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در حالی ظرف کمتر از ۱۰ س�ال دوباره بحث بازگشت کوپن 

به اقتصاد مطرح است که منتقدان سیستم کوپنی 
می گویند به دلیل تحریم، توان واردات برخی از...
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 آیا رشد نقدینگی به  دلیل افزایش پایه پولی بوده
و آیا رشد پایه پولی به  خاطر استقراض دولت رخ داده است؟

 پرتره نقدینگی
در سال 98

فرصت امروز: بررس��ی ها نش��ان می  دهد عامل مسلط در رشد نقدینگی سال 1398، افزایش پایه پولی بوده که سهم 32.5 واحد 
درصدی در رش��د 31.3 درصدی نقدینگی داش��ته و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی منجر به کاهش حجم نقدینگی ش��ده است. 
همچنین بررسی اجزای پایه پولی از سمت منابع ترازنامه بانک مرکزی نشان می دهد عامل مسلط در رشد کم سابقه پایه پولی در 
پایان سال 1398، بیش از هر چیز ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نسبت به اسفندماه 1397 بوده است. 

دو جزء خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، سهم منفی در رشد پایه پولی در این مدت...

رشد 59 هزار واحدی شاخص کل بورس در معامالت دوشنبه

شاخص بورس از مرز ۱.9 میلیون واحد هم گذشت
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»بلومبرگ«: اقتصاد آمریکا همزمان با 2 رکود درگیر است

سال رکود بزرگ

۱9 عادت صبحگاهی معجزه آسا
راهکارهای کاهش هزینه ها در کسب و کارهای کوچک

ترندهای بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک
Shoploop اقدام جدید گوگل

راهکارهای بازاریابی برای محصوالت فناورانه
ایده هنرمند آمریکایی برای رفع معضل قفل تشخیص چهره 

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک: تسال فاصله
بسیار کمی با فناوری خودران 

سطح 5 دارد

سرمقاله
چین سکوی اول یا 

صحنه آخر؟

این روزها قرارداد 25 ساله ایران و 
چین، بحث های زیادی در رسانه ها و 
افکار عمومی ایجاد کرده است. عده 
زی��ادی از موافقان و منتقدان در دو 
سوی صف ایستاده و همدیگر را به 
م��واردی چند مته��م می کنند، اما 
واقعیت در پس این مجادله، س��وال 
یا نظریه ای بس بزرگ تر اس��ت. در 
واقع، آینده سیاس��ی جهان اس��ت 
ک��ه گروه ه��ای مختل��ف را به این 

واکنش ها برمی انگیزاند.
جنگ جهانی دوم با اینکه پایانی 
برای ی��ک دوره خانمان س��وز بود، 
اما س��رآغاز دوران��ی در نظر گرفته 
ش��د که جنگ س��رد ن��ام گرفت. 
در ای��ن دوره یک رقاب��ت طوالنی 
و فرسایش��ی بین دو نماد ش��رق و 
غرب یعنی اتحاد جماهیر ش��وروی 
به عنوان سمبل کمونیسم و ایاالت 
متح��ده آمری��کا ب��ه عن��وان نماد 
سرمایه داری درگرفت که زوایای آن 
به ایدئولوژی، اقتصاد، سبک زندگی، 
دانش، فضان��وردی و تقریبا تمامی 
امور بشری کشیده شد. بحران های 
مختل��ف ازجمل��ه جنگ ک��ره که 
عمال میان چین و آمریکا درگرفت، 
بحران موشکی کوبا، جنگ ویتنام و 
م��وارد نه چندان اندک دیگر و البته 
نه چندان کم هزینه از نظر انسانی و 

اقتصادی می��ان این دو و 
2متحدان شان در جهان...
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فرصت امروز: بررس��ی کارنامه مجلس دهم نش��ان می دهد، برخالف 
»اصل اولویت قانونگذاری از طریق الیحه«، تعداد طرح های ارائه شده به 
مجلس به اندازه چشمگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته است، به طوری 
که در سال پایانی مجلس دهم )سال 1398( تنها به ازای هر چهار طرح 
ارائه شده، یک الیحه به مجلس تقدیم شده و چهار پنجم ابتکار تقنینی 
از طریق طرح صورت گرفته است. بدین ترتیب، آسیب طرح محوری در 
ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حّدت گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده 
و بخش عمده ای از دالیل ش��کل گیري ای��ن وضعیت که از آن با عنوان 
»اختالل در ابتکار قانونگذاري« یاد می ش��ود، به آسیب دیدن روابط قوا 

و تعامل نداشتن آنها در چارچوب اصول قانون اساسي باز مي گردد.
ابتکار قانونگذاری به معنای تهیه پیش نویس یک قانون است که اگر این 
پیش نویس به وسیله دولت تهیه و به مجلس تقدیم شود، اصطالحا به آن 
»الیحه« گفته می شود و اگر پیش نویس با امضای 15 نماینده یا بیشتر تهیه 
شود، به آن »طرح« گفته می شود. در این راستا، نهاد پژوهشی مجلس در 
گزارشی به آسیب شناسی این موضوع پرداخته و سعی کرده با بررسی این 
موضوع، آموزه هایی برای مجلس یازدهم ارائه کند. مرکز پژوهش ها در این 
گزارش با بررسي عملکرد مجلس و دولت در فرآیند تقنیني نشان می دهد 
که قواي مقننه و مجریه در آس��یب هاي واردشده به نظام قانونگذاري، هم 

قصور و تقصیر و هم مسئولیت مشترک دارند.
به گفت��ه بازوی کارشناس��ی مجلس، ترمیم نقصان ها و آس��یب هاي 
موجود، اوال مس��تلزم عزم و اراده جدي ق��وا و ثانیاً، نیازمند همکاري و 
تعامل میان آنهاست. همکاري و تعامل نظام مند قواي مجریه و مقننه در 
ایران در طول س��ال هاي گذشته، آسیب دیده و همکاري براي پیشبرد 
سیاس��ت ها و برنامه ها، کمرنگ ش��ده اس��ت. در این فضا، کارکردهاي 
تقنین��ي و اجرایي اثربخش��ي خود را دس��ت داده اند و ب��ه ویژه از این 
رهگذر، نقش قانون و قانونگذاري در حکمراني رنگ باخته اس��ت؛ شاهد 
این مدعا، عدم اجراي بسیاري از مفاد قانوني، عدم اثربخشي و کارآمدي 
قوانی��ن مصوب و بي توجهي قوه مجریه به اجراي بس��یاري از قوانین و 
نامؤثر بودن اِعمال ابزارهاي نظارتي مجلس براي اجراي قوانین توس��ط 
مقامات قوه مجریه اس��ت. به بیان دیگر، قابلیت اجراي قانون به مسئله 
بغرنج تبدیل شده که از یکسو، برخي قوه مقننه را براي تصویب قوانین 
بي کیفی��ت و بدون در نظر گرفتن قابلیت اج��را در این خصوص مقصر 
مي دانن��د و برخي بي توجهي، ع��دم ظرفیت و ع��دم توانایي کافي قوه 
مجریه و به طور کلي نظام بوروکراسي را براي اجراي قانون، دلیل اصلي 

عدم اجراي قوانین تلقي مي کنند.
در این میان، روي آوردن نمایندگان مجلس به ارائه طرح هاي متعدد، 
نه تنها کمکي به حل معضالت کش��ور نکرده و به تعهد بیش��تر دولت به 
اج��راي قوانین موجود نینجامیده، بلکه خ��ود به یکي از معضالت نظام 
قانونگذاري تبدیل شده است. عدم اجراي قانون به  عنوان یکي از مسائل 
اصلي کشور، مس��تلزم تبیین ها و تحلیل هاي دقیق و چند بعدي است. 
سؤالي که مطرح می شود، این است که با توجه به وضعیت موجود، چه 
باید کرد؟ به نظر مي رسد پیش از حل این مسئله، شناخت دقیق تر آن 
و تبیین و تحلیل آنچه در حال وقوع است، باید پیش و بیش از ارائه راه 

حل نهایي، مورد توجه قرار گیرد.
آسیب هاي وارده بر نظام قانونگذاري ایران به موجب اختالل در ابتکار 
قانونگذاري، نتیجه رویکردها و عملکردهاي قواي حکومتي در چارچوب 
و در مواردي خارج از چارچوِب قانون اساسي، سیاست ها، قوانین عادي 

و مقررات بوده اس��ت. طبعا هرگونه تغییر و بهبود وضعیت موجود باید 
با اتخاذ تدابیری عمدتا سیاس��ی و تحول در تعامل و روابط قوا به شیوه 
فعلي صورت گیرد و این امر بي تردید نیازمند عزم و همدلي همه ارکان 
حکومت به ویژه قواي مجریه و مقننه اس��ت. به نظر مي رس��د موضوعي 
که باید فراتر از موضوع هاي پیش گفته مورد توجه قرار گیرد و براي آن 
چاره اندیشي شود، موضوع »قابلیت حکومت« است که امروزه به ویژه در 

ادبیات نهادگرایي مورد توجه قرار گرفته است.
آسیب شناس��ی مرکز پژوهش ها از »اخت��الل در ابتکار قانونگذاری در 
ای��ران« را در ادامه گزارش حاضر می  خوانید: »بررس��ی کارنامه مجلس 
دهم نشان می دهد، برخالف »اصل اولویت قانونگذاری از طریق الیحه« 
)قانونگ��ذاری الیحه مح��ور(، در ای��ن دوره نیز مانن��د دوره نهم، تعداد 
طرح هاي ارائه ش��ده به مجلس به نحو چشمگیري بر تعداد لوایح پیشي 
گرفته اس��ت. بدین ترتیب، آسیب طرح محوري در ابتکار قانونگذاري، با 
س��رعت و حّدت، گریبانگیر نظام تقنیني ایران ش��ده است. در مجلس 
نه��م، از مجم��وع  697 الیح��ه و طرح ثبت ش��ده در وب س��ایت مرکز 
پژوهش ه��اي مجلس،  480 طرح و در مقاب��ل  217 الیحه به مجلس 
تقدیم ش��د. بدین ترتی��ب، تعداد طرح هاي ارائه ش��ده، بیش از دو برابر 

لوایح تقدیمي از طرف دولت بود.
در مجل��س ده��م، مجموعاً  733 طرح و الیحه به مجلس ارائه ش��د. 
با در نظر نگرفتن  12مورد طرح ارائه ش��ده ش��وراي عالي اس��تان ها، از  
721 طرح ارائه شده نمایندگان و الیحه،  493 مورد طرح و  228مورد 
الیحه بوده اس��ت. بدین ترتیب در دوره دهم نیز مانند دوره نهم، حدود  
70درصد پیش��نهادهاي تقنیني، در قالب طرح ارائه شده است. در سال 
پایان��ي دوره ده��م )1398( چهارپنجم ابتکار تقنین��ي از طریق طرح 
صورت گرفته است؛ به بیان دیگر، به ازاي هر چهار طرح ارائه شده، فقط 

یک الیحه به مجلس تقدیم شده است.
در پژوهش حاضر، با ذکر شواهد و نمونه هاي متعدد، وضع ترسیم شده 
به عنوان یکي از مهمترین مس��ائل نظام قانونگذاري، نقد و بررسي شده 
و پیامدهاي س��وء غلبه قانونگذاري برمبناي طرح، تبیین ش��ده اس��ت. 
مدعاي بسیار مهم و تعیین کننده این است که رعایت اصول قانونگذاري، 
به ویژه در مرحله تهیه پیش نویس قانون، در ابتکار قانونگذاري از طریق 
الیحه، بسیار بیشتر از ابتکار قانونگذاري از طریق طرح صورت مي گیرد. 
تهیه پیش نویس قانون خوب، نیازمند بهره گیري از نیروي کارشناس��ي 
زبده و ساختار مناس��ب و از همه مهمتر، دسترسي و در اختیار داشتن 
آمار و اطالعات الزم در قالب بانک هاي اطالعاتي و ارزیابي هاي قابل اتکا 
از وضعیت موجود و ایده آل در هر حوزه است و الزامات پیش گفته، براي 

قوه مجریه به مراتب بیش از قوه مقننه، فراهم است.
از س��وي دیگر، پایبندي و تعهد ب��ه قانونگذاري الیحه محور، مي تواند به 
ح��ل یکي از معضالت دیرین نظام قانونگذاري ما، یعني عدم اجراي قانون 
ی��ا اجراي ناقص آن کمک کند. به  نظر مي رس��د یکي از دالیل عمده عدم 
اجراي قانون به نحو بایسته توسط قوه مجریه، ناشي از عدم مشارکت دولت 
در تدوی��ن پیش نویس و ارائه پیش��نهادهاي قانوني از طریق طرح اس��ت. 
احتمال اجرا و کیفیت اجراي هر قانون، تا حد زیادي به سازوکارهاي تهیه 
پیش نوی��س آن و چگونگي تعامل قوه مقننه با قوه مجریه بس��تگي دارد؛ 
چراکه تنها در صورت مش��ارکت مؤثر دولت، احتمال بیشتري مي رود که 

مسائل مربوط به اجرا نیز در نظر گرفته شود.
ادامه در صفحه ۱4

آسیب شناسی مرکز پژوهش ها از اختالل در ابتکار قانونگذاری

آموزه هایی برای مجلس یازدهم

مهدی جباریان
دکترای مدیریت استراتژیک



آمریکا هم اکنون درگیر دو رکود اقتصادی هم زمان است؛ یکی رکود 
کوتاه مدت ناشی از شیوع ویروس کرونا و دیگری رکودی که بیشتر به 

رکودهای سنتی شباهت دارد و به تازگی آغاز شده است.
به گزارش »بلومبرگ«، اقتصاد آمریکا در وضعیت بسیار عجیبی قرار 
گرفته اس��ت؛ اگرچه آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر نرخ بیکاری 
حکایت دارد، اما طوالنی ش��دن دوران همه گیری ویروس کرونا باعث 
ش��ده اس��ت که بازار کار در آمریکا همچنان ب��ا خطرات جدی مواجه 
باش��د. آمارهای بیکاری در آمریکا حاکی از این اس��ت که طی دو ماه 
اخیر نرخ بیکاری تعدیل ش��ده با سرعتی بیشتر از نرخ بیکاری تعدیل 
نش��ده کاهش یافته است و این نشانه ای است از آنچه در بازار کار این 
کش��ور در حال رخ دادن اس��ت. بس��یاری از کارفرمایان در آمریکا به 
 labor( ش��یوه ای که اقتصاددانان از آن به عنوان احت��کار نیروی کار
hoarding( ن��ام می بردند، روی آورده اند. در واقع، آنها کارگران خود 
را در خانه نگاه داش��ته اند تا پس از عبور از شوک کرونا، آنها را به کار 
بازگردانن��د. برخ��ی از این کارگران در تمام این مدت چک دس��تمزد 
دریافت می کرده اند و این دسته جزو اولین کسانی بوده اند که دوباره به 
کار فراخوانده شده اند. به همین دلیل است که نرخ بیکاری تعدیل شده 

سریع تر از نرخ بیکاری تعدیل نشده کاهش یافته است.
در ای��ن می��ان، برخ��ی کس��ب وکارها مش��خصاً یک رابط��ه کاری 
غیررس��می را با کارگران اخراج شده خود حفظ کرده اند. این کارگران 
لزوماً دس��تمزدی دریافت نمی کنند اما این تص��ور در بین آنها وجود 
دارد که هرگاه ش��غلی برایشان وجود داشته باشد،  دوباره به استخدام 
شرکت درخواهند آمد. استخدام مجدد این کارگران احتماالً بیشترین 
تأثیر را بر کاهش چش��مگیر نرخ بیکاری تعدیل نش��ده خواهد داشت. 
همان ط��ور که احتکار نیروی کار از س��وی تولیدکنن��دگان بزرگ در 
اواسط قرن بیستم به کوتاه تر شدن دوران رکود کمک می کرد، احتکار 
نیروی کار در جریان بحران کرونا نیز به آغاز روند بهبود سریع اقتصاد 

کمک می کند.
ام��ا این��ک با توجه به آغاز موج تازه ای از ش��یوع وی��روس کرونا در 
ایالت های جنوبی و غربی آمریکا به نظر می رسد که روند بهبود اقتصاد 
این کش��ور با اختالل جدی مواجه خواهد ش��د. ترس از ویروس کرونا 
و تأثیرات اقتصادی آن بار دیگر به آمریکا بازگش��ته اس��ت و این ترس 
احتماالً به تش��دید احتکار نیروی کار منجر خواهد ش��د. شرکت ها از 
کارگران ش��ان خواهند خواس��ت که یک یا دو ماه دیگر و با دس��تمزد 
یا بدون دس��تمزد در خانه بمانند. این اختالل ناگهانی باعث می ش��ود 

که اقتصاد آمریکا برای مدت بیشتری در حالت نیمه فلج باقی بماند.
اما اقتصاد آمریکا احتماالً با پیدا شدن راهکاری برای درمان بیماری 
کووی��د-19 )احتماالً در فصل پاییز( از ای��ن رکود عبور خواهد کرد و 
کسب وکارها بار دیگر کارگران خود را به کار فرا خواهند خواند. اما این 
امر بدان معنا نیست که اقتصاد آمریکا توان از دست رفته خود را کاماًل 
بازیاب��ی خواهد کرد. در واق��ع، یک رکود عمیق تر و طوالنی تر در حال 
شکل گیری است؛ رکودی که شدت رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا 

را نخواهد داشت، اما بسیار طوالنی تر از آن خواهد بود.
یکی از دالیل این رکود به تعطیلی کس��ب وکارها مربوط می ش��ود. 
نب��ود تقاض��ای کافی در دوران ش��یوع ویروس کرون��ا و حتی پس از 
آن باع��ث از بین رفتن کس��ب وکارهای زیادی خواهد ش��د. حتی اگر 
تقاضا ب��رای کاالها و خدمات به حالت ع��ادی بازگردد، باز هم مدتی 
طول خواهد کشید تا کس��ب وکارهای جدید آغاز به کار کنند و جای 
کس��ب وکارهایی را ک��ه در این مدت از بین رفته ان��د، بگیرند. در این 
فاصله زمانی، کارگران بیکار خواهند ماند و این باعث بروز یک ش��وک 
تقاضای س��نتی کینزی خواهد ش��د، زیرا کارگرانی که بیکار مانده اند، 

پول کمتری برای خرج کردن خواهند داشت.
دلی��ل دیگر این رکود، افزایش چش��مگیر بدبینی ب��ه آینده اقتصاد 
آمریکاست. وقتی س��رمایه گذاران و مصرف کنندگان شاهد تعطیلی یا 

اخت��الل در کلیه بخش های اقتصاد هس��تند و ای��ن وضعیت به مدت 
چند ماه ادامه پیدا می کند، س��رکوب تقاضا کاماًل محتمل خواهد بود. 
س��ومین عامل این رک��ود نیز به تغییرات در ترکی��ب صنایع فعال در 
اقتصاد آمریکا بازمی گردد. کسب وکارهایی مانند سینماها ممکن است 
خیلی س��ریع زمین گیر شوند و بسیار از دانشگاه ها و کالج ها نیز چنین 
وضعیتی خواهند داش��ت. البته این یک دلیل نرمال برای ایجاد رکود 
نیس��ت، اما می تواند یک ش��وک عرضه ایجاد کند؛ ش��وکی که اگرچه 
انقباض قیمت ها بر اثر کاهش تقاضا را تا حدی مهار خواهد کرد، اما در 
عین حال باعث افزایش نرخ بیکاری نیز خواهد ش��د. قدرت این شوک 
عرض��ه احتماالً برای اینکه اقتصاد آمری��کا را درگیر یک رکود تورمی 
مش��ابه رکود تورمی دهه 1970 کند، کافی نخواهد بود، اما دست کم 
باعث می ش��ود که فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( در سیاست های 

پولی انبساطی خود محتاطانه تر عمل کند.
ای��ن الگوه��ا هم اکنون در بازار کار آمریکا قابل مش��اهده هس��تند. 
براساس آخرین آمارهای رسمی، تعداد بیکاران موقت در حال کاهش 
اس��ت، اما روند صعودی تعداد بیکاران دائ��م همچنان ادامه دارد. این 
رک��ود که به آرامی و به صورت پنهانی در حال ش��کل گرفتن اس��ت، 
بس��یار خطرناک تر از رکود ناشی از ش��یوع ویروس کرونا خواهد بود. 
وقتی بیکاری موقت و خسارات ش��دید همه گیری ویروس کرونا مهار 
شود، ممکن است سیاست گذاران تصور کنند که مأموریت دولت برای 
حمایت از اقتصاد به پایان رس��یده است. در حالی که اگر بیکاری دائم 
هر ماه تنها نیم واحد درصد افزایش یابد، در پایان س��ال نرخ بیکاری 
ب��ه س��طحی برابر با نرخ بیکاری در رکود ب��زرگ دهه 1930 میالدی 

خواهد رسید.
البته درخصوص رکودهای س��نتی یک مس��ئله امیدوارکننده وجود 
دارد؛ اینک��ه دولت ها بهتر می دانند ک��ه چگونه با این نوع رکود مقابله 

کنند، اما بحث آمادگی برای مقابله با رکود همچنان مطرح است.

»بلومبرگ«: اقتصاد آمریکا همزمان با 2 رکود درگیر است

سال رکود بزرگ

ی��ک ج��وک قدیمی بین س��رمایه گذاران و فعاالن کس��ب و کارهای 
بین المللی این اس��ت که معامله بُرد-بُ��رد با چین یعنی که چین دو بار 
می بَ��رد! این جوک ش��اید پیش از این کامال پرمعنا نب��ود. اگر این طور 
بود، بزرگ ترین شرکت ها و بیشترین سرمایه گذاری ها روانه کشور چین 
نمی ش��دند. اما وخامت مناس��بات میان دو کش��ور آمریکا و چین باعث 
ش��ده اس��ت که کس��ب و کارهای بین المللی واقعا معنای باخت-باخت 

یعنی باخت و باخت برای خودشان را درک کنند.
به گزارش »فایننش��ال تایم��ز«، در همین چند م��اه اخیر، دو طرف 
به شدت در زمینه تجارت با هم سرشاخ شده اند. از یک سو سنای آمریکا 
الیحه ای را تصویب کرده است که بر مبنایش برخی شرکت های چینی 
مجبور می ش��وند از عرضه در بازار ب��ورس آمریکا انصراف دهند. وزارت 
بازرگانی آمریکا نیز س��ختگیری ش��دید و قابل توجهی را برای مقابله با 
شرکت عظیم مخابراتی هوآوی چین به اجرا درآورده و چین نیز مترصد 
تالفی کردن اس��ت. از س��وی دیگر، آنچه در هنگ کنگ رخ داده است، 
باعث ش��ده تا موقعیت آن به عنوان یک مرکز تجاری قابل اعتماد برای 

برقراری ارتباط میان چین و جهان از بین برود.
البت��ه ای��ن فقط مش��کل آمری��کا و چین نیس��ت. به عن��وان مثال، 
سیاس��ت های کنترل��ی جدی��د بر هوآوی ب��ه نوعی تهدی��د علیه تمام 
قطعه سازانی است که با هوآوی کار می کنند و در میان آنها شرکت های 
آمریکایی و غیرآمریکایی زیادی دیده می شود. خودروسازان بزرگی مثل 
مرسدس و بی ام دبلیو نیز رسما به دردسر افتاده اند. یورگ ووتکه، رئیس 
ات��اق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین در ای��ن خصوص می گوید: »البته 
هنوز به س��طح مشابهی از خصومت نرس��یده ایم ولی می توانیم حدس 
بزنیم. ب��ه هرحال دیده ایم که آمریکا چطور ش��رکت های اروپایی را به 

خاطر مناسبات با ایران و روسیه تنبیه می کند.«

ای��ن خصومت به خاطر پاندم��ی کرونا به وجود نیامده اس��ت و قرار 
نیس��ت که بعد از رف��ع این بحران نیز از بین ب��رود. حتی پیش از بهار 
پردردس��ر امسال هم اوضاع سیاسی و ش��رکتی چندان جالب نبود. در 
یک نظرس��نجی که تابستان س��ال پیش در میان اعضای اتاق بازرگانی 
آمریکا در ش��انگهای انجام ش��د، 21درصد از پاسخ دهندگان درباره افق 
پنج س��اله کس��ب و کار با چین ابراز بدبینی کردند. این در حالی است 
که از س��ال 2000 می��الدی تاکنون، درصد بدبین ه��ا در این خصوص 
از 9 درص��د باالتر نرفته بود. واقعیت این اس��ت ک��ه بازار چین بیش از 
اندازه بزرگ اس��ت و ش��رکت های غربی چنان به شکل سنگینی در آن 
س��رمایه گذاری کرده اند که نمی توان خروج از چین را متصور ش��د، اما 
به نظر می رس��د سیاست »برای چین، در خوِد چین« دارد طرفدار پیدا 
می کند و ش��رکت ها ترجیح می دهند به این ش��کل به حضورش��ان در 
چین ادامه دهند. از آن سو، چین تمایل دارد که شرکت های آمریکایی 
را ب��ه مان��دن در چین ترغیب کند، اما به ق��ول ووتکه، این روی خوش 
فقط نس��بت به س��رمایه گذاران اس��ت؛ وگرنه چین می تواند به راحتی 
صادرکنندگان آمریکایی را کنار بگذارد و دیگران را جایگزین آنها کند.

یکی از نمونه هایی که دردس��ر بزرگ وخامت مناسبات چین و آمریکا 
را به نمایش گذاش��ت، حوزه موبایل بوده اس��ت. شرکت های بزرگ دنیا 
همگی به ب��ازار بزرگ چین و بنیان قدرتمن��د تولیدی چین در عرصه 
تکنولوژی موبایل وابس��ته اند. به عنوان نمونه، یک ش��رکت قطعه س��از 
آمریکایی به نام کوالکام، چیپ ه��ای موردنیاز تلفن های موبایل هوآوی 
را تأمین کرده اس��ت، اما اینک��ه کوالکام بتواند همی��ن کار را در مورد 
مدل ه��ای جدی��د فایو-جی ه��م انجام بدهد اصال مش��خص نیس��ت؛ 
زی��را قوانین محدودکننده جدید در مورد هوآوی، دس��ت ش��رکت های 

آمریکایی را بسته است.

اگر کوالکام به فش��ارها تن دهد و قطع��ات موردنیاز هوآوی را تأمین 
نکند، س��هم بازار خود را به آسانی به رقبای خارجی واگذار خواهد کرد 
و میلیارده��ا دالر درآمد را از دس��ت خواهد داد. این را در نظر داش��ته 
باشید که هوآوی در سال گذشته 240 میلیون تلفن هوشمند فروخت . 
وقتی این اتفاق بیفتد، کوالکام و ش��رکت های مش��ابه آمریکایی بودجه 
تحقیقات��ی الزم در حوزه تکنولوژی موبایل را نخواهند داش��ت و از این 
باب��ت عقب خواهند ماند و این در مجموع به ضرر ایاالت متحده آمریکا 
خواهد بود. در آن س��وی میدان، چین هم آماده اس��ت که شرکت های 
ب��زرگ آمریکایی مثل اپل را محدود کن��د. در واقع، در میانه این دعوا، 
شرکت ها کاری از دست شان برنمی آید جز آنکه به رایزنی با دولتمردان 
و مقامات دولتی بپردازند و به آینده امید داش��ته باش��ند. اما اینکه آنها 
به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در ماه نوامبر چشم دوخته باشند 
و مثال شکس��ت دونالد ترام��پ در آن را حالل مش��کالت خود بدانند، 
اصال منطقی نیس��ت. در آمریکا طرف��داران رویارویی با چین در عرصه 
تجاری بس��یار زیاد هستند و اکثر آنها نیز قانون گذار هستند. در همین 
حال، ارتش آمریکا به شدت تالش دارد تا تولیدکنندگان تکنولوژی های 
حس��اس مثل نیمه رس��اناها را در خاک ایاالت متحده آمریکا نگه دارد 
و می گوی��د ای��ن تکنولوژی در عرصه امنیت ملی بس��یار مهم اس��ت و 
هرگ��ز نباید در اختیار رقیب خارجی ق��رار بگیرد. همچنین بحث عدم 
ت��راز تجاری چین همچنان یک مس��ئله مهم اس��ت و ب��ا اعمال تعرفه 
توس��ط دولت ترامپ حل نشده اس��ت. در چنین شرایطی، شرکت های 
ب��زرگ آمریکایی از یک س��و می دانند که قادر به ترک کامل س��رزمین 
چین نیس��تند و از سوی دیگر هم با شرایط سیاسی و حقوقی جدیدی 
مواجه هستند که محدودیت شراکت با چین را به نمایش می گذارد. این 
مسئله ای است که تا مدت درازی گریبان این شرکت ها را خواهد گرفت.

تبعات جنگ آمریکا و چین چطور گریبان کسب وکارها را گرفت؟

برندگان و بازندگان جنگ تجاری

سرمقاله

چین سکوی اول یا صحنه آخر؟

این روزها قرارداد 25 ساله ایران و چین، بحث های زیادی در رسانه ها و افکار 
عمومی ایجاد کرده اس��ت. عده زیادی از موافقان و منتقدان در دو سوی صف 
ایس��تاده و همدیگر را به مواردی چند متهم می کنند، اما واقعیت در پس این 
مجادله، س��وال یا نظریه ای بس بزرگ تر اس��ت. در واقع، آینده سیاسی جهان 

است که گروه های مختلف را به این واکنش ها برمی انگیزاند.
جنگ جهانی دوم با اینکه پایانی برای یک دوره خانمان سوز بود، اما سرآغاز 
دورانی در نظر گرفته ش��د که جنگ س��رد نام گرفت. در این دوره یک رقابت 
طوالنی و فرسایش��ی بین دو نماد ش��رق و غرب یعنی اتحاد جماهیر شوروی 
به عنوان سمبل کمونیسم و ایاالت متحده آمریکا به عنوان نماد سرمایه داری 
درگرفت که زوایای آن به ایدئولوژی، اقتصاد، سبک زندگی، دانش، فضانوردی و 
تقریبا تمامی امور بشری کشیده شد. بحران های مختلف ازجمله جنگ کره که 
عمال میان چین و آمریکا درگرفت، بحران موشکی کوبا، جنگ ویتنام و موارد 
نه چندان اندک دیگر و البته نه چندان کم هزینه از نظر انسانی و اقتصادی میان 

این دو و متحدان شان در جهان اتفاق افتاد.
اما این درگیری های طوالنی آرام آرام با فروپاشی نظام اقتصادی کمونیسم، 
شکس��ت طرح جهش بزرگ در چین و قحطی گس��ترده به دنبال شکس��ت 
روش های اقتصادی حزب کمونیس��م چی��ن در آن دوره، بحران اقتصادی در 
اتحاد جماهیر ش��وروی و اعقاب آن همانند لهس��تان و آلمان ش��رقی، شکل 
دیگری به خود گرفت. به طور نمونه در طرح جهش بزرگ میلیون ها نفر بر اثر 
قحطی در چین مائوتسه جان خود را از دست دادند. در سوی دیگر و در شرق 
اروپا نیز انقالب های دهه 1980 به فروپاش��ی حکومت های کمونیستی نظیر 
لهستان، مجارستان، آلمان شرقی و بلغارستان انجامید، به طوری که دولت هایی 
نظیر بلغارس��تان به خاطر پوش��ش دادن کمبودهای اقتصادی خود شروع به 
گس��ترش آزادی های اجتماعی کردند که در دوره ای باعث ش��د این کشور به 
 نوعی به مرکز تفریحات در روپا تبدیل شود، اما حتی سیاست هایی از این دست 
هم نتوانست جلوی شکست سیستم های حاکمیتی در این کشورها را بگیرد. 
در نتیجه این انقالب ها و تغییرات، کمونیسم به عنوان یک ایده، اروپای شرقی 

را به طور کامل واگذار کرد و مهد آن هم دچار فروپاشی شد.
چین کمونیستی یا چین سرمایه داری

بعد از درگذش��ت مائوتسه رهبر انقالب کمونیستی چین، این شیائوپینگ 
بود که توانس��ت با تغییر سیاس��ت های اقتصادی و باز کردن اقتصاد و حرکت 
به سمت کاپیتالیسم، مسیر اقتصاد چین را نجات دهد و نقش خود را از سایر 
همراهانش در تاریخ جدا کند. دوره ای که ش��وروی و اروپای ش��رقی در حال 
غرق ش��دن در مشکالت اقتصادی بودند، چین با استحاله اقتصادی در مشی 
کمونیس��م سرنوش��ت محتوم خود را تغییر داد، به طوری که در سال 1980 
تولی��د ناخالص داخلی این کش��ور تنها یک پانزدهم آمریکا بود، اما در س��ال 
2018 میالدی این مقدار در چین 70درصد آمریکاس��ت و اگر بتواند رش��د 
تاریخی خود را حفظ کند، گمان می رود تا در 10 الی 20 س��ال از سد ایاالت 
متحده آمریکا بگذرد. اما نکته جالب تاریخی اینجاست که عمال چین آخرین 
پایگاه حزب کمونیس��ت در جهان اس��ت، که حتی تا زمانی که سیاست های 
اقتصادی کمونیسم را کنار نگذاشته بود نتوانست کاری از پیش ببرد. از سوی 
دیگر، نظام چین همچنان نظام تک حزبی اس��ت که باعث می شود دینامیک 
کمتری نسبت به تغییرات داشته باشد. ازجمله در صورت بروز نارضایتی های 
اجتماعی توان تغییرات در این سیس��تم کم اس��ت و با تغییرات آنطور که در 
سیستم های دو حزبی انجام می شود نمی توان انرژی اعتراضی را تخلیه کرد. از 
سوی دیگر، درآمدهای آمریکا در طول سال های طوالنی و برای دهه ها به  طور 
مش��خصی باالتر از چین قرار داشته که معنای آن، تجمع ثروت بیشتر است. 
پ��س نباید در دام اعداد تولید ناخالص داخلی افتاد و باید حجم ثروت در این 
کش��ورها را هم در نظر گرفت که البته تفاوت زیادی قطعا وجود دارد. وجود 
ژاپن به عنوان رقیب دیرینه منطقه ای، مسئله کره جنوبی و شمالی، مناقشات 
م��رزی هند و اختالفات در هنگ کنگ از جمله تهدیدهای نزدیک جغرافیایی 
به چین هس��تند، که البته همه این رقبای منطقه ای از قدرت نس��بی باال و 
اقتصادهای پویا در سطح جهانی برخوردارند. افزون بر این تهدیدات منطقه ای 
باید زبان انگلیسی، قدرت رسانه ای غرب، تسلط بر تکنولوژی و عواملی از این 
دست را هم به این منظومه افزود. با اینکه چین در دهه های اخیر توانسته است 
موفقیت های زیادی در عرصه اقتصادی به دست بیاورد و با تکیه بر استراتژی 
قدرت نرم، رد پای خوبی به خصوص در قاره آفریقا برجای بگذارد، اما ش��واهد 
و قرائن نش��اندهنده راحتی راه برای اژدهای چینی نیست. مخلص کالم آنکه 
اگر چین آخرین پرده از داستان کمونیسم باشد، محتمل تر از آن است که در 

سکوی اول اقتصاد جهانی قرار گیرد.

ابراز نگرانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
بدهی کشورها به سطح بی سابقه ای رسید

رئیس صن��دوق بین المللی پول گفت، بدهی کش��ورهای جهان 
به س��طوح بی سابقه ای رس��یده اس��ت. به گزارش رویترز، صندوق 
بین المللی پول در حال آماده کردن ابزارهای حمایتی بیش��تر برای 
کاهش تبعات اقتصادی ناش��ی از کرونا بر کش��ورهای فقیر اس��ت. 
کریس��تالینا جیورجیوا در کنفرانس ویدئویی با روس��ای بانک های 
مرک��زی و وزرای دارای��ی کش��ورهای عض��و گ��روه 20 گفت که 
کشورهای ثروتمند باید کماکان مهلت بازپرداخت بدهی کشورهای 
فقی��ر را تمدی��د کنند و جه��ت فرصت دادن به تقویت رش��د این 
کش��ورها به کمک ه��ای خود به آنها تا پایان س��ال ادامه دهند.  او 
با اش��اره به لزوم انجام اقدامات مشترک کش��ورها برای کاستن از 
تبعات اقتصادی کرونا افزود: ما در یک ش��رایط اضطراری هستیم و 
میزان بدهی ها به سطوح بی سابقه ای رسیده است.  پیشتر صندوق 
بین المللی پول با اش��اره به تداوم بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا، 
پیش بینی خود از متوس��ط رش��د اقتصادی امسال کش��ورها را به 
منف��ی 4.9 درصد کاهش داد و گفت این بحران که از رکود فراگیر 
دهه 1930 تاکنون بی سابقه بوده، خسارت قابل توجهی به اقتصاد 
جهانی زده است. از سوی دیگر، رئیس بانک جهانی خواستار تمدید 
مهل��ت بازپرداخت بدهی کش��ورهای فقیر ب��ه ثروتمند با توجه به 
ناتوان��ی آنها در بازپرداخت بدهی ش��د. دیوی��د مالپاس که یکی از 
حاضران این جلس��ه ویدئویی بود با اشاره به اقدامات حمایتی بانک 
جهانی از کشورهای ضعیف گفت: هر چند ما از همان ابتدای بحران 
کرونا سریع وارد عمل شدیم اما بسیاری از کشورهای فقیر با وجود 
این کمک ها دارای مش��کالت زیادی هستند و پرداخت بدهی آنها 

در کوتاه مدت محتمل نیست. 
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در حالی ظرف کمتر از 10 سال دوباره بحث بازگشت کوپن به اقتصاد 
مطرح است که منتقدان سیستم کوپنی می گویند به دلیل تحریم، توان 
واردات برخی از محصوالت به کشور وجود ندارد و بنابراین این طرح به 
بن بست خواهد خورد، اما در مقابل، موافقان بازگشت کوپن معتقدند که 

این روش، راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف است.
به گزارش خبرآنالین، سیس��تم اقتصادی ب��دون کوپن، کمتر از 10 
س��ال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، ب��رای یک بار دیگر کوپن در 
اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. روز یکشنبه نمایندگان در جلسه علنی 
مجلس، طرح تامین کاالهای اساس��ی به صورت یک فوریت را بررس��ی 
کرده و در نهایت با آن موافقت کردند. براس��اس این طرح، دولت ملزم 
می ش��ود تا کاالهای اساس��ی موردنیاز را با استفاده از کاالبرگ یا کارت 
الکترونیکی یا روش های مش��ابه دیگ��ر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به 
گفته جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه، طرح دوفوریتی 
نحوه توزیع کاالهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و 

با جمع آوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.
او درباره طرح تامین کاالهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، 
تخصیص ارز یارانه ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت 
آزاد ارائه می شود. به گفته کوچکی نژاد، با توجه به مشکالت پیش آمده 
در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه ای به کاالهای اساسی که 

به خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
جزییات مصوبه مجلس برای تامین کاالهای اساسی

س��یدمحمدرضا میرتاج  الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاس��بات نیز چندی پیش گفت: طرح تضمین دسترسی دهک های 
متوس��ط و پایی��ن جامع��ه به کاالهای اساس��ی و دارو از س��وی برخی 
نمایندگان ارائه ش��ده اس��ت. هدف این طرح تضمین دسترس��ی آسان 
گروه های هدف یعنی اقش��ار متوسط و پایین جامعه به کاالهای اساسی 
و دارو اس��ت. میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کاالهای اساس��ی و دارو با 
ارز 4200 تومان��ی و بعضا نیمایی تهیه می ش��ود و دولت در توزیع این 
اقالم همیش��ه با مش��کالتی روبه رو بوده، گفت: اما در این طرح کاالها 
کدبن��دی می ش��ود و به صورت کارت اعتباری ی��ا الکترونیک در اختیار 
سرپرس��تان خانوار قرار می گیرد که بتوانند کاالهای اساسی مانند برنج، 
گوش��ت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت ها با قیمت دولتی 
تهیه کنند. در مقدمه توجیهی طرح تامین کاالهای اساسی آمده است: 
ش��رایط اقتصادی کشور موجب بروز مش��کالت فراوانی برای دهک های 
پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کاالهای اساسی شده 
است. با توجه به پیش بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای 
کاستن از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادالنه 
توزیع نمی ش��ود و بس��یاری از این کاالها با وجود اینکه با ارز ترجیحی 

تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می رسد.
بر این اس��اس، طرح زیر ب��ا قید یک فوریت تقدیم مجلس ش��ورای 
اسالمی می ش��ود: به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان 
و اقش��ار مح��روم، دولت مکلف اس��ت با اس��تفاده از ظرفیت ها و منابع 
پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره 
14 ظ��رف مدت دو م��اه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات الزم برای 
تضمین دسترس��ی دهک های پایین درآمدی به کاالها و اقالم اساس��ی 
و دارو را در قال��ب اعط��ای کارت الکترونیک به سرپرس��ت خانوارهای 
مش��مول فراهم کند. اس��تفاده از ای��ن کارت ها برای خری��د دارو و نیز 
کاالهای اساس��ی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه 

کارتخوان انجام می شود.

بانک مرکزی مکلف اس��ت اطالعات مورد درخواس��ت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وس��ع درآمد خانوارها را در اختیار 
این وزارتخانه قرار دهد. آیین نامه اجرای این حکم مش��تمل بر مصادیق 
کاالهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کاالهای اساس��ی یارانه ای و 
نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه 
بودجه کش��ور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابالغ این قانون تهیه و به 

تصویب هیات وزیران می رسد.
کوپن چگونه در اقتصاد ایران متولد شد؟

کوپن از س��ال 1359 با ش��روع جن��گ تحمیلی عراق علی��ه ایران با 
ه��دف اینکه اگر کاالیی کمیاب یا گران ش��د از طریق توزیع کوپنی به 
دست مصرف کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش مشکالت 
فراوانی به همراه داش��ت، اما بس��یاری از صاحب نظران در آن ش��رایط 
کوپن را گزینه ای عادالنه برای توزیع کاالهای اساس��ی می دانس��تند. با 
این وجود، کوپن حدود 30سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره ای 
که نش��انه های افول آن در ماه های نخس��ت سال 1389 نمایان شد که 
پس از ش��ش ماه از اعالم آخرین ش��ماره کوپن قند و ش��کر خبری از 

شماره های جدید آن نشد.
در ای��ن دوره دولت وق��ت در ت��دارک »هدفمن��دی یارانه ها« برای 
جایگزینی سیس��تم کوپنی بود تا یارانه از ماه های پایانی دهه 80 جای 
کوپن را بگیرد. موضوعی که در ش��هریور 1390 به طور رسمی از سوی 
مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی رس��انه ای و اعالم ش��د که باید با 

سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.
اما بحث کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی از تابس��تان 1397 و با افزایش 
چش��مگیر قیمت کاالهای اساس��ی از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مجددا مطرح و قرار شد که کاالهای اساسی در قالب وجه نقد 
یا کوپن الکترونیک تامین ش��ود. اواخر این س��ال هم کمیسیون تلفیق 
مجلس بازگش��ت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت 
تابس��تان س��ال گذش��ته وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که 
کاالی اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعال برنامه ای برای 
توزی��ع آن به صورت کوپنی در دس��تور کار ای��ن وزارتخانه قرار نگرفته 
است. با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کاالی اساسی 
در قالب کوپن مطرح ش��ده اس��ت و یک  فوریت آن یکشنبه این هفته 

در مجلس تصویب شد.
موافقان و منتقدان بازگشت کوپن چه می گویند؟

طرح تامین کاالهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که 
برخی از تحلیلگران، س��همیه بندی کاالها را راه مطمئنی برای حمایت 
از اقش��ار ضعیف می دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت 
کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در ش��رایط فعلی عنوان می کنند. 
علی س��رزعیم، اقتصاددان معتقد اس��ت: در مورد کاالهای اساسی فکر 
می کن��م کوپنی کردن کاالها راه حل بهتری اس��ت. البت��ه کوپن نه به 
معنای دهه 60، به ش��کل اس��تفاده از کوپن الکترونیکی که هم فس��اد 

کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با تاکید بر کوپنی کردن 
کااله��ا، گفت: ما در حال حاضر چند مش��کل اساس��ی داریم که باعث 
می ش��ود بگوییم دولت باید س��همیه بندی کااله��ا را اجرایی کند. یکی 
از مس��ائل این است که پیش بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ 
یعنی ش��رایط اقتصادی خاصی که کش��ور به آن مبتال است، ظرف دو 
س��ه س��ال آینده ادامه پیدا می کن��د. در حال حاضر تولی��د در ایران با 

محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می گذرانیم که 
امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و 
امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه 
متوسط جامعه است و افزایش دس��تمزدها به دلیل تورم باال اثرگذاری 
خود را در معیش��ت مردم از دس��ت داده، راهی جز سهمیه بندی کاالها 
ب��رای حمایت از مردم ندارد. این کارش��ناس بازار کار تاکید کرد: وقتی 
که دول��ت نمی تواند نظارت کند و برخی کاالها تقاضای زیادی در بازار 
دارد، این ش��بهه ایجاد می شود که این کاالها به صورت غیراستاندارد و 
بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال های متعددی که 
در تایید سیاست سهمیه بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگترین 
آن، فش��ارهای بیرونی اس��ت. موضوع دیگر نیز تورم اس��ت. او در پاسخ 
به این پرس��ش که برخی معتقدند که س��همیه بندی، فضا را برای رانت 
فراهم می کند، گفت: در گذش��ته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم اینکه 
ما امکان استفاده از کوپن های الکترونیکی را در کشور نداشتیم، اما االن 
این مشکالت برطرف شده اس��ت. در حال حاضر بانک جامع اطالعاتی 
کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین 
ابزارهای توزیع نس��بت به گذش��ته کامال متفاوت اس��ت. در گذش��ته 
س��ازمان های خاصی به اضافه برخی از تعاونی ه��ا کار توزیع را برعهده 
می گرفتند، اما االن فروشگاه های زنجیره ای این کار را برعهده می گیرند 

که کامال با سیستم تعاونی متفاوت هستند.
توزیع کوپنی در این شرایط کارایی الزم را ندارد

همچنین هوشیار رس��تمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که 
کاالبرگ ها به وجود می آورند، گفت: بازگش��ت کوپن برای شرایط امروز 
ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه الیحه های 

مختلف این روش توزیع کاال مشکالت بی شماری را به همراه دارد.
ب��ه اعتقاد وی، هنگامی که کاالیی بخواهد از گمرک وارد ش��ود تا به 
دس��ت مصرف کننده برساند، حداقل پنج الیه داش��ته که هر کدام این 

الیه ها می توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارش��ناس مسائل اقتصادی با بررس��ی مشکالت توزیع کاالهای 
اساس��ی توسط کاالبرگ ها در گذش��ته تصریح کرد: مشکالت این روند 
توزی��ع زیاد و قابل توجه اس��ت. به عنوان نمونه در گذش��ته بنکداران 
زمان��ی را برای کوپن ها تعیین می کردند و اگر افراد در زمان مش��خص 
ش��ده اقدام به تهیه کاالی مصرفی خود نمی کردند بنکداران می گفتند 
که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکالت کیلویی هم بود، یعنی 
فرد فروش��نده کاالی موردنظر را در ظرف های وزن داری می گذاش��ت و 
از این روش به راحتی کم فروش��ی می کرد. مشکالت از این قبیل، توزیع 

کاال به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.        
به اعتقاد رس��تمی، اکنون فضا پیش��رفته تر ش��ده و ممکن است این 
روش توزی��ع به ص��ورت الکترونیک و در فروش��گاه های زنجیره ای اجرا 
شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود 

ندارد که روش توزیع کاال در مسیر سالمی قرار بگیرد.    
او در انتها گفت: هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 
معرف��ی کرده اند. اما عده ای بر ای��ن باورند که تنها راه حفاظت از بخش 
آسیب پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف های 
خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه حل مقابله با پدیده 
گرانی ناش��ی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فش��ار س��نگینی را تحمل 
می کند. هنگامی که م��ا به دلیل تحریم نمی توانیم برخی از محصوالت 
را به کش��ور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن بست 

خواهد خورد.

جزییات طرح تامین کاالهای اساسی در قالب کاالبرگ

کوپن دوباره به اقتصاد ایران برمی گردد؟
انرژی

قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی امضا شد
توضیح زنگنه درباره تفاهم نامه 25 ساله 

ایران و چین
ق��رارداد توس��عه می��دان آزادگان جنوب��ی دیروز میان ش��رکت 
مهندسی و توس��عه نفت و شرکت پتروپارس امضا شد. این قرارداد 
ب��ا هدف افزای��ش ظرفیت تولید روزانه میدان به 320 هزار بش��که 
نف��ت خام طی 30 ماه و در س��قف مبلغ ق��راردادی به ارزش 961 
میلی��ون دالر و 1183 میلیارد تومان با حضور وزیر نفت، مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت و مدیرعامل پتروپارس امضا شد. در 
این مراس��م همچنین قرارداد 300 میلیون دالری احداث کارخانه 
فرآورش مرکزی )با ظرفیت فرآورش روزانه 320 هزار بش��که( امضا 
شد؛ این واحد بزرگ ترین واحد فرآورشی نفت و گاز کشور است که 

مقرر شده طی مدت 30 ماه ساخته  شود.
وزی��ر نفت در حاش��یه این مراس��م فرصت را مغتنم را ش��مرد و 
با اش��اره ب��ه اینکه موافقت نامه ب��ا چین و ش��ایعات مربوط به آن، 
جنجالی است که در خارج از کشور راه انداختند و برخی در داخل 
از آن پی��روی کردند، گفت: موضوع پیش نویس س��ند همکاری 25 
س��اله ایران با چین،  قرارداد نیست بلکه موافقت نامه کلی است و با 
هر کش��ور دیگری به جز رژیم صهیونیس��تی حاضریم از این دست 

موافقت نامه ها امضا کنیم.
بی��ژن زنگن��ه روز گذش��ته در جمع خبرن��گاران درب��اره توافق 
بلندم��دت ای��ران و چین توضی��ح داد: بحث ی��ک موافقتنامه کلی 
است و بااطمینان می گویم در حوزه نفت، نه چینی ها از ما امتیازی 
خواس��ته اند و ن��ه ما امتی��ازی می دهی��م. موض��وع، همکاری های 
درازم��دت در بخش های مختلف اعم از توس��عه میدان ها، پاالیش، 
پتروش��یمی و ... است. هر کش��ور دیگری به جز رژیم صهیونیستی 
که بخواهد با ایران چنین همکاری هایی داش��ته باش��د ما حاضریم. 
حتی ش��رکت های آمریکایی هم در این ش��رایط از فعالیت به عنوان 
پیمانکار یا سرمایه گذار در پروژه های ما منع نشده اند. نمی دانم این 
چه جنجالی است که در خارج از کشور راه انداخته اند و عده ای هم 
در داخل همراهی کرده اند. نه دولت و نه مجلس موافقت نمی کنند 
به خاطر کشور دیگری از منافع ملی خود بگذریم. کسی هم چنین 
توقعی نداش��ته اس��ت. این همکاری دوستانه و دوطرفه خواهد بود. 

روابط کنونی ما با چینی ها نیز روابط خوب و بی تنشی است.
9 قرارداد نفتی با شرکت های ایرانی امضا می شود

وزی��ر نفت با بیان اینکه امس��ال 25 میلیون تن به ظرفیت تولید 
محصوالت پتروش��یمی کشور افزوده می ش��ود و این بی سابقه ترین 
رش��د تاریخی صنعت پتروشیمی ایران است، ادامه داد: جهش دوم 
پتروش��یمی تقریباً تا سال 1400 به س��رانجام و تولید ناخالص این 
صنع��ت به 100 میلیون تن می رس��د؛ ارزش تولیدات نیز به قیمت 

سال 95 به 25 میلیارد دالر می رسد.
به گفته زنگنه، ظرفیت پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس نیز با رفع 
تنگناها به 450 هزار بش��که می رس��د. در ص��ادرات هم وضع قابل 
قبولی داری��م. به زودی 9 قرارداد طرح نگهداش��ت و افزایش تولید 
نفت )EPC/EPD( با ش��رکت های ایرانی امضا می شود و صندوق 
پژوهش و فناوری نفت هم فعال خواهد ش��د. در حوزه پایین دست 
پتروشیمی و زنجیره متانول و پروپیلن نیز کارهای خوبی انجام شده 

که به زودی اعالم می شود.
او درباره جزییات قرارداد تکمیل توس��عه میدان آزادگان جنوبی 
نی��ز توضیحاتی ارائه داد و گفت: قرار اس��ت ب��ا اجرای این قرارداد، 
مق��دار تولید میدان آزادگان جنوبی از 140 هزار بش��که کنونی به 
320 هزار بش��که برس��د و 200 میلیون فوت مکع��ب گاز نیز برای 
ان جی ال 3200 تأمین خواهد ش��د. اولویت ما توس��عه میدان های 
مش��ترک اس��ت که میدان های منطقه غرب کارون و میدان گازی 

پارس جنوبی، شاخص ترین آن به شمار می روند.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره میدان گازی فرزاد و تکلیف 
حضور هند در این ق��رارداد گفت: موافقتنامه اصولی )HOA( این 
میدان پیش تر امضا ش��ده و قرارداد آن نیز به زودی با ش��رکت های 
ایرانی امضا می شود، هم اکنون هیچ شرکت خارجی حاضر به امضای 
قرارداد با ما نیست و ما کاماًل متکی به ظرفیت های داخلی هستیم.
زنگنه درباره نقشی که شرکت های بین المللی می توانند در توسعه 
صنعت نف��ت ایران ایفا کنند، عنوان کرد: همکاری با ش��رکت های 
خارجی فقط برای تأمین سرمایه مهم نیست؛ آنچه دنبال می کنیم 
عمدت��اً جذب فناوری برای افزایش ضریب بازیافت مخازن اس��ت و 
اینکه وابس��تگی متقابل می تواند به توسعه حضور ما در بازار کمک 
کند، اما این طور هم نیس��ت ک��ه اگر با ما کار نکنن��د، بمیریم. در 
این س��ال ها نشان دادیم کارهای مان را قاطع پیش می بریم و کوتاه 

نمی آییم.
هدف گذاری تولید روزانه 6۰۰ هزار بشکه نفت

همچنین مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
این مراس��م گفت: گفت: قرارداد توس��عه میدان آزادگان جنوبی در 
این مرحله با هدف افزایش ظرفیت تولید تا 320 هزار بش��که امضا 
شده است، این ظرفیت در مرحله بعد باید به 600 هزار بشکه برسد 
و به این منظور، مذاکرات قراردادی توسعه این میدان با شرکت های 

اکتشاف و تولید ایرانی ادامه خواهد داشت.
کرباسیان با اشاره به نتایج امیدبخش حاصل از مطالعات فناورانه 
دانش��گاه تهران در میدان نفتی آزادگان، گف��ت: در ادامه این روند 
و ب��ا امضای قراردادهایی جدید، مطالع��ات فناورانه 12 میدان نفت 
و گاز به پنج دانش��گاه واگذار می ش��ود. با امضا شدن این قراردادها 
می توان ادعا کرد هیچ میدان بزرگ هیدروکربوری در کش��ور وجود 
ندارد که توس��عه آن بدون قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه ها و 

مراکز علمی معتبر در کشور دنبال شود.
او با اشاره به امضای قراردادهای مطالعه فناورانه 9 میدان نفتی با 
هش��ت دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور )دولت یازدهم(، ارزش این 
قرارداده��ا را حدود 292 میلیارد توم��ان و 19 میلیون یورو عنوان 
کرد و گفت: با ابالغ وزیر نفت به چهار ش��رکت اصلی مبنی بر الزام 
انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی با همکاری دانشگاه ها و مراکز 
علمی کش��ور، ش��رکت ملی نفت ایران این قراردادهای پژوهشی را 

امضا کرد که نتایج خوبی نیز در بر داشته است.
وی با بیان اینکه میدان آزادگان بزرگ ترین میدان مشترک نفتی 
ایران اس��ت که نفت درجای این میدان بیش از 33 میلیارد بش��که 
اس��ت، گفت: بخش عمده این نفت یعنی بالغ بر 27 میلیارد بشکه 

در میدان آزادگان جنوبی قرار دارد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

روز دوش��نبه خبری درب��اره جزییات وام 70 میلی��ون تومانی ودیعه 
مس��تأجران و رقم اقس��اط آن در رسانه ها منتشر ش��د که وزارت راه و 
شهرس��ازی آن را تکذی��ب ک��رد و گفت رقم وام اجاره هنوز مش��خص 

نشده است.
در ای��ن خبر آمده بود که وام ودیعه مس��تأجران در 7 مدل 10، 20، 
30، 40، 50، 60 و 70 میلیون تومانی بوده و قرار اس��ت افراد مشمول 
این تس��هیالت از محل س��امانه اطالعات یارانه بگیران تعیین ش��ود. به 
عبارت دیگر، بانک های عامل به مس��تأجران تهران نش��ین و س��اکن 7 
کالنشهر تس��هیالت ودیعه مسکن )پول پیش( 7 مدل وام از 10 تا 70 
میلیون تومان و به فاصله 10 میلیون تومان در هر طبقه، اعطا می کند.

همچنین صرفاً سود این تسهیالت را پرداخت کرده و اصل آن را موجر 
در پایان قرارداد به بانک برمی گرداند؛ نرخ سود آنی تسهیالت، 18درصد 
تعیین شده اس��ت. این وام صرفاً به دارندگان قراردادهای رسمی اجاره 
میان موجر و مس��تأجر پرداخت ش��ده و متقاضیان بای��د کد رهگیری 
دریافت کرده باش��ند. محل شناسایی خانوارهای مشمول این تسهیالت 
نیز سامانه های اطالعاتی نهادهای حمایتی، بانک اطالعات رفاه ایرانیان 

و س��امانه دریافت یارانه اعالم ش��د. این خبر، اقس��اط تسهیالت ودیعه 
ره��ن و اجاره را به این صورت اعالم ک��رد: وام 10 میلیون تومانی: 80 
ه��زار تومان، وام 20 میلی��ون تومانی: 170 هزار تومان، وام 30 میلیون 
تومانی: 250 هزار تومان، وام 40 میلیون تومانی: 330 هزار تومان، وام 
50 میلیون تومانی: 400 هزار تومان، وام 60 میلیون تومانی: 500 هزار 

تومان، وام 70 میلیون تومانی: 600 هزار تومان.
روز گذشته اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نسبت 
به این خبر واکنش نشان داد و گفت: رقم وام اجاره هنوز مشخص نشده 
و در آینده نزدیک اعالم می ش��ود. به گزارش پای��گاه خبری وزارت راه 
و شهرس��ازی محمود محمودزاده درخصوص میزان مبلغ ودیعه مسکن، 
گفت: پیش��نهادهای مختلفی برای پرداخت تسهیالت موثر مطرح شده 
اس��ت اما در این خصوص نهادهای مالی کش��ور به ویژه بانک مرکزی با 
توج��ه به توان تأمین مال��ی و جامعه هدف جمع بن��دی الزم را خواهد 

داشت و جزئیات را اعالم خواهند کرد.
او اظه��ار امیدواری کرد: به زودی در آینده نزدیک جزئیات و ش��رایط 
پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن اعالم خواهد ش��د و تا اعالم 

رس��می رسانه ها از گمانه زنی و ارائه برخی پیش��نهادها به عنوان موارد 
نهایی پرهیز کنند. معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی 
اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس برای حل مشکل مسکن اهتمام ویژه 
دارند و در شرایط اقتصادی حاکم نیاز به انسجام و تالش همگانی همه 
دس��تگاه ها و نهادها است و انتشار اخبار مشوش و کذب، مطرود و فاقد 

هرگونه وجاهت است.
محمودزاده با اش��اره به دو برنامه پیش��نهادی وزارت راه وشهرسازی 
در بخش اجاره و خرید و س��اخت واحدهای مس��کونی، از تصویب طرح 
تمدید زمان اجاره در روزهای گذشته و پرداخت کمک ودیعه در آینده 
نزدی��ک خبر داد و تاکید ک��رد: کلیات موض��وع پرداخت کمک ودیعه 
مس��کن قبال تصویب شده است و دستور برای اختصاص منابع و تعریف 

مکانیزم های الزم در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: برخی رس��انه ها همچنین 
خبری با موضوع تکذیب پرداخت تسهیالت به مستأجران منتشر کردند 
ک��ه این محتوا، صحت ن��دارد و به زودی پرداخت تس��هیالت عملیاتی 

خواهد شد.

وزارت راه: رقم وام اجاره هنوز مشخص نشده است

گمانه زنی رسانه ها درباره وام ودیعه مسکن

سه شنبه
31 تیر 1399

شماره 1587



اطالعیه بانک  پاسارگاد درخصوص برگزاری 
مجمع عمومی عادی و فوق العاده

 بانک  پاس��ارگاد درخصوص امکان حضور مجازی سهامداران در 
مجمع عمومی عادی و فوق العاده اطالعیه ای صادر کرد.

ب��ه گزارش رواب��ط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، پی��رو آگهی دعوت 
منتشره در روزنامه اطالعات مورخ 17 تیر سال 1399، در راستای 
رعایت پروتکل های بهداش��تی و حفظ سالمت سهامداران محترم، 
امکان حضور مجازی در مجمع عمومی عادی و فوق العاده این بانک، 
در تاریخ 31 تیر س��ال 1399 از س��اعت 9 صبح، از طریق مراجعه 
 www.bpi.ir به بخش »س��امانه سهامداران« در سایت بانک،  به نشانی

فراهم خواهد بود.
گفتنی است مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره 
https:// در س��ایت این بانک به آدرس CRM 82890 و س��امانه
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سقوط قیمت سکه به کانال ۱۰ میلیونی
عقب نشینی قیمت دالر

ن��رخ فروش دالر در صرافی های بانکی دیروز کاهش 500 تومانی 
داش��ت و به بهای 22 هزار و 600 تومان معامله شد. در ساعت 14 
عصر روز دوشنبه، صرافی های بانکی رقم فروش هر دالر را با کاهش 
قیم��ت 500 تومانی، 22 هزار و 600 توم��ان عرضه کردند. قیمت 
خرید دالر در این صرافی ها نیز نس��بت به روز یکشنبه کاهش 600 
تومانی داشت و 21 هزار و 600 تومان اعالم شد. کاهش قیمت ارز 
در خصوص یورو نیز رخ داد و در صرافی های بانکی هر یورو به بهای 
25 هزار و 100 تومان به فروش رسید و به قیمت 24 هزار و 100 
تومان خریداری ش��د که حاکی از کاه��ش 300 تومانی در قیمت 
فروش و 5 تومانی در قیمت خرید یورو در صرافی های بانکی است.

بازار طال نیز در این روز ش��اهد کاهش قابل توجه قیمت ها بود و 
س��که تمام بهار آزادی مجددا در کان��ال 10 میلیون تومانی معامله 
ش��د تا نشاندهنده تاثیر مس��تقیم این بازار از قیمت های ارز باشد. 
بر این اس��اس، بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
کاهش��ی 550 هزار تومانی نسبت روز یکشنبه به قیمت 10میلیون 

و 900 هزار تومان به فروش رسید.
سکه تمام طرح قدیم نیز کاهشی یک میلیونی داشت و با قیمت 
9 میلی��ون و 900 هزار تومان معامله ش��د. نیم س��که 5 میلیون و 
600 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 300 هزار تومان و هر قطعه 
سکه یک گرمی یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین قیمت خورد. 
طالی خام 18 عیار نیز کاهش قیمت قابل توجهی داش��ت و به زیر 
مرز یک میلیون تومان رس��ید. همچنی��ن یک گرم طالی خام 18 
عیار با کاهشی بیش از 100 هزار تومان به قیمت 990 هزار تومان 
معامله ش��د. هر مثقال ط��ال هم کاهش قیم��ت 500 هزار تومانی 
داش��ت و 4 میلیون و 290 هزار تومان به فروش رسید. این کاهش 
قیمت در حالی رخ داد که اونس جهانی با افزایش��ی یک دالری به 

بهای یک هزار و 811 دالر معامله شد.

امروز با پایان تیرماه
مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به پایان 

می رسد
صادرکنن��دگان برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود درباره 
تعه��دات ایفانش��ده س��ال های 97 و 98 که براس��اس اعالم بانک 
مرکزی رقمی در حدود 27 میلیارد دالر اس��ت، تنها تا پایان امروز 

سه شنبه 31 تیرماه فرصت دارند.
ب��ه گزارش ایِبنا، بس��ته سیاس��تی نحوه برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات س��ال 99 و رفع تعهدات ایفا نش��ده س��ال های 97 و 98 
توس��ط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور و رئیس کل بانک مرکزی در روز 23 تیرماه تصویب ش��د و 
براس��اس آن تمامی صادرکنندگان موظف شده اند حداکثر چهارماه 
پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات 

خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
بر این اس��اس صادرکنندگان س��ال های 97و 98 باید دست کم 
80درصد از ارز حاص��ل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و 
حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و 
صرافی های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است 
ک��ه فروش ارز باید به صورت حواله های ارزی در س��امانه نیما و به 

صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز »سنا« ثبت شوند.
با این حال در تبصره یک این بس��ته سیاس��تی آمده اس��ت که 
بنگاه ه��ای تولیدی/ صادراتی ب��رای تامین نیازه��ای وارداتی خود 
می توانن��د حداکثر 30 درصد مناب��ع ارزی حاصل از صادرات خود 
را اس��تفاده کنن��د و باید 70 درصد دیگر را ب��ه صورت حواله ارزی 
در بازار ثانویه به فروش برس��انند. تبص��ره دوم این ماده نیز تاکید 
کرده اس��ت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان از س��وی گروهی 
از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت 
نفت با بانک مرکزی و ثبت در س��امانه نیما امکان پذیر اس��ت. ماده 
دوم این بس��ته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای 
بازگش��ت ارز را برای گروه محدودی از کاالها امکان پذیر کرده و از 
س��وی دیگر تاکید کرده آن دس��ته از صادرکنندگانی که ظرف سه 
ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کش��ور بازگردانند، 
تعهد ارزی آنه��ا برمبنای 90درصد ارزش پایه صادراتی محاس��به 
خواهد ش��د. اما شاید مهم ترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی 
باش��د که تاکید می کنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده 
از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه 
اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقی مانده تعهدات خود 
را در بازار دوم )س��امانه نیما( به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این 
ب��ازار یا قیمت روز بازار، هر کدام که کمتر باش��د، به بانک مرکزی 
بفروش��ند. اما در صورتی که صادرکنن��ده ای ارز حاصل از صادرات 
خ��ود را طی این م��دت بازنگرداند، وزارت صمت ص��دور یا تمدید 
کارت بازرگان��ی وی را انج��ام نداده و امکان ص��دور یا تمدید ثبت 

سفارش را از او سلب می کند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بررس��ی ها نش��ان می  دهد عامل مس��لط در رش��د 
نقدینگی س��ال 1398، افزایش پایه پولی بوده که س��هم 32.5 واحد 
درص��دی در رش��د 31.3 درصدی نقدینگی داش��ته و کاهش ضریب 
فزاینده نقدینگی منجر به کاهش حجم نقدینگی شده است. همچنین 
بررس��ی اجزای پایه پولی از سمت منابع ترازنامه بانک مرکزی نشان 
می دهد عامل مس��لط در رش��د کم س��ابقه پایه پولی در پایان س��ال 
1398، بیش از هر چیز ناش��ی از افزایش خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی نس��بت به اس��فندماه 1397 بوده است. دو جزء خالص 
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 
س��هم منفی در رش��د پایه پولی در این مدت داش��ته اند. روند ماهانه 
تغیی��رات اجزای پایه پولی نیز نش��ان می دهد خال��ص بدهی بخش 
دولت��ی به بانک مرکزی به مدت 11 ماه متوالی، عامل موثر در رش��د 
پایه پولی بوده، اما در بهمن و اسفندماه 1398 ناگهان اثر آن معکوس 
شده و به نوعی، کاهش آن مانع از افزایش بیشتر پایه پولی شده است؛ 
این خالصه گزارشی اس��ت که معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
به تازگی از روند متغیرهای پولی در پایان سال گذشته منتشر کرده و 
در آن س��عی کرده به دو سوال اساسی در خصوص وضعیت پایه پولی 

و رشد نقدینگی پاسخ دهد.
رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی بوده است؟

پرس��ش نخستی که در این گزارش مطرح ش��ده، این است که آیا 
رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی بوده است؟ سوال دوم نیز آن 
اس��ت که آیا رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی 
برای رفع کسری بودجه اتفاق افتاده است؟ این گزارش پس از نگاهی 
کوتاه به وضعیت نقدینگی و تاثیر افزایش پایه پولی بر رشد آن، تالش 
کرده اس��ت مهمترین دالیل رش��د پایه پولی از سمت منابع ترازنامه 

بانک مرکزی را تحلیل نماید.
در پاس��خ به سوال نخست باید گفت، داده های بانک مرکزی گویای 
رش��د 31.3 درصدی نقدینگی در پایان اسفند 1398 نسبت به پایان 
اسفند 1397 اس��ت، اما برای پاسخ به این پرسش که نیروی محرکه 
افزای��ش قابل توجه نقدینگی در این س��ال چه ب��وده، باید اجزای آن 
)ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی( بررس��ی شود. نتایج محاسبات 
نش��ان می دهد عامل مسلط در رش��د نقدینگی سال 1398، افزایش 
پایه پولی بوده که س��هم 32.5 واحد درصدی در رشد 31.3 درصدی 
نقدینگی داش��ته و کاهش ضریب فزاین��ده نقدینگی منجر به کاهش 
حجم نقدینگی ش��ده اس��ت. چنین رویدادی در س��ال 1398 برای 
دومین سال متوالی رخ داده، با این تفاوت که رشد پایه پولی در سال 
1398 نس��بت به رقم مشابه در سال 1397 با شتاب بیشتری همراه 
بوده و از 24.2 درصد در س��ال 1397 به حدود 33 درصد در س��ال 
1398 رسیده اس��ت که طبیعتا چنین پدیدهای می تواند پیامدهای 

تورم زایی را در سال های بعد از آن با خود به همراه داشته باشد.
رشد پایه پولی به  دلیل استقراض دولت بوده است؟

سوال دوم این است که آیا رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت 
از بانک مرکزی برای رفع کس��ری بودجه خود بوده است؟ برای پاسخ 
به این پرسش الزم است که اجزای پایه پولی از سمت منابع ترازنامه 
بانک مرکزی به تفکیک بررسی شود. پیش از آن نیز الزم است تاکید 
ش��ود که تعابیر اخیر برخی تحلیلگران مبنی ب��ر برابری پایه پولی با 
بدهی دولت به بانک مرکزی صحیح نیست و نتایج این گزارش، خود 

نقدی جدی بر آن است.
همانگونه که اش��اره شد، در اسفندماه سال 1398 پایه پولی نسبت 
به رقم مشابه در پایان سال 1397 حدود 33 درصد رشد داشته است. 
بناب��ر گفته های رئیس کل بانک مرکزی، در پایان خرداد 1399 حجم 
پایه پولی به 383.5 میلیارد تومان رسیده که در این صورت نسبت به 
مدت مشابه سال 1398 حدود 38 درصد افزایش یافته است. بنابراین 
به نظر می رس��د س��رعت افزایش پایه پولی روند صعودی را در پیش 
دارد، اما با توجه به اینکه آمارهای رسمی از ترازنامه بانک مرکزی در 
پایان خرداد 1399 تاکنون منتش��ر نشده، به تحلیل دالیل رشد پایه 

پولی در پایان اسفند 1398 پرداخته می شود.
بررس��ی اجزای پایه پولی از س��مت منابع ترازنامه بانک مرکزی نشان 
می دهد عامل مس��لط در رشد کم سابقه پایه پولی در پایان سال 1398 
بیش از هر چیز ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
نس��بت به اس��فند 1397 بوده است. دو جزء خالص بدهی بخش دولتی 
به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، س��هم منفی در رش��د 
پایه پولی طی مدت مذکور داش��ته اند بنابراین این فرضیه که استقراض 
بخش دولتی از بانک مرکزی، عامل عمده در افزایش پایه پولی اس��فند 
1398 بوده، براس��اس آمارهای رس��می منتش��ر ش��ده، صحیح به نظر 
نمی رسد؛ هرچند افزایش بدهی بخش دولتی از بانک مرکزی، به تنهایی 
سهم 1.6 واحد درصدی در رشد 33 درصدی پایه پولی در پایان اسفند 
1398 داش��ته است، اما این رقم در برابر سهم 31 واحد درصدی خالص 

دارایی های خارجی بانک مرکزی، بسیار ناچیز است.
شفاف سازی دالیل رشد نقدینگی و پایه پولی

علیرغم موارد ف��وق، روند ماهانه تغییرات اجزای پایه پولی نش��ان 
می ده��د خالص بدهی بخ��ش دولتی به بانک مرک��زی، به مدت 11 
ماه متوالی، عامل موثر در رش��د پایه پولی بوده؛ اما در بهمن و اسفند 
1398 ناگه��ان اثر آن معکوس ش��ده و به نوع��ی، کاهش آن مانع از 

افزایش بیشتر پایه پولی شده است.
از طرف دیگر، آمارها نش��ان می دهد در اسفند 1398، بدهی بخش 
دولت��ی به بانک مرکزی، حدود 13 درصد نس��بت ب��ه بهمن 1398 
کاهش یافته اس��ت. با توجه به کس��ری بودجه دولت در پایان س��ال 
1398 و تش��دید آن به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا و اثر هزینه های 
پایان س��ال، کاهش قاب��ل توجه بده��ی دولت به بان��ک مرکزی در 
اس��فند 1398، براس��اس آمارهای رس��می این بانک، بحث برانگیز به 
نظر می رس��د. ضمن اینکه روند ماهانه سال 1397 نیز نشان می دهد 

در اس��فندماه 1397، بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه های 
قبل بیشتر بوده و در مقایسه با بهمن 1397 حدود 24 درصد افزایش 

یافته است.
چنانچه فرض ش��ود بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان اسفند 
1398 نیز با همین س��رعت نس��بت به بهم��ن 1398 افزایش یافته 
باش��د، سهم آن از رشد 33 درصدی پایه پولی در پایان اسفند 1398 
ب��ه 28.5 واحد درصد خواهد رس��ید که با آنچه اکن��ون در ترازنامه 
بانک مرکزی منتشر شده، تفاوت قابل مالحظه ای دارد. عالوه بر این، 
کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفند 1398 درحالی 
رخ داده ک��ه بدهی بخ��ش دولتی به بانک ها و موسس��ات اعتباری و 
همچنین س��پرده های بخش دولتی نزد بان��ک مرکزی در همین ماه 
افزایش یافته اس��ت. روند آماری نش��ان می ده��د در ماه های پایانی 
س��ال 1398، سرعت رشد بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات 
اعتباری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بدهی 
بخش دولتی به بانک  ها در اس��فند 1398 حدود 27 درصد نسبت به 
اسفند 1397 افزایش یافته است. بررسی ارقام مشابه در ماه های قبل 
نشان می دهد از ش��هریورماه 1398 رشد نقطه به نقطه بدهی بخش 
دولتی روند افزایشی داشته و در ماه های دی و بهمن 1398 به بیش 
از 20 درصد رس��یده و در اس��فند 1398 شتاب گرفته و به بیشترین 
مقدار خود رس��یده اس��ت. براس��اس توضیحات فوق، به نظر می رسد 
ابهاماتی در ترازنامه اسفندماه 1398 بانک مرکزی وجود دارد که نیاز 

به شفاف سازی در این خصوص احساس می شود.
2 فرضیه اشتباه درباره افزایش پایه پولی

ع��ده ای از کارشناس��ان بر این باورند که کاه��ش بدهی بخش دولتی 
ب��ه بانک مرکزی طی مدت مذکور ناش��ی از تهاتر بدهی دولت با بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی اس��ت که با توجه به اثر منفی بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی بر افزایش پایه پولی، این فرضیه صحیح به نظر نمی رس��د 
و با قطعیت قابل اس��تناد نیست. برخی دیگر از کارشناسان نیز گفته اند 
که افزایش دارایی های خارجی به نوعی ناش��ی از افزایش بدهی دولت به 
بانک مرکزی اس��ت که به دلیل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی 
ب��رای تامین مخارج مربوط ب��ه مقابله با کرون��ا رخ داده و قرض دالری 
دولت توسط بانک مرکزی به ریال تسعیر شده است که این فرضیه نیز با 
توجه به اظهارات معاون اقتصاد وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر پرداخت 
تسهیالت بانکی مربوط به بحران کرونا از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی 
بانک ها و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی صحیح به نظر نمی رسد و 
قابل استناد نیست. از طرف دیگر، آمارهای مربوط به اجزای پایه پولی از 
سمت مصارف بانک مرکزی نیز نشان می دهد طی 12 ماه سال 1398، 
سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی همواره روند صعودی داشته و در 
دو ماه پایانی سال نیز مشابه سال های قبل بر سرعت افزایش آن افزوده 
ش��ده و به نظر نمی رسد کاهش نرخ سپرده قانونی تاثیری بر روند قبلی 

حجم سپرده های قانونی بانک ها داشته است.

روز یکشنبه به میانه نرسیده بود که دالر کانال 26 هزارتومانی را فتح 
کرد و قیمت یورو هم به 29 هزار تومان رس��ید، اما در ادامه روز اتفاقی 
غیرمنتظ��ره رخ داد و قیمت ها به یک باره به میزان زیادی کاهش یافت، 
به طوری که قیمت دالر در پایان روز یکشنبه به 24 هزار و 800 تومان 
رس��ید. روز دوشنبه نیز این روند کاهش��ی ادامه دار بود و قیمت دالر تا 

24 هزار و 200 تومان هم کاهش یافت.
در همی��ن حال، رئیس کل بانک مرک��زی از آرام گرفتن بازار ارز در 
روزه��ای آین��ده خبر داد و گفت ک��ه بازار ارز ب��ه زودی آرام می گیرد. 
عبدالناصر همتی در حالی که عنوان »س��خنی ب��ا مردم عزیز و فعاالن 
محترم اقتصادی« را برای یادداشت خود برگزیده بود، با اعالم اینکه »با 
اقدامات در دس��ت اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرامش 
خواهد رسید«، گفت: »این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل 
بازار ارز اقدامی نمی کنند یا اینکه تصور می ش��ود برای تامین کسری و 

دالیل دیگر، نرخ ارز را باال می برند، بی اس��اس و یک برداش��ت و تصور 
کامال اشتباه است.«

رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��ت اینستاگرامی خود نوشت: »این 
روزه��ا بنا به دالیلی که مش��خص اس��ت و قبال نیز اع��الم کرده بودم، 
بازار ارز دچار نوس��ان ش��ده است. با اقدامات در دس��ت اجرا به تدریج 
و در روزه��ای آینده ب��ازار  ارز به آرامش خواهد رس��ید. این تصور که 
بان��ک مرکزی و دولت برای کنترل ب��ازار ارز اقدامی نمی کنند یا اینکه 
تصور می شود برای تامین کسری و دالیل دیگر، نرخ ارز را باال می برند، 

بی اساس و یک برداشت و تصور کامال اشتباه است.«
به نوشته همتی، »دستورالعمل جدید درخصوص نحوه برگشت ارز به 
چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی شده 
است. در این دس��تورالعمل، عماًل زمینه ای برای ایجاد تراکم غیرعادی 
تقاضا و نیز سوءاس��تفاده از آن باقی نمی ماند. به همین دلیل متاسفانه 

در مقطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه 
ارز خود، برخی از س��ودجویان در صدد ف��روش ارز به واردکنندگان به 

نرخ های نامتعارف بوده اند.«
همت��ی ادامه داد: »به واردکنندگان محت��رم توصیه می کنم که چند 
روزی را تحم��ل ک��رده و از چن��د روز آینده، به تدریج نی��از خود را از 
س��امانه نیما تأمین نمایند. از صادرکنن��دگان محترم نیز انتظار می رود 
در فرص��ت چند روز باقیمان��ده از فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با 
نرخ های منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار الزم را داش��ته باشد. از 
صادرکنندگان عزیزی که تا ام��روز با برگرداندن ارز در خدمت تولید و 

اشتغال کشور بوده اند، قدردانی می کنم.«
رئی��س کل بانک مرکزی در پایان یادداش��تش نوش��ت: »مردم عزیز 
مطمئن باش��ند، بانک مرکزی برای س��اماندهی ب��ازار ارز و اعاده ثبات 
و برگشت به نرخ های تعادلی تمام تالش خود را به کار خواهد بست.«

توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره آینده قیمت دالر

بازار ارز به زودی آرام می گیرد

آیا رشد نقدینگی به  دلیل افزایش پایه پولی بوده و آیا رشد پایه پولی به  خاطر استقراض دولت رخ داده است؟

پرتره نقدینگی در سال 98
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تامین مالی 4۰ هزار میلیارد تومانی دولت از 
بازار سرمایه طی 4 ماه

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت امس��ال تاکنون دولت 
حدود  40 هزار میلیارد تومان به وس��یله بازارس��رمایه تامین مالی 
کرده و هفته گذشته نیز مصوب شد تا دولت در شهریورماه، نسبت 

به تامین مالی 37 هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران، حس��ن قالیباف در 
شش��مین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالی اسالمی با بیان 
اینک��ه انجمن مالی اس��المی ای��ران اقداماتی فرات��ر از یک انجمن 
علمی انجام داده، به تنوع ابزارهای اس��المی در بازار سرمایه اشاره 
کرد و گفت: براس��اس نیازهای مالی بنگاه های دولت، بازار سرمایه 
راه حل ه��ای مختلف��ی دارد، ای��ن موض��وع از موفقیت های بزرگ 
بازارسرمایه بوده که آن را مرهون حضور کمیته فقهی در بررسی و 
تطبیق قوانین با فقه شیعه می دانیم.  رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار توضی��ح داد: بحث مقررات اجرایی، نظارت های بعد از اجرا و 
بررس��ی عملکرد صحیح ابزارها در بازارس��رمایه توسط این کمیته 
در نشس��ت های متعددی مورد بحث قرار می گیرد. وی تاکید کرد: 
اکنون تامین مالی های بزرگی با انتش��ار اوراق سلف، در بورس کاال 
و انرژی انجام ش��ده، همچنین به زودی شاهد تامین مالی 17 هزار 
میلیارد تومانی به وس��یله بورس ان��رژی و بر محور کاال و محصول، 
خواهیم ب��ود. قالیباف اصل، اوراق اجاره س��هام را اوراق بی نظیری 
ب��رای تامین مال��ی بنگاه ها و هلدینگ های بزرگ دانس��ت و افزود: 
هن��وز فرهنگ اس��تفاده از این ابزارها به ط��ور کامل جا نیفتاده در 
حالی که اس��تفاده از این ابزارها به س��ادگی امکانپذیر است. او ابزار 
تامین مالی در بازار س��رمایه را منعطف دانس��ت و گفت: یکی دیگر 
از ویژگی های این ابزارها، س��رعت تامین مالی در بازار سرمایه است 
که در دیگر بازارها وجود ندارد. بر این اس��اس اگر ناش��ر، اطالعات 
موردنی��از را در اختی��ار بگذارد، تامین مالی، به س��رعت قابل انجام 
اس��ت. رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار یک��ی از موفقیت های 
بزرگ بازارس��رمایه را ایجاد ابزار صکوک عنوان کرد و افزود: اکنون 
صکوک در بازار س��رمایه به جایگاهی رسیده که حتی بانک مرکزی 
هم می تواند برای انجام سیاس��ت های پولی خود و عملیات بازار باز 
از این ابزار اس��تفاده کند، همچنین این ابزار می تواند به کشف نرخ 
س��ود در این بازار کمک کند. به گفته قالیباف اصل، بازار س��رمایه 
بازاری دارای خالقیت و نوآوری اس��ت. ب��ه تازگی مصوبه ای به نام 
»صندوق تامین مالی« ایجاد ش��ده که به سهامدار کمک می کند تا 
چنانچه نمی تواند س��هام خود را در بازار بفروشد، بخشی از سهام را 
در یک صندوق ) به طور تک سهم( قرار دهد؛ به طوری که سهامدار 
عمده س��هام خود را به صورت ممت��از نگه دارد و یونیت های عادی 
خود را برای تامین مالی در بازار بفروشد. در واقع سهم ممتاز دارای 
ح��ق رای انتخاب هیات مدیره بوده ول��ی یونیت های صندوق فاقد 

حق رای انتخاب هیات مدیره هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی
دومین صندوق ETF در مردادماه وارد بورس 

می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت دومین صندوق ETF دولتی 
ماه آینده پذیره نویس��ی خواهد ش��د و بدین ترتی��ب صندوق قابل 
معامل��ه دارای دوم نی��ز از س��وی دولت برای بهره ب��رداری مردم و 
س��رمایه گذاران از طریق بازار سرمایه در دسترس عموم قرار خواهد 

گرفت.
به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار، »علیرضا صالح« ضمن 
اش��اره به پذیره نویس��ی صندوق ه��ای دولتی جدید تا م��اه آینده 
افزود: صندوق دارا س��وم و دارا چهارم نی��ز به این ترتیب با حضور 
ش��رکت های بزرگ بازار س��رمایه در آینده ای نزدیک پذیره نویسی 

خواهند شد.
وی افزود: این در حالی اس��ت که عموم م��ردم در انتظار دومین 
 ETF دور از این واگذاری ها هستند. دومین صندوق سرمایه گذاری
دولتی، صندوق دارا دوم، نام دارد که با هدف دسترس��ی اکثر مردم 
به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها از سوی دولت 
عرضه می شود. ثبت نام این صندوق نیز مانند دور قبلی، برای عموم 
آزاد ب��وده و خری��داران به مدت دو هفته پ��س از ابالغ زمان دقیق 

پذیره نویسی برای خرید آن زمان دارند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه بیان داشت: طبق جدول 
زمان بندی ش��ده و همکاری ه��ای الزم با وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی، صندوق ها به ترتیب اولویت و به ترتیب جایگاه، پذیره نویسی 

خواهند شد که زمان دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
وی تأکید کرد: تا به حال زمان نهایی برای پذیره نویس��ی دومین 
صندوق ETF دولتی، مرداد ماه اعالم ش��ده و در صورت تغییر این 

زمان، متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
صالح درخصوص سهام شرکت های موجود در این صندوق ها بیان 
داش��ت: شرکت های بزرگ بازار سرمایه در صندوق های آتی دولتی، 
حضور خواهند داش��ت و مردم از س��ود این س��هام بزرگ از طریق 

صندوق های دولتی منتفع خواهند شد.
گفتنی اس��ت عباس معمارنژاد، معاون ام��ور بیمه و بانک وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی در مورد اینکه ETF دوم چه موقع عرضه 
می ش��ود، گفته بود: واحدهای صندوق قابل معامله بورس��ی بعدی 

احتماال در اواخر تیر یا اوایل مردادماه عرضه خواهد شد.
هرچن��د قرار ب��ود دور دوم از این عرضه ها ش��امل س��هام گروه 
پاالیش��ی باشد و س��ومین دوره نیز باقی مانده س��هام دولت در دو 
گ��روه فلزی و خودرویی عرضه ش��ود، اما به تازگی اعالم ش��ده که 

اولویت با صندوقی است که زودتر به فرآیند عرضه برسد.
بر این اس��اس، در دور دوم یا س��هام گروه پاالیش��ی یعنی باقی 
مانده سهام دولت در سهام پاالیش نفت تبریز، اصفهان، بندرعباس 
و ته��ران عرضه می ش��ود یا بای��د در انتظار عرضه س��هام فلزی و 
خودرویی باش��یم. در این گروه نیز قرار است باقیمانده سهام فوالد 
مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به همراه دو سهام خودرویی یعنی 

ایران خودرو و سایپا به عموم مردم فروخته شود.
صندوق ETF دولتی به یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری 
گفته می ش��ود ک��ه امکان خرید و فروش ای��ن صندوق ها به عنوان 
دارایی را داشته و همانند سهام عادی در بورس قابل خرید و فروش 

می شوند. 

دریچه

فرصت امروز: روز گذش��ته ش��اخص بورس تهران برای نخستین بار 
وارد کان��ال ی��ک میلیون و 900 هزار واحدی ش��د تا در قدم بعدی به 
س��وی کانال 2 میلیون واحدی حرکت کند. شاخص کل بورس در این 
روز 59 ه��زار و 770 واحد رش��د کرد و در نهای��ت عدد یک میلیون و 
924 هزار و 798 واحد را نمایش داد. شاخص کل )هم وزن( نیز با 11 
هزار و 276 واحد افزایش به 512 هزار و 473 واحد و ش��اخص قیمت 
)هم وزن( با 7 هزار و 413 واحد رشد به 336 هزار و 933 واحد رسید. 
ش��اخص بازار اول 49 هزار و 154 واحد و ش��اخص بازار دوم 98 هزار 
و 460 واحد افزایش داش��ت. آیفکس نیز بی��ش از 401 واحد افزایش 
داش��ت و بر روی کانال 19 ه��زار و 723 واحد ثابت ماند. در معامالت 
روز دوش��نبه بیش از 8 میلیارد و 518 میلیون س��هم و اوراق بهادار به 
ارزش 19 هزار و 644 میلیارد تومان داد و س��تد شد. همچنین فلزات 
اساس��ی برترین گروه صنعت بود و صنایع شیمیایی و خودرو به ترتیب 

جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 9 هزار و 534 
واح��د، ف��والد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 6 ه��زار و 58 واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 5هزار و 686 واحد، پارس خودرو 
)خپارس( با 2هزار و 839 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 2 هزار و 406 
واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با یک هزار و 689 واحد 
و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 681 واحد بیش��ترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با 311 
واحد، فروش��گاه ه��ای زنجیره ای اف��ق کوروش )افق( ب��ا 299 واحد، 
آهنگ��ری تراکتورس��ازی ای��ران )خاهن( با 139 واح��د، گروه صنعتی 
پاکش��و )پاکشو( با 130 واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با 120 واحد، 
بانک سینا )وسینا( با 114 واحد و تامین سرمایه نوین )تنوین( با 100 

واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنین نماه��ای گلوکوزان، بانک تجارت، ف��والد مبارکه اصفهان، 
س��رمایه گذاری غدیر، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج فارس و گ��روه داروی��ی برکت ازجمل��ه نمادهای 
پربینن��ده بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی ه��م در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد 
و 116 میلیون برگه س��هم به ارزش 29 هزار و 416 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 401 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 19 هزار و 723 واحد ثابت ماند. در ای��ن بازار 3 میلیارد و 30 
میلیون برگه س��هم به ارزش 69 هزار و 580 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، ف��والد هرمزگان جنوب 
)هرمز( و س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا( تاثیر مثبت بر شاخص این 
بازار را داش��تند. همچنین نمادهای فرابورس ای��ران )فرابورس(، بانک 
دی )دی(، پخش البرز )البرز(، توکاریل )توریل(، داروسازی تولید دارو 
)دتولید(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(،  جنرال مکانیک 
)رنیک(، کشت و صنعت دست خرم دره )زدشت( و کلر پارس )کلر( با 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
شاخص در آستانه کانال 2 میلیون واحد قرار گرفت

در پایان تیرماه امس��ال، شاخص کل بازار سرمایه در آستانه عبور از 
مرز 2 میلیون واحد قرار گرفته اس��ت. در این میان، رشد شاخص کل 
بورس با تالش دولت برای عرضه سهام شرکت های دولتی و بسترسازی 
ب��رای حضور ش��رکت های خصوصی در بازار س��هام همراه اس��ت. روز 
یکش��نبه اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمه��ور در ابالغیه ای 
ش��رکت های دولتی را موظف کرد تا 25 درصد از سهام خود را در بازار 
سرمایه عرضه کنند. به گفته حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران، دولت از آغاز س��ال 99 تا امروز 40 هزار میلیارد 
تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده است. هفته گذشته نیز مصوب 
ش��د که دولت در ش��هریورماه نس��بت به تامین مالی 37 هزار میلیارد 

تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.
در همی��ن حال، ش��اخص کل بورس دی��روز از مرز ی��ک میلیون و 
900 هزار واحد گذش��ت و حاال به رویای 2 میلیونی شدن می اندیشد. 
ش��اخص کل البته در روز یکش��نبه تحت تاثیر سهام بزرگ بازار و بعد 
از چند روز نوس��ان و اصالح در مسیر صعود قرار گرفت و با 55 هزار و 
774 واحد رش��د به رقم یک میلیون و 864 هزار واحد رسید. در کنار 
شاخص کل، شاخص »هم وزن« نزدیک به 2.5درصد رشد را با خود به 
همراه داش��ت و نمادهای بزرگ و کوچک بازار برخالف معامالت هفته 

گذشته همسو با یکدیگر و در یک مسیر معامالتی قرار گرفتند.
برخالف پیش بینی اغلب کارشناس��ان که اعالم کرده بودند معامالت 
بورس از س��مت س��هام بزرگ بازار در حال تغییر مسیر به سمت سهام 

کوچک اس��ت و نقدینگی به سمت اینگونه س��هام سوق داده می شود، 
بازار در معامالت یکش��نبه با حجم قاب��ل توجهی از تقاضا در نمادهای 
بزرگ روبه رو شد که این اتفاق توانست به کل مسیر بازار را تغییر دهد، 
در این زمینه، بهادر ش��مس کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است: با 
توجه به افزایش عرضه های سهام دولتی، بازار تحت تاثیر اینگونه سهام 
قرار گرفت، اما طبیعی است زمانی که شاخص با شتاب زیادی در مسیر 
رش��د قرار گیرد به طور حتم با روزهایی روبه رو خواهد ش��د که شدت 

عرضه افزایش می یابد.
ش��مس در گفت و گو با ایرنا گفت: موضوعی که در وضعیت کنونی 
ب��ه عنوان خطری جدی ب��ازار را تهدید می کند، ذهنی��ت فعاالن بازار 
اس��ت که با تصور فرا رسیدن زمان اصالح در بازار تصمیم به رفتارهای 
هیجانی در بازار می گیرند و به س��رعت شروع به فروش هیجانی سهام 
در بازار می کنند، چنین رفتاری در حالی از سوی فعاالن بازار بروز پیدا 

می کند که هیچ گونه مستندی برای اصالح روند بازار وجود ندارد. 
به گفته وی، بیش��تر س��هامداران تازه وارد به بازار به صورت هیجانی 
رفتار می کنند و با کوچکترین اتفاقی دس��ت به فروش س��هام خود در 
بازار می زنند که این موضوع زمینه افت بیش��تر ش��اخص بورس و ضرر 

سهامداران در بازار را فراهم می کند.
شاخص تا پایان شهریور به 2.5 میلیون واحد می رسد

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون پیش بینی خود از روند معامالت 
بورس گفت: روند صعودی بازار همچنان ادامه خواهد داش��ت، اما نقطه 
پایانی این رش��د مشخص نیست و نمی توان پیش بینی دقیقی را از این 
موضوع اعالم ک��رد. جریان قابل توجهی از نقدینگی به س��مت بورس 
ادامه دارد و افراد زیادی از سرمایه گذاران به دنبال دریافت کد بورسی 
هستند که این موضوع نشان می دهد جریان ورود پول به بازار همچنان 

تداوم دارد و تقاضای زیادی در بازار به وجود آمده است.
 این کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح کرد: افرادی که در بهمن ماه 
س��ال گذش��ته از بازار خارج ش��ده بودند دوباره برای س��رمایه گذاری 
نقدینگی ه��ای خود را وارد این بازار کرده اند. همیش��ه عرضه های اولیه 
مش��وق حضور افراد برای س��رمایه گذاری در بازار بوده، مرحله نخست 
عرضه این صندوق ها با اس��تقبال خوبی از سوی مردم روبه رو نشد، اما 
با توجه به بازدهی خوبی که در اختیار س��هامداران قرار گرفت به نظر 

می رسد صندوق های بعدی با استقبال فعاالن بازار روبه رو شود.
او در انتها پیش بینی کرد که ش��اخص بورس تا پایان ش��هریورماه تا 
کانال 2میلیون و 500 یا 2میلیون و 700 هزار واحد رشد خواهد کرد.

رشد 59 هزار واحدی شاخص کل بورس در معامالت دوشنبه

شاخص بورس از مرز 1.9 میلیون واحد هم گذشت
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نظارت ها در بازار تشدید می شود
انبار و محل نگهداری کاال زیر ذره بین

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تشدید نظارت بر 
بازار خبر داد و گفت انبارها و محل های نگهداری کاال زیر ذره بین بازرسان قرار 
دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در نشست ستاد تنظیم بازار از 
تشدید نظارت بر بازار کاالهای اساسی و اقالم پرمصرف موردنیاز مردم خبر داد 
و گفت: انبارها و محل های نگهداری کاال زیر ذره بین قرار دارند و بر این اساس، 
انبارها برای محتکران ناامن خواهد بود. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان افزود: گشت های مشترک در بازار و مراکز نگهداری و عرضه 
کاال 51 درصد و تعداد بازرسی ها در سه ماهه نخست امسال، 10 درصد رشد 
داش��ته است. وی تصریح کرد: در این مدت تعداد پرونده های بررسی شده در 
این س��ازمان از حداقل یک میلیارد تومان تا هزار و 500 میلیارد تومان از 35 
پرونده به 561 پرونده افزایش یافت که رش��د هزار و 600 درصدی را نش��ان 
می ده��د. در این میان به جای برخ��ورد با تخلفات صنفی، برخورد با تخلفات 

کالن در دستور کار ما قرار دارد و این رویکرد سازمان حمایت است.
به گفته تابش، 17 گروه کاالیی در اولویت بازرسی هفتگی این سازمان قرار 
دارد که در س��ه ماهه نخست امس��ال 328 هزار و 218 مورد بازرسی بر روی 
این کاالها انجام شده که به تشکیل 12 هزار و 652 پرونده تخلف منجر شده 
و از مردم تقاضا می شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق 
سامانه 124، »نرم افزار قیمت« و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 

شکایت های موردی خود را اعالم کنند تا در سریع ترین زمان رسیدگی شود.

یک مقام مسئول خبر داد
مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی برای 

ترخیص سریع کاالها
سرپرس��ت معاونت بازرگان��ی داخلی وزارت صمت از مصوبه جدید س��تاد 
هماهنگی اقتصادی برای ترخیص سریع کاالهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز 

تولید خبر داد و گفت: 4 میلیون تن کاالها در بنادر موجود است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کالمی در نشس��ت ستاد تنظیم بازار با 
بیان اینکه هم اکنون 3 هزار و 700 موجودی کاال در بنادر کشور داریم، گفت: 
با مصوبه سران قوا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد با اولویت ترخیص 
ش��ده و در اختیار ش��بکه توزیع قرار گیرد. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صمت افزود: بازرگانان می توانند برای ترخیص این کاالها اقدامات خود 
را انجام دهند و با هماهنگی های انجام شده بانک مرکزی نیز آمادگی دارد در 
مدت س��ه ماه ارز مورد نیاز آنها را تأمین کند. وی با بیان اینکه در این مدت 
6 ه��زار و 700 تن کاالی گروه 3 که مواد اولیه مورد نیاز تولید اس��ت، گفت: 
ترخیص ش��د که در این مورد هم با هماهنگی س��ران قوا و س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت این ترخیص با استفاده از ارز اشخاص و شیوه اعتباری صورت 
گرفت. س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه نشست امروز ستاد تنظیم 
بازار به عنوان چهارمین جلسه شورای تشدید نظارت بر بازار برگزار شد، گفت: 
تمرکز این ش��ورا برخورد با احتکار کاال و امتناع از عرضه در این مقطع زمانی 
اس��ت. وی با بیان اینکه برخی سودجویان کاالهای موردنیاز مردم را احتکار و 
از عرضه آن خودداری می کنند، افزود: مردم اگر مواردی از احتکار را در مراکز 
نگهداری کاال و یا حتی در خانه ها مش��اهده کردند می توانند از طریق شماره 

تلفن های 124 و 135 اطالع رسانی کنند.

آغاز همکاری ایمیدرو و دانشگاه علم وصنعت 
در 3 موضوع

طبق اعالم رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران)ایمیدرو(، این سازمان و دانشگاه علم وصنعت بر روی سه موضوع 
»عناصر و فلزات نادر خاکی«، »گوهرسنگ ها« و »سنگ های تزئینی«، فعالیت 
مش��ترک خواهند داشت. به گزارش  ایس��نا، خداداد غریب پور روز گذشته در 
نشست مش��ترک با رئیس دانشگاه علم وصنعت ضمن تاکید بر اینکه فعالیت 
در این س��ه محور همکاری، زمینه ساز توس��عه صنایع معدنی با فناوری های 
جدید در کشور خواهد شد، گفت: این سازمان طی دو سال اخیر همکاری های 
خود با دانش��گاه ها و مراکز علمی از جمله ش��ریف، تهران و امیرکبیر و جهاد 
دانش��گاهی توسعه داده است. اکنون سه موضوع جدید، شرایط مناسبی برای 
همکاری با دانشگاه علم و صنعت فراهم کرده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با اعالم اینکه به تازگی با پیشنهاد ایمیدرو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در بخش عناصر و فلزات نادر،   فعالیت هایی آغاز کرده که می توان این حوزه را 
با حمایت های این شرکت و توانمندی دانشگاه علم و صنعت پیش برد، تصریح 
کرد: در حوزه س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی )گوهرسنگ ها(، تشکل ها به 
همراه کنسرس��یوم های بخش خصوصی در اصفهان و مشهد اقداماتی در حال 
انجام دارند که این بخش نیز با حضور دانش��گاه تقویت خواهد شد. غریب پور 
اظهار کرد: با توجه به وجود 900 معدن سنگ تزئینی غیرفعال در کشور، زمینه 
مساعدی برای فعال شدن این معادن با کمک دانشگاه علم و صنعت وجود دارد 
که ارمغان آن، ایجاد ش��غل های جدید در حوزه معدن با اس��تفاده از دانش به 
روز اس��ت. با توجه به برنامه جدید همکاری ایمیدرو با دانشگاه علم و صنعت، 
در نظر داریم تفاهم نامه همکاری دو طرف را با این موضوعات توسعه دهیم و 
سند جدیدی را امضا و مبادله کنیم. وی یادآور شد: شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران )وابسته به ایمیدرو(، طرح تحقیقاتی در دست اجرا دارد که هدف 

آن عارضه یابی از )تولید و صادرات( صنعت سنگ تزئینی است.

توجه به زیست بوم فناوری از سوی »علم و صنعت«
از سوی دیگر جبار علی ذاکری-رئیس دانشگاه علم و صنعت- با اشاره به نگاه 
بلندمدت دانش��گاه، اظهار کرد: هم اکنون در حال پیاده سازی سال آخر برنامه 
چهارم دانش��گاه هس��تیم و که یکی از راهبردهای ما توسعه گرایش های بین 
رشته ای و تقاضامحور است. تنها بر بعد آموزش فعالیت نخواهیم داشت؛ بلکه 

در حوزه هایی که ایمیدرو اعالم نیاز کند، وارد عمل می شویم.
وی افزود: باتوجه به س��وابق علمی در دانش��کده مهندسی مواد و متالورژی 
دانشگاه، صنایع باالدست آلومینیوم، استخراج عناصر نادر از منابع اولیه و ثانویه، 
تیتانیوم و مس از جمله حوزه هایی است که این دانشکده بر روی آن کار کرده 
است. از پیشرفته ترین آزمایشگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را در 
اختیار داریم. دانش��گاه علم و صنعت همچون سایر دانشگاه های دنیا  توجه به 

زیست بوم فناوری یکی از اقدامات اخیر دانشگاه است.
امیر خرمی ش��اد -معاون توس��عه و توانمندس��ازی ایمیدرو- نیز با اشاره به 
همکاری ه��ای ایمیدرو با دانش��گاه علم و صنعت گفت: ایمی��درو تاکنون در 
س��ه بخش، قرارداد مشترک با این دانشگاه داشته است و مشارکت در تجهیز 

آزمایشگاه نیز از سوابق همکاری های دو طرفه محسوب می شود.

اخبـــار

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت براساس تصمیم ستاد 
اقتص��ادی دولت مبنی بر ترخیص و انتقال س��ریع کاالهای موجود در 
بنادر و گمرکات کش��ور، تامین به موقع مواد اولیه موردنیاز کارخانه ها و 

کاالهای موردنیاز مردم شتاب می گیرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »حسین مدرس خیابانی« 
در چهارمین نشست شورای تشدید نظارت و بازرسی بازار با بیان اینکه 
بازار برای مردم به لحاظ امنیت ذهنی و روانی و برای دولت ایجاد ثبات 
مهم است و متولیان بخش بازار، اتحادیه ها و تشکل های صنفی از جنس 
مردم  و بیش��تر از همه دغدغه مدیریت، کنترل و ایجاد آرامش و ثبات 

در بازار را دارند.
اصناف و بازاریان در زمان شیوع کرونا در کنار مردم و دولت 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در زمان شیوع 
کرونا در اواخر س��ال گذش��ته نیز اصناف و بازاریان حماس��ه آفریدند و 

در کن��ار م��ردم و دولت برای مدیریت و کنترل ب��ازار و تأمین مایحتاج 
عمومی مردم بودند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار و اصناف مردمی ترین نهاد اقتصادی 
کش��ور به حس��اب می آیند و در همه برهه های حس��اس نیز در میدان 

بودند.
وی ضمن تأکید بر اینکه دولت در هر ش��رایطی ارز کاالهای اساسی 
و مواد اولیه را تامین می کند، گفت: تصمیم س��تاد اقتصادی دولت برای 
ترخیص و انتقال س��ریع کااله��ای موجود در بنادر و گمرکات کش��ور 
مناس��ب بود، زیرا همواره موضوع تامین مواد اولیه و کاالهای اساس��ی 
در اولویت اس��ت که با این تصمیم مواد اولیه کارخانه ها به موقع تامین 
می ش��ود. به گفته سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، تمام 
رس��ته های تولیدی کش��ور ارقام تولید حتی به نس��بت سه ماهه سال 

گذشته افزایشی بوده است.

 4میلیون تن کاالهای اساسی در بنادر 
م��درس خیابانی ب��ا اعالم اینک��ه نزدیک به 4 میلی��ون تن کاالهای 
اساس��ی در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، افزود: تامین بدون وقفه 
کاالهای اساس��ی تداوم دارد، اتکای ما در تامین کاالهای اساسی تولید 
داخل اس��ت و کس��ری در کاالهایی که به دلیل ش��رایط خاص امکان 
تولید ندارند، از محل واردات انجام می ش��ود. وی ضمن تأکید بر اینکه 
به تناسب تش��دید تحریم ها تش��دید کنترل و نظارت بر بازار را داریم، 
تصریح کرد: نوع رفتار بازار در زندگی روزمره مردم تاثیر خواهد گذاشت 
و تالش می ش��ود تا تکانه های ش��دید اقتصادی که منشأ آن خارجی و 

تشدید تحریم ها است، روی معیشت مردم تاثیر کمتری داشته باشد.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، تش��کیل س��تاد مقابله 
با احت��کار را به ابتکار س��ازمان حمایت، اقدامی موثر ب��رای برخورد با 

سودجویان و محتکران دانست.

سرپرست وزارت صنعت:

تامین مواد اولیه و کاالهای اساسی شتاب می گیرد

مع��اون فن��ی و ام��ور گمرکی گم��رک ای��ران گفت می��زان کاالی 
غیرکانتینری که کاالهای اساسی را تشکیل می دهند حدود 3.5 میلیون 

تن می شود که در بنادر و گمرکات موجود است.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از گمرک ای��ران، مهرداد جمال 
ارونقی اظهار داش��ت: میزان کاالی غیرکانتینری که کاالهای اساسی را 
تش��کیل می دهند حدود 3.5 میلیون تن اس��ت که در بنادر و گمرکات 
موجود اس��ت. می��زان کاالهای غی��ر کانتینری و غیراساس��ی نیز 3.3 

میلیون تن هستند که در بنادر و کشتیرانی موجودند.
مع��اون فنی و ام��ور گمرکی گمرک ایران گفت: اگر کاالیی ش��رایط 
ترخیص از گمرک را داش��ته باش��د از گمرک ترخیص می ش��ود اما به 
طور کلی زمان دو ماهه برای صاحبان کاال در نظر گرفته شده است که 

می تواند کاالی خود را در گمرک نگه دارد.
وی افزود: اگر در تش��ریفات کاال موانعی وجود داش��ته باش��د موجب 
رس��وب کاال در بندر و گمرک خواهد ش��د و تا موانع برطرف نشود کاال 
در گم��رک می ماند تا زمانی که صاحب کاال نس��بت به خروج و امحای 

کاال اقدام کند.
ارونق��ی تصریح کرد: ممکن اس��ت قبل از ثبت س��فارش کاال حمل 
و در گم��رک بماند که در صورت نداش��تن تش��ریفات گمرکی کاال در 
گمرک می مان��د. گمرک تا مجوزهای قانونی را کس��ب نکند نمی تواند 

اجازه ترخیص کاال را صادر کند.
8۰ درصد صاحبان کاال به دلیل مشکالت، نمی توانند کاال را از 

گمرک خارج کنند
وی اف��زود: 10 ت��ا 20 درص��د صاحب��ان کاال، کاال را در گمرک نگه 
می دارن��د اما 80 درصد صاحبان کاال به دلیل مش��کالتی که از س��وی 
س��ازمان های مختل��ف پیش می آید نمی توانن��د کاال را از گمرک خارج 
کنند بنابراین باید صاحبان کاال با آرامش خاطر کاال را از گمرک خارج 

کنند.
مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک گفت: با توجه به ارتباط گمرک با 
35 دس��تگاه مختلف، طوالنی شدن تشریفات کاال برای اخذ مجوزهای 

قانونی موجب ایستایی کاال در گمرک می شود.

ارونقی افزود: به منظور تسریع در انجام امور گمرکی تمامی سازمان ها 
مکلفن��د تحت نظارت گمرک اق��دام کنند تا گمرک بتواند تش��ریفات 
گمرکی را انجام دهد و در صورت همکاری سازمان ها با گمرک ایستایی 

در گمرک به حداقل خواهد رسید.
ارز به نهاده های دامی تخصیص نیافت

همچنین نهاوندی سخنگوی واردکنندگان نهاده های دامی در ارتباط 
تلفنی گفت: در حوزه دامی به دلیل فس��ادپذیربودن هیچ واردکننده ای 

عالقه ندارد کاال در گمرک بماند.
وی افزود: هفته گذشته بدون هیچ آگهی بانک مرکزی اطالعیه ای داد 
که مالکیت کاال به واردکننده منتقل نشده است بنابراین به دلیل فرآیند 
خاص��ی که دارد تمام مراح��ل قانونی برای واردات را طی کردیم که ارز 

الزم تخصیص نیافت و کاال از گمرک ترخیص نشد.
نهاوندی گفت: 15 روز زمان می برد تا نهاده های دامی از وزارت جهاد 
کش��اورزی اجازه بگیرد تا بعد از ترخیص از گمرک توزیع ش��ود. بعد از 
آن نیز باید 10تا 15 روز برای مجوزهای سازمان انتظار منتظر بمانیم.

انباش��ت میلیاردها دالر کاال در گمرک درحالی همواره از چالش های 
تج��اری ایران بوده که به گفته مس��ئوالن گم��رک 80 درصد صاحبان 
کاال به دلیل مش��کالتی که از سوی س��ازمان های مختلف پیش می آید 
نمی توانن��د کاالی خ��ود را ترخی��ص کنند. ب��ا این ح��ال اخیرا دولت 

مصوباتی داشته که می تواند تا حدی این مسائل را حل و فصل کند.
به گزارش ایس��نا، آمار رس��می نش��ان می دهد که حداقل 6 میلیارد 
دالر کاالهای اساس��ی و تولیدی در حال حاضر در گمرکات وجود دارد 
که 3.5 تا 4 میلیون تن آن کاالهای اساس��ی اس��ت، حجم سنگینی که 
رس��وب و موانع ترخیص آنها بس��یار بحث برانگیز ب��وده و در مقاطعی 
تصمیماتی هم در رابطه با تس��هیل آن اخذ و اجرایی ش��ده اس��ت؛ به 
طوری که طی دو س��ال گذشته با دستور رئیس جمهور دستورالعمل ها 
و توافق های��ی برای به حداقل رس��یدن موانع موجود ب��ه تصویب و در 
دستور کار قرار گرفت، اما ظاهرا همچنان بخشی زیادی از این مشکالت 

پابرجاست.
این در حالی اس��ت که اعالم اخیر ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی 
ای��ران- در رابطه با ایس��تایی و رس��وب کاال در گم��رک از این حکایت 
دارد ک��ه تع��دد قوانین از جمله مهم ترین عوامل اس��ت، چراکه گمرک 
با 35 دس��تگاه مختلف در ارتباط اس��ت و بر این اس��اس طوالنی شدن 

تش��ریفات کاال برای اخذ مجوزهای قانونی عاملی برای ایستایی کاال در 
گمرک می شود.

آنط��ور که ارونق��ی گفته، گمرک تا مجوزهای قانونی را کس��ب نکند 
نمی توان��د اجازه ترخی��ص کاال را صادر کند، پس اگر کاالیی ش��رایط 
ترخیص از گمرک را داش��ته باش��د انجام می ش��ود، ول��ی اگر در انجام 

تشریفات با مشکالتی مواجه شوند به رسوب کاال منجر می شود.
البت��ه معاون گمرک ب��ه آمار قابل تاملی نیز اش��اره کرده و گفته که 
10 ت��ا 20 درصد صاحبان کاال هس��تند که کاالی خ��ود را در گمرک 
نگ��ه می دارند، اما 80 درصد دیگر با این ک��ه می خواهند کاالی خود را 
ترخیص کنند به دلیل مشکالتی که از سوی سازمان های مختلف پیش 

می آید نمی توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند.
ام��ا این تمام ماج��رای مربوط به ترخیص کاالها از گمرک نیس��ت و 
برخی مس��ائل دیگر از جمله مش��کالت ناشی از تامین ارز و سیاسیهای 
ارزی که در دو سال اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شد نیز این روزها 
از عوامل عمده رس��وب کاال در گمرکات به شمار می رود، به هرحال با 
تغییر سیاست های ارزی و صدور بخشنامه و دستورالعمل های متعدد در 
این رابطه، واردات و ترخیص کاالها نیز با مشکالت مختلفی مواجه شد.
این در شرایطی است که اخیرا طی پیشنهاداتی که از سوی گمرک و 

وزارت اقتصاد مطرح شد، دو مصوبه برای کاالهای اساسی و مواد اولیه و 
ماش��ین آالت تولید در دستور کار قرار گرفت تا موجب تسهیل ترخیص 

کاال و کاهش ایستایی و معطلی در گمرک شود.
در حالی  تا زمانی که کاال در صف تامین ارز قرار نگیرد امکان اظهار 
نخواهد داشت که براساس مصوبه جدید دولت امکان ترخیص درصدی 
از کااله��ای گروه یک و دو که در صف ترخیص ارز بانکی قرار بگیرند و 

مشکل مالکیت نداشته باشند فراهم شده است.
بر این اس��اس ترخیص کامل کاالهای اساس��ی در صف ترخیص ارز 
بان��ک مرکزی ب��ا نظارت وزارت صم��ت یا جهاد کش��اورزی به صورت 

اعتباری انجام خواهد شد.
البته به گفته میراشرفی - رئیس کل گمرک ایران - این موضوع نیاز 

به تفویض اختیار دارد که حداکثر ظرف هفته آینده انجام می شود.
چندی پیش نیز گمرک ایران طی گزارشی مسائل مربوط به ایستایی 
و رس��وب کاال در گم��رک و بنادر و مناطق وی��ژه و آزاد اقتصادی را به 
هم��راه راهکارهایی به رئی��س جمهور ارائه کرد ک��ه روحانی، در هفته 
گذش��ته ب��ا کلیت این پیش��نهادات موافقت کرده بود ک��ه از جمله آن 
می توان به همین موضوع رفع مش��کالت ارزی در ترخیص کاال در بنادر 

و گمرکات اشاره کرد.

معاون راه آهن ش��رکت ساخت گفت در س��ال 96 برای فاینانس راه 
آهن چابهار به زاهدان با ش��رکت هن��دی تفاهم نامه منعقد کرده بودیم 

که به دلیل کم کاری هندی ها کنسل شد.
عباس خطیبی، معاون س��اخت و توس��عه راه آهن ش��رکت ساخت و 
توس��عه زیربنا های حمل ونقل در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه راه آهن چابهار- 
زاهدان با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرقدرت در حال ساخت 
اس��ت، گفت: در سال 96 سعی داش��تیم از طریق فاینانس این پروژه را 
تکمیل کنیم و در آن دوره با انعقاد تفاهم نامه با ش��رکت هندی س��عی 

کردیم منابعی مالی را جذب کنیم.
او ادام��ه داد: در مدت زم��ان انعقاد تفاهم نامه ب��ا طرف هندی هیچ 
اقدام خاصی صورت نگرفت و در همان دوره به درخواس��ت آنها مجدد 

تفاهم نامه را تمدید کردیم، اما باز هم طرف هندی کاری انجام نداد.
خطیبی با تاکید بر اینکه در مدت زمان انجام تفاهم نامه هیچ اقدامی 
از طرف ش��رکت هندی برای تامین فاینان��س راه آهن چابهار -زاهدان 
انجام نش��د، افزود: با توجه به آنکه نمی توانس��تیم معطل شرکت هندی 
باشیم و برای اتمام پروژه از مکانیزم صندوق توسعه ملی استفاده کردیم 

و خوشبختانه هم اکنون با تامین این منابع پروژه در حال پیشرفت است. 
معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل 
ونقل با اش��اره به اینکه ش��رکت هندی به هیچ یک از موارد تفاهم نامه 
پایبند نبود، افزود: ایران با کش��ور هند تفاهم نامه ای نداشت بلکه با یک 
ش��رکت هندی به ن��ام »ایرکن« تفاهم نامه ای را امض��ا کرده و به دلیل 
آنکه در طول سه ماه به هیچ یک از موارد تفاهم نامه عمل نکرد بنابراین 
ای��ران دیگر اقدام به تمدید ق��رارداد نکرد و خود به خود این تفاهم نامه 
کنس��ل ش��د و این موضوع از طریق خود صندوق توسعه ملی پیگیری 
ش��د.  خطیبی تاکید کرد: موضوع  تفاهم نامه س��ازمان بنادر با شرکت 
س��اخت در حوزه راه آهن چابهار متفاوت است و تفاهم نامه این سازمان 
در ارتباط با بندر چابهار و تامین تجهیزات  مصرفی بود، اما در راه آهن 
چابه��ار به زاه��دان تنها برای تامین فاینانس بود که با ش��رکت هندی 
تفاهم نامه امضا ش��د و هندی ها در این ارتباط هیچ اقدام موثری انجام 
ندادند. او تصریح کرد: ش��رکت ساخت وتوسعه زیربنا های حمل ونقل با 
توجه به منابعی که در اختیار دارد سعی می کند تا سال 1400 راه آهن 

چابهار به زاهدان را به اتمام برساند.
معاون س��اخت و توسعه راه آهن ش��رکت ساخت و توسعه زیربنا های 

حمل ونقل با اشاره به اینکه 7 تا 8 پروژه ریلی از جمله گرگان -مشهد، 
ش��یراز -بوش��هر، تهران -همدان، برای تامی��ن فاینانس با طرف چینی 
قرارداد ه��ای را امضا ک��رده بودیم افزود:  با توجه به مس��ائل تحریم ها 
طرف چینی خط اعتباری خود را کند کرد و ما برای تامین منابع مالی 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه شدیم  این در حالی بود که ایران برای 
ادامه همکاری با طرف چینی تمایل داش��ت، اما به دلیل تحریم ها ادامه 

این همکاری تحت الشعاع قرار گرفت.
او با اش��اره به اینکه هیچ پروژه ریلی ب��ه دلیل نبود منابع و فاینانس 
چینی ها تعطیل نش��ده است، گفت: در هر صورت  هیچ پروژه ریلی در 
ایران متوقف نشده و ش��رکت ساخت با استفاده از توان داخلی و منابع 
مال��ی تعدادی از این پروژه ها را به اتمام رس��انده و پروژه به دلیل نبود 
خارجی را کند نش��ده که یکی از این پروژه ه��ا راه آهن تهران-همدان 
بود که س��ال گذشته به بهره برداری رس��ید. معاون ساخت و توسعه راه 
آهن شرکت س��اخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل یاد آور شد: یکی 
از بخش هایی که قرار است در برنامه 25 ساله ایران و چین مورد توجه 
و سرمایه گذاری قرار بگیرد پروژه های ریلی است که به زودی مذاکرات 

آن  انجام می شود.

معاون گمرک ایران:

3.5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر و گمرکات موجود است

8۰ درصد صاحبان کاال مشکل ترخیص دارند!

چینی ها به زودی وارد پروژه های ریلی می شوند

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

طبق جدیدترین وضعیت کیفیت وانت های تولیدی
کیفیت وانت های داخلی چندان تعریفی ندارد

 آخری��ن ارزیابی ص��ورت گرفت��ه از س��وی اداره کل صنایع 
حمل ونق��ل وزارت صمت، در خردادماه در گروه وانت های تولید 
داخل نش��ان می دهد که این وانت های تولیدی بین یک تا س��ه 

ستاره کیفی کسب کرده اند و وانت باالتر از سه ستاره نداریم.
به گزارش ایس��نا، براس��اس ارزیابی صورت گرفت��ه، وانت نیو 
پی��کاپ فوتون دیزلی در س��طح قیمتی یک گروه وانت ها س��ه 

ستاره کیفی از پنج ستاره را کسب کرده است.
در گروه قیمتی دو نیز وانت نیس��ان ریچ، س��ایپا 151 و وانت 
مزدا کارا 2000 تک کابین از س��طح قیمتی دو، توانس��ته اند در 

این ارزیابی سه ستاره کیفی را به خود اختصاص دهند.
در مقابل پایین ترین س��طح کیفی در تولید وانت ها متعلق به 
وانت نیسان )تک س��وز و دوگانه سوز( در سطح قیمتی دو است 
ک��ه یک س��تاره از پنج س��تاره کیفی را در این ارزیابی کس��ب 

کرده اند.
عالوه بر این در همین گروه قیمتی، وانت آریسان و وانت مزدا 
کارا 2000 دوکابین دو ستاره کیفی را به خود اختصاص داده اند.

براس��اس این گزارش، تولیدات وانت در مقایسه در خردادماه 
س��ال جاری در مقایس��ه با گزارش های کیفی در س��ال گذشته 
نش��ان می دهد که مدت هاست که هیچ وانتی بیش از سه ستاره 
کیفی را دریافت نکرده اس��ت و در این ارزشیابی مشخص شده 
است که کیفیت خودروهای سواری تولیدی در کشور ثابت مانده 

است.

اسامی مشتریان ذخیره  طرح مشارکت در 
تولید محصوالت ایران خودرو اعالم شد

طبق اعالم گروه صنعتی ایران خودرو متقاضیان فهرس��ت ذخیره 
در طرح مش��ارکت در تولید 10 محصول ایران خودرو با افرادی که 
اقدام به واریز وجه خودرو نکرده اند، جایگزین ش��دند و به مشتریان 

جایگزین شده پیامک ارسال شده است.
به گزارش ایس��نا، گروه صنعتی ایران خودرو، روز دوش��نبه) 23 
تیرماه( مراس��م قرعه کش��ی مرحله دوم پیش ف��روش محصوالت و 
مش��ارکت در تولی��د 10 محص��ول خود را میان مش��تریانی که در 
پیش  ثبت نام ش��رکت  کرده بودند، در حض��ور نمایندگان نهادهای 
نظارتی در محل شرکت س��اپکو، برگزار کرد. منتخبان این طرح تا 
روز پنجش��نبه ) 26 تیرماه( ملهت داش��تند تا نسبت به واریز وجه 
علی الحس��اب تعیین ش��ده برای خودروی موردنظر، نسبت به ثبت 

نام نهایی اقدام کنند.
متقاضیان فهرست ذخیره در طرح مشارکت در تولید 10 محصول 
ایران خودرو با افرادی که اقدام به واریز وجه خودرو در مدت تعیین 
شده نکردند، جایگزین ش��دند و پیامکی از سوی ایران خودرو برای 
افراد جایگزین ارس��ال ش��ده اس��ت. این تعداد از متقاضیان تا روز 
چهارش��نبه هفته جاری )اول مردادماه( مهلت دارند تا با واریز وجه 
پیش پرداخت خودرو طبق جدول اعالم شده در بخش نامه مشارکت 

در تولید، نسبت به ثبت نام نهایی اقدام کنند.
متقاضیان فهرس��ت ذخیره با مراجعه به س��ایت فروش اینترنتی 
محصوالت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir بخش ورود کاربر 
و قس��مت واریز وجه، نس��بت به واریز مبلغ پیش پرداخت خودروی 

خود اقدام کنند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که پرداخت فقط از طری��ق کارت های بانکی 

متعلق به خود شخص منتخب امکان پذیر است.

فولکس واگن تبدیل به بدهکارترین شرکت 
جهان شده است

نتیج��ه تحقی��ق اخیر موسس��ه Janus Henderson نش��ان 
می دهد که از بین 900 کمپانی برتر، فولکس واگن با 192 میلیارد 
دالر بدهی، عنوان نخس��ت را در بین بدهکارترین شرکت دنیا دارد. 
با ای��ن میزان بدهی، باید گفت خودروس��از آلمانی از کش��ورهایی 
مثل آفریقای جنوبی )180.1 میلیارد دالر( و مجارس��تان )101.9 
میلیارد دالر( بدهکارتر اس��ت! بیشترین میزان بدهی فولکس واگن 

به شعبه مالی بزرگ آن مربوط می شود.
به گزارش دیجیاتو فولکس واگن تنها خودروس��ازی نیس��ت که 
نامش در لیس��ت بدهکارترین شرکت ها دیده می شود. دایملر دیگر 
کمپانی مطرح آلمانی است که در رتبه سوم این لیست حضور دارد. 

میزان بدهی این کمپانی 151 میلیارد دالر برآورد می شود.
از س��ایر خودروس��ازان بدهکار باید به تویوتا، فورد و ب ام و اشاره 
کرد. برند محبوب و پرطرفدار ژاپنی 138 میلیارد دالر بدهی داشته 
و پس از دایملر در جایگاه چهارم ایس��تاده اس��ت. فورد و ب ام و هم 
ب��ه ترتیب با 122 و 114 میلی��ارد دالر بدهی در رتبه های هفتم و 

هشتم قرار دارند.
همانط��ور که مش��اهده می کنی��د، از میان 10 ش��رکت بدهکار 
جهان 5 مورد جزو خودروس��ازان هس��تند. این در حالی اس��ت که 
کمپانی های بزرگ زیادی در س��ایر حوزه ها با ش��رایط مالی بسیار 
خوب مش��غول فعالیت بوده و از این لحاظ با هیچ مش��کلی مواجه 

نیستند.
طالیه دار این دسته کمپانی مادر گوگل یعنی آلفابت است که 104 
میلیارد دالر منابع مالی در اختیار دارد. پس از آلفابت، سامس��ونگ 
ب��ا 78 میلی��ارد دالر در رتبه دوم ایس��تاده اس��ت. رتبه های بعدی 
ه��م به ترتیب با 47، 44، 14 و 13 میلیارد دالر به مایکروس��افت، 

فیس بوک، سانگ )Song( و گروه علی بابا تعلق دارند.
با توجه به ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا و مشکالت زیاد پدید 
آمده، میزان بدهی جهانی ش��رکت ها در س��ال 2020 با 12 درصد 

رشد به 9.3 تریلیون دالر افزایش یافته است.
یکی از مدیران رده باالی موسس��ه Janus Henderson با نام 
Seth Meyer درباره وضعیت موجود گفته »کووید-19 همه چیز 
را تغییر داده اس��ت. اکنون باید س��رمایه ها را حفظ کرده و ترازنامه 

قوی تری ایجاد نمود.«

با نزدیک ش��دن به زمان خ��روج انواع پراید از خط تولید س��ایپا )از 
ابت��دای مردادماه( که پس از خروج پ��ژو 405 ایران خودرو )در ابتدای 
تیرماه( اجرایی می شود، از خودروهای مختلفی به عنوان جانشینان آنها 
یاد شده است؛ خودروهایی که بدون هیچ اغماضی باید قادر به گذراندن 

استانداردهای هشتادوپنج گانه سازمان ملی استاندارد باشند.
به گزارش ایرنا، ارتقای اس��تانداردهای خودرویی به 85 مورد از سال 
96 آغاز ش��د، در آن زمان این اس��تانداردها ب��رای خودروهای وارداتی 
اجباری ش��د، اما برای خودروهای داخلی، یک مهلت س��ه ساله در نظر 

گرفته شد. 
بر این اساس، از یکم دی ماه پارسال استانداردهای شصت وسه گانه و 
از اول دی ماه پارس��ال استانداردهای هشتادوپنج گانه خودروها اجباری 
ش��د. استانداردهایی که به گفته مسئوالن سازمان ملی استاندارد، برای 
ایمنی مردم و ارتقای خودروهای مورد اس��تفاده طراحی شده و به هیچ 

عنوان سختگیرانه نیست.
ای��ران خودرو خراس��ان در 22 خرداد امس��ال طی مراس��می در این 
کارخان��ه ب��ه تولید پژو 405 جی. ال. ایکس بنزین��ی پایان داد و تولید 
پژو پارس را جایگزین آن کرد. همچنین مقرر است تولید انواع پراید به 

استثنای وانت پراید از روز یکم مردادماه با توقف همراه شود.
خودروهایی که هرچند از زمان حضور در جاده ها و خیابان های ایران 
روز ب��ه  روز بهبود یافته و از اس��تانداردهای باالتری برخوردار ش��دند، 
ام��ا در نهایت الزام ب��ه اعمال اس��تانداردهای ایمنی و اس��تانداردهای 
هش��تادوپنج گانه س��بب افزای��ش هزینه های تولید و مق��رون به  صرفه 

نشدن آنها شد.
در این زمینه »پیمان پیرایش«، مدیرکل نظارت بر اجرای اس��تاندارد 
صنایع فلزی س��ازمان ملی استاندارد ایران روز دوشنبه در گفت وگو با 

خبرنگار اقتص��ادی ایرنا افزود: توقف تولید دو خودروی یادش��ده ثمره 
تالش سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید بود.

به گفته این مقام مس��ئول، استانداردهای هشتادوپنج گانه از سال 96 
فازبندی و آگهی شد و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای 

آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت س��ال گذش��ته مقرر ش��د تولید دو خودروی 

مذکور با پلتفرم قدیمی متوقف شود.
پیرایش خاطرنش��ان کرد: هرچند سازمان ملی استاندارد عالقه مند به 
همراهی با خودروسازان همگام با تحریم ها و شیوع کرونا بوده و ممکن 
است این مسائل و مشکالت اجرایی شدن استانداردها را طوالنی تر کند، 

اما به طور قطع ارتقای کیفیت خودروها از واجبات است.
وی یادآور ش��د: از ابتدای تیرماه امس��ال توقف تولی��د پژو 405 و از 
ابتدای مرداد ماه، توقف تولید پلتفرم ایکس 100 پراید اتفاق می افتد و 
خودروهایی که تا آن زمان برای شماره گذاری به پلیس فرستاده شده یا 

می شوند، مربوط به تولیدات پیشین ایران خودرو و سایپا است.
مدی��رکل نظ��ارت بر اج��رای اس��تاندارد صنایع فلزی س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران تاکید کرد: به این ترتی��ب از یکم مردادماه تولید همه 
انواع مدل های پراید به جز وانت پراید )که آن هم به دلیل کمبود تولید 
وانت از سوی وزارت صنعت درخواست شده( متوقف می شود، همچنین 
تولید پژو 405 جی. ال. ایکس نوع دوگانه س��وز آن با تیراژ محدود برای 

تاکسی ها و ناوگان حمل و نقل ادامه خواهد یافت.
در این زمینه تولید پژو 405 اس. ال. ایکس که با موتور TU5 عرضه 

می شود، ادامه خواهد داشت.«
وی تاکی��د کرد: هر خودروی جدیدی که بخواهد به عنوان جانش��ین 
ای��ن دو خودرو معرفی ش��ود، باید از اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه 

برخوردار باش��د و در این زمینه اغماضی نداشته یا مهلت اضافه ای داده 
نخواهد شد. به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته ایران خودرو از »سمند 
سال بهینه« به عنوان جانشین پژو 405 جی. ال. ایکس نام برده است. 
برای پراید هم هرچند به طور رس��می جانش��ینی معرفی نش��ده، اما به 
نظر می رس��د انواع تیبا به دلیل فاصل��ه قیمتی کمتر را بتوان به عنوان 

جانشین آن در نظر گرفت.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: اکنون خودروی دنا با گیربکس 
دس��تی ایران خودرو موفق به گذراندن اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه 
ش��ده و خودروی دنا پالس اتوماتیک این خودروس��از نیز که به تازگی 

از آن رونمایی شده، موفق به پاس کردن این استانداردها شده است.
وی تاکید کرد: س��ازمان ملی استاندارد هیچ گاه عقب نشینی از اجرای 
اس��تانداردهای یادش��ده نداش��ته و نخواهد ش��د، زیرا ما مجری قانون 

هستیم و هر آنچه قانون تکلیف کند را اجرا خواهیم کرد.
مهلت برای 5 استاندارد

پیرایش در عین حال یادآور شد: دولت و شورای عالی استاندارد برای 
س��ه مورد استاندارد خودروهای س��واری و دو مورد استاندارد مربوط به 
خودروهای تجاری که با مشکل تامین قطعه و واردات متأثر از تحریم ها 
مواجه بودند، مهلت قائل ش��ده و این س��ازمان نیز بر حسب قانون این 

مهلت را اجرایی کرد.
وی تاکید کرد: استانداردهای هشتادوپنج گانه ، استانداردهای ایمنی 
و عملکردی هس��تند و این س��ازمان با استانداردهایی که جنبه ظاهری 
و آپش��نال داشته باش��د کاری ندارد، به همین دلیل استاندارد مواردی 
همچ��ون تایر، شیش��ه، برخورد از روبه رو، برخورد از بغل، کیس��ه هوا و 
غیره برای مان بسیار مهم است، اما در مسائل کیفی، دوام خودرو، ظاهر 

و آپشن ها و امکانات ورود نمی کنیم.

الزام جانشینان پراید و پژو ۴۰۵ به رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه

همزم��ان ب��ا افزایش قیمت ها در بازارهای طال، ارز و مس��کن رش��د 
قیمت ها در بازار خودرو نیز ش��تاب گرفته اس��ت؛ بازار خودرو درحالی 
روزهای پرالتهابی را سپری می کند که تعداد معامالت آن به کف رسیده 
اس��ت و حجم غالب تقاضا به س��مت خودروهای سفارش��ی از کارخانه 
حرکت کرده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری خبرآنالین، اقدامات صورت 
گرفته برای کنترل رش��د قیمت افسارگس��یخته خودرو تاکنون کارساز 
واقع نشده است و بازار خودرو همچنان پرقدرت در مسیر افزایش قیمت 
در حرکت اس��ت. به گفته سرپرس��ت وزارت صمت افزایش قیمت ها در 
بازار خودرو تحت تاثیر ش��اخص های کالن اس��ت چراکه این شاخص ها 
برقیم��ت مواد اولیه تاثی��ر می گذارند و با افزایش ن��رخ ارز قیمت ورقه 
آلومینی��وم نی��ز افزایش پیدا می کند و همچنین ش��کاف میان عرضه و 
تقاض��ا در کنار س��ایر عوامل ب��ه گرانی در این بازار دامن زده اس��ت و 
پیش بینی می ش��ود در صورتی که خودروهای س��فارش داده ش��ده به 
مشتری تحویل داده شود کمی از التهاب بازار خودرو کاسته خواهد شد.
در راستا کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای خودرو در بازار از ابتدای 

امس��ال تاکنون 214 هزار خودرو در کش��ور تحویل مشتری داده شده 
اس��ت که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش 30درصدی داشته 
اس��ت اما این افزایش تحویل خودرو به مشتریان نه تنها از سرعت رشد 
قیمت ها در این بازار نکاس��ته است بلکه با افزایش قیمت ها در بازارهای 
ارز و طال افزایش قیمت ها در بازار خودرو شتاب بیشتری گرفته است.

بررسی قیمت ها در بازار خودرو در بازه 10 روزه گذشته نشان می دهد 
ک��ه افزایش قیمت ها در این بازار ادامه دارد ب��ه گونه ای که قیمت پژو 
206 تی��پ 2 فول طی این مدت با افزای��ش 4 میلیون تومانی به 149 
میلیون تومان رسیده است و تیپ 5 این خودرو نیز با افزایش 3 میلیون 

تومانی به 180 میلیون تومان رسیده است.
قیم��ت پژو 405 جی ال ایکس در 10روز گذش��ته 3 میلیون تومان 
افزایش یافته اس��ت و این خودرو به قیمت 130 میلیون تومان رسیده 
است و پژو 405 اس ال ایکس نیز با افزایش 6 میلیون تومانی به قیمت 
150 میلیون تومان رسیده است و خودرو پژو پارس ساده نیز با افزایش 

5 میلیون تومانی به قیمت 160 میلیون تومان رسیده است.

قیمت س��مند ال ایکس طی 10 روز گذش��ته از 133 میلیون تومان 
به 135 میلیون تومان رس��یده اس��ت و کوئیک دنده ای نیز با 2میلیون 
تومان افزایش قیمت به 111 میلیون تومان رس��یده است و کوئیک آر 
نیز با افزایش 4 میلیون تومانی به 117 میلیون تومان رس��یده اس��ت و 
خودرو س��اینا با افزایش 500 هزار تومانی به قیمت  99 میلیون تومان 
رس��یده است. قیمت وانت آریس��ان که در 10 روز گذشته 88 میلیون 
تومان اعالم شده بود امروز به 96 میلیون تومان رسیده است و تیبا دو 
نیز با افزایش قیمت 7 میلیون تومانی به 95 میلیون تومان رسیده است 
و تیبا صندوقدار نی��ز افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده 

است و به قیمت 90 میلیون تومان رسیده است.
در این بین قیمت پژو 2008 نیز 615 میلیون تومان اعالم شده است 
و سوزوکی گراند ویتارا نیز به قیمت 790 میلیون تومان رسیده است و 
قیمت س��یتروئن سی 3 مونتاژ نیز 630 میلیون تومان اعالم شده است 
و قیم��ت دنا پالس دن��ده ای توربو و معمولی نیز به ترتیب 275 و 205 

میلیون تومان اعالم شده است.

خب��ری جدید مبنی بر افزایش قیمت خودرو درب کارخانه آن هم به 
سلیقه خود خودروسازان در فضای مجازی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، »خودرو گران ش��د«؛ این خبری هیجانی که دو س��ه 
روزی می ش��ود در فضای مجازی منتش��ر شده اس��ت. بازاری راکد که 
خرید و فروش��ی در آن انجام نمی ش��ود، اما این رکود طمع دالل ها را 

برای افزایش قیمت کنترل نمی کند. 
تمام ماجرا به 2 بخش اصلی تصمیم گیرنده در این حوزه باز می گردد؛ 
ش��ورای رقابت به عنوان مس��ئول قیمت گذاری در کارخانه و س��ازمان 
حمای��ت به عنوان متول��ی اصلی در کنترل بازار اواخر اردیبهش��ت ماه 
مدیران ش��ورای رقابت و س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان در یک 
نشس��ت خبری مش��ترک با اعالم قیمت خودروهای داخلی از افزایش 
متوسط 10 درصدی قیمت محصوالت ایران خودرو و رشد متوسط 23 

درصدی قیمت محصوالت سایپا خبر دادند.
رئیس س��ازمان حمایت اعالم کرد که مبن��ای قیمت گذاری در بازار 
10 درص��د باالتر از قیمت کارخانه خواهد بود، طرحی امیدوارکننده که 
علی رغم کاهش محسوس قیمت ها اجرایی نشد و بازار دوباره به دست 
دالل ه��ا افتاد، حال امروز آش��فته بازار خودرو بدتر از همیش��ه به نظر 

می رسد و به این سادگی نمی توان مشکل آن را رفع کرد.
اعمال سلیقه خودروسازان در تعیین قیمت محصوالت

هم اکن��ون خب��ری جدید مبنی ب��ر افزایش قیمت خ��ودرو در درب 
کارخانه آن هم به س��لیقه خود خودروس��ازان در فضای مجازی منتشر 
شده است. حاال شورای رقابت هم در کنار سازمان حمایت نشسته و از 
مسئولیت اصلی خود یعنی قیمت گذاری برای خودرو در کارخانه عقب 

نشسته است.
ب��ا ای��ن تصمیم عجی��ب قیمت گذاری ب��رای خ��ودرو درب کارخانه 
ب��ه طور کام��ل در اختیار خودروس��ازان خواهد بود و ب��ا توجه به بازار 

کنترل نش��ده ای که در این ح��وزه وجود دارد، احتم��اال باید در انتظار 
شوک قیمتی جدیدی برای بازار باشیم.

آشفته بازار قیمت خودرو را چه کسی سروسامان می دهد؟
رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت در گفت و گو ب��ا خبرنگار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
ب��ه افزایش قیمت خ��ودرو در ب��ازار و کارخانه، گفت: در اردیبهش��ت 
ماه دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه ش��د. شورای رقابت در آن 
دس��تورالعمل مصوب کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تورِم 

بخشی، می توانند افزایش قیمت داشته باشند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: یکی از متغیرها در قیمت گذاری خودرو، 
متغیر تورم بخش��ی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی 
محاسبه می شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی 
که هم اکنون در کش��ور است، خودروس��ازان می توانند هر 3 ماه یکبار 
ب��ه بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخش��ی را به س��تاد تنظیم بازار 

بفرستند تا قیمت محصوالت شان تغییر کند.
ش��یوا ادامه داد: در این صورت با تایید بان��ک مرکزی اگر تورم قابل 
مالحظه ای بود می توانند به همان میزان افزایش قیمت داش��ته باشند. 
در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز 
داده ایم که هر 3 ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل 

بودند، می توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند. 
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه 
کردیم تا پایان خردادماه بود و اکنون خودروسازان می توانند برای 3 ماه 

آینده تورم بخشی را بگیرند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان 
افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار 
خواهیم ب��ود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نه��اده های تولید افزایش 
پیدا می کنند، هزینه تمام شده هر کاالیی افزایش پیدا می کند  و وقتی 

افزایش پیدا کند، آنکه تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است.
ش��یوا بیان کرد: زمانی که فوالد، آلومینیوم، پلی استر و ... در طی 3 
ماه افزایش پیدا می کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کاال باشیم، در 
کاالهای دیگر هم این اتفاق رخ می دهد و ش��اهد افزایش قیمت نهایی 
آن کاال خواهیم بود. آنچه که مس��لم اس��ت زمانی که تقاضا بیش��تر از 

عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. 
رئیس ش��ورای رقابت ادامه داد: خودروس��ازان در ح��ال تالش برای 
افزایش تولید خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه 100 خودرو 
و در سال هزار و 200 خودرو به بازار عرضه کنند و این قول را داده اند 
و باید به این وعده عمل کنند. این سیس��تم قرعه کشی که برای فروش 
خودرو در نظر گرفته اند باعث می شود تا در چند ماه آینده شاهد تعادل 

در بازار خودرو باشیم.
این مقام مس��ئول ادامه داد: بان��ک مرکزی آمار تمام نهاده های تولید 
را هر س��ه ماه یکبار اعالم می کند و اگر نهاده های تولید افزایش قیمت 

داشته باشد خودروساز می تواند اقدام به این افزایش کند.
برهمین اساس شرکت سایپا بعد از ارائه مستندات درخواست افزایش 
قیم��ت محصوالت خود را اعالم کرد که در نهایت مورد موافقت س��تاد 

تنظیم بازار قرار گرفته است.
براس��اس قیمت های جدید شرکت س��ایپا در تیرماه امسال تیبا دو از 
60 میلیون و 620 هزار تومان به 77 میلیون و 800 هزارتومان، کوئیک 
معمول��ی از 79 میلیون و 400 هزارتومان ب��ه 94 میلیون و 400 هزار 
تومان و س��اینا آپشنال از 78 میلیون تومان به 91 میلیون و 200 هزار 

تومان رسیده است.
ب��ا توجه به اینکه س��ازمان حمایت هیچ اقدامی ب��رای کنترل بازار و 
مقابل��ه با موج افزایش قیمت برای این محصوالت نکرده اس��ت آیا این 
افزای��ش قیمت به این زودی باعث بهم ریختگ��ی در بازار آزاد نخواهد 

شد؟ 

جوالن نوسان در بازار

آخرین قیمت خودروها در بازار

قیمت خودرو باز هم افزایش یافت! 

سکوت شورای رقابت در برابر قیمت گذاری ها
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شناسایی عوامل کنترل کننده تاالب ها تاثیر باالیی در مدیریت بهتر آنها 
دارد. زمانی که عوامل موثر در ایجاد یا خش��ک شدن آنها مشخص شود 

می توان با کنترل موارد برای بقای بیشتر کمک کرد.
در همین راس��تا محققان دانشگاه تهران، 
عوامل موثر در گسترش و نابودی تاالب های 
دری��ای خ��زر، تاالب گمیش��ان را ب��ا انجام 
پژوهش��ی بررسی کردند. صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز با توجه به اهمیت این 
موضوع از انجام این پژوهش پشتیبانی کرد. 
آنها عوامل موثر در ایجاد و خش��ک ش��دن 
تاالب گمیش��ان را بررس��ی کردند.  فرصتی 
ک��ه دریا در اختیار این محقق��ان قرار داد تا 
با کمک آن مدیریت س��واحل را بهتر عملی 
کنند.  تاالب ها محیط های دینامیکی منطقه 
ساحلی محس��وب می ش��وند. آنها به شدت 

تحت تاثیر تغییر تراز دریا، محیط های خش��کی و به ویژه میزان ورودی 
رودخانه ها و اثرات انس��انی قرار دارند. از سویی نقش آنها در زیست بوم 
و اثرات محیطی، ناحیه ای و حتی جهانی غیرقابل انکار است. تاالب ها را 

می توان جزو اشکال ثانویه منطقه ساحلی برشمرد که توسط ماسه های 
سدی، جزایر سدی و نیز در آب های آزاد توسط جزایر مرجانی تشکیل 
می ش��وند. محی��ط تاالبی در دری��ای خزر محیط حس��اس اکولوژیکی 
محس��وب می ش��وند ک��ه تح��ت تاثیرات 
تغییرات سیستم های خشکی و دریایی قرار 
می گیرند. به دلیل تغییرات ش��دید دریای 
خزر تحول این اشکال نزدیک به ساحل نیز 
آس��یب پذیرتر و تحوالت مورفولوژیکی آنها 
نس��بت به تاالب های دریای آزاد س��ریع تر 

است.
تاالب گمیش��ان در منتهی الیه س��واحل 
شرقی ایران به عنوان تنها منطقه بکر دریای 
خزر محس��وب می ش��ود که چندی��ن بار و 
در ترازه��ای مختلف تش��کیل و نیز به طور 
کامل از بین رفته اس��ت. تصاویر ماهواره ای 
در س��ال 2016 نشان می دهد که متاسفانه 
تاالب گمیشان به طور کامل خشک شده است. شواهد زمینی و داده های 
ماهواره ای نش��ان می دهد که این تاالب از س��ال 1850 میالدی تاکنون 

حداقل 3 بار تشکیل و خشک شده است.

س��مپوزیوم »کاربرد تصویرب��رداری در تحقیقات پیش بالینی« به س��ومین دوره 
رس��ید. آزمایش��گاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزش��کی تهران این دوره از رویداد را 
15 و 16 مردادم��اه به صورت رایگان و مجازی برگ��زار می کند. این رویداد با توجه 

ب��ه اهمی��ت تولی��د دارو در کش��ور و همچنین 
نام گذاری س��ال به عن��وان جهش تولی��د برگزار 
می ش��ود. پژوهشگران سراسر کش��ور با حضور در 
این رویداد با آخرین دس��تاوردهای تصویربرداری 
در تحقیق��ات پیش بالینی آش��نا می ش��وند، زیرا 
برجس��ته ترین اساتید خارج و داخل کشور در این 
رویداد حضور دارند و ش��رکت کنندگان می توانند 
مطالعات و تحقیقات خود را به روز کنند. پس این 
رویداد فرصتی برای ارتقای س��طح دانش در این 
حوزه اس��ت. عالوه بر اساتید ایرانی، پژوهشگرانی 
از س��وئیس، کان��ادا، آمریکا، انگلی��س و یونان در 
آن س��خنرانی می کنند و مباحثی مانند مطالعات 
پیش بالین��ی در رادی��و داروه��ا، اهمی��ت آن در 

دستیابی به واکس��ن کرونا و در مدل های مختلف جراحی مطرح می شود. اساتید و 
پژوهشگران پزشک، متخصصان پزشکی، علوم پایه پزشکی و مهندسی، دندانپزشکی 
و داروس��ازی برای حضور در این رویداد و کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند. آشنایی و نحوه به کارگیری 
مطالع��ات پیش بالین��ی و باالبردن س��طح آگاهی محققان درخصوص زیرس��اخت 
تصویربرداری از حیوانات کوچک و تحقیقات پیش بالینی در راستای پاسخگویی به 
بخشی از نیازهای پژوهش��ی و فناوری کشور و 
همچنین تسریع در امر پژوهش هدف از برگزاری 
این رویداد است. اخالق حیوانات، دندانپزشکی، 
سرطان، فناوری نانو، دارورسانی، ابزار و پردازش 
تصاویر و س��ایر حوزه های مرتبط محورهای این 
سمپوزیوم است. براساس این گزارش، آزمایشگاه 
پیش بالین��ی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران به 
عنوان نخس��تین کلینیک جام��ع پیش بالینی 
کشور با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری راه اندازی ش��د تا زمینه نهادینه شدن 
آزمایش ه��ای پیش بالین��ی و فرهنگ تحقیقات 
بنیادین مبتنی بر فیزیک تصویربرداری را فراهم 
کند. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات با فناوری 
پیشرفته است که همگی توسط شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. 
همچنین این مجموعه به ش��بکه آزمایش��گاهی کل کشور متصل است تا محققان 

بتوانند با کمترین هزینه از خدمات این آزمایشگاه استفاده کنند.

 دستیابی به واکسن کرونا بررسی می شوداحیای تاالب ها؛ سواحل را بهتر مدیریت کنیم

محمد شهبا/ عضو هیات علمی دانشگاه هنر: هرچند علوم شناختی به 
مثابه یک رش��ته دانشگاهی حوزه ای نسبتاً جدید است، ولی در مطالعات 
مربوط به هنر س��ابقه ای طوالنی دارد. برای نمونه، در زمینه هنر س��ینما 
می توان مباحث مرتبط با این حوزه را تا دهه 1910 ، به ویژه در آرای دو 
تن از مهمترین نظریه پردازان آغازین سینما )هوگومونستربرگ و سرگئی 

آیزنشتاین( پی گرفت و مباحث آنان را با علوم شناختی مرتبط دانست.
تخیل و خیال همواره یکی از تاریک ترین قوای ذهنی انسان بوده است. 
پژوهش هایی که تاکنون در علوم شناختی در زمینه خیال صورت گرفته 
هنوز نتوانسته از تمامی اسرار و رموز این قوه پرده بردارد، ولی رویکردهای 
شناختی می توانند ویژگی اصلی خیال )همانندی چشمگیر میان تخیل و 

باور( را روشن تر سازند.
از ای��ن رو، کن��دوکاو در ماهیت تخیل در هنر و رس��انه، از حیطه های 
پژوهشی مناسب برای عالقه مندان و دانش آموختگان و متخصصان علوم 
شناختی و هنر و رسانه است. یکی از این حیطه ها، پژوهش درباره خالقیت 
اس��ت. زیرا خالقیت به طور کلی به تخیل و خیال ربط پیدا می کند و در 

پیوند با تعقل و تفکر قرار می گیرد.
خالقیت از مفاهیم و اصطالحاتی است که بر سر تعریف دقیق آن توافق 
وجود ندارد. بخش��ی از این گستردگی تعاریف را می توان ناشی از ماهیت 
پیچی��ده خالقیت و حیطه های متنوع آن دانس��ت. ب��رای نمونه، اختراع 
المپ توس��ط ادیسون و اختراع تلفن توسط گراهام بل )یعنی اختراع دو 
محصول تازه( جزو مصادیق خالقیت اس��ت. از سوی دیگر، پیشرفت ها و 
دستاوردهای پزشکی، آثار هنری شامل نقاشی و موسیقی و نمایش و فیلم 
و دیگ��ر هنرها و حتی اص��ول و قوانین علمی نیز در زمره تولیدات خالق 
قرار می گیرند. همین تنوع و گستردگی در عرصه ها و نمونه های خالقیت 

موجب شده تا تعاریف متعددی از آن ارائه شود.
بنا به ماهیت پیچیده و متنوع خالقی��ت، تعاریف گوناگونی از آن ارائه 
ش��ده است. برخی خالقیت را توانایی مش��اهده امور و اشیا به روش های 
جدی، مرزش��کنانه و گذر از چارچوب ه��ای موجود، تفکر متفاوت، تولید 
چیزهای نو و کاربرد اش��یا و اش��کال به ظاهر نامرتب��ط و تبدیل آنها به 
ش��کل های تازه تعریف کرده اند. برخی خالقی��ت را محصول مهارت ها و 
ویژگی های  فردی یا ش��خصیتی، از جمله جسارت، کنجکاوی، استقالل 
رأی، درونگرای��ی، ش��وخ طبعی و از همه مهمتر گرای��ش به تجربه ورزی 

دانس��ته اند. برخی نیز خالقیت را وابس��ته به محیط می دانند و ش��رایط 
محیطی )مانند افراد، مکان ها، اشیا، تجربه های فردی یا گروهی، و مهمتر 
از همه محیط خانواده و مدرسه) را عامل مهمی در بروز و پرورش و تقویت 
خالقیت می دانند. همه ای��ن دیدگاه ها که خالقیت را محصول مهارت ها 
و ویژگی های ش��خصیتی فرد خالق می دانند ب��ر دو عامل تجربه ورزی و 

نوآوری در محصول تأکید دارند.
برخالف دیدگاه های باال )به ویژه دیدگاه ویژگی های شخصیتی یا فردی( 
که خالقیت را مش��روط به اس��تعداد ذاتی فرد می دانند، برخی معتقدند 
استعداد نقش اندکی در خالقیت دارد و رسیدن به نوآوری در محصول به 
تمرین و پشتکار نیاز دارد و اگر پشتکار و تمرین در کار نباشد، نوآوری های 
فرد در حد ایده یا اندیشه خام باقی می ماند و به منصه ظهور نمی رسد. به 
نظر می رسد این دیدگاه بیشتر بر جنبه کاربردی خالقیت، به گونه ای که 
محصول تازه ای ایجاد ش��ود تأکید دارد. شاید بتوان گفت این تعریف در 
زمینه هنر هم صدق می کند. زیرا در زمینه هنر، ارائه ایده های تازه نوعی 
خالقیت مبتنی بر استعداد تلقی می شود که چه بسا به ایجاد سبک ها یا 

جریان های هنری تازه ای منجر شود.
نکت��ه ای که بیش��تر متفک��ران و نظریه پردازان خالقیت ب��ر آن تأکید 
می ورزند، تمرین اس��ت. از دید این افراد، تمرین باعث حفظ و شکوفایی 
خالقیت اس��ت. البته این افراد خالقیت را همان مهارت در انجام فعالیت 
می دانن��د. مهارت در هر کار اگر با تمرین مس��تمر همراه نباش��د از بین 
می رود یا رو به کاهش می گذارد. اگر تمرین پیوسته در کار نباشد، مهارت 
در نوش��تن داس��تان س��اختن فیلم، بازی در نمایش، نواختن موسیقی، 
آوازخوانی، نقاش��ی و ورزش های گوناگون مانند دوچرخه سواری، فوتبال، 
کشتی، والیبال و ... احتماالً متوقف یا کند می شوند. این دیدگاه به خالقیت 
به مثابه مهارت در زمینه هنر بس��یار رایج است و تا اندازه زیادی درست 

هم است.
در کل این نتیجه گیری می شود که »خالقیت فرآیندی ذهنی است«. 
دلیل این نتیجه گیری نیز این اس��ت که خالقی��ت برآیند دو قوه تصور و 
تعقل است که هر دو از قوای ذهنی انسان است و هر جا پای ذهن در میان 
باشد، علوم شناختی نیز حضور دارد. عمده مباحث مربوط به خالقیت از 
دیدگاه روان شناسی شناختی تعریف خالقیت، معیارهای خالقیت، انواع 

آثار خالق و راه های پرورش و تقویت خالقیت است.

پرینترهای سه بعدی در حال ورود گسترده تر به صنایع غذایی هستند. 
رس��توران زنجیره ای KFC اخیرا اعالم کرده که با همکاری یک شرکت 
روس��ی، پرینت س��ه بعدی ناگت مرغ را در آینده به فروش می رساند. به 
گزارش زومیت، KFC به خاطر مرغ های سوخاری مخصوص خود معروف 
است، اما شاید در آینده با مشکل کمبود مرغ مواجه شویم و این رستوران 
نتواند مانند امروز به مش��تریان خود س��رویس دهد. به همین دلیل این 
رس��توران زنجیره ای می خواهد به س��راغ فناوری ب��رود و از پرینترهای 
سه بعدی استفاده کند. در حقیقت KFC قصد دارد غذا پرینت کند که به 
آن، پرینت سه بعدی زیستی گفته می شود. پرینت سه  بعدی زیستی جدید 
نیس��ت و در روزهای اولیه اوج گیری این پرینترها شاهد تولید شیرینی و 
شکالت توسط این فناوری بودیم .KFC برای پروژه جدید خود با شرکت 
روس��ی »3D Bioprinting Solutions« همکاری خواهد کرد، البته 
نتیج��ه آن تنها تولید ناگت مرغ در اش��کال مختلف نخواهد بود و غذای 
آینده این رستوران فرآیند پیچیده تری را طی می کند. روش مدنظر این دو 

کمپانی، شبیه به یک هنر است که در آن سلول های مرغ با مواد گیاهی 
ترکیب می شوند تا طعم و بافت گوشت مرغ برای مشتریان تداعی شوند. در 
حالی پرینت سه بعدی زیستی تجهیزات موردنیاز را تامین می کند، اما ارائه 
مواد تش��کیل دهنده به ویژه ترکیب سری ادویه ها برعهده KFC خواهد 
بود. اس��تفاده از پرینتر س��ه بعدی مزایای زیادی از نظر اقتصادی، محیط 
زیس��تی و اخالقی دارد. با این روش دیگر نیازی به کش��تن مرغ نیست و 
همچنین گوشت زیستی مواد مغذی موردنیاز بدن را نیز تامین می کند. 
در حقیق��ت بدون اینکه نیازی ب��ه مزرعه و مراکز مخصوص پرورش مرغ 
باشد، می توان گوشت آن را در اختیار مردم قرار داد. ظاهرا تولید گوشت 
به وسیله سلول ها تاثیر کمتری روی محیط زیست دارد و همچنین مصرف 
 3D و KFC ان��رژی را به نصف کاهش می دهد. موفقی��ت راهکار جدید
Bioprinting Solutions بستگی به میزان شباهت ناگت مرغ تولید 
شده با نمونه واقعی آن دارد و مشتریان در مسکو اولین افرادی خواهند بود 

که چنین غذایی را در پاییز امسال تست می کنند.

انقالبی در صنعت غذایی؛ KFC می خواهد ناگت مرغ را پرینت کند

ایالن ماس�ک طی یک گفت وگوی ویدئویی که به مناسبت افتتاح کنفرانس ساالنه هوش 
مصنوع�ی جه�ان )به اختصارWAIC( در ش�انگهای برگزار ش�ده، به فن�اوری خودران و 

دستاوردهای شرکت تسال در این زمینه پرداخته است.
به گزارش دیجیاتو، آنطور که آقای ماسک در این ویدئو می گوید، تسال به سطح پنجم از 
تکنولوژی رانندگی خودران »بس�یار نزدیک« شده اس�ت. این گفته به معنای آن است که 
محصوالت تس�ال – ش�امل مدل های Y/S/X/3 – در آینده نزدیک قادر خواهند بود بدون 

هیچ دخالتی از سوی راننده، در خیابان ها و جاده ها حرکت کنند.
آقای ماسک در این باره افزوده:

من ش�دیدا مطمئن هس�تم که س�طح 5 یا هدایت کامال خ�ودکار اتفاق خواه�د افتاد و 

فکر می کنم که خیلی زود ش�اهد آن خواهیم بود. اطمینان دارم که ما امس�ال قابلیت های 
بنیادین سطح 5 از فناوری خودران را در اختیار خواهیم داشت.

آقای ماس�ک اضافه کرده در کنار عزم جدی برای دس�تیابی به فن�اوری کامال خودران، 
ش�رکت تسال در زمینه سیستم های س�اطع کننده گرما و خنک س�ازی نیز سخت مشغول 
تحقیق و توسعه اس�ت تا بتواند از کامپیوترهای پیشرفته تری در محصوالت خود استفاده 

کند.
ب�ا وج�ود صحبت ه�ای مدیرعامل تس�ال، کارشناس�ان صنعت خ�ودرو معتقد هس�تند 
اتومبیل های خودران برای جلب اعتماد عموم مردم هنوز به زمان زیادی نیاز دارند، به ویژه 
پس از سوانح اخیری که برای خودروهای ساخت تسال در حالت اتوپایلوت رخ داده و برخی 

هنر، خالقیت و علوم شناختی

ایالن ماسک: تسال فاصله بسیار کمی با فناوری خودران سطح ۵ دارد

دریچــه

ش��رکت های خالق تا پایان تیرماه فرصت دارند تا از حمایت 80درصدی حضور 
در نمایش��گاه اینوتکس برخوردار شوند. تاکنون بیش از 200 شرکت و استارت آپ 
برای حضور در نهمین دوره این رویداد ثبت نام کرده اند. رویداد بین المللی اینوتکس 
2020 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار می شود. پیش 
از این قرار بود در فضایی حدود 21 هزار متر مربع میزبان عالقه مندان ش��ود اما با 
شیوع ویروس کووید- 19، مسئوالن این رویداد بزرگ تصمیم گرفتند تا برگزاری 
آن را به صورت مجازی و در قالب غرفه های سه بعدی انجام دهند. هرچند، تعدادی 
رویداد جنبی نیز به صورت حضوری برپا می ش��ود که با حفظ نکات بهداش��تی و 
رعایت فاصله اجتماعی است. شرکت ها، استارت آپ ها، سرمایه گذاران، شتابدهنده ها 

و مراکز رشد از جمله حاضران در این رویداد هستند.

خالقان برای حضور در اینوتکس 
8۰درصد تخفیف می گیرند

سه شنبه
31 تیر 1399

شماره 1587
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اواخر س��ال گذش��ته بود که تفاهم نامه ایجاد ش��هر واکسن به امضا 
رس��ید. این شهر قرار است زیست بومی باشد برای استقرار شرکت های 
تولیدکننده واکس��ن؛ شهری که براس��اس پیش بینی ها فضایی علمی 

و فناورانه برای تولید واکس��ن های بومی و 
مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی جهان 

فراهم می کند.
براس��اس تفاهم نامه ای که به امضا رسیده 
قرار اس��ت شهر واکس��ن محلی باشد برای 
جمع ش��دن همه بازیگ��ران این عرصه زیر 
یک س��قف. در این زیس��ت بوم واکسن های 
موردنی��از کش��ور به ص��ورت بوم��ی تولید 

می شود.
طی چند س��ال اخی��ر ایران ب��ه یکی از 
کشورهای پیشرو در حوزه داروهای زیستی 
بدل شده و بیش��تر داروهای موردنیاز بازار 
داخلی را با کمک ت��وان علمی متخصصان 

ایرانی تامی��ن می کند؛ توانمندی هایی که در دیگ��ر حوزه های علمی 
هم وجود دارد اما زیرس��اخت مناس��بی برای اس��تفاده از آنها نداریم. 
مثال در حوزه تامین واکس��ن های کاربردی در کشور هنوز هم به دیگر 

کش��ورها وابسته هس��تیم و نتوانس��ته ایم از ظرفیت های داخلی برای 
تامین نیازهای کشور به خوبی بهره ببریم.

ش��اید نبود یک زیس��ت بوم یکپارچه برای حمای��ت از این فناوران، 
مهم ترین نقص در این حوزه است که منجر 
به عدم اس��تفاده درست از توانمندی های 
علمی کش��ور شده اس��ت. به گفته برخی 
کارشناسان داخلی، صنعت واکسن بسیار 
حیاتی تر از صنعت دارو است، اما با وجود 
نیروی تحصیلکرده و س��رآمدان علمی که 
در حوزه واکسن داریم هنوز در این حوزه 

به نقطه مطلوب نرسیده ایم.
به گفته هومن کاغذیان، رئیس کارگروه 
واکس��ن س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
راه اندازی ش��هر واکسن قرار است به همه 

این کمبودها پاسخ دهد.
وی ادامه می دهد: این ش��هر با تجمیع زیرس��اخت های مشترک در 
این حوزه و کاهش هزینه های ثابت تولید واکس��ن به توس��عه کمی و 

کیفی این صنعت کمک می کند.

مدی��رکل آموزش فنی و حرفه ای سیس��تان و بلوچس��تان گفت در 
تالش��یم مرک��ز بین المللی مه��ارت را در چابهار راه ان��دازی کنیم که 
ای��ن طرح آم��اده و به زودی تصویب خواهد ش��د تا اف��راد عالقه مند 

از کش��ورهای همس��ایه بتوانن��د ب��ه ای��ن 
مرک��ز مراجعه کنند که بر این اس��اس یک 

دیپلماسی مهارتی ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، خداداد اولیایی افزود: 
سیستان و بلوچس��تان از نظر توان مهارتی 
در حد پایینی قرار دارد به همین سبب باید 
در زمینه مهارت اش��تغال زایی و کارآفرینی 
در این استان اقدامات اساسی صورت گیرد.

اولیایی اف��زود: آمار بی��کاری و جمعیت 
جوان اس��تان سیستان و بلوچس��تان زیاد 
و نیازمن��د برنامه ریزی صحیح ب��رای ارائه 
آموزش ه��ای فنی و حرف��ه ای و کارآفرینی 
اس��ت که این مهم رس��الت فنی و حرفه ای 

را س��نگین تر می کن��د. وی گف��ت: اداره کل آموزش فن��ی و حرفه ای 
سیس��تان و بلوچستان وظیفه مهارت آموزی را در سطح استان دارد و 

در زمینه توانمندسازی افراد گام برمی دارد.

مدی��رکل آموزش فن��ی و حرفه ای سیس��تان و بلوچس��تان افزود: 
این اداره کل در هر یک از شهرس��تان های اس��تان توانس��ته براساس 
نیازس��نجی م��ردم فعالیت هایی انجام دهد تا ش��خص با آموزش های 

مهارتی اشتغال پذیر شود.
اولیائی ادامه داد: باید با همکاری رسانه 
ه��ا فرهنگ مهارت آموزی در جامعه ارتقا 
پی��دا کند تا هرف��رد عالقه مندی موفق به 
دریافت گواهینامه مهارت و ایجاد ش��غل 
شود که این امر نیاز سیستان و بلوچستان 
اس��ت. مدیرکل آموزش فن��ی و حرفه ای 
سیس��تان و بلوچستان اظهار داشت: برای 
نخس��تین بار ش��ورای مهارت در اس��تان 
تشکیل ش��ده و دس��تگاه های زیادی در 
این زمینه همکاری می کنند که مصوبات 
خوب��ی نیز بهمراه داش��ته و الگوی خوبی 

برای کشور شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: سه مصوبه در این شورا شامل ایجاد دپارتمان 
آم��وزش روس��تایی، صنایع دریای��ی بندری در ح��وزه جنوب و آب و 

کشاورزی به تصویب رسیده است.

مرکز بین المللی مهارت در چابهار راه اندازی می شودتولید واکسن رقابتی می شود

ب��ه گفته رئیس هیات مدیره فدراس��یون ف��اوا با توجه به وج��ود نزدیک به 3 
میلیون نفر بیکار در حوزه فناوری اطالعات در کشور، محتوای دیجیتال می تواند 
منبع درآمدزایی و اش��تغال زایی باشد. به گزارش ایسنا، محمدرضا طالیی، رئیس 
هیات مدیره فدراس��یون فاوا در نشستی با محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال ضمن معرفی پویش ملی محتوای دیجیتال تأکید 
کرد که تس��هیل فعالیت های تولید نرم افزارهای مبتنی بر محتوا و توس��عه تولید 

محتوای دیجیتال می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
طالیی با اش��اره به وضعیت اش��تغال در حوزه فناوری عنوان کرد: 10درصد از 
کل جمعیت کش��ور بیکار هستند که از آن 10درصد، 33درصد در حوزه فناوری 
اطالعات تحصیل کرده اند. یعنی برآورد می شود که نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار 
در حوزه فناوری اطالعات در کشور وجود دارد. از این رو محتوای دیجیتال می تواند 
منبع درآمدزایی و اشتغال زایی باشد. وی با اشاره به پویش ملی محتوای دیجیتال، 
یکی از اهداف این را گفتمان س��ازی در میان فعاالن اقتصادی عنوان کرد و گفت: 
در اتاق بازرگانی ایران، در میان فعاالن بازرگانی این گفتمان سازی را آغاز کرده ایم. 
تاکنون وبینارهای آموزشی متعددی توسط پویش برگزار شده  است که در میان 
فع��االن بازرگانی این ب��اور را ایجاد کنیم که حوزه محتوای دیجیتال تا چه اندازه 
می تواند در توس��عه کسب و کارهای ش��ان اثرگذار باشد. هدف ما این است که با 

ادبیات تجار و بازرگانان بتوانیم با آنها گفت وگو کنیم.
طالیی تأکید کرد: بخش��ی دیگر از فعالیت های پویش ملی محتوای دیجیتال 
ایج��اد هاب تولید و هاب صادرات اس��ت. اتاق بازرگانی ایران فضای مناس��بی را 
برای تاسیس مرکز نوآوری در نظر گرفته است همچنین فدراسیون فاوا قصد دارد 
با همکاری دانش��گاه های کش��ور، فضاهایی را برای این هاب های تولید و صادرات 
محتوا ایجاد کنند. گام بعدی این است که بعد از هاب های فیزیکی، دنبال توسعه 

و گسترش هاب های مجازی تولید و صادرات باشیم
پر کردن شکاف بسترهای محتوای دیجیتال

رئیس هیات مدیره فدراس��یون فاوا تأکید کرد: ایده گرایش به تولید محتوای 
دیجیتال از دهه 1370 در کشور مطرح شد و مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از نیمه دهه 1380 تاسیس شد. تا ابتدای 
دهه 1390 فعاالن بخش خصوصی جهت تولید محتوای دیجیتال در بستر ویندوز 
تالش و س��رمایه گذاری زیادی کرده  بودند، اما با توس��عه گوش��ی های هوشمند، 
بس��ترهای تولید و مصرف محتوای تحول جدی پیدا کرد و بس��تر اصلی مصرف 
محتوای دیجیتال به گوشی های هوشمند و سیستم های عامل آی اواس و اندروید 
منتقل ش��د. طالیی اظهار کرد: این تحول بازار جهانی باعث ش��د تا بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان ایرانی نرم افزارهای مبتنی بر محت��وا و محتوای دیجیتال، از بازار 
عقب بمانند و فعالیت های شان دچار گسست شود. امروز عمده کسانی که در حال 
فعالیت روی اپ ها و نرم افزارهای همراه هس��تند، عمدتا گرایش خدماتی دارند و 
کمتر نرم افزارهای محتوایی را مورد توجه قرار می دهند. در برابر فعاالنی که تا پیش 
از این روی بسترهای رایانه های شخصی فعالیت می کردند، هرچند بازار را از دست 

داده اند، اما همچنان سرمایه ارزشمند محتوا را در اختیار دارند.
وی گفت: انجمن ناشران دیجیتال برای حل این گسست میان تولیدکنندگان 
محت��وا و تولیدکنندگان نرم افزارهای تلفن همراه برای ایجاد بس��تری اقدام کرده  
اس��ت تا این دو حوزه با اس��تفاده از تش��کیل ش��رکت های جوینت ونچر فعالیت 
اقتصادی مش��ترک انجام دهن��د. درواقع هاب های تولید و ص��ادرات پویش ملی 

محتوای دیجیتال، قرار است این همکاری را تسهیل و تسریع کند.
رئیس هیات مدیره فدراس��یون فاوا تصریح کرد: : 11 میلیون فارس��ی زبان در 
خارج از کشور مقیم هستند، که نزدیک به 7 میلیون نفر آنها ایرانی تبار و 4 میلیون 
افغان تبار محسوب می ش��وند. تمرکز این تعداد فارسی زبان هم در اروپا و آمریکا 
اس��ت. این جمعی��ت می تواند یکی از بازارهای هدف صادرات��ی برای نرم افزارها و 

تولیدکنندگان محتوای فارسی باشد.

نقش محتوای دیجیتال در جهش تولید
طالیی گفت: ش��عاری که برای پویش ملی محتوای دیجیتال در نظر گرفته ایم 
»تولید محتوای ملی، جهش تولید، توسعه اقتصاد« است. این شعار به این معناست 
که هدف پویش فقط توسعه در بخش فناوری اطالعات یا محتوای دیجیتال نیست، 
بلکه زمینه ای برای رونق اقتصادی کل کشور است. یکی دیگر از اهداف فدراسیون 
فاوا این اس��ت که زمینه های حقوقی و قانونی برای انتقال کس��ب و کار از دفاتر 
فیزیکی به دفاتر مجازی را در کش��ور فراهم کند. وی با اش��اره به لزوم همکاری 
نهادها و متولیان دولتی با این برنامه گفت: البته این هدف گذاری بزرگی است که 
نیازمند همکاری ثبت ش��رکت ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی 
است. امروز یک شرکت می تواند تمام فعالیت های خود را از طریق فضای مجازی و 
وسایل ارتباطی مدرن انجام دهد و 100درصد دفتر فیزیکی خود را تعطیل کنند. 
امیدواری ما این اس��ت که با مشکالت اقتصادی که در کشور وجود دارد و انتظار 
چندانی از حمایت های دولتی از بخش فناوری اطالعات و نرم افزار نیست، فضایی 
تسهیل شود که با حضور مستقیم محصوالت محتوایی و خدمات فناوری اطالعات 

در بازارهای جهانی و کسب درآمدهای ارزی، امکان رشد و توسعه فراهم شود.
برنامه تحول دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بهمنی، رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال نیز در این نشست 
تأکید کرد: ما بخش عمده ای از خواسته هایی را که توسط فعاالن تولید و صادرات 
محتوا مطرح شده  است در مرکز پیگیری می کنیم. از اواخر سال 1397 تا 1398 
برنامه ای برای توسعه رسانه های دیجیتال و برنامه تحول مرکز ملی فناوری آماده 
شد و به  صورت نامه ای برای ریاست جمهوری اسالمی ارسال شد. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اولین دستگاه دولتی است که برنامه تحول دیجیتال خود را آماده 

و در پنج حوزه آن را تعریف کرده  است.
وی گف��ت: نظام مدیری��ت وزارتخانه از جمله س��اختار مجوزه��ا، نظارت ها و 
حمایت ها باید با تحوالت روز تطابق پیدا کند. حوزه دوم حوزه سامانه های فرهنگی 
است. مثاًل برای ثبت مجوز کتاب توانسته ایم سامانه ای ایجاد کنیم که همه کارها 
در یک س��امانه واحد انجام شود. ناش��ران، کتابخانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی و خانه کتاب در آن حضور دارند و همه کارهای مجوز به صورت آنالین 
انجام می شود. باوجود تالش ها، واقعیت این است که بخش عمده ای از بسترهای 
فرهنگی خارج از حوزه حکمرانی انجام می شود که ما باید بتوانیم در این بسترها 

هم حضور پیدا کنیم.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال تاکید کرد: سومین محور 
تحول دیجیتال، تحول محتوا اس��ت؛ محتوایی که عرضه می شود چه نقشی برای 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تولید، هدایت و راهبری و توسعه محتوا به لحاظ 
کیفی و کمی خواهد داشت. چهارمین محور مسئله کسب وکار است. بحث اقتصاد 
فرهنگ در جهان مورد توجه قرار گرفته  است. در مورد بسترهایی که برای تولید 
و انتش��ار محصوالت فرهنگی وجود دارد، وزارت ارشاد باید مشخص کند که چه 

کمک هایی می تواند بکند و چه راه هایی برای اعمال حکمرانی وجود دارد.
بهمنی تأکید کرد: پنجمین حوزه تحول دیجیتال اطالع رسانی و تبلیغات است. 
ما متولی مطبوعات، رسانه ها و تبلیغات هستیم، اما واقعیت این است که در فضای 
مجازی قدرت و توانایی رصد و پایش بخش اعظم محتوای تولید ش��ده  را نداریم. 
ما با 500 تا 600 روزنامه و نش��ریه و خبرگزاری همکاری می کنیم، اما در حوزه 
فضای مجازی هر کاربر خودش می تواند یک خبرگزاری باشد. اینکه وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی در این مورد چه می تواند بکند، س��ؤال بزرگی است که باید در 

چارچوب برنامه تحول دیجیتال به آن پاسخ دهیم.
وی گفت: 16 پیشنهاد برای حل و فصل مشکالت و ناکارآمدی ها در این حوزه ها 
مطرح شده  و 28 پروژه جاری برای اجرای این 16 پیشنهاد آغاز شده  است. نقاط 
مش��ترکی میان خواس��ته های فعاالن تجارت دیجیتال و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی وجود دارد که می تواند زمینه های همکاری ها را ایجاد کند.

فکر می کنم که خیلی زود ش�اهد آن خواهیم بود. اطمینان دارم که ما امس�ال قابلیت های 
بنیادین سطح 5 از فناوری خودران را در اختیار خواهیم داشت.

آقای ماس�ک اضافه کرده در کنار عزم جدی برای دس�تیابی به فن�اوری کامال خودران، 
ش�رکت تسال در زمینه سیستم های س�اطع کننده گرما و خنک س�ازی نیز سخت مشغول 
تحقیق و توسعه اس�ت تا بتواند از کامپیوترهای پیشرفته تری در محصوالت خود استفاده 

کند.
ب�ا وج�ود صحبت ه�ای مدیرعامل تس�ال، کارشناس�ان صنعت خ�ودرو معتقد هس�تند 
اتومبیل های خودران برای جلب اعتماد عموم مردم هنوز به زمان زیادی نیاز دارند، به ویژه 
پس از سوانح اخیری که برای خودروهای ساخت تسال در حالت اتوپایلوت رخ داده و برخی 

از آنها موجب مرگ راننده شده اند.
عالوه  بر این، کارشناس�ان در زمینه زیرس�اخت ها نیز با تردیدهایی مواجه هستند، زیرا 
عملکرد سیس�تم های خودران تا حد زیادی به ش�رایط جاده و عالئم موجود وابسته است، 
حال آنکه در بس�یاری از کشورها مس�یرهای عمومی از لحاظ ناهمواری ها و عالئم وضعیت 

مطلوبی ندارند.
در هر صورت باید منتظر ماند و دید که نتایج صحبت های آقای ماس�ک به چه شکلی در 
تولیدات این شرکت نمود پیدا خواهد کرد. آیا تسال به اولین شرکتی تبدیل خواهد شد که 
اتومبیلی کامال خودران توس�عه می دهد یا این عنوان به رقبای سنتی که با قدرت تمام در 

حال تعقیب خودروساز کالیفرنیایی هستند، خواهد رسید؟

کارآفرینی و درآمدزایی با تولید محتوای دیجیتال

ایالن ماسک: تسال فاصله بسیار کمی با فناوری خودران سطح ۵ دارد

یادداشـت

در سومین مرحله از حمایت های اختصاص یافته به کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا، ش��رکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ آسیب دیده تسهیالت دریافت 
می کنند. صندوق نوآوری و ش��کوفایی سقف این تسهیالت را 100 میلیارد ریال 
اعالم کرده است. شرکت های دانش بنیان نیز در کنار دیگر کسب و کارهای نوآور 
از آس��یب های ش��یوع ویروس کووید- 19 در امان نبودند. برای جبران خسارات 
واردش��ده به این شرکت ها، تس��هیالتی در نظر گرفته ش��ده است. شرکت های 
دانش بنیان متوسط و بزرگ تا سقف 10 میلیارد تومان با نرخ 9 درصد تسهیالت 
دریافت می کنند. این تسهیالت توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری 

سه بانک عامل، آینده، کارآفرین و صنعت و معدن پرداخت می شود.

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
آسیب دیده از کرونا تعلق گرفت



ش��بکه های اجتماع��ی در ط��ول دهه ه��ای اخی��ر بدل ب��ه یکی از 
پرکاربردتری��ن کلیدواژه های عرصه بازاریابی ش��ده اند. این امر به دلیل 
تمای��ل باالی کاربران ب��رای حضور در ش��بکه های اجتماعی مختلف و 
ارتباط با یکدیگر است. بسیاری از برندها در طول سال هزینه های بسیار 
زیادی برای بازاریابی و موفقیت در شبکه های اجتماعی انجام می دهند، 
اما در نهایت توانایی تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف 
ندارن��د. هرچقدر هم که توانایی های بازاریابی برند ما باال باش��د، بازهم 
در پایان روز کاری نگرانی پیرامون ناتوانی برندمان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف مشهود خواهد بود. 
بدون تردید بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی مزیت های خاص خود 
را دارد. بس��یاری از برندها امکان پرهیز از صرف هزینه های بازاریابی در 
دنیای واقعی و همچنین تولید محتوای چشم نوازتر را دارند. مزیت اصلی 
ش��بکه های اجتماعی حضور دامنه وسیعی از مخاطب هدف برندهاست 
بنابراین حضور در این فضا و تالش برای بازاریابی تاثیرگذاری گرایش��ی 

طبیعی در میان کسب و کارهای مختلف محسوب می شود. 
امروزه برندهای مختلف امکان کس��ب موفقی��ت در بازاریابی آنالین 
حت��ی ب��دون بودجه ه��ای ف��راوان را دارند. یک��ی از اش��تباهات رایج 
در ای��ن فضا فهم بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی هم��راه با ضرورت 
کاربس��ت بودجه های چند میلیون دالری اس��ت. بی تردید هیچ کسب 
و کار کوچک��ی ام��کان صرف بودجه های گزاف ب��رای حضور در فضای 
ش��بکه های اجتماعی را ندارد. ه��دف اصلی این مقال��ه تمرکز بر روی 
برخ��ی از تکنیک های بازاریابی کم هزین��ه و در عین حال تاثیرگذاری 
برای موفقیت برندهای نوپا و کوچک اس��ت. ما در این میان به بررس��ی 
برخی از ترندها و تکنیک های برتر برای بازاریابی بهتر خواهیم پرداخت. 

استفاده از تقویم دقیق
یک��ی از توصیه ه��ای قدیمی به بازاریاب ها ض��رورت توجه به اهمیت 
محتوای بازاریابی اس��ت. بس��یاری از کارش��ناس های محت��وا را عامل 
اصلی موفقی��ت بازاریابی در دنیای آنالین تلق��ی می کنند. اگر ما قصد 
برنامه ریزی برای تولید محتوای جذاب و بارگذاری دقیق آنها را داش��ته 
باش��یم، باید از نرم افزارهای زمان بندی و تقویم های مناس��ب اس��تفاده 
نماییم. یکی از مزیت های اصلی اس��تفاده از تقویم های هوشمند امکان 
یافت��ن مناس��بت های مهم پیش از ف��را رسیدن ش��ان و برنامه ریزی در 

راستای تولید محتوای مناسب برای تعامل با مخاطب هدف است. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای مدیریتی بس��یار زیادی برای بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی در دس��ترس برندها قرار دارد. ما براساس نیاز 
برندمان امکان انتخاب ابزارهای بسیار متنوعی برای ساماندهی وضعیت 
برندمان در شبکه های اجتماعی را داریم بنابراین جای هیچ  گونه نگرانی 
ب��رای برند ما نخواهد ب��ود. تنها نکته مهم تالش برای مقایس��ه ابزارها 
و تقویم ه��ای هوش��مند مختلف و در نهایت انتخ��اب بهترین گزینه در 

میان آنهاست. 
توجه به قدرت هشتگ ها

هش��تگ ها یکی از عوامل اصلی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها با اس��تفاده دقیق از هشتگ ها 
ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا می کنند. ش��اید در 
نگاه نخس��ت این امر اندکی عجیب به نظر برسد، اما هنوز هم برخی از 

برندها نس��بت به کاربرد هشتگ ها تردید دارند. کاربرد اصلی هشتگ ها 
سهولت دسترس��ی به گونه های خاصی از محتواست. امروزه بسیاری از 
کاربران برای جست وجوی محتوای موردنظرشان از هشتگ های مختلف 
اس��تفاده می کنند. به این ترتیب دیگر نیازی به جس��ت وجوی دستی و 

زمان بر محتوا نخواهد بود. 
اگر شما در صنعت برگزاری مراسم های عروسی فعالیت دارید، امکان 
ترکیب نام برندتان و صنعت موردنظر در قالب یک هشتگ جذاب وجود 
دارد. وقتی مشتریان شما در تالش برای مشاهده نمونه کارهای برندتان 
باشند، اس��تفاده از هشتگ موردنظر دامنه وس��یعی از محتوا را به آنها 

نمایش خواهد داد. 
ام��روزه برندها باید از مزیت های هش��تگ ها اس��تفاده بس��یار زیادی 
نماین��د. در این میان عالقه یا بی عالقگی ما به هش��تگ ها نقش مهمی 
را بازی نمی کند. ما در هر صورت باید از مزیت های هش��تگ ها بهترین 

استفاده را نماییم. 
افزایش ترافیک وبالگ برند با تبلیغات در شبکه های اجتماعی

تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی همیشه ایده مناسبی برای بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. بس��یاری از 
برندها برای تعامل حرفه ای تر با مخاطب هدف ش��ان اقدام به راه اندازی 
وبالگ رسمی می کنند. نکته مهم در خصوص وبالگ ها ضرورت تبلیغ و 
بازاریابی برای توسعه شان است. شبکه های اجتماعی بهترین محل برای 

تبلیغات و توسعه وبالگ رسمی برند محسوب می شود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما با مش��کل مالی قابل توجهی رو به رو اس��ت، 
اس��تفاده از اکانت رسمی برندتان به عنوان محل اصلی تبلیغات وبالگ 
ایده مناسبی خواهد بود. شما به این ترتیب امکان توسعه وبالگ رسمی 

برندتان بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی را خواهید داشت. 
همکاری با اینفلوئنسرهای ُخرد

بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها ایده بسیار مطلوبی محسوب می شود. 
یکی از نکات مهم در این میان انتخاب از میان دامنه وسیع اینفلوئنسرهای 
در دسترس برندمان اس��ت. همکاری با چهره های جهانی و شناخته شده 
همیشه مزیت های قابل توجهی برای برند شما نخواهد داشت. وقتی کسب 
و کار ما در س��طح محدود مشغول به فعالیت است، باید متناسب با همان 
س��طح محلی و محدود اقدام به همکاری با اینفلوئنس��رها نماییم. یکی از 
اشتباهات کسب و کارهای کوچک اختصاص بودجه فراوان برای همکاری با 

افراد تاثیرگذار در مقیاس جهانی است.
توصیه اساس��ی ما در این بخش همکاری ب��ا افراد تاثیرگذار در قالب 
ُخرد اس��ت. به این ترتیب دیگر پرداخ��ت هزینه باال و همچنین فقدان 

برآورده شدن انتظارات باالی ما در میان نخواهد بود. 
یافتن بهترین زمان برای بارگذاری محتوا

بارگ��ذاری محتوای جذاب برای مخاطب هدف اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. نکت��ه مه��م در این میان زم��ان بارگذاری محتواس��ت. اگر ما در 
زمان های نامناس��ب اقدام به بارگذاری محتوای بازاریابی نماییم، امکان 
جل��ب نظر مخاطب هدف را نخواهیم داش��ت. زمان های مناس��ب برای 
بازاریابی و انتش��ار محتوا در هر کس��ب و کاری متفاوت اس��ت. بهترین 
توصی��ه در این میان تقلید از ش��یوه انتخاب زم��ان بارگذاری محتوا از 
سوی برندهای بزرگ است. ما به این ترتیب بدون نیاز به صرف هرگونه 

هزینه ای امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
بدون تردید شیوع ویروس کرونا زمان مناسب برای بارگذاری محتوای 
بازاریابی را تغییر داده اس��ت. مزیت اصلی این امر حضور هرچه بیش��تر 

مردم در خانه و توجه به شبکه های اجتماعی است بنابراین شما موقعیت 
بسیار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 

توجه بیشتر به تعامل با مخاطب هدف
امروزه بسیاری از شبکه های اجتماعی اطالعات دقیقی در مورد نحوه 
تعامل میان برندها و مش��تریان در اختیار کسب و کارها قرار می دهند. 
این امر برای ساماندهی هرچه بهتر کمپین های بازاریابی اهمیت ویژه ای 
دارد. نکت��ه مهم در این میان توجه به ش��یوه تعامل می��ان برندمان با 
مش��تریان به جای تمرکز صرف بر روی آمارهای کمی است. بسیاری از 
اوق��ات آمارها واقعیت های بازاریابی را بازنمایی نمی کند بنابراین ما باید 
ب��ه دنبال معیارهای دقیق تری ب��رای ارزیابی وضعیت بازاریابی برندمان 
باش��یم. یکی از نکات مهم در این میان توجه به س��طح تعامل میان ما 
و مشتریان مان است. وقتی س��طح تعامل یک برند با مشتریانش بسیار 
پایین باش��د، امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان از بین خواهد 

رفت. 
توجه به نقش استوری اینستاگرام

اس��تفاده از تمام ظرفیت های ش��بکه های اجتماع��ی نقش مهمی در 
موفقیت برندها دارد. امروزه در اینستاگرام بخش استوری حتی بیشتر از 
پست های عادی مدنظر مخاطب هدف قرار می گیرد. با این حساب توجه 
ویژه به بخش اس��توری ب��رای بازاریابی امری طبیعی خواهد بود. مزیت 
اصلی بخش اس��توری امکان تولید محتوای س��اده و تاثیرگذاری برای 
مخاط��ب هدف اس��ت. همچنین کاربران تمایل بیش��تری برای نمایش 
بازخوردش��ان نسبت به پیام های بازاریابی در قالب استوری دارند. دلیل 

این امر عدم نمایش پیام آنها برای دیگر کاربران است.
هدف اصلی ما در این بخش صرف نظر برندها نس��بت به اس��تفاده از 
محتوای بازاریابی در بخش عادی پس��ت نیست. نکته مهم در این میان 
ضرورت توجه بیشتر به بخش استوری و تولید محتوای اختصاصی برای 
این بخش است. به این ترتیب شما توانایی تاثیرگذاری بسیار بهتری بر 
روی مخاطب هدف خواهید داشت. بدون تردید بازاریابی برای برندهای 
مختلف در روزهای کنونی امر دش��واری محسوب می شود. در این میان 
اس��تفاده از بخش اس��توری برند ما را هرچه بیش��تر به زندگی روزمره 

مشتریان نزدیک خواهد کرد.  
ارزیابی استیکرهای جدید تجاری در بخش استوری اینستاگرام

اینس��تاگرام در حمایت از برندها نس��بت به ش��یوع ویروس کرونا 
اق��دام به رونمای��ی از برخی اس��تیکرهای تازه کرده اس��ت. چنین 
اس��تیکرهایی به طور عمده در راس��تای حمایت از کسب و کارهای 
کوچک طراحی شده است. بدون تردید کسب و کارهای کوچک در 
دوران ش��یوع کرونا شرایط بسیار دش��واری را پشت سر گذاشته اند. 
این امر نتایج بسیار ناگواری برای برندها به همراه داشته است. اقدام 
اخیر اینس��تاگرام شانس مناس��بی در اختیار برندهای کوچک برای 
توس��عه کسب و کار و همچنین اطالع رسانی درباره ماهیت کسب و 

کارشان قرار خواهد داد. 
بدون تردید بازاریابی در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا دشواری های 
خاصی دارد. با این حال برندها با استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی 
امکان عبور از شرایط دشوار کنونی را خواهند داشت. اینستاگرام در این 
میان اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. اس��تفاده درس��ت از این 
پلتفرم ش��انس برندها ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به 

شدت افزایش خواهد داد. 
entrepreneur.com :منبع

Shoploop اقدام جدید گوگل

یک��ی از بخش های مهم گوگل، تبلیغات اس��ت که تالش کرده تا 
از روش های بس��یار خوبی برای نمایش بهت��ر محصوالت برندهای 
مختلف اس��تفاده کند. با توجه به این امر که ویدئو در صدر تمامی 
روش های تولید محتوا قرار دارد و افراد برای خرید های خود حتما 
نقد و بررسی آن را در یوتیوب مشاهده می کنند، گوگل تالش کرده 
است تا این موضوع را مورد توجه قرار داده و فضایی تخصصی برای 
ویدئوهای نقد و بررس��ی محصول ایجاد کند. این امر باعث خواهد 
ش��د تا مخاطب با یک جس��ت و جوی س��اده، به مواردی باکیفیت 
دس��ت پیدا کند. نکته جالب دیگر این اس��ت که برای تمامی آنها، 
زیرنویس��ی به زبان اکثر کش��ورهای دنیا نیز وجود خواهد داش��ت. 
این امر باعث خواهد شد تا کاربرد آن جهانی باشد. در طراحی این 
شبکه، از عادت مشتریان در خرید از صفحات موجود در شبکه های 
اجتماعی، الهام گرفته شده اس��ت. با این حال برخی از تحلیلگران 
بر این باور هس��تند که این اق��دام منجر به تضعیف یوتیوب خواهد 
ش��د و بهتر بود که به عنوان یک دس��ته بندی جدید به این شبکه 
اضافه می شد. با این حال مجری این طرح آقای پوجری بر این باور 
اس��ت که یوتیوب به عنوان بزرگترین بس��تر استراک گذاری ویدئو 
در جهان، به حدی قدرتمند اس��ت که حتی چندین طرح مش��ابه 
نیز با آس��یبی همراه نخواهد بود. درواقع این بخش بهتر اس��ت که 
صرفا برای موتور جس��ت و جوی گوگل، مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که بخش تبلیغات به نس��بت 
تازه کار محس��وب شده و الزم اس��ت تا حمایت های بیشتری از آن 
صورت گی��رد. جزییات این طرح ش��امل محدودی��ت 90 ثانیه ای 
اس��ت که بدون شک باعث می ش��ود تا خالقیت افزایش پیدا کند. 
اگرچه ممکن اس��ت تصور نمایید که این زم��ان ابدا کافی نخواهد 
بود، با این حال نکته ای که نباید فراموش ش��ود این است که بنا بر 
آمارهای منتشرش��ده، طوالنی بودن یک ویدئو، شانس دیده شدن 
آن را به ش��دت کاهش خواهد داد. در این راس��تا بدون ش��ک هر 
فردی تمایل دارد تا یک ویدئوی 90 ثانیه ای را مشاهده کند. با این 
حال این امر برای مواردی نظیر یک س��اعت و یا حتی 15دقیقه، با 
کاهش��ی چشمگیر مواجه خواهد شد. همچنین این طرح تنها برای 
آش��نایی اولیه بوده و هر فردی برای کسب اطالعات بیشتر می تواند 
ب��ه ویدئوهای موج��ود در یوتیوب مراجعه کند. ب��ا این حال هنوز 
مش��خص نیس��ت که برای ویدئوها اس��تانداردهای بیشتری تعیین 
می شود و آیا شاهد حضور اینفلوئنسرها در این بخش خواهیم بود؟ 
بدون ش��ک برای اطمینان از موفقیت آمیز ب��ودن این طرح، باید تا 
زمان به اجرا درآمدن آن صبر کنیم. درواقع هنوز حتی از هزینه این 

طرح برای کسب و کارها نیز اطالعاتی منتشر نشده است.   
techcrunch.com :منبع

ایده هنرمند آمریکایی برای رفع معضل قفل 
تشخیص چهره 

یکی از مش��کالت کارب��ران گوش��ی های هوش��مند در روزهای 
کرونایی این است که استفاده از ماسک باعث شده است تا نتوانند از 
قفل تشخیص چهره خود استفاده کنند. در این رابطه نیاز است که 
ماسک برداشته ش��ود که اقدامی غیربهداشتی و خطرناک است. با 
توجه به این امر که کرونا حداقل تا 7 ماه آینده به صورت خود باقی 
خواهند ماند، رفع س��ریع این مش��کل کامال ضروری است. در این 
رابطه اگرچه برندهای ح��وزه تکنولوژی اعالم کرده اند که به دنبال 
راهکاری برای رفع آن هس��تند، با این حال یک هنرمند آمریکایی 
با طرحی جالب این مش��کل را به صورت کامل برطرف کرده است. 
درواقع ایده او این اس��ت که بخش پنهان شده صورت افراد بر روی 
ماس��ک چاپ ش��ود. این امر نه تنها باعث جذابیت باالتر استفاده از 
ماسک ها خواهد شد، بلکه دیگر هوش مصنوعی به راحتی می تواند 
چهره را تشخیص دهد. همین امر نیز باعث شده است تا ایده فوق، 
مورد توجه جدی برندهای مختلف قرار گیرد. درواقع این موضوع به 
خوبی نش��ان می دهد که همواره برای رفع مشکالت نباید به دنبال 
راهکاری پرهزینه باشیم. این طرح ها جذابیت و ظرافت بسیار باالیی 
داش��ته و باعث ش��ده اس��ت که حتی افرادی که از این قفل ها نیز 
استفاده نمی کنند، به خرید آنها بپردازند. درواقع آنها کامال شبیه به 
بخش هایی هستند که در اثر پوشیدن ماسک، پنهان می شود. نکته 
جالب این اس��ت که طرح وی به حدی مورد اس��تقبال قرار گرفته 
اس��ت که هم اکنون از کشورهایی نظیر کره جنوبی، فرانسه و چین 
مش��تریان بسیاری تصاویر خود را ارسال کرده و در صف خرید قرار 
دارند. به همین خاطر وی اعالم کرده اس��ت که برای پاسخگویی به 
این حجم از تقاضا، به حمایت نیاز داش��ته و ممکن است طی چند 

روز آینده، یکی از برندهای مطرح با وی وارد همکاری شود. 
dezeen.com :منبع
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تولید محصوالت تازه با استفاده از فناوری های روز دنیا یکی از اهداف 
مهم برندها در کس��ب و کارهای مختلف محس��وب می شود. هر چقدر 
توانای��ی برند ما برای تولید محصوالت دارای فناوری جدید باال باش��د، 
بازهم بدون بازاریابی مناس��ب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
وجود نخواهد داش��ت. امروزه با توجه به افزایش س��طح رقابت در حوزه 
بازاریابی و تولید محصوالت مختلف در سراس��ر دنیا حجم رقابت میان 
برندها به شدت افزایش پیدا کرده است. بازاریابی برای محصوالت دارای 
فناوری های تازه ش��اید در نگاه نخس��ت س��اده به نظر برس��د، اما عدم 
آش��نایی مش��تریان با فناوری به کار رفته در محصوالت مانع بزرگی در 

مسیر تاثیرگذاری بر روی آنها محسوب می شود. 
امروزه هیچ تضمینی برای موفقیت محصوالت جدید با استفاده صرف 
از فناوری ه��ای نوین وجود ندارد. بس��یاری از برنده��ا بیش از هر زمان 
دیگری نیاز به بازاریابی برای محصوالت شان را احساس می کنند. ما در 
ادامه این مقاله به بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب برای بازاریابی 

محصوالت دارای فناوری های نوین خواهیم پرداخت. 
۱. شناخت مخاطب هدف

یکی از س��اده ترین راهکارهای بازاریابی تالش برای شناخت مخاطب 
هدف است. بدون تردید اغلب بازاریاب ها و کارآفرینان در طول فعالیت 
حرفه ای شان چنین توصیه هایی را شنیده اند، با این حال کمتر بازاریابی 

در عمل اقدام به اجرای چنین توصیه ای می کند. 
ضرورت ش��ناخت دقیق مخاطب ه��دف از هزینه های باالی بازاریابی 
و ض��رورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف سرچش��مه می گیرد. ما 
س��االنه شاهد نمایش کمپین های بازاریابی بسیار زیادی هستیم، با این 
ح��ال تعداد کمی از آنها در عمل توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را دارد. همین امر شکست مداوم برندها برای بازاریابی محصوالت 

و به تبع آن فروش شان را در پی دارد. 
شناخت دقیق مخاطب هدف به لطف توسعه فناوری های آنالین دیگر 
کار زمانب��ری نیس��ت. بازاریاب ها به غیر از خری��د اطالعات طبقه بندی 
شده از س��وی آژانس های بازاریابی امکان تعامل با مشتریان و مخاطب 
هدف ش��ان در ش��بکه های اجتماعی را نیز دارند. بنابراین شما پیش از 
طراحی کمپین موردنظرتان باید از رابطه میان برند و مشتریانتان نهایت 

استفاده را نمایید. 

2. استفاده از کانال های ارتباطی مناسب
شناخت مخاطب هدف فقط به معنای طراحی پیام بازاریابی به صورت 
تاثیرگذارتر نیست. ما وقتی شناخت درستی از مخاطب هدفمان داریم، 
آگاهی نسبی از شبکه های اجتماعی مورد عالقه آنها نیز خواهیم داشت 
بنابراین فعالیت ما باید در ش��بکه های اجتماع��ی مورد عالقه مخاطب 
هدف دنبال ش��ود. ام��روزه بس��یاری از برندها از کانال ه��ای ارتباطی 
نامناسبی برای تعامل با مخاطب هدفشان استفاده می کنند. نتیجه این 

امر ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
اگر ما قصد بازاریابی برای محصوالت موردپسند نسل جوان را داریم، 
بای��د در ش��بکه های اجتماعی جدیدتر مانند تیک توک یا اینس��تاگرام 
تولی��د محت��وا نمایی��م. ایج��اد هماهنگی می��ان محت��وای بازاریابی و 
کانال ه��ای ارتباطی مناس��ب یک��ی از مهمترین فرآینده��ای بازاریابی 
محسوب می شود. در غیر این صورت پیام بازاریابی ما به دست مخاطب 

بی عالقه به کسب و کارمان خواهد رسید. 
3. توجه به نحوه قیمت گذاری محصوالت

قیمت محصوالت یکی از عوامل مهم در انتخاب نهایی مش��تریان است. 
محصوالت دارای فناوری های نوین در صورت قیمت بسیار باال کمتر مورد 
توجه مشتریان قرار خواهد گرفت. همچنین باید به تاثیر فناوری موردنظر بر 
روی زندگی مشتریان نیز توجه داشته باشیم. آیا فناوری تازه مورد استفاده 
ما ارزش صرف هزینه بیشتر از سوی مشتریان را دارد؟ متاسفانه در بسیاری 
از مواق��ع محصوالت دارای فناوری های ت��ازه در عمل ارزش صرف هزینه 
بس��یار باال را ندارد بنابراین مش��اهده با استقبال اندک مشتریان نسبت به 
یک محصول امر کامال طبیعی خواهد بود.  یکی از استراتژی های مناسب 
ب��رای فروش محصوالت دارای فناوری ه��ای نوین در بازارهای مختلف 
انتخاب سطح قیمت منطقی است. شاید ما در مراحل اولیه فروش حتی 
نیاز به ارائه تخفیف های گسترده نیز داشته باشیم. مزیت این امر امکان 
تاثیرگذاری بلندمدت بر روی مشتریان خواهد بود. بدون تردید بسیاری 
از برندها نسبت به این تکنیک روی خوش نشان نمی دهند. شما به طور 
کلی باید میان شکست فوری یا تحمل هزینه های جا افتادن محصولتان 

در بازار دست به انتخاب بزنید. 
4. تولید محتوای قابل بازنشر

امروزه یکی از عادت های رایج کاربران در شبکه های اجتماعی مربوط 
به بازنش��ر محتوای بازاریابی برندهاس��ت. اگر محتوای برند شما بازنشر 
قابل توجهی در ش��بکه های اجتماعی دریافت می کند، این امر حکایت 
از طی مس��یر تولید محتوا به صورت کارب��ردی دارد. نکته مهم در این 

میان بارگذاری محتوای بازاریابی برند به صورت قابل بازنشر است. ایراد 
بس��یاری از برندها بارگذاری نامناسب محتوای بازاریابی برندشان است. 
نتیجه ای��ن امر ناتوانی کاربران برای بازنش��ر محت��وای برندهای مورد 
عالقه ش��ان اس��ت. هرچه محتوای ما س��ازگاری بیش��تری با بازنشر در 
ش��بکه های اجتماعی داشته باشد، شانس کس��ب موفقیت بازاریابی مان 

بیشتر خواهد شد.
5. همکاری با کارشناس های حرفه ای

بیان نظرات مربوط به کارش��ناس های حرفه ای کسب و کار نسبت به 
محصوالت اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه بس��یاری از مشتریان در 
بازارهای مختلف پس از اطمینان از نظرات کارشناس های مطرح کسب 
و کار دس��ت به خرید محصوالت مختلف می زنن��د بنابراین همکاری با 

چنین کارشناس هایی نتیجه مطلوبی برای برند شما خواهد داشت. 
ع��الوه بر هم��کاری ب��ا کارش��ناس های کس��ب و کار، هم��کاری با 
بازاریاب ه��ای حرفه ای برای بررس��ی انتقادی محت��وای برندمان پیش 
از انتش��ار نیز مفید خواهد بود. اغل��ب بازاریاب های حرفه ای در فرآیند 
ارزیاب��ی یک کمپین به نکات بس��یار مهمی اش��اره می کنند. اغلب این 
نکات پیش از آن مدنظر بازاریاب های شرکت قرار نگرفته است بنابراین 
ش��ما فرصت مناس��بی برای به روز رس��انی محتوای کمپین تان و رفع 

ایرادات اساسی پیش از انتشار خواهید داشت. 
6. اهمیت زمان بندی مناسب

بازاریابی مناس��ب با شرایط جاری در بازار کسب و کار اهمیت بسیار 
زیادی دارد. فناوری های مورد استفاده برند ما در زمینه تولید محصوالت 
تازه باید راهگش��ای مشکالت جاری مشتریان باشد. در غیر این صورت 
ما ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهیم داشت. 
اکنون وضعیت جهانی در پیوند با ش��یوع وی��روس کرونا دارای دغدغه 
محوری اس��ت بنابراین تولید محصوالت مرتبط با پیشگیری از ابتال به 
ای��ن ویروس موفقیت باالیی در بازار خواهد داش��ت. درس��ت به همین 
خاط��ر برخی از برنده��ا زمان رونمایی از محصوالت تازه ش��ان را تغییر 
داده ان��د. این امر در راس��تای ت��الش برای هماهنگی هرچه بیش��تر با 
اتفاقات پیش روی صورت گرفته است.  بازاریابی برای محصوالت دارای 
فناوری های تازه پیچیدگی ه��ای خاص خود را دارد. ما در حال معرفی 
محصولی تازه به بازار باید تمام جزییات و واکنشهای احتمالی مشتریان 
را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت شانس��ی برای بازاریابی موفق و 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهیم داشت. 
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در قسمت اول این مقاله بیشتر به کاربرد کاتالوگ راهنمای محصوالت 
به عنوان یک ابزار تبلیغاتی پرداختیم و نشان دادیم که چگونه می توان 
از ی��ک دفترچه یا کاتالوگ راهنمای محصوالت به عنوان ابزار مناس��ب 
برای اهداف تبلیغاتی استفاده کرد و توجه و احساس مخاطبان را بیش 

از یک تبلیغ مستقیم جلب و جذب کرد.
در قس��مت دوم از ای��ن موضوع قص��د داریم به اش��کال مختلفی که 

می توانید این کاتالوگ یا دفترچه ها را تهیه کنید بپردازیم.
۱- طراحی به شکل بروشور

بروش��ورها شامل یک کاغذ چند بخشی هستند که با توجه به مطالب 
هر بخش آنها را از وس��ط تا می زنند. بروشورها به دلیل اینکه کم حجم 
هس��تند و در عین حال اطالعات تقریباً کامل��ی به مخاطبان می دهند 
بس��یار ابزار جذابی برای تبلیغات و اطالع رسانی هستند. می توانید این 
بروش��ورها را به صورت جزوه های کم حجم یا در یک پک یا بسته بندی 
مناس��ب طراحی کنید. می توانید بروش��ورهایی را که تهیه کرده اید به 

اشکال مختلف در اختیار مخاطبان قرار دهید.
به نظر مش��اوره بازاریابی  یکی از پرکاربردتری��ن این روش ها، قرار دادن 
بروشورها در سبدهای میز شرکت خودتان یا سایر شرکت ها و مراکز است. از 
این روش برای انتشار بروشورها به وفور استفاده می شود به طوری که شاید 

بتوان گفت غالب ترین روش برای توزیع بروشورهاست. روش دیگر این است 
که این بروش��ورها را در میان اجناس خریداری ش��ده مردم در کیسه های 
خرید آنها قرار دهید. حتی می توانید آنها را در روزنامه ها منتش��ر کنید تا 
افراد بسیار زیادی به آن دسترسی پیدا کنند. معموالً دو روش اول را بیش 

از روش انتشار در روزنامه ها استفاده می کنند.
2- طراحی به شکل دفترچه

می توانید این کاتالوگ را به صورت دفترچه طراحی کنید. یک دفترچه 
کم حجم، رنگارنگ و زیبا. از این دفترچه برای درج مشخصات محصول 
خود مانند عکس و تصاویر و سایر اطالعات آن می توانید استفاده کنید. 
می توانید تمامی محصوالت خود را در این دفترچه ها ثبت کنید. س��عی 
کنید این دفترچه را به شکلی طراحی کنید که تمامی اطالعات شما از 
نام و آدرس مرکز تجاری تا شماره تلفن و آدرس شبکه های اجتماعی را 
در آن درج کنید. درج این مش��خصات به مخاطبان شما کمک می کند 
که به راحتی بتوانند به ش��ما دسترس��ی پیدا کنند. طراحی به ش��کل 

دفترچه نیز از جمله روش های کارآمد است.
چ��را ک��ه می توانید از هر ک��دام از صفحات آن برای ی��ک موضوع یا 
محصول اس��تفاده کنید ت��ا مطالب تان تنوع داش��ته باش��د. از طرفی، 
مطالبی که از این روش منتشر و چاپ می کنید بسیار بیشتر از تبلیغات 

با بیلبورد و پوس��تر اس��ت و اطالعات جامع و کاملی درباره محصول یا 
خدمات ش��ما ب��ه مخاطبان منتقل می کند. از طرف��ی، فرصت و فضای 
کافی برای درج اطالعات تماس و ارتباطی خود هستید. سعی کنید در 
بخش��ی از دفترچه بیش از سایر قسمت ها توجه مخاطبان را جلب کند 
و برای انتش��ار اطالعات ارتباطی خود اس��تفاده کنی��د. به عنوان مثال، 
صفحه اول و آخر یک دفترچه از مناسب ترین قسمت ها برای این منظور 

هستند.
3- انتشار گزارش تحقیقات و مصاحبه ها  

سعی کنید کاتالوگها را هر از چند گاهی به شکل یک مطالعه موردی 
گزارش دهید. مثاًل می توانید به محل هایی که مش��تریان ش��ما در آنجا 
هس��تند و از محصوالت شما اس��تفاده کرده اند مراجعه کنید و نظرات، 
انتقادات و پیش��نهادات آنها را در این گزارش بنویس��ید. منتشر کردن 
تصوی��ر، پی��ام و محتوای مصاحبه ش��ما یکی از جذابتری��ن مطالب در 
این کاتالوگها خواهد بود. نوش��تن محتوای مطالع��ات موردی و نتیجه 
مصاحبه ها و چاپ و منتش��ر کردن ش��ان به ش��کل کاتال��وگ می تواند 
بهترین روش برای تبلیغ محصول شما و در عین حال افزایش اطالعات 

مشتریان تان باشد.
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کاتالوگ راهنمای محصوالت به عنوان ابزاری برای بازاریابی !

تکنیک های روان شناسانه برای افزایش 
تاثیرگذاری بر روی مشتری

همه ما با این جمله مواجه ش��ده ایم ک��ه یک بازاریاب حرفه ای 
باید روان شناس��ی ماهر باش��د، با این حال این امر چندان درست 
نب��وده و ش��ما تنها باید برخی از تکنیک های روان شناس��ی را که 
برای اقدامات شما مفید است، فرا گرفته و در این رابطه نیازی به 
مطالعه آکادمیک و چندین س��اله وج��ود ندارد. درواقع تصور این 
امر که یک روان ش��ناس می تواند فروشنده خوبی نیز باشد، کامال 
نادرست است. تحت این شرایط سوالی که مطرح است این  است 
که این ترفندها ش��امل چه مواردی اس��ت؟ در ادام��ه 7 مورد از 

مهمترین آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱-هدیه دادن 

ی��ک فروش��نده در ابتدا باید رابطه خوبی ب��ا جامعه هدف خود 
ایجاد نماید. در این رابطه هدیه دادن یک اس��تراتژی بسیار خوب 
محس��وب می ش��ود. با این حال هدیه صرفا اختص��اص پول و یا 
کاالیی خاص نبوده و یک خدمت رایگان را نیز ش��امل می ش��ود. 
ب��رای مثال این ام��ر که امکان امتحان محص��ول را فراهم آورید، 
خود یکی از اقدامات رایج در این زمینه محسوب می شود. درواقع 
یک اقدام خارج از انتظار که مزیتی را به همراه دارد، تاثیر بس��یار 

عمیقی را خواهد داشت. 
2-استفاده از تصاویر

این امر طبیعی اس��ت که در ح��ال حاضر، بازاریابی اینترنتی به 
شیوه اصلی فروش تبدیل شده باشد. با این حال یکی از مشکالت 
در این رابطه، اعتماد س��خت افراد محسوب می شود. در این راستا 
نمای��ش خود، یک از اقدامات بس��یار خوب محس��وب می ش��ود. 
به همی��ن خاطر تالش کنی��د که در صفحه و حتی ش��بکه های 
اجتماع��ی و ارتباط��ی برند خود، از ق��رار دادن تصویر کارکنان و 
حتی خودتان، غافل نشوید. این امر در زمینه اعتمادسازی سریع، 
تاثیر فوق العاده ای را به همراه دارد. در نهایت اقداماتی نظیر ارسال 
تصاوی��ری که در آن لبخن��د زده اید، تاثیر اقدام ش��ما را افزایش 

خواهد داد. 
3-محدود کردن گزینه ها 

یکی از اقدامات بس��یار مهم این است که انتخاب افراد را تا حد 
ام��کان محدود نمایید. درواقع برخالف تصور عموم، تنوع گزینه ها 
تنها تصمیم نهایی را س��خت خواهد کرد. تحت این شرایط ممکن 
اس��ت مخاطب ش��ما احس��اس کند که به زمان بیش��تری برای 
تصمیم گیری نیاز خواهد داش��ت. این امر در حالی اس��ت که یک 
فروش��نده حرفه ای، علی رغ��م این امر که به اف��راد اختیار عمل 
می دهد، تالش دارد تا انتخاب های مخاطب خود را با توجه به نیاز 

او، محدود کرده و در نهایت به محصول موردنظر، برساند. 
4-افزایش سطح اطالعات 

یک��ی از بهترین اتفاقاتی که برای هر بازاریاب می تواند رخ دهد 
این اس��ت که مش��تری از وی بخواهد ت��ا در تصمیم گیری کمک 
نماید. با این حال این امر تنها زمانی رخ خواهد داد که شما سطح 
خوبی را از خود نش��ان داده باشید. برای این منظور مطالعه مداوم 
در کنار تحلیل اقدامات بهترین فروشندگان و بازاریاب ها، ضروری 
خواهد بود. برای مثال برای ایجاد حس اعتماد در مش��تری، انواع 
روش ه��ا وجود دارد که آگاهی ش��ما در این زمینه، بدون ش��ک 

تاثیرگذار خواهد بود. 
5-توجه به احساسات 

این امر که در اقدامات خود به نحوی عمل نمایید که احساسات 
افراد را درگیر نماید، شانس موفقیت شما به مراتب بیشتر خواهد 
شد. درواقع همه ما تجربه چنین مواردی را داشته ایم که به خاطر 
برخورد مناسب یک فروشنده، اولویت ما خرید از وی می شود. این 
امر در حالی است که فروشگاه های نزدیک تر به محل زندگی شما 
نیز وجود دارد. در این رابطه ش��ما باید با توجه به ش��رایط، اقدام 
نمایید. برای مثال ممکن اس��ت در شرایطی نیاز به تحریک حس 
انسان دوستی داش��ته باشید و یا در ش��رایطی دیگر وطن پرستی 
آنها را تحت تاثیر قرار دهید. درواقع این مهارت ش��ما اس��ت که 
ب��ه خوبی بدانید که در موقعیت های مختلف، چگونه تاثیر عاطفی 

داشته باشید.  
6-نظم کاری

اف��رادی که نظ��م کاری باالت��ری را دارند، در نظر اف��راد قابل 
اعتمادت��ر هس��تند. در این رابطه ضروری اس��ت که در همه چیز 
نظم مشاهده شود. این امر حتی شامل آراستگی ظاهری شما نیز 
خواه��د بود. در این رابطه همواره داس��تان فیلم رویی را به خاطر 
بیاوری��د که روایتگر جوانی اس��ت که همواره رویای فوتبالیس��ت 
ش��دن را در سر داشت. با این حال س��طح وی در حدی نبود که 
تیم دانش��گاه، او را قبول نماید. با این حال وی قبول کرد تا یک 
نیمکت نش��ین دائم باش��د و با نظم فوق الع��اده در رابطه با حضور 
در تمرینات و پش��تکاری که داش��ت، پ��س از مدتی نظر مربی را 
به خ��ود جلب کرد و به وی برای نخس��تین ب��ازی، اعتماد نمود 
که س��کوی پرتابی برای موفقیت های وی شد. این فیلم به خوبی 
نش��ان می دهد که نظم کاری، ت��ا چه اندازه می توان��د در زمینه 

اعتمادسازی، تاثیرگذار باشد. 
7-رفتار مشابه 

ش��ما باید با مخاطب خود به نحوی رفتار نمایید که مورد پسند 
آنها اس��ت. به همین خاطر است که تمامی برندهای جهانی، قبل 
از ایج��اد نمایندگی خود، در تالش هس��تند ت��ا اطالعات خود را 
در رابط��ه ب��ا جامعه ه��دف افزایش داده و از ف��ردی محلی برای 
ارتباط درست، استفاده می کنند. درواقع شما باید سطح اطالعات 
خ��ود را از جامعه ه��دف افزایش دهید. درواق��ع حتی درون یک 
جامعه نی��ز رفتارهای مختلفی در بین طبق��ات وجود دارد. برای 
مثال اگر صاحب یک برند الکچری هستید و جامعه هدف شما را 
افراد ثروتمند تش��کیل می دهد، بدون شک رفتار شما تفاوت هایی 
را با زمانی دارد که یک فروش��گاه در مناطق فقیرنش��ین را اداره 
می کنی��د. در این رابطه همه چیز از ش��یوه فروش تا نحوه ارتباط 
گرفتن ش��ما، تفاوت پیدا خواهد کرد. درواقع به صورت یک اصل 
کلی، ش��ما باید در تالش برای رفتاری مشابه با جامعه هدف خود 

را داشته باشید. 
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راهکارهای کاهش هزینه ها در کسب و 
کارهای کوچک

مدیریت کس��ب و کار ش��خصی یک��ی از رویاهای ه��ر کارمند و 
کارآفرینی محس��وب می  ش��ود. بس��یاری از افراد به دلیل نگرانی از 
مش��کالت ساماندهی کسب و کارها هرگز اقدام به راه اندازی شرکت 
شخصی ش��ان نمی کنند. بدون تردید هزینه ها و دشواری های شروع 
کس��ب و کار بس��یار زیاد اس��ت، با این حال امکان غلب��ه بر آنها و 
مدیریت بهینه کس��ب و کار در هر شرایطی وجود دارد. هدف اصلی 
ما در مقاله کنونی بررس��ی ش��یوه های مدیریت کس��ب و کارهای 
کوچک با هزینه های اندک است. استراتژی کاهش هزینه های کسب 
و کار در هر سطحی از فعالیت شرکت ها دارای اهمیت است. ما در 
این مقاله به 3 نکته و توصیه اساس��ی برای کاهش هزینه کس��ب و 

کارهای کوچک توجه خواهیم کرد.
خودکارسازی هرچه بیشتر فرآیندها

استفاده از فناوری های نوین برای کاهش هزینه های جاری شرکت 
امری ضروری محس��وب می ش��ود. امرزوه بس��یاری از فعالیت های 
پرهزینه ش��رکت ها با اس��تفاده از ماش��ین آالت هوشمند به صورت 
خودکار و بس��یار کم هزینه ساماندهی می شود. برخی از مزیت های 

خودکارسازی فرآیندهای کاری شرکت به شرح ذیل است:
• عدم نیاز برای استخدام نیروی کار و پرداخت هزینه به آنها

• کاهش قابل توجه سطح خطای انسانی در فرآیند کار
• کاهش ریسک های موجود در زمینه خدمات جانبی به کارمندان 

و مشکالتی مانند صدمات حین کار
• ام��کان س��اماندهی س��اعت های کاری طوالنی ب��دون نگرانی 

پیرامون خستگی عوامل درگیر تولید
وقتی م��ا از فناوری ه��ای تازه در فعالیت ش��رکتمان اس��تفاده 
می کنیم، امکان کاهش قابل توجه هزینه های جاری فراهم می شود. 
ب��دون تردید صرف نظ��ر کامل از نیروی انس��انی در زمینه فعالیت 
ش��رکتها امکان ناپذیر اس��ت. نکت��ه مهم در این می��ان تالش برای 
اس��تفاده از نوآوری های عرصه فناوری برای بهبود وضعیت کسب و 
کار شرکتمان اس��ت. هرچه هزینه های جاری ما کمتر باشد، امکان 
سرمایه گذاری بیشتری برای توسعه کسب و کارمان خواهیم داشت. 

به روز رسانی استراتژی بازاریابی و تبلیغات
بازایاب��ی و تبلیغ��ات نق��ش مهم��ی در توس��عه کس��ب و کارها 
دارد. ام��روزه اغل��ب مردم تح��ت تاثیر تبلیغات مختلف دس��ت به 
خری��د می زنند. این نکت��ه در صورت بی توجهی برندها نس��بت به 
س��رمایه گذاری بر روی بخش بازاریابی و تبلیغات تبعات به ش��دت 

مخربی خواهد داشت. 
پیش از توس��عه فناوری های مختلف اغلب برندها برای تبلیغات و 
بازاریابی چاره ای جز همکاری با آژانس های حرفه ای نداشتند. همه 
ما از هزینه های باالی همکاری با آژانس های بازاریابی آگاهی داریم. 
نکت��ه امیدبخش در ای��ن میان امکان اس��تفاده از ابزارهای مختلف 
برای بازاریابی و تبلیغات درون ش��رکتی اس��ت. به این ترتیب دیگر 
نی��ازی به صرفه هزینه های گزاف برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهد بود. 
ب��دون تردید کس��ب و کارهای کوچک امکان ص��رف هزینه های 
مختل��ف ب��رای بازاریابی و تبلیغ��ات را ندارند بنابرای��ن باید هرچه 
بیشتر به سوی اس��تفاده از خدمات درون شرکتی سوق پیدا کنند. 
این امر با آموزش بخش��ی از کارمندان برای تش��کیل تیم بازاریابی 
کامل خواهد ش��د. برخ��ی از توصیه های اساس��ی در این زمینه به 

شرح ذیل است:
• کمپین های بازاریابی باید همیشه ساده و صریح باشد

• اس��تفاده از سایت رس��می برای برندمان به منظور اطالع رسانی 
بهتر ضروری است

• جلوه ه��ای بصری جذاب همیش��ه تاثیر قاب��ل توجهی بر روی 
مخاطب هدف دارد

• تولید محتوای مرتبط با س��لیقه مخاطب هدف انگیزه آنها برای 
تعامل با برند شما را دوچندان خواهد کرد. 

بازاریابی و تبلیغات باید همیش��ه بخشی از فعالیت برند ما باشد. 
نگاه مقطعی به این حوزه همیشه موجب بروز مشکالتی در فعالیت 
برندها می ش��ود بنابراین برنامه های بازاریابی تان به طور مداوم و در 
بازه های زمانی مش��خص به روز رسانی کنید. این امر فعالیت باثبات 

در عرصه بازاریابی را تضمین خواهد کرد. 
اهمیت محوری کیفیت

اگر شما در زمینه تولید محصوالت باکیفیت سرمایه گذاری نمایید، 
مشتریان به سرعت نسبت به فعالیت شما آگاهی پیدا خواهند کرد. 
امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک به دلیل تولید محصوالت 
باکیفیت به س��رعت ش��هرت بین المللی پیدا می کنند. اگر ما تولید 
محصوالت باکیفیت در کنار تبلیغات مناسب را با هم ترکیب کنیم، 

نتیجه کار موفقیت قابل توجه کسب و کارمان خواهد بود. 
تولید محتوای جذاب و باکیفیت برای مش��تریان نیازمند شناخت 
دقیق س��لیقه آنهاس��ت بنابراین ما پیش از دس��ت زدن به هرگونه 
فعالیتی در این زمینه باید ش��ناخت درس��تی از مشتریانمان داشته 
باش��یم. خوش��بختانه فناوری ه��ای نوی��ن امکان بررس��ی وضعیت 

مشتریان با هزینه اندک و سرعت باال را فراهم کرده است. 
noobpreneur.com :منبع
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صبح می تواند ش��روع یک روز فوق العاده و یا بس��یار بد باشد. در این 
رابط��ه ضروری اس��ت تا عادت های مثبتی را برای آن داش��ته باش��ید. 
درواق��ع برخی از عادت  ها باعث خواهد ش��د تا صبحی بس��یار خوب را 
ش��روع کنید. با این حال عدم آگاهی در این زمینه باعث ش��ده است تا 
بس��یاری از افراد به دنبال اقداماتی باش��ند که نتیج��ه الزم را به همراه 
ن��دارد. همین امر نیز زمینه ناامیدی آنها را فراهم می کند. در ادامه 19 

مورد از بهترین آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱-ساعت خود را در مکانی دورتر قرار دهید 

اش��تباه بزرگ تقریبا تمامی افراد این اس��ت که س��اعت خود را در 
نزدیکی محل خواب قرار می دهند. این امر بسیار طبیعی است که افراد 
هنگامی که به صورت کامل بیدار نش��ده باشند، باز هم به خواب بروند. 
ب��ا این حال در این رابطه تنها کافی اس��ت تا چند ق��دم را بردارید تا 
دیگر امکان س��ریع به خواب رفتن، وجود نداشته باشد. به همین خاطر 
ضروری است تا س��اعت خود را در مکانی قرار دهید که برای خاموش 
کردن زنگ هش��دار، به طی کردن چند قدم نیاز باش��د. در این رابطه 
فراموش نکنید که ش��ما باید زمان خواب کافی را داشته باشید. در غیر 
ای��ن صورت حتی اقدام ف��وق نیز نتیجه ای را نخواهد داش��ت. درواقع 
در موارد متعددی مش��اهده می ش��ود که افراد عادت به دیر خوابیدن 
داش��ته و این امر باعث می ش��ود تا در هنگام صبح، ب��ا خواب آلودگی 
زیادی مواجه شوند. بدون شک این وضعیت تا پایان روز، در کنار شما 

خواهد ماند. 
2-مکانی مشخص برای استراحت خود داشته باشید 

مش��خص بودن مکان استراحت، باعث خواهد شد تا فرد به آن عادت 
ک��رده و بهتر بتوان بر طبق روتین رفتار نمود. این مس��ئله برای تمامی 
ما رخ داده اس��ت که در خانه فردی دیگر، خواب راحتی را نداریم. علت 
این امر دقیقا به این خاطر اس��ت که ش��ما به فضایی مش��خص عادت 
کرده اید. همچنین عادت دادن خود به بیدار شدن در ساعتی مشخص، 
باعث می ش��ود که پس از مدتی بدن شما به صورت طبیعی، از این الگو 
پیروی کرده و دیگر حتی نیازی به ساعت و زنگ هشدار نباشد. درواقع 
راز اول در یک برنامه روزانه مناس��ب این اس��ت که بیدار شدن خود را 

منظم کنید. 
3-حداقل یک ساعت قبل از خروج از محل کار  بیدار شوید 

ممکن اس��ت تصور نمایید که شما تنها به زمانی برای صرف صبحانه 
و پوش��یدن لب��اس خود نیاز خواهید داش��ت. با این ح��ال واقعیت این 
است که در صورت پیروی از چنین برنامه ای، با مشکالت متعدد مواجه 
خواهید ش��د که استرس، تنها س��اده ترین مورد آن محسوب می شود. 
ب��ا این حال زمان بیش��تر باعث خواهد ش��د تا صبح خ��ود را با آرامش 

آغاز کنید. 
4-یک اقدام مورد عالقه خود را انجام دهید

برای این امر که تمایل ش��ما نسبت به بیدار شدن افزایش پیدا کند، 
می توانید یک اقدام م��ورد عالقه خود را انجام دهید. برای مثال ممکن 
اس��ت بازی ویدئویی فوتبال، جزو سرگرمی های ش��ما باشد. تحت این 
شرایط می توانید بالفاصله پس از بیدار شدن، یک دیدار را برگزار کرده 
و پس از آن اقدام به س��ایر کارهای صبحگاهی خود نمایید. با این حال 
بهتر اس��ت که مواردی را در این زمینه انتخاب کنید که نتیجه بهتری 
را ب��ه همراه دارد. برای مثال انجام چند دقیقه ای برخی از تمارین یوگا، 

یکی از بهترین اقدامات محس��وب می شود. با این حال اگر به این اقدام 
عالق��ه ای ندارید، ابدا نباید خود را مل��زم به انجام آن کنید. در غیر این 

صورت نتیجه الزم را به دست نخواهید آورد. 
5-لبخند بزنید 

لبخن��د زدن حت��ی اگر کامال مصنوعی باش��د، تاثیر خ��ود را بر روی 
روحیه ش��ما خواهد داشت. بدون ش��ک این امر به بهبود روابط شما با 
اعضای خانواده و همکاران نیز منجر خواهد ش��د. به همین خاطر عادت 
کنید که روز خود را با لبخند آغاز نمایید. برای اطمینان از تاثیرات آن، 

تنها کافی است که یک هفته به این صورت اقدام کنید. 
6-یک لیوان آب بنوشید 

بس��یاری از مش��اوران تغذیه به این موضوع اشاره دارند که هر فردی 
بای��د صبح خود را با یک لیوان آب ولرم ش��روع نمای��د. این موضوع نه 
تنها به س��المتی آنها کمک خواهد کرد، بلکه شما را مهیای صرف یک 

صبحانه کامل می کند. 
7-به یک موسیقی آرام گوش دهید 

در این رابطه صدای طبیعت و موس��یقی های الیت، بهترین گزینه ها 
بوده و باعث خواهد شد تا وضعیت روحی شما در بهترین حالت ممکن 

قرار گیرد. 
8-تخت خواب خود را مرتب نمایید 

این موضوع باعث خواهد شد تا احتمال بازگشت مجدد شما به تخت، 
کاهشی شدید را پیدا کند. درواقع آمارها حاکی از آن است که بسیاری 
از اف��راد ع��ادت دارند که پس از بیدار ش��دن و در ص��ورت وجود وقت 
اضافه، یک اس��تراحت کوتاه را داشته باش��ند. با این حال این امر خود 
باعث خواهد ش��د تا تاثیر تمامی اقدامات ش��ما برای سرحال شدن، به 

صورت کامل از بین برود. 
9-پنجره ها را باز کنید 

در هنگام صبح، وضعیت آب و هوا در بهترین حالت ممکن قرار دارد. 
همچنی��ن در علم انرژی درمانی، برای صبح خواص معجزه آس��ایی ذکر 
شده اس��ت. به همین خاطر اجازه دهید که این هوای تازه به اتاق شما 
وارد شده و برای چند دقیقه به تماشای پیرامون خود بپردازید. در کنار 

این موضوع از تنفس عمیق نیز غافل نشوید.
۱۰-مسئولیت های خود را کاهش دهید 

ممکن اس��ت شما تعدادی فرزند داشته باشید و تصور کنید که بیدار 
کردن آنها،  آماده کردن صبحانه، جرو وظایف شما محسوب می شود. با 
این حال واقعیت این اس��ت که شما در هنگام صبح، آمادگی الزم برای 
انجام اقدامات زیادی را ندارید و وظایف بیش از حد می تواند باعث شود 
که ش��ما از همان ابتدا، احساس خستگی داشته باشید. به همین خاطر 
وظایف را تقس��یم بندی ک��رده و اجازه دهید که آنه��ا نیز نقش هایی را 
داشته باشند. همچنین بیدار نش��دن یکباره تمامی افراد، باعث خواهد 
شد تا شاهد مواردی نظیر صف سرویس بهداشتی، نباشید. در کنار این 
موضوع بهتر اس��ت که بر روی برنامه خودتان تمرکز نمایید. برای مثال 
ممکن است پس از صرف صبحانه، چند دقیقه دویدن و پس از آن دوش 

گرفتن را انجام دهید. 
۱۱-موسیقی با ریتم تند را انتخاب کنید 

در مورد 7 بیان ش��د که از یک موس��یقی آرام اس��تفاده کنید. با این 
حال در این بخش ضروری است که تنها مواردی با ریتم تند را انتخاب 
کنید. این امر باعث خواهد شد تا جنب و جوش شما افزایش پیدا کرده 
و آماده ش��روع روز کاری خود باشید. این امر می تواند در هنگام ورزش 

و یا رانندگی مورد استفاده قرار گیرد. 

۱2-برنامه روزانه خود را مرور نمایید 
بهتر اس��ت که از شب قبل، برنامه فردای خود را تعیین کرده باشید. 
این امر باعث خواهد شد تا به محض حضور در شرکت، بتوانید اقدامات 
خود را ش��روع نمایید. نکته مهمی که در زمینه برنامه ریزی باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که شما در س��اعت های اولیه، باالترین 
سطح انرژی را خواهید داشت. به همین خاطر بهتر است که سخت ترین 
موارد را به این زمان اختص��اص دهید. درواقع مرور برنامه، باعث ایجاد 

آمادگی ذهنی خواهد شد.  
۱3-موارد اضافی را حذف کنید 

برخ��ی از اقدامات ش��ما وجود دارد که انجام آن ب��رای امروز، الزامی 
نبوده و ممکن اس��ت پس از حضور در ش��رکت، متوجه وظایفی جدید 
ش��وید. به همین خاطر می توانید آنها را به روزی دیگر اختصاص دهید. 

درواقع شما نباید تصور کنید که برنامه روزانه، غیر قابل تغییر است. 
۱4-به احساس خود توجه داشته باشید 

این امر کامال طبیعی اس��ت که افراد در برخی از روزها، با احس��اس 
انرژی بیش��تری مواجه هس��تند. این امر در حالی است که در برخی از 
روزهای دیگر ممکن اس��ت چنین حسی را نداشته باشند. در این رابطه 
ش��ما باید به چنین مواردی توجه داش��ته باش��ید و براساس آن حجم 
کارهای خود را کم و یا زیاد نمایید. همچنین سعی کنید با ارتباط خوب 

خود با کارمندان، حس های مثبت خود را افزایش دهید. 
۱5-به ساعت پایانی روز خود فکر کنید 

یکی از اقدامات مناسب برای انتخاب مهمترین اقدامات این است که 
ب��ه س��اعت پایانی کار خود فکر کرده و م��واردی را که حتما باید انجام 
شود، انتخاب کنید. این امر باعث خواهد شد که حداقل اطمینان داشته 

باشید که در پایان روز، موارد اصلی انجام شده است. 
۱6-با لباس ورزشی به خواب بروید 

یک��ی از مهمتری��ن دالیل افراد برای ورزش نک��ردن در صبحگاه این 
اس��ت که تص��ور می کنند که انرژی کافی برای این اق��دام را در اختیار 
ندارند. در این راستا می توانید با لباس ورزشی بخوابید تا به محض بیدار 

شدن، مهیای انجام تمرینات و یا خارج شدن از منزل باشید. 
۱7-لباس فرم داشته باشید 

هنگامی که لباس کار مش��خصی داشته باشید، سریعا می توانید آماده 
ش��وید. این امر در حالی است که در غیر این صورت ممکن است زمان 

زیادی را صرف انتخاب موارد کنید. 
۱8-صبحانه کاملی داشته باشید 

صبحانه مهمترین وعده غذایی هر فرد محس��وب شده و الزم است تا به 
آن توجه ویژه ای را داشته باشید. در این رابطه توصیه می شود که قبل از هر 
تصمیمی، از یک مشاور تغذیه کمک بگیرید. علت این امر به این خاطر است 
که نیاز افراد به مواد غذایی متفاوت بوده و این امر باعث خواهد شد تا کپی 
برداری از برنامه فردی دیگر، یک اشتباه بزرگ باشد. بدون شک صبحانه ای 

کامل، مقدمات روزی پرانرژی را فراهم خواهد کرد. 
۱9-استراحت های کوتاه داشته باشید 

در آخر فراموش نکنید که ش��ما باید به خود اس��تراحت های کوتاهی 
را بدهید. در غیر این صورت سریعا انرژی خود را از دست خواهید داد. 
این امر درست اقدامی است که کوهنوردهای حرفه ای آن را انجام داده 
و ت��الش می کنند تا با این اقدام، ریتم خود را از دس��ت ندهند. درواقع 
شما نیاز دارید که به ریتمی در انجام کارهای خود دست پیدا کنید که 

کامال مناسب شما است. 
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بندرعب��اس - خبرنگار فرصت امروز: فاز اول  طرح ملي  آبرس��انی از س��د 
جگین به بش��اگرد در چارچوب دوازدهمین هفت��ه از پویش #هرهفته_ الف 
_ب_ ای��ران به دس��تور رئیس جمهور به صورت ویدئ��و کنفرانس مورد بهره 
برداری قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
امین قصمی مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان با اش��اره به افتتاح این پروژه 
گفت: برای تکمی��ل فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر یک هزار 810 میلیارد 
ریال مورد نیاز بود که 400 میلیارد ریال آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری 
تخصیص داده ش��د. وی با بیان اینکه در این مرحله نیاز آبي شهر سردشت و  
8 روس��تاي مسیر تامین می شود، گفت: حجم عملیات این طرح  شامل 81 
کیلومتر خط انتقال، دو باب ایستگاه پمپاژ، 5 واحد مخزن و مجموعه تصفیه 
خانه آب با ظرفیت 180 لیتر بر ثانیه است که امسال فاز اول این طرح در قالب 
آبرساني به شهر سردشت و روستاهاي مسیر با ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه وارد 
مدار بهره برداري مي شود. قصمی تصریح کرد، براي اجراي این پروژه یکهزار و 

810 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. وی گفت: برای تکمیل طرح انتقال 
آب از س��د جگین به بش��اگرد اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال نیاز است.  

مدیرعامل آبفا استان افزود: با بهره برداري از این پروژه نیاز آبي شهر سردشت 
و 8 روستاي مسیر شامل وي، چخون، رازکا، جکدان،علي آباد، اَهِون، َگروغ و 
ِدِهنِدر با جمعیتي بالغ بر 9هزار نفر برطرف مي شود.  وی با بیان اینکه بخش 
عمده ای از زیرس��اخت ها در فاز اول پروژه ایجاد شده و پیش بینی می شود 
در افق طرح 61 هزار 403 نفر از نعمت آب ش��رب بهره مند ش��وند.  قصمی 
در ادامه به ابعاد اجتماعي و اقتصادی طرح اش��اره کرد و گفت: طرح آبرسانی 
از سد جگین به بشاگرد باعث ایجاد منابع آبی پایدار، ارتقای کیفیت و کمیت 
آب تامیني منطقه و افزایش رضایت عمومي مردم خواهد ش��د. به گفته وی، 
اجرای این طرح انگیزه جدیدی برای رونق اقتصادی در بش��اگرد فراهم کرده 
است که در نتیجه آن آبادانی منطقه و پایداری جمعیت در پی خواهد داشت.

وی همچنین از امکان تامین آب صنایع خرد و کوچک در بشاگرد در اجرای 
این طرح خبر داد و گفت: نتیجه این طرح باعث ارتقاي ظرفیت هاي بهره وري، 

اشتغالزایي و کارآفریني خواهد شد.

تبریز – فالح: رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه در خصوص رسیدگی به پرونده های معوق تا به 
امروز اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: آذربایجان شرقی 
با رس��یدگی به 82 درصد از پرونده ها در رتبه دوم کشور قرار 

داشته و بزودی این رقم به بیش از 90 درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، موسی خلیل اللهی در جلسه 
پیگیری مصوبات سفر های استانی با رییس قوه قضاییه با اشاره 
به حضور رئیس قوه قضائیه طی آبانماه سال گذشته در استان، 
اظهار داش��ت: این س��فر پس از 20 س��ال انتظار برای حضور 
ریاست قوه قضائیه در استان طی دوره جدید انجام شد و آثار 
مهمی برای استان داشت. وی افزود: تصویب مبلغ 61 میلیارد 
تومان برای رسیدگی به مشکالت استان که حدود 41 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات خاص در نظر گرفته شد و تاکنون 10 
میلیارد تومان از این عدد محقق شده از جمله این موارد است. 
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: از نتایج این 
سفر اتمام 5 پروژه ناتمام با مساحت 6 هزار متر مربع در کمتر 

از 8 ماه بوده که طی هفته قوه قضائیه به افتتاح رسید.
وی ب��ا تاکید بر اینکه تکمیل تع��دادی از پروژه های ناتمام 
در اس��تان نی��ز از جمله نتایج این س��فر بوده، بی��ان کرد: در 
راس��تای حف��ط کرامت ارب��اب رجوع و همکاران تش��کیالت 
قضایی س��اختمان بخش ترکمانچای که وضعیت نامناس��بی 
داش��ت تعویض شد و در حال حاضر همکاران در محل جدید 
پاس��خگوی مراجعه کنندگان هستند. خلیل  اللهی با اشاره به 
تشکیل مستمر جلسات قانون حدنگار ادامه داد: یکی از موارد 
مورد تاکید در س��فر استانی پیشگیری امور ثبتی بوده که در 
این خصوص، حدود 400 هزار هکتار از اراضی دولتی و ملی در 
استان تثبیت مالکیت شده که بیش از 200 هزار هکتار از این 

اراضی در هفت ماهه اخیر تثبیت مالکیت شده اند.
وی با اشاره به سیاست س��الم سازی بخش های اداری قوه 

قضائیه، خاطرنشان کرد: متاسفانه بخشی از تخلفات در بحث 
زمین و ثبت در دفاتر ثبت اسناد اتفاق می افتد که در سال 98، 
تعداد 706 مورد تخلف توسط هیات نظارت رسیدگی و در سه 
ماهه اول 22 مورد رای صادر ش��ده اس��ت. رییس دادگستری 
آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص وضعیت کارخانه ماشین 
سازی تبریز پس از سفر آیت اهلل رییسی به استان، گفت: بازدید 
ریاست قوه قضائیه از کارخانه ماشین سازی آثار خوبی بر جای 
گذاش��ت و با ورود دادگستری اس��تان، از طرف هیات عامل، 

مدیرعامل تعیین و مقدمات تعیین هیات مدیره فراهم شد.
وی ادام��ه داد: هرچن��د کارخانه مش��غول کار و کارگران 
در حال فعالیت هس��تند و مش��کالت کارگری و مواد اولیه 
وجود ندارد؛ اما متاسفانه به دلیل اختالف سازمان گسترش 
و صندوق بازنشس��تگی فوالد، هنوز هی��ات مدیره انتخاب 
نش��ده و بر همین اساس درخواس��ت می کنیم ریاست قوه 
قضائی��ه برای حل این مش��کل ورود کنند. وی با اش��اره به 
پیگیری مصوبات در خصوص زنان زندانی، ادامه داد: در این 
راستا عملیات احداث بند زنان با 813 مترمربع اجرا شده و 
طی آن فض��ای الزم برای آموزش های فنی و حرفه ای زنان 

زندانی پیش بینی شده است. رییس دادگستری آذربایجان 
ش��رقی در پاس��خ به پیگیری آیت اهلل رییسی درباره تعیین 
تکلیف اراضی اس��کو و ملکان بیان کرد: در رابطه با 3500 
واحد ملکان که در معرض تخلیه و خلع ید قرار دارد پس از 
به دست آمدن مدارک جدید، در خواست اعمال ماده 477 
ارائه ش��ده و هفته آینده در حضور مع��اون قوه قضائیه این 

طرح موضوع و بررسی خواهد شد.
وی در ادام��ه با اش��اره به ورود دادگس��تری در خصوص 
رفع تعارض اراضی اس��کو در شهر جدید سهند اضافه کرد: 
آرای الزم از س��وی قضات صادر ش��ده و در بخشی که نظر 
قضات مبنی بر جزو اراضی ملی بودن اراضی مدنظر اس��ت؛ 
اعتراض افراد در حال حاضر در ش��عب تجدید نظر تبریز در 
حال رس��یدگی اس��ت. خلیل اللهی با بیان اینکه تشکیالت 
قضایی استان در خصوص رسیدگی به پرونده های معوق تا 
به امروز اقدامات خوبی انجام داده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی با رس��یدگی به 82 درصد از پرونده ها در 
رتبه دوم کشور قرار داشته که بزودی این رقم به رقم بیش 
از 90 درصد خواهد رسید و البته مابقی پرونده هایی هستند 
که به لحاظ ماهیت آن ها قابلیت مختومه ش��دن ندارد. وی 
در ادامه با اش��اره به تاکیدات ریاس��ت ق��وه قضائیه مبنی 
بر تکریم ارباب رجوع گفت: در س��ال گذش��ته 56 جلس��ه 
مالقات حضوری برگزار و مش��کالت  4 هزار و 67 نفر مورد 
بررس��ی قرار گرفت و همچنین طی 20 جلس��ه در مساجد 
و مصل��ی برگزار و مش��کالت یکه��زار و 535 نفر از نزدیک 
بررسی و دستورات الزم صادر شده است. رییس دادگستری 
آذربایجان ش��رقی ادامه داد: با توجه به برنامه های تحّولی 
ریاس��ت قوه قضائیه مبنی ب��ر اس��تفاده از ظرفیت جامعه 
نخبگان و دانش��گاهیان جلس��ات نقد آرا با حضور نخبگان، 

اساتید دانشگاه و وکال و کارشناسان برگزار می شود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس س��تاد ش��هر هوش��مند 
ش��هرداری قم از ارائه 24 نوع از خدمات هوش��مند شهرداری 
از طریق اپلیکیش��ن قم یار خبر داد. ب��ه گزارش روابط عمومی 
ش��هرداری قم، همایون یزدان پناه با اش��اره به ش��یوع ویروس 
کرونا و افزایش اس��تفاده از خدمات الکترونیکی، اظهار داشت: 
هوشمندسازی، در ش��رایط کرونایی بسیاری از تهدیدات را به 
فرصت تبدیل ک��رد، به طوری که در ارائه خدمات غیرحضوری، 
رش��دی چش��مگیر داش��ته ایم و ضرورت اس��تفاده از خدمات 
غیرحض��وری از راه دور برای کارکنان و مدیران و ش��هروندان 

به خوبی تبیین شد.
رئیس ستاد شهر هوشمند ش��هرداری قم افزود: سامانه های 
خدمات الکترونیکی توسعه پیداکرده و به دستگاه های اجرایی 
کمک می کند تا به فعالیت ها سرعت بیشتری بدهند، نه تنها در 
بحث بهداش��ت و درمان، بلکه در بس��یاری از عرصه ها می توان 

به پیش��رفت رس��ید. یزدان پناه با بیان اینکه نخبگان علمی و 
مدیریت ش��هری در جه��ان بر این باورند که بدون هوش��مند 
س��ازی نمی توان پیش��رفت ک��رد، تصریح کرد: ما نی��ز باید با 
پیش��تازی قم به حرک��ت خود ادامه دهی��م و راه اندازی قم یار 

در قم حرکتی مهم اس��ت که قابلیت توس��عه دارد. وی عنوان 
کرد: یکی از نمونه های مهم در س��امانه هوش��مند در خدمات 
ش��هری، س��امانه 137 اس��ت که عالوه بر خدم��ات به صورت 
تلفن��ی، به ص��ورت الکترونیکی از طریق قم ی��ار قابلیت ارتباط 
ب��ا ش��هرداری را دارد و 18 خدم��ت مرتبط با شهرس��ازی و 
صدور مجوز در آن ارائه ش��ده است. رئیس ستاد شهر هوشمند 
ش��هرداری قم تصریح کرد: ارائه 24 نوع از خدمات هوش��مند 
از طری��ق اپلیکیش��ن قم یار نیز از دیگ��ر ظرفیت های مهم این 
سامانه است که درصدد هستیم آن را با مشارکت دستگاه ها به 
1000برس��انیم. یزدان پناه در خصوص اقتصاد در کرونا، عنوان 
کرد: ایجاد فروش��گاه های الکترونیکی و تغییر کس��ب وکارهای 
سنتی به هوش��مند از قابلیت های مهم هوشمندسازی در ایام 
کروناس��ت و در این میان کس��ب وکارهایی که قادر نیستند به 

اقتصاد دیجیتال و هوشمند متضرر می شوند.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور جواد 
حق لطفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 

قزوین، معاون حمل و نقل این اداره کل معرفی شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل راه��داری و حمل 
و نق��ل جاده ای اس��تان قزوین، در این آیی��ن که جمعی از 
معاونان و روس��ای ادارات کاال و مس��افر، حراست، پایانه بار 
و مرک��ز مدیریت اطالع��ات راه ها و حم��ل و نقل جاده ای 
اس��تان نیز در آن حضور داش��تند ضم��ن تقدیر از خدمات 
جب��ار قه��اری، علیرضا معیری پور به عن��وان معاون جدید 
حمل و نقل معرفی ش��د.  مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان قزوین در این مراسم با تبیین سیاست های 
حوزه حمل و نقل، فعالیت در این بخش را از حس��اس ترین 
بخش ها دانس��ت و گفت: تم��ام موارد و برنامه ها در بخش 

ه��ای مختلف حمل و نق��ل از جمله حمل مس��افر و کاال، 
تامین الس��تیک و گشت های کنترل جاده ای همگی باید با 

تیزبینی رصد و انجام شود. 

جواد حق لطفی بر حف��ظ و تقویت ارتباط حوزه حمل و 
نقل با تش��کل های صنفی، رانندگان و ش��رکت های حمل و 
نقل تاکید کرد و افزود: در این راس��تا رسیدگی به مسائل و 
پاسخگویی به مطالبات رانندگان، اصناف، شرکت ها و انجمن 
ها یکی از اولویت های مهم در معاونت حمل و نقل است که 
انتظار می رود با جدیت از س��وی معاون جدید حمل و نقل 
مورد پیگیری قرار گیرد. حق لطفی افزود:حضور حدود 15 
هزار فعال در این حوزه در انجمن های صنفی وش��رکت ها  
ظرفیت موثری برای به��ره گیری از تجربیات ارزنده آن در 
جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای بهتر امور اس��ت 
که معاونت حمل و نقل می تواند از آن استفاده کند. علیرضا 
معیری پور پیش از این ریاست مرکز مدیریت راه ها و حمل 

و نقل جاده ای استان قزوین را عهده دار بود.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: در راس��تاي کاهش هزینه 
هاي به��ره برداري ، مدی��ران و کارشناس��ان بهره برداري 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزي با مطالعه و بررسي 
تاسیس��ات آبرسانی و ش��بکه توزیع آب ش��هر مهاجران ، 

نسبت به باز طراحي و مهندسي مجدد آن اقدام نمودند.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
مرکزي مهندس رحیم کریم��ي مهرآبادي رئیس اداره آب 
و فاضالب ش��هر مهاجران با اعالم این خبر اظهار داش��ت : 

مهندس��ي مجدد و تغییرات فني در طراحي ش��بکه توزیع 
آب و تاسیس��ات آبرس��انی ش��هر مهاجران ، باعث کاهش 
هزینه هاي بهره برداري ، به مبلغ 3 میلیارد ریال در س��ال 

گردید.
وي اف��زود :با این اقدام ، یک واحد ایس��تگاه پمپاژ ، یک 
ب��اب مخزن ذخی��ره آب به حجم 700 مت��ر مکعب و یک 
باب مخزن تعادلی به حجم 800 متر مکعب ، از مدار بهره 
برداري خارج وهزینه هاي بهره برداري آنها حذف گردید.

به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت؛

بهره برداری از فاز اول طرح ملي آبرساني از سد جگین به بشاگرد

رییس کل دادگستری استان خبر داد؛ 
آذربایجان شرقی با رسیدگی به 82 درصد از پرونده ها در رتبه دوم کشور قرار دارد

ارائه 24 خدمت شهرداری در اپلیکیشن قم یار

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین معرفی شد

صرفه جویي ساالنه 3 میلیارد ریالي هزینه ها ، با مهندسي مجدد تاسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر مهاجران

تسویه مطالبات مراکز درمانی، دانشگاهی و همسان سازی حقوق ها 
کار بزرگ سازمان تامین اجتماعی است

بوش��هر- رضا حیدری: استاندار بوش��هر گفت: با وجود تحریم ها تسویه حساب مطالبات 
با مراکز درمانی، دانش��گاهی و همسان سازی حقوق ها کار بزرگ  سازمان تامین اجتماعی 
کشور بوده است. به گزارش روابط عمومی تامین اجتماعی استان بوشهر؛ عبدالکریم گراوند 
در نشست با مدیران تامین اجتماعی استان بوشهر با تبریک هفته تامین اجتماعی با اشاره 
به خدمات ارزش��مند سازمان تامین اجتماعی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
درمانی اظهار داش��ت: گام های بزرگی در سازمان تامین اجتماعی کشور به مدیریت دکتر 
س��االری رقم خورده است که تسویه حساب مطالبات با مراکز درمانی دانشگاهی و همسان 
س��ازی حقوق ها بخش��ی از این خدمات بزرگ است. وی یادآور شد: با وجود شرایط تحریم 
های ظالمانه اقتصادی اما اقدامات سازمان تامین اجتماعی در زمینه پرداخت مطالبات بسیار ارزشمند است. استاندار بوشهر با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته سازمان تامین اجتماعی و درمان اضافه کرد:  یکی از اولویت های تامین اجتماعی در استان، تکمیل پروژه های 
زیرس��اختی بخش درمان است که باید با جدیت دنبال ش��ود. گراوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره خدمات سازمان تامین 

اجتماعی استان بوشهر در مقابله با ویروس کرونا، از خدمات شبانه روزی کادر درمانی تامین اجتماعی استان قدردانی کرد.
وی بر توسعه بیمارستان های سلمان فارسی و مهر برازجان به عنوان دو مرکز درمانی مهم تامین اجتماعی استان تاکید کرد و بیان 

داشت: همت و تالش مجموعه درمان تامین اجتماعی استان باید به سمت تکمیل پروژه های درمانی در نقاط مختلف استان باشد.

جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گلستان برگزار شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق استان، جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق 
استان گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، در این جلسه که مدیران عامل شرکت های آب 
منطقه ای گلستان، توزیع برق، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و به همراه مدیران روابط عمومی حضور داشتند، بر انسجام و 
هماهنگی بیشتر شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو تاکید گردید.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در این دیدار با اشاره 
به اهداف مشترک شرکت های زیرمجموعه تصریح کرد: باید با همکاری همدیگر سعی نماییم تا مشکالت و چالش ها موجود را حل 
کنیم.مهندس علی اکبر نصیری همچنین در این جلسه لزوم توجه به اجرای برنامه های مشترک از جمله مدیریت مصرف آب  و برق را 
خواستار شد و گفت: حرکت هماهنگ شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در راستای انسجام بخشی به فعالیت ها می تواند در پیشبرد 
اهداف وزارت نیرو کارساز باشد.رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان با اشاره به برنامه ریزی مشترک بین شرکت 
های زیرمجموعه برای بهره مندی مردم تصریح کرد: خوش��بختانه در بطن اقدامات کلیه شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع 
خدمت رسانی مستقیم به مردم شریف استان مطرح است که هماهنگی کلیه این مجموعه ها در همین راستا کمک بزرگی برای رسیدن 

به اهداف وزارت نیرو را فراهم خواهد کرد.

شهردار بندرعباس خبر داد:
راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات شهروندان

بندرعب��اس - خبرن��گار فرصت امروز: ش��هردار بندرعب��اس از راه اندازی س��امانه نظام 
پیش��نهادات به منظور دریافت نظرات ش��هروندان در خصوص بخش های مختلف مدیرت 
ش��هری و خدم��ات در حال ارایه، خبر داد. به گزارش مدیری��ت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در این خصوص اظهار کرد: مشارکت شهروندان در 
امور مدیریتی شهر یکی از ضروریات است. وی با اشاره به اینکه بخشی از این نگاه معطوف به 
مشارکت فکری است، افزود: شهرداری ها به عنوان نهادی که بیشترین خدمات عمومی را به 
شهروندان ارایه می کنند، همواره در جامعه شهری مورد نقد و بررسی فراوان قرار می گیرند.

ش��هردار بندرعباس با تاکید بر اینکه ارتباط بین ش��هروند و شهرداری ها دوسویه است، 
خاطرنشان کرد: نظرسنجی عمومی یکی از راه های تعیین میزان رضایتمندی و توفیق برنامه های شهرداری است که این مسئله در دستور 
کار قرار گرفته و اجرایی شده است. امینی زاده ضمن اشاره به تعریف پیشنهاد، بیان کرد: در تعریف ما برای دریافت پیشنهادات، هر نوع 
ایده، ابتکار، نظر و راهکار که عملی و کارا باشد و در راستای بهبود فعالیت ها و فرایندهای انجام کار، ارتقای بهره وری و کیفیت، صرفه 
جویی و کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و سالمت، افزایش رضایتمندی کارکنان و مراجعین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف 
شهرداری بندرعباس مرتبط باشد، پیشنهاد تلقی می شود. این مقام مسئول در انتها نیز با اظهار اینکه » پیشنهاد« برای ما یک رویکرد 
اصالحی دارد و از آنها حداکثر بهره را می بریم، تاید کرد: شهروندان از تمامی اقشار می توانند با مراجعه به سایت شهرداری بندرعباس در 
بخش خدمات الکترونیک، پیشنهادات خود را ثبت کنند. اضافه می شود، بر این اساس، شکایت ها یا تقاضاها از افراد و واحدها، موضوعات 
بی ربط با مسایل و فعالیت های شهرداری بندرعباس، پیشنهادهای مبهم یا بیان بدیهیات، پیشنهادی که اجرای آن مقرون به صرفه نبوده 

و از لحاظ عملی قابل اجرا نباشد، موضوعاتی است که پیشنهاد تلقی نمی شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  استان:
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ایالم با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت

ایالم - منصوری: بمنظور بررسی مسائل و مشکالت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت، 
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت ، پیمانکار و مشاور شرکت ) تکاب گستر( برگزار گردید. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  
هدف از این جلسه را  بررسی وضعیت اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم  و اتخاذ تصمیم به منظور تسریع در اجرا 
و بهره برداری پروژه مذکور بیان داشتند.  مهندس تیموری افزودند: با توجه به شرایط و وضعیت بازار  باید با هم اندیشی و تعامل مسائل 
اجرای پروژه فوق به صورت شفاف مطرح شود تا بتوان آسیب شناسی و حل مساله انجام شود. در ادامه مدیر اجرایی این پروژه گزارش 
مختصری از اقدامات انجام شده ، کلیات و موقعیت طرح ، روند جذب اعتبار ، میزان پیشرفت پروژه و مشکالت موجود را بیان داشت. در 
ادامه هریک از حاظرین جلسه پیشنهاداتی را در جهت پیشبرد پروژه ارائه نمودند و مقرر گردید  با بررسیهای دقیق و کارشناسی شده 
، اولویت بندی کارهای در دست انجام وچالش ها و مشکالت موجود با همکاری شرکت و مشاورین و پیمانکاران برطرف گردد و طرح 

مذکور مطابق برنامه و با سرعت عمل مطلوب انجام و به اتمام برسد. 

دراحکامی جداگانه، سرپرستان جدید معاونت مسکن و بازآفرینی 
شهری واداره حراست راه وشهرسازی گیالن معرفی شدند

رشت - علی قلی پور: طی حکمی از سوی ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیالن، آقایان حسین کشاورز به عنوان سرپرست 
معاونت مس��کن و بازآفرینی ش��هری ورضا پورقاسم به عنوان سرپرست اداره حراست منصوب شدند.دراین جلسه که باحضور مدیرکل 
ومعاونین برگزار شد از زحمات آقای رضا علی نیا مدیریت پیشین معاونت مسکن و بازآفرینی شهری تقدیر وآقای حسین کشاورز به 

عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب شد.
همچنین از زحمات حسین کشاورز که پیش از این ریاست اداره حراست این اداره کل را عهده دار بود با اهدای لوح سپاس تقدیر شد 

وآقای رضا پور قاسم به عنوان سرپرست جدید این مجموعه معرفی گردید.

مسئول بسیج رسانه استان قزوین:
هم افزایی و همدلی رسانه های انقالبی اولویت بسیج رسانه است

قزوین- مسئول بسیج رسانه استان قزوین گفت: تقویت همدلی میان رسانه های انقالبی 
و انعکاس مطالبات مردم از رسالت های مهم فعاالن رسانه ای و رویکرد بسیج رسانه است.  
حجت االسالم محمد جواد زهرایی صبح روز یکشنبه با حضور در دفتر بسیج رسانه استان 
قزوین با فعاالن رس��انه دیدار و گفتگو کرد.  محمد کش��اورز در این دیدار اظهار داش��ت: 
بس��یج یک مجموعه فراجناحی اس��ت که چتر خود را گسترده تا همه کسانی که ارزش ها 

و چارچوب ها را قبول دارند بتوانند به عنوان سرمایه نظام در خدمت کشور و مردم باشند. 
مسئول بسیج رسانه اس��تان قزوین تصریح کرد: در استان قزوین فضای رسانه ای خوبی 
داریم و همدلی فعاالن این عرصه موجب شد تا در کمک مومنانه اقدامات خوبی صورت گیرد. 
وی اظهار داشت: با برگزاری نشست های تخصصی با مسئوالن شهری، دیدار با شخصیت های استانی از جمله نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه، استاندار، شخصیت های دینی و فرهنگی با دیدگاه های مختلف آشنا می شویم و جلسات اخالق رسانه را برگزار می کنیم. کشاورز 
یادآور شد: توجه به امور رفاهی و برگزاری مسابقات فرهنگی و جریان سازی از رویکردهای اصلی است که با نشست های تخصصی به این 
هدف خواهیم رسید. مسئول بسیج رسانه استان قزوین بیان کرد: باال بردن سطح بینش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انقالبی در بسیج 
رسانه از اولویت های این عرصه است و با احترام به همه سالیق تالش می کنیم با همدلی و هم افزایی به ارتقای کیفی کارها کمک کنیم.

اخبـــار

سه شنبه
31 تیر 1399

شماره 1587



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

ادامه از صفحه اول
در چارچوب فرضیه »انس��جام قانوني« که در مطالعات سیاست گذاري 
عمومي صورت بندي شده اس��ت، براي آنکه خروجي هاي قانون از قابلیت 
اجرا برخوردار باش��ند، در مرحله تهی��ه پیش نویس هر حکم قانوني، لوازم 
اجرا نیز باید پیش بیني ش��ود؛ این لوازم عبارتند از: منابع انساني، سازماني 
و مال��ي کافي ب��راي اجرا. در صورت پیش بیني چنی��ن لوازمي )که گرچه 
لزوما در حکم قانوني درج نشده، اما در مقدمه توجیهي یا در ضمن اسناد 
پش��تیبان در مرحله تدوین پیش نویس مالحظه شده است( مي توان اوالً، 
اجرا و ثانیاً، پاسخگویي مقام یا مقامات مجري را انتظار داشت. براي نمونه، 
بررسي موردي »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و 
حمایت از کاالي ایراني« )مصوب 15 اردیبهشت 1398( که براساس طرح 
به مجلس پیشنهاد شده بود، نشان مي دهد الزامات انسجام قانوني در احکام 
آن، در موارد متعددي در نظر گرفته نش��ده است؛ الزاماتي از جمله اهداف 
روش��ن، منابع کافي، یکپارچگي سلسله مراتبي سازمان هاي مجري، قواعد 
تصمیم گیري سازمان هاي متکفل اجرا، تعهد سازمان هاي مجري به اهداف 

سیاست و مشارکت رسمي حامیان اهداف سیاست.
ش��واهد و نمونه هاي ذکرش��ده در این تحقیق، به معناي مقصر جلوه 
دادن مجلس در بروز یا حل معضالت و نابس��اماني هاي امروز کش��ور از 
یکس��و و تبرئه دولت از کاستي ها، ناهماهنگي ها و ناکارآمدي ها از سوي 
دیگر، نیس��ت. به بیان روشن تر، فعل یا ترک فعل دولت در امور اجرایي 
و همچنین امور مقررات گذاري، یکي از عوامل اصلي گس��ترده تر شدن 

آسیب ابتکار تقنیني از طریق طرح است.
توضی��ح اینکه عدم اجراي تکالیف قانوني توس��ط دولت )براي نمونه، 
خودداري از انجام تکالیف قانوني در اصالح س��اختار و تشکیالت و ارائه 
گ��زارش اجراي قوانین مهم چون قوانین برنامه توس��عه و تحقق اهداف 
آنها،( یکي از مهمترین انگیزه هاي نمایندگان براي ارائه طرح هاي مکرر 
در موضوع مذکور است. نمونه دیگر، ارائه طرح هاي مربوط به ساماندهي 
ب��ازار و ارتقاي کیفیت خ��ودرو )و اخیراً، ارائه »طرح س��اماندهي بازار 
خ��ودرو« و تصویب آن،( یکي دیگر از نمون��ه اقدامات مجلس در قالب 
ارائ��ه طرح براي وادار کردن دولت به انجام تکالیفي اس��ت که پیش��تر 

قوانین مختلفي راجع به آنها به تصویب رسیده است.
از دیگ��ر رفتاره��اي دولت که واکن��ش نماین��دگان را در قالب ارائه 
طرح برمي انگیزد، تعل��ل در ارائه لوایحي براي تصویب یا اصالح قانوني 
اس��ت که اجماع حداکثري براي ضرورت تصویب یا اصالح آن در میان 
کارشناس��ان وجود دارد. براي مثال، تأخی��ر قابل توجه و تحقق نیافتن 
وعده ه��اي مکرر اعضاي دولت مبني  ب��ر ارائه فوري »الیحه قانون بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران« و »الیحه قانون بانکداري«، در نهایت 
نمایندگان را بر آن داش��ت تا »طرح بانکداري جمهوري اسالمي ایران« 
را ارائ��ه کنند. همچنین عدم ارائه الیحه یا لوایح مربوط به اصالح قانون 
مالیات هاي مس��تقیم نیز از دیگر نمونه هاي قابل توجه در این خصوص 
اس��ت که به ارائه »طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات هاي مس��تقیم 
)مقابله با س��وداگري و کاهش التهابات بازار مس��کن(« در ش��هریورماه  

1397منجر شد.
عدم کیفی��ت برخي لوایح نی��ز از دیگر عوامل تش��دیدکننده پدیده 
طرح محوري در نظام تقنیني است. براي  نمونه، دولت در »الیحه اصالح 
بخشي از ساختار دولت«، پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگاني را در خرداد 
1396 مط��رح کرده بود. در همین الیحه، انفکاک امور راه و حمل ونقل 
از وزارت راه و شهرس��ازي نیز پیش بیني ش��ده بود، اما برخالف عنوان 
کالن نگ��ر الیحه مذک��ور، این الیحه با مقدمه توجیه��ي یک پاراگرافي 
و در قال��ب هفت ماده تنظیم ش��ده بود و به دلیل ع��دم کیفیت الزم، 

الیحه در کمیس��یون رد شد. در گام بعد، این ایده از طریق ارائه »طرح 
تش��کیل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« )با هماهنگي و مس��اعدت 
دولت( پیگیري شد که در نهایت، این تدبیر نیز به نتیجه نرسید و طرح 
مذکور از دس��تور کار مجلس خارج ش��د. از دیگر شواهدي که مي توان 
براي ارائه لوایح بي کیفیت و بدون کار کارشناس��ي توسط دولت مطرح 
کرد، س��یر ارائه و در نهایت اس��ترداد الیحه اي با عنوان »الیحه تشکیل 

وزارتخانه هاي »رفاه و تأمین اجتماعي« و »کار و تعاون«« است.
ضع��ف قابلیت نهادي براي تدوین الیحه، یکي دیگر از عواملي اس��ت 
که س��بب کم تعداد بودن لوایح ارائه ش��ده دولت به مجلس است. گرچه 
کم تع��داد بودن لوایح به خ��ودي خود، پدیده قابل انتقادي نیس��ت، اما 
نکته این اس��ت ک��ه قلّت لوایح و کم کاري و تعلل دس��تگاه هاي مربوط 
دولت براي تدوین لوایح ضروري، از طریق  ارائه طرح توس��ط نمایندگان 
)و در مواردي نیز با نظر مس��اعد و همدلي دولت( جبران مي ش��ود. به 
نظر مي رس��د در نهادهاي س��تادي و بدنه دولت، هماهنگي و انس��جام 
الزم ب��راي اجم��اع در تصمیم گیري و تبدیل تصمیمات اتخاذش��ده به 
الیح��ه، ب��ا موانع و چالش هاي پرش��ماري مواجه اس��ت. یکي از دالیل 
معدود بودن لوایح تقدیمي به مجلس و تأخیر و تعلل بس��یار در تقدیم 
برخ��ي لوای��ح مهم، فق��دان قابلیت نه��ادي براي ایج��اد هماهنگي در 
ترجیحات و نظرات وزارتخانه ها و دستگاه هاي متعدد ذي ربط و ذي نفع 
در موضوع مورد تصمیم گیري اس��ت. این ناهماهنگي و عدم انس��جام، 
عالوه بر آنکه تأثیرهاي آس��یب زا براي محیط هاي اقتصادي و اجتماعي 
دارد، به کیفیت لوایح ارائه ش��ده نیز آسیب مي رساند. نمونه قابل توجه 
در ای��ن خصوص، فرآین��د تقنیني مرب��وط به اصالح م��اده )7( قانون 
اجراي سیاس��ت هاي کلي اصل چهل وچهارم قانون اساس��ي درخصوص 
ساماندهي نظام مجوزهاي کسب وکار است. بدین شرح که برخالف نظر 
کارشناس��ان، بخش��ي از دولت اصرار بر اصالح قان��ون به منظور اجراي 
تکالیف پیش��ین داش��ت، اما به هر دلیل، امکان تدوین الیحه در دولت 
مهیا نبود. یکي از عمده ترین دالیل این امر، مخالفت ش��دید بخش هاي 
دیگري از دولت )براي نمونه وزارت صمت و همچنین وزارت ارتباطات( 
با مفاد اصالحي ارائه ش��ده بود. بر این اس��اس، پیش��نهادهاي مفصل و 
کلي دس��تگاه مربوطه دولتي، به الیحه اي که پیش��تر براي اصالح ماده 
)30( قانون اجراي سیاس��ت هاي کلي اص��ل چهل وچهارم )44( قانون 
اساسي به مجلس ارائه شده بود، ضمیمه شد و در نهایت، با ایراد شوراي 
نگهبان )مغایرت با اصل هفتادوچهارم )74( قانون اساس��ی( مواجه شد، 
اما در اقدام غیراصولي دیگر، احکام مذکور در قالب طرحي جدید )طرح 
اصالح مواد )1( و )7( اجراي سیاست هاي کلي اصل چهل وچهارم )44( 
قانون اساس��ي و اصالحات بعدي آن( به مجلس ارائه شد و کمتر از یک 
ماه، به تصویب رس��یده و براي تأیید به ش��وراي نگهبان ارسال شد. در 
مجموع، نتیجه اقدام��ات انجام گرفته درخصوص الیحه و طرح مذکور، 
ب��ه تصویب مصوب��ه اي در مجلس انجامید که در صورت تأیید ش��وراي 
نگهب��ان و تبدیل آن به قان��ون، به  دلیل عدم هماهنگي و عدم مالحظه 

نظر دستگاه هاي مربوط در دولت، قابلیت اجرایي نخواهد داشت.
در ای��ن پژوه��ش، تالش ش��ده دالیل و ش��واهد متقن ب��راي اتخاذ 
پیش ف��رض ضرورت ابتکار قانونگ��ذاري از طریق الیحه، تبیین ش��ود. 
روایت ها و توضیحات مستند و مستدل در این تحقیق، نشانگر آن است 
که قواي مقننه و مجریه در آس��یب هاي وارد ش��ده به نظام قانونگذاري، 
هم قصور و تقصیر و هم مس��ئولیت مش��ترک دارند. به نظر مي رس��د 
بخش عمده دالیل ش��کل گیري وضعیتي که با عنوان اختالل در ابتکار 
قانونگذاري توصیف ش��ده، به مختل ش��دن و آسیب دیدن روابط قوا و 
عدم تعامل آنها در چارچوب اصول قانون اساسي باز مي گردد. خدشه دار 

ش��دن روابط و تعامل قوا، ظرفیت هاي نهادي آنها را نیز تضعیف خواهد 
ک��رد. نمونه تمام عیار آن، کاهش ظرفیت نه��ادي قانون و قانونگذار در 
نظام حقوق اساسي ایران امروز است که به باور بسیاري از صاحبنظران، 
کارکرد قانون و جایگاه قانونگذار را با چالش هایي جدي مواجه س��اخته 
اس��ت. کارک��رد مؤثر ق��واي حکومتي، نه فق��ط به برخ��ورداري آنها از 
ویژگي هایي از قبیل کارآمدي، مس��ئولیت پذیري و پاس��خگویي در هر 
یک از آنها بس��تگي دارد، بلکه نیازمند ویژگي هایي است که به روابط و 
تعامالت آنها براي اِعمال شایس��ته حکمراني به طور کلي، باز مي گردد. 
به بیان دیگر، یا همه اجزاي حکمراني به  درس��تي کار مي کنند، یا هیچ 
یک به کار کردن به نحو کارآمد و شایس��ته قادر نیس��تند. اختالف ها و 
ناهماهنگي هاي عمیق و پرحاش��یه میان ق��واي حکومتي و در موضوع 
م��ورد بحث، ابتکار قانونگذاري، براي کش��ور و ش��هروندان به  ش��دت 
فرصت سوز و هزینه زا خواهد بود و به تضعیف حاکمیت قانون در کشور 

خواهد انجامید.
یک��ي از مصادی��ق این اخت��الل و ناهماهنگي، عملکرد »ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي س��ه گانه« اس��ت که مي تواند ب��ه   عنوان یکي از 
عوامل تعلل و کاهش انگیزه دولت در ارائه لوایح موردنیاز کشور تلقي شود؛ 

به گونه اي که در سال آخر مجلس دهم نسبت ارائه الیحه به طرح در ابتکار 
قانونگذاري، یک به چهار بوده است، زیرا از یک سو، دولت با وجود شورایي با 
سطح اختیارات عالِي »شبه تقنیني«، ضرورت یا نیازي به تدوین لوایح مهم و 
راهبردي احساس نمي کند و نیازهاي قانوني خود را عمدتا از طریق مصوبات 
شوراي مزبور پیگیري نموده است و از سوي دیگر، مجلس نیز انگیزه اي براي 

مطالبه از دولت درخصوص ارائه لوایح ضروري ندارد.
نکت��ه پایاني اینکه الزمه رعای��ت اصل اولویت ابت��کار قانونگذاري از 
طریق الیحه، محدودکردن یا تضییع حدود اختیارات نمایندگان مجلس 
و ب��ه طور کلي قوه مقنن��ه )به نحوي که در قانون اساس��ی پیش بیني 
شده( نیست. قانونگذاري و نظارت، دو مقوله از صالحیت ها و اختیارات 
نمایندگان مجلس و قوه مقننه است. عالوه بر این، طبعا بخشي از امور 
نظارت��ي مجلس نه فقط با اِعمال ابزاره��اي نظارتي، بلکه با قانونگذاري 
صورت مي گیرد. نکته مهم این است که کارکرد قانونگذاري مجلس نیز 
ترجیح��ا و موکدا باید در قالب رس��یدگي به لوایح دولتي صورت پذیرد 
و ن��ه ارائه طرح. در نتیجه مجلس باید از همه ابزارهاي نظارتي خود به 
منظ��ور ترغیب یا در مواردي، وادار ک��ردن دولت به ارائه لوایح ضروري 

استفاده کند.«

آسیب شناسی مرکز پژوهش ها از اختالل در ابتکار قانونگذاری

آموزه هایی برای مجلس یازدهم

سه شنبه
31 تیر 1399

شماره 1587



۱5کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
31 تیر 1399

شماره 1587



اشتباهات اساسی در توسعه استارت آپ

فعالیت در دنیای کسب و کار همیشه همراه با موفقیت نیست. بسیاری از کارشناس ها فرآیند کسب و کار را در دو حالت 
کسب موفقیت یا یادگیری نکات تازه، در صورت شکست، ارزیابی می کنند. نکته مهم در این میان هزینه های باالی یادگیری 
نکات تازه از دل فرآیند شکست است. کریستی هولت به عنوان یکی از کارآفرینان موفق در دهه های اخیر بر روی ضرورت 
پرهیز از شکست و یادگیری نکات ارزنده دنیای کسب و کار به شیوه های دیگر تاکید دارد. ما در این مقاله به سراغ کریستی 
برای مرور برخی از اشتباهات اساسی در توسعه استارت آپ ها رفته ایم. این امر درک هرچه بهتری در اختیار ما پیرامون شیوه 

تاثیرگذاری بر روی افراد درگیر در کسب و کارمان و پرهیز از بروز شکست خواهد داشت. 
موافقت با دیگران برای پرهیز از مخالفت شان

بسیاری از کارآفرینان در زمینه توسعه کسب و کار به دنبال شرکای مناسب هستند. اغلب افراد شراکت در دنیای کسب 
و کار را امری ثابت و تا پایان دوران کاری قلمداد می کنند بنابراین بروز اختالف نظر در چنین فضایی بحران اساس��ی برای 
اس��تارت آپ ها خواهد بود. اغلب کارآفرینان برای پرهیز از مخالفت و بحث های طوالنی در ش��رکت همیش��ه با ایده دیگران 
موافق��ت می کنن��د. این امر در کوتاه مدت راهبرد مناس��بی ب��رای پرهیز از واکنش های منفی هم��کاران خواهد بود، اما در 

بلندمدت تاثیر بسیار مخربی بر روی فرآیند کاری ما خواهد داشت. 
ام��کان موفقیت با تمام تصمیمات اداری و کاری در فضای ش��رکت ها وج��ود ندارد. ما باید مخالفت با دیگران و همچنین 
نظرات مختلف در مورد موضوعات واحد را به عنوان یک واقعیت اساسی در زمینه کسب و کار قبول کنیم. در غیر این صورت 

مسیر بسیار دشواری برای توسعه کسب و کارمان پیش روی خواهیم داشت. 
هرگز برای تامین مالی با کسی شریک نشوید

همکاری با دیگران یا ش��راکت با آنها برای کس��ب سرمایه بیشتر به عنوان تنها دلیل همکاری کاری ایده بسیار نامناسبی 
است. ما نباید هرگز به دنبال کسب سرمایه اقدام به همکاری یا مشارکت نماییم. بسیاری از کسب و کارها در شرایط مالی 
بس��یار وخیم نی��ز امکان ادامه فعالیت برای مدت زمانی ان��دک را دارند بنابراین توصیه ما در ای��ن بخش خرید زمان برای 
تصمیم گیری بهتر اس��ت. اگر ش��ما در وضعیت مالی بسیار دشواری هس��تید، تالش برای دریافت وام ایده بهتری نسبت به 
همکاری با افرادی نامناس��ب و بدون مهارت در کس��ب و کارتان اس��ت. امروزه بسیاری از برندها به دلیل ناتوانی برای ایجاد 
نقطه نظرات مناسب و مشترک میان مدیران ارشدشان با شکست مواجه می شوند. دلیل این امر ترکیب ناهمگون مدیریتی 
ش��رکت ها و همچنین اختالف نظرهای مداوم با س��هامداران اس��ت. بنابراین پیش از مش��ارکت با دیگران، حتی در بدترین 

شرایط، نسبت به نقطه نظرات مشترک تان فکر کنید.
پرهیز از بار اضافه

اس��تارت آپ ها در مس��یر توسعه شان نیاز به امکانات گس��ترده ای ندارند. ما هرگز برای یک کودک نوپا کفش های ورزشی 
مخصوص دو تهیه نمی کنیم. این امر در مورد حوزه کسب و کار نیز صحت دارد بنابراین ما باید به دنبال فرآیندهای ساده و 
ابتدایی برای توسعه کسب و کارمان باشیم. برخی از کارآفرینان از همان ابتدا به دنبال ایجاد بخش بازاریابی مستقل یا حتی 
اس��تخدام مدیران میان رده هس��تند. چنین اقداماتی با ماهیت کسب و کارهای نوپا و کوچک در تضاد است بنابراین پیش از 
استخدام کارمندان به فکر ماهیت کسب و کار و کاربرد هر کدام از پست های تعریفی در فرآیند توسعه کسب و کارتان باشید. 
forbes.com :منبع

 مایکروسافت به کمک کشاورزی و دامپروری می رود

 Land مایکروس��افت به عنوان یکی از قدرتمندترین برندهای فعال حوزه فناوری، اعالم کرده اس��ت که قراردادی با برند
O'Lakes امضا کرده اس��ت که برطبق آن قرار اس��ت کمک های جدی به بهبود کشاورزی و دامپروری صورت گیرد. درواقع 
در حال حاضر این دو بخش در کنار اهمیت حیاتی خود برای زندگی انسان، با استفاده شدید از آب و تاثیر مستقیم بر روی 
گرم شدن زمین همراه است. به همین خاطر ضروری است تا از تکنولوژی های شدید برای افزایش محصول در کنار کاهش 
آس��یب ها، اس��تفاده شود. آمارها حاکی از آن است که این ش��رکت دارای بیش از 150 هکتار زمین است که این امر زمینه 
انجام هر طرحی را فراهم می کند. درواقع ترندی جدید در صنعت کشاورزی و دامپروری در حال ایجاد است که برطبق آن 
شاهد استفاده گسترده از هوش مصنوعی خواهیم بود. نکته جالب دیگر این است که  از اهداف مایکروسافت، قطع استفاده 
از سم های شیمیایی و روش های نوین برای برداشت محصول است که باعث خواهد شد تا نیاز به نیروی انسانی در این بخش 
نیز کاهش پیدا کند. برای مثال فرض کنید که برای جلوگیری از حمله یک نوع آفت، به جای استفاده از سم های شیمیایی 
که در نهایت توس��ط انسان خورده خواهد ش��د، از تکنولوژی های بی ضرری نظیر تولید امواج جهت دور کردن این حشرات 
استفاده شود. بدون شک تکنولوژی های جدید می تواند انقالبی را در کشاورزی و دامپروری ایجاد کند. در مرحله اول کمک 
به صنعت دامپروری نیز اعالم شده است که طرحی برای کاهش هدررفت غذای آنها در دست بررسی قرار دارد. این امر تنها 

شروع کار خواهد بود. حال باید دید که این همکاری تا چه حد می تواند نتیجه بخش باشد. 
fiercetelecom.com :منبع

قطع همکاری با پلیس آمریکا خواسته کارمندان فورد 

نامه ای از س��وی کارمندان فورد منتش��ر شده اس��ت که در آن خواهان قطع همکاری با پلیس آمریکا هستند. درواقع این 
ش��رکت بزرگترین برند خودروس��ازی کشور خود محسوب شده و از سال ها قبل، بخش اعظمی از وسایل نقلیه این بخش را 
تامین می کند، با این حال ایجاد جنبش ضد رفتار خش��ونت آمیز و نژادپرس��تانه پلیس علیه سیاه پوست ها، باعث شده است 
تا کارمندهای این ش��رکت با این اقدام، به نوعی س��هم خود را در این جنبش به عمل آورند. نکته جالب این اس��ت که این 
مس��ئله تنها به برند فورد محدود نش��ده و مایکروسافت نیز اعالم کرده اس��ت که تا زمانی که اطمینان الزم نسبت به رفتار 
مناسب نیروی پلیس ایجاد نشود، تکنولوژی تشخیص چهره را در اختیار نیروی های آمریکایی قرار نخواهد داد. با این حال 
با توجه به این امر که بخش مهمی از سودآوری شرکت به قرارداد با نیروی پلیس آمریکا اختصاص دارد، باید دید که مدیران 
چه تصمیمی را در برابر این خواس��ته، اتخاذ خواهند کرد. درواقع هنوز مش��خص نیس��ت که در صورت پاسخ منفی به این 

درخواست، کارمندها چه واکنشی را از خود نشان خواهند داد. 
theverge.com :منبع

تبلیغـاتخالق

شاید همانند خیلی از افراد مدام نگران کالری های دریافتی تان 
باش��ید؛ ه��ر روز ورزش و پیاده روی می کنی��د، به تغذیه خود 
اهمی��ت می دهید اما وقت��ی روی ترازو می روی��د کاهش وزن 
قابل توجهی ندارید و تنها چند گرم کم کرده اید. فکر می کنید 

چه چیزی باعث می شود تأثیر رژیم های الغری از بین برود؟
در این مطلب با ما همراه باشید تا به شما بگوییم دلیل عدم 
کاهش وزن تان، پس از تالش های فراوان و رژیم های س��خت، 

چیست؟
۱. آیا همیشه خوراکی های سالم می خورید؟

براساس نتایج پژوهش های انجام ش��ده در دانشگاه »ییل«، 
هنگام گرفتن رژیم الغری که با مصرف مواد غذایی بسیار سالم 
همراه اس��ت، هورمونی به نام »گرلین« ترش��ح می شود. دکتر 
آلیا کروم می گوید هر چقدر ترش��ح این هورمون افزایش یابد، 
احساس سیری کمتری داشته و سوخت وساز بدن نیز با کاهش 

همراه خواهد شد.
به همین خاطر گفته می ش��ود هنگام درست کردن ساالد، 
نه تنها از س��بزیجات و کاهو، بلکه از آجیل و پنیر نیز استفاده 
کنی��د. بدین ترتیب در میزان ترش��ح هورمون گرولین تعادل 

ایجاد می شود. خوردن برخی از انواع 
سوپ ها که در داخل آنها غالت کامل 

وجود دارد نیز مؤثرند.
2. آیا با کارت بانکی به خرید 

می روید؟
تحقی��ق جالبی ک��ه نتیجه آن در 
نشریه »مش��تریان« چاپ شد نشان 
می دهد، کس��انی که ب��ا کارت های 
بانکی خرید می کنند، بیشتر به سمت 
مواد غذایی ناسالم و پرکالری تمایل 

دارند.
یک��ی از محققان به نام پروفس��ور 
کالپش دس��انی، اس��تادیار دانشگاه 
»بیگامنون« معتقد اس��ت این افراد 
از کال��ری زیاد و مضر بودن خیلی از 
خوراکی هایی که می خرند، مطلعند 
اما ب��ا اس��تفاده از کارت های بانکی، 
س��ریع و ب��دون اینک��ه متوجه این 
وضعیت ش��وند، به خری��د این اقالم 

روی می آورند.
3. آیا خیلی به ورزش کردن 

فکر می کنید؟
روی  ان��دازه  از  بی��ش  خیلی ه��ا 
انج��ام  ورزش��ی ک��ه  تمرین ه��ای 
می دهند تأکید دارند. پژوهش��ی که 
در این زمینه در کشور فرانسه انجام 
ش��د نش��ان می دهد همین مسئله 
باعث پرخ��وری این افراد می ش��ود. 
دکتر »کری گلس��من« می گوید اگر 
می خواهی��د قبل از انج��ام تمرینات 
ورزش��ی خود چیزی بخورید، سعی 
کنی��د کالری آن خوراکی بیش��تر از 
150 نباش��د. او پیشنهاد می کند دو 
برگ کالباس ب��ا یک تکه نان حاوی 

غالت کامل میل کنید.
4. آیا در محل کارتان، اغلب 

می نشینید؟
دانش��گاه  تحقیق��ات  نتای��ج 
»میس��وری« کلمبی��ا حاک��ی از آن 
اس��ت، اگر س��اعات طوالن��ی روی 
صندلی محل کار خود می نش��ینید، 
بدن آنزیم مخصوص سوزاندن چربی 
که »لیپاز« نامیده می ش��ود را ترشح 

نمی کند.
پس بهتر است هر ساعت یک بار از 

ج��ای خود بلند ش��وید و کمی بدن تان را بکش��ید. با این کار 
تا 13درصد، سوخت وس��از بدن خود را باال می برید. نتایج این 
پژوهش در نشریه »تغذیه بالینی« آمریکا چاپ شد. وقتی هم 
نشسته اید پاها را تکان دهید و صندلی تان را جابه جا کنید و در 
یک وضعیت ثابت نباشید. این کار باعث می شود تا 54 درصد، 

کالری بیشتری بسوزانید.
5. آیا کم می خوابید؟

همان طور که می دانید کمبود خواب باعث پرخوری می شود. 
دکتر مایکل بروس، نویسنده کتاب »رژیم غذایی و خواب« نیز 
بر همین مس��ئله تأکید فراوان دارد. در تحقیقی که در نشریه 
»تغذیه بالینی« در آمریکا منتشر شد، نشان داده شد، زنانی که 
کمتر از 4 ساعت در ش��بانه روز می خوابند، روز بعد، در حدود 
300 کالری انرژی و 21 گرم چربی بیشتری مصرف می کنند.

پ��س برای یک هفت��ه تصمیم بگیرید هفت س��اعت و نیم 
بخوابید. حتی گاهی الزم اس��ت این زمان را به 9 س��اعت هم 
برس��انید، با این کار سرحال تر و با انرژی بیشتری از رختخواب 
بلند خواهید شد و کالری بیشتری هم می سوزانید. بعد از طی 

یک هفته ساعت بدن تان به این میزان خواب عادت می کند.

6. آیا مدام استرس دارید؟
استرس به هر دلیلی چون تغییر شغل، فشار کاری، مشکالت 
خانوادگ��ی و هر چیز دیگری، رژیم الغری ت��ان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. دلیل این مس��ئله ترشح هورمون استرس به نام 

»کورتیزول« است که باعث تجمع چربی در بدن می شود.
7. آیا مدام غذاهای فرآوری شده می خورید؟

یکی از متخصصان تغذی��ه کلینیک »کلیولند« به نام دکتر 
کیت پاتن می گوید مصرف غذاهای فرآوری شده چون نان های 
سفید، چوب شور، چیپس و شکرهای فرآوری شده مضر است 
زیرا باع��ث ایجاد ت��ورم در بدن و تجمع چربی های ش��کمی 
می ش��وند. او می گوید به  جای این خوراکی ها به سراغ میوه ها، 

سبزیجات و غالت کامل بروید.
8. ورزش های قدرتی انجام دهید

بهتر اس��ت همراه با ورزش های کاردی��و، ورزش های قدرتی 
مانن��د وزنه برداری نیز انجام دهی��د. هرچقدر بدن تان عضالت 
بیش��تری داشته باشد، چربی س��وزی بهتر انجام می گیرد پس 

وزنه زدن را در برنامه هفتگی خود بگنجانید.
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