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دارندگان ماینر براساس تصمیم جدید دولت مکلف می شوند 

ظرف ۳۰ روز از زمان اعالم وزارت صنعت، نسبت به 
ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع...

شرایط برای فعاالن صنعت رمزارز تسهیل می شود؟

 تحوالت تازه
ساماندهی ماینرها

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

مالیات گیری از خانه های خالی در تابستان کلید می خورد؟

 کروکی مالیاتی
برای خانه های خالی

فرصت امروز: دولت عزم خود را برای تنظیم بازار مس��کن و کنترل اجاره بها جزم کرده اس��ت. از جمله طرح های کلیدی دولت 
دوازدهم در این راستا، مالیات ستانی از خانه های خالی است؛ طرحی که از چند سال گذشته به طور جسته و گریخته درباره کم و 
کیف اجرای آن توس��ط کارشناس��ان و دولتمردان بحث و صحبت می شود و هر بار نیز به موازات تغییر دولت  ها در بایگانی طرح های 
دولتی سرانجام خاک می خورد. جالب است که در حال حاضر، دو قانون در زمینه مالیات بر خانه های خالی وجود دارد؛ یکی مصوب 
س��ال 9۴ و دیگری مصوب س��ال 98، اما مشکل اصلی مالیات س��تانی از خانه های خالی، خأل قانون نیست، بلکه خأل سازوکارهای 

اجرایی آن است. به عبارت دیگر، به  دلیل آنچه فراهم نشدن شرایط شناسایی در سامانه های تحت کنترل دولت عنوان می شود...

شاخص بورس در هفته نخست تیرماه به روند صعودی خود ادامه می دهد؟

رشد 4۰ هزار واحدی بورس در آخرین روز بهار
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ویروس کرونا، جهانی سازی را به عقب می راند؟

مرثیه ای برای اقتصاد جهانی

یک راهکار مفید برای حفظ کارمندان باارزش
نیمه تاریک کارآفرینی 

چگونه وجهه برند خود را حفظ کنیم
برندسازی موفق با 5 اقدام ساده 

بازاریابی برای نان صنعتی
ترندهای بازاریابی که باید در رادار هر برندی باشد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس  بوک پست  های کمپین 
ترامپ را به خاطر استفاده از 

نماد نازی ها حذف کرد

بانک ها چگونه بدهی های 
معوق واحدهای تولیدی را 

وصول می کنند؟

وثایق تسهیالت 
تولیدی

وکی��ل  چ��ه  را  بانک ه��ا 
ی��ا  بدانی��م  س��پرده گذاران 
ش��ریک آنان، در ه��ر صورت 
وظیفه دارن��د که منابع خود و 
سپرده های مردم را در عملیات 
مشروع بانکی از جمله پرداخت 
تس��هیالت به کار برند. در این 
رهگذر، پرداخت تس��هیالت به 
وی��ژه در بخش ه��ای تولیدی 
بررس��ی علمی طرح،  مستلزم 
سنجش اعتبار فنی و اجتماعی 
نظ��ارت  دس��ت  اندرکاران، 
ب��ر اج��رای ط��رح و پرداخت 
مرحله ای  به صورت  تسهیالت 
و نظ��ارت ش��ده اس��ت. نوع و 
و  تولیدی  تس��هیالت  می��زان 
وثایق  و  تضمین ه��ا  همچنین 
آن در واق��ع، برآین��د و نتیجه 
بررس��ی طرح و اعتبارس��نجی 
که  پرسشی  اس��ت.  مش��تری 
در اینجا مطرح می ش��ود، این 
اس��ت که آی��ا گرفت��ن وثیقه 
در پرداخت تس��هیالت از نظر 
موازین بانکی، ضروری اس��ت؟ 
آی��ا قانونگذار در پرداخت انواع 
تسهیالت بانکی، گرفتن وثیقه 
را الزامی می داند؟ آیا قانونگذار 

در تعیین نوع و میزان 
2وثایق تسهیالت...

یکشنبه
1 تیر
1۳99

29 شوال 1441 - سـال ششم
شماره   1565- 16صفحه - 5۰۰۰۰   ریال

Sun.21 Jun 2020

فرصت امروز: رئیس جمهور، آغاز سال تحصیلی را از ۱۵ شهریورماه اعالم کرد و گفت 
آموزش و پرورش از ۱۵ شهریور فعالیت خود را آغاز می کند. البته این اجازه به آموزش 
و پرورش داده شده که به تناسب استان ها از اول شهریور فعالیت خود را به تدریج آغاز 

کند. تعطیلی پنجشنبه مدارس هم حذف می شود تا کالس ها خلوت تر باشد.
حس��ن روحانی صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با بیان اینکه تا امروز 
درگی��ر موج اول کرونا هس��تیم، گف��ت: درگیری ما با این ویروس کوتاه مدت نیس��ت 

بنابراین مردم شکیبایی خود را در مقابله با این ویروس ادامه دهند.
روحانی بار دیگر بر لزوم فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد و افزود: ما نباید با اقدامات 
خود به انتقال این ویروس کمک کنیم بلکه باید به افراد مس��ن و کس��انی که بیماری 
زمین��ه ای دارند کمک کنیم. باید به مس��ئله  فاصله گذاری توجه ک��رده و در تجمعات 
غیرضرور حضور نیابیم، بهداشت فردی را رعایت و از ماسک استفاده کرده؛ زیرا ماسک 

به قطع زنجیره بیماری کمک می کند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: طرح الزام اس��تفاده از ماس��ک در اماک��ن ضروری در حال 
آماده سازی است تا در این ستاد تصویب و ابالغ شود. در حال حاضر فعالیت اقتصادی، 
آموزش��ی، فرهنگی و معنوی می تواند با رعایت دس��تورالعمل های وزارت بهداشت آزاد 
باش��د. تعطیلی مش��اغل امکان پذیر نیس��ت و مردم هم آن را نمی پذیرند. این تعطیلی 
موردنظر ما نیست و ضرورتی هم ندارد، اما باید پروتکل ها رعایت شود و اجتماع و تردد 

در جاهای غیرضرور انجام نشود.
روحانی با بیان اینکه تا امروز درگیر موج اول کرونا هس��تیم، خاطرنشان کرد: برخی 
استان ها از پیک بیماری عبور کرده و برخی استان ها درگیر این پیک هستند و ممکن 
است در برخی استان ها هم پیک بیماری آغاز شود، البته نباید فشارهای روحی و روانی 
مردم را نگران کند. باید با استفاده از رسانه مخصوصا صدا و سیما مردم را آماده کنیم 
تا آنها بدانند درگیری ما با این ویروس کوتاه مدت نیس��ت و خود را برای زمان بلندتر 

آماده کنیم ممکن است تا آخر سال درگیر باشیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما تاکنون خوب عمل کرده ایم. همه دستگاه ها و مردم 
همکاری خوبی داش��تند، اما این همکاری به استقامت و استمرار نیاز دارد. در غیر این 
صورت ممکن اس��ت این دس��تاورد از بین برود. به عنوان رئیس جمهور ایران از مردم 
درخواس��ت می کنم به خاطر پاس��داری از این دس��تاوردها و ایران عزیزمان، شکیبایی 
خ��ود را ادام��ه دهند. مردم نباید نگران و مضطرب ش��وند و راه مقابل��ه با کرونا را باید 

ادامه دهیم.
او س��پس به مصوبات جدید س��تاد ملی مقابله با کرونا اش��اره کرد و گفت: براساس 

تصمیم گیری ها، فعالیت مدارس و دانشگاه ها از ۱۵ شهریور آغاز می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه ش��رایط س��ختی برای مردم در دوران کرونا ایجاد ش��ده 
اس��ت، گفت: یک عده با مرگ عزیزان ش��ان مواجه هستند، عده ای با رنج جانکاه رو به 
رو هس��تند، مشاغل برخی رس��ته ها تعطیل بوده و هنوز بعضی تعطیل هستند، ضربه 
س��ختی به گردشگری وارد شده است، ضربه س��ختی به صادرات، آموزش و فرهنگ و 
حتی به بخش هایی از پزشکی وارد شده است. هنوز دندانپزشکی ما دچار مشکل است.

وی ادامه داد: ما به یمن فداکاری جبهه س��المت، پزش��کان و پرس��تاران و به یمن 
همکاری همه نیروهای مس��لح و مردم تا امروز در مقابله با این ویروس سرافراز بودیم. 
اگر با کشورهای دیگر هم خود را مقایسه کنیم می بینیم کارنامه ما کارنامه قابل قبولی 
اس��ت. همکاری و هماهنگی و انس��جام و با هم بودن علت اول اس��ت؛ اما ما زیربنای 

محکمی هم داشتیم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: اگر زیرساخت ما زیرساخت سال 9۱ بود که نمی توانستیم 
پیش برویم. کاری که در این هفت سال در زیرساخت ها برای افزایش تعداد تخت های 
بیمارس��تانی، آی سی یوها، تعداد پزشکان و پرستاران شد کار عظیمی بود. زیرساخت 
ارتباط��ات دومین نکته مهم اس��ت. اگر ارتباطات، پهنای بان��د، فضای مجازی، موبایل 
هوشمند در اختیار مردم نبود خیلی شرایط سخت بود. این زیرساخت قوی در عبور از 

شرایط ویژه فعلی کمک بسیاری کرد.
وی افزود: زیرس��اخت سوم ش��رکت های دانش بنیان بود. االن به جای پنجاه تا، پنج 
هزار ش��رکت دانش بنیان فعال اس��ت. در بخش کش��اورزی اگر تالش ه��ای این چند 
وقت��ه نبود می خواس��تیم ۶ میلیون ت��ن گندم بخریم. کاری که در کش��اورزی، انرژی 

و خودکفایی در بخش های مختلف مثل آب و برق انجام دادیم، بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهور گفت: می خواهم از بخش اقتصاد کش��ور علی رغم آگاهی از مش��کالت 
فعلی مردم در این حوزه تش��کر کنم. تامین ارز برای کاالهای موردنیاز کش��ور بس��یار 
کار بزرگی اس��ت که ما در ش��رایط تحریم و شرایط ویژه آن را انجام دادیم. ارز را برای 
کااله��ای اولیه و اساس��ی تامین کرده و می کنیم. ریالی ک��ه پرداخت کردیم هم مهم 
اس��ت. کار ساده ای نیس��ت که حقوق و بس��ته های معیش��تی و یارانه مردم سر وقت 
پرداخت ش��ده است. ما بس��ته ویژه کرونا به ۳ میلیون خانواری که در شرایط معیشت 

مناسب نبودند را هم عرضه کردیم. کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است.
وی یادآور ش��د: بازگش��ایی فعالیت اقتصادی ما به رفتار عمومی ما منوط است. اگر 
رفت��ار الزم را اجرا و به دس��تورالعمل ها توجه کردیم با کمترین تعداد فوتی ها و تلفات 

از این شرایط عبور می کنیم.
روحانی تصریح کرد: آن افرادی که تس��ت کرونای ش��ان مثبت می شود باید به همه 
اطرافیان خود اطالع دهند. اگر فرد مثبت شده وارد جامعه شد و خود را قرنطینه نکرد، 
بزرگترین خطر اس��ت. دس��تگاه تش��خیص دهنده باید به خانواده و محل کارش اطالع 
دهد. یک نفر مثبت بوده به عروس��ی، عزا و یا بازار ماهی فروش ها رفته و همه را مبتال 
کرده است. برخی از مراقبت ها ممکن است خیلی سخت نباشد، زمانش ۱۴ روز باشد، 

اما آثار مهمی بر سالمت مردم و کادر درمان دارد.
رئی��س جمهور گفت: خدمت مردم عزیز عرض می کنم تصمیمات خوبی در جلس��ه 
امروز گرفتیم. مبنای اینکه می گوییم فالن مکان قرمز اس��ت، دیگر کل اس��تان نیست. 
مبنای ما شهرس��تان اس��ت. این موضوع به علت دقت در عمل است. مسئله بعدی این 
اس��ت که هر استانی که شهرستانش دچار مشکل شده است بالفاصله ستاد استانی اش 
پیش بینی های الزم را بکند. برای ستاد اجتماعی و امنیتی ما بفرستد و پس از بررسی 
وزارت کش��ور با تایید رئیس جمهور اجرایی و عملی ش��ود. محدودیت ها ممکن است 

برای همه استانها نباشد برای بخش هایی اجرایی شود.
رئیس جمهور ادامه داد: طرح الزام اس��تفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده که تجمع 
در آن است در حال آماده سازی است اما قبل از الزامی کردن این طرح باید ماسک به 
وفور و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین دس��تورالعمل خوبی توس��ط وزارت 
بهداش��ت برای زندان ها آماده و ابالغ ش��ده است که این دس��تورالعمل مبنا می شود و 
وزارت بهداش��ت ه��م برای اجرای آن نظ��ارت می کند و اگر هم الزم باش��د باز هم به 

زندانیان مرخصی داده می شود.
وی ادامه داد: در جلس��ه ش��نبه تصمیم گرفته ش��ده که دانش��گاه ها از ۱۵ شهریور 
فعالیت خود را آغاز کنند که بخش��ی از فعالیت ها در فضای حقیقی و بخش��ی هم در 
فضای مجازی خواهد بود. برای ما کالس و خوابگاه خلوت، اصل است و باید اجازه داده 
ش��ود که دانشجویان در دانشگاه شهر خود ترم پیش رو را بتوانند بگذرانند تا از تراکم 

جمعیت در خوابگاه ها کم شود.
روحان��ی اضافه کرد: همچنین آموزش و پرورش از ۱۵ ش��هریور فعالیت خود را آغاز 
می کند. البته این اجازه به آموزش و پرورش هم داده ش��د که به تناس��ب اس��تان ها از 
اول ش��هریور فعالیت خود را به تدریج آغاز کند. تعطیلی پنجش��نبه مدارس هم حذف 

می شود تا کالس ها خلوت تر باشد.
وی در پای��ان گفت: کمیته تبلیغاتی هم فعالی��ت خود را آغاز می کند تا به مردم در 
مورد کرونا و پس��اکرونا اطالع رسانی کند. برخی مطرح می کنند که در فضای پساکرونا 
چ��ه اتفاقی خواهد افتاد که معموال پیش بینی آن نادرس��ت اس��ت و مردم را مضطرب 

می کند. روز و ماه پایان کرونا معلوم نیست.

افزایش 5 تا 15 میلیونی قیمت خودرو در ابتدای هفته
سرکشی بازار خودرو با گرانی دالر

متأسفانه روند افزایشی قیمت دالر به موازات عدم یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده 
تا قیمت انواع خودرو در ابتدای این هفته ۵ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این در حالی است که بازار خرید و فروش خودرو 
متأثر از افزایش قیمت دالر شاهد روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی است. با اینکه قرار بود با عرضه خودرو و اجرای 
طرح های فروش، التهاب بازار خودرو کاهش یافته و رونق به این بازار باز گردد اما متأسفانه روند افزایشی قیمت دالر به همراه عدم 
یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده است تا قیمت انواع خودرو در روز شنبه بین ۵ تا 
۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. جالب اینجاست که افزایش قیمت ها در حالی هر روز در بازار خودرو اتفاق می افتد که تقریبا کمتر 
معامله ای انجام می شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت های باالتری را برای محصوالت خود پیشنهاد می کنند. به گزارش 
تسنیم، در روز گذشته پژو 20۶ تیپ 2 با قیمت ۱۳۶ میلیون تومان، پژو20۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۶7 میلیون تومان، سمند ال ایکس 

با قیمت ۱2۵ میلیون تومان و پژو ۴0۵ با قیمت ۱2۴ میلیون تومان به فروش رسید.
عالوه بر این پژو 2008 با قیمت ۵70 میلیون تومان، سراتو با قیمت ۵۱0 میلیون تومان، پژوپارس با قیمت ۱۴9 میلیون تومان، 
تیبا 2 با قیمت 9۱ میلیون تومان، استپ وی با قیمت ۳۱0 میلیون تومان، تیبا معمولی 78 میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت 80 

میلیون تومان و پراید ۱۳۱ با قیمت 7۳ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
در این راستا، دو خودروساز بزرگ کشور برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمت ها و مدیریت تقاضا در بازار خودرو، به فروش فوق العاده 
خودرو به روش بخت آزمایی دست زدند که به گفته کارشناسان، این سیاست نتوانسته آرامش را به بازار خودرو برگرداند، به طوری که 

نوسان های قیمت خودرو و دو نرخی شدن آن، باعث شده برخی این محصول را به عرصه ای برای سوداگری تبدیل کنند.
در این روش در حالی که فقط چند ده هزار خودرو توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا در طرح پیش فروش جدید خودرو در 
ایران عرضه می شود، اما میلیون ها نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. براساس آمار مقدماتی، حدود 7 میلیون نفر در طرح فروش فوری 

2۵ هزار دستگاه خودرو شرکت کرده اند که با راستی آزمایی به نزدیک ۵ میلیون نفر رسید.
این در حالی است که طبق گفته یک کارشناس بازار خودرو، تقاضای خودرو در ایران در بهترین حالت بین یک تا یک میلیون 
و ۴00 هزار دس��تگاه در س��ال است. حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایرناپالس در این باره توضیح داد: در سال ۱۳9۶ حدود 
یک میلیون و ۴00 هزار دستگاه خودرو در داخل تولید شد. در همین سال، شرکت های خودروساز برای فروش این تعداد خودرو با 
مشکل مواجه شدند زیرا بازار کشور کشش فروش این تعداد خودرو را نداشت. در نتیجه، در آن برهه به متقاضیان خودرو به میزان 2۵ 
میلیون تومان وام پرداخت می شد. پس ظرفیت تقاضای خودرو در بازار ایران بین یک میلیون تا یک میلیون و ۴00 هزار خودروست؛ 

آن هم در شرایط مطلوب، یعنی زمانی که قدرت خرید مردم باال باشد، نه در وضعیت کنونی که قدرت خرید کاهش یافته است.
او با طرح این سوال که ثبت نام چند میلیون نفری برای قرعه کشی خودرو از کجا آب می خورد و چرا تعداد بسیاری از شهروندان 
در این قرعه کشی ثبت نام کرده اند، ادامه داد: پاسخ این است که در این طرح به هر نفر یک کوپن خرید خودرو به قیمت یارانه ای اعطا 
شده بود. وقتی به هر فرد این شانس داده می شود که یک خودرو را با تفاوت قیمتی مثاًل ۴0 میلیون تومانی خریداری کند، به زور 
طبیعی هر کس شانس خود را امتحان می کند بنابراین طرح یادشده به منزله یک مسابقه بخت آزمایی بود برای بهره مندی از یک 
خودرو با قیمت یارانه ای. البته راهکارهایی همچون ممنوعیت واگذاری این خودروها، از راه های اتخاذشده بوده تا فقط مصرف کننده 
واقعی وارد این چرخه ش��ود. کریمی  س��نجری به این مس��ئله که این شانس برای تبدیل به تقاضا مشروط به پشتوانه مالی است و 
این پش��توانه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از کجا می آید، پاس��خ داد: این به سیستم نقدینگی کشور برمی گردد؛ شخصی را 
می شناسم که به نام هشت نفر ثبت نام کرده بود؛ عمو، خاله و...که نیاز به خودرو نداشتند و فقط یک گواهینامه رانندگی داشتند و 

هر کدام که برنده می شد، این فرد نقدینگی آنها را تأمین می کرد.
به گفته وی، در نهایت امکان دریافت 2۵ هزار خودرو وجود داشت که بخشی از متقاضیان آن مصرف کننده واقعی و بخش دیگر 
کس��انی بودند که فقط شانس خود را برای ش��خص خود یا اقوام شان امتحان می کردند بنابراین حتی اگر توانایی عرضه 8 میلیون 
خودرو با نرخ یارانه ای وجود داش��ته باش��د، به فرض اینکه قیمت بازار کاهش نیابد، با این میزان نقدینگی در اقتصاد کشور، امکان 

خرید همه آنها وجود دارد.
او راه ح��ل ای��ن معضل را گزینش مصرف کننده واقعی مطرح می کند تا فاصله قیمتی کاهش یابد، اما نه اینکه قیمت کارخانه به 
حاش��یه بازار برس��د، زیرا به گفته او در این صورت قیمت بازار هم بیش��تر خواهد شد، اما الزم اس��ت که زیان از روی خودروسازها 

برداشته شود.
کریمی  سنجری ادامه داد: وقتی قیمت اصالح شد، الزم است متقاضی واقعی را از طریق اعطای وام تقویت کنند. اکنون قیمت 
خودرو یارانه ای ش��ده و پولی که باید به مردم بدهند، به خودروس��از پرداخت می کنند و این کار تورم را افزایش می دهد بنابراین به 

اعتقاد من باید قیمت اصالح شود تا از این طریق قدرت خودروساز برای افزایش عرضه باال برود.
این کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر در بازار خودرو با دو مشکل اصلی مواجهیم: نخست بین قدرت عرضه و تقاضای 
واقعی در بازار و دوم اینکه بین قیمت بازار و کارخانه شکاف ایجاد شده که اولی را باید با اصالح قیمت و دومی را از طریق تقویت 

تولید حل کرد.
به عقیده وی، اصالح قیمت موجب تقویت تولید خواهد ش��د و تقاضای کاذب را نیز خودبه خود از بین خواهد برد. وقتی فاصله 
قیمت کاهش یابد، تقاضاهای کاذب که به دنبال سوداگری و بهره مندی از سود است، کنار می رود و فقط متقاضی واقعی جلو می آید.

رئیس جمهور از لغو تعطیلی پنجشنبه های مدارس خبر داد

آغاز سال تحصیلی از 15 شهریور است

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



بانک ها را چه وکیل س��پرده گذاران بدانیم یا شریک آنان، در هر صورت 
وظیفه دارند که منابع خود و سپرده های مردم را در عملیات مشروع بانکی 
از جمله پرداخت تسهیالت به کار برند. در این رهگذر، پرداخت تسهیالت 
به ویژه در بخش های تولیدی مستلزم بررسی علمی طرح، سنجش اعتبار 
فنی و اجتماعی دست  اندرکاران، نظارت بر اجرای طرح و پرداخت تسهیالت 
به صورت مرحله ای و نظارت ش��ده است. نوع و میزان تسهیالت تولیدی و 
همچنی��ن تضمین ها و وثایق آن در واقع، برآیند و نتیجه بررس��ی طرح و 
اعتبارسنجی مشتری است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است 
که آیا گرفتن وثیقه در پرداخت تس��هیالت از نظر موازین بانکی، ضروری 
است؟ آیا قانونگذار در پرداخت انواع تسهیالت بانکی، گرفتن وثیقه را الزامی 
می دان��د؟ آیا قانونگ��ذار در تعیین نوع و میزان وثایق تس��هیالت تولیدی، 

الزامات خاصی را تعیین کرده است؟
از نظر موازین و فرآیندهای بانکی، پرداخت تس��هیالت بایستی متکی 
ب��ه اخذ تضمین ه��ا و وثایق کافی و معتبر و دارای درجه نقدش��وندگی 
باال باش��د، زیرا استمرار قدرت تسهیالت دهی بانک ها منوط به استمرار 
پرداخت به موقع اقساط تس��هیالتی است که بانک ها پرداخت کرده اند 
و نب��ودن تضمین کافی به ط��ور طبیعی زمینه یا انگی��زه خودداری از 
پرداخت اقساط تسهیالت پرداخت شده را در تسهیالت گیرندگان ایجاد 
می کند، اما موضوع مهم در مورد وثیقه تس��هیالت، نوع و میزان وثیقه 
تس��هیالت است که در تس��هیالت تولیدی، نوع و میزان وثایق، بخشی 
از نتایج بررس��ی طرح و نیز اعتبارسنجی مش��تری است. اما آیا گرفتن 
وثیقه در طرح های تولیدی از نظر قانونی الزامی است و آیا قانونگذار در 
تس��هیالت تولیدی، نوع خاصی از وثیقه را مدنظر دارد؟ اندکی مراجعه 

به سوابق قانونی این موضوع، خالی از لطف نخواهد بود:
* قان��ون پول��ی و بانکی مص��وب تیرماه  ۱۳۵۱ در م��ورد خدمات و 
تعهدات بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، تعیین نوع وثیقه را برعهده 
بانک مرکزی قرار داده و در بند ۶ ماده ۱۴ در تش��ریح اختیارات قانونی 
بان��ک مرکزی »تعیین حداکثر نس��بت تعهدات ناش��ی از افتتاح اعتبار 
اس��نادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها و نوع 
و می��زان وثیقه این قبیل تعهدات« را از جمل��ه اختیارات قانونی بانک 
مرکزی برش��مرده است. بنابراین از نظر قانون پولی و بانکی، تعیین نوع 
و می��زان وثایق تعهدات بانکی نظیر اعتبار اس��نادی از جمله اختیارات 
بانک مرکزی اس��ت. اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی از جمله 

خدمات پرمصرف بانک ها به بخش تولید است.
* قانون عملی��ات بانکی بدون ربا مصوب س��ال ۱۳۶2 فاقد مقررات 
مش��خصی در زمینه وثایق تسهیالت اس��ت، اما در ماده ۱۵ آن تصریح 
ش��ده اس��ت: »کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد ای��ن قانون مبادله 
می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می ش��ود، در حکم 
اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختالفی نداشته 
باش��ند الزم االج��راء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اس��ناد رس��می 
می باش��د.« بدین ترتیب، قراردادهای عادی پرداخت تس��هیالت بانکی، 
یکی از اسنادی است که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، قابلیت 

صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از طریق ادارات ثبت را دارد.
* با وج��ود این موضوع، اما آیین نامه اجرایی قانون یادش��ده مصوب 
هی��ات دول��ت در مورد اعطای تس��هیالت بانکی، تش��خیص موضوع را 
برعهده بانک های تس��هیالت دهنده گذاش��ته و در م��اده ۶ آن تصریح 
کرده: »اعطای تس��هیالت عنداللزوم، به تش��خیص بانک، منوط به اخذ 
تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حس��ن اجرای قراردادهای مربوط 
می باش��د.« بدین ترتیب، از نظ��ر آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی 
ب��دون ربا، گرفت��ن تامین و وثیقه انواع تس��هیالت )اعم از تس��هیالت 
تولیدی یا غیرتولیدی( و تعیین نوع و میزان آن در اختیار بانک هاست.
* در تیرماه س��ال ۱۳80 در مجلس، قانونی با نامی بس��یار مطول با 
عنوان » قانون عدم الزام س��پردن وثیقه ملکی به بانک ها و دس��تگاه ها و 
سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری 
و ایجاد اش��تغال بیش��تر در طرح های تولی��دی و صادراتی« به تصویب 
رس��ید که براس��اس آن، اخذ وثیقه در تس��هیالت تولیدی الزامی شد. 
در ماده ۱ قانون مورد اش��اره آمده اس��ت: »بانک ها و دستگاه ها و سایر 
مؤسس��ات و ش��رکت های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت 
اعتبارات خود نس��بت به اخذ وثایق ذیل اق��دام نمایند و بدون رضایت 
گیرن��ده اعتبار از اخ��ذ وثیقه ملکی خارج از طرح خ��ودداری نمایند.« 
بدین ترتیب، براس��اس قانون مورداش��اره در تس��هیالت تولیدی و نیز 
تسهیالت صادراتی، بانک ها بایستی وثایق معرفی شده توسط قانونگذار 
را بگیرن��د که مهمترین آنها به وثیقه گرفتن خود طرح تولیدی اس��ت، 
اما در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که در این قانون، اخذ 
وثایق خارج از طرح در طرح های تولیدی به طور کلی ممنوع نش��ده و 
بلکه در صورت درخواس��ت تسهیالت گیرنده می توان وثایق خارج طرح 

نیز گرفت. به هر حال، در قانون مورد اشاره انواع وثایق قابل پذیرش در 
تسهیالت تولیدی چنین معرفی شده است:

»در طرح ه��ای تولی��دی: ره��ن گرفتن اصل طرح - اس��ناد زراعی - 
ضمانت نامه ه��ای زنجیره ای اش��خاص معتبر و یا اهالی روس��تا به ویژه 
در  طرح های کش��اورزی امور دام و صنایع روس��تایی - چک یا سفته با 
ظهرنویس��ی ضامن معتبر - ذی نفع ش��دن در قراردادهای الزم االجراء 
- اس��ناد اوراق بهادار و مش��ارکت - تضمین مؤسس��ات و ش��رکت های 
معتبر و یا پذیرفته ش��ده در بورس - کاالی ارزش دار - رهن مش��ترک 
- ضمانت نامه ه��ای بانکی- ضمان��ت و تعهدنام��ه کارکن��ان دولت��ی و 
مؤسس��ات و ش��رکت های معتبر ) حداکثر تا 20 براب��ر حقوق و مزایای 
ماهیانه( - ماش��ین آالت سنگین و س��بک - اموال منقول – حساب های 
بانکی و گواهی س��پرده ثابت - تعهد ش��رکت های بیم��ه - طال و یا ارز 
خارج��ی - ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ای��ران و یا  ترکیبی از 
وثای��ق فوق و هر ن��وع تعهدنامه و قرارداد دیگری ک��ه می تواند موجب 
تضمین برگش��ت منابع بانک باشد.« گرچه بر این قانون، نقدهای جدی 
وجود دارد، اما فراموش نش��ود که هر یک از این وثایق می بایس��تی به 
نحوی باشد که برگشت تسهیالت پرداخت شده و سود آن تضمین شده 
باش��د. طبیعی اس��ت در صورتی که به تشخیص بانک این وثایق از نظر 
قابلیت نقدشوندگی قابل اتکا نباشد، پرداخت تسهیالت به اتکای چنین 

تسهیالتی توجیه قانونی و بانکی نخواهد داشت.
* مجلس ش��ورای اس��المی در اردیبهش��ت ماه ۱۳8۵ قانون »ماده 
واحده منطقی کردن نرخ س��ود تسهیالت بانکی متناسب با نرخ بازدهی 
در بخش های مختلف اقتصادی و...« را تصویب و در تبصره ۱ آن چنین 
مقرر ک��رد: درباره عق�ود ب��ا بازده�ي متغیر، بانک ه��ا مکلفن�د ب�دون 
تعیین نرخ س���ود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکي بدون 
ربا، در حاصل فعالیت اقتصادي مورد قرارداد ش��ریک ش��وند، در عقود 
مورد مش��ارکت ب��راي تولید، مذکور در تبصره بن��د )ب( ماده ۳ قانون 
عملیات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳۶2، بانک نمي تواند از ش��ریک وثیقه 
خارج از طرح بخواهد.« بدین ترتیب، صرفا در تسهیالت مشارکتی )ونه 
تس��هیالت مبادله ای( بانک نمی تواند وثایق خ��ارج از طرح از متقاضی 
تس��هیالت مطالب��ه نماید؛ آن هم مش��روط بر آنک��ه ارزش فعلی یا در 
برخی موارد ارزش آتی طرح تکافوی بازپرداخت اصل و س��ود تسهیالت 
موردنظر را بنماید، وگرنه حس��ب فرآیندهای بانکی پرداخت تسهیالت 
حداکث��ر تا می��زان ارزش وثایق قاب��ل توجیه خواهد ب��ود و در صورت 
درخواس��ت مش��تری به دریافت تس��هیالت مازاد بر ارزش وثایق طرح، 

پرداخت تسهیالت بیشتر مستلزم تکمیل وثایق می باشد.
* تقریبا یک سال بعد، مجلس شورای اسالمی در تیرماه ۱۳8۶ طرحی 
دو فوریتی به نام »قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های 
طرح و تس��ریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی 
بانک ها« را به تصویب رساند و براساس آن، مقررات جدیدی در مورد وثایق 
تسهیالت مشارکتی در طرح های تولیدی تعیین نمود. در ماده ۱ قانون مورد 
اشاره مقرر شده است: »به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاري 
در طرح ه��اي تولیدي )اعم از کاال یا خدمت( دریافت وثیقه خارج از ارزش 
دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تس��هیالت که توان مجري و توجیه 
اقتصادي، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط 
بانک هاي عامل ممنوع است. بانک ها موظفند صورت مدارک موردنیاز را به 
متقاضی اعالم و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز طرح را 
بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با 
حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت 
به پرداخت تس��هیالت طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانک ها موظفند 
مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر 
بر اجرا و بهره برداري طرح تا تسویه حساب کامل با مشتري اقدام نمایند.« 
گفتنی است که قانون مورد اشاره بعد از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی 
به بانک ها و... و همچنین قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی و... 
تصویب شده است بنابراین  از نظر موازین حقوقی، مقررات قانون تسهیل بر 
مقررات دو قانون مورد اشاره حاکمیت دارد. همچنین توجه شود که مجلس 
شورا در این قانون، تشخیص و تایید »توان مجري و توجیه اقتصادي، فنی 
و مالی و قابلیت ترهین طرح آنها« را برعهده بانک تسهیالت دهنده گذاشته 
اس��ت بنابراین الزام بانک ها به پرداخت تسهیالتی که واجد این مشخصات 
نیستند، قانونی نیست. به هر حال، برآیند حاصل از مباحث وثایق تسهیالت 

تولیدی را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
اول؛ فعالی��ت اصلی و عمده بانک ها، پرداخت مس��تمر تس��هیالت به 
بخش ه��ای مختل��ف تولی��دی و غیرتولیدی اس��ت. طبیعی اس��ت که 
اگ��ر تس��هیالت پرداخت ش��د ول��ی اقس��اط آن وصول نش��ود، قدرت 
تس��هیالت دهی بانک ها به شدت کاهش خواهد یافت و در این وضعیت 
به طور طبیعی اش��خاص کمتری از تس��هیالت بانکی برخوردار خواهند 
ش��د. پس منطق حکم می کند که پرداخت تس��هیالت بانکی بایس��تی 
منوط به ارائه وثیقه و تضمین کافی و معتبر باش��د تا مشکالت ناشی از 
مطالبات معوق، ش��بکه بانکی کشور را با چالش اساسی مواجه نسازد و 

مسئولیت بانک در مقابل سپرده گذاران نفی نشود.
دوم؛ تعیی��ن نوع و میزان وثایق معتبر برای دریافت انواع تس��هیالت 
ب��ه ویژه تس��هیالت تولیدی نبایس��تی لجام گس��یخته و س��لیقه ای و 
غیرضابطه مند باش��د. در این زمینه، مراجع سیاس��ت گذار بانکی کشور 
نظیر مجلس ش��ورای اسالمی یا ش��ورای پول و اعتبار بایستی ضوابط و 
مالک های انواع وثایق و تضمین های معتبر تس��هیالت را تعیین کرده و 
بان��ک مرکزی بر رعایت دقیق ای��ن ضوابط نظارت الزم را اعمال نمایند 
و »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« و »شورای هماهنگی 
بانک ه��ای دولتی«، هماهنگی و وحدت روی��ه الزم را در این مورد بین 
ش��بکه بانکی کش��ور به وجود آورند. اما در هر ص��ورت نباید فراموش 
ک��رد که مس��ئولیت احراز کافی ب��ودن وثایق، ارزیاب��ی و احراز قابلیت 

نقدشوندگی آن برعهده بانک های تسهیالت دهنده است.
سوم؛ در یک دسته بندی کلی، وثایق تسهیالت تولیدی را می توان در دو 
طبقه وثایق ترهینی و وثایق غیرترهینی و اسناد تجاری جای داد. ترهین 
محل اجرای طرح مستلزم رعایت دقیق مقررات ثبتی و ثبت سند و ترهین 
در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه ای ثبتی است. قانون به اسناد رهنی 
تنظیم شده در دفاتر استاد رسمی، ویژگی های منحصر به فردی داده است. 
بانک ها به عنوان مرتهن قانونا اختیار دارند از طریق صدور اجراییه و تعقیب 
عملیات اجرایی توسط ادارات ثبت، برای وصول مطالبات معوق خود اقدام 
نموده و از طریق مزایده رس��می وثایق رهنی طلب خود را از محل فروش 
وثایق در رهن گرفته ش��ده وصول نمایند. ضمن��ا بانک ها در برخی موارد 
نی��ز ناچار خواهند بود به جای دریافت وج��ه نقد، محل اجرای طرح را در 
چارچوب مق��ررات ثبتی از طریق اج��رای ادارات ثبت تملک نمایند. این 
ویژگی ها، ارزشی اس��ت که قانونگذار به اسناد رهنی الزم االجرا داده است 
بنابراین جلوگیری از پیگیری یا توقف عملیات اجرایی بانک ها نیازمند صدور 
دس��تور یا قرار تامین مراجع قضایی است و نمی توان مرتهن اسناد رسمی 

الزم االجرا را از حقوق قانونی خود محروم نمود.
چه��ارم؛ در صورتی که در یک تس��هیالت وثای��ق ترکیبی یعنی هم 
وثایق رهنی و هم وثایق غیررهنی گرفته ش��ده باش��د، قانون به بانک ها 
اختیار داده اس��ت بنا به تشخیص خود و در چارچوب موازین قانونی از 
هر یک از این وثایق اس��تفاده نمایند ت��ا مطالبات معوق خود را وصول 
نمایند، اما اس��تفاده از این وثایق موکول به وصول تا حد مطالبات بانک 
اس��ت. به بیان دیگر، اس��تفاده از وثایق متعدد ب��ه هیچ وجه به معنای 

تجویز وصول مبالغ مازاد بر میزان مطالبات بانک ها نیست.
پنجم؛ موضوع اصلی در وثایق تسهیالت تولیدی، چگونگی مواجهه 
بانک ها با مس��ئله بدهی های معوق واحدهای تولیدی و اس��تفاده از 
وثایق تس��هیالت، اعم از وثایق داخل یا وثایق خارج از طرح اس��ت. 
منتقدان به عملکرد ش��بکه بانکی کش��ور در زمینه وصول مطالبات، 
تاکنون پیشنهاد مش��خصی در مورد آنکه بانک ها در صورت مواجهه 
شدن با تاخیر پرداخت اقساط تسهیالت تولیدی بایستی چه راهکاری 
در پیش بگیرند، ارائه نکرده اند و صرفا مخالف صدور اجراییه و تعقیب 
عملیات اجرایی توس��ط بانک ها هس��تند. اقداماتی ک��ه قانونا ممکن 
اس��ت منتهی به مزای��ده واحد تولیدی بدهکار ی��ا تملک قانونی آن 
واحدها توس��ط بانک ها شود. اما بنا به تجارب شغلی نگارنده، بدترین 
وضعی��ت وصول مطالبات ب��رای بانک ها در مواردی اس��ت که بانک 
ناچار به تملک واحد تولیدی بدهکار شوند، زیرا تملک واحد تولیدی 
بده��کار نه تنها منجر به وصول نقدی مطالبات معوق بانک ها نخواهد 
شد بلکه بالعکس مش��کالت اساسی بانک ها پس از تملک واحدهای 
تولیدی ش��روع می ش��ود. اداره واحد تولیدی، اصالح ساختار مالی و 
اداری واحد و آماده س��ازی آن برای فروش از طریق مزایده و در کنار 
آن مواجه شدن با مشکالت متعدد مالی و پرسنلی واحدهای تولیدی 
از جمله مشکالتی است که بانک ها در صورت تملک قانونی واحدهای 
بدهکار تولیدی با آن مواجه خواهند ش��د. در حالی که ممکن اس��ت 
در جامعه این ذهنیت ایجاد ش��ود که هدف بانک ها از تملک قانونی 
واحدهای تولیدی، تعطیل کردن آنها یا شرکت داری باشد. پس برای 
ح��ل این مش��کالت یا باید به وثیقه گرفت��ن واحدهای تولیدی را به 
طور کلی منع کرد و سراغ وثایق و تضمین های مناسب دیگر رفت، یا 
آنکه به دنبال راه حلی بود که هم بانک تسهیالت د هنده به مطالبات 
معوقش برس��د و هم واحد تولیدی صرفا ب��ه دلیل بدهی به بانک ها 
ونه به دالیل دیگر، تعطیل نشود. به نظر می رسد تا آن زمان در حال 
حاض��ر منطقی ترین راه حل، مدارای بیش��تر با واح��د تولیدی فعال 
بده��کار و اس��تفاده از ظرفیت های قانونی دس��تورالعمل امهال ابالغ 
ش��ده توسط بانک مرکزی اس��ت که تایید شرعی کمیته فقهی بانک 

مرکزی را نیز به همراه دارد.
در هر حال، پرس��ش اصلی همچنان باقی است: به نظر منتقدان نظام 
بانکی کشور، بانک های تسهیالت دهنده در صورت مواجه شدن با تاخیر 
در پرداخت تسهیالت بایستی برای وصول مطالبات شان چه راهکاری را 
در پیش گیرند تا مطالبات معوق خود را وصول کنند و متهم به تعلل و 

قصور در وصول مطالبات معوق بانک ها نشوند؟

بانک ها چگونه بدهی های معوق واحدهای تولیدی را وصول می کنند؟

وثایق تسهیالت تولیدی
دریچه

وضعیت سود سپرده بانکی در سال 99
کدام بانک ها بیشترین سود را می دهند؟

این روز ها بس��یاری از ش��هروندان با توجه به وضعیت تورم و افزایش 
قیمت ها، نگرانی هایی درخصوص سپرده های بانکی خود دارند و مایلند از 

پس انداز خود باالترین سود را دریافت کنند.
به گزارش انتخاب، اگر قرار باشد پول های خود را در سپرده های بانکی 
ذخیره کنید بهتر اس��ت به برخی اطالعات مهم دسترسی داشته باشید. 
برای مثال بهتر اس��ت پاسخ این سوال را بدانید که بیشترین و کمترین 
سود بانکی متعلق به کدام بانک هاست و اساسا وضعیت قوانین بانکی در 

این زمینه چگونه است؟
در پاس��خ به این سوال باید گفت، بیشترین سود سپرده بانک ها طبق 
آخرین مصوبات ش��ورای پول و اعتبار )ک��ه از بهمن 9۶ تا حاال تغییری 
نکرده( ۱۵درصد اس��ت. در سال های گذش��ته بانک ها با توجه به کسب 
منابع مالی و نیاز های سرمایه گذاری، این نرخ سود را رعایت نمی کردند تا 
جایی که سود 20درصد به یکی از مؤلفه های سپرده های بلندمدت تبدیل 
ش��د، اما با توجه به نوسانات اقتصادی و مشکالت سرمایه پذیری، بانک ها 
تصمیم گرفته اند که به مصوبه سال 9۶ شورای پول و اعتبار بازگردند. به 
این ترتیب، از ابتدای اردیبهشت 99 سود سپرده های بلندمدت ۱۵درصد 
محاسبه و پرداخت می شود و سپرده های کوتاه مدت از ۱0 درصد به درصد 
کاهش یافته اس��ت. بر این اساس، بیشترین سود سپرده بانک ها در سال 
99 ب��ه بانک آینده با ۱8درصد، بانک های پاس��ارگاد، ملی، اقتصاد نوین، 
انصار، ایران زمین، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، صادرات، 

کشاورزی، مسکن و ملت با درصد اختصاص دارد.
در این میان، سوال این است که آیا سود سپرده های بلندمدت قدیمی 
تغییر می کند؟ به عبارت دیگر، آیا سود سپرده های قدیمی مشمول تصمیم 
جدید بانکی می شوند؟ در پاسخ باید گفت، تصمیم بانک ها برای بازگشت 
به نرخ سود  درصد، عطف بماسبق نمی شود. سپرده های بلندمدت معموال 
یکساله هستند و بانک ها موظفند تا پایان سال قراردادی شان، همان سود 
قبلی را مبنای پرداخت خود حس��اب کنند و تنها حساب های جدید که 
از اول اردیبهش��ت 99 به بعد باز می شوند، با نرخ سود سال 99 محاسبه 
می ش��وند. پرسش مهم دیگر اینکه آیا سپرده های بانکی مشمول مالیات 
می شوند و ش��ایعه قدیمی تعلق گرفتن مالیات به سپرده های بلندمدت 
بانکی امسال اجرایی می شود؟ رئیس سازمان امور مالیاتی این گونه به این 
دغدغه جواب داده: »مالیات، سیس��تم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ 
س��ود ۱۵درصدی از س��پرده ها کرد. اکنون که نرخ واقعی سود سپرده ها 
منفی اس��ت، اخذ مالیات بر سود س��پرده های بانکی موضوعیت ندارد و 

سازمان مالیاتی برنامه ای در این زمینه ندارد.«
سوال دیگر این است که نرخ سود گواهی سپرده بانک ها چقدر است؟ 
در پاسخ باید گفت، بانک های صادرات، سپه و ملت در کنار افتتاح حساب 
کوتاه مدت و بلندمدت، در حال حاضر امکان صدور اوراق گواهی س��پرده 
را نیز برای مشتریان خود فراهم کرده اند. اوراق گواهی سپرده صادرات با 
سود 20درصد و نرخ شکست ۱0درصد قبل از شش ماه و ۱۴ درصد ماه 
بعد از ش��ش ماه و اوراق گواهی سپرده بانک ملت و اوراق گواهی سپرده 
سپه با س��ود ۱8درصد و نرخ شکست ۱0درصد قبل از یک سال، عرضه 
می شوند. نکته مهم اینکه در صورت پر شدن سقف صدور، امکان عرضه 

اوراق برای مشتریان وجود در شعبات مختلف وجود ندارد.
اما آیا ممکن اس��ت باز هم ش��اهد تغییراتی جدید باشیم؟  نمی توان با 
اطمینان در این خصوص صحبت کرد، اما شاید در ادامه سال، بانک ها از 
این تصمیم خود صرف نظر کرده و برای رقابتی ش��دن و جذب س��رمایه 
بیش��تر، نرخ س��ود را افزایش دهند. همانطور ک��ه هم اکنون هنوز برخی 
بانک ه��ا این تصمیم جدید را به شعبه های ش��ان اب��الغ نکرده اند یا نرخ 
شکس��ت را مشخص نکرده اند. نکته پایانی اینکه سپرده گذاری در برخی 
بانک ها عالوه بر دریافت س��ود، می تواند امتی��از و خدمات دیگری را هم 
برای شما داشته باشد. به طور مثال شما با سرمایه گذاری و افتتاح سپرده 
در بانک های پاسارگاد، پارسیان، ملت، آینده و سامان می توانید از خدمات 
بیمه ای توأم با س��پرده نیز اس��تفاده کنید. دریافت تسهیالت به پشتوانه 
س��پرده گذاری نیز ازجمله دیگر خدماتی اس��ت که با س��پرده گذاری در 
بانک هایی چون س��ینا، گردشگری، ایران زمین و صادرات می توانید از آن 

بهره مند شوید و معادل 70 تا ۱00درصد سپرده خود وام بگیرید.

در سال گذشته
کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

گزارش بانک مرکزی از تس��هیالت اعطایی در پایان س��ال گذشته نشان 
می دهد که بانک ها و موسس��ات اعتباری و بانک های غیردولتی و موسسات 

اعتباری به ترتیب بیشترین تسهیالت را در سال گذشته پرداخت کرده اند.
به گزارش ایس��نا، طبق اطالعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره 
مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسالمی، 
بانک ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته در کل ۱۶09 هزار و ۶00 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که سهم تسهیالت قرض الحسنه 
از این میزان ۱۱۵ هزار و 700 میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت زمان 

مشابه در سال ۱۳97 با رشد ۴7.۵درصدی مواجه شده است.
همچنی��ن بانک ه��ای تج��اری در کل 270 هزار و ۳00 میلی��ارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرده که با رشد 27درصدی مواجه شده و سهم وام های 
قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 2۵ هزار و ۳00 میلیارد تومان است که 
اعطای این وام از س��وی بانک های تجاری در پایان س��ال گذشته ۵۱درصد 

افزایش یافته است.
عالوه بر این، میزان پرداخت تس��هیالت از س��وی بانک های تخصصی در 
پایان س��ال گذش��ته با ۱7.7درصد افزایش از رقم 272 هزار و 700 میلیارد 
توم��ان به عدد ۳20 هزار و 900 میلیارد تومان رس��یده اس��ت که س��هم 
تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی 
مع��ادل ۱2 هزار و 200 میلیارد توم��ان بوده که با افزایش ۵۱.9درصدی در 

مقایسه با سال 97 مواجه شده است.
طب��ق این گزارش، بررس��ی تس��هیالت اعطایی بانک ه��ای غیردولتی و 
موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳98 نشان می دهد که تسهیالت این بانک 
با 2۵درصد رشد از رقم 8۱۴ هزار و 700 میلیارد تومان به عدد ۱0۱8 هزار و 
۳00 میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان 
تس��هیالت معادل 78 هزار و ۱00 میلیارد تومان ب��وده که اعطای این نوع 
تسهیالت در این نوع بانک ها ۴۵ 7.درصد رشد داشته است. بنابراین، بانک ها 
و موسس��ات اعتباری و  بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب 
بیش��ترین تسهیالت را در سال گذشته پرداخت کرده اند. همچنین، بانک ها 
و موسسات اعتباری بیش��ترین و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 

کمترین تسهیالت قرض الحسنه را پرداخت کرده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها
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فرصت امروز: دولت عزم خود را برای تنظیم بازار مسکن و کنترل اجاره بها 
جزم کرده اس��ت. از جمله طرح های کلیدی دولت دوازدهم در این راستا، 
مالیات س��تانی از خانه های خالی اس��ت؛ طرحی که از چند س��ال گذشته 
به طور جس��ته و گریخته درباره کم و کیف اجرای آن توس��ط کارشناسان 
و دولتمردان بحث و صحبت می ش��ود و هر بار نیز به موازات تغییر دولت  ها 
در بایگانی طرح های دولتی س��رانجام خاک می خورد. جالب اس��ت که در 
حال حاضر، دو قانون در زمینه مالیات بر خانه های خالی وجود دارد؛ یکی 
مصوب سال 9۴ و دیگری مصوب سال 98، اما مشکل اصلی مالیات ستانی 
از خانه های خالی، خأل قانون نیس��ت، بلکه خأل س��ازوکارهای اجرایی آن 
اس��ت. به عبارت دیگر، به  دلیل آنچه فراهم نش��دن ش��رایط شناسایی در 
سامانه های تحت کنترل دولت عنوان می شود، هنوز امکان اعمال قانون بر 
مالکان آپارتمان های خالی وج��ود ندارد. با این حال اخیرا یک پیش مجوز 
توسط کمیسیون های تخصصی هیات دولت برای انتقال اطالعات مالکان از 
بانک داده های مالیاتی به س��امانه وزارت راه و شهرسازی صادر شده است، 
که در صورت نهایی ش��دن می تواند به دولت در شناس��ایی آپارتمان های 
خالی یاری برس��اند. دولت معتقد است که مالیات ستانی از خانه های خالی 
در مقطع کنونی که تقاضای غیرمصرفی به بازیگر اصلی بازار خرید مسکن 
تبدیل شده است، می تواند ریسک این نوع معامالت را باال ببرد و مانع این 

نوع خریدها شود.
شمارش معکوس برای اخذ مالیات از خانه های خالی

ش��مارش معکوس برای اجرای طرح مالیات ستانی از خانه های خالی 
آغاز ش��ده اس��ت و وزیر راه و شهرسازی امیدوار اس��ت که در تابستان 
امس��ال، برگه های مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی دارند، صادر 
شود. محمد اسالمی در این  باره گفته است: براساس یکی از مواد قانون 
مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی 
امالک و اس��کان در کشور است تا س��ازمان امور مالیاتی از این سامانه 
برای شناس��ایی خانه های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند. 
این وزارتخانه دسترس��ی به آمار و اطالعات امالک و ساختمان ها را در 
کش��ور ندارد، چ��ون اراضی را واگذار می کند بنابرای��ن تعداد واحدهای 
مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر 
در حوزه شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان ثبت اسناد و امالک قرار دارد.
به گفته اس��المی، بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی امالک و اسکان 
در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی 
قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متأسفانه برای هر 
کاری در کش��ور یک سری موانع را خود قانون به وجود می آورد و آن هم 
این اس��ت که برخی دستگاه ها برای در اختیار قرار دادن اطالعات خود 
به دس��تگاه ها و سازمان های دیگر منع قانونی دارند. با توجه به اقدامات 
و تالش های انجام ش��ده ب��ه زودی این معاذیر قانونی برطرف می ش��ود. 

س��ازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگ��ذاری اطالعات الزم را در این 
سامانه آغاز کرده است.

براس��اس صحبت های وزیر راه و شهرس��ازی، خانه های خالی متعلق 
به هر فردی که باش��د، سرمایه ملی محس��وب می شود. 2میلیون واحد 
مس��کونی بدون استفاده در حال حاضر در سراسر کشور وجود دارد که 
اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم 
و کسب وکارها به وجود خواهد آمد. مالیات بر خانه های خالی شاید عدد 
بزرگی به لحاظ مالیاتی نباش��د، اما عدال��ت اجتماعی در پرتو این مهم 

اتفاق خواهد افتاد.
دولت به سازندگان مسکن اجاره ای یارانه می دهد

از دیگ��ر طرح ه��ای دولت برای س��اماندهی بازار اجاره بها، س��اخت 
»مسکن استیجاری« است. با اینکه موضوع ساخت »مسکن استیجاری« 
ب��ه صراحت در قانون )س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن 
مصوب ۱۳87( آمده اس��ت، اما جامعه س��ازندگان و سرمایه گذاران در 
سال های گذشته از س��اخت مسکن استیجاری استقبال نکردند. وزارت 
راه و شهرس��ازی تابس��تان س��ال گذش��ته با دعوت از س��رمایه گذاران 
برای تولید مس��کن اس��تیجاری در اطالعیه ای اعالم کرد: »انبوه سازان 
و س��رمایه گذاران برای س��اخت مسکن اس��تیجاری در کشور امتیازات 
ویژه ای از دولت دریافت می کنند.« با این وجود از تابس��تان پارس��ال تا 
امس��ال هیچ استقبالی از این طرح صورت نگرفت و کلنگ ساخت هیچ 

مسکن اجاره ای به زمین نخورد.
اسالمی در همین خصوص به برنامه دولت برای ساماندهی بازار اجاره 
بها اشاره کرد و به ایرنا گفت: به دنبال عملیاتی شدن »طرح اجاره داری 
حرفه ای« هس��تیم ت��ا بتوانیم در درازم��دت بازار اجاره به��ا را کنترل 
کنیم. اجاره داری حرفه ای در کش��ورهای پیش��رفته اجرایی می ش��ود و 
ش��رکت های بزرگی هس��تند که خانه هایی که متعلق به خودشان است 
را اجاره می دهند، همچنین ش��رکت هایی هستند که در جایگاه کارگزار 
خانه ه��ای مردم را با الگویی مش��خص به صورت س��الیانه یا بلندمدت 

اجاره می دهند.
وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم اینکه در صدد گسترش و اجرای طرح 
اجاره داری حرفه ای هستیم، گفت: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی 
اجاره ای تولید کنند اعم از نهادها یا اش��خاص حقیقی از س��وی وزارت 
راه زمین 99 ساله همراه با تسهیالت ساخت مسکن دریافت می کنند.

به گفته اس��المی، بعد از س��اخت این خانه ها از آنجایی که س��ازنده 
خانه ه��ای اج��اره ای از دولت یاران��ه دریافت کرده اند بای��د به نرخ های 

مصوب، خانه ها را اجاره دهند.
او از پیش��نهاد وزارت راه و شهرسازی به شهرداری و انبوه سازان خبر 
داد و گفت: س��اخت مس��کن اجاره ای در دس��تور کار وزارت راه است و 

به شهرداری و دستگاه هایی که شرایط ساخت مسکن را دارند پیشنهاد 
دادی��م وارد این کار ش��وند و یا اجرای اج��اره داری حرفه ای که دغدغه 
جمعی مس��تاجر کشور است، را برای دستیابی به مسکن با نرخ عادالنه 

و مصوب توسعه دهند.
دیدگاه سازمان مالیاتی درباره مالیات بر خانه های خالی

در کنار وزیر راه و شهرس��ازی، معاون س��ازمان امور مالیاتی هم روز 
گذش��ته اعالم کرد ک��ه خانه های خالی ب��ا هر متراژ مش��مول مالیات 
هستند. محمود علیزاده در این باره گفت: در مالیات بر خانه های خالی، 
تفاوتی بین آپارتمان های کوچک تر یا بزرگ تر از ۱۵0 متر و س��نددار یا 
قولنامه ای وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی با مالیات بر اجاره کاماًل 
تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سال هاست فعال است و در شهرهای بزرگ 
مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵0 متر مشمول مالیات اجاره 
نمی شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند، اما این معافیت برای مالیات 
ب��ر خانه های خالی وجود ندارد یعنی هم خانه های بزرگ تر از ۱۵0 متر 
و هم خانه های کوچک تر از ۱۵0 متر، درصورتی که به عنوان خانه خالی 

شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند.
او درب��اره معیارهای شناس��ایی خانه ها به  عنوان خان��ه خالی گفت: 
اگر هر واحد مس��کونی بیش از یک س��ال خالی از س��کنه و بالاستفاده 
بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون 
می ش��ود. بدین شکل که سال اول مش��مول مالیات نیست اما در سال 
دوم به میزان ۵0درصد »ارزش اجاری ملک« مشمول مالیات می شود.

علی��زاده درباره »ارزش اجاری ملک« ک��ه مبنای تعیین مالیات خانه 
خالی اس��ت، گفت: اج��اره ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باش��د، این 
۵ میلی��ون طی ۱2 ماه س��ال به ۶0 میلیون تومان می رس��د و مالیات 
براس��اس این مبلغ اعمال می شود. س��ال اول معاف از مالیات است؛ در 
س��ال دوم ۵0درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می ش��ود، 
در س��ال س��وم ۱00درصد آن به عنوان مالیات اخذ می ش��ود و در سال 
چهارم و بعدازآن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات 
دریافت می شود. طبق قانون افرادی که از سال 9۵ خانه شان خالی بوده 
اس��ت، مش��مول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند. به گفته 
او ارزش اجاره ملک آن چیزی اس��ت که براس��اس مکان ملک در بازار 
مس��کن در حال حاضر وجود دارد بدیهی اس��ت که ن��رخ آن ملک در 

شهرهای کوچک و بزرگ و حتی محله ها متفاوت است.
او در پاس��خ به این س��ؤال که مالیات بر خانه های خالی تنها ش��امل 
خانه های با س��ند رس��می می ش��ود یا خانه های قولنامه ای نیز مشمول 
این مالیات می ش��وند، گفت: هر خانه ای که براس��اس س��امانه امالک و 
مستغالت، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین 

سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.

مالیات گیری از خانه های خالی در تابستان کلید می خورد؟

کروکی مالیاتی برای خانه های خالی
نگاه

ویروس کرونا، جهانی سازی را به عقب می راند؟
مرثیه ای برای اقتصاد جهانی

فرصت امروز: »واحد اطالعات اکونومیست« به عنوان بازوی پژوهشی 
مجله »اکونومیس��ت« چندی پیش در مطالعه ای از مس��یر معکوس 
جهانی سازی به دنبال شیوع کرونا خبر داد و پیش بینی کرد که رویکرد 
جهانی س��ازی پس از پاندمی کرونا معکوس شود و زنجیره های تأمین 
منطق��ه ای به یک امر طبیعی در اقتصاد جهانی تبدیل گردد. به گفته 
»واحد اطالعات مجله اکونومیس��ت«، بحران کرونا، س��اختار تجارت 
جهانی را به شکلی اساسی تغییر می دهد، چراکه شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی به دنبال اختالل در زنجیره تأمین جهانی س��عی می کنند تا 
وابستگی خود به چین را کاهش داده و زنجیره های تأمین را در نزدیکی 

خانه و کاشانه خود تشکیل دهند. 
در واقع، بحران کرونا، بسیاری از مفاهیم و روندها در گستره اقتصاد 
جهان��ی را به��م ریخته اس��ت و همانطور که »واح��د اطالعات مجله 
اکونومیس��ت« اش��اره کرده، از جمله این تحوالت، روند جهانی سازی 
اس��ت که از تبعات و پیامدهای ش��یوع کرونا در شروع سومین دهه از 
هزاره سوم میالدی در امان نخواهد ماند. همچنین اغلب اندیشمندان و 
اقتصاددانان در این روزها با بروز بحران کرونا به بررسی بازخورد کرونا 
در روند جهانی شدن پرداخته اند و این سوال را مطرح می کنند که آیا 
بحران کرونا نظام تجارت جهانی را زیر س��ؤال می برد و آن را به عقب 

خواهند راند؟
در همین زمینه، »نیویورک تایمز« در گزارش��ی به آش��کار ش��دن 
نش��انه های تضعیف شالوده های جهانی شدن پرداخته و آن را مرثیه ای 
برای اقتصاد جهانی قلمداد کرده اس��ت. در گزارش » نیویورک تایمز« 
می خوانی��م: »وقتی رخدادهای اقتصادی ب��زرگ به وقوع می پیوندند، 
تبع��ات آنه��ا چندین س��ال طول می کش��د و به س��مت و س��وهای 
غیرمنتظره ای میل می کند. مثاًل چه کس��ی فک��ر می کرد بحرانی که 
از بخش مس��کن حومه های آمریکا در سال 2007 آغاز شد باعث بروز 
بحران مالی در کش��وری مثل یونان در سال 20۱0 خواهد شد؟ یا چه 
کسی تصور می کرد سقوط بازار بورس نیویورک در سال ۱929 به روی 

کارآمدن فاشیست ها در اروپا در دهه ۱9۳0 بینجامد؟
اقتصاد جهان شبکه ای پیچیده از ارتباطات متقابل است. هر یک از 
ما روابط اقتصادی مستقیم و قابل مشاهده ای داریم: فروشگاهی هست 
که از آن خرید می کنیم، کارفرمایی هس��ت که حقوق مان را می دهد، 
بانکی هس��ت که وام مس��کن به ما می دهد. اما اگر از همین روابط به 
اندازه دو یا س��ه الی��ه عقب تر برویم، دیگر پیدا ک��ردن و درک روابط 
اقتصادی خیلی آسان نیس��ت. همین مسئله است که بالی اقتصادِی 
هم��راه با ویروس کرونا را نش��ان می دهد. در س��ال های آینده متوجه 
خواهیم شد که با پاره شدِن آن شبکه پیچیده از ارتباطات متقابل، چه 
خرابی بزرگی صورت گرفته اس��ت. به همین جهت، باید این احتمال 
را در نظر داش��ته باش��یم که اقتصاد جهان دیگر همان چیزی نخواهد 
بود که در دهه های اخیر ش��ناخته بودیم. آدام توز تاریخ دان دانش��گاه 
کلمبی��ا که روی تاثیرات چندجانبه بحران مالی جهانی س��ال 2008 
کار کرده در این خصوص می گوید: »کاش می ش��د بگوییم که قادر به 
ازس��رگیری فعالیت های عادی اقتصادی خود هستیم، اما واقعیت این 
است که تازه در مراحل اولیه بحران قرار داریم و دوره ای از عدم قطعیت 
شدید را تجربه می کنیم.« در چنین شرایطی احمقانه است که بخواهیم 
پیش بینی های بزرگی درباره آینده بکنیم و مثاًل بگوییم که نظم اقتصاد 
جهانی در پنج سال یا حتی پنج ماه آینده چطور خواهد بود، اما درسی 
که از دوران های پرآش��وب اقتصادی گرفته ایم، این است که پیامدهای 
چندگانه آنها معموال از نقاط ضعف مزمنی که به آنها رسیدگی نشده، 
ناشی شده اند. بحران ها معموال مسائلی را آشکار می کنند که در روزگار 

عادی به آنها توجهی نمی شود.
مثال یک مورد واضح، روند جهانی ش��دن اس��ت. در دهه های اخیر، 
ش��رکت ها تولید خود را به هر نقطه ای از جهان که می توانست مقرون 
به صرفه تر باش��د منتقل کردند، مردم هر لحظه که می خواستند سوار 
هواپیما می شدند و سفر می کردند؛ و پول به جایی که بیشترین سود از 
آن به دست بیاید منتقل می شد، اما نشانه هایی از دوران پساکرونا دیده 

می شود که حاکی از تغییر جدی در این اوضاع است.
الیزابت ایکانمی، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است 
که از این به بعد، کشورها درباره اینکه چقدر می خواهند به کشورهای 
دیگر وابس��ته باش��ند، تجدیدنظر خواهند ک��رد. او می گوید: »گمان 
نمی کنم که این پایان جهانی شدن باشد، اما حاال هر کشوری از جمله 
آمری��کا به این فکر خواهد کرد که باید تکنولوژی های ضروری و منابع 

ضروری و قابلیت تولید را در خاک خودش در اختیار داشته باشد.«
نش��انه های تضعیف تدریجی شالوده های جهانی شدن را می توان در 
گوشه و کنار دنیا دید. اخیرا وزیر دارایی فرانسه به شرکت های فرانسوی 
دس��تور داد ت��ا در زنجیره تأمین خود بازنگری کنن��د و در این زمینه 
وابس��تگی کمتری به کشورهای آسیایی و چین داشته باشند. مقامات 
گمرکی و مرزی آمریکا نیز اعالم کردند که جلوی صادرات برخی لوازم 
پزش��کی را خواهند گرفت، اما حتی پیش از ش��یوع ویروس کرونا نیز 
محدودیت های جهانی شدن داشت رفته رفته خودش را نشان می داد. 
مناقش��ات سیاسی و تجاری که به خصوص در زمان ریاست جمهوری 
دونال��د ترامپ میان دو قدرت اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا در 
گرفت، کشورهای مختلفی از جمله اروپایی ها را به این نتیجه رساند که 
باید خودشان را از محل درگیری بین قدرت هایی مثل چین و آمریکا 
دور کنند. با این اوصاف، ذهنیت »هر کشوری به کار خودش برسد« از 

مدتی پیش مورد توجه قرار داشته است.
از آن س��و، مارک کارنی، رئیس س��ابق بانک انگلستان در تابستان 
گذشته یک سخنرانی در جمع روسای بانک های مرکزی داشت و در آن 
چنین استدالل کرد که نظام مالی و پولی فعلی بین المللی که وابستگی 
ش��دیدی به دالر دارد، نظام پایداری نیست. حاال هم اگر به دوران های 
گذشته و وقوع تحوالت بزرگ در جهان توجه کنیم می بینیم که مثال 
در زمان جنگ جهانی اول و همینطور در زمان وقوع اپیدمی آنفلوآنزا 
در سال ۱9۱8 میالدی، نظام مالی جهانی تحوالت بزرگی را تجربه کرد 
و مثال پوند انگلیس کامال موقعیت برتر گذش��ته خود را از دست داد. 
البته انتظار اینکه در حال حاضر، دالر جایگاه خودش را به س��رعت در 
عرصه جهانی از دست بدهد، غیرمنطقی است؛ به خصوص با توجه به 
اینکه فدرال رزرو آمریکا تمهیدات مختلفی از جمله ایجاد سواپ الین 
را در همکاری با ۱۴ بانک مرکزی در جهان در پیش گرفته تا دالر به 
نظام بانکی داخلی آنها تزریق شود. با تمام این اوصاف، به نظر می رسد 
که ما دقیقا نمی دانیم بحران کرونا قرار است اقتصاد جهانی را به کدام 
سمت و سو ببرد. شاید فقط این را بتوان گفت که آن اقتصاد جهانی که 

می شناختیم، دیگر تمام شده است.«

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

در حال��ی که چ��راغ قرمز افزایش قیمت اوراق مس��کن چندی پیش 
روشن شد و قیمت آن به 80 هزار تومان رسید، اکنون قیمت ها روندی 
کاهشی به خود گرفته و به محدوده ۵۵ تا ۵7 هزار تومان برگشته است.

به گزارش ایس��نا، قیمت هر برگ تس��هیالت مسکن بانک مسکن که 
فروردین و اردیبهش��ت س��ال جاری، 80 هزار تومان بود، اکنون به ۵7 

هزار و ۱00 و ۵۵ هزار و ۶00 تومان کاهش یافته است.
بر این اساس، تسه )اوراق( ۱2 ماه سال ۱۳98 که تا چندی پیش در 
محدوده 79 تا کمی بیش از 80 هزار تومان قیمت داش��ت، به رنج ۵۴ 
هزار تا ۵8 هزار تومان بازگشته است؛ به طوری که که قیمت این اوراق 
مربوط به فروردین، اردیبهش��ت و خرداد پارس��ال به ترتیب ۵۴ هزار و 

۴00، ۵۴ هزار و 200 و ۵۴ هزار و ۳00 تومان است.
هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن نیز در حال حاضر با 
قیم��ت ۵۴ هزار و ۴00، ۵۴ ه��زار و ۶00 و ۵۶ هزار و 200 تومان داد 

و ستد می شود.

قیم��ت اوراق مه��ر، آبان و آذر نیز ۵۵ هزار و ۳00، ۵7 هزار و ۶00 و 
۵8 هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در دی، بهمن 
و اس��فند سال گذشته نیز با قیمت های ۵۶ هزار و ۱00، ۵۵ هزار و ۵۶ 

هزار و 700  تومان داد و ستد می شود.
بنابراین هزینه وام مس��کن در این گزارش براساس آخرین قیمت که 
همان قیمت اوراق  اردیبهش��ت امس��ال )۵۵ هزار و ۶00 تومان( است، 

محاسبه شده است.
بر این اس��اس، با توجه به اینکه مجردهای س��اکن تهران می توانند تا 
۱۴0 میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۱00 میلیون 
تومان تس��هیالت خرید مس��کن و ۴0 میلیون تومان جعاله می ش��ود؛ 
برای ۱00 میلیون تومان تس��هیالت باید 200 برگه تس��هیالت مسکن 
خری��داری کنن��د که هزینه این تع��داد اوراق با تس��ه ۵۵ هزار و ۶00 
تومانی، ۱۱ میلیون و ۱20 هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴0 
میلی��ون تومان وام جعاله که ب��رای آن باید 80 ورق به مبلغ ۴ میلیون 

و ۴۴8 ه��زار تومان خری��داری کنند، ۱۵ میلی��ون و ۵۶8 هزار تومان 
می ش��ود. زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا سقف 2۴0 
میلیون تومان ش��امل ۱00 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای 
ه��ر نفر و ۴0 میلیون تومان وام جعال��ه دریافت کنند؛ بنابراین زوجین 
باید ۴00 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند ک��ه هزینه آن 22 
میلی��ون و 2۴0 هزار تومان اس��ت که همراه ب��ا ۴ میلیون و ۴۴8 هزار 
تومان وام جعاله که برای آن باید 80 برگه تس��هیالت مسکن خریداری 

کنند، در مجموع باید 2۶ میلیون و ۶88 هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 
200 هزار نفر به 80 میلیون تومان رس��یده که برای آن باید ۱۶0 برگه 
خریداری شود که هزینه آن 8میلیون و 89۶ هزار تومان است. این وام 
برای س��ایر مناطق ش��هری ۶0 میلیون تومان در نظر گرفته شده است 
ک��ه باید برای آن ۱20 برگه خریداری ش��ود که هزینه آن ۶ میلیون و 

۶72  هزار تومان می شود.

انتش��ار نقش��ه روزانه مصرف برق کشور نش��ان می دهد که هم اکنون 
شش استان و دو کالنشهر در وضعیت قرمز و ۱۵ استان و سه کالنشهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.
هم اکنون استان های خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلوی��ه و بوی��ر احمد، چهارمح��ال و بختیاری، ایالم و سیس��تان و 
بلوچس��تان و کالنشهرهای مش��هد و اصفهان در محدوده قرمز مصرف 
قرار دارند. هموطنان س��اکن در مناطق یادشده می توانند با کاهش تنها 
۱0درصدی مصرف برق خود، به وضعیت سبز مصرف بازگشته و امکان 

بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی از برق 
را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه رو هستند و نیاز مداومی به 

استفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که در حال حاضر استان های 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان 
ش��رقی، البرز، قم، مرکزی، همدان، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان و 
هرمزگان و کالنش��هرهای تبریز، اهواز و ش��یراز در وضعیت زرد مصرف 
برق قرار دارند. طبق اعالم توانیر، هموطنان س��اکن در این مناطق  نیز 

می توانن��د تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگش��ت به 
وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند. این گزارش حاکی از آن است 
که هم��ه هموطنان با تنظی��م درجه کولره��ای گازی روی عدد 2۴ و 
اس��تفاده از دور کند در کولرهای آبی است می توانند در کاهش مصرف 
برق و کمک به کاهش هزینه قبض خود تاثیر بس��زایی داش��ته باشند. 
همچنین عدم استفاده از وسایل پرمصرف مانند ماشین های لباسشویی 
و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در ساعات پیک شبکه از دیگر راهکارهای 

کاهش مصرف برق به شمار می رود.

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

نقشه روزانه مصرف برق نشان می دهد

2 کالنشهر و 6 استان در وضعیت قرمز برق
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در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

حمایت بانک  پاسارگاد از بیماران اوتیسم
بانک  پاس��ارگاد در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود با 
همکاری انجمن اوتیس��م ایران، اقدامات ارزش��مندی را برای کاهش 

دردها و آالم بیماران اوتیسم انجام داده است.
ب��ه گزارش فارس، اوتیس��م نام یک بیماری ب��ا اختالالت اجتماعی 
است که عالوه بر هزینه های مالی،  خانواده ها را نیز با مشکالتی مواجه 
کرده  است. اوتیس��م یا درخودماندگی، نوعی اختالل رشدی است که 
با رفتارهای ارتباطی و کالمی غیرطبیعی مش��خص می ش��ود. عالئم 
این اختالل تا پیش از سه س��الگی بروز می کند و علّت اصلی آن هنوز 
ناش��ناخته اس��ت. این اختالل بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعامالت 
اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد. کودکان و بزرگساالن 
مبتال به اوتیسم، در ارتباطات کالمی و غیرکالمی، تعامالت اجتماعی و 
فعالیت های مربوط به بازی، مشکل دارند. این اختالل، ارتباط با دیگران 
و دنیای خارج را برای آنان دش��وار می س��ازد. درمان این بیماری و یا 
کنترل آن عالوه بر هزینه های فراوان، مشکالت زیادی را برای خانواده ها 
ایجاد کرده  که آنها را نیازمند به حمایت و همراهی از سوی سازمان ها 
و نهادها کرده  است. در همین زمینه، بانک  پاسارگاد در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود، با همکاری انجمن اوتیسم ایران اقدامات 
ارزشمندی را برای کاهش دردها و آالم این گروه از افراد جامعه انجام 
داده اس��ت؛ اقداماتی که بی ش��ک برای سامان دادن وضعیت این افراد 
و ایجاد زمینه برای رس��یدگی بهتر از آنها می تواند بس��یار مؤثر باشد. 
راه اندازی س��امانه ثبت نام )رجیستری( افراد دارای اوتیسم یکی از این 
اقدامات ارزشمند اس��ت. این سامانه به آدرس irautism.ir می تواند 
مش��کل نبود آمار صحیح از بس��یاری از بیماری ها و اختالالت به ویژه 

اختالل طیف اوتیسم را برطرف نماید.
در حقیقت س��امانه رجیستری بعد از س��ال ها برنامه ریزی و تالش 
سرانجام با کمک شرکت فناپ از شرکت های گروه مالی پاسارگاد محقق 
ش��د. این سامانه دارای امتیازات زیادی از جمله تسهیل در معافیت از 
نظام وظیفه، یافتن کودکان گم شده دارای اوتیسم و ارائه بیمه سالمت و 

تکمیلی و دیگر خدمات آموزشی با تأیید انجمن اوتیسم است.
مزیت بس��یار خوبی که س��امانه ثبت نام دارد، اتصال این سامانه به 
نیروی انتظامی )ناجا( است. متأسفانه میزان گم شدن کودکان اوتیسم 
به شدت باال است. زیرا این گروه از افراد درک درستی از فضا و اطرافیان 
ندارن��د و این مس��ئله که کودکان در جامعه طیف اوتیس��م رها و گم 
می شوند، بسیار شایع است و یافتن آنان یکی از پرآسیب ترین مشکالت 
خانواده های آنان است. خدمات دیگری که از طریق سامانه رجیستری 
به افراد دارای اوتیسم ارائه می شود، خدمات آموزشی و توانبخشی است. 
البته ارائه خدمات با ش��رایط ویژه به خانواده هایی صورت می گیرد که 
عضو رس��می انجمن باش��ند و قبال خانواده به ص��ورت کامل از منظر 
مددکاری اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته  شده  باشد تا بتوان خدمات 
مش��خصی را به آنها ارائه داد. بخش��ی دیگری از خدمات که در حال 
تدوین اس��ت مربوط به خدمات آموزشی اس��ت. زمانی که فرد دارای 
اوتیسم وارد مراکز آموزشی در دوران دبستانی و پیش دبستانی می شود، 
اطالعات مربوط به فرد اوتیسم به دقیق ترین شکل در اختیار آموزش و 
پرورش قرار می گیرد تا روند ثبت نام و پذیرش کودکان اوتیسم با دقت 

نظر بیشتر و طبق استانداردهای جهانی انجام شود.
بس��یاری از خانواده های جامعه اوتیسم، تحت پوشش بیمه هستند 
اما متأسفانه خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه سالمت و تکمیلی 
نیست. در این زمینه نیز بانک  پاسارگاد اعالم آمادگی کرده  است تا در 
صورتی که اطالعات کامل افراد در س��امانه موجود باشد و مورد تأیید 
انجمن قرار گیرند، تحت پوشش خدمات بیمه های تکمیلی قرار خواهند 
گرفت. از دیگر اقدامات درخورتوجه که با حمایت بانک  پاس��ارگاد و با 
همکاری انجمن اوتیسم انجام گرفته  است، راه اندازی نخستین سامانه 
کشوری مش��اوره تلفنی اوتیسم )هلپ الین( با ش��ماره 02۱۴808۵ 
است. این شماره، با ۳0 خط تلفن است که حتی افراد در خارج از ایران 

نیز می توانند با آن تماس بگیرند.
این س��امانه کش��وری از صبح تا عصر و در مراحل بعدی به صورت 
شبانه روزی، نیازهای مش��اوره ای خانواده های دارای کودک اوتیسم را 
پاسخگو خواهد بود. ارائه خدمات مشاوره تلفنی درخصوص این بیماری 

به  صورت رایگان انجام می گیرد.
نکته قابل تأمل دیگر این اس��ت که انجمن اوتیسم ایران با همکاری 
بانک  پاسارگاد، ۳ هزار بسته معیشتی، حمایتی، ضدعفونی و بهداشتی 
را بین خانواده های بیماران اوتیسم در سراسر کشور توزیع کرده  است 

که در نوع خود قابل توجه است.

بانکنامه

دارندگان ماینر براس��اس تصمیم جدید دولت مکلف می ش��وند ظرف 
۳0 روز از زمان اعالم وزارت صنعت، نس��بت به ثبت مشخصات هویتی 
خود به همراه تعداد و نوع دستگاه  هایی که در مالکیت آنها است، اقدام 

نمایند.
به گزارش مهر، بیش��تر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور 
مصوبه ای، به صنعت اس��تخراج رمزارز به نوعی رس��میت بخشید و یک 
گام رو ب��ه جلو برای این صنعت نوپا در کش��ور برداش��ت، اما همچنان 
بعد از گذش��ت یک س��ال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر 

سیاست گذاری برای این صنعت به چشم می خورد.
یکی از مهمترین نکات مغف��ول در مصوبه، تعیین تکلیف فعاالن این 
بخش قبل از مصوبه و دس��تگاه های ایش��ان است. کس��انی که قبل از 
تصویب مصوبه با صرف هزینه ش��خصی و ریس��ک پذیری وظیفه اثبات 
کارایی این صنعت را برعهده داش��ته و بانی مصوبه هیأت وزیران شدند؛ 
در حال��ی که پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، 
اکن��ون بر این باورند که مورد بی مهری ق��رار گرفته و حتی با اتهاماتی 
از سوی س��ازمان های مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال 

آنها نیز کشیده است.
محمدرضا ش��رفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالک چین 
ایران از اصالح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس 
از گذش��ت یکسال و با پیگیری های صورت گرفته توسط تمامی فعاالن 
ای��ن صنعت و انجمن بالک چین ایران و با مس��اعدت و همکاری مرکز 
پژوهش ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصالحیه مصوبه تهیه 
و مس��یر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا 
شاید در این هفته، با تصویب آن مشکالت جمعی از پیشگامان نوآوری 

صنعت کشور حل شود.
دولت درباره فعالیت ۴00 هزار ماینر تصمیم می گیرد

امروز یکش��نبه مصوبه رسمیت بخشیدن به ماینرهایی که قبل از ۱۳ 
مرداد 98 وارد کش��ور ش��ده اند در هیات دولت مطرح خواهد شد و در 

صورت تصویب، شاهد تحول خوبی در این صنعت خواهیم بود.
فرهاد بیات، کارش��ناس حقوق کسب و کار در این باره گفت: یکی از 
تحوالت��ی که در عرصه فناوری رخ داد، پدی��ده ای به نام رمزارز بود که 
ظرفیت بس��یار خوبی را برای کشور می توانست فراهم کند زیرا یکی از 
مش��کالتی که م��ا در زمینه تجارت بین الملل به دلی��ل محدودیت ها و 

تحریم های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.
ای��ن کارش��ناس حقوق کس��ب و کار افزود: وقتی مقول��ه رمزارزها و 

دس��تگاه های اس��تخراج رمزارز )ماینر( در جهان مطرح شد، کشورهای 
مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کش��ور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال 
98، هی��أت وزیران مصوبه ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را 
س��اماندهی کرد. یکی از مقوله ها در این مصوبه بحث مجوز بود. از آنجا 
که دولت تولید و اس��تخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور 
مج��وز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعالم 
کرد کس��انی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از 
وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رس��میت بخشیدن به فعاالن 

این حوزه بود.
بی��ات افزود: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأس��فانه در این مصوبه 
هی��چ بحثی درخصوص دس��تگاه هایی ک��ه تا قبل از ای��ن مصوبه وارد 
کشور ش��ده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مس��ئه، مشکالتی را ایجاد 
ک��رد زیرا از یک طرف س��ازمان تعزیرات ورود کرد و براس��اس گزارش 
مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از وب سایت های 
اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده هایی تش��کیل شد؛ 
به همین دلیل کس��انی که این دستگاه ها را خریداری کرده بودند یا از 
دس��تگاه اس��تفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود 

ادامه دادند.
دارندگان ۴00 هزار ماینر خوداظهاری می کنند

این کارش��ناس حقوق کس��ب و کار افزود: همین مسئله موجب شد 
مرکز بررس��ی های اس��تراتژیک این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن 
را مط��رح کند؛ بعد از پیش��نهاد مرکز، با تدبیر مع��اون حقوقی رئیس 
جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارائه کرد که 
خوش��بختانه علی رغم محدودیت های ناش��ی از کرونا با همکاری خوب 
دبیر هیأت دولت، پیش��نهاد معاونت حقوقی به س��رعت در کمیسیون 
تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خالصه این پیشنهاد 
یکشنبه اول تیر در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، 

اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.
او ادامه داد: در این پیش��نهاد، اوالً به شهروندان فرصت خوداظهاری 
داده ش��ده اس��ت؛ یعنی دارندگان دس��تگاه ماینر از تاریخ اعالم وزارت 
صمت تا ۳0 روز فرصت دارند که دس��تگاه خ��ود را خوداظهاری کنند 
و حق��وق گمرکی آن را بپردازند. خوداظه��اری چند پیامد مثبت دارد، 
اوالً باعث می ش��ود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، 
پرداخت ش��ود که درآمدزایی خوبی برای دولت اس��ت؛ همچنین طبق 
آمار غیررس��می حداقل ۴00 هزار دس��تگاه ماینر در کش��ور داریم که 

بس��یاری از این دس��تگاه ها یا معطل مانده و استفاده نمی شوند یا اینکه 
به صورت زیرزمینی اس��تفاده می شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور 
تصویب شود، عماًل این فرصت ایجاد می شود که فعالیت های زیرزمینی 
شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه ها وجود نداشته 
باشد؛ مالکان این دس��تگاه ها می توانند این دستگاه ها را تحت شرایطی 
ک��ه در مصوبه آم��ده، در مراکزی که صاحب مجوز هس��تند در اختیار 

بگذارند و از منافعش استفاده کند.
به گفته وی، نکته دیگر این است که باید پرونده هایی که در تعزیرات 
تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم 
برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاه ها و درآمدزایی 
خوبی برای دولت ایجاد می شود و همچنین به تولید کمک می کند زیرا 
این دس��تگاه هایی که معطل مانده اند می توانند وارد فرآیند تولید شوند 

و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند.
بی��ات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای 
شناس��ایی دس��تگاه های ماینر پیش بینی شده اس��ت، گفت: خیر، فعاًل 
همان روش خوداظهاری پیش��نهاد شده اس��ت؛ بعد از تصویب مصوبه، 
در وب س��ایتی که وزارت صمت پیشنهاد می کند )پیشنهاد این بود که 
در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت 
صمت داده ش��ده اس��ت( مردم می توانند مراجعه کرده و دس��تگاه های 

ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
مجازات عدم خوداظهاری درباره ماینرها چیست؟

وی اف��زود: اگر آمار غیررس��می را در نظر بگیریم ک��ه حداقل ۴00 
هزار دس��تگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را به طور 
متوس��ط یک هزار دالر در نظر بگیریم یعنی ۴00 میلیون دالر سرمایه 
اکنون یا بالاستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می شود.

بی��ات در م��ورد اینکه اگر ف��ردی خوداظهاری نکن��د، چه برخوردی 
صورت خواه��د گرفت، تصریح ک��رد: اگر خوداظهاری ص��ورت نگیرد، 
چنانچه دس��تگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می شود، اما فکر 
می کنیم که خوداظهاری صورت می گیرد زیرا وقتی کس��ی یک دستگاه 
ارزش��مند داش��ته باش��د، می ارزد که ۴درصد حقوق گمرکی را بدهد و 
س��پس با خیال راحت و آرامش از این دس��تگاه استفاده کند. در حال 
حاضر عده ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی کنند و 
یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می کنند. پیش بینی 
می کنیم تعداد قاب��ل توجهی از مالکان این ۴00 هزار ماینر، از فرصتی 

که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.

شرایط برای فعاالن صنعت رمزارز تسهیل می شود؟

تحوالت تازه ساماندهی ماینرها
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سکه در آخرین روز خرداد به 8 میلیون تومان رسید
ادامه رشد دالر در کانال 18 هزار تومانی

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران تحت تاثیر 
تداوم افزایش قیمت دالر با رش��د 2۱0 ه��زار تومانی به نرخ 8 میلیون تومان 
فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 7 میلیون و 
7۵0 هزار تومان قیمت گذاری ش��د. نیم سکه نیز ۴ میلیون تومان، ربع سکه 
2 میلیون و 200 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۱۵0 هزار 
تومان تعیین قیمت ش��د. همچنین هر گرم طالی خ��ام ۱8 عیار 780 هزار 
تومان و هر مثقال طال نیز ۳ میلیون و ۳80 هزار تومان به فروش رسید. بهای 
اونس نیز به یک هزار و 7۴۴ دالر افزایش یافت. از سوی دیگر، قیمت دالر در 
صرافی های بانکی در روز ش��نبه با رشد 2۵0 تومانی به بهای ۱8 هزار و ۶00 
تومان به فروش رسید. نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی ۱8 هزار 
و ۴00 تومان و فروش ۱8 هزار و ۶00 تومان بود. قیمت خرید هر یورو نیز 20 

هزار و ۴00 تومان و نرخ فروش آن 20 هزار و ۶00 تومان شد.

فروش 9 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی 
دولتی در هفته پایانی خردادماه

بانک مرکزی اعالم کرد در حراج اوراق بدهی دولتی در 27 خردادماه، وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی با فروش 9 هزار میلیارد ریال با نرخ بازده ۱۵.۶درصد 
موافقت کرد. بانک مرکزی در اطالعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی )27 
خردادماه( و شرایط برگزاری حراج جدید را اعالم کرد. به گزارش بانک مرکزی، 
هفت بانک و ۱0 نهاد مالی غیربانکی سفارش های خود را به ارزش ۱۴۶ هزار 
میلیارد ریال در سامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 
ب��ورس تهران ثبت کردند. وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 9 هزار 
میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶درصد موافقت کرد. معامالت مربوط 
ب��ه فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه ش��نبه )27 خردادماه( 
توسط کارگزاری بانک مرکزی و ش��رکت فرابورس ایران در سامانه معامالتی 
بورس ثبت ش��د. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در 
تواتره��ای هفتگی، چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به 
بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه را دوباره در روز سه شنبه )۳ تیرماه( اجرا 
می کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار با نرخ سود ساالنه 
۱۵درصد و با تواتر پرداخت س��ود ش��ش  ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( 
است. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این 
حراج می توانند نس��بت به ارسال سفارش های خود تا ساعت ۱2 روز یکشنبه 
)اول تیرم��اه( تنها از طریق س��امانه بازار بین بانکی اق��دام کنند. صندوق های 
س��رمایه گذاری، ش��رکت های بیمه ای و ش��رکت های تأمین سرمایه متقاضی 
ش��رکت در این حراج نیز می توانند س��فارش های خود را تا س��اعت ۱2 روز 
یکشنبه )اول تیرماه( از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران ثبت کنند. کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند 

سفارش های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس در روز ش��نبه با رشد بیش از ۴0 هزار 
واحدی روبه رو ش��د و از ی��ک میلیون و 200 هزار واحد هم گذش��ت. 
شاخص کل بورس در اولین روز هفته و آخرین روز از خردادماه ۴0 هزار 
و 928 واحد رشد داشت و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و 270 هزار 
واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۱0 هزار و ۴9۱ واحد افزایش 
به ۴09 هزار و 2۴2 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶ هزار و 929 
واحد رش��د به 270 هزار و 28۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۱ هزار 
و ۳۴۴ واحد و ش��اخص بازار دوم 7۶ هزار و 9۳۶ واحد افزایش داشت. 
در معامالت این روز بیش از 8 میلیارد و ۶۱۵ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۵ هزار و 8۱7 میلیارد ریال داد و ستد شد.

کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟
نماده��ای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با ۳ هزار و ۱80 واحد، ملی 
صنای��ع مس ای��ران )فملی( با 2 هزار و 7۶0 واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس )فارس( با 2 هزار و ۶8۱ واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۶2۳ واحد، معدنی و صنعتی گل 
گه��ر )کگل( با یک هزار و ۴89 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 
یک هزار و 279 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 

۱۵۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل نمادهای بانک ملت )وبملت( ب��ا ۵07 واحد، بورس کاالی 
ایران )کاال( با ۱2۶ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 92 واحد، سیمان 
تهران )س��تران( با ۶9 واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( با ۶2 
واحد، قند ثابت خراس��ان )قثابت( با ۵۳ واحد، داروسازی فارابی )دفارا( 

با ۵۱ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، پاالیش نف��ت اصفهان، فوالد مبارکه 
اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، بانک صادرات ایران، س��رمایه گذاری 
ایران خودرو و س��المین در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه 
ش��یمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه ۳02 میلیون و ۶7۶ هزار برگه س��هم به ارزش ۱0 

هزار و 8۳۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از ۳7۳ واحد رش��د داش��ت و بر روی 
کان��ال ۱۴ ه��زار و ۱79  واحد ثابت ماند. در این بازار ۳ میلیارد و ۳۱۳ 
میلی��ون برگه س��هم به ارزش بی��ش از ۵۶ ه��زار و 8۵۶ میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، تولید 
نی��روی برق دماوند )دماوند( و بیمه پاس��ارگاد )بپ��اس( تاثیر مثبت بر 
شاخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای توکاریل )توریل(، قاسم 
ایران )قاس��م(، داروس��ازی تولید دارو )دتولید( ، کشت و صنعت دشت 
خرم دره )زدش��ت(، داروسازی سبحان انکولوژی )دسانکو(، کشاورزی و 

دامپروری بینالود )زبینا(، هتل پارس��یان کوثر اصفهان )گکوثر(، پخش 
هجرت )هجرت( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

جریان ورود نقدینگی به بورس ادامه دارد
یک کارش��ناس بازار س��رمایه روند معامالت بورس در هفته نخس��ت 
تیرماه را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: جریان خرد نقدینگی کماکان 
به سمت این بازار ادامه دارد که در کنار آن شاهد عرضه بیشتر و روان 

شدن معامالت در این بازار خواهیم بود.

امیرعل��ی امیرباقری در گفت و گو با ایرنا، با اش��اره به روند معامالت 
بورس در هفته  گذش��ته گفت: در هفته ای که گذشت روزهای به نسبت 
پر عرضه ای را در بازار ش��اهد بودیم که ای��ن افزایش فروش را در بازار 
هفت��ه پایانی خردادماه را می توان ناش��ی از دو عامل دانس��ت. در ابتدا 
قیم��ت  برخی از س��هام به لح��اظ تکنیکالی به نرخ پیش بینی ش��ده و 

س��طوح مقاومتی رسیده بودند که این موضوع زمینه افت روند صعودی 
در بازار را فراهم کرد. عامل دیگر که باعث افزایش عرضه در بازار ش��د، 
شناسایی س��ود از جانب س��رمایه گذارانی بود که با پیش بینی احتمال 

ایجاد اصالح در بازار به دنبال عرضه سهام خود در بازار رفتند.
امیرباقری افزود: نکته قابل توجهی که در بازار پیش بینی نش��ده بود 
و احتمال اصالح در بازار را ناکام گذاش��ت، عدم خروج جریان نقدینگی 
خرد از جانب حقیقی ها بود و فقط اجازه دس��ت به دس��ت شدن سهام 
را بین س��هامداران داد که این امر منجر ب��ه ممانعت از احتمال اصالح 

قیمتی شدید در بازار شد.
او با بیان اینکه در روز دوشنبه تا حدودی شاهد فشار عرضه سنگین 
در بازار بودیم اما از روز سه ش��نبه روند معامالت بالفاصله به مدار رشد 
بازگش��ت، گفت: انتظار فعاالن بازار این بود که اصالح شاخص بورس تا 
پایان هفته در بازار ادامه دار باشد، همچنین تا چند روزی سهام موجود 
در بازار با قیمت پایین دس��ت به دست شوند و شاهد چرخش بازیگران 

سهام در بازار باشیم که خوشبختانه این اتفاق در بازار رخ نداد.
وی با بیان اینکه در بازار هفته گذش��ته فقط یک روز ش��اهد فش��ار 
فروش بودیم اما از روز بعد بازار به مدار رش��د بازگش��ت، افزود: با توجه 
به عدم رش��د اقتصادی، س��رمایه گذاران سرمایه و نقدینگی های موجود 
در اختی��ار خ��ود را وارد بازاری خواهند کرد ک��ه بتوانند از آن در برابر 

تورم محافظت کنند.
عرضه صندوق های ETF پاالیشگاهی در بورس

امیرباقری به عرضه مرحله دوم صندوق های ETF اشاره کرد و افزود: 
احتمال دارد عرضه صندوق های ETF پاالیش��گاهی به مدت یک تا دو 
ماه با تاخیر مواجه ش��ود که این امر منجر به ایجاد فضای بیش��تر برای 
 ETF تحرکات در معامالت گروه پاالیشگاهی خواهد شد و صندوق های

پاالیشگاهی با قیمت جذابی قابلیت عرضه خواهند داشت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به ادامه جری��ان ورود نقدینگی به بازار 
تاکی��د کرد و افزود: به نظر می رس��د راه س��هام از یکدیگر جدا خواهد 
ش��د که ای��ن امر باعث می ش��ود تا س��رمایه گذاران با ن��گاه تحلیلی و 
سختگیرانه تری اقدام به س��رمایه گذاری در این بازار کنند. این موضوع 
منجر به خروج س��رمایه از برخی گروه ها و صنایع که رشد نامتناسبی با 
بنیان و چشم انداز خود دارند خواهند شد و دوباره وارد سهامی می شوند 

که دارای چشم ا نداز و پتانسیل قابل قبولی هستند.
او ب��ا بیان اینکه مقص��د نقدینگی در ب��ورس باید تامی��ن نقدینگی 
ش��رکت ها و کمک به بخش تولید باش��د در غیر این صورت کمکی به 
رش��د اقتصادی کشور  نخواهد کرد، گفت: دولت و بنگاه های کالن باید 
از برنامه ریزی خاص برای اس��تفاده از این نقدینگی داش��ته باش��ند تا 
در کوتاه مدت و بلندمدت ش��اهد جهش تولید، رش��د اقتصادی و ثبات 

اقتصادی باشیم.

شاخص بورس در هفته نخست تیرماه به روند صعودی خود ادامه می دهد؟

رشد ۴۰ هزار واحدی بورس در آخرین روز بهار
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 کاهش زمان ثبت کسب وکارهای جدید
از ۷2 به ۳.5 روز

دولت الکترونیک می تواند سرعت ثبت کسب وکارهای جدید را از 
72 روز به ۳.۵ روز کاهش دهد. به گزارش ایس��نا، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با انتشار یک اینفوگرافی به مناسبت سال جهش 
تولی��د، نقش این نهاد در هدف نهایی جهش تولید ملی را بررس��ی 
کرده  اس��ت. براساس داده های منتشرش��ده با عنوان »جهش تولید 
از منظر توس��عه دول��ت الکترونیک«، با الکترونیکی ش��دن فرآیند 
دریافت اس��تعالم های الزم برای ثبت ش��رکت ها، بخش عمده ای از 
موانع زمانی ب��رای تبدیل ایده های خالقانه و کس��ب وکارهای نوپا 
به خدمات و کاالهای نهایی قابل عرضه در بازار برداش��ته  می شود. 
همچنین به گزارش فدراس��یون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، 
براس��اس برآورد وزارت ارتباطات استعالم هایی مانند تاییدیه اماکن 
نی��روی انتظامی و گواهی بهداش��ت فردی و محی��ط به ترتیب به 
ص��ورت میانگی��ن ۱۵ و 7 روز زمان می برند. براس��اس این داده ها، 
در صورت الکترونیک ش��دن صدور این مجوزها به صورت متوسط 
فرآیند ثبت شرکت های خدماتی و تولیدی از 72 روز کاری به ۳.۵ 
روز کاری کاهش پیدا خواهد کرد. در این اینفوگرافی پیشنهادهایی 
از جمله الکترونیکی ش��دن اس��تعالم ها برای ثبت شرکت ها، طرح 
پایگاه مش��ترک اش��خاص حقیقی و حقوقی بین تأمین اجتماعی و 
س��ازمان مالیاتی و طرح اختصاص کد کارگاه بدون در نظر گرفتن 
آدرس فیزیکی ارائه ش��ده  اس��ت. این در حالی اس��ت که حس��ن 
روحانی- رئیس جمهوری - به تازگی تس��هیل فرآیندهای ورود به 
بازار کس��ب وکارها و کاهش زمان دسترس��ی ب��ه مجوزها با کمک 
دول��ت الکترونیکی را از برنامه ه��ای دولت عنوان کرد و گفت: برای 
تحقق ش��عار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و 
کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف 

شده که این موضوع را از همه دستگاه ها پیگیری و گزارش کند.
محمدج��واد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- نیز 
چندی پیش با اش��اره به اعتبار خدمات دولت در کرونا اظهار کرد: در 
دوران کرونا دولت توانست ۱7 میلیون وام یک میلیون تومانی را بدون 
یک مراجعه حضوری به گروه های هدف بدهد و این نشان می دهد ما 
زیرس��اخت های الزم را داریم. ما همچنین 2۳ پروژه اولویت دار دولت 
الکترونیک را تا پایان س��ال 99 داریم که اجرای این  پروژه ها عالوه بر 
تحقق دولت الکترونیک، باعث ایجاد تقاضا برای شرکت های نرم افزاری  
می ش��ود، اما عملکرد دستگاه ها در اجرا مطلوب نیست و اگر با روندی 
که در پیش داریم جلو برویم، به هدف نمی رسیم. وی خاطرنشان کرد: 
برای اجرای این پروژه های اولویت دار، ۱0 گام مهم باید انجام شود که 
برای انجام این کارها به همکاری دس��تگاه های بانک مرکزی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار، وزارت آموزش و پرورش، س��ازمان بیمه سالمت 
ایران، س��ازمان تامین اجتماعی، س��ازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، 
ناجا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیاز دارد. شورای اجرایی فناوری 
اطالعات س��اختارش را از سازمان فناوری جدا کرده و گزارش هفتگی 
از پیشرفت دولت الکترونیک به رئیس جمهوری ارائه می شود اما ما به 

عزم جدی و همه جانبه نیاز داریم.

انتقاد کشاورزان  نسبت به رشد چند برابری 
قیمت سموم

مش��اور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیع��ی گفت با 
توجه به رش��د ۳ تا ۵ برابری قیمت س��موم، انتظار می رود که نرخ 

محصوالت کشاورزی متناسب با آن افزایش یابد.
س��ید جعفر حسینی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
انتقاد از موج افزایش قیمت س��موم در بازار اظهار کرد: کش��اورزان 
با موج افزایش قیمت نهاده های کش��اورزی از جمله س��موم روبه رو 
شدند که با این وجود چاره ای جز افزایش قیمت محصوالت نیست.

او افزود: با توجه به رش��د ۳ تا ۵ برابری قیمت س��موم و س��ایر 
هزینه ه��ای تولی��د انتظار می رود ک��ه نرخ محصوالت کش��اورزی 
متناس��ب با آن افزایش یابد و چنانچه دولت قیمت خرید تضمینی 
محصوالت را به عنوان گلوگاه افزایش ندهد، کش��اورزان اس��تقبالی 
از کش��ت نخواهند کرد. مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی ب��ا تاکید بر نگاه ویژه به تولید داخل بیان کرد: مس��ئوالن 
امر باید نگاه ویژه ای به تولید داش��ته باش��ند تا کاال های اساسی با 
قیمت مناس��بی تامین شوند. او ادامه داد: با افزایش قیمت سموم و 
سایر نهاده های کشاورزی نرخ گندم دو برابر قیمت فعلی پیش بینی 
می ش��ود که با این وجود باید دید جامعه کشش این افزایش قیمت 
را دارد یا خیر؟ حس��ینی در پایان تصریح کرد: اگر جامعه کش��ش 
افزایش قیمت محصوالت کش��اورزی را نداش��ته باش��د با مش��کل 
بی رغبتی کش��اورزان نسبت به امر تولید مواجه خواهیم شد که این 

امر امنیت غذایی کشور را به مخاطره می اندازد.

سامانه های آنالین صادرات فناوری ایجاد می شود
رئی��س مرکز تعام��الت بین المللی علم و فن��اوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری از راه اندازی س��امانه آنالین صادرات 

محصوالت و کاالهای دانش بنیان خبر داد.
به گزارش ایس��نا، مهدی قلعه نوی با اش��اره به راه اندازی سامانه 
آنالین صادرات محصوالت دانش بنیان گفت: ایجاد این سامانه برای 
بازار کشورهای همسایه و کشورهای در حال توسعه آفریقایی است 
که می تواند توس��عه بازار جهانی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور 

را در پی داشته باشد.
وی با بیان اینکه راه اندازی این سامانه با مشارکت بخش خصوصی 
و با حمایت  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، یادآور 
ش��د: توس��عه بازار محص��والت دانش بنیان را به ص��ورت جدی در 
دس��تور کار داریم و تاکنون در این مس��یر گام ه��ای قابل توجهی 
برداشتیم، به گونه ای که تا امروز ۴هزار خدمت برای توانمندسازی 

و توسعه بازار به 2۵00 شرکت دانش بنیان ارائه شده است.
ب��ه گ��زارش مرک��ز اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی  و فن��اوری 
ریاست جمهوری، قلعه نوی با اشاره به ظرفیت صادراتی شرکت های 
دانش بنیان،  خاطرنش��ان کرد: بر این اساس تالش می کنیم که بازار 
صادراتی این شرکت ها را علی رغم وجود موانعی چون بیماری کرونا 

ویروس و تحریم ها بیشتر توسعه دهیم.

اخبـــار

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با توجه 
به سیاس��ت کل��ی نظام، باید از تولی��د داخل حمایت ش��ود و اما اگر 
تجهیزاتی تولید داخل نداش��ته باشد، براساس فرآیندهایی که تعریف 

شده وارد می شود.
به گزارش ایس��نا، تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین نامه ای 
انجام می ش��ود که ۱۳ س��ال پیش تصویب ش��ده اس��ت. ب��ه همین 
دلیل اعضای کمیس��یون شبکه س��ازمان نظام صنفی رایانه ای )نصر( 
درخواس��ت تغییراتی در آیین نامه داش��تند. آنها با انتقاد از روند ثبت 
س��فارش واردات کاالهای فناوری اطالعات، خواس��تار ایجاد بهبود در 

این روند شدند.
درحالی که س��ازمان نظام صنفی معتقد است رگوالتوری ناخواسته 
ب��ه قاچاق کاال، ورود کاالی بی کیفیت، مش��کل س��رمایه در گردش و 
عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده اس��ت، در نامه ای به س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی، خواس��تار ارائه آم��ار مربوط 
ب��ه روال تایید نمون��ه تجهیزات حوزه فناوری اطالعات در ۱۳ س��ال 
گذشته شد. البته با گذش��ت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین نامه 
تصویب نش��ده تا مشخص ش��ود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان 

نصر اس��ت و یا همچنان مغایراتی وجود دارد. در این راس��تا حس��ین 
فالح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی - با 
اش��اره به موضوع تایید نمونه تجهیزات ش��بکه به ایسنا گفت: موضوع 
تایید نمونه در دس��تور کار کمیس��یون قرار دارد و در نوبت خود مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. ای��ن موضوع ذی نفعان زیادی که یک س��رش 
مردم و مصرف کننده ها هستند )مردم عادی تا اپراتورها( و  یک سرش 
تولیدکننده ها )آزمایش��گاه ها( و س��ر دیگر آن ه��م واردکنندگان این 
تجهیزات. باید یک پکیج باش��د که بتواند حداکثر نظر مردم را تامین 
کند و در عین حال که فرآیند را تسهیل می کند، نگاهش هم به تولید 

داخل باشد.
مع��اون وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس��خ ب��ه اینکه در 
بعض��ی از تجهی��زات، تولید داخ��ل نداریم؟ گفت: طب��ق فرآیندها و 
قوانی��ن مملکت، قاعدتا اگر تجهیزاتی تولی��د داخلی دارد، باید از آنها 
استفاده شود اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته باشد، وارد می شود 
و محدودیتی هم نیس��ت. زیرا نمی توان توسعه مملکت را متوقف کرد، 

بنابراین تجهیزات براساس فرآیندهایی که تعریف شده وارد می شود.
فالح جوش��قانی درباره درخواست سازمان نظام صنفی برای دریافت 
آمار آزمایشگاه ها از سال های گذشته، توضیح داد: این آمار وجود دارد 

و خودش��ان هم می دانند. دوس��تان ما در نظام صنفی نیت خیر دارند 
و دنب��ال این هس��تند که بگویند در این آمار هی��چ جنس وارداتی در 
تایید نمونه رد نشده است. ما هم امیدواریم هر کس در این حوزه کار 
می کند دنبال کار س��الم باش��د و تجهیزاتی وارد کند که س��الم باشد 
و تقلبی نباش��د. رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
ادامه داد: با وجود این، نمونه های زیادی داش��تیم که برندهای خیلی 
مش��هوری هم آمدند و در آزمایش��گاه های ما رد ش��دند. اعضای نظام 
صنفی می گویند چون این آمار خیلی پایین است، باید فرآیند واردات 
را س��اده کنیم. ما هم به دنبال این هستیم که فرآیندها را ساده کنیم 
اما اصل بر این است که با توجه به سیاست کلی نظام، از تولید داخل 
حمایت شود. وی در پاس��خ به این انتقادات که آزمایشگاه ها تخصص 
و افراد کافی را ندارند و تعدادش��ان کم است، اظهار کرد: ما نمی توانیم 
آزمایش��گاه تولی��د کنیم و باید از آزمایش��گاه های موجود در کش��ور 
اس��تفاده کنیم. از طرفی به نظر می رسد بین این آزمایشگاه ها و نظام 
صنفی هم اختالفاتی وجود دارد که نیاز نیست ما به این حوزه ها ورود 
کنیم، اما آزمایش��گاه هایی که به این حوزه ها وارد می ش��وند، تخصص 
الزم را دارن��د و ما هم هر آزمایش را به آزمایش��گاهی که تخصص اش 

را دارد می فرستیم.

اصل بر حمایت از تولید داخل تجهیزات آی تی است

در پ��ی افزای��ش قیمت ل��وازم خانگ��ی و ورود س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان به کنترل ب��ازار این محصوالت، 
تولیدکنندگان ملزم ش��دند که قیمت های خود را در س��امانه ۱2۴ 
ثب��ت کنند که در ادام��ه محدوده قیمت کاالهای مختلف بررس��ی 

شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی 
خبرس��از شده و مشاهدات میدانی از بازار نشان می دهد که در سال 
ج��اری لوازم خانگی ایرانی 2۵ تا ۳0درص��د و کاالهای خارجی که 
عمدتا به صورت قاچاق وارد کش��ور می ش��ود تا ۱00درصد افزایش 
قیمت داشته اس��ت. در نهایت س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان اعالم کرد که در قیمت های ل��وازم خانگی بازنگری 

ش��ده اس��ت؛ به طوری که تلویزیون حداکثر 20درصد و سایر لوازم 
خانگ��ی حداکثر 2۵درصد مجاز به افزایش قیمت نس��بت به بهمن 
س��ال گذش��ته هس��تند و تولیدکنندگان تا پایان روز سه شنبه 27 
خردادماه فرصت دارند قیمت های خود را در سامانه ۱2۴ درج کنند 

که مالک بازرسی از واحدهای صنفی قرار گیرد. 
طبق اعالم وزارت صنعت،  معدن و تجارت تا پایان روز گذشته  ۳0 
تولیدکننده لوازم خانگی بیش از هزار قلم از انواع محصوالت تولیدی 

خود را در سامانه ir.۱2۴ ثبت کردند. 
براس��اس قیمت های ثبت شده در این س��امانه باید نرخ فریزر ۱7 
ف��وت تولید داخل بین ۶ میلی��ون و ۵00 تا ۱۱ ملیون و ۵00 هزار 
توم��ان و قیمت یخچال ۱7 فوت تولید داخل بین ۵ میلیون و ۵00 

هزار تومان تا ۱0 میلیون تومان باشد. همچنین قیمت اجاق گاز پنج 
شعله فردار ۴ میلیون تا ۶میلیون ۶00 هزار تومان تعیین شده است.

محدوده قیمت تعیین شده برای ماشین لباسشویی شش کیلویی 
و هفت کیلویی نقره ای س��اخت داخل ب��ه ترتیب ۵ میلیون و ۵00 
هزار تا 7 میلیون تومان و ۵ تا ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است. 
همچنین قیمت ماش��ین لباسش��ویی هفت کیلویی س��فید ساخت 
داخ��ل در بازار باید بین ۴ میلیون و ۵00 هزار تومان تا ۱0 میلیون 

و ۵00 هزار تومان باشد.
همچنین محدوده نرخ تعیین ش��ده برای تلویزیون LED ساخت 
داخ��ل ۴۳ این��چ و ۵۵ اینچ ب��ه ترتیب ۳میلی��ون و ۵00 هزار تا 7 

میلیون تومان و ۵میلیون و ۵00 هزار تا ۱۱ میلیون تومان است.

رئیس مؤسس��ه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت به منظور تحقق 
 )TRL( جه��ش تولید در صنعت غذا، ارتقای س��طح آمادگ��ی فناوری
طرح های پژوهش��ی در مؤسسه پژوهش��ی علوم و صنایع غذایی صورت 

می گیرد.
به گزارش ایس��نا، دکت��ر قدیر رجب زاده با اش��اره ب��ه ارائه خدمات 
ب��رای ارتقای س��طح آمادگی فناوری طرح های پژوهش��ی در موسس��ه 
پژوهش��ی علوم و صنایع غذایی، افزود: این امر از طریق انجام مطالعات 
تکمیلی بر روی ارتقای فناوری و صنعتی س��ازی با هدف کاهش ریسک 

سرمایه گذاری در صنعت غذا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام 
خواهد شد.

وی ادام��ه داد: TRL یک معیار جهانی برای ارزیابی س��طح آمادگی 
فناوری اس��ت و از ایده تا مطالعات تولید انبوه را ش��امل می شود که به 

عنوان بسته فناوری یک دستاورد نوآورانه نیز مطرح است.
رئیس موسس��ه پژوهش��ی علوم و صنای��ع غذایی خاطرنش��ان کرد: 
فناوری هایی که دارای TRL باال هس��تند، از زمان آغاز مالکیت بخش 
خصوصی می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن وارد مرحله تولید و روانه 

بازار شوند. براساس اعالم روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غذای��ی، رجب زاده با بیان اینکه مدیری��ت کارآفرینی و ارتباط با جامعه 
موسس��ه پژوهش��ی علوم و صنایع غذایی در قالب انعق��اد قراردادهای 
تحقیق و توسعه، طرح های پژوهشی، خدمات فنی و مهندسی و خدمات 
آزمایش��گاهی حمایت خوبی از فعاالن صنعت غذا انجام می دهد، یادآور 
شد: این موسسه در سال ۱۳99 با راه اندازی دفتر انتقال فناوری نسبت 
به ارتقای TRL طرح های پژوهش��ی، بازاریابی دستاوردهای پژوهشی و 

شناخت نیازهای صنعت اقدام کرده است.

لوازم خانگی را به چه قیمت بخریم؟

ارائه خدمات برای ارتقای سطح آمادگی فناوری طرح ها در موسسه صنایع غذایی

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

افزایش قیمت ۳۰۰درصدی تایرهای وارداتی 
با حذف ارز دولتی

دبی��ر انجمن واردکنندگان تایر به تش��ریح دالیل مش��کل توزیع  کنندگان 
الس��تیک های وارداتی از عدم صدور حواله های فروش پرداخت. س��ید محمد 
میرعابدین��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: صدور حواله 
فروش الس��تیک های وارداتی به عهده وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت که این 
س��ازمان با س��امانه جامع تجارت همکاری خوبی نداشته و همین امر موجب 
شکایت توزیع کنندگان از عدم صدور حواله های فروش الستیک شده است. وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل عدم صدور حواله فروش از سوی سازمان 
راهداری، واردات تایر بیش از نیاز به کش��ور بوده اس��ت، گفت: خیر این دلیل 
مبرهنی برای این موضوع نیس��ت اما این احتمال وجود دارد برندهایی بدون 
توجه به س��هم بازار وارد ش��ده اند که با قیمت ارز نیمایی تقاضای زیادی برای 
آنها وجود نداشته باشد و توزیع کننده برای فروش آن با موانعی مواجه می شود. 
دبی��ر انجمن واردکنندگان تایر درباره ح��ذف ارز دولتی برای واردات تایرهای 
سنگین در آینده نزدیک و تأثیر آن بر افزایش قیمت الستیک های دپوشده که 
مجوز فروش آنها تاکنون صادر نشده بیان کرد: این موضوع به ترخیص یا عدم 
ترخیص تایر از گمرک بس��تگی دارد. در صورتی که الستیک های دپو در انبار 
از گمرک ترخیص ش��ده باشند با ارز دولتی و چنانچه ترخیص نشده باشند با 
ارز نیمایی به فروش می رسد. ضمن اینکه امکان احتکار تایرهای دپوشده وجود 
ندارد چرا که الس��تیک های واردشده به کشور در سامانه جامع درج شده و به 
راحتی قابل پیگیری است و انجام این کار تخلف محسوب می شود. میرعابدینی 
در پای��ان به تأثیر حذف ارز دولتی از صنعت تایر اش��اره کرد و گفت: با حذف 
ارز دولتی و تخصیص ارز نیمایی که بالغ بر حدود ۱۵ هزار تومان است شاهد 
افزایش قیمت حدود ۱00 درصدی در قیمت تایرهای داخلی و افزایش قیمت 
۳00 درصدی تایرهای وارداتی خواهیم بود. با توجه به اینکه امس��ال، س��ال 
جهش تولید است دولت تصمیم دارد با حذف ارز دولتی نقش تولیدات تایر در 
کشور را پررنگ تر کند و انجمن واردکنندگان نیز از این امر استقبال می کند و 

امید است که به این مهم دست یابیم.

اعتبار جامانده سهمیه سوخت خرداد چه 
زمانی واریز می شود؟

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد زمان واریز 
اعتبار جامانده سهمیه س��وخت خرداد خودرو ها توضیحاتی ارائه داد. 
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص اعتبار جامانده سهمیه 
سوخت خردادماه تاکسی های اینترنتی و آژانس ها گفت: در حال حاضر 
اطالعات عملکردی این دسته از خودرو ها باید از وزارت کشور به دست 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی برسد تا پس از آن فرآیند واریز 
انجام ش��ود. او ادامه داد: هنوز اطالعات جدیدی از سوی وزارت کشور 
به دس��ت ما نرسیده است. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی کشور در ادامه درخصوص اینکه آیا ممکن است ساعت 2۴ امشب 
همراه با سهمیه تیرماه این اعتبار به کارت سوخت خودرو های حمل و 
نقل عمومی واریز ش��ود یا خیر؟ بیان کرد: به محض دریافت اطالعات 
از س��وی وزارت کشور حداکثر ظرف چند ساعت اعتبار موردنظر واریز 
خواهد ش��د. کاهی درخصوص میزان اعتبار جامانده سوخت خودرو ها 
بیان کرد: براساس میزان پیمایش، واریز انجام می شود و عدد مشخصی 
برای اعتبار جامانده خودرو ها مشخص نیست. گفتنی است، اعتبار فوق 
در تمامی کارت های بانکی رانندگان شارژ می شود و رانندگان  تنها در 
زمان س��وخت گیری می توانند از هر ی��ک از کارت های بانکی خود، به 

منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده کنند.

افزایش قیمت گازوئیل صحت ندارد
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرگونه افزایش 
قیمت گازوئیل را تکذیب کرد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، 
فاطمه کاهی با اشاره به قیمت گازوئیل در کشور اظهار کرد: شایعات و 
گمانه زنی ها برای افزایش قیمت گازوئیل صحت ندارد و سوخت گیری 
با قیمت های گذش��ته در سال جاری  ادامه خواهد داشت. طی روزهای 
گذش��ته گمانه زنی هایی درخصوص افزایش قیم��ت گازوئیل به گوش 
می رسد امری که با تکذیب وزارت نفت نیز همراه بوده است و زنگنه وزیر 
نفت در نشس��ت های اخیر این موضوع را تکذیب کرده است. همچنین 
علی ربیعی س��خنگوی دولت پیشتر از عدم افزایش قیمت گازوئیل در 
سال جاری خبر داد و گفت: دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت این 
حامل انرژی را ندارد. گفتنی است، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه بندی 

۳00 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد ۶00 تومان است.

خط تولید اتوبوس شهری احیا شد
مدیرعام��ل ایران خ��ودرو دیزل از ایجاد رون��ق در خطوط تولید 
اتوب��وس ایران خودرو دیزل خبر داد و گفت خط تولید اتوبوس بعد 
از ۱0س��ال توقف، برای نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
ته��ران آغاز ب��ه کار می کند. به گزارش ملیت ب��ه نقل از ایکوپرس، 
محمد زالی افزود: این ه شهرداری از منابع خود آغاز به کار نوسازی 
ک��رده جای تقدی��ر دارد. اگر ای��ن اقدام زودتر ص��ورت می گرفت، 
توانای��ی الزم برای تولید و تامین و نوس��ازی ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی توس��ط ایران خودرو دیزل وجود داشت. وی تصریح کرد:  با 
حمایت های دولت و تزریق بیشتر منابع مالی، یقینا به نتایج بهتری 
خواهیم رس��ید. وی در حاش��یه امضای ق��رارداد و تفاهم نامه ایران 
خودرو دیزل با ش��هرداری تهران اظهار کرد: اگر تامین منابع مالی 
از سوی دولت برای ش��هرداری ها زودتر عملی می شد کارخانه های 
تولیدی هم پیش از این ش��روع به کار می کردند. زالی این اقدام را 
مب��ارک خواند و گفت: برای تولید ۱20 دس��تگاه اتوبوس از منابع 
داخل��ی و توانایی های ایران خودرو دیزل اس��تفاده کرده ایم و پیش 
پرداختی نیز برای آن دریافت نکرده ایم. اقدام ش��هرداری در تامین 
منابع مالی و کمک به تولید اتوبوس ستودنی است.  وی خاطرنشان 
کرد: اتوبوس پایه گازس��وز با ۶0درصد داخلی سازی و با همکاری ۵ 
ش��رکت زیرمجموعه ایران خودرو دیزل تولید می ش��ود و همچنین 
۱۶0 مجموعه ساز و قطعه س��از داخلی تامین قطعات آن را برعهده 
دارند. وی از امکان س��نجی برای تولید اتوبوس برقی نیز خبر داد و 
گف��ت: پروژه های تولیدی ایران خ��ودرو دیزل عالوه بر صرفه جویی 

ارزی،  ایجاد اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت.

س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
ته��ران درخص��وص وضعی��ت قیمت و تامی��ن لوازم یدک��ی در بازار 

توضیحاتی ارائه داد.
سیدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: 
از نظر قیمت در مقایسه با سال گذشته به دالیلی با حدود 20 تا ۳0 

درصد افزایش قیمت مواجه بوده ایم.
وی درخص��وص دالی��ل افزایش قیمت لوازم یدک��ی در بازار گفت: 
تردد خ��ودرو موجب افزای��ش مصرف قطعه و رونق بازار می ش��ود و 
کاهش تردد خودروه��ا و در نتیجه عدم فروش لوازم یدکی، یک نوع 

رکود خاصی را در بازار لوازم یدکی ایجاد می کند.
س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
تهران ضمن اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر صنف لوازم یدکی بیان کرد: 
کرونا منجر به رکود بازار لوازم یدکی ش��د و عالوه بر آن مانع از بروز 

کمبود قطعه در بازار و افزایش قیمت ها گردید.
کاظم��ی علت اصلی افزایش قیمت لوازم یدکی را رش��د قیمت ارز 
دانس��ت و افزود: ارز در اسفند ماه سال گذشته با نرخ ۱۴ هزار تومان 
عرضه می ش��د اما متاس��فانه از اوایل فروردین ماه سال جاری با رشد 

تصاع��دی آن تا مرز ۱7 هزار تومان مواجه ش��دیم که موجب گرانی 
لوازم یدکی گردید. وی درخصوص وضعیت تامین بازار گفت: از طرف 
دیگ��ر به دلیل توق��ف فعالیت کارخانه ها تحت تاثیر ش��یوع کرونا در 
داخل و س��ایر کش��ورها و همچنین توقف فعالیت کشتیرانی، انسداد 
مرزهای هوایی و دریایی و ... واردات امکان پذیر نیس��ت که همین امر 
عاملی برای بروز کمبود قطعه در بازار خواهد ش��د و در صورت ادامه 

قطعا با کمبود مواجه خواهیم شد.
س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
ته��ران ب��ا تاکید بر ع��دم واردات و عدم تولید به عن��وان عوامل بروز 
کمب��ود قطعه در آینده ادامه داد: علی رغم ت��داوم صادرات قطعه به 
کشورهای همسایه با توقف و یا کاهش صادرات به ایران مواجه بودیم 
که همین امر موجب نایابی و افزایش قیمت قطعات است در حالی که 
در زمان فراوانی محصول عالوه ب��ر اینکه میان تولیدکنندگان رقابت 

ایجاد می شود، قیمت نیز کاهش می یابد.
کاظمی با اش��اره به تامین قطعات وارداتی در داخل از مبدأ کش��ور 
ام��ارات و کن��دی رون��د فعلی آن تاکی��د کرد: در صورت��ی که اجازه 
ورود قطعه صادر ش��ود، توانای��ی و ظرفیت تامین قطع��ات موردنیاز 

مصرف کنندگان از سوی این صنف وجود دارد. وی درخصوص تامین 
قطع��ات تولیدات داخلی گفت: در ح��وزه خودروهای تولید داخل به 
دلیل اینکه بیش��تر آنها در داخل کشور تولید می شوند نگران کمبود 
قطعه نیس��تیم. هر قطعه که تولید آن باال و مصرف آن بیش��تر باشد، 
قیمت ارزان تر اس��ت زیرا عالوه بر فراوان��ی واردکننده و تولیدکننده 
داخلی، رقابت ایجادش��ده موجب عرضه محصول با کمترین س��ود به 
بازار می گ��ردد. کاظمی درخصوص تفاوت قیم��ت کارخانه و بازار به 
دلی��ل افزایش نرخ ارز گف��ت: در برخی قطعات این تفاوت قیمت 20 
درصد و در برخی دیگر بیش��تر است و کمترین تفاوت قیمت مربوط 

به قطعات خودروی پراید است.
س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
تهران در پایان رقابت را عاملی برای عدم افزایش قیمت و عدم کمبود 
قطعه دانست و درخصوص وضعیت تامین قطعات خودروهای وارداتی 
خاطرنش��ان کرد: کمبود قطعات در برخی خودروهای چینی و ژاپنی 
ناش��ی از عدم واردات اس��ت و کمبود قطعات در خودروی تیوولی که 
تولید داخلی اس��ت نیز مشاهده می ش��ود و البته با قیمت سرسام آور، 

زیرا تعداد کمی از این نوع خودرو به بازار عرضه شده است.

چالش های ارزی و وارداتی لوازم یدکی و تاثیر آن بر قیمت قطعات

معاون شهردار تهران گفت با امضای قراردادی فی مابین ایران خودرو 
و شهرداری تهران، 2۵0 دستگاه اتوبوس و مینی بوس طی ۵ ماه آینده 

به ناوگان عمومی پایتخت تحویل خواهد شد. 
 به گزارش خبرگزاری شبس��تان و به نق��ل از روابط عمومی معاونت 
حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران، »س��یدمناف هاش��می«، صبح 
روز ۳۱ خردادماه در حاش��یه مراس��م امضای قرارداد نوس��ازی ناوگان 
اتوبوس��رانی ش��هر تهران با بیان اینکه تهران به بیش از ۳ هزار دستگاه 
اتوبوس نیازمند اس��ت تصری��ح کرد: عزم دولت و ش��هرداری تهران بر 
خدمات رسانی بهتر به شهروندان است که در همین راستا تفاهم نامه ای 
با ایران خودرو برای تأمین 800 دستگاه )۵00 دستگاه اتوبوس و ۳00 

دستگاه مینی بوس( امضا شد.
مع��اون ش��هردار ته��ران تصریح کرد: دی��روز قرارداد ۱20 دس��تگاه 
اتوبوس و ۱۳0 دس��تگاه مینی بوس بین شهرداری تهران و ایران خودرو 

منعقد ش��د که مجموعا 2۵0 دس��تگاه اتوب��وس و مینی بوس به ارزش  
۳8۳میلی��ارد و 8۵0 میلیون تومان طی ۵ ماه آینده به ناوگان ش��هری 

افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۱00 دستگاه اتوبوس دیزل با استاندارد 
ی��ورو ۴ و مجه��ز به فیلت��ر دوده  و 20 دس��تگاه اتوبوس گازس��وز، با 
اس��تاندارد یورو ۶ و ۱۳0 دس��تگاه مینی بوس خواهد بود، تصریح کرد: 
برابر این قرارداد ماه اول 22 دس��تگاه، ماه دوم ۴8 و ماه سوم و چهارم 
70 دستگاه و در ماه آخر ۴0 دستگاه به شهرداری تهران تحویل خواهد 

شد.
به گفته هاشمی منابع خرید این اتوبوس ها از منابع داخلی شهرداری 

و اوراق مشارکت سال 98 تامین خواهد شد.
وی گفت: شرکت ایران خودرو نشان داد در سال جهش تولید می توان 
از ظرفیت های تولید داخلی اس��تفاده کرد و خودکفا ش��د، یادآور شد: 

س��ه ش��رکت بخش خصوصی داخلی برای تولید اتوبوس  اعالم آمادگی 
کرده اند که شهرداری درحال مذاکره با آنها است.

معاون ش��هردار تهران در ادام��ه به تفاهم نامه تامین 800 دس��تگاه 
اتوبوس و مینی بوس اش��اره و درباره جزییات ۵00 دس��تگاه، بیان کرد: 
۱00 دس��تگاه اتوبوس برقی، 200 دستگاه اتوبوس پایه گازسوز و 200 
دستگاه پایه دیزل هستند. 2۳0 دستگاه )۱20 دستگاه اتوبوس و ۱۱0 
دس��تگاه مینی بوس( از 800 دس��تگاه اتوبوس در قال��ب قرارداد نهایی 
شده است. معاون شهردار تهران بیان کرد: بعد از هشت سال انعقاد این 
قرارداد، گام بس��یاری خوبی در جهت تأمین نیازهای ش��هروندان بوده 
اس��ت. کالنش��هرهای دیگر از تهران برای تأمین اتوبوس ها و استفاده از 

ظرفیت داخلی الگو خواهند گرفت.
به گفته هاش��می؛ براساس قرارداد این 800 دستگاه اتوبوس تا پایان 

سال تحویل داده خواهد شد.

ورود 25۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان عمومی پایتخت طی 5 ماه آینده
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با ش��یوع کرونا تصاویری از کادر درمان که در صف نخست مقابله با 
این بیماری قرار داشتند منتشر شد که استفاده طوالنی مدت از ماسک 
و لباس ه��ای نه چندان راحت محافظتی ردی عمیق بر چهره آنها باقی 

گذاش��ته بود. در همین راس��تا یک شرکت 
فن��اور لباس��ی طراح��ی کرده اس��ت که با 
قیمتی بسیار کمتر از نمونه مشابه خارجی، 
ش��رایط کاری سهل تری را برای پزشکان به 
وجود می آورد. ش��رکت های متعدد فناور و 
دانش بنی��ان محصوالت ایران س��اخت خود 
را به »نمایش��گاه جهش تولید و محصوالت 
مقابله ب��ا کرونا« آوردند ت��ا در معرض دید 
بازدید کنن��دگان قرار دهند. ش��رکت بنیان 
مرص��وص دامون یک��ی از این مجموعه های 
دانش بنیان است که لباسی یکدست و راحت 
طراحی کرده است تا کاهنده آالم پزشکان و 
بیماران کرونایی باشد. کش ماسک صورت و 

لباس های حفاظتی گرم، گاهی باعث می ش��ود  تا پزشکان، پرستاران و 
دیگر کادر درمانی زحمت کشی که به بیماران کرونایی خدمت می کنند 
با رنجی مضاعف رو به رو باش��ند. دامون نوری حصار، مدیرعامل شرکت 

فناور بنیان مرصوص دامون گفت: این شرکت با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری در پارک علم و فناوری اردبیل مس��تقر 
ش��ده اس��ت و در حوزه تجهیزات و لوازم پزشکی فعالیت دارد. با توجه 
به اینک��ه لباس ه��ای خارج��ی راحت تر، 
بس��یار گران هس��تند و واردات آنها نیز با 
مشکل مواجه اس��ت، با تالش شبانه روزی 
یک تیم هفت نفره در ش��رکت، یک لباس 
راحت محافظتی طراحی ش��د.  وی افزود: 
این لباس ه��وای بیرون را به داخل مکش 
می کن��د و ضمن ایجاد خنک��ی و کاهش 
دما، همزمان این هوا را  بیش از 99درصد 
تصفیه می کند. مدیرعامل ش��رکت بنیان 
مرص��وص دامون در ادامه گف��ت: با توجه 
به کس��ب مجوزه��ای الزم و تفاوت قیمت 
زی��اد با نمونه مش��ابه خارجی و همچنین 
کارایی بس��یار خوب، این لباس محافظتی 
مورد استقبال کادر درمان قرار گرفت. در حال حاضر این شرکت چند 
قرارداد متعدد فروش امضا کرده است و به صورت شبانه روزی در حال 

تولید لباس محافظتی جدید است.

ش��رکت های دانش بنیان و فناور ممکن است در مسیر کاری خود با 
مشکالت جدی مدیریتی مواجه شوند، این شرکت ها می توانند تا سقف 
70درصد هزینه ها از خدمات عارضه یابی بهره مند ش��وند. این خدمت 

به ش��رکت ها کمک می کند تا با دریافت 
کمک تخصص��ی بر مش��کالت مدیریتی 
پیروز شوند.  خدمت عارضه یابی همانگونه 
که از نام آن مشخص است به شرکت هایی 
که در خط تولی��د یا در زمینه مدیریت و 
منابع انس��انی دچار مشکل شده اند کمک 
می کند تا مش��کالت را ریشه یابی کنند و 
ب��ا دریافت مش��اوره های تخصصی بر این 
مشکالت پیروز ش��وند.  گاهی الزم است 
ت��ا مش��اورین و متخصصی��ن از بیرون از 
ش��رکت، این مش��کالت را بررسی کنند 
ت��ا بتوانند راه حل های درس��ت برای حل 
آنها ارائه کنند. به این خدمات عارضه یابی 

گفته می ش��ود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرده 
اس��ت تا با ارائه مش��اوره های تخصصی ش��رکت های دانش بنیان را به 

سمت بهره گیری از روش های نوین مدیریتی هدایت کند. 

 صندوق نوآوری و ش��کوفایی نیز خدمات مشاوره ای و عارضه یابی را 
با بهره مندی از تیم مشاوران متخصص خود تا سقف 70 درصد هزینه 
ب��ه ش��رکت های دانش بنیانی که به هر دلیل به ورشکس��تگی نزدیک 
ب��وده و ب��ا مش��کالت ج��دی مدیریتی 
مواجه  شده اند ارائه می دهد. در واقع 70 
درصد هزینه مشاوران و دیگر هزینه های 
جاری خدمات عارضه یابی از س��وی این 
صندوق تقبل ش��ده است تا شرکت های 
دانش بنی��ان بتوانند بر مش��کالت خود 

غلبه کنند.
ارائه کمک تخصصی برای غلبه بر 

مشکالت
ه��دف از ارائه خدم��ت عارضه یابی به 
شرکت های دانش بنیان پیش از هر چیز، 
رفع ضعف های مدیریتی اس��ت. بسیاری 
از شرکت های دانش بنیان، تیم های فنی 
بس��یار قوی دارند و حول ایده ای فنی و مهندسی شکل گرفته اند. این 
ش��رکت ها عمدتاً در جنبه های مدیریتی ضعف هایی دارند که رفع آنها 

از توان تیم های داخلی شرکت خارج است.

شرکت های دانش بنیان کمک هزینه »عارضه یابی« می گیرندمقابله دانش بنیان ها با کرونا؛ لباس محافظتی راحت برای کادر درمان تولید شد

در ح��ال حاض��ر باوجود بیم��اری کووید-۱9 در اوضاع بی س��ابقه 
آس��یب های اقتصادی قرار داریم. البته بیماری کووید-۱9، نخستین 
بیماری همه گیر بشر نیس��ت، اما حادترین آن در تاریخ مدرن است. 
عالوه بر بحران سالمتی، بحران اقتصادی و اجتماعی نیز ایجاد کرده 
است و هیچ  فردی نمی داند آینده بشر چه خواهد بود. اما شاید، نتایج 

رویدادهای اقتصادی گذشته راهنمای ما برای آینده باشد.
به گزارش س��اینس، پس از جنگ جهانی دوم، زندگی به تدریج در 
بسیاری از نقاط جهان بهبود یافت. برای آمریکایی ها دوره اواخر دهه 
۱9۴0 ت��ا ۱970 یک دوره اقتصادی پررونق ب��ود، اما این رونق دوام 
نداشت. دهه ۱970 نه تنها با دو بحران های نفتی آغاز شد، بلکه رشد 
اقتصادی رو به وخامت بود و مشخص شد رشد سریع همیشه پایدار 
نیس��ت. در این زمان برخی از صنایع س��نتی روبه زوال بود و بسیاری 

هرگز بهبود پیدا نکردند.
دولت آمریکا واکنش نشان داد و قابل توجه ترین تغییر توسط رونالد 
ریگان ایجاد ش��د. ریگان مجموعه ای از اصالح��ات اجرا کرد و باعث 
شد ایاالت متحده برای دهه ها در یک مسیر تعیین کننده قرار بگیرد. 
نوعی رویکرد تجارت آزاد به سیاس��ت اقتصادی که متضمن کاهش 
نرخ مالیات ب��ر درآمد، هزینه برنامه های اجتماع��ی و مقررات زدایی 
از بازاره��ای محلی بود. هدف آن، تهییج انگیزه ه��ای فردی در بازار 
به منظور پیشرفت و گسترش عرضه در اقتصاد و ایجاد ارتباطات قوی 

بین این انگیزه های فردی و اقتصاد در عرضه بود.
ریگان برای خالص ش��دن از شرکت های دولتی و رهایی از کاهش 
مالیات برای درآمدهای باالتر اقدام به تغییر مقررات کرد. این تصمیم 
مبتنی بر این عقیده بود که پول دوباره س��رمایه گذاری شود و سپس 

برای همه سودمند باشد.
تا به امروز تاثیرات این روش به صورت گس��ترده مش��اهده می شود 
و موجب موفقیت در فرهنگ کارآفرینی ش��ده و به  طور کلی، تولید 
ناخالص داخلی این کشور در کنار آمار بیکاری و تورم به طور پیوسته 

افزایش یافته است.
مش��کل این روش چیست؟ بخش اعظم این رش��د به جیب افراد 
معدودی رسید. در حقیقت، اگر به فقیرترین گروه توجه شود، درآمد 
تجمعی در مقایسه با دهه ۱980  کاهش و درآمد ثروتمندترین افراد 

افزایش  یافته است.

روش های زیادی برای بررس��ی چگونگ��ی نابرابری اقتصادی وجود 
دارد، اما میرکو لورنز، بنیان گ��ذار مرکز  Datawrapper تصویری 
از ای��ن مورد ارائه  و اظهار کرده که به��ره وری مردم در حال افزایش، 
اما درآمد آنان پایدار است. البته نقش عوامل دیگری مانند اتوماسیون 
نیز مش��اهده می ش��ود، اما اتوماس��یون و تغییرات صنعت به تنهایی 
نمی توانن��د این موضوع را توضی��ح دهند به خصوص که این روند در 
کش��ورهای دیگر تقریبا ش��دید نبود. حتی قبل از همه گیری، دولت 
فعلی ایاالت متحده برای ثروتمندترین بخش ها کاهش مالیات صادر 
کرده بود، بنابراین انتظار می رود این مورد روند پیشین را تشدید کند. 
اگر به دنبال برنامه های کمکی هستید تا به باالی هرم اقتصادی کمک 

کند، باید انتظار داشته باشید که نابرابری افزایش یابد.
براساس نتایج مشاهده شده قبلی، در مورد صنایعی که به طور سنتی 
پایدار و قابل اعتماد تلقی می ش��وند، این روش تضمینی نیست. برای 
اولین بار در تاریخ، قیمت نفت منفی ش��د و پیش بینی های اقتصادی 
بیان می کنند این اولین تغییراتی اس��ت که صنعت نفت با آن روبه رو 
شده است. پیش بینی می شود که افزایش انرژی های تجدیدپذیر روند 
نزولی شرکت های نفتی را تسریع کند. صنعت اصلی دیگر که به  شدت 
تحت تاثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته است، صنعت گوشت است 

که هزاران عفونت در دام تشخیص داده شده است.
با اقدامات دورکاری که احتماال در آینده فعال خواهند بود، سخت 
اس��ت که بگوییم کدام صنعت بیشترین آسیب را متحمل می شود و 

بیشترین پشتیبانی را می خواهد.
کارگران بیشتر، بدهی بیشتر

هنگامی  که دستمزدها راکد شود )براساس اقتصاد ریگانی(، تعداد 
بیشتری از خانم ها )به ویژه مادران( به نیروی کار می پیوندند. این روش 
از یک  جهت خوب و به نفع برابری و استقالل است، اما از طرف دیگر، 
ایاالت متحده تنها کش��ور عضو س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OCED( است که دارای حقوق زایمان نیست و بسیاری از مادران 
شاغل فرزندان کوچک دارند و بدون اینکه کسی از آنان مراقبت کنند 

به فعالیت شغلی می پردازند.
مسئله دیگری که باید در نظر گرفت این است که باوجوداینکه افراد 
بیشتری وارد نیروی کار می شوند، بدهی خانواده به طرز چشمگیری 

افزایش خواهد یافت.

در تاری��خ اخی��ر فقط آنفلوآنزای اس��پانیایی رخ  داده اس��ت که 
ش��باهتی به وضعیت فعلی دارد. یک مطالعه که اخیرا منتشرشده، 
اثر اقتصادی آنفلوآنزا در ش��هرهای آمریکا را تحلیل کرده اس��ت. 
محقق��ان دریافتند که این بیماری همه گیر باعث ایجاد خس��ارت 
اقتص��ادی ش��ده و اقدام��ات بهداش��ت عموم��ی  درعین حال که 
مخرب اس��ت با نجات جان افراد تاثیر مثبت خالص داش��ته است. 
به عبارت دیگ��ر، مزایایی که این اقدامات از طریق نجات جان افراد 

فراهم می کند، بیشتر از خسارت های ناشی از آن است.
محققان اظهار کردند: درمجموع، ش��واهد ما حاکی از آن اس��ت 
که بیماری همه گیر و افزایش در مرگ ومیر است که شوک اقتصاد 
را تش��کیل می دهد. در دوره آتی چند مورد مس��لم است، اقتصاد 
جهانی در معرض فش��ار گس��ترده قرار خواهد گرفت و این فش��ار 

ممکن است باعث افزایش بیشتر نابرابری شود. ما قبال شاهد بودیم 
که مناطق اصلی اقتصاد کالن با برنامه های محرک اقتصادی همراه 
هس��تند و این برنامه ه��ا می تواند جهت ده ها س��ال آینده آنها را 
تعیین کند. این برنامه ها موجب رش��د اقتصادی و کنار گذاش��تن 
برخ��ی از گروه ها، به وی��ژه گروه های محروم می ش��ود. پیش بینی 

دنیای پس از همه گیری با نابرابری اقتصادی دور از ذهن نیست.
بس��یاری از جهان در ح��ال حاضر با نابرابری دس��ت وپنجه نرم 
می کنند و نابرابری ش��دید نشان داده است که مشکالت بهداشتی 

و اجتماعی، میزان جرم و بی ثباتی سیاسی را افزایش می دهد.
برای ش��روع مجدد اقتصاد، نبای��د فراموش کنیم که نجات جان 
انس��ان موجب صرفه جویی در اقتصاد نیز می شود و نادیده گرفتن 

افراد می تواند مشکالت بیشتری در این زمینه ایجاد کند.

فیس بوک پسـت ها و تبلیغاتی که توسـط کمپین ترامپ در این شـبکه اجتماعی منتشر 
شده بودند را به علت نقض سیاست »نفرت سازمان یافته«، حذف کرد.

به گزارش دیجیاتو، در این تبلیغات یک مثلث وارونه قرمز رنگ به همراه متنی که از کاربران 
فیس بوک درخواست می شود دادخواستی را علیه »آنتیفا« امضا کنند، نشان داده می شود. مثلث 
قرمز وارونه، سمبلی است که نازی ها برای شناسایی زندانیان سیاسی استفاده می کردند. آنتیفا 
یک جنبش ضد فاشیستی در ایاالت متحده آمریکا است که ترامپ و دادستان کل، »ویلیام بار« 
آن را یکی از دالیل و تحریک کننده اعتراضات اخیر در این کشور می دانند، البته مدارک کمی در 

این زمینه وجود دارد. با وجود چنین اظهارنظری، سخنگوی فیس بوک اعالم کرده:

»سیاسـت ما اسـتفاده از نماد گروه مورد تنفر ممنوعه برای شناسایی زندانیان سیاسی، 
بدون متنی که سمبل را محکوم یا به چالش بکشد، ممنوع کرده است.«

این نماد در تبلیغات فیس بوکی در صفحات متعلق به رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ 
و معاون اول وی، »مایک پنس« وجود داشـته اسـت. عالوه بر این صفحات، این تبلیغات و 

پست ها در صفحه تیم ترامپ نیز به نمایش گذاشته شده بودند.
رئیـس »اتحادیه ضد افترا« )ADL(، »جاناتان گرینبلـت« در بیانیه ای اعالم کرده که فرقی 
نمی کند از معنی و تاریخچه این سـمبل اطالعات داشته باشـید یا خیر، استفاده از آن توسط 
کمپین ترامپ برای حمله به مخالفانش توهین آمیز و بسیار نگران کننده است. سخنگوی کمپین 

بحران های اقتصادی؛ افزایش نابرابری

آنفلوآنزای اسپانیایی؛ با صرفه جویی در زندگی، اقتصاد را نجات  دهید
 فیس  بوک پست  های کمپین ترامپ را

به خاطر استفاده از نماد نازی ها حذف کرد

دریچــه

سلسله وبینارهای آموزشی در زمینه مالکیت فکری با همکاری کانون پتنت 
معاونت علمی و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود تا 

آموزش و ترویج این حوزه شتاب بیشتری گیرد.
۱0 وبینار آموزشی و 2 وبینار ترویجی ویژه اعضای هیأت علمی، دانشجویان 
و پژوهش��گران وزارت بهداش��ت در این همکاری علمی برگزار می ش��ود. این 
برنامه ه��ای آموزش��ی و ترویجی حوزه ه��ای گوناگونی از مباح��ث مرتبط با 

مالکیت فکری و به ویژه پتنت را پوشش می دهند.
 عالقه مندان برای ثبت نام به س��ایت کانون پتن��ت معاونت علمی مراجعه 
کنن��د. دریافت گواهی حض��ور در وبینار از کانون و وزارت بهداش��ت یکی از 

مزایای حضور در آن است.

ترویج مالکیت فکری با 12 برنامه  
آموزشی سرعت گرفت

یکشنبه
1 تیر 1399

شماره 1565
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چالش ه��ای فناوری و ن��وآوری راهکاری برای رف��ع نیاز صنایع آن 
هم به صورت فناورانه هس��تند. در همین راستا ساخت فیلترهای فوم 
س��رامیکی در نظر گرفته شده است. این محصول فناورانه پرکاربرد در 

صنعت خودروسازی است.
 »س��اخت فیلت��ر فوم س��رامیکی کاربید 
سیلیس��یوم جه��ت ریخته گ��ری قطع��ات 
چ��دن« عنوان چال��ش ن��وآوری و فناوری 
اس��ت که توسط ستاد توس��عه فناوری نانو 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برگزار می شود تا گامی برای حل مشکالت 

صنایع در این حوزه باشد.
فعاالن زیس��ت ب��وم فن��اوری و نوآوری 
دانش بنی��ان،  ش��رکت های  همچ��ون 
دانش��جویان، اعض��ای هیات علم��ی تا ۱۴ 
تیرماه س��ال جاری برای ارس��ال ایده های 
خ��ود فرص��ت دارن��د. ای��ن چال��ش ارائه 

راهکارهای مبتنی بر فناوری نانو را برای تولید فیلترهای کاربردی در 
صنعت ریخته گری در نظر دارد.

پس از ارسال طرح ها و غربالگری آنها، داوری حضوری انجام می شود 

و طرح های راه یافته به مرحله دوم مشخص می شوند. این طرح ها سه 
ماه فرصت برای ساخت نمونه آزمایشگاهی محصول خود دارند.

 فیلترهای فومی در صنایع ریخته گری فلزات پرکاربرد هستند. این 
فیلترها بس��ته به نوع استفاده کاربردهای 
متنوع��ی دارن��د و خودروس��ازان یکی از 
مصرف کنندگان آن هس��تند. در ایران به 
دلیل نبودن نمونه داخل��ی قابل رقابت از 
محصوالت خارجی اس��تفاده می ش��ود اما 
این چال��ش در نظر دارد، فعاالن زیس��ت 
ب��وم نانو را برای بومی س��ازی این فیلترها 
دع��وت کند تا جایگزینی ب��رای محصول 

خارجی باشد.
ای��ن فیلترها ب��رای تولید سرس��یلندر، 
قطع��ات چدن��ی، قطع��ات خودروه��ای 
س��نگین و س��بک و قطعاتی دیگر کاربرد 
دارد. تکرارپذیر و مقیاس پذیر بودن روش 
انتخاب��ی، قابلی��ت تولید انبوه از نظر قیمت تمام ش��ده، ارزان بودن و 
سهولت دسترسی به مواد اولیه مصرفی برخی از معیارهای این چالش 

است.

یکی از نیازهای مرتبط با نقش��ه جمع آوری و پ��ردازش اطالعات داده های 
مکانی و سیس��تم های کنت��رل و مدیریت اطالعات مکان محور اس��ت و در 
همین زمینه یک شرکت دانش بنیان تولید بومی سامانه های مبتنی بر نقشه 

و مکان را انجام داده اس��ت.  نقشه ها از گذشته 
اهمیت راهبردی برای کشورها داشتند چرا که 
به عنوان زیرساختی حیاتی بستری برای تعریف 
و مدیری��ت اطالع��ات مکانی فراه��م می کنند. 
همچنی��ن با کمک آنه��ا ارائه خدم��ات زیادی 
امکان پذیر می شود. در همین راستا یک شرکت 
دانش بنی��ان محصوالتی دانش بنی��ان در حوزه 
سامانه های مکان محور تولید کرده است.  محمد 
مهینی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان ویرا تک 
شریف گفت: سامانه مدیریت هوشمند ناوگان با 
عن��وان »ره نگر« یکی از محصوالت دانش بنیان 
این شرکت است. محصولی که دارای کاربردهای 
متنوع است. »ره نگر« در شرکت های اتوبوسرانی 

تا س��ازمان امداد و نجات و شرکت های ساختمانی کاربرد دارد. وی ادامه داد: 
این محصول یک س��امانه جامع تحت وب برای کنت��رل، مدیریت و نظارت 
آنالین بر انواع وس��ایل نقلیه اس��ت. »ره نگر« بهینه س��ازی مصرف انرژی و 

مسافت طی شده را ممکن می کند. براساس داده ها مسیریابی بهینه را انجام 
می دهد. مهینی امکان تعیین نقش��ه پایه، ام��کان تعریف الیه های اطالعات، 
قابلیت بارگذاری داده ها در فرمت های مختلف، سرعت و دقت باال را برخی از 
ویژگی های این محصول دانس��ت.  وی سامانه 
مسیریاب عمومی را دیگر محصول دانش بنیان 
این ش��رکت فن��اور معرفی کرد و اف��زود: این 
سامانه قابلیت نصب روی نرم افزارهای گوناگون 
را دارد و توانای��ی اتصال به »ره نگر« را دارد. با 
این اقدام گامی برای مدیریت هوشمند ناوگان 
حمل و نقل برداش��ته شد. پش��تیبانی هر دو 
محصول دانش بنیان برای ۶ هزار نقطه متحرک 
خریداری شده است. مهینی به دیگر محصول 
دانش بنیان شرکت اشاره کرد و گفت: سامانه 
هوشمند شبیه ساز عنوان این محصول است. 
شبیه س��ازی یکی از روش های تصمیم گیری 
محسوب می ش��ود و در حوزه های حاکمیتی 
خسارت را به حداقل می رساند. این محصول دانش بنیان برای شبیه سازی را 
برای شبکه اینترنت پیش از بحران انجام می دهد تا تمهیدات الزم اندیشیده 

شود. البته در حال حاضر همچنان توسعه آن ادامه دارد.

مدیریت ناوگان حمل و نقل با سیستم های متنوع تسهیل شدصاحبان ایده های نانو برای رفع نیاز خودروسازان به رقابت می نشینند

دبیر گروه توس��عه فناوری های دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 
و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  دریا یکی از پهنه های 
طبیعی است که ایران را احاطه کرده است؛ ایرانی که با داشتن مرزهای آبی فراوان 
به بازاری بکر برای محصوالت فناورانه دریایی دسترسی دارد. محصوالتی که نقشی 
تاثیرگ��ذار در رونق اقتصادی کش��ور دارند. بهره بردن از ای��ن نعمت خدا یکی از 
وظایف ما در زیست بوم فناوری و نوآوری است. این داشته خدایی را باید با تامین 
زیرساخت ها به یکی از ارکان اقتصادی کشور بدل کنیم؛ نیازهایی از جنس توسعه 
حمل ونقل دریایی، ساخت سکو، نیازمندی های صنعت نفت و گاز و تامین تجهیزات 
تفریحی و گردشگری. خواه ناخواه ما نیازمند به داشتن به روزترین ناوگان دریایی و 
بنادر و تجهیزات موردنیاز این حوزه هستیم و این بیانگر اهمیت فوق  العاده صنایع 
دریایی برای کشورها است. صنعت دریایی با توجه به وجود ۵800 کیلومتر ساحل 
در جنوب و ش��مال کش��ور به طور حتم از جمله صنایعی محسوب می شود که از 
قابلیت بسیار موجهی برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی برخوردار است. امروز حدود 
۳0درصد تولید حوزه نفت و گاز کشورمان از طریق دریا به خصوص خلیج فارس 

انجام می ش��ود. بزرگترین حوزه های نفت و گاز کشور مانند پارس جنوبی در دریا 
قرار دارد و استفاده بهینه از این ظرفیت و ذخایر به طور حتم نیازمند برخورداری 
از صنایع دریایی پیشرفته متکی بر توانمندی های داخلی است. لذا بایستی امکانات 
مناسب دریایی برای استفاده از این ذخایر دریایی فراهم شود. پس باید برای حمایت 
از دانش بنیان های این حوزه تالش کنیم؛ تالش��ی که منجر به توسعه محصوالت 
فناورانه دریایی ش��ود. این حمایت ها در کنار تامین نیازهای اقتصادی کش��ور به 
اش��تغال زایی هم کمک خواهد ک��رد. امروزه بیش از ۵0 ش��رکت دانش بنیان در 
زمینه های مختلف صنایع دریایی مشغول به فعالیت هستند و محصوالت باکیفیتی 
را تولید می کند. یکی از برنامه های اصلی گروه توسعه فناوری های دریایی  در سال 
98  و سال آتی حمایت از راه اندازی مرکز نوآوری در استان های ساحلی کشور به 
منظور ایجاد و تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی بود، به نحوی که هسته  های 
فناور مس��تقر در این مراکز با حمایت و آموزش های الزم زمینه ساز ایجاد کسب و 

کارهای جدید و شکل گیری شرکت های دانش بنیان در آینده خواهند شد.
isti.ir :منبع

ش��یوع ویروس کرونا در توکیو از اواخر ماه مارس ش��دت گرفت و یک ماه پس 
از آن شمار روزانه مبتالیان تا 200 نفر افزایش یافت. اگرچه هنوز نگرانی هایی از 
شیوع گسترده ویروس در شهرهای مختلف از جمله توکیو وجود دارد، اما به دلیل 
کاهش شمار مبتالیان و بهبودی نسبی شرایط همه محدودیت های کسب و کار و 
تجارت از روز جمعه در توکیو لغو شد. با این حساب در ژاپن مردم آزادی بیشتری 
برای تردد خواهند داشت و در محدوده های مرزی استان ها نیز برای عبور مشکلی 
وجود ندارد دولت آبه شینزو نخست وزیر ابراز امیدواری کرده است که اقتصاد بار 
دیگر جان بگیرد. بس��یاری از مکان های تفریحی و باشگاه های شبانه و برنامه های 
دورهمی که در روزهای گذش��ته در پایتخت ممنوع ش��ده بود، باز و فعالیت های 

آنها از سرگرفته شده است و کسب و کار و تجارت در حال رونق گرفتن است. با 
وجود این، امار وزارت بهداشت ژاپن نشان می دهد که در شهر توکیو بین روزهای 
دوشنبه تا چهارشنبه این هفته 90 نفر دیگر به کرونا مبتال شده اند و برای همین 
در برخی مکان ها ساعات فعالیت های تجاری و کسب و کار کوتاه تر شده است. شهر 
توکیو که ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد یک برنامه چند مرحله ای بازگشایی در نظر 
گرفته است. در اواخر ماه گذشته میالدی در نخستین مرحله وضعیت فوق العاده 

لغو و در مرحله بعد موزه ها و مدارس درها را به روی دانش آموزان باز کردند.
از ابتدای ماه جاری میالدی به این طرف نیز بس��یاری از مکان های تفریحی و 

عمومی و تجاری به تدریج فعالیت شان را از سر گرفته اند.

یکی از مس��ائلی که موجب تبادل دانش و فناوری می شود، حضور دانشمندان 
یک کشور در رویدادهای معتبر علمی است. بر این اساس معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، برای حمایت از حضور پررنگ دانشمندان ایرانی در کنگره های 

سودمند علمی بین المللی، بسته های حمایتی در نظر گرفته است.
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، هر س��اله در گوش��ه و کنار جهان کنگره های متعددی در رش��ته های 
مختلف علمی برگزار می شود، دانشمندان از سراسر جهان خود را به محل برگزاری 
این گردهمایی های علمی می رس��انند تا  از آخرین تحوالت در رشته خود مطلع 

شوند.
تب��ادل دانش، فناوری و ایده از جمله فوایدی اس��ت که معموالً از ش��رکت در 
این نشست های علمی حاصل می شود. در واقع این برنامه سعی دارد تا با تشویق 
محققان ایرانی برای شرکت در رویدادهای معتبر علمی، زمینه تبادل و تعامالت 

علمی را فراهم سازد و توانمندی محققان ایرانی را افزایش دهد.
ایران نیز کشور مهمی در جغرافیای علم و فناوری جهان محسوب می شود، بر 
این اساس الزم اس��ت تا دانشمندان کشور بتوانند از آخرین دستاوردهای علمی 
جهانی استفاده کنند. به همین جهت معاونت علمی و فناوری، یک بسته حمایتی 
تدوین کرده است تا این محققین و پژوهشگران بتوانند با شرایط راحت تری در این 

گردهمایی های علمی جهانی حضور پیدا کنند.

 فدراس��یون س��رآمدان علمی ایران که برای اجرای بسته های حمایتی در این 
حوزه تاس��یس شده است، محققین و پژوهشگران متقاضی حضور در کنگره های 

معتبر بین المللی را مورد حمایت قرار می دهد.
یکی از معیارهای مهم اختصاص این بسته حمایتی، میزان اعتبار این گردهمایی 
اس��ت، به همین خاطر، اسامی س��خنرانان مدعو و دیگر مسائل مربوط به رویداد 
علمی، بررس��ی می ش��ود. براس��اس تعداد روزهای گردهمایی علمی و مس��افت 
کش��ورمان از محل برگزاری این رویداد، کمک هزینه، خرید بلیت س��فر و هزینه 

اقامت برابر قانون تامین خواهد شد.   
 کدام گردهمایی معتبر است

افرادی که در کشور به عنوان سرآمد علمی معرفی شده اند و یا اینکه به عنوان 
سخنران کلیدی به این همایش های علمی دعوت شده اند، می توانند از این کمک 
هزینه استفاده کنند. معموالً گردهمایی های علمی که یک نفر از برندگان جوایزی 
مانن��د نوبل، کاولی یا فیلدز در آن حضور دارد، معتبر طلقی می ش��ود یا حداقل 
نویسندگان مقاالت علمی در نشریات معتبر علمی جهانی باید در آن رویداد حضور 
داشته باشند. معاونت علمی و فناوری بسته های متعدد حمایتی را برای پشتیبانی 
از محققان، پژوهشگران، فعاالن عرصه نوآوری و اساتید دانشگاه تدوین کرده است. 
رویکرد تخصیص این بسته  های حمایتی، بیشتر تبدیل ایده و اختراع به محصوالت 

کاربردی است.

توکیو تمام محدودیت های کرونا برای کسب و کار را لغو کرد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حضور دانشمندان ایرانی در همایش های علمی جهانی تسهیل می شود

»سیاسـت ما اسـتفاده از نماد گروه مورد تنفر ممنوعه برای شناسایی زندانیان سیاسی، 
بدون متنی که سمبل را محکوم یا به چالش بکشد، ممنوع کرده است.«

این نماد در تبلیغات فیس بوکی در صفحات متعلق به رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ 
و معاون اول وی، »مایک پنس« وجود داشـته اسـت. عالوه بر این صفحات، این تبلیغات و 

پست ها در صفحه تیم ترامپ نیز به نمایش گذاشته شده بودند.
رئیـس »اتحادیه ضد افترا« )ADL(، »جاناتان گرینبلـت« در بیانیه ای اعالم کرده که فرقی 
نمی کند از معنی و تاریخچه این سـمبل اطالعات داشته باشـید یا خیر، استفاده از آن توسط 
کمپین ترامپ برای حمله به مخالفانش توهین آمیز و بسیار نگران کننده است. سخنگوی کمپین 

ترامپ نسبت به وجود این سمبل از خود واکنش نشان داده و در ایمیلی اعالم کرده:
»مثلث وارونه قرمز رنگ نماد مورد استفاده توسط آنتیفا است، بنابراین در تبلیغ مربوط 

به این جنبش وجود داشته است.«
بنابر گفته سـخنگوی ADL، ایموجی شـبیه به این نماد در فیس بوک استفاده می شود، 
بنابرایـن شـاید در کنار تبلیغـات، این ایموجی نیز مـورد هدف قرار بگیـرد. عالوه بر این 
موضـوع، گرینبلت اعالم کرده این نماد توسـط افراط گرایان و گروه هـای معتقد به برتری 
سفیدپوستان در ایاالت متحده آمریکا استفاده می شود، البته سخنگوی اتحادیه ضد افترا 

به استفاده محدود از این نماد توسط برخی اعضای آنتیفا نیز اشاره کرده است.

بهره فناورانه از دریا
محمدسعید سیف

 فیس  بوک پست  های کمپین ترامپ را
به خاطر استفاده از نماد نازی ها حذف کرد

یادداشـت

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت به منظور تحقق جهش تولید 
در صنعت غذا، ارتقای سطح آمادگی فناوری )TRL( طرح های پژوهشی در مؤسسه 
پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت می گیرد. به گزارش ایسنا، دکتر قدیر رجب زاده 
با اش��اره به ارائه خدمات برای ارتقای س��طح آمادگی فناوری طرح های پژوهشی در 
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، افزود: این امر از طریق انجام مطالعات تکمیلی 
بر روی ارتقای فناوری و صنعتی سازی با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در صنعت 
غذا برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد. وی ادامه دادTRL :یک 
معیار جهانی برای ارزیابی سطح آمادگی فناوری است و از ایده تا مطالعات تولید انبوه 

را شامل می شود که به عنوان بسته فناوری یک دستاورد نوآورانه نیز مطرح است.

ارائه خدمات برای ارتقای سطح آمادگی 
فناوری طرح ها در موسسه صنایع غذایی



یکی از س��واالت بس��یار مهم این اس��ت که برندها چگونه می توانند 
عل��ی رغم ایجاد وجهه مناس��ب در ذهن مخاط��ب، آن را حفظ کنند. 
درواق��ع حفظ کردن این امر ب��ه مراتب مهم تر خواهد بود. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که حتی یک اش��تباه می تواند باعث از دست رفتن 
تمامی تالش ها ش��ود. بدون ش��ک این امر ممکن اس��ت باعث شود تا 
نگرانی زیادی شکل گیرد، با این حال این مسئله ابدا پیچیده نبوده و با 
اقداماتی بسیار ساده می توان با حد زیادی خود را مصون نگه داشت. در 

ادامه به بررسی این موارد می پردازیم. 
1-تحقیقات مداوم داشته باشید 

این امر که نظرات مخاطبین را مورد بررسی قرار داده و موارد مرتبط 
با کسب و کار خود را پیگیری کنید، باعث خواهد شد تا در صورت بروز 
یک ش��ایعه، سریعا بتوانید به آن رسیدگی کرده و از دیگر شدن با یک 
مش��کل بزرگ، رها شوید. همچنین این مس��ئله باعث خواهد شد تا با 

اشتباهات سیار برندها آشنا شده و خود آنها را تکرار نکنید. 
2-از مشاجره دوری کنید 

مش��اجره با برند و یا افراد مختلف، تنها باعث دردسر شما خواهد بود. 
در این رابطه توصیه می ش��ود که نس��بت به جمالت خود با هوشیاری 
اقدام کرده و اجازه ندهید که هر فرد و یا برندی، شما را وارد یک مبارزه 
کند. همچنین اظهارنظر نکردن در رابطه با موضوعاتی نظیر سیاس��ت، 

دین و نژادپرستی باعث خواهد شد تا در منطقه امن باقی بمانید. 
۳-به آینده توجه داشته باشید 

بسیاری از برندها اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دهند که تنها 
در کوت��اه مدت، نتایج قابل توجهی را به همراه دارد. با این حال پس از 
مدتی، با انواع رسوایی ها مواجه شده و این امر باعث می شود تا شرکت، 
آینده ای را نداشته باشد. در این رابطه توصیه می شود تا همواره برطبق 

اصول رفتار کرده و از اقدامات احساسی، خودداری کنید. 
4-انتقادها را مخفی نکنید 

سیاس��ت رایج بسیاری از برندها این است که انتقادها را مخفی کرده 

و اجازه نمایش آن برای س��ایر افراد را نمی دهند. این امر در حالی است 
ک��ه هیچ برندی را نمی توان در حد کمال دانس��ت. تحت این ش��رایط 
مخفی کاری ش��ما تنها باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. به جای این 
اقدام توصیه می ش��ود تا س��ریعا به این موارد واکنش نش��ان داده و در 
تالش برای حل کردن مش��کل باش��ید. این امر خود می تواند به مزیت 

رقابتی برند شما تبدیل شود. 
5-برنامه ریزی داشته باشید 

این امر که جامعه هدف چه تصوری را از برند شما داشته باشد، کامال 
به عملکرد خودتان بستگی خواهد داشت. تحت این شرایط شما به یک 
برنامه ریزی درس��ت نیاز خواهید داش��ت. درواقع بنا بر نظر بسیاری از 
بازاریاب-ها، بهترین اقدام این اس��ت که عملکرد شما، معرف تان باشد. 
به همین خاطر به جای تمرکز بر روی اختصاص بودجه های کالن جهت 
تبلیغات، عملکرد خود را تا حد امکان حرفه ای کنید. در نهایت فراموش 
نکنید که اش��تباه ممکن است برای هر برندی رخ دهد، با این حال اگر 
تمامی تالش خود را برای جبران کرده باش��ید، همه چیز پس از مدتی 

فراموش خواهد شد. 
6-به وعده های خود توجه داشته باشید 

هی��چ چیز بدت��ر از آن نخواهد بود که وعده هایی را بدهید که قادر به 
انجام آنها نیس��تید. این امر تنها باعث خواهد شد تا اعتمادها نسبت به 
ش��ما نابود شود. در این رابطه توصیه می شود که قبل از هر وعده، همه 
چیز را مورد بررس��ی ق��رار داده و از عملی بودن آن، اطمینان داش��ته 
باشید. این نکته را نیز فراموش نکنید که هدف اصلی، موفق شدن است 
و نه این امر که تنها ظاهرسازی کنید. برای اطمینان از اهمیت این امر، 
تنها کافی اس��ت تا به لیس��ت برندهایی که به خاطر وعده های دروغ، 

نابود شده اند را مورد بررسی قرار دهید. 
۷-رقابتی حرفه ای داشته باشید 

همه ما با این جمله مش��هور مواجه ش��ده ایم که نوع رفتار با دیگران، 
بیانگر ش��خصیت واقعی خواهد بود. این مس��ئله بدون شک در رابطه با 
برنده��ا نیز صادق بوده و نوع رفتار با س��ایر برندها خصوصا رقبا، بیانگر 
ش��خصیت برند اس��ت. به همین خاطر ش��ما نباید به بهانه رقابت، هر 
اقدام��ی را انج��ام دهید. در این رابط��ه، دو برند پپس��ی و کوکاکوال را 

می توان مثال های بس��یار خوبی دانس��ت. برای مثال هنگامی که فردی 
تالش داش��ت ت��ا فرمول س��ری کوکاکوال را بفروش��د، این مس��ئله با 
دستگیری وی از سوی مدیران پپسی همراه بود که بازخوردهای بسیار 
خوبی را داش��ت. درواقع رعایت اخالق خود باعث بهبود وجهه برند نزد 
مشتری خواهد شد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که به صورت مداوم اخبار را پیگیری کنید تا از اقدامات نادرست 
برندها آگاه ش��وید. این امر باعث خواهد شد تا احتمال تکرار آن توسط 

شما به صفر برسد. 
8-از عذرخواهی واهمه نداشته باشید 

حتی در بهترین ش��رایط نیز ممکن اس��ت اشتباهاتی رخ دهد، با این 
حال اگر مغرورانه رفتار کنید، تنها باعث خواهد ش��د تا مش��تریان خود 
را از دس��ت بدهی��د. به همین خاطر از عذرخواهی نباید واهمه داش��ته 
باش��ید و این رفتار خود را به نمایش بگذارید. این امر باعث خواهد شد 
تا رابطه احساسی الزم با مشتری شکل گیرد. درواقع بنا بر آمارها بیش 
از 70 درصد افرادی  که شکایت آنها با واکنش خوبی همراه بوده است، 
برند خود را عوض نکرده و حتی ارتباط آنها مستحکم تر نیز شده است. 

9-مدیریت بحران را تمرین کنید 
برخی از بحران ها ممکن است به سادگی شکل گیرد و یا ابدا ارتباطی 
به برند ش��ما نداشته باش��د، با این حال ممکن است شما نیز درگیر آن 
ش��وید و تحت این ش��رایط اگر از مدت ها قبل تمامی تیم شرکت برای 
چنین ش��رایطی آمادگی الزم را پیدا نکرده باشد، بدون شک با مشکلی 
ب��زرگ مواجه خواهید ش��د. در ای��ن رابطه توصیه می ش��ود تا بدترین 
اتفاقات ممکن را شناسایی کرده و خود را برای آن آماده کنید. این امر 

باعث خواهد شد تا امکان خروج سریع شکل گیرد. 
1۰-از فردی حرفه ای استفاده کنید 

اس��تفاده از افرادی که به خوبی نس��بت به نحوه رفتار با مشتری آگاه 
هس��تند، کمک خواهند کرد تا تمامی اقدامات ش��ما، به بهترین شکل 
ممکن انجام ش��ود. به همین خاطر به عنوان آخرین توصیه، اس��تخدام 
فردی حرفه ای می تواند کامال کارس��از باشد. بهتر است که در استخدام 

این افراد، به دنبال مواردی باشید که سابقه کار باالیی را دارند. 
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ما در موسس��ه Branding Strategy Insider به دنبال کمک به 
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در سراسر دنیا هستیم. یکی از نکات 
مهم در این میان پاس��خگویی به پرسش های کارآفرینان در حوزه های 
مختلف برندسازی است. امروزه بسیاری از مدیران نسبت به میزان بلوغ 
برندش��ان نگران هس��تند. این نکته اهمیت بس��یار زیادی از نقطه نظر 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان دارد. برندهای بزرگ همیشه توانایی اثبات 
بلوغ کس��ب و کارش��ان را دارند. درست به همین خاطر مشتریان توجه 

مداومی به آنها نشان می دهند. 
بدون تردید پاس��خ یکس��ان و واحدی برای چنین پرسش��ی از سوی 
کارآفرینان وجود ندارد. بس��یاری از برندها به ش��یوع کامال منحصر به 
فرد خودش��ان اقدام به برندسازی و توسعه سطح موفقیت شان می کنند. 
من نیز در اینجا دارای پاس��خ مش��خصی و از پیش آماده ای برای تمام 
برندها نیستم. در عوض به چند نکته محوری و مهم اشاره خواهم کرد:

• مدت زمان فعالیت برندها در بازار کسب و کار اهمیت بسیار زیادی 
دارد. ام��روزه اغل��ب برندها به دنبال توس��عه مدت زمان فعالیت ش��ان 
هس��تند. اگر یک برند دارای مش��تریان وفادار، ف��ارغ از نوع محصوالت 
و خدمات، باش��د، شانس بسیار بیشتری برای فعالیت در حوزه کسب و 
کار خواهد داشت. یکی از معیارهای اصلی در زمینه بلوغ کسب و کارها 

مربوط به میزان مشتریان وفادارشان است.
• برندهای تازه تاس��یس همیشه سطح اعتبار و اعتماد اندکی از سوی 
مش��تریان دریافت می کنند. این امر باید از س��وی برنده��ا برای تولید 
کمپین های هرچه جذاب تر مدنظر قرار گیرد. ما وقتی در ابتدای مس��یر 

کس��ب و کار هس��تیم، نیازمند ایده ه��ای متنوع در زمین��ه بازاریابی و 
برندسازی برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم بود. 

• برندهای بالغ همیش��ه کسب و کارش��ان توسعه پیدا می کند. اگر ما 
برای مدت زمان طوالنی در مقیاس��ی خرد در حال فعالیت هس��تیم، به 
احتمال فراوان مش��کلی در برندس��ازی مان وجود دارد. تالش برای رفع 
این مشکل گامی اساسی در راستای بدل شدن به برندی بالغ است. در 

غیر این صورت همیشه در مقیاسی محلی فعال خواهیم ماند. 
• اس��تفاده از المان های نوستالژیک برای برند اهمیت باالیی دارد. این 
اس��تراتژی امکان بیان حضور مداوم برن��د در بازه های زمانی مختلف را 
فراهم می س��ازد. امروزه مش��تریان عالقه مند به مشاهده برندهای مورد 
پسندش��ان در تمام جزییات زندگی هس��تند. بنابراین م��ا باید چنین 
احساس��ی را در قالب کمپین های بازاریابی و س��ایر اقدامات برندسازی 

بازنمایی کنیم. 
• رابطه نزدیک و صمیمی میان کارمندان ش��رکت و مشتریان اهمیت 
باالیی دارد. ش��اید در نگاه نخس��ت این نکته چندان نوآورانه نباشد، اما 
ب��ا نگاهی به وضعیت فعالیت برندهای ب��زرگ با عمق تاثیرگذاری نکته 
موردنظ��ر پی خواهید برد. وقتی ما رابطه مطلوبی با مش��تریان داش��ته 
باشیم، به طور مداوم امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا خواهیم کرد. 
• س��ازماندهی مناس��ب برند از نقطه نظر داخلی اهمیت باالیی دارد. 
برخی از برندها به طور مداوم در این زمینه با مشکل مواجه هستند. اگر 
ما به دنبال موفقیت در حوزه کس��ب و کار هستیم، باید به سازماندهی 
درون��ی برندمان نیز توجه داش��ته باش��یم. در غیر ای��ن صورت فرصت 
چندان��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پی��دا نخواهیم کرد. 
برندهایی که دارای مش��کالت س��ازمانی در درون خود هستند، شانس 
بسیار اندکی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهند داشت بنابراین 

شما ابتدا باید به وضعیت درونی برندتان توجه کنید. 
بدون ش��ک بس��یاری از برنده��ا به دنب��ال توصیه ه��ای کاربردی و 
تخصصی تر برای شناس��ایی بلوغ کسب و کارشان هستند. توصیه ما در 
این بخش تالش برای توجه به برخی از نش��انه های مهم است. در ادامه 

برخی از این نشانه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
• قبول مس��ئولیت تصمیم های اخذش��ده از س��وی تیم مدیریتی در 
کوتاه ترین زمان ممکن یکی از نش��انه های پیشرفت بلوغ شرکت است. 
برخ��ی از مدی��ران در پی بروز هرگونه مش��کلی در تالش ب��رای انکار 

مسئولیت از سوی خود هستند. 
• ت��الش و همکاری مداوم تمام اعضای ش��رکت برای تحقق اهداف و 
وعده های ارائه شده از سوی برند به مشتریان مهم ترین گام در راستای 

بلوغ کسب و کار محسوب می شود. 
• توانایی مدیریت خواسته های مشتریان در طول زمان با بهره گیری از 
سیاس��ت پشتیبانی مشتریان به صورت حرفه ای یکی از مهم ترین نکات 

در زمینه جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود.
• توانایی مدیریت بودجه در دس��ترس برندها همیش��ه امر دش��واری 
اس��ت. برخی از برندها در طول دوران فعالیت ش��ان با پیشرفت و کسب 
تجرب��ه موفق به مدیریت بودجه ش��ان به صورت کاربردی تر می ش��وند. 
این نکته دارای اهمیت باالیی اس��ت. برخی از برندها علی رغم فعالیت 
طوالنی مدت در زمینه کس��ب و کار کمتر موفقیتی در زمینه مدیریت 
مالی کس��ب می کنند. اگر برند شما دارای نشانه های محکم از مدیریت 
بودجه به ش��یوه تاثیرگذار اس��ت، باید این امر را ب��ه عنوان معیاری از 

بلوغ اش تلقی کنید. 
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چگونه میزان بلوغ برندمان را اندازه گیری کنیم؟

برندسازی موفق با 5 اقدام ساده 

یکی از اشتباهات بزرگ افراد در زمینه برندینگ این است که در 
ابتدا روش های بسیار سخت را انتخاب کرده و این امر باعث می شود 
تا به موفقیت های س��ریع موردنیاز برای تداوم اقدامات خود، دست 
پیدا نکنند. این امر در حالی اس��ت که همواره روش های ساده تری 
وجود دارد که برای ش��روع کار ش��ما، بهترین گزین��ه خواهد بود. 
بدون ش��ک پس از کسب تجربه الزم و بهبود شرایط، فرصت برای 
پرداختن به اقدامات س��خت تر نیز خواهد بود. نکته جالب این است 
که بس��یاری از برندها، پس از انجام اقدامات س��اده، دیگر نیازی به 
انجام موارد س��خت را احساس نکرده و این امر یکی دیگر از دالیلی 
اس��ت که این اق��دام را کامال حیاتی می دانیم. در ادامه به بررس��ی 
راهکارهای بس��یار س��اده ای خواهیم پرداخت که باعث می شود تا 

روند برندسازی و ارتقای آن، با سرعت خوبی همراه باشد. 
1-متمرکز فعالیت کنید

نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
شما باید حوزه مشخصی را برای خود انتخاب کنید. درواقع بیش از 
حد بزرگ بودن برای ش��روع کار، یک ریسک جدی محسوب شده 
و آمارها در این رابطه حاکی از آن است که اکثر چنین برندهایی با 
شکست مواجه می-شوند. در این راستا پس از کسب پیشرفت های 
الزم، می توان محدوده خود را گس��ترش داد. ب��رای مثال برخی از 
افراد در ابتدا یک برند شخصی را برای خود ایجاد می کنند. پس از 
رس��یدن به جایگاه موردنظر خود، با یک برند دیگر ادغام شده و یا 
برندس��ازی جدیدی را انجام می دهند. این امر باعث خواهد ش��د تا 

زمینه رشد برای آنها مهیاتر باشد. 
2-اهداف مشخصی داشته باشید

هدف شما از ایجاد برند چیست؟ درواقع اگر هدف شما صرفا حضور 
در یک عرصه تجاری باش��د، اقدامات ش��ما در یک راستا قرار نخواهد 
گرفت. در نهایت با چنین وضعیتی، امکان رشد سریع عمال غیرممکن 
خواهد بود. در این رابطه مش��ورت گرفتن از افراد باتجربه، می تواند به 
ش��ما برای پیدا کردن اهداف کارآمد، کمک بسیار خوبی باشد، با این 
حال به صورت یک قاعده کلی، تا زمانی که احساس نیاز در این زمینه 

وجود ندارد، بهتر است تا به دنبال برندسازی نباشید. 
۳-داستان سرایی را جدی بگیرید 

اگرچه داستان سرایی یک شیوه رایج در زمینه تولید محتوا محسوب 
می ش��ود، با این حال در این بخش منظور از آن کمی متفاوت بوده و 
شما باید یک داستان جذاب برای دلیل ایجاد برند خود را بیان کنید. 
این امر باعث خواهد شد تا مخاطبان شما تحت تاثیر قرار گیرند. برای 
مثال همه شما با این مورد مواجه شده اید که وقتی یک نفر از داستان 
ایجاد برند خود صحبت کرده است، به علت شناخت باالتری که دارید، 
تمایل به استفاده از آن کامال جدی شده است. این امر در حالی است 
که اگر زمینه آش��نایی شکل نگرفته باشد، بدون شک شانس موفقیت 
شما تنها به کیفیت محصول، محدود خواهد شد که در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، نمی توان توقع داش��ت که محصول شما، به مراتب 

بهتر از سایرین باشد. 
4-تا حد امکان برای خود اعتبار به دست آورید 

معتبربودن کمک خواهد کرد تا افراد بتوانند با س��رعت بیشتری 
به اطمینان الزم برای خرید خود دس��ت پی��دا کنند. در این رابطه 
صحبت کردن هیچ گونه فایده ای را نداشته و شما باید سند و مدرک 
ارائه دهید. بدون شک در هر حوزه  ای، انواع گواهینامه ها وجود دارد 
که باعث خواهد شد تا اعتبار برند شما افزایش پیدا کند. همچنین 
مشتری س��ازی از بین افراد ش��ناخته ش��ده و یا همکاری با آنها، از 
دیگر مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا اعتمادس��ازی بهتری 

شکل گیرد. 
5-تاثیر مثبت ایجاد کنید

ب��رای ایجاد تاثیر مثبت، ش��ما با تنوع بس��یار باالی��ی برخوردار 
خواهی��د بود. برای مثال حمایت از یک نهاد دغدغه مند نس��بت به 
محیط زیس��ت، یکی از اقداماتی است که در حال حاضر به ترندی 
پرطرفدار تبدیل ش��ده است. علت این امر به این خاطر است که در 
چند سال گذش��ته، ضرورت توجه به این بخش، اهمیت باالتری را 
پیدا کرده اس��ت، با این حال شما در این رابطه باید به خصوصیات 
جامعه هدف خود نیز توجه داشته باشید. به صورت کلی، هر اقدامی 
که باعث ش��ود تا تصویر ذهنی از برند شما در وضعیت بهتری قرار 

گیرد، بسیار مهم خواهد بود. 
influencive.com :منبع

انقالب توییتر در زمینه ارسال محتوا

درس��ت در زمانی که تصور می ش��ود که یک شبکه اجتماعی دیگر 
ظرفیت رشد چندانی را نخواهد داشت، شگفتی رقم می خورد. این امر 
درست اتفاقی است که در رابطه با توییتر شاهد آن هستیم. این شبکه 
در راستای کسب جایگاه بهتری در بازار پررقیب خود، اعالم کرده است 
که به کاربران اجازه ارسال توییت های صوتی را داده است. این قابلیت 
ابتدا برای کاربران آی او اس فعال شد و اکنون برای اندرویدی ها نیز در 
دسترس قرار گرفته است. علت اهمیت این طرح به این خاطر است که 
آمارها بیانگر آن است که افراد به صحبت کردن بیش از نوشتن تمایل 
داشته و این امر می تواند باعث شود تا فعالیت کاربران، افزایش پیدا کند. 
همچنین این امر می تواند باعث شود تا تعامل های صمیمانه تری شکل 
گیرد، با این حال برای این قابلیت نیز کامال استراتژی توییتر به چشم 
می خورد و تنها ۱۴0 ثانیه اجازه ضبط وجود دارد. یکی از تردیدها این 
است که قابلیت جدید، امکان فعالیت افراد ناشنوا را کامال از بین خواهد 
برد که مدیران توییتر در این رابطه اعالم کرده اند که طرح فوق، مراحل 
اولیه خود را سپری می کند و درست به مانند هر مورد دیگر، بهبودهایی 
را خواهد داشت. درواقع اگرچه نمی توان زمان دقیقی را برای حل این 
مشکل اعالم کرد، با این حال برطرف شدن آن در دستور کار قرار دارد. 

حال باید دید که واکنش ها به این قابلیت جدید چه خواهد بود. 
techcrunch.com :منبع
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ام��روزه نانوایی ه��ا حتی در قالِب صنعتی نیز با یکدیگ��ر رقابت دارند و 
برنده، واحدهایی هس��تند که ایده ها و برنامه هایی برای بهتر عرضه کردن 
محصول خود به بازار مشتریان مصرف کننده نان دارند. ایده ها و برنامه ها، 
از تحلیل درس��ت نش��أت می گیرند و تحلیل درست، وابسته به شناسایی 
متغیرهایی بااهمیت در حوزه بازار نان از جمله متوس��ط درآمد مشتریان 
منطقه، متوسط میزان مصرف نان و چگونگی فعالیت سایر نانوایی ها )رقبا( 
است. به هر حال نانوایی های صنعتی در سراسر کشور رو به رشد هستند 
و این سؤاالت در ذهن صاحِب هر نانوایی پدید می آید که: چگونه خود را 
فرات��ر از پختن نان برای مردم متمایز کنیم؟ قرار اس��ت چند درصِد بازار 
نان منطقه را به دس��ت بیاوریم؟ پاسخ کلیدی به این سؤاالت، استفاده از 
بازاریابی خالقانه است که بهترین محرک برای فروش خواهد بود. برخی از 

تکنیک های مفید برای این رویکرد عبارتند از:
1. اهمیت بو

رایحه ای که از محصول خوشمزه شما به وجود می آید، یکی از ساده ترین 
ابزاره��ا برای بازاریابی محصول شماس��ت؛ آی��ا روی تأثیر این عنصر برای 
رش��د روند بازاریاب��ی و در نهایت افزایش فروش خ��ود فکر کرده اید؟ این 
بو وقتی به درس��تی در ذهن مشتری بماند، یکی از بهترین تبلیغات برای 

شما خواهد بود.
2. وسوسه کردن مشتریان مصرف کننده

وقتی برای مش��تریان نان قصد بازاریابی دارید، همیشه به عناصر جدید 
برای وسوس��ه آنها نیاز دارید. به عنوان مثال گلوتن یا جوش شیرین را در 
نظر بگیرید: چند درصد مشتریان دوست دارند نانی میل کنند و برای آن 
پول بپردازند که این مواد را نداشته باشد؟ پس می توانید با حذف این مواد، 
هم محصول خود را غنی تر کنید و هم متمایز ش��وید و هم مصرف کننده 
نان را برای خرید از خود وسوسه کنید. وقتی مشتری وسوسه شود، برای 

چشیدن هم پیش قدم خواهد شد.
۳. اهمیت ورودی نانوایی و نمای بیرون

ش��ما هم مانند یک بوتیک لباس یا رس��توران، باید برای نمای بیرونی 
نانوایی خود اهمیت قائل ش��وید؛ آیا ایده خالقان��ه ای را برای جلب توجه 
مش��تریان خود به کار گرفته اید؟ آیا صدها یا هزاران مشتری احتمالی که 
روزانه بی تفاوت از کنار نانوایی شما رد می شوند، این اهمیت را ندارند که با 
کمک یک ایده پرداز یا مشاور کسب وکار به مشتری مستمر و حتی وفادار 
ش��ما تبدیل شوند؟ نام فروشگاه، پیام شما به مشتریان مصرف کننده نان 
در مرحله نخس��ت خواهد بود. این عناصر را تبدیل به یک سرگرمی برای 
مش��تری کنید. خود را به جای مش��تری نان قرار دهید و از خود بپرسید: 
یک نانوایی یک چیزی باید داش��ته باش��د که وسوسه بشوم به سمت آن 

قدم بردارم؟
4. ارائه نمونه های رایگان به شکل هوشمندانه

ارائ��ه نمون��ه رای��گان، نباید این تصور را به مش��تری منتق��ل کند که: 
می خواهد من را نمک گیر کند و به زور محصولش را بفروش��د! گاهی یک 
مشتری گذری می خواهد از کیفیت نان شما مطمئن شود، ولی تنها به یک 
هل آخر نیاز دارد: نمونه رایگان! مشتری به بهانه سؤالی از محصول تا دم در 
مغازه می آید و شما به همراه پاسخ، او را دعوت به تست محصول کنید یا 
برای پرسیدن یک آدرس به فروشگاه شما نزدیک می شود؛ ضمن راهنمایی 

او، ب��ه میل نمودن یک تکه ن��ان دعوتش کنید! پس نمونه های رایگان به 
این معنا نیستند که حراج رایگان بزنید و محصول خود را طوری بی ارزش 

جلوه دهید که سایرین به جای نزدیک شدن، از نانوایی شما دور شوند.
5. رسانه های اجتماعی

دیگر همه ما می دانیم شبکه های اجتماعی موبایلی، این روزها در دست 
اکثر مردم )مشتریان نان( هستند. برای این فرصت، چه کارهایی کرده اید؟ 
آیا یک صفحه اینس��تاگرام فعال و هوش��مند ب��رای نانوایی خود طراحی 
کرده اید که هر روز با انتش��ار محتواهای ارزش��مند، به وس��عت بخشیدن 
بازار فروش ش��ما و محص��والت نانوایی کمک کند؟ توصیه می ش��ود در 
ابتدا بازاریابی اجتماعی در ش��بکه های موبایل��ی را مطالعه و درک کنید. 
اگر فرصت آن را نداری��د، از متخصصین مربوطه کمک بگیرید؛ به عنوان 
مثال یکی از نکات مهم در بازاریابی ش��بکه های اجتماعی، این اس��ت که 
مردم )مش��تریان( دوس��ت ندارند به طور دائم در معرض فروش محصول 
قرار بگیرند. اینس��تاگرام، ترکیبی از تصویر، صوت و مکالمه می تواند باشد 
بنابراین بازار خود را بسنجید و بسته به نوع بازار خود، محتوا تولید کنید 

و نشر دهید.
6. نظرات بازار

اگر مطمئن نیس��تید مش��تری چه محصولی را دوس��ت دارد یا از شما 
نمی خرد، اقدام به نظرس��نجی کنید. منظور از نظرسنجی، این تحقیقات 
بازارهایی نیس��ت که چند نفر )عمدتاً خانم( در خیابان یا کوچه کاغذ به 
دس��ت، به اجبار می خواهن��د وقت مردم را بگیرند! بلکه س��نجش دقیق 
احساسات مشتریان نسبت به یک محصول است. هنگامی که یک نانوایی 
بینش مشتریان خود را بداند، محصوالتی را تولید و به آنها عرضه می کند 
که تبدیل به مش��تریان وفادار ش��وند. دسته بندی مش��تریان، تخفیفات 
هوشمندانه و برندسازی، نمونه هایی از توجه اثربخش تر به مشتریان در یک 

نانوایی به حساب می آیند.
۷. وب سایت اثربخش

اگر نانوایی بزرگی در یک خیابان اصلی شهر هم نباشید، دلیل نمی شود 
اس��تفاده از این ابزار را نادیده بگیرید. کوچک ترین فایده یک وب س��ایت 
مفید و مؤثر که منطبق با ساختارهای چابک بازاریابی طراحی شده باشد، 
کمک به مشتریان برای سفارش گذاری راحت تر جهت خرید نان تولیدی 
شماست. این اصل را به خاطر داشته باشید که هر کسب وکار کوچک اگر 
می خواهد موفق شود، باید یک وب سایت مؤثر به جهت ارتباط با مشتریان 

و دریافت سرنخ های فروش داشته باشد.
8. رویدادهای محلی

مدرسه های منطقه، مهدکودک ها، شهرداری، سازمان های اداری و... همه 
رویدادهایی محلی و درونی دارند که می توانند تبدیل به محلی برای معرفی 
رایگان شما به اهالی محله شوند؛ چرا از این فرصت با هوشمندی استفاده 
نمی کنید؟ پیش نیاز این استفاده، مهندسی مجدد ساختار نانوایی به جهت 

پارامترهایی نظیر برند و سیستم های ارتباط با مشتریان است.
9. تخفیف های هوشمندانه

برای خرید های تعداد بیشتر از یک ۱عدد و 2عدد، تخفیف های پلکانی 
هوش��مندانه ارائه دهید و مشتریان را وسوسه به خریدهای مجدد و حفظ 
ارتباط با نانوایی خود کنید. س��عی کنید به کمک متخصصین کسب وکار، 
ارزش های درک شده به محصوالت خود اضافه کنید که هم هزینه آنچنانی 
نداشته باشد و هم نام نانوایی شما را در ذهِن مصرف کننده، ماندگارتر کند: 
چه چیزهایی را می توان به مش��تری نان ارائه داد که برایش ارزش داشته 
باشد؟ یک ابزار خیلی ساده و بدیهی که بسیاری از نانوایی ها از آن استفاده 
نمی کنند، کوپن های تخفیف است. البته طراحی و چگونگی استفاده از این 

کوپن های تخفیف نان، خود مبحث جداگانه ای را می طلبد.
1۰. نان سفارشی به درخواست مشتری

در یکی از پروژه های سیستم سازی بازاریابی برای یک نانوایی، به صاحب 
آنجا ایده های فراوانی را ارائه کردیم که یکی از آنها، قرار دادن تصاویر واقعی 
از نان های سفارش��ی پخته شده برای مش��تریان بود. این تصاویر در قالِب 
یک قاب بزرگ در کنار نانوایی نصب ش��ده بود؛ به طوری که هر مشتری 
ناخودآگاه چش��مش به آن می افتاد. فیدبک هایی که دریافت شد، فراتر از 
ح��د انتظار بود که نتیجه آن، افزایش فروش به کمک نان های سفارش��ی 
ش��د. البته دقت کنید این قاب و عکس، ظرافت هایی در چگونگی ارائه به 
مش��تریان دارد که اگر رعایت نشود، می تواند برعکس عمل کند و فروش 

شما را کاهش دهد!
11. جمع آوری اطالعات تماس مشتریان

دِم دس��تی ترین اطالعات، جمع آوری موبایل مش��تریان است؛ البته به 
شکل هوشمندانه و حرفه ای؛ به طوری که آنان قلباً باور کنند از ارائه شماره 
تلفن همراه خود، ارزشی به دست می آورند. تشکیل یک گروه یا کانال در 
پیام رس��انی عمومی، یکی از روش ها برای اطالع رسانی یکپارچه از آخرین 
رویدادها و فرصت های نانوایی شماست. این گروه باید هم راستا با استراتژی 
و برنامه بازاریابی یکپارچه نانوایی باشد تا بتواند مؤثر واقع شود؛ در غیر این 
صورت، یا پیام ها درس��ت دیده نخواهند شد و یا سبب وفاداری مشتریان 
به نانوایی نخواهد بود. اس��تفاده بیش از حد و یا نشر محتواهای بی ارزش، 
این ابزار را به یک عامل برای کاهش رش��د و یا حتی توقف شما در مسیر 
توسعه بازار محصوالت تبدیل خواهد کرد. هر محتوا و هر اطالع رسانی، باید 

دارای ارزش برای تمامی مشتریان باشد؛ پس هر رویدادی را نشر ندهید.
12. نقش یک دوست را ایفا کنید

فراتر از یک نانوا ظاهر ش��وید و این احس��اس را به مش��تریان منتقل 
کنید که در نقش یک دوست، می خواهید به آنها کمک کنید؛ به عنوان 
مث��ال، کمبود زمان و در صف نانوایی نایس��تادن، یک��ی از دغدغه های 
بس��یاری از مش��تریان نان اس��ت؛ تاکنون به این فرصت فکر کرده اید؟ 
یک سیس��تم درس��ت پخش و ف��روش، می تواند چنان ش��ما را متمایز 
کن��د که مصرف کنندگان نان تنها برای همی��ن یک امتیاز، قید تمامی 
اش��کاالت دیگر محصوالت شما را بزنند. حس��اب کنید چه تعداد خانه 
و چ��ه تعداد خانوار و افراد، پیرامون نانوایی ش��ما حض��ور دارند؛ بدون 
ش��ک، بازار کوچکی نخواهد بود. لبخندی را به مشتریان زمانی که وارد 
نانوایی می شوند، ارائه دهید. شاید خیلی بدیهی و پیش پاافتاده به نظر 
برس��د، اما تأثیری اعجاب آور بر خریدهای بع��دی مصرف کنندگان نان 

خواهد داشت.
ایده ها برای توس��عه بازار یک نانوایی در قال��ب برنامه بازاریابی نانوایی، 
فراوان هس��تند و ب��رای به کارگیری بهترین ایده، باید ارزیابی درس��تی از 
واحد نانوایی خود داش��ته باشید. مش��تریان ایده آل برای محصول نان، از 
طریق همین ارزیابی صحیح تعریف می ش��وند. بخش��ی از ای��ن ارزیابی، 
ارتباط تنگاتنگی با دس��ته بندی مشتریان فعلی شما و تمامی بازار هدف 
شما خواهد داشت تا بتواند جریانی پایدار از مشتریان را به ارمغان بیاورد. 
به عبارت بهتر، اس��تراتژی بازاریابی مشخص می کند مشتریان هدف شما 
چه قشری هستند و چگونه می خواهید به آنها بفروشید. تحقیقات بازار و 
تجزیه و تحلیل مستمر بازار نان، باید جزو برنامه های روزانه شما به کمک 
مش��اوری متخصص و مورد اعتمادتان باشد. این بسیار مهم است که مثاًل 
مش��خص کنید بازار هدف شما، مش��تریان عادی هستند یا رستوران ها و 

کبابی ها.
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ترندهای بازاریابی که باید در رادار هر برندی باشد

بازاریابی محتوایی اغلب به عنوان الگویی نوین در عرصه بازاریابی مورد بحث 
قرار می گیرد. نکته جالب اینکه همین الگوی به ظاهر تازه در طول س��ال های 
اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. هرگاه بازاریاب ها تصور رسیدن به 
عرصه ثبات در زمینه بازاریابی محتوایی را پیدا می کنند، یک تغییر تازه در این 
حوزه روی می دهد، با این حساب تالش برای یافتن نقطه ثبات در این عرصه 
بی نتیجه خواه��د بود. در عوض برندها و بازاریاب ها باید به دنبال اس��تفاده از 

الگوهای متنوع برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشند. 
اکنون عمر تکنیک های بازاریابی بسیار کوتاه شده است. اگر شما عالقه مند 
به اس��تفاده مداوم از یک تکنیک بازاریابی هس��تید، باید به طور مداوم آن را 
به روزرس��انی کنید. در غیر این صورت شانسی برای موفقیت در زمینه کسب 

و کار نخواهید داشت. 
بسیاری از برندها در ش��رایط شیوع ویروس کرونا با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه شدند. این امر در حوزه بازاریابی نیز به خوبی احساس شد بنابراین در بازه 
زمانی شروع مجدد فعالیت کسب و کارها باید راهکارهای نوین بازاریابی برای 
افزایش فروش مدنظر شرکت ها قرار گیرد. هدف اصلی ما در مقاله پیش روی 

تالش برای معرفی برخی از ترندهای بازاریابی مناسب به برندهاست. 
اهمیت جست وجو برای یافتن استراتژی مناسب

طراحی اس��تراتژی بازاریابی نخس��تین و مهم ترین گام در راس��تای کسب 
موفقیت است. بسیاری از برندها در این زمینه با مشکالت بسیار زیادی مواجه 
هس��تند. نکته مهم توجه به س��طح نیاز برند، انتظارات مشتریان و امکانات در 
دس��ترس برند اس��ت. فقط در این صورت شانس مناس��بی برای طراحی یک 

استراتژی مناسب به دست خواهیم آورد. 
اغلب برندهای بزرگ دارای بخش توسعه و تحقیق هستند. چنین بخشی بار 
اصلی یافت ترندهای اصلی برای بازاریابی را بر دوش می کش��د. امروزه طراحی 
اس��تراتژی بازاریابی نیازمند همکاری و مس��اعدت بخش های مختلف شرکت 
است. بنابراین تالش برای ساماندهی استراتژی بازاریابی به صورت مستقل در 

بخش بازاریابی به هیچ روی نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
آمادگی برای اصالح سریع محتوا

ارزیابی وضعیت کمپین و تالش برای استفاده از داده های مرتبط با بازخورد 
مخاط��ب هدف اغلب پس از پایان اجرای کمپین مدنظر برندها قرار می گیرد. 
نکته مهم در این میان ضرورت توجه به این مس��ئله به عنوان یکی از گام های 

اساسی در حین اجرای کمپین بازاریابی است. 
اگر کمپین بازاریابی ما دارای تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف نیست، 
بای��د پیش از هر نکته ای آن را مدنظر قرار دهیم. برندهای بزرگ همیش��ه در 
حی��ن اجرای کمپین نیز ایرادات آن را مدنظر دارند. آنها به این ترتیب فرصت 
اعمال تغییرات و اصالحات سریع در حین اجرای کمپین را پیدا می کنند. شاید 
این نکته در ابتدا غیرممکن به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی 

سرنوشت برندها دارد. 
تنها نکته ضروری در این بخش برای ارزیابی نیاز کمپین ها برای به روز رسانی 
توج��ه مداوم به بازخوردهای مخاطب هدف اس��ت. فقط در این صورت امکان 
آگاهی از ایرادات احتمالی کمپین ها فراهم خواهد شد. اشتباه برخی از برندها 
موکول ساختن فرآیند ارزیابی کمپین به پایان زمان اجراست. آنها با این اقدام 
در عمل شانس قابل توجهی برای بهبود رابطه با مشتریان را از دست خواهند 

داد. 
استفاده از مخاطب هدف به عنوان عامل تاثیرگذار

امروزه کاربران صحبت ها و اظهارنظرهای یکدیگر را بسیار بیشتر از برندها و 
شخصیت های حقوقی فعال در عرصه کسب و کار مورد پذیرش قرار می دهند. 
این نکته اغلب برندها را به س��وی همکاری نزدیک با مخاطب هدف به عنوان 
عامل اصلی اثرگذاری بر روی گروه های مختلف مشتریان سوق داده است. اگر 
به وضعیت فعالیت برندهای بزرگ و موفق در زمینه کس��ب و کار نگاه کنیم، 
بسیاری از آنها در طول سال های متمادی از مزیت تبلیغ رایگان مشتریان شان 
بهره من��د ش��ده اند. این امر ش��امل توصیه خرید محصوالتی خاص از س��وی 
مش��تریان یک برند به دوس��تان و آشنایان اس��ت. میزان فروش برندها بر این 

اساس جهش قابل توجهی پیدا می کند. 
مهم ترین نکته در زمینه همکاری با برندها برای معرفی برخی از محصوالت 
و استفاده از آنها برای تبلیغ شان توجه به عالیق شان است. اشتباه اصلی برندها 
در این مرحله تالش برای جلب نظر مش��تریانی بدون عالقه گسترده به حوزه 
فعالیت شان است. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
خواه��د بود. ما باید ب��ه طور عمیق نظر مش��تریان مان را جلب کنیم. در غیر 
ای��ن صورت مجالی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهیم یافت. رمز موفقیت 
برندهای بزرگ در طول بازه های زمانی طوالنی همین نکته اس��ت. اگر چنین 
توصیه ای به صورت کاربردی پیاده ش��ود، امکان بازاریابی و تبلیغات رایگان و 

تاثیرگذاری برای ما فراهم خواهد کرد. 
پرهیز از نمایش محتوا به مخاطب بی عالقه

بدون تردید برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی یا فضای عمومی نسبت 
به فعالیت برند ما عالقه خاصی نخواهند داشت. این امر همیشه به معنای تنفر 
آنها از کس��ب و کار ما نیست. شاید آنها دارای س��لیقه یا اولویت های دیگری 
باشند. اشتباه برخی از برندها تالش برای جلب نظر این دسته از مشتریان است. 
به این ترتیب آنها کمترین توانایی برای اعمال نفود و تاثیرگذاری بر روی دامنه 

موردنظر پیدا نمی کنند. 
ش��ناخت دقیق مخاطب ه��دف یکی از الزامات اساس��ی بازاریابی محتوایی 
محس��وب می شود. در غیر این صورت هیچ برندی توانایی تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را نخواهد داشت. 
نوآوری و اصالت در ایده پردازی

ایده های بازاریابی در حکم کلید موفقیت ما محسوب می شود. ما باید همیشه 
آمادگی الزم برای یادداش��ت برخی از ایده های مناس��ب در زمینه بازاریابی را 
داشته باشیم. بسیاری از بازاریاب های بزرگ همیشه یک دفترچه کوچک برای 
یادداشت نکات اساسی در زمینه بازاریابی و ایده های جذاب را دارند. این امر به 
خوبی از پدیده فراموشی ایده ها پس از گذشت مدت زمانی مشخص جلوگیری 

خواهد کرد. 
ام��روزه مش��تریان در بازارهای مختلف بی��ش از هر چیز دیگری 
به اصالت برندها در زمینه کس��ب و کار توجه دارند. این امر ش��امل 
بخش بازاریابی نیز هس��ت بنابراین ما باید توجه ویژه ای به ملزومات 
این بخش داش��ته باش��یم. اس��تفاده از ایده های نو همیش��ه تاثیر 
مناس��بی بر روی مخاطب هدف دارد، با این حال گاهی اوقات ما به 
هر دلیلی توانایی ایده پردازی تازه را نداریم. در این ش��رایط استفاده 
از ایده ه��ای موفق دیگران چندان نامناس��ب نیس��ت. نکته مهم در 
اینجا توجه به اعمال تغییرات مشخص در ایده موردنظر برای پرهیز 

از مشکالت کپی  رایت است. 
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نیمه تاریک کارآفرینی 

اگرچه برای بس��یاری از افراد کارآفرینی یک ش��غل رویایی تصور 
می ش��ود، با این ح��ال واقعیت به ای��ن زیبایی نب��وده و باید توجه 
داش��ته باشید که بیش از نیمی از افراد، به موفقیت الزم دست پیدا 
نمی کنن��د. درواقع علت این تصور غلط به این خاطر اس��ت که تنها 
ش��رایط حال حاضر کارآفرین هایی نظیر جف بزوس را مورد بررسی 
قرار داده و عمال از مس��یری که آنها برای رس��یدن به س��طح فعلی 
طی کرده اند، غافل هس��تیم. همین امر نیز باعث ش��ده است تا در 
این مقاله به بررسی سختی های راه که از آنها به عنوان نیمه تاریک 

کارآفرینی نام برده می شود، بپردازیم. 
1-شکست های زیادی را متحمل خواهید شد

آیا تصور می کنید که به محض ایجاد برند خود، سریعا رشد کرده 
و هم��ه چی��ز مطابق میل ش��ما جلو خواهد رفت؟ بدون ش��ک در 
صورتی که چنین تصوری را دارید، س��خت در اشتباه بوده و جالب 
اس��ت بدانید که معموال کارآفرین ها با برند نخس��ت خود به نتیجه 
چندانی دس��ت پیدا نمی کنند. درواقع واقعیت حوزه کارآفرینی این 
اس��ت که با شکس��ت های متعددی مواجه خواهید ش��د. به همین 
خاطر اگر نمی توانید واکنش خوبی را نسبت به شکست های متعدد 
داش��ته باشید، بهتر اس��ت که ابدا وارد این حوزه نشوید. نکته مهم 
دیگر این اس��ت که صرفا قبول شکس��ت کافی نبوده و الزم است تا 

علی رغم تمامی مشکالت، همواره رو به جلو گام بردارید. 
2-کسب ثروت ممکن است بیش از حد طوالنی شود 

علی رغم تصور عموم، اگر هدف شما کسب ثروت است، کارآفرینی 
یک گزینه امن محس��وب نش��ده و ممکن است رسیدن به وضعیت 
مالی مناس��ب، به س��ال ها زمان نیاز داشته باشد. در این رابطه تنها 
کافی اس��ت تا به داس��تان زندگی کارآفرین��ان موفق جهان نگاهی 
بیندازید. رس��یدن به ثروت برای آنها حداقل به ۱0 سال زمان نیاز 
داش��ته است. این امر به معنای آن خواهد بود که طی این ۱0 سال 
شما با فشار اقتصادی مواجه خواهید شد. همچنین کارآفرینی یک 
فعالیت مداوم محسوب شده و حتی یک دوره عدم درخشش، باعث 

خواهد شد تا شرکت شما در وضعیت بدی قرار گیرد. 
۳-زندگی شخصی شما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

اگرچه هم��واره مثال هایی تحت عن��وان راهکارهای ایجاد تعادل 
میان کار و زندگی شخصی معرفی می شود، با این حال واقعیت این 
است که عمال ایجاد تعادل بین این دو بخش امکان پذیر نخواهد بود. 
درواقع ش��ما حتما نیاز خواهید داش��ت تا به نوعی زندگی شخصی 
خ��ود را فدا کرده و به ای��ن طریق به یک کارآفری��ن موفق تبدیل 
ش��وید. درواقع برخالف کارمندها که زمان کار مش��خصی را دارند، 
ای��ن امر برای کارآفرین ها کامال متفاوت بوده و ممکن اس��ت حتی 
در روزهای تعطیل، مجبور به اقداماتی نظیر انجام س��فرهای کاری 
ب��رای عقد قرارداده��ای جدید کنند. همچنین ب��ا توجه به این امر 
که در س��ال های ابتدایی فعالیت خود، سودآوری چندامی را تجربه 
نخواهید کرد، این امر می تواند باعث ش��ود تا زندگی ش��خصی شما 
با مش��کالتی همراه باش��د. درواقع با انتخاب حوزه کارآفرینی، شما 
دیگ��ر نمی توانید به مانند یک ف��رد عادی زندگی کنید. با این حال 
این نکته را نیز فراموش نکنید که وضعیت مذکور به معنای فراموش 
کردن زندگی شخصی نبوده و همواره با اقداماتی می توان تاثیر زمان 
حضور خود در کنار خان��واده را افزایش داد. درواقع تنها تالش این 
اس��ت که به درک واقعی تری نس��بت به ش��رایط کارآفرینی دست 

پیدا کنید. 
4-هیچ موفقیتی یک شبه به دست نخواهد آمد 

همه ما با این دسته از خبرها مواجه شده ایم که ارزش سهام یک 
ش��رکت، طی چند روز با افزایش��ی خیره کننده مواجه ش��ده است. 
اگرچه ممکن اس��ت تص��ور کنید که این امر ب��ه خاطر تصمیماتی 
اس��ت که مدیر ش��رکت طی چند روز اخیر اتخاذ کرده است، با این 
حال واقعیت این است که نتیجه حال حاضر، حاصل تالش چندین 
س��اله بوده و در زمینه کارآفرینی، کسب نتایج ارزشمند با اقدامات 
کوتاه مدت امکان پذی��ر نخواهد بود. به همین خاطر اگر صبر کافی 
را نداش��ته باشید، مسیر طبیعی برای پدید آمدن نتایج طی نخواهد 
ش��د که نتیجه آن عدم پیشرفت است. همچنین رسیدن به صندلی 
مدیریت یک شرکت، هدف نهایی نبوده و شما باید به صورت مداوم، 
س��طح خود را ارتقا دهید. در غیر این صورت در مدت زمانی کوتاه، 
س��رمایه گذارها و اعض��ای هیأت مدیره اقدام به اخراج کردن ش��ما 
خواهن��د کرد. این امر در حالی اس��ت که یک کارمند به علت ثابت 
بودن اقدامات خود، معموال به ارتقای سطح، نیاز چندانی را نخواهد 

داشت. 
5-همه چیز مطابق انتظار شما جلو نخواهد رفت 

نکته بس��یار مهم این است که یک کارآفرین نباید هیچ گاه ناامید 
ش��ود. درواقع این امر کامال طبیعی اس��ت که حتی بیش��تر چیزها 
مطابق انتظارات ش��ما پیش نرود. تحت این ش��رایط ضروری است 
تا شخصیتی داشته باشید که س��ریعا بتواند تغییرات الزم را اعمال 
کرده و از قبول شرایط جدید، واهمه نداشته باشد. همچنین به این 
نکته توجه داشته باشید که آگاهی از اخبار مختلف، می تواند آرامش 
ش��ما را مختل کند. به همین خاطر اگر فردی باش��ید که در برابر 
دغدغه ها س��ریعا دچار استرس می-شود، بدون شک فردی مناسب 

برای کارآفرینی نخواهید بود. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که برای درخشش در هر حوزه ای، 
الزم اس��ت تا ش��رایط آن را قبول کرده و تمام تالش خود را انجام 
دهید. درواقع کارآفرینی را باید جزو س��خت ترین شغل ها دانست و 
این امر ابدا به معنای پش��ت میز نشینی و در اختیار داشتن درآمد 

باال از همان ابتدای کار نخواهد بود.
influencive.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

کافی اس��ت یک کارآفرین پیدا کنید و بعد کسی را نیز خواهید یافت 
که به دنبال کسب درآمد است. اگرچه ساخت یک کمپانی کار دشواری 
به نظر می رس��د، یافتن کس��ی که روی آن کمپانی سرمایه گذاری کند 
سخت تر است. موسسین کس��ب وکارها دائما به دنبال ارتباطات درست 
می گردند، چه موضوع ارتباطات ش��بکه ای باش��د و چه اش��خاص ثالث 
معتبری که آنها را به ش��خص درست معرفی می کنند، اما در پایان روز، 
موضوع کمتر درباره اش��خاصی که می شناس��ید است و بیشتر راجع به 

اینکه چه چیزی در اختیار دارید.
البت��ه که هر کس��ی کارآفرینی را می  شناس��د که به آس��انی و ظرف 
چند روز سرمایه گذار مورد نیازش را یافته است. بله، گاهی داستان های 
سیندرالیی اتفاق می افتند. اما حقیقت تلخ این است که هیچ میانبری به 
جذب س��رمایه  وجود ندارد. سرمایه گذاران می دانند که حدود 20درصد 
از کس��ب وکارهای تازه در نخستین سال، ۳0درصدشان در دومین سال 
و ۵0 درصدشان در پنجمین سال شکست می خورند. به همین ترتیب، 

آنها مالحظه کارانه رفتار کرده و ذاتا تردید دارند.
اس��تارت آپ ها باید بدانند ک��ه چطور قادر به جذب س��رمایه گذاران 
هس��تند. در این مقاله، به سراغ درس هایی می رویم که استارت آپ های 

مختلف هنگام برقراری ارتباط با سرمایه گذاران آموخته اند.
موسسین پرشور با دخالت مستقیم

اینکه موسس��ین یک کسب وکار حس��ابی به خاطر کار خود پرشور و 
حرارت باشند اتفاق عجیبی نیست. این افراد به محصول یا سرویسی که 
می خواهند ارائه کنند باور کامل دارند. آنها مطمئن هستند که کارشان 
محصوالت قبلی را بهبود می بخش��د یا به روشی نوین، مشکلی قدیمی 
را برطرف می کند، اما ش��ور و حرارت آنها چقدر عمیق است؟ آیا حاضر 
هس��تند که پاس��خ منفی را دوباره و دوباره و دوباره بشنوند و همچنان 

به کارشان ادامه دهند؟
ب��ه عنوان مثال کن دیونپ��ورت را در نظر بگیری��د، تهیه کننده تئاتر 
»روزی در این جزیره« در برادوی که هنگام دریافت جایزه تونی س��ال 

20۱8 گفت:
با تش��کر از پ��اول لیبن که وقتی م��ا ۱000 پوند ش��ن، دو بزغاله و 
یک مرغ به این تئاتر آوردیم پاس��خ مثبت داد. با تش��کر از تمام افرادی 
ک��ه رویای انجام کاری را دارند که ما و هر کس دیگری در این س��الن 
انجام می دهیم. از پرسیدن سوال های تان دست نکشید، می توانید پاسخ 

مثبت تان را دریافت کنید.
کن همواره به دنبال کس��ی بود که روی تئاترش سرمایه گذاری کند، 
برای آن اش��تیاق داش��ت و به خود باور. او همواره به دنبال پاسخ »بله« 

اش می گشت.
ب��ا این ح��ال، گرچه اکثر س��رمایه گذاران از همکاری ب��ا کارآفرینان 
مش��تاق اس��تقبال می کنند، همچنین به دنبال اف��رادی می گردند که 

خودشان هم حاضر به سرمایه گذاری با پول خودشان باشند.
به عنوان موس��س، شما باید س��رمایه ابتدایی را خودتان فراهم کنید. 
می توانی��د این کار را ب��ه کمک اندوخته های تان، قرض پول، دوس��تان 
یا آش��نایان انجام دهید، اما برای اینکه ش��خصی دیگر روی کار ش��ما 
س��رمایه گذاری کن��د، باید نش��ان دهید که خودتان هم نس��بت به آن 

محصول یا سرویس اعتماد به نفس کامل دارید.
کشش

در اکثری��ت مواقع، یک کس��ب وکار نوپا باید نش��ان دهد محصول یا 
سرویسی قابل فروش دارد. به عبارت دیگر، کسب وکار باید یک »اثبات 

مفهوم«  برای نشان دادن به سرمایه گذاران داشته باشد.
بیایید برای مثال به س��راغ استارت آپی برویم که اساسا می خواست به 
مردم در ازای تماش��ای تبلیغات هدفمند، پول بدهد. آنها با جمع آوری 
لینک های تبلیغاتی در یوتیوب و دس��ته بندی آنها، بازار را س��نجیدند و 
به مردم در ازای تماش��ای هر تبلیغی که به دسته بندی عالیق خودشان 

مربوط می شد، چند سنت می دادند.
مش��خص شد که اگر به مردم پول بدهید، حاضر به تماشای تبلیغات 
خواهند بود بنابراین آنها به این باور رس��یدند که مردم در ازای دریافت 
چیزی واقعی، دیگر به س��رعت از تبلیغات ویدئویی عبور نخواهند کرد. 
این کس��ب وکار توانست توجه شرکتی را جلب کند که شدیدا عالقه مند 
به س��رمایه گذاری روی پلتفرم بود. اگرچه در نهایت مش��خص شد که 
مردم همیش��ه هم با ایده دریافت پول در ازای تبلیغات کنار نمی آیند، 
اما چون کسب وکار مورد اشاره یک اثبات مفهوم داشت، توانست جذب 

سرمایه کند.
بزرگی بازار

اکثر س��رمایه گذاران ب��ه دنب��ال فرصت هایی تج��اری می گردند که 
پتانس��یل رش��د دارند. به این ترتیب، اگر بازار ش��ما تنها به شعاع 2۵ 
کیلومتری مقرتان محدود می ش��ود، رش��دتان هم مح��دود خواهد بود. 
باید بازاری با پتانس��یل های شگرف داشته باشید و محصول تان در ذات 
پا را فراتر از بازار محلی بگذارد. برای مثال اگر ش��ما تخته موج س��واری 
می فروش��ید، مش��خصا هم در بازار محلی و هم در بازار س��واحل کشور 

مشتری خواهید داشت و همین، آن را ارزشمند می کند.
البته که هر محصولی قرار نیست مثل آیفون مشتریانی در سراسر جهان 
داشته باش��د، اما اگر بازار مدنظرتان آنقدر بزرگ باشد که اجازه دهد ابعاد 
عملیات ها را گسترش دهید و به تبع آن به حاشیه سود بیشتری دست پیدا 

کنید، در جلب توجه سرمایه گذاران هم موفق خواهید بود.
اگر محصول تان جدید نیس��ت و قرار اس��ت به بازاری از پیش تثبیت 
ش��ده ورود کند، همین مشکل تکرار خواهد شد، اما اگر فرض کرده اید 
که س��هم تان از بازار با جذب مخاطبان یک رقیب به دست خواهد بود، 

مزایای رقابتی شما باید واضح و قابل نمایش باشد.
تمایز محصول / مزایای رقابتی

ای��ن موضوع ب��رای س��رمایه گذاران ش��دیدا مهم اس��ت. چه چیزی 
محصول یا س��رویس شما را منحصر به فرد می کند؟ محصول شما باید 
ویژگی خاصی داش��ته باش��د که آن را متمایز از هر چیز دیگر می کند. 
اگر محصولی س��اخته اید که نخس��تین مورد در بازار به حس��اب آمده 
و هیچ وقت مش��ابه اش دیده نش��ده، مش��کلی نخواهید داشت، اما اکثر 
استارت آپ ها به بازارهایی ورود می کنند که از قبل چندین بازیگر فعال 

داشته اند.
بنابرای��ن چ��ه چی��زی ش��ما را متف��اوت می کن��د؟ برای مث��ال به 
ساعت های MVMT نگاه کنیم. این کمپانی متوجه شد که انبوهی از 
تولیدکنندگان س��اعت های باکیفیت در ب��ازار حضور دارند. رویکرد آنها 
ارائه ساعت هایی باکیفیت با قیمت پایین بود. مزیت رقابتی آنها: قیمت 

مقرون به صرفه در ازای کیفیت برابر با رقبا.
در س��وی دیگ��ر هم برند رولک��س را داریم که خ��ودش را به عنوان 
بهترین برند ساعت س��ازی از نظر کیفیت و طراحی معرفی می کند و به 
همین خاطر به سراغ قیمت گذاری های باال می رود. مزیت آنها: رولکس 

باور دارد که بهترین محصول بازار را به دست مشتریان می رساند.
اعضای تیم و اختیاربخشی به آنها

در ت��الش برای کاهش هزینه ها، اکثر اس��تارت آپ ها کارمندانی بس��یار 
ان��دک دارن��د: معموال تنها یک ی��ا دو نفر. اینکه کس��ب وکار یک کارمند 
دارد یا ۱0 کارمند موضوع مهمی نیس��ت. مهم این اس��ت که آیا بهترین 
کارمندان، مهم ترین حوزه های کار را پوش��ش می دهند یا خیر. برای مثال 
اگر مشغول توسعه تکنولوژی بزرگ بعدی در حوزه بالک چین هستید، آیا 
کارمندی دارید که متخصص بالک چین باش��د؟ در حال ورود به هر بازار و 

هر تکنولوژی تازه ای که باشید، دسترسی به یک متخصص ضروری است.
یک حوزه مهم دیگر، کنترل عملیات است. سرمایه گذاران می خواهند 
بدانن��د که آیا ش��ما )ی��ا کارمندان ت��ان( قوانی��ن و رویکردهایی برای 
عملیات های شرکت فراهم آورده اید که تجارت را کنترل کرده و از هدر 
رفتن سرمایه آنها جلوگیری می کنند یا خیر؟ کسب وکار شما باید از فاز 
»آنقدر ادا در بیار تا موفق ش��وی« عبور کند یا سرمایه گذاران هیچ وقت 

باور نخواهند کرد که شما یک »کسب وکار واقعی« به راه انداخته اید.

و به عنوان موس��س، آیا ش��ما ب��ه متخصصین تیم ت��ان اختیار کامل 
داده ای��د؟ هیچ کس به تنهایی تمام مهارت های الزم برای س��اخت یک 
تجارت موفق را ندارد. موسس��ین کس��ب وکارها بیش��تر مث��ل والدین 
می مانند و کس��ب وکار فرزند آنهاس��ت. این افراد گاهی سعی می کنند 
همه چیز را خودش��ان به دست گرفته و کنترل کنند، اما سرمایه گذاران 
بیشتر به کس��ب وکارهایی اعتماد دارند که تیمی کامل تشکیل داده اند 
و هر کدام از اعضای متخصص آن، اختیار کامل برای نظارت بر بخش��ی 

از عملیات را دارند.
استراتژی خروج

س��رمایه گذاران دو س��وال عمده راجع به پروژه های مالی خود دارند: 
چقدر الزم اس��ت س��رمایه گذاری کنم و چه زمانی باید این کار را انجام 
ده��م؟ چق��در گیرم می آید و کی گیرم می آید؟ به هر دو این س��واالت 
می توان از طریق پیش بینی های مالی پاسخ داد. از جمله پیش بینی هایی 
که سرمایه گذاران دوس��ت دارند راجع به آنها بدانند می توان به مسائل 

زیر اشاره کرد:
• تفسیری کامال از فرضیات پشت مدل تجاری کسب وکار

• مجموع��ه ای کام��ال از جزییات مالی: ش��امل اعالم می��زان درآمد، 
مستندات متعادل سازی درآمد و میزان جریان مالی

• تحلیل میزان بازگش��ت س��رمایه براس��اس تکنیک ها و محاسبات 
مختلف

• تحلیل های دقیق پیرامون متغیرهای کلیدی
• منابع مالی و گزارش  موارد استفاده از آن منابع

پیش��نهاد می ش��ود که این گزارش ها به صورت ماهانه تهیه شوند تا 
مش��کالت کمبود پول، به صورت ماهانه تش��خیص داده و رفع و رجوع 
ش��ود. برای مثال می توانیم مدلی داش��ته باشیم که در آن جریان مالی 
کسب وکار طی سال نخست مثبت، اما در چند ماه ابتدایی منفی است.
تهیه کردن گزارش های س��االنه، بسیاری از جزییات خردتر را پنهان 
کرده و باعث رس��یدن به ارقامی تخمینی می ش��ود که با دنیای واقعی 
تف��اوت فراوان دارند. س��رمایه گذاران خوش ش��ان نمی آی��د وقتی برای 
دریافت پول بیشتر به سراغ شان می روید، آن هم صرفا به این خاطر که 

در مدل تجاری خود تخمین هایی مغایر با واقعیت داشته اید.
اساسا سرمایه گذاران می خواهند بدانند چه زمانی شاهد بازگشت پول 
خود خواهند بود و پول بازگش��تی، چقدر بیش��تر از پول سرمایه گذاری 
ش��ده است. گاهی از اوقات اس��تارت آپ ها یک تحلیلگر مالی تمام وقت 
را در روزهای نخس��ت فعالیت خود اس��تخدام می کنن��د. چنین کاری 
می تواند ب��ه تعیین بودجه دقی��ق و به کارگیری بهتری��ن رویکردهای 

ممکن از سوی تیم منجر شود.
فاکتور مجهول

تا به حال ش��ده در یک میهمانی کنار یک نفر بنشینید و بعد از آغاز 
مکالم��ه، پی ببرید از لحاظ حرفه ای یا اجتماعی هیچ وجه تش��ابهی به 
آن ش��خص ندارید، اما به دالیلی نامش��خص، ظاهرا با یکدیگر ارتباطی 
ق��وی برقرار کرده اید؟ این همان فاکتور مجهول اس��ت. گاهی از اوقات 
با س��رمایه گذارانی مالقات می کنید که ارتباط تان ب��ا آنها قابل توضیح 
نیس��ت. ش��اید نوعی شیمی ش��خصی بین تان باشد. ش��اید هم متوجه 
ش��ده اید که صرفا افرادی مش��ابه را می شناس��ید. برای فاکتور مجهول 
نمی توانید برنامه ریزی کنید و نمی توانید مستقیما به سراغش بروید، اما 

اگر از وجودش باخبر شدید، می توانید از آن بهره ببرید.
بهترین راه برای یافتن فاکتور مجهول این اس��ت که در ارائه هایتان قابل 
اطمینان باشید. نیازی نیس��ت بیش از حد حرفه ای ظاهر شوید. خودتان 
باشید. همان کارآفرینی باشید که ایده ای جدید دارد - ایده ای که می تواند از 
لحاظ اجتماعی یا مالی، سودده باشد. همراه با سرمایه گذاران صحبت کنید، 
نه با آنها. و به حرف های شان گوش دهید. سواالتی که می پرسند یا نظراتی 
که مطرح می کنند،  بیانگر چیزهایی است که برای شان اهمیت دارد. گوش 
دادن به آنها ضمنا می تواند منجر به شناسایی سیگنال هایی شود که خبر از 

وجود فاکتور مجهول می دهند.
Toptal/digiato :منبع

۷ عاملی که سرمایه گذاران را به کسب وکار شما عالقه مند می کنند
به قلم: کوین الرس نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی 

مترجم: امیر آل علی

به قلم: لورا گارنت کارشناس استراتژی مدیریت تجاری
ترجمه: علی آل علی
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تبریز - ماهان فالح: در جلس��ه مش��ترک شرکت مهندسی 
آبفای کش��ور و شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی وضعیت آب کالنشهر تبریز بصورت ویدئوکنفرانس 
به ریاست مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور 

بررسی شد.
در جلس��ه ای که با حضور مهندس جانباز مدیرعامل ش��رکت 
آبفای کش��ور بعن��وان رئیس جلس��ه ، مهندس پاک��روح معاون 
هماهنگی و پش��تیبانی آبفای کش��ور ، مهندس کشفی به همراه 
تعدادی از مدیران ش��رکت مهندس��ی آبفای کش��ور و همچنین 
 مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقي به همراه معاونین و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
بصورت ویدئوکنفرانس در شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد 
در خصوص وضعیت آب کالنشهر تبریز، بحث و تبادل نظر گردید. 
در ابتدای این جلسه مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در خصوص شرایط خاص و بحران آبی کشور 
مطالبی را بیان کرد و گفت: کالنشهر تبریز از جمله شهرهایی است 
که پتانسیل کم آبی و تنش آبی دارد ، بنابراین ما باید تمهیداتی را 
در نظر بگیریم و اقداماتی را انجام دهیم تا پیک مصرف را بگذرانیم .
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: بخشنامه ای 
به کلیه ش��رکتهای آب و فاضالب در حال ابالغ  است تا در فصل  
تابستان  و پایان شهریور ماه یک سری تمهیدات و اقداماتی در نظر 
گرفته شود و سیستم بحران آب و فاضالب کشور فعالیت گسترده 
داش��ته باشد تا بحران کم آبی نداش��ته باشیم و بتوانیم این پیک 
مصرف رو بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم. وی تاکید کرد که 
همکاران شرکت آب وفاضالب نسبت به مناطق محروم و حواشی 
شهری و روستایی نگاه ویژه ای داشته باشند تا خدای نکرده باعث 
نارضایتی و کدورت خاطر مردم ش��ریف نگردد.  در  این جلس��ه 
مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفای استان ضمن تشکر 
و قدردانی از حضور مهندس جانباز مدیرعامل شرکت آبفای کشور 
و حاضرین در جلسه ، گزارشی از عملکرد ، اقدامات و فعالیت های  
انجام گرفت��ه در خصوص وضعیت طرحها و پروژه های اضطراری 
پایداری و ارتقای کیفی و در حال اجرا ی شرکت و وضعیت تولید 

آب در س��ال 99 ارائ��ه کرد. وی در ادامه اف��زود: با توجه به اینکه 
کالنشهر تبریز و شهرکهای اقماری شامل سردرود، خواجه، باسمج، 
خسروشاه در پیک مصرف باکمبود آب مواجه می باشند بنابراین 
توس��ط شرکت آب منطقه ای الزم است نسبت به ساخت یا اتمام 
مخزن ۱00 هزار مترمکعبی تا پایان سال 99 اقدام و در مدار بهره 
ب��رداری قرار گیرد. مهندس ایمانلو در خصوص مخزن ذخیره آب 
جنوب غرب کالنشهر تبریز گفت: عملیات احداث مخزن جنوبغرب 
تبریز به اتمام رسیده ولی بدلیل عدم تخصیص اعتبار و مشکالت 
تملک اراضی واقع در مس��یر ، اجرای خط ۶00 میلیمتری مربوط 
ب��ه آن در دس��ت اجرا بوده  و جزو پیش بین��ی های اجرایی آتی 
این شرکت می باشد .مدیرعامل شرکت آبفای استان در خصو ص 
تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر تبریز نیز گفت: عملیات اجرایی در 
خصوص تکمیل رینگ جنوبی شهر تبریز ۱۵ کیلومتر اجرا شده و 
۱۱ کیلومتر باقی مانده است که مشکل تملک دارد و در صددحل  

مشکالت موجود هس��تیم . همچنین از این پروژه ۱0 کیلومتر از 
اجرای لوله گذاری مخزن ۱0 هزار متر مکعبی اندیش��ه تا مخزن 
تعادل با سایز ۱۶00 میلیمتری به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: 
خط انتقال از مخزن SE۵ به سمت شهرکهای مرزداران و مصلی با 
پیشرفت فیزیکی باالی 90 درصد در حال اجراست که در صورت 
تامین اعتبار مورد نیاز ادامه خط مذکور تا پیان سال تکمیل خواهد 
ش��د . مهندس ایمانلو در خصوص پیمایش انشعابات غیرمجاز در 
کالنشهر تبریز گفت: متاسفانه انشعابات غیرمجاز در کالنشهر تبریز 
همانند سایر شهرها بعلت س��اخت و سازهای غیرمجاز رایج بوده 
و این ش��رکت بطور مستمر نسبت به پیمایش و شناسایی ساالنه 
حدود ۱000 فقره انش��عاب غیر مجاز اقدام نموده که پس از اخذ 
هزینه های مربوطه عمدتا به انشعابات مجاز تبدیل می شوند . وی 
در خص��وص حفاری تعداد ۴ حلقه چاه در کالنش��هر تبریز گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر تعداد 
۴ حلق��ه چاه با همکاری ش��رکت آب منطقه ای کرده اس��ت که 
تعداد 2 حلقه از چاهها بصورت آزمایش��ی پمپاژ شده و در مرحله 
نیرورس��انی و تجهیز می باشند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان در خصوص بازسازی و نشت یابی مخازن موجود نیز گفت: 
این شرکت تعداد 8 باب مخزن با مجموع ظرفیت حدود ۶0 هزار 
متر مکعب ش��امل مخازن اندیشه ، سرخاب ، خلجان ، اسفهالن ، 
ارتش و چش��مه دوم اندیشه نشت یابی کرده است. در این جلسه 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای استان نیز گزارشی در خصوص 
اهم اقدامات این ش��رکت در راس��تای تامین آب شرب تبریز بیان 
کردند.  همچنین تاکید کرد: در این راستا بهسازی خط زرینه رود 
در دستورکار بوده  و همچنین تقویت ایستگاه شماره ۵ در برنامه 
کاری در نظر گرفته شده تا بتوانیم تا زمان پیک مصرف حدود 200 
الی ۳00 لیتر برثانیه آب شرب به شهرتبریز برسانیم  تا با کمبود 
آب مواجه نش��ویم.   در پایان جلس��ه مهندس جانباز مدیرعامل 
شرکت مهندسی آبفای کشور از مدیرعامل شرکتهای آب منطقه 
ای و آب و فاضالب اس��تان و پرس��نل زحمتکش این شرکتها به 
خاطر تالش��های بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب شرکت 

تشکر و قدردانی کرد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  مدیر عامل ش��رکت 
توزیع برق منطقه گلس��تان گفت: پس از شیوع کرونا ۱00 
میلی��ارد تومان بدهی از س��وی مش��ترکان خانگی، اداری و 
صنعتی استان انباشت ش��ده است.به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی اکبر نصیری عصر 
سه ش��نبه در نشس��ت خبری به مناس��بت ۱9 خرداد روز 
مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: بدهی مش��ترکان شرکت 
در اس��فندماه سال گذش��ته کمتر بود اما با ش��یوع کرونا و 
مهلت دو ماهه ۱00 میلیارد تومان بدهی مشترکان خانگی، 
اداری، صنعتی و کش��اورزی گلستان انباشت شده است.وی 
با اش��اره به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ش��رکت 
از محل فروش برق اس��ت، ضم��ن تأکید بر مدیریت مصرف 
برق از مش��ترکان خواست نس��بت به پرداخت قبوض اقدام 
کنند.مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان ادامه داد: ضمن 
تش��کر و قدردانی از مردم فهیم اس��تان گلس��تان در جهت 
مدیریت مصرف برق که این نیز باعث ش��د در تابستان سال 
گذش��ته در جهت رفاه حال مردم ، تابستان بدون خاموشی 
را داش��ته باشیم و امسال هم دست نیاز بسوی شما دراز می 
کنیم تا با کمک هم انش��اله امس��ال را هم بدون خاموش��ی 
سپری کنیم.وی اضافه کرد :سال گذشته مشترکان گلستانی 

با مدیریت مصرف 70 مگاوات صرفه جویی برق داش��تند که 
از این محل 700 میلیارد تومان به اس��تان تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه مصرف برق اس��تان در شرایط عادی حدود 
۳7۵ تا ۴00 مگاوات اس��ت، اضافه کرد: چهارشنبه گذشته 
رکود مصرف برق امسال زده شد و 92۴ مگاوات برق مصرف 
ش��د.نصیری با این توضیح که برای مدیریت مصرف برق در 
اس��تان با بخش های مختل��ف صنعتی، اداری و کش��اورزی 
تفاهم نامه امضاء کرده ایم، تصریح کرد: امسال هم پیش بینی 
می کنی��م با مدیری��ت مصرف و تغییر س��اعت کاری ادارات 

بتوانی��م ۱00 مگاوات برق در اس��تان صرف��ه جویی کنیم.
وی با اش��اره به فرسودگی ش��بکه برق گلستان گفت: برای 
نوس��ازی ش��بکه کنونی توزیع برق استان نیازمند تخصیص 
هزار میلیارد ریال اعتبار هس��تیم و این در حالی اس��ت که 
اعتبار س��ال قبل اس��تان در این بخ��ش ۳00 میلیارد ریال 
بود.نصیری بیان کرد: بیش��تر فرسودگی شبکه توزیع مربوط 
به ش��مال و شرق استان است.به گفته وی برای حل مشکل 
ضعف ولتاژ برق گنبدکاووس، سرمایه گذار بخش خصوصی 
شناس��ایی ش��ده و با تولید ۱۵0 مگاوات برق، این مشکل تا 
حد زیادی برطرف خواهد شد.وی اعمال تعرفه ۳ گرمسیری 
برای گنبدکاووس را از دالیل افزایش مصرف برق از س��وی 
مش��ترکان و در نتیجه ضعف ولتاژ برق این شهرستان اعالم 
کرد.به گفته وی در اس��تان هفت هزار کیلومتر طول شبکه 
برق متوسط، هفت هزار کیلومتر طول شبکه قوی با ۱۵ هزار 
دس��تگاه ترانس فعال وجود دارد.نصیری در خصوص میزان 
بدهی مشترکان برق در استان افزود: مشترکان گلستان هزار 
میلیارد ریال به شرکت برق بدهکارند که شیوع کرونا و دادن 
مهلت پرداخت به مش��ترکان، انباش��ت این بدهی را بیشتر 
کرد.ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان افزون بر ۶۱7 هزار 

مشترک دارد که بیشتر آنها مشترکین خانگی هستند

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری قم از برگزاری قرار معنوی مدیران کل 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری های کالن ش��هرهای 

کشور از حرم مطهر حضرت معصومه)س( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهدی کالنترزاده 
با اش��اره به نزدیکی دهه کرامت و لزوم پرداختن به مسائل 
معنوی به صورت ویژه در این دهه، اظهار داش��ت: برگزاری 
باشکوه این دهه در قالب برنامه های فرهنگی و مذهبی یکی 

از اولویت های شهرداری قم است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با تأکید 
بر جایگاه دینی و اجتماع��ی حضرت معصومه)س( در بین 
مردم قم، اف��زود: باید جایگاه معن��وی و اجتماعی حضرت 
معصومه )س( به همه مردم کش��ور معرفی ش��ده و ش��یوع 
ویروس کرونا نمی تواند باع��ث بی توجهی به اجرای الزامات 

فرهنگی در دهه کرامت شود.
کالنترزاده از برگزاری قرار معنوی مدیران کل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری های کالن شهرهای کشور خبر داد 
و تصریح کرد: ش��هرداری قم برنامه ق��رار معنوی را باهدف 

معرفی جای��گاه حقیقی حضرت معصوم��ه )س( و برقراری 
ارتباط معنوی بین مدیران طراحی کرده است.

وی ادامه داد: برنامه قرار معنوی به صورت مس��تقیم و در 
قال��ب وبینار)ویدئو کنفران��س( از محل حرم مطهر حضرت 
معصومه )س( بخش شده و امیدواریم بتوانیم باوجود شیوع 
وی��روس کرونا و تعطیلی بخش های��ی از حرم مطهر و عدم 
امکان س��فر هم وطنان گام مؤثری در برگزاری باشکوه این 

دهه برداریم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم موضوع 
و اهداف ش��هرداری قم از برگزاری این برنامه را تشریح کرد 
و گفت: این برنامه با موضوع اش��تراک اقدامات، تجربیات و 
دس��تاوردهای ادارات کل و اش��تراک تولیدات در خصوص 
دهه کرامت برگزارش��ده و امیدواریم ش��اهد دستاوردهای 

معنوی قابل توجه ای باشیم.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان قزوین ضمن حضور در منطقه طارم سفلی، از پروژه 

های اجرایی و اداره گاز سیردان بازدید نمود.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت گاز اس��تان قزوین، 
مهندس اس��ماعیل مفرد بوش��هری مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان قزوین ضمن حضور در مناطق صع��ب العبور طارم 
س��فلی، از پروژه ه��ای اجرایی و اداره گاز س��یردان بازدید 
نمود. گفتنی است در این دیدار که به همراه هیات عالیرتبه 
استان شامل اس��تاندار محترم و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و همچنین سایر مدیران کل استان به منظور بررسی 
میدانی مسائل و مشکالت بخش طارم سفلی انجام پذیرفت، 
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان ضمن حضور در روستاهای 
ماهین، کلج، س��یاهپوش و اورکن کرد توضیحات الزم را در 
خصوص روند گازرسانی به روستاهای این منطقه ارائه نمود. 

مهندس بوش��هری در بخشی از این دیداریک روزه، از روند 
پروژه گازرسانی به روستای عنقبین بازدید نموده و با حضور 
در اداره گاز سیردان نسبت به بررسی مسائل حوزه مربوطه 
اقدام و دستورات و رهنمودهای الزم را در خصوص خدمت 

رس��انی بهتر به مردم این خطه از اس��تان صادر نمودند.در 
ادامه این دیدار مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان با حضور در 
جلس��ه شورای اداری، به بیان مشکالت و تنگناهای موجود 
در گازرس��انی به روس��تاهای باقی مانده و عدم برخوردار از 
نعم��ت گاز در این منطقه پرداخت و مقرر ش��د با توجه به 
پیگیری آقای دکتر س��یاهکلی م��رادی و خانم دکتر محمد 
بیگ��ی از نماین��دگان محترم مردم اس��تان، گازرس��انی به 
روس��تاهای منطقه چقور و ونگین پس از اخذ مجوزات الزم 

از وزارت نفت، در دستورکار شرکت گاز استان قرارگیرد.
منطقه طارم س��فلی از بخش های شهرستان قزوین و به 
مرکزیت ش��هر س��یردان بوده که در حال حاضر تعداد 22 
روس��تا در این بخش از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند 
و عملیات گازرس��انی به ۴ روستایس��نگان س��فلی، سنگان 

علیا،دلجک خان و عنقبین در حال انجام می باشد.

با برگزاری جلسه مشترک؛

وضعیت آب کالنشهر تبریز بررسی شد

بدهی 1۰۰ میلیارد تومانی مشترکان گلستانی به شرکت برق گلستان

برگزاری قرار معنوی مدیران کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری های کالن شهرهای کشور از حرم مطهر حضرت معصومه)س(

بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ازبخش طارم سفلی

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:
از فعالیت های باشگاه شهرداری حمایت می شود

همدان - خبرنگار فرصت امروز: نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر همدان با تأکید بر تقویت 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ش��هرداری همدان، اظهار کرد: از فعالیت های باشگاه فرهنگی ورزشی 
ش��هرداری همدان حمایت خواهد ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی شهر همدان، 
حمید بادامی نجات در جمع خبرنگاران ضمن حمایت مجدد از فعالیت باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
ش��هرداری، گفت: تیرماه س��ال ۱۳79، مالکیت این مجموعه فرهنگی و ورزشی از اداره کل تربیت 
بدنی اس��تان به شهرداری همدان اختصاص یافت و این باش��گاه توسط شهرداری به منظور حفظ 
و گس��ترش آن و ارائه خدمات فرهنگی و ورزش��ی به مردم شهر همدان خریداری شد که طی یک 
برنامه عمرانی س��ه س��اله، امکانات آن را تقویت کرد. وی افزود: باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری 
همدان در س��ال ۱۳80 برای ارائه خدمات فرهنگی و ورزش��ی به جوانان شهر همدان در قالب یک 
برنامه عمرانی سه ساله، امکانات این مجموعه را تقویت کرد و مواردی از جمله زمین چمن فوتبال، 
س��الن ورزشی چندمنظوره، خوابگاه، آکادمی و سالن بدن سازی احداث شد. به گفته بادامی نجات، 
روند توس��عه این باشگاه در سال ۱۳80 با تصویب تأس��یس و اساسنامه تیم فوتبال همراه بود که 
طبق اساسنامه جدید ابالغی، رویکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از ورزش های 
حرفه ای و قهرمانی به ورزش های همگانی و زیرساخت های ورزشی تغییر کرده است، با این  وجود 
باش��گاه فرهنگی ورزشی شهرداری همچنان به فعالیت های حرفه ای و قهرمانی خود ادامه می دهد. 
وی با تأکید بر اینکه بر اساس بودجه شهرداری ها، ردیف بودجه  مشخصی برای این باشگاه تعریف 
 ش��ده است، گفت: با توجه به فعالیت باش��گاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در رده های سنی 
مختلف نونهاالن، نوجوانان و جوانان در س��طوح پایه و بزرگساالن در لیگ دسته دو کشور و انعقاد 
قراردادهای مالی با بازیکنان، در صورت عدم تصویب اساسنامه، باشگاه، سازمان و متعاقباً شهرداری 

دچار مشکالت حقوقی خواهد شد

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
بهسازی جاده روستاهای منطقه سلیران بخش عنبر انجام شد

اهواز – شـبنم قجاوند: به همت ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان عملیات بهسازی و ایمن سازی بخشی قسمتی از جاده 

روستاهای منطقه سلیران بخش عنبر انجام شد .
این پروژه در راس��تای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
،  ایمن س��ازی و تس��هیل در تردد روس��تاییان مجاور چاه های نفت 
این منطقه و با نظارت مدیریت مهندس��ی و ساختمان این شرکت در 
م��دت زمان ۶ ماه و با صرف اعتباری بالغ بر 000ر000ر2۱0ر۳ ریال 
انجام ش��د  . در این پروژه که در مجاورت روس��تای جاجو و روستای 
س��لیرون صورت گرفت ، یک دس��تگاه پل 2 دهانه ای به طول ۱0 متر به همراه دیوار حائل سنگی در 
جهت محافظت از جاده در برابر خطرات نشس��ت و رانش هنگام بارندگی - الیروبی دره ، خاکبرداری و 
خاکریزی به مقدار ۴۳00 متر مکعب - بتن ریزی و سنگ کاری به مقدار 77۵ متر مکعب - ترانشه زنی 
و اصالح هندسی دید و مسیر - اجرای کانال سنگی در شانه بمنظور هدایت و دفع آب باران و جلوگیری 
از شکس��تگی و آب شس��تگی جاده - اجرای کانال خاکی و اجرای سنگفرش کف جاده در دو طرف پل 
اجرا گردید . با این اقدام بخش هایی از این مس��یر که در بارندگی های س��الهای قبل دچار آسیب شده 
و موجب بخطر افتادن جان شهروندان شده بود با همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
ایمن س��ازی و تردد روس��تاییان و س��اکنین مجاور چاه های نفتی این منطقه تسهیل گردید . الزم به 
توضیح اس��ت که ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان پیش از این و در راس��تای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و ارایه خدمات عام المنفعه به شهروندان و مجاوران چاه ها و تأسیسات نفتی 

حوزه عملیاتی اش اقدام به بهسازی و مرمت بیش از 7۵0 کیلومتر از راه های روستایی نموده است .

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبرداد: 
واگذاری انشعاب گازطبیعی رایگان به مددجویان استان مرکزی 

اراک - خبرنـگار فرصـت امروز: مدیرعامل ش��رکت گازاس��تان 
مرکزی گفت :تعداد ۵۳7اشتراک پذیری رایگان در سال 98 دراستان 

مرکزی صورت پذیرفت. 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ازواگذاری تعداد ۵۳7 انشعاب 
گاز رای��گان ب��ه جانب��ازان س��رافراز،  مددجویان کمیته  ام��داد امام 
خمینی )ره( و بهزیس��تی  در س��طح  استان  در س��ال  گذشته خبر 
دادبه  گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مرکزی، محمدرضا 
سمیعی گفت :برای واگذاری رایگان انشعاب گاز  به این  مجموعه  در 
راس��تای مس��ئولیت  اجتماعی  شرکت و اجرای ماده 80  قانون برنامه ۵ساله  ششم توسعه، تعداد۵۳7  
انشعاب گاز درسال گذشته، به  مجموعه  جانبازان سرافراز ، مددجویان کمیته امداد ،سازمان بهزیستی 
،مس��اجد واگذارش��ده اس��ت.وی  با بیان  اینکه  خدمات  حمایتی  در راس��تای تالش   برای  توانمند  
ش��دن   خانواده های مددجویان  ارائه  می ش��ود، ادامه داد :درس��ال گذش��ته، ازتعداد ۱۴ هزارو ۳۳2 
انشعاب گازطبیعی تخصیص داده شده جهت مردم شریف روستائی وشهری استان، تعداد۵۳7 انشعاب 
گازوخدمات به صورت رایگان به خانواده مددجویان ونیازمند ارائه ش��ده اس��ت.مدیر عامل شرکت گاز 
اس��تان مرکزی افزود: مددجویان  تحت  پوش��ش در  صورتیکه  تاکنون ازاین امتیاز استفاده نکرده اند 
می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دس��تگاه تحت پوش��ش وارائه آن به اداره گاز در زمان اشتراک 

پذیری، از این امتیاز استفاده نمایند.

سامانه مدیریت تردد کامیون در بندر بوشهر راه اندازی شد
بوشـهر- خبرنگار فرصت امـروز: مدیرکل بن��ادر و دریانوردی 
اس��تان بوش��هر گفت: س��امانه بوم��ی مدیریت تردد کامیون توس��ط 
کارشناس��ان این اداره کل طراحی و عملیاتی گردید. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، سیاوش ارجمندزاده 
در تشریح فعالیت سامانه مدیریت تردد کامیون اظهار کرد: این سامانه 
بمنظور کنترل بهینه  تردد  ناوگان حمل و نقل به محوطه های بندری 
طراحی گردیده اس��ت که نتیجه پیاده س��ازی آن، کاهش ترافیک در 
مب��ادی ورودی و خروجی و همچنین محوط��ه های بندری اداره کل 
می باش��د. وی بیان کرد: پیش از این، در فرآیند درخواس��ت ورود کامیون، نیاز به مراجعه صاحبان کاال 
یا نماینده قانونی ایش��ان وجود داش��ته است که با پیاده سازی سامانه مذکور، عالوه بر حذف فیزیکی و 
کامل اربابان رجوع، کلیه مراحل درخواست بصورت الکترونیک و از بستر اینترنت انجام می پذیرد. این 
امر حذف اس��ناد کاغذی رو موجب گش��ته که تخفات اداری و جعل اسناد کاماًل غیر ممکن شده و گام 
مهمی در پیش��گیری از قاچاق کاال می باش��د. ارجمندزاده افزود: تخصیص بهینه درخواست های ورود 
ناوگان حمل و نقل، عالوه بر افزایش رضایت مندی مشتریان و ذینفعان بندر، منجر به تسریع در فرآیند 
تخلیه و بارگیری کاال می گردد. با توجه به پوشش دهی کامل سامانه جهت کاالی عمومی، کانتینری و 
نفتی در هر دو رویه واردات و صادرات، کلیه ترددها در زمان پیش بینی شده به بندر ورود می نمایند. 
لذا بهینه س��ازی فرآیندها جهت تحقق اهداف س��ازمانی و افزایش رضایت مندی هموطنان، از اولویت 
های طراحی س��امانه بوده اس��ت. وی گفت: با توجه به برنامه دوم اصالح نظام اداری کشور در خصوص 
توس��عه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، س��امانه مدیریت تردد کامیون گام مهمی در تحقق 
پیاده س��ازی دولت الکترونیک بوده و در آینده نزدیک، توس��عه سامانه در بخش ارتباط با سایر سامانه 
های نرم افزاری س��ازمان های همکار از قبیل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بمنظور دریافت 
اطالع��ات مجوزهای تخلیه و بارگیری، صورت خواهد پذیرفت. ارجمندزاده ادامه داد: پیاده س��ازی این 
س��امانه در راس��تای هوشمندسازی بنادر و تحقق اهداف دولت الکترونیک می باشد و هموطنان گرامی 

بمنظور درخواست ورود ناوگان حمل و نقل نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
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مدیران، مراقب باش��ید: ش��ما باید برای حف��ظ کارمندان خوب خود 
مبارزه کنید. این یک جنگ مداوم برای اس��تعداد است و همان طور که 
بازار کار بهبود می یابد، تش��دید می ش��ود، پس آماده باش��ید که هرچه 
زودتر برای آن اقدام کنید، قبل از اینکه رقیبان تان برترین استعدادهای 
ش��ما را بدزدن��د، اما حف��ظ کارمندان خوب چگونه ممکن اس��ت؟ چه 
چی��زی برای برنده ش��دن در جنگ، محافظت و حفظ ارزش��مندترین 
افراد نیاز اس��ت؟ با ما همراه باش��ید تا یک راهکار مفید در این مورد به 

شما بیاموزیم.
به منظور تقویت ارتباطات با کارمندان خود مصاحبه های انگیزش��ی 

برای ادامه همکاری کارمندان بااستعداد برگزار کنید.
این جلس��ات منظم، اطالعات موردنیاز مانند چه چیزی به کارمندان 
برتر انگیزه می دهد و آنها را در س��ازمان نگه می دارد- حتی اگر حقوق 
بیش��تری در جاه��ای دیگر ب��ه آنها ارائه ش��ود به ش��ما می دهد. زیرا 
استعداد های برتر مورد جست وجو قرار می گیرند و حقوق بهتری به آنها 
پیش��نهاد خواهد شد. به یاد داشته باش��ید، این جنگی است که وجود 

دارد و شما نیاز به اطالعات برای پیشی گرفتن از دیگران دارید.
بنابراین ش��جاع باشید، زیرا نباید از ش��نیدن بازخورد منفی بترسید. 
مصاحبه های انگیزشی برای تداوم همکاری به عنوان بررسی عملکرد در 

ش��رکت عمل می کنند و راهی آسان برای رفع و اصالح عادت های بدی 
هستند که ممکن است موجب شوند بهترین افرادتان را از دست بدهید.

در اینج��ا پنج دلیل که ش��رکت ها باید مصاحبه های انگیزش��ی برای 
تداوم همکاری انجام دهند را بیان می کنیم:

 1- شناختن انگیزه ها
مصاحبه های انگیزش��ی برای تداوم همکاری مشخص می کنند چه 
چی��زی برای هر فرد اهمیت دارد. بعضی از مدیران به اش��تباه از یک 
فرمول برای همه کارکنان اس��تفاده می کنند. ش��رایط متفاوت است. 
والدین ممکن اس��ت ساعت های انعطاف پذیرتری را برای انجام وظایف 
خانوادگی خود خواهان باش��ند، در حالی که ی��ک فرد مجرد ترجیح 
می دهد حقوق و دستمزدش افزایش یابد. کارکنان از چیزهای مختلف 
قدردان��ی می کنند و اگر مدیران بخواهند آنها را حفظ کنند، باید این 
مکالمات را به طور مرتب داشته باشند تا بفهمند چه کسی چه چیزی 
را می خواه��د و چگونه می توانن��د آن آرزوها را به بهترین نحو برآورده 

کند.
2- درک نشانه های نارضایتی

مصاحبه ه��ای تداوم هم��کاری زمانی باید انجام ش��وند که مدیر یک 
کارمند با پتانس��یل را شناس��ایی می کند. این امر می تواند به زودی ۶0 

ت��ا 90 روز اول ای��ن کارمند باش��د. مدیران می توانند ب��ا برگزاری این 
مصاحبه در زمان های مناسب، نیازهای کارکنان را بهتر درک کنند و از 
نش��انه های نارضایتی باخبر شوند. در حالت ایده آل، خواسته کارمند، به 
جای ش��نیدن موقع استعفا به طور فعال و در زمانی شنیده خواهد شد 

که می توان با ایجاد تغییراتی کارمند را حفظ کرد. 
۳- جلوگیری از غافلگیری

ه��دف اصل��ی مصاحبه ت��داوم همکاری حفظ اس��تعداد اس��ت و به 
شرکت ها کمک می کند زمانی که یک کارمند قصد ترک شرکت را دارد 
زودتر متوجه ش��وند. این امر به مدیران زمان کافی برای ایجاد تغییر و 
بهبود شرایط کاری را می دهد و مانع ضربه بر اثر از دست دادن کارمند 
باارزش می شود. در نتیجه، کمپانی ها با کمبود کارمند مواجه نمی شوند 
و سایر کارکنان در اثر کمبود نیرو مجبور نیستند بیش از حد کار کنند.

4-  برای تعامل با کارکنان
برای بس��یاری از ش��رکت ها، قوی تری��ن ابزار نگه��داری، آگاه کردن 
کارمن��دان و نیروه��ای کار از این نکته اس��ت که به آنه��ا اهمیت داده 
می ش��ود و ش��رکت و س��ازمان برای آنها ارزش قائل اس��ت. زمانی که 
مدیران بخش��ی از زمان خود و ش��رکت را صرف ای��ن می کنند که در 
مورد اینکه چه چیزی کارمندان ش��ان را خوشحال می کند بحث کنند، 

این حس به کارمندان و نیروهای کار دس��ت می دهد که برای ش��رکت 
باارزش هس��تند و مدیران به آنها و عالیق ش��ان اهمیت می دهند. فرقی 
نمی کند چند ماه از کار کردن و پیوس��تن آنها به این ش��رکت گذشته 
باش��د یا چند سال، مصاحبه های انگیزشی تداوم همکاری، کارمندان را 
درگیر می کند و به آنها انگیزه می دهد و همین انگیزه و احساس پویایی 
نه تنها تداوم همکاری او را با ش��رکت افزایش می دهد بلکه بهره وری او 

را هم باال می برد. 
5- به دست آوردن اعتماد

مصاحبه های انگیزش��ی برای تداوم همکاری، ب��ه ایجاد اعتماد میان 
کارفرمایان و کارکنان تازه اس��تخدام شده ای که از خود پتانسیل نشان 
می دهند، کمک می کند. اگر کارمند بااستعدادی که مدت کوتاهی است 
همکاری با ش��رکت و سازمانی را ش��روع کرده اعتماد الزم را نسبت به 
پرسنل، مدیران و سازمان کسب نکرده باشد درخواست بهتری دریافت 
کند، طبیعتا قطع همکاری می کند و درخواس��ت جدید را می پذیرد، اما 
اگر طی جلسات انگیزشی به آنها فرصتی برای بیان نگرانی خود در یک 
محیط امن داده ش��ود، این اعتماد ایجاد و جلب می ش��ود و وفاداری را 

به دنبال خواهد داشت.
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ضرورت هماهنگی با شرایط بی ثبات دنیای کسب و کار
استراتژی های فروش B2B در وضعیت کرونایی

ویروس کرونا هنوز تا زمان نابودی کامل فاصله بسیار زیادی دارد. بسیاری از پژوهشگران نسبت به همراهی این ویروس با زندگی 
مردم برای چند سال آینده اظهارنظر کرده اند. بر این اساس مردم در سراسر دنیا باید تا مدت زیادی نسبت به رعایت نکات بهداشتی 
و تالش برای پیشگیری از شیوع کرونا اقدام کنند. بدون تردید این وضعیت برای کسب و کارها دشواری بسیار زیادی ایجاد خواهد 
کرد.  بازاریاب ها در طول دوران کرونا دشواری های بسیار زیادی را تجربه کرده اند. این نکته در مورد فروشندگان نیز صحت دارد. اگر 
وضعیت به همین شکل باقی بماند، بسیاری از امکانات جاری برای بهبود وضعیت کسب و کار از دست آنها خارج خواهد شد. توصیه 
اساسی ما در این بخش تالش برای سازگاری با شرایط جاری و تالش برای قبول آن در چارجوب فعلی است. این امر شانس بیشتری 
برای برندها به منظور سازگاری بازاریابی با شرایط طوالنی کنونی فراهم می آورد.  ما در ادامه به بررسی برخی از استراتژی های فروش 
مناسب در عرصه B2B خواهیم پرداخت. بدون تردید توجه به وضعیت کسب و کارهای B2B در کنار سایر کسب و کارها ضروری 
است. چنین شرکت هایی به دلیل تعامل با مشتریان غیرمستقیم یا به عبارت بهتر شرکت های دیگر، دارای چالش های بسیاری زیادی 

هستند بنابراین ما در ادامه بر روی استراتژی های فروش مناسب برای چنین کسب و کارهایی تمرکز خواهیم کرد. 
1. تعامل فعاالنه با مشتریان

یکی از ایرادات اساسی برندها در دوران شیوع ویروس کرونا فقدان عملگرایی در زمینه تعامل با مخاطب هدف است. بر این اساس 
آنها بیشتر بر روی محورهایی نظیر صرفه جویی در هزینه های جاری در زمان اوج شیوع کرونا تمرکز داشتند. نکته مهم در این میان 
تالش برای حفظ ارتباط مان با مشتریان حتی در زمان دشوارترین بحران های ممکن است.  بدون شک در زمان های بحرانی نیز توجه 
مخاطب هدف به شبکه های اجتماعی حفظ خواهد شد بنابراین ادامه فعالیت بازاریابی در چنین فضایی توصیه ای کاربردی خواهد بود. 
ما باید در زمینه بازاریابی از موضوعات روز نیز استفاده کنیم. اگر در اوج بحران کرونا نسبت به انتشار کمپین های بازاریابی با موضوعات 
غیرمرتبط با ویروس موردنظر اقدام کنیم، در نهایت توانایی چندانی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم داشت. چه  بسا در این 
شرایط به عدم اشاره به حوادث پیش روی نیز متهم شویم.  یافتن ایده های مناسب برای بازاریابی کار چندان دشواری نیست. مزیت 
اصلی کار تیمی در اینجا مشخص می شود. بسیاری از برندها برای یافتن ایده های اصلی بازاریابی با چالش های زیادی مواجه هستند. 

توصیه ما استفاده از نظرات مختلف کارمندان و ترکیب آنها برای طراحی ایده های بازاریابی جالب است. 
2. توجه به فرآیند مداوم

عنصر تداوم در زمینه بازاریابی و فروش اهمیت محوری دارد. همه ما در طول دوران فعالیت در حوزه کسب و کار با کمپین های 
بازاریابی بس��یار موفق و در عین حال کم دوام برای برند موردنظر مواجه ش��ده ایم. دلیل این امر فقدان برنامه ای مس��تمر از س��وی 
برندهاست. امروزه مشتریان از برندها انتظارات بسیار زیادی دارند. این نکته فقط معطوف به ارائه خدمات بهتر نیست، ما باید نسبت 
به حفظ ارتباط مان با مخاطب هدف، حتی در شرایط بحرانی، توجه داشته باشیم. در غیر این صورت فرصت چندانی برای تاثیرگذاری 

بر روی آنها نخواهیم داشت. 
بس��یاری از برندها برای طراحی کمپین های بازاریابی فرآیند خاص خود را دارند. هدف اصلی من در این بخش نقد ش��یوه های 
مختلف برندها برای طراحی فرآیند بازاریابی نیست. در عوض یک فرآیند استاندارد و مطلوب را مورد بررسی قرار خواهم داد. فرآیند 

مدنظر ما به شرح ذیل است:
• گام نخست تالش برای ارتباط با مخاطب هدف و شناخت سلیقه اش است.

• ما در بخش بعدی باید به دنبال ایجاد ارتباطی عمیق تر با مخاطب هدف باشیم. در غیر این صورت کمپین مان چندان مورد توجه 
مخاطب هدف قرار نخواهد گرفت. 

• تولید یک پیش نمایش از طرح کلی کمپین بازاریابی اهمیت باالیی دارد. امروزه بسیاری از برندها پیش از اجرای کمپین به این 
مرحله توجه دارند. 

• محاسبه نتایج و اهداف مدنظر برندمان برای جلب نظر مخاطب هدف ضروری است. 
• در نهایت ما باید برای تعامل با شرکت های مدنظرمان و عقد قرارداد اقدام کنیم. 

بدون تردید هیچ شرکتی دارای فرآیند فروش یکسان با دیگر شرکت ها نیست. اگر این نکته در مورد کسب و کار یک برند یافت 
شود، دلیلی محکم برای تقلید کور آنها از دیگران خواهد بود. ما باید در زمینه طراحی هدف فروش و ساماندهی شیوه بازاریابی برای 
دستیابی به این هدف به نیازهای اساسی و امکانات در دسترس برندمان نظر داشته باشیم. ایراد بسیاری از برندها تالش برای بازاریابی 

بدون توجه به ابزارهای در دسترس است. نتیجه این امر ناتوانی برای فروش و همچنین ضررهای هنگفت در زمینه بازاریابی است.
امروزه بازاریابی و فروش پیوند بسیار نزدیکی با هم دارند. نکته مهم در اینجا استفاده از مقدار مناسبی بودجه برند است. در غیر 

این صورت بخش قابل توجهی از بودجه در دسترس شما نابود خواهد شد. 
۳. تغییر شیوه های فروش بی تاثیر

بسیاری از برندها در طول دوران فعالیت شان به یک یا دو شیوه فروش عادت می کنند. شاید در نگاه نخست عادت به شیوه های 
بازاریابی بسیار مطلوب باشد، اما نتیجه نهایی آن در بلندمدت ناتوانی برای جلب نظر مشتریان است. امروزه یکی از روندهای مهم 
در فرآیند فروش موفق چک کردن مداوم تاثیرگذاری تکنیک های فروش برندمان است. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها دارای 

مشکالت وسیعی در زمینه تعامل با مشتریان هستند. 
خوشبختانه پژوهش های بسیار زیادی در مورد شیوه های فروش موفق و تکنیک های تازه این حوزه صورت گرفته است. اکنون ما 
در موقعیت استفاده از چنین یافته هایی برای بهبود شرایط بازاریابی برندمان هستیم بنابراین باید نهایت تالش مان برای بهره گیری 

از فرصت های پیش روی را داشته باشیم. 
برخی از برندها در عمل تمایلی برای تغییر برنامه های فروش قدیمی شان ندارند. شاید در نگاه نخست یک برنامه فروش به خوبی 
در حال تاثیرگذاری باشد. این نکته از نقطه نظر تغییر مداوم عرصه کسب و کار محل تردید است. امروزه اغلب شیوه های بازاریابی و 
فروش در مدت زمانی اندک تغییر می کند بنابراین عدم تردید نسبت به توانایی های یک شیوه واحد بازاریابی بیشتر ناشی از فقدان 

تحلیل دقیق شرایط خواهد بود. 
4. تالش برای انطباق با شرایط بی ثبات

بسیاری از برندها در طول ماه های اخیر شرایط بسیار بی ثباتی را تجربه کرده اند. این نکته در حوزه فروش به بهترین شکل ممکن 
مشاهده می شود. وقتی خبری از فروش مناسب نباشد، تالش برای تامین بودجه بخش های مختلف، مانند بازاریابی، سخت خواهد 

شد. ما اکنون راه چاره مشخصی پیش روی خودمان نداریم بنابراین باید برای مدت طوالنی با شرایط کنونی کنار بیاییم. 
انطباق با ش��رایط تازه یکی از توانایی های مهم بازاریاب ها و مس��ئول های فروش در هر عرصه اس��ت. فقط در این صورت 
امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. ما شاید در این مسیر نیازمند استفاده از یافته های دیگر 
پژوهش��گران نیز باش��یم بنابراین باید همیشه درهای برندمان برای دریافت کمک از س��وی دیگر کارشناس ها و شرکت ها را 

باز نگه داریم. 
بی تردید ویروس کرونا دیگر از شرایط اوج اش فاصله گرفته است. این نکته مدیون رعایت نکات بهداشتی از سوی شهروندان 
در سراسر دنیاست. چنین اتفاق خوشایندی برای فعالیت کسب و کارها به شیوه سابق کافی نیست بنابراین آنها باید به دنبال 
انطباق با شرایط کنونی و تالش برای فروش هرچه بیشتر در همین شرایط باشند. فقط در این صورت امکان بقا در بازار کسب 
و کار فراهم خواهد ش��د. متاس��فانه نکته موردنظر چندان مورد تاکید کسب و کارهای مختلف نیست. با این حساب مشاهده 

وضعیت فعالیت کسب و کارهای مختلف با محدودیت در زمینه فروش جای تعجب نخواهد داشت. 
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تبلیغـاتخالق

رویک��رد معمول هنگام تهیه یک ارائه، قرار دادن نکته ها 
در اس��الیدهای پاورپوینت اس��ت. اما بهترین سخنرانی ها 
صرفاً به دنبال اطالع رس��انی نیستند. آنها نشانه ای پایدار از 

خود به جا می گذارند. 
 س��خنرانی مارتین لوتر کینگ در سال ۱9۶۳، »من یک 
روی��ا دارم«، یک ملت را به بازنگ��ری در فرضیه های خود 
در برابر نژاد و عدالت اجتماعی القا کرد. س��خنرانی رونالد 
ریگان در برلین که در سال ۱987 ارائه شد، سخنان عینی 
در مورد وقایع تاریخی نبود، بلکه یک درخواس��ت پرش��ور 
بود، تالش برای تش��دید خراب شدن دیوار برلین. هر دوی 
این سخنرانی ها برای نمایش های پاورپوینت خود شناخته 
نمی شوند، بلکه برای پیام های قلبی شان به یادها می مانند.

ارائه را مانند یک نمایش درام در نظر بگیرید
بهترین ارائه ها مجموعه ای از حقایق یا آمار نیس��تند. آنها 
داستان هایی هس��تند که با ظرافت دراماتیک ترکیب و اجرا 
می شوند. اولین س��والی که باید از خودتان بپرسید این است 
- »هدف این ارائه چیس��ت؟« تا زماتی که بتوانید یک پاسخ 
مطمئن دریافت کرده آماده س��ازی خود را شروع نکنید. شما 
چه احساس��ی  را می خواهید در مخاطبین خود ایجاد کنید؟ 
چطور دقیقا می خواهید بر آنها تأثیر بگذارید و چه اقداماتی را 

می خواهید آنها در نتیجه ارائه شما داشته باشند؟
یک س��خنرانی بسیار بیش��تر از نوشتن کلمات و حرکت 
از طریق مجموعه ای از نکات کلیدی نوش��ته شده بر روی 
یک کارت یا مجموعه ای از اس��الید اس��ت . چگونه حرکت 
خواهی��د ک��رد و چگونه صدای خود را برای تاکید بیش��تر 
تغییر خواهید داد؟ به حرکات دس��ت و حالت چهره ای که 
می توانید اس��تفاده کنید و ب��ه حرکت خود بر روی صحنه 

فکر کنید.
یک سخنران بزرگ بازیگر اصلی است، نه پس زمینه

اکثر س��خنرانی ها صرفا آموزنده هس��تند. تماش��اگران 

بیش��تر روی اسالیدهای ارائه شده به جای صحبت شخص 
تمرکز می کنن��د، در حالی که اگ��ر می خواهید یک تصور 
خوبی از خود به جا بگذارید باید خود را تمرکز قرار دهید. 
اس��الیدهای ارائه فقط مکمل هس��تند. هرگز به آنها اجازه 
ندهید که چش��م ها را به س��مت خود خیره کنند. ببینید 

چگونه اسکات دینمور این کار را انجام داد.
چگونه مخاطبان خود را وادار به گوش دادن با دقت 

کنیم؟
برای مورد توجه قرار گرفتن در صحنه، ش��ما نمی توانید 
هم��ه آنچ��ه را که می خواهی��د بگویید در اس��الید به طور 
مس��تقیم قرار دهید. شما باید به دقت برنامه ریزی کرده و 

هر بخشی را ویرایش کنید.
فق��ط در مورد ی��ک نکته کلی��دی در آن واحد صحبت 

کنید. طمع کار نباشید
هنگامی که ش��ما فقط یک کلمه بر روی یک اسالید قرار 
می دهید، افراد به ش��ما برای توضیحات بیشتر نگاه خواهند 
کرد. هنگامی که چندین نکته را در یک اسالید قرار می دهید، 
مخاطب��ان برای هضم اطالعات نمایان ش��ده در اس��الید به 
سختی تالش می کنند. این به آنها کمک نمی کند بهتر درک 
کنند زیرا مغز انسان برای انجام چند کار طراحی نشده است. 
می خواهید که آنها نکته های بیشتری را بدانند، اما هرچه این 

نکته ها بیشتر باشد کمتر می توانند درک کنند.
اطمینان حاصل کنید که مردم بتوانند موضوعی که 

قصد ارائه آن را دارید در ظرف ۳ ثانیه بفهمند
بیش��تر از آن ب��ه معنای این اس��ت ک��ه پیامی که قصد 
رساندن آن را دارید به اندازه  کافی واضح نیست و مخاطبان 
دیگر به ارائه ش��ما توجه نخواهند کرد و آنها آن چیزی را 
که می گویید کامال نادیده می گیرند حتی اگر ایده های شما 
بسیار عالی باشد. همیشه مقرون به صرفه باشید، چیزهایی 

را که به هدف شما مرتبط نیستند را حذف کنید

اگرچه وسوس��ه انگیز اس��ت که همه چیزهای جالبی را 
ک��ه می دانید و ی��ا در هنگام تحقیق یافتی��د در ارائه خود 
ش��امل کنید، اما این نکات اگر مرتبط ب��ا موضوع تحقیق 

شما نباشند تنها پیام کلیدی شما را ضعیف تر می کنند.
هر نکته ای که ارزش��ی بر پیام کلیدی اضافه نمی کند را 
حذف کنید.  اغلب آنچه اضافه می شود اهمیت ندارد، بلکه 

مهم آنچه که حذف می شود است.
نکات را با تصاویر شرح دهید

ممکن اس��ت متناقض با نکات قبلی گفته ش��ده به نظر 
برس��د اما این گونه نیست.  تصاویر می توانند توجه مخاطب 
را جل��ب کنن��د و آنه��ا را بی��دار کنند و ش��ما در واقع به 
مخاطبین  خود می گویید که دوباره به شما نگاه کنند، زیرا 
که ش��ما قصد بیان یک نکته عالی را در ادامه دارید؛ عالوه 
بر این، افراد  تا س��ه روز  ۱0درص��د  از آنچه را که در ارائه  
ش��نیده اند را به حافظه می س��پرند، اما اگر این اطالعات با 

یک تصویر همراه باشند، این رقم به ۶۵٪ می رسد.
همیشه خاص باشید

کلیشه ها به سختی قابل یادآوری هستند همیشه  جزییات 
و آمار جذاب را به ارائه  خود اضافه کنید تا عالقه مخاطبان را 
برانگیزید. برای مثال، شما می توانستید به سادگی به مخاطبان 
خود بگویید که خرید یک خودرو تصمیم مهمی است، اما یک 
رویکرد بهتر این اس��ت که آن را از لحاظ تعداد و احساس��ات 
بازنویسی کنید: »برای خرید یک ماشین، باید وسیله نقلیه ای 
را انتخاب کنید که به ش��ما کم��ک می کند تا خاطرات خود 
را حفظ کنید، زندگی ش��ما را هموار می کند و ساالنه شما و 
عزیزان ت��ان را بیش از ۱۳،000 مایل حمل می کند.« حقایق 
خاص و داستان های احساسی دل های مخاطبین شما را جذب 
می کنند و شما مطمئن هستید که یک تصور خوب را از خود 

بر جا می گذارید.
Lifehack/ucan :منبع

چگونه یک ارائه  حرفه ای داشته باشیم
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