که در کشور 
دنبال می ش��ود تا با تولیدات داخل نیاز این ناوگان رفع شود. صنعت دریایی 
ایران از جمله صنایع باس��ابقه و راهبردی کش��ور اس��ت که با وجود منابع و 

ظرفیت های بالقوه دریایی، آنطور که باید توسعه 
پیدا نکرده و ارتقا نیافته است. از جمله نیازهای 
این بخش مه��م و کاربردی در کش��ور، تامین 
قطعات موردنیاز آن اس��ت؛ قطعاتی حیاتی که 
ادامه کار این صنعت را تضمین می کنند. نیاز به 
قطعات با استانداردهای جهانی یکی از نیازهای 
اصلی صنعت دریایی در کش��ور اس��ت. س��تاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
س��ال های اخیر توسعه صنعت دریایی با کمک 
ظرفیت های دانش بنیانی و اس��تارت آپ ها را در 
اولویت قرار داده است. توانمندی که قدرت احیا 
و ادامه حیات برای حوزه های فناورانه کش��ور را 

دارد و در این چند س��ال توانسته، این ظرفیت را به کشور اثبات کند. ای�ران 
ب�ا س�ابقه حض�ور تاریخ�ی در عرص�ه دری�ا، توانمندی ه�ای فن�ی و س�رمایه 
غن�ی انس�انی، می توان�د یکی از پایه های اقت�دار اقتص�ادی، سیاس�ی و نظام�ی 

خ��ود را ب�رمبنای توس���عه صنای�ع دریای�ی قرار ده��د؛ کاری که به توان و 
دانش علمی متخصصان، فارغ التحصیالن و س��رآمدان علمی کشور نیاز دارد. 
در همین راستا هم گروه دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در تالش است تا از این ظرفیت های 
علمی بهره بگیرد. یکی از اساسی ترین نیازهای 
این صنع��ت، تامین قطعات موردنیاز اس��ت؛ 
قطعاتی که در شرایط تحریمی کشور، تامین 
آنها از دیگر کشورها سخت و زمانبر است، اما 
با تالش دانش بنیان های فعال کشور، قطعات 
موردنیاز صنعت دریایی در داخل کشور تولید 
می ش��ود و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری هم از ای��ن کار حمایت می کند. اما 
الزمه تولید این قطعات، اس��تاندارد بودن آنها 
اس��ت. اس��تانداردهایی ملی و بین المللی که 
اس��اس تولید این قطعات در کشور هستند و 
باید رعایت شوند. ایجاد شبکه قطعه سازی ناوگان دریایی کشور اقدامی مهم 
است که توسط ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام گرفته است.

پنجمی��ن کنفران��س و نمایش��گاه بین الملل��ی و دومی��ن جای��زه 
مل��ی انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر با حمای��ت معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برگ��زار می ش��ود. یک��ی از برنامه  ه��ای اصلی این 

کنفرانس، اعطای جای��زه ملی انرژی  های 
تجدیدپذیر است. شرکت های فناوری که 
موفق به ارائه پروژه های برتر در این حوزه 
ش��وند یا خدمات مهندسی نوآورانه ای در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر عرضه کنند، 
برنده این جایزه خواهند ش��د. این رویداد 
در حال حاضر به دلیل همه گیری ویروس 
کووی��د 19 به صورت آنالی��ن در روز 26 

آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بررس��ی چالش  های پیش رو در توسعه 
انرژی  های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهایی 
برای بهبود فضای کس��ب و کار این حوزه 
در دوران کرون��ا و تحریم، از جمله اهداف 

پیش بینی شده برای این رویداد است.
فع��االن فن��اور، صنای��ع ن��رم و خ��الق، ش��رکت های دانش بنیان، 
اس��تارت آپ ها، هس��ته های دانش��گاهی و کلیه عالقه مندان به حوزه 

انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر از جمل��ه ش��رکت کنندگان در ای��ن رویداد 
هس��تند. همچنین س��ازمان های بهره برداری مانند شرکت های برق و 

شهرداری ها نیز در این رویداد ساالنه حضور خواهند یافت.
جوایزی نیز به پژوهش��گر برتر جوان 
با سن زیر ۳5 س��ال و شخصیت علمی 
تاثیرگ��ذار منتخب در ای��ن رویداد اعطا 

خواهد شد.
همچنین نهادهای عمومی، سازمان ها، 
ش��رکت های ب��رق منطق��ه ای و توزیع 
استانی و ش��هرداری هایی که به انتخاب 
هی��أت داوران، فعالیت مثمری در حوزه 
داده اند  انج��ام  تجدیدپذیر  انرژی ه��ای 
نی��ز جوایزی دریافت می کنند. بررس��ی 
بازار توس��عه انرژی  ه��ای تجدیدپذیر و 
راهکاره��ای تح��ول آن و بررس��ی روند 
توسعه فناوری انرژی  های تجدیدپذیر در 
دنی��ا، یکی دیگر از محورهای این کنفرانس اس��ت. در این همایش از  
س��خنرانان خارجی نیز دعوت ش��ده اس��ت تا با حضور در این رویداد 

نقطه نظرات علمی خود را با حاضران به اشتراک بگذارند.

 پژوهشگران برتر جایزه دریافت می کنندتجهیز ناوگان دریایی؛ به استانداردهای جهانی می پیوندیم

هزینه های همه گیری ش��یوع کرونا برای جامعه جهانی هنگفت بوده 
است. تأثیر این شیوع را می توان بر بسیاری از زندگی های آسیب دیده 

مشاهده کرد.
عالوه بر این، تأثیرات آن بر معیشت و اقتصاد افراد در سراسر جهان 
عمی��ق ب��وده و احتماالً طوالنی مدت خواهد ب��ود. در حالی که نجات 
ج��ان اف��راد در مرحله اول بح��ران تقریباً تنها بعد م��ورد تمرکز بود، 
اکن��ون دولت ها تالش می کنند با باز کردن بخش هایی از اقتصاد خود، 
ضمن کنترل خطرات آش��کار بهداشتی در این زمینه توازن خوبی بین 
جلوگیری از خس��ارت های اقتصادی بیش��تر برقرار کنند. یکی از این 

حوزه ها مهاجرت های دانشجویی و  نیروی کار است.
در ح��وزه تغییرات سیاس��ت ها و ت��الش برای جلوگیری از ش��یوع 
بیشتر ویروس، جابه جایی های بین المللی از جمله مهاجرت های کاری 
و دانش��جویی بیش از دیگ��ر بخش ها تحت تأثیر ق��رار گرفته اند. این 
موضوع ضمن پیشرفت هایی در این زمینه، چالش هایی را نیز به همراه 

داشته است.
در می��ان بح��ران کرونا، پرس��ش های مهمی چون ای��ن موضوع که 
س��هم کشورها از آس��یب پذیری چه میزان بوده و آنها چگونه در برابر 
ای��ن بیماری و خطرات اقتصادی از خودش��ان محافظت می کنند؟ آیا 
بیماری همه گیر باعث می شود که کشورها در مورد جنبه های سیستم 
مهاجرتی خود و انواع نیروی کار و دانش��جوی خارجی پذیرفته شده و 
راهکارهای کمک به مهاجران تازه وارد به یک جامعه جدید تجدیدنظر 

کنند؟
همه گیری COVID-19 و سیاس��ت های ارائه شده در این زمینه 
هزینه ها و پیامدهای ماندگاری را برای جامعه به دنبال دارد. جوامع و 
اقتصاد هزینه های انسانی بحران ویرانگر بوده است. تعداد کشته شدگان 
بسیار زیاد است. مرگ 1.۳ میلیون نفر، این ویروس را به کشنده ترین 
بیماری همه گیر از زمان آنفلوآنزای اس��پانیایی در س��ال های 1918 تا 
1919 تبدیل کرده اس��ت.  این تعداد با گس��ترش ویروس در سراسر 
جهان سریعاً در حال افزایش است و در اکثر نقاط دوباره موجی فراگیر 

به پا می کند.
مش��کالت امرارمعاش و کسب درآمد در سراسر جهان در نتیجه این 
همه گیری بس��یار گسترده تر شده اس��ت، زیرا دولت ها محدودیت های 
ج��دی را برای جامعه اعم��ال کردند، از جمله آنک��ه مرزهای خود را 
بس��ته اند، رفت و آم��د را کاماًل محدود کرده و تع��داد زیادی از مراکز 
تجاری، فرهنگی و سیاس��تی را تعطی��ل کرده اند. این محدودیت ها در 

پاییز و زمستان با افزایش شدید شیوع سختگیرانه تر نیز خواهد شد.
دولت ها و جوامع در تالش��ند تا با خس��ارات عظی��م اقتصادی این 
بح��ران کن��ار بیایند. صن��دوق بین المللی پول در آخرین چش��م انداز 
اقتصادی جهانی خود رکود عمیق برای س��ال 2020 و انقباض رش��د 
جهانی 4.4 درصدی را پیش بینی کرده که این میزان برای اقتصادهای 
پیش��رفته 5.8 درص��د اس��ت. س��ازمان اقتصادی همکاری و توس��عه 
)OECD( گ��زارش می دهد که کاهش رش��د تولی��د ناخالص داخلی 
برای کش��ورهای گروه G20 در مدت س��ه ماهه دوم سال تقریبا 4.5 

برابر بدتر از سه ماهه رکود بزرگ از اواخر دهه 2000 میالدی بود.
در حالی که به نظر می رس��د اشتغال در برخی از بخش ها به تدریج 
در حال بازگشت به وضعیت پیشین خود است، صدها میلیون شغل در 
حال حاضر ایجاد ش��د، ناپدید شد و بسیاری از کارگران کاهش میزان 
س��اعات کار و دستمزد خود را تجربه کرده اند. بسیاری از این آسیب ها 

دائم��ی خواهد بود، به ویژه در بخش های بیش��تر آس��یب دیده مانند 
شرکت های کوچک، صنایع خرد، فرهنگ، هنر، گردشگری تحلیلگران 
انتظ��ار دارند که به دلیل کاهش تقاضا ب��رای کاالها و خدمات، تعداد 

بیشتری از مشاغل دچار چالش جدی شوند.
 انتظار می رود خانواده های نیروی انس��انی این حوزه ها، مش��کالت 
شدید و گسترده اقتصادی را برای مدت طوالنی تجربه کنند. در همین 
حال، بانک جهانی پیش بینی می کند که حواله ها در سال 2020 تا 20 
درص��د کاهش یابد؛ موضوعی که تهدید بزرگی برای رفاه خانواده های 

مهاجر که به این درآمد متکی هستند به حساب می آید.
اکنون سیاست گذاران در تالشند بحرانی را که تاکنون پیچیده ترین 
و پرچالش ترین موضوع برای جامعه جهانی بوده است، مدیریت کنند. 
مهم ترین وظیفه خود را بازگشایی اقتصاد، جوامع و مرزهای شان البته 
به صورت تدریجی و در حالی که با پیامدهای ناش��ی از کرونا دست و 

پنجه نرم می کنند می دانند.
نتایج ش��یوع در این دوره بس��یار نگران کننده بوده است و نرخ های 
مرگ و بس��تری تقریباً به طور غیرقابل کنترل در ده ها ش��هر بزرگ از  

بیشتر کشورها افزایش یافته است.
 وضعیت مهاجرت و پاندمی کرونا

OECD در اواس��ط ماه اکتبر گزارش داد که مهاجرت جهانی در نیمه 
اول سال2020 به میزان  46درصد کاهش یافته است. این در حالی است 
که میزان کاهش مهاجرت های بین المللی برای س��ه ماهه دوم سال، 72 
درصد ثبت ش��ده است. اگرچه احتمال بازگش��ایی کانال های مهاجرتی 
وجود دارد، اما این موضوع زمانبر بوده و مطمئناً به صورت تدریجی اتفاق 
خواهد افتاد. دولت ها دائماً غربالگری جدید را انجام می دهند و پروتکل های 
قرنطینه را برای مسافران اعمال می کنند. اما رفتار انسان قابل پیش بینی 
نیست و دولت ها برای کاهش ریسک ناشی از مهاجران بین المللی، نیازمند 
دسترس��ی گس��ترده به آزمایش و نتایج آزمون س��ریع اما قابل اعتماد و 

پیشرفت مداوم در شناسایی موارد جدید ابتال هستند.
 ت��الش برای تولید داروهای ضدویروس��ی و ضدالتهابی که ش��دت 
عفونت را س��رکوب و بهبودی را س��ریع تر حاصل می کنند و در نهایت 
کشف یک واکسن ایمن و موثر که به طور گسترده در دسترس همگان 
قرار بگیرد، در جریان اس��ت. اگرچه پیشرفت های چشمگیری در همه 
این زمینه ها حاصل ش��ده، اما ماه های بیش��تری به طول می انجامد تا 
این راهکارها به طور گس��ترده در دس��ترس عموم جامعه قرار بگیرد؛ 

موضوعی که کار را دشوار می کند.
 در همی��ن ح��ال، عم��ق رکود اقتص��ادی احتم��االً موجب کاهش 
حمایت ه��ا از مهاج��ران خواه��د ش��د و ضم��ن خس��ارات عمیق به 
بخش های مختلف اقتصادی، سیاس��ت گذاران نی��از به بازنگری دوباره 
سیاس��ت های مهاجرتی پی��دا می کنند. ب��ه طور مث��ال صرفا نیروی 
انس��انی مهاجر »ضروری« در بخش هایی مانند تحقیقات، پزش��کی و 
مراقبت های بهداشتی در سراسر کشور و به صورت فصلی در حوزه های 
کش��اورزی، س��اخت و س��از و تولید و تهیه غذا در بخش های دیگر با 
وجود عدم اطمینان در مورد دسترس��ی به نیروی انسانی و نگرانی در 
م��ورد واکنش های سیاس��ی و افزایش هزینه ها ممکن اس��ت برخی از 
کارفرمایان را برای استخدام و آموزش کارگران بومی به جای مهاجران 
ترغیب کند که همین امر چالش��ی برای نیروی انس��انی مهاجرتی به 

حساب می آید.
reliefweb منبع: پایگاه تحلیلی

ایالن ماس�ک ب�ا برنامه های بلندپروازانه خود مصمم اس�ت تا بش�ر را به ی�ک نژاد بین 
سیاره ای تبدیل کند. به گزارش دیجیاتو »ایالن ماسک«، مدیرعامل اسپیس اکس به دنبال 
برپایی یک کلونی عظیم یک میلیون نفره در مریخ تا سال 2050 است. ماسک در پاسخ به 

سوال یکی از کاربران که در مورد چگونگی زندگی در سیاره سرخ سوال کرده بود، گفت:
»زندگی در مریخ ابتدا در س�ازه های گنبدی ش�کل شیشه ای ش�روع خواهد شد. سیاره 

سرخ سرانجام به وسیله زمینی سازی همانند زمین از حیات پشتیبانی خواهد کرد.«
ای�ده زمینی س�ازی  محقق�ان و نویس�ندگان رمان ه�ای علمی-تخیل�ی سال هاس�ت 
)Terraforming( مریخ را برای محقق کردن رویای نفس کشیدن بدون ماسک و زندگی 
ب�دون لباس فضانوردی را در هوای آزاد مریخ مطرح کرده اند. البته به گفته ماس�ک بش�ر 

هنوز با این چش�م انداز بلندپروازانه فاصله بس�یار زیادی دارد. ماس�ک در توییت دیگری 
گف�ت: »زمینی س�ازی آنقدر کن�د صورت می گیرد ک�ه در طول حیات م�ا رخ نخواهد داد. 
البته ش�اهد برپایی کلونی انس�انی در این س�یاره خواهیم بود. تمدن های پیشرفته آینده 
ک�ه خرابه های به جای مانده از ما را کش�ف می کنن�د، ما را به خاط�ر بلندپروازی های مان 

تحسین خواهند کرد.«
زمینی س�ازی مریخ به طور حتم یکی از ش�گفت انگیزترین پروژه های تاریخ بشر خواهد 
بود. محققان می گویند برای تبدیل کردن س�یاره س�رخ به زمین باید روزانه 3500 کالهک 
هس�ته ای را روی آن منفجر کرد تا فش�ار اتمسفری آن به س�طح قابل تنفس برای انسان 
رس�یده و یخ های آن برای آزادس�ازی دی اکس�ید کربن و ایجاد گازه�ای گلخانه ای ذوب 

مشاغل و مهاجرت های بین المللی در عصر کووید- 19

ایالن ماسک: یک میلیون نفر تا سال 2۰۵۰ ساکن مریخ خواهند شد

دریچــه

توسعه بازار امنیت اطالعاتی موضوع فراخوانی فناورانه است که فعاالن این حوزه 
را برای این موضوع دعوت به چالش می کند. طراحان پلتفرم های باگ بانتی با هدف 
توسعه بازار و افزایش تجربه متخصصان امنیت اطالعات در فراخوانی فناورانه به 
چالش دعوت شدند. باگ بانتی یا مسابقات کشف باگ و آسیب پذیری، برنامه هایی 
هس��تند که طی آنها یک وب سایت یا اپلیکیش��ن و حتی سخت افزار، سازمان یا 
توسعه دهنده برای کشف باگ های سرویس خود، به خصوص رخنه ها و باگ های 
امنیتی،  به افراد و هکرها پاداش و جایزه می دهد. بر همین اساس هم ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری طی فراخوانی اعالم کرده اس��ت که قصد دارد در برنامه ای حمایتی از 

پلتفرم های باگ بانتی حمایت کند.

فناوران برای افزایش امنیت اطالعات 
دعوت شدند

یکشنبه
2 آذر 1399

شماره 1668



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

کنسول پلی استیشن 5 سونی که به تازگی وارد بازار شده، آمازون را با یک 
مشکل بزرگ روبه رو کرده است. تعداد باالیی از سفارش های کنسول PS5 در 
بریتانیا گم شده اند و ظاهرا رانندگان آنها را سرقت کرده اند. به گزارش دیجیاتو، 

پنجشنبه کنس��ول پلی استیش��ن 5 وارد بازار 
بریتانیا شد و بسیاری از مشتریان منتظر دریافت 
کنسول خود از فروشگاه آمازون بودند، اما انتظار 
آنه��ا بیه��وده بود چراک��ه با جعبه ه��ای حاوی 
اس��باب بازی و لوازم نامرتبط مواجه ش��دند. در 
حالی که شماری از خریداران به بسته های حاوی 
اسباب بازی یا غذای گربه دسترسی پیدا کرد ه اند، 
تعدادی از آنها هیچ گونه بسته ای دریافت نکردند، 
اما در پروفایل آنها با عبارت »تحویل داده شده« 
مواجه ش��ده اند. پس از گذشت چندین ساعت، 
گزارش ه��ای مربوط به این موض��وع در توییتر 
منتشر ش��د. در حالی که برخی افراد این اقدام 
را یک ش��وخی در نظر گرفت��ه بودند، با افزایش 

تحویل ها مشخص شد که بسیاری از آنها با چنین موضوعی مواجه شده اند. در 
این میان س��ایت »یوروگیمر« اعالم کرده که برخی از کارکنان آن هم چنین 
مشکلی را تجربه کرده اند. تعدادی از خبرنگاران با سرقت کنسول پلی استیشن 

5 خود مواجه شده اند. برای مثال یکی از آنها به نام »آنتونی دیکنز« از دریافت 
اسلحه »Nerf« به جای کنسول خود اشاره کرده. یکی دیگر از خبرنگاران به 
جای کنسول خود، هواپز دریافت کرده است. از سایر اقالم دریافتی خریداران 
می توان به کیسه برنج، ماساژور پا و غذای گربه 
اشاره کرد. در حالی که این افراد به محصوالت 
غیرمرتبط دسترس��ی پیدا کرده اند، شماری از 
خریداران حت��ی این جعبه ه��ا را نیز دریافت 
نکرده اند. این موضوع باعث ش��ده آمازون طی 
24 س��اعت گذشته با درخواس��ت های زیادی 
مبن��ی بر بازگش��ت پول مواجه ش��ود. بخش 
بریتانیا آمازون درباره چنین موضوعی بیانیه ای 
به شرح زیر منتش��ر کرده: »ما در تالش برای 
خوش��حال کردن مشتریان خود هستیم و این 
موضوع برای شمار کمی از سفارش ها رخ نداده. 
ما برای این موضوع بس��یار متاسفیم و در حال 
بررس��ی علت آن هستیم. ما با تمام مشتریانی 
که چنین مشکلی را تجربه کرده اند، در تماس هستیم تا آن را برطرف کنیم. 
هر مشتری که با مشکلی در سفارش خود مواجه شده، می تواند برای کمک با 

تیم خدمات مشتری ما تماس بگیرد.«

تجهیزات فناور یک س��تون ثابت برای شناسایی ضعف ها، قوت های 
تولی��دات و مقدم��ه ای ب��رای گام برداش��تن در مس��یر ارتقای کیفی 
محص��والت به ش��مار می رود. حال ی��ک مجموعه آزمایش��گاهی این 

خدم��ات را در حوزه هایی چون دام، طیور، 
آبزی��ان،  آب، خ��اک و محیط زیس��ت که 
همگ��ی نق��ش مهم��ی در تعیی��ن میزان 
سالمت جامعه دارند، ارائه می دهد. مجموعه 
فناور و تحقیقاتی آزمون س��المت ایرانیان 
در حوزه ه��ای فناوران��ه ای چ��ون ارزیابی 
کیفیت س��نجی آب، محیط زیس��ت، دام و 
طیور خدمات متنوع خود را با هدف ارتقای 
س��المت این حوزه ها ارائ��ه می دهد.نریمان 
»آزمون  مدیرعام��ل ش��رکت  میراعلم��ی، 
س��المت ایرانیان« با اش��اره به فعالیت این 
مجموع��ه فناور در حوزه های دامپزش��کی، 
آب، پس��اب و خاک و مواد غذایي ادامه داد: 

ارائ��ه نتایج صحیح، س��ریع و دقیق یک��ی از اولویت های این مجموعه 
آزمایش��گاهی اس��ت که تالش کردیم همواره رعایت ش��ود. این فعال 
فناور با بیان اینکه  آزمون سالمت ایرانیان در شرایط شیوع کرونا نیز به 

خدمات فناورانه خود را به مشتریانش ارائه می دهد، افزود: تالش کردیم 
تا با کار ش��بانه روزی نمونه های��ی را که برای کار آزمایش و تحقیق به 
این حوزه در کوتاه ترین زمان ممکن سنجش ها انجام می شود و نتیجه 
به پژوهشگران، فعاالن فناور و صنایع ارائه 
می شود. میراعلمی، از به کارگیری و ایجاد 
اش��تغال برای دانش آموختگان حوزه های 
ش��یمی، دامپزش��کی و دیگ��ر حوزه های 
محوری این آزمایش��گاه گفت و ادامه داد: 
تمام��ی بخش ه��ا تحت نظ��ر متخصصان 
اداره شده و آزمایش ها توسط کارشناسان 
بخش ها انجام می ش��ود. مدیرعامل آزمون 
س��المت ایرانیان به فعالیت این مجموعه 
آزمایش��گاهی مبتن��ی بر اس��تانداردهای 
نهاده��ای ناظر کیفی از جمله معاونت غذا 
و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی اش��اره کرد و افزود: عملکرد این 
مرک��ز از طریق ارس��ال نمونه های مجهول از س��وی نهادهای نظارتی 
مختلف مانند وزارت جهاد کش��اورزي، س��ازمان دامپزش��کي کشور، 

سازمان حفاظت محیط زیست و ... کنترل می شود.

فناوری زمینه سالمت غذا و محیط زیست را فراهم کرددریافت اسباب بازی و کیسه برنج به جای پلی استیشن 5

با وجود عملکرد خوب هوش مصنوعی فیس بوک برای شناس��ایی و 
حذف محتوای نامناس��ب، این غول فناوری در ش��رایط بحرانی ناشی 
از ویروس کرونا خواس��تار بازگش��ت ناظران انسانی به شرکت شد که 

موجی از اعتراض کارمندانش را در پی داشت.
عملکرد سیس��تم های هوش مصنوعی فیس بوک ارتقا یافته اس��ت و 
تعداد زیادی از پست های حاوی محتوای نامناسب و نفرت پراکنی  را از 
پلتفرم های اینستاگرام و فیس بوک حذف می کند، اما این شرکت اعالم 
کرده اس��ت برای شناس��ایی دقیق تر و حذف چنین محتوایی نیازمند 
کارمندان این بخش اس��ت. گفته می ش��ود غول شبکه های اجتماعی، 
ناظران محتوا را موظف به حضور فیزیکی در س��ازمان کرده است. این 
اف��راد در اعتراض به تصمیم اخیر فیس بوک ش��کایتی تنظیم کردند و 
مدعی ش��دند این ش��رکت آنها را در ش��رایط ناایمن در محیط کاری 

قرار می دهد.
فیس بوک در گزارش اجرای اس��تانداردهای اجتماعی سه ماهه  سوم 
س��ال 2020 اعالم کرد پی��ش از گزارش دهی کارب��ران، 95 درصد از 
پست های نامناسب توس��ط الگوریتم های هوش مصنوعی این شرکت 
شناسایی و 5درصد مابقی )22 میلیون پست( با گزارش کاربران حذف 

شدند.
براس��اس این گ��زارش، فیس ب��وک برای بررس��ی کیفی��ت اجرای 
سیاس��ت های انتش��ار محتوا معیارهای مختلف��ی در نظر می گیرد که 
یکی از آنها معیار میزان انتش��ار اس��ت. به عبارت دیگر، فیس بوک در 
این معیار میزان بازدیدهای یکی از پس��ت های نامناس��ب را به عنوان 
نمونه شناس��ایی می کند. جوالی تا سپتامبر امسال، انتشار پست های 
نامناس��ب 10/0 ت��ا 11/0 درصد بود؛ یعنی در مجم��وع هر 10 هزار 

پست، 10 تا 11 درصد بازدیدکننده داشتند.
همچنی��ن فیس بوک اع��الم کرد ه��وش مصنوعی ای��ن پلتفرم در 
شناسایی محتوای نامناسب در دسته بندی های مختلف عملکرد خوبی 
داشته است، اما ش��یوع کووید- 19 و دورکاری کارکنان روی کیفیت 
نظ��ارت محتوا تأثیر مس��تمر می گذارد. این ش��رکت در این خصوص 

توضیح داد:
همه گی��ری ویروس کرونا عملکرد نیروی س��ازمانی بخش نظارت بر 
محتوا را مختل کرده است. با وجود کاهش تعداد ناظران محتوای این 
شرکت، پیشگیری از انتشار محتوای بسیار حساس برای کاربران را در 

اولویت قرار می دهیم.
گای روزن، مع��اون بخ��ش مدیریت محصول فیس بوک با اش��اره به 
اینکه ناظران انس��انی محتوا از اهمیت باالیی برخوردار هستند، گفت 
اف��راد نق��ش مهمی در شناس��ایی محت��وا دارند و کارمن��دان ناظر بر 

محتوای فیس بوک بخش مهمی از این وظیفه را انجام می دهند.
با آغ��از همه گیری ویروس کرونا، فیس ب��وک از کارمندان تما م وقت 
این شرکت خواس��ت تا جوالی 2021 به صورت دورکاری وظایف شان 
را انج��ام  دهند و حتی چندم��اه پیش، مارک زاکرب��رگ اعالم کرد با 
وخیم  ش��دن ش��رایط، نیمی از کارمن��دان فیس ب��وک می توانند 5 تا 
10 س��ال آینده دورکار باش��ند. روزن در گفت وگو با خبرنگاران گفت 
کارمندان مشاغل ضروری سازمان مانند مدیریت پایگاه های داده باید 
به صورت حضوری کار کنند و شرکت برای آنها پروتکل های بهداشتی 
را رعایت می کند و لوازم بهداشتی مانند ژل ضدعفونی  کننده  دست در 

اختیارشان قرار می دهد.
به  گفته  روزن، ناظر محتوا از آن دس��ته مشاغلی است که حضورش 

در س��ازمان ضروری است و همیشه نمی تواند به صورت دورکار فعالیت 
داش��ته باش��د؛ چراکه برخی از محتوا به قدری حس��اس هس��تند که 
دیدن ش��ان در خ��ارج از محل کار و جایی که اعض��ای خانواده حضور 
دارند، مناسب نیس��ت. او با بیان الزام بازگشت ناظران محتوا به محل 
کار گفت این تصمیم س��ازمان منجر می ش��ود افراد و هوش مصنوعی 
بتوانن��د بهتر در کنار یکدیگر وظایف ش��ان را انج��ام دهند و برخی از 
محتوای منتشرشده که به ادراک انسانی نیاز دارند، سریع تر شناسایی 

 شوند.
بس��یاری از ناظ��ران محت��وای فیس ب��وک ب��رای این ش��رکت کار 
نمی کنند؛ بلکه برای ش��رکت های واسطه  طرف قرارداد فیس بوک کار 
می کنند و اغلب به خوبی مورد حمایت واقع نمی ش��وند. این کارمندان 
در گفت وگو با خبرنگاران رس��انه هایی مانند گاردین، ورج، واشینگتن 
پس��ت و بازفید نیوز از چالش ها و آسیب های روحی شغلی شان گفتند. 
اوایل س��ال جاری میالدی، فیس بوک درنتیجه  شکایت یکی از ناظران 
 )PTSD( محتوای س��ابق ک��ه دچار اختالل اضطراب پس از س��انحه
ش��ده بود، توافق کرد 52 میلیون دالر غرامت به افرادی پرداخت کند 
که درنتیجه کار در محیط ناسالم این شرکت با مشکالت روانی مواجه 
ش��ده اند. البته تمامی مس��ائل یادش��ده به دوران پیش از آغاز شیوع 

ویروس کرونا برمی گردد. 
ب��ا آغاز همه گیری کرونا، ش��رایط از قبل بدتر ش��د. پ��س از اینکه 
فیس بوک از ناظران محتوا درخواس��ت حضور در محل کار کرد، بیش 
از 200 ناظ��ر محتوا با امضای نامه ای، فیس بوک را به به خطر انداختن 
جان کارمندان متهم کردند و گفتند شرکت حتی هزینه ای برای خطر 

شغل شان در نظر نگرفته است.
در این نامه خطاب به فیس بوک نوشته شده است:

عالوه  بر تأثیرات منفی نظارت محتوا روی س��المت روانی کارکنان، 
آغاز به کار حضوری در ش��رکت در این ش��رایط بحرانی سالمت جان 
اف��راد را تهدید می کن��د. در م��واردی، ابتالی کارمن��دان به ویروس 
کرونا از محل کار ناشی ش��ده است. کارمندان و سازمان هایی ازجمله 
Accenture و CPL خواس��تار حمایت و ارزش گذاری روی دس��ته  
شغلی  ما ش��دند، اما اعتنایی نکردید. پس چاره ای جز انتشار این نامه 

نیست.
در کنار اعتراض کارمندان فیس بوک، نگرانی های مقامات دولتی در 
مورد فعالیت های شرکت روزبه روز بیشتر می شود. هفته  جاری، مارک 
زاکربرگ برای بار دوم طی س��ه  هفته در مجلس س��نا ش��هادت داد. 
نمایندگان مجلس به نبود کنترل در انتش��ار محتوای نادرست درباره  

انتخابات آمریکا معترض هستند.
از طرف دیگر، ظاهرا قرار است رگوالتورها چالش هایی برای این غول 
ش��بکه  اجتماعی ایجاد کنند. از س��ال 2019، بررسی های ضدانحصار 
در مورد این ش��رکت آغاز شده و قرار اس��ت نتیجه  آن به  زودی اعالم 
ش��ود. گفته می شود تا اواخر نوامبر، کمیسیون فدرال تجارت با تنظیم 
پرون��ده ای فیس ب��وک را به رفتار ه��ای انحصارطلبان��ه  متهم می کند 
و دادس��تان های 40 ایال��ت آمریکا به رهبری لتیتیا جیمز )دادس��تان 
نیویورک( در حال بررس��ی اتهامات واردش��ده ب��ه فیس بوک و نقض 
قوانی��ن ضدانحصار هس��تند. احتم��اال این پرونده با اس��تناد به خرید 
ناعادالنه  واتس اپ و اینس��تاگرام، فیس ب��وک را مجبور به جدایی این 

دو پلتفرم  کند.
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هنوز با این چش�م انداز بلندپروازانه فاصله بس�یار زیادی دارد. ماس�ک در توییت دیگری 
گف�ت: »زمینی س�ازی آنقدر کن�د صورت می گیرد ک�ه در طول حیات م�ا رخ نخواهد داد. 
البته ش�اهد برپایی کلونی انس�انی در این س�یاره خواهیم بود. تمدن های پیشرفته آینده 
ک�ه خرابه های به جای مانده از ما را کش�ف می کنن�د، ما را به خاط�ر بلندپروازی های مان 

تحسین خواهند کرد.«
زمینی س�ازی مریخ به طور حتم یکی از ش�گفت انگیزترین پروژه های تاریخ بشر خواهد 
بود. محققان می گویند برای تبدیل کردن س�یاره س�رخ به زمین باید روزانه 3500 کالهک 
هس�ته ای را روی آن منفجر کرد تا فش�ار اتمسفری آن به س�طح قابل تنفس برای انسان 
رس�یده و یخ های آن برای آزادس�ازی دی اکس�ید کربن و ایجاد گازه�ای گلخانه ای ذوب 

ش�وند. البته این کار یک نقطه ضعف بزرگ دارد؛ تشعش�عات ناشی از انفجارهای هسته ای 
سطح مریخ را به طور کامل غیرقابل سکونت خواهند کرد.

تحقیقی که س�ال 2018 انجام ش�ده نیز نش�ان می دهد که دی اکس�ید کربن موجود در 
مریخ آنقدر نیست که بتواند فشار اتمسفری این سیاره را به سطح قابل تنفس برای انسان 
برس�اند. اما این محدودیت ها هیچ کدام مانع نش�ده اند تا ماسک تالش ها و رویاپردازی را 
متوقف کند. ماسک می گوید به کمک هزاران راکت غول پیکر »استارشیپ« می توان صدها 

تن محموله و صدها سرنشین را به سیاره سرخ حمل و یک »شهر مریخی« بنا کرد.
اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، اولین راکت سرنش�ین دار استارش�یپ س�ال 2024 

روانه مریخ خواهد شد.

200 کارمند بخش نظارت بر محتوای فیس  بوک از این شرکت شکایت می کنند

ایالن ماسک: یک میلیون نفر تا سال 2۰۵۰ ساکن مریخ خواهند شد

یادداشـت

»چرخ« عنوان رویدادی اس��ت که توسط کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار می شود؛ رویدادی برای فرهنگ سازی در حوزه مالکیت فکری. ارج نهادن 
به هفته پژوهش و استفاده از سیستم ثبت اختراع برای ارتقا و انجام پژوهش های کاربردی 
هدف از برگزاری این رویداد است. »چرخ« 22 تا 26 آذر ماه سال جاری برگزار می شود و 
شامل سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی است. پنج وبینار با عناوین جذاب در این رویداد 
در نظر گرفته ش��ده است. »مالکیت فکری، بودن یا نبودن، مسئله این است«، »آیا پتنت 
ابزار مناسبی برای حفاظت از ایده من است؟«، »هنر نگارش شرح اختراع«، »چرا چرخ را 
از اول اختراع کنیم؟« و »جنگ اول به از صلح آخر«، عناوین وبینارهای آنالینی هستند که 

در این رویداد برگزار می شوند.

انجام پژوهش های کاربردی با ثبت 
اختراع ارتقا می یابد



توییتر شاید در نگاه اول، جایی در برنامه سوشال مدیا مارکتینگ 
کس��ب و کارها نداشته باشد، اما امروزه بسیاری از کسب و کارهای 
دنی��ا و حت��ی ایران ب��ه این ش��بکه اجتماع��ی به عن��وان یکی از 
حساس ترین و پرپتانسیل ترین فضاهای برندینگ، بازاریابی و روابط 
عمومی نگاه می کنند. اما اس��تفاده از این ش��بکه اجتماعی حاشیه 
مح��ور، برای برندها نیازمند رعایت یک س��ری اص��ول و چارچوب 
خاص اس��ت. در این مقاله قصد داریم مهمترین این موارد را با شما 

در میان بگذاریم:
1- مختصر بگویید!

مختصرگوی��ی جزو DNA توییتر اس��ت. در ه��ر توییت فقط در 
مورد یک مسئله صحبت کنید و هیچ وقت ایده های مختلف را وارد 
یک توییت نکنید. در صورتی که نیاز به پرداختن به مسائل مختلف 
دارید یا در توییت خود به محتوای اصلی در وب س��ایت لینک دهید 

یا رشته توییت ایجاد کنید.
2- از محتوای تصویری هم استفاده کنید، مخصوصاً ویدئو!

عکس های جالب،Gif ها و ویدئوها معموالً نرخ انگیجمنت توییت 
را باالتر می برند و نتایج کلی را افزایش می دهند. توییتر اعالم کرده 
که مجموع ویدئوهای بارگذاری ش��ده روی این پلتفرم، روزانه حدود 
2 میلیارد بار دیده می ش��وند که عدد قابل توجهی است. برای تولید 

ویدئوهای توییتری به چند نکته توجه کنید:
• بهتر است لوگو شرکت را در ویدئو درج کنید

• اگر ویدئو زیرنویس داش��ته باش��د، طوری که نیاز به استفاده از 
هندزفری نباشد، بهتر است

• زمان ویدئو را کوتاه نگه دارید )6 تا 15 ثانیه بهترین زمان است(
• در صورتی که امکان آن وجود داش��ت، مقدار مناس��بی چاشنی 

شوخی را همیشه مدنظر قرار دهید

3- سوال بپرسید و نظرسنجی برگزار کنید!
ماهیت توییتر در مورد صحبت و تعامل اس��ت و س��وال پرسیدن 
یک��ی از بهترین راه ها برای افزایش تعامل ب��ا مخاطب و جمع آوری 
بازخورد آنها در مورد مسائل مختلف است. موضوعات بسیاری برای 
این کار در اختیار شماست؛ مثاًل می توانید در مورد محصوالت جدید 
خود از آنها بپرس��ید یا یک س��وال جذاب و درگیرکننده بپرسید یا 
بعضی تصمیمات ش��رکتی که به آنها مربوط می شود را در توییتر به 

رأی گیری بگذارید و ….
4- در مورد اتفاقات جدید برند توییت کنید!

توییت��ر بهترین پلتفرم برای رونمایی از فعالیت ها یا اتفاقات جدید 
برندهاست. منظور ما لزوماً رونمایی از اتفاقی بزرگ مثل تولد برندی 
جدید یا یک محصول مهم نیس��ت. این اتف��اق می تواند معرفی یک 
رویداد، حراج فصلی، اعالم همکاری با یک برند دیگر و س��ایر موارد 
مش��ابه باشد. یادتان باشد محتوای خوب با بیشترین سرعت در بین 
مخاطبان تان و گروه های مشابه در توییتر گردش می کند. اخبار خود 

را در توییتر پخش کنید.
5- درخواست خود از مخاطب )Call to Action( را به صورت 

واضح مطرح کنید!
هر بار که توییت می کنید از خودتان بپرسید: »می خواهم مخاطب 
ب��ا دیدن این توییت چه کاری انجام ده��د؟« و بعد از جواب به این 
س��وال توییت را بنویس��ید. مثاًل به مخاطب ت��ان بگویید که کامنت 
بگذارد یا ش��ما را فالو کند یا در جایی ثبت نام کند )طبیعی اس��ت 
که این پیام باید به ش��کل دلپذیری منتقل ش��ود( یا مثاًل اگر مورد 
اضط��راری و مهم��ی وج��ود دارد روی آن تأکی��د کنی��د. در مورد 
درخواس��ت ک��ردن تعلل نکنید یا خجالت نکش��ید، ق��دم بعد را به 

وضوح مشخص کنید.

6- ریتوییت کردن و ریپالی زدن را فراموش نکنید!
ریتویی��ت کردن موضوع��ات مرتبط و ریپالی زدن ب��ه توییت ها 
از بهتری��ن روش ها برای حفظ حضوری قدرتمند در توییتر اس��ت. 
بازخورد مثبت مشتریان خود یا مقاالت مرتبط یا نظرات و ایده های 
دیگران که به نوعی به کسب و کار و زمینه فعالیت شما مربوط است 
را حتماً به صورت گزینش��ی ریتوییت کنید. کاماًل در مورد نظرات و 
منشن های دیگران پاسخگو باشید و حتی در مورد مسائل پیچیده تر 

اگر الزم شد از طریق دایرکت با مخاطب خود تماس برقرار کنید.
7- از هشتگ های ترند روز و هشتگ های مرتبط استفاده کنید!

هشتگ ها به شما اجازه می دهند که توییت خود را در معرض دید 
افراد بیش��تری قرار دهید و وارد بحث های مرتبط با آن هش��تگ ها 
ش��وید. روی کلم��ات کلیدی که مرتبط با بیزینس ش��ما هس��تند 
متمرکز ش��وید و در هر توییت از یک یا حداکثر دو هشتگ استفاده 
کنی��د. به صورت روزانه ت��ب »Explore« توییتر خود را به منظور 
بررس��ی هش��تگ های ترند روز رص��د کنید و در ص��ورت امکان به 

شیوه ای اصولی با استفاده از این هشتگ ها توییت کنید.
8- جسور باشید و تست کنید!

مقداری جسارت و خارج از چارچوب صحبت کردن بخشی طبیعی از 
فرهنگ توییتر است. این موضوع هم در مورد افراد عادی صادق است و 
هم در مورد برندها. خالقیت به خرج دهید و مقداری ریسک کنید و به 
بازخورد مخاطب توجه کنید. به این صورت کم کم تکامل پیدا می کنید 
و لحن برندتان مشخص می شود. از اموجی  استفاده کنید، مقداری طعم 
گستاخی، شوخ طبعی یا حتی قدری حماقت استراتژیک به توییت های تان 
اضافه کنید و اجازه دهید که میزان انگیجمنت توییت های تان راهنمای 

شما در پیدا کردن زبان مناسب شما در توییتر باشد.
modir.tv :منبع

بازارسازی و بازاریابی دو مفهومی هستند که به وفور در ادبیات مربوط 
به کسب و کار و تجارت با آنها مواجه می شویم.

از زمانی که خرید و فروش و تجارت مطرح شده است این دو مفهوم 
نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. می توانیم به جرأت بگوییم که از همان 
آغاز تجارت به ش��کلی نامحس��وس و غیرمس��تقیم در پروس��ه خرید و 
فروش با هر دوی این واژه ها مواجه می شویم. بازاریابی امروزه بیشتر در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی، گوشی های تلفن همراه، ایمیل ها، رادیو 
و تلویزیون و رسانه های چاپی مانند مجالت مورد استفاده قرار می گیرد.

بازاریابی یکی از مهمترین زنجیره های فروش اس��ت که می توانیم به 
شکل های مختلف آن را انجام دهیم. برای مثال، برخی از برندهای بزرگ 
و مش��هور دنیا در بدو ورودشان به بازار قبل از اینکه شروع به بازاریابی 
بکنند این امکان را فراهم کردند که مشتریان بتوانند از محصوالت آنها 
برای مدتی به صورت رایگان اس��تفاده کنند. زمانی که مشتریان از این 
محصوالت به صورت رایگان اس��تفاده می کردند ب��ه مزیت های آن پی 

می بردند و رغبت شان برای خرید آن افزایش پیدا می کرد.
ب��ه نظر مش��اوره بازاریابی، از طرفی چون این برنده��ا به تازگی وارد 

بازار ش��ده بودند و قصد داشتند خودش��ان را به مشتریان معرفی کنند 
پس محصوالت تولیدشده آنها نسبت به برندهای شناخته شده ارزان تر 
بود. از س��وی دیگر، اس��تفاده رایگان برای مدت مش��خص به مشتریان 
ثابت می ک��رد که محصول جدید آنها چیزی کمتر از محصول برندهای 

شناخته شده ندارد و در ثانی از قیمت پایین تری نیز برخوردار است.
به همین دلیل مش��تریان تصور می کردند که با خرید این محصول به 
نوعی س��ود خواهند کرد، چراکه با قیمت کمت��ر ولی کارایی و کیفیت 
تقریب��اً برابری را تهیه می کنن��د. به همین ترتیب این برندهای تازه کار 
نیز مش��تریان خود را در بازار به دس��ت می آوردند بنابراین بازارس��ازی 
کردن بس��یار مقدم تر از بازاریابی است. شما ابتدا باید بازارهای موردنیاز 
خود را بس��ازید و در نهایت پس از یافتن مشتریان و بازارهای موردنیاز 
خود به بازاریابی مش��غول شوید. البته برخی از نظریه پردازان نیز معتقد 
هس��تند که بازاریابی مقدم بر بازارسازی است و عقیده آنها بر این است 

که بازارهای کنونی با بازاریابی بیشتر مطابقت دارند تا بازارسازی.
چیزی که مهم اس��ت این است که اهمیت دادن به تقدم یا تاخر این 
دو مفهوم موجب از بین رفتن هدف اصلی ش��ما در بازار نشود. در واقع 

هر دوی آنها برای جلب توجه مش��تریان و سپس افزایش میزان فروش 
اس��ت. در بازاریابی تأکید اصلی بر فروش محصوالت دارد، در حالی که 
در بازارس��ازی به دنبال جس��ت وجوی نیازهای مش��تریان و زمینه های 
تغییریافته سلیقه و خواسته ها و تقاضاهای آنها است بنابراین زمانی که 
برای محصولی به دنبال یافتن بازار مناسب هستیم ابتدا باید بازارسازی 
اتف��اق بیفتد و س��پس در فرآین��د بازاریابی قرار بگیری��م. به طور کلی 
می ت��وان گفت هر دوی این فعالیت ها به دنبال بهبود موقعیت محصول 
و ش��رکت در میان مشتریان هستند. در هر دوی آنها قصد دارند میزان 
رضایتمندی مش��تری را از محصوالت افزایش دهن��د و در کنار آن نام 
شرکت خود را در میان رقیبانی که در بازار دارند را برجسته سازند. همه 
این اقدامات برای این هدف اس��ت که هم بازارسازی و هم بازاریابی در 
نهایت به افزایش فروش که هدف نهایی هر برند و ش��رکتی است منجر 
می ش��ود. می توانید با کمک بازارسازی و سپس با تکنیک هایی که برای 
بازاریابی وجود دارد به هدف تان در بازار دس��ت پیدا کنید و مش��تریان 
مدنظر خود را جذب کنید. بنابراین شناختن این دو مفهوم و کاربردهای 
qmpmarketing :آنها برای موفقیت در بازار بسیار مهم است. منبع

بازاریابی یا بازارسازی، کدامیک مقدم بر دیگری است؟

آنر رسما از هوآوی جدا شد

پ��س از گمانه زنی ه��ای ف��راوان در رابط��ه با آینده برن��د آنر که 
زیرمجموعه هوآوی محس��وب می شود، روز گذش��ته طی بیانیه ای 
رس��می خبر جدایی این برند اعالم ش��ده و با توجه به تحریم های 
آمریکا به نظر می رس��د که بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شده است. 
نکته جالب این فروش واگذاری آن به برندی چینی دیگری اس��ت، 
ب��ا این حال به نظر می رس��د که با پیروزی ج��و بایدن در انتخابات 
آمریکا، دیگر ش��اهد چنین تصمیم نباشیم. این موضوع خود نشان 
می دهد که ش��یائومی تصمیم جدی ای ب��رای حضور در عرصه های 
دیگر دارد. Shenzhen Zhixin نام برندی اس��ت که این خرید 
ب��زرگ را انج��ام داده و هن��وز در رابطه با قیم��ت آن، رقم دقیقی 
مشخص نشده است. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن است که 
رقم این انتقال، بیش از 15 میلیارد دالر باشد. در کنار این موضوع، 
هوآوی دیگر هیچ گونه سهمی در آنر نداشته و این مسئله به معنای 
پای��ان کار آنها خواهد بود. تحت این ش��رایط بای��د دید که آیا این 
تصمی��م منجر به از دس��ت رفتن بازار جهانی خواهد ش��د؟ درواقع 
بسیاری از تحلیلگران نسبت به درست بودن این اقدام تردید داشته 
و باید منتظر این امر باش��یم که س��ال آینده ش��رایط برای هوآوی 

چگونه سپری خواهد شد. 
theverge.com :منبع

لوئیس همیلتون، سفیر جدید برند ال جی

برن��د ال جی در طول چند ده��ه اخیر کمپین ه��ای بازاریابی و 
برندس��ازی جذاب��ی را طراح��ی و اج��را ک��رده اس��ت. حمایت از 
رویداده��ای خیریه و تالش برای همکاری تبلیغاتی با س��تاره های 
عرصه ورزش و س��ینما بخش��ی از ماهیت کلی فرآیند برندس��ازی 
ای��ن غول دنیای تولیدات دیجیتال را ش��کل می دهد. برند ال جی 
در تازه ترین اقدامش از لوئیس همیلتون، قهرمان 6 دوره مس��ابقات 
فرمول یک، به عنوان س��فیر جدیدش رونمایی کرده اس��ت. بدون 
تردید این اقدام تاثیر مطلوبی بر روی ذهنیت طرفداران مس��ابقات 
فرمول یک نس��بت به برند ال جی خواهد داش��ت. بر این اس��اس 
لوئی��س همیلتون در کمپین جدید ال جی ب��ا پیام اصلی »هنر به 
مثابه انگیزه بخش فناوری، فناوری کامل کننده هنر« حضور خواهد 
یافت. شعار موردنظر از همان ابتدای فعالیت ال جی به عنوان یکی 
از محوره��ای اصلی فعالیت آن انتخاب ش��ده ب��ود بنابراین در این 

بخش شاهد وفاداری ال جی به شعار قدیمی اش هستیم. 
همیلت��ون در کمپین جدی��د ال جی در مورد ش��یوه های ایجاد 
تحول در زندگی و بهبود عملکرد در حوزه های مختلف توصیه هایی 
را عرض��ه خواهد کرد. این ام��ر همراه با مرور بخش��ی از خاطرات 
لوئیس همیلتون در زندگی ش��خصی و حرفه ای اش نیز خواهد بود. 
بدون تردید بیان توصیه های اساس��ی در مورد سبک زندگی از زبان 
س��تاره های مطرح و محبوب دنیا تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی 

مخاطب هدف دارد. 
لوئی��س همیلتون در مورد همکاری اش با ال جی به نکات جالبی 
اشاره کرده است. یکی از دالیل اصلی این همکاری از زبان همیلتون 
مربوط به ایده های خالقانه و وفاداری به شعاری جذاب از سوی ال 
جی اس��ت: »مهر ال جی در بس��یاری از حوزه ها مشخص و نمایان 
اس��ت. مجموع��ه ال جی در همه حوزه ها به دنبال بهترین هاس��ت. 
همین امر ش��مار باالیی از مشتریان و حتی افراد بی عالقه به حوزه 
فعالیت این برند را جلب کرده اس��ت. ارتقای سبک زندگی ال جی 
در بازارهای مختلف برای هر فردی جذابیت خاصی خواهد داش��ت. 

من هم در همین راستا با ال جی همکاری می کنم.«
کیم جین هونگ، مس��ئول ارش��د تیم بازاریابی ال جی، در مورد 
اقدام به همکاری با لوئیس همیلتون به س��ابقه درخشان این راننده 
حرفه ای فرمول یک اش��اره می کند: »همیلتون در طول س��ال های 
اخیر به طور خس��تگی ناپذیری در تالش برای ارائه بهترین فرم اش 
در مس��ابقات بوده است. برند ال جی نیز در حوزه تولید محصوالت 
دیجیت��ال به بهترین ها فکر می کند. با این حس��اب همکاری میان 
ال جی و همیلتون بهترین گزینه برای توس��عه ارزش��ی مش��ترک 

خواهد بود.«
لوئیس همیلتون عالوه بر فعالیت در زمینه ورزش یکی از کاربران 
عالقه مند در زمینه اظهارنظر پیرامون محصوالت دیجیتالی مختلف 
در شبکه های اجتماعی نیز هست. با این حساب همکاری میان وی 

و ال جی گزینه بسیار جذابی محسوب می شود. 
نخس��تین محصوالت مدنظر بازاریاب ه��ای ال جی برای رونمایی 
رس��می از هم��کاری این برن��د و لوئیس همیلت��ون تلویزیون های 
OLED اس��ت بنابراین ش��اید کمپین کریسمس ال جی با حس و 

حال مسابقات فرمول یک همراه باشد. 
brandingforum.org :منبع
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جلب نظر مخاطب هدف برای هر برندی دارای اهمیت اس��ت. کسب 
و کاره��ا در حوزه ه��ای مختلف ب��دون جلب نظر و تعام��ل با مخاطب 
هدف امکان تداوم فعالیت را از دس��ت می دهند. بازاریابی با اس��تفاده از 
ش��یوه های جذاب برای مخاطب هدف در عص��ر کنونی برای هر برندی 
ضروری است. سطح باالی رقابت در بازارهای مختلف بسیاری از برندها 
را به س��وی طراحی کمپین های بازاریابی هرچه بهتر سوق می دهد. در 
این میان آگاهی از ش��یوه های طراحی و اجرای کمپین های موردپسند 
مخاطب هدف کمک ش��ایانی به تیم بازاریابی برای جلب نظر مشتریان 
بیش��تر خواهد کرد.  تولید محتوا در عرصه بازاریابی همیش��ه با هدف 

فروش مس��تقیم صورت نمی گیرد. 
جلب توجه مخاط��ب هدف اغلب 
با اه��داف بلندمدت همراه اس��ت. 
اگ��ر مخاطب هدف هم��ان لحظه 
هم اق��دام ب��ه خری��د محصوالت 
برند نکند، دس��ت کم محصوالت و 
حوزه فعالی��ت آن برند را به ذهن 
خواهد س��پرد. بدون تردید تولید 
محت��وای ج��ذاب و تعامل��ی برای 
مخاطب هدف س��ختی های بسیار 
از  برخ��ی  ام��روزه  دارد.  زی��ادی 
برندها در عرصه کسب و کار دارای 
سابقه گسترده ای هستند. این امر 
تاثیر مس��تقیمی بر روی استقبال 
بازاریاب��ی  محت��وای  از  کارب��ران 
چنی��ن برندهایی خواهد داش��ت. 
با این حس��اب برنده��ا باید تمرکز 
اصلی ش��ان بر روی تولید محتوای 
ج��ذاب و قابل رقابت با کس��ب و 

کارهای بزرگ باشد. 
تولید محت��وای بازاریابی جذاب 
ب��ه  ترغی��ب مخاط��ب ه��دف  و 
س��وی خرید ی��ا تعامل بیش��تر با 
برند همیش��ه یک��ی از چالش های 
براس��اس  اس��ت.  بوده  بازاریاب ها 
 ،Get App موسس��ه  گ��زارش 
و  کارآفرین��ان  از  درص��د   ۳8.2
مدی��ران کس��ب و کار در م��ورد 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مش��کالت جدی دارند. این امر به 
معن��ای ناتوانی چنی��ن برندهایی 
برای بهره گیری مناس��ب از فرآیند 
هزینه های  اس��ت.  بازاریابی ش��ان 
اضاف��ی در عرص��ه بازاریاب��ی اگر 
هم��راه با نتیج��ه دلخواه نباش��د، 
ش��رایط مالی دشواری برای کسب 
و کاره��ا ایجاد می کن��د. در ادامه 
برخی از نکات مهم برای جذاب تر 
و  بازاریاب��ی  محت��وای  س��اختن 
افزایش ش��انس برندها در راستای 
تعام��ل با مخاطب ه��دف را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
ایجاد هماهنگی میان محتوا و 

سلیقه مشتریان
الگ��وی بازاریاب��ی محتوای��ی از 
دیرب��از م��ورد توجه برنده��ا قرار 
داش��ته است. بس��یاری از کسب و 
کاره��ا ب��رای جلب نظ��ر مخاطب 
هدف ب��ه س��راغ تولی��د محتوای 
تعاملی می روند. یکی از مزیت های 
بازاریابی محتوایی امکان اس��تفاده 
ب��رای  مختل��ف  پلتفرم ه��ای  از 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. بارگذاری محتوا در سایت، 
وب��الگ و اکان��ت رس��می برند در 
شبکه های اجتماعی گزینه های در 
دسترس هر تیم بازاریابی محسوب 

می شود. 
جلب نظ��ر مخاطب هدف از طری��ق محتوای بازاریابی همیش��ه کار 
ساده ای نیست. اش��تباه برخی از برندها تولید محتوا برای حضور صرف 
در عرصه کسب و کار اس��ت. اگر کیفیت محتوای بازاریابی مدنظر قرار 
نگیرد، مخاطب هدف پس از گذش��ت م��دت زمانی اندک دیگر توجهی 
به فعالیت برند موردنظر نخواهد داش��ت بنابراین تولید محتوا همیش��ه 
باید همراه با تمرکز بر روی ترندهای جذاب برای مخاطب هدف باشد. 
امروزه ابزارهای در دس��ترس بازاریاب ها برای ارزیابی سلیقه مخاطب 
ه��دف به ش��دت افزایش یافته اس��ت. پی��ش از این آگاهی از س��لیقه 
مش��تریان فرآیندی زمانبر محسوب می شد. فناوری های مدرن، به ویژه 
هوش مصنوعی، امکان ارزیابی تعداد وسیعی از داده ها و طبقه بندی شان 
برای کاربردهای مختلف را فراهم کرده است. بنابراین برندها در کمترین 
زم��ان ممکن امکان بهره گیری از داده های کاربردی برای بازاریابی بهتر 

را خواهند داشت. 
ایجاد هماهنگی میان محتوای بازاریابی و س��لیقه مخاطب هدف کار 
پیچیده ای نیس��ت. مهمترین مس��ئله در این میان تأمل پیش از شروع 
فرآیند طراحی محتواس��ت. اس��تفاده از داده ها و اطالعات معتبر برای 
تولید محتوا همیش��ه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. برخی از برندها 
در عمل به جای بازاریابی برای مخاطب هدف براس��اس سلیقه شخصی 
دس��ت به تولید محتوا می زنند. مشاهده استقبال اندک کاربران در این 

شرایط امری طبیعی خواهد بود. 

اولویت بندی روابط با مشتریان
جل��ب نظر مخاطب هدف و فروش محص��والت مختلف به آنها بدون 
جل��ب اعتماد امکان ناپذیر اس��ت. بس��یاری از کس��ب و کارها در عمل 
توانایی جلب نظر مخاطب هدف را ندارند. این امر دالیل متعددی دارد، 
اما یکی از دالیل اصلی عدم اولویت بندی روابط با مشتریان است. وقتی 
از اولویت بندی روابط با مش��تریان صحبت می کنیم، بس��یاری از برندها 
به س��راغ بحث هایی نظیر صرف نظر از مشتریان بی عالقه برای خرید از 
برن��د می روند. نکته مه��م در این میان تفاوت بحث مدنظر این بخش با 

انگاره های مختلف است. 
امروزه تعامل با مش��تریان به ش��یوه های مختلفی ص��ورت می گیرد. 
برخ��ی از برنده��ا به طور مداوم در زمینه بازاریاب��ی و مدیریت روابط با 
مش��تریان اقدام به اس��تفاده از داده های دقیق می کنند. این امر امکان 

طبقه بندی مشتریان و تعامل با هر کدام از آنها براساس الگویی متفاوت 
را فراه��م می کند. یکی از اش��تباهات رایج کس��ب و کارها تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس الگوهای یکسان است. این 

امر در اغلب اوقات همراه با شکست برای کسب و کارها خواهد بود. 
اولویت بن��دی رواب��ط با مش��تریان به معنای شناس��ایی مش��تریان 
عالقه مند به کسب و کار نیز هست. بدون شک تمام مشتریان حاضر در 
یک بازار به محصوالت شما عالقه نشان نمی دهند بنابراین باید به دنبال 
دامنه خاصی از مشتریان بود. مزیت این امر امکان مدیریت هرچه بهتر 

مشتریان براساس میزان عالقه شان به کسب و کارتان است. 
بهینه سازی صفحه اصلی سایت

صفحه اصلی س��ایت نمای کلی کس��ب و کار را نش��ان می دهد. اگر 
تجربه مش��اهده صفحه اصلی سایت برندهای بزرگ را داشته باشید، در 
همان ابتدا محو تماشای جزییاتش می شوید. این امر ناشی از دقت نظر 
در طراحی صفحه اصلی سایت است. امروزه بسیاری از برندها در زمینه 
طراحی صفحه اصلی س��ایت ایده های جذابی دارند. مهمترین مس��ئله 
توجه به تجربه کاربران گوش��ی های هوشمند است. بهینه سازی صفحه 
اصلی و به طور کلی تمام بخش های سایت برای چنین کاربرانی ضرورت 
دارد. اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد، بسیاری از برندها با مشکالت 

جدی مواجه خواهند شد. 
بهینه س��ازی صفحه اصلی سایت همیشه به معنای ایجاد سازگاری با 
تجربه کاربران موبایل نیست. برخی از برندها باید اخبار مناسبی نیز در 

بخش اصلی قرار دهند. برندهای بزرگ به طور معمول به عنوان منبعی 
معتبر از سوی مشتریان شناخته می شوند. با این حساب انتشار محتوای 

جذاب در صفحه نخست این برندها امری ضروری خواهد بود. 
استفاده از تکنیک هدف گذاری مجدد

هدف گذاری مجدد یک��ی از راهکارهای کاربردی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف محسوب می ش��ود. این فرآیند 2 گروه از مشتریان 
در بازار را مدنظر قرار می دهد. گروه نخس��ت شامل دامنه از دست رفته 
مشتریان در کمپین های قبلی است. این دسته از افراد در برخورد قبلی 
با برند تمایلی برای خرید یا دس��ت کم تعامل بیش��تر نش��ان نداده اند. 
هدف گذاری دوباره بر روی آنها ش��انس کس��ب و کارها برای جلب نظر 
مخاطب هدف را افزایش می دهد. دسته دوم شامل مشتریان فعلی برند 
اس��ت. بسیاری از مش��تریان در طول زمان س��طح تعامل شان با برندها 
دوباره  هدف گذاری  می ش��ود.  کم 
ب��ر روی مش��تریان برن��د حضور 
بلندمدت آنها در کنار کسب و کار 

را تضمین خواهد کرد.
 اش��تباه برخی از کسب و کارها 
تلقی مشتریان فعلی برند به عنوان 
افرادی وفادار در هر صورت اس��ت. 
مش��تریان وف��ادار یک برن��د نیز 
در صورت مش��اهده ع��دم تعامل 
مناس��ب به سوی کسب و کارهای 
دیگ��ر خواهند رفت. بازاریاب ها در 
ای��ن میان باید ب��ه احتمال تالش 
دیگر برندها برای جذب مشتریان 
وف��ادار برندهای دیگ��ر نیز توجه 
کنند. این امر در صورت بی توجهی 
کس��ب و کارها مش��کالت بس��یار 

زیادی را ایجاد می کند. 
آش��نایی اندک با کس��ب و کار 
همیش��ه احتمال از دس��ت دادن 
می ده��د.  افزای��ش  را  مش��تریان 
برندها باید به طور مداوم محتوای 
تبلیغاتی و بازاریابی منتشر نمایند. 
این امر مشتریان را در بلندمدت با 
کس��ب و کار در تعامل نگه خواهد 
داش��ت. با ای��ن حس��اب احتمال 
از دس��ت دادن مش��تریان کاهش 

شدید می یابد. 
توجه به مشتریان فعلی به 

مثابه سفیران برند
هر برندی دارای دامنه مشخصی 
از مشتریان وفادار است. این دسته 
از مش��تریان تمای��ل باالیی برای 
خرید از برند و تعامل جانبی دارند. 
برنده��ای ب��زرگ به ط��ور مداوم 
در تالش ب��رای معرفی کس��ب و 
کارش��ان به دیگ��ر خری��داران از 
طریق مشتریان وفادارشان هستند. 
این نکته کمتر از س��وی مشتریان 
عادی کس��ب و کارها مدنظر قرار 
می  گیرد بنابراین سرمایه گذاری بر 
روی مش��تریان عادی برای معرفی 
کس��ب و کار به دوستان شان ایده 

جذابی نخواهد بود. 
ص��ورت  در  فق��ط  مش��تریان 
دریاف��ت س��یگنال های مثب��ت از 
س��وی یک برن��د آن ه��م به طور 
مداوم اقدام به معرفی محصوالتش 
به دوستان و آشنایان شان خواهند 
ک��رد. بنابرای��ن ی��ک برن��د پیش 
از دس��تیابی ب��ه این ه��دف باید 
برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشد. 
ای��راد بس��یاری از کس��ب و کارها 
تالش برای دس��تیابی ب��ه مرحله 
بر  بدون س��رمایه گذاری  موردنظر 
روی افزای��ش کیفیت محصوالت و 
همچنین تعامل بهتر با مش��تریان 

است. 
رضای��ت مش��تریان نقش مهم��ی در ترغی��ب دیگران ب��رای خرید 
دارد. بس��یاری از برندها به طور مداوم با مش��کل نارضایتی مش��تریان 
و کامنت ه��ای منفی در ش��بکه های اجتماعی مواجه هس��تند. این امر 
گاه��ی اوقات در فروش��گاه های آنالی��ن نیز برای برندها ایجاد دردس��ر 
می کند. با این حساب پیشگیری از شهرت منفی در فضای آنالین برای 
سرمایه گذاری بر روی مش��تریان به مثابه سفیران برند ضروری خواهد 

بود. 
جمع بندی

بحث ه��ای مختلف پیرامون جلب نظر مش��تریان به صورت کاربردی 
در مقال��ه کنون��ی ش��امل بخش ه��ای مختلفی ب��ود. تولی��د محتوای 
بازاریابی، بهینه س��ازی صفح��ه اصلی، اولویت بندی روابط مش��تریان و 
اس��تفاده مشتریان به مثابه س��فیران برند در نگاه نخست دارای ارتباط 
زی��ادی با هم نیس��تند. نکته مه��م در این میان تالش برای کاربس��ت 
تم��ام توصیه های فوق به طور همزمان اس��ت. کمپین های بازاریابی در 
صورت هماهنگی با بخش های مختلف کس��ب و کار امکان تاثیرگذاری 
بهتر را فراهم خواهد کرد. این امر در ماه منتهی به س��ال نوی میالدی 
دارای اهمیت بس��یار زیادی است. بس��یاری از برندها در طول ماه های 
اخیر نتایج مناس��بی در حوزه بازاریابی تجرب��ه نکرده اند. این امر همراه 
ب��ا کاهش میزان فروش موجب افزایش حساس��یت ها برای بازاریابی در 
زمان باقیمانده ش��ده است. استفاده درست از توصیه های مورد بحث در 
این مقاله بخش قابل توجهی از نیاز کسب و کارها را رفع خواهد کرد. 

 چرا همگام سازی سایت
با تلفن همراه الزامی است

در حال حاضر اکثر افراد جس��ت و جو در اینترنت را با تلفن های 
هم��راه خ��ود انجام می دهند، ب��ا این حال تعداد کمی از س��ایت ها 
همگام��ی الزم را ب��ا تلفن های همراه داش��ته و این مس��ئله باعث 
می ش��ود تا کاربران یک تجربه بد را داشته باشند. تحت این شرایط 
ریزش مخاطب، امری محتمل خواهد بود. در این راس��تا بسیاری از 
افراد دقیقا نمی دانند که همگام سازی، چه نتایجی را به همراه دارد. 

در این راستا موارد را بررسی خواهیم کرد. 
1-پیدا کردن ساده تر محتواها 

ابعاد بزرگ س��ایت ها که برای سیس��تم های خانگی تعیین ش��ده 
اس��ت، باعث خواهد ش��د تا افراد برای دست پیدا کردن به محتوای 
موردنظر خود، نیاز به جا به جایی در صفحه داش��ته باش��ند، با این 
حال نسخه تلفن همراه، با کمی تغییرات دسترسی ها را کامال ساده 
می کند. این امر باعث خواهد ش��د تا س��رعت کار و رضایت کاربران 
افزایش پیدا کند. در این راس��تا تنها کافی اس��ت تا نگاهی به یک 
سایت همگام شده و یک سایت غیرهمگام بیندازید تا نسبت به این 

مسئله آگاهی الزم را به دست آورید. 
2-صفحات به صورت کامل قابل مشاهده هستند 

با این اقدام می توان تمامی جزییات یک صفحه را به صورت کامل 
مش��اهده کرد. درواقع دیگر نیازی به چرخش افقی صفحه گوش��ی 
تلفن همراه نبوده و این مس��ئله زیبایی خاصی را به س��ایت ش��ما 
می ده��د. در این رابطه اگر تص��ور می کنید که برخی از موارد نظیر 
عکس ها، در اندازه مطلوب نمایش داده نمی شوند، می توانید قابلیتی 
را مش��خص نمایید که براساس آن، با کلیک بر روی هر مورد، تمام 

صفحه به عکس موردنظر اختصاص پیدا کند.
۳-کاهش نیاز به تایپ 

اگرچه در رابطه با سیس��تم هایی نظیر لپ تاپ، تایپ کردن امری 
ساده محسوب می شود، با این حال در تلفن های همراه نیاز است که 
این امر را به حداقل برسانید. درواقع سایت ها در هنگام همگام سازی 
با تلفن های همراه، گزینه های بیشتری را دارند تا افراد نیاز به تایپ 
کردن نداشته باش��ند. در این راستا وجود فرمانبر صوتی و تصحیح 

خودکار موارد نوشته شده از دیگر موارد مهم محسوب می شود. 
4-تصاویر قابل مشاهده هستند 

در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
در بسیاری از س��ایت های همگام سازی نشده، تصاویر قابل مشاهده 
نیستند. بدون شک این امر یک ضعف بزرگ بوده و باعث می شود تا 
محتوای ش��ما، ناقص به نظر برسد. به همین خاطر این اقدام کمک 
می کن��د تا تصاویر ب��ه بهترین نحو ممکن، نمایش داده ش��وند. در 
نهایت یکی از معیارهای مهم در زمینه س��ئو سایت، همگامی آنها با 
نس��خه های مختلف تلفن همراه است. به همین خاطر این مسئله به 

صورت جدی در بیشتر دیده شدن شما نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
business2community.com :منبع

استراتژی بازاریابی جدید اسپاتیفای

اسپاتیفای در طول سال های اخیر سرمایه گذاری بسیار زیادی بر 
روی جذب تبلیغات برندها کرده اس��ت. بسیاری از کاربران به طور 
م��داوم در تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از اس��پاتیفای استفاده می کنند. امروزه هیچ پلتفرم پخش موسیقی 
آنالینی به اندازه اس��پاتیفای بر روی کاربران نفوذ ندارد. این پلتفرم 
در تازه ترین اقدام استارت آپ مگافون را به قیمت 2۳5 میلیون دالر 
خریداری کرده است. مگافون یک استارت آپ اختصاصی برای تولید 

و بارگذاری پادکست محسوب می شود. 
یکی از انتقادهای همیشگی به اسپاتیفای شرایط دشوار بارگذاری 
پادکس��ت در س��رویس اش بود. این امر بس��یاری از تولیدکنندگان 
حرفه ای پادکس��ت را نس��بت به فعالیت در اس��پاتیفای ناامید کرد. 
ام��روزه بس��یاری از پادکس��ت های مه��م از اس��پاتیفای فقط برای 
اطالع رسانی درباره انتشار نسخه جدید برنامه شان استفاده می کنند 
بنابرای��ن این پلتفرم مش��هور پخش موس��یقی آنالین عرصه پخش 

پادکست را به طور جدی باخته است. 
خرید مگافون امکان دسترس��ی به 60 ه��زار مخاطب مختلف را 
فراهم کرده است. اسپاتیفای در خرید این پلتفرم توجهی به توسعه 
مخاطب هدفش براساس کاربران مگافون نداشته است. نکته مهم در 
این میان اس��تفاده از مگافون برای توسعه توانایی تولید و بارگذاری 
پادکس��ت در اس��پاتیفای اس��ت. با این حس��اب معامل��ه موردنظر 
جذابیت های بس��یار زیادی ب��رای کاربران اس��پاتیفای و همچنین 

همکاران تبلیغاتی این برند دارد. 
رونمایی از سرویس هایی نظیر گوگل پادکست در طول سال های 
اخیر شرایط را برای اسپاتیفای به شدت دشوار کرده است. بسیاری 
از برندها در طول سال های اخیر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از اسپاتیفای را از دست داده اند. این امر در فرآیند 

خرید مگافون از سوی اسپاتیفای تاثیر بسیار زیادی داشته است. 
mobilemarketer.com :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی شیوه های بازاریابی کاربردی برای سال جدید

جلب نظر مخاطب هدف در سال 2۰21
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تعطیالت سال نو فرصتی طالیی برای کسب 
و کارها

امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، شرایطی بسیار سخت برای 
اکثر کس��ب و کارها رقم خورده اس��ت. تحت این شرایط تعطیالت 
س��ال نو می تواند فرصتی برای بهبود اوضاع و رها شدن از مشکالت 
موجود محس��وب ش��ود. درواقع با توجه به این امر که واکسن هایی 
با تاثیر باال تولید ش��ده است، انتظار می رود که تا پایان سال شاهد 
بهبودهای جدی باش��یم. در این راستا س��وال مهم این است که با 
توج��ه به این امر که وارد یک دهه جدید ش��ده ایم، چگونه می توان 
در تعطی��الت عید، بهترین عملکرد از نظ��ر تولید محتوا و بازاریابی 
را داشته باش��یم. در این راستا چند موردی را بررسی خواهیم کرد 

که می تواند وضعیت برند شما را پس از تعطیالت، متحول نماید.
1-جایزه 

بدون ش��ک عی��د بهانه خوبی ب��رای جایزه دادن به افراد اس��ت. 
درواقع چنین اقداماتی باعث می ش��ود تا نام برند شما برای همیشه 
در ذهن باقی بماند،. با این حال در این راستا الزم است تا مخاطب 
خود را به انجام اقدامی س��وق دهید. درواقع جایزه شما باید نتیجه 
یک مس��ابقه باشد. این امر باعث می ش��ود تا در مدت زمانی کوتاه، 
تعداد بازدیدکنندگان و خریداران ش��ما افزایش��ی چشمگیر را پیدا 
کند. در این رابط��ه برخی از برندها اقدامات خالقانه ای را نیز انجام 
می دهند. ب��رای مثال اعالم می کنند که اگ��ر تعداد الیک های یک 
پس��ت در ش��بکه های اجتماعی از رقمی فراتر برود، کاشت درخت 
و یا کمک به س��ازمان های انسان دوستانه را عملی خواهند کرد. به 
صورت کلی ش��ما باید دلیلی ارزشمند را برای مخاطبین خود ایجاد 

نمایید تا به انجام اقدامات موردنظر شما، تمایل داشته باشند. 
2-پخش زنده 

ش��یوع ویروس کرون��ا یک نکته بس��یار مهم را مش��خص کرده 
اس��ت. افراد تمای��ل دارند تا در ارتباط خود، چه��ره طرف مقابل را 
مش��اهده نمایند. در این راس��تا با توجه به این امر که در چند ماه 
گذش��ته میزان اس��تفاده افراد از اینترنت افزایشی چشمگیر را پیدا 
کرده اس��ت، توجه شما به بستر اینترنت، کامال ضروری خواهد بود. 
برای این امر توصیه می شود که تمامی روزهای تعطیالت، الیوهایی 
ارزش��مند را داش��ته باش��ید. برای مثال یک برند تولیدکننده لوازم 
ورزشی، می تواند مصاحبه با بهترین های حوزه های مختلف ورزش را 
در دستور کار خود قرار دهد، با این حال به صورت کلی، محتواهای 
آموزش��ی باالترین جذابیت را به هم��راه دارد. همچنین از برگزاری 
الیو برای ارتباط مس��تقیم با مش��تریان و مخاطبان خود نیز غافل 

نشوید. 
3-از قابلیت های جدید شبکه های اجتماعی استفاده نمایید 

 Reels برای مثال در اینستاگرام شاهد اضافه شدن بخشی به نام
هس��تیم که ش��باهت باالیی را به تیک تاک داشته و با توجه به این 
ام��ر که یک بخش جدید ب��وده و جذابیت اولیه باالیی را دارد، الزم 
اس��ت تا برای آن برنامه ریزی خوبی را داش��ته باشید. در این راستا 
فرام��وش نکنید که رمز اصلی موفقیت، جذاب بودن اقدامات ش��ما 

خواهد بود. 
4-اوقات فراغت مشتریان خود را پر نمایید

در آخر با توجه به این امر که مش��تریان ش��ما در عید از هرگونه 
فعالی��ت کاری رها بوده و زمان زیادی را دارند، توصیه می ش��ود که 
برای آنها برنامه های جذابی را داش��ته باش��ید. برای مثال می توانید 
حق اش��تراک یک ماهه نتفلیکس و ی��ا کتابخانه های الکترونیکی را 
بدهید. این امر کمک خواهد کرد تا آنها بتوانند بهترین اس��تفاده را 
از تعطیالت خود داش��ته باش��ند. درواقع با توجه به این امر که در 
ش��رایط حال حاضر، امکان سفر بسیار س��خت و با محدودیت هایی 
همراه است، اگر بتوانید افراد را در خانه های خود سرگرم نگه دارید، 
بدون ش��ک اقدامی مهم انجام شده است. در این راستا سعی کنید 
که اطالعات خود را از مش��تریان تا حد ام��کان افزایش دهید. این 
امر باعث خواهد شد که پس از طی کردن تعطیالت، بتوانید از این 

داده ها در راستای بهبود عملکرد خود استفاده نمایید. 
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به قلم: توماس گریفین  کارشناس بازاریابی
مترجم: امیر آل علی

اش موری��ا )Ash Maurya( مبدع »بوم ناب« و در راس��تای کتاب 
»نوپای ناب« می گوید: من گاهی از خودم می پرسم چرا اقتباس متفاوتی 
از بوم مدل کسب و کار  اصلی آلکس استروالدر ایجاد کردم. این سوال  
بارها ذهن من را به خود مش��غول کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتم 
طرز تفکری را که باعث ایجاد بوم ناب شد به طور خالصه مطرح کنم.

ابتدا یک سیر زمانی را به طور سریع مرور می کنیم:
مه2009: من برای اولین بار بوم مدل کس��ب و کار را از طریق کتاب 
آلکس اس��تروالدر )کتاب خلق مدل کس��ب و کار( به نمایش گذاشتم. 
ب��ا اینکه این کتاب به نظرم زیبا ترس��یم ش��ده بود، ول��ی به طور کلی 
روش بوم را به خاطر اینکه »خیلی س��اده« بود رد کردم. در این کتاب، 
مثال های زیادی بودند که مدل های کس��ب و کار ش��رکت های معروف 
مثل اپل و اس��کایپ را )بعد از موفقیت ش��ان( ترس��یم کرده  بودند. من 
بیشتر عالقه مند بودم که »یاد بگیرم« آنها چطور به آن مرحله رسیدند.

ژوئ��ن2009: حتی فکر اینکه بتوانم فرضیه های مدل کس��ب و کار را 
فقط در یک برگه جا بدهم خیلی سخت بود. من محصوالت خودم را در 
آن زمان با استفاده از هر دو بوم مدل سازی کردم و به همین خاطر وادار 

شدم کارهایی انجام دهم که در زیر توضیح خواهم داد.
آگوس��ت2009: کار خود را با اس��تفاده از بوم ناب و تست آن با سایر 
اس��تارت آپ های کارگاه های خودم آغاز کردم و به خاطر قابلیت این بوم 

برای یادگیری بیشتر، تشویق می َشدم به کار خود ادامه دهم.
س��پتامبر2009: من برای ش��روع س��اخت یک نس��خه  آنالین از بوم 
ن��اب، از کارآفرینان دیگر هم کمک گرفتم و هدف اولیه ام تس��هیل این 
مکالمات یادگیری در کارگاه هایم بود تا همه  افراد بتوانند از آن استفاده 

کنند.
فوری��ه  2010: بوم ناب، به بخش مهمی از روش شناس��ی موجود در 

کتاب من )کتاب نوپای ناب( تبدیل شد.
 اه��داف طراحی: هدف اصلی من از بوم ناب این بود که در عین حال 
ک��ه ب��ر کارآفرینی تمرکز می کنم بتوانم تا جایی ک��ه امکان دارد آن را 
عملی نمایم. من تا به حال با اصول استارت آپ ناب کار کرده ام که تاثیر 

زیادی بر طراحی داشته اند.
»استارت آپ ها تحت شرایط عدم قطعیت شدید فعالیت می کنند«

روش من برای عملی  کردن بوم این بود که مش��خص کنم چه چیزی 
بیش��ترین عدم قطعیت و بیش��ترین ریس��ک را دارد. عدم قطعیت یعنی 
وج��ود بیش از یک احتمال و ریس��ک حالتی از عدم قطعیت اس��ت که 
در آن، برخی احتماالت به ضرر، فاجعه یا س��ایر عواقب نامطلوب منجر 
می َشوند. متوجه شدم در بوم های کسب و کار اولیه که در آگوست سال 
2009 ایجاد ک��ردم، چیزهایی که فکر می کردم ریس��ک خیلی باالیی 
دارن��د وج��ود ندارد و س��ایر چیزهایی که در بوم بودند ریس��ک باالیی 
نداش��تند. چون فضای بوم کامال محدود است، پس باید نسبت سیگنال 

به نویز را به حداکثر برسانیم.
بنابراین خانه های زیر را به این بوم اضافه کردم:

مس��ئله: شکس��ت اکثر اس��تارت آپ ها بدی��ن خاطر نیس��ت که آنها 
نمی توانند آنچه را که ش��روع به س��اختش کردند بس��ازند، بلکه بدین 
خاطر است که زمان، پول و تالش خود را در جهت ساخت یک محصول 
اش��تباه هدر می دهند. به نظر من، عدم درک درس��ت مس��ئله از همان 
ابتدای کار نیز یکی از عوامل این شکس��ت محسوب می گردد. به همین 
خاطر اس��ت که من تصمیم گرفتم صریحا خانه ای با عنوان »مس��ئله« 
را )که از هیچ چیز دیگری مثل ارزش پیش��نهادی گرفته نش��ده است( 

به بوم اضافه کنم.
راه ح��ل: بهترین موقعی��ت برای تعریف یک راه ح��ل احتمالی،  زمانی 
است که مسئله را درک کرده باشید. من با استفاده از یک خانه  کوچک 
روی ب��وم به طور هدفمند خواس��تم کارآفرین��ان را محدود کنم، چون 
ما نس��بت به راه حل خیلی ذوق و ش��وق داریم. ما معموال قبل از اینکه 
اولین راه حل خود را بررسی کنیم شیفته  آن می شویم و دیگر به دنبال 
راه حل های دیگر نمی رویم. کوچک نگه داش��تن خانه  »راه حل« در بوم 

نیز با مفهوم »کمینه محصول پذیرفتنی)MVP( «  مطابقت دارد.
 س��نجه های کلیدی: اس��تارت آپ ها اغلب برای اینکه به عدم قطعیت 
نظ��م بدهن��د، در دریایی از اعداد غرق می ش��وند. بای��د توجه نمود که 
در هر زمان مش��خص، فقط چند اقدام کلیدی )یا س��نجه های کلیدی 
کالن( وجود دارد. اس��تارت آپ فقط می تواند بر یک معیار تمرکز نماید 
بنابراین باید تصمیم بگیرید که این یک معیار چه باش��د و بقیه  معیارها 

را نادیده بگیرید.
این کار چطور ممکن است یک ریسک محسوب گردد؟ عدم شناسایی 
سنجه کلیدی درست، می تواند فاجعه بار باشد و به فعالیت های بی فایده 
مثل بهینه س��ازی زودرس یا اجرای منابع با هدف اش��تباه منجر گردد. 
این س��نجه های کلیدی در ابتدا باید حول معیارهای ارزش شما تمرکز 

کرده و سپس به سوی موتورهای کلیدی رشد شما پیش برده شوند.
برت��ری مطلق: برتری مطل��ق، نام دیگر مزیت رقابت��ی یا موانع ورود 
اس��ت که اغلب در یک طرح کس��ب و کار یافت می َشود. تعداد کمی از 
استارت آپ ها در همان روز اول دارای برتری مطلق واقعی هستند و این 

بدین معنا است که این خانه خالی خواهد بود.
یک برتری مطلق واقعی، چیزی اس��ت ک��ه نمی توان آن را به راحتی 

کپی یا خریداری کرد.
هدف از این خانه این نیست که شما را از حرکت رو به جلو به سمت 
چشم اندازتان دلسرد کند، بلکه هدف آن است که به طور مستمر شما را 
به کار تشویق کند تا بتوانید برتری مطلق خود را یافته و آن را بسازید. 
وقتی یک اس��تارت آپ به مقداری موفقیت اولیه دست می یابد، به ناچار 
رقب��ا و کپی کنندگان وارد بازار خواهند ش��د. اگر هی��چ دفاعی در برابر 

آنها نداشته باشید، این ریسک واقعی در کمین شما خواهد بود که این 
تقلیدکنندگان سریعا استارت آپ شما را از گردونه  رقابت حذف کنند.
من عالوه بر این چهار خانه جدید،  به چهار خانه  دیگر هم نیاز دارم.

مواردی که به آنها رسیدم عبارتند از:
 فعالیت ه��ای کلی��دی و منابع کلیدی:  احس��اس کردم هر دوی این 
خانه ها بر افراد خارج از اس��تارت آپ )در مقابل کارآفرین( تمرکز دارند، 
یعنی به اف��راد بیگانه کمک می کنند تا بدانند که اس��تارت آپ چه کار 
می کند. من در اینجا مواردی مثل توس��عه  مش��تری، توس��عه  نرم افزار، 
توس��عه دهندگان و ... را که ریسک باالیی ندارند لیست می کنم تا حفظ 

آنها را تضمین نمایم.
همچنین متوجه ش��دم ک��ه این خانه ها با خانه های��ی که قبال اضافه 
کرده بودم مقداری همپوشانی دارند. این همپوشانی  بدین صورت است:
 الف( معتقدم بعد از اینکه مقداری تس��ت و اعتبارس��نجی اولیه روی 
کمینه محصول قابل عرضه )MVP( انجام ش��د، فعالیت های کلیدی را 

واقعا می توان و باید از خانه  »راه حل« استخراج نمود.
ب( ب��ا پیش��رفت اینترن��ت،  برنامه ه��ای متن ب��از، رایان��ش ابری و 
جهانی ش��دن، برای وارد کردن یک محصول به ب��ازار به منابع کمتری 
نی��از داریم )تطبیق دادن منابع کلیدی با برت��ری مطلق(. ولی با اینکه 
یک منبع کلیدی می تواند یک برتری مطلق باشد، ولی تمام برتری های 

مطلق، منابع کلیدی نیستند.
ارتباط با مشتری: من با ارتباط مستقیم با مشتری )از طریق مشاهده  
مشتری یا مصاحبه با او( و سپس شناسایی مسیر مناسب برای رسیدن 
به مش��تریان )با توجه به راه حل ش��ما و بخش مش��تریان(، از آغاز هر 
محصول��ی )هرچه که باش��د( حمای��ت می کنم. به نظر می رس��د خانه  

»کانال ها«  این مفهوم را بهتر می رساند.
شرکای کلیدی: این قسمت را به سختی می توان حذف کرد و معموال 
در این مورد بیش��تر بحث می شود. موفقیت برخی محصوالت، براساس 
اولین شرکای کلیدی واقعی پیش بینی می گردد. به عنوان مثال، ساخت 
یک ش��بکه انرژی خورش��یدی جهانی)پلتفرم( که به سرمایه و الزامات 
قانونی زیادی نیاز دارد، در وهله اول به ایجاد مشارکت های کلیدی نیاز 

دارد ولی اکثر محصوالت در این دسته قرار نمی گیرند.
اگر ش��ما دارای یک استارت آپ ناشناخته با یک محصول تست نشده 
هس��تید، جس��ت وجوی مش��ارکت های کلیدی از همان ابت��دا ممکن 
اس��ت هدر دادن وقت باش��د. ممکن است با گذش��ت زمان، شرکا برای 
بهینه س��ازی مدل کسب و کار شما اهمیت پیدا کنند، ولی ریسکی که 
در اینجا وجود دارد فقدان ش��رکا نیس��ت، بلکه ناکارآمدی در ساختار 
هزینه و کانال های توزیع اس��ت که دو خانه برای آنها پیش��نهاد ش��ده 

است.
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کمک به دیگران همیش��ه ج��زو فضایل اخالقی بوده اس��ت، چه در 
محی��ط کار و چه در هر محیط دیگری، اما تحقیقات اخیر نش��ان داده 
است که کمک داوطلبانه به همکاران شاید نتایج خوبی به همراه نداشته 
باش��د و مصداقی از ضرب المثل فارس��ی »آمد ثواب کند، کباب ش��د« 
اس��ت. در این مقاله، یافته های این پژوهش ها را از زبان پروفسور راسل 

جانسون مرور می کنیم.
به تازگی، پروفس��ور راسل جانس��ون )Russell Johnson(، استاد 
دانش��گاه ایالتی میش��یگان و همکارانش تحقیقات جامعی درباره تأثیر 
کم��ک داوطلبانه در محی��ط کار انجام داده اند. آنه��ا از تعداد زیادی از 
کارمن��دان همس��ان که در ی��ک گروه فعالی��ت می کردند، خواس��تند 

کمک های داوطلبانه خود را طی 10 روز کاری گزارش کنند.
جانسون و گروه او دریافتند که وقتی کارمندان به همکاران شان داوطلبانه 
کمک می کنند، نس��بت به کمکی که به درخواست همکارشان انجام داده 
باش��ند، قدردانی کمتری دریافت می کنند. همچنین آنهایی که برای این 
کمک ها پیش قدم می ش��وند، در روزهای کاری بعدی، تمایل کمتری برای 

کار از خود نشان می دهند و احساس تعلق کمتری به گروه دارند.
پیامد های ناخواسته کمک داوطلبانه به همکاران

جانسون درباره یافته های گروهش در این تحقیقات می گوید:
»مطالعات ما نش��ان داده اس��ت که باید در ارائه کمک های داوطلبانه 
احتیاط کنیم. همواره به کارمندان توصیه می ش��ود که در یاری رساندن 
به همکاران ش��ان، پیش قدم باشند، اما باید به این نکته هم توجه داشت 
که کمک های داوطلبانه ما بدون در نظر گرفتن ش��رایط کاری خودمان 
و نیز وضعیت کس��ی که به او کمک می کنیم، شاید به قدردانی کافی از 
ما منجر نش��ود و پیامدهای ناخواسته ای برای خودمان و دیگران داشته 
باش��د. در تحقیقات ما معلوم ش��د افرادی که بدون درخواست دیگران 
به آنها کمک کردند، قدردان��ی چندانی دریافت نکردند؛ پس فردی که 
به دیگران کمک کرده اس��ت، حتی تأثی��رات روانی مثبت اقدامش هم 

نصیبش نشده است.«
در بخش��ی از این تحقیق آمده اس��ت که افراد موردمطالعه حتی 24 
س��اعت بعد از کمک داوطلبانه شان، احس��اس ناخوشایندی مانند عدم 

تعلق و کسالت را تجربه کرده اند!
اگر کسی نیاز به کمک داشت، چطور؟ آیا نباید به او کمک کنیم؟

جانس��ون و همکارانش توصیه می کنند که بهتر اس��ت یک  بار دیگر 

ش��رایط را بس��نجیم. به عنوان یک ناظر بیرونی، ما از شرایط ذهنی فرد 
نیازمند آگاه نیس��تیم؛ ازطرفی، اطالعات کافی درباره مشکل او نداریم. 
در این ش��رایط، اغلب قضاوت های ما بیشتر ناشی از برداشت های ذهنی 
خودمان است تا واقعیت های ماجرا. در چنین وضعیتی، ما درگیر یافتن 
مش��کل همکارمان و حل آن می شویم، بدون آنکه مطمئن باشیم آیا او 

واقعا نیاز به کمک داشته است یا خیر.
ازطرف��ی، ش��اید همکار ما بخواهد مش��کلش را خ��ودش حل کند تا 
ه��م توانمندی هایش را به چالش بکش��د و هم تجربه جدیدی کس��ب 
کن��د بنابرای��ن کمک ما در این حالت، نه تنه��ا باعث حس بهتری در او 
نمی شود، بلکه باعث کاهش اعتماد به نفس او و اعتمادش به ما می شود.
جانس��ون با اش��اره به تحقیقی که روی 500 کارمند تمام وقت انجام 
ش��ده اس��ت، می گوید: »در این مطالعه، مش��خص ش��د همکارانی که 
داوطلبانه کمک می کنند، هم اطالع کمتری از مشکل دارند و هم کمک 

آنها تأثیر کمتری دارد.«
آیا شرایط کمک داوطلبانه بین مدیر و کارمند متفاوت است؟

آیا مدیری که به کمک کارمندش می رود، زیردس��تش را زیر س��ؤال 
می برد؟ آیا کارمندی که بدون درخواس��ت مدیر به کمکش می ش��تابد، 
باعث زیر س��ؤال رفتن مدیرش می شود؟ پژوهش جانسون و همکارانش 
فقط روی کارمندان هم رده انجام ش��ده اس��ت. او درباره این س��ؤال ها 
می  گوی��د: »ش��اید این نتای��ج در رابطه مدیر و کارمند متفاوت باش��د؛ 

بااین حال هنوز نمی دانیم.«
آیا بازاریاب ها و آنهایی که با مشتری در ارتباط اند، باید راهنمایی های 

خود را مشروط به درخواست مشتری کنند؟
مطالعه جانس��ون به صورت اختیاری انجام شده و فقط بین همکاران 
هم رده بوده اس��ت. اگر بخواهیم مش��تری را وارد معادله کنیم، مسئله 
پیچیده خواهد ش��د. یک توصیه  به بازاریاب ها در حوزه جذب مشتری 
این است که همواره رفتار فعالی داشته باشند؛ چراکه کمک و راهنمایی 
داوطلبانه بخش��ی از وظایف آنها است، صرف نظر از اینکه دیگران چقدر 

سپاسگزار آنها باشند.
آیا بین زنان و مردان درباره نتایج این مطالعه تفاوتی وجود دارد؟

تحقیق جانس��ون تفاوتی را نش��ان نداد، چراکه گروه محققان او اثری 
از نقش جنس��یت بر روی نتایج تحقی��ق نیافتند. بااین حال او می گوید: 
»تحقیقات فراوانی نش��ان می دهد زنان در محیط کار، فعال تر هس��تند 

و تمایل بیش��تری به همکاری و کمک به دیگران نشان می دهند. حتی 
این تحقیقات نش��ان داده اند که اگر زنی چنین رویکردی نداشته باشد، 
ممکن اس��ت در نظر دیگران بد جلوه کند، چون اغلب آنها انتظار دارند 

زنان رفتار پویاتری داشته باشند.«
نقش کمک داوطلبانه در کار گروهی چگونه است؟ آیا این نوع کمک 

در کار جمعی هم نتایج زیانباری در پی دارد؟
به احتمال زیاد، بله! اعالم آمادگی برای کمک کردن به دیگران در یک 
جمع، کار خوبی اس��ت اما اگر به شکل درس��تی ابراز نشود، می تواند به 
دیگران و ش��خصیت خود ش��خص آس��یب بزند؛ برای مثال، اگر کسی 
باانگیزه خودنمایی کمک کند، ش��اید در بی��ن همکاران به عنوان فردی 
فرصت طلب ش��ناخته ش��ود. همچنین، اگر کس��ی در یک جمع، بدون 
درخواس��ت قبلی به دیگری کمک کند، شاید به شخصیت و عزت نفس 

آن فرد در بین اعضای گروه آسیب بزند.
پس چگونگی بیان اشتیاق جهت کمک به پیشبرد کار گروهی بسیار 

مهم است.
درصورتی که بخواهیم به کس��ی کمک کنیم، چط��ور باید این کار را 

انجام دهیم؟
بهتر است ابتدا از فردی که فکر می کنیم به کمک نیاز دارد، بپرسیم: 
»کمک��ی الزم داری؟« این س��ؤال ب��ه او فرصت می دهد تا ش��رایط را 
بس��نجد و به ما پاس��خ بدهد. همچنین هنگام بیان این س��ؤال، لحن و 
زب��ان بدن نیز مهم اس��ت. نباید طوری س��ؤال را مط��رح کنیم که فرد 

به سمت یک جواب خاص متمایل شود.
نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در کاهش و اصالح پیامد های کمک 

داوطلبانه چیست؟
جانس��ون و همکارانش دراین رابطه تحقیق نکردند، اما او فکر می کند 
که فرهنگ سازمانی بر نتایج مطالعه او و نیز روش هایی که با به کاربستن 

آنها، آسیب های احتمالی کاهش می یابد، اثرگذار است.
به طورکلی، او به مدیران شرکت ها توصیه می کند کارمندان را طوری 
مدیری��ت کنند که هر کس روی کار خ��ودش تمرکز کند؛ درعین حال، 
همواره فضایی اطمینان بخش وجود داش��ته باشد تا هر کسی که کمکی 
خواست، بتواند آن را بدون سرافکندگی درخواست کند و دراسرع وقت، 

کمک الزم را از همکارانش دریافت کند.
hbr/chetor:منبع

چرا نباید برای کمک به همکاران تان داوطلب شوید؟

بوم ناب چیست؟ و اساسا چرا شکل گرفته است؟
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: اداره آموزش و تجهیز نیروی 
انسانی شــرکت ملی حفاری ایران با هدف ارتقاء سطح 
آمــوزش کارکنان عملیاتی، برگــزاری دوره های فنی و 
تخصصی در موقعیت اســتقرار دســتگاه های حفاری و 
محیط هــای کارگاهی را با هماهنگــی آموزش مرکزی 
شــرکت ملی نفت  ایران در برنامه اجرایی خود قرار داده  
است. حبیب صفری رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری 
شرکت در این باره گفت:  برگزاری دوره های سرچاهی و 
ارزیابی آموزشی در محل دستگاه حفاری در این سازمان 
مسبوق به سابقه است.  وی افزود: با توجه  به شرایط کار 
اقماری که در آن کارکنان عملیاتی 14 روز کار و 14 روز  
استراحت دارند وحضور این دسته کارکنان در دوره های 

آموزشی متمرکز مشکالتی در روال زندگی آنان به دلیل سکونت در 
شهرهای مختلف به دنبال داشت اجرای دوره های آموزشی در محل 
کار به نحو مطلوب مورد اقبال مجموعه کارکنان ذینفع قرار گرفته 
است.  صفری اظهار کرد: حسب تاکید مدیریت ارشد شرکت مبنی 
بر برگزاری دوره های  آموزشی برای کارکنان عملیاتی در ایام کاری،  
برگزاری این دوره ها از ســال 98 به طور پیوســته در دستور کار 
تعریف و با تشخیص اداره آموزش و هماهنگی مدیریت های عملیاتی 

و منابع انسانی مدرسان واجد شــرایط به همراه وسایل آموزشی و 
کمک آموزشی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.   رئیس آموزشگاه 
تکنولوژی حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت گفت: 
مدرسان و کارشناسان در موقعیت دستگاه های حفاری پس از ثبت 
نام حضوری و اجرای دوره نسبت به تنظیم فرم مرتبط که به تایید 
مدرس و رئیس دســتگاه رسیده مبادرت می ورزند.  وی در همین 
ارتباط ادامه داد: پس از اتمام دوره، واحدهای مجری نسبت به اعالم 

نتایج به واحدهای برنامه ریزی و توسعه و خدمات 
پشــتیبانی و امور اداری آموزش برای ثبت و تغذیه 
آن در ســامانه آموزش نفت اقدام می نمایند و در 
سوابق آموزشــی پرسنلی، کارکنان درج می گردد.  
صفری با اشــاره به اینکه در یک سال گذشته  بالغ 
بر 88۰  نفر از کارکنان عملیاتی دردســتگاه های 
حفاری موفق به گذراندن این دوره ها شدند، افزود:  
دوره های آموزشی پیش گفته در زمان حاضر تحت 
عناوین  »تجهیزات کنترل فــوران« ، » تجهیزات 
کومی یونیت« ، » سیستم های هیدرولیکی دستگاه 
حفاری« ، »سیستم های باالبری و ترمز دراورکس« 
و » گیر رشــته حفاری « برگزار و بر اساس ارزیابی 
به عمل آمده در ارتقا سطح آموزش های فنی و تخصصی کارکنان 
در سطوح مختلف بسیار موثر واقع شــده است.  رئیس آموزشگاه 
تکنولوژی حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت اظهار 
کرد: نظر به گستردگی موقعیت استقرار دستگاه های حفاری در چند 
استان، برنامه آموزشی برای دکل ها تا پایان سال تدوین و بر اساس 
شیوه نامه های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی پیگیری 

و برگزار می شود.

آذربایجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: بحث 
تنش آبی در تابستان گذشته مســئله جدی تبریز بود. به گزارش 
خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در جلسه ای 
با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان این موضوع اظهار کرد: 
ما منابع آبی محدودی داریم و تابســتان گذشته با مدیریت جمعی 
از این بحران عبور کردیم و اگر مســاله مدیریت نمی شد، مسایل 
اجتماعــی به وجود می آمد. وی با بیــان این که انتقال آب ارس به 
تبریز نقش پدافندی هم دارد، گفت: مشــکل کم آبی دشت تبریز و 
شبستر منوط به انتقال آب از ارس است. پورمحمدی افزود: برای به 
سرانجام رسیدن پروژه انتقال آب ارس تالش های زیادی انجام شد و 
موضوع مساعدت قرارگاه را در این پروژه برای وزیر نیرو مطرح کردیم 
که موافقت کردند. وی خاطرنشان کرد: قرارگاه خاتم االنبیا در استان 
ما منشاء خدمات بسیار ارزشمندی بوده و در سال گذشته و امسال 
چند پروژه کالن استان به تولیت این قرارگاه توسط رئیس جمهور 
افتتاح شد که سد کلقان و حاجیلر چایی از جمله آنها هستند. وی 
با بیان اینکه پروژه خط انتقال زرینه رود نیز به خوبی انجام شده و 
در مجموع همکاری خوبی بین دستگاه ها با فرماندهی قرارگاه خاتم 
االنبیا وجود دارد، افزود: انتظار داریم این همکاری و ارتباطات تقویت 

شود چرا که زمینه های سرمایه گذاری و توسعه بیشتری وجود دارد 
و بازدیدهای فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا از برخی پروژه های استان، 
بستر این همکاری را گسترش می دهد. استاندار آذربایجان شرقی با 
اشاره به بحث اصالح خط انتقال سد نهند، خاطرنشان کرد: مشکل 
کم آبی دشت تبریز و دشت شبستر و حوزه های منطقه منوط به این 
است که انتقال آب ارس را انجام دهیم که نقش پدافندی هم دارد و 
با اتصال آن به زرینه رود، مسیری ایجاد می شود که هرکجا مشکلی 
داشته باشیم، حل می شود. وی با بیان اینکه هر دو سد حاجیلرچایی 
و کلقان که قرارگاه خاتم اجرای آنها را به عهده دارد از هدررفت منابع 

آبی جلوگیری می کنند؛ اظهار کرد: در ارتباط با سدهای دیگر مثل 
خداآفرین و قیزقلعه سی نیز کارهای خوبی در دوره های تامین منابع 
آبی انجام می شود ولی هیچ یک به اهمیت انتقال آب ارس نیست. 
پورمحمدی همچنین با اشــاره به معضل حاشیه نشینی در تبریز 
گفت: منطقه وســیعی از تبریز در حاشیه شمالی و جنوبی به طور 
غیراصولی ساخته شده است که اگر زلزله های سال گذشته سراب و 
میانه در تبریز اتفاق می افتاد، تلفات انسانی بسیار زیادی به بار می 
آورد. وی با بیان اینکه ما در مقابل مردم مسئول هستیم بنابراین یکی 
از کارهای اساسی برای جابجا کردن حاشیه نشینان ایجاد شهرک 
جوانان به مساحت 1۳۰ هکتار بود، افزود: در این شهرک پنج هزار 
واحد مسکونی احداث می شود که ساخت ۲ هزار واحد آن برعهده 
قرارگاه خاتم االنبیا است. استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری 
کرد تا ۲ سال آینده ساخت این تعداد واحد مسکونی به اتمام برسد 
تا مشکل بخش عمده مناطق حاشیه نشین تبریز حل شود. طبق 
اعالم مسووالن مربوطه در اســتان آذربایجان شرقی، با انتقال آب 
ارس، آب شــرب تبریز برای ۲۵ ســال آینده تضمین خواهد شد و 
عالوه بر آن آب کشــاورزی دشــت تبریز و شبستر و آب واحدهای 

صنعتی تامین می شود.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر دفتر حقوقی شرکت آب 
منطقه ای مرکزی گفت: در شش ماهه ابتدایی سال جاری حدود 
۲۰ مورد شــکایت منتهی به محکومیت و رفع تصرفات غیرقانونی 
اشخاص در بســتر و حریم رودخانه ها توسط نمایندگان حقوقی 
این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.    به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای مرکزی، فاضل حاتم آبادی افزود: 
بر اساس آمار تعداد شــکایات علیه متصرفین غیرقانونی در شش 
ماهه ابتدایی سال جاری به غیر از موارد متعددی که با اخذ دستور 
قضایی، رفع تصرف فوری صورت می گیرد، حدود ۲۰ مورد شکایت 
منتهی به محکومیت و رفع تصرفات غیرقانونی اشخاص در بستر و 
حریم رودخانه ها انجام شده است. حاتم آبادی ادامه داد: همچنین 
در برخورد با صدور اســناد مالکیت برای اشخاص نسبت به اراضی 
بســتر و حریم، چندین دعوای حقوقی در راســتای ابطال اسناد 
مالکیت صادره و بازگشــت مالکیت به دولت، مطرح شــده که در 
جریان رســیدگی قضایی اســت. وی بیان داشت: مطابق اصل 4۵ 
قانون اساسی و ماده دو قانون توزیع عادالنه آب، اراضی بستر انهار 
طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها در اختیارحکومت جمهوری اسالمی 
ایران بوده و متعلق انفال محســوب می شوند و هیچ شخصی نمی 
تواند نســبت به این اراضی ادعای مالکیت کرده و یا در آن تصرف 

غیرمجاز کند. مدیر دفتر حقوقی شــرکت آب منطقه ای مرکزی 
ادامه داد: بنا بر تکلیفی که در تبصره 4 ماده ۲ قانون توزیع عادالنه 
آب مقرر شــده است، وزارت نیرو)شــرکتهای آب منطقه ای( در 
صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانالهای 
عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص 
 دهد، به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینی 
در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو 
با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد 

کرد و بر همین اساس و در راستای اجرای قانون، آزادسازی منابع 
آبی از جمله بستر و حریم رودخانه ها به طور جدی در حال انجام 
است. حاتم آبادی با اشاره به اهمیت موضوع حراست از حدود بستر 
و حریم رودخانه ها خاطر نشــان کرد: در این راستا شورای حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان نیز، مراقبت 
جدی در پیشگیری و برخورد با متصرفین را در دستور کار خود قرار 
داده و با هر گونه دست اندازی و زمین خواری و تغییرشکل طبیعی 
رودخانه ها و مسیل ها برخورد کیفری و شدیدی را در پیش گرفته 
اســت تا جایی که بعضاً در مواردی مراجع قضایی نسبت به تعیین 
کیفر حبس و جزای نقدی سنگین برای اشخاصی که به حدود بستر 
و حریم رودخانه ها و مســیل ها تعرض می کنند، رأی صادر کرده 
اســت. وی تأکید کرد:  همچنین با اهتمام دادستان مرکز استان و 
حوزه معاونت پیشــگیری از جرم و آسیب دادگستری کل استان، 
برنامه های آزادسازی و ساماندهی بسترهای حادثه خیز مرتباً دنبال 
می شود. مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: با 
اخذ سند مالکیت هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر 
و حریم منتفی خواهد شد و شرکت آب منطقه ای مرکزی در نقش 
حاکمیتــی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد 

الزم را به عمل خواهد آورد. 

اصفهان – قاســم اســد: آیین اختتامیه دومین جشنواره روابط 
عمومی های صنعت آب و برق کشــور ۲8 آبان ماه از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد و بخش های ارتباطات درون سازمانی، انتشارات 
و مستند سازی، حضور در فضای مجازی، ارتباط با رادیو وتلویزیون 
اینترنتی، مدیریت و برنامه ریزی و پژوهش و افکار ســنجی عنوان 

بخش های حائز رتبه ی اول شرکت آبفای اصفهان است.
شــرکت آبفا استان اصفهان موفق شد با کســب 6 رتبه اول در 
دومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، عنوان 
برترین روابط عمومی را برای دومین سال متوالی، در میان شرکت 

های تابعه وزارت نیرو به خود اختصاص دهد.
وزیــر نیرو در آیین پایانی دومین جشــنواره روابط عمومی های 
صنعت آب و برق، که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد، ضمن 
تقدیر ویژه از روابط عمومی آبفا استان اصفهان، عنوان کرد: حمایت 
مدیران عامل در موفقیت روابط عمومی های صنعت آب و برق نقش 

محوری دارد.
رضا اردکانیان همچنین با اشاره به کار مهم روابط عمومی ها، بر 
ارتباط با مردم، پاسخگو بودن و اهتمام بر توسعه این ارتباط تاکید 
کرد و گفــت: روابط عمومی ها مهمترین ابزار ارتباطی با مردم در 
سازمان را در اختیار دارند و الزم است روش های خود را بهینه کرده 
و در شــکل گیری جامعه پرامید و تاب آور، ســهم و نقش عمده ای 

داشته باشند. مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان به نمایندگی از 
شرکت های برگزیده صنعت آب و برق، به نقش مدیران در موفقیت 
روابط عمومی ها اشاره و عنوان کرد: ارتباط اثر بخش برای مدیریت 
بحران ها، تدوین استراتژی ارتباطی، سنجش افکار عمومی و نظام 
مشارکتی در فعالیت های روابط عمومی از جمله سیاست گذاری 
هایی است که مدیران شرکت ها باید به منظور پیشبرد اهداف خود 

به آن توجه کنند.
هاشــم امینی در ادامه افــزود: مدیر کارآمــد، در انتخاب افراد 
متخصص در روابط عمومی ها اهتمام می ورزد و از این طریق است 
که می توان هدایت افکار عمومی را به دست گرفت و تغییر نگرش و 

به دنبال آن، تغییر رفتار در میان مردم ایجاد کرد.
وی با اشــاره به اهمیت نظارت و پایش اثر بخشی فعالیت ها در 
روابط عمومی عنوان کرد: بررسی تحقق اهداف از پیش تعیین شده و 
پایش مداوم برنامه های اجرایی و عملیاتی از نکات بسیار مهمی است 

که روابط عمومی ها باید به آن توجه کنند.
وی خاطرنشان ساخت: روابط عمومی آبفا استان اصفهان توانست 
با شــفاف سازی، بســترهای اعتماد عمومی را جلب کند و این امر 
تاثیر به ســزایی در ترویج مصرف صحیح بهینه آب در میان مردم 

داشته است.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان 
عنوان کرد: در چند سال اخیر خالقیت و نوآوری یکی از فاکتورهای 
مهم و درخور توجه بوده که توســط روابط عمومی این شرکت در 
دســتور کار قرار گرفته است. این نوآوری ها با بهره گیری از ساز و 
کارهای خالقانه، موجب ایجاد تغییر در نگرش و رفتار شــهروندان 

شده است.
سید اکبر بنی طبا با بیان اینکه در سال های اخیر مسئوالن امر 
زمینه های پویایی و خالقیت را در روابط عمومی مهیا کرده اند اعالم 
داشت: روابط عمومی ها به منظور ارتباط موثر و دوسویه با مخاطبان 
درون و برون ســازمانی، ناچار به استفاده از ایده های نو هستند تا 

تحرک و نشاط را به تمامی مخاطبان منتقل نمایند.

از سوی اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی ملی حفاری اجرایی شد

برگزاری دوره های فنی و تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری

استاندار آذربایجان شرقی:
بحث تنش آبی در تابستان گذشته مسئله جدی تبریز بود

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی :

با متصرفین بستر و حریم رودخانه ها برخورد قانونی می شود

 روابط عمومی آبفا استان اصفهان با 6 رتبه اول
برترین روابط عمومی صنعت آب و برق کشور شناخته شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه تاکید کرد؛
لزوم افزایش سطح کمی و کیفی آب و فاضالب شهری و روستایی در میانه

آذربایجان شرقی - فالح: قائم مقام شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی از برخورداری ۳۳ درصدی جمعیت روستاهای شهرستان میانه از آب و فاضالب 
خبر داد و گفت: این میزان بهره مندی پایین تر از ســطح میانگین استان است. به 
گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، ابراهیم عباسپور در آیین معارفه مدیر جدید 
آب و فاضالب میانه به برقراری انشعابات در روستاهای زلزله زده این شهرستان اشاره 
کرد و اظهار داشت:  نخواهیم گذاشت در این حوزه مشکلی حاصل شود بلکه با تمام 
توان درصدد برقراری انشعابات هستیم. قائم مقام شرکت آبفای آذربایجان شرقی افزود: 
در مورد کنترل کیفی آب شرب روستاها به ترمیم سیستم کلرزنی اقدام خواهیم کرد. این مقام مسوول در شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در این ارتباط امسال 18 طرح در شهرستان میانه عملیاتی شده است و به منظور ارتقای کیفی 
از محل اعتبارات استانی نسبت به بهبود وضعیت آب شرب روستاها اقدام می شود تا از میزان مشکالت کلرزنی در روستاها کاسته 
شود. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه هم بر لزوم تالش هر چه بیشتر برای افزایش سطح کمی و کیفی در حوزه آب 

واحدهای فاضالب روستایی و آب شرب شهر میانه به صورت خاص تاکید کرد.
 مدیر جدید آب و فاضالب میانه معرفی شد

محمدرضا مشایخی گفت: مدیریت منابع آب از مهمترین اولویتهاست که شرکت آب و فاضالب در انجام آن دخیل است. وی توسعه 
کمی آب شرب میانه با اهداف برنامه ریزی شده را مطالبه اصلی مردم شهرستان خواند و گفت: توسعه شبکه فاضالب هم از نیازهای 
اصلی شهرستان است. در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ابراهیمی، محمدی به عنوان مدیر جدید آب و فاضالب میانه معرفی شد.

دریافت دو لوح تقدیر مدیر کل روابط عمومی شرکت مدیریت نیروگاه شهید 
رجایی در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

قزویــن - خبرنگار فرصت 
امروز: به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، مدیرکل دفتر روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت نیرو به دلیل 
عملکرد مطلوب روابط عمومی این 
شرکت در دومین جشنواره ارزیابی 
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، ۲ لوح تقدیر به مدیر روابط عمومی نیروگاه اهدا کرد. در لوح های اهدایی صدیقه ببران، 
مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو، خطاب به موسی اصلی بیگی مدیر روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی آمده 
است: دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، پژواک خدمات ارزنده صنعتی است که در سال های 
اخیر، نور امید را به جان های ملت ســرافراز میهنمان تابانده اســت؛ فرصتی که تالش های ما را در معرض قضاوت برجسته ترین 
استادان این حوزه قرارداده و معیارهای سازنده و روشن برای انعکاس مطلوب دستاوردهای صنعت آب و برق را ترسیم نموده است. 
در بخش دیگری از متن لوح تقدیر آمده است: جشنواره دوم، همچنین مجالی فراهم کرده است که در آخرین سال دولت تدبیر و 
امید، بازگوکننده تالش های مجدانه همکارانمان در صنعت و نوید بخش آینده ای روشن تر برای میهن اسالمی عزیزمان باشیم. در 
ادامه متن لوح تقدیر آمده است: تالش مجدانه و موثر شما و کسب مقام اول در رشته »مدیریت و برنامه ریزی« و کسب مقام دوم در 
رشته »آموزش همکاران روابط عمومی و اصحاب رسانه« را در این جشنواره ارج می نهم و امیدوارم در ادامه این مسیر، شاهد ارتقای 
روزافزون عملکرد روابط عمومی های وزارت نیرو در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی باشیم. در دومین جشنواره ارزیابی روابط 
عمومی های صنعت آب و برق که روز چهارشنبه ۲8 آبان 1۳99 به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر نیرو، مدیران عامل شرکت 
های مادر تخصصی و روابط عمومی های برتر برگزار شد، برگزیدگان محورهای چهارده گانه این ارزیابی، معرفی شده و لوح های تقدیر 
و جوایز خود را دریافت نمودند. در این دوره، 1۳۲ اثر از شرکت های صنعت آب و برق کشور از سوی داوران جشنواره مورد ارزیابی 

قرار گرفت که در نهایت، 49 شرکت مورد تقدیر قرار گرفتند.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :
ثبت نام 1۸هزارخانوار فاقد گازطبیعی

ساری – دهقان: مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : مشکالت موزعین گاز مایع با حضور مدیر و معاون بازرگانی طرح و مورد 
بررسی قرار گرفت .  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، عباس خلیل 
پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از نشست 
موزعین گاز مایع با مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر 
داد و بیان کرد : در این نشست که در تاریخ 99/8/۲۵ در سالن جلسات شرکت برگزار شد 
سبحان رجب پور مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بر لزوم اجرای 
دقیق طرح الکترونیکی کردن گاز مایع و رفع هر چه بهتر موانع و مشکالت تاکید کرد . سبحان رجب پورمدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه موزعین گاز مایع در سطح منطقه ساری اظهار کرد : موزعین توانستند از آغاز 
اجرای طرح تا کنون حدود 18 هزار خانوار متقاضی و مصرف کننده گاز مایع را در سامانه ثبت نام کنند  . سبحان رجب پور برگزاری 
این جلسه را پر بار دانست و اظهار کرد : به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح الکترونیکی کردن گاز مایع تعدادی از همکاران این 
شرکت با حضور در روستاهای فاقد گاز طبیعی به کمک تعاونی ها و بخشداری ها ثبت نام مردم را در سامانه مربوطه انجام دادند . سبحان 
رجب پور ضمن تشکر از زحمات مدیران تاسیسات مادر گاز مایع  در امر الکترونیکی کردن گاز مایع ، گفت : همکاری مدیران تاسیسات 
مادر گاز مایع و تاسیسات مردمی در کاهش کمبود گاز و تنش اجتماعی بسیار موثر بوده و این امر بدون حضور میدانی آنها میسر نمی 
شد لذا این جلسه عالوه بر رسیدگی به مشکالت با هدف تجلیل و تکریم این عزیزان انجام شد . عباس خلیل پوراظهار کرد : در این 
جلسه دستورالعمل های صادره پیرامون طرح و تشریح نقاط قوت و ضعف آن و برخی موانع موجود بررسی و دستورالعمل های صادره 
بازخوانی شده و بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای الزم در راستای تسریع در روند اجرای دقیق توزیع الکترونیکی گاز مایع تاکید گردید . 

تقدیر معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از شرکت گاز 
استان در راستای مدیریت صحیح بیماری کووید 1۹

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در 
راستای مدیریت بیماری کووید 19، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط 
و کار در دســتگاه های اجرایی، بازرس بهداشــت حرفه ای به اتفاق نماینده محترم 
استانداری از شرکت گاز استان قم بازدید به عمل آورند. در راستای این بازدید، معاون 
محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، شرایط شرکت 
گاز اســتان قم را از نظر رعایت پروتکل های بهداشــتی مناسب ارزیابی کرد و افزود: 
تالش های ارزنده کارکنان این شرکت در انجام اقدامات کنترلی و نظارت مستمر بر پیاده سازی آن قابل تقدیر و بی تردید زمینه ساز 
حفظ سالمت کارکنان و مراجعین به آن مرکز خواهد بود. گفتنی است از ابتدای شیوع ویروس کرونا، ستاد مقابله با کرونا در شرکت 
گاز استان قم ایجاد گردید و به صورت مستمر ضمن پایش سالمت کارکنان، اقدامات متناسب جهت جلوگیری از شیوع این بیماری 
انجام شد. از جمله این اقدامات می توان به تغییر روش ثبت ورود و خروج کارکنان، توزیع ماسک و اقالم حفاظت فردی بین پرسنل، 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تالش برای الکترونیکی کردن خدمات و …، اشاره کرد.

مدیر امور آب و فاضالب میناب:
فاز اول تصفیه خانه فاضالب میناب امسال به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب میناب در بازدید 
فرماندار این شهرستان از روند احداث تصفیه خانه فاضالب میناب و همچنین مسیر 
خط انتقال اب سد سرني به مخازن شهر و تصفیه خانه آب به تشریح اقدامات انجام 
شده پرداخت. مصطفی زائرپور مدیر امور آب و فاضالب میناب در این بازدید با اشاره 
به اینکه شبکه فاضالب شهر میناب در سه فاز برای 7۳هزار نفر جمعیت طراحی شده 
است، افزود: هر فاز این تصفیه خانه حدود هفت هزار و 6۲۰ مترمکعب ظرفیت تصفیه 
دارد که در مجموع سه فاز آن ۲۲ هزار و 86۰ مترمکعب فاضالب در شبانه روز تصفیه 
خواهد کرد. به گفته وی، برای جمع آوری فاضالب میناب، می بایســت ۳۲۵ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی، هشت کیلومتر خط 
انتقال و سه ایستگاه پمپاژ اجرا شود. مدیر امور آب و فاضالب میناب به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: فاز اول 
تصفیه خانه با پیشرفت حدود 8۰ درصدی با هشت کیلومتر خط انتقال و ۳7 کیلومتر شبکه فرعی و اصلی اجرا شده که تا پایان 
امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی اعتبار مورد نیاز این فاز را6۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد، از ابتدای شروع پروژه 

تا پایان سال 1۳98 حدود ۵۳۰ میلیارد ریال هزینه شده و 11۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب در امسال دارد. 
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با اینکه سال ها است سیلیکون ولی، قطب اصلی استارت آپ های فناوری 
دنیا است، اما اروپا با سرعت چشمگیری فاصله  خود را با آن کم می کند. 
چشم انداز اس��تارت آپی اروپا مدت ها است تحت عملکرد سیلیکون ولی 
قرار گرفته اس��ت که س��ال ها به عنوان اکوسیستم اس��تارت آپی ثابت و 
بدون چالش دنیا ش��ناخته می ش��ود. البته توانایی س��یلیکون ولی برای 
رسیدن به کوهستانی از س��رمایه گذاری، جذب استعدادهایی در سطح 
جهانی و گس��ترش شرکت های برتر حس��ادت برانگیز است، اما با ظهور 
و افزای��ش قطب ه��ای فناوری جدید در سراس��ر اروپ��ا، جهان در حال 
رس��یدن به تعادل اس��ت و به مرور کس��ب وکارها به سمت اروپا گرایش 

پیدا می کنند.
در نیم��ه اول امس��ال، رک��ورد س��رمایه گذاری فن��اوری در اروپ��ا با 
س��رمایه گذاری 19.2 میلی��ارد یورو در س��ه ماهه  اول و دوم شکس��ته 
ش��د. تزریق س��رمایه  کالن به اس��تارت آپ های اروپایی نتیجه  خوبی را 
به دنبال داش��ته است و با سرمایه گذاری های بیش از 100 میلیون یورو 
باعث رش��د چشمگیری اقتصاد اروپا ش��ده است )26درصد در سه ماهه  
اول و 45 درصد در س��ه ماهه  دوم(. با اینکه آمار اروپا هنوز نس��بت به 
آمار اقتصادی ایاالت متحده پایین اس��ت اما با تزریق  س��رمایه  انبوه این 
شکاف به س��رعت در حال محو شدن است. از طرفی اروپا از نظر خروج 
ش��رکت های مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر در سال گذشته به اروپا 

نزدیک است )107 میلیارد دالر در مقابل 1۳6 میلیارد دالر(.
بزرگ ترین بازار جهان

تقریب��ا در همه جای دنیا، س��یلیکون ولی را به عنوان پایتخت جهانی 
اس��تارت آپ ها می شناس��ند اما هیچ دلیل منطقی برای ادامه  این روند 
وجود ندارد. استارت آپ های اروپایی از دسترسی مستقیم به بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا برخوردار هس��تند که ش��امل 500 میلی��ون نفر جمعیت و 
تولید ناخالص داخلی 25 هزار یورو به ازای هر ش��خص اس��ت. اروپا از 
بس��یاری از ابعاد، پلتفرم بهتری برای رسیدن به بازارهای دیگر سراسر 
جهان از جمله بازارهای نوظهور آفریقا و آسیا است. اتحادیه  اروپا شریک 
ارشد تجاری 80 کشور قدرتمند است درحالی که این تعداد برای ایاالت 

 متحده تنها به 20 کشور می رسد.
منبعی از استعدادها

منبع اغلب ش��رکت های جهانی، ترکیبی از اس��تعداد و فناوری است. 
درنتیج��ه اروپا چه از نظر فناوری و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندتری 
برای آمریکا در مقیاس جهانی است. قاره  اروپا منبعی غنی از فناوری ها 
و دانش��گاه های مهندسی پیش��روی دنیا از جمله آکسفورد، کمبریج و 

کالج س��لطنتی لن��دن، مرکز تحقیقاتی زوریخ و دانش��گاه فناوری دلف 
هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا 5.7 میلیون نفر است 
درحالی که آمریکا از 4.4 میلیون توس��عه دهنده برخوردار اس��ت؛ در دو 

سال گذشته تنها 200 هزار نفر افزایش یافته است.
کارآفرینی در اروپا به یکی از گزینه های معتبر در انتخاب ش��غل تبدیل 
شده است به طوری که متخصصان کسب وکار، راه اندازی کسب وکار را به باال 
رفتن از نردبان متداول س��ازمانی ترجیح می دهند. عالوه بر این، با توسعه  
اکوسیس��تم کسب وکار ش��اهد رشد کارآفرینان س��ریالی خواهیم بود که 

باتجربه و سرمایه به ساخت کسب وکارهای بزرگ تر و بهتری می پردازند.
در ش��رایطی ک��ه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمری��کا مهاجرت به 
ایاالت متح��ده را مختل کرده اس��ت، اروپا می توان��د از این محدودیت 
ب��ه س��ود خود اس��تفاده کند و اس��تعداد های بیش��تری را جذب کند. 
کش��ورهای اتحادی��ه  اروپا نه تنها از مزی��ت آزادی مهاجرت در کل قاره 
برخوردار هس��تند بلکه می توانند از قوانین تسهیل شده درباره  استخدام 
اس��تعدادهای ماهر هم بهره مند ش��وند. هر چقدر رقابت کمتر باش��د، 
حق��وق کارمندان به ویژه در قطب های نوظهور نس��بت به ایاالت متحده 
کمتر خواهد بود عالوه بر این کارمندان اروپایی غالبا وفادارتر هستند و 

تشکیل تیم و فرهنگ  سازمانی برای آنها ساده تر است.
قطب های نوظهور

ح��ل چالش ه��ای دیجیتال س��ازی انبوه که ب��ر کل صنای��ع و انواع 
ش��رکت های سراس��ر جهان تأثیر می گذارند، در انحصار سیلیکون ولی 
نیست. درنتیجه، ابداع راه حل و نوآوری در تعداد فزاینده ای از کشورهای 
اروپایی، گس��ترش ایده ها و اطالعات را آس��ان می سازد و هزینه  توسعه  

شرکت ها را کاهش می دهند.
در گذش��ته، لن��دن، پاری��س، برلی��ن و اس��تکهلم، تنه��ا قطب های 
اس��تارت آپی اروپا بودند اما امروزه قطب های اس��تارت آپی متعددی در 
سراس��ر اروپا توزیع شده اند و اکوسیس��تمی مرتبط را تشکیل داده اند. 
قطب های نوظهور فناوری از جمله کپنهاگ، بارس��لونا، دوبلین، لیزبون، 
اس��لو و تالین رشد چشمگیری داشته اند و با فضای قابل رشد به جذب 
س��رمایه گذاری پرداخته ان��د. به طورکلی از س��ال 201۳، پانزده ش��هر 
اروپای��ی ب��ا جمعیت متخصص 50 ه��زار نفر و س��رمایه  اولیه  کمتر از 

یک میلیون دالر به محلی برای فرصت های جدید تبدیل شده اند.
ازبین بردن شکاف ها

بنابرای��ن با تم��ام این پتانس��یل ها، اس��تارت آپ های اروپای��ی نباید 
از س��یلیکون ولی عق��ب بمانند؛ اما اروپا برای رس��یدن به این هدف به 

تعداد بیش��تری از بنیان گذاران نی��از دارد، افرادی که بتوانند طرح های 
بلندپروازانه خود را تا آن س��وی اقیانوس اطلس توسعه دهند. همه چیز 
در حال تغییر اس��ت و بلندپروازی نس��ل جدید کارآفرینان نس��بت به 
س��ال های گذشته بیشتر است، بنابراین با ساخت قهرمان های جهانی و 

توسعه  آنها باید این هدف را به یک هنجار تبدیل کرد.
سرمایه گذاری مشکل بزرگی اس��ت، زیرا باوجود افزایش آمار، بخش 
س��رمایه گذاری مخاطره پذی��ر )VC( اروپ��ا هنوز مانن��د ایاالت متحده 
موف��ق به جذب س��ازمان های ب��زرگ مثل صندوق های بازنشس��تگی، 
خیریه ه��ا و تعاونی ها نش��ده اس��ت. در اتحادیه  اروپا، بخ��ش زیادی از 
س��رمایه گذاری های اس��تارت آپی هنوز از طریق مش��ارکت های دولتی، 
واگذاری ها، وام های نرم و س��رمایه گذاری مش��ارکتی تأمین می ش��ود. 
این س��رمایه گذاری ها س��ودمند هس��تند اما نیاز به مشارکت خصوصی 
 Series( .احس��اس می ش��ود Series B تا +Seed به وی��ژه در مراحل
B س��رمایه گذاری مرحله دوم کسب وکار اس��ت و زمانی رخ می دهد که 
ش��رکت به مراحل مشخصی رسیده باش��د و از مراحل اولیه  راه اندازی 

کسب وکار عبور کرده باشد.(
در مقابل، س��رمایه گذارهای ایاالت متحده تمایل بیشتری به پذیرش 
ریس��ک دارند و نسبت به پیش��نهاد VCها انعطاف بیشتری دارند. آنها 
با رس��یدن به درک بهتری از این نوع س��رمایه گذاری، س��رمایه  صبور 
)س��رمایه بلندمدت( بیش��تری را ب��ه فعالیت های اقتص��ادی اختصاص 
می دهند و حتی تا 10س��ال برای بازگشت س��ود صبر کنند. به همین 
دلیل هنوز شکاف سرمایه گذاری و ارزش  بین اروپا و آمریکا عمیق است. 
براس��اس پژوهش GP Bullhound ارزش شرکت های بزرگ اروپایی 
18 برابر درآمد آنها اس��ت درحالی که این آمار برای ش��رکت های بزرگ 

آمریکایی، 46 برابر است.
سرمایه گذارهای آمریکایی، اروپا را زیر نظر دارند

ش��کاف  عظیم س��رمایه گذاری با برخ��ورداری از دو مزیت پتانس��یل 
باالی رش��د و کاهش هزینه ها، باعث تش��ویق و جذب سرمایه گذارهای 
آمریکای��ی به اروپا ش��ده اس��ت. در س��ال2018، از می��ان 7درصد از 
س��رمایه گذاری ها در اس��تارت آپ های اروپایی حداقل نام یک سازمان 
س��رمایه گذاری س��یلیکون ولی دیده می ش��د؛ این آمار در سال 201۳، 
س��ه درصد بود. بسته  به محل سرمایه گذاری، مقدار سرمایه گذاری های 
کالن افزای��ش پیدا می کن��د. برای مثال 22درصد از کل س��رمایه های 
اقتصادی در سال 2018 از معامله هایی سرچشمه می گرفت که حداقل 
یک ش��رکت سیلیکون ولی در آن حضور داش��ت؛ این آمار در سال های 

201۳ و 2008 به ترتیب 12 و 8 درصد بود.
VCهای آمریکایی به این درک رس��یده اند که با س��رمایه گذاری در 
اروپ��ا نه تنها می توانند تنوع مجموعه  خود را افزایش دهند بلکه فرصت 
ب��رد در اروپا را هم از دس��ت نمی دهند. برای مثال ش��رکت بریتانیایی 
Checkout.com، ارائه دهن��ده  خدم��ات پرداخ��ت جهانی، موفق به 
ج��ذب بزرگ ترین س��رمایه   گذاری به مبلغ 2۳0 میلیون دالر ش��د که 
 Endeavor و Insight Venture Capital ش��رکت هایی مث��ل
 Insight Venture Partner.در آن مشارکت داش��تند Catalyst
هم اخیرا در بانک N26 آلمان به مبلغ ۳00 میلیون  دالر سرمایه گذاری 

کرده است.
نقدینگی تنها مزیت معامله های اس��تارت آپی نیس��ت. این معامله ها 
منبعی غنی از تخصص و دانش را برای تسلط بر کل بازار ایاالت متحده 
فراهم می کنند، اما این کار برای رقبای اروپایی دشوارتر است. از طرفی 
VCها از اطالع��ات بی رقیبی مثل چگونگی تبدیل ش��دن به ابرقدرت 
اقتصادی و جذب IPOهای موفق )عرضه  اولیه   عمومی سهام( برخوردار 
هس��تند. چنین تجربه ای در اروپا وجود ندارد از طرفی رس��یدن به آن 
در قطب های کمترتوس��عه یافته دشوار اس��ت. جذب نقدینگی بیشتر از 
ایاالت متحده به معنای گردش پول بیش��تر در میان کارآفرینان اروپایی 

است.
از طرفی، ج��ذب س��رمایه گذاری ایاالت متحده برای اس��تارت آپ ها 
گاه��ی می توان��د به معن��ای انتق��ال کس��ب وکار به آن س��وی آب ها یا 
پیش��رفت در سرمایه گذاری های بعدی باشد. در هر صورت اروپایی ها از 
مالکیت س��رمایه برخوردار نیس��تند و مهم تر از هر چیز در حال حاضر، 
سرمایه گذاری ایاالت متحده در حال حاضر محدود به سرمایه گذاری های 
اندک و کم خطر اس��ت به همین دلیل هنوز هم ش��کاف سرمایه گذاری 
بین رده های مختلف زیاد اس��ت. درنهایت توانایی اروپا برای رسیدن به 

ایده ها در مراحل اولیه کاهش پیدا می کند.
فعالیت اقتصادی به مثابه نیروی محرکه

اروپ��ا فرصت بی س��ابقه ای ب��رای تأثیرگذاری بر چش��م انداز فناوری 
جه��ان و به چالش گرفتن فرادس��تی ایاالت متحده و چی��ن دارد. اروپا 
از اس��تعداد، بازار، بلندپروازی و از همه مهم تر سرمایه گذاری برخوردار 
است. س��رمایه  گذاری مخاطره آمیز کلید موفقیت اس��ت زیرا با تشویق 
سرمایه گذارهای بیشتر، وجود حامی برای تشویق، راهنمایی، پشتیبانی 

و راه اندازی کارآفرینان فناوری اروپایی را تضمین می کند.
FORBES/zoomit :منبع 

آینده  از آن استارت آپ های اروپایی است
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مترجم: امیر آل علی: برای بس��یاری از افراد سخت کار کردن تنها 
رمز موفقیت است، با این حال برای این امر که تالش های شما با نتیجه 
کافی همراه باش��د، شما باید بهترین اس��تفاده را از زمان خود داشته و 
بهتری��ن برنامه ریزی کاری ممکن را تعیین کنی��د. به همین خاطر نیز 
گفته می-شود که برای موفقیت در کسب و کار، نحوه مدیریت آن بسیار 
مهم اس��ت. در این رابطه فناوری های جدید به کمک انسان آمده است 
که با استفاده از آنها می توان بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید. در 
همین راستا و در ادامه به بررسی 12 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

calendly-1
ای��ن نرم افزار در زمینه مدیریت برنامه و زمان کامال کاربردی اس��ت. 
درواقع با اس��تفاده از این برنامه دیگ��ر مدیریت حجم کاری باال، کاری 
پیچی��ده و زمان بر نخواهد ب��ود. همچنین دس��ته بندی ایمیل ها برای 
مشاهده و دسترسی بهتر، از دیگر امکانات آن محسوب می-شود. نحوه 
کار با این برنامه نیز بس��یار ساده بوده و ما تنها کافی است تا هر برنامه 
خود را همراه با زمان آن وارد کنید. حال برای مش��اهده آنها حتی اگر 
زمان را از یاد ببرید، تنها کافی اس��ت تا نام آن را وارد کنید. همچنین 
می توانید از این برنامه بخواهید که یک زنگ هش��دار را برای فعالیت ها 

قرار دهد تا شما از انجام آنها غافل نشوید. 
ScheduleOnce-2

مزی��ت اصلی این برنامه این اس��ت که افراد می توانن��د برنامه روزانه، 
هفتگ��ی  و حتی ماهانه خود را تنها با یک کلیک برای یکدیگر ارس��ال 
کرده و هماهنگی س��ریع تری را داشته باشند. همچنین هوش مصنوعی 
ای��ن برنامه فوق الع��اده ب��وده و می توانید از آن درخواس��ت هایی نظیر 
نمایش روزها و یا ساعت های خالی برنامه خود را داشته باشید. این امر 
در حالی اس��ت که در تقویم های چاپی، ای��ن اقدام بیش از حد زمان بر 
خواهد بود. در نهایت می توانید در تنظیمات آن، امکان ارسال ایمیل را 
برای طرف مالقات نیز فعال س��ازی کنید تا افراد دیگر هم قرار مالقات 

با شما را فراموش نکنند. 
TimeTrade-3

ویژگ��ی منحصر به فرد این برنامه این اس��ت ک��ه از طریق فرمان بر 
صوت��ی، می توانید یک اق��دام را وارد کرده و یا از خالی بودن وقت خود 
اطمین��ان حاص��ل کنید. در نهایت ش��ما می توانید چن��د تقویم کاری 
مختلف را به صورت همزمان داش��ته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
در صورتی که اقدامات مطابق برنامه اولیه شما پیش نرفت، از برنامه ای 

دیگر استفاده کنید که خود امکانی فوق العاده محسوب می شود. 
Acuity Scheduling-4

این برنامه امکان ادغام سازی با تقویم گوگل را دارا بوده و از طریق آن 
می توان یک اقدام جایگزین را نیز تعیین کرد. برای مثال اگر یک برنامه 
ش��ما بنا به هر دلیلی انجام نشود، ش��ما از جانشین آن می توانید برای 
هدر نرفتن برنامه خود اس��تفاده کنی��د. در نهایت امکان درج اطالعاتی 
نظیر آدرس، توضیحات و نش��انی برای هر اقدام، از دیگر مزیت های آن 

محسوب می شود. 
World Clock Meeting Planner-5

اگر حوزه کاری ش��ما محلی نیس��ت، بدون ش��ک از یک تقویم ساده 
نمی توان برای برنامه ریزی جهانی استفاده کرد. این ابزار، بهترین گزینه 
موجود برای رفع نیاز ش��ما محسوب می شود. درواقع پشتیبانی از زبان 
و زمان اکثر کش��ورها، باعث می شود تا امکان برنامه ریزی راحت وجود 
داش��ته باشد. همچنین شما می توانید به س��ادگی بیابید که یک اقدام 
در س��اعات اولیه صبح، در کش��وری دیگر در چه زمان��ی قرار دارد. در 
نهایت می توان از طرف مقابل خواست تا برنامه خود را برای شما ارسال 
  World Clock Meeting Planner ،کرده و با یک انتقال س��اده

زمان های پیشنهادی را با توجه به دو برنامه، ارائه خواهد کرد. 
Clara Labs -6

در این برنام��ه با تعیین انواع معیارهای مهم خ��ود، می توان بهترین 
برنامه پیش��نهادی را از سوی Clara Labs دریافت کرد. این امر زمان 
شما برای برنامه ریزی را نیز کاهش داده و تنها کافی است تا نام و زمان 

اقدام��ات خود را وارد کنی��د. این برنامه با توجه به معیارهای مهمی که 
از قبل تعیین کرده اید، انواع برنامه ریزی را برای ش��ما انجام خواهد داد. 

مزیت دیگر آن این است که امکان تغییر و ویرایش نیز وجود دارد. 
Outreach.io -7

این برنامه به علت پیگیری اقدامات شما بسیار کاربردی است. درواقع 
در برنامه ه��ای قبلی، مح��دوده عملکردی تنها ش��امل تعیین برنامه و 
نمایش آن بوده اس��ت. با ای��ن حال Outreach.io عملکرد ش��ما را 
مورد ارزیابی نیز قرار خواهد داد. تنها کافی است تا در صورت انجام هر 
فعالیت، بر روی آن کلیک کنید تا ثبت شده و به کیفیت کار خود یک 
امتی��از از 0 تا 10 را تعیین کنی��د. در نهایت در پایان هفته و یا ماه، با 
توجه به اعداد و آمارهای ارائه شده، می توانید عملکرد روزانه و یا هفتگی 
خود را با یکدیگر مقایس��ه کرده و پیش��نهادهایی را برای بهبود از این 
برنامه دریافت کنید. در نهایت آرش��یو کردن بهترین مقاالت در زمینه 

مدیریت زمان، از دیگر مزیت های مهم آن محسوب می شود. 
Q-nomy -8

ای��ن برنامه به ش��ما این امکان را می دهد تا با ضمن آش��نای با انواع 
اس��تراتژی ها در زمینه مدیریت زمان، در نهایت بهترین برنامه ممکن را 
برای خ��ود تعیین کنید. همچنین ام��کان وارد کردن اطالعات تماس، 
ایمیل ه��ا و... از دیگر مزیت های آن محس��وب می ش��ود. برای مثال در 
صورت��ی که برای یک اقدام ش��ماره تماس طرف را نی��ز وارد کنید، در 
صورت��ی که تم��اس مذکور در روز فعالیت انجام ش��ود، ای��ن برنامه به 
صورت خ��ودکار این اقدام را ثبت خواهد کرد. ب��ه همین خاطر نیازی 
به وارد کردن مداوم جزییات اقدامات ش��ما نبوده و تنها کافی اس��ت تا 
با کلیک و یا عدم کلیک بر روی آن، انجام ش��دن و یا نش��دن اقدام را 

مشخص کنید. 
Doodle -9

ای��ن برنامه یک اپلیکیش��ن کم حجم ب��ا محیط کاربری س��اده ولی 
کاربردی محس��وب می-ش��ود. تفاوت اصلی این برنامه با س��ایر موارد 
مش��ابه، ام��کان نمایش برنامه افراد برای س��ایرین اس��ت. درواقع افراد 
دیگ��ری که از Doodle اس��تفاده می کنند، به نوع برنامه ریزی ش��ما 
امتی��از داده و در صورت تمایل نظرات خود را برای تان ارس��ال خواهند 
کرد. این امر شما را در بهبود برنامه کمک بسیاری خواهد کرد. سادگی 
محیط کاربری آن نیز باعث شده است تا کم ترین نیاز برای تایپ وجود 

داشته باشد که خود به افزایش سرعت کارها منجر می شود. 
Bitrix24 -10

این برنامه از امکانات متنوعی برای مدیریت اقدامات برخوردار بوده و 
همواره روش ها و امکانات متنوع تری را اضافه می کند، با این حال تفاوت 
اصلی آن در امکان، امکان پیام رس��انی فوق العاده آن است که شرایط را 

برای چت، تماس صوتی و حتی تماس تصویری نیز مهیا می سازد. 
IFTTT -11

این امر از انواع مختلف هش��دارها برای یادآوری زمان انجام هر اقدام 
برخوردار است. همچنین ذخیره سازی و آماری نمودن برنامه های انجام 
ش��ده به صورت خودکار، از دیگر مزیت های آن محس��وب می ش��ود. از 
دیگ��ر مزیت های آن نیز هماهنگی فوق العاده با س��ایر برنامه ها خصوصا 
ش��بکه های اجتماعی است. این امر به ش��ما این امکان را خواهد داد تا 
ی��ک عکس را در زمان تعیین ش��ده برای هر ش��بکه ای که می خواهید 
ارس��ال کرده و یا ش��ما را از آخری��ن فعالیت صفح��ات موردنظر آگاه 

س��ازد. بدون ش��ک این امر در مدیریت زمان و سهولت انجام کارها نیز 
تعیین کننده خواهد بود. 

Assistant.to -12
این برنامه بهترین گزینه برای زمانی است که یک برنامه تیمی موردنظر 

شما باشد. درواقع امکان حضور تعداد افراد بی شمار بر روی یک برنامه وجود 
داشته و این امر کار تیمی را با بهبودی چشمگیر مواجه خواهد ساخت. امکان 
ویرایش و اطالع  رسانی به تمامی کاربران از آخرین تغییرات انجام شده، از 
businesscollective :دیگر مزیت های آن محسوب می شود.       منبع

مدیریت بهتر کسب وکار با 12 ابزار قدرتمند
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رونمایی اینستاگرام از گزینه جدید محتوای مربوط به برندها

اینستاگرام در طول یک دهه اخیر شبکه اجتماعی غالب در اغلب کشورها بوده است. این سلطه محض 
در طول ۳ س��ال اخیر با ظهور برخی ش��بکه های اجتماعی تازه به چالش کشیده شده است. تیک تاک به 
عنوان یک ش��بکه اجتماعی نوظهور دامنه وس��یعی از کاربران را به عضویت پلتفرمش درآورده است. این 
امر مدیران ارشد اینستاگرام را نسبت به افزایش میزان رقابت آگاه نموده است. استفاده تبلیغاتی و تجاری 
از ش��بکه های اجتماعی پدیده تازه ای نیست. بسیاری از برندها و اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی به 

دنبال جلب نظر مخاطب هدف و بارگذاری محتوای تبلیغاتی هستند. 
اینس��تاگرام در طول س��ال های اخیر ابزارهای متنوعی در اختیار برندها ب��ه منظور بارگذاری محتوای 
تبلیغات��ی قرار داده اس��ت. یکی از انتظارات کاربران در ش��بکه های اجتماعی مش��اهده ماهیت تبلیغاتی 
محتواهاست. این امر در قالب مفهوم »محتوای تجاری« یا »محتوای مربوط به برندها« معنا پیدا می کند. 
اینس��تاگرام در همین راستا گزینه تازه ای برای اس��تفاده تجاری از پلتفرمش رونمایی کرده است. بر این 
اس��اس برندها و دیگر افراد عالقه مند برای اس��تفاده تجاری از اینس��تاگرام امکان استفاده از بخش الیو با 

تیک محتوای تجاری را خواهند داشت. 
ت��گ جدید در بخش الیو به معنای فرمول بندی همکاری میان برندها و اینفلوئنس��رها در زمینه تولید 
محتوای تبلیغاتی اس��ت. این امر آگاهی مناسبی در اختیار مخاطب هدف پیرامون ماهیت محتوای پیش 
روی اش قرار خواهد داد. مدیران ارش��د اینستاگرام امید بسیار زیادی به اقدام تازه شان در راستای کاهش 
تمایل برندها برای همکاری با تیک تاک دارند. یکی از اقدامات جالب تیک تاک در طول یک س��ال اخیر 
نمایش تیک مربوط به همکاری میان اینفلوئنس��رها و برندهای مختلف اس��ت. کاربران با مش��اهده تیک 

موردنظر به صورت آزادانه امکان تصمیم گیری برای ادامه مشاهده محتوای موردنظر خواهند داشت. 
تعیی��ن وضعیت هم��کاری میان اکانت های مختلف ب��ا برندهای تجاری یکی از اهداف اینس��تاگرام در 
طول ماه های اخیر بوده اس��ت. این امر عالوه بر مشخص ساختن همکاری میان اکانت های مختلف امکان 
پیگیری مش��کالت احتمالی را هم ساده تر خواهد کرد. بس��یاری از کاربران نسبت به همکاری اکانت های 
مختلف در راس��تای اهداف تجاری ش��کایت های جدی دارن��د، اما در عمل توانایی پیگیری ادعای ش��ان 
ب��ه دلیل نامش��خص بودن میزان تعامل موردنظ��ر را پیدا نمی کنند. این امر پیش از اینس��تاگرام به طور 
گس��ترده ای مدنظ��ر تیک تاک قرار گرفت. همین امر در میان مدیران ارش��د اینس��تاگرام اس��اس خطر 

گسترده ای ایجاد کرد. 
اینس��تاگرام در ادامه فرآیند واضح س��اختن فرآیند همکاری میان برندها در زمینه بارگذاری محتوای 
تبلیغاتی، عالوه بر کسب سود، به دنبال مشخص ساختن ارتباط کمپین موردنظر با برندهای مختلف نیز 
هس��ت. این امر طبقه بندی محتوای تبلیغاتی و ارائه اطالعات معتبر به برندها را نیز س��اده تر خواهد کرد. 
یکی از انتقادهای همیش��گی به فعالیت اینستاگرام دقت پایین اطالعات ارائه شده برای برندهاست. شاید 

اقدام جدید این برند میزان نارضایتی های مربوط به اطالعات را تا حد زیادی کاهش دهد. 
socialmediatoday.com :منبع

هدف گذاری یک میلیارد یورویی یونیلیور بر روی محصوالت گیاهی

س��رمایه گذاری بر روی محصوالت دارای پایه گیاهی در میان خرده فروش��ی ها همیش��ه نوعی ریس��ک 
محس��وب می ش��ود. یونیلیور در طول یک دهه اخیر به طور مداوم در زمینه محصوالت گوش��تی و لبنی 
گیاه پایه سرمایه گذاری کرده است. اکنون این شرکت بین المللی به طور رسمی از هدف کسب سود یک 
میلیارد یورویی )1.2 میلیارد دالری( در طول 5 تا 7 س��ال آینده رونمایی کرده اس��ت. این امر به معنای 
مش��اهده دامنه وس��یعی از محصوالت گیاه پایه در ش��عبه های مختلف این ش��رکت و خرده فروشی های 

وابسته است. 
اس��تقبال از گوشت و لبنیات گیاه پایه در بسیاری از بازارها رونق گرفته است. این امر صنعت موردنظر 
را به شدت توسعه داده است بنابراین سرمایه گذاری یونیلیور در این حوزه چندان هم غیرمنطقی نیست. 
نکته مهم در این میان ضرورت تالش برای جلب نظر مش��تریان در بازارهای جانبی اس��ت. بس��یاری از 
بازارهای جانبی در جهان هنوز نسبت به پدیده گوشت گیاه پایه واکنش مناسبی ندارند. این امر مسئولیت 

سنگینی بر روی دوش یونیلیور قرار می دهد. 
یکی از اهداف اصلی یونیلیور از سرمایه گذاری بر روی محصوالت گیاه پایه لبنی و گوشتی شامل بهبود 
س��فره غذایی خانواده های کم درآمد در نقاط مختلف جهان است. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت 
معیشتی بسیاری از خانواده ها در سراسر دنیا خواهد داشت. با این حساب فعالیت یونیلیور همراه با برخی 
از ارزش های انس��انی نیز هس��ت. همین امر شانس اس��تقبال از فرآیند تازه فعالیت یونیلیور در بازارهای 

مختلف را به شدت افزایش می دهد. 
ش��یوع ویروس کرونا در مقیاس جهانی برای بس��یاری از مردم سراس��ر دنیا مشکالت مالی گسترده به 
همراه داش��ته است. یونیلیور در این میان بهترین فرصت برای رونمایی از محصوالت جدیدش را انتخاب 
کرده است. اگر یونیلیور در اقدام تازه اش موفقیت قابل مالحظه ای کسب کند، به احتمال فراوان بازار تازه 
و دست نخورده ای را به طور کامل در انحصار خود درخواهد آورد. بدون شک این امر برای رقبای یونیلیور 

شرایط دشواری را ایجاد خواهد نمود.
fooddive.com :منبع

تبلیغـاتخالق

در حال��ی ک��ه برخی افراد، بدون ترس ب��رای هر چالش  
جدیدی در کس��ب و کار و زندگی آمادگ��ی دارند و آماده 
ماجراجویی هس��تند؛ برخی دیگر زندگی تکراری و عادتی 
را س��پری می کنند و از هرگونه ماجراجویی می ترسند یا از 
آن ف��رار می کنند؟ اگر دنبال کمی ماجراجویی هس��تید با 

ما همراه شوید.
قب��ل از هر چیز باید به تعریف مش��ترکی از ماجراجویی 
برس��یم. ماجراجو کس��ی اس��ت ک��ه آمادگ��ی الزم برای 
پذیرفت��ن چالش های جدید و خطرهای احتمالی را دارد و 
از این روحیه ماجراجویانه برای تغییر و تحول در کس��ب و 

کار و زندگی شخصی خود استفاده می کند.
س��وال مهم این اس��ت که آیا هم��ه می توانن��د روحیه 
ماجراجوی��ی داش��ته باش��ند؟ و س��وال دوم اینکه چطور 

می توانیم این روحیه را در خودمان تقویت کنیم؟
به صورت کلی، وقتی کاری ماجراجویانه انجام می دهید، 
در واقع وارد فعالیت یا کار جدیدی ش��ده اید. چرا برخی از 
ورود ب��ه فعالیت های جدید دوری می کنند؟ یکی از دالیل 

اصلی به ویژگی های شخصیتی فرد مربوط می شود.
افرادی که شخصیت بسته ای دارند، عموما از فرصت های 
جدید نیز استقبال نمی کنند و برعکس افرادی که شخصیت 
بازی دارند، معموال خود را ب��رای فرصت های جدید آماده 
می کنند. همین روحیه باعث می ش��ود موفقیت های خوبی 

را در کسب و کار و زندگی شخصی تجربه کنند.
اولین س��واالتی که باید از خودتان بپرس��ید این اس��ت 
که بیش��تر مواقع از فرصت های جدی��د دوری می کنید یا 
با سرعت به س��مت آنها جذب می شوید؟ آیا زندگی بدون 

هیج��ان و معمولی دارید یا به س��مت فعالیت های جدید و 
چالش های تازه کشش دارید؟ چه عواملی باعث می شود از 

انجام کارهای جدید دوری کنید؟
یک��ی از عواملی که باعث می ش��ود روحی��ه ماجراجویی 
نداش��ته باش��ید آن اس��ت که به موضوعات جدید اعتماد 

ندارید. بی اعتمادی باعث می شود پا پس بکشید.
دومین مولفه مهم که باعث می شود از ماجراجویی دوری 
کنید آن است که تحمل خطرکردن را ندارید. هر فعالیتی 
در زندگ��ی خطرات خ��اص خ��ودش را دارد. برخی مواقع 
خطرات اجتماعی، فیزیکی، مالی و حتی خطرات سالمتی 
ش��غل و زندگی شخصی ما را در موضوعات مختلف تهدید 
می کند. برخی افراد تمایلی ندارند وارد حوزه هایی شوند که 
خطر بیش��تری برای شان به وجود بیاید و ترجیح می دهند 

ریسک نکنند.
اگر چنین روحیه ای دارید، نمی توانید به ماجراجویی فکر 
کنید. مثال فردی که تحمل ریس��ک مالی ندارد، بهتر است 

در سرمایه گذاری های بزرگ وارد نشود.
حال س��وال دیگر این اس��ت که با وجود همه این موارد، 

چطور می توان ماجراجویی را تجربه کرد؟
اگ��ر فرد بس��ته ای هس��تید و نمی توانید ب��رای ورود به 
کارهای جدید درست تصمیم گیری کنید؛ می توانید فرصت 
بیش��تری به خودتان بدهی��د و در مورد ورود به کار جدید 

تصمیم گیری کنید.
ممکن اس��ت واکنش اولیه ش��ما به هر فعالیت جدیدی 
منفی باشد. اگر نس��بت به این وضعیت آگاهی دارید، این 
ب��ار به خودتان بیش��تر فرصت بدهی��د و حتی اگر واکنش 

اولیه تان منفی بود، کمی صبر کنید و دوباره فکر کنید.
بع��د از چند روز، دوباره فرص��ت کاری جدید را با دقت 
بررس��ی کنید. ببینید آیا باز هم نظرتان منفی است؟ زمان 
دادن به خودتان می تواند در این شرایط بسیار کمک کننده 
باش��د. در مرحله بعد، به انواع خطراتی که دوس��ت ندارید 
گرفتار آنها ش��وید توجه کنید. ببینید چه خطری بیشتر از 

بقیه برای تان نگران کننده است.
گاهی عدم آگاهی نس��بت به ش��رایط باعث می ش��ود از 
موضوعات جدید بترس��ید. سعی کنید اطالعات خود را باال 
ببرید. با بررسی شرایط شاید ترس های شما بیهوده باشد.

سعی کنید اطالعات کافی در مورد کاری که می خواهید 
به آن وارد ش��وید، جمع آوری کنی��د ولی این نکته مهم را 
نیز در نظر داش��ته باش��ید که همیش��ه ممکن است موارد 
غیرمنتظ��ره پیش بیاید و باید برای چنین ش��رایطی قوی 

باشید و نترسید.
در مورد خطراتی که باعث ناراحتی و نگرانی تان می شود، 
بیش��تر بررس��ی و مطالعه کنید. مثال اگر از س��خنرانی در 
جمع می ترس��ید، س��عی کنید با تمرین کردن مستمر بر 
این ترس غلبه کنید. هر چقدر بیش��تر تمرین کنید ترس 

شما فرو می ریزد.
وقت��ی کنت��رل خوب��ی روی ش��رایط نداری��د، به جای 
ریس��ک های ب��زرگ، از کم ش��روع کنید. مث��ال یک دفعه 
همه س��رمایه خود را در کاری سرمایه گذاری نکنید، بلکه 
به خودتان فرصت های کوچک ت��ری بدهید. با این رویکرد 

کم کم ترس شما از بین می رود.
digiato :منبع

چگونه با کنار گذاشتن ترس به ذهنیتی جسور و ماجراجو دست یابیم؟
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