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 رکود و انقباض
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: از میان ش��اخص های متنوع و گوناگونی که توس��ط کش��ورها و س��ازمان های بین المللی منتشر 
می شوند، شاخص مدیران خرید )Purchasing Manager’s Index( یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی 
اس��ت که مورد پذیرش اکثر کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 
هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کشور دنیا محاسبه می شود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه و انتشار آن را به عهده دارد. آخرین...
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شاخصبورسبارشدکمرمقدرسومینروزهفتهبهمدارصعودیبازگشت

روزپرنوسانبورستهران

بررسیتکنیکیکاربردیدربازاریابی

طراحیویدئویدموبرایمحصوالتبهصورتحرفهای
بازاریابی در دنیای امروز دیگر بدون تولید محتوای اصیل امکان پذیر نیست. شاید شما با کپی کردن ایده های دیگران 
در کوتاه مدت نظر مشتریان را جلب کنید، اما این امر راهکار بلندمدت خوبی نیست. یکی از راه حل های ابتدایی که به 
ذهن هر بازاریابی برای حل مشکل تولید محتوای اصیل و نوآورانه می رسد، همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف است. 
این امر به کسب و کارها فرصت بهره مندی از شهرت افراد موردنظر و مهارت شان در تولید محتوای جذاب را فراهم 
می سازد. نکته مهم در این میان هزینه های باالی همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف است. درست به همین خاطر خیلی 
از کارآفرینان به جای چنین کاری به سراغ تولید محتوا به طور مستقل می روند.  بدون تردید کسب و کارها با تولید 
محتوای بازاریابی از سوی خودشان امکان صرفه جویی بسیار باالیی را دارند، اما در این میان باید به تکنیک های...
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علیرضاتوکلیکاشی
معاون توسعه کانون 
نهادهای سرمایه گذاری

ب��ازار س��رمایه در دو س��ه 
ماه اخی��ر در مدار رش��د قرار 
گرفت و این رش��د در دو س��ه 
هفت��ه اخیر ش��دت بیش��تری 
را تجربه ک��رد. در مواقعی که 
بازار رش��د ش��دیدی را پشت 
س��ر می گذارد، اغل��ب دوره ای  
ب��ه عنوان اس��تراحت یا توقف 
را در پیش خواهد داش��ت. به 
وی��ژه در ب��ازار س��رمایه ایران 
ک��ه دامنه نوس��ان نی��ز وجود 
دارد و ش��اخص در زمان افت 
و خی��ز هیجان باالیی را تجربه 
اهمیت  حائ��ز  نکته  می کن��د. 
این اس��ت که س��رمایه گذاران 
ب��ازار س��رمایه بای��د بدانن��د 
ک��ه ذات این بازار با ریس��ک 
آمیخته اس��ت. البت��ه در بازار 
ابزارهایی وجود دارد که مردم 
می توانند ب��ا بهره گیری از این 
ابزارها، از طریق سرمایه گذاری 
غیرمستقیم به فعالیت در این 
بازار بپردازند و به این وسیله تا 
بازار  ریسک های  بسیاری،  حد 

سرمایه را پوشش دهند.
در این راس��تا، صندوق های 
ابزار  س��رمایه گذاری به عنوان 
س��رمایه گذاری غیرمستقیم به 
مردم توصیه می شود. در سال 

شاخص  که  گذش��ته 
4کل ریزش کرده و به...
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فرصت امروز: ایران در حالی از روند جهانی واکسیناسیون کرونا 
عقب مانده که در هفته های گذش��ته و ب��ا روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، واردات واکسن سرعت بیشتری گرفته است. آنطور که 
آمارهای گمرک ایران از واردات واکس��ن نش��ان می دهد، از میانه 
بهمن ماه سال گذش��ته تا چهاردهمین روز شهریورماه امسال در 
مجموع بیش از 40 میلیون دز واکسن طی 46 محموله وارد کشور 
ش��ده که بیش از 31 میلیون دز آن را واکس��ن چینی سینوفارم 
تش��کیل می دهد. به گفته مس��ئوالن گمرک، نخستین محموله 
وارداتی واکس��ن به ایران از نوع اس��پوتنیک روس��ی بوده که در 
پانزدهم بهمن سال گذشته، 20 هزار دز از آن وارد شده و طی 11 
محموله بعدی نیز حدود یک میلیون دز واکسن روسی اسپوتنیک 
وارد کش��ور شده اس��ت. همچنین نخس��تین محموله کوواکس 
واردات��ی ب��ه ایران، در ش��انزدهم فروردین ماه امس��ال و از مبدأ 
کره جنوبی بوده اس��ت. محموله های بعدی کوواکس نیز از ایتالیا 
و چین وارد شده و در این دو مرحله بالغ بر 3 میلیون دز واکسن 
وارد ش��ده است. واکسن آس��ترازنکا نیز در پنج مرحله وارد ایران 
شده و بیش از 2میلیون و 900 هزار دز آن در سه مرحله از مبدأ 
ژاپن وارد شده است. همچنین بخش خصوصی حدود یک میلیون 
دز واکس��ن آسترازنکا از مبدأ روسیه به کشور وارد کرده تا حدود 
3میلیون و 900 هزار دز آس��ترازنکا به کشور وارد شود. همانطور 
که از این اعداد و ارقام برمی آید، از 40 میلیون واکسن وارداتی به 
ایران بیش از 77 درصد آن را واکسن تولید چین تشکیل می دهد 
و واکس��ن سینوفارم،  اصلی ترین واکسن به کار گرفته شده توسط 

ایران در واکسیناسیون سراسری است.
رتبهبندیجهانیتولیدوصادراتواکسن

سال هاست واکسن و واکسیناسیون همگانی به کمک بشر آمده 
تا بسیاری از بیماری های مرگبار و دشواری که نسل بشر را تهدید 
می کردند، به فراموشی سپرده شوند. تزریق واکسن روشی آسان 
و ارزان قیمت اس��ت که از ابتال به بیماری های مسری پیشگیری 

می کن��د. با آغاز همه گیری کرونا در اواخر س��ال 2019، از همان 
ابتدا س��اخت واکس��ن به عنوان یکی از راه حل ه��ای کنترل این 
بیماری مطرح شد و با گذشت زمان و مشخص شدن نبود راه حل 
قطعی برای کنترل این بیماری، واکسن به عنوان اصلی ترین روش 
مبارزه و کنترل کرونا مطرح شد. اواخر پاییز سال گذشته نخستین 
واکسیناسیون های سراسری در جهان آغاز شد و پس از آن تولید 
و تامین واکسن کرونا در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفت. 
حاال پس از گذشت حدود 9 ماه از آغاز واکسیناسیون، کشورهای 

اصلی تولیدکننده و صادر کننده واکسن مشخص شده اند.
به گزارش »بلومبرگ« تاکنون چین بزرگ ترین تولید کننده و 
صادر کننده واکسن کرونا بوده است. براساس آمارها چین در این 
مدت بیش از 2.7 میلیارد دز واکسن کرونا تولید کرده و بیش از 
780 میلیون دز از آن را به دیگر کشورها صادر کرده است. اتحادیه 
اروپا که پیش از این بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده واکسن 
در جهان به ش��مار می رفت، در این مدت بیش از 1.1 میلیارد دز 
واکسن کرونا تولید کرده که از این مقدار بیش از 540 میلیون دز 
به کشورهای دیگر صادر شده است. با این آمار،  اتحادیه اروپا یکی 
از آمارهای باالی نس��بت صادرات به تولی��د را به خود اختصاص 
داده است. همچنین هند با 650 میلیون دز در رتبه بعدی تولید 
واکس��ن کرونا قرار می گیرد که از این مقدار بیش از 70 میلیون 
دز صادر ش��ده اس��ت. آمریکا با تولید 644 میلیون دز واکسن و 
با اختالفی کم نس��بت به هند در رتبه بعدی تولید واکس��ن قرار 
گرف��ت که از این میزان،  116 میلیون دز به خارج از این کش��ور 
صادر ش��ده است. نکته قابل توجه این آمارها درباره روسیه است؛ 
روسیه در تابس��تان سال گذشته به  عنوان نخستین کشور اعالم 
کرد که به واکسن ویروس کرونا دست پیدا کرده و نوید تولید انبوه 
و ص��ادرات این محص��ول را داد. این روند تا جایی ادامه یافت که 
بیش از 30 کش��ور برای خرید واکسن »اسپوتنیک وی« با روسیه 
پای میز مذاکره نشس��تند و قرارداد بس��تند. ب��ا این حال پس از 

گذشت بیش از یک سال از اعالم دستیابی به واکسن کرونا، روسیه 
تنها 110 میلیون دز واکس��ن تولید کرده و از این مقدار تنها 31 
میلیون دز صادر ش��ده که نس��بت به دیگر کشورها آمار پایینی 
اس��ت. کره جنوبی نیز در رتبه بعدی قرار گرفته که از 85میلیون 
دز واکس��ن کرونای تولیدشده در این کشور،  بیش از 70 میلیون 
دز صادر شده است. درنهایت، انگلیس با 55 میلیون دز تولید و 7 
میلیون دز صادرات در جایگاه هفتم تولیدکنندگان جهانی واکسن 

کرونا قرار گرفته است.
اژدهایزرد؛تنهابرندهعصرپساکرونا

به نظر می رس��د اژدهای زرد موفق ترین کشور جهان در بحران 
کرونا بوده اس��ت. پس از آنکه چین توانست پاندمی کرونا را مهار 
کند، در زمینه احیای اقتصادی نیز در رتبه نخست جهان ایستاد 
و توانست در زمینه جذب سرمایه خارجی و رشد تجارت در سال 
2020، سرآمد ابرقدرت های اقتصادی جهان باشد. با اینکه اقتصاد 
جهان در سال میالدی گذشته بیش از 3.5 درصد کوچک شد، اما 
چین مس��یری متفاوت را طی کرد و به رغم کاهش سرعت رشد، 
همچنان در کانال مثبت رش��د اقتصادی باقی ماند. در حالی که 
نااطمینانی کرونایی، جریان ورود سرمایه به اتحادیه اروپا و آمریکا 
را در س��ال 2020 با اخالل مواجه کرد، ش��رق آس��یا و در صدر 
آن چین میزبان س��رمایه های خارجی بود، به طوری که در س��ال 
میالدی گذشته جریان ورودی سرمایه به چین 14 درصد نسبت 

به سال قبل افزایش یافت.
آمارها نشان می دهد در زمینه تولید و صادرات واکسن کرونا نیز 
چین با 2.7میلیارد دز تولید و بیش از 780 میلیون دز صادرات، 
گوی س��بقت را از سایر کش��ورها ربوده و رتبه اول دنیا را کسب 
کرده است تا یک برد کرونایی دیگر را به نام خود ثبت کند. نکته 
جالب اینجاست که پیش از بحران کرونا، چین صادرکننده واکسن 
نبود، اما پس از همه گیری کووید-19 توانس��ت به از کش��وری با 
میزان صادرات صفر واکس��ن، به بزرگ ترین صادرکننده واکسن 

جهان تبدیل ش��ود. پس از چین نیز اتحادیه اروپا، هند، آمریکا و 
روسیه به  ترتیب بیشترین تولید واکسن کرونا را به خود اختصاص 
داده اند. همانطور که اشاره شد، در ایران نیز طبق آمارهای گمرک 
از میانه بهمن ماه س��ال گذش��ته تا چهاردهمین روز شهریورماه 
امس��ال در قالب 46 محموله بیش از 40 میلیون دز واکسن وارد 
شده است که بیش از 77 درصد آن را واکسن تولید چین تشکیل 
می دهد. واکسن آسترازنکا و سبد کوواکس نیز در رده های بعدی 
واکسن های وارداتی به ایران قرار دارند. در واقع، بیشترین واکسن 

وارداتی ایران از بزرگ ترین صادرکننده واکسن جهان بوده است.
بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت که واکس��ن های تولیدشده در 
اتحادیه اروپا که تا پیش از کرونا بزرگ ترین صادر کننده واکس��ن 
جهان شناخته می شد، از سوی کشورهای توسعه یافته خریداری 
می شود، اما واکسن های تولید هند و چین معموال راهی کشورهای 
در حال توسعه می شوند. این موضوع عمدتا به قیمت واکسن های 
مختلف کرون��ا برمی گردد، اما بیش از هم��ه تحت تاثیر مقررات 
بهداش��تی کشورها نیز هس��ت. به نظر می رسد چین که پیش از 
بحران کرونا هیچ واکسنی صادر نمی کرد،  در پی وقوع بحران کرونا 

به بزرگ ترین صادر کننده واکسن جهان تبدیل شده است.
روندافتانوخیزانواکسیناسیونکرونا

با وجود تکاپوی کشورها در تولید و واردات واکسن، آمارها نشان 
می دهد نرخ واکسیناسیون در برخی از نقاط جهان کاهش یافته و 
این ماجرا نگران کننده به نظر می رسد. به گزارش »سی ان بی سی«، 
ای��ن کندی همراه با درک پایین در برخی مناطق، کارشناس��ان 
را نگران کرده اس��ت. به ویژه اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیرانه 
کرونایی کاهش یافته و موارد ابتال در آمریکا و بخش هایی از اروپا 
در حال افزایش اس��ت. هفته گذش��ته دکتر هانس کلوگه، مدیر 
منطقه اروپای س��ازمان جهانی بهداش��ت در بیانیه ای مطبوعاتی 
گفت: »رکود جذب واکس��ن در منطقه نگران کننده است. اکنون 
که اقدامات بهداشت عمومی و اجتماعی در بسیاری از کشورها در 

حال کاهش اس��ت، اگر بخواهیم از انتقال بیشتر بیماری، بیماری 
ش��دیدتر، افزایش مرگ ومیر و خطر بیش��تر ظه��ور انواع جدید 
ویروس جلوگیری کنیم، پذیرش واکسیناس��یون عمومی بسیار 
مهم اس��ت. 65 میلیون مورد مبتالی تأیید ش��ده و 1.3 میلیون 
مرگ در منطقه گزارش ش��ده اس��ت که 53 کشور از کشورهای 
اروپای غربی گرفته تا روس��یه و کش��ورهای اطراف آن را شامل 
شود. 33 کشور در این منطقه میزان بروز موارد بیماری 14 روزه 
خود را بیش از 10 درصد رشد گزارش داده اند. این وضعیت بسیار 
نگران کننده اس��ت، به ویژه باتوجه به جذب کم واکسیناسیون در 
جمعیت های اولویت دار در تعدادی از کش��ورها.« در شش هفته 
گذش��ته جذب واکسیناسیون در اروپا کند ش��ده و این اتفاق به 
دلیل عدم دسترسی به واکسن در برخی کشورها و عدم پذیرش 
واکسن در برخی شهروندان رخ داده است. همچنین تنها 6 درصد 
از مردم کش��ورهای با درآمد پایین و متوسط در اروپا سری کامل 
واکس��ن را دریافت کرده اند. برنامه واکسیناس��یون در اواخر سال 
گذشته در اروپا و آمریکا با سرعت های مختلف آغاز شد. انگلستان 
و آمریکا به سرعت واکسیناسیون سالمندان و کارکنان مراقبت های 
بهداشتی را آغاز کردند، اما حرکت اتحادیه اروپا به دلیل سفارشات، 
کندتر ش��د. از طرفی ه��م محدودیت ها بر س��ر داده های بالینی 
واکسن آسترازنکا مانع پیشرفت برخی از تزریقات در اتحادیه اروپا 
شد. این مش��کالت حاال تا حدودی برطرف شده و تاکنون 69.2 
درصد از بزرگس��االن در اتحادیه اروپا، 79.8 درصد از افراد باالی 
16 س��ال در بریتانیا و 62 درصد از جمعیت باالی 12 س��ال در 
آمریکا کامال واکسینه شده اند. البته تردیدها درباره پذیرش واکسن 
در روسیه و آمریکا همچنان باالست. نظرسنجی ها نشان می دهد 
حدود 31 درصد از روس ها مایل به دریافت واکسن کووید نیستند 
و 16 درص��د دیگر ه��م درباره دریافت واکس��ن اطمینان ندارند. 
همچنین 18 درصد از آمریکایی ها تمایل به دریافت واکسن ندارند 

و 10 درصد دیگر هم نامطمئن هستند.

آیا می دانس��تید که رژیم غذایی نقش مهمی در رشد اقتصادی 
دارد؟ اینکه افراد در یک جامعه به بیماری هایی مثل چاقی و دیابت 
مبتال باشند، بر روی شاخص های اقتصادی هم تاثیر می گذارد. به 
همین خاطر است که در نشست داووِس امسال به این مقوله توجه 
ویژه ای شده است. به گزارش »اکونومیست«، »بگذار غذا دارویت 
باشد و دارو، غذایت باش��د«. این جمله ای است که از بقراط نقل 
می ش��ود. او در یونان باس��تان به اصول غذایی اشاره کرده است. 
این جمله بق��راط، بارها و بارها بر روی تابلوهایی در همایش ها و 
برنامه های مختلف دیده ش��ده اس��ت. در نشست داووس هم این 
جمله زیاد به چشم می خورد. واقعیت این است که موضوع اصلی 
در نشست داووِس امسال این بود که چطور می توان رژیم غذایی 
فردی را در اختیار دیگران قرار داد تا آنها هم از مزایای این رژیم 
غذایی برخوردار ش��وند؟ یکی از مباحث اصلی این اس��ت که آیا 
برنامه های��ی که به رصد وضعیت س��المتی کمک می کنند، باید 
رایگان باشند یا خیر؟ در حال حاضر، در برخی از کشورهای حوزه 

اسکاندیناوی، این برنامه ها کامال رایگان هستند. همچنین پرسش 
دیگر این است که آیا می توان از رژیم غذایی شخصی به کسب وکار 
خوبی دس��ت پیدا کرد؟ مورد دیگر هم این است که آیا دولت ها 

می توانند از داده های شخصی کاربران در این مسیر بهره بگیرند؟
در میان همه این مباحث، چنین اجماعی وجود دارد که خیزش 
رژیم غذایی شخصی، به بهبود وضعیت سالمت افراد کمک کرده 
است. افزون بر آن، همگان معتقد هستند که این رژیم ها به بهبود 
در ش��رایط زیست محیطی هم کمک کرده اس��ت. یعنی افراد و 
شهروندان به گونه ای مواد غذایی را مصرف می کنند که کمترین 
آس��یب را برای محیط زیس��ت به همراه داش��ته باشد. براساس 
پیش بینی ها در س��ال 2031 میالدی برای نخس��تین بار در 20 
سال گذشته، تعداد افراد مبتال به چاقی در ایاالت متحده آمریکا 
کاهش پیدا خواهد کرد. خبر خوب دیگر این اس��ت که با همین 
رژیم های غذایی شخصی، نرخ ابتال به بیماری دیابت هم طی سه 
س��ال گذشته کاهش پیدا کرده است. این یعنی آنکه اروپایی ها و 

آمریکایی ها الغرتر و سالم تر می شوند. اما پیشرفتی که در این مسیر 
حاصل شده است، آهسته تر از آن چیزی است که امید می رفت رخ 
بدهد. به طوری که در بازارهای نوظهور، هنوز شاهد افزایش ابتال 
به چاقی در میان ش��هروندان این کشورها هستیم. این مسئله بر 
روی رشد اقتصادی کشورها هم اثر می گذارد. از همین رو، بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند تصمیم گرفته اند که رژیم های 
گیاهی را در دستور غذایی جامعه خود قرار دهند. آنها سعی دارند 
تا کامال س��الم باشند. همچنین بس��یاری از شرکت های بزرگ و 
تولیدکننده های برتر مواد غذایی هم تالش دارند که 50 درصد از 
مصرف گوشت قرمز در سطح جهان را کاهش دهند. در واقع آنها 
تالش می کنند که رژی��م غذایی مصرف کنندگان را به طور کلی 
عوض کنند و منوی جدیدی به آنها پیشنهاد دهند. به عالوه، تالش 
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در این راستا قرار دارد که مصرف 
میوه، س��بزیجات و همچنین دانه های خوراکی را بیشتر و بیشتر 
کنند. بنابراین مصرف این مواد غذایی در فاصله سال های 2020 

تا 2050 میالدی، روندی صعودی در این جوامع پیدا خواهد کرد. 
وقتی رژیم غذایی ش��خصی و اصالح ش��ده را در اختیار افراد قرار 
می دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که تقاضای آنها برای غذاهایی 
که دوس��تدار محیط زیست نیستند هم کاهش پیدا خواهد کرد. 
سال هاست که هرم مواد غذایی در دسترس مردم قرار گرفته است 
و اف��راد می توانند جایگاه موادی مانند قن��د، نمک و چربی را در 
من��وی غذایی خود ببینند، اما با این حال، هیچ یک از این عوامل 
کمکی نکرده بود که بیماری های دیابت، چاقی و همینطور دیگر 
بیماری ه��ای مرتبط با پرخوری و رژیم غذایی ناس��الم در جوامع 
کاهش پیدا کنند. به ط��وری که برخی از رژیم ها در مورد برخی 
از اف��راد جواب می داد، اما به برخی دیگر از افراد نمی س��اخت. به 
همین خاطر اس��ت که مردم وزن ک��م می کردند، اما این کاهش 
وزن هیچ گاه دوام نمی آورد. تا چندی پیش، هر از چند گاهی رژیم 
جدیدی مد می ش��د، اما اکنون این رویه کامال عوض شده است و 
رژیم های غذایی شخصی، می توانند عادت های غذایی خوبی را در 

افراد و شهروندان ایجاد کنند. این رژیم ها با برنامه ریزی های دقیق 
و به خواس��ِت خوِد فرد تهیه می ش��وند. در نتیجه بهتر می توانند 
مش��کالت مربوط ب��ه تغذیه ناس��الم را حل کنند. ب��ه هر حال، 
بدن انسان ها نس��بت به رژیم های مختلف، واکنش های مختلف 
و متفاوتی را نش��ان می دهد. در نتیجه رژیم های شخصی کمک 
می کنن��د تا فرد رژیم غذایی موردنظر خودش را پیدا کند و هیچ 
آسیبی نبیند. در این راستا، مطالعات و بررسی هایی بین سال های 
2010 تا 2019 میالدی در مورد رژیم های غذایی صورت گرفت 
که نش��ان می دهد برخی از مواد غذای��ی می توانند برای برخی از 
بدن ها کامال سالم باشند و حتی آنها را تقویت کنند، اما در سمت 
مقاب��ل، به بدن عده ای دیگر از افراد آس��یب بزنن��د. در واقع یک 
رژیم غذایی س��الم می تواند برای فردی نامناس��ب، آغازگر مسیر 
بیماری های قلبی و چاقی باشد. از سوی دیگر، دلیل اینکه رژیمی 
مشابه برای همه بدن ها به طور یکسان جواب نمی دهد، این است 

که شیوه هضم مواد غذایی در بدن های مختلف فرق دارد.

تحوالتصنعتموادغذاییدرچنددههآینده
شماهمانچیزیهستیدکهمیخورید

ایرانچقدرازنرخواکسیناسیونجهانیکروناعقباست؟

برندگانوبازندگانواکسیناسیون



فرصت امروز: خشکسالي در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه آنقدر 
جدي اس��ت که نش��ریات ش��اخص غربی نیز به آن پرداخته و پیش بیني 
کرده اند که اگر تنش هاي آبي همچنان ادامه یابد و ش��دت گیرد، چه بسا 
به بروز جنگ در این منطقه بینجامد. از جمله »ایندیپندنت« چندی پیش 
در یک گزارش، جنگ آینده جهان را نه بر س��ر نفت بلکه جنگ بر س��ر 
آب دانس��ت و نوش��ت: » این جمله که جنگ در آینده بر س��ر آب خواهد 
بود نه نفت، با گذشت زمان به یک واقعیت وحشت آور تبدیل شده است، 
مخصوصا در سراس��ر خاورمیانه و ش��مال آفریقا که در مرکز بحران جوي 

دنیا قرار دارند.«
به نوش��ته »ایندیپندنت«، »آب مخصوصا در سال جاري تبدیل به یک 
منبع نایاب شده اس��ت و جنگ ها، نابودي زیرساخت ها و در برخي موارد 
فروپاشي بي سابقه اقتصادي، قطعي برق را در بسیاري مناطق به بار آورده 
که با توجه به افزایش دماي هوا بس��یار فاجعه آمیز است. کمبود آب باعث 
ناآرامي در برخي کش��ورها مثل س��ودان و ایران شده و درگیري هاي بین 
مرزي به وجود آورده اس��ت و مطمئنا این ش��رایط با وجود فصل تابستان 
بدتر هم خواهد ش��د. ش��رایط نامناس��ب جوي در سراس��ر دنیا به همراه 
همه گیري ویروس کرونا، وضعیت اضطراري ایجاد کرده اس��ت، چون اگر 
مردم دسترس��ي به آب سالم نداشته باشند، توقف گسترش ویروس کرونا 
هم سخت تر خواهد شد. در این راستا، با امواج اخیر ویروس کشنده کرونا 
در سراسر جهان، دیگر نمي توان برنامه هاي مربوط به آب و بهداشت مردم 
را نادیده گرفت. در بس��یاري از کشورها که واکسیناسیون در سال 2022 
یا حتي پس از آن آغاز مي شود، این برنامه ها تنها راه دفاعي در برابر کرونا 

هستند.«
افزایشتنشآبیدرمنطقهخاورمیانه

»ایندیپندنت« در ادامه این گزارش به کش��ورهاي لبنان، ایران و عراق 
اش��اره کرده که بح��ران آب مي تواند براي آنها نیز به بدي جنگ بر س��ر 
آب باش��د. به گفته این روزنامه بریتانیایی، »یونیس��ف تخمین مي زند در 
ص��ورت نابودي سیس��تم عرضه آب در لبنان، هزین��ه آب 200 درصد در 
م��اه براي خانواده ه��ا افزایش یابد و مجبور ش��وند آب را از منابع دیگري 
مثل عرضه کنندگان خصوصي به دست آورند. این هزینه براي بسیاري از 
خانواده هاي آسیب پذیر لبناني بسیار باالست و تقریبا دو و نیم برابر متوسط 
درآمد ماهانه آنها را تشکیل مي دهد. در آن سوي مرزهاي ایران، در عراق 

هم کمبود آب مردم را مخصوصا در جنوب این کشور به خیابان ها کشانده 
اس��ت. این مسئله باعث تقابل عراق و ترکیه بر سر رودخانه هاي مشترک 
بین دو کشور شده است. سازمان ملل در مورد خشکسالي شدید در سوریه 
هشدار داده که بیشتر نتیجه پایین آمدن سطح رودخانه فرات است. سوریه 
جنگ زده در حال حاضر در لیست 191 کشوري که در خطر فجایع انساني 
و طبیعي قرار دارند، در رتبه هفتم ایس��تاده است. یک راه حل جامع براي 
از بی��ن بردن تاثیر بحران جوي، حل و فص��ل درگیري ها و پایان دادن به 
فساد است تا منطقه را از این کابوس بیرون آورد. ولي در کوتاه مدت و در 
بحبوحه همه گیري ویروس کرونا، بیش از همه باید قبل از اینکه دیر شود، 

بر برنامه آب، بهداشت و تصفیه آب سازمان ملل سرمایه گذاري کرد.«
در همین حال، هفته نامه »اکونومیست« نیز در شماره چند هفته پیش، 
با بررسي وضعیت خشکسالي در خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت که »بانک 
جهاني مي گوید کشاورزي سهم قریب به اتفاق آب شیرین منابع زیرزمیني 
و س��طحي در سراس��ر جهان را تشکیل مي دهد. سهمي که بالغ بر حدود 
70درصد اس��ت و این نس��بت در خاورمیانه و ش��مال آفریقا حتي بیشتر 
است و به حدود 80درصد مي رسد. چگونگي پرورش محصوالت در مناطق 
خشک کامال به آبیاري بستگي دارد و دولتمردان مي گویند که حمایت از 
کش��اورزي، مبناي مهاجرت روستایي است و نیاز به استفاده از ارز سخت 

براي واردات مواد غذایي را کاهش مي دهد.«
همچنین در مطالعه ای که س��ال 98 منتشر ش��د، از بین 17 کشوري 
که در جهان به س��وي بح��ران آب پیش مي روند، 12 کش��ور در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند که ایران هم از جمله آنهاست. در این 
سال جمعیتی در حدود یک میلیارد و 800 میلیون نفر )معادل یک چهارم 
از جمعیت جهان( به س��وي بحران آب پیش مي رفت که به نظر مي رسد 
این جمعیت در سال جاري بیشتر شده است. طبق گزارش موسسه منابع 
آب جهان، کشورهایي که با استرس آبي فوق العاده باالیی مواجه هستند، 
هر ساله از 80درصد آب هاي سطحي و زیرزمیني خود استفاده مي کنند و 
حتي ش��وک هاي خشکسالي کوچک که به دلیل تغییرات جوي بروز پیدا 

مي کنند، مي توانند اثرات شدیدي داشته باشند.
چالشهایحکمرانیآبدرجهان

دسترس��ی به آب سالم، یکی از اهداف توسعه پایدار است و اهمیت این 
موضوع، با توجه به بروز پاندمی کرونا بیش از پیش آش��کار شده است. در 

این باره، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD(، توصیه هایی 
درباره مقوله حکمرانی آب به کش��ورها ارائه کرده که شامل یک استاندارد 
بین المللی مختصر و منسجم در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه خدمات 
آب اس��ت. این اس��تاندارد عالوه بر اصول کلی مقطعی بر مدیریت کمیت 
آب، بهب��ود کیفیت آب، مدیریت خطرات و بالیای آب، اطمینان از منابع 
مال��ی، قیمت گذاری آب و خدم��ات آب تمرکز دارد. ای��ن مجموعه ابزار 
پیش��نهاد می کند که س��ه مجموعه مس��ائل را می توان مورد بررسی قرار 
داد؛ م��ورد اول به مدیریت تش��دید چالش های آب ب��ه دلیل تغییر آب و 
ه��وا، خطر همراه ش��دن بحران های متعدد )مانند س��یل و همه گیری( و 
راب��ط بین آب و بهداش��ت اختصاص دارد. مجموعه دوم، مس��ائل مربوط 
به افزایش نیازهای س��رمایه گذاری برای مقابله با این چالش های نوظهور 
در زمان افزایش فشار بر منابع مالی عمومی است. مورد سوم نیز به نقش 
مهم اطالعات مربوط می ش��ود. این جعبه ابزار یک س��ند زنده است و در 
زمینه سیاست کلی آب، ابتدا از کشورها می خواهد که سیاست های آب را 
با ش��رایط محلی تنظیم کنند. برنامه ریزی بلندمدت مدیریت آب، ارتباط 
بین مدیریت آب های س��طحی و زیرزمینی، مشاوره با ذی نفعان، مدیریت 
همزمان کمیت و کیفیت آب و تس��هیل توس��عه و اشاعه نوآوری از دیگر 
توصیه های OECD در مورد سیاست های آب است. مدیریت کمیت آب 
نیز بر ترکیبی از سیاست ها متکی است تا تقاضا برای آب را بهتر مدیریت 
کن��د و بهره وری مصرف آب را تروی��ج دهد و آب را که در فصول مختلف 
و از نظر جغرافیایی متغیر اس��ت، در مواردی که بیشتر موردنیاز است، به 
طور بهینه تخصیص دهد. OECD پیش بینی کرده که تقاضای آب بین 
س��ال های 2010 تا 2050 در سطح جهانی 55 درصد افزایش یابد که به 
دلی��ل افزایش تقاضا برای تولید صنعتی، تولید ان��رژی و مصارف خانگی 
است. رقابت فزاینده ای بین موارد مصرف آب و استفاده کنندگان آن وجود 
خواهد داش��ت که اکوسیس��تم ها را در معرض خطر قرار می دهد. کاهش 
آب های زیرزمینی ممکن است بزرگ ترین تهدید برای کشاورزی و منابع 
آب ش��هری در چندین منطقه طی دهه های آینده باش��د. تغییرات آب و 
هوایی به تنهایی این تنش ها را تشدید می کند، زیرا دسترسی به آب متغیر 
می شود و عدم اطمینان در مورد دسترسی و تقاضای آب در آینده افزایش 
می یابد. توانایی تخصیص آب در جایی که بیشترین ارزش را ایجاد می کند، 

شرط رشد پایدار، برابری اجتماعی و عملکرد محیطی است.

آیابحرانآببهجنگجهانیمیانجامد؟

جعبه ابزار حکمرانی آب

تغییرات مصرف غذای ایرانیان در دهه 90 نش��ان می دهد که سرانه 
مصرف برخی از اق��الم خوراکی از جمله محصوالت پروتئینی، کاهش 
50 درصدی داشته است. این موضوع بیانگر کوچک شدن سفره خانوار 
ایرانی در 10س��ال گذشته اس��ت. نتایج یک مطالعه کارشناسی نشان 
می دهد نه تنها سرانه مصرف اقالم خوراکی ایرانیان به  شدت افت کرده 
که هزینه بیشتری بابت مواد غذایی مختلف اعم از آبزیان، گوشت قرمز، 
قند و شکر، برنج و همچنین لبنیات از سوی خانوارها پرداخت می شود؛ 
موضوع��ی ک��ه امنیت غذایی کش��ور را هدف قرار داده اس��ت. به  نظر 
می رس��د عامل اصلی کوچک شدن سفره خانوارها، وقوع دو قله تورمی 
در ابتدا و انتهای دهه 90 است که باعث شده درآمد خانوار از رشد قابل 

توجه قیمت ها عقب بیفتد.
براس��اس آماره��ا، ایرانیان در دهه 90 در مقایس��ه با دهه 80 غذای 
کمتری می خورند و هزینه بیش��تری بابت خوراکی های مختلف اعم از 
گوشت، لبنیات، برنج و قند و ش��کر می پردازند. گزارش تیرماه 1400 
مرکز آمار از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها نیز نشان 
می دهد قیمت سبد خوراکی ها نسبت به سال پایه 1395 حدودا چهار 
برابر شده و فشار سنگینی به رفاه خانوارهای ایرانی وارد شده است. به 
طوری که در تیرماه به نس��بت س��ال پایه )1395(، قیمت نان و غالت 
سه برابر، قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها 4.4 برابر، قیمت 
ماهی ه��ا و صدف داران 4.7 برابر و قیمت ش��یر و پنیر و تخم مرغ 4.1 

برابر شده است.
حاال گ��زارش مردادماه مرکز آمار از تغیی��رات قیمتی اقالم خوراکی 
نش��ان دهنده تشدید این روند اس��ت. به طوری که هویج فرنگی با 70 
درصد، پرتقال با 39 درصد و تخم مرغ ماش��ینی با 8 درصد، بیشترین 

افزایش قیمت را در مردادماه نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین در 
گروه نان و غالت، اقالم برنج ایرانی درجه یک با 3.4 درصد، ش��یرینی 
خش��ک و رشته آش با 2.5 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل ثبت کرده اند. در گروه گوش��ت قرمز، سفید و فرآورده های آنها 
نیز ماهی قزل آال با 8.9 درصد، مرغ ماشینی با 7.2 درصد و گوشت گاو 
یا گوس��اله با 6.6 درصد بیش��ترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داش��ته اند. اهمیت خوراکی ها در س��بد مصرف خانوارها به حدی است 
ک��ه کوچک ترین افزایش قیمت در ب��ازار مصرفی مواد غذایی بالفاصله 
در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر می گذارد و شهروندان 
پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس می کنند. آنطور که بازوی 
پژوهشی وزارت کار به سنت هر ماهه از روند قیمتی کاالهای خوراکی 
گزارش داده، قیمت 71 درصد از اقالم خوراکی در میانه تابستان از حد 

بحرانی قیمت ها فراتر رفته است.
در این گزارش برای بررسی روند تغییرات قیمت اقالم خوراکی از سه 
حد مطلوب، هش��دار و بحرانی استفاده می شود. حد مطلوب، حدی از 
قیمت کاالی منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت 
در اط��راف آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رس��د و کنترل 
قیمت ه��ا در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد ش��د. این حد 
براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کاال در نظر 
گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله 12 درصد خواهد بود. حد 
هش��دار نیز حدی از قیمت کاالی منتخب است که نوسانات قیمت از 
حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد 
شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر 1.5 درصد برای قیمت هر 
کاال در نظر گرفته ش��ده اس��ت که برای یک دوره یک ساله 18 درصد 

خواهد بود. عبور قیمت ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص 
برای کنترل قیمت هاس��ت. نهایتا حد بحران��ی، حدی از قیمت کاالی 
منتخب است که نشان می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شده و این 
امر منجر به ایجاد تورم جهش��ی خواهد ش��د. این حد براساس افزایش 
ماهان��ه حداکث��ر 2درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته ش��ده که 
برای یک دوره یک س��اله 24 درصد خواهد بود. در این ش��رایط، اتخاذ 
تصمیمات س��ریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای 

کاهش قیمت ها توصیه می شود.
براس��اس گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت کار، مقایس��ه قیمت اقالم 
خوراکی و روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها 
نش��ان می دهد در مردادماه 1400، متوس��ط قیمت حدود 71 درصد 
اقالم منتخب ش��امل برنج ایرانی درج��ه یک، برنج خارجی درجه یک، 
مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، 
تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا 
چیتی، عدس، قند، ش��کر و چای خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی 
قیمت ها قرار دارند. درخصوص بیشتر اقالم یادشده خصوصا مرغ و تخم 
مرغ ماشینی، شیر و انواع محصوالت لبنی، روغن مایع و پرتقال امتداد 
روند صعودی ماه قبل مش��اهده می ش��ود و افزایش مجدد قیمت این 
کاالها دور از انتظار نیست. همچنین متوسط قیمت اقالم خوراکی مانند 
گوشت گاو یا گوساله، خیار و سیب زمینی در محدوده هشدار قرار دارند 
که در مورد گوشت گاو یا گوساله، شیب قیمت صعودی و در مورد سیب 
زمینی، شیب نزولی است. متوسط قیمت اقالمی نظیر گوشت گوسفند، 
گوج��ه فرنگی و پیاز نیز در محدوده مطلوب اس��ت و متوس��ط قیمت 

اقالمی مانند رب گوجه فرنگی بهتر از حد مطلوب قرار دارد.

قیمت71درصدکاالهایخوراکیازحدبحرانیفراتررفت

آتشتورمدرخرمنخوراکیها

مسکن

آمارهایسال13۹8نشانمیدهد
سهمیکدرصدیدولتازساختمسکن

ایران به سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که دولت و 
مجلس برای دستیابی به این مهم، هدف گذاری کرده اند. البته بررسی ها 
نشان می دهد در 25 سال گذشته اوج ساخت وساز در سال 1390 بوده 
که برای حدود 765 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده و این رقم در 
س��ال 1398 به 401 هزار واحد رسیده است. جالب اینکه سهم بخش 
دولتی از کل ساخت و ساز در سال 1398 فقط یک درصد بوده است.

به گزارش ایس��نا، مس��کن مهر باالخره بعد از 14 سال تقریبا تمام 
شده و مسکن ملی روی میز دولت قبل قرار گرفته که طبیعتا با الحاق 
ای��ن پروژه به طرح جهش تولید و تامین مس��کن، دولت فعلی موظف 
به انجام تعهدات طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود. یادمان هست که 
دولت های نهم و دهم ابتدای طرح مس��کن مهر در س��ال 1386 وعده 
اتمام پروژه های مسکن مهر را در 18 ماه داده بودند، اما به قدری تامین 
زیرس��اخت ها و خدمات این پروژه 2 میلیون و 200 هزار واحدی طول 
کش��ید که پروژه تا س��ال 1400 هم به طول انجامید. با اینکه محمد 
اس��المی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی دو ماه قبل در جریان افتتاح 22 
هزار واحد مسکن مهر گفت که پرونده این طرح بسته شده و به دولت 
س��یزدهم کشیده نخواهد شد، اما شوربختانه هنوز در برخی شهرهای 

اطراف تهران تعدادی از واحدها تحویل نشده است.
بررس��ی ها همچنین نش��ان می دهد دولت احمدی ن��ژاد 31 درصد 
مس��کن مهر را تحویل مردم داد. از کل پ��روژه 2 میلیون و 200 هزار 
واحدی مس��کن مهر، س��هم دولت احمدی نژاد از تحویل واحدها 690 
هزار واحد معادل 31 درصد و س��هم دولت روحانی حدود یک میلیون 
و 441 هزار واحد معادل 65.5 درصد بوده و با اینکه وزیر س��ابق اعالم 
کرده پرونده این طرح بسته شده، آمار و ارقام از تحویل نشدن 69 هزار 
واحد حکایت دارد که بخشی از آن ممکن است دچار  مسائل حقوقی 
یا نبود متقاضی باشد. مسکن ملی نیز که از شهریور 1398 کلنگ زنی 
شده به 534 هزار واحد در حال اجرا رسیده و 40 هزار و 78 واحد آن 

افتتاح شده است.
طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی 
در کش��ور نیاز داریم، اما با توجه به تجربه ای که پیش روی مس��ئوالن 
قرار دارد، از طریق ساخت و ساز دولتی نمی توان به این هدف رسید و 
باید بخش خصوصی را با ارائه مشوق ها و اصالح قوانین و مقررات فعال 
کرد. طرح جهش تولید و تامین مس��کن نیز با هدف س��اخت سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی از سوی مجلس به تصویب رسیده و دولت 

رئیسی نیز قول داده سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند.
آمارها گویای آن اس��ت که همزمان با طرح مس��کن مهر، ساخت و 
س��از بخش خصوصی نیز افزایش یافته است. براساس آمار پروانه های 
ساختمانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده بین سال های 
1388 تا 1392 یعنی در زمان دولت دهم تعداد 3 میلیون و 439 هزار 
و 547 پروانه س��اختمانی در مناطق شهری کش��ور صادر شده است؛ 
یعنی طی پنج س��ال مذکور به طور متوس��ط سالیانه حدود 688 هزار 
پروانه صادر شده است. این در حالی است که علی نیکزاد، وزیر مسکن 
دولت دهم و نایب رئیس فعلی مجلس به تازگی گفته است که در دوره 

احمدی نژاد سالیانه یک میلیون مسکن می ساختیم.
طبق آمارها، بین س��ال های 1375 تا 1396 اوج س��اخت و ساز در 
سال 1390 بوده که برای 764 هزار و 569 واحد مسکونی پروانه صادر 
ش��ده و در س��ال های بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ سال 1396 
این عدد به 333 هزار و 443 واحد رس��ید. سال 1397 نیز برای 394 
هزار و 825 واحد پروانه صادر شد. در سال 1398 هم تعداد واحدهای 
مس��کونی در پروانه های صادره 401 هزار و 245 واحد بوده که نسبت 
به س��ال 1397 به میزان 1.6 درصد افزایش داش��ته است. در این بین 
375 هزار و 334 پروانه واحد مس��کونی برای بخش خصوصی، 3154 
واحد برای تعاونی ها و 4077 واحد برای بخش دولتی صادر شده است. 
بنابراین س��هم دولت از کل ساخت و س��ازها در سال 1398 فقط یک 
درصد بوده است. اگر آمار سال های گذشته را مالک قرار دهیم به نظر 
می رس��د احداث یک میلیون واحد مسکونی دور از دسترس نباشد، اما 
با توجه به رکود فعلی، کار دش��واری به نظر می رس��د. فعاالن صنعت 
ساختمان در بخش خصوصی با موانع متعددی مواجهند که مهمترین 

آن به عدم توان متقاضیان واقعی مربوط می شود.
در این زمینه، ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
� با بیان اینکه سازندگان مسکن »نای« بلندشدن ندارند، می گوید: »بازار 
مصالح ساختمانی در روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت نابسامانی 
پیدا کرده و قطعا رکود بخش ساخت و ساز را عمیق تر خواهد کرد. به 
نظر من علت اصلی به سوءمدیریت برمی گردد. نمی گویم تعمدی در کار 
اس��ت اما نمی ش��ود همه چیز را رها کرد و مشکالت را به دوش دولت 
بعدی انداخت. قیمت هر پاکت سیمان از حدود 30 هزار تومان به باالی 
65 هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی 14 هزار تومان به 20 هزار 
تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شش ماه قبل هم 
به بهانه افزایش هزینه ها و حمل و نقل قیمت سیمان از حدود 12 هزار 

تومان به 25 تا 30 هزار تومان رسیده بود.«
ب��ه گفته رهبر، »حدود 180 قلم کاال در یک س��اختمان اس��تفاده 
می شود که اگر همگی مثل سیمان و فوالد با رشد قیمت مواجه شوند 
هزینه های سازندگان کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین را صفر 
در نظر بگیریم قیمت ساخت به باالی 6 میلیون تومان در هر متر مربع 
رسیده و با رشدهای اخیر هیچ چشم اندازی برای بخش ساخت و ساز 

وجود ندارد.«
از س��وی دیگر، طبق اعالم بانک مس��کن تاکنون از 8640 میلیارد 
تومان آورده متقاضیان 2840 میلیارد تومان آن برای احداث پروژه های 
طرح اقدام ملی مس��کن به حساب س��ازندگان واریز شده است. 244 
میلیارد تومان هم تس��هیالت بانکی پرداخت شده که مجموع دو عدد 
مذکور را به 3084 میلیارد تومان می رساند. مابقی نیز که حدود 5800 
میلیارد تومان است به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث پروژه ها 

تخصیص خواهد یافت.
با احتساب هزینه حدود 5 میلیون تومان برای هر متر مربع واحدهای 
اقدام ملی، برای س��اخت یک واح��د 75 متری به حدود 375 میلیون 
تومان نقدینگی نیاز اس��ت. یعن��ی 3084 میلیارد تومان فقط تکافوی 
س��اخت 8224 واحد اقدام ملی مس��کن را می دهد. البته تاکنون 40 
هزار و 78 واحد مسکن ملی افتتاح شده که محمود محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی می گوید: »عم��ده واحدهایی که به بهره برداری 
رسیده از روش هایی همچون تعاونی سازی با دریافت وام اوراق، استفاده 
از تسهیالت 9 درصد بافت فرسوده و دریافت زمین بدون اتکا به منابع 

بانکی ساخته شده است.«
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فرص��ت ام��روز: از میان ش��اخص های متن��وع و گوناگونی که توس��ط 
کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص مدیران خرید 
)Purchasing Manager’s Index( یکی از مهمترین ش��اخص های 
اقتصادی اس��ت که مورد پذیرش اکثر کش��ورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی 
در بیش از 40 کش��ور دنیا محاس��به می شود. این ش��اخص در فارسی به 
اختصار »ش��امخ« نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 

ماموریت محاسبه و انتشار آن را به عهده دارد.
آخری��ن وضعیت ش��اخص مدی��ران خرید در میانه تابس��تان امس��ال 
نش��ان دهنده ادامه رکود و انقباض در اقتصاد ایران اس��ت و روند کاهشی 
این ش��اخص در مردادماه البته با ش��یب کمتر و مالیم تر نسبت به تیرماه 
ادام��ه پیدا کرده و به 46.59 واحد رس��یده اس��ت. در این ماه عدد همه 
زیرشاخص های اصلی به غیر از انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انس��انی زیر 50 بوده است. همچنین شاخص مدیران 
خرید صنعت در مردادماه 45.24 به دست آمده و همچنان روند کاهشی 
در این بخش وجود دارد، اما کاهش آن نس��بت به تیرماه اندکی مالیم تر 
شده است. در بین زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت فقط سرعت انجام 
و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد باالی 

50 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها زیر 50 بوده اند.
شامخچیستوچگونهمحاسبهمیشود؟

شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات را ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 
تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 
باش��د، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیش��تر باشد، نشان می دهد که 
س��رعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته اس��ت. در سوی مقابل، چنانچه 

عدد محاس��به شده باالی 50 باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان 
می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از ش��امخ کل اقتصاد 
و ش��امخ بخش صنعت در میانه تابستان امسال گزارش داده است، هر دو 
ش��اخص در مردادماه افت کرده و زیر عدد 50 بوده اند؛ از یک س��و، افت 
شامخ کل اقتصاد ایران در دومین ماه از دومین فصل سال با شیب کمتر و 
آهسته تری نسبت به تیرماه ادامه پیدا کرده و به 46.59 واحد رسیده است. 
از س��وی دیگر، عدد شامخ بخش صنعت نیز در مردادماه 45.24 به دست 
آمده اس��ت و نش��ان می دهد که همچنان روند کاهشی در بخش صنعت 
وجود دارد. هرچند افت ش��اخص مدیران خرید بخش صنعت در این ماه 
نسبت به تیرماه اندکی مالیم تر شده، اما مشکالت این بخش از تعطیالت 

کرونایی گرفته تا سایه بی برقی و تحوالت نرخ ارز همچنان باقی است.
تقالیشامخاقتصاددرزیرمرز50واحد

براساس نظرسنجی از بنگاه های اقتصادی، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
فصلی نش��ده( برای کل اقتصاد ایران در مرداد به 46.59 رسید که نسبت 
به تیرماه )44.62( با ش��دت کمتری کاهش داشت. در این ماه عدد همه 
زیرشاخص های اصلی به  غیر از انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انسانی زیر 50 بوده و وضعیت هر سه بخش خدمات و 
کشاورزی، صنعت و ساختمان نسبت به ماه قبل بدتر شده است. شاخص 
میزان فعالیت های کسب وکار در مرداد )40.41( نسبت به تیرماه با شدت 
بیشتری کاهش داشته و )به  غیر از فروردین هر سال و اسفند 98( به یکی 
از کمتری��ن مقادیر خود از ابتدای ش��روع طرح طی 23 ماه اخیر رس��ید. 
تعطیالت ناش��ی از پیک پنجم کرونا در کاهش فعالیت ها تأثیرگذار بوده 
اس��ت. شاخص میزان سفارشات جدید مش��تریان )43.89( نیز همچنان 
روند کاهش��ی دارد، اما با ش��یب مالیم تری نسبت به تیرماه کاهش یافت. 
کاهش تقاضای مشتریان ناشی از بالتکلیفی تصمیمات سیاسی و نوسانات 

شدید قیمت هاست.
همچنین شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )52.23( 
نس��بت به تیرماه با شدت بیشتری افزایش داش��ت. افزایش این شاخص 
علی رغم کاهش در بخش س��اختمان ناشی از افزایش استخدام در بخش 
خدمات و کش��اورزی و صنعت است. ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده )80.75( همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است 
و بیشترین شدت افزایش در بخش ساختمان بوده است. براساس آخرین 
اطالع��ات مرکز آمار ایران از ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در 
مرداد، عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کش��ور به 337.8 رس��یده که 
نس��بت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نش��ان می دهد. نرخ تورم 12 ماهه 
منتهی به مرداد نیز برای خانوارهای کش��ور به رقم 45.2 درصد رسید. به 

 طور کلی، براساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی در مردادماه، 
اکثر فعالیت های کسب وکار به دلیل شرایط ناشی از تعطیالت پیک پنجم 
کرونا و همچنین نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات سیاست گذاری کشور 
همچنان برای پنجمین ماه پیاپی با رکود تقاضا روبه رو بودند که منجر به 

کاهش شدید فروش شده است.
سایهسنگینتعطیالتکروناییبرصنعت

براس��اس داده های به دست آمده از بنگاه های صنعتی، شاخص مدیران 
خرید صنعت در مرداد به عدد 45.24 رسید و هرچند روند کاهشی بخش 
صنعت همچنان وجود دارد، اما ش��دت کاهش آن نسبت به تیرماه اندکی 
کمتر ش��د. در بین زیرشاخص های اصلی ش��اخص صنعت، فقط سرعت 
انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد 
باالی 50 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها زیر 50 بوده اند و در این 
میان مقدار تولید محصوالت کمترین مقدار را داش��ته است. در تیرماه به 
 جز صنای��ع فرآورده های نفت و گاز، چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع کانی 
غیرفلزی بقیه رش��ته فعالیت ها در رکود بوده و عدد ش��اخص کل صنعت 

برای آنها زیر 50 بوده است.
به ط��ور کل��ی، در مردادماه تولیدکنندگان بخ��ش صنعت همچنان با 
روند کاهشی در شاخص تولید، سفارشات و موجودی مواد اولیه روبه  رو 
بوده اند که نشان می دهد همچنان همانند ماه قبل رکود شدید در اکثر 
بخش های تولیدی وجود داش��ته اس��ت. تعطیالت ناشی از پیک پنجم 
کرونا، افزایش ش��دید نرخ ارز، نااطمینانی از ش��رایط بعد از انتخابات و 
ادامه قطعی برق در برخی استان ها و تعطیالت تابستانی ازجمله دالیلی 
اس��ت که بر ش��دت این رکود اف��زوده و فعاالن اقتص��ادی را آزار داده 
اس��ت. در مجموع، رکود تقاضا به دلیل شرایط ناشی از تعطیالت پیک 
پنجم و همچنین تغییرات فضای سیاسی کشور، فروش و تقاضا را تحت 
تأثیر قرار داده و در بسیاری از صنایع )کانی غیرفلزی، شیمیایی( باعث 
کاهش تولید ش��ده است. همچنین عدم ثبات بازار به دلیل افزایش نرخ 
ارز و تعطیالت کرونایی باعث کاهش تقاضا و نابس��امانی در فروش شده 
اس��ت. از س��وی دیگر، به دلیل تعطیلی ادارات، بس��یاری از مجوزها در 
برخی صنایع از جمله صنایع ش��یمیایی به موقع صادر نمی شود. مشکل 
تأمی��ن خوراک دام و طی��ور و نهاده های دامی نی��ز باعث رکود در این 
بخش ش��ده و صنایع وابس��ته نظیر تولیدکنن��ده داروهای دامی هم به 
دلی��ل رکود در این بازار تحت تأثیر ق��رار گرفته اند. در این بین، قطعی 
ب��رق همچنان وج��ود دارد و گرانی مواد اولیه باع��ث کندی در تحویل 
سفارشات به مشتریان می ش��ود. نهایتا مشکل تأخیر در صدور مجوزها 
در تأمین مواد اولیه و سایر موارد، اختالل ایجاد کرده که به خصوص این 

معضل با تعطیالت موج پنجم کرونا شدت یافته است.

روندنزولیشاخصمدیرانخریددرتابستانادامهدارد

رکود و انقباض در اقتصاد ایران

در ح��ال حاضر رمزارزها را به لحاظ علمی نمی توان پول در نظر گرفت، 
ام��ا در آینده این امکان وجود دارد که نقش پول را ایفا کنند. این موضوع 
در نشست مجازی »بررسی کاربرد رمزپول ها از دیدگاه اقتصادی-بانکی- 
فقهی« بررسی شد و دکتر مهدی نوری، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه  
رم��زارز و بالک چین به تاریخچه  پیدایش رمزارزها پرداخت و ویژگی های 

آنها را برشمرد.
او در این نشست ابتدا به سیر تحول پول از پول کاالیی، پول فلزی )طال 
و نقره(، پول کاغذی )اسکناس(، پول الکترونیکی و رمزپول ها اشاره کرد و 
به طرح این سوال پرداخت که آیا رمزارزها می توانند در شرایط فعلی نقش 

پول را در مبادالت ایفا کنند یا خیر؟
ن��وری ادام��ه داد: در اقتصاد هر آنچه س��ه وظیفه و کارکرد »وس��یله 
 Unit of( »واحد ش��مارش« ،)Medium of Exchange( »مبادل��ه
Account( و »ذخی��ره ارزش« )Store of Value( را ب��ازی کن��د، به 
عنوان پول شناخته می شود. با توجه به محدودیت انتشار برخی از رمزارزها 
ب��ه صورت خ��اص بیت کوین که در نهایت بیس��ت و ی��ک میلیون ایجاد 
می ش��ود؛ در بلندمدت با افزایش ارزش ذخی��ره ارز همراه خواهد بود، اما 
نوس��انات )Volatility( بسیار ش��دید این رمزارزها باعث شده است در 
دوره های کوتاه مدت کارکرد ذخیره ارزش را به خوبی انجام ندهند، با این 

نوسانات باال وظیفه  اول و دوم در حال حاضر به  خوبی شکل نمی گیرد.
این کارش��ناس رمزارزها ادامه داد: به  عالوه هنوز در پرداخت های خرد 
 )Scalability( با توجه به مش��کل مقیاس پذیری )Micropayment(
و TPS پایین آنها مورد اس��تفاده باالیی قرار نمی گیرد. البته راه حل هایی 
مانن��د Lightening، Side chain و موارد دیگر برای آن مطرح ش��ده 

اس��ت، اما در مجموع در حال حاضر رمزارزها را به لحاظ علمی نمی توان 
پ��ول در نظ��ر گرفت، اما در آینده این امکان وج��ود دارد که نقش پول را 
ایفا کنند. در نتیجه مناسب اس��ت آنها را رمزدارایی )crypto asset( یا 
دارایی مج��ازی )virtual asset( در نظر گرفت. البته رمزارزهای باثبات 

)Stablecoin( می توانند نقش پول را ایفا کنند.
ن��وری در بخ��ش بعدی س��خنانش به مکت��ب اتریش��ی و ملی زدایی 
)انحصارزدایی( از پ��ول )Denationalization of Money( و رابطه  
آن با رمزارزها اش��اره کرد و تأکید آنها بر عدم دخالت دولت در اقتصاد را 
یادآور شد. او سپس در بررسی آثار اقتصادی به بیان مزیت ها و ریسک های 
مختلف رمزارزها بر اقتصاد پرداخته و مزیت های آنها را به این شرح عنوان 
کرد: آزادی در پرداخت و دسترس��ی بین الملل��ی، هزینه  معامالتی پایین 
)Transaction cost(، س��رعت  باال در انتقاالت بین المللی و فرامرزی، 
عدم خلق پ��ول بی رویه و خاصیت ضدتورمی، اس��تفاده از ارز مجازی در 
ش��رایط تحریمی ایران، عدم توانایی دولت ها در مص��ادره و بلوکه کردن، 
امکان رهگیری و ش��فافیت )Transparency(، مزیت نسبی استخراج 
بیت کوین، انتشار توکن و عرضه اولیه سکه )ICO(، کاهش قدرت تحریم 
دالری آمری��کا برای اقتص��اد ایران، امکان ایج��اد رمزارزهای منطقه ای و 
تسهیل در پیمان های پولی دو و چندجانبه، امکان افزایش کسب و کارهای 
نوین و افزایش اش��تغال، تسهیل در جهانی شدن کسب و کارهای داخلی 
و بهب��ود ص��ادرات غیرنفتی، عدم امکان جعل رمزارزه��ا و امکان افزایش 
سرمایه گذاری خارجی. به گفته نوری، همچنین برای ریسک های موجود 
در رمزارزها به این موارد می توان اشاره کرد: نوسانات قیمتی و عدم ثبات، 
تهدید اقتصاد واقعی، تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واس��ط، امکان فرار 

مالیاتی، پولش��ویی و گسترش بخش غیررس��می اقتصاد، ناآشنایی عموم 
م��ردم با ارزهای مجازی، زمان باالی تایید تراکنش برای مبادالت داخلی، 

خروج ارز از کشور و مصرف باالی انرژی.
او پ��س از بیان فرصت ها و ریس��ک های رمزارزها، رویکرد حاکمیت در 
تنظیم گری را مورد بررس��ی قرار داد و افزود: اگر سیاست گذاران در کشور 
هر کدام از س��ه رویکرد »آزادی و رسمیت بخش��ی کام��ل بدون نظارت و 
تنظیم گ��ری مناس��ب«، »رویک��رد س��لبی و محدودیت های ش��دید« و 
»رویک��رد تنظیم گ��ری راهبردی با نقش فعاالنه در نظ��ارت« را به  عنوان 
سیاست مشخص خود در نظر بگیرند، تبعات مختلفی خواهد گذاشت به  
طوری  که با برگزیدن رویکرد اول ش��اهد به خطر افتادن حاکمیت پولی و 
بانکی کشور، افزایش کالهبرداری ها و فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد و 
ع��دم امکان اعمال حاکمیت در کش��ور خواهیم بود. همچنین در صورت 
انتخاب رویکرد س��لبی موجب زیرزمینی شدن بسیاری از فعالیت ها، عدم 
اس��تفاده از فرصت های رمزارزها برای اقتصاد، انتقال دارایی های دیجیتال 
ب��ه پلتفرم های خارجی، عدم نظارت ب��ر داده و اطالعات حاکمیت در این 
حوزه )کاهش ش��فافیت(، افزایش آسیب پذیری اقتصاد و مهاجرت نیروی 

انسانی نخبگان خواهیم بود.
ب��ه اعتقاد وی، بهترین راهبردی که دولت بایس��تی برگزیند، »رویکرد 
تنظیم گ��ری راهب��ردی با نقش فعاالن��ه در نظارت« اس��ت که در چنین 
ش��رایطی می تواند موجب شناس��ایی فعاالن حوزه رمزارز و بالک چین در 
کش��ور، کاهش ریس��ک های موجود برای اقتصاد، امکان درآمدزایی برای 
دولت و گس��ترش اکوسیس��تم بالک چین به عنوان یک��ی از فناوری های 

نوظهور و اثرگذار در کشور شود.

دریکنشستتخصصیبررسیشد

رمزارزهارامیتوانپولبهحسابآورد؟

بانکنامه

تثبیتدالردرکانال26هزارتومانی
سکه100هزارتومانارزانشد

قیم��ت دالر در حالی در بازار آزاد ته��ران همچنان در کانال 27 
ه��زار تومان قرار دارد که ن��رخ آن دی��روز در صرافی های بانکی با 
25 توم��ان کاهش نس��بت ب��ه روز قبل به 26 ه��زار و 686 تومان 
رسید. قیمت فروش یورو نیز در مقایسه با روز یکشنبه با 17 تومان 
کاه��ش به 31 هزار و 357 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 26 
هزار و 153 تومان و نرخ خرید هر یورو هم 30 هزار و 737 تومان 

اعالم شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
بازار تهران با کاهش 100 هزار تومانی در روز دوش��نبه به رقم 12 
میلیون و 40 هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 11 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. نیم  سکه بهار آزادی 
6 میلیون و 130 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 700 هزار تومان 
و س��که یک گرمی 2 میلیون و 300 ه��زار تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار ب��ه یک میلیون و 163 
هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نی��ز 5میلیون و 41 هزار 
تومان ش��د. هر ان��س جهانی طال نیز یک ه��زار و 826 دالر و 41 

سنت قیمت خورد.

نگاهیبهآخرینقیمتاوراقمسکن
قیمتواممسکنکمشد

آخرین قیمت اوراق مسکن از کاهش قیمت این اوراق در مقایسه با 
دو هفته قبل حکایت دارد. به طوری که متأهل های تهرانی برای اخذ 
وام 240 میلی��ون تومانی باید 29 میلی��ون و 88 هزار تومان پرداخت 
کنند. بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که 
هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خردادماه 
س��ال گذش��ته به ترتیب  58 هزار و 500، 58 هزار و 900 و 57 هزار 
و 200 تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن بانک 
مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت 57 هزار 
و 400، 57 هزار و 600 و 57 هزار تومان  تومان داد و س��تد می شود. 
ای��ن اوراق در هر ک��دام از ماه های مهر و آبان 59 هزار و 100 تومان و 
در آذر س��ال 1399 نیز 58 هزار و 400 تومان قیمت دارند. همچنین 
اوراق تسهیالت مسکن در دی  سال گذشته با قیمت 59 هزار و 200، 
در بهمن ماه با قیمت 59 هزار و 700تومان و در اسفندماه نیز با قیمت 
58 هزار و800 تومان معامله می ش��ود. این اوراق در فروردین ماه سال 
1400 با قیمت 58 هزار و 200 تومان، در اردیبهشت ماه سال جاری 
ب��ا قیمت 58 ه��زار و 600 تومان، در خردادماه س��ال جاری با قیمت 
58هزار و 200تومان معامله می ش��ود. قیمت این اوراق در تیر و مرداد 
سال جاری نیز به ترتیب 58 هزار و 700 و 60 هزار و 600 تومان است 
و این گزارش براساس قیمت مردادماه نوشته شده است. بر این اساس، 
با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا 140میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن و 40 میلیون تومان جعاله می شود، برای دریافت 100 میلیون 
تومان تس��هیالت باید 200 برگه تسهیالت مسکن خریداری کند که 
هزینه این تعداد اوراق با تس��ه 60 ه��زار و 600 تومانی، 12 میلیون و 
120هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 40 میلیون تومان 
وام جعال��ه که برای آن بای��د 80 ورق به مبلغ  4 میلیون و 848 هزار 
تومان خریداری کنند مجموع هزینه خرید اوراق به 16 میلیون و 968 
هزار تومان می رس��د. زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا 
سقف 240 میلیون تومان شامل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن برای هر نفر و 40 میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
24 میلیون و 240 هزار تومان می شود که همراه با هزینه 4 میلیون و 
848 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 80 ورق تسهیالت مسکن 
خریداری کنند در مجموع باید 29 میلیون و 88 هزار تومان پرداخت 
کنند. از سوی دیگر، سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای 
با جمعیت بیش از 200 هزار نفر به 80 میلیون تومان رسیده است که 
برای آن باید 160 برگه خریداری شود که هزینه آن 9 میلیون و 696 
هزار تومان اس��ت. این وام برای سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است که باید برای آن 120 برگه خریداری شود که 

هزینه آن 7 میلیون و 272 هزار تومان می شود.

عملکردامسالصنعتبیمهنشانمیدهد
سهم۹4درصدیدرمانازخسارتبیمهای

جریان پرداخت خسارت های بیمه ای در سال 1400 نشان می دهد 
که بیمه درمان 94 درصد از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه را 

به خود اختصاص داده است.
 به گزارش ایس��نا، در یکی دو س��ال اخیر و با ش��یوع ویروس کرونا 
رون��د پرداخت هزینه ه��ای درمان و تعداد خس��ارت های پرداختی در 
این بخش نیز افزایش یافته است. بررسی تازه ترین گزارش از عملکرد 
صنعت بیمه در رابطه با پرداخت حق بیمه و خسارت پرداختی، نشان 
از رشد خسارت های پرداخت شده در بخش درمان دارد. این در حالی 
است که در چهار ماه ابتدایی امسال مبلغ حق بیمه تولیدی در صنعت 
بیمه 31.7 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
45.7 درصد افزایش دارد. همچنین خسارت پرداختی از سوی بیمه ها 
در این مدت 14.8 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با چهار ماهه اول 
پارسال 40 درصد رشد دارد. در دوره مورد بررسی حدود 20.7 میلیون 
بیمه نامه صادر و 15.2 میلیون فقره خس��ارت پرداخت ش��ده اس��ت 
که تعداد بیمه نامه های صادرش��ده 4.7 درصد و تعداد موارد خس��ارت 
پرداختی 19.9 درصد رشد دارد. خسارت پرداختی بازار در حالی 19.9 
درصد رشد دارد که عمده دلیل این افزایش رشد 21درصدی در تعداد 
بیمههای درمان اس��ت؛ به گونه ای که سهم بیمه های درمان از تعداد 

خسارت های پرداختی بازار بیمه 94.1 درصد است.
در همین رابطه الزم به یادآوری اس��ت که گزارش های قبلی نش��ان 
داده بود که از آغاز ش��یوع کرونا و از اس��فند 1398 تا نیمه مردادماه 
امسال بیمه ها بابت هزینه بیمه تکمیلی بالغ بر 10 هزار و 700 میلیارد 
توم��ان به مراجع درمان��ی پرداخت کرده اند. ای��ن در حالی بود که در 
چهار ماه ابتدایی سال جاری 5408میلیارد تومان بابت هزینه های بیمه 
تکمیلی از سوی صنعت بیمه پرداخت شده بود که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل نزدیک به 70 درصد افزایش داشت.
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علیرضاتوکلیکاشی
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری

بازار س��رمایه در دو س��ه ماه اخیر در مدار رشد قرار گرفت و این 
رشد در دو سه هفته اخیر شدت بیشتری را تجربه کرد. در مواقعی 
که بازار رشد شدیدی را پشت سر می گذارد، اغلب دوره ای  به عنوان 
استراحت یا توقف را در پیش خواهد داشت. به ویژه در بازار سرمایه 
ایران که دامنه نوسان نیز وجود دارد و شاخص در زمان افت و خیز 
هیج��ان باالی��ی را تجربه می کند. نکته حائز اهمیت این اس��ت که 
س��رمایه گذاران بازار سرمایه باید بدانند که ذات این بازار با ریسک 
آمیخته است. البته در بازار ابزارهایی وجود دارد که مردم می توانند 
ب��ا بهره گیری از این ابزارها، از طریق س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم 
ب��ه فعالیت در این بازار بپردازند و به این وس��یله تا حد بس��یاری، 

ریسک های بازار سرمایه را پوشش دهند.
در ای��ن راس��تا، صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ه عن��وان ابزار 
سرمایه گذاری غیرمستقیم به مردم توصیه می شود. در سال گذشته 
که ش��اخص کل ریزش کرده و ب��ه تعبیری به یک دوم ارزش خود 
تنزل پیدا کرد، زیان برخی از صندوق ها حدود 20 درصد بود. جالب 
اینکه اکنون س��طح سودآوری این صندوق ها از رکوردهایی که آنها 
در س��ال گذشته کس��ب کرده بودند، باالتر است. همچنین در یک 
سال گذشته به رغم افت شاخص بورس به میزان 25 درصد، برخی 
صندوق ها نه تنها این کاهش بازدهی را تجربه نکردند که به میزان 
مثبتی نیز رش��د داشته اند. توصیه می شود که مردم از این ابزارهای 
سرمایه گذاری استفاده کرده و نگاه بلندمدتی به بازار داشته باشند. 
اگر مردم صندوق های س��رمایه گذاری را به درس��تی انتخاب کنند، 
پیچیدگی سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق این صندوق ها، به 
مراتب کمتر از انتخاب و خرید مستقیم سهام توسط اشخاص است. 
در این صورت، در یک بازه بلندمدت برای مثال دو تا س��ه س��اله، 
بازدهی آنها از هر فرصت س��رمایه گذاری دیگری بیشتر خواهد بود. 
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در یک سرمایه گذاری بلندمدت 
دو الی سه ساله، این مسئله که شاخص در بازه های کوتاه مدت چه 

روندی را طی می کند، اهمیت خود را از دست خواهد داد.

روزچهارشنبهعرضهاولیهمیشود
»فجهان«درراهفرابورس

عرضه اولیه سهام ش��رکت »مجتمع جهان فوالد سیرجان« با نماد 
»فجهان« روز چهارش��نبه 17 ش��هریورماه در فراب��ورس ایران انجام 
می ش��ود. عرضه سهام ش��رکت های جدید )عرضه اولیه( همواره مورد 
توجه اهالی بازار س��رمایه ق��رار دارد، زیرا تاکنون بیش از 90 درصد از 
عرضه اولیه هایی که در بورس انجام ش��ده، سودآور بوده اند. به همین 
دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعاالن بازار جذابیت داشته است. 
در این راس��تا، آگهی عرضه اولیه سهام شرکت »مجتمع جهان فوالد 
س��یرجان« با نماد »فجهان« منتشر شد که مطابق آن روز چهارشنبه 
هفته جاری، سهام این شرکت به شیوه ثبت سفارش در فرابورس عرضه 
خواهد ش��د. در این عرضه اولیه به هر ک��د معامالتی حداکثر 8 هزار 
سهم در دامنه قیمتی 4 هزار و 500 ریال تا 5 هزار و 500 ریال تعلق 
می گیرد. گفتنی است هنگامی که سهام شرکتی برای نخستین بار در 
بورس عرضه می ش��ود، به روز اول عرضه س��هام، »عرضه اولیه« گفته 
می شود، در این روز درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین 
بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران خریداری می شود.

مردمچقدرچکرمزداروعادیمبادلهکردند؟
وضعیتچکدرابتدایتابستان

از 270 ه��زار و 700 میلیارد تومان چک وصول ش��ده در تیرماه 
امس��ال 62.9درصد آن مربوط به چک های عادی اس��ت که 37.1 
درصد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند. جدیدترین 
آم��ار بانک مرکزی بیانگر این اس��ت که از مجموع چک های مبادله 
ش��ده بیش از 6 میلیون فقره وصول ش��ده که از این تعداد بالغ بر 
5.5 میلی��ون فقره عادی و ح��دود 0.5 میلیون فق��ره رمزدار بوده 
اس��ت؛ بنابراین در کل کشور 92 درصد از کل چک های وصولی را 
چک ه��ای عادی و 8 درصد را چک های رمزدار تش��کیل می دهند. 
از نظ��ر مبلغی نی��ز از 270 هزار و 700 میلی��ارد تومان چک های 
وصولی در کل کشور بیش از 170 هزار و 200 میلیارد تومان برای 
چک های ع��ادی و حدود 100 ه��زار و 500 میلیارد تومان خاص 
چک های رمزدار بوده اس��ت. بر این اس��اس، در کل کش��ور 62.9 
درص��د از کل مبل��غ چک های وصولی را چک ه��ای عادی و 37.1 

درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.
در تیرماه در ک�ل کش�ور حدود 479 ه�زار فق�ره چ�ک رم�زدار 
ب�ه ارزش 100 هزار و 500 میلیارد تومان وصول ش��ده که نسبت 
ب��ه ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتی��ب 12.1 و 10.8 درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. در این ماه در استان تهران حدود 155 هزار 
فق���ره چ�ک رم�زدار ب���ه ارزش 53 ه��زار و 100 میلیارد تومان 
وصول ش��د که 49.8 درصد از تعداد چک ه��ای رمزدار وصولی در 
سه استان ته�ران )32 3. درص�د(، اصفهان )9.8 درصد( و خراسان 
رضوی )7.7 درصد( وصول ش��ده اس��ت که بیش��ترین سهم را در 
مقایسه با س��ایر اس��تان ها دارا بوده اند. همچن��ین 65.4 درص��د 
از ارزش چ��ک ه����ای ف��وق در اس����تان ه��ای ته��ران )52.8 
درص����د(، اصفهان ) 7.7 درصد( و خراس��ان رضوی ) 4.9 درصد( 

وصول شده است.
گفتنی است چک های عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص 
به حس��اب جاری خود ص��ادر کرده و دارن��ده آن تضمینی جز اعتبار 
صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا 
حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر 
شده باشد. چک های رمزدار نیز چک هایی هستند که بنا به درخواست 
مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان 
بانک یا شعب آن و همچنین می تواند برعهده سایر بانک ها تحت عنوان 
چک رمزدار بین بانکی صادر ش��ود. این قبیل چک ها جهت تسهیل و 
تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن 

توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

یادداشت

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در جریان معامالت روز دوش��نبه 
همانند روز یکش��نبه روندی پرنوسان داش��ت و هرچند در ساعات میانی 
معام��الت افزایش یافت و تا رقم یک میلیون و 545 هزار واحد نیز صعود 
کرد، اما در نهایت روندی نزولی به خود گرفت و به رش��د کم رمق هزار و 
312 واحدی بسنده کرد تا در ارتفاع یک میلیون و 538 هزار واحد بایستد. 
در معامالت سومین روز هفته بیش از 11 میلیارد و 77 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 93 هزار و 365 میلیارد ریال دادوس��تد شد. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با 2 هزار و 591 واحد افزایش به 
469 هزار و 614 واحد و شاخص قیمت هم وزن با یک  هزار و 634 واحد 
رش��د به 296 هزار و 329 واحد رسید. شاخص بازار اول افزایش یک هزار 
و 405 واحد و ش��اخص بازار دوم افزایش یک هزار و 262 واحد را تجربه 

کردند.
گروه فرآورده های نفتی با 76 هزار و 801 معامله به ارزش 8 هزار و 617 
میلی��ارد ریال، گروه خودرو با 121 هزار و 253 معامله به ارزش 7 هزار و 
948 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 73 هزار و 522 معامله به ارزش 
5 هزار و 568 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 89 هزار و 155 معامله به 
ارزش 5هزار و 435 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 54 هزار و 517 معامله 
به ارزش 4 هزار و 523 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. 
در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس به مدار صعود بازگشت و با رشد بیش 

از 71 واحدی به رقم 22 هزار و 764 واحد رسید.
دربازاربورسوفرابورسچهگذشت؟

در جری��ان معامالت روز گذش��ته معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 
2 ه��زار و 495 واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 838 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 303 واحد، گ��روه دارویی برکت )برکت( 
با 282 واحد، توس��عه معدنی و صنعتی صبانور )کنور( با 277 واحد، نفت 
سپاهان )شسپا( با 240 واحد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با 230 واحد، 
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( با 214 واحد و آلومینیوم ایران 

)فایرا( با 211 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( با 658 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری غ��دری )وغدیر( با 323 واحد، توس��عه مع��ادن و فلزات 
)ومعادن( با 293 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
283 واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 280 واحد، بانک ملت )وبملت( 
با 253 واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 244 واحد و گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 216 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس 

گذاشتند.
همچنین نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت بندرعباس )ش��بندر(، گ��روه مدیریت ارزش صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری )ومدیر(، صنعتی زرماکارون )غزر(، لیزین��گ کارآفرین )ولکار(، 

بهساز کاش��انه تهران )ثبهساز( و توس��عه و عمران امید )ثامید( از جمله 
نماده��ای پُرتراکنش بودند. گروه ف��رآورده نفتی هم در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گ��روه یک  میلیارد و 

69 میلیون برگه سهم به ارزش 8هزار و 617 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 71 واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال 22 هزار و 764 واحد ثابت ماند. در این 
ب��ازار 5میلیارد و 166 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 213 هزار و 885 
میلیارد ریال داد و ستد شد. در جریان معامالت دوشنبه فرابورس ایران، 
بیمه پاس��ارگاد با 105 واحد، ش��رکت پاالیش نفت الوان با 11 واحد، 
ش��رکت تولید نیروی برق دماوند با 9 واحد، ش��رکت صنعتی مینو با 8 
واحد و گروه توسعه مالی مهر آیندگان با 6واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
بر رش��د شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت سرمایه گذاری صبا 
تامین با 27 واحد، ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین با 26 واحد، شرکت 
پلیمر آریاساسول با 26 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 22 واحد 
و ش��رکت فرابورس ایران با 16 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.
سمتوسویمعامالتبورستاپایانسال

بازار سرمایه ایران پس از ریزشی کم سابقه در سال پایانی دولت دوازدهم، 
این روزها نوید تازه ای برای رش��د ش��اخص ها در دولت س��یزدهم نشان 
می دهد. کارشناسان عمدتا به شرایط کنونی و سیاست های دولت سیزدهم 
خوش بین هستند و با اشاره به نگاه تیم اقتصادی دولت و همچنین شرایط 
کنون��ی ایران می گویند این رون��د مثبت در ماه های آتی نی��ز ادامه پیدا 
می کند. البته کس��ری قابل توجه بودجه امس��ال یک نگرانی جدی برای 
سرمایه گذاران و س��هامداران به شمار می رود و آنها همچون مارگزیدگان 
از هر ریسمان سیاه و سفیدی می هراسند و ترس و واهمه دارند که مبادا 
دولت همچون س��ال گذش��ته برای جبران این کس��ری دست در آستین 
بورس ببرد. هرچند رش��د شاخص های بورسی در روزهای پس از انتخاب 
رئیس��ی به عنوان رئیس دولت س��یزدهم از میزان اضطراب و واهمه آنان 

می کاهد. حال سوال اغلب سهامداران این است که سمت و سوی معامالت 
بورس تا پایان سال چگونه است؟

در پاس��خ به این پرس��ش، س��هیل کالهچی کارش��ناس بازار سرمایه 
می گوید: براساس پیش بینی ها به نظر می رسد که روند معامالت بازار سهام 
تا پایان سال تحت تاثیر تورم موجود در اقتصاد کشور، روند مثبتی را تجربه 

کند و صعودی باشد.
او ب��ه روند فعلی معامالت ب��ورس و تصمیمات تیم اقتصادی دولت جدید 
اشاره می کند و می افزاید: تاکنون صحبت های کلی درخصوص معامالت بازار 
سرمایه از سوی تیم اقتصادی کابینه دولت مطرح شده که بهتر است برنامه های 

دقیق تری مطرح شود تا بتوان آینده این بازار را مورد ارزیابی قرار داد.
وی ب��ا تاکید ب��ر پارامترهای تاثیرگذار بر معامالت بازار س��هام ادامه 
می ده��د: ایجاد اص��الح چند روزه در بازار زمینه بازگش��ت دوباره روند 
صع��ودی به معام��الت بورس را فراهم کرد که از ای��ن لحاظ آینده این 
ب��ازار را در میان مدت می توان به ص��ورت صعودی در نظر گرفت. طبق 
ارزیابی های انجام ش��ده همسو با روند صعودی نرخ دالر، آینده روشنی 
پیش روی معامالت بازار س��هام قرار خواهد گرفت و سهام شرکت های 
بزرگ که بخش بزرگی از مسیر بازار سهام تحت تاثیر این صنایع تعیین 

می شود، بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار خواهند داد. 
کالهچی س��پس با اش��اره به دیگر عام��ل تاثیرگذار ک��ه اخیرا روند 
معام��الت بورس را تحت تاثیر خود قرار داده اند، می گوید: موضوع دیگر 
حاکم در بازار س��هام، مذاکرات برجام است که می تواند تا حدودی روند 
معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. در صورت فراهم ش��دن 
زمین��ه برای تواف��ق در برجام، نرخ ارز به ص��ورت هیجانی رو به پایین 
حرکت خواهد کرد که شاخص بورس هم تحت تاثیر چنین اتفاقی برای 
مدتی موقت وارد مدار نزولی خواهد شد. سهامداران باید این موضوع را 
مدنظر داشته باشند که تاثیر نتیجه برجام در بازار موقتی است و ممکن 
اس��ت معامالت بازار سهام برای مدتی محدود تحت تاثیر چنین اتفاقی 

در کشور قرار بگیرد.
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برایترخیصسریعترخودروهایتوقیفی
اقدامکنید

رئیس پلیس راهور ناجا از صاحبان خودرو ها و همچنین از دستگاه 
قضا خواست سریع تر برای بررسی پرونده خودرو های توقیفی اقدام 
کنند. س��ردار س��رتیپ هادیانفر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری 
صدا و سیما، با بیان اینکه با توجه به اینکه حدود 223 هزار دستگاه 
خودرو و نزدیک به 349 هزار موتورس��یکلت در پارکینگ ها متوقف 
اس��ت، از صاحبان خودرو ها و همچنین از دس��تگاه قضا خواس��ت 

سریع تر برای بررسی پرونده خودرو های توقیفی اقدام کنند.
وی افزود: طرح ترخیص خودرو ها و موتورسیکلت های رسوبی در 
پارکینگ ها با تسهیالت ویژه راهنمایی و رانندگی اجرا می شود، اما 

استقبال خوبی نشده است. 
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تقسیط جرائم براساس نظر مالک و 
همچنین کاهش جرائم دو برابری و همچنین گرفتن حق پارکینگ 
براس��اس س��ال 94 و همچنین در نظر گرفتن عوارض شهرداری از 
جمل��ه امتیازاتی بود که به مالکان خودرو های توقیفی در سراس��ر 
کش��ور داده شد. س��ردار هادیانفر تصریح کرد: 270 هزار خودروی 
رس��وبی در پارکینگ ها را داش��تیم که با اجرای طرح که از ابتدای 
س��ال انجام گرفت فقط مالکان 47 هزار خودرو نس��بت به ترخیص 
خودرو های خود اقدام کردند و هنوز 223 هزار دس��تگاه خودرو در 
پارکینگ ها متوقف هس��تند. وی گفت: مال��کان این خودرو ها باید 
اقدام کنند، اما نمی دانیم که چرا برای ترخیص خودروی خود اقدام 
نمی کنند؛ 54 درصد از خودرو ها و موتورسیکلت های توقیفی مسائل 
انتظامی، آگاهی و قضایی دارند که باید هرچه سریع تر دستگاه های 

مربوطه نسبت به تعیین تکلیف این خودرو ها اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: اگر راننده ای برای ترخیص خودرو 
یا موتورس��یکلت خود مراجعه می کند و با مش��کل روبه رو می شود 
حتما از طریق سایت راهور 120 مطرح کند تا کارشناسان ما هرچه 

سریع تر بتوانند مشکل پیش آمده را برطرف کنند.
وی درخصوص موتورسیکلت ها افزود: 349 هزار موتورسیکلت نیز 
در پارکینگ ها متوقف ش��ده است که از این طرح نیز بدان صورت 
مالکان موتورس��یکلت ها اس��تقبال نکرده اند و روزانه شاید 5 تا 10 

مالک برای ترخیص موتورسیکلت اقدام می کنند.
س��ردار هادیانفر گفت: از مس��ئوالن راهنمایی و رانندگی سراسر 
کش��ور خواس��ته ایم چه موتورس��یکلت هایی که در پارکینگ ها به 
صورت رسوبی از س��ال ها قبل مانده است و چه موتورسیکلت هایی 
که تازه توقیف می ش��ود؛ تس��هیالت ویژه به آنها ارائه شود و 340 

هزار موتورسیکلت رسوبی و ... ترخیص شود.
وی ادامه داد: گرچه بیشتر موتورسیکلت هایی که در پارکینگ ها 
موجود است به سن فرسودگی رسیده است و قابلیت تردد را ندارد، 
بنابرای��ن مالکان موتورس��یکلت ب��رای ترخیص وس��یله خود اقدام 
نمی کنن��د و باید س��تاد اجرایی فرمان امام وارد ش��ود تا وضع این 
گونه موتورسیکلت های فرسوده هرچه زودتر مشخص و پارکینگ ها 

تخلیه شود.
وی افزود: ط��رح ترخیص خودرو ها و موتورس��یکلت ها همچنان 
ادامه خواهد داشت و مالکان می توانند با استفاده از تسهیالت برای 

ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

نماگربازارسهام

دزیانی، کارش��ناس خ��ودرو گفت آزادس��ازی واردات خ��ودرو یکی از 
طرح های خوب مجلس است که می تواند راهکار موثر شکست انحصار دو 

خودروساز داخلی باشد، اما اجرای درست آن بسیار اهمیت دارد.
غالمحسین دزیانی در گفت وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه آزادسازی 
واردات خودرو یکی از اقدامات خوب مجلس است که می تواند انحصار ایران 
خودرو و سایپا را که سال ها است با هر کیفیت و هر قیمتی که می خواهند 
خودرو را تحویل می دهند و مردم نیز ناچار هستند تنها از این خودروسازان 
ماشین بخرند، بشکند، تاکید کرد: نگران دو موضوع هستیم نخست البی 

خودروسازان و دوم عدم اجرای درست طرح.
وی با اش��اره به اینکه از مجلس خبر می رس��د طرح »آزادسازی واردات 
خ��ودرو« با تصویب اولیه در کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس، در فاز 
نهایی تصویب قرار گرفته است، تاکید کرد: در این طرح ساماندهی خودرو، 
مبن��ی بر واردات محصوالت هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت 

که البته مجلس آن را اصالح کرد.

وارداتبدونانتقالارز
این کارشناس خودرو با بیان اینکه ای کاش شورای نگهبان به این بند 
ای��راد نمی گرفت چراکه خودروهای هیبریدی به دلیل عدم آالیندگی هوا 
می توانستند مفید باشند، گفت: به هر صورت ماجرای طرح به اینجا رسید 
که کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصالحاتی در چارچوب »آزادسازی 
مش��روط واردات« س��رانجام تأیید کرد، اما موضوع این اس��ت که شروط 
واردات خودرو به این راحتی هم نیست. دزیانی بیان کرد: در خبرها آمده 
اس��ت که بر این اساس، هر ش��خص حقیقی و حقوقی می تواند نسبت به 
واردات خودرو در قالب یکی از دو روش »در ازای صادرات کاال« یا »واردات 
بدون انتقال ارز« اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با 
هدف »استقالل واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار« طراحی شده و 
لذا باید به این بند توجه ویژه کرد. وی با بیان اینکه در مصوبه اولیه، ورود 
خودروهای کارکرده حداکثر سه  سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است، 
گفت: مشخص است که مجلس به ارتقای کیفی خودروها به مثابه یکی از 

راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای تاکید داشته است.

آیااجازهرقابتیشدنفضادادهمیشود؟
این کارشناس خودرو بیان کرد: همانطور که در خبرها نیز آمده تصویب 
نهایی این طرح می تواند دس��ت کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع 
تقاض��ای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی ب��ازار، بهترین زمان ممکن برای 
آزادس��ازی واردات خودرو اس��ت؛ به طوری که مسیر برای کاهش قیمت تا 

سطح متعارف هموار می شود.
دزیانی افزود: رقابت در پس واردات می تواند خودروساز را مجبور کند که 
کیفیت را باال ببرد. فکر کنید شما می توانید فولکس واگن آلمانی اصل با 
آن فناوری را 400 میلیون تومان بخرید آیا حاضر هستید به کوئیک 250 
میلیون تومان پول بدهید که اندازه یک تایر فولکس واگن کیفیت ندارد؟ 
ای��ن طرح خوب اس��ت اما ما را نگران می کند به دو دلیل نخس��ت اینکه 
آزادسازی مشروط به چه معنایی است اینکه قرار باشد شما خودرویی که 
در خارج از کشور 250میلیون تومان است را به دلیل اینکه بازار خودروساز 
ایرانی را کساد نکند مجبور شوید یک میلیارد تومان وارد کنید همان بهتر 

که از اصل این طرح اجرا نشود.

رئی��س مرکز ش��ماره  گذاری پلیس راه��ور ناجا اعالم کرد در س��امانه 
نوبت دهی امکان فروش نوبت به هیچ وجه وجود ندارد.

   ی��ک میلی��ون و 200 هزار خودرو در انتظار تعویض پالک هس��تند. 
به گفته رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلی��س راهور ناجا امکان فروش نوبت 
تعویض پالک وجود ندارد. س��رهنگ علی محم��دی توضیحاتی در مورد 

تعویض پالک خودروها ارائه کرد.
به گزارش رکنا، س��رهنگ علی محمدی با بیان اینکه دریافت خدمات 
مرب��وط به ش��ماره گذاری و تعویض پالک صرفا از طری��ق دریافت نوبت 
اینترنتی امکان پذیر اس��ت و تمام ظرفیت هر روز توس��ط س��امانه واگذار 
می ش��ود، اظهار کرد: در تهران و چند کالنش��هر مشکل نوبت دهی وجود 
دارد و علت آن نیز این اس��ت که مراکز تعویض پالک برابر مصوبه س��تاد 
ملی مقابله با کرونا با 50 درصد ظرفیت خدمات ارائه می کنند، اما در یک 
سوم اس��تان ها مانند همدان، مرکزی، آذربایجان ش��رقی و... برای همین 
ام��روز هم می توانند نوبت بگیرند. ب��ه گفته وی، ظرفیت های جدید نوبت 
ش��ماره گذاری در ش��هر تهران هر روز ساعت هشت صبح اعالم می شود و 
متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت نوبت دهی برای هفت روز بعد از آن 

تاریخ نوبت شماره گذاری و تعویض پالک خود را دریافت کنند.
وی گفت: در تقسیم ستاد ملی مقابله با کرونا مراکز شماره گذاری خودرو 
جزو مشاغل گروه 2 قرار گرفته بود و در شرایط قرمز باید تعطیل می شد، 
اما با پیگیری ها و تمهیداتی که صورت گرفت توانستیم از ستاد ملی مقابله 
با کرونا مجوز فعالیت مراکز را دریافت کنیم تا بتوانیم از این طریق به مردم 

خدمات ارائه کنیم.
انباشتیکمیلیونو200هزارتعویضپالکخودرو

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با بیان اینکه مراکز تعویض 
پالک در پنج ماهه اول سال بیش از 2.5 ماه تعطیل بوده اند و این تجمع 
و انباشت به دلیل این تعطیلی ها است، ادامه داد: در این مدت که به دلیل 
کرونا مراکز ش��ماره گذاری خودرو تعطیل شده حدود یک میلیون و 200 

هزار تعویض پالک خودرو انباشته شده است. وی با اشاره به اینکه روزانه 
20 هزار مراجعه کننده به مراکز تعویض پالک سراسر کشور وجود داشت و 
در شرایط قرمز کرونایی با احتساب 50 درصد به 10 هزار خودرو خدمات 
ارائه می ش��ود، بیان داشت: برای جبران این انباشت و عقب ماندگی ساعت 

کاری مراکز افزایش یافته است.
سرهنگ محمدی یکی دیگر از اقداماتی که برای جبران این عقب ماندن 
انجام شده است را انجام نقل و انتقال خودرو به صورت اینترنتی بیان کرد و 
افزود: در حال حاضر در دو مرکز میثم و خاوران تهران شرایط نقل و انتقال 
اینترنتی برای شهروندان تهرانی فراهم شده است و شهروندان می توانند با 
مراجعه به سایت راهور 120 و وارد شدن به بخش نقل و انتقال اینترنتی 
از این خدمات استفاده کنند. به گفته وی، در روزهای آینده این طرح در 
اصفهان و خراسان نیز اجرا خواهد شد و طی برنامه ریزی های انجام شده به 

زودی اجرای این طرح در دیگر استان ها نیز عملیاتی خواهد شد.
رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا با اش��اره به اقدامات انجام 
شده در راستای هوشمندسازی پلیس گفت: در حال حاضر با همکاری قوه 
قضائیه توقیف و رفع توقیف خودرو تحت س��امانه رخدادهای انتظامی به 

صورت یک ساعته انجام می شود.
احرازمحلسکونتسیستمیخواهدشد

س��رهنگ محمدی اظهار کرد: از امروز نیز به هیچ عنوان گواهی احراز 
س��کونت برای نوش��ماره ها در مراکز تعویض پالک صادر نمی شود و همه 
مالکان خودروهای نوش��ماره باید هنگام تحویل خودرو، مدارکی مبنی بر 
س��کونت اعم از س��ند ملک یا برگه اجاره نامه را به نمایندگی های فروش 
خودروسازان تحویل دهند تا کارگزاران خودروسازان به صورت سیستمی 
برای ما ارس��ال کنند و به صورت سیس��تمی احراز محل س��کونت انجام 

خواهد شد.
رئی��س مرکز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا در پاس��خ به چگونگی 
واگذاری پالک های رند به ماش��ین های لوکس گفت: چند سالی است که 

اصال پالک های رند واگذار نمی شوند و در لیست سیاه قرار گرفته اند.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه نصب پالک های رند بر روی خودروهای 
لوکس اتفاقی اس��ت و پالک ه��ای رند بر روی ماش��ین های ایرانی اعم از 
وانت ه��ا و پرایدها هم وجود دارد و تنها بر روی ماش��ین های گران قیمت 
نیست، گفت: بررسی های ما نشان می دهد برخی از تصاویر منتشرشده در 
فضای مجازی از خودروهای گران قیمت با پالک های رند اغلب فتوش��اپ 
است و برخی پالک های رند روی ماشین های خارجی پالک های دیپلمات 

هستند که به تعداد محدود به سفارتخانه ها داده شده است.

فروشنوبتتعویضپالکممکننیست

یکمیلیونو200هزارخودرودرانتظارتعویضپالک

آزادسازی واردات خودرو راهکاری برای شکست انحصار خودروسازان داخلی است
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هیچ چیز در یک برند حرفه ای بدون دلیل وجود ندارد و این امر یکی از 
دالیل جذابیت فوق العاده آنها محسوب می شود. با این حال برخی از معانی، 
تا حدودی پنهان بوده و در نگاه اول ممکن اس��ت متوجه آن نش��وید. در 
این رابطه ممکن است شما هم بخواهید برای برند خود لوگویی را انتخاب 
کنید که آشنایی با این معناهای پنهان، می تواند الگوی بسیار خوبی باشد. 

در ادامه 15 برند منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
Beats-1

بدون شک هر فردی که بخواهد هدفون خریداری کند، این برند مطرح 
انتخاب اول او خواهد بود. این ش��رکت در ابتدای کار خود تحت مالکیت 
HTC ب��وده ک��ه نتیجه آن س��اخت هندزفری هایی بود که با اس��تقبال 
بی نظیر همراه ش��د. با این حال اپل این شرکت را در سال 2014 به مبلغ 
 b 3 میلیارد دالر خریداری کرد. با نگاهی به لوگوی این برند متوجه حرف
در داخل دایره ای سفید خواهید شد. با این حال این طرح نمایانگر صورت 
فردی است که یک هدفون در گوش خود دارد. درواقع این لوگو به خوبی 
آمادگی ذهنی برای استفاده از محصول را در ذهن مخاطب ایجاد می کند 
و رنگ قرمز به کار رفته نیز هیجان را در افراد تشدید می کند که براساس 
روانشناس��ی رنگ و حوزه ای که این ش��رکت در آن فعالیت دارد، انتخاب 
درس��تی محسوب می ش��ود. به همین خاطر در کنار تالش برای طرحی 
مفهومی که داستانی پش��ت آن وجود داشته باشد، الزم است تا از به کار 

بردن درست رنگ ها نیز غافل نشوید. 
Cisco-2

این برند در زمینه سخت افزار، تجهیزات شبکه و به صورت کلی محصوالت 
فناوری متنوعی را تولید می کند. نام این برند از شهر سان فرانسیسکو گرفته 
شده اس��ت. مدیران این شرکت در هنگام ثبت برند خود، از پل گلدن گیت 
عبور می کنند و تصمیم می گیرند که نام برند را از شهری که این پل در آن 
قرار گرفته، انتخاب نمایند. خطوط به کار رفته در لوگو نیز نمادی از این پل 
محسوب می شود. استفاده از رنگ آبی نیز در کنار انتقال معنای امنیت و آرامش 
که در زمینه کاری این برند بسیار مهم است، به رنگ دریا و آسمان نیز اشاره 

دارد که در هنگام مشاهده پل مذکور، کامال مشهود است. 
NBC-3

لوگ��وی این برند تلویزیونی و رادیویی ش��بیه به پرهای یک طاووس با 
رنگ های متنوع اس��ت. در زمان طراحی این لوگو، تلویزیون های رنگی به 
تازگی معرفی شدند و در طراحی این برند تالش شده است تا همسو بودن 
خود با این تغییرات به خوبی نش��ان داده شود. در رابطه با انتخاب پرهای 
طاووس نیز به نظر می رسد که تنها حیوانی باشد که می توانست این حجم 
تنوع از رنگ را در بخشی از این حیوان به کار برد. با این حال توجه داشته 
باش��ید که طاووس نماد زیبایی است که تاکنون مورد توجه برندی دیگر 
ق��رار نگرفته و این موضوع در کنار ایجاد تمایز، معنای زیبا بودن تولیدات 

را نیز به همراه دارد. 
Amazon-4

برند آمازون در عین سادگی حاوی دو پیام مهم است و درواقع خط زرد 
رنگی که قرار گرفته در نگاه اول شبیه به یک لبخند است که از آن تحت 
عنوان لبخند رضایت مش��تری نام برده می شود. با این حال نکته مهمتر، 
محل قرارگیری آن بین دو حرف a و z است. درواقع آنها حروف اول و آخر 
الفبا هستند. دلیل این طرح به این خاطر است که مدیران تمایل داشتند تا 
این باور را در ذهن ایجاد نمایند که همه چیز در این فروشگاه پیدا خواهد 
ش��د. همچنین دلیل انتخاب نام این برند، به خاطر آن اس��ت که آمازون، 
بزرگ ترین رودخانه جهان محسوب می شود و هدف جف بزوس نیز تبدیل 

کردن این برند به بزرگ ترین فروشگاه آنالین است. 
Vaio-5

این برند تحت مالکیت سونی در زمینه تولید رایانه فعالیت دارد. طراحی 
این کلمه ش��بیه به فناوری آنالوگ و دیجیتال است. درواقع va شبیه به 

موج آنالوگ و io شبیه به عدد 1 و صفر است که یک سیگنال دیجیتال با 
کد باینری را نشان می دهد. درواقع این برند تالش کرده است تا به خوبی 

پیوند دو تکنولوژی را در برند خود نشان دهد. 
Picasa-6

این برند بس��یار مشهور که در زمینه مشاهده و ویرایش تصاویر فعالیت 
دارد، نام خود را از نقاش بزرگ پیکاس��و گرفته است. با این حال برای نام 
 pic آن نیز دلیل دیگری نیز مطرح شده است درواقع این کلمه از ترکیب
به معنای عکس و casa تش��کیل ش��ده که در زبان اسپانیایی به معنای 
خانه اس��ت. در مرک��ز این برند نیز می توان تصویر یک خانه را مش��اهده 
کرد. همچنین اطراف آن بیانگر شاتر دوربین است که بدون شک با حوزه 
فعالیت آنها ارتباط دارد. درباره مفهوم خانه نیز به این نکته اشاره شده است 
که با این نرم افزار شما در خانه خود می توانید نیاز خود را برطرف نمایید.  

Greenlabs-7
این برند در بازاریابی اینترنتی، وب و س��ئو فعالیت دارد، از ترکیب یک 
درخت که برگ های آن شبیه مغز است استفاده می کند. درواقع تالش این 
اس��ت که در کنار توجه به محیط زیست و مفهوم پایداری درخت، اشاره 
خوبی به هوش کارمندان این شرکت نیز شود. این نکته را فراموش نکنید 
که در زمینه بازاریابی اینترنتی، خالقیت و نوآوری بسیار مهم است که این 
مسئله به ذهنی قوی نیاز دارد. همچنین انتقال این مفهوم که فعالیت های 
یک برند آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند. ارزش بسیار باالیی را دارد. 

Wikipedia-8
 encyclopedia به معنای سریع و Wiki این برند از ترکیب دو حرف
به معنای دانشنامه تشکیل شده است. لوگوی این برند نیز یک کره زمین 
اس��ت که از حروف زبان های مختلف به جای کشورها تشکیل شده است. 
درواقع هدف این است که این مفهوم بیان شود که در هر جای جهان به 

زبان موردنظر شما، دانشنامه در اختیار شما خواهد بود. 
LG-۹

دو ح��رف بس��یار س��اده ال ج��ی ترکی��ب ح��رف اول دو برن��دی 
هس��تند)Goldstar و Lucky( که با هم ادغام شده اند. لوگوی این برند 
نیز به شکلی ترکیب این دو حرف را نشان می دهد که ظاهر یک نشان را 
تداعی می کند. درواقع مشتری با مشاهده این برند، خود را مشاهده خواهد 

کرد و بیانگر اهمیت باالی آنها محسوب می شود.  
Toyota-10

در زب��ان ژاپنی »Toyo« به معن��ای »فراوانی« و »ta« به معنای برنج 
است. در این برند سه حلقه درهم تنیده را مشاهده خواهید کرد که بیانگر 
سه رکن اصلی بزرگ ترین برند خودروسازی جهان است. توجه به مشتری، 
محص��والت و تکنولوژی های پیش رو، مواردی اس��ت ک��ه به حدی برای 
مدیران این شرکت مهم بوده که تصمیم گرفتند تا آن را در برند خود نیز 
نشان دهند. با این حال نباید از ارتباط این کلمه با نام خانوادگی موسس 

آن )تویودا( نیز غافل شد. 

Google-11
گوگل برگرفته ش��ده از واژه گوگول که به معنای »یک عدد یک و صد 
صفر جلوی آن« است. هدف بنیانگذاران گوگل از انتخاب این واژه، نشان 
دادن این موضوع بود که موتور جس��ت وجوی موردنظر آنها قرار است که 
جست وجو را در انبوهی از اطالعات به انجام رساند. با این حال در طراحی 
لوگو، تنها به نام برند با فونتی س��اده بسنده شده و با استفاده از رنگ های 
متنوع، تالش ش��ده است تا جذابیت آن افزایش پیدا کند. سه رنگ اصلی 
)قرمز، آبی و زرد( انتخاب های اصلی محسوب می شوند. با این حال از رنگ 
س��بز نیز برای یکی از حروف استفاده ش��ده تا به نوعی این مفهوم شکل 
گی��رد که گوگل در تالش برای برهم زدن قوانین رایج و قدیمی در حوزه 

کاری خود است. 
Apple-12

اگرچه بس��یای از افراد بر این باور هستند که برند اپل به داستان ایزاک 
نیوتن و افتادن سیب از درخت که به درک جاذبه زمین منجر شد، اشاره 
دارد. با این حال س��یبی که گاز زده شده است را تنها می توان به داستان 
آدم و حوا ارتباط داد که با گاز زدن میوه دانش، از بهش��ت رانده ش��دند. 
اپل نیز تالش کرده اس��ت تا برند خود را در مس��یر کسب دانش بی انتها، 

معرفی نماید. 
Gillette-13

نام این برند از فامیلی موسس آن برداشته شده است. با این حال در طراحی 
آن یک نکته کوچک ولی بسیار جالب وجود دارد. قسمتی از حرف i به نحوی 
حذف ش��ده که انگار توس��ط یک تیز تیغ، کنار رفته است. این موضوع خود 
به خوبی کاربرد محصول و توانایی آن را نشان می دهد. در رابطه با رنگ آبی 
استفاده شده نیز ذکر این نکته ضروری است که این رنگ امنیت و آرامش را القا 
می کند. درواقع هدف این بوده که مشتری اطمینان داشته باشد که محصوالت 
این برند، اگرچه برنده محسوب می شوند، با این حال خطری برای مشتری به 

همراه نخواهد داشت و با آرامش خاطر می توان از آنها استفاده کرد. 
Adidas-14

این برند در ابتدای کار خود، نوارهایی را در گوشه کفش می دوخت که 
باعث افزایش استحکام می شد. همین موضوع جرقه استفاده از آن در برند 
نیز محس��وب می شود. با این حال برخی دیگر بر این باور هستند که این 
طرح، از کفش های جنگی قدیکی ارتش یونان، الهام گرفته ش��ده است. با 
این حال واقعیت این است که تمامی این تصورات اشتباه بوده و دلیل اصلی 
این سه خط معروف، تداعی کننده سه کوه هستند. درواقع ورزشکاران باید 
برای رس��یدن به موفقیت، از س��ه کوهی رد شوند که به ترتیب از اولی تا 
آخ��ری، ارتفاع آنها افزایش پیدا می کن��د. این موضوع به خوبی بیانگر آن 
است که در هر ورزشی، شروع کار و رسیدن به موفقیت های اولیه ساده تر 

از رسیدن به باالترین سطح ممکن است. 
canva.com:منبع
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: با بهره برداری از مدول دوم، تبریز 
صاحب پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضالب شهری می شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی از روند 
احداث پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز بازدید کرد.

متفکرآزاد به همراه علیرضا ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از این پروژه در جریان اقدامات و 
پیشرفت های صورت گرفته برای احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 

کالنشهر تبریز قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در جریان 
این بازدید ضمن قدردانی از حضور متفکرآزاد در محل احداث این پروژه 
مهم، گفت: ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز حدود 
207000 مترمکعب در شــبانه روز است و جمعیت تحت پوشش این 

طرح یک میلیون نفر در شبانه روز خواهد بود.
علیرضا ایمانلــو اضافه کرد: احداث مــدول دوم تصفیه خانه بزرگ 
فاضالب تبریز از ســال 95 با قرارداد به مبلغ 182 میلیارد تومان در دو 

فاز مایع و لجن آغاز شد. 
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان، مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب تبریز از نوع FEED STEP است که این فرایند از نوع 
فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فســفر بوده و با توجه 
به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از 

پیشرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضالب شهری می 
باشد. ایمانلو همچنین اظهار کرد: با اجرای این طرح بالغ بر 75 میلیون 

مترمکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ادامه داد: این پروژه 
یکی از مهمترین و همچنین یکی از بزرگترین پروژه های زیست محیطی 
شمالغرب کشور و استان آذربایجان شرقی و همچنین یکی از بزرگترین 

تصفیه خانه در حال احداث کشور می باشد.
نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در پی بازدید از پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 
تبریز، مراتب تشــکر خود را از تــالش ها و زحمات مصروفه مدیریت و 
مجموعه متخصصان و کارکنان شــرکت آب و فاضالب اســتان، ابراز و 
اعالم کرد. متفکرآزاد در این بازدید به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت 
پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب به منظور تامین آب برای زمین های 
کشــاورزی و همچنین صنایع پایین دست شهر تاکید کرد و همکاری 

دیگر دستگاه های اجرایی استان را در این خصوص خواستار شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان فناوری و ارتباطات 
شهرداری قم از ارائه 32 خدمت در سامانه قم یار به صورت الکترونیکی 
خبر داد. کورش محمدحســینی در گفت وگویی، با اشاره به برنامه و 
اولویت های شــهرداری قم در حرکت به ســمت شهر هوشمند اظهار 
داشــت: در حال حاضر بیش از 32 خدمت در سامانه قم یار به صورت 
الکترونیکی به شــهروندان ارائه می شود که باید به عنوان گام نخست 
حرکت به سمت شهر هوشمند از آن یاد کرد. وی ایجاد زیرساخت های 
ســخت افزاری را یکی از الزامات حوزه هوشــمند ســازی دانســت و 
گفت: شــهرداری قم باهدف ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد 
شهروندان در ســطح شهر و حرکت به سمت شهری هوشمند برنامه 
جامعی را در ایجاد زیرساخت های سخت افزاری دنبال می کند. رئیس 

سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم ورود به حوزه زیرساخت های 
سخت افزاری را خارج از محدوده وظایف شهرداری خواند و تأکید کرد: 

در واقع ایجاد چنین زیرساخت هایی در محدوده وظایف شهرداری ها 
نیســت، اما در بعضی از موارد به ناچار مجبور بــه ورود در این حوزه 
شده ایم. وی سپس به شیوع ویروس کرونا و نیاز شهروندان به استفاده 
از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با شیوع ویروس کرونا اهمیت 
حرکت به سمت هوشــمند ســازی خدمات برای همه آشکار شد و 
امیدواریم با همکاری همه دســتگاه ها ارائه خدمات جامع الکترونیکی 
سرعت بیشتری پیدا کند. محمدحسینی به جایگاه شهر قم در حوزه 
فناوری و هوشــمند ســازی توجه و تصریح کرد: با وجود جوان بودن 
ســازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم نسبت به سایر شهرها، در 
بعضی از حوزه ها مانند شهرسازی در شرایط مطلوب و باالتری از سایر 

کالن شهرها قرار داریم.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: رئیس شورای اسالمی شهر رشت  
در مراسم معارفه سرپرست شهرداری رشت در سالن اجتماعات سازمان 
آتش نشانی شــهرداری، اظهار کرد: در مراسم امروز قرار است فردی را 
که ماهها برای شهرداری زحمت کشید، تودیع و فردی را که سالهاست 
در بخشــهای مختلف شهرداری رشت مشغول به فعالیت است، معارفه 
کنیم. محمد حسین واثق کارگرنیا با بیان اینکه شهرداری به عنوان یک 
دولت محلی در بسیاری از شهرهای دنیا مشغول فعالیت است، افزود: در 
بسیاری از کشورها شــورا و شهرداری بیشترین اختیارات را در حوزه 
مدیریت شهری دارند اما متاسفانه در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری 
وجود ندارد و ما در تالشیم تا به کمک نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
این جایگاه به خوبی تعریف شود. وی با بیان اینکه باید تالشمان را جهت 
رفع کمبودها مضاعف کنیم، تصریح کرد: شهردار باید تهدیدها و فرصت 
ها را شناســایی کنند و به بهترین نحو مشکالت را مدیریت و برطرف 

کند. رئیس شورای اسالمی شهر رشت با تاکید به اینکه بهانه ای برای 
خدمت نکردن وجود ندارد، گفت: مردم در انتخابات برگزار شده افرادی 
را به عنوان نیروهای انقالبی و ارزشــی انتخاب کردند و حاال نیز انتظار 
دارند به طور جهادی کار و خدمت انجام شــود. رئیس شورای اسالمی 
شهر رشت با بیان اینکه علیرغم تمامی مباحث، شهردار رشت در جلسه 
روز گذشته نیز اعالم کرد که هیچ مشکلی با اعضای شورا نداشته است، 
بیان کرد: برای تصدی جایگاه سرپرستی شهرداری رشت، چند گزینه 
دیگر نیز مطرح بودند که هر کدام نیز دارای شایستگی هایی هستند و 
نگاهمان به دوران سرپرستی نگاه دوران گذار نیست. کارگرنیا با تاکید 
بر اینکه نباید در روند خدمت رســانی خللی ایجاد شــود، افزود: مردم 
هنوز اعتمادشان به شورا و شهرداری جلب نشده است و نباید به نوعی 
اقدام شــود که شــهروندان به این باور برسند که با استعفای شهردار و 
شروع دوران سرپرستی، کارها به تعویق افتاده است. وی با اشاره به اینکه 

تکریم شهروندان باید همواره مورد توجه باشد، گفت: نگاه به ارباب رجوع 
نباید طلبکارانه باشد و از مدیران شهرداری انتظار داریم که در این باره 
نظارت بیشتری داشته باشند و ان شا اهلل با عملکرد خوب بتوانیم اعتماد 
شهروندان را جلب کنیم. رئیس شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه 
از سرپرست شهرداری رشت انتظار تحوالت سازنده داریم، بیان کرد: در 
برخی از بخشهای شهرداری شاهد فربه شدن هستیم و نیرو تحرک الزم 

را ندارد و نواحی شهرداری رشت باید بیشتر تقویت شوند.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی 
جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای قدردانی از خدمات و تالش های 
دولتمردان و حمایت از دستگاه های اجرایی برتر دانست و گفت: فرهنگ 
شــکرگزاری و قدرشناســی باید در جامعه پررنگ تر شود. محمدرضا 
پورمحمدی در جلســه شورای راهبری توســعه مدیریت استان، اظهار 
کرد: متأسفانه فضای عمومی جامعه فضای گله مندی است و قدرشناسی 
از خدمات ارزشــمند افراد و بخش های مختلف فراموش می شود. وی با 
تأکید بر اینکه در کنار انتقاد به کاســتی ها و نقاط ضعف باید به نقاط 

قوت و کارهای مثبت هم توجه شود، افزود: توسعه زمانی اتفاق می افتد 
که خودمان را باور داشــته باشــیم و توانمندی های خود را قدر بدانیم. 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی برای 
انتخاب دستگاه های اجرایی برگزیده، گفت: فلسفه برگزاری این جشنواره، 
قدردانی از خدمات و تالش های دولتمردان و حمایت از دســتگاه های 
اجرایی برتر اســت. وی ادامه داد: وجود برخی کاســتی ها و نواقص در 
دستگاه های اجرایی غیرقابل انکار است، اما اینکه گفته شود دستگاه ها یا 
کارکنان دولت کم کاری می کنند هم شایسته نیست. پورمحمدی افزود: 
برخی شــرایط مانند تحریم ها و کرونا، کارها را دشوار کرده و وضعیت 
منابع و اعتبارات کشور هم مشخص است که این شرایط سخت را باید 
در قضاوت نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار داد. وی 
خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، 3 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی 
و خدماتی تنها در آذربایجان شرقی افتتاح شد و ساالنه 11 هزار میلیارد 
تومان پروژه در استان اجرا می شود که این دستاوردها قابل تحسین است. 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ابراز امیدواری کرد با شایسته ساالری 
در انتصاب مدیران دولت جدید، روند توسعه و پیشرفت استان با قدرت 
بیشتر نسبت به گذشته استمرار داشته باشد. رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی هم در این جلسه گزارشی از فرایند اجرایی 

ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی استان در سال 1399 ارائه کرد و 
گفت: بخشنامه جشنواره شهید رجایی به ۶5 دستگاه استانی ارسال شد 

و در نهایت 57 دستگاه در این ارزیابی شرکت کردند.
روزانه ۸۰۰ هزار مراجعه به ادارات استان انجام می شود

داود بهبودی با اشــاره به اینکه این ارزیابی در 21 شاخص عمومی و 
شاخص های اختصاصی متناسب با مأموریت های ذاتی هر دستگاه انجام 
شــده اســت، افزود: در اســتان بیش از دو هزار نوع خدمت اداری ارائه 
می شــود و روزانه 800 هزار مراجعه به ادارات استان انجام می شود. وی 
افزود: ضرورت حذف مراجعات فیزیکی به ادارات بدیهی اســت و بر این 
اساس، توسعه دولت الکترونیک از مهم ترین محورهای ارزیابی عملکرد 
دســتگاه های اجرایی و همچنین از برنامه های تحول اداری در ســال 
1۴00 است. بهبودی همچنین توانمندسازی کارکنان، شایسته ساالری، 
تدویــن راهبردهای مدیریت و تقویت اعتماد و ســرمایه اجتماعی را از 
دیگر شاخص های ارزیابی در جشنواره شهید رجایی عنوان کرد و گفت: 
بهره وری حلقه مفقوده نظام اداری و اقتصادی کشور است که باعث شده 
از ظرفیت های خالی در بخش های مختلف استفاده نشود. وی اظهار کرد: 
فرایند جشنواره شهید رجایی براساس نظام مستندسازی است و برگزیده 

شدن یک دستگاه به معنی کم کاری سایر دستگاه ها نیست.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیریت منابع انسانی مخابرات 
منطقه گلســتان، بین مناطق مخابراتی رتبه برتر را کسب کرد .سید 
یعقوب مفیدی ضمن اعالم این خبر گفت : بر اســاس طراحی و پیاده 
ســازی نظام پایش و ممیزی منابع انســانی ، شاخصهای تعیین شده 
اندازه گیری و به همین لحاظ مخابرات منطقه گلســتان  در بخشهای 

کارگزینی، رفاه، نظام پیشــنهادات، مدیریت دانش و عملکرد آموزشی  
عملکرد خوبی داشته و حائز رتبه برتر بین مناطق مخابراتی شده است.

مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه گلستان، با تاکید بر اهمیت توسعه 
سرمایه انسانی در سطح سازمان، سنجش اثر بخشی برنامه های منابع 
انسانی ، اولویت بندی مسائل، دستیابی به اهداف راهبردی و کاهش بین 

وضع موجود و وضع مطلوب را از شاخصه های مخابرات منطقه گلستان 
در کسب رتبه برتر دانست.

وی کسب این موفقیت را مرهون تالش تمام کارکنان عنوان کرد و 
ابراز امیدواری کرد با استمرار تالشها بتوانیم موفقیتهای بیشتر کسب 

نماییم.

بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های زیست محیطی شمالغرب کشور؛

تبریز صاحب پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضالب شهری می شود

ارائه ۳۲ خدمت در سامانه قم یار:

برنامه شهرداری قم برای افزایش زیرساخت های تحقق شهر هوشمند

سرپرست شهرداری رشت : 

رشت امروز نیازمند تالش مضاعف است

استاندار:

۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی افتتاح شد

کسب رتبه برتر عملکرد مدیریت منابع انسانی مخابرات منطقه گلستان

مسئول سیستم های مدیریتی گاز خوزستان خبرداد:
آغاز ممیزی خارجی شرکت گاز استان خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند: حمیدرضا موسی خانی مسئول سیستم های مدیریتی 
گاز خوزســتان از اعالم آغاز فرایند ممیزی خارجی در شــرکت گاز خوزستان 
خبر داد. موســی خانی گفت: با توجه به وجود بیماری کرونا برای دومین سال 
متوالی ممیزی خارجی سیســتم های مدیریتی گاز خوزستان از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد. مسئول سیســتم های مدیریتی افزود: ممیزی مراقبتی 
نوبت اول جهت استاندارد های  ISO 9001:2018 )سیستم مدیریت کیفیت( 
 ISO )سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای( ISO ۴5001:2018 و
 ISO 10002:2018 1۴001:2015 )سیســتم مدیریت زیســت محیطی( و
)سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات( ورژن ISO 1000۴ : 2018 )سیستم رضایت مندی مشتریان( HSE-MS )سیستم مدیریت 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت( و صدور گواهینامه جهت استاندارد ISO 50001:2018 )سیستم مدیریت انرژی(  به صورت ویدئو 
کنفرانس در تاریخ های 1۴00/0۶/1۶ لغایت 1۴00/0۶/17 برگزار می گردد. موسی خانی با اشاره به برنامه ریزی زمانبندی اعالم شده توسط 
شرکت ارائه دهنده گواهینامه ابراز داشت: براساس برنامه از پیش تعیین شده الزامات استانداردهای مربوطه و میزان انطباق آن با فرآیندها 
و فعالیت های ســازمان توسط سرممیز و ممیز خارجی از طریق ویدئو کنفرانس در دو روز  ممیزی انجام می گیرد. مسئول سیستم های 
مدیریتی شرکت گاز استان خوزستان در ادامه افزود: استقرار الزامات و ویرایش جدید استاندارد ISO 50001:2018 )سیستم مدیریت 
انرژی(  در گاز خوزستان از جمله موارد جلسه ممیزی خارجی جهت صدور این استاندارد می باشد. حمیدرضا موسی خانی در پایان به 
اثربخشی سیستم های نوین مدیریتی در ارتقای سطح تعالی سازمان تصریح کرد: سیستم های مدیریتی ایزو به عنوان یکی از ابزارهای مهم 
تعالی در ســازمان ها محسوب شده و چنانچه به صورت مناسب استقرار یابد، می تواند تاثیر بسزایی در سرعت بخشی جهش سازمان در 

مسیر رشد و تعالی داشته باشد.

شرکت آبفای استان، دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی استان ایالم
ایالم- منصوری: شــرکت آبفای اســتان در بین 53دستگاه استان حایز 
رتبه برتر شــد . به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفای استان ایالم؛ بیست و 
چهارمین جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار ایالم و مسئوالن استان در 
سالن شهید رجایی استانداری برگزار و براساس ارزیابی عملکرد در سال 1۴00، 
از دستگاه های اجرایی به عنوان حوزه های برتر تجلیل بعمل آمد. الزم به ذکر 
است دستگاه های اجرایی استان در پنج حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی 
بر مبنای گروه بندی بند ج-1بخشــنامه جشنواره شهید رجایی(، شاخص های 
عمومی و اختصاصی بر مبنای باالترین میزان رشــد، اقدام برجســته در محور 
برنامه های اصالح نظام اداری یا فعالیت های تخصصی دستگاه و همچنین اقدامات برجسته تقدیر شدند. جشنواره شهید رجایی به منظور 
شناسایی و تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی  و ملت ایران، همچنین نهادینه  کردن فرهنگ ارتقا و بهبود 

عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف هر سال در سطوح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.

باحضور استاندار؛
بهره برداری و کلنگ زنی 1۰۰۰ پروژه گازرسانی در خراسان رضوی برگزار شد

مشــهد- صابر ابراهیم بای: آیین کلنگ زنی و بهره برداری یکهزار طرح 
گازرســانی روستایی و واحدهای تولیدی و صنعتی در خراسان رضوی با اعتبار 
۴800 میلیارد ریال آغاز شد. سن افتخاری ظهر روز پنجشنبه 11 شهریور ماه 
1۴00 در مراسم افتتاح و کلنگ زنی همزمان پروژه های گازرسانی هفته دولت 
امسال که با حضور استاندار، نماینده مردم فریمان، سرخس، احمد آباد و رضویه 
در مجلس شورای اسالمی و فرماندار مشهد در روستای کالته منار بخش رضویه 
برگزار شــد با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای 
دولت اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی گازرســانی به 21 روستای این محور به 
نمایندگی از یکهزار پروژه استان انجام می شود. وی افزود: در هفته دولت امسال یکهزار پروژه گازرسانی شامل 135 پروژه روستایی و 8۶5 
مورد طرح گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان آغاز شد. در بخش روستایی7۶ روستا با جمعیت 8930 خانوار به شبکه 
گاز کشور متصل شده و عملیات اجرایی گازرسانی در 59 روستای دیگر با جمعیت ۴235 خانوار نیز با مجموع 2100  میلیارد ریال انجام 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی هم 8۶5  مورد پروژه شامل 
افتتاح طرح های گازرسانی در 320 واحدتولیدی و صنعتی و شروع عملیات اجرایی گازرسانی به 5۴5 واحد دیگر با مجموع اعتبار 2700 

میلیارد ریال اجرایی می شود. 

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی:
تعاون یک مدل اقتصادی پیشرو در راستای جهش اقتصاد است

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی 
در نشســت با اصحاب رسانه به مناسبت روز تعاون اظهار کرد: استان مرکزی با 
توجه به ویژگی ها و توانمندی هایی که دارد جزو اســتان های پیشرو در حوزه 
تعاون است چراکه مفهوم واقعی تعاون در استان به خوبی مشهود است. استان 
مرکزی در حوزه تشکیل تعاونی های مختلف از جمله گل و گیاه و سنگ های 
معدنی، پیشرو است.  سام دلیری افزود: در حال حاضر حدود 2300 تعاونی فعال 
با ظرفیت اشــتغال حدود 23 هزار نفر در سطح استان با گرایش های مختلف 
فعالیت دارند که این تنوع در سایر استان های کشور، اینچنین ملموس نیست. 
تعاون در شرایط حال حاضر کشور از بعد تحریم ها و مسائل اقتصادی، یکی از بهترین مدل هایی است که می تواند اقتصاد را به سمت 
مردمی شدن و مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی سوق دهد. وی بیان کرد: حدود 30 تا ۴0 درصد تعاونی ها در حوزه تولید فعالیت دارند 
لذا نقش تعاونی ها در توانمندی و ارتقا تولید ملی نقشی مهم  و موثر است، همچنین تعاون در سایر حوزه ها از جمله سرمایه گذاری های 
مولد اقتصادی، تجمیع سرمایه اندک اشخاص حقیقی و حقوقی، ترویج کارآفرینی، رفاه اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و... نقش 
آفرینی موثری دارد.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: افزایش آگاهی نسبت به جایگاه تعاون، آموزش در بخش های 

مختلف و حمایت های تسهیالتی با توجه به طرح های توجیهی، از دیگر مواردی است که برای احیای تعاونی های غیرفعال دنبال می شود.

در آیین تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر جشنواره شهید رجایی استان گیالن:
شرکت برق منطقه ای گیالن به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت برق منطقه ای گیالن برای دومین 
سال متوالی دستگاه برگزیده در ارزیابی عملکرد ساالنه دستگاه های اجرایی شد
آیین تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر استان گیالن در ارزیابی عملکرد سال 
1399 )جشنواره شــهید رجایی( در روز پنجشنبه 11 شهریور سال جاری در 
سالن غدیر استانداری گیالن برگزار شد. در این جشنواره استانی، شرکت برق 
منطقه ای گیالن در ارزیابی عملکرد سال 99 دستگاه های اجرایی استان گیالن، 
در میان 53 دســتگاه اجرایی، در مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصی 
ارزیابی عملکرد، برای دومین سال پیاپی از جمله دستگاه های اجرایی برگزیده 
استان گیالن معرفی شد. در این آیین، ارسالن زارع استاندار گیالن و رییس ستاد استانی جشنواره شهید رجایی با اهدا تندیس جشنواره 
و لوح تقدیر به بهمن داراب زاده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن، از اقدامات و عملکرد این شرکت قدردانی کرد. گفتنی است که 
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور هر ساله بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های تدوین شده 

در دو بعد عمومی و اختصاصی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام و از دستگاه های برگزیده توسط استاندار تقدیر میشود.

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان شهید 
رجایی تنکابن

ســاری – دهقان :  دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با حضور در بیمارستان شهید رجایی تنکابن از بخش های مختلف این 

بیمارستان بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، دکتر اسدی در این بازدید 
ضمن بررسی وضعیت روند ارایه خدمات رسانی به بیماران بستری در بخش های 
اورژانس، از بخش های مختلف بازدید کرد و فرآیندهای اقدامات کنترل عفونت 
در پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا، سیستم های تهویه بخش های کرونایی، 
سامانه های برخط ارسال اطالعات بیماران تریاژ به سامانه تریسینگ بهداشت و 
سیستم های اکسیژن رسانی و دستگاه های اکسیژن ساز را مورد ارزیابی قرار داد و از تالش های کادر درمانی این مرکز درمانی قدردانی کرد.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، این آئین با حضور مدیر عامل، 
معاونین و برخی از مدیران این شرکت، مدیرکل، معاون آموزش ابتدایی، 
مدیر اطالع رســانی اداره کل آموزش و پرورش اســتان؛ مدیرکل امور 
اجتماعی استانداری کرمان و دانش اموزان منتخب طالیی جشنواره به 
همراه اولیا و معلمین تاثیر گذار برگزار گردید، همچنین مدیر کل روابط 
عمومی و امور بین الملل و معاون مشــترکین از شرکت مادر تخصصی 
توانیر و  برخی از معاونین و مدیران شرکت های توزیع استان های یزد 
و اصفهان و مدیریت های برق شهرســتان های حوزه عملیاتی شرکت 

میهمان ویژه ویدئوکنفرانسی مراسم بودند. 
صالحی، مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر 
تخصصی توانیر در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق 
در جامعه بیان نمود: سال 1357 که نقطه آغاز انقالب شکوهمند اسالمی 
در کشــور بود میزان ظرفیت نیروگاه های کشور هفت هزار مگاوات و 

میزان مصرف برق مشــترکین نیز ســه هزار مگاوات بوده است اما هم 
اکنون ظرفیت نیروگاه های کشور به 85 هزار مگاوات و مصرف برق نیز 
به ۶۶ هزار مگاوات رسیده است به عبارت دیگر میزان ظرفیت نیروگاه 

ها 12 برابر و میزان مصرف برق در کشور 1۶ برابر افزایش داشته است.

 وی اضافه نمود: در طول چهل سال گذشته مسئولین کشور با تالش 
و کوشش اقدامات بسیار خوب و موثری برای توسعه صنعت برق انجام 
داده اند و میزان تولید برق در کشــور رشد قابل قبولی داشته است اما 

همچنان صنعت برق در ایام اوج مصرف با چالش روبرو می شود.
وی با بیان اینکه میزان مصرف برق در سال جاری 20 درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است، تصریح نمود: این رقم در کشورهای 
توســعه یافته دو الی سه درصد می باشد و این نشان دهنده  باال بودن 
شدت مصرف انرژی در ایران می باشد که نتیجه آن خاموشی هایی بود 

که تابستان امسال با آن مواجه شدیم.
مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر با اشاره 
به ســخنان امام خمینی )ره( که فرمودند "امید من به شما دبستانی 
هاســت"، بیان نمود: این جمله بسیار ارزشمند و پر معناست و در واقع 
این وظیفه بر دوش ماســت که راه را برای رشــد و شکوفایی خالقیت 

دانش آموزان باز نمائیم.

عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان:

برای فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی باید به سراغ دانش اموزان رفت
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بهقلم:مگپراتر
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی در دنیای امروز دیگر ب��دون تولید محتوای اصیل 
امکان پذیر نیست. شاید شما با کپی کردن ایده های دیگران در 
کوتاه مدت نظر مشتریان را جلب کنید، اما این امر راهکار بلندمدت 
خوبی نیست. یکی از راه حل های ابتدایی که به ذهن هر بازاریابی 
برای حل مشکل تولید محتوای اصیل و نوآورانه می رسد، همکاری 
با اینفلوئنسرهای مختلف است. این امر به کسب و کارها فرصت 
بهره مندی از شهرت افراد موردنظر و مهارت شان در تولید محتوای 
جذاب را فراهم می سازد. نکته مهم در این میان هزینه های باالی 
همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف است. درست به همین خاطر 
خیلی از کارآفرینان به جای چنین کاری به سراغ تولید محتوا به 

طور مستقل می روند. 
بدون تردید کسب و کارها با تولید محتوای بازاریابی از سوی 
خودش��ان امکان صرفه جویی بسیار باالیی را دارند، اما در این 
میان باید به تکنیک های حرفه ای در این راستا نیز توجه نشان 
داد. پیش از اینکه وارد بحث های تخصصی شویم، باید یادآوری 
کرد که محتوای مورد عالق��ه کاربران در عصر کنونی فرمت 
ویدئو اس��ت. بنابراین ش��ما باید تولید ویدئو را در دستور کار 
کسب و کارتان قرار دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

از کانون توجه مشتریان خارج شوید.
براس��اس گزارش موسس��ه ویزول )Wyzowl( 69 درصد 
از مش��تریان در تعامل با برندها مش��اهده محتوای ویدئویی 
را ترجیح می دهند. این ام��ر به معنای ضرورت تولید چنین 
محتوایی از سوی کارآفرینان و به ویژه تیم های بازاریابی است. 
تولی��د محتوای ویدئویی دمو نیز یک��ی از ایده های جذاب در 
این راستا محس��وب می شود. بس��یاری از مشتریان پیش از 
خرید یک محصول به دنبال اس��تفاده از حداکثر اطالعات در 
دسترس ش��ان هستند. همین امر فرآیند خرید را بدل به یک 
بازه زمانی طوالنی می کند. اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف و جلب نظرش با چنین محتوایی را داش��ته 
باشید، میزان فروش تان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
خواهد کرد. همچنین اعتماد مش��تریان نیز به ش��ما افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
وقتی از محتوای ویدئویی دمو صحبت می کنیم، باید نمایش 
ویژگی های مختلف محص��والت و همچنین امکان تجربه ای 
کوت��اه از کار با محصول موردنظر )در صورت ارائه اش در قالب 
یک سرویس( فراهم گردد، در غیر این صورت مشکالت بسیار 

زیادی برای شما ایجاد خواهد شد. 
اگر ش��ما هم به دنبال راهکارهایی ب��رای تهیه ویدئوهای 
دم��و درباره محصوالت تان هس��تید، مقاله کنونی مخصوص 
شماست. ما در ادامه به بررسی برخی از تکنیک های حرفه ای 
برای تهیه چنین ویدئوهایی خواهیم پرداخت. این امر به شما 
برای افزایش کیفیت ویدئوهای خودتان و پرهیز از هزینه های 
اضافی در زمینه همکاری با اینفلوئنسرها کمک خواهد کرد. 

تعیینهدفدقیق
هدف شما از تولید ویدئوی دمو چیست؟ این پرسش برای 
بس��یاری از کارآفرینان اساسی محسوب می شود. نکته جالب 
اینکه خیلی از بازاریاب ها جواب درس��تی برای این مس��ئله 
ندارند. درس��ت به همین خاطر محتوای ویدئویی آنها به طور 
مداوم مورد بی توجهی کاربران قرار می گیرد. وقتی شما نسبت 
به هدف ویدئوی تان اطالع دقیقی نداشته باشید، چطور باید 

انتظار استقبال کم نظیر از سوی مشتریان را داشت؟ 
هدف شما از تولید ویدئوی دمو اول از همه نمایش جزییات 
محصول و همچنین مزایای آن در مقایسه با دیگر رقبای بازار 
است. این امر باید به طور قابل مالحظه ای از سوی شما دنبال 
ش��ود، در غیر این صورت شاید ویدئوی تان هیچ پیام درستی 
برای مشتریان به همراه نداشته باشد. اغلب اوقات برندها برای 
طراحی ویدئوهای دمو به هدف اصلی توجه نشان نمی دهند. 
بنابراین اولین توصیه ما برای ش��ما تعیی��ن هدف در همان 

ابتدای کار و سپس شروع فرآیند طراحی ویدئو است. 
شناساییمخاطبهدف

هر محتوای بازاریابی برای یک مخاطب هدف خاص تولید 
می ش��ود. ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی تمام مشتریان در 
بازار را ندارید. دلیل این امر نیز نیازها و خواسته های متفاوت 
مش��تریان در هر بازار است. بنابراین شما در گام دوم کارتان 

باید مخاطب هدف تان را هم مشخص سازید. 
وقت��ی یک برن��د از مخاطب هدف ویدئ��و دمو محصولش 
آگاهی داش��ته باشد، خیلی راحت امکان شخصی سازی آن را 
پیدا می کند. این امر تاثیرگذاری ویدئوهای موردنظر را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. بس��یاری از کاربران برای 
مشاهده ویدئوهای دمو به دنبال نیازهای اصلی شان هستند. 
با این حس��اب اگر ش��ما در زمینه تولید لوازم جانبی موبایل 
فعالیت دارید، باید مخاطب عالقه مند به گوش��ی های موبایل 
را ه��دف قرار دهی��د، در غیر این صورت ش��اید کمپین تان 

تاثیرگذاری بسیار پایینی به همراه داشته باشد. 
اغلب اوقات برندها به تعیین مخاطب هدف دقت نمی کنند. 
اینکه واقعیت که هر برندی در بازار با مشتریان در تعامل است، 
موجب ساده انگاری فرآیند طراحی ویدئوی دمو می شود. شما 
اگر بهترین ویدئوی دنیا را هم داش��ته باشید، دست آخر باید 
مخاطبی درس��ت و حس��ابی برای آن پیدا کنید، در غیر این 

صورت تمام تالش های تان بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
یکی از راهکارهای مناسب برای پیدا کردن مخاطب هدف 
توجه به وضعیت برندهای رقیب تان اس��ت. اگر شما وضعیت 
یک��ی از رقبای اصلی ت��ان را مدنظر قرار دهید، به س��ادگی 
هرچه تمام تر ش��انس تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
پیدا می کنی��د. این امر موجب بهبود وضعیت ش��ما به طور 
قابل مالحظه ای در مقایسه با دیگر برندها خواهد شد. به هر 
حال برندهای بزرگ و حرفه ای اطالعات بسیار دقیقی درباره 
هدف گذاری بر روی مشتریان در اختیار دارند. این امر به شما 
برای پیدا کردن مخاطب هدف تان بدون دردسر و هزینه های 

اضافی کمک خواهد کرد. 

تعیینبودجهوزمانبندی
شما باید هزینه مشخصی در زمینه تولید ویدئوی دمو انجام 
دهید. این امر به معنای ولخرجی بیش از اندازه نیست. با این 
حساب تعیین یک بودجه مناسب و تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان براساس آن ایده ای ضروری محسوب می شود. 
بسیاری از برندها در چنین وضعیتی هرگز به فکر تعیین یک 
بودجه مناس��ب نیستند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای 
آنها به همراه خواهد داش��ت. اگر شما از نظر مالی یک کسب 
و کار نوپا یا کوچک محسوب می شوید، بودجه بندی دقیق به 
ش��ما فرصت بهره گیری حداکثری از تالش های تان را خواهد 

داد. 
ش��ما با یک بودجه دقیق نیازی به نگرانی بابت هزینه های 
طراح��ی ویدئو و همکاری ه��ای تبلیغاتی ب��رای نمایش آن 
نخواهید داش��ت. این امر به طور قاب��ل مالحظه ای اطمینان 
خاطر ش��ما در فرآیند طراحی ویدئ��وی دمو را تامین خواهد 
ک��رد. بس��یاری از برندها بدون تعیین بودجه ای مش��خص و 
س��قفی دقیق برای هزینه ها با مشکالت بسیار زیادی مواجه 
می شوند. این امر ش��امل تمایل برای صرف هزینه های باال و 
در نهایت مواجهه با کس��ری بودجه است. با این حساب شما 
باید همیش��ه براساس بودجه تعیین ش��ده در مرحله اول کار 

عمل نمایید. 

پس از تعیین یک بودجه درست و دقیق نوبت به زمان بندی 
اجرای طرح می رس��د. ش��ما برای همیش��ه فرصت طراحی 
ویدئوی دمو ندارید. این ویدئو باید درس��ت در زمان رونمایی 
از محصول در اختیار مش��تریان قرار گیرد. اش��تباه برخی از 
برندها نمایش ویدئوی دمو بسیار دیرتر از شروع فرآیند عرضه 
محصوالت به بازار است. چنین امری شما را در موقعیت بسیار 

سختی قرار خواهد داد. 
ی��ک زمان بندی خ��وب برای طراحی ویدئوی دمو ش��امل 
تالش برای رونمایی از آن دس��ت کم چند روز پیش از عرضه 
رس��می محصول اس��ت. این امر جذابیت محصول تان برای 
مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. با این 
حساب شما شانس زیادی برای جلب نظر مشتریان و فروش 

باالی محصوال ت تان خواهید داشت. 
انتخاببهترینکارمندان

برخ��ی از برنده��ا برای طراح��ی ویدئوهای دمو به س��راغ 
موسسه های حرفه ای می روند. این امر نتیجه نهایی کار شما را 
به شدت حرفه ای می کند، اما بالطبع هزینه های باالیی نیز به 
همراه خواهد داشت. اگر شما تمایل باالیی برای صرف هزینه 
در این حوزه دارید، به احتمال زیاد همکاری با موسس��ه های 
حرف��ه ای بهترین گزین��ه خواهد بود، اما این مورد همیش��ه 

بهترین انتخاب شما نخواهد بود. 
امروزه کس��ب و کارهای مختلف دارای کارمندان به شدت 
حرفه ای هستند. یکی از عادت های کارمندان در دوره کنونی 
ش��رکت در کالس های مهارت افزایی به طور مداوم است. این 
ام��ر کارمندانی حرفه ای برای برندها به همراه می آورد. با این 
حس��اب تالش برای تولید ویدئوهای دمو با همکاری چنین 
کارمندان��ی هرگز ای��ده بدی نخواهد بود. بس��یاری از برندها 
در عمل از همین گزینه اس��تفاده می کنند. مزیت اصلی این 
امر امکان س��رمایه گذاری بر روی نیروی کار برند و همچنین 

صرفه جویی قابل مالحظه در هزینه های برند خواهد بود. 
وقتی ش��ما در تالش برای تولید ویدئوهای جذاب از طریق 
س��رمایه گذاری ب��ر روی کارمندان تان هس��تید، باید اندکی 
آزمون و خطا را هم چاش��نی کار کنید. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان کمک خواهد کرد. بدون 
تردید کارمندان ش��ما از همان ابتدای کار افرادی حرفه ای در 
زمینه تولید ویدئوی دمو نیستند. درست به همین خاطر شما 
باید اندکی شکیبایی به خرج دهید. پس از مدت زمانی کوتاه 
کارمندان شما نتیجه اعتمادتان را نشان خواهند داد. این امر 
ش��امل تولید ویدئوهای دموی حرفه ای و امکان تاثیرگذاری 

قابل مالحظه بر روی مشتریان خواهد بود. 
ساختاربندیویدئویدمو

هر ویدئویی باید یک س��اختار مشخص داشته باشد. یکی 
از ایرادات اصلی در زمین��ه طراحی ویدئوهای دمو مربوط به 
ساختار ضعیف شان است. این امر باید به طور قابل مالحظه ای 
مدنظر برندها قرار داشته باشد. شما با ساختاربندی ویدئوی تان 
در حقیق نوعی فیلمنامه برای آن طراحی می کنید. این امر از 
آنجایی اهمیت دارد که اغلب اوقات مشتریان وقت زیادی برای 
تماش��ای ویدئوی دمو صرف نمی کنند. بنابراین شما باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن اطالعات اساسی درباره محصوالت تان 

را به آنها ارائه کنید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی 
برای تاثیرگذاری بر روی آنها پیدا نکنید. 

هر ویدئ��وی دمو باید دارای یک بخ��ش ورودی با نمایش 
تصویر اصلی محصول باش��د. پس از این بخش باید به سراغ 
معرفی اجمالی محصول رفت و در نهایت ویژگی های اصلی اش 
را مورد بررس��ی ق��رار داد. این امر ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. 
ب��دون تردید مراحل طراحی ویدئوی دمو چندان س��خت 
نیس��ت. نکته مهم در این می��ان انتخ��اب ایده هایی جذاب 
برای دنبال کردن س��اختار موردنظر است، در غیر این صورت 
ویدئوی شما برای هیچ کس جذابیتی به همراه نخواهد داشت. 
امروزه یکی از مش��کالت اصل��ی برندها در زمین��ه تعامل با 

مشتریان همین نکته است. 
وقتی ویدئوهای شما برای مشتریان جذابیت زیادی به همراه 
نداشته باشد، کم کم انگیزه آنها برای تعامل با برندتان از بین 
می رود. این امر در بلندمدت ش��ما را بدل به برندی کلیشه ای 
در بازار می کند. چنین اتفاقی به طور ضمنی به معنای پایان 
ماجراجویی ش��ما در عرصه کس��ب و کار خواه��د بود. با این 
حساب پیش از بروز چنین اتفاقی باید از آن جلوگیری نمایید. 

انتخابازبینانیمیشنوالیواکشن
ب��دون تردید راهکارهای زیادی ب��رای تهیه ویدئوهای دمو 
وجود دارد. اگر ش��ما در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 
با انیمیشن هستید، باید نسبت به مهارت کارمندان تان برای 
کار با موتورهای طراحی انیمیشن مطمئن شوید، در غیر این 
صورت فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را پیدا 
نخواهید کرد. یکی دیگر از نکات مهم در این میان مربوط به 
الیو اکشن است. شما در زمینه کار با الیو اکشن یک ویدئوی 
خام اولیه دارید که با اس��تفاده از افک��ت و جلوه های بصری 

مختلف آن را برای مخاطب تان جذاب خواهید کرد. 
بس��یاری از برندها هیچ ایده ای ب��رای انتخاب از میان الیو 
اکشن و انیمیشن ندارند. درست به همین خاطر اصال به این 
حوزه فکر هم نمی کنند. اگر شما قصد طراحی ویدئویی جذاب 
را دارید، باید س��لیقه مش��تریان تان را مدنظر قرار دهید. در 
نهایت سلیقه آنها نوع ویدئوی شما را مشخص خواهد کرد. در 
این میان شاید نیاز به بازنگری در برخی از جزییات برنامه تان 

یا یادگیری برخی از مهارت های اصلی را داشته باشید. 
نگارشمتناصلی

متن اصلی ویدئو شامل بخش هایی است که باید صداگذاری 
شده یا اینکه ش��خصیت اصلی در ویدئو بیان می کند. گاهی 
اوق��ات در ویدئوهای دم��و از یک مجری ب��رای بیان هرچه 
بهتر جزییات اس��تفاده می شود. اگر شما هم به دنبال چنین 
کار هس��تید، باید از قبل متن اصلی جمالت شخصیت تان را 
طراحی نمایید، در غیر این صورت شاید توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان را از دست بدهید. 
یکی از نکات مهم در زمینه نگارش متن اصلی گفت وگوها یا 
جمالت شخصیت اصلی مربوط به نظرخواهی از افراد مختلف 
در برندتان اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مخاط��ب هدف کم��ک خواهد کرد. گاه��ی اوقات یک 
ایده از نظر ش��ما بسیار عالی اس��ت، اما دیگران آن را چندان 
جذاب ارزیابی نمی کنند. در چنین ش��رایطی شما باید آماده 
عقب نش��ینی از ایده های تان برای پیشبرد هرچه بهتر کار را 
داش��ته باش��ید، در غیر این صورت تمام زحمات تان نقش بر 

آب می شود. 
طراحییکبرنامهبازاریابی

پس از اینکه کار ویدئوی ش��ما تمام ش��د، باید یک برنامه 
بازاریاب��ی جذاب نیز طراحی کنید. این امر ش��امل چگونگی 
نمایش محتوای موردنظر و همکاری با برندهای مختلف برای 
نمایش هرچه بهتر آن اس��ت. بدون تردید بازاریابی ارگانیک 
همیش��ه ایده ای جذاب به نظر می رسد، اما برای ویدئوی دمو 
محصوالت شما باید به فکر همکاری تبلیغاتی هم باشید. این 
امر ش��امل همکاری با شبکه های اجتماعی و دیگر کانال های 
ارتباطی اس��ت. هرچه مخاطب هدف ویدئوی شما را ساده تر 
در اختیار داشته باشد، کار شما برای تاثیرگذاری بر روی آنها 
ساده تر خواهد شد. با این حساب شما باید تعامل با مشتریان 

را به بهترین شکل ممکن مدنظر قرار دهید. 
ب��دون تردید ه��ر برندی برخ��ی از راهکاره��ای تعامل با 
مشتریان را به خوبی بلد است. شما کافی است خودتان را به 
جای مش��تریان قرار دهید تا مشکل تان در این بخش به طور 

کامل رفع شود. 
نمونههایموفقطراحیویدئویدمو

اپل
ویدئوی رونمایی اپل از آیفون 12 جذابیت های بسیار زیادی 
برای کاربران دارد. این ویدئو به خوبی تمام جزییات محصول 
جدید اپل را نش��ان می دهد. به عالوه امکانات و نوآوری های 
این محصول را هم در پیش روی همگان قرار می دهد. با این 
حساب مشتریان اپل برای خرید محصول جدید این برند هرگز 

تردید نخواهند کرد. 
ه��دف اصل��ی از طراحی ویدئ��وی دمو اپل درب��اره آیفون 
12 حیرت زده کردن مش��تریان با اطالعات دقیق درباره این 
محصول بود. اگر با دقت به این ویدئو نگاه کنیم، هدف اپل به 

بهترین شکل ممکن تامین شده است. 
دولینگو

یادگیری زمان همیشه کار سختی بوده است، اما دولینگو به 
عنوان یک نرم افزار آموزشی در تالش برای ساده سازی این امر 
است. ویدئوی دمو دولینگو عالوه بر نمایش شیوه های آموزشی 
این ابزار به طور مستقیم سراغ کاربرانش نیز رفته است. بر این 
اساس نمایش نظرات کاربران درباره کیفیت این نرم افزار بخش 
مهمی از ویدئوی دمو دولینگو را شامل می شود. اگر شما هم 
تعداد قابل مالحظه ای مشتری راضی در کنار کسب و کارتان 
دارید، استفاده از نظرات آنها برای طراحی ویدئوهای کاربردی 
امر جذابی خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن کمک خواهد کرد. به 
هر حال مش��تریان نظرات یکدیگر را بس��یار بهتر از ایده های 

کارآفرینان قبول خواهند کرد. 
منبع:هاباسپات

بررسیتکنیکیکاربردیدربازاریابی

طراحی ویدئوی دمو برای محصوالت به صورت حرفه ای
چالشپولنقدبرایکسبوکارها

بهقلم:آنایانگ
نویسنده حوزه اقتصاد و کارآفرینی

مترجم: امیر آل علی

با توجه به س��رعت رشد تکنولوژی در سطح جهان، طبیعی است که همواره شاهد روش های نوینی در 
حوزه های مختلف باش��یم. در این رابطه جهان به س��متی در حال حرکت است که باید پول نقد از جریان 
معامالت حذف شود. با این حال این روند اقدامی یک شبه نخواهد بود. در این راستا توجه کسب و کارها 
به این تغییر بزرگ، باعث خواهد ش��د تا در کنار به دس��ت آوردن مزایای مختلف، به خوبی خود را برای 
جهان پیش رو، آماده نمایند. برای این امر که نس��بت به ضرورت این اقدام به اطمینان الزم دس��ت پیدا 
کنید، در ادامه پنج دلیل اهمیت کاهش استفاده از پول نقد برای کسب و کارها را بررسی خواهیم کرد. 

1-کاهشهزینههایعملیاتی
در هنگام اس��تفاده از پول نقد، ش��ما نیاز به اس��تخدام افرادی دارید تا پول را دریافت و رسید خرید را 
تحویل دهند. این امر خود هزینه بر خواهد بود. این امر در حالی اس��ت که در ش��یوه های نوین پرداخت، 
افراد حتی با نزدیک کردن گوشی تلفن خود به باجه، می توانند در کمتر از سه ثانیه خرید خود را نهایی 
کنن��د. همچنین همواره این احتمال وجود دارد که افراد به خاطر دالیلی نظیر خس��تگی، اش��تباهی در 
محاس��بات خود داشته باشند. تحت این ش��رایط طبیعی است که هزینه های پنهانی نیز شکل گیرد. این 
نکته را فراموش نکنید که هزینه چنین کارمندانی تنها درآمد ماهانه آنها نبوده و موارد دیگری نظیر بیمه، 

خرید تجهیزات و... را شامل می شود. 
2-افزایشامنیت

پول نقد خطر دزدی باالیی را دارد. در این رابطه ممکن اس��ت در تله پول های تقلبی نیز قرار بگیرید. 
همچنین دیگر امکان پنهان کاری کارمندان عمال به صفر می رسد. آمارها در این زمینه حاکی از آن است 
که تمایل مش��تری به حمل پول نقد نیز بس��یار کم شده اس��ت. به همین خاطر فعالیت در این زمینه را 
باید یک خواس��ته اصلی مشتری به حساب آورد. در نهایت حذف جریان پول نقد، باعث خواهد شد تا در 
بادجه ها شاهد صف نباشیم. نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که در شیوه پرداخت، باید تنوع 
خوبی را داشته باشید. برای مثال ممکن است فردی خواهان پرداخت از طریق کیف پول الکترونیک خود 

باشد و فردی دیگر بخواهد که از کارت بانکی خود استفاده نماید. 
3-افزایشسرعتحسابرسی

یکی از اقدامات رایج در پایان س��اعت کار، بررس��ی میزان پرداختی ها و تطابق دادن آن با حجم فروش 
است که اقدامی زمانبر محسوب می شود. با این حال هنگامی که پول نقد وجود نداشته باشد، بدون شک 
چنین اقدامی را می توان در کمتر از پنج دقیقه انجام داد. این امر خود باعث خواهد ش��د تا س��رعت انجام 
کارها بیش��تر ش��ود. این موضوع به صرفه جویی در زمان مش��تری نیز منجر می شود. دلیل آن نیز به این 

خاطر است که دیگر صف وجود نخواهد داشت. 
4-سهولتدرپرداخت

در حال حاضر ساده ترین روش پرداخت، استفاده از کیف الکترونیک است. به وسیله آن شما تنها کافی 
است تا گوشی خود را نزدیک باجه نمایید. خوشبختانه نمونه های پرتابل چنین باجه هایی نیز وجود دارد 
و این امر به معنای آن است که مشتری ابدا نیاز به جا به جایی نخواهد داشت. تحت این شرایط نه تنها 
کارمندان شما، بلکه مشتریان نیز با راحتی بیشتری مواجه می شوند. درواقع حمل کیف پول، خود اقدامی 
س��خت خصوصا در زمانی که قصد حمل کیف نداش��ته باشید، محسوب می شود. با این حال تلفن همراه، 
همیشه در کنار همه ما هست. از دیگر نکاتی که کمتر به آن اشاره می شود، افزایش شانس فروش است. 
درواقع یکی از دالیل مهم افراد برای عدم خرید، نیاوردن کیف پول ش��ان اس��ت. همچنین صف طوالنی 
باجه نیز از دیگر موارد منفی محسوب می شود. با این حال با شیوه های نوین پرداخت، شاهد هیچ یک از 
آنها نخواهیم بود. همچنین بررسی خرج ها برای مشتری نیز با چنین اقدامی به مراتب ساده تر خواهد بود. 
درواقع در صورت حمل پول نقد، شما به شمارش مجدد آن نیاز خواهید داشت. در این رابطه ممکن است 
مقداری از آن از جیب شما افتاده باشد. با این حال در شیوه های نوین، به راحتی می توانید تراکنش های 

خود را مشاهده کرده و وضعیت حساب خود را بررسی نمایید. 
5-رعایتبهداشت

با توجه به ش��رایط حال حاضر جهان درگیر ویروس کرونا است، توجه به مسائل بهداشتی از اهمیت به 
مراتب باالتری برخوردار ش��ده اس��ت. در این رابطه در دوران پساکرونا هم برای عدم تکرار چنین اتفاقی، 
نیاز اس��ت که موارد بهداش��تی به خوبی رعایت ش��ود. در این زمینه پول نقد یکی از غیربهداش��تی ترین 
ابزارهای ممکن محس��وب می ش��ود که حذف آن بدون شک گام بزرگی در زمینه سالمت افراد به حساب 
می آید. همچنین پول نقد، یک دوره عمر مفید دارد و پس از آن دیگر قابل اس��تفاده نخواهد بود. با این 
حال در کیف الکترونیک و ش��یوه های نوین پرداخت، ابدا چنین مس��ئله ای وج��ود ندارد. درواقع فعالیت 
در این زمینه، می تواند به ابزاری برای بازاریابی بهتر نیز تبدیل ش��ود. در پرداخت به ش��یوه نوین، ش��ما 
می توانید اقدامات خالقانه ای را هم انجام دهید. برای مثال پس از خرید، پیامی به مش��تری ارس��ال شود. 
با این حال در حالت عادی ش��ما مجبور خواهید بود که بیزینس کارت را در کیس��ه خرید قرار دهید که 

معموال مورد توجه هم قرار نمی گیرد. 
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