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دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی آید؟

 فشار کرونا و نفت
در بودجه ۹۹

این روزها نگرانی زیادی در مورد کم و کسری بودجه 99 وجود دارد، آن هم در شرایطی که قیمت نفت سقوط کرده و درآمد نفتی 
دولت نیز به شدت افت پیدا کرده است. اگرچه دولت در بودجه امسال کمترین نگاه به نفت و بیشترین توجه را به مالیات داشته، 
اما خوابیدن اقتصاد در سه ماه و نیم گذشته به دلیل شیوع کرونا، درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی را به کمترین میزان خود 
رسانده است. در این میان، عددهای مختلفی از میزان کسری بودجه دولت مطرح می شود؛ از ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. مرکز 
پژوهش های مجلس نیز چندی پیش درباره ابعاد کسری بودجه در سال جاری هشدار داد و اعالم کرد: »در سال ۱۳9۸ به  واسطه 
ابعاد کوچک تر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال...

مستاجران خانه های 75 متری در تهران و خانه های 90 متری در سایر 
شهرها، وام ودیعه مسکن می گیرند

جزییات متراژی وام ودیعه مستاجران
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افزایش قیمت ارز بر گرانی طال و سکه دامن زد

وضعیت بازارهای مالی در هفته سوم تیرماه

میلیونرهای نویسنده
چگونه مهارت تفکر انتقادی را در تیم خود توسعه دهیم؟

بازگشایی کم خطر دفاتر کاری با رعایت 5 اصل حیاتی 
۱0 ایده تولید محتوا که شبکه اجتماعی شما را متمایز می کند

بازاریابی با هدف افزایش ترافیک سایت
بررسی ایده متفاوت لینکدین

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

انویدیا با گذر از اینتل سومین 
شرکت باارزش حوزه نیمه هادی 

لقب گرفت

سرمقاله
بانک ها و تالطم بازار ارز

این روزها بازار ارز متالطم 
اس��ت و قیم��ت ارز به عنوان 
به نحوی  کاالیی ذی قیم��ت 
بی سابقه رو به افزایش است. 
ب��ه تبع ای��ن تالط��م ارزی، 
قیم��ت کااله��ای خارجی و 
همچنین آن دسته از اجناس 
داخل��ی ک��ه ارزب��ری دارند، 
افزای��ش می یاب��د و ت��ورم را 

تشدید می کند. 
واقعی��ت آن اس��ت ک��ه در 
خصوص��ا  ارز  حاض��ر،  ح��ال 
دالر و ی��ورو از حال��ت کاالی 
مصرف��ی درآم��ده و تبدیل به 
کاالی س��رمایه ای شده است. 
این پدیده تقاض��ای خرید ارز 
به منظور س��رمایه گذاری را به 
شدت افزایش می دهد و تعادل 
عرض��ه و تقاض��ا را در بازار ارز 
ب��ه هم می ری��زد، ام��ا در این 
بازار پرتالطم، وظیفه سیس��تم 
بانکی کش��ور چیس��ت تا بازار 
ارز به آرامش نس��بی برس��د و 
فعالیت ه��ای ارزی مرتب��ط با 
ش��بکه بانکی به تبع نوسانات 
ش��دید ارزی دچ��ار اخت��الل 

نشود؟
در حال حاضر، فعالیت ارزی 
بانک ها عمدتا در دو قس��مت 

متفاوت جریان دارد...
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ادامه از همین صفحه 
فعالیت ارزی غیرمس��تقیم که معموال از طریق صرافی های وابس��ته به بانک ها 
به عنوان یک واحد تجاری دارای ش��خصیت حقوقی مستقل با مجوز بانک مرکزی 
صورت می گیرد و فعالیت مس��تقیم ارزی که در قالب پرداخت تس��هیالت ارزی یا 
تس��هیالت ارزی-ریالی ی��ا در قالب ارائه خدمات و تعهدات بانکی نظیر گش��ایش 
اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین صدور ضمانت نامه های ارزی انجام می گیرد. در 
زمینه پرداخت تس��هیالت یا تعهدات بانکی، فعالیت بانک ها بعضا در زمینه تامین 
منابع ریال��ی الزم برای تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی یا تخصیص و فروش 
ارز موردنیاز واردکنندگان کاال و حواله آن اس��ت. این امر معموال از طریق پرداخت 
تس��هیالت ریالی انجام می شود، یعنی به واردکننده یا تولیدکننده تسهیالت ریالی 
پرداخت می ش��ود که هزینه نهایی این قبیل تس��هیالت ریالی مستلزم تهیه ارز و 
پرداخت به فروش��نده خارجی اس��ت. به عنوان مثال، ممکن است که بانک پس از 
تخصیص ارز توسط مراجع قانونی جهت خرید یک خط تولیدی، منابع الزم ریالی را 
در قالب تسهیالت بانکی در اختیار تولیدکننده بگذارد تا با استفاده از آن، ارز مورد 
نیاز را از سیستم بانکی خریداری کند و با گشایش اعتبار اسنادی )از طریق انعقاد 
قرارداد جعاله عاملیت فاینانس( یا حواله ارزی، بهای کاال یا خدمات خریداری شده 

را به فروشنده خارجی پرداخت کند.
در بخش خدمات و تعهدات بانکی نیز روالی مشابه وجود دارد، با این تفاوت که 
برخالف تس��هیالت بانکی در چرخه  خدمات و تعهدات بانکی، بانک فقط خدمات 
گشایش اعتبار اسنادی یا حواله ارزی و پرداخت ارز به فروشنده از طریق بانک های 
عامل را برعهده می گیرد و بابت این خدمات به جای سود، کارمزد دریافت می کند 
و حاشیه ریسک کمتری دارد، اما در همه این موارد، قیمت داخلی ارز به شدت در 
عملکرد بانک ها در رابطه با خدمات و فعالیت های ارزی موثر است. به عنوان نمونه، 
اگر تولیدکننده ای ب��رآورد ریالی یک خط تولیدی را هزار میلیارد ریال پیش بینی 
کند و براساس این برآورد هزینه ریالی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نماید ولی 
در میان��ه راه با افزای��ش قیمت ارز، هزینه این خط تولید مث��ال به ۲ هزار میلیارد 
ری��ال افزایش یابد، قطعا راه اندازی خط تولید م��ورد نظر توجیه اقتصادی نخواهد 
داش��ت بنابراین تولیدکننده حتی با وجود گش��ایش اعتبار ممکن است که از خیر 
خری��د بگذرد و عطای تولید را به لقایش ببخش��د، زیرا تولید ب��ا این هزینه دیگر 
توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، بانک گشایشگر اعتبار اسنادی با 
تعهدات ارزی در برابر بانک خارجی مواجه خواهد بود. در مورد خدمات ارزی نیز این 

مشکل به نحوی دیگر بروز می کند. در پاره ای موارد، واردکننده کاال علی رغم تعهد 
ارزی ترجیح می دهد به جای خرید کاالیی که برای واردات آن ارز دولتی تخصیص 
یافته، کاالیی به کشور وارد نکند یا به جای کاالی اصلی، کاالیی بنجل وارد کشور 
کند و از این رهگذار به طریقی به جای واردات کاالی مناس��ب، ارز تخصیص یافته 
را در داخل بفروش��د و مبالغ کالنی حاصل از تفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ بازار آزاد 
نصیب خود سازد. براساس مقررات موجود، در تمامی این حاالت بانک ناچار خواهد 
بود که پرونده تخلف متعهدین ارزی را یا به س��ازمان تعزیرات یا مراجع ذی صالح 
قضایی ارجاع دهد. ضمن آنکه در مورد گش��ایش اعتبار اس��نادی، بانک گشایشگر 
اعتبار اس��نادی در برابر بانک عامل خارجی متعهد ارزی اس��ت و بایستی تعهدات 
ارزی خ��ود را در ه��ر صورت ایفا کند، ولو آنکه متقاضی صدور اعتبار اس��نادی به 
تعهدات��ش در قبال بانک عمل ننماید بنابراین تالطم بازار ارز در فعالیت های ارزی 
بانک ها بی تاثیر نیست. از سوی دیگر، صرافی های وابسته به بانک به دلیل ماهیت 
کامال تجاری خود مایل هستند که در بازار معامالت ارزی حضور فعال داشته باشند 
و کس��ب درآمد کنند و این امر ممکن اس��ت دامنه نوسانات ارزی را تشدید نماید. 
پس در این وضعیت، پرسش آن است که چه تدبیری باید چاره کرد که تالطم بازار 
ارز، فعالیت ارزی بانک ها را تحت الشعاع خود قرار ندهد؟ پاسخ بدین پرسش نیازمند 

توجه به موضوعات زیر است:
* تعدادی از علما در تعریف مال گفته اند »المال مایبذل به ازاء المال« یعنی مال 
چیزی اس��ت که در مقابل آن مال داده می ش��ود. به بیان دیگر، مال بایستی ارزش 
اقتصادی و قابلیت مبادله داش��ته باشد. ارزهای خارجی نیز دقیقا همین ویژگی را 
دارند، یعنی در بازار به عنوان یک مال باارزش خرید و فروش می شوند و قابل مبادله 
نیز هستند. قابلیت نقل و انتقال و ارزش اقتصادی ارز قابل کتمان نیست. شاید این 

گفته که »ارز مال دولت است«، ناظر به این معناست.
* در زمین��ه وظای��ف ارزی بانک مرکزی، بند »د« م��اده ۱ قانون پولی و بانکی 
مصوب تصریح کرده اس��ت: »برابری پول های خارج نس��بت به ریال و نرخ خرید و 
فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران با رعایت تعهدات کش��ور 
در مقابل صندوق بین المللی پول محاس��به و تعیین می شود«. اما این مطلب بدان 
معنا نیست که چون دولت مالک ارز است، بنابراین قیمت ارز نیز صرفا توسط دولت 
تعیین می شود. عوامل بسیاری در تعیین نرخ ارز موثر هستند، اما به هرحال، یکی 
از اصلی ترین وظای��ف و ماموریت های قانونی بانک مرکزی، مدیریت بازار و کنترل 

نرخ ارز است.

* دولت تولیدکننده اصلی ارز اس��ت. تولیدکننده ای که می تواند از طریق بانک 
مرکزی، بازار ارز را س��اماندهی و مدیریت کند. اما بند »ت« ماده ۲۰ قانون احکام 
دائمی برنامه توسعه کشور در این زمینه ضمن تاکید بر نظام ارزی شناور، شرایطی را 
تعیین کرده است: »در اجراي سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعالسازي 
منابع مالي و همچنین اصالح و تقویت نظام مالي کشور، نظام ارزي کشور، »شناور 
مدیریت شده« است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیري در تجارت خارجي 
و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین 
حد مطلوبي از ذخایر خارجي، تعیین مي شود.« این مطلب بدان معناست که دولت 
و بانک مرکزی برای تعیین قیمت ارز بایس��تی حدود و شرایط تعیین شده توسط 

مجلس را رعایت کنند.
* در اینکه دولت سیاس��ت گذار اصلی تعیین قیمت ارز است، بحثی نیست، اما 
آیا دولت می تواند به عنوان دارنده یا فروش��نده ارز، منابع مالی موردنیاز خود را از 
طریق فروش ارز در بازار آزاد تامین نماید؟ در پاس��خ بدین پرسش به نظر می رسد 
در صورت��ی که دولت در قوانین بودجه منابع درآمدی خود ازجمله منابع درآمدی 
حاصل از فروش ارز و همچنین محل هزینه این درآمد را درج کند، کسب این درآمد 
و هزینه آن )فروش ارز توسط دولت و هزینه آن( مشکل قانونی خاصی نداشته باشد، 
اما تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی بایستی به گونه ای انجام پذیرد که بازار داخلی 

ارز را دچار التهاب نسازد.
* بانک ه��ا معموال تس��هیالت ارزی را از منابع ارزی بان��ک مرکزی، منابع ارزی 
صندوق توس��عه ملی و مناب��ع ارزی در اختیار خود تامی��ن می کنند. در پرداخت 

تسهیالت ارزی، دقت و رعایت سه نکته اهمیت اساسی دارد:
اول؛ ارزیابی دقیق قیمت های ارائه شده در پروفرما اینوس از منابع معتبر داخلی یا 
خارجی. در تسهیالت ارزی متاسفانه وجود پدیده)overinvoice(  در خریدهای 
خارجی قابل انکار نیست. پدیده ای که درآمد ارزی پنهان ولی قابل توجهی را نصیب 

تسهیالت گیرنده خواهد ساخت.
دوم؛ نظارت دقیق و کارشناس��ی بر مراحل پرداخت تس��هیالت ارزی تا مرحله 
ورود کاالی موردنظر به کش��ور و صدور برگ س��بز گمرگی. قصور یا تعلل در این 
زمینه موجب می ش��ود به جای ورود کاالیی که برای آن ارز اختصاص داده ش��ده 
است، کاالی مشابه ولی بنجل به کشور وارد شود که هیچ دردی را درمان نخواهد 
کرد. ش��رط اولیه موفقیت در این امر، روش��ن بودن ش��رایط و مشخصات دقیق و 
کش��ور تولیدکننده کاال در متن اعتبار اس��نادی و همچنین تعیین شرط بازرسی 

توسط موسسات خوشنام بازرسی است تا در زمان حمل، کیفیت و کمیت کاال را با 
مشخصات قیدشده در متن اعتبار اسنادی احراز نمایند.

س��وم؛ گرفتن تضمین ها و وثایق معتبر از متقاضی گش��ایش اعتبار اس��نادی یا 
متقاضی حواله ارزی با توجه به نتایج حاصل از اعتبارسنجی وی.

چهارم؛ اعالم سریع به مراجع قضایی و تعزیراتی در صورت تخلف تسهیالت گیرنده 
یا واردکننده کاال.

* در م��ورد تعهدات و خدمات ارزی نیز اگرچه بانک ها در این گونه فعالیت های 
ارزی، تسهیالت ارزی یا ریالی پرداخت نمی کنند بلکه فقط تعهد یا خدمات بانکی 
ارائه می دهند و در نتیجه در معرض ریسک مالی کمتری هستند، اما در این مورد 
نیز رعایت دقت بانکی بس��یار ضروری اس��ت، زیرا در صورتی که به عنوان مثال در 
ضمانت نامه بانکی ارزی یا اعتبارات اسنادی، بانک ناچار به پرداخت ارزی شود ولی 
موفق به وصول پرداختی های خود نش��ود، دچار ریس��ک مالی باالیی خواهد شد و 

مطالبات معوق افزایش خواهد یافت.
* نکت��ه اصلی در مورد فعالی��ت ارزی بانک ها، فعالیت صرافی های وابس��ته به 
بانک های دولتی یا خصوصی اس��ت. در مورد نح��وه فعالیت این گونه صرافی ها، دو 

دیدگاه متصور است:
اول؛ واحد صرافی بانک ها مانند س��ایر صرافی ها یک واحد مستقل تجاری است 
که با هدف فعالیت در بازار ارز و کس��ب س��ود تاسیس شده و از بانک مرزی مجوز 

گرفته اند بنابراین می توانند مانند سایرین در بازار ارز، فعالیت قانونی داشته باشند.
دوم؛ این قبیل صرافی ها به دلیل وابس��تگی مالی و سازمانی به بانک ها از قدرت 
مالی بسیاری برخوردار هستند. لذا فعالیت آنان می تواند در بازار ارز و تعیین قیمت 
آن نقشی بس موثر داشته باشد بنابراین از آنان می توان به عنوان ابزار مدیریت بازار 

ارز بهره برد تا بازار ارز دچار التهاب کمتری شود.
فعال قصد ارزیابی دالیل کارشناس��ی طرفداران و مخالفان هر یک از این نظرات 
نیست، زیرا بحثی بسیار مفصل و کارشناسی است. اما فارغ از محاسن و معایب هر 
ی��ک این نظریات به نظر می رس��د در وضعیتی ک��ه ارز از کاالی مصرفی به کاالی 
س��رمایه ای تغییر جهت داده و در نتیجه افزایش تقاضا، تعادل بین عرضه و تقاضا 
در ب��ازار ارز به هم خورده اس��ت، بانک ها می توانند ب��ا نظارت دقیق بر صرافی های 
خود سیاس��تی را در پیش گیرند که صرافی های وابسته به آنان با مداخالت ناروا و 
سوداگرانه در بازار ارز بر تالطم و التهاب بازار نیفزایند و برای کسب سود بیشتر، خود 

عامل افزایش بیشتر نرخ ارز نباشند.

بازار خودرو روزهای ملتهبی را س��پری می کن��د. روزهایی که علی رغم نبود 
مش��تری و افت معام��الت، قیمت ها با ش��یبی مالیم در حال افزایش اس��ت. 
کارشناس��ان، دالیل مختلفی را در تحلیل شرایط این روزهای بازار خودرو بیان 
می کنند که مهمترین آن به نوس��ان نرخ ارز برمی گردد. در هفته های گذش��ته 
نوس��ان ارز خرید و فروش ها را به حداقل رس��انده و به غیر از یک روز که نزولی 
ش��دن نرخ ارز را ش��اهد بودیم و تعداد فروش��ندگان خودرو افزایش یافت، اما 
مجددا با باالرفتن دوباره قیمت ارز، تعداد فروش��ندگان به ش��دت کاهش یافته 

و یا قیمت های غیرمنطقی و باالیی را برای خودروهای خود پیشنهاد می دهند.
به اعتقاد کارشناسان، این روزها بازار خودرو، خود را با نرخ ارز تنظیم می کند و 
قیمت ها به صورت لحظه ای تغییر می کند، به طوری که فعاالن بازار هر روز منتظر 
فرا رسیدن ساعت ۱۱ صبح و مشخص شدن نرخ ارز در بازار هستند تا پس از 

آن قیمت خودروها را بر همان اساس تنظیم کنند.
اما جدا از رشد شدید نرخ ارز، شرایط تورمی بازارها، رشد بازار سهام و تلقی از 

خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای، دیگر دالیلی است که موجب شده قیمت 
خودرو از قیمت متصور برای آن متفاوت باشد که به دلیل همان نبود مشتری و 

رکود در بازار خودرو است.
در این زمینه، امیرحس��ن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو 
دانش��گاه علم و صنع��ت درباره افزایش بی رویه قیمت خ��ودرو در بازار خالی از 
مش��تری و دارای رکود به ایس��نا، گفت: »مدت هاس��ت که خ��ودرو به کاالیی 
س��رمایه ای تبدیل شده است و دولت عمال کنترل خاصی بر این بازار به معنای 
واقعی ندارد. این در حالی اس��ت که چندی اس��ت هیجان به بازار بورس تزریق 
می ش��ود. به همین دلیل اس��ت که برخی دارندگان خودرو قصد می کنند که 
خودرو را فروخته و در بورس سرمایه گذاری کنند؛ چراکه سرعت افزایش سرمایه 
در بورس باالتر است بنابراین باتوجه به شرایط بازار و با احتساب نرخ دالر، یک 
خودرو پراید در حال حاضر بایس��تی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته 

باشد.«

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه »برخالف آنچه همه تصور می کنند، 
قیمت ها صعودی پیش رفته اما قیمت های فعلی هرچند که نسبت به گذشته 
باالتر اس��ت اما با توجه به رشد نرخ دالر اتفاقا پایین آمده است«، افزود: »دلیل 
اصلی این امر، نبود مش��تری و رکود در بازار خودرو است. البته رکود به تنهایی 
منجر به پایین تر بودن قیمت ها نس��بت به تصورات از بازار فعلی نشده، بلکه به 
دلیل بورس است که به عنوان جایگزین وجود دارد و مردم تمایل دارند سرمایه 

خود را نقد کرده تا در آن سرمایه گذاری کنند.«
کاکایی ادامه داد: »این موضوع در مس��کن نیز وجود دارد؛ قیمت مس��کن به 
شدت باال رفته اما راکد است و همین باعث شده قیمت های متفاوتی ارائه شود. 
در این ش��رایط، فروشنده خودرو را با یک قیمتی خریداری کرده و یک سودی 
هم برای آن در نظر دارد و یک نقطه تعادل برای آن در نظر می گیرد که پایین تر 
از آن نمی آورد که ضرر نکند و باالتر هم نمی تواند ببرد، چرا که مشتری ندارد.«
او با بیان اینکه »در حال حاضر در یک وضعیت تورمی باال قرار داریم«، گفت: 

»پول ملی در حال افت ارزش اس��ت و از س��وی دیگر تولید و تقاضا دارای یک 
اختالف فاحش است بنابراین عرضه کنندگان نیستند که تعیین کننده قیمت اند، 
بلک��ه تقاضای س��رمایه گذاری، بازارهای موازی و تعادل آن با عرضه اس��ت که 
قیمت ها را رقم می زند. همانگونه که مسکن و سکه باال می رود، قیمت خودرو نیز 
رشد می کند؛ البته بسیاری از این قیمت ها نیز تنها یک رقم و در حد حرف است 
که اعالم می شود و لزوما مشتری برای آن وجود ندارد. در حال حاضر تنها بازاری 

که به طور جدی هم دارای تورم است و هم بسیار جذاب هست، بورس است.«
این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: »این وضعیت به اینکه طی چند 
روز آینده دولت چگونه نرخ ارز را کنترل کند و اصال بتواند کنترل کند یا خیر؟ 
به بازار بورس وابسته است. بورسی که علی رغم اینکه جذاب است و ظاهرا همه 
پولدار می ش��وند، به شدت هم نگران کننده است. به نظر می آید که معنای این 
افزایش قیمت، کاهش شدید ارزش ریال است و به جای »افزایش قیمت« بهتر 

است بگوییم »کاهش ارزش ریال«. فلذا وضعیت بسیار خطرناک است.«

دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار بدون مشتری چیست؟

سایه نوسان نرخ ارز بر سر خودرو

بانک ها و تالطم بازار ارز

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



این روزها نگرانی زیادی در مورد کم و کسری بودجه 99 وجود دارد، 
آن هم در شرایطی که قیمت نفت سقوط کرده و درآمد نفتی دولت نیز 
به ش��دت افت پیدا کرده است. اگرچه دولت در بودجه امسال کمترین 
نگاه به نفت و بیشترین توجه را به مالیات داشته، اما خوابیدن اقتصاد در 
سه ماه و نیم گذشته به دلیل شیوع کرونا، درآمدهای مالیاتی و صادرات 

غیرنفتی را به کمترین میزان خود رسانده است.
در این میان، عددهای مختلفی از میزان کس��ری بودجه دولت مطرح 
می ش��ود؛ از ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. مرکز پژوهش های مجلس 
نیز چندی پیش درباره ابعاد کس��ری بودجه در سال جاری هشدار داد 
و اعالم کرد: »در س��ال ۱۳9۸ به  واسطه ابعاد کوچک تر کسری بودجه 
و برخی مس��ائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی 
اقتصاد منتقل نش��د، اما در سال ۱۳99 این موضوع بسیار جدی خواهد 
ب��ود و عدم اتخاذ تصمیم مناس��ب جه��ت جبران کس��ری بودجه آثار 

اقتصادی نامناسبی دارد.«
بازوی کارشناسی مجلس در دی ماه سال گذشته، وقتی بازار نفت در 
ثبات نس��بی قرار داشت و هنوز آثار زیان بار کووید-۱9 به اقتصاد ایران 
ضرب��ه نزده بود، از کس��ری بودجه ۱۸۰ هزار میلی��اردی خبر داد و در 
گزارش خود نوش��ت: »در س��ال 99 دولت حداقل با یک کسری بودجه 
۱۳۱ هزار میلیارد تومانی روبه رو اس��ت. حاال که کرونا شرایط کشور را 
نابسامان کرده و کسب وکارهای زیادی ورشکست شده اند و در شرایطی 
که بازار نفت ش��رایط بدی را سپری می کند، برخی پیش بینی ها کسری 

بودجه در سال جاری را بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد می دانند.«
پدیده آشنای کسری بودجه در اقتصاد ایران

در این ش��رایط، پرس��ش اصلی این است که دولت چگونه می تواند از 
پس کسری بودجه 99 برآید؟ مجید سلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی 
در این باره معتقد است: »در نهایت این مردم هستند که کسری بودجه 
را باید تامی��ن کنند، اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از این منابع 

به صورت مفید و با حداکثر کارایی بهره برداری کند.«
س��لیمی بروجنی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین، درب��اره راه های جبران 
کس��ری بودجه گفت: »به جرأت می توان گفت در طول ۴ دهه گذشته 
همه دولت ها با بحران کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده اند. اقتصاد 
ایران سال هاس��ت با پدیده کسری بودجه آشناست. در طول چند دهه 
اخیر دولت ها این شانس را داشته اند که با کمک دالرهای نفتی بخشی 
از کس��ری بودجه های شان را جبران کنند، اما در طول دو سال گذشته 
و با تشدید تحریم های بین المللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کار 

برای دولت دوازدهم بسیار دشوار شده است.«
ای��ن تحلیلگر اقتص��ادی ادامه داد: »ای��ن روزه��ا و در روزگاری که 
صادرات نفت به زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و نرخ رشد اقتصادی 
نیز منفی اس��ت، تامین بودجه به یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان 
تبدیل ش��ده اس��ت. پیش بینی کارشناسان این اس��ت که بودجه دولت 

برای سال جاری با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد مواجه خواهد 
شد.«

او با بیان اینکه »یک نگاه اجمالی به چگونگی بودجه نویس��ی دولت ها 
به راحتی نش��ان می دهد که برای آنها، بودجه تشکیل شده از دو ردیف 
از اع��داد که جم��ع نهایی هر دو ردیف درآمده��ا و هزینه ها روی کاغذ 
در نهای��ت یکی در بیاید«، متذکر ش��د: »ام��ا در واقعیت، بودجه آینده 
نمایانگر اقتصاد و سندی است که نشان می دهد سیاست ها چه هستند، 
چه می کنند و چ��ه نمی کنند. دولت تدبیر و امید طبق برآوردهایی که 
دارد، برای س��ال 99 درآمدهایش باید از طری��ق صادرات نفت، فروش 
ام��وال دولتی، فروش انواع اوراق مالی، ف��روش انواع اوراق مالی، فروش 

شرکت های دولتی و... تامین شود.«
ب��ه اعتق��اد وی، »تامین مالی بودجه با مش��کالت اساس��ی همچون 
س��اختار معی��وب، دقیق نبودن برآوردها به دلیل وابس��تگی ش��دید به 

دالرهای نفتی و مقدار صادرات نفت دست و پنجه نرم می کند.«
هشدار درباره عدم تحقق اعداد بودجه 99

س��لیمی بروجنی با بیان اینکه »بودجه 99 به دلیل تراز نبودن منابع 
و مصارف و برآورد بیش از حد منابع، روزهای س��ختی را در پیش روی 
خ��ود دارد«، گف��ت: »در روزهایی که دولت فق��ط و فقط به صرف تراز 
ک��ردن جداول بودجه، صادرات یک و نیم میلیون بش��که نفت را در آن 
گنجاند، بسیاری از کارشناس��ان هشدار دادند که این عدد به هیچ وجه 
محقق نخواهد ش��د. تجربه سایر کشورها نشان داده که به طور معمول 
کس��ری بودجه در اقتصاد کشورها، اقتضایی و بسته به شرایط کشورها 
به ش��کل های مختلف خود را نش��ان می دهد و دولت ها در صورت وقوع 

بحران مجبور به مداخله می شوند.«
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: »در چند دهه اخیر، کس��ری و مازاد 
بودجه ادواری امری پذیرفته ش��ده است. این راه حل به طور معمول در 
کش��ورها با اقتصاد منضبط عملیاتی می شود. به این معنا که در دوران 
رکود دولت کس��ری بودجه ایجاد می کند و تش��دید تورم عالوه بر آثار 
منفی اقتصادی مانند تغییر قیمت های نسبی و انحراف منابع و امکانات 
عمومی به ش��دت تبعیض آمی��ز و به نوعی ظالمانه اس��ت، زیرا به ضرر 
گروه های ضعیف اجتماعی اس��ت و باعث افزای��ش درآمد و ثروت برای 
برخی افراد و ایجاد گروه های نوکیسه می شود که این نیز به دنبال خود 

فسادهای مالی و سیاسی را به همراه دارد.«
به گفته وی، »رش��د اقتصادی منفی ۳ س��ال اخیر با آثار منفی بحران 
کرونا بر اقتصاد کشور، تش��دید بیکاری و تعطیلی اکثر پروژه های عمرانی 
کشور، فشار سنگینی را در ماه های پایانی دولت دوازدهم به اقتصاد تحمیل 
کرده است. سیاست های دولت درخصوص چگونگی تامین مخارج بودجه، 
زندگی مردم را به ش��دت می تواند تحت تاثیر قرار دهد. بدین جهت محتوا 
و چگونگی اجرای این تصمیمات باید بس��یار معقول باش��د و نه برمبنای 
تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی مسئوالن. متاسفانه در دو دهه گذشته 

شاهد اخذ برخی تصمیمات غلط توسط دولتمردان بوده ایم که خسارات آن 
بر زندگی مردم خود را نشان داده است. شفاف نبودن مخارج و درآمدهای 
کشور قضاوت درباره ترکیب مخارج، تامین منابع یا اصالح آن را مشکل و تا 

حدودی غیرممکن کرده است.«
س��لیمی بروجنی اف��زود: »مهم تر آنکه اصوال با وجود کس��ری بودجه 
مزمن، حقوق اساس��ی مردم )مانند رف��اه، برابری و عدم تبعیض و...( به 
طور دائم نقض می ش��ود؛ چراکه دولت عم��ال در حال مالیات گرفتن از 
مردم به ش��یوه ای کامال ناعادالنه است. ایجاد کسری در بودجه دولت ها 
امری کامال طبیعی اس��ت، اما آنچه اهمیت دارد، این اس��ت که اوال این 
کسری ها همیشگی نباشند و دوم اینکه دولت این کسری را چگونه و از 

چه راهی می خواهد تامین  کند.«
روش های مختلف جبران کسری بودجه 99

این کارشناس اقتصادی با اش��اره به اینکه »یکی از بدترین روش ها این 
اس��ت که دولت در هنگام کس��ری بودجه از اوراق بدهی استفاده کند و از 
م��ردم قرض بگیرد و در دوره بعد با درآمده��ای مالیاتی، بدهی خود را به 
مردم پرداخت کند« ادامه داد: »راه دیگری هم وجود دارد و آن، برداش��ت 
از منابع بانک مرکزی اس��ت یا آنچه به آن مالیات تورمی می گویند. یعنی 
دول��ت در اصطالح عامیانه، اقدام به چاپ پول می کند و هزینه های خود را 
تامی��ن می کند، اما این چاپ پول منجر ب��ه افزایش نقدینگی و در نهایت 
تورم می ش��ود. این یعنی دولت کس��ری بودجه را باز از جیب مردم تامین 
کرده و این بدترین راه تامین کسری بودجه است، چون دولت منابعی را از 
جی��ب مردم به صورت نابرابر برمی دارد. از جمله راهکارهای دیگر در موقع 
بحران مذکور، کاهش هزینه های دولت هاست. اما تجربه نشان داده که همه 
دولت ه��ا در برابر این امر مقاومت می کنند و ت��الش آنها بر آن بوده که از 
صندلی قدرت و پول در اختیارش��ان استفاده بیشتری ببرند. خالصه کالم 
این اس��ت که در نهایت این مردم هستند که کسری بودجه را باید تامین 
کنند، اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از این منابع به صورت مفید و با 

حداکثر کارایی بهره برداری کند.«
سلیمی بروجنی در انتها گفت: »زمانی که دولت در هر بازاری دخالت 
می کند و به هر فعالیتی مش��غول می شود، به طور طبیعی هزینه ها باال 
می رود و دست دولت ها بیشتر در جیب مردم می رود. استقراض از منابع 
خارج��ی در چنین روزهایی می توانس��ت کمک های بس��یاری به دولت 
کند، ولی تشدید تحریم ها و مشکالت سیاست خارجی، امکان عملیاتی 
ش��دن آن را از بین برده است. در این بین، بانک مرکزی از چندی قبل 
در ح��ال ایجاد بازار بده��ی بین بانکی به منظور کنت��رل تورم و ایجاد 
انضباط مالی بوده اس��ت. اینک��ه االن بخواهیم در مورد موفق بودن این 
طرح صحبت کنیم، کمی زود است، اما شرایط برای انتشار هرچه بیشتر 
اوراق بدهی توس��ط دولت را فراهم کرده اس��ت. انتشار و فروش هرچه 
بیش��تر این اوراق در بازار به کمک بانک های تجاری می تواند کمک های 
بسیاری به دولت ها در جبران بخشی از کسری بودجه کمرشکن کند.«

دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی آید؟

فشار کرونا و نفت در بودجه ۹۹

ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه امس��ال، 
رقم ۴۸.۴۱ به دس��ت  آمده است که نسبت به اردیبهشت ماه ۱.76 واحد 
معادل ۳.۵درصد افت کرده اس��ت. این روند نش��ان می دهد که افزایش 
شاخص در اردیبهشت ماه )۵۰.۱7( به دلیل تعطیلی گسترده بنگاه های 
اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت ها در 
خردادماه، عدد ش��امخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا 

نزدیک شده است.
اکثر بنگاه های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده اند موجودی 
م��واد اولی��ه )۴۰.99(، میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی انس��انی 
)۴۴.76(، میزان س��فارش های جدید مش��تریان )۴9.۲۸( در خردادماه 
را کمتر از مقدار آن در اردیبهش��ت ماه ارزیابی کرده اند. شاخص قیمت 
خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده )9۱.9۴(، بار دیگر رکورد خود 
را شکس��ته و همراه با افزایش در س��ومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از 
ابتدای ش��روع این طرح )مهر 9۸( را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی 
این موضوع هم نوس��انات ش��دید قیمت ها و افزایش ن��رخ ارز بوده که 
منجر ب��ه افزایش قیمت محصوالت تولیدش��ده در ماه های آتی خواهد 
ش��د. این در حالی اس��ت که ش��اخص قیمت محصوالت تولیدش��ده یا 
خدمات ارائه ش��ده در خردادماه 7۱.۳9 است که بیشترین مقدار طی 9 
ماه گذش��ته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کاالها و خدمات 
مصرفی خرداد نس��بت به اردیبهش��ت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه 

منتهی به خرداد را ۲7.۸درصد اعالم کرده است.
شاخص کل میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ۴۴.76 است 
که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل 
ادام��ه تعطیلی بنگاه های اقتص��ادی در برخی از زیر بخش های خدمات 
اس��ت. به طورکلی اش��تغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به 

س��ایر بخش ها داشته اس��ت. این در حالی است که در بخش ساختمان 
ب��ه دلیل افزایش فعالیت ه��ای این بخش وضعیت اش��تغال بهتر از ماه 
قبل شده اس��ت. شاخص میزان س��فارش های جدید مشتریان ۴9.۲۸ 
اس��ت، به این معنا که فعاالن اقتصادی شرکت کننده در طرح، وضعیت 
را ت��ا حدودی بدتر از اردیبهش��ت ماه ارزیابی کرده ان��د. این کاهش در 
س��فارش های مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه 
رکود فعالیت ها در بخش خدمات از ابتدای ش��روع کووید- ۱9 اس��ت. 
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت های اقتصادی در ماه آینده 
در خردادماه ۵۰.۸۳ اس��ت که نس��بت به ماه قبل )۵۸.7( کمتر ش��ده 
اس��ت که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بی ثباتی قیمت ها و 
اوج گرفتن دوباره ش��یوع بیماری کرونا در بسیاری از استان ها دانست. 
نتایج نظرس��نجی از بنگاه های اقتصادی کشور نشان می دهد که از نگاه 
فعاالن اقتصادی، بیشتر از آنکه پیامدهای ناشی از کووید-۱9 بر اقتصاد 
ایران تأثیرگذار باشد، مش��کالت ناشی از تحریم ها، سیاست گذاری های 
مقطعی )به خصوص سیاس��ت های ارزی و ثبت س��فارش ها(، ضعف در 
اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت ها، اثرات 

زیان بارتری را برای فعاالن اقتصادی به بار آورده است.
به گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران، ش��اخص بخش صنعت نیز در 
خردادماه به ۵6.۸ واحد رس��یده اس��ت که نشان می دهد با کمتر شدن 
محدودیت های ناش��ی از بیماری کرونا در خردادم��اه و ادامه فعالیت ها 
در بخ��ش صنعت، وضعیت ش��اخص به روند قبل از ش��یوع ویروس در 
بهمن ماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، 
نوسان قیمت ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به 
شرایط رکود است. کاهش سفارش های جدید مشتریان به دنبال شیوع 
وی��روس کرونا و نااطمینانی به دلیل نوس��انات ب��االی قیمت ها، امکان 

پیش بین��ی و قیمت گذاری کااله��ا را برای تولیدکنن��دگان و درنتیجه 
برنامه ریزی های آتی جهت ادامه فعالیت را به شدت دشوار کرده است.

ش��اخص تولید در بخش صنعت نیز با عدد ۵۸.69 واحد نشان دهنده 
آن اس��ت که بیشتر بنگاه های اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید 
در خردادم��اه را بهتر از اردیبهش��ت ماه ارزیابی کرده اند اما نرخ افزایش 
ش��اخص نس��بت به اردیبهشت ماه کمتر است. ش��اخص موجودی مواد 
اولیه خریداری ش��ده در خردادماه )۴۲.96( همچنان روند کاهشی خود 
را دارد و نرخ کاهش آن نس��بت به اردیبهش��ت ماه بیشتر شده است. از 
یک س��و تأثیر تحریم ها و سیاست های اتخاذش��ده در تخصیص ارز و از 
س��وی دیگر اجرای نادرس��ت قوانین موجود به خصوص تأخیر در ثبت 
س��فارش ها، اکثر بنگاه های اقتصادی را در تأمین م��واد اولیه موردنیاز 
خود با مش��کل روبه رو کرده است. ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه در 
خردادماه 9۲.9۱ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح )مهر 
97( تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بی رویه ناشی از نوسانات 
ش��دید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت هاس��ت و ازآنجایی که اکثر 
صنایع در کش��ور مواد اولیه خ��ود را از خارج وارد می کنند برای تأمین 
ارز موردنیاز به شدت با مشکل روبه رو شده اند. بر همین اساس تغییرات 
شدید قیمت ها، برنامه ریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت های خود 
در ماه های آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصوالت را به ش��دت 
مختل کرده اس��ت. ش��اخص قیمت فروش محصوالت تولیدش��ده نیز 
7۲.۴۳ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار 
را نش��ان می دهد. با افزایش ش��دید قیمت مواد اولیه، عرضه بس��یاری 
از تولی��دات ب��ا قیمت ه��ای قبلی صرف��ه اقتصادی نداش��ته و به دلیل 
نوس��ان ش��دید قیمتی، فعاالن اقتصادی برای تعیین قیمت محصوالت 

با نااطمینانی باالیی مواجه هستند.

شاخص مدیران خرید در خردادماه به زیر 50 رسید

آخرین تصویر از فضای کسب و کار

نگاه

چرا مرگ و میر روزانه کرونا در ایران رکورد زد؟
در دوراهی بیم جان و غم نان

فرصت امروز: در ۲۴ س��اعت گذش��ته، ۲هزار و ۲6۲ نفر دیگر 
ب��ه ویروس کرونا مبتال ش��دند که از این می��ان، یک هزار و ۴۵۵ 
نفر از آنها بس��تری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران مبتال به 
کرونا در ایران به ۲۵۲ هزار و 7۲۰ نفر رسید. این تازه ترین آماری 
اس��ت که سخنگوی وزارت بهداشت از تعداد مبتالیان به کرونا در 
کشور اعالم کرد و گفت: از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه و براساس 
معیارهای قطعی تش��خیصی، ۲ه��زار و ۲6۲ بیمار جدید مبتال به 
کووید-۱9 در کش��ور شناسایی شده و متاس��فانه ۱۴۲ بیمار نیز 
جان خود را از دس��ت دادند تا مجموع جان باختگان بیماری کرونا 

در ایران به ۱۲ هزار و ۴۴7 نفر برسد.
به گفته دکتر الری، اس��تان های خوزس��تان، هرمزگان، بوشهر، 
کرمانش��اه، کردس��تان، ای��الم، آذربایجان های غربی و ش��رقی و 
خراسان رضوی در وضعیت قرمز این بیماری قرار دارند. همچنین 
استان های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، 
سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار بیماری 

به سر می برند.
اما همانطور که در چند روز گذش��ته اعالم ش��ده، مرگ و میر 
روزان��ه کرونا در ایران رکورد شکس��ته اس��ت. در این زمینه، یک 
مردم شناس یکی از دالیل باالرفتن آمار کشته شدگان بر اثر ابتال 
به کرونا را عادی جلوه دادن شرایط از جانب دولت و مردم می داند 
و می گوی��د: »در ایران ش��اهدیم که همه چیز به ش��رایط عادی 
برگش��ته اس��ت و این موضوع روی نگاه و زندگی مردم تاثیرگذار 
ب��وده و عادی س��ازی موجب می ش��ود م��ردم، بس��یاری از موارد 
را مراع��ات نکنند. ب��رای مثال چرا باید به مش��اغل پرخطر اجازه 
از س��رگیری فعالیت در چنین ش��رایطی را بدهند؟ ممکن اس��ت 
به سالن س��ینماها بخش��نامه کنند که با رعایت فاصله اجتماعی 
فیلم ها را اکران کنند اما عمال با این کار، محیط برای ادامه زنجیره 
بیماری فراهم می شود. همانطور که دیدیم این بیماری با باز شدن 
س��الن ها یا اجازه برای برگزاری مراس��م ختم بیشتر شد. یا زمانی 
که محدودیت طرح ترافیک اعمال می ش��ود شرایط برای کسانی 
ک��ه مجبورند هر روز در این محدوده ها رفت و آمد کنند، دش��وار 
می ش��ود. همه اف��راد توانایی رفت و آمد هر روزه را با تاکس��ی یا 
آژانس ندارند و س��رانجام مجبور به اس��تفاده از وس��ایل حمل و 
نقل عمومی می ش��وند که بیشترین ازدحام جمعیت هم در چنین 

مکان هایی است و بیماری را منتقل می کند.«
میرزائی که دکترای مردم شناس��ی اش را از فرانسه گرفته است، 
در گفت وگو با ایس��نا ادامه می دهد: »ش��اید بخش زیادی از این 
سیاست به مسائل اقتصادی برگردد اما مسئله این است که گاهی 
اقتص��اد و جان مردم با یکدیگر مغایرت پیدا می کنند. نمی ش��ود 
تاالرها اجازه فعالیت داشته باشند اما جلوی بیماری را هم گرفت. 
اگر بخواهیم هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم جان مردم ایمن باشد، 
به هیچ کدام دس��ت پیدا نمی کنیم. برای مثال در اسفندماه شاهد 
اوج بیماری بودیم که با فش��ار حداکثری دولت، بسیاری از مردم 
به شرایط قرنطینه پایبند شدند اما یک آستانه تحملی برای افراد 
جامع��ه وجود دارد که با توجه به زیرس��اخت های فرهنگی تعیین 
می ش��ود. همزمان��ی قرنطینه با ایام عید اولی��ن موج را به صورت 
ج��دی آغاز کرد. مردم تصمیم گرفتند در تعطیالت به مس��افرت 
برون��د زیرا از نظر فرهنگی نوروز با س��فر و دی��د و بازدید تداعی 
می ش��ود. گرچه دید و بازدیدها کم شد اما سفرها همچنان برقرار 
بود و این امر موجب شد برخی از استان ها در شرایط قرمز اپیدمی 
قرار بگیرند بنابراین از نظر فرهنگی تداعی نوروز با سفر و از طرف 
دیگر آستانه تحمل مردم که بعد از یک ماه کاهش پیدا کرده بود 
موجب شد موج اول شیوع ایجاد شود. سپس دولت از اردیبهشت 
شروع به عادی سازی شرایط کرد و به همین دلیل هم اکنون شاهد 

اوج دوباره بیماری هستیم.«
او همچنین به مس��ئله مه��م دیگری که درباره مردم و ش��کل 
مراعات اپیدمی وجود دارد، اش��اره می کند و می گوید: »الگوهای 
ذهنی افراد با ش��رایط حاکم بر جامعه منطبق می شود. حتی اگر 
بیماری کرونا هم وجود نداش��ت به دلیل نداشتن ثبات اقتصادی، 
شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی، دالر و طال هستیم که تاثیر 
خوبی روی جامعه نمی گذارد و موجب می شود مردم از چنین جو 
رهاشدگی و ناامیدی رنج ببرند. به نظر می رسد در چنین شرایطی 
امید اف��راد کاهش پیدا کند. به همین دلیل بس��یاری بیماری را 
جدی نمی گیرند و حتی ماس��ک هم نمی زنند. ش��اید کسی این 
موضوع را رسما اعالم نکند اما چیزی شبیه سیگار کشیدن است. 
افرادی که ش��روع به کش��یدن س��یگار می کنند می دانند که این 
اتف��اق آنها را در بلندمدت از پای می اندازد اما  اصرار به انجام این 
کار دارن��د. تا وقتی که در جامعه امید و ش��رایط مطلوب کاهش 
پیدا کند درصد مراعات مردم به پدیده های مثل کرونا هم کاهش 
پیدا می کند و این ش��کل از نگاه موجب می شود ما با یک شرایط 

بحرانی تر مواجه شویم.«
ب��ه اعتقاد این مردم ش��ناس، »رس��انه ها نیز به ان��دازه کافی به 
س��مت اصالح الگوی فکری مناسب در این زمینه پیش نمی روند، 
گرچه در این باره با مجموعه ای از ش��رایط روبه رو هس��تیم و تنها 
رس��انه ها مقصر نیستند. اما رس��انه فقط با اعالم آمار مبتالیان یا 
کشته شدگان و در برخی موارد رعایت توصیه های بهداشتی مثل 
چگونگی شستن دس��ت ها به صورت کلیشه ای با موضوع برخورد 
می کنن��د، در حالی که می توانس��تند به ش��کل خالقانه ای با این 
مس��ئله برخورد کنند. گاهی الزم است از شکل صحیح برخورد با 
این موضوع در دیگر کش��ورها الگوبرداری ش��ود. ما در برخورد با 
بیماری کرونا هم از افراد خالق استفاده نکردیم و ندیدیم که صدا 
و س��یما اثرگذاری الزم را روی مخاطب بگ��ذارد. یکی از بهترین 
راه ه��ا این بود که در برنامه کودک از زبان بچه ها اس��تفاده کنیم. 
اوایل تاکید بر این بود که کودکان در جریان اخبار مربوط به کرونا 
قرار نگیرند، در حالی که این موضوع اشتباه است زیرا کودک هم 
باید از مرگ بترس��د. مرگ هم بخش��ی از زندگی اس��ت و ما باید 
آن را بپذیریم اما اینکه بگوییم کودک نباید در معرض این پیام ها 
قرار بگیرد زیرا اثر منفی روی او می گذارد، اش��تباه است. مثال اگر 
یک��ی از اعضای نزدیک خانواده او از بی��ن برود روی کودک تاثیر 
ب��دی نمی گذارد؟ بهتر اس��ت روی این موضوع با دقت بیش��تری 
عمل کنیم و نقش خانواده ها در قطع زنجیره های بیماری را جدی 

بگیریم.«
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فرصت امروز: چند هفته قبل بود که وزیر راه و شهرسازی از پرداخت 
وام ودیعه مس��کن به مستاجران خبر داد و حاال طبق تازه ترین توضیح 
او، حداکثر متراژ واحد مس��کونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از 
تس��هیالت ودیعه مسکن 7۵ متر و در سایر شهرهای کشور 9۰ متر در 
نظر گرفته ش��ده است. به این ترتیب، بخش زیادی از اجاره نشین ها در 

پایتخت و سایر شهرها از این طرح دولت حذف می شوند.
براس��اس اعالم مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، قرار است بخشی از 
منابع 7۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با بیماری کرونا تخصیص 
داده ش��ده است، برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گرفته شود. 
البته هنوز رقم و میزان س��ود این تس��هیالت مشخص نیست، اما بنا به 
گفت��ه محمود محم��ودزاده معاون وزیر راه و شهرس��ازی، این وام قطعاً 
بالع��وض نخواهد بود. در همین ح��ال، بانک مرکزی هم اکنون در حال 
تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت تس��هیالت کمک هزینه ودیعه مس��کن 
اس��ت. همچنین وزیر راه و شهرس��ازی به تازگی به بی��ان جزییاتی از 
تسهیالت کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت و گفت که قرار شده است 
کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، 
اقدامات الزم در این خصوص را مدنظر قرار دهد. بر این اساس، حداکثر 
متراژ واحد مس��کونی مس��تاجران تهرانی برای برخورداری از تسهیالت 
ودیعه در تهران 7۵ متر و در س��ایر ش��هرها9۰ مترمربع توسط محمد 
اسالمی اعالم شده است. اسالمی نکته مهم برای پرداخت این تسهیالت 
را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و افزود: این 
تس��هیالت پس از نهایی ش��دن به عنوان کمک هزینه ودیعه مس��کن از 
طریق ش��بکه بانکی در اختیار مالکان قرار می گیرد و مس��تاجران صرفا 

کارمزد تسهیالت را پرداخت می کنند.
با اینکه فصل نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن چند ماهی است که 
آغاز شده است، اما زمان اجرایی شدن این طرح هنوز در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و س��ایر جزییات این ط��رح نیز تاکنون به صورت قطره چکانی 
اعالم ش��ده اس��ت. با این حال، با اعالم تازه وزیر راه و شهرسازی درباره 
حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران در تهران و سایر شهرها به نظر 
نمی رس��د که این طرح بتواند مشکالت همه اقشار اجاره نشین کشور را 

پوشش دهد.
اعتراف دیرهنگام دولت به عقب ماندگی بخش مسکن

وام ودیعه مس��کن مستاجران، تازه ترین طرح مسکنی دولت دوازدهم 
اس��ت و این در حالی اس��ت که رئیس جمهور به تازگی به عقب ماندگی 
دولت در حوزه مس��کن اذعان کرده و دلیل آن را اجرایی نش��دن برخی 
طرح ها دانسته اس��ت. در این بین، سوال کارشناسان این است که چرا 
دس��تگاه های دولتی طی سال های گذش��ته اهتمام الزم را برای ساخت 

و ساز نداشتند؟
به گزارش ایس��نا، وقتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۳9۲ پیروز میدان لقب گرفت، قیمت مسکن تحت تاثیر باالرفتن 
ن��رخ دالر، جهش کرده ب��ود. بزرگترین پروژه مس��کنی پس از انقالب 
ه��م از دولت قبل به ارث رس��ید؛ دولتی که به گفت��ه برخی افراد قصد 
داش��ت ساالنه یک میلیون واحد مس��کن مهر بسازد اما پس از گذشت 

ش��ش سال فقط توانس��ته بود 69۰ هزار از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
برنامه ریزی ش��ده را تحوی��ل دهد. همی��ن عملکرد ضعیف نش��ان داد 
دولت ها سازندگان خوبی نیستند. دولت روحانی می خواست این فرآیند 

را اصالح کند اما شرایط برای بخش خصوصی فراهم نشد.
نتیجه این ش��د که پس از گذشت هفت سال رئیس جمهور می گوید 
اعتراف می کنم عقب ماندگی در مس��کن داش��ته و دلیل آن این بود که 
برخی طرح های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون 
خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم، اما ۲۵۰ 
هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت مسکن و شهرسازی 
اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار می رسد تا وزارت 

راه و شهرسازی بتواند شهرک ها را طراحی کند.
در ای��ن بین، پس از آنکه روحانی در س��ال ۱۳9۲ تیم خود را چید، 
عباس آخوندی که س��ابقه وزارت مسکن دولت هاشمی و ریاست بنیاد 
مس��کن را در کارنامه داشت در مس��ند وزارت راه و شهرسازی گمارد. 
آخوندی در اولین اقدام تعریف پروژه جدید برای مسکن مهر را متوقف 
کرد اما تعهدات دولت قبلی را پیش برد؛ تا جایی که در روز خداحافظی 
و سپردن مسئولیتش به محمد اسالمی در ۱9 آبان ۱۳97 گفت که ۱.۵ 

برابر دولت قبل مسکن مهر ساختم.
طی حدود پنج س��ال فعالیت عب��اس آخون��دی، او مهمترین برنامه 
خود را بازآفرینی شهری و نوسازی ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در 
بافت های فرس��وده و ناکارآمد اعالم کرد؛ برنامه ای که هیچ گاه به نتیجه 
مطلوب نرس��ید. فرش��ید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان در این باره 
می گوید: آخوندی مشکل مسکن را درست تشخیص داده بود اما در اجرا 
موفق نش��د. بازآفرینی یک کار چندوجهی است و دستگاه های مختلفی 
باید برای پیش��برد آن همکاری کنند اما به نظر می رس��د این همکاری 
آنطور که باید و ش��اید ص��ورت نگرفت. نه در مجل��س، قوانین رکودزا 
اصالح ش��د و نه سایر وزارتخانه های دولتی، دستگاه های خدمات رسان، 
شهرداری و نظام مهندسی آنطور که باید و شاید به دولت کمک کردند.

احیای مجدد »مسکن مهر« با نام »طرح ملی مسکن«
پ��س از روی کار آم��دن محمد اس��المی که برخ��ی او را مقبول هر 
دو جناح سیاس��ی کش��ور می دانند، مجدداً به نوعی طرح های ساخت و 
س��از دولتی در حوزه مس��کن روی میز قرار گرفت، اما این بار با عنوان 
طرح اقدام ملی مس��کن و به همین دلیل برخی آن را ادامه مسکن مهر 
می دانند. این برنامه از اواخر س��ال ۱۳97 کلید خورد و شهریور ۱۳9۸ 
به ش��کل رسمی با حضور حس��ن روحانی کلنگ آن زمین زده شد اما 
طی حدود یک س��ال گذش��ته صرفاً درگیر مسائل ثبت نام از متقاضیان 
بوده و به نظر می رس��د سرعت مناسبی ندارد و اتمام آن تا سال ۱۴۰۰ 

چیزی شبیه معجزه است.
از ط��رف دیگر بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی تولید مس��کن 
گرفتار رکود ش��ده اس��ت. مطابق طرح جامع مس��کن، ایران ساالنه به 
حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، در حالی که هم اکنون تولید 
بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در س��ال است. نوسازی بافت های فرسوده 
هم با وجود آنکه آمار دقیقی از آن طی سال های گذشته ارائه نشده، بنا 

به اذعان مهدی عبوری، مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی ش��هری به دلیل 
تغییرات و نوسان های شاخص های کالن و رکود بی سابقه بازار مسکن و 

ساختمان، کند پیش رفته است.
در این باره حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران 
خاطرنش��ان می کند: از حدود ۱۵ س��ال قبل قرار بود ساالنه ۱۰ درصد 
از بافت فرس��وده نوسازی شود که باید چند سال قبل این هدف به طور 
کامل محقق می ش��د اما طی این سال ها شاید ۱۵درصد هم برنامه جلو 
نرفته باشد و این در حالی است که بیش از همین مقدار حاشیه نشینی 
اضافه شده است؛ یعنی در حوزه بازآفرینی نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه 

عقبگرد داشتیم.
در این بین ترکیب انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادی، معجون تلخی 
را برای متقاضیان مسکن درست کرده است؛ تا جایی که گروهی از آنها 
برای کاس��تن از این تلخی به ش��هرهای اقماری پناه برده اند. براس��اس 
گزارش ه��ای میدانی، طی ماه های گذش��ته خرید و فروش مس��کن در 
ش��هرهای اط��راف تهران رونق گرفت��ه و احتماال باید منتظر باش��یم تا 

حاشیه نشینی هم تشدید شود.
در طول دولت تدبیر و امید، مبلغ وام مس��کن افزایش یافت. س��قف 
تس��هیالت خرید مسکن از محل پس انداز که در دولت قبل ۲۰ میلیون 
توم��ان بود ب��ه ۱6۰ میلیون توم��ان افزایش پیدا کرد ام��ا حاال با نرخ 
میانگی��ن متری ۱9 میلیون تومانی قیمت مس��کن در ش��هر تهران، با 
ای��ن پول فق��ط می توان حدود هش��ت متر خانه خرید! وام مس��کن از 
طری��ق خرید اوراق هم در ش��هر تهران ۲۴۰ میلیون تومان اس��ت اما 
با توجه به نرخ س��ود ۱۸درص��د به قدری تس��هیالت و بازپرداخت آن 
گران تمام می شود که کسی به سمت آن نمی رود. تسهیالت ساخت در 
بافت فرس��وده هم از نیمه س��ال گذشته از ۱7۰ میلیون تومان به ۲۵۰ 
میلیون تومان افزایش یافته اما کارنامه نوسازی در بافت فرسوده گویای 

کارآمدی این نوع وام نبوده است.
5 اقدام فوری دولت برای کنترل بازار مسکن

مع الوصف اینکه اوضاع مس��کن زیاد خوب نیست. دولت اخیراً و پس 
از باالرفتن انتقادها به بازار مس��کن که بیش��تر از س��وی مجلس دوره 
یازدهم صورت گرفته، دس��تورالعمل ها و قوانینی را از جمله اخذ مالیات 
از خانه ه��ای خال��ی، تعیین س��قف ۲۵درصد برای افزای��ش اجاره بها، 
اختصاص زمین های کش��اورزی به احداث مس��کن، تسهیل روند صدور 
پروانه ه��ای س��اختمانی و الزام به دریافت ک��د رهگیری صادر کرده که 
دیر انجام ش��د اما به گفته پورحاجت، جلوی ضرر را از هر جا که بتوان 

گرفت منفعت است.
او بیان می کند: بخش خصوصی به تنهایی قادر است با افزایش ساخت 
و س��از، بازار مسکن را ساماندهی کند و نیازی به مداخله دولت نیست. 
تنها انتظاری که از دولت، مجلس و دستگاه قضایی می رود این است که 
ضمن اصالح قوانین و مقررات مثل قانون پیش فروش، قانون مالیات های 
مستقیم، بیمه کارگران ساختمانی و اصالح تعرفه های خدمات مهندسی 
ش��رایط را برای ترغیب و تش��ویق سازندگان که بسیاری از آنها با حوزه 

مسکن قهر کرده اند فراهم کنند.

مستاجران خانه های 75 متری در تهران و خانه های 90 متری در سایر شهرها، وام ودیعه مسکن می گیرند

جزییات متراژی وام ودیعه مستاجران
دریچه

با اخذ مالیات از عایدی سرمایه
نقدینگی از بورس می گریزد؟

در حالی که سال هاس��ت بس��یاری از کارشناس��ان نسبت به 
ناکارآمدی نظ��ام مالیاتی انتقادات فراوان��ی را مطرح کرده اند، 
نماین��دگان مجلس در همین بدو ام��ر، به دنبال تصویب قانون 
مالی��ات بر عای��دی س��رمایه در بازار های س��رمایه ای مختلف 
هس��تند، حال باید دید این مسئله تا چه حد به واقعیت تبدیل 

خواهد شد.
براس��اس اع��الم نماین��دگان مجل��س، ام��وال و دارایی های 
غیرمنقول ش��امل امالک و حق واگ��ذاری محل، موضوع قانون 
مالیات های مس��تقیم و اموال و دارایی های منقول مش��تمل بر 
خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، 
س��که، ارز، سهام، سهم الش��رکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار 
مش��مول مالیات بر عایدی س��رمایه خواهند شد که البته االن 
مشخص شده امور مرتبط با سهام مشمول مالیات نخواهد شد.
در این زمینه، مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه با اشاره 
ب��ه اینکه طرح مالیات بر عایدی س��رمایه که از س��وی مجلس 
مطرح ش��ده بس��یار خام اس��ت، به فرارو گفت: این طرح هنوز 
پیش نویس است و باید چکش کاری زیادی روی آن انجام شود، 
تنها در یک مورد اعالم ش��د سهام نیز مشمول مالیات می شود، 
اما بعد از آن این مورد تکذیب ش��د، این مسئله نشان می دهد 
که هنوز خیلی روی این مس��ئله باید کار ش��ود، تا نتیجه قابل 

قبولی به دست آید.
او ادام��ه داد: از س��وی دیگ��ر نیز دولت طرح��ی را در مورد 
مالی��ات بر مجموع درآمد افراد در حال تنظیم دارد که از طرح 
مجلس پخته تر است، زیرا که در قالب مالیات بر مجموع درآمد، 
مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است، به بیان دیگر 
طرح دولت پخته تر اس��ت، اما نکته مهم این است که نمی توان 
در چنین قانون��ی برای بازار های مختلف تصمیمات متفاوتی را 
گرفت، به این معنا که مالیات بر عایدی س��رمایه از ارز، س��که، 
خودرو و مس��کن گرفته شود، اما سهام در این باره از پرداخت 
مالیات معاف ش��ود، چنین مس��ئله ای تع��ادل بازار ها را برهم 
می زند و آن زمان س��یل نقدینگی اس��ت که از سایر بازار ها به 

سمت بورس سرازیر می شود.
به گفته س��لطان محمدی، اگر بخواهند از بازاری مانند بورس 
نیز مالیات بگیرن��د، این رونقی که در حال حاضر در آن وجود 
دارد، ممکن اس��ت با خ��روج نقدینگی، از بین ب��رود، بنابراین 
برای چنین طرحی باید تمامی جوانب امر مورد بررس��ی و کار 
کارشناسی قرار بگیرد و بعد از آن طرح را اطالع رسانی کند، نه 
اینکه یک فرمت خام و ابتدایی از طرح را رس��انه ای کنند و جو 
بازار ه��ای مختلف از جمله بورس را ب��ر هم بریزند، چراکه این 
موض��وع دقیقا اتفاق افتاد، ابتدا ی��ک نماینده مجلس از مطرح 
ش��دن چنین طرحی خبر داد، ف��ردای آن روز در بورس، بازار 
س��هام تحت تاثیر ای��ن خبر با افت روبه رو ش��د، اما بعد از آن 
اعالم شد که از سهام مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمی شود.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی اضافه کرد: در این موضوع 
باید یک وحدت رویه بین مجلس و دولت وجود داش��ته باشد، 
ت��ا از به وجود آمدن چنین تناقضاتی جلوگیری ش��ود، با همه 
ای��ن تفاس��یر طرحی که در م��ورد مالیات بر عایدی س��رمایه 
وجود دارد، دارای دو اش��کال اساسی است، اوال زمانی که گفته 
می شود، از فعالیت های اقتصادی می خواهند مالیات اخذ کنند، 
باید یک اقدام مهم انجام ش��ود، آن هم این است که می بایست 
اثر تورم از این اخذ مالیات خارج ش��ود و بعد محاس��به صورت 

گیرد.
وی ادامه داد: اگر قرار باش��د، تاثیر تورم را نیز از دارایی های 
اف��راد کم نکنن��د، این ظلم در حق آنها اس��ت، زیرا که دارایی 
فرد بر اثر تورم افزایش پیدا کرده، حال دولت که خود مس��بب 
افزایش تورم اس��ت، می خواهد از دارایی ها افراد مالیات بگیرد، 
طبع��ا در چنین موقعی ه��ر چقدر که تورم نی��ز افزایش پیدا 
کن��د به تبع آن نیز درآمد های دولت نیز افزایش خواهد یافت، 
بنابراین این یک نوع جایزه به دولت است و ممکن است از این 
موضوع نیز برای افزایش درآمد های دولت استفاده شود که این 

کار تبعات بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت.
س��لطان محمدی با تاکید ب��ر اینکه مدام گفته می ش��ود در 
بس��یاری از کش��ور های اروپای��ی و آمریکا مالی��ات بر عایدی 
سرمایه گرفته می ش��ود و این مسئله در ایران نیز باید اجرایی 
ش��ود، تصریح کرد: در این بین یک نکته مهم مورد توجه قرار 
نمی گی��رد، در کش��ور هایی که این قانون اجرا می ش��ود، آن ها 
دارای حداکث��ر تورم ۲درصدی هس��تند و بعض��ا این نرخ نیز 
منفی اس��ت، برای همین مالیات بر عایدی سرمایه به واقع در 
آنجا کارکرد درستی دارد، اما در کشور ما که دارای تورم رسمی 
۴۰درصدی اس��ت اگر بخواهند ۴۰درصد را بگیرند اجحاف در 

حق مردم است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: این دارایی فرد نیست که زیاد 
ش��ده بلکه ارزش پول ملی اس��ت که بر اثر تورم کاهش یافته، 
بنابراین اخذ مالیات از چنین مس��ئله ای بدون اینکه اثر تورم از 
آن خارج شود، به هیچ عنوان عادالنه نیست، این درحالی است 
که اگر بخواهند از فعالیت های سرمایه گذاری در حوزه تولید نیز 
مالیات بر عایدی س��رمایه بگیرند، آن زمان، نرخ سرمایه گذاری 
نیز کاه��ش خواهد یافت، هرچند که این مولفه در حال حاضر 
نیز منفی اس��ت، اما با وجود اجرای این طرح دیگر باید فاتحه 
سرمایه گذاری را نیز خواند، چراکه عمال دیگر برای سرمایه گذار 

صرفه اقتصادی ندارد که بخواهد فعالیتی را آغاز کند.
او اش��کال دوم در م��ورد اخ��ذ مالیات بر عایدی س��رمایه را 
نداش��تن زیرس��اخت های مناس��ب برای اجرایی کردن چنین 
طرحی عنوان کرد و گفت: در بخش مس��کن شناس��ایی افراد 
و ارزیابی دارایی ها بس��یار مش��کل اس��ت، برای ای��ن کار باید 
قیمت های منطقه ای امالک استخراج شود که این موضوع نیاز 
به داده های بس��یار زیادی دارد که در حال حاضر انجام چنین 
کاری مقدور نیست، یا اینکه این کار توسط ممیز مالیاتی انجام 
شود که آن زمان نیز میزان فسادپذیری این مسئله بسیار زیاد 
خواه��د بود، بنابرای��ن همان طور که مش��اهده می کنید، انجام 
چنین طرحی با موانع بسیار جدی روبه  رو است، حال باید دید 

آیا در عمل این طرح می تواند اجرایی شود.
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در حالی که گفته می ش��ود طرحی تحت عنوان »اقدام ملی مسکن« 
از س��وی نماین��دگان مجلس برای خانه دار کردن مردم در دس��تور کار 
قرار گرفته ک��ه منابع آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین 
خواهد ش��د، یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد و تحلیل از این طرح 
گفت: با این امر، بر اثر استفاده از منابع بانک مرکزی پایه پولی افزایش 
پی��دا می کند که در نهایت با افزایش تورم ن��ه مردم و نه اقتصاد از این 

طرح سودی نمی برند.
به گزارش ایسنا، شنیده ها حاکی از آن است برخی نمایندگان مجلس 
یازده��م، در حال تهیه طرحی تحت عنوان »طرح اقدام ملی مس��کن« 
هس��تند که براساس آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتاً 
از مح��ل خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تأمین مالی 

شود.
در این زمینه حیدر مس��تخدمین حسینی درباره تاثیرات این طرح بر 

زندگی مردم و اقتصاد کش��ور به ایس��نا اینگونه توضیح می دهد که اگر 
چنین طرح هایی مورد بررس��ی کارشناس��انه قرار نگیرند، می توانند آثار 
تخریبی بر اقتصاد با افزایش پایه پولی داشته باشند. درحالی که اکنون 
بای��د دولت و مجلس با همکاری یکدیگر نقدینگی را کنترل کرده و آن 

را به سمت تولید به خصوص ساخت مسکن هدایت کنند.  
او در ادام��ه با بی��ان اینکه از این طرح نمی توان ب��ه نیازهای مردم و 
اقتصاد پاس��خ داد، گفت: از آنجا محل تامی��ن مالی این طرح که منابع 
بانک مرکزی است، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود مردم هم 
از آن متضرر و باید با افزایش قیمت محصوالت و گرانی دس��ت و پنجه 
نرم کنند.   به گفته این تحلیلگر اقتصادی در این ش��رایط مجلس باید 
برای کنترل نقدینگی کمک حال دولت باش��د و با هدایت آن به سمت 
تولید مسکن و ساخت وساز، زمینه ای را فراهم کند تا تولید مسکن مورد 
توجه س��رمایه گذاران قرار گیرد. مجلس باید در این ش��رایط اقتصادی 

اصالح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد نه به فکر اینگونه طرح ها باشد 
که تنها در حرف خوشایند است و در عمل اجرا نمی شود.  

معاون وزیر اسبق اقتصاد افزود: اگر از سرمایه گذاران تولید به خصوص 
بخش س��اختمان حمایت ش��ود، آن زمان بر اثر ای��ن حمایت، تولید و 
اشتغال افزایش پیدا می کند. همچنین، از محصوالت واحدهای صنعتی 
بهره گیری می ش��ود، به گونه ای این واحدها ب��ه حرکت درمی آیند و در 

نهایت، با کنترل نقدینگی و تورم کمک حال مردم می شود.
مس��تخدمین حس��ینی ادامه داد: اینگونه طرح ها چ��ون بار هزینه ای 
برای دولت دارند، شورای نگهبان هم این طرح را رد می کند بنابراین، با 

این طرح وقت مجلس گرفته می شود.  
وی در پایان س��خنانش تاکید کرد که بهتر اس��ت ت��ا از ابتدا جلوی 
طرح هایی که موجب افزایش پایه پولی می ش��ود، گرفته شود تا نه وقت 

مجلس گرفته شود و نه پایه پولی افزایش پیدا کند.  

مستخدمین حسینی: طرح »اقدام ملی مسکن« به مردم و اقتصاد ضرر می رساند
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نگاهی به بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
طالی جهانی در قله 9 ساله

به گفته نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران، باتوجه 
به ثبت رکورد جدید قیمتی برای طالی جهانی پس از 9 سال 
و افزایش ش��دید ن��رخ ارز در بازار داخل��ی، روند قیمت ها در 

هفته ای که گذشت، صعودی و بی سابقه بوده است.
محمد کش��تی آرای به تش��ریح وضعیت بازار سکه و طال در 
هفته ای که گذش��ت، پرداخت و به ایسنا، گفت: وضعیت بازار 
این هفته بدین گونه بود که انس جهانی با افزایش حدود ۴۰ 
دالری از ۱77۵ دالر در ابتدای هفته به ۱۸۱۵ دالر در انتهای 
هفته رس��ید. باالترین نرخ ثبت شده برای انس جهانی ۱۸۱۲ 
دالر در س��ال ۲۰۱۱ میالدی بوده اس��ت بنابراین در هفته ای 
که گذش��ت، قیمت انس جهانی پس از 9 سال رکورد قیمتی 

را شکست و باالترین قیمت را در روز پنجشنبه ثبت کرد.
نای��ب رئیس دوم اتحادیه طال و جواه��ر تهران ادامه داد: از 
س��وی دیگر در این هفته مجددا ش��اهد افزای��ش نرخ ارز در 
بازارهای داخلی بودیم. در طول هفته قیمت ارز روند صعودی 
داشت و باعث شد که قیمت سکه و طال تا پایان هفته صعودی 
پیش رود. البته اواسط هفته، قیمت ارز باتوجه به صحبت های 
رئیس کل بانک مرکزی در یک روز افت کرد که به دنبال آن، 
قیمت س��که و طال و همچنین حباب س��که به شدت کاهش 
پیدا کرد اما این کاهش یک روز بیش��تر دوام نداشت و از روز 

سه شنبه به  بعد دوباره صعودی شد.
او در رابط��ه با آخری��ن وضعیت و قیمت ه��ا در بازار گفت: 
همانطور که اش��اره شد قیمت انس جهانی در محدوده ۱۸۱۵ 
دالر ق��رار داد و هر دالر آمریکا نیز در حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ 
توم��ان معامله می ش��ود، بنابراین باتوجه ب��ه افزایش این دو 
پارامت��ر، قیمت س��که و به ویژه قیمت طال به نس��بت طالی 
جهانی باال بوده و افزایش داش��ته  اس��ت. بر این اساس قیمت 
هر قطعه س��که تم��ام بهار طرح جدید ب��ا افزایش ۳۰۰ هزار 
تومانی نسبت به ابتدای هفته، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، 
سکه تمام طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان افزایش 9 میلیون و 
6۰۰ هزار تومان قیمت دارند. در حال حاضر حباب س��که در 

محدوده 9۵۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه است.
کش��تی آرای اف��زود: قیمت هر قطعه نیم س��که ۵میلیون و 
۳۰۰ ه��زار تومان، ربع س��که ۳میلی��ون و ۱۲۰ هزار تومان و 
س��که های یک گرمی یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان اس��ت. 
همچنین ه��ر مثقال طال ۴میلیون و ۱7۰ ه��زار تومان و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز 96۲ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارند. 
گفتنی اس��ت در ابتدای هفته ای که گذش��ت، س��که طرح 
جدی��د  ۱۰ میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان و س��که طرح قدیم  
9 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داد و س��تد می ش��د. نیم سکه ۵ 
میلی��ون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع س��که ۲میلیون و 9۰۰ هزار 
تومان و س��که گرمی یک میلی��ون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت 

داشتند.

»گلدمن ساکس« گزارش داد
موج سواری طال با بحران کرونا

با تشدید بیماری کرونا در جهان و افت ارزش شاخص دالر 
به س��بب بروز بحران در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاران، طال را 

به عنوان بازاری ایمن برای سرمایه گذاری برگزیده اند.
به گفته کارشناسان بازار طال، نگرانی های مربوط به احتمال 
ب��روز موج دوم بیماری کرونا در دنیا و همچنین تعلیق مجدد 
فعالیت ه��ای تجاری و اقتصادی باعث خواهد ش��د که بهای 

جهانی طال به روند صعودی خود همچنان ادامه دهد.
آمارها نش��ان می دهد در هفته گذش��ته به��ای فلز زرد به 
باالترین رقم خود در هش��ت س��ال گذشته صعود کرده است 
که نگرانی ها نس��بت به افزایش م��وارد بیماری کووید- ۱9 و 
امیدها به اقدامات محرک مالی بیشتر بانک مرکزی آمریکا را 

می توان در این مسئله دخیل دانست.
همچنین آمارهای منتشرش��ده توس��ط »گلدمن ساکس« 
درخصوص وضعیت طال در نیمه نخست سال جاری میالدی 
نش��ان می دهد بهای هر اونس طال در بازار جهانی با افزایش 

۱۵درصدی روبه رو شده است.
به نوش��ته »گلدمن س��اکس« تفاوت بازار طال با بازارهای 
دیگ��ر، ن��گاه س��رمایه داری فلز زرد اس��ت؛ چراک��ه یکی از 
خصوصیات بازار طال اینگونه اس��ت که با بروز بحران و رکود 

در اقتصاد جهانی، بر قیمتش افزوده می شود.  
در ح��ال حاضر به��ای جهانی طال در چن��د قدمی ۱۸۰۰ 
دالر ایس��تاده است و چنانچه رش��د این بیماری که تاکنون 
میلیون ها تن را به کام مرگ کش��انده است متوقف نشود، فلز 

زرد از مرز ۱۸۰۰ دالر خواهد گذشت.
براس��اس پیش بینی »گلدمن س��اکس« در س��ه ماه آینده 
به��ای هر اونس فل��ز زرد به کانال یک ه��زار و 9۰۰ دالری 
وارد می شود و در صورت تداوم وضعیت فعلی در سال ۲۰۲۱ 

شاهد معامله طال با قیمت ۲ هزار دالری خواهیم بود.
گفتنی اس��ت پیش بینی بان��ک مرکزی اروپ��ا درخصوص 
تش��دید رکورد اقتص��ادی در منطقه یورو در س��ال ۲۰۲۰ و 
رونق اندک اقتصاد در ۲۰۲۱ سبب شده است، طال بر ابهامات 
حاکم بر اقتصاد دنیا به سبب تشدید بیماری کرونا سوار شود 

و هر روز بر قیمت خود بیفزاید.
به گزارش کمیسیون اروپا مجموع بازده اقتصادی ۱9 کشور 
منطقه یورو در س��ال جاری ۲۰۲۰ ب��ا کاهش  ۸.7درصدی 

روبه رو خواهد شد.
ب��ه گفته این کمیس��یون، اقتصاد منطقه ی��ورو احتماال در 
س��ه ماهه منتهی به ژوئن یعنی زمانی ک��ه فعالیت های این 
منطقه به س��بب بروز بیماری کرونا با تعلیق روبه رو شده بود، 

با کاهش ۱۳.6درصدی روبه رو شده است.
همچنین پیش بینی شده است که ترمیم اقتصادی در سال 
۲۰۲۱ احتماال کندتر از پیش بینی سه ماه پیش باشد و میزان 

رشد اقتصادی در این سال از 6.۳ به 6.۱درصد تنزل یابد.

بازارسکهوطال

سومین هفته تابستان با رشد خیره کننده شاخص بورس تهران همراه 
بود و افزایش قیمت ارز بر گرانی س��که و طال دامن زد. به موازات رشد 
چش��مگیر بازار سرمایه، بازار ارز و س��که نیز از این قاعده مستثنا نبود، 
به طوری که در هفته س��وم تیرماه، نرخ س��که برای اولین بار در تاریخ 
اقتص��اد ای��ران از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور ک��رد و قیمت دالر نیز از 

کانال ۲۰ هزار تومان گذشت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در نخس��تین روز از هفته سوم 
تیرم��اه، قیمت دالر و یورو براس��اس نرخ صرافی مل��ی ایران به ترتیب 
ب��ه ۱9 هزار و 9۸۰ تومان و ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان رس��ید که البته در 
روزه��ای بعد همچنان با افزایش قیمت ادامه یافت. درنهایت در آخرین 
روز هفته قیمت دالر ۲ هزار و ۲۲۰ تومان گران شد و  به رقم ۲۲ هزار و 
۲۰۰ تومان رسید و قیمت یورو نیز با همان نرخ ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان 

به معامالت هفتگی خود پایان داد.
همسویی افزایش نرخ ارز با قیمت طال و سکه

بازار س��که و طال نیز در س��ومین هفته تیرماه با افزایش قیمت  قابل 
توجهی شروع به کار کرد به طوری که براساس نرخ اعالم شده  از سوی 
اتحادیه طال، جواهر و س��که تهران، س��که تمام بهار آزادی به قیمت 9 
میلیون و 6۰۰ هزار  تومان فروخته شد و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نی��ز ۸۸۴ هزار و ۱۵۵ تومان اعالم ش��د که در آخرین روز کاری هفته، 
س��که و هر گرم طالی ۱۸ عیار ب��ه ترتیب با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۲۰ 

هزار تومان و 9۸6 هزار و ۵۰۰ تومان معامله شدند.
در این زمینه، نادر بذرافش��ان دبیر هیات مدیره اتحادیه طال، جواهر 
و س��که تهران گفت: اونس جهانی در آخری��ن روز هفته به یک هزار و 
7۱۴ دالر رس��ید که به طور میانگین حدود  ۳7 دالر نس��بت به هفته 
گذشته افزایش یافته است همچنین حباب سکه به یک میلیون و ۱۵۰ 

هزار تومان رسید.
به گفته بذرافش��ان، در سومین هفته تیر 99 روند قیمت طال و سکه 
س��عودی بود که یکی از علت های آن را می توان ش��یوع بیشتر ویروس 
کرونا در س��طح دنیا دانست که سبب شد افراد برای حفظ سرمایه خود 
به سمت خرید طال روی بیاورند چراکه پیش بینی می شود تا پایان سال 
میالدی اونس جهانی به ۲ هزار دالر برسد و در نتیجه میزان تقاضا برای 

خرید طال افزایش یافته است.
او با اش��اره به اینک��ه افزایش نرخ ارز رابطه همس��ویی با قیمت طال 
و س��که دارد، ادامه داد: افزایش اونس جهانی ب��ر بازار داخلی نیز تأثیر 

گذاشت و باعث افزایش تقاضا  برای خرید سکه در بازار شد. البته تأثیر 
افزای��ش قیمت ارز را نباید نادیده گرف��ت چراکه افزایش نرخ ارز رابطه 
همسویی با قیمت طال و سکه دارد. تجربه نشان داده است که با کنترل 
بیشتر بانک مرکزی بر بازار، نرخ ارز از نوسان کمتری برخوردار می شود 

و به دنبال آن ثبات قیمت در بازار طال و سکه حاکم می گردد.
دبی��ر هیات مدیره اتحادیه طال، جواهر و س��که ته��ران با بیان اینکه 
افزایش قیمت طال باعث ش��ده اس��ت که میزان خری��د مصنوعات طال 
کاهش یابد و حدود ۲۰درصد از واحد های تولیدی تعطیل ش��ود، گفت: 
البت��ه افزایش نرخ ارز در بازار داخلی تولیدکنندگان را برای خرید مواد 
اولیه و دس��تگاه های موردنیاز با مش��کل مواجه کرده است بنابراین اگر 
کنترل و نظارت بانک مرکزی در بازار تشدید شود  احتمال دارد قیمت 

طال و سکه به ثبات برسد.
بازدهی 8درصدی بورس در هفته ای که گذشت

ش��اخص بورس در معام��الت هفته ای که گذش��ت، ۱۴۱ هزار واحد 
افزایش داشت؛ به طوری که شاخص کل در پایان روز سه شنبه )۱۱ تیر 
م��اه( با عدد یک میلیون و 6۱۲ هزار به معامالت پایان داد که این رقم 
در روز چهارش��نبه )۱۸ تیرماه( ب��ه عدد یک میلیون و 7۵۳ هزار واحد 

رسید. درنهایت بازدهی ۸درصدی شاخص بورس را رقم زد.
همایون دارابی، کارشناس بازار س��رمایه درباره وضعیت بازار سرمایه 
در س��ومین هفته تیرماه گفت: بازار بورس در سومین هفته تیر با رشد 
همراه بود که علت آن را می توان تداوم ورود نقدینگی به بازار س��رمایه 
دانست چراکه شاهد رکورد جدیدی در حجم معامالت سهامداران خرد 
بوده ایم و افراد در حال انتقال س��رمایه خود به بورس هس��تند در کنار 
ای��ن عامل ش��اهد افزایش ن��رخ دالر در بازار بوده ای��م که باعث جهش 
درآمد ش��رکت های صادراتی ش��ده اس��ت که به دنبال آن ارزش سهام 
این شرکت ها افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. البته تداوم برنامه های 
حمایتی دولت از بازار س��رمایه نیز عامل دیگری در رشد این بازار بوده 

است.
داراب��ی ادام��ه داد: در این هفته با ارائه عرضه های اولیه و بازگش��ایی 
نماد ها در بورس ش��اهد جهش قیمت سهام ها بوده ایم. نماد هایی مانند 
شس��تا که جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه است سبب شد شاخص 
بورس رشد قابل توجهی داشته باشد. به طور کلی بازار سرمایه به سمت 
ش��رکت های بزرگ گرایش پیدا کرده است و همین عامل رشد شتابان 

شاخص را در این هفته ایجاد کرد.

به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، در اقتص��اد دو گزینه ثابت و 
عمده ای برای س��رمایه گذاری وجود دارد که ش��امل بازار پول و سرمایه 
اس��ت که فعاالن اقتص��ادی باید یکی از این دو گزین��ه را برای هدایت 
سرمایه خود را به بخش های مختلف اقتصادی انتخاب کنند . همچنین 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته قرار اس��ت بورس مس��کن و 
مس��تقالت راه اندازی ش��ود که این موضوع می تواند تغییرات اساس��ی 
در بخش مس��کن ایجاد کند. البته مقاومت هایی در بخش س��نتی بازار 

مسکن در برابر این موضوع وجود دارد.
به اعتقاد دارابی، ورود مس��کن به بازار س��رمایه نه تنها باعث افزایش 
قیمت مس��کن نمی شود بلکه کاهش قیمت واقعی را در بلندمدت ایجاد 
خواهد کرد. بورس مسکن می تواند مشکل بازار مسکن که شامل کمبود 
س��رمایه، کمب��ود ابزار های مالی برای تامین س��رمایه و کش��ف قیمت 
عادالنه را حل کند، زیرا عمده سفته بازی در بازار مسکن ناشی از کمبود 

اطالعات شفاف در معامالت است.
دارابی اضافه کرد: چون س��اختار کشف قیمت در بازار مسکن شفاف 
نیس��ت باعث ش��ده اس��ت س��ودجویانی در این بازار فعالیت می کنند  
س��ود های کالنی ببرند، اما اگر بورس مس��کن راه اندازی ش��ود مشکل 
سرمایه در بخش مسکن حل می شود و به دنبال آن خریداران می توانند 
ابزار های مالی و کمک هزینه های مختلف را به صورت ش��فاف به دست 

بیاورند و قیمت ها در بازار مسکن واقعی و شفاف می شود.
با تداوم ورود نقدینگی، رشد بورس کماکان ادامه دارد

او با بیان اینکه بازار س��رمایه همیشه با فراز و فرود های زیادی همراه 
اس��ت که این امر اهمیت زیادی برای س��رمایه گذاران دارد، گفت: البته 
نباید فراموش کرد که نقش بازار سرمایه فقط منوط بر قیمت و شاخص  
نیست بلکه تخصیص بهینه منابع، افزایش مشارکت مردمی در بنگاه ها، 
ایجاد اقتصاد مقاوم و مردمی از بستر بازار سرمایه شکل خواهد گرفت.

دارابی افزود: باید به این نکته توجه کرد که همیش��ه ش��اخص بورس 
مثب��ت نخواهد بود، ام��ا کارکرد های یک بازار س��رمایه فعال و پررونق 
با مش��ارکت گس��ترده مردمی برای اقتصاد کش��ور مثبت خواهد بود و 
پیش بینی می ش��ود تا زمانی که ورود نقدینگی به بورس تداوم داش��ته 

باشد بازار سرمایه با رشد همراه خواهد بود.
حال باید دید روند قیمت طال و س��که در دهه پایانی تیرماه به کدام 
سمت و سو می رود و بعد از افزایش شتابان قیمت ارز آیا بازارهای مالی 

روی ارزانی را خواهند دید؟

طب��ق اعالم بان��ک مرکزی فرصت رفع تعه��د ارزی صادرکنندگان تا 
پایان تیرماه 99 است؛ فرصتی که تمدید نخواهد شد و با صادرکنندگان 
متخلف از این دس��تورالعمل، برخورد قضایی خواهد شد. فعاالن بخش 
خصوص��ی اما راهکار بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را سیاس��ت های 
تش��ویقی می دانند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، براس��اس مهلت 
بانک مرکزی، صادرکنندگان تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به رفع 
تعه��د ارزی خود اق��دام کنند و در صورت عدم بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات شان مطابق قانون با آنها برخورد می شود. تا جایی که سخنگوی 
دول��ت اعالم کرده اس��ت، کارت بازرگان��ی صادرکنندگانی که تعهدات 
ارزی س��ال 9۸ را تا پایان تیر امس��ال ایفا نکنند، تعلیق خواهد ش��د. 
معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه، انتش��ار اسامی آنها و ... از 

دیگر ابزارهایی است که دولت در پیش گرفته است.
اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور 
از یک س��و درگیر تحریم ها و محدودیت های ناشی از نقل و انتقال پول 
اس��ت و از س��وی دیگر به دلیل ش��یوع ویروس کرونا از س��ال گذشته، 
تجارت خارجی عماًل متوقف ش��ده اس��ت؛ از طرف��ی، همانطور هم که 
مس��ئوالن بارها اظهار کرده اند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط 
مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند 
و کش��ور را از گردنه س��خت تحریم ها عبور دادند. ب��ا این حال فعاالن 
اقتص��ادی برخوردهای قهری از س��وی دولت را دلس��ردکننده توصیف 
ک��رده و بر این باور هس��تند ک��ه دولت به جای تنبی��ه صادرکنندگان 
واقع��ی، بای��د همفکری و تعامل با بخش خصوص��ی را در پیش گیرد و 
س��ازوکارهای محدودکننده در فرآیند بازگش��ت ارز صادراتی به کشور 

را لغو کند.
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران در تازه ترین نشست کمیته 
ارزی اتاق ایران یادآور ش��د که مانع تراش��ی و رها کردن صادرکنندگان 
در مس��یری س��نگالخ، نمی تواند کش��ور را در دوران تحری��م روبه جلو 
هدایت کند. به خصوص در ش��رایطی ک��ه صادرکنندگان علی رغم همه 
مشکالت و محدودیت های ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند اما 

سیاست های داخلی موجب شده روند صادرات کند شود.

همچنین به اعتقاد کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، دولت 
با افزایش بی س��ابقه قیمت ارز مواجه ش��ده و دیواری کوتاه تر از بخش 

خصوصی واقعی پیدا نکرده است.
در این بین، مس��ئوالن اتاق ایران ب��ه عنوان نماینده بخش خصوصی 
معتقدند صادرکننده ای که به تولید وصل اس��ت، اگر ارز صادراتی را به 
کش��ور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی ندارد. از این رو، بس��یاری 
از فعاالن بخش خصوصی برخورد قهری دولت را تنها شایس��ته کسانی 
می دانند که نام صادرکننده را یدک می کشند اما در عمل موجب بدنامی 
فعاالن واقعی و خوش��نام اقتصادی کش��ور شده اند. حسین سالح ورزی، 
نایب رئی��س اتاق ایران در ای��ن زمینه می گوی��د: »از منظر اقتصادی، 
ی��ک تولیدکننده ی��ا صادرکننده به یک منبع الی��زال از نظر نقدینگی 
وصل نیس��ت، بنابراین حتی ب��رای فعالیت مجددش حتماً ارز حاصل از 

صادراتش را برمی گرداند.«
ب��ا این حال همانطور که او تاکید می کن��د، به رغم رویکرد هماهنگ 
ات��اق ای��ران با بانک مرکزی در م��ورد لزوم بازگش��ت ارز، اختالف نظر 
اصل��ی از یک طرف به اختالف محس��اباتی برمی گ��ردد و از طرف دیگر 
ش��یوه محاس��به ارز صادراتی. نایب رئیس اتاق ای��ران در همین زمینه 
توضیح می دهد: »بخش خصوصی معتقد است که مشکل ارزش گمرکی 
و ارزش پایه صادراتی باید حل ش��ود؛ چراکه بانک مرکزی بدون لحاظ 
ک��ردن هزینه های مازادی که به یک صادرکننده تحمیل می ش��ود، ارز 
صادراتی را محاس��به می کن��د و همین محل اخت��الف در آمار اعالمی 
بازگش��ت ارز صادراتی شده است. دلیل دیگری که به گفته سالح ورزی، 
منش��أ اختالف شده روش بازچرخانی است. صادرکنندگان می گویند به 
همان روش��ی که دولت پول حاصل از صادرات نفت را به س��امانه نیما 

و بانک مرکزی منتقل می کند؛ آن ها هم به همان روش عمل کنند.«
احمد پورفالح، مش��اور عالی رئیس اتاق ایران هم با تأیید این مطلب 
که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند اصاًل 
نمی توانند به کس��ب و کار خود ادامه دهند، تاکید می کند: »رقمی که 
در حال حاضر در رابطه ارز صادراتی اعالم ش��ده آن قدر بزرگ است که 
تنها بخش کوچکی از آن به شرکت های بخش خصوصی اختصاص دارد 

و عم��ده ش��رکت هایی که ارز حاصل از ص��ادرات را برنگردانده اند، جزو 
بخش خصوصی واقعی نیس��تند بنابراین اگر دول��ت واقعاً قصد برخورد 

این چنینی دارد، اول از بنگاه های وابسته به خود شروع کند.«
»دولت برای ش��ش ماه به صورت آزمایش��ی سیاست های تشویقی را 
در پی��ش بگیرد و ارزهای صادراتی را ب��ا بهای گران تری از صادرکننده 
خریداری کند.« این پیش��نهاد مشخص غالمحسین شافعی رئیس اتاق 
ای��ران برای حل منازعه ارزی بین دولت و صادرکنندگان اس��ت که در 
نشس��ت شورای روس��ای اتاق های بازرگانی سراسر کش��ور مطرح شد؛ 
پیش��نهادی که هدف آن افزایش انگیزه در بی��ن صادرکنندگان واقعی 
و حذف قید و بندهایی اس��ت که منجر به ایجاد مانع برای برگشت ارز 

حاصل از صادرات می شود.
با اعتقاد به همین رویکرد تش��ویقی اس��ت که رئیس اتاق ایران هفته 
گذش��ته دس��تور داد تا کمیته پایش تعه��دات ارزی صادرکنندگان با 
هدف رصد وضعیت بازگش��ت ارز صادراتی، ایجاد ش��فافیت، شناسایی 
صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، شناخت مشکالت و موانع 

موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه اندازی شود.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز هم که با این پیشنهاد رئیس اتاق ایران 
مبنی بر خرید ارز با بهای گران تر از صادرکنندگان موافق اس��ت، تاکید 
می کند که در ش��رایط فعلی که کش��ور نیازمند ارز است، بانک مرکزی 
باید با اعمال سیاست های تشویقی برای صادرات در مسیر بهبود فضای 
کسب و کار حرکت کند. ژائله می گوید: در شرایط فعلی بیش از هر زمان 
دیگری انتظار می رود تا مسئوالن برنامه خود را ارائه کنند اما متاسفانه 
ی��ا برنام��ه ای وجود ندارد که به بخش خصوصی اط��الع دهد یا اگر هم 

هست، بخش خصوصی را در جریان نمی گذارند.
عض��و هیات نماین��دگان ات��اق ایران راه��کار نهایی حل مش��کالت 
موجود را همفکری بخش خصوص��ی و دولت عنوان می کند. به باور او، 
صادرکنن��دگان واقعی نیازمند حمایت و تش��ویق دولت و بانک مرکزی 
هستند و این تش��ویق اگر هزینه اندکی را در داخل برای بانک مرکزی 
به همراه داشته باشد اما قطعا با بهبود تجارت خارجی و رونق صادرات، 

منجر به بهبود اقتصاد خواهد شد.

فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان رو به پایان است

مناقشه ارزی

افزایش قیمت ارز بر گرانی طال و سکه دامن زد

وضعیت بازارهای مالی در هفته سوم تیرماه
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شاخص کل بورس در یک ماه 750 هزار واحد رشد داشت
نگرانی از رشد کاذب شاخص ها در بورس

رش��د عجیب ش��اخص های بورس تهران در روزها و هفته ها و 
چند ماه گذش��ته حاال باعث ش��ده که کارشناس��ان و مسئوالن 
بورس نگران این رش��د هیجانی شوند و با اقداماتی بکوشند رشد 
منطق��ی را جایگزین روند ب��ه وجود آمده کنند. هفته گذش��ته 
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلس��ه شورای اقتصاد با اشاره 
به اینکه تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعالم 
ش��ده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند، 
گف��ت: »هیجان زدگ��ی کاذب نباید بورس را متأث��ر کند. از این 
نظر رش��د ش��اخص های بورس باید طبق پایه ه��ای علمی دقیق 
و براس��اس منطق بازار س��رمایه پیش برود. مدیریت بازار بورس 
بای��د با اعمال مقررات احتیاط��ی الزم و مراقبت دقیق به جامعه 
و م��ردم این اطمینان را بدهد که س��رمایه گذاری آنها در بورس 
اس��تحکام الزم را دارد، لذا بهتر اس��ت در ای��ن زمینه با جدیت 

بیشتر عمل کنند.«
فقط کافی است کمی به اعدد رشد شاخص کل بورس در ماه ها 
و هفته های گذشته نگاهی داشته باشیم تا متوجه شویم که رشد 
کاذبی که از آن صحبت می ش��ود به چه معناست. شاخص بورس 
تهران از سال ۱۳۴۵ )زمانی که قانون آن مصوب و تاسیس شد( 
تا بهمن ۱۳96 )۵۰ س��ال( تنها ۱۰۰ هزار واحد رش��د کرده بود 
ولی از بهمن ۱۳96 تا 6 اسفند ۱۳9۸ )سال گذشته( ۴۰۰ هزار 
واحد دیگر رشد کرد و به ۵۰۰ هزار واحد رسید و از اسفند سال 
گذشته تاکنون با چنان سرعتی باال رفته که غیرقابل تصور است 
تاجایی که هم اکنون ش��اخص کل به بیش از یک میلیون و 7۴۰ 
هزار واحد رسیده است. شاخص کل بورس از ۱۲ خرداد تاکنون 
از ی��ک میلیون واحد به یک میلیون و 7۵۰ هزار واحد رس��یده 
)7۵۰ هزار واحد رش��د( و از 6 اس��فند 9۸ تاکنون )۵ ماه( یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رشد کرده است.
اما نگرانی از رش��د کاذب و حباب گونه بازار سرمایه به حدی از 
س��وی مسئوالن بورس جدی شده است که هفته پیش معامالت 
یک روز شستا باطل شد. روز دوشنبه گذشته ۸7۰۰ فقره معامله 
در نماد شس��تا رخ داد که سبب شد ارزش بازار این نماد ۳ هزار 
میلیارد تومان و ارزش معامالت انجام شده برای این نماد ۲ هزار 
میلیارد تومان برآورد شود که در تاریخ بورس ایران بی نظیر بوده 
است. در این روز ارزش سهام شستا ۳7درصد رشد کرد و کشف 
قیمت نهایی، ۳.۸۴۰ تومان اعالم ش��د؛ قیمت س��هام شستا در 
معامالت ابتدایی ۲.7۸9 تومان بود که با این رشد ۳7.6درصدی، 
بازدهی بزرگی برای س��هامداران رقم زد. اما در نهایت این عدد و 
رقم ها باعث ش��د تا ناظر بازار، معامالت نماد شستا به دلیل تأثیر 
بی��ش از این نماد )۲۲ هزار واحد( بر ش��اخص کل در یک روز و 

نگرانی از ایجاد هیجان کاذب و حباب باطل کند.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در معامالت هفته ای که گذشت، 
۱۴۱ هزار واحد افزایش داش��ت و بازده��ی بیش از ۸درصدی را تجربه 
کرد. این بازدهی ۸.7درصدی، کمترین میزان رش��د هفتگی ش��اخص 

بورس در سه هفته نخست تابستان بود.
ش��اخص کل در پایان روز چهارشنبه )۱۱ تیرماه( با عدد یک میلیون 
و 6۱۲ هزار به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه )۱۸ 
تیرماه( به عدد یک میلیون و 7۵۳ هزار واحد رس��ید. همچنین شاخص 
کل )هم وزن( در پایان هفته دوم تیرماه ۴66 هزار و ۳۴۰ واحد بود که 
در هفته سوم تیر به ۴7۸ هزار و 6۸6 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 

از ۳۰7 هزار و ۳7۲ واحد به عدد ۳۱۵ هزار و ۱6۴ واحد رسید.
در پن��ج روز معامالت��ی هفته ای که گذش��ت، نماده��ای بانک ملت، 
بانک تجارت، بانک ص��ادرات ایران، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت 
بندرعباس، ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 

و فوالد مبارکه اصفهان ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند.
در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت، فن��ی و مهندس��ی، فرآورده ه��ای نفتی، 
خرده فروش��ی، خودرو و قطعات، وس��ایل ارتباطی، پیمانکاری صنعتی، 
محص��والت چوب��ی، چند رش��ته ای صنعت��ی، حمل و نق��ل انبارداری 
و ارتباط��ات، فل��زات اساس��ی، اس��تخراج کانه های فلزی، ش��یمیایی، 
س��رمایه گذاری ها، عرضه، برق، گاز، بخار و آب گرم، انبوه س��ازی امالک 
و مس��تغالت، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، دستگاه های 
برقی، واس��طه گری های مالی و پولی، اس��تخراج ذغال س��نگ، فعالیت 
مهندس��ی، تجزی��ه، تحلیل و آزمایش، س��ایر حمل و نق��ل، بانک ها و 
موسس��ات اعتباری، قند و شکر، بیمه و بازنشستگی، چاپ، ماشین آالت 
و تجهی��زات، کانی غیرفلزی، دارویی با باالتری��ن درصد بازدهی همراه 

بودند.
در س��وی مقابل نیز مخابرات، هتل و رس��توران، رایانه، منس��وجات، 
صنای��ع غذایی به جز قند و ش��کر، عمده فروش��ی، فعالیت های هنری، 
س��رگرمی و خالقانه، زراعت و خدمات وابس��ته، کاش��ی و س��رامیک، 
محصوالت فلزی، اس��تخراج نفت، گاز جز اکتش��اف، س��یمان، آهک و 
گ��چ، محصوالت چرمی، اطالعات و ارتباطات، الس��تیک و پالس��تیک، 
محص��والت کاغذی، محص��والت کامپیوت��ری، الکترونیک��ی و نوری و 
اس��تخراج س��ایر معادن از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با 

خود در بازار به همراه داشتند.
همچنین نمادهای سیمان فارس )سفار(، گسترش نفت و گاز پارسیان 

)پارس��ان(، پاالیش نفت تهران )ش��تران(، ش��یمیایی س��ینا )شسینا(، 
زامیاد )خزامیا(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، س��ایپا )خس��اپا(، 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر(، گروه بهمن )خبهمن(، پاالیش 
نفت تبریز )شبریز(، سرمایه گذاری نفت و گاز تامین )تاپیکو(، تولید برق 
دماون��د )دماوند(، پارس خودرو )خپارس(، فروش��گاه های افق کوروش 
)افق(، لنت ترمز )خلنت(، صندوق س��رمایه گذاری طالی مفید )عیار(، 
فرآورده های غذایی و قند چهاره )قچار(، س��ایر اش��خاص بورس انرژی 
)انرژی ۳(، سایپا آزین )خاذین(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، سرمایه گذاری 

شاهد )ثشاهد( جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در هفته ای که گذش��ت، نماده��ای صندوق واس��طه گری مالی یکم 
)دارایک��م(، س��یمان ارومیه )س��اروم(، س��یمان داراب )س��اراب(، پگا 
آذربایج��ان ش��رقی)غباذر(، س��یمان الر س��بزوار )س��بزوا(، کویر تایر 
)پکویر(، س��یمان شمال )سش��مال(، پگاه آذربایجان )غشاذر(، سیمان 
تهران )س��تران(، س��یمان شاهرود )س��رود(، صندوق س��رمایه گذاری 
س��پهر خبرگان نفت )سخند(، شیر پاس��توریزه پگاه گلپایگان )غگلپا(، 
صنعتی بارز )پکرمان( س��یمان غرب )س��غرب(، سیمان قائن )سقابن(، 
س��رمایه گذاری مس��کن زاینده روز )ثرود(، بیمه دانا )دانا(، آ .س.پ )  آ 
.س . پ(، س��یمان کرمان )سکرما(، کارتن ایران )چکارن( و دارو رازک 
)درازک( تامین ماس��ه )کماس��ه(، سیمان بجنورد )س��بجنو( از جمله 

نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.
همانطور که اشاره شد، بورس تهران معامالت هفته گذشته را با رشد 
۸.7درصدی شاخص کل به پایان رساند که کمترین میزان رشد هفتگی 
در تابس��تان امسال بود. ش��اخص کل هم وزن اما که نشانی از اثرگذاری 
یکسان نمادها دارد، در هفته منتهی به ۱۸تیرماه، به رشد ۲.6درصدی 
بسنده کرد که حکایت از تداوم شتاب قیمت گروه های بزرگ کاالیی از 
دیگر سهام بازار داشت. به گزارش سنا، نگاهی به عملکرد صنایع بورسی 
در هفته گذش��ته نشان از رش��د میانگین قیمت در ۲۴ گروه از صنایع 
سی وهشت گانه بورسی دارد و در مقابل ۱۴ گروه با افت میانگین قیمت 

سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند.
در این میان گروه تک سهم خرده فروشی با بیشترین بازدهی هفتگی 
به میزان ۲۲.9درصد همراه ش��د. »افق« ک��ه ۳ تیرماه جهت برگزاری 
مجم��ع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گی��ری درخصوص افزایش 
س��رمایه متوقف ش��د، ۱7تیرماه به گردونه معامالت سهام بازگشت. در 
مجمع فوق العاده فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با افزایش سرمایه 

۲۰۰درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت شد.
گروه فنی و مهندسی نیز در هفته مورد بررسی با رشد ۲۱.۲درصدی 
همراه ش��د ت��ا در میان صنای��ع پربازده هفت��ه منتهی ب��ه ۱۸ تیرماه 
ق��رار گیرد. پاالیش��ی ها نیز در تداوم روند صعودی خ��ود این هفته نیز 
پرمخاطب بودند و در نهایت رشدی معادل ۲۱.۱درصد را ثبت کردند.

رده بعدی بیش��ترین رش��د هفتگی اما به میزان ۲۰.۱درصد به گروه 
خودرو و س��خات قطع��ات اختصاص پیدا کرد. در ای��ن خصوص هفته 
گذش��ته وزارت صم��ت خواس��تار افزای��ش دوباره قیمت خودرو ش��د. 
مدی��رکل دفت��ر صنایع حم��ل و نق��ل وزارت صمت اعالم ک��رد: برای 
فصل اول س��ال و برمبنای رویه حاکم، قیمت محصوالت اعالم ش��د و 
خودروسازان علی رغم اعالم چالش های فرآیند قیمت گذاری، طرح های 
فروش خود را برمبنای قیمت های اعالم شده اجرایی کردند. حال اجرای 
طرح های فروش س��ه ماهه دوم خودروسازان در انتظار اعالم قیمت های 
جدید اس��ت. تأخیر در ارائه قیمت می توان��د روند عرضه محصوالت به 
ب��ازار را تحت تاثیر قرار دهد. گروه های کوچک بورس��ی اما عمدتا این 
هفته را با افت قیمت سهام زیرمجموعه خود به پایان رساندند. از این رو 
گروه س��ایر معادن، محصوالت کاغذی و الستیک و پالستیک به ترتیب 
ب��ا کاهش ۱۳.9، ۱۳.۸ و ۱۱.۸ درصدی در قعر جدول بازدهی هفتگی 

بورس تهران جای گرفتند.

بازدهی 8درصدی شاخص بورس تهران در هفته ای که گذشت

تحلیل هفتگی صنایع بورسی
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شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی

نوبت اول

در اجرای مصوب شـماره 38326 / ت27506 هـ  مـورخ ۱38۱/9/5 هیات محترم وزیران در خصوص واگذاری امور خدماتی 
و پشـتیبانی بـه بخش غیر دولتی در قالب قرارداد های حجمی، شـرکت آب منطقه ای آذربایجان غربـی در نظر دارد خدمات 
خودرویی امورات جاری خود در سطح استان آذربایجان غربی را براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند )ج( 
ماده )۱2( قانون برگزاری مناقصات، به روش ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت شرکتهای 
خدماتی در امور حمل و نقل با خدمات خودرویی و همچنین گواهی صالحیت کار و ایمنی امور پیمانکاری )HSE( صادره توسط 
وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی )یا ادارات کل مربوطه ( واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه 
www. تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
)اطالعات مناقصه و زمانبندی (

-موضـوع مناقصـه و محل اجرای پروژه : " انجام خدمات خودرویی امورات جاری شـرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در 
سطح استان"

- مبلغ برآورد اولیه: ۱2/678/434/325 ریال
-محل تامین اعتبار: اعتبارات جاری شرکت 

-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 634/000/000 ریال
-قیمت فروش اسناد مناقصه: 2/000/000 ریال

-مدت اجرا: یکسال شمسی 
-دستگاه مناقصه گزار )کارفرما(: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن 044-33440092

-دستگاه نظارت: اداره تدارکات و انبار شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستادایران: تا ساعت ۱9 روز پنجشنبه مورخ ۱399/04/26 

-مهلـت زمانی و محل ارائه پاکت )الف( تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار: تا سـاعت 9 صبح روز دوشـنبه ۱399/05/06 
تحویل به دبیرخانه حراست  و امور محرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و 

امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ ۱399/05/06

-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه مورخ ۱399/05/06 
-محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 

-اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت )الف(: شماره 
تلفن  تماس 0443۱987445

-چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.
-مناقصه گران دارای هیات مدیره مشترک مجاز به پیشنهاد قیمت در این مناقصه نمی باشند.

-آدرس و تلفن اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام  مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02۱4۱934  دفتر ثبت نام 
88969737 و 85۱9376 

* توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت 
در قالب پاکت )الف( ارائه شـود و تصویر آن نیز در سـایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه 
محتویات پاکت )ب( و مدارک و اسـناد مربوط به مناقصه گذار و همچنین پاکت )ج( بایسـتی در سـایت تدارکات الکترونیکی 
دولت بارگذاری شـود. توجه شـود که عودت اسـناد در قالب سی دی مورد قبول نمی باشـد و همچنین چنانچه مناقصه گران، 
اسـناد مناقصه را به طریقی غیراز سـایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سـایت مذکور ثبت نشده باشد، به 
قیمت پیشـنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شـد. شرکت در مناقصه به صورت گروه مشترک، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه 

پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نوبت اول: شنبه 99/4/2۱
نوبت دوم: سه شنبه   99/4/26               

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی شناسه آگهی: 9090۱6 

فراخوان مناقصه عمومي

شنبه
21 تیر 1399

شماره 1579



صنایع تبدیلی، شاه کلید توسعه در جهش تولید
عضو کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران گفت اگر صنایع 
تبدیلی در بازارهای هدف باش��ند، به شدت در رونق و جهش تولید 

موثر خواهند بود.
حس��ن فروزان فرد، در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با 
اش��اره به کاهش صادرات صنایع تبدیلی در کش��ور، گفت: صنایع 
تبدیل��ی غذایی حوزه متنوعی را دربر می گیرد که ش��امل لبنیات، 

کنسروجات، آرد، شیرینی، شکالت و ... می شود. 
فروزان فرد درخصوص صادرات صنایع تبدیلی، بیان کرد: صادرات 
صنایع تبدیلی به خصوص کنس��روجات به دالیل مختلفی بیشتر به 
بازارهای نزدیک مثل عراق، خلیج فارس و روس��یه اس��ت. آمریکا، 
اس��ترالیا جزو قس��متی از صادرات صنایع تبدیلی هس��تند چراکه 
ایرانیان خارج از کش��ور تمایل به مصرف ای��ن مواد دارند. مقداری 
صادرات به اروپا، کانادا و اس��ترالیا برای تامی��ن نیاز ایرانیان انجام 

می شود.
او با اش��اره به عدم موفقیت در افزایش صادرات صنایع تبدیلی به 
کش��ورهای دیگر، تشریح کرد: متاسفانه صنایع تبدیلی در بازارهای 
هدف کشورهایی چون کانادا، استرالیا و آمریکا حضور ندارند چراکه 
بای��د با آنها قرارداد بس��ت ک��ه این کار در حال حاض��ر امکان  پذیر 
نیس��ت. اگر این امکان فراهم شود به شدت در رونق و جهش تولید 

موثر خواهد بود.
عضو کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران ب��ا بیان اینکه 
محدودیت ه��ای تج��اری باعث ع��دم موفقیت در ص��ادرات صنایع 
تبدیلی ش��ده اس��ت، ادامه داد: تورم، بی نظم��ی، تغییر و تحوالت 
قیمت ه��ا و عدم دسترس��ی به م��واد اولیه باعث ش��د نتوانیم وارد 

صحنه رقابت شویم. 
فروزان فرد گفت: در کش��ورمان خوش��بختانه به حدی در تولید 
صنای��ع تبدیل��ی پیش رفته ایم که باعث ش��ده رقاب��ت خوبی بین 
تولیدکننده ه��ا ایجاد ش��ود، به ط��وری که در ح��ال حاضر زمانی 
وارد فروش��گاه های غذایی بزرگ ش��ویم انواع و اقسام کنسروجات 
را می بینی��م که تنوع زیادی  در محصوالت دارند؛ این رویه نش��ان 

می دهد می توانیم در بازارهای هدف رقابت کنیم.
او تش��ریح کرد: آنچه باعث محدودیت در رقابت با بازارهای هدف 
ش��ده است، نبستن قرارداد با دیگر کشورهاست. مشکل دیگری که 
در کش��ور وجود دارد این اس��ت که تع��داد تولیدکننده ها به اندازه 

حجم تولید نیست.
عضو کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: اگر 
ب��رای دوره قابل توجه��ی ظرفیت های تولید کنترل ش��ود، تکلیف 
تولیدکننده نیز مشخص و زمینه برای صادرات بیشتر فراهم خواهد 

شد.

موانع داخلی سازی تجهیزات صنعتی
عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت ایران عدم تخصیص ارز 
و برخی محدودیت های غیرکارشناس��ی در ثبت سفارش قطعات و 
مواد اولیه را از جمله موانع داخلی س��ازی تجهیزات صنعتی عنوان 

کرد.
محمود تبریزی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر روزه تعداد 
قطعات وارداتی که به س��اخت داخلی تبدیل ش��ده بیشتر می شود، 
اظه��ار ک��رد: عموما مواضع مس��ئولین با مواض��ع بخش خصوصی 
متفاوت اس��ت و آن ها مش��کالت و گرفتاری های تولیدکنندگان را 
نمی دانن��د، بنابراین تصمیمات آنها در موارد زیادی عملی نیس��ت. 
ب��رای مثال ط��رح رفع موانع تولید ایجاد می ش��ود اما هیچ تأثیری 

بر تولید ندارد.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر وضعی��ت تولیدکنن��دگان این حوزه 
سخت تر ش��ده؛ چراکه در گذشته قطعات ماشین آالت بدون انتقال 
ارز و ب��ا پرداخ��ت پول به صراف واردات انجام می ش��د، اما در حال 
حاضر امکان این کار وجود ندارد و تخصیص ارز هم در سال جدید 
صورت نگرفته اس��ت بنابراین کارخانه با از بین رفتن یک قطعه ای 

که مشابه داخل آن وجود ندارد متوقف می شود.
عضو انجمن س��ازندگان تجهی��زات صنعتی ایران ب��ا بیان اینکه 
بهتری��ن کارخانه های صنعتی ایران هم بین ۲۰ تا ۵۰درصد واردات 
دارن��د، تصریح کرد: دولت می تواند ب��رای کارخانه های تولیدی که 
لیس��ت بیمه هم دارند سقفی برای واردات بدون انتقال ارز در نظر 
بگیرد تا مش��کالت جاری آنها حل ش��ود. البته در حوزه تجهیزات 
صنعتی معموالً قطعات کوچک و برخی مواد اولیه وارداتی اس��ت و 

موجب تورم خیلی زیاد نمی شود.
وی مش��کل دیگر واحدهای سازنده تجهیزات صنعتی را در حوزه 
ثبت س��فارش عن��وان کرد و گفت: ثبت س��فارش برخی از قطعات 
واردات��ی به دلیل تولید داخل ممنوع اس��ت، ام��ا در مواردی تولید 
آن ها کمتر از نیاز کش��ور اس��ت. این مش��کل در مورد بس��یاری از 
قطعات و مواد اولیه وارداتی و حتی در مورد برخی فوالدهای خاص 
وجود دارد. حتی ممکن اس��ت کیفیت قطعه داخلی مناسب نباشد. 
در م��واردی هم مهلت تحویل قطعه داخلی طوالنی اس��ت که برای 
واحد تولیدی مشکل س��از می ش��ود. این ش��رایط باعث شده برخی 

خط های تولیدی تعطیل شود.
وی افزود: در شرایطی که مشکالت ارزی برای دولت وجود دارد، 
برای رشد تولید باید تولیدکننده مجاز باشد از راه های مختلف مواد 
اولی��ه خ��ود را تامین کند. به ویژه در بخ��ش تجهیزات صنعتی که 
شاید ۱۰درصد مواد اولیه مورد نیاز آن ها دچار مشکل تخصیص ارز 

باشد که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده ندارد.
تبریزی در پایان توصیه کرد که مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( که عموما هم افراد جوان هس��تند و شاید تجربه 
کمت��ری داش��ته باش��ند، حداقل هر ماه جلس��ه ای ب��ا صنعتگران 
ش��اخه های متفاوت داشته باش��ند و مشکالت آنها را بشنوند و حل 
مش��کالت کالن تر که مربوط به تعداد بیشتری از بخش های تولید 

مربوط می شود را در اولویت قرار دهند.
الزم به ذکر اس��ت که تعمیق ساخت داخل که یکی از مهم ترین 
اتفاقات سال ۱۳9۸ در بخش تولید و صنعت بود، در نهایت به یک 
میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی منجر شد. همچنین 
اولین محور برنامه های وزارت صمت در سال جاری توسعه و تعمیق 
ساخت داخل است که در آن جایگزینی ۳.۲۸ میلیارد دالر تولید به 

جای واردات هدف گذاری شده است.

اخبـــار

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت متوسط قیمت هر قطعه جوجه 
یکروزه به باالی ۳ هزار تومان رسیده که افزایش قیمت مرغ را به همراه 

داشته است.
عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و 
گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت مرغ طی روز های اخیر 
در بازار خبر داد و گفت: امروز متوس��ط قیم��ت هر کیلو مرغ زنده ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان اس��ت. هرچند در 
برخی اس��تان ها مرغ با نرخ مصوب ۱۵ ه��زار تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان 

عرضه می شود.
حجت ادامه داد: با توجه به ش��رایط فعل��ی عرضه و تقاضا پیش بینی 
می شود که قیمت مرغ در پایان هفته ۱ تا ۲ درصد نوسان داشته باشد.

این مقام مس��ئول ادامه داد: با وجود تامین بخش��ی از نهاده ها با نرخ 
آزاد و بخش��ی نرخ مصوب، قیمت منطقی م��رغ ۱6 هزار و ۵۰۰ تا ۱7 
هزار تومان اس��ت، درحالی که قیمت مصوب مرغ برمبنای نهاده با نرخ 

مصوب تعیین شده است.
وی ب��ا انتقاد پیرامون اعالم قیمت مصوب مرغ بیان کرد: با اس��تمرار 

روند زیان مرغداران کار به جایی می رسد که مرغداران به سبب کمبود 
نقدینگی از چرخه تولید خارج  شوند.

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با انتق��اد از تاخیر در 
توزیع نهاده های دامی بیان کرد: اکثر ش��رکت های فروشنده نهاده های 
دامی در ارس��ال بار عملکرد خوبی ندارند و به طور میانگین در پروس��ه 
زمان��ی یک ماهه ذرت و کنجاله س��ویا را عرض��ه می کنند که تاخیر در 
ارس��ال بار و کمبود عرضه منجر به رشد قیمت نهاده های دامی در بازار 

می شود.
حجت افزود: اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار بر عرضه مرغ با نرخ ۱۵ 
هزار تومان اصرار می ورزند، س��تاد تنظیم بازار باید از ابزار های کنترلی 
ب��ر فروش نهاده ها اس��تفاده کند چراکه مرغ��داران در پایان خط تولید 
قرار دارند و در زمانی که مرغ های ش��ان به س��ن عرضه می رسد، امکان 

نگهداری در سالن ها وجود ندارد.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه قیمت نهاده ها همچنان دو نرخی 
اس��ت، اظهار کرد: کنجاله س��ویا با نرخ 7 هزار تومان و ذرت ۲ هزار و 
6۰۰ تا ۲ هزار و 7۰۰ تومان در بازار سیاه به وفور موجود است، درحالی 

که نهاده به میزان کافی با نرخ مصوب نیست.
ب��ه گفته حجت، علی رغم بهبود ش��رایط توزیع نهاده با نرخ مصوب، 
کم��اکان کمبود داریم که امیدواریم با اتخاذ برخ��ی تدابیر روند توزیع 

نهاده با نرخ مصوب تسریع شود.
وی با انتقاد از جهش چشمگیر قیمت ریزمغذی ها در بازار گفت: نرخ  
ریزمغذی ها همچون متیونین و لیزین و س��ایر مکمل ها نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل چندبرابر رشد داش��ته که تمامی این عوامل منجر به 

افزایش هزینه های تولید شده است.
حج��ت افزود: ب��ا نظارت مس��ئوالن س��تاد تنظیم بازار ب��ر عملکرد 
واردکنن��دگان نهاده های دام��ی این امکان وج��ود دارد که ۱۰۰درصد 
نهاده با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار توزیع شود، در غیر این صورت به 
س��بب دو نرخی بودن قیمت ذرت و کنجاله سویا، تعدادی از مرغداران 

از گردونه تولید خارج خواهند شد.
وی متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را باالی ۳ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به نوس��ان شدید هزینه های تولید، نرخ مصوب به 

هیچ عنوان قابل قبول نیست.

نوسان نرخ جوجه یکروزه در بازار

سرپرست نظارت بر خدمات سازمان حمایت از اجرای فاز دوم سامانه 
جامع گارانتی و هوشمندسازی نظارت  بر کاالهای مصرفی خبر داد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، احمدی سرپرس��ت اداره کل 
نظارت بر خدمات سازمان حمایت در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه 
خبر با اش��اره به عملیاتی شدن فاز دوم س��امانه جامع گارانتی تصریح 
کرد: فاز اول س��امانه گارانتی، با ثبت شناس��نامه گارانتی ش��رکت های 

تولیدکننده و واردکننده از ماه های گذشته عملیاتی شده است.
او افزود: فاز دوم مربوط به شرکت های گارانتی کننده و مردم می شود 
و ما به س��مت هوشمندس��ازی نظارت ها پیش خواهی��م رفت. در این 
مرحله اطالعات ش��رکت های خدمات پس از فروش و  شرکت هایی که 
در فاز اول شناسنامه خود را ثبت کرده اند در اختیار مردم قرار می گیرد.

احمدی بیان کرد: در فاز نخست توانمندی شرکت ها احراز شده و بعد 
شناسنامه گارانتی برای آنها صادر می شود.

این مقام مس��ئول تصریح کرد: طبق قان��ون همه کاالهای مصرفی و 
س��رمایه ای بادوام باید خدمات پس از فروش داش��ته باش��ند. در حال 
حاض��ر اطالعات کاالهای صوتی و تصویری، ل��وازم خانگی، تایر و تلفن 

هم��راه در این س��امانه درج ش��ده و حوزه خ��ودرو و ل��وازم یدکی در 
هفته های آینده عملیاتی می شود.

او افزود: س��عی می شود تا طی چند ماه آینده اطالعات همه کاالهای 
سرمایه ای و مصرفی در این سامانه ثبت شود.

احمدی بیان کرد: در فاز س��وم این س��امانه رتبه بندی ش��رکت ها در 
بح��ث ارائه خدمات پس از فروش انج��ام گرفته و عملکرد آن ها ارزیابی 
می شود . او ادامه داد: در این مرحله امتیازاتی به شرکت ها داده می شود 
و مصرف کننده ها با گارانتی ش��رکتی خرید می کنند که رتبه بهتری در 
این س��امانه داشته باش��ند همچنین امکان نمایش نظرات افراد در این 
س��امانه وجود خواهد داشت. او با اش��اره به تاثیر مناسب سامانه جامع 
گارانتی در کاهش قاچاق گفت: در سامانه جامع گارانتی جذابیت خرید 
کاالهایی که فاقد شناس��نامه گارانتی باشند کم می شود در این شرایط 
مردم به س��مت اس��تفاده از کاالهای دارای گارانتی اصیل س��وق پیدا 

می کنند.
ارتقای صنعت گارانتی در کشور

در ادامه عباس��ی مجری س��امانه جامع گارانتی تصریح کرد: همیشه 

یک خأل در  حوزه گارانتی وجود داشت و امکان تشخیص کاالی اصیل 
از قاچاق نبود. او افزود: فاز اول س��امانه جامع گارانتی اردیبهش��ت سال 
گذشته عملیاتی شد و طبق آن شرکت ها اقدام به ثبت اطالعات در این 
س��امانه کردند و بعد از اینکه شناس��نامه گارانتی آن ها به تایید سازمان 

حمایت رسید نام این شرکت ها در این سامانه درج شد.
عباسی تصریح کرد: در فاز بعدی مردم می توانند با مراجعه به سامانه 
جامع از ش��رکت های گارانتی کننده معتبر آگاه ش��وند و سپس اقدام به 

خرید کنند.
این مقام مسئول گفت: تاکنون 6 هزار و 6۵۰ شرکت خدمات پس از 

فروش در سامانه گارانتی ثبت شده است.
او اف��زود: پیش بینی می ش��ود صنعت گارانتی که تاکنون در کش��ور 
مغف��ول مانده بود با اجرای این طرح ارتق��ا یابد. خدمات پس از فروش 

حق مصرف کننده است.
مجری س��امانه جامع گارانتی تصریح کرد: این س��امانه اکنون به خط 
ش��ده اس��ت و طی ماه های آینده اپلیکیش��ن موبایلی آن هم وارد بازار 

خواهد شد.

سال هاس��ت که دولت ها طرحی برمبنای الگوی کش��ت برمبنای نیاز 
بازار را س��رلوحه کشاورزی قرار می دهند و این سوال مطرح می شود که 

آیا ایران هم از اجرای این طرح بهره مند شده است؟
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، کشت مبتنی بر قرارداد یا کشت 
مبتنی بر سفارش طرحی است که با هدف اشتغال زایی، ارتقای بهره وری 
و استاندارد تولید از طریق خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و دامی 

از سوی وزارت کار رونمایی شد.
ه��دف این طرح برقراری ارتباط و اتصال پای��دار بین بنگاه های خرد 
و کوچ��ک محلی و بنگاه های بزرگ صادراتی، تحت قرارداد و همچنین 

انتقال دانش فنی و استاندارد ها است.
همچنین، اصالح س��اختار تامین مالی توس��ط سیس��تم بانکی برای 
تامین به موقع در فصل برداش��ت و پرداخت مس��تقیم به کش��اورز به 
جای پرداخت به شرکت ها و دالل ها با نرخ ارزان قیمت و پرداخت نقدی 
به کش��اورزان برای جلوگی��ری از انحراف منابع بانکی تحت نظارت یک 

سیستم نظارتی از دیگر اهداف اجرای این طرح در کشور است.
ارس��الن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفت وگو 
با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: در گذشته کشت محصوالت 

کشاورزی برمبنای تولید برای تولید بود و در کشور ما هم این سیاست 
اجرا می ش��د، اما چند سالی است که سیاست برمبنای تولید برای بازار 
تغییر کرده اس��ت که نش��ان می دهد اول باید بازار را شناخت و بعد به 
سراغ تولید برویم. وی افزود: متاسفانه هنوز بخشی از بدنه کشاورزی ما 
برمبنای تولید برای تولید کار می کند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
تعاون بیان کرد: طرح کشت مبتنی بر قرارداد هم تولید بر بازار است و 
اما در طول چندس��الی که این طرح اجرا چند فقط پوسته آن اجرا شد 

و اصل طرح مغفول ماند.
قاس��می در پایان گفت: تا زمانی که زنجیره تولید را به صورت واقعی 
سامان ندهیم، نمی توانیم آن را ساماندهی کنیم. در کشت قراردادی هم 

کشاورز و هم کارخانه ها باید سود ببرند.
طبق طرح مبتنی بر قرارداد، توسعه این نوع ارتباطات قراردادی عالوه 
بر ایجاد ش��غل و امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش کشاورزی، 
امنیت و اطمینان کاری مناسبی را برای بنگاه های فعال در این زنجیره 
ب��ه وجود خواه��د آورد و همزمان موج��ب توس��عه کل زنجیره ارزش 

می شود.
در این طرح یک شرکت تولید و فرآوری محصوالت دامی و کشاورزی 

با اتصال مستقیم به کشاورزان و محصوالت دامی و عقد قرارداد موجب 
حذف دالل و واسطه می شود. با عقد قرارداد میان کشاورز و تولیدکننده، 
ضمن اینکه کش��اورزان از فروش محصوالت خود مطمئن می ش��وند از 
خدماتی مانند آموزش، مش��اوره در مراحل کاش��ت، داش��ت و برداشت 
بهره مند می ش��ود و کش��اورزان می توانند محصوالت خود را به صورت 
نقد از طریق تس��هیالتی که بانک ها در اختیار شرکت ها قرار می دهند، 
بفروش��ند. شرکت ها پخش از خرید محصوالت و انجام فرآیند فرآوری و 
بس��ته بندی، تسهیالت بانکی را طبق دوره های فروش و بازگشت پول و 

حداکثر ظرف مدت یک سال به بانک ها بازمی گردانند.
اس��تخدام و ب��ه کارگی��ری فارغ التحصیالن کش��اورزی و دامی، عقد 
قرارداد مس��تقیم با کشاورزان و حذف واسطه گری تامین مالی مستقیم 
و نقد کش��اورزان تحت قرار داد توس��ط منابع مالی ارزان قیمت بانکی، 
تامین س��رمایه در گردش شرکت مجری به صورت یک ساله، جلوگیری 
از انحراف منابع، اطمینان بخش��ی به کش��اورز و ش��رکت های تولیدی 
ب��رای تامین ب��ه موقع س��رمایه در گ��ردش، افزایش دان��ش و آگاهی 
کشاورزان برای تولید محصول منطبق با نیاز های شرکت های تولیدی از 

ویژگی های اصلی  این طرح به شمار می رود.

عملیاتی شدن فاز دوم سامانه جامع گارانتی

حرکت به سمت هوشمندسازی نظارت ها

کاشت »تولید برمبنای نیاز بازار« چقدر عملیاتی شد؟

 تعادل قیمت با اجرای طرح الگوی کشت

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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احتمال افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم 
سال 99 با پیشنهاد وزارت صنعت

مدیرکل دفتر صنای��ع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواس��تار تغیی��ر و اعالم قیمت خ��ودرو برای نیمه دوم س��ال 99 
ش��د تا طرح های فروش خودروس��ازان به انجام برس��د. به گزارش 
خودروتک به نقل از گجت نیور، س��هیل معمارباشی، مدیرکل دفتر 
صنای��ع حمل ونق��ل وزارت صنعت، معدن و تج��ارت عنوان کرد با 
توج��ه به اینک��ه قیمت محصوالت خودروس��ازان ب��رای فصل دوم 
امسال همچنان اعالم نشده اس��ت. چنین تاخیری فرآیند عملیات 
ش��رکت ها را ب��ا اختالل مواجه کرده اس��ت و باعث خواهد ش��د تا 
عرضه محص��والت به بازار نیز دچار مش��کل ش��ود. مدیرکل دفتر 
صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد 
قیمت محصوالت در نیمه اول س��ال طبق رویه حاکم اعالم ش��د و 
خودروس��ازان نیز با وجود اینکه با فرآیند قیمت گذاری چالش های 
فروانی داشتند، طرح های فروش محصوالت خود را طبق قیمت های 
اعالمی به اجرا رساندند و اکنون نیز برای انجام طرح های فروش سه 

ماهه دوم خود منتظر اعالم قیمت های جدید هستند.
احتمال افزایش قیمت خودرو

خودروس��ازان منتظر اع��الم قیمت جدید برای نیمه دوم س��ال 
هستند که چنین موضوعی به قیمت گذاری مجدد نیاز دارد و نتیجه 
آن افزایش قیمت خواهد بود. ش��ورای رقابت طبق قانون مسئولیت 
تدوی��ن و اع��الم دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری را برعه��ده دارد و 
می بایست جدیدترین ویرایش را به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارائه دهد و بانک مرکزی نیز ش��اخص ها و ضرایب 
جدی��د را اعالم کند تا قیمت های جدید توس��ط س��ازمان حمایت 
محاسبه شود. ستاد تنظیم بازار نیز قیمت های جدید محصوالت را 
به خودروس��ازان اعالم خواهد کرد. معمارباشی در ادامه تاکید کرد 
اگر قیمت خودرو برای نیمه دوم س��ال تعین نش��ود، فرآیند تامین 
منابع مالی و اجرای برنامه خودروسازان با مشکل مواجه خواهد شد. 
در واقع خودروس��ازان برای انجام طرح های تامین صنعت خودرو و 
ب��ازار با چالش روبه رو می ش��وند. مدیرکل دفت��ر صنایع حمل ونقل 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در ادامه بیان کرد: تجدید ارزیابی 
دارایی های خودروس��ازان باعث اصالح س��اختار مالی ش��رکت های 
خودروسازی شده اس��ت که هرگونه عدم ایفای تعهدات و برگشت 
چک های پش��ت باجه ناش��ی از عدم ورود جریان نقدینگی مستمر 
ناش��ی از عملیات شرکت ها، می تواند دستاورد بزرگ اصالح ساختار 

مالی شرکت ها را از بین ببرد.

پیچیدگی های صنعت خودرو
 س��عید مدنی درخصوص عوامل توس��عه نیافتگی صنعت خودرو، 
اظهار داش��ت: صنعت خ��ودرو خیلی پیچیده نیس��ت، اما در ادوار 
مختلف فراز و نش��یب های زیادی را تجربه کرده اس��ت. شاید یکی 
از دالیل اصلی حساس��یت مردم و دولت روی صنعت خودرو، جامع 
و کامل بودن آن باش��د، صنعتی که برخالف دیگر صنایع از مسائل 
مختل��ف اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی و ... تاثی��ر می پذیرد.  این 
کارش��ناس ارشد صنعت خودرو یادآور ش��د: در کشورهای مختلف 
تاثیرگذاری این صنعت روی تولید ناخالص ملی بررس��ی می ش��ود، 
ب��ه طور مثال در ایران در ص��ورت کار کردن این صنعت با حداکثر 
ظرفیت، سهم آن تا ۵درصد عنوان می شود، همچنین سرانه خودرو 
در هر کش��ور نمایش��گر میزان رفاه اقتصادی مردم آن است. از نظر 
سیاسی، برخی کشورها حتی آمریکا و اروپا به صنعت خودروسازی 
حساسند و از آن حمایت می کنند، در کشور ما نیز برای پایین نگه 
داشتن سبد تورم، قیمت خودرو را پایین نگه می دارند.  در سال های 
گذش��ته، هرگاه دخالت ها در این صنعت زیاد ش��ده خودروس��ازی 
زمین خورده و به یکی از بنگاه های بدهکار تبدیل شده و برای چند 

سال هیچ پروژه بزرگی در آنها به انجام نرسیده است.
 نبود ثبات مدیریتی

 وی با اشاره به آخرین گزارش تحقق و تفحص مجلس، گفت که 
به مثابه چراغ راهی برای صنعت خودروسازی، با رویکرد عارضه یابی 
وارد مسئله شده و دستورالعمل های کالن برای رفع عیوب آن ارائه 
کرده اس��ت. ت��ا پی��ش از روی کار آمدن دولت نهم، همه مس��ائل 
خودروس��ازی کشور توسط مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت 
انج��ام می ش��د و برنامه ریزی، تدوی��ن اس��تراتژی های درازمدت و 
چش��م انداز از سوی ایدرو دنبال می شد، اما از آن پس دخالت ها در 
این صنعت افزایش یافت. نداشتن ثبات مدیریتی، یکی از مهمترین 
معضالت این صنعت اس��ت به طوری که س��ایپا در دوره چهار ساله 

9۴ تا 9۸ چهار مدیرعامل عوض کرد.
 سیاست خصوصی سازی

 مدنی ضمن تایکد بر سیاس��ت خصوصی س��ازی، گفت: سیاست 
خصوصی س��ازی باید به معنای واقعی و با رعایت همه اصول آن در 
خودروسازی دنبال شود تا شاهد کاهش مشکالت آن باشیم؛ یعنی 
ب��ه افراد اهلیت دار، دارای س��رمایه و به دور از هرگونه رانتی واگذار 
شود و پس از واگذاری نیز از آنها، برنامه گرفته شده و پایش شوند.
وزارت صنعت خود با مشکالت زیادی روبه رو است و در اختیار داشتن 
خودروسازی ها جز اینکه باری روی دوش آن باشد نتیجه دیگری ندارد؛ 

در این زمینه باید دولت نقش ناظر بر خودروسازی ها را داشته باشد.
 قیمت گذاری در صنعت خودرو

 این کارش��ناس ارشد صنعت خودرو، مشکل دیگر این صنعت را 
در نظ��ام قیمت گذاری آن توصیف کرد و ادام��ه  داد: در حدود ۱۵ 
سال گذشته تغییرات قیمتی همه کاالها را شاهد بودیم، اما خودرو 
تغییر قیمت��ی کمتری را تجربه کرد، به عن��وان نمونه در مقاطعی 
قیمت برخی نهاده های تولید خودرو سه تا چهار برابر شد، اما قیمت 
خ��ودرو افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی را تجربه کرد.  وی با بیان اینکه 
س��ال گذش��ته زیان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز 
بزرگ کش��ور را شاهد بودیم، اظهار داشت: مطابق  تبصره یک ماده 
۱۰۱ قانون برنامه پنجم توس��عه اقتصادی و بند 9۰ اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی، اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کاالیی را کمتر از ارزش 
واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.
قوانین خوب��ی در موضوع حمایت از تولید و رفع موانع تولید داریم، 
اما مش��کل آنجاست که به آنها عمل نمی ش��ود. رشد مواجه می شود، 
شرکت های خودروس��ازی دچار کمبود نقدینگی برای سفارش گذاری 
مواد اولیه و اجناس خود می شوند که روی تولیدشان تاثیرگذار می شود.

در ش��رایطی که خودروساز نمی تواند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید 
و عرضه داش��ته باش��د، قیمت خودرو نی��ز در همان ب��ازار تحت تاثیر 
پارامتره��ای دیگر عالوه بر نوس��ان نرخ ارز قرار خواه��د گرفت که آن، 

تحدید عرضه خودرو به بازار است.
به اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خودرو، باتوجه به اینکه حدود نیمی 
از بهای تمام ش��ده یک خودرو داخلی متأثر از نوس��ان نرخ ارز نیس��ت، 
ل��ذا با افزایش نرخ ارز در مدت اخیر و همچنین برهم خوردن تناس��ب 
عرضه و تقاضا طی س��ال های اخیر، رش��د قیمت خودرو چندان عجیب 

به نظر نمی رسد.
به گزارش شفاآنالین، در تحلیل شرایط بازار خودرو که علی رغم نبود 
مش��تری و افت معامالت، قیمت ها روند افزایش��ی دارد، حسن کریمی 
س��نجری با اشاره به اینکه طی س��ه ماه اخیر نرخ ارز بیش از ۳۰درصد 
افزایش یافته اس��ت، اظهار کرد: بررسی بازار و مقایسه قیمت خودرو در 
همین مدت اخیر نش��ان می دهد که قیمت خودرو نیز در حدود ۲۰ تا 

۲۵درصد افزایش یافته است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه طب��ق روال معمول بازار 
ایران، در ش��رایط تورمی همه کاالها به ویژه آن هایی که ماهیت دارایی 
ثابت دارند، متناسب با افزایش نرخ ارز مشمول افزایش قیمت می شوند، 
گفت: گذش��ته از افت ارزش پول ملی در کش��ور، آنچه که بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت، این اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر به جه��ت حفظ ارزش 
دارایی ها، ارز نیز در کش��ور ماهیت دارایی ثابت پیدا کرده است که این 

باعث شده بر قدر و ارزش آن افزوده شود.
وی افزود: برخی به اش��تباه قیمت گذاری خودروی س��اخت داخل را 
بی رابطه با افزایش نرخ ارز می دانند، اما این استدالل در شرایطی درست 

اس��ت که توان تولید خودرو به میزان نیاز بازار و حتی بیش از آن مهیا 
باشد که در این صورت هم باید گفت تنها سهم حقوق و دستمزد و البته 
بخش هایی از قیمت تمام شده خودرو )که از نرخ ارز تبعیت نمی کنند( 
را باید از تورم قیمت خودرو کم کرد. در حقیقت حدود ۵۰ تا 6۰درصد 
بهای تمام ش��ده یک خودروی س��اخت داخل، تحت تاثیر ارز نیست و 

اصوال تاثیری از افزایش یا کاهش بهای ارز در کشور نمی گیرد.
شفاآنالین را در اینستاگرام هم دنبال کنید

ای��ن تحلیلگر صنعت و بازار خودرو تصریح کرد: اما در ش��رایطی که 
خودروس��از نمی تواند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و عرضه داش��ته 
باش��د، قیمت خودرو نی��ز در همان بازار تحت تاثی��ر پارامترهای دیگر 
عالوه بر نوس��ان نرخ ارز قرار خواهد گرفت که آن، تحدید عرضه خودرو 
به بازار است. بیش از دو سال است که از یک سو تورم و از سوی دیگر 
برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، سبب شده تا قیمت خودرو متناسب 

با افزایش نرخ ارز در بازار رشد کند.
قیمت ها باال می روند، در حالی که قدرت خرید مردم در 

سراشیبی است
کریمی س��نجری  ادامه داد: البته افزایش قیمت خودرو، سبب ریزش 
مش��تری در هرم تقاضا نیز خواهد شد. به عبارت دقیق تر هرچه قیمت 
افزای��ش می یابد، تعداد اف��رادی دارای قدرت خرید خ��ودرو هم کمتر 
می ش��ود؛ لذا در عین افزایش قیمت، نوعی رکود در بازار خودرو حاکم 
می ش��ود. در حال حاضر نی��ز آنهایی که خرید و ف��روش خودرو انجام 
می دهند، راکد بودن بازار خودرو را تایید می کنند. مفهوم این رکود این 
اس��ت که قیمت ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز باال می رود، در حالی که 

قدرت خرید مردم پایین می آید.

این کارش��ناس صنعت خودرو ضمن تاکید ب��ر اینکه طبیعتا افزایش 
افسارگس��یخته قیمت ها به دلیل اینکه متناسب با افزایش سطح درآمد 
م��ردم نیس��ت، نوعی ناهنجاری در ب��ازار ایجاد می کن��د، گفت: به این 
ناهنجاری »رکود تورمی« اطالق می ش��ود. در اینجا ش��اید این س��وال 
پیش آید که »این چطور رکودی است که برای خرید خودرو به قیمت 
کارخانه صف وجود دارد؟« در  پاس��خ این س��وال باید گفت که با توجه 
به اختالف فاحش قیمت ها در کارخانه با نرخ کف بازار، طبیعتا خرید از 
کارخانه برای خریدار س��ودآور است. کافی است نرخ کارخانه ای خودرو 
با قیمت کف بازار برابر ش��ود، آنگاه خواهیم دید شرکت های خودروساز 

برای پیدا کردن مشتری باید در بازار ذره بین بیندازند.
وی خاطرنش��ان کرد: گرچه افزایش تولید شرکت های خودروساز در 
س��ه سال جهش تولید، اتفاق خوبی اس��ت اما دو نکته هم در دل خود 
جای داده اس��ت. آنقدر ش��کاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو زیاد 
ش��ده اس��ت که این پرش های کوتاه در نرخ تولید نمی تواند این شکاف 
را به این زودی ها پر کند؛ مگر آنکه از یک طرف ش��رایط تولید تسهیل 
ش��ود و از طرف دیگر همانطور که قبال نیز اعالم ش��ده است، با اصالح 
قیمت کارخانه و نزدیک تر کردن آن به قیمت بازار، فشار طرف تقاضا را 
کم کنند. همچنین این روزها آمار تولید خودروهای ناقص رو به افزایش 
اس��ت چراکه در شرایطی که نرخ تولید متناسب با ظرفیت شرکت های 
خودروس��از افزایش می یابد، کس��ری برخی قطعات اس��تراتژیک که به 
دلی��ل تحریم تامین آنها زمانبر خواهد بود، باعث می ش��ود نرخ تجاری 
کردن خودروها با نرخ تولید آنها هم خوانی نداشته باشد بنابراین درست 
اس��ت که آمار تولی��د افزایش یافته اما تحویل خ��ودرو به بازار کماکان 

دچار کاهشی است.

خودروسازان به اندازه نیاز بازار، تولید و عرضه می کنند؟

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها ضمن تایید بازگشت 
دریافت دس��تی ع��وارض آزادراه تهران- ش��مال، از احتمال بازگش��ت 
باجه های عوارضی  به سایر آزادراه های کشور به دلیل عدم پرداخت وجه 

از سوی مسافران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، هم اکنون اخذ 
عوارض در چند آزادراه مهم کش��ور الکترونکی انجام می شود که آزادراه 
تازه تاس��یس تهران- ش��مال نیز یکی از آنها است اما حدود یک هفته 
اس��ت که مس��افرانی که از شمال کش��ور به تهران باز می گردند مجبور 
هس��تند با توقف نزدیک شهرستانک عوارض آزادراه را به صورت دستی 

پرداخت کنند.
س��ال گذشته در گزارشی اعالم شد که هنور 6۰ درصد افرادی که از 
آزادراه ها عبور کرده اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند که 
این ناهماهنگی موجب ش��ده تا روند الح��اق آزادراه های جدید به طرح 

اخذ عوارضی الکترونیکی کند شود.
»خدایار خاش��ع« روز جمعه درخصوص فعالیت مجدد باجه های اخذ 
عوارضی در آزادراه تهران-ش��مال گفت: تاکنون تنها ۳۰درصد عوارض 

الکترونیکی پرداخت ش��ده اس��ت و به همین دلیل شرکت سرمایه گذار 
تصمیم گرفت فعال در مسیر برگشت مسافران به طرف تهران عوارض را 

به صورت دستی اخذ کند.
وی با بیان اینکه قوانین باالدس��تی برای حمایت از پرداخت عوارض 
الکترونیکی وجود ندارد، گفت: مثال عدم پرداخت الکترونیکی عوارض از 

سوی مسافران منجر به توقیف خودرو نمی شود.
خاشع با بیان اینکه اخذ عوارض الکترونیکی خواسته همه شرکت های 
آزادراه��ی اس��ت، گف��ت: الزمه اج��رای آن وجود قوانین باالدس��تی و 
حمایتی اس��ت که استفاده کنندگان راه را ملزم به پرداخت عوارض کند 
و اگر تاخیر در پرداخت داش��تند هزینه دیرک��رد را نیز پرداخت کنند. 
مثل عوارض خودرو که معموال ش��هرداری از م��ردم دریافت می کند یا 
اخ��ذ جرایم، گلوگاهایی مانند فروش خودرو،  تعویض پالک، اس��ترداد 
خ��ودرو از پارکینگ و مانند آن وجود دارد که صاحب خودرو مجبور به 

تسویه بدهی و دیرکرد آن است.
دبی��ر کمیته ش��رکت های س��رمایه گذار در آزادراه ها  ب��ا بیان اینکه 
تاکنون چنین الزامی برای پرداخت عوارض و دیرکرد آن وجود نداشته، 

گف��ت: درصد پایینی از ع��وارض عبور از آزادراه ها پرداخت می ش��ود و 
س��رمایه گذاران آزادراه ها دیگر ظرفیت آن را ندارند که بعد از این حجم 

سرمایه گذاری با این قیمت دالر، عوارض هم نگیرند.
وی خبر داد: وزارت راه و شهرس��ازی در ح��ال عقد قرارداد با نیروی 
انتظامی برای اجرای چنین الزاماتی اس��ت ولی منطقی است که قوانین 
حمایت��ی الزم تصوی��ب تا اجرای آن به صورت س��لیقه ای و خواس��ت 

دستگاه ها و یا افراد نباشد.
دبی��ر کمیته ش��رکت های س��رمایه گذار در آزادراه ها گف��ت: اکنون 
آزادراه ه��ای در دس��ت س��اخت نی��ز که احس��اس می کردن��د دیگر با 
راه اندازی س��امانه اخذ عوارض الکترونیک نیازی به احداث ایستگاه های 
اخذ عوارض ندارند مجدد ش��روع به احداث این ایستگاه ها کرده اند. این 
درحالی اس��ت که ما س��اخت باجه های عوارضی را متوقف کرده بودیم 
ولی از حدود س��ه ماه پیش س��اخت س��اختمان های عوارضی را شروع 
کردی��م. برای مثال در آزادراه کنارگذر جنوبی تهران تنها در یک قطعه 
ساختمان باجه را آماده کرده بودیم اما اکنون و باعجله در حال ساخت 

ساختمان عوارضی در سایر قطعات آن هستیم.

از زمان ش��یوع ویروس کرونا پم��پ بنزین ها به دلیل تردد مردم یکی از 
مکان های پرخطر شناخته شده و علی رغم راهکارهای در نظر گرفته شده 

همچنان شاهد جوالن این ویروس در پمپ بنزین ها هستیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، یکی از راهکارهای 
مقابله با کرونا تجهیز پمپ بنزین ها به دس��تکش های یکبار مصرف، مواد 
ضدعفونی کننده و س��وخت گیری توس��ط اپراتورها ب��ود، اما علی رغم این 
اقدامات بعضا دیده می ش��ود که پمپ بنزین ها چندان این مسئله را جدی 
نگرفته اند و حتی متقاضیان سوخت نیز تمایل چندانی ندارند که مسئولیت 

سوخت گیری را به اپراتورهای جایگاه ها واگذار کنند.
البته مشاهدات عینی از چندین جایگاه سوخت نشان می دهد که اپراتور 
جایگاه ها مخالفتی برای انجام فرآیند س��وخت گیری خودروهای متقاضی 
ندارن��د اما به دلیل عدم اطمین��ان و یا عدم آگاهی، اف��راد بعضا بدون در 

اختیار داش��تن وسایل مناسب بهداشتی همچون ماسک و دستکش اقدام 
به سوختگیری می کنند.

عالوه بر این یکی از مواردی که در مدت ش��یوع ویروس کرونا در پمپ 
بنزین ها به چش��م می خورد بنرهای عدم دریافت وجه نقد و درخواست از 
متقاضیان س��وخت برای پرداخت غیرنقدی هزینه سوخت است اما بازهم 
بسته های اسکناس در دستان اپراتورها رخ نمایی می کند که این مسئله نیز 

نشان از عدم رعایت افراد و اپراتورها دارد.
در همین راس��تا محمد عطاپور، مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها 
و مجتمع ه��ای خدماتی، رفاه��ی و بین راهی درخص��وص وضعیت فعلی 
جایگاه های س��وخت برای مقابله با ویروس کرونا، به ایس��نا گفت: در حال 
حاضر جایگاه ها ماس��ک و دس��تکش را در اختیار اپراتوره��ا و حتی افراد 
متقاضی قرار داده اند اما الزم است افرادی که وارد پمپ بنزین نیز می شوند 

وسایل بهداشتی الزم را همراه داشته باشند.
وی با بیان اینکه اکنون نس��بت به گذش��ته مردم حساسیت ها را بیشتر 
درک کرده اند و این مس��ئله به عنوان یک فرهنگ در حال شناخت است، 
تاکی��د کرد: افراد باید به خاطر س��المتی خودش��ان در وهله اول و حفظ 
سالمتی دیگران از ماسک و دستکش استفاده کنند. در این میان جایگاه ها 

نیز با هزینه خودشان وسایل بهداشتی را تامین می کنند.
مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، رفاهی و 
بین راهی با اش��اره به آسیب های واردش��ده به تجهیزات پمپ بنزین ها به 
دلیل ضدعفونی های مکرر گفت: در ابتدا به دلیل اینکه از مواد نامناس��ب 
برای ضدعفونی جایگاه ها استفاده می شد، جایگاه ها متحمل خسارات زیادی 
شدند. با توجه به اینکه مواد ضدعفونی مناسب گران است جایگاه ها چاره ای 

ندارند اما اکنون شرایط نسبت به گذشته بهتر است.

چرا باجه های عوارضی در حال بازگشت به آزادراه ها هستند؟

کرونا در پمپ بنزین ها جا خوش کرده است!
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با تالش��ی دانش بنیانی تجهیزات آزمایش��گاهی مانند سیس��تم های 
لیتوگرافی و پوش��ش دهی دورانی که در آزمایش��گاه های نیمه هادی، 
نانوفناوری و … موردنیاز اس��ت، بومی س��ازی ش��د. این تالش منجر 

به تولی��د این محصوالت در کش��ور با یک 
چه��ارم قیم��ت تجهی��زات خارجی ش��د. 
ش��رکت دانش بنیان س��امانه تجهیز دانش 
فعالی��ت خ��ود را از س��ال 9۱ در ح��وزه 
تلفیق��ی  تجهی��زات  س��اخت  و  طراح��ی 
مکانیک��ی، الکترونیک��ی و الکتریک��ی آغاز 
کرد. محصوالت اصلی این شرکت، طراحی 
و س��اخت تجهیزات آزمایش��گاهی از قبیل 
لیتوگراف��ی و پوش��ش دهی  سیس��تم های 
دوران��ی که در آزمایش��گاه های نیمه هادی، 
نانوفناوری و ... کاربرد دارد، اس��ت. ساخت 
دستگاه های الیه نشانی رسوب دهی فیزیکی 
بخ��ار مانن��د اس��پاترینگ دیگ��ر تولیدات 

این ش��رکت است. به گفته مس��عود خدادادی مدیرعامل این شرکت 
دانش بنی��ان، ای��ن مجموعه با کمک داش��ته های علم��ی متخصصان 
داخلی توانسته محصوالت و تجهیزات مورد نیاز در ساخت حسگرهای 

میکرو و نانومانند دس��تگاه های پوش��ش دهی پلیمری )اسپین کوتر(، 
سیس��تم های پوشش دهی خأل باال )اسپاترینگ یا PVD( و همچنین 
مجموعه های لیتوگرافی )سیس��تم های مس��ک االینر( را بومی سازی 
کن��د.  از دیگ��ر محصوالت این ش��رکت 
می توان به تجهیزات ایزوالسیون اتمسفری 
صنع��ت  در  موردنی��از  )گالوباکس ه��ای 
باتری لیتیومی و س��لول خورش��یدی( و 
سیس��تم های تزریق خودکاری نانولیتری 

)پمپ های سرنگی( اشاره کرد.
 آنط��ور که خ��دادادی می گوی��د: این 
ش��رکت تنها مجموعه پیش��رو در زمینه 
س��اخت مجموعه کامل زنجیره تجهیزات 
موردنی��از برای راه اندازی آزمایش��گاه های 
ساخت حسگرهای میکرو و نانو، کیت های 
میکروفلوئیدیک، لیتوگرافی و الیه نش��انی 
اس��ت.  از جمله مهمتری��ن تجهیزات این 
ش��رکت می توان به اس��پین کوتر، لیتوگرافی مسک االینر، سلول های 
اچینگ، سیستم های الیه نشانی اسپاترینگ، پالسما کلینر، گالوباکس، 

کوره خال و پمپ سرنگ اشاره کرد.

ایران بیس��تمین کش��ور دنیا در اس��تفاده از فناوری اینترنت اشیا است. 
فناوری که با تالش فعاالن این حوزه بومی س��ازی ش��د و به دست فناوران 
ایرانی رس��ید. وجود بازیگران متعدد در این حوزه، معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری را به فکر شناسایی و زیر 
یک س��قف جمع کردن فع��االن این عرصه 

فناورانه انداخت.
 اس��تفاده از فن��اوری اینترنت اش��یا برای 
کارآفرینان و محقق��ان خالق ایرانی فرصتی 
ارزش��مند اس��ت تا از آن برای بهبود فضای 
کسب وکار خود اس��تفاده کنند. این فناوری 
جدی��د همچنی��ن فضای��ی مناس��ب برای 
اش��تغال زایی و کارآفرینی در کش��ور ایجاد 
کرده اس��ت. اگر زیرس��اخت های خاص این 
فناوری پیش��رفته در کشور با کمک مجامع 
بین المللی ایجاد شود، فضایی گسترده برای 
کس��ب وکار فراهم خواهد شد.  اینترنت اشیا 

در کشورهای پیشرفته با استانداردی جهانی توسعه می یابد. این فناوری در 
ایران هم با رعایت این استانداردها اما با مدلی ایرانی به کار می رود. پروژه های 
مختلفی با استفاده از اینترنت اشیا در کشور پیش بینی شده که از آن جمله 

می توان به »سامانه اطالعات سالمت )HIS(«، »سامانه پرونده الکترونیک 
سالمت )طرح سپاس(«، »شبکه ملی سالمت )شمس(«، »سامانه هوشمند 
حمل ونقل و ترافیک« و … اش��اره کرد.  ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ه��م یکی از 
مجموعه های موثر در این حوزه علمی است 
و در تالش اس��ت تا زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری این عرصه را تکمیل کند. بر همین 
اس��اس هم به دنبال زیر یک س��قف جمع 
کردن این بازیگران است؛ بازیگرانی که هر 
کدام نقش��ی موثر در توسعه این زیست بوم 
دارند.  این ستاد شناسایی و حمایت از این 
فع��االن را در اولویت کاری خ��ود قرار داده 
اس��ت. این کار در دل زیست بوم فناوری و 
نوآوری اتفاق می افت��د و بازیگران خالق و 
دارای ایده در حوزه اینترنت اشیا شناسایی 
و مورد حمایت قرار می گیرند. آنها می توانند با این حمایت ها ایده های خود 
را کاربردی و تجاری س��ازی کنند. ای��ن کار هم به خالقان این حوزه کمک 

می کند و هم مردم را از مزایای این محصوالت بهره مند.

اینترنت اشیا فعاالن خود را در ایران می شناسدتجهیزات آزمایشگاهی با یک چهارم قیمت مشابه خارجی تولید شد

سفر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به قزوین 
که اتفاقات خوبی را برای زیس��ت بوم فناوری و نوآوری استان با چند 
افتتاح رقم زد با حضور در نشست اقتصاد مقاومتی استان پایان یافت. 
س��تاری در این نشست به حمایت از توسعه زیرساخت های زیست بوم 

فناوری و نوآوری استان و جوانان تحصیلکرده تاکید کرد.
 مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشس��ت گفت: در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان اس��تان قزوین دارای ظرفیت های ذاتی است 
که می توان به وجود نیروی انسانی توانمند استان اشاره کرد. قزوین از 

نظر تعداد دانشجو جزو استان های صدرنشین است.
س��تاری با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان در صورتی مس��یر حرکت 
خود را به درستی طی می کند که دانشگاه منشأ تحوالت باشند، افزود: 
نق��ش دانش بای��د در زندگی روزمره مردم پررنگ باش��د و این همان 
کاری است که شرکت های دانش بنیان انجام می دهند. پول نفت دیگر 
برای کش��ور فایده ای ندارد و باید به ارزش افزوده ناشی از دانش تکیه 

کرد.
 تولید محصول از پژوهش با سرمایه گذاری بخش خصوصی

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: س��ال گذش��ته 
فاکتور 7 در کش��ور بومی س��ازی ش��د. ۴۰ میلیون یورو برای ۴۰ گرم 
واردات آن هزینه می ش��د. این ارزش دانش اس��ت. هنر دانشگاه اینجا 
است که در مراکز نوآوری و شتاب دهنده ایده ها را پرورش دهد. قزوین 

ظرفیت های الزم در این زمینه را دارد.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان همچنین بیان کرد: 
پس برای توس��عه زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در اس��تان همه باید 
همدل ش��وند. اتکا به پول دولت هیچ فایده ای ن��دارد با این پول تنها 
می توان زیرس��اخت های پژوهش و انجام پژوهش های پایه را توس��عه 
داد. تولید محصول از پژوهش با سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن 
می ش��ود.  به گفته وی، پس زیس��ت بومی ش��امل مراکز رشد، مراکز 
نوآوری، ش��رکت های دانش بنیان، کارخانه های ن��وآوری، پارک علم و 
فناوری و ش��تاب دهنده ها باید ایجاد ش��ود و باعث پررنگ شدن نقش 
بخش خصوصی در س��رمایه گذاری روی پژوهش می ش��ود. زمانی که 
محیط کسب و کار درست و زیست بومی کامل در استان وجود داشته 
باش��د، نیروی انسانی توانمند را به خود جذب می کند. سال های اخیر 
تغییرات خوبی در زیس��ت بوم فناوری و نوآوری استان قزوین رخ داده 

است اما کافی نیست.

 حمایت از جوانان تحصیلکرده
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه در اقتصاد 
دانش بنیان و نوآور نیروی انس��انی ارزش دارد. گفت: معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری برای توسعه زیرساخت های این زیست بوم 
و حمای��ت از جوانان تحصیلکرده در اس��تان آمادگی کامل دارد. البته 
ناحیه نوآوری نیز از موضوعاتی است که باید در استان آن را گسترش 

دهیم، در این زمینه نیز آماده همکاری هستیم.
  ستاری به فعالیت ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور اشاره 
کرد و افزود: این ش��رکت ها، س��ال گذش��ته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
فروش داش��تند. همچنین روی تابلوهای بورس ش��رکت های فناوری 
وجود دارن��د که ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش گذاری ش��دند. در صورتی 
است که هنوز شرکت های بزرگ وارد بورس نشده اند و در حال ارزیابی 
برای ورود هستند. پس حرکتی در میان جوانان شکل گرفته است که 
صادرات و اش��تغال زایی را به همراه دارد و مبدأ آن دانشگاه است. آن 
هم دانشگاهی که عدد قابل توجهی از درآمد خود را از فروش فناوری 

و ارتباط با صنعت به دست آورد.
 به گفته وی، دانش��گاه جزئی از جامعه است. آموزشی که در اقتصاد 
و زندگی نقش نداشته باشد، ارزش ندارد. تمام تالش ما در این سال ها 
این بود که در دانشگاه ها کارآفرینی رونق داشته باشد. پس باید زیست 
بومی در قزوین ایجاد ش��ود تا جوانان اس��تان را از بهترین دانشگاه ها 
جذب کن��د. اقتصاد دانش بنی��ان در صورت نبود این زیس��ت بوم در 
اس��تان شکل نمی گیرد. البته در شش سال اخیر شاهد اتفاقات خوبی 

در استان بودیم.
تغییر جهت حرکت دانشگاه ها

در ادامه این نشس��ت هدایت اهلل جمالی پور، اس��تاندار قزوین گفت: 
قزوین اس��تانی مهم در حوزه های کش��اورزی، صنعت، معدن، خدمات 
و گردش��گری اس��ت. در حوزه علمی نیز به واسطه وجود دانشگاه های 
مختلف ظرفیت های خوبی وجود دارد. البته به خوبی این ظرفیت های 
علمی بهره برده نش��ده اس��ت که باید به آن پرداخته شود. اگر ارتباط 
صنعت و دانش��گاه درست نباش��د، واحدهای صنعتی با چالش مواجه 

می شوند. آنها باید از ظرفیت های علمی استفاده کنند.
وی همچنی��ن بیان کرد: معاونت علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
کمک بس��یاری برای تغییر جهت حرکت دانش��گاه ها داشته است که 

اقدامی موثر در توسعه اقتصادی کشور است.

تاپ عنوان طرح و س��امانه ای است که توانمندسازی تولید و توسعه 
اش��تغال پایدار در آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این طرح به عنوان 
یک پلتفرم یکپارچه برای رفع نیازهای پژوهش��ی و فناورانه بنگاه های 
تولی��دی و تجاری ب��ا تکیه ب��ه توانمندی های بخش پژوهش��ی اجرا 

می شود.
  تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از اهدافی است که در طرح »تاپ« 
دنبال می ش��ود. البته از دیگر اهداف آن می توان به ترغیب اس��اتید و 
پژوهشگران برتر برای انجام پروژه هایی که در سامانه طرح تاپ به ثبت 

رسیده است، اشاره کرد.
»تاپ« در س��ه بخش ب��رای دانش آموختگان مش��مول س��ربازی، 
دانش��جویان تحصیالت تکمیلی و اعضای هیأت علمی اجرا می ش��ود. 

ه��ر یک از این افراد ب��رای انجام پروژه های پژوهش��ی و فناورانه خود 
می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با داش��تن بانک اطالعاتی ارزشمند مشتمل بر ۳۵ 
هزار پژوهش��گر برای پیاده س��ازی این طرح هم��کاری خود را افزایش 

می دهد.
در این راس��تا صندوق و معاونت آم��وزش، پژوهش و فناوری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این طرح همکاری با یکدیگر 

را در راستای اجرای بهتر این طرح تقویت می کنند.
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به سامانه تاپ 

مراجعه کنند.

طرحی برای توسعه اشتغال پایدار؛ نیازهای فناورانه بنگاه های تولیدی رفع می شود

انویدیـا جایـگاه اینتل را در فهرسـت بزرگ ترین شـرکت های تولیدکننـده  نیمه هادی 
براساس ارزش بازار تصاحب کرد و به رتبه  سوم جهان رسید.

به گزارش زومیت، ظاهرا ارزش سـهام انویدیا در مسـیری طوالنی از لحاظ افزایشی قرار 
دارد. همیـن افزایش ارزش سـهام، ارزش بـازار را نیز به  دنبال دارد و بـرای اولین بار، تیم 
سـبز را در جایگاهی تاریخی در میان تولیدکننده های نیمه هـادی در جهان قرار می دهد. 
آن ها موفق به تصاحب جایگاه اینتل شـدند و اکنون به  عنوان سـومین تولیدکننده  بزرگ 

نیمه هادی در جهان از لحاظ ارزش بازار شناخته می شوند.
ارزش سـهام انویدیـا در جدیدترین گزارش های مالی به 82/405 دالر رسـید. این رقم، 
ارزش کل بازار شـرکت آمریکایی را به 63/249 میلیارد دالر می رسـاند. در مقابل، سـهام 
اینتل در قیمتی حدود 23/58 دالر معامله می شود و تیم آبی، ارزش بازار 57/246 میلیارد 

دالری دارد.
رشد ساالنه  ارزش سهام انویدیا، 68درصد گزارش می شود. در همین دوره  زمانی، شاخص 
بورس شـرکت فیالدلفیایی رشـد   ۱۱درصدی را تجربه کرد. همان طور که گفته شد، انویدیا 
اکنون سـومین شرکت ارزشـمند جهان در صنعت نیمه هادی به شـمار می آید. TSMC و 

سامسونگ، شرکت  هایی هستند که در این رتبه بندی باالتر از انویدیا قرار می گیرند.
یکی از مهم ترین المان هایی که به رشـد بی سابقه  ارزش سـهام انویدیا انجامید، در بازار 
کنسـول  بازی دیده می شود. عرضه  احتمالی نسـل جدید کنسول های بازی در سال جاری 
باعث شـد تا انویدیا به عنوان تأمین کننده  اصلی پردازنده های گرافیکی، مورد توجه جدی 
سـرمایه گذاران قرار بگیرد. به هرحال کارشناسـان پیش بینی می کنند که معرفی و عرضه  
کنسـول های بـازی جدید به بازار، منجر به شـکل گیری یک چرخه  ارتقـای جدی در بازار 

پردازنده  گرافیکی می شود.
تحلیلگـران اعتقاد دارند با عرضه کنسـول های بازی جدید، آمار فـروش انویدیا باز هم 
بیشـتر می شـود و گیمرهای کامپیوتر شـخصی نیز برای به روزرسـانی پردازنده های خود 
تصمیمی جدی می گیرند. درنتیجه احتماال پیش بینی اجماعی تحلیلگران که رشـد انویدیا 
را برای نیمه  دوم سال جاری ۱6درصد بیان کرده بودند، شکسته شود. ویوک آریا، تحلیلگر 
Bank of America می گویـد بـا افزایش فروش پردازنده ها و شـکل گیری چرخه  جدید 
ارتقایGPU، ارزش سهام انویدیا بیشتر می شود. او پیش بینی اولیه  خود برای ارزش سهام 

را از 420 به 460 دالر افزایش داد.

ستاری: دانشگاه  منشأ تحوالت اقتصاد دانش بنیان است

انویدیا با گذر از اینتل سومین شرکت باارزش حوزه نیمه هادی لقب گرفت

دریچــه

مشارکت در شناس��ایی گروه های دانش بنیانی و باالبردن دانش فنی کشور 
بهانه ای ش��د برای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری ت��ا از برگ��زاری دومین »رویداد ملی مس��ابقه طراحی و س��اخت 

نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع« حمایت کند.
این رویداد ملی به دنبال شناس��ایی گروه ه��ای دانش بنیان، نوپا و حمایت 
از آنها برای طراحی و س��اخت »نانوحس��گر زیس��تی تش��خیص س��ریع« و 
تجاری سازی این تولیدات در کشور است. گروه های دانش بنیان خالق و نوآور، 
دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و سایر پژوهشگران 
و فناوران داخل و خارج کشور می توانند ایده های خالق خود را به این رویداد 

ارسال کنند.

خالقان برای ساخت حسگرهای 
تشخیص سریع با هم رقابت می کنند

شنبه
21 تیر 1399

شماره 1579
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گ��زارش مالی سامس��ونگ مربوط به فصل دوم س��ال ۲۰۲۰ نش��ان می دهد 
این ش��رکت با وجود بحران کرونا، افزایش س��ود و فروش را تجربه کرده اس��ت. 
گزارش مالی فصل دوم س��ال ۲۰۲۰ سامس��ونگ نش��ان می دهد که این شرکت 

با وجود ش��یوع کرونا،  وضعیت مناس��بی در بازار 
دارد. کره ای ها تنها ۴/7درصد کاهش فروش را در 
فصل دوم ۲۰۲۰ تجربه کرده اند، درحالی که رش��د 
۲۳درصدی در س��وددهی کس��ب وکار را گزارش 
می کنند. تقاضا برای برخی محصوالت سامسونگ 
برای اولین بار افزایش را تجربه کرد. همین افزایش 
تقاضا، وضعیت نه چندان مناسب بازار مصرف کننده  

غول دنیای فناوری را تاحدودی جبران کرد.
به گزارش زومیت، سامسونگ در گزارش جدید 
خود پیش بین��ی کرد که فروش فصل دوم س��ال 
۲۰۲۰، از ۸/۴۲ ب��ه ۵/۴۴ میلی��ارد دالر افزای��ش 
پیدا کند. تحلیلگران حاضر در نظرسنجی تامسون 
رویترز نیز درآمد ش��رکت را در دوره  مذکور ۱/۴۳ 

میلیارد دالر پیش بینی می کنند. البته با وجود افزایش، آمار کره ای ها هنوز نسبت 
به سال گذشته و ثبت رکورد ۱/۴7 میلیارد دالری، پایین تر است. در پیش بینی ها، 
س��ود ش��رکت در دوره  مذکور نیز از 7/6 میلیارد به 9/6 میلیارد دالر می رسد که 

افزایش قابل توجهی را نس��بت به س��ود ۵/۵ میلیارد دالری در سال ۲۰۱9 نشان 
می دهد. گزارش مالی مقدماتی سامس��ونگ مانند همیشه شامل اطالعات جزئی 
زیرمجموعه ها نمی ش��ود. درنتیجه نمی توان با دقت اعالم کرد که کدام بخش از 
کسب وکار منجر به رشد سود و کدام یک منجر به 
کاهش شده اند. به هرحال، سامسونگ در گزارش 
خ��ود می گوید که برای اولین بار افزایش تقاضا را 
در کس��ب وکار تولید نمایشگر خود تجربه کرده 
است. سامسونگ یکی از مشهورترین شرکت های 
جهان به شمار می رود که بیش از هر تولیدکننده 
دیگر، گوش��ی هوش��مند و تلویزیون می فروشد. 
آن ه��ا همچنین کس��ب وکار عظیم��ی متمرکز 
ب��ر تولید حافظه برای ش��رکت های تولیدکننده  
محصوالت الکترونیکی دارند. ش��رکت کره ای در 
ماه ه��ای اخیر با افزایش قابل توج��ه تقاضا برای 
تراشه روبه رو ش��د که ازسوی شرکت های فعال 
در صنعت مرکز داده وصول می ش��ود. با افزایش 
اس��تفاده  کاربران ش��خصی و تجاری از مراکز داده برای ذخیره سازی محتوا، نیاز 
شرکت ها به زیرساخت های نیمه هادی نیز افزایش می یابد. سامسونگ همیشه در 

این بخش های کسب وکار با چالش روبه رو بوده است.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری وارد استان قزوین 
ش��د تا روزی خوب برای این اس��تان با افتتاح طرح های فناورانه و مراکز 
ن��وآوری رق��م بخورد. کلنگ بانک ژن گیاهی با حضور س��تاری بر زمین 

می خورد. مرک��ز نوآوری تخصصی پارک علم 
و فناوری استان افتتاح می شود. شبکه نوآوری 
قزوین رونمایی می شود و اتفاقات خوب دیگر.

 س��تاری با استقبال اس��تاندار وارد قزوین 
شد. س��فری یک روزه برای گسترش زیست 
بوم فناوری و نوآوری. در این س��فر با افتتاح 
طرح های فناوران��ه و راه اندازی مراکز نوآوری 
مسیر حرکت فعاالن زیست بوم هموار می شود 
تا خدمات و امکانات الزم برای فعالیت فناوران 
و فعاالن دانش بنیان استان در اختیارشان قرار 

گیرد.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
در نخس��تین بخش از این س��فر یک روزه و 

فناورانه خود به آبیک رفت و از طرح کش��ت بافت گیاهی بازدید کرد. در 
ادامه ستاری به شهرک کاسپین می رود و از دستاوردهای فناورانه شرکت 
دانش بنیان توسعه قوای محرکه تیوان دیدن می کند. پس از آن نیز خط 

تولید گروه صنعتی نقش الماس کاسپین با حضور او افتتاح می شود.
 در بخشی از این سفر پارک علم و فناوری استان قزوین میزبان معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری می شود. ستاری از نمایشگاه محصوالت 
و دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک 
بازدی��د می کند. ۱۸۰ محص��ول و خدمت 
دانش بنیان توس��ط زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری این پارک عرضه ش��ده است که در 
این نمایشگاه ۳۰ محصول که در یک سال 

اخیر توسعه یافته اند، به نمایش درمی آید.
مرک��ز ن��وآوری تخصصی در پ��ارک علم 
و فن��اوری اس��تان نیز در این س��فر افتتاح 
می شود. این مکان به عنوان نخستین مرکز 
نوآوری اس��تان با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری کار خود را آغاز 
می کند. ۳۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپ 
در این مرکز اس��تقرار دارند و در حوزه هایی 
مانن��د گیاهان دارویی، فناوری اطالعات و اینترنت اش��یا فعال هس��تند. 
در ای��ن مرکز با ارائه خدمات متن��وع ایده ها پرورش می یابند و تبدیل به 

محصولی فناورانه می شوند.

نخستین مرکز نوآوری تخصصی استان افتتاح می شودافزایش سوددهی سامسونگ در فصل دوم 2020 با وجود شیوع ویروس کرونا

دکتر علی بیت اللهی اظهار کرد »اس��تاندارد« یکی از مباحث مهم و 
زیرساخت های اصلی برای توسعه فناوری ها و تجاری سازی محصوالت 

در سطح ملی و بین المللی به شمار می رود.
مشاور ارشد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حوزه استاندارد با تاکید 
بر اهمیت استانداردس��ازی محصوالت فناوری نانو گفت: خوش��بختانه 
ای��ران در زمینه عل��م نانو رتبه چهارم دنیا را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت؛ این جایگاه بسیار خوب کش��ور در سطح بین المللی باعث شده 
اس��ت ایران به عنوان یک کش��ور پیش��رو در زمینه علم نانو شناخته 
ش��ود و بتواند در زمینه استانداردسازی نیز اقدامات مهمی را به انجام 

برساند.
تدوین ۱07 استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو 

 وی درخصوص اس��تانداردهای ملی فناوری نانو گفت: با تالش ها و 
حمایت های گروه اس��تاندارد و ایمنی س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو، 
تاکنون ۱۰7 اس��تاندارد ملی تدوین و تصویب شده است که براساس 
بس��یاری از این اس��تانداردها، محصوالت فناوری نان��و تولید و به بازار 

عرضه می شوند.
وی تاکید کرد: از نظر تعداد استانداردهای ملی تدوین شده در حوزه 
فناوری نانو، ایران در مقایس��ه با س��ایر کشورهای دنیا رتبه سوم را به 
خود اختصاص داده اس��ت و قبل از ایران دو کش��ور چین و انگلستان 

قرار دارند.
به گفته بیت اللهی، هدف س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو در حوزه 
استانداردهای بین المللی، کمک به توسعه صادرات محصوالت فناوری 
نان��وی تولید داخل اس��ت. به همی��ن دلیل این س��تاد، تاکنون توجه 

ویژه ای به بحث تدوین استانداردهای بین المللی داشته است.
تدوین هفتمین استاندارد بین المللی در حوزه فناوری نانو

مش��اور ارشد س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو در حوزه استاندارد با 
اشاره به آخرین اس��تاندارد بین المللی که در تیرماه به تصویب رسید، 
خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه اخیراً هفتمین اس��تاندارد بین المللی 
تدوین ش��ده با مس��ئولیت ای��ران در کمیته فنی ۲۲9 س��ازمان ایزو 

منتشر شد.
بیت الله��ی ادام��ه داد: این اس��تاندارد در ارتباط ب��ا »فیلم های نانو 
کامپوزیت��ی پلیم��ری ب��رای بس��ته بندی م��واد غذایی« اس��ت که با 
همت تیمی از کش��ور ما شامل یک ش��رکت دانش بنیان، متخصصین 
دانش��گاهی و کارشناسان گروه اس��تاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه 

فناوری نانو تدوین و منتشر شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه برای تدوین و تصویب این اس��تاندارد بیش از 
س��ه س��ال تالش و فعالیت انجام شد، گفت: این اس��تاندارد روش ها و 
ش��اخص های ارزیابی خواص و کارایی این محصول را تعیین می کند. 
باید در نظر داش��ت که تدوین این استانداردها شاخصی برای ارزیابی 

تمام محصوالت از این نوع که در دنیا تولید می شوند نیز خواهد بود.
وی با اشاره به 6 استاندارد بین المللی که توسط ایران از سوی ستاد 
در کمیته فنی ۲۲9 س��ازمان ایزو به تصویب رس��یده، گفت: »فناوری 
نانو – روش شناس��ی طبقه بندی و رده بندی نانومواد«، »فناوری نانو - 
ارزیابی کمی فعالیت نانوذرات نقره از طریق آزادسازی مورامیک اسید از 
استافیلوکوکوس اورئوس«، »فناوری نانو – واژه نامه برای شاخص های 
علم، فناوری و نوآوری«، »فناوری نانو - ارزیابی س��میت آبی نانومواد 

ساخته ش��ده در دریاچه های آب شور با استفاده از آرتمیا«، »فناوری 
نانو - نانومواد رس��ی - تعیین مش��خصه ها و روش های اندازه گیری«، 
»فن��اوری نانو - مدی��ای فیلتر هوا حاوی نانوالیاف برای فیلتراس��یون 
ذرات - مش��خصه یابی، عملکرد و روش های آزم��ون«، »فناوری نانو - 
فیلم های نانوکامپوزیتی پلیمری برای بسته بندی های غذایی با خواص 
نفوذناپذیری – ویژگی ها و روش های آزمون« اس��تانداردهای تصویب 

شده هستند.
تدوین استانداردهای بین المللی حوزه نانو

در ادامه بیت اللهی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هم اکنون جمهوری 
اس��المی ایران به لحاظ تعداد استانداردهای بین المللی تدوین شده با 
مسئولیت کشورها، بعد از کشورهای ایاالت متحده، کره جنوبی، ژاپن 

و انگلستان، در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
مشاور ارشد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با اشاره به فرآیند تصویب 
یک اس��تاندارد بین المللی عنوان کرد: کمیته فنی ۲۲9 س��ازمان ایزو، 
۳6 کش��ور عضو اصلی ک��ه دارای عضویت و حق رأی هس��تند و ۱۸ 
کش��ور نیز به عنوان ناظر در این کمیته فنی و بدون حق رأی حضور 
دارند. برای تدوین یک استاندارد بین المللی، ابتدا نماینده رسمی یک 
کشور پیشنهاد خود را در کمیته فنی ۲۲9 سازمان ایزو ارائه و مطرح 

می کند.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد، کار تدوین استاندارد 
آغاز می شود و جلسات متعددی به صورت حضوری یا اینترنتی برگزار 
و نظرات کش��ورها در اس��تاندارد در حال تدوین اعمال می ش��ود. در 
نهای��ت پس از چن��د مرحله رأی گیری اس��تاندارد تصویب و توس��ط 
س��ازمان ایزو منتشر می ش��ود. این فرآیند در مجموع در حدود ۳ تا ۴ 

سال طول می کشد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۱ استاندارد بین المللی در کمیته فنی 
۲۲9 منتش��ر ش��ده که از این تعداد، کشور ما 7 استاندارد بین المللی 
را تدوین کرده اس��ت. همچنین ۳۴ اس��تاندارد بین المللی نیز در این 
کمیته در حال تدوین اس��ت که دو مورد از آنها با مس��ئولیت کش��ور 

ایران در حال تدوین است.
بیت اللهی گفت: تالش های کش��ور در این زمینه، به خاطر پیش��رو 
بودن در توس��عه علم و فناوری و پش��تیبانی از توس��عه محصوالت بر 
اس��اس ش��اخص تدوین استانداردهاس��ت. به همین دلی��ل امروز ما 
برای ورود محصوالت به بازاره��ای بین المللی توجه ویژه ای به تدوین 
اس��تانداردهای بین المللی داریم. خوش��بختانه دانش��مندان و فناوران 
ما در ش��رکت های دانش بنیان و از س��وی دیگ��ر متخصصان در حوزه 
تدوین اس��تانداردهای مل��ی و بین المللی مش��ارکت خوبی در تدوین 
اس��تانداردهای ملی و بین المللی دارند و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
با تشکیل گروه استاندارد و ایمنی توانسته گام های خوبی را در راستای 

استانداردسازی فناوری نانو بردارد.
بیت اللهی افزود: گروه استاندارد و ایمنی عالوه بر تدوین استانداردهای 
ملی و بین المللی، در سایر حوزه های مرتبط با استانداردسازی فناوری 
نانو از قبیل اندازه شناسی نانو، ایمنی نانو و گواهی دهی محصوالت نانو 
اقدامات و فعالیت های متعدد انجام داده است که تشکیل و حمایت از 
شبکه ایمنی نانو ایران و همکاری با سازمان ملی استاندارد برای اجرای 

نشان نانو از جمله آنهاست.

سامسونگ، شرکت  هایی هستند که در این رتبه بندی باالتر از انویدیا قرار می گیرند.
یکی از مهم ترین المان هایی که به رشـد بی سابقه  ارزش سـهام انویدیا انجامید، در بازار 
کنسـول  بازی دیده می شود. عرضه  احتمالی نسـل جدید کنسول های بازی در سال جاری 
باعث شـد تا انویدیا به عنوان تأمین کننده  اصلی پردازنده های گرافیکی، مورد توجه جدی 
سـرمایه گذاران قرار بگیرد. به هرحال کارشناسـان پیش بینی می کنند که معرفی و عرضه  
کنسـول های بـازی جدید به بازار، منجر به شـکل گیری یک چرخه  ارتقـای جدی در بازار 

پردازنده  گرافیکی می شود.
تحلیلگـران اعتقاد دارند با عرضه کنسـول های بازی جدید، آمار فـروش انویدیا باز هم 
بیشـتر می شـود و گیمرهای کامپیوتر شـخصی نیز برای به روزرسـانی پردازنده های خود 
تصمیمی جدی می گیرند. درنتیجه احتماال پیش بینی اجماعی تحلیلگران که رشـد انویدیا 
را برای نیمه  دوم سال جاری ۱6درصد بیان کرده بودند، شکسته شود. ویوک آریا، تحلیلگر 
Bank of America می گویـد بـا افزایش فروش پردازنده ها و شـکل گیری چرخه  جدید 
ارتقایGPU، ارزش سهام انویدیا بیشتر می شود. او پیش بینی اولیه  خود برای ارزش سهام 

را از 420 به 460 دالر افزایش داد.

تحلیلگـر BMO Capital چنـدی پیش عنوان کـرده بود که انویدیا با رشـد در بخش 
دیتاسـنتر هم شانس زیادی در افزایش ارزش بازار خواهد داشت. امبریش سریواستا گفته 
بود که رشـد کسب وکار دیتاسنتر تیم سـبز می تواند به ابعاد 20 میلیارد دالری کسب وکار 
در این بخش بینجامد. او می گوید در طوالنی مدت می توان درآمد به ازای هر سهم را برای 

انویدیا، 20 دالر تخمین زد.
یکـی از دالیـل دیگر در افزایش ارزش سـهام انویدیا در ماه های گذشـته را می توان در 
فروش بسـیار باال در فصل اول سال مالی 202۱ مشاهده کرد. درآمد شرکت در آن فصل، با 
رشد 39درصدی نسبت به سال قبل به 08/3 میلیارد دالر رسید. به  عالوه، درآمد از بخش 
دیتاسـنتر هم بـرای اولین بار از رکورد یـک میلیارد دالر عبور کرد. فـروش باالی انویدیا، 
عالوه بر تمایل شـدید بازار به پردازنده هـای گرافیکی خصوصا در صنعت خدمات ابری، به 
بازی های باکیفیت جدید با پشـتیبانی از فناوری انقالبی RTX Ray Tracing هم مربوط 
می شـود. به هرحال با وجود چالش هایی که ویروس کرونـا تاحدودی در بخش های تولید و 
بازاریابی ایجاد کرد، سیاسـت های کار در خانه باعث شد تا حتی محصوالت گیمینگ مانند 

پردازنده های گرافیکی نیز رشد فروش خوبی را تجربه کنند.

 ایران به جایگاه پنجم جهانی
در استانداردسازی فناوری نانو دست یافت

انویدیا با گذر از اینتل سومین شرکت باارزش حوزه نیمه هادی لقب گرفت

یادداشـت

س��لول های بنیادی از فناوری هایی است که امید را در دل بیماران بسیاری 
زنده کرده اس��ت. در س��ال های اخیر اتفاقات خوبی برای فعاالن زیس��ت بوم 
فناوری و نوآوری این حوزه افتاد و با توس��عه فعالیت شرکت های دانش بنیان 
شاهد رونق تولید محصوالت فناورانه هستیم. در سال های اخیر گروه های نوپا 
و ش��رکت های دانش بنیان جوان در حوزه س��لول های بنیادی فعالیت خود را 
رونق داده اند. این شرکت ها بیشتر در زمینه تولید مواد، تجهیزات و محصوالت 
سلولی مش��غول فعالیت هستند. از سویی با توجه به رونق روزافزون این بازار 
در دنیای امروز، صاحبان سرمایه و صنایع فعال در حوزه پزشکی عالقه مند به 

ورود و سرمایه گذاری در این زمینه شده اند.

 بازار محصوالت سلولی
گسترش می یابد



آیا با این مشکل روبه رو شده اید که نمی دانید چه نوع محتوایی را باید 
در شبکه اجتماعی کس��ب وکارتان منتشر کنید؟ نگران نباشید. در این 
مقال��ه می خواهیم به ۱۰ ایده تولید محتوا بپردازیم که باعث برجس��ته 

شدن شبکه اجتماعی تان می شود.
تعداد کاربران ش��بکه اجتماعی در س��ال ۲۰۲۰ تقریب��اً به ۳ بیلیون 
نفر در سراسر جهان رس��یده است که از پلتفرم های آنالین برای ایجاد 

ارتباط، انتشار محتوا و معرفی خودشان استفاده می کنند.
اگ��ر می خواهید کس��ب وکاری به ارزش بیش از یک میلیارد داش��ته 
باشید، ضروری است که محتوای مناسبی را در شبکه اجتماعی خودتان 

منتشر کنید.
انتشار محتوا در شبکه اجتماعی باعث افزایش تعامل کاربران، افزایش 
دسترس��ی به مخاطبان هدف و متمایز شدن کس��ب وکارتان در شبکه 

اجتماعی می شود.
بارها و بارها این جمله را ش��نیده ایم: »صاحبان کس��ب وکارها، شبکه 
اجتماع��ی دارند و نیز می دانند که باید از قابلیت این ش��بکه اس��تفاده 
کنن��د. اما آن ها نمی دانند چه نوع محتوایی را باید در ش��بکه اجتماعی 

منتشر کنند که برای برندشان مفید و سودمند باشد.«
پاس��خ به این س��ؤال که چه نوع محتوایی را باید در شبکه اجتماعی 
کسب وکارمان منتش��ر کنیم، قطعاً به دلیل تنوع بس��یار زیاد محتوای 
ش��بکه اجتماعی بس��یار دشوار اس��ت. در این مقاله می خواهیم به شما 
کم��ک کنیم که راحت تر بتوانید محتوای خودتان را انتخاب و منتش��ر 

کنید.
اگر هنوز به دنبال پیش��ی گرفتن از رقبای خود هستید و می خواهید 
کس��ب وکارتان را متمایز و برجسته کنید، شما را به خواندن ۱۰ ایده و 

روش تولید محتوا در شبکه اجتماعی دعوت می کنیم.
۱0 ایده تولید محتوای جذاب در شبکه اجتماعی

راه های بس��یاری برای جذب مش��تریان جدید و تعامل با مش��تریان 
فعل��ی در ش��بکه اجتماعی وجود دارد که ش��ما می توانی��د از آن ها در 
کسب وکارتان استفاده کنید. در ادامه به چند ایده جذاب اشاره می کنیم 

که می توانید از آن ها شروع کنید.
۱- داستان کسب وکارتان را منتشر کنید

همه کسب وکارها یک داستانی دارند. داستانی که مشتریان بالقوه شان 
را جذب می کند و آن ها را به یادگیری و دانستن بیشتر تحریک می کند.
انتشار داس��تان کس��ب وکارتان یک روش عالی برای محتوای شبکه 
اجتماعی تان است. شما می توانید داستان کسب وکارتان را در بخش بیو 

)Bio( یا درباره )About( منتشر کنید.
ش��ما می توانید مجموع��ه ای از عکس یا ویدئو را تولی��د کنید که به 
تدریج داستان شکل گیری کسب وکارتان را نشان می دهد و یا می توانید 
داس��تان ش��کل گیری کس��ب وکارتان را از طریق ش��بکه های مختلف 

اجتماعی منتشر کنید.
انتش��ار داس��تان تان در ش��بکه اجتماعی یک راه مؤثر و کارآمد برای 

ایجاد وفاداری و تعامل با مشتریان کسب وکارتان است.
2- عکس ها و ویدئوهایی از پشت صحنه کسب وکارتان منتشر 

کنید
در اکثر مواقع، مش��تریان نمی دانند که چه اتفاقاتی در پش��ت صحنه 
کس��ب وکارها رخ می دهد و به ندرت با افرادی که کس��ب وکار را شکل 
داده اند، آش��نا هستند. آن ها دوس��ت دارند بدانند، شما چه کارهایی را 
انج��ام می دهید. به همین دلیل، اطالعاتی از فعالیت کس��ب وکارتان را 
برای آن ها به اش��تراک بگذارید. انتش��ار عکس ها و ویدئوهایی از پشت 
صحنه کسب وکارتان در ش��بکه اجتماعی موجب می شود که مشتریان 

احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتری با شما داشته باشند.
آیا شما جشن تعطیالت ساالنه در دفترتان برگزار می کنید؟ با انتشار 

این عکس ها به مشتریان تان نشان دهید که چقدر پرنشاط هستید.
آی��ا کس��ب وکارتان ماهانه در کاره��ای داوطلبانه ش��رکت می کند؟ 
ویدئوهای��ی از کاره��ای کارمندان تان که برای ایجاد تغییر در ش��هر و 
محله ت��ان انج��ام می دهن��د، منتش��ر کنید و ب��ه مش��تریان تان وجهه 

خیرخواهانه خود را نشان دهید.
ش��ما با نمایش کارهایی ک��ه کارمندان تان انجام می دهند و پش��ت 
صحنه کس��ب وکارتان در ش��بکه اجتماعی می توانید بر جنبه مردمی و 

انسانی کسب وکارتان تأکید کنید.
3- اطالعاتی درباره محصول و خدمات کسب وکارتان منتشر کنید

در حالی که انتشار اطالعات درباره محصوالت و خدمات تان یک ایده 

کاماًل مش��خص است، اما برای محتوای شبکه اجتماعی بسیار کاربردی 
و مفید است.

ش��بکه های اجتماعی به س��ادگی قابل دسترس هس��تند و مشتریان 
ش��ما وقت زیادی را در این ش��بکه می گذرانند. در حقیقت، بسیاری از 
افراد عالقه مند هس��تند تا از محتوای ارائه شده در شبکه اجتماعی برای 
یادگیری و آگاهی بیشتر استفاده کنند؛ مثاًل دریافت اخبار از شبکه های 
اجتماعی. به همین دلیل است که اغلب شبکه اجتماعی، اطالعات را به 

شیوه ای کارآمد و سریع نمایش می دهد.
محت��وای ویدئویی یا اینفوگرافیک های ج��ذاب یک روش عالی برای 
انتش��ار اطالع��ات درباره محصوالت و خدمات به مش��تریان اس��ت؛ به 
خصوص مش��تریانی که از طریق ش��بکه اجتماعی با کسب وکارتان در 

ارتباط هستند.
از امکانات ش��بکه های اجتماعی برای انتشار اطالعات درباره محصول 
و خدمات تان به مشتریان اس��تفاده کنید. مثاًل ربات مکالمه فیس بوک 
)Facebook Messenger Chatbot( یک روش عالی برای انتشار 
اطالعات درباره محصول و خدمات به مشتریان است. این ربات می تواند 

اطالعات کسب وکارتان را در اختیار مشتریان تان قرار دهد.
4-نظرات مثبت مشتریان خود را منتشر کنید

مش��تریان، نظرات سایر مش��تریان را باور می کنند. اگر شما از طریق 
بازخ��ورد مثب��ت مش��تریان قبلی خودت��ان می خواهید دسترس��ی به 
مخاطب��ان هدف را افزایش دهید و س��رنخ های )لیده��ای( جدیدی را 
ایجاد کنید، انتش��ار نظرات مثبت مش��تریان تان را در شبکه اجتماعی 

کسب وکارتان در نظر بگیرید.
نظرات مثبت مش��تریان می تواند در قالب های گوناگون مانند تصویر 

گرافیکی، ویدئو و … منتشر شود.
شما می توانید از مشتریان بخواهید تا فرم نظرسنجی را پر کنند یا اگر 
شما مطمئن هستید که یک مشتری تجربه بسیار عالی از کسب وکارتان 

دارد، به طور خاص از او بخواهید تا نظر مثبت خود را بیان کند.
انتشار نظرات مثبت مش��تریان در شبکه اجتماعی نشان می دهد که 
کس��ب وکارتان در بین مشتریان چقدر محبوبیت دارد و مشتریان دیگر 

را تحت تأثیر قرار دهید.
5- نظرسنجی های به دست آمده از مشتریان را منتشر کنید

بازخوردهای مش��تریان برای رشد یک کس��ب وکار بسیار مهم است. 
ای��ن بازخوردها ب��ه تصمیم های آینده یک کس��ب وکار کمک می کنند. 
همچنین بخش های مورد نیاز برای اصالح را مشخص می کنند و تعامل 
را افزایش می دهند. عالوه بر این، بازخوردهای مشتریان یک ایده عالی 

برای استفاده در محتوای شبکه اجتماعی است.
اکث��ر پلتفرم های ش��بکه اجتماعی این امکان را به ش��ما می دهند تا 
محتوای نظرس��نجی یا پرسش از مشتریان را در صفحه خودتان منتشر 
کنید. مثاًل در شبکه اجتماعی اینستاگرام می توانید در استوری اقدام به 

طراحی نظرسنجی یا پرسش از فالوورها کنید.
این فرم های نظرس��نجی و پرس��ش از فالوورها، روش های عالی برای 
گردآوری بازخوردهای مش��تریان هستند. نکته مثبت این است که شما 
بازخوردها را از مشتریانی که بیشترین تعامل را با شما دارند، جمع آوری 

می کنید.
ب��ه طور کلی، این یک روش خوب اس��ت ک��ه از طریق آن می توانید 

بفهمید که مشتریان چه احساسی نسبت به کسب وکارتان دارند.
نظرسنجی و پرس��ش ها صرفاً برای جمع آوری بازخوردها نیست. این 
روش محتوایی می تواند به عنوان سرگرمی برای تعامل با فالوورهای تان 

به کار گرفته شود.
6- هشتگ های محبوب را دنبال کنید

ش��بکه اجتماعی به خاطر قابلیت گردآوری افراد با عالیق مش��ترک 
در کنار یکدیگر ش��ناخته ش��ده اس��ت که اغلب در هشتگ ها منعکس 

می شود.
هشتگ ها، تگ هایی با قابلیت کلیک هستند که به کمک آن، محتوای 

شبکه اجتماعی در یک گروه یا دسته قرار می گیرند.
زمانی که ش��ما روی یک هش��تگ خاص کلیک می کنید، پست های 

منتشرشده که از این هشتگ استفاده کرده اند را خواهید دید.
محت��وای دارای هش��تگ یک روش عالی برای افزایش دسترس��ی به 

مخاطبان و نیز تعامل با آن هاست.
اس��تفاده از هش��تگ ها در محتوای ش��بکه اجتماع��ی باعث افزایش 
دسترس��ی به مخاطبان خواهد شد. همچنین نرخ تعامل و سرنخ را نیز 

افزایش خواهد داد.
7- مسابقه برگزار کنید

مردم به مس��ابقه عالقه دارند. برگزاری مس��ابقه نه تنها یک ایده عالی 
برای تولید محتوا در ش��بکه اجتماعی کس��ب وکارتان است؛ بلکه باعث 
تعامل با مش��تریان و افزایش دسترسی به مخاطبان جدید خواهد شد. 
ش��ما می توانید از راه های مختلفی در ش��بکه اجتماعی مسابقه برگزار 

کنید.
مس��ابقه یک راه عال��ی برای ترکیب کردن ایده های محتوای ش��بکه 
اجتماعی اس��ت که ش��ما در حال حاضر از آن ها استفاده می کنید. مثاًل 
کس��ب وکارتان می تواند یک محتوایی در قالب عکس منتش��ر کند. در 
این محتوا از مش��تریان خواسته می ش��ود که یک محتوایی ویدئویی از 
خودش��ان منتش��ر کنند که در آن توضیح دهند، چرا آن ها محصول یا 

خدمت شما را دوست دارند؟
سپس، مشتریان می توانند از یک هشتگ خاص در محتوای خودشان 
اس��تفاده کنند تا امکان مشاهده افراد ش��رکت کننده در مسابقه برای 

شما آسان تر شود.
ش��ما می توانید بهترین محتوای منتشرشده از سوی مشتریان خود را 
در صفحه شبکه اجتماعی تان منتشر کنید. این کار باعث ایجاد محتوای 
شبکه اجتماعی بیشتر برای شما خواهد شد و نیز هدیه ای از طرف شما 

برای تعامل مشتریان تان است.
بعد از پایان مس��ابقه، شما می توانید برندگان مسابقه را انتخاب کنید 

و به آن ها تخفیف یا محصول رایگان بدهید.
8-پیشنهادهای خودتان را تبلیغ و ترویج کنید

یک روش دیگر که کس��ب وکارتان می تواند تم��ام ایده های محتوای 
شبکه اجتماعی قبلی را برای افزایش تعامل و فروش ترکیب کند.

پیش��نهادهای تبلیغاتی روش مورد عالقه مشتریان برای دسترسی به 
محصوالت است.

ش��ما می توانید پیش��نهادهای تبلیغاتی را از طریق پست های شبکه 
اجتماعی منتشر کنید.

ش��اید برندگان مس��ابقه ش��ما بتوانند از پیش��نهادهای خاص ش��ما 
اس��تفاده کنند یا مشتریانی که نظرات خودشان را درباره کسب وکارتان 
می فرس��تند، بتوانند این پیش��نهادها را به عنوان هدیه از س��وی شما 

دریافت کنند.
راه های زیادی برای ایجاد تعامل با مش��تریان از طریق پیش��نهادهای 

خاص تبلیغاتی وجود دارد، فقط شما باید خالق باشید.
9- وبینار برگزار کنید

وبینارها یک روش کارآمد برای کمک به تعداد زیادی از مشتریان در 
یک زمان هستند. آن ها همچنین محتوای مفیدی برای شبکه اجتماعی 

به حساب می آیند.
وبینارهای��ی برگ��زار کنید که نحوه اس��تفاده از محص��ول یا خدمات 

کسب وکارتان را به مشتریان آموزش دهد.
شما می توانید وبینارهای خاصی درباره کسب وکارتان برگزار کنید. در 
این وبینار می توانید از یک سخنران مهمان بخواهید تا درباره موضوعات 
مختل��ف مانند مفاهیم جدید و جالب بازاریابی، تکنولوژی های جدید یا 

محصوالت سرگرمی صحبت کند.
۱0- اخبار سازمان تان را به اشتراک بگذارید

اخبار جالب درباره سازمان تان را در شبکه اجتماعی منتشر کنید، اما 
دقت داش��ته باشید که این اخبار مرتبط با س��ازمان تان باشد. به عنوان 
مثال، ش��ما می توانید یک عک��س از موفقیت های تیم ت��ان )جایزه ها و 
قرارداده��ای بزرگ(، معرفی محصول جدید یا یک اس��تخدام مهم را به 
اشتراک بگذارید. به جای اینکه فقط یک لینک به سایت های مطبوعاتی 

و خبری بدهید.
سخن پایانی

به طور قطع، انتش��ار محتوای جذاب در ش��بکه اجتماعی تان، تعامل 
مشتریان با کسب وکارتان را افزایش خواهد داد. افزایش تعامل به معنای 

افزایش دسترسی به مخاطبان بیشتر و نیز افزایش فروش است.
اگر می خواهید از رقبای خودتان پیش��ی بگیرید، بسیار مهم است که 

تغییراتی در محتوای شبکه اجتماعی کسب وکارتان بدهید.
ت��الش کنید که برخ��ی از این ایده های محتوای ش��بکه اجتماعی را 
در کس��ب وکارتان امتحان کنید. س��پس از میان آن ها ایده های خاص 

کسب وکارتان را پیدا کنید و آن ها را به کار گیرید.
inc/techrasa :منبع

رکوردشکنی فیس بوک در زمینه استفاده از 
انرژی تجدیدپذیر 

آمار جدید فیس بوک بیانگر آن است که این شرکت به خوبی نسبت به مسائل 
زیس��ت محیطی توجه داشته است. آنها در سال گذشته ۸6درصد از نیاز انرژی 
خود را از منابع تجدیدپذیر به دس��ت آورده اند که یک رکورد جالب توجه بوده 
و قرار اس��ت که تا پایان س��ال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۰۰درصد برس��د. این امر در 
حالی اس��ت که هنوز بس��یاری از برندهای جهانی، در این زمینه اقدامات الزم 
را انجام نداده اند. به همین خاطر فیس بوک را می توان پیش��روی آنها تلقی کرد. 
نکته جالب در رابطه با آمار فوق این است که تا سال ۲۰۱۵ سهم فیس بوک در 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر تنها ۳۵درصد بوده است. این امر بیانگر یک 
رشد سریع و فوق العاده است. عمده این انرژی از مزرعه ای تامین شده است که 
چند س��ل قبل در تگزاس خریداری ش��ده و در آن از طریق توربین های بادی و 
صفحات خورشیدی، حجم باالیی از انرژی به دست می آید، با این حال طرح های 
جذاب فیس بوک به این مرحله خالصه نشده و آنها قصد دارند تا در زمینه کاهش 
استفاده آب و دیگر منابع نیز اقدامات خوبی را انجام دهند. پس از اتمام هر طرح 
نیز قرار است تا از مازاد تولید، برای کمک به سایر برندها استفاده شود. همین امر 
نیز باعث شده است تا بسیاری از انجمن های دغدغه مند، این اقدامات فیس بوک 
را مورد تحسین قرار دهند. درواقع در کنار تمامی اخبار منفی پیرامون این شبکه، 

چنین آماری باعث بهبود چشمگیر اوضاع به نفع فیس بوک شده است.
engadget.com :منبع

بررسی ایده متفاوت لینکدین

با توجه به این امر که فاصله ش��بکه های اجتماعی بس��یار کم ش��ده است و 
نمی توان انتظار داشت که به صورت مداوم شاهد نوآوری های بسیار بزرگی باشیم. 
طرح های کوچک و کاربردی می تواند مرز میان موفقیت و شکست را تعیین کند. 
در این رابطه لینکدین به عنوان شبکه تخصصی کسب و کار، اعالم کرده است 
ک��ه قابلیتی را در اختیار کاربران خود قرار خواهد داد که براس��اس آن کاربران 
می توانند در کنار نام خود، نحوه تلفظ آن را نیز به صورت یک فایل صوتی قرار 
دهند تا افراد بتوانند با گوش دادن به آن، اسامی را به درست ترین شکل ممکن 
بیان کنند. دلیل اصلی این اقدام به این خاطر است که برخی از اسامی شباهت 
باالیی را به یکدیگر داشته و اشتباه تلفظی می تواند باعث شود تا امکان بروز خطا 
در هنگام تبلیغ یک فرد، صورت گیرد. این امر درست مشکلی است که تعدادی 
از کاربران با آن مواجه شده اند. در این رابطه محدودیت زمانی ۱۰ ثانیه ای وجود 
دارد که کامال برای چنین کاربردی، کافی خواهد بود. بنا بر تحقیقات انجام شده، 
تجربه اولیه در رابطه با اس��امی کامال تعیین کننده بوده و این موضوع سریعا به 
یک عادت تبدیل می شود. تحت این شرایط تغییر آن سخت خواهد بود. این امر 
درست موردی است که در رابطه با اسامی بسیاری از برندها خصوصا موارد چینی 

به علت زبان خاص آنها، شاهد بوده ایم. 
theverge.com :منبع

صنعت گردشگری، رتبه اول آسیب کرونا
بح��ران کرونا منجر به تعطیلی بی��ش از ۴۰درصد دفاتر خدمات 
مسافرتی و از بین رفتن حدود ۳۵ هزار شغل در کشور شده است.

رحمت اهلل رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری کشور 
از بح��ران به وج��ود آمده در دنیا که خس��ارت  های زیادی ب��ر پیکر صنعت 
گردشگری جهان وارد کرده سخن گفت و افزود: حجم این لطمات در ایران 
به مراتب بیشتر بوده است. وی در توضیح این موضوع اظهار داشت: سال 9۸ 
که با وقوع س��یل شروع شد و ش��عار به سفر نروید برای حفظ ایمنی و جان 
هموطنان مطرح شد و در پایان سال و نوروز 99، کرونا خط بطالنی بر فصل 
داغ صنعت گردش��گی کشور کش��ید و این بار با شعار جهانی در خانه بمانید 
و در حالی که س��ایر نقاط دنیا در ش��رایط اوج س��فرها قرار نداشتند، کار را 
برای صنعت گردشگری کشور سخت تر کرد. این درحالی است که خوراک و 
پوشاک آس��یب کمتری نسبت به بخش گردشگری که نوعی خدمت اضافی 

محسوب می شود می بینند.
اعطای وام بلندمدت عامل حفظ نیروی کار بود

رفیعی تصریح کرد: در س��ال گذش��ته حدود ۵هزار دفتر خدمات مسافرتی و 
گردش��گری در کشور وجود داشت که اکنون تنها 6۵درصد آنها مشغول به کار 
هستند و بخش زیادی از نیروی انسانی با تجربه ای که در این دفاتر مشغول به 
کار بودند تعدیل ش��دند که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به تعداد هر پرسنل 
که بیکارش��ده حدود ۲۰۰ میلیون تومان خس��ارت بر این صنعت وارد می شود. 
این در حالی اس��ت که در این بحران حدود ۳۰ هزار پرس��نل شاغل در صنعت 
گردش��گری کار خود را از دس��ت داده است. وی با تاکید بر اینکه پیشنهادهای 
متعددی به متولیان صنعت گردشگری کشور برای حفظ نیروی انسانی با اعطای 
وام با بازپرداخت بلندمدت داده است، افزود: حدود ۲۰ شغل مرتبط با گردشگری 
وجود دارد که اهم آن رس��توران ها، هواپیمایی کشوری، حمل و نقل و... هستند 

که در این میان با آسیب و رکود جدی مواجه شدند.
گردشگری نیازمند صنعت تبلیغات

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگیری ایران در ادامه 
از ضعف تبلیغات برای جذب توریس��ت خارجی به عنوان مش��کل 
بزرگ صنعت نام برده و افزود: بسیاری از توریست ها بعد از ورود به 
ایران و آشنایی با اماکن تاریخی و فرهنگی و... اظهار می کنند  بدون 
هیچ آگاهی وارد ایران شده بودند و آنچه شاهد بوده و لمس کردند 
بس��یار متفاوت تر از آن چیزی بوده که تصورش را داش��ته اند و این 

نقص بزرگ تبلیغاتی است.
اتکای اقتصادی کشور بر گردشگری طی ۱0 سال آینده

وی در ادام��ه اظه��ار امی��دواری کرد که صنعت گردش��گری در 
۱۰س��ال آینده نقش مهمی در اقتصاد کش��ور داشته باشد و نگاه و 
روح تازه ای در این صنعت ایجاد خواهد ش��د که به رش��د و توسعه 
روزافزون آن می انجامد و جبران خس��اران و لطمات واردشده بر آن 
خواهد بود. این موضوع تنها یک ش��عار نیس��ت بلکه تغییر نگاهی 
اس��ت که نس��بت به صنعت گردشگری ایجاد ش��ده و خبرهایی از 

ایجاد شرایط بهتر به گوش می رسد.
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ
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فعالی��ت در دنی��ای کس��ب و کاره��ا پیون��د نزدیکی با اس��تفاده از 
فناوری های نوین مانند اینترنت دارد. امروزه اغلب برندهای بزرگ دارای 
سایت رسمی هس��تند. سایت رسمی به کاربران برای دریافت تازه ترین 
اطالعات و اخبار از برند شما کمک خواهد کرد. همچنین امکان فروش 
آنالین و مس��تقیم محصوالت را نیز فراهم می سازد. امروزه اغلب مردم 
پیش از خرید محصوالت به دنبال مش��اهده توضیحات جانبی و نظرات 
کارشناس��ی در مورد آنها در فضای آنالین هس��تند. ش��هرت روزافزون 
س��ایت هایی نظیر آمازون در قالب این مطلب توضیح داده می شود. اگر 
برند ما نیز دارای گزارش های دقیقی پیرامون محصوالتش باشد، شانس 

بسیار بیشتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد داشت. 
استفاده از سایت رسمی برای برند گزینه بسیار جذابی به نظر می رسد. 
نکته مهم در این میان توجه به ساماندهی استاندارد سایت است. امروزه 
بس��یاری از برندها پس از راه اندازی س��ایت رسمی شان دیگر به دنبال 
به روز رسانی  آن نیستند. این امر در بلندمدت موجب نارضایتی کاربران 
از تعامل با سایت موردنظر می شود. بدون تردید چنین نارضایتی در بعد 
وس��یع تر تمام مش��تریان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هدف اصلی ما 
در مقاله کنونی بررسی نشانه های مهم برای به روز رسانی سایت رسمی 
برند اس��ت. به این ترتیب کسب و کار ش��ما همیشه سایتی حرفه ای و 

کاربردی برای مشتریان خواهد داشت. 
۱. عدم کارایی سایت 

اس��تفاده از سایت ها در گوش��ی های هوش��مند امر رایجی محسوب 
می شود. امروزه اغلب کاربران با استفاده از گوشی های هوشمند در حال 
تجربه وبگردی هستند بنابراین سایت رسمی ما باید سازگاری باالیی با 
تجربه کاربری چنین کاربرانی داشته باشد. در غیر این صورت ما امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داشت. برخی از 
کارشناس ها در زمینه سازگاری س��ایت ها با تجربه کاربری گوشی های 
هوش��مند بر روی حجم پایین قالب اصلی س��ایت تمرکز دارند. توصیه 
م��ا در این بخش به طور کلی معطوف به ارزیابی س��ازگاری س��ایت با 
گوش��ی های هوش��مند در بازه های زمانی مشخص اس��ت. فقط در این 

صورت ما همیشه سایتی مطلوب و مناسب مشتریان خواهیم داشت. 
برخ��ی از برندهای بزرگ برای آگاهی از وضعیت سایت ش��ان به طور 
مداوم در تالش برای شبیه س��ازی تجربه کاربری مشتریان هستند. این 
امر ش��امل مرور محتوای سایت از س��وی برخی از کارمندان شرکت به 
عنوان مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب امکان گزارش سریع ایرادات 

سایت رسمی برند فراهم می شود. 
توجه به کاربری س��ایت در زمینه گوشی های هوشمند اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد، اما نباید از رایانه های ش��خصی غافل ش��ویم. ایراد اصلی 
بس��یاری از برندها توجه صرف به کاربری گوش��ی های هوشمند است. 
ام��روزه حجم قابل توجهی از کاربران هنوز از رایانه های ش��خصی برای 
وبگردی اس��تفاده می کنند بنابراین ما باید ب��ه دنبال راهکارهایی برای 
ایجاد تعادل میان دو گروه کاربران دارای رایانه و گوش��ی های هوشمند 
باش��یم. توصیه ما در این بخش طراحی قالب های دوگانه برای کاربران 
گوشی و رایانه است. به این ترتیب شما امکان مدیریت سریع هر دو نوع 

ورودی کاربران را خواهید داشت. 
2. ترک سریع سایت برند

اگر کاربران به طور مداوم پس از مشاهده سایت شما در مدت زمانی 
ان��دک آن را ترک  کنند، این امر نش��انه واضحی ب��رای ضرورت به روز 

رس��انی آن محسوب می شود. تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف 
برای تعامل هرچه بیش��تر ب��ا آنها صورت می گی��رد. بنابراین اگر ما در 
زمینه تعامل س��ازنده با آنها توانایی باالیی نداش��ته باش��یم، ایرادی در 
فرآیند فعالیت مان وجود خواهد داش��ت. متاس��فانه بس��یاری از برندها 
نسبت به یافتن ایرادات کارشان در حوزه آنالین توجه کافی ندارند. این 
امر موجب بروز مش��کالت بس��یار زیادی برای چنین برندهای می شود. 
ه��دف ما در این بخ��ش تمرکز بر روی مدت زمان حض��ور کاربران در 
سایت رس��می برندهاس��ت. به این ترتیب ش��ما فرصت مناسبی برای 
ارزیابی وضعیت س��ایت رسمی تان خواهید داش��ت. کاهی اوقات طرح 
پرسش های ساده از مخاطب هدف برای یافتن دلیل افت کیفیت سایت 
و همچنین ترک س��ریع آنها مفید خواهد ب��ود. این نکته دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. امروزه در حوزه کس��ب و کار اغلب برندها حوصله 
رسیدگی به وضعیت سایت شان را ندارند. همین امر موجب افت کیفیت 
مداوم سایت ها می ش��ود. اگر ما به دنبال همکاری بلندمدت با مخاطب 
هدف هس��تیم، باید یافتن ایرادات اصلی سایت مان در کوتاه ترین زمان 
ممکن را در دستور کار قرار دهیم. در غیر این صورت فرصت کافی برای 

جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
3. زمان طوالنی بارگذاری صفحات

شاید ش��ما توانایی تولید محتوای جذاب، جلب نظر مخاطب هدف و 
حتی انتقال پیام های بازاریابی مناسب به مخاطب هدف را داشته باشید، 
اما اگر س��رعت بارگذاری صفحات سایت تان کند باشد، هیچ کاربری به 
آن توج��ه نخواهد کرد. بدون تردید تعیین مدت زمانی مش��خص برای 
س��رعت بارگذاری مطلوب صفحات سایت بسیار دشوار است، اما توافق 
عمومی بر روی ۵ ثانیه صورت گرفته اس��ت. بر این اس��اس اگر سرعت 
بارگذاری صفحات س��ایت ش��ما بیشتر از ۵ ثانیه باش��د، امکان کسب 

موفقیت در بلندمدت فراهم نخواهد شد. 
امروزه کاربران حوصله کافی برای انتظار در راستای مشاهده محتوای 
یک صفحه را ندارند بنابراین شما باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت 
به به  روز رس��انی صفحات س��ایت تان اقدام کنی��د. در غیر این صورت 

ریزش ناگهانی مخاطب سایت امری طبیعی خواهد بود. 
مش��اهده نح��وه عملکرد برندهای بزرگ همیش��ه درس های بس��یار 
زیادی برای کس��ب و کارها داشته است. این امر کیفیت عملکرد کسب 
و کاره��ای کوچک را به ش��دت افزایش می ده��د. برندهایی نظیر اپل، 
سامس��ونگ و حتی آدیداس در زمینه بازاریابی آنالین بر روی س��رعت 
بارگذاری صفحات ش��ان حس��اب ویژه  ای کرده اند. همی��ن امر موفقیت 
طوالنی آنها را در پی داشته است. اگر شما نیز به دنبال کسب موفقیت 
در ح��وزه بازاریاب��ی و جلب نظر مخاطب هدف هس��تید، باید س��رعت 
بارگذاری صفحات تان را مدنظر داش��ته باش��ید. تالش برای الگوبرداری 
از نحوه فعالیت برندهای بزرگ همیش��ه ایده مناسبی محسوب می شود 
بنابرای��ن نیم نگاهی به فعالیت برنده��ای بزرگ و تالش برای یادگیری 

نکات مختلف از آنها داشته باشید. 
4. فقدان کانال  های ارتباطی برای بهبود کیفیت سایت

تعامل با مخاطب هدف همیش��ه راهکار مناس��بی در راس��تای بهبود 
کیفیت سایت رسمی برند محس��وب می شود. متاسفانه امروزه بسیاری 
از برندها نس��بت ب��ه اهمیت این نکت��ه بی توجه هس��تند بنابراین در 
عمل ش��مار قابل توجهی از آنها کمترین تالش برای تعامل با مخاطب 
هدف ش��ان براس��اس الگ��وی بازاریاب��ی تعامل��ی و همچنی��ن دریافت 
نظرات شان نمی کنند. اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف هستیم، 
باید همیش��ه نظرات شان را در الگوی کس��ب و کارمان مورد توجه قرار 
دهیم. در غیر این صورت فرآیند بازاریابی برای ما بس��یار دشوار خواهد 

ش��د. بدون تردید کمتر کاربری عالقه مند به تعامل با برندهای بیش از 
اندازه خودخواه هستند. 

طراحی س��ایت رسمی برند امری مربوط به سلیقه شخصی ما نیست. 
برندها در این مسیر باید نظرخواهی گسترده ای از مشتریان شان داشته 
باش��ند. هدف اصلی م��ا از فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت، بنابراین در طراحی س��ایت نی��ز باید این نکته را 

مدنظر قرار دهیم. 
برخی از کسب و کارها برای بهبود وضعیت سایت رسمی برندشان به 
دنبال همکاری با آژانس های بزرگ هس��تند. این نکته در مورد بخشی 
از مش��کالت برند قابل درک است، اما در مقیاسی بزرگتر ما باید نسبت 
به همکاری نزدیک با مش��تریان توجه داش��ته باشیم. ما همیشه امکان 
رفع مش��کالت برندمان از طریق همکاری نزدی��ک با آژانس های بزرگ 
را نداریم. گاهی اوقات خودمان باید نس��بت به به روز رس��انی مشکالت 
س��ایت مان اقدام کنیم. این امر ش��امل همکاری با مخاطب هدف برای 
دریافت اطالعات کاربردی و همچنین تعامل نزدیک با آنها در راس��تای 

اعمال نظرات شان در طراحی سایت است. 
کاهش رتبه سایت در گوگل  .5

امروزه اغلب کاربران برای دسترس��ی به س��ایت های موردنیازشان از 
گوگل اس��تفاده می کنند. رتبه برتر در گوگل امر بسیار مهمی محسوب 
می ش��ود. اغلب برندها برای بازاریابی و تعامل بهتر با مخاطب هدف در 
تالش برای بهبود رتبه سایت ش��ان هس��تند. ب��دون تردید کاهش رتبه 
سایت ما در این فرآیند نشانه خوبی محسوب نمی شود. یافتن ایراد کار 
در چنین مواقعی امری ضروری خواهد بود. متاسفانه شمار بسیار باالیی 
از کاربران سایت ها نسبت به اظهارنظر پیرامون دلیل افت رتبه سایت ها 
بی میل هستند بنابراین شما باید خودتان اقدام به یافتن مشکالت پیش 

روی کنید. 
مهمتری��ن مش��کل در زمینه افت رتبه س��ایت در گ��وگل مربوط به 
تکنیک های قدیمی مدیریت س��ئو است. امروزه حوزه مدیریت سئو نیز 
مانند هر بخش دیگری از دنیای کس��ب و کار به سرعت در حال توسعه 
اس��ت بنابراین ما باید به طور مداوم تکنیک های تازه تری در این حوزه 
انتخ��اب کنیم. برخی از برندها در طول س��ال های متمادی نس��بت به 
به روز رس��انی ش��یوه فعالیت ش��ان اقدامی نمی کنند. بنابراین مشاهده 
شکس��ت آنها در زمینه جلب نظر مخاطب ه��دف و تعامل با آنها امری 

طبیعی خواهد بود. 
همکاری با آژانس های بزرگ یا افراد حرفه ای در زمینه مدیریت سئو 
در م��ورد بخش م��ورد بحث اقدامی ضروری خواهد ب��ود. امروزه بخش 
مدیریت سئو به دلیل ماهیت حرفه ای در حوزه اختیارات و توانایی های 
بس��یاری از مدیران کسب و کارها نیس��ت. تالش برای دخالت بیش از 
ان��دازه در این حوزه نیز اغلب با مش��کالت بس��یار زیادی همراه اس��ت 
بنابراین کار را به افراد حرفه ای در دارای دانش تخصصی واگذار کنید.

جمع بندی
بدون تردید راه اندازی و مدیریت س��ایت رس��می برند دارای اهمیت 
بس��یار زیادی اس��ت. نکته مهم در مقاله کنونی تاکی��د بر روی به  روز 
رس��انی مداوم سایت رس��می برند بود. نتیجه این امر امکان استفاده از 
یک سایت مطلوب در مدت زمانی طوالنی خواهد بود. به این ترتیب ما 
امکان مدیریت س��ایت به صورت اس��تاندارد و تداوم جلب نظر مخاطب 
هدف را خواهیم داش��ت. توجه به نش��انه های مورد بحث در این مقاله 
نقش مهمی در بهبود ایرادات س��ایت رسمی برند خواهد داشت. به این 

ترتیب شما همیشه دارای سایتی سریع و کارآمد خواهید بود. 
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بررسی 4 تکنیک بازاریابی بهینه
بازاریابی با هدف افزایش ترافیک سایت

فعالیت در دنیای کس��ب و کار ب��دون رقابت با برنده��ای بزرگ و کوچک 
امکان ناپذیر اس��ت. امروزه س��طح رقابت در کسب و کارهای مختلف به شدت 
افزایش پیدا کرده است. اگر شما تمایل به ماندگاری طوالنی در دنیای کسب و 
کار دارید، باید نسبت به حضور آنالین تان در عرصه های کسب و کار و همچنین 
مقابل دید مشتریان توجه داشته باشید. در این میان تفاوتی میان نوع فعالیت 
برندها وجود ندارد. ما در هر صورت باید وجه آنالین برندمان را تقویت کنیم. در 

غیر این صورت به سرعت از دنیای کسب و کار کنار خواهیم رفت. 
ام��روزه بازاریابی دیجیتال در ص��در اولویت های برندها ق��رار دارد. ما برای 
بازاریاب��ی دیجیتال به ص��ورت تاثیرگذار بیش از هر نکته دیگری به داش��تن 
س��ایتی کارآمد نیاز داریم. امروزه س��ایت های معتبری در سراس��ر دنیا برای 
مشتریان اطالعات دست اول فراهم می سازند بنابراین در این حوزه کار ساده ای 
پی��ش روی ما نخواهد ب��ود. نکته مهم در این میان تاثیر ویروس کرونا بر روی 
اهمیت یابی حوزه آنالین کس��ب و کار اس��ت. بسیاری از برندها در طول مدت  
زمانی طوالنی نسبت به حضور در فضای آنالین اقدام نکرده بودند، اما با شیوع 

ویروس کرونا این استراتژی در دستور کار آنها قرار گرفت. 
هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی شیوه های بازاریابی و تاثیرگذاری بهتر 
بر روی مخاطب هدف نیست. برعکس، هدف ما بررسی نحوه افزایش ترافیک 
س��ایت رسمی برندهاس��ت. بدون تردید بازاریابی مناسب و تاثیرگذاری بدون 
تع��داد قابل توجهی از مخاطب هدف نتیجه دلخواه را در پی نخواهد داش��ت. 
بنابراین ما باید در نخستین گام نسبت به راه اندازی و مدیریت سایتی تاثیرگذار 
اقدام کنیم. این امر بیشتر نوعی بازی از جنس مدیریت سئو محسوب می شود 

بنابراین در ادامه به بررسی نکات اساسی در این زمینه خواهیم پرداخت. 
اشاره به نیازهای جاری مشتریان 

افزایش بازدید و ترافیک س��ایت رس��می برند ارتباط نزدیکی با محتوای آن 
دارد. تولی��د محتوای غیرجذاب برای مخاطب هدف همیش��ه مانعی جدی بر 
سر راه موفقیت بازاریابی محسوب می شود. امروزه اغلب برندها برای جلب نظر 
مخاطب هدف و افزایش ش��مار مشتریان شان به دنبال تولید محتوای جذاب 
هستند. مسئله مهم در این میان ماهیت محتوای جذاب است. بدون تردید این 
نوع محتوا با تقلید از عملکرد دیگر برندها قابل دستیابی نیست بنابراین ما باید 
ایده ای مناسب برای نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشیم. در غیر این 

صورت در بلندمدت از عرصه کسب و کار حذف خواهیم شد. 
امروزه نیازهای مشترین دارای تنوع بسیار زیادی است. تالش برای توجه به 
نیازهای مشتریان در قالب محتوای جذاب اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد 
بنابراین ما در نخس��تین اقدام مان برای ساماندهی یک سایت جذاب و افزایش 
ترافیک باید به دنبال کشف نیازهای اساسی و مهم مشتریان باشیم. نکته جالب 
اینکه اغلب برندها دارای درکی نسبی از نیازهای اساسی مشتریان  شان هستند. 
بنابراین کار برای تولید محتوای جذاب چندان دش��وار نخواهد بود. متاس��فانه 
بس��یاری از برندها در عین آگاهی از نیازهای اساسی و جاری مشتریان نسبت 
به ترکیب آن با ایده های بازاریابی اقدامی نمی کنند. به همین خاطر ما به طور 
مداوم شاهد کمپین های بازاریابی بی کیفیت و عدم تمایل مخاطب هدف برای 

تعامل نزدیک با برندها هستیم. 
به روز رسانی محتوای قدیمی

آیا محتوای قدیمی سایت دیگر کاربردی برای جلب نظر مخاطب هدف ندارد؟ 
ایده ما در این بخش در تقابل با حذف سریع محتوای قدیمی سایت هاست. بر 
این اس��اس امکان اس��تفاده از محتوای قدیمی برند در هر زمانی وجود دارد. 
نکته مهم در این میان تالش برای به روز رس��انی محتوای موردنظر براس��اس 
اطالعات تازه تر اس��ت. بدون تردید نیازهای قدیمی مشتریان به طور ناگهانی 
ناپدید نمی شود، نکته مهم در این میان اشاره دوباره به همان نیازها در قالبی 
تازه است. این امر همیشه نظر مساعد مخاطب هدف را جلب می کند. همچنین 

هزینه بازاریابی بسیار کمتری برای برند ما به همراه دارد. 
امروزه بازاریابی و تولید محتوا برای برندها دردسرهای زیادی به همراه دارد. 
این امر عالوه بر بار مالی فراوان موجب دشواری در زمینه بازاریابی نیز می شود. 
به روز رسانی مطالب قدیمی امکان کاهش بار مالی برای برندها را دارد. همچنین 
گوگل در این زمینه به برندهای فعال پاداش مناسبی می دهد. این امر از نقطه 
نظر مدیریت س��ئو به معنای افزایش رتبه س��ایت های فعال در زمینه به روز 
رسانی محتوای قدیمی شان است بنابراین ما باید این نکته را به عنوان یکی از 

گرایش های اصلی الگوریتم گوگل مدنظر قرار دهیم. 
استفاده مداوم از تکنیک های مدیریت سئو جدید

اس��تفاده از تکنیک های مدیریت س��ئو باید همراه با نگرش های تازه باش��د 
بنابراین ما در بازه های زمانی مش��خص باید نسبت به اخذ شیوه های مدیریت 
سئو تازه اقدام کنیم. همانطور که اغلب برندها در طول زمان های مختلف اقدام 
به به روز رسانی تکنیک های بازاریابی شان می کنند، باید نسبت به اخذ شیوه های 
تازه مدیریت سئو نیز حساس باشند. در غیر این صورت به سرعت تعامل شان با 

مخاطب هدف در خطر قرار می گیرد. 
برخی از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف به سراغ استفاده از شیوه های 
جعلی تعامل با مخاطب هدف می روند. این امر ش��امل خرید ترافیک جعلی و 
همچنین اس��تفاده غیرواقعی از تکنیک های مدیریت سئو است. گاهی اوقات 
الگوریت��م گوگل توانایی تش��خیص این ن��وع تقلب ها را ن��دارد بنابراین رتبه 
س��ایت های موردنظر بدون کاربس��ت واقعی فنون مدیریت سئو افزایش پیدا 
می کند. این امر در طول چند سال اخیر توجه بسیاری از برندها را جلب کرده 
اس��ت. با این حال در مقیاسی وسیع تر باید نسبت به آینده برندمان نیز توجه 
داش��ته باشیم. شاید الگوریتم گوگل در برخورد نخست متوجه تقلب ما نشود، 
اما دیر یا زود اشتباهات ما لو خواهد رفت. این امر تاثیر بسیار نامطلوبی بر روی 
روند توس��عه کسب و کارمان دارد. گوگل در برخی از موارد برندهایی با چنین 
عملکردی را به طور کلی از نتایج جست وجوی اش حذف می کند. با این حساب 
ما باید توجه بس��یار بیشتری به نحوه بازاریابی برندمان و همچنین استفاده از 

تکنیک های مدیریت سئو داشته باشیم. 
یافتن مخاطب هدف برندمان

تولید محتوای بازاریابی برای مخاطب هدف عام جذابیت چندانی ندارد. بدون 
تردید هر کسب و کاری با توجه به ماهیت کسب  کارش دارای مخاطب هدف 
خاصی است. تمرکز اصلی ما به جای تولید محتوا برای تمام مشتریان حاضر در 
یک بازار باید یافتن مخاطب هدف خاص برندمان باشد. نتیجه این امر کاهش 
هزینه های بازاریابی در عین افزایش تاثیرگذاری محتوای مان است. این تکنیک 
امروزه از س��وی اغلب برندهای بزرگ مورد اس��تفاده قرار می گیرد. وقتی ما به 
جای نیاز عمومی بازار بر روی نیازهای خاص مش��تریان عالقه مند به کسب و 
کارمان تمرکز کنیم، افزایش ترافیک س��ایت امری طبیعی خواهد بود. به این 
ترتیب دیگر نیازی به استفاده از شیوه های متفاوت و تالش برای فریب مخاطب 

هدف نیز نخواهد بود. 
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بازگشایی کم خطر دفاتر کاری با رعایت 5 
اصل حیاتی 

حتی اگر ش��رایط وی��روس کرون��ا را رو به بهبود تص��ور نکنیم، 
مشکالت اقتصادی پیش آمده باعث شده است تا بسیاری از برندها 
به دنبال بازگش��ایی مجدد دفاتر کاری خود باشند، با این حال این 
اقدام تنها زمانی کم خطر محسوب خواهد شد که با رعایت برخی از 
اصول همراه باشد. فراموش نکنید که عدم توجه شما به این بخش، 
بدون ش��ک با اعتراض گسترده کارمندان همراه خواهد بود و حتی 
ممکن اس��ت آنها را به استعفا سوق دهد که این امر به معنای بدتر 
شدن اوضاع برای ش��رکت شما خواهد بود. همچنین ضروری است 
که قبل از بازگشت کارمندان به شرکت، در رابطه با نکات بهداشتی 
و اقداماتی که باید انجام شود، با آنها صحبت کنید. در ادامه ۵ مورد 

حیاتی را مورد بررسی قرار می دهیم. 
۱-حجم و زمان کاری را تغییر دهید

حتی پس از بازگشایی کامل، شما نباید فراموش کنید که ویروس 
کرونا همچنان در جامعه حضور داش��ته و هنوز واکس��نی برای آن 
عرضه نش��ده اس��ت. به همین خاطر هنوز هم باید اولویت اول شما 
دورکاری باش��د. در این راستا ضروری است تا اقداماتی که می تواند 
در خان��ه انجام ش��ود را ب��ه همان مکان واگذار کرده و در ش��رکت 
تنه��ا اقداماتی که به حض��ور کارمندان نی��از دارد، بپردازید. با این 
اق��دام حج��م و مدت زمان کار اف��راد نیز کاهش پی��دا کرده و آنها 
فرصت بیشتری را برای استراحت و دور ماندن از محیط های پرخطر 
خواهند داش��ت. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این اس��ت که کارمندان ش��ما همچنان با تردیدهای��ی مواجه بوده 
و بس��یار س��خت اس��ت که پس از یک دوره تعطیالت طوالنی، به 
ی��ک باره به راندمان کاری س��ابق خود بازگردن��د. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که در این رابطه انتظارات واقع بینانه داشته باشید. 
در نهایت توجه داشته باشید که شما باید به خوبی کارمندان خود را 
نس��بت به ضرورت حضور در شرکت، قانع کنید. در غیر این صورت 

تا پایین ترین تعهد کاری مواجه خواهید شد. 
2-نوع چیدمان دفتر کار را دگرگون سازید

ب��ا توجه ب��ه این امر که در محی��ط کاری باید فاصل��ه اجتماعی 
رعایت ش��ود، ضروری اس��ت تا تغییراتی را در دکوراس��یون اعمال 
کنید. برای مثال نیاز اس��ت که فاصله بی��ن افراد افزایش پیدا کند. 
همچنین ارائه ماس��ک در کنار ژل های بهداش��تی، از دیگر مواردی 
اس��ت که باید به دفتر شرکت اضافه شود. همچنین توصیه می شود 
که ابزارهای غیرضروری را بس��ته بندی کرده و با این اقدام، سرعت 
ضدعفونی کردن محیط را افزایش دهید. همچنین در ش��رایط حال 
حاضر، ضروری اس��ت تا مواردی نظیر تایم ناهار و استفاده از قهوه، 
کنار گذاشته ش��ود. در کنار این موضوع، توقف کامل نشست ها نیز 
ضروری خواهد بود. برای ارتباط کارمندان نیز بهتر است تا از تماس 
تصویری اس��تفاده شود. در این رابطه خط کشی بر روی زمین، یکی 
از اقداماتی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا کارمن��دان بهتر بتوانند 

فواصل را رعایت کنند.
3-تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید 

اگرچه در گذشته ممکن بود که برای حفظ پاکیزگی به دستمال 
کشیدن میزها بسنده کرده باشید، با این حال در شرایط حال حاضر 
ضروری است تا وس��واس باالیی را داشته باشید. درواقع شما به دو 
نوبت ضدعفونی کامل نیاز خواهید داش��ت که بهتر است که قبل از 
حضور کارمندان و پس از رفتن آنها انجام شود. در کنار این موضوع 
الزم است تا تمامی مواردی بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، موارد 
ش��وینده و ضدعفونی کننده در کنار تب سنجش وجود داشته باشد. 
همچنی��ن در صورت ام��کان، حضور ی��ک کادر درمانی می تواند به 
بهبود اوضاع و افزایش اطمینان کارکنان، منجر ش��ود. برای نظافت 
نیز انواع ش��رکت ها وجود دارد که این اقدام را با باالترین کیفیت و 
ابزارهای مخصوص، انجام می دهند، با این حال از آموزش تیم خود 
غافل نش��ده و س��طح اطالعات آنها را افزایش دهید. این امر باعث 

خواهد شد تا با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. 
4-به هر ماسکی اعتماد نکنید 

یکی از اش��تباهات رایج افراد این اس��ت که تص��ور می کنند نوع 
ماسک ابدا مالک نبوده و می توانند از هر نوعی استفاده کنند. با این 
حال واقعیت این اس��ت که برای بیماری ای نظیر کرونا که س��رعت 
انتشار بسیار باالیی دارد، شما باید از موارد مناسب استفاده کنید که 
فهرست آنها توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است. برای 
مثال ماس��ک های N9۵ یک نمونه کامال مناسب محسوب می شود. 
در این رابطه بهتر اس��ت که آنها را ب��ه تعداد موردنیاز تهیه کرده و 
در اختیار کارمندان خود قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است 
افراد از ماس��ک هایی اس��تفاده کنند که ابدا کارب��رد الزم را ندارد. 
همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید ک��ه عدم رعایت اصول 
حتی توس��ط یک نفر به معنای در خطر قرار گرفتن س��المتی سایر 
افراد خواهد بود. به همین خاطر هیچ گونه خطا و سهل انگاری نباید 

در این زمینه انجام شود.  
5-اطالعات خود را به روز نگه دارید 

به روز نگه داش��تن اطالعات امری بسیار ضروری بوده و الزم است 
تا در این زمینه کامال هوش��یار باش��ید. درواقع ممکن است اخبار و 
روش ه��ای جدیدی معرفی ش��ود که عدم اطالع ش��ما از آن، بدون 
ش��ک آس��یب زا خواهد بود. در کن��ار این موضوع ب��ه اهمیت اصل 
تکرار تاکید داش��ته و اجازه دهید تا موارد به صورت کامل در ذهن 

کارمندان حک شود. 
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در زمینه کارآفرینی، کتاب های متعددی به چاپ رسیده است. با این 
حال بدون ش��ک مواردی که توسط یک میلیونر به رشته تحریر درآمده 
اس��ت، حاوی نکاتی کاربردی تر خواهد ب��ود. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که چنین افرادی از مدت های قبل به موفقیت دس��ت پیدا کرده 
و نظ��رات آنه��ا بهتر می تواند اعتماد افراد را به س��مت خود جلب کند. 

در ادامه به بررسی ۱۰ مورد از بهترین های موجود، خواهیم پرداخت.
۱-پول و دگرگونی

نویسنده: دیو رمزی
مهمترین سوال در زمینه رسیدن به ثروت میلیونی این است که چگونه 
می توان به چنین سطحی دست پیدا کرد با این حال این پرسش کامال غلط 
بوده و ابدا نمی توان یک راه حل کلی را بیان کرد. درواقع شما باید در ابتدا به 
این مسئله توجه داشته باشید که چگونه می توان خود را در مسیر رسیدن 
به کسب ثروت قرار داد که نیاز به مواردی دارد که باید به آن توجه داشته 
باش��ید. برای مثال کنترل هزینه ها، یکی از ساده ترین این موارد محسوب 
می شود که متاسفانه هنوز اکثر افراد در این زمینه با مشکالت جدی مواجه 
هستند. به همین خاطر نیز تا زمانی که به آمادگی الزم دست پیدا نکرده 
باش��ید، حتی پولسازترین حوزه ها نیز نمی تواند با نتیجه الزم همراه باشد. 
درواقع در این کتاب آقای رمزی به بررسی اقداماتی پرداخته است که خود 
او با به اجرا درآوردن آنها، موفق شد تا زندگی خود را دگرگون سازد. نکته 
جالب این است که اکثر نوشته های او در صدر پرفروش ترین ها قرار گرفته و 
یک سخنران مطرح محسوب می شود. وی از جمله افرادی محسوب می شود 
که پس از ورشکستگی کامل، موفق شده است تا به موقعیتی به مراتب بهتر 
از قبل دست پیدا کند. به همین خاطر این کتاب حتی برای افرادی که در 

بدترین شرایط مالی به سر می برند نیز کاربردی خواهد بود. 
2-همسایه میلیونر 

نویسنده: توماس جی. استنلی
در این کتاب به بررسی ویژگی های افراد میلیونر پرداخته شده است. 
نتایج تحقیقات نویس��نده به آمارهای بس��یار جالبی منجر ش��ده است. 
برای مثال اکثر افرادی  که ثروت میلیونی دارند، در محالت گران قیمت 
زندگی نمی کنند و س��بک زندگی ساده ای را دارند. درواقع نحوه زندگی 
این افراد به نحوی اس��ت که ش��ما به این باور دس��ت پیدا می کنید که 
رسیدن به ثروت، ابدا هدف اصلی آن ها نبوده و ترجیح می دهند تا پولی 
که در اختیار دارند را در راس��تای هدف خود و س��رمایه گذاری بیشتر، 
صرف نمایند. این امر به خوبی نشان می دهد که خودسازی فردی برای 
رس��یدن به موفقیت های بیش��تر در زندگی، تا چه اندازه ضروری است. 
در کنار این موضوع، مثال های متعددی از افرادی زده شده است که بر 
اثر یک اتفاق نظیر برنده شدن در یک مسابقه، به ثروتی میلیونی دست 
پیدا کرده اند که افراط گرایی آنها و عدم شایس��تگی الزم برای رس��یدن 
به چنین س��طحی، باعث شده اس��ت تا در مدت زمانی بسیار کوتاه، به 
وضعیت س��ابق خود بازگردند. به صورت کلی اگر خواهان آگاهی واقعی 
از ویژگی ها، افکار و س��بک زندگی افراد میلیونر هستید و قصد دارید تا 
آنها را با افراد عادی مقایس��ه کنید، این کتاب بهترین گزینه محس��وب 
می ش��ود. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
تالش شده است تا در انتخاب کتاب های این فهرست، به اصل تنوع نیز 
توجه شود. به همین خاطر ممکن است تصور کنید که برخی از کتاب ها 
شایستگی حضور را داشته اند. با این حال این حجم از تفاوت برای حفظ 
تنوع بوده اس��ت. به همین خاطر می توانید در صورت تمایل، چند مورد 
دیگر را نیز یادداشت کرده و یک مقاله طوالنی را برای خود ایجاد کنید. 

3-زندگی روزمره یک میلیونر
نویسنده: کریس هوگان 

کریس هوگان را باید یکی از پرکارترین کارآفرین های تاریخ محسوب 
ک��رد. وی بالفاصله پس از بازنشس��تگی اقدام به تالیف کتاب خود کرد. 
وی در ای��ن کت��اب به مصاحبه و تحقیق بر روی بی��ش از ۱۰ هزار نفر 
از میلیونرهای سراس��ر جهان پرداخته است تا راز و راهکارهای هر یک 

برای موفقیت را به دس��ت آورد. نتیجه آن نیز رس��یدن به تئوری هایی 
شده اس��ت که موجب شگفتی مخاطب خواهد ش��د. با این حال توجه 
داش��ته باشید که وجود تئوری های متعدد، به معنای آن نیست که شما 
باید تمامی آنها را مورد استفاده قرار دهید. درواقع شما تنها باید موردی 

را کشف کنید که با شرایط شما بیشترین همپوشانی را دارد. 
4-پدر پولدار پدر فقیر

نویسنده: رابرت کیوساکی 
کمت��ر کس��ی را می توان پیدا ک��رد که حداقل نام اث��ر جاودانه آقای 
کیوس��اکی را نشنیده باشد. وی از طریق آموزش و سرمایه گذاری موفق 
ش��ده اس��ت تا به ثروت میلیونی دس��ت پیدا کند. در این کتاب شما با 
تفاوت تفک��ر افراد ثروتمند و فقیر در مواجهه با ش��رایط مختلف، آگاه 
خواهید ش��د. همچنین در این کتاب به بررسی عادت های رایج جوامع 
پرداخته اس��ت که درس��ت به مانند یک مانع جدی عمل کرده و باعث 
می شود تا افراد نتواند به اهداف خود و باالترین سطح ممکن، دست پیدا 
کنند. از جمله این عقاید، ضرورت تحصیل برای زندگی خوب است. این 
امر در حالی است که هدف و استعداد همه افراد ارتباطی به محیط های 
آکادمیک ندارد. برای مثال بهترین فوتبالیست های جهان، حتی دوران 
دبیرستان خود را نیز تمام نکرده اند. به همین خاطر ضروری است تا در 
ابتدا هدف خود را پیدا کرده و پس از آن مسیر را انتخاب کنیم. این امر 
در حالی است که اکثر افراد به دانشگاه می روند تا موقعیت مناسب برای 
آنه��ا ایجاد ش��ود که در واقعیت ابدا چنین چی��زی نخواهد بود. درواقع 
در این کتاب ش��ما با تمامی اش��تباهات تفکری و رفت��اری که مانع از 
ثروتمندشدن افراد می شود، آشنا خواهید شد. در نهایت فراموش نکنید 
که حتی در صورت در اختیار داش��تن بهترین راهنمایی ها، تا زمانی که 
خصوصیت های منفی نظیر ترس و تنبلی را داشته باشید، نتیجه مثبتی 
را به دس��ت نخواهی��د آورد. در نهایت تاکید وی��ژه این کتاب، ضرورت 
یادگیری هوش مالی اس��ت که در دانشگاه و توسط افراد عادی به شما 
یاد داده نخواهد ش��د. به همین خاطر خود ش��ما باید تالش کنید تا از 

منابع مختلف، سطح خوبی را به دست آورید. 
5-فاکتور قهوه الته 
نویسنده: دیود باخ

دیود باخ از جمله افرادی است که در کنار فعالیت تجاری خود، از همان 
ابتدا اقدام به مش��اوره و نویسندگی نیز کرده اس��ت. علت انتخاب این نام 
برای کتاب او به این خاطر است که تهیه قهوه الته یک فرمول ثابت دارد، 
با این حال خروجی این اقدام توسط همه افراد یکسان نبوده و عمال از یک 
فرمول یکسان، کیفیت های متفاوتی به دست می آید. در این رابطه برخی از 
موارد نظیر تجربه و سرعت عمل، تاثیرگذار خواهد بود. همچنین دلیل دیگر 
انتخاب این نام به خاطر داستانی است که در این کتاب روایت می شود. در 
این داستان زنی قصد دارد تا یک خرید بزرگ را انجام دهد، با این حال وی 
حتی با تالش و برنامه ریزی نیز موفق به انجام این کار نمی شود. علت این امر 
نیز به این خاطر است که او هزینه های کوچک روزانه خود را مدیریت نکرده 
و این امر باعث می شود تا همواره با بودجه ای کمتر مواجه شود. درواقع اگر 
وی تنها قهوه روزانه خود را حذف می کرد، به راحتی می توانست در همان 
ماه اول، خرید خود را نهایی کند. درواقع این مثال قصد بیان واقعیتی مهم 
را دارد ک��ه بس��یاری از افراد به حدی خود را درگی��ر هزینه های روزمره و 
غیرضروری می کنند که فرصتی برای سرمایه گذاری بر روی موارد سودآور 

و صرف هزینه برای بهبود خود را نداشته باشند. 
6-بیندیشید و ثروتمند شوید 

نویسنده: ناپلئون هیل 
تنها کافی اس��ت تا بدانید که این کتاب در س��ال ۱9۳7 منتشر شده 
اس��ت و تا به امروز، محبوبیت خود را حفظ کرده است. همین امر خود 
به خوبی بیانگر محتوای فوق العاده آن خواهد بود. در این کتاب به خوبی 
نس��بت به این مسئله صحبت شده اس��ت که تنها ذهنیت برنده ضامن 
موفقی��ت خواهد بود. در این رابطه نیز ان��واع مراحل و اقدامات معرفی 
می شود که باعث خواهد شد تا به چنین سطحی دست پیدا کنید. برای 
مثال در فصل دوم اعالم می ش��ود که اشتیاق نقطه شروع هر موفقیتی 
بوده و الزم است تا به آن توجه ویژه ای را داشته باشیم. سایر موارد نیز 

به ترتیب شامل: ایمان، تلقین، دانش، تخیل، برنامه ریزی، تصمیم گیری، 
تداوم و همکاری است. 

7-تولید منجر به فروش
نویسنده: جان واریلو

جان واریلو نیز یکی از افرادی اس��ت که موفق شده است تا در زمینه 
بازاریابی به ثروتی میلیونی دست پیدا کند. وی در این کتاب به صورت 
داستانی، روش ها و الزامات امر بازاریابی را به بهترین شکل روایت کرده 
اس��ت. همین امر نیز باعث شده اس��ت تا مطالعه این اثر، کامال جذاب 
باش��د. درواقع قهرمان این کتاب فردی به نام الکس اس��ت که در شغل 
خود با مش��کالت متعددی مواجه شده و هر بار تالش می کند تا اوضاع 
ش��رکت خود را بهبود بخش��د. وی در این رابطه از یک دوست قدیمی 
خود مشورت می گیرد و تصمیمات وی بسیار جالب و آموزنده است. در 
نهایت این کتاب به خوبی نش��ان می ده��د که تا چه اندازه تفاوت میان 

حل صورت مسئله و رفع کامل مشکل، وجود دارد. 
8-باالترین سطح ارتباط 
نویسنده: لری جانسکی

این کتاب را باید در ژانر رمان قرار داد که در آن داستان های یک برند 
توصیف شده است. درواقع نویسنده تالش کرده است تا تمامی مسائلی 
که یک کارآفرین ممکن اس��ت با آن مواجه ش��ود را در قالب داس��تان 
بی��ان کند. همچنین در این کتاب نس��بت به نح��وه ایجاد تعادل میان 
کار و زندگی ش��خصی نیز صحبت شده است. پس از پایان این داستان، 
با عبارت براس��اس یک داس��تان واقعی مواجه خواهید شد که در اصل، 
نویسنده در این اثر تالش کرده است تا زندگی خود را روایت نماید. وی 
پس از تحمل س��ختی های کار، به این موفقیت دس��ت پیدا کرد که به 
یک میلیونر تبدیل شود. درواقع پس از مطالعه این کتاب، تصور شما در 
زمینه کس��ب ثروت میلیونی تغییراتی را پیدا خواهید کرد. درواقع این 
امر ابدا س��اده نبوده و به همین خاطر است که تعداد این دسته از افراد 

به نسبت کل یک جامعه و حتی جهان، بسیار کم است. 
9-افراد با ویژگی موفقیت متولد نمی شوند 

نویسنده: تام گولیانو
در این کتاب نویس��نده تالش کرده اس��ت تا مخاطبین خود را به ابن 
باور برساند که همه چیز به خودشان بستگی خواهد داشت. درواقع هیچ 
ف��ردی با ویژگی هایی خاص زاده نش��ده و افراد موف��ق در هر حوزه ای، 
براس��اس تالش خود به سطح فعلی رس��یده اند. به همین خاطر همواره 
گفته می ش��ود که افراد موفق، در مس��یر زندگی ساخته می شوند. آقای 
گالینو یکی از میلیونرهای خودساخته بوده و تالش کرده است تا در این 

اثر، تجربه ۵۰ سال فعالیت تجاری خود را شرح دهد. 
۱0-هوشمندانه ثروتمند شوید 

نویسنده: جیم کرامر
دو دس��ته از ثروتمندان وجود دارند. نخس��ت آنهایی که رس��یدن به 
ثروت هدف اصلی آنها بوده و در این رابطه نوع اقدام و ش��یوه رس��یدن 
به این ثروت برای آنها تفاوتی نداش��ته و دیگری آنهایی که در مسیری 
گام برداش��ته اند که کار برای آنها بزرگ ترین لذت محس��وب می ش��ود. 
بدون شک برای الگوبرداری گروه دوم، گزینه به مراتب بهتری محسوب 
می ش��وند. درواقع آمارها نیز حاکی از آن است که تعداد زیادی از گروه 
اول، بعدها با انواع مش��کالت نظیر رس��وایی های مالی مواجه می شوند. 
همچنین فراموش نکنید که اگر کس��ب ثروت هدف اصلی ش��ما باشد، 
پس از رس��یدن به آن با نوعی ناامیدی مواجه خواهید ش��د. این کتاب 
تالش کرده اس��ت تا بهترین شیوه برای کسب ثروت را در اختیار افراد 
ق��رار دهد که مبتنی بر عالقه هر فرد اس��ت. به همین خاطر فصل های 

اول آن به راهکارهایی برای خودشناسی اختصاص دارد. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که نبای��د مطالعه خ��ود را تنها به این 
۱۰ م��ورد محدود کنید. درواقع مهمترین منبع برای پیش��رفت ش��ما، 
کتاب های مرتبط با حوزه مورد عالقه ش��ما خواهد بود. به همین خاطر 
با یک برنامه ریزی درس��ت، نرخ مطالعه خود را به صورت مداوم افزایش 

داده و محدودیت خاصی را قائل نشوید. 
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اهواز – شبنم قجاوند: ۴۰ پروژه برق رسانی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با ارزش س��رمایه گذاری سه هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال در 
دهمین هفته از پویش "هر هفته_ ال��ف_ب_ ایران"، با حضور وزیر 

نیرو در مرکز پایش صنعت برق از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
وزی��ر نیرو در این ارتباط ویدئو کنفرانس��ی گفت: در هفته دهم از 
پویش "هر هفته الف، ب، ایران" در س��ال 99 پروژه های متنوعی در 
بخش س��اخت و ساز برای امروز آماده افتتاح و عرضه به مردم  آماده 

کرده ایم.
رضا اردکانیان افزود: صمیمانه از مهندس دش��ت بزرگ مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای استان خوزستان و همکاران وی در این استان 
پهناور و زرخیر تشکر می کنم و قدردان پشتیبانی ها و حمایت های 

مدیریت عالی استان، استاندار محترم و همکارانش هستیم.
وی تصری��ح ک��رد: در این لحظه افتتاح ۴۰ پ��روژه فوق توزیع در 
خوزس��تان با اعتبار ۳۱۱ میلیارد تومان ش��امل حدود ۱۸6 کیلومتر 
خطوط ایجاد ش��ده، تعویض بیش از ۱۲۳ کیلومترهادی معمولی به 
پرظرفیت و همچنین ایجاد 96 کیلومتر فیبر نوری را آغاز می کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در گزارشی از پروژه 
هایی که امروز افتتاح ش��دند؛ بیان ک��رد: : ۴۰ پروژه برق منطقه ای 
خوزس��تان با اعتبار سه هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال در ۱۲ شهر استان 
شامل، ۱۳ پروژه افزایش ظرفیت به میزان ۴۱9 مگاولت آمپر به شبکه 
پست های فشار قوی، پنج پروژه در بخش بانک خازنی به میزان ۳۸.۵ 

مگاوار، ۱۲ پروژه افزایش طول شبکه به ظرفیت ۱۸6 کیلومتر مدار، 9 
پ��روژه هادی پرظرفیت به طول ۱۲۳.۵ کیلومتر و افزایش فیبر نوری 

به میزان 96 کیلومترامروز افتتاح شدند.
محمود دشت بزرگ ادامه داد: اجرای این پروژه ها حاصل خودباوری 
و اس��تفاده از دانش بومی نیروهای صنعت برق کشور است که باعث 
افزای��ش قابلیت اطمینان در ش��بکه، ارتقای ۲۰  درصدی ش��اخص 
عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی برق خوزستان، رساندن رویت 
پذیری تاسیسات شبکه و دیسپاچینگ ملی به 99 درصد شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته میزان حوادث حوزه برق منطقه  ای 
خوزس��تان حدود ۱6 درصد نس��بت به سال 97 کاهش یافت، اضافه 

ک��رد: کمک به تحقق جهش تولید در بخش صنعت و س��ایر بخش 
ها، کاهش حوادث و خاموشی ها و همچنین متعادل سازی بارگیری 

تجهیزات از دیگر اهداف افتتاح این پروژه ها است. 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه خوزس��تان با بیان اینکه در تالش 
هستیم تجهیزات فرسوده صنعت برق را تعویض کنیم، تصریح کرد: 
حدود ۳۰ درصد از شبکه و ۲6 درصد پست های برق استان خوزستان 
عمر باالی ۳۰ سال دارند که این مساله به دلیل پیشرو بودن صنعت 
برق خوزس��تان در اجرای تاسیس��ات زیربنایی در سطح صنعت برق 
کشور است. دشت بزرگ تاکید کرد: اجرای پویش "هر هفته الف، ب، 
ایران" باعث مخابره س��یگنال های مثبت به صورت مستمر در جامعه 
می شود و شرکت برق منطقه  ای خوزستان نیز امروز ۴۰ پروژه را در 

قالب این پویش افتتاح می کند.
وی گفت: در ۱6 روز سپری شده از تابستان شاهد رضایتمندی در 
جامعه مش��ترکان و ذی نفعان برق منطق های خوزستان هستیم و 
مجموعه مدیران صنعت برق با اراده کامل مشغول راهبری و مدیریت 
شبکه تا انتهای تابستان برای پاسخگویی به بار هستند و حاصل این 
رضایتمندی کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی و اعالم رضایت 
و خرس��ندی مقام معظم رهبری از مجموعه اقدام��ات وزارت نیرو و 
صنعت برق بوده است. این آیین افتتاح و بهره برداری بطور هم زمان 
در استان های خوزستان، خراسان شمالی و مازندران از طریق ویدئو 

کنفرانس برگزار شد.

تبری��ز – ماهان فالح: مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایجان شرقی به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت 
مصرف آب پرداخت . به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو 
اظهار کرد: در این برهه از زمان، با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در 
کش��ور و استان ما که رعایت نکات بهداشتی از طرف شهروندان الزم 
بوده و همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تابستان و افزایش 
میزان مصرف آب توس��ط شهروندان و مشترکین و از طرفی با توجه 
به ماموریت ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مبنی بر تامین آب شرب 
بهداش��تی برای ش��هروندان و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت 
آبفا جهت مقابله با ویروس کرونا، این ش��رکت تمام خدمات خود در 
خص��وص آب و فاضالب را به صورت ش��بانه روزی و غیرحضوری به 

مشترکان ارائه  می دهد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی اضافه 
کرد: با توجه به برداشت آب از تمامی ظرفیت های موجود، از چاهها، 
قنوات، س��د نهند و طرح آبرسانی زرینه رود که بصورت فرا استانی و 
از ۲۰۰ کیلومتری تبریز تامین می شود و در روزهای اخیر با توجه به 
تعمی��رات پیش آمده در تصفیه خانه آب زرینه رود و به تبع آن افت 
میزان ذخایر آب کالنشهر تبریز در بعضی از نقاط مرتفع شهر با افت 
فشار و یا کمبود مواجه شده بود که الحمدهلل مشکل مرتفع گردید و 
الزم است شهروندان در مصرف بهینه آب دقت بیشتری را بعمل آورند 

تا دچار قطعی آب نشوند.
مدیرعامل آبفا اس��تان افزود: با توجه به اینکه منابع آب در کشور 
محدود است و حدود 7۵ درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی 
تامین می شود لذا ضروری است از این نعمت الهی به درستی استفاده 

کنیم .

ایمانل��و در ادامه به ضرورت صرفه جوی��ی ۱۰ الی ۱۵ درصدی در 
مصرف آب توس��ط مشترکین و رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و از 
شهروندان در خواست نمود توصیه های شرکت آب و فاضالب استان 

را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم .
وی افزود: در ۲ ماه ابتدای دوران کرونا تا ۳7 درصد و اکنون ۱۸.۵ 
درص��د افزایش مصرف داریم بنابراین در بعضی از مناطق که بیش از 
۱۸۰متر اختالف ارتفاع در آنها وجود دارد، موجب افت فشار می شود .

ایمانلو در ادامه با مقایس��ه مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال 
گذش��ته، گفت: امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 
۲7 درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود ۲۴/۵ % افزایش مصرف در 
استان را نشان می دهد و کارکنان زحمت کش شرکت آب و فاضالب 
استان بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب 

شرب شهروندان اقدام می کنند .
وی در خصوص حفاری تعداد ۴ حلقه چاه در کالنشهر تبریز گفت: 

ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر تعداد ۴ 
حلقه چاه با همکاری ش��رکت آب منطقه ای کرده است که تعداد ۲ 
حلقه از چاهها بصورت آزمایشی پمپاژ شده و در مرحله نیرورسانی و 

تجهیز می باشند .
وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی 
همچون شستش��وی خودرو، آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت: 
فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب، باید مورد توجه قرار گیرد 
تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می شود اسراف و هدرروی آن 
کاهش یابد لذا الزم است مشترکین اولویت مصرف را در نظر داشته و 

از مصارف غیرضروری پرهیز نمایند.
مهندس ایمانلو همچنین ضمن درخواس��ت مجدد از همشهریان 
درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جویی درخصوص 
این مایه حیات گفت: الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه خانگی 
برای هر نفر۱۵۰ لیتر در ش��بانه روز اس��ت که متاسفانه در استان ما 
۲۰۰ الی ۲۲۰ لیتر می باش��د که در این راس��تا اولویت مهم شرکت 
آبف��ا حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب 
ب��وده و این نیازمند تغییر در نگرش مدیریت مصرف آب می باش��د 
که امیدواریم ش��هروندان با رعایت آنه��ا و دقت در نحوه مصرف آب  
و اس��تفاده از ل��وازم کاهنده مصرف آب از اتالف بیش��تر مایه حیات 

جلوگیری کنند.
وی در پایان افزود: امیدواریم در تابس��تان امس��ال با مش��ارکت و 
همکاری و همیاری مردم و با مدیریت مصرف آب با مش��کل کمبود 
آب مواجه نشویم و همکاران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد نیاز شهروندان 

و مشترکین را تامین کنند .

س��اری – دهقان : در حال حاضر 99/۵  درصد جمعیت شهری و 
9۴ درصد جمعیت روس��تایی استان مازندران از نعمت گاز بهره مند 
هس��تند. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز اس��تان مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز استان 
در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در سالن 
کنفرانس ش��هید رجایی ستاد ش��رکت ملی گاز ایران برگزار شد، با 
بی��ان این مطلب، اظهار کرد: با بهره برداری از پروژه های گازرس��انی 
روس��تایی، ضریب نفوذ گاز در این حوزه تا پایان س��ال، به 9۵ درصد 
افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: سال گذشته 6۰۱ کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع اجرا، ۲7 هزار و 9۳۳ انش��عاب نصب و بالغ بر 66 هزار 
مشترک جدید پذیرش ش��ده اند و 6۴ هزار مترمکعب بر ساعت گاز 
طبیعی جایگزین سوخت های فسیلی در صنایع استان شده که شامل 

۳۴۱ واحد صنعتی می شود.
احمدپور با بیان این که سال گذشته در مجموع، حدود 7 میلیارد 
و ۵۸7 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مازندران مصرف شده 
اس��ت، افزود: از این میزان، ۳ میلی��ارد و 7۲۸ میلیون مترمکعب در 
بخش خانگی، یک میلیارد و 7۸ میلیون مترمکعب در بخش صنعتی، 
۲ میلیارد و ۸6 میلیون مترمکعب در بخش نیروگاهی،  ۳۴۵ میلیون 
مترمکعب در بخش CNG و ۳۵۰ میلیون مترمکعب در بخش های 

دیگر مصرف شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران ضمن 
بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شرکت ملی گاز ایران، 
تحقق اهداف در ۳ بخش احداث شبکه، نصب انشعاب، اشتراک پذیری 
و میزان مصرف گاز بوده که ما در بخش نخست، 6۴ درصد، در بخش 
دوم مع��ادل ۱۰7 درص��د و در بخش اش��تراک پذیری نیز حدود 9۵ 

درصد به اهداف مورد نظر دست یافته ایم.
گازرسانی به 78 روستا؛ برنامه سال 99

وی در ادامه سخنان خود در مورد اهم برنامه های شرکت گاز استان 
مازندران در سال جهش تولید، عنوان کرد: اجرای بیش از ۵۲ کیلومتر 

ش��بکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع و CNG، جذب 
حدود ۲۰۰ مش��ترک جدید صنعتی، جذب 7۰ هزار مشترک جدید 
ش��هری و روس��تایی، همچنین اقدام در زمینه کاهش هدررفت گاز 
طبیعی، استفاده از کنتورهای ارتقاء یافته، مانیتورینگ ایستگاه های 
تقلیل فشار، شناس��ایی مصارف غیرمتعارف و تعمیر و کالیبراسیون، 

از اهم برنامه های شرکت گاز استان مازندران در سال جاری است.
احمدپور همچنین برنامه گازرس��انی به 7۸ روستا تا پایان سال و 
بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که ضریب پوش��ش گازرس��انی 
روستایی به باالی 9۵ درصد برسد، از اهم برنامه های اولویت دار شرکت 

گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد .
به گفته احمدپور، طی ۳ماه نخس��ت امس��ال در استان مازندران 
در زمینه گازرس��انی به شهرها و روس��تاها ۱۱ هزار مشترک جدید 
پذیرش و تعداد کل مش��ترکین استان، به یک میلیون و ۴۵۲ هزار و 
9۵۳ مش��ترک رسیده است. وی در خصوص گازرسانی به واحدهای 
صنعتی و تولیدی نیز خاطرنش��ان کرد: در بخ��ش صنایع نیز، برای 
۲۰۰ واحد باقی مانده از مصوبه شورای اقتصاد برنامه ریزی شده که این 
واحدها شامل، مرغداری، دامپروری، گلخانه، کارخانه تولید آسفالت و 
... می شود که امیدواریم تا پایان سال جاری، بتوانیم بیش از 9۰ درصد 

واحدهای مشمول مصوبه شورای اقتصاد را تحت پوشش قرار دهیم.

اصفهان – قاسم اسد: مدیر آبفای منطقه سمیرم اعالم کرد: در حال 
حاضر آب ش��رب 9۰ روس��تای تحت پوشش آبفای سمیرم از طریق 
۱6 دهنه چش��مه و ۳۸ فقره چاه به صورت پایدارتامین می ش��ود و 
آبرس��انی به  هیچ روستای تحت پوشش آبفا سمیرم به صورت سیار 

انجام نمی گیرد. 
مجید صابری بیان کرد: هم اکنون از ۳۸ حلقه چاه، ۲۸ حلقه ی آن 

در مدار بهره برداری قرار دارد و دبی  چاه ها ۱۵ لیتر در ثانیه است.
وی اختالف ارتفاع در مناطق مختلف س��میرم را تا بیش از ۲ هزار 
متر  اعالم کرد و اظهار داش��ت: برای اینکه آبرس��انی پایدار به تمام 
روستاهای تحت پوشش آبفا سمیرم در ارتفاعات مختلف انجام گیرد، 
۴۸ ایس��تگاه پمپاژ احداث و راه اندازی شده است تا بدین ترتیب آب  

شرب روستاییان بدون کوچکترین وقفه ای تامین گردد.
مدیر آبفای منطقه س��میرم هدر رفت آب در روستاهای سمیرم را 

۴۵ درصد دانس��ت و بیان داشت: میزان هدر رفت آب در روستاهای 
س��میرم باال است و مقرر گردیده اس��ت که با اصالح شبکه فرسوده،  
این رقم کاهش یابد. صابری گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲ 

کیلومتر اصالح شبکه فرسوده در دستور کار قرار گرفت و پیش بینی 
می ش��ود در ماه های آینده با تامی��ن اعتبارات الزم این رقم افزایش 
یابد. این در حالیست که در ۲ سال گذشته بیش از 7۰ کیلومتر شبکه 

فرسوده آب در روستاها  اصالح و بازسازی شده اند.
وی شناسایی انشعابات غیر مجاز را نیز یکی از اولویت ها در روستاها 
دانس��ت و تصریح کرد: به منظور کاهش هدر رفت آب و نیز کاهش 
س��رانه مصرف در روستاها،  شناسایی انشعابات غیر مجاز در اولویت 

قرار گرفته است.
مدیر آبفای منطقه س��میرم کیفیت آب شرب روستاها در سمیرم 
را نیز مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنش��ان ساخت: آب شرب سمیرم از 
کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است، با این وجود آب شرب روستاها  
به طور مس��تمر مورد پایش میکروبی و ش��یمیایی  قرار می گیرد و 

سالمت آن مورد تایید دستگاه های ذیصالح می باشد.

با حضور وزیر نیرو و در دهمین هفته از پویش هرهفته_الف_ب_ایران

۴۰ پروژه برق منطقه ای خوزستان با اعتبار سه هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران:

ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان مازندران به 95 درصد می رسد

مدیر آبفای منطقه سمیرم:

تامین پایدار آب شرب 90 روستای شهرستان سمیرم

خودکفایی پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند در تولید هگزان
طرح تولید نرمال هگزان با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل پاالیش��گاه امام خمینی )ره( شازند گفت: طرح 
تولید محصول نرمال هگزان که قرار است در روزهای آینده از سوی رئیس جمهوری به صورت 
ویدئوکنفرانس افتتاح رس��می ش��ود، از خروج ارز و واردات ای��ن محصول به صورت جدی 
جلوگیری کرده اس��ت. به گزارش ش��انا به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، غالمحس��ین رمضان پور در این باره افزود: این طرح از اواخر آبان 97 آغاز شد و 
بخش نخست آن )لوله گذاری و...( بهمن ماه سال 9۸ به بهره برداری رسید. وی هدف اصلی 
از اج��رای این طرح را تولید محصول نرمال هگزان )خوراک موردنیاز صنایع پتروش��یمی( 
عن��وان کرد و افزود: با اجرای این پروژه از خروج مقدار زیادی ارز برای واردات این محصول 
جلوگیری شده است.  براساس این گزارش، در روزهای آینده طرح تولید نرمال هگزان با حضور رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس 

به طور رسمی افتتاح می شود. محصول نرمال هگزان با قابلیت تولید در دو گرید پلیمری و غذایی در بورس انرژی نیز عرضه می شود.

حضور و پاسخگویی مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
در سامانه ۱37

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در قالب 
طرح ش��هروند پرسشگر، مدیر پاسخگو در س��امانه ۱۳7 حضور و پاسخگوی شهروندان 
ب��ود. به گزارش روابط عمومی ش��هرداری ق��م، مهدی کالنترزاده با حضور در س��امانه 
۱۳7 در قالب طرح “شهروند پرسش��گر، مدیر پاسخگو”، پاسخگوی سؤاالت و مطالبات 
همش��هریان و ش��هروندان بود. در این تماس ها ش��هروندان پیام هایی در حوزه خدمات 
شهری، ترافیکی، عمرانی داشته که بعد از ثبت در سامانه و پاسخگویی توسط مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری قم، به مدیران مرب��وط هدایت گردید. این برنامه 
برای دومین س��ال متوالی اجرا خواهد ش��د و بیش از ۴۰ نفر از مدیران ارشد شهرداری 
قم ازجمله معاونین، مدیران ستادی، مدیران مناطق هشتگانه، مدیران عامل سازمان های تابعه و همچنین اعضای شورای اسالمی 

شهر قم پاسخگوی مستقیم تماس های شهروندان با سامانه ۱۳7 هستند.

مدیر امور آب و فاضالب بندرلنگه خبر داد
کاهش میزان  آِب ورودي خط محرم به بندرلنگه

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بندرلنگه با اشاره به مشکل تامین آب روستاي مغویه، گفت: 
در حال حاضر آب مورد نیاز این روستا  از خط انتقال آبرساني خلیج فارس)خط محرم( تامین مي شود که طي روزهاي اخیر با کاهش 

میزان آِب ورودي این خط مواجه ایم.
علي محمودي افزود: به منظور توزیع عادالنه آب با کیفیت و فش��ار مناس��ب، این مجموعه ناگزیر به اجراي طرح نوبت بندي آب در 
روستاي مغویه شد. وي اضافه کرد: این روستا به دو محله تقسیم مي شود که در طرح نوبت بندي هر محله سه روز در هفته از آب شرب 
بهره مند مي شوند.    مدیر امور آب و فاضالب بندرلنگه در ادامه با تاکید بر سالمت و کیفیت آب شرب این روستا، تصریح کرد: مردم 
اطمینان داشته باشند در راستاي کنترل کیفیت آب، نمونه برداري هاي منظمي از خط محرم و شبکه توزیع آب روستاهاي بندرلنگه 
صورت مي گیرد که با استناد به نتایج آزمایش هاي فیزیک و شیمیایي، بیولوژي و میکروبي انجام شده، آب این شبکه مطابق استاندارد 

هاي ملي ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱بوده و از سالمت و بهداشت کامل برخوردار است.
محمودی همچنین تاکید کرد: تا کنون هیچ نامه اي از شبکه بهداشت مبني بر عدم رعایت استانداردهاي آب دریافت نشده که این 

موضوع نیز موید سالمت و کیفیت مطلوب آب شرب است.
وي در پایان، با اشاره به افزایش میزان مصرف آب بدلیل شرایط حساس فعلي از جمله؛ شیوع ویروس کرونا و شروع فصل گرما، از مردم 

خواست تا با مصرف بهینه آب، این شرکت را در تامین آب شرب مورد نیاز و ارائه هر چه بهتر خدمات همراهي کنند.

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح خبر داد:
 آمادگی کامل واحدهای بخار نیروگاه همدان و گازی دورود در پیک تابستان

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح و به نقل از مدیر عامل این  شرکت 
واحدهای بخار نیروگاه شهید مفتح همدان و واحد های گازی دورود جهت تولید حداکثری در پیک تابستان امسال در آمادگی کامل 
قراردارد.  عبدالمجید دیناروند گفت : تعمیرات نیروگاه طبق برنامه زمانبندی شده با موفقیت به پایان رسیده و نیروگاه های همدان و 
دورود جهت تولید حداکثری در پیک تابستان بدون یک مگاوات محدودیت آمادگی کامل دارند. مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح افزود: 
با پایان فصل زمس��تان و لزوم آماده س��ازی واحدها جهت پیک تابستان، جلسات متعدد کارشناسی تشکیل گردید و با شناسائی نقاط 
ضعف و در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم برصنعت برق و تحریم های اقتصادی علیه کشور، فصل تعمیرات با تمرکز بر رفع محدودیت 
های تولیداز ابتدای اسفند آغاز شد. عبدالمجید دیناروند با تشریح شرایط خاص کشور و شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر افزود: با 
محدودیت زمانی تعیین شده، ناچار به انجام همزمان تعمیرات دو واحد در اوج بیماری کرونا در فروردین امسال شدیم که اقدامی جهادی 
و فداکارانه توسط پرسنل هر دو نیروگاه بود. مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح با اعالم رفع کامل محدودیت واحدها در دوره تعمیرات و 
تولید هزار مگاوات در پیک روز و شب در هفته پایانی خرداد، اقدامات انجام شده در این حوزه را اقدامی ارزشمند برشمرد که توانست 

عوارض و مشکالت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه را که به محدودیت واحدها منجر شده بود برطرف کند.
دیناروند با اشاره به پایداری واحدهای نیروگاه و پایین بودن نرخ خروج اضطراری این مجموعه تصریح کرد: عملکرد نیروگاه در تابستان 
امس��ال و تولید مطمئن و پایدار توس��ط این نیروگاه می تواند مشارکت فعالی در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق بویژه در منطقه 

غرب کشور به همراه داشته باشد. 
وی هدف گذاری مجموعه را تولید مطمئن و پایدار در پیک تابستان و تحقق شعار سال که همان جهش تولید است برشمرد و تأکید 

کرد با همت و همدلی کارکنان پرتالش نیروگاه های همدان و دورود تکرار موفقیت های گذشته دور از دسترس نیست.
گفتنی است شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح مشتمل بر ۴ واحد بخار ۲۵۰ مگاواتی در نیروگاه شهید مفتح همدان و ۳ واحد 
گازی ۳۰ مگاواتی در شهر دورود است که سال گذشته موفق به کسب رتبه یک ضریب اطمینان و نرخ انرژی قابل تولید و رتبه برتر 

کنترل فرکانس  و رتبه دوم آمادگی تولید در ارزیابی های انجام شده گردید.

دیدار رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مدیرکل بنیاد مسکن استان در 
ابتدای این جلسه با خیر مقدم و تبریک ایام، برنامه ها و فعالیتهای بنیاد مسکن استان در بخش های مختلف را تشریح کرد.آقای حسینی 
در این دیدار استفاده از ظرفیت امامان جمعه و جماعات را بعنوان امین مردم و جامعه جهت تبلیغ خدمات بنیاد و راهنمایی آنان به 
سمت بنیاد جهت برخورداری از خدمات بنیاد را خواستار شد و با اشاره به تفاهم نامه فی مابین جهت تامین مسکن طالب و همچنین 
تفاهم نامه با اداره اوقاف برای تامین مس��کن خدام اماکن مذهبی، از آمادگی بنیاد جهت همکاری همه جانبه با ش��ورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه خبر داد.مدیرکل بنیاد مسکن استان از برنامه ریزی برای دیدار با امامان جمعه و جماعات شهرها و روستاهای استان جهت 
تشریح خدمات بنیاد برای برخورداری مردم از خدمات و کمکهای بنیاد خبر داد.حاج آقا کیاء نیز در این جلسه با گرامیداشت نام و یاد 
امام راحل، برنامه ها و فعالیتهای بنیاد مسکن را کامال در راستای اهداف امام راحل و مقام معظم رهبری دانست و خدمت به مردم بویژه 

محرومان را برای کارکنان بنیاد فرصت و عبادت دانست.

بیش از 2۱ هزار کیلومتر شبکه گازدار قابل بهره برداری در گیالن
رشت- مهناز نوبری: شرکت گاز استان گیالن در بهار امسال بیش از ۸۱ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز را به انجام رسانده است.

حس��ین اکبر مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان از اجرای ۸۱ کیلومتر عملیات ش��بکه گذاری گاز در سه ماهه اول سال جاری در 
اس��تان خبر داد و گفت: بیش از 9۰ درصد از این میزان متعلق به گازرس��انی  در مناطق روس��تایی می باش��د که نشان از توجه 
ویژه گاز جهت بهره مندی همه روس��تاییان عزیز از نعمت گاز دارد.مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان افزود: با شبکه گذاری صورت 
گرفته در بهار امسال مجموع طول شبکه گاز در گیالن به حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.مهندس اکبر همچنین از 
نصب ۲ هزار و ۵۰ انشعاب گاز در سه ماهه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: از این میزان بیش از 7۲ درصد در مناطق 
روس��تایی  و مابقی مربوط به حفرات خالی ش��هرها می باشد.وی با بیان اینکه با نصب این تعداد انشعاب در سال جاری، مجموع 
انشعابات گاز در گیالن به بیش از ۵97 هزار عدد افزایش یافته است اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان 
امس��ال بالغ بر ۱۴ هزار انش��عاب دیگر در مناطق مختلف اس��تان نصب خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه 
اظهار داشت: هم اکنون شبکه و انشعابات گاز به اقصی نقاط استان گسترش یافته و این مسئله لزوم نگهداری و بازرسی مستمر 

تاسیسات گاز را بیش از بیش ضروری می سازد.

اخبـــار

شنبه
21 تیر 1399

شماره 1579



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱486073290 www.forsatnet.ir

تفکر انتقادی از مهم ترین مهارت های توسعه  فردی محسوب می شود 
و توسعه  آن اهمیت زیادی برای مدیران کسب وکار و رهبران گروه های 

استارت آپی دارد.
تفک��ر انتقادی در ص��در مهم تری��ن و پرتقاضاتری��ن مهارت ها برای 
متقاضیان ش��غلی قرار دارد. با چنین فرضیه ای احتماال تصور می کنید 
که مؤسس��ه های آموزش��ی، مهارت ه��ای مذکور را ب��ه بهترین نحو به 
دانش��جویان می آموزن��د و کارفرماها نیز در توس��عه  مه��ارت مذکور به 
کارمندان خود، با دقت و مهارت باال عمل می کنند. متأس��فانه هیچ یک 
از دو تص��ور ف��وق صحیح نیس��تند و اکثر افراد پ��س از ورود به دنیای 

کسب وکار، هنوز برای به کارگیری تفکر انتقادی آماده نیستند.
مطالعاتی در سال ۲۰۱6 روی 6۳،9۲۴ مدیر و ۱۴،۱67 فارغ التحصیل 
دانش��گاهی انجام ش��د. نتایج تحقیقات نش��ان داد که مدیران، مهارت 
تفک��ر انتق��ادی را در صدر برتری��ن مهارت های نرم ق��رار می دهند که 
فارغ التحصیالن از آن بی بهره هس��تند. 6۰درص��د از مدیران حاضر در 
مطالعه به این نکته اذعان کردند. مطالعه  دیگری توس��ط وال اس��تریت 
ژورنال روی دانش��جویان سال اول و آخر ۲۰۰ دانشگاه انجام شد. نتایج 
آن نش��ان می داد که اکثر فارغ التحصیالن دانش��گاه های برتر، در طول 
م��دت تحصیل هیچ بهبودی در ح��وزه  تفکر انتقادی پی��دا نمی کنند. 
تحقیق از کارفرماها نیز نشان داد که نیمی از آنها، مهارت تفکر انتقادی 

یا نّقادانه  کارمندان خود را متوسط یا ضعیف بیان می کنند.
با توجه به یافته های باال این سؤال ایجاد می شود که چرا آموزش تفکر 

انتقادی به افراد دشوار است؟
چالش توسعه تفکر انتقادی، از درک مفهوم آن شروع می شود. درواقع 
هن��وز توافقی قطعی روی معنا و مفهوم تفکر انتقادی وجود ندارد. پس 
از درک اولی��ه، چالش مفاهیم تفکر انتقادی بیش��تر هم می ش��ود. اکثر 
کارفرماه��ا نمی دانند که چگونه می توان تفکر انتقادی را کس��ب کرد و 
بس��یاری از مدیران نیز چگونگی آم��وزش تفکر انتقادی را به کارمندان 
نیازمند مهارت نمی دانند. درواقع اکثر مواقع، رویکرد تس��امح از س��وی 
مدی��ران در پیش گرفته می ش��ود و راهی به جز کنار آم��دن با افراد با 
مهارت های پایین تفکر انتقادی وجود ندارد. قطعا چنین رویکردی برای 

توسعه  کسب وکار و مهارت های فردی مناسب نیست.
محققان با اس��تفاده از مدل های توس��عه  فردی علمی، نقش��ه  راهی 
برای آموزش مهارت تفکر انتقادی توس��عه دادند. با نقش��ه  راه مذکور، 
تفکر انتقادی به چهار فاز قابل اندازه گیری تقس��یم می شود: توانایی در 
اجرا، ترکیب، پیشنهاد دادن و تولیدکردن. در ادامه این مطلب زومیت، 
به چگونگی توس��عه  مهارت  تفکر انتقادی برای ه��ر یک از اعضای تیم 
کس��ب وکار می پردازیم. به عالوه چگونگی شناس��ایی نیاز اعضای تیم به 
توسعه  مهارت ها و اطالع از یادگیری کامل آنها و آمادگی برای یادگیری 

فاز بعدی را نیز بررسی می کنیم.
مرحله اول: اجرا

اگر اعضای تیم به تازگی در نقش��ی ش��روع به کار کرده اند یا هیچ گاه 
مجب��ور به تفک��ر به تنهایی نبوده ان��د، احتماال در فاز اجرا ق��رار دارند. 
در چنی��ن وضعیتی، آنها عموم��ا تنها کارها و وظای��ف الزامی را انجام 
می دهند؛ رویکردی س��اده که ظاهرا پیچیدگی زیادی برای اجرا ندارد 
و به نوع��ی پیش از مرحله  تفکر انتق��ادی قرار می گیرد. ازطرفی، تبدیل 
دس��تورالعمل ها به عملکرد هم نیازمند مهارت های متعددی اس��ت که 
به تفکر انتقادی مرتبط می ش��ود: منطق کالم��ی، تصمیم گیری و حل 
مسئله، همه برای اجرای ساده  وظایف هم مورد نیاز هستند. در مجموع 
اگر بتوانید به س��ؤال های زیر پاس��خ مثبت دهید، یعنی کارمند ش��ما 

در مراحل ابتدایی تفکر انتقادی 
قرار دارد:

• آیا آنه��ا همه  اجزای وظایف 
خ��ود را به ط��ور کام��ل انج��ام 

می دهند؟
زم��ان  در  وظای��ف  آی��ا   •

مشخص شده انجام می شوند؟
•  آی��ا در هم��ان اس��تاندارد 
موردنیاز ی��ا نزدیک به آن کارها 

را انجام می دهند؟
مرحل��ه  در  کارمن��دان  اگ��ر 
اجرا با مش��کل روبه رو هس��تند، 
ابتدا اطمینان کس��ب کنید که 
دستور العمل های شما را به خوبی 
درک کرده ان��د. در ای��ن مرحله 
باید از آنها بخواهید تا با تشریح 
مجدد ساختار هر وظیفه پیش از 
اجرا، آن را به خوبی درک کنند. 
در مراح��ل اولیه  اصالح، وظایف 

کوچک تر ب��ا محدودیت زمانی کوتاه تر به ای��ن کارمندان محول کنید. 
پس از ش��روع اولین وظای��ف، از هر کارمند توضیح��ی درباره عملکرد 
اجرایی بخواهید که ش��امل چرایی اتخاذ هر تصمیم نیز بشود. به محض 
اینکه هر یک از اعضا ش��روع به ارائه  پیشنهاد برای بهبود کارهای خود 

کند، یعنی برای مرحله  بعد آماده است.
مرحله  دوم: ترکیب

کارمن��دان در مرحله  دوم، توانایی دس��ته بندی گروهی از اطالعات و 
تصمیم گی��ری درباره  اولویت ها را پی��دا می کند. به عنوان مثال آنها پس 
از یک جلس��ه  کاری، توانایی خالص کردن دس��تاوردهای کلیدی آن را 

دارند. در این مرحله باید بتوانید به سؤال های زیر پاسخ مثبت دهید.
• آیا آنها می توانند تمامی نکات اصلی را شناسایی کنند؟

• آیا همه  نکات غیرمهم را از فرآیند حذف می کنند؟

• آیا به خوبی ارتباط اهمیت میان نکات مهم را درک می کنند؟
• آیا می توانند به روش��نی و به ص��ورت خالصه بین نکات مهم ارتباط 

برقرار کنند؟
توانای��ی ترکیب کردن، مهارتی اس��ت که مانن��د مهارت های دیگر با 
تمری��ن رش��د می کند. به اعضایی ک��ه در این مرحله گرفتار ش��ده  اند، 
حداکث��ر ش��انس را ب��رای آزمایش و س��عی و خطا بدهید ت��ا نکات و 
مهارت ه��ا را درک کنن��د. می توانید پس از هر جلس��ه یا تماس کاری، 
نکات مهم را از آنها درخواس��ت کنید یا در هر جلس��ه  مش��ترک، ابتدا 

برداشت های آ نها به صورت خالصه را از نکات قبلی تقاضا کنید.
درک  در  کارمن��دان  اگ��ر 
ن��کات مهم ب��ا چال��ش روبه رو 
هس��تند، ب��ا راهنمای��ی آنها از 
با  فک��ری  آزمایش های  طری��ق 
منابع مح��دود، به نوعی الزام در 
اس��تخراج مهم ترین اطالعات را 
برای ش��ان ایجاد کنید. به عنوان 
مثال چنی��ن محدودیت هایی را 
ب��رای کارمند ایجاد کنید: »تنها 
یک نکته را ارائ��ه بده. تنها پنج 
س��رمایه  داری.  زم��ان  دقیق��ه 
محدودی برای تصمیم گیری در 
اختی��ار داری.« وقتی کارمندی 
بتواند برای کارهای آینده بدون 
نیاز به آمادگی اولیه، اطالعات و 
نکات مهم را اس��تخراج کرده و 
ترکیب کند، برای مرحله بعدی 

آماده شده است.
مرحله سوم: پیشنهاد

در مرحله  سوم، افراد گروه از فاز درک نکات مهم به فاز پیشنهاد وارد 
می شوند. درواقع هدف نهایی در مرحله  سوم این است که اعضای گروه، 
پیش��نهادهایی را به صورت پیوسته ارائه دهند که پایه های محکم دارد؛ 
حتی اگر پیش��نهادهای آنها با نظر شما به عنوان مدیر هماهنگ نباشد، 
اهمی��ت باالیی دارند. برای ارزیابی موقعیت و پیش��رفت آنها در مرحله  

پیشنهاد دادن، رویکرد زیر را دنبال کنید:
• آیا آنها در زمان س��ؤال پرسیدن از شما، پیشنهاد هم ارائه می کنند 

یا تنها منتظر پاسخ می مانند؟
• آیا نقاط ضعف احتمالی پیش��نهاد خود را می  پذیرند و فهم مناسبی 

نسبت به آن دارند؟
• آیا پیش از ارائه  پیشنهاد، نکات جایگزین را هم در نظر می گیرند؟
• آیا پیشنهادهای آنها براساس منطق قوی و معقول ارائه می شود؟

وقتی اعضای تیم به مرحله س��وم می رسند، باید مهارت های آنها را با 
رویکردهای متعدد پیشرفت داد. پیش از ارائه  نظر خود، از آنها بخواهید 
تا پیشنهادهای ش��ان را ارائه دهند. س��پس، پایه و اس��اس پیشنهادها 
را درخواس��ت کنی��د. به عالوه می توان راه ه��ای جایگزین و نقاط ضعف 
پیش��نهاد را از خود کارمندان تقاضا کرد. چنین رویکردی، آنها را ملزم 
می کند که اولین ایده  خطورکرده به ذهن ش��ان را به اش��تراک نگذارند. 
زمانی ک��ه اعضای گروه بتوانند پیش��نهادهایی منطق��ی ارائه دهند که 
نش��ان دهنده  منطقی عقالنی در حوزه  ای خارج از زمینه کاری خودشان 

باشد، برای رفتن به مرحله  چهارم آماده هستند.
مرحله  چهارم: تولید

اعض��ای گروه برای فعالیت در مرحل��ه چهارم، باید از هیچ، محصولی 
تولی��د کنند. به عنوان مثال به آنها می گویید ک��ه برنامه ای برای بهبود 
برنامه آموزشی اس��تخدام های جدید توسعه دهند و آنها پروژه ای برای 
انجام وظیفه  مذکور توس��عه می دهند. در چنی��ن مرحله ای، کارمندان 
می توانند چشم انداز موجود در ذهن دیگران و ذهن خود را به پروژه هایی 
قابل اجرا تبدیل کنند. با سؤال های زیر،  پیشرفت آنها را ارزیابی کنید:

• آیا آنها کاری ارائه می دهند که به صورت منطقی از کار کنونی ش��ان 
پیروی نمی کند؟

• آیا می توانند چش��م انداز ش��ما و دیگران را به برنامه های قابل قبول 
برای رسیدن به چشم انداز تبدیل کنند؟

• آیا می توانند به س��ؤال های شما که پاسخی برای شان ندارید، پاسخ 
ارائه کنند؟

برای کمک به کارمندان در مس��یر ورود به مرحل��ه  چهارم، عموما باید 
تفک��ر را برای آنها مدل س��ازی کنید. از آنها دعوت کنید ت��ا در روندهای 
تولیدی ش��ما شرکت کرده و آن را مشاهده کنند. اکثر افراد به این مرحله 
نمی رسند. آنها به خود اجازه و امکان نمی دهند که تفکر موردنیاز با پایان باز 
را انجام دهند. با دعوت از کارمندان به جلسه های توفان فکری، به آنها نشان 
می دهید که تفکر کردن نه تنها صحیح، بلکه الزامی است. حتی می توانید از 
کارمندان مذکور، فهرستی از ایده ها برای بهبود پروژه، دپارتمان یا سازمان را 
درخواست کنید. از آنها بخواهید تا در دوره های منظم، ایده ها را به اشتراک 
بگذارند. س��پس به کمک خودشان ایده ها را پرورش دهید تا مشخص شود 

رویکرد اتخاذشده، ارزشی بیش از فرآیندی تمرینی دارد.
باتوج��ه ب��ه آموزه های باال می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه تفکر انتقادی 
هیچ گاه استعداد و موهبتی ذاتی و غیرقابل توسعه نخواهد بود. به عالوه 
چنی��ن س��بکی از تفکر، تنها از طریق تجربه هم کس��ب نمی ش��ود. با 
اس��تفاده از رویکرد سیس��تماتیک باال می توان اعض��ای تیم را هدایت 
ک��رد تا طی چهار مرحله، تفکر انتقادی خود را توس��عه دهند. با چنین 
رویک��ردی می ت��وان یک��ی از پرتقاضاترین مهارت های ن��رم امروز را به 

کارمندان آموزش داد.
HBR/zoomit :منبع

چگونه مهارت تفکر انتقادی را در تیم خود توسعه دهیم؟
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هدر دادن پول و ولخرجی کردن، بس��یار آس��ان اس��ت! خیلی وقت ها اصال 
متوجه نمی ش��ویم که پول های مان چطور خرج می ش��ود و موجودی حساب 
بانکی مان آب می رود! ولی با کمی اندیش��ه و تدبیر و توجه بیش��تر به نحوه 
خرج کردن و پس ان��داز کردن به راحتی می توانی��م از هدررفتن پول های مان 
جلوگیری کنیم تا برای روزهای دش��واری که ممکن است در آینده در پیش 
داش��ته باش��یم، مبلغی را پس انداز کنیم. اگر ش��ما نیز از آن دس��ته افرادی 
هس��تید که می خواهید از هدردادن پول های تان دست بردارید و اقتصادی تر 
عم��ل کنید، می توانید راه هایی را که در ای��ن مقاله معرفی کرده ایم، امتحان 

کنید.
۱. یک روز بعدازظهر بنشینید و کمی در مورد مسائل مالی خود فکر 

کنید
این کار در فهرس��ت مهم ترین اولویت های اغلب افراد قرار ندارد، ولی باید 
یکی از مهم ترین کارهایی باش��د که انجام می دهید. چون با بررس��ی مسائل 
مالی ت��ان می توانید از هدررفتن مبالغ زیادی از پول  جلوگیری کنید. مواردی 
که باید بررس��ی کنید شامل حساب های بانکی، بیمه بازنشستگی و نرخ های 

بیمه است.
در مورد بیمه های بازنشستگی اطالعات کسب کنید

اگر در جایی ش��اغل هس��تید که بیم��ه درمانی و بازنشس��تگی از مزایای 
آن اس��ت، حق انتخاب��ی ندارید و باید از خدمات بیمه ای اس��تفاده کنید که 
کارفرما یا رئیس ش��رکت برای کارکنان در نظر گرفته اس��ت. ولی اگر شغل 
آزاد داش��ته باشید یا در جایی مش��غول کار باشید که فاقد بیمه بازنشستگی 
اس��ت، می توانید از طرح های بیمه بازنشستگِی ارائه شده از سوی شرکت های 
گوناگون بیمه بهره بگیرید. بهره گیری از این طرح ها و سرمایه گذاری در آنها 
نسبت به نگه داش��تن پول  در حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری معمولی 
مزیت های بیش��تری دارد. تحقیق کنید و ش��رکت بیم��ه ای را انتخاب کنید 
که بهترین ش��رایط ممکن را دارد. اگر در جایی اس��تخدام نش��ده اید، باز هم 
می توانید از مزیت های چنین حس��اب هایی برخوردار شوید. با مشاور مالی در 

مورد این مسئله صحبت کنید یا کمی تحقیق کنید.
سایر سرمایه گذاری های تان )به جز صندوق بازنشستگی( را نیز 

بررسی کنید
اگ��ر در زمینه ه��ای گوناگ��ون س��رمایه گذاری کرده اید، آی��ا ترکیب انواع 
س��رمایه گذاری های تان منطقی اس��ت؟ آیا هزینه هایی که می پردازید معقول 

است؟
مبالغی را که در حساب های پس انداز یا حساب هایی با سود کم گذاشته اید، 

به حساب هایی با سود باالتر انتقال دهید
اگر پول های شما بیشتر از هزینه ها و مخارج چند ماه آینده است، مقداری از 
آن را در سرمایه گذاری هایی هزینه کنید که ریسک باالتری دارند، ولی از سوی 
دیگر بازده بالقوه آنها نیز باالتر اس��ت. البته باید تمام ش��رایط این حس��اب ها را 
بررسی کنید؛ زیرا در بسیاری از حساب هایی که سود باالتری پرداخت می کنند، 
ملزم هستید که مانده حساب را در سطح مشخصی نگه دارید )باید این مبالغ را 

پس انداز اجباری )Enforced Saving( در نظر بگیرید(.
می توانی��د ب��ا برنامه ری��زی و داش��تن رویک��ردی منظ��م در خرج کردن 
پول های تان، از حساب های س��رمایه گذاری ای استفاده کنید که نرخ بازدهی 
باالتری دارند؛ به جای اینکه پس اندازتان را در جایی س��رمایه گذاری کنید که 
س��ود بس��یار کمی به آن تعلق می گیرد و با هزینه ها و کارمزدهایی که باید 
بپردازید به تدریج مانده حساب تان آب می رود و کاهش می یابد. با مراجعه به 
وب س��ایت بانک خود از نرخ های سود آن آگاه شوید. اگر بانک دیگری وجود 
دارد که نرخ س��ود آن باالتر است و برای سرمایه گذاری شرایط بسیار بهتری 
دارد، پول های خود را در آن بانک س��رمایه گذاری کنید. نترس��ید و به راحتی 
برای بس��تن حس��اب و تغییر بانک خود اقدام کنید و به مدیر بانک فعلی تان 

بگویید که به خاطر شرایط سرمایه گذاری بهتر بانک خود را تغییر می دهید.
نرخ های بیمه درمانی، خودرو، خانه و . . . را بررسی کنید

احتمال اینکه بهترین بیمه را انتخاب نکرده باشید، بسیار زیاد است؛ چون 
بیشتر مردم ترجیح می دهند که سال ها از خدمات یک شرکت بیمه استفاده 
کنند و به خود زحمت تحقیق در مورد س��ایر بیمه ها و تغییر شرکت بیمه را 
نمی دهن��د. ولی اگر کمی وقت بگذاری��د و در مورد بیمه های موجود در بازار 
تحقیق کنید، ممکن اس��ت که در هزینه های زیادی صرفه جویی کنید و پول 

زیادی را پس انداز کنید.
2. حساب هزینه های تان را داشته باشید

پرداخت کردن هزینه بیش��تر کاالها و خدمات با پول نقد موجب می ش��ود 
که حس��اب پول هایی را که خرج می کنید، نگه دارید. سعی کنید با پول نقد 
هزینه چیزهای��ی را که می خرید، پرداخت کنی��د. پرداخت پول نقد موجب 
می شود که بهتر بتوانید حساب هزینه های تان را نگه دارید و وقتی از حساب 
بانک��ی خود اس��تفاده می کنید، گاه��ی بدون اینکه متوجه ش��وید موجودی 

حساب تان به پایان می رسد.
3. عضویت ها یا اشتراک های بیهوده را لغو کنید

آی��ا برای دریاف��ت خدمات و کاالهایی ثبت نام کرده ای��د که بدون آنها نیز 
می توانید زندگی کنید؟ لزومی ندارد که عضویت در باش��گاهی را حفظ کنید 
ک��ه دیگر از آن اس��تفاده نمی کنید ی��ا فایده و مزیتی برای ت��ان ندارد. تمام 
عضویت های��ی را که برای ش��ان مبلغی پرداخت می کنی��د، مانند عضویت در 
وب س��ایت ها، خدمات ارائه اطالعات، روزنامه ها، ورزش��گاه، انجمن ها و… را 
بررسی کنید و به این فکر کنید که آیا بیشترین بهره ممکن را از آنها می برید 
ی��ا فقط به پرداخت حق عضویت آنها عادت کرده اید و اصال فراموش کرده اید 
که از آنها اس��تفاده کنید. اگر مدتی برای مس��افرت یا کار سفر می کنید و از 
خانه دور هس��تید، بعضی از عضویت ها و اشتراک های خود را تعلیق کنید تا 
وقتی به خانه برگش��تید و زمان آزاد کافی برای بهره گیری از آنها را داشتید، 

دوباره آنها را فعال کنید.
به وی��ژه در مورد ثبت نام برای خدماتی دقت کنید که »فقط فالن مبلغ در 
م��اه« برای تان هزینه دارند! چون پس از ثبت نام در چند مورد از آنها، هزینه  
حق عضویت آنها روی هم انباشته می شود و مبلغ چشمگیری خواهد شد. در 
بسیاری از موارد، ممکن است که به راحتی آنها را فراموش کنید و اصال یاد تان 
ب��رود که برای این عضویت ها و اش��تراک ها پول پرداخت می کنید. می توانید 
برای نگه داشتن حساب پول هایی که برای این عضویت ها پرداخت کرده اید، از 
کارت بانکی تان استفاده کنید؛ چه در حال استفاده از آن خدمات باشید و چه 
نباشید. در پاسخ دادن به این پرسش که آیا این عضویت ها و اشتراک ها واقعا 
کیفیت زندگی تان را باال برده اند یا نیازهای حرفه ای تان را برطرف کرده اند، با 

خودتان صادق باشید؛ به ویژه در مورد اشتراک های آنالین.
در برابر تالش هایی که برای بازگرداندن عضویت شما می کنند، 

مقاومت کنید
در مقاب��ل تالش هایی که برای بازگرداندن ش��ما انجام می ش��ود، مقاومت 

کنی��د و قوی باش��ید. وقت��ی وارد فهرس��ت ایمیل خیریه ه��ا، مجله ها و… 
می شوید، دیگر شما را رها نمی کنند و پی درپی برای تان پیام ارسال می کنند، 
ول��ی باید در برابر این تالش ها مقاومت کنید و به خودتان یادآوری کنید که 

عضویت در آنها چه هزینه هایی را برای شما ایجاد کرده بود.
به راحتی می توانید به صورت دوره ای به خیریه ای کمک کنید که امتیازهای 
باالیی را از س��ازمان های مس��تقل دریافت کرده اس��ت و به درخواست شما 
برای خارج کردن نام تان از فهرس��ت ایمیلی که درخواست های مالی دریافت 
می کنند، احترام می گذارد و فقط رس��ید پرداخت های تان را ارس��ال می کند. 
ش��اید چند هفته طول بکشد تا ارسال این ایمیل ها متوقف شود؛ زیرا معموال 
ایمیل های انبوه به دالیل اقتصادی از پیش آماده می شوند. خیریه های فراوانی 
وجود دارد و مجبور نیس��تید یک خیریه خاص را انتخاب کنید. خیریه ای را 
برگزینید که برای کس��انی که به موسسه خیریه کمک می کنند و تمایلی به 
دریافت ایمیل های درخواس��ت مالی ندارند، این امکان را فراهم می کنند که 
دریافت این ایمیل ها را لغو کنند؛ نه خیریه هایی که با درخواس��ت های کمک 
مالی مکرر، فش��ار زیادی به ش��ما وارد می کنند و موجب می شوند که از آن 

موسسه فراری شوید.

اگر از عضویت ورزش��گاه خود استفاده نمی کنید، روش های بدون هزینه ای 
را برای ورزش کردن پیدا کنید. برای نمونه، می توانید مسیر خانه تا محل کار 
را با دوچرخه طی کنید؛ هر روز پیاده روی کنید یا آخر هفته ها با دوستان یا 
خانواده به کوهنوردی و گردش در طبیعت بروید. با بهره گیری از این روش ها 

هزینه های مربوط به خودرو نیز کاهش می یابد.
گاهی به جای لغو عضویت، بهتر است سطح عضویت خود را کاهش 

دهید
گاهی نیازی نیس��ت که عضویت خود را به طور کامل لغو کنید و فقط باید 
س��طح عضویت و خدماتی را که دریافت می کنید، کاهش دهید. برای نمونه، 
اگر برای بهره برداری از مجموعه کاملی از امکانات یا شبکه کاملی از مکان ها 
حق عضویت می پردازید، ولی فقط به استفاده از یک مکان یا یکی از امکانات 
نیاز دارید، ببینید آیا راهی وجود دارد که سطح عضویت خود را کاهش دهید 

و در نتیجه پول کمتری بپردازید.
4. از خریدهای آنی و بدون فکر دست بردارید

ش��اید بدون فکر و تفریحی خریدکردن، برای تان جذاب باش��د ولی اگر هر 
چیزی را که در دسترس تان قرار دارد یا برای فروش عرضه شده است بخرید، 
این رفتار به سرعت به عادت بدی تبدیل می شود. در مورد فعالیت یا ورزشی 
که قبال انجام نداده اید یا مدل لباس��ی که تابه حال نپوشیده اید، یا چیزی که 
پیشتر هرگز آن را امتحان نکرده اید، بیشتر از موارد دیگر محتاط باشید. بهتر 

است به جای خرید، به خانه بروید و کمی در مورد آن تحقیق و فکر کنید.
از خودت��ان بپرس��ید آیا واقعا به آن نیاز دارید و آی��ا می توانید پول الزم را 
ب��رای خرید آن بپردازید. حتی اگر پول کافی برای خرید آن دارید، اگر واقعا 
به آن نیاز نداش��ته باش��ید، از نی��روی اراده تان بهره بگیری��د و از هزینه های 
غیرضروری پرهی��ز کنید و به جای خرید چیزی که الزم ندارید، پول خود را 
در جایی س��رمایه گذاری کنید. در این شرایط به خودتان بگویید: »من واقعا 

به آن نیازی ندارم! پس باید آن را سر جایش بگذارم!«
به خودتان یادآوری کنید که برای زیبا و جذاب شدن، به لباس های نو نیاز 
ندارید و الزم نیس��ت لباس هایی را بپوش��ید که با سبک زندگی تان تناسبی 
ندارن��د. می توانید س��راغ لباس ه��ای قبلی تان بروید و اگر کهنه نش��ده اند و 
هنوز قابل اس��تفاده هس��تند، آنها را بپوش��ید. اگر این لباس ها زیبا و مناسب 
نبودند، هرگز آنها را نمی خریدید، حتی اگر از ُمد افتاده باش��ند و دیگر کسی 

لباس هایی مانند آنها نپوشد.
فراموش نکنید که اگر چیزی در فروش ویژه ارائه می شود و تخفیف خورده 
اس��ت، به این معنا نیست که حتما باید آن را بخرید. نباید چیزی را که واقعا 

نیازی به آن ندارید، فقط به دلیل تخفیف و قیمت پایین تر بخرید.
5. به اندازه خرید کنید

با خرید کاالهایی که استفاده نمی شوند و در نهایت مجبور می شوید آنها را 
دور بریزید، فقط پول تان را هدر می دهید و مثل این است که پول های تان را 
دور بریزید. اگر خانواده بزرگی دارید و می دانید کاالهایی که به صورت عمده 
خریده اید، پیش از تاریخ انقضای ش��ان مصرف می ش��وند و ضروری هستند، 
خرید عمده معامله بسیار خوبی است. اگر با یک یا چند خانواده دیگر اقالمی 
را ک��ه خریده اید، تقس��یم کنید، خریدکردن به ص��ورت عمده می تواند روش 
بس��یار خوبی برای صرفه جویی در هزینه ها باش��د؛ وگرنه اقالم را در مقادیر 
کمتر و براس��اس میزان نیازتان خریداری کنید. این مس��ئله به ویژه در مورد 
مواد غذایی، لوازم آرایش��ی و سایر اقالمی که تاریخ انقضای مشخصی دارند، 
اهمی��ت زیادی دارد. فراموش نکنید ک��ه حتی خریدن و مصرف کردن مقدار 
زیادی از چیزهایی که خیلی دوس��ت دارید هم می تواند موجب ش��ود که از 

آنها دل زده شوید.
در خرید کاالهایی که به صورت »بسته بندی ش��ده« یا »دس��ته ای« عرضه 
می شوند، محتاط باشید. در زمان امضای قرارداد تلفنی، قرارداد اجاره خودرو 
یا هر چیز مش��ابه دیگری مراقب باشید؛ چون ممکن است که در نوشته های 
زی��ر ق��رارداد )Fine Print( هزینه ه��ا، مالی��ات  و جریمه ه��ای دیرکردی 
مش��خص شده باش��د که در تبلیغات و معرفی آن خدمات اش��اره ای به آنها 
نشده اس��ت. این ترفندی پنهانی و زیرکانه و متاس��فانه قانونی برای گرفتن 
پول شماس��ت، بنابراین پیش از امضاکردن هر قرارداد، ابتدا همه قسمت های 

آن را به دقت بخوانید.
هرگز مج��ذوب کاالهای رایگانی ک��ه همراه خریدت��ان دریافت می کنید، 
نش��وید. اگر دریافت رایگان اقالمی که همراه کاالی خریداری ش��ده به ش��ما 
می دهن��د، واقع��ا معامله خوبی اس��ت، چرا به ج��ای اضافه ک��ردن کاالهایی 

غیرض��روری که نیازی به آنها نداری��د، مبلغی را از قیمت کاالی موردنظرتان 
کسر نمی کنند و به شما تخفیف نمی دهند؟

6. در زمان خرید مواد غذایی و خواروبار هوشیار باشید
بس��یاری از افراد در خرید خواروبار و مواد غذایی احساسی عمل می کنند 
و گاه��ی کاالهای��ی را می خرن��د که نیازی ب��ه آنها ندارند، ول��ی خرید مواد 
غذایی و خواروبار از آن حوزه هایی اس��ت که در آن می توانید در خرج کردن 
پول های ت��ان صرفه جویی کنی��د و هم زمان از تجربه خری��د و زندگی خوب 
لذت ببرید. می توانید برای داشتن خریدی خوب، روش های زیر را بیازمایید.
همیشه در زمان خرید، فهرستی از اقالم موردنیازتان را همراه داشته 

باشید
خرید بدون فهرس��تی از کاالهای موردنیاز مانند این است که پول های تان 
را دور بریزید؛ چون وسوسه می شوید چیزهایی بخرید که واقعا نیازی ندارید. 
همیش��ه برگه ای را روی یخچال بچسبانید و هر زمان چیزی تمام شد، روی 
آن بنویس��ید و پیش از رفتن به خرید، آن لیس��ت را بردارید و براس��اس آن 
خرید کنید. فهرس��تی از غذاهایی را که می خواهی��د در روزهای هفته تهیه 
کنید، بنویس��ید و براساس این فهرست اقالم موردنیازتان را خریداری کنید. 

به این فهرست پایبند باشید و فقط در یک یا دو مورد به خودتان اجازه دهید 
که اقالم اضافه ای را بخرید که در این فهرس��ت نیستند و خرید آنها ضرورتی 
ن��دارد. حتما به هوش باش��ید که این ولخرجی های خ��ارج از برنامه تنها در 

موارد خاص و ویژه اتفاق بیفتند!
در مقادیر کمتر ولی متنوع تر خرید کنید

خرید ان��واع گوناگونی از م��واد غذایی تازه مزیت ه��ای فراوانی دارد. مواد 
غذایی تازه مزه بهتری دارند؛ به س��رعت مصرف می ش��وند. با خرید این مواد 
غذای��ی به صورت منظم می توانید انواع مختلف��ی از خوراکی های گوناگون را 
امتح��ان کنید و از خوردن خوراکی هایی که مختص هر فصل هس��تند، لذت 
ببری��د. این خوراکی ه��ا را می توانید در فروش��گاه های محبوب تان به صورت 

فروش ویژه و با تخفیف خریداری کنید.
به جای کاالهای دارای برند تجاری، اقالم و کاالهای بدون برند را 

خریداری کنید
فق��ط زمانی کاالهای دارای برند تجاری را بخری��د که تفاوتی میان آنها و 
کاالهای بدون برند وجود داش��ته باش��د و کیفیت آنها نس��بت به نمونه های 
بدون برند باالتر باش��د یا زمانی که این کاالها تخفیف باالیی داشته باشند و 
قیمت آنها با کاالهای بدون برند و معمولی یکسان باشد. بیشتر اقالم عمومی 
و ب��دون برند در همان مکان هایی تولید می ش��وند ک��ه محصوالت دارای نام 
تجاری در آنها تولید می ش��وند و فقط از دل ربایی ه��ای تبلیغاتی و بازاریابی 
کاالهای دارای برند برخوردار نیستند. در مورد داروها نیز تالش کنید به جای 
داروه��ای تج��اری، داروهای ژنریک را خری��داری کنی��د. )داروهای تجاری 
مختص یک برند و تولیدکننده خاص هستند و بنابراین قیمت باالتری دارند، 
ولی ه��ر تولیدکننده ای می توان��د داروهای ژنریک را تولی��د و عرضه کند و 
بنابراین قیمت این داروها پایین تر اس��ت.( با پزش��ک خود مش��ورت کنید و 
چنانچ��ه تفاوتی میان ای��ن داروها وجود ندارد، از داروهای ژنریک اس��تفاده 
کنید. در مورد محصوالت خارجی و ایرانی هم به همین شکل است، فقط به 

کیفیت و کاربرد آن بسنده کنید نه برند معروف تر و قیمت باالتر.
وقتی گرسنه هستید، مواد غذایی نخرید

با خرید مواد غذایی در زمان گرس��نگی، اقالمی را در س��بد خریدتان قرار 
می دهید که بیشتر از چیزهایی است که واقعا نیاز دارید.

در زمان خرید به بودجه خریدتان پایبند باشید و حساب قیمت ها و مقادیر 
را در ذهن تان نگه دارید

گردکردن قیمت هر یک از اقالم آسان ترین راه است )یعنی برای نمونه، اگر 
کاالی��ی را 9۵۰۰ تومان خریده ای��د، قیمت آن را در ذهن تان ۱۰ هزار تومان 
حس��اب کنید(. گردکردن قیمت ها موجب می ش��ود که هزینه های نهایی در 
ذهن تان بیش��تر از مقدار واقعی آنها باش��د که البته چیز خوبی اس��ت؛ چون 

موجب می شود که در هزینه ها صرفه جویی کنید و پول کمتری بپردازید.
اگر وسوس��ه می شوید که کاالهای بس��یار گرانی بخرید یا در حجم باالیی 

خرید کنید، به فروشگاه های تخفیف دار یا عمده فروشی ها بروید
این فروش��گاه ها نیز همان اقالم را عرض��ه می کنند و فقط ویترین و نمای 
آنها زرق وب��رق کمتری دارد. به عالوه وقتی به ص��ورت عمده خرید می کنید، 
دیگر مجبور نیس��تید که ب��رای خرید بارها به فروش��گاه ها بروید. البته باید 
مراقب کاالهای فاسدش��دنی باشید و بهتر است میوه هایی را بخرید که دیرتر 
خراب می شوند )مانند س��یب و پرتقال( و گوشت اضافه خریداری شده را در 

فریزر نگهداری کنید.
7. از امکانات و مراکز رایگان یا کم هزینه محل زندگی تان استفاده 

کنید
حتم��ا در محل زندگی ش��ما مراک��ز و امکانات فراوانی وج��ود دارد که با 
بهره گی��ری از آنها می توانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید؛ بهره گیری 
از مکان ها و امکاناتی مانند کتابخانه ها، اس��تخرهای عمومی، ورزش��گاه های 

دولتی و… هزینه های تان را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.
به جای خرید کتاب به کتابخانه بروید

با عضویت در کتابخانه محل زندگی خود می توانید کتاب های دلخواه تان را 
امانت بگیرید و ب��ا پرداخت حق عضویت اندکی، کتاب های فراوانی را به طور 
رایگان امانت بگیرید و مطالعه کنید. اگر ترجیح می دهید که از منابع آنالین 
اس��تفاده کنید، به راحتی می توانید از خدمات وب س��ایت ها و س��رویس هایی 
اس��تفاده کنید که کتاب های الکترونیک را به ص��ورت رایگان یا با هزینه های 
ان��دک در اختی��ار کاربران قرار می دهند. به این ترتی��ب برای خواندن کتاب 

محبوب تان دیگر الزم نیست که حتی از خانه بیرون بروید!

از امکانات ورزشی محلی مانند استخرهای شنا استفاده کنید
اگر به دلیل ش��لوغ بودن اس��تخرهای عموم��ی از آنها اس��تفاده نمی کنید، 
می توانی��د در زمان ه��ای خاصی مانند س��اعت های اولیه کار اس��تخر یا آخر 
وقت ها که اس��تخر خلوت تر اس��ت به اس��تخر بروید یا اگر فکر می کنید آب 
استخر آلوده است و به همین دلیل تمایلی به استفاده از استخرهای عمومی 
نداری��د، می توانی��د در مورد تمیزی و پاکیزگی آب اس��تخر ب��ا کارکنان آن 
صحبت کنید و از آنها بخواهید که مش��کل را برطرف کنند یا به استخرهای 
دیگری که تمیزتر و بهداشتی تر هستند، مراجعه کنید. با مقایسه هزینه های 
س��اخت و نگهداری اس��تخر در منزل و قیمت بلیت استخر متوجه می شوید 
که بهره گیری از اس��تخرهای عمومی بس��یار کم هزینه تر است. برای کاهش 
هزینه های تان می توانید بلیت اس��تخر را در تع��داد باال و با قیمت پایین تری 

بخرید یا از تخفیف هایی که برای استخرها ارائه می شود، استفاده کنید.
در مورد برنامه های پیاده روی در شهر خود تحقیق کنید

با این کار می توانید از تاریخچه و گذشته محلی که در آن زندگی می کنید، 
باخبر ش��وید. می توانید در برنامه های پیاده روی صبحگاهی شرکت کنید که 
معموال در روزهای تعطیل برگزار می ش��ود یا در گروه هایی عضو شوید که با 

جمع کردن مبلغی با یکدیگر برای پیاده روی و گردش به طبیعت می روند.
از نرم افزارهای رایگان استفاده کنید

می توانید ب��ا بهره برداری از نرم افزارهای رایگان به جای نس��خه های پولی، 
در خری��د نرم افزاره��ای رایان��ه ای صرفه جویی کنید. همچنی��ن می توانید با 
بهره گیری از منابع آموزشی آنالین، در خرید کتاب های آموزشی صرفه جویی 

کنید.
8. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

وقتی خانه را ترک می کنید، درجه بخاری را کم کنید؛ ترموستات )دستگاه 
تنظیم گرما( را در س��طحی مناس��ب و راحت که زیاد گرم نباشد نگه دارید؛ 
چراغ هایی را که الزم ندارید خاموش کنید و با سرعت پایین رانندگی کنید تا 

از مصرف زیاد سوخت و استهالک خودروی خود جلوگیری کنید.
سخن پایانی

هدر ندادن پول و پس انداز بیش��تر یعنی به خودمان و اطرافیان مان بیشتر 
اهمیت می دهیم. گرچه گاهی کنار گذاش��تن خویش��تن داری و خرج کردن 
پ��ول ب��دون فک��ر و برنامه، آس��ان تر به نظر می رس��د؛ با این حال همیش��ه 
صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا و لذت ب��ردن از چیزهایی که دارید، بهتر اس��ت. 
وقتی در هزینه های تان صرفه جویی می کنید و پس اندازتان به جای آب رفتن، 
افزایش می یابد، احس��اس بهتری پیدا می کنی��د. می توانید برای موفقیت در 
صرفه جوی��ی و هدرن��دادن پول ها به خودتان جایزه بدهی��د. جایزه ای که به 
خودتان می دهید باید چیزی خوش��ایند و جالب باشد. البته برای تهیه کردن 
آن، مبل��غ زیادی هزین��ه نکنید و به اصل صرفه جوی��ی و پرهیز از هدردادن 

پول تان پایبند باشید.
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تکنیک های عکاسی تجاری با گوشی تلفن همراه 

تصاویر تاثیر معجزه آسایی دارند. به همین خاطر باید مورد توجه جدی هر برندی قرار گیرند، با این حال طبیعی است 
که تمامی برندها توانایی تهیه لوازم عکاسی حرفه ای و یا استخدام افرادی در این زمینه را نداشته باشند. تحت این شرایط 
سوالی که مطرح است این است که چگونه می توان با تجهیزات کامال ساده نظیر دوربین گوشی تلفن همراه خود، در این 
رابطه اقدام کرد؟ خوشبختانه کیفیت این دوربین ها طی چند سال اخیر پیشرفت قابل مالحظه ای را داشته و می توان از آنها 
برای تهیه تصاویر مناسب استفاده کرد، با این حال برای رسیدن به یک سطح حرفه ای، نیاز است تا به چند نکته و تکنیک 

توجه داشته باشید که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. 
۱-مراقب لنز گوشی خود باشید: در کنار این امر که شما باید مراقب لنز اصلی گوشی خود باشید و همواره از یک دستمال 
مخصوص برای پاک کردن آن استفاده کنید، توصیه می شود که از لنزهای کلیپسی با توجه به نیاز خود استفاده کنید. این 
موارد قیمت چندانی را نداشته و بسیار کاربردی محسوب می شوند. همچنین توجه داشته باشید که بهتر است که لنز خود را 
صرفا با آب پاک نمایید. در غیر این صورت ممکن است صدمات جبران ناپذیری را متحمل شوید. همچنین الزم است تا قبل 
از شروع اقدام خود، چند تصویر را به عنوان نمونه ثبت نمایید تا از وضوج تصویر و عدم وجود مشکل، اطمینان داشته باشید. 
۲-سه پایه را فراموش نکنید : به علت سبک بودن گوشی ها، این امر طبیعی است که دست افراد دچار لرزش شود. این 
امر می تواند بر روی کیفیت نهایی تصویر، تاثیر منفی را داشته باشد. به همین خاطر ضروری است که شما حتما از سه پایه 
استفاده کنید. این امر باعث خواهد شد تا در کنار افزایش کیفیت، خود شما نیز با سختی کمتری مواجه شوید. برای مثال 
در یک وضعیت بدنی نامناسب، تهیه چندین عکس کاری خسته کننده خواهد بود، با این حال سه پایه به شما کمک خواهد 
کرد تا دیگر مجبور به تحمل شرایط سخت نباشید. همچنین فراموش نکنید که برای عکاسی با تلفن همراه، همواره گجت ها 

و ابزارهای جدیدی معرفی می شود که می توانید از آنها برای بهبود سطح کار خود استفاه کنید. 
۳-از تایمر استفاده کنید : بهتر است که همواره از تعمیر گوشی خود برای ثبت تصاویر استفاده کنید. این امر باعث خواهد 
شد تا زمان کافی برای کنترل همه چیز را داشته باشید. همچنین نتایج تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از تایمر 
باعث خواهد شد تا دیگر هیچ لرزشی در هنگام فشردن دکمه ثبت، به وجود نیاید. همچنین فراموش نکنید که بهتر است 

تا از پشت صحنه اقدامات خود نیز تصاویری را تهیه کنید. این موارد اخیرا مورد توجه جدی مخاطبان قرار گرفته است. 
۴-به وضعیت نور محیط توجه داشته باشید : ممکن است وضعیت نور طبیعی به حدی باشد که دیگر نورهای مصنوعی، 
کاربردی را نداشته باشد. با این حال در عکاسی صنعتی، معموال عکس این قضیه اتفاق می  افتد. درواقع شما باید به خوبی 
بتوانید نورپردازی الزم را انجام دهید. در این رابطه برخی از افراد جعبه هایی را درس��ت می کنند که درون آن چند المپ 
وجود داشته و باعث می شود تا تصویر محصول، کامال چشم نواز شود. همچنین در صورت تمایل به عکاسی در محیط خارج 
از شرکت و فضای باز، شما باید به ساعت طالیی عکاسی توجه داشته باشید که شامل ۲ ساعت قبل از طلوع خورشید و 
۳ ساعت قبل از تاریک شدن محیط است. در این زمان ها وضعیت نور در بهترین حالت ممکن قرار داشته و باعث خواهد 
ش��د تا کیفیت تصاویر شما افزایشی چشمگیر را پیدا کند. همچنین این نکته را فراموش نکنید که فلش دوربین ها صرفا 
برای عکاس��ی در ش��ب بوده و کیفیت الزم برای استفاده از آنها نظیر آنچه که با دوربین عکاسی حرفه ای انجام می شود را 
ندارند. به همین خاطر بهتر است تا از طریق مواردی نظیر چراغ قوه، نور را در وضعیتی قرار دهید تا به استفاده از آن نیازی 
نباشد. در این رابطه رینگ الیت ها، یک گزینه کامال مناسب خواهد بود که خودتان نیز می توانید به مشاهده چند کلیچ، 

نمونه ای از آن را ایجاد کنید. 
۵-از زوای��ای مختلف اس��تفاده کنید : هیچ گاه خود را به چند تصویر محدود نکرده و س��عی کنی��د از زوایای مختلف، 
عکس برداری داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا پس از اتمام کار، شما با انتخاب های متعددی مواجه باشید و در 
نهایت بهترین ها را مورد استفاده قرار دهید. توصیه دیگر این است که نمونه کارهای دیگران را مورد بررسی قرار دهید. در 
این رابطه به سادگی می توانید هشتگ های مرتبط با عکاسی با موبایل را در شبکه های اجتماعی مختلف نظیر اینستاگرام 
و پینترست، مورد بررسی قرار داده و با این اقدام، به ایده های جدید دست پیدا کنید. همچنین فراموش نکنید که عکاسی، 
هنر خالقیت محسوب شده و توصیه می شود که خود را به هیچ قانونی محدود نکنید. این امر باعث خواهد شد تا منحصر 
به فرد بودن شفاف به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. همچنین برای درک بهتر از هنر عکاسی، توصیه می شود که کلیپ ها، 
کتاب ها و مقاالت موجود را مورد مطالعه قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا دانش شما در این زمینه افزایش پیدا کند 

و عملکرد بهتری را داشته باشید. 
6-خطوط راهنمای دوربین گوش��ی خود را فعال کنید : بدون ش��ک شما یک عکاس حرفه ای محسوب نشده و نیاز به 
کمک خواهید داشت. برای مثال اگرچه عکاس های حرفه ای به سادگی می توانند قانون یک سوم را در تصاویر خود رعایت 
کنید، با این حال چنین اقداماتی برای شما کامال سخت خواهد بود. به همین خاطر بهتر است که خطوط راهنمای دوربین 
خود را فعال کرده و از آن برای تعیین فواصل و کادربندی مناس��ب، اس��تفاده کنید. با این حال این خطوط در رابطه با هر 
تصویری کاربرد نداش��ته و ممکن اس��ت به عاملی مزاحم تبدیل ش��ود. به همین خاطر هر زمان که وجود آنها را ضروری 

احساس نکردید، آن را خاموش کنید. 
7-بزرگنمایی را فراموش کنید : بزرگنمایی در دوربین های حرفه ای به این صورت است که لنز تغییراتی را پیدا می کند. 
همین امر نیز باعث می شود تا شاهد کوچک  یا بزرگتر شدن ابعاد لنز باشید. با این حال این امر در دوربین های گوشی تلفن 
همراه به صورتی متفاوت بوده و این امر باعث می ش��ود تا در صورت زوم کردن، با کاهش کیفیت تصویر مواجه ش��وید. به 
همین خاطر ضروری است تا برای دور و یا نزدیک شدن، خودتان را جا به جا کرده و ابدا از این قابلیت دوربین خود استفاده 
نکنید. این نکته را فراموش نکنید که در صورت نیاز به بزرگنمایی، می توان در هنگام ایده عکس از کراپ نیز استفاده کنید. 
به همین خاطر توصیه می شود که فواصل مختلف را نیز مورد بررسی قرار داده و نمونه تصاویری را تهیه کنید. در نهایت 

برای این کار ابدا نگران میزان باتری دوربین خود نباشید، الزم است تا همواره از یک پاوربانک مناسب، استفاده کنید. 
۸-تنها به خودتان محدود نباش��ید : اگر بخواهید تنها به تصاویر تهیه ش��ده از سوی خودتان بسنده کنید، بدون شک با 
حجم کار باالیی مواجه شده و این امر کامال زمانبر خواهد شد. این امر در حالی است که شما برای ایجاد تعامل مناسب، 
می توانید از کارمندان و یا مشتریان خود بخواهید تا در این رابطه اقدام کنند. برای تشویق آنها بهتر است تا مسابقه ای در 
این زمینه برگزار شود. با این اقدام شاهد این امر خواهید بود که تا چه اندازه حجم کاری شما کاهش پیدا کرده است. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که همواره احتمال دارد که چند نفر از مشتریان عکاسانی حرفه ای باشند 
و بتوانند تصاویر بهتری را تهیه کنند. تحت این شرایط ایجاد مسابقه باعث خواهد شد تا به صورت رایگان، به مواردی کامال 

حرفه ای دسترسی داشته باشید. 
9-از اهمیت ویرایش غافل نشوید : تقریبا هیچ عکس حرفه ای بدون ویرایش وجود ندارد. با این حال در این رابطه نباید 
به حدی افراطی باشید که خروجی کار، با واقعیت تفاوت چشمگیری را داشته باشد. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب 
احساس فریب را داشته باشد. در این رابطه اپلیکیشن هایی نظیر Lightroom و Snapseed بهترین گزینه های موجود 
هستند. همچنین بهتر است تا به سبک خاص خود دست پیدا کنید. همچنین فراموش نکنید که حتما برند خود را بر روی 
هر یک از تصاویر درج کنید. این امر باعث خواهد شد تا در صورت استفاده از آن توسط برندهای دیگر، افراد تعلق آن به برند 
شما را مشاهده کنند. محیط کاربری این اپلیکیشن ها کامال ساده بوده و می توانید تکنیک های مختلفی را درون شبکه هایی 

نظیر یوتیوب پیدا کنید. 
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هر کسی دوست دارد در زندگی شخصی و حرفه ای خود، 
به موفقیت برسد. بهتر است با دقت بیشتری در مورد آنچه 
می خواهید به آن برس��ید و کاری که دوس��ت دارید انجام 
دهید، فکر کنید و با برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف تان 
پیش بروید. با ما همراه باش��ید تا ۱۵ عادت موثر را به شما 
معرف��ی کنیم ک��ه باعث بهبود کیفیت زندگی ش��خصی و 

کاری تان می شود.
۱. در زمینه ای که می خواهید پیشرفت کنید، مطالعه 

بیشتری داشته باشید
آیا دوس��ت دارید در مهارت خاصی به پیشرفت برسید؟ 
در م��ورد آن مطالع��ه کنی��د. بیش��تر به آن فک��ر کنید، 
کتاب  هایی بخوانید که به دانش تان می افزاید. اگر به دنبال 
نتیجه و تاثیرگذاری بیش��تری هس��تید، به مطالعه کردن 
توج��ه ویژه ای نش��ان دهید زی��را با مطالع��ه همه چیز در 

ذهن تان باقی می ماند.
2. مهربان باشید

در مقابل دیگران مهربان و دلسوز باشید و این خصوصیت 
را به عادت مثبتی برای خود تبدیل کنید. سعی کنید کمتر 
عصبانی ش��وید و ای��ن باور را در خود ب��ه وجود آورید که 
داش��تن رفتاری عاقالنه و دلسوزانه در بیشتر اوقات نتیجه 
بهت��ری ب��ه دنبال دارد. ای��ن تفکر و رفتار به ش��ما کمک 

می کند آسان تر با دیگران ارتباط برقرار کنید.
3. به صحبت های اطرافیان تان با دقت بیشتری گوش 

دهید
گوش دادن فعال به صحبت های دیگران کار ارزشمندی 
اس��ت. شاید حرف مهمی زده نش��ود اما باید توجه خود را 
به طرف مقابل تان نش��ان دهید. هر صحبت و گفت وگویی 
را با این جمله به پایان برس��انید: »چطور می توانم به شما 
کمک کنم؟« آنگاه متوجه می شوید همین یک جمله ساده 
چق��در در بهبود رابطه  ش��ما با دیگران تاثی��ر دارد. گاهی 
پی��دا کردن راه حل در رابطه کار س��اده ای اس��ت، اما اگر 
واقعا ب��ه حرف های طرف مقابل گ��وش می دهید، این کار 

را انجام دهید.
4. روی کارهای هر روزتان تامل کنید

اگ��ر واقع��ا می خواهید پیش��رفت کنید و ب��ه اهداف تان 
برس��ید، باید بدانید چطور می توانید پیش��رفت کنید. تنها 
راه برای اینکه بدانید چطور به پیش��رفت برسید این است 
که تامل کنید و از خودتان بپرسید چه کارهایی الزم است 

انجام دهید.
5. به کسانی که برای تان مهمند، بیشتر توجه کنید

اگر رابطه تان با فردی از هم پاش��یده اس��ت، دیگر مهم 
نیس��ت نس��بت به او چه طرز فکری دارید. در اطراف همه 
ما کسانی هس��تند که به آن ها عشق می ورزیم و برای مان 
مهمن��د. خودخواهی را کنار بگذاری��د و به این افراد توجه 
بیشتری نشان دهید، زیرا این افراد نقش مهمی در زندگی 
کارمندان، ش��رکا و مدیران شما دارند و بی توجهی به آن ها 

می تواند به رابطه شما با آن فرد آسیب بزند.
6. با دیگران همراه شوید و به پیشرفت برسید

با افرادی ارتباط برقرار کنید که شما را در مسیر پیشرفت 
هل می دهند. باید بدانید بهترین پیش��رفت شخصی توسط 
دیگران انجام می گیرد. اگر با افرادی که همانند ش��ما کار 
می کنن��د وقت بگذرانید، خودتان را در حال رش��د با آن ها 
می بینی��د، خیلی زودتر از اینک��ه بخواهید به تنهایی تمام 

کارها را انجام دهید.
7. به رابطه تان با اطرافیان اهمیت بیشتری بدهید

ارتباط مستمر مهم ترین چیزی است که در برقراری یک 
رابطه کارآمد اهمیت دارد. گاهی یک احوال پرسی ساده در 
زمان مناس��ب می تواند یک رابطه  بلندمدت کاری برای تان 

به ارمغان بیاورد.
8. سیستم پاداش و تنبیه داشته باشید

سیس��تم پاداش و تنبیه برای کس��انی ک��ه می خواهند 
عادات بدش��ان را کنار بگذارند ضروری است. گاهی اوقات 
یک جایزه یا تنبیه مختص��ر می تواند باعث ایجاد تغییرات 

موثری شود.
9. از کارهای خوب حمایت کنید

برخی  ع��ادت کرده اند مدام ُغر بزنند و یادش��ان می رود 
گاهی الزم اس��ت از کارها و خدمات خوب دیگران تش��کر 
کنند. اکنون به کارهای خوب��ی که دیگران برای تان انجام 
داده ان��د، کمی فکر کنید و برای آن خدمات قدردان ش��ان 
باش��ید. دادن یک هدیه  مناس��ب نه تنها قدرشناسی شما 
را نش��ان می دهد، بلکه می تواند باعث شود دیگران رابطه و 

احساس بهتری نسبت به شما داشته باشند.
۱0. با خودتان صادق باشید

گاهی تنها صحبت ک��ردن نمی تواند تغییری ایجاد کند. 
الزم است کتابی برای ارتقا و تعالی خود تهیه کنید و آن را 
همه جا با خود ببرید و بگویید: »من در حال تالش��م برای 

اینک��ه بیش��تر در لحظه زندگی کنم.« تا اینکه گوش��ی به 
دس��ت بگیرید و به دوستان خود پیام دهید: »من در حال 

تالش برای زندگی در لحظه ام.«
۱۱. از افراد موردپسندتان الهام بگیرید

نگاه ک��ردن به دیگران برای ایجاد انگی��زه، الهام گرفتن 
از آن ه��ا ی��ا حتی به عن��وان یادآورهای روزان��ه که چطور 
می توانید مس��یر خود را در س��فرتان ادامه دهید، می تواند 

مفید باشد.
۱2. میزان پیشرفت خود را بسنجید

یکی از مربیانم می گفت »اگر نمی توانی پیشرفت خود را 
اندازه بگیری، اصال به دنبال پیشرفت نفس نباش« و زمان 
زیادی صرف کرد تا منظورش را به من بفهماند. ش��ما باید 
راهی برای اندازه گیری پیشرفت خود پیدا کنید. این راهی 
است که شما را به اهداف تان می رساند، البته به شرطی که 
در همان مسیر حرکت کنید و از مسیرتان منحرف نشوید.

۱3. پایداری، رمز موفقیت است
یک ش��به نمی توان به پیش��رفت رس��ید، بلکه موفقیت 
تدریجی به دس��ت می آی��د. تداوم چیزی اس��ت که باعث 
ایجاد تغییرات معنادار می ش��ود، البته همان چیزی اس��ت 
که برای اغلب افراد س��خت است. ش��ما نمی توانید به یک 
باره تغییری ایجاد کنید و در آن ثابت قدم بمانید. پیشرفت 

نفس یک تمرین روزانه و یک سبک زندگی است.
۱4. همیشه بهترین عملکرد را از خود نشان دهید

اگ��ر می خواهید زندگی خود را بهبود دهید، باید بهترین 
عملکرد را از خود نش��ان دهید و س��عی کنید همه چیز را 
در جای درس��ت خود بگذارید. با این حال، به دست آوردن 
اعتبار نباید انگیزه تمام کارهای خوب ش��ما باش��د. رغبت 
زیاد برای کس��ب اعتبار، باعث می شود نه تنها در رسیدن 
به اهداف خیرخواهانه تان شکس��ت بخورید، بلکه شخصیت 

شما نزد دیگران خدشه دار خواهد شد.
۱5. دیگران را تایید کنید

بهتری��ن کاری که می توانید در مواجهه با یک کار خوب 
و شایس��ته انجام دهید، این اس��ت که بگویید: »کار بسیار 
خوبی بود« یا »من مطمئنم بقیه قدردان کار شما خواهند 
ب��ود.« تایید کردن و قدردانی از دیگران کار بس��یار خوبی 
است و باعث بنیادی شدن یک رفتار مثبت و تبدیل آن به 

یک عادت خوب می شود.
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۱5 عادت مثبتی که به بهبود کیفیت زندگی تان منجر می شود

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   شنبه   2۱ تیر ۱399    شماره ۱579   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: الکس سیاکت کارشناس تولید محتوا 
مترجم: امیر آل علی


