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باالخره گره کور FATF باز می شود؟

FATF وزنه 
بر  پای اقتصاد

فرصت امروز: پیوس��تن یا نپیوستن به FATFهمچنان از مهمترین مباحث روز اقتصاد ایران است و در تازه ترین 
اظهارنظر، وزیر امور خارجه روز گذشته تحریم و FATF را وزنه  های بسته شده به پای اقتصاد ایران خواند. محمدجواد 

ظریف در واکنش به این شائبه که مشکالت اقتصادی ربطی به تحریم ها ندارد و به ضعف در دیپلماسی اقتصادی...

چرا مرکز پژوهش ها با طرح مسکنی مجلس مخالف است؟

از جهش مسکن تا رونق ملکی
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دیوان عالی کشور چطور به اختالف نظرها درباره تعیین وجه التزام پایان داد؟

ماجرای وجه التزام در تسهیالت بانکی

راهکارهای پیشگیری از حواس پرتی در محیط کار
توصیه های مهم در زمینه کاریابی

12 راهکار برای فروش بیشتر محصوالت
ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی
افزایش سودآوری سفارش آنالین غذا

تاکید پپسی بر روی حفاظت از محیط زیست

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

درآمد 3 ماهه اپل برای اولین بار 
فراتر از 1۰۰ میلیارد دالر می رود

5
فرصت امروز: شـاخص بـورس تهران، اولیـن روز هفته را با 

رشـد 38 هزار واحدی آغاز کرد و بار دیگر به کانال 
یک میلیون و 2۰۰ هزار واحدی رسید. شاخص کل...

شاخص بورس مجددا به کانال یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد صعود کرد

رشد 38 هزار واحدی بورس 
در شروع هفته

نگـــاه
افزایش بدهی دولت چه تاثیری 
بر شاخص های اقتصادی دارد؟

 تاثیر بدهی
بر پایه پولی

فرص��ت ام��روز: در دومین روز 
بهمن ماه ب��ود که مع��اون وزیر 
اقتص��اد از حج��م تقریب��ا صفر 
بدهی های خارجی ایران خبر داد 
و عم��ده بدهی دول��ت را داخلی 
دانس��ت. ب��ه گفت��ه محمدعلی 
»هم اکن��ون  دهن��وی،  دهق��ان 
حجم بدهی ه��ای خارجی ایران 
ب��ه دلی��ل محدودیت های��ی که 
وجود داش��ته، فوق الع��اده ناچیز 
و به صف��ر میل می کن��د. عمده 
بدهی دولت، داخلی است بنابراین 
دولت ریسک نکول کردن بدهی 
ب��ه خ��ارج را ندارد.« ب��ه موازات 
حجم تقریبا صفر بدهی خارجی، 
ام��ا هم��واره از دولت ب��ه عنوان 
بانکی کش��ور  بدهکار  بزرگترین 
نام برده می شود. البته طلبکاران 
دولت، تنه��ا قربانیان این بدهکار 
بزرگ نیس��تند و آثار بدهی های 
دولت در ش��اخص های اقتصادی 
نش��ان می ده��د که این آس��یب 
همگانی است. وقتی دخل وخرج 
دولت نمی خواند و مجبور به قرض 
گرفتن می شود، تاوان آن را همه 
می پردازند. دولت با اس��تقراض از 
بانک ها و بان��ک مرکزی و ندادن 
طلب پیمان��کاران، بحران خود را 
میان همه تقس��یم می کند. بروز 

کسری بودجه و افزایش 
2بدهی های...
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فرصت امروز: مواجهه ناگهانی انسان با پاندمی کرونا در سال 2020، 
شرایط مبهم و غیرمنتظره ای را در حیطه های مختلف زندگی به وجود 
آورد و گمانه زنی های زیادی را درباره تغییر سبک زندگی مطرح کرد. 
در این بین، چند نکته قطعی به نظر می رس��د؛ ویروسی برخاسته از 
خاور دور، کلیت دنیای ما را تحت تاثیر قرار داد، تعطیلی های گسترده، 
خوابیدن خط تولید کارخانه ها، تعطیلی مدارس و اجتماعات بشری، 
همگی اقتصاد جهانی را درنوردید و رکوردی بزرگتر از رکود بزرگ دهه 
1930 را پدید آورد. اشتغال تقریبا معنای سابق خود را از دست داد و 
بیشتر کسب و کارها به دورکاری روی آوردند. در همین حال، برخی 
از اندیشمندان، بحران کرونا را به مثابه یک نقطه عطف ویژه در طول 
تاریخ بش��ری در نظر گرفته و معتقدند که ویروس کووید-19 مسیر 
تاریخ را عوض می کند. در س��وی مقابل، برخی دیگر از صاحب نظران 
اعتقاد دارند که بحران کرونا یک نقطه عطف تاریخی نیست و به جای 
اینکه مسیر تاریخ را تغییر دهد، تنها به شتاب آن افزوده است. یعنی 
کرونا به مثابه یک عنصر شتاب دهنده تاریخ برای ما عمل کرده و آینده 
را زودتر از موعد برای انسان هزاره سوم میالدی به ارمغان آورده است.
البته برخالف کرونا که سروکله اش خیلی آنی و ناگهانی در زندگی 
ما پیدا شد، نش��انه های تغییر و سویه های تحول در مناسبات انسان 
و جه��ان از مدت ها پیش خود را نش��ان داده ب��ود و پاندمی کرونا به 
مثابه یک کاتالیزور هرچه بیش��تر کسب و کارها را به سمت فناوری 
هدایت کرد. آنچه در س��ال 2020 میالدی بر کسب و کارها گذشت، 
باعث ش��ده که سرمایه گذاری در س��ال های آینده در حوزه نوآوری و 
فناوری تقویت ش��ود، به طوری که اگر کس��ی بخواهد استارت آپی را 

کلید بزند، االن بهترین زمان برای این کار است. به گزارش »فوربس«، 
کسب وکارها چه کوچک و چه بزرگ، از تغییر ناگهانی اقتصاد و شرایط 
اجتماعی با همه گیری کرونا اثر پذیرفته اند. آنهایی که با تغییر جهان 
سازگار شدند، نجات یافتند و کسب وکارهایی که آماده نبودند، بازار را 
ترک کردند. برخی از کس��ب وکارها نیز به پاندمی کرونا به چشم یک 
فرصت نگاه کرده و از آن به نفع خود استفاده کردند، به طوری که در 
دوره همه گیری کرونا، چند صنعت با سرعتی باورنکردنی تکامل پیدا 
کرده و مدل کس��ب وکار خود را برای ادامه خدمات خود به مشتریان 
تغییر دادند. پرواضح است که فناوری در مرکز این تکامل قرار داشته 
اس��ت. در این دوره این طور به نظر رس��ید که بیش��تر م��ردم درباره 
کسب وکارهایی که به س��رعت تبدیل به برندهای نام آشنا می شدند، 
بی خبر هس��تند. بس��یاری از این شرکت ها س��ال ها بود که فعالیت 
می کردند. حتی بعضی از آنها س��ابقه دهه ه��ا کار را در کارنامه خود 
ثبت کرده بودند، اما ناگهان پس از آمادگی چندساله به موفقیت های 
یک ش��به رس��یدند و فناوری امکان توس��عه سریع کس��ب وکارها با 

مدل های نوآورانه را ممکن کرد.
مطالعات نشان داده است که تنها در چند هفته به اندازه سال ها در 
مسیر استفاده از کس��ب وکارهای دیجیتال پیش رفته ایم؛ کما اینکه 
در حال حاضر از هر چهار نفر که برای اولین بار از خدمات دیجیتال 
اس��تفاده می کنند، س��ه نفر به اس��تفاده از آن ادامه می دهند، اما در 
یک س��ال گذش��ته کدام صنایع و بخش ها از اقتصاد جهان از فرصت 
همه گیری و فناوری اس��تفاده کرده اس��ت؟ »فورب��س« در گزارش 
اخیر خود به این س��وال پاسخ داده و از بهداش��ت و درمان، آموزش، 

خرده فروشی، مالی و سرگرمی به عنوان بخش های پیشرو در بحران 
کرونا یاد کرده است.

* بهداش��ت و درمان: به عنوان یکی از مهمترین بخش های درگیر 
در همه گیری کرونا، دیجیتالی شدن به واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد 
بهداش��ت و درمان تبدیل شده است. میزان نفوذ »درمان از راه دور« 
به میزان قابل توجهی افزایش یافته اس��ت. 48 درصد از پزش��کان در 
ایاالت متحده آمریکا ادعا کرده اند که بیماران را مجازی درمان می کنند 
و 60 درص��د از بیم��اران به »درم��ان از راه دور« در دوره همه گیری 
کرونا تمایل نشان داده اند. »تله داک« به عنوان بزرگترین فراهم کننده 
»درم��ان از راه دور« در آمری��کا، پس از آغاز سراس��ری قرنطینه در 
این کش��ور در یک هفته 50 درصد رش��د را ثبت کرد. عالوه بر این، 
تجهیزات پوشیدنی مربوط به سالمت افراد، ابزارهای نظارت بر سالمت 
و فناوری های تش��خیص از راه دور هم موردتوجه قرار گرفت. در یک 
سال گذشته شرکت هایی مثل اپل و گوگل به جمع شرکت های پیشرو 
در بیوتکنولوژی پیوستند تا به توسعه راه حل های پایدار در این زمینه 
کمک کنند. مردم از برنامه های آنالین و اپلیکیش��ن های تراپی مثل 
»ابل تو« و »تالک اسپیس« و »ویاسا« هم در روزهای همه گیری کرونا 
در سال گذشته استقبال کردند، چراکه میلیون ها نفر با شرایط پرتنش 

و استرس زای بی سابقه ای روبه رو شده بودند.
* آموزش: بیشتر از 50 میلیون دانش آموز در ایاالت متحده آمریکا با 
همه گیری کرونا در خانه ها نشسته اند. در مارس سال گذشته میالدی 
همه گیری این ویروس 91 هزار مدرسه را تعطیل کرد. هرچند بخش 
آموزش پیش از این پا به مس��یر دیجیتالی ش��دن گذاش��ته بود، اما 

همه گیری کرونا به آن س��رعت بخشید. برای مثال شرکتی مثل »اد 
تک« انتظار داشت تا سال 2025 مرز 350 میلیارد دالر را در بازار رد 
کند، اما همه گیری کرونا به آن سرعت داد. سازگاری با زیرساخت های 
آموزش دیجیت��ال و خدمات آم��وزش از راه دور در دوره همه گیری 
کرونا ش��تاب بی س��ابقه ای گرفت چراکه دانش آم��وزان چاره ای جز 
آموزش اینترنتی نداشتند. غیر از آموزش رسمی، یادگیری آنالین هم 
متحول شد، چنانچه پلتفرمی مثل »اُدمی« از افزایش 425 درصدی 

ثبت نام ها خبر داد.
* خرده فروشی: خرده فروشی از همه گیری کرونا، قرنطینه اجباری و 
فاصله گذاری اجتماعی در سال 2020 متضرر شد، اما به همان میزان 
با چنگ زدن به ریسمان تجارت الکترونیک توانست فرصت سازی کند. 
در س��ال گذشته مشتریان به دنبال راه های ایمن برای خرید بودند و 
چه راهی ایمن تر از خرید آنالین و اینترنتی. خرید آنالین خواربار در 
س��ال 2019، از کل فروش ها س��همی 6 درصدی داشت، اما در سال 
2020 این سهم به میزان قابل توجهی افزایش یافت. بازیگران اصلی در 
خرده فروشی مثل آمازون و والمارت برای باال نگه داشتن تقاضا، فرآیند 
س��فارش را به طور کام��ل خودکار کردن��د. خرده فروش های کوچک 
هم از خدمات ش��رکت هایی مثل »تیک آف« و »اینستاکارت« برای 
ایمن کردن فرآیند خرید استفاده کردند. فرآیند اتکای هرچه بیشتر 
خرده فروشی به فناوری با در نظر گرفتن مسائلی مثل واقعیت مجازی 
و واقعیت تکمیلی باعث ش��ده است که اپلیکیشن های بسیاری برای 
خرید آنالین ایجاد شود. استفاده از فناوری نمایش سه بعدی و تجربه 
خرید فیزیکی در فضای آنالین، آینده صنعت خرده فروشی را می سازد.

* مال��ی: بخش مالی هم مثل بخش آموزش تا پیش از همه گیری 
کرونا در مسیر دیجیتالی شدن پا گذاشته بود. پرداخت بدون تماس، 
موبای��ل بانک و بیمه و س��رمایه گذاری آنالی��ن ازجمله تحوالت این 
بخش با توجه به فناوری بود. همه گیری کرونا اما سرعت حرکت این 
بخش را بیشتر کرد. 27 درصد از کسب وکارهای کوچک که در دوره 
همه گیری کرونا تعطیل ش��دند، افزایش پرداخت های بدون تماس را 
گ��زارش کردند. بانکداری دیجیتال هم بیش از همیش��ه مورد توجه 
قرار گرفت و اپلیکیش��ن هایی مثل »چیم«، »سیمپل« و »ریوولت« 

فعاالنه تر عمل کردند.
* س��رگرمی: بازار صنایع س��رگرمی در س��ال گذش��ته میالدی 
ب��ا همه گیری کرون��ا، حتی بی��ش از بخش مالی رون��ق گرفت. کار 
ش��رکت هایی مثل »دیزنی پالس«، »نتفلیک��س«، »اپل تی وی« و 
»آمازون پرایم« با همه گیری کرونا گرفت و میلیون ها نفر به کاربران 
برنامه های این ش��رکت ها اضافه ش��د. بازس��ازی مجازی رویدادهای 
ورزشی، هنری، جشنواره ها و کنسرت های موسیقی به برگزاری آنالین 
رویدادهای بزرگی مثل جایزه موسیقی آمریکا انجامید. ترافیک مصرفی 
تماشای ویدئو در این مدت 12 درصد افزایش یافت و ترافیک مصرفی 
بازی ویدئویی 75 درصد بیشتر مصرف شد. به دلیل اجبار حفظ فاصله 
اجتماعی، بازی های اجتماعی آنالین محبوبیت بیشتری یافت. آنچه در 
سال 2020 گذشت، باعث شده است که سرمایه گذاری در سال های 
آتی در نوآوری و فناوری تقویت ش��ود. تغییر رفتار مصرف کنندگان، 
تقاضای بازار را شفاف کرده است. اگر کسی می خواهد استارت آپی را 

کلید بزند، االن بهترین زمان است.

ایج��اد تعامل و همراه��ی در هر ارتباطی پدیدآورن��ده یک رابطه 
دوستانه و استحکام رابطه خواهد بود. امروزه وجود پل ارتباطی قوی 
بین نیازهای موجود و خدمات و محصوالت برای تسریع در کارها به 
یک ضرورت همه جانبه تبدیل شده  است. همین امر صاحبان مشاغل 
و کسب و کارها را به  سمت نوآوری در ارائه خدمات ترغیب کرده است. 
در این بین، پدیده ای با نام »باشگاه مشتریان« چند صباحی است که 
در سطح جامعه به گوش می رسد؛ پدیده ای که با شکل گیری آن، نحوه 
برقرار شدن ارتباط میان مشتریان و صاحبان کسب وکارها دستخوش 
تغییر ش��ده است. در واقع، ایجاد این سرویس را می توان یک قدم رو 

به جلو برای هر نام تجاری ای دانست.
البته باید توجه داش��ت که باشگاه مش��تریان زمانی معنا و مفهوم 
واقعی به خود می گیرد که بتواند تعامل مناس��بی می��ان ارائه دهنده 
محصوالت یا خدمات و مشتری به  وجود آورد. نحوه ارتباط گیری میان 
مشتری و ارائه دهنده خدمات بسیار حائز اهمیت است. فلسفه  باشگاه 
مشتریان نیز بر همین مبنا طرح ریزی و توسعه داده شده  است. در این 
روش بازاریابی نوین، بین طرفین فرصتی نو برای تعامل بیشتر ایجاد 
می شود که جنس آن با سایر روش های بازاریابی متفاوت است. تعاملی 
که از آن می توان به عنوان یک رابطه  عمیق دوستانه و در عین حال 

دوجانبه یاد کرد.
وقتی به نمونه های موفق باشگاه های مشتریان در دنیا نگاه می کنیم، 

به خوبی ش��اهد این تعامل دوطرفه هستیم. تعاملی که عامل اساسی 
رابطه  مداوم میان مش��تری و نام تجاری شده  است. هم اکنون تمامی 
مش��اغل در سطوح بزرگ بین المللی حضور مشتریان خود در باشگاه 
مش��تریان را غنیمت می خوانند و ب��رای حفظ دائمی چنین تعاملی 
امتیازات ارزشمندی را به مشتریان می دهند. در حال حاضر، بسیاری 
از کسب وکارها و برندهای ایرانی نیز اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان 
کرده اند. زمانی که مشتریان شما در قالب اعضای باشگاه مشتریان به 
شما می پیوندند، قدم اول را برای وفادار کردن مشتری برداشته اید. اما 
مهم تر از آن، نحوه فعالیت شما در باشگاه مشتریان مجموعه تان است. 
در واقع، برای آنکه تعامل ش��ما با مشتریان خود همیشگی باشد باید 
فعالیتی درخور مشتریان خود داشته باشید و خدماتی ویژه و باارزش 

را برای مشتریان تان در نظر بگیرید.
به عنوان یک نمونه موفق داخلی می توان به باشگاه مشتریان بانک 
پاس��ارگاد اشاره کرد. بانک  پاس��ارگاد به عنوان بانکی پیشرو در ارائه 
خدمات بانک��داری الکترونیک، همواره در حال ارتقا و بهبود خدمات 
خود بوده و در این مس��یر همیش��ه موفق عمل کرده اس��ت. این بار 
نیز به وضوح می توان موفقیت و ایجاد تعامل میان س��امانه باش��گاه 
مشتریان با مشتریان بانک  پاسارگاد را مشاهده کرد. این عاملی است 
ک��ه می توان از آن به عنوان دلیلی برای موفق بودن این س��امانه یاد 
کرد. از جمله اهداف اصلی باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد می توان به 

ایجاد یک تعامل دوس��ویه و مؤثر بین بانک و مشتریان، درک نیازها 
و خواسته های مش��تریان و ارائه محصوالت و خدمات ویژه متناسب 
با نیازهای آنها، افزایش میزان رضایتمندی مش��تریان، ارتقا و توسعه 
بانکداری الکترونیکی، بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی و تشویق 

مشتریان جهت جمع آوری امتیازات اشاره کرد.
بانک پاس��ارگاد همچنین خدمات متنوعی را در باشگاه مشتریان 
خود ارائه می دهد و از جمله طرح های ارائه شده در این باشگاه می توان 
از »طرح مش��تریان وفادار« نام برد. در »طرح مشتریان وفادار«، بانک 
پاس��ارگاد با هدف ارج نهادن به اعتماد و همراهی مش��تریان به ویژه 
مش��تریان خاص و وفادار اقدام به راه اندازی نظام امتیاز دهی متناسب 
با میزان تعامل مش��تریان ب��ا بانک کرده اس��ت. از جمله معیارهای 
کس��ب امتیاز در این طرح می ت��وان به موجودی انواع س��پرده های 
سرمایه گذاری، تراکنش حس��اب های کارت، تراکنش های بانکداری 
مجازی، میزان اس��تفاده از کارت های اعتباری، دریافت تس��هیالت و 
ایفای به موقع تعهدات، تعداد و مبلغ ضمانت نامه های صادره، گشایش 
اعتبارات اسنادی، س��ابقه فعالیت با بانک، عدم وجود چک برگشتی 
و... اش��اره کرد. براساس معیار های یادش��ده، مشتریان به چهار گروه 
فرین، زرین، س��یمین و بلورین طبقه بندی ش��ده اند. هر سال در سه 
مرتبه س��طح بندی اعضا صورت می پذیرد. این س��طح بندی در پایان 
تیر، آبان و اس��فند هر سال انجام می ش��ود. اعضای باشگاه مشتریان 

بانک پاسارگاد می توانند به محض احراز شرایط عضویت در هر یک از 
رده های فرین، زرین و سیمین ضمن برخورداری از خدمات تکریمی 

در ش��عبه های بان��ک از خدمات وی��ژه رفاهی نیز 
بهره مند شوند. این خدمات ویژه رفاهی با توجه به 
رده بندی اعضا در ابتدای هر دوره تخصیص می یابد 
و ش��امل اس��تفاده از خدمات دوره ای ارائه شده از 
طرف باشگاه به اعضای محترم، استفاده از خدمات 
وی��ژه مس��افرتی و فرودگاهی ش��امل انجام کلیه 
تشریفات فرودگاهی در جایگاه تشریفات اختصاصی 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، بهره مندی از 
خدم��ات اجاره خودرو در داخل و خارج از کش��ور 
توسط ش��رکت بین المللی اجاره خودرو یوروپکار 
در ای��ران، بهره مندی از امتی��ازات ویژه در زمینه 
بیمه های درمان مس��افرتی، حوادث انفرادی، بیمه 
بدنه اتومبیل، بیمه آتش س��وزی و بیمه مسئولیت 
مدن��ی حرفه ای و عموم��ی، بهره مندی از خدمات 
اقامتی و پذیرایی در هتل نگین  پاس��ارگاد مشهد 
مقدس، برگزاری اکران اختصاصی جش��نواره فیلم 
فجر و... اس��ت. عالقه مندان برای دریافت اطالعات 
بیشتر می توانند به س��ایت باشگاه مشتریان بانک 

پاس��ارگاد )به آدرس club.bpi.ir( مراجعه کرده و یا با مرکز تماس 
باشگاه مشتریان با شماره 82890 ارتباط بگیرند.

نگاهی به خدمات باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد

تعامل دوسویه بین سازمان و مشتریان

فناوری چطور به داد کسب وکارهای کرونازده رسید؟

کاتالیزور کرونا در کاربرد فناوری



ش��انزدهم دی ماه امسال بود که دیوان عالی کشور به عنوان مهمترین 
مرجع قضایی به اختالف نظرها درباره تعیین »وجه التزام« پایان داد و ابهام 
حقوقی »وجه التزام« در تسهیالت بانکی را برطرف کرد. براساس آنچه در 
وب س��ایت دیوان عالی کشور آمده است، »موضوع از طریق معاونت هیأت 
عمومی دیوان عالی کش��ور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاس��ت 
دیوان عالی کش��ور گزارش و در جلس��ه هیأت عمومی دیوان مطرح شد. 
براس��اس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به 
ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطالق ماده 230 قانون مدنی، 
تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از ش��اخص نرخ تورم 
اعالمی باش��د، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی 

صادر کنند.«
ش��اید برای بیش��تر مخاطبان بانکی، »وجه الت��زام« اصطالحی ثقیل 
و س��نگین به نظر بیاید و ش��اید برخی نیز آن را با خس��ارت تاخیر یکی 
بپندارند. طبعا رأی جدید مهمترین مرجع قضایی کش��ور، این س��وال را 
مطرح می کند که اساس��ا »وجه التزام« چیس��ت و چه تفاوتی با خسارت 
تاخیر دارد؟ کاربرد آن در قراردادهای تس��هیالت و خدمات بانکی چگونه 
اس��ت؟ طرفین قرارداد چطور می توانند در قراردادهای شان، میزان »وجه 
التزام« را بیش از ش��اخص نرخ تورم تعیین کنند؟ آیا درباره تعیین »وجه 
التزام« در قراردادهای بانکی به همین اندازه آزادی اراده وجود دارد یا نه؟ 
»فرصت امروز« این س��واالت را با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به اشتراک گذاشته و آنها را 

موشکافی کرده است.
ماهیت حقوقی وجه التزام و سمت و سوی آن

به گفته نظافتیان، رأی جدید دیوان عالی کشور به اختالف نظرها درباره 
تعیی��ن »وجه التزام« پای��ان داده و ابهامات حقوق��ی آن را برطرف کرده 
است. البته در مورد »وجه التزام« و تفاوت های آن با خسارت تاخیر، توجه 
به این نکته حقوقی ضروری اس��ت که براس��اس مقررات ماده 10 قانون 
مدنی، »قراردادهای خصوصی نس��بت به کسانی که آن را منعقد نموده اند 
در صورتی که مخالف صریح قانون نباش��د، نافذ است« بنابراین قانونگذار 
اج��ازه داده ک��ه مردم قراردادهای خود را با هر ش��رط و یا ش��رایطی که 
موردنظرشان است، تنظیم کنند و خود را براساس قرارداد متعهد ساخته 
و در مقابل از حقوق و مزایای قرارداد بهره مند شوند. تنها شرط قانونگذار 
در این زمینه آن است که قرارداد خصوصی نباید با قوانین موجود مخالفت 

صریح داشته باشد.
او بر »مخالفت صریح« در این گزاره تاکید می کند و می گوید: استنباط 
مغای��رت یک قرارداد با فالن قانون، آن را از حوزه ش��مول ماده 10 قانون 
مدن��ی خارج نمی کند و قرارداد معتبر اس��ت. مثال بس��تن ق��رارداد برای 
مشارکت در ساختن و راه اندازی میخانه مجاز نیست، چراکه اساسا چنین 
موضوعی از نظر قوانین مجاز نیست. همچنین نمی توان ملکی را فروخت 
ول��ی در ضمن قرارداد ش��رط کرد که خریدار به ط��ور موقت یا نامحدود 
مالک ملک مورد معامله نشود، زیرا در قرارداد بیع )خرید و فروش(، انتقال 
مالکیت مبیع )چیزی که فروخته شده است( از فروشنده به خریدار، جزو 
آثار اصلی و اجتناب ناپذیر عقد بیع اس��ت که در علم حقوق و فقه به این 
ویژگی »مقتضای عقد« می گویند بنابراین هر قرارداد بس��ته به طبیعت و 
مقتضای ذات ب��ا خود حقوق و همچنین تعهداتی ب��رای طرفین قرارداد 
به ارمغان م��ی آورد، زیرا هر طرف قرارداد به ای��ن انگیزه تعهدات قرارداد 
و ش��روط آن را می پذیرد و متعهد می ش��ود که ط��رف مقابل نیز متقابال 

تعهداتی را به نفع او برعهده گیرد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، به قرارداد اجاره امالک به عنوان 
مثال اش��اره می کند و می افزاید: براساس قرارداد اجاره، مالک ملک یعنی 
موج��ر موافق��ت می کند که منافع ملک خود را بنا به مدتی مش��خص به 
مس��تاجر بدهد و اصطالحا به وی تملیک منافع کند. مس��تاجر نیز تعهد 

می کند که اجاره بهای ملک اس��تیجاری را یکجا و یا به طور اقس��اط به 
موجر پرداخت نماید. پس بدین ترتیب، قراردادها فی نفسه با خود حقوق و 
تعهداتی به همراه می آورند که طرفین قرارداد بدان شروط متعهد و ملتزم 
شده اند. طبیعی است از نظر مردم، قراردادی قابل اتکاست که دارای چنان 
چارچوب محکمی باشد که طرفین قرارداد به آسانی نتوانند پیمان شکنی 

کنند و از تعهدات قراردادی خویش سر باز زنند. 
اینجاست که پای »وجه التزام« به ماجرا باز می شود و علم حقوق برای 
حل این موضوع، دو راهکار و نهاد حقوقی طراحی کرده است؛ وجه التزام و 
خسارت تاخیر که هر یک از آنها دارای ساختار و رژیم حقوقی خاص خود 
هستند، اما وجه مشترک هر دوی آنها، تعیین مبلغی برای ضمانت اجرای 
تعهدات قراردادی است. یعنی براساس شروطی که در قراردادها گنجانده 
می ش��ود، طرفین می پذیرند و تعهد می کنند که اگر پیمان شکنی کنند و 
تعهدات قرارداد خود را به نحو احسن اجرا نکنند بایستی مبلغی را به عنوان 

وجه التزام یا خسارت تاخیر به طرف مقابل بپردازند.
معنای خسارت تاخیر در بده و بستان های مالی

البته خس��ارت تاخیر، مفهوم آش��نا و شناخته شده تری نسبت به »وجه 
التزام« در س��طح جامعه اس��ت و در بده و بستان های مالی بیشتر به کار 
می رود. نظافتیان در تعریف خسارت تاخیر می گوید: مفهوم ساده خسارت 
تاخیر آن اس��ت که طرف قرارداد می پذیرد که اگر در تعهدات مالی خود 
تاخیر داشته و یا بدهی خود را به موقع نپردازد و بر اثر این تاخیر، خسارتی 
به طرف دیگر قرارداد وارد آید، برای جبران این خسارت مبلغی را به طور 
مقطوع به عنوان خس��ارات وارده به طرف ق��رارداد که از تاخیر در اجرای 
تعهدات دچار خس��ارت ش��ده، پرداخت نماید. طبعا در فرضیه و تاسیس 
حقوقی خس��ارت تاخیر، فرض طرفین این است که اگر در اجرای قرارداد 
تاخیر انجام ش��ود لزوما خسارتی به طرف مقابل وارد شده و موجب ضرر 
او خواهد ش��د. به بیان دیگر، در پدیده خس��ارت تاخیر، ورود خسارت به 
طلبکار، حتمی تلقی می ش��ود. بدین لحاظ خسارت تاخیر، نوعی ضمانت 

کیفری مالی برای جلوگیری از پیمان شکنی در قراردادهاست.
ب��ه گفته نظافتیان، نکته حقوقی مش��ترک بین وجه التزام و خس��ارت 
تاخیر، این است که هر دوی این نهاد حقوقی باید به صورت شرط ضمن 
عقد در قرارداد آورده ش��ود بنابرای��ن در نظام حقوقی ایران، وجه التزام یا 
خس��ارت تاخیر به صورت شرط مستقل از قرارداد کاربرد ندارد. از دیدگاه 
فقهی نیز ش��روط مستقل از قرارداد )اصطالحا شروط ابتدایی( نیز قابلیت 
اج��را ندارد و ب��دون درج در قرارداد الزم الرعایه نمی باش��د، اما باید توجه 
داشت که موضوع خسارت تاخیر در تعهدات مالی همواره با اما و اگرهای 
ش��رعی زیادی مواجه بوده اس��ت. بس��یاری از فقها و مراجع عالی تقلید، 
گرفتن خسارت تاخیر در تعهدات مالی )یا همان بدهی( را جایز و شرعی 
نمی دانن��د و اکثرا به حرمت خس��ارت تاخیر حک��م داده اند. برمبنای این 
فتوا، از نظر ش��رعی بستانکار و بدهکار نمی توانند توافق کنند که بدهکار 
متعهد ش��ود مبلغی اضافه بر اصل بدهی به بس��تانکار پرداخت نماید. به 
اعتقاد این فقها، خسارت تاخیر از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود 
بنابراین حکم تکلیفی خس��ارت تاخیر، حرمت و حکم وضعی آن، بطالن 
شرط مربوط به خسارت تاخیر است. به همین جهت، بطالن شرط خسارت 
تاخیر موجب بطالن اصل قرارداد نخواهد شد و شرط خسارت تاخیر از نظر 

شرعی فقط باطل و بالثر است، اما مبطل اصل قرارداد نیست.
با توجه به مغایرت ش��رعی خس��ارت تاخیر در تعهدات مالی، در حال 
حاضر نمی توان از این تاسیس حقوقی »خسارت تاخیر« به عنوان راهکاری 
برای تضمین تعهدات مالی طرفین قرارداد تسهیالت بانکی استفاده نمود، 
ضمن آنکه دایره ش��مول خسارت تاخیر صرفا تعهدات مالی است و سایر 
تعه��دات ق��راردادی را در بر نمی گیرد، حال آنکه قراردادهای تس��هیالت 
مشارکتی نوعا دربردارنده تعهدات مالی و همچنین تعهدات غیرمالی است. 
به عنوان مثال، در قرارداد مش��ارکت مدنی، س��ازنده تعهد دارد که پروژه 
مورد مش��ارکت را در مدتی مش��خص و با مشخصات فنی خاص به اتمام 
رس��اند و تحویل دهد و ی��ا آنکه برای پیش پرداختی که از ش��ریک خود 
دریافت می کند، تضمین مناس��ب یا ضمانت نامه بانکی دهد. اینها همگی 

تعهداتی هستند که در حوزه ش��مول تاسیس حقوقی »خسارت تاخیر« 
جای نمی گیرند بنابراین بایس��تی ب��رای تضمین تعهدات غیرمالی از نهاد 
حقوقی دیگری استفاده کرد که از نظر مقررات شرعی، تحریم نشده باشد 
و ی��ا آنک��ه همه تعهدات ق��راردادی و اعم از تعهدات مال��ی و غیرمالی را 
تحت پوش��ش قرار دهد. در حال حاضر، این تاسیس حقوقی پرکاربرد در 

قراردادهای بانکی، »وجه التزام« است.
تفاوت خسارت تاخیر با وجه التزام در کجاست؟

دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها، تفاوت خسارت تاخیر با »وجه 
الت��زام« را همانند تفاوت عقد ضمان با ضمانت نامه بانکی برمی ش��مارد و 
می گوید: »وجه التزام« مکانیزم حقوقی مناس��بی است که حسن اجرای 
بخش��ی یا تمامی تعهدات قراردادی را تحت پوش��ش خود قرار می دهد، 
ام��ا تفاوت خس��ارت تاخیر با »وجه التزام« همانن��د تفاوت عقد ضمان با 
ضمانت نامه بانکی است، زیرا عقد ضمان فقط تعهدات مالی بدهکار را تحت 
پوش��ش می دهد و س��ایر تعهدات قراردادی بدهکار در حوزه عقد ضمان 
نیست، در حالی که ضمانت نامه بانکی همه تعهدات مالی و غیرمالی طرف 
قرارداد را به مدت و مبلغ مش��خص تحت پوشش قرار می دهد. لذا عده ای 
از فقها، ضمانت نامه بانکی را از نظر شرعی، نوعی کفالت محسوب کرده اند، 
در حالی که تضمین به مفهوم خاص خود یعنی تضمین بدهی مبتنی بر 

عقد ضمان است.
ناگفته نماند که در میزان و مبلغ وجه التزام و اینکه آیا طرفین قرارداد 
می توانند هر مبلغی را به عنوان مبلغ وجه التزام توافق کنند و یا آنکه فقط 
حداکثر تا مبلغ ش��اخص تورم مجاز به تعیین مبلغ وجه التزام هس��تند، 
سال هاست که مباحث حقوقی مختلفی مطرح بوده است. ماده 230 قانون 
مدنی در این باره می گوید: »اگر در ضمن معامله ش��رط ش��ده باش��د که 
در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خس��ارت تأدیه نماید، محکمه 
نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است، محکوم نماید.« به گفته 
نظافتیان، معنای ماده 230 قانون مدنی این اس��ت که مثال اگر ش��ما در 
قرارداد شرط کرده باشید که اگر طرف مقابل تخلف نماید، به ازای هر روز 
تاخیر بایستی مبلغ یک میلیون تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نماید، 
دادگاه دقیقا بایس��تی همین مبلغ مورد توافق را حکم نماید و به کمتر یا 

بیشتر از مبلغی که بین طرفین توافق شده، حکم ندهد.
اما برخالف قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وجه التزام 
در دع��اوی که موضوع آن تعهد مالی یا بدهی اس��ت، حکم دیگری داده 
اس��ت. ماده 523 قانون آیین دادرس��ی مدنی در این مورد می گوید: »در 
دعاوی��ی که موضوع آن، دِ ین و از نوع وج��ه رایج بوده و با مطالبه داین و 
تمکن مدیون، مدیون امتن��اع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش 
شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه 
طلبکار، دادگاه با رعایت تناس��ب تغییر شاخص س��االنه که توسط  بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران تعیین می گردد، محاس��به و مورد حکم 
ق��رار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.« پس 
براس��اس مقررات قانون آیین دادرسی در مورد تعهدات مالی »تغییر نرخ 
ش��اخص ساالنه توس��ط بانک مرکزی«، مالک محاسبه میزان وجه التزام 
است و دادگاه ها بایستی براساس آن رأی دهند که نتیجه آن، مغایرت ماده 
230 قانون مدنی با مقررات ماده 523 آیین دادرسی مدنی است. به دنبال 
این مغایرت حقوقی، این پرس��ش مطرح می شود که آیا دادگاه ها در مورد 
وجه التزام مربوط به تعهدات مالی باید براساس مقررات قانون مدنی رأی 
دهند یا مقررات آیین دادرسی مدنی؟ به ویژه از این جهت که این مغایرت 
حقوقی درباره میزان وجه التزام تاکنون باعث صدور آرای ضد و نقیضی در 
مراجع قضایی شده است، به طوری که یک محکمه برمبنای قانون مدنی 
رأی می دهد و دادگاهی دیگر طبق ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، 
رأی خود را صادر می کند. اینجاس��ت که دیوان عالی کشور سرانجام برای 
حل این اختالف نظر حقوقی وارد ماجرا ش��ده و به اختالف نظرها درباره 
تعیین »وجه التزام« در مراجع قضایی پایان داده اس��ت. در شماره آینده 
»فرصت امروز« به چگونگی ورود دیوان عالی کش��ور و نکات حقوقی این 

رأی می پردازیم.

دیوان عالی کشور چطور به اختالف نظرها درباره تعیین وجه التزام پایان داد؟

ماجرای وجه التزام در تسهیالت بانکی
نگاه

افزایش بدهی دولت چه تاثیری بر شاخص های اقتصادی دارد؟
تاثیر بدهی بر پایه پولی

فرص��ت امروز: در دومی��ن روز بهمن ماه بود که مع��اون وزیر اقتصاد 
از حج��م تقریبا صف��ر بدهی های خارجی ایران خب��ر داد و عمده بدهی 
دولت را داخلی دانس��ت. به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، »هم اکنون 
حجم بدهی های خارجی ایران به دلیل محدودیت هایی که وجود داشته، 
فوق العاده ناچیز و به صفر میل می کند. عمده بدهی دولت، داخلی است 

بنابراین دولت ریسک نکول کردن بدهی به خارج را ندارد.«
ب��ه موازات حجم تقریب��ا صفر بدهی خارجی، اما هم��واره از دولت به 
عنوان بزرگترین بدهکار بانکی کش��ور نام برده می ش��ود. البته طلبکاران 
دولت، تنها قربانیان این بدهکار بزرگ نیستند و آثار بدهی های دولت در 
شاخص های اقتصادی نشان می دهد که این آسیب همگانی است. وقتی 
دخل وخرج دولت نمی خواند و مجبور به قرض گرفتن می شود، تاوان آن 
را همه می پردازند. دولت با اس��تقراض از بانک ها و بانک مرکزی و ندادن 
طلب پیمانکاران، بحران خود را میان همه تقس��یم می کند. بروز کسری 
بودجه و افزایش بدهی های دولت تاثیر مس��تقیمی بر افزایش نرخ تورم 
می گذارد. رش��د این شاخص نیز به معنای کوچک تر شدن سبد مصرفی 
خانوارهایی است که درآمد ثابت دارند. از طرف دیگر، پرداخت نکردن پول 
پیمانکاران، ش��رایط را برای افزایش فعالیت های عمرانی بخش خصوصی 
دشوار می سازد. همین موضوع کاهش سرمایه گذاری ها را به دنبال دارد که 
نتیجه آن تنزل رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است. گزاره های اقتصادی 
مرتبط با بدهی دولت نشان می دهد که نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی 

به عنوان شاخص های کلیدی اقتصاد، از بدهی دولت متأثر می شوند.
بدهی دولت در سال های دور و نزدیک

بررس��ی رویدادهای تاریخی در اقتصاد نشان می دهد تا پیش از فراگیر 
شدن نظریات جان مینارد کینز، قرض دولت در ادبیات اقتصادی به زمان 
جنگ اختصاص داشت. دولت ها در زمان جنگ بیش از درآمد خود هزینه 
می کردند و بدهکار می ش��دند، این بدهی در زمان صلح جبران می ش��د. 
چنانکه متوسط بدهی کشورهای توسعه یافته در زمان جنگ جهانی اول و 
دوم به حدود 80 و 120 درصد از تولید ناخالص داخلی شان رسید که در 

تاریخ این کشورها کم سابقه است.
اقتصاد ایران البته پیش از جنگ اقتصادی نیز تجربه استقراض را داشت. 
در جریان جنگ تحمیلی و پس  از آن هیچ گاه اس��تقراض دولت متوقف 
نشد. در سال های دهه 90 نیز به واسطه دو نوبت تحریم و افول درآمدهای 
نفتی، مس��یر برای افزایش کسری بودجه و رشد بدهی های دولت هموار 
ش��د. مجموع رقم بدهی های دولت و ش��رکت های دولتی تا نیمه س��ال 
1398 به یک هزار و 25 هزار میلیارد تومان رسیده که 500 هزار میلیارد 
توم��ان آن مربوط به بدهی های دول��ت و 525 هزار میلیارد تومان آن به 

بدهی شرکت های دولتی اختصاص دارد.
در این بین، مجموع بدهی های دولت در پایان سال 1396 معادل 625 
هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده بود. این موضوع نشان می دهد بدهی ها 
در یک س��ال و نیم حدود 64 درصد رش��د کرده است. در سال هایی که 
شدیدترین تحریم های نفتی و مالی اعمال شد، دست دولت برای تامین 
هزینه ها خالی تر از همیشه بود. به همین دلیل رشد بدهی های دولت در 
این سال ها سرعت بیشتری نسبت به گذشته از ابتدای سال 97 تا نیمه 
سال 98 داشته و 400 هزار میلیارد تومان به بدهی های دولت اضافه شده 
اس��ت. اگر آمار نیمه دوم پارس��ال و نیمه نخست امسال نیز لحاظ شود، 
اعداد بزرگ تری نمایان خواهد ش��د، چراکه شرایط تامین بودجه در یک 
سال گذش��ته دشوارتر شده و افت فروش نفت و رکود اقتصادی ناشی از 

شیوع کرونا، کسری بودجه را افزایش داده است. 
بررسی ها نشان می دهد، در سال های 1353 تا 1357 و در دو دهه پس  
از انقالب تا س��ال 1378 خالص مطالب��ات بانک مرکزی از بخش دولتی 
بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به 
منظور کنترل تورم و استقالل بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از 
بانک مرکزی ممنوع ش��د. این ممنوعیت در برنامه های توسعه بعد از آن 
نیز تکرار شد. درنتیجه این ممنوعیت استفاده از اهرم انتشار پول در میان 
دولت ه��ا کاهش یافت، اما به جهت آنکه هزینه های دولت کاهش نیافته 
بود و راه های تأمین مالی صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گسترش 
داده نشده بود کسری بودجه دولت همچنان پابرجا بود. استفاده از درآمد 
ارزی حاص��ل از صادرات نفت کانال دومی ب��ود که دولت ها برای تأمین 
مالی کس��ری بودجه خود به آن متوسل شدند. در ترازنامه بانک مرکزی 
در سال های 1379 تا 1388 خالص دارایی های خارجی بیشترین سهم را 

در ایجاد پایه پولی داشت.
بعد از س��ال 1388 به ویژه از ابتدای دهه 90 تحریم های نفتی موجب 
کاهش درآمدهای نفتی ش��د. با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل 
از نفت در اواخر این دوره، دولت ها برای تأمین مالی کس��ری بودجه خود 
به کانال سوم یعنی استقراض از بانک های تجاری دولتی روی آوردند. در 
این سال ها یعنی از سال 1389 تا 1395 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین 
دولت بخش��ی از کس��ری بودجه خود را از طریق خصوصی سازی یعنی 
واگذاری شرکت های دولتی تأمین کرده است. از سال 1394 نقش اوراق 
مالی اس��المی در تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است بنابراین 
طی س��ال های اخی��ر دو کانال اصلی تأمین مالی کس��ری بودجه یعنی 
اس��تقراض از بانک های دولت��ی و ایجاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی 
مهمترین منبع تامین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده 

است.
مخاطرات نکول بدهی دولت

افزایش بدهی های دولت با ش��تابی که در سال های اخیر اتفاق افتاده، 
خطر بزرگی را برای آینده ایجاد می کند. اس��تقراض بیش از اندازه دولت 
می تواند موج��ب ناتوانی برای بازپرداخت بدهی ه��ا و اعالم نکول دولت 
شود. نکول در حالت اس��تقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل وخرج 
دائمی خود محتمل تر اس��ت و سریع تر رخ می دهد. در این صورت دولت 
از بازپرداخت اصل یا س��ود بدهی های خود امتناع ک��رده و با طلبکاران 
برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می شود. نکول بدهی های دولت 
معموالً با اعتراض و هزینه همراه اس��ت. مطالعات اقتصادی نش��ان داده 
ک��ه با نکول دولت رش��د اقتصادی، اعتبار دولت، تج��ارت بین المللی و... 
آسیب دیده و فرار سرمایه رخ می دهد. در تاریخ سیاست گذاری اقتصادی 
نکول های فراوانی اعم از نکول بدهی های خارجی و داخلی برای دولت های 
مختلف ثبت ش��ده است. نکول بدهی های دولت آرژانتین، لبنان و یونان 
ازجمله مهمترین نکول های اخیر در جهان هستند. بخش عمده نکول های 
ثبت شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی های ارزی خارجی است، 
ولی بدهی های داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به 
دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی و اختالل در سایر بازارها 

می توانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: تابس��تان امس��ال بود ک��ه نمایندگان مجل��س با هدف 
رونق بخش��ی به بازار مس��کن و رفع دغدغه مسکن در سطح جامعه، طرح 
»جهش تولید و تامین مس��کن« را تهیه و تدوین کردند، اما پس از آنکه 
مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناس��ی مجلس با این طرح مخالفت 
ک��رد و آن را باعث رش��د ش��دید نقدینگی، تورم ب��اال و افزایش قیمت ها 
در بازارهای موازی مس��کن دانس��ت، مجددا این طرح م��ورد بازنگری و 
چک��ش کاری نمایندگان مجلس قرار گرفت، ام��ا گویا این بازنگری دوباره 
نیز باعث رفع ایرادات و کاستی های طرح »جهش تولید و تامین مسکن« 
نش��ده است. این طرح مس��کنی مجلس در حالی قرار است این هفته در 
صحن علنی مجلس مورد بررسی و احیانا تصویب قرار بگیرد که به موازات 
آن، نهاد پژوهشی مجلس در اظهارنظری کارشناسی برای بار دوم نسبت به 
تبعات و کاستی های این طرح هشدار داده است. مرکز پژوهش ها اگرچه در 
ای��ن گزارش به برخی از نقاط قوت این طرح دوفوریتی )ازجمله راه اندازی 
صندوق ملی مسکن به منظور تجمیع و تجهیز منابع، انتشار اوراق رهنی 
به منظور افزایش توان پرداخت تسهیالت و راه اندازی صندوق های زمین و 
ساختمان و صندوق های اجاره داری( نیز اشاره کرده، اما در مجموع، طرح 
»جهش تولید و تامین مسکن« را در وضعیت کنونی بازار مسکن مثمرثمر 

تشخیص نداده است.
آفت های چهارگانه طرح »جهش تولید و تامین مسکن« 

طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای رونق بخشی به بازار مسکن که 
با عنوان طرح »جهش تولید و تامین مس��کن« در تابستان امسال تدوین 
شده، قرار است این هفته راهی صحن علنی شود. هرچند مرکز پژوهش ها 
پیش از این در گزارش��ی نسبت به آفت رونق س��اختگی برای بازار ملک 
ب��ه نمایندگان مجلس هش��دار داده بود. این طرح ب��ه گفته طراحانش با 
هدف ساماندهی و رونق بخشی به بازار مسکن با سرفصل های تامین مالی 
از محل ه��ای مختلف مانند منابع داخلی بانک ها، حمایت از انبوه س��ازان، 
صنعتی س��ازی مس��کن و بازتوزیع عادالنه واحدهای مسکونی تهیه شده 
اس��ت. حوالی مهرماه بود که نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی نسبت به 
ض��رورت توج��ه به راه و بی راهه رونق بازار مس��کن هش��دار داد و به نظر 
می رس��د نوعی سوءبرداش��ت بین طراحان این طرح در تشخیص مفهوم 
درس��ت »حمایت« و »عرضه مس��کن« ص��ورت گرفته اس��ت. به اعتقاد 

کارشناسان مرکز پژوهش ها، این طرح دوفوریتی تنها برای عرضه مسکن 
مطرح شده است، در حالی که اشاره ای به یک وجه مهم دیگر ایجاد رونق 
در بازار مسکن که همان توانمندسازی سمت تقاضای مسکن در بازار خرید 

ملک به عنوان حلقه مفقوده زنجیره رونق است، نشده است.
این گزارش، چهار آفت نهفته در طرح دوفوریتی مجلس را برشمرده و در 
تشریح اولین آفت به موضوع تامین اشاره کرده است، به طوری که تامین 
زمین مطابق با آنچه در طرح نمایندگان برای تامین مس��کن ارزان قیمت 
به میزان س��االنه یک میلیون واحد مسکونی مورد تاکید قرار گرفته است 
در ش��رایط فعلی نه تنها بار مالی برای دولت به همراه دارد، بلکه می تواند  
تخریب محیط زیس��ت و سوداگری مس��تغالت و ویالسازی در پی داشته 
باشد. از س��وی دیگر، سوءبرداشت از تیراژ ساخت و سازهای حمایتی که 
باید در تعهد دولت قرار بگیرد )تکلیف ساخت یک میلیون واحد به جای 
300 هزار واحد در یک س��ال(، دومین آفت موفقیت این طرح است. آفت 
سوم مربوط به ایجاد الزام برای دولت از بابت تامین مصالح ارزان قیمت برای 

ساخت و سازهای دولتی و واگذاری آن به سازندگان است.
مرکز پژوهش ها معتقد اس��ت ک��ه این تبصره به ایج��اد زمینه رانت و 
بروز فس��اد در حوزه مصالح س��اختمانی در نتیجه ایجاد تعهد برای دولت 
ب��ه منظور عرضه مصالح ارزان قیمت به س��ازندگان مش��ارکت کننده در 
طرح های ساخت مس��کن دولتی منجر می شود. در قالب آفت چهارم، در 
این طرح وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطالعات به تامین 
زیرس��اخت های الزم برای زمین های واگذارش��ده مکلف شده اند اما منابع 

مالی برای این امر در نظر گرفته و تامین نشده است.
طرح مجلس موجب انحراف بازار مسکن می شود

حاال پس از نزدیک به س��ه ماه از انتشار گزارش مرکز پژوهش ها و پس 
از آنکه این طرح از جانب نمایندگان مجلس در کمیس��یون عمران مورد 
بازنگ��ری و چکش کاری قرار گرفت، قرار اس��ت این هفته در صحن علنی 
مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما آنطور که مرکز پژوهش ها در جدیدترین 
گ��زارش خود نیز عنوان کرده، گویا این بازنگری نتوانس��ته کاس��تی ها و 
ای��رادات طرح را رفع نماید بنابراین بازوی کارشناس��ی مجلس در آخرین 
روزهای دی ماه برای بار دوم نس��بت به تبعات اعمال سیاست انحرافی در 
بازار مسکن پس از اجرای این طرح هشدار داده است. با توجه به گزارش 

مرکز پژوهش ها، این س��وال مطرح می ش��ود که اگر این طرح در مجلس 
تصویب ش��ود، بازار مس��کن چه تغییری خواهد کرد؟ به ویژه از آن جهت 
که بازار مسکن در حال حاضر پس از پشت سر گذاشتن یک بحران عظیم 
جهش قیمتی به دنبال فعالیت های گس��ترده س��فته بازی در این بازار در 

مسیر تخلیه حباب قیمتی قرار گرفته است.
بررسی ها نش��ان می دهد در صورت تصویب و اجرای این طرح، درست 
اس��ت که شاید به واسطه برخی الزامات در نظر گرفته شده در آن ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی نیز تولید و ساخته شود، اما بسیار بعید به نظر 
می رس��د که با این اقدام مشکل و معضل اصلی بازار مسکن برطرف شود. 
همان گونه که ساخت بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر در نهایت کمک 

چندانی به حل مشکل مسکن و ساماندهی بازار ملک نکرد.
یکی از مشکالت و نواقص مهمی که در این طرح وجود دارد، این است 
که به فرض س��اخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی عمال قدرت خرید 
خانه اولی ها که می خواهند با حفظ حق انتخاب، مس��کن آنها تامین شود 
ترمیم نخواهد شد و به یک نیاز اصلی آنها که قدرت انتخاب واحد مسکونی 
دلخواه در مکان دلخواه است پاسخ داده نمی شود. از سوی دیگر، به واسطه 
اجرای این طرح و به دلیل در نظر نگرفتن راهکاری عملیاتی و کلیدی برای 
کنترل سفته بازی در بازار مسکن حاشیه امن یا حیاط خلوت سفته بازان و 
محتکران مسکن کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و اگرچه هم اکنون 
به واسطه شرایط اقتصادی و سیاسی بازار مسکن برای سفته بازها به بازاری 
ناامن تبدیل شده است اما به واسطه مهیا شدن دوباره شرایط برای آنها به 
منظور ورود به بازار و احتکار مسکن، بار دیگر شاهد حضور و فعالیت های 
مخرب گس��ترده آنها در بازار ملک خواهیم بود. از سوی دیگر، برای پاسخ 
به نیاز فعالیت بس��ازو بفروش  ها و س��رمایه گذاران ساختمانی که به دلیل 
ماهیت کارش��ان می خواهند در یک بازار طبیعی و نه بازاری گلخانه ای و 
دستوری فعالیت  کنند، راهکاری در این طرح ارائه نشده است. البته طرح 
مسکنی مجلس تنها حاوی ایرادات و کاستی ها نیست و در گزارش مرکز 
پژوهش ه��ا از راه اندازی صندوق ملی مس��کن به منظور تجمیع و تجهیز 
منابع، انتش��ار اوراق رهنی به منظور افزایش توان پرداخت تس��هیالت و 
راه ان��دازی صندوق های زمین و س��اختمان و صندوق ه��ای اجاره داری به 

عنوان مهمترین نکات مثبت تعبیه شده در این طرح نام برده شده است.

چرا مرکز پژوهش ها با طرح مسکنی مجلس مخالف است؟

از جهش مسکن تا رونق ملکی

»طرح اصالح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار« با امضای 
31 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی جهت سیر مراحل قانونی 
تقدیم شده است. آنچه با مطالعه این طرح به دست می آید، این است که 
طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هس��تند تا با به روز کردن 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر 
ش��اخص های کسب وکار ارتقا یابد. در این بین، نهاد پژوهشی مجلس هم 
به اظهارنظر کارشناس��ی درباره این طرح پرداخته و این س��وال را مطرح 
کرده اس��ت که با اصالح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
در مجلس، آیا باالخره محیط کس��ب و کار بهبود می یابد؟ به گفته مرکز 
پژوهش ها، طراحان معتقدند که رتبه س��هولت فضای کس��ب وکار هزینه 
س��رمایه گذاری را کاهش داده و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می کند و 
عالوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه تنها امکانی 
برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه های داخلی را نمی تواند حفظ کند.

متأس��فانه بس��یاری از مس��ئوالن و نمایندگان و برخی از کارشناسان، 
تصور می کنند مفهوم بهبود محیط کسب وکار همان بهبود رتبه کشور در 
شاخص های بین المللی کسب وکار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام 
کسب وکار بانک جهانی است. درحالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی 
دارد که گزارش های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی 
از آنها می پردازد و این اش��تباه برداشت به خصوص اگر در سیاست گذاری 

هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار واقعی منجر شود.
ام��ا نکته بس��یار مهمتر که با مالحظه محتوای طرح به نظر می رس��د، 
عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیش��نهادی اس��ت. 
هدف و محتوای قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار، رفع موانع تولید 
و س��رمایه گذاری و فراهم کردن بس��تر رش��د کسب وکارهاس��ت اما مواد 
پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصالح نظام انتخاباتی تشکل های 
اقتصادی، اصالح فرآیندها، هزینه ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان 
نظ��ام اداری و اصالح فرآیندهای خدم��ات بانکی که اگرچه در جای خود 

مس��ائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک 
مرکزی قابل بررسی هستند، اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسب وکار 
و افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به 

رفع مشکالت عموم شهروندان در زمینه های مختلف هستند.
براس��اس این گزارش، طرح مورد بررسی با هدف به روز کردن قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص های جهانی کسب وکار 
ارائه  شده است؛ حال  آنکه احکام پیشنهادی طرح، ارتباطی با هدف و محتوای 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار یعنی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
ارتقای امنیت سرمایه گذاری ندارد و بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد 
تأثیرگذاری قانون مذکور بر رش��د تولید و س��رمایه گذاری در کشور نیازمند 
پیگی��ری و نظارت بر اجرای آن اس��ت و نه اصالح قان��ون. آن هم درخصوص 
قانونی که در اجرا، با موانع مختلفی مواجه شده است. سؤال مهم این است آیا 
تصویب قانون جدید می تواند به حل معضالت دراین باره بینجامد؟ و آیا موارد 
بیان شده باوجود مشخص نبودن نحوه ارتباط آنها با شاخص های کسب وکار 
نهایتاً به بهبود رتبه سهولت انجام کسب وکار منجر می شود؟ پاسخ، منفی است. 
به طورکلی، این پیش فرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد قانونی برای 
اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب برسند؛ درحالی که باید بر اجرای قانون و 

اِعمال مؤثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد.
از سوی دیگر، تدوین پیش نویس یک قانون خوب که مفاد آن قابل اجرا 
باش��د و بتواند به اجرای مفادی از قوانین اجرانش��ده پیشین کمک کند، 
نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و مشورت با همه 
نهادهای ذی صالح اس��ت. پیش نویس قوانینی مانند طرح موردبررس��ی، 
ضعیف و پرایراد اس��ت. درصورتی که هدف از ارائه چنین طرح هایی بهبود 
محیط کسب وکار و فراهم ساختن شرایط رقابتی مناسب و به وجود آوردن 
امکان دسترس��ی مناسب، ش��فاف و البته قانونمند برای فعاالن متقاضی 
دریافت کننده خدمات از کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای مربوطه باشد 

اصالحات پیشنهادشده به هیچ عنوان وافی به مقصود نیست.
نکته قابل تأمل دیگر در گزارش مرکز پژوهش ها، برداش��ت نادرس��ت از 
یکسان بودن اصالح محیط کسب وکار با ارتقای رتبه کشور در شاخص های 
بین المللی کس��ب وکار است. لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط 
کس��ب وکار در شاخص س��هولت انجام کس��ب وکار بانک جهانی می تواند 
سیاس��ت گذار را از اصالحات اساس��ی محیط کس��ب وکار غافل کند و لذا 
نمی توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطالعات مبنایی شاخص 
در آن بس��یار زیاد است و امکان اصالحات صوری و نمایشی برای ارتقای 
رتب��ه در آن وج��ود دارد؛ مضافاً اینکه اصالحات من��درج در طرح مطابق 
مطالب ذکرش��ده در ب��اال دارای ابهام بوده و احکام پیش��نهادی ربطی به 
تولید و سرمایه گذاری و به هدف و محتوای قانون بهبود محیط کسب وکار 
نداش��ته و مربوط به عموم شهروندان هس��تند و باید ذیل قوانینی مانند 

ارتقای سالمت نظام اداری یا قانون نظام صنفی بررسی شوند.
به طورکل��ی، ای��ن قانون با ش��رایط روز و فضای حاک��م بر محیط های 
اقتصادی و کسب وکار فعلی جامعه در صورتی می تواند دقیق، مفید، مؤثر 
و رضایت بخش باش��د ک��ه کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیس��تم 
متعامل و منطبق بر شرایط دانست بنابراین اولویت اصلی در این خصوص 
اطالع از وضعیت اجراشدن مواد بیست ونه گانه قانون بهبود مستمر محیط 
کس��ب وکار اس��ت که الزمه آن گزارش های نظارتی دقی��ق و منطبق بر 
واقعیت توس��ط دستگاه های مسئول و دریافت گزارش های آنها در صحن 
کمیس��یون مربوطه، پیگیری و نظارت نمایندگان محترم اس��ت تا بتوان 
براساس آسیب شناسی دقیق قانون، نکات اصالحی جدید براساس برخی 
پیشنهادهای کارشناسی بدان اضافه کرد، بر همین اساس پیشنهاد می شود 
کلیات طرح فوق رد شود و بجد پیشنهاد می شود به جای قانون گذاری در 
این ح��وزه، نظارت و پیگیری درخصوص اجرای احکام فعلی قانون بهبود 
مس��تمر محیط کسب وکار به منظور رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور 

موردتوجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

با اصالح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در مجلس

محیط کسب و کار باالخره بهبود می یابد؟

خبرخوان

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
واکسیناسیون کرونا از بهمن ماه آغاز می شود

رئیس جمهور از واکسیناسیون کرونا در کشور از بهمن ماه خبر داد و گفت 
که  تا رسیدن واکسن داخلی، استفاده از واکسن خارجی یک ضرورت است.

حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینکه امروز 
نزدیک به یک سال از آغاز پاندمی کرونا می گذرد، گفت: از همه آنانی که 
دست اندرکار این اقدام بزرگ برای مقابله با کرونا بودند تشکر می کنم. البته 
این روند کاهش��ی معنایش این نیست که شرایط مطلوب است. االن هم 
مرگ 70 تا 80 نفر باز هم زیاد اس��ت. یک وقتی ممکن اس��ت این رقم به 
چهار یا پنج نفر برس��د و ما بگوییم این روند مطلوب شده اما االن چنین 
نیست. ما نباید به خاطر کاهشی شدن روند ابتال پروتکل های بهداشتی را 

کمتر رعایت کنیم و رفت وآمد خانوادگی و دورهمی ها را افزایش دهیم.
به گفته روحانی، حداقل باید تا شش ماه آینده همین رعایت پروتکل های 
بهداشتی را ادامه دهیم تا واکسن برسد و روند واکسیناسیون انجام شود. اگر 
رعایت نکنیم و وارد موج چهارم ش��ویم یعنی باید بسیاری از کسب وکارها 

تعطیل شوند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، او با اش��اره به اینک��ه نباید به 
خاطر کاهشی ش��دن مسیر اهمال، عادی نگری، عادی سازی در رفتارهای 
خانوادگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد که می تواند خطرناک باشد، گفت: 
همچن��ان این نگرانی وجود دارد که این ویروس جدید جهش یافته به نام 
ویروس انگلیس��ی یا آنکه اخیرا در آفریقای جنوبی مشاهده شده، مواردی 
از ابتال را در کش��ور داشته باشد. این ویروس ابتدا در چین و ووهان بود و 
به کشورهای دیگر رسید بنابراین از آفریقا یا اروپا رسیدن آن مشکل تر از 
چین نیست، بنابراین اگر مراقبت و مواظبت نکنیم این ویروس جهش یافته 

ما را نیز مبتال می کند.
رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه آمار نگران کنن��ده ای از ابتالی جوانان و 
نوجوانان در برخی استان ها می تواند در آینده برای ما مشکل آفرین باشد، 
گف��ت: بنابراین باید با همه توان تالش کنیم تا وارد موج جدید نش��ویم، 
چراکه اگر وارد موج جدید ش��ویم مهار کردن آن برای ما سخت می شود. 
تشدید نظارت ها راه جلوگیری از بروز موج جدید ابتال است و باید از لحاظ 
فرهنگی به مردم تاکید ش��ود و تبلیغات ادامه پیدا کند. تنها بیان مطلب 
در صدا و س��یما، روزنامه ها و در سایر رسانه ها کافی نیست باید در بخش 
نظارتی، نظارت را هم تش��دید کنیم. همچنین اعمال تشدید نظارت ها با 
نرم افزارهای دیجیتالی بسیار خوب است و از طریق اپلیکیشن ها راحت تر 
می توان نظارت را اعمال کرد. از طریق این اپلیکیشن ها بود که جلوی برخی 

مسافرت ها گرفته شد.
روحانی با تاکید بر لزوم جلوگیری از وارد نشدن ویروس جدید به کشور، 
ادامه داد: برای وارد نش��دن ویروس جدید از وزارت راه و س��ایر مسئوالن 
می خواه��م در فرودگاه ها و همه مب��ادی ورودی از بندرها تا ریل مراقبت 
کنیم و از افراد جدیدی که از خارج کشور مخصوصاً اروپا و اخیراً از آفریقا 
وارد می ش��وند، تس��ت بگیریم. همچنان باید ب��ا قاطعیت جلوی تجمع و 
ترددهای غیرضرور را بگیریم و هیچ چیز نباید ما را از این حرکت باز دارد؛ 

رعایت پروتکل های بهداشتی وظیفه ملی، قانونی و شرعی همه ما است.
روحانی همچنین درباره واکسن کرونا نیز گفت: در زمینه واکسن داخلی 
و خارج��ی حرکت ه��ای خوبی صورت گرفته و در زمینه واکس��ن داخلی 
که تقریبا می توان گفت س��ال آینده سه واکس��ن را پیش رو داریم و یک 
واکسن بنام »برکت«، واکسن دیگری بنام »رازی« و واکسن دیگر هم بنام 
»پاس��تور« است؛ این سه واکس��ن داخلی، برخی با مشارکت و برخی نیز 
کامال داخلی اس��ت که سال آینده خواهیم داشت. امیدواریم برخی از این 
واکس��ن ها در فصل بهار و تابستان به دست ما برسد. از االن تا پایان سال 
غیر از واکسن »کواکس« که سهم خود را داریم و حدود 16 میلیون دوز را 
دریافت خواهیم کرد، بقیه راه ها را هم دنبال می کنیم و امروز گزارش داده 
شد که تالش ها بر این است که واکسیناسیون در کشور در بهمن ماه آغاز 

شود. واکسن داخلی افتخار است و واکسن خارجی هم وارد خواهد شد.

ظریف در واکنش به پیشنهاد مجلس:
تحریم و FATF وزنه های  پای اقتصاد هستند

به گفته وزی��ر امور خارجه، باید اصول اقتص��اد مقاومتی را اجرا کنیم، 
اما بدانید اگر وزنه ای به پای مان وصل نباش��د بهتر می توانیم این مسیر را 

طی کنیم.
ب��ه گزارش ایلن��ا، محمدجواد ظری��ف در واکنش به پیش��نهاد برخی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخصوص تغییر نام وزارت امور خارجه 
به »وزارت امور خارجه و تجارت« گفت: در بعضی از کشورها ممکن است 
چنین وزارتخانه ای وجود داشته باشد؛ آن روزی هم که به مجلس رفتم در  
صحن عرض کردم، اگرچه اعتقاد دارم وزارت خارجه باید از نظر ساختاری 
این توان را داش��ته باش��د که روابط خارجی را تنظیم کند اما وزارتخانه ما 
امکان اینکه تجارت خارجی را هم به عهده داش��ته باشد ندارد و این یک 
وظیفه تخصصی اس��ت. البته ما توقع داری��م که مجلس به وزارت خارجه  
کمک کند تا روابط خارجی در کلیه حوزه ها را زیر نظر داشته باشد و این 

وزارتخانه هماهنگی الزم را به وجود بیاورد.
او همچنی��ن در م��ورد برخ��ی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مش��کالت 
اقتص��ادی ارتباطی به تحریم ها ندارد و به ضعف در دیپلماس��ی اقتصادی 
بازمی گردد، گفت: دو سال بعد از برجام را نگاه کنید که با وجود اینکه این 
توافق به صورت کامل هم اجرا نمی ش��د وضعیت تورم و رشد چگونه بود و 
هنگامی که آقای ترامپ تحریم ها را بازگرداند و سیاست فشار حداکثری را 

اعمال کرد چه شرایطی ایجاد شد.
ظری��ف ادامه داد: ما حتما باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم، اما 
بدانید اگر وزنه ای به پای اقتصاد وصل نباش��د بهتر می توانیم این مسیر را 
طی کنیم؛ عدم اجرای لوایح چهارگانه FATF و تحریم های آمریکا موانع 
ما هس��تند و اگر بخواهیم چش��م خود را بر این واقعیت ببندیم، مثل این 
اس��ت ک��ه روز را انکار کرده باش��یم. ما هیچ قدم و تالش��ی را موکول به 
بازگشت آمریکا به برجام، تصویب FATF و برداشتن تحریم ها نکرده ایم؛ 
نه هیچ چیز موکول به اینها نیست اما اینکه همه چیز را مرتبط به دیپلماسی 

اقتصادی بدانیم هم درست نیست.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی یعنی ما 
دیگران را راضی کنیم با ایران تجارت داش��ته باشند، افزود: تجارت نیاز به 
بانک دارد؛ وقتی که بانک تحریم است و نمی تواند ارتباطات را انجام دهد، 
هنگامی که کشورها با این مشکل مواجه هستند که اگر کشتی های ایرانی 
وارد بندرهای شان ش��وند می گویند تحریم را شکسته اند؛ این محدودیت 
است. درست است که ما باید به دنبال تهاتر و روش های دیگر برویم و این 
کارها را انجام می دهیم اما باالخره این روش ها هزینه مند و وقت گیر است 

و ما را با مشکالتی روبه رو می کند.
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خرید و فروش دالر در شروع هفته کم شد
کاهش 17۰ هزار تومانی قیمت سکه

بازار ارز در ادامه روند کاهشی روزهای گذشته، در اولین روز هفته با افت 
ش��اخص ارزی همراه ش��د و نرخ خرید و فروش دالر و یورو کاهش یافت. 
پس از آنکه روند نزولی بازار ارز از اوایل هفته گذشته شتاب گرفت و قیمت 
دالر از کانال 26 هزار تومان به 22 هزار تومان رسید، هر دالر در معامالت 
ش��نبه صرافی های بانکی 22 هزار و 430 تومان معامله شد که قیمت آن 
نسبت به پنجشنبه گذشته 220 تومان کاهش داشت. نرخ هر یورو نیز به 

27 هزار و 359 تومان رسید.
همچنین هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در این روز با 
کاهش 170 هزار تومانی نس��بت به روز پنجشنبه به قیمت 10 میلیون و 
280هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون 
و 100 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی نیز 5 میلیون و 600 
هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 600 هزار تومان و سکه یک گرمی هم 2 
میلیون و 250 هزار تومان معامله شد. در بازار طال نیز نرخ هرگرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 20 هزار تومان و هر مثقال طال به بهای 4 میلیون 
و 420 هزارتومان رس��ید. انس جهانی طال نیز یک هزار و 856 دالر و 50 

سنت فروخته شد.

سخنگوی اجرای قانون چک اعالم کرد
محدودیت های چک برگشتی در قانون جدید

س��خنگوی اجرای قانون چک، محدودیت های چک برگشتی در قانون 
جدید را اعالم کرد و گفت محرومیت ها ش��امل عدم افتتاح حساب بانکی 
جدید یا صدور کارت جدید،  عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم اعطای 

تسهیالت است.
به گفته آمنه نادعلی زاده، در قانون جدید چک محرومیت های شدیدی 
برای صادرکنندگان چک های برگش��تی در نظر گرفته شده است که این 
محرومیت ها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید، 
عدم گش��ایش اعتبارات اس��نادی، عدم اعطای تسهیالت است. همچنین 
اقدام سختگیرانه دیگر قانون جدید چک برای صادرکننده چک برگشتی، 
این است که به میزان کسری مبلغ چک برگشتی، در نظر دارد حساب های 
فرد صادرکننده چک را مس��دود کند و تا زمان تعیین تکلیف حس��اب ها 
در انس��داد باقی می ماند و پس از آن نسبت به رفع انسداد حساب ها اقدام 

می شود.
سخنگوی اجرای قانون چک افزود: این قانون با نگاه سیستمی، اقدامات 
پیشگیرانه را از طریق سامانه صیاد به اجرا می گذارد. سامانه صیاد در وهله 
نخس��ت وظیفه دارد به افراد فاقد صالحیت دس��ته چک ندهد. این موارد 
ش��امل افرادی همچون صادرکننده چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و یا 

افراد دارای محکومیت قضائی می شود.

با حضور وزیر اقتصاد
صندوق بیمه همگانی حوادث تشکیل شد

وزیر اقتصاد از تش��کیل صندوق بیمه همگانی حوادث خبر داد و گفت 
تش��کیل صندوق بیمه همگانی حوادث عامل نجات بودجه دولت در زمان 

وقوع بحران در کشور است.
به گزارش صدا و س��یما، فرهاد دژپسند در جلسه هیأت امنای صندوق 
بیمه همگانی حوادث که دیروز در وزارت اقتصاد برگزار ش��د، گفت: امروز 
یکی از روزهای به یادماندنی در صنعت بیمه و بحران کش��ور است، زیرا با 
توجه به شرایط جغرافیایی، کشورمان بر روی نوار بحرانی چون سیل، زلزله 
و سرمازدگی قرار گرفته است. تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث، باعث 
می ش��ود مردم در زمان وقوع س��یل و زلزله اضطراب نگیرند و با اطمینان 

خاطر واحدهای مسکونی خود را بازسازی و نوسازی کنند.
به گفته دژپس��ند، با توجه به ش��رایط کش��ور اگر بحرانی صورت گیرد 
فش��ارهای زیادی به بودجه عمومی کشور وارد می شود این صندوق عامل 
نجات بودجه دولت است. سیل فروردین سال 98 باعث درگیری بسیاری 
از استان ها شد و در برخی از استان هایی که واحدهای مسکونی و تجاری 
بیمه حوادث داشتند باعث شد تا بار مالی دولت برای جبران خسارت کمتر 
شود. شرکت های بیمه ای در زمان سیل به واحدهای مسکونی بیمه شده 
خس��ارت پرداخت کردند و این موضوع نشان داد که این صندوق می تواند 

کمک بسزایی در تامین خسارت کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ساختار بیمه همگانی حوادث بدین صورت است 
که این بیمه اجباری اس��ت و وزارتخانه های راه و شهرس��ازی، بهداشت و 
س��ازمان برنامه و بودجه و س��ایر ارگان های مرتبط در این صندوق حضور 
دارن��د و جامعیت ترکیب این صندوق بیانگر اراده دولت و مجلس اس��ت. 
امروز اساس��نامه این صندوق نهایی و مدیرعام��ل صندوق بیمه همگانی 
حوادث انتخاب ش��د و اساسنامه این صندوق در اولین فرصت به تصویب 

دولت می رسد.

اثر منفی دالر بر اقتصاد ایران
بودجه را به نفت گره نزنیم

یک کارشناس حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه نباید منابع ارزی نفت را 
به اقتصاد تزریق کرد، گفت کشورهایی که دارای منابع طبیعی و خدادادی 
مانند نفت و گاز هستند، ارزهای حاصل از آن را در اقتصاد و بودجه جاری 
خود صرف نمی کنند؛ بلکه با اس��تفاده از آنها نسبت به سرمایه گذاری در 

داخل یا خارج از کشور خود اقدام می کنند. 
یوسف کاووسی در گفت و گو با ایِبنا، ادامه داد: متاسفانه بودجه کشور 
را به نفت و دالر گره زده ایم و به همین دلیل با مشکالت بسیاری ناشی از 
مس��ائل ارزی در اقتصاد مواجه هستیم. این در حالی است که کشورهای 
دیگ��ر تا این میزان ب��ه ارزهای خارجی یا دالر بها نمی دهن��د و آن را در 
اقتصاد خود پُررنگ نمی کنند. از سال 1350 که اقتصاد کشور دچار بیماری 
هلندی ش��د نفت و دالرهای اضافی وارد اقتصاد ش��دند و در حال حاضر 
هم اگر بخواهیم تاثیر دالر را در اقتصاد کم کنیم باید اصالحات س��اختار 

بودجه ای را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، مدت هاست بر بی اثری دالر 
در اقتصاد ایران تاکید می ش��ود، اما واقعیت اینگونه نیس��ت. زمانی از دالر 
به یورو تغییر رویه دادیم اما ضرر بیش��تری به همراه داش��ت، چراکه همه 
معامالت بین المللی با دالر انجام می گیرد و تغییر تبدیل این نرخ هزینه بر 
بود. با توجه به این موضوع و همچنین با وجود تحریم های ش��دید آمریکا 
و همچنین تحریم خود دالر، اقتصاد ایران در این چرخه مخرب درگیری 

با نرخ ارز افتاده است.

بانکنامه

فرصت امروز: پیوس��تن یا نپیوس��تن به FATFهمچنان از مهمترین 
مباحث روز اقتصاد ایران اس��ت و در تازه ترین اظهارنظر، وزیر امور خارجه 
روز گذش��ته تحریم و FATF را وزنه  های بسته شده به پای اقتصاد ایران 
خواند. محمدجواد ظریف در واکنش به این ش��ائبه که مشکالت اقتصادی 
ربط��ی به تحریم ها ندارد و به ضعف در دیپلماس��ی اقتصادی بازمی گردد، 
گف��ت: »دو س��ال بعد از برجام را نگاه کنید که ب��ا وجود اینکه این توافق 
به ص��ورت کامل هم اجرا نمی ش��د، وضعی��ت تورم و رش��د چگونه بود و 
هنگامی که ترامپ تحریم ها را بازگرداند و سیاست فشار حداکثری را اعمال 
کرد، چه ش��رایطی ایجاد شد. ما حتما باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا 
کنیم، اما بدانید اگر وزنه ای به پای اقتصاد وصل نباشد بهتر می توانیم این 

مسیر را طی کنیم.«
به گفته ظری��ف، »عدم اجرای لوایح چهارگان��ه FATF و تحریم های 
آمری��کا موانع ما هس��تند و اگر بخواهیم چش��م خود را ب��ر این واقعیت 
ببندیم، مثل این است که روز را انکار کرده باشیم. ما هیچ قدم و تالشی را 
موکول به بازگشت آمریکا به برجام، تصویب FATF و برداشتن تحریم ها 
نکرده ایم؛ نه هیچ چیز موکول به اینها نیست، اما اینکه همه چیز را مرتبط 

به دیپلماسی اقتصادی بدانیم هم درست نیست.«
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی همچنین درخصوص پیش��نهاد برخی از 
نمایندگان مجلس برای تغییر نام وزارت امور خارجه به »وزارت امور خارجه 
و تجارت« گفت: »در بعضی از کش��ورها ممکن است چنین وزارتخانه ای 
وجود داش��ته باشد، اما وزارتخانه ما امکان اینکه تجارت خارجی را هم به 

عهده داشته باشد را ندارد و این یک وظیفه تخصصی است.«
پیوستن به FATF مثل اتصال به اینترنت است

 ،FATF پیوس��تن به گروه ویژه اقدام مالی و خروج از لیس��ت س��یاه
موضوعی است که سال ها در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح بوده، اما در 
یک ماه گذش��ته و پس از موافقت رهبر معظم انقالب برای بررسی دوباره 
لوایح دولت )پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT( در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجددا در صدر اولویت های اقتصاد ایران قرار گرفته است. 
 FATF هرچند به اعتقاد برخی از اعضای مجمع تش��خیص، عضویت در
در ش��رایط تحریم های آمریکا تاثیر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داش��ت، اما 
بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی با این دیدگاه موافق نبوده و معتقدند 
ک��ه تصویب FATF باعث عبور از تحریم، تس��هیل مراودات مالی، بهبود 

صادرات شرکت های بورسی و تقویت بازار سرمایه خواهد شد.
در ای��ن زمینه، مهدی رباطی، کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه 
پیوس��تن به FATFیک ضرورت اس��ت، به ایرنا گفت: »در شرایط فعلی 
می ت��وان ادعا کرد که هیچ کدام از اف��رادی که با عناوین موافق و مخالف 
برجام ش��ناخته می شوند، در اینکه پیوس��تن به این سازمان یک ضرورت 
است و به هر حال باید انجام شوند، اختالف نظری ندارند، اما برخی دالیل 

که به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصاد کالن کشور مطرح می شوند، منجر 
به این ش��ده که عده ای موافق پیوس��تن به این س��ازمان در حال حاضر 

نباشند.«
او وج��ود تحریم های یک جانبه و بی س��ابقه دول��ت آمریکا را مهمترین 
دلیل این مس��ئله دانست و افزود: »در حال حاضر کشورمان مجبور است 
عم��ده مبادالت اقتصادی و تج��اری خود را به صورت مخفیانه انجام دهد 
ت��ا به اصطالح بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. همین موضوع، دلیلی ش��ده 
 FATF ب��رای مخالفین که ادعا کنند در این ش��رایط پیوس��تن ایران به
فوایدی برای کشور ندارد یا حتی می تواند مانعی برای انجام همین مراودات 
مخفیانه باش��د. در حالی که معتقدم این اس��تدالل ها بعضا غلط اس��ت و 

پیوستن ایران به FATF فواید بیشتری برای کشور دارد.«
این دانش آموخته رش��ته اقتصاد ادامه داد: »پیوستن به گروه ویژه اقدام 
مال��ی، به نوعی با  اتصال به ش��بکه جهانی اینترنت قابل تش��بیه اس��ت. 
همانگون��ه که در صورت نپیوس��تن به اینترنت تمام��ی راه های ارتباطی 
کش��ور دچار اختالل ش��ده و حتی به نوعی قفل می شود، FATF هم در 
مبادالت تجاری چنین نقشی را دارد. از سوی دیگر همان گونه که پیوستن 
به اینترنت قرار نیست مستقیما به ما نفعی برساند و این نوع استفاده ما از 
اینترنت اس��ت که منافعی را برای ما ایجاد کند، سازمان FATF هم قرار 
نیست به طور مستقیم مشکالت اقتصادی ما را حل کند، بلکه یک ابزار کارا 

در دست سیاست گذاران و فعاالن اقتصادی خواهد بود.«
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به هزینه های بسیار سنگین قرار گرفتن 
در لیست س��یاه FATF، گفت: »در این شرایط فارغ از مسئله تحریم ها، ما 
نمی توانیم هیچ مبادله شفاف و مستقیم تجاری را انجام دهیم و مجبور هستیم 
این مبادالت را با هزینه ها و ریسک های بسیار باال طی فرآیندی انجام دهیم که 
در بلندمدت اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده و لطمات زیادی وارد می سازد. به 
عنوان مثال ما در حال حاضر حدود 80 میلیارد دالر تجارت خارجی در قالب 
صادرات و واردات داریم، که به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تمامی 
این مبادالت به ناچار به صورت مخفیانه انجام می شود که حداقل 20 الی 30 
درصد هزینه های مبادله را برای ما باال می برد، یعنی چیزی در حدود 15 تا 20 

میلیارد دالر که رقم سنگینی محسوب می شود.«
رباطی به تاثیر تحریم ها هم در فرآیند مبادالت تجاری ایران اشاره کرد 
و افزود: »حتی در همین شرایط تحریمی برخی بانک ها و تجار در برخی 
کشورها مانند عراق و چین، برای انجام معامله با طرف های ایرانی آمادگی 
داش��تند، اما قرار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه FATF باعث شد که این 
افراد هم از انجام مبادالت مستقیم با ایران پرهیز کرده و یا کال از معامله 
با ایران منصرف شوند یا به روش های غیرمستقیم روی بیاورند؛ روشی که 
برای اقتصاد ایران تنها زیان رس��ان اس��ت و سود آن متعلق به واسطه ها و 

دالالنی است که در این فرآیند مبادالت مخفیانه دخالت می کنند.«

از پیوستن به FATF تا عبور از تحریم ها
ب��ه اعتقاد وی، »برخی اف��راد از نظارت های FATF بر مبادالت مالی و 
بانکی ایران نگران هس��تند، در ش��رایطی که آمریکا در حال حاضر بدون 
هی��چ ارتباطی با مس��ئله FATF، تمامی تراکنش ه��ای مالی ما را رصد 
می کند، به گونه ای که چندی قبل رئیس کل بانک مرکزی هم اذعان کرد 
که هیچ جلسه اقتصادی نبوده است که طرف ایرانی در آن شرکت کند و 
آمریکایی ها آنجا نباش��ند. بنابراین برخالف استدالل مخالفین پیوستن به 
FATF، قبول دو کنوانس��یون پالرمو و CFT اختاللی بر انجام مبادالت 
مخفیان��ه ام��روز ای��ران نمی تواند ایجاد کند. از س��وی دیگر بس��یاری از 
کشورهایی هم که هم اکنون به FATF پیوسته اند، تمام مفاد آن را درست 
اجرا نمی کنند بنابراین حتی در صورت عضویت در این سازمان هم راه های 
زیادی وجود دارد تا حداقل ش��رایط امروز مبادالت مالی ایران را علی رغم 

تحریم ها، همچنان حفظ کرده باشیم.«
این فعال بازار س��رمایه سپس به فواید پیوستن ایران به FATF اشاره 
کرد و توضیح داد: »ما می توانیم با پیوس��تن ب��ه FATF امکان برقراری 
مبادالت تجاری عادی و معمول خود را با برخی کشورهایی که مستقل از 
آمری��کا رفتار می کنند را برای خود فراهم کنیم؛ امری که با رفع تحریم ها 
می تواند به س��رعت به تمام جهان تعمیم پیدا کند. از س��وی دیگر خروج 
ایران از لیس��ت سیاه FATF می تواند منجر به تقویت بخش های داخلی 
اقتصاد کش��ور ش��ود. به عنوان مثال می توان پیش بینی ک��رد که در بازار 
ب��ورس، چند دس��ته از صنایع و به خصوص بخش های مال��ی بازار مانند 
بانک ه��ا و بیمه ها، به طور مس��تقیم از این تحول س��ود ببرند. همچنین 
ش��رکت های صادراتی و واردات��ی همچون گروه فوالدی ه��ا، معدنی ها و 
خودروس��ازان به دلیل تس��ریع مبادالت پولی و تسهیل در فرآیند واردات 
و صادرات، به صورت غیرمس��تقیم از این تصمیم سودهای زیادی خواهند 

برد؛ اتفاقات مثبتی که در مجموع باعث تقویت بازار بورس خواهد شد.«
رباط��ی با تاکید بر اینکه »همواره واکنش بازار به تحوالت، صحیح ترین 
سیگنال ها را در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار می دهد«، گفت: »در 
همی��ن ایام اخیر مش��اهده کرده ایم که بازارهای کش��ور به عنوان عناصر 
هوشمند اقتصادی، درخصوص مسائل مربوط به FATF چگونه واکنشی 
داش��ته اند. این پدیده که در زمان انتش��ار اخبار مثبت درباره پیوستن به 
FATF، قیم��ت ارز کاه��ش پیدا می کند و در حال��ت بالعکس، قیمت ها 
افزایش می یابد، یک سیگنال است که فعاالن بازار به تحلیلگران اقتصادی 
و سیاس��ت گذاران می دهند. بازار با این حرکت هوشمندانه خود می گوید 
تس��هیل نقل و انتقال مالی که در اثر پیوس��تن به FATF ایجاد خواهد 
شد، منجر به تقویت ریال می شود و مطمئنا تصمیم گیران کالن اقتصادی 
کشور، اگر به این س��یگنال ها توجه کنند، می توانند در انتخاب های خود 

بهتر و دقیق تر عمل کنند.«

باالخره گره کور FATF باز می شود؟

وزنه FATF بر  پای اقتصاد

به گفته بانک مرکزی، از امروز یکش��نبه پنجم بهمن ماه تراکنش های 
فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند.

رواب��ط عموم��ی بانک مرک��زی در پیامی توییتری نوش��ت: از 5 بهمن 
تراکنش های فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند، لذا افراد حقیقی 
یا حقوقی که کدملی یا شناس��ه ملی خود را اظهار نکرده اند، نمی توانند از 
این خدمت بهره مند ش��وند. اگر تراکنش  هموطنان گرامی برگشت خورد، 
می توانند مشکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری و بانک موظف به همکاری 

است.
طب��ق اع��الم قبلی بانک مرکزی، ای��ن اقدام بر فعالیت مش��تریانی که 
اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانک ها و موسس��ات اعتباری موجود اس��ت، 
تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه 
ملی هستند برگشت می زند. بانک مرکزی در چند سال اخیر تالش کرده 
است تا هویت صاحبان تراکنش های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف 
شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی »سامانه نهاب« با همکاری 
س��ازمان هایی از جمله »ثبت احوال کش��ور«، »ثبت شرکت ها«، »وزارت 
کش��ور« و س��ایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده اس��ت. بر این اساس و به 
منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز 5 بهمن ماه، تمام تراکنش های فاقد 
»کد ش��هاب« در »ساتنا« برگشت می خورند. »کد شهاب« همان کدملی 

برای اشخاص »حقیقی« و »شناسه ملی« برای اشخاص حقوقی است.
از ای��ن رو بانک مرک��زی به عنوان نهاد سیاس��ت گذار پولی و بانکی، با 

جدیت هرچه تمام ت��ر فرآیند جلوگیری از انجام تراکنش هایی که به یک 
ش��خص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این 
مهم بالفاصله در س��ایر سامانه های بین بانکی و پس از آن در سامانه های 
درون بانکی اجرا می ش��ود بنابرای��ن افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا 
شناس��ه ملی خ��ود را به بانک اظهار نکرده باش��ند، نمی توانند از خدمات 

بانکی بهره مند شوند.
بانک مرکزی یادآور ش��ده این اقدام بر فعالیت مش��تریانی که اطالعات 
هویتی ایشان نزد بانک ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد 
داشت و صرفا حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را 
برگشت می زند. به گفته بانک مرکزی، با توجه به مهلت طوالنی که برای 
اجرای این قانون در نظر گرفته شده، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

در همی��ن حال، معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی نیز با یادآوری 
برگش��ت خوردن تراکنش ه��ای بانکی بدون کد ملی از روز یکش��نبه در 
صفحه ش��خصی خود نوش��ت: از 5 بهمن ماه تراکنش های بدون کد ملی 
برای ش��خص حقیقی یا شناس��ه ملی برای ش��خص حقوقی در »ساتنا« 
برگشت می خورد. به نوشته مهران محرمیان، این اقدام تأثیری بر فعالیت 
مش��تریانی که اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانک ها موجود است نخواهد 
داش��ت و هشداری است برای اشخاصی که کد یا شناسه ملی ندارند یا به 

بانک اعالم نکرده اند.
مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی پیش از ای��ن نیز درخصوص 

شناس��ایی هویت تراکنش های بانکی گفته بود: در راس��تای اجرای قانون 
از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش های بانکی 
مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش هایی که مشخص نیست به کدام 
شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، 
تاکنون فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، 
س��ازمان ثبت شرکت ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی ربط انجام شده 

است.
او با بیان اینکه مقدمات اجرای کامل قانون فراهم شده است، گفت: در 
صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان گرامی برگشت داده شد، می توانند 
مش��کل را از طری��ق بانک مب��دأ پیگیری و بانک موظف ب��ه راهنمایی و 

همکاری برای حل مشکل است.
گفتنی است س��اتنا سامانه ای الکترونیکی اس��ت که پردازش و تسویه 
تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی 
و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی 
از انواع حساب )جاری، پس انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند نسبت به 
انتقال وجوه )مبالغ بیش از 15 میلیون تومان( به حس��اب خود و یا سایر 
افراد در س��ایر بانک ها اقدام کنند. سامانه ذکرشده به مشتریان یک بانک 
این امکان را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه 
اینترنت��ی بان��ک حواله هایی با مبالغ بیش از 15 میلی��ون تومان را به هر 

حسابی در هر بانکی انتقال دهند.

کدام تراکنش های بانکی از امروز برگشت می خورند؟

علیه تراکنش های بی هویت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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آنچه بر بازار سرمایه در آخرین سال قرن گذشت
فراز و فرود بورس در سال 99

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جلب شدن توجه دولت به 
بورس، شروع مشکالت این بازار را هم به دنبال داشت، گفت دولت در 
بورس در یک بازی هوش��مندانه اما غیرحرفه ای صرفاً به دنبال تامین 

نقدینگی بود تا پس از آن احتماالً بازار را به حال خود رها کند.
محمدباقر خادمی درخصوص وضعیت بازار س��رمایه به ایسنا، گفت: 
برای مدت های دراز، بورس فرزند یتیم اقتصاد بود و حداقل تصمیمات 
در جه��ت بهب��ود، معرفی و یا حتی ارتقای زیرس��اخت ها در قیاس با 
بازارهای دیگر گرفته می شد، اما بازار سرمایه که پربازده ترین بازار مالی 

ایران در سال 98 بود، توجه دولِت نیازمند را به خود جلب کرد.
او با بیان اینکه جلب ش��دن توجه دولت به بورس، شروع مشکالت 
این بازار را هم به دنبال داشت، افزود: این توجه مانند ناپدری به ظاهر 
مهربان که اکنون دس��ت شفقت بر س��ر فرزند سرد و گرم چشیده اما 
جوانش می کش��ید بود. در همان ابتدا دولت، ش��اپور محمدی رئیس 
سازمان بورس را که همگام با اهداف خود نمی دید، تحت فشار مجبور 

به استعفا کرد تا راه برای سیاست هایش هموار شود.
خادم��ی ادام��ه داد: اولین مرحله از سیاس��ت دولت ب��رای ترغیب 
و آش��نایی مردم با بورس، آزادسازی س��هام عدالت بود که در ابتدای 
اردیبهشت اتفاق افتاد و با کمی تاخیر صندوق واسطه گری مالی یکم 
با عنوان »دارا یکم« پذیره نویس��ی ش��د. به این ترتیب حرکت بازار با 

پیشتازی گروه بانکی آغاز شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه همزمان با شروع رشد بورس، 
تبلیغات نیز به حداکثر رسید و از ابزارهای مختلف برای تحریک مردم 
به س��رمایه گذاری، استفاده شد، خاطرنشان کرد: بحث تجدید ارزیابی 
دارایی ه��ا و اخب��ار پیرامون صندوق دوم ای ت��ی اف با عنوان پاالیش 
یکم، س��بب تحرکات در مجموعه  بازار با رهبری گروه پاالیشی شد و 
بسیاری از مردم بدون کمترین شناخت، دارایی های خود را نقد کردند 
و پس اندازهای شان را به جریان انداختند تا برای رسیدن به رویای در 

دسترس، در بورس سرمایه گذاری کنند.
به گفته وی، س��یل ورود نقدینگی کمک کرد ت��ا دولت با فروش و 
عرضه سنگین س��هام، ارقام قابل توجهی تامین نقدینگی کند. با این 
وجود حجم باالی ورود پول به بازار نابالغ س��بب شد بسیاری سهام با 
حباب قیمتی مواجه ش��وند. سرعت رش��د بورس به اوج خود رسید و 
شاخص کل که سال را نزدیک به 500 هزار واحد آغاز کرده بود، رشدی 
س��ه برابری را در کمتر از چهار ماه تجربه کرد! افزایش ارزش و حجم 
معامالت در زمانی کوتاه به حدی بود که س��ایت تی اس ای و سامانه  
معامالتی کارگزاری ها، گاهی اوقات عمال از دس��ترس خارج می شد و 
بحران به حدی زیاد شد که دو زمان معامالتی متفاوت برای گروه های 

مختلف بازار اختصاص داده شد.
خادم��ی ادام��ه داد: بورس نقل همه محافل ش��ده  و به حدی توجه 
مردم را به خود جلب کرده بود که سایر کسب و کارها با مشکل مواجه 
شده  بودند؛ از اختالل و استعفا در مشاغل مختلف تا تعطیلی واحدهای 
اقتصادی برای فعالیت در بورس. افتخارات رشد بورس هر روز به اسم 
کسی ثبت و چه عکس های یادگاری که با سبزی شاخص کل گرفته و 
چه رکوردها که در کانال های خبری مدام به روز و بازتاب داده می شد. 
با این وجود رش��د بی محابای بورس نگرانی بس��یاری از جمله فعاالن 
بورس و اقتصاددانان را در پی داش��ت تا جایی که 25 پژوهشگر مالی 
در نامه ای به رئیس جمهور خطرات رش��د سریع بازار را متذکر شدند 
که البته با واکنش های بسیار روبه رو شد. سپس کم کم انتقادات از نحوه  
مدیریت دولت در بورس بیشتر و روند قیمتی سهام و اثرات مستقیم و 
غیرمستقیم آن بر وضعیت سایر بازارهای مالی و احتمال ایجاد تورم در 

کاالها، سبب نگرانی حاکمیت شد.
وی با بیان اینکه در حالی که از س��رعت رشد بازار می کاست، اخبار 
ضد و نقیض از لغو پذیرش صندوق پاالیش یکم ش��نیده ش��د، گفت: 
اختالف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر نحوه عرضه، علنی و با 
مخالفت وزارت نفت بر سر انجام عرضه که البته پس از اندکی تکذیب 
شد، بازار با فشار فروش مواجه شد. تلنگر به سهامداران و فعاالن بورس 
برای عدم اعتماد به دولت که در یک بازی هوشمندانه اما غیرحرفه ای 
صرفا به دنبال تامین نقدینگی بود تا پس از آن احتماال بازار را به حال 
خود رها کند، نگرانی های زیادی ایجاد کرد که سبب افزایش عرضه شد. 
این در حالی بود که به تازگی رئیس جمهور با دعوت مجدد از مردم به 

بازار سرمایه از آنها خواست همه چیز را به بورس بسپارند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: با بروز اولین نشانه ها از عدم 
مس��ئولیت پذیری دولت در قبال اتفاقات بورس، در ادامه اخبار بدتری 
نیز به بازار تزریق ش��د. اکنون که دولت به اهدافش در بورس دس��ت 
یافته و اختالفات در مورد روند بازار به حداکثر رسیده بود، سیاست های 

بازدارنده اتخاذ شد!
او درخصوص سیاس��ت های بازدارنده دولت در بورس گفت: الزام 
به افزایش شدید ش��ناوری سهام، محدودیت اعتباری سهامداران و 
محدودیت خرید س��هام توس��ط صندوق ها و بانک ه��ا از جمله این 
سیاس��ت ها بود. یه این ترتیب تیر خالص برای توقف بورس شلیک 
ش��د، اما مشکل زمانی بیشتر ش��د که هیچ راهکاری برای مدیریت 
بازار در زمان اصالح داده نش��د. در ادامه با اوج گرفتن بی اعتمادی  
و ناامیدی، عرضه ها ش��دت گرفت. تا جایی که بس��یاری از س��هام 
ب��ازار در ص��ف فروش قفل ش��دند و اصالح به ریزش تبدیل ش��د. 
در این میان سیاس��ت های غلط از جمل��ه ایجاد فضای دوقطبی در 
بازار و حمایت از گروه هایی خاص س��بب ایجاد هرچه بیشتر تنش 
و بی اعتمادی ش��د. همه اینها در حالی بود ک��ه بازارهای موازی با 
رشدی خیره کننده و عجیب همراه بودند و برخی تحلیلگران معتقد 
بودند که این موض��وع نتیجه  مدیریت غلط و فرار نقدینگی از بازار 

سرمایه است.
به اعتقاد خادمی، آخرین چالش مدیریتی دولت که منجر به سقوط 
قیمتی س��هام شرکت های سودمحور ش��د، الزام فوالدسازان به عرضه 
محصوالت در بورس کاال با نرخ دستوری بود که با تهدید آنها به افزایش 
نرخ خوراک بحرانی تر شد و سپس با تکذیب و تغییر در سیاست گذاری، 
ظاهرا به اتمام رس��ید. به هر ترتیب نوشداروهای پس از مرگی که در 
ادامه توسط مجلس، سازمان بورس و دولت اتخاذ شد هیچ گاه نتوانست 
امید و اعتماد را به بازار برگرداند. البته احتماال خود این نهادها نیز در 
اثرگذاری این نوشداروها کم تردید نباشند!  در هر حال تداوم افت بازار 
در چند ماه اخیر و ریزش بیش از 50 درصدی بسیاری سهام در کنار 
کاهش ش��دید ارزش صندوق های ای تی اف، بیش از پیش مردم را از 
بازار ترساند و باعث شد زمان بازگشت به بازار توسط عامه  مردم دورتر 

از همیشه به نظر برسد.

نگاه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران، اولین روز هفته را با رشد 38 هزار 
واح��دی آغاز ک��رد و بار دیگر به کانال یک میلی��ون و 200 هزار واحدی 
رسید. شاخص کل در معامالت روز شنبه 38 هزار و 92 واحد رشد داشت 
و در ارتفاع یک میلیون و 222 هزار واحد ایس��تاد. سایر شاخص ها نیز در 
این روز افزایش داش��تند و ش��اخص کل )هم وزن( با 7 هزار و 252 واحد 
افزایش به 440 هزار و 383 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 4 هزار 
و 743 واحد رش��د به 288 هزار و 21 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 34 
هزار و 549 واحد و شاخص بازار دوم 53 هزار و 735 واحد افزایش داشت. 
معامالت این روز بیش از 5میلیارد و 611 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 71 هزار و 434 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای باما )کاما(، بهس��از کاش��انه تهران )ثبهساز(، لیزینگ پارسیان 
)ولپارس(، توس��عه و عم��ران امید )ثامید(، تامین س��رمایه امین )امین(، 
سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( و بیمه آسیا )آسیا( از جمله نمادهای 
پربیننده بورس بودند. گروه ش��یمیایی هم صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 171 میلیون و 105 هزار برگه سهم به ارزش 
5 هزار و 594 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز 
ش��اخص فرابورس بیش از 437 واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 18 
هزار و 447 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 944 هزار برگه سهم 

به ارزش 47 هزار و 822 میلیارد ریال داد و ستد شد.
بورس در هفته اول بهمن به کدام سو می رود؟

شاخص بورس در هفته ای که گذشت، با حدود 4درصد افت به معامالت 
هفته پایانی دی ماه پایان داد. از ابتدای این هفته صحبت های مطرح شده 
در زمین��ه کاهش قیمت دالر تا محدوده های 15 هزار تومان و زمزمه های 
مربوط به حذف معافیت مالیاتی صادراتی شرکت ها باعث تحت تاثیر قرار 
گرفتن بازار س��هام شد و زمینه فشار فروش در این بازار را فراهم کرد که 
این موضوع موجی از اعتراض ها را بین س��هامداران فراهم کرد. همچنین 
با نزدیک ش��دن به تحلیف جو بای��دن و از بین رفتن تنش های انتخابات 
آمریکا شاهد کاهش هیجان های ایجادشده در اکثر بازارهای سرمایه گذاری 
بودیم، این موضوع به مراتب تاثیر خود را در بازار ارز و کاهش نرخ دالر تا 
محدوده های 20 هزار تومان گذاشت و باعث تحت تاثیر قرار گرفتن سهام 
ش��رکت های دالری محور و افت قیمت س��هام این شرکت ها در بازار شد. 

بازار س��هام در آخرین روز کاری هفته گذش��ته و اولین روز هفته جاری با 
توجه ب��ه افزایش دوباره قیمت دالر تا محدوده 22 هزار تومان و انتش��ار 
گزارش 9 ماهه شرکت ها تغییر مسیر داد و بار دیگر در مسیر صعودی قرار 
گرفت. س��وال این اس��ت که روند حرکتی بورس در ادامه هفته و تا پایان 

سال چگونه خواهد بود.
در پاس��خ به این سوال، یک کارشناس بازار س��رمایه می گوید: افزایش 
قدرت تقاضا منجر به تشکیل صفوف خرید شد و به نظر می رسد همچنان 
این رویه در کوتاه مدت در بازار تداوم پیدا کند تا قدری از زیان سهامداران 
جبران ش��ود. امیرعلی امیرباقری به پیش بینی روند قیمت سهام در هفته 
جاری پرداخت و به ایرنا گفت: به نظر می رسد این روند بتواند تا حدودی 
از اعتماد سهامداران را به بازار بازگرداند و زمینه ایجاد برخی از فرصت های 

سرمایه گذاری را در بازار فراهم کند.
او با بیان اینکه سرمایه گذاران باید دقت داشته باشند که در تحلیل های 
خود نه تنها به شاخص های حاضر بلکه به چشم اندازهای آتی توجه کنند، 
گف��ت: همین امر می تواند جهت روندها را در میان مدت و بلندمدت برای 

سرمایه گذاران در بازار سهام روشن کند.
وی نرخ ارز را مهمترین عامل تاثیرگذار بر روند معامالت بازار س��رمایه 
خواند و با تاکید بر اینکه در هفته ای که گذش��ت باید به چند نکته توجه 
کرد، افزود: مهمترین نکته تداوم روند نزولی در طول هفته و وجود فش��ار 
فروش در کلیت بازار بود، در روزهای میانی هفته، صف های فروش توسط 
س��هامداران حقیقی و حقوقی جمع نش��د و بازار روزانه با نزول حدود 5 
درص��دی هم��راه بود. در نهایت ب��ا توجه به اعتراض ه��ای صورت گرفته 
سهامداران و رسیدن قیمت سهام در بازار به سطوحی معقول، دوباره طرف 
خریدار در بازار ظاهر شد و در آخرین روز معامالتی هفته با خرید سهام در 

بازار و افزایش قیمت ها شاهد جان دوباره ای در معامالت این بازار بودیم.
امیرباقری با بیان اینکه با توجه به رش��د اخیر شاخص بورس باید چند 
رخداد را مدنظر قرار داد، گفت: نرخ ارز مهمترین عاملی است که بر روند 
معامالت بازار سرمایه تاثیرگذار است، در حالی که اکنون نرخ ارز به شدت 
وابسته به چشم انداز سیاسی به خصوص سیاست خارجی است. به اعتقاد 
این کارشناس بازار س��رمایه، مطالعات تطبیقی در بلندمدت نشان دهنده 

وابستگی شدید نرخ ارز به فروش نفت است.

پیامدهای افت قیمت دالر تا مرز 2۰ هزار تومان
هفته گذشته با توجه به روشن شدن افق سیاسی و احتمال بازگشت دوباره 
نفت ایران به بازار جهانی، نرخ ارز تحت فشار قرار گرفت و دالر به قیمت های 
نزدیک 20 هزار تومان رسید، اما پیامدهای این افت نرخ دالر بر بورس چیست؟ 
امیرباق��ری با بیان اینکه بحثی که اکنون در بازار وجود دارد موضوع نرخ های 
کنونی و چشم انداز قیمت ها است، گفت: اکنون قیمت سهام در بازار به سطوح 
جذابی برای خرید رسیده اند، اما با توجه به روشن بودن چشم اندازهای موجود 
در کشور و کاهش تقاضای سفته بازانه برای سرمایه گذاری، نرخ ارز با کاهش 
همراه شده است بنابراین ممکن است کاهش چشم انداز روند صعودی قیمت ارز 
به بیش از نرخ تورم بر روند معامالت بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و تا حدودی 

روند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اتفاقی که هفته گذشته رخ دارد 
رس��یدن قیمت ها به مرحله پیش فروش بود که بازار می داند اگر سهام در 
فاز پیش فروش خریداری شود نوسان کوچکی را به صورت کوتاه مدت در 
بازار تجربه خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه که چشم انداز میان مدت و 
بلندمدتی برای نرخ ارز وجود ندارد بنابراین اکنون خریدار با دید کوتاه مدت 
و به بهانه نوسان گیری به دنبال سرمایه گذاری در این بازار است. اکنون با 
توجه به روشن شدن چشم انداز سیاسی و کاهش فشار تقاضای سفته بازانه 
در ن��رخ ارز، افقی برای نرخ ارز وجود ندارد که همین موضوع باعث تحت 
تاثیر قرار گرفتن تورم انتظاری در کشور می شود. او با بیان اینکه با تحت 
تاثیر قرار گرفتن تورم انتظاری، سایر بازارها به مرور زمان وارد فاز رکودی 
می شوند، گفت: یکی از مهمترین این بازارها، بازار مسکن است که تاکنون 
مقاومت زیادی را در برابر ریزش داش��ته است، اما با توجه به اینکه قدرت 
تقاضای مصرف کننده به قیمت های اعالمی برای فروش نمی رسد بنابراین 

این بازار وارد فضای رکودی و فرسایش نزولی می شود.
به اعتق��اد امیرباقری، همه بازارها با وقفه زمانی راه بازار س��رمایه را در 
پیش می گیرند که این روند طبیعی اس��ت و بارها در اقتصاد کشور شاهد 
این اتفاق در بازارهای مختلف بوده ایم. البته با توجه به اینکه بازار از عمق 
چندانی برخوردار نیست و ابزارهای متنوعی برای تعادل بخشی به این بازار 
در دسترس نیست بنابراین بورس، بازاری خواهد بود که فقط در روندهای 

صعودی سودآور است.

شاخص بورس مجددا به کانال یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد صعود کرد

رشد 38 هزار واحدی بورس در شروع هفته

یک فعال بازار س��رمایه، وضعیت بنیادی ش��رکت های بورسی کشور را 
مطلوب و رو به رشد دانست و گفت به نظر می رسد بازار سرمایه تا خرداد 

سال آینده در روندی صعودی با شیب مالیم حرکت کند.
محمد گرجی آرا در پاس��خ به این سوال که در حال حاضر محرک های 
جدید اقتصادی و سیاس��ی موثر بر بازار سرمایه کدامند، به پایگاه خبری 
بازار س��رمایه گفت: مهمترین اتفاقی که ممکن اس��ت ب��ازار را به لحاظ 
اقتصادی تحت تاثیر قرار دهد، احتمال تغییرات نرخ بهره است. همچنین 
سیاس��ت دولت در رابطه با تامین کس��ری بودجه خود بر بازار س��رمایه 
تاثیرگذار خواهد بود، چراکه ممکن است اتخاذ برخی سیاست های قبلی، 
به بحث های تورمی دامن بزند. این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: به 
لحاظ سیاس��ی هم به نظر می رس��د که بازار، چشم امید به گشایش های 
سیاس��ی و توافقاتی دارد که ام��کان دارد در آینده اتف��اق افتد. از طرفی 
با کمرنگ ش��دن تنش های سیاس��ی، احتمال رودررویی نظامی در دیگر 
کش��ورها کاهش یافته که بازار با هوش��مندی این مس��ئله را درک و در 

معامالت خود لحاظ می کند.
 وی همچنین با اشاره به مسئله انتخابات به عنوان عامل اثرگذار بعدی بر 
بازارها به ویژه بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تا خردادماه آینده که انتخابات 
را در پیش داریم، سرمایه گذاران می توانند سهم های کم ریسک تر را انتخاب 
و موقعی��ت خود را در بازار حفظ کنند. به نظر می رس��د نزولی بودن بازار 
مربوط به دوره کوتاه مدت اس��ت و در بلندمدت ش��اهد برگشت قیمت ها 

باشیم. 
 گرجی آرا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم سقف شکنی تاریخی 
بورس های دنیا و جذابیت قیمت س��هام در بسیاری از شرکت های بورسی 
داخلی، واکنش بورس بازان ایران متفاوت اس��ت، گفت: البته شرایط بازار 
داخل و خارج با هم متفاوت اس��ت و گاهی این دو بازار ارتباط مش��خصی 
با هم ندارند، اما روند خوب بورس های جهانی، بیشتر از بابت امیدواری ها 
و خوش بینی ه��ا برای بازگش��ت به دوران قبل از کروناس��ت که تقاضا در 

بازارهای بین المللی را جذاب کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: عالوه بر این بسته حمایتی دولت ها، 
ای��ن خوش بینی را در بازارها ایجاد کرده که قدرت خرید مصرف کنندگان 

در خارج از ایران افزایش و در نهایت وضعیت شرکت ها بهبود پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در داخل اما عدم اطمینان هایی که 
به بازار تزریق می شود، سهامداران را به تدریج نگران و برای باقی ماندن در 
بازار دچار تردید می کند. این در حالی است که حمایت های کالمی صرف 
از س��وی دولتمردان بدون اینکه در عمل نتیجه مثبتی برای س��هامداران 
داشته باشد،  باعث سرخوردگی آنها خواهد شد، اما سهامداران انتظار دارند 
که نهادهای نظارتی در مواردی مانند قیمت گذاری های دس��توری که به 

ضرر تولیدکننده و سهامدار است، صدای آنها را بشنوند.
ب��ه گفته گرج��ی آرا ، بخ��ش عم��ده ای از حقوقی های ب��ازار هم که 
زیرمجموعه نهادهای دولتی و س��ازمان های بازنشستگی هستند، قسمتی  
از پرتفوی خود را در ش��رایط فعلی نقد می کنن��د که این موضوع، هم به 

شکل گیری روند نزولی بازار دامن زده است.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

صعودی با شیب مالیم
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واردات کاغذ کم شد
بررس��ی جریان واردات کاغذ در س��ال جاری نشان می دهد که در 

اغلب موارد با کاهش همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، مروری بر وضعیت واردات در 9 ماهه ابتدای امسال 
حاکی از آن اس��ت که در مورد کاغذهای وارداتی حدود 189.5 هزار 
تن خمیر کاغذ با ارزشی بیش از 144.2 میلیون دالر وارد شده است.

این در حالی است که در سال گذشته 170.8 هزار تن خمیر کاغذ 
به ارزش��ی بیش از 161.4 میلیون دالر وارد شده بود که در مجموع 
نش��ان می دهد از لحاظ وزنی رش��د 11 درصدی و ارزش حدود 11 

درصد کم شده است.
ام��ا در مورد کاغذ روزنامه کاهش قابل توجهی در واردات آن اتفاق 
افتاده است؛ به طوری که در 9 ماهه امسال 5.4 هزار تن کاغذ روزنامه 
با ارزش��ی بیش از 3.7 میلیون دالر وارد ش��ده در حالی که در مدت 
مشابه سال گذش��ته 36.4 هزار تن به ارزش 29.1 میلیون دالر وارد 
ش��ده بود. بر این اس��اس واردات کاغذ روزنامه تا حدود 80 درصد در 

سال جاری کاهش داشته است.
در مورد کاغذ چاپ و تحریر نیز آمار تجارت تا پایان آذرماه امسال 
نش��ان می دهد که 153.4 هزار تن از این نوع کاغذ به ارزش 142.6 

میلیون دالر وارد شده است.
در مدت مش��ابه س��ال قبل 253.4 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر با 

ارزش 255.1 میلیون دالر وارد شده بود.
بر این اساس، واردات کاغذ چاپ و تحریر نیز در سال جاری نسبت 

به سال گذشته حدود 40 درصد کاهش دارد.
کاغ��ذ از جمله کاالهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی بود که به 

تدریج ارز ترجیحی آن حذف شده است.

شناسه برای لوازم خانگی و پوشاک در سطح 
عرضه الزامی شد

سرپرست معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت شناس��ه کاال 
برای عرضه لوازم خانگی، منس��وجات و پوش��اک در اس��تان برای 
جلوگیری از عرضه کاالی قاچاق الزامی می شود. غالمرضا قائدامینی 
چه��ارم بهمن ماه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینک��ه شناس��ه کاال برای عرضه 12 گروه کاالیی در کش��ور الزامی 
اس��ت، اظه��ار کرد: ای��ن کار موج��ب جلوگی��ری از عرضه کاالی 
قاچاق در س��طح فروش��گاه های کشور می ش��ود. سرپرست معاون 
بازرس��ی، نظارت و مبارزه با  کاالی قاچاق س��ازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری بیان کرد: در ح��ال حاضر گروه 
لوازم خانگی، منسوجات و پوش��اک نیز شامل این قانون می شوند، 
از ای��ن پس در اس��تان لوازم خانگی از جمل��ه تلویزیون، یخچال و 
فریزر، اس��پیلت، کولر، ماشین لباسشویی، ماکروویو و جاروبرقی در 
سطح فروشگاه های استان باید با شناسه کاال عرضه شود. وی افزود: 
منس��وجات شامل پوش��اک، کفش، پارچه و ابزار پوشاک نیز شامل 
این قانون می شوند، اما در گام اول در چهارمحال و بختیاری شناسه 
کاال برای لوازم خانگی اجباری می ش��ود، سپس از اوایل اسفند نیز 
برای منس��وجات و پوشاک نیز اجباری خواهد شد، این قانون برای 
کااله��ای خارج��ی و داخلی تفاوت ن��دارد. قائدامینی با اش��اره به 
اینک��ه برای جلوگیری از قاچاق باید واردکنندگان و تولیدکنندگان 
عملک��رد خود را در س��امانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت کنند، 
گف��ت: چهارمحال و بختیاری نیز ب��رای جلوگیری از عرضه کاالی 
قاچاق، شناسه کاال را در حال حاضر برای این موارد الزامی می کند 

و وارد فاز عملیاتی می شود.
سرپرست معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق سازمان 
صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: 
س��ازمان صمت متولی برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه است، 
قطعا اگر کاال با شناس��ه عرضه شود این کار در مبارزه با قاچاق کاال 
و حمایت از تولید داخلی موثر اس��ت. وی در پایان تاکید کرد: برای 
موفقیت در اجرای طرح شناس��ه دار کردن کاال در سطح عرضه باید 
اس��تان های مجاور نیز همزمان این طرح را اجرا کنند تا بتوان شاهد 

موفقیت در بحث مبارزه با کاالی قاچاق بود.

86درصد کشاورزی کشور خرد است
مدیرعامل ش��رکت سهامی زراعی فعالیت های کشاورزی گفت 86 

درصد کشاورزان دارای زمین های کمتر از 10 هکتار هستند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، غالمحس��ین طباطبایی، 
مدیرعامل شرکت س��هامی زراعی فعالیت های کشاورزی در نشست 
خبری روز گذشته با اشاره به اینکه مبانی مختلف کشاورزی در دنیا 
مطرح است، اظهار کرد: کشاورزی دنیا در چارچوب مبانی اصولی اداره 
می ش��ود که مبانی مختلفی همچون کشاورزی قراردادی، کشاورزی 
صنعتی، کشاورزی پایه ای، کشاورزی فنی و اقتصادی، تولید سفارشی 
و زنجیره ارزش و تولید برای آن مطرح اس��ت و کش��ور ما به صورت 
تقلیدی هر چند وقت یک بار وارد آن  می ش��ود و تا حدودی آن را به 
کار می بریم. او با اشاره به اینکه 86 تا 87 درصد کشاورزی ایران توسط 
کش��اورزانی انجام می شود که مساحت زمین آنها کمتر از 10 هکتار 
است، افزود: کشاورزی ما یک کشاورزی خرد است و فقط 14 درصد 
فعالیت های این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند که زمین های 
باالی 10 هکتار دارند. به گفته طباطبایی در اراضی خرده مالکی هم 
امکان اجرای مبانی مختلف کش��اورزی در قالب شرکت های سهامی 
و زارع��ی وجود دارد. این مقام مس��ئول با بیان اینکه نبود زمین های 
زراعی واحد از دیگر مشکالت کشاورزان خرده پاست، گفت: 86 درصد 
کش��اورزان خرده پا زمین های زراعی واحدی ندارند و هر کدام ممکن 
اس��ت چند قطعه زمین داشته باشند که همین شرایط موجب شده 
تا نتوانیم الگو های کش��اورزی پایدار، کشت قراردادی، الگوی کشت 
و ... را در کش��ور پیاده س��ازی کنیم، چراکه بستر آن فراهم نیست و 
مهمترین اقدام در این زمینه فراهم کردن بستر کار است. مدیرعامل 
شرکت س��هامی زراعی فعالیت های کش��اورزی ادامه داد: کشاورزان 
خرده پا با تش��کیل یک شرکت زیرنظر ش��رکت های سهامی زراعی 
فعالیت های ش��ان اقتصادی می ش��ود و می توانند از مزایایی همچون 

معافیت مالیاتی برای مدت 10 سال استفاده کنند.

اخبـــار

ایران در طول س��ال های گذش��ته بارها اعالم کرده که بخش مهمی از 
ظرفیت تجارت خود را در منطقه و میان کشورهای همسایه فعال خواهد 

کرد و تحوالت اخیر می تواند به سود این رویکرد باشد.
به گزارش ایسنا، براس��اس آمارهایی که سازمان توسعه تجارت منتشر 
کرده از ابتدای س��ال 1399 تاکنون، جز چین، بخش مهمی از تجارت و 
صادرات ایران در میان کشورهای منطقه و همسایه تقسیم شده است. در 
میان مقاصد اصلی صادراتی کشور، عراق، افغانستان، امارات متحده عربی 
و ترکیه همگی جزو همس��ایگان به ش��مار می روند و در میان عمده ترین 
صادرکنندگان کاال به ایران نیز امارات متحده عربی، ترکیه و هندوس��تان 

قرار دارند.
ب��ا وجود طراح��ی این رویکرد از س��ال ها پیش، همچنان ب��ازار برخی 
کش��ورهای همس��ایه و منطقه عمال یا از دس��ترس ایران خ��ارج بوده یا 
میزان صادرات کش��ور به آنها بس��یار محدود بوده است. یکی از مهمترین 
این حوزه ها، مربوط به کش��ورهای عضو اوراسیاست که شامل تعدادی از 
کشورهای آس��یای میانه و اروپای شرقی می شود. هرچند احتماال در این 
حوزه، بازار بزرگ روسیه، پراهمیت ترین بازار خواهد بود اما در میان دیگر 

کش��ورها نیز ایران ظرفیت باالیی برای فعالیت دارد. ارمنس��تان، همسایه 
ش��مالی ایران که در س��ال های گذشته از نظر سیاس��ی رابطه خوبی را با 
تهران داشته، در هفته های قبل درگیر جنگ جدیدی در قره باغ شده که 
در نهایت به پیروزی آذربایجان و قبول صلح از سوی ایروان منجر شد. به 
دنبال وقوع این جنگ به نظر می رسد گزینه های منطقه ای ارمنستان برای 
تجارت با بعضی کشورهای منطقه  محدودتر شده و در این بین استفاده از 

ظرفیت ایران اهمیت فراوانی دارد.
به دنبال این تحوالت، از چند هفته قبل صحبت بر سر افزایش همکاری ها 
با ارمنستان آغاز شده بود و در این بین رزم حسینی – وزیر صنعت، معدن 
و تجارت – از وزیر اقتصاد ارمنستان دعوت کرد برای مذاکره دو طرفه به 
ایران بیاید؛ دعوتی که از سوی همتای ارمنی با موافقت همراه شد تا او دو 
روز پیش وارد ایران شود. وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان روز جمعه 
با استقبال رسمی حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت به ایران آمد 
و قرار است در یک برنامه پنج روزه، ضمن مالقات با مقامات دولتی و بخش 

خصوصی، از کارخانه های ایرانی بازدید و به استان اصفهان نیز سفر کند.
در ب��دو ورود کروبیان به ایران، زادبوم ابراز امیدواری کرد که این س��فر 

نقطه عطفی در تعامالت تجاری دو کش��ور باش��د و وزیر ارمنس��تانی نیز 
گفت: با توجه به سوابق تاریخی مشترک دو همسایه، حجم تجارت ایران و 

ارمنستان ظرفیت افزایش به یک میلیارد دالر را دارد.
وزیر اقتصاد ارمنس��تان بر لزوم توسعه س��رمایه گذاری های مشترک و 
حضور ایرانیان در بازار ارمنس��تان و همچنین ایجاد شهرک های صنعتی 

مشترک و توسعه مبادالت صنعتی دو کشور تأکید کرد.
طبق برنامه اعالم ش��ده از سوی سازمان توس��عه تجارت، وزیر اقتصاد 
ارمنس��تان طی س��فر پنج روزه خود به ایران، با تعدادی از مقامات دولتی 
و خصوصی از جمله وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، رئیس کل 
بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد.
در کنار اس��تفاده از فرصت حضور در اتحادیه اوراس��یا، به نظر می رسد 
این بار مقامات ایرانی برای استفاده از فرصت های منطقه ای تجاری آماده 
شده اند و در این بین جذب ارمنستان و حضور پرقدرت در بازار این کشور 

اهمیت فراوانی خواهد داشت.

مذاکره با یک شریک مهم تجاری در تهران

دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناس��نامه دار ایران گفت طبق 
مصوبه س��تاد تنظی��م بازار قرار بود وزارت جهاد کش��اورزی و ش��رکت 
پشتیبانی امور دام تخم مرغ با قیمت مصوب هر کیلو 14 هزارتومان در 
اختیار ش��رکت های بسته بندی قرار دهند، اما متاسفانه یک کارتن تخم 
مرغ با قیمت مصوب هم در اختیار شرکت های بسته بندی قرار نگرفت و 

برخی از این شرکت ها تعطیل شدند.
 فرزاد طالکش در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا اعالم این مطلب اظهار کرد: 
براس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار و آنالیز انجام شده قرار بود که وزارت 
جهاد کش��اورزی و شرکت پشتیبانی امور دام تخم مرغ با قیمت مصوب 
ه��ر کیلو 14 هزارتوم��ان از درب مرغداری های در اختیار ش��رکت های 
بس��ته بندی قرار دهند و قیمت تخم مرغ بس��ته بندی ش��ده 30 عددی 

شیرینگ شده و شناسنامه دار نیز 36 هزارتومان باشد.
وی ادامه داد: انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناس��نامه دار ایران نیز 
متعهد ش��د که به هر میزانی که تخم مرغ 14 هزارتومانی دریافت کند 
تخم مرغ بس��ته بندی شده با قیمت مصوب را به بازار عرضه خواهد کرد 
و چون قیمت بر روی آن درج می ش��ود مطمئن ترین راه برای جلوگیری 

از گرانفروشی اس��ت ولی متاسفانه یک کارتن تخم مرغ 14 هزارتومانی 
هم به اعضای ما تعلق نگرفت و با تثبیت قیمت ها در س��تاد تنظیم بازار 
بسیاری از ش��رکت های بسته بندی نیز تعطیل شدند و همین امر باعث 
ش��ده که در بخش محصوالت پروتئینی فروش��گاه های زنجیره ای جای 
تخم مرغ های بسته بندی خالی ش��ود. دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم 
مرغ شناسنامه دار ایران اضافه کرد: بایستی اجازه دهند که مرغداران تخم 
مرغ را با قیمت مصوب از درب مرغداری تحویل شرکت های بسته بندی 
دهند و این ش��رکت ها نیز با قیمت مصوب 36 هزارتومان تحویل مردم 
دهند،  ولی متاس��فانه در چرخه نامعقولی افتاده ایم که این تخم مرغ به 

بخش های دیگر می رود و همه سر از بازار آزاد درمی آورند.
ب��ه گفت��ه وی مرغداران هر کیلو تخ��م مرغ را با قیم��ت حداقل 17 
هزارتومان تحویل شرکت های بسته بندی می دهند. طالکش در پاسخ به 
این سوال که آیا تخم مرغ بسته بندی شده تحمیل هزینه اضافی بر خانوار 
خواهد بود یا خیر؟ گفت: مردم تمام تخم مرغ بسته بندی و شناسنامه دار 
را مص��رف می کنند و هیچ دورری��زی ندارد در حالی که معموال در تخم 
مرغ ه��ای فله دورریز وج��ود دارد و به همین دلیل می توانیم بگوییم که 

ب��ه طور کلی با در نظر گرفتن این موضوع افزایش قیمتی نخواهد بود و 
مردم هزینه بیشتری نمی کنند اگرچه در ظاهر شاید طور دیگری به نظر 
برس��د. از طرف دیگر مردم حق انتخاب دارند و می توانند محصوالتی با 
کیفیت باالتر و پایین  تر با قیمت های مصوب س��ازمان حمایت خریداری 
کنند و اجحافی در حق مردم نمی ش��ود. وی اضافه ک��رد: روزانه حدود 
یک میلیون و 550 هزارشانه تخم مرغ در کشور تولید می شود. برخی از 
تخم مرغ های تولیدش��ده دارای کثیفی، پوسته ترک خورده، غیرطبیعی 
و نوک زده هس��تند. در بسته بندی این تخم مرغ ها جدا می شوند و سایر 
تخم مرغ ها پس از پاس��توریزه شدن بس��ته بندی می شوند. دبیر انجمن 
تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران در پاسخ به اینکه قیمت هر 
شانه تخم مرغ 30 عددی بسته بندی شناسنامه دار قبل از تعیین قیمت 
مصوب چقدر بوده است و چرا برخی برندها تا بیش از 60 هزارتومان هم 
اقدام به فروش تخم مرغ بس��ته بندی ش��ده کرده اند، گفت: قبل از اعالم 
قیمت مصوب، قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی بسته بندی شده 39 
هزار و800 تومان بود و بیش از این در بازار وجود نداش��ت. اگر بیش از 

این باشد تخلف یک برند بوده و با آن برخورد می شود.

س��خنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو 
رجیس��تری 3400 دستگاه تلفن همراه خبر داد و گفت این موبایل ها 
از طریق سوءاستفاده تجاری از رویه مسافری به کشور وارد شده بود.

به گزارش ایس��نا،  از 12 مهرماه انجام رجیس��تری گوش��ی باید در 
مب��ادی ورودی و ب��ه صورت حضوری انجام می ش��د که باعث کاهش 
چش��مگیر واردات مسافری آیفون ش��د، اما تشکیل صف های طوالنی 
و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از س��وی مس��افران ش��د و 
گم��رک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مش��کالتی در این رابطه 
مواجه ش��د که در مجموع  در ش��رایط کرونایی موجود امکان رعایت 
کامل پروتکل های بهداش��تی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری 
کووی��د19- ش��ده بود بنابرای��ن از اول دی ماه رجیس��تری به صورت 
غیرحضوری انجام ش��د که بر این اس��اس ثبت اطالعات و مشخصات 

گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می شد.
اما طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، خألهای قانونی در شیوه 
جدید رجیستر موبایل مس��افری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند 
روز بعد از غیرحضوری ش��دن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به 
قدری زیاد ش��ده که قیمت آن از 5 میلیون به 2 میلیون و 500 هزار 

تومان و در نهایت در شب گذشته به 200 هزار تومان رسید.
در نهای��ت  مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران نی��ز اذعان کرد که در جریان ورود گوش��ی های همراه مس��افر 
و رجیس��تری غیرحضوری ک��ه از ابتدای دی ماه اجرایی ش��د، رصد 
ورود گوش��ی های همراه مس��افران ایرانی، اتب��اع و همچنین از طریق 

پس��ت بعضا با تش��خیص گمرک ایران در رابطه ب��ا جریان تجاری آن 
همراه بوده اس��ت بنابراین مقرر شد گوش��ی های اتباع خارجی تا یک 
ماه از تاریخ ورود آنها رجیس��تر نش��ود و معافیت و ارز 4200 تومانی 

گوشی های پستی نیز حذف شد.
حاال محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی در گفت وگو با ایس��نا، از لغو رجیستری 3400 دستگاه 
تلفن همراه از طریق سوءاس��تفاده تجاری از رویه مسافری خبر داد و 
گفت: طبق قانون کاالیی که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده 
اجازه تجاری ش��دن ندارد. به عبارت س��اده تر اگر مسافری با پرداخت 
حق��وق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کش��ور وارد کند و 
هزینه رجیس��تری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی 

نمی تواند کار تجاری با آن انجام دهد.
اما به گفته وی بررس��ی س��امانه همتا نش��ان داد در روزهای اولی 
که رجیس��تری غیرحضوری ش��د، تعداد زیادی تلفن همراه به ش��کل 
نامتعارف رجیس��تر ش��دند و انتقال مالکیت آنها ص��ورت گرفت. این 
مس��ئله برای مسئوالن همتا ادله شد که نش��ان می داد از گوشی های 
مسافری استفاده تجاری شده است بنابراین حدود 3400 تعداد از این 

گوشی ها لغو رجیستری شدند. 
عالی��ان با تاکید بر اینکه الزم اس��ت حفره های قانون��ی به گونه ای 
برطرف ش��ود که کسبه و مردم متضرر نش��وند، اظهار کرد: حتی اگر 
تعداد کمی از موبایل های لغو رجیس��تری شده در دست مصرف کننده 
باشد که حاال دچار مشکل شده، با توجه به قیمت ها ضربه بزرگی به او 

وارد شده است بنابراین باید با اصالح رویه ها جلوی سوءاستفاده گرفته 
ش��ود.   سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با 
بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض 
گمرکی و س��ود بازرگانی عودت داده نمی شود، تصریح کرد: همچنین 
اگر برای مجری قانون محرز شود که از کاالی مسافری استفاده تجاری 
شده پیگرد قانونی دارد بنابراین حقوق و عوارض گمرکی 3400 تلفن 
همراه لغو رجیس��تر شده هنوز عودت داده نش��ده، اما در حال حاضر 

رایزنی هایی انجام می شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.
وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کش��ور را در سال های 1398 
و 1399 به ترتیب 940 هزار و 960 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: 
در آبان ماه س��ال گذش��ته و امس��ال به ترتیب 160 هزار و 10 هزار 
دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان می دهد اصالح 
رویه ها در یک س��ال گذشته کمک کرده سوءاستفاده از رویه مسافری 

به حداقل برسد.
به گفته عالیان در آذرماه س��ال گذش��ته و امسال نیز به ترتیب یک 
میلیون و 11 هزار دس��تگاه و 860 هزار دستگاه موبایل به کشور وارد 
شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال گذشته 170 هزار 
دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به 20 هزار دستگاه 
رس��ید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتماالً علت آن 
غیرحضوری ش��دن رجیستری و تخلفاتی است که در روزهای ابتدایی 
صورت گرفته اس��ت، اما پیش بینی می ش��ود با اصالح رویه در ماه دی 

مجددا شاهد کاهش واردات موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.

حتی یک کارتن تخم مرغ 14 هزارتومانی هم به دست ما نرسید

 تعطیلی برخی شرکت ها

لغو رجیستری 34۰۰ دستگاه موبایل
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پروتکل های کرونایی زیر چرخ اتوبوس های 
بین شهری!

با وجود تاکید و هش��دارهای بس��یاری که مسئوالن دستگاه های 
مختلف درباره رعایت ش��دن پروتکل های بهداش��تی مقابله با کرونا 
می دهن��د، این ضوابط در بس��یاری از اتوبوس های بین ش��هری از 
جمله دادن بس��ته های بهداش��تی مانند ماسک به مسافران، رعایت 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی و ... توس��ط ش��رکت های حم��ل و نقل و 

رانندگان رعایت نمی شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، از اواخر 
س��ال گذشته تا امروز که ش��یوع ویروس کرونا روز به روز شیوع و 
گسترش بیشتری در کش��ور و شهرها و استان های مختلف داشته، 
پروتکل ها و ضوابط س��ختگیرانه تری برای مردم، مش��اغل و صنایع 
مختلف ابالغ ش��ده اس��ت و در حوزه حمل و نقل وظایف و ضوابط 
بس��یاری اعالم ش��ده اس��ت که می توان به غربالگری مس��افران و 
تب س��نجی از آنها، رصد مسافران مبتال و مشکوک از طریق سامانه 
ماسک و با استفاده از کد ملی، ارائه بسته های بهداشتی به مسافران 
مانند ماس��ک و ژل یا الکل ضدعفونی کننده، استفاده از ماسک در 
طول س��فر و توصیه و تاکید به مس��افران برای رعایت این پروتکل، 
رعای��ت فاصله گ��ذاری اجتماعی در پذیرش مس��افر در بخش های 
هوای��ی، ریلی و جاده ای و پذیرش مس��افر کمت��ر از ظرفیت برای 

اجرای این پروتکل و ... اشاره کرد.
اما به نظر می رس��د این پروتکل ها در حم��ل و نقل جاده ای بین 
ش��هری رعایت نشده و از سوی ش��رکت های حمل و نقل جاده ای 
جدی گرفته نمی ش��ود چرا که برخ��ی رانندگان حتی به تذکرهای 
مس��افران هم توجهی نمی کنند و می خواهند کرونا بگیرند و برخی 
دیگر به صورت آش��کارا و در روز روش��ن این ضوابط و پروتکل ها را 

زیر پا می گذارند.
البته 20 روز پیش ایس��نا گزارشی از همین تخلفات منتشر کرد 
ک��ه به گفت��ه داریوش باقرج��وان – مدیرکل حمل و نقل مس��افر 
س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای – این ش��رکت حمل و 
نقل جاده ای در مس��یر انزلی-تهران با تعلیق مجوز  تا اطالع ثانوی 

مواجه شد.
وی پی��ش  از ای��ن درباره تخلف صورت گرفت��ه در این زمینه به 
ایس��نا، گفت: در زمینه رعایت کردن پروتکل های بهداشتی مقابله 
با کرونا تعارفی با ش��رکت های حمل و نقل نداریم و به صورت ویژه 
این تخلفات را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد خواهیم کرد. در 
همین راس��ت ممکن است حتی این ش��رکت حمل  و نقل با تعلیق 
یک س��اله فعالیت مواجه ش��ود چراکه س��المت مردم شوخی بردار 

نیست.
اما پس از گذشت این مدت و آنطور که مشاهدات خبرنگار ایسنا 
از ترمینال های مس��افری و اتوبوس های و دیگر وسایل حمل و نقل 
عمومی بین شهری برمی آید در بسیاری از موارد شاهد رعایت همه 
پروتکل های بهداشتی نیستیم و به عنوان مثال در ترمینال مسافری 
غ��رب ته��ران واقع در می��دان آزادی بس��یاری از اتوبوس هایی که 
مسافران شان را سوار یا پیاده می کنند، طرح فاصله گذاری را رعایت 

نکرده و تا جایی که ماشین شان جا داشته باشد مسافر می زنند.
یکی از مس��افرانی که روز گذشته با استفاده از اتوبوس از کیاشهر 
به تهران س��فر کرده بود در این باره به ایس��نا، گفت: بس��یاری از 
اتوبوس ها در این مس��یر به ویژه در بین مسیر مسافران بسیاری را 
س��وار می کنند و تا مقصد با حداکثر ظرفیت سفر خودشان را انجام 
می دهند و در این بین خبری هم از دادن بس��ته های بهداش��تی به 

مسافران نیست.
وی افزود: در طول مس��یر اگر هم کس��ی ماسکش را درمی آورد 
خب��ری از تذکر از س��وی رانن��ده یا کمک راننده نب��ود و اگر دیگر 
مس��افران به ف��رد متخلف تذک��ر می دادند اثرگذار بود اما توس��ط 

رانندگان هیچ واکنشی شاهد نبودیم.
البته در مش��اهدات خبرنگار ایسنا از ترمینال مسافری غرب واقع 
در میدان آزادی کمتر اتوبوس��ی که روز گذش��ته مس��افر س��وار یا 
پیاده می کرد مس��افرانی به اندازه ای که س��تاد ملی مقابله با کرونا 
اع��الم کرده بود، داش��ت و رانندگان اغلب ت��ا جایی که ممکن بود 
مسافر سوار کرده بودند و عجیب تر اینکه در قسمتی از پایانه که در 
نزدیکی بزرگراه ش��هید لشگری بود، بازار نسبتا بزرگی مانند جمعه 
بازار راه افتاده بود که دستفروش��ان مختلف��ی در آنجا تجمع کرده 
بودند و مردم بسیاری از جمله مسافران ورودی و خروجی ترمینال 
مجب��ور بودند از آنجا عبور کنند و بس��یاری هم هی��چ پروتکلی را 
رعایت نکرده بودند و مشخص نیست و مجوز برقراری چنین بازاری 

را کدام نهاد صادر کرده است.
ح��اال باید دید ب��ا وجود تاکیدات بس��یار زیاد مس��ئوالن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی 
بر ش��کننده بودن وضعیت ابتال به کرونا در بس��یاری از استان ها و 
احتم��ال آغاز موج جدید کرونا در کش��ور در صورت رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی ابالغ ش��ده، متولیان نظارت به ویژه سازمان 
راه��داری چ��ه برخوردی با ای��ن تخلفات که می توان��د در روزها و 
هفته های آتی گریبان کشور را بگیرد، انجام خواهد داد و اساسا چرا 

باید اجازه فعالیت به این شرکت های مختلف داده شود.

با کاهش قیمت دالر در پی برخی تحوالت سیاس��ی، بازار خودرو شاهد 
کاهش قیمت ش��د و آنط��ور که برخی از فعاالن ب��ازار می گویند احتمال 

ریزش بیشتر قیمت ها در بازار وجود دارد.
 به گفته آنها اگر سیاست های آمریکا به سمت رفع تحریم ها و آزادسازی 
منابع مالی ایران باش��د، دولت می تواند با یک سیاست گذاری  درست تورم 
را به شدت کاهش دهد. در شرایطی که تورم کاهش یابد در ابتدا ما شاهد 

کاهش نرخ ارز و پس از آن شاهد تغییراتی در بازار خودرو خواهیم بود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، اما و اگرها درخصوص وضعیت 
قیمت خودرو طی هفته های اخیر س��بب شده است تا مشتریان به انتظار 
افت بیش از پیش قیمت ها از خرید دس��ت بکشند، اما آیا می توان انتظار 

کاهش بیشتر قیمت در بازار خودرو را داشت یا خیر؟
س��عید موتمنی، رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودروی پایتخت 
درخصوص چگونگی وضعیت قیمت در این بخش گفته است: »این روزها 
معامالت در بازار در حد صفر است و خریداران با احتمال افت بیش از پیش 
نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان و درنتیجه کاهش قیمت های خودرو، دست 
از خرید کشیده اند. با نرخ کنونی ارز، قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا 

20 میلیون تومان دیگر جای ریزش دارد.
اگر ارز همچون چند هفته گذشته در نرخ مشخصی تثبیت شود، آنگاه 

اثر آن را در بازار و روی قیمت ها شاهد خواهیم بود.«
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی پایتخت با اش��اره به روی کار 

آمدن دول��ت جدید در آمریکا و احتمال کاه��ش تحریم ها، گفت: »همه 
این مسائل سبب شده تا هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست کم تا پایان 

امسال متصور نباشیم، مگر اینکه نوسان های ارزی مانع شود.«
خودروسازان خواستار افزایش قیمت ها هستند

به دنبال کاهش نرخ ارز ناش��ی از تحوالت سیاسی و پایین آمدن تقاضا 
کاهش قیمت در بازار خودرو اس��تارت خورده است. روند نزولی قیمت ها 
در حالی اس��ت که فعاالن بازار از احتمال کاهش بیشتر قیمت ها صحبت 
می کنند. کاهش قیمت خودرو شاید برای مصرف کنندگان خبر خوبی به 
حساب بیاید اما از آن سو ریزش بیشتر قیمت ها می تواند اتفاقی ناخوشایند 

برای خودروسازان باشد.
مرتضی مصطفوی، کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به ریزش قیمت  
خودرو طی هفته های اخیر و واکنش خودروسازان به این روند نزولی گفت: 
اخیرا اس��تارت کاهش قیمت خودرو زده شده اس��ت، البته ما باید توجه 
کنیم که اکنون شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو هستیم درصورتی که 

قیمت ها در کارخانه افزایشی است.
خودروسازان در ماه های گذشته بسیار خوشحال از افزایش نرخ ارز بودند 
و می خواستند تمام زیان های شان را با افزایش قیمت محصوالت به دلیل 

گرانی دالر جبران کنند، اما اکنون شرایط تغییر پیدا کرده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: متاس��فانه خودروس��ازان به یک 
واقعیت توجه نکرده  بودند و آن هم این اس��ت که بازار خودرو در ش��رایط 

فعلی تابعی از صنعت خودرو نیست. مصطفوی با اشاره به تاثیر قیمت  دالر 
ب��ر بازارهای داخلی گفت: تصمیم گیران این  روزه��ا بازارهای اقتصادی را 
رها کرده اند به همین دلیل اس��ت که بازارها وابسته به پارامترهای برون زا 
شده اند. یکی از این پارامترها بحث انتظارات تورمی جامعه بوده که وابسته 
به تنش های بین المللی اس��ت و اثر این مبحث بر قیمت دالر خواهد بود. 
به عبارت دیگر بازارهای اقتصادی رها ش��ده و در چنین شرایطی اقتصاد 

وابسته به افزایش و کاهش نرخ ارز می شود.
وی ادام��ه داد: ما می بینیم هر گاه دالر افزایش��ی ش��ده اس��ت قیمت 
بازارهای داخلی باال رفته و هر گاه قیمت دالر کاهش��ی شد ما شاهد روند 

نزولی  قیمت ها در بخش های مختلف بوده ایم.
سیاست های بین المللی به فضای باثبات تری رسیده است

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت هایش به باثبات 
ش��دن روابط بین المللی ایران اشاره کرد و در این  باره گفت: خودروسازان 
گم��ان می کردند نرخ ارز مس��یر صع��ودی خود را حف��ظ می کند و آنها 
می توانند تمام مش��کالت جاری شان که روزبه روز هزینه های شان را باالتر 
می ب��رد از طریق افزایش قیمت به بهانه گران��ی دالر جبران کنند. آنها با 
اشتیاق افزایش بیشتر قیمت ها، بر طبل شورای رقابت برای تصمیمات شان 
درخصوص قیمت گذاری می کوبیدند، اما اکنون که سیاست های بین المللی 
ایران به فضای باثبات تری رسیده و احتمال بهبود شرایط و کاهش بیشتر 

نرخ دالر وجود دارد خودروسازان شوکه شده اند.

بایدن چرخ خودروسازها را پنچر کرد؟

مدیرعامل س��ازمان سرمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی شهرداری 
تهران گفت مقدمات سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی و توافق خرید 

هزار دستگاه اتوبوس و 2 هزار واگن را فراهم کرده ایم.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از فارس، ش��کراهلل بنار، 
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران 
در تش��ریح گزارش اقدامات این سازمان در س��ال جاری اظهار داشت: به 
جرأت می توان گفت س��ازمان س��رمایه گذاری شهرداری تهران فعال ترین 
بخش ش��هرداری در س��ال جاری بوده است به طوری که بالغ بر 20 هزار 
میلیارد تومان قرار داد س��رمایه گذاری در ش��هر تهران آن هم در شرایط 

تحریم و کرونا منعقد شده و به مرحله اجرا می رسد.
وی ادامه داد: تنها در یک نمونه 11 هزار و 700 میلیارد تومان قرارداد 
س��رمایه گذاری در بخش خصوصی مربوط به هتل تاو و کوهستان منعقد 

خواهد شد.
بن��ار افزود: البته قراردادهای باالی یک هزار میلیارد تومان باید به تایید 
شورای اسالمی شهر تهران برسد که در این خصوص نیز متن این قرارداد 
را برای ش��ورا ارس��ال کردیم و به انتظار تایید نهایی شورای محترم شهر 

تهران هستیم.
بنار ادامه داد: از طرفی در ش��هر آفتاب در تالش هس��تیم به میزان 11 
هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری انجام دهیم ک��ه در حال بازنگری در 

فراخوان مجدد برای جذب سرمایه گذاران هستیم.
مدیرعامل س��ازمان سرمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی شهرداری 
تهران گفت: در کنار این ما پروژه های ریز و درش��ت سرمایه گذاری فراوان 
داری��م و می توان ادعا ک��رد که در این زمینه در تاریخ ش��هرداری تهران 

کم نظیر عمل شده است.
بنار در ادامه س��خنان خود افزود: در س��ال جاری براساس تکالیفی که 
از س��وی شورای محترم شهر تهران تدوین و تصویب شده 7400 میلیارد 
تومان مجوز فروش داریم که 3400 میلیارد تومان در قالب بودجه و 4 هزار 
میلیارد تومان برای خط 10 مترو، این در حالی است که در سال گذشته 
که برابر با کل دوران تاسیس سازمان سرمایه گذاری بوده است تنها 1200 
میلیارد تومان پروژه به فروش رفته اس��ت، اما ما در یک س��ال قریب به 8 
هزار میلیارد تومان مجوز فروش داریم که در این راستا نیز حرکت کرده ایم 

و به زودی تا قبل از پایان سال خبرهای خوبی به گوش خواهد رسید.

وی اظهار داشت: ما پروژه هایی را به فروش رساندیم که جوان ترین آنها 
15 سال و کهنسال ترین شان 30 سال قدمت داشته اند یعنی پروژه ای 30 
س��ال جزو دارایی شهرداری تهران بوده اما نتوانسته بودند آن را به فروش 
برسانند و مجدد تاکید می کنم که فروش پروژه ها و ملک در شرایط کنونی 

بسیار مشکل شده است.
بنار افزود: با این وجود به مدد حمایت های ش��ورای اس��المی ش��هر و 
مدیریت ارشد ش��هری، تعامل با دستگاه قضایی، کمیس��یون ماده 38 و 
هیأت مدیره س��ازمان سرمایه گذاری و سختکوش��ی همکاران در سازمان 
امس��ال رکورد بی نظیری در تاریخ بلدیه ثب��ت می کنیم که در دولت هم 

چنین اتفاقی نیفتاده است.
مدیرعامل س��ازمان سرمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی شهرداری 
ته��ران همچنین تاکید کرد: م��ا اکنون وارث پروژه هایی هس��تیم که یا 
ورثه ای هستند و یا اموال برخی از آنها را به صورت غیرقانونی فروختند و 
یا پروژه هایی اس��ت که چند ده نفر دعاوی دارد، لذا ما در شرایطی چنین 
عملکردی از خود به جا گذاش��تیم که حجم دعاوی ما کمتر از حوزه های 

تخصصی حقوقی شهرداری تهران نبوده است.

یک کارشناس صنعت خودرو درخصوص چرایی تاثیر نرخ دالر در قیمت 
خودرو، توضیحاتی داد.

 ب��ه گزارش پایگاه خبری - تحلیلی »ش��هر ف��ردا«، محمدی نیکخواه، 
کارش��ناس صنعت و بازار خودرو در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه کدام 
قطعه خودرو از خارج وارد می شود که قیمت خودرو براساس دالر محاسبه 
می شود؟، گفت: اینکه قیمت خودرو با نوسان نرخ دالر، افزایشی و کاهشی 
ش��ود امری طبیعی است چرا که نه تنها قیمت خودرو، بلکه قیمت دیگر 
نهاده های تولید حتی در بخش کش��اورزی هم با نوس��انات نرخ ارز، باال و 

پایین می شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: در حال حاضر یک پاکت شیر 

که در گذشته 2 هزار تومان می خریدیم به 11 تا 12 هزار تومان رسیده و 
هر چقدر این شیر غنی تر شود، مبلغ آن افزایش می یابد، این موضوع مانند 
اضافه ش��دن آپشن به خودرو می ماند، هر چقدر آپشن در خودرو افزایش 

یابد، قیمت خودرو متفاوت خواهد شد.
نیکخ��واه ادام��ه داد: مواد اولیه خودرو و بس��یاری از نهاده های تولید از 
خ��ارج وارد می ش��ود. زمانی که کاالیی را ب��ا دالر خریداری کنیم، قیمت 
آن در داخ��ل نیز با افزایش و کاهش نرخ دالر نوس��انی خواهد ش��د و در 
نهای��ت روی محصول نهایی تاثیرگ��ذار خواهد بود. ما می گوییم خودرو را 
داخلی س��ازی کرده ای��م نگفته ایم در داخل س��اخته ایم، یعنی قطعات در 
داخل مونتاژ می شوند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: برخی می گویند 

خودروس��ازان ادعا دارند، 75 درصد خودرو را داخلی س��ازی کرده ایم و به 
دنبال این صحبت افراد ادعا دارند چرا باید با وجود داخلی س��ازی، قیمت 
براساس دالر تعیین ش��ود؟، توجه کنید که اکنون برای محصوالت لبنی 
افزایش قیمت چند برابری داریم، در صورتی که گاو در داخل کشور وجود 

دارد و زادو ولد می کند.
او ادامه داد: تنها به دلیل اینکه علوفه از خارج می آید، قیمت محصوالت 
لبنی افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ که در داخل تولید می شود چند 
برابر شده است و به جرأت می توان گفت خودرو نباید جدا از این افزایش 
قیمت باش��د. در مورد خودرو نیز به میزان دیگ��ر کاالها، هزینه خدمات 

دولتی، دستمزد کارگر و ... پرداخت می شود.

مقدمات توافق خرید 1۰۰۰ دستگاه اتوبوس در شهرداری تهران

کدام قطعات وارداتی روی افزایش قیمت خودرو تاثیر دارند؟
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با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 30 شرکت دانش بنیان 
محصوالت و خدمات مرتبط با فناوری رباتیک خود را توسعه دادند.

فناوری رباتیک در ایران یکی از حلقه های مهم و کاربردی زیست بوم فناوری 
و نوآوری است و حمایت ها از این حوزه و فناوران 
آن به یکی از ستادهای دوازده گانه معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری سپرده شده است. 
در همین راس��تا نیز ستاد توس��عه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از تالش های فناورانه 

30 شرکت دانش بنیان حمایت کرده است.
»پزش��کی و دارویی«، »س��المت دیجیتال«، 
الکترونی��ک«،  و  »ب��رق  هوش��مند«،  »ش��هر 
»اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی« و »آموزش 
دیجیتال« بیش��ترین بهره را از این صنعت رو به 
رش��د برده اند و در رتبه نخست شرکت های فعال 
این حوزه ایستاده اند. تهران با 19، اصفهان با 3 و 

خراسان رضوی با 2 شرکت در صدر استان های دارای شرکت های فعال در این 
ح��وزه قرار دارند. اتصال رباتیک با زندگی عموم��ی و روزمره را صنعت رباتیک 
می گویند. اینکه فناوران تالش می کنند استفاده از زمان را برای انسان بهینه تر 

کنند و با طراحی ماش��ین ها و ربات هایی، برنامه ریزی ه��ای اجتماعی و فردی 
را دقت و کارایی بیش��تری دهند. ربات ها می توانند بس��یار ساده یا با ساختاری 
پیچیده باش��ند، اما در همه حالت ها ربات، ترکیب علوم مکانیک و الکترونیک 
اس��ت. علمی پیچیده و متص��ل به فناوری های 
باال که دستیابی به آن تخصص و دانش خاصی 
می طلبد. ربات ها، به افزای��ش بهره وری نیروی 
کار، کاه��ش هزینه های تولی��د، بهبود کیفیت 
محصوالت و شکل دهی نوع جدیدی از مدل های 
کسب وکار در بخش خدمات کمک کرده اند. به 
همین دلیل این صنعت فناورانه رش��د شتابانی 
را در دنیا طی کرده اس��ت. این صنعت فناورانه 
جه��ان را تس��خیر کرده و در تالش اس��ت تا با 
ساخت و طراحی ماشین هایی خودکار، خطاهای 
انس��انی را در بعضی فعالیت های روزانه کاهش 
ده��د. در واقع بس��یاری از ربات ها از انس��ان ها 
س��ریع تر، دقیق تر و بدون اشتباه کارها را انجام 
می دهند. این ماش��ین های خ��ودکار تنها به عنوان ربات های دس��تیار خانگی 
اس��تفاده نمی ش��وند بلکه این روزها کاربردهایی در حوزه های مختلف نظامی، 

پزشکی، سینما و تلویزیون، اسباب بازی، انبارداری، کشاورزی و ... نیز دارند.

یک نماینده مجلس، الزمه پیشرفت کشور را مهیاسازی زیرساخت فعالیت 
ش��رکت های خالق و نوآور دانس��ت. حس��ن لطفی، نماینده م��ردم رزن در 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: پیش از هر چیز، باید از زحمات معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهوری، تش��کر کرد که انصافاً 
نهادینه شدن فرهنگ شرکت های دانش بنیان و 
زیس��ت بوم نوآوری و خالقیت در کشور مرهون 

تالش های ایشان است.
عضو فراکسیون های توسعه صادرات و مناطق 
کمتر توسعه یافته مجلس ش��ورای اسالمی، در 
ادامه بیان کرد: اگر طالب رش��د کش��ور در همه 
بخش ها به ویژه در ابعاد اقتصادی هس��تیم باید 
زیرساخت های اجرایی و قانونی الزم را برای رشد 
ش��رکت های خالق و دانش بنی��ان فراهم کنیم. 
این زیرساخت ها و زیست بوم نوآوری در کشور، 
همچ��ون یک موجود زنده نیازمند رس��یدگی و 

حمایت های هر روزه است.
لطفی توسعه موزون و یکسان زیست بوم صنایع نرم و خالق در کشور را یک 
مسئله بااهمیت توصیف کرد و افزود: برای رشد متوازن و قابل قبول زیست بوم 
نوآوری و خالقیت در کشور باید اقدامات قانونی الزم انجام شود تا قوانین مورد 

نیاز این شرکت ها به تصویب برسد. بی شک با توجه به بررسی قانون حمایت 
از جه��ش تولیدات دانش بنیان در مجلس می توان نام ش��رکت های خالق را 
نی��ز در این قان��ون قرار داد تا این جوانان خالق نی��ز از حمایت های موردنیاز 

بهره مند شوند.
 وی توسعه تعامل بیش��تر معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و مجلس ش��ورای   
اس��المی را یک ضرورت برشمرد و گفت: این 
معاونت ب��ا توجه به آگاهی و ش��ناختی که از 
نیازها و چالش های شرکت های خالق و فناور 
دارد باید این مس��ائل را در رایزنی های متعدد 
به اطالع نمایندگان برساند و طرح ها، مستندات 
و پیش��نهادات خود را ب��ه اصطالح در کازیوی 
نمایندگان قرار دهد تا آنها نیز آشنایی بیشتری 
با نیازمندی های این حوزه از لحاظ قانونی پیدا 

کنند.
لطفی همچنین بیان کرد: بی شک نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی، مشتاق هس��تند که در این زمینه همکاری کنند و 
امیدوار هس��تیم نتیجه این افزایش تعامل و همکاری، رش��د هرچه بیش��تر 

زیست بوم نوآوری و خالقیت در کشور باشد.

فناوری رباتیک با تالش 3۰ شرکت گسترش یافت و مردم از کاربردهای 
عمومی آن بهره مند شدند

قانون، بستر توسعه شرکت های خالق را فراهم می کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مرکز نوآوری صنعت قطعه س��ازی 
خودرو ش��رکت کروز را افتتاح ک��رد. این مرکز نوآوری صنعت قطعه س��ازی 
خودرو با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و توسط شرکت 
دانش بنیان کروز، راه اندازی شده است تا چرخ های این صنعت با فناوری بومی، 
نوآوری های دانشگاهی  و قطعات ایران ساخت، شتابان تر از گذشته حرکت کند.
مرکز نوآوری صنعت قطعه س��ازی خودرو روز گذش��ته در زیرس��اختی به 
مساحت 2 هزار و 500 مترمربع زیربنا با 3میلیون یورو سرمایه گذاری در  مسیر 
رفع نیازهای فناورانه صنعت خودرو گام برداشت. بالغ بر 250 نفر از متخصصان 
به صورت تمام وقت و 30دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی از دانشگاه های 
برتر کش��ور در این مرکز نوآوری بر روی بی��ش از 120 پروژه فناورانه صنعت 
خودرو فعال هستند. س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در این مراسم با بیان اینکه نوآوری و توانمندی طراحی، مهمترین مولفه برای 
تبدیل خودروس��ازی کش��ور به یک صنعت پویا اس��ت، ادامه داد: مرز باریک 
میان کارخانه داری و صاحب صنعت بودن، توانمندی طراحی، ماشین س��ازی، 
بهینه سازی و توسعه است. این توانمندی صرفا با گشودن درها به روی نوآوری 

و استقبال از شرکت های دانش بنیان، خالق و استارت آپ ها به دست می آید.
س��تاری با اش��اره به تاثیرگذاری حضور شرکت های دانش بنیان و خالق در 
حوزه خودروسازی گفت: برای تبدیل شدن خودروسازی کشور به یک صنعت 
پویا و رو به جلو، باید نوآوری دانش بنیان ها به این حوزه راه یابد. خوش��بختانه 
این اتفاق مهم در این صنعت در حال تحقق اس��ت. وی افزود: اکنون توانایی 
تولید بخش قابل توجهی از قطعات و نرم افزارهای خودرویی در ش��رکت های 
دانش بنیان داخلی وجود دارد و صنایع باید بازار بزرگ و بالقوه خود را در اختیار 
این شرکت ها قرار دهند تا ضمن برخورداری از یک صنعت پویا، اقتصاد نوآور 
و طراح، جایگزین اقتصاد وارداتچی ش��ود. بخ��ش قابل توجهی از بخش های 
الکترونیکی خودرو توس��ط گروه های فناور مس��تقر در ای��ن مجموعه تولید 
می ش��ود. تاکنون بیش از 3 مدل کنترل مرکزی خ��ودرو، واحد مرکز کنترل 
کیسه هوا، ده ها مدل از قطعات الکترونیکی خودرو و قطعات کنترل بدنه خودرو 
در این مرکز طراحی و تولید ش��ده است. همچنین سیستم رادار و تشخیص 
مسیر خودرو از بخش های تحقیقاتی و فناورانه آینده این مرکز نوآوری است. 

این مرکز نوآوری تاکنون 15 پروژه فناورانه را با دانشگاه های کشور به سرانجام 
رسانده و بیش از 300 قطعه ایران ساخت شده است. این مرکز در حال حاضر 
فناوری س��اخت این قطعات را بومی سازی کرده است. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، از حمایت زیرساختی برای ایجاد پلی میان نوآوری شرکت های 
دانش بنیان و خالق با صنایع گفت و ادامه داد: از تمام شرکت های دانش بنیان 
و فناور برای رفع نیازهای صنعت خودرو و ورود نوآوری به این عرصه دعوت و 
همچون گذشته از فعاالن زیست بوم نوآوری خودرو حمایت می کنیم. ستاری 
ب��ا تاکید بر اینک��ه ایران با برخورداری از تاری��خ طوالنی و فرهنگی غنی باید 
صاحب صنعت بومی باشد، بیان کرد: فرهنگ تکیه به مونتاژ و واردات صرف، 
چالش های بس��یاری را برای صنایع به وجود آورده است اما امیدواریم با ایجاد 
مراک��ز نوآوری و هموار ش��دن راه ورود خالقیت، صاحب صنعت بومی خود و 
صادرات آن شویم. این مجموعه بزرگترین مجموعه فعال این صنعت است و با 
تبدیل شدن به شرکتی دانش بنیان، زمینه را برای حمایت از ایده های نوآورانه، 
بی نی��ازی صنعت خ��ودرو از واردات و تولید خودروهای پیش��رفته همگام با 
فناوری های روز دنیا فراهم کرده است. 12 هزار و 800 نفر در مجموعه تولیدی 
کروز اشتغال دارند که 3 هزار و 500 نفر از آنها بانوان هستند و قطعات گوناگون 
خودرو از جمله حسگرها، نشانگرها، دسته سیم، سوییچ تعلق و ترمز، قطعات 
تزیینی و قوای محرکه را ایران س��اخت کرده ان��د. در حوزه یونیت های کنترل 
تولیدی کروز قطعاتی چون سنس��ورهای تهویه، فرمان و ترمز، سیس��تم های 
کنترل مرکزی و ایمنی خودرو بومی سازی شده اند. در مرکز تحقیقات شرکت 
کروز، پیشرفته ترین دستگاه های اندازه گیری و سیستم های طراحی تولید شده 
اس��ت و 230 نفر از دانشگاهیان کشور در حال تحقیق و پژوهش هستند که 
حاصل کار و فعالیت آنها طراحی قطعات پیشرفته موردنیاز صنایع کشور است. 
عالوه بر فعالیت های انجام شده در این مجموعه، در حال حاضر بالغ بر 50 پروژه 
با دانش��گاه های بزرگ کشور از جمله تهران، شریف و امیرکبیر در حال انجام 
است. خط تولید قطعات الکترونیکی این شرکت برای قطعات سطحی 8 خط 
اتوماتیک را با ظرفیت 25 میلیون قطعه برای بیش از 340 قطعه ظرفیت دارد. 
در انواع سنسورها، نمایشگرها و قطعات امنیتی و قطعات الکترونیکی و در حوزه 

کنترل مرکزی خودرو فعالیت می کند.

برخی خدمات عرضه شده به شرکت های دانش بنیان در راستای رفع نیازهای 
فناورانه آنها است. این چند خدمت ویژه با تمرکز بر ارائه پاسخ های فناورانه به 
نیازهای صنایع و تولیدکنندگان بزرگ، از طریق تش��ویق شرکت های فناور و 
دانش بنیان به تالش در این عرصه، عرضه می شود. در این راستا، مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان با جمع آوری نیازهای فناورانه دس��تگاه ها، ارگان ها، 
ش��رکت ها، صنایع و مجموعه های تولیدی و اجرایی این نیازها را در قالب یک 

لیست مشخص و منسجم به شرکت های فناور و دانش بنیان عرضه می کند.
شرکت های دانش بنیان، با مراجعه به این لیست می توانند با تولید این مواد و 
تجهیزات و ارائه خدمات دانش بنیان در راستای رفع نیازهای کشور گام بردارند.

در نهایت نیز شرکت های توانمند دانش بنیان که توانسته اند رضایت دستگاه 
کارفرما را جلب کنن��د، برای عقد قرارداد ارائه محصول یا خدمت دانش بنیان 

مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قرار می گیرد.
در حال حاضر فهرستی، بالغ بر 400 نیاز فناورانه مختلف در سامانه اینترنتی 
وابسته به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته است. عالوه بر این 
فهرست، این مرکز هر ساله ده ها فراخوان برای رفع نیازهای فناورانه و شرکت 
در چالش های رفع فناوری منتش��ر می کند. همچنین تعدادی کارگزار تحت 

عنوان کارگزاران رفع فناوری، به صورت رسمی با این مرکز همکاری می کنند. 
محور اصلی این کارگزاران، ایجاد اتصال و ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و 
مجموعه های بزرگ صنعتی و اجرایی است. این ارتباط می تواند به رفع نیازهای 
فناورانه، منتهی ش��ود. در حال حاضر حداقل 15 کارگزار فعال در این عرصه 
مش��غول به خدمت رسانی هس��تند. آدرس و راه های ارتباطی با کارگزاران هر 
استان به تفکیک در سایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان موجود است 
و شرکت های دانش بنیان می توانند با این کارگزاران ارتباط بگیرند. در خدمتی 
دیگر، شرکت ها و موسسات صنعتی، تولیدی و اجرایی، در صورت نیاز به ارتباط 
فناورانه با ش��رکت های دانش بنیان به منظور رفع نیازمندی و چالش فناورانه، 
خرید محصول، سرمایه گذاری و دیگر موارد همکاری، می توانند به سامانه مرکز 
شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

مراجعه کنند و با پر کردن فرم های مربوطه، اعالم نیاز کنند.
ای��ن مرکز در اس��رع وقت ای��ن نیاز فناوران��ه را به اطالع بی��ش از 5 هزار 
ش��رکت دانش بنیان و دیگر ش��رکت های فناور خواهد رساند. لیست نیازهای 
 فناوران��ه نیز در  پرتال مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان به آدرس

 daneshbonyan.isti.ir موجود است.  

اپـل در روزهـای پایانـی هفته جاری گزارش مالـی خود از دوره سـه ماهه مالی اول 
سـال 2۰21 را منتشـر می کند. به لطف خانواده آیفون 12 که اولین موبایل های 5G اپل 
هسـتند، انتظار می رود این شرکت برای نخستین بار به درآمد 1۰۰ میلیارد دالری برای 

یک دوره 3 ماهه دست پیدا کند.
بـه گـزارش دیجیاتو به نقل از گزارش اپل، این کمپانی در سـه ماهه اول مالی سـال 
2۰2۰ توانسـت 91.8 میلیارد دالر درآمد و 22.2 میلیارد دالر سـود کسـب کند که از 

نظر سود خالص و درآمد یک رکورد محسوب می شد. حاال تحلیلگران معتقدند که این 
شـرکت با عبور از درآمد 1۰۰ میلیارد دالری برای اولیـن بار، یک رکورد تاریخی دیگر 
ثبت خواهد کرد. آنها درآمد سـه ماهه اول اپل در سـال مالی 2۰21 را مبلغی بین 1۰2 
تا 1۰3 میلیارد دالر پیش بینی کرده اند. با این وجود، اپل قرار اسـت عملکرد مالی سـه 
ماهـه اول سـال 2۰21 را در تاریخ 27 ژانویه )8 بهمن( اعـالم کند. عرضه  آیفون 12 به 
عنوان اولین گوشی پشتیبانی کننده از شبکه5G توسط اپل انتظارات مالی این کمپانی 

ستاری: ایجاد صنعت ارمغان حرکت  های نوآورانه دانش بنیان ها 
برای خودروسازی است

ارائه خدمات گسترش یافت تا دانش بنیان ها نیازها را رفع کنند

درآمد 3 ماهه اپل برای اولین بار فراتر از ۱۰۰ میلیارد دالر می رود

دریچــه

محصوالت فناورانه ایران با تالش پایگاه های همکار معاونت علمی و فناوری 
به بازار جهانی متصل شد تا رونق اقتصادی برای کشور ایجاد شود.

مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، گس��ترش همکاری و تعامالت فناورانه با سایر کشورها و نهادهای 
علم��ی بین المللی و متخصصان خارج از کش��ور را یکی از اهداف خود تعریف 
کرده اس��ت. کاری که می تواند ب��ه تحقق اقتصاد دانش بنیان ش��تاب دهد و 
توانمندی های علمی و فناورانه کش��ور را به بازار جهانی معرفی کند. این روند 
با تالش 28 پایگاه صادراتی و کارگزار تجاری برون مرزی شتاب گرفته است.

28 پایگاه و کارگزار صادراتی تالش 
می کنند تا ورود محصوالت دانش بنیان به 

بازارهای جهانی تسهیل شود

یکشنبه
5 بهمن 1399

شماره 1712
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با حمایت س��تاد اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، 
ش��رکت های خالق و دانش بنیان در مطبوعات آگهی رایگان نش��ر 

می دهند.
توس��عه بازار شرکت های خالق و نوآور، 
یکی از راهبردهای محوری در این س��تاد 
اس��ت. با توجه ب��ه نقش مه��م تبلیغات 
در گس��ترش ب��ازار محص��والت خالق و 
دانش بنی��ان س��تاد تالش کرده اس��ت تا 
از طری��ق گفت وگو با رس��انه های مختلف 
حمای��ت ای��ن ارگان ها را برای گس��ترش 

زیست بوم نوآوری کشور جلب کند.
بر این اساس، یک کمیته مشترک میان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با حضور دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان و توس��عه صنایع نرم و خالق، 
به عنوان نماین��ده تام االختیار معاونت در 

این کمیته تش��کیل ش��ده اس��ت، تا ظرفیت های صدا و س��یما در 
حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، فعال تر شود. رسانه ها و جراید 
دیگری نیز در تماس و همکاری با این ستاد، ظرفیت های خود را در 

اختیار زیست بوم صنایع نرم و خالق کشور قرار داده اند.
روزنامه جام جم نیز برای حمایت هرچه بیشتر از تولید محصوالت 
خالق و دانش بنیان یک بس��ته حمایتی در این حوزه تدوین کرده 
اس��ت. این طرح به عنوان »طرح نش��ان 
ایران��ی 2« ش��ناخته می ش��ود. روزنامه 
ج��ام جم قصد دارد در راس��تای اجرای 
انق��الب درخصوص  فرمایش��ات رهب��ر 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان و 
اس��تارت آپ ها، اقدام به چ��اپ محتوای 

رایگان برای این شرکت ها کند.
بنابراین کلیه شرکت های دانش بنیان، 
مخترع��ان  و  اس��تارت آپ ها  خ��الق، 
می توانن��د از حداق��ل 24 کادر فض��ای 
رای��گان معادل نیم صفح��ه در روزنامه، 
ضمائم، س��ایت و ش��بکه های اجتماعی 
روزنام��ه جام جم بهره مند ش��وند. برای 
ضریب دهی هرچه بیش��تر ب��ه معرفی و فعالیت این ش��رکت ها، از 
شرکت های برتر، مصاحبه تصویری تهیه و در فضای مجازی کشور 

به اشتراک گذاشته می شود.

شرکتی دانش بنیان با تولید داروها و فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان 
دام و طیور، بازار داخلی این محصوالت را رونق داد.

ش��رکت تحقیقاتی و داروس��ازی عرفان دارو از مجموعه های فناوری است 
که از س��ال 77 برای تولید داروهای دام و طیور 
راه اندازی ش��د. این مجموعه با هدف گیری نیاز 
دارویی این صنعت اقدام به تولید انواع داروهای 
دام و طی��ور در اش��کال گوناگون کرده اس��ت. 
محصوالتی چون محلول ها و سوسپانسیون های 
خوراکی، محلول های تزریقی، پودرهای استریل، 
پ��ودر مخل��وط در دان و محل��ول در آب، گروه 
آنتی بیوتیک ه��ا، ضدانگل های داخلی و خارجی 

و ... .
به گفته ذکریا زینالی، مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان، این مجموعه با ایجاد آزمایشگاه های 
مجهز کنترل کیفی و اس��تفاده از دس��تگاه های 
اندازه گی��ری دقی��ق، کیفی��ت و کمی��ت همه 

محصوالت خود از نظر مواد اولیه، فرموالسیون، بسته بندی، پایداری داروهای 
تولیدش��ده، بررس��ی اثرات بر روی حیوانات و ... را به صورت مستمر ارزیابی و 

کنترل می کند.

وی افزود: یکی از محصوالت دانش بنیان ما تولید داروی عرفامایس��ین 5 و 
10 است که در درمان پاستورلوز گاوی کاربرد دارد؛ بیماری عفونی واگیرداری 
که در جمعیت گاو به صورت سپتی سمی و در جمعیت گوسفند و بز بیشتر 
به صورت پنومونی یافت می شود. این بیماری 
یا منجر به مرگ و میر دام می ش��ود یا با عالئم 

ریوی خود را نشان می دهد.
این فعال دانش بنی��ان ادامه داد: یکی دیگر 
از محص��والت فناوران��ه ما پنی س��یلین های 
سوسپانسیون تزریقی اس��ت که در بیماری ها 
و عفونت های با منش��أ باکتریایی کاربرد دارد. 
عرفامولتی جک��ت نیز محص��ول دانش بنیان 
دیگر ما است. این محصول برای درمان کمبود 
ویتامی��ن، تحلیل عضالت، مش��کالت رش��د، 

ناباروری، کاهش اشتها و ... کاربرد دارد.
وی با اش��اره به اینکه صنعت دام و طیور به 
ص��ورت مداوم در مع��رض بیماری ها و امراض 
گوناگ��ون ق��رار دارد، بیان کرد: تولی��د دارو برای درمان آنها ضروری اس��ت. 
بیماری ه��ای عفونی و همه گیر که تلفات این صنعت را زیاد می کند. داروهای 

تولیدی ما کمک می کند تا مرگ و میر در دام و طیور کمتر شود.

بازار داخلی داروهای دام و طیور رونق گرفت و این صنعت گامی برای محصوالت خالق و دانش بنیان رایگان تبلیغ می شود
خودکفایی برداشت

ب��رای اولین  بار، باتری هایی با قابلیت ش��ارژ کامل در مدت 5 
دقیقه در کارخانه ای تولید شده که گام مهمی در جهت افزایش 

سرعت شارژ خودروی برقی است.
ب��ه گزارش زومیت، وس��ایل نقلیه الکتریک��ی بخش حیاتی از 
اقدامات مقابله با بحران اقلیمی اس��ت، اما خالی ش��دن شارژ در 

جریان سفر، رانندگان را نگران می کند.
باتری های لیتیوم -یون به  وسیله  شرکت استوردات توسعه داده 
ش��ده و ش��رکت ایو انرژی چین در خطوط تولید استاندارد، آن 
را تولید می کند. اس��توردات پیش از این باتری با قابلیت ش��ارژ 
فوق الع��اده  برای تلفن ، هواپیمای بدون سرنش��ین و اس��کوتر به 
نمایش گذاش��ته و اکنون هزار بات��ری برای نمایش فناوری خود 
به خودروس��ازان و ش��رکت های دیگر تولید کرده است. دایملر، 
بی پی، سامسونگ و تی دی کی همه در استوردات سرمایه گذاری 
کرده اند که تاکنون 130 میلیون دالر س��رمایه جمع آوری کرده 

است.
به گزارش گاردین، باتری های شرکت استوردات می توانند طی 
پنج دقیقه کامال ش��ارژ ش��وند، اما برای این کار به شارژرهای با 
انرژی بس��یار باالتر از چیزی که امروزه اس��تفاده می ش��ود، نیاز 
است. اس��توردات قصد دارد با اس��تفاده از زیرساخت های شارژ 
موجود تا در س��ال 2025، 100 مایل ش��ارژ را طی پنج دقیقه 
به باتری ماش��ین تحویل بدهد. دورون مایرس��دورف، مدیرعامل 

استوردات، می گوید:
مانع اول برای پذیرش وس��ایل نقلیه  الکتریکی هزینه نیس��ت، 
بلکه اضطراب بُرد است. شما می ترسید در بزرگراهی گیر کنید یا 
نیاز باشد به  مدت دو ساعت برای شارژ خودروی خود در ایستگاه 
ش��ارژ بنش��ینید، اما اگر تجربه  راننده دقیقا مانند سوخت گیری 
اتومبی��ل بنزینی باش��د، کل اضط��راب از بین م��ی رود ... باتری 
لیتیوم -یونی که طی پنج دقیقه ش��ارژ ش��ود، غیرممکن در نظر 
گرفته می ش��د، اما ما در حال انتش��ار نمونه اولیه آزمایش��گاهی 
نیس��تیم؛ بلکه مدل های مهندسی تولید انبوه را عرضه می کنیم. 
این امر نش��ان می دهد فناوری ما عمل��ی و از نظر تجاری آماده 

است.
باتری ه��ای لیتیوم-ی��ون موجود از گرافیت به عن��وان الکترود 
اس��تفاده می کنند ک��ه در آنها یون های لیتی��وم را برای ذخیره 
شارژ حرکت می دهد، اما وقتی سرعت شارژ زیاد می شود، یون ها 
متراک��م می ش��وند و می توانند به فلز بازگردن��د و موجب اتصال 
کوتاه ش��وند. باتری اس��توردات گرافیت را با نانوذرات نیمه رسانا 
جایگزین می کند که یون ها می توانند س��ریع تر و راحت تر از آن 
عبور کنن��د. این نانوذرات در حال  حاضر با اس��تفاده از ژرمانیم 
س��اخته می شوند که محلول در آب و کار با آن در مراحل تولید 

ساده تر است.
اما اس��توردات قصد دارد از سیلیکون اس��تفاده کند که بسیار 
ارزان تر اس��ت و انتظار دارد نمونه های اولیه در اواخر سال جاری 
آماده ش��ود. به گفته  مایرسدورف، هزینه  آن به اندازه  باتری های 

لیتیوم -یون موجود خواهد بود. وی می گوید:
دیگر تنگنای ش��ارژ بس��یار س��ریع، باتری نخواهد بود. اکنون 
ایستگاه های شارژ و شبکه هایی که انرژی آنها را تأمین می کنند، 

باید به روز شوند و به همین علت است که با BP )شرکت نفت و 
گاز چندملیتی مستقر در بریتانیا( کار می کنیم. بی پی 18,200 
محوطه  پمپ بنزین دارد و می داند اگر تا 10 س��ال دیگر از این 
ایس��تگاه ها برای شارژ مجدد اس��تفاده نکنند، تمامی ایستگاه ها 

منسوخ خواهد شد. باتری ، نفت جدید است.
ده ها ش��رکت در سراسر جهان در حال س��اخت باتری  سریع 
شارژش��ونده هستند و تسال، اینویت و س��یال نانوتکنولوژیز همه 
روی الکترودهای س��یلیکونی کار می کنند. برخی دیگر به  دنبال 
ترکیب��ات متفاوت��ی مانند اکی��ون )Echion( هس��تند که از 

نانوذرات نیوبیم اکسید استفاده می کند.
پروفسور چائو یانگ وانگ، از مرکز فناوری های باتری و ذخیره 

انرژی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا می گوید:
فکر می کنم باتری های س��ریع شارژشونده طی سه سال آینده 
وارد بازار انبوه ش��ود. آنها گران تر نخواهن��د بود. در واقع آنها به 
خودروس��ازان اجازه می دهند باتری های به کاررفته در خودرو را 
کوچک ت��ر و در عین حال اضطراب برد را ح��ذف کنند و به این 
ترتیب، هزینه باتری وس��ایل نقلیه به مقدار چشمگیری کاهش 

پیدا می کند.
پژوهش گروه وانگ توس��ط ش��رکت ای س��ی پاور که او آن را 
تأس��یس کرده، در حال توسعه است. سیستم آنها به دقت دمای 
بات��ری را به 60 درجه س��انتی گراد افزایش می دهد که یون های 
لیتیوم را قادر می س��ازد س��ریع تر حرکت کنند، اما از وارد آمدن 
آس��یب به باتری که معموال بر اثر گرما ایجاد می شود، پیشگیری 
می کند. به گفته  وانگ، این امر موجب می ش��ود شارژ کامل طی 

10 دقیقه ممکن شود.
 Nature Energy  ب��ه باور وانگ، این پژوهش ک��ه در مجله
منتش��ر شده اس��ت، نش��ان می دهد که این باتری می تواند هم 
مقرون به صرفه باشد و هم اضطراب برد را از بین ببرد. او می گوید:

درنهایت، از نظر هزینه و راحتی در حال رس��یدن به وس��ایل 
نقلیه  بنزینی هس��تیم. ما فناوری را برای اتومبیل های برقی 25 
هزار دالری داریم که س��رعتی مانند اتومبیل های اسپرت لوکس 
دارن��د، دارای قابلیت ش��ارژ مجدد 10 دقیق��ه ای و از نمونه های 
موج��ود در بازار ایمن تر هس��تند. وانگ خاطرنش��ان می کند که 
ش��ارژ سریع باید حداقل 500 بار بدون تخریب باتری قابل تکرار 
باش��د تا به آن عمر معقولی بدهد و باتری شرکت ای سی پاور تا 
2500 بار می تواند این روند را انجام بدهد. مایرسدورف می گوید 
باتری اس��توردات می تواند هزار چرخه ش��ارژ مجدد شود و 80 

درصد از ظرفیت اصلی خود را حفظ کند.
آنا توماشوس��کا از کالج س��لطنتی لندن که باتری های س��ریع 
شارژشونده را در سال 2019 بررسی کرد، در مورد سرعت عرضه  

این باتری ها محتاط تر است. او می گوید:
فکر می  کن��م فناوری هایی مانند فناوری اس��توردات می تواند 
طی پنج س��ال آینده یا بیش��تر وارد بازار ش��ود. اگرچه از آنجا 
که س��اخت آنها دش��وارتر و گران تر اس��ت، احتماال در ابتدا آنها 
را فق��ط در بازارهای وی��ژه ای خواهیم دید ک��ه از نظر عملکرد 
باال اهمیت دارند و به اندازه  وس��ایل نقلی��ه الکتریکی به قیمت 

حساس نیستند.

نظر سود خالص و درآمد یک رکورد محسوب می شد. حاال تحلیلگران معتقدند که این 
شـرکت با عبور از درآمد 1۰۰ میلیارد دالری برای اولیـن بار، یک رکورد تاریخی دیگر 
ثبت خواهد کرد. آنها درآمد سـه ماهه اول اپل در سـال مالی 2۰21 را مبلغی بین 1۰2 
تا 1۰3 میلیارد دالر پیش بینی کرده اند. با این وجود، اپل قرار اسـت عملکرد مالی سـه 
ماهـه اول سـال 2۰21 را در تاریخ 27 ژانویه )8 بهمن( اعـالم کند. عرضه  آیفون 12 به 
عنوان اولین گوشی پشتیبانی کننده از شبکه5G توسط اپل انتظارات مالی این کمپانی 

را در سـطح باالیی قرار داده اسـت. »کیتی هوبرتی« از شرکت خدمات مالی »مورگان 
اسـتنلی«، آیفون 12 را موفق ترین محصول پنج سـال گذشته خواند. همزمان با شیوع 
ویروس کرونا اپل فروش بسیار پررونقی از آی پد و مک داشت که عرضه  مک بوک پرو 

M1 کمک بسیار زیادی به این رشد خواهد کرد.
همچنین اپل با معرفی محصوالت جدید خود مانند مک بوک پرو M1 و AirTags و 

طراحی مجدد iMac برنامه  جذابی برای سال 2۰21 برنامه ریزی کرده است.

تولید باتری  خودروی الکتریکی با زمان شارژ 5 دقیقه

درآمد 3 ماهه اپل برای اولین بار فراتر از ۱۰۰ میلیارد دالر می رود

یادداشـت

زنجیره حمل ونقل هوش��مند در یک همکاری مشترک شناسایی و تکمیل 
می ش��ود. هدف از این کار اس��تفاده از ظرفیت های داخلی برای توس��عه این 

صنعت است.
گروه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هم��کاری دفتر تدوین مقررات 
حمل ونقل، ایمنی و پدافند غیرعامل وزارت راه و شهرس��ازی به دنبال ایجاد 
ش��ورای سامانه های هوشمند ترابری )سهت( هستند تا با این کار همه فعاالن 
و ظرفیت های بومی حوزه حمل ونقل هوش��مند در کشور شناسایی و زیر یک 

سقف جمع شوند.

بازیگران داخلی حمل و نقل هوشمند زیر یک 
 سقف می آیند و به نیازهای این بخش

پاسخ فناورانه می دهند



فروش مهمترین بخش یک کسب و کار محسوب می شود. درواقع حتی 
اگ��ر بهترین محصول را نیز در اختیار نداش��ته باش��ید، اگر در این بخش 
موفق ظاهر ش��وید، می توانید هر نوع ضعفی را پوش��ش دهید. به همین 
خاطر نیز برندها همواره به دنبال روش های جدیدتر برای فروش بیش��تر 
محصوالت خود هستند، با این حال تا چه حد نسبت به این موارد آگاهی 
دارید؟ برطبق آخرین آمار بیش از 60 درصد از مدیران نمی توانند حداقل 
15 روش را معرفی نمایند. این مس��ئله در بین کارآفرین های جوان، آمار 
به مراتب بدتری نیز دارد. درواقع ش��ما باید چندین روش فروش را بدانید 
تا بتوانید در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، حرفی برای گفتن داشته 
باشید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اولویت قرار 
دادن روش هایی که نتیجه بخش بودن آن توس��ط چندین برند مختلف به 
اثبات رسیده است، بدون شک ریسک کمتری را داشته و به همین خاطر 
نی��ز در این مقاله 12 راهکار منتخب را جهت فروش بیش��تر محصوالت، 

بررسی خواهیم کرد.
1-تحقیقات داشته باشید 

در رابط��ه با مهمترین اصل بازاریابی اگرچه نظرات مختلفی وجود دارد، 
با این حال واقعیت این است که تا زمانی که جامعه هدف خود را به خوبی 
نشناسید، از اقدامات خود هیچ نتیجه ای را نیز به دست نخواهید آورد. در 
این راستا شما به اطالعات مختلفی نظیر نقاط قوت و ضعف بازار، وضعیت 
حال حاضر سایر رقبا، سلیقه و معیارهای مشتری را باید به خوبی بدانید. 
خوش��بختانه امروزه با توجه به رش��د تکنولوژی، این امر بسیار ساده شده 
است. چنین داده هایی باعث می شود تا در تصمیم گیری های آتی خود نیز 
با س��رعت عمل به مراتب باالتری اقدام نمایید. در این راستا اگر به تازگی 
قصد تاس��یس یک برند را دارید، توصیه می ش��ود که حداقل 6 ماه را به 
تحقیق اختصاص دهید. تحت این شرایط حتی می توان از همان هفته اول، 
فروش باالیی را تجربه کرد. مهمترین آماری که شما باید از دل اطالعات 
خود اس��تخراج نمایید این است که نیاز حال حاضر مشتری چه مواردی 
است؟ تحت این شرایط حتی با رفع یکی از آنها بدون شک فضا برای رشد 
را خواهید داش��ت، با این حال اگر بخواهید اقدامی تکراری را انجام دهید، 

هیچ چیز تضمین شده نخواهد بود. 
2-یک فهرست ایجاد نمایید 

هیچ گاه محصولی را نفروش��ید که به آن ایمان ندارید. درواقع شما باید 
خود را در جایگاه مشتری قرار داده و صادقانه به این پرسش پاسخ دهید 
که آیا حاضر به خرید آن خواهید بود؟ در این راس��تا توصیه می ش��ود که 
ش��ما و تمامی افراد تیم شرکت، خود اولین مشتریان محصول باشید. این 
امر در زمینه اعتمادسازی، تاثیر فوق العاده ای را به همراه دارد. در کنار این 
موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما از 
همان روز اول باید یک حداقل هایی را تعیین نموده و اطالعات مش��تریان 
خود را نگه دارید. این مسئله کمک خواهد کرد تا بتوانید برنامه های الزم 
جهت تبدیل آنها به مشتری های همیشگی را داشته باشید. برای مثال یکی 
از تکنیک ها این است که دو فهرست از مشتریان بالقوه و افرادی که خرید 
کرده اند تهیه کرده و همواره در تالش باشید تا میزان افرادی که به مشتری 
تبدیل شده اند، از افرادی که آنها را مدنظر قرار داده اید بیشتر شود. این امر 
خود شما را درگیر چالشی خواهد کرد که به سمت پیشرفت و بهتر نمودن 

همه چیز سوق می دهد. 
3-تفکر چندوجهی داشته باشید 

تقریبا اکثر افراد به مسائل تنها از یک زاویه می نگرند. این امر در حالی 
است که پاسخ درست تنها زمانی به دست می آید که مسئله از چند زاویه 
بررسی شده باشد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
در برخورد با هر مس��ئله ای که با آن مواجه می  شوید، فرصتی را به خود و 
تیم شرکت بدهید و آن را به خوبی تحلیل نمایید. این مسئله کمک خواهد 
کرد تا زمان و بودجه شما صرف اقدامی نشود که باالترین حد نتایج را به 

همراه ندارد. در کنار این موضوع فراموش نکنید که تمامی مشتریان از یک 
درجه اهمیت یکس��ان برخوردار نبوده و به همین خاطر نیز ضروری است 
ت��ا آنها را در گروه های مختلف قرار دهید. در این زمینه رعایت اصل پارتو 
می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. برطبق این قانون 80 
درصد از نتایج در هر زمینه ای تنها از 20 درصد اقدامات به دست می آید. 

درواقع مسئله مهم شما این است که این 20 درصد را شناسایی کنید. 
4-از ان ال پی غافل نشوید 

یکی از نکاتی که همواره به آن تاکید می ش��ود این اس��ت که از طریق 
روان شناسی الزم است تا به قلب مشتری نفوذ کرد. تحت این شرایط آنها 
درگیر اقدام به مقایس��ه نکرده و دالیلی فراتر از خرید یک محصول شکل 
خواهد گرفت. در این راس��تا ان ال پی به شناخت این موضوع اشاره دارد 
که افراد چگونه فکر کرده و از احساسات خود استفاده می کنند. به صورت 
کلی چه رفتارهایی را دارند. با این شناخت نه تنها می توانید عملکرد بهتری 
داش��ته باشید، بلکه قدرت درک نیز به مراتب بیشتر می شود. فرض کنید 
که در همان ثانیه های اول تیپ ش��خصیتی مشتری را شناسایی کرده اید. 
تحت این ش��رایط می توانید بهترین اس��تراتژی ممکن را انتخاب کرده و 
شانس فروش باالتری را نیز داشته باشید، با این حال ان ال پی یک دانش 
مهم بوده و نمی توان در چند خط آن را توضیح داد. به همین خاطر برای 
درک کامل آن، ضروری اس��ت تا دوره های آموزش��ی و کتاب های مرتبط 
را مورد توجه قرار دهید. دو پرسش��ی که همواره به شما در زمینه فروش 
کمک خواهد کرد این است که بدترین و بهترین سناریوی ممکن را متصور 
شوید. این امر باعث خواهد شد تا برای هر یک از این دو حالت ها، آمادگی 
الزم را داش��ته باشید. درواقع در زمینه فروش اگر آماده نباشید شانسی را 

نیز نخواهید داشت. 
5-داستان سرایی داشته باشید 

پس از محتواهای آموزشی که باعث می شود تا شناخت مخاطب افزایش 
پیدا کند و در نتیجه احساس نیاز نیز در آنها افزایش یابد، این مسئله که 
از طریق داستان سرایی محصول را به مشتری پیوند دهید، یکی از هنرهای 
بس��یار مهم محسوب می شود. درواقع کمتر فردی را می توان پیدا کرد که 
نس��بت به داستان واکنش بدی را داشته باشد، با این حال این مسئله در 
رابطه با تبلیغات مس��تقیم، کامال برعکس است. در زمینه داستان سرایی 
ش��ما می  توانید به صورت غیرمس��تقیم محصول را تبلیغ ک��رده و از این 
طریق مخاطب را به س��مت خود متمایل نمایید. در این راستا نباید تصور 
کنید که داستان سرایی تنها به نوشتن متن محدود می شود. درواقع حتی 
س��خنرانی ها، الیوها و هر اقدام دیگری الزم اس��ت تا با این موضوع پیوند 
داشته باشد، با این حال داستان سرایی به معنای تکرار اقدامات انجام شده 
نبوده و شما باید سبک خاص خود را پیدا کنید. این امر باعث می شود تا 

تاثیر اولیه الزم را داشته باشید. 
6-برای هرگونه سوالی آماده باشید 

ش��ما ابدا قادر نخواهید بود که تمامی سواالت مشتریان خود را حدس 
بزنی��د. ب��ه همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا کامل تری��ن اطالعات را در 
زمینه کسب و کار خود داشته باشید. درواقع بسیار بعید است که افراد از 
فروش��نده ای که پاسخ س��واالت آنها را ندارد، خرید نمایند. این مسئله در 
زمینه کس��ب اعتماد بس��یار مهم بوده و به همین خاطر شما باید مطالعه 
باالیی را داش��ته باشید. در این رابطه بنا بر یک استاندارد جهانی، افرادی  
که حداقل 2 س��اعت از روز را به مطالعه تخصص��ی در زمینه کاری خود 

اختصاص نمی دهند، ابدا قادر به فروش مناسب نیز نخواهند بود. 
7-فروش را اقدامی یک شبه ندانید 

متاس��فانه بس��یاری از افراد به فروش نگاهی نادرست دارند. درواقع آنها 
تصور می کنند که در همان برخورد اول باید به هر طریقی که شده است، 
مشتری س��ازی داش��ته باش��ند. در غیر این صورت الزم است تا به دنبال 
ف��ردی جدید باش��ند. این امر در حالی اس��ت که فروش��نده های مجرب 
هیچ گاه مشتری را تحت فشار قرار نمی دهند. درواقع آنها به صورت مداوم 
روش های خود را تغییر می دهند و هیچ  گاه فرصت را برای تبدیل افراد در 
آینده به مشتری از دست نمی دهند. در این راستا نکته دیگری که باید به 

آن توجه داشته باشید این است که شغل فروشندگی ابدا ساعت کار خاصی 
نداش��ته و نیازی به حضور در دفتر شرکت ندارد. با این حال ممکن است 
به مسافرت های کاری متعدد نیاز باشد. به همین خاطر معموال افرادی که 

روحیه حساسی دارند، فروشنده های خوبی نیز نخواهند بود. 
8-شروعی مقتدرانه داشته باشید 

قب��ل از آنکه اقدام��ات خود برای فروش محصول را ش��روع کنید، الزم 
اس��ت تا اعتماد به نفس الزم را داش��ته باش��ید. در این راستا گاهی حتی 
چند نفس عمیق می تواند معجزه نماید. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که ش��ما در حین صحبت ها ممکن است متوجه 
نکات مختلفی ش��وید. به همین خاطر هم��واره در کنار خود قلم و کاغذ 
داشته باشید. این مسئله کمک خواهد کرد تا از اطالعات به دست آورده، 
بتوانید برای تصمیم گیری های آتی خود اس��تفاده نمایید. درواقع برخی از 
اطالعات به ظاهر س��اده می تواند در لحظات پایانی، فروش را به سرانجام 
برساند. به صورت کلی نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که ش��ما برای تاثی��ر اولیه، زمان زیادی را در اختیار نداش��ته و به همین 
خاطر نیز ضروری اس��ت تا از همان ابتدا به دنبال تحت تاثیر قرار دادن و 

درخشیدن باشید. 
9-پیشنهادهای خود را محدود کنید 

اگر مش��تری گیج شود و در معرض گزینه های متعدد قرار گیرد، حالت 
دفاعی به خود خواهد گرفت. تحت این ش��رایط احتمال فروش به مراتب 
کمتر خواهد شد. به همین خاطر نیز شما باید با توجه به شناختی که از 
طرف مقابل خود به دست آورده اید، گزینه های محدودی را معرفی کنید. 
این امر باعث خواهد شد تا امکان تمرکز و فکر کردن شکل گیرد. همچنین 
الزم است تا به مشتری زمانی را برای فکر کردن بدهید. در این راستا اصرار 
بیش از حد شما تنها احتمال خرید را کاهش خواهد داد. درواقع شما باید 
به نحوی رفتار کنید که مخاطب به این باور برس��د که اگر از ش��ما خرید 

نکند یک فرصت ایده آل را از دست خواهد داد. 
1۰-از دیگران بیاموزید 

یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که می تواند در زمینه فروش کمک خوبی 
نماید این است که از افراد موفق یاد بگیرید. در این راستا تنها کافی است تا 
نمونه های موفق را پیدا کرده و دالیل رس��یدن به این سطح را تحلیل کنید. 
در کنار این موضوع مطالعه کتاب و مقاله در کنار گوش دادن به پادکست ها 
و سخنرانی ها کمک خواهد کرد تا همواره بتوانید بهتر از روز قبل رفتار کنید. 

11-از کار تیمی غافل نشوید 
متاسفانه در زمینه فروش معموال بین افراد فعال در شرکت، نوعی رقابت 
وج��ود دارد. درواقع هر فردی تمایل دارد که آمار خود را ارتقا دهد. با این 
حال هدف از ایجاد تیم فروش، بهبود سطح کل شرکت است. در این راستا 
توصیه می شود که تمامی افراد را ملزم به کار تیمی نمایید. این امر باعث 
می شود تا نقاط ضعف پوشش داده شده و امکان انجام کارهای بیشتر مهیا 
ش��ود. این مسئله حتی در زمینه سرعت انجام کارها نیز تاثیرگذار بوده و 
به هر میزان که اقدامات زمان کمتری را بگیرد، تیم با خس��تگی کمتری 

نیز مواجه می شود.
12-از معجزه جایزه غافل نشوید

این امر طبیعی است که با افزایش درآمد شرکت، تیم فروش نیز سهمی 
را داشته باشد. درواقع اگر درآمد مشخص و بدون تغییر بماند، بدون شک 
انگیزه ای نیز وجود نخواهد داشت. در این راستا توصیه می شود که جوایزی 
را برای اهداف مختلف داش��ته باش��ید. این مس��ئله کمک می کند تا تیم 
شرکت همواره انگیزه الزم را داشته باشد. همچنین با توجه به این امر که 
فروش مهمترین بخش ش��رکت است، توصیه می شود که نیازهای آنها را 
به خوبی پاسخگو بوده و از اختصاص بودجه مناسب، غافل نشوید. درواقع 
اگر امکانات الزم وجود نداشته باشد، تالش افراد نادیده گرفته خواهد شد. 
در نهایت فراموش نکنید که هیچ راهکاری ثابت نبوده و در صورتی که 
در مس��یر پیش��رفت قرار بگیرید، حتی خودتان بسیاری از موارد جدید را 

کشف خواهید کرد. 
entrepreneur.com  :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ
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افزایش سودآوری سفارش آنالین غذا

براس��اس گزارش برند ک��وک یونیت��ی )Cook Unity(، فعال 
در زمینه ارس��ال انواع سفارش��ات غذا، میزان تمایل مشتریان برای 
س��فارش غذا از رس��توران های مختلف در طول 6 ماه اخیر به طور 
قابل مالحظه ای افزایش یافته اس��ت. بر این اساس کوک یونیتی با 
افزایش 15.5 میلیون دالری درآمد در طول یک سال اخیر جهشی 
خیره کننده از نظر مالی داش��ته اس��ت. این امر در ارتباط با ش��یوع 
وی��روس کرونا و تمایل مردم ب��رای صرف وعده های غذایی در خانه 
گزارش شده است. بر این اساس مردم به جای مراجعه به رستوران ها 

اقدام به سفارش آنالین غذاهای مورد عالقه شان می کنند. 
برن��د ک��وک یونیتی پیش از س��ال 2019 یک موسس��ه کوچک 
در زمین��ه تهیه و ارس��ال غذاهای مختلف در ش��هر نیویورک بود. 
ب��ا این حال در طول یک س��ال اخی��ر وضعیت مالی این ش��رکت 
ب��ه طور قابل مالحظه ای تغییر کرده اس��ت. آنه��ا اکنون در تالش 
برای ارسال سفارشات دیگر رس��توران های سراسر ایاالت متحده و 
آمریکای شمالی نیز هستند بنابراین کوک یونیتی از یک آشپزخانه 
کوچک در حال تبدیل شدن به موسسه ای حرفه ای در زمینه ارسال 
انواع سفارش��ات غذایی اس��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای 
س��رمایه گذارهای عرصه غذا دارد. با این حس��اب در آینده ش��اهد 

سرمایه گذاری هرچه بیشتر برندها در این حوزه خواهیم بود. 
grocerydive.com :منبع

تاکید پپسی بر روی حفاظت از محیط زیست

برند پپس��ی در طول س��ال های اخیر انتقادهای بسیار زیادی در 
زمین��ه نحوه رفتار کاری دریافت کرده اس��ت. این امر به طور قابل 
مالحظ��ه ای مربوط به تولید آلودگی گس��ترده زیس��ت محیطی در 
فرآیند بس��ته بندی محصوالتش است. همین امر پپسی را به سوی 
اتخاذ رویکردهای س��ازگارتر با محیط زیس��ت برای کسب اعتبار از 

دست رفته اش جلب کرد. 
پپسی در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای به طور گسترده 
بر روی اس��تفاده از توربین های بادی س��رمایه گذاری کرده است. بر 
این اس��اس هدف اصلی پپس��ی کاهش 40 درص��د تولید گازهای 
گلخان��ه ای کس��ب و کارش تا س��ال 2030 و توق��ف تولید چنین 
گازهایی تا س��ال 2040 است. این اقدام جس��ورانه در حالی اتخاذ 
ش��ده است که تا پیش از این چنین هدفی برای پپسی مطرح نبود. 
این برند در طول یک س��ال اخی��ر ارزیابی دقیقی در مورد وضعیت 
کس��ب و کارش داش��ته اس��ت. همین امر موجب تقویت شعارها و 

تعهدات پپسی در مورد حفاظت از محیط زیست شده است.
امروزه بس��یاری از برندها در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت با 
س��ازمان های غیردولتی همکاری دارند. پپس��ی نی��ز در طول یک 
ده��ه اخیر به طور مداوم در زمینه همکاری با چنین س��ازمان هایی 
گام برداش��ته است. تعهد پپس��ی مبنی بر کاهش 5 درصد استفاده 
از پالس��تیک ب��رای بس��ته بندی محصوالتش تا س��ال 2030 یکی 
از نموده��ای اصلی این جهت گیری محس��وب می ش��ود. اس��تقرار 
توربین ه��ای بادی گس��ترده در مناطق مختلف جهان در راس��تای 
تولید انرژی پاک ارزیابی می ش��ود. پپسی نیز در این مسیر با برخی 
از برندها و سازمان های بین المللی همکاری دارد. با توجه به اقدامات 
اخیر پپسی در طول سال آینده باید منتظر اقدامات گسترده تر آنها 

برای حفاظت از محیط زیست باشیم. 
brandingforum.org :منبع

راهکار نیکون برای رهایی از بحران 

کمتر کس��ی تصور می کرد که برن��د نیکون به عنوان رقیب اصلی 
کنون طی 20 س��ال گذشته، به مقطعی برس��د که مجبور باشد تا 
حوزه فعالیت خود را کاهش دهد، با این حال پس از س��پری کردن 
چند س��ال فاجعه بار، ضرر 720 میلیونی اخیر باعث ش��ده است تا 
استراتژِی این شرکت تغییر پیدا کند. به نظر می رسد که از این پس 
این شرکت تنها بر روی دوربین های بدون آینه کار خواهد کرد. این 
مسئله با واکنش منفی مشتریان این برند همراه بوده و ممکن است 
منجر به مش��کالت بیشتر ش��ود. این امر در حالی است که کنون و 
س��ونی، عملکرد بسیار خوبی داش��ته و برخی از آمارها حاکی از آن 
اس��ت که س��ونی اکنون جایگاه کنون را در بازار تولید دوربین  های 
عکاس��ی گرفته اس��ت، با این حال به نظر نمی رس��د که این اقدام 
بتواند تمامی مش��کالت این برند محبوب و باسابقه را برطرف نماید. 
در این راس��تا پیش بینی می شد که طی سال جدید، شاهد تغییرات 

به مراتب بیشتری باشیم. 
petapixel.com :منبع
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اگر قرار بر توصیف ماه های اخیر در قالب یک مفهوم کلی باشد، بهترین 
مفهوم »غیرمنتظره« خواهد بود. اغلب کسب و کارها در مواجهه با شرایط 
کرونایی تحوالت بس��یار زیادی را تجربه کردند. این امر در حوزه بازاریابی 
همراه با تغییرات بسیار گسترده و سریعی بود. بسیاری از برندها در ماه های 
ابتدایی کرونا هیچ اقدام بازاریابی را س��اماندهی نمی کردند. دلیل این امر 
عدم اطمینان از آینده عرصه کس��ب و کار بود. با این حال پس از گذشت 
مدت زمانی اندک ش��رایط برای بازاریابی مساعد ش��د. اکنون بسیاری از 
برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس شیوه های 
مختلف بازاریابی و تبلیغات هستند. در این میان یکی از شیوه های جذاب 
برای تاثیرگذاری و تعامل ب��ا مخاطب هدف مربوط به طراحی المان های 
گرافیکی اس��ت. طرح های گرافیکی جذاب و تعاملی همیشه نظر کاربران 
در فضای واقعی و آنالین را جلب می کند. درست به همین خاطر طراحی 
چنین المان هایی در طول سال های اخیر به طور قابل مالحظه ای افزایش 

یافته است. 
بازاریابی در سال 2021 دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. بررسی 
ترندهای طراحی گرافیکی در طول این س��ال کمک شایانی به بازاریاب ها 
ب��رای تعامل بهتر با مش��تریان خواهد کرد. در ادام��ه برخی از مهمترین 
ترندهای بازاریاب��ی بر محور طراحی گرافیکی مورد بررس��ی قرار خواهد 
گرفت. مهمترین مسئله در این میان نگارش ترندهای موردنظر به صورت 
ساده برای استفاده تمام بازاریاب ها در هر سطح از مهارت طراحی گرافیک 

است. 
طرح های مرتبط با رویدادهای اجتماعی

طراحی و فرهنگ دارای ارتباط بس��یار نزدیکی با هم هستند. بسیاری 
از م��ردم به طرح های گرافیکی هماهنگ با رویدادهای اخیر توجه نش��ان 
می دهن��د. دلیل این امر نیز به خوبی مش��خص اس��ت. وقتی رویدادهای 
روز در طرح های گرافیکی نمایان می ش��ود، بیانگر توجه فزاینده برندها به 

شرایط جاری است. 
یکی از انتقادات همیش��گی از برندها بی توجهی به ش��رایط مشتریان و 
به خصوص وضعیت اجتماعی اس��ت. این امر بس��یاری از برندها را دچار 
مش��کالت بزرگ��ی کرده اس��ت بنابراین رویک��رد اخی��ر بازاریاب ها برای 
تولید کمپین های مرتبط ب��ا رویدادهای اجتماعی قبل درک خواهد بود. 
طراحی های معاصر باید ارتباط نزدیک با فرهنگ و رویدادهای روز داشته 
باشد. در غیر این صورت جلب نظر مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد. 
یکی از اشتباهات بازاریاب ها در زمینه تعامل با مخاطب هدف مربوط به 
س��رمایه گذاری بر روی رویدادهای منحصر  به شرکت است. شاید این امر 
برای اطالع رسانی به مش��تریان جذاب باشد، اما در عمل دامنه محدودی 
از کاربران را ش��امل می ش��ود. رویدادهای روز مزیت جلب نظر گس��ترده 
کاربران را به همراه دارد. درس��ت به همین خاطر اغلب برندها در کمپین 
بازاریابی ش��ان از رویدادهای روز ش��روع ک��رده و در نهایت به پیام اصلی 
برندشان می رس��ند. این مس��یر بهترین راهکار برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را پیش روی برندها قرار می دهد. 
انتظارات مش��تریان از برندها در طول سال اخیر به شدت افزایش پیدا 
کرده اس��ت. بدون تردید انتظارات فزاینده مش��تریان از برندها امر تازه ای 
نیس��ت، ام��ا هیچ گاه به ای��ن اندازه زی��ادی نبوده اس��ت بنابراین برندها 
باید برنامه مش��خصی برای تعامل با مش��تریان و نمایش اهمیت آنها در 
تصمیم گیری برند داش��ته باش��ند. در غیر این ص��ورت مواجهه با ریزش 

مشتریان امری طبیعی خواهد بود. 
بازنمایی نوآورانه پیام ها

برن��د نایک در زمینه بازاریاب��ی یکی از بهترین کس��ب و کارهای دنیا 
محس��وب می ش��ود. اگر نگاهی دقیق به اس��تراتژی این برن��د در زمینه 
بازاریابی داش��ته باشیم، تمام کمپین های این غول دنیای ورزش براساس 
ش��عار اصلی اش س��امان می یابد. ش��عار اصلی نایک »فقط انجامش بده« 
تاثیرگذاری بسیار زیادی برای نس��ل های مختلف ورزشکاران، حرفه ای و 
مبتدی، داش��ته است. این شعار بس��یاری از مردم را به سوی فعالیت های 
ورزشی ترغیب کرده است. همین امر در بلندمدت موجب ماندگاری شعار 

محبوب نایک شده است. 
شاید بس��یاری از بازاریاب ها طراحی کمپین براساس شعاری قدیمی را 
مناسب ارزیابی نکنند. نایک در این راستا عقیده متفاوتی دارد. بازاریاب های 
این برند دارای مهارت بسیار زیادی در زمینه بازنمایی ایده اصلی برندشان 
به صورت خالقانه هس��تند بنابراین تاکید بر روی ش��عار قدیمی این برند 
هرگز موجب دلسردی مخاطب هدف نمی شود. این نکته مهمترین درس 

بازاریابی از برند نایک محسوب می شود. 
ش��یوه بازنمایی ایده ه��ای قدیمی برای بازاریابی تاثیرگذاری همیش��ه 
محل بحث بوده است. این امر برای بسیاری از برندها غیرممکن محسوب 
می ش��ود. برند نایک براس��اس طراح��ی المان های گرافیک��ی خالقانه با 
محوریت شعار تبلیغاتی قدیمی اش موفق به ماندگاری در عرصه کسب و 
کار شده است. هیچ کام از رقبای نایک دارای چنین مهارتی برای استفاده 
از المان های تبلیغاتی قدیمی در قالبی نو نیستند. درست به همین خاطر 

هم هیچ برندی دارای سود و دامنه وسیع مشتریان مانند نایک نیست. 
امروزه بازاریابی بدل به امری تخصصی شده است. استفاده از طراح های 
گرافیکی باید براس��اس هدفی مش��خص صورت گیرد. برخی از برندها در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طرح های س��طحی نظر 
دارند. این امر فرآیند بازاریابی برند را کلیشه ای و ساده خواهد کرد. تالش 
برای زنده نگه داش��تن شعارهای تبلیغاتی برند یکی از اهداف اساسی در 
تولید طرح های گرافیکی محس��وب می شود. در غیر این صورت طرح های 
موردنظر تاثیرگذاری کوتاه مدت و بی ثباتی بر روی مشتریان خواهد داشت. 

همه شمولی در طراحی 
طرح های گرافیکی باید مورد پس��ند دامنه وس��یعی از مشتریان هدف 
قرار گیرد. این امر کار بازاریاب ها را به شدت سخت می کند. اگر در زمینه 
بازاریابی ویدئویی یا تنی امکان شخصی س��ازی محت��وای وجود دارد، در 
حوزه طراحی گرافیک ماجرا متفاوت اس��ت. اغلب برندها طرح های ش��ان 
را ب��ه طور عمومی برای تمام کاربران به نمایش می گذارند بنابراین امکان 
اصالح مداوم طرح ها فراهم نیست. همچنین کاربران در صورت عدم تمایل 
به طرح های یک برند واکنش بسیار منفی در شبکه های اجتماعی خواهند 

داشت. 
امروزه طراحی گرافیکی بدل به گزینه ای نیازمند اس��تفاده از داده های 
طبقه بندی ش��ده درباره س��لیقه مشتریان شده اس��ت. اگرچه استفاده از 
داده ه��ای معتبر در تمام حوزه ه��ای بازاریابی اهمی��ت دارد، اما طراحی 
گرافیک به دلیل جذابیت برای مخاطب هدف همیشه وضعیت منحصر به 
فردی داش��ته است. کسب و کارها در زمینه بازاریابی باید همیشه نسبت 
به س��لیقه مخاطب هدف واکنش نشان دهند. این امر باید در قالب تولید 
داده های معتبر در مورد مشتریان یا دسترسی به بانک های اطالعاتی مهم 
صورت گیرد. در غیر این صورت تاثیرگذاری موردنظر هرگز ایجاد نخواهد 

شد. 
اهمیت ثبات در طراحی گرافیک

برنده��ا توانایی تغییر طرح های گرافیکی ش��ان در کوتاه مدت را ندارند. 
یکی از مهمترین طرح های گرافیکی هر برند مربوط به لوگو اس��ت. لوگو 
هویت بصری هر برندی اس��ت بنابراین تغییر مداومش موجب سردرگمی 
مش��تریان خواهد ش��د. بس��یاری از برندها در تالش برای تاثی گذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به وفاداری با المان های اصلی گرافیکی برندشان 
می کنند. این امر در بلندمدت موجب آش��نایی هرچه بیش��تر مش��تریان 
با برند خواهد ش��د بنابراین هزینه های بازاریاب��ی و تبلیغات به طور قابل 
مالحظه ای کاهش می یابد.  پاتاگونیا یکی از برندهای موفق در زمینه ثبات 
در حوزه بازاریابی محسوب می شود. این برند عالوه بر تعهد گسترده مبنی 
بر حمایت از محیط زیس��ت، طرح های گرافیکی دارای تم واحدی را به به 
اش��تراک می گذارد. امروزه مشتریان در بازارهای مختلف شناخت درست 
و سرراس��تی از پاتاگونیا دارند. بر این اس��اس پاتاگونی��ا یک برند طرفدار 
محیط زیس��ت و دارای گرایش مینمالیس��تی در زمینه طراحی گرافیک 
محسوب می ش��ود. س��ادگی طرح های بصری و گرافیکی پاتاگونیا هرگز 
تاثیرگذاری ش��ان را کاهش نداده اس��ت. همین ام��ر در بلندمدت موجب 

جذابیت هرچه بیشتر این برند برای مشتریان مختلف شده است.
برخی از برندها به طور مداوم در تالش برای ایجاد تغییرات اساس��ی در 
کس��ب و کارشان هستند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای برندها به 
همراه می آورد. مش��تریان در صورت مشاهده هرگونه فقدان ثبات اساسی 
در کسب و کارها نسبت به واکنش شدید اقدام می کنند. ساده ترین واکنش 
مشتریان در این ش��رایط تالش برای خرید و تعامل با برندی دیگر است. 
بدون تردید هیچ برندی تمایل به از دست دادن مشتریانش ندارد بنابراین 
دس��ت کم در زمینه بازاریابی و طراحی گرافیکی باید از اندکی ثبات بهره 
ببرد. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب 

هدف و همچنین فروش پایدار نخواهد داشت. 
استفاده از المان  های طبیعت

مردم در طول یک سال اخیر بیشتر وقت شان را در خانه سپری کرده اند. 
این امر مش��کالت بسیار زیادی برای کس��ب و کارها و همچنین سالمت 
روحی افراد به همراه داش��ته است بنابراین مشاهده جلوه های طبیعت در 
تبلیغ��ات و طرح های گرافیکی همراه با جذابیت ه��ای زیادی خواهد بود. 

بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده 
از طرح های مختلف گرافیکی کرده اند. در این میان جای خالی المان های 

طبیعی به شدت احساس می شود. 
برخی از برندها به اش��تباه در تالش برای ترس��یم جلوه هایی رویایی و 
غیرواقعی در عرصه تبلیغات هستند. این امر اغلب اوقات نوعی بیگانگی در 
میان مشتریان ایجاد می کند. عرصه بازاریابی باید به بهترین شکل ممکن 
بیانگ��ر ماهیت و حوزه فعالیت برند باش��د. در غیر ای��ن صورت در زمینه 

فروش محصوالت با مشکالت بسیار عمیقی مواجه خواهیم شد.
طراحی گرافیکی براساس محور طبیعت در میان بسیاری از برندهای مد 
و پوشاک رو به افزایش است. گوچی یکی از بهترین برندها در این زمینه 
محسوب می ش��ود. یکی از کاورهای اصلی گوچی برای معرفی لباس های 
بهاره اش مربوط به طرحی سرس��بز می شود. این طرح با نمایش فردی در 
حال قدم زدن در یک مس��یر سراسر سبز طبیعی ارائه شده است. همین 

ایده جذاب برای جلب نظر دامنه وسیعی از مخاطب هدف کافی است. 
بس��یاری از برندها برای طراحی گرافیکی ب��ه دنبال ایده های عجیب و 
غریب هستند. س��اده ترین ایده های ممکن نیز در صورت اختصاص زمان 
مناس��ب امکان ایجاد تاثیرگذاری مطلوب را خواهند داشت. این امر دارای 
اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارهاست. استفاده از المان های طبیعی 
فقط محدود به سرس��بزی طبیعت نیست. آس��مان نیز به عنوان یکی از 
جلوه ه��ای طبیعت نقش مهمی در بازاریاب��ی دارد. در اینجا بازهم گوچی 
عملکرد بسیار مطلوبی دارد. این برند برای نمایش شفافیت عملکردش در 
زمینه برگزاری مراسم های مد و پوشاک اقدام به نمایش یک کیف دوشی 
کامال شفاف با پس  زمینه آسمان کرد. این طرح شاید در نگاه نخست بسیار 
س��اده باشد، اما پیام بسیار روش��نی مبنی بر شفافیت عملکرد گوچی به 
همراه داشت. بس��یاری از طرفدارهای گوچی از این طرح استقبال بسیار 
گسترده ای کردند بنابراین در تحلیل کلی گوچی با یک طرح ساده موفق 

به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جهانی شد. 
ترند رنگ ها در طراحی گرافیک

ترکیب رنگ ها همیش��ه اهمیت زی��ادی در طرح ه��ای گرافیکی دارد. 
همانطور که در بخش های قبل بیان ش��د، توجه به رویدادهای روز دارای 
اهمیت زیادی در حوزه بازاریابی و طراحی گرافیک است. یکی از نکات مهم 
در طول یک س��ال اخیر افسردگی برخی از مردم به دلیل خانه شینی های 
اجباری اس��ت. استفاده از رنگ های ضدافسردگی در حوزه بازاریابی دارای 
اهمیت بس��یار زیادی است. این امر تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی را تا 

حد زیادی افزایش می دهد. 
روانشناس��ی رنگ ها بحث بس��یار جالبی در حوزه بازاریابی محس��وب 
می ش��ود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام 
به استفاده از طیف رنگ های گرم و جذاب می کنند. این نکته برای کاهش 
تاثیرهای منفی شرایط کرونایی نیز باید مدنظر قرار گیرد. استفاده از طیف 
رنگ های آرامش بخش نکته ای ضروری برای بازاریاب ها محسوب می شود. 
صحبت در مورد تاثیر هر رنگ بر روی سیس��تم ش��ناختی انسان بحث 
طوالنی اس��ت. امروزه با جس��ت وجویی س��اده در فضای اینترنت امکان 
دسترسی به داده های معتبری وجود دارد، با این حال برای بیان چند نکته 
کوت��اه باید به اهمیت رنگ نارنجی و آب��ی و بازنمایی آرامش در مخاطب 
هدف اش��اره کرد. این طیف از رنگ ها باید در طول س��ال های پیش روی 
اهمیت بسیار بیشتری برای بازاریاب ها پیدا کند. در غیر این صورت فرآیند 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. 
دعوت به حرکت های اجتماعی

برخ��ی از کمپین ه��ای بازاریابی در تالش برای ترغیب مردم به س��وی 
عملی خاص اس��ت. این امر شامل خرید محصوالت برند یا تعامل بیشتر 
می ش��ود. نکته جالب اینکه برخ��ی از برندها در تالش ب��رای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بیش��تر ب��ر روی مخاطب هدف اقدام به ترغی��ب کاربران به 
س��وی حرکت های اجتماعی می کنند. بهترین نمونه در این زمینه مربوط 
به جنبش ضدنژادپرس��تی در ایاالت متحده اس��ت. این جنبش در طول 
س��ال 2020 بس��یاری از نگاه ها را به خود جلب کرد.  اگر کسب و کارها 
توانایی طراحی گرافیکی براس��اس موضوعات روز را داش��ته باشند، مسیر 
قاب��ل مالحظه ای در زمین��ه تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف را طی 
کرده اند. البته این امر باید همراه با تالش برای ترغیب کاربران به س��وی 
اقدامات مهم اجتماعی نیز باشد. این امر چالش مهمی در عرصه بازاریابی 
و طراحی محس��وب می شود. بسیاری از برندها در عمل توانایی جلب نظر 
مخاطب هدف بر اساس این خواسته ها را ندارند بنابراین برندها باید به طور 
مداوم در تالش برای ساماندهی چنین طرح هایی از نظرات کارشناس های 
حرفه ای و مش��تریان وفادارش��ان مطلع ش��وند. در غیر این صورت شاید 

هزینه ها و تالش های شان نتیجه معکوس به همراه داشته باشد. 

رنگ های غیرشفاف
یک��ی از ترندهای مهم در عرصه طراحی گرافیک ش��امل اس��تفاده از 
رنگ های غیرشفاف برای نمایش تاثیرگذاری یک نکته بر نکات دیگر است. 
ای��ن امر همچنین برای نمایش موقعیت های غیرمطمئن نیز کاربرد دارد. 
بسیاری از مردم در طول یک سال اخیر شرایط بسیار نامطمئنی را تجربه 
کرده  اند. این امر مش��کالت بسیار زیادی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به همراه داشته است. یکی از بهترین طرح ها با استفاده از 
این ترند مربوط به چندلر ساندرز، طراح جوان تبلیغاتی است. این طراح در 
مواجهه با شرایط کرونایی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی دست به اجرای 
یک ایده جذاب و در عین حال ساده زد. ایده موردنظر چندلر نگارش سه 
ردیف از عبارت »این امر همه چیز را تغییر می دهد« و غیرش��فاف کردن 
س��تون های دوم و س��وم بود. بر این اس��اس چندلر بر روی امکان محور 
بحران کرونا با رعایت نکات بهداش��تی تاکید داش��ت. این طرح ساده در 
نیمه دوم سال 2020 به عنوان یکی از طرح های برگزیده موسسه دریِبل 

شناخته شد. 
ایده های بازاریابی نیازی به پیچیدگی فراوان ندارند. مهمترین مسئله در 
این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس ایده های 
جذاب و تعاملی اس��ت. این امر به اندازه کافی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف کافی به نظر می رسد. 
تایپوگرافی های بزرگ

استفاده از متن بر روی طرح های گرافیکی ایده تازه ای نیست. این ایده 
برای انتقال هرچه بهتر پیام های بازاریابی دارای کاربرد گس��ترده ای است. 
بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر از این ایده برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��تفاده کرده اند. یک��ی از بهترین عملکردها در این 
زمینه مربوط به برند پوماس��ت. این برند در طول یک س��ال اخیر فعالیت 
بسیار بیش��تری در حوزه تبلیغات داشته است. این برند سابقه درخشانی 
در زمینه همکاری با ورزش��کاران حرفه ای دنیا دارد. در تازه ترین کمپین 
این برند برای رونمایی از کفش های فوتبالی مدل 2021 از تایپوگرافی های 

بزرگتر از حد معمول برای جلب نظر مخاطب هدف استفاده شده است.
درج عبارت های بزرگ بر روی تصاویر ایده جذابی محس��وب می ش��ود. 
مهمترین مس��ئله در این میان ضرورت استفاده از چنین ایده ای با فاصله 
زمانی زیاد اس��ت. در غیر این صورت تاثیرگذاری موردنظر ایجاد نخواهد 
ش��د. برخ��ی از برندها در پی اس��تفاده بیش از ان��دازه از تایپوگرافی های 
بزرگ در عمل موجب بی تفاوتی مخاطب هدف به طرح های بازاریابی شان 
می شوند بنابراین استفاده هوشمندانه از چنین ترندی ضروری خواهد بود. 

طرح های سورئال
س��ال 2020 بیش از هر چیز دیگری به یک داس��تان س��ورئال نزدیک 
بود. همین امر در زمینه طراحی گرافیکی امکان خلق آثار ماندگاری را به 
همراه دارد. شاید در نگاه نخست استفاده از ایده های سورئال ریسک باالیی 
محسوب شود. این امر همراه با نکات مثبت بسیار زیادی است، اما باید یک 
نکته اساسی را در این میان مد نظر قرار دهیم. آن نکته ضرورت فرا رفتن 
از ایده های تکراری در عرصه بازاریابی در طول یک س��ال اخیر است. این 

امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
عرصه بازاریابی در طور یک س��ال اخیر از ایده های اصلی به طور مداوم 
اس��تفاده کرده اس��ت بنابراین مش��اهده کمپین های کلیش��ه ای بدل به 
کابوس��ی برای کاربران شده است. استفاده از ایده های سورئال نوآوری در 
عرصه بازاریابی را به همراه خواهد داش��ت. این امر اگرچه برای بس��یاری 
از طراح های گرافیک همراه با ریس��ک کیفیت پایین کار نهایی است، اما 

تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
نگاه مثبت به آینده

مردم بیش از هر زمان دیگری نیاز به امیدواری دارند. این امر در صورت 
بی توجهی برندها موجب بروز مشکالت فراوان در زمینه تعامل با مخاطب 
هدف می ش��ود. ساالنه شمار باالیی از برندها به دلیل نگاه منفی با عرصه 
کسب و کار با انتقاد مشتریان مواجه می شوند. این امر فقط در مورد حوزه 
کس��ب و کار صحت ندارد. کسب و کارها باید تاثیرگذاری مثبتی بر روی 
مشتریان داشته باشند. دنیای اطراف ما به اندازه کافی همراه با نکات منفی 
اس��ت بنابراین کسب و کار ما نباید بر نکات منفی پیرامون اضافه کند. در 
غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد می شود. 
برخ��ی از برنده��ا در طول س��ال های اخیر به طور م��داوم در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با شکست مواجه شده  اند. دلیل این امر عدم 
ارائه پیامی مثبت از سوی برندهاست. اگر پیام های مثبت از سوی برندها ارائه 
نشود، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کاهش می یابد بنابراین در ادامه 

سال 2020 باید به این نکات مهم توجه بیشتری نشان دهیم. 
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توصیه های مهم در زمینه کاریابی

یک��ی از مراحلی که تمامی افراد با آن درگیر ش��ده و یا به زودی 
می ش��وند، پیدا کردن شغل اس��ت. در این راستا اگرچه پیدا کردن 
شغل مورد عالقه سخت است، با این حال برخی از افراد موقعیت ها 
را به خاطر برخی از اش��تباهات ساده از دست می دهند. درواقع این 
امر بس��یار رایج است که شما فردی دارای توانایی و شایستگی الزم 
باش��ید، با این حال هنوز هم ش��غل موردنظر خود را پیدا نکرده اید. 
در این راس��تا بحران کرونا نیز باعث ش��ده است تا بسیاری از افراد 
با بیکاری مواجه ش��وند. به همین خلطر هم اکنون تعداد متقاضی ها 
برای ش��غل، بیشتر از زمان های قبل است، با این حال این امر نباید 
منجر به نگرانی ش��ما ش��ود. درواق��ع هنوز هم ب��ا رعایت برخی از 
اصول س��اده، می توان شانس بیش��تری برای پیدا کردن شغل حتی 
در ش��رایط بد حال حاضر داشت. این موارد برای بیش از 70 درصد 
افراد نتیجه بخش بوده و به همین خاطر نباید نس��بت به آنها تردید 

داشته باشید. در ادامه این 5 اصل را بررسی خواهیم کرد.
1-از شبکه لینکدین غافل نشوید 

نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
برای یک فرد جویای کار هیچ ش��بکه ای مهمتر از لینکدین نیست. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که این بس��تر به صورت تخصصی 
برای کسب و کارها ایجاد شده و اگر حضوری فعال را داشته باشید، 
می توانی��د خود را به عنوان فردی توانا مط��رح کرده و نظر مدیران 
مختل��ف را به خود جلب نمایید. در این رابط��ه فراموش نکنید که 
ش��ما تنها به استخدام رس��می محدود نبوده و می توانید به عنوان 
ی��ک آزادکار نیز فعالیت کنید. در این راس��تا دورکاری هم یکی از 
گزینه ها محسوب می شود. درواقع تجربه کرونا این نکته را به اثبات 
رسانده است که در جهان پیش رو، شیوه کار کردن باید تفاوت پیدا 
کند. درواقع ممکن است تا چند سال آینده دیگر دفاتر کاری وجود 
نداشته باشد. همچنین نسخه پولی پریمیوم، این امکان را برای شما 
به وجود می آورد که روند پیدا کردن ش��غل برای شما کوتاه تر شود. 
در این راس��تا فراموش نکنید که ش��ما باید خود را به عنوان فردی 

توانا، مطرح نمایید. 
2-رزومه خود را حرفه ای کنید 

تقریب��ا تمامی افراد برای خود رزوم��ه ای را ایجاد می کنند، با این 
ح��ال درصد باالیی از آنها حرفه ای نبوده و توجه را به س��مت خود 
جلب نمی کند. در این راس��تا ضروری اس��ت تا یک نمونه استاندارد 
را مش��اهده کرده و اطالعات مناسب را وارد نمایید. درواقع برخی از 
افراد برای پر نشان دادن رزومه خود، اقدام به درج مواردی می کنند 
که ابدا تجربه گرانبها و یا مهارت مهم محس��وب نمی ش��ود. در این 
راس��تا فراموش نکنید که رزومه ش��ما حتی پیش از روز مصاحبه، 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. به همین خاطر نباید اجازه دهید 
ک��ه به مانند ی��ک غیرحرفه ای به نظر برس��ید. تحت این ش��رایط 
طبیعی است که مدیران، گزینه های دیگر را در اولویت قرار دهند. 

3-آمادگی الزم را کسب کنید 
حداقل یک هفته قبل از ش��روع مصاحبه اقدام به کسب آمادگی 
نمایید. در این راس��تا ش��ما باید س��واالت احتمالی را بررسی کرده 
و اطالع��ات خود در زمینه کاری خ��ود را تکمیل نمایید. همچنین 
الزم است تا مدارک موردنیاز را جمع آوری نمایید تا در صورت نیاز 
بتوانید به س��رعت آنها را ارائه دهی��د. اگر در این زمینه نظم خوبی 
داش��ته باش��ید، بدون ش��ک فرد مصاحبه کننده را تحت تاثیر قرار 
خواهید داد. در این راس��تا مش��اهده نمونه کلیپ های مصاحبه نیز 

می تواند به بهبود سطح عملکرد شما کمک نماید. 
4-آرامش کلید طالیی است 

چندین بار محی��ط مصاحبه را برای خود شبیه س��ازی نمایید تا 
اس��ترس و خطاها را شناس��ایی کرده و برای رف��ع آنها برنامه ریزی 
نمایید. در این راستا سعی کنید تا خود را بیش از حد معمول تحت 
فشار قرار دهید. درواقع اگر راز آرامش در این شرایط را پیدا کنید، 
بدون شک مصاحبه س��ختی را نخواهید داشت. همچنین فراموش 
نکنید که ش��ما صرفا پاسخ دهنده به س��واالت نبوده و می توانید با 
اقدامات��ی نظی��ر مطرح کردن پرس��ش های زیرکانه و ی��ا ارائه یک 
پیشنهاد مناسب نظیر کار کردن برای چند روز به صورت آزمایشی، 

تردیدها را از بین ببرید. 
5-قوانین را مطالعه کنید

بس��یاری از افراد در تله اس��تخدام س��ریع گیر می کنند و توجه 
کافی به م��وارد قرارداد خود دارند. این امر باعث می ش��ود که تنها 
طی چند روز، ش��غل رویایی آنها به یک کابوس واقعی تبدیل شود. 
درواقع هر فردی الزم اس��ت تا قوانین اس��تخدام را به خوبی بداند 
تا بتوان��د از حقوق خود دفاع نماید. در کن��ار این موضوع فراموش 
نکنید که ش��ما باید ب��رای خود احترام قائل باش��ید. درواقع اگر به 
تمامی درخواس��ت  ها پاس��خ مثبت بدهید، این تص��ور در ذهن فرد 
مصاحبه کننده ش��کل خواهد گرفت که ش��ما بی��ش از حد به این 
شغل نیاز داش��ته و می توان با امکاناتی کمتر از یک کارمند عادی، 
شما را استخدام کرد. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که 
قبول نش��دن در یک مصاحبه به معنای پایان زندگی نبوده و ش��ما 
باید چندین موقعیت را مدنظر خود داشته باشید تا بتوانید با قدرت 
صحب��ت نمایید. همچنین از اغراق نیز خودداری کنید. این نکته را 
فرام��وش نکنید که براس��اس ادعاها، توقع نیز ب��ه وجود می آید. به 
همین خاطر حتی اگر استخدام هم شوید، مدت زمان طوالنی دوام 
نخواهید آورد که این امر یک نکته منفی در رزومه شما خواهد بود. 
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مدیریت کس��ب و کار و مس��ئله حواس پرتی نیروی انس��انی همیشه 
دغدغ��ه مهمی محس��وب می ش��ود. نکته جال��ب اینکه گاه��ی اوقات 
کارآفرین��ان و مدیران اصلی ش��رکت ها نیز با چنین مس��ئله ای درگیر 
هس��تند. انجمن کارآفرین��ان جوان در این مقاله به بررس��ی مهمترین 
تکنیک ها برای پیش��گیری از حواس پرتی در محیط کار پرداخته اند. در 

ادامه نکات موردنظر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. استفاده از سیستم چراغ ترافیک

شی برمن: موسسه دیچیال ریسورس
اغلب مردم تجربه ایس��تادن پش��ت چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 
را دارن��د. این چراغ ه��ا برای مدیری��ت ترافی��ک دارای اهمیت حیاتی 
هس��تند. وقتی چراغ قرمز است، هیچ کس حق عبور از مسیر و تردد در 
می��ان تقاطع ها را ندارند. این ایده در محیط کس��ب و کار برای کاهش 
حواس پرتی کارایی بس��یار زی��ادی دارد. من بر روی در اتاقم یک چراغ 
ترافیک کوچک نصب کرده ام. بر این اساس چراغ قرمز به معنای کار بر 
روی پروژه ای مهم و عدم تمایل برای مالقات یا پاس��خ به تماس تلفنی 
است. چراغ زرد به معنای ورود فقط در صورت بروز مسئله ای مهم است. 
چراغ س��بز نی��ز به معنای آمادگی برای پذیرای��ی از هر کدام از اعضای 
ش��رکت خواهد بود. ش��اید این ایده در نگاه نخست بسیار ساده به نظر 
برس��د، اما تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مدیریت زمان و کاهش 

المان های موجب حواس پرتی می شود. 
2.طراحی برنامه کارها

Kitchen Cabinet اندرو ساالدینو: برند
طراح��ی برنامه ای از کارهای پی��ش روی در طول هفته یا ماه موجب 
نظم بیش��تر در فعالیت های روزانه خواهد ش��د. این امر اهمیت بس��یار 
زی��ادی برای مدیریت بهینه زم��ان و پرهیز از هرگونه اتالف زمان دارد. 
برخ��ی از اوقات کارآفرینان ب��ه دلیل عدم برنامه ریزی مش��خص برای 
کاره��ای روزمره اقدام به برنامه ری��زی در لحظه می کنند. این امر زمان 
بس��یار زیادی از کارآفرینان می گیرد. همچنین موجب بروز مش��کالت 

بسیار زیادی در زمینه حواس پرتی می شود. 
وقت��ی برنامه های برند برای کارهای روزمره به طور مش��خص تعریف 
ش��ود، کارمندان نیز امکان برنامه ریزی شخصی خواهند داشت بنابراین 
مهمتری��ن نکته در زمینه مدیریت المان های موجب حواس  پرتی تالش 
برای ترغیب تمام اعضای شرکت به سوی برنامه ریزی مناسب است. این 
امر بخش قابل مالحظه ای از مش��کالت کس��ب و کارها را حل و فصل 

خواهد کرد. 
3. مرور کارها پیش از حضور در دفتر

Ndevr میکی هواگ: موسسه
هر فردی در س��ازمان دارای مس��ئولیت های مش��خصی است. وقتی 
در مس��یر خانه به دفتر کار هس��تید، مرور مهمترین اقدامات در طول 
روز ض��روری خواه��د بود. این امر موجب ایج��اد آمادگی الزم در میان 
کارآفرینان می  ش��ود. گاه��ی اوقات افراد پس از حض��ور در محیط کار 
نس��بت به اقدامات ض��روری در طول روز فکر می کنن��د. این امر زمان 
بس��یار زیادی از آنها خواهد گرفت. همچنین راه را برای تمام المان های 
پرت کنن��ده حواس نی��ز باز خواهد ک��رد بنابراین کس��ب و کارها باید 
در تمام بخش ها نس��بت به ترغی��ب کارمندان به س��وی ارزیابی اولیه 

کارهای شان در مسیر خانه به دفتر کار فعال باشند. 
4. اختصاص زمان مشخص برای حواس  پرتی

دیزی جینگ: موسسه بانیش
حواس پرت��ی در طول روز اتفاق چندان بدی هم نیس��ت. وقتی افراد 
در طول روز دچار حواس پرتی بس��یار زیادی می ش��وند، نشانه ای برای 
خس��تگی مفرط پیش روی ش��ان قرار می گیرد. البته ای��ن امر در مورد 
تمام خس��تگی ها صح��ت ندارد. بنابراین نباید به بهانه خس��تگی از زیر 

مسئولیت های مان شانه خالی کنیم. 
اختصاص زمان های مش��خصی در طول روز برای استراحت، حتی در 
محیط کار، ضروری اس��ت. این امر ام��کان تجدید روحیه و انرژی برای 
ادام��ه روز را به همراه دارد. برخی از کارآفرینان کار پش��ت س��ر هم و 
طوالن��ی را نوعی مزیت محس��وب می کنند. این امر ش��اید در روزهای 
ابتدایی جذابیت و تاثیرگذاری باالیی داش��ته باش��د، اما در طول مدت 
زمانی اندک بدل به کابوس��ی برای کارآفرینان خواهد شد. برنامه ریزی 
برای اس��تراحت و بازیابی توان کاری دارای اهمیت بسیار زیادی است. 

در غیر این صورت کس��ب و کارها به طور مداوم با مش��کالتی در زمینه 
حواس پرت��ی کارمن��دان مواج��ه خواهند ب��ود. این امر حت��ی در مورد 
کارآفرینان برجس��ته نیز مصداق دارد بنابراین فقط نباید به فکر اعضای 

شرکت بود. گاهی اوقات کارآفرینان باید به فکر خودشان نیز باشند. 
5. تمرکز بر روی یک کار در زمان واحد

ویکاس آگراوال: موسسه اینفو برندز
تالش برای مدیریت کارهای مختلف همیش��ه در میان کارآفرینان به 
چش��م می خورد. این امر بخش قابل مالحظ��ه ای از زمان کارآفرینان را 
به خود اختصاص می دهد. ش��اید در نگاه نخست مدیریت چند پروژه به 
صورت همزمان ایده جذابی باشد، اما به زودی نقص های این امر نمایان 
خواهد شد. بسیاری از کارآفرینان در عمل توانایی مدیریت چند کار به 
صورت همزمان را ندارند. همچنین براساس تجربه بسیاری از پروژه های 
همزمان در نهایت با مشکل مواجه می شود بنابراین باید در هر ساعت از 
روز برای یک کار مشخص برنامه ریزی نماییم. در غیر این صورت حتی 

امکان مدیریت یک کار مشخص را نیز نخواهیم یافت. 
6. تقسیم بندی کارها به گروه های مشخص

WPForms جارد آکیسون: موسسه
تقس��یم بندی کارها برای تعیین میزان اهمی��ت و زمان موردنیاز هر 
ک��دام ضروری اس��ت. گاهی اوق��ات کارآفرینان به دلیل ع��دم ارزیابی 
دقیق یک مس��ئله دچار مشکالت بسیار زیادی می شوند. این امر شامل 
اختص��اص زمان اندک برای مدیریت یک پ��روژه و ناتوانی برای تحویل 
آن در زمینه مقرر می ش��ود بنابراین تقس��یم بندی کارها براساس زمان 
موردنیاز هر معیار دیگری ضروری خواهد بود. در غیر این صورت دامنه 

وسیعی از مشکالت پیش روی برند قرار خواهد گرفت. 
اغلب افراد وقتی کارهای روزانه ش��ان به ش��دت زیاد اس��ت، دست و 
پای ش��ان را گم می کنند. تقس��یم بندی کارهای روزانه امکان مشاهده 
حجم واقعی فعالیت ها را به همراه دارد بنابراین میزان نگرانی نسبت به 
ناتوانی برای مدیریت تمام کارها در طول روز به ش��دت کاهش خواهد 
یافت. این امر به طور مش��خصی برای کارآفرینان سازمانی اهمیت دارد. 
کارآفرینان س��ازمانی ب��ه طور معمول برنامه های از پیش تعیین ش��ده 
از س��وی مدیریت س��ازمان دریافت می کنند بنابراین مهارت شان برای 
تقسیم بندی کارها نقش کلیدی در رسیدگی مناسب به تمام امور بازی 

خواهد کرد. 
7. گوش دادن به موسیقی

Formidable Forms استفانی ولز: موسسه
گ��وش دادن به موس��یقی نقش مهم��ی در حفظ تمرک��ز افراد دارد. 
بس��یاری از مردم در طول روز به طور مداوم به موس��یقی های مختلف 
گ��وش می دهند. بدون تردید موس��یقی های دارای ریتم تند یا بیش از 
اندازه گوش خراش برای حفظ تمرکز مناس��ب نیستند بنابراین باید در 
زمینه انتخاب موس��یقی ها به گزینه های مناس��ب توجه نماییم. در غیر 
ای��ن صورت همان ان��دک تمرکزمان نیز در طول روز از دس��ت خواهد 

رفت.
 یک��ی از ن��کات مهم در زمینه پخش موس��یقی ت��الش برای کاهش 
مزاحم��ت برای دیگران اس��ت بنابرای��ن اس��تفاده از هندزفری به طور 
گسترده ای پیشنهاد می شود. اگر با همکاران حاضر در دفتر کار در مورد 
موسیقی مناس��ب توافق دارید، استفاده از اس��پیکر نیز گزینه مناسبی 
خواه��د بود. این امر امکان گفت وگو میان همکاران را نیز فراهم خواهد 

کرد. 
8. پیگیری سبک زندگی سالم

شاون کنراد: کارگاه تعمیر گیتار بنچ
زندگی س��الم و تغذیه مناسب دارای اهمیت بسیار زیادی برای حفظ 
تمرکز در محیط کار است. بسیاری از افراد در محیط کار به طور مداوم 
درگیر حواس پرتی یا دیگر مش��کالت مش��ابه هستند. یکی از مهمترین 
دالیل این مشکل مربوط به سبک زندگی ناسالم است. وقتی کارآفرینان 
تا نیمه شب مشغول کار هس��تند، زمان کافی برای استراحت نخواهند 
داش��ت بنابراین فردای آن روز دچار خواب آلودگی و انواع مش��کالت در 

زمینه تمرکز خواهند شد. 
توجه به خواب مناس��ب برای تجدید قوا دارای اهمیت است. اگر این 
نکته مدنظر کارآفرینان قرار نگی��رد، به مرور زمان توانایی های مختلف 
و کارایی ش��ان کاهش پیدا خواهد کرد. این امر اغلب اوقات موجب بروز 
ناکارایی در بخش های مختلف ش��رکت می ش��ود بنابراین کاهش زمان 
خواب برای کار بیش��تر در عمل کیفیت را ف��دای کمیت کاری خواهد 

کرد. 

9. گوشی تان را خاموش نمایید
تایلر بری: موسسه تی کی

گوش��ی همراه همیش��ه یکی از مهمترین منبع ه��ای حواس پرتی در 
شرکت هاس��ت. درست به همین خاطر اغلب ش��رکت های بزرگ قوانین 
س��ختی در زمینه اس��تفاده از گوشی همراه در س��اعت های کاری وضع 
می کنند. وقتی گوش��ی همراه مان خاموش است، بخش قابل مالحظه ای 
از دغدغه های فکری ش��ان کاهش می یابد. تمایل برای گش��ت و گذار در 
ش��بکه های اجتماعی، عالوه بر حواس پرتی، موجب اتالف وقت گسترده 
نیز می ش��ود. این امر در عمل مشکالت بسیار زیادی برای کارآفرینان به 
همراه دارد.  ش��اید در نگاه نخس��ت تعیین محدودیت استفاده از گوشی 
همراه در ش��رکت ها ایده جذابی باش��د. نکته مهم در این میان وضعیت 
کارآفرینان و مدیران ارشد شرکت هاست. این دسته از افراد به دلیل وضع 
قوانین مربوط به ممنوعیت اس��تفاده از گوشی همراه در عمل خودشان 
را مقید به چنین امری نمی کنند. بنابراین در طول س��اعت های کاری به 
طور مداوم به گوشی ش��ان س��ر می زنند. اگر ش��ما تماس های مهمی در 
طول روز دارید، باید آن را به تلفن ثابت اتاق تان منتقل نمایید. س��پس 
گوش��ی تان را مانند س��ایر کارمندان خاموش نمایید. در غیر این صورت 
میزان تاثیرگذاری توصیه های تان به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد 

یافت. این امر برای بسیاری از کارآفرینان مشکل آفرین شده است. 
1۰. بخشی از روز را تعطیل نمایید

Assembly آدام کراشاو: موسسه
اغل��ب مردم تمام طول هفته را برای رس��یدن به تعطیالت آخر هفته 
و تفریح��ات مختلف تحم��ل می کنند. این نکته بای��د در طول روز نیز 
مدنظر کارآفرینان قرار داش��ته باشد. اگر در بخشی از روز تمام کارها را 
به گوش��ه ای نهاده و اندکی استراحت نماییم، بخش قابل مالحظه ای از 
مشکالت مان حل خواهد شد. این امر شامل قطع کامل اینترنت و حتی 
خاموش کردن چراغ های اتاق اس��ت. وقتی هی��چ کاری پیش روی مان 

نباشد، امکان تجدید قوا و بازیابی تمرکزمان را خواهیم یافت. 
اش��تباه برخی از افراد تالش برای ادامه کار حتی با وجود حواس پرتی 
اس��ت. این امر اغلب اوق��ات کیفیت کار موردنظر را به ش��دت کاهش 
می دهد بنابراین ش��اید در عمل نیاز به انجام دوباره کارها داشته باشیم. 
تعطیلی بخش��ی از روز اگرچه نیاز به برنامه ریزی گس��ترده ای دارد، اما 
تاثیرگذاری مناس��بی بر روی کیفیت کاری افراد خواهد داشت بنابراین 
بای��د زمان مش��خصی از روز را به تعطیلی کامل تم��ام برنامه های برند 

اختصاص دهیم. 
11. یافتن ریتم کاری

جان براکت: موسسه اسمش بالون
ه��ر کارآفرین��ی دارای ریت��م منحص��ر به فردی اس��ت. ای��ن امر از 
ی��ک کارآفرین ب��ه کارآفرینی دیگر تف��اوت دارد بنابرای��ن بخش قابل 
مالحظه ای از مش��کالت کارآفرینان در زمینه تمرکز ناش��ی از ناآگاهی 
به ریتم کاری ش��ان است. س��اعت های مشخص کاری و وظایف از پیش 
تعریف ش��ده برای اغلب مردم مشکل آفرین اس��ت. بنابراین باید اندکی 
شخصی سازی برنامه های کاری را در دستور کار قرار دهیم. در غیر این 
صورت به طور مداوم با مش��کالت مربوط به عدم تمرکز دس��ت و پنجه 

نرم خواهیم کرد. 
امروزه اغلب کارآفرینان بزرگ دارای برنامه منحصر به فردی برای کار 
روزانه هس��تند بنابراین این امر باید مدنظر س��ایر افراد حاضر در عرصه 
کس��ب و کار نیز قرار گیرد. اگر این امر به خوبی دنبال ش��ود، کیفیت 

کاری افراد به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
12. استراحت های کوتاه در میان کارها

اندرو شراژ: موسسه مانی کرشرز
اس��تراحت های کوت��اه در میان کارهای روزم��ره اهمیت زیادی دارد. 
اغلب اوقات وقتی صحبت از اس��تراحت های کوتاه می شود، کارآفرینان 
ب��ه یک یا دو س��اعت وقفه در پ��روژه فکر می کنند. ای��ن امر با ماهیت 
اساس��ی اس��تراحت های کوتاه در تضاد است. وقتی کس��ب و کارها در 
تالش برای ایجاد استراحت های کوتاه برای کارمندان شان هستند، باید 
بازه ه��ای زمانی چند دقیق��ه ای را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت 
میزان استراحت روزانه در طور کار بیش از مدیریت پروژه ها خواهد بود. 
بس��یاری از کارآفرین��ان پس از انجام ه��ر کاری در ط��ول روز اقدام به 
اس��تراحت یک ی��ا دو دقیقه ای می کنند. این امر نق��ش مهمی در بازیابی 
انرژی افراد بازی می کند. اگر این نکته به درس��تی مدنظر کارآفرینان قرار 
داشته باشد، دیگر خبری از خستگی های مداوم در محیط کاری نخواهد بود. 
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اخبار

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم به تالش ها و گامهای موثر برداشته شده در این واحد صنعتی 
برای دســتیابی به صنعت سبزاشــاره کرد و گفت: خوشبختانه با 
حصول پایداری در ارسال محصوالت این شرکت به پتروشیمی ایالم 
و بهسوزی مشعل پاالیشگاه، کاهش آالیندگی های زیست محیطی 

قابل توجهی در این واحد صنعتی حاصل شده است .
به گزارش روابط عمومی، دکتر " روح اله نوریان" به مناسبت هفته 
هوای پاک به بخشی از فعالیت های انجام شده برای کاهش انتشار 
آالینده ها اشارهکرد و افزود: اصالح مولکوالرسیو بسترهای نم زدایی  
و ساخت این ماده شیمیایی در داخل کشور، تغییر چیدمان عملیاتی 
بویلرها برای کاهش مصرف ســوخت در فصول مختلف، نصب و راه 
اندازی تجهیز کولد باکس برای اســتاندارد شدن شاخص مرکاپتان 
گاز شهری، راه اندازی پکیج تبرید پروپان برای استاندارد شدن اتان 
تولیدی بعنوان خوراک پتروشیمی، پیگیری ها و اقدامات انجام شده 
برای فروش گاز خام مایع در سال های اخیر و قبل از راه اندازی واحد 
الفین پتروشیمی، تاثیرات قابل توجهی در کاهش انتشار آالینده های 
هوا داشته است. وی به دیگر اقدامات موثر این شرکت برای کاهش 

آلودگی زیست محیطی اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از پوشش 
های هگزاگونال بر روی سطح حوضچه ورودی تصفیه خانه پساب 
صنعتی به منظور کاهش تبخیر از ســطح  و جلوگیری از انتشــار 
آالینده های محیطی، نصب دستگاه زباله سوز صنعتی با کوره دوار 
برای حذف لجن های روغنی، بروز رسانی و نگهداری ایستگاه های 
پایش برخط پساب خروجی و آالینده هوای محیطی، بخشی دیگر از 

اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی های هوا بوده است.
 نوریان با بیان اینکه این پاالیشــگاه در راســتای اهداف زیست 
محیطی چندین پروژه پژوهشــی با کمک  دانشگاه ها و شرکتهای 
متخصص و دانش بنیــان در این زمینه  انجام داده اســت، خاطر 
نشان کرد: انجام مطالعات مدیریت و تفکیک پسماندهای شرکت، 
شناسایی پتانسیل های پروژه مکانیسم توسعه پاک  )CDM، مدل 
سازی توزیع آالینده های گازی هوا در محدوده پاالیشگاه ، شناسایی 
و ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش LCA ،مطالعات غنی سازی 
پوشش جنگلی محوطه های پیرامونی پاالیشگاه، ممیزی مصرف آب 

با هدف مدیریت آب مصرفی و کاهش میزان پساب بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان کرد: برگزاری دوره 
های آموزشی مرتبط با محیط زیست برای کارکنان، اخذ گواهینامه 
ایزو 14001 مدیریت محیط زیســت وایزو 50001 مدیریت انرژی 
و پایــش های منظم فصلی هوای محیطــی و گازهای خروجی در 
دودکش ها از طریق آزمایشــگاه معتمد ســازمان حفاظت محیط 
زیســت از دیگر اقداماتی بوده که در راستای کاهش آالیندگی هوا 

و حفاظت از محیط زیست انجام شده است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار رشت با حضور در 
صحن علنی شــورای شهر رشت، بودجه پیشــنهادی سال 1400 
شهرداری را تقدیم شورا کرد.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت 
امروز )پنج شنبه ۲ بهمن( با حضور در صحن علنی شورا الیحه بودجه 
پیشــنهادی سال 1400 شهرداری را تقدیم شورا کرد و در سخنانی 
اظهار داشــت: یکی از اولویت های ما در ســال آینده تعیین تکلیف 
پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت است.  شهردار رشت رقم کلی 
بودجه سال آینده شهرداری را هزار و ۲40 میلیارد تومان اعالم کرد و 
بیان داشت: در الیحه بودجه ای که تنظیم شده و امروز تقدیم شورای 
شهر شد برای هزینه های جاری شهرداری 5۹0 میلیارد تومان و برای 
پروژه های عمرانی هم ۶15 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده 
اســت.  احمدی از افزایش ۳۷ درصدی بودجه شــهرداری رشت در 
ســال 1400 خبر داد و گفت: البته نگاه من به عنوان شهردار رشت 
این بود که افزایش بیش از ۲50 درصدی بودجه را برای شورای شهر 
مطالبه کنم که البته برای آن منطق تئوری و عملی هم داشتم. وی 
از کاهش 10 درصدی درآمدهای حاصل از کمیســیون ماده 100 

در الیحه بودجه 1400 شــهرداری رشــت خبر داد و گفت: کاهش 
وابستگی بودجه شــهرداری به کمیسیون ماده 100 امری است که 
باید در طول سنوات به صورت تدریجی نسبت به انجام آن اقدام شود. 
احمدی وابستگی بیش از حد بودجه شهرداری ها به منابع حاصل از 
کمیسیون ماده 100 را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه برای تهیه 
بودجه عملیاتی باید از این وابستگی خارج شویم افزود: شهرداری هایی 
نظیر تهران و اصفهان از این وابســتگی خارج شــده اند و به سمت 

کسب درآمدهای پایدار پیش رفته اند. شــهردار رشت بودجه سال 
۹۹ شــهرداری را حدود ۹05 میلیارد تومان اعالم کرد و یادآور شد: 
رویکرد شهرداری رشت در بودجه سال 1400 تمرکز بر کسب و تولید 
درآمدهای پایدار در شــهرداری است. احمدی اجرای طرح ممیزی 
نوین امالک را از جمله بخش های مهم کســب درآمدهای پایدار در 
الیحه بودجه ســال آینده اعالم کرد و افــزود: قرارداد ممیزی نوین 
امالک منعقد و تمام مقدمات و مراحل آن هم فراهم شده است و تا 
دو ماه دیگر عملیات اجرایی آن آغاز می شود. شهردار رشت حمایت از 
طرح های درآمدزا و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بازگشایی 
معابر را از بخش های مهم الیحه بودجه سال آینده شهرداری رشت 
خوانــد و اضافه کرد: اجرای اقدامات ویژه جهت افزایش درآمد هم از 
مواردی است که تاکنون توجه خاصی به آن نشده و باید این رویکرد 
در شــهرداری تغییر کند. احمــدی در ادامه با تاکید بر اینکه پارک 
450هکتاری از جمله پروژه های ارزشمند شهرداری رشت محسوب 
می شود و برای آن حدود ۳0 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است تصریح کرد: با در اختیار گرفتن این پارک سرانه فضای سبز شهر 

رشت به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: 
بیش از دو هزار و پانصد دســتگاه اســتخراج رمز ارز که به صورت 
غیرمجاز فعالیت  می کردند  جمع آوری شد . فرامرز سپری افزود: 
این تعداد ماینر غیرمجاز که در ماههای گذشته شناسایی  و جمع 
آوری شــد . مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران مصرف برق این 
دســتگاه های غیرمجاز رمز ارز را در طی ده ماه گذشته ، نزدیک به 
۷هزار مگاوات ســاعت عنوان کرد و گفــت: در حالی که ما از همه 
مشترکان می خواهیم مصرف خود را حتی در حد خاموش کردن یک 
المپ اضافه کم کنند، اجازه نخواهیم داد عده ای با سو استفاده، باعث 
ناپایداری در شبکه برق شده و احتمال بروز خاموشی را افزایش دهند. 
سپری افزود: در مجموع با اقدامات صورت گرفته نه تنها به تعدیل 
روشنایی معابر اقدام شده اســت، بلکه سعی در اجرای برنامه های 
جدیدی در حوزه مدیریت بار داشــته ایم. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران تصریح کــرد:   ما حتی راضی به دادن یک کیلووات 

خاموشی به مردم نیستیم و در این شرایط همه صنایع و مشترکان 
را همــکار خودمان می دانیم و همانطور که در تابســتان همکاری 
خوبی داشــتیم، امیدواریم این روند در فصل جاری هم با توجه به 
محدودیت ها ادامه یابد مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: 
با جمــع آوری رمزارز های غیرمجاز، تاکنون معادل مصرف ۳هزار و 

500 مشــترک خانگی در ســال ، صرفه جویی شده است. سپری 
افزود: بخش عمده ای از رمزارز های غیرمجاز با گزارش های مردمی 
شناسایی و جمع آوری شد که موجب کاهش مصرف به میزان ۷5 
هزار کیلوات ساعت به صورت روزانه گردید. وی گفت: در قالب این 
برنامه سراســری، ۷1 هزار  چراغ روشــنایی تعدیل شده که  باعث 
کاهــش توان به مقدار 1۳مگاوات  و کاهش مصرف روزانه انرژی به 
میزان 1۷0 مگاوات ســاعت  شد ه است.   وی افزود: مشترکان در 
بخش خانگی می توانند تنها با اقدامات ساده ای مانند پوشیدن لباس 
گرم در منزل، خامــوش کردن المپ های اضافه و کاهش تنها یک 
درجه ای دمای منزل، مصرف گاز کشور را 10 درصد کاهش دهند.

به گفته ســپری به دلیل آنکه در روز های آینده و بر اســاس پیش 
بینی ها جبهه هوای ســردی وارد کشور خواهد شد، عالوه بر تداوم 
اجرای برنامه های مذکور، برنامه های جداگانه ای برای مدیریت انرژی 

در شب و روز به اجرا بگذارند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: نشســت هم اندیشــی اعضای 
تشــکل های استان قم با حضور معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اســتان و مسئوالن تشکل ها برگزار شد . به گزارش ایثار 
واحد اســتان قم، تعامل، هم افزایی، اطالع رســانی، ارایه برنامه ها، 
طرح موضوعات مربوط به ایثارگران و ارایه پشــنهادات و راهکارها، 
تقویت ارتباط تشکل ها از اهداف برگزاری این نشست هاست. معاون 
فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در این جلسه گفت: 
ایثارگران همواره در خط مقدم حفظ و صیانت  از ارزشها قرار دارند 
و وظیفه ایشان همواره سنگین تر از سایر اقشار جامعه است. حجت 
االسالم غالمرضا ناظمی افزود: تشکل های ایثارگرای در این بین از 
تاثیر گذاری بیشتری برخوردارند و از زمان تشکیل تا کنون در مسیر 
نشر فرهنگ ایثار و شهادت منشا اثر بوده اند. وی با تاکید بر برگزاری 

جلسات ماهانه تشکل های استان تاکید کرد: استمرار این جلسات 
موجب تعامل، هم افزایی، تبادل تجربیات، استفاده از ظرفیت های 

تشکل ها در مسیر خدمت به جامعه ایثارگر است.  حجت االسالم 
ناظمی اضافه کرد: هم اکنون در آســتانه دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی هستیم و نقش تشکل های ایثارگری در بزرگداشت این ایام 
نقش تاثیر گذاری است، تشکل ها با ارایه برنامه های متنوع و نوآورانه 
می توانند در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام های موثری 
بردارند. در ادامه اعضای تشــکل ها به ارایه نظرات و پیشنهادات در 
حوزه تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت پرداختند.  این جلسه با حضور مسئوالن تشکل دعای 
سمات والدین شهدا، قمر بنی هاشــم)ع(، آزادگان، کانون زندانیان 
سیاسی مســلمان قبل از انقالب، فرهنگ و عقالنیت، راویان ایثار، 
مجمع طالب شاهد و ایثارگر و معاون فرهنگی و رئیس اداره آموزش، 

نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهرداری گرگان در خصوص آسیب های طوفان شدید 
اظهار داشــت: بر اثر طوفان شــدیدی که بامداد پنجشنبه به وقوع 
پیوست، خسارت هایی با تاسیسات، سازه ها و فضای سبز سطح شهر 
وارد شد. یحیی ستوده نیا بیان کرد: ۷۳ اصله درخت شامل ۶۳ اصله 

درخت باالی 5 سال و 10 اصله درخت کمتر از 5 سال سقوط کردند. 
از ایــن تعداد 15 درخت در پارک جنگلی النگدره و 15 درخت هم 
در عرصه جنگل ناهارخوران مستقر بودند.به گفته وی، ۳ درخت از 
قسمت تاج و ۲۳ درخت از شاخه اصلی سقوط کردند.رئیس سازمان 
ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری گرگان در خصوص دیگر 

خســارت های ایجاد شده اظهار کرد: بخشی از پارچه های پرچم ها، 
تابلوهای زیباسازی و ریســه های پل فتحه باغ دچار آسیب شدند.

ستوده نیا افزود: سازه ورودی استانداری، الِمان نوری در میدان منظریه 
و پای چراغ در میدان ولیعصر واژگون شدند. همچنین به 4 سان الیت 
واقع در بلوار هیرکان بر اثر واژگونی تیر چراغ برق آسیب جدی دیدند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل 
شرکت توزیع برق در گفت:باتوجه به محدودیت 
تامین ســوخت نیروگاهها در زمستان و کاهش 
تولید برخی نیروگاههای برق کشــور،چراغهای 
روشــنایی معابر شهرهای اســتان بصورت یک 
درمیان روشــن می شود. مهندس هاجر عبدی 
در جلســه شورای شــهر بندرعباس به توسعه 
روشنایی معابر در شهرک پیامبر اعظم و بافتهای 
فرسوده اشــاره کرد و افزود: سال گذشته بلوار 

هرمز و ادامه بلوار شــهیدرجایی که به شهرک 
پیامبر اعظم ختم می شد،روشــن شد.  عبدی 
اظهار داشت: این شــرکت برای افزایش قابلیت 
اطمینان و جلوگیری از سرقت شبکه های برق، 
پروژه تبدیل ســیم به کابل را آغاز کرده است.

ضمن اینکه برای پایداری شــبکه و زیبا سازی 
آن شــبکه های برق در برخی مناطق بصورت 
زمینی اجرا می شــود.   وی اضافه کرد:درحال 
حاضر تمام خدمات قابــل ارائه به متقاضیان و 

مشــترکان برق بصورت غیرحضوری و از طریق 
میزخدمت الکترونیک و اپلیکیشن برق من قابل 
دریافت اســت. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق در ادامه با اشاره به سرقت شبکه های برق 
گفت: در حال حاضر سرقت از تابلو های برق به 
یک فاجعه تبدیل شــده که در دوماه اخیر 400 
تابلو برق مورد ســرقت قرار گرفته است که این 
مهم به بیش از حد ممکن خود رســیده است. 
مهندس  عبدی اضافــه کرد: در حال حاضر دو 

اکیپ مجهز برای پیشــگیری از این فاجعه در 
حال گشت زنی هســتند. در ادامه این نشست 
مقرر شد کارگروه تخصصی  میان شرکت توزیع 
نیروی برق و شــهرداری بندرعبــاس برای ارائه 

خدمات به شهروندان  تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

دستیابی به صنعت سبز یکی از اهداف اصلی سال آتی پاالیشگاه گاز ایالم است

شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری را تقدیم شورا کرد 

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران:

طی ده ماهه نخست سال جاری دو هزار و پانصد ماینر غیرمجاز در مازندران جمع آوری شد

نشست هم اندیشی تشکل های استان قم برگزار شد

73 اصله درخت در سطح شهر گرگان بر اثر طوفان شدید سقوط کرد

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خبر داد:
چراغهای روشنایی معابر شهرها بصورت یک درمیان روشن می شوند

بازدیدمشترک شرکت گازوشرکت توزیع برق استان مرکزی ازمیزان 
مصرف وتاسیسات مربوط به انرژی ادارات شهرستان اراک 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: درپی نشست مشترک 
مدیرعامل شرکت گازومدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
مرکزی وتصمیمات اتخاذشده جهت برگزاری مانورمشترک 
بین دوشــرکت درخصوص صرفه جویــی ورعایت الگوی 
مصــرف گازطبیعی وبرق ، بازدید وکنتــرل مصرف ادارات 
دولتی درســطح شهرســتان اراک ازادارات دولتی ســطح 

شهرستان اراک به عمل آمد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی حمید رمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی دراین خصوص 
گفت:درپی افزایش مصرف گازطبیعی درکشوروبا توجه به عدم توازن درشبکه گاز وبرق کشوروبا توجه به مصوبه دولت جهت رعایت 
وکاهش مصرف وخاموش نمودن سیستم های گرمایشی خود درساعات غیراداری، به همین منظور این شرکت ازابتدای ابالغ مصوبه 
دولت اقدام به پایش مصرف گاز طبیعی ادارات ســطح اســتان نموداست و طی همکاری وبازدیدبه عمل آمده وپایش ازچنداداره 
دولتی درسطح شهرستان اراک،ضمن مشاهده ازطبقات،کریدور،موتورخانه ،محیط اداری ،محلهای پرتردد،اتاقهاومحلهای انتظار 
هریک ازادارات پایش شده ،به سنجش میزان انرژی مصرفی پرداخته وموردآزمایش واندازه گیری  قرارگرفته است. ایشان درادامه 
گفت:دراین بازدیدها ضمن همکاری وراهنمایی های ادارات مربوطه ازروند وچگونگی صرفه جویی ،پیشنهادات وراهکارهای پیش 
روی جهت کنترل وکاهش مصرف انرژی تبادل نظرنمودندوموانع پیش روی راموردبررسی وارزیابی قرارداده وهمچنین راه کارهای 
برون رفت ازبحران رابه شوروتبادل گذاردند.  وضمن بازدیدازاتاقها وسنجش دما ونور،ازموتورخانه هاوازلحاظ مکانیکی وتاسیساتی 
موردارزیابی قرارگرفت ونیز مصرف کنتوروگیج های موردنظربررسی وبازدیده عمل آمدوبه ادارات پرمصرف نیزتذکرات الزم ابالغ شد.

کسب تندیس نقره ای پنجمین همایش مسولیت اجتماعی صنعت نفت 
توسط شرکت گاز استان بوشهر

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت با حضور وزیر نفت، مدیران ارشــد این وزارتخانه و دستگاه های تابعه به صورت 

مجازی برگزار شد."
  CSR به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مدیر عامل و رئیس کمیته
شرکت گاز استان بوشهر در پایان پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت 
بیان نمود: در این برنامه از شرکت های برتر در دو بخش ارائه گزارش پایداری و فعالیت 
مسئولیت اجتماعی )CSR( قدردانی شد و شرکت گاز استان بوشهر نیز موفق گردید 

لوح سپاس و تندیس نقره ای همایش مسولیت اجتماعی صنعت نفت را از وزرات نفت کسب نماید.
مهندس رحمانی در این رابطه تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت گاز استان بوشهر برای دومین بار در این همایش شرکت 
نموده، در این دوره از همایش و در ارزیابی بخش تخصصی آن، این لوح به مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان برای طرح مطلوب 
توازن کار و زندگی کارکنان شرکت اهدا گردیده است.  وی با اشاره به وجود حاکمیت شرایط کرونایی در کشور افزود: شرکت  گاز 
استان بوشهر در همه ابعاد، امور مسئولیت اجتماعی خود را تداوم و تعمیق بخشید و بصورت ساالنه نتایج این اقدامات مسئوالنه خود 
را بصورت گزارش عرضه می دارد. ایشان در پایان گفت: اینجانب کسب این افتخار مهم را به کلیه کارکنان و ذینفعان شرکت گاز 
استان بوشهر تبریک عرض نموده و توفیق خدمت رسانی و اجرای ماموریت گازرسانی ایمن و مستمر که این مهم خود مسئولیتی 

در قبال اجتماع می باشد را از خداوند متعال خواستارم.

با پایان دوره تربیت ناظران فنی مربیان و باشکاه های ایران
رییس کمیته داوران تکواندوی خوزستان، ناظر فنی فدراسیون شد

اهواز  -شبنم قجاوند: با پایان کالس های دوره تربیت ناظران فنی، مربیان و 
باشــگاه ها ، اسماعیل اسفندیاری با موفقیت و پشت سر گذاشتن آزمون های فنی 
و تخصصی از طرف فدراســیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران به عنوان ناظر فنی 

برگزیده شد.
دوره آموزشــی تربیت ناظران فنی بر کار مربیان و باشگاه های تکواندو به منظور 
اجرای هوشــمندانه و تهیه طرح و نیل به اهداف عالیه فدراسیون تکواندو جمهوری 
اســالمی ایران در استفاده از نیرو های زبده ، شایسته و آموزش دیده که آراسته به 
اخالق حسنه باشند و به قصد باال بردن نظارت بر عملکرد فنی مربیان و باشگاه های ایران برگزار و اسماعیل اسفندیاری رییس 

کمیته داوران تکواندو استان خوزستان با گذراندن این دوره و کسب باالترین نمره به عنوان ناظر فنی برگزیده شد. 
بر پایه همین گزارش کیفیت آموزش ،  اصالح فضای باشگاه ها و  اموزشگاه ها ، افزایش کرامت انسانی و ارزشی جامعه تکواندو 
بویژه مربیان و تکواندو کاران از اهم ماموریت ویژه ناظران فنی است که می بایست با نقد فنی، بررسی و ارزیابی مترصد ارتقاء آگاهی 
مربیان، خانواده ها و همچنین باال بردن سطح کیفی و کمی وضعیت فنی و اخالقی در این مهم باشند. شایان ذکر است؛ اسفندیاری 
مربی بین المللی دانش اموخته از آکادمی کوکی وان کره جنوبی و همچنین داور بین المللی از فدراسیون جهانی تکواندو دارای 
کمربند مشکی دان ۷ و کارشناس ارشد مدیریت می باشد.که در کارنامه ورزشی خود بهترین داور مسابقات قهرمانی  اروپا طی سه 

سال پیاپی ۲01۷ و ۲01۸ و ۲01۹  و همچنین مدارک تخصصی هان مادانگ. پومسه.  کوچینگ و علم تمرین را دارد.

مشاور عمرانی شهردارشاهرود:
رسیدن به ایده آل های عمران و توسعه شهری با مشارکت شهروندان 

حاصل می شود
شاهرود - حسین بابامحمدی: نظارت بر روند پروژه های عمرانی با هدف تامین 
رفاه شــهروندان است. مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه رسیدن به 
ایده آل های عمران و توسعه شهری با مشارکت شهروندان حاصل می شود، گفت: 
رفع مشــکالت مردمی و فراهم آوردن زمینه های آسایش و رفاه زندگی شهروندی 
را از مهمترین آیتم های فعالیت مدیریت شهری است. مهندس محمود تیموری با 
بیان اینکه در راس فعالیت واهداف شاخص مجموعه مدیریت شهری، شهرداری ها و 
سازمان های تحت پوشش این مجموعه، ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات شهری 
است، افزود: پروژه های عمرانی اعم از پروژه های خدماتی، زیرساختی، فرهنگی، ترافیکی و ساخت و سازها نیز بر اساس رفع خالء 

های زندگی شهرنشینی و منطبق با خواسته شهروندان تعریف و اجرایی می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
مالیات ابرازی 96 درصد صاحبان مشاغل استان براساس خود اظهاری 

مودیان تایید شد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خبر داد: در 
راستای اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بیش از 

۹۶ درصد از صاحبان مشاغل استان بدون رسیدگی قطعی شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، سعید حوائج با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در حال حاضر نظام مالیاتی به سمت حذف کامل شیوه   علی 
الراس و مالیات ستانی براساس اطالعات دقیق و رسیدگی براساس اسناد و مدارک در 
حرکت است. وی اعتماد آفرینی در جامعه و تعامل با مودیان را اصلی ترین سیاست 
دستگاه مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا، یکی از جهت گیری های اساسی نظام مالیاتی، تعامل و تفاهم با مودیان است. 
بر همین اساس، به منظورتکریم و جلب رضایت مودیان مالیاتی وگسترش فرهنگ خود اظهاری، امسال بیش از ۹۶ درصد اظهارنامه 
های مالیاتی براســاس اظهارات مودی و بدون رسیدگی عینا مورد پذیرش قرار گرفت که شامل بیش از ۲۶ هزار پرونده مالیاتی 
می شود .  حوائج افزود: براساس این رویکرد، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است . 
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: اجرای مطلوب توافق براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، 
عالوه بر افزایش رضایت عمومی وترغیب و تشــویق مودیان به خوداظهاری داوطلبانه، زمان کافی در ادامه ســال برای بررسی و 
شناسایی پرونده های بزرگ و فعالیت مکتوم را برای همکاران مالیاتی فراهم می کند . با این سیاست راهبردی، بخش زیادی از 
انرژی و فرصت همکاران ما آزاد می شود تا در بخش های دیگر خصوصا فرار مالیاتی و موارد اجتناب از پرداخت مالیات تمرکز کنیم و 
این گونه افراد را شناسایی کنیم.  وی همچنین با بیان اینکه صدور حداکثری اوراق قطعی، موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی 
و کاهش زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، گفت: اگرخود اظهاری و فرهنگ پرداخت مالیات بین مودیان رواج یابد، شاهد 

مواردی از جمله کاهش فرار مالیاتی، افزایش اعتماد و رضایت مندی مودیان و افزایش عدالت مالیاتی خواهیم بود.
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بزرگس��ال بودن، واقعا ش��غل دشواری اس��ت. پیدا کردن یک شغل، 
پرداخت صورتحس��اب ها و قبض ه��ا، ازدواج، بچه داری و بازنشس��تگی 
فقط بخش��ی از این لیست بی انتها اس��ت. با این حال، با گذشت زمان، 
خیلی چیزها واضح تر می ش��ود. برای مثال، پدر و مادر ش��دن، یکی از 
تجربیات زندگی اس��ت. همه پدر و مادرها یک هدف مشترک دارند، آن 
ه��م پرورش فرزندانی موفق و مهربان اس��ت. با این حال، هیچ معیاری 

برای فرزندپروری درست، وجود ندارد. 
دنیا ناآرام ش��ده و با فروپاش��ی اکوسیس��تم، نابراب��ری در درآمد به 
نهایتش رس��یده و تحمل مردم تاب ش��ده. این نس��ل بعدی اس��ت که 
ق��درت تغییر همه چیز را دارد. ب��ه کودکان تان آموزش دهید تا دنیایی 
بهتر بس��ازند، انس��ان های بهتری باشند و آس��یب هایی که ما زده ایم را 

جبران کنند.
هیچ فرمول تنظیم  ش��ده ای برای پرورش ی��ک فرزند بی نقص، وجود 
ندارد. ب��ه فرزندتان آزادی بدهید و اج��ازه دهید خودش برای خودش 
تصمی��م بگی��رد. تنها کاری که می توانید انجام دهید، این اس��ت که به 
آنه��ا انگیزه و آموزش دهی��د و از آنها حمایت کنید. یک رهبر خوب نه 
تنها جسور، بلکه حساس، یاری رسان، هوشمند، قابل  اعتماد و یک دنده 

نیز هست.
در اینج��ا نکاتی برای القای این ویژگی ها در فرزند ش��ما، فهرس��ت 

شده  است:
1.  مهارت های ادراکی فرزندتان را افزایش دهید

توانایی های ادراکی و ش��ناختی، فقط محدود ب��ه موفقیت تحصیلی 
نیس��ت، بلک��ه به هوش طبیعی کودک اش��اره می کن��د. فرزندان تان تا 
چ��ه حد می توانن��د مفاهی��م را درک کنند؟ توانایی ه��ای تحلیلی آنها 
چگونه اس��ت؟ هنگامی که با یک مشکل مواجه می شوند، چگونه حلش 
می کنند؟ اینها تنها برخی از چیزهایی هس��تند که باید در کودک خود 

ایجاد کنید.
درس و تکالیف مدرس��ه نیز نقش مهمی در این بخش ایفا می کند. با 
این حال، راه های دیگری نیز برای تقویت مهارت های ادراکی و شناختی 
افراد وج��ود دارد. آنها را به دیدگاه ه��ا و جایگزین های مختلف معرفی 
کرده و سپس آنها را تشویق کنید که خودشان ، مستقل تصمیم بگیرند.

2.  همدلی فرزندتان را پرورش دهید
احساس��اتی یا حس��اس بودن، نش��انه  ضعف نیس��ت. همدلی، همان 

تالش آگاهانه   فرد برای درک درس��ت شرایط طرف مقابل است. آنها را 
تش��ویق کنید که در مقابل دیگران و اطرافیان خود مهربان، سخاوتمند 

و یاری رسان باشند.
یک رهبر خوب، فقط کس��ی نیس��ت ک��ه به تمام منابع دسترس��ی 
داش��ته باش��د. رهبران خوب، افرادی اند که می دانن��د چطور از منابعی 
ک��ه در اختی��ار دارند، به نفع همه اس��تفاده کنن��د. همچنین، تکیه بر 
خود و اس��تقالل را در کودکان خود، پ��رورش دهید. این به آنها کمک 
می کند تا بر احساس��ات منفی دور و برشان غلبه کنند. تئودور روزولت 

)Theodore Roosevelt( می گوید:
 هیچ کس تا زمانی ک��ه نداند برای تان اهمیت دارد، اهمیت نمی د هد 

که چقدر می دانید.
3.  در وسایل الکترونیکی، متخصص باشید

تکنول��وژی تقریبا همه  جوانب زندگی ما را دربر گرفته اس��ت. روش 
رفت وآم��د، برق��راری ارتباط و کس��ب و کار ما را تغییر داده  اس��ت. در 
چنین وضعیتی، احمقانه است که کودک خود را از رسانه های اجتماعی 
و وس��ایل الکترونیکی دور نگه داریم. البته باید قطعا دسترس��ی آنها را 
محدود و فعالیت آنالین آنها را بررسی کنید. با این حال، فضای مجازی 
را به آنها بدهید و بگذارید ابزار مختلفی را امتحان کنند. به فرزند خود 

کمک کنید تا نحوه  استفاده از اینترنت را یاد بگیرد.
4.  فرزندتان را تشویق به کنجکاوی پرسشگری کنید

کودکان به طور غریزی در مورد محیط اطراف ش��ان کنجکاوند. اگر به 
کودکان خردسال توجه کنید، اغلب می بینید که آنها موارد و مفاهیمی 
را زی��ر س��وال می برند که ش��ما به آنه��ا توجهی نک��رده بودید. همین 

خالقیت و نوآوری است که آنها را خالق و متفاوت می سازد.
اجازه ندهید که روحیه  پرسشگر فرزند شما از بین برود. به جای آن، 
او را تش��ویق کنید که س��واالت بیشتری بپرسد، اما به روشی منطقی و 
منظم تر. با گذش��ت زمان، اغلب کودکان به ش��یوه  خاصی فکر و عمل 
می کنن��د. نظرات تان را به کودک خود تحمیل نکنید و آنها را تش��ویق 

کنید تا دیدگاه  خود را در طول زمان، گسترش دهند.
5.  مهارت های ارتباطی را در فرزندتان ایجاد کنید

مهارت های سخنوری عالی و یک زبان دستوری قوی ، فضیلت دیگری 
اس��ت که بس��یاری از رهبران بزرگ آن را دارند. به کودک خود انگیزه 
دهی��د تا ه��ر چقدر که می تواند، مطالعه کند. این کار به توس��عه  دایره 

لغات آنها از س��نین پایین کمک می کند. گنجینه ای از کلمات و دانش 
استفاده  صحیح از آن لغات ، می تواند خیلی به آنها کمک کند.

زبان، ابزار مکر و حیله گری بسیار مفیدی است که می تواند کارگشای 
مشکالت باشد. رهبران بزرگ، راهنمای توده های بزرگ هستند و عقاید 

خود را با اعتماد به نفس و اطمینان زیادی بیان می کنند.
6.  ساخت گروه را به فرزندتان آموزش دهید

هیچ ک��س تنهایی و در  ان��زوا، یک رهبر خوب نمی ش��ود. یک رهبر 
خوب ، همیش��ه حمایت گروهی را دارد. یک��ی از مهمترین مهارت های 
یک رهبر، کار تیمی و دیپلماسی است. فرزندتان را تشویق کنید که در 
فعالیت های گروهی مدرس��ه فعال باشد. همچنین، برای افزایش اعتماد 
به نفس شان، آنها را در فعالیت های فوق برنامه  و مباحث، ثبت نام کنید.
رهبری، زورگویی و تس��لط بر دیگران نیست، بلکه نمایش دیدگاه ها، 

نظرات و کارهای آنها، آن هم برای منافع مشترک همه است.
جک ِولچ )Jack Welch( می گوید:

 موفقیت قبل از رهبری، رش��د خودتان اس��ت و زمانی که یک رهبر 
شدید، موفقیت شما تماما در گروی رشد دیگران است.

 7.  فرزندتان را ترغیب به همکاری کنید
کودکانی که با جمع مختلفی از دوستان از قومیت های مختلف بزرگ 
می شوند، اغلب تحمل و پذیرش شان بیشتر است. با معرفی فرزندان تان 
ب��ه فرهنگ ها و گروه ه��ای مختلف، آنها را به تفاوت ه��ای میان مردم، 

عادت دهید.
همین مفهوم، همچنین به توسعه  توانایی های ارتباطی و مهارت های 
بین فردی آنها نیز کمک می کند. بهتر است که کودک تان برای مذاکره 
با گروه های مختلف و بس��تن معامالت سودمند، آماده باشد. چک وچانه 
زدن ی��ک مهارت زندگی اس��ت که همه باید آن را بلد باش��ند. در یک 
جامع��ه مصرف گرا، این همان راه حلی اس��ت که کودکان ش��ما را برای 

مدت طوالنی پیش می برد.
8.  الگوی خوبی باشید

کودکان بیش��تر از پند و گفتار والدین خود، با تقلید از آنها چیزهای 
جدیدی می آموزند. اگ��ر می خواهید عادات خوبی را در فرزندتان ایجاد 

کنید، باید خودتان الگوی یک رهبر خوب باشید.
به آنها نش��ان دهید چگونه س��خنوران خوبی باش��ند. مردمی خوب، 
مهربان و بخشنده باشید. صبور باشید و دیگران را بپذیرید. در معامالت 

روزم��ره با مردم محک��م، قاطع، فعال و یک دنده باش��ید. همچنین یاد 
بگیری��د که در صورت نیاز، بلندتر حرف بزنی��د. با همه با احترام اولیه، 
براب��ری و اعتبار برخورد کنید. کودکان چیزهای جدید را به جای عمل 

کردن به پند بزرگ ترها، معموال با تقلید از آنها می آموزند.
9.  پشتکار او را افزایش دهید

پش��تکار یکی دیگر از ویژگی هایی اس��ت که کودکان باید از س��نین 
جوانی با آن اخت بگیرند. آنها را تش��ویق کنی��د تا هیچ گاه از هیچ چیز 
ناامید نش��وند. بگذارید شکست بخورند و س��پس از شکست های خود، 

عبرت بگیرند.
زندگی همیشه گل و بلبل نیست و گاهی اوقات همه چیز بر وفق مراد 
ش��ما پیش نمی رود. همین وقت ها است که امتحان می شوید. فرزندتان 
را تشویق کنید که از کنج راحتی خود بیرون بیایند. به آنها انگیزه دهید 
تا ریسک کنند، تجربه کنند، چیزهای جدید امتحان کنند و در مواجهه 

با بدبیاری ها، شجاع باشند.
رهبران خوب، نه کامال منطقی اند و نه بیش از حد احساس��اتی. این، 
ترکیبی از این دو ویژگی اس��ت که از ش��ما ش��خصیتی دوست داشتنی 
می س��ازد. نباید از رهبران ترس��ید، بلکه باید به خاطر کارهای شان، به 
آنها احترام گذاش��ت. کودکان بسیار تاثیرپذیر و انعطاف پذیرند. مطمئن 
شوید که این مهارت ها و کیفیت ها را از سنین پایین به آنها می آموزید 

تا فرزندان تان نیز در آینده، رهبران موفقی شوند.
به نظر شما مهمترین ویژگی که باید از بچگی در فرزندان مان پرورش 

دهیم، کدام است؟
Addicted2Success/ucan :منبع 
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بدون شک ظهور اینترنت و رایانه، انقالبی را در سطح جهانی به وجود 
آورده اس��ت، با این حال در این رابطه بدون شک چند نفر نقش بسیار 
برجسته ای را داشته و به خوبی از این جریان، برای کسب ثروت  و شهرت 
اس��تفاده کرده اند. درواقع سه برند آمازون، مایکروسافت و فیس بوک ابر 
برندهایی هس��تند که هر فردی آرزوی در اختیار داش��تن آنها را دارد. 
اگرچه در رابطه با داستان موفقیت و رازهای این افراد مقاالت متعددی 
منتش��ر شده اس��ت، با این حال بررسی توصیه های مشترک آنها، بدون 
ش��ک جذابیت و کاربرد باالتری را به همراه خواهد داش��ت. درواقع این 
م��وارد را باید کلیدهای طالیی موفقیت دانس��ت. عل��ت این امر به این 
خاطر اس��ت که برای س��ه نفر از بهترین های جهان کامال کارساز بوده 
است. در همین راستا به بررسی هشت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

1-کنجکاو باشید 
ب��زوس، گیتس و زاکربرگ در دس��ته افرادی ق��رار می گیرند که در 
اصط��الح ب��ه آنها کنج��کاو گفته می ش��ود. درواقع این اف��راد در برابر 
موضوعات مختلف، ذهن پرسش��گری را داش��ته و همین امر باعث شده 
اس��ت تا به نتایجی دس��ت پیدا کنند که تاکنون از نظر سایرین پنهان 
مانده است. درواقع جهان در اختیار افرادی قرار دارد که در برابر محیط 
اط��راف خود کنجکاو بوده و از این طریق به نتایج جدیدی دس��ت پیدا 
کنند. بدون شک حتی تامین یک نیاز از جامعه نیز شما را به موفقیتی 
فراتر از حد تصور خواهد رساند، با این حال توجه داشته باشید که این 
امر به معنای عدم رضایت از ش��رایط و زندگی خود نبوده و تنها به این 
امر اش��اره دارد که ش��ما باید به این باور دس��ت پیدا کنید که همواره 
روش��ی دیگر غیر از موارد معمول نیز وجود دارد. بدون شک نارضایتی، 
باعث خواهد شد تا حسی بد در شما شکل گیرد که در درازمدت تبدیل 
به ناامیدی خواهد شد. در نهایت توجه داشته باشید که تنها کنجکاوی 
کافی نبوده و الزم است تا بر روی موارد مهم، زمان گذاشته و به دنبال 
راه حل نیز باش��ید. این امر اگرچه ممکن است در ابتدا کامال سخت به 
نظر برسد، با این حال این مورد نیز یک عادت رفتاری بوده و با تمرین، 

دیگر فشاری را در رابطه با آن احساس نخواهید کرد. 
2-هنجارها و عقاید رایج را کنار بگذارید 

ش��ما تنها زمانی به تفکر خالق دس��ت پیدا خواهید کرد که خود را 
از ش��ر محدودیت ها رها س��ازید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که 
بزرگترین محدودیت، مواردی هس��تند که در ذهن افراد ش��کل گرفته 
اس��ت. به همین خاطر ش��ما باید جس��ارت متفاوت بودن با سایرین را 
داش��ته باش��ید. درواقع با س��بک زندگی و عقاید عموم مردم، شما در 
صف افراد خاص جهان قرار نخواهید گرفت. برای مثال علت اصلی رشد 
آمازون به این خاطر بوده اس��ت که یک روش جدید در زمینه فروش را 
ایجاد کرده اس��ت. این امر آنها را در ب��ازاری بدون رقیب وارد کرده که 
به علت تازگی و سهولت باالی آن، مورد استقبال بی نظیری قرار گرفته 
و در حال حاضر نیز موس��س آن را به رتبه نخس��ت ثروتمندترین افراد 

جهان رسانده است. با این حال الزم است تا توجه داشته باشید که یک 
جری��ان انقالبی، به علت این امر که عادت های رایج افراد را مورد هدف 
قرار داده و در تالش برای تغییر آن است، ممکن است زمانی را برای جا 
افتادن نیاز داشته باشد. به همین خاطر نباید تصور کرد که موفقیت این 
افراد، یک شبه اتفاق افتاده و تنها در اختیار داشتن یک ایده متفاوت، به 

معنای پایان کار خواهد بود. 
3-آینده نگر باشید 

یک  تنه��ا  بخواهی��م  اگ��ر 
مورد را ب��ه عنوان علت اصلی 
موفقی��ت روزافزون این س��ه 
برن��د اعالم کنیم، بدن ش��ک 
آن،  مدی��ران  آینده نگ��ری 
مهم تری��ن خواهد بود. درواقع 
بای��د بدانید که در س��ال های 
آین��ده تمایل دارید که در چه 
جایگاهی قرار داش��ته باشید. 
این ام��ر را به ص��ورت کامل 
می ت��وان در نح��وه رش��د هر 
سه برند مش��اهده کرد. برای 
مث��ال آم��ازون در ابتدای کار 
خود تنها یک فروشگاه آنالین 
کوچک در زمینه فروش کتاب 
بوده اس��ت و یا فیس بوک در 
ابت��دا تنه��ا برای دانش��جوها 
مورد اس��تفاده قرار می گرفت. 
ب��ا این ح��ال آینده  نگری این 

افراد باعث ش��ده اس��ت تا امروزه این س��ه برند، به س��طح ابربرندهای 
جهانی برس��ند. نکته دیگری که الزم است تا در این بخش مورد توجه 
قرار دهید، این اس��ت که باید به خوبی خود را با روند تغییرات جهان، 
هماهنگ س��ازید. درواقع اگر نتوانید خود را به روز کرده و تغییرات الزم 

را اعمال کنید، بدون شک جایگاه خود را به برندی دیگر خواهید داد.
4-میزان مطالعه بسیار باالیی را داشته باشید 

بدون ش��ک کتاب  را باید بهترین دوستی دانست که هر فرد می  تواند 
در زندگی خود داش��ته باشد. این امر در حالی است که بسیاری از افراد 
کمب��ود وقت را به بهانه ای برای مطالعه نک��ردن تبدیل کرده اند، با این 
حال علت اصلی این امر، عدم اس��تفاده درس��ت از زمان بوده و این امر 
باعث می ش��ود تا اف��راد تصور کنند که با کمبود وقت مواجه هس��تند. 
درواقع با یک مدیریت زمان درس��ت و حذف عادت های غیرس��ودمند، 
ش��ما زمانی به مراتب بیش��تر از حد تصور را در اختیار خواهید داشت. 
جالب اس��ت بدانید که بیل گیتس در یکی از مصاحبه های خود عنوان 

کرده است که اگر می توانست یک قدرت فرابشری را داشته باشد، بدون 
ش��ک توانایی مطالعه س��ریع تر را انتخاب می کرد ک��ه به خوبی تفاوت 
نگرش او با عموم مردم را می توان در این پاس��خ مش��اهده کرد، با این 
حال با توجه به این امر که حوزه های علم بسیار متنوع بوده و حتی تمام 
عم��ر یک فرد نیز برای مطالعه تمامی کتاب ه��ای جهان کافی نخواهد 
بود، هر انس��انی بای��د زمینه 
اصل��ی خود را انتخ��اب کرده 
و در رابط��ه با آن و حوزه های 
مرتبط، مطالعه ای مداوم و در 
ابعادی باال را داشته باشد. در 
نهایت این امر شما را به فردی 
شایسته برای پیشرفت تبدیل 

خواهد کرد. 
5-در زمینه تعیین 

اولویت ها وسواس خاصی 
داشته باشید 

این امر که دقیقا بدانید چه 
دس��ته از اقدام��ات از اهمیت 
بیش��تری برخوردار بوده و به 
ترتیب بندی  بای��د  نحوی  چه 
موفقیت  در  باش��ید،  داش��ته 
شرکت و کاهش فشارها تاثیر 
بسزایی را خواهد داشت. برای 
کس��ب باالترین حد نتایج در 
ای��ن زمینه، ضروری اس��ت تا 
برای افزایش تمرکز کارمندان 
خود نیز برنامه ای داش��ته باش��ید. برای مثال ش��ناخت سریع مشکالت 
آنها، یکی از این موارد محس��وب می شود. در نهایت این امر که به جای 
کمیت فعالیت ها به دنبال افزایش کیفیت آنها باش��ید، بدون شک شما 

را به نتایج به مراتب بهتری می رساند. 
6-در امور خیریه فعالیت کنید 

بیل گیتس و همس��رش یکی از بزرگترین بنیادهای خیریه جهان را 
تاس��یس کرده اند. در این زمینه همسر مارک زاکربرگ نیز فعالیت های 
ج��دی ای را در این زمینه داش��ته و جف بزوس نیز همواره بخش��ی از 
درآمد خود را به امور خیریه اختصاص می دهد. درواقع این اقدام نه تنها 
یک تبلیغ فوق العاده برای ش��ما محسوب می ش��ود، بلکه تمرینی برای 
حفظ انس��انیت خواهد بود، با این حال توجه داش��ته باش��ید که تالش 
ب��رای توانمندکردن افراد فقیر، همواره بهتر از کمک های مالی مداوم به 
آنها خواهد بود. این امر دلیل اصلی راه اندازی موسسات خیریه از سوی 

این سه کارآفرین بوده است. 

7-از بزرگ فکر کردن واهمه ای نداشته باشید 
برای رس��یدن به یک جایگاه بزرگ، ش��ما به اقداماتی بزرگ نیز نیاز 
خواهید داش��ت. الزمه این امر عدم ترس از ایده های بزرگ است، برای 
مثال اگرچه ایده اولیه فیس بوک متعلق به برادران وینکلوس بوده است، 
با این حال آنها به علت ترس و عدم توانایی در گسترش و جهانی کردن 
آن، همه چیز را از دست داده و مارک زاکربرگ به عنوان مالک این برند 
معرفی ش��د. به همین خاطر نیز بس��یار مهم است که شما از پرداختن 
ب��ه ایده های بزرگ واهمه ای نداش��ته و همواره رویاهای��ی را در اختیار 
داش��ته باش��ید که برای افراد معمولی، کامال غیرممکن به نظر برسد. با 
نگاهی به این سه برند، همواره شاهد نوآوری هایی از جانب آنها هستید. 
برای مثال فیس بوک دو ش��بکه دیگر به نام های اینستاگرام و واتس اپ 
را با قیمت هایی بس��یار باال خریداری کرد که در آن مقطع یک اش��تباه 
بس��یار بزرگ تلقی می ش��د. با این حال در حال حاضر به سودآوری به 
مراتب بیش��تری در مقایسه با شرکت مادر خود )فیس بوک( دست پیدا 
کرده اند. همچنین آمازون نیز در زمینه بازار مواد غذایی جهت گسترش 
محدوده عملکردی خود، وارد شده است. همچنین مایکروسافت، شبکه 
مخصوص کس��ب وکار را با نام لینکدین خریداری کرده اس��ت که همه 
این موارد، بیانگر شجاعت مدیران آن در قدم نهادن در مسیرهای جدید 

و اقدامات بزرگ است. 
8-موفقیت را تنها برای خود نخواهید 

این امر که س��ایر افراد تیم ش��رکت خود را به افرادی توانا حتی برای 
جانش��ینی خود تبدی��ل کنید، از دیگر مواردی اس��ت که باعث خواهد 
شد تا نه تنها ش��رکت شما پیشرفت کند، بلکه رضایت کارمندان نیز به 
باالترین حد ممکن برس��د. برای مثال اگرچه بیل گیتس چندین سال 
اس��ت که از مدیریت مایکروسافت اس��تعفا داده و تنها به امور موسسه 
خیریه خود می پردازد، با این حال از مدت ها قبل برای این تصمیم خود 
برنامه ریزی کرده و افرادی را جهت جانش��ینی خود آماده کرده اس��ت. 
همچنین جف بزوس و مارک زاکربرگ نیز در مصاحبه اخیر خود اعالم 
کرده اند که در برنامه های مداوم آموزش��ی خود، همواره افراد بااستعداد 
برای امر مدیریت را شناس��ایی می کنن��د تا آنها را برای زمانی که دیگر 
خواهان مدیریت شرکت نیستند، به عنوان جانشین خود معرفی کنند. 
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که تحت این شرایط می توان از فردی 
خارج از ش��رکت نیز اس��تفاده کرد، با این حال فراموش نکنید که این 
امر، یک اقدام پرریس��ک محس��وب ش��ده و عمال نمی توان نس��بت به 
موفقیت آمیز بودن ش��یوه های چنین مدیری اطمینان داشت و همواره 
این احتمال وجود دارد که زحمات گذش��ته و فرهنگ ش��کل گرفته به 
صورت کامل نابود ش��ود، با این حال اگر فردی را خودتان تربیت کرده 
باش��ید، بدون شک مسیر شما را ادامه داده و حافظ مواردی خواهد بود 

که شما برای شکل گرفتن آن تالش کرده اید. 
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7 ویژگی مشترک سایت های پربازدید

برای هر موفقیتی یکسری شرایط ثابت وجود دارد. در زمینه سایت ها نیز این امر صادق بوده و با تحلیل 
بهترین ها، به نکات مش��ترکی دس��ت پیدا خواهید کرد که رعایت آنها می تواند شانس شما را برای دیده 
ش��دن و کس��ب محبوبیت، چندین برابر نماید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در 
شرایط حال حاضر، میزان استفاده افراد از بستر اینترنت با رشدی چندین برابری مواجه شده و به همین 
خاطر دیگر بدون فعالیت حرفه ای، مورد توجه جدی قرار نخواهید گرفت. در این راستا 7 ویژگی مشترک 

سایت های پربازدید را بررسی خواهیم کرد.
1-هدف گرا بودن 

درواقع ش��ما نباید هر محتوایی که پیدا می کنید را منتش��ر نمایید. به بیان دیگر اگر اقدامات ش��ما در 
راستای چشم اندازی نباشد، نمی توانید از آن نتیجه ای را به دست آورید. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باش��ید این است که شما باید حداقل برای س��ه ماه آینده خود، اهداف مشخصی را داشته باشید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا فرصت کافی برای فکر کردن نس��بت به نحوه رس��یدن به هر یک را داش��ته 
باشید. برای مثال ممکن است شما بخواهید احساس نیاز را در مشتری افزایش دهید. در این راستا یکی 
از اقدامات بس��یار موثر این اس��ت که آموزش داشته باشید. درواقع به هر میزان که اطالعات افراد از برند 
شما بیشتر باشد، احتمال خرید نیز افزایش پیدا خواهد کرد. برای این امر که به اهداف بهتری دست پیدا 
کنید، تحلیل اقدامات انجام شده از سوی سایر رقبا نیز می تواند شما را به چارچوب فکری بهتری برساند. 
همچنین فراموش نکنید که مخاطب تش��نه محتواهای ارزش��مند اس��ت. این امر تنها زمانی امکان پذیر 
خواهد بود که شما تمرکز الزم را داشته باشید. به همین خاطر اهداف شما باید تا حد امکان محدود باشد 
تا بتوانید به هر یک از آنها به خوبی رسیدگی نمایید. به همین خاطر نیز در سایت های موفق، می توان به 

سرعت چند هدف مشخص را پیدا کرد. 
2-تعیین نوع مخاطب

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که ش��ما برای چه نوع مخاطب هدفی قرار 
است تا تولید محتوا داشته باشید. درواقع گروه های مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و به همین خاطر نیز 
ضروری است تا این تفاوت ها را به خوبی درک کرده و براساس آن فعالیت های خود را شکل دهید. درواقع 
شناخت جامعه هدف از جمله مواردی است که حتی ممکن است به ماه ها تحقیق نیاز داشته باشد، با این 
حال اگر از تکنولوژی های روز استفاده کنید، این موضوع می تواند در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد. 
در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که سلیقه مشتری اصل اول 
بوده و ش��ما باید برای آنها اقدام به تولید محتوا نمایید. در این راس��تا صرفا به اقدامات تبلیغاتی محدود 
نش��ده و فراموش نکنید که امروزه هیچ روش بازاریابی به اندازه تولید محتوا، منجر به افزایش اعتبار برند 

و ارتقای نرخ فروش نخواهد شد. این موضوع حداقل تا 10 سال آینده صادق خواهد بود.
3-ارزش سازی 

چه دلیلی وجود دارد که مخاطب ش��ما را دنبال کند؟ ممکن اس��ت کیفیت محصوالت و یا تولید محتوای 
حرفه ای خود را مثال بزنید، با این حال اگر صادقانه به شرایط بازار نگاه کنید، برندهای بهتر از شما نیز وجود 
خواهد داش��ت. تحت این ش��رایط چگونه می توان در کنار جذب مخاطب، آنها را نگه داش��ت؟ این موضوع به 
نحوه ارزش  سازی شما بستگی دارد. درواقع بهترین حالت ممکن این است که دلیل اصلی خرید از شما، صرفا 
دس��تیابی به محصول نباش��د. مثال آن را می توان یک برندی دانست که بخشی از سود خود را به خیریه اهدا 
می کند و یا با اقدامات خود به کربن منفی رس��یده و کامال دغدغه مند نسبت به محیط زیست رفتار می کند. 
این موارد کامال ارزشمند باعث خواهد شد تا افراد حتی اگر برندهای بهتری نسبت به شما وجود داشته باشد، 
همچنان شما را انتخاب کنند. در این زمینه بهتر است که ارزش برند خود را حتی در شعار برند نیز ذکر نمایید. 
این موارد تاثیر فوق العاده ای را به همراه دارد. خود را به جای مخاطب قرار دهید، اگر در برخورد اول یک برند را 
دغدغه مند نسبت به یک اصل مهم تصور نمایید، بدون شک تاثیر مثبت آن در عملکرد شما تعیین  کننده خواهد 

بود. درواقع افراد تمایل زیادی را دارند که با خرید از شما، به تداوم جریانی که شکل داده اید، کمک نمایند. 
4-جلب توجه 

اگرچه تولید محتوا یک مس��ئله بس��یار مهم است، با این حال نحوه روایت و عرضه آن به مراتب مهمتر 
بوده و می تواند مرز میان موفقیت و شکس��ت را تعیین نماید. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باش��ید این است که محتوا باید در کنار پوشش اهداف ش��ما، تمایل الزم را نیز در مخاطب ایجاد 
نماید. در این راس��تا استراتژی های مختلفی وجود دارد. برای مثال برخی از عامل طنز استفاده می کنند. 
درواق��ع ای��ن موضوع در اکثر مواقع با نتایج مثبت همراه اس��ت، با این حال ب��ه صورت کلی اگر خواهان 
موفقیتی تضمین شده هستید، هیچ چیز به اندازه اهمیت دادن نسبت به تنوع اقدامات، مهم نخواهد بود.

5-استفاده از اصول سئو 
این امر یک واقعیت است که بدون توجه به سئو حتی بهترین محتواها نیز دیده نخواهد شد. این مسئله به 
نحوه نمایش ش��ما در موتورهای جست و جو اش��اره داشته و الزم است تا جدیدترین متدهای سئو را رعایت 
نمایید. این مسئله به حدی مهم است که تقریبا تمامی برندها افرادی را استخدام می کنند تا این مسئله را به 
صورت حرفه ای پیگیری نمایند، با این حال اگر بودجه الزم برای چنین اقدامی را ندارید، می توانید با گذراندن 
دوره های آموزشی، تا حد زیادی نیاز خود را برطرف نمایید. نکته بسیار مثبت در رابطه با جهان امروز این است 

که آموزش به مراتب ساده تر شده و می توانید طی چند ماه، هرگونه مهارتی را به دست آورید. 
6-خوانا بودن و سهولت در مطالعه 

هیچ فردی تمایل به دنبال کردن محتوایی ندارد که مطالعه و یا مشاهده آن باعث سردرد خواهد شد. 
درواقع ش��ما باید به نحوی س��ایت خود را تنظیم نمایید که محیط کاربری ساده ای را داشته باشد و افراد 
بتوانند سریعا محتوای موردنظر خود را مشاهده کنند. در این زمینه حتی رنگ پس زمینه و پشتیبانی از 
قابلیت صفحه تاریک، کامال مهم خواهد بود. برای درک بهتر از اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود، 

بهتر است که مقاالت مرتبط با آن را مشاهده نمایید. 
7-محدود نبودن 

در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تنها به سایت محدود نبوده و از بسترهای 
دیگر نیز استفاده نمایید،. با این حال هر یک از آنها باید به نوعی معرف یکدیگر باشند. این امر باعث خواهد شد 
تا بهترین نتایج را به دست آورید. برای مثال در کنار ایجاد سایتی مناسب، حضور در شبکه های اجتماعی نظیر 
اینستاگرام و بزرگترین بستر اشتراک گذاری ویدئو)یوتیوب( کامال ضروری خواهد بود، با این حال در رابطه با 
سایر گزینه ها، کشوری که در آن فعالیت می کنید تعیین کننده خواهد بود. برای مثال برخی از شبکه ها در برخی 

از کشورها محبوب تر بوده و این امر بدون شک در تصمیم گیری های شما تاثیرگذار است.
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