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آیا نوسان قیمت ارز خطرناک است؟

پشت پرده دالر گران
قیمت س��که و دالر در ش��روع تابس��تان، روزهای داغی را تجربه می کنند. با اینکه پس از چند روز سرکش��ی 
قیمت ها در انتهای هفته گذش��ته کمی عقب نشس��تند، اما دالر همچنان در آس��تانه ۲۰ هزار تومان و س��که در 
مرز ۸ میلیون تومان ایس��تاده اس��ت. سوال این اس��ت که آیا این افزایش قیمت دالر و سکه همچنان ادامه دارد 

یا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، موقتی و گذرا است؟ کارشناسان پاسخ های متفاوتی برای این سوال دارند.
بهمن آرمان در توضیح وضعیت اقتصادی کش��ور معتقد اس��ت: کاهش ارزش پولی در ش��رایط عادی می تواند 
مثبت تلقی ش��ود، اما تحریم دس��ت و پای ما را بسته اس��ت. او با بیان اینکه کاهش ارزش پول در شرایط عادی 
می توان��د واردات را کاه��ش و صادرات را افزایش دهد، به فرارو گفت: ما از این مس��ئله نمی توانیم در حال حاضر 
اس��تفاده چندانی کنیم. چون وجود تحریم ها حتی شرایطی را فراهم کرده که حتی نتوانستیم از کمک نهاد های 

بین المللی که به همه کشور ها در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا داده شد یا سهمیه بانک توسعه اسالمی یا...

قوانین مالیاتی در بازار سرمایه تغییر می کند؟

پیچیدگی های مالیاتی در بازار سهام
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رئیس کل بانک مرکزی، پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد منفی اقتصاد ایران را رد کرد

رشد اقتصادی امسال منفی ۶درصد نمی شود

برندهایی که با یک اشتباه نابود شدند 
دورکاری بازدهی اغلب کارکنان را افزایش داده است

برندسازی دیسنی با داستان سرایی هیجان انگیز
راه اندازی فروشگاه اینترنتی و 15 نکته مهم که باید بدانید

تولید محتوای موفق با بهبود مهارت نوشتاری
ربات های همه کاره طرح جدید ایالن ماسک

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

مهاجرت اپل از پردازنده های 
اینتل به آرم چه پیامدهایی برای 

مشتریان سازمانی مک دارد؟

یادداشت
ضمانت نامه بانکی؛ 

تضمین معتبر بانک ها

پرداخت  ب��رای  بانک ها گاهی 
تسهیالت ممکن است از مشتری 
خود درخواس��ت ضام��ن معتبر 
کنن��د، یعن��ی تضمین ش��خص 
حقیق��ی ی��ا حقوقی ک��ه بانک 
اعتبار اجتماعی و مالی او را قبول 
داش��ته باش��د و بتوان��د تعهدات 
تس��هیالت گیرنده را به نفع بانک 
تضمین نماید، ام��ا گاهی اوقات 
نیز موض��وع برعکس می ش��ود، 
یعنی در این م��ورد، بانک ضامن 
مش��تری خود می شود و تعهدات 
او را تضمی��ن می کن��د، زی��را از 
نظر م��ردم، توانای��ی مالی بانک 
کاف��ی و تضمی��ن وی نیز معتبر 
اتکاست. ضمانت نامه های  قابل  و 
بانک��ی دقیقا چنی��ن کارکردی 
دارن��د. بدین ترتیب که ش��خص 
به ش��عبه بانک موردنظر مراجعه 
و درخواس��ت می کن��د که بانک 
تعهدات قراردادی ی��ا اداری او را 
به مبلغ و م��دت معین و به نفع 
شخص حقیقی یا حقوقی خاص 
)ذی نف��ع ضمانت نام��ه( تضمین 
نماید. بنابراین ضمانت نامه بانکی 
عبارت از سندی بانکی است که به 
موجب آن، بانک بنا به درخواست 
متقاضی )اصطالحا ضمانت خواه( 
تعه��د ی��ا تعه��دات او را به نفع 

نام  به  ش��خص خاصی 
2ذی نفع به مبلغ و...
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جاسک به پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل می شود

روز تاریخی بخش انرژی ایران
فرص��ت امروز: روز پنجش��نبه روز تاریخی بخش انرژی ایران بود و در 
این روز دو طرح مهم نفتی افتتاح ش��د و طرح انتقال نفت خام گوره به 
جاسک نیز با دستور رئیس جمهور آغاز شد. پتروشیمی میاندوآب و واحد 
نرمال هگزان پاالیش��گاه شازند اراک، دو طرحی است که با حضور ویدئو 
کنفرانسی حس��ن روحانی به بهره برداری رسید و همچنین طرح مهم و 
راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاسک نیز کلید خورد و قرار است تا 
اس��فندماه امسال به بهره برداری برسد. ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون 
بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید 
جاسک، تضمین اس��تمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه های 
صادراتی و متنوع س��ازی آن و توس��عه پایدار و اش��تغال زایی در سواحل 
مکران از جمله اهداف اجرای این طرح اعالم ش��ده اس��ت. با اتمام این 
طرح تا پایان امس��ال، جاس��ک به پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل 
می شود و ایران امکان صادرات نفت خود را فراتر از تنگه هرمز می یابد.

طرحی تمام ایرانی توسط پیمانکاران ایرانی
رئیس جمهور در آیین بهره برداری از این س��ه طرح بزرگ نفتی، خط 
لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک را استراتژیک خواند و گفت: امروز 
روز اعتماد خریداران نفت ایران اس��ت و جاسک به پایگاه مهم صادرات 

نفت ایران تبدیل می شود.
دکتر حسن روحانی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم به فکر طرح 
لوله گذاری گوره به جاس��ک بودیم که از لحاظ امنیت ملی بس��یار مهم 
است، افزود: همیش��ه این دغدغه را داشتم که دولت یازدهم و دوازدهم 
به پایان برسد و ما نتوانیم این طرح را اجرایی و عملیاتی کنیم و دلیلش 

نیز همان بود که آقای مهندس زنگنه به آن اشاره کرد.
او با اش��اره به اینکه قرار بود یک کارخانه لوله سازی برای گاز ترش از 
س��وی یک شرکت خارجی در ایران ایجاد شود اما به خاطر تحریم سال 
۹۷، ای��ن طرح متوقف ش��د، تصریح کرد: وقتی این طرح متوقف ش��د، 
دچ��ار تردید ش��دیم که آیا این کار را با صنع��ت داخلی می توانیم انجام 

دهیم یا خیر؟
رئی��س جمهوری س��اخت ورق این خ��ط لوله و خود لول��ه این طرح 
از س��وی ش��رکت های ایرانی را بسیار مهم دانس��ت و گفت:  امروز همه 
ش��رکت های خارجی که در این زمینه می خواس��تند ما را یاری کنند و 
کار خود را متوقف کردند، تحریم کنندگان، آمریکایی ها و صهیونیست ها، 
به خوبی شاهدند که نمی توانند مانع حرکت ملت ایران در جهش تولید 

و فناوری باشند.
روحانی با بیان اینکه برای س��اخت خط لوله گوره – جاس��ک نیازمند 
هزار کیلومتر لوله هس��تیم که سه شرکت ایرانی آن را خواهند ساخت، 
افزود:  از این ه��زار کیلومتر لوله حدود نیمی از آن ۴۰۴ کیلومتر آماده، 

تولید و به تدریج تحویل شده و لوله گذاری شروع شده است.
وی ادامه داد: تحریم  با همه مش��کالت و نکبتی که برای کش��ور دارد، 
نقاط فرصت هم در بعضی از زمینه هاست و ما را وادار کرد که این طرح 
عظیم و بزرگ را با دس��ت کارگران، فناوران و محققین خودمان به ثمر 

برسانیم و نهایی کنیم.
چرا خط لوله گوره-جاسک استراتژیک است؟

رئیس جمهوری در تش��ریح چرایی استراتژیک بودن خط لوله گوره – 
جاسک هم توضیح داد: بسیاری از کشورهای منطقه برای صادرات نفت، 
توانستند راه دومی را برای خودشان ایجاد کنند، تا در شرایط خطر برای 
تنگه هرمز بتوانند نفت ش��ان را از طرق دیگر صادر کنند. حاال این نفت 

را به دریای سرخ، دریای عمان و مدیترانه ببرند.
روحان��ی با بیان اینکه تنها کش��وری که این وس��ط مان��ده بود و اگر 
روزی تنگه هرمز به یک دلیلی بس��ته می ش��د، صادرات نفت اش به طور 
کامل متوقف می ش��د، جمهوری اس��المی ایران بود، یادآوری کرد: البته 
این س��خنان که تنگه هرمز در اختیار ما است کاماًل درست بود اما برای 
روز مبادا مش��کل عظیم برای خود ما به وجود می آمد. ما از این مشکل 

عبور کردیم.
وی ادام��ه داد: این طرح مهم ترین طرح نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه 
از لحاظ امنیت ملی، اقتصادی و انرژی اس��ت. بنابراین مشتری های ما را 
می تواند کاماًل مطمئن کند. آن کس��ی که از ما نفت می خرد می خواهد 
مطمئن باشد که در هر شرایطی می تواند نفت را برداشت کند. امروز روز 

اعتماد خریداران ما است.
رئی��س جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه امروز روز بس��یار مهمی در تاریخ 
انرژی کش��ورمان است، تصریح کرد: اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران 
در ش��رایط تحریم و فش��ار قادر است از استان بوش��هر و منطقه گوره و 
تلمبه خانه گوره تا اس��تان هرمزگان و جاس��ک، هزار کیلومتر این طرح 
را ادامه دهد، کار بس��یار مهمی اس��ت که امروز انج��ام می دهیم و این 
نشان توانمندی ملت ایران، محققین و صنعتگران و بخش نفت و انرژی 

کشور است.
روحانی با بیان اینکه سواحل مکران برای ما مهم است، افزود: سواحل 
مکران جزو توصیه های مقام معظم رهبری از روزهای اولیه  دولت یازدهم 
بود. ایش��ان همیشه برای این موضوع که س��واحل مکران را آباد کنیم، 
تاکید داش��تند. این ساحل، ساحل بسیار ارزشمندی است از بندرعباس 
تا چابهار و تا گوادر که یک س��احل بسیار مهمی است که از این ساحل 

کمتر استفاده شده است و  بکر باقی مانده بود.
وی به نخس��تین سفر خود به بندرعباس و هرمزگان در دولت یازدهم 
اش��اره کرد و با بیان اینکه در جمع مردم آن منطقه گفتم که جاس��ک 
آینده بسیار درخشانی خواهد داشت، تصریح کرد: جاسک به پایگاه مهم 
صادرات نفت ایران تبدیل می شود و امروز می بینید که در طرح قبلی هم 
که افتتاح شد، گروه باختر اعالم کرد که طرح هایی برای سواحل مکران 

و برای جاسک دارند بنابراین آبادانی سواحل مکران بسیار مهم است.
رئی��س جمهوری ادامه داد: در نقش��ه ایران ۲ خط می بینید یک خط 
از جنوب تا تقریباً شمالی ترین نقطه ایران که این خط لوله گاز است. از 
این به بعد یک خط دیگر می بینید در جنوب ایران از بوشهر تا جاسک و 
این خط هزار کیلومتری نفت است که می تواند در صورت لزوم میعانات 

هم جایگزین شود.
ارزش تولید پتروشیمی به 25 میلیارد دالر می رسد

روحانی با اشاره به اینکه طبق قولی که وزیر نفت اعالم کرد، ۱۷ طرح 
مهم تا پایان سال در بخش پتروشیمی به افتتاح خواهد رسید که امروز 
نخس��تین طرح را افتتاح کردیم، گفت:  با افتت��اح این ۱۷ طرح تا پایان 
س��ال، توان تولید پتروشیمی کشور از لحاظ ارزش��ی به ۲ برابر افزایش 
پیدا می کند. یعنی به جای اینکه صادرات ما، ۱۲ میلیارد باشد در پایان 

این طرح ۲۵ میلیارد دالر می شود.
وی ب��ا بیان اینکه کار عظیم و بزرگی در صنعت پتروش��یمی در حال 
انجام اس��ت و در جهش س��وم پتروش��یمی ارزش تولید محصوالت این 
صنعت به ۳۷ میلیارد دالر می رسد، افزود:  در پتروشیمی جهش دیگری 
نیاز داریم و آن جهش پایین دستی است، یعنی همان طور که پتروشیمی 

محصوالت متنوع را تولید می کند بخش های پایین دس��تی پتروش��یمی 
است که اش��تغال زیادی را می تواند ایجاد کند و در بسیاری از زمینه ها 

خودکفایی را کامل می کند و این هم مسأله مهمی است.
رئیس جمهوری ادامه داد: من برای این ۱۷ طرحی که امس��ال، نهایی 
و افتتاح می شود از بخش خصوصی دعوت می کنم که برای پایین دستی 
این طرح ها، س��رمایه گذاری و تالش کنند. آنجا اش��تغال بیشتر و درآمد 
باالتر است و می توانیم شاهد تحول عظیم و بزرگ در این جهت باشیم.

روحان��ی همچنین به تولید نرمان هگزان در پاالیش��گاه اراک که روز 
پنجش��نبه به بهره برداری رسید، اش��اره کرد و گفت:  این محصوالت که 
پیش از این برای واردات آن ساالنه ۳۰ میلیون دالر هزینه می شد اکنون 
از سوی محققان و متخصصان کشور در پاالیشگاه امام رضوان اهلل تعالی 

علیه به مرحله نهایی رسیده و افتتاح شد.
رئی��س جمهوری ب��ا بیان اینکه ام��روز از لحاظ امنی��ت ملی، امنیت 
اقتصادی و آبادانی س��واحل مکران، آبادانی منطقه غرب و ش��مال غرب 
کشور، روز بسیار مهمی است، تاکید کرد: منتها آنچه این روز را تاریخی 
می کند به خاطر طرح سوم است، یعنی طرح لوله گذاری گوره به جاسک 
که امیدوارم در اس��فند امسال افتتاح و بتوانیم روزانه یک میلیون بشکه 

نفت از آن صادر کنیم.
وی ادام��ه داد:  صادرات نفت ما تاکن��ون عمدتا از خارک بوده و امروز 
در کنار خارک، جاس��ک هم درست ش��ده که می تواند در یک شرایطی 
آنجا هم فعال باش��د و لذا هر دو اس��کله هم خارک و هم جاس��ک فعال 

خواهد بود.
روحان��ی با مهم ارزیابی ک��ردن امروز و تبریک آن ب��ه ملت ایران در 
پایان بیان کرد: امروز پیام بس��یار محکمی ب��ه آمریکایی ها،  مخالفین و 
تحریم گران اس��ت، آنها بدانند راه به جای��ی نخواهد برد و این تحریم ها 

ملت ایران را متوقف نخواهد کرد.
وی افزود: تحریم ها اگرچه فشار را بر مردم اضافه می کند و مردم را در 
رنج قرار می ده��د، اما اهداف مهم مان را بدون تردید و بدون یک دقیقه 
توقف ادامه می دهیم و ان شاء اهلل به تمام اهداف مان دست پیدا می کنیم.

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 3 رقمی می شود
وزیر نفت نیز میزان س��رمایه موردنیاز ب��رای تکمیل خط لوله انتقال 
نف��ت خام گوره - جاس��ک را ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلی��ون دالر عنوان کرد و 
گفت: ان شاء اهلل صادرات نفت از پایانه جاسک تا پایان امسال  آغاز شود.

به گزارش ش��انا، بیژن زنگنه طرح پایانه صادراتی نفت از جاس��ک را 
اس��تراتژیک ترین طرح این دولت به نقل از مقام معظم رهبری دانست و 
گفت: این طرح ش��امل خط لوله ای ب��ه قطر ۴۲ اینچ یعنی بیش از یک 
متر و به طول هزار کیلومتر اس��ت که از گوره در اس��تان بوش��هر آغاز و 
پ��س از گذر از فارس وارد هرمزگان و به غرب جاس��ک به پایانه مکران 
به عنوان بزرگترین پایانه صادراتی پس از خارک در حال احداث است.

وی با بیان اینکه س��اخت بس��یاری از تجهیزات برای نخس��تین بار در 
این طرح محقق ش��ده است، از ورق های ویژه و با عرض بسیار به عنوان 
مهمترین تجهیز این خط لوله نام برد و یادآوری کرد: قرارداد ساخت این 
تجهیز که سابقه ساخت آن در کشور وجود ندارد با شرکت های خارجی 
منعقد شده بود که پس از تحریم ها با وجود تالش های بسیار به آن عمل 
نش��د. با تالش های بس��یار پس از ۱۰ ماه از سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۸ 
ساخت این ورق ها به فوالد مبارکه و فوالد اکسین خوزستان سپرده شد.
ب��ه گفته وزیر نفت، فوالد مبارکه برای نخس��تین بار تختال مورد نیاز 

این ورق را و شرکت فوالد اکسین خوزستان نیز برای نخستین بار چنین 
ورق های عریضی را پس از تالش های بسیار ساختند.

وزی��ر نفت به ۵۰ پمپ عظی��م با ظرفیت ۲.۵ م��گاوات موردنیاز این 
طرح اش��اره و بیان کرد: برای نخستین بار قرارداد ساخت این پمپ ها با 
س��ه شرکت داخلی به ارزش ۵۰ میلیون دالر منعقد شد؛ تاکنون چنین 

پمپ هایی در کشور ساخته نشده بود.
او با اش��اره به عملکرد درخش��ان ش��رکت های ف��والد مبارکه و فوالد 
اکس��ین خوزس��تان، گفت: فوالد مبارکه از ۴۲۰ هزار تختال، ۳۲۰ هزار 
تن و اکس��ین خوزستان نیز از ۳۸۵ هزار تن ورق ۲۵۰ هزار تن را تولید 
و تحویل داده اند؛ لوله س��ازها هم از هزار کیلومتر، ۴۴۰ کیلومتر را تولید 
کرده اند که ۳۵۰ کیلومتر به س��ایت ها حمل شده و در حال جوشکاری 

و کار است.
زنگنه با بیان اینکه عالوه بر س��اخت پمپ ها، ساخت ۵ ایستگاه پمپاژ 
این طرح نیز در حال س��اخت اس��ت، ادامه داد: س��اخت ۲۰ مخزن نیم 
میلیون بش��که ای در منطقه جاسک از سوی بخش خصوصی و به روش 
ق��رارداد BOT در حال س��اخت اس��ت و قرارداد بندرگاه پش��تیبانی و 

تأسیسات ترمینال صادرات نفت نیز منعقد شده است.
پیشرفت 40درصدی طرح پایانه صادراتی جاسک

وزی��ر نفت پیش��رفت فیزیکی ط��رح پایانه صادراتی جاس��ک را بیش 
از ۴۰درص��د عنوان و تصریح کرد: بیش��ترین پیش��رفت طرح در دو ماه 
گذشته با ۷ درصد پیشرفت در هر ماه بوده است که بسیار کار باارزشی 
اس��ت و امیدواریم این طرح امس��ال تکمیل و صادرات از این پایانه آغاز 

شود.
وی ب��ه اتصال خط انتقال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بش��که ای میعانات گازی 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به خط نفت اشاره کرد و گفت: با اتصال 
این دو خط در صورت لزوم می توان میعانات گازی را از طریق جاس��ک 

صادر کرد.
زنگنه طرح پایانه صادراتی جاس��ک را طرح مهمی دانس��ت و افزود: با 
اجرای این طرح افزون بر س��اخت یک پایانه صادراتی برای کش��ور، یک 

محور و کانون توسعه در منطقه میانی دریای عمان نیز ایجاد می شود.
وزی��ر نفت با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون دالر در این طرح 
هزینه ش��ده اس��ت و حدود ۸۵۰ میلیون دالر دیگر ب��رای تکمیل باید 
هزینه ش��ود تا کامل ش��ود، تصریح کرد: البته موانع و مش��کالت وجود 
دارد که برخی از آنها حل شده است و بقیه منابع مورد نیاز نیز از طریق 

بازار سرمایه تأمین خواهد شد تا این طرح در زمان مقرر تکمیل شود.
او در پای��ان ابراز امیدواری کرد که صادرات نفت از پایانه جاس��ک به 

عنوان استراتژیک ترین طرح دولت تا پایان امسال آغاز شود.
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دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



بانک ه��ا گاهی برای پرداخت تس��هیالت ممکن اس��ت از مش��تری خود 
درخواس��ت ضامن معتبر کنند، یعنی تضمین ش��خص حقیقی یا حقوقی 
که بانک اعتبار اجتماعی و مالی او را قبول داش��ته باش��د و بتواند تعهدات 
تس��هیالت گیرنده را به نفع بانک تضمین نماید، اما گاهی اوقات نیز موضوع 
برعکس می ش��ود، یعنی در این مورد، بانک ضامن مش��تری خود می شود و 
تعهدات او را تضمین می کن��د، زیرا از نظر مردم، توانایی مالی بانک کافی و 
تضمین وی نیز معتبر و قابل اتکاس��ت. ضمانت نامه های بانکی دقیقا چنین 
کارکردی دارند. بدین ترتیب که ش��خص به شعبه بانک موردنظر مراجعه و 
درخواست می کند که بانک تعهدات قراردادی یا اداری او را به مبلغ و مدت 
معین و به نفع شخص حقیقی یا حقوقی خاص )ذی نفع ضمانت نامه( تضمین 
نماید. بنابراین ضمانت نامه بانکی عبارت از سندی بانکی است که به موجب 
آن، بانک بنا به درخواست متقاضی )اصطالحا ضمانت خواه( تعهد یا تعهدات 
او را به نفع شخص خاصی به نام ذی نفع به مبلغ و مدت مشخص بدون قید 

و شرط تضمین می نماید.
با توجه به توضیحات ارائه ش��ده مش��خص می شود که در فرآیند بانکی 
صدور ضمانت نامه، س��ه ش��خص حض��ور موثر دارند؛ نخس��ت، متقاضی 
صدور ضمانت نامه که می تواند هر ش��خص حقیقی و حقوقی باشد. دوم، 
بانک صادرکننده ضمانت نامه و س��وم، ش��خص یا موسس��ه، وزارتخانه و 
دس��تگاه های اجرای��ی دیگر ک��ه ضمانت نامه به نفع او صادر می ش��ود و 

اصطالحا ذی نفع ضمانت نامه نامیده می شود.
تعهد بانک صادرکننده ضمانت نامه غیرمشروط و بدون قید و شرط است، 
اما در صورت درخواس��ت ضمانت خواه و موافقت ذی نفع، صدور ضمانت نامه 
مشروط نیز امکان پذیر است، یعنی تعهد بانک برای پرداخت تمام یا قسمتی 
از مبلغ ضمانت نامه مشروط به تحقق شرط یا شرایطی می شود که موردنظر 
ضمانت خواه است. به هر صورت، در ضمانت نامه های عندالمطالبه تعهد بانک 
در مقابل ذی نفع ضمانت نامه برای پرداخت مبلغ ضمانت نامه قطعی است. به 
بیان دیگر، بانک ها نمی توانند و نبایستی جز در موارد خیلی خاص از پرداخت 
مبلغ ضمانت نامه به ذی نفع خودداری کنند، زیرا اساسا اشخاص و سازمان ها 
از این جهت ضمانت نامه بانکی را مطالبه می کنند که هیچ گونه شک و تردید 
در م��ورد اعتبار مالی و اجتماعی و تضمین بانک ها و نقدش��دن مبلغ آن به 
خود راه نمی دهند. گفتنی است که ضمانت نامه های بانکی در رده خدمات و 
تعهدات بانکی قرار دارند، یعنی در صدور ضمانت نامه بانک تسهیالت پرداخت 
نمی کند، بلکه فقط تعهد پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در ازای دریافت کارمزد 
برعهده می گیرد. تفاوت اصلی تس��هیالت بانکی با تعهدات و خدمات بانکی 
آن اس��ت که در تسهیالت بانکی، بانک منابع مالی را در قالب یکی از عقود 
تس��هیالتی در اختیار تسهیالت گیرنده می گذارد و در ازای آن سود دریافت 
می کند؛ در حالی که در خدمات و تعهدات بانکی، بانک ها در ازای ارائه خدمت 
یا پذیرش تعهد فقط کارمزد دریافت می کنند و در این رهگذر یعنی خدمات 
بانکی، درآمد قابل توجهی نیز عاید بانک ها می شود. اما باید توجه داشت که 
تسهیالت بانکی و خدمات و تعهدات بانکی در یک موضوع، مشترک هستند و 
آن، لزوم اعتبارسنجی است، یعنی برای ارائه خدمات بانکی اعتبار نظیر صدور 
ضمانت نامه یا اعتبار اس��ناد اعتبارسنجی متقاضی و ضامن وی الزامی است. 
پس بدون اعتبارسنجی دقیق مشتری نمی توان به درخواست وی ضمانت نامه 

ص��ادر کرد. به هرحال، در مورد فرآیند ص��دور ضمانت نامه بانکی، انواع آن و 
مباحث حقوقی پیرام��ون آن، نکات جالبی وجود دارد که به تعدادی از آنها 

به طور مختصر اشاره می شود:
اول؛ از نظ��ر حقوقی، ماهیت انواع ضمانت نامه های بانکی، تعهد به نفع 
شخص ثالث یعنی ذی نفع است. این موضوع به معنای آن است که بانک 
به طور یک جانب��ه در مقابل ذی نفع پرداخت مبلغ ضمانت نامه را تضمین 
می کن��د. بنابری��ن هرگونه اختالف قراردادی بی��ن ذی نفع ضمانت نامه و 
ضمانت خواه و یا بین ذی نفع ضمانت و بانک، تاثیری در تعهدات یک جانبه 
بانک نخواهد داش��ت. این موض��وع به »اصل اس��تقالل ضمانت نامه های 
بانکی از قرارداد مبنای صدور« مش��هور اس��ت. در چارچوب آثار حقوقی 
اص��ل مورد اش��اره، بانک ها جز به دس��تور یا حکم مراج��ع قضایی، حق 

خودداری از پرداخت ضمانت نامه را نخواهند داشت.
دوم؛ برخالف آنکه بسیاری از همکاران حقوقی، ضمانت نامه بانکی را در 
چارچوب عقد ضمان تفسیر و تاویل می کنند، اما ضمانت نامه بانکی اساسا 
در چارچوب عقد ضمان صادر نمی ش��ود، بلکه صرف��ا تعهد بانک به نفع 
ثالث )ذی نفع( اس��ت، ضمن آنکه ح��وزه تضمین عقد ضمان صرفا بدهی 
بدهکار یا به عبارتی تعهدات مالی است، درحالی که ضمانت نامه بانکی، هر 

نوع تعهدی قراردادی یا تعهدات اداری را پوشش می دهد.
س��وم؛ با وجود آنکه ضمانت نامه های بانکی در انواع مختلف نظیر ضمانت 
ش��رکت در مناقصه، ضمانت نامه شرکت در مزایده، ضمانت نامه حسن انجام 
تعهد، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه اس��ترداد کس��ور وجه الضمان 
)حس��ن انجام کار(، ضمانت نامه تعهد پرداخت، ضمانت نامه گمرکی و انواع 
ضمانت نامه های اداری مورد درخواس��ت دستگاه های مختلف اجرایی صادر 
می شود، اما در واقع، از نظر حقوقی همگی انواع ضمانت نامه ها در یک موضوع، 
مش��ترک هس��تند: تعهد یک جانبه و غیر قابل برگش��ت بانک صادرکننده 
ضمانت نام��ه در مقابل ذی نفع ضمانت نامه برای پرداخت مبلغ آن، آن هم به 
مدت معین و مبلغ مشخص. اما در این مورد باید توجه داشت که ذی نفع فقط 
در مدت اعتبار ضمانت نامه، حق مطالبه مبلغ آن را دارد. تعهدات بانک بعد از 
گذشت مدت اعتبار، ولو در حد یک روز خاتمه یافته تلقی می شود و ذی نفع 
دیگ��ر از آن ضمانت نامه بهره ای نخواهد برد. چه��ارم؛ تعهدات بانک ها برای 
پرداخت مبلغ ضمانت نامه ممکن است یا به ریال باشد که بدان ضمانت نامه 
ریالی می گویند، یا به ارزهای خارجی که بدان ضمانت نامه ارزی گفته می شود. 
گفتنی است که ضمانت نامه های ریالی مشمول مقررات دستورالعمل صدور 
ضمانت نامه های ریالی مصوب شورای پول و اعتبار و ضمانت نامه های ارزی نیز 
  )URDG(مشمول مقررات متحدالشکل صدور ضمانت نامه های عندالمطالبه
مصوب اتاق بازرگانی بین المللی پاریس هس��تند. اما در این مورد باید توجه 
داش��ت که در بعضی موارد، بانک های ایرانی ضمانت نامه های ریالی را به اتکا 
و یا به عبارتی ب��ا وثیقه ضمانت نامه ارزی صادره از یک بانک معتبر خارجی 
صادر می کنند. در واقع، در این نوع ضمانت نامه های ارزی، ذی نفع ضمانت نامه 
همان بانک ایرانی صادرکننده ضمانت نامه ریالی است. اما نکته اینجاست که 
بانک ایرانی صادرکننده ضمانت نامه ریالی مجاز نیس��ت به بهانه اختالف با 
بانک صادرکننده ضمانت نام��ه ارزی، از پرداخت مبلغ ضمانت نامه ریالی در 
صورت درخواست ذی نفع خودداری نماید. به بیان دیگر، در ضمانت نامه های 
اتکایی، اختالف بین بانک ایرانی و بانک خارجی صادرکننده ضمانت نامه ارزی 

تاثیری در حقوق ذی نفع ضمانت نامه ریالی ندارد.
پنج��م؛ تعهد بانک در مقابل ذی نف��ع ضمانت نامه، تعهدی یک جانبه و 

بدون قید و ش��رط اس��ت و هر زمان که ذی نفع خواس��ت بایستی مبلغ 
ضمانت نامه را بپردازد، خواه آنکه بین ذی نفع و ضمانت خواه یا بین بانک 
و ضمانت خواه اختالفی باشد. تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد، 
دس��تور یا قرار صادره از مراجع قضایی مبن��ی بر لزوم خودداری بانک از 
پرداخت ضمانت نامه به ذی نفع است. مطالبه متقلبانه ضمانت نامه توسط 
ذی نفع، یکی از مواردی است که در صورت اثبات، مراجع قضایی دستور 
عدم پرداخت ضمانت نامه توسط بانک را صادر می کنند. اما در هر صورت، 
ذی نفع برای مطالبه ضمانت نامه بایس��تی درخواست خود را دقیقا مطابق 
با متن ضمانت نامه به عمل آورد. این مطلب بدان معناس��ت که تلفنی یا 

شفاهی نمی توان ضمانت نامه را از بانک مطالبه کرد.
شش��م؛ بانک ه��ا به  ط��ور مجانی ضمانت نام��ه صادر نمی کنن��د، بلکه 
متقاض��ی ص��دور ضمانت نامه بایس��تی کارمزد ص��دور ضمانت نامه را به 
بانک بپردازد. مهم تر از کارمزد، صدور ضمانت نامه مس��تلزم فراهم آوردن 
وثایق مورد درخواس��ت بانک اس��ت که غالبا وثایق ترکیبی است، یعنی 
ترکیبی از وثایق ملکی و سایر وثایق از جمله اسناد تجاری. در این زمینه 
براساس مقررات دستورالعمل صدور ضمانت نامه های ریالی، ضمانت خواه 
برای صدور ضمانت نامه بایس��تی ۱۰درصد مبل��غ ضمانت نامه را به  طور 
نقدی ب��ه بانک پرداخت نماید و ۹۰ درصد مابق��ی ارزش ضمانت نامه را 
وثیق��ه دهد. هفت��م؛ رابطه بین بانک و ضمانت خ��واه متکی به قراردادی 
اس��ت که بین بانک و ضمانت خواه پرداخت می ش��ود. اما در هر صورت، 
متقاضی صدور ضمانت نامه برابر شرایطی که در قرارداد پذیرفته و متعهد 
شده اس��ت بایس��تی در صورت پرداخت مبلغ ضمانت به ذی نفع توسط 
بان��ک، ضمانت خواه حداکثر ظرف یک هفته مبلغ ضمانت نامه را به بانک 
بپردازد، وگرنه مشمول جریمه خواهد شد و بانک می تواند از محل وثایق 
مطالبات خود را وصول نماید. بدیهی اس��ت در صورت غیرمعتبر بودن یا 
ناکافی بودن وثایق، بانک صادرکننده ضمانت نامه برای وصول مطالباتش 
از ضمانت خواه دچار مش��کل خواهد ش��د و چاره ای جز توسل به مراجع 
قضایی نخواهد بود. نهم؛ گرچه ضمانت نامه بانکی کلیه تعهدات قراردادی 
را تحت پوش��ش قرار می دهد، اما براس��اس مقررات بانک مرکزی، صدور 
ضمانت نامه به منظور تضمین تس��هیالت بانکی ممنوع اس��ت. بنابراین به  
عنوان مثال، بانک »الف« برای پوش��ش وثایق تس��هیالت خود نمی تواند 
ضمانت نام��ه بانک »ب« را بپذیرد. ام��ا تضمین تعهدات و خدمات بانکی 
از طریق صدور ضمانت نامه به  نظر فاقد اش��کال اس��ت. دهم؛ ضمانت نامه 
بانک��ی قابل انتقال به غیر نیس��ت، یعنی ذی نف��ع نمی تواند ضمانت نامه 
بانکی خود را به ش��خص دیگری انتقال ده��د. اما برای دریافت یا وصول 
مبلغ ضمانت نامه می توان به ش��خص دیگری وکالت داد. ضمنا در صورت 
تواف��ق، مبل��غ ضمانت نامه به دفعات قاب��ل پرداخت اس��ت، یعنی با هر 
پرداخت، مبل��غ ضمانت نامه کاهش می یاب��د و ضمانت خواه حق دارد به 
هم��ان می��زان از وثایق خ��ود را آزاد نماید. یازدهم؛ نکت��ه مهم در مورد 
ضمانت نامه ها، این اس��ت که ضمانت نامه بانک��ی جزو خدمات و تعهدات 
بانکی است، یعنی ضمانت نامه بانکی نمی تواند جایگزین تسهیالت بانکی 
شود و تحت پوشش صدور ضمانت نامه نمی توان تسهیالت بانکی پرداخت 
ک��رد. بنابراین همکاران بانکی دق��ت کنند که ضمانت نامه بانکی تضمین 
تعهدات دیگران اس��ت و نه وسیله پرداخت تس��هیالت بانکی. پس لطفا 
برای پرداخت تسهیالت به مشتری موردنظر از ضمانت نامه بانکی استفاده 

نکنید و بانک را با مشکل حقوقی مواجه نسازید.

ضمانت نامه بانکی؛ تضمین معتبر بانک ها

طب��ق آخری��ن آم��ار بانک مرک��زی، تع��داد چک های برگش��تی در 
اردیبهش��ت امس��ال ۱۰ درصد کمتر و مبلغ آن ها ۲۸ درصد بیش��تر از 

فروردین ماه شده است.
بان��ک مرک��زی در جدیدترین آمار خود از چک های برگش��تی آورده 
اس��ت: در اردیبهشت ۹۹ در کل کش��ور حدود ۹۹۹ هزار فقره چک به 
ارزشی بالغ بر ۱۶۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت 
ب��ه ماه قبل از نظر تع��داد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲۸ درصد 
افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در این 
ماه به ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳درصد برگشت داده شده است. درصد 
تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در فروردین به ترتیب معادل 
۱۸.۳ درصد و ۲۰ درصد و در اردیبهش��ت به ترتیب برابر ۹.۱ درصد و 

۹.۳ درصد بوده است.
در م��اه مورد گزارش در اس��تان تهران ح��دود ۳۳۲ هزار فقره چک 
به ارزش��ی بالغ بر ۷۸ هزار میلیارد ریال برگش��ت داده ش��د که از نظر 
تع��داد ۱۳درصد و از نظ��ر ارزش ۱۱.۲درصد از کل چک های مبادله ای 
برگشت داده شده است. در این ماه همچنین در بین استان های کشور، 
بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در 
اس��تان، به ترتیب به اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد )۱۹.۸ درصد(، 

کردس��تان ) ۱۶.۵ درصد( و هرمزگان )۱۵.۹ درص��د( اختصاص یافته 
اس��ت و استان  های گیالن )۹.۱ درصد(، همدان ۹.۸ درصد( و کرمانشاه 
)۱۰.۴درصد( پایین ترین نس��بت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد 

چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در بین سایر اس��تان ها نیز بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی 
به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در اس��تان به ترتیب به استان های 
خراس��ان جنوب��ی )۲۱.۴ درص��د(، خراس��ان ش��مالی )۱۹.۴درصد( و 
کهگیلویه و بویراحمد )۱۸.۵درصد( اختصاص یافته اس��ت و استان های 
الب��رز و گیالن )هر کدام ۹.۶ درصد(، همدان )۱۰.۶درصد( و آذربایجان 
غربی )۱۱.۸ درصد( کمترین نس��بت ارزش چک های برگش��تی به کل 

ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
به گفته بانک مرکزی، در اردیبهش��ت ماه در سراس��ر کش��ور بالغ بر 
۹۷۲ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به دالیل 
کس��ری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. به عبارت دیگر، در 
سراسر کش��ور از نظر تعداد ۹۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۸ درصد از 
کل چک های برگش��تی به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی بوده است 
و در اس��تان تهران نی��ز حدود ۳۲۱ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 
۷۴ ه��زار میلیارد ریال به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی برگش��ت 

داده ش��ده است. در واقع، در اس��تان تهران از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و 
از نظر مبلغ ۹۴.۹ درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی بوده است. در این ماه همچنین در بین سایر استان های 
ایران، بیش��ترین نس��بت تعداد چک های برگش��تی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به 
استان های خراسان جنوبی )۹۸.۸ درصد(، کهگیلویه و بویراحمد )۹۸.۷ 
درصد( و ایالم )۹۸.۶ درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های البرز 
)۹۵.۹ درصد(، کرمانشاه )۹۶.۲ درصد( و همدان )۹۶.۶ درصد( کمترین 
نس��بت تعداد چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی به 
کل تعداد چک های برگش��تی در استان را به خود اختصاص داده است. 
همچنین بیش��ترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به 
استان های کهگیلویه و بویراحمد )۹۸۶ درصد(، چهار محال و بختیاری 
) ۹۸۴ درصد( و ایالم و لرستان )هر کدام ۹۸۱ درصد( اختصاص یافته 
اس��ت و اس��تان های یزد )۹۲.۸ درصد(، بوشهر )۹۳.۱درصد( و سمنان 
)۹۳.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود 

اختصاص داده است.

با اینکه از تعداد چک های برگشتی  کاسته شده اما مبلغ شان بیشتر شده است

جغرافیای استانی چک های برگشتی

نگاه

گمانه زنی درباره هدف گذاری تورم 22درصدی
مهار تورم شدنی است

بان��ک مرکزی چن��دی پیش در بیانی��ه ای، نرخ ت��ورم هدف برای 
س��ال ۹۹ را ۲۲ درصد با دامنه مثب��ت و منفی ۲ واحد درصد تعیین 
ک��رد. با اعالم هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی از س��وی بانک مرکزی، 
این موضوع م��ورد گمانه زنی اقتصاددانان و کارشناس��ان قرار گرفت. 
در همین زمینه، کامران ندری معتقد اس��ت که بانک مرکزی مس��یر 
درس��تی را برای مهار تورم در پیش  گرفته و اقدامات امیدوارکننده ای 

را در این راستا انجام داده است.
این یک صاحبنظر پول��ی و بانکی درباره هدف گذاری بانک مرکزی 
برای تورم در س��ال ۹۹ به ایِبنا گفت: هدف گذاری تورم یک چارچوب 
سیاست گذاری است که در بسیاری از کشورها اجرا شده و جواب داده 
اس��ت. در ایران نیز این سیاست قابل اجراست. البته لوازم و مقدماتی 
را نیاز دارد اما به این معنا نیس��ت که در ش��رایط فعلی نمی توانیم به 

سمت هدف گذاری تورم حرکت کنیم.
او درباره بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد اعالم ش��ده برای نرخ تورم س��ال ۹۹ 
نیز گفت: متوسط نرخ تورم کشور در چهار دهه گذشته باال بوده و به 
طور میانگین نرخ تورم حدود ۲۰ درصد را در ۴ دهه گذش��ته تجربه 
کرده ای��م. امروز نیز که اقتصاد ما در ش��رایط خاصی به ویژه از ناحیه 
فش��ارهای تحریمی قرار گرفته نمی توان انتظار داش��ت که نرخ تورم 
هدف در سال ۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی سطحی پایین تر از بازه 

اعالم شده باشد.
این صاحبنظر پولی و بانکی تصریح کرد: شوک هایی که در سال ۹۹ 
از ناحیه تحریم ها و همچنین شیوع کرونا داشتیم، روی عرضه کل در 
اقتصاد اثر گذاشته و محدودیت هایی را در سمت عرضه کاال و خدمات 
شاهد هس��تیم و این کاهش ظرفیت تولید بر اثر شوک های واردشده 
ب��ه طور طبیعی آث��ار تورمی را ایجاد می کند و در این ش��رایط اینکه 
انتظار داش��ته باش��یم نرخ تورم را بیش از ای��ن پایین بیاوریم، هدفی 

غیرواقع بینانه خواهد بود.
ندری ادامه داد: به نظر من بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد برای سال ۹۹ بازه 
معقول و منطقی به نظر می رس��د اما برای سال های آینده باید تالش 
کنیم که نرخ تورم در سطوح پایین تری قرار گیرد و در یک بازه زمانی 
مثال ۵ س��اله بان��ک مرکزی باید نرخ تورم هدف را بس��یار پایین تر از 
ای��ن ارقام در نظر بگیرد و به گون��ه ای برنامه ریزی کنیم که نرخ تورم 
در بلندم��دت در محدوده ۵ تا ۶درصد به صورت پایدار تنظیم ش��ود. 
همچنین ما به صورت تاریخی نرخ رش��د باالی نقدینگی داش��ته ایم و 
پایین آوردن نرخ رش��د نقدینگی به یکباره میس��ر نیست. بنابراین از 
یک طرف ش��وک عرضه را داریم و از طرف دیگر رشد باالی نقدینگی 
که در کنار کس��ری بودجه دولت موجب می شود، پیش بینی نرخ های 

پایین تر از ۲۰ درصد برای سال ۹۹ واقع بینانه نباشد.
این کارش��ناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه بانک مرکزی برای 
اولی��ن بار در طول تاریخ خود تصمیم گرفت��ه هدفی را برای تورم در 
نظر بگیرد و تمام امکاناتی که در اختیار دارد را برای رس��یدن به آن 
هدف مورد استفاده قرار دهد اقدامی قابل قبول از طرف بانک مرکزی 
اس��ت اما ل��وازم و مقدماتی دارد که به نظر می رس��د بانک  مرکزی از 
یک تا ۱.۵ س��ال قبل گام هایی در زمینه فراهم کردن بستر الزم برای 

هدف گذاری تورمی برداشته است.
ندری یادآور ش��د: بخش��نامه عملیات بازار باز که در س��ال گذشته 
به تصویب ش��ورای پول و اعتبار رس��ید یکی از اقدامات در راس��تای 
هدف گذاری تورمی بود، همچنین اعالم کریدور نرخ س��ود با کف ۱۲ 
درصد و س��قف ۲۲ درصد در بازار بین بانکی اقدام دیگری اس��ت که 
نش��ان می دهد بانک مرکزی در راس��تای عملیاتی ک��ردن چارچوب 
سیاستی هدف گذاری تورمی گام هایی را برداشته است. اصالح نسبت 
ذخیره قانونی نیز اقدام دیگری اس��ت که نشان می دهد بانک مرکزی 
گام به گام به س��مت یک بانک مرکزی مدرن که وظیفه کنترل تورم 

را دارد حرکت می کند.
او با بیان اینکه ممکن اس��ت هن��وز ابهاماتی در زمینه هدف گذاری 
تورمی وجود داش��ته باش��د اما باالخره باید از یک نقطه ش��روع کرد، 
افزود: در مقایس��ه با گذش��ته که ما هدف تورمی نداش��تیم و چیزی 
به عنوان کریدور نرخ س��ود بین بانکی و عملی��ات بازار باز در ادبیات 
بانک��داران مرک��زی در کش��ور ما مط��رح نبود متوجه می ش��ویم که 
قدم هایی به سمت بهبود سیاست گذاری پولی در کشور برداشته شده 

است.
ای��ن صاحبنظ��ر پولی و بانکی تاکید کرد: ممکن اس��ت ما هنوز در 
نقطه آغازین این مس��یر باش��یم اما به مرور زمان این تجربه می تواند 
کامل شود و بانک مرکزی در آینده به لوازمی که برای رسیدن به این 
هدف تورمی الزم اس��ت، مس��لط ش��ود اما نفس کاری که تا به اینجا 
انجام شده در مقایسه با گذشته نشان می دهد که چندین قدم به جلو 
در بانک مرکزی برداشته شده اس��ت. اینکه اکنون بازاری برای اوراق 
خزانه دولتی ش��کل گرفته که در این بازار بانک ها، شرکت های بیمه، 
شرکت های تامین سرمایه و ش��رکت های سرمایه گذاری حضور دارند 
و ب��ه عنوان بازیگران کلیدی ای��ن اوراق را خریداری می کنند موجب 
می ش��ود در آینده در ترازنامه بانک ه��ا دارایی هایی قرار گیرد که هم 
ریسک پایینی دارند و هم از درجه نقدپذیری باالیی برخوردار هستند.
ندری ادامه داد: در آینده به احتمال زیاد اگر بانک مرکزی مشکالت 
فنی را حل کند می توان یک بازار بدهی س��ازمان یافته و توس��عه یافته 
در کش��ور داش��ت و نرخ های بهره در اقتصاد می توانند بازار مشخصی 
برای خود داش��ته باش��ند و تصمیم گیری ها در اقتصاد منطقی تر شود 
و این ها به مرور زمان کمک می کند که بانک مرکزی تس��لط بیشتری 

روی تورم و کنترل سطح قیمت ها پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در آغاز مس��یر هستیم اما امیدوارکننده 
است، گفت: نمی توان گفت بانک مرکزی صددرصد به هدفی که دارد 
دس��ت پیدا می کند اما گام های اولیه را برداشته و روز به روز گام های 

جدیدی در راستای تحول سیاست گذاری پولی برمی دارد.
ندری با اش��اره به شرایط موجود، گفت: ما تنها کشوری هستیم که 
نزدی��ک به چهار دهه ت��ورم باالی دورقمی داش��تیم اما قدم هایی که 
برداشته شده امیدوارکننده است و باید کمک کرد تا موانع و مشکالتی 
که بانک مرکزی در این مس��یر با آن مواجه اس��ت حل ش��ود، چراکه 

مسیری که بانک مرکزی در نظر گرفته مسیر درستی است.
او با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد کشورهای دنیا در حل معضل تورم 
موفق عمل کرده اند و به جز چند کش��ور بقیه کش��ورها با پدیده تورم 
باال مواجه نیستند، گفت: شاید همه مشکالت اقتصادی را در کشور به 
راحتی نتوان حل کرد اما مهار تورم شدنی است و مسیر آن نیز همین 

است که بانک مرکزی در حال طی کردن آن است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها
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روزهای س��خت کرونایی در دنیا یکی پشت دیگری سپری می شود و 
در تازه تری��ن آمارها، تع��داد مبتالیان به کرونا از مرز ۱۰ میلیون نفر در 
جهان عبور کرده است. دولت ها از افت شاخص های  مالی و کاهش رشد 
اقتصادی سخن می گویند و کارآفرینان و فعاالن صنعتی از خطر حذف 
از چرخ��ه اقتصادی صحبت می کنند. بس��یاری از اقتصاددانان معتقدند 
که نرخ بیکاری در اقتصادهای صنعتی و توس��عه یافته در جریان بحران 
کرون��ا از نرخ بی��کاری در جریان رکود اقتصادی ده��ه ۱۹۳۰ میالدی 
بیش��تر اس��ت. برخی دیگر اعتقاد دارند که بحران مالی کرونا از بحران 
مالی سال ۲۰۰۸ بزرگ تر اس��ت و برخی نیز بزرگی تاثیرات منفی این 
بح��ران را ب��ا مجموع اثرات منفی بحران در س��ال های ۲۰۰۸ و ۱۹۷۰ 
میالدی مقایس��ه می کنند. ش��ماری هم پا را از ای��ن فراتر می گذارند و 
می گوین��د که دنی��ا در حال تجربه وضعیتی بدت��ر از رکود دهه ۱۹۳۰ 
میالدی اس��ت. حال س��وال اینجاست که رکود امس��ال اقتصاد جهانی 
به راس��تی چه ویژگی هایی  دارد، چقدر طول می کش��د و آیا می تواند به 

شدت و آسیب رسانی بحران دهه ۱۹۳۰ باشد یا نه؟
ابعاد بحران کرونا به  تدریج مشخص می شود

به گزارش »Moneycontrol«، واقعیت این است که هنوز در مورد 
بزرگی بحران اقتصادی دنیا در جریان همه گیری   ویروس کرونا اطالعات 
دقیق��ی وجود ندارد. آنچه در حواش��ی این بحران وجود دارد سراس��ر 
نااطمینانی در مورد آینده اس��ت. نااطمینانی در مورد زمانی که ویروس 
کنترل می ش��ود، زمانی که واکسنی برای مقابله با بحران به بازار می آید 
و زمانی که فعالیت های اقتصادی دوباره از سر گرفته می شود. در حالت 
کلی می توان این طور بیان کرد که بزرگی بحران اقتصادی دنیا بس��تگی 
به دوره زمانی دارد که فعالیت های اقتصادی تعطیل است و مردم برای 
مقابله با همه گیری   ویروس در خانه قرنطینه هستند. اگر شیوع ویروس 
تا انتهای نیمه اول امس��ال محدود و کنترل شود، اقتصاد جهان از نیمه 
دوم س��ال رشد را آغاز می کند. رش��دی تدریجی و با سرعت پایین که 
می تواند منافعش را در س��ال ۲۰۲۱ روی زندگی مردم نمایان سازد؛ اما 
اگر زمان کنترل بیماری به تاخیر بیفتد، بحران اقتصادی هم بزرگ تر و 

اثرات منفی آن هم بیشتر می شود.
ایولین جک تحلیلگر بازارهای مالی در این مورد می گوید: »زمانی که 
اقتصاد دنیا به دنبال یافتن نش��انه هایی  از احیای اقتصادی بعد از پایان 
یافتن جن��گ تجاری آمریکا و چین، افزای��ش تنش های بی ثبات کننده 

ژئوپلیتیکی، کاهش قیمت کاالهای اساس��ی در ب��ازار و در نهایت افت 
تقاض��ای مصرفی بود، بحران تازه ای ایجاد ش��د که تم��ام امیدها را به 
ناامی��دی تبدیل کرد. البته نه اینکه دنیا از احیای اقتصاد ناامید ش��ده 
باش��د ول��ی از اینکه بتوان��د در پس آن مش��کالت روی آرامش و رونق 
اقتص��ادی را ببیند، ناامید ش��ده ب��ود. همه گیری   وی��روس کرونا باعث 
اختالل در جریان عادی کاالها و افراد در جهان شد، نرخ رشد اقتصادی 
کش��ورها را متوقف کرد و انقباض اقتصادی را در بس��یاری از کش��ورها 
ایج��اد کرد؛ مس��ئله ای که می تواند برای ماه های آتی هم ادامه داش��ته 

باشد.«
افت شاخص های اقتصادی به موازات شیوع کرونا

با ش��یوع کرون��ا، افت ش��اخص های  اقتصادی و نرخ رش��د اقتصادی 
کش��ورها با همان س��رعتی که ویروس در جهان منتش��ر شد، در میان 
کش��ورهای دنیا سرایت کرد و باعث رنگ باختن امید سران اقتصادی و 
سیاسی جهان برای بازسازی اقتصاد بحران زده جهانی در اثر جنگ های  
تجاری قبلی شد. مطالعات نشان داده است که ماه مارس سال ۲۰۲۰ را 
می توان زمان ش��روع جنگ جهان با ویروس کرونا نام نهاد. همان زمان 
که آمارهای ارائه ش��ده باعث ش��د تا آغاز رک��ود اقتصادی دنیا هم ثبت 
ش��ود. س��ازمان تجارت جهانی در ماه آوریل امس��ال اعالم کرد در این 
س��ال ما شاهد کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت در دنیا خواهیم 
بود در حالی که در جریان رکود اقتصادی س��ال ۲۰۰۸ میالدی )یعنی 
۱۲ س��ال قبل( حجم تجارت در دنیا تنها ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده 
ب��ود و در جریان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ دنیا ش��اهد افت ۳۲ درصدی 

حجم تجارت بود.
از آنجا که این بحران هنوز تمام نش��ده اس��ت و فروپاش��ی اقتصادی 
در دنیا وس��عت بیش��تری پیدا کرده اس��ت هر روز آمارهای تازه ای در 
م��ورد افت نرخ رش��د اقتصادی، کاه��ش هزینه ه��ای  مصرفی، کاهش 
س��رمایه گذاری و افت میزان تجارت در دنیا منتش��ر می شود و افزایش 
نرخ بیکاری هم معضلی اس��ت که می تواند آس��یب های جدی به همراه 

داشته باشد.
با توجه به این مس��ائل انتظار داریم اقتصاد دنیا روزهای س��ختی در 
پیش داش��ته باشد و این سختی در فصل های  آتی قابل مشاهده خواهد 
بود اما مقایس��ه این بحران با رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به نظر نادرس��ت 
اس��ت. حتی اگر ش��رایط اقتصادی دنی��ا وخیم تر ش��ود و آمارها هم از 

روزهای س��خت تری در اقتصاد حکایت داشته باشند، ولی انتظار می رود 
بعد از پایان بحران همه گیری   ویروس کرونا و بازشدن اقتصاد، به سرعت 
روند بازسازی اقتصادی شروع شود. این در حالی است که آغاز بازسازی 
اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ میالدی به سرعت اتفاق نیفتاد و همین مسئله 

باعث شدیدتر شدن بحران و عمیق تر شدن آن شد.
نظام اقتصادی دنیا قوی تر از دهه 1930 است

تفاوت��ی که وضعیت امروز اقتصاد دنیا با ش��رایط ده��ه ۱۹۳۰ دارد، 
ق��درت باالتر بانک های مرکزی و س��اختار محکم تر اقتصاد دنیا اس��ت. 
هم اکنون بانک های مرک��زی و بانک های بزرگ دنیا دارای حجم باالیی 
از س��رمایه ها هستند و ذخیره پولی کافی دارند به همین دلیل می توان 
این طور ارزیابی کرد که موتور اقتصادی دنیا در وضعیت خوبی قرار دارد 
و همه گیری   ویروس کرونا باعث ش��د تا سوخت این موتور کم شود. هر 
زمانی که دوباره س��وخت به موتور اقتصاد تزریق ش��ود، موتور بازهم با 

سرعت به حرکت درمی آید و اقتصاد رشد می کند.
ام��ا در س��ال ۱۹۳۰ می��الدی، رکود اقتص��ادی دنی��ا بدترین رکود 
اقتصادی تاریخ دنیای صنعتی اس��ت. این رکود از سال ۱۹۲۹ میالدی 
ش��روع ش��د و تا س��ال ۱۹۳۹ میالدی ادامه پیدا کرد. نقط��ه آغاز این 
بحران زمانی بود که بازارهای سهام در آمریکا سقوط کردند و میلیون ها 
دالر از س��رمایه های  مردم در بازارها از بین رفت. بعد از این اتفاق برای 
سال ها میزان هزینه های  مصرفی در آمریکا در سطح پایینی قرار داشت 
و س��رمایه گذاری با ش��دت کاهش پیدا کرد که نتیجه این مسئله افت 

تولیدات صنعتی در آمریکا و افزایش روزافزون نرخ بیکاری بود.
در ش��رایط فعلی  اقتصاد دنیا در وضعی��ت یخ زدگی عمیق قرار دارد 
که بدون ش��ک موقتی و تنها به دلیل تعطیلی اقتصادهای دنیا اس��ت. 
زمان��ی که دنیا راهی برای مقابله با بحران کرونا پیدا کند و فعالیت های 
اقتصادی از سر گرفته شود، رشد هم در اقتصاد مشاهده خواهد شد. در 
یک س��ناریو روند احیای اقتصاد از فصل آخر سال جاری شروع می شود 
مسئله ای که می تواند باعث تاخیر در بازگشت اقتصاد به شرایط رشدی 
که قبل از همه گیری   کرونا داش��ت، بشود. اما سناریوی بدی هم وجود 
دارد و آن هم ناتوانی دنیا در برابر این ویروس اس��ت. هرچه مدت زمان 
موردنیاز دنیا برای پیداکردن راه حل برای کنترل ویروس کرونا بیش��تر 
طول بکش��د، بس��تر برای بحران های  مالی و اقتصادی بیش��تری فراهم 

می شود که معضالتی جدی به همراه خواهد آورد.

بحران اقتصادی ناشی از کرونا چقدر طول می کشد؟

عصر نااطمینانی
دریچه

شهروندان چقدر از وسایل نقلیه استفاده می کنند؟
کاهش استفاده از اتومبیل شخصی

تازه ترین آمارها از وضعیت اس��تفاده از وس��ایل نقلیه شخصی، از 
کاهش تعداد خانوارهای شهری در استفاده از اتومبیل های شخصی 
حکای��ت دارد. آنچه که چندی پیش در گزارش های رس��می مرکز 
آمار ایران منتش��ر ش��د نش��ان می داد که وضعیت درآمد و هزینه 
خانوارهای ش��هری و روستایی به گونه ای بوده که درآمد آنها بیش 
از هزینه های ش��ان است؛ به طوری که در خانوارهای شهری ساالنه 
ح��دود ۵۴.۱ میلیون تومان درآمد و در مقابل ۴۷.۴ میلیون تومان 
هزینه ثبت ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر درآمد هر خانوار روستایی 

۲۹.۷ میلیون تومان و هزینه آن ۲۶.۱ میلیون تومان است.
اما بررسی جزییات دخل و خرج خانوارها در رابطه با لوازم عمده 
زندگی شان و به ویژه وسایل نقلیه ای که مورد استفاده قرار می دهند 
نش��ان می دهد که اتومبیل شخصی، موتورس��یکلت و دوچرخه به 
عنوان وس��ایل ش��خصی حمل و نقل که در خانوارهای ایرانی مورد 

استفاده قرار می گیرد با تغییراتی مواجه شده است.
بر این اساس در س��ال گذشته ۵۳.۱ درصد از خانوارهای شهری 
از اتومبیل شخصی استفاده می کردند که نسبت به سال ۱۳۹۷ که 
۵۳.۲ درصد بوده، کمی کاهش داشته است. در خانوارهای روستایی 
اما اس��تفاده از خودروی ش��خصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷ درصد افزایش 
پیدا کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که در اواخر س��ال گذشته و 
ابت��دای س��ال جاری افزایش قیم��ت خودرو به ط��ور قابل توجهی 
اتف��اق افتاد و بازار خودرو دچار انواع حواش��ی ب��ود که به هر حال 
ای��ن موضوع نیز می توان��د در ادامه بر قدرت خری��د خانوارها برای 
خودرو و اس��تفاده از آن تاثیرگذار باشد.  اما در مورد موتورسیکلت 
در سال گذش��ته ۱۴.۱درصد از خانوارهای شهری از موتورسیکلت 
اس��تفاده می کردند که نسبت به سال ۱۳۹۷ تغییری نداشته است. 
در خانوارهای روس��تایی نیز اس��تفاده از موتورسیکلت از ۲۸.۴ در 
س��ال ۱۳۹۷ به ۲۷.۲ کاهش یافته اس��ت.  دوچرخه دیگر وس��یله 
حمل و نقل در بین خانوارها است که در سال گذشته ۱۰.۷ درصد 
شهرنش��ینان  از آن استفاده می کردند که نسبت به سال قبل از آن 
ی��ک درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. در خانوارهای روس��تایی هم 
کاربرد دوچرخه در بین ۸.۱ درصد آنها وجود داش��ته که نسبت به 

سال ۱۳۹۷ که ۷.۴ درصد گزارش شده بود افزایش یافته است.

قیمت خانه در باالشهر، یک ماهه 9 میلیون باال رفت
رابطه معکوس قیمت و معامالت مسکن

مغایرت های مشهود بین قیمت مسکن شهر تهران با میزان معامالت 
براس��اس متراژ، ارزش واحدها و پراکندگی منطقه ای، گویای آن است 
که بازار مسکن پایتخت تحت تاثیر تقاضای سفته بازی از حالت تعادل 
خارج ش��ده است. به طور مثال بیشترین تعداد معامالت در واحدهای 
۴۰ تا ۸۰ متر مربع انجام می ش��ود اما باالترین رشد قیمت مربوط به 
واحدهای ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر مربع اس��ت. به گزارش ایسنا، خارج شدن 
بازار مس��کن شهر تهران از منطق اقتصاد در چند نمایه کامال مشهود 
اس��ت. به طور مث��ال در حالی که معامالت در خردادم��اه ۴.۵ درصد 
کاهش یافته، متوسط قیمت ۱۲.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. بین 
رشد قیمت واحدها و تعداد معامالت براساس متراژ نیز رابطه مستقیمی 
وجود ندارد. اردیبهش��ت ماه امسال بیش از نیمی از معامالت مسکن 
ش��هر تهران به میزان ۵۲ درصد در واحدهای مسکونی با زیربنای ۴۰ 
تا ۸۰ متر مربع صورت گرفته و این در حالی است که باالترین میزان 
رشد قیمت مربوط به واحدهای با متراژ ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر مربع به میزان 

۴۲.۶ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل بوده است.
همچنین درخصوص پراکندگی معامالت در مناطق شهر تهران نیز 
ارتباط��ی بین تعداد قراردادهای خرید و فروش با میزان رش��د قیمت 
وجود ندارد. اردیبهش��ت ماه امس��ال مناطق ۵، ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب 
باالترین تعداد معامالت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند؛ 
در حالی که باالترین رشد سالیانه قیمت به ترتیب در مناطق ۱۹، ۱۶، 

۶ و ۲۱ اتفاق افتاد.
از طرف دیگر در ش��رایطی که منطقه ۱ تهران رتبه یازدهم از نظر 
تعداد معامالت در بین مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران را به خود 
اختصاص می دهد، خرداد ماه ۱۳۹۹ باالترین رش��د ماهیانه قیمت را 
نیز به میزان ۲۵ درصد به نام خود ثبت کرد. هم اکنون متوسط قیمت 
مسکن در منطقه یک تهران به عدد بی سابقه ۴۲ میلیون تومان در هر 
متر مربع رسیده که فقط در یک ماه متری ۹ میلیون تومان رشد کرده 
اس��ت. همین چند نمایه نش��ان دهنده خروج بازار مسکن شهر تهران 
از معادالت اقتصادی است. کارشناسان، یکی از رهاشده ترین بازارهای 
اقتصادی در ایران را به بازار مس��کن می دانند که هیچ نوع مالیاتی بر 
عایدی سرمایه و همچنین مالیاتی بر خانه های خالی وضع نمی شود. در 
این ش��رایط بازار به محلی برای هجوم سرمایه های سرگردان و جوالن 

دالالن تبدیل شده است.
به دو مورد از مغایرت های بازار مس��کن توجه کنید. وضعیت توزیع 
فراوانی تعداد معامالت مسکن بر حسب سطح زیربنای واحد مسکونی 
در اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۹ نشان می دهد بیشترین تعداد معامالت در 
واحدهای مسکونی با زیربنای ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۲۶.۱ درصد 
از کل ثب��ت گردیده و واحدهای با زیربن��ای ۶۰ تا ۸۰ و ۸۰ تا ۱۰۰ و 
۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۲۵.۹و ۱۸.۲ و ۱۱ درصد، 
در رده ه��ای بع��دی قرار دارند. با این حال بی��ش از نیمی از معامالت 
ب��ه میزان ۵۲ درصد در واحدهای مس��کونی با زیربنای ۴۰ تا ۸۰ متر 
مرب��ع صورت گرفته اس��ت. واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ ه��م با ۱۸ درصد و 
واحده��ای ۱۰۰ تا ۱۲۰ با س��هم ۱۱ درصد در رتبه های بعدی از نظر 

تعداد معامالت قرار دارند.
همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی از تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران در خردادماه ۱۳۹۹ نش��ان دهنده رشد حدود ۲ میلیون تومانی 
میانگین قیمت مس��کن در ش��هر تهران بود. متوسط قیمت از متری 
۱۷ میلیون و شش هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۹ میلیون و ۷۱ 
هزار تومان در خرداد ماه رس��یده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۱ درصد و 
نسبت به خرداد س��ال قبل ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است. جزییات 
رشد قیمت در مناطق شمالی تهران نشان می دهد میانگین قیمت هر 
متر مسکن در منطقه یک از ۳۳.۸ میلیون تومان در اردیبهشت ماه به 
۴۲.۴ میلیون تومان در خردادماه رس��یده که ۲۵ درصد افزایش نشان 
می دهد. در منطقه ۳ نیز که نرخ ها در اردیبهشت ۳۰.۶ میلیون تومان 
در هر متر مربع بود به ۳۳.۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که رشد 

۳.۳ میلیون تومانی یافته است.
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پ��س از عبور قیم��ت جهانی نفت از مقاومت روان��ی ۴۰ دالر در هر 
بش��که، برخی تحلیلگران نفتی پیش بینی های بلندپروازانه ای را درباره 
رشد قیمت طالی سیاه در کوتاه مدت مطرح کرده اند؛ هرچند که برخی 

دیگر از کارشناسان در این خصوص تردیدهایی دارند.
به گزارش »اویل پرایس«، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، چند 
روزی است که به بیش از ۴۰ دالر در هر بشکه رسیده و این امیدواری 
را در بین تحلیلگران و فعاالن بازار نفت به وجود آورده که قیمت نفت 
در این محدوده تثبیت شود یا حتی به سطوح باالتر از ۴۰ دالر برسد. 
شرکت خدمات مالی و بانکداری »کومرتس بانک« که یکی از بزرگترین 
بانک های اتحادیه اروپاس��ت، در یادداشتی در مورد دالیل رشد قیمت 
نفت طی هفته های اخیر می نویسد: »رعایت دقیق توافق کاهش تولید 
نفت از س��وی ائتالف اوپک پالس و کاهش اجباری و چش��مگیر تولید 
نفت در آمریکا از یک س��و و بهبود سریع تقاضای جهانی نفت از سوی 
دیگر، باعث ش��د که مازاد عرضه در بازار نفت بس��یار سریع تر از آنچه 

پیش بینی می شد، کاهش یابد.«
اگرچه هر بش��که نفت خام تگ��زاس )WTI( اکنون در قیمت هایی 
باالت��ر از ۴۰ دالر در بازاره��ای جهان��ی خرید و فروش می ش��ود، اما 
کارشناسان مؤسسه »ریستاد انرژی« )که در زمینه اطالعات و مشاوره 
انرژی فعالیت می کند( بر این باورند که قیمت نفت WTI برای مدتی 
در همی��ن محدوده درج��ا خواهد زد. در واقع، آنها محدوده ۴۰ دالر را 
محدوده ای می دانند که فعاالن بازار باید برای مدتی به آن عادت کنند.

بیورن��ار تان هاگن، رئیس بخش بازارهای نفت در مؤسس��ه ریس��تاد 
ان��رژی، در این خص��وص می گوید: »با وجود کاهش چش��مگیر عرضه 
نفت، رسیدن قیمت نفت به ۴۵ یا ۵۰ دالر و یا ارقام باالتر، در شرایط 
کنونی توجیه پذیر نیست زیرا هنوز نگرانی های منطقی درباره وضعیت 
تقاضا وجود دارد. موارد ابتال به ویروس کرونا در اقتصادهای مهم جهان 
)مش��خصا آمریکا و چین( در حال افزایش اس��ت و به همین دلیل یک 
نگران��ی جدی از طوالنی ش��دن دوره مقابله با پیامدهای ویروس کرونا 

در نقاط مختلف جهان دیده می شود.«
ام��ا برخی تحلیلگ��ران معتقدند ک��ه قیمت نفت می توان��د به روند 

صعودی خود ادامه دهد. تحلیلگران ش��رکت مدیریت سرمایه گذاری و 
ثروت مریل لینچ که از مهم ترین شرکت های وابسته به بانک آو آمریکا 
به ش��مار می رود، طی یادداشتی درخصوص چشم انداز بازار نفت تأکید 
می کنن��د: »ما بر این باوریم که هرچه به پایان س��ال جاری نزدیک تر 
می ش��ویم، تقاض��ای جهانی نف��ت با س��رعتی بیش از آنچ��ه در ابتدا 
پیش بینی می کردیم، بهبود خواهد یافت. عالوه بر این، ما فکر می کنیم 
ک��ه ائتالف نفتی اوپک پالس کاهش س��طح تولید نف��ت خود را برای 
مدتی بیش از آنچه ما سه ماه قبل انتظار داشتیم، حفظ خواهد کرد.«
دی��دگاه خوش بینانه به روند قیمت نف��ت در کوتاه مدت، به طور کلی 
مبتنی بر سه عامل است: بهبود تقاضای جهانی، کاهش چشمگیر عرضه 
و پایبندی کش��ورهای عضو ائتالف نفتی اوپک پالس به تعهدات ش��ان 
ب��رای کاهش تولی��د در راس��تای مدیریت کردن بازار نفت. براس��اس 
برآوردهای تحلیلگران انرژی در بانک آو آمریکا، در نیمه نخس��ت سال 
جاری میالدی به طور متوس��ط روزانه ۱۱ میلیون بشکه مازاد عرضه در 
بازار وجود داش��ته است، اما در نیمه دوم س��ال جاری به طور متوسط 

شاهد مازاد تقاضا به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز خواهیم بود.
تحلیلگران بانک آو آمریکا در گزارش��ی خاطرنشان کرده اند که طی 
۱۵ س��ال اخیر تنها یک بار )س��ال ۲۰۱۶( میانگین ساالنه قیمت نفت 
برنت دریای ش��مال در بازارهای جهانی کمتر از ۵۰ دالر در هر بشکه 
بوده است و حتی در بحبوحه بحرانی مالی جهانی در سال های ۲۰۰۸ 
و ۲۰۰۹ نیز میانگین س��االنه قیمت نفت برنت به کمتر از ۵۰ دالر در 
هر بش��که نرسیده است. اگرچه به احتمال زیاد در سال جاری میالدی 
چنین اتفاقی )ثبت میانگین س��االنه کمتر از ۵۰ دالر برای هر بش��که 
نفت برنت( تکرار خواهد ش��د، ام��ا تحلیلگران بانک آو آمریکا معتقدند 
که در س��ال ۲۰۲۱ میانگین قیمت نفت برنت باالتر از ۵۰ دالر خواهد 
بود. به گفته آنها، با توجه به بازگشت تقاضای نفت در چین )بزرگترین 
واردکنن��ده نفت در جهان( به س��طح قبل از بح��ران کرونا، اگر ائتالف 
نفتی اوپ��ک پالس توافق کاه��ش تولید نفت را همچن��ان حفظ کند 
و بهبود س��ریع تقاضای جهان��ی نفت نیز در ماه های آت��ی ادامه یابد، 
قیم��ت نف��ت برنت در س��ال ۲۰۲۱ می تواند حتی ب��ه ۶۰ دالر در هر 

بش��که نیز برس��د. با این حال، چالش هایی وجود دارن��د که می توانند 
ب��ازار نفت را از مس��یر صعودی خارج کنند. اولی��ن و بارزترین چالش، 
آغاز موج دوم ش��یوع ویروس کرونا در برخی کشورهاست؛ در حالی که 
برخی دیگر هنوز با موج اول شیوع این ویروس مرگبار دست وپنجه نرم 
می کنند. تعداد موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان –به ویژه در 
بخش هایی از آمریکا و برزیل- رو به افزایش اس��ت. در کشورهای هند، 
مکزیک و چندین کش��ور آمریکای التین نی��ز روزانه ارقام قابل توجهی 
درباره میزان ابتال به این بیماری منتش��ر می شود. حتی در کشورهایی 
مانند چین، کره جنوبی و آلمان که گفته می ش��د کووید-۱۹ را تحت 
کنترل درآورده اند نیز اخیراً مواردی –ولو اندک- از ابتال به این بیماری 

مشاهده شده است.
براس��اس آمارهای رس��می س��ازمان بهداش��ت جهانی، روز یکشنبه 
گذش��ته بیش از ۱۸۳ هزار مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ در 
اقصی نقاط جهان به ثبت رس��یده اس��ت که این رقم از ابتدای ش��یوع 
این بیماری تاکنون یک رکورد محس��وب می ش��ود. اگرچه تنها تعداد 
اندکی از کش��ورها قصد دارند محدودیت های قبلی برای پیش��گیری از 
ش��یوع ویروس کرونا را دوباره اعمال کنند، اما حتی افزایش موارد ابتال 
به کرونا )بدون بازگش��ت محدودیت ها( نیز می تواند بازگش��ت تقاضای 

جهانی نفت به روند عادی را به تعویق اندازد.
ی��ک چالش مه��م دیگر برای بازار نفت این اس��ت که پاالیش��گاه ها 
س��یگنال های ضعیفی را از مصرف کنندگان فرآورده های نفتی دریافت 
می کنند. افت ش��دید حاشیه سود پاالیش نفت، پاالیشگاه های اروپایی 
و چینی را مجبور به کاهش تولید کرده اس��ت و این به معنای کاهش 
تقاضای آنها برای نفت خام اس��ت که می توان��د به کاهش قیمت نفت 

بینجامد.
هفته گذش��ته تع��دادی از صندوق های پوش��ش ریس��ک و مدیران 
س��رمایه گذاری اقدام به فروش بخش��ی از محموله ه��ای نفتی خود در 
قیم��ت ۴۰ دالر کردند که این حرکت نش��ان می دهد ک��ه بازار هنوز 
درب��اره تثبی��ت رالی قیمتی نفت در قیمت های ب��االی ۴۰ دالر تردید 

دارد.

گزارش »اویل پرایس« از سناریوهای بازار نفت

قیمت نفت از 40 دالر عبور می کند؟
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مشموالن: نوشدارو پس از مرگ سهراب نمی خواهیم
چرا بانک ها پول سهام عدالت را دیر 

می پردازند؟
در حالی پول حاصل از فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت از سوی 
بانک ها با تاخیر به حساب مشموالن واریز می شود که دارندگان این 
سهام به این موضوع اعتراض دارند و می گویند اگر به این پول نیاز 

فوری نداشتیم، سهام عدالت مان را نمی فروختیم.
به گزارش تس��نیم، براس��اس تصمیمات س��تاد آزادسازی سهام 
عدالت، مشموالن می توانند از درگاه های مختلف مانند سایت بانک، 
اپلیکیشن ها یا به طور مستقیم درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام 

خود را از طریق بانک ها ثبت کنند.
نکته جالب و تأمل برانگیز در این زمینه قرارداد یک طرفه بانک ها 
با دارندگان سهام عدالت است که براساس آن مشموالن نه می دانند 
چه س��همی از آنها فروخته می ش��ود؛ نه می دانند که این سهام چه 
زمانی فروخته می ش��ود و نه می دانند که به چه قیمتی سهام ش��ان 

فروخته می شود!!
این در حالی اس��ت که ثبت درخواس��ت فروش س��هام توس��ط 
دارندگان س��هام عدالت به منزله دادن اختیار ت��ام به کارگزاری ها 
برای فروش این س��هام به هر قیمت، در ه��ر زمان و در هر نمادی 
اس��ت و به همین دلیل هم هس��ت ک��ه مبالغ واریزی به حس��اب 

مشموالن با هم متفاوت هست.
جدای از این حق اجحاف ش��ده اما، هستند مشموالنی که پس از 
قبول این حق ضایع ش��ده و نیز امضای این قرارداد یک طرفه، حاال 
چند هفته ای اس��ت که منتظر واریز وجوه حاصل از فروش س��هام 

عدالت خود هستند.
بر این اس��اس درخصوص تاخی��ر قابل توجه بانک ها در واریز این 
وجوه به حساب مشموالن مدیرعامل یکی از شرکت های کارگزاری 
وابسته به یکی از بانک ها گفته نمی توان زمان مشخصی برای فروش 
سهام و واریز وجوه ناشی از آن مشخص کرد؛ چرا که عرضه و تقاضا، 
تعیین کننده قیمت س��هام بوده و تالش می  ش��ود سهام با باالترین 

قیمت و در بهترین شرایط به فروش برسد.
همچنین ثبت درخواست فروش س��هام عدالت به معنای فروش 
قطعی نیس��ت و فرآیند فروش ممکن اس��ت کمی زمان بر باشد، اما 
کارگ��زاری پس از فروش قطعی، مبالغ دریافتی را طی روال قانونی 

به حساب صاحب سهام واریز خواهد کرد.
در این خصوص یکی از دارندگان سهام عدالت به خبرنگار تسنیم 
گفت قبول کردن شرایط یک طرفه بانک ها از سوی ما برای فروش 
۳۰ درصد از سهام عدالت مان به هر قیمتی که از آن اطالع نداریم، 
نشان از این دارد که ما به این مبلغ در این مقطع زمانی نیاز داریم؛ 
بنابرای��ن تاخیر بانک ه��ا در فروش و واریز مبال��غ حاصل از فروش 
سهام عدالت ما، نوشدارو پس از مرگ سهراب است. ضمن اینکه ما 
می دانیم که بازار بورس صعودی اس��ت و با نگه داشتن سهام عدالت 
می توانیم از سود بیشتری در آینده برخوردار شویم، اما به دلیل نیاز 
مالی اقدام به فروش ۳۰ درصد از این س��هام کرده ایم که متاسفانه 

در زمان خود این پول به دست ما نمی رسد.

افزایش نرخ تورم با باالرفتن نرخ ارز
افزایش نرخ ارز با اقتصاد چه می کند؟

این روزها که بازار ارز در حال تجربه افزایش قیمت است، کارشناسان 
اقتص��ادی ضمن بیان اینکه افزایش قیمت ارز نه برای دولت و نه برای 
اقتصاد فایده ای ندارد و تنها آثار تورمی برجا می گذارد، تاثیرات افزایش 

قیمت ارز را بر اقتصاد بررسی کردند.
به گزارش ایس��نا، طی هفته های اخیر بازار ارز روند صعودی خود را 
ادامه داد و دالر تا مرز ۲۰ هزار تومان هم رسید و حتی از این رقم عبور 
کرد. این در حالی است که این روزها عوامل مختلفی برای افزایش نرخ 
ارز مطرح بوده اس��ت. از جمله اینکه به گفته رئیس کل بانک مرکزی 
اکنون بازار ارز دارای ش��وک های موقتی و گذراست و علت آن هم این 
اس��ت که بعد از اینکه مرزها باز ش��د و ورود کاال به کشورهای طرف 
تجاری از سر گرفته شد، طبیعی است که ناترازی بین عرضه و تقاضای 
ارز در بازار وجود آید که همه این موارد و جو روانی که بعد از تصمیم 
آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، موجب برهم 
خوردن تعادل بازار ارز شد. پس از طرح موضوعاتی مبنی براینکه دولت 
ب��ا افزایش قیمت دالر و ۱۲۰ میلیارد دالر ذخیره ارزی موجود، عالوه 
بر خنثی کردن اثر نقدینگی و جلوگیری از پرداخت روزانه هزار میلیارد 
تومان سود به سپرده های بانکی می تواند بدهی خود به شرکت ها را نیز 
تسویه کند، دو تن از کارشناسان اقتصادی در واکنش به آن توضیحاتی 
به ایس��نا ارائه کردند. کامران ندری اینگونه توضیح داد که با توجه به 
اینکه درآمدهای نفتی دولت به حداقل ممکن رسیده، ارز چندانی وجود 
ندارد که آن را در بازار عرضه کند. در کل افزایش نرخ ارز تورم بیشتری 
را در اقتص��اد ایجاد می کند و به عبارت دیگ��ر، افزایش قیمت ارز هم 

هزینه های تولید و هم انتظارات تورمی را افزایش می دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی افزایش تورم، دوباره کسری بودجه 
دول��ت را چند برابر می کند، زیرا باید با نرخ باالتری خدمات مورد نیاز 
خود را خریداری کند. ممکن اس��ت که افزایش نرخ ارز برای دولت در 
کوتاه مدت درآمدزایی داشته باشد اما در بلندمدت هزینه های زیادی را 
به دولت تحمیل می کند. به گفته این اقتصاددان اگر با افزایش نرخ ارز 
مشکالت اقتصادی حل می شد، چرا نرخ آن باید ۲۰ هزار تومان باشد؟ 
می توان آن را به ۴۰ هزار تومان رساند! باید توجه داشت که در شرایطی 
که اقتصاد در ثبات باشد، می توان با افزایش محدود نرخ ارز، به صادرات 
غیرنفتی کمک کرد. وحید ش��قاقی شهری نیز در این زمینه گفت که 
دولت برای کاهش بدهی های خود و تامین مالی، ریسک افزایش قیمت 
دالر را نمی پذیرد و از آنجا که اقتصاد کش��ور ما دالریزه شده و بخش 
عمده ای از کاالهای اساسی وارداتی است، بنابراین زمانی که قیمت دالر 
افزایش پیدا کند یک فش��ار تورمی از سمت افزایش قیمت واردات به 
کشور تحمیل می شود؛ در نتیجه، دولت راه های راحت تری برای تامین 
مالی خود دارد. به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، دولت می تواند از طریق 
انتش��ار و فروش اوراق، رش��د بازار س��رمایه یا فروش دارایی های مازاد 
تامین مالی کند. درست است که با افزایش قیمت دالر بدهی های ریالی 
دولت کم می ش��ود اما دولت ریس��ک آن را با تشدید تورم نمی پذیرد. 
هرچه شرایط اقتصادی به روال قبلی خود بازگردد؛ یعنی قیمت نفت و 
همچنین بر اثر بازگشایی مرزها میزان صادرات هم افزایش پیدا کند، 

وضعیت بازار ارز بهتر می شود.

بانکنامه

فرص��ت امروز: صن��دوق بین المللی پول در جدیدترین به روزرس��انی 
دورنم��ای اقتصادی جهان، بار دیگر و برای دومین بار متوالی در س��ال 
ج��اری میالدی، پیش بینی قبلی خود از رش��د تولی��د ناخالص جهان و 
همچنین رش��د اقتصادی بسیاری از کشورها را تعدیل کرد. با اینکه در 
این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران و همینطور برخی دیگر از کشورها 
تعدیل نش��ده و تغییری نداشته اس��ت، اما با این حال، رئیس کل بانک 
مرکزی می گوید که این پیش بینی غلط اس��ت و با فرض ادامه قرنطینه 
بوده اس��ت. عبدالناصر همتی در یادداشت اینس��تاگرامی اش همچنین 
اعالم کرده است که نقدینگی تا ۱۵ خردادماه امسال، رشد ۶.۲درصدی 

داشته است.
صن��دوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از دورنمای اقتصادی 
جهان، نرخ رش��د تولی��د ناخالص جهان را با ۱.۹ واح��د درصد تعدیل 
نس��بت به گ��زارش قبلی، منفی ۴.۹ درصد اعالم ک��رد. در این گزارش 
که دومین گزارش��ی اس��ت که صن��دوق بین المللی پول پ��س از آغاز 
بحران جهانی کرونا درباره چش��م انداز اقتصادی جهان منتشر می کند، 
پیش بین��ی این نهاد بین المللی از نرخ رش��د تولی��د ناخالص جهان در 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی بار دیگر تعدیل شده و این بار صندوق بین المللی 
پول نرخ رش��د تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ را منفی ۴.۹ درصد 
پیش بینی کرده اس��ت که این برآورد نس��بت به برآورد قبلی ۱.۹ واحد 
درصد تعدیل ش��ده اس��ت. عالوه بر این، صندوق بین المللی پول، نرخ 
رش��د تولید ناخالص جهان در س��ال ۲۰۲۱ را نیز ب��ا ۰.۴ واحد درصد 

تعدیل نسبت به گزارش قبلی، ۵.۴ درصد پیش بینی کرده است.
ارزیابی تازه صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان

در ای��ن می��ان، ایران جزو معدود کش��ورهایی اس��ت که نرخ رش��د 
اقتص��ادی آنها در گزارش جدید صندوق بین المللی پول تعدیل نش��ده 
است. صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی 
ایران در س��ال جاری و س��ال آینده میالدی را ب��ه ترتیب منفی ۶.۰ و 
مثبت ۳.۱ درصد پیش بینی کرده اس��ت که این ارقام تغییری نسبت به 

پیش بینی مطرح شده در گزارش قبلی نشان نمی دهند.
در حال��ی که صن��دوق بین المللی پول در نخس��تین گزارش خود در 
س��ال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که روند نزولی اقتصاد ایران در س��ال 
جاری پایان خواهد یافت، در گزارش��ی که در اواس��ط ماه آوریل )اواخر 
فروردین ماه( از س��وی این نهاد بین المللی منتش��ر شد، پیش بینی نرخ 
رش��د اقتصادی ایران با تعدیلی چش��مگیر به منف��ی ۶.۰ درصد تغییر 
یافت؛ اتفاقی که البته مختص ایران نبود و برای اکثریت قریب به اتفاق 

کش��ورهای عضو صندوق اعم از کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و 
اقتصاده��ای نوظهور نیز رخ داد. در گ��زارش جدید صندوق بین المللی 
پول نرخ رش��د اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور 
جهان در س��ال جاری میالدی را منفی ۳ درصد پیش بینی کرده است؛ 
در حالی که در گزارش قبلی صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی 
این گروه از کشورها در سال ۲۰۲۰ منفی ۱ درصد پیش بینی شده بود. 
عالوه بر این، پیش بینی نرخ رش��د اقتصادی کشورهای درحال توسعه و 
اقتصاده��ای نوظهور در س��ال ۲۰۲۱ نیز با تعدی��ل ۰.۷ واحد درصدی 

نسبت به پیش بینی قبلی، ۵.۹ درصد اعالم شده است.
برخالف ایران، س��ایر کش��ورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 
)براس��اس طبقه بندی منطقه ای صندوق بین المللی پول( شاهد تعدیل 
پیش بینی نرخ رشد اقتصادی خود در گزارش جدید صندوق بین المللی 
پول بوده اند. در گزارش جدید، نرخ رشد اقتصادی کشورهای این منطقه 
در سال جاری میالدی منفی ۴.۷ درصد پیش بینی شده است. صندوق 
بین المللی پول نرخ رش��د اقتصادی عربس��تان س��عودی که بزرگترین 
اقتصاد این منطقه محسوب می شود را با تعدیلی بسیار چشمگیر نسبت 

به گزارش قبلی، منفی ۶.۸ درصد اعالم کرده است.
حال و اوضاع اقتصادهای توسعه یافته چطور است؟

براس��اس گزارش جدید صن��دوق بین المللی پ��ول، انتظار می رود در 
س��ال جاری میالدی اقتصادهای توس��عه یافته جهان در مقایسه با سال 
گذش��ته ۸ درصد کوچک تر ش��وند؛ این در حالی اس��ت که در گزارش 
قبلی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته 
منف��ی ۶.۱ درصد پیش بینی ش��ده ب��ود. در گزارش جدید، نرخ رش��د 
اقتص��ادی آمریکا و منطقه یورو به ترتیب منفی ۸ و منفی ۱۰.۲ درصد 

پیش بینی شده است.
نرخ رش��د اقتصادی چین –به عن��وان بزرگ ترین اقتص��اد نوظهور و 
دومی��ن اقتصاد بزرگ جهان- در گزارش جدید صندوق بین المللی پول 
مثبت ۱.۰ درصد پیش بینی ش��ده است و در بین قدرت های اقتصادی 
جه��ان، احتم��االً چین تنها کش��وری خواه��د بود که در س��ال جاری 
میالدی رش��د اقتصادی منفی نخواهد داش��ت، ام��ا در هر صورت نرخ 
رشد اقتصادی چین به میزان کاماًل محسوسی پایین تر از ارقام سال های 

گذشته خواهد بود.
البته صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اذعان کرده است 
که پیش بینی های اقتصادی در ش��رایط کنونی با نااطمینانی های جدی 
همراه اس��ت. خبرهای خوب درباره کش��ف واکس��ن کرونا و شیوه های 

درمان��ی و همچنین حمایت ه��ای دولت ها می تواند به بهبود س��ریع تر 
اقتص��اد جهانی کمک کند. اما از س��وی دیگر، آغ��از موج های جدیدی 
از ش��یوع ویروس کرونا می تواند روند بهب��ود اقتصاد جهانی را به عقب 
بازگردانده و به س��رعت موجب تضعیف شاخص های مالی شود. صندوق 
بین المللی پول هشدار داده است که در شرایطی که پیش بینی می شود 
حجم تجارت بین المللی در سال جاری میالدی حدود ۱۲ درصد سقوط 
کن��د، تنش های تجاری و ژئوپلیتیکی می تواند بیش از هر زمان دیگری 

به روابط شکننده جهانی آسیب بزند.
پیش بینی رشد اقتصادی منفی  ۶درصد، بدبینانه است

در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی اینس��تاگرامی، 
پیش بینی رش��د اقتصادی منف��ی  ۶درصد را بدبینانه خواند و نوش��ت: 
آخرین آمار نقدینگی، علی رغم تکالیف قانونی تنخواه و هزینه های کرونا 
در ابتدای سال، حاکی از رشد ۶.۲ درصدی نقدینگی تا ۱۵خرداد است. 
با توجه به اقدامات در دس��ت اجرا، پیش بینی می ش��ود رشد نقدینگی 

امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل بشود.
او ادام��ه می ده��د: صاحبنظران اقتصادی می دانن��د که در چارچوب 
جدید سیاس��ت پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاس��ت ها، داالن نرخ 
سود است و هیات عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ ها در داالن را 
به س��مت تورم هدف انجام می دهد. مرحله اول آن از شنبه و با افزایش 

دو واحدی کف داالن انجام می شود.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار در بخشی از از این یادداشت آورده است: 
پیش بینی رش��د اقتصادی منفی۶ درصد توسط صندوق بین المللی پول 
ب��رای س��ال ۹۹ ای��ران، در بدبینانه ترین س��ناریوهای پیش بینی بانک 
مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اش��تباه محاسباتی را که برای 
رش��د س��ال گذشته مرتکب ش��ده بود، تکرار کرده اس��ت و اگر اشتباه 
پیش بینی سال قبل را اصالح می کرد، به عدد متفاوت تری از آنچه اعالم 
کرده است، دس��ت می یافت. در ضمن، به نظرم این پیش بینی با فرض 
ادام��ه قرنطینه بوده که چنین چیزی، اساس��اً برای م��ا در حال حاضر 

موضوعیت ندارد.
به گفته همتی، اس��تفاده از منابع بان��ک مرکزی در عراق برای خرید 
کاالهای اساس��ی در چارچوب روابط دوس��تانه دو کشور و با تصمیم و 
نظر ایران انجام می گیرد و تنها بخش��ی از گش��ایش هایی اس��ت که به 
تدری��ج اتفاق خواهد افتاد. برنامه ریزی و ت��الش برای تأمین به موقع و 
کافی کاالهای اساس��ی موردنیاز مردم عزیز را وظیفه ملی خود در بانک 

مرکزی می دانیم.

قیم��ت س��که و دالر در ش��روع تابس��تان، روزهای داغ��ی را تجربه 
می کنن��د. با اینکه پس از چند روز سرکش��ی قیمت ها در انتهای هفته 
گذشته کمی عقب نشستند، اما دالر همچنان در آستانه ۲۰ هزار تومان 
و س��که در مرز ۸ میلیون تومان ایستاده اس��ت. سوال این است که آیا 
این افزایش قیمت دالر و س��که همچنان ادام��ه دارد یا به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی، موقتی و گذرا اس��ت؟ کارشناسان پاسخ های متفاوتی 

برای این سوال دارند.
بهمن آرمان در توضیح وضعیت اقتصادی کش��ور معتقد است: کاهش 
ارزش پولی در شرایط عادی می تواند مثبت تلقی شود، اما تحریم دست 
و پای ما را بس��ته اس��ت. او با بیان اینکه کاهش ارزش پول در ش��رایط 
ع��ادی می توان��د واردات را کاهش و صادرات را افزای��ش دهد، به فرارو 
گفت: ما از این مسئله نمی توانیم در حال حاضر استفاده چندانی کنیم. 
چون وجود تحریم ها حتی ش��رایطی را فراهم کرده که حتی نتوانستیم 
از کم��ک نهاد ه��ای بین المللی که به همه کش��ور ها در رابطه با مبارزه 
با ویروس کرونا داده ش��د یا س��همیه بانک توس��عه اسالمی یا صندوق 

بین المللی پول استفاده کنیم.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: با توجه به وضع پیش آمده و کاهش 
ش��دید ارزش پ��ول ملی در طول چن��د ماه آینده بای��د بپذیریم قدرت 
خری��د مردم همچنان رو به کاهش م��ی رود و در نهایت تعداد زیادی از 
واحد های تولیدی ما به دلیل عدم امکان واردات مواد اولیه  و واس��طه ای 
تعطیل می شوند. ش��اهد آن در این مسئله افزایش قیمت خودرو است. 
ب��ه ای��ن دلیل قیمت خ��ودرو افزایش یافت��ه که ما در ای��ران در اصل، 
تولیدکننده خودرو نیستیم بلکه در مراحل ابتدایی تولید خودرو هستیم 
و در مراحل تولید به واردات قطعات حس��اس وابسته هستیم. از این رو 
در ش��رایط فعلی که جنگی وجود ندارد به ش��رایط جنگ برگشته ایم و 
خرید اتومبیل به صورت قرعه کشی و ثبت نامی شده  است. این مسئله را 
در مورد واحد های مس��کونی هم داریم، ولی درک قابل توجهی از عمق 
مسئله وجود ندارد. افزایش شدید و لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره 
به این دلیل اس��ت که ما در سال نیاز به ساخت یک میلیون و دویست 
دس��تگاه خانه داریم، اما در عمل چیزی بیش از چهارصد هزار دستگاه 
ساخته نمی شود. دولت هم به جای آنکه در فکر راهکار اساسی باشد به 
دنبال راهکار های حاش��یه ای است که مثاًل از واحد های مسکونی خالی 
مالیات بگیرد. این گرفتن مالیات ممکن است زمینه فساد و فرار مالیاتی 

را به دنبال داشته باشد و به قرارداد های صوری منجر شود.
همچنین س��یدمحمد صادق الحسینی نیز در گفت وگو با فرارو در این 
باره ب��ا رد خطر افزایش قیمت دالر گفت: اس��تراتژی بانک مرکزی در 
اجازه دادن به قیمت دالر برای نوس��ان درس��ت اس��ت. چون اگر قرار 
باشد ما نرخ دالر را سرکوب و تثبیت کنیم یعنی سیاست ارزی مستقل 

داش��ته باش��یم؛ با حساب سرمایه ما که باز اس��ت امکان سیاست پولی 
مس��تقل را می گیرد. به این سه، س��ه گانه ناممکن می گویند. از آنجا که 
بانک مرکزی می خواهد سیاست پولی مستقل داشته باشد و تورم را در 
محدوده مدنظرش کنترل کند نیاز به سیاس��ت مس��تقل ارزی ندارد و 
باید به دالر اجازه نوس��ان قیمت بدهد. پس نوس��ان نرخ دالر چیز بدی 

نیست و خطری ندارد.
وی افزود: مهم تورم داخلی اس��ت ک��ه تنها راه مدیریت آن، مدیریت 
سیاس��ت های پولی اس��ت و مدیریت آن جز اس��تفاده از ابزار های پولی 
ممکن نیس��ت. اس��تفاده از ابزار های پولی نیز ممکن نیست مگر اینکه 
با نرخ ارز کاری نداش��ته باشیم. مهم این اس��ت سیاست پولی مستقل 

و کنترل نرخ تورم است که دکتر همتی همین مسیر را پیش می رود.
ای��ن کارش��ناس ادامه داد: از س��مت دیگر اگر بخواهی��م نرخ دالر را 
تثبی��ت کنیم خطرناک اس��ت. چون منابع ارزی و منابع اسکناس��ی ما 
در ش��رایط تحریم محدود اس��ت. برای تثبیت نرخ ارز باید همین منابع 
محدود را در بازار بریزیم مثل کاری که آقای س��یف در سال ۹۶ کرد و 
چند صد دالر را در بازار ریخت، اما وقتی در فروردین ۹۷ کفگیر منابع 
به ته دیگ خورد دالر چند برابر شد. با این کار هم منابع مان را از دست 
دادی��م هم از ثمرات تدریجی افزایش نرخ ارز که به نفع اقتصاد کش��ور 
در ش��رایط تورمی است استفاده نکردیم، تولیدمان را نابود کردیم چون 
عمال باعث ارزان ش��دن واردات شدیم و تولیدکننده خارجی راحت وارد 
کرد با این کار تولید داخلی نابود ش��د عالوه ب��ر این در نهایت نرخ ارز 

جهش پیدا کرد.

صادق الحس��ینی اضافه کرد: اس��تراتژی بانک مرکزی در حال حاضر 
درس��ت اس��ت اما کاری که نمی کند این است که اجازه بدهد نرخ سود 
هم نوس��ان کن��د. در حالی که باید کف نرخ س��ود را ایجاد کند و نباید 
اجازه بدهد نرخ س��ود بین بانکی از ۱۵درص��د پایین بیاید. اکنون نرخ 
ت��ورم نقطه ب��ه نقطه ۲۷ درصد و نرخ س��ود بین بانک��ی به ۱۰درصد 
رس��یده اس��ت یعنی نرخ بهره منف��ی ۱۷ درصد داریم. این به ش��دت 
خطرناک اس��ت، برای نرخ ارز هم خطرناک اس��ت، چون عالوه بر اینکه 
باعث می ش��ود نظام بانکی با چالش هایی مواجه شود سبب می شود نرخ 
ارز و تمام بازار های دارایی دچار التهاب ش��ود. او افزود: نرخ بهره منفی 
س��بب س��رریز ش��دن تمایالت برای رفتن به بازار های دارایی و موجب 
شکل گیری حباب می شود. دلیل شکل گیری حباب در اقتصاد، نرخ بهره 
منفی اس��ت. البته عوامل دیگری هم موجب این امر می ش��وند، اما نرخ 
بهره منفی از شناخته شده ترین عوامل است. حباب در بازار های دارایی 
وابس��ته به این نرخ بهره به ش��دت منفِی واقعی اس��ت. نرخ بهره منفی 
واقعی یعنی نرخ بهره اس��می منهای تورم؛ نرخ بهره اس��می بین بانکی 
۱۰ درص��د و نرخ تورم نقطه به نطقه ۲۷ درصد و تورم س��الیانه تقریبا 
۳۰ درصد است. اینها نشان دهنده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است 
در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز منفی است. 

او در انتها گفت: پیش بینی من این است اگر نرخ سود را بانک مرکزی 
کنت��رل کند و در کری��دور ۱۵ تا ۲۲ تومان نگه دارد می ش��ود امیدوار 
ب��ود نرخ ارز کاهش یابد و پایدار نباش��د. البته این امر به گش��ایش در 

کانال های ارزی ما هم بستگی دارد که باید اتفاق بیفتد. 

آیا نوسان قیمت ارز خطرناک است؟

پشت پرده دالِر گران

رئیس کل بانک مرکزی، پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد منفی اقتصاد ایران را رد کرد

رشد اقتصادی امسال منفی ۶درصد نمی شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در بهار امسال روزانه بیش از 8 هزار میلیارد سرمایه جدید 
وارد بورس شد

1.۶00.000 سهامدار جدید بورس در 3 ماه
مدیران بورس تهران در روزهای اوج بازار س��رمایه با کاهش کارمزد 
معامالت س��هام به دنبال آن هستند که فرش قرمز بورس جلوی پای 
س��هامداران را طوالنی تر و سهامداران جدید را هم جذب کنند. حسن 
قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته با مطرح 
کردن این موضوع گفت تنها در سه ماهه سال جاری بیش از ۵۰ هزار 
میلیارد تومان پول تازه وارد بورس ش��ده اس��ت. ورود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه جدید به بورس به معنای آن است که به صورت میانگین 
روزانه ) اگر ۶۰ روز کاری در سه ماه ابتدایی سال محاسبه کنیم( بیش 
از ۸ هزار میلیارد تومان روانه بازار سرمایه شده است؛ اتفاقی که اگرچه 
برای بازار س��رمایه بسیار مناسب است ولی در واقعیت بیانگر وضعیت 
نقدینگی در کشور است که به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
و چالش های بسیاری را برای کشور ایجاد خواهد کرد. اما ورود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه جدید در سه ماه به بازار بورس در شرایطی خود 
یک رکورد تاریخی محس��وب می شود که بدانیم سال گذشته در طول 
۱۲ ماه میزان سرمایه واردشده به بورس معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان 
بوده اس��ت؛ درواقع در سه ماه ابتدایی امسال نه تنها کل سرمایه سال 
قبل واردشده که ۲۰هزار میلیارد تومان هم سرمایه جدید و بیشتر به 
این بازار روانه شده و این بیانگر تب بسیار تند سرمایه گذاران برای ورود 
به بورس اس��ت. طبق آمارها در سال ۹۸جمعاً ۸۲۰هزار کد معامالتی 
جدید صادر ش��ده اس��ت که این عدد تنها در سه ماهه نخست امسال 
به گفته رئیس س��ازمان بورس به یک میلیون ۶۰۰هزار کد سهامداری 
جدید رس��یده است. همچنین در۱۲ماهه س��ال ۹۸جمعاً ۲میلیون و 
۹۵۰هزار نفر در سامانه سجام ثبت نام کرده اند که این عدد در سه ماهه 
ابتدایی س��ال به بیش از ۹.۵میلیون نفر رس��یده است؛ اعدادی که در 
ماه های آینده و با ورود سهامداران عدالت به یک باره با رشد چند میلیون 
نفری هم روبه رو می ش��ود. اما باوجود این اس��تقبال باال بازهم مدیران 
و مسئوالن بازار س��رمایه به دنبال تشویق بیشتر سرمایه گذاران برای 
حضور در بازار سرمایه هستند و از همین رو قرار است کارمزد معامالت 
کاه��ش پیدا کند. رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفته اس��ت: 
چندین جلسه در هیأت مدیره س��ازمان بورس درباره کاهش کارمزد 
معامالت برگزار کرده ایم و در این زمینه با کانون کارگزاران بورس هم  
صحبت هایی انجام  شده اس��ت. جمع بندی این جلسات این است که 
کارمزد معامالت س��هام باید کاهش پیدا کن��د. میزان کاهش کارمزد 
معامالت س��هام هنوز مشخص نیس��ت اما جمع بندی ما این است که 
ای��ن کاهش در چند مرحله انجام ش��ود. هزینه معامالت باید کاهش 
پیدا کند. طرح پیشنهادی سازمان بورس برای کاهش کارمزد معامالت 
سهام تهیه  شده و به شورای بورس ارائه  شده و قرار است شورای بورس 
در ای��ن  باره تصمیم گیری کند. البته در مورد کاهش کارمزد معامالت 
سهام دقت خواهیم کرد که صنعت کارگزاری و سایر نهاد های مرتبط با 

کارمزد معامالت دچار آسیب نشوند.«

نماگربازارسهام

یک��ی از اظهارنظرهای وزیر اقتصاد در نود و پنجمین نشس��ت ش��ورای 
گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی درباره بازار س��هام برای بورس بازان 
دلگرم کننده بود و انتظار می رود با رویکرد دولت نسبت به این بازار، جریان 
ورود نقدینگی به بورس ادامه یابد. فرهاد دژپس��ند در این نشست، به سه 
نکته اش��اره کرد. نخس��ت، استمرار عرضه س��هام در بازار سرمایه و عرضه 
باقیمانده س��هام دولت در ش��رکت های دولتی. دوم، مذاکره با ۳۰ شرکت 
بزرگ خصوصی درباره اس��تفاده از ظرفیت های بازار س��رمایه برای تأمین 
سرمایه و سوم، تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات 

بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد.
با اینکه وزیر اقتصاد در دس��تور کار نبودن وض��ع مالیات جدید در بازار 
س��رمایه را اطالع داده، مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به دنبال 
قانون گذاری مالیاتی برای بازار س��هام اس��ت، اما مالیات بر عایدی سرمایه 
چیست؟ به طور حتم شما نیز افرادی را می شناسید که کاالیی را می خرند 
ب��ه امید افزای��ش قیمت در آینده و به قصد ف��روش در آن هنگام. در نگاه 
نخس��ت، این یک فعالیت عقالیی اقتصادی به  نظر می رسد که برای حفظ 
ارزش پول انجام شده، اما اگر چنین رفتاری به صورت گسترده و در بازارهای 
مختلف انجام ش��ود، می تواند آثار نامطلوبی ب��رای اقتصاد به  همراه بیاورد. 
فرض کنید افراد زیادی خرید مسکن را نه برای سکونت شخصی یا عرضه 
به  بازار اجاره، بلکه برای استفاده از رشد قیمت آن خریداری کنند. در چنین 

شرایطی مشتریان واقعی مسکن نمی توانند تقاضای خود را تأمین کنند.
راهکار علمی برای کنترل فعالیت های سفته بازی

مالیات بر عایدی س��رمایه، ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای مش��ابه و 
همچنین وس��یله ای برای تأمین درآمدهای دولت است. »عایدی سرمایه« 
همان افزایش قیمت خریدوفروش دارایی یا سود حاصل از نگهداری دارایی 
است. دو عامل مهم در محاسبه عایدی، نرخ تورم و مدت زمان تملک دارایی 
است. نرخ تورم از آنجایی اهمیت دارد که عایدی سرمایه را تعدیل می کند، 
یعنی اگر همه افزایش قیمت به دلیل تورم باش��د، مالیاتی پرداخت نخواهد 
شد. نرخ های مالیاتی در سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار 
در این طرح با توجه به دوره تملک متغیر اس��ت. بر این اساس، برای دوره 
تملک کمتر از ۶ ماه، نرخ ۲۰درصدی، دوره تملک بیش از ۶ ماه تا س��قف 
دو سال نرخ ۱۰درصدی و دوره تملک بیشتر از دو سال نرخ ۵درصدی در 

نظر گرفته شده است.
در همین زمینه، بهرنگ اس��دی، کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است 
وضع قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در این بازار، نیازمند توجه به 
ظرافت هایی مانند »اندازه گیری تعدیل تورم« و »تنظیم افق زمانی« است تا 

از مواجه شدن این بازار با ریسک های جدید، جلوگیری کند.
او در این باره به ایرناپالس، گفت: از زمانی که مالی ش��دن اقتصاد ایران 
و گرایش کوتاه مدت به سمت سرمایه گذاری  در اقتصاد ایران شکل گرفته، 
موض��وع کنترل فعالیت های س��فته بازی نیز در مجام��ع نظارتی و محافل 

کارشناس��ی مطرح ش��ده اس��ت. در حال حاضر در نقطه ای قرار داریم که 
نه تنها امکان و احتمال اجرای اقدامات کنترلی باال وجود دارد، بلکه به یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
اسدی درباره فعالیت های سفته بازی در بازارهای مختلف توضیح داد: این 
فعالیت ها که در چند سال اخیر به شکل مزمن در اقتصاد ایران و در بازارهای 
غیرسرمایه ای خودرو و مسکن به وجود آمده ، اکنون به واسطه اصطکاک های 
موجود تا حدودی کنترل ش��ده اند. با این حال، یکی از راهکارهای اساسی 
برای توقف این فعالیت ها، مالیات بر عایدی سرمایه است. در نتیجه با این 
دیدگاه به نظر می رسد برای کنترل فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی نیاز 
داریم به سمت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کنیم. در واقع این 
مالی��ات، عالوه بر کارکردهای توزیعی و عدالتی، می تواند در کنترل بازارها 

نقش داشته باشد.
تورم مزمن، خواستگاه رفتارهای سوداگرانه

این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه، تورم دو ده��ه گذش��ته را عاملی برای 
کاه��ش تقاضای ریال در بلندمدت و گرایش فع��االن اقتصادی و مردم به 
س��رمایه گذاری های مقطعی برای حفظ ارزش پول خود دانس��ت و گفت: 
تقاضای ریال ما در کوتاه مدت بیش��تر از تقاضای بلندمدت آن است. ریال 
در بلندمدت به عنوان یک ارز مقبول در دیدگاه سرمایه گذاران جای ندارد و 
در نتیجه، افراد حداقل در دو دهه گذشته سعی کردند به سمت دارایی های 
ارزمحور حرکت کنند. این ضعف تقاضا برای ریال بلندمدت موجب ش��ده 
فعالیت های تک دوره ای سرمایه گذاری در بین آحاد اقتصادی بیشتر شود. 
بدیهی اس��ت که خواس��تگاه چنین رفتاری، تورم مزمنی باش��د که در دو 
دهه گذش��ته در اقتصاد ما وجود داش��ته است. اس��دی با اینکه مالیات بر 
عایدی سرمایه را یک ضرورت برای اقتصاد ایران می داند، به دو مسئله جدی 
برای بهبود این طرح اشاره دارد. به عقیده وی، »اندازه گیری تعدیل تورم« و 
»تنظیم افق زمانی« جدی ترین تأثیر را بر موفقیت یا عدم موفقیت مالیات 
بر عایدی در بازار سهام خواهد داشت. وی با تأکید بر  اینکه قانون گذاری در 
حوزه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران با یک نظام اقتصادی سرمایه داری و 
بدون تورم تفاوت اساسی دارد، گفت: اگر بخواهیم وارد تنظیم فعالیت های 
س��وداگرانه یا تنظیم بازارهای دارایی از طریق این مالیات شویم، باید تورم 
لحاظ ش��ود. ما نمی توانیم ارزش واقعی تضعیف  شده را از سود فعالیت های 
اقتص��ادی اعم از تخصصی و غیرتخصصی ح��ذف کنیم و مانند یک نظام 
سرمایه داری بدون تورم قانون گذاری کنیم بنابراین الزم است شرایط حال 
خود را بپذیریم و س��اختار اقتصادمان را بشناس��یم. اس��دی افزود: به نظر 
می رسد مهم ترین مسئله ای که در پیش نویس قانون کنونی وجود دارد، عدم 
لحاظ تورم در اندازه گیری است. در اندازه گیری عایدی، باید عایدی تعدیل 
 ش��ده با تورم را به رسمیت بشناس��یم و اندازه گیری  آن را به شکل سالمی 
در مق��ررات خود نهادینه کنیم. وی با ی��ادآوری تفاوت بازارهای مصرفی و 
س��رمایه ای در تعدیل عایدی با نرخ تورم گفت: دو بازار خودرو و مس��کن 

بازارهای مصرفی و غیرس��رمایه ای هستند. عالوه بر تعدیل تورم، مقررات و 
کارکردهای دیگری برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می شود که 
از جنس تنظیم بازار مسئله قانون گذار آن حوزه است؛ آن هم در حالی که 
مسئله مالیات بر عایدی سرمایه در رابطه با بورس، پیچیدگی های بیشتری 
دارد. اسدی در ادامه گفت: باوجود اینکه بارها مقام ناظر اعالم کرده مالیات 
بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شده، به نظر می رسد اگر در دو سال 
آینده تصمیمی در این رابطه گرفته ش��ود، باید افق زمانی در نظر باش��د و 
بتوانند تعریف مشخصی از مدیریت فعال ارائه دهند. وضع مالیات بر عایدی 
س��رمایه در بازار س��هام بدون در نظر گرفتن مبان��ی و روش های مدیریت 
فعال و غفلت از افق های زمانی غیرکارشناسی و غیربومی می تواند بازار را با 

ریسک های جدیدی مواجه کند.
چالش های بورس، تحمل قوانین جدید را ندارد

این کارشناس بازار س��رمایه درباره ظرافت های اجرایی قانون مالیات بر 
عایدی س��رمایه در بورس نیز گفت: جنس تأثیر تورم بر بازار سهام با سایر 
بازارها متفاوت اس��ت. در اندازه گیری تعدیل تورم و عایدی تعدیل  شده با 
تورم باید تفاوت های جدی بورس را با بازار خودرو و مسکن در نظر داشته 
باش��یم. عالوه بر این، باید با فاصله زمانی معقولی نسبت به رشدهای اخیر 

بورس به سراغ تنظیم و وضع قوانین جدید در این بازار برویم.
وی افزود: پیش��نهاد می ش��ود از این مرحله رش��د جدید بازار س��رمایه 
عبور نکرده، س��راغ مقررات جدید در این زمین��ه نرویم و آن را پیچیده تر 
نکنیم، زیرا چالش هایی که بازار س��رمایه با آن در س��ال های جاری و سال 
آینده روبه روس��ت آنقدر جدی است که تحمل مقررات جدید با این میزان 
پیچیدگی را نداشته باشد. همچنین به نظر می رسد پس از این دوره و شوک 

تورمی واردشده نیز زمان مناسبی برای اجرا نباشد.
اس��دی ادامه داد: به  طور کلی اگر بدون در نظر گرفتن تورم، مالیات بر 
عایدی س��رمایه را اجرا کنیم و رفتاری مشابه با کشوری داشته باشیم که 
تورم پایین و غیرتکرارشونده  دارد، به نتیجه نخواهیم رسید، زیرا ایران نه تنها 
تورم باالی��ی دارد، بلکه تالطم تورم باالیی را نیز تجربه می کند. مالیات بر 
عایدی سرمایه نباید به گونه ای باشد که ریسک جدیدی را به بازار سهام وارد 
کند. او تقویت زیرساخت های فناوری اطالعات در بورس را به عنوان اولویت 
کنونی اعمال تغییرات در این بازار عنوان کرد و درباره زمان مناس��ب برای 
وض��ع و اجرای قوانین مالیاتی جدید در ای��ن حوزه گفت: اعمال تغییرات 
مالیاتی در بازاری که به تازگی به یکی از اجزای ترازنامه مالی خانوار تبدیل 
و با اس��تقبال گسترده مواجه ش��ده، باید در زمان مناسب و با دقت انجام 
ش��ود. وضع مالیات بر عایدی س��رمایه، بدون لحاظ ت��ورم، به  یک مالیات 
ضدتوسعه ای تبدیل می ش��ود، زیرا منطقی نیست یک رشد اسمی، دو بار 
برای اخذ مالیات مبنا قرار گیرد. این عدم تمایز بین رشد اسمی و حقیقی 
می تواند به یک سیاست ضدتوسعه ای تبدیل و حتی اندازه گیری نادقیق آن 

نیز می تواند به همین نتیجه منجر شود.

قوانین مالیاتی در بازار سرمایه تغییر می کند؟

پیچیدگی های مالیاتی در بازار سهام
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میوه ارزان شد
 قیمت هر کیلو گیالس 25 هزار تومان

رئیس اتحادیه بارفروش��ان می��وه و تره بار گفت با توجه ب��ه فراوانی عرضه و 
رش��د تولید، قیمت میوه ۲۰ درصد در بازار کاهش یافته اس��ت. مصطفی دارایی 
ن��ژاد، رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره ب��ار در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از افت محسوس قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: 
بنابر پیش بینی های قبلی، از ابتدای ماه قیمت محصوالت باغی همچون گیالس، 
زردآلو، هلو و شلیل نسبت به هفته های قبل ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش یافته است. 
وی افزود: با توجه به فراوانی عرضه و رشد ۱.۵ برابری تولید نسبت به سال قبل 
پیش بینی می ش��ود که قیمت می��وه طی روز های آتی مج��دد ۵ درصد در بازار 
کاهش یابد. دارایی نژاد با اش��اره به اینکه قیمت میوه های وارداتی نسبت به قبل 
کاهش محسوس��ی داشته اس��ت، بیان کرد: در حال حاضر قیمت انبه در میدان 
عمده فروشی تهران از ۴۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان، موز هندی به 
۱۱ تا ۱۲ هزار تومان و موز اکوادور به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان کاهش یافته اس��ت. 
این مقام مسئول با بیان اینکه اتحادیه عمده فروشی متولی اختالف قیمت میوه از 
عمده فروشی تا خرده فروشی نیست، گفت: بنابر قانون مغازه داران برحسب فاکتور 
می توانند ۲۰ درصد قیمت اقالم صیفی و ۳۰ تا ۳۵ درصد میوه را افزایش دهند. 
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی ادامه داد: عرضه مستقیم محصوالت باغی 
باید از سوی اتحادیه باغداران صورت گیرد که متاسفانه علی رغم فسادپذیربودن 

محصوالت، تعاون روستایی در این زمینه کمکی به باغداران نمی کند.

ایران در رتبه نخست تولید آهن اسفنجی 
قرار گرفت

ایران توانست تحت شدیدترین تحریم ها، طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۰ 
در جایگاه نخست تولید آهن اسفنجی جهان قرار بگیرد. به گزارش  باشگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از ایمیدرو، طبق گزارش جدید انجمن جهانی فوالد، 
ایران در ماه مه ۲۰۲۰ توانست با پشت سر گذاشتن هند، رتبه نخست تولید 
آهن اس��فنجی به روش احیای مستقیم را در اختیار گیرد. عالوه بر این در 
بیش از پنج ماه س��ال جاری میالدی، ای��ران افزون بر ۱۲ میلیون تن آهن 
اس��فنجی تولید کرد در حالی که تولید هند به ۱۱ میلیون تن رسید. یکی 
از مهمترین دالیل افزایش تولید آهن اسفنجی ایران، راه اندازی کارخانه های 
جدید آهن اسفنجی در کشور است. ایمیدرو طی سال های اخیر با استراتژی 
جدی��د خود و با مش��ارکت گرفتن از بخش خصوصی، توانس��ت طرح های 
متعددی را برای تولید آهن اس��فنجی، وارد مدار تولید کند. براس��اس این 
گ��زارش ایران طی ماه م��ه، در عین حال حدود ۵۰درصد از تولید این ماده 
در جهان را در اختیار گرفته اس��ت. در این مدت، در مجموع تولید یک ماه 
مورد بررس��ی ۵.۶ میلیون تن آهن اس��فنجی در جهان تولید شد که پس 
از کش��ورمان، هند با ۱.۵ میلیون تن تولی��د در رتبه دوم قرار گرفت. تولید 
این کش��ور نیز با افت ۵۵ درصدی مواجه ش��د در حالی که ایران رشد ۷.۶ 
درصدی را کسب کرد. پس از هند؛ مصر، مکزیک و عربستان جای گرفتند 
که به ترتیب تنها ۴۶۲ هزار، ۳۹۰ هزار و ۳۴۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید 
کردند. تولید آهن اسفنجی تا ۲۲ ماه ژوئن امسال در جهان به ۳۲.۱ میلیون 
تن رسید که همچنان پس از ایران؛ کشور های هند، مصر )۲.۲ میلیون تن(، 

مکزیک )۲.۰۵ میلیون تن( و عربستان )۱.۷ میلیون تن( قرار گرفتند.

قیمت 2500 قلم کاال در سامانه 124 ثبت شد
رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم خانگ��ی گفت حدود ۴۵ 
ش��رکت در س��امانه اینترنتی ۱۲۴ اعالم قیمت کرده اند که نزدیک به 
۲هزار و ۵۰۰ قلم کاال می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید 
مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم خانگی اظهار 
داش��ت: قیمت تمامی محصوالت  از جمله  لوازم خانگی در  امس��ال  
تغییر کرده اس��ت.  وی گفت: سازمان حمایت تصویب کرد تلویزیون 
نس��بت به بهمن پارس��ال ۲۰درصد و دیگر ل��وازم خانگی ۲۵ درصد 
می تواند افزایش قیمت داشته باشد. او همچنین در توضیح این مطلب 
که قیمت یخچال فریزر ایرانی بهمن ماه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بوده 
که امروز به ۲۴ میلیون تومان در بازار رسیده است، افزود: اگر یخچال 
فریزر بهمن ماه سال گذشته این قیمت بوده االن باید حداقل ۲۵ درصد 
افزایش قیمت داشته باشد. میری اظهار داشت: حدود ۴۴ تا ۴۵ شرکت 
تا به امروز در سامانه اینترنتی ۱۲۴ اعالم قیمت کرده اند که نزدیک به 
۲هزار و ۵۰۰ قلم کاال می شود. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
خانگ��ی  ادامه داد: مردم می توانند از امروز به س��امانه مزبور مراجعه و 
قیمت لوازم خانگی س��اخت داخل و وارداتی را مشاهده و برمبنای آن 
خرید کنند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: اگر 
هر فروشگاهی بخواهد کاالی لوازم خانگی را باالتر از قیمت های مندرج 
در سامانه به مردم عرضه کند مردم می توانند شکایت خود را در بخش 
شکایات س��امانه ۱۲۴ ثبت یا به اتحادیه لوازم خانگی و وزارت صمت 
ببرند. میری درخصوص اینکه گفته می شود علت کمبود برخی از لوازم 
خانگی در بازار  این است که برخی از تولیدکنندگان، کاال را در انبارها 
نگ��ه می دارند تا قیمت ها افزایش پیدا کن��د، گفت: این حرف به هیچ 
وجه مورد قبول نیست چون انبارهای کارخانه ها زیر ذره بین سازمان 

تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، وزارت صمت است.

خرید تضمینی گندم از 3 میلیون و 800 هزار 
تن فراتر رفت

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی گف��ت میزان خرید تضمینی 
گندم امس��ال به ۳ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۷۴۳ تن به ارزش ۹ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان رس��یده اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، یزدان س��یف درخصوص میزان خری��د تضمینی گندم  در 
مقایسه با سال های گذش��ته گفت: میزان خرید تضمینی گندم در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل به لحاظ وزنی ۶ درصد و از نظر 

میزان مبلغ پرداختی ۴۰ درصد رشد را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران از 
ابت��دای فصل خرید تضمینی گندم تا به امروز ۳ میلیون ۸۰۳ هزار 
و ۷۴۳ ت��ن گندم به ارزش ۹ ه��زار و ۶۰۰ میلیارد تومان گندم از 

کشاورزان تحویل گرفته است.
او  تصریح کرد: کش��اورزانی که تا تاریخ بیس��ت و سوم خردادماه 

گندم خود را تحویل داده اند مطالبات شان را دریافت کرده اند.
س��یف گفت: کل وجوه پرداختی به کش��اورزان تاکنون بالغ بر ۶ 

هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اخبـــار

یک کارشناس صنعت لبنیات با اش��اره به اینکه دولت می تواند برای 
جب��ران کاهش قدرت خری��د لبنیات به دهک های آس��یب پذیر جامعه 
یارانه دهد، گفت در این بخش هر نوع یارانه ای توس��ط دولت پرداخت 
شود، به نوعی سرمایه گذاری خواهد بود و از هزینه های درمانی کاسته 

می شود.
حسین چمنی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چگونه 
می توان با افزایش قیمت لبنیات س��رانه مصرف لبنیات را در کشور باال 
برد؟ گفت: ساختار اقتصادی ما اینگونه است که طی چند دهه گذشته 
همواره قیمت تمام شده تولید در همه زمینه ها افزایش یافته و شاخصی 

به نام تورم، سنجه افزایش هزینه ها بوده است.
وی ادامه داد: لبنیات نیز تابع همین ش��رایط است. دامدار برای تولید 
شیرخام نهاده خریداری می کند، زمین می خرد، کارگر استخدام می کند 
و هزینه های آب و برق و گاز و امثال آن را می پردازد. صنایع تبدیلی نیز 
هزینه های مشابهی دارند که تابع همین شرایط اقتصادی رو به افزایش 
بوده اس��ت؛ از این رو نمی توان از صنعت ش��یر توقع داشت که برخالف 
جه��ت و جریان اقتصاد کش��ور قیمت هایش ثابت بمان��د. آنچه قاطعانه 
می توان گفت این است که این افزایش قیمت ها هرگز منجر به افزایش 

س��ود نشده و حاشیه سود این صنعت بس��یار پایین تر از سود قانونی و 
مشروع آن است.

این کارش��ناس صنعت لبنیات اضاف��ه کرد: البته از منظر مصرف باید 
نگاه متفاوتی به ش��یر داشت. شیر در هرم غذایی جزو موادغذایی بدون 
جایگزین اس��ت. بعضی از ریزمغذی های بسیار ضروری برای بدن مانند 
کلسیم، فقط از طریق مصرف کافی و مستمر شیر و فرآورده های آن به 
طور کامل تامین می ش��ود؛ بنابراین هم خانواد ها و هم مس��ئوالن نظام 
س��المت باید به نحوی عمل کنند که همه افراد کف میزان توصیه شده 
لبنی��ات مصرف کنن��د؛ در غیر این صورت همه متضرر خواهند ش��د و 
هزینه های چند ده برابری به خانواده ها و اقتصاد کشور تحمیل می شود.
چمن��ی با بیان اینکه ش��یر نوعی ماده غذایی اس��ت که خصوصیات 
منحص��ر به فردی دارد و اگر به صورت مس��تمر و کافی مصرف نش��ود 
تبعاتی خواهد داش��ت، اظهار کرد: براساس آمارها تا سال ۲۰۵۰ کشور 
سالمندی خواهیم شد و تقریبا ۲۶ درصد افراد جامعه سالمند می شوند 
بنابراین اگر به جمعیت جوان لبنیات به میزان کافی نرسد این جمعیت 
در میانس��الی دچار مش��کل خواهد شد و در سالمندی این مشکالت به 

حدی می شود که ممکن است اقتصاد کشور را زمینگیر کند.

این کارش��ناس صنعت لبنیات با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه 
مصرف لبنیات در کش��ور در خوش��بینانه ترین حال��ت برای هر فرد ۸۰ 
کیلو در سال بوده و این در حالی است که سرانه مصرف شیر کشورهای 
توسعه یافته بیش از ۲۸۰ کیلو است، گفت: پرداخت یارانه در کشورهای 
توسعه یافته نیز صورت می گیرد و دولت ها گروه های آسیب پذیر را تحت 
پوش��ش خود قرار می دهند. برای مثال توزیع شیر در مدارس در برخی 
از کش��ورهای اروپای غربی حدود ۱۰۰ سال سابقه دارد؛ به ویژه از دهه 
۶۰ قرن پیش بیش��تر این کش��ورها به اهمیت شیر پی بردند و تصمیم 
گرفتند که ش��یر را در مدارس و در سنینی که مهمترین زمان دریافت 
کلس��یم و مواد مغذی اس��ت، توزیع کنند. در کش��ور ما علی رغم اینکه 
طرح شیر مدرسه به قانون تبدیل شده اما چند سالی است که  به دلیل 

کمبود بودجه تقریبا اجرا نمی شود.
چمنی در پایان گفت: میزان تولید شیر خام هرچه باشد ۱۰ درصد از 
آن صادر می شود، ۵درصد به مصرف دام می رسد و ۵ درصد نیز ضایعات 
است، بنابراین باید از میزان تولید ۲۰ درصد کم شود تا سرانه مصرف به 
دست بیاید. روشن است که سرانه موجود مصرف شیر با سرانه مطلوب 

فاصله زیادی دارد.

دولت برای جبران کاهش قدرت خرید لبنیات یارانه دهد

به گفته رئی��س  هیات مدیره انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبلت 
و ل��وازم جانب��ی، قیمت تلفن هم��راه در ایران ب��ا باالرفتن نرخ ارز 
همخوان��ی ندارد و در حالی که در دو ماه گذش��ته ن��رخ ارز بالغ  بر 
۴۰ درصد افزایش داش��ته، اما قیمت تلفن هم��راه این میزان تغییر 

قیمت نداشته است.
به گزارش ایسنا، به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی 
بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کاال با مشکالتی همراه 
ش��ده و در ای��ران هم مش��کل واردات به این معضالت اضافه ش��د. 
همچنین ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش 
آنالین در دانش��گاه ها و استفاده از اپلیکیش��ن های آموزشی توسط 
دانش آموزان تقاضای موبایل را در بازار افزایش داد. از طرفی عالوه بر 
مشکالتی از کمبود جهانی کاال و بسته بودن مرزها و محدودیت های 
ترانزیت��ی ب��رای واردات، این روزها باال رفتن ن��رخ ارز مزید بر علت 

افزایش قیمت گوشی شده است.
حس��ین غ��روی رام -رئیس  هیات مدی��ره انجم��ن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی- در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش 
نرخ ارز از ابتدای س��ال، اظهار کرد: ۹۰ درص��د کاالهای وارداتی از 
امارات می آید. کاالها در ابتدای سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده 
و ام��روز ن��رخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رس��یده و حتی با این نرخ هم 

مشکالت زیادی برای خرید کاال وجود دارد.
وی با اش��اره به مش��کالت واردات بیان کرد: پی��ش از این ما ارز 
نیمای��ی می گرفتیم که به دلیل محدودیت ه��ای ارزی، اکنون باید از 
ارز صادراتی اس��تفاده کنیم که باید از صادرکننده خریداری ش��ود. 
صادرکنن��دگان به دلیل قوانینی که بانک مرک��زی برای بازگرداندن 
پول ش��ان گذاش��ته، تا آخر تیرماه وقت دارند که ارز را برگردانند و 

یکی از دالیلی که قیمت ها باال می رود، این اس��ت که صادرکنندگان 
تمایل��ی ب��ه برگردان��دن ارز ندارن��د. رئی��س  هیات مدی��ره انجمن 
واردکنندگان موبای��ل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: دلیل بزرگ تر 
این است که در این مدت به دلیل کرونا هم بازارها تعطیل بوده و هم 
حمل ونقل کاال با مش��کل مواجه بوده و عمال صادرات محدود ش��د، 
بنابراین ارز صادراتی که بخواهند به واردات تخصیص دهند کم شده 
اس��ت. اینها مش��کالت کلی واردات اس��ت که ربطی به بازار موبایل 
ن��دارد و تفاوت بازار موبایل با س��ایر بازارها، این اس��ت که قبال ارز 
نیمایی می گرفته و حاال ارز در مقابل صادرات می گیرد. این اختالف 

نرخ ارز هم دلیل بزرگی برای تغییرات قیمتی است.
قیمت تلفن همراه مطابق نرخ ارز افزایش نیافت

وی ب��ا بیان اینکه امروز موبایل در ایران از همه جای دنیا ارزان تر 
اس��ت، گفت: قیمت تلفن همراه با باال رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد. 
کاالیی که واردکنندگان می فروشند، براساس ارزی است که ۲۰ روز 
پی��ش خریدند. نرخ ارز در این مدت بالغ  بر ۴۰ درصد تغییر قیمتی 
داش��ته اما قیمت تلفن همراه ۴۰ درصد تغییر قیمتی نداشته است. 
کس��ی که کاال را در بازار می خرد، از ب��ازار جهانی ارزان تر می خرد، 
چون نرخ خرید ارز ما برای فروش در بازار، پایین تر از نرخی است که 

کسی بخواهد در امارات گوشی بخرد و امروز پول دالرش را بدهد.
غروی با بی��ان اینکه مبنای قیمت گذاری واردکنندگان براس��اس 
ن��رخ ارزی اس��ت که پرداخت کردن��د و نه ن��رخ ارز روز، افزود: اگر 
واردکنن��ده ای ارز را برمبن��ای ۴۷۰۰ توم��ان حواله کرده باش��د و 
بخواهد امروز کاال را بفروش��د، مبن��ای قیمت گذاری اش باید ۴۷۰۰ 
باش��د و ربطی به قیمت روز بازار که به ۵۵۰۰ رس��یده هم ندارد. از 
طرفی طبق قانون آیین نامه قیمت گذاری کاالی وارداتی، واردکننده 

می تواند تا س��قف ۱۵ درصد روی واردات س��ود بگیرد؛ عمده فروش 
س��ه و خرده فروش هم ۷ درصد سود می گیرد و این کل چرخه سود 
مربوط به موبایل اس��ت. وی با بیان اینک��ه نظارت روی موبایل زیاد 
اس��ت و واردکنندگان لیس��ت قیمت خود را در س��امانه ۱۲۴ ثبت 
می کنند، گفت: واردکنندگان همه کاال را با هم وارد نمی کنند، بلکه 
براساس تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می توانند کاال را از گمرک 
خارج کنند و این تخصیص ها هم یک دفعه نیس��ت، بلکه روزانه در 
ثبت س��فارش های جدا اتفاق می افتد. ثبت قیمت هم براساس نرخ 
خرید ارز است و وقتی که بازار ارز رو به باالست، قیمت هایی که در 

بازار موبایل عرضه می شود، مناسب است.
کاال براساس نرخ جدید ارز خریداری می شود

رئی��س  هیات مدیره انجم��ن واردکنندگان موبای��ل، تبلت و لوازم 
جانبی در پاس��خ به اینکه تخلف در افزایش قیمت گوش��ی در کدام 
کانال اتفاق می افتد، گفت: کاالها براس��اس نرخ جدید ارز خریداری 
می ش��ود و م��ا در دو ماه گذش��ته باالی ۴۰درص��د افزایش نرخ ارز 
داش��تیم. ممکن اس��ت در این مراح��ل تخلفی ص��ورت بگیرد، اما 
اخت��الف قیمتی که واردکنندگان با آن کاال را می فروش��ند، در یک 
بازه کوتاه خیلی زیاد اس��ت و نمی توان مشخص کرد کدام فروشنده 

کاال را با چه قیمتی خریده و با چه قیمتی می فروشد.
غ��روی با بیان اینکه وقتی قیمت ها اینط��ور باال می رود، نمی توان 
بازار را کنترل کرد، ادامه داد: از طرفی یک مغازه ممکن است کاال را 
از ثبت سفارش اول واردکننده که با ارز ۳۷۰۰ تومان خریده دریافت 
کند و دیگری از ثبت س��فارش دهم؛ براس��اس درهم ۵۵۰۰ تومان. 
این دو فروش��نده هر دو یک کاال دارند، اما قیمت های  شان متفاوت 

است و ما نمی دانیم کدام کاال را با چه قیمتی می فروشند.

قیمت تراکتور طی ماه های اخیر به بهانه های مختلف افزایش یافته و 
کش��اورزان دلیل اصلی آن را بس��ته شدن سایت ثبت نام خرید تراکتور 
می دانند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، طی ماه های اخیر قیمت 
تراکت��ور، کمباین و ادوات کش��اورزی به بهانه های مختلف با نوس��انات 
چش��مگیری در بازار روبه رو ش��ده اس��ت که این ام��ر چالش جدی در 
بخش کشاورزی به شمار می رود چرا که کارخانه تراکتورسازی با بستن 
سایت خرید و دپو کردن تولیدات، رویای افزایش مجدد قیمت را در سر 
می پرورانند و گویا قرار اس��ت ماجرای صنعت خودرو در بخش تراکتور 
هم رخ دهد. با وجود ش��رایط مساعد اقلیمی و نبود مشکالتی از لحاظ 
س��رمازدگی و وقوع س��یل، تولید محصوالت زراعی نسبت به سال های 
قبل رش��د چشمگیری داشته اس��ت به طوری که کشاورزان در شرایط 
فعلی به س��بب کمبود کمباین در تنگنای برداشت محصوالتی همچون 

گندم، کلزا و جو قرار دارند.
بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که توس��عه مکانیزاسیون و ادوات 
کش��اورزی در کاهش هزینه های تولید و ارتقای درآمد کشاورزان تاثیر 
بس��زایی دارد که متاس��فانه طی ماه های اخیر رشد چند برابری قیمت 
تراکتور موجب ش��ده تا کش��اورزان نتوانند نیاز خ��ود را تهیه کنند، به 
همین خاطر دولت با تزریق یارانه و حمایت کشاورزان و همچنین حذف 
تعرف��ه واردات باید این چالش را در بخش کش��اورزی مرتفع کند تا با 

تقسیم ماش��ین آالت به نسبت زمین های کشاورزی، هزینه های تولید و 
قیمت نهایی محصول برای مصرف کننده در بخش کاهش یابد.

افزایش سرسام آور قیمت ماشین آالت کشاورزی در ۱۰ سال اخیر
س��ید جعفر حسینی، مشاور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی با انتقاد 
از رش��د چش��مگیر قیمت تراکتور در بازار اظهار کرد: طی ۴ سال اخیر 
قیمت تراکتور و کمباین تحت تاثیر نوس��ان نرخ ارز رش��د چشمگیری 

در بازار داشت.
وی افزود: با وجود مصرف تراکتور در بخش کشاورزی به عنوان بخش 
تولیدی، نوس��انات اخی��ر کمباین و تراکتور هیچ گونه س��نخیتی با نرخ 

محصوالت کشاورزی ندارد.
حسینی ادامه داد: با وجود افزایش قیمت ماشین آالت و تراکتور تحت 

تاثیر نوسان نرخ ارز، دولت باید کنترل بیشتری در بازار داشته باشد.
مشاور ارشد نظام صنفی کش��اورزی با اشاره به راهکار کاهش قیمت 
ماش��ین آالت در بخش کش��اورزی بیان ک��رد: با وجود آنک��ه کارخانه 
تراکتورس��ازی تبریز پاس��خگوی تقاضای کشاورزان نیس��ت، از این رو 

کمباین و تراکتور باید با تعرفه صفر وارد کشور شود.
به گفته وی،کارخانه تراکتورس��ازی تبریز همانند بخش خودروسازی 
با هدف افزایش قیمت نس��بت به دپوی تراکتور کرده است که نهادهای 

نظارتی باید این موضوع را بررسی کنند.
حسینی با اشاره به اینکه قیمت تراکتور و کمباین سنخیتی با قیمت 
فروش محصوالت کشاورزی ندارد، بیان کرد: افزایش قیمت ماشین آالت 
و تراکتور تاثیر آن در بخش زراعی به خوبی مش��هود است و همین امر 

موجب شده کشاورزان از توسعه مکانیزاسیون در بخش غافل بمانند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: پیش��نهاد ما بر آن است که ماشین آالت 
کارکرده و نو با تعرفه صفر وارد ش��وند تا ضریب مکانیزاس��یون افزایش 
یابد. وی با اش��اره به اینکه کمباین به اندازه کافی در بخش کش��اورزی 
نیست، بیان کرد: در حال حاضر که فصل برداشت گندم، جو و کلزاست، 
کش��اورزان به س��بب نبود کمباین به اندازه کافی در تنگنا هستند، در 
حالی که طی س��ال هایی که خشکسالی در بخش کشاورزی حاکم بود، 

تعداد کمباین کشور به سبب کاهش تولید محصول جوابگو بود.
مشاور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی افزایش قیمت 
ماش��ین آالت را یکی از چالش های پیش روی بخش کش��اورزی دانست 
و گف��ت: امس��ال در بخ��ش کش��اورزی به س��بب عدم وقوع س��یل و 
س��رمازدگی، سالی بدون خسارت را پشت س��ر گذاشتیم که به همین 
خاطر مکانیزاس��یون از بخش تولید عقب ماند و چنانچه نرخ محصوالت 
کش��اورزی با مکانیزاس��یون کشاورزی متناسب نباش��د، این موضوع به 

عنوان چالش جدی به بخش کشاورزی آسیب می زند.

موبایل در ایران ارزان تر از کشورهای دیگر!

تراکتور و کمباین هم مبتال به گرانی؛ دپوی تراکتور در کارخانجات تولیدی!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

سفته بازی و دالل بازی در بخش خودرو 
متوقف خواهد شد

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت ت��الش می کنیم نقدینگی را 
به س��مت کارهای مولد هدایت کنیم و از س��فته بازی و دالل بازی 
از جمل��ه در بخ��ش خ��ودرو جلوگیری کنیم. به گ��زارش خبرنگار 
پرش��ین خودرو، حس��ین مدرس خیابانی، با بیان این مطلب گفت: 
پول های س��رگردان و نقدینگی در دس��ت مردم بسیار است که اگر 
ای��ن حجم نقدینگی در حوزه ای وارد ش��وند آن ح��وزه را با خاک 
یکسان خواهد کرد. وی ادامه داد: امسال تولید یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دستگاه خودرو را در برنامه داریم. در سه ماهه اول سال جاری 
۲۲ درصد به تولید خودرو کش��ور افزوده ش��ده اس��ت و در عرضه 
نیز مشکلی نداریم.مدرس خیابانی تأکید کرد: برای ثبت نام خودرو 
شرایط سختگیرانه ای قرار دادیم که دالل بازی اتفاق نیفتد به همین 
جه��ت خودرو به افرادی تعلق خواهد گرفت که چهار س��ال خودرو 
نخریده باشد و پالک به نام نداشته باشد و عالوه بر آن سند خودرو 
خریداری شده یکسال در رهن خواهد بود تا معامله صورت نگیرد.

زیرساخت کارت هوشمند سوخت برای وانت 
بارهای شهری فراهم نیست

رئی��س اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار س��بک ش��هری از 
ایرادات کارت هوشمند سوخت وانت بارهای درون شهری سخن گفت. 
داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: به اعتقاد 
بنده کارت هوش��مند سوخت در سیستم اصناف تعریف نشده است و 
برای وانت بارهای شهری امکان پذیر نبوده زیرا زیرساخت این امر فراهم 
نش��ده اس��ت. وی با انتقاد از س��ازمان راهداری افزود: هر ناوگانی یک 
متولی دارد و متولی ناوگان وانت بارهای درون شهری، اتحادیه وانت بار 
در سطح کشور است که تحت نظر اتاق اصناف هر شهرستان فعالیت 
می کند و هر تصمیمی در این مورد گرفته می ش��ود ابتدا می بایس��ت 
با مس��ئولین اتحادیه رایزنی شود و سپس رسانه ای شود اما متأسفانه 
تاکن��ون ابالغیه کتبی مبنی بر تخصیص اعتبار بنزین به وانت بارهای 
شهری به اتحادیه ارسال نش��ده است. رئیس اتحادیه پیک موتوری و 
حمل و نقل بار س��بک ش��هری ادامه داد: رانندگان قشر زحمت کشی 
هس��تند که سزاوار این نیس��تند که هر دفعه برای امرارمعاش خود با 
موانعی مواجهه ش��وند. محمدی ضمن ابراز امیدواری خاطرنشان کرد: 
الزم به ذکر اس��ت که از سوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با اتحادیه وانت بارهای درون ش��هری تماس حاصل ش��ده و مقرر شد 
تعدادی از وانت بارهای شهری که پروانه کسب دارند به صورت رایگان 
دوگانه سوز شوند. این تنها تصمیمی است که تاکنون با مشورت اتحادیه 

وانت بارهای شهری از سوی مسئولین اجرایی شده است.

مسائل جاری نباید باعث غفلت از سند 
چشم انداز صنعت خودرو شود

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان گفت امروز 
تفک��ر سیاس��ت گذاران خودرویی بیش��تر به حل مش��کالت جاری 
خودروسازان و قطعه سازان ناشی از تحریم ها و شیوع کرونا معطوف 
ش��ده اس��ت، در حالی که نباید از سند چش��م انداز ۱۴۰۴ این دو 
صنع��ت غافل ش��د. »آرش محبی نژاد« روز جمع��ه در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز سیاس��ت گذاران کمتر به س��ند 
چش��م انداز ۱۴۰۴ ای��ن حوزه توجه می کنن��د، در حالی که باید به 
آن توجه ویژه داشت، زیرا مشکالت امروز ناشی از تصمیمات دیروز 
اس��ت. این مقام صنفی یادآور ش��د: نگاهی به س��ند چشم انداز این 
دو صنعت، انحراف زیادی را در آن نش��ان می دهد که دس��تیابی به 
اهداف را در س��ال ۱۴۰۴ دشوار می کند؛ سندی که تولید ۳میلیون 
دس��تگاه خودروی سواری )که یک میلیون دس��تگاه آن باید صادر 
ش��ود(، تولید ۱۲۰ هزار دس��تگاه خودروی تج��اری و صادرات ۳۰ 
هزار دس��تگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارد دالر 

و صادرات به ارزش ۶ میلیارد دالر در آن پیش بینی شده است.
محبی نژاد گفت:  این در حالی است که مجموع تیراژ خودروسازان 
در س��ال گذشته حتی به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسید که مقایسه 
آن با س��ال ۹۰ و تیراژ ی��ک میلیون و ۶۴۰ هزار دس��تگاهی قابل 
تامل اس��ت. وی اظهار داش��ت:  در س��ال »جه��ش تولید«، جهش 
تی��راژ، جه��ش کیفیت و ایجاد تن��وع در تولید خ��ودرو پیش بینی 
ش��ده، اما برای تحقق همین هدف کس��ری نقدینگی حدود ۲ هزار 
میلیارد تومانی وج��ود دارد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان تاکید کرد:  دستیابی به شعار سال نیازمند تامین ارز، 
مواد اولیه، نقدینگی و اصالح قیمت هاس��ت، زیرا به همان نس��بت 

تولید خودروهای جدید، متنوع و با کیفیت گران تر تمام می شود.
قول مساعد مدرس خیابانی برای رفع مشکالت قطعه سازان

محبی ن��ژاد گفت: صنعت قطعه س��ازی این روزه��ا در یک انتظار 
مزمن برای بهبود ش��رایط کسب وکار به سر می برد و در جلسه اخیر 
با »مدرس خیابانی« سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت قول 
مس��اعد برای رفع مش��کالت در چهار حوزه تامی��ن و تخصیص ارز، 
داخلی س��ازی، تامین مواد اولیه و قیمت گذاری ها داده شد. به گفته 
محبی نژاد، اکنون چهار کارگروه در چهار حوزه یادشده تشکیل شده 
و به تازگی جلسه ای برای رفع مشکل ارزی قطعه سازان با مسئوالن 
بانک مرکزی برگزار شده اس��ت. این مقام صنفی ادامه داد: هرچند 
محدودیت های ارزی کش��ور در شرایط کنونی را درک می کنیم، اما 
موضوع کس��ری نقدینگی شدید قطعه س��ازان که بی ارتباط با بحث 
قیمت گذاری ها نیس��ت، می تواند به نحوی رفع و رجوع شود و تاکید 
مدرس خیابانی نیز بر اصالح قراردادها بود. وی یادآوری کرد:  نرخ ارز 
قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان هنوز برمبنای دالر ۱۱ هزار 
تومانی پارسال است، در حالی که دالر در بازار آزاد بیش از ۱۷ هزار 
تومان معامله می ش��ود و در این شرایط، ادامه فعالیت قطعه سازان و 
خودروسازان اقتصادی نیست. محبی نژاد تاکیدکرد:  در این شرایط یا 
باید قیمت نهاده های تولید کاهش یابد )که افزایش دوباره دستمزد 
کارگ��ران در هفته جاری نافی آن اس��ت(، ی��ا قیمت گذاری خودرو 
اصالح ش��ود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
گفت: دست کم باید قیمت قطعات تولیدی و نرخ ارز در قراردادهای 
قطعه سازان و خودروسازان تعدیل شود و بدون هیچ پیش شرطی به 

 طور متوسط قیمت قطعات باید ۳۵درصد افزایش یابد.

طبعا در کش��وری که نرخ دالر در آن از م��رز ۲۰ هزار تومان عبور 
می کند، قیمت س��که به باالی ۸ میلیون تومان می رسد و شهروندان 
تصور مثبتی از آینده اقتصادی ندارند، خودرو نیز نمی خواهد از قافله 

گرانی عقب بماند که نمانده و نمی ماند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از تیتر۲۰ - با وجود آنکه خودروسازان 
داخلی طی سه ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۳۰۰ هزار دستگاه محصول 
را تولید، عرضه و در معرض فروش گذاشته اند، بازار خودرو این روزها 

با رشد قیمت آن هم در ارقام باال روبه رو است.
 نگاهی به تحوالت بازار خودرو طی حدودا دو هفته گذش��ته نشان 
می ده��د منحنی قیم��ت محصوالت داخلی حداق��ل چیزی حدود ۹ 

درصد رشد یافته است.
بر این اس��اس، ک��ف قیمت خودروها که به پراید مربوط می ش��ود، 
به ۷۶ میلیون تومان در بازار آزاد رس��یده اس��ت. این در حالی است 
که همین دو س��ه روز پی��ش قائم مقام فروش س��ایپا اعالم کرد نرخ 

کارخانه ای این خودرو ۳۸ میلیون تومان است.

پراید ۷۶ میلیونی اما خ��ود به وضوح گویای التهاب قیمت در بازار 
خودرو کش��ور است، چه آنکه س��ایر محصوالت نیز رشد قیمت قابل 

توجهی را در این حدودا دو هفته تجربه کرده اند.
شاید بشود افزایش قیمت خودروهایی مانند پراید را که طی امسال 

فروش جدیدی نداش��ته اند، تا حدی )ب��ه دلیل کمبود عرضه( توجیه 
کرد، اما اوضاع کلی بازار و افسارگسیختگی قیمت را نمی توان تنها در 

حیطه مسائل »عرضه« و »فروش« مورد بررسی قرار داد.
در س��ه ماه نخست امسال، دو خودروساز بزرگ کشور چیزی حدود 
۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید رسانده اند که با فاکتور گرفتن 
از موارد دارای کس��ری قطعه )خودروهای ناقص( چیزی همین حدود 

یا کمی کمتر تحویل مشتریان شده است.
 از آن سو اما ایران خودرو و سایپا در مجموع نزدیک به ۱۰۰ هزار 
دستگاه محصول را در قالب طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش 
عرضه کرده اند و بنابراین از این مس��یر نیز به بخش��ی از تقاضا پاسخ 
داده ش��ده است بنابراین طی بهار س��ال جاری روی هم رفته چیزی 
حدود ۳۰۰ هزار دس��تگاه محصول، تولید، عرضه و در معرض فروش 
گذاشته شده است.  با فرض اینکه تقاضای واقعی در بازار خودرو ایران 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دس��تگاه برآورد می شود، در سه ماه نخست 
امسال یک پنجم این رقم پاسخ داده شده است. در واقع با پیش فرض 
تقاضای ۱.۵ میلیون دس��تگاهی، خودروسازان باید هر سه ماه یکبار 
۳۷۵ هزار دس��تگاه محصول را عرض��ه کنند، بنابراین با توجه به آمار 
۳۰۰ هزار دستگاهی بهار امسال، آنها توانسته اند ۸۰ درصد از تقاضای 
فصلی )س��ه ماهه بهار(  بازار خودرو را پاسخ دهند. خأل ۲۰ درصدی 
هرچن��د تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و در این ش��رایط، افزایش 

قیمت طبیعی به نظر می رسد، با این حال میزان رشد قیمت ها با خأل 
موجود همخوانی ندارد. به عبارت بهتر، رش��د قیمت رخ داده در بازار 
خ��ودرو را نمی توان فقط و فقط با مس��ئله »عرضه« توجیه کرد، چه 
آنک��ه این ماجرا دالیل اقتصادی مهم دیگری نیز دارد. در این بین، به 
نظر می رسد آتش از گور ارز هم برمی خیزد و صعود قیمت دالر و یورو 
و...، بازار خودرو را نیز به نوبه خود تحریک و س��بب ثبت قیمت هایی 
کم س��ابقه در این بازار شده است. در این سال ها معموال هر وقت نرخ 
ارز افزایش یافته، منحنی قیمت در بازار خودرو هم روندی صعودی به 
خود گرفته و در حال حاضر نیز سرکشی های دالر و یورو و...، خودرو 
را به مسیر گرانی هدایت کرده است. نکته دیگر اینجاست که خودرو 
با وجود آنکه در اصل کاالیی مصرفی به شمار می رود، در ایران ناجی 
ارزش پ��ول مردم ش��ده و گرانی های اخیر در بازار خودرو نیز ریش��ه 
در این ماجرا هم  دارد. ش��هروندانی که مالک خودرو هستند، قیمت 
پیشنهادی برای فروش را متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تورم 
انتظاری و آنچه در بازارهای ارز و س��که می گذرد، تعیین می کنند تا 
ارزش پول خود را از این مس��یر حفظ کرده باش��ند. طبعا در کشوری 
که نرخ دالر در آن از مرز ۲۰ میلیون تومان عبور می کند، قیمت سکه 
به باالی ۸ میلیون تومان می رس��د و شهروندان تصور مثبتی از آینده 
اقتص��ادی ندارند، خودرو نیز نمی خواهد از قافله گرانی عقب بماند که 

نمانده و نمی ماند.

خودرو چرا گران شد؟

رئیس انجمن صنعت موتورس��یکلت اس��تان قم ضمن تاکید بر لزوم 
جهت گیری وزارت صمت به سوی تولید برند ملی از تاثیر تغییر وزرا بر 

سیاست ها و رویه های صنعت موتورسیکلت سازی انتقاد کرد.
ابوالفض��ل حجازی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو درخصوص 
وضعی��ت تخصی��ص ارز به صنعت موتورسیکلت س��ازی اظهار داش��ت: 
تمامی صنایع در کشور از جمله تولیدکنندگان موتورسیکلت در تامین 
مواد اولیه با چالش هایی مواجه هس��تند که بخشی از آن ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و بروز وقفه در ارتباطات پولی و صادرات مواد اولیه است.
وی ضمن تاکید بر لزوم جهت گیری این صنعت به س��مت تولید برند 
ملی که از وظایف وزارت صمت اس��ت، افزود: شیوع کرونا و تاثیر آن بر 
اقتصاد و صنعت یک مسئله جهانی است اما در ایران به دلیل قرارگیری 
در ش��رایط تحریم و مش��کالت موجود در ش��بکه بانکی، بیش از سایر 

کشورها نمود داشته است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت استان قم با اشاره به اینکه تامین 
ارز ب��رای صنعت موتورس��یکلت با دش��واری همراه اس��ت، گفت: تیراژ 
موتورس��یکلت در حال حاض��ر کاهش یافته و همین امر بر مش��کالت 
افزوده به نحوی که قیم��ت قطعات داخلی به ویژه مواد اولیه ورق  آالت 

و مواد فلزی تقریبا طی دو سال اخیر حداقل ۶ تا ۷ برابر شده است.
حج��ازی همچنی��ن با بیان اینکه ق��درت گردش مالی قطعه س��ازان 
داخلی کاهش یافته اس��ت، ادامه داد: تولید برخی از موتورسیکلت ها با 
تیراژی حدود ۵ تا ۱۰ هزار دس��تگاه در سال، برای قطعه سازان داخلی 

توجیه اقتصادی ندارد.
وی ضم��ن اش��اره به درخواس��ت تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت از 

سرپرس��ت وزارت صم��ت مبنی بر برقراری نشس��تی ب��ا حضور تمامی 
تولیدکنندگان این صنعت در ش��رایط تحریم ظالمانه علیه ایران گفت: 
انتظار ما این اس��ت که صنعت موتورس��یکلت همانن��د صنایع دیگر به 

سمت تولید ملی البته نه با حرف و شعار حرکت کند.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت استان قم درخصوص جلسه هفته 
گذش��ته سرپرس��ت صمت با تولیدکنندگان بیان ک��رد: برخی از افراد 
حضور یافته در این جلس��ه، عالوه بر پیگیری منافع شخصی، هیچ گونه 
ارتباطی با صنعت موتور نداش��ته اند و ب��ه عنوان مثال از بنده به عنوان 
رئیس انجمن صنعت موتورس��یکلت استان قم دعوت به عمل نیامد در 

صورتی که راهکارهای جهادی و اجرایی در دست داریم.
حج��ازی با بیان اینکه تعداد تولیدکنن��دگان موتور در حال حاضر به 
کمتر از ۱۰ مورد رس��یده است، گفت: برقراری این گونه جلسات با وزیر 
منش��أ بروز رانت و ارتباطات است و می بایست از پیشکسوتان واقعی در 

این جلسات استفاده شود.
وی ضمن انتقاد از عدم اس��تفاده از فرصت های ایجادش��ده ناش��ی از 
تحریم  ه��ا بیان کرد: حدود ۸۰درصد کااله��ای مصرفی در داخل تولید 
می شود و عالوه بر آن با صادرات نیز همراه است و بخشی دیگر نیز که 
جزو مواد اولیه و وارداتی است، می بایست با برنامه ریزی و زمان بندی با 

توجه به توان تولید داخلی، داخلی سازی شود.
رئی��س انجمن صنعت موتورس��یکلت اس��تان قم درخص��وص تولید 
موتور برقی در داخل گفت: طی هش��ت س��ال گذشته با وجود تصویب 
مصوباتی درخصوص صنعت موتورس��یکلت و ط��رح تولید موتور برقی، 
توجه جدی به صنعت موتورسیکلت و عملیاتی شدن طرح ها در دستور 

کار قرار نگرفته اس��ت. حج��ازی ادامه داد: سیاس��ت ها در حال حاضر 
مبتنی بر تولید موتور برقی نیست و بنده به عنوان نخستین واردکننده 
موتور برقی در ۱۴ س��ال گذش��ته به این نتیجه رسیده ام که در مقاطع 
مواجه��ه با خأل و فقدان از جمله مواق��ع آلودگی هوا، افزایش تصادفات 
و افزایش آمار س��رقت و کیف قاپی، موضوع موتور برقی در حد ش��عار از 
س��وی دولت ها مطرح می شود و برنامه ای در این خصوص از سوی هیچ 

سازمانی وجود ندارد.
وی درخصوص عمق داخلی سازی ۶۰درصدی در صنعت موتورسیکلت 
و انعقاد تفاهم نامه با ش��هرداری در آینده در راستای تولید موتور برقی 
گفت: این عمق داخلی سازی در حد حرف است و شهرداری نیز بودجه 
تامین زیرس��اخت ها را ن��دارد و ما به عنوان تولیدکنن��ده، راهکارهایی 
اجرایی بدون لزوم ورود ش��هرداری و دولت به این عرصه، طی ۵ س��ال 
گذش��ته ارائه داده ایم که تاکنون مورد توجه وزرای صنعت قرار نگرفته 

است.
رئیس انجمن صنعت موتورس��یکلت اس��تان قم با بیان اینکه وزرای 
صنعت همواره به دنبال پیاده س��ازی سیاس��ت های شخصی هستند نه 
سیاس��ت های ملی، تصری��ح کرد: صنعت چه گناهی کرده اس��ت که با 
تغییر وزیر، سیاس��ت ها و رویه ها نیز می بایس��ت مطابق با سیاست های 

وزیر جدید تغییر کنند.
حجازی گفت: این مواضع، موجب ورشکس��تگی چندین تولیدکننده 
موتورسیکلت که عمر خود را برای این صنعت گذاشته بودند، گردید به 
نحوی که تغییر وزیر، معاون یا مدیرکل، منجر به تعطیلی یک کارخانه 

و رونق کارخانجات مرتبط با وزیر می شد.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن انتقاد 
از نقش دس��توری دولت در صنعت خودرو، تداوم شرایط جدید فروش 

خودرو را بر حذف داللی موثر دانست.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، به��زاد رحیمی درخصوص طرح قرعه کش��ی 
خودروس��ازان و تاثیر آن بر تنظیم بازار اظهار داشت: ثبت نام های اولیه 
براساس کد ملی و شرایطی نظیر عدم مالکیت خودرو در صورت تداوم، 

می تواند سدی در جهت داللی و حذف واسطه گری باشد.
وی با بیان اینکه بیش��ترین چالشی که خودروسازان در حال حاضر با 
آن مواجه هس��تند موضوع عرضه اس��ت نه حوزه تولید محصول، گفت: 
فرآیند عرضه در حال حاضر به تعبیری از دس��ت خودروس��ازان خارج 
ش��ده که طرح های فعلی فروش می تواند ب��ر کاهش تقاضای کاذب در 

بازار موثر باشد.
نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسالمی افزود: متقاضی خودروی 
تولید داخل وجود دارد اما می بایس��ت س��ازوکارهایی در جهت رسیدن 

خودرو به دست مصرف کننده واقعی تعیین شود تا بازار خودرو از هجوم 
محتکرین و هدف های سودجویانه دالالن در امان بماند.

رحیمی تصریح کرد: در دسترس بودن مسیرهای سودجویی در بازار 
خ��ودرو، عاملی برای بروز تقاضای کاذب و غیرمنطقی ش��دن قیمت ها 
اس��ت. وی درخصوص محدودیت های ایجادش��ده ب��رای خرید خودرو، 
کش��ف انبار محتکرین و برخوردهای قضایی در بازار خودرو و تاثیر آن 
بر قیمت بیان کرد: تمامی این اقدامات در راستای یکدیگر و به صورت 
جدی و پیوسته و نه به عنوان طرح های ضربتی و موقت، عرصه را برای 

جوالن افراد سودجود تنگ می سازد.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص ورود دولت به حوزه 
قیمت گذاری خودرو و کنترل بازار گفت: قیمت تمامی کاالها می بایست 
تابعی از عرضه و تقاضا باش��د به این مفهوم ک��ه هیچ مولفه دیگری به 

اندازه عرضه و تقاضا در کشف قیمت موثر نیست.
رحیمی درخصوص نقش دولت در کنترل بازار خودرو اذعان داش��ت: 

نقش دولت، دس��توری اس��ت که از ثبات برخوردار نیس��ت و تا زمانی 
که نقش ها واقعی نش��ود، بهبود در صنعت خودرو حاصل نخواهد ش��د. 
ای��ن نح��وه مدیریت صنعت خودرو از س��وی دولت، نوع��ی دخالت در 
قیمت گذاری خودرو اس��ت که حتما می بایس��ت مورد تجدیدنظر قرار 
بگی��رد. وی افزود: خودرو در حال حاضر جای��گاه خاصی پیدا کرده در 
صورتی که یک کاال همانند س��ایر کاالها اس��ت. عرضه مناسب خودرو 
منج��ر ب��ه تعدیل قیمت ها خواهد ش��د و ای��ن در حالی اس��ت که به 
کارگیری روش های نادرس��ت در عرضه خودرو، موجب غیرواقعی شدن 

قیمت خودرو گردیده است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
درخصوص فرمول ش��ورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و عدم توجه 
به هزینه تمام ش��ده از جمله افزایش قیمت مواد اولیه خاطرنشان کرد: 
بیشتر قطعات خودروی ملی، تولید داخل است و نمی بایست تا این حد 

متأثر از افزایش قیمت ارز باشد.

صنعت موتورسیکلت در انتظار برند ملی

گرفتاری صنعت خودرو در امواج بی ثبات قیمت گذاری دستوری
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کسب و کارامـروز8

براس��اس گزارش جدید اتحادیه  کسب وکارهای مجازی، بین سال های 
۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، کاربران ۸ هزار و ۲۴۵ شکایت از کسب وکارهای مجازی 
ثبت کرده اند. به گزارش زومیت، اتحادیه  کسب وکارهای مجازی گزارش 

ش��کایت های ثبت ش��ده از کس��ب وکارهای 
مجازی از سال ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۹ را منتشر 
کرده اس��ت. براس��اس این گزارش، شکایات 
ثبت ش��ده  مردم از کسب وکارهای مجازی در 
مدت سه سال، به ۸ هزار و ۲۴۵ مورد رسیده 
که ۸۳ درص��د آن ها مختومه و ۱۰درصد نیز 
لغو ش��ده اس��ت. اتحادیه عالوه بر پنل خود، 
به ش��کایات مردمی ارجاع ش��ده ب��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارش��اد، اتاق 
اصناف ای��ران و ای نماد نیز رس��یدگی کرده 
است. در شکایات مربوط به پنل نماد اعتماد 
الکترونیکی، بیشترین ش��کایات، برابر با ۴۷ 
درصد م��وارد از میان ۲ هزار و ۱۷۵ فقره، به 

»عدم ارائه  خدمت یا تحویل کاال« و پس  از  آن، به »مغایرت کاال و خدمت 
تبلیغ ش��ده در وب سایت« با ۲۳ درصد ش��کایات مربوط بوده است. در 
حوزه هایی که اتحادیه  کس��ب وکارهای مجازی شکایات مردم را بررسی 

کردند، حوزه  »عدم تأمین کاال یا ارائه  خدمت« با ۹۲/۲۰ درصد بیشترین 
می��زان و حوزه  »نقض حفاظت از داده  های مصرف کننده« با ۱۲/۱درصد 
کمترین میزان شکایت را ازآِن خود کرده است. دیگر دسته بندی ها شامل 
»عدم تحوی��ل به موقع کاال یا ارائه  خدمت« 
با ۲۵درصد، »عدم پاس��خ گویی ش��رکت به 
نارضایتی مصرف کننده طی سه روز کاری« 
با ۲/۱۷ درصد، »تحمیل شروط غیرمنصفانه 
به مصرف کننده« ب��ا ۷/۱۱ درصد، »عرضه  
کاالی غیرمجاز« با ۴/۳ درصد، »عدم تأمین 
کاال ی��ا ارائه  خدمت« ب��ا ۳ درصد، »نقض 
حفاظت از داده ه��ای مصرف کننده« با ۵/۱ 
درصد و سایر موارد با ۵/۲۷ درصد بوده است. 
به گزارش اتحادیه  کسب وکارهای مجازی، در 
سال ۱۳۹۸ بیشترین میزان شکایات، یعنی 
۲،۶۷۷ مورد، ثبت ش��ده است. از شکایات 
ثبت شده در سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۱۴۳ مورد 
به کس��ب وکارهای عضو و ۲۶۷ مورد به کس��ب وکارهای غیرعضو تعلق 
داش��تند. در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱،۷۶۲ شکایت به کسب وکارهای عضو و 

۹۱۵ شکایت به کسب وکارهای غیرعضو تعلق دارد.

اس��تفاده از فضاهای کار اش��تراکی از جمله پدیده هایی است که با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های اخیر 
در کش��ور گسترش یافته است. این موضوع و چالش ها و فرصت های 

مرتبط با آن، در رویداد پردیس س��امیت 
۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفت.

 در ش��ش س��ال اخیر ده ه��ا پردیس 
ن��وآوری  مانند ش��تابدهنده ها و مراکز و 
کارخانه های نوآوری در کش��ور تاسیس 

شده اند.
در بس��یاری از این مراکز، قسمتی نیز 
ب��ه فضای کار اش��تراکی اختصاص یافته 
اس��ت. ممک��ن اس��ت تیم های فن��اور و 
اس��تارت آپی در ابتدا توان تهیه دفتر کار 
مس��تقل و بزرگ را نداشته باشند یا آنکه 
طرح آنه��ا برای چنین هزینه های توجیه 
ندارد. دفاتر کار اش��تراکی پاس��خ به نیاز 

این افراد است.
در دفاتر کار اشتراکی این فعاالن فناور، شانه به شانه هم ایده های 
خالقانه خ��ود را به محصوالتی تجاری تبدی��ل می کنند. با توجه به 

کارایی باالی این دفاتر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
ابتدا از فعالیت این فضاهای کار اش��تراکی، حمایت کرد و سعی کرد 
تا فعالیت آنها همگام با دیگر اجزای زیست بوم نوآوری، توسعه یابد.
 بر این اس��اس در پردیس س��امیت 
۲۰۲۰  ی��ک پن��ل ویژه ب��ه این پدیده 
جالب اختصاص یافت. حاضران در این 
نشس��ت چالش ها و فرصت های مرتبط 
با این موضوع را بررس��ی کردند. در این 
رخداد که پنل »قصه یک میز کار« نام 
گرفت، تاریخچه توس��عه ای��ن مراکز و 

نحوه فعالیت آنها بررسی شد.
 معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری تالش دارد تا در سال ۱۳۹۹ 
استفاده از فضای کار اشتراکی به صورت 
کمی و کیفی گس��ترش یابد. بیشترین 
میزان بهره وری در این فضاهای کوچک 
کاری تولید می ش��ود. صاحب یک ایده و یا یک تیم کوچک به جای 
کار در خانه و یا پرداخت هزینه سنگین اجاره دفتر، می تواند با هزینه 

نسبتاً کم و یا رایگان از این فضاهای کار اشتراکی استفاده کند.

دلیل عمده شکایت از کسب وکارهای آنالین: تحویل ندادن یا تأخیر در تحویل کاال
 

فضای کار اشتراکی؛ قصه خلق محصول از یک میز کار کوچک

س��وخت زیس��تی مفهومی نوین برای تولی��د انرژی های پاک 
در دنیا اس��ت. این س��وخت که از منابع زیستی تامین می شود 
می تواند نقش��ی تاثیرگذار در حفظ محیط زیس��ت و س��المتی 
انس��ان داشته باش��د. در دنیا اس��تفاده از این سوخت به عنوان 
جایگزینی برای س��وخت های فس��یلی مقبول افتاده و بیش��تر 
کشورها به استفاده از آن ورود کرده اند. در ایران هم استفاده از 
این سوخت ها آغاز شده اما همه گیری آن زمان بر است. البته که 

این کار توسط سرآمدان علمی کشور آغاز شده است.
سوخت زیستی به عنوان یک سوخت جایگزین و تجدیدپذیر، 
می تواند در نیروگاه های مختلف اس��تفاده شود بنابراین بررسی 
ابعاد مختلف تغییرات در یک سیستم، بسیار حائز اهمیت است. 
از ای��ن رو برخی از محققان دانش��گاه محقق  اردبیل��ی و تبریز، 
آنالیزه��ای ترمودینامیکی و ترمو-اقتصادی نیروگاه  بیوگازس��وز 

تولید برق را مورد بررسی قرار داده اند.
بیوگاز به عنوان یک س��وخت شناخته ش��ده برای بسیاری از 
کاربرده��ای صنعت��ی و خانگی ب��ه عنوان ی��ک جایگزین برای 
س��وخت های نفتی اس��تفاده می ش��ود. برنامه ریزی بسیاری از 
کش��ورها بر پایه  بهره برداری وسیع از منابع بیوگاز در تاسیسات 

نیروگاهی است.
ای��ن امر ب��ه تحقیقات و پژوهش های بس��یاری نی��از دارد تا 
الگوه��ای بازیابی بی��وگاز از ضایعات ش��هری و صنعتی را برای 
تولید برق و اس��تفاده از آن در نیروگاه ه��ا یا صنایع دیگر مدل 
کند. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی و ترمو- اقتصادی به عنوان 
قوی تری��ن ابزار برای برآورد عملکرد و هزینه های یک سیس��تم 

استفاده می شود.
در واقع بررس��ی امکان سنجی س��یکل رانکین اصالح شده به 
همراه س��یکل توربین گاز با س��وخت بیوگاز )۶۰ درصد متان و 
۴۰ درصد دی اکس��ید کربن(، انجام ش��ده  است. همچنین برای 
بررسی سیستم  پیشنهادی تحت هرگونه اختالل خارجی، آنالیز 
حساس��یت درخصوص پارامترهای ورودی عملیاتی در سیستم 

پایه انجام شده  است.
 کلیه نتایج حاصل از سیس��تم اصالح شده، با سیستم نیروگاه 
پایه مقایس��ه ش��ده اند. نتایج تجزیه و تحلیل قانون دوم نش��ان 
می ده��د که برای هر دو سیس��تم مورد بررس��ی، در میان تمام 
اجزای سازنده، محفظه احتراق و مبدل حرارتی به ترتیب دارای 

باالترین نرخ تخریب اگزرژی بوده اند.
سیس��تم ترکیبی پیش��نهادی می توان��د ۱۳۶۸ کیلووات برق 
خالص خروج��ی تولید کند که به ترتی��ب دارای بازده حرارتی 
۴۱.۸۳ درص��د، ب��ازده اگ��زرژی ۳۸.۹۱ درص��د و هزینه کلی 

محصول ۱۷.۲ گیگاژول/ دالر است.
عالوه بر این، مش��خص شده  است که با توجه به نسبت فشار 
کمپرس��ور ه��وا و فش��ار ورودی توربین بخار، ب��ازده حرارتی و 
اگزرژی هر دو سیس��تم می تواند ب��ه حداکثر مقدار و همچنین 

هزینه کلی محصول به کمترین مقدار برسد.
ب��ه صورت کل��ی با توجه به نتایج به دس��ت آمده، مش��اهده  
می ش��ود که اصالح سیس��تم نیروگاهی و اس��تفاده از س��وخت 

بیوگاز، جایگزین خوبی برای سیستم نیروگاهی فعلی است.
isti.ir :منبع  

به تازگی یک تیم��ی نوپا در حوزه فناوری های همگرا ایده ای را 
خلق کرده اس��ت که در آن به افراد دارای ناتوانی حرکتی و تکلم 
کمک می ش��ود تا نیازهای خود را بیان کنند. فناوری و پیش��رفت 
آن دنی��ای ت��ازه ای را پیش روی انس��ان قرار داده اس��ت. هر روز 
محققان با دس��تاوردی نو ما را شگفت زده می کنند. امیدها از این 
طریق افزایش می یابد. بهره زیادی نیز نصیب بیماران شده است و 
محققان در تالش برای رفع محدودیت ها برای افراد بیمار هستند. 
رابط های مغ��ز و رایانه یکی از ابزارها هس��تند که تحقیقات روی 
آن با س��رعت ادامه دارد. فناوری هوش��مندی ک��ه به کمک افراد 
دچار ناتوانی حرکت��ی می آید. به تازگی نیز یک تیم نوپا در حوزه 
فناوری های همگرا ایده ای را در این حوزه خلق کرده است؛ ایده ای 
که در آن به افراد دارای ناتوانی حرکتی و تکلم کمک می ش��ود تا 
نیازهای خود را بیان کنند. آنها سیستم مراقبت سالمت هوشمند 
را طراح��ی کرده اند که مبتنی بر دس��ته بندی فعالیت های فکری 
افراد ناتوان حرکتی با به کارگیری یادگیری عمیق اس��ت.  فاطمه 
دهرویه مدیر این تیم گفت: با این سیس��تم مراقبت از افراد دارای 
ناتوانی حرکتی و تکلم تس��هیل می شود. با استفاده از رابط مغز و 
رایانه اطالعات از مغز دریافت، پردازش و نمایش داده می شود. کار 

سیس��تم به این صورت اس��ت که فعالیت فکری را تبدیل به نیاز 
اولیه می کند. به عنوان مثال اگر فرد تش��نه باش��د و قادر به بیان 
آن نیس��ت، این نیاز روی مانیت��ور به صورت یک نیاز نمایش داده 

می شود و می توان برای رفع آن اقدام کرد.
دهروی��ه همچنین بیان کرد: این سیس��تم در حال حاضر امکان 
نمای��ش ت��ا ۵ نیاز را دارد و در حال توس��عه ب��رای نمایش نیازها 
هس��تیم. البته افزایش دق��ت آن چیزی بود که در این سیس��تم 
بیشتر مدنظر ما قرار داشت. وی در ادامه افزود: تحقیقات مرتبط با 
فناوری رابط های مغز و رایانه با س��رعت در حال گسترش است. با 
این فناوری افرادی که به علت آس��یب به بافت عصبی مغز توانایی 
حرکت خود را از دس��ت داده ان��د فرصتی برای ارتب��اط با دنیای 
بیرون داده می شود. در اینجا افراد تصور حرکت را دارند اما فرمان 
حرکت مغز به عضالت صادر نمی شود.  به گفته دهرویه، شرکت در 
دوره های اعتبارس��نجی مرکز فناوری های همگرای معاونت علمی 
تاثی��ر زی��ادی در فعالیت ما داش��ت به گونه ای ک��ه حضور در آن 
باعث شد تا اس��تارت آپ های فعال دنیا آشنا شویم. همچنین دید 
ما نسبت به بازار را واقعی کرد. این تیم نوپا اکنون در مراحل ثبت 

اختراع این سیستم قرار دارند.

ایده ای فناورانه به یاری بیماران برای رفع نیازشان آمد

اپل تصمیم دارد تا در تعدادی از کامپیوترهای مک از پردازنده های مبتنی بر آرم استفاده 
کنـد که قطعا بر بازار مصرف کننده و تجاری تأثیر می گذارد. به گزارش زومیت، تصمیم اپل 
بـه مهاجرت از پردازنده های اینتل به پردازنده های اختصاصی مبتنی بر آرم، کامال منطقی 
به نظر می رسـد؛ تصمیمی که از محصوالت سـال 2021 وارد فاز اجرایی خواهد شد. شرکت 
با استفاده از پردازنده های اختصاصی می تواند اکوسیستم خود در کامپیوترهای رومیزی و 
لپ تاپ را با تبلت و گوشی هوشمند هماهنگ کند. به عالوه، حاشیه  سود فروش محصوالت 
با پردازنده  اختصاصی هم بسیار باال خواهد بود. کوپرتینویی ها هم اکنون نیز با پیاده سازی 
سیسـتم مشابه در دنیای گوشی هوشمند، حاشیه  سود بسـیار باالیی را تجربه می کنند و 
همین رونـد را می توان در دنیای کامپیوترهای شـخصی پیش بینی کـرد. مهاجرت اپل به 
آرم، بـا تمام مزایایی که برای شـرکت دارد، بـرای کاربران در دسـته های گوناگون ممکن 
اسـت با چالش هایی همراه باشد. خصوصا مشتریان سازمانی شاید مجبور به توسعه  مجدد 
اپلیکیشـن ها باشند تا سرویس هایی هماهنگ با پلتفرم جدید توسعه دهند. حرکت جدید 
اپل برای شـرکت های مشـتری به این معنا خواهد بود که آن ها باید مسیر جدیدی را برای 
اسـتفاده از پلتفرم بـرای نیروی کاری خود انتخاب کنند. دراین میـان اپل ادعا می کند که 
تغییر رویکرد به سیسـتم های مبتنی بر آرم، تنها با کمی اختالل عملکرد در ابتدای مسیر 
همراه خواهد بود، اما کارشناسـان اعتقاد دارند بدون شـک ساختارشکنی هایی در مسیر 
کاری مشـتریان سازمانی ایجاد می شود. البته قطعا اپل تالش می کند تا چالش ها در تغییر 
مسـیر به سمت آرم به حداقل ممکن برسند. درنهایت کسب وکارها باید راهکارهایی را در 

نظر داشته باشند تا کمترین اختالل در سیستم های مبتنی بر مک رخ دهد.
اپلیکیشن های سازمانی مخصوص مک

بسـیاری از اپلیکیشـن های حرفه ای با کارایی سازمانی در سـطح سیستم عامل یا حتی 
عمیق تر و در سـطح سخت افزار بهینه سازی شـده اند. اپلیکیشن هایی که وظایف پردازش 
گرافیکی سـنگین انجام می دهند نیز در همین سطح بهینه سازی و اختصاصی می شوند. از 
اپلیکیشـن های مشابه می توان به آن هایی اشاره کرد که با دیتابیس های سنگین سر و کار 

دارند و پردازش داده ای مداومی را نیاز خواهند داشت.

اپل در مسیر مهاجرت به پردازنده های مبتنی بر آرم، باید سیستم عامل دسکتاپ خود را نیز 
 macOS Big برای پلتفرم جدید بازطراحی کند. حرکتی که تا حدودی با عرضه سیستم عامل
Sur شروع شد. این تغییر مسیر به احتمال زیاد با اختالل عملکرد در بسیاری از نرم افزارهای 
اختصاصی و شخصی سـازی شـده همراه خواهد بود که در نسـخه  کنونـی فعالیت می  کنند. 
اگرچه اپل برای اپلیکیشـن های ناهماهنگ، یک شبیه سـاز هم توسـعه می دهد، شبیه سازها 
هیچ گاه جایگزین های مناسبی نخواهند بود. »ترجمه« عملکرد یک نرم  افزار در شبیه ساز برای 
سیستم عامل اصلی، خصوصا برای نرم افزارهای سنگین قطعا با کاهش سرعت عملکرد همراه 
خواهد بود. درنهایت شـرکت هایی که اکنون از مک به عنوان کامپیوترهای سـازمانی استفاده 
می کنند باید اپلیکیشن های خود را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند. آن ها باید سرویس های 
اساسی را مشخص کنند و برای تغییرهای احتمالی آینده آماده باشند. همان طور که گفته شد، 
سـرویس شبیه سـاز را نمی توان به عنوان یک راهکار جایگزین پایدار در نظر گرفت. به عالوه، 
شبیه سازی همیشه عالی عمل نمی کند و منجر به کاهش کارایی و سرعت اپلیکیشن ها می شود. 
تجربه  های گذشته نشان می دهند که برخی اپلیکیشن ها، توانایی اجرای اولیه روی شبیه ساز 
را هم ندارند. درنتیجه سـازمان ها باید به محض آماده شـدن شبیه سازها ازسوی اپل، آن ها را 
برای اجرای تمامی اپلیکیشـن های سنگین خود آزمایش کنند تا هرگونه مشکل، از هم اکنون 
در دست بررسی و رفع قرار بگیرد. به عالوه، باید با توسعه دهنده های اصلی نیز همکاری انجام 
شـد تا برنامه های احتمالی آن ها برای تغییر کامل اپلیکیشن ها به پلتفرم جدید، مورد بررسی 

قرار گیرد.
هماهنگی لوازم جانبی

قطعا تمامی لوازم جانبی مک نیاز به درایورهای جدید برای هماهنگی با پردازنده  مبتنی 
بـر آرم دارند. البته در بسـیاری از موارد لوازم جانبی که در حجم و وسـعت باال فروخته و 
توزیع می شـوند، مشکلی در هماهنگی با پلتفرم جدید ندارند. البته درنهایت لوازم جانبی 
خاص، نیاز به بازنویسـی درایور ازسـوی سـازنده   اصلی دارند. سـازمان ها بایـد برای این 
موضوع هم آماده باشـند و پیش از به روزرسـانی سیستم  ها به پلتفرم جدید مبتنی بر آرم، 

هماهنگی الزم را با تولیدکننده های لوازم جانبی داشته باشند.

مدل زیستی تولید برق
محمدمهدی مقدسیان کارشناس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهاجرت اپل از پردازنده های اینتل به آرم چه پیامدهایی برای مشتریان سازمانی مک دارد؟

دریچــه

ارائه تخفیفات ویژه به مش��تریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
یکی از اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��ت. همین 
هدف فرصتی اس��ت برای اعضای این ش��بکه تا خدمات خ��ود را با تخفیفات 
ویژه ای دریافت کنند. تابستان امسال هم سرآمدان علمی که یکی از مهم ترین 
مخاطبان شبکه آزمایشگاهی هستند می توانند خدمات این شبکه را با تخفیف 
۹۰ درص��دی دریاف��ت کنند.  » ۵۰ میلی��ون ریال، اعتباری اس��ت که برای 
سرآمدان علمی در تابستان ۹۹ در نظر گرفته ایم.« رضا اسدی فرد مدیر شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اعالم این مطلب، می گوید: همه مش��تریان خدمات ش��بکه آزمایشگاهی به 

صورت فصلی از تخفیفات خدمات شبکه بهره مند می شوند. 

90 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی 
به سرآمدان علمی تعلق گرفت

شنبه
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یکی از دغدغه ها و نگرانی های کشاورزان و باغداران، هجوم آفات به 
محصوالت شان است؛ اتفاقی که ضررهای مالی زیادی برای آنها دارد. 
اس��تفاده از سموم شیمیایی برای دفع این آفات خود معضلی است که 

کم��ک چندانی به باغ��داران نمی کند اما با 
یک ایده دانش بنیانی فرومون های جنس��ی 
حشرات به کمک آمدند تا از سم پاشی های 
مضر در کش��اورزی و باغداری پیش��گیری 
فرآورده های  دانش بنی��ان  ش��رکت  ش��ود. 
طبیعت دوست نیکان با تولید فرومون های 
جنسی حش��رات در کش��ور برای مبارزه با 
آف��ات باغی و گیاهی تالش کرده اس��ت تا 
تولید محصوالت سالم و ارگانیک کشاورزی 

را در کشور افزایش دهد.
»فرومون ها« غدد مترشحه جنسی حشره 
ماده هستند. این کار به جذب گونه نر آفت 
کم��ک می کن��د. اس��تفاده از فرومون های 

جنس��ی حش��رات چند سالی است که در کش��اورزی مدرن باب شده 
است و با قرار دادن تله های جنسی ماده، گونه نر آن آفت را شکار و از 

سمپاشی در مزرعه جلوگیری می کنند.

به گفته اکبر دادرس مرنی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، این 
ش��رکت فرومون های جنس��ی حش��رات تولید می کند. روشی مرسوم 
در کش��ورهای توس��عه یافته برای تولید محصوالت س��الم و ارگانیک. 
محصولی که واردات آن ساالنه میلیون ها 

دالر هزینه به دولت تحمیل می کرد.
وی همچنی��ن بی��ان می کن��د: اهمیت 
تولی��د محص��والت ارگانیک و س��الم در 
کش��اورزی و پیش��گیری از بیماری ه��ای 
منجر از استفاده بی رویه سموم کشاورزی، 
ما را بر آن داش��ت تا با کمک فرومون های 
جنسی حشرات به جنگ آفات کشاورزی 

و باغی برویم.
زمانی ک��ه آفت ه��ا وارد تن��ه درخت��ان 
می ش��وند دیگر امکان مقابله با این آفت ها 
به آس��انی امکانپذیر نیس��ت. تنها راه در 
این زمینه استفاده از فرومون های جنسی 
جلب کننده حشرات است که در هر هکتار به اندازه ۱۵ تا ۱۶ تله کار 
گذاش��ته می ش��ود و با عمر مفید حداقل یک ماه می ت��وان به مبارزه 

آفت ها رفت.

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

نشست مشترک نمایندگان اعضای هیأت های 
علمی واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی استان 
فارس با مس��ئوالن 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 
اه��داف ای��ن نشس��ت تبیین پتانس��یل های 
موج��ود در مجموعه دانش��گاه آزاد اس��المی 
اس��تان فارس برای راه اندازی س��رای نوآوری 
تخصص��ی فناوری های الکترونیک و مخابرات 
و نیز بررس��ی نیازه��ای تحقیقات��ی صنعت 
الکترونی��ک و مخابرات، بود. رئیس ش��ورای 
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان 

فارس، با معرفی امکانات و تجهیزات موجود و نیز تخصص اعضای هیأت 
علمی مجموعه دانش��گاه آزاد اسالمی، به تشریح سیاست های مدنظر در 
راه اندازی س��راهای نوآوری تخصص��ی پرداخت و ابراز امیدواری کرد تا با 

همکاری مجموعه صنایع الکترونیک ش��یراز بتوان، اقدام الزم درخصوص 
راه اندازی س��رای نوآوری فناوری های الکترونی��ک و مخابرات انجام داد. 
جباری یادآور ش��د ک��ه در این نشس��ت، محمدمه��دی قهرمان ایزدی، 
مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک شیراز 
هم ب��ا تش��ریح  طرح ه��ا و نیازمندی های 
تحقیقاتی این صنع��ت، ابراز امیدواری کرد 
تا به منظور اس��تفاده از پتانسیل های علمی 
اعضای هیأت علمی مجموعه دانش��گاه آزاد 
اس��المی، با راه اندازی کمیته های تخصصی 
متش��کل از نماین��ده صنع��ت و نماین��ده 
دانشگاه، اقدام عملی برای کارآفرینی انجام 
ش��ود. معاون دانشگاه آزاد اس��المی شیراز 
همچنی��ن از برگزاری یک برنامه پرس��ش 
و پاس��خ در بخش انتهایی نشس��ت یادشده 
خبر داد و یادآور ش��د که هر یک از اعضای 
هیأت علمی دانش��گاه آزاد شرکت کننده در 
این جلسه، به طرح دیدگاه های خود و بیان مشکالت موجود در راستای 
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  باغد اران با ایده ای دانش بنیانی به جنگ آفات باغی می روند

اجرای طرح هر روستا یک سمن؛ زمینه سازی مناسب دولت تدبیر 
و امید در بروز توانمندی های مختلف جوانان روستانشین است.

ب��ه گ��زارش ایرنا، امروزه س��ازمان های مردم نهاد به وی��ژه در امور 
جوانان به عنوان رکن س��وم جوامع بش��ری، در چارچوب س��ازوکار 
داوطلبانه، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی، توانسته اند به عنوان 
واس��طه بین مردم و دولت نس��بت به توس��عه جامعه در عرصه های 

مختلف گام بردارند.
مس��ئوالن اجرایی کش��ور برای تحق��ق اصل ۴۴ قانون اساس��ی، 
همواره کوش��یده اند تا ضمن برون س��پاری برنامه های اجرایی خود با 
هدف کوچک س��ازی بدن��ه دولت، از توان و ظرفی��ت مردم به عنوان 

سرمایه های اجتماعی در حوزه های مختلف بهره مند شود.
بر این اساس می توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمان های مردم نهاد 
به ویژه در حوزه جوانان را در قالب تحقق اهدافی چون کوچک سازی 
دولت، توانمندس��ازی مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی 
بیش��تر نظام اقتصادی، بهینه  س��ازی فرآیند برنامه  ریزی و عملیاتی 

کردن برنامه ها و مقابله با آسیب  ها دانست.
س��من ها به دلیل اینکه یاری رسان جوامع برای رسیدن به رشدی 
پویا از طریق ارتقای سطح سالمت، بهداشت، محیط زیست، آموزش 
و فرهن��گ و همچنی��ن مبارزه با فق��ر و از بین ب��ردن نابرابری های 
اجتماعی و اقتصادی هس��تند، همواره مورد توجه جدی دولت تدبیر 

و امید قرار گرفته اند.
۱۳۵ سمن فعال در همدان

مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اش��اره به وضعیت سازمان های 
مردم نهاد این استان گفت: هم اکنون ۱۳۵ سمن فعال در امور جوانان 
هم��دان در عرصه های مختلف دینی، مذهب��ی، اعتقادی، اجتماعی، 

فرهنگی، خیریه، علمی و پژوهشی فعالیت می کنند.
محس��ن جهانش��یر اظهار داش��ت: در حال حاضر ۴۳۰ هزار جوان 
در س��طح همدان زندگی می کنند که ۲۴.۷ درصد جمعیت اس��تان 

را تشکیل می دهند.
وی گفت: با توجه به جمعیت قشر جوان استان، سمن های جوانان 
با رشد بسیار خوبی روبه رو هستند و ۲۷ نوع فعالیت را در قالب چهار 

گروه انجام می دهند.
جهانش��یر افزود: در س��ال های اخیر با نقش آفرینی مجمع جوانان 
اس��تان، فعالیت ها و برنامه های بس��یار خوبی را در کنار دستگاه های 
دولتی داش��ته اند اما تا رس��یدن به نقطه مطلوب فاصله دارند و هنوز 
هم باید برای تقویت س��من ها و حض��ور فعال تر آنها در جامعه تالش 

شود.
مدی��رکل ورزش و جوانان همدان توانمندس��ازی س��من ها بر پایه 
آم��وزش و یادگی��ری، پژوهش و مطالع��ه را مورد تاکی��د قرار داد و 
گفت: راه اندازی سمن با اولویت نیازهای روز جامعه مانند کارآفرینی، 
حرکت های جهادی، فضای مجازی، خانواده و آس��یب های اجتماعی 

مدنظر است.
جهانش��یر همدان را سرش��ار از جوانان و بانوان مس��تعد دانست و 
گفت: به توانمندی این قشر اعتقاد فراوان داریم و به لحاظ فعالیت و 

تعداد سمن ها جزو پیشتازان در سطح کشور هستیم.
توجه به ظرفیت روستانشینان با طرح هر روستا یک سمن

ای��ن روزها مرز ایجاد س��ازمان های مردم نهاد ح��وزه جوانان فراتر 
از مرزهای ش��هری پیش رفته و اکنون در س��طح روس��تاها در حال 

شکل گیری است.

طرح هر روس��تا یک سمن نه تنها بارقه های امید را در دل جوانان 
روس��تایی مبنی بر توجه به ظرفیت های ای��ن مناطق زنده کرد بلکه 
زمینه ای برای مشارکت همه جانبه روستاییان در اهداف و برنامه های 

مدنظر دولت تدبیر و امید را فراهم ساخته است.
 کمک ش��ایانی به توس��عه اجتماعی و فرهنگی روس��تاها خواهد 
داش��ت. وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار روس��تا در 
سطح این استان وجود دارد و برای اجرایی شدن طرح هر روستا یک 
س��من نیاز به همکاری و حمایت همه جانبه بخشداران و دهیاران در 

سطح استان داریم.
جهانش��یر با بیان اینکه هر س��من می تواند با پنج عضو نس��بت به 
نام نویس��ی برای اخ��ذ مجوز اق��دام کنند، گفت: با ایجاد س��من در 
هر روس��تا ش��اهد رش��د قابل توجهی در حوزه فعالیت سازمان های 

مردم نهاد در امور جوانان خواهیم بود.
وی اف��زود: هم��دان با دارا بودن بیش از یکصد س��من جوان فعال 
یکی از استان های برتر در فعال سازی سازمان های مردم نهاد به شمار 

می  رود.
جهانش��یر ب��ا تاکید بر لزوم تقویت س��من های ج��وان اضافه کرد: 
آموزش و توانمندس��ازی س��من ها رویکرد اصلی دس��تگاه ورزش در 

حوزه جوانان است.
وی اظه��ار داش��ت: در راس��تای کیفی س��ازی فعالی��ت س��من ها 
برنامه ری��زی حمایت��ی را در دس��تور کار ق��رار داده ای��م و هدف ما 
زمینه س��ازی الزم برای مش��ارکت س��من های ج��وان در عرصه های 

مختلف اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جامعه است.
مدیرکل ورزش و جوانان هم��دان بیان کرد: فعالیت های مثمرثمر 
جوان��ان در امور مختلف باعث خودباوری مدیران و نگاه مثبت به آنها 
خواهد ش��د و در همین راستا عزم و اراده برای رسیدن به این نقطه 

مطلوب باید ایجاد و تقویت شود.
وی همچنین از س��من ها خواس��ت با فکر و اندیشه بهتر در جامعه 

تاثیرگذار باشند و برنامه محور عمل کنند.
هدف گذاری ۱۸۰ روستا برای ایجاد سمن های جوان

مع��اون اداره ورزش و جوان��ان هم��دان نیز گفت: ۱۸۰ روس��تا با 
جمعی��ت ب��االی ۸۰۰ نفر برای ایج��اد س��ازمان های مردم نهاد امور 

جوانان در این استان هدف گذاری شده است.
مح��رم روزبه ب��ا بیان اینکه این روس��تاها زمینه خوب��ی به لحاظ 
جمعیتی برای راه اندازی س��من های جوان دارن��د، اضافه کرد: برای 
راه اندازی سمن ها حداقل به پنج عضو نیاز است و انتظار داریم طرح 
هر روستا یک سمن با تعامل و حمایت بخشداران و دهیاران در سطح 

استان روان سازی شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ روس��تا در 
س��طح اس��تان وجود دارد و هدف ما فعال سازی سمن های جوان در 

روستاهایی است که قابلیت تاثیرگذاری دارند.
معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان همدان یادآور ش��د: با ایجاد 
س��من در هر روس��تا ش��اهد رش��د قابل توجهی در ح��وزه فعالیت 

سازمان های مردم نهاد در امور جوانان خواهیم بود.
روزب��ه پیگیری برای اخذ شناس��ه برای تمامی س��من های جوانان 
استان را از برنامه های اولویتی حوزه معاونت فرهنگی دستگاه ورزش 
دانس��ت و گفت: تا پایان س��ال تمامی س��من ها دارای کد شناس��ه 
می ش��وند تا بتوانند بدون مش��کل کارهای مرتبط به امور مالی را با 

سایر دستگاه ها برطرف کنند.

اپل در مسیر مهاجرت به پردازنده های مبتنی بر آرم، باید سیستم عامل دسکتاپ خود را نیز 
 macOS Big برای پلتفرم جدید بازطراحی کند. حرکتی که تا حدودی با عرضه سیستم عامل
Sur شروع شد. این تغییر مسیر به احتمال زیاد با اختالل عملکرد در بسیاری از نرم افزارهای 
اختصاصی و شخصی سـازی شـده همراه خواهد بود که در نسـخه  کنونـی فعالیت می  کنند. 
اگرچه اپل برای اپلیکیشـن های ناهماهنگ، یک شبیه سـاز هم توسـعه می دهد، شبیه سازها 
هیچ گاه جایگزین های مناسبی نخواهند بود. »ترجمه« عملکرد یک نرم  افزار در شبیه ساز برای 
سیستم عامل اصلی، خصوصا برای نرم افزارهای سنگین قطعا با کاهش سرعت عملکرد همراه 
خواهد بود. درنهایت شـرکت هایی که اکنون از مک به عنوان کامپیوترهای سـازمانی استفاده 
می کنند باید اپلیکیشن های خود را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند. آن ها باید سرویس های 
اساسی را مشخص کنند و برای تغییرهای احتمالی آینده آماده باشند. همان طور که گفته شد، 
سـرویس شبیه سـاز را نمی توان به عنوان یک راهکار جایگزین پایدار در نظر گرفت. به عالوه، 
شبیه سازی همیشه عالی عمل نمی کند و منجر به کاهش کارایی و سرعت اپلیکیشن ها می شود. 
تجربه  های گذشته نشان می دهند که برخی اپلیکیشن ها، توانایی اجرای اولیه روی شبیه ساز 
را هم ندارند. درنتیجه سـازمان ها باید به محض آماده شـدن شبیه سازها ازسوی اپل، آن ها را 
برای اجرای تمامی اپلیکیشـن های سنگین خود آزمایش کنند تا هرگونه مشکل، از هم اکنون 
در دست بررسی و رفع قرار بگیرد. به عالوه، باید با توسعه دهنده های اصلی نیز همکاری انجام 
شـد تا برنامه های احتمالی آن ها برای تغییر کامل اپلیکیشن ها به پلتفرم جدید، مورد بررسی 

قرار گیرد.
هماهنگی لوازم جانبی

قطعا تمامی لوازم جانبی مک نیاز به درایورهای جدید برای هماهنگی با پردازنده  مبتنی 
بـر آرم دارند. البته در بسـیاری از موارد لوازم جانبی که در حجم و وسـعت باال فروخته و 
توزیع می شـوند، مشکلی در هماهنگی با پلتفرم جدید ندارند. البته درنهایت لوازم جانبی 
خاص، نیاز به بازنویسـی درایور ازسـوی سـازنده   اصلی دارند. سـازمان ها بایـد برای این 
موضوع هم آماده باشـند و پیش از به روزرسـانی سیستم  ها به پلتفرم جدید مبتنی بر آرم، 

هماهنگی الزم را با تولیدکننده های لوازم جانبی داشته باشند.

زمان به نفع مشتریان سازمانی
تغییـر پلتفرم مـک از اینتل بـه آرم قطعـا در دوره  زمانی کوتـاه رخ نمی دهد. خصوصا 
در بخش مشـتریان سـازمانی، همه  کامپیوترهای مبتنی بر اینتل به سـرعت به آرم تغییر 
نمی کنند. درنتیجه مشتریان سازمانی که وابسته به کامپیوترهای مبتنی بر اینتل هستند، 
امکان استفاده از کامپیوترهای کنونی و حتی سفارش کامپیوترهای جدید مبتنی بر اینتل 
را خواهند داشت. اپل هم اعالم کرد که در خط تولیدهای آتی، قطعا کامپیوترهای مجهز به 
پردازند ه  اینتل هم خواهد داشت، اما مشخص نیست که چه کامپیوترهایی با پردازنده های 
اینتل تولید می شـوند )کامپیوترهای قدرتمند حرفه ای، محصوالت کنونی که به روزرسانی 

دریافت نکرده اند یا سخت افزارهای پایین رده(.
مشـتریان سـازمانی که نگران خرید کامپیوترهای جدید مک برای شرکت خود هستند، 
باید با اپل وارد مذاکره شوند تا برنامه  آتی به خوبی روشن شود. اگرچه فعال کوپرتینویی ها 
پنجره  زمانی دوساله را برای پشتیبانی از سخت افزارهای مبتنی بر اینتل اعالم کرده اند، اما 
هر سـازمان باید بداند که کدام دسته از اپلیکیشن هایش در خطر از دست دادن پشتیبانی 
هسـتند. در حال حاضر شـرکت های بسـیار کمی باید نگران تغییر مسـیر اپل به سـمت 
پردازنده هـای اختصاصی مبتنی بر آرم باشـند. آن محصوالت تا ۶ یـا 9 ماه آینده به بازار 
عرضه نمی شـوند. البته درنهایت آن ها باید برای تغییرهای زیرسـاختی که بر اثر ارائه  مک 
مبتنی بر آرم ایجاد می شود، آماده باشند. درنهایت، مانند هر تغییر مسیر دیگری در سطح 
پلتفرم، سازمان ها باید با توسعه دهنده های نرم افزار وارد مذاکره شوند تا نسخه های جدید 
و هماهنگ آماده کنند. پیش از تغییر کامل سیسـتم های سـازمانی نیـز باید نرم افزارهای 
اصلی با سـخت افزار جدید آزمایش شـوند تا عدم هماهنگی یا اختالل عملکرد در وظایف 
سازمانی به حداقل برسد. شاید سازمان ها پس از تغییر سیستم ها به مک مبتنی بر آرم، نیاز 
به تعویض لوازم جانبی خود داشـته باشند. برخی پیش بینی می کنند که درایور اختصاصی 
بـرای لوازم جانبی به  زودی توسـعه نمی یابـد و خرید لوازم جدیـد،  منطقی تر خواهد بود. 
درنهایت استراتژی تمامی مشتریان سازمانی مک که قصد استفاده  دائمی از همین پلتفرم 

را دارند، باید تغییر کند و برای آینده ای متفاوت، آماده شود.

طرح هر روستا یک سمن تدبیر دولت در بروز توانمندی جوانان

مهاجرت اپل از پردازنده های اینتل به آرم چه پیامدهایی برای مشتریان سازمانی مک دارد؟

یادداشـت

بس��ته بندی زیب��ا نقش اثرگ��ذاری در جل��ب نظر و ج��ذب مصرف کننده 
محصوالت دانش بنیان دارد. در همین راستا ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری خدمات��ی در حوزه طراح��ی صنعتی و 
بسته بندی، طراحی و مشاوره طراحی صنعتی به تولیدکنندگان ارائه می دهد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، بس��ته بندی محصوالت موضوع مهمی است که اثرگذاری باالیی در 
جذب مصرف کننده دارد. پس آشنایی تولیدکنندگان با این مبحث به صورت 
اصولی اهمیت باالیی دارد. در همین راس��تا ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی برنامه ای در نظر دارد تا براس��اس آن خدماتی با حمایت ستاد در حوزه 

طراحی صنعتی و بسته بندی، طراحی و مشاوره طراحی صنعتی ارائه شود.

دانش بنیان ها برای طراحی صنعتی و 
بسته بندی محصوالت شان خدمات می گیرند



خالقیت و نوآوری آینده هر برندی را دگرگون خواهد کرد. بس��یاری 
از برنده��ای ب��زرگ در طول تاریخ کس��ب و کار با پ��ردازش ایده های 
ج��ذاب و تاثیرگذار موفق به جلب نظر مخاطب هدف ش��ده اند. امروزه 
ما قصد بررس��ی دقیق تر نحوه نوآوری و برندس��ازی یکی از مهم ترین 
کارآفرینان و مدیران تاریخ کس��ب و کار را داریم. والت دیسنی یکی از 
نام های جاودانه در صنعت س��رگرمی است. برند وی در طول دهه های 
متم��ادی موفق به جلب نظر دامنه وس��یعی از مخاطب ها، در س��نین 
مختلف، ش��ده است. آیا ما توانایی یادگیری نکات تازه از والت دیسنی 
برای مدیریت کس��ب و کار و برندس��ازی را داریم؟ هنگامی که من در 
برند نای��ک به عنوان یک��ی از بازاریاب های اصلی مش��غول به فعالیت 
بودم، این ایده در ذهنم ش��کل گرفت. فیل نایت، بنیانگذار برند نایک، 
همیش��ه نس��بت به فعالیت والت دیسنی در عرصه کسب و کار با دیده 
حیرت نگاه می کرد. وی در طول دوران فعالیتش در برند نایک همیشه 
به الگوبرداری از والت دیس��نی پایبند ب��ود. اغلب کارمندان برند نایک 
باید تاریخچه فعالیت کاری و بازاریابی والت دیس��نی را به خوبی مورد 
مطالعه قرار دهند. با این حس��اب یادگیری نکات تازه از والت دیس��نی 

ضروری به نظر می رسد. 
وال��ت دیس��نی یک��ی از برندهای ب��زرگ و موفق در زمینه رس��انه 
و س��رگرمی را پایه گذاری کرده اس��ت. برند دیس��نی تا به امروزه نیز 
تاثیرگذاری اش در عرصه کسب و کار را حفظ کرده است. بدون تردید 
این حجم از تاثیرگذاری بر روی بازار کس��ب و کار و موفقیت بازاریابی 
اتفاقی نیس��ت. بنابراین مطالعه تکنیک های برندسازی و فعالیت والت 

دیسنی در مقیاسی گسترده همراه با مزیت های فراوان خواهد بود. 
امروزه کمتر برندی توانایی جلب نظر تمام مشتریانش را دارد. با این 
حال والت دیس��نی به خوبی این کار را انجام داده اس��ت. این برند در 
ط��ول دوران فعالیتش اغلب مه��ارت باالیی در تعامل با مخاطب هدف 
نشان داده است. این امر ناشی از مطالعه دقیق سلیقه مخاطب هدف و 

تالش برای جلب رضایت گروه های مختلف مشتریان است. 
رویاپردازی، الگوبرداری و اجرا

مهارت اصلی والت دیسنی در طول دوران کاری اش طراحی و ساخت 

کارت��ون ب��ود. وی همچنین پس از مدتی اقدام به تاس��یس نخس��تین 
ش��عبه از پارک های دیس��نی لند کرد. دامنه مهارت های والت دیسنی 
در طول س��ال های متمادی افزایش پیدا کرد. بر این اس��اس وی نه تنها 
کارشناس��ی حرفه ای در زمینه تولید کارتون، بلکه معمار، طراحی پارک 
و حتی داستان س��رایی خوبی در عرصه برندس��ازی بود. مهم ترین نکته 
در زمینه فعالیت والت دیس��نی رویاپردازی وی اس��ت. اغلب ایده های 
جذاب برند دیس��نی از دل تامالت بلندپروازانه موسس اش بیرون آمده 
اس��ت. به عنوان مثال، به پارک های دیس��نی لند توجه کنید. تاسیس 
چنی��ن پارک هایی تا قبل از والت دیس��نی مورد توج��ه هیچ کس قرار 
نداشته اس��ت. یکی از دالیل این امر هزینه بسیار باالی تاسیس چنین 
بناهای��ی و همچنین فق��دان برنامه برای جلب نظ��ر مخاطب هدف به 

چنین پارک هایی است. 
والت دیس��نی در راستای س��اخت پارک موردنظر از ایده های جذابی 
بهره  برد. وی همچنین به تقلید از الگوی س��اخت پارک های عادی نیز 
پرداخ��ت. به این ترتیب دیس��نی لند ترکیبی از نوآوری و اس��تفاده از 
دستاوردهای مثبت پارک های مش��هور جان است. بدون شک اقدامات 
نوآورانه، به ویژه در حوزه س��رگرمی، به س��ادگی مورد پذیرش مخاطب 
هدف قرار نمی گیرد. والت دیسنی در این مسیر نیازمند داستانی جذاب 
برای ایجاد برند تازه اش بود. بر این اس��اس بس��یاری از شعارهای اصلی 
برند دیس��نی در همین زمان متولد ش��د. این امر در راستای جلب نظر 
مخاطب هدف به بخش های مختلف کسب و کار دیسنی صورت گرفت. 
بس��یاری از برندها در عم��ل توانایی تاثیرگذاری بس��یار باالیی بر روی 
مخاطب هدف دارند. نکته مهم در این میان استفاده از داستانی جذاب 

برای تاثیرگذاری عملی بر روی مخاطب است. 
داستان س��رایی در ح��وزه کس��ب و کار عالوه ب��ر بازاریابی در بخش 
برندس��ازی نی��ز کاربرد دارد. ب��دون تردید والت دیس��نی بنیان گذاری 
داستان س��رایی در حوزه کس��ب و کار نیس��ت، اما تاثیر بس��یار زیادی 
بر روی تحول این حوزه داش��ته است. اس��تفاده از واقع گرایی در تولید 
کارتون برای مدت ها مدنظر برندها قرار داش��ته است، با این حال والت 
دیس��نی این امر را تغییر داد. اغلب کارتون های این برند دارای ماهیتی 
بس��یار آرمانی و غیرواقعی است. این نکته در فروش بهینه والت دیسنی 

در بازارهای مختلف نقش بسیار زیادی داشته است. 
برندها همیشه برای موفقیت نیازمند نوآوری هستند. امروزه برندهای 

بس��یار زیادی در عرصه سرگرمی مشغول به فعالیت هستند. نکته مهم 
در این میان داستان سرایی مناسب برای معرفی رویکردهای نوین کسب 
و کارمان اس��ت. همه مردم در سراس��ر دنیا عالقه مند به داس��تان های 
جذاب و نوآورانه هس��تند. این نکته اهمیت بس��یار زی��ادی در فعالیت 
برندها دارد. نخس��تین کارتون های رنگی از س��وی برند دیسنی معرفی 
شدند. این امر تاثیر بسیار زیادی بر روی فروش این برند در سراسر دنیا 
داشت. امروزه برند دیسنی به عنوان خالق تر موسسه در زمینه سرگرمی 
فعالیت دارد. این ش��هرت در طول دهه های متمادی تقویت شده است. 
م��ا در مورد این برن��د ترکیبی از خالقیت، نوآوری و داستان س��رایی را 
مشاهده می کنیم. این عوامل در کنار هم موفقیت بی نظیری برای والت 

دیسنی ایجاد کرده است. 
رقابت بر سر نوآوری

ب��دون تردید برندهای بس��یار زیادی در زمینه ن��وآوری و فعالیت در 
عرصه های س��رگرمی در حال رقابت با هم هس��تند. این امر در صورت 
غفلت والت دیس��نی ش��هرت تاریخی اش را با خطر مواجه می س��اخت. 
نکت��ه جالب در مورد والت دیس��نی تداوم فعالیت مناس��بش در حوزه 
داستان س��رایی و برندسازی است. آنها به طور مداوم با توجه به شرایط 
متغییر حوزه س��رگرمی اقدام به رونمایی از بخش های تازه ای در کسب 
و کارش��ان کرده اند. همین امر آنها را ص��در محبوب ترین برندهای دنیا 

قرار داده است. 
والت دیس��نی چن��د روز پیش از مرگش در س��ال ۱۹۶۶ توصیه های 
کلیدی به جانش��ین اش در برند دیسنی داشت. وی در این توصیه ها بر 
روی اهمیت داستان خوب برای جلب نظر مخاطب هدف تاکید می کند. 
امروزه ما همچنان تاثیر داس��تان های ج��ذاب بر روی مخاطب هدف را 
مش��اهده می کنیم. بس��یاری از برندها از زمان تاسیس برند دیسنی در 
تالش برای رقابت با آن هستند. با این حال به لطف توانایی این برند در 
داستان س��رایی و جلب نظر مخاطب هدف کمتر برندی در عمل توانایی 

رقابت با آن را پیدا کرده است. 
الگوبرداری از عملکرد والت دیس��نی برای موفقیت در حوزه کس��ب 
و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. ما همیش��ه باید نسبت به استفاده از 
ایده های جذاب جهت گیری مناس��بی داشته باشیم. در غیر این صورت 

مسیر بسیار دشواری برای موفقیت در برندسازی خواهیم داشت. 
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بحران متصدیان امر را وامی دارد تا اس��تراتژی های جدید درآمدزایی 
در آینده را امتحان کنند.

هتل پاالزو بانکوک یکی از دو س��اختمانی است که مهر تایید را برای 
ش��رکت در پروژه »هاس��پیتل« )ترکیبی از بیمارس��تان و هتل( جهت 
پذیرای��ی و نگه��داری از مبتالیان ب��ه نوع خفیف وی��روس کووید-۱۹ 

دریافت کرده است.
با توجه به مش��اهدات شرکت مشاوره امالک »جی ال ال«، در حالی 
که ش��یوع این ویروس همچنان به بدتر شدن وضعیت اقتصادی تایلند 
می انجام��د، صاحبان و مدیران هتل ها در این کش��ور دس��ت به اتخاذ 
اس��تراتژی های متنوعی در راس��تای محدودس��ازی تاثیر کرونا بر روی 
وضعیت کس��ب و کار خود می زنند. در ش��رایطی ک��ه برخی هتل   ها به 
طور موقت روند خدمت رسانی به مشتریان را متوقف کرده اند، بعضی از 

هتل ها مشغول کشف استراتژی های درآمدزایی جدید هستند.
به گفته پیتینات راپتویبول رابینز، معاون ارش��د مش��اوره استراتژیک 
ب��رای گروه هتل ها و مهمانداری ج��ی ال ال، به طور کلی، منبع درآمد 
اصلی هتل را اقامت در اتاق ها، س��فارش غذا و نوش��یدنی و استفاده از 
تجهی��زات برگزاری جلس��ات و رویدادها تش��کیل می دهند اما در حال 
حاضر این سه کانال درآمدی تحت تاثیر شیوع کووید-۱۹ قرار گرفته اند.
در ای��ن اثنا که میزان تقاضا برای اقامت در اتاق های هتل ها ش��دیدا 
ب��ه دنبال رک��ود صنعت گردش��گری کاهش یافته اس��ت، رعایت اصل 
فاصله  گ��ذاری اجتماعی در سراس��ر تایلند باعث ش��ده اس��ت تا دیگر 
درخواس��تی برای اس��تفاده از خدمات رس��توران ها، کافه ها و اتاق های 

کنفرانس هتل ها وجود نداشته باشد.
به منظور حفظ س��المتی و ایمنی کارکنان و مهمانان هتل ها، برخی 
نام های بزرگ در صنعت هتلداری از جمله »ماینر اینترنش��نال«، گروه 
»اراوان«، ش��رکت »اس��ت وورلد«، هتل ها و اقامتگاه های »س��نتارا« و 

»دوسیت اینترنشنال« خبر از تعطیلی موقتی هتل های شان داده  اند.
به باور الکس سیگدا، معاون مدیریت اموال و دارایی ها در گروه هتل ها 
و مهمانداری جی ال ال، صرف نظر از دالیل ایمنی، تعطیلی موقتی در 
کن��ار میزان پایین تقاضا بدین معنا اس��ت که هتل ه��ا می توانند از راه 
کاهش هزینه های عملیاتی مانند حقوق، قبض های آب و برق و تلفن و 

هزینه های نگهداری غیرضروری خود، اندکی پس انداز کنند.

برخ��ی هتل ها از این فرصت برای ش��روع زودت��ر از موعد تعمیرات و 
نوس��ازی های برنامه ریزی شده خود و دس��تیابی به موفقیت های خاص 
در مس��یر تحق��ق پیش فرض های ش��ان به��ره برده اند. ب��ا وجود برخی 
تعطیلی ه��ای از پیش اعالم ش��ده، اکثریت قریب به اتف��اق هتل ها در 
بانکوک همچنان باز و در پی کش��ف راه های دیگ��ری برای درآمدزایی 

هستند.
آقای س��ینگادا گفت که ما به تدریج ش��اهد ب��روز خالقیت در میان 
صاحبان هتل ها در مس��یر درآمدزایی، با توجه به شرایط چالش برانگیز 
بازارها هس��تیم. برخی هتل های زنجیره ای مثل »س��نترا«، »دوس��یت 
اینترنش��نال« و هتل ه��ا و اقامتگاه ه��ای »چتریوم«، ب��رای تحویل غذا 
از طری��ق پلتفرم های��ی نظیر »الین من«، »گرب ف��ود« و »فود پاندا«، 
س��فارش می پذیرند. برخی دیگر مانند هتل پنج ستاره »پولمن بانکوک 
کینگ پاور« هنگام ارس��ال مواد عذایی بیرون بر، یک سری تخفیف های 

تبلیغاتی خاص را پیشنهاد می دهند.
با تعطیلی دفاتر ش��رکتی بس��یاری از موسس��ات تجاری و دورکاری 
کارمندان، برخی هتل ها کم کم ش��روع به ارائه بس��ته های روزانه کار از 
داخل هتل با نرخ های اس��تثنایی ب��ه افرادی کردند که به دنبال محیط 

کار بزرگ نزدیک خانه می گردند.
یک نمونه خوب در این رابطه »آکور هتل« است که به متقاضیان کار 
در محیط کاری خصوصی بس��ته های اتاق روزان��ه در ۱۰ هتل بانکوک 
را پیش��نهاد می دهد. در حال حاضر امکان اس��تفاده از بسته های مشابه 
در »پولمن بانکوک کینگ پاور«، »کوکوتل س��اخومویت ۵۰ بانکوک« 
و »تی۲ رزیدنس سس��ورن« وجود دارد. نرخ کرایه این اتاق ها بسته به 
موقعیت هتل، نوع اتاق و گزینه های منتخب توس��ط مش��تری از ۱۴ تا 

۱۴۵ دالر در هر روز متغیر است.
چندی��ن هتل مختلف درخواس��ت خدمت رس��انی به عن��وان »هتل 
بیمارستان« برای سرویس دهی به مبتالیان به شکل خفیف کووید-۱۹ 
را مطرح کرده اند. با توجه به معیارهای دقیق ارائه ش��ده توس��ط وزارت 
بهداش��ت عمومی، از زمان انتش��ار ای��ن مقاله تاکنون، فق��ط دو پروژه 
آزمایش��ی به تصویب مقامات مربوطه رسیده است: »هتل پرینستون« و 
»هتل پاالزو« بانکوک. این قبیل هتل بیمارستان ها به همکاری نزدیک 
با بیمارس��تان های مجاور می پردازند. در ادامه هزینه های متصدیان امر 

به طور مستقیم توسط دولت پرداخت می شود.
تع��دادی از هتل ها همچنی��ن از وزارتخانه خواس��ته اند تا مجوز ارائه 
تجهیزات خود قرنطینه ای به آن دس��ته از افراد پرخطری که در مقابل 
کووید-۱۹ آس��یب پذیر هستند را دریافت کنند. بس��یاری از این افراد 
را تایلندی هایی تش��کیل می دهند که از خارج از کش��ور باز می گردند. 
هتل های فع��ال تحت عنوان مراکز خود قرنطین��ه ای از هزینه پذیرش 

یا مبلغ پرداختی برای خرید وعده های غذایی درآمد کسب می کنند.
در وضعیت��ی ک��ه این اق��دام می تواند گزینه ای س��ودآور برای برخی 
هتل ها به ش��مار رود، هم��ه هتل های متقاضی تبدیل ش��دن به مراکز 
قرنطینه ای نیز نتوانس��ته اند از پس این ش��رایط سخت و دشوار برآیند. 
حت��ی اگر یک هتل واجد ش��رایط نیز باش��د، صاحبانش ممکن اس��ت 
همچنان با مقاومت همس��ایگان رو به رو شوند. این همان اتفاقی است 

که اخیرا در پوکت افتاد.
در حالی که بس��یاری از کش��ورها ب��ه طور موقتی مرزه��ای خود را 
می بندند، هتل ها نیز بر حجم پیش��نهادهای خاص و تبلیغات خود برای 
اقامت طوالنی مس��افران می افزایند. این مس��افران افرادی هس��تند که 
به آنها اجازه بازگش��ت به کش��ورهای خود داده نمی شود. آپارتمان های 
مش��مول این طرح از خدمات وی��ژه ای برای پذیرای��ی از این نوع افراد 
برخوردار هستند. همان طور که آنها برای پذیرایی از مسافران با اقامت 
طوالنی مدت مجهز می ش��وند، اتاق های مهمان س��ایر امکانات از جمله 
فضای زیاد، آشپزخانه های تعبیه شده داخل اتاق و تجهیزات خشکشویی 
را برای اف��راد فراهم خواهند کرد. از آنجا که صنعت هتلداری همچنان 
بار س��نگینی از تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا بر روی بخش گردش��گری 
حیاتی و اس��تراتژیک تایلن��د را به دوش می کش��د، صاحبان هتل ها و 
متصدی��ان امر نیز م��دام در پی اتخاذ رویکردهای��ی خالقانه، نه فقط با 
هدف جبران هزینه های عملیاتی اساس��ی خ��ود، بلکه ایفای یک نقش 

مثبت در مهار دولت و اقدام در راستای بهبود شرایط، هستند.
به گفته خانم »پیتینات«، در حالی که بس��یاری از این استراتژی های 
درآمدزایی همچنان جای تس��ت و آزمای��ش را دارند، راهکارهای مفید 
شاید در زمینه خلق جریان های کسب درآمد برای هتل های بالاستفاده 
در بلندمدت، مدت ها پس از این شرایط سخت، بسیار موفق عمل کنند.
bangkokpost/mbanews

کرونا فرصتی مناسب برای نوآوری در هتلداری

ربات های همه کاره طرح جدید ایالن ماسک

اگر در گذش��ته اف��رادی نظیر توماس ادیس��ون به عن��وان نابغه 
زمان خود محس��وب می-شدند، بدون شک ایالن ماسک نیز چنین 
جایگاه��ی را در عصر حال حاضر دارد. وی ایده های جذابی را برای 
آین��ده ای بهتر طرح ریزی کرده و در این رابط��ه از تولید خودرو تا 
حض��ور در عرصه فضایی را مورد توجه جدی خود قرار داده اس��ت. 
در چند وقت اخیر معرفی نس��ل جدید پنل های خورشیدی، بیانگر 
این واقعیت است که او ابدا خود را به حوزه ای خاص محدود نکرده 
اس��ت. در این رابطه در جدیدترین سخنرانی آقای ماسک، طرحی 
جدید معرفی شده اس��ت که در صورت به اجرا درآمدن، می-تواند 
انقالبی را ایجاد کند. در این رابطه وی اعالم کرده است که بسیاری 
از اقدامات روزانه، در کنار ضرورت باال ابدا اهمیتی نداش��ته و الزم 
اس��ت تا به صورت کامال اتوماتیک انجام شود. این امر باعث خواهد 
ش��د تا افراد زمان بیش��تری را برای در کنار هم بودن، استراحت و 
انجام اولویت های زندگی خود داش��ته باشند. اگرچه در حال حاضر 
ابزارهایی برای اقداماتی نظیر شستن ظروف وجود دارد، با این حال 
توانای��ی آنها تنها به یک اقدام مح��دود بوده و حتی در زمینه خود 
نیز به صورت کامال خودکار عمل نمی کنند. درواقع همچنان حضور 
افراد کامال الزامی اس��ت. برای مثال تا زمانی که ش��ما ظروف را در 
دس��تگاه قرار ندهید، هیچ اقدامی انجام نخواهد شد و در آخر شما 
باید آنها را در جای اولیه خود قرار دهید. با این حال این روند باید 
در آینده تغییر کند و همه اقدامات روزانه به صورت کامل توس��ط 
یک ربات انجام ش��ود. این امر درست طرحی است که ایالن ماسک 
در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. با این حال هنوز برای اجرای 
آن، زمان دقیقی مشخص نشده است. همچنین به کار بردن چنین 
سطحی از هوش مصنوعی، نیاز به دقت بسیار باالیی دارد تا خطری 
برای افراد به همراه نداش��ته باش��د. نکته مهم دیگر این اس��ت که 
حضور چنین ربات هایی در خانه می تواند باعث ش��ود تا دیگر شاهد 

اتفاقاتی نظیر آتش سوزی و دزدی نباشیم. 
businesspundit.com :منبع

شبکه های اجتماعی شیوه جدید مخالفت با 
ترامپ

تصاویر منتشرش��ده از س��خنرانی اخیر ترامپ یک نکته بسیار ویژه 
را داش��ت، علی رغم ثبت نام باال، تقریبا نیمی از صندلی ها خالی بود 
و این امر موجب ش��گفتی بسیاری را به وجود آورد. درواقع با توجه به 
این امر که تا چند ماه آینده انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا برگزار 
می ش��ود، سخنرانی در یک س��الن خالی را باید شکستی بزرگ تلقی 
کرد. این اتفاق تحت شرایطی رخ داده است که ترامپ رقابت سختی با 
جو بایدن داش��ته و بسیاری از تصمیمات وی نظیر عملکرد ضعیف در 
زمینه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، با انتقادهای جدی  همراه 
اس��ت. همچنین در حال حاضر نیز پس از کش��ته شدن جورج فلوید، 
اعتراض های گس��ترده ای در اکثر ایالت های آمریکا رخ داده اس��ت. به 
همین خاطر این احتمال بسیار قوی است که وی امسال نتواند به تعداد 
آرای الزم دس��ت پیدا کند. تحت این شرایط سخنرانی های تبلیغاتی، 
برای وی بس��یار ضروری بود. با این حال این اتفاق بی س��ابقه چگونه 
رق��م خورد؟ درواقع تع��داد زیادی از کاربران ش��بکه های اجتماعی با 
درخواست های غیرواقعی، باعث شدند تا ظرفیت سالن کامال پر شود. 
این امر در حالی بود که آنها ابدا قصد حضور در جلس��ه س��خنرانی را 
نداش��تند. همین امر نیز باعث شد تا یک س��خنرانی مهم برای آقای 
ترامپ، با کمترین میزان ممکن برگزار ش��ود. ب��ا توجه به این امر که 
رئیس جمهور حال حاضر آمریکا مدتی اس��ت که نس��بت به عملکرد 
شبکه های اجتماعی، انتقادهای جدی را داشته است، برخی از این اتفاق 
به عنوان انتقام شبکه ها از وی نام برده اند. نکته جالب دیگر این است که 
بخش اعظمی از این درخواست ها از طریق تیک تاک انجام شده است 
که متعلق به کشور چین است. حال باید دید که واکنش دونالد ترامپ 

به این فریب بزرگ چه خواهد بود. 
nytimes.com :منبع

رونمایی لکسوس از خودروی تازه ای با 
فناوری واقعیت افزوده

برند لکسوس به تازگی اپ ویژه ای برای کاربران گوشی های هوشمند 
معرفی کرده اس��ت. ای��ن اپ به کاربران برای مش��اهده خودروی تازه 
این برند تحت عنوان IS را فراهم می س��ازد. این خودروی س��دان در 
س��ال ۲۰۲۱ به طور رس��می روانه بازار خواهد ش��د. بی تردید هر فرد 
عالقه مند به دنیای خودرو نس��بت به مش��اهده پیش نمایشی مجازی 
چنین خودرویی وسوسه خواهد شد. استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
برای نمایش هرچه بهتر خودروی IS از ویژگی های اصلی کمپین تازه 
لکسوس محسوب می شود.  اپ تازه لکسوس به کاربران اجازه سرگرمی 
با خودروی تازه اش را می دهد. بر این اس��اس کاربران مانند یک بازی 
موبایلی امکان تجربه رانندگی با IS را خواهند داشت. همچنین امکان 
شخصی سازی ظاهر خودرو از سوی کاربران وجود خواهد داشت.  امروزه 
رونمایی از محصوالت تازه یکی از دغدغه های اساسی برندها محسوب 
می ش��ود. ش��یوع ویروس کرونا در این میان تردیدهای بسیار زیادی 
نسبت به توانایی شرکت ها برای استفاده از همایش های حضوری ایجاد 
کرده است بنابراین اقدام تازه لکسوس برای رونمایی مجازی از محصول 
تازه اش منطقی به نظر می رس��د. اپ رس��می لکس��وس برای کاربران 
گوش��ی های هوش��مند دارای سیس��تم عامل اندروید و IOS به طور 
رس��می رونمایی شده است. کاربران با دانلود این اپ امکان استفاده از 
خدمات لکسوس و همچنین تجربه مشاهده و شخصی سازی خودروی 

تازه این برند را خواهند داشت. 
mobilemarketer.com :منبع
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امروزه هر کس��ب و کاری باید به صورت فعال در فضای اینترنت حضور داش��ته 
باشد چرا که تعداد مخاطبانی که از طریق اینترنت به یک محصول یا کسب و کار 
می رس��ند روز به روز بیشتر می شود. بنابراین، شما هم همانند سایر رقبای تان باید 
بتوانید در این فضا بدرخشید و مخاطبان خاص تان را پیدا کنید. چه یک محصول 
ارائه دهید چه خدمات خودتان را معرفی کنید، راه اندازی فروشگاه اینترنتی کاری 
اس��ت که باید انجام دهید. در ادامه به شما خواهیم گفت مراحل ساخت فروشگاه 
اینترنتی چیست و چگونه می توانید در میان فروشگاه های اینترنتی دیگر که در حال 

فعالیت هستند خودتان را ارتقا دهید.
برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی چه چیزی نیاز است؟

در قدم اول برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی به سه چیز نیاز دارید:
۱. ن��ام دامنه برای وب س��ایت تان: اولین قدم برای راه اندازی فروش��گاه اینترنتی 
داش��تن یک نام اس��ت، نظیر Shopping.com این نام باید با دقت و با توجه به 
خصوصیات مشتریان تان انتخاب شود. نام دامنه ای که انتخاب می کنید تا حد زیادی 
می تواند به مخاطب شما بگوید که شما چه کاری انجام می دهید. برای انتخاب نام 

دامنه بهتر برای یک فروشگاه آنالین به این نکات توجه کنید.
۲. یک میزبان وب: حال که نام دامنه خود را انتخاب کرده اید نیاز به فضایی دارید 
که اطالعات تان روی آن قرار بگیرد. هاستینگ  های مختلفی وجود دارد که شما با 

توجه به نیازتان می توانید یکی را انتخاب کرده و کارتان را آغاز کنید.
۳. طراحی یک وب سایت حرفه ای. با توجه به وجود رقبای زیاد و فضای اینترنتی 
که هر روز تغییر می کند، باید یک وب سایت حرفه  ای طراحی کنید تا بتوانید همیشه 

در میان برترین ها قرار بگیرید.
این سه مرحله اصلی ترین مراحل ساخت فروشگاه اینترنتی هستند، اما برای اینکه 
شما بتوانید فروشگاه آنالین خود را ارتقا دهید یا آن را به یک فروشگاه فعال تبدیل 

کنید نیاز به کارهای بیشتری خواهید داشت.
۱۵ نکته مهم که باید برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدانید

مطمئن شوید محصول مناسبی را برای فروش آنالین انتخاب کرده اید
پیش از ش��روع به راه اندازی فروشگاه اینترنتی الزم است تحقیق بیشتری درباره 
محصول یا خدمات تان در اینترنت داش��ته باشید. احتماال تا به امروز محصوالت و 

خدمات مشابه زیادی در اینترنت وجود داشته باشند.
ش��ما بهتر اس��ت آنها را بررسی کنید و ببینید تا چه اندازه موفق بوده اند. سپس 
خصوصیات مشتریان خود را نیز در نظر بگیرید. باید مطمئن شوید درصد باالیی از 

مخاطبان شما به صورت آنالین به دنبال شما می گردند.
دانس��تن جنسیت و س��ن و سال شان نیز می تواند به شما کمک کند برنامه  های 
تبلیغاتی بهتری را پیش بگیرید. برای اینکه بتوانید در میان رقبای تان حرفی برای 
گفتن داشته باشید باید به دنبال نوآوری و خالقیت بیشتر باشید. با این کار می توانید 

مطمئن شوید محصول تان فروش بهتری خواهد داشت.
برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی از ابزار اوپن سورس استفاده کنید

برای قرار دادن محصول تان به روی سایت یا مقاالت و خبرهای مرتبط با آنها نیاز 
به یک سیستم مدیریت محتوا خواهید داشت. اغلب پیشنهاد می شود از ابزار اوپن 
س��ورس)Open Source( یا به اصطالح سایت سازهای آنالین استفاده کنید تا 

هزینه  های تان تا حد زیادی کاهش یابد.
پرطرفدارترین سیس��تم مدیریت محتوا در حال حاضر وردپرس اس��ت. طراحی 
س��ایت با وردپرس بسیار محبوب اس��ت چرا که کار با این پلتفرم برای همه افراد 
امکان پذیر است و وجود پالگین های مختلف می تواند به بهبود عملکرد وب سایت تان 

کمک کند.
به قیمت گذاری محصوالت و خدمات تان دقت کنید

قیمت گذاری یکی از مهم ترین مواردی اس��ت که می تواند به روی موفقیت یک 
فروش��گاه آنالین تاثیر بگذارد. اما این بدین معنا نیست که شما باید قیمتی بسیار 
پایین تر از قیمت رقبای تان در نظر بگیرید. بلکه قیمت گذاری باید معقول و منطقی 

باشد چرا که مشتری شما این را خواهد فهمید.
قیمت خیلی پایین  تر از قیمت بازار ممکن اس��ت جذاب به نظر برس��د اما تاثیر 
مثبتی به روی کاربر نخواهد داشت چرا که ممکن است احساس کنند این محصول 

یا خدمات، از کیفیت پایین تری نسبت به محصوالت مشابه برخوردار است.
اما برای اینکه قیمت  گذاری شما رقابتی تر باشد بهتر است از سیستم تخفیف گذاری 
یا تشویقی استفاده کنید. به عنوان مثال برای خرید اول یا خرید تا قیمتی مشخص، 
درصدی تخفیف در نظر گرفته یا هزینه حمل را کم کنید. با این کار مشتری شما 
تشویق می شود برای اینکه از این تخفیف استفاده کند محصوالت بیشتری از شما 

خریداری کند.
از تصاویر باکیفیت و با حجم پایین استفاده کنید

هنگام راه اندازی فروشگاه اینترنتی به زیبایی  های بصری موجود در وب سایت تان 
توجه کنید. تصاویر پیش از نوشته  ها نظر بازدیدکنندگان سایت تان را جلب می کنند 

و به نوعی می توانند با آنها صحبت کنند.
انتخاب تصاویر مرتبط و باکیفیت باال می تواند تا حد زیادی نظر مثبتی در مخاطب 
شما ایجاد کند. اگر محصولی ارائه می دهید سعی کنید تصاویری دقیق و با کیفیت 

باال از تمام زوایای آن در اختیار مشتری قرار دهید.
چراکه فروش��گاه آنالین شما همانند یک فروشگاه حضوری باید این امکان را به 
مش��تری بدهد تا بتواند محصول را از زوایای مختلف و از نزدیک مش��اهده کرده و 
س��پس نس��بت به خرید آن اقدام کند، اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که 
تصاویر باید تا جای ممکن کم حجم باشند تا به روی سرعت سایت تان تاثیر منفی 

نگذارند.
سئو را فراموش نکنید

س��ئو مهم ترین ابزار برای هر وب سایتی است تا بتواند خودش را به مخاطبانش 
بشناساند. بهینه سازی وب سایت هنگام راه اندازی فروشگاه اینترنتی می تواند کمک 

کند محصوالت تان بیشتر دیده شود.
نکات مربوط به س��ئو را در نوش��تن توضیحات محصوالت تان یا انتخاب کلمات 
کلیدی در مقاالت س��ایت تان رعایت کنید تا بتوانید به کمک گوگل، بیشتر دیده 
شوید و مشتریان بیشتری کسب کنید. برای انتخاب کلمات کلیدی و عناوین داغ 
روز می توانید از ابزار مختلفی نظیر Google trends اس��تفاده کنید. راهکارهای 
دیگری نیز وجود دارد که می تواند به بهتر دیده ش��دن شما در نتایج گوگل کمک 
 Google Adwords، SEMrush کند. برای این کار نیز می توانید از ابزاری نظیر

و AHREF استفاده کنید.
برای محصوالت تان توضیحات منحصر به فرد بنویسید

از کپی کردن بپرهیزید. هر چقدر محصول تان ش��بیه به محصولی دیگر باش��د، 
ب��از هم می توانید برای آن توضیحات منحصر به فرد بنویس��ید. کپی کردن متون 
از س��ایت  های دیگر یا اس��تفاده از متون تکراری در سایت خودتان به روی سئوی 
سایت تان تاثیرگذار خواهد بود و موجب می شود گوگل به شما امتیاز کمتری بدهد.

بنابراین با توجه به این نکته که نباید توضیحات محصوالت و خدمات تان را خالی 
بگذارید، اطالعاتی دقیق و منحصر به فرد درباره آنها بنویسید. هر اطالعاتی که بتواند 
به مخاطب شما کمک کند انتخاب بهتری داشته باشد می تواند مفید و کارساز باشد.

در راه اندازی فروشگاه اینترنتی رقبای تان را تحت نظر بگیرید
به این فکر نکنید پس از راه اندازی فروش��گاه اینترنتی دیگر کارتان با رقبای تان 
تمام ش��ده. همانطور که پیش از س��اخت فروش��گاه اینترنتی به بررس��ی عملکرد 
رقبای ت��ان پرداختید، پ��س از آن هم باید دائم آنها را تحت نظر بگیرید چرا که هر 
شرکتی پس از مدتی تغییراتی در عملکرد خود ایجاد می کند که از تحقیقات بازار و 

رفتار مشتریان شان نشأت می گیرد.
بنابراین بررس��ی رقبای تان می تواند ش��ما را یک قدم جلوتر ببرد و موجب شود 
زودتر این تغییرات را متوجه شوید. هرچند نباید فراموش کنید پیش از هر چیزی 
این خودتان هس��تید که باید با توجه به رفتار مش��تریان مرب��وط به محصوالت و 

خدمات تان تغییراتی را روی وب سایت تان ایجاد کنید.
از ابزار گوگل برای بررسی سایت تان استفاده کنید

گوگل ابزار متنوعی را برای بررسی عملکرد وب سایت  ها در اختیارتان قرار می دهد. 
از جمله محبوب ترین  ابزارهایی که می توانند شما را هدایت کنند تا عملکرد بهتری 

داشته باشید گوگل آنالیتیکس و گوگل وب کنسول هستند.
ای��ن دو اب��زار را حتم��ا ب��ه روی وب س��ایت تان نصب کنی��د تا بتوانی��د رفتار 
بازدیدکنندگان وب سایت تان را بسنجید. با بررسی سایت تان در گوگل آنالیتیکس 
می توانید متوجه شوید کدام صفحات عملکرد بهتری دارند و کدام صفحات موجب 

خروج کاربر از سایت تان می شوند.
بنابرای��ن با توجه به این اطالعات، تغیی��رات مفیدی به روی صفحات کم بازدید 
سایت ایجاد خواهید کرد تا بتوانید تا جای ممکن مخاطب را بیشتر روی فروشگاه 

آنالین خود قرار دهید و افراد بیشتری را ترغیب به خرید کنید.
خدمات مشتریان را فراموش نکنید

کاال و خدماتی که ارائه می کنید بدون شک نیاز به خدمات پس از فروش خواهند 
داشت. حتی در برخی مواقع، کاربر با مطالعه اطالعات روی سایت تان هنوز نمی تواند 
اطمینان کافی نسبت به کاال یا خدمات تان پیدا کند و نیاز به مشاوره خواهد داشت.

در این صورت قرار دادن یک شماره تماس در دید مخاطب می تواند به او احساس 
بهتری القا کند و موجب شود زودتر با شما در ارتباط قرار بگیرد. همچنین با توجه 
به اینکه مخاطب ش��ما از طریق جس��ت وجو یا تبلیغات آنالین به وب س��ایت شما 
رسیده است، این نکته را در نظر داشته باشید که شاید تمایل داشته باشد سواالتش 
را نیز آنالین بپرس��د. بنابراین قرار دادن یک سیس��تم چت آنالین می تواند به شما 
کمک کند مخاطب تان را بیش��تر روی سایت تان نگه دارید و اطمینان بیشتری در 

او ایجاد کنید.
به خدمات حمل و نقل نیز توجه داشته باشید

یکی از نکاتی که باید هنگام راه اندازی فروش��گاه اینترنتی در نظر بگیرید نحوه 
ارسال کاال است. شما باید در نظر داشته باشید مخاطبان شما ممکن است همه از 

یک شهر یا منطقه نباشند.
با در نظر گرفتن این نکته باید روش  های حمل و نقل مختلفی را برای شان تعریف 
کنید. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که آیا می خواهید خدمات حمل و نقل 

رایگان صورت گیرد یا هزینه ای برای آن در نظر دارید.

محاس��به این هزینه نیز به خودی خود یک مرحله پیچیده است که باید بسیار 
به آن توجه شود چرا که در نهایت شما نمی خواهید هزینه حمل زیاد موجب شود 
مشتری از خرید پشیمان شود یا هزینه حمل کم موجب شود تا خودتان ضرر کنید.

مخاطب تان را به خرید تشویق کنید
هر ش��رکتی برای ارتقای ف��روش محصوالتش نیاز به اس��تراتژی  های بازاریابی 
مختلفی دارد. با توجه به نوع کاال یا خدماتی که ارائه می دهید می توانید پروموشن  ها 

یا تخفیفات ویژه  ای را برای مشتریان تان در نظر بگیرید.
با این کار می توانید آنها را به خرید بیشتر ترغیب کنید. این نکته را در نظر داشته 
باشید که خرید آنالین برای برخی از افراد با ریسک همراه است، بنابراین برای اینکه 
اعتماد مخاطب را جلب کنید باید حتما اطالعات دقیقی درباره بازگرداندن محصول 
در صورت نپسندیدن و یا جایگزین کردن آن با محصولی دیگر در اختیارشان قرار 

دهید.
به طور کلی هرچه بیشتر در مشتری اعتماد ایجاد کنید می توانید آنها را به خرید 

بیشتر تشویق کنید.
کاری کنید تا مخاطبان تان به سایت تان بازگردند

باید استراتژی بازاریابی خود را طوری برنامه ریزی کنید که هر فرد فقط یک بار از 
شما خرید نکند بلکه به سایت شما بازگردد. از آنها بخواهید در خبرنامه ها عضو شوند 

یا شماره تماس خود را برای اطالع رسانی از تخفیفات ویژه ارائه دهند.
مخاطب را ترغیب کنید عضو س��ایت تان شود، با این کار همیشه اطالعاتی از او 
دارید که بخواهید او را به بازگشت به سایت تان ترغیب کنید. این می تواند با ارسال 
ایمیلی در ارتباط با جدیدترین محصوالت تان باش��د یا ارس��ال یک پیامک و ارائه 

تخفیف ویژه برای فردی که مدت زیادی است خریدی انجام نداده است.
اما این را نیز در نظر داشته باشید، با ارسال ایمیل  ها و پیامک  های متعدد، مخاطب 
را خسته نکنید. این کار نه تنها تاثیر مثبتی به روی خرید او نخواهد گذاشت بلکه 

شاید موجب شود عضویت خود را لغو کند.
در شبکه های اجتماعی فعال باشید

یکی از مواردی که می تواند موجب عملکرد موفق  تر فروشگاه اینترنتی شما شود، 
حضور در شبکه  های اجتماعی است. امروزه شبکه  های اجتماعی به فضایی برای ارائه 

خدمات و محصوالت مختلف تبدیل شده اند.
اس��تفاده از این فضای رایگان ب��رای تبلیغ و معرفی محصول تان می تواند کمک 
بس��یاری به فروش محصول ش��ما بکند. اما نیازی نیس��ت در تمامی ش��بکه  های 
اجتماعی حضور فعال داشته باشید. باید بسنجید مخاطبان شما در کدامیک از این 

شبکه  ها فعال  تر هستند و محتوای تان را در همان فضا منتشر کنید.
حضور در شبکه های اجتماعی موجب می شود افراد بیشتری درباره شما صحبت 
کنند و ش��ما نیز ببینید نظرات مخاطبان تان درباره مزایا و معایب عملکرد ش��ما 

چیست تا بتوانید آن را برطرف کنید.
با نش��ان دادن میزان الیک و نظرات مثبت کاربران ش��بکه های اجتماعی درباره 
محصول و خدمات شما، می توانید تا حد زیادی اعتماد بیشتری در بازدیدکنندگانی 

که برای اولین بار وارد سایت تان می  شوند ایجاد کنید.
مراحل خرید را ساده طراحی کنید

یکی از مهم ترین مراحل راه اندازی فروشگاه اینترنتی ساخت مراحل خرید است 
چراکه در اصل هدف از س��اخت فروش��گاه اینترنتی این است که مشتری از سایت 
شما خرید کند. اما اگر مراحل خرید بسیار پیچیده و نامشخص طراحی شده باشد 

مشتری شما خیلی زود از خرید منصرف شده و سایت شما را ترک می کند.
باید مراحل خرید را طوری طراحی کنید که با چند کلیک ساده مشتری شما به 
صفحه پرداخت برسد. از او اطالعات غیرضروری درخواست نکرده و سواالت متعدد 
نپرسید. مراحل خرید را تا جای ممکن ساده و کوتاه طراحی کنید تا مخاطب گیج 

نشود و نسبت به شما بی اعتماد نگردد.
در راه اندازی فروشگاه اینترنتی، ریسپانسیو بودن سایت را فراموش نکنید

این نکته را در نظر داش��ته باش��ید، تعداد افرادی که از روی موبایل یا تبلت به 
وب سایت شما می  رسند روز به روز افزایش می یابد. بنابراین اینکه ظاهر وب سایت تان 
در صفحه نمایش  های مختلف چگونه باشد و همچنین با اینترنت موبایل که ممکن 
اس��ت سرعت پایین  تری داشته باشد چقدر سریع لود می  شود از جمله نکاتی است 

که باید هنگام راه اندازی فروشگاه اینترنتی در نظر بگیرید.
بنابراین فروشگاه آنالین تان را حتما ریسپانسیو طراحی کنید تا مشتریانی که از 

طریق دستگاه  های مختلف به روی سایت شما می  آیند را از دست ندهید.
راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود را به افراد خبره بسپارید

فروش��گاه اینترنتی یک فروش��گاه ساده نیست که بتوانید با اس��تفاده از سایت 
سازهای مختلف تمامی جوانب آن را طراحی کنید. توجه به نکات کلیدی طراحی 
وب سایت حرفه ای، از انتخاب رنگ گرفته تا شعارهای تبلیغاتی، همه مواردی هستند 

که نیاز به تفکر افراد خبره دارند.
هرچند تمامی مراحل زیر نظر شما انجام می گیرد اما در نهایت بهتر است راه اندازی 

فروشگاه اینترنتی خود را به افراد خبره و شرکت  های طراحی سایت بسپارید.
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تولید محتوای موفق با بهبود مهارت نوشتاری

در زمینه تولید محتوا، این امر که توان نویسندگی باالیی را داشته 
باشید، بسیار مهم بوده و باعث خواهد شد تا تاثیر اقدام شما افزایش 
پی��دا کند. درواقع ب��ا توجه به این امر که موضوعات ممکن اس��ت 
توس��ط افراد متعددی مورد اس��تفاده قرار گیرد، تحت این شرایط 
قدرت نوش��تن مرز موفقیت و شکس��ت را تعیین خواهد کرد. نکته 
دیگری که اهمی��ت صحبت در رابطه با این موضوع را افزایش داده 
اس��ت، ش��یوع قرنطینه خانگی در اثر شیوع ویروس کرونا و افزایش 
چش��مگیر تعداد کاربران اینترنت اس��ت. همین امر نیز باعث شده 
اس��ت تا نیاز برای تولید محتوا، افزای��ش پیدا کند. به همین خاطر 
هم اکنون فرصت ش��غلی مناس��بی شکل گرفته اس��ت. با این حال 
سوالی که مطرح است این است که چگونه می توان به یک نویسنده 
توانا و محبوب برای مخاطبین تبدیل ش��د؟ در ادامه به بررس��ی ۵ 

تمرین کاربردی برای رسیدن به این هدف، خواهیم پرداخت. 
1-دایره واژگان خود را با مطالعه افزایش دهید

در این رابطه اگرچه کتاب ها بهترین منابع محس��وب می  ش��وند، 
با این حال ش��ما تنها به آن محدود نبوده و می توانید برای افزایش 
دایره لغات خود از مقاالت نیز استفاده کنید. مزیت دیگر این اقدام، 
آشنایی با سبک نوش��تاری افراد مختلف است که باعث خواهد شد 
تا متوجه بس��یاری از نکات شوید. اگرچه به صورت یک قاعده کلی 
مطالعه رمان اولویت بیش��تری را دارد، با این حال اگر در زمینه ای 
تخصصی نظیر تکنولوِژی قصد فعالیت دارید، بهتر است تا به دنبال 

منابعی مرتبط با آن باشید. 
2-یادگیری خود را متوقف نکنید 

در مق��االت مختل��ف، کتاب ه��ا و س��خنرانی ها ان��واع روش های 
نویس��ندگی وجود دارد. ش��ما باید تمامی این م��وارد را مورد توجه 
جدی خود قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا پیش��رفت شما، 
همیش��گی باش��د. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که اگر 

سطح خود را کافی تلقی کنید، بدون شک بازنده خواهید بود. 
3-از اهمیت تمرین غافل نشوید 

اطالعات تئوری ش��ما ت��ا زمانی که در عمل مورد اس��تفاده قرار 
نگی��رد، فایده چندانی را نخواهد داش��ت. ب��ه همین خاطر ضروری 
اس��ت که تمرینات مداومی داشته باشید. در این رابطه چندان خود 
را درگیر تعداد س��اعت نکرده و به اندازه ای این اقدام را انجام دهید 
که منجر به نارضایتی شما نشود. نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که نوشته  های خود را به افراد متخصص نشان داده 
و از آنها بخواهید تا ش��ما را نقد کنند. همچنین س��عی کنید تا یک 
اقدام کوچک را ش��روع کرده و شانس خود را برای جذب مخاطب، 
آزمایش کنید. برای مثال می توان از سیاست پست مهمان، استفاده 

کرد. 
4-اطالعات خود را به روز کنید 

برای این امر که بتوانی��د مقاالت و مطالب جذابی را تولید کنید، 
الزم اس��ت تا داده های شما در س��طح مناسب و کامال به روز باشند. 
این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که به صورت تخصصی، اخبار و 
مقاالت حوزه خود را مطالعه کنید. درواقع نویس��ندگانی که به زبان 
انگلیسی مسلط هستند، از سایر رقبای خود جلوتر بوده و به راحتی 
می توانند این نیاز خود را تامین کنند. توصیه می ش��ود که داده های 
خود را در جایی ذخیره کنید. این امر باعث خواهد شد تا در صورت 

نیاز مجدد، محکوم به طی کردن تمامی مراحل نباشید. 
5-از ابزارهای موجود استفاده کنید 

امروزه با پیش��رفت تکنولوژی، هر اقدامی س��اده تر شده است. در 
این رابطه برای حوزه نویس��ندگی نیز انواع ابزارها معرفی شده است 
که باید آن ها را مورد توجه جدی خود قرار دهید. با توجه به سرعت 
رشد باالی تکنولوژی شما باید به صورت مداوم، جدیدترین موارد را 
مورد بررس��ی قرار دهید. برای مثال سایت Grammarly به شما 
کمک خواهد کرد تا ایرادات نگارشی و دستور زبانی خود را کاهش 

داده و به حداقل برسانید.
blogtrepreneur.com  :منبع
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نتایج یک نظرسنجی: دورکاری بازدهی اغلب 
کارکنان را افزایش داده است

ش��یوع ویروس کرونا باعث شده بس��یاری از شرکت ها تصمیم به 
ادام��ه همکاری ب��ا نیروهای خود به ص��ورت دورکار بگیرند و حتی 
شبکه اجتماعی توییتر امکان دورکاری کارمندان خود تا پایان سال 
جاری میالدی را فراهم کرده .نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که 

دورکاری باعث افزایش عملکرد و ارتباط موثرتر نیروها شده است.
براس��اس تحقیقی در گذش��ته، میزان به��ره وری کارمندان تنها 
۱درصد کاهش داش��ته و بیش از ۴۰درصد کارکن��ان تمایل دارند 
 »Salesforce« ک��ه در آینده به صورت کامل دورکار ش��وند. حاال
در حال نظرس��نجی به صورت هر دو هفته یکبار اس��ت تا به درک 
بهتری از تغییرات، انتظارات، چشم اندازها به عنوان مصرف کنندگان 
و نیروی کار دس��ت پیدا کند که البت��ه نتیجه آن افزایش بهره وری 
 »Tableau« کارکنان است. نتایج این تحقیق در داشبورد تعاملی

منتشر می شوند.
این داش��بورد به ش��ما امکان می ده��د تا اطالعات را براس��اس 
کش��ور، میزان درآمد، جنس��یت و صنایع تقسیم بندی کنند. برخی 

از یافته های این نظرسنجی به شرح زیر است:
• ۶۱درصد نیروی کار در خانه مشغول انجام وظایف خود هستند 

که ۵۳درصد آنها پس از شیوع کرونا مجبور به دورکاری شده اند.
• ۴۴درصد افراد دورکار بیش از گذشته از ویدئوکنفرانس استفاده 

می کنند.
• ۲۷درصد افراد دورکار به فناوری های بهبودیافته یا جدید دست 

پیدا کرده اند.
• ۸۶درصد کارمندان دورکار میزان بهره وری خود را عالی یا خوب 

اعالم کرده اند.
• ۸۱درص��د کارمندان دورکار میزان ارتباط خ��ود با همکاران را 

عالی یا خوب اعالم کرده اند.
در این نظرس��نجی به بررس��ی خواس��ته های اصلی کارمندان از 
کارفرمایان نیز پرداخته شده. خواسته های اصلی این افراد را نمایش 
اعتماد از س��وی کارفرما، جلب اعتم��اد کارمندان و برقراری ارتباط 

منظم و عادی تشکیل می دهند.
براساس نظرسنجی صورت گرفته در این تحقیق، سه پیشنهادی 
که به علت شیوع کووید-۱۹ در اختیار کارمندان قرار گرفته شامل 
افزایش انعطاف پذیری )۴۱درصد(، امکان کار از راه دور )۳۹درصد( 
و همچنی��ن ارتباطات مکرر )۳۴درصد( می ش��ود. س��ه موردی که 
کارمندان پس از بازگش��ت به محیط کار بیش��تر از همه نگران آنها 
هس��تند ش��امل بهداش��ت و امنیت محیط کار )۵۱درصد(، امنیت 

کاری )۴۶درصد( و خانواده )۴۴درصد( می شود.
شیوع کرونا تاثیرات زیادی روی آینده شغلی خواهد داشت و این 
بیم��اری باعث تردیدهای زیادی در کارمندان ش��ده اس��ت. در این 
دوره بسیاری از کارمندان به تغییر کار خود فکر کرده اند و عده ای بر 
این باورند که کرونا برای همیشه باعث تغییرات در کار آنها می شود. 

احساس کارمندان به شرح زیر است:
• ۶۰درص��د کارکنان ب��ر این باورند ک��ه مهارت ه��ای موردنیاز 

کارفرمایان را دارند.
• ۴۸درصد کارکنان نگران از دست دادن شغل خود هستند.

• ۴۱درصد کارکنان به فکر تغییر شغل خود افتاده اند.
• ۶۹درصد کارکن��ان اعتقاد دارند که کرونا باعث تغییرات دائمی 

در نحوه انجام کارها می شود.
• ۶۶درصد کارکنان بر این باورند که مهارت های آنها به روز است.
• ۵۷درص��د کارکن��ان خواهان ب��ه روز ک��ردن مهارت های خود 

هستند.
تا چندین ماه آینده باید با ویروس کرونا دس��ت و پنجه نرم کنیم 
و انتظار می رود این بیماری تاثیرات شگرفی در دنیای شغل ها ایجاد 
کن��د. بای��د منتظر بمانیم و ببینی��م پس از پایان ای��ن بحران، چه 

تغییراتی در این حوزه ایجاد می شوند.
ZDNet/digiato :منبع
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بزرگ ترین شکس��ت این اس��ت که خود را برای تغییرات آینده آماده 
نکنید. درواقع اگر هر اتفاقی را بتوان با فرصت جبران کرد، بدون ش��ک 
این مورد، به احتمال زیاد منجر به نابودی کامل ش��رکت خواهد ش��د. 
تحت این شرایط آشنایی برندهایی که تنها یک اشتباه منجر به نابودی 
آنها شده اس��ت، باعث خواهد شد تا از تجربه آنها استفاده کرده و خود 
درگیر چنین مواردی نشوید. در ادامه ۹ مورد از معروف ترین ها را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
RadioShack-1

ای��ن برند ت��ا چند س��ال قب��ل یک��ی از بهترین-های ح��وزه لوازم 
الکترونیکی محسوب می-ش��د، با این حال پس از ظهور اینترنت، علی 
رغم استفاده از شیوه جدید فروش آنالین توسط بسیاری از برندها، این 
ش��رکت همچنان به ش��یوه های رایج پایبند ماند و این امر باعث شد تا 
س��ریعا از بازار کنار گذاشته ش��ود. درواقع این برند برای توسعه هرچه 
بیش��تر، خود را درگیر وام هایی کرد که با توجه به کاهش شدید میزان 
فروش، نتوانس��ت تا برطبق برنامه ریزی ه��ای خود اقدام کند. در نهایت 
این برند با قیمتی بسیار کم، به فروش گذاشته شد. امروزه کمتر کسی 
دیگر نام آن را به یاد می آورد. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که با 
ظهور یک پدیده جدید، از اعمال تغییرات در چشم انداز و اقدامات خود، 

واهمه نداشته باشید. 
Sears-2

این برند اگرچه در گذش��ته یکی از فروش��گاه-های زنجیره ای مطرح 
محسوب می ش��د و تحلیلگران برای آن آینده ای بسیار خوب را متصور 
بودند، با این حال ش��رایط ب��ه نحوی رقم خورد که ب��ا تعطیلی مداوم 
فروش��گاه ها مواجه بودیم. علت این امر نیز به این خاطر بود که شرکت 
ابدا توجهی را به وضعیت کارکنان خود نداش��ت و تالش می کرد که با 
پایین ترین حقوق، فعالیت خود را ادامه دهد. تحت این ش��رایط طبیعی 
اس��ت که کارکنان نیز توجه و تعهدی را نس��بت به برند خود نداشته و 
عملکردی ضعیف را ارائه دهند. در نهایت این مس��ئله نیز باعث ش��د تا 
به س��رعت میزان رضایت مشتریان نیز از بین رفته و به سمت برندهای 
دیگر متمایل ش��وند. درواقع بس��یار مهم اس��ت که در کنار تالش برای 
گس��ترش و کسب س��ودهای کالن، به کارمندان خود نیز توجه ویژه ای 
را داش��ته باش��ید. درواقع آنها بازوی اجرایی اهداف ش��ما هستند و اگر 
حمایت  های الزم انجام نشود، بدون شک به هیچ دستاوردی دست پیدا 
نخواهید کرد. این تجربه باعث ش��د تا بسیاری از برندها نسبت به نحوه 

رفتار خود با کارکنان، بازنگری داشته باشند. 
Meerkat-3

اگ��ر این برند اش��تباه ب��زرگ خود را انج��ام نم��ی داد، هم اکنون نام 
Meerkat ب��ه اندازه فیس ب��وک و توییتر در جهان مطرح می ش��د. با 
ای��ن حال علی رغم صرف بودجه میلیون دالری، این برند طبق اولویت 
فعالی��ت نکرده و قب��ل از ایجاد محیطی کاربرپس��ند و مرحله ای پیش 
رفتن، بر روی طرح هایی متمرکز شد که در آن زمان ابدا برای مخاطب 
ضرورتی را نداشت. همین امر نیز باعث شد تا در زمانی که هنوز نامی از 
ش��بکه های اجتماعی دیگر نظیر توییتر وجود نداشت و فضا برای مطرح 
شدن کامال مناسب بود، این برند نتواند به موفقیتی دست پیدا کند. این 
امر در حالی بود که فیس بوک نگاه تمام جهان را به س��مت خود خیره 
کرد. درواقع در هر زمینه کاری، الزم اس��ت ت��ا در ابتدا نیازهای اصلی 
مخاط��ب را مورد توجه ق��رار داده و پس از آن اقدام به اعمال طرح های 

موردنظر خود کنید. 

AOL-Time Warner-4
اگر بخواهیم بدترین ادغام های تاریخ را نام ببریم، بدون شک دو برند 
AOL و Time Warner انتخابی شایس��ته محسوب می-شوند. این 
موضوع به ۱۵ س��ال قبل بازمی-گردد و باعث ش��د ت��ا هر دو آن ها، به 
صورت کامل از بازار کنار گذاشته شوند. درواقع اگرچه در ظاهر همکاری 
یک ش��بکه تلویزیونی با ِیک برند خدمات اینترنتی، بسیار جذاب تصور 
می ش��د. با این حال عدم برنامه ریزی درست و تعامل مناسب، در نهایت 
به ضررهای میلیون دالری منجر ش��د که ادام��ه فعالیت را برای هر دو 
برند غیرممکن س��اخت. درواقع بس��یار مهم است که قبل از شروع یک 
هم��کاری و ادغام، از نتیجه بخش بودن خود اطمینان داش��ته و بدترین 
ش��رایط را نیز مورد توجه قرار دهید. درواقع حتی ممکن است انتخاب 

زمان اشتباه نیز منجر به از دست رفتن همه چیز شود. 
Vine-5

این شبکه اگرچه در مدت زمانی کوتاه بسیار محبوب شد، با این حال 
موفق به تداوم موفقیت های خود نبود و سریعا مخاطبان خود را از دست 
داد. درواقع تجربه این ش��رکت، حقیقتی ترس��ناک را در دنیای تجاری 
نش��ان می دهد که حتی ش��روعی امیدوارکننده نی��ز ضامن بقا نخواهد 
بود. این برند تحت مالکیت توییتر قرار داش��ت و کاربران می توانس��تند 
به واس��طه آن ویدئو-های کوتاه ۶ ثانیه ای را به اش��تراک بگذارند. این 
امر درس��ت اقدامی اس��ت که تیک تاک به واسطه آن موفق شده است 
طی مدت زمانی بسیار کوتاه، به یکی از پرطرفدارترین شبکه های جهان 
تبدیل ش��ود. درواقع دلیل اصلی این شکست، عدم ارائه امکانات جدید 
و طرح هایی جهت افزایش فعالیت کاربران محس��وب می شد. این امر در 
حالی است که تیک تاک به صورت مداوم کاربران خود را با چالش های 
جدید و امکانات جذاب مواجه می کند. با توجه به این امر که اینستاگرام 
در آن زمان در بخش ارسال ویدئو اقدامات مهمی را انجام داد و یوتیوب 
سیاس��ت شریک کردن کاربران در س��ود خود را پیاده کرد، شاهد کوچ 
س��ریع کاربران به این دو ش��بکه بودیم. نکته بس��یار مهمی که از این 
تجربه باید مورد توجه داش��ته باشیم این است که ایجاد برنامه ای برای 
وفادار ماندن مخاطب و مشتریان، امری الزامی بوده و نباید اجازه دهید 

که بیش از حد تکراری شوید. 
MySpace-۶

اگرچه این برند در س��ال ۲۰۰۳ تاس��یس ش��د و زودتر از فیس بوک 
پا به عرصه ش��بکه های اجتماع��ی نهاد، با این حال ابدا موفق نش��د تا 
در بی��ن کاربران به جایگاهی دس��ت پیدا کند. درواق��ع در ابتدای کار 
فیس بوک، این ش��بکه تکامل و امکانات باالتری را داش��ت. با این حال 
عدم تالش الزم برای اعمال تغییرات و اضافه کردن امکانات، باعث ش��د 
ت��ا فیس بوک س��ریعا بتواند خود را به عنوان پای��گاه اصلی مطرح کرده 
و مخاطبان سراس��ر جهان را به س��مت خود جذب کند. از دست دادن 
بیش از ۱۰ میلیون کاربر به صورت ماهانه، رکورد منفی ای است که این 
شبکه در کارنامه خود داشته و بدترین آمار در تاریخ محسوب می شود. 
تمامی این موارد باعث شد تنها پس از یک سال فعالیت فیس بوک، این 
ش��بکه به صورت کامل نابود ش��ود. تجربه به دست آمده نشان می دهد 
که بس��یار مهم اس��ت که در اقدامات خود سرعت عمل باالیی را داشته 
و ت��ا زمانی که به جایگاه مطمئنی دس��ت پیدا نکرده اید، س��رعت خود 
را محدود نکنید. درواقع اگر صرفا به ش��رایط حال حاضر توجه داش��ته 

باشید، نتیجه ای غیر از نابودی را به دست نخواهید آورد. 
Blockbuster-7

اگ��ر بلک باس��تر وجود نداش��ت، احتماال ایده نت فلیکس نیز ش��کل 
نمی گرفت. درواقع اگرچه در گذش��ته این برند غول اجاره فیلم و بازی 
ویدئویی محسوب می شد، با این حال شیوه کاری غیرحرفه ای آنها زمینه 

نارضایتی ها را به همراه داش��ت. درواقع امروزه از این برند به عنوان یک 
کالهبردار حوزه س��رگرمی نام برده می شود. علت این امر به این خاطر 
است که ش��رایط اجاره به نحوی بود که افراد محکوم به پرداخت رقم-
های بیش��تر و پرداخت جریمه بودند. همین امر نیز باعث ش��د تا روند 
نزولی آن ها از س��ال ۱۹۹۴ شکل گرفته و در نهایت با ظهور نتفلیکس، 
به صورت کامل نابود ش��وند. ایده متفاوت نتفلیک��س این بود که افراد 
ب��ا پرداخت یک هزینه اش��تراک ماهانه، با محدودیتی مواجه نباش��ند. 
همچنی��ن این برند پس از مدتی خود را به عنوان نخس��تین تلویزیون 
اینترنتی مطرح کرد که نتیجه آن تبدیل ش��دن به غول بدون رقیب در 
حال حاضر اس��ت که تولیدات آن در سطحی باالتر از سایر رقبای خود 
در زمینه تولید فیلم، سریال و مستند قرار دارد. پیش بینی ها نیز حاکی 
از آن است که این شبکه، در چند سال آینده کامال بدون رقیب خواهد 
شد. این امر در حالی است که با تغییر در شیوه های کاری رایج که دیگر 
نتیجه الزم را به همراه ندارد، بلک باس��تر می توانس��ت در جایگاه حال 
حاضر نتفلیکس قرار داشته باشد. درواقع بدون رقیب بودن، نباید باعث 
ش��ود تا ش��یوه هایی را انتخاب کنید که نارضایتی مخاطب را به همراه 
دارد. تحت این شرایط طبیعی است که مشتریان شما با ظهور برندی با 

شیوه کار متفاوت، سریعا به سمت آن جذب شوند. 
Zellers-8

دلیل شهرت این برند کانادایی، به این خاطر بود که فروشگاه های آن 
تخفیف های ویژه ای را برای پوشاک ارائه می کرد و همین امر باعث شد 
تا س��ریعا به محبوبیت دس��ت پیدا کند. با این حال این شرایط تنها تا 
زمان ظهور والمارت ادامه داش��ت. درواقع وجود فروش��گاهی که در آن 
تنوع محصوالت در باالترین حد ممکن قرار داشته و تخفیف های خوبی 
نیز وجود داش��ته باشد، باعث شد تا افراد برای خریدهای خود والمارت 
را گزین��ه مناس��ب تری بدانند. این امر در حالی اس��ت که Zellers به 
جای ایجاد تنوع در محصوالت خود، ش��یوه مبارزه اشتباهی را در پیش 
گرفت و افزایش تعداد فروش��گاه ها، ابدا اس��تراتژی مناس��بی محسوب 
نمی ش��د. اهمی��ت امر نیز باعث ش��د تا پس از مدتی ب��ه صورت کامل 
به کار خ��ود خاتمه دهد. درواقع هنگامی ک��ه جذابیت اولیه خود را از 
دس��ت داده باشید، مشکل شما با افزایش تعداد فروشگاه ها حل نخواهد 
ش��د. همچنین کوچک ش��مردن رقیب نوظهور، می تواند شما را سریعا 

نابود کند. 
Yahoo -9

تصور این امر که یک برند به ارزش��ی ۱۲۵ میلیارد دالری دست پیدا 
کند و چند سال بعد با تنها ۴درصد این مبلغ، فروخته شود، کامال دور 
از ذهن خواهد بود. با این حال این امر درس��ت اتفاقی اس��ت که برای 
یاه��و اتف��اق افتاد. علت این امر نیز به این خاط��ر بود که یاهو عمال در 
برابر رقیب نوظهور خود )گوگل( توان رقابتی را نداشت و تغییرات الزم 
را در سرویس های خود اعمال نکرد. در نهایت عدم برنامه ریزی مناسب، 
باعث ش��د تا روند نزولی این ش��رکت، با س��رعتی باال تداوم پیدا کند و 
به بدترین ش��کل این مرورگر که در گذشته بدون رقیب تصور می شد، 
به پایان کار خود نزدیک ش��ود. تجربه یاهو نشان می دهد که حتی قرار 
داشتن در باالترین جایگاه نیز نباید باعث شود تا از پیشرفت مداوم دور 
بمانید. درواقع هیچ برندی نباید تصور کند که در باالترین سطح ممکن 
قرار داشته و با این بهانه، پیشرفت خود را محدود کند. این تجربه باعث 
شده اس��ت تا امروزه برندهایی نظیر اپل، آمازون و حتی خود گوگل به 
ص��ورت مداوم در ت��الش برای بهبودهای جدی باش��ند. درواقع امروزه 
مدیران به خوبی می دانند که اگر از آخرین پیشرفت جدی آنها چند ماه 

گذشته باشد، به پایان خود نزدیک هستند.
businesspundit.com :منبع

برندهایی که با یک اشتباه نابود شدند 

به قلم: گوان وندهیمر کارشناس حوزه کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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تبریز – ماهان فالح: نشس��ت مش��ترک شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی و نماینده مردم  بناب در مجلس ش��ورای اس��المی 
در خصوص بررس��ی روند اجرای طرح فاضالب ش��هر بناب 
به ریاس��ت مهندس جانباز برگزار ش��د . به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، این نشس��ت مش��ترک با حضورمهندس جانباز 
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور، حجه 
االسالم باقری نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی 
و مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و 
در خصوص روند اجرای طرح فاضالب شهر بناب  تبادل نظر 
گردید . نماینده مردم بناب در مجلس ش��ورای اس��المی در 
این نشس��ت، با قدردانی از مهندس جانباز و مهندس ایمانلو 
گفت:  این جلسه فرصت مغتنمی است که به بررسی مسائل 

شهر بناب در خصوص آب و فاضالب بپردازیم .
باقری: اکثر روستاهای بناب در فاصله 3 یا 4 

کیلومتری شهر قرار دارند 
حجه االس��الم باقری همچنین اظه��ار کرد: ما چند مورد 
اساس��ی داریم که یکی بحث روستاهای بناب است که اکثر 
روس��تاهای ما در ۳ یا ۴ کیلومتری ش��هر قرارگرفته اند که 
تقریبا" ش��امل ۲۰ هزار نفر جمعیت می باشد که الزم است 
هرچه سریع تر فاضالب این مناطق وصل شود و مورد دیگر 
بحث آب شرب شهر بناب می باشد که ضروری است  دراین 

خصوص نیز اقدامات الزم انجام گیرد .

ایمانلو: روستاهای بناب در مسیر مسکن مهر واقع 
شده اند 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی نیز در این 
نشست مشترک، ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای 
کشور و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی، در ارتباط با 
طرح فاضالب روستاهای در مسیر اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان نسبت به مطالعه روستاهای مذکور اقدام کرده است لذا چون این 
روستاها در مسیر مسکن مهر واقع شده اند با برنامه ریزی های انجام 
شده ان شاءv اهلل به نحوی اعتبارات الزم تامین گردد. به گفته مهندس 
علیرضا ایمانلو، در این خصوص باالی ۷۵ درصد کارها انجام شده و 

ایستگاه پمپاژ هم در حال اتمام است . ایمانلواضافه کرد: همچنین یک 
ایستگاه پمپاژ باقی مانده که در صورت اتمام مسیر می توانیم شبکه را 
اجرا و توسط خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب موجود متصل کنیم. 
مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان شرقی اضافه کرد: خوشبختانه بناب 
از جمله شهرهای استان آذربایجان شرقی است که قسمت اعظم شبکه 

فاضالب در آن اجرا و به اتمام رسیده است. 
جانباز: بایستی همیشه در حال اجرای طرح های آب 

و فاضالب باشیم 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور نیز در ادامه جلسه اعالم کرد: 
بحث طرح فاضالب با توجه به اینکه شهرها همیشه در حال رشد بوده 
و تمام شدنی نیست، بایستی همیشه در حال اجرای طرح های آب و 
فاضالب باشیم .مهندس جانباز ادامه داد: در بحث یکپارچه سازی شرکت 
های شهری و روستایی رویکرد اصلی این بود که از بروکراسی اداری خارج 
و مشکالت مردم مرتفع گردد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 
خاطرنشان کرد: ان شاء اهلل با ظرفیت بودجه ای که در قانون بودجه سال 
۹۹ در نظرگرفته شده و با تامین اعتبارات الزم و همچنین با همکاری 
متقابل شوراهای اسالمی شهر و روستا و نماینده مردم بناب در مجلس 
شورای اسالمی، پروژهای فاضالب  را اجرایی کرده و به سرانجام برسانیم 
.مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کشور ضمن  قدردانی از مهندس 
علیرضا ایمانلو و همکاران وی در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی افزود: با توجه به روزهای سخت و نزدیک شدن به پیک مصرف 
و همچنین بیماری کرونا، شایسته است که در روند آب رسانی به شهرها 
وروستاها خدشه ای وارد نشود تا بتوانیم با تالش مضاعف به خدمت 

رسانی به مردم شریف ایران به نحو احسن ادامه دهیم.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در نشست هماهنگی 
مدی��ران مجموعه های پاالیش��ی و خط��وط لوله و پخش 
فرآورده نفت��ی هرمزگان بر مداومت کوش��ش کارکنان در 
تامین و انتقال و توزیع فرآورده به اقصی نقاط کش��ور تاکید 
ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه هرمزگان، عبداهلل احمدی کمرپش��تی در 
آغاز این نشس��ت گزارشی از روند توزیع فرآورده های نفتی 
تولید ش��ده در دو پاالیشگاه بزرگ کشور که در بندرعباس 

قرار دارند ارائه داد.
مدیر پخ��ش فرآورده های نفتی هرم��زگان گفت: با بهره 
ب��رداری از فاز جدید افزایش ظرفیت ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس و در م��دار تولیدقرار گرفتن ف��از های تولیدی 
پاالیش��گاه بزرگ میعانات نفت س��تاره خلیج فارس حجم 

تولی��دات ورودی ب��ه انباره��ای نفت پخش ف��رآورده های 
نفتی هرمزگان افزایش چش��مگیری داش��ته است. احمدی 

کمرپش��تی افزود: ب��ا این ح��ال علی رغم حمل��ه ویروس 
منحوس کرونا با همان زیرس��اخت های قبلی و حتی بدون 
افزایش نیروی انسانی در سایه توکل به خدا و تالش جهادی 
کارکنان هیچ کندی در توزیع فرآورده به دیگر نقاط کشور 
نداشته ایم. در ادامه این نشست دادور مدیرعامل پاالیشگاه 
میعانات گازی س��تاره خلیج فارس نیز گزارشی از وضعیت 
پایدار تولید در این پاالیشگاه ارایه داد. همچنین عطار مدیر 
خطوط لول��ه و مخابرات هرمزگان نی��ز به وضعیت خطوط 
انتقال فرآورده در دو مس��یر اس��کله های نفتی و سراسری 
اشاره کرد. در این جلسه که به میزبانی پخش فرآورده های 
نفتی برگزار شد نمایندگان مدیران نظارت بر صادرات نفتی 
و شرکت پاالیش نفت بندرعباس برگزار هم حضور داشتند 

و درباره همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر شد

اصفهان – قاس��م اس��د: در دیدار عضو هیات رئیس��ه اتاق 
بازرگانی اصفهان با رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در تهران 
ب��ر لزوم بسترس��ازی طرفین برای بهره من��دی از فرصت های 
تجاری و سرمایه گذاری دو کشور تأکید شد. به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان فرشته امینی، عضو هیات رئیسه 
و نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در این 
دیدارضمن تشریح پتانسیل های اقتصادی اصفهان با اشاره به 
اینکه اصفهان یکی از قطب های نساجی کشور است، گفت: با 
توجه به فرس��ودگی ماشین آالت نساجی اصفهان و پتانسیل 
بن��گالدش در تولید پوش��اک، می توان از ای��ن ظرفیت برای 
نوسازی ماشین آالت نساجی بهره مند شد. وی بنزین، روغن 
های سبک و فراورده های آن، زیورآالت یا جواهرآالت، سیمان 
های پودرنش��ده موسوم به کلینکر و ... را از جمله اقالم دارای 
مزیت برای صادرات استان اصفهان به بنگالدش عنوان کرد و بر 
لزوم بسترسازی طرفین برای بهره مندی از فرصت های تجاری 

و سرمایه گذاری دو کشور تأکید کرد.  
محمد صبور حس��ین، رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در 
ته��ران نیزضمن اش��اره به قرابت های فرهنگ��ی و تاریخی دو 
کش��ور ، ارتقاء تج��ارت ایران و بن��گالدش را  با تالش بخش 
خصوصی امکان پذیر دانست.  وی همچنین گفت: رشد ناخالص 

داخلی بنگالدش در س��ال گذشته ۶ درصد بوده و امسال به ۴ 
درصد رسیده است.  صبور حسین با بیان اینکه حجم صادرات 
بنگالدش در سال گذشته ۴۱ میلیارد دالربوده افزود: بر اساس 
پی��ش بینی های صورت گرفته این رقم در س��الجاری باید به 
حدود ۴۵ میلیارد دالر می رس��ید که با توجه به بحران کرونا 
و محدودیت های ناش��ی از این ویروس، عمال این رقم محقق 
نخواهد شد.   وی عمده اقالم صادراتی این کشور را مربوط به  
پوشاک دانست و تصریح کرد:  مابقی اقالم صادراتی بنگالدش 
به مواد اولیه نساجی و فرش بافی، میوه های گرمسیری، چای، 
مواد ش��یمیایی و غیره اختصاص دارد.  محمدصبور حس��ین 
با اش��اره به پتانسیل های نس��اجی بنگالدش از اعالم آمادگی 
فعاالن صنعت نس��اجی این کش��ور برای س��رمایه گذاری در 
اصفه��ان در این زمینه خب��ر داد.  وی مزیت های اصفهان در 
حوزه فوالد به ویژه ورق فوالدی و قیر را از جمله فرصت های 

تجاری میان اصفهان و بنگالدش عنوان کرد. 

اراک - خبرن��گار فرص��ت امروز: به منظور برقرس��انی به 
س��اختمان حوزه س��تادی و ابنیه موج��ود در محوطه برق 
باختر در مواقع بحران و یا ایام پیک بار شبکه دیزل ژنراتور 
۷۵۰ کیلوولت آمپری حوزه س��تادی برق باختر راه اندازی 

شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی برق باختر “علی انصاری  “دبیر 
کمیته  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت ضمن 
بی��ان خبر فوق افزود:ماموریت ای��ن دیزل تامین برق حوزه 
س��تادی بین س��اعات ۱۲تا ۱۵ ایام پیک و اوج مصرف می 
باشد که هم اکنون نیز در ساعات یاد شده به  به تولید برق 
می پ��ردازد. وی در ادامه افزود:  ازدیگ��ر مزایای این دیزل  
اس��تفاده در مواقع خاموشی وس��یار و قابل حمل بودن آن 

اس��ت  که در مواق��ع بحرانی ورخدادهاو ح��وادث می توان 
ژنراتور را به محل حادثه دیده برد و برق مورد نیاز را تامین 

نمود. ایشان افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با شرکت 
پخش و پاالیش فرآورده های نفتی اس��تان مرکزی سوخت 
دیزل ژنراتور یاد شده به صورت یارانه ای در اختیار شرکت 
ق��رار خواهد گرفت . وی در پایان اظهار داش��ت:این تفاهم 
نامه همکاری در مدیریت بارشبکه  سراسری به عنوان اولین 
توافقنامه مبادله شده برق منطقه ای باختر  با شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی در زمان پیک بار شبکه سراسری 
بوده که بر اس��اس آن  در س��اعات پیک ب��ار مقدار انرژی 
تولیدی با نصب کنتوربه ازای هر کیلووات س��اعت در مدت 
زمان اوج بار به مبلغ ۶۷۵۰ ریال به فروش می رس��د که به 
عنوان پاداش مولد برای تامین برق در اختیار این ش��رکت 

قرار خواهد گرفت.

قم - خبرن��گار فرصت امروز: مراس��م افتتاح ۱۱۰ پروژه 
ش��هری به مناس��بت دهه کرامت با حضور آیت اهلل سعیدی 
تولی��ت و جمع��ی از خادم��ان آس��تان مق��دس کریم��ه 
اهل بیت)س( در س��الن همایش های رضوان ش��هرداری قم 
برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها، آیین تقدیر از عوامل جهادی و پرسنل فعال 
ش��هرداری ق��م در مقابله با بحران وی��روس کرونا و افتتاح، 
بهره ب��رداری و آغ��از عملیات اجرایی ۱۱۰ پ��روژه عمرانی، 
خدماتی، فرهنگی، ترافیکی، فناوری، سرمایه گذاری، فضای 
س��بز و زیباس��ازی ش��هرداری قم با اعتباری بالغ بر ۸۶۰۰ 

میلیارد ریال در س��الن همایش های ش��هرداری قم برگزار 
ش��د. آیت اهلل س��ید محمد س��عیدی تولیت آستان مقدس 
کریم��ه اهل بیت)س( و جمعی از خادمان این بارگاه نورانی 
ب��ه همراه پرچم متبرک حرم مطهر در این مراس��م حضور 
داشتند. مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز طی سخنانی به 
ارائه گزارش��ی از فعالیت های شهرداری به ویژه در ایام دهه 
کرامت پرداخت و گفت: امیدواریم در ادامه مس��یر بتوانیم 
در راستای خدمت رس��انی مطلوب تر به شهروندان و زائران 
قم تعامالت خود را با مجموعه های مختلف از جمله آستان 

مقدس تقویت کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

قسمت اعظم شبکه فاضالب بناب اجرا و به اتمام رسیده است

در نشست مشترک مدیران نفتی هرمزگان عنوان شد:
نقش مهم هرمزگان در تولید انتقال و توزیع فرآورده نفتی در کشور

با هدف ارتقاء تجارت اصفهان و بنگالدش صورت گرفت:

دیدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در تهران

کاهش پیک مصرف و خوداتکایی در تامین برق
با راه اندازی دیزل ژنراتور 750 کیلوولت آمپری در حوزه ستادی برق باختر 

مراسم افتتاح 110 پروژه شهری به مناسبت دهه کرامت در قم 

نصب ترانس 120 مگاولت آمپری در پست اصلی آبادان
اهواز – ش��بنم قجاوند: سرپرس��ت معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان خبر از نصب ترانس ۱۲۰ مگا ولت آمپری در پست اصلی آبادان داد. رامین 
گلشنی راد گفت: آبان ماه سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی و رعد و برق 
شدید یکی از ترانس های قدرت در پست اصلی آبادان دچار حادثه و از مدار خارج 
ش��د و اکنون پس از عملیات جدا سازی ترانس معیوب، یک دستگاه ترانس قدرت 
۲۳۰ به ۱۳۲ کیلو ولت با ظرفیت ۱۲۰ مگا ولت آمپر در این پست نصب و به بهره 
برداری رسیده است. وی با بیان اینکه پس از جداسازی ترانس معیوب، در کمتر از 
۳۰ روز کاری در خرداد ماه س��ال جاری ترانس جدید نصب و برقدار ش��ده، تصریح 
کرد: بهینه سازی و نصب ۶ عدد ترانس اندازه گیری ولتاژی جدید، اصالح مدارات فرمان و سیستم های حفاظت الکتریکی 
و تقویت تمامی اتصاالت آن نیز همراه با نصب ترانس انجام شده است. سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه 
ای خوزستان افزود: با اقدامات انجام شده ظرفیت پست برق اصلی آبادان جهت عبور از پیک تابستان ۹۹ تقویت شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
با اتخاذ تصمیمات کارآمد و مسؤولیت پذیری، می توان از مرحله دوم کرونا 

ویروس عبور کرد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین در نشس��ت دور سخنی)ویدئو کنفرانس(، با اشاره به گذر از 
محدوده اول ویروس کرونا و احساس برقراری آرامش نسبی در روند این بیماری، 
هشدار داد که افزایش أخیر موارد ابتال به این بیماری، ناشی از آن است که ترس 
مردم از ویروس کرونا کم تر ش��ده است و نسبت به قبل، کمتر مسائل بهداشتی 
فردی و اجتماعی را رعایت می کنند. وی ادامه داد که الزم است با اتخاذ تصمیمات 
و مس��ؤولیت پذیری، از این مرحله نیز عبور کرد. دکتر نجاری، از تحت تاثیر قرار 
گرفتن کلیه ابعاد زندگی افراد در این همه گیری س��خن گفت و افزود: مس��ایل 
اقتصادی، اجتماعی و حتی عاطفی افراد جامعه باید با دقت و تمرکز مورد بررسی قرار گرفته و با همت همگانی، همه ابعاد 
جامعه، به ویژه حوزه سالمت، مورد توجه قرار گیرد. رییس مرکز بهداشت استان قزوین یادآور شد که نگرانی هنوز وجود 
دارد و جا دارد با توجه به شرایط، امکانات و منابع موجود به فکر کنترل بیماری باشیم و در جامعه شهری، با آموزش و 
اطالع رسانی، کم کردن ترددها و استفاده از وسایل حفاظت فردی، آسیب های ناشی از این بیماری را کاهش داد. نشست 
مذکور، روز دوم تیر ۱۳۹۹ به میزبانی مرکز بهداشت شهرستان قزوین با حضور دکتر پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین برگزار شد. دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان قزوین، دکتر علیرضا مهرعلیان و 
دکتر اکبر یوسفی، رییس و معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان  قزوین، علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت 
عملیات بحران دانشگاه، مدیران شبکه های بهداشت و درمان سایر شهرستان های استان و جمعی از کارشناسان ستادی 

مرکز بهداشت قزوین نیز در این نشست حضور داشتند.

مژده مدیر پخش فرآورده نفتی به هم استانی های هرمزگانی:
خودروهای حمل ونقل عمومی بطور رایگان گازسوز می شوند

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان از گازسوز کردن رایگان 
خودروهای حمل ونقل عمومی)تاکسی و وانت بار( در استان هرمزگان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، طرح ثبت نام از دارندگان خودروهای عمومی تاکسی و وانب بار که مایلند سوخت 
خودرو خود را به گاز تغییر دهند آغاز شده است. عبداهلل احمدی کمرپشتی در این خصوص گفت: دارندگان خودروهای 
عمومی مانند تاکسی و وانت بار می توانند با مراجعه به سامانه WWW.GCR.NIPODC.IR ثبت نام و در این طرح 
ملی شرکت کنند. وی در ادامه گفت: در اجرای این طرح اولویت زمان و نوبت دهی برای افرادی است که زودتر ثبت نام 
خود را تکمیل کنند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان اعالم کرد: با توجه به تصمیم و اجرای 
این طرح به صورت سراسری در کشور همچنین تمهیدات در نظر گرفته شده در استان مکان های مشخصی برای انجام این 
عملیات در نظر گرفته شده است. احمدی کمرپشتی با تأکید بر اینکه با دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی رانندگان 
می تواند سالیانه تا ۵ میلیون تومان در هزینه های خود صرفه جویی کنند افزود: استفاده از گاز CNG به میزان قابل توجهی 

هزینه ها را کاهش و سبب صرفه جویی در انرژی می شود.

دیدارمدیر مخابرات منطقه گلستان با مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شهمرادی با سرهنگ کاظمی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 
مقدس دیدار داشت .در این دیدار که در دفتر مدیر مخابرات منطقه گلستان انجام شد ، ابتدا مهندس غالمعلی شهمرادی 
با تاکید بر اینکه نقش دفتر حفظ  آثار و نش��ر ارزش��های دفاع مقدس باید بیشتر از حفظ آثار باشد گفت: ارج نهادن به 
فعالیتهای ارزش��ی باید نهادینه گردد و همانند تمام دنیا میبایست افرادی که برای دفاع از سرزمین خود رشادت نشان 
داده اند ، گرامی داشته شوند. در ادامه سرهنگ کاظمی در خصوص تدوین و گردآوری نقش مخابرات در گام اول انقالب 
مطالبی عنوان نمودند و اظهار داشتند ارتباطات در این مقطع زمانی و سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۷ نقش بسزایی در پیشبرد 
اهداف نظامی داشته است. وی همچنین با ابراز این که آخرین حلقه نبرد برای یک رزمنده ثبت خاطرات نبرد است گفت 

: در این زمینه اقدامات زیادی در دست انجام است و سعی شده است خاطرات مستند گردد.

نشت یابی بیش از 10 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن 
رشت- مهناز نوبری: در راستاي حفظ امنیت و پایداري جریان گاز مشترکین خانگي، شرکت گاز استان گیالن در بهار 
سال جاري بالغ بر ۴۰ درصد از خطوط و تاسیسات گاز در استان را نشت یابي نموده است. حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گیالن با اعالم خبر نش��ت یابی بیش از ۱۰ هزار و سیصد کیلومتر از خطوط گاز در استان اظهار داشت: این 
شرکت با هدف حفظ امنیت و پایداری جریان گاز مشترکین، در بهار امسال بالغ بر ۴۰ درصد از خطوط گاز در استان 
را مورد بازرسی و نشت یابی قرار داده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: این میزان نشت 
یابی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۸ درصد افزایش داشته و بهترین آمار ثبت شده در فصل بهار محسوب 
می ش��ود.مهندس اکبر بیان نمود: این ش��رکت هم راستا با توسعه گازرسانی در استان، برنامه ریزی جامعی را درجهت 
حفظ امنیت خطوط و تاسیس��ات گاز به انجام رس��انده و در همین زمینه بالغ بر ۲۴۰ هزار انشعاب و ۱۲۶ ایستگاه گاز 
را مورد بازرسی قرار داده است.وی با بیان اینکه عملیات نشت یابی در بهار امسال در ۲۲ شهر استان انجام شده است، 
اظهار داشت: شرکت گاز استان گیالن در حال اجرای عملیات نشت یابی با استفاده از روشهای نوین در قالب نشت یابی 
آنالین و براساس برنامه تعیین شده می باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با اشاره به گسترش شبکه 
تغذیه و توزیع گاز در استان بر ضرورت کنترل و بازرسی مستمر و دقیق تر تاسیسات گاز با هدف اجتناب از وقوع حوادث 

ناگوار تاکید کرد.

برگزاری اولین جلسه کارگروه امورزیربنایی ، توسعه روستایی ،عشایری، شهری و 
آمایش سرزمین و محیط زیست در سال 99

بوش��هر- رضا حیدری: اولین جلس��ه کارگروه امورزیربنایی ، توس��عه روس��تایی 
،عش��ایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیس��ت در سال ۹۹ به ریاست دکتر 
گراوند استاندار بوشهر و به دبیری مهندس رستمی مدیر کل راه و شهرسازی استان 
و س��ایر اعضاء برگزار ش��د. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
اس��تان بوشهر مهندس حسین حسن زاده معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان بوشهر در این باره گفت: این جلس��ه که با رعایت کلیه اصول 
و پروتکلهای اعالم ش��ده برگزار ش��د حس��ن زاده  افزود : در این جلسه ۱۹ طرح ) 
شهرستان دشتستان ۸ طرح ، شهرستان تنگستان ۶ طرح، شهرستان دیلم ۱ طرح ، 
شهرستان دیر ۱ طرح، شهرستان دشتی ۱ طرح ، و شهرستان گناوه ۲ طرح ( شامل طرح های کشاورزی ، خدماتی ، تفریحی 
– گردشگری ، صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و با ۷ طرح موافقت گردید. وی بیان کرد : اراضی تغییر کاربری یافته حدود 
۳۹۹۳۶۹ متر مربع و اراضی واگذاری شده حدود ۱۸۸۹ متر مربع می باشد . از مهم ترین مصوبات تأیید شده در این جلسه 
مطالعات طرح انتقال صنوف آالینده به خارج از محدوده شهر گناوه و طرح تعیین محدوده نوار ساحلی تنگستان اشاره کرد.
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مهارت های حیاتی کارآفرینان تازه کار

اگرچه این امر طبیعی است که برای پیشرفت در امر کارآفرینی، نیاز به کسب تجربه است با این حال 
برخی از مهارت ها برای ش��روع کار، کامال الزامی است. درواقع بدون این موارد، بدون شک تجربه نخست 

شما با شکستی تلخ همراه خواهد بود. در ادامه به بررسی این پنج مورد خواهیم پرداخت. 
1-تصمیم گیری

اگر در زمینه تصمیم گیری با مش��کل مواجه هس��تید، این امر باعث خواهد شد تا نظرات دیگران معیار 
اصلی ش��ما باش��د. این امر بدون شک به نتیجه ای خوب منجر نخواهد شد. درواقع هدف اصلی از انتخاب 
ش��ما این اس��ت که بتوانید یک تغییر جدی را ایجاد کنید. این امر حتی در رابطه با برندهایی که توسط 
خود ش��ما نیز تاسیس شده اس��ت، کامال صادق بوده و الزم است تا شما درست به مانند یک مدیر رفتار 
کنید. این امر تنها زمانی میس��ر خواهد بود که به خوبی بتوانید مس��ائل را از زوایای مختلف مورد بررسی 
قرار داده و در نهایت تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. این مورد را همواره به خاطر داشته باشید که هر فردی 
می تواند در رابطه با مس��ائل کوچک، تصمیم گیری کند، با این حال هنر یک کارآفرین و مدیر این اس��ت 
که این اقدام را به خوبی در رابطه با موارد بزرگ انجام دهد.  اقداماتی که باید انجام ش��ود:  س��عی کنید 
که قبل از تصمیم نهایی، مش��ورت های الزم را خصوصا از افراد کلیدی ش��رکت، داش��ته باشید. همچنین 
ایجاد جدول س��وات که ش��امل فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قدرت است، در رسیدن هرچه سریع تر 
به اطمینان الزم، کمک بس��یاری را خواهد کرد. همچنین ضروری اس��ت تا بدترین ش��رایط ممکن را نیز 
مورد توجه قرار دهید تا در صورتی که همه چیز مطابق انتظار جلو نرفت، با مشکلی جدی مواجه نباشید. 

2-صداقت
ش��ما باید در مدت زمانی کوتاه، نظر مثبت تمام تیم شرکت را به سمت خود جلب کنید. در این راستا 
رفتار صادقانه، بزرگترین توقعی اس��ت که یک کارمند می تواند از مدیر خود داشته باشد. به همین خاطر 
سعی کنید تا کامال واقع بینانه با آن ها رفتار کرده و از دادن وعده هایی که نسبت به انجام آن ها اطمینان 
الزم را ندارید، خودداری کنید. این امر باعث خواهد شد تا از همان ابتدا یک رابطه حرفه ای میان شما و 
س��ایر کارمندان شرکت، ایجاد ش��ود. در نهایت این نکته را به خاطر داشته باشید که یکی از مصداق های 
صداقت این اس��ت که در صورت بروز اش��تباه، مس��ئولیت های آن را برعهده گرفته و صرفا تیم شرکت را 
مورد انتقاد قرار ندهید.  اقداماتی که باید انجام ش��ود:  همواره قبل از هر صحبت، موارد را مورد بررس��ی 
قرار داده و برای قول دادن، عجله نداش��ته باش��ید. برای مثال در جلس��ه سخنرانی ممکن است برخی از 
کارمندان بخواهند که ش��ما وعده افزایش بودجه یک طرح را بدهید. با این حال ش��ما در این شرایط باید 
فرصتی را ایجاد کنید تا امکان بررسی شرایط وجود داشته باشد. درواقع هیچ گاه فراموش نکنید که شما 
مدیر شرکت هستید و دلیلی وجود ندارد که شیوه رفتاری خود را براساس نظر کارمندان تغییر دهید. در 

نهایت این رفتار شما باعث خواهد شد تا صداقت به فرهنگ کاری در شرکت تبدیل شود. 
3-فروتنی 

یک مدیر مغرور هیچ گاه محبوب نخواهد شد. درواقع برای مدیریت درست، شما باید به همدلی الزم با 
تمامی کارمندان خود دس��ت پیدا کرده باش��ید. این امر تنها زمانی میسر است که ارتباط خود را محدود 
نکرده و نگاهی از باال به پایین نداش��ته باش��ید. در این رابطه حتی الزم است در شرایطی به صحبت های 
س��اده ترین کارمندان خود گوش کرده و براس��اس آن تغییراتی را در سیاست-های خود ایجاد کنید. این 

امر باعث اضافه شدن کاریزما به شخصیت شما خواهد شد.
اقدامات��ی که باید انجام ش��ود: همواره خود را یکی از اعضای تیم ش��رکت تلق��ی کرده و رفتاری کامال 
دوستانه با کارمندان خود داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا هیچ گاه به عنوان فردی مغرور شناخته 
نش��ده و جوی فوق العاده در ش��رکت ایجاد ش��ود. همچنین تالش کنید تا به مسئوالن هر بخش احترام 
گذاش��ته و نظر آنها در رابطه با حوزه تخصصی خود را اولویت تصمیمات قرار دهید. برای مثال مس��ئول 
بخش تبلیغات بدون ش��ک بهتر از ش��ما می  تواند در رابطه با اقداماتی که باید برای بازاریابی انجام شود، 
برنامه ای را مش��خص کنید. این امر کمک خواهد کرد تا تمامی افراد، آزادی عمل الزم داش��ته و احساس 
اهمیت داش��تن برای ش��رکت را داش��ته باش��ند. همچنین این امر کمک خواهد کرد تا شما با مشکالت 

کمتری مواجه شده و فرصتی را برای یادگیری ایجاد کنید.
4-همدلی 

اگر قدرت درک تیم خود را نداش��ته باش��ید، بدون شک هنوز به شایس��تگی الزم دست پیدا نکرده اید. 
درواقع بدون درک، امکان بهترین اس��تفاده از هر ی��ک از کارمندان ممکن نخواهد بود که نتیجه این امر 
عدم بروز اتفاقات مثبت اس��ت. نکته مهمی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که همدلی با 
نگاهی سیس��تماتیک میسر خواهد بود. برطبق این تعریف ش��ما نباید به یک یا چند کارمند خاص، نگاه 
ویژه تری را داش��ته باشید. درواقع اگر عدالت درست وجود نداشته باشد، تمامی تالش شما در این زمینه 
بدون نتیجه باقی خواهد ماند. اقداماتی که باید انجام شود:  همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که 
شما در حوزه کاری خود تنها نبوده و می توانید از نظر کارمندان خود استفاده کنید. برای مثال در جلسه 
روز نخس��ت خود، از همه افراد بخواهید تا اقداماتی که برای همدلی ضروری می بینند را یادداش��ت کرده 
و در اختیار ش��ما قرار دهند. همچنین تالش کنید تا ش��ناخت خود را از تمامی افراد تیم شرکت افزایش 
دهید. تحت این ش��رایط قدرت درک ش��ما نیز باالتر خواهد رفت. برای این موضوع مالقات های رو در رو 
یک اس��تراتژی مهم محسوب می  شود. همچنین در برابر اشتباهات کارمندان خود صبور بوده و اولویت را 

بهبود روحیه و کمک برای رفع مشکل بدانید.
5-پاسخگویی

به عنوان آخرین گزینه، بسیار مهم است که شما در دسترس تیم شرکت قرار داشته و در برابر مسائل مختلف، 
پاسخگو باشید. این امر باعث خواهد شد تا تیم شرکت به رضایت شغلی باالتری دست پیدا کرده و یک مشکل 
کوچک هیچ گاه به بحرانی جدی منجر نشود. درواقع هیچ چیز بدتر از آن نخواهد بود که کارمندان شرکت به 
این باور برسند که صحبت های آن ها نتیجه ای را در بر نخواهد داشت.  اقداماتی که باید انجام شود:  برای انتقاد 
از خود امتیازهایی را مشخص کنید. این امر باعث خواهد شد تا ترس را در این زمینه به صورت کامل از بین 
رفته و شما سریعا متوجه کمبودهای موجود شوید. درواقع این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که شما به 
عنوان یک کارآفرین و یا مدیر تازه کار، طبیعی است که اشتباهاتی را داشته باشید. با این حال اگر بخواهید با 
پنهان کردن آن ها خود را کامال موفق نشان دهید، بدون شک در درازمدت بدترین نتایج را تجربه خواهید کرد. 
همچنین ضروری است تا بر روی کنترل احساسات خود، تمرین داشته باشید. درواقع انتقاد برای هیچ فردی 
خوشایند نبوده و اگر در این زمینه تمرین نداشته باشید، ممکن است واکنش احساسی از خود بروز دهید که 
منجر به خراب شدن همه چیز خواهد شد.  در نهایت توجه داشته باشید که این مهارت ها تنها برای شروع کار 

بوده و ضروری است که برنامه ریزی دقیقی را برای کسب مهارت های بیشتر، داشته باشید. 
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تبلیغـاتخالق

ش��ما به نقطه ای از زندگ��ی خود رس��یده اید که در آن 
می خواهید خیلی چیزها را تغییر دهید و به بهترین حالت 
خود برس��ید. ش��ما از وضعیت فعلی زندگ��ی خود راضی 
نیس��تید و می دانید که وضعیت زندگی ش��ما می تواند به 
مراتب بهتر باش��د اما با انجام چه کاری می توانید مطمئن 
ش��وید در ح��ال تبدیل ش��دن ب��ه حالت بهت��ری از خود 
هستید؟ در این مقاله می خواهیم ۱۵ راه برای بهبود حالت 

فعلی تان را با شما به اشتراک بگذاریم.
1. برای شروع آماده باشید

هنگامی که ش��ما در ح��وزه ای از زندگی خود تصمیم به 
تغییر می گیرید، معموال ش��روع یکی از سخت ترین مراحل 
است. با این حال، شروع به انجام هر کاری به معنای انجام 
نیمی از کار است، بدون توجه به  اینکه کار می تواند به چه 

اندازه ای سخت باشد.
2. برای سخت کار کردن آماده باشید

تغییر چش��م انداز و عاداتی که در طول س��الیان طوالنی 
شکل گرفته اند، کار آسانی نخواهد بود، اما اگر ما بخواهیم 
که خود را بهبود ببخش��یم، نیاز داریم ت��ا بدانیم که برای 

رسیدن به موفقیت به تالش قابل توجهی نیاز است.
3. خود را غرق در تغییر نکنید

اینک��ه تصمیم بگیرید بر روی خ��ود کار کرده و زندگی 
خود را بهبود ببخش��ید کاری عالی اس��ت، اما با این حال 
ایده انجام این کار ممکن است دشوار و حتی غیرممکن به 
نظر برس��د. نکته اصلی این اس��ت که شما باید با قدم های 
کوچکی در یک جهت مشخص حرکت کنید. شما در طول 
حرکت به سوی این جهت، تجربه بیشتری کسب می کنید 
و بنابراین س��ریع تر و با اطمینان بیش��تری به سمت جهت 

موردنظرتان حرکت خواهید کرد.
4. از شکست خوردن نترسید

فهمیدن و قبول کردن اینکه اش��تباهی از ش��ما سر زده 
اس��ت، می تواند کالفه کننده باش��د. با این حال ش��ما باید 
متوجه ش��وید که اش��تباه کردن چیز خوبی است، زیرا به 
ش��ما فرصت آن را می دهد تا دفعه بعد موفق باش��ید و با 
وجود اشتباهات شما از قبل می دانید که چگونه به درستی 

آن کار را انجام دهید.
5. غرور خود را کنار بگذارید

اگر کس��ی به شما بگوید که کار اشتباهی انجام داده اید، 
ممکن اس��ت قبول کردن نظرات آن ش��خص برای ش��ما 
سخت باش��د. بدیهی است که ش��ما می خواهید به عنوان 
فردی شکس��ت ناپذیر و کس��ی ک��ه هرگز اش��تباهی از او 
س��ر نمی زند دیده ش��وید، با این وجود، امتناع از پذیرش 

انتق��ادات ب��ه معنای از دس��ت دادن فرصت ب��رای بهبود 
بخشید به کارتان است.

۶. خود را از دست کمال گرایی ناسالم خالص کنید
ت��الش برای برت��ر بودن در ه��ر کاری عالی اس��ت، اما 
این گون��ه تالش ک��ردن می تواند برای ش��ما تبدیل به یک 
مانع ش��ود. وس��واس بهتر بودن در هر کاری بیهوده است، 
زیرا همه ما ناقص هس��تیم و گاهی اوقات خوب بودن برای 

رسیدن به هدف تان کافی باشد.
»م��ن تصمیماتی گرفتم که نس��بت به آن ها احس��اس 
پشیمانی می کنم و من از این تصمیمات به عنوان تجربیات 
استفاده کردم.....من انسان هستم، من کامل نیستم، درست 

مثل هر شخص دیگری.« –کویین لطیف
7. شغلی که از آن متنفر هستید را رها کنید

ای��ده ترک کار برای بس��یاری ممکن اس��ت دیوانه وار به 
نظر برس��د، زیرا رد کردن یک درآمد پایدار، غیرمنطقی به 
نظر می رسد اما در اصل، غیرمنطقی بودن این است که به 
خاط��ر پول به کاری که از آن متنفر هس��تید ادامه دهید، 

زیرا زمان در واقع ارزشمندترین ارز است.
8. از محیط های سمی رهایی یابید

تصمی��م به بهبودی خ��ود، ناگزیر منجر ب��ه درگیری با 
افرادی که در کنارتان هس��تند، خواهد ش��د. ممکن است 
افراد زیادی وجود داشته باشند که از تغییرات شما ناراضی 
باش��ند. آن ه��ا س��عی خواهند ک��رد که ش��ما را به حالت 
قبلی تان بازگردانند، بنابراین ش��ما ممکن است نیاز داشته 

باشید تا با چنین افراد مضری قطع رابطه کنید.
9. برای مقابله با اعتیادها زمان بگذارید

اگ��ر می خواهید ک��ه حالتی بهتر از حال��ت کنونی خود 
داش��ته باشید، اعتیاد یکی از بزرگ ترین موانع شما خواهد 
ب��ود. اعتیاد ش��ما را از انرژی تان مح��روم می کند و کامال 
تمرکز ش��ما را تغییر می دهد. اگر ش��ما مصمم هستید که 
حالت بهتری از خود را مش��اهده کنید باید با اعتیاد مقابله 

کنید.
10. از منطقه آرامش خود خارج شوید

احس��اس ثبات و امنیت عالی اس��ت، اما خارج شدن از 
منطق��ه آرامش می تواند رضایت بی اندازه  ای را برای ش��ما 
به ارمغان بیاورد، زیرا با خارج ش��دن از منطقه آرامش تان 
ش��ما ق��ادر خواهید ب��ود تا خ��ود را از جهتی ناش��ناخته 
مش��اهده کنید. بدیهی اس��ت که این کار، کاری ترسناک 
و ناراحت کننده است، اما شما می توانید ویژگی هایی را که 
هرگز انتظار نداش��تید که در درون ش��ما باشد را در خود 

آزاد کنید.

11. تمرین را شروع کنید
همه ما این نصیحت را بارها و بارها شنیده ایم، اما تمرین 
به اندازه ای مهم اس��ت که باید در فهرس��ت کارهایی باشد 
که می  تواند حالت بهتری از ش��ما را به وجود آورد. فعالیت 
بدنی منظم یکی از اعمالی اس��ت که ذهنیت شما را تغییر 

می دهد و بدن شما را سالم تر نگاه  می دارد.
12. برای لحظه طالیی صبر نکنید

صبر کردن برای لحظه ای که ستاره ها به موازات هم قرار 
بگیرند، یک عادت مخرب است. زمان محدودتر و گران بهاتر 
از آن است که بخواهیم آن را هدر دهیم. ممکن است زمان 
مناس��ب برای انجام کاری بس��یار دیر باشد، بنابراین برای 

مدت طوالنی تردید نکنید و عمل کنید.
13. مسئولیت پذیر باشید

ما ممکن اس��ت محیط اطراف و ش��رایط خ��ود را برای 
اتفاقات��ی که در زندگی مان می افتد س��رزنش کنیم. گاهی 
اوقات ممکن است تمایل داشته باشیم تا احساس کنیم که 
شخصی می آید و ما را خوشحال می کند. با این حال، مهم 
اس��ت بدانیم که تمامی اینها به خودمان بس��تگی دارد. ما 
مسئول سرنوشت خود هستیم و شادی مان تنها به خودمان 

بستگی دارد.
»شما نمی توانید از مسئولیت فردا با اجتناب کردن از آن 

در امروز، فرار کنید.« آبراهام لینکلن
14. عادت همیشه در کنترل بودن را کنار بگذارید

اگر ش��ما عادت دارید که هم��ه چیز و همه کس را تحت 
کنترل خود داشته باشید، شما باید هرچه زودتر از شر این 
عادت خالص شوید. زندگی بسیار غیرقابل پیش بینی است، 
بنابراین تالش برای مس��ئول همه چیز بودن بی معناست و 

تنها سد راه رشد شخصی شما خواهد بود.
15. یاد بگیرید که مثبت  اندیش باشید

شاد بودن یکی از باارزش ترین عاداتی است که می توانید 
داشته باش��ید. وجود دوران سخت اجتناب ناپذیر است، اما 
بهتری��ن راه حل ها برای یک مش��کل، معم��وال زمانی پیدا 

می شوند که شما با لبخند به مشکالت نگاه می کنید.
رها کردن عادات و روال های گذشته که در طول سالیان 
آن ها را انجام می دادید، ترس��ناک اس��ت. ام��ا با این حال، 
اگر ش��ما تصمیم قاطع خود را ب��رای تغییر خود و تبدیل 
ش��دن به فردی بهتر گرفته اید، هیچ چیزی نمی تواند شما 
را متوقف کند. ما امیدواریم که با روش های ذکرشده برای 
بهبود خودتان، شما قادر باشید که به هدف خود رسیده و 

بهترین حالت خود را به دست آورید.
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