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27.۵ میلیارد دالر از ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی بازنگشته است

نیمهتاریک
بازگشتارز

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه شب در شبکه اول سیما از آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی پرده برداشت و گفت 
که ظرف دو سال گذشته نزدیک به 72 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی صورت گرفته است که از این میزان حدود 45 میلیارد دالر 
آن بازگش��ته و 27 میلیارد دالر نیز هنوز به چرخه اقتصادی بازنگش��ته است. عبدالناصر همتی از صادرکنندگان خواست تا شتاب 
بیشتری در بازگشت ارز بدهند و به آنهایی که به هر دلیل نتوانسته اند ارزها را بازگردانند، تاکید کرد که به وظیفه ملی خود عمل...

قیمت خودرو و اختالف عجیب نرخ کارخانه تا بازار

دالالنی با نقاب جدید
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وقتی ویروس کرونا به ژاپن رس��ید، ماری ناگاتا که یک مادر تنهاس��ت و 
ب��ا کار کردن در رس��تورانی، هزینه های زندگی خ��ود و فرزندانش را تأمین 
می کن��د، نگرانی های زیادی در ذهن داش��ت. مدارس تعطیل ش��ده و خانم 
ناگات��ا نگران بود که اگر بیمار ش��ود، چه بر س��ر بچه های��ش خواهد آمد. او 
از مس��ائل دیگری نیز نگران بود، اما تنه��ا چیزی که بابتش نگرانی چندانی 
نداش��ت، همان چیزی بود که میلیون ها نف��ر از کارگران بخش خدمات در 
آمریکا از آن نگران بودند: امنیت شغلی. خانم ناگاتا که معاون یک رستوران 
در توکیو است، در این خصوص می گوید: »من می توانستم استراحت کنم و 

زمان بیشتری برای تمرکز بر نگهداری از بچه هایم داشتم باشم.«
پاندم��ی کرون��ا اقتصاد بس��یاری از کش��ورهای جه��ان را وی��ران کرده، 
کس��ب وکارها را به تعطیلی کش��انده و مخارج مصرف کنندگان را به  ش��دت 
کاهش داده اس��ت. با این حال، این بحران در برخی کش��ورها بیش از دیگر 
کشورها احساس شده اس��ت و از لحاظ آمار بیکاری نیز تفاوت قابل توجهی 

بین آمریکا و ژاپن دیده می شود.
نرخ بیکاری در آمریکا طی سه ماه اخیر سر به آسمان کشیده است. در ماه 
آوریل نرخ بیکاری در آمریکا به 15درصد نزدیک شد و باالترین میزان خود 
پ��س از رکود بزرگ )دهه 1930 می��ادی( را تجربه کرد. حتی در ماه پس 
از آن نیز با وجود بهبود نس��بی اوضاع، نرخ بیکاری به 13.3درصد رسید که 

این رقم حدود 4 برابر نرخ بیکاری در آمریکا قبل از آغاز بحران کروناست.
اما در ژاپن نرخ بیکاری تغییر بسیار ناچیزی داشته است. براساس آخرین 
آمارهای رس��می، نرخ بیکاری در این کش��ور 2.6درصد است که در مقایسه 
با رقم آن در ماه فوریه )قبل از ش��یوع کرونا( تنها 0.2 واحد درصد افزایش 
نش��ان می دهد. دستمزدها و س��اعات کاری نیز تقریبا بدون تغییر مانده اند. 
البته این بدین معنا نیس��ت که اقتصاد ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ 
جهان پس از آمریکا و چین، در جریان بحران کرونا هیچ آسیبی ندیده است. 
اقتصاد ژاپن طی س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری میادی 2.2درصد کاهش 
یافته و آمارهای جدید نش��ان می دهد که چشم انداز آن در حال بدتر شدن 

است.
با این ح��ال، مجموعه ای از عوامل اجتماع��ی، جمعیتی و همچنین مهار 

نسبی همه گیری کرونا باعث شده است که رکود اقتصادی در ژاپن به اخراج 
گس��ترده کارگران در این کش��ور منجر نشود. قبل از ش��یوع کرونا، کاهش 
جمعیت و پیری جمعیت ژاپن باعث شده بود که بازار کار این کشور به شدت 
با کمبود نیروی کار مواجه باش��د. حتی همین حاال هم ش��رکت های ژاپنی 
برای استخدام نیرو با مشکل مواجه اند، چراکه براساس آمارهای منتشر شده 
در م��اه آوری��ل، به ازای هر 120 موقعیت ش��غلی جدی��د کمتر از 100 نفر 
متقاضی وجود دارد. ژاپن برخاف آمریکا یا چین هرگز با جهش وحشتناک 
م��وارد ابتا به ویروس کرونا مواجه نبوده و به همین دلیل توانس��ته اس��ت 
ط��ی بحران اخیر بخش عمده اقتصاد خود را فعال نگاه دارد. دولت ژاپن در 
اواسط ماه آوریل )اواخر فروردین ماه( به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا 
در این کش��ور حالت اضطراری اعام کرد و این وضعیت به مدت یک و نیم 
ماه ادامه یافت. با این حال، دولت صرفا از کسب وکارها خواست که به صورت 
داوطلبانه فعالیت های خود را متوقف کنند. اما فاصله قابل توجه نرخ بیکاری 
در ژاپن و آمریکا در بحران اخیر تنها ناش��ی از موارد فوق نیس��ت؛ بخشی از 
این فاصله از تفاوت های بنیادی در نگرش ها و سیاست های حاکم بر اقتصاد 
دو کش��ور در زمینه نیروی کار سرچشمه می گیرد. تاموهیسا ایشیکاوا، مدیر 
مرکز تحقیقات اقتصاد کان در ژاپن، در این خصوص می گوید: »در آمریکا 
وقتی اوضاع اقتصادی بد می ش��ود، مردم یکی پ��س از دیگری از کار اخراج 
می ش��وند و نرخ بیکاری به س��رعت باال می رود، اما ب��رای کارفرمایان ژاپنی 

اخراج کارکنان چه از لحاظ روانی و چه در عمل، دشوار است.«
به گفته نائوهیکو بابا، تحلیلگر ارشد اقتصاد ژاپن در شرکت خدمات مالی 
و بانکداری گلدمن س��اکس، ش��رکت های ژاپنی معموال بی��ش از همتایان 
آمریکای��ی خود، منافع کارکن��ان را به منافع س��هامداران ترجیح می دهند 
و بی��ش از اینکه به دنبال حداکثر کردن س��ود خود باش��ند، روی پایداری 
کس��ب وکار خود متمرکز هس��تند. این اقتصاددان ژاپن��ی در ادامه توضیح 
می ده��د: »ش��رکت های ژاپن��ی در دوران رونق افزایش حق��وق کارکنان را 
محدود می کنند و س��ود انباش��ته خود را در ترازنام��ه افزایش می دهند. در 
عوض، وقتی دوران رکود فرا می رس��د آنها از اخراج کارکنان مازاد خودداری 
کرده و با اس��تفاده از س��ودی که در دوران رونق انباش��ته اند، امنیت شغلی 

کارکن��ان را تضمین می کنند.« عاوه بر این، انتظارات اجتماعی نیز یکی از 
دیگر عواملی اس��ت که باعث می شود ش��رکت های ژاپنی از اخراج کارکنان 
خود اجتناب کنند. ش��رکت های ژاپنی اغلب در قبال کارکنان خود بس��یار 
سختگیر هستند، به طوری که کارگران ژاپنی همواره جزو کارگرانی هستند 
که بیش��ترین س��اعات کار را در جهان دارند. در مقابل، این شرکت ها برای 
کارکنان خود امنیت شغلی )بعضا مادام العمر( فراهم می کنند. تخطی کردن 
از این قرارداد اجتماعی می تواند آسیب شدیدی به وجهه شرکت ها وارد کند. 
در ماه مارس پس از آنکه رس��انه ها گزارش دادند که چند ش��رکت ژاپنی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور قرارداد استخدام 21 نفر از نیروهای 
تازه فارغ التحصیل ش��ده را لغو کرده اند، فعاالن شبکه های اجتماعی در ژاپن 

موجی از اعتراضات را علیه این شرکت ها به راه انداختند.
اف��زون بر نگرش های به نفع نیروی کار، رویه های قضایی مرتبط با تعدیل 
نیروی کار در ژاپن )که بعد از پایان جنگ جهانی دوم تدوین ش��ده و هنوز 
پابرجا هستند( نیز شرکت ها را از اخراج کارکنان بازمی دارند، مگر در مواردی 

که بتوانند ثابت کنند هیچ گزینه دیگری جز اخراج کارکنان خود ندارند.
در ماه آوریل وقتی دولت ژاپن از مردم این کش��ور خواس��ت که در خانه 
بمانند و از کسب وکارها نیز خواست که ساعات کاری خود را کوتاه تر کنند، 
ش��رکت رس��توران های زنجیره ای که خانم ناگاتا و 1600 نفر دیگر برای آن 
کار می کنند، کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرس��تاد. در دوران شیوع 
کرونا حدود 4.2 میلیون کارگر ژاپنی به مرخصی اجباری فرس��تاده ش��دند، 
اما به موجب قوانین ژاپن، ش��رکت ها باید در دوره مرخصی اجباری کارگران، 
60درصد دس��تمزد عادی را به آنها بپردازند. البته طی بحران اخیر بسیاری 
از ش��رکت های ژاپنی برای پرداخت این مبالغ، از یارانه های دولتی )به عنوان 
بخش��ی از بسته حمایتی برای جبران آس��یب های اقتصادی ناشی از بحران 

کرونا( استفاده کردند.
اگرچ��ه نگرش اخراج نش��دن کارگران در ژاپن حت��ی در دوره های رکود، 
یک موهبت برای آنها به ش��مار می رود، اما این موهبت بدون هزینه نیست. 
منتقدان می گویند س��خت بودن اخراج کارکن��ان در ژاپن )از لحاظ قانونی 
و وجهه عمومی( باعث می ش��ود که ش��رکت ها تمای��ل چندانی به پذیرفتن 

ریس��ک اس��تخدام نیروهای جدید نداشته باش��ند و این مس��ئله می تواند 
گزینه ه��ای پیش روی کارگران جوان را کاهش دهد. عاوه بر این، با چنین 
ش��رایطی کس��ب وکارهای ژاپنی به  س��ختی می توانند نی��روی کار خود را 
نوسازی کنند و آنها را با تغییرات وفق دهند و این باعث می شود که توانایی 
آنها برای رقابت در عرصه جهانی کاهش یابد. طی دهه ها اخیر ش��رکت های 
ژاپنی تاش کرده اند که از طریق رتبه بندی برخی کارگران به  عنوان »کارگر 
غیردائم«، افرادی را با دستمزد پایین تر و امنیت شغلی کمتر استخدام کنند. 
در زمان وقوع بحران، تعداد قابل توجهی از کارگران غیردائم اخراج می شوند. 
در جریان بحران مالی سال 2008 این کارگران که اکنون حدود 40 درصد 
از نیروی کار ژاپن را تش��کیل می دهند، اولین کس��انی بودند که شغل شان 
را در ژاپن از دس��ت دادند. آمارهای رس��می دولت ژاپن نش��ان می دهد که 
ط��ی بحران کرونا نی��ز 970 هزار نفر از کارگران غیردائم اخراج ش��دند که 
تع��داد زی��ادی از آنها کارگران زن بودند. از س��ال 2012 یعنی از زمانی که 
نخس��ت وزیر شینزو آبه زمام امور را در ژاپن به دست گرفته است، سیاستی 
تحت عنوان »اقتصاد زنانه« در ژاپن آغاز ش��ده و تحت این سیاس��ت، سهم 
زنان از نیروی کار ژاپن به میزان قابل توجهی افزایش یافته اس��ت، به طوری 
ک��ه ژاپن در حال حاضر از لحاظ نرخ مش��ارکت زنان در نیروی کار یکی از 
چند کش��ور برتر جهان به ش��مار می رود، اما بخش زیادی از زنان شاغل در 
ژاپن، جزو کارگران غیردائم هستند. آیاکو فوجیتا، تحلیلگر اقتصادی شرکت 
خدم��ات مالی و بانکداری جی.پی مورگان آمریکا می گوید در چنین مواقعی 
همواره کارگران زن قربانی می ش��وند. این اقتصاددان ژاپنی نگران است که 
مبادا بحران اقتصادی اخیر باعث شود که همه پیشرفت هایی که زنان ژاپنی 

در محیط کارشان داشته اند، از دست برود.
در هر صورت به گفته نائوهیکو بابا، اقتصاددان بانک گلدمن ساکس، نحوه 
محافظت از ش��غل ها در ژاپن در این ش��رایط بحرانی می تواند پاسخی باشد 
به منتقدانی که ش��رکت ها را به حرکت تهاجمی به سمت سودآوری بیشتر 
هدایت می کنند. او می گوید: »من فکر می کنم که شاید در چند سال آینده 
تعداد بیشتری از افراد بگویند که اگرچه انتقاداتی به بازار کار انعطاف ناپذیر 

ژاپن وارد است، اما این سیستم مزایایی نیز دارد.«

فرصت امروز: لحظاتی را در تاریخ جهان سراغ داریم که همه چیز را به دوران قبل 
و بعد از خود تقسیم کرده اند. وقتی ابعاد هولناک شیوع کرونا مشخص شد، خیلی 
از مردم همین حس را داش��تند و به تبعات کرونا در زندگی آینده شان اندیشیدند؛ 
رخدادی که با وقوع آن به نظر می رسد هیچ راه بازگشتی برای زندگی عادی سابق 

وجود ندارد و گویی این قطار پیشاپیش ایستگاه را ترک کرده است.
با وقوع کرونا و در مصاف ویروس و اقتصاد، س��واالت زیادی مطرح ش��ده و اغلب 
اقتصاددانان و اندیش��مندان در جستو جوی پاس��خ این سواالت برآمده اند که رکود 
اقتصادی ناشی از کرونا چقدر جدی است؟ اپیدمی کرونا چه تغییر شکل ژئوپلیتیکی 
ایجاد می کند؟ آیا سایه سنگین کرونا همچنان بر سر دنیای ما حضور خواهد داشت؟ 
آیا بحران کرونا تأثیر س��اختاری پایداری در جهان به جای خواهد گذاشت؟ به نظر 
می رسد پاسخ اغلب این پرسش ها، مثبت و هولناک است، چراکه ویروس کووید-19 
نه تنها یک بحران سامت با ابعادی عظیم است، بلکه یک بازسازی قریب الوقوع در 
نظم سیاسی و اقتصادی جهان پدید آورده است. در همین گام نخست، چند نکته 

قطعی به نظر می رسد؛ ویروس کرونا وضعیت بازارها را به هم زده، توانایی دولت های 
مختل��ف را برای مدیریت بحران به وضوح نش��ان داده و تاثیر بلندمدت آن بر افق 

سیاسی و اقتصادی جهان هنوز به اندازه خود این ویروس، مبهم و ناشناخته است.
در همین زمینه، ادوارد گلدبرگ، اس��تادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه نیویورک در 
یادداش��تی در »نیویورک تایمز« به پنج تغییر در جهاِن پیش رو اشاره کرده است 
و نوش��ته اس��ت: »ویروس کرونا در ماه های اخیر و در اقصی نقاط جهان مثل یک 
ارتش قدرتمند و باهوش عمل کرده و تمام رفتارهای تثبیت شده در عرصه اقتصاد 
و سیاست جهانی را زیر سؤال برده است. به همین دلیل می توان پذیرفت که بحران 
کرونا قابلیت تغییر چش��م انداز کلی جهان در چند دهه آینده را دارد. برخی از این 
تغییرات را می توان فورا مشاهده کرد و برخی دیگر از آنها هنوز آنقدرها خودش را 

نشان نداده است.
اولین تغییر بزرگ را می توان در کش��ور چین دید. هزینه ای که مقابله با ویروس 
کرونا روی دست حزب کمونیست چین گذاشت اصًا کم نبود. مشروعیت سیاسی 

دولت چین از زمان دنگ ش��یائوپینگ نه تنها مبتنی بر کمونیس��م، بلکه مبتنی 
بر رش��د اقتصادی و تضمین بهبود سطح زندگی شهروندان بوده است. اما ویروس 
کرونا باعث ش��د که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال 2020 
به پیش بینی 4 تا 5 درصدی نرسد و حتی به میزان 6.8 درصد کاهش نشان دهد. 
نکته دیگر این بود که مشتریان خارجی چین هم در قرنطینه و تعطیلی بودند و این 
باعث کاهش ش��دید صادرات چین شد. ویروس کرونا همچنین خألهای مدیریتی 
زیادی را در حزب کمونیست چین به نمایش گذاشت و این مشکلی است که چین 
باید در پساکرونا با آن دست و پنجه نرم کند. دومین تغییر بزرگ جهان را می توان 
در عرصه تولید مشاهده کرد. اصوال یکی از ویژگی های جهان پیش از کرونا، مفهوم 
»تولی��د لحظه ای« بود. این مفهوم در ده��ه 1950 در ژاپن مورد توجه قرار گرفت 
و س��پس به بقیه دنیا سرایت کرد. این روش که با عدم نگهداری قطعات و مواد در 
انبار و استفاده از قطعات و مواد سفارشی به تولید منجر می شد، نتیجه جهانی شدن 
اقتصاد بود، اما در دوران پس از کرونا احتماال باید اصاحاتی برای اطمینان از کارایی 

آن صورت بگیرد. حتی برخی از صاحبنظران معتقدند که نه تنها از این روش عبور 
خواهیم کرد، بلکه با پیشرفت عظیم در عرصه پرینت سه بعدی مواجه خواهیم شد 
و براس��اس آن، داده ها از اقصی نق��اط جهان را می توان به مرحله تولیدی جدیدی 

رساند و بنابراین، مقتضیات روند تولید به کلی تغییر خواهد کرد.
 سومین تغییر را باید در آنچه که به عنوان سیاست پولی می شناسیم، جست وجو 
ک��رد. این عاجی بود که بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا آن را برای 
جان دادن به اقتصاِد بی جان به کار می بردند. معموال وقتی اقتصادی به شدت ُکند 
می ش��ود،  بانک مرکزی نرخ بهره را پایین می آورد تا رغبت به خرید را زیاد کند و 
کاالها ارزان تر می ش��وند. اما در جهان پس��اکرونا این راهکار دیگر عاج نیست. هر 
چقدر هم یک محصول ارزان ش��ود، احتمالش هس��ت که کسی آن را نخرد، چون 
ارتباط بین خریدار و فروش��نده به وضوح کم ش��ده است و یا ممکن است آنچه که 
می خواهید بخرید با تأخیر در ارسال مواجه باشد، زیرا زنجیره تأمین آن مختل شده 

است. روش سنتی سیاست پولی نمی تواند این مشکل را حل کند.

»نیویورک تایمز« پاسخ داد

اقتصاد ژاپن چگونه بحران کرونا را از سر گذراند؟

کرونا چه بر سر دنیای ما آورده است؟

۵ تغییر در جهاِن پیش رو

مشاوران امالک از افزایش 
اجاره های عقب افتاده 
مستاجران می گویند

در بازار مسکن چه 
خبر است؟

گزارش های میدانی از چندین 
مشاور اماک در پایتخت نشان 
می دهد اجاره مس��کن حداقل 
25 درص��د نس��بت به س��ال 
گذش��ته افزایش داش��ته است 
و بس��یاری از مس��تأجرها توان 
پرداخ��ت اجاره ه��ا را ندارند و 
با چن��د م��اه عقب افتادگی در 
پرداخت ه��ا روب��ه رو ش��ده اند. 
دراین بی��ن و با توجه به افزایش 

از  بس��یاری  اجاره ه��ا 
مشاوران اماک...

ارتباطات سیاسی چه 
تاثیری در عملکرد مالی 

بانک ها دارد؟

 دوگانگی
 روابط سیاسی
و عملکرد مالی

ادبیات  در  ام��روز:  فرص��ت 
اقتص��ادی گفته ش��ده اس��ت 
ک��ه رواب��ط سیاس��ی، تاثی��ر 
مثب��ت و منف��ی توأم��ان در 
حوزه کس��ب وکار دارند. روابط 
سیاس��ی ممکن اس��ت که در 
عملک��رد بانک ه��ا نی��ز تاثیر 
مثبت و منفی برجای بگذارند 
که ب��رای تش��خیص آن البته 

ب��ه تجزی��ه و تحلیل 
تجربی نیاز است...



فرصت امروز: در ادبیات اقتصادی گفته شده است که روابط سیاسی، 
تاثیر مثبت و منفی توأمان در حوزه کس��ب وکار دارند. روابط سیاس��ی 
ممکن اس��ت که در عملک��رد بانک ها نیز تاثیر مثب��ت و منفی برجای 
بگذارن��د ک��ه برای تش��خیص آن البته به تجزیه و تحلی��ل تجربی نیاز 
است. در همین راس��تا، فصلنامه »پژوهش های پولی-بانکی« در شماره 
چهل��م خود در مقاله ای ب��ا عنوان »روابط سیاس��ی و عملکرد مالی در 
بانک ها؛ فرصت یا تهدید« )نوش��ته یاس��ر رضائی پیته نوئی و س��یدرضا 
میرعس��کری( به این موضوع پرداخته است. هدف این پژوهش، بررسی 
رابطه بین ارتباطات سیاس��ی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در 
بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بوده اس��ت و برای س��نجش آن از 
اطاعات مالی بانک های پذیرفته ش��ده در ب��ورس و فرابورس تهران در 
فاصله س��ال های 1392 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش 
بیانگر آن است که بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک ها، رابطه 
منفی معن��اداری وجود دارد. به عبارت بهتر، روابط سیاس��ی به تمرکز 
کمتر برای حداکثرسازی ارزش س��هام و تضعیف عملکرد مالی بانک ها 

منجر می شود.
از سیاست بانکی تا بانک های سیاست زده

برخورداری شرکت ها از روابط سیاسی می تواند منافعی از قبیل شرایط 
مناس��ب اس��تقراض، کاهش هزینه های مالی، بهبود فرصت های رشد و 
کاهش احتمال وقوع ورشکستگی را به همراه داشته باشد. با وجود این، 
روابط سیاس��ی می تواند پیامدهایی مانند اهرم مالی باال، س��ودآوری و 
تقس��یم سود کمتر، هزینه سرمایه باالتر و نیز بهره برداری فرصت طلبانه 
از حقوق سایر سهامداران را موجب شود. هرچند این مطالعات عمدتا بر 
دیدگاه وام گیرندگان متمرکز شده اند و مشخص نیست که آیا ارتباط با 
دولت می تواند به ارزش بانک هایی که به شرکت های سیاسی وابسته وام 
می دهند، بیفزاید. تعجب آور اس��ت که یافته های تجربی کمی در مورد 

تاثیر ارتباطات سیاسی در وام دهندگان )بانک ها( وجود دارد.
یکی از مزایای ارتباطات سیاس��ی ش��رکت ها، دسترسی مجدد به وام 
از دولت یا بانک های وابس��ته به سیاس��ت است. ش��رکت های قدرتمند 
سیاس��ی می  توانند با اعمال فش��ار از بانک های دولتی وام بگیرند و این 
ش��رکت های وابس��ته به سیاس��ت از این وام ها بهره مند خواهند ش��د، 
درحالی که بانک ها تحت فشار قرار می گیرند. عاوه بر این، بانک ها برای 
تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای س��هامداران بانک، 
به اعتباردهن��دگان بدهند. در نتیجه، به جای ت��اش برای به حداکثر 
رساندن ارزش س��هام، هیأت مدیره بانک های وابسته به سیاست ممکن 
اس��ت به علت فش��ار از س��وی مقامات، به نفع دولت عمل کنند. چنین 
مش��کات نمایندگی همچنی��ن می تواند در قالب وام های سیاس��ی یا 
گرای��ش به اهداف سیاس��ی به وجود آید که می توان��د به عملکرد بانک 
آس��یب برس��اند. از این رو، روابط قوی با دولت ممکن اس��ت به تمرکز 

کمتر بر حداکثرسازی ارزش سهام و عملکرد پایین منجر شود.
از ط��رف دیگر، برخی از محققان اس��تدالل می کنند که وام دهندگان 
ممکن است تمایل داشته باشند به شرکت وابسته به سیاست وام دهند، 
زی��را زمانی که با بحران اقتصادی مواجه می ش��وند، می توانند زودتر از 
همتایان غیروابس��ته خود از آن خارج شوند. آنها همچنین معتقدند که 
وام دهندگان تمایل دارند به ش��رکت های وابس��ته به سیاس��ت با وجود 

پرمخاطره بودن و داش��تن ریس��ک باال وام دهند، زیرا این ش��رکت ها 
می توانن��د به هنگام مش��کات مالی، کمک های مالی از س��مت دولت 
دریافت کنند. عاوه بر این، بانک های وابس��ته به سیاست ممکن است 
که دسترس��ی بهتری به منابع تامین مالی، پشتیبانی نقدینگی به موقع 
از بانک مرکزی یا بانک های وابسته به سیاست دیگر داشته باشند و در 
صورت امکان، فش��ار ناشی از مراجع قانونی را کاهش دهند، مانند عبور 
آسان از بازرسی قانونی. یک بانک متصل به سیاست همچنین می تواند 
از ارتباطات برای تبادل مس��اعدت برای دس��تیابی به اهداف س��ازمان 
اس��تفاده کند و در نتیجه، عملکرد بانک را بهبود بخش��د. در مقایسه با 
یک بانک بدون ارتباط سیاس��ی، یک بانک متصل به دولت بیشتر قادر 
اس��ت که مسائل سیاسی مرتبط با بانک را شناسایی و تفسیر کند و در 
واکنش به آن، اقدامات مناسب انجام دهد و به این ترتیب، عملکرد بهتر 
را به دست می آورد. براساس این استدالل، یک بانک وابسته به سیاست 

ممکن است که از روابط با دولت نیز بهره مند شود.
فرصت و تهدید روابط سیاسی برای بانک ها

ارتباطات سیاس��ی همچنین ممکن اس��ت که در عملکرد بانک ها هم 
تاثیر مثبت و منفی به همراه داش��ته باش��د که برای سنجش اثرگذاری 
آن به پژوهش تجربی و گزارش میدانی نیاز اس��ت بنابراین پاسخ به این 
پرس��ش که ارتباطات سیاس��ی بانک ها تاثیر مثبت یا منفی در عملکرد 
مالی آنها دارد، مقوله ای اس��ت که نمی توان با قاطعیت به آن پاسخ داد 
بنابراین پژوهش حاضر در جس��ت وجوی ش��واهد تجربی برای پاسخ به 
این س��وال اس��ت که آیا بین روابط سیاس��ی و عملکرد مالی بانک های 
پذیرفته ش��ده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداری 
وج��ود دارد یا ن��ه و در صورت مثبت بودن پاس��خ، ای��ن رابطه چگونه 

رابطه ای است؟
یافته ه��ای پژوهش حاضر باعث طرح موضوع »ش��بکه ارتباطات« در 
کش��ور می ش��ود که این شبکه به  دنبال کش��ف روابط شخصی مدیران 
عمل با دولت و نقش آن در تبیین عملکرد شرکت است. برخی محققان 
به این مسئله پرداخته اند و تحقیق حاضر هم با تمرکز بر محیط بانک ها، 
به بررسی ارزش ارتباطات در کمک به مدیران دارای ارتباطات سیاسی 

در بانک های کشور برای بهبود عملکرد خود پرداخته است.
بانک ه��ا با توجه به نقش های مهمی که در نظام مالی دارند )از قبیل 
ارائه خدمات دسترسی به نظام پرداخت ها و نقدینگی، تبدیل دارایی ها، 
مدیریت ریسک و پردازش اطاعات و نظارت بر قرض گیرندگان( از ارکان 
مهم نظام مالی هر کشوری به شمار می آیند. در ایران، این نقش با توجه 
به اباغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقصان بازار سرمایه و 
نیاز مبرم اقتصاد به توانمندسازی بخش خصوصی بسیار حساس تر شده 
اس��ت. در واقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران به عنوان مهم ترین مجرای 
ارتباط��ی میان بخ��ش پولی و حقیقی ، به حدی مهم اس��ت که هرگونه 
نقص��ان در س��اختار این بخ��ش و ناکارآمدی عملک��رد آن، زمینه های 
بروز اختال در س��ایر بخش ه��ا را نیز فراهم می آورد و آس��یب پذیری 
آن برابر با آس��یب پذیری اقتصاد اس��ت. در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام 
بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و یکی از مهم ترین اجزای 
اقتصادی کش��ور اس��ت. بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی 
برای بخش های اقتصادی، ش��رایط مناس��بی برای سرمایه گذاری فراهم 

آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تامین 
اعتبار برای متخصصان، می توانند باعث ایجاد فرصت های ش��غلی جدید 
و توزیع بهتر درآمد در س��طوح جامعه ش��وند. افزون بر این، بانک ها با 
نگهداری پول نقد و تس��هیل در نقل وانتقال آن حافظ اموال ش��خصی، 
دولتی و مبادالت داخلی و خارجی هس��تند. بانک ها همچنین به عنوان 
عامل اجرای سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. با 
وجود این، تهدیدات و فش��ارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون 
موسس��ات مالی و اعتباری غیربانکی در سال های اخیر، بانک ها را بر آن 
داشته اس��ت تا برای بقا و رقابت در بازار، نسبت به بهبود عملکرد خود 

در بازار داخلی و خارجی اقدام کنند.
رابطه منفی میان روابط سیاسی و عملکرد مالی

همانطور که اشاره ش��د، برای آزمون فرضیه این پژوهش از اطاعات 
مالی بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران در فاصله زمانی 
1392 تا 1396 استفاده شده، به طوری که پس از اعمال محدودیت های 
موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 14 بانک انتخاب شد. 
نتایج این پژوهش بیانگر آن اس��ت که بین ارتباطات سیاسی و عملکرد 
مالی بانک ها، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین شرکت های 
قدرتمند سیاسی می توانند با اعمال فشار از بانک های دولتی وام بگیرند. 
ع��اوه بر این، بانک ها برای تضمین امنیت بانک��ی تمایل دارند اولویت 
را ب��ه جای س��هامداران بانک به اعتباردهندگان بدهن��د. در نتیجه، به 
جای تاش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام، هیأت مدیره بانک های 
وابس��ته به سیاس��ت ممکن است به  علت فشار از س��وی مقامات به نفع 
دولت عمل کنند. چنین مشکات نمایندگی همچنین در قالب وام های 
سیاس��ی یا با گرایش به اهداف سیاسی نیز به وجود می آید که می تواند 
ب��ه عملکرد بانک آس��یب بزن��د. از این رو، روابط ق��وی با دولت ممکن 
اس��ت به تمرکز کمتر بر حداکثرس��ازی ارزش س��هام و عملکرد پایین 
منجر ش��ود. نتایج این پژوهش با پژوهش های پیشین در این زمینه نیز 
همخوانی دارد. البته برخی پژوهش ها چه در داخل و چه خارج از ایران 
پی��ش از این انجام ش��ده که این ارتباط را مثبت و معن��ادار یافته اند و 

نتیجه آنها برخاف نتیجه پژوهش حاضر بوده است. 
در ه��ر ح��ال، با توجه به نتای��ج فرضیه پژوهش و رابط��ه بین روابط 
سیاس��ی و عملکرد مالی بانک ها، پیش��نهاد می ش��ود که برای افزایش 
عملک��رد مالی بانک ه��ای پذیرفته ش��ده در بورس و فراب��ورس تهران، 
اس��تقال اعضای هیأت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده دولتی 
و شبه دولتی در س��طح مناسبی قرار گیرد. همچنین به مجامع عمومی 
صاحبان س��هام پیشنهاد می ش��ود که در انتخاب مدیران دقت کنند و 
مدیران مس��تقل یا دارای نفوذ سیاس��ی کمتر را برگزینند. به س��ازمان 
بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران و جامعه حسابرس��ان رس��می نیز 
پیش��نهاد می ش��ود که نظارت و توجه بیش��تری به فرآیند گزارشگری 
مالی و حسابرس��ی بانک های دارای روابط سیاس��ی داش��ته باشند. در 
نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیش��نهاد می ش��ود که فرآیند 
خصوصی سازی بانک های کشور مطابق با بند ج اصل 44 قانون اساسی 
به  طور کامل اجرا شود، زیرا اجرای ناقص آن باعث دوگانگی میان روابط 
سیاس��ی و عملکرد مالی می ش��ود و کاهش عملکرد مالی بانک ها را به 

همراه خواهد داشت.

ارتباطات سیاسی چه تاثیری در عملکرد مالی بانک ها دارد؟

دوگانگیروابطسیاسیوعملکردمالی

رئیس جمهور در یکصد و چهل و شش��مین جلس��ه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، ریش��ه شوک بازار ارز را اقتصادی ندانست و گفت آنچه 
امروز دولت به دنبال آن اس��ت، هدایت نقدینگی براساس سیاست های 

پایدار در جهت تقویت تولید و پایه  های اقتصاد مولد است.
حس��ن روحانی با بی��ان اینکه برنام��ه اجرایی این سیاس��ت به طور 
منسجم آغاز شده است، افزود: موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس برای 
عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی که عده ای مالکیت آن را طی 
سال های گذش��ته در اختیار گرفته اند اما هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، 

پیگیری می شود.
ب��ه گفت��ه رئیس جمهور، ف��روش اوراق به صورت کام��ا اقتصادی و 
باصرف��ه به مردم و از آن مهمتر فروش ام��وال و زمین های دولتی برای 
س��اخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی 
در اقتصاد اس��ت تا بتواند نقدینگی کش��ور را به سمت یک اقتصاد مولد 

و پایدار هدایت کند.
روحانی تشکیل بورس اماک را از جمله اقداماتی برشمرد که موجب 
تش��ویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از 

طریق تامین زمین و تسهیات مالی الزم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، روحانی با بیان اینکه مردم شریف 
ایران ش��رایط کشور و مش��کاتی که ناخواسته مانع پیشبرد برنامه های 

اقتصادی کش��ور ش��ده اس��ت را درک می کنند، گفت: اطمینان دارم با 
همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم کرد.

او با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجادشده دلیل 
و ریش��ه بنیادی اقتصادی ندارد، گفت: برخی تحرکات و عملیات روانی 
در عرص��ه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی 
در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینک��ه مس��ئوالن اقتصادی کش��ور به ویژه 
دس��ت اندرکاران اصلی بازارهای مالی می بایست با قوت و جدیت اجرای 
سیاست ها و برنامه های تصویب شده برای کنترل و مدیریت این بازار را 
در دستور کار داشته باشند، گفت: همه باید تاش کنیم تا مانع از ایجاد 
بار روانی تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت س��ایر اقام و کاالها شویم و 

مراقبت کنیم که نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود.
روحانی با بیان اینکه همه دستگاه های نظارتی و انتظامی در کنار بانک 
مرکزی و با همکاری موثر خود مانع از برخی فعالیت های سودجویانه از 
س��وی سوداگران شوند، افزود: مطمئن ترین راه برای آرامش بازار ایفای 
تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک 

مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است .
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش رس��انه ها در ایجاد فضای آرام 
در اقتص��اد و کاهش نگرانی های مردم و بار روانی نوس��انات کوتاه مدت 

و گ��ذرای ارز، گف��ت: کمک دس��تگاه های تبلیغی و رس��انه ها در کنار 
مس��اعدت نهادهای نظارتی و اقدامات در دس��ت اجرای بانک مرکزی، 

هیجانات غیرواقعی را مهار می  کند.
روحان��ی همچنی��ن گزارش های واصل��ه مبنی بر باز ش��دن مرزها و 
بازگش��ت وضعیت صادرات و واردات به شرایط قبل از شیوع کرونا را در 
آرامش بازار مالی و ارز موثر خواند و افزود: افزایش صادرات و تاش های 
موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه 
ارز حاصل از صادرات از س��وی صادرکنن��دگان، وضعیت آرام تری را در 

بازار ارز به وجود خواهد آورد.
در بخش دیگری از جس��له س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، موضوع 
تنظیم بازار مس��کن به وی��ژه بازار اجاره بها مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرف��ت و رئیس جمهور با اش��اره به ش��رایط ناش��ی از محدودیت های 
ایجادش��ده برای مقابله با شیوع کرونا و تاثیرات آن در فضای اقتصادی 
کش��ور و درآمد و معیش��ت مردم، گفت: سیاس��ت دولت، مس��اعدت و 
حمایت از قش��رهای کم برخوردار و آسیب دیده از این شرایط اقتصادی 
است و در کنار بسته های حمایتی و ارائه تسهیات برای کسب و کارها، 
پیش نویس بس��ته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مس��کن آماده شده 
اس��ت که به زودی در ستاد ملی کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که 

تنگنای ایجادشده را کاهش دهد.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

شوک بازار ارز ریشه اقتصادی ندارد

دریچه

عوامل برهم خوردن بازار ارز از نگاه همتی
دالر نیمایی زیر ۱6 هزار تومان است

رئی��س کل بان��ک مرکزی دوشنبه ش��ب ب��ه تلویزی��ون رفت و 
درب��اره تح��والت اخیر ب��ازار ارز و سیاس��ت گذاری پولی س��خن 
گف��ت. عبدالناصر همتی با حضور در خبر 21 س��یما، با تش��ریح 
سیاس��ت های ارزی کش��ور گفت: آنچه در بازار ارز رخ داده، یک 
ش��وک گذرا و موقتی است و برای ش��وک های موقتی نمی توانیم 

سیاست های پولی مان را تغییر دهیم. 
همتی با بیان اینکه سیاست پولی بانک مرکزی به نحوی تدوین 
 شده است که نقدینگی کنترل ش��ود، گفت: هدف گذاری تورم را 
برای یک س��ال آین��ده اعام کردیم که همان 22درصد اس��ت و 
مصر هس��تیم با اقداماتی که در پیش داریم آن را تحقق بخشیم. 
همچنین س��ال گذش��ته رش��د نقدینگی، 31درصد بود که اگر با 
میانگین بلندمدت این میزان را مقایسه کنیم، تنها 6 واحد درصد 
اضافه  ش��ده که این 6 واحد درص��د نمی تواند چنین التهابی را در 

بازار ارز ایجاد کند.
او به اتفاقات ماه های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس 
کرونا اش��اره کرد و ادامه داد: پیش  از ای��ن نیز گفته ام و االن هم 
مجددا تأکید می کنم که در اتفاقاتی در دو ماه اول س��ال به دلیل 
کرونا افتاد و همچنین از نظر ارزش نیز محصوالت صادراتی مانند 
فرآورده ها، نفت و پتروش��یمی دچار کاهش ش��دند و بعد از اینکه 
دوباره این مرزها باز ش��د و رفت وآمده��ا و ورود کاال به طورجدی 
راه افت��اد، طبیعی بود که ناترازی هایی بی��ن عرضه و تقاضای ارز 
به وجود آمد. همه این موارد و نیز ش��وک های روانی که به دلیل 
تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفت و قطعنامه ای به ناحق 
علیه جمهوری اس��امی صادر کرد موج��ب ایجاد جو روانی علیه 

ایران ایجاد شد.
مهم تری��ن نکات کلیدی صحبت های رئیس کل بانک مرکزی به 

این شرح است:
* شوک های ارزی گذراست؛ آنچه برای ما مهم است قیمت ارز 
در سامانه نیماس��ت چراکه تجارت کشور در آنجا تأمین می شود. 
میانگین یک ماه گذشته سامانه نیما، درهم حدود 4400 تومان و 

قیمت دالر زیر 16 هزار تومان است.
* آنچه در بازار رخ داده ش��وک موقتی است و برای شوک های 
موقتی نمی توانیم سیاس��ت های پولی مان را تغییر دهیم. تغییر در 
سیاس��ت های پولی باید زمانی فرا برسد که احساس کنیم فروضی 
که برای پیش بینی تورم داریم که یکی از آنها نیز نرخ ارز اس��ت، 
آن هم نرخ ارزی که برای تولید ما مصرف می شود، اگر اینها دچار 

تغییر شود دخالت می کنیم.
* ایفای تعهدات صادرکنندگان برای ما مهم است. سال گذشته 
چی��زی نزدیک به 42 میلیارد دالر واردات داش��تیم و این واردات 
بخش��ی از آن از طریق بانک مرک��زی و ذخایر و درآمدهای نفتی 
ک��ه داریم، تأمی��ن می کنیم ولی بخش عم��ده از طریق صادرات 
غیرنفتی تأمین می شود و باید صادرکنندگان غیرنفتی به تعهدات 

خود عمل کنند.
* ما ظرف دو سال گذش��ته چیزی نزدیک به 72 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی مان بوده اس��ت که باید ارز آن برمی گش��ته و از 
این میزان در حدود 45 میلیارد دالر بازگش��ته اس��ت. یعنی 27 

میلیارد دالر بازنگشته است.
* امیدواریم صادرکنندگان ش��تاب بیش��تری در بازگش��ت ارز 
بدهند. از ش��خصیت های حقیقی و حقوقی ک��ه 45 میلیارد دالر 
را بازگردانده ان��د تش��کر می کنی��م و به بقیه نیز ک��ه به هر دلیل 
نتوانس��ته اند ارز را بازگردانند اع��ام می کنیم االن صادرکنندگان 

باید به وظیفه ملی خود عمل کنند.
* وزارت صنعت روز یکشنبه اعام کرده است، کسانی که ارز به 
کش��ور برنگردانده اند، دیگر کارت بازرگانی به آنها تعلق نمی گیرد. 
به هرحال شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ما این اجازه را داده 
اس��ت و می توانیم این موارد را به قوه قضائیه ارجاع دهیم و سال 

گذشته نیز بخشی را ارجاع دادیم.
* روابط ما با صادرکنندگان صمیمی و دوستانه است. امیدواریم 
تا پایان س��ال بخش اعظم ارز به کشور بازگردد که نیاز نباشد این 

کار را انجام دهیم.
* دخالت در بازار ارز دو نوع اس��ت؛ یک نوع ارزپاشی است که 
اگر آن را ضروری ندانیم، انجام نمی دهیم. اگر نوسانات را به مانند 
نوس��انات فعلی کوتاه مدت ببینیم، برای آن سیاست های کلی مان 
را تغیی��ر نمی دهیم و ذخایرمان را صرف ای��ن کار نمی کنیم. اگر 
احس��اس کنیم که این نوسانات بلندمدت تر ش��ود حتما مداخله 
می کنی��م و اجازه نمی دهیم برای فرضی که در هدف گذاری تورم 
ب��رای نرخ ارز دیدیم و برای بانک مرکزی مش��خص اس��ت اگر از 
آن فاصل��ه بگیری��م و حس کنیم میان مدت اس��ت، حتماً دخالت 

می کنیم.
* ذخایرمان را حفظ می کنیم. ثبات بازار برای ما مهم اس��ت و 
از همه مهم تر، تأمین با قیمت مناس��ب کاال برای تولیدکنندگان 

است.
* گشاده دس��تی در واردات با ارزهای ترجیح��ی نداریم. یعنی 
اینکه ارز ترجیحی برای واردات اساسی کشور است و برای واردات 
غیرضروری صرف نمی کنیم. در حال حاضر براس��اس اس��تاندارد 
وزارت صنعت ثبت س��فارش انجام دهند و از ارز نیمایی تخصیص 

می دهیم و مانعی وجود ندارد.
* در م��ورد کاالی اساس��ی دو وظیفه مه��م داریم. یکی تأمین 
کاالهای اساسی و داروی مردم است. االن وضعیت کشور ما از این 
نظر از تمام کش��ورهایی که دچار کرونا ش��ده اند بهتر است. همه 
امکانات در کش��ور وجود دارد. پ��س تأمین نیازهای روزمره مردم 

برای ما مهم است. نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز نیز رفع می شود.
* عده ای گفتند در س��فر به عراق نفت در برابر غذا بوده اس��ت 
این گونه نیست. اوال گاز بوده است، ثانیا ما پول مان در عراق است 
و می خواهی��م خرید کنیم و دوس��تان عراقی کم��ک می کنند از 
طریق کانال ش��رکت های آنان خریدمان را از خارج کش��ور انجام 

می دهیم.
* اولویت دوم ما تأمین مواد اولیه و قطعات کارخانه ها و س��وم 
نیز کاالهای ضروری اس��ت که احساس کنیم در این شرایط مردم 
ب��ه آنها نیاز دارند. مطمئن باش��ید بانک مرکزی ب��ا برنامه پیش 
می رود و سیاست های پولی اش ان شاءاهلل جواب خواهد داد و مهم 

برای ما کنترل تورم است.
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فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه شب در شبکه اول سیما 
از آخری��ن آمار بازگش��ت ارز صادراتی پرده برداش��ت و گفت که ظرف 
دو س��ال گذش��ته نزدیک به 72 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی صورت 
گرفته اس��ت که از این میزان حدود 45 میلیارد دالر آن بازگشته و 27 
میلیارد دالر نیز هنوز به چرخه اقتصادی بازنگش��ته اس��ت. عبدالناصر 
همتی از صادرکنندگان خواس��ت تا ش��تاب بیش��تری در بازگشت ارز 
بدهن��د و ب��ه آنهایی که به هر دلیل نتوانس��ته اند ارزه��ا را بازگردانند، 
تاکید کرد که به وظیفه ملی خود عمل کنند. در همین حال، ش��مارش 
معکوس برای ضرب االجل بازگش��ت ارزهای صادراتی آغاز شده و بانک 
مرکزی دست کم سه بار تاکنون در اطاعیه هایی اعام کرده که تمامی 
صادرکنن��دگان حداکثر ت��ا پایان تیرماه، فرصت دارند که ارز ناش��ی از 
ص��ادرات خود را به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند، وگرنه با عواقب 

بعدی آن مواجه خواهند شد.
بانک مرکزی همچنین در چند مرحله فهرست صادرکنندگانی که ارز 
خود را بازنگردانده اند، در وب سایت خود اعام کرده و از یک سال پیش، 
250 صادرکننده متخلف را به نهادهای قضایی معرفی نموده است. این 
250 صادرکنن��ده معادل 6.8 میلیارد ی��ورو ارز حاصل از صادرات را به 
چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده اند. به گفته مدیر اداره صادرات بانک 
مرکزی، حدود 6.8 میلیارد یورویی که به کش��ور بازنگش��ته مربوط به 
250 صادرکننده از 16 هزار و 435 صادرکننده ای اس��ت که ارز خود را 

به کشور باز نگردانده اند.
جزییات 27.۵ میلیارد دالری که هنوز بازنگشت

صم��د کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به تازگی به تش��ریح 
جزیی��ات 27.5 میلی��ارد دالری که توس��ط صادرکنن��دگان به چرخه 
اقتصادی بازنگشته، پرداخت و گفت: این رقم می تواند کل مصارف ارزی 
یک سال کشور را تامین کند. از این رقم حدود 25 میلیارد دالر مربوط 
به س��ال های پیش و بیش از 2میلیارد دالر مربوط به س��ه ماه نخس��ت 
امس��ال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی اس��ت. بر این اساس، از 
19 ه��زار و 176 صادرکننده، 16 ه��زار و 435 نفر که حدود 86درصد 
این بخش را تشکیل می دهند با تعهد صادراتی حدود 27 و نیم میلیارد 

یورو فقط 5.7 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند.
کریم��ی ادام��ه داد: کس��انی که ارز حاص��ل از ص��ادرات را کامل به 
روش های مصوب هیات وزی��ران بازگردانده اند 14درصد صادرکنندگان 
از جمله پتروش��یمی ها،  فوالدی ها و ایمیدرویی ها هس��تند که تا پایان 
سال 97، برابر با 28/5 میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی باز گردانده اند.
به گفته وی، حدود 6.8 میلیارد یورویی که به کشور بازنگشته مربوط 

به 250 صادرکننده از 16 هزار و 435 صادرکننده ای است که ارز خود 
را به کشور باز نگردانده اند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفت وگو 
با ایرنا افزود:  22 میلیارد یورویی که بازنگشته برای حق العمل کارهایی 
اس��ت که کارت بازرگانی دارند و هر کدام به 100 تا 200 صادرکننده 
بزرگ وصل هس��تند و نمی خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه 
اقتص��ادی باز گردد. آنها مش��تریان خاص خ��ود را دارند و برای قاچاق 
کاال،  واردات کاالهایی که مش��ابه آنها در فروشگاه ها وجود دارد یا برای 
خروج س��رمایه از این ارز اس��تفاده می کنند. او با بیان اینکه رتبه بندی 
باید در صادرات و واردات وجود داش��ته باشد، گفت: کمیسیون ماده 2 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی می گوید صادرکنندگان باید براساس 
روش ه��ای اعامی ارزش��ان را به چرخه اقتصادی کش��ور باز گردانند و 
اگر این اتفاق نیفت��اد، نباید خدمات بگیرند یا دوباره صادرات و واردات 
انج��ام دهن��د و کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق می ش��ود. چرا این کار را 
ب��رای متخلفان انجام نمی دهیم؟ به اعتقاد کریمی، بانک مرکزی اکنون 
نی��ز رویکرد تعام��ل با صادرکنندگان دارد، اما چ��را موقعی که تعهدات 
ارزی وضع می ش��ود تعداد کارت های بازرگان��ی افزایش می یابد؟ دلیل 
افزایش صدور کارت های بازرگانی دیده نش��دن صادرکنندگان اصلی و 
فرار مالیاتی آنهاست. با برنامه های بانک مرکزی و با تعاملی که با وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت دارد بخش��ی از 27/5 میلیارد دالر ارز حاصل 

از صادرات به کشور باز می گردد و اثر خود را روی نرخ ارز می گذارد.
او در انتها با اش��اره به معرف��ی 250 صادرکننده متخلف به نهادهای 
ذی ربط گفت: یک س��ال است که اطاعات 250 صادرکننده متخلف را 
ب��ه نهادهای ذی ربط داده ایم و بانک مرکزی ماهانه اطاعات بازگش��ت 
ارز ی��ا عکس آن را به س��ازمان ام��ور مالیاتی، گم��رک و اتاق بازرگانی 

اعام می کند.
2۵۰ صادرکننده  که 6.۸ میلیارد یورو را بازنگرداندند

با وجود اینکه در چهار ماهه گذشته یعنی از اسفندماه پارسال تاکنون 
به دلیل بس��ته بودن مرزها و ش��یوع کرونا در تمامی کش��ورهای هدف 
صادراتی ایران، عملیات صادرات و نقل و انتقاالت ارزی با مشکل مواجه 
بوده، اما بانک مرکزی اصرار دارد که همه صادرکنندگان تا پایان تیرماه، 

ارزهای خود را به روش های اعامی به کشور برگردانند.
به گزارش مهر، اکنون اما داس��تان به شکل دیگری پیش رفته و بازار 
ارز از تاطمات��ی رنج می برد که بیش��ترین دلیل آن ب��ه گفته مقامات 
بانک مرکزی، نرخ حواله جات اس��ت که افزایش یافته اس��ت. رئیس کل 
بانک مرکزی می گوید که مجموعه سیاست های ارزی علی رغم نوسانات 
زودگ��ذر تغییر نخواه��د کرد و بان��ک مرکزی هم البت��ه قصدی برای 

ارزپاشی برای آرام کردن وضعیت کنونی بازار ندارد.
اما آمار عجیبی که برای اولین بار از سوی بانک مرکزی رونمایی شده، 
حکای��ت از آن دارد که علی رغم همه س��خت گیری های بانک مرکزی، 
چیزی حدود 27میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازنگشته 
است. البته این رقم فعا به کشور برنگشته و حتی ممکن است که خارج 

از شبکه رسمی بانک مرکزی به فروش رسیده باشد.
نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد، آن دس��ته از افرادی هستند 
که شاید نام آنها را حتی صادرکننده نیز نمی توان گذاشت، بلکه افرادی 
هستند که با کارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف، راه صادرات را 
در پیش گرفته اند تا بلکه از جذابیتی که فروش ارز در بازار دارد و ریالی 
که حاصل می ش��ود، اس��تفاده کرده و به نوعی راه 100ساله را یک شبه 
بپیماین��د. حال بان��ک مرکزی می گوید که چیزی ح��دود 6.8 میلیارد 
یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که 
عمدتاً حق العمل کار هس��تند. در واقع، این اف��راد نه تولیدی دارند و نه 
صادرکننده واقعی هس��تند، اما کمر همت بسته اند که صادرات کشور را 
نابود کنند؛ اینجا اس��ت که موضوع از جنس دیگری می ش��ود و باید به 

صورت ریشه ای با آن برخورد کرد.
این همان الیه پنهانی از اطاعات بانک مرکزی اس��ت که هیچ گاه تا 
به حال منتشر نشده بود و اکنون باید پس پرده را دید که چرا این آمار 
منتشر ش��ده است. بانک مرکزی سال گذش��ته هم اعام کرده بود که 
اسامی متخلفان از دستورالعمل های ارزی و آن دسته از صادرکنندگانی 
که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند را به دستگاه های 
قضایی معرفی کرده است و اکنون که این آمار رونمایی شده، مسئوالن 
بانک مرکزی می گویند که آمار تکمیلی از صادرکنندگان س��ال های 97 

و 98 است.
بان��ک مرکزی می گوید آن دس��ته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از 
صادرات خود را به کش��ور برنگردانده باش��ند، نباید هیچ گونه خدماتی 
برای ص��ادرات و واردات خود دریافت کنن��د. وزارت صمت نیز در یک 
اقدام هماهنگ با بانک مرکزی اعام کرده که در راس��تای سیاست های 
اعام��ی بانک مرک��زی، کارت بازرگانی آن دس��ته از صادرکنندگانی را 
که بازگش��ت ارز حاصل از صادرات آنها تا این لحظه صفر اس��ت، تعلیق 
خواه��د کرد و اگر اس��ناد مثبت ارائ��ه دهند که ارز خود را به کش��ور 
برگردانده اند، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج خواهد ش��د. حال باید 
منتظر ماند و دید که انتش��ار این آمار و اعمال س��ختگیری های اعامی 
چه تعداد از صادرکننده نماها را برای رفع تعهد ارزی به پای میز بانک 

مرکزی خواهد کشاند.

27.۵ میلیارد دالر از ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی بازنگشته است

نیمهتاریکبازگشتارز
ارتباطات

پس از فیلترینگ تلگرام
کانال های مذهبی 33درصد کاهش یافت

صحن علنی مجلس در ابتدای هفته میزبان وزیر ارتباطات بود و نمایندگان 
مجلس یازدهم در حضور محمدجواد آذری جهرمی به انتقادات تندی از شبکه 
اجتماعی اینس��تاگرام پرداختند. آنها  اینس��تاگرام را قتلگاه اعتقادات جوانان 
معرفی کردند و خواس��تار فیلترینگ این ش��بکه اجتماعی شدند. بحث فیلتر 
شدن اینستاگرام در حالی در روزهای اخیر به بهانه ساماندهی فضای مجازی 
مطرح ش��ده که بررسی ها نشان می دهد سیاست فیلترینگ در تحقق اهداف 
طراحانش شکست خورده است، چنانچه به گفته رئیس سازمان فناوری کشور، 
»پس از فیلتر شدن تلگرام، کانال های مذهبی 33درصد کاهش یافتند، اما سهم 
پست های وایرال غیراخاقی در همان سطح 4درصد باقی ماند.« به گزارش ایرنا، 
بحث فیلتر کردن اینس��تاگرام از چند روز گذشته که وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات برای ارائه گزارش در مجلس شورای اسامی حضور پیدا کرد بار دیگر 
قوت گرفت. انتقاد نمایندگان از مسائلی که در فضای اینستاگرام مطرح است 
دلیل ش��کل گیری این ذهنیت شد که خبرهایی درخصوص فیلتر اینستاگرام 
در راه اس��ت. محمدجواد آذری جهرمی در صحن علنی مجلس تاکید کرد که 
تمامی این دغدغه ها را قبول دارد اما می توان به جای مسدودکردن شبکه های 
اجتماع��ی از ظرفیتی که وجود دارد، ب��رای بیان نظرات، صحبت از فرهنگ و 
مسائلی از این دست استفاده حداکثری کرد. پیرو اخبار مربوط به فیلترینگ که 
به گوش می رس��د و اظهارنظرهای متناقضی درخصوص آن وجود دارد، رئیس 
سازمان فناوری ایران با استناد به تحلیل ماهیانه شبکه های اجتماعی پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطاعات، در توئیتر خود نوشت: »بعد از فیلترشدن تلگرام، 
کانال های مذهبی 33درصد کاهش یافتند؛ در حالی که سهم پست های وایرال 
غیراخاقی در همان سطح 4درصد باقی ماند.« به نوشته امیر ناظمی، »فیلتر 
تنها فرصت بیان جامعه مذهبی را از خودشان گرفت! مسدودسازی شبکه های 
اجتماعی، قهر کردن با فرصت بزرگ حضور و شنیده شدن است، کاش بدانیم 
پویایی یعنی تصحیح.« نزدیک به سه سال از فیلترینگ دائم تلگرام می گذرد. 
فیلترینگ تلگرام باعث شد که عده قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده 
از این پیام رسان سراغ فیلترشکن ها بروند. بدین ترتیب استفاده از وی پی ان و 
سایر فیلترشکن ها در ابعاد وسیعی بین کاربران ایرانی باب شد. براساس آماری 
که مرکز ملی فضای مج��ازی در نوزدهم تیرماه 1397 اعام کرده، تعداد 30 
میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلترش��کن،  هاتگرام و تلگرام طایی فیلتر 
تلگرام را دور زدند. حضور کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام با تمام سختی هایی 
که ممکن اس��ت در زمان اتصال به فیلترش��کن و تهیه آن داشته باشد، نشان 
می دهد سیاس��ت فیلترینگ این پیام رس��ان، موفق نبوده و باعث نشده است 
که کاربران یکباره به س��مت استفاده از پیام رس��ان های بومی بروند. در واقع، 
ش��بکه های اجتماعی باعث دور شدن قشر مذهبی جامعه از فضای مجازی و 

جوالن سایرین شده است.

بیشترین حمالت سایبری در کدام کشورها رخ می دهد؟
نیوزیلند، انگلستان، آمریکا و دیگران

براس��اس تازه ترین گزارش های منتشرش��ده از س��وی کارشناسان امنیتی، 
نیوزیلند یکی از نخس��تین کشورهای آس��یب پذیر از لحاظ امنیت سایبری در 
جهان به ش��مار می رود. به گزارش ایس��نا، کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در 
موسسه امنیتی NordVPN به تازگی با بررسی و تحلیل 50 کشور مختلف 
در جهان و زیرس��اخت های امنیتی آنها دریافته و اع��ام کرده اند که نیوزیلند 
از نخس��تین کشورهای آس��یب پذیر از لحاظ حمات س��ایبری و بدافزاری در 
 futurefive جهان به ش��مار می رود. براس��اس این گزارش که در وب س��ایت
آمده است، از جمله کشورهایی که بیشترین جذابیت را برای مجرمان سایبری 
داشتند، می توان به نیوزیلند، انگلستان، سنگاپور، دانمارک، ایرلند، ایاالت متحده 
آمریکا، نروژ، امارات متحده عربی، س��وئد و ایسلند اشاره کرد. این کارشناسان 
با شاخص CRI )Cyber Risk Index( وضعیت امنیت سایبری را براساس 
تعداد افراد ساکن یعنی جمعیت و وسعت کشورهای مختلف سنجیده و تعیین 
می کنند. همچنین طبق این گزارش میزان حمات سایبری در اروپای شمالی 
رتبه نخست رده بندی خطرناک ترین و آسیب پذیرترین مناطق مختلف جهان را 
به خود اختصاص داده است که بعد از آن منطقه آمریکای شمالی در رتبه دوم 
ایستاده است. دنیل مارکوسون، یکی از کارشناسان حفاظت از حریم خصوصی 
دیجیتال فعال در این موسسه تحقیقاتی در این خصوص خاطرنشان کرده است: 
کمتر پیش می آید که هکرها و مجرمان سایبری به دنبال یافتن قربانی و افراد 
باشند، بلکه آنها معموالً به دنبال کشف فرصت های بهتر هستند که معموال این 
اتفاق در اماکن عمومی رخ می دهد. او در ادامه سخنان خود افزود: کاربران باید 
توجه داشته باش��ند هرچه مدت زمان بیشتری را در فضای مجازی و اینترنت 
صرف کنند، طبیعتاً از سرویس های اینترنتی بیشتری نیز استفاده می کنند و با 
پرداخت های آناین بیشتری سر و کار دارند که همین مسئله موجب می شود 

احتمال و ریسک نفوذ هکرها و مجرمان سایبری نیز بیشتر شود.

اپل برنامه مترجم خود را عرضه می کند
شرکت اپل در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل که روز سه شنبه برگزار 
ش��د، اعام کرد که یک برنامه ترجمه را در نسخه جدید سیستم عامل آیفون 
یعن��ی iOS 14 خواهد گنجاند که توانایی ترجمه 11 زبان را دارا خواهد بود. 
به گزارش انگجت، ش��رکت اپل دیروز در کنفرانس جهانی توس��عه دهندگان 
اپ��ل)WWDC( ف��اش کرد که ی��ک افزونه جدید و کاربردی بس��یار مفید 
ب��ه iOS 14 اضافه خواهد ش��د. به گفته اپل، این برنامه ترجمه )موس��وم به 
Translate( به ش��ما امکان می دهد ت��ا با آن صحبت کنید یا متن موردنظر 
خود را در آن بنویس��ید و س��پس آن را به یکی از 11 زبانی که توانایی ترجمه 
ب��ه آنها را دارد، تبدیل می کند. در نهایت، متن ترجمه ش��ده روی نمایش��گر 
نمایش داده می ش��ود و توس��ط یک ص��دا از طریق بلندگ��وی آیفون پخش 
 Apple Worldwide( خواهد شد. کنفرانس جهانی توس��عه دهندگان اپل
Developers Conference( کنفرانس��ی اس��ت که به ش��کل سالیانه در 
کالیفرنیا و توسط شرکت اپل برگزار می شود. این کنفرانس در ابتدا توسط اپل 
به منظور نمایش نرم افزارها و فناوری ها به توسعه دهندگان برگزار می شد. اپل 
می گوید که این برنامه از موتور عصبی آیفون برای پردازش تبدیل زبان استفاده 
می کند و کامًا آفاین کار خواهد کرد که هم می تواند برای حریم ش��خصی 
مفید باشد و همچنین در مکان هایی که دارای اینترنت ضعیف یا بدون اینترنت 
هس��تند، کار می کند. با این برنامه پس از ش��روع گپ زدن با یک شخص که 
هم زبان شما نیست، می توانید صفحه را به حالت افقی درآورید و حالت مکالمه 
را فعال کنید. این کار به سادگی متن را بزرگ می کند تا خواندن متن ترجمه 
شده برای هر دو طرف آسان تر شود. این برنامه همزمان با عرضه iOS 14 در 

پاییز امسال در دسترس خواهد بود.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

گزارش های میدانی از چندین مشاور اماک در پایتخت نشان می دهد 
اجاره مس��کن حداقل 25 درصد نس��بت به سال گذشته افزایش داشته 
است و بس��یاری از مستأجرها توان پرداخت اجاره ها را ندارند و با چند 
م��اه عقب افتادگ��ی در پرداخت ها روبه رو ش��ده اند. دراین بین و با توجه 
به افزایش اجاره ها بس��یاری از مش��اوران اماک به صاحب خانه ها اعام 
می کنند که به جای افزایش اجاره بها پول ودیعه و رهن را افزایش دهند 
زیرا مس��تأجران حتی در صورت قبول پرداخت بع��د از چند ماه اعام 
می کنن��د که توان کافی را ندارند. یکی از مش��اوران اماک در نزدیکی 
میدان هفت تیر می گوید: »اجاره عقب افتاده به مش��کل جدی بدل شده 
و با توجه به مش��کات اقتصادی، بی��کاری و... مردم توان پر کردن پول 
اجاره ه��ای چند میلیون تومانی را ندارند. مثًا ش��ما در نظر بگیرید که 
ک��دام کارمند یا کارگر می تواند ماهی 3 میلیون تومان اجاره بدهد؛ اگر 
ه��م بپذیرد بعد از چند ماه اع��ام می کند که نمی تواند پرداخت کند و 

تازه ماجراها شروع می شود.«
در این  بین، وزیر راه و شهرس��ازی از پرداخ��ت وام ودیعه اجاره خبر 
داده اس��ت. محمد اسامی اعام کرده است که افزایش قیمت اجاره بها 
به دلیل این اس��ت که در بخش قیمت گذاری مس��کن و اجاره، قانون و 
مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم 
است و قیمت براساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین 
می شود. او گفته است: »باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین 
کرد و برای اقش��ار آس��یب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان 
منابع��ی را در نظ��ر گرفت تا آنها بتوانند از صن��دوق حمایتی برخوردار 
شوند. این بحث های کارشناسی در حال انجام است. امیدواریم خروجی 
آن بس��ته حمایتی باشد تا ودیعه مس��کن مستأجرانی که طبق ضوابط، 
شناسایی می شوند و با مستنداتی که ارائه می کنند از این بسته حمایتی 

به  صورت تسهیات ودیعه مس��کن برخوردار شوند.« اما آیا گرفتن وام 
برای ودیعه مس��کن و پرداخت اجاره مس��کن اقدامی درس��ت اس��ت؟ 
کارشناس��ان می گویند ارائه وام به مستأجران مش��کل اصلی و اساسی 
آنه��ا را ح��ل نمی کند و تنها به صورت مقطعی اثرگ��ذار خواهد بود زیرا 
خیلی زود این چالش دوباره خود را با عدم توان پرداخت قسط وام ها از 
س��وی مستأجران نشان خواهد داد. از طرف دیگر کارشناسان می گویند 
پرداخت وام برای ودیعه مس��کن درواقع به رس��میت شناختن افزایش 
قیمت های بدون ضابطه از سوی دولت است که می تواند شرایط بازار را 
آش��فته تر کند. البته وزیر راه جزییات این تس��هیات شامل سقف مبلغ 
اعطایی به تفکیک تهران، کانش��هرها و مراکز استان و... را اعام نکرده 
اس��ت و نگفته که چه زمانی ممکن است پرداخت این ودیعه آغاز شود. 
در همین زمینه، سرپرس��ت یک خانواده 4 نفره در منطقه 22 پایتخت 
که در هفته اخیر خانه 80 متری خود را در »ش��هرک ش��هید باقری« 
برای فروش گذاش��ته اس��ت به ایرنا، گفت: قیمت خانه های چند س��ال 
س��اخت در این منطقه در تیرماه بین 16 میلیون و 500 تا 18 میلیون 
تومان به فروش می رس��د که در اردیبهشت امس��ال متری 12 میلیون 
تومان فایل می ش��د. وی گفت: »اگر قصد داش��ته باشید خانه ای نوساز 
در همین محله خریداری کنی��د مجبور به پرکردن فاصله قیمتی چند 

میلیارد تومانی هستیم که از توان یک خانواده کارمند خارج است.«
وی توضی��ح داد: بع��د از فروش خانه خود ی��ک واحد 126 متری در 
همین منطقه را که 15 س��ال از عمر آن می گذش��ت متری 18 میلیون 
و 500 ه��زار تومان خریداری کردیم ک��ه مجبور به فروش قطعه زمین 
دیگری برای پرکردن این فاصله شدیم، این درحالی است که ما نه وارد 

خانه نوسازی شدیم و نه محله خود را ارتقا داده ایم.
مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران اماک استان تهران 

نی��ز درخص��وص آخرین وضعی��ت قیمت ها در خ��رداد و تیرماه، گفت: 
افزایش قیمت مس��کن از چندین مولفه پیروی می کند و افزایش قیمت 
طا، ارز و س��یمان عوامل اصلی افزایش قیمت ملک هس��تند و قیمت 

هیچ یک از این اقام به دست اتحادیه مشاوران اماک نیست.
او می گوید: وقتی بانک مرکزی در اردیبهش��ت ماه امس��ال از افزایش 
38درص��دی قیمت خان��ه در پایتخت خب��ر می دهد انتظ��ار دارید در 
ماه های تابس��تانی قیمت ها چگونه باشد؟ ضمن اینکه بیش از 85درصد 
مولفه ه��ای افزایش قیمت خارج از مس��ئولیت وزارت راه و شهرس��ازی 
و اتحادی��ه اماک اس��ت و وقت��ی افزایش می یاب��د روی قیمت ها تاثیر 

می گذارد.
قلی خسروی از جلسه مشترک خود با تیم اقتصادی دولت خبر داد و 
گفت: مولفه های تاثیرگذار روی افزایش قیمت مسکن باید کنترل شود. 
ضمن اینکه همه مش��اوران اماک در سراس��ر کشور باید از فایل کردن 
قیمت ه��ای نامتعارف به طور جدی جلوگیری کنند و فایل های گران را 

در معرض خرید و فروش قرار ندهند.
رئیس اتحادیه مش��اوران اس��تان تهران، گفت: درست است مشاوران 
اماک پیرو اجرای این دس��تور متضرر می شوند اما با هدف کنترل بازار 
مس��کن این دس��تور را داده ایم. ضمن اینکه تاکید داریم نرخ ها دس��ت 
مشاوران اماک نیست و افزایش قیمت ها کسادی بازار را برای مشاوران 

اماک در پی دارد.
قلی خس��روی با بیان اینکه برنامه ساخت مسکن اجتماعی در دوران 
گذش��ته اجرایی نش��د، افزود: اما برنامه ساخت مس��کن ملی و تکمیل 
مس��کن مهر ت��ا پایان س��ال و اعط��ای زمین های 99 س��اله به بخش 
خصوصی برای س��اخت خانه می تواند سیاست هایی کنترلی خوبی برای 

توقف رشد قیمت مسکن باشد.

مشاوران امالک از افزایش اجاره های عقب افتاده مستاجران می گویند

در بازار مسکن چه خبر است؟

چهارشنبه
4 تیر 1399

شماره 1568



درباره کیف پول الکترونیکی بانک پاسارگاد بیشتر بدانید
کیپاد، برنامه ای جامع در حوزه پرداخت 

 کیپ��اد )کیف پ��ول الکترونیک��ی بانک پاس��ارگاد( ب��ا بیش از 
1.500.000 کاربر، برنامه ای جامع در حوزه  پرداخت است.

ب��ه گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، اپلیکیش��ن کیپاد در 
حوزه ه��ای پرداخ��ت و خدمات بانک��ی، قابلیت ه��ا و امکانات قابل 

توجهی را به کاربران ارائه می دهد.
استعام رایگان خافی خودرو و پرداخت آن، یکی از قابلیت های 
برنامه  کیپاد است که طی آن کاربران می توانند با ثبت بارکد پشت 
کارت خ��ودرو و یا اس��کن آن، از طریق گزینه  »خافی خودرو« در 
این برنامه، با سهولت نسبت به استعام و پرداخت خافی خودروی 

خود اقدام کنند.
پرداخ��ت الکترونیک عوارض آزادراهی یکی دیگر از امکانات مهم 
برنامه کیپاد اس��ت که موج��ب ایجاد تح��ول در پرداخت عوارض 
به صورت س��نتی شده  اس��ت. دارندگان کیپاد، در این نوع پرداخت 
می توانند با انتخاب گزینه »عوارض آزادراهی« نسبت به ثبت پاک 
خ��ودروی خود در این بخش اقدام و ع��وارض آزادراهی را پرداخت 

کنند.
در حال حاض��ر ع��وارض آزادراه های تهران–قم، تهران–س��اوه، 
همت-ک��رج، کرج–قزوی��ن، قزوین–زنج��ان، تبریز–ارومیه )قطعه 
چهار( و تهران-شمال )قطعه یک(، بندرعباس- بندر شهید رجایی 
را می ت��وان با کیپاد پرداخت کرد و در آینده ای نزدیک، با پوش��ش 
تمام محورهای اصلی سراس��ر کش��ور به طرح عوارض الکترونیکی 
آزادراه، ام��کان پرداخت عوارض س��ایر آزادراه ها نی��ز از طریق این 

برنامه فراهم خواهد شد.
اس��تعام و پرداخ��ت کلی��ه  قب��وض خدماتی، از دیگ��ر امکانات 
ارائه ش��ده در کیپاد اس��ت. بدین منظور تنها کافی اس��ت با انتخاب 
گزینه  پرداخت قبض در کیپاد، انتخاب شرکت مربوطه و وارد کردن 
»شناس��ه قبض« یا »اسکن بارکد«، مبلغ بدهی را مشاهده کرده و 

نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
اپلیکیش��ن کیپاد در نس��خه  جدید خود، ام��کان پرداخت بدهی 
ع��وارض ط��رح ترافیک را نیز فراهم کرده  اس��ت. به این ترتیب که 
کاب��ران می توانن��د به راحتی ب��ا مراجعه به قس��مت عوارض طرح 
ترافیک، پاک خودروی خود را ثبت کرده و نس��بت به اس��تعام و 

پرداخت بدهی اقدام کنند.
ام��کان انتقال وجه از طریق روش کارت ب��ه کارت، انتقال اعتبار 
به دیگر کاربران، انتقال موجودی کیف پول به حس��اب معرفی شده 
در پروفایل کاربر، تولید رمز پویا )نس��خه اندرویدی(، خرید بس��ته 
اینترنتی، خرید ش��ارژ مس��تقیم، واریز وجه به حس��اب مؤسسات 
خیری��ه، اس��کن ک��د QR، افزایش اعتب��ار کارت ش��هروندی )در 
ش��هرهای مشهد و قزوین( و اشتراک و پخش آناین فیلم و سریال 

تلویزیون اینترنتی آیو از دیگر قابلیت های اپلیکیشن کیپاد است.
اپلیکیش��ن کیپ��اد را می توان از طری��ق مراجعه به کاف��ه بازار، 
مایکت و گوگل پلی و یا از طریق س��ایت بانک  پاس��ارگاد به نشانی 
https://kipod. و سایت کیپاد به نشانی https://www.bpi.ir

ir دریافت کرد.

سد مقاومتی دالر در قله تاریخی 2۰ هزار تومان
سکه از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشت

قیمت س��که و طا در س��ومین روز تیرماه همپای افزایش قیمت 
دالر باال رفت. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
372 ه��زار تومان افزایش یافت و با قیم��ت 8 میلیون و 540 هزار 
تومان فروخته ش��د. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
ب��ا افزای��ش 250 هزار تومانی روبه رو ش��د و ب��ه 8 میلیون و 350 
هزار تومان رس��ید. همچنین قیمت نیم سکه 4 میلیون و 150 هزار 
تومان، ربع س��که 2 میلیون و 300 هزار تومان و س��که گرمی یک 
میلیون و 220 هزار تومان اعام ش��د. هر گ��رم طای 18عیار نیز 
رش��د 22 ه��زار و 600 تومانی را تجربه ک��رد و در بازار 844 هزار 
تومان فروش رفت. هر مثقال طا هم 3 میلیون و 658 هزار تومان 

قیمت خورد.
روز سه ش��نبه همچنین روند افزایش��ی قیمت دالر در بازار آزاد و 
صرافی های بانکی ادامه یافت. هر دالر آمریکا با رش��دی نزدیک به 
500 تومان کانال عوض کرد و به قیمت 19 هزار و 295 تومان در 

صرافی های بانکی فروخته شد.
بازار ارز از ابتدای هفته سدشکنی را آغاز کرد اما صرافان می گویند 
بازارس��از تاش گسترده ای را برای ممانعت از رشد قیمت ها به کار 
گرفت. در شرایط کنونی اما قیمت ها در بازار با افزایشی قابل توجه 
همراه شده و س��د مقاومتی 19 هزار تومان نیز شکسته شده است 
تا س��د مقاومتی دالر بر قله تاریخی 20 هزار تومان قرار گیرد. رشد 
قیمت ها در صرافی های بانکی نرخ هر دالر در بازار آزاد را به بیش از 
20 هزار تومان رسانده است. دیروز همچنین صرافان بانکی هر دالر 
را به قیمت 19 هزار و 195 تومان خریداری کردند. قیمت یورو نیز 
همزمان با رش��د قیمت دالر در بازار روندی افزایشی را تجربه کرد 
و ه��ر یورو به قیمت 21 هزار و 395 تومان فروش رفت. نرخ خرید 

یورو از مردم نیز به 21 هزار و 295 تومان رسید.

عرضه سنگین در بازار ارز
4۵ میلیون دالر وارد بازار شد

تازه ترین وضعیت معام��ات ارزی از عرضه 45 میلیون دالری از 
سوی بازارساز خبر می دهد.

به گزارش ایسنا، در حالی طی روزهای اخیر روند بازار ارز دچار 
نوس��ان بوده و قیم��ت صعودی پیش رفته که گ��زارش دریافتی 
ایس��نا از جریان معامات ارزی روز سه شنبه بین صرافان، از این 
حکای��ت دارد که در این روز )س��وم تیرماه( ح��دود 45 میلیون 
دالر عرضه انجام ش��ده اس��ت. این عرضه که از س��وی بازارساز 
صورت گرفته، با تقاضای ناچیزی مواجه بوده است. این در حالی 
اس��ت که عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک مرکزی در آخرین 
اظهارات خود گفته بود که نوس��انات فعلی بازار ارز، ش��وک های 
گ��ذرا و موقتی اس��ت. البته او در عین حال تاکی��د دارد که اگر 
احساس ش��ود این نوسانات بلندمدت تر شود حتما بانک مرکزی 

مداخله می کند.

بانکنامه

برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که کاهش نرخ 
س��ود بانکی به 15درصد و نرخ س��ود کوتاه مدت ب��ه 8درصد آن هم در 
شرایطی که نرخ تورم کشور باالی 40درصد است، باعث خروج منابع از 

سیستم بانکی و ورود آن به بازارها شده است.
به گزارش خبرآناین، همزمان با افزایش نرخ دالر در بازار، این روزها 
بحث تغییر نرخ س��ود بانکی میان کارشناس��ان داغ ش��ده است. به باور 
آنه��ا، با توجه به تورم دو رقمی و باالی اقتصاد ایران، نرخ س��ود بانکی 
حقیقی در ش��رایط فعلی منفی 20درصد است و این یعنی پولی که در 
بانک گذاشته می ش��ود، حداقل 20درصد در یک سال آینده از ارزشش 

کم می شود.
آخرین تصمیم درباره نرخ سود بانکی به اوایل بهار امسال برمی گردد. 
31 فروردین امسال طی جلسه ای مدیران عامل بانک ها تصمیم گرفتند 
نرخ س��ود بانکی را به مصوبه سال 1396 بازگردانند، بنابراین نرخ سود 
بلندمدت یک ساله 15درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از 

شش ماه نیز 8درصد اعام شد.
تغییرات تصمیم گیری در نرخ سود بانکی

پس از التهابات ارزی سال 97 نرخ سود سپرده ها به شکل غیررسمی 
تا محدوده 18 تا 20 درصد افزایش یافته بود. از این بُعد می توان گفت 
که با بازگش��ت به مصوبه گذشته و نرخ سود 15درصد، نرخ سود بانکی 
در عم��ل 3 تا 5درصد کاهش یاف��ت. البته در تیرماه 95 تصمیم گرفته 
ش��د که نرخ س��ود بانکی به 15درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا 
گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود 
بر هم بخورد. در آن زمان، موسس��ات مالی غیرمجاز برای جذب هرچه 
بیش��تر س��پرده های مردم، نرخ س��ود خود را باالتر از 15درصد در نظر 
گرفتند و همین عامل باعث ش��د تا بانک ها نیز برای فرار از شکس��ت، 
مجبور ش��وند نرخ س��ود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش 

نرخ سود به 15درصد عما با شکست مواجه شد.
مجددا در دوم ش��هریورماه 1396 ش��ورای پول و اعتبار تصویب کرد 
که از 11 ش��هریور همان س��ال تمامی بانک ها و موسسات اعتباری نرخ 
س��ود علی الحساب یک ساله را 15درصد و سود سپرده های کوتاه مدت 
را 10درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم می خورد که این بار 

خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.
گزارش ه��ا نش��ان می دهد بازگش��ت ب��ه تصمیم س��ال 1395، یک 
تغییراتی را در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری 
که سپرده گذاران، پول های خود را از حساب های بلندمدت خارج کردند 
و در حس��اب های کوتاه مدت با س��یالیت بیش��تر قرار دادند. رفته رفته 
واگرایی حساب های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشاندهنده 

آن بود که پول ها در حال خروج از بانک ها بودند.
آیا سود بانکی بازارها را به هم ریخت؟

بررس��ی وضعیت بازارها طی س��ه ماه اول امس��ال، حاکی از روند رو 

به رش��د قیمت هاس��ت، به طوری ک��ه نرخ دالر در این م��دت از کانال 
14 هزار تومان در بازار آزاد وارد کانال 20 هزار تومان ش��ده اس��ت. به 
اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی، نرخ بهره منفی 20 درصد، 
بازار دارایی ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و حاال در حال به هم 

زدن بازار ارز است.

س��ید محمد صادق الحس��ینی در این باره می گوید: زمانی که بانک ها 
برای نرخ 15درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش 

نرخ ارز. آن روز دالر 16 هزار و 200 تومان بود.
ب��ه گفته وی، ادام��ه تثبیت نرخ بین بانکی زیر 15درصد خطاس��ت. 
س��ریعا باید اوراق منتش��ر و نرخ سود بین بانکی به کانالی باالتر هدایت 

ش��ود. سیامک قاس��می، اقتصاددان نیز معتقد اس��ت: با توجه به تورم 
35درصدی اقتصاد ایران و نرخ سود بانکی 15درصدی، نرخ سود بانکی 
حقیقی در ش��رایط فعلی منفی 20درصد است و این یعنی پولی که در 
بانک گذاشته می ش��ود، حداقل 20درصد در یک سال آینده از ارزشش 

کم می شود.
محمدج��واد رضایی، تحلیلگر اقتصادی نیز درباره علت رش��د قیمت 
س��که، ارز، طا و سهام ش��رکت های بورسی، می گوید: تصمیم گیری در 
تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آنقدر باید با حساسیت و کار کارشناسی 
انج��ام و تبع��ات آن به خوبی در نظر گرفته ش��ود که اقتصاد کش��ور و 

خانوارها را با مشکل مواجه نکند.
به باور وی، تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد و نرخ سود 
کوتاه مدت به 8 درصد آن هم در ش��رایطی که نرخ تورم کش��ور باالی 
40درصد اس��ت، در کوتاه مدت تصمیمی اشتباه و غیرکارشناسانه بود؛ 
چراک��ه این موضوع باعث خروج منابع از سیس��تم بانکی و ورود آن به 

بازارهای پرتنش ارز، طا، سکه و بورس شده است.
همتی درباره نرخ سود بانکی چه می گوید؟

اما در این ش��رایط، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که وضعیتی 
که در بازار ارز به وجود آمده، موقتی اس��ت. به گفته عبدالناصر همتی،  
تمام تاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام می دهیم تا تعادل به این 

بازار بازگردد.
بنا به تاکید او در یک برنامه تلویزیونی، سیاس��ت های پولی به نحوی 
برنامه ریزی ش��ده تا بتوانی��م نقدینگی را کنترل کنی��م و هدف گذاری 
تورمی برای یک سال آینده را اعام کرده ایم که همان 22درصد است و 

امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در یک سال گذشته رشد نقدینگی 
31درص��د بوده که اگ��ر با میانگین بلندمدت مقایس��ه کنیم 0.6درصد 
زیاد شده که این 0.6درصد نمی تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.

به اعتقاد همتی، این ش��وک ها گذرا اس��ت و علت آن این اس��ت که 
قیمت ارز در س��امانه نیما مهم اس��ت که تجارت کشور در آنجا صورت 
می گیرد، میانگین قیمت ارز در س��امانه نیما زیر 16 هزار تومان است و 

امروز نزدیک 120 میلیون دالر تامین ارز در نیما صورت گرفته است.
بر این اس��اس، بنا به تاکید او، میانگین یک ماه گذشته درهم 4400 
تومان و دالر 16 هزار تومان اس��ت که نش��ان می دهد این یک ش��وک 
موقتی اس��ت که برای ش��وک های موقتی نمی توانیم سیاست های پولی 

را تغییر دهیم.
به گفته همتی، اگر نرخ ارزی که برای تولید اس��تفاده می ش��ود دچار 
تغییر شود، سیاس��ت های پولی را متناظر آن تغییر می دهیم اما اکنون 
کنترل ها انجام ش��ده و در روزه��ای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در 
س��امانه نیما برقرار می شود و سعی می کنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد 

بازگردانیم.

براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بود اجرای محدودیت های 
دارندگان چک برگش��تی مندرج در ماده 5 مکرر قانون صدور چک، به 
صورت موقت تعلیق شود ولی بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از این 
مصوبه عمل کرده و در نتیجه، زمینه الزم برای صدور دسته چک جدید 

برای صادرکنندگان چک برگشتی فراهم شده است.
به گزارش فارس، با ش��روع شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه ای به تاریخ 26 اس��فندماه 98، تمام 
محرومیت ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگش��تی )که در 
ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح شده است( در بازه اسفند 98 تا 
اردیبهش��ت 99 هس��تند را به مدت 3 ماه از تاریخ برگشت تعلیق کرد. 
20 روز بعد از تصویب مصوبه مذکور، این مصوبه توسط بانک مرکزی به 

همه بانک  ها اباغ و عملیاتی شد.
طبق متن مصوبه مذکور، تمام محرومیت ها و محدودیت  های افرادی 
که دارای چک برگش��تی )که در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح 
ش��ده است( در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 هستند به مدت 3 ماه 
از تاریخ برگشت تعلیق شد. به عبارت دیگر، قرار بود سایر محرومیت ها 
و محدودیت ه��ای افرادی که دارای چک برگش��تی هس��تند، همچنان 
اجرایی باقی بماند. یکی از موارد مذکور، عدم صدور دس��ته چک جدید 
برای افرادی بود که چک برگش��تی داش��تند، موضوعی که هم در ماده 
21 مکرر قانون صدور چک )مصوب آبان 97( و مواد 4 تا 6 اباغیه بانک 
مرکزی در تاریخ 23 خردادماه 97 درباره »دس��تورالعمل حساب جاری 

)ریالی(« مورد تاکید قرار گرفته است.
با این وجود، پیگیری ها نش��ان می دهد بانک مرکزی در برخی موارد 
فرات��ر از مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا عمل کرده اس��ت. به عنوان 
مثال، در حالی که موضوع نمایش یا عدم نمایش سوءاثر چک در سامانه 
بان��ک مرک��زی هیچ ارتباطی با م��اده 5 مکرر قانون ص��دور چک و در 
نتیجه، مصوبه س��تاد ملی مبارزه با بیماری کرونا نداشت، بانک مرکزی 
نمایش سوء اثر چک در دوره زمانی مذکور را متوقف کرده است؛ اقدامی 
که ش��رایط الزم برای صدور دس��ته چک جدید برای افرادی که در این 
دوره زمان��ی چک برگش��تی داش��تند را فراهم ک��رد و نهایتا به تضییع 
حقوق مردم منجر می ش��ود. این اقدام بانک مرکزی موجب ش��ده است 
که بانک ها برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که چک برگشتی 
در دوره زمانی مذکور داش��ته اند، دچار سردرگمی شوند. رئیس یکی از 
ش��عب بانک صادرات درباره این موضوع گفت که اگر چک برگشتی در 
بازه کرونا ثبت شده  باشد، دسته چک جدید صادر می شود. البته توصیه 

ایشان این بود که اگر چک برگشتی تسویه شود، بهتر است.
رئیس یکی از ش��عب بانک ش��هر ه��م درباره این موض��وع گفت: در 
صورتی که در س��امانه اس��تعام بانک مرکزی، سوءاثر برگشتی چک در 
بازه کرونا، ثبت نشده باشد، مشکلی از جهت صدور دسته چک نبوده و 
می توان با وجود داش��تن چک برگشتی تسویه نشده، دسته چک جدید 

دریافت کرد.
جالب اینجاست که متصدی یکی دیگر از شعب بانک شهر اعام کرد: 

صدور دسته چک جدید منوط به تسویه چک برگشتی است.
متص��دی بانک قوامی��ن هم درباره این موض��وع گفت که چون چک 
برگش��تی در ایام کرونا بوده اس��ت، سوءاثری احتس��اب نشده و امکان 

صدور دسته چک جدید وجود دارد.
البته متصدیان برخی بانک ها هم اظهار داش��تند که می بایس��ت ابتدا 

چک برگشتی تسویه شده تا دسته چک جدید صادر شود.
یاس��ر مرادی اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس حقوق بانکی درباره این 
موض��وع گفت: »با توجه به اینکه مصوبه س��تاد مل��ی مبارزه با بیماری 
کرونا، تعلیق محدودیت های ماده 5 مکرر قانون صدور چک بوده  اس��ت 
و اعطای دس��ته چک جدید هیچ ارتباطی ب��ا این ماده ندارد، لذا با این 
مصوب��ه، بانک ها نمی توانند برای مش��تریانی که در بازه اس��فند 98 تا 
اردیبهشت 99 چک برگشتی داشته اند، دسته چک جدید صادر کنند.«
وی افزود: »عدم نمایش س��وءاثر چک های برگش��تی اس��فند 98 تا 
اردیبهش��ت 99 در س��امانه اعتبارس��نجی بانک مرکزی تضییع حقوق 
ذی نفعان است و متاسفانه اگر ذی نفعان در این سامانه استعام بگیرند، 
چک های برگش��تی در این بازه نمایش داده نمی شود، این مورد فراتر از 
مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا اس��ت و به نظر می رسد بانک مرکزی 
در این زمینه تخلف کرده اس��ت. این موضوع به نوعی سردرگمی برای 
شخصی که می خواهد چک دریافت کند، تلقی می شود و وی حق دارد 
بداند صادرکننده چک حتی در این 3 ماه چک برگش��تی داش��ته است 

یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعام را اصاح کند.«

عدم نمایش س��وءاثر چک در س��امانه بانک مرکزی در ماه های اخیر 
منجر به این ش��ده است که بس��یاری از افرادی که چک بی محل صادر 
کرده ان��د، از این فرصت نهایت سوءاس��تفاده را ببرند و با درخواس��تی 
جدید، دس��ته چک دیگری دریافت کنند. در واقع، بانک مرکزی با این 
اقدام خود، دس��ت افراد بدحساب را در بسیاری از امور باز گذاشته و به 
دلیل کم اطاعی و س��ردرگمی بانک ها، هزینه صدور چک بی محل را به 

شدت کاهش داده  است.
بدون تردید، قربانی این تخلف بانک مرکزی، مردم و فعاالن اقتصادی 
خواهند بود که بار دیگر نس��بت به تبادل چک بی اعتماد می ش��وند و از 
این وس��یله مهم برای رونق کسب و کار خود، نمی توانند استفاده کنند. 
در ص��ورت عدم اصاح این وضعی��ت، بخش اعظم اتفاقات مثبتی مانند 
برگش��ت اعتماد به ابزار چ��ک جهت معامله و داد و س��تد و همچنین 
پرهزینه ش��دن ص��دور چک بی محل که به خاطر اج��رای قانون جدید 

چک ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.
ب��ه همین دلیل، ض��رورت دارد بانک مرکزی هرچه س��ریع تر تمامی 
اقدامات��ی که به نفع دارندگان چک های برگش��تی و فراتر از مصوبه 26 
اسفندماه 98 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درباره این موضوع است، 

متوقف کند تا جامعه دچار هرج و مرج در حوزه چک نشود.

عبور بانک مرکزی از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا

دارندگان چک برگشتی دوباره دسته چک می گیرند

گمانه زنی ها درباره تاثیر نرخ سود بانکی ۱۵درصدی در بازارها

سودبانکیبیشترمیشود؟
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صندوق واسطه گری مالی دولت قابل معامله می شود
 شروع معامله دارایکم

از امروز در بورس
واحده��ای اولین صندوق واس��طه گری مال��ی یکم از امروز 
چهارشنبه 4 تیرماه و حدود یک ماه پس از پایان پذیره نویسی 

قابل خرید و فروش می شود.
به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش 
طی اطاعیه ای فراخوان واگذاری )ش��ماره 1( پذیره  نویس��ی 
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله 
)ETF( »واس��طه گری مالی یکم« را منتش��ر ک��رد. در این 
اطاعی��ه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق 
این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اس��امی ایران، 
باقیمانده س��هام خود در بانک های مل��ت، تجارت و صادرات 
ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد. به 
طور کلی قرار اس��ت 23 هزار و 800 میلیارد تومان باقیمانده 
سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب 
یک صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با 

عنوان »واسطه گری مالی یکم« عرضه شود.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف 
20درصدی بود. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر 
کد مل��ی( 20 میلیون ریال )دو میلیون تومان( تعیین ش��د. 
پذیره نویس��ی برای هر فرد دارای کد مل��ی امکان پذیر بود و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود نداشت.
بر این اس��اس مهلت پذیره نویس��ی حدود ی��ک ماه پیش 
ب��ه پایان رس��ید و بی��ش از 3 میلی��ون و 481 ه��زار نفر با 
س��رمایه گذاری بیش از 5886 میلیارد تومان در پذیره نویسی 

برای خرید سهام دولتی مشارکت کرده اند. 
در این راس��تا از اول تیرماه نماد دارایکم در بورس باز ش��د  
و اف��راد می توانس��تند ارزش آن را در پرتفو )ترکیب س��هام( 

خود ببینند.
شرایط معامله دارایکم در بورس نیز به این صورت است که 
با توجه به اینکه از امروز واحدهای صندوق واسطه گری قابل 
معامله اس��ت هر کسی می خواهد آن را بخرد یا بفروشد باید 

اول کد بورسی بگیرد و در سامانه سجام ثبت نام کند. 
افرادی که زیر س��ن قانونی هس��تند نیز باید از طریق ولی 
آنها در س��امانه سجام ثبت نام شوند و کد بورسی گرفته شود 
تا بتوانند معامله واحدهای صندوق واسطه گری مالی را انجام 

دهد. 
از روز چهارش��نبه ک��ه واحده��ای این صن��دوق در بورس 
قابل خرید وفروش می ش��ود هم اف��راد حقیقی و هم حقوقی 
می توانند آن را خرید و فروش کنند. طبق آخرین آمار ارزش 
هر واحد 10 هزار تومانی آن به بیش از 20 هزار تومان یعنی 

بیش از دو برابر افزایش یافته است.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: روند افزایش��ی نماگر بازار س��رمایه در س��ومین روز 
تیرماه ادامه یافت و ش��اخص کل بورس با بیش از 49 هزار واحد رشد 
در آس��تانه ورود به کانال یک میلی��ون و 400 هزار واحد قرار گرفت. 
ش��اخص کل در این روز 49 هزار و 464 واحد رش��د کرد و در نهایت 
در ارتف��اع یک میلیون و 391 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل )هم 
وزن( نیز با 11 هزار و 124 واحد افزایش به 430 هزار و 442 واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با 7 هزار و 340 واحد رشد به 284 هزار و 
24 واحد رسید. شاخص بازار اول 37 هزار و 747 واحد و شاخص بازار 
دوم 93 هزار و 546 واحد افزایش داش��ت. در معامات روز سه ش��نبه 
بیش از 6 میلیارد و 941 میلیون س��هم، ح��ق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش 142 هزار و 571 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 751 واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 3ه��زار و 613 واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با 3 هزار و 232 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با یک هزار و 885 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با ی��ک هزار و 714 واحد، باما )کاما( با یک هزار و 690 واحد 
و نف��ت و گاز پتروش��یمی تامین  )تاپیکو( با یک ه��زار و 302 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای کارخانجات تولیدی شهید قندی )بکام( با 
72 واحد، پارس مینو )غپینو( با 58 واحد، ماشین سازی اراک )فاراک( 
با 43 واحد، داده گس��تر عصر نوین های وب )های وب( با 42 واحد، 
داروس��ازی سینا )دسینا( با 36 واحد و افست )چافست( با 36 واحد با 

تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، 
پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گس��ترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو و س��المین در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه 
س��یمان هم در معامات این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه 488 میلیون و 890 هزار برگه سهم به ارزش 11 

هزار و 223 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 383 واحد رش��د داشت و بر روی 
کان��ال 15 هزار و 98 واحد ثابت مان��د. در این بازار 3 میلیارد و 413 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 135 ه��زار و 695 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صبا(، توس��عه و عمران 
استان کرمان )کرمان( و پتروشیمی تندگویان )شگویا( تاثیر مثبت بر 
ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین نماد تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، توکاریل )توریل(، کش��ت و صنعت ش��هداب ناب خراس��ان 

)غش��هداب(، دامداری تلیسه نمونه )تلیس��ه(، تولید برق عسلویه مپنا 
)بمپن��ا(، اعتباری ملل )وملل(، کش��ت و دامداری فکا )زفکا( و صنایع 
ماش��ین های اداری ای��ران )مادیرا( با تاثیر منفی بر ش��اخص این بازار 

همراه بودند.
رشد 2۸درصدی شاخص فرابورس در خرداد

ش��اخص فراب��ورس در خردادماه ب��ه بازدهی 28درصدی رس��ید و 
توانس��ت میزان رشد خود از ابتدای امس��ال را به 115درصد برساند. 
همچنی��ن فرابورس ایران خردادماه 99 را با عرضه اولیه یک ش��رکت 
پتروش��یمی، پذیره نویسی س��ه اوراق خصوصی و دولتی و نیز روزهای 
س��بز و صعودی در متغیرهای معاماتی مانن��د حجم، ارزش و تعداد 

دفعات معامات پشت سر گذاشت و در مجموع 28درصد باال رفت.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی فراب��ورس ایران، در ماهی که گذش��ت 
ش��اخص کل فرابورس نیز با ایس��تادن بر قله 14 هزار و 180 واحدی 
به بازدهی 28درصدی رس��ید و همچنین این شاخص توانست میزان 
رش��د خود از ابتدای سال را نیز به 115درصد برساند. همزمان ارزش 
ب��ازار فرابورس افزایش 24درصدی را در خ��رداد و 108درصدی را از 

آغاز سال به ثبت رساند.
در 17 روز کاری خ��رداد روزانه 2 ه��زار و 681 میلیون ورقه بهادار 
به ارزش 5 هزار و 545 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس دادوس��تد 
شد و در مجموع این ماه شاهد دست به دست شدن 45 هزار و 582 
میلی��ون ورقه به ارزش 942 ه��زار و 612 میلیارد ری��ال در مجموع 
بازارها بودیم. حجم و ارزش دادوستدها نیز در ماه قبل رشد 4 و 541 

درصدی را نسبت به خرداد 98 تجربه کرد.
در همین حال بررسی معامات در بازارهای فرابورسی نشان می دهد 
به غیر از بازار پایه که کاهش 21درصدی در حجم معامات س��هام را 
تجربه کرده، س��ایر بازارها خردادماه را با افزایش حجم، ارزش و تعداد 
دفعات معامات به انتها رس��انده اند. به عنوان مثال در بازار اول شاهد 
جابه جای��ی 4 هزار و 532 میلیون س��هم ب��ه ارزش 101 هزار و 203 
میلیارد ریال بودیم که نسبت به خرداد 98 افزایش 72 درصدی حجم 
و 770 درصدی ارزش معامات در این بازار نس��بت به خرداد 98 رقم 
خ��ورد. در بازار دوم، SME و ابزارهای نوی��ن مالی نیز روند صعودی 
معامات در ماه گذش��ته قابل مش��اهده است. از سوی دیگر خردادماه 
در بازار س��هام فرابورس عرضه اولیه س��هام شرکت پلیمر آریا ساسول 
رقم خورد که 239.1 میلیون س��هم این ش��رکت عرضه و با استقبال 

خریداران روبه رو شد.
از صنایع پیشرو و بازار بدهی چه خبر؟

ب��ازار ابزارهای نوین مالی در ماه گذش��ته ش��اهد جابه جایی 2 هزار 
و 473 میلی��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش 207 هزار و 392 میلیارد ریال 
ب��ود. از جمله رخدادهای مهم در این بازار باید به پذیره نویس��ی اوراق 
اجاره شرکت کرمان موتور به تعداد 2 میلیون ورقه و نیز پذیره نویسی 

اوراق مرابح��ه عام دولت در نمادهای اراد31، اراد32، اراد33 و اراد34 
در مجموع به تعداد 109.5 میلیون ورقه اشاره کرد که موجب تعمیق 

بازار بدهی فرابورس شد.
اوراق بدهی و صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله نیز به ترتیب 
افزای��ش بیش از 400 و 200 درص��دی در حجم و ارزش معامات را 
تجربه کردند. اوراق تس��هیات مسکن نیز با مبادله 3.1 میلیون ورقه 
از این اوراق به ارزش 2 هزار و 225 میلیارد ریال رش��د 113 و 210 

درصدی حجم و ارزش دادوستدها را رقم زد.
همچنی��ن ارزش معام��ات ُخ��رد بازار س��هام در فرابورس ش��امل 
دادوس��تدهای انجام ش��ده در بازارهای اول، دوم، پایه، اختیار معامله 
خرید و فروش و SME به رقم 689 هزار و 347 میلیارد ریال رس��ید 
که از این میزان گروه فلزات اساس��ی با معاماتی به ارزش 83 هزار و 
361 میلیارد ریال س��هم 12درصدی را در اختیار گرفت و در جایگاه 
نخس��ت صنایع فرابورسی با باالترین ارزش معامات ایستاد. گروه های 
س��رمایه گذاری ها، محصوالت شیمیایی و بانکی ها به ترتیب سهم 10، 
9 و 7 درص��د از ارزش کل معامات بازار س��هام را به خود اختصاص 

دادند و در رده های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

شاخص بورس تهران در یک قدمی یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد ایستاد
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نابسامانی بازار نهاده عامل گرانی گوشت و مرغ
اختالف چند برابری نرخ مصوب نهاده های 

دامی با بازار سیاه
ط��ی ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی در بازار س��یاه افزایش 

یافته و مرغداران و دامداران را با مشکاتی مواجه کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طی ماه های اخیر قیمت ذرت 
و کنجاله سویا در بازار سیاه به حدی افزایش یافت که این اختاف 
چن��د برابری مرغداران و دامداران را با زیان بس��یاری در امر تولید 

مواجه کرده است.
با رش��د چش��مگیر قیمت ذرت و کنجاله س��ویا، تولیدکنندگان 
رغبتی در امر جوجه ریزی ندارند و در نهایت کار به جایی می رس��د 
که با حذف مواد پروتئینی از قبیل گوش��ت، مرغ و لبنیات از سفره 
مردم و الکچری ش��دن این کاالهای اساس��ی، اقشار آسیب پذیر در 
تامین مایحتاج خود دچار مشکل می شوند، با این وجود از مسئوالن 
دولت��ی انتظار می رود که تمهی��دات جدی برای تامین نهاده با نرخ 

مصوب بیندیشند.
آمارها نش��ان می دهد که مصرف مرغ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا 20 تا 30 درصد کاهش یافته 
است که با استمرار آش��فتگی بازار نهاده  ها، صنعت مرغداری دیگر 

تحمل وارد شدن شوک دیگری را ندارد.
اختالف چندبرابری نرخ مصوب نهاده با بازار سیاه

س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دام��داران در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باش��گاه خبرنگاران جوان با 
اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی  همچنان نابسامان است، اظهار 
ک��رد: طی یک تا دو م��اه اخیر اختاف قیمت مص��وب با بازار آزاد 

نهاده های دامی به شدت باال بوده است.
وی از افزای��ش قیمت مصوب نهاده های دام��ی خبر داد و گفت: 
قیمت مصوب هر یک از نهاده های دامی اعم از جو، ذرت و کنجاله 
س��ویا نوس��اناتی داش��ته که این امر بر افزایش نرخ در بازار س��یاه 

نهاده ها تاثیرگذار بوده است.
س��لطانی قیم��ت هر کیلو ج��و در بازار آزاد را 2 ه��زار و 100 تا 
2 ه��زار و 200 تومان، ذرت 2 هزار و 700 تومان و کنجاله س��ویا 
5 ه��زار و 800 ت��ا 6 ه��زار تومان اعام کرد و گف��ت: افزایش نرخ 
نهاده های دامی منجر به باالرفتن قیمت تمام شده شیر و گوشت و 

متضرر شدن دامداران شده است.
مدیرعام��ل اتحادی��ه دام��داران ادام��ه داد: با وج��ود آنکه نهاده 
موردنی��از دام��داران باید با ن��رخ مصوب تامین ش��ود، اما به دالیل 
مختل��ف تولیدکنندگان بخش��ی از نه��اده موردنی��از را از بازار آزاد 
خریداری می کنند که به س��بب قانع نبودن واس��طه ها و دالالن با 

سود کم، با اختاف چندبرابری به دست دامداران می رسد.
س��لطانی درباره تاثی��ر قیمت نهاده های دامی بر نرخ تمام ش��ده 
تولید بیان کرد: با وجود سهم 70درصدی نهاده  های دامی در قیمت 
تمام ش��ده تولی��د و در نهایت افزایش قیم��ت محصوالت منجر به 

کاهش سود و متضرر شدن دامداران  می شود.
بازار نهاده های دامی همچنان ملتهب است

حبیب اس��داله  نژاد، نایب رئیس کانون انجم��ن صنفی مرغداران 
گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به اینکه ب��ازار نهاده های دامی  ملتهب 
است، اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 5 هزار 
و 700 ت��ا 5 ه��زار و 800 تومان و ذرت 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 

800 تومان در بازار سیاه عرضه می شود.
وی اف��زود: با توجه به مش��کل تامین به موق��ع نهاده های دامی، 
امیدی به بهبود قیمت در بازار نیست چراکه ترخیص کاال به مقدار 
موردنیاز توسط دستگاه های مسئول با چالش روبه روست که کمبود 
نهاده با نرخ مصوب منجر به افزایش مولفه  های تولید و قیمت تمام 

شده مرغ می شود.
اس��داله نژاد با بیان اینکه مرغ��داران در تامی��ن نهاده های دامی 
 همچنان دچار مش��کل هس��تند، گفت: علی رغ��م  وعده وعیدهای 
مختلف مسئوالن، قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار سیاه دو برابر 
نرخ مصوب و ذرت یک هزار تا یک هزار و 200 تومان باالتر است.

نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی در پایان با 
اش��اره به اینکه تامین نهاده دامی موردنیاز به س��ختی و کندی در 
حال انجام اس��ت، تصری��ح کرد: هم اکنون مجموع نه��اده موردنیاز 
مرغ��داران از طریق س��امانه ب��ازارگاه تامین نمی ش��ود، از این رو 
تولیدکنن��دگان ناچارند نهاده موردنیاز را با قیمت باال و به س��ختی 

تامین کنند تا بتوانند شکم مرغ های شان را سیر کنند.

سقف صادرات بار اول کارت های بازرگانی ۵۰۰ 
هزار دالر شد

دولت برای اطمینان از بازگش��ت ارز صادرات کارت های بازرگانی 
تازه صادرشده، سقف 500 هزار دالری را تعیین کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تصمیم جدید دولت، 
از دو هفته آینده قرار است که سقف 500 هزار دالری برای صادرات 
آن دس��ته از کارت های بازرگانی در نظر گرفته ش��ود که به تازگی 
از سوی س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی 
صادر شده اند و اولین باری است که قرار است صادرات انجام دهند.

بر این اس��اس دول��ت تصمیم گرفته ت��ا به منظ��ور اطمینان از 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، تنها زمان��ی به این صادرکنندگان 
اجازه صادرات مجدد دهد که تعهد ارزی 500 هزار دالر اولیه خود 

را ایفا کرده باشند.
دو شب گذشته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات اعام کرد که 

27 میلیارد دالر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

اخبـــار

65 ت��ا 70 درصد اجزا و قطعات موردنیاز برای س��اخت لوازم خانگی 
تولید داخل ایران است و 35 درصد از خارج وارد می شود، اما باید توجه 
کنیم که همان قطعات اولیه س��اخت داخل نیز مواد اولیه ش��ان ممکن 
است از خارج وارد شود بنابراین نرخ ارز از دو مسیر بر قیمت تمام شده 

لوازم خانگی تاثیر می گذارد.
به گزارش اقتصادآناین، عباس هاش��می دبیرکل انجمن صنایع لوازم 

خانگی ایران از تاثیر گرانی ارز بر این صنعت می گوید.
 گرانی این روزهای ارز چه تاثیری روی قیمت لوازم خانگی در ایران می گذارد؟
طبیعی اس��ت که وقتی قیمت ارز افزایش می یابد قیمت اجناس هم 
ب��ه تبع آن زیاد می ش��ود و وقتی قیمت اجناس زیاد می ش��ود از آنجا 
که درآمد خانوارها زیاد نش��ده قدرت خریدش��ان کم شده و در نتیجه 

تقاضای خرید کاال کم می شود و افت و رکود در بازار اتفاق می افتد.
  ام��ا برخی معتقدند ب��ا کاهش تقاضا قیمت نیز کاهش پیدا می کند، 

نظر شما چیست؟
آنچه گفتم به این معنا نیس��ت که قرار است چیزی ارزان شود چون 
موجودی کاالهای موجود در انبار هم در مضیقه اس��ت و در این زمینه 
هم بحران داریم. از س��وی دیگر وقتی هزینه تولید کاال افزایش می یابد 

تولیدکننده نمی تواند دامنه سود خود را کاهش دهد.
  در لوازم خانگی قیمت ارز چقدر تاثیرگذار است؟

65 ت��ا 70 درصد اجزا و قطعات موردنیاز برای س��اخت لوازم خانگی 
تولید داخل ایران است و 35 درصد از خارج وارد می شود، اما باید توجه 
کنیم که همان قطعات اولیه س��اخت داخل نیز مواد اولیه ش��ان ممکن 

است از خارج وارد شود بنابراین نرخ ارز از دو مسیر بر قیمت تمام شده 
ل��وازم خانگی تاثیر می گذارد. در تولید ل��وازم خانگی مثا پلی کربنات 

تولید داخل کشور است اما ورقه استیل ضدلکه از خارج وارد می شود.
  ارز الزم ب��رای تولی��د ل��وازم خانگی در ایران توس��ط بانک مرکزی 

تامین نمی شود؟
مدتی ارز نیمایی توسط بانک مرکزی ارائه شد اما از اوایل بهمن سال 
گذش��ته این ارز برای قطعات و مواد اولیه کاهش یافت تا جایی که در 
سه ماه اخیر تقریبا متوقف شده است؛ اما مشکل ما که به وزارت صمت 

هم اعام کرده ایم چیز دیگری است.
  چه مشکلی؟

م��ا به وزارت صمت اع��ام کرده ایم ارزی که به م��ا می دهند چه ارز 
نیمای��ی، چ��ه ارز حاصل از صادرات، به هر ش��کلی که هس��ت باید در 
روندی شفاف صورت گیرد. تحقق این هدف در سالی که با عنوان سال 
جهش تولید نام گذاری ش��ده دارای الزاماتی است که یکی از آنها تامین 
ارز الزم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان است تا بتوانند کاالی خود 

را با قیمت نهایی مناسب تری در بازار به فروش برسانند.
  به جز نرخ ارز با چه مشکل دیگری روبه رو هستید؟

تامین مواد اولیه از مس��ائل جدی دیگر است. مبنای محاسبه قیمت 
در بورس کاال، قیمت های جهانی اس��ت. اکنون در حاشیه این بازار، یک 
بازار آزاد هم ایجاد ش��ده که قیمت های آن بیش��تر از قیمت فلزات در 

بورس کاال است.
  یعن��ی کف قیمت فل��زات در بازار آزاد، بیش��تر از قیمت در بورس 

کاال است؟
بله. کف قیمت در بورس کاال به  صورت تصنعی تعیین می ش��ود و در 

بازار آزاد همیشه قیمت فلزات از بازار جهانی بیشتر محاسبه می شود.
  این مسئله برای تولیدکننده به چه معناست؟

این گرانی مواد اولیه موجب مش��کاتی برای تولیدکننده می ش��ود و 
باعث می شود تولید خود را کاهش دهند و قیمت را افزایش دهند و در 

نتیجه آن قاچاق رونق می گیرد.
  سازمان حمایت چه تدابیری می تواند داشته باشد؟

س��ازمان حمایت به زعم خودش اقدامات مفیدی انجام داده است اما 
این سازمان نیز توجیهاتش این است که کاالی تولید شده باید براساس 
قیمت مواد اولیه محاسبه شود اما در عمل این اتفاق نمی افتد چون یک 
واحد تولیدی به دلیل عدم اطمینان از تامین مواد اولیه باید مواد اولیه 
 just موردنیازش را انبار کند. در حالی که در جهان االن تولید از مدل

in time پیروی می کند و تولیدکنندگان حداقل انبار مواد را دارند.
  یعنی س��ازمان حمایت انتظ��ار دارد قیمت نهایی کاال با قیمت مواد 

اولیه در زمانی که خریداری شده تناسب داشته باشد؟
دقیقا. اما به این نکته توجه نمی ش��ود که تولیدکننده باید بتواند مواد 
اولی��ه خود را با قیمت های جدید کاالی نهایی جایگزین کند و اگر این 
اتفاق نیفتد در چهار س��یکل تولی��د کاال هیچ ماده اولیه ای برایش باقی 
نمی ماند. یعنی وقتی دالر گران می ش��ود تولید کننده اگر قیمت کاالی 
خ��ود را ک��ه مواد اولیه ارزان تری داش��ته افزایش ندهد ب��ه مرور دچار 

مشکل می شود.

دالر،لوازمخانگیراهمگرانمیکند؟

رئیس اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان مبلمان ایران 
خس��ارات ناشی از شیوع ویروس کرونا به این صنعت را بالغ بر 100 
ه��زار میلیارد تومان عنوان کرد و از افزای��ش بیش از 177درصدی 

صادرات انواع مبلمان در سال گذشته خبر داد.
حس��ن احمدیان در گفت وگو با ایسنا، افزایش حدود 40درصدی 
صادرات انواع مبلمان در سال 1398 نسبت به سال قبلش خبر داد 
و گفت: در س��ال  1398 صادرات این صنعت به حدود 75 میلیون 
دالر رس��یده اس��ت که 52 میلیون دالر مربوط به مبلمان خانگی و 
23 میلیون دالر از آن مربوط به مبلمان اداری اس��ت. این در حالی 
اس��ت که صادرات انواع مبلمان در س��ال 1397 حدود 27 میلیون 

دالر بوده است.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه، هدف اصلی صادرات مبلمان 
ایران هس��تند، تصریح کرد: هرچند انتقال ارز از کشورهای همسایه 

به س��ختی انجام می شود، اما به واسطه روابط خوب و فاصله نزدیک 
ایران با آنها، این کش��ورها در دوره تحریم کمترین دردس��ر را برای 

صادرات داشتند.
رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان مبلمان ایران با 
اش��اره به کاهش صادرات صنعت مبلمان مانند س��ایر صنایع در پی 
شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، گفت: عاوه بر این کاهش 
مصرف در پی ش��یوع ویروس کرونا هم در کاهش صادرات تاثیرگذار 

بود.
وی در ادام��ه ضمن ابراز نارضایتی نس��بت به قرار نگرفتن صنعت 
مبلمان جزو صنایع آس��یب پذیر از شیوع کرونا، تصریح کرد: این در 
حالی اس��ت که در پی ش��یوع ویروس کرونا خریدهای شب عید در 
این بخش تعطیل شد و بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان آسیب دید، 
اما مشمول دریافت تسهیات نشد و توجه به صنایع دیگر بیشتر بود.

شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت وآمدها برای پیشگیری در ماه 
پایانی س��ال که عمدتا روزهای پررونقی برای کس��ب وکارهای خرد 
و کارگران فصلی اس��ت، باعث ش��ده فعاالن تجاری، اصناف مختلف 
و کارگران دچار آس��یب های جدی ش��وند که ای��ن وضعیت موجب 
واردشدن خس��اراتی به برخی تولیدی ها از جمله در بخش پوشاک، 
کیف و کفش و مبلمان و ... نیز ش��ده اس��ت. براساس گزارش دفتر 
امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت در روزهای پایانی 
س��ال گذش��ته بخش های مختلف اقتصادی بی��ن 35 تا 100درصد 
کاهش تقاضا داش��تند و بیش��ترین آس��یب هم مرب��وط به خدمات 
گردش��گری و باشگاه های ورزشی بوده که تقاضای آنها در اسفندماه 
به صفر رس��یده بود. طبق اعام اتاق اصناف ایران خس��ارت ماهانه 
تعطیات ناش��ی از کرون��ا برای واحدهای صنفی بی��ش از 26 هزار 

میلیارد تومان بوده است.

اختالف 6۰درصدی سرانه مصرف شیر با 
کشور های توسعه یافته

کارشناس صنعت شیر گفت با وجود کاهش سرانه مصرف محصوالت 
لبنی در سال های اخیر، اختاف سرانه مصرف با کشور های توسعه یافته 
به 60درصد رس��یده اس��ت. حس��ین چمنی در گفت و گو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به تاثی��ر افزایش قیمت لبنیات بر س��رانه 
مص��رف اظهار کرد: با افزایش قیمت محص��والت لبنی و کاهش قدرت 
خرید خانوار بدیهی است که سرانه مصرف محصوالت لبنی کاهش یابد.

او افزود: طی س��ال های اخیر س��رانه مصرف محص��والت لبنی بنا به 
دالیل متعدد همچون بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و عدم س��نخیت 
حقوق و دستمزد با تورم افت محسوسی داشته است. چمنی با اشاره به 
اینکه ساالنه 10 میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود، بیان کرد: 
بنابر آمار سرانه مصرف در کشور به 70 تا 80 کیلوگرم می رسد، این در 
حالی است که سرانه مصرف در کشور های توسعه یافته به 250 تا 400 
کیلو می رسد چراکه این کشور ها شیر و فرآورده های حاصل از آن را به 
عنوان منبع اصلی کلس��یم غذای اصلی می دانند. این کارشناس صنعت 
لبنیات ب��ا تاکید بر مصرف روزانه 200 گرم ش��یر و فرآورده های لبنی 
بیان کرد: در برنامه شش��م توس��عه پیش بینی شده که سرانه مصرف به 
156 کیلوگرم برسد که تاکنون این  امر  محقق نشده است. او با اشاره به 
اینکه س��رانه مصرف شیر ایران با متوسط جهانی 30درصد و کشور های 
توسعه یافته 60درصد اختاف دارد، بیان کرد: در کشوری همچون ایران 
که با پدیده پیری زودرس مواجه اس��ت، سرانه مصرف شیر باید افزایش 
یابد. این کارشناس صنعت شیر در پایان با بیان اینکه سال گذشته 843 
میلیون تن شیر خام در دنیا تولید شده است، تصریح کرد: سرانه مصرف 
ش��یر خام به ازای هر نفر 250 تا 270 کیلو است که در برخی کشور ها 

به بیش از 500 کیلو می رسد.

صادرات مبلمان نزدیک به 3 برابر شد
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اخبار

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی اعالم کرد
علت مردودی ۱۸درصد خودروها در معاینه فنی

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، گفت خرداد امسال 
148 هزار دس��تگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده که از این تعداد 
41درص��د به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی نش��ده اند. به گزارش 
پرش��ین خودرو، حس��ین مقدم، درباره آمار مراجعه خودروها به مراکز معاینه 
فنی در خردادماه، توضیح داد: امس��ال در خردادماه 148 هزار دستگاه خودرو 
به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده است. او با بیان اینکه 41درصد از خودروها 
به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نش��ده اند، افزود: 
از تعداد کل مراجعات، 104 هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده 
که 18درص��د آزمون آالیندگی گازهای خروجی از اگ��زوز، 11 درصد آزمون 
هم راس��تایی چرخ ها، 5درصد آزمون کمک فنر، 15درصد آزمون تست ترمز و 
17درصد به علت عیوب ظاهری مردود شده اند. به گفته مقدم میزان مراجعات 
به مراکز معاینه فنی تهران در خردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، 21درصد افزایش داشته است. براساس گزارش سایت شهر، مدیرعامل 
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به مراجعه روزانه 5 هزار و 
200 دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی، یادآور شد: امسال انواع وسایل نقلیه 
عمومی سبک و سنگین مدل 1397 و ماقبل مشمول معاینه فنی می شوند. این 
خودروها براساس سن باید هر سه ماه و یا شش ماه جهت انجام معاینه فنی به 
مراکز شهر تهران مراجعه کنند. براساس مصوبه هیأت دولت، انواع وسایل نقلیه 
عمومی با عمر 10سال یا کمتر هر شش ماه و با عمر باالی 10سال هر سه ماه 

باید نسبت به معاینه فنی خودرو اقدام کنند.

دور جدید بازنگری قیمت خودروهای داخلی 
در شهریور صورت می گیرد

با اعام رئیس ش��ورای رقابت، قیمت خودرو بر حس��ب نیاز به صورت فصلی 
بازنگری می شود و این در شرایطی است که به چهار دلیل، افزایش قیمتی جدید 
انتظار خودروهای داخلی را می کشد. به گزارش پدال نیوز، بنابر اعام رضا شیوا، 
شورای رقابت در دور جدید حضور خود در پروسه قیمت گذاری خودرو، قیمت ها 
را هر سه ماه یک بار با توجه به تورم بخشی مورد بازنگری قرار خواهد داد. این 
تصمیم ش��ورای رقابت در حالی است که پیشتر قیمت خودروهای داخلی تنها 
س��الی یک بار تغییر می کرد و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروس��ازان 
قرار داشت. حاال اما با توجه به رویکرد جدید شورای رقابت، بازنگری قیمت ها از 
ساالنه به فصلی تغییر کرده، بنابراین خودروسازان این فرصت را خواهند داشت 
که تناسب بیشتری بین هزینه تولید و قیمت نهایی ایجاد کنند. هرچند رئیس 
ش��ورای رقابت در اظهارات اخیر خود، بازنگری در قیمت خودروهای داخلی را 
یک احتمال دانس��ته و با قطعیت در مورد آن صحبت نکرده است، با این حال 
مجموعه عواملی چهارگانه وجود دارد که با توجه به آنها، شورا چاره ای جز باال 
ب��ردن قیمت ندارد. با توجه به فصلی ش��دن بازنگری قیمت خودرو و ازآنجاکه 
دور نخس��ت در خردادماه امسال انجام شده، ش��ورای رقابت به احتمال فراوان 
در شهریورماه قیمت ها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. این در حالی است که 
ب��ا در نظر گرفتن عوامل چهارگانه ای که در ادام��ه گزارش به آنها می پردازیم، 
قیمت خودروهای داخلی در ش��هریورماه افزایشی دوباره را تجربه خواهند کرد. 
این روند افزایش��ی ب��ه احتمال فراوان در دو دور بع��دی بازنگری قیمت یعنی 
آذرماه و اس��فند ماه )با توجه به فصلی شدن تغییرات قیمتی(، نیز ادامه خواهد 
یافت، بنابراین نرخ کارخانه ای محصوالت ایران خودرو و سایپا سه مرحله دیگر 
افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. اینکه بازنگری قیمت خودروها از س��الی 
یک بار به س��الی چهار بار تغییر کرده، ریش��ه در اعتراض خودروسازان به فریز 
ساالنه قیمت دارد. خودروسازان از اواسط دهه 80 که نرخ گذاری دستوری برای 
محصوالت ش��ان در نظر گرفته شد، همواره به دنبال آزادسازی قیمت هستند، 
اما جز یک مقطع کوتاه در اوایل دهه 90، به این رویا دس��ت نیافتند. با توجه 
به حساس��یت بس��یار زیاد دولت و نهادهایی مانند مجلس ش��ورای اسامی و 
گاه��ی حتی قوه  قضائیه روی قیمت خودرو، معموال روی خوش به آزادس��ازی 
و قیمت گذاری در حاش��یه بازار نشان داده نمی شود و این موضوع همواره مورد 
اعتراض خودروسازان بوده و هست. این سال ها نیز قیمت کارخانه ای خودروها 
معموال تنها س��الی یک بار تغییرات چش��مگیر را به خود دیده و خودروسازان 
معتقدند این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را متوجه آنها کرده اس��ت. به اعتقاد 
خودروسازان، منهای اشتباه بودن اصل سیاست سرکوب قیمت )قیمت گذاری 
دس��توری(، اینکه در ذیل این سیاس��ت قیمت ها سالی یک بار تغییر می کنند 
نیز زیان س��نگینی روی دست آنها گذاشته است. به عبارت بهتر، خودروسازان 
معتقدند حاال که دولت و سایر نهادها بر قیمت گذاری دستوری تاکید داشته و 
زیر بار آزادس��ازی و حاش��یه بازار نمی روند، پس حداقل تعداد دفعات بازنگری 
قیمت در طول س��ال افزایش پیدا کند تا ضرر کمتری متوجه ش��ان شود. این 
اتفاق حاال با بازگش��ت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو رخ داده و هرچند 
با خواسته اصلی خودروسازان )آزادسازی یا قیمت گذاری در حاشیه بازار( فاصله 
دارد، اما به هر حال فایل افزایش قیمت را در طول سال باز نگه خواهد داشت. 
در واقع خودروسازان حاال این امکان را دارند که هر سه ماه یک بار با ارائه اسناد 
و مدارک مربوط به رشد هزینه های تولید، قیمت محصوالت خود را به  صورت 

تدریجی )چهار بار در سال( باال ببرند.
صعود با نردبان ارز

ام��ا عوام��ل چهارگانه ای که ش��ورای رقاب��ت را مجاب ب��ه افزایش قیمت 
خودروهای داخلی در ش��هریورماه امس��ال خواهد کرد، چه مواردی را تشکیل 
می دهن��د؟ در حالت کلی »صعود نرخ ارز«، »تورم«، »تعدیل قیمت قطعات« 
و »تحریم« اصلی ترین مولفه هایی هستند که به احتمال فراوان شورای رقابت 

را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور امسال خواهد کرد.
در ای��ن بی��ن، تاثی��ر صعود ن��رخ ارز بر قیم��ت خودروها با توجه به وابس��تگی 
خودروس��ازان به قطعات خارجی، غیر قابل انکار بوده و ش��ورای رقابت به احتمال 
فراوان تمام یا بخشی از این فاکتور را در دور بعدی بازنگری قیمت خودروهای داخلی 
اعمال خواهد کرد. طی فصل نخست امسال، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت 
و به مرز 20 هزار تومان نیز رس��ید، بنابراین بخش��ی از تامین مواد اولیه و قطعات 
موردنیاز صنعت خودرو متأثر از این اتفاق، با رش��د هزینه مواجه شده و خواهد شد. 
هرچند ش��ورای رقابت احتماال بخشی از افزایش نرخ ارز را در دور نخست بازنگری 
قیمت طی خرداد امسال اعمال کرده، اما چون بازار ارز همچنان در حال صعود است 
و سرکشی هایش ممکن است کماکان ادامه یابد، دور دوم بازنگری قیمت نیز متأثر 
از این ماجرا خواهد شد. خودروسازان و البته قطعه سازان با وجود داخلی سازی های 
صورت گرفته در این س��ال ها، همچنان به مواد اولیه و قطعات خارجی وابس��ته اند، 
بنابرای��ن هرچه نرخ ارز صعود کند، هزینه تامین خارجی آنها نیز باال خواهد رفت و 
این موضوع، به افزایش قیمت تمام ش��ده محصوالت می انجامد. هرچند بعید است 
شورای رقابت اثر صعود نرخ ارز بر هزینه تولید خودروها را تمام و کمال در نظر بگیرد، 
اما لحاظ کردن بخشی از آن، بسیار محتمل است. با این حساب، قیمت خودروهای 
داخلی در دور دوم بازنگری شورای رقابت )شهریورماه( از محل صعود نرخ ارز افزایش 

خواهد یافت که باید منتظر ماند و دید این اثرگذاری به چه میزان است.

مطابق طرح قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد نرخ خودرو تا س��قف 
10درصد باالتر از قیمت کارخانه تعیین ش��د، در این گزارش به علل 

اجرایی نشدن این موضوع پرداختیم.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، نمایندگی های ش��رکت های 
خودروس��ازی سایپا و ایران خودرو یکی از سرچشمه های اصلی ایجاد 
اخت��ال در قیمت های بازار خودرو هس��تند که کمتر کس��ی به آنها 

توجه می کند.
امروز اتحادیه ها، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی شورای رقابت 
و تمامی دستگاه های نظارتی و قیمت گذار از بازار خودرو کناره گیری 
کرده ان��د و نمایندگی  ه��ای ش��رکت های خودروس��ازی قیمت نهایی 
بازار را تعیین می کنند. برای اثبات این ماجرا کافی اس��ت س��ری به 
نمایش��گاه های فروش اتومبیل در س��طح ش��هر بزنید و سراغ خرید 
خودروی صفر کیلومتر را از آنها بگیرید. بدون شک گوشی تلفن را در 
دس��ت خواهد گرفت و شروع و تماس با یکی از نمایندگی های همان 
حوالی خواهند کرد. اگر برای تحویل خودرو صفر کیلومتر گذرتان به 
نمایندگی های خودروس��ازها خورده باشد بدون شک پیشنهاد خرید 

خودرو یا واسطه گری برای فروش آن را به شما داده اند.
ماج��رای آش��فته ب��ازار خ��ودرو از س��ر چش��مه مش��کل دارد و 

دالل بازی  های نمایندگی های خودروسازها این ماجرا را اثبات می کند. 
مح��ل ارائه خدمت به مردم ح��اال به آفتی بر جان بازار خودرو تبدیل 
شده اس��ت. درست چند روز قبل بود که برای بازرسی از پارکینگ ها 
و شناس��ایی احتکار خودرو با بازرس��ان تعزیرات حکومتی و سازمان 
حمایت همراه ش��دیم. پارکینگ های ممل��و از خودروهای خوابیده و 
خ��اک خورده که به ادع��ای صاحبان پارکینگ ها ب��ه نمایندگی های 

شرکت های خودروساز مربوط بود.
پارکینگ داره��ا حقیقت ماجرا را بی��ان می کردند خودروها صاحب 
مش��خصی داش��ت که هنوز برای تحویل نیامده بودند و این حقیقت 
کلم��ه  احتکار بود. این خودروها صاحبان ش��خصی داش��تند اما برای 
واس��طه گری توسط نمایندگی های خودروس��ازها در پارکینگ ها دپو 
ش��ده بودند. سرچش��مه توزیع خودرو، عرضه در ب��ازار و قیمت ها را 

تعیین می کند.
قیمت خودرو در بازار توسط نمایندگی  های سایپا و ایران خودرو 

تعیین می شود
یکی از نمایش��گاه داران حض��ور نمایندگی ها را یکی از دالیل اصلی 
نوس��ان در بازار دانس��ت و گفت: خودروس��ازها باید به جای تحویل 
خودروها به نمایندگی ها آنها را از طریق اتحادیه فروش��ندگان خودرو 

در ش��بکه اصل��ی فروش توزیع کنن��د. نمایندگی های خودروس��ازها 
وظیفه ارائه خدمت به مشتریان را برعهده دارند اما به جای انجام این 

کار وارد موضوع بازار و ارائه قیمت خودرو شده اند.
او گفت: اگر خودروس��ازی میزان تولی��د خود را افزایش داده و این 
تولی��دات را از طریق مجاری درس��ت به دس��ت مصرف کننده واقعی 
برسانند قیمت ها کنترل خواهد شد. عرضه چند هزار خودرو از طریق 
قرعه کش��ی و رسیدن آن به دست مصرف کننده واقعی توانست تا حد 
زی��ادی بازار را کنترل کرده و قیمت ها را کاهش دهد اما با اتمام این 

فرآیند دوباره روند صعودی به خود گرفت.
چن��د مغ��ازه آن طرف تر یکی دیگر از نمایش��گاه داران درباره نقش 
نمایندگی ه��ا در ب��ازار بیان کرد: اغل��ب خودروهای صف��ر کیلومتر 
در دس��ت نمایندگی ه��ای خودروس��ازها ق��رار دارن��د بنابراین خود 
نمایشگاه دارها هم برای گرفتن قیمت با نمایندگی ها تماس می گیرند.

او ادامه داد: نمایش��گاه دارها نقش��ی در تعیین قیمت و کنترل بازار 
خودرو ندارند. س��ود نمایشگاه دارها در انجام معامله و خرید و فروش 
اس��ت چراکه هیچ ی��ک از خودروهای موجود در نمایش��گاه به خود 
نمایش��گاه دار تعلق ندارد بنابراین باید از س��ر چش��مه به دنبال پیدا 

کردن علت افزایش قیمت بگردید.

قیمت خودرو و اختالف عجیب نرخ کارخانه تا بازار

دالالنیبانقابجدید

ش��رکت ایران خودرو تعداد زی��ادی از خودرو های ی��ورو 4 خود را 
تحویل داده که براس��اس اعام معاون فنی و مهندس��ی پلیس راهور 
ناجا، برابر ماده 4 قانون هوای پاک، این خودرو ها مستلزم اخذ تأییدیه 
از س��ازمان محیط زیست هس��تند و پیش فروش و فروش آنها ممنوع 

است.
ب��ه گزارش خودروتک به نقل از باش��گاه خبرنگاران، ش��رکت ایران 
خودرو پس از دو سال به تعهد خود عمل کرد و خودرو های ثبت نامی 
س��ال 97 را امسال به متقاضیان تحویل داد، اما تحویلی که مشکاتی 

را به همراه داشت.
طبق ماده 4 قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای سال گذشته فروش 
خودرو های یورو 4 ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش 
نس��بت به دریافت مجوز های آالیندگی و اس��تاندارد های یورو 5 اقدام 
کنند، اما به خاطر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا امسال 
ب��ه تعویق افت��اد و از ابتدای س��ال جاری فروش ای��ن گونه خودرو ها 

ممنوع شد.
همچنین در ماه های گذش��ته پیش فروش محصوالت یورو 4 شرکت 
ایران خودرو خبرساز شد و نگرانی هایی را برای خریداران ایجاد کرد.

اکنون ش��رکت ایران خودرو تعداد زیادی از خودرو های یورو 4 خود 
را تحویل داده اس��ت، این در حالی اس��ت که سازمان حفاظت محیط 

زیست تأییدیه الزم را برای شماره گذاری این گونه خودرو ها نمی دهد.
در زمان ش��ماره گذاری خودرو باید س��ازمان ملی استاندارد گواهی 
پاس ش��دن استاندارد ها و س��ازمان حفاظت محیط زیست گواهینامه 
مرب��وط به داراب��ودن مجوز یورو4 را از نظ��ر آالیندگی صادر کند و تا 
این دو گواهینامه صادر نشود، پلیس خودرو را شماره گذاری نمی کند.

اگ��ر خودروس��از به تعهد خود مبن��ی بر تولی��د خودرو های یورو 5 
عمل نکند و س��ازمان حفاظت محیط زیست هم در این زمینه گواهی 

مربوطه را صادر نکند، خودرو های یورو 4 شماره گذاری نمی شوند.
در همین راس��تا به س��راغ س��رهنگ محمدعلی زارع معاون فنی و 
مهندس��ی پلی��س راهور ناج��ا رفتیم ت��ا درباره ش��ماره گذاری پاک  

خودروهای یورو 4 بیشتر بدانیم.
محمدعلی زارع، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا، اظهار کرد: 
پلیس راهور ناجا برابر قانون پس از اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد 
و سازمان حفاظت از محیط زیست، خودرو ها را شماره گذاری می کند.

معاون فنی و مهندس��ی پلیس راه��ور ناجا افزود: برابر ماده 4 قانون 
ه��وای پاک، ای��ن خودرو ها مس��تلزم اخذ تأییدیه از س��ازمان محیط 

زیست هستند و پیش فروش و فروش آنها ممنوع است.
او با بی��ان اینکه این خودرو ها باید تأییدی��ه الزم را اخذ می کردند، 
گف��ت: اگر تأییدیه الزم را از س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت اخذ 

کنند، شماره گذاری می شوند.
زارع با بیان اینکه اگر سازمان محیط زیست تأییدیه دهد، منعی برای 
شماره گذاری نداریم، گفت: براساس قانون پیش فروش خودرو هایی که 

تأییدیه ندارند، ممنوع است.
معاون فنی و مهندس��ی پلی��س راهور ناجا افزود: خودروس��از باید 

تأییدیه را از محیط زیست دریافت کند و به پلیس ارائه دهد.
او با بی��ان اینکه باید تولیدکننده اول مجوز ه��ای الزم را اخذ کند، 

گفت: هیچ خودرویی بدون پاک اجازه خروج از کارخانه را ندارد.
در این میان جالب اس��ت بدانید ک��ه خریداران خودرو پس از اعام 
ش��رکت ایران خودرو مبنی بر تحویل خودروهای ش��ان، با خوشحالی 
نسبت به دریافت وسایل نقلیه خود اقدام کردند، اما خبر از دردسر های 

آینده این موضوع نداشتند.
تعدادی از هموطنان گفتند که خودرو های س��مند یورو 4 خود را از 
ش��رکت ایران خودرو بدون پاک تحویل گرفتند که البته طبق اعام 

پلیس راهور تحویل خودرو بدون پاک قانونی نیست.
حال با توجه به اینکه این خودروها شماره گذاری نمی شوند، باید دید 
که ش��رکت ایران خودرو چه برنامه ای برای حل مشکل مشتریان خود 
در نظ��ر خواهد گرفت و همچنین مردم هم باید از تحویل خودروهای 

فاقد پاک خریداری شده خود از خودروسازان خودداری کنند.

س��خنگوی انجم��ن صنعت تایر با توج��ه به آمار دو براب��ری واردات 
الستیک در س��ال 98، حجم ارز تخصیصی برای واردات 200 هزار تن 
تایر در س��ال گذشته را 600 میلیون دالر اعام کرد و گفت خروج این 
میزان ارز از کشور در حالی صورت گرفته که ظرف سال گذشته حدود 

150 میلیون دالر برای تولید 260 هزار تن تایر اختصاص یافته است.
مصطفی تنها در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، کل نیاز تایر 
در کش��ور را 320 هزار تن در س��ال عنوان کرد و اظهار داش��ت: سال 
گذش��ته در مجم��وع 460 هزار تن انواع تایر در کش��ور از طریق تولید 
و واردات عرضه ش��ده است در حالی با محاس��به نیاز سالیانه بازار تایر، 
وضعیت حدود 140 هزار تن تایر نامش��خص بوده و مس��لما این میزان 

در انبارها دپو شده است.
آمار 2 برابری واردات تایر در سال 9۸

وی در ادامه به تاثیر جریان توزیع در کمبود در بازار تایر اشاره کرد و 
گفت: در حالی سال گذشته 200 هزار تن تایر از طریق واردات صورت 
گرفته اس��ت که این رقم حاکی از آمار دو برابری واردات تایر در س��ال 
98 در مقایسه با سال 97 دارد اما همچنان با وجود توزیع بیش از نیاز 

بازار کمبود در این بازار احساس می شود.
وی مشکل اصلی بازار تایر را مکانیزم شبکه توزیع در کشور دانست و 
عنوان کرد: متاس��فانه در کشور همچنان در توزیع انواع کاالها از شبکه 
توزیع س��نتی استفاده می ش��ود در حالی باید روش توزیع تغییر کند تا 

مانع از هرگونه احتکار کاال در کشور شود.

عرضه آنالین تایر با هدف شفاف سازی در قیمت توسط کارخانجات
سخنگوی انجمن تایر افزود: البته در دوره ای برخی کارخانجات تولید 
تایر با سرمایه گذاری و ایجاد برخی زیرساخت ها در بخش سخت افزاری 
و نرم اف��زاری در بخ��ش فروش امکان توزیع و فروش آناین بخش��ی از 
تولیدات را فراهم کردند تا موجب شفاف سازی قیمت تایر در بازار شوند 

اما متاسفانه با این اقدام تولیدکنندگان برخورد شد.
تنها اف��زود: متاس��فانه در جریان توزی��ع آناین تایر توس��ط برخی 
کارخانجات دولت اعام کرد برای فروش آناین باید تولیدات به قیمت 
درب کارخانه عرضه ش��ود که عما با توجه به س��رمایه گذاری و ایجاد 
زیرس��اخت ها و هزینه افزایش پرسنل و حمل این طرح هیچ سودی که 
عاید ش��رکت ها نمی کرد بلکه به دلیل هزینه و س��رمایه گذاری صورت 
گرفت��ه صرفا موجب زیان برای تولیدکنندگان اس��ت. ب��ه گفته وی با 
مقابله با این اقدام کارخانجات و توزیع آناین مس��لما شبکه توزیع بهتر 
نخواهد شد بلکه احتکار تایر بیشتر خواهد شد.  وی همچنین به تغییر 
ن��رخ ارز تخصیصی به صنعت تایر پرداخت و با اش��اره به ارز اختصاصی 
ب��ه واردات گفت: زمانی که نرخ ارز تخصیصی برای تولید تغییر می کند 

طبعا ارز تخصیصی به واردات تایر نیز ارزان تر نخواهد بود.
با تسهیل در واردات، بازار تایر را چینی ها تصاحب می کنند

این مقام مسئول در انجمن صنفی صنعت تایر تاکید کرد: در صورت 
اختصاص ارز دولتی به واردات تایر و تس��هیل در این بخش، باید تولید 
در ای��ن صنع��ت را تعطیل و بازار تایر در کش��ور را دو دس��تی تقدیم 

چینی ها کرد.  تنها در ادامه به موضوع افزایش مصرف تایرهای دس��ت 
دوم اشاره و اظهار داش��ت: در صورتی که مصرف کنندگان به نکاتی در 
خرید تایرهای دس��ت دوم توجه کنند اس��تفاده از این تایرها مش��کلی 

نخواهد داشت.
رونق بازار تایرهای دست دوم و توصیه به مصرف کنندگان

وی گفت: مس��ئله اصلی در تایرهای دس��ت دوم سامت بدنه تایر و 
نبود هر گونه روزنه و س��اییدگی و همچنین تاریخ مصرف تایر است که 
معموال 5 تا 6 س��ال است که با گذشت این زمان کاربرد این نوع تایرها 
ایمن نخواهد بود حتی اگر این تایرها نو باشند و تاکنون استفاده نشده 
باش��د به مصرف کنندگان اس��تفاده از این قبیل تایرها که تاریخ مصرف 
آنها گذش��ته است توصیه نمی ش��ود. به گفته وی در صورت عدم وجود 
این دو مشکل استفاده از تایر دست دوم ایرادی نخواهد داشت گرچه در 

چنین شرایطی کمتر کسی حاضر به فروش تایر خواهد بود.
س��خنگوی انجمن تایر در پایان به آمار تولید تایر در س��ال جاری و 
رش��د 30 درصد تایرهای س��واری در دو ماه ابتدایی سال اشاره و اظهار 
داش��ت: به رغم رشد تولید در حوزه سواری متاسفانه در حوزه تایرهای 
س��نگین ماه هاس��ت فعاالن صنف فروش تایر در بخش سنگین از عدم 
صدور حواله برای فروش و عرضه تایر به رانندگان خودروهای س��نگین 
گایه دارند و از رس��وب تایرها در انبار و راکد ماندن سرمایه های ش��ان 
ابراز نگرانی می کنند اما تاکنون پاس��خ مثبتی به دغدغه آنها داده نشده 

است. 

چرا بعضی از محصوالت فروخته شده ایران خودرو پالک نمی شوند؟

خروج 6۰۰ میلیون دالر ارز برای واردات 2۰۰ هزار تن تایر! 

سرنوشت ۱4۰ هزار تن تایر مازاد بر نیاز بازار چه شد؟
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کسب و کارامـروز۸

در حال حاضر آلودگی آب های موجود زندگی میلیون ها نفر از س��اکنان 
زمی��ن را ب��ه خطر انداخته اس��ت. پس حذف آنها اهمیت بس��یاری دارد. 
محققان کشور با انجام یک طرح پژوهشی راهکاری برای حذف آلودگی های 

شناور ارائه دادند. آنها در این طرح از بطری های 
بازیافتی استفاده و به کمک آن یک فتوکالیست 
تولید کردند. آب یکی از اساس��ی ترین عناصر 
زیس��تی اس��ت بنابراین ح��ذف آلودگی های 
نامطل��وب از آب برای افزایش هرچه بیش��تر 
ذخیره ه��ای آبی قابل مصرف جزو نگرانی های 
مهم اس��ت. گرچه برخ��ی از ای��ن آلودگی ها 
ممکن اس��ت به ص��ورت طبیع��ی در محیط 
زیست تصفیه ش��وند اما بسیاری از آنها سمی 
هستند و به صورت طبیعی تصفیه نمی شوند.  
سنتز فوتوکاتالیست های ش��ناور با استفاده از 
بطری های نوشیدنی بازیافت شده برای تصفیه 
لکه های نفتی با اس��تفاده از نور خورشید یکی 

از این راهکارها اس��ت که توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند ارائه شد. 
آنها در این پژوهش یک فتوکاتالیس��ت ش��ناور فعال و پایدار برای از بین 
بردن لکه های نفتی ش��ناور روی آب دریا ارائه دادند. در کنار آن اس��تفاده 

از بطری های نوش��یدنی PET بازیافتی در س��اختار فوتوکاتالیس��ت های 
ش��ناور و کم��ک به حفظ محیط زیس��ت و ایجاد ارزش اف��زوده نیز مورد 
توجه قرار گرفت. صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی 
نیز از این پژوهش��گران حمایت کرد تا روند 
انج��ام تحقیقات س��رعت گی��رد.  اصاح و 
آماده س��ازی پایه پلیم��ری بازیافت��ی برای 
اتصال بهتر فوتوکاتالیست نیمه رسانا و بازده 
بهت��ر حذف آلودگی ها نیز در این طرح مورد 
توجه است. افزایش بازدهی فوتوکاتالیستی با 
حساس کردن فوتوکاتالیست به نور خورشید 
از دیگ��ر اهداف این ط��رح خواهد بود. توجه 
به ویژگی  های هیدرودینامیکی و ش��ناوری 
فوتوکاتالیس��ت ها نیز که در کارهای بس��یار 
کمی به آن اش��اره شده اس��ت در این طرح 
مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش یک 
طرح محیط زیستی اس��ت و در مواقعی که 
هرگونه آلودگی آلی بر روی سطح دریا انتشار یابد قابل استفاده است. البته 
برای تصفیه فاضاب های صنعتی مانند فاضاب دارویی و رنگی که آلودگی 

به صورت شناور روی فاضاب می ماند نیز کاربرد دارد.

پمپ سوخت مایع پیچی )اسکرو( و کمپرسور هوای پیچی )اسکرو( 
از جمل��ه محصوالت پرکاربردی هس��تند که توس��ط چند ش��رکت، 
چند ملیت��ی تولی��د می ش��وند. یک ش��رکت دانش بنی��ان ایرانی، این 

محص��والت را با قیمتی ب��ه مراتب کمتر 
از نمونه مش��ابه خارجی تولید کرده است 
تا صنایع کش��ور از واردات این دستگاه ها 
بی نیاز شوند. حسین شهرکی، مدیرعامل 
ش��رکت دانش بنیان ارش��یا نیرو گستران 
آژن��د در این ب��اره گف��ت: پمپ س��وخت 
مایع پیچی )اس��کرو( و کمپرس��ور هوای 
پیچی )اس��کرو( تقریب��ا در تمامی صنایع 
بزرگ کاربرد دارند. ازجمله اس��تفاده های 
ای��ن تجهی��زات در توربین ها  مش��خص 
است. در واقع از این پمپ ها جهت انتقال 
سیاالت مختلف استفاده می شود. پمپ ها 
و کمپرسورهای پیچی) اسکرو( در انتقال 

س��وخت )گازوییل یا مازوت( به انژکتورهای توربین با فشار بسیار باال 
و یا انتقال روغن در سیس��تم های هیدرولیک فش��ار باال مورد استفاده 
قرار می گیرند. وی در ادامه گفت: همچنین از این تجهیزات در  انتقال 

نفت خام یا فرآورده های آن از چاه های نفت و گاز و پاالیشگاه ها و در 
سیستم های تولید هوای فشرده نیز استفاده می شود.

مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان ارش��یا نیرو گس��تران آژن��د افزود: 
صنای��ع  پاالیش��گاه ها،   نیروگاه ه��ا،  
پتروش��یمی،  صنایع ف��والد، کوره های 
تحت خأل،  صنایع هوافضا و شرکت های 
ب��زرگ تولی��د م��واد غذای��ی از جمله 
صنایع��ی هس��تند ک��ه خری��دار ای��ن 
محصوالت محسوب می ش��وند. با توجه 
به نیاز گس��ترده کشور به این محصول، 
الزم ب��ود ک��ه این تجهی��زات در داخل 
کشور تولید شود، در جهان چند شرکت 
بزرگ چندملیتی هس��تند که پمپ ها و 
کمپرس��ورهای پیچی تولید می کنند، با 
توجه به تحریم و نوسانات نرخ ارز قیمت 
ای��ن تجهیزات افزای��ش یافت. به همین 
دلیل ش��رکت دانش بنیان ارشیا نیرو گس��تران آژند این محصوالت را 
ب��ا قیمتی در حدود 30 تا 40 درصد ارزان تر از نمونه مش��ابه خارجی 

تولید کرد.

ایران از واردکننده عمده پمپ های پیچی به تولیدکننده این محصول تبدیل شدپژوهشگران ایرانی ایده ای برای حذف آلودگی های آلی شناور در آب ارائه دادند

برای رس��یدن به موفقیت باید از ویژگی های شخصیتی که مانع 
موفقیت تان می  شود، دست بکشید. برخی افراد بدون اینکه بدانند، 

خود را از موفقیت و کامیابی دور می کنند. 
هر انس��انی ویژگی ه��ای ش��خصیتی متفاوت��ی دارد که هویت 
او را تعری��ف می کن��د. بعضی از این خصوصیات مثبت و س��ازنده 
هس��تند و برخی دیگر به شدت مخربند. آیا باور دارید عامل اصلی 
خیلی از موفقیت ها و شکس��ت ها، خودمان هستیم؟ برای رسیدن 
ب��ه موفقیت باید خصوصیات منفی را کنار گذاش��ته و ویژگی های 

مثبت را تقویت کنید.
در ادامه  مقاله، خصوصیات شخصیتی منفی که مانع موفقیت تان 
می شود را معرفی می کنیم تا برای کنار گذاشتن آنها تاش کنید.

منفی بافی و احساس ناامیدی
منفی بافی س��بب می شود احساس شکست و قربانی بودن کنید. 

ف��رد بدبی��ن انگیزه ای ب��رای حرکت و 
خاقیت نخواهد داش��ت؛ زیرا با تجسم 
دستیابی به هر هدفی، مشکات معقول 
و غیرمعق��ول زی��ادی در ذهنش نقش 
خواهد بس��ت. پس همیش��ه خود را به 
تفکرات مثبت ع��ادت دهید. باید تمام 
جنبه های مثبت و منفی هر مس��ئله ای 
را در کنار هم ببینید و به جای تس��لیم 

شدن به دنبال راهکار باشید.
تنبلی و درنگ

در خیل��ی مواقع تنبلی را به ش��وخی 
می گیرید، اما در این دنیای رقابتی باید 
این ویژگی را کنار بگذارید. در غیر این 
ص��ورت از رقاب��ت ب��از می مانید و همه 
چیز ب��ه ضررتان تمام می ش��ود. تنبلی 
سبب می شود تمام فرصت ها را از دست 

بدهید و نتوانید کارهای تان را در موعد مقرر به اتمام برسانید. اگر 
فکر می کنید ب��ا برنامه ریزی قبلی زمان زی��ادی در اختیار دارید، 
همواره مش��کات و اتفاقات پیش بینی نش��ده ای وجود دارد که از 
انج��ام کارها در موعد مقرر جلوگیری می کند. برای دس��تیابی به 
موفقی��ت باید مس��ئولیت پذیری و برنامه ریزی درس��ت را در خود 

نهادینه کنید.
دمدمی مزاج بودن

اگر در رابطه با احساسات، اعتقادات و روابط اجتماعی با دیگران 
واکنش های متضادی در خود احس��اس می کنید، سعی کنید این 
مسئله را به طور شخصی برای خودتان حل کنید، حتی اگر مجبور 
به گوشه گیری ش��وید. دمدمی مزاج بودن سبب می شود در ذهن 
دیگران نامطمئن به نظر برس��ید. توصیه می کنیم احساس اقتدار 
را در خ��ود پرورش دهید تا در ضمیر ناخودآگاه دیگران احس��اس 

اطاعت و احترام نسبت به شما شکل گیرد.
حسادت

برخی افراد نسبت به دارایی و شرایط دیگران، احساس حسادت 
می کنند. آنها بدون اینکه به دنبال ریشه مشکات باشند، دیگران 
را برای این ناکامی سرزنش می کنند. حتماً می دانید حسادت یکی 

از گناهان بزرگ اس��ت. حسادت باعث می شود تمام دستاوردهایی 
که در زندگی کس��ب کرده اید را از دس��ت بدهید، همیش��ه روی 

کمبودهای خود تمرکز کنید و افسوس بخورید.
خودبزرگ بینی

اگر خود را باالتر از دیگر افراد می دانید و فکر می کنید شایس��ته 
احترام ه��ای خاصی هس��تید و مقررات عرف جامعه درباره ش��ما 
ص��دق نمی کند؛ پ��س خود را بهتر از دیگران دانس��ته و از جامعه 
جدا می شوید. این احساس خودبزرگ بینی هیچ فایده ای برای تان 
ندارد. بدترین دس��تاورد تفکر ضعف در برق��راری رابطه با دیگران 

است که عامل اصلی برای موفقیت به حساب می آید.
احساس قربانی بودن

احس��اس قربانی دانس��تن خود س��بب نادیده گرفتن اشتباهات 
ش��خصی می شود و قدرت مسئولیت پذیری تان را کاهش می دهد. 
دانس��تن  مقص��ر  و  اش��تباه  ان��کار 
دیگران سبب می ش��ود موفقیت دور 
از دس��ترس تان باش��د؛ زیرا ب��ا انکار 
ضعف و اش��تباهات خود آنها را تکرار 
می کنی��د و هیچ وقت ه��م به دنبال 

بهبود نخواهید بود.
کمال گرایی

تم��ام اف��راد دارای نقص های��ی در 
شخصیت خود هس��تند. با کمال گرا 
ب��ودن همه چی��ز به ضررت��ان تمام 
می  شود. شاید کمال گرایی جنبه های 
مثبتی داش��ته باش��د، اما در بیشتر 
مواق��ع روحیه ت��ان را از بین می برد؛ 
زی��را ب��ا ای��ن تفک��ر هیچ وق��ت از 
دس��تاوردهای تان لذت نخواهید برد. 
خود  محدودیت ه��ای  ب��ه  همیش��ه 
احترام بگذارید و تا جای ممکن به دنبال بهبود آنها باشید. روحیه 
کمال گرایی باعث ش��کل گیری تفکر صفر یا صد می ش��ود، در این 
صورت فرد با عدم دس��تیابی به بهترین نتایج، هیچ انگیزه ای برای 

تاش ندارد و بهترین نتیجه را هم از دست می دهد.
خودشیفتگی

اگ��ر تنها خود را الی��ق بهترین ها می دانید و با سوءاس��تفاده از 
دیگران روی این مس��ئله اصرار دارید، باید بدانید کس��انی هستند 
که خود را باالتر از شما می دانند و این احساس خودشیفتگی باعث 
می ش��ود از جمع دوستان تان متفرق ش��وید. پس به استعدادهای 
دیگ��ران احت��رام بگذارید و حقیق��ت را بپذیری��د. در این صورت 
می توانید روابط دوس��تانه تری با افراد بهتر از خودتان برقرار کنید 
و برای بهبود ش��رایط زندگی تان از آنها کمک بگیرید. به جز موارد 
مذکور، ویژگی های شخصیتی دیگری هم هستند که روی زندگی 
م��ا تأثیر می گذارند. پس زمانی را به تفک��ر درباره  خودتان و کنار 
گذاشتن ویژگی های منفی اختصاص دهید. وقتی بتوانید احساسات 
و عادات خود را مدیریت کنید، از موفقیت خود جلوگیری نخواهید 
کرد. پس همیشه منطقی رفتار کنید تا موفقیت نزدیک تان باشد.
inc/ucan :منبع 

اگرچ�ه تقریب�ا تمامی اف�راد جهان تص�ور می کنند که تس�ال صرف�ا در زمینه تولید 
اتومبیل-های خودران فعالیت دارد، با این حال این ش�رکت از چند س�ال گذش�ته بر 
روی تولید نس�ل جدید صفحات خورشیدی نیز سرمایه گذاری کرده و به دستاوردهای 
مهمی دس�ت پیدا کرده است. درواقع یکی از انتقادهای همیشگی که باعث شده است 
تا بس�یاری از افراد تمایلی را به اس�تفاده از پنل های خورشیدی در منازل خود نداشته 
باشند، ظاهر زشت آنها است که به صورت کامل نمای ساختمان را نابود می کند. در کنار 

این مسئله، قیمت باالی آنها نیز از دیگر موانع محسوب می شود، با این حال تسال موفق 
شده است تا به صورت کامل این دو معضل را برطرف کند. درواقع پنل های این شرکت، 
کامال ش�بیه به س�قف خانه ها اس�ت. این امر باعث خواهد ش�د که تشخیص آن تنها از 
فاصله بس�یار نزدیک، امکان پذیر باش�د. همچنین در رابطه با قیمت نیز هم اکنون این 
ش�رکت پایین ترین قیمت را به بازار ارائه کرده اس�ت. این امر در حالی است که کیفیت 
پنل ه�ا در باالترین س�طح ممکن قرار داش�ته و اخیرا ۱۰درصد نیز افزای�ش پیدا کرد. 

چند ویژگی شخصیتی که مانع دستیابی به موفقیت می شود

نسلجدیدصفحاتخورشیدیاقدامجدیدتسال
به قلم: مارک دی انجلس /  خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

 )INOTEX( ثبت نام نهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
آغاز ش��د. برگزاری همزمان به ص��ورت آناین و حضوری و همچنین طراحی 
غرفه ه��ای س��ه بعدی در فض��ای مج��ازی از جمله ویژگی های ای��ن دوره از 

نمایشگاه است.
 نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فن��اوری )INOTEX( از جمله مهمترین 
رویدادهای س��االنه در زیس��ت بوم نوآوری کش��ور محس��وب می ش��ود. این 
رخداد بین  المللی عرصه ارائه آخرین دس��تاوردهای اس��تارت آپی کشور است. 
در  مجم��وع هش��ت دوره قبل��ی برگزاری این نمایش��گاه، بی��ش از 40 هزار 

بازدیدکننده از کشورهای مختلف از این رویداد بازدید کردند.

ثبت نام نمایشگاه »اینوتکس 2۰2۰« 
آغاز شد

چهارشنبه
4 تیر 1399

شماره 1568
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صبح روز گذش��ته س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری وارد اس��تان سیس��تان و بلوچستان ش��د تا از روند توسعه 
زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری و آخرین دس��تاوردهای علمی نخبگان 

و س��رآمدان علمی این اس��تان بازدید کند. 
کلنگ زن��ی کارخان��ه ن��وآوری و مجتم��ع 
فناوری زاهدان یکی از برنامه های این سفر 
ی��ک روزه اس��ت.  معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری صبح دیروز با اس��تقبال 
استاندار و جمعی از مسئوالن استانی، وارد 
سیس��تان و بلوچس��تان ش��د. در این سفر 
بررسی میزان پیش��رفت پروژه های فناورانه  
سفرهای قبلی و شتاب دادن به فعالیت های 
علمی و فناوری اس��تان دنبال می ش��ود. به 
همین دلی��ل معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در س��فر به اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان کلنگ کارخانه نوآوری و مجتمع 

فن��اوری زاهدان را ب��ه زمین می زن��د. معاون علمی وفن��اوری رئیس 
جمهوری در س��فر پیش��ین خود به منطقه چابه��ار، در جمع مدیران 
ارش��د اس��تان سیستان وبلوچس��تان و منطقه آزاد چابهار حاضر شد. 

س��تاری ظرفیت های اس��تان سیستان و بلوچس��تان برای پیوستن به 
زیست بوم نوآوری را مناسب دانست و از راه اندازی کارخانه نوآوری در 
آینده نزدیک در این اس��تان خبر داد. این اتفاق در سفر امسال معاون 
علمی و فناوری به اس��تان زاهدان محقق 
می شود. عملیات اجرایی کارخانه نوآوری 
و مجتمع فناوری زاهدان در 20 هزار متر 
مرب��ع و با حضور مع��اون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری آغاز خواهد ش��د؛ فضایی 
ک��ه قرار اس��ت ب��ه توس��عه فعالیت های 
دانش بنیانی و استارت آپی استان بینجامد.
از دیگ��ر برنامه های این س��فر یک روزه 
افتت��اح مجتمع فناوری نوگام در 6 هزار و 
200 متر مربع اس��ت. مجتمع فناوری که 
در پارک علم و فناوری اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان ایجاد خواهد شد. بازدید از 
نمایشگاه شرکت های مستقر در پارک علم 
و فناوری اس��تان و افتتاح فاز نخست پارک انرژی در یک هزار و 500 
متر مربع هم دیگر برنامه ای است که با حضور معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری انجام می شود.

مع��اون پژوهش و فناوری واحد ش��یراز  از راه اندازی »س��رای نوآوری 
فناوری های الکترونیک و مخابرات« با همکاری شرکت صنایع الکترونیک 
ش��یراز خبر داد. محمدمهدی جباری سه شنبه 3 تیر با اشاره به برگزاری 

نشست مشترک نمایندگان اعضای هیأت های 
علمی واحدهای دانش��گاه آزاد اسامی استان 
فارس با مسئوالن شرکت صنایع الکترونیک 
ش��یراز، گفت: در این نشس��ت سیاست های 
دانشگاه آزاد در دستیابی به دانشگاه کارآفرین 
و فناور بررس��ی شد. او یادآور شد که از دیگر 
اهداف این نشست تبیین پتانسیل های موجود 
در مجموعه دانشگاه آزاد اسامی استان فارس 
ب��رای راه ان��دازی س��رای ن��وآوری تخصصی 
فناوری ه��ای الکترونی��ک و مخاب��رات و نیز 
بررسی نیازهای تحقیقاتی صنعت الکترونیک 
و مخاب��رات، ب��ود. رئیس ش��ورای پژوهش و 
فناوری دانشگاه آزاد اسامی استان فارس، با 

معرف��ی امکانات و تجهیزات موج��ود و نیز تخصص اعضای هیأت علمی 
مجموعه دانشگاه آزاد اسامی، به تشریح سیاست های مدنظر در راه اندازی 
س��راهای نوآوری تخصصی پرداخت و ابراز امی��دواری کرد تا با همکاری 

مجموعه صنایع الکترونیک شیراز بتوان، اقدام الزم درخصوص راه اندازی 
سرای نوآوری فناوری های الکترونیک و مخابرات انجام داد. جباری یادآور 
شد که در این نشس��ت، محمدمهدی قهرمان ایزدی، مدیرعامل شرکت 
صنای��ع الکترونیک ش��یراز هم با تش��ریح  
طرح ه��ا و نیازمندی ه��ای تحقیقات��ی این 
صنع��ت، اب��راز امیدواری کرد ت��ا به منظور 
استفاده از پتانسیل های علمی اعضای هیأت 
علمی مجموعه دانش��گاه آزاد اس��امی، با 
راه اندازی کمیته های تخصصی متش��کل از 
نماین��ده صنعت و نماینده دانش��گاه، اقدام 
عمل��ی برای کارآفرینی انجام ش��ود. معاون 
دانش��گاه آزاد اسامی ش��یراز همچنین از 
برگزاری یک برنامه پرسش و پاسخ در بخش 
انتهایی نشست یادشده خبر داد و یادآور شد 
که هر یک از اعضای هیأت علمی دانش��گاه 
آزاد ش��رکت کننده در این جلس��ه، به طرح 
دیدگاه های خود و بیان مش��کات موجود در راس��تای اجرای پروژه های 
تحقیقاتی مرتبط با صنایع الکترونیک شیراز پرداختند و مسئوالن صنایع 

الکترونیک نیز توضیحاتی را ارائه دادند.

راه اندازی سرای نوآوری فناوری های الکترونیک و مخابرات در شیراز   4 طرح فناورانه افتتاح می شود

مخترع و کارآفرین ایرانی در شهر زوریخ سوئیس، موفق به اختراع »دستگاه های 
»ای. تی. ام« ATM و پول ش��مار با قابلیت ضدعفونی و ویروس کش��ی کرونا در 

اسکناس ها و سکه با استفاده از اشعه UV« شده است.
 پیمان سرحدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه 
ایرنا، اظهار داش��ت: س��ه نمونه اولیه از این دس��تگاه را طراحی و س��اخته است. 
همچنین طراحی صنعتی این دستگاه ها با قابلیت اینکه افراد بتوانند اسکناس های 

خود را وارد دستگاه کرده و ضدعفونی کنند نیز انجام شده است.
وی می  گوید: برخی شرکت های اروپایی در حال مذاکره با او به منظور تولید انبوه 

این دستگاه ها در کشورهای سوئیس و آلمان هستند.
سرحدی که بیش از 50 اختراع را در کارنامه کاری خود دارد، در این خصوص 
توضیح داد: این دس��تگاه ها با اس��تفاده از اش��عه ماوراء  بنفش که جزو پرتوهای 
غیریونساز است و به  دلیل خاصیت قطع انتقال عفونت از هوا، در کنترل فیزیکی 

میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد، ساخته شده است.
وی افزود: اثر میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش، به مدت زمان در معرض  بودن، 
دوز اشعه و همچنین مسافت بستگی دارد؛ برخی آندوسپورهای باکتریایی در برابر 
تابش اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند و علت آن موادی است که در پوشش اسپور 

آنها وجود داشته است و سبب جذب اشعه می شوند.
سرحدی که جزو 10 مخترع برتر جهان از نگاه نشریه »تایمز« آمریکا در سال 
2011 است، ادامه داد: در این اختراع، با ایجاد شیوه جدید از تابش، فاصله و اندازه، 
موفق ش��دم بدون کاهش سرعت دستگاه های پول ش��مار و خودپرداز، هم زمان با 
ش��مارش اس��کناس آنها را کاما ضدعفونی کرده به گونه ای که آسیبی به الیاف 

آنها وارد نشود.
به گفته وی، طی چندین سال گذشته پژوهشگران بارها اعام کردند که یکی 
از ش��یوه های انتقال ویروس ها و میکروب ها لمس اس��کناس ها، س��که ها و حتی 
کارت های بانکی آلوده است که این موضوع، با شیوع ویروس کرونا شکل جدی تری 
به خود گرفت و حتی سازمان بهداشت جهانی نیز بارها اعام کرد یکی از راه های 
سریع انتقال ویروس کرونا استفاده از اسکناس و سکه است و این در حالی است 
که بیش از 340 میلیون نفر، فقط در سراس��ر ق��اره اروپا برای تبادل های مالی از 

یورو استفاده می کنند.
سرحدی با بیان اینکه، طبق اعام بانک مرکزی اروپا استفاده از پول نقد، روش 
غالب در پرداخت ها در منطقه پولی یورو اس��ت به  طوری  که سه چهارم معامات 

از این طریق انجام می ش��ود، گفت: اس��تفاده از پول نقد همچنان در کش��ورهای 
بزرگی مانند آلمان، ایتالیا و اس��پانیا بس��یار محبوب است. این آمار در سایر نقاط 
جهان حتی بیشتر هم هست و هنوز خرید نقدی روشی محبوب برای بسیاری از 

پرداخت هاست.
وی اظهار داش��ت: یکی از نقاطی که در بازدیدهای میدانی باعث ایجاد موجی 
از نگرانی در کارشناس��ان بهداش��تی و درمانی شده، حضور متراکم و تردد فراوان 
شهروندان در شعب بانک ها است. با توجه به اینکه امکان تنظیف پول نقد وجود 
ندارد، این اس��کناس ها می توانند عامل مهمی برای انتقال آلودگی باشند و اینکه 

ویروس کرونا روی اسکناس ها مدت زیادی باقی می ماند.
س��رحدی بیان کرد: برخاف اغلب ضدعفونی کننده ها، تشعش��ع اشعه ماوراء 
بنفش، میکروارگانیسم ها را به  وسیله اثر متقابل شیمیایی غیرفعال نمی کند بلکه 
آنها را به  وس��یله جذب نور توسط خودش��ان غیرفعال می کند که باعث واکنش 
فتوشیمیایی می شود. اش��عه مذکور، مواد مولکولی ضروری برای عامل سلولی را 

تغییر می دهد.
وی افزود: اشعه UV در دیواره سلول میکروارگانیسم ها نفوذ می کند و اسیدهای 
نوکلئیک و دیگر مواد س��لولی حیاتی به  وسیله آن اثر، تحت تأثیر قرار می گیرند. 
در نتیجه، سلول هایی که در معرض این اشعه قرار گرفته اند، صدمه دیده یا نابود 

می شوند.
به گفته وی، برای از بین بردن میکروارگانیس��م های کوچک مانند باکتری ها و 
ویروس ها مقداری اش��عه UV الزم اس��ت اما برای از بین بردن و غیرفعال کردن 
پروتوزآ مانند ژیاردیا و کریپتواسپوریدیوم انرژی UV موردنیاز، چندین برابر انرژی 

الزم برای غیرفعال کردن باکتری ها و ویروس ها خواهد بود.
این کارآفرین بخش صنعت و موس��س چند ش��رکت دانش بنیان می گوید: در 
سیستم جدید طراحی شده از یک مدل عایق بندی بسیار پیشرفته استفاده می شود 

تا خطرات اشعه را برای انسان به صفر برساند.
پیمان سرحدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه 

عامه طباطبائی و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است.
وی دارن��ده هفت مدال جهانی اختراعات، ج��زو 10 مخترع برتر جهان از نگاه 
نشریه »تایمز« آمریکا در سال 2011، رتبه اول کارآفرینی ایران در بخش صنعت، 
مؤسس چند شرکت دانش بنیان، بنیان گذار و دبیرکل جایزه بزرگ اختراعات ایران 

است.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش جزییات اجرای طرح »مزرعه 
تابس��تانی من« را به منظور غنی س��ازی اوقات فراغت دانش  آموزان در تابستان و 
توس��عه مهارت و کارآفرینی تش��ریح کرد. علی رمضانی در گفت وگو با ایس��نا، با 
بیان اینکه غنی  س��ازی اوقات فراغت دانش  آموزان در تابستان از اهداف آموزش و 
پرورش و دستگاه  های متولی امور جوانان و نوجوانان است اظهار کرد: با توجه به 
حرفه خانوادگی، انتقال تجربیات و فرهنگ اشتغال به نسل آینده، کسب مهارت و 

کارآفرینی از دیگر اهدافی   است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: طرح »مزرعه تابس��تانی من«، با نگاه به اهداف یادشده، دانش  آموزان 
متوس��طه اول و دوم را تحت پوشش قرار می دهد؛ به ویژه دانش  آموزان روستایی، 
عشایری و دانش  آموزانی که یا شغل والدین شان کشاورزی  است یا امکان بهره  گیری 

از زمین کشاورزی را دارند.
مدیرکل فرهنگ��ی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این طرح 
دانش- آموزان عاقه مند می  توانند در ابتدای تابس��تان قطعه زمینی را حداقل به 
مس��احت 100 متر مربع در اختیار بگیرند، گفت: آنها می توانند نسبت به کاشت 
برخی از اقام کشاورزی متناسب با شرایط بومی و محلی اقدام کرده و با بهره  گیری 

از مش��اوره و راهنمایی والدین، مهندسین کش��اورزی، مدرسین فنی و حرفه ای، 
اطاعات اینترنتی و س��ایر صاحبنظران زمین مورد نظر را به زیر کشت محصول 
مورد عاقه ببرند. رمضانی به برخی ویژگی  های مزرعه تابستانی اشاره کرد و گفت: 
مزرعه ترجیحاً با استفاده از سازه  های سبک بومی مثل فنس، شاخه  های درختان 
یا شیارهای خاکی، حصارکشی محدود می شود. مزرعه به  نام خود دانش  آموز یا هر 
اسمی که تمایل دارند  نام گذاری می شود. همچنین چند دانش  آموز با هم می  توانند 

دارای یک مزرعه باشند.
وی ادام��ه داد: دانش آم��وزان بای��د قب��ل از هرگونه اق��دام مش��اوره الزم را از 
صاحبنظران دریافت کنند.  خود دانش  آموزان باید از مرحله آماده  س��ازی زمین تا 

کاشت، نگهداشت و برداشت کار را انجام دهند.
مدی��رکل فرهنگی و هن��ری وزارت آموزش و پرورش به برخی ش��اخص  های 
ارزش��یابی مزارع نیز اش��اره و اظهار کرد: متراژ زمین موردنظر، تعداد دانش  آموز 
مش��ارکت کننده، بهره  گیری از دانش، اطاعات و مشاوره، اس��تفاده از امکانات و 
تجهیرات با صرفه  جویی بیش��تر آب، خاک و کود، خاقیت و ابتکار از این جمله 

این شاخص هاست.

جزییات اجرای طرح »مزرعه تابستانی من« برای دانش آموزان

این مسئله، قیمت باالی آنها نیز از دیگر موانع محسوب می شود، با این حال تسال موفق 
شده است تا به صورت کامل این دو معضل را برطرف کند. درواقع پنل های این شرکت، 
کامال ش�بیه به س�قف خانه ها اس�ت. این امر باعث خواهد ش�د که تشخیص آن تنها از 
فاصله بس�یار نزدیک، امکان پذیر باش�د. همچنین در رابطه با قیمت نیز هم اکنون این 
ش�رکت پایین ترین قیمت را به بازار ارائه کرده اس�ت. این امر در حالی است که کیفیت 
پنل ه�ا در باالترین س�طح ممکن قرار داش�ته و اخیرا ۱۰درصد نیز افزای�ش پیدا کرد. 

ای�ن افزایش در حالی رخ داده اس�ت که قیمت آنها با کاهش قاب�ل توجهی همراه بوده 
و از ۱9۵۰۰ دالر به ۱6۰۰۰ دالر رس�یده اس�ت. نکته جالب این است که دو برند والمارت 
و آمازون، از جمله مطرح ترین مش�تریان پنل های خورش�یدی تسال هستند. حال باید 
دید که ایالن ماس�ک برای حضور در بازار کش�ورهای پرجمعیتی نظیر چین و هند، چه 

برنامه ای خواهد داشت. 
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مخترع ایرانی عابربانک ضدکرونا ساخت

نسلجدیدصفحاتخورشیدیاقدامجدیدتسال
به قلم: مارک دی انجلس /  خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

Connect.( برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
isti.ir( با هدف اس��تفاده از ظرفیت علم��ی و تخصصی محققان و متخصصان 
ایران��ی و برقراری ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کش��ور در 
حال اجرا اس��ت. این برنامه با کسب اعتماد از س��مت مخاطبان خود توانسته 
بیش از 6 هزار و 300 همکاری موفق را به ثبت برساند. این برنامه همکاری که 
توسط مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و با همکاری دانش��گاه ها، پژوهش��گاه ها، پارک ه��ای علم و فناوری، 
ش��رکت های فناور و مراکز رش��د و نوآوری منتخب کش��ور اجرایی می شود به 

دنبال تحقق انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به داخل کشور است.

بیش از 6 هزار همکاری موفق با 
متخصصان ایرانی غیرمقیم ثبت شد



انتخ��اب نام برای برند یا محصوالت امر بس��یار س��اده ای محس��وب 
نمی ش��ود. اغلب برندها بیش از اندازه ب��ر روی فرآیند تولید محصوالت 
تمرکز دارند. به این ترتیب در عمل دیگر فرصتی برای توجه به اهمیت 
نام گذاری محصوالت باقی نخواهد ماند. روند مش��ابهی در مورد انتخاب 
ن��ام برند نیز وجود دارد. امروزه نخس��تین برخورد مش��تریان با برند و 
محصوالت ما مربوط به نام شان اس��ت. برندهای بزرگ همیشه نام های 
جذاب برای کسب و کارشان انتخاب می کنند. این امر به دلیل بازنمایی 
تمام کسب و کار ما از طریق نام برند است. بنابراین ما باید توجه ویژه ای 
به وضعیت برندمان داشته باشیم. در غیر این صورت فرآیند بازاریابی ما 

با مشکات بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
بدون تردید انتخاب نام مناسب برای کسب و کار اهمیت باالیی دارد، 
با این حال بسیاری از شرکت ها در عمل موفقیت چندانی در این حوزه 
کس��ب نمی کنند. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی دشواری های 
انتخ��اب نام برند یا محصول در کنار پرداخت��ن به برخی از راهکارهای 

مناسب است. 
۱. مشکالت حقوقی

الکس��اندر باترمن، کارشناس حقوق کس��ب و کار، در مورد مشکات 
انتخ��اب نام برای برند یا محصوالت به نکته های جالبی اش��اره می کند. 
بر این اس��اس نام مدنظر ما نباید قبا مورد اس��تفاده قرار گرفته باشد. 
همچنین شباهت بسیار باالی نام ها نیز در عمل دردسرساز خواهد شد. 
ما باید در زمینه انتخاب نام برند یا محصوالت مان به دنبال گزینه های 
تازه باش��یم. تقلید از س��ایر برندها هرگز نتیجه حقوقی مناسبی در پی 
ندارد. امروزه اغلب برندها دارای تیم های حقوقی حرفه ای برای پیگیری 
تخلفات ص��ورت گرفته در زمینه نام برند یا محصوالت ش��ان هس��تند 
بنابراین هوشیاری ما در این بخش از بسیاری شکایت ها و درگیری های 

حقوقی احتمالی خواهد کاست.
2. وجه احساسی نام گذاری

یک��ی از بهترین راهکارها برای جلب نظر مخاطب هدف به برند توجه 
به وجه احساسی نام موردنظر است. بسیاری از برندها از نام های ساده ای 

نظیر نام خانوادگی یا ش��هر محل تولدش��ان برای برندش��ان اس��تفاده 
می کنن��د. این ش��یوه های نام گ��ذاری بیش از اندازه قدیمی محس��وب 
می ش��ود بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی مناسب برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف باشیم. 
توصی��ه م��ا در این بخش تاش برای تقلید از برندهای بزرگ اس��ت. 
ب��دون تردید فرآیند نام گذاری یا تغیی��ر نام برندهای بزرگ درس های 
بس��یار زیادی برای ش��ما خواهد داش��ت. این نکته در مورد انتخاب نام 
محصوالت نیز صحت دارد. اگر ما الگوبرداری مناس��بی از ایجاد ارتباط 
میان ماهیت کسب و کار و انتخاب نام از برندهای بزرگ داشته باشیم، 

بیشتر مسیر موفقیت در زمینه نام گذاری را طی خواهیم کرد. 
3. ضرورت سادگی نام ها

نام های پیچیده همیش��ه در زمینه جلب نظر مخاطب هدف با چالش 
مواجه هس��تند. بس��یاری از مش��تریان فقط به دلیل نام های عجیب و 
دش��وار برندها اقدام به اس��تفاده از محصوالت دیگر شرکت ها می کنند. 
ای��ن امر در مورد نام محصوالت نیز به همین ش��کل اس��ت. وقتی یک 
محصول دارای نامی عجیب و غیرعادی اس��ت، اغلب مش��تریان نسبت 
به آن دیدگاه مناس��بی نخواهند داشت بنابراین انتخاب یک نام مناسب 
عاوه بر تاثیرگذاری عاطفی بر روی مش��تریان موجب ایجاد احس��اس 

اعتماد نیز خواهد شد. 
4.  بازی هوشمندانه با کلمات

انتخاب نام محصوالت باید همیش��ه همراه ب��ا المان های جذاب برای 
مخاطب هدف باش��د. یکی از راهکارهای س��اده در ای��ن میان انتخاب 
بازی با کلمات اس��ت. ما همیش��ه امکان دسترس��ی به ایده های جذاب 
از طریق ب��ازی با کلمات را خواهیم داش��ت بنابراین اندکی خاقیت و 
حت��ی تأمل پیش از نام گذاری نهایی محصوالت ایده بس��یار مناس��بی 

محسوب می شود. 
برخی از برندها به هنگام نام گذاری کس��ب و کار یا محصوالت ش��ان 
ب��ه دنبال ایده های ادبی هس��تند. این نکته در دنی��ای کنونی ضرورتی 
ندارد بنابراین ش��ما امکان انتخ��اب نام های متنوع و متفاوت را خواهید 
داشت. این امر محبوبیت برند شما در میان مشتریان را افزایش خواهد 
داد. بس��یاری از مشتریان نسل جوان نس��بت به نام های تازه و ترکیبی 
محص��والت واکنش بس��یار مطلوبی دارن��د بنابراین ساختارش��کنی از 

قالب های س��نتی نام  گذاری محصوالت و حتی کسب و کار شانس شما 
برای موفقیت را افزایش خواهد داد. 

۵. انتخاب نام های ترکیبی
همانطور که در بخش قبل اش��اره شد، انتخاب نام ترکیبی ایده بسیار 
جذابی برای برندها محس��وب می ش��ود. این امر ابتدا با افزایش شباهت 
نام محصوالت و برندها به هم مورد توجه قرار گرفت. نکته جالب اینکه 
برنده��ا امکان بهره من��دی از مزیت های فراوان این ش��یوه نام گذاری را 
دارن��د. برخی از مش��هورترین برندها در این زمینه ش��امل نتفلیکس و 
توربو تکس هس��تند. ه��ر 2 برند موردنظر با ترکی��ب 2 بخش متفاوت 
مفهوم��ی موفق به نام گذاری جذاب برای برندش��ان ش��ده اند. این نکته 
اهمیت بس��یار زیادی از نقطه نظر بازاریاب��ی دارد. امروزه چالش اصلی 
بازاریاب ها در زمینه طراحی کمپین ها دش��واری اش��اره به نام برخی از 
برندهاست بنابراین ش��ما با انتخاب نام های مناسب به طور کلی از این 
مش��کل رها خواهید شد.   نکته مهم در زمینه انتخاب نام های ترکیبی 
توج��ه به ارتباط هر 2 بخش با ماهیت کس��ب و کارمان اس��ت. به این 
ترتی��ب نام موردنظر بخش های مختلف فعالیت برند ما را به هم مرتبط 
خواه��د کرد. اگر این نکته مدنظر ما قرار نگیرد، امکان کس��ب موفقیت 

بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف از بین خواهد رفت.
چگونه تغییر نام را مدیریت کنیم؟

گاه��ی اوقات ما در صدد انتخاب نامی تازه ب��رای برندمان در ابتدای 
مس��یر کسب و کار نیستیم. بسیاری از برندها پس از چند سال فعالیت 
به دنبال تغییر نام ش��ان، به هر دلیلی، هستند. توصیه ابتدایی ما در این 
بخش ارزیابی بخش های مختلف کس��ب و کار و یافتن ایرادهای اساسی 
در نام برند یا محصول مان است. فقط پس از این مرحله امکان پرداختن 

به فرآیند انتخاب نام تازه وجود خواهد داشت. 
پس از آگاهی نس��بت ب��ه ایرادات نام قبلی برند ی��ا محصول باید در 
فرآین��د نام  گذاری مجدد از اش��تباهات قبلی پرهی��ز کنیم. در غیر این 
صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم 
داش��ت. این نکته اغلب مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد. همچنین 
اس��تفاده از بودجه ای مناسب به منظور معرفی نام تازه برند به مخاطب 

هدف نیز امری ضروری خواهد بود. 
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دیسنی پالس، محبوب ترین برند آفالین دنیا

 Total Social Study براس��اس گزارش موسس��ه تحقیقات��ی
در بهار س��ال جاری دیس��نی پاس، به عنوان زیرش��اخه ش��رکت 
دیس��نی در زمینه پخش محتوای آناین، با جهشی قابل توجه بدل 
به محبوب ترین برند کاربران ش��ده اس��ت. مطالعه صورت گرفته با 
بررسی بیش از 600 برند در حوزه پخش محتوای آناین به صورت 
تخصصی انجام ش��ده است بنابرین اعتبار آن برای ارزیابی وضعیت 

آتی دیسنی پاس و سایر پلتفرم های مشابه بسیار باالست.
 Total Social دس��ته بندی صورت گرفته از س��وی موسس��ه
Study ش��هرت برندها را در 2 سطح آناین و آفاین مورد بررسی 
ق��رار داده اس��ت. بر این اس��اس برندهایی نظی��ر نتفلیکس و لیگ 
مس��ابقات فوتب��ال آمریکای��ی در صدر فهرس��ت برندهای محبوب 
آناین هس��تند. دیس��نی پاس نیز در س��طح آفاین تاثیرگذاری 
بس��یار زیادی بر روی مشتریان دارد. این امر ناشی از حضور بیشتر 
شرکت دیسنی در فضای آفاین و تعامل بهینه حضوری با مشتریان 

است. 
توانایی شرکت دیسنی برای شخصی سازی پیام هایش تاثیر بسیار 
زیادی برای کس��ب رتبه نخس��ت بخش آفاین داش��ته است. این 
برن��د در دوران افول بازاریابی آفاین همچنان از این ش��یوه س��ود 
می برد. بی تردید روند توس��عه دیس��نی پاس در سال های آتی نیز 
ادام��ه خواهد یافت بنابراین ما با یک برند موفق در زمینه بازاریابی 
آفاین مواجه هستیم. شاید این تاش ها در عرصه آناین نیز ادامه 

پیدا کند. 
marketingdive.com :منبع

هوآوی به بزرگ ترین تولیدکننده گوشی های 
تلفن همراه تبدیل شد

با توجه به این امر که چین زودتر از س��ایر کشورها موفق به مهار 
ویروس کرونا ش��ده است، بسیاری از کس��ب وکارهای این کشور از 
مدت ها قبل فعالیت خود را از سر گرفته و این امر باعث شده است 
تا هوآوی بتواند با پش��ت س��ر گذاشتن سامس��ونگ، به بزرگ ترین 
تولیدکننده گوش��ی تلف��ن همراه تبدیل ش��ود. درواقع جدیدترین 
تحقیقاتی که از سوی موسسه Counterpoint انجام شده است، 
بیانگر آن اس��ت که این برند چینی که مدتی اس��ت با تحریم های 
آمریکا مواجه شده و در شرایط سختی به سر می-برد، در ماه جاری 
موفق ش��ده تا از نظر میران تولید، به یک رکورد جدید دس��ت پیدا 
کن��د. در حال حاض��ر هوآوی 19 درصد از ب��ازار را در اختیار دارد 
که س��هم سامس��ونگ به17 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. با این 
حال اکثر تحلیلگران بر این باور هس��تند که با توجه به این امر که 
وضعیت کرونا در بسیاری از کشورها با بهبودهای جدی مواجه شده 
اس��ت، احتماال این ش��رکت حتی قادر به حفظ این جایگاه در ماه 
آین��ده نخواهد بود. درواقع تنش های به وجود آمده بین دو کش��ور 
هند و چین نیز می تواند ش��رایط را برای هوآوی س��خت تر کند، با 
این حال نکته ای که مش��خص اس��ت این است که چین با سرعتی 
فوق العاده باال، به یک ابرقدرت تبدیل ش��ده است. تحت این شرایط 
بای��د دید ک��ه هفته های آینده برای هوآوی چگونه س��پری خواهد 
ش��د. درواقع یک اتفاق غیرمنتظ��ره می تواند همه چیز را برای این 

برند تغییر دهد. 
moneycontrol.com :منبع

کمک 2۰۰ میلیون دالری مارک زاکربرگ به 
کسب وکار سیاه پوست ها 

جنبش های ضدنژادپرستانه در آمریکا باعث شده است تا بسیاری 
از برنده��ا ب��ه دنبال راهکارهای��ی جهت حمایت از سیاه پوس��ت ها 
باش��ند. در این رابطه اپل و گوگل کمک های بیش از 100 میلیون 
دالری را در نظ��ر گرفته اند که از ای��ن نظر مارک زاکربرگ با 200 
میلیون دالر، رکورددار محس��وب می شود. از این مبلغ 25 میلیون 
دالر ب��ه تولیدکنندگان محت��وا، 75 میلی��ون دالر جهت کمک به 
کارآفرین ه��ا و باقی مبلغ به حمای��ت از عرضه کنندگان اختصاص 
پیدا خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری اس��ت که تمامی این مبلغ 
تنها برای قشر سیاه پوست جامعه آمریکا اختصاص پیدا خواهد کرد. 
در نهایت اهدای 100 هزار بورس��یه تحصیلی برای این قشر، دیگر 
فعالیت فیس بوک را تش��کیل می دهد. با این حال برخی از افراد در 
این رابطه عقیده دارند که این اقدامات صرفا جنبه تبلیغاتی داشته 
و می توانس��ت قبل از بروز اعتراض ها، انجام ش��ود. به هر ترتیب به 
نظر می رس��د که فصل جدیدی برای سیاه پوس��ت ها در آمریکا در 
حال رقم خوردن اس��ت و امید است که دیگر شاهد نژادپرستی در 

هیچ سطحی، نباشیم.
engadget.com :منبع
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ش��بکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر به طور مدام در حال توس��عه هس��تند. 
این نکته توجه بس��یاری از برندها را جلب کرده اس��ت. اغلب برندها در تاش برای یافتن 
شبکه های اجتماعی محبوب مشتریان هدف شان به منظور اجرای کمپین های بازاریابی و 
جلب نظر مخاطب هدف هستند. براساس گزارش موسسه Big Commerce نزدیک به 
30درصد از مش��تریان تمایل به خرید محصوالت و خدمات از طریق شبکه های اجتماعی 
دارند. این نکته پیام واضحی برای برندها به همراه می آورد: ضرورت بازاریابی و فروش در 

شبکه های اجتماعی محبوب کاربران.
خوش��بختانه امروزه اینس��تاگرام و فیس بوک به عنوان 2 پلتف��رم اجتماعی محبوب از 
فروش مس��تقیم برندها پش��تیبانی می کنند. این نکته ش��امل ارائ��ه راهکارها و ابزارهای 
کاربردی بازاریاب ها برای پیش��برد اهداف فروش برندش��ان اس��ت. بدون تردید هنوز هم 
بس��یاری از برندها نسبت به ماهیت فروش آناین در ش��بکه های اجتماعی تردید دارند. 
بس��یاری از کارآفرین��ان همچنان معنای واقعی فروش آنای��ن را درک نکرده اند بنابراین 
هدف ما در مقاله کنونی تا حد زیادی روش��ن اس��ت. ما باید به بررس��ی ماهیت و مفهوم 

فروش آناین در شبکه های اجتماعی بپردازیم. 
فروش آنالین در شبکه های اجتماعی چیست؟

بدون تردید اغلب ما تجربه حضور در فضای شبکه های اجتماعی را داشته ایم. این فضا 
برای بس��یاری از برندها موقعیت مناس��بی در راس��تای بازاریابی بهینه محسوب می شود. 
نکت��ه مه��م در این میان تاش برای ارائه محتوای بازاریاب��ی و کمپین های فروش جذاب 
برای مشتریان است. بی شک برندها نسبت به حضور در فضای شبکه های اجتماعی دارای 
اهداف خاصی هس��تند بنابرای��ن موفقیت آنها در تحقق اهداف موردنظر حضورش��ان در 

پلتفرم های مختلف را توجیه خواهد کرد. 
برخی از برندها در ش��بکه های اجتماعی تمایلی ب��ه پرداخت هزینه تبلیغات یا فروش 
محص��والت ندارند. این امر دالی��ل مختلفی از قبیل محدودیت بودج��ه یا عدم اطمینان 
نسبت به نتیجه نهایی کار دارد. توصیه ما در این بخش ارزیابی اولیه برخی از کمپین های 
موفق در ش��بکه های اجتماعی است. این امر کمک باالیی به شما برای افزایش اعتمادتان 
به بازاریابی و فروش در فضای شبکه های اجتماعی خواهد کرد. گام بعد افزایش پرداخت 

هزینه برای نمایش محتوای فروش مان در شبکه های اجتماعی مدنظرمان است. 
نک��ه مهم در اینجا ایج��اد تعادل میان فعالیت های فروش رای��گان برندمان و پرداخت 
هزینه برای اس��تفاده از خدمات ویژه ش��بکه های اجتماعی اس��ت. ما فقط در این صورت 

فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. 
ترندهای جاری در زمینه فروش در شبکه های اجتماعی

بدون ش��ک هر حوزه ای از فعالیت فروش همراه با ترندهای خاصی اس��ت. این ترند به 
برندها برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاط��ب هدف کمک خواهد کرد. ایراد برخی از 
برندها تاش برای ایجاد برندهایی به صورت شخصی است. شاید این نکته در ابتدا بسیار 
جذاب به نظر برسد، اما زمان و هزینه بسیار زیادی را طلب خواهد کرد. راهکار جایگزین 
در ای��ن میان ت��اش برای اس��تفاده از رویکردهای جایگزین مانن��د بهره گیری از الگوی 

بازاریابی موفق برندها بزرگ است. 
براس��اس گزارش موسسه eMarketer در طول یک س��ال اخیر تمایل کاربران برای 
خرید محصوالت از طریق ش��بکه های اجتماعی نزدیک به 21درصد افزایش داشته است. 
این افزایش در طول س��ال های گذش��ته تا حد زیادی به دلیل تس��هیل ش��رایط فروش 
محص��والت در پلتفرم ه��ای اجتماعی بزرگ مانند اینس��تاگرام روی داده اس��ت بنابراین 

کاربران فرصت بسیار بهتری برای مشاهده محتوای بازاریابی و فروش دارند. 
پلتفرم های اجتماعی به موازات توسعه شان فرصت های بیشتری برای همکاری با برندها 
خواهند داش��ت. این نکته منبع درآمد اصلی آنها محسوب می شود. براساس گزارش مورد 
بحث از سوی موسسه eMarketer در سال جاری میانگین تمایل کاربران برای خرید از 
طریق شبکه های اجتماعی معادل 300 دالر برآورد شده است. با این حساب کمتر برندی 

باید نسبت به این الگوی فروش تاثیرگذاری بی توجه باشد. 
مزیت های فروش در شبکه های اجتماعی

بدون تردید فروش در شبکه های اجتماعی دارای مزیت های خاصی است. این امر بدون 
هیچ گونه بررسی بیشتر با مشاهده فعالیت و سرمایه گذاری هنگفت برندهای مختلف قابل 
فهم خواهد بود. نکته مهم در این میان ش��ناخت دقیق مزیت های فروش در پلتفرم های 

اجتماعی به منظور فعالیت بهینه در فضای موردنظر است. 
مزیت اصلی خرید آناین از طریق شبکه های اجتماعی برای مشتریان امکان دسترسی 
ساده به محصوالت دلخواه شان است بنابراین دیگر خبری از مراجعه به سایت های مختلف 
و جست وجوی محصوالت با دردسرهای بزرگ نخواهد بود. این امر برندها را نیز به سوی 

حضور فعال تر در شبکه های اجتماعی سوق داده است. 
یکی از مزیت های اصلی فروش در ش��بکه های اجتماعی برای برندها مربوط به کاهش 
هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی شان است. همه برندها در دنیای کنونی برای فروش بیشتر 
نیازمن��د فعالیت بازاریاب��ی و جلب نظر مخاطب هدف هس��تند بنابراین فروش موفق در 
فضای ش��بکه های اجتماعی با صرف هزینه کمتر در مقایس��ه با سایر الگوها نوعی مزیت 

بزرگ محسوب می شود. 
امروزه تعامل با مخاطب هدف از طریق کانال های ارتباطی مختلف همراه با هزینه های 
مش��خصی است. مزیت اصلی شبکه های اجتماعی سطح بسیار پایین دریافت هزینه برای 
نمایش محتوای بازاریابی و آگهی های فروش است بنابراین جهت گیری اغلب برندها برای 

همکاری با پلتفرم های اجتماعی برتر امری کاما طبیعی محسوب می شود. 
چگونه فروش در شبکه های اجتماعی را شروع کنیم؟

ش��روع هر کاری همراه با دش��واری های بس��یار زیادی اس��ت. بدون ش��ک هر شبکه 
اجتماعی دارای شرایط خاص خود است، اما برخی از توصیه ها امکان کاربرد عمومی تر را 

دارند. به همین منظور توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم:
• اس��تفاده از تصاویر باکیفیت در شبکه های اجتماعی برای فروش اهمیت باالیی دارد. 
امروزه مش��تریان بیش از هر نکته دیگ��ری به ظاهر محصوالت، به ویژه در فضای آناین، 

توجه می کنند بنابراین شما باید فعالیت مناسبی در این زمینه داشته باشید.
• درج توضیحات روش��ن و واضح برای مش��تریان اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. امروزه 
مش��تریان بدون مطالعه دقیق ویژگی های یک محصول هرگز اقدام به خرید آن نخواهند 

کرد بنابراین با درج توضیحات کامل شانس شما برای فروش آناین بیشتر می شود. 
• اس��تفاده از اکانت رس��می برند به منظور فروش محصوالت در ش��بکه های اجتماعی 
اهمی��ت باالیی دارد. برخی از برندها در این زمینه عملکرد ناامیدکننده ای ارائه می دهند. 
س��اخت اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی کار دشواری محسوب نمی شود بنابراین ما 
بای��د پیش از هرگونه فعالیتی در ش��بکه های اجتماعی یک اکانت رس��می برای برندمان 
ایجاد کنیم. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را از دست خواهیم 

داد. 
عاوه بر برخی از توصیه های عمومی در شبکه های اجتماعی، ما باید نسبت به امکانات 
و ویژگی های منحصر به فرد هر ش��بکه اجتماعی نیز آگاهی داش��ته باش��یم. در غیر این 
صورت روند فعالیت فروش ما در تمام ش��بکه های اجتماعی ش��باهت خاصی به هم پیدا 
خواه��د کرد. نتیج��ه این امر ناتوانی برندها ب��رای موفقیت در زمین��ه بازاریابی و فروش 
محسوب می ش��ود بنابراین ما در ادامه به بررسی برخی از ویژگی های بازاریابی مهم ترین 

شبکه های اجتماعی فعلی خواهیم پرداخت. 
۱. امکانات فروش در اینستاگرام و فیس بوک

وقتی از ش��بکه های اجتماعی صحبت می کنیم، عدم توجه به اینس��تاگرام و فیس بوک 
امکان ناپذیر است. بسیاری از برندها برای فروش آناین ابتدا به سراغ اینستاگرام می روند. 
نخس��تین ش��بکه های اجتماعی که امکان فروش آناین را رونمای��ی کردند، فیس بوک و 
اینس��تاگرام بودند. با این حس��اب تاش برای اس��تفاده از این دو پلتفرم با هدف افزایش 

تاثیرگذاری بازاریابی و فروش برند طبیعی خواهد بود. 
نکته مهم در اینجا وابستگی شدید اینستاگرام به فیس بوک در فرآیند فروش است. بر 
این اساس ما باید اکانت رسمی و پشتیبان در فیس بوک داشته باشیم. همچنین فهرست 
فروش محصوالت نیز در فیس بوک ایجاد خواهد شد. سپس با بارگذاری پست های فروش 
در اینس��تاگرام امکان انتخاب محصوالت از طریق لیس��ت قبلی فیس بوک فراهم خواهد 
ش��د. دلیل این نوع گرایش از س��وی فیس بوک تحت عنوان افزایش امنیت اینستاگرام و 

راه اندازی سامانه فروش یکپارچه عنوان شده است. 
امروزه محصوالت مختلقی در اینس��تاگرام به فروش می رس��د. مزیت اصلی این شیوه 
امکان ثبت س��فارش به صورت مس��تقیم و عدم نیاز برای مراجعه به سایر بخش ها مانند 
س��ایت رس��می برندهاست. این امر توسعه س��ریع در فرآیند فروش مبتنی بر اینستاگرام 

را به همراه آورده است. 
فیس ب��وک به عن��وان یکی از ش��بکه های اجتماعی موفق تاثیر بس��یار زیادی بر روی 
ترنده��ای بازاریاب��ی و تبلیغاتی دارد. این پلتفرم هنوز هم محبوب ترین ش��بکه  اجتماعی 
همراه با بیش��ترین تعداد کاربران فعال در دنیاس��ت. بنابراین ت��اش برندها برای حضور 
موفق بازاریابی در آن امری طبیعی محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این بخش سهولت 
کار با فیس بوک در مقایس��ه با اینستاگرام است. دلیل این امر اتکای فرآیند فروش هر دو 
پلتفرم بر ابزار فیس بوک است بنابراین ما در اینجا نیاز به اکانت پشتیبانی در اینستاگرام 

نخواهیم داشت. 
رس��وایی های اخی��ر فیس بوک در زمینه ف��روش اطاعات کارب��ران و نمایش تبلیغات 
نامناس��ب تا حد زیادی تمایل برندها برای همکاری با این پلتفرم را کاهش داده است، با 
این حال ما باید نس��بت به دامنه وس��یع کاربران فیس بوک توجه کافی را داش��ته باشیم. 
ش��اید این امر توجیه بسیار مناسبی برای ادامه همکاری تبلیغاتی و فروش در فیس بوک، 

علی رغم تمام انتقادها، باشد. 
ایجاد ابزار مدیریت فروش در فیس بوک کار بسیاری از برندها را ساده کرده است. این 
امر فرصت مناسبی در اختیار برندها برای طبقه بندی محصوالت و نمایش مناسب شان در 
پس��ت های مختلف می دهد. نکته مهم در این میان استفاده از پست های درست و همراه 
با فرمت های مناس��ب است. خوشبختانه فیس بوک از تمام فرمت های محتوایی پشتیبانی 
می کن��د بنابراین در این زمینه دس��ت برتر را در مقایس��ه با اینس��تاگرام دارد. این نکته 
اهمیت بسیار زیادی برای فیس بوک در رقابت با سایر شبکه های اجتماعی خواهد داشت. 

2.  پینترست و امکانات فروش جذاب
پینترس��ت یکی از ش��بکه های اجتماعی محبوب در سراسر دنیا محسوب می شود. این 

پلتف��رم به صورت کامل به نمایش محتوای بصری )عکس( اختصاص دارد بنابراین فقدان 
محتوای متنی یا دیگر انواع فرمت ها امر طبیعی محسوب می شود. نکته مهم در این میان 

خاقیت در طراحی پست های فروش در پینترست است. 
ش��عار اصلی پینترست در زمینه رقابت با سایر ش��بکه های اجتماعی مربوط به تقویت 
خاقیت کاربران است. وقتی یک شبکه اجتماعی در تاش برای تقویت خاقیت کاربران 
است، برندها نیز باید در آن فعالیت بازاریابی خاقانه و نوآورانه ای داشته باشند. این نکته 
شاید در نگاه نخست جذابیت بسیار زیادی در فرآیند بازاریابی و فروش برندها ایجاد کند، 

اما اجرای آن با چالش های مهمی همراه است. 
پینترس��ت برای س��هولت کاربرد کاربران اقدام به رونمایی از ابزار مدیریت تبلیغات و 
ف��روش کرده اس��ت. بر این اس��اس برندها پیش از تبلیغ محصولی خ��اص باید تصاویر و 
مشخصات آن را در ابزار موردنظر بارگذاری کنند. سپس با طراحی پست تبلیغاتی امکان 
انتخاب محصول موردنظر از لیس��ت قبلی را خواهند داش��ت. این امر نظم بس��یار بهتری 
ب��ه فعالیت برندها می دهد. همچنین امکان نظارت پینترس��ت ب��ر روی فعالیت برندها را 

فراهم می سازد. 
امروزه دغدغه بسیاری از شبکه های اجتماعی نظارت بر روی کیفیت محتوای تبلیغاتی 
و کمپین های فروش برندهاس��ت. اگر کیفیت کمپین های موردنظر پایین باشد، مشکات 
بس��یار زیادی برای ش��بکه های اجتماعی موردنظر ایجاد خواهد شد بنابراین تاش برای 
بازاریابی تاثیرگذار امری ضروری از س��وی برندها محس��وب می شود. در غیر این صورت 

شاید تمایل شبکه های اجتماعی برای همکاری با آنها به شدت کاهش پیدا کند. 
تحلیل داده ها از س��وی تیم فنی پینترست یکی از خدمات جذاب این شبکه اجتماعی 
اس��ت. بس��یاری از برندها در این مسیر با مشکات بس��یار زیادی مواجه هستند. تحلیل 
داده ها و اس��تفاده از آنها در فرآیند بازاریابی و فروش همیشه مشکل اساسی برندها بوده 
اس��ت. راهکار پینترس��ت در این میان اس��تفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل وضعیت 
ش��بکه های اجتماعی و اطاعات موردنیاز برندهاست. اس��تفاد از هوش مصنوعی سرعت 
پردازش اطاعات را به صورت قابل توجهی افزایش داده اس��ت. بر این اساس دیگر نیازی 

به استفاده از کارشناس ها یا به طور کلی نیروی انسانی در این زمینه نیست. 
بی تردید پینترست دارای دامنه کاربران به وسعت اینستاگرام یا فیس بوک نیست. نکته 
مه��م در این میان حضور تعدادی از کارب��ران عاقه مند به محتوای بصری در این پلتفرم 
است بنابراین ما با شناخت دقیق مخاطب هدف و تاش برای تاثیرگذاری بر روی آنها از 

طریق محتوای بصری شانس فروش باالیی خواهیم داشت. 
3. تبلیغات و فروش در اسنپ چت

اگر شما به دنبال تعامل با مشتریان نسل جوان هستید، توجه به الگوی بازاریابی اسنپ 
چت امری ضروری خواهد بود. امروزه اغلب کاربران نس��ل جوان در اس��نپ چت حضور 
فعالی دارند. همین امر موجب جلب توجه برندها برای بازاریابی و فروش در فضای اسنپ 
چت شده است. وقتی به برخی از نوآوری های اسنپ چت مانند رونمایی از بخش استوری 
برای نخس��تین بار توجه می کنیم، مزیت های بس��یار زیادی برای ف��روش در این پلتفرم 
خواهیم یافت. بس��یاری از برندها برای فروش در اس��نپ چت به طور رس��می با این برند 
همکاری دارند. مزیت این ش��یوه امکان اس��تفاده از داده های معتبر این پلتفرم و نمایش 

محتوای تبلیغاتی و فروش به صورت مستقیم به مخاطب هدف است. 
ب��دون تردید برخی از برندها محصوالت عموم��ی را تولید می کنند. چنین محصوالتی 
به طور ویژه مدنظر نس��ل جوان نیس��ت، با این حساب استفاده از اسنپ چت برای تبلیغ 
چنین محصوالتی، دس��ت کم در نگاه نخس��ت، بی فایده خواهد بود. در اینجا نیز اس��نپ 
چ��ت دارای ابزار ویژه به منظور مدیریت تبلیغاتی اس��ت.بنابراین ش��ما مش��کلی از نظر 
تبلیغات و بازاریابی نخواهید داش��ت. امروزه اغلب ش��بکه های اجتماعی به س��وی ایجاد 
ب��ازار ویژه تبلیغ��ات و فروش حرکت کرده اند. این امر س��هولت کاربری ب��رای برندها را 

همراه داشته است. 
اس��نپ چت به دلیل ماهیت ش��ناور محتوا دشواری های بس��یار زیادی برای بازاریابی 
و ف��روش بدون هم��کاری با پلتفرم اصل��ی اش دارد بنابراین اغلب برنده��ا برای تبلیغات 
تاثیرگذاری در این ش��بکه اجتماعی اقدام به اس��تفاده از پیش��نهادهای پولی اسنپ چت 
می کنند. مزیت این شیوه امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف است بنابراین 
پرداخ��ت مقدار مش��خصی از هزینه تبلیغاتی به اس��نپ چت در تحلی��ل نهایی منطقی 

خواهد بود.
جمع بندی

بی ش��ک بازاریابی و فروش در ش��بکه های اجتماعی محدود به چند 
پلتفرم مورد بررس��ی در این مقاله نیس��ت. ما در گفتار کنونی بر روی 
محبوب ترین ش��بکه های اجتماعی در زمان کنونی تاکید داشتیم. نکته 
مهم در اینجا تغییرات س��ریع در دنیای ش��بکه های اجتماعی است. به 
عن��وان مثال، تیک توک به عنوان یک پلتفرم ت��ازه رقیبی جدی برای 
شبکه های اجتماعی باس��ابقه محسوب می شود بنابراین شما باید توجه 
مداومی به ش��بکه های اجتماعی محبوب از نقطه نظر مش��تریان داشته 
باش��ید. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی آنها را از 

دست خواهید داد.
searchenginejournal.com :منبع

استفاده مناسب از لینکدین به عنوان شبکه 
تخصصی در زمینه کسب و کار

به جرأت می توانیم بگوییم که لینکدین یکی از شبکه های مختص 
کس��ب و کار اس��ت و افرادی که در یک زمینه ای حرفه ای مشغول 
به فعالیت هس��تند در این شبکه حضور دارند تا از امکانات آن برای 

معرفی خودشان و برندشان استفاده کنند.
یک��ی از امکاناتی که جدیداً به این ش��بکه تخصصی اضافه ش��ده 
اس��ت امکان پخش زنده فیلم اس��ت. تا قبل از ای��ن، این امکان در 
س��ایر شبکه ها فراهم بود ولی در لینکدین این امکان وجود نداشت. 
با توجه به اضافه ش��دن این امکان به ش��بکه اجتماعی لینکدین و 
همچنین سایر ظرفیت هایی که این شبکه تخصصی نسبت به سایر 
ش��بکه ها دارد، در این مقاله به شما روش هایی را پیشنهاد می دهیم 

که از امکانات این شبکه تخصصی به خوبی بتوانید استفاده کنید.
۱- حاشیه پردازی نکنید

س��عی کنید در این شبکه تخصصی، فقط راجع به مسائل مربوط 
به شغل و حرفه خود صحبت کنید. تخصصی بودن باید اولویت اول 
ش��ما باشد. زیرا افرادی که از لینکدین اس��تفاده می کنند به دنبال 
فضایی هس��تند که بتوانن��د اطاعات تخصص��ی در زمینه موضوع 
موردنظر خود به دست آورند. رفتن به حاشیه و پرداختن به مسائل 
حاش��یه ای می تواند ش��ما را از مخاطبان خود دور کرده و حرفه ای 
بودن ش��ما را زیر س��وال ببرد. هر چقدر مباحث و موضوعات ش��ما 
تخصصی تر باش��د و به مسائل حاشیه ای نپردازید به شما این امکان 
را می ده��د که تعداد مخاطبان خود را افزایش دهید؛ چراکه آنها به 

دنبال اطاعات و محتواهای تخصصی هستند.
مشاوره بازاریابی اینترنتی

2- محصول تان را معرفی کنید
یکی از کارهای مهمی که باید انجام دهید این اس��ت که محصول 
خودتان را معرفی کنید. حتماً از این فرصت و امکان به وجود آمده 
برای معرفی کامل محصول خود اس��تفاده کنید. می توانید از امکان 
پخ��ش زنده، عکس، فیلم اس��تفاده کرده و اطاعات کامل و دقیقی 
از محصول خود ارائه دهید. مخاطبان تان وقتی به صفحه ش��ما سر 
می زنند باید بدانند که محصول موردنظر شما چیست و چه خدمات 
یا محصولی را ارائه می دهید. در ارائه اطاعات و محتواهای تبلیغاتی 

خود عادل باشید و چیزی به دور از واقعیت را بیان نکنید.
3- معرفی کارکنان و تیم

یکی از مواردی که می تواند هویت ش��ما را به دیگران نشان دهد 
و در عی��ن ح��ال آنها را قانع کند که ش��ما تخصصی عمل می کنید 
تیمی اس��ت که برای شما کار می کنند. س��عی کنید در لینکدین، 
تیمی را که با ش��ما همکاری می کنن��د را معرفی کنید. این معرفی 
نه تنها نش��ان می دهد که شما یک شرکت یا سازمان معتبر و قابل 
اعتماد دارید بلکه نش��ان می دهد که چه تیمی در کنار شماس��ت و 
می توانند به کار شما اعتماد کنند. یک متن و تصویر معرفی مناسب 
ب��رای کارکنان و اعضای تیم خود انتخاب کنید تا بتوانید این کار را 

به خوبی انجام دهید.
4- نشان دادن فرهنگ و قوانین

سعی کنید فرهنگ و قوانینی که بر محل کار و سازمان یا شرکت 
شما حاکم است را در این قسمت معرفی کنید تا مخاطبان شما به 
ش��ما بیشتر اعتماد کنند. همچنین معرفی این فرهنگ و قوانین به 
ش��ما کمک می کند بتوانید اف��رادی را که می توانند کارکنان خوبی 
برای شما باشند پیدا کنید، چراکه آنها با آگاهی از شرایط و قوانین 

سازمان یا شرکت تان داوطلب همکاری با شما می شوند.
۵- بخش آموزشی

در می��ان ویدئوه��ا و عکس ها و متن هایی که ب��ه معرفی و تبلیغ 
خود می پردازید متن ها و ویدئوهایی که آموزش��ی هستند نیز تهیه 
کنید. این گونه محتوا به آمار بازدیدکننده ها و دنبال کننده های شما 

بسیار کمک می کند.
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نشانه هایی که می گوید نباید در برخی شغل ها 
استخدام شوید

هر فرد بزرگس��الی آرزو دارد شغلی مناسب پیدا کند؛ شغلی که هم درآمد 
خوبی داش��ته باشد و هم س��بب آرامش و رضایت خاطر فرد شود. قطعاً هیچ 
کارمندی نمی خواهد چند ماه بعد از اینکه شغلی به دست آورد، از خود بپرسد: 
»من اینجا چه کار می کنم؟« در ادامه با ما همراه باشید تا پنج نشانه ای را معرفی 
کنیم که به شما می گوید نباید یک پیشنهاد شغلی را بپذیرید. خیلی از افراد 
جویای کار خصوصاً جوانان، هر پیش��نهاد شغلی را قبول می کنند و کمتر در 
جست وجوی یک شغل مناسب هستند. پذیرفتن شغل نامناسب اشتباه بزرگی 

است که چند ماه بعد از کار کردن سبب ناامیدی و دلسردی تان می شود.
آیا راهی برای اجتناب از این اشتباه وجود دارد؟

بله. امروزه نش��انه های هش��داردهنده  زیادی وجود دارد که به ش��ما کمک 
می کند چش��متان را باز کنید و واقعیت ش��غل جدید را ببینید. در ادامه پنج 
نشانه هشداردهنده را معرفی می کنیم. اگر با یکی از این نشانه ها مواجه شدید 

بافاصله به آن پیشنهاد شغلی پاسخ منفی بدهید.
حقوق ثابت است اما مسئولیت ها هر روز بیشتر می شود

تص��ور کنید در هنگام مصاحبه اس��تخدامی، وظایف ش��غلی تان را مطالعه 
کرده اید و ح��اال می خواهید به مصاحبه کننده توضیح دهید توانایی های تان با 
آن وظایف مطابقت دارد یا نه، اما وقتی به صحبت های مصاحبه کننده پیرامون 
ِسمت شغلی تان گوش می دهید، متوجه می شوید وظایف شغلی تمامی ندارد. 
حتی ممکن اس��ت بعدها کارهای بیشتری به شما واگذار شود که هیچ ربطی 
به کار اصلی ندارد. برای مثال، شما می خواهید به عنوان منشی شرکت مشغول 
به کار شوید اما مصاحبه کننده می گوید هر زمانی نیاز باشد باید قبوض منزل 
کارفرم��ا را هم پرداخت کنید. در این ش��رایط وظایف اضافی به ش��ما محول 

می شود اما حقوق و دستمزدتان هیچ تغییری نمی کند.
اغلب مش��اغل به گونه ای هس��تند که فرد جویای کار باید انتظار ش��نیدن 
جمله  »شاید این وظایف را بعدها به شما واگذار کنیم« را داشته باشد، اما باید 
این وظایف قبل از ش��روع کامل به طور دقیق برای تان توضیح داده ش��ود. آیا 
مسئولیت هایی که بعدها به عهده می گیرید، فرصتی برای یادگیری مهارت های 
جدید است؟ شاید لیستی در مقابل تان قرار گیرد که نشان می دهد هر وقت نیاز 
بود باید مسئولیت هایی که دیگران انجام نمی دهند را شما انجام دهید؟ ممکن 
است برای انجام کارهای اضافی به یک کارمند جدید نیاز باشد، اما چرا مدیران 
ش��رکت موقعیت ش��غلی جدیدی در نظر نمی گیرند و این وظایف را به گردن 
دیگ��ر کارمندان می اندازند؟ برای مثال، تصور کنید قرار اس��ت به عنوان مدیر 
امور داخلی شرکت مشغول کار شوید. کارفرما می گوید هر زمان نیاز باشد باید 
کارهای بانکی شرکت را هم انجام دهید. این کارهای اضافه ربطی به نقش شما 
در ش��رکت ندارد و حتی حقوق اضافی هم دریافت نمی کنید. اکنون در اینجا 
س��ؤال مطرح می شود چرا ش��رکت برای انجام امور بانکی اش کارمند جدیدی 
استخدام نمی کند؟ از مصاحبه کننده س��ؤال کنید چه دیدگاهی درباره نقش 
شما در شرکت دارد. از او درخواست کنید درباره وظایف اضافی، ارتباط آنها با 
مسئولیت های شما و نحوه  تقسیط زمان میان این وظایف توضیحات بیشتری 
ارائه دهد. اگر فکر می کنید ش��غلی که به دنبال استخدام آن هستید، در بین 
دیگر مسئولیت ها محو شده است یا نمی توانید تمام وظایف را هم زمان به انجام 

برسانید، بدون هیچ تردیدی این شغل را فراموش کنید.
نبود فرصت مناسب برای آموزش و یادگیری

یادگیری مهارت های ش��غلی بعد از اینکه وارد کار جدیدی ش��دید بس��یار 
ارزشمند است. مدیر شرکت باید بتواند با ایجاد فرصت های پیشرفت و یادگیری، 
به موفقیت شغلی شما کمک کند؛ خصوصاً اگر سن و سال کمی داشته باشید. 
شرکت می تواند از افراد حرفه ای درخواست کند برای کارمندان سخنرانی کنند 
یا بودجه ای برای گذراندن دوره های آموزشی خارج از محیط کار در نظر بگیرد 
و برای پیشرفت شغلی آنها سرمایه گذاری کند. اگر از همان ابتدا احساس کردید 
در محیط کار جدید هیچ فرصتی برای پیشرفت و یادگیری وجود ندارد و تنها 
باید وظایفی که به شما محول شده را به انجام برسانید، کمی بیشتر تأمل کنید. 
ببینید آیا می توانید چنین شغلی را بپذیرید و برای سال های طوالنی درجا بزنید.

قبول شغل جدید به هر قیمتی، قدم برداشتن در مسیر 
اشتباه است

حتی اگر چشم انداز روشنی از شغل جدیدتان نداشته باشید، باز هم می توانید 
نش��انه هایی پیدا کنید که به شما نش��ان می دهد موقعیت شغلی جدید باعث 
پیشرفت تان می شود یا شما را به رکود می رساند. برای مثال، اگر می خواهید در 
مهارت های حل مسئله به پیشرفت برسید، نباید در شغلی استخدام شوید که 
در آن تنها کارهای فیزیکی انجام می دهید. ممکن است مصاحبه کننده در میان 
صحبت های خود به عدم هماهنگی اهداف با شغل جدید اشاره کند؛ مثًا بگوید: 
»از حاال باید به اطاعت برسانم کارمندان دیگری همانند شما بوده اند که از این 
کار ناامید ش��ده اند« یا »شاید این شغل شما را به هیچ پیشرفتی نرساند و در 
واقع شغلی نیست که تاکنون به دنبالش بوده اید.« اگر کارفرما چنین حرف هایی 
را بیان کرد، بدون هیچ ابهام این پیشنهاد شغلی را رد کنید، زیرا او با اطمینان 

می  گوید در این نقش هیچ رضایت شغلی وجود نخواهد داشت.
مدام نیروی کار شرکت عوض می شود

تعویض پی در پی نیروی کار در یک ش��رکت اصاً نش��انه  خوبی نیس��ت؛ 
خصوصاً اگر کسب و کار تازه تأسیسی نباشد. این مسئله نشانه  ضعف مدیریت 
یا فرهنگ کاری اش��تباه است. وقتی یک پیشنهاد شغلی دریافت می کنید، از 
مصاحبه کننده س��ؤاالتی بپرس��ید. به عنوان مثال: »آیا کارمندان انتظار دارند 
مس��ئله ای در ش��رکت بهبود پیدا کند؟« یا »آیا به تازگی کس��ب و کار شما 
مش��کاتی داشته اس��ت، اگر چنین است چطور به آن رس��یدگی شود؟« اگر 
کارفرما از پاسخ به این سؤاالت طفره رفت و پاسخ روشنی نداد، یا با لحنی جدی 
گفت نباید در امور شرکت دخالت کنید، مطمئن باشید این شغل مناسب تان 

نیست و الزم است جای دیگری به دنبال کار باشید.
کارفرما توجهی به اهداف بلندمدت شغلی شما ندارد

برای کارمندان جوان که می خواهند در زمینه شغلی ش��ان به موفقیت برسند 
و پله های ترقی را به س��رعت باال بروند، داش��تن یک برنامه  بلندمدت ش��غلی 
اهمیت زیادی دارد. اگر کارفرما س��ؤاالتی چون »در پنج سال آینده خود را کجا 
می بینید؟« یا »اهداف بلندمدت شغلی شما چیست؟ را نپرسید، قطعاً این شغل 
برای شما مناسب نیست. شاید بهتر باشد از مصاحبه کننده بپرسید »دستاوردهای 
این شغل را در یک سال آینده چطور ارزیابی می کنید؟ یا »به نظر شما این شغل 
تا یک سال دیگر چه موفقیت هایی به دنبال خواهد داشت؟« اگر او پاسخ کاملی به 
سؤاالت شما نداد و نتوانست جایگاه شغلی را متفاوت ترسیم کند، باید بدانید این 
نقش به جایی نمی رسد. بهتر است همین حاال به فکر شغل جدیدی باشید. اگر به 
دنبال شغل جدیدی هستید باید تصمیمی هوشمندانه اتخاذ کنید. البته انتخاب 
شغل نامناسب مزیتی هم دارد؛ شغل نامناسب می تواند تجربه  خوبی در اختیارتان 
قرار دهد تا بدانید در آینده باید به دنبال چه شغل هایی باشید. اگر هم اکنون در 
یک موقعیت شغلی هستید که چندان جالب نیست، نگران نباشید و آن را یک 
تجربه ارزشمند بدانید. اگر یکی از این پنج نشانه را در شغل تان می بینید، به دنبال 

شغل جدیدی باشید و هرچه زودتر دست از این کار بکشید.
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یکی از دالیلی که باعث شده است تا به شغل کارآفرینی عاقه زیادی 
داشته باشم، ارتباط داشتن مداوم به جمعی از ثروتمندترین افراد جهان 
اس��ت. درواقع این افراد برای بس��یاری از جمله خود من، نماد موفقیت 
محس��وب می ش��وند. همین امر نیز باعث شده اس��ت تا همواره از آنها 
در رابطه با رازهای کس��ب ثروت میلیونی س��واالتی را بپرس��م. اگرچه 
ه��ر فردی دیدگاه خاص خ��ود را دارد، با این حال برخ��ی از موارد در 
بین صحبت-های آنها مش��ترک بوده اس��ت و آنها را در 10 قاعده کلی 
دسته بندی کردم. در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱-قدرت کلمات را جدی بگیرید 
در ابتدا باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که به کار بردن این 
توصیه ها باعث ش��د تا خود من طی 3 س��ال بتوانم به جمع این افراد 
اضافه شوم. به همین خاطر تمامی آن ها کاربرد الزم را خواهد داشت. 
یکی از اولین توصیه ها این اس��ت که اف��راد مراقب آن چیزی که بیان 
می کنند، باش��ند. درواقع کلمات می تواند از ش��ما یک فرد برنده و یا 
بازن��ده را ایج��اد کند. در این رابطه ذکر یک مثال س��اده می تواند به 
درک بهتر موضوع کمک نماید. همه ما با این واقعیت مواجه شده ایم 
که اس��ترس باال، منجر به افزایش میزان اشتباهات شده است و علت 
این امر به این خاطر اس��ت که ذهن افراد به یک باره در معرض افکار 
منفی بس��یاری قرار خواهد گرفت و این امر باعث می ش��ود که حتی 
انجام اقدامات س��اده نیز بسیار سخت باشد. همچنین اگر در شرایطی 
قرار بگیرید که دیگران و حتی خودتان، نس��بت به عدم امکان انجام 
یک کار، تاکید داشته باشید، حتی اگر مهارت باالیی را داشته باشید، 
بدون ش��ک ق��ادر به تکرار موفقیت خود نخواهید ب��ود. در این رابطه 
بدون ش��ک نمی توان مانع اظهارنظرهای س��ایرین ش��د. با این حال 
شما می توانید با کنترل بر روی کلماتی که استفاده می کنید، آرامش 
درون��ی را ایجاد کنید. این امر باعث می ش��ود ت��ا دیگر حتی بدترین 
انتقادها نیز نتواند مانع ش��ما ش��ود. همچنین اف��رادی که همواره در 
صحبت ه��ای خود محتاط عمل می کنند، به یک کاریزما دس��ت پیدا 
ک��رده و در زندگی و کار خود با مش��کات ب��ه مراتب کمتری مواجه 

می شوند. 
2-در هر صورت پایان همه ما مرگ خواهد بود

اگ��ر این جمله به خوبی درک ش��ود، دیگر هیچ فردی حاضر نخواهد 
ب��ود تا رویای خ��ود را کنار بگذارد. درواقع حقیقت این اس��ت که همه 
ما فرصت اندکی را برای زندگی در جهان داریم که می تواند در مس��یر 
مورد عاقه و یا شرایطی نامطلوب سپری شود. این نکته را نیز فراموش 
نکنی��د ک��ه هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که دقیق��ا تا چه زمانی زنده 
خواهد بود. تحت این شرایط الزم است تا هر لحظه را به عنوان آخرین 
زمان موجود، زندگی کنید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این اس��ت که به غیر از افرادی  که به واسطه ارث خانوادگی یا 
یک اتفاق غیرمترقبه نظیر برنده شدن در مسابقه، موفق به کسب ثروت 
میلیونی ش��ده اند، باقی موارد را تنها افرادی  تش��کیل می دهند که در 

مس��یر مورد عاق��ه خود فعالیت می کنند. به همین خاطر بس��یار مهم 
است که عاقه اصلی خود را پیدا کرده و تنها بر روی آن تمرکز داشته 
باش��ید. درواقع بسیاری از افراد ش��غل های مختلفی را امتحان می کنند 

که باعث خواهد شد تا در هیچ یک از آنها به سطح حرفه ای نرسند. 
3-سبک خاص زندگی خود را داشته باشید 

متاسفانه یکی از عادت های بد بسیاری از افراد جهان این است که به 
جای ایجاد س��بک خاص زندگی خود، در تاش برای تقلید از س��ایرین 
هس��تند. برای مثال ممکن اس��ت س��بک زندگی یک بازیگر را انتخاب 
کنن��د. این امر در حالی اس��ت که افراد با یکدیگ��ر متفاوت بوده و این 
نوع تقلیدها، هیچ گونه فایده ای را به همراه نخواهد داشت. در این رابطه 
توصیه می شود که زمانی را صرف خودشناسی کرده و به سبکی زندگی 
کنید ک��ه تنها مورد قبول خودتان خواهد بود. با نگاهی به زندگی اکثر 
افراد موفق جهان نیز پی به این امر خواهید برد که آنها سبکی متفاوت 

از افراد اطراف خود را انتخاب کرده اند. 
4-همواره 2۰ درصد از درآمد خود را ذخیره کنید 

تفاوتی ندارد که هم  اکنون از چه س��طح درآمدی برخوردار هس��تید، 
ش��ما باید به نحوی زندگی کنید که حداق��ل 20 درصد از درآمد خود 
را بتوانی��د نگه دارید. با این حال کنار گذاش��تن ای��ن مبالغ نیز اقدامی 
هوش��مندانه نبوده و شما باید از آن برای سرمایه گذاری، استفاده کنید. 
برای مثال اگر در زمینه تولید محتوا عاقه مند هس��تید، انواع دوره های 
آموزش��ی می تواند ش��ما را برای رس��یدن به این خواسته، کمک نماید. 

درواقع هزینه این اقدامات از ذخیره شما تامین خواهد شد. 
۵-بدهی تنها برای پروژه های سودآور بدون اشکال خواهد بود

یکی از اشتباهات بزرگ افراد این است که خود را درگیر انواع بدهی ها 
برای مواردی می کنند که ابدا ضرورتی را ندارد. درواقع این امر که برای 
خرید خانه، ماش��ین و یا وسایل خانه خود درگیر قرض و بدهی شوید، 
بدون ش��ک فرصت رشد را از شما خواهد گرفت. درواقع اگر هزینه های 
شما بیش از حد معمول باشد، محبور به کار بیشتر خواهید بود که این 
ام��ر فرصت را برای فعالیت در زمینه مورد عاقه ش��ما، بس��یار محدود 
خواه��د کرد. واقعیت این اس��ت که امکان کس��ب درآمد از حوزه مورد 
عاقه ش��ما در همان ابتدای کار، بسیار س��خت خواهد بود و به همین 
خاطر تمامی ثروتمندان خودس��اخته جهان، در ابتدا شغل های ساده  ای 
را انتخ��اب کرده اند تا هزینه های زندگ��ی را بتوانند تامین نمایند. برای 
مثال جف بزوس چند سالی برای مک دونالد کار کرده است، با این حال 
وی به صورت پاره وقت فعالیت می کرده تا بتواند هدف اصلی خود را به 
خوب��ی دنبال نماید. با نگاهی به زندگی وی نیز متوجه این امر خواهید 
شد که در ابتدا، او تمامی هزینه های خود را در پایین ترین سطح ممکن 
قرار داده است تا بدهکار نباشد. درواقع پس از بهبود اوضاع شما فرصت 
کافی برای این اقدامات خواهید داشت، با این حال قرض کردن تنها در 

رابطه با هدف اصلی، بدون مانع خواهد بود. 
6-نوآوری داشته باشید

اگر در زمینه مورد عاقه خود یک اتفاق جدید را خلق نکنید، شانس 
موفقیت ش��ما بسیار س��خت خواهد بود. درواقع نوآوری باعث می شود 
ت��ا وارد یک حوزه بدون رقیب ش��وید. این امر در حالی اس��ت که اگر 

بخواهی��د ش��یوه رایج را مورد توج��ه خود قرار دهید، با رقبای بس��یار 
زیادی مواجه خواهید بود که برخی از آنها برای چندین س��ال است که 
فعالیت خود را انجام می دهند و این امر رسیدن به سطح آنها را سخت 

خواهد کرد. 
7-مشتری را پادشاه بدانید

کس��ب ثروت نباید هدف اصلی شما باش��د، درواقع شما باید رسیدن 
به یک موفقیت نظیر ایجاد برندی محبوب را هدف قرار دهید که تحت 
این ش��رایط رس��یدن به ثروت باال و پایدار، ام��ری طبیعی خواهد بود. 
درواقع اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این است که برای رسیدن سریع 
به ثروت، مشتری را فریب می دهند که این امر تنها برای مقطعی، منجر 
به س��ود خواهد شد. با این حال ش��ما برای میلیونر شدن، به سودآوری 

مداوم نیاز خواهید داشت. 
۸-از اشتباه کردن واهمه نداشته باشید 

این امر یک واقعیت است که تمامی افراد اشتباه خواهند کرد. درواقع 
فرد موفقی در جهان وجود ندارد که با این مرحله مواجه نش��ده باش��د، 
با این حال تفاوت از آنجایی ش��کل می گیرد که بس��یاری از افراد ناامید 
ش��ده و تنه��ا برخی باانگیزه ب��ه کار خود ادامه می دهند. درواقع ش��ما 
باید به این واقعیت دس��ت پیدا کنید که رس��یدن به ث��روت میلیونی، 
ابدا کار س��اده ای نبوده و در این رابطه تحمل سختی زیاد، بهایی است 
ک��ه باید پرداخت نمایید. به همین خاطر بس��یاری از افراد به س��طحی 
معمولی قانع می شوند. در نهایت فراموش نکنید که اگر جسارت امتحان 
روش های جدید را نداش��ته و از شکس��ت بترسید و شانس خود را برای 
ایجاد زندگی مورد عاقه خود از دست خواهید داد. درواقع تا زمانی که 

شکست منجر به توقف شما نشود، ابدا بازنده محسوب نخواهید شد. 
9-هوشمندانه فعالیت کنید 

اگرچه نیاز است که شما تاش زیادی را انجام دهید که این امر منجر 
به ساعت کاری بیش از حد معمول خواهد بود، با این حال در ابتدا شما 
باید اطمینان داش��ته باش��ید که در مسیر قرار دارید. درواقع بسیاری از 
افراد اقداماتی را در طول روز انجام می دهند که ابدا ضرورتی را نداشته 
و بهترین گزینه محسوب نمی شود. به همین خاطر تنها مواردی را مورد 

توجه قرار دهید که باالترین نتایج را به همراه دارد. 
۱۰-از سالمت خود غافل نشوید 

هیچ دس��تاوردی اگر به قیمت از دست رفتن سامتی باشد، ارزشمند 
نخواه��د بود. برای مثال تصور کنید که ش��ما پس از 10 س��ال فعالیت 
م��داوم، به یک میلیونر تبدیل ش��ده اید. با این حال س��امت ش��ما با 
صدمات غیرقابل جبرانی همراه بوده اس��ت. بدون شک دیگر نمی توانید 
از این موقعیت فوق العاده خود اس��تفاده چندانی را داشته باشید. تحت 
این شرایط ضروری است تا در هر مرحله، به سامت جسم و روح خود 
توجه ویژه ای داش��ته باش��ید. برای مثال ورزش مداوم و انجام اقداماتی 

نظیر مدیتیشن، می تواند راهکاری بسیار خوب محسوب شود. 
در نهایت به این نکته توجه داشته باشید که هیچ سنی برای شروع نه 
خیلی زود و نه خیلی دیر اس��ت. به همین خاطر ابدا خود را محکوم به 
ادامه شرایط ندانسته و تصور نکنید که هنوز زمان مناسب نرسیده است. 
epiclaunch.com :منبع
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قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
قم گفت: در اوج ش��یوع بیماری کرونا خدمات شرکت آب و فاضاب  

نه تنها قطع نشد بلکه از نظر کمی و کیفی ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضاب اس��تان قم، دکتر 
علی ج��ان صادق پور در نشس��ت خبری مدیران عام��ل صنعت آب 
و برق اس��تان قم که همزمان با هفت��ه صرفه جویی در مصرف آب و 
برق، در تاالر آب ش��رکت آب و فاضاب اس��تان برگزار شد، با اشاره 
به یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب روستایی و شهری اظهار 
ک��رد: با این کار کل فعالیت های مربوط به آب و فاضاب ش��هرها و 
روس��تاها که پیش از این در دو ش��رکت صورت می گرفت به صورت 
یکپارچه دریک ش��رکت انجام می ش��ود که در قم با ارتباط خوب و 

مطلوبی که وجود داشت در کمترین زمان این کار محقق شد.
وی با بیان اینکه در کنار این مسئله هم افزایی در حوزه کاری، مالی، 
خدمات و نیروی انسانی ایجاد شده است گفت: یکپارچه سازی موجب 
می ش��ود مردم اس��تان از خدمات صنعت آب بیش از پیش بهره مند 

شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم با اشاره به مشکل برخی 
روس��تاهای اس��تان در حوزه آبی خاطرنش��ان کرد: در روزهای اخیر 
توانس��تیم با استفاده از ظرفیت شهر مشکل این روستاها را تا حدود 
زیادی برطرف کنیم ضمن اینکه مجتمع های روستایی در بخش های 

استان فعال شدند و خدمات وسیعی را به مردم ارائه می کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 200 هزار مشترک فاضاب 
شهری و بیش از 331 هزار اشتراک آب در استان داریم گفت: تقریباً 
کل جمعیت استان از آب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و شبکه 
فاض��اب هم حدود 40 درصد جمعیت اس��تان را در حال حاضر زیر 

پوشش قرار داده است.
دکتر صادق پور با بیان اینکه 50 درصد ش��بکه فاضاب شهر اجرا 
نش��ده که در برنامه بوده و به مرور اجرا خواهد ش��د یادآور شد: سال 
گذشته ش��رکت آب و فاضاب براساس برنامه ای که داشت توانست 
اهداف خود را به طور کامل محقق و خدمات خوبی به مردم ارائه کند.

وی با اش��اره به اینکه در بحث کرونا هم به نوعی دومین دس��تگاه 
درگی��ر با این موضوع بودیم ابراز داش��ت: الزم بود م��ا خدمات ارائه 

می کردیم تا همکاران مرکز بهداشت به موفقیت دست پیدا کنند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان قم با تأکید بر اینکه در 
اوج ای��ن بیماری خدمات نه تنها منقطع نش��د بلک��ه از نظر کمی و 
کیف��ی ارتقا یافت، تصریح کرد: با ش��یوع کرون��ا 10 درصد افزایش 
مصرف آب داشتیم و با افزایش کلرزنی تمام تاش خود را برای تحقق 

شاخص های بهداشتی به کار بستیم.
وی با اش��اره به تورم در کش��ور و افزایش هزینه ها در دوران کرونا 
گفت: با وجود اینکه با ش��یوع کرونا کاهش درآمد هم داش��تیم اما با 
دس��تور وزیر متعهد بودیم که با مشترکین مدارا کرده و برای وصول 
مطالبات اقدامی صورت نگیرد و تا حدود یک ماه هم قبض چاپ نشد 
و این مس��ئله فش��ار زیادی به ما وارد کرد اما با تمام این مشکات با 

انسجام درون استان توانستیم خدمات را کامل ارائه کنیم.
دکتر صادق پور با بیان اینکه س��ال گذشته پروژه های متعددی در 
اس��تان اجرا شد اظهار کرد: تصفیه خانه شماره دو استان افتتاح و 60 
کیلومتر شبکه آب و فاضاب اجرا شد؛ بیش از 9 حلقه چاه حفاری و 
وارد مدار ش��د و با برنامه ای که در حوزه افزایش تاب آوری تأسیسات 

آبی داشتیم توانستیم گام های خوبی هم در این زمینه برداریم.

وی با اشاره به اینکه تاش داریم پروژه های امسال را به گونه ای اجرا 
کنیم که در پیک مصرف و در حوادث دچار چالش و بحران نش��ویم، 
تأکید کرد: همین امروز دچار مش��کاتی در برخی بخش های استان 

هستیم که تاش داریم با اجرای پروژه ها این مشکل را رفع کنیم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان قم با اشاره به اجرای دو 
مزرعه 100 کیلوواتی تولید انرژی های پاک گفت: درصدد هس��تیم 
استفاده از انرژی پاک را توسعه دهیم و تأسیسات را به ظرفیت تأمین 

برق اضطراری هم مجهز کردیم تا قطع خدمات صورت نگیرد.
وی مهم ترین اهداف و سیاس��ت های ش��رکت آبفا استان را اتمام 
پروژه های نیمه تمام دانس��ت و افزود: پروژه ای در اس��تان نداریم که 
معطل مانده و فعال نباش��د و س��عی داریم با اولویت حمایت از تولید 
داخلی در بخش تأمین تجهیزات و اجرای پروژه ها هرچه سریع تر این 
پروژه ها را به بهره برداری برس��انیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
اس��تان قم با تأکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان ابراز داشت: 
یک نمونه مهم آن تولید اس��کروپمپ فاضابی اس��ت که در انحصار 
شرکت های اروپایی بود و با همت استان در کشور تولید شد و بخش 

مهمی از تجهیزات آب و فاضاب کشور را تأمین خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب اظهار کرد: عمده 
منابع آبی استان قم از خارج از استان تأمین می شود و این یک نقطه 
ضعف برای استان است که نمی توانیم متکی به منابع آب داخل استان 
باشیم؛ هرچه ظرفیت تأمین آب هم در استان داشتیم وارد مدار شده 

و بیش از این امکان افزایش منابع داخلی وجود ندارد.
دکتر صادق پور با اذعان به اینکه تحقق کاهش مصرف آب تنها با 
کار فرهنگی امکان پذیر اس��ت تصریح کرد: رسانه ها به عنوان وظیفه 
ملی و انسانی در راستای فرهنگ سازی کاهش مصرف آب گام بردارند.

وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه با وجود ظرفیت پایین منابع آبی اس��تان، 
چاره ای ج��ز مدیریت مصرف آب نداریم، مص��رف آب خانگی را باال 
دانست و گفت: سرانه مصرف روزانه در شهر قم حدود 160 لیتر است 
ک��ه باید به حدود 90 لیتر برس��د و اگر مصرف کاهش نیابد احتمال 

اینکه طی سال های آینده با مشکل مواجه شویم وجود دارد.

تبریز – ماهان فاح: مدیر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی از اجرای طرح ملی دوگانه س��وز نمودن رایگان خودروهای 
عمومی باری و مسافری خبر داد. علی روح اللهی با بیان اجرای طرح ملی دوگانه 
سوز کردن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری گفت: در راستای توسعه 
بهره مندی از گاز طبیعی بعنوان س��وخت پاک و نقش آن در رش��د اقتصادی، 
صرفه جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا و حمایت از تولید کارخانه 
ای، تبدیل 1464000 دس��تگاه خودروی باری و مسافری به دوگانه سوز انجام 
خواهد گرفت. علی روح اللهی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
بمنظور اجرایی کردن این طرح اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار مجری طرح 
نموده اس��ت لذا مالکین خودروهای عمومی باری و مسافری می توانند جهت 
GCR. ثبت نام و نوبت دهی دوگانه سوز نمودن رایگان خودروی خود به سایت
niopdc.ir مراجعه نمایند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی یادآور شد: 341 باب جایگاه عرضه مواد نفتی و سی ان جی 
در منطقه با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات سوخت رسانی می باشند که از این 

تعداد 172 باب جایگاه مربوط به مجاری عرضه گاز طبیعی می باشد.  
توزیع نفت سفید با زیرساخت بانکی در منطقه آذربایجان شرقی

مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی 
همچنین از عملیاتی شدن توزیع نفت سفید با زیرساخت بانکی از تیرماه سال 
جاری دراین منطقه خبر داد. علی روح اللهی با اعام اینکه الکترونیکی کردن 
توزیع نفت سفید گامی ارزشمند در راستای خدمت رسانی مطلوب به مصرف 

کنندگان می باش��د، اظهار کرد: با تجهیز فروش��ندگی های منطقه به پایانه 
فروش��گاهی با همکاری بانک تجارت از تیرماه س��ال جاری توزیع نفت سفید 
با اس��تفاده از زیرساخت بانکی محقق خواهد ش��د. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی با اش��اره به اهمیت توزیع نفت 
سفید با زیرساخت بانکی افزود: حذف فیزیکی کاال برگ نفت سفید و کاهش 
هزینه های مربوطه، امکان دریافت سهمیه تخصیصی به صورت چند مرحله 
ای، اطاع رسانی شارژ به صورت آناین به مصرف کنندگان، کاهش مراجعات 
حضوری فروشندگان جهت انجام امور اداری و کنترل توزیع فرآورده از مزایای 
اجرای این طرح می باشد. علی روح اللهی یادآور شد: در حال حاضر 325 باب 

فروش��ندگی روستایی و شهری  فعال در منطقه آذربایجان شرقی توزیع نفت 
سفید را بر عهده دارند.

تشکیل کارگروه انرژی و مدیریت سبز در منطقه آذربایجان شرقی
کارگروه انرژی و مدیریت س��بز با هدف بررسی موضوعات مربوط به بهینه 
س��ازی مصرف انرژی و محیط زیست با حضور مسئولین شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی تشکیل شد. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت استفاده 
از الگوهای بهینه س��ازی مصرف انرژی و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی 
گفت: اولین جلس��ه کارگروه انرژی و مدیریت سبز با حضور مسئولین ذیربط 
جهت پیگیری امور مربوط به بهینه س��ازی مصرف انرژی، کاهش هزینه ها و 
جلوگیری از اتاف منابع و بهره برداری موثر از آن در ستاد منطقه برگزار شد.

علی روح اللهی ضمن اعام برنامه های ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی در راستای اجرای طرح های مربوط به بهینه 
س��ازی مصرف انرژی و بهبود کیفیت محیط زیست افزود: پروژه فاز تکمیلی 
آبیاری قطره ای فضای س��بز انبارهای نفت شهدای پخش تبریز و ناحیه ویژه 
میانه، اصاح روشنایی فضاهای داخلی ساختمان های اداری با تجهیز به المپ 
های LED و اصاح روشنایی باندوال مخازن انبار نفت شهدای پخش تبریز و 
سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز بعنوان پروژه های پیشنهادی سال 
99 با مدنظر قرار دادن وضعیت اقتصادی و ش��رایط اجتماعی ناشی از شیوع 

ویروس کرونا در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.

ساری - دهقان:  دکتر یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان 
این مطلب به هنگام بازدید نمایندگان آمل و بابلسر از سد هراز گفت: تاکنون 
10درصد از آب های سطحی استان از طریق 10 سد مهار و تنظیم می شود 
ک��ه با بهره برداری س��د هراز این رق��م از 14 درصد به ب��ه 24درصد خواهد 
رس��ید.    یخکش��ی با اش��اره به اینکه اقتصاد اس��تان آب پایه است و اتکای 
مدیریت منابع آب اس��تان بر آب های س��طحی است گفت: دو سوم پتانسیل 
منابع آب استان سطحی و یک سوم زیرزمینی است، در بخش آب زیرزمینی 
ما به دلیل  محدودیت منابع آب زیرزمینی  و تعدد چاه ها امکان توسعه از آن 
را نداریم اما در بخش آب سطحی  تاکنون حدود 400 میلیون متر مکعب آب 
از طریق سدها مهار و تنظیم شده و با هدف گذاری هایی که صورت گرفت در 
نظر داریم میزان مهار آب سطحی استان را به رقم1870 میلیون متر مکعب 
برسانیم. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: برای بهره برداری مناسب از 
آب های ذخیره شده و انتقال آنها نیازمند ایجاد و توسعه شبکه های آبیاری و 
زهکشی هستیم که تاکنون در استان 30 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی  
اجرا و بهره برداری شد و حدود 170 هزار هکتار در دست اجراست که حدود 

یکصد هزار هکتار از شبکه آبیاری و زهکشی در دست اجرا در محدوده دشت 
هراز قرار دارد و این اهمیت پروژه  هراز را بیش از پیش روش��ن می  نماید . 
رئی��س هیأت مدیره آب منطقه ای مازندران گفت: در اس��تان هم اکنون 10 
هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم که 4هزار میلیارد آن مربوط به 
پروژه های آبرس��انی و مابقی مربوط به پروژه های توس��عه منابع آب از جمله 

سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی است. یخکشی با تشریح روند اجرای  سد 
هراز  گفت: امروز کارهای سخت این پروژه از جمله تونل های انحراف سرریز، 
نیروگاه، فرازبند انجام شده و کار خاکریزی بدنه سد  نیز شروع شده وبخشی از 
خاکریزی به ارتفاع 29 متر  از پی انجام شد و مشکل عمده تعیین منابع مالی 
است که اگر بتوانیم با کمک شما نمایندگان مشکات اعتباری این پروژه را حل 
کنیم این طرح می تواند حداکثر طی سه سال آینده به مرحله آبگیری برسد 
و مردم پایین دست این سد که شامل 14 شهر و 500روستا هستند از منابع 
آن بهره برداری نمایند. در ادامه آقایان دکتر حاجی پور و باقرزاده نمایندگان 
مردم شهرستان های آمل و بابلسر و فریدونکنار ضمن با اهمیت خواندن سد 
هراز برای مردم اس��تان به خصوص دشت یکصد هزار هکتاری آن ، اعتبارات 
تخصیص یافته در سال های اخیر را برای این سد ناکافی دانستند و بر تسریع 
در تکمیل این پروژه بزرگ آبی کشور تأکید و از تاش عوامل اجرایی این پروژه  
قدردانی کردند. س��پس نمایندگان مذکور از بخش های مختلف این پروژه و 
جاده جایگزین این سد در محور هراز بازدید و در هر مرحله توضیحات الزم از 

سوی مشاور طرح ارائه شد.

اصفهان – قاسم اسد: معاون خدمات مشتر کین و درآمد آبفا 
استان اصفهان اعام کرد: در سال گذشته، 89 درصد مشترکین 
خانگی، مص��رف آب را در طول ماه  به خوبی مدیریت کردند 

و طی 30 روز بین  0 تا 20 مترمکعب آب مصرف نمودند.
رضا رضایی با اشاره به میزان مصرف سایر مشترکین خانگی 
عنوان کرد: در س��ال 98 حدود 11 درصد مش��ترکین خانگی 
بی��ن 20 تا 40 متر مکعب در ماه آب مص��رف کردند  و 0/5 
درصد مش��ترکین خانگی در طول ماه بیش از 40 متر مکعب 
آب را به مصرف رس��اندند. وی با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در انتهای س��ال گذشته پیرامون چگونگی مصرف آب توسط 
مش��ترکین خانگی تصریح کرد: در دوماهه پایانی سال 98 با 
توجه به شیوع ویروس کرونا مصرف آب نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل افزای��ش یافت بطوریکه در دو ماهه ابتدایی س��ال 
جاری 86 درصد مشترکین خانگی بین 0 تا 20 متر مکعب آب 
طی 30 روز مصرف کردند. معاون خدمات مشترکین ودرآمد 

شرکت آبفا استان اصفهان  افزود:در فروردین و اردیبهشت ماه 
سال 99 حدود 13/4 درصد مشترکین خانگی بین 20 تا 40 
مترمکعب آب مصرف کردند ، همچنین در این بازه زمانی  0/5 
درصد مش��ترکین خانگی هم بی��ش از 40 مترمکعب آب به 
مصرف رساندند. رضایی با تاکید برمصرف بهینه آب خاطرنشان 

س��اخت: با شیوع ویروس کرونا مردم به لحاظ رعایت پروتکل 
های بهداشتی آب را بیشتر از مواقع دیگر مصرف می کنند اما 
توصیه می شود با توجه به منابع محدود آب در استان اصفهان 
در مصرف صحیح آب دقت بیشتری به خرج دهند. وی با بیان 
اینکه  در استان اصفهان در سال 97 به لحاظ وقوع  خشکسالی 
ش��دید با بحران کم آبی مواجه بودیم خاطرنشان ساخت : در 
س��ال 97 مردم اصفهان نهایت همکاری را با ش��رکت آبفا در 
جهت تامین پایدار آب ش��رب مشترکین از خود نشان دادند و 
بیش از 90 درصد مشترکین خانگی در طی یک ماه بین 0 تا 
20 متر مکعب آب استفاده کردند که جای تقدیر و تشکر دارد. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان 
بیان کرد:در حال حاضر الگوی مصرف آب در اصفهان 14 متر 
مکعب در ماه تعریف ش��ده اس��ت که انتظار می رود مردم با 
مصرف درس��ت آب در طول ماه مطابق با الگو آب را اس��تفاده 

کنند تا شاهد تامین پایدار آب شرب در اصفهان باشیم.

افزایش کمی و کیفی خدمات آبفا در دوران کرونا

مدیریتمصرفتنهاراهکارحفاظتازمنابعآبیاست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛
اجرای طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری

دکتر یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران :

با بهره برداری از سد هراز آب شرب و کشاورزی ۱4شهر و ۵۰۰ روستا تامین می شود.

۸9 درصد مشترکین  خانگی استان اصفهان ماهانه  زیر 2۰ متر مکعب آب  مصرف کردند

بازدید مدیر مخابرات منطقه خوزستان از مخابرات شهرستانهای 
دشت آزادگان وحمیدیه

اه��واز – ش��بنم قجاون��د: مدی��ر مخاب��رات منطقه خوزس��تان به 
منظوربررس��ی وضعیت شبکه ارتباطی از مخابرات شهرستانهای دشت 
آزادگان و حمیدی��ه بازدی��د ک��رد .  رحیم ف��اح زاده مدیر مخابرات 
منطقه خوزس��تان در راستای توسعه ارتباطات در بازدیدهای دوره ای 
خود به منظور بررس��ی وضعیت ش��بکه ارتباط��ی ، از طرحها وپروژه 
های مخابراتی صورت گرفته ودر دس��ت اق��دام به طور جداگانه ای از 
ساختمانهای اداری و بخشهای فنی مراکز شهرستانهای دشت آزادگان 
وحمیدیه از جمله سویچ ، سالن دستگاه و... بازدید وبا همکاران دیدار 
وگفتگو کرد .  مدیر مخابرات منطقه خوزس��تان دراین بازدید ضمن قدردانی از تاشهای صورت گرفته 
به منظور توسعه ارتباطات ورسیدن به اهداف شرکت جهت رفع موانع ومشکات کاری ودغدغه کارکنان 

، برارائه خدمات مطلوب وبه موقع به شهروندان تاکید نمود .

 عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در سه ماهه سالجاری
اردبی��ل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان اردبیل سردار اس��ماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد 
سالجاری ش��رکت گاز استان را بدین ش��رح توضیح داد: در سه ماهه 
ابتدایی س��ال جاری بیش از دو ه��زار و 500 مصرف کننده جدید در 
بخش��های مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این ش��رکت 
گردیده اس��ت که در همین راس��تا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو 

تأسیس این شرکت به 492 هزار 829 مشترک رسیده است.
س��ردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان 
اردبیل را 1315 روس��تا برش��مرد و جمعّیت ش��هری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد در 
صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 94 درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای 29 
شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.  وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود در خصوص عملیات ش��بکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری 
تاکنون به میزان 35 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این 
وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و 660 کیلومتر رسیده  
و تعداد یک هزار  و 37 عدد  انش��عاب گاز جدید نیز در س��طح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات 

نصب شده در سطح استان اردبیل  تا کنون به 238 هزار و  325 انشعاب رسیده است.

استاندار قزوین:
با مدیریت منطقی و انسجام نیروها می توان فقر و محرومیت را 

ریشه کن کرد
قزوی��ن - خبرنگار فرصت امروز: اس��تاندار قزوی��ن گفت: ثروت ها و 
نعمت های خدادادی در کش��ور در صورت مدیریت منطقی و انسجام 

نیروها می تواند فقر و محرومیت را ریشه کن کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، هدایت اهلل جمالی پور 
در اولی��ن همایش تبیین راهکارهای بکارگیری مجازات های جایگزین 
حبس و جرایم نقدی و تجلیل از حامیان اکرام ایتام در دستگاه قضائی 
که با حضور جعفر صباغیان معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد 
کش��ور، حجت االس��ام قدرتی رئیس کل دادگستری، حبیبی معاون 
سیاس��ی امنیتی اس��تانداری، حق گویان مدیرکل کمیته امداد استان در دادگستری قزوین برگزار شد، 
اظهار داشت: امروز خأل نبود شهید بهشتی در جامعه احساس می شود چون شهدا ناب ترین افراد بودند 

که جان خود را در راه دین و میهن از دست دادند و ما باید یادشان را زنده نگهداریم.
وی بیان کرد: کمیته امداد رس��الت سنگین و کار ارزشمندی بر عهده دارد و رفع نیازهای انسان های 

شریفی که به دلیل مشکات اقتصادی دچار بحران می شوند اجر معنوی هم دارد.
استاندار قزوین تصریح کرد: تشکیل کمیته امداد توسط امام با هدف حساس سازی جامعه از اقدامات 
تأثیرگذار بوده و خدمات مؤثری به مردم نیازمند داده ش��ده اس��ت. جمالی پور بیان کرد البته در ایران 
اس��امی با این همه ثروت خدادادی و نیروی انس��انی نباید فقیر و محروم و نیازمند وجود داشته باشد 
و ما با این همه ظرفیت و با همت می توانیم فقر را از بین ببریم. استاندار قزوین تصریح کرد: هر کاری 
باید بر اساس عقانیت باشد تا به نتیجه برسد و اگر ما مدیران امکانات و ظرفیت ها را در کنار هم قرار 
داده و عزم جدی برای حل مش��کات داشته باش��یم می توان کارهای بزرگی صورت داد و فقر را ریشه 
ک��ن ک��رد. وی افزود. با ثروت های خدادادی و معدن و نفت و گاز می توان 600 میلیون نفر را اداره کرد 
و اگر با هم باش��یم و در کنار هم برای حل مشکات از همه ظرفیت ها استفاده کنیم می توان مشکات 
اقتصادی را حل کرد و این نبود انسجام موجب شده این ثروت ها هم هدر برود. جمالی پور یادآور شد: 
تا س��ال 2025 می توان ش��رایط بهتری برای کش��ور رقم زد و وضعیت بهتری برای جامعه ایجاد کرد و 
اقتصادی پیشرو داشت. وی گفت: در استان قزوین وضعیت مناسبی داریم و با حفظ وحدت و دوری از 
سیاس��ی بازی می توان به مردم خدمت کرد. اس��تاندار تصریح کرد: همه دشمنان عزمشان را جزم کرده 

اند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهند و اگر وحدت و انسجام نداشته باشیم آسیب خواهیم دید.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
 فعالیت هیئت های مجازی گلستان

با شعار هیئت و مسجد تعطیل نیست
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان ضمن تشریح فعالیت های اداره کل 
تبلیغات اسامی گلستان در مقابله با کرونا از فعالیت هیئت های مجازی استان با شعار »هیئت و مسجد 
تعطیل نیس��ت« خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اس��امی گلس��تان، حجت االسام 
نوراله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: س��ازمان تبلیغات اس��امی، از همان روزهای ابتدایی 
ش��یوع کرونا در استان وارد صحنه شده و ستاد مردمی مقابله با کرونا شکل گرفت.وی افزود: این ستاد 
متش��کل از هیئت مذهبی ها، طاب، مداحان، قرآنی ها، بانوان، انجمن های اسامی، کانون های فرهنگی 

و سایر تشکل ها بود.
مدیرکل تبلیغات اس��امی گلس��تان با بیان اینکه این س��تاد در عرصه های مختلف خدمات خود را 
آغاز کرد، گفت: در روزهای اول ش��یوع کرونا ش��رایط خوبی بر اس��تان حاکم نب��ود، بنابراین با حضور 
گروه های جهادی، هیئتی ها و نیروهای خودجوش مردمی ضدعفونی اماکن عمومی آغاز ش��د.وی ادامه 
داد: همچنین توزیع مواد ضدعفونی کننده، ماس��ک و دستکش در مناطق آسیب پذیر، توزیع بسته های 
معیش��تی بین خانواده های حاشیه شهرها، روستاها و افراد نیازمند انجام شد.ولی نژاد همچنین از اعزام 
روحانیون به غس��الخانه ها برای غس��ل، کفن و تدفین اموات کرونایی خبر داد و تصریح کرد: هموطنانی 
که جان خود را به دلیل کرونا از دس��ت داده بودند باید غس��ل و تدفین می ش��دند و احترام آنها واجب 
بود؛ بنابراین س��عی کردیم حض��ور طلبه ها و روحانیون زیادی را برای ای��ن کار پیش بینی کنیم تا این 

گره در استان باز شود.
وی بی��ان کرد: حض��ور در مناطق درمانی، کمک به مجموعه عوام��ل اجرایی مراکز درمانی، برگزاری 
برنامه های فرهنگی و تنوعی برای خانواده ها از طریق فضای مجازی، برگزاری مسابقات و جلسات قرآنی 
و جلسات مداحی در فضای مجازی، برنامه »مداحی تعطیل نیست«، »هیئت تعطیل نیست« و »مسجد 
تعطیل نیس��ت« در فضای مجازی از دیگر برنامه های س��تاد مردمی مقابله با کرونا و اداره کل تبلیغات 
اسامی گلستان بود.در پایان مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان ابراز کرد: این ارتباط برای کاهش آالم، 
آسیب ها و حفظ آرامش بدنه جامعه انجام شد تا مردم برای مقابله با کرونا آماده باشند و سعی شد که 

در این امر گروه های تبلیغی خوش نقش بودند و وظیفه شان را به درستی انجام دادند.

اخبـــار

چهارشنبه
4 تیر 1399

شماره 1568
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ام��روزه بازاریاب��ی دیجیتال بیش از هر زمان دیگ��ری دارای اهمیت 
است. بسیاری از مردم در سراسر دنیا در شبکه های اجتماعی و به طور 
کلی فضای آناین فعالیت دارند. همین امر الگوی بازاریابی دیجیتال را 
همراه با جذابیت های بس��یار زیادی کرده است. بدون شک هر برند در 
زمین��ه فعالیت در فضای آناین دارای اهداف منحصر به فردی اس��ت. 
یک��ی از مهم ترین اهداف در این میان توس��عه اعتبار برند و جلب نظر 

دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب هدف است. 
ش��مار باالیی از برندها برای توس��عه نام برندشان حاضر به پرداخت 
هزینه های گزاف هستند. با این حساب استفاده از شیوه های کم هزینه 
و حتی رایگان برای بازاریابی امری بس��یار ضروری محس��وب می شود. 
متاسفانه شمار بسیار زیادی از برندها توانایی جلب نظر مخاطب هدف 
در شبکه های اجتماعی را ندارند. نتیجه این امر صرف هزینه های گزاف 
ب��ه صورت مداوم و ناتوانی برای تبدیل آن به عامل موثر برای توس��عه 

اعتبار برند است. 
هدف ما در مقاله کنونی بررسی برخی از بهترین شیوه های بازاریابی 
دیجیتال برای توس��عه اعتبار و ش��هرت برند اس��ت بنابراین در ادامه 
برخی از مهم ترین تکنیک های بازاریابی دیجیتال را مورد بررس��ی قرار 

می دهیم. 
۱. همکاری با اینفلوئنسرها

اف��راد تاثیرگ��ذار در ش��بکه های اجتماعی توانایی جل��ب نظر دامنه 
وس��یعی از مخاط��ب ه��دف را دارند. ای��ن امر به دلیل مه��ارت اغلب 
اینفلوئنس��رها در زمین��ه تعام��ل ب��ا مخاطب هدف و تولی��د محتوای 
ارزش��مند اس��ت. همکاری تبلیغاتی با چنین افرادی مزیت های بسیار 
زیادی برای برندها دارد. نکته مهم در اینجا همکاری با اینفلوئنسرهای 

دارای مهارت و اعتبار باالس��ت. در غیر این صورت ش��هرت برند ما با 
همراهی افراد تاثیرگ��ذار معمولی یا فاقد جذابیت برای مخاطب هدف 

هیچ توسعه ای نخواهد یافت. 
جلب نظر اینفلوئنس��رهای معتبر کار دش��واری محس��وب می شود. 
توصی��ه م��ا در این میان تاش ب��رای ایجاد ارتب��اط عمیق با مخاطب 
هدف اس��ت. مطالعه س��لیقه مخاطب هدف در این میان اهمیت بسیار 
زیادی دارد. برخی از برندها کمتر به س��لیقه مخاطب هدف شان توجه 
دارند. این نکته دشواری های بسیار زیادی پیش روی آنها برای انتخاب 
اینفلوئنس��ر مناس��ب ایجاد خواهد ک��رد. هرچه تعام��ل و رابطه ما با 
مخاطب هدف مان نزدیک تر باش��د، فرصت بهت��ری برای انتخاب افراد 

تاثیرگذار مناسب خواهیم داشت. 
2. برندسازی بسته بندی محصوالت

بس��ته بندی محصوالت در طول دهه ه��ای متمادی توجه چندانی به 
خود جلب نکرده اس��ت. بس��یاری از برندها فقط به کاهش هزینه های 
بسته بندی محصوالت توجه دارند. امروزه محصوالت در قالب هدیه های 
گران به��ا در اختیار مش��تریان قرار می گیرد بنابراین باید به اس��تفاده 
از بس��ته بندی مناسب توجه داشته باش��یم. برندهای بزرگ همیشه به 
دنب��ال غافلگی��ری مخاطب هدف با اس��تفاده از طرح های جذاب برای 
بسته بندی ش��ان هس��تند. بنابراین فرآیند ارائه محص��والت در قالبی 

جذاب بدل به نوعی بازی شده است. 
هرچه توانایی ما در این میان برای جلب نظر مخاطب هدف براساس 
طرح های همسو با سلیقه شان بیشتر باشد، شانس باالتری برای فروش 
پیدا خواهیم کرد. شاید در ابتدا این نکته بسیار ساده به نظر برسد، اما 
تاثیرگ��ذاری قابل توجهی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. امروزه 
بخش قابل توجهی از مشتریان به دلیل جذابیت های بصری بسته بندی 
محصوالت اقدام به خریدش��ان می کنند بنابراین باید نس��بت به نکات 
جانبی در زمینه طراحی و بسته بندی محصوالت توجه داشته باشیم. 

3. اعطای هدیه به مشتریان
مش��تریان همیشه عاقه مند به دریافت هدیه از سوی برندها هستند 
بنابراین ما باید به این خواسته مشتریان احترام بگذاریم. بی تردید هیچ 
برن��دی توانایی ارائه تمام محصوالتش در قالب هدیه را ندارند بنابراین 
بای��د به دنبال هدیه هایی ارزان تر ب��رای ارائه در کنار محصوالت اصلی 
باش��د. به عنوان مثال، اگر ش��ما در زمینه تولید خودرو فعالیت دارید، 
برخی از امکان��ات جانبی محصوالت تان را به صورت رایگان و در قالب 

هدیه در اختیار مخاطب هدف قرار دهید. 
برخی از برندها همیش��ه به دنبال هدیه های گران قیمت برای ارائه به 
مشتریان هستند. توصیه ما در این بخش تمرکز بر روی معنای هدیه ها 
به جای قیمت شان است بنابراین انتخاب مواردی نظیر خودکار، کتاب، 
بس��ته های دارای ک��د تخفیف یا حتی برخ��ی خوراکی های آماده ایده 

چندان بدی نخواهد بود. 
4. توجه به مدیریت سئو

مدیریت س��ئو در طول یک دهه اخیر با گس��ترش استفاده تبلیغاتی 
از موتورهای جست وجوگر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. هدف 
اصلی در این فرآیند تاش برای بهبود رتبه س��ایت برند در موتورهایی 
نظیر گوگل اس��ت. نتیجه این امر دریافت بازدیدهای بیش��تر و امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت بنابراین ما باید به طور مداوم 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به این شیوه توجه به خرج دهیم. 

امروزه تکنیک های بس��یار حرفه ای برای مدیریت س��ئو وجود دارد. 
همچنین برخی از برندها نسبت به استفاده از نرم افزارهای دارای هوش 
مصنوعی در این حوزه تمایل نش��ان داده اند. با این حساب گزینه های 

بسیار جذابی پیش روی برند ما قرار دارد. 
۵. استفاده از سرویس تبلیغاتی گوگل

ب��دون تردید گ��وگل بزرگترین موتور جس��ت وجو در سراس��ر دنیا 
محس��وب می ش��ود. این غول دنیای آناین خدمات بسیار متنوع تری 

در زمینه فضای آناین ارائه می کند بنابراین عضویت اغلب کاربران در 
دست کم یکی از سرویس های این برند امری طبیعی محسوب می شود. 
نکت��ه مهم در اینجا توانایی بالقوه گوگل برای نمایش ش��مار باالیی از 
تبلیغات در س��رویس های مختلفش اس��ت. این امر بخش اصلی درآمد 

گوگل را تشکیل می دهد. 
نکت��ه جال��ب در مورد تبلیغات گ��وگل فقدان نارضایتی و ش��کایت 
کارب��ران از ماهیت آن اس��ت. گوگل به صورتی کاما هوش��مند موفق 
به جلب نظر مخاطب هدف ش��ده است. این امر ناشی از مطالعه دقیق 
گوگل ب��ر روی رفتارهای کاربران در س��رویس های مختلفش اس��ت. 
توصیه ما در این بخش همکاری با گوگل در زمینه بازاریابی و تبلیغات 
دیجیتال است. نتیجه همکاری با یک برند خوشنام مانند گوگل توسعه 

قابل توجه اعتبار برندمان خواهد بود. 
6. بهره مندی از مزیت نمودارهای جذاب

بیان مطالب اساس��ی برای مخاطب هدف بدون استفاده از جلوه های 
بصری کار دش��واری محس��وب می ش��ود. بدون تردید اغلب برندها در 
تاش ب��رای جلب نظر مخاطب هدف با دش��واری های بس��یار زیادی 
مواجه هس��تند. نکته مهم در این میان استفاده از نمودارهای گرافیکی 
برای بیان مطالب است. این امر تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی 
مخاطب هدف خواهد داشت. بر این اساس ما توانایی تعامل با مخاطب 

هدف در سطحی وسیع تر را به دست می آوریم. 
توس��عه اعتبار و جلب توجه مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی 
ه��دف تازه ای نیس��ت. بس��یاری از برندها به دنبال تحق��ق این هدف 
هس��تند. با این حال در عمل تعداد بسیار اندکی از آنها موفق به تحقق 
هدف موردنظر می ش��وند. توصیه های مورد بح��ث در این مقاله گامی 
هرچند کوچک برای توس��عه اعتبار برندها از طریق بازاریابی دیجیتال 

است. 
noobpreneur.com :منبع
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2۸ سایت مخصوص کارآفرین ها 

همه ما از اهمیت مطالعه مداوم آگاه هستیم، با این حال خصوصا برای کارآفرین ها به این علت که تصمیمات 
آنها سرنوش��ت یک برند و زندگی چندین نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، از اهمیت بس��یار باالتری برخوردار 
اس��ت. در این رابطه س��ایت ها به این علت که محتواهای متنوعی داشته و به صورت مداوم، به روز می شوند، از 
جمله محبوب ترین گزینه ها هستند. با این حال بسیاری از افراد خصوصا آنهایی که تمایل به فعالیت در عرصه 
کارآفرینی دارند نسبت به بهترین سایت های موجود، آگاهی کافی نداشته و این امر باعث می شود تا از این منابع 

فوق العاده دور بمانند. در ادامه 28 مورد از بهترین های حال حاضر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
Small Business Trends-۱

در این س��ایت انواع مقاالت آموزش��ی، توصیه ها و اخبار وجود دارد که باعث ش��ده است تا به مرجعی 
مناس��ب برای هر کارآفرینی تبدیل ش��ود. طیف موضوعات آن بس��یار زیاد و حت��ی در زمینه هایی نظیر 
فناوری نیز می توانید به مطالب ارزش��مندی دسترس��ی داشته باشید. نکته بس��یار جالب در رابطه با این 
سایت حضور 400 نویسنده است که همگی از کارآفرین های موفق جهان محسوب می شوند و مطالبی را 

در رابطه با تجربیات خود منتشر می کنند. 
Young Entrepreneur-2

Entrepreneur یکی از شناخته ش��ده ترین س��ایت های جهان با کاربران میلیونی محس��وب می شود 
و این س��ایت، زیرمجموعه آن اس��ت که به صورت تخصصی برای کمک به کارآفرین های جوان، طراحی 
شده است. در آن انواع مطالب، اخبار و مقاالت وجود دارد که برای تازه کارها، کاما کاربردی خواهد بود. 
همچنین برخی از نویسنده ها خود جزو جوانان حوزه کارآفرینی محسوب می شوند که این امر باعث شده 

است تا کیفیت مطالب، افزایشی چشمگیر را داشته و کاما کاربردی شوند. 
Wise Bread -3

نکت��ه جالب این س��ایت، تاش برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی ش��خصی اس��ت ک��ه به معضلی 
جدی برای اکثر کارآفرین ها تبدیل ش��ده اس��ت. به همین خاطر بخش��ی از محتواها به مطالبی در این 
زمین��ه اختص��اص دارد. برای مثال چگون��ه 12 راهکار ایجاد تعادل میان کار و زندگی ش��خصی، یکی از 
پربازدیدترین مقاالت این س��ایت محس��وب می شود. در نهایت در کنار اس��تفاده از یک تیم حرفه ای، از 
کارآفرین ها نیز دعوت ش��ده اس��ت تا به صورت دوره ای مطالبی را منتش��ر کنند. همچنین در این سایت 

تنوع محتوا نظیر مصاحبه ویدئویی نیز وجود دارد. 
Think Entrepreneurship -4

پیت س��ون موس��س این س��ایت، یکی از کارآفرین هایی محسوب می ش��ود که در زمینه کاری خود، با 
شکس��ت های مختلفی مواجه ش��ده و پس از کس��ب موفقیت، در س��ال 2008 به فکر ایجاد این س��ایت 
افتاده است تا در آن به دالیل شکست و یا موفقیت برندهای مختلف بپردازد. این تحلیل ها که به صورت 
پادکس��ت نیز موجود اس��ت، باعث شده اس��ت تا طرفداران بس��یاری را پیدا کرده و وی به عنوان مشاور 
بسیاری از برندها نیز انتخاب شود. با این حال محتواهای این سایت، تنها به تحلیل محدود نبوده و انواع 

توصیه ها نیز وجود دارد. 
OkDork -۵

نکته جالب این س��ایت، برگزاری انواع دوره  های آموزش��ی است که باعث ش��ده است تا یادگیری وارد 
مرحله ای جدید شود، با این حال به صورت مداوم، مقاالتی نیز در زمینه-های مرتبط کارآفرینی، منتشر 

می شود. 
Bothsides Of The Table -6

مزیت این س��ایت، ثابت بودن نویس��ندگان آن است که تنها 3 نفر هستند، با این حال هر سه این افراد 
که موس��س سایت محسوب می شوند، از جمله مش��اوران باتجربه در زمینه مدیریت و کارآفرینی هستند 
که س��ابقه تالیف کتاب را نیز در کارنامه خود دارند. به همین خاطر نیز محتواهای این س��ایت، همگی از 
حداقل اس��تانداردهایی برخوردار بوده و باعث می ش��ود تا مخاطب بتواند به سبک کاری آنها عادت کند. 
همچنین ش��ما می توانید به صورت مستقیم از مشاوره های این افراد از طریق پل های ارتباطی درج شده، 

ارتباط برقرار کنید. 
Quick Sprout -7

نیل پتل فردی است که نیاز به معرفی ندارد. وی این سایت را ایجاد کرده و در آن در کنار محتواهای 
خ��ود، بهتری��ن مطالب جه��ان را گردآوری می کند، با این حال محتواهای این س��ایت در زمینه س��ئو و 

بازاریابی اینترنتی، از باالترین میزان طرفدار برخوردار است.
Field Thoughts -۸

ه��ر چی��زی که در رابطه با تجارت اینترنتی بخواهید در س��ایت برد فلد یافت می ش��ود. وی خود یکی 
از کارآفرین های موفق این حوزه محس��وب ش��ده و در این سایت بهترین مطالب مرتبط با این موضوع را 
گردآوری کرده است. این امر باعث می شود تا شما دیگر نیاز به مشاهده چندین سایت مختلف برای پیدا 

کردن بهترین مطالب نداشته باشید. 
Under3۰CEO -9

در این س��ایت تاش ش��ده اس��ت تا توصیه هایی ارائه شود که به مدت زمانی بس��یار کم برای به اجرا 
درآوردن آنها، نیاز باشد. به همین خاطر امکان استفاده از این توصیه ها برای تمامی افراد امکان پذیر شده 
است. با این حال محتوای این سایت تنها به مورد ذکرشده محدود نبوده و طیف بزرگی را شامل می شود. 

Blogtrepreneur -۱۰
در این س��ایت عاوه بر انواع توصیه ها به کارآفرینان، معرفی و خاصه کتاب ها نیز وجود دارد که باعث 
شده است تا بسیاری از افراد این سایت را برای پیدا کردن کتاب های مدنظر خود، انتخاب کنند. مدیریت 
این سایت که برعهده برادران تورن قرار دارد که از جمله کارآفرین های شناخته شده محسوب می شوند. 

LYFE Marketing -۱۱
تمرکز اصلی این س��ایت بر روی شبکه های اجتماعی قرار دارد که در حال حاضر مهم-ترین بستر برای 
بازاریابی محسوب می شوند. سایر محتواهای این سایت محدود به اصول طراحی سایت، مدیریت و افزایش 

ترافیک سایت در کنار توصیه هایی به کسب-وکارهای کوچک است. 
Smart Passive Income-۱2

در این سایت همه مطالب موردنیاز در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و بودجه بندی وجود دارد. همچنین 
در این س��ایت به صورت مداوم، مطالبی جهت افزایش درآمد شرکت و کاهش هزینه ها، گذاشته می شود. 

به همین خاطر نیز مشاهده محتواهای آن از ارزش بسیار باالیی برخوردار است. 
ادامه دارد

تبلیغـاتخالق

در مورد جوراب چه احساسی دارید؟ بسته به نحوه  دید، آنها 
می توانند مانند یک ضرورت باشند که در آن صورت می توان 
از جوراب س��یاه و سفید، آبی یا خاکستری استفاده کرد و یا 
آنها پنجره ای هس��تند تا شما بتوانید شخصیت و نگرش های 
خود را نشان دهید. آیا بیش از حد دراماتیک و دیوانه کننده به 
نظر می رسد؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که جوراب های 
عجیبی که برای پوش��یدن انتخاب می کنید، نه تنها در مورد 
ش��ما چیزهای زیادی را آشکار می کنند، بلکه چگونگی دید 

افراد به شما را نیز تغییر می دهند. 
شانسی برای نشان دادن پتانسیل بسیار زیاد

هم رنگ جماعت ش��دن چیزی اس��ت که بس��یاری از ما 
براس��اس آن زندگی می کنیم. نیاز ما به بخش��ی از جامعه 
ب��ودن و دور نیفت��ادن از دیگران به ص��ورت نهادینه در ما 
وج��ود دارد و این ام��ر از طرز رفتار، ح��رف زدن و لباس 

پوشیدن ما پیداست.
زمانی که کس��ی اصول معمول جامعه را دنبال نمی کند، 
ممکن اس��ت عجیب و غریب و یا دیوانه به نظر برسد. این 

عادت ماست که چیزهای بیگانه را قبول نکنیم.
ب��ا این حال، جوراب یک مس��ئله کامًا متفاوت اس��ت. 
جوراب ه��ا در پایین ش��لوار ما هس��تند؛ بی ادع��ا و تقریباً 
مخفیانه. آنها آش��کارترین لباس ما نیس��تند، اما پتانسیل 
بزرگ��ی برای نش��ان دادن ش��خصیت ما به هر کس��ی که 

متوجه آن می شود را دارند.
جوراب های عجیب چه چیز شما را نمایان می کنند؟

علی رغم نگرش  هم رنگ شدن ما، یک مطالعه منتشرشده 
در مجل��ه تحقیقات، این نظریه را بررس��ی کرد که افرادی 

ک��ه اصول را دنب��ال نمی کنند می توانند ب��ه صورت بالقوه 
دارای موقعیت باالتر دیده شوند و از لحاظ صاحیت نسبت 
به افرادی که با هنجاره��ای اجتماعی مطابقت دارند، برتر 

باشند.
پس این چه چیزی در مورد انتخاب ش��ما برای پوشیدن 
جوراب نئون روش��ن، رنگین کمان��ی راه راه یا پلنگی بیان 
می کند؟ این مطالعه نشان داد، افرادی که عمداً تصمیم به 
پوشیدن جوراب های عجیب می  گیرند، به نظر می رسد که 
به چش��م دیگران آنها دارای موقعیت چشمگیر و صاحیت 
و شایستگی بیشتری هستند. به عبارت دیگر، مردم شما را 

به عنوان فردی بااستعدادتر، خاق تر و موفق تر می بینند.
»ما گفتیم که در ش��رایط خ��اص، رفتارهای غیرمعمول 
می توانند بیش��تر به نفع کس��ی باش��ند که از آنها تبعیت 
می کنند تا نس��بت فردی که برای عادی ظاهر شدن تاش 
می کن��د. به عبارت دیگ��ر، وقتی این رفتار عمدی اس��ت، 
به نظر می رس��د یک ش��خص دارای وضعیت باالتر و حس 
شایستگی باشد.« نویس��ندگان این تحقیق، سیلویا بللززا، 

فرانچسکو گینو و آنات کینان از دانشگاه هاروارد بودند.
به افراد دارای کسب و کار و شرکت که همه در یک کت 
و ش��لوار شیک و گران قیمت هس��تند و برای جلب توجه 
مشتریان خود جوراب صورتی روشن پوشیده  اند فکر کنید. 
ای��ن کت و ش��لوار و جوراب دقیقاً با ه��م مطابقت ندارند، 
اما جس��ارت انتخاب او نش��ان می دهد که عمداً سرکش و 

پرافتخار است.
درک جوراب های عجیب

اگر ش��ما از الگوه��ای عجیب و رنگارنگ بی��رون بیایید، 

ممکن اس��ت چیز دیگری وجود داش��ته باش��د - شناخت 
مجس��م ش��ده. این یک مفهوم جالب در م��ورد چگونگی 

انتخاب لباس ما بر فرآیندهای شناختی ما است.
دکتر آدام گالینس��کی، روانش��ناس اجتماعی از دانشگاه 
Northwestern، ی��ک مطالع��ه انج��ام داد که نش��ان 
می ده��د چیزی که ما می پوش��یم فکر، احس��اس و عمل 
م��ا را تحت تأثیر قرار می دهد و این ش��امل جوراب ما نیز 
می ش��ود. هنگامی که ما جوراب ه��ای احمقانه و عجیب را 
می پوش��یم، بخش هایی از آن، نشان دهنده  منحصر به فرد 
بودن و اعتماد به نفس ما اس��ت. این امر باعث می شود در 
مورد خود احس��اس خوبی داشته باشیم؛ داشتن اعتماد به 
نفس برای پوش��یدن هر چیزی که می خواهیم و پذیرفتن 
خودم��ان. این ادراک اس��ت که به ما کم��ک می کند تا به 
راحتی به موفقیت بیشتر بدون کمبود شجاعت و یا اعتماد 

به نفس دست یابیم.
این نیز در یک نگاه س��بک بار ب��ه روند اجتماعی و آنچه 
مردم به طور کلی در مورد ما فکر می کنند منعکس ش��ده 
است. جوراب های سیاه و سفید ساده ما را قادر می سازد تا 
خ��ود را در پس زمینه هنجارهای اجتماعی پنهان کنیم در 
حالی که جوراب های رنگی نگرش ما را به مردم اطراف مان 
نشان می دهند. بنابراین، اگر شما عاشق جوراب های جالب 
و عجی��ب و غریب هس��تید، پ��س آنها را بپوش��ید. نه تنها 
ای��ن کار  ش��خصیت  غیرمتعارف و منحصر به فرد ش��ما را 
نش��ان می دهند، بلکه ش��ما را در نتیجه به موقعیت خوبی 

می رساند.
Lifehack/ucan :منبع

افرادی که جوراب های عجیب می پوشند بااستعدادتر، خالق تر و موفق تر هستند!

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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