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معاون گمرک ایران از پذیرش پیش�نهادات این نهاد از س�وی 

ریاست جمهوری برای تس�ریع در ترخیص کاالهای 
اساسی و تولیدی از گمرک خبر داد. به گزارش...

با موافقت رئیس جمهور

ترخیص کاالهای اساسی و 
تولیدی از گمرک تسریع می شود

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

با افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ودیعه

 بازار پول
جذاب می شود

ظرف کمتر از سه ماه، نرخ سود بانکی دو بار دستخوش تغییر شد و پس از آنکه از ابتدای اردیبهشت ماه و با تفاهم 
مدیران بانک ها نرخ س��ود س��پرده کاهش یافت، حاال با تصمیم شورای پول و اعتبار مجددا افزایش پیدا کرده است. 
سه شنبه شب گذشته بود که شورای پول و اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی و به پیشنهاد بانک مرکزی، با افزایش 
تنوع س��پرده های بانکی موافقت کرد و سقف سپرده گذاری یک س��اله را از ۱۵درصد به ۱۶درصد افزایش داد. این در 
حالی اس��ت که مدیران بانک ها در پایان فروردین ماه امس��ال نرخ سود سپرده را کاهش دادند و کاهش هزینه تجهیز 
منابع را دلیل این کاهش سود اعالم کردند. اما حاال با تصمیم تازه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های بانکی...

در سال نخست، شهر های باالی 100هزار نفر و در سال دوم تمام شهر ها مشمول مالیات می شوند

مالیات، خانه های خالی را پر می کند؟
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از بهانه تراشی تا موانع تحریمی

آن روی سکه کارآفرینی
4 راهکار جهت آموزش کارمندان

توسعه کسب و کار با تکنیک های طراحی بودجه
هر آنچه باید درباره برندینگ کارفرما بدانید

رونمایی نایک از فروشگاه های جدیدش
بازاریابی موفق در توییتر با پرهیز از اشتباهات رایج

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 توییتر 
در یک قدمی سقوط

سرمقاله
آسیب شناسی وصول 

مطالبات بانک  ها

و  خدم��ات  تس��هیالت، 
تعه��دات بانک��ی، محص��والت 
تولی��دی بانک ه��ا هس��تند که 
بایس��تی ب��ا رعای��ت مق��ررات 
در  مرک��زی  بان��ک  نظارت��ی 
اختی��ار مردم قرار گیرند. بر این 
اس��اس، روابط حقوق��ی و مالی 
تس��هیالت گیرندگان و بانک ها، 
مبتنی ب��ر قراردادی اس��ت که 
باید مرزهای حقوقی و تعهدات 
بانک ها و مشتریان را به خوبی و 
به طور دقیق نشانه گذاری کند تا 
اجحافی در حق م��ردم صورت 
نگیرد. در این بده و بستان مالی، 
روابط مشتریان و بانک ها از زمان 
پرداخ��ت تا موعد وصول، فراز و 
فرودهای متفاوت��ی دارد. زمان 
پرداخت و واریز مبلغ تسهیالت 
به حساب مشتری، دوران خوش 
روابط مش��تریان و بانک هاست. 
مشتری به تس��هیالت موردنیاز 
خ��ود دس��ت می یاب��د و بانک 
امیدوار  نی��ز  تس��هیالت دهنده 
اس��ت ک��ه مش��تری اقس��اط 
تس��هیالتی را که دریافت کرده 
به موق��ع پرداخت کند تا چرخه 
معطل  بان��ک  تس��هیالت دهی 
کمبود منابع نش��ود و نوبت به 
سایر متقاضیان هم برای دریافت 

تسهیالت برسد.
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ادامه از همین صفحه
در صنعت بانکداری، وصول به موقع وام ها یا تسهیالتی که پرداخت شده، 
از جمله عواملی اس��ت که در تعیین قدرت تس��هیالت دهی و تعهدپذیری 
بانک ها تاثیری بسزا دارد، اما در این چرخه بده و بستان بین بانک و مشتری، 
موضوع به همین س��ادگی هم نیست که بانک تسهیالت دهد و با خاطری 
خوش و آس��وده اقس��اط تس��هیالت را بازپس گیرد. عوامل بسیاری باعث 
می شوند که مشتری نتواند یا نخواهد اقساط وام یا تسهیالتی را که دریافت 
کرده، بازپرداخت کند. در نتیجه پس از تاخیر در پرداخت اقساط با گذشت 
مدت زمان کوتاهی، بدهی مشتری بدهکار به طبقه مطالبات سررسید شده 
کوچ می کند و مدتی بعد نیز این بدهی سررس��ید ش��ده در طبقه بدهی 
معوق جا خوش خواهد کرد. مش��کل مش��ترک بانک ها و مشتریان دقیقا 
از همین نقطه آغاز می ش��ود. تسهیالت گیرنده به دالیل موجه یا غیرموجه 

ناتوان از پرداخت است، یا آنکه به دلیل صرفه اقتصادی مایل به بازپرداخت 
اصل و سود تسهیالتی که از بانک گرفته نیست. در این حالت در سیستم 
الکترونیکی بانک، تسهیالت به مانند موجود زنده حیات دارد و با احتساب 
سود و جرائم تاخیر به طور مرتب بر بدهی مشتری بدهکار افزوده می شود. 

این پدیده در س��طح کالن، معضل مطالبات مع��وق بانک ها را به وجود 
آورده اس��ت؛ مشکلی که ممکن اس��ت بانک ها را به مرزهای ورشکستگی 
نزدی��ک کند و قدرت تس��هیالت دهی آنها را همانند ی��ک بیماری مزمن 
به شدت تضعیف نماید. مشکل معوقات بانکی چنان حاد است که در آبان ماه 
۱۳۹۲ معاون اول رئیس جمهور در جلس��ه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
از رئیس کل بانک مرکزی خواس��ت تا »با تشکیل کارگروهی از نمایندگان 
سه قوه و با استفاده از راه های علمی و عملی، نسبت به پیشگیری از رشد 
معوقات بانکی اقدام و همچنین بانک های عامل را مکلف به وصول معوقات 

کنند.«
با وجود تش��کیل کمیته فراقوه ای مورد بحث، مش��کل مطالبات معوق 
همچنان خودنمایی می کند. این مشکل به اندازه ای جدی است که گزارش 
کمیس��یون اصل ۹0 قانون اساسی در خردادماه ۱۳۹۷ در این مورد نشان 
می دهد: »تسهیالت ریالی و ارزی نظام بانکی کشور، رقمی معادل با ۹.۳۶0 
هزار میلیارد ریال است که از این میزان، ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیالت 
غیرجاری ش��ده است که س��هم بانک های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و 
سهم بانک های غیردولتی ۶۱ درصد است.« ریاست کل سابق بانک مرکزی 
نیز در این باره در خردادماه ۱۳۹۳ گفت: »نس��بت مطالبات معوق به کل 
مطالبات، یکی از معیارهای س��نجش س��المت بانک است. در نظام بانکی 
بین الملل این نس��بت قاعدتا بین ۲ تا ۵ درصد اس��ت، ولی در کشور ما در 
مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد 

رس��یده اس��ت که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را 
برای متعادل  کردن این نس��بت به  کار بگیریم.« بنابراین معضل مطالبات 
معوق بانک ها، موضوعی بس��یار جدی است که بی تفاوتی نسبت به آن، به 
چالش عظیم سیستم بانکی کشور منتهی خواهد شد. خوشبختانه آیین نامه 
جلوگیری از انباش��ت مطالبات غیرجاری بانکی مصوبه اس��فندماه ۱۳۹۷ 
ستاد فراقوه ای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کنار آیین نامه وصول 
مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب شهریورماه ۱۳۹۴ شورای پول 
و اعتب��ار تا حدود زیادی خطوط اصلی وص��ول مطالبات معوق بانک ها را 
روش��ن کرده اس��ت. با این وجود، معضل مورد اشاره هنوز در عرصه بانکی 
خودنمایی می کند و شبکه بانکی را ناچار می کند که علیه مشتریان خویش 

دست به اقدامات قضایی و ثبتی بزند. 
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نشس��ت خبری چهارمین جش��نواره فیلم کوتاه پاس��ارگاد به صورت 
مجازی با حضور حسن بلخاری مشاور فرهنگی و هنری مدیرعامل بانک 
 پاسارگاد و دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد، راحله شهرابی مدیر امور 
حوزه راهبری و روابط عمومی و ارش��د هدایتی سرپرست روابط عمومی 
بانک  پاس��ارگاد، با هدف  آغاز به کار رسمی این جشنواره و رونمایی از 

جشنواره برگزار شد.
در ابتدای جلس��ه پس از تالوت آیات قرآن کریم حسن بلخاری دبیر 
جش��نواره فیلم کوتاه پاسارگاد در زمینه برگزاری این جشنواره در سال 
جاری گفت: جش��نواره ۱80 ثانیه ای فیلم پاس��ارگاد دو ساالنه است و 
آخرین دوره آن س��ال گذشته برگزار شد، اما به دلیل نام گذاری امسال 
به نام سال جهش تولید، قرار شد امسال نیز این جشنواره برگزار شود.

وی ادام��ه داد: هیات مدیره بانک پاس��ارگاد به خصوص دکتر مجید 
قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد به اجرای مس��ئولیت  های اجتماعی 
موسسات اقتصادی و بانک ها توجه ویژه ای داشتند و طی سال های اخیر 
نش��ان دادند که در نظر دارند تا به شیوه های معقول و منطقی  رسالت 

فرهنگی و اجتماعی خود را به انجام رسانند.
مش��اور فرهنگ��ی و هن��ری مدیرعامل بان��ک  پاس��ارگاد گفت: بانک 
پاس��ارگاد یک��ی از مجموعه های فع��ال و موفق اقتصادی اس��ت که در 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز نقش موثری در جامعه ایرانی داشته، 
حت��ی فیلم جدایی نادر از س��یمین که اولین اس��کار را ب��رای ایران به 

ارمغان آورد حاصل حمایت این بانک در زمینه فرهنگی است. 
بلخاری افزود: طی س��ال های ۹۴ ، ۹۶ و ۹8  سه دوره جشنواره فیلم 
پاس��ارگاد برگزار ش��د و در جریان این برگزاری، اس��تعدادهای بزرگی 
کش��ف ش��دند که امروزه جزو اف��راد موفق  در زمینه هنر فیلم س��ازی 
به ش��مار می رون��د و ما این موفقیت را نتیجه توجه بانک پاس��ارگاد به 

مسئولیت اجتماعی می دانیم.
وی همچنین گفت: با توج��ه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع 
تولید و ش��عار جهش تولید در س��ال جاری چهارمین جش��نواره فیلم 
پاس��ارگاد در ابعاد وسیع تری برگزار می شود تا آثار موفق و ارزشمند در 
زمینه صنعت و اشتغال به جامعه ایرانی معرفی و زمینه ها برای  رشد و 

توسعه صنعت ملی با کمک ابزارهای هنری فراهم شود. 
حس��ن بلخاری، دبیر جش��نواره فیلم کوتاه پاس��ارگاد درباره اهداف 
برگزاری جشنواره فیلم پاسارگاد گفت: ما در یک جنگ نابرابر اقتصادی 
با انواع تحریم ها روبه رو هستیم در چنین موقعیتی توجه به اقتصاد ملی 
و تقویت ارکان آن می تواند بهترین راهکار برای رشد و توسعه اقتصادی 
کشور و مقاومت در برابر تحریم ها باشد بنابراین اولین هدف ما حمایت 
از تولید و رشد اقتصادی است. همچنین انعکاس تالش های جهادگرانه 
عرص��ه تولید و صنع��ت از طریق ابزارهای هنری، ایجاد بس��تری برای 
شناس��ایی و بروز اس��تعداد و قابلیت های هنری، پشتیبانی و حمایت از 
تولید با محتوای جذاب و فاخر در زمینه تولید ملی و جلب توجه آحاد 
م��ردم به نقش ارزنده حمایت از تولید ملی در جهش تولید اقتصادی از 

دیگر اهداف مهم ما برای برگزاری این جشنواره است. 
راحله شهرابی، مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک  پاسارگاد 
نیز ضمن تبیین اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: سه دوره جشنواره 
طی سال های قبل با موفقیت چشمگیر و با حضور موثر هنرمندان جوان 

و پیشکس��وت در بخش های مختلف برگزار شد و امسال چهارمین دوره 
این جشنواره به دلیل اهمیت بحث حمایت از تولید و تأکید مقام معظم 
رهب��ری بر آن،  به  ص��ورت خاص با نگاه به مح��ور »حمایت از تولید« 

برگزار می شود.
وی افزود: یکی از تفاوت ها و تمایزهای این جش��نواره در سال جهش 
تولی��د، دع��وت از فیلم س��ازان حرف��ه ای و باتجربه در کن��ار جوانان و 

فیلم سازانی است که در ابتدای راه هستند. 
ش��هرابی در این نشست همچنین با تأکید بر اقدامات ارزشمند بانک 
 پاس��ارگاد در زمینه حمایت از تولید ادامه داد: بانک  پاسارگاد با اجرای 
پروژه ه��ای عظیم در حوزه ه��ای مختلف مانند معدن، ف��والد، انرژی و 
... نق��ش خود را در حمایت از تولید و رش��د اقتص��اد ملی به خوبی ایفا 
کرده  اس��ت. اقدام��ات این بانک نه تنه��ا در عرصه  اقتص��ادی، بلکه در 
ارتقای کیفیت، س��طح زندگی  و س��المت جامعه مخصوصا در مناطق 

کم برخوردار نیز تأثیر شگرفی گذاشته  است.
در نشس��ت خبری چهارمین جشنواره فیلم پاسارگاد  ارشد هدایتی، 

سرپرست روابط عمومی بانک پاس��ارگاد با اشاره به مخاطبان چهارمین 
دوره جش��نواره فیلم کوتاه بانک  پاس��ارگاد گفت: این جش��نواره در دو 
بخش  مستند و داستانی برگزار می شود و همه  دوستداران رشد و توسعه 
اقتصادی کشور، ش��رکت ها و واحدهای صنعتی و تولیدی و فیلم سازان 
حرف��ه ای و باتجربه و همچنین جوانان بااس��تعداد و عالقه مند مخاطب 
این جش��نواره هس��تند.  وی همچنین افزود: یکی از ویژگی های خاص 
چهارمین جش��نواره فیلم پاس��ارگاد مشارکت ش��رکت های تولیدی و 
صنعتی با گروه های فیلم س��ازی است. شرکت ها و سازمان های تولیدی، 
می توانند با گروه های فیلم س��از وارد مذاکره ش��وند و آثار تولیدی خود 
را به جش��نواره ارس��ال کنند. با این کار پیوند خوبی میان جهان هنر و 

شرکت های تولیدی و صنعتی ایجاد می شود.
هدایتی با بیان اینکه آثار ارسالی توسط افراد شاخص و بنام در حوزه 
فیلم س��ازی داوری می شود به جوایز جش��نواره در بخش استعدادهای 
جوان اش��اره کرد و گفت: جایزه اول، جام زرین پاس��ارگاد و مبلغ ۲00 
میلیون  ریال، جایزه دوم جام س��یمین پاس��ارگاد و مبلغ ۱۵0 میلیون  
ریال همچنین جایزه س��وم، جام بلورین پاسارگاد و مبلغ ۱00 میلیون 
ریال اس��ت. وی همچنین جوایز جشنواره در بخش فیلم سازان حرفه ای 
و باتجربه را از نفرات اول تا س��وم به ترتیب جام زرین پاسارگاد و مبلغ 
۵00 میلیون ریال، جام س��یمین پاسارگاد و مبلغ ۳۵0 میلیون ریال و 

جام بلورین پاسارگاد و مبلغ ۲00 میلیون ریال عنوان کرد.
هدایت��ی ب��ا بیان اینکه پذی��رش آثار ارس��الی از طری��ق ثبت نام در 
www.pasargadfilmfest.ir (htس��ایت جش��نواره ب��ه نش��انی
8Cwww.%DB%86%D9%A7%D8%B4%D8%86%tp://%D9

pasargadfilmfest.ir) و دریافت کد رهگیری اس��ت، افزود: مهلت 
ارس��ال آثار تا انتهای شهریور سال جاری است. مدت زمان نمایش آثار 
ارسالی با تیتراژ از ۱80 ثانیه تا ۱0 دقیقه است. سازندگان آثار بایستی 
اثر خود را در ابعاد اس��تاندارد )حداقل ۷۲0( و در دو کیفیت مناس��ب 
بازبین��ی و اک��ران در فرمت های HD . MP۴ و یا FHD تهیه و برای 
دبیرخانه جش��نواره ارس��ال کنن��د. درج کد رهگیری ب��ر روی مدارک 

ارسالی نیز الزامی است.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد کلید خورد

تالش بانک پاسارگاد برای انعکاس فعالیت های جهادگرانه عرصه تولید با ابزارهای هنری

آسیب شناسی وصول مطالبات بانک  ها

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



ظرف کمتر از س��ه ماه، نرخ س��ود بانکی دو بار دس��تخوش تغییر شد 
و پ��س از آنکه از ابتدای اردیبهش��ت ماه و با تفاهم مدی��ران بانک ها نرخ 
س��ود س��پرده کاهش یافت، حاال با تصمیم ش��ورای پول و اعتبار مجددا 
افزایش پیدا کرده اس��ت. سه ش��نبه شب گذشته بود که ش��ورای پول و 
اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی و به پیشنهاد بانک مرکزی، با افزایش 
تنوع س��پرده های بانکی موافقت کرد و سقف سپرده گذاری یک ساله را از 
۱۵درصد به ۱۶درصد افزایش داد. این در حالی است که مدیران بانک ها در 
پایان فروردین ماه امسال نرخ سود سپرده را کاهش دادند و کاهش هزینه 
تجهیز منابع را دلیل این کاهش سود اعالم کردند. اما حاال با تصمیم تازه 
ش��ورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت و عالوه بر 
آن، امکان سپرده گذاری دو ساله و سه ماهه نیز فراهم شد. در حالی که تا 
پیش از این، س��پرده های بلندمدت حداکثر یک ساله بود، اما شورای پول 
و اعتبار هم اکنون این امکان را به بانک ها داده که اقدام به جذب سپرده ها 
در سررسید زمانی دو ساله با نرخ سود ۱8درصدی کنند. همچنین امکان 
افتتاح حس��اب با سررس��ید زمانی سه ماهه و نرخ س��ود ۱۲درصدی نیز 
برای بانک ها فراهم شده است. در این بین، بیشترین افزایش نرخ سود در 
س��پرده های ش��ش ماهه اتفاق افتاده و نرخ سود از ۱۱درصد به ۱۴درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. نرخ سود س��پرده کوتاه مدت نیز با افزایش نرخ 
۲درصدی به ۱0درصد رسید. نرخ سود سپرده یکساله هم که پیش از این 

۱۵درصد بود، یک درصد ارتقا یافت.
از افزایش نرخ سود تا تنوع بخشی به سپرده ها

دومینوی افزایش نرخ س��ود پس از بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق 
دولتی و عملیات بازار باز، در هفته گذش��ته به بازار پول رسید. در هزار 
و دویست و نود و هفتمین نشست شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود 
س��پرده افزایش یافت و بازار پول جذاب تر ش��د. ش��ورای پول و اعتبار 
در این نشس��ت به ریاس��ت عبدالناصر همتی، در راس��تای دستیابی به 
ه��دف حفظ ارزش پول ملی و به پیش��نهاد بان��ک مرکزی همچنین با 
افزایش تنوع س��پرده های بانکی موافقت کرد. بر این اس��اس، با تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار، س��قف سپرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی 
۱0درصد، س��پرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲درصد، 
س��پرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ش��ش ماهه ۱۴درصد، سپرده 
سرمایه گذاری با سررسید یک ساله ۱۶درصد و سپرده سرمایه گذاری با 

سررسید دو ساله ۱8درصد تعیین شد.

سیاست گذار پولی با افزایش نرخ سود بانکی تمهیدی اندیشیده است 
ت��ا از الته��اب بازارهای موازی کم کند و روند انبس��اطی و رو به رش��د 
نقدینگ��ی را تعدیل نماید. تصمیم مدیران بانکی در کاهش نرخ س��ود 
س��پرده در پایان فروردین ماه در ش��رایطی بود که هنوز بازار ارز و طال 
دچار التهاب کنونی نش��ده نبود و قیم��ت دالر کانال ۲0 هزار تومان و 
قیمت س��که مرز ۱0 میلیون تومان را پش��ت س��ر نگذاشته بود، اما در 
حال حاضر افزایش س��ود بانکی تصمیم مناس��ب و کارآمدی در جهت 
مدیریت ش��اخص های کالن اقتصاد است. به عنوان مثال، اگر نرخ سود 
بانکی )تا پیش از تصمیم اخیر ش��ورای پول و اعتبار( ۱۵درصد است و 
نرخ تورم طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار بیش از ۲۷درصد است، این 
یعنی نرخ س��ود واقعی در اقتصاد ایران منفی ۱۲درصد است و پولی که 
در بانک گذاشته می شود، حداقل ۱۲ درصد در یک سال آینده از ارزش 
آن کم می ش��ود بنابراین نرخ س��ود ۱۵ درصدی در شرایطی که مرکز 
آمار ایران، تورم خردادماه امسال را ۲۷.8 درصد اعالم می کند، عمال به 
منزله تابلوی ایس��ت مقابل نقدینگی و خروج س��پرده ها از بانک هاست. 
از همین روس��ت که برخی از اقتصاددانان معتقدند سیاس��ت گذار پولی 
می تواند با رصد ش��رایط و در صورت تشخیص، حتی بار دیگر نرخ سود 

بانکی را افزایش دهد. 
پیشنهاد انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه

انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله، دیگر برنامه ای است که بانک 
مرک��زی در هفته ای که گذش��ت، از جزییات آن خبر داد و این تصمیم 
در کنار افزایش نرخ س��ود س��پرده، دو راهکار جدید سیاست گذار پولی 
برای جذب نقدینگی و ارس��ال سیگنال به بازارها به ویژه بازار ارز و سکه 
است. اوراق ودیعه برای نخستین بار است که منتشر می شود و احتماال 
س��ود خوبی برای خریداران خواهد داشت که بیشتر از نرخ سود سپرده 
اس��ت؛ اوراقی که همگام با نرخ تورم تنظیم می ش��ود و می تواند نگرانی 
صاحبان س��رمایه از کم ارزش ش��دن پول را تا اندازه ای رفع کند. البته 
انتشار اوراق ودیعه منوط به مجوز شورای پول و اعتبار است و به گفته 
معاون اقتصادی بانک مرکزی، قرار اس��ت پیش��نهاد آن در دستور کار 

شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
صبح چهارشنبه گذشته بود که پیمان قربانی از پیشنهاد انتشار اوراق 
ودیعه دو س��اله جهت مدیریت رش��د نقدینگی و کنترل تورم خبر داد 
و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد اوراق ودیعه با سررس��ید دو س��اله را 
در راس��تای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم منتشر کند و بر این 
اس��اس پیشنهاد یادش��ده در ش��ورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ 

مصوبه الزم طرح خواهد شد.

مع��اون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح جزییات بیش��تر این اوراق 
گفت که هر ۱00 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی 
و نقدینگی را به میزان ۲.8 واحد درصد کاهش خواهد داد. او همچنین 
یادآور ش��د که ابعاد فقهی انتشار این اوراق قبال در شورای فقهی بانک 
مرکزی به تصویب رس��یده و در مهرماه ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی الزم از 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.
آنطور که قربانی اعالم کرده، بانک مرکزی قصد دارد ۵0 هزار میلیارد 
تومان اوراق ودیعه منتش��ر کند که انتش��ار کل این مبلغ می تواند ۱۴ 
واح��د درصد رش��د نقدینگی را کاهش ده��د. اوراق ودیعه ابزاری برای 
اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی 
می ش��ود. طبق این قرارداد، صاحبان وج��وه ، منابع خود را جهت حفظ 
ارزش نزد بانک مرکزی به ودیعه می گذارند. بانک مرکزی نیز این وجوه 
را در قالب امانت )هم از نظر فیزیکی و هم از نظر ارزشی( بلوکه کرده و 
اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره دو ساله و با توجه 
به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران ش��ده و معادل قدرت خرید 

وجوه در ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. 
تابلوی ایست مقابل رشد نقدینگی و افزایش تورم

افزای��ش نرخ س��ود بانکی و پیش��نهاد انتش��ار اوراق ودیعه در حالی 
اس��ت که بازار ارز در دو روز پایانی هفته گذش��ته واکنشی به آن نشان 
ن��داد و قیمت دالر در آخرین روز هفته )پنجش��نبه( در کانال ۲۳ هزار 
تومان باقی ماند. قیمت س��که تمام به��ار آزادی نیز ۱0 میلیون و ۷۵0 
هزار تومان بود. با این حال به نظر می رس��د که برای اثرس��نجی دقیق 
سیاس��ت های جدید بانک مرکزی بر بازار ارز و حرکت نقدینگی باید تا 
ادامه این هفته به انتظار نشس��ت. درس��ت است که میزان افزایش نرخ 
س��ود بانکی ش��اید به اندازه ای نیس��ت که حالت ایجابی داشته باشد و 
برای معامله گران جذابیت باالیی ایجاد کند، اما حداقل در حالت سلبی 
می تواند از ورود نقدینگی بیش��تر به بازار ارز و سکه جلوگیری کند. در 
شرایطی که این روزها معامله گران در حال کسب سودهای بیشتری در 
بازار ارز، س��که و بورس هس��تند، افزایش اندک نرخ سود سپرده شاید 
نتواند موج نقدینگی را به س��مت بازار پول بکش��اند، اما مطمئنا باعث 
ماندگاری س��پرده ها و مان��ع خروج آنها از بانک ها خواهد ش��د، چراکه 
اف��رادی ک��ه تا پیش از این ب��ا افزایش قیم��ت ارز و کاهش ارزش پول 
ملی تصور می کردند س��پرده ریالی ش��ان در بانک ها روز به روز در حال 
کاهش ارزش اس��ت، حاال با تصمیم جدید ش��ورای پول و اعتبار نسبت 
به ادامه سپرده گذاری و س��رمایه گذاری در بازار پول اطمینان بیشتری 

پیدا می کنند.

با افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ودیعه

بازار پول جذاب می شود

نس��بت مانده تس��هیالت به س��پرده های بانکی )پس از کسر سپرده 
قانون��ی( که در اس��فند ۱۳۹8 با افزایش یک واحد درصدی نس��بت به 
بهمن ۱۳۹8 حدود ۷۹.۴ درصد بوده، در فروردین ۱۳۹۹ مجددا کاهش 
یافت و با افت 0.۹ واحد درصدی به س��طح ۷8.۵ درصدی بازگشت. در 
میان استان های کشور، نسبت مانده تسهیالت به سپرده در استان های 
بوش��هر و قم کمت��ر از ۵0درصد بوده ک��ه با توجه به بخش��نامه بانک 
مرکزی، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده  اند این 
نس��بت را به حداقل ۵0درصد برسانند. این نسبت در دو استان ایالم و 
کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۱00درصد اس��ت که می تواند گویای 
ریسک عدم توان بانک های این استان ها برای ایفای تعهدات شان باشد. 
بانک ه��ا در هر اقتصاد نقش واس��طه گری مالی را ایفا می کنند، بدین 
نحو که از طریق جمع آوری س��پرده ها، این منابع را در قالب تسهیالت 
و ب��ا ه��دف تامین مالی به کس��ب وکارها اختص��اص می دهند. یکی از 
ش��اخص هایی که وضعیت پرداخت تسهیالت در یک اقتصاد را مشخص 
می کند، نس��بت تس��هیالت به س��پرده ها )LDR( اس��ت. این نسبت 
پایداری تامین مالی توس��ط بانک ها را ارزیابی می کند و معرف نس��بت 
وام های پرداختی پوش��ش داده ش��ده توسط سپرده های دریافت شده از 
مش��تریان بانک اس��ت. عوامل مهم تاثیرگذار در این نسبت، روند تغییر 
تس��هیالت، روند تغییر سپرده ها و وضعیت برگشت تسهیالت پرداختی 
اس��ت. زمانی که سرعت رشد س��پرده ها بیشتر از رشد تسهیالت است، 
این نس��بت کاهش یافته و زمانی که س��رعت رشد تس��هیالت از رشد 
سپرده ها بیشتر است، این نسبت افزایش می یابد. همچنین در شرایطی 
که میزان تسهیالت غیرجاری بانک ها افزایش )کاهش( می یابد، ریسک 

بانک برای پرداخت بیشتر تسهیالت، افزایش )کاهش( پیدا می کند.

میزان س��پرده های بانک��ی در پایان فروردین امس��ال ۲۴۹۳.۵ هزار 
میلی��ارد توم��ان و مانده تس��هیالت )جاری و غیرج��اری( ۱۹۵۷ هزار 
میلی��ارد توم��ان بوده که در مقایس��ه با اس��فندماه ۱۳۹8، س��پرده ها 
۲.۳درصد رشد و مانده تسهیالت ۱.۱درصد رشد کرده است. همچنین 
در مقایس��ه با فروردین ۱۳۹8، س��پرده ها با رش��د ۳۳درصدی و مانده 
تسهیالت نیز با افزایش ۲۹.۵درصدی همراه بوده است. آمارهای مزبور 
حاکی از پایین بودن رشد مانده تسهیالت در برابر رشد سپرده هاست .

براس��اس آماره��ای بانک مرک��زی، نس��بت مانده تس��هیالت بانکی 
به س��پرده ها )پس از کس��ر س��پرده قانونی(، در نیمه دوم سال ۱۳۹8 
نس��بت به نیمه اول در سطح پایین تری قرار داشته است. اگرچه که در 
اسفندماه ۱۳۹8 این نس��بت جهش کوچکی را نسبت به چند ماه قبل 
تجربه کرده، اما در فروردین ۱۳۹۹ به سطح مشابه بهمن و دی ۱۳۹۹ 
بازگشته اس��ت. در فروردین ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهیالت به سپرده ها 
۷8.۵درصد بوده و این مقدار نس��بت به اسفندماه ۱۳۹8 با کاهش 0.۹ 
واحد درصدی همراه بوده اس��ت؛ این در حالی است که نسبت به بهمن 
۱۳۹8 تقریب��ا تغییر چندانی نداش��ته و تنها 0.۱ واحد درصد بیش��تر 
شده است، اما نسبت مانده تس��هیالت به سپرده ها در فروردین ۱۳۹۹ 
در مقایس��ه با فروردین ۱۳۹8، کاهش قابل توجهی )۲.۳ واحد درصد( 
داشته اس��ت. روند افت این نسبت نشان می دهد که به تناسب افزایش 
سپرده های بانکی، تسهیالت پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است.
۹ استان در فروردین ۱۳۹۹ میانگین نسبت مانده تسهیالت به سپرده ها 
کمتر از ۶0درصد را داشته اند. این استان ها عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، 
خوزستان، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان 

شرقی. کمترین رقم نیز به بوشهر با ۳۷.۷درصد تعلق دارد.

اخیرا طبق بخشنامه بانک مرکزی در سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیالت اعطایی آنها در هر 
استان به مجموع سپرده های آنها در همان استان کمتر از ۵0درصد است، 
موظف شده اند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴00 نسبت 
مذکور را به حداقل ۵0درصد برسانند، به طوری که حداقل ۵0درصد منابع 

سپرده های قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد. 
به گفته معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در فروردین ماه امسال 
دو استان ایالم و کهگیلویه و بویراحمد نیز نسبت تسهیالت به سپرده ها 
)پس از کس��ر قانونی( باالتر از ۱00درصد را تجربه کرده اند. این نسبت 
ب��رای ایالم ۱0۲درصد و برای کهگیلویه و بویراحمد ۱0۶درصد اس��ت. 
بیش از ۱00درصد بودن این نسبت می تواند ریسک عدم ایفای تعهدات 
بانک ها را به همراه داش��ته باش��د. همچنین نسبت تسهیالت به سپرده 
۱۲اس��تان نیز در فروردین ۱۳۹۹ نس��بت ب��ه فروردین ۱۳۹8 افزایش 
یافته اس��ت. این ۱۲ اس��تان عبارتند از: زنجان، یزد، لرستان، خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچس��تان، خوزستان، قم، ایالم، مرکزی، خراسان 
رضوی، همدان و س��منان. بیشترین افزایش نیز مربوط به استان زنجان 
بوده ک��ه از 80.8درصد در فروردین ۱۳۹8 ب��ه 8۷درصد در فروردین 
۱۳۹۹ رس��یده است. نسبت تسهیالت به س��پرده در استان تهران نیز 
در حال��ی از ۹۴.۷درص��د در فروردین ماه پارس��ال ب��ه ۹۱.۹درصد در 
فروردین ماه امس��ال رس��یده که عل��ت مهم باالبودن رقم تس��هیالت و 
سپرده ها در پایتخت، استقرار دفاتر مرکزی اغلب شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی س��ایر اس��تان ها در استان تهران بوده اس��ت. میزان تسهیالت 
اس��تان تهران در فروردین ماه امس��ال ۱۲۶۶.۶ ه��زار میلیارد تومان و 

میزان سپرده ها ۱۳۷۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

بوشهر کمترین و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نسبت را در فروردین امسال دارند

جغرافیای استانی نسبت تسهیالت به سپرده بانکی

نگاه

افزایش سود بانکی نقدینگی را به بانک ها می برد؟
به شرط مهار تورم

به دنبال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، دبیر کانون بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است: در مصوبه جدید شورای 
پول و اعتبار، فقط زمان س��پرده ها به س��ه و ش��ش ماه و دو سال 
تغییر کرده و از آنجا که نرخ س��ود س��پرده ها افزایش قابل توجهی 
پی��دا نکرده نمی ت��وان انتظار داش��ت که این ام��ر موجب هدایت 
نقدینگی های س��رگردان به بانک ها ش��ود. همچنی��ن تا زمانی که 
مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند در 

هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد.
محمدرض��ا جمش��یدی با بیان اینکه مصوبه جدید ش��ورای پول 
و اعتبار همان مصوبه قبلی اس��ت که حداکثر نرخ س��ود سپرده ها 
۱8درصد بود، به ایس��نا گفت: تنها نکته مصوبه جدید آن است که 
اکنون سپرده ها به مدت  زمان های کوتاه تری چون سه ماهه و شش 

ماهه تقسیم شده است.
او با اش��اره ب��ه اینکه هدف افزایش نرخ س��ود بانکی، جمع آوری 
نقدینگی سرگردان در بازارهاست، ادامه داد: با توجه به نرخ تورمی 
که اکنون در اقتصاد کش��ور موجود اس��ت، این افزایش نرخ س��ود 
سپرده های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی تاثیر نیست، اما 
نمی توان تاثیر چش��مگیری در این زمینه پیش بینی کرد، زیرا این 
مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان سود ۱8درصدی است ولی 
س��ود سپرده دوساله هم در نظر گرفته شده که در گذشته بانک ها 

نمی توانستند بیش از یک سال سپرده صادر کنند.
جمشیدی با بیان اینکه با وجود تورم نمی توان پیش بینی افزایش 
جذب نقدینگی توس��ط بانک ها را داش��ت، افزود: نرخ تورم موجب 
می شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و 
تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی 
نمی تواند در هدایت نقدینگی های س��رگردان به بانک ها تاثیرگذار 

باشد.
به گفته وی، بیشتر از این میزان هم نمی توان نرخ سود سپرده ها 
را افزایش داد، زیرا بر میزان سپرده های بانکی تاثیر منفی می گذارد. 
در این مصوبه نرخ سود سپرده با سررسید دوساله ۱8درصد تعیین 
ش��ده، درحالی که نرخ تس��هیالت هم ۱8درصد اس��ت که در این 
ش��رایط، سود س��پرده را ماه به ماه می پردازیم و سود تسهیالت را 
بانک ها شش ماه تا یک سال بعد دریافت می کنیم و این سود برای 

بانک ها زیان آور است.

تامین 36 هزار میلیاردی کسری بودجه با اوراق
حراج اوراق به داد بودجه رسید

طبق اع��الم بانک مرکزی، از طریق حراج هفت مرحله اوراق بدهی 
دولت، تاکنون ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از این محل تامین 
ش��ده، بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود. این در حالی است که 
میزان کس��ری بودجه دولت تا حدود ۱۵0 هزار میلیارد تومان برآورد 
ش��ده که تاکنون به گفته بانک مرکزی، ۳۶ هزار میلیارد تومان آن از 

محل حراج اوراق تامین شده و این حراج هفتگی فعال ادامه دارد.
به گزارش ایس��نا، بودجه ۵۷۱ هزار میلیاردی دولت در سال جاری 
دچار کس��ری بودجه است و برآوردها نش��ان دهنده کسری۱۵0 هزار 
میلیارد تومانی اس��ت. در این بین، راه های جبران کس��ری بودجه به 
موضوع مورد بحث اقتصاددانان و کارشناس��ان تبدیل شد و دولت نیز 
به سمت انتشار بیشتر اوراق و سهام شرکت ها حرکت کرد؛ به طوری 
که طبق اعالم دولتمردان، انتشار اوراق بدهی از مهمترین گزینه های 
دولت برای جبران کسری بودجه است و البته در کنار آن عرضه سهام 

شرکت ها و فروش اموال دولت نیز قرار دارد.
گزارش هفته گذش��ته بانک مرکزی نش��ان می دهد که در راستای 
تامین کس��ری بودجه در مدت اخیر ده ها هزار میلی��ارد تومان اوراق 
بدهی منتشر شده است؛ به طوری که تاکنون هفت مرحله اوراق بدهی 
دولت حراج شده و بانک مرکزی مدعی است که توانسته از این طریق 
۳۶ هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه دولت را بدون آنکه نقدیندگی 
جدیدی خلق ش��ود، تامین کنند، البته قرار اس��ت برنامه تامین مالی 
کسری بودجه از طریق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار شود 
و اوراق دولت به بانک ها و نهادهای مالی غیربانکی فروخته خواهد شد.
این مه��م در حالی اتفاق افتاده که در بودجه امس��ال از ۵۷۱ هزار 
میلیارد تومان منابع عمومی دولت، س��هم درآمدها )مالیات و س��ایر 
درآمده��ا(  ۲88.۷ هزار میلیارد توم��ان،  ۱0۷ هزار میلیارد واگذاری 
دارایی سرمایه ای )فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی( و ۱۷۴.۷ هزار 
میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن 
دو هزینه اصلی دولت ش��امل ۴۳۴ ه��زار میلیارد تومان هزینه جاری 
)عمدتا حقوق و دس��تمزد( و تا ۷0 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی 
قرار دارد.   به هر حال، کاهش قابل توجه قیمت نفت به همراه شیوع 
کرونا، درآمدهای نفتی دولت را تحت الش��عاع قرار داد و از سوی دیگر 
ظاهرا درآمدهای مالیاتی طبق آنچه پیش بینی شده بود، محقق نشده 
اس��ت. همچنین رقم ۵0 ه��زار میلیارد تومانی که ق��رار بود از محل 
واگ��ذاری و فروش اموال دولتی برای بودجه محقق ش��ود نیز تاکنون 

عملکرد کاملی نداشته و در مجموع باعث کسری بودجه شده است.
با توجه ب��ه اینکه دولت نمی تواند دیگ��ر روی درآمد نفتی مصوب 
به طور کامل حس��اب کند یا حتی همانطور که کارشناس��ان از قبل 
پیش بینی و به دولت هش��دار داده بودند فروش اموال و امالک دولتی 
تا سقف ۵0 هزار میلیارد تومان چندان قابل تحقق نیست، دولت ناچار 
است تا حد ممکن کسری بودجه خود را از محل فروش اوراق و سهام 
شرکت ها یا از این سو، حراج اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی تامین 

کند.
در عی��ن حال ک��ه صرفه جویی قاب��ل توجهی از س��وی دولت در 
بخش های مختلف باید انجام ش��ود و به طور حتم بودجه های عمرانی 
می توانند از گزینه های ابتدایی کاهش هزینه ها باش��ند، چراکه بخش 
عمده هزینه های دولت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است که 

صرفه جویی در آن چندان امکان پذیر نیست.
البته در کنار منابع عمومی، دولت مجوز عدم واریز ۱۶درصد س��هم 
صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری و استفاده در 
بودجه امسال را نیز در اختیار دارد که به کمک آن خواهد آمد. با وجود 
تخمین هایی که درباره کس��ری بودجه و راهکارهای تامین آن وجود 
داشته، تاکنون سازمان برنامه و بودجه گزارش رسمی درباره جزییات 

کسری و نحوه تامین آن منتشر نکرده است.
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فرص��ت ام��روز: قانون مالی��ات بر خانه ه��ای خالی در س��ال ۱۳۹۴ 
تصویب ش��د و ق��رار بود که از س��ال ۱۳۹۵ اجرایی ش��ود اما به دلیل 
فراهم نبودن زیرس��اخت ها فراموش ش��د، تا بهمن ماه سال گذشته که 
وزارت راه و شهرسازی از سامانه امالک و اسکان رونمایی کرد. با اینکه 
طبق گفته وزیر راه و شهرس��ازی، قرار اس��ت اولی��ن برگه های مالیاتی 
در همین تابس��تان امس��ال به درب خانه های خالی برس��د اما به دلیل 
شناس��ایی نشدن واحدهای خالی در س��امانه امالک و اسکان هنوز این 
اتفاق رخ نداده اس��ت. هفته گذش��ته نیز مجل��س یازدهم کلیات طرح 
مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد و به نظر می رسد مالیات گیری 
از خانه های خالی جزو معدود برنامه هایی اس��ت که دولت و مجلس در 

مورد آن تفاهم دارند.
در ای��ن بین ب��ا اینکه درباره کلی��ات این طرح میان کارشناس��ان و 
مسئوالن توافق نظر وجود دارد، اما کارشناسان در مورد ضرایب مالیاتی 
که برای واحدهای خالی از س��کنه تعیین ش��ده، نق��د دارند و معتقدند 
بازدارندگی الزم را ندارد. به اعتقاد آنها، در کشورهای اروپایی برای خانه 
یا خودروهای دوم و بیشتر به  قدری مالیات می بندند که به جز معدودی 
از س��رمایه داران بزرگ، کس��ی قادر به نگه داش��تن چند خانه یا چند 
ماشین نیست. به همین دلیل، تعداد خانه های خالی در اغلب کشورهای 
اروپایی کمتر از ایران اس��ت و این در حالی اس��ت که مس��کن در اروپا 

به کاالیی مصرفی و در ایران به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده است.
جزیی��ات ط��رح مالی��ات از خانه های خال��ی به تازگ��ی در برنامه ای 
تلویزیونی بررس��ی شد و سه نفر از مسئوالن درباره جزییات آن صحبت 
کردند. ابتدا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرای این طرح 
در ش��هرهای باالی ۱00 هزار نفر خب��ر داد و گفت که مالیات گیری از 
خانه های خالی در س��ال نخست در شهرهای باالی ۱00 هزار نفر اجرا 
می ش��ود. مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی نیز به 
مش��وق های بازار اجاره اشاره کرد و گفت که مالکینی که تا شهریورماه 
خانه ه��ای خالی خود را ارائ��ه کنند از مالیات معاف ش��ده و همچنین 
قراردادهای اجاره س��ه ساله از مالیات های بخش مسکن معاف خواهند 
ش��د. در پایان نیز معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به جرایم مالیاتی 
گفت که اگر در این طرح واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات شده 
و به می��زان مبلغ اجاره مدتی که خانه خالی می ماند مش��مول جریمه 

خواهد شد.
جزییات طرح دریافت مالیات از خانه های خالی

سید احس��ان خاندوزی، نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
ارائ��ه جزییاتی از طرح اخ��ذ مالیات از خانه های خالی گفت: در س��ال 
اول اج��رای این طرح، ش��هر های بزرگ و باالی ۱00هزار نفر مش��مول 

می ش��وند. یکی از راهکار های کوتاه مدت عرضه مس��کن این اس��ت که 
مس��کن های موج��ودی را که عرضه نمی ش��وند، برای عرض��ه در بازار 
تحریک کنند. در قانون مالیاتی س��ال ۹۴ این الزام را آورده ایم و سامانه 
امالک و اس��ناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه ای از خدمات از جمله 

مالیات بر خانه های خالی مکلف کرده ایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: به علت ضعف س��امانه امالک و اس��ناد 
و ه��م به جهت نرخ غیر بازدارنده در س��ال ۹۴ در اخ��ذ مالیات موفق 
نبودیم. در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش 
چهار برابری خانه های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش 
خانه های خالی در دس��ت نیس��ت بنابراین رفع ابهام��ات طرح مجلس 
منوط به اثربخ��ش کردن مالیات و شناس��ایی دقیق تر خانه های خالی 

است که همکاری دستگاه ها و خوداظهاری مالکان را می طلبد.
ب��ه گفته او، در س��ال اول اجرای این طرح ش��هر های بزرگ و باالی 
۱00هزار نفر مش��مول می ش��وند که مسئله مس��کن جدی تری است، 
ولی از س��ال دوم تمام ش��هر های کش��ور مش��مول مالیات بر خانه های 
خالی خواهند بود. برای خانه های نوس��از تا یک س��ال بعد از اخذ پروانه 
ساخت و پایان کار فرصت عرضه و اعالم دارند برای واحد های غیرنوساز 
نیز ش��ش ماه فرصت داده ایم. براس��اس این قانون سازندگان مسکن و 
انبوه س��ازان و مردمی که از محتکرین به شمار نمی روند، اما محتکرانی 
ک��ه بالغ ب��ر ۱00 یا ۲00 واحد مس��کونی دارند و عرض��ه نمی کنند را 

مشمول این قانون و اخذ مالیات بر خانه های خالی خواهند شد.
نای��ب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود: چون دس��تگاه های 
اجرای��ی از جمله ثبت و اس��ناد امالک و س��ازمان ثبت احوال کش��ور 
اطالعات افراد را دارند مکلف ش��ده اند با ال��زام جدی اطالعات را بدون 
پیش ش��رط و دریافت وجه در اختیار س��امانه امالک و اسکان بگذارند 
و در صورت تخلف کارکنان دس��تگاه ها براس��اس قان��ون مجازات های 
اس��المی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه 
خدمات استفاده شده است که برای کسب اطالعات افرادی که اطالعات 
نمی دهن��د یا اطالعات غلط بدهند مج��ازات مالیات بیش از خانه خالی 

خواهند شد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر افراد بدانند که اگر اطالعات خانه خالی خود 
را ابراز نکنند مش��مول مالیات اضافه خواهند ش��د برای ارائه اطالعات 
ترغیب خواهند ش��د و اطالعات به س��امانه امالک کشور منتقل خواهد 
ش��د. همچنین از زمان تصویب قانون به بعد خانه های خالی مش��مول 
مالیات اضافی خواهند ش��د بنابراین با قوانی��ن مالیاتی و خدماتی امید 
می رود نس��بت به وضع فعلی با همکاری دستگاه های اجرایی تا یکی دو 

سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت خواهیم بود.

مالکان به کدام شرط از پرداخت مالیات معاف می شوند؟
پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی 
نیز به س��ابقه این طرح اش��اره کرد و گفت: این طرح در س��ال ۷۱ هم 
مطرح ش��د، اما در اختیار نبودن آمار و اطالعات دقیق، از جمله دالیل 
تاخی��ر در اجرای آن بود. درباره خانه های خالی نگرانی ها زیاد نیس��ت، 
چون اگر خانه خالی نباش��د مش��مول این مالیات نخواهد ش��د و چون 
ضمانت ه��ای اجرایی در ای��ن قانون تدارک دیده ش��ده در حال حاضر 
کس��ی که بتواند خانه خود را خالی نگه دارد سیستم اجازه نخواهد داد 

بنابراین خانه های خالی به بازار عرضه خواهد شد.
اصالن��ی ادام��ه داد: مجلس در نظر دارد اصالح نرخ ه��ا را به گونه ای 
انجام دهد که مش��کلی به وجود نیاید بنابراین در این طرح قرار نیست 
در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن 
مالیات دریافت می شود. برای بیش از ۱00 هزار خانه خالی این طرح و 
گرفتن مالیات از خانه های خالی موجب عرضه بخشی از خانه های خالی 
به بازار مس��کن خواهد ش��د بنابراین با این کار بی��ش از دو برابر تولید 

ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.
به گفته وی، مش��وق هایی برای بازار اجاره در تمکین مالکان از ثبت 
واحد ها در س��امانه در نظر گرفته ش��ده اس��ت بنابرای��ن مالکانی که تا 
ش��هریور خانه ه��ای خالی خ��ود را ارائه کنند از مالی��ات تاکنون معاف 
می ش��وند. همچنی��ن افرادی ک��ه تمایل داش��ته باش��ند، قراردادهای 
اجاره ش��ان را سه ساله منعقد کنند از مالیات بر خانه های خالی و سایر 
مالیات هایی که در بخش مس��کن قرار است وضع شوند، معاف خواهند 
ش��د. اگر این قان��ون بتواند ۵0درصد خانه های خال��ی را وارد بازار کند 

موفق خواهد بود.
همچنین محمود علیزاده، معاون سازمان مالیاتی در ارتباط اینترنتی 
با برنامه گفت: نرخ جریمه ای که برای مالیات در نظر گرفته می شود اگر 
به اندازه ای باشد که در بازار مسکن به وجود آورد اثربخشی آن را بیشتر 
خواهد کرد بنابراین برای ارتقای س��طح این سامانه مجلس تمام تالش 
خود را به کار گرفته است. جزییات این طرح در جلسات بعدی مجلس 
مطرح می ش��ود. کمیس��یون اقتصادی مجلس برای اجرای این طرح و 

شناسایی خانه های خالی از سکنه وارد عمل شده است.
به گفته علیزاده، هدف از این طرح عرضه خانه خالی برای اجاره است 
و در وضع اجاره بها موثر خواهد بود. در این طرح اگر واحدی اجاره داده 
نش��ود مش��مول مالیات و به میزان مبلغ اجاره ظرف مدتی که می تواند 
خالی بماند مش��مول جریمه خواهد ش��د بنابراین اگر کس��ی اطالعات 
خالف بدهد و اطالعات در س��امانه شناس��ایی شود باز هم به میزان دو 

برابر مبلغ جریمه خواهد شد.

در سال نخست، شهر های باالی 100هزار نفر و در سال دوم تمام شهر ها مشمول مالیات می شوند

مالیات، خانه های خالی را پر می کند؟
دریچه

کاهش 41 میلیارد دالری درآمد نفتی در سال گذشته
تحریم با درآمد نفتی ایران چه کرد؟

تازه ترین بولتن آماری س��االنه اوپک نش��ان می ده��د که درآمد 
س��االنه نفت ایران در س��ال ۲0۱۹ نسبت به س��ال ۲0۱8 بیش از 
۴۱ میلیارد دالر کاهش یافته است. به گزارش وزارت نفت، سازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت )اوپک( در بولتن آماری س��االنه این 
س��ازمان که به  تازگی منتشر شده است درآمدهای نفتی کشورهای 
عضو اوپک را از س��ال ۲0۱۵ تا ۲0۱۹ منتش��ر کرد.  براساس این 
ج��دول، درآمد نفتی ایران در س��ال ۲0۱۵ تا ۲0۱۹ به ترتیب ۲۷ 
میلی��ارد و ۳08 میلیون دالر، ۴۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دالر، ۵۲ 
میلیارد و ۷۲8 میلیون دالر، ۶0 میلیارد و ۵۱۹ میلیون دالر و ۱۹ 
میلیارد و ۲۳۳ میلیون دالر بوده اس��ت. همچنین در س��ال ۲0۱۹ 
عراق بیش از 80 میلیارد دالر، عربستان بیش از ۲0۲ میلیارد دالر، 
ام��ارات بیش از ۴۹ میلی��ارد دالر و کویت بیش از ۵۲ میلیارد دالر 

درآمد نفتی داشته اند.

پیش بینی شکست رکورد مصرف در هفته پیش رو
هفته ای با مصرف هشدارآمیز برق گذشت

در هفت��ه ای که گذش��ت، بارها پیک روزانه مصرف ب��رق از مرز ۵۷ 
هزار مگاوات گذشت و در چندین شب شاهد ثبت پیک مصرف شبانه 
ب��رق بیش از ۵۶ هزار م��گاوات بودیم و در مجموع هفته ای با مصارف 
هش��دارآمیز برق را پشت سر گذاش��تیم. براساس گزارش های رسمی 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز شنبه ۲۱ تیرماه روز پرمصرفی از 
نظر مصرف برق بود. در این روز پیک روزانه به ۵۷ هزار و ۹۴ مگاوات 
و پیک شبانه به ۵۶ هزار و ۹0۹ مگاوات رسید. در روزهای یکشنبه و 
دوش��نبه نیز پیک مصرف برق زیر ۵۶ هزار و ۵00 مگاوات بود اما روز 
سه ش��نبه بار دیگر پیک مصرف برق از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت و 
در میان��ه این روز به ۵۷ هزار و ۳۹۶ مگاوات رس��ید. همچنین در روز 
چهارشنبه پیک مصرف لحظه ای برق در رقمی باالتر از ۵۷ هزار مگاوات 
و به میزان ۵۷ هزار و ۱۱۷ مگاوات ثبت ش��د. روز پنجشنبه هم پیک 
مصرف برق با کاهشی قابل توجه به ۵۵ هزار و ۴۳۷ مگاوات رسید. با 
توجه به پیش بینی های س��ازمان هواشناسی مبنی بر ادامه گرمای هوا 
و پایداری هوای گرم در هفته پیش رو، نگرانی ها از رشد بیش از پیش 
مصرف برق در کش��ور وجود داشته و پیش بینی ها از ثبت رکوردهای 

جدید مصرف برق در هفته جاری حکایت دارد.

دشمن جدید بازار خودرو را بشناسید
زیان دورکاری به خودروسازی

طب��ق مطالعات جدید، رواج فرهن��گ کار از خانه و خرید آنالین به 
عادت جدیدی تبدیل شده و رانندگی در آمریکا را حداکثر ۲۷0 میلیارد 
مایل در س��ال کاهش خواهد داد. به گزارش ایس��نا، این تحقیقات که 
توسط شرکت مشاوره »کی پی ام جی اینترنشنال« انجام شده، نشان 
می دهد فرهنگی که در پی ش��یوع بیماری کووید- ۱۹ به وجود آمده 
رفتنی نیست و حتی اگر واکسنی برای درمان این بیماری تولید شود، 
حفظ خواهد شد و احتماال تبعات وخیمی برای صنعت خودرو خواهد 
داشت و تنها در آمریکا باعث می شود حدود ۱۴ میلیون دستگاه خودرو 
از جاده ها ناپدید ش��وند. در اوج بحران شیوع ویروس کرونا در آوریل، 
آمریکایی هایی که در خانه ماندند، ۶۴درصد مسافت کمتری با خودرو 
پیمودند که افت کم س��ابقه ای در زمینه سفر با خودرو بود. عادت های 
جدید س��خت جان خواهند بود و باعث کاهش دائمی سفر با خودرو به 
مس��افت حداقل ۳ تریلیون مایل در سال و کاهش مالکیت خود به دو 
خودرو به ازای هر خانوار خواهند ش��د. به گفته گری سیلبرگ، مدیر 
بخ��ش خودروی جهانی کی پی ام ج��ی، تغییر عادت ها باعث خواهد 
ش��د ساالنه حدود یک میلیون دس��تگاه از فروش خودروهای سواری 
و کامیون ها کاهش پیدا کند. آمریکایی ها در پنج س��ال گذش��ته هر 
س��ال بیش از ۱۷ میلیون دستگاه انواع خودروها را خریداری کرده اند. 
انجمن فروشندگان خودروی آمریکا پیش بینی کرده که فروش خودرو 
امس��ال ب��ه دلیل تبعات اقتصادی منفی ش��یوع کووی��د- ۱۹، به ۱۳ 
میلیون دس��تگاه کاهش پیدا می کند. در شرایطی که صنعت خودرو 
تالش می کند خود را از خأل ناش��ی از تعطیلی دوران قرنطینه خالص 
کند، کاهش احتمالی فروش یک میلیون دستگاه خودرو بزرگ به نظر 
می رسد. براساس گزارش بلومبرگ، نکته مثبت این تغییرات، رونق بازار 
کامیون های تحویل کاال به دلیل رشد خرید آنالین است. خودروسازان 
روی این تغییر حس��اب باز کرده اند و ف��ورد موتور و فولکس واگن در 
ح��ال طراحی خودروهای خودران و خودروهای برقی ش��امل ون های 
تحویل کاال هستند. اس��تارت آپ هایی نظیر ریویان اتوموتیو با امضای 
قراردادهایی برای فراهم کردن ۱00 هزار خودرو برای شرکت آمازون، 

وارد این بازار تجاری رو به رشد شده اند.

کمتر از 10 روز فرصت باقی است
5 مردادماه آخرین مهلت ثبت نام وام کرونا

براساس مصوبه بیست و یکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبت نام کسب وکارهای دارای بیمه 
و فاقد بیمه در سامانه کارا تا ۵ مردادماه تمدید شد. به گزارش تسنیم، 
محمد ش��ریعتمداری وزیر کار درباره تسهیالت حمایتی کرونا گفت: 
کرونا مسئله ای اس��ت که تمام مشاغل در سراسر دنیا لطمه خوردند، 
براساس بررسی های سازمان جهانی کار در سه ماهه دوم از سال ۲0۲0 
بین ۳00تا۴00میلیون شغل تمام وقت در جهان تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفتن��د. یعنی 8۱درصد نی��روی کار جهان تحت تاثیر قرار گرفتند و 
همینطور ۶0درصد درآمدها تحت تأثی��ر جدی قرار گرفتند. موضوع 
بسیار مهمی اس��ت.  او از تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت 
ویژه کرونا خبر داد و گفت: در صورتی که فردی در اثرکرونا بیکار شده 
و بیکاری اش ادامه دارد برای دریافت مقرری باید به سامانه بیمه بیکاری 
مراجعه و ثبت نام کند و در صورتی که تأیید ش��ود مش��مول مقرری 
خواهد ش��د. تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت ویژه کرونایی 
در حالی از سوی وزیر کار اعالم شد که براساس مصوبه بیست ویکمین 
جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت 
ثبت نام کس��ب وکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در س��امانه کارا، تا ۵ 
مردادماه تمدید شد. متقاضیان برای دریافت تسهیالت باید به سامانه 

کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
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توافق ۲۵ س��اله ایران و چین گرچ��ه در حد یک پیش نویس و توافق 
اولیه اس��ت اما س��ر و صداهای فراوانی بر پا کرده است. سخنان محمود 
احمدی نژاد شاید اولین موضع گیری علیه آن بود که دامنه آن به داخل 
مرزها یا حامیان نظام سیاس��ی کش��ور محدود نمان��د. این میان معلوم 
نشد چطور رئیس جمهوری اس��بق که خود پیش از اعمال تحریم های 
دهه ۹0 بیش��ترین روابط سیاسی و اقتصادی را با دولت های چپ گرای 
آمریکای التین و یا شرق آسیا داشت چگونه تغییر قطب نما داده است. 
به نظر می رس��د فعاالن بخش خصوصی نیز از این توافق نس��بتا راضی 
هستند. در این میان نکته این است که نیازهای اقتصاد ایران چیست و 

چین در کدام بخش ها می تواند به توسعه ایران یاری رساند.
هادی حق ش��ناس در پاسخ به این س��وال به خبرآنالین، گفت: نکته 
مهمی که باید به آن توجه ش��ود این اس��ت که توافق اخیر با چین نه 
محصول س��ال ۹۹ بلک��ه دقیقا در زمان قدرت ای��ران و پس از امضای 
برجام حین سفر رئیس جمهوری چین به ایران در سال ۹۶ مطرح شد. 
در نتیجه باید توجه داشت که مسئله را نباید در نگاه های جناحی به این 
شکل حالجی کرد. از سوی دیگر توافق با چین اولین قرارداد بلندمدت 
ایران با کش��ورهای دیگر نیس��ت. یک دهه پیش میان ایران، پاکستان 
و هند خط لوله صلح به مرحله اجرا رس��ید. دو دهه اس��ت با قزاقستان 
س��وآپ نفتی داری��م و همین مدت از توافق میان ایران ترکمنس��تان و 
ایران ترکیه برای خط لوله گاز اجرا ش��ده است. عالوه بر این بحث های 
حول کریدور ش��مال- جنوب و ش��رق- غرب هم بیش از ۲0 سال قبل 
در کشور مطرح شده است. لذا این اولین توافق بلندمدت ایران نیست.

این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: همچنین در چهار دهه اخیر ثابت 

شده به راحتی روابط میان ایران و آمریکا عادی نخواهد شد و اروپا هم 
ثاب��ت کرده در چنین چالش هایی نهایت��ا در کنار آمریکا خواهد بود. به 
بی��ان دیگر غرب نمی تواند با وضعیت فعلی ش��ریکی قابل اعتماد برای 
کش��ور باش��د و رابطه تجاری میان دو طرف به راحتی ممکن اس��ت از 

بین برود.
به گفته این مدرس دانش��گاه، عربستان سعودی یکی از نزدیک ترین 
رواب��ط را در خاورمیان��ه با غرب دارد اما قرارداده��ای بلندمدت فروش 
نفت خود را با کش��ورهای جنوب و جنوب ش��رقی آسیا می بندد. حتی 
ترکیه و روسیه علی رغم تنش هایی که از شلیک به هواپیما روسی پیش 
آمده با ه��م روابط اقتصادی بلندمدت داش��ته و دارند. در جهان امروز 
کشورها به دنبال ش��رکای بلندمدت می گردند ولو آنکه از نظر سیاسی 
همگن نباشند. حق شناس با بیان اینکه این مسئله در ایران مورد توجه 
کافی نبوده اس��ت، گفت: این در حالی است که در همسایگان ایران در 
بلوک ه��ای متعددی عضو می ش��وند. این نگرش که ای��ران صرفا باید با 
برخی از کشورهای خاص مرتبط باشد چندان منطقی نیست. نمی توان 
کل کش��ور و مردم را منتظر نگه داشت تا نتیجه برجام مشخص شود و 

سپس به دنبال توسعه بود.
استاندار استان گلستان با اش��اره به دوره های حساس پس از انقالب 
گفت: در این مدت دوران متعددی داش��تیم که همگی حس��اس بودند 
اما نمی توانیم رفع مش��کالت اقتصادی را ب��ه روزهایی حواله دهیم که 
همه چیز خوب و آرام باش��د. امروز ما در بخش انرژی و معادن نیازمند 
تکنولوژی هس��تیم. اینها یا در دست غرب است و یا چین و ژاپن. وقتی 
غرب حاضر نمی شود حتی به تعهداتش پایبند بماند چاره ای نیست جز 

توافق با شرق البته در چارچوب منافع ملی.
او درب��اره انتقاداتی مانند واگ��ذاری برخی از جزای��ر خلیج فارس یا 
س��رزمین اصلی به چین هم گفت: این واقعا بیان عوامانه ای است. وقتی 
تنها کلیات یک توافق منتشر شده، نمی شود این نتایج را گرفت. حداقل 
باید ش��مه ای از زمینه های چنین اقدامی دیده ش��ود اما کسی نشانه ای 

ندارد ولی برخی این حرف ها را هم می زنند.
حق ش��ناس درباره اهمیت چی��ن افزود: اروپا با هم��ه عظمتش تنها 
۲0درصد چین اس��ت. اگر بنا باشد ایران به توافق بلندمدت با کشوری 
برس��د چین گزینه خوبی است. از یک س��و بازار بسیار بزرگی دارد و از 
س��وی دیگر در حوزه تکنولوژی هم در حال پیش��رفت است. به همین 
دلیل توافق با چین اتفاق خوبی اس��ت و از عبور از ش��رایط فعلی خبر 

می دهد. البته که این توافق مانع توافق با دیگر کشورها هم نیست.
حق ش��ناس در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه کدام بخش ها باید در 
تواف��ق با چین در اولویت باش��ند، گفت: در بخ��ش نفت و گاز و معادن 
چین پیش��رفت های بسیار خوبی داش��ته و ما باید تکنولوژی الزم را از 
آنها بگیریم. از س��وی دیگر حوزه گردش��گری ای��ران یک بخش تقریبا 
بکر اس��ت و چین کشوری است که بیشترین توریست جهان را دارد. با 
توجه به اینکه مردم دو س��رزمین شرقی هستند می توان در این بخش 
نیز پیش��رفت های بزرگی را تجربه کنیم. در این میان س��رزمین ایران 
می تواند به هاب منطقه ای تبدیل ش��ود و در ترانزیت هوایی چین نقش 
پررنگی داش��ته باشد. همچنین کشاورزی بخش��ی است که چین جزو 
کش��ورهای پیش��رفته به حس��اب می آید اما ایران هن��وز در این بخش 

پیشرفت کافی را نداشته است.

چین در کدام بخش ها می تواند در ایران سرمایه گذاری کند؟

مهم ترین مزایای توافق ایران و چین
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تحوالت بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
حباب سکه چقدر است؟

ب��ه گفت��ه دبیر اتحادیه ط��ال و جواهر تهران، افزای��ش نرخ ارز و 
قیمت ه��ای جهانی و کاهش ارزش ریال، عامالن افزایش ۳۵0 هزار 
تومانی قیمت سکه در طول یک هفته هستند و این در حالی است 

که هر قطعه سکه، با حباب یک میلیون تومانی دادوستد می شود.
نادر بذرافش��ان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار س��که و 
طالی داخلی به ایس��نا، گفت: در طول هفته ای که گذشت به طور 
میانگین قیم��ت هر اونس جهانی ۲۲ دالر افزایش قیمت داش��ت. 
ع��الوه بر این، افزای��ش نرخ ارز و به دنب��ال آن کاهش ارزش ریال 
در برابر دالر س��بب شد روند قیمت ها در بازار سکه و طالی داخلی 

روندی صعودی داشته باشد.
دبی��ر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: از اوایل 
هفته تا حدودی به دلیل کاهش ارزش ریال به جهت سرمایه گذاری، 
تقاضا برای س��که افزایشی بود که این عامل نیز بی تاثیر در افزایش 
قیمت ه��ا نبود. این در حالی اس��ت که تقاضا برای خرید مصنوعات 
طال به حداقل رسیده و سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی 
و توزیعی ما ش��ده اس��ت. البته این افزایش تقاضا به ش��کل قدیم 
نیست و مردم برای خرید طال گرمی یک میلیون تومان یا هر قطعه 
س��که ۱۱ میلیون تومان، قدرت خرید ندارن��د اما با توجه به جنبه 
س��رمایه گذاری ب��رای حفظ ارزش پول ملی برخ��ی اقدام به خرید 

سکه کرده اند.
این عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران درباره تغییرات 
قیمت��ی در طول هفته، گفت: در طول هفته هر قطعه س��که حدود 
۳۵0 هزار تومان، نیم سکه حدود ۲۷0 هزار تومان، ربع سکه ۲۴0 
ه��زار تومان و هر گرم ط��الی نیز ۲۴ هزار توم��ان افزایش قیمت 
داشته اند. در حال حاضر حباب سکه برای هر قطعه به یک میلیون 

تومان رسیده است.
ب��ه گفته وی، آخرین قیمت ها در روز پنجش��نبه گذش��ته بدین 
صورت اس��ت که هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ 
میلی��ون تومان، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم ۱0 
میلیون و ۲۵0 هزار تومان قیمت دارند. همچنین قیمت نیم س��که 
۵میلی��ون و ۵00 هزار تومان، ربع س��که نیز ۳میلیون و ۲۶0 هزار 
تومان و س��که های یک گرمی نیز یک میلی��ون و ۷۶0 هزار تومان 
اس��ت. همچنین هر گرم طالی ۱8 عیار در آخرین معامالت انجام 
ش��ده یک میلیون و ۳۵ هزار تومان قیمت داش��ته و هر مثقال طال 
نیز ۴ میلیون و ۴80 هزار تومان قیمت داشته است. در بازار جهانی 

نیز هر اونس طال ۱80۱ دالر ثبت شده است.
بذرافش��ان تصریح ک��رد: عالوه ب��ر اینکه صفر ش��دن معامالت 
مصنوعات طال س��بب آس��یب به واحدها شده و بس��یاری از آنها را 
تعطیل کرده  اس��ت، ای��ن افزایش قیمت ها نیز س��بب ضرر و زیان 
بس��یار آنها شده اس��ت. به طور مثال واحدی در آخرین معامله روز 
خود س��که را ۱0میلیون و ۷۷0 هزار تومان فروخته اس��ت، فردای 
هم��ان روز ابتدای صبح قیمت گرفته ایم و ۱0 میلیون و 8۹0 هزار 
تومان ش��ده تا خواسته ایم خریداری کنیم به ۱0 میلیون و ۹80 تا 
۱۱ میلیون تومان رس��یده است. این تغییرات ساعتی باعث متضرر 
ش��دن همکاران ما خواهد شد و س��ودی که حاصل نمی شود، برای 
خری��د مجدد باید مبلغی ه��م از جیب بگذارد. دبی��ر هیات مدیره 
اتحادی��ه طال و جواهر تهران تاکید کرد: چنانچه همچون س��نوات 
گذش��ته، بانک مرکزی ورود و نظارت کند، بسیار بر التهابات بازار و 
روند افزایشی قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود؛ لذا خواسته ما از رئیس 
بانک مرکزی این است بر این موضوع ورود کرده و با صحبت در این 
رابطه مانع افزایش بیشتر قیمت ها شوند. گفتنی است در اولین روز 
هفته ای که گذش��ت، قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د ۱0 میلی��ون و ۴80 هزار تومان، هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۵00 هزار تومان، نیم سکه و ربع 
س��که نیز به ترتیب ۵ میلیون و ۲۵0 هزار تومان و ۳ میلیون و ۵0 
هزار تومان، س��که های یک گرمی یک میلیون و ۶۵0 هزار تومان و 

هر گرم طالی ۱8 عیار نیز ۹۶۴ هزار تومان معامله شده اند.

سخنگوی سهام عدالت خبر داد
حداقل ارزش فروش سهام عدالت 2.5 

میلیون تومان است
کس��انی که س��هام عدالت ۵00 هزار تومانی داش��تند و اقدام به 
فروش ۳0درصدی س��هام خود کرده اند، بای��د حداقل ۲.۵ میلیون 
توم��ان دریافت کنند. اگر مبالغ واریزی کمتر از این اس��ت باید بار 
دیگر به محلی که س��فارش داده اند مراجعه کنند. سخنگوی سهام 
عدال��ت درباره علت واریز نش��دن مبلغ فروش ۳0درصد از س��هام 
عدالت برای برخی از س��هامدارانی که س��فارش فروش شان را ثبت 
کرده اند، به سنا گفت: اولویت ما در شرکت سپرده گذاری، حفاظت 
از وجوه دارایی های مردم اس��ت. در فروش سهام وسواس زیادی به 
خرج می دهیم که مبلغ موردنظر حتماً به حس��اب همان فرد واریز 
ش��ود بنابراین اگر به عنوان مثال ش��ماره شبا اش��تباه باشد، راکد 
باش��د یا به دلیل دستورات قضائی مسدود ش��ده باشد امکان واریز 
وجه وجود ندارد. حس��ین فهیمی ادامه داد: از مجموع بیش از یک 
میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالت شان را ثبت کرده اند، 
تنها ۳ هزار نفر دچار مش��کل ش��دند یعنی ش��ماره شبای شان به 
گونه ای اس��ت که امکان واریز وجه وجود ندارد )یا مس��دود اس��ت 
ی��ا راکد اس��ت یا به دالیل دیگ��ر نمی توان وجه را به حس��اب آنها 
واری��ز کرد( درباره این عزیزان، هم بانک ها و هم کارگزاری هایی که 
س��فارش فروش را دریافت کرده اند تالش می کنند از طریق تماس 
و ارتب��اط با آن س��هامدار، اطالعات صحیح دیگر از جمله حس��اب 
مطمئ��ن را از او دریافت کنند. او درباره نحوه فروش س��هام عدالت 
افراد زیر ۱8 س��ال نیز گفت: در راستای حفاظت از دارایی ها، یکی 
از دش��واری ها افراد زیر ۱8 سال است. دشواری کار اینجا است که 
فرد مورد نظر نمی تواند سفارش  گذاری کند بلکه باید فرد دیگری از 
طرف او س��فارش گذاری را انجام دهد بنابراین ما باید بدانیم فردی 
که س��فارش را ثبت می کند آیا ولی یا قیم قانونی این شخص است 
یا خیر. برای فروش س��هام عدالت هم این فرد زیر ۱8 س��ال و هم 
ولی یا قیم او باید در سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. بعد 
از احراز هویت، کارگزاری ها این امکان را دارند که اطالعات س��جام 

را مبنا قرار دهند و سفارش فروش را تأیید کنند.

بانکنامه

صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات دو سال اخیر خود 
تنها تا روز ۳۱ تیرماه یعنی س��ه روز دیگ��ر فرصت دارند. این در حالی 
است که قیمت دالر در چند هفته گذشته تا کانال ۲۳ هزار تومان پیش 
رفته اس��ت و دولت دوازدهم امیدوار اس��ت که با بازگش��ت منابع ارزی 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، التهاب بازار ارز آرام گیرد.

ب��ه گ��زارش ایرناپالس، ابت��دای تیرماه ب��ود که حس��ن روحانی به 
صادرکنن��دگان »اخط��ار« داد و گف��ت: »بان��ک مرکزی بای��د به همه 
بده��کاران عمده ب��رای بازگرداندن ارز حاصل از ص��ادرات اخطار داده 
و زم��ان پرداخت برای آنان مش��خص و در صورت تخطی به تخلف آنها 

رسیدگی شود.«
البت��ه دول��ت فقط به اخط��ار اکتفا نکرد. ش��ورای عال��ی هماهنگی 
اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز به صادرکنندگان 
تا پایان تیرماه مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات را به کشور باز گردانند 
و تهدیدات تا س��ر حد »تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان و انتش��ار 
اس��امی متخلفان« نیز رس��ید. از آن زمان نیز بسیاری از فعاالن بخش 
خصوصی روی خوش به این تصمیم دولت نشان ندادند و در مصاحبه ها 

سعی کردند، نشان دهند که بخش خصوصی سهم چندانی ندارد.
در ای��ن بی��ن، بانک مرکزی در حالی معتقد اس��ت که ۲۷.۵ میلیارد 
دالر ارز حاصل صادرات به کش��ور بازنگش��ته است که فعاالن اقتصادی 
نظر دیگ��ری دارند، کما اینکه مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران 
و چی��ن در ای��ن باره گفت: »محاس��بات اتاق بازرگانی نش��ان می دهد 
فق��ط ۹ میلی��ارد دالر از ۵0 میلیارد دالر ص��ادرات غیرنفتی در اختیار 
بخش خصوصی واقعی اس��ت.« جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات 
غیرنفتی ات��اق بازرگانی ایران نیز گفت: »اگر بخش خصوصی ارزی هم 
نیاورده باش��د کمتر از ۲میلیارد دالر اس��ت که مقصر آن نیز خود بانک 

مرکزی است.«
واکنش بخش خصوصی به اقدامات کنترلی دولت

در حال��ی  که ای��ن روزها بخش خصوصی تالش می کن��د با کلیدواژه 
»صادرکنندگانی که حمایت دولت را پشت سر خود دارند«، گریبان خود 
را از اخطارها برهاند، همچنان ۲۷.۵ میلیارد دالر ارز حاصل صادرات به 
کش��ور بازنگشته است. به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، طبق 
برنامه ریزی ها و تعیین مهلت، دولت امید بس��ته تا بازگشت به کشور اثر 
خود را بر نرخ ارز بگذارد. برخی از تحلیلگران بر این باورند ناکافی بودن 
ارز برای تأمین تقاضاهای ارزی بخش��ی از دالیل رش��د قیمت دالر در 
ماه های گذشته بوده است، اما الزاماً تزریق ارز موردنیاز نیز موجب نزول 
قیمت ارز نخواهد شد زیرا نسبت به کافی بودن ذخایر ارزی برای تزریق 
مناب��ع ارزی به ب��ازار تردیدهایی وجود دارد و همی��ن می تواند موجب 

مقاومت قیمت ارز برای پایین آمدن قیمت آن باشد.

عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینس��تاگرام 
خود به تصمیم های جدید ارزی اش��اره کرده و نوشت: »جلسه کمیته 
موضوع بند-۲ مصوبه ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی درخصوص 
چگونگی برگش��ت ارز صادرکنندگان دو تصمیم مهم داشت: ۱.مهلت 
برگش��ت ارز صادرات��ی چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی اس��ت. 
برای تشویق صادرکنندگانی که سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، 
ارز خود را برگردانن��د، تعهدهای ارزی آنها، برمبنای ۹0درصد ارزش 
پایه صادراتی محاس��به خواهد ش��د. ۲.صادرکنندگانی که در مهلت 
تعیین ش��ده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نس��بت به برگش��ت ارز به 
چرخ��ه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدهای خود را در 
بازار دوم )س��امانه نیما( به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا 
قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک 

مرکزی بفروشند.«
ام��ا عدم بازگش��ت ارز به اعتقاد برخی کارشناس��ان ب��ه تفاوت نرخ 
نیمای��ی، بازار آزاد و س��نا برمی گردد که به نظر می رس��د تصمیم اول 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز به همین مسئله مربوط است. در 
ح��ال حاضر ب��ا نرخ دالر ۲۳ هزار تومانی در ب��ازار آزاد، این اختالف به 
بیش از ۵ هزار تومان رسیده است که صادرکنندگانی که طبعاً تمایل به 
کسب سود بیشتر دارند را دچار تردید می کند، با این حال بانک مرکزی 
تالش دارد نرخ دالر نیمایی پایین باش��د و در تامین واردات و کاالهای 

موردنیاز کشور هزینه ها افزایش زیادی نداشته باشد.
طبق بسته سیاستی »نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ 
و رفع تعهدات ایفا نش��ده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹8« که توسط وزیران 
نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس��ان سازمان 
برنامه و بودجه و بانک مرکزی تصویب ش��ده، صادرکنندگان موظف به 
ف��روش حداقل 80درصد از ارز حاصل از صادرات خود به ش��کل حواله 
ارزی در س��امانه نیم��ا و حداکث��ر ۲0درصد آن در قالب اس��کناس در 
س��امانه س��نا هس��تند. این افراد باید حداکثر تا چهار ماه پس از صدور 
پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسالمی ارز خود را به چرخه اقتصادی 

کشور بازگردانند.
رتبه بن��دی صادرکنن��دگان توس��ط وزارت صنع��ت، تعیی��ن تکلیف 
صادرات از محل ورود موقت، تفویض مس��ئولیت به وزارتخانه های نفت، 
صنعت، کار، دفاع، کشاورزی و س��ایر نهادهای عمومی غیردولتی برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مجموعه های تحت مدیریت یا پوشش 
آنان، از دیگر مصوبه های این بس��ته سیاستی است. همچنین اعالم شد: 
صادرکنندگانی که برمبنای این بس��ته سیاس��تی ارز خود را به چرخه 
اقتصاد داخلی بازنگردانند، از هرگونه خدمات دس��تگاه ها و سازمان های 

اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها محروم خواهند شد.

آیا صادرکنندگان متخلف، ارز 4200 تومانی گرفته بودند؟
فریال مس��توفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره مش��کالت 
در تامین منابع ارزی واردات ضروری کش��ور گفت: »عمده درآمد ارزی 
کش��ور در سال های گذشته حاصل از صادرات نفت بوده، به همین علت 

معموالً کشور دچار مشکالت ارزی برای واردات نشده است.«
او با یادآوری اینکه صادرات نفت کش��ور بین 80 تا ۹0 میلیارد دالر 
ب��وده که ارز موردنیاز برای واردات را جب��ران می کرد، افزود: »در حال 
حاض��ر به دلی��ل تحریم ها، کاهش صادرات نف��ت و پایین آمدن قیمت 
نفت، درآمد ارزی کش��ورمان کم ش��ده و به همین علت توجه بیشتری 
به صادرات کاالهای غیرنفتی شده است.« مستوفی مقدار محاسبه  شده 
صادرات کاالهای غیرنفتی کش��ور را تقریب��اً بین ۳۵ تا ۴0میلیارد دالر 
دانست و گفت: »صادرات غیرنفتی ش��امل پتروشیمی و میعانات نفتی 
و گازی هم بوده که به نوعی وابس��تگی به نفت نیز دارند بنابراین ما به 
ان��دازه همین مبل��غ تخمینی نیاز به واردات داری��م. وقتی صادرات کم 
باش��د، نمی توانیم ارز موردنیاز ب��رای واردات را جبران کنیم. به همین 
دلی��ل دولت به دنبال فش��ار به صادرکنندگان اس��ت ک��ه به نوعی هم 
درس��ت اس��ت.« عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکالت 
صادرکنندگان گفت: »در هر جامعه و سیس��تمی معموالً افراد خطاکار 
وجود دارند اما نمی توانیم همه را مجرم بشماریم. اگر این افراد خطاکار 
را کنار بگذاریم، صادرکنندگانی هس��تند که واقعا عالقه مند هستند ارز 

حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند اما موانعی دارند.«
او ادامه داد: »یک مشکل اساسی صادرکنندگان در حال حاضر مسئله 
نقل و انتقاالت بانکی اس��ت که به علت تحریم ها انجام نمی ش��ود یا به 
سختی انجام می شود. بسیاری از صادرکنندگان به علت مشکالت بانکی 
به راحتی نمی توانند ارز را به کش��ور بازگردانند و باید از سیس��تم های 
دیگ��ر مانند صرافی و راه های غیرمعمول اقدام کنند که زمان بر اس��ت. 
از ط��رف دیگر صادرکننده ها برای اینک��ه هزینه های تولید و مواد اولیه 
را باید با نرخ آزاد دالر متحمل ش��وند، دچار مش��کل هس��تند. در حال 
حاض��ر برای یک تولیدکننده مواد اولیه، کارگ��ر، زمین و ... با نرخ دالر 
آزاد محاسبه می شود. وقتی تفاوت نرخ بین بازار آزاد و نرخ نیمایی زیاد 
باش��د، تمایل صادرکنندگان این اس��ت که بابت صادرات ریال بیشتری 

بگیرند تا بتوانند هزینه های دیگر تولید را تامین کنند.«
وی به تف��اوت رقم اعالمی بین بانک مرک��زی و صادرکنندگان بابت 
ارز که هنوز به کش��ور بازنگشته اشاره کرد و گفت: »بانک مرکزی اعالم 
کرده ۲۷.۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازنگشته است 
آن ه��م در حالی که رقم اعالمی صادرکنندگان کمتر از این مقدار بوده 
و شبه هایی مبنی بر این وجود دارد که این اختالف در مبالغ مربوط به 

افرادی است که ارز ۴۲00 تومانی از دولت دریافت کرده اند.«

بس��یاری از صادرکنندگان برخالف گزارش بان��ک مرکزی مدعی اند 
تمام ارز صادراتی بازنگش��ته به کشور متعلق به بخش خصوصی نیست 
و تحریم ها و گران بودن راه های برگش��ت ارز مانع عمل به تعهدات شان 

می شود.
گ��زارش بانک مرکزی نش��ان می ده��د ۲۷ میلی��ارد دالر از ارزهای 
صادراتی س��ال ۹۷ به کشور برنگش��ته  که همین موضوع باعث کاهش 
عرضه دالر در بازار و گرانی آن ش��ده  است. در این شرایط انگشت اتهام 
به سمت صادرکنندگان نش��انه رفته و گفته می شود بدعهدی برخی از 

صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود.
هرچند رئیس جمهوری صادرکنندگان را س��ربازان و س��رداران خط 
مقدم مبارزه با تروریس��م اقتصادی آمریکا عن��وان می کند اما در ادامه 
ای��ن جمل��ه خود می گوید که برخ��ی از این افراد عامل برنگش��تن ۲0 
میلیارد یورو ارز صادراتی به کش��ورند که برخالف میل خود باید با این 
اف��راد با اعمال فش��ار و از طریق قوه قضائیه برخ��ورد کنیم، اما در آن 
ط��رف صادرکنندگان��ی قرار دارند که این آمار و ارق��ام بانک مرکزی را 
نمی پذیرن��د و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگان��ی معتقدند که فقط 8 
میلیارد و ۷00 میلیون دالر صادراتی به کش��ور بازنگشته است که برای 
آن ه��م دالیل موج��ه وجود دارد. در ضمن از این می��زان ارز صادراتی 
غایب، تنها ۲.۵ میلیارد دالر آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

برخی از صادرکنندگان مدعی اند که اساس��ا بخشی از این ۲۷ میلیارد 
دالر اعالم ش��ده هم مربوط به تعدیل پایه ارزش های س��ال ۹۷ اس��ت 
که در پاییز همان س��ال با نرخ ۲0درصد، م��ورد موافقت بانک مرکزی 
و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای س��ال ۹۷ لحاظ 
ش��د. همچنین یک میلی��ارد و ۲00 میلی��ون دالر از ۲۷ میلیارد دالر 
اعالم ش��ده مربوط به ورود موقت اس��ت که لح��اظ آن به عنوان بدهی 

صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم می گویند بخشی 
از این مبلغی را که بانک مرکزی اعالم کرده مربوط به اختالف حس��اب 
در اس��ناد ارائه  شده صادرکنندگان و بانک ها و صرافی های عامل آنها با 
س��امانه جامع )نیما( اس��ت که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این 

ایراد در مراجعه های حضوری صادرکنندگان به  بانک ها وجود ندارد.
عالوه بر اینکه اختالف نظرهایی بر سر عدد اعالم شده درباره برنگشتن ارز 
صادراتی وجود دارد، برخی صادرکنندگان دالیلی برای توقف برگشت دالر 
صادراتی به کشور عنوان می کنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای 

ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه باالیی دارد.     
طبق گفته برخی از فعاالن اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان 
این حجم از صادرات را ندارد. همچنین به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان 
متخلف اعالم شود، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی 
این ارز را به کشور برنگردانده  است و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی 
مورد بررسی قرار بگیرد، چنانچه یکی از مهم ترین موانع همین تحریم های 
بانکی است که در این شرایط کانال های مالی وعده داده شده هم کار نکردند 

که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.
در این میان، به تصویب نرس��یدن الیح��ه FATF هم مزید بر علت 
ش��د و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی 
مواجه کرد. از سوی دیگر روال فروش برخی از کاالهای صادراتی بسیار 
متفاوت از س��ایر کاالهای صادراتی اس��ت برای مثال ش��اید فرشی که 
امس��ال صادر می شود در نمایشگاه س��ال آینده به فروش برود بنابراین 
یکی از خواسته های صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در 

محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.
موض��وع دیگ��ر، بح��ث هزینه ه��ای ب��االی دور زدن تحریم ها برای 
بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود ۱۵درصد 

درآم��د صادراتی خود اعالم کرده اند بنابرای��ن از دولت انتظار دارند که 
این هزینه های مازاد را که به واس��طه تحریم ها به آنها تحمیل ش��ده را 

برعهده بگیرند.  
هرچند که صادرکنندگان دالیل خود را برای نرس��یدن ارز صادراتی 
دارند، اما برخی از مس��ئوالن این دالیل اعالم ش��ده را بهانه تراشی تلقی 
می کنند و آنها را دالیل موجه به حساب نمی آورند. از این رو طبق گفته 
رئیس جمهوری و مذاکرات انجام شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان 
ت��ا پایان تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت ش��ده 
خود فرص��ت دارند وقتی طبق قانون با آنها ب��ه عنوان متخلف برخورد 
می شود و نه سرباز خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. البته 
باید گفته ش��ود که طبق اع��الم وزارت راه و شهرس��ازی برخی از این 
ارزهای صادراتی در کشورهای خارجی به ملک تبدیل شده اند که دقیقا 
مصداق خروج س��رمایه از کشور است و فعاالن اقتصادی هم نمی توانند 

توجیهی برای این اقدام داشته  باشند.
اعالم فرصت کوتاه برای بازگش��ت ارز صادراتی هم خود عامل گرانی 
دالر در بازار می شود که البته شاهد همین اتفاق در بازار بودیم، چراکه 
برخ��ی از صادرکنندگانی که به هر دلیل و بهانه ای موفق به بازگرداندن 
ارز خ��ود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن ب��ه بانک مرکزی به بازار 

هجوم آوردند.      
با وجود همه این مشکالت برخی از فعاالن اقتصادی پیشنهاد استفاده 
از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی را داده اند مبنی بر اینکه 
این ارز برای واردات تهاتر ش��ود و با این اقدام هم مش��کل واردات حل 
می ش��ود و هم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز واردات کاهش می یابد. از 
سوی دیگر هیچ بهانه ای برای صادرکنندگان برای اجرای تعهدات خود 

باقی نمی ماند.  

چرا ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور برنمی گردد؟

موانع بازگشت ارز صادراتی

از بهانه تراشی تا موانع تحریمی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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تحلیل هفتگی صنایع بورسی نشان می دهد
نیمی سبز؛ نیمی قرمز

فرصت امروز: در هفته ای که گذشت، از ۳8 صنعت فعال بورسی، ۱۹ گروه 
لباس سبز بر تن کردند و در روندی مشابه شاهد قرمزپوشی ۱۹ صنعت بودیم. 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز در پایان معامالت هفته گذش��ته 
)چهارشنبه ۲۵ تیر( با 88 هزار واحد افزایش به عدد یک میلیون و 8۴۱ هزار 
واحد رس��ید که در مقایس��ه با پایان هفته قبل )چهارشنبه ۱8 تیر( ۵درصد 

رشد را تجربه کرد.
بازار سهام در پنج روز معامالت هفته موردنظر، روزهای پرنوسانی را سپری 
ک��رد و اصالحی نه چندان عمیق را نس��بت به بازار هفت��ه قبل تجربه کرد. 
ش��اخص بورس در اواسط هفته به کانال یک میلیون و 800 هزار واحد ورود 
کرد و با توجه به اعالم کارشناسان درخصوص مقاومت جدی نماگر بورس بر 
روی این کانال، بازار در مسیر اصالح قرار گرفت و با افت و خیزهای بسیاری 

همراه شد.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه )۱8 تیرماه( با عدد یک میلیون و ۷۵۳ 
واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه )۲۵ تیر ماه( به عدد 

یک میلیون و 8۴۱ هزار واحد رسید و حاکی از 88 هزار واحد افزایش بود.
همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان روز چهارشنبه )۱8 تیر ماه( ۴۷8 
هزار و ۶8۶ واحد بود که در هفته گذش��ته )چهارش��نبه ۲۵ تیر( این عدد به 
۴8۱ هزار و ۱۹8 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۳۱۵ هزار و ۱۶۴ واحد 

به عدد ۳۱۶ هزار و ۶۷۹ واحد رسید.
در پن��ج روز معامالتی هفته مورد بررس��ی، نماده��ای بانک ملت، پاالیش 
نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گس��ترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 
سرمایه گذاری خوارزمی، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان در گروه نمادهای 
پربیننده قرار داشتند. همچنین گروه  بانک ها، خودرو و قطعات، فلزات اساسی، 
شیمیایی ها، فرآورده های نفتی، س��رمایه گذاری ها، سیمان، کانی های فلزی، 
بیمه و بازنشس��ته، صنایع غذایی به جز قند و شکر، مواد دارویی و کانی های 

غیرفلزی با رشد مثبت بر شاخص کل همراه بودند.
در هفته ای که گذش��ت همچنین فرآورده های نفتی، بانک ها و موسس��ات 
اعتباری، فلزات اساسی، ش��یمیایی، خودرو و قطعات، چندرشته ای صنعتی، 
سرمایه گذاری ها، محصوالت فلزی، کانه های فلزی، مواد دارویی، سیمان، آهک 
و گچ، صنایع غذایی به جز قند و شکر، حمل و نقل، رایانه، بیمه و بازنشستگی، 
محصوالت فلزی، انبوه سازی امالک و مستغالت، واسطه گری های مالی و پولی 
و صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله بیش��ترین میزان ارزش معامالت را به 

خود اختصاص دادند.
ب��ه طور کلی، طی معامالت هفته منتهی ب��ه ۲۵ تیرماه، از ۳8 صنعت 
فعال بورس��ی، ۱۹ گروه لباس سبز بر تن کردند و در روندی مشابه شاهد 
قرمزپوش��ی ۱۹ صنع��ت بودیم. به گزارش س��نا، هفتمین رش��د هفتگی 
ش��اخص کل ب��ورس تهران، این ب��ار با افزایش ۵ درص��دی این نماگر در 
هفته منتهی به ۲۵ تیرماه ثبت شد. شاخص هم وزن اما باز هم از شاخص 
کل عق��ب افتاد و معامالت هفتگی خود را با افزایش 0.۵ درصدی پش��ت 
س��ر گذاش��ت. با این وجود گروه های کوچک بازار در صدر جدل بازدهی 
ایس��تادند. در این میان بیشترین رش��د هفتگی از آن گروه زغال سنگ با 
تک س��هم »کطبس« شد. نماد معامالتی شرکت زغال سنگ نگین طبس 
تم��ام روزهای معامالتی این هفته را با صف خرید به پایان رس��اند. گروه 
حمل و نقل دیگر صنعت پربازده بورس تهران در این هفته بود که با رشد 
۲0.۵ درصد شاخص صنعت همراه شد. بیشترین سهم از رشد این صنعت 

اما به نام نماد معامالتی شرکت کشتیرانی ثبت شد.

نماگربازارسهام

تب و تاب س��رمایه گذاری در بازار سرمایه باعث شده تا اقشار مختلف 
جامعه از جمله کارمندان با هر توان مالی در ماه های اخیر راهی بورس 
تهران ش��وند. در این بین، برخی از کارمندان درخواس��ت تغییر ساعت 
کاری و ش��روع کار بعد از س��اعت ۱۲:۳0 یعنی زمان بسته شدن بورس 
را مطرح کرده اند. آنهایی هم که با پاس��خ منفی کارفرما مواجه ش��دند، 
ش��غل خود را ترک کردند و سرمایه گذاری در بازار سهام را حرفه اصلی 
خود انتخاب کردند. از همین رو، با توجه به ساعت فعالیت بازار سرمایه، 
بحث »کارمندان بورس باز« و تداخل س��اعت کاری آنها برای معامله در 
بورس، به عنوان یکی از مش��کالت جالب کس��ب و کار مطرح ش��ده و 

تمهیدات مختلفی برای حل این مسئله پیشنهاد شده است.
به گ��زارش ایرناپالس، دو هفته قبل بود که حس��ین فهیمی، رئیس 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه از صدور ۴ 
میلیون کد بورس��ی جدید در س��ال ۹۹ خبر داد. مقایس��ه ورود افراد 
به بورس در چهار ماهه نخس��ت امس��ال و مقایس��ه آن با سال گذشته 
نش��ان می دهد که اس��تقبال از بورس رشد چشمگیری داشته است. در 
حالی ۴ میلیون کد بورسی در سال جاری صادر شده که تعداد کدهای 
صادرش��ده در سال ۱۳۹۷ معادل ۱00 هزار و در سال ۱۳۹8 نیز ۹00 
هزار کد بوده اس��ت. استقبال از بازار سهام، تعداد فعاالن این بازار را به 
نح��و قابل توجهی افزای��ش داده و طبق گفته امی��ر هامونی مدیرعامل 
فرابورس ایران، در حال حاضر به جز سهامداران عدالت، ۱۵میلیون نفر 

دارای کد بورسی فعال هستند.
یا بورس یا استعفا؛ کارمندان استعفا می دهند

البته همه این ۱۵ میلیون نفر را نمی توان تنها و تنها س��رمایه گذار یا 
معامله گر بورس دانس��ت. برخی از این فعاالن بورسی همزمان در بخش 
خصوصی یا دولتی مشغول به  کار هستند. بورس بازانی که بازدهی قابل 
توجه این بازار، موجب ش��ده رفتارهای تازه ای از آنها سر بزند و مسائل 

جدیدی را هم مقابل مدیران شان قرار داده است.
در ماه های اخیر، دیده ش��ده اس��ت که برخی از کارمندان درخواست 
تغییر س��اعات کاری و ش��روع کار بع��د از س��اعت ۱۲:۳0 یعنی زمان 
بسته ش��دن بورس را مطرح کرده اند و حتی آنهایی که با پاس��خ منفی 
مدیر خود مواجه ش��دند، ش��غل خود را ترک کردند. به نظر می رس��د 
اس��تقبال از بورس و فعالیت در این بازار، موجب تغییر رفتار نیروی کار 
و منابع انس��انی شده است. با اینکه می دانیم حضور در بازار سهام لزوما 
با ادامه فعالیت ش��غلی تداخل زمانی ندارد، ام��ا گروهی از فعاالن بازار 
با اینکه جزو س��هامداران ُخرد هس��تند، ترجیح می دهند که در ساعت 
فعالیت بورس، بازار را رصد کنند و این به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن 
حدود نیمی از س��اعت حضور آنها در محل کار اس��ت. همین موضوع،  
واکنش برخی کارفرمایان را به دنبال داشته و حتی موجب شده موضوع 
توس��ط برخی مراجع نیز پیگیری ش��ود. به  عن��وان نمونه چندی پیش 
حجت االس��الم اس��ماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگس��تری استان 
زنج��ان اعالم ک��رد، »کارمندانی که س��اعت اداری در ب��ورس فعالیت 

می کنند، متخلف بوده و تحت پیگرد قرار می گیرند.«
فتح اهلل حقیقی، اس��تاندار زنجان نیز ب��ا بیان اینکه »برخی از مدیران 
و کارمندان در س��اعت اداری در بورس معامله می کنند«، گفته بود که 
»مدی��ر بورس بای��د این موارد را اطالع دهد.« با ای��ن حال، فعالیت در 
بورس تنها مس��ئله بخش دولتی نیس��ت و بخش خصوصی نیز نس��بت 
ب��ه به��ره وری نیروی کار و تخصیص س��اعات کاری به وظایف ش��غلی 

حساسیت هایی دارد.

در این زمینه، مهرداد پیدایی مدرس دانش��گاه و کارش��ناس مدیریت 
منابع انسانی درباره علت تغییر رفتار نیروی کار پس از حضور در بورس 
معتقد اس��ت: »یک علت اصلی این موضوع مس��ائل معیش��تی اس��ت.  
کارمندان می بینند که بدون سرمایه کالن می توانند وارد بازار سودآوری 
ش��وند که بازدهی باالتری نسبت به ش��غل فعلی شان دارد بنابراین این 

تغییر رفتار، بیشتر ناشی از عوامل برون سازمانی است.«
به گفته این مدرس دانش��گاه، »بازارهای رقیب کارایی بیشتری حتی 
ب��رای س��رمایه های اندک به وج��ود آورده و جذابیت اس��تخدام و ادامه 
فعالیت کارمندی را کاهش داده اند. دیدگاه نیروی کار نیز در این زمینه 
مهم اس��ت. فرد می گوید اگر بتوانم با تخصی��ص زمان کمتر، درآمدی 
بیش��تر از حقوق کنونی خود داش��ته باش��م، چرا باید در استخدام فرد 

دیگری باشم؟«
وقتی تورم، انگیزه های شغلی فرد را کاهش می دهد

او ب��ا ی��ادآوری مش��اهدات خود در ماه ه��ای اخیر و موج اس��تعفای 
کارمن��دان گفت: »موارد زی��ادی را در این مدت دیده ام که کارمندان و 
کارشناس��ان به دلیل گرایش به معامله در بورس، از ش��غل خود استعفا 
کرده اند زیرا بورس جذابیت مالی بیش��تری برای آنها داش��ته است. این 
موضوع ممکن اس��ت در بُعد فردی مزایایی را به  همراه داش��ته باش��د، 
اما س��ازمان ها را با چالش مواجه کرده اس��ت؛ در واقع به  نظر می رس��د 
معیشت افراد به  جای اینکه به میزان تالش شان وابسته باشد، به برخی 

نوسان های بورسی وابسته شده است.«

به اعتقاد وی، »در حال حاضر از آنجایی که بورس در مسیر صعودی 
قرار دارد، این تصمیم می تواند در س��طح فردی درست باشد زیرا وقتی 
اف��راد ت��ورم را به عنوان تهدید برای پس انداز خ��ود می بینند و از طرف 
دیگر، حقوق ثابت دریافت می کنند، هیچ جایگزین بهتری غیر از بورس 
پی��دا نمی کنند که پس اندازش��ان را حفظ کند و بازده��ی قابل قبولی 
برای ش��ان داشته باشد. بدون ش��ک این موضوع، روی بهره وری نیروی 
انس��انی در س��ازمان ها مؤثر بوده و حتی انگیره ارتقای ش��غلی را نیز از 
نیروی انس��انی آنها گرفته اس��ت، زیرا افزایش حقوقی ک��ه در اثر ارتقا 
دریافت می کنند نیز در مقایسه با معامله گری بورس برای شان جذابیت 
کاف��ی را به  همراه ندارد، یعن��ی تمایل و انگیزه های درون س��ازمانی را 
کاهش داده اس��ت.« پیدای��ی درباره راهکارهایی که برخی س��ازمان ها 
ب��رای جلوگی��ری از فعالیت بورس��ی کارکنان خود در س��اعات کاری 
اس��تفاده می کنند، گفت: »برخی س��ازمان ها از روش هایی مانند گنبد 
آهنین اس��تفاده می کنند که به ش��کل ایجاد محدودیت دسترس��ی به 
وب سایت ها، اجبار و حتی تهدید کارکنان در استفاده از موارد غیرکاری 
مانند معامالت بورسی در س��اعت کاری است. راه حل دیگر، آموزش و 
آگاهی بخش��ی به نیروی کار اس��ت. کارمندان باید بدانند بورس همواره 
روی مس��یر صعودی قرار ندارد و احتمال ضرر را در نظر بگیرند. روش 
دیگر نیز آموزش هایی است که سازمان می تواند در قالب اقتصاد خانواده 
برای س��ایر اعضای غیرش��اغل کارکنان خود برگزار کن��د تا فعالیت در 
ب��ورس را برعهده بگیرند و خللی در فعالیت کاری عضو ش��اغل خانواده 
ایجاد نشود. در این حالت، عالوه بر اینکه ریسک خانوار کاهش می یابد، 
س��ازمان نیز نیروهای خود را از دس��ت نمی ده��د و بهره وری نیز تحت 
تأثیر منفی قرار نمی گیرد، با این حال کنترل ۱00درصدی این موضوع، 

امکان پذیر نیست.«
حفظ شاغالن با کمک عنوان »واحد امور رفاهی« سازمانها

این کارش��ناس منابع انسانی با یادآوری ساختار س��ازمان ها و اداره ها، از 
ظرفیت واحدی که در بیشتر موارد، با عنوان »واحد امور رفاهی« یا عناوین 
مش��ابه در س��اختار س��ازمانی و اداری وجود دارد، برای مدیریت تمایل به 
فعالت بورس��ی کارمندان اش��اره کرد و گفت: »راه حل کاربردی که هر دو 
ط��رف، یعنی کارفرم��ا و کارکنان را منتفع می کند، مراجعه به مش��اوران 
س��رمایه گذاری، سبدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری است. در اینجا 

نقش واحدهای امور رفاهی ادارات و سازمان ها پررنگ می شود.«
پیدایی توضیح داد: »در گذش��ته واحد رفاه هر س��ازمان، امور مربوط 
ب��ه تعاونی ها و مانند آن را از طرف کارکنان برعهده می گرفت . در حال 
حاضر با گس��ترش اس��تقبال از بورس و بازار س��هام، می ت��وان وظیفه 
جدی��دی را برای ای��ن واحدها تعریف کرد تا با شناس��ایی صندوق های 
س��رمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان، کارکنان را به استفاده از این 
خدمات ترغیب و تش��ویق کنن��د. افراد حاضر در ای��ن نهادهای مالی، 
تحلیلگران خبره بازار سرمایه هستند و چه  بسا سودآوری باالتری نسبت 
به فعالیت مستقیم فرد در بورس به همراه داشته باشند و نیروی کار نیز 
فعالیت ش��غلی خود را با کیفیت گذشته در س��ازمان ادامه خواهد داد. 
در نتیجه هم شغل خود را حفظ کرده و هم فعالیت در بورس را به طور 

غیرمستقیم دنبال می کند.«

به گزارش بلومبرگ، در تازه ترین دور از اختالفات متحدان دو س��وی 
اقیان��وس آتالنتیک، احتمال ی��ک جنگ تجاری جدید بی��ن آمریکا و 
اتحادیه اروپا ش��دت گرفته اس��ت. پس از آن که فرانس��ه اعالم کرد بر 
تصمی��م خود ب��رای اعمال مالیات بر فعالیت غول ه��ای فناوری در این 
کش��ور اص��رار دارد، آمریکا نیز اع��الم کرد در اقدام��ی متقابل بر روی 
محص��والت وارداتی خ��ود از فرانس��ه در زمینه محصوالت آرایش��ی-
بهداش��تی و کااله��ای لوکس تعرف��ه اضافه وضع خواهد ک��رد. ارزش 
مجموع این اقالم وارداتی که مش��مول تعرفه ۲۵درصدی خواهند ش��د 

حدود ۱.۳ میلیارد دالر تخمین زده می شود.  
از س��وی دیگر اما تنش ها بین چین و آمریکا و متحدانش سر مسئله 
هنگ کنگ بیش از  پیش باال گرفته اس��ت. وزارت خزانه داری آمریکا با 
صدور بیانیه ای از تحریم چهار مقام عالی رتبه امنیتی چینی و همچنین 
اداره امنی��ت عمومی منطقه خودمختار س��ین کیان��گ چین خبر داده 
اس��ت. وانگ یی- وزیر خارجه چین گفته اس��ت سطح تنش در روابط 

بین آمریکا و چین به سطح کم سابقه ای رسیده است.  
انگلی��س نیز اعالم کرد غول فناوری هوآوی چین را از پروژه توس��عه 
ش��بکه اینترن��ت نس��ل ۵ این کش��ور کنار خواهد گذاش��ت. اس��کات 
موریس��ون- نخست وزیر استرالیا از اتخاذ تسهیالت جدید برای اعطای 
اقامت دائم به اتباع هنگ کنگی خبر داده اس��ت. پکن همچنین نسبت 
به تبعات اقدام جاس��تین تردو- نخس��ت وزیر کانادا - در صدور دستور 

تعلیق موافقت نامه استرداد مجرمان با هنگ کنگ هشدار داده است.
توم��اس بارکی��ن، رئی��س دفتر منطق��ه ای بانک مرک��زی آمریکا در 
ریچموند گفته اس��ت که احتماال نرخ بیکاری در آمریکا مجددا افزایش 
یابد که این مس��ئله می تواند باعث ش��ود تا رکود، بیش از میزان مورد 
انتظار طول بکشد. نرخ بیکاری آمریکا در دو ماه اخیر نزولی بوده است.
مت میس��کین، استراتژیست ارشد س��رمایه گذاری در موسسه »جان 
هانوک اینوستمنت منیجمنت« گفت: یک نوع جنگ بین کسانی که با 
خوش بین��ی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند و آنهایی 
که از ترس پیدا نش��دن واکس��ن کرونا میل به پس انداز دارند در گرفته 
اس��ت و همین رفتار متناقض مصرف کنن��دگان، کار را برای پیش بینی 

وضعیت آینده دشوار ساخته است.
از س��وی دیگر در ش��رایطی که به نظر می رسد تا تولید واکسن کرونا 
فاصله داش��ته باشیم، ش��مار مبتالیان این ویروس مرگبار در جهان بار 
دیگر س��یر صعودی به خود گرفته اس��ت و در آمری��کا رکورد مبتالیان 
در طول یک روز شکس��ته ش��ده است. در ۴0 ایالت از ۵0 ایالت آمریکا 
وضعیت بار دیگر در سطح هشدار یا قرمز قرار گرفته اگرچه شمار تلفات 

به نسبت روزهای قبل پایین تر آمده است.

ماری نیکوال، مدیر س��بد دارایی در موسسه »پاین بریج اینوستمنت« 
- گف��ت: فکر می کنم که اقتصاد جهانی در حال ورود به یک فاز احیای 
رش��د اس��ت که می تواند چندین س��ال ادامه داشته باش��د هرچند که 
ریس��ک هایی نیز وج��ود دارد. دولت ها و بانک ه��ای مرکزی با ابزارهای 

متنوع خود به حمایت از بازارها ادامه می دهند.  
تاکن��ون بیش از ۱۳ میلیون و 8۹۵ ه��زار و ۳۲۷ مورد ابتال به کرونا 
گزارش ش��ده اس��ت که در این بین ۵۹۱ هزار و ۱۶ نفر جان خود را از 
دس��ت داده اند. در بین کش��ورهای مختلف، باالتری��ن تلفات مربوط به 
آمریکا با ۱۴0 هزار و ۹۲۱ نفر، برزیل با ۷۶ هزار و ۶88 نفر، انگلیس با 
۴۵ هزار و ۱۱۹ نفر، مکزیک با ۳۶ هزار و ۹0۶ نفر و ایتالیا با ۳۵ هزار 

و ۱۷ نفر بوده است.
در وال اس��تریت، همه ش��اخص ها روز جمعه نزول��ی بودند تا جایی 
که هر س��ه شاخص اصلی بورسی در س��طح پایین تری از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز اینداستریال اوریج« با 0.۵ درصد کاهش 
نس��بت به روز قبل و در س��طح ۲۶ هزار و ۷۳۴.۴۱ واحد بس��ته ش��د. 
ش��اخص »اس اند پی ۵00« با 0.۳۴درصد ریزش تا س��طح ۳۲۱۵.۵۷ 
واحدی پایین رفت و دیگر ش��اخص مهم بورس��ی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با 0.۷۳ درصد کاهش در سطح ۱0 هزار و ۴۷۳.8۳ واحدی 

بسته شد.
در معام��الت بازارهای بورس در اروپا نیز ش��اخص »فوتس��ی ۱00« 
ب��ورس لن��دن ب��ا 0.۶۷ درصد ریزش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
۶۲۵0.۶۹  واحد بسته شد.  شاخص »دکس ۳0« بورس فرانکفورت در 
آلمان با افت 0.۴۳ درصدی و ایس��تادن در س��طح  ۱۲ هزار و 8۷۴.۹۷ 
واح��دی به کار خود خاتمه داد و ش��اخص »کک ۴0« بورس پاریس با 
ریزش 0.۴۷ درصدی در س��طح ۵08۵.۲۵ واحد بس��ته شد. در مادرید 
ش��اخص »ایبکس ۳۵« 0.۱۷ درصد پایی��ن رفت و به ۷۴۷۴.۱0 واحد 

رسید.
در معامالت بورس های آس��یا هم ش��اخص ها عملکرد بدی داشتند؛ 
ت��ا جایی که ش��اخص »نیک ک��ی ۲۲۵م بورس توکیو ژاپ��ن با ریزش 
0.۷۶ درص��دی تا س��طح ۲۲ ه��زار و ۷۷0.۳۶  واح��دی پایین رفت. 
ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس هنگ کنگ ۲درصد پایین رفت و در 
سطح ۲۴ هزار و ۹۷0.۶۹  واحد بسته شد. در چین شاخص »شانگهای  
کامپوزیت« افت ۴.8۱درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۵۱۶.۲۵ واحد 
بسته شد. در استرالیا شاخص »اس اند پی اس اند ایکس ۲00« بورس 
س��یدنی با 0.۶۹ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶0۱0.۹0 واحدی 
به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص 

»تاپیکس« ژاپن نزولی بود.

ریزش بورس های جهانی

بیشتر شاخص  های مهم بورسی جهان قرمزپوش شدند

موج استعفای کارمندان به خاطر معامله در بورس

با کارمندان بورس باز چه کنیم؟
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اخذ عوارض صادرات مرغ از ابتدای مرداد
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخش��نامه ای اعالم کرد، عوارض ۵ 

هزار تومانی صادرات گوشت مرغ از ابتدای مردادماه اخذ خواهد شد.
براساس بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران،  عوارض ۵ هزار تومانی به ازای 

صادرات هر کیلو مرغ از صادرکنندگان دریافت می شود.
پیرو بخشنامه ۲0 خردادماه با موضوع تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،  معدن و تجارت، دریافت عوارض 
مربوطه از اول مرداد به میزان تعیین شده )هر کیلو ۵ هزار تومان( برای اجرا، 

ابالغ می شود.

پارچه هایی که روی دست فروشندگان ماند
 احیای خط تولید ماسک پارچه ای شدنی است؟

کرونا منجر به انباش��ت پارچه روی دست طاقه فروشان شد، اما آیا می توان 
از این صنعت راکد در جهت تقویت جبهه مقابله با بیماری برای تولید ماسک 

و گان استفاده کرد؟
امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با انتشار 
ویروس کرونا، برنامه ریزی های تجار پارچه بهم ریخت چراکه این افراد سفارش 

پارچه به کارخانجات نساجی داده بودند.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تشریح کرد: پارچه های بهاره را 
باید به فصل خود فروخت چراکه برای ماه های آتی دیگر کاربردی ندارد. چه بسا 
این اقالم به علت اهمیت مد و رنگ سال در سال های بعد هم کاربردی ندارد.

این مقام مسئول افزود: باید چاره ای برای فروش اندیشیده شود. این صنف 
صدمات جبران ناپذیری خورده و بسیاری از کسبه ورشکست شده اند.

قدیمی نژاد ادامه داد: باید وام بیش��تری به کس��به پرداخت شود تا بتوانند 
جبران خسارت کنند. از دولت و مردم توقع داریم بیشتر به فکر مردم و کسبه 
باش��د چراکه اینگونه این صنف از دور خارج خواهند ش��د و دود آن به چشم 

دولت خواهد رفت.
رئی��س اتحادیه بنک��داران و طاقه فروش��ان پارچ��ه ادامه داد: بس��یاری از 
کارخانجات به صورت نیمه سوز فعالیت می کنند. تورم و گرانی در جامعه بیداد 

می کند و در قبال آن بودجه مردم کاهش داشته است. 
این مقام مس��ئول درخصوص علت رکود بازار پوشاک، ادامه داد: زمانی که 
پارچه به پوش��اک تبدیل می شود باید پرو شود. زمانی که لباسی پرو می شود 
مشتری بعدی ترس از انتقال ویروس کرونا دارد و این استرس نمی گذارد افراد 
عالقه ای به خرید داش��ته باشند. همچنین تمامی مجالس از عروسی و جشن 
تولد گرفته تا عزا تعطیل شده است که همین امر باعث شد تقاضا برای خرید 

لباس کاهش یابد.
گفتنی است، با انباشت پارچه در انبارهای طاقه فروشان و کسادی بازار این 
صنف، این سوال مطرح می شود که تا چه حد صنعت پارچه این امکان را دارد 
که در جبهه مقابله با کرونا همانند ماه های ابتدایی امسال ورود کرده و در تولید 
ماسک و گان پزشکی همکاری کند، باید دید اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان 
پارچه چطور پیش زمینه همکاری با وزارت صمت و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی را آماده می کند.

در 7 سال گذشته تحقق یافت
جذب 41 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد
معاون اقتصادی دبیرخانه ش��ورای  عالی مناطق آزاد تجاری � صنعتی گفت 
مجموع سرمایه گذاری های داخلی و خارجی طی هفت سال گذشته به ۴۱ هزار 
میلیارد تومان می رسد. »احمد جمالی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان 
اینکه حجم س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی در مناطق آزاد قابل مقایسه 
با سرزمین اصلی نیس��ت، اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری های خصوصی و 
دولتی از داخل کش��ور طی س��ال های اخیر در مناطق آزاد قابل توجه بوده و 

بخش خصوصی در این راستا مشارکت خوبی داشته است.
وی با اش��اره به ۴۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
از س��ال ۹۲ ت��ا ۹8 افزود: س��ال گذش��ته ۱0 هزار میلی��ارد تومان مجموعه 
س��رمایه گذاری های داخلی و ۲00 میلیون دالر حجم سرمایه گذاری خارجی 
بوده است. جمالی با اشاره به سهم قابل توجه بخش خصوصی در رشد و توسعه 
مناطق آزاد عنوان کرد: نسبت تاثیر سرمایه گذاری های جذب شده بر عملکرد 
عمرانی س��ازمان های مناطق ۶.۵ برابر بوده که می تواند الگوی مناس��بی برای 

سرزمین اصلی باشد.
معاون اقتصادی دبیرخانه ش��ورای عالی مناط��ق آزاد افزود: حضور پررنگ 
بخش خصوصی در مناطق آزاد این نوید را می دهد که اگر بستر مناسب برای 
سرمایه گذاری داخلی فراهم شود هموطنان با همه توان خود برای توسعه کشور 

گام برمی دارند.
وی ب��ا بیان اینکه صادرات و حض��ور در بازارهای بین المللی و منطقه ای از 
مهمترین اهداف س��رمایه گذاری در مناطق آزاد است، خاطرنشان کرد: تولید 
محصوالت در مناطق آزاد و ورود آن به سرزمین اصلی در سال گذشته بالغ بر 
یک میلیارد دالر و ۲00 میلیون دالر بوده اس��ت و همزمان ۹۵0 میلیون دالر 

نیز صادرات به خارج از کشور را نیز داشته ایم.
جمال��ی با بیان اینکه حجم مبادالت کاالی تولی��دی در مناطق به خارج و 
داخل کشور در سال گذشته ۲ میلیارد و ۲00 میلیون دالر بوده است، تصریح 

کرد: بیش از ۴ میلیارد دالر نیز صادرات عبوری داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه کل واردات سال گذشته به مناطق آزاد از طریق کاالهای 
مصرفی و همراه مسافر ۷00 میلیون دالر برآورد شده است، تاکید کرد: رویکرد 

مناطق آزاد صادراتی است یا به نوعی صادرات محور محسوب می شوند.
معاون اقتصادی دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد گفت: کمک به تولید و 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد موجب اشتغال بیشتر در این محدوده ها می شود 

که کل اقتصاد کشور براساس این اهداف ترسیم شده است.
ب��ه گزارش ایرنا، مناطق آزاد، محدوده های جغرافیایی هس��تند که با هدف 
حمایت از صنعت داخلی و تس��هیل واردات، ص��ادرات و ترانزیت کاال غالباً در 
نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد ش��ده و قوانین محدودتر و تش��ریفات 

گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین اصلی دارند.
این محدوده ها از ش��مول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و 
به دلیل تس��هیالت، امکانات، معافیت ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای 
آنها، می تواند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کاالهای صادراتی، بازرگانان 

و فعاالن صنعت ترانزیت ایجاد کند.
کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره(، در ح��ال حاضر هش��ت منطق��ه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تش��کیل 

می دهند.

اخبـــار

معاون گمرک ایران از پذیرش پیش��نهادات این نهاد از سوی ریاست 
جمهوری برای تسریع در ترخیص کاالهای اساسی و تولیدی از گمرک 

خبر داد.
به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی از تس��ریع در ترخیص 
کاالهای اساس��ی و تولیدی از گمرک خبر داد و افزود: اکنون موجودی 
کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن است 
و حدود ۳.۳ میلیون تن کاالی غیراساس��ی غیرکانتینری نیز در بنادر و 
گمرکات کش��ور وجود دارد که ح��دود 80درصد از این کاالها تولیدی، 

سرمایه ای و یا مربوط به پروژه های مختلف است.
وی موج��ودی کانتینرهای پُ��ر وارداتی را بیش از ۳0 هزار دس��تگاه 

برآورد کرد و افزود: به تازگی دالیل ایس��تایی، دپو و رس��وب کاالها در 
بنادر و گمرکات کش��ور احص��ا و به همراه راهکاره��ای الزم به مراجع 
ذی ربط و ذی صالح اعالم ش��ده اس��ت که این دالیل در ۴ مقطع یعنی 
قب��ل از اظهار کاال به گمرک؛ بعد از اظه��ار کاال به گمرک، حین انجام 
تش��ریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه و قبل از خروج کاال از گمرک و 

نیز بعد از ترخیص کاال بررسی و برای هر مقطع پیشنهاد شده است.
مع��اون امور گمرکی گمرک ایران اظهار داش��ت: این پیش��نهادها به 
اس��تحضار رئیس جمهوری نیز رسید که با اجرایی شدن آنها موافقت و 
دستور الزم در این خصوص صادر شد؛ جزییات آن نیز در روزهای آینده 
اعالم می شود بنابراین با تعامل به وجود آمده با سازمان ها و دستگاه های 

ذی رب��ط از جمل��ه وزارت صنعت و بانک مرکزی، پیش بینی می ش��ود، 
ترخیص کاالهای اساس��ی و ضروری و م��واد اولیه و موردنیاز واحدهای 

تولیدی از گمرکات ظرف روزهای آینده سرعت گیرد.
ارونقی در پایان با اشاره به پیگیری  مقام های استانی در این خصوص 
گفت: ظرف ماه های اخیر پیگیری های متعددی از س��وی اس��تانداران 
و نماین��دگان مجلس در خصوص تس��ریع در ترخی��ص اقالم متعلق به 
واحدهای تولیدی انجام ش��د و گم��رکات اجرایی در چارچوب قوانین و 
مقررات موضوعه همکاری الزم را با این واحدها در سال »جهش تولید« 
داش��ته اند که با اجرایی شدن پیشنهادها، تسریع و تسهیل قابل توجهی 

در روند ترخیص کاالهای ضروری و اساسی صورت خواهد گرفت.

با موافقت رئیس جمهور

ترخیص کاالهای اساسی و تولیدی از گمرک تسریع می شود

در ش��رایطی ک��ه آمری��کا در براب��ر خواس��ته های جهانی ب��رای لغو 
تحریم های ایران س��ر باز می زند ایجاد کریدور س��بز گمرکی با روسیه 

می تواند به توسعه روابط اقتصادی میان دو طرف کمک کند.
به گزارش ایرنا، ایران بر این باور اس��ت همکاری چندجانبه با اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا در چارچوب ایده »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روس��یه مبنی بر ایجاد کریدورهای س��بز گمرکی، می تواند به توس��عه 

همکاری های اقتصادی دوجانبه کمک کند.
کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه چندی پیش در 
گفت و گوی ویدئویی با مسئوالن گمرک روسیه از جمله »والدیمیرویچ 
ایوین« معاون سرویس گمرک فدرال روسیه از آمادگی کشورمان برای 
ایجاد کریدور س��بز گمرکی با روسیه خبر داد، در شرایطی که دو طرف 

با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کنند.
درواق��ع، ایج��اد این کریدور به نوعی فرش قرمز روس��یه برای کاالی 

ایرانی به شمار می آید.  
براساس کریدور سبز گمرکی میان دو طرف، کاالی ایرانی در گمرک 
روس��یه برای ترخیص، اولویت دار می ش��ود، انجام کنترل های فیزیکی 

حذف می شود.
همچنی��ن پذیرش اظهارنامه گمرکی ش��رکت ها با حداقل اس��ناد به 
منظور تسهیل تبادل کاالهای تجاری بین دو طرف از دیگر ویژگی های 

این تفاهم نامه به شمار می آید.
تسریع بازرسی و ترخیص کاال و محموله های ایرانی در گمرک روسیه 
به ویژه سرعت در صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه از دیگر 

مزایای این تفاهم نامه است.
براس��اس این تفاهم نامه، کنترل های فیزیکی در گمرکات دو کش��ور 
ب��رای تجار خوش س��ابقه حذف و در صورت نیاز در س��ریع ترین زمان 
ممک��ن صورت خواهد گرفت و پذیرش اظهارنامه گمرکی ش��رکت های 
مشمول با حداقل اسناد به شرط ارائه اسناد در مهلت تعیین شده، انجام 
خواهد شد. براساس گذرگاه سبز که از بزرگ ترین اسناد همکاری تاریخ 
گمرکی دو کش��ور ایران و روسیه به شمار می رود، روند اداری صادرات 
محصوالت کش��اورزی فاسدشدنی ایران در اولویت کاری گمرک روسیه 
ق��رار می گیرد و افزون بر این نیز در گذرگاه س��بز گمرکی این کش��ور 
ترخیص خواهد ش��د و گمرک ایران هم متعهد ش��ده اس��ت، اطالعات 
و ارزش گمرک��ی کااله��ا را ارس��ال کند تا نس��بت به ترخیص س��ریع 

محصوالت کشاورزی ایران اقدام شود.
از دیگر سو، تفاهم گذرگاه س��بز سبب می شود ارزش گذاری اجناس 
توس��ط گمرکات دو کش��ور مورد قبول طرف مقابل ق��رار گیرد که این 
ام��ر می تواند گام موثری برای ص��ادرات و واقعی کردن قیمت کاالهای 

صادراتی باشد.

بدین ترتیب، فرصت های فراهم  ش��ده از طریق کریدور س��بز س��بب 
تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات بیشتر می شود.

 روس��یه بر این باور است که کریدورهای س��بز بدون در نظر گرفتن 
تحریم ها و جنگ اقتصادی برای کمک به یکدیگر ایجاد شود.

در نشس��ت گروه ۲0 کش��ور صنعتی دنیا موس��وم به »جی ۲0« که 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د بر لزوم برداشته شدن تحریم  ها و 
متوقف شدن جنگ اقتصادی میان کشورها در راستای مقابله با ویروس 

کرونا در جهان تاکید شد.
پیش از این نیز وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از ایده روسیه 
مبنی بر ایجاد کریدور سبز به جای جنگ اقتصادی و تحریم تاکید کرد: 
ترامپ همچنان در مقابل خواسته جهانی برای رفع تحریم های ایران به 

منظور مقابله با کرونا مقاومت می کند.
»محمدج��واد ظری��ف« در حس��اب کاربری خود در توییت��ر به زبان 
روس��ی نوشت: »کشورهای مختلفی برای کنترل ویروس کرونا مرزهای 
جغرافیایی خود را بسته ولی مرزهای کمک رسانی خود را باز کرده اند.« 
وی ب��ا بیان اینکه »دونالد ترامپ همچنان در مقابل خواس��ته جهانی 
ب��رای رفع تحریم های ایران به منظور مقابله با کرونا مقاومت می کند«، 
اظهار داش��ت: »ایران از ایده روسیه مبنی بر ایجاد کریدور سبز به جای 

جنگ اقتصادی و تحریم استقبال می کند.«

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت 
بررس��ی کارنامه دولت دوازدهم در بخش اکتشاف نشان می دهد که ۲0 
هزار کیلومتر مربع آزادس��ازی تمام پهنه ها و بخش اعظم محدوده های 

اکتشافی انجام شد.
»محم��د باقر دّری« در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، تصریح 
ک��رد: در دولت دوازدهم گام های بلندی در اجرای اکتش��افات عمقی و 

اکتشافات در مقیاس یک  بیست و پنج  هزارم انجام شد.
وی افزود: تاکنون تعداد نقشه های زمین شناسی در مقیاس یک بیست  
و پن��ج  ه��زارم به ۲80 برگه بالغ ش��ده اس��ت و در زمینه نقش��ه های 
ژئوش��یمیایی اکتش��افی در مقیاس یک  بیس��ت  و پنج  هزارم هم تعداد 

۱۱۹ برگه یا محدوده آنومال به چاپ رسید.
معاون اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور 
تصریح کرد: ش��مار نقشه زمین شناس��ی-معدنی در مقیاس یک  پنجاه 
 هزارم و بزرگ تر به وس��عت ۲00هکتار )بالغ ب��ر ۲۵ محدوده( نیز اجرا 

شد.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سال گذشته عملیات 
شناسایی ذخایر معدنی در وسعت ۱۵0 هزار کیلومتر مربع را انجام داد 
و امس��ال هم این امر تداوم دارد و در عین حال آزادسازی ۶0 محدوده 
پهنه اکتشافی از سال گذشته آغاز شد که ۳0 محدوده آزاد شده و این 

کار امسال نیز دنبال خواهد شد.  
ب��ر پایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان ذخایر معدنی 
شناس��ایی شده کشور حدود ۶0 میلیارد تن است که از این رقم حدود 

۳۵ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
 مجموعه فعالیتی که برای اکتش��اف ذخایر پنه��ان و عمقی تا پایان 
س��ال گذشته انجام ش��د در وس��عت ۱۴۳ هزار کیلومتر مربع  بود و با 
میزان نیاز کش��ور فاصله دارد و در عین حال میزان نیاز کشور به انجام 

ژئوفیزیک هوایی بالغ بر ۲میلیون و ۷00 هزار کیلومتر خطی است.
این مقام مس��ئول در س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی 
پیرامون حفاری اکتش��افی انجام ش��ده در دولت دوازدهم توضیح داد: 
این س��ازمان در مناطق مختلف کش��ور ۳0 هزار متر حفاری اکتشافی 
انج��ام داد و برداش��ت  های ژئوفیزیک زمینی هم ب��ه تعداد ۱0۹ هزار و 

۳۱8 نقطه انجام گرفت.
به گفته وی، برداشت ژئوفیزیک هوایی در ۵۶0 هزارکیلومتر خطی و 
معرفی ۵۶0 آنومالی از مواد معدنی مختلف از دیگر دس��تاوردهای این 

بخش محسوب می شود.  
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی پیش از این 
گفت��ه بود: با توجه به اینکه شناس��ایی و پی جویی معادن هزینه باالیی 
دارد و همچنی��ن به دلیل ریس��ک اکتش��اف، این کار ب��ه عنوان حوزه 

عملکردی دس��تگاه حاکمیتی به شمار می رود و دولت ها در این زمینه 
وظیفه شناسایی و پی جویی معادن را برعهده می گیرند.

وی خاطرنش��ان کرد: امروز س��ازمان زمین شناس��ی به نمایندگی از 
دولت، کار اکتش��اف را عهده دار اس��ت و بهره برداری توسط بخش های 

دولتی و خصوصی انجام می شود.
دّری گفت: واقعیت اینکه کار اکتشاف پهنه اکتشافی به وسعت حدود 
۲0 هزار کیلومترمربع از دس��تاوردهای مهم س��ازمان زمین شناس��ی و 

اکتشافات معدنی کشور در دولت دوازدهم محسوب می شود.
وی افزود: انجام مزایده و واگذاری پروانه اکتش��افی و گواهی کشف به 
بخش خصوصی و ش��رکت های دولت��ی ۳۴ نوبت بوده که به طور عمده 
ش��امل مواد معدنی طال، مس، س��رب و روی، پلی مت��ال و عناصر نادر 

خاکی بوده است.
 س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات  معدنی کشور در مدت دو سال 
گذش��ته مزایده ها را انجام می دهد و مبنای محاسبات را براساس ارزش 
افزوده و ارزش ماده معدنی در نظر می گیرد که این امر به صرفه تر است.

گزارش های مربوط به معدن در معرض س��نجش کارش��ناس رسمی 
دادگس��تری قرار می گیرد و قیمت گذاری معدن براساس نظر کارشناس 
و ارائه اطالعات به خریدار انجام می شود و خریدار پس از راستی آزمایی 

و ارزیابی ریسک وارد عمل می شود.

کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه، راهکاری برای مقابله با تحریم

معاون سازمان زمین شناسی اعالم کرد

آزادسازی 20 هزار کیلومتر مربع محدوده معدنی

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

حواس تان به سهمیه بنزین باشد
ایسنا نوشت: سقف ذخیره بنزین برای خودروهای شخصی ۹ ماه 
تعیین ش��ده است. این مسئله بدین معناس��ت که این ماه سهمیه 
س��وخت به خودروهایی که تاکنون از سهمیه سوخت خود استفاده 

نکرده اند، تعلق نمی گیرد.
آبان ماه سال گذشته بنزین سهمیه بندی شد و کارت های سوخت 
با س��قف ذخیره ۳۶0 لیتر برای شش ماه روی کار آمدند اما شیوع 
ویروس کرونا و کاهش ترددهای مردم حس��اب و کتاب شرکت ملی 
پخش را به هم زد و این ش��رکت در روزهای آخر ماه شش��م اعالم 
کرد که س��قف س��همیه بنزین به ۹ م��اه و ۵۴0 لیتر افزایش یافته 

است.
در واقع از ابتدای آبان ماه تا انتهای ماه جاری ۵۴0 لیتر س��همیه 
س��وخت به افراد داده شد که اگر شخصی از این سهمیه استفاده ای 
نکرده باش��د س��همیه مردادماه به آن ش��خص و یا در واقع خودرو 

مذکور تعلق نمی گیرد.
ب��ه عبارت دیگر هر کارت س��وخت گنجایش ذخی��ره ۵۴0 لیتر 
ذخیره بنزین را دارد. به طور مثال اگر فردی از این میزان تنها ۳0 
لیتر را اس��تفاده کرده باش��د، ۵۱0 لیتر در کارت خود ذخیره دارد 
و فقط نیمی از س��همیه مردادماه که ۳0 لیتر می ش��ود را دریافت 

می کند.
ب��ا این حس��اب افرادی که تاکنون هیچ اس��تفاده ای از س��همیه 
س��وخت خود نکرده اند الزم اس��ت که به این نکت��ه توجه کنند اما 
اف��رادی که حداقل نیمی از س��همیه س��وخت خ��ود را طی این ۹ 
ماه اس��تفاده کرده اند نگران نباشند و با خیال راحت به روال سابق 

ادامه دهند.
فاطمه کاهی - سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- نیز به تازگی در این باره به ایس��نا گفت: اگر ش��خصی از ابتدای 
زمان سهمیه بندی ۲۴ آبان ۱۳۹8 تاکنون از سهمیه کارت سوخت 
خود اس��تفاده نکرده باشد، س��همیه ای به کارت سوخت آن اضافه 
نمی شود، سقف ذخیره ۵۴0 لیتر تعیین شده و اگر فردی فقط ۳0 
لیتر از این میزان را اس��تفاده کرده باش��د تنها ۳0 لیتر مردادماه به 

سهمیه آن شخص اختصاص داده می شود.
ب��ه گفته وی، افراد به هیچ عنوان نگران س��همیه س��وخت خود 
نباشند و عدد باقیمانده در کارت سوخت آنان محفوظ باقی می ماند.

طبق اعالم ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، میزان سهمیه 
ماهانه برای خودروهای شخصی بنزین سوز ۶0 لیتر، دوگانه سوز ۳0 

لیتر و موتورسیکلت ها ۲۵ لیتر است.

آمادگی ایران خودرو برای خرید تضمینی 
محصوالت قطعه سازان استان کرمانشاه

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت با پیش خرید محصول 
شرکت های قطعه ساز زمینه اشتغال برای ۲00 نفر با سرمایه گذاری 

۱۲0 میلیارد تومان فراهم خواهد شد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، فرش��اد مقیمی در دیدار با قطعه س��ازان 
اس��تان کرمانش��اه، با اش��اره به ظرفیت باالی خودروسازی در این 
اس��تان بیان کرد: در حوزه تولید خودرو از نیمه دوم س��ال گذشته 
تولید، آهنگ رو به رش��دی گرفته ب��ه طوری که در پنج ماه پایانی 
س��ال، رکورد ماهانه، هفتگی و روزانه را زده ایم و رونق تولید را در 

مجموعه ایران خودرو را معنا کرده ایم.
وی تاکید کرد: توانس��تیم تعهدات معوق مش��تریان که از عمده 
مطالبات مردمی و مورد گالیه مش��تریان نیز بوده است را ۷۱درصد 
بهبود ببخش��یم به ط��وری که تعداد تعهدات به ۵0 هزار دس��تگاه 
کاهش یافته اس��ت است که ظرف یکی دو ماه آینده آن را به صفر 

خواهیم رساند.
مقیمی بیان کرد: این در حالی اس��ت ک��ه در ۱۳ محصول نظیر 
پژو ۴0۵ بنزینی، س��مند ال-ایکس و پژو پارس اتوماتیک تعهدات 

به صفر رسیده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: در سال جهش تولید 
نیز بنا داریم به تولید ش��تاب بیش��تری بدهیم، تولید ایران خودرو 
از ابتدای س��ال تاکنون نسبت به دوره مشابه ۳۳درصد رشد داشته 
یعنی از ۱۱۱ هزار دس��تگاه به ۱۵0 هزار دستگاه خودرو رسیده ایم 

که این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
وی  یادآور ش��د: امروز دغدغه مسئوالن استان کرمانشاه، اشتغال 
اس��ت بنابراین پیشنهاد دارم که قطعه س��ازی را متناسب با صنعت 
خودروس��ازی استان پیش ببریم؛ با وجود این، ما حاضر هستیم در 
قالب یک تفاهم نامه محصول شرکت های قطعه ساز که تعداد آن ۱0 
واحد اس��ت را پیش خرید کنیم که با این کار زمینه اش��تغال برای 
۲00 نفر و با سرمایه گذاری ۱۲0 میلیارد تومان فراهم خواهد شد.

اعالم زمان قرعه کشی محصوالت سایپا
مراسم قرعه کش��ی طرح پیش فروش سه محصول سایپا روز ۲8 

تیرماه جاری برگزار خواهد شد.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم، س��ایپا به اط��الع متقاضیان و 
نمایندگی های مجاز این ش��رکت رس��انده بود در راس��تای ایجاد 
ام��کان فرصت براب��ر ثبت نام برای همه متقاضی��ان خرید خودرو، 
ایجاد سازو کار شناسایی و عرضه به مصرف کنندگان واقعی، شرایط 
جدید پیش فروش یک س��اله محصوالت گروه س��ایپا از س��اعت 8 
صبح روز دوش��نبه ۲۳ تیرماه تا چهارشنبه ۲۵ تیرماه به مدت سه 

روز و به صورت شبانه روزی انجام خواهد شد.
در ای��ن طرح پیش فروش س��ه محصول ش��اهین، کوییک اس و 
ساینا اس از سوی شرکت سایپا انجام شد و حاال قرار است در روز 
ش��نبه ۲8 تیرماه جاری مراسم قرعه کش��ی برای معرفی منتخبان 

مجاز به ثبت نام نهایی این خودروها انجام شود.
در طرح پیش فروش مورد اشاره، خودرو شاهین با پیش  پرداخت 
80 میلی��ون تومان و موعد تحویل اس��فند ماه ۹۹، » کوییک اس 
« ب��ا پیش  پرداخت ۴0 میلی��ون و 800 هزار تومان و موعد تحویل 
بهمن و اس��فند ۹۹ و خودرو »س��اینا اس« ب��ا پیش پرداخت ۳۹ 
میلیون و 800 هزار تومان و موعد تحویل دی، بهمن و اسفند ۹۹ 

عرضه شده بود.

ب��ا توجه ب��ه گفتار یک��ی از کارشناس��ان ح��وزه خ��ودرو صنعت 
خودروس��ازی چین قدم به قدم با بزرگان صنعت خودروسازی جهان 
گام برداش��ته و اگ��ر چینی ها در قالب خودروس��ازی در کش��ورمان 
س��رمایه گذاری کرده و زنجیره تامین را نیز خ��ود تامین کنند اتفاق 

مثبتی رخ خواهد داد.
به گزارش گس��ترش نیوز، فربد زاوه در ای��ن خصوص توضیح داد: 
»هرچن��د هنوز نمی ت��وان درخصوص قرارداد میان ای��ران و چین به 
ص��ورت قطعی نظر داد ک��ه چقدر امکان اجرایی ش��دن دارد اما اگر 

چینی ها در قالب خودروس��ازی س��رمایه گذاری کرده و زنجیره را نیز 
خ��ود تامین کنند می توان انتظار داش��ت که اتفاقات مثبتی رخ دهد. 
در غیر این صورت و در حالتی که انتقال تکنولوژی با شیوه های قبلی 

مانند پژو و رنو رخ دهد احتماال شاهد جهش مثبتی نخواهیم بود.«
وی ادامه داد: »فعاالن صنعت خودروسازی کشور ما چندان تمایلی 
ب��ه دریافت و انتقال دانش فنی ندارند چراکه این دانش پیوس��ته در 
حال تغییر و به روز رس��انی اس��ت و همین موضوع اس��ت که سبب 
ایج��اد رقابت در دنیای خودرو می ش��ود. افرادی که ب��ه دنبال تولید 

خودرو ۱00درصد ایرانی هستند درک درستی از فرآیند تولید ندارند 
چراکه از بعد اقتصادی باید بررسی کرد که ارزش افزوده تولید در چه 

مواردی وجود دارد.«
این نکته را نیز نبای��د فراموش کرد که با اعمال تحریم های آمریکا 
بس��یاری از خودروس��ازان چینی ک��ه مدت ها در کش��ورمان فعالیت 
داش��تند صنعت خودروس��ازی ما را ترک کرده و تعداد اندکی از این 
شرکت ها در حال حاضر در کشورمان فعالیت می کنند. شرکت چری 

و جک از معدود خودروسازان چینی باقی مانده در ایران اند.

پای خودروسازان چینی دوباره به ایران باز می شود؟

گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تس��ریع در تحقق اهداف نقشه راه 
قوای محرکه محصوالت آینده خود، برنامه توسعه و تجاری سازی موتور 

سه استوانه را با رویکرد جهادی دنبال می کند.
به گ��زارش گروه ایران خودرو، پیمان ش��رقی مدیر پروژه توس��عه و 
تجاری س��ازی موتور کم مصرف س��ه اس��توانه ایران خودرو در این باره 
گفت: طراحی موتور س��ه اس��توانه با فرآیند الگوب��رداری از موتورهای 
متعدد به روز دنیا با فناوری های مختلف تزریق مس��تقیم بنزین از سال 

۹۵ آغاز شد.
وی افزود: این گروه صنعتی و ش��رکت تحقیق، طراحی و تولید موتور 
ایران خ��ودرو )ایپکو(، با اس��تفاده از توانمندی ه��ای موجود در بخش 
طراحی و مهندس��ی و زنجیره تأمین، به دنب��ال اجرای این طرح برای 
رسیدن به اهداف کالن همچون مصرف سوخت کمتر از پنج لیتر در هر 

۱00 کیلومتر پیمایش و سطح آالیندگی اروپا ۶ هستند.
ش��رقی با اشاره به بیانات رهبر انقالب اس��المی در روز کارگر امسال 
و تاکی��د ب��ر اس��تفاده از فکر و ت��وان صنعتگران ب��رای طراحی موتور 
کم مصرف گفت: منویات رهبری س��بب ش��د تا در ایران خودرو کمیته 
ویژه ای برای تس��ریع در اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه ای قوای 
محرکه کم مصرف تش��کیل ش��ود و هم اکنون کمیته راهبری توسعه و 
تجاری س��ازی خودروهای کم مصرف در ایران خودرو، اجرای طرح های 

متعدد از جمله توسعه قوای محرکه را دنبال می کند.
مدی��ر برنامه ریزی و اجرای طرح های ایپکو، توس��عه و تجاری س��ازی 

موتور س��ه اس��توانه را یکی از این طرح ها برش��مرد و گفت: این طرح 
دربرگیرنده خانواده موتور س��ه استوانه کم مصرف ایرانی با چهار موتور، 
ش��امل دو موتور تنفس طبیعی با فناوری تزریق درگاهی )PFI( و یک 
موت��ور ۱.۲ لیتری پرقدرت با فناوری پرخوران، تزریق درگاهی بنزین و 
گاز و ی��ک موتور فن آورانه ۱.۲ لیتری با بهره گیری از فناوری پرخوران 
و س��امانه تزریق مستقیم بنزین )GDI( با مالکیت معنوی ایران خودرو 
است. به گفته شرقی، از فناوری های به  کار گرفته شده در این موتورها 
می توان به استفاده از فناوری های برقی مانند دمابان )ترموستات( برقی، 
تلمبه روغن دبی متغیر، فناوری کوچک س��ازی با کاهش تعداد استوانه 
از چهار به سه و اس��تفاده از پرخوران و سامانه تزریق مستقیم سوخت 

اشاره کرد.
وی یادآور ش��د: این طرح به تعمیق داخلی  س��ازی و توانمندس��ازی 
زنجی��ره تامی��ن برخ��ی فناوری ه��ا همانن��د برقی س��ازی در قطعات 
)electrification( و س��امانه پرخوران در داخل کشور منجر خواهد 

شد.
مدیر توسعه و تجاری سازی موتور کم مصرف سه استوانه ایران خودرو، 
این موتور را متمایز از  انواع موتورهای موجود در بازار خودرو دانست و 
افزود:  مش��ابه این موتور تاکنون در هیچ یک از خودروهای تولید داخل 
کش��ور تولید و اس��تفاده نش��ده و دانش توس��عه و تجاری سازی آن در 

اختیار خودروسازان بزرگ جهانی است.
به گفته شرقی، موتور سه استوانه با بهره گیری از دانش الگوبرداری و 

انتقال فناوری، تحقیق، پژوهش و تجربه، متناس��ب با جغرافیای ایران و 
قابل رقابت با موتورهای مشابه خودروسازان بزرگ جهانی است و از این 
منظر، ایران را در زمره کش��ورهایی ق��رار خواهد داد که دارای مالکیت 
دانش طراحی و توسعه موتورهای سه استوانه کم مصرف تزریق مستقیم 

سازگار با محیط زیست است.
وی تصریح کرد: ش��رکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 
ایپکو، به عنوان متولی توسعه قوای محرکه ایران خودرو و یکی از اعضای 
کمیته راهبری توس��عه خودروه��ای کم مصرف، مس��ئولیت انجام این 
ط��رح را در گروه صنعتی برعهده دارد. این ش��رکت پس از الگوبرداری، 
طرح ریزی اولیه را انجام داده و توس��عه طراحی مفهومی و تجاری سازی 
مبتنی ب��ر الگوبرداری و تجارب داخلی و بومی س��ازی فناوری های این 

موتور در داخل گروه آغاز کرده است.
ش��رقی زمان آغاز تولید نخس��تین موتور سه استوانه را زمستان سال 
۱۴0۱ اع��الم کرد و گفت: موتورهای بعدی با فاصله هفت ماه بعد وارد 
چرخه تولید خواهند ش��د و رونمایی از نخس��تین موتور این خانواده بر 

روی خودروی کالس A+ در بهمن ماه امسال خواهد بود.
وی ش��مارگان تجمعی تولید خانواده موتور سه استوانه ایران خودرو 
طی ش��ش س��ال پس از آغاز تولید را بالغ بر ۷00 هزار دستگاه اعالم و 
اظه��ار کرد: این موتورها در محصوالت جدید ایران خودرو و در س��طح 
ملی بر روی دیگر کفی های خودروسازان داخلی قابلیت استفاده خواهد 

داشت.

مع��ون امور صنایع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در بازدید از گروه 
خودروسازی سایپا گفت صنعت خودرو در کشور به رغم محدودیت های 
بین الملل��ی عالوه بر افزای��ش ظرفیت تولید و کاه��ش واردات قطعات 
خارجی، دس��تاوردهای خوبی در حوزه توس��عه عمق ساخت داخل به 

دست آورده است.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم، مهدی صادقی نیارکی ب��ا بیان این 
مطل��ب افزود: با سیاس��ت گذاری که در صنعت خ��ودرو صورت  گرفت 
تهدیدها به فرصت تبدیل ش��د و نیاز هست که دستاوردهای این بخش 

با استراتژی مناسبی به مردم اطالع رسانی شود.
وی با اش��اره به ارتباط سیس��تمی ۴0 رشته فعالیت با صنعت خودرو 
افزود: این صنعت که در جرگه صنایع ساخت محور و پیشران قرار دارد 
در ش��رایطی که با تش��دید تحریم ها زمین گیری آن هدف گذاری شده 

بود، امروز در توسعه ساخت داخل جزو صنایع پیشران است.
معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنش��ان ک��رد: با مجاهدت هایی 
که خودروس��ازان و قطعه سازان به رغم مش��کالت در تامین مواد اولیه 
داش��تند، توانستند، امسال رش��د ۱8درصدی تولید خودرو تا تاریخ ۲۵ 

تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم بزنند.

صادق��ی نیارک��ی در ادامه با تش��ریح مهمترین اقدام��ات در صنعت 
خودرو، اش��اره ای به هدف گذاری ۳00میلیون یورویی سایپا در توسعه  

ساخت داخل در سال جاری کرد.
وی همچنی��ن افزود: با برنامه گس��ترده ای که گروه س��ایپا در زمینه 
توسعه محصول و تولید خودروهای جدید دارد، تحولی اساسی در تاریخ 

این خودروساز رقم خواهد خورد.
مع��اون امور صنایع ادامه داد: اتفاقات گس��ترده ای در مرکز تحقیقات 
سایپا در زمینه طراحی و ساخت پلتفرم ها و خودروهای جدید در حال 

رخ دادن است.
ب��ه گفته وی اجرای چندین پروژه نظیر بهب��ود و ارتقای پلتفرم های 
موج��ود، تغییرات فیس لیفت بر روی محصوالت فعلی، ارتقای کیفیت و 
آپش��ن های محصوالت، در کنار انجام تس��ت های شبیه سازی پیشرفته 
خودروی��ی از جمله موارد مهمی اس��ت ک��ه مرکز تحقیقات س��ایپا با 

برخورداری از دانش فنی روز در دست اقدام دارد.
صادقی نیارکی در ادامه با اش��اره به موفقیت گروه خودروسازی سایپا 
در دس��تیابی به جایگاه خودروساز اول کش��ور در خردادماه، افزود: این 
یک اتفاق بی نظیر اس��ت که با وجود مش��کالتی نظیر تحریم و ش��یوع 

بیماری کرونا، سایپا توانسته با مجاهدت صورت گرفته و همکاری شبکه 
قطعه سازان کشور به این مهم دست یابد.

مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��تار ادامه 
حمای��ت و کمک به صنعت خودرو و قطعه س��ازی کش��ور برای عبور از 
مش��کالت شد و تصریح کرد: رشد تولید خودرو در کشور نشان می دهد 
این صنعت از اهمیت و ظرفیت بس��یار خوبی برخوردار اس��ت و باید با 
هدف رشد و رونق تولید و همچنین تسریع در تحویل خودرو و کاهش 

تعهدات معوقه، مورد حمایت جدی قرار گیرد.
صادق��ی نیارک��ی در پاس��خ به س��والی درخص��وص اقدام��ات گروه 
خودروسازی س��ایپا در طرح ملی بومی سازی قطعات خودرو نیز گفت: 
سایپا جزو پیشتازان نهضت س��اخت داخل در صنعت خودرو محسوب 
می ش��ود و در چه��ار میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل هم حضوری 

پررنگ و فعال داشته است.
به گفته وی برنامه گروه خودروس��ازی س��ایپا برای س��فارش گذاری 
س��اخت قطع��ات خودرویی در داخل و توس��عه همکاری ای��ن گروه با 
ش��رکت های دانش بنیان و صنعتگران داخلی، زمینه دلگرمی و افزایش 

امید را در میان تولیدکنندگان قطعات خودرویی ایجاد کرده است.

مع��اون وزیر صم��ت و رئیس هیات عامل ایدرو در بازدید از ش��رکت 
صنایع اتومبیل سازی فردا با اشاره به موضوع آلودگی هوا در کالنشهرها 
و حرکت به سمت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، استفاده از 

خودروهای برقی در کشور را مزیت و الزام روز توصیف کرد .
ب��ه گ��زارش »اخبار خ��ودرو«، امیر بیات با اش��اره به اینکه مش��کل 
خودروهای برقی قیمت تمام شده و باتری آن است، گفت: وزارت صنعت 
و سازمان گسترش حمایت از تولید خودروها و موتورسیکلت های برقی 

را با نگاه دقیق و کارشناسی در سال جهش تولید در برنامه دارد.
بیات با ابراز خرس��ندی از نگاه و برنامه های شرکت خودروسازی فردا 
درخصوص تولید خودروهای برقی گفت: باید به تعمیق و حداکثرسازی 
ساخت داخل این نوع خودروها اهتمام شود، چراکه در آینده استفاده از 

خودروها برقی اجتناب ناپذیر خواهد بود .
وی تصری��ح کرد: اگرچه موضوع تحریم و کرونا اقتصاد کش��ور را در 
مقطع کنونی با مش��کالتی مواجه کرده ولی همه باید برای کاهش این 

مش��کالت تالش مضاعفی را به کار گیریم و برنامه های آینده نگرانه را با 
جدیت دنبال کنیم .

اتومبیل سازی فردا در سمنان تولید خودروهای جدید بنزینی و برقی 
را در برنامه خود دارد و پیش بینی می شود تا اواخر شهریور دو محصول 

جدید را به بازار معرفی و عرضه می کند .
این ش��رکت خودروسازی در حال حاضر پژو پارس ایران خودرو را به 

صورت پیمانکاری برای این شرکت تولید می کند.

توسعه و تجاری سازی موتور کم مصرف سه استوانه از سوی ایران خودرو

هدف گذاری 300 میلیون یورویی سایپا برای توسعه ساخت داخل در سال جاری

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در بازدید از خودروسازی فردا :

استفاده از خودروهای برقی مزیت و الزام روز است
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فرس��ودگی اعضای بدن اتفاقی اس��ت ک��ه با افزایش س��ن رخ می دهد. 
غضروف ها هم پیر می ش��وند. سالمندان بسیاری را دیده ایم که به علت درد 
در پاها توان راه رفتن ندارند. اغلب در آنها غضروف زانو دچار مش��کل ش��ده 

است. آرتروز زانو نام بیماری است که درگیرش 
شده اند.

این بیماری رایج زانو از شایع ترین شکل های 
آرتروز اس��ت که بسیاری از فعالیت های روزمره 
افراد را مختل می کند. عالوه بر آن بیمار ناچار به 
تحمل درد شدیدی است. در حال حاضر درمان  
اساس��ی برای آن وج��ود ندارد. تنه��ا با تزریق 

داروهای مسکن درد را تخفیف می دهند.
البت��ه دریچه امیدی وجود دارد، اس��تفاده از 
س��لول های بنی��ادی؛ س��لول های کوچکی که 
توانمندی بس��یار دارن��د و در عصر حاضر امید 

بیماران زیادی در سراسر جهان شده اند.
محققان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 

روی این سلول ها برای درمان آرتروز زانو مشغول تحقیق و فعالیت هستند.
تنها درمان بیماران مبتال به آرتروز مسکن و تزریق کورتن داخل زانو است. 
از آنجا که رگی در مفصل ها وجود ندارد، تزریق دارو نیز سختی های خود را 

دارد و ترمیم آن دشوار است اما سلول های بنیادی می تواند درمان مناسبی در 
این حوزه باشد، خصوصا برای افراد سالمند که دارو مشکالتی را برای سیستم 
گوارش آنها ایجاد می کند. درمان با س��لول های بنیادی به مراتب کم خطرتر 
است، زیرا س��لول از بدن فرد گرفته می شود 

و مشکالت خود ایمنی را نیز ایجاد نمی کند.
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد روی چندین 
گروه بیمار مبتال به آرت��روز زانو با روش های 
درمان گوناگ��ون کار ش��د. نتیجه تحقیقات 
نشان داد، در گروهی که از سلول های بنیادی 
برای درمان استفاده شده بود، بهبود عملکرد 
غضروف با سرعت بیش��تری رخ داده است و 
البته ماندگاری باالتری نیز دارد. س��لول های 
بنیادی توانمندی تبدیل به س��لول های دیگر 
را دارند. این سلول ها با تمایز یافتن به غضروف 
عملک��رد بیمار را بهبود می دهن��د. البته این 
تحقیق��ات در مرحله پیش بالینی ق��رار دارد. 
ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نیز برای توس��عه تحقیقات در این حوزه از محققان و پژوهشگران 

حمایت می کند.

برگ��زاری چالش های نوآوری یکی از اقداماتی اس��ت که با حمایت 
س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
انجام می ش��ود تا ب��ا اقدامات فناوران��ه و اتکا به ت��وان نیروی داخل 

نیازهای صنایع رفع ش��ود. به تازگی نیز 
چالش نوآوری دیگری در حوزه کشاورزی 

اعالم فراخوان کرده است.
»کاه��ش آب ش��ویی و هدررف��ت کود 
اوره در مص��ارف کش��اورزی« عنوان این 
چالش نوآوری اس��ت که در آن از فعاالن 
و فناوران این حوزه دعوت کرده اس��ت تا 
۱۲ مردادماه س��ال جاری طرح های خود 
را برای رف��ع نیاز صنعت کش��اورزی در 
این حوزه ارسال کنند. عالقه مندان برای 
کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت ستاد 

توسعه فناوری نانو مراجعه کنند.
 توس��عه راهکارهای مبتنی بر فناوری 

نانو  ب��رای کاهش هدررفت کود اوره در این چالش دنبال می ش��ود. 
اوره یک��ی از کودهای پرمصرف و پرکاربرد در کش��اورزی اس��ت که 
برای رفع نیازهای غذایی گیاه مهم اس��ت. پس هرگونه اقدام فناورانه 

برای کاهش هدررفت آن گامی تاثیرگذار اس��ت. زیرا مشکل اصلی در 
اس��تفاده از آن هدررفت به دالیل گوناگون مانند آب شویی و تصعید 

است.
براس��اس این گزارش، چالش فناوری 
و نوآوری یک مس��ابقه یا رقابت با هدف 
توس��عه راه حل های فناورانه برای حل 
مش��کالت بنگاه های صنعتی یا توس��عه 

خدمات و محصوالت نوآورانه است.
در این نوع مس��ابقات، ش��رکت های 
صنعت��ی خصوصی یا دولت��ی می توانند 
مناس��ب ترین راه حل ه��ای فناوران��ه را 
برای غلبه ب��ر مش��کالت فناورانه خود 
چال��ش   در  ش��رکت کنندگان  بیابن��د. 
نوآوری را عموماً دانش��جویان یا اعضای 
هیات علمی دانش��گاه ها و پژوهشگاه ها، 
پژوهش��گران مس��تقل و ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط خالق و ن��وآور )اعم از دانش بنی��ان و غیر آن( از 
داخل یا خارج کش��ور تش��کیل می دهند، اما هیچ منع یا محدودیتی 

برای شرکت در چالش ها وجود ندارد.

راهکارهای نانویی کشاورزی را همراهی می کندسلول های بنیادی درد بیماران مبتال به آرتروز را کاهش می دهد

محمدامین موال/ کارش�ناس رصدخانه مهاجرت ایران: روابط بین ایاالت متحده و 
چین در ماه های اخیر به طور چش��مگیری تنزل یافته اس��ت. در تاریخ ۱۵ ماه مه، رئیس 
جمهور دونالد ترامپ تهدید کرد که کلیه روابط با چین را بر سر همه گیری کووید- ۱۹، که 
منشأ آن در ووهان بوده قطع خواهد کرد. او پیشتر کرونا ویروس را »ویروس چینی« خوانده 
بود و تهدید می کرد که برای جبران خسارات ناشی از کرونا ویروس از چین غرامت خواهد 
گرفت. این درگیری ها که ابتدا از تجارت و فناوری شروع شد، اکنون دامنگیر دانشجویان و 
محققان چینی شده است. طبق بیانیه کاخ ریاست جمهوری دولت ترامپ قصد دارد هزاران 
ویزا را برای دانش��جویان فارغ التحصیل و اساتید چینی کاهش دهد. این طرح که نخستین 
بار توس��ط نیویورک تایمز گزارش ش��ده است، موجب می ش��ود دولت ویزای افرادی را که 
ارتباط مستقیمی با دانشگاه های وابسته به ارتش آزادی بخش مردم چین دارند، لغو کند. این  
محدودیت ها حداقل ۳ هزار فرد را که در حال مطالعه یا تحقیق در ایاالت متحده هستند، 

تحت تأثیر قرار می دهد.
تنها در س��ال تحصیلی ۲0۱8-۲0۱۷ بیش از ۳۶0 هزار دانش��جوی چینی در کالج های 
آمریکایی ثبت نام کرده اند. تحصیل دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی در کالج های 
عمومی آمریکا هزینه ای معادل ۳۷ هزار دالر و در دانشگاه های خصوصی هزینه ای بیش از ۴8 
هزار دالر را در پی دارد. این رقم یکی از بیشترین هزینه های تحصیل در میان کشورهای دنیا 
است اما با این حال کشور آمریکا با اختالف مقصد اول دانشجویان چینی است. چین منابع 
عظیمی از دانشجویان را دارد که مایل به صرف هزینه هستند اما دولت ترامپ محدودیت های 
خود را در مورد مشاغل و شهروندان چینی به عنوان بخشی از جنگ تجاری گسترده تر خود 
تشدید کرده است. حال با باالگرفتن تنش ها میان دو کشور، اکنون دانشجویان و دانشگاه های 

میزبان خود را در آتش جنگ تجاری ایاالت متحده با چین می بینند.
از سال گذشته، واشنگتن قوانین ویزا را تشدید کرده و بعد از شیوع کرونا این محدودیت ها 
خصوص��ا برای دانش��جویان چین��ی افزایش یافته اس��ت، همچنین دول��ت آمریکا نظارت 
بر همکاری های پژوهش��ی بین دو کش��ور را تشدید کرده اس��ت. در همین زمان، ادعاهای 
جاسوسی و س��رقت از مالکیت معنوی که توسط دولت آمریکا علیه دانشجویان و محققان 
چینی مطرح شده است، به ایجاد محیطی ناپایدار و خصمانه منجر شده است که می تواند 
نتیجه سال ها همکاری را خنثی کند. همچنین طرح محدودیت تحصیل دانشجویان چینی 
در حوزه های مرتبط با علم، فناوری، مهندس��ی و ریاضیات در مقاطع لیسانس و تحصیالت 

تکمیلی از دیگر محدودیت های در نظر گرفته شده برای دانشجویان چینی است.
در س��ال ۲0۱8 میالدی ایاالت متحده با اس��تناد به خطر جاسوسی و سرقت از مالکیت 
معنوی مدت زمان ویزا را برای دانش��جویان فارغ التحصیل چینی در رش��ته های هوانوردی، 
روباتیک و تولیدات پیشرفته از پنج سال به یک سال کاهش داد. بنا بر گزارش ها، سازمان های 
اطالعاتی آمریکا به دانشگاه ها در مورد خطر جاسوسی توسط دانشجویان و محققان هشدار 
داده اند و از دانش��گاهیان و مدیران دانش��گاه خواس��ته اند که در زمینه شناسایی تهدیدات 
احتمالی، آموزش ببینند. این س��خت گیری ها بخش��ی از الگوی فش��ار بیش��تر بر صادرات 
فن��اوری و دارای��ی معنوی از ایاالت متحده به چین اس��ت. در ماه مه س��ال ۲0۱۹، دولت 
ترامپ محدودیت های جدیدی را در مورد فروش نرم افزارها و سخت افزارها به شرکت هوآوی 

اعالم کرد.
با وجود فش��ار بیشتر دولت ترامپ بر چین این نگرانی در صنعت آموزش ایاالت متحده 
وجود دارد که چین از طریق کاهش دانشجویان بین المللی خود در آمریکا دست به اقدامی 
تالفی جویانه بزند. در همین راستا دانشگاه های ایاالت متحده سعی کرده اند از خصومت دولت 
فاصله بگیرند. برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه برکلی، دانشگاه ییل و دانشگاه نیویورک 
نامه هایی را به دانش��جویان ارائه داده اند که از آنها پش��تیبانی و حمایت می کنند اما با این 
وجود، این جو س��طح جدیدی از اضطراب را برای دانشجویان و محققان به ارمغان می آورد 
که بالطبع بر تصمیم دانشجویان و محققان چینی برای انتخاب کشور مقصد برای تحصیل و 

انجام فعالیت های پژوهشی اثرگذار خواهد بود.
نکت��ه حائز اهمیت دیگری که در کنار س��ایر عوامل اثرگذار بر دانش��جویان بین المللی 
و انتخاب یک مقصد خاص از س��وی آنها باید به آن توجه کرد این اس��ت که دانش��جویان 

آس��یایی، با عطش آموزش بین المللی، تبادالت فرهنگی و تجربیات جدید یک بازار حیاتی 
 )HE( برای بخش آموزش عالی در سراسر جهان هستند. چشم انداز آموزش عالی بین المللی
دائماً با روندهای نوظهور، وقایع ژئوپلیتیکی و نوسانات در جمعیت سنی دانشجویان در حال 
تحول است بنابراین، درک فرآیندهای تفکر این دانشجویان برای ایجاد یک استراتژی قوی 

بین المللی جذب دانشجو مهم است.
برخی از پیش بینی ها نشان می دهد تمامی این روندها ممکن است دستخوش تغییر شوند 
و با توجه به اینکه دانشجویان در شرق به طور فزاینده ای به دنبال تحصیل درون منطقه ای 
هستند، الگوهای تحرک در سال های آینده ممکن است تغییر کنند. کشور چین با فهم این 
تغییر و تحوالت و تغییر استراتژی خود از برنامه های صرفا ارسال و بازگشت دانشجویان به 
استراتژی های جذب دانشجویان بین المللی از سال ۲0۱0، طرح تحصیل در چین را با هدف 
جذب ۵00 هزار دانشجوی بین المللی تا سال ۲0۲0 راه اندازی کرد. در واقع تبدیل چین به 
یک مقصد جذاب برای دانش��جویان بین المللی هدفی است که سیاست گذاران چینی آن را 
مورد ه��دف خود قرار داده و برنامه های مختلفی از جمله بورس های تحصیلی اضافی برای 
دوره های آمادگی یک ساله زبان، ارائه برنامه های بیشتر به زبان انگلیسی و دسترسی آسان تر 

به بازار کار برای دانشجویان بین المللی، به منظور دستیابی به این هدف اجرایی شده است.
قرار گرفتن این کش��ور در میان ۱0 کشور برتر مقصد دانشجویان بین المللی در چندین 
س��ال گذشته همگی نشانگر برنامه ریزی و اجرای سیاست هایی از جانب کشورهای آسیایی 
)خصوصا چین و ژاپن( برای جذب دانش��جویان بین المللی است. به طور کلی سیاست های 
مطلوب تر پذیرش، دسترس��ی آس��ان تر به بازار کار برای دانش��جویان بین المللی، تحوالت 
کشورهای غربی و افزایش هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در کشورهای غربی، همگی 
از جمله عواملی هستند که کشورهای شرقی را به مکانی مناسب برای تحصیل دانشجویان 
بین المللی بدل می کند و این امر با توجه سرمایه گذاری و برنامه ریزی کشورهای شرق برای 
جذب دانشجویان بین المللی و سهم چشمگیر دانشجویان آسیایی از بازار کشورهای سنتی 
دانش��جو فرس��ت به معنای از دست رفتن سهم دانش��جویان بین المللی منطقه آسیا برای 

کشورهای اصلی دانشجوپذیر از جمله ایاالت متحده خواهد شد.
در همین راس��تا بسیاری از صاحبنظران اذعان داش��تند که سیاست گذاران آمریکایی و 
مدیران دانشگاه باید مواظب باشند که ایاالت متحده مقصد جذابی برای دانشجویان خارجی 
و محققان مهاجر باقی بماند. یک مطالعه اخیر نش��ان داده است که ایجاد محدودیت برای 
ورود دانشجویان بین المللی و ویزاهای کاری افراد ماهر می تواند باعث کاهش تولید ناخالص 
داخلی، افزایش بیکاری و تأثیر منفی بر کارآفرینی شود. برای چندین دهه، سیستم آموزش 
عالی آمریکا به عنوان یک آهنربا دانشجویان روشنفکر، خالق و بااستعداد را  از سراسر جهان 
به خدمت گرفته است و این امر در تبدیل ایاالت متحده به یک مرکز نوآوری جهانی و نیروگاه 

اقتصادی نقشی اساسی ایفا کرده است.
با وجود ایجاد محدودیت های جدید، برخی از دانشجویان در حال بررسی برنامه های خود 
هستند. به هر ترتیب به نظر می رسد که ایجاد محدودیت های شدید بر دانشجویان چینی، 
با توجه به اینکه این کش��ور بزرگ ترین جمعیت دانشجویان بین المللی در ایاالت متحده را 
تش��کیل داده اس��ت، درآمد ۳۹ میلیارد دالری آمریکا از دانشجویان بین المللی را با کاهش 
جدی همراه سازد. عالوه بر از دست رفتن منافع اقتصادی حاصل از دانشجویان بین المللی، 
کش��ور آمریکا با از دست دادن س��هم بازار خود از دانشجویان بین المللی مغلوب کشورهای 
رقیبی همچون کانادا، انگلستان و استرالیا خواهد شد که با بهبود برنامه های اشتغال پس از 
فارغ التحصیلی خود در صدد افزایش س��هم خود از دانشجویان بین المللی هستند، برخالف 
آمریکا که محدودیت های شدیدی را بر ویزاهای دانشجویی و اشتغال پس از فارغ التحصیلی 

ایجاد کرده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این وضعیت و تقویت نقش کشور به 
عنوان رهبر در صنایع نوظهور که باعث ایجاد اشتغال در آینده و رشد اقتصادی خواهد شد، 
سیاست مهاجرت ایاالت متحده باید به تشویق دانشجویان بین المللی برای آمدن به آمریکا 

برای تحصیل و کار ادامه دهد.
isti.ir :منبع 

درس�ت در هنگام�ی ک�ه بس�یاری از تحلیلگران پیش بین�ی کرده بودند ک�ه توییتر 
می توان�د تا پایان س�ال جایگاه دوم ارزش�مندترین ش�بکه های اجتماعی را به دس�ت 
آورد، ی�ک ضعف امنیت�ی در حال نابودکردن همه چیز اس�ت. درواقع این ش�رکت در 
معرض حمله های گس�ترده هکرها قرار گرفته اس�ت که به علت ضعف در سیستم های 
برخ�ی از کارمندان، اس�ت. قربانی اصلی آن نیز چهره های مطرح�ی نظیر باراک اوباما، 
جو بایدن و ایالن ماس�ک بوده اس�ت. در این رابطه برندهای مطرحی نیز از این آسیب 
در امان نمانده و اپل نیز با از دس�ت دادن برخی از اطالعات ش�خصی خود مواجه شده 
است. درواقع در حال حاضر کالهبرداری هایی نیز با استفاده از این صفحات انجام شده 

است. این امر باعث شده است تا شاهد اعتراضات گسترده  ای نسبت به وضعیت امنیت 
این ش�بکه اجتماعی محبوب، باش�یم. با این حال به نظر می رس�د که هدف اصلی این 
گروه، رمزارزها بوده اس�ت که در حال حاضر رقم قابل توجهی را نیز به دست آورده اند. 
توصیه مدیران توییتر نیز به کاربران تغییر مرز آنها است که خود ابدا نمی تواند راهکار 
مطمئنی محس�وب ش�ود. به همین خاطر در چند ساعت گذش�ته، شاهد حذف حساب 
کاربری هزاران نفر از سراس�ر جهان بوده ایم. این مس�ئله به خوبی نش�ان می دهد که 
اعتماد کاربران به توییتر با کاهش�ی ش�دید مواجه ش�ده و آنها تصمیم گرفته اند تا به 
صورت کامل فعالیت خود را متوقف کنند. درواقع در حال حاضر پیش بینی های جدیدی 

از جنگ تجاری تا جنگ ویزایی

توییتر در یک قدمی سقوط
به قلم: استیسی لیبراتور / خبرنگار  -  مترجم: امیر آل علی

دریچــه

کیفیت آب آشامیدنی یکی از موضوعات مهم در شهرها است. در شهرهای بزرگی 
مانند تهران که جمعیت باالیی دارند، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. بررسی 
کیفی��ت آب و ارتباط آن با عوامل ویروس��ی یکی از موضوع��ات نگران کننده در این 
حوزه است. محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحقیقی را در مورد آب های تصفیه 
ش��ده تهران و حضور روتا ویروس انجام دادند. نتایج تحقیقات آنها نش��ان داد که آب 
آشامیدنی تهران فاقد این ویروس است. روتاویروس ها عامل اصلی بروز اسهال های حاد 
در اطفال زیر پنج سال هستند. این ویروس به علت سایز کوچک از فیلترهای شنی 
تصفیه خان��ه آب عبور می کند و مقاومت باالیی در برابر گندزداهای ش��یمیایی دارد. 
هرچند که عمده ترین راه ابتال به عفونت روتا ویروس ها روش مدفوعی دهانی است اما 

از اهمیت آب آشامیدنی آلوده به عنوان ناقل این ویروس نمی توان گذشت.

 محققان سالمت آب تهران را
تایید کردند

شنبه
28 تیر 1399

شماره 1584
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با تالش��ی دانش بنیان، بزرگ ترین سایت هسته ای پرتودهی گاما در 
منطق��ه ویژه اقتصادی اس��تان چهارمحال و بختی��اری به عنوان یک 
ط��رح کالن ملی فناوری راه اندازی ش��د. این طرح ب��ه تامین امنیت 

غ��ذا، اقدامات درمان��ی و ذخایر راهبردی و 
موردنیاز کشور می انجامد.

ب��ا توجه به افزای��ش جمعیت کره زمین، 
یک��ی از مهم ترین دغدغه کش��ورها، تامین 
غ��ذای موردنیاز م��ردم، انب��ار و نگهداری 
صحیح و بدون ضایع��ات این مواد، افزایش 
س��طح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز 
عفون��ت در بدن افراد س��الم هس��تند. این 
اه��داف جز ب��ا اس��تفاده از تجهیزات کامال 

استریل محقق نمی شود.
دنی��ا برای رس��یدن به این هدف مس��یر 
به کارگیری پرتوی گامای س��اطع ش��ده از 
عنصر ش��یمیایی کبالت ۶0 را پیش گرفته 

است. در ایران هم برای نخستین بار یک شرکت دانش بنیان با تالشی 
فناورانه در س��ال ۹0 موفق به تاس��یس و راه اندازی بزرگ ترین سایت 
هس��ته ای پرتودهی گاما در منطقه سیس��تان و بلوچس��تان شد. این 

س��ایت ها از اساس��ی ترین زیرس��اخت ها در تحقق بند ۷ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ب��رای تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر 

راهبردی با افزایش کمی و کیفی تولید به حساب می آیند.
به گفته س��یدرضا رفیع��ی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان ش��ارپرتوایرانیان، این 
ش��رکت ب��ا عقد ق��رارداد با ش��رکت های 
هندوس��تانی، روس��ی و مجارس��تانی و با 
هم��ت کارشناس��ان و متخصص��ان خود، 
توانس��ته به عنوان یکی از دارندگان دانش 
فن��ی طراحی، س��اخت و بهره ب��رداری از 
س��امانه های پرتوده��ی گام��ا در بخ��ش 

خصوصی کشور معرفی کند.
و  خوارب��ار  س��ازمان  داد:  ادام��ه  وی 
کشاورزی ملل متحد، سازمان ایمنی مواد 
غذایی اروپا، سازمان غذا و داروی آمریکا، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و س��ازمان 
بهداش��ت جهانی بر اس��تفاده از مواد غذایی پرتودی��ده تاکید دارند و 
قوانین مختلفی برای جلوگیری از واردات محصوالت آغشته به سموم 

شیمیایی چون متیل بروماید و اتیلن اکساید وضع کرده اند.

»مرکز جهادی پیش��رفت ش��رکت راه آهن« با هدف استفاده بهینه 
از توان داخلی برای رفع مس��ائل و موانع پیش روی توسعه حمل ونقل 
ریلی کش��ور افتتاح ش��د. در مراس��م افتتاح این مرکز س��ورنا ستاری 

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی حضور 
داشتند. در این مرکز قرار است موضوعاتی 
مانند کاهش وابس��تگی به خارج، باالبردن 
بهره ب��رداری از ظرفیت ه��ای داخل��ی این 
حوزه بررس��ی ش��ود و از ت��وان و تخصص 
نیروی نوآور برای رفع چالش ها و مشکالت 

حمل ونقل ریلی بهره برده شود.
 س��تاری در این  مراس��م، گفت: شرکت 
راه آه��ن در دوره مدیریت جدید بر موضوع 
نوآوری و اس��تفاده از توان دانش بنیان ها در 
حل مس��ائل و مش��کالت حمل ونقل ریلی 
تمرک��ز دارد.  ب��ه گفته وی، تکی��ه بر توان 

داخل��ی و دانش بنیان��ی در زم��ان تحریم ها تنه��ا راه برون رفت از این 
شرایط سخت اقتصادی است.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ادامه داد: تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

و راه آهن هم با هدف توس��عه مفهوم نوآوری و اس��تفاده از فناوری در 
حل مسائل موجود در حمل ونقل ریلی به امضا رسید. همچنین محمد 
اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی هم در این مراس��م با اشاره به ایجاد 
مرکز جهادی پیشرفت در شرکت راه آهن، 
گفت: ایجاد چنین مرکزی در همه ادارات 
ضروری اس��ت. این کار به استفاده درست 
از داش��ته های علم��ی کش��ور ب��رای رفع 

مشکالت منجر می شود.
 وی ادامه داد: در این مرکز ۲۴ مسئله و 
چالش حوزه حمل ونقل ریلی کشور مورد 
توجه قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت های 

دانش بنیانی این مشکالت مرتفع شود.
 به گفته اس��المی، ای��ن کار به ارتقای 
جایگاه راه آهن، افزایش رضایتمندی مردم  
از خدم��ات این  ن��اوگان و باالرفتن انگیزه 
خدمت کارکنان منجر می شود.  وزیر راه و 
شهرسازی در ادامه بیان کرد: با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دیگر س��رفصل های مرتبط با توسعه حمل ونقل ریلی کشور 

را هم دنبال می کنیم.

ستاری: مشکالت حمل ونقل ریلی را اتکا به توان داخلی رفع می کندبزرگ ترین سایت هسته ای پرتودهی گاما در کشور راه اندازی شد

س�لما مهدی زاده: مدیر ش��رکت مجتمع آزمایشگاهی کیفیت 
آزم��ای جنوب عضو ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
فرآیند ایجاد تعامل و شبکه س��ازی آزمایش��گاه ها و مجموعه های 
تحقیقاتی ضمن باالبردن بهره وری سرمایه گذاری  در آزمایشگاه های 
کشور، دسترس��ی صنایع و تولیدکنندگان به خدمات آزمایشگاهی 
گسترده و باکیفیت را افزایش می دهد. این موضوع نقش تاثیرگذاری 

در جهش تولید، توسعه و پیشرفت دارد.
تولید مواد باکیفیت و تجهیزات ایران ساخت می تواند نقش مهمی 

در بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تولید کیفی ایفا کند.
تولی��د حجم باالیی از محص��والت بی کیفیت ک��ه نتواند رضایت 
مصرف کنن��ده را تأمین کن��د، نمی تواند منجر ب��ه رونق اقتصادی 
کشور ش��ود، بنابراین نقش آزمایش��گاه های کنترل کیفیت در این 
خصوص بس��یار مهم و حیاتی است. ترغیب تولیدکنندگان به تولید 

محصوالت باکیفیت در کنار توس��عه آزمایشگاه های توانمند کنترل 
کیفی می تواند نویدبخش آینده ای روشن برای اقتصاد کشور باشد.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی آزمایشگاه ها تعرفه گذاری 
خدمات آزمایش��گاهی اس��ت. عموما این تعرفه ها از زمان محاسبه 
تا زمان تصویب و ابالغ مس��یری بس��یار طوالنی را طی می کنند به 
طوری که بعضا تا دو س��ال بعد از تاریخ محاس��به ابالغ می ش��وند. 
این در حالی اس��ت که هزینه ها از جمله هزینه های نیروی انس��انی 
و خرید مواد ش��یمیایی و تجهیزات آزمایش��گاهی با تعرفه های روز 

پرداخت می شود.
تعرفه گذاری نامتناس��ب همیشه درآمدهای آزمایشگاه ها را یک یا 
دو گام نس��بت به هزینه های جاری عقب نگ��ه می دارد و این امر با 
پایین آوردن توجیه اقتصادی فعالیت های آزمایشگاهی، انگیزه الزم 
را از فعاالن این بخش می گیرد که الزم اس��ت تمهیدات الزم برای 

اصالح این روند صورت گیرد.

اس��تارت آپ های حوزه صنایع خالق عملکرد خوبی در مقابل کرونا 
از خود نش��ان دادند و هم راستا با ش��رکت های دانش بنیان، مشغول 

مقابله با ویروس هستند.
 سیدمحمدحسین س��جادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های 
ن��رم و هویت س��از معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در 
»نشست نقد اندیشه و تاثیر کرونا بر کسب و کارهای نوپا« بیان کرد: 
تمام اجزای اقتصاد، از ش��یوع ویروس کووید- ۱۹ تاثیر پذیرفته اند و 
صدالبته کس��ب و کارهای نوپا نیز از این مس��ئله مصون نمانده اند. با 
این همه در زیس��ت بوم نوآوری کشور، کس��ب و کارهای نوپا از این 
نظر به دو دس��ته تقسیم می شوند. دسته اول کسب و کارهای نوپایی 
هستند که مانند مشاغل سنتی از شیوع ویروس کرونا غافلگیر شدند 
و دس��ته دوم شرکت های نوآوری بودند که تهدید کرونا را به فرصت 
تبدیل کردند و از آن پله ای ساختند برای جهش در تولید محصوالت 

جدید.
 نیری ادامه داد: معتقد هستم که کسب و کارهای نوپای ایرانی در 
برخی از زمینه ها از کسب و کارهای نوپای غربی موفق تر عمل کردند. 
برای مثال یک ش��رکت دانش بنیان را که در ع��رض کمتر از دو ماه 
یک خط تولید کامل تولید ماسک و مواد ضدعفونی را در کنار دیگر 
محصوالتش را راه اندازی کرد با یک ش��رکت عظیم بین المللی مانند 
اوبر مقایس��ه کنید که نتوانس��ت خود را با این چالش همگام سازد و 
ضرر و زیان قابل توجهی متوجه آن شد. کسب و کارهایی که از قبل 
آمادگی جهش را داش��تند و از چابکی فناورانه الزم برخوردار بودند، 

توانستند از این بحران به نحو مطلوب استفاده کنند.
 تبدیل تهدید به فرصت

دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: کرونا به ما یاد داد که باید به بخش 
فورس ماژور )رخدادهای غیر قابل اجتناب( برنامه تجاری ش��رکت ها 
پیش از گذش��ته توجه کرد. یک اس��تارت آپ باید توجه داشته باشد 
که ممکن اس��ت مسائلی مانند ش��یوع ویروس یا تحریم پیش بیاید 
ک��ه خارج از اراده او اس��ت، می توان به جای ش��کوه از این تهدیدها 
فرصتی س��اخت و به موفقیت های خیره کننده دس��ت یافت. چنانکه 

بس��یاری از ش��رکت های دانش بنیان، علی رغم کوهی از مشکالت، با 
استفاده ار چالش تحریم و نوسانات ارزی، صدها قلم کاالی جدید را 

بومی سازی کردند.
 س��جادی نیری در ادام��ه گفت: کرونا درس ه��ای متعدد دیگری 
نی��ز برای ما داش��ت، س��اختارهای اقتصادی در مواجهه با کس��ب و 
کارهای نوپا نیازمند دگرگونی کامل است. بسیاری از استارت آپ ها و 
ش��رکت های نوآور و خالق مشکالت خود را با ما در میان می گذارند. 
برای مثال، سازمان امور  مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی، دو 
نهادی هستند که باید نگاه سنتی خود را تغییر دهند و شرایط کسب 

و کارهای نوپا را درک کنند.
 مقابله با کرونا

وی با اشاره به اهمیت زیرس��اخت هایی مانند فضای مجازی، بیان 
کرد: صاحبان کس��ب و کارهای نوپا و تیم های فناور، افرادی هستند 
که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، ایجاد بسترهای مناسب 
ارتباطی مانند مهمات مناس��بی اس��ت که باید به این سربازان خط 
مقدم رسانده شود. دس��تگاه های اجرایی باید در همکاری با معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، برای اح��دث مکان های جدید 
نوآوری، همکاری خود را ارتقا بخشند. خوشبختانه شرکت های خالق 
نیز هم راستا با شرکت های دانش بنیان مشغول مقابله با ویروس کرونا 

هستند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به افزایش تعداد شرکت های خالق 
به 800 ش��رکت فعال، گفت: تعداد این ش��رکت ها از۳0 ش��رکت به 
800 ش��رکت افزایش یافته اس��ت و این مس��ئله باعث تربیت صدها 
فعال حرفه ای در فضای صنایع خالق ش��ده است که زبان تجارت را 
درک می کنند، با این همه تعداد این ش��رکت ها هنوز با ظرفیت های 
کش��ور  فاصله دارد و برای ایجاد  یک رشد انفجاری در حوزه صنایع 
خالق نیازمند همکاری تمام دستگاه های اجرایی هستیم. بی شک اگر 
این همکاری و هم افزایی محقق ش��ود، می توان اطمینان داش��ت که 
حوزه هایی مانند گردش��گری، صنایع دستی، انیمیشن سازی و تولید 

محتوا، صدها میلیون دالر ارز برای کشور به ارمغان بیاورد.

صنایع خالق همگام با دانش بنیان ها با کرونا مقابله می کند

است. این امر باعث شده است تا شاهد اعتراضات گسترده  ای نسبت به وضعیت امنیت 
این ش�بکه اجتماعی محبوب، باش�یم. با این حال به نظر می رس�د که هدف اصلی این 
گروه، رمزارزها بوده اس�ت که در حال حاضر رقم قابل توجهی را نیز به دست آورده اند. 
توصیه مدیران توییتر نیز به کاربران تغییر مرز آنها است که خود ابدا نمی تواند راهکار 
مطمئنی محس�وب ش�ود. به همین خاطر در چند ساعت گذش�ته، شاهد حذف حساب 
کاربری هزاران نفر از سراس�ر جهان بوده ایم. این مس�ئله به خوبی نش�ان می دهد که 
اعتماد کاربران به توییتر با کاهش�ی ش�دید مواجه ش�ده و آنها تصمیم گرفته اند تا به 
صورت کامل فعالیت خود را متوقف کنند. درواقع در حال حاضر پیش بینی های جدیدی 

انجام ش�ده است که برطبق آن توییتر با از دست دادن کاربران میلیونی مواجه خواهد 
ش�د. این امر می تواند باعث از دس�ت رفتن جای�گاه حال حاضر این ش�رکت، تا پایان 
س�ال جاری ش�ود. نکته دیگری که ذکر آن ضروری است این اس�ت که چنین حمالت 
گسترده ای در تاریخ این شبکه بی سابقه بوده و برخی عقیده دارند که ممکن است تنها 
موج اول محسوب شود. تحت این شرایط باید دید که مدیران این شبکه، طی چند روز 
آین�ده چگونه این بحران را مدیریت خواهند کرد. درواقع زمان به بدترین ش�کل برای 

توییتر در حال سپری شدن است. 
dailymail.com :منبع

تعامل سودمند

توییتر در یک قدمی سقوط
به قلم: استیسی لیبراتور / خبرنگار  -  مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

پهپادها به میدان می آیند. قرار اس��ت از این پرنده های بی سرنشین برای افزایش ایمنی 
و بهره وری خطوط ریلی اس��تفاده ش��ود. با یک همکاری مش��ترک میان س��تاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل هوش��مند معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
راه آهن، هوشمندس��ازی خطوط ریلی به پهپادها س��پرده می ش��ود. این طرح با همکاری 
مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی 
و راه آهن کشور با هدف افزایش ایمنی و بهره وری خطوط ریلی و قطارها اجرایی می شود. 
این خدمات در حوزه »داده مکانی) برداشت خط، ایستگاه، پل و تونل(«، »نظارت، حفاظت 
پیرامونی، حراستی«، »بازرسی قطعات و تجهیزات نصب شده«، »مدیریت حوادث، بحران و 
بالیای طبیعی و امداد« و »تشکیل کمیته ساختار، فرآیند، تحلیل، ترویج« ارائه خواهد شد.

 حمل ونقل ریلی کشور
هوشمند می شود



زمان��ی که متقاضی��ان کار به دنب��ال فرصت های ش��غلی برای خود 
هستند، دو عبارت مهم را جست وجو می کنند: »بهترین شرکت ها برای 

».Xکار کردن در سال ۲0۲0« و یا »بهترین شرکت در صنعت
ای��ن جمله به این معناس��ت ک��ه در حال حاضر ش��هرت و آوازه یک 
ش��رکت بیش��تر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده اس��ت. در واقع 
8۶درص��د از کارمندان حاضر نیس��تند در ش��رکت هایی کار کنند که 

کارمندان سابق شان و عموم مردم از آنها به بدی نام می برند.
بنابراین، ش��ما زمان زیادی را به س��اختن داس��تان جذاب و جالبی 
ب��رای برند محصول و خدمات ش��رکت تان اختص��اص می دهید، اما در 
ح��ال حاضر ش��ما چقدر از وقت خود را صرف س��اختن برند کارفرمای 
ش��رکت خود می کنید تا به کمک آن بتوانید افراد بااس��تعداد را جذب 

و حفظ کنید؟
در این مقاله قصد داریم تا درباره معنای برندینگ کارفرما، اهمیت آن 
و اس��تراتژی هایی که به کمک آن می توانید برند کارفرمای شرکت خود 

را بهبود دهید، صحبت کنیم.
اگر مایل هس��تید که برند کارفرمای ش��رکت خود را بسازید و آن را 

بهبود دهید، می توانید از مطالب ارائه شده در این مقاله استفاده کنید.
برندینگ کارفرما چیست؟

به بیان س��اده، برند کارفرما، شهرت و آوازه شما در بین نیروی کار و 
نیز برداشت و تعبیر کارمندان تان از شما به عنوان کارفرماست.

به عب��ارت دیگ��ر، برندینگ کارفرم��ا فرآیند معرفی ش��رکت تان به 
جوین��دگان کار و کارمندان داخلی ش��رکت اس��ت. هر چقدر ش��ما در 
برندینگ کارفرما بهتر باش��ید؛ احتمال جذب افراد بااستعداد در شرکت 
افزایش می یابد. عالوه  بر این، با یک برند کارفرمای مثبت می توانید این 

افراد را در شرکت خود نگه دارید.
الزم به ذکر اس��ت که برندینگ قوی محصوالت و خدمات به تنهایی 
افراد را متقاعد نمی کند تا در شرکت شما کار کنند یا بمانند. شما نیاز 
دارید که اس��تراتژی برندینگ کارفرما را در ش��رکت خود پیاده س��ازی 

کنید.
اگر متقاضیان کار از کارمندان ش��رکت ش��ما درباره تجربه کار کردن 
در شرکت تان بپرس��ند؛ کارمندان در پاسخ به این سؤال نمی گویند که 
ما محصوالت جالبی را ساخته ایم. در عوض، آنها مایل هستند تا درباره 
مدیری��ت افراد، ارزش های ش��رکت و فرهنگ محیط کار صحبت کنند. 
اگر می خواهید یک برند کارفرمای خوبی داش��ته باشید، شما نیاز دارید 

که داستان گیرا و جذابی درباره شرکت تان بگویید.
اما برند کارفرما مفهومی فراتر از داستان س��رایی است. شما نیاز دارید 
ک��ه قدم به قدم حرکت کنید. به کارمندان تان و عموم مردم بگویید که 
ش��رکت ش��ما مکانی عالی برای کار کردن اس��ت؛ زیرا برندینگ تنها با 

مشهور شدن محصول یا خدمات شما حاصل نمی شود.
چرا برندینگ کارفرما مهم است؟

آیا واقعاً برندینگ کارفرما برای من و ش��رکتم موضوع مهمی اس��ت؟ 
برای پاسخ به این سؤال به آمارهای جالب زیر توجه کنید:

در واقع برندینگ کارفرما الزم و ضروری اس��ت؛ به این دلیل که یک 
برن��د کارفرمای مثب��ت می تواند نرخ جابه جایی کارمن��دان را به میزان 
۲8درص��د و هزینه ها را نی��ز به نصف کاهش دهد. به ع��الوه اگر مدیر 
ش��رکت، برندینگ کارفرما را مدیریت کند، احتمال قبول کردن ش��غل 

توسط متقاضیان کار به میزان ۷۵درصد افزایش خواهد یافت.
فرقی ندارد که ش��ما برای ساختن برند کارفرمای شرکت خود تالش 
کرده باش��ید یا خیر؛ در هر صورت ش��ما برند کارفرمای ش��رکت خود 
را دارید. پ��س چرا تمام تالش خود را روی برندینگ ش��رکت متمرکز 
نکنید تا به دنبال آن بتوانید به داش��تن ش��رکت خودتان احساس غرور 

و افتخار کنید.
به همین دلیل در ادامه می خواهیم راه های پیاده سازی استراتژی برند 

کارفرما را به شما ارائه دهیم.
استراتژی برندینگ کارفرما

استراتژی برندینگ کارفرما این امکان را به شما می دهد تا با مدیریت 
و ایج��اد تغییر مثبت در گفت وگوهای انجام ش��ده درباره ش��رکت تان 
بتوانید افراد بااس��تعداد را جذب کنید و در ش��رکت خود نگه دارید. به 
بیان س��اده تر، برندینگ کارفرما فرآیند معرفی شرکت تان به متقاضیان 

کار و نیز صحبت ها و نقل قول های کارمندان از شرکت شماست.
یک استراتژی مناس��ب برای برندینگ کارفرما می تواند افراد مستعد 
را جذب ش��رکت کند، هزینه های اس��تخدام و نیز جابه جایی کارمندان 

را نیز کاهش دهد.

1- ارزش پیشنهادی منحصربه فردی برای شرکت تان در نظر بگیرید
به منظور ایجاد یک برند کارفرمای قوی، الزم و ضروری است که ابتدا 
بر روی بیانیه مأموریت، ارزش ها، چشم انداز و فرهنگ شرکت تان تمرکز 
کنید؛ زیرا به کمک آن ها می توانید نیازهای کسب وکارتان را بشناسید و 
نیز بفهمید که به چه نیروهایی با چه ویژگی هایی نیاز دارید تا به اهداف 

و مقاصد معین شرکت تان دست یابید.
 »Teach for America« مثاًل، بیانیه مأموریت سازمان غیرانتفاعی

را در نظر بگیرید:
»یک روزی همه بچه ها در این کشور این فرصت را به دست خواهند 

آورد تا از یک آموزش خوب و عالی بهره مند شوند.«
با استفاده از این بیانیه، سازمان »Teach for America« می تواند 
درباره داس��تان جذاب برند کارفرمای خود س��خن بگوید. عالوه  بر این، 
آنها با گفتن جمله زیر به کارمندان، ش��انس یادگیری مستمر را به آنها 

وعده می دهند. 
»ما موشکافانه و دقیق کار می کنیم و از ایده های جدید برای نوآوری 
و پیش��رفت پایدار استقبال خواهیم کرد. ما بر خطرات غلبه می کنیم و 

از موفقیت ها، شکست و هر چیز دیگری یاد می گیریم.«
بنابراین، آنها ارزش ها و برند کارفرمای خودشان را با هدف کسب وکار 

هماهنگ می کنند و انطباق می دهند.
2- برند کارفرمای شرکت تان را بررسی و ارزیابی کنید

امکان دارد که شما کاماًل از شهرت و آوازه شرکت تان در بین متقاضیان 
کار یا حتی کارمندان خودتان آگاه نباش��ید. بنابراین، نظرس��نجی هایی 
در داخل ش��رکت خود انجام دهید؛ در شبکه های اجتماعی جست وجو 
کنید؛ بخش نظرات سایت هایی مانند »Glassdoor« را بررسی کنید 
یا با ش��رکت هایی کار کنید که می توانند میزان ش��هرت شرکت شما را 

بازبینی و رصد کنند.
در نهایت، جست وجوی شما باید ویژگی های جذاب و دوست داشتنی 
فرهنگ شرکت تان را آشکار کند تا اینکه شما بتوانید بر روی ویژگی های 

ممتاز و برجسته شرکت تان تمرکز کنید.
3-ارزش پیشنهادی کارفرما را بنویسید

زمانی که شما جست وجو و تحقیقات خود را انجام دادید و لیستی از 
ارزش ها و منافع ش��رکت تان را مش��خص کردید، باید ارزش پیشنهادی 

کارفرمای شرکت تان را بنویسید.
ارزش پیش��نهادی کارفرما یک تعهد و پیام بازاریابی اس��ت. بنابراین، 
ش��ما نبای��د درباره چیزهای��ی صحبت کنید که نادرس��ت هس��تند یا 

کارمندان تان با آنها مخالفند.
شما می توانید ارزش پیشنهادی کارفرما را در وب سایت، فرم استخدام 
ی��ا صفحه ش��رکتی لینکدین ت��ان اس��تفاده کنید. عالوه برای��ن، ارزش 
پیشنهادی کارفرما چیزی اس��ت که تیم منابع انسانی و استخدامی تان 
می توانن��د درب��اره نامزده��ای بالقوه برای ش��غل بحث کنن��د. ارزش 
پیشنهادی کارفرما هیچ ارتباطی با پرداخت غرامت و خسارت ندارد. در 
عوض ش��ما باید با بیان تأثیر مثبت شرکت تان بر جهان انگیزه ای را در 
نامزدهای شغلی بالقوه ایجاد کنید؛ زیرا افراد می خواهند احساس کنند 
که کارهای ش��ان بامعناس��ت، بنابراین حاضر هستند که حتی با تحویل 

یک چک با مبلغ باال نیز در شرکت مشغول به کار شوند.
مث��اًل ش��رکت اکس��نچر)Accenture(، فع��ال در ح��وزه خدمات 
تخصصی و مش��اوره ای مدیریت، ارزش پیشنهادی کارفرمای خود را به 

صورت زیر نوشته است:
»کمک کنید تا آینده را بسازیم. خودتان باشید و تفاوت ایجاد کنید. در 
جایی کار کنید که ش��ور و شوق شما را برمی انگیزد و استعدادهای شما را 
بارور می سازد. در برخی از جالب ترین پروژه ها از تکنولوژی های پیشرو برای 
نوآوری اس��تفاده کنید. عالوه  بر این، ش��ما ابزارهای موردنیاز خود را برای 
یادگیری و رشد به دست خواهید آورد؛ بنابراین، همیشه جلوتر از دیگران 

خواهید بود و تمایز و تفاوت در جهان ایجاد خواهید کرد.«
آنها این ارزش پیش��نهادی را در صفحه ش��غلی شرکت ش��ان به طور 

برجسته  نشان داده اند.
4- از کارمندان شرکت خودتان استفاده کنید

زمانی که متقاضیان کار می  خواهند بیشتر درباره برند کارفرمای شما 
بدانند، تصمیم می گیرند تا کارمندان ش��رکت ش��ما را مالقات کنند و 
صحبت های آنها را درباره شرکت تان بشنوند. از کارمندان خودتان برای 
برندینگ اس��تفاده کنید. ب��رای انجام ای��ن کار می توانید مصاحبه های 

کارمندان و رضایت آنها را در وب سایت شرکت به اشتراک بگذارید.
عالوه براین، در زمانی که ش��رکت تان به کارمن��دان هدیه می دهد یا 

آنها را به گردش می برد، از آنها بخواهید تا پس��ت هایی را در شبکه های 
اجتماعی خودشان منتشر کنند.

مثاًل شاید شما یک رویداد با موضوع زنان در تکنولوژی یا یک جلسه 
مباحثه را برگزار کنید. پس از آن می توانید به س��ادگی از کارمندان تان 
بخواهید که عکس��ی را در صفحه اینس��تاگرام یا فیس بوک خودشان با 

هشتگ های مرتبط با شرکت منتشر کنند.
در حقیق��ت، این روش��ی عالی اس��ت که از طری��ق آن کارمندان تان 

می توانند فرهنگ شرکت تان را با شبکه خودشان به اشتراک بگذارند.
5- یک فرآیند عالی برای معارفه و معاشرت سازمانی ایجاد کنید

معارفه و معاش��رت س��ازمانی، اولین تجربه کارمندان جدید است که 
وارد ش��رکت می ش��وند؛ بنابراین، ایجاد حس منفی می تواند پیامدهای 
بزرگ��ی را به هم��راه بیاورد. در حقیق��ت، افرادی که تجرب��ه معارفه و 
آش��نایی منفی داشته باشند، دو برابر از سایرین به دنبال فرصت جدید 

دیگری برای خود می گردند.
در نتیجه القای یک تصویر مثبت از برند ش��رکت در ذهن کارمندان 
جدید با فرآیند معارفه و معاش��رت سازمانی ش��روع می شود. بنابراین، 
الزم اس��ت که ش��ما از همان ابتدا ش��ور و ش��وق را در کارمندان برای 
جایگاه شغلی ش��ان و تیم شان ایجاد کنید. ش��ما با آموزش مهارت ها و 
دس��تورالعمل های الزم برای بهبود عملک��رد کارمندان جدید می توانید 
ن��رخ جابه جایی کارمندان را کاهش و میزان کارایی و اثربخش��ی آنها را 

افزایش دهید.
6- فرصت های توسعه فردی و یادگیری را ایجاد کنید

در س��ال ۲0۱8، اف��راد به این دلیل ش��غل خود را ره��ا کردند که از 
کارشان خسته شده بودند و نیاز به چالش های جدید داشتند.

اگر ش��ما این ام��کان را برای کارمن��دان ایجاد کنید ت��ا فرصت های 
یادگی��ری را دنبال کنند و در مهارت های جدید توانمند، ماهر و ورزیده 
ش��وند، در این صورت به اهمیت یادگیری مس��تمر و پیش��رفت تأکید 
می کنید. همچنین با به چالش کش��یدن کارمندان تان مطمئن خواهید 
ش��د که آنها از شغل ش��ان خسته نخواهند ش��د و در نتیجه نرخ ماندن 

کارمندان در شرکت افزایش می یابد.
بنابرای��ن، زمانی که کارمندان مهارت ه��ای جدیدی را یاد می گیرند، 
به کارمندان باارزش تری برای ش��رکت تان تبدیل خواهند ش��د. در این 

صورت شما برنده خواهید بود.
7- از ویدئو، پست های بالگ، عکس و اسالیدشو برای بیان 

داستان شرکت تان استفاده کنید
زمانی که ش��ما برای بهبود درک و شناخت از محصول و خدمات تان 
استراتژی طرح ریزی می کنید، صرفاً پیام خودتان را از طریق یک کانال 
منتقل نخواهید کرد. در عوض، ش��ما ویدئوها، عکس ها، اسالیدش��وها، 
بالگ ها و اش��کال دیگ��ری از پیام را آم��اده می کنید تا ب��ه مخاطبان 

بیشتری دسترسی پیدا کنید.
به طور مش��ابه الزم و ضروری است تا از ویدئوها و عکس و متن های 
باکیفی��ت برای بیان داس��تان ش��رکت تان اس��تفاده کنی��د. می توانید 
مصاحبه ه��ای کارمندان را در صفحه ش��غلی ش��رکت تان به اش��تراک 
 )CEO( بگذارید یا از یک اسالیدش��و که توس��ط مدیر ارش��د اجرایی

تولید شده، در صفحه »درباره ما« سایت استفاده کنید.
 D&I – Diversity( 8- طرح های تنوع و مشارکت کارمندان

and Inclusion( را ایجاد کنید
اجازه بدید برای روش��ن ش��دن موضوع دو مفهوم زیر را برای ش��ما 

توضیح دهیم: 
طرح تنوع کارمندان )Diversity Initiative( به معنای پذیرفتن 
و ارزش دادن به افراد با ویژگی های متفاوت از لحاظ سنی، جنسی، نژاد، 

قومیت، سطح تخصص و … در شرکت است. 
ط��رح مش��ارکت کارمن��دان )Inclusion Initiative( به معنای 
ایجاد یک محیط کاری قابل احترام، حمایتی و مش��ارکتی برای افزایش 

همکاری همه کارمندان در شرکت است.
اگر ش��ما می خواهید برند کارفرمای قوی داش��ته باش��ید، پس الزم 
اس��ت که به س��اختن یک تیم با افراد متنوع )از لحاظ جنس��یت، سن، 
نژاد، قومیت و …( متعهد باشید. مزایای سرمایه گذاری روی طرح های 
D&I برای شرکت بسیار زیاد است؛ از جمله می توان به تولید ایده های 
خالقانه تر، فرهنگ کاری قوی تر و خدمات مش��تری بهتر اشاره کرد، اما 
برای ایجاد برند کارفرمای مثبت الزم است که دسترسی برند شرکت تان 

را به گروه های جدیدی از افراد گسترش دهید.
hubspot/techrasa :منبع

از فروشگاه های Nike Rise چه می دانیم؟
رونمایی نایک از فروشگاه های جدیدش

برن��د نایک در هفته جاری از یک طرح جس��ورانه برای توس��عه 
تجربه مش��تریان در فروش��گاه های خود رونمایی ک��رد. ایده جدید 
 »Nike Rise« نایک برای فروش��گاه های ت��ازه اش تحت عن��وان
شناخته می شود. نخستین نمونه از این فروشگاه ها در شهر گوانگژو 
چین راه اندازی ش��ده اس��ت. مدیران ارش��د نایک در توضیح هدف 
اصلی طرح تازه ش��ان بر روی ارائه تجربه ای تعاملی براساس تحلیل 
داده های مرتبط با خریداران و همچنین ارزیابی وضعیت ورزش های 

محبوب در نقاط مختلف جهان تاکید کرده اند. 
ش��عبه Nike Rise در گوانگژو نخستین گام نایک برای معرفی 
گونه تازه ای از خرده فروش��ی در سطح جهانی است. آنها اقدام برای 
توس��عه فروشگاه مدنظرشان را به سال آینده موکول کرده اند. دلیل 
این امر نگرانی بابت ایجاد مشکل به دلیل شیوع ویروس کروناست. 
همچنین مس��ئوالن نایک در تالش برای ارزیابی وضعیت این طرح 

در چین هستند. 
اه��داف نایک ب��رای رونمایی از گونه تازه ای از خرده فروش��ی در 
سال های قبل نیز دنبال ش��ده است. بر این اساس طرح هایی نظیر 
»خان��ه خالقیت نای��ک« و »نایک الیو« ش��عبه های نوآورانه نایک 
محسوب می شوند. تاکید اصلی مدیران ارشد نایک در خرده فروشی 
تازه ش��ان اس��تفاده از داده های آنالی��ن و معتبر ب��رای پیش بینی 
س��لیقه مش��تریان و غافلگیری آنهاس��ت. امروزه س��طح رقابت در 
ح��وزه خرده فروش��ی لوازم ورزش��ی بس��یار بیش��تر از پیش بینی 
کارشناس هاس��ت، بنابراین اقدام برای ایج��اد مزیت های رقابتی در 
مسیر تعامل با مش��تریان اهمیت بسیار زیادی دارد. نایک در طول 
س��ال های اخیر مزیت های بس��یار زیادی برای رقاب��ت با برندهای 
محل��ی و دیگر تولیدکنندگان بزرگ تجهیزات ورزش��ی به دس��ت 
آورده اس��ت. برنام��ه این برند ادام��ه طراحی و معرف��ی طرح های 

نوآورانه برای رقابت هرچه بهتر است. 
بدون تردی��د راه اندازی طرح��ی نو در زمینه خرده فروش��ی کار 
س��اده ای نیس��ت. طرح Nike Rise به طور گس��ترده ای بر روی 
اطالعات دیجیتال تکیه دارد. در این راستا با کمک هوش مصنوعی 
امکان پردازی حجم وس��یعی از داده ها برای تعامل با مخاطب هدف 
فراهم می ش��ود. نکته مه��م در این میان ارزیاب��ی ابتدایی طرح در 
چین است. مدیران ارشد نایک کشور چین را به دلیل جمعیت باال 
و س��لیقه متفاوت مردم انتخاب کرده اند بنابراین در نس��خه نهایی 
چنین فروشگاه هایی شاهد اصالحات الزم با استفاده از تجربه چین 

خواهیم بود. 
برند نایک در تالش برای جلب نظر مشتریان فقط بر روی تجربه 
دیجیتال تمرکز ندارد. آنها فناوری تازه ای برای تشخیص قالب پای 
مش��تریان و طراحی کفشی مطابق با نیازهای شان طراحی کرده اند. 
فناوری »Nike Fit Shoe« در همین راستا روانه بازار شده است. 
این فناوری تاثیر بسیار زیادی بر روی راحتی هرچه بیشتر کفش ها 

برای مشتریان دارد. 
ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از برندها را وادار به ارزیابی 
مجدد اس��تراتژی های فروش شان کرده اس��ت. نایک در این 
میان جهت گیری مش��خصی برای افزایش خدمات دیجیتالش 
داش��ته است. بر این اساس مدیران ارشد نایک در تالش برای 
کاهش نیاز به تعامل مستقیم با مشتریان در فروشگاه های شان 
هستند. این امر با کاربست فناوری های نوین و به لطف توسعه 
س��ریع ه��وش مصنوعی امکان پذیر ش��ده اس��ت بنابراین در 
آینده دیگر نیازی به تعامل بس��یار نزدیک با فروش��ندگان در 
ش��عبه های نایک نخواهد بود. در عوض بخش قابل توجهی از 
تجربه مشتریان در خرده فروشی های نایک به صورت دیجیتال 

ساماندهی می شود. 
یکی از ایرادهای اساس��ی فروش��گاه های ورزش��ی در سراس��ر 
دنی��ا ناتوانی ب��رای واکنش س��ریع در قب��ال رویدادهای جاری 
ورزش��ی اس��ت. این امر موجب عدم عالقه مشتریان برای حضور 
در فروش��گاه ها می شود. اس��تفاده از فناوری های دیجیتال مزیت 
س��اماندهی هرچه بهتر امور براس��اس رویدادهای روز را دارد. به 
این ترتیب دس��ت بازاریاب ها برای طراح��ی برنامه های بازاریابی 

بسیار بازتر خواهد بود. 
retaildive.com :منبع

اپل با جریمه 980 میلیون دالری سامسونگ 
مواجه شد

در سال گذش��ته قراردادی بین دو برند سامسونگ و اپل به ثبت 
رس��ید که براس��اس آن برند آمریکایی باید تعداد مشخصی صفحه 
نمای��شOLED  را خری��داری می کرد، با این ح��ال بنا به دالیلی 
که مهمترین آن ویروس کرونا اس��ت، این ش��رکت موفق نش��د تا 
ب��ه تعهدات خود عمل کند. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا با 
غرامت س��نگین ۹80 میلیون دالری مواجه ش��ود. با توجه به این 
امر که در دوران س��خت حال حاضر، حتی برندی نظیر سامسونگ 
نیز با کاهش فروش خود مواجه ش��ده است، چنین مبلغی می تواند 
وضعیت شرکت را در شرایط بسیار خوبی قرار دهد. نکته جالب این 
اس��ت که در س��ال گذش��ته نیز چنین اتفاقی رخ داد و اپل باز هم 
نتوانس��ت به تعهدات خود عمل کند. با این حال ش��نیده ها حاکی 
از آن اس��ت که این مبلغ ب��ه صورت نقدی پرداخت نخواهد ش��د 
و مدیران اپل در تالش هس��تند تا با اقداماتی نظیر ثبت س��فارش 
بیش��تر و یا تامین برخی از ابزارهای موردنیاز سامس��ونگ، برطرف 
کند، با این حال هنوز مش��خص نیس��ت که این ط��رح مورد قبول 
مدیران سامس��ونگ قرار گیرد. با این ح��ال تحلیلگران بر این باور 
هس��تند که برای حفظ روابط بین دو ش��رکت، بعید اس��ت که بر 

گرفتن کل مبلغ به صورت نقدی، تاکید شود. 
9to5mac.com :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

هر آنچه باید درباره برندینگ کارفرما بدانید

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: چنسی میلر خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

به قلم: کارا سالپینی کارآفرین مستقل، روزنامه نگار مدیریت کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

شنبه
28 تیر 1399

شماره 1584



توییتر یکی از ش��بکه های اجتماعی مهم از نظر بازاریابی برای برندها 
محسوب می شود. بس��یاری از برندها برای اجرای کمپین های بازاریابی 
منحص��ر به فردی برای توییتر طراحی می کنند. دس��تیابی به مخاطب 
ه��دف در توییتر به دلی��ل محوریت محتوای متن��ی در آن تفاوت های 
اساسی با دیگر ش��بکه های اجتماعی دارد، بنابراین برندهای عالقه مند 
ب��ه بازاریاب��ی در این فضا باید نس��بت به تفاوت ه��ای موردنظر آگاهی 
کاملی داش��ته باشند. برخی از برندها به اشتباه اقدام به بازنشر محتوای 
بازاریابی یکس��ان در ش��بکه های اجتماعی مختلف می کنند. نتیجه این 
امر ناتوانی برندهای موردنظ��ر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

در پلتفرم های اجتماعی مختلف است. 
امروزه بس��یاری از برندها در حال فعالیت در توییتر هس��تند، با این 
حال تم��ام آنها توانایی کس��ب موفقیت بازاریاب��ی را ندارند. دلیل این 
امر تکرار برخی از اش��تباهات رایج از س��وی برندهاست. این امر موجب 
کاهش عالق��ه و انگیزه مخاطب هدف برای تعام��ل با برندها در فضای 
آنالین می ش��ود. هدف م��ا در این مقاله بررس��ی برخی از اش��تباهات 
بازاریابی رایج در توییتر اس��ت. به این ترتیب ش��ما فرصت کافی برای 

به روز رسانی الگوی بازاریابی تان در توییتر را خواهید یافت. 
1. توجه بیش از اندازه به برندمان

صحب��ت پیرام��ون برندم��ان در توییتر ایده 
جالبی محسوب می شود. بسیاری از برندها برای 
جلب نظر مخاطب هدف اقدام به معرفی کسب 
و کارش��ان و نحوه فعالیت خود می کنند. نکته 
مه��م در این میان ایجاد تعادل میان صحبت از 
برند و پرداختن به دیگ��ر وجوه بازاریابی مانند 
توجه به سلیقه مخاطب هدف است. ما در حوزه 
بازاریاب��ی بای��د توجه مخاطب ه��دف را جلب 
کنیم بنابراین توجه به مشتریان در بخش قابل 
توجه��ی از فرآیند بازاریابی طبیعی خواهد بود. 
اش��تباه اساس��ی برخی از برندها تاکید بر روی 
معرفی کس��ب و کارشان در هر موقعیتی است. 
این امر ب��ه طرز قابل توجه��ی انگیزه مخاطب 
ه��دف برای تعامل با برند م��ا را کاهش خواهد 

داد. 
فض��ای ش��بکه های اجتماعی کاربرد بس��یار 
زی��ادی برای تعامل های دوجانبه میان برندها و 
مشتریان دارد. اگر شما به دنبال کسب موفقیت 
بازاریابی هستید، باید از چنین فضایی به خوبی 
استفاده کنید. در غیر این صورت به طور مداوم 
در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف با 
شکست مواجه خواهید شد. کاربران در استفاده 
از توییت��ر فقط به دنبال آش��نایی با محصوالت 
تازه نیستند بنابراین باید اندکی نسبت به تغییر 
فضای کلی بازاریابی برندمان توجه نشان دهیم. 
این امر امکان آش��نایی بیشتر با مخاطب هدف 
و تولید محتوا براساس سلیقه آنها را امکان پذیر 

خواهد کرد. 
بازاریاب ها پیش از انتشار توییت باید بازنگری 
اساس��ی در آن صورت دهند. استفاده از برخی 
دوس��تان یا همکاران به عن��وان ناظران نهایی 
توییت ها پیش از انتش��ار ایده مناس��بی خواهد 
بود. به این ترتیب ش��ما از تاثیرگذاری مناسب 
توییت های تان ب��ر روی مخاطب هدف مطمئن 
خواهید ش��د. اگر بازاریاب ها بدون اس��تفاده از 

نظ��رات دیگران اقدام به تولید محتوا و انتش��ار آن کنند، به س��رعت با 
سلیقه مخاطب هدف بیگانه خواهند شد. این امر به معنای پایان فرآیند 

بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف از سوی برندها خواهد بود. 
2. عدم استفاده از فرمت های مختلف

توییتر به طور سنتی یک پلتفرم متن محور است. این امر نقش بسیار 
مهم��ی در طراحی کمپین های بازاریاب��ی برای فضای توییتر دارد. نکته 
مهم در این میان تحول پلتفرم مورد بحث در طول س��ال های متمادی 
اس��ت. اکنون کاربران امکان بارگذاری محتوای متنوعی در این ش��بکه 
اجتماعی دارن��د. بنابراین تمرکز صرف ب��ر روی توییتر جای هیچ گونه 
توجیهی ندارد. در عوض ما باید به دنبال راهکارهایی برای اس��تفاده از 
سایر فرمت های محتوایی باش��یم. امروزه ویدئو محبوبیت بسیار زیادی 
در می��ان کاربران دارد، با این حس��اب اس��تفاده از فرم��ت ویدئو برای 
بازاریاب��ی در توییتر ایده چندان بدی نخواهد بود. بدون ش��ک در ابتدا 
اس��تفاده از فرمتی به جز متن در توییتر عجیب و چالش برانگیز خواهد 
ب��ود. نکته مهم در ای��ن میان طراحی چند کمپین اولیه با اس��تفاده از 
تجربه دیگر برندهاس��ت. به این ترتیب ش��ما به تدریج مهارت بس��یار 

بیشتری در زمینه بازاریابی پیدا خواهید کرد. 
براساس گزارش رس��می توییتر از میان ۳.۷ میلیون اکانت پرطرفدار 
این پلتفرم نزدیک به ۵۵درصد محتوای تولید آنها ویدئویی اس��ت. این 
ام��ر به خوبی پیش��رفت های توییتر در طول س��ال های اخیر را نش��ان 
می دهد. به این ترتیب شما دیگر اجباری برای استفاده محض از فرمت 

متنی در راستای بازاریابی توییتری نخواهید داشت. 
3. بارگذاری محتوا در ساعت های مناسب

زمان بندی برای انتش��ار محتوای بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. بس��یای از برندها در هر زمانی که محتوای شان آماده شود، اقدام 
به بارگذاری آن می کنند. این امر نتیجه بس��یار نامناس��بی برای برندها 
دارد. یکی از نکات اساس��ی در زمینه بازاریابی ضرورت انتشار محتوا در 
زمان های مناس��ب است. اوایل صبح به دلیل  جا به جایی مردم از خانه 
به محل کار به هیچ وجه زمان مناس��بی برای انتشار محتوای بازاریابی 
نیس��ت، بنابراین ش��ما باید زمان دیگری را مدنظر قرار دهید. توصیه ما 
در این بخش تمرکز بر روی زمان استراحت اغلب کارمندان در طول روز 
یعنی ظهر است. همچنین پس از ساعت اداری نیز مردم زمان بیشتری 

برای مشاهده محتوای بازاریابی دارند. 
بدون تردید س��اعت های مناسب برای بارگذاری محتوای بازاریابی در 

هر کس��ب و کاری دارای تفاوت های قابل مالحظه ای اس��ت. پرداختن 
ب��ه زمان بندی های مناس��ب در هر ح��وزه برای ما امکان پذیر نیس��ت. 
محدودیت های مقاله کنونی امکان بحث گس��ترده پیرامون تمام کسب 
و کارها را فراهم نمی س��ازد. ما در عوض به ارائه یک راهکار جالب اکتفا 
خواهیم کرد. اگر ش��ما ب��ه دنبال یافتن زمان مناس��ب برای بارگذاری 
محتوای بازاریابی تان هس��تید، توجه به عملکرد س��ایر برندها ضروری 
خواهد بود. به این ترتیب ش��ما بدون نیاز به صرف هزینه اضافی امکان 

جلب توجه مخاطب هدف را پیدا خواهید کرد. 
برندهای بزرگ همیشه سرمایه گذاری قابل توجهی بر روی شناسایی 
زمان های مناس��ب برای انتش��ار محتوای بازاریابی شان می کنند. بدون 
تردید صرف چنین هزینه هایی از س��وی برنده��ای کوچک امکان پذیر 
نیس��ت بنابراین ش��ما با تقلی��د از برندهای بزرگ ام��کان یافتن زمان 

مناسب برای انتشار محتوا را خواهید داشت. 
4. استفاده فراوان از هشتگ

اس��تفاده از هش��تگ ای��ده جالبی در راس��تای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر جس��ت وجوی محتوا را ساده خواهد کرد. 
اگ��ر نگاهی کوتاه به مطالب پرطرفدار در توییتر انداخته باش��ید، اغلب 
آنها از هش��تگ های کاربردی و مناس��ب با ماهیت متن ش��ان استفاده 
می کنند. اش��تباه برخی از برندها در زمینه کاربرد هش��تگ استفاده از 
تعداد پرش��ماری از آنهاست. نتیجه این امر شناسایی محتوای برندهای 

موردنظ��ر تحت عنوان »محتوای آزاردهنده« اس��ت. این امر در صورت 
تکرار از سوی برندها موجب بسته شدن شان نیز خواهد شد. 

توصیه ما در این بخش برای تعداد مناسب هشتگ در هر پست بسته 
به ماهیت محتوای موردنظر ش��ما دارد. ما به طور کلی اس��تفاده از ۵ تا 
۱۵ هش��تگ برای هر پس��ت را منطقی ارزیابی می کنیم. تعداد بیش��تر 
هش��تگ ها کاربرد اساسی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین تا 

جای ممکن از هشتگ های اضافی و بی مورد پرهیز کنید. 
5. عدم درخواست از کاربران برای بازنشر محتوا

بازنش��ر محتوا در شبکه های اجتماعی نقش مهمی در توسعه شهرت 
برندها دارد. اگر محتوای شما جذابیت باالیی برای مخاطب هدف داشته 
باش��د، تعدادی از آنها اقدام به بازنش��ر آن خواهند کرد، با این حال این 
امر به تنهایی برای تبدیل محتوای یک برند به ترند کافی نیست. برخی 
از برندها به هنگام صحبت از بازنشر محتوا فقط به توییتر فکر می کنند. 
توصیه ما در این بخش توجه به س��ایر بخش ها برای تاثیرگذاری بیشتر 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر محتوای ش��ما در توییتر انتشار پیدا 
می کند، بازنش��ر آن در اینستاگرام موجب توجه دامنه هرچه وسیع تری 

از کاربران خواهد شد. 
ما باید پس از انتش��ار هر محتوا از کاربران برای بازنشر آن درخواست 
کنی��م. این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه بس��یاری از کاربران 
تردیده��ای زیادی برای بازنش��ر محت��وای یک برند دارند. درخواس��ت 
رسمی ما از آنها نقش مهمی در اقدام کاربران برای بازنشر محتوا و غلبه 

بر تردیدهای شان خواهد داشت. 
6. تعامل اندک با مخاطب هدف

اغل��ب برندها برای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی ابتدا به س��راغ 
شناس��ایی مخاط��ب هدف می روند. این نکته در ابت��دا گام مهمی برای 
بازاریابی تاثیرگذار محس��وب می ش��ود، با این حال اگر س��ایر گام های 
اساس��ی در این راستا را فراموش کنیم، کمترین تاثیری بر روی فعالیت 
برندها نخواهد داشت. پس از شناسایی سلیقه مخاطب هدف باید نسبت 
به اس��تفاده از آن در فرآیند تولید محتوا اقدام کرد. بس��یاری از برندها 
این فرآیند را پایان بازاریابی مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی قلمداد 
می کنن��د. توصیه اصل��ی ما در این بخش تالش ب��رای تعامل نزدیک و 
صمیمانه با مخاطب هدف اس��ت. بدون تردید این نکته اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. هرچه تعامل یک برند با مخاطب هدف بیشتر باشد، توانایی 

تاثیرگذاری بیشتری بر روی آنها خواهد داشت. 

ام��روزه برندهایی نظیر اپل به دلیل س��طح تاثیرگ��ذاری باال بر روی 
مخاط��ب هدف با موفقیت م��داوم در زمینه بازاریاب��ی و فروش مواجه 
می ش��وند. ای��راد اغلب برندها ع��دم توجه به تعام��ل و دریافت نظرات 
مش��تریان در شبکه های اجتماعی اس��ت. ما به عنوان یک کسب و کار 
فقط برای کس��ب س��ود و فروش در شبکه های اجتماعی حضور نداریم. 
اگر ما در گفت وگوهای مشتریان و کاربران پیرامون محصوالت مان ورود 
نکنیم، فرصت طالیی برای تاثیرگذاری بر روی آنها را از دست خواهیم 

داد.
7. نادیده گرفتن نظرات منفی

توج��ه به نظ��رات مخاطب ه��دف در توییتر امکان بازس��ازی فرآیند 
بازاریابی را فراهم می س��ازد. بسیاری از برندها و بازاریاب ها میانه خوبی 
با مشاهده و تحلیل نظرات منفی ندارند. آنها اغلب نظرات منفی را پس 
از انتشار حذف می کنند. اگر شما به عنوان کاربر شبکه های اجتماعی با 
پست های یک برند بدون هیچ گونه نظر منفی مواجه شدید، باید نسبت 

به ماهیت فعالیت آنها تردید کنید.
ح��ذف نظ��رات منفی و نادی��ده گرفت��ن پیام ه��ای انتقادآمیز روش 
متداولی در میان برندهاس��ت. توصیه ما در این بخش تالش برای تغییر 
این روند رایج اس��ت. ما در مواجهه با نظرات منفی باید به دنبال دلیل 
بروز آنها باش��یم. نارضایتی بخش��ی از مخاطب هدف ب��ا حذف پیام یا 
کامنت رفع نمی ش��ود. همچنین باید ب��ه دیگر کاربران انگیزه باالی مان 
در راس��تای فهم دالیل نارضایتی مش��تریان را 
نش��ان دهیم. پس از رفع مش��کالت جاری در 
فعالیت برند، باقی ماندن نظرات منفی کاربران 
مزیت های بازاریابی بس��یار زیادی دارد. این امر 
بیانگر توانایی برند ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان خواهد بود. 
8. بازنشر محتوای مربوط به برندمان

ام��روزه کاربران تمایل بس��یار زی��ادی برای 
انتشار محتوا پیرامون برندهای مورد عالقه شان 
دارن��د. این ام��ر نوعی گرایش ع��ادی در میان 
اغلب کاربران محس��وب می شود. نکته مهم در 
این میان بهره برداری مناسب از گرایش کاربران 
در این زمینه است. اغلب برندها توجه خاصی به 
محتوای تولی��دی کاربران ندارد. این امر انگیزه 
کاربران برای ادامه انتش��ار محت��وای پیرامون 
برندها را به ش��دت کاه��ش می دهد. توصیه ما 
در ای��ن بخش تالش برای هماهنگی با کاربران 
در زمینه انتش��ار محتواس��ت. این امر ش��امل 
بازنش��ر محتوای برتر کاربران پیرامون برندمان 
می ش��ود. ما به این ترتیب امکان نمایش میزان 
اهمیت محتوای تولیدی کاربران برای برندمان 

را خواهیم داشت. 
امروزه کاربران در شبکه های اجتماعی تمایل 
بس��یار زیادی برای مش��اهده محتوای تولیدی 
س��ایر کاربران دارن��د. این ام��ر بیانگر ضرورت 
اس��تفاده از محت��وای تولی��دی کارب��ران برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. در 
هر صورت محتوای تولیدی کاربران حقیقی در 
شبکه های اجتماعی تاثیر به مراتب سازنده تری 
در مقایس��ه با محت��وای تولی��دی برندها دارد 
بنابراین شما باید به دنبال استفاده از مزیت های 

چنین محتواهایی باشید. 
9. صرف نظر از ترندهای برتر

تولید محت��وای بازاریابی براس��اس ترندهای 
برتر همیش��ه ایده مناس��بی محسوب می شود. 
ای��ن امر نیازمن��د انعطاف ف��راوان در تیم های 
بازاریابی در راستای اخذ ایده های تازه است. بسیاری از برندها در طول 
سال های متمادی از یک یا چند ایده محدود برای تولید محتوا استفاده 
می کنند. بی تردید مواجهه با بی میلی مخاطب هدف برای واکنش نسبت 
ب��ه چنین محتواهای تکراری طبیعی خواهد بود. هرچه توانایی ما برای 
استفاده از ترندهای مطرح در سراسر دنیا برای طراحی کمپین بازاریابی 
بیش��تر باش��د، تاثیرگذاری اثر نهایی افزایش خواهد یافت. دنبال کردن 
اخب��ار روز و طراح��ی کمپین های کوچک به صورت س��ریع مهمترین 
الزام��ات برای موفقیت در عرصه بازاریابی در توییتر اس��ت. رویدادهای 
روز به س��رعت جذابیت خود را از دس��ت می دهن��د بنابراین ما باید در 
کمترین زمان ممکن آنها را بدل به محتوای بازاریابی کنیم. در غیر این 
صورت عل��ی رغم صرف هزینه فراوان امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را 

نخواهیم داشت. 
10. استفاده از صدای واحد برای برند

اس��تفاده از کلمات خاص برای نگارش توییت همیشه اهمیت باالیی 
داشته است. بس��یاری از برندها در طول سال های متمادی دارای لحن 
خاصی برای فعالیت برندش��ان هستند. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری 
آنه��ا بر روی مخاطب هدف به ش��دت افزایش پیدا کرده اس��ت. گاهی 
اوق��ات مخاطب هدف به لحن نگارش توییت از س��وی یک برند عادت 
می کند. ای��ن امر بیانگر موفقیت برند موردنظر در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. اگر ش��ما نیز تمایل به تک��رار موفقیت های 
این چنینی دارید، باید نس��بت به انتخاب لحن خاص برای برندتان اقدام 
کنید. این ام��ر در مراحل اولیه نیازمند بازنگری مداوم در فرآیند تولید 
محتواس��ت. با این حال پس از گذشت مدت زمانی اندک برند شما نیز 
لح��ن خاص خود را پی��دا خواهد کرد. امروزه تم��ام برندهای بزرگ در 
سراسر دنیا دارای لحن خاصی برای بازاریابی و تبلیغات هستند بنابراین 

چرا برند شما دارای این ویژگی نباشد؟
جمع بندی

توییتر یکی از ابزارهای بازاریابی بس��یار قدرتمند در سطح بین المللی 
اس��ت. نکته مهم در این میان نحوه اس��تفاده از آن از س��وی برندهای 
مختلف اس��ت. ما با پرهیز نس��بت به کاربرد اش��تباهات مدنظر در این 
مقال��ه امکان کس��ب موفقیت بازاریابی و تاثیرگذاری گس��ترده بر روی 
مخاطب هدف را خواهیم یافت. مهمترین نکته در این میان تالش برای 
پرهیز از تمام اشتباهات مورد بحث در این مقاله به صورت یکجاست. 
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7 قانون بازاریابی از طریق شبکه های 
اجتماعی

برای اس��تفاده حرفه ای و کارآمد از هر چیزی، ضروری اس��ت تا 
اصول آن مورد توجه قرار گیرد. بدون ش��ک ش��بکه های اجتماعی 
در چند س��ال اخیر، به مهمترین بستر بازاریابی تبدیل شده است. 
علت این امر نیز به خاطر حضور فوق العاده افراد در آن است. برای 
مثال ش��ما با نصب یک بیلبورد تبلیغاتی، در بهترین حالت ممکن 
می توانید چند نفر از افراد محل تعیین شده را به سمت خود جلب 
کنید، با این حال در شبکه های اجتماعی شما با مخاطبان میلیونی 
طرف بوده و این امر باعث خواهد ش��د تا شانس رشد بسیار خوبی 
را داش��ته باشید. در این رابطه قصد بررس��ی هفت اصلی را داریم 
که در استفاده تجاری از هر شبکه ای، باید مورد توجه قرار گیرد. 
1-برای هر استراتژی خود یک محدوده زمانی تعیین کنید 
نخس��تین اقدامی که باید انجام دهید این است که برای هر یک 
از اس��تراتژی های خود یک نقطه پایان را تعیین کنید. این امر در 
حالی است که بسیاری از افراد در این رابطه اقدامات الزم را انجام 
نداده و همین موضوع باعث می ش��ود تا شاهد یک استراتژی برای 
چندین س��ال باشیم. در این رابطه اصل کلی نیز وجود ندارد. علت 
این امر به این خاطر اس��ت که برخی از اس��تراتِژی ها بلندمدت و 
برخی کوتاه مدت هس��تند. درواقع تنها کافی اس��ت تا به محدوده 
زمانی هر یک از آنها توجه داش��ته باش��ید. در این رابطه بررس��ی 
اس��تراتژی های انجام ش��ده از س��وی س��ایر برندها نیز یک اقدام 

سودمند خواهد بود.
2-اهداف خود از تبلیغات در شبکه های اجتماعی را 

بدانید 
درواقع ش��ما باید در ابتدا هدف خود را از تبلیغات تعیین کنید 
تا براس��اس آن، بهترین ش��یوه ها را بتوان انتخاب کرد. برای مثال 
ممکن است شما تنها بخواهید که برند شما مطرح شود تا توجهات 
به س��مت ش��ما و در نهایت فروش محصول شکل گیرد. تحت این 
ش��رایط دیگر نیازی به تبلیغ مس��تقیم محص��والت نخواهد بود. 
ب��رای درک بهتر از این موضوع توصیه می ش��ود تا مقاالت مرتبط 
با موضوع تبلیغات را مورد بررسی قرار دهید. این امر باعث خواهد 

شد تا در بودجه شما، صرفه جویی خوبی شود. 
3-موارد تاثیرگذار و بدون فایده را بیابید 

دلی��ل اهمیت این موض��وع برای انجام تنها اقداماتی اس��ت که 
ب��ه معنای واقعی تاثیرگذار خواهند بود. بدون ش��ک ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ا یکدیگر متفاوت بوده و این امر باعث خواهد ش��د تا 
فعالیت یکس��ان در همه آنها، بدون فایده باش��د. همچنین باید با 
تحلیل درست از مخاطبین هر شبکه و امکانات آنها، فهرست خود 
را تکمی��ل کنید. در این رابطه فراموش نکنید که این اقدام ش��ما 
در نقطه ای به پایان نرسیده و الزم است تا همواره به آن بیفزایید.

4-رقبای خود را بشناسید 
هیچ اقدامی در زمینه بازاریابی بدون شناخت درست رقبا، کامل 
نخواهد بود. در این رابطه ضروری اس��ت تا به خوبی رقبای اصلی 
و مواردی که در حال حاضر تهدید جدی محس��وب نمی ش��وند را 
مورد بررس��ی قرار داده و اقدامات آنها را زیر ذره بین بگذارید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شده 
و بتوانید از با آگاه��ی از ضعف های موجود، عملکرد خود را بهبود 

بخشید.
5-به وضعیت بودجه خود توجه داشته باشید

بس��یاری از استراتژی ها علی رغم جذابیت بس��یار باال، هزینه بر 
محس��وب ش��ده و ممکن اس��ت با وضعیت بودجه ش��ما تناسبی 
نداش��ته باشد. درواقع در بازاریابی ش��ما باید قبل از هر تصمیمی، 
ب��ه بودجه خود نیز نگاه��ی بیندازید. همواره ای��ن نکته را نیز به 
خاطر داش��ته باشید که ممکن اس��ت بنا به هر دلیلی، اقدام شما 
با نتایج الزم همراه نباش��د، تحت این ش��رایط اگر بودجه شما به 
صورت کامل خالی شده باشد، بدون شک توان انجام اقدامی دیگر 
ی��ا پیگیری های الزم را نخواهید داش��ت، با این ح��ال این امر به 
معن��ای این امر نخواهد بود که ش��ما تا ابد باید م��وارد کم هزینه 
را انتخ��اب کنید. درواقع ش��ما می توانید با ی��ک دوره برنامه ریزی 
و کاهش هزینه های خ��ود، به بودجه الزم برای طرح های بزرگ تر 
نیز دست پیدا کنید. درواقع در این رابطه تنها مسئله زمان شروع 

مطرح است. 
6-تفاوت میان صفحات شخصی و تجاری را بدانید 

بدون شک همه ما تجربه ایجاد یک صفحه شخصی را داشته ایم، 
با این حال در رابطه با موارد تجاری، همه چیز کامال متفاوت بوده 
و الزم اس��ت ت��ا تفاوت های آن را به خوب��ی بدانیم. اگرچه ممکن 
اس��ت تصور کنید که در این رابطه بررس��ی دو صفحه ش��خصی و  
تجاری به صورت همزمان، اقدامی هوش��مندانه خواهد بود. با این 
حال بهترین اقدام در این زمینه اس��تفاده از نظرات افراد حرفه ای 
است. به همین خاطر سخنرانی، پادکست و مقاالت افراد مطرح در 
زمینه تولید محتوا و بازاریاب��ی اینترنتی را مورد توجه قرار دهید. 
همچنین همکاری با فردی که سابقه فعالیت در این زمینه را دارد 

نیز یک اقدام کامال سودمند خواهد بود. 
7-بهترین شبکه ها را انتخاب کنید 

همواره باید دو مورد را در انتخاب ش��بکه و یا ش��بکه های خود 
مورد توجه قرار دهید. نخس��ت میزان محبوبیت آن در بین جامعه 
هدف و دیگری تناس��ب آن با نوع کس��ب  و کار ش��ما. برای مثال 
ممکن اس��ت ش��ما یک برند آموزش��ی باش��ید. تحت این شرایط 
اولوی��ت اول در زمین��ه میزان تناس��ب، یوتیوب خواه��د بود و با 
این حال اگر در زمینه تولید پوش��اک فعالیت دارید، اینس��تاگرام 
گزینه مناسب تری محسوب می شود، با این حال میزان محبوبیت، 
می تواند این آمارهای کلی را تغییر دهد. در نهایت فراموش نکنید 
که همواره انتخاب چند ش��بکه سودمند نبوده و ممکن است باعث 
ش��ود تا فعالیت های شما در س��طح معمولی قرار گیرد. این امر در 
حالی است که برخی بسیاری از برندها با انتخاب یک یا نهایت دو 
ش��بکه، امکان عمیق ش��دن را فراهم می کنند، با این حال توصیه 
می شود که در ابتدا یک شبکه را مورد توجه خود قرار داده و پس 
از رسیدن به جایگاه الزم، به سراغ موارد دیگر بروید. این امر باعث 

خواهد شد تا امکان تمرکز کردن شکل گیرد. 
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توسعه کسب و کار با تکنیک های طراحی بودجه

مواجهه با شرایط دشوار مالی امر تازه ای در دنیای کسب و کار نیست. 
بس��یاری از برندها در طور دوران فعالیت شان با شرایط مالی نامطمئن 
مواجه می ش��وند. نکته مه��م در این میان برنامه ریزی مناس��ب برای 
ادامه روند توس��عه شرکت حتی با وجود بحران های مالی است. امروزه 
ویروس کرونا بس��یاری از برنامه های مالی برندها را به چالش کش��یده 
است. بنابراین شما باید در چشم اندازی وسیع به دنبال نجات کسب و 
کارتان از شرایط دشوار کنونی باشید. طراحی بودجه شرکت به صورت 
کاربردی نقش بسیار مهمی در نجات از شرایط دشوار مالی دارد. هدف 
اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی شیوه های نجات کسب و کار و ادامه 

توسعه آن با استفاده از چهار تکنیک طراحی بودجه است. 
1. ارزیابی هزینه های کسب و کار

هنگامی که ما آمادگی الزم ب��رای طراحی بودجه برندمان را داریم، 
باید نس��بت به محاسبه هزینه های کلی کس��ب و کارمان اقدام کنیم. 
بسیاری از مدیران ارشد بدون فهم درست از هزینه های شرکت دست 
به طراحی بودجه می زنند. نتیجه این امر شکس��ت کس��ب و کارها در 
همان روزهای نخست اعالم بودجه است. مقدار هزینه در دسترس هر 
بخش باید هماهنگی قابل توجهی با نیازهای جاری داشته باشد. در غیر 
این صورت فقط تا مدتی محدود امکان ادامه فعالیت از سوی بخش های 

موردنظر فراهم خواهد بود. 
ایراد برخی از شرکت ها تالش برای کاهش هزینه های شرکت بدون 
هماهنگی با بخش های مسئول اس��ت. ما در صورت نیاز برای کاهش 
هزینه ه��ای ش��رکت باید جلس��ات متعددی با مس��ئوالن بخش های 
موردنظ��ر ترتیب دهیم. در غیر این ص��ورت فرآیند کاهش هزینه در 
عمل موجب کاهش توس��عه کس��ب و کارم��ان خواهد ش��د. امروزه 
تصمیم گیری های یک نفره در دنیای کسب و کار دیگر کاربرد چندانی 
ندارد بنابراین پیش از هرگونه تصمیم گیری باید نسبت به هماهنگی با 

دیگر اعضای شرکت اقدام کنید. 
مدیریت شرکت با کمترین هزینه ممکن ایده آل بسیاری از مدیران 
است، با این حال هزینه های موردنظر نباید کمتر از حد موردنیاز برای 
توسعه کسب و کار باش��د. در غیر این صورت شما در عمل بسترهای 

توسعه کسب و کارتان را خراب خواهید کرد. 
2. شناسایی حوزه های پیشرفت

ادامه جریان توس��عه کس��ب و کار نیازمند ترسیم تصویری کلی از 
وضعیت کس��ب و کار اس��ت. بدون تردید کمتر کسب و کاری امکان 
پیش��رفت در تم��ام بخش های فعالیتش را دارد. رون��د معمول در این 
جریان ش��امل توس��عه برخی از بخش های ش��رکت و پیشرفت سریع 
آنهاست. این امر شاید در نگاه نخست نوعی نقص محسوب شود. ایده 
ما در اینجا امکان شخصی سازی فرآیند توسعه کسب و کار با استفاده از 
اطالعات موردنظر است. وقتی یک بخش از کسب و کار ما بهتر از سایر 
بخش ها در حال توسعه است، ما باید سرمایه گذاری هرچه بیشتری بر 
روی آن بخش داشته باشیم. به این ترتیب ما امکان کسب مهارت باال 
در یکی از حوزه های کس��ب و کار را داریم. مزیت بسیاری از برندهای 
بزرگ کنونی تخصص بسیار زیاد در یک بخش مشخص از کسب و کار 

است بنابراین چنین وقایعی نباید موجب نگرانی ما شود. 
اس��تفاده از کارت ه��ای بانکی مج��زا و حس��اب های جداگانه برای 
س��اماندهی امور هر بخش از کسب و کار امری رایج محسوب می شود. 
توصیه ما در این میان اس��تفاده از صورت حساب  های هر بخش برای 
ارزیابی میزان پیشرفت شان است. معیارهای ارزیابی در این میان توانایی 
هر بخش برای صرفه جویی بیشتر و همچنین توسعه پایدار است. به این 
ترتیب ما اطالعات کاربردی برای شخصی س��ازی روند توسعه کسب و 

کارمان خواهیم داشت. 
3. پیش بینی نیازهای مالی آتی

آمادگ��ی برای نیازهای مالی آت��ی امر مهمی در مدیریت بحران ها و 
همچنین تعیین بودجه مناسب خواهد بود. بسیاری از برندها در عمل 
توانایی تاثیرگ��ذاری مطلوب بر روی مخاطب ه��دف را ندارند. اگر ما 
نسبت به حداقل نیازهای مالی برندمان در ماه های آتی برآورد مشخصی 
نداشته باشیم، برنامه ریزی برای ادامه روند توسعه برندمان دشوار خواهد 
شد. بسیاری از کسب و کارها در عمل هیچ برنامه ای برای توسعه مداوم 
برندشان ندارند. همین امر موجب مشاهده روند غیرپایدار توسعه اغلب 
برندها می شود. امروزه اغلب کسب و کارهای کوچک پس از یک دوره 

پیشرفت مناسب به طور کامل از عرصه کسب و کار حذف می شوند. 
کس��ب موفقیت در دنیای کس��ب و کار امر دش��واری نیست. نکته 
مهم تداوم روند موفقیت هاس��ت. اغلب کس��ب و کارها  در این مرحله 
با مشکالت بس��یار زیادی مواجه هستند. گام نخست برای پیش بینی 
هزینه های جاری در ماه های آینده برآورد از میزان درآمد نسبی برندمان 
اس��ت. به این ترتیب امکان ارزیابی مواجهه با بحران های مالی یا سود 
فزاینده فراهم خواهد ش��د. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و 
کارها دارد. ما باید همیش��ه به دنبال ارزیابی وضعیت کسب و کارمان 
به صورت دقیق باش��یم. هرگاه فرآیند ارزیابی وضعیت برند از س��وی 
ما با وقفه مواجه ش��ود، احتمال بروز مشکل در آن بازه زمانی افزایش 

خواهد یافت. 
4. ایجاد بودجه اضطراری

پیش بینی مش��کالت جاری برای برندها همیشه امکان پذیر نیست. 
گاه��ی اوقات برخی از چالش ها مانند ش��یوع ویروس کرونا به صورت 
غیرمترقبه روی می دهد بنابراین آمادگی برندها برای مواجهه با چنین 

مشکالتی بسیار دشوار خواهد بود. 
ش��اید در نگاه نخس��ت مواجهه با بحران های مالی ناشی از کرونا و 
موفقیت در مدیریت آنها بس��یار دش��وار به نظر برس��د، اما با برخی از 
تکنیک های حرفه ای امکان عبور از این چالش نیز وجود دارد. اگر کسب 
و کار شما نسبت به راه اندازی بودجه اضطراری اقدام کند، امکان کسب 
موفقیت به صورت کاربردی را خواهد داش��ت. این نوع بودجه در طول 
زمان برای مواجهه با بحران های پیش بینی ناپذیر کنار گذاشته می شود 
بنابراین در صورت بروز بحران های مالی گسترده شانس برند شما برای 
بقا بیشتر از س��ایرین خواهد بود. امروزه بس��یاری از برندها در تالش 
برای بقا در دنیای رقابتی کسب وکار توجه باالیی به بودجه اضطراری 
دارند. این امر گاهی موجب نجات کسب و کارها از ورشکستگی کامل 
نیز می شود بنابراین باید راه اندازی این بودجه را در دستور کار برندتان 

قرار دهید. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

رهبری

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

ب��رای این ام��ر که تیم توانایی را در اختیار داش��ته باش��ید، ضروری 
اس��ت تا نسبت به آموزش درس��ت و مداوم آنها اقدام کنید. این امر در 
حالی اس��ت که بسیاری از مدیران تصور می کنند که یک کارمند، خود 
بای��د در این رابطه اق��دام کرده و در صورت کاهش س��طح آنها، فردی 
بهت��ر را جایگزی��ن خواهند ک��رد. این امر در حالی اس��ت که نمی توان 

انتظار داش��ت که کارمندان، از درآمد خود 
ب��رای چنین اقداماتی خرج کنند. همچنین 
هم��واره این احتم��ال وج��ود دارد که آنها 
مواردی را انتخ��اب کنند که بهترین گزینه 
محسوب نمی شود. نکته دیگری که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که آموزش 
درس��ت به مانند غذا خوردن است. درواقع 
شما نمی توانید یک روز با وعده های غذایی 
متنوع را سپری کنید و پس از آن  وقفه ای 
دو روزه بگذاری��د. درواق��ع آموزش نیز باید 
مداوم و با توجه به نیاز روز باشد. تحت این 
شرایط سوالی که مطرح است این است که 
بهتری��ن راهکارها در این رابطه کدامند؟ در 
ادام��ه چهار مورد منتخب را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
1-ثبت نام در دوره های آنالین 

اگرچه ممکن است تصور کنید که خرید 
کتاب می تواند اقدامی سودمند باشد، با این 
حال واقعیت این اس��ت ک��ه چنین اقدامی 
بیش از ح��د زمانبر خواهد ب��ود. همچنین 
ممکن اس��ت افراد نتوانن��د محتوای چنین 
منابع��ی را ب��ه خوبی درک کنن��د. در کنار 
ای��ن موضوع، ش��ما مجب��ور خواهی��د بود 
برای آم��وزش همگانی، کتاب های متعددی 
را خری��داری کنید. این امر در حالی اس��ت 
ک��ه ثبت ن��ام در این دوره آنالی��ن، گزینه 
به مرات��ب بهتری خواهد ب��ود. درواقع فرد 
آموزش دهن��ده، خالصه تمامی مطالب را به 
بهترین شکل به تیم شرکت منتقل خواهد 
ک��رد. همچنی��ن آنالین بودن ای��ن دوره ها 
باعث خواهد ش��د تا امکان اس��تفاده از آن 

برای همگان حتی در خانه، مهیا باش��د. این امر به معنای آن اس��ت که 
شما  می توانید به یک باره کل تیم شرکت را به سطحی باالتر برسانید. 
نکته مهم دیگر این است که موسسات آموزشی، برای شرکت ها و تعداد 
متقاضی��ان ب��اال، تخفیف های ویژه ای را نیز تعیی��ن می کنند. به همین 
خاطر این اقدام ابدا بودجه ش��رکت را با مش��کل مواجه نخواهد کرد، با 
این حال به عنوان یک توصیه، بهتر اس��ت که همواره هزینه های ماهانه 
خود را مورد بررس��ی قرار داده و س��عی کنید تا موارد اضافی را حذف 
کنی��د. با این اقدام همواره بودجه کافی جهت اقدامات جدید را خواهید 
داش��ت. با یک جست و جوی س��اده، بهترین دوره ها در هر حوزه ای را 
پی��دا خواهید کرد. در این رابطه مش��ورت گرفتن از مدیرانی که تجربه 

چنین اقداماتی را داشته اند نیز کامال سودمند خواهد بود. 
2-استفاده از کارمندان نمونه شرکت 

جهت آموزش همواره نباید به خارج از ش��رکت توجه داش��ته باشید. 

درواقع از بین کارمندها نیز افرادی را پیدا خواهید کرد که شایس��تگی 
آموزش در بخش��ی از حوزه های موردنظر شما را دارند. این امر خود به 
معن��ای امکان افزای��ش درآمد آنها خواهد بود که خ��ود زمینه رضایت 
ش��غلی را به همراه دارد. همچنین اس��تفاده از نیروی شرکت به عنوان 
آموزش دهن��ده، به مراتب مقرون به صرفه ت��ر خواهد بود. در این رابطه 
تنها به کارمندان باتجربه توجه نداشته باشید. درواقع مالک تنها توانایی 
افراد اس��ت. برای مثال ممکن است کارمند تازه کار شرکت، به یک زبان 
خارجی موردنیاز ش��ما کامال مسلط باشد. تحت این شرایط اولویت قرار 

دادن کارمندی که تجربه باالتری را دارد، کامال اش��تباه خواهد بود. در 
این رابطه تنها کافی اس��ت که از تمامی کارمندان خود بخواهید که در 
صورت تس��لط بر یک مهارت، به دفتر ش��ما مراجعه کرده و ش��رایط را 
برای آموزش آن بس��نجید. در نهایت با توج��ه به این امر که کارمندان 
با یکدیگر ارتباط دوس��تانه را دارند، بدون ش��ک آموزش دیدن توسط 
یکی از خودشان، جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. با این حال 
فرام��وش نکنید که این اق��دام نباید برای تیم ش��رکت، هزینه ای را به 
همراه داشته باشد. در غیر این صورت با انواع اعتراض ها مواجه خواهید 
ش��د. با این حال قوانینی نیز باید وجود داش��ته باشد تا افراد نسبت به 
آموزش ها و انجام تمارین، کامال جدی رفتار کنند. برای مثال می توانید 
یک س��قف نمره را تعیین کرده و ب��رای نمرات پایین تر، جریمه هایی را 
ایجاد کنید. نکته مهم دیگر این اس��ت که آموزش ش��ما باید در زمان 
اداری انجام شود. درواقع نمی توان انتظار داشت که یک کارمند از وقت 

در کنار خانواده بودن خود، برای این طرح ش��ما اس��تفاده کند. در این 
رابطه هر روز یک س��اعت، کامال کاف��ی خواهد بود. آمارها نیز حاکی از 
آن اس��ت ک��ه در بهترین حال��ت، تنها در ۷0درصد از زم��ان کاری، به 
معنایی واقعی اقداماتی الزم انجام می ش��ود. ب��ه همین خاطر امکان به 
اج��را درآوردن این طرح، کامال عملی خواهد بود. در این رابطه فراموش 
نکنید که صرفا آم��وزش تئوری نتیجه بخش نبوده و هر مبحث باید در 
عمل نیز به قدر کافی تمرین شود. در غیر این صورت مهارت الزم شکل 

نخواهد گرفت. 
3-توجه به تفاوت کارمندها

نخستین نکته ای که در این رابطه باید به 
آن توجه داش��ته باشید اختالف سنی افراد 
اس��ت. درواقع ش��یوه آموزش برای نیروی 
جوان ش��رکت با افراد مس��ن، متفاوت بوده 
و در ای��ن رابطه ش��ما می توانی��د آنها را در 
دو گروه قرار دهید. همچنین توجه داش��ته 
باش��ید که مباحث، برای تمامی کارمندان 
اهمیت و ضرورت یکسانی را نخواهد داشت. 
برای مثال مس��ائل حوزه IT برای تیم فنی 
و بازاریابی ش��رکت به مراتب مهم تر خواهد 
ب��ود. این امر در حالی اس��ت که مس��ائلی 
نظیر ش��یوه های تولید محتوا، بدون ش��ک 
تنها برای افراد فعال در این حوزه کاربردی 
اس��ت، با این ح��ال به ص��ورت کلی برخی 
از آموزش ه��ا وجود دارد ک��ه برای کل تیم 
ش��رکت کاربردی خواهد بود. ب��رای مثال 
ش��یوه های کار تیمی، از جمل��ه این موارد 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
که یک رقابت س��الم را ایج��اد کنید. برای 
مثال برای دو نفری که بهترین عملکرد را از 
خود نشان دهند، جوایزی را مشخص کنید. 
در ای��ن رابطه تعیین یک مبلغ مش��خص، 
ساده ترین اقدام خواهد بود. با این حال شما 
می توانید ب��رای کنترل هزینه ها از اقداماتی 
نظیر مرخصی های چند روزه نیز اس��تفاده 
کنید. در نهایت فراموش نکنید که شما باید 
عملکرد تیم ش��رکت را مورد بررس��ی قرار 
دهید. درواقع ممکن اس��ت علت پیش��رفت 
نکردن برخی از افراد، مش��کالتی باش��د که 
ش��ما بتوانید آن را به خوبی برطرف کنید. به همین خاطر این دسته از 
کارمندان را ش��خصا به دفتر خود دع��وت کرده و در این رابطه صحبت 

کنید. 
4-حضور در سمینارها 

در ابتدا باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که خود شما نیز عضو 
بسیار مهمی در تیم شرکت محسوب شده و الزم است تا در آموزش های 
الزم، ش��رکت کنید. با این حال به عنوان آخرین توصیه، بهتر است که 
در س��مینارهای آموزشی ش��رکت کرده و افراد عالقه مند را نیز با خود 
همراه کنید. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که این دس��ته از اقدامات 
ممکن اس��ت هزینه بر باشد، با این حال با نگاهی بلندمدت، متوجه این 
امر خواهید ش��د که این موضوع یک س��رمایه گذاری فوق العاده بوده و 
نتایج آن در مقایسه با هزینه های حال حاضر، کامال مناسب خواهد بود. 
smallbiztrends.com :منبع

مهارتی که باعث پیش��رفت شما به  عنوان متخصصی کاربلد می شود، 
در جای��گاه مدی��ر و رهبر، کمتر ب��ه کارتان می آی��د! بااین حال مدیران 
بس��یاری این نکت��ه را فراموش می کنن��د و همچنان اص��رار دارند که 
باهوش ترین فرد گروه باش��ند. مدیران تیزهوش به سرعت یاد می گیرند 
ک��ه نه از مهارت خودش��ان، بلک��ه از مهارت اعضای گروه در راس��تای 
تیم س��ازی، بهبود عملکرد گروه و حمایت از توسعه فردی بهره بگیرند. 
در این مطلب به ش��ما می گوییم که چطور از متخصص به مدیری مؤثر 

تبدیل شوید.
در مس��یر تحول از متخصص به مدیر، اتفاق ش��گفت انگیزی می افتد: 
مدیر هوش��مند فرا می گیرد که از همه فن حریف  بودن دست بردارد و از 

میان اعضای گروهش متخصص های جدیدی تربیت کند.
آنچه تاکنون مایه پیشرفت تان بوده را رها کنید

برای بسیاری از مدیران تازه کار که به کار در جایگاه متخصصی تک رو 
عادت کرده اند، رهاکردن این قالب دش��وار اس��ت. اف��راد ماهر و دارای 
سررشته معموال مهارت فنی و تخصصی شان را نشانه موفقیت می دانند. 

این مهارت بخشی از هویت حرفه ای و فردی آنهاست.
آنها نمی دانند که اکنون قواعد بازی فرق کرده اس��ت: اکنون توانایی 
فرد در پیش��برد اهداف به وس��یله دیگران بیش��تر از دانش تخصصی او 
اهمیت دارد. درک نکردن این موضوع و ناتوانی در خوگرفتن با ش��رایط 
جدید، مشکالت گسترده ای برای مدیر و اعضای گروه  به وجود می آورد.

رفتار متخصص مآبانه مدیر باعث استرس می شود
مدیری که همچنان بر ادامه نقش متخصص اصرار می کند، در اشکال 
مختلفی ایجاد استرس می کند. برخی از رایج تریِن این موارد عبارتند از:

• وقتی مدیر اصرار دارد که همه مسائل را خودش حل کند و خودش 
ح��رف پایانی را بزن��د، اعضای گروه مهارت های فن��ی خود را بی ارزش 

می پندارند.
• مدی��ر در جایگاه متخص��ص، به جای محیط��ی گروه محور، فضایی 

سلسله مراتبی خلق می کند.
• افراد در گذر زمان اشتیاق خود را از دست می دهند، چون هیچ یک 
از ایده ها و نظرات ش��ان به چش��م نمی آید. این بیزاری ممکن است در 
قالب رفتاری پرخاش��جویانه یا با رویکردی نامناس��ب خودش را نش��ان 

دهد.
• خالقی��ت ف��ردی از بی��ن می رود، چ��ون افراد ع��ادت می کنند که 

مدیرشان همه مسائل را حل کند.
• به طورکل��ی عملک��رد گ��روه ضعی��ف می ش��ود، چ��ون محیط کار 
ناخوش��ایند اس��ت و مدیر تبدیل به مانعی می شود که همه منتظر نظر 

نهایی او در مورد هر موضوعی هستند.
وقتی مدیران به حال خود رها می شوند

تبدیل ش��دن از یک متخصص ِصرف به مدیر، مسیری پرچالش است. 
جایگزینی و حذف مدیران تازه کار در بس��یاری از ش��رکت ها به ش��کلی 
غیرمنتظره رایج است؛ زیرا آموزش های پیش نیاز به ندرت ارائه می شوند 
و پس از ارتقا هم کس��ی مدیران را هدایت نمی کند! اغلب این مدیران 
در مس��یر کنارآمدن با وظایف جدیدش��ان، فقط می توانند به خودشان 
تکیه کنند؛ درنتیجه، هنگامی که با ابهام زیاد روبه رو می ش��وند، به آن 
چیزی رو می آورند که تا کنون به آنها کمک کرده اس��ت: توانایی گذر از 

مشکالت دشوار با استفاده از دانش تخصصی شان.
اگر ش��ما هم در چنین موقعیتی هس��تید، این ش��ش توصیه کمک 
می کند که بهتر این مس��یر را طی کنید، بدون اینکه باعث اس��ترس در 

محیط کار شوید:
1. مأموریت خود را بازبینی کنید

وظیفه ش��ما به عنوان مدیر، ایجاد محیطی اس��ت ک��ه اعضای گروه 
را تش��ویق کند کارش��ان را به بهترین ش��کل انجام دهند. مهارت های 
تخصص��ی ش��ما دیگ��ر محور تمرک��ز نیس��تند. مأموریت اصلی ش��ما 
توانمندس��ازی اعضای گروه برای تقویت و ارائه مهارت های خودش��ان 

است.
2. بر اعتمادسازی تمرکز کنید

با ارائه پیوس��ته مهارت های تخصصی تان، راه اعتمادسازی در سازمان 
را می بندید. به جای این کار، از دیگران س��ؤال بپرس��ید و آنها را به ارائه 
پیش��نهاد و پیگیری آن تشویق کنید. اشتیاق ش��ما برای اینکه به آنها 
اج��ازه تجربه  و حتی خطا کردن بدهید، نش��ان دهنده اعتماد و حمایت 

شما است.
3. آموزش دهید

در هم��کاری ب��ا دیگران، فرق هس��ت می��ان همه فن حری��ف بودن، 
هیچ وقت به حرف کس��ی توجه نکردن و آموزش دانسته های تان به آنها. 
مدیرانی که به ویژه در خط مقدم آموزش می دهند، درواقع از پیش��رفت 

اعضای گروه شان حمایت می کنند.

4. بر وسوسه پاسخ دادن غلبه کنید؛ سؤال های ساده بپرسید
مهم تری��ن پرس��ش مدی��ر در رویارویی با ف��ردی که ب��رای گرفتن 
راهنمایی به س��راغش آمده، این اس��ت: »مطمئن نیس��تم. خودت چی 
فکر می کنی؟« البته غریزه تان هم فش��ار می آورد که به س��رعت پاس��خ 
را برمبن��ای دان��ش تخصصی تان ارائ��ه کنید. گاهی ه��م حتی ممکن 
اس��ت پاس��خ چنان برای تان روشن باش��د که با خودتان بگویید: »این 
هم پرس��یدن داره؟!« به هرحال بهترین کار این اس��ت که بر غریزه تان 
غلبه کنید و به دنبال نظر و ایده دیگران باشید. با این کار تفکر انتقادی 
را تقوی��ت می کنید و نش��ان می دهی��د که به آرای اعض��ای گروه تان و 

عمل کردن بر پایه آنها اعتماد دارید.
5. یادگیری فردی و گروهی را تشویق کنید

یکی از عوامل اساس��ی در انج��ام موفقیت آمیز وظایف، خلق محیطی 
که اس��ت که مش��وق رشد و پیش��رفت باش��د. در چنین محیط کاری، 
ب��ر رفتارهای محرک و مش��وق یادگی��ری تمرکز می ش��ود. آموزش و 
یادگیری یعنی س��رمایه گذاری روی آدم ه��ا؛ تاجایی که می توانید روی 
اعض��ای گروه تان س��رمایه گذاری کنید. آنها را ب��ه کالس ها و دوره های 
آموزش��ی بفرستید. اجازه ش��رکت در همایش های آموزش��ی را به آنها 
بدهی��د. کتابخانه ای فراهم کنید. افراد را تش��ویق کنید تا آموخته های 

تازه شان را با دیگران در میان بگذارند.
6. بازخورد مؤثر ارائه کنید

در کنار توصیه هایی که پیش تر گفته ش��د، باید به افراد و گروه هایی 
که خالق و نوآورند و مش��کالت دش��وار کاری را پش��ت سر می گذارند، 
بازخ��ورد مؤث��ر ارائه کنید. با تأکید بر رفتاره��ای مثبت و نقش آنها در 
نتیج��ه کار، بر ارزش بازخوردتان اضافه کنید. این کار را روزانه چندین 

بار انجام دهید.
سخن پایانی

موفقیت در جایگاه مدیر، نه از مهارت های فنی بلکه از توانایی تشویق 
افراد به انجام بهترین ها ریش��ه می گیرد. مهارت هایی را که پیش از این 
باعث پیش��رفت شما شده اند، اکنون باید کنار بگذارید و بر مهارت هایی 
تمرک��ز کنید ک��ه به پیش��رفت و توس��عه دیگران کم��ک می کنند. با 
بازتعریف مأموریت و وظیفه تان آغاز کنید. سپس بر تقویت مهارت های 
تازه ای تمرکز کنید که باعث رشد شما به  عنوان مدیر و رهبر می شوند.
thebalancecareers/chetor :منبع

چطور از یک متخصص به مدیری مؤثر تبدیل شویم؟

4 راهکار جهت آموزش کارمندان 
به قلم: آیدن وایت کارآفرین و نویسنده حوزه مالی 

ترجمه: علی آل علی

به قلم: درو هندریکس  کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی
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قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس س��تاد ش��هر هوشمند شهرداری 
ق��م گفت: عدم فرهنگ س��ازی در خصوص ش��هر هوش��مند، یکی از 
چالش های مهم در مس��یر تحقق این امر اس��ت و نیاز به پش��تیبانی، 
فرهنگ س��ازی و س��رمایه گذاری در این زمینه داریم. به گزارش روابط 
عمومی ش��هرداری قم ، همایون یزدان پناه با اشاره به اهمیت توجه به 
ش��هر هوشمند، اظهار داشت: ستاد شهر هوشمند از سال ۹۶ به دستور 
ش��هردار و تائید شورای اسالمی شهر به عنوان نخستین مرکز در سطح 
کشور در شهرداری قم با هدف هوشمندسازی شهر تشکیل شد. رئیس 
س��تاد شهر هوشمند شهرداری قم افزود: شهر هوشمند، مفهومی فراتر 
از یک س��ازمان در ش��هرداری دارد که در گذشته به دلیل خأل قانونی، 
هوشمندسازی ساماندهی و س��اختاری نداشت و برای نخستین بار در 
قم اتفاق افتاده اس��ت. یزدان پناه با بیان اینکه هوشمندسازی به معنای 
ساختن شهری خوب برای زندگی بهتر است، تصریح کرد: تصور جامعه 
از شهر هوشمند گاهی در فناوری اطالعات و دولت الکترونیک خالصه 

می شود، درحالی که دولت الکترونیک و فناوری ها جزئی از شهر هوشمند 
و ش��امل ۳0 درصد حیطه گس��ترده ای از خدمات را ش��امل می شود و 
مباح��ث گس��ترده ای در آن وجود دارد. وی خاطرنش��ان کرد: با توجه 

به پیچیدگی ها و مش��کالت شهر، باید ش��هر به گونه ای خوب شود که 
بتوانیم زندگی خوبی را برای مردم ترس��یم کنی��م، در جهان پیرامون 
شهر هوش��مند شش تعریف وجود دارد که ش��امل شهروند هوشمند، 
محیط زیست هوشمند، حمل ونقل هوشمند، حاکمیت و دولت هوشمند، 
اقتصاد هوشمند و سبک زندگی هوشمند است که باید مدل بومی از آن 
ارائه دهیم. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم بیان کرد: شهروندی 
که بتواند از ابزارهای هوش��مند در رفاه خود اس��تفاده کند، ش��هروند 
هوشمند به شمار می رود، فرهنگ استفاده از ابزارها در رسیدن به شهر 
هوشمند نیز یکی از دغدغه های مهم است که بسیاری از شهروندان هنوز 
با آن آشنا نیستند. یزدان پناه گفت: عدم فرهنگ سازی در خصوص شهر 
هوشمند، یکی از چالش های مهم در مسیر تحقق این امر است و نیاز به 
پش��تیبانی، فرهنگ سازی و سرمایه گذاری در این زمینه داریم و در این 
مورد جلسات متعددی با مراکز پژوهشی، فرهنگی و علمی برگزار شد تا 

در زمینه اطالع رسانی و فرهنگ سازی تالش شود.

شهریار – غالمرضا جباری: به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
شهر جدید اندیشه  دکتر  مسلم خانی  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، 
شرکت عمران با جمعی از  اهالی سینمایی  در شرکت عمران دیدار و 
گفتگو نمود. این جلسه با محوریت موضوع احداث پردیس سینمایی در 
مرکز شهر جدید اندیشه ودر محله ایرا نشهر در قطعه زمینی به مساحت 
حدودی جمعا ۳۷00 متر مربع  جهت افزایش سرانه های فرهنگی این 
شهر جدید و  در راستای رفاه حال شهروندان عزیز در دسترسی آسان  
و سریع  ایشان به مراکز تفریحی  وفرهنگی برگزار شد. همچنین بررسی 
اجرای طرح جامع نورپردازی ش��هر اندیشه با حضورمدیران شهری در 
شرکت عمران شهراندیشه برگزارشد. این جلسه با حضور دکتر مسلم 
خانی مدیر عامل ش��رکت عمران، ریاست شورای  اسالمی و اداره برق  
ش��هر اندیشه در سالن اجتماعات  این شرکت برگزار شد. دکتر مسلم 
خانی در این جلسه در خصوص اجرای  نورپردازی و چشم انداز آن در 
ش��هر اندیش��ه  عنوان نمود  که ا جرای نور پرداززی به صورت ویژه در 
س��طح شهر اندیشه می باید  برنامه ریزی شود و  ادامه داد که در واقع 

طرح جامع نور پردازی یک نقش��ه راه اس��ت در جهت افزایش و ارتقاء 
کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در زندگی شبانه که بخش عمده  
ای از زمان مردم جهت  انجام امور اجتماعی ایشان پس از ساعات اداری 
روز  امکان پذیر  می گردد   ایشان  گفت : این اتفاق نیازمند همکاری 

و هماهنگی دستگاههای مربوطه از جمله شرکت عمران ،شهرداری و 
ش��ورای اس��المی شهر و اداره برق می باش��د و می بایست موضوع در 
کمیته س��یما و منظر ش��هری  اندیشه مورد بررس��ی و همفکری قرار 
گیرد.   از جمله موارد دیگری که در این جلس��ه با حضور مش��اورین 
طرح  به بحث و گفتگو گذاش��ته ش��د ، می توان .به موارد ذیل اشاره 
نمود: ۱-  تدوین چشم انداز نور پردازی در شهر جدید اندیشه در افق 
۵ س��اله ۲-چگونگی مشارکت بخش خصوصی در نورپردازی فضاها با 
کاربری های مختلف ۳- چگونگی هماهنگی و تشریح وظایف سازمانی 
کلیه نهادهای درگیر در موضوع نورپردازی ۴- اولویت بندی اقدامات و 
ارائه دستورالعمل های الزم جهت نورپردازی های موضوعی، و مناسبتی  
در ش��هر اندیش��ه ۵- تعیین معیارهای الزم جهت سهولت اجرا، تأثیر 
گذاری بیشتر بر بهبود سیما و منظر شهر و بهینگی هزینه  تحقق طرح 
جامع نور پردازی ۶- برنامه زمانبندی تحقق پروژه های با اولویت بندی 
۷-ارائه راهکارهای افزایش تحقق پذیری طرح و ارائه تسهیالت مالی و 

تشویقی 8-برآورد مالی اجرای طرح  

تبری��ز – ماه��ان فالح: مدیران و مس��ئوالن س��ازمان آتش 
نشانی شهرداری تبریز با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجان ش��رقی دیدار و پیرام��ون افزایش همکاری به تبادل 
نظ��ر پرداختند .به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، در این دیدار 
مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان آذربایجان ش��رقی، با 
تجلیل از خدمات نیروهای آتش نش��انی در حوادث و س��وانح 
گوناگون ش��هری و برون شهری، گفت: س��ازمان آتش نشانی 
و جمعی��ت هالل احم��ر دو نهاد امدادرس��ان غیرانتفاعی بوده 
که س��عی و تالششان این اس��ت بهتریت خدمات را به آسیب 
دی��دگان از حوادث ارائه دهند .دکتر حمید حس��ین پور افزود: 
نیروهای آتش نش��انی تبریز در جریان آتش س��وزی های بازار 
مس��قف و تاریخی تبریز و اطفا حریق جنگل های ارس��باران و 
رهاسازی اجساد افرادغرق شده در سدها و سایر حوادث اقدامات 
ارزش��مندی انج��ام داده اند و با توجه به اینکه آتش نش��انان و 
امدادگ��ران و نجاتگران هالل احمر در بس��یاری از این حوادث 
دوشادوش و در کنار همدیگر ایفای نقش می کنند لذا ضروری 
است با ایجاد تعامل و هماهنگی بین سازمانی بازدهی شان را در 

زمان حوادث باال ببرند .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ادامه داد: برای باال بردن 
بازدهی نیروهای در س��وانح و حوادث الزم است قبال نیروها از 

همدیگر و امکانات و ظرفیت ها و پتانس��یل هم اطالع داش��ته 
باش��ند تا بتوانند در زمان امدادرسانی موفق عمل کنند .دکتر 
حسین پور با اشاره به نقش خطیر سازمانهای امدادی خاطرنشان 
کرد: بایس��تی برنامه ریزی های سازمانهای امدادی متناسب با 
زمانهای بحران طراحی ش��ود . وی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ 
با تشکیل خانه های هالل در ایستگاههای آتش نشانی تبریز و 
شهرستانها ش��اهد افزایش تعامل و همکاری بیشتر و برگزاری 
اردوها و مانورهای  مش��ترک بوده و آموزشهای الزم ارائه گردد 
و در آین��ده نزدیک هر امدادگر بعنوان آتش نش��ان و هر آتش 
نشان بعنوان یک امدادگر مهارتهای مربوطه را کسب نماید . در 

این دیدار سرپرس��ت سازمان آتش نشانی تبریز هم با تجلیل از 
خدمات نیروهای هالل احمر گفت: همه ما  یک هدف مشترک 
داریم آنهم خدمات رسانی هر چه بهتر و بیشتر به آسیب دیدگان 
از حوادث می باش��د .دکترعلیرضا زبردست ادامه داد: امیدواریم 
با ایجاد هماهنگی های الزم بین س��ازمان آتش نشانی و هالل 
احمر و بررسی و احصا موارد همکاری در کمیته راهبردی آتش 
نش��انی، خط و مش��ی الزم را تعریف و شاهد افزایش همکاری 
های بینابین باش��یم .زبردس��ت افزود: دستگاههای امدادرسان 
بایستی مرزبندی های بین سازمانی در عملیاتها را با همدلی و 
همراهی برداشته و مانند نیروهای یک مجموعه در کنار همدیگر 
وارد عملیات ش��وند .وی از آمادگی س��ازمان آتش نشانی تبریز 
برای راه اندازی خانه های هالل در ایس��تگاههای آتش نش��انی 
تبریز خبر داد .الزم به ذکر اس��ت در پایان این دیدار مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی با پوشیدن لباس 
آتش نشانی، به عضویت افتخاری آتش نشانی تبریز در آمد و از 
همکاران و نجاتگران و امدادگران و داوطلبان و اعضای جمعیت 
هالل احمر خواس��ت با مراجعه به س��ایت سازمان آتش نشانی 
تبری��ز ب��ه آدرس  tabriz.ir.۱۲۵//:https/   و با پرکردن فرم 
های مربوطه بصورت  الکترونیکی بعضویت افتخاری س��ازمان 

آتش نشان در آیند .

اهواز – ش��بنم قجاون��د: معاون طرح های توس��عه برق 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان با اعالم خبر راه اندازی 
س��امانه مدیریت فرآیندهای بهره ب��رداری در این معاونت؛ 
گفت: راه اندازی این س��امانه عالوه برصرفه جویی در وقت 
و هزینه، امکان خطا در ارس��ال درخواس��ت های مختلف را 
به حداقل می رس��اند. مهدی ابو عل��ی گله داری بیان کرد: 
اج��را و اتصال خطوط برق به پس��ت های جدید االحداث و 
یا قدیمی و یا در بخش احداث پس��ت های برق فشار قوی 
انجام تس��ت های مختلف و اح��داث آنها به خطوط برقدار، 
نیاز به مجوزاتی برای خاموشی، اجازه کار و آزمایش داشته 
که به صورت کاغذی و با پروسه طوالنی انجام می شد. وی 
با بیان اینکه در بحث اجرای فیبر نوری که در حالت برقدار 
بوده نیز کسب این مجوزات الزم بوده، افزود: انجام این امور 

به صورت دس��تی و کاغذی عالوه بر طوالنی شدن زمان به 
دلیل ارجاع آن به واحدهای مختلف ش��رکت، امکان خطا و 

اشتباه در ثبت اطالعات را نیز داشته است.

معاون طرح های توس��عه برق ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان تصریح کرد: به همین دالیل از حدود س��ه سال 
پیش راه اندازی س��امانه مدیری��ت فرآیندهای بهره برداری 
ای��ن ش��رکت در دس��تور کار قرار گرف��ت و در حال حاضر 

اجرایی شده است.
ابوعلی گل��ه داری ادامه داد: در این س��امانه با تخصیص 
یک فیلد برای هر مجری کلیه درخواس��ت های ارس��الی به 
صورت الکترونیکی انجام می ش��ود و امکان رصد و پیگیری 
آنالین درخواس��ت ها فراهم شده است. وی اضافه کرد: این 
سامانه عالوه برصرفه جویی در وقت و هزینه و تسریع امور، 
امکان خطا در ارس��ال درخواس��ت های مختل��ف را بدلیل 
مش��خص بودن ش��ماره دقیق و بروز شده خطوط، ترانس و 
دیگر تجهیزات فشار قوی و فوق توزیع به حداقل می رساند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از توزیع 8000 
ماسک و دستکش استاندارد بین رانندگان تاکسی طی سه خبر 
داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری 
بندرعباس، حس��ین اخالقی با اعالم ای��ن خبر عنوان کرد: به 
موجب مصوبه س��تاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اس��تفاده از 
ماسک برای تمامی مسافران ناوگان حمل ونقل عمومی شهری 
از صبح یکش��نبه ۱۵ تیر ماه الزامی شده است.  اخالقی افزود: 
تا به امروز بیش از 8000 ماسک استاندارد و دستکش طی سه 
مرحله بین رانندگان تاکس��ی درون شهری بندرعباس توزیع 
ش��ده است. رئیس س��ازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: در راستای رعایت نکات 
شیوه نامه های بهداش��تی در وسایط نقلیه عمومی، بازرسین 

سازمان با انتصاب عنوان "بازرس ستاد مدیریت بیماری کرونا 
شهرستان بندرعباس"  از سوی فرمانداری بندرعباس، بصورت 
مس��تمر کار بازرس��ی خود را انجام می دهند.  اخالقی با بیان 

اینکه رانندگان تاکسی تماس زیادی با محیط اطراف و ارتباط 
زیادی با مردم دارند و خطر بیش��تری آن ها را تهدید می کند، 
اظهار کرد: در راس��تای حفظ سالمت تاکسیرانان و مسافران 
تعداد ۳000 عدد ماس��ک طي ۲۴ س��اعت گذش��ته توسط 
بازرس��ین س��ازمان بین رانندگان حمل و نقل عمومی درون 
ش��هری توزیع شد.  رئیس س��ازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مس��افر با اشاره به گذش��ت پنج ماه از شیوع ویروس کرونا، 
تصریح کرد: با وارد شدن به مرحله همه گیری بیماری کرونا، 
از شهروندان و رانندگان درخواست می شود، طرح فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کرده و استفاده از ماسک را برای رانندگان 
و مس��افرین را مدنظر قرار دهند. وی در پایان نیز اظهار کرد: 
فرایندهای ضدعفونی ناوگان نیز طبق پروتکل های ابالغی ستاد 

پیشگیری از کرونا همچنان ادامه دارد.

هوشمند سازی با چالش عدم فرهنگ سازی روبروست

ستاد شهر هوشمند برای نخستین بار در کشور در قم شکل گرفته است

درنشست مدیرعامل شرکت عمران  با اهالی سینما مطرح شد:  
احداث پردیس سینمایی گامی دیگر در جهت ارتقاء فرهنگی شهر جدید اندیشه

در دیدار مدیران سازمان آتش نشانی و هالل احمر عنوان شد؛

آتش نشانان و نجاتگران هالل احمر در حوادث مختلف و کنار همدیگر ایفای نقش می کنند

راه اندازی سامانه مدیریت فرآیندهای بهره برداری در معاونت طرح های توسعه برق

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس:

استفاده از ماسک در ناوگان حمل و نقل عمومی الزامی است

مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان کرد
گازدار شدن مناطق باالدست تنکابن تا سال 1400

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته گازرسانی به مناطق دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن تا سال 
آینده تکمیل و بهره برداری می ش��ود. به گ��زارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، "جعفر احمدپور" در حاشیه بازدید 
از روند اجرای پروژه گازرسانی به مناطق دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن 
افزود: برای گازرس��انی به این مناطق پیش بینی بودجه حدود ۳00 میلیارد 
تومان بود که تاکنون ۵0 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و پیمانکاران 
مش��غول به فعالیت هستند. وی اظهار داشت: فاز نخست این پروژه در حال 
اتمام است و تنها ۳00 متر از آن باقی مانده که تا یک هفته آینده به اتمام می رسد و سپس این فاز برای مرحله 
تس��ت آماده می ش��ود. احمدپور با بیان اینکه خطوط انتقال گاز این پروژه ها باید تا قبل از فصل سرما به اتمام 
برسد ، افزود : در قسمت باال دست به طول ۱۳ کیلومتر به لحاظ سختی مسیر در اجرا با مشکالتی مواجه هستیم 
که با جلساتی که پیرامون آن برگزار می شود، این مشکالت برطرف خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران 
همچنین با اعالم این که گازرسانی در ۹ منطقه غرب مازندران در حوزه شهری ۱00 درصد و در حوزه روستایی 
۹۴.۵ درصد انجام شده است ، گفت : برای لوله گذاری مسیر جاده الموت هم برنامه ریزی الزم صورت گرفته و 
قرار شد در هفته آینده پیمانکار این پروژه به منطقه اعزام شود. احمدپور افزود : در حاضر ۹۹.8 درصد جمعیت 
شهری و ۹۴ درصد جمعیت روستایی مازندران از مزایای گازرسانی بهره مند هستند. مازندران حدود سه میلیون 
و ۳00 هزار نفرجمعیت دارد که ۵۷ درصد آنها در ۶0 نقطه شهری و ۴۳ درصد بقیه در بیش از سه هزار روستا 

و آبادی سکونت دارند. شهرستان ۱۷0 هزار نفری تنکابن هم در حوزه جغرافیایی غرب مازندران واقع است.

بازدید عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بطور سرزده از مخابرات 
منطقه گلستان 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ابراهیم یافتیان با حضور در  اس��تان گلستان 
از مراکز مخابراتی و ستاد در شهر ستان گرگان بازدید و از نزدیک با کارکنان به 
گفتگو پرداخت .وی پس از بازدید از بخشهای مختلف اداری ، فنی و امور مشتریان  
درجلس��ه ای که با حضور مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ، 
معاون و مدیران ستادی و روسای ادارات مخابرات شهرستانها که بصورت ویدئو 
کنفرانس با جلسه ارتباط داشتند برگزار شد،  در خصوص تسریع در فرآیندهای 
مخابراتی تاکید نمود و خواستار تالش در جهت رفع نیاز مشتریان علی الخصوص 
در مناطق روستایی شد.مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 
که هدف از بازدید سرزده خود را آشنایی با روند فعالیتها و گفتگوی نزدیک با کارکنان دانست گفت: سالمتی کارکنان 
برایمان ارزشمند است و میبایست در دوران حساس کنونی به فکر کارکنان باشیم .مهندس یافتیان ایمن سازی تجهیزات 
مخابراتی را از راههای پیشگیری از سرقت نام برد و افزود: با پیگیری و استفاده از نظرات کار شناسانه راهکارهای مناسب 
برای ایمن س��ازی تدوین و از آن درجهت جلوگیری از س��رقت استفاده شود.وی همچنین استمرار و ادامه بازسازی و 
نوسازی شبکه مخابراتی در استان را خواستار و گفت علی الخصوص در مناطق روستایی باید بر حسب نیاز مشتریان به 
آنان خدمات ارائه داد .عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت : باید  نسبت به رفع خرابی ها حساس باشیم و 
بدانیم هر گونه قطع ارتباط جدا از نارضایتی مشتریان ، ابتدا ضررش به مخابرات رسیده بنابراین میبایست اقدامات مناسب 
  VDSL  وFTTH و مطلوب جهت تسریع در فرآیند رفع خرابی برنامه ریزی گردد.مهندس ابراهیم یافتیان واگذاری
را از اولویت های زمان حال دانست و ادامه داد: برنامه ریزی در خصوص افزایش دایری این سرویسها و درآمد حاصله از 
آن مهم است که میبایست در این زمینه تمهیدات الزم صورت گیرد و در این زمینه نسبت به تامین تجهیزات از سوی 

شرکت مخابرات ایران قول همکاری داد. 

افتتاح سوله انبار مرکزی شرکت گاز استان ایالم
ایالم- منصوری: عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان در مراسم 
افتتاح سوله انبار مرکزی شرکت گاز استان گفت: این سوله با ۱۵00 متر مربع 
مساحت جهت نگهداری اقالم پالستیکی ، مواد قابل اشتعال ،کنتورهای گاز و 
ایستگاههای گاز خریداری شده تعبیه گردیده است که برای افزایش کاربری آن 
در آینده ، قابلیت نصب جرثقیل سقفی و دیوار چینی نیز در طراحی آن مد نظر 
قرار گرفته است. وی میزان اعتبار هزینه شده برای احداث آن ۱۴ میلیارد ریال 
بوده که در مدت ۹ ماه اجرا گردیده است. شمس اللهی افزود : با توجه به موقعیت 
قرار گیری این سوله در آینده می توان معادل ۴80متر مربع پنل خورشیدی نیز 
روی سقف آن طراحی و نصب نمود و برق مصرفی و اضطراری مجموعه انبار مرکزی شرکت را تأمین نمود که در مبحث 
پدافند غیر عامل و منبع دوم تأمین انرژی و نیز در مصرف و هزینه برق انبار نیز صرفه جویی خواهد شد. وی با بیان 
اینکه نگهداری اقالم مذکور در فضای باز انبار مرکزی در سالیان گذشته از ایرادات سازمان حسابرسی بوده که با احداث 
این سوله ،عالوه بر جلوگیری از فرسایش اقالم کم مصرف و قابل اشتعال ،احداث این سوله از دارائی های با ارزش افزوده 

زیاد برای شرکت تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبرداد :
تشکیل اتاق فکر پیمانکاران شرکت گاز استان مرکزی 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : اتاق 
فکرپیمانکاران ش��رکت گازاس��تان مرکزی با هدف بهره گیری از تجارب ایشان 
تشکیل شد. محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از تشکیل اتاق 
فکر پیمانکاران این شرکت در راستای استفاده از افکار خالق و تجارب ایشان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،سمیعی در این خصوص 
گفت:امید آن می رود با حضور موثر پیمانکاران در این اتاق فکر چالش های مرتبط 
به پیمان ها و پیمانکاران با همکاری و بهره گیری از تجارب کسب شده توسط 
پیمانکاران بیش از پیش شناسایی گردد و اقدامات الزم جهت رفع چالش های 
مذکور صورت پذیرد.وی در ادامه افزود:این اقدام ارزنده به همت امور پژوهش شرکت گاز استان مرکزی در اولین جلسه 
برگزار شده با پیمانکاران و تامین کنندگان خدمات این شرکت صورت گرفت وکلیاتی در رابطه با چگونگی کار اتاق فکر و 
سیستم پیشنهادها ارائه گردید ودر ادامه پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت سواالت و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

بازدید استاندار اردبیل از پروژه های گازرسانی به پتروشیمی آرتا
اردبی��ل - خبرنگار فرصت امروز: اس��تاندار اردبیل و هیئت همراه از پروژه 
خط انتقال گاز 8 اینچ پتروشیمی آرتا انرژی بازدید نمودند. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اردبیل، اکبر بهنام جو استاندار اردبیل در جریان بازدید 
از پروژه 8 اینچ گازرسانی به شرکت پتروشیمی آرتا انرژی از نزدیک در جریان روند 
اجرایی پروژه گازرسانی به این مجتمع صنعتی قرار گرفت و اظهار داشت: همزمان 
با تکمیل فرآیند ساخت و تجهیز پتروشیمی آرتا انرژی، پروژه خط انتقال 8 اینچ 
گاز طبیعی نیز در حال اجراء می باشد. بهنام جو ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین 
و عوامل اجرایی پروژه گازرسانی و در راستای تسریع در فرآیند اجرایی پروژه، ابراز 
امیدواری نمود با هماهنگی های انجام شده با فرمانداران و بخشداران و همیاری اهالی محترم منطقه در اسرع وقت مسائل 
و مشکالت مربوط در رابطه با تحصیل اراضی و مقدمات قانونی این امر مرتفع گردد و تاکید نمودند پروژه گازرسانی به 
شرکت پتروشیمی آرتا انرژی به لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی جزء مهمترین صنایع در منطقه می باشد. در حاشیه این 
بازدید بهروز معز رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان اردبیل گفت: پروژه گاز رسانی به شرکت 
پتروشیمی آرتا انرژی با شبکه گذاری بیش از ۱۵00 متر خطوط لوله گاز و به موازات خط انتقال ۴ اینچ شهر نمین احداث 
می شود که با توجه به اهمیت اقتصادی و صنعتی این طرح و با تاکیدات استاندار محترم اردبیل همزمان با عملیات اجرایی 
خطوط لوله گاز برنامه ریزی ها برای عملیات عمرانی و مکانیکال نصب ایستگاه تقلیل فشار نیز در دست اجراء می باشد.
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ناله و شکوه تولیدکننده های واقعی که رکود و تورم سد پیشرفت شان 
شده، فرصت طلب هایی که به نام تولید وام گرفته و معلوم نیست کجای 
ای��ن کره خاکی کارآفرین را به ریش��خند گرفته ان��د و آن طرف تالش 
بی وقف��ه دولتمردان تدبیر و امید برای زنده نگه داش��تن تولید دو روی 

سکه داستان کارآفرین و کارآفرینان همدانی است.
ب��ه گ��زارش ایرنا، تولی��د ثروت، توس��عه فن��اوری و اش��تغال زایی، 
کلیدواژه های کارآفرینی هس��تند و در کش��ور ما واژه س��وم را می توان 

شاه کلید حل بسیاری از چالش ها نامید.
همین که نرخ بیکاری تک رقمی و ش��ماری از عدد بیکاران کاس��ته 
ش��ود و جوانان س��ر و س��امان بگیرند و در دام صدها بال و بزه گرفتار 
نشوند، غنیمت است؛ به شرطی که قدر و قیمت کارآفرین و کارآفرینی 
ش��ناخته ش��ود. قدر و قیمتی که گفته می ش��ود در چند واحد صنعتی 
همدان گم ش��ده و پی��دا کردنش نیازمن��د نگاه جامع، کارشناس��ی و 
همه جانبه به موضوع اس��ت و داستان از آنجا شروع می شود که سال ها 
پیش تعدادی از صنایع اس��تان با هدف راه اندازی یا توس��عه کس��ب و 
کارش��ان تس��هیالتی از برخی بانک های خصوصی دریافت کردند و این 

روزها مدعی مشکالت و پیامدهای آن شده اند.
گفته ها و آمارها حاکی از آن اس��ت که برخی از این صنایع تسهیالت 
دریافت��ی را به طور واقعی به زخم تولی��د زده و به عهد و پیمانی که با 
بان��ک امضا کردند وفادار بودند، اما بعضی هم خلف وعده کرده و پول ها 

را در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده اند.
مصوبه های ستاد تسهیل روی کاغذ

کارخان��ه »خوش ن��وش« یکی از آن واحدهای تولیدی اس��ت که به 
گفته مدیرعامل آن، این روزها با س��ود و جریمه های ناشی از تسهیالت 
دریافتی س��ال های گذشته دست و پنجه نرم می کنید و شاید کارش به 

تعدیل نیرو بینجامد.
علی شریفی کیا، مدیرعامل این واحد صنعتی که جمعی از خبرنگاران 
را برای بیان مش��کالتش دعوت کرده اس��ت، در مقابل پیش��نهاد طرح 
بررس��ی مش��کالت این واحد صنعتی در س��تاد تس��هیل و رفع موانع 
تولید اس��تان، مدعی می ش��ود: این ستاد در مرحله اس��تانی و ملی به 
مشکالتش رس��یدگی کرده و مصوبه هایی داشته، اما درد آنجا است که 
بانک کارآفرین به عنوان ارائه کننده تس��هیالت به این واحد صنعتی، به 

این دستورالعمل ها تمکین نکرده و همچنان ساز خودش را می زند.
این گفته اش هش��دارهای مکرر سید سعید شاهرخی استاندار همدان 
را برای��م تداعی می کند که اجرای بی چون و چ��رای مصوبات کارگروه 
س��تاد تس��هیل را به بانک ها و دس��تگاه  های اجرایی گوشزد می کرد و 

جسورانه از خط و نشان کشیدن برای مدیران هم ابایی ندارد و در یک 
کالم شرط ماندگاری مدیران را حمایت از تولید می داند.

مدیرعامل کارخانه خوش نوش اما با وجود همه آنچه که ناس��ازگاری 
بانک ها می خواند، برای ایس��تایی و پویایی کارخانه مقابل هر مش��کل و 
مانعی تاکید دارد و ش��رط آن را حمایت و دستگیری مسئوالن و تعامل 

بانک ها اعالم می کند.
ش��ریفی کیا دست رد به سینه تمام ش��ایعات و اخبار تعدیل نیرو در 
کارخان��ه اش می زند و می گوید: هم اینک ۱00 تن در این واحد تولیدی 
مشغول به کار هستند، اما اگر اوضاع بهبود نیابد، چه بسا همین خبرهای 

دروغین به واقعیت بپیوندد.
سینه رسانه سپر تولید

در این نشست خبری، مدیرمسئول روزنامه همدان پیام به نمایندگی 
از رس��انه های استان اطمینان خاطر می دهد که رسانه های استان برای 
رس��یدن حق به حق دار سینه سپر کرده و از هیچ خطری در حمایت از 

تولید و اشتغال نمی هراسند.
نصرت اهلل طاقتی احس��ن به واس��طه راه اندازی چاپخانه پیام رسانه و 
ارتباط با بخش خصوصی در پهنه کشور، می گوید: همدان از قافله تولید 
نوشیدنی ها جا مانده و آنطور که باید از منابع در اختیارش بهره برداری 

نکرده است.
ب��ه گفته او زراعت و باغداری مرغوب، همدان را در زمره اس��تان های 
تراز اول کش��اورزی جای داده، جایگاهی که ق��درش را نمی دانیم تا از 

دست برود.
استفاده از انواع میوه و صیفی در صنعت نوشیدنی های طبیعی طرحی 
اس��ت که به ذهن طاقتی احسن رسیده و معتقد است که تنها با تولید 
آب هندوانه و گوجه فرنگی می توان صنعت نوشیدنی کشور را از این رو 
به آن رو کرد؛ نوشیدنی های طبیعی که این روزها مورد اقبال خارجی ها 
اس��ت و می تواند معامله ای دو سر س��ود هم برای مصرف داخلی و هم 

صادرات باشد و خوش نوش قابلیت این نوآوری را دارد.
فعال رس��انه و صنعت بر این باور اس��ت چنانچه زیر بال و پر صنایعی 
مانن��د خ��وش نوش را بگیریم هم��دان تا اوج قله ه��ای موفقیت صعود 
می کند، کاری که نیاز به هم افزایی بیش��تر بانک ها دارد البته جدای از 

دسته بندی های دولتی و خصوصی.
تسهیالت از مسیر رونق تولید منحرف شده  

نظر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان را که جویا شدیم 
به گرفتاری و مش��کالت برخی صنایع اس��تان با بانک های خصوصی به 
وی��ژه کارآفری��ن صحه می گذارد، با این تفاوت که ب��ه غیر از پنج واحد 

تولیدی مابقی از مس��یر اصلی منحرف شده و تسهیالت دریافتی را در 
جای دیگری سرمایه گذاری کرده اند که سنخیتی با تولید نداشته و هیچ 

عذر موجهی برای تاخیر در بازپرداخت تسهیالت ندارند.
حمیدرضا متین می گوید: امروز خواس��ته یا ناخواسته چند کارآفرین 
اس��تان در چنگال بدهی های معوق اس��یر ش��ده و تالش های مان برای 

رهایی آنها تا این لحظه بی نتیجه بوده است.
وی بنابر مستنداتی که در آرشیو دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید ثبت ش��ده می گوید: مشکالت صنایع بدهکار به ویژه خوش نوش 
با محوریت بخش��ودگی جرائم و تقسیط مجدد و مساعدت بانک مذکور 
بررسی ش��ده است؛ حتی در زمان استاندار س��ابق چندین بار با هیات 
مدیره بانک کارآفرین مرکزی دیدار کرده و خواس��تار گش��وده ش��دن 

گره های کور این ماجرا شدیم.
رئیس س��ازمان صمت هم��دان طرفدار گفتم��ان منصفانه و قضاوت 
عادالنه اس��ت و تاکید می کن��د: صنایع بدهکار ب��ه کارآفرین در زمان 
دریافت تسهیالت به بازپرداخت آن متعهد شده و شایسته نیست اکنون 
به تعهدات ش��ان پایبند نباش��ند و بعد از گذشت ۱0 سال ادعا کنند که 

سود تسهیالت زیاد است و قادر به پرداخت نیستیم.
متین تاکید می کند: با این حال باز هم پشت صاحبان صنایع را خالی 
نکرده و همراه شان هستیم و یکبار دیگر خوش نوش را به ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید دعوت کرده و مشکالتش را با حضور بانک کارآفرین 

بررسی می کنیم، شاید اثرگذار باشد.
وی فعاالن اقتصادی را به اس��تفاده از تسهیالت کم بهره دولت توصیه 
می کند و ق��ول می دهد که هر واحد تولیدی ی��ا صادراتی که متقاضی 
تسهیالت س��رمایه در گردش، نوس��ازی و یا احداث باشد به بانک های 
عامل معرفی کند، به شرطی که وثیقه مورد نیاز بانک را تامین کرده و 

مهمتر از همه پیمان شکنی نکنند.
سرمایه کارآفرین در جیب 13 بدهکار دانه درشت

اما روی دیگر سکه این داس��تان صحبت های رئیس بانک کارآفرینی 
استان همدان اس��ت که وقتی در کنار گالیه های صنایع قرار می گیرد، 
دیگر نمی ت��وان یک طرفه به قاضی رفت و اندکی باید فتیله انتقاد یک 

سویه را پایین کشید.
بهنام عباس��ی ش��مار صنایع بدحساب اس��تان همدان را ۳۲ تن ذکر 
می کن��د که از این تعداد ۲۹ واحد صنعت��ی، دو واحد مربوط به بخش 

کشاورزی و یک واحد تعاونی مسکن است.
وی در یک محاس��به سرانگشتی دانه درشت های بدهکار به این بانک 
را ۱۳ واح��د اع��الم می کند که تس��هیالت اعطایی به آنه��ا از رقم ۱0 

میلیارد ریال بیشتر است.
به گفته عباس��ی بیشتر کس��انی که تس��هیالت از کارآفرین دریافت 
کرده اند، از همدان رفته و پشت گوش شان را هم نگاه نمی کنند که این 

بدعهدی آنها سیستم بانک را دچار مخاطره های بسیاری کرده است.
رئیس بانک کارآفرین همدان مدعی است که تسهیالت پرداخت شده 
در س��ال های ۹۲ و ۹۳ آن زم��ان که بانک ه��ای دولتی امکان پرداخت 
تس��هیالت نداشتند، با سود ۲8درصد اعطاشده و وام گیرندگان با علم و 

آگاهی وارد عقد قرار داد شده اند.
گران فروش نیستیم

وی می گوی��د: برخی از صنایع در قب��ال وام دریافتی وثیقه ملکی به 
ضمانت گذاش��ته اند، اما بسیاری از این اش��خاص تنها چند برگ سفته 
باقی مانده که تمام اموال ش��ان را منتقل کرده و هیچ سندی به نام شان 
در اسناد و امالک کشور موجود نیست که قابل توقیف برای بانک باشد.
عباس��ی با بیان اینکه کارآفرین یک بانک خصوصی اس��ت، یادآوری 
می کند: نرخ تس��هیالت این بانک براس��اس بخشنامه های بانک مرکزی 

است و هرگز خالف مقررات کاری انجام نمی شود. 
 وی خطاب به شرکت خوش نوش و همه بدهکاران این بانک توضیح 
می دهد که ریالی باال و پایین نشده و هرگز مبلغ اضافی از آنها دریافت 
نمی ش��ود، بنابراین در صداقت بانک ش��ک و تردید نداش��ته و ما را به 

گران فروشی متهم نکنند.
به گفته عباس��ی بانک کارآفرین در بین بانک های خصوصی کش��ور 
جزو بهترین ها اس��ت که هم��واره در رده ه��ای اول و دوم بوده و حتی 
م��دال این صداقت و ش��فافیت را از بانک مرکزی ه��م دریافت کرده و 

تجلیل شده است.
بدهکاران برادری خود را ثابت کنند

رئیس بانک کارآفرین قول می دهد اگر بدهکاران برادری خود را ثابت 
و ب��رای پرداخ��ت معوقه ها اق��دام کنند، ما هم با بخش��ودگی جرائم و 
تبصره  هایی که در چارچوب قوانین بانک مرکزی گنجانده ش��ده به آنها 

کمک کرده و تسهیالت جدید نیز در اختیارشان می گذاریم.
ناله و شکوه تولیدکننده های واقعی که رکود و تورم سد پیشرفت شان 
شده، فرصت طلب هایی که به نام تولید وام گرفته و معلوم نیست کجای 
ای��ن کره خاکی کارآفرین را به ریش��خند گرفته اند، تقال و تالش دولت 
برای زنده نگه داش��تن تولید و یا ضمان��ت اجرایی کمرنگ مصوبه های 
دولتی دو روی س��که داستان کارآفرین و کارآفرینی است که این روزها 
نقل مجالس و محافل همدان ش��ده، شاید دو روی سکه هم کم باشد و 

از چند زاویه دیگر باید به این ماجرا پرداخت.

آن روی سکه کارآفرینی
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ادامه از صفحه اول
در ای��ن میان، حج��م عظیم مطالبات معوق، این س��وال را مطرح 
می کن��د که چه عواملی وصول مطالبات مع��وق بانک ها را به تاخیر 
می اندازد و یا آن را غیرممکن می س��ازد؟ در پاس��خ بدین پرس��ش، 
ب��ا نگاه��ی کارشناس��ی و غیرجانبدارانه و با آسیب شناس��ی وصول 
مطالب��ات معوق بانک ها می توان به  طور خالصه به چند علت داخلی 

و خارجی اشاره کرد:
اول؛ گام نخس��ت جهت وصول موفق مطالبات بانک ها و موسسات 
اعتباری قبل از پرداخت تس��هیالت، اعتبارس��نجی صحیح مشتری 
و تعیی��ن نوع و میزان وثایق تس��هیالت براس��اس نتای��ج حاصل از 
اعتبارس��نجی به ویژه در زمینه تس��هیالت تولیدی اس��ت. در واقع، 
ویژگ��ی قاب��ل اتکا بودن و س��هولت نقدش��وندگی وثای��ق، یکی از 
ش��اخصه های مهم وثایق تس��هیالت و تعهدات بانکی اس��ت که به  
خوب��ی بانک ها را در زمان وصول مطالبات در موضع مطلوب قانونی 
ق��رار می دهد، اما در تعیین نوع و میزان انواع تس��هیالت و تعهدات 
بانکی، افراط و تفریط روا نیس��ت و نبایستی در تعیین وثایق چنان 
بر مشتری سخت گرفت که عطای تسهیالت و خدمات بانکی )نظیر 
اعتبار اس��نادی، ضمانت نامه بانکی و...( را به لقایش ببخشد، یا آنکه 
در س��وی مقابل و در مورد برخی از مشتریان چنان گشاده دستی به 
خرج داد و با وثایقی بسیار نامطمئن، تسهیالت میلیاردی در اختیار 
آنان گذاشت که به راحتی از پرداخت مطالبات بانک خودداری کنند 
و دست بانک هم از نظر حقوقی به هیچ محملی برای وصول مطالبات 
معوق بند نباشد. به طور خالصه و سربسته، یکی از اصلی ترین موانع 
وص��ول مطالبات بانک ها، عدم توجه کافی به اعتبارس��نجی علمی و 
تعیین نوع و میزان وثایق طبق نتایج حاصل از اعتبارسنجی در زمان 

پرداخت تسهیالت است.
دوم؛ وثای��ق مطلوب و پرکاربرد بانک ه��ا معموال یا امالک و اموال 
غیرمنقول اس��ت یا اموال بهادار منقول نظیر اس��ناد و اوراق بهادار و 
همچنین اموال غیرمنقول و ایضا اموال منقول نظیر سهام شرکت ها. 
ای��ن وثایق بایس��تی قب��ل از به وثیقه گذاش��تن به خوب��ی ارزیابی 
ش��ده و ارزش روز آن در زمان پرداخت مش��خص ش��ود. متاسفانه 
بارها مش��اهده ش��ده اس��ت که کارشناس��ان معتمد بانک در زمان 
پرداخت تس��هیالت بنا به مالحظ��ات اخالقی، توجه ب��ه نیاز مالی 
تس��هیالت گیرنده و ی��ا بنا به دالیل دیگر، قیم��ت ملک موردنظر را 
بس��یار باالتر از قیمت روز آن ارزیابی کرده و مدیران بانک ها نیز به 
این موضوع توجه چندان��ی نمی کنند. اما در زمان تملک و اقدامات 
اجرای��ی و قضایی که ملک مورد وثیقه به تمل��ک بانک درمی آید و 
مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد، مشخص می شود که قیمت واقعی 
مل��ک مورد وثیقه بس��یار پایین تر از قیمت ارزیاب��ی زمان پرداخت 
اس��ت. این گونه ملک های تملیکی در بانک ها به »امالک سرطانی« 
مشهور هستند و فروش آنها از طریق مزایده خود داستان مصیبت بار 
دیگری برای بانک هاس��ت. در نتیجه  این خطای کارشناسی، بخشی 
از مطالب��ات بانک ها بالوثیقه باقی خواهد ماند؛ پدیده ای که نگارنده 
در کمیس��یون معامالت بانک ها بارها با آن مواجه بوده ام. راه حل نیز 
تا حدی س��اده است: دقت نظر کامل مسئوالن شعب پرداخت کننده 
تسهیالت و تعهدات به گزارش ارزیابی کارشناسان رسمی و برخورد 
قانون��ی بانک با تخلفات و مس��ائلی که ممکن اس��ت در این زمینه 

روی دهد.

سوم؛ در مورد عوامل خارج از بانک که هر یک به  نحوی در تاخیر 
وصول مطالبات بانک ها موثر هس��تند می توان به تراکم بسیار شدید 
پرونده ها در ادارات ثبت و مراجع قضایی اشاره کرد. واقعیت آن است 
ک��ه پرون��ده مطالبات معوق بانک ها هم از نظ��ر کمیت و هم از نظر 
میزان خواس��ته بسیار هستند و امکانات اداری ادارات ثبت و محاکم 
قضایی نیز محدود. در نتیجه بانک ها نیز همچون مردم بایس��تی در 
صف انتظار بایس��تند تا نوبت عملی��ات اجرایی و دادخواهی آنان فرا 
برس��د. برای کاه��ش پرونده های قضایی و ثبت��ی بانک ها در مراجع 
اش��اره شده، چاره ای نیست جز آنکه راه قانونی گفت وگوی بانک ها و 
مشتریان را برای حل اختالفات شان باز کنیم. استفاده از نهاد داوری 
جهت حل و فصل اختالفات مالی بانک ها و مش��تریان تا حد زیادی 
روند وصول مطالبات معوق بانک ها را تس��ریع می بخش��د و بانک ها 
را از تش��ریفات پیچی��ده پیگیری قانونی از طری��ق مراجع قضایی و 
ثبتی بی نیاز می س��ازد؛ مش��روط بر آنکه مجلس ش��ورای اسالمی، 
بس��تر قانونی الزم برای تحق��ق داوری در مطالبات بانک ها خصوصا 
بانک ه��ای دولتی را فراهم کند و به آرای ص��ادره از مراجع داوری، 

اعتبار و ضمانت اجرایی همسان آرای قطعی مراجع قضایی بدهد.
چهارم؛ افزون بر مش��کل نوبت رسیدگی، تشریفات صدور اجراییه 
و عملیات اجرایی امالک رهنی، بس��یار پیچیده و زمان بر است و در 
بعضی مواقع بانک ها به در بسته می خورند. به این موارد توجه کنید؛ 
اوراق اجراییه بایس��تی هم به تس��هیالت گیرنده و هم به ضامنین و 
متعهدین قرارداد ابالغ ش��ود و کافی اس��ت که یک��ی از این ابالغ ها 
انجام نش��ود. نتیجه این امر همانا طوالنی تر ش��دن عملیات اجرایی 
خواه��د بود. همچنین اگر ملک م��ورد رهینه بدون اطالع و موافقت 
بانک به اجاره داده ش��ده باش��د، تکلیف چیس��ت و آیا اجرای ثبت 
می تواند رأس��ا متص��رف را از ملک رهنی خارج کن��د و ملک را در 
اختیار بانک قرار دهد؟ افزون بر این، اگر متصرف ملک اجازه ارزیابی 
مل��ک ندهد چگونه می توان بدون ارزیابی مل��ک رهنی را به مزایده 
گذاش��ت و عملیات اجرایی را ادامه داد؟ همچنین مشکل معامالت 
ع��ادی و غالبا پنهان قبل از ترهین ام��الک رهنی بانک ها را چگونه 
می توان حل کرد؟ مواجه ش��دن با ادعای افراد مبنی بر معامله ملک 
قبل از رهن، عاملی است که پروسه وصول مطالبات معوق بانک ها را 
با تاخیر اساس��ی مواجه می سازد. دقت نظر واحد حقوقی بانک ها در 

این موارد، ضروری است.
پنجم؛ گاهی فس��ادهای اداری در زمان پرداخت تس��هیالت یا در 
موعد وصول مطالبات نیز ممکن اس��ت وصول مطالبات بانک ها را با 
مشکل اداری روبه رو کند. برخورد متناسب با این قبیل تخلفات مانع 

از ادامه تخلف خواهد شد.
شش��م؛ یک��ی از چالش های عم��ده بانک ها در وص��ول مطالبات 
معوق، مش��کالت فرهنگی حاکم بر موضوع اس��ت. متاس��فانه مردم 
و بعضا مس��ئوالن به نادرس��تی تصور می کنند که بانک ها در وصول 
مطالب��ات به بدهکاران اجحاف می کنند و بی��ش از میزان واقعی به 
حیط��ه وص��ول در می آورند. حتی مطبوع��ات به تازگی از قول یکی 
از مس��ئوالن اجرایی تیتر زده اند: »بانک ه��ا ۲۴00 واحد تولیدی را 
مصادره کرده اند.« متاس��فانه کس��ی از اهالی روابط عمومی بانک ها 
نیز این س��وال را از راوی این خبر نپرس��ید که مگر بانک ها امکان و 
اختیار مصادره واحدهای تولیدی را دارند؟ واقعیت آن اس��ت که در 
این زمینه، کاس��تی اصلی به بعضی از بانک ها برمی گردد. مش��تری 
تسهیالت گیرنده و همین طور ضامن او برابر با مقررات بانک مرکزی 
حق دارند که یک نس��خه اصل از قراردادی را که با بانک بس��ته اند، 
در اختیار داش��ته باشد. به عالوه مش��تری حق دارد که آنالیز بدهی 
خود را از بانک بخواهد تا بتواند تشخیص دهد بدهی وی بابت اصل 
و س��ود و جرائم تاخیر تسهیالت هر کدام به چه اندازه است. توجیه 
واحدهای حقوقی این قبیل بانک ها برای خودداری از ارائه اطالعات 
به مشتریان در این باره منطقی نیست. بانک ها و موسسات اعتباری 
بایس��تی در اعطای تس��هیالت و به ویژه در زمان وصول مطالبات به 
گون��ه ای رفتار کنند که مردم به خوب��ی دریابند بانک ها برای وصول 
مطالبات ش��ان فقط آنچه را که براس��اس قرارداد تسهیالت محاسبه 
می کنن��د، به حیطه وص��ول درمی آورند و نه مازاد ب��ر آن را. در هر 
صورت، خودداری از ارائه اطالعات و اجحاف به مشتریان بدهکار در 
میزان بدهکاری و مطالبه مازاد بر بدهی واقعی که نرخ تس��هیالت را 
در مواردی به بیش از ۳0درصد افزایش می دهد، روا نیست. ذهنیت 
منفی جامعه در مورد اینکه بانک ها در وصول مطالبات، جانب انصاف 

را رعایت نمی کنند باید زدوده شود.
هفتم؛ وصول مطالبات مع��وق از واحدهای تولیدی، خود حکایت 
مفص��ل دیگری دارد. بس��یاری از مس��ئوالن و تولیدکنندگان اصرار 
دارند که برای توثیق تس��هیالت تولیدی ب��ر مبنای مقررات »قانون 
عدم الزام س��پردن وثیقه ملکی به بانک ها و... مصوب سال ۱۳80«، 
بانک ه��ا از گرفتن وثای��ق خارج از طرح خ��ودداری کنند و طرحی 
که برای آن تس��هیالت داده می شود به وثیقه یا رهینه گرفته شود. 
هرچن��د در مورد قانون یادش��ده و قوانین بع��دی، مباحث حقوقی 
فراوان��ی می توان گفت، اما فارغ از این بحث، وقتی به ش��بکه بانکی 
کش��ور تکلیف می شود که حتما واحدهای تولیدی تسهیالت گیرنده 
به رهن گرفته ش��ود، این ام��ر از نظر عملیاتی بدین معناس��ت که 

س��ند رهنی واحد تولیدی ب��ه  نفع بانک تس��هیالت دهنده در دفتر 
اس��ناد رس��می ثبت و واحد تولیدی رهینه مطالبات بانک می شود. 
براب��ر مقررات فعلی، بانک در صورت معوق ش��دن تس��هیالت قانونا 
حق دارد که تقاضای ص��دور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی کند 
و با طی تش��ریفات ثبتی، واحد تولیدی را به طور قانونی به مزایده و 
ف��روش بگذارد و یا به  ناچار آن واحد بدهکار را به جای وصول نقدی 
مطالبات، تملک نماید. ضمنا هرگونه توقف عملیات اجرایی نیازمند 
حکم و دس��تور مراجع قضایی اس��ت. پس این هیاهوی مطبوعاتی 
ک��ه »بانک ها ۲۴00 واحد تولیدی را مصادره کرده اند« چه توجیهی 
دارد و با چه توجیهی می توان از آثار قانونی اسناد رسمی الزم االجرا 

جلوگیری کرد؟
از ن��گاه نگارنده، باید در هر وضعیتی به قانون احترام گذاش��ت و 
آثار حقوقی و قانونی آن را پذیرفت و نفی نکرد. اگر اصرار اس��ت که 
برای تسهیالت تولیدی حتما واحد تولیدی به وثیقه گرفته شود، در 
آن ص��ورت باید پذیرفت که در مرحل��ه وصول مطالبات، این پدیده 
ممک��ن اس��ت درنهایت به تمل��ک واحد تولیدی توس��ط بانک های 
تس��هیالت دهنده ختم شود. اما از نظر کارشناسی، قانون مورد بحث 
یکی از بدترین قوانینی اس��ت که به جای فراهم کردن زمینه وصول 
نقدی مطالبات بانک ها، اس��باب قانون��ی الزم برای تملک واحدهای 
تولیدی توسط بانک ها، بنگاه داری و درگیر شدن بانک ها با مشکالت 
مدیریت��ی را ب��ه وجود می آورد. ب��دون تردید، اگر بت��وان تمهیدی 
اندیش��ید که بانک ه��ا مطالبات معوق خ��ود از واحدهای تولیدی را 
نق��دا و یا با وثایق دیگر به حیطه وصول درآورند، کمتر بانکی حاضر 
خواهد بود که مشکالت ناشی از تملک واحدهای تولیدی بدهکار را 
پذیرا باش��د و به جای وصول نقدی مطالب��ات معوق، به ناگزیر واحد 

تولیدی بدهکار را تملک نماید.
به هرحال، در عملیات و فرآیندهای بانکی، راه حل های مختلفی برای 
کمک به تس��هیالت گیرنده بدهکار وجود دارد. استفاده از ظرفیت های 
قانونی دس��تورالعمل امهال مصوب ش��ورای پول و اعتبار، یکی از این 
راهکارها برای فرصت دهی به بدهکاران بانکی است. در این بین، وصول 
مطالب��ات معوق بانک ه��ا باید در چارچوب موازین قانونی انجام ش��ود 
و براس��اس س��الیق اداری، آثار قانونی و ضمانت اجرایی اسناد رسمی 
کاس��ته نش��ود. همچنین به جای راهکارهای مقطعی ب��رای کمک به 
تس��هیالت گیرندگان بدهکار، راه حل عملی برای حل مشکل مطالبات 
معوق بانک ها و موسسات اعتباری ارائه شود. در وصول مطالبات معوق، 
بانک ها را »موسس��ات ام��دادی« تلقی نکنیم و معضل مطالبات معوق 

شبکه بانکی کشور را به فراموشی نسپاریم.

آسیب شناسی وصول مطالبات بانک  ها
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6 تکنیک بازاریابی برای دهه میالدی جدید
چگونه در صنعت بازاریابی دوام بیاوریم؟

بازاریابی در دوران کنونی همراه با دش��واری های خاصی اس��ت. بس��یاری از برندها هنوز از فضای مالی 
ویروس کرونا رهایی پیدا نکرده اند. همچنین فعالیت بازاریابی به دلیل ش��رایط نامس��اعد کنونی در سطح 
جهان در اولویت نخس��ت برندها نیس��ت. براس��اس گزارش خبرگزاری CNBC اغلب برندهای بزرگ از 
جمله گوگل در تالش برای کاهش بودجه بازاریابی ش��ان هس��تند. این امر به معنای پیچیدگی بیشتر در 
زمینه فعالیت بازاریابی در سراس��ر دنیا خواهد بود. ب��دون تردید هدف اصلی برندهای بزرگ توقف کامل 
فعالی��ت بازاریابی نیس��ت. این امر به دلیل وابس��تگی باالی فروش برندها به تبلیغ��ات و بازاریابی امکان 
اجرایی ندارد. چالش اصلی پیش روی اغلب برندها در ش��رایط کنونی چگونگی پیش��برد فرآیند بازاریابی 
با بودجه های محدود است. بازاریاب هایی که موفق به یافتن راهکاری مناسب برای این چالش نشوند، در 

عمل از عرصه بازاریابی حدف خواهند شد. 
ما در این مقاله قصد بررسی چند ایده مهم در زمینه بازاریابی با وجود شرایط دشوار کنونی را داریم. به 
این ترتیب بازاریاب ها و برندهای طرف قراردادش��ان امکان ادامه فعالیت را پیدا خواهند کرد. مهارت های 

مورد بحث در این مقاله برای موفقیت بازاریابی در دهه پیش رو ضروری خواهد بود. 
داستان سرایی

برایان ایس��نبرگ یکی از کارش��ناس های موفق در زمینه بازاریابی دیجیتال محس��وب می شود. وی در 
زمین��ه بازاریابی بر روی تجربه موفقیت آمیز برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق بیان 
داستان های جذاب تاکید دارد. امروزه تمام مردم مشتاق شنیدن داستان های تازه و هیجان انگیز هستند، 
با این حس��اب برند ما باید داستان مناس��ب در اختیار مخاطب هدفش قرار دهد. این امر نقش مهمی در 

کسب موفقیت بازاریابی خواهد داشت. 
براس��اس گزارش موسس��ه فوربس، کمپین های بازاریابی دارای داس��تان اصلی ۲۲ برابر بیشتر از سایر 
محت��وای بازاریابی مورد توجه مخاطب هدف قرار می گیرد، با این حس��اب تمام بازاریاب ها در س��ال های 
پیش رو باید توانایی داستان سرایی ش��ان را تقویت کنند. در غیر این صورت امکان تداوم فعالیت آنها در 

حوزه بازاریابی و تولید محتوا با شکست و تردیدهای اساسی مواجه خواهد شد. 
داستان س��رایی در حوزه تجاری همیشه دشواری های خاص خود را داشته است. این امر نیازمند یافتن 
ایده های جذاب برای تعامل با مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت داس��تان ما در کنار خیل عظیمی 
از دیگر محتوای بازاریابی کلیش��ه ای مورد بی توجهی قرار خواهد گرفت. ترکیب مزیت های برند و س��لیقه 
مخاطب هدف همیش��ه بهترین راه برای خلق داس��تان های جذاب محسوب می شود بنابراین شما در این 

مرحله باید چنین الگویی را مدنظر قرار دهید. 
تحلیل داده های کاربردی

م��ا اکنون در دوره دیجیتال زندگی می کنیم. اس��تفاده از داده های معتبر ب��رای بهبود فرآیند بازاریابی 
دیجیتال اهمیت فراوانی دارد. بدون تردید در نگاه نخس��ت اس��تفاده از داده های مختلف برای ساماندهی 
کمپین های بازاریابی امری دش��وار به نظر می رس��د، با این حال ابزارهای بهره مند از هوش مصنوعی کار 
برندها را بسیار ساده کرده است. شرکت در کالس های تحلیل محتوا به صورت آنالین یا حضوری امکان 
آشنایی با ابزارهای مختلف در این زمینه را فراهم می سازد. شما به این ترتیب دیگر نیازی به همکاری با 

آژانس های بازاریابی جداگانه نیز نخواهید داشت. 
طراحی منحصر به فرد محتوا

کریس��تا نهر، کارش��ناس بازاریابی در شبکه های اجتماعی، فرمت بصری را تاثیرگذارترین نوع محتوا در 
ش��بکه های اجتماعی می داند. دلیل این امر گرایش هرچه شدیدتر کاربران برای مشاهده تصاویر به جای 
مطالعه محتوای متنی است. بدون تردید طراحی جلوه های بصری منحصر به فرد در اغلب موارد از سطح 
تخصص بازاریاب ها خارج اس��ت. نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از مهارت های سایر اعضای 
شرکت در این زمینه است. امروزه در هر شرکتی افراد دارای مهارت کار با فوتوشاپ پیدا می شود بنابراین 

همکاری با این افراد باید در اولویت های اصلی تیم های بازاریابی قرار گیرد. 
نکته جالب اینکه اغلب نرم افزارهای حرفه ای طراحی عکس، مانند فوتوش��اپ، دارای دوره های آموزشی 
گس��ترده هس��تند. برخی از ویدئوهای مربوط به آموزش کار با فوتوشاپ به طور رایگان در سطح اینترنت 
در دسترس قرار دارد بنابراین با جست وجویی ساده در سطح اینترنت امکان دسترسی به چنین محتوایی 

فراهم خواهد شد. 
کاربست هرچه بیشتر فناوری

فناوری های بازاریابی در طول س��ال های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است. امروزه اغلب برندها 
در مسیر بازاریابی بهتر از فناوری های جدید استفاده می کنند. این امر باید در دستور کار هر تیم بازاریابی 
قرار داشته باشد. در غیر این صورت آنها شانس چندانی برای موفقیت در عرصه بازاریابی نخواهند داشت. 
مزیت اصلی استفاده از فناوری های تازه برای بازاریابی امکان کاهش هزینه های جاری برند است. به این 
ترتیب ش��ما امکان مواجهه با چالش مالی کرونا به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داشت. بازاریاب های 
حرفه ای باید قبل از تبدیل فناوری های تازه به ترند در حوزه بازاریابی نسبت به استفاده از آنها اقدام کنند. 

دلیل این امر امکان تبدیل فناوری موردنظر به مزیت رقابتی برندمان است. 
افزایش آگاهی مان از حوزه کسب و کار

برخ��ی از بازاریاب ه��ا با وجود فعالیت طوالنی در یک حوزه نس��بت به کس��ب اطالعات تازه در صنعت 
موردنظ��ر اقدام��ی نمی کنن��د. نتیجه این امر اطالعات همیش��ه قدیم��ی بازاریاب ها در ارتب��اط با حوزه 
تخصصی ش��ان اس��ت بنابراین ناتوانی بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف شان در قالب کمپین های 
بازاریابی امری طبیعی خواهد بود. وظیفه اصلی ما به عنوان بازاریاب به روز رس��انی مداوم اطالعات ما در 

زمینه بازاریابی و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از اطالعات موردنظر است. 
برنامه ریزی مناسب برای صرف بودجه برند 

 طراحی برنامه های پیش روی برند در حوزه بازاریابی کار س��اده ای نیس��ت. یکی از نکات مهم در این 
زمینه ایجاد هماهنگی میان بودجه در دس��ترس و اهداف بخش بازاریابی است. اگر برنامه های ما نیازمند 
بودجه بس��یار باالیی باش��د، به احتمال زیادی در میانه راه با مش��کالت مالی ش��دید مواجه خواهیم شد. 
همچنین باید نس��بت ب��ه فقدان انگیزه در مدیران ارش��د برندها برای س��رمایه گذاری بر روی طرح های 

بازاریابی پرهزینه نیز توجه داشته باشیم. 
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حتما شما هم قبول دارید، معاشرت با افراد مثبت اندیش 
چقدر لذت بخش تر از منفی نگرهاس��ت و بودن با این افراد 
چقدر متفاوت از وقتی اس��ت که با اف��راد منفی نگر تعامل 
داری��م. تقریبا اکثر مردم دوس��ت دارند اعض��ای خانواده، 
دوستان و اطرافیان شان افراد مثبت اندیش باشند و همیشه 
نیمه  پ��ر لیوان را ببینند، اما خودم��ان چه تفکری داریم؟ 
آیا همان فرد مثبت اندیش��ی هس��تیم که از دیگران انتظار 
داریم؟ با ما همراه باش��ید تا درباره تف��اوت طرز فکر افراد 

مثبت اندیش و منفی گرا بیشتر بدانید.
1. شکست اجتناب ناپذیر است

افراد مثبت اندیش نگاه بلندی به شکس��ت دارند و آن را 
فرصتی می دانند برای یادگیری و بهتر ش��دن. آنها به این 
درک رس��یده اند که شکس��ت یک اتفاق اس��ت و هویت و 
آینده زندگی شان را تغییر نمی دهد. در مقابل، منفی نگرها 
شکس��ت را نقط��ه پای��ان می دانند و بعد از شکس��ت از پا 
درمی آیند، چون به شکس��ت اجازه می دهند هویت فردی 
آنه��ا را تغییر ده��د. آنها این درک را ندارند که شکس��ت 

جزئی از مسیر یادگیری و پیشرفت است.
2. از عهده انجام کارهای سخت برمی آیم

مثبت اندیش ها دوس��ت دارند همیشه به چالش کشیده 
ش��وند. آنها ب��اور دارن��د زندگی ب��دون چال��ش، به هیچ 

پیشرفتی نخواهد رسید.
اف��راد مثبت اندیش نگاه روش��نی به س��ختی  ها دارند و 
ب��ا روی باز، به دنب��ال راه هایی برای غلبه بر آن هس��تند. 
در مقابل، افراد منفی نگر همیش��ه به دنبال راه های آس��ان 
و میان ب��ر هس��تند. آنها موان��ع را بالیی برای رس��یدن به 
اهداف  ش��ان می دانند و معتقدند موانع، احتمال شکس��ت 
آنها را باال می برد. برای افراد منفی نگر، سختی های زندگی 

سازنده نیستند، بلکه شکننده اند.
3. همیشه بیشترین تالشم را می کنم

مثبت اندیش ها به ج��ای تمرکز روی اوضاع، روی تالش 
برای رسیدن به موفقیت متمرکزند. آنها می دانند چیزهای 
زیادی وجود دارد که از کنترل ش��ان خارج است، اما تالش  
ش��املش نمی ش��ود. افراد مثبت اندیش همواره بیش��ترین 
ت��الش خ��ود را می کنند، حتی اگر خیلی زیاد نباش��د، اما 
افراد منفی نگر به دنبال راحتی هستند و از کمترین تالشی 
دس��ت می کش��ند. البته اگر قرار باشد تالش��ی هم بکنند، 
معتقدند کاری از دست ش��ان برنمی آید و خیلی زود تسلیم 
می ش��وند. اگرچه این افراد وقتی احس��اس کنند زیر نظر 

دیگرانند، احتمال دارد تالش خود را دوچندان کنند.
4. از موفقیت دیگران استفاده می کنند

اف��راد مثبت اندیش از موفقیت دیگ��ران الهام می گیرند، 
آنها اطرافیان شان را زیر نظر می گیرند و از خود می پرسند: 
»چ��ه چیزی می توانم از او ی��اد بگیرم؟« اما منفی نگرها به 
موفقیت دیگران حسادت کرده و آن را تهدیدی برای خود 
می دانند. برای منفی نگرها، موفقیت دیگران یعنی شکست 

خودشان.

5. چه کارهایی را می توانم بهتر انجام دهم؟
اف��راد مثبت اندی��ش از دیگ��ران نظرخواهی ک��رده و از 
بازخورده��ا اس��تقبال می کنن��د. آنها با هر چی��زی که به 
مهارت های ش��ان بیفزاید با روی باز برخورد می کنند، زیرا 
همیش��ه می خواهند پیش��رفت کنند، اما منفی نگرها وقتی 
مورد انتق��اد دیگری قرار می گیرند ی��ا بازخوردی دریافت 
می کنند، احس��اس بی ارزش��ی می کنند. اف��راد منفی نگر 
بازخورد را ابزاری برای بهبود خود نمی دانند، بلکه نش��انه 

ناشایستگی خود تلقی می کنند.
6. روی هر چیزی تمرکز کنم، به آن انرژی می دهم

اف��راد مثبت اندیش روی چیزهایی تمرک��ز می کنند که 
می توانند کنترل ش��ان کنند. رضایت این افراد در گرو نوع 
واکنش شان به اتفاقات اس��ت. مثبت اندیش ها معتقدند به 
ه��ر آنچه روی آن تمرک��ز کنند ق��درت می دهند، پس با 
درایت از آن اس��تفاده می کنند. اما منفی نگرها تمرکز خود 
را روی چیزهای��ی می گذارند ک��ه نمی توانند کنترل کنند. 
مثال اختالف خود با دیگران را مرور می کنند، خود را برای 
اشتباهات گذشته سرزنش می کنند و از آینده هراس دارند 

و به رویاهای شان اجازه تحقق نمی دهند.
7. همه می توانند تغییر کنند

مثبت اندیش ها باور دارند تنها چیزی که تغییر نمی کند، 
خوِد تغییر است. آنها باور دارند که می توانند تغییر کنند و 

دیگران هم می توانند تغییر کنند.
در مقاب��ل، اف��راد منفی نگر می گویند آدم ها ش��خصیت 
ثابتی دارند و تغییرناپذیرند؛ پس هیچ تالش��ی برای بهبود 
رفتارهای ش��ان نمی کنند و با خود می گویند »چه فایده ای 
دارد؟« البت��ه منفی نگره��ا ب��ه دیگران هم ام��کان تغییر 
نمی دهند. وقتی یک فرد منفی نگر به چیزی برچسب بزند، 

دیگر نمی تواند طور دیگری به آن نگاه کند.
8. چیزهای زیادی هست که می توانم یاد بگیرم

افراد مثبت اندیش از یادگیری لذت می برند. آنها می دانند 
اطالع��ات روز به روز تکامل می یابد و ممکن اس��ت چیزی 
که ۱0 س��ال پی��ش موثر ب��ود، امروز هیچ اثری نداش��ته 
باش��د. منفی نگره��ا فکر می کنن��د همه چی��ز را می دانند 
و اگ��ر اطالعات جدید با دانس��ته های قبل��ی آنها در تضاد 
باشد، بعید است آن را بپذیرند. آنها قبل از اینکه تشخیص 
دهند چه چیزی درس��ت یا غلط است، به گوینده  آن توجه 

می کنند.
9. باید کار بزرگی انجام دهم

مثبت اندیش ه��ا هیچ ترس��ی از بلندپ��روازی ندارند، اما 
منفی نگرها تفکر محدودی دارند و همواره س��عی می کنند 
دیگ��ران را متقاعد کنند که رویاهای ش��ان دس��ت نیافتنی 

است.
10. با تحقیر دیگران، من بزرگ نمی شوم

مثبت اندیش ه��ا حت��ی پش��ت س��ِر دیگران هم س��عی 
می کنند ش��خصیت آنها را باال ببرن��د، اما منفی نگرها بقیه 

را خراب می کنند تا خودشان احساس بزرگی پیدا کنند.

11. من بدترین دشمن یا بهترین دوست خودم هستم
اف��راد مثبت اندی��ش خودگویی های خوبی با خودش��ان 
دارند. آنها روی آنچه در ذهن شان می گذرد کنترل دارند و 
به افکار خود اجازه نمی دهند دلسردشان کنند. همچنین، 
انتظ��ارات واقع بینانه ای از خود دارند. آنه��ا در مورد نقاط 
ضعف خود و سختی موقعیت شان به خود دروغ نمی گویند. 
بلکه به خودش��ان می گویند ب��رای موفقیت چه کاری باید 

انجام داد؟
افراد منفی نگر بدترین دشمن خود هستند. آنها خوبی ها 
را نمی بینند و همیش��ه به نیمه  خالی لیوان نگاه می کنند، 
حتی اگر واقعا به موفقیت رس��یده باشند. آنها قادرند روی 
تمام جوانب منفی تمرکز کنند و با این کار، اعتماد به نفس 

خود را کاهش می دهند.
12. زبان بدن شان چه می گوید؟

مثبت اندیش ه��ا ب��ا خودش��ان همانن��د قهرم��ان رفتار 
می کنن��د. با دیگران رفت��ار خوبی دارند و مثبت اندیش��ی 
از حالت چهره ش��ان هویداس��ت، اما افراد منفی نگر خود را 
کوچک می دانند و همیش��ه نگاه شان به سمت پایین است. 
ش��اید در نگاه اول تصور کنید عقل شان کم است، یا دچار 
افس��ردگی ش��ده  اند یا حت��ی بی تفاو تن��د...؛ خالصه اینکه 

چهره شان ناراحت است و اصال راضی به نظر نمی رسند.
13. بهترین نتیجه با کار گروهی به دست می آید

اف��راد مثبت اندی��ش عاش��ق کار گروهی هس��تند. آنها به 
ایده های��ی که از جانب خودش��ان مطرح نش��ده هم، اهمیت 
می دهند و از آن  حمایت می کنند، حتی اگر موافق آن ایده ها 
نباشند. در مقابل، منفی نگرها اگر به این نتیجه برسند ایده ای 

موفقیت آمیز نیست، هیچ حمایتی از آن نمی کنند.
اف��راد منفی نگر وقتی ایده ای به بن بس��ت می رس��د، از 
جمالتی مانند »من که از اول گفتم...« برای سرزنش طرف 

مقابل شان استفاده می کنند.
14. باید جوانب مثبت هر چیزی را ببینم

مثبت اندیش ها بس��یار قدردان هستند و در هر موقعیتی 
نیمه  پر لی��وان را می بینند. افراد منفی نگ��ر نمی توانند در 
س��ختی ها جوانب مثب��ت را در نظر بگیرن��د و اصال برای 

بررسی جوانب مثبت یک وضعیت وقت نمی گذارند.
15. کارهای خوب دیگران را تحسین می کنم

مثبت اندیش ها به دنبال آنند که مثبت اندیشی را گسترش 
دهند. وقتی طرف مقابل ش��ان کار خوبی انجام می دهد، به او 
توجه کرده و به سرعت تحسین اش می کنند، اما منفی نگرها 
می گوین��د: »چ��را ب��رای کاری ک��ه باید خوب انج��ام دهد، 
تحسین اش کنم؟« آدم های منفی نگر به این درک نرسیده اند 
که تش��ویق و تحسین چقدر اهمیت دارد، بلکه فکر می کنند 
توج��ه کردن به دیگران اهمیت دارد. این در حالی اس��ت که 
یک تشویق ساده می تواند باعث تقویت و بهبود روابط شود و 
برای انجام بهتر کارها به فرد انگیزه دهد، اما مثبت اندیش ها به 

چنین درکی رسیده و به تاثیر و قدرت کلمات واقفند.
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