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مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به پایان رسید

 منازعه ارزی دولت
و بخش خصوصی

فرصت امروز: در حالی بانک مرکزی به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارزهای صادراتی تا پایان تیرماه 
فرصت داده بود که این مهلت روز گذش��ته به پایان رس��ید و حاال جرایم در انتظار صادرکنندگان متخلف خواهد بود. چندی پیش 
بود که بانک مرکزی برای بازگش��ت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور، قواعدی تعیین کرد و تا پایان تیرماه به 
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز مهلت داد. بانک مرکزی همچنین برای اطمینان از برگش��ت هرچه سریع تر ارزهای صادراتی تا 
مهلت قانونی )پایان تیرماه( یک سری اقدامات تنبیهی از جمله انتشار اسامی متخلفان در رسانه ها و ابطال کدهای بازرگانی تعیین 

کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرد که از دوشنبه شانزدهم تیرماه صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود در بازگشت...

کاهش بیش از 2 هزار تومانی قیمت ارز در آخرین روز تیرماه

دالر به کانال 19 هزار تومانی بازگشت
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بزرگ ترین ریسک هایی که کسب وکارها در سایه کرونا با آن مواجه هستند

10 ریسک کسب و کارها

11 نکته برای حل هرگونه اختالف در محل کار
چگونه راندمان کاری خود را افزایش دهیم

راهکارهای حمایت از کارمندان دارای فرزند در دوران کرونا
نسل جدید قایق ها معرفی شد

مشتری مداری به سبک حرفه ای ها
چالش های صنعت بازاریابی دیجیتال در آینده نزدیک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رکورد منفی فولکس واگن 

یادداشت
خروج صادرکننده واقعی 

از صحنه رقابت

مجل��س یازدهم برای نش��ان 
دادن جدی بودن خود در میدان 
اقتصاد در همان روزهای نخست 
فعالیت، فرماندهان اقتصاد یعنی 
رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد 
و دارایی و رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه را ب��ه صحن مجلس 
کشاند و آنها برای روشن شدن 
وضعیت کالن اقتصاد و نش��ان 
دادن ابعاد ماجرای بزرگ تحریم 
و نی��ز تبرئه خ��ود، آمارهایی را 
اع��الم کردند ک��ه در میان آنها 
آماره��ای ارزی بیش از س��ایر 
اطالعات به چش��م آمد. برآیند 
سیاس��ت گذاران  حرف ه��ای 
اقتصادی کش��ور و نی��ز معاون 
اول در هفته ه��ای اخیر این بود 
که دلیل اصلی رشد شتابان نرخ 
دالر در ب��ازار آزاد، اوال س��قوط 
درآم��د ارزی حاصل از صادرات 
نفت خ��ام و ثانیا ع��دم اجرای 
تعه��دات ارزی صادرکنن��دگان 
بوده است. این گزارش مربوط به 
میزان ارزهای برگشت نشده که 
از سوی رئیس بانک مرکزی 27 
میلیارد دالر اعالم شد و تا دو روز 
دیگر باید مطابق با دستور دولت 
به ش��بکه نیمایی فروخته شود 
موج��ی از مجادله ها برانگیخته 

اس��ت که هن��وز ادامه 
3دارد.  صادرکنندگان...
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مجمع عمومی عادی س��الیانه و فوق  العاده بانک  پاس��ارگاد در س��ال 
مالی منتهی به 29 اس��فندماه 1398، روز سه شنبه 31 تیرماه در محل 

ساختمان مرکزی بانک  پاسارگاد برگزار شد.
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، در ای��ن مجمع که با حض��ور بیش از 
68درص��د از س��هامداران ب��ه صورت حض��وری و بی��ش از 500 نفر از 
س��هامداران به  صورت مجازی برگزار شد، دکتر مجید قاسمی به عنوان 
رئیس جلس��ه، صادقی مقدم و علی اکبر امین تفرش��ی به  عنوان اعضای 
هیأت رئیسه و صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. در 
این جلس��ه ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک  پاسارگاد به  طور شفاف و 

کامل، به سؤاالت سهامداران نیز پاسخ داده شد.

رش��د 36.53درصدی در میزان س��پرده های بانک  پاس��ارگاد نسبت 
ب��ه س��ال 1397، رش��د تس��هیالت اعطایی توس��ط بانک ب��ه میزان 
29.06درصد نس��بت به س��ال 1397، کاهش می��زان ذخیره مطالبات 
مش��کوک الوصول نسبت به سال مالی گذشته، رش��د دارایی های بانک 
به میزان 32.07درصد نس��بت به س��ال 1397، افزایش 29درصدی در 
میزان سود خالص بانک نسبت به سال مالی گذشته، رشد چشمگیر در 
فعالیت های ارزی و بین  المللی بانک پاس��ارگاد علی رغم وجود مشکالت 
در ح��وزه مب��ادالت ارزی، ارتقای خدمات بانک��داری الکترونیک بانک 
 پاس��ارگاد و انجام بیش از 96درصد از تراکنش ها توس��ط مش��تریان به 
 ص��ورت غیرحضوری و... از موارد مطرح ش��ده درخصوص عملکرد بانک 

 پاسارگاد در سال 1398 بود.
در ادام��ه این مجمع  ضمن تصویب صورت های مالی بانک  پاس��ارگاد 
و معامالت مش��مول ماده 129 قانون تجارت توس��ط سهامداران، مبلغ 
50 ری��ال به  عنوان س��ود نقدی تصویب ش��د که پس از مهرماه س��ال 
جاری قابل پرداخت خواهد بود. الزم به ذکر اس��ت که بانک  پاس��ارگاد 
مبلغ ۴91 ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق کرده  اس��ت که پس از 
کس��ر 15درصد از آن بابت اندوخته قانون��ی، 5درصد به عنوان اندوخته 
احتیاطی و 267 ریال به  عنوان س��ود تسعیر ارز، در نهایت 10درصد از 

سود باقی مانده معادل 50 ریال به ازای هر سهم تقسیم شد.
همچنین با رأی س��هامداران مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به عنوان 

بازرس اصلی و روزنامه اطالعات به  عنوان روزنامه رسمی بانک  پاسارگاد 
تعیین شدند.

براس��اس این گزارش، در مجم��ع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده 
بانک  پاس��ارگاد نیز درخصوص افزایش س��رمایه از محل س��ود انباشته 
تصمیم گیری شد. در این راستا افزایش سرمایه از محل اندوخته تسعیر 
ارز طی یک مرحله عملیاتی خواهد ش��د و س��رمایه بانک از 50 هزار و 
۴00 میلی��ارد ریال به 65 هزار و 520 میلیارد ریال به میزان 30درصد 
)معادل 3 س��هم جایزه به ازای هر10 سهم( افزایش یافت. این افزایش 
س��رمایه در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف اعطای 

تسهیالت است.

فرصت امروز: اولین س��فر خارجی نخست وزیر عراق به مقصد تهران 
انجام شد و مصطفی الکاظمی پس از اینکه سفرش به عربستان به تاخیر 
افتاد، تهران را به عنوان اولین ایس��تگاه سفرهای خارجی خود انتخاب 
کرد. او ظهر سه شنبه در رأس هیاتی بلندپایه متشکل از شخصیت های 
سیاسی و اقتصادی وارد ایران شد و با مقامات ارشد کشورمان از جمله 
رئیس جمهور دیدار و گفت وگو کرد. حجت االس��الم والمسلمین حسن 
روحانی عصر سه ش��نبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق 
که در س��الن اجالس سران برگزار ش��د، از اراده دو دولت ایران و عراق 
برای ارتقای روابط تجاری دو کشور به 20 میلیارد دالر خبر داد و گفت: 
»دو کشور مصمم هستند همه مفاد توافقات دو طرف در اسفندماه 97 
را اجرای��ی کنند.« روحانی در این نشس��ت خب��ری ضمن خیرمقدم به 
مصطفی الکاظمی و هیات همراه اش، گفت: »آقای کاظمی در ش��رایط 
حساس��ی مسئولیت دولت عراق را برعهده گرفته اند و در طول چند ماه 
مس��ئولیت وی ش��اهد حرکت خوب در روابط تجاری میان دو کش��ور 

بودیم و امروز هم در این زمینه گفت وگو کردیم.«
او با اشاره به موضوعات مورد رایزنی با نخست وزیر عراق اظهار داشت: 
»امروز درباره شرایط بهداشتی منطقه و مسئله ویروس کرونا، با یکدیگر 
گفت وگو کردیم. جمهوری اس��المی ایران این وعده را به دولت و ملت 
ع��راق می دهد که ب��ا همه توان و امکان خود از نظر اقالم بهداش��تی و 

دارویی در کنار ملت عراق باشد.«
رئیس  جمهور ادامه داد: »خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران توان و 
امکان الزم را برای تامین نیازمندی های ملت عراق در زمینه بهداشتی و 
دارویی و آمادگی برای تبادل نظر و مشورت بین مسئوالن بهداشتی دو 

کش��ور را دارد.« روحانی ارتقا و گسترش روابط تجاری بین دو کشور را 
موضوع دیگر گفت و گوی خود با الکاظمی عنوان کرد و گفت: »اراده دو 
دولت بر آن است که روابط تجاری دو کشور را به 20 میلیارد دالر ارتقا 
ببخش��ند. همچنین دو کشور مصمم هستند همه مفاد توافقاتی که در 
ماه اسفند سال 97 در بغداد بین دو دولت به تایید رسید و توافق شد را 
اجرایی کنند که در آن مسائل زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و اتصال 
راه آهن شلمچه - بصره و الیروبی اروندرود مورد توافق قرار گرفته بود.«
رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره به همکاری های امنیتی دو 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: »ما مثل  س��ال های پیش که در کنار دولت و 
مل��ت عراق و ارتش عراق روبه روی داعش ایس��تادیم و  مبارزه کردیم، 
همچن��ان آمادگی داریم در کنار ملت عراق برای ثبات و امنیت عراق و 

منطقه تالش کنیم.«
روحان��ی اضافه کرد: »الزم می دانم از دو قهرمان مبارزه با تروریس��م 
یعنی سپهبد سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی المهندس 
به بزرگی یاد کنم که جزو س��ردارانی بودند که طی س��ال های گذشته 

برای امنیت عراق تالش کردند.«
وی با اشاره به دیگر موضوعات رایزنی خود با نخست وزیر عراق گفت: 
»در گفت و گوی روز سه ش��نبه درخصوص مسائل منطقه، ثبات منطقه 
و نقشی که عراق می تواند در منطقه به عنوان یک کشور قدرتمند عربی 

ایفا کند، مورد تبادل نظر و تاکید قرار گرفت.«
رئیس  جمهور در پایان ضمن خوش��امدگویی مجدد به نخست وزیر و 
هیات عالی رتبه عراق گفت: »مطمئن هس��تم این سفر نقطه عطفی در 

توسعه روابط دو کشور دوست و برادر، ایران و عراق است.«

در همین حال، اولین س��فر خارجی نخس��ت وزیر عراق که به مقصد 
تهران انجام شد، بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی به دنبال داشت. 
به گزارش ایس��نا، »روس��یا الیوم« در رابطه با س��فر الکاظمی به تهران 
نوش��ت: »نخس��ت وزیر عراق در رأس هیاتی بلندپایه در سفری رسمی 
بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. وی قرار اس��ت با مقامات جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و در رابطه با روابط دوجانبه و راه های گسترش آنها 
و همچنین مس��ائل مشترک میان دو کش��ور در سطح منطقه و جهان 
بحث و رایزنی کند.« »المیادین« نیز نوش��ت: »الکاظمی در اولین سفر 
خارج��ی خود به منظور رایزنی در رابطه با آخرین تحوالت منطقه وارد 
تهران ش��د.« این شبکه همچنین نوشت: »نخست وزیر عراق قرار است 
در ای��ن س��فر دو روزه با مقامات جمهوری اس��المی ای��ران دیدار و در 
رابطه با تحوالت سیاس��ی و امنیتی منطقه به ویژه مبارزه با تروریسم و 
دیگر پرونده های امنیتی گفت وگو کند.« این ش��بکه لبنانی در ادامه به 

جزییات سفر مصطفی الکاظمی به ایران پرداخت.
روزنامه فرامنطقه ای »ایالف« نیز با روتیتر »اولین دیدار رهبر ایران با 
مسئول خارجی پس از کرونا«، نوشت: »الکاظمی به منظور ایجاد تعادل 

در روابط منطقه ای خود به تهران سفر کرد.«
این روزنامه که در لندن چاپ می شود، ادامه داد: »نخست وزیر عراق 
روز سه ش��نبه در اولین سفر خارجی خود پس از تصدی این منصب به 
ایران سفر کرد تا در روابط منطقه ای کشور خود تعادل ایجاد کند و در 
رابطه با همکاری های امنیتی، اقتصادی و تجاری بحث و رایزنی کند.«

همچنین »ش��بکه العربیه« در این باره نوشت: »الکاظمی در تهران و 
تاکید بر مقابله با احیای فرقه گرایی. نخست وزیر عراق روز سه شنبه در 

رأس هیاتی بلندپایه به ایران س��فر کرد و قرار اس��ت با مسئوالن عالی 
رتبه این کشور دیدار و گفت وگو کند.«

این شبکه س��عودی همچنین با اشاره به سفر دو روز پیش ظریف به 
بغداد نوش��ت: »قرار بود اولین سفر خارجی الکاظمی به عربستان باشد 
اما وزارت خارجه عربستان روز دوشنبه اعالم کرد که سفر نخست وزیر 
عراق به ریاض تا زمان ترخیص ملک س��لمان از بیمارس��تان به تعویق 

افتاده است.«
»فرانس 2۴ عربی« نیز در گزارش��ی نوش��ت: »نخست وزیر عراق در 
س��فری رسمی و در اولین سفر خارجی خود پس از تصدی این منصب 
وارد تهران ش��د و قرار اس��ت با مقامات ارشد ایران دیدار و رایزنی کند. 
الکاظمی قرار بود در اولین سفر خود به عربستان برود اما پس از اینکه 

ملک سلمان راهی بیمارستان شد این سفر به تاخیر افتاد.«
»خبرگ��زاری ملی عراق« )نین��ا( نیز در این باره نوش��ت: »مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در سفری رسمی و در رأس هیاتی بلندپایه 
به تهران س��فر کرد. وی قرار اس��ت با مقامات جمهوری اس��المی ایران 
دیدار و در رابطه با روابط میان دو کش��ور و راه های تقویت آنها بحث و 

گفت وگو کند.«
ای��ن خبرگزاری همچنین به دیدار نخس��ت وزیر عراق با مقام معظم 
رهبری و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی کشورمان 
اشاره کرد. براس��اس این گزارش، دیگر رسانه های عربی و عراقی مانند 
»المعلومه«، »الدجله«، »االخباریه«، »بغدادالیوم«، »الوطن المصری«، 
»رووداو عربی«، »ش��فق نیوز« و... سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 

عراق به تهران را بازتاب دادند.

صورت های مالی سال 1398 به تصویب سهامداران رسید

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک  پاسارگاد برگزار شد

روحانی در نشست خبری با نخست وزیر عراق:

اراده ایران و عراق ارتقای روابط تجاری به 20 میلیارد دالر است

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران



فرص��ت امروز: به گفته »مجمع جهانی اقتصاد«، دنیای پس��اکرونایی 
وجود ندارد و انس��ان باید به زندگی با کووید-19 عادت کند، همان طور 
که دنیای پساایدز وجود نداش��ت، بنابراین ما نه تنها باید به یک بحران 
س��المت با ابعاد وس��یع بیندیش��یم، بلکه بای��د به بازس��ازی مجدد و 
قریب الوقوع در نظم اقتص��اد جهانی هم فکر کنیم؛ کما اینکه تغییر در 
سبک زندگی، کار، سفر، پرواز و افزایش استفاده از ربات ها و تکنولوژی 
همه باعث شده تا ما سبک زندگی تازه ای را در چند دهه گذشته تجربه 
کنیم، اما این تغییرات س��ریع، نگرانی ها و ریس��ک های تازه ای را هم به 
همراه خود پدید آورده اس��ت؛ ریس��ک هایی که به دلیل افزایش سطح 
نااطمینانی در مورد آینده و عدم آمادگی الزم در بین کسب وکارها برای 
همسو ش��دن با تغییرات ایجاد شده و باعث ش��ده است تا برنامه ریزی 
س��خت تر از قبل شود. چندی پیش، »مجمع جهانی اقتصاد« مطالعه ای 
در مورد وضعیت کس��ب وکارها و ش��رکت های بزرگ صنعتی در س��ایه 
پاندمی کرونا انجام داد و بزرگ ترین ریس��ک هایی را که کس��ب وکارها 
با آن روبه رو هس��تند، شناس��ایی کرد. این مرکز مطالعاتی، ریسک های 
پیش روی کس��ب وکارها را در س��ه دس��ته تقس��یم بندی ک��رد؛ ابتدا 
ریسک هایی که بیش��ترین احتمال وقوع را دارند. دوم، ریسک هایی که 
بیش��ترین نگرانی را برای جهان ایجاد می کنند و سوم، ریسک هایی که 
ش��رکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی از وجود آنها نگرانند و معتقدند 
که ممکن اس��ت بقای آنها را به خطر بین��دازد. به  طور کلی، مهم ترین 
ریس��ک هایی که کسب وکارها با آن روبه رو هستند، 31 ریسک است که 
اغلب در دس��ته فاکتورهای اقتصادی قرار دارند. اما سؤال این است که 

این ریسک ها چگونه شناسایی شده اند؟
اکثر ریسک های کسب وکارها اقتصادی هستند

برای شناس��ایی 31 ریس��ک مهمی که امروزه اقتصاد جهانی را تحت 
تأثیر قرار داده اس��ت، کارشناسان 350 ریسک را شناسایی کردند و از 
ش��رکت های بزرگ دنیا خواستند تا از میان آنها، مهم ترین و اصلی ترین 
ریس��ک هایی را که باعث نگرانی شان می شود، اعالم کنند. در پایان، این 
نظرس��نجی به شناسایی 31 ریس��ک مهم که موجب نگرانی و پریشانی 
کس��ب وکارها ش��ده، انجامید. جالب اینجاس��ت که برخ��الف مطالعات 
قبل��ی، بعد از پاندمی کرونا دیگر مس��ائل زیس��ت محیطی جایگاهی در 
میان نگرانی های نخس��ت دنیا ندارد و تح��والت اقتصادی، اجتماعی و 
ژئوپلیتیکی حاصل از ش��یوع کرونا در فهرس��ت برتری��ن نگرانی ها قرار 

گرفته است.
در این میان، نزدیک به دو س��وم از ش��رکت های مورد مطالعه اعالم 
کردن��د که اصلی تری��ن و مهم تری��ن نگرانی آنها، طوالنی ش��دن رکود 
اقتصادی در دنیاس��ت و نیمی از آنها هم ورشکس��تگی و ناتوانی صنایع 
برای احیا پ��س از پایان پاندمی کرونا را اصلی ترین نگرانی این روزهای 
خ��ود بیان کردند، چراک��ه عدم احیای صنایع بع��د از پایان همه گیری 
می تواند روی زنجیره عرضه کاالهای مختلف در دنیا اثر منفی بگذارد و 
مشکالت زیادی برای اقتصاد ایجاد کند. برمبنای یافته های این گزارش، 
از میان 10 ریسک بزرگی که شرکت ها از آنها ابراز نگرانی کرده اند، تنها 
سه ریسک غیراقتصادی است و هفت ریسک کامال ریشه اقتصادی دارد.

اغلب ش��رکت های بزرگ دنیا از همکاری بخش خصوصی و دولتی در 
بحران کنونی ابراز رضایت کرده اند و بر این باور هستند که این همکاری 
می توان��د اندکی از بار مش��کالت آنها بکاهد. چالش های ایجادش��ده در 
اقتص��اد جهانی درنتیج��ه همه گیری کرونا ش��رکت های خصوصی را با 
معضالت زیادی مواجه کرده اس��ت و اگر حمایت مالی دولت ها نباشد، 
امکان ادامه فعالیت اقتصادی آنها وجود ندارد. البته برخی از کارشناسان 
در م��ورد هزینه باالی دولت ها برای حمایت از اقتصاد صحبت می کنند، 

ول��ی نکته مهم اینجاس��ت ک��ه هزینه ورشکس��تگی ش��مار زیادی از 
ش��رکت های صنعتی و خصوصی برای اقتصاد خیلی بیشتر از هزینه ای 

است که دولت برای حفظ آنها صرف می کند.
به دلیل اهمیت این مسئله، در گزارش حاضر به ریسک های اعالم شده 
توس��ط »مجمع جهانی اقتصاد« نگاهی می کنیم. در حالی چهار ریسک 
نخس��ت در بیش��تر از 50درصد کس��ب وکارها باعث ایجاد نگرانی شده 
و به عن��وان مهم تری��ن ریس��ک های کس��ب وکارها معرفی ش��ده اند که 
ریس��ک های دیگر دغدغه خاط��ر کمتری برای صاحبان کس��ب وکارها 

ایجاد کرده است.
ریسک های غیراقتصادی کسب وکارها کدامند؟

ریس��ک هایی که کس��ب وکارها از آنه��ا به عنوان عام��ل نگران کننده 
ن��ام برده اند در پنج حوزه جای گرفته اند؛ حوزه نخس��ت اقتصاد اس��ت. 
حوزه دوم ریس��ک های اجتماعی، سوم ریس��ک های تکنولوژی، چهارم 
ریسک های ژئوپلیتیکی و پنجم ریسک های محیط زیست هستند. پیش 
از پاندم��ی کرونا، گرمایش زمین و تبعات آن در فهرس��ت 10 ریس��ک 
اصل��ی پی��ش روی اقتصاد جهانی قرار داش��ت، اما همه گی��ری کرونا و 
تغییراتی که در س��بک زندگ��ی و کار مردم ایجاد کرده، باعث ش��د تا 
خطرات��ی که ش��رکت ها با آن روبه رو هس��تند هم تغیی��ر کند و دامنه 

نگرانی های آنها نیز متحول شود.
از بین 10 ریسک اصلی که باعث نگرانی کسب وکارها شده است، سه 
ریس��ک در حوزه اقتصادی قرار ندارند. یکی از این ریس��ک ها، احتمال 
حمالت سایبری و کاله برداری اطالعات است که در اثر نوع تازه اشتغال 
در جهان ایجاد شده است و سومین ریسک در فهرست 10 ریسک مهم 

دنیا است. این ریسک در دسته ریسک های حوزه تکنولوژی قرار دارد.
افزای��ش محدودیت های مرزی و ممانعت از حرک��ت آزادانه کاالها و 
انس��ان، ششمین ریس��کی است که کس��ب وکارها را نگران کرده است. 
ریسکی که در دنیای پیش از کرونا اصال وجود نداشت و در کابوس های 
هیچ کارآفرینی قرار نداش��ت. این ریس��ک در دس��ته ژئوپلیتیک جای 
گرفته اس��ت. هفتمین ریس��ک این فهرس��ت نیز در رده ریس��ک های 
اجتماعی اس��ت و باع��ث نگرانی 35.۴درص��د از کارآفرینان و صاحبان 
ش��رکت ها شده اس��ت. این افراد در مورد احتمال یک اپیدمی دیگر در 
دنیا یا موج تازه ای از ویروس کرونا نگران هستند و بر این باورند که این 
مسئله می تواند روی عملکرد یا حتی بقای آنها تاثیر منفی داشته باشد.

4 ریسک اصلی کسب وکارها را بشناسید
 اولی��ن و اصلی ترین ریس��ک در دنیای امروز، پاندم��ی کرونا و رکود 
اقتصادی ناش��ی از شیوع ویروس کووید-19 اس��ت. نگرانی از احتمال 
طوالنی ش��دن رک��ود اقتصادی ناش��ی از کرون��ا، اصلی تری��ن نگرانی 
کسب وکارها در اقتصاد جهانی است. مطالعات نشان داده است که 66.3 
درصد از ش��رکت های بزرگ جهان نگران طوالنی ش��دن رکود ناشی از 
همه گیری کرونا هستند و معتقدند که این مشکل می تواند آسیب جدی 

به آنها وارد کند.
دومین ریس��کی که ش��رکت های بزرگ دنیا را نگ��ران کرده، افزایش 
موج ورشکس��تگی در میان ش��رکت های بزرگ صنعتی و ش��رکت های 
متوس��ط است که می تواند روی روند رشد صنعتی در دنیا هم اثر منفی 
داشته باش��د، چنانچه 52.7درصد از شرکت ها نگران ورشکستگی خود 

یا شرکت هایی هستند که با آنها کار می کنند.
س��ومین ریس��کی که ش��رکت های ب��زرگ را نگران ک��رده، احتمال 
حمله س��ایبری و ارائه اطالعات نادرست اس��ت که درنتیجه نوسان در 
ش��یفت های کاری و عدم حضور تمامی افراد در ش��رکت در بازه زمانی 
مشخص ایجاد می شود. نزدیک به 50درصد از کارآفرینان مورد مطالعه 

در ای��ن مورد ابراز نگران��ی کرده اند و بر این باورند ک��ه این معضل در 
دنیای امروزی نه تنها برای کس��ب وکارهای بزرگ بلکه برای بخش های 

اجرایی کشورها هم معضلی جدی است.
همچنی��ن چهارمین خط��ری که صاحب��ان کس��ب وکارهای دنیا را 
نگ��ران کرده، احتمال شکس��ت صنایع یا بخش ه��ای مهم اقتصادی در 
کش��ورهای خ��اص پیش از آغاز روند بازس��ازی اقتصادی اس��ت. طبق 
مطالعه انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، 50.1درصد از صاحبان 
کس��ب وکارها اعتقاد دارند که این خطر بسیار جدی است و نگرانی آنها 

را برانگیخته است.
ریسک های پنجم تا دهم کسب وکارها کدامند؟

پنجمین ریس��کی که باعث نگرانی کس��ب وکارها و شرکت های مورد 
مطالعه شده اس��ت، اختالل در زنجیره عرضه کاالها در جهان است که 
۴8.۴ درصد از شرکت ها و کسب وکارهای متوسط را نگران کرده است. 
آنه��ا می گویند که ادامه این وضعی��ت می تواند چالش های زیادی برای 

اقتصاد جهانی ایجاد کند و حتی تولید را نیز کاهش دهد.
اما شش��مین ریس��کی ک��ه در میان صاحب��ان کس��ب وکارها باعث 
نگرانی ش��ده، افزای��ش محدودیت ها در مرزهای کش��ورها و ممانعت از 
حرکت آزادانه افراد و کاالهاس��ت، به طوری که ۴2.9درصد از صاحبان 
کس��ب وکارهای بزرگ و متوسط اعالم کردند این محدودیت ها می تواند 
روی عملکرد اقتصادی آنها اثر منفی داشته باشد و حتی کیفیت زندگی 
انسان ها را نیز کاهش دهد، زیرا فرصت های پیش روی آنها برای دیدن 
بخش های مختلف دنیا و اس��تفاده از فرصت ه��ای اقتصادی موجود در 

بازارهای دیگر را از بین می برد.
ریس��ک هفتم این فهرس��ت هم یک ریس��ک غیراقتصادی است و به 
تجربه اخیر دنی��ا ارتباط دارد، چنانچه 35.۴درصد از ش��رکت ها اعالم 
کرده اند که نگرانی از یک موج دیگر همه گیری کرونا در دنیا یا ش��یوع 
یک بیماری ویروس��ی و عفون��ی دیگر عامل نگران کنن��ده ای برای آ نها 
اس��ت، زیرا می تواند زیرساخت های ضعیف ش��ده کسب وکار آنها را این 

بار کامال ویران کند.
در جایگاه هشتم این فهرست نیز ریسکی قرار دارد که موجب نگرانی 
3۴.6درصد از کس��ب وکارها ش��ده اس��ت. فروپاش��ی اقتصادی یکی از 
کش��ورهای درحال توس��عه یا بازارهای در حال گذار، هشتمین ریسک 
این فهرس��ت است. اغلب ش��رکت های بزرگ برای اس��تفاده از نیروی 
کار ارزان قیمت و هزینه های پایین تولید در کش��ورهای درحال توسعه، 
کارخانه های تولیدی خود را به آن کش��ورها منتقل کرده اند و فروپاشی 
اقتص��ادی این کش��ورها می توان��د روی توانایی تولید یا ب��ازار مصرف 

محصوالت شان اثر منفی داشته باشد.
تضعی��ف موقعیت مالی اقتصادهای بزرگ دنیا و کش��ورهای صنعتی، 
نگرانی نهم کسب وکارها است. مطالعات نشان داده است که 33.۴درصد 
از صاحبان شرکت ها از این ریسک به عنوان یک عامل نگرانی نام می برند 
و بر ای��ن باورند که به دلیل همین نگرانی نمی توانند تصمیم گیری های 
درس��تی برای توس��عه کار خود انجام دهند. تصمیم گیری هایی که در 
دوره پرتنش ام��روزی اهمیت زیادی دارد و می تواند روی بقای آنها در 

اقتصاد اثر بگذارد.
در نهایت، آخرین ریس��ک این فهرست، افزایش شدید نرخ تورم است 
که باعث نگرانی 32.6درصد از مدیران ارشد در شرکت های صنعتی دنیا 
شده اس��ت. افزایش تورم می تواند تقاضا برای محصوالت مصرفی را در 
دنی��ا کاهش دهد و مصرف را ک��م کند. در این وضعیت، فاکتور دیگری 
که باعث افزایش چرخش پول و رش��د اقتصادی می شود از بین می رود 

و باز هم زنگ خطر تازه ای را برای اقتصاد جهانی به صدا درمی آورد.

بزرگ ترین ریسک هایی که کسب وکارها در سایه کرونا با آن مواجه هستند

10 ریسک کسب و کارها

براس��اس مطالعات صندوق بین المللی پول، در مس��یر احیای اقتصاد 
پس��اکرونا، نرخ تب��ادل دالر فاکت��وری کلیدی ب��وده و ارزهای داخلی 

کشورها تاثیر به مراتب کمتری در این مسیر دارند.
به گزارش »فایننش��ال تایمز«، یافته های این تحقیقات در یادداشتی 
به نام »ارزهای غالب و هماهنگی خارجی« منتش��ر شده و در آن آمده 
است که نقش ارز آمریکا در تجارت و سرمایه گذاری، تاثیر بحران کرونا 
را بر اقتصاد جهان تش��دید می کند. همچنین ارزهای بازارهای نوظهور 
در جری��ان پاندمی کرونا، ارزش خود را برابر دالر از دس��ت داده و امید 
آنان برای اینکه تضعیف نرخ ارز، صادرات شان را رقابتی تر کرده و اقتصاد 

در تقالی شان را تقویت کند، افزایش داده است.
ام��ا صندوق بین المللی پول در تحقیقات خود به این نتیجه رس��یده 
اس��ت که نرخ ضعیف ارز نس��بت به گذش��ته تاثیر کمت��ری در جذب 
ش��وک های اقتص��ادی داش��ته و دلی��ل آن، نق��ش دالر در مبادالت و 
س��رمایه گذاری های بین المللی است. از آنجا که صادرات عمدتا از طریق 
دالر انجام می شود، زمانی که ارز داخلی تضعیف می شود، تقاضا افزایش 
پی��دا نمی کند. حدود 23درصد از ص��ادرات جهان از طریق دالر فاکتور 

می ش��ود و این بدون در نظر گرفتن بازار کامودیتی هاس��ت که به طور 
عمده با واحد پولی آمریکا سر و کار داشته و قیمت گذاری می شوند.

وابس��تگی بی��ش از حد تج��ارت جهانی به دالر همچنی��ن ارزش ارز 
آمریکا را به فاکتوری تعیین کننده در رش��د اقتصادی جهان بدل کرده 
است. زمانی که اسکناس آمریکا تقویت می شود، واردات برای کشورهای 

خارجی پرهزینه تر شده و تقاضا و فعالیت اقتصادی کاهش می یابد.
به گفته نویسندگان این مقاله از جمله گیتا گوپینات و گوستاوو آدلر 
دو اقتصاددان ارش��د صندوق، »س��لطه دالر در تجارت و سرمایه گذاری 
احتم��اال تاثی��ر بحران کووی��د-19 را تش��دید می کند.« پ��س از آنکه 
س��رمایه گذاران در ماه مارس از تاثیرات پاندمی آگاه شدند، بازار بورس 
به شدت فروکش کرد و در نتیجه به تقالی جهانی برای دالر منجر شد 
که خود متعاقبا نرخ ارز را افزایش داد و در نهایت فدرال رزرو را مجبور 
کرد تا با بیش از یک دوجین از بانک های مرکزی سراس��ر جهان توافق 
س��وآپ ارزی اضطراری منعقد کند. از پایان ماه مه به بعد، دالر تضعیف 
و تقاضا برای س��وآپ ارزی فدرال رزرو تعدیل شد، اما ارزهای بازارهای 
نوظه��ور همچنان در مقایس��ه با روزهای پی��ش از پاندمی برابر دالر به 

شکلی چشمگیر تضعیف ش��ده، ماندند. رئال برزیل در سال جاری یک 
س��وم ارزش خود را از دس��ت داده و این در حالی است که پزو مکزیک 
تقریب��ا 20درصد برابر دالر تضعیف ش��ده اس��ت. بخش هایی همچون 
گردش��گری که به طور معمول بیش��ترین حساس��یت را برابر نوسانات 
ارز داخل��ی دارند، به ش��دت تحت تاثیر ویروس کرون��ا قرار گرفته و بر 
مش��کالت بازارهای نوظهور افزوده اند.  به نوشته این مقاله، »در بحران 
کرونا، سلطه دالر بر ارز کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به 
معنای این است که ارز این کشورها در کوتاه مدت تاثیر قابل توجهی در 
رشد اقتصادی آنان نخواهد داش��ت.« صندوق بین المللی پول در پایان 
اع��الم کرد: با وجود احیای بازاره��ا و خوش بینی نویدبخش درخصوص 
دورنمای احی��ای اقتصادی جهان، این خطر وج��ود دارد که اوج گیری 
دوب��اره نرخ دالر فعالیت اقتص��ادی را مختل کند. افزایش موارد ابتال به 
کرونا و همچنین تش��دید تقاضا از س��وی س��رمایه گذارانی که به دنبال 
امنیت هستند، می تواند نرخ تبادل دالر را تقویت کرده که متعاقبا رکود 
کوتاه مدت تجارت و فعالیت اقتصادی جهان را تشدید می کند. دالر قوی 

روی فعالیت اقتصادی جهان تاثیر »انقباضی« دارد.

صندوق بین المللی پول:

سلطه دالر، بحران کرونا را تشدید می کند

نگاه

هزینه های اقتصادی پاندمی کرونا به مرور روشن می شوند
مرثیه ای برای اقتصاد جهانی

کرونا نه تنها یک تهدید برای سالمت است، بلکه معیشت و اقتصاد را هم 
تهدید می کند. حاال اینکه چقدر هزینه اقتصادی بابت این بیماری به یک 
کشور وارد می شود، رفته رفته در حال شفاف شدن است. »اکونومیست« 
در تازه ترین گزارش خود، مورد مطالعاتی بریتانیا را بررسی کرده و معتقد 
اس��ت که با رفع تهدید سالمت عمومی اما هزینه های اقتصادی پاندمی 

کرونا ادامه خواهند داشت.
ب��ه گزارش »اکونومیس��ت«، آخرین باری که تولی��د ناخالص داخلی 
بریتانی��ا 2 درصد فصل به فص��ل کاهش پیدا کرد، زمان��ی بود که بانک 
س��رمایه گذاری لمان برادرز به تازگی ورشکس��ت شده بود و نظام مالی 
جهان��ی را به زانو درآورده  بود. در آن زمان، یعنی س��ال 2008، بریتانیا 
در آغاز رش��دی آرام در نرخ بیکاری بود که س��ال ها ت��داوم پیدا کرد و 
دس��تمزدهای واقعی ش��روع به کاهش کردند و بیش از یک دهه طول 
کشید تا این روند متوقف شد، بنابراین باید نگران بود که در روز سیزدهم 
مه، متخصصان آمار گزارش دادند که افتی مشابه در تولید ناخالص داخلی 
در فاصله ژانویه و مارس 2020 اتفاق افتاده  است. کشور در این دوره تنها 
یک هفته دچار تعطیلی شده  بود. اعداد مربوط به فصل دوم، که در ماه 
آگوست منتشر می شوند، به احتمال زیاد واقعه ای به مراتب ترسناک تر را 
تعریف می کنند. حاال که کمپانی های زیادی چه به صورت موقت و چه 
به صورت دائمی تعطیل شده اند، بریتانیایی ها از دولت تقاضای حمایت 
دارند. اعتبار همگانی، برنامه رفاه اولیه در دوران پیش از پاندمی، درگیر 
درخواست های بی شماری است، گرچه به نظر می رسد بهتر از کشورهای 
دیگر با این شرایط کنار آمده  است. طرح دولت برای حفظ مشاغل طی 
دوران پاندمی، که در آن دولت تا 80درصد دس��تمزد کارمند خشمگین 
را پرداخت می کند، با درخواس��ت های بسیار بیش��تر از آنچه انتظارش 
می رفت روبه رو شده. این مس��ئله را مسئوالن خزانه داری بریتانیا اعالم 
کرده اند. بیش از یک پنجم کارگران در حال حاضر در این طرح گنجانده 
شده اند. هزینه های زیاد ایجاد این الیه حمایتی تا حدی توضیح می دهد 
که رتوریک دولت این کشور چطور طی اقدامات مربوط به تعطیلی تغییر 
کرده  اس��ت. از بریتانیایی ها در بسیاری از بخش ها خواسته شده که در 
صورت ممکن نبودن دورکاری، به محل کار خود، خواه کارخانه باشد یا 
سایت، برگردند )گرچه دولت به بسیاری از چنین کارمندانی هرگز نگفته 
بود که کار را متوقف کنند(. بعضی از اعضای پارلمان با فش��ار آوردن به 
صدر این نهاد، ریشی سوناک، خواسته اند که اندکی مقابل طرح محافظ از 
مشاغل بایستد. البته سوناک که هراس بسیار زیادی از بیکاری گسترده 
داش��ت، در روز دوازدهم مه، این طرح را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد، 
گرچه به شکلی معقول آن را اصالح کرد و به مدیران این امکان را داد که 
کارمندان خود را از ماه آگوست به شکل پاره وقت به سر کار بازگردانند. 
البته سوناک گفت که صاحبکاران باید مقدار بیشتری از دستمزد را تقبل 
کنند. تمدید این برنامه باعث می ش��ود که هزینه های یک صورت مالی 
که همین حاال هم سنگین است، سنگین تر شود. حتی در نبود هیچ نوع 
افت��ی در خروجی و بدون کاهش درآمدهای مالیاتی، این حمایت باعث 
می ش��ود که کسری بودجه بریتانیا از 2درصد تولید ناخالص داخلی، در 
پیش از دوران پاندمی به 8درصد برسد، که باالترین سطح کسری از زمان 

بحران مالی جهانی سال 2007 است.
تولید ناخالص داخلی اس��می، در واقعیت ممکن است چیزی بیش از 
12 درصد در س��ال ج��اری افت کند و درآمده��ای مالیاتی هم کاهش 
پیدا کنند. به نظر می رسد که به شکل ساالنه کسری بودجه به مقیاس 
دوران جنگ درآمده و منجر به بدهی عمومی بسیار بیشتری شود. یک 
نامه غیررس��می درز پیدا کرده دولتی که در روز س��یزدهم مه در دیلی 
تلگراف منتش��ر ش��د، اعالم کرد که ممکن اس��ت این کسری به حدود 
15درص��د تولید ناخالص داخلی دوران پیش از پاندمی برس��د. اقدامات 
الزم برای تراز کردن حس��اب ها ش��امل افزایش درآمد بر مالیات و فریز 
کردن هزینه های مستمری است. همین مسئله واکنش های شدیدی را 
دربر داش��ت. خزانه داری مدتی است که درگیر چگونگی افزایش درآمد 
الزم برای پرداخت هزینه های یک جمعیت رو به پیری است و این مسئله 
اساس��ا ربطی به پاندمی ندارد. در حال حاض��ر که هزینه های وام گیری 
دولت تقریبا به پایین ترین س��طوح خود رس��یده، سوناک بیشتر به فکر 
حمای��ت از اقتصاد خواهد بود تا ت��راز کردن بودجه. با این  حال، آن نامه 
غیررس��می که از آن صحبت شد یک یادآوری بسیار مهم در خود دارد 
که چشم های همه را باز نگه می دارد: گرچه تهدید سالمت عمومی نهایتا 

خواهد گذشت، هزینه های اقتصادی این پاندمی دوام خواهند داشت.

با اعالم نتایج مثبت واکسن دانشگاه آکسفورد
بورس های جهانی صعودی شدند

دانشگاه آکسفورد از موفقیت آمیز بودن نتایج اولیه واکسن ضدکرونایی 
خود و تقویت س��طح ایمنی بدن افراد آزمایش ش��ونده خبر داده است. 
تقریبا در بدن تمامی داوطلبانی که تزریق واکسن به آنها از ماه آوریل 
انجام شده، سطح ایمنی ارتقا یافته است. قرار است آزمایشات به سطح 
گسترده تری در کشورهای دیگر نیز ادامه یابد و در صورتی که همه چیز 
به خوبی پیش برود، تا پایان س��ال این واکسن وارد مرحله تولید انبوه 
شود. به گزارش »بلومبرگ«، ماری نیکوال، مدیر سبد دارایی در موسسه 
»پاین بریج اینوستمنت« در این باره گفت: »فکر می کنم اقتصاد جهانی 
در حال ورود به یک فاز احیای رش��د اس��ت که می تواند چندین سال 
ادامه داش��ته باشد هرچند که ریس��ک هایی نیز وجود دارد. دولت ها و 
بانک های مرک��زی با ابزارهای متنوع خود به حمای��ت از بازارها ادامه 
می دهند.« مت میسکین، استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه »جان 
هانوک اینوستمنت منیجمنت« نیز گفت: »یک نوع جنگ بین کسانی 
ک��ه با خوش بینی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند و 
آنهایی که از ترس پیدا نش��دن واکسن کرونا میل به پس انداز دارند در 
گرفته و همین رفتار متناقض مصرف کنندگان، کار را برای پیش بینی 
وضعیت آینده دش��وار ساخته است.« در وال استریت، همه شاخص ها 
صعودی بودند تا جایی که دیروز هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح 
باالتری از روز قبل خود بس��ته ش��دند. شاخص »داوجونز اینداستریال 
اوریج« با 0.3درصد افزایش نس��بت به روز قبل و در س��طح 26 هزار و 
680.71 واحد بسته شد. ش��اخص »اس اند پی 500« با 0.8۴ درصد 
افزای��ش تا س��طح 3251.8۴ واحدی باال رفت و دیگر ش��اخص مهم 
بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 2.51درصد صعود در سطح 
10 هزار و 767.09 واحدی بسته شد. در معامالت بازارهای بورس اروپا 
نیز شاخص »فوتسی 100« بورس لندن با 0.۴6 درصد کاهش نسبت 

به روز قبل و در سطح 6261.51  واحد بسته شد.
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فرصت ام��روز: در حالی بانک مرکزی ب��ه صادرکنندگان برای ایفای 
تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارزهای صادراتی تا پایان تیرماه فرصت 
داده ب��ود که این مهلت روز گذش��ته به پایان رس��ید و حاال جرایم در 

انتظار صادرکنندگان متخلف خواهد بود.
چن��دی پیش ب��ود که بانک مرک��زی برای بازگش��ت ارزهای حاصل 
از ص��ادرات به چرخه اقتصادی کش��ور، قواعدی تعیی��ن کرد و تا پایان 
تیرماه به صادرکنندگان ب��رای بازگرداندن ارز مهلت داد. بانک مرکزی 
همچنین برای اطمینان از برگش��ت هرچه سریع تر ارزهای صادراتی تا 
مهلت قانونی )پایان تیرماه( یک س��ری اقدامات تنبیهی از جمله انتشار 
اس��امی متخلفان در رس��انه ها و ابطال کدهای بازرگان��ی تعیین کرد و 
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرد که از دوش��نبه ش��انزدهم تیرماه 
صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود در بازگش��ت ارز ایفا نکرده اند، 
در لیس��ت های 10 نف��ره باید درباره نحوه ایف��ای تعهدات خود توضیح 
دهند. طبق بس��ته سیاستی نحوه برگش��ت ارز حاصل از صادرات سال 
99 و رف��ع تعهدات ایفانش��ده س��ال های 97 و 98، صادرکنندگان باید 
ح��دود 80درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی 
و حداکثر 20درصد را به صورت اس��کناس در ب��ازار ثانویه به بانک ها و 
صرافی های مجاز بفروش��ند که تاکید ش��ده تا فروش ارز باید به صورت 
حواله های ارزی در س��امانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت 

ارز »سنا« ثبت شوند.
ح��اال با اتمام تیرماه، مهلت زمان��ی صادرکنندگان برای رفع تعهدات 
ارزی تمام شده است و آنچه در انتظار صادرکنندگانی است که ارزهای 
خود را بازنگردانده اند ش��امل عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب 
امکان صدور یا تمدید ثبت س��فارش، عدم امکان اس��تفاده از تسهیالت 
و خدماتی نظیر مس��یر س��بز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن و استرداد 
حقوق و عوارض گمرکی می ش��ود. همچنین س��ازمان امور مالیاتی نیز 
تمامی معافیت ها و مش��وق های مالیاتی صادرکنندگان را برای کس��انی 
که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می کند و بانک مرکزی 
ه��م گواهی ثبت آم��اری )تخصیص ارز( را ص��ادر نمی کند و بانک های 
عامل نیز تسهیالت و ضمانت های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف 

خواهند کرد.
خوانساری: رقم 2٧ میلیارد دالر ارز از کجا آمده است؟

دی��روز همچنین چهاردهمین جلس��ه هیات نماین��دگان اتاق تهران 
برگزار ش��د و با توجه به اتمام مهلت زمانی صادرکنندگان، این جلس��ه 

تماما به این موضوع اختصاص داش��ت. رئیس ات��اق بازرگانی تهران در 
این نشس��ت از جو ایجادشده نسبت به صادرکنندگان به دلیل بازگشت 
ارز صادراتی گالیه کرد و گفت: »حق اتاق بازرگانی است که از جزییات 

متخلفین و ارقام اعالم شده که به نظر ما درست نیست، مطلع شود.«
مسعود خوانساری به موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل 
از صادرات پرداخت و گفت: »بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت که بیش 
از 27 میلیارد دالر از محل ارز حاصل از صادرات به کش��ور ارز برنگشته 
است و رسانه ها و ش��بکه های مجازی بسیار به این موضوع پرداختند و 
متأس��فانه جو بدی شکل گرفت و مثل بس��یاری از مسائل دیگر کشور 
شاهد به وجود آمدن یک فضای قطبی هستیم. یعنی کل صادرکنندگان 
به یک طرف رفتند و حتی افرادی که ارزشان نیامده است، خائن خطاب 
شدند. بدترین چیز همین بحث صفر و یک و قطبی کردن جامعه است 
و هم��ه صادرکنندگان را خوب و بد در یک صف قرار دادیم آن همه در 
ش��رایطی که اتفاقاً بیشترین نیاز وجود دارد نسبت به اینکه به صادرات 
و صادرکنن��دگان را بها بدهیم چون در ای��ن مقطع که نمی توانیم نفت 
صادر کنیم و کشور دچار بحران است نباید کاری کنیم که این قسمت 
که در آن کار انجام می ش��ود هم با چالش روبه رو شود. اگر قرار باشد با 
این قس��مت هم که در حال انجام کار است و مشکالتی از کشور را حل 
نمی کند، برخورد شود به نظر من روا نیست و چیزی جز ضرر به همراه 

نخواهد داشت و منافع ملی ما به خطر می افتد.«
او در ادامه گفت: »مهم ترین بحثی که اتاق در این  بین مطرح می کند 
این اس��ت که اساس��اً رقم 27 میلیارد از کجا آمده اس��ت و اجزای آن 
چیس��ت؟ فکر می کنم 27 میلیارد دالری که اعالم  ش��ده اس��ت جای 
بحث بس��یاری دارد. من دو هفته پیش نام��ه ای را خدمت آقای همتی 
ارسال کردم و خواستار این شدم که ریز 27 میلیارد دالر را اعالم کنند 
یعنی به تفکیک ش��خص، بنگاه و اینکه هر فردی چقدر ارز برنگردانده 
است تا بتوانیم تفکیک کنیم بین افرادی که کارشان را انجام داده اند و 
کس��انی که خطا کرده اند، ولی تاکنون پاسخ و آماری دریافت نکرده ایم. 
روز گذشته ما نامه ای را خدمت جناب آقای رئیس جمهور ارسال کردیم 
و بازهم همین خواس��ته را مط��رح کردیم؛ این حق همه ملت و حداقل 
ات��اق بازرگانی اس��ت به عنوان نهادی که کارت صادر کرده اس��ت تا در 
جری��ان ق��رار بگیرد که کدام عضوش خطا کرده اس��ت و کدام عملکرد 
خوبی داشته است. امیدوارم این لیست در اختیار ما قرار گیرد تا متوجه 
شویم که رقم واقعی ارزی که برنگشته، چقدر است؟ 27 میلیارد دالر، 7 

میلیارد دالر و... ما می خواهیم بدانیم که رقم واقعی چقدر اس��ت؟ قطعاً 
خطاهای��ی وجود دارد ولی اینکه همه را به یک چش��م نگاه کنیم حتماً 

خطای بزرگی است.«
3 خواسته بخش خصوصی درباره بازگشت ارز صادراتی

او ادام��ه داد: »نکت��ه دیگ��ری که وجود دارد این اس��ت ک��ه اگر ما 
ببینیم تع��داد زیادی و اکثریت افراد ارز را به ه��ر دلیلی برنگردانده اند 
موضوع باید آسیب شناس��ی شود؛ اینکه چرا این اتفاق افتاده است؟ من 
فک��ر می کنم علت اصلی این اس��ت که ما بدون مش��ورت با افرادی که 
دست شان در کار هست بسته ها و دستورالعمل هایی را تنظیم می کنیم 
و ب��ه این مش��کالت برخورد می کنی��م. به همین دلی��ل در نامه ای که 
خدمت آقای رئیس جمهور ارس��ال کردم درخواست برگزاری جلسه ای 
با حضور صادرکنندگان خوش��نام کش��ور ارائه دادم تا آنها از موانعی که 
باعث می ش��ود ارز برنگردد یا دیر برگردد بگویند و مش��کالت مشخص 
ش��ود. توجه داش��ته باش��ید خود دولت مقدار زیادی نفت صادر کرده 
اس��ت ولی نمی تواند ارز آن را برگرداند، چ��را؟ چطور وقتی دولت توان 
برگرداندن ارز نفتی را ندارد یا دیر برمی گردد، این انتظار وجود دارد که 
بخش خصوصی و صادرکنندگان بتوانند ارز را برگردانند؟ آیا روال عادی 
هست؟ اگر عادی نیست باید مشکل را حل کنیم، اینکه بیاییم و بگوییم 
همه را می گیریم و می بندیم و با همه به یک چش��م برخورد کنیم به جز 

لطمه به صادرات کشور، حاصلی نخواهد داشت.«  
خوانس��اری در انتها س��ه درخواس��ت از دولت درب��اره ارز حاصل از 
ص��ادرات مطرح کرد: »اول اینکه 27 میلیارد دالر به تفکیک مش��خص 
ش��ود از چه رقم هایی تشکیل  شده اس��ت؟ آنچه ما محاسبه کرده ایم با 
ق��ول و قرارهایی ک��ه بانک مرکزی در س��ال های 1397 و 1398 داده 
اس��ت با این رقم ها همخوانی ندارد. دوم اینکه باالخره باید قبول کنیم 
که آوردن ارز به کش��ور دچار مشکل شده اس��ت و در این شرایط باید 
ببینیم چه راهکارهایی را همه با کمک هم می توانیم به دس��ت بیاوریم. 
هیچ تفاوتی نمی کند؛ دول��ت، بخش خصوصی، صادرکنندگان و... همه 
پش��ت یک میز هس��تیم و در یکجا قرار داریم باید ببینیم با چه روشی 
می توان ش��رایط را تسهیل کرد ولی اینکه صرفاً بخواهیم برخورد خشن 
داش��ته باشیم مشکلی حل نخواهد ش��د. نکته آخر هم اینکه موضوع را 
ش��فاف بیان کنیم و اعالم شود چه کسانی خطا کرده اند و واقعاً به  عمد 
این کار را صورت داده اند یا اینکه با توجه به ش��رایط تحریم ها بازگشت 

ارزشان با مشکالتی مواجه شده است.«

مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به پایان رسید

منازعه ارزی دولت و بخش خصوصی
یادداشت

خروج صادرکننده واقعی از صحنه رقابت

مجلس یازدهم برای نشان دادن جدی بودن خود در میدان اقتصاد 
در همان روزهای نخست فعالیت، فرماندهان اقتصاد یعنی رئیس بانک 
مرک��زی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه را به 
صحن مجلس کش��اند و آنها برای روشن شدن وضعیت کالن اقتصاد 
و نش��ان دادن ابعاد ماجرای ب��زرگ تحریم و نیز تبرئه خود، آمارهایی 
را اعالم کردند که در میان آنها آمارهای ارزی بیش از س��ایر اطالعات 
به چش��م آمد. برآیند حرف های سیاست گذاران اقتصادی کشور و نیز 
معاون اول در هفته های اخیر این بود که دلیل اصلی رشد شتابان نرخ 
دالر در بازار آزاد، اوال س��قوط درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام 
و ثانیا عدم اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است. این گزارش 
مربوط به میزان ارزهای برگشت نشده که از سوی رئیس بانک مرکزی 
27 میلی��ارد دالر اعالم ش��د و ت��ا دو روز دیگر باید مطابق با دس��تور 
دولت به شبکه نیمایی فروخته شود موجی از مجادله ها برانگیخته است 
ک��ه هنوز ادامه دارد.  صادرکنندگان و نی��ز برخی از مدیران و اعضای 
تشکل های گوناگون با شجاعت از صادرکنندگان اصیل حمایت کرده 
و سیاست های غیرکارشناسی و یکسویه نگری مبتنی بر منافع دولت را 
عامل اصلی وضعیت موجود دانس��ته اند. آنها نسبت به اراده دولت که 
خود را مالک ارزه��ای صادراتی می داند و از صادرکنندگان می خواهد 
با قیمت دولت ساخته ارزهای خود را به بانک مرکزی بفروشند، انتقاد 
کرده و می گویند سیاست های ارزی دولت راه را برای ورود کسانی که 

دنبال رانت ارزی بوده اند هموار کرده است.
حال و در آس��تانه پایان مهلت دولت و سخت گیری های بی منطق و 
بی پایان بانک مرک��زی در روزها و ماه های آینده، احتماال چند رخداد 
مه��م در بازار ارز اتفاق خواه��د افتاد که وقوع هر کدام از این رخدادها 
ج��ای تاس��ف خوردن دارد.  اتفاق بس��یار بااهمی��ت و میان مدت این 
اس��ت که صادرکنندگان باسابقه، حرفه ای و شناخته شده در بازارهای 
بین المللی، برای حفظ آبرو و اعتبار خود و اجتناب از اینکه انگ خیانت 

بخورند از حرفه صادرات کناره گیری کنند.
ای��ن روزها بیش از هر زمان دیگر می ش��نویم که صادرکنندگان را 
نبای��د کارمندان بانک مرکزی تلقی کرد و آنها را وادار کرد با این همه 
دردسرهایی که به دلیل سیاس��ت خارجی در فروش کاال و انتقال ارز 
پدیدار ش��ده کاال صادر کنند و آنگاه ارزه��ا را به ارزان ترین قیمت در 

شبکه ای بفروشند که منافع دولت را تامین می کنند. 
این یکی از بزرگ ترین رخدادهای احتمالی در مقوله صادرات اس��ت 
که می تواند به انزوای صادرکنندگان اصیل منجر شده و بازار صادرات 

ایران را در اختیار فرصت طلبان بی ریشه بیندازد.
 پیامد منفی دیگر این اس��ت که گروهی از صادرکنندگان که به هر 
دلیل نتوانسته اند ارزهای صادراتی را برگردانند برای صیانت از اعتبار و 
آب��روی حرفه ای خود به بازار ارز مراجعه کرده و با باالترین قیمت های 
موج��ود ارز از بازار ارز تهیه کنن��د و به بانک مرکزی بدهند و گریبان 
خود را از دست دولت خالص کنند و همین مسئله می تواند به افزایش 
قیمت دالر منجر شده و این بازار را به بدترین روزهای دهه های اخیر 
برساند.  این رفتارهای دولت با صادرکنندگان در حالی رخ می دهد که 
آنها در پدیدار ش��دن کسری بودجه و س��قوط درآمدهای ارزی دولت 
نقش و س��همی نداش��تند و این اتفاقات خارج از حیطه اراده و قدرت 
آنهاست. کاش بانک مرکزی به جای انداختن توپ رشد شتابان نرخ ارز 
به زمین صادرکنندگان و بدنام کردن صادرکنندگان راه را برای شرایط 

عادی شدن درامدهای ارزی باز می کرد.
یادمان باش��د صادرکنندگان در این روزهای سخت ایران می توانند 
بخش��ی از گرفتاری بزرگ اقتصاد و سیاس��ت در ای��ران را با تجربه و 
اعتبار انباشت شده خود برطرف کنند و دور کردن آنها از فعالیت مولد 
و توس��عه صادرات غیرنفتی کشور به بهانه های ساختگی یک مصیبت 

بزرگ خواهد بود.

دلیل نوسانات اخیر قیمت ارز چیست؟

قیمت ارز در روزهای اخیر نوس��انات زیادی داشته است. تا 26 هزار 
تومان باال رفت و دوباره در عرض 2۴ ساعت به 22 هزار و 800 تومان 
رس��ید. در واقع وضعیت در اقتصاد به گونه ای ش��ده اس��ت که کار از 
پیش بینی گذشته است و برای چشم انداز آینده به پیشگویی نیاز است، 
اما نکته مهم در افزایش و کاهش قیمت دالر این است که قیمت ها در 
بازار چس��بندگی دارد. به این معنا که اگر قیمت دالر باال برود، قیمت 
دیگ��ر کاالها هم با آن باال می رود، ام��ا وقتی قیمت دالر کاهش یابد، 
قیمت ها به تبعیت آن کاهش نمی یابد.   در تحلیل افزایش قیمت دالر 
در چند روز گذش��ته و فتح کانال 26 هزار تومان باید گفت که در این 
مدت، تقاضا با کاهش مواجه بوده است. پروازها به شدت کاهش یافت 
که باعث ش��د مصرف ارزهای مس��افرتی هم کم شود. به هر حال هر 
س��ال ۴ تا 5 میلیون نفر از ایران به سفرهای خارجی می رفتند و برای 
این س��فرها ارز مصرف می کردند، اما در این مدت این تقاضا به شدت 
کاهش یافته اس��ت. بحث قاچاق هم به دلیل شیوع کرونا و کم شدن 
امکان تردد، با کاهش مواجه شد، البته رفع نشد. از طرفی قیمت های 
دالر در کان��ال 20 هزار تومان، آنقدر صرفه س��رمایه گذاری ندارد که 
مردم به سمت آن هجوم ببرند. همچنین به دلیل محدودیت هایی که 
بانک مرکزی در نظر گرفته اس��ت، رقم های باال معامله نمی شود. رقم 
چک های بانکی با محدودیت همراه شده البته این کار سفته بازی را به 
صفر نرس��اند اما تا حدود زیادی آن را مدیریت کرد، بنابراین مشخص 
است که در این مدت تقاضا به طور کلی برای ارز کمتر از همیشه بوده 
اس��ت. اما با این حال مس��ئله مهم در افزایش قیمت دالر، بحث عدم 
عرضه به بازار و مدیریت بازارسازی است. در این مدت نقش آن کسی 
ک��ه در ب��ازار موثر بوده و بازار را کنترل می  کرده، کمرنگ بوده اس��ت 
بنابرای��ن نقش بانک مرکزی و عدم ورودش ب��ه مدیریت بازار یکی از 
دالیل عمده صعود قیمت ارز در چند روز اخیر بوده اس��ت. البته شاید 
بانک مرکزی هم با محدودیت هایی از جمله عدم دسترس��ی به منابع 
ارزی اش مواجه بوده اس��ت. به هرحال بانک مرکزی منابع ارزی خوبی 
دارد اما محدودیت دسترسی به آن مطرح است. عالوه بر این هم کاهش 
قیم��ت نفت و کاهش صادرات نفت ایران ه��ر دو باعث کاهش درآمد 

ارزی در سال جاری شده است.
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فرص��ت امروز: تازه ترین گ��زارش مرکز آمار ای��ران از وضعیت بازار 
کار در بهار امس��ال نش��ان می  دهد که نرخ بی��کاری در فصل بهار به 
9.8درصد رس��یده ک��ه 1.1 واحد درصد از نرخ بیکاری بهار پارس��ال 
کمتر اس��ت. نرخ مش��ارکت اقتصادی نیز در بهار 1399 کاهش یافته 
و به ۴1درصد رس��یده است. در این میان، نرخ بیکاری جمعیت جوان 
کش��ور از نرخ بیکاری کل جمعیت باالتر بوده و این نرخ برای جوانان 

2۴-15 ساله در باالترین میزان قرار دارد. 
همچنین 2 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در بهار امسال از بازار 
کار خارج شده اند که این کاهش 2 میلیون نفری جمعیت فعال نسبت 
به بهار پارس��ال )که حدود 75 درصد آن مربوط به شاغالنی است که 
ش��غل خود را از دست داده  اند(، در کنار کاهش تعداد بیکاران در این 
مدت می تواند به دلیل خروج عده ای از بازار کار به دلیل از دست دادن 
شغل و دلسرد شدن نسبت به یافتن شغل جدید باشد، چنانچه در بهار 
1399 و به دنبال ش��یوع کرونا، تغییراتی در آمار نیروی کار به وجود 
آمده اس��ت و با وجود رشد 1.2درصدی جمعیت 15 ساله و بیشتر در 
کشور، جمعیت فعال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش 7.3درصدی 

مواجه شده و جمعیت غیرفعال کشور افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، جمعیت فعال کشور در بهار 1399 با کاهش حدود 
2 میلی��ون نفری مواجه ش��ده که ح��دود 75درصد از آنها ش��اغالنی 
بوده اند که ش��غل خود را از دس��ت داده اند. این تغییر بدین معناست 
که در بهار امس��ال، عده زیادی از بازار کار خارج ش��ده اند که یکی از 
دالیل آن می تواند دلس��رد شدن افراد جویای کار از یافتن شغل باشد. 
در مجموع، حدود 1.5 میلیون نفر از جمعیت ش��اغل نس��بت به بهار 
پارس��ال کاسته شده اس��ت )کاهش 6درصدی( که با توجه به کاهش 
همزمان تعداد بیکاران، به نظر می رسد عده زیادی از این گروه نسبت 

به یافتن شغل جدید مأیوس شده و از بازار کار خارج شده اند.
براس��اس گزارش معاونت اقتصادی اتاق ته��ران، همچنین در فصل 
بهار ۴1درصد از جمعیت 15 س��اله و بیش��تر از نظ��ر اقتصادی فعال 
بوده و در گروه ش��اغالن و ی��ا بیکاران قرار گرفته اند )نرخ مش��ارکت 
اقتصادی(، در حالی که در فصل بهار پارس��ال، نرخ مشارکت اقتصادی 
۴5درصد بوده اس��ت. در واقع، نرخ مش��ارکت اقتصادی کشور در بهار 
1399 حدود 3.7 واحد درصد کاهش یافته اس��ت. نرخ اشتغال نیز در 
بهار امس��ال با کاهش 2.9 واحد درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل به 36.9 درصد رس��یده است. همچنین تعداد افراد بیکار در بهار 
1399 ب��ا کاه��ش بالغ بر ۴93 هزار نفری به ح��دود 2.5 میلیون نفر 
رس��یده که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل، کاهش 16.5درصدی را 

تجربه کرده است.
ن��رخ بیکاری نی��ز در فصل بهار به رقم 9.8درصد رس��یده که طبق 
آماره��ا، ح��دود 1.1 واحد درصد از نرخ بیکاری به��ار 1398 پایین  تر 
اس��ت. به نظر می رس��د در پی ش��یوع کووید- 19، بخشی از بیکاران 
ک��ه به دنب��ال کار بودند، جس��ت وجوی کار را متوق��ف و یا به تعویق 
انداخته ان��د که این موضوع منجر به کاه��ش جمعیت فعال و افزایش 

جمعیت غیرفعال شده است.
همچنین تغییرات نرخ مشارکت، بیکاری و اشتغال زنان و مردان 15 
س��اله و بیش��تر در فصل بهار امسال و مقایسه آن با بهار پارسال نشان 
می دهد، کاهش 2 میلیون نفری در جمعیت فعال ناش��ی از کاهش 1 
میلی��ون نفری در جمعی��ت فعال زنان و کاه��ش 972 هزار نفری در 
جمعیت فعال مردان بوده اس��ت. همچنین سهم جمعیت فعال زنان از 
جمعیت فعال در فصل بهار 17.2 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است؛ درحالی که در مدت 

مذک��ور، جمعیت فعال مردان س��هم 83درصدی از کل جمعیت فعال 
کش��ور را به خود اختصاص داده که این سهم نسبت به بهار 1398 به 

همان میزان 2.5 واحد درصدی افزایش داشته است.
در این بین، کاهش جمعیت فعال مردان )15 ساله و بیشتر( با وجود 
افزایش جمعیت آنها در بهار 1399 نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
منجر به کاهش 3.9 درصدی در نرخ مش��ارکت اقتصادی آنها در دوره 
موردنظر ش��ده اس��ت. کاهش جمعیت فعال زنان نیز با وجود افزایش 
جمعیت آنها در بهار 1399 نس��بت به بهار 1398 عامل اصلی کاهش 

3.5درصدی در نرخ مشارکت زنان در بازار کار بهار 1399 است.
همچنین با کاهش جمعیت بیکاران زن و مرد کشور در بهار امسال، 
نرخ بیکاری زنان به 13.7درصد رس��یده که نس��بت ب��ه بهار 1398 
حدود 3.6 واحد درصد کاهش یافته اس��ت. نرخ بیکاری مردان نیز از 
9.3درصد در بهار 1398 به 9درصد در بهار 1399 کاهش یافته است. 
س��هم بیکاران زن از جمعیت بیکار کش��ور هم در فصل بهار 2۴درصد 
بوده که این س��هم نس��بت به بهار سال گذش��ته با کاهش 7.2 واحد 
درصدی مواجه ش��ده است. مردان نیز در بهار 1399 حدود 76درصد 
از بیکاران کشور را به خود اختصاص داده اند در حالی که این رقم برای 

بهار 1398 حدود 69درصد بوده است.
در فصل بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال، کاهش جمعیت بیکار 
در زنان حدود دو برابر مردان بوده اس��ت. ش��اغالن زن در بهار 1399 
ح��دود 685 هزار نفر کاهش یافته که این کاهش برای ش��اغلین مرد 
بیش��تر و حدود 81۴ هزار نفر بوده اس��ت. نرخ اشتغال در بهار امسال 
نیز با کاهش 2.۴ واحد درصدی نسبت به بهار پارسال به 12.2درصد 
رسیده و نرخ اشتغال در مردان نیز حدود 3.3واحد درصد کاهش یافته 

و به 61.8درصد رسیده است.

آخرین تحوالت بازار کار در فصل بهار نشان می دهد

خروج 2 میلیون نفری جمعیت فعال از بازار کار

چهارشنبه
1 مرداد 1399

شماره 1588



پرداخت وام منوط به سامانه سمات شد
 دستور جدید بانک مرکزی

برای کنترل وام بانکی
با دس��تور جدید بان��ک مرکزی کنترل وام های پرداختی ش��بکه 
بانک��ی به صورت جدی تری انجام می ش��ود، به ط��وری که بانک ها 
مکلف ش��دند هرگونه تس��هیالت به اش��خاص حقیقی   و حقوقی را 
صرفا پس از تکمیل اطالعات درخواستی در سامانه سمات پرداخت 

کنند.
ب��ه تازگی بانک مرکزی در راس��تای  تقویت نظ��ارت بر کمیت، 
کیفی��ت و نح��وه مص��رف تس��هیالت اعطای��ی نظ��ام بانکی، طی 
بخش��نامه ای به بانک ها اعالم کرد که اعطای هرگونه تس��هیالت به 
اش��خاص حقیقی -حقوقی تنها پس از تکمیل اطالعات درخواستی 
در س��امانه متمرک��ز الکترونیکی تس��هیالت و تعهدات )س��مات( 
امکان پذیر است. بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری موظفند 
کنترل های داخل��ی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب 
فوق را پیاده س��ازی و اجرا کنند و طبق اعالم بانک مرکزی بدیهی 
اس��ت در صورت قصور، با متخلفان حس��ب مقررات قانونی برخورد 

می شود.  
در مت��ن ای��ن بخش��نامه آمده اس��ت: پیرو بخش��نامه ش��ماره 
۴2162 98. مورخ 15 اردیبهش��ت س��ال 1398 ب��ه منظور تقویت 
نظ��ارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تس��هیالت اعطایی نظام 
بانکی، به اطالع می رس��اند اعطای هرگونه تس��هیالت به اش��خاص 
حقیق��ی  / حقوقی صرفاً پ��س از تکمیل اطالعات درخواس��تی در 
سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیالت و تعهدات )سمات( و دریافت 

شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

با ابالغ بانک مرکزی و برای مقابله با کرونا
 4 خدمت بانکی به صورت الکترونیکی

ارائه می شود
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رئیس 
جمه��وری و ب��رای مقابله با ش��یوع کرونا بر ارائ��ه چهار خدمت به 

صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد.
ب��ه گزارش بان��ک مرکزی، با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا در 
کش��ور و لزوم حذف مراجع��ات غیرضرور به مراک��ز عمومی مانند 
ش��عب بانک ها، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات 
اعتباری ابالغ ک��رده که درخصوص اجرای مف��اد نامه رئیس دفتر 
رئی��س  جمه��وری مبنی بر ارائ��ه برخی خدمات بانک��ی به صورت 

الکترونیکی و  نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود.
چه��ار خدمت مطرح ش��ده در این بخش��نامه، ش��امل کیف پول 
الکترونیک��ی، پرداخ��ت اعتباری، پذی��رش و جایگزینی اس��تعالم 
الکترونیکی و حذف کاغذی مس��تندات معادل در افتتاح حس��اب، 
درخواس��ت و دریافت تسهیالت و درخواست صدور و تحویل دسته 

چک و استعالم الکترونیکی تضمینی بانکی می شود.
این بخشنامه براساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله 
و پیش��گیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص 
نحوه اخذ اس��ناد هویتی و نگهداری آن صادر شد که طی آن مقرر 
ش��ده بود کلیه اشخاص مش��مول موضوع مواد 5 و 6 قانون اصالح 
مبارزه با پولش��ویی موظفند در اجرای شناس��ایی کامل اش��خاص 
حقیقی، مش��خصات هویتی اعالم ش��ده از سوی شخص حقیقی را 
با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و اس��تعالم برخط 

از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

خیز طالی جهانی برای رکوردزنی جدید
قیم��ت طال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهان��ی تحت تاثیر 
نگرانی ها نس��بت ب��ه افزایش موارد جدید ابتال ب��ه ویروس کرونا و 
انتظ��ارات تورم��ی، نزدیک ب��ه باالترین حد خود در 9 س��ال اخیر 

ایستاد.
ب��ه گزارش رویترز، به��ای هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در 
معامالت این روز بازار سنگاپور با 0.1درصد افزایش، به 1817دالر و 
23 سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه تا مرز 1820 

دالر پیش رفته بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال تغییر چندانی نداشت 
و در 1817 دالر و 80 س��نت ایستاد. اس��تفن اینس، استراتژیست 
ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ در این باره گفت: آنچه که عامل 
اصلی رش��د قیمت ها در بازار طال بوده، تدابیر محرک مالی گسترده 

بوده و این تدابیر افزایش پیدا خواهند کرد.
به نظر می رس��د سران اتحادیه اروپا در آستانه توافق بر سر طرح 
حمایت مالی 750 میلیارد یورویی از اقتصادهای این بلوک هستند 
ک��ه از ش��یوع ویروس کرونا آس��یب دیده اند. عام��ل دیگری که به 
امیدها برای تدابیر محرک مالی بیشتر افزوده است، طرح نمایندگان 
جمهوریخ��واه کنگره آمریکا برای یک بس��ته کمکی دیگر به ارزش 
یک تریلیون دالر است. طال از تدابیر محرک مالی بانک های مرکزی 
جهان سود می برد زیرا اقدامات مذکور باعث افزایش تورم می شود و 
در ش��رایط تورمی، این فلز ارزشمند به پناهگاهی برای حفظ ارزش 
دارایی تبدیل می ش��ود. افزایش م��وارد جدید ابتال به ویروس کرونا 
در آمریکا و نقاط دیگر هم نگرانی ها نس��بت به روند احیای اقتصاد 
جهانی را تشدید کرده و باعث هدایت سرمایه های بیشتری به سوی 
دارایی های امن از جمله طال ش��ده اس��ت. براساس گزارش رویترز، 
می��زان ذخای��ر طالی اس پی دی آر گلد تراس��ت ک��ه بزرگ ترین 
صندوق ETF جهان اس��ت، روز دوشنبه 0.۴ درصد رشد کرد و به 
1211.86 تن رس��ید. شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای رقیب 

به پایین ترین حد در چهار ماه اخیر سقوط کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 
0.2 درصد افزایش، به 19 دالر و 95 س��نت صعود کرد که باالترین 
قیمت از س��پتامبر س��ال 2016 بود. هر اونس پاالدیم برای تحویل 
ف��وری ثابت بود و 2055 دالر و 35 س��نت معامله ش��د. هر اونس 
پالتی��ن برای تحوی��ل فوری با 0.3 درصد کاه��ش، به 8۴1 دالر و 

57 سنت رسید.

بانکنامه

فرصت امروز: روند قیمت ها در بازار ارز، کاهش��ی اس��ت و در آخرین روز 
تیرماه و همزمان با روز پایانی ضرب االجل بانک مرکزی به صادرکنندگان، 
صرافی ه��ا دالر را به قیمت 20 ه��زار و ۴00 هزار تومان معامله کردند که 
بیش از 2 هزار تومان نسبت به روز قبل، کاهش قیمت داشت. صرافی ها در 
حالی دالر را به قیمت 20 هزار و ۴00 هزار تومان فروختند که نرخ خرید 
دالر توسط آنها 19 هزار و 900 هزار تومان بود. قیمت یورو نیز روز سه شنبه 

همپای دالر کاهش داشت و به 23 هزار و 500 تومان رسید.
کاهش قیمت ارز از میانه روز یکش��نبه این هفته آغاز شد. در صبح این 
روز دالر به کانال 26 هزار تومانی رسید و قیمت یورو نیز به 29 هزار تومان 
افزایش یافت، اما روز یکش��نبه هنوز به میانه نرس��یده ب��ود که در اتفاقی 
غیرمنتظره قیمت ها به یکباره به میزان چشمگیری کاهش یافت و قیمت 
دالر در پایان روز یکشنبه به 2۴ هزار و 800 تومان رسید. این روند کاهشی 
ارز در روز دوش��نبه نیز ادامه یافت و دالر حتی تا قیمت  2۴ هزار و 200 
توم��ان نیز پایین آمد. روز سه ش��نبه نیز با کاهش بی��ش از 2 هزار تومانی 

قیمت، دالر به کانال 19 هزار تومان بازگشت.
در همین حال، عرضه ارز در سامانه نیما نیز در دو سه روز گذشته افزایش 
قاب��ل توجهی پیدا کرد و طبق اعالم بانک مرک��زی، میزان عرضه ها 131 
درصد رش��د داش��ت. به گفته بانک مرکزی، روز دوشنبه 30 تیرماه حدود 
3۴2 میلیون دالر در س��امانه نیما عرضه شد که نسبت به روز قبل از آن، 
حدود 131درصد رش��د داشته است. بخش عمده ای از این عرضه به درهم 
اختصاص داشت که ۴81میلیون درهم در حدود قیمتی ۴800 تومان بود.

سیگنال توافق ارزی ایران و عراق به بازار ارز
در این بین، پیگیری ها نشان از افزایش عرضه ارز به ویژه دالر توسط 

بازارس��از دارد. به گونه ای که روز سه ش��نبه حدود 122 میلیون دالر و 
2.2 میلیون یورو به صورت اسکناس توسط بازارساز عرضه شد و از این 
می��زان تنها حدود ۴0 هزار دالر معامله ش��د. در واق��ع، در برابر عرضه 
ده ها میلیون دالر در بازار، تنها ۴0 هزار دالر معامله ش��ده که تنها یک 
پی��ام دارد و آن نبود تقاضای واقعی در بازار اس��ت. بازاری که تا همین 
چند روز قبل، با تقاضای کاذب برای دالر 25 هزار تومانی مواجه ش��ده 
ب��ود، حاال برای دالر 20 هزار تومانی خریدار چندانی ندارد و پیش بینی 
می ش��ود در ادامه هفته و با توجه به پایان مهلت قانونی صادرکنندگان 
برای بازگش��ت ارز صادراتی، شاهد افزایش معنادار عرضه دالر به بازار و 

کاهش قیمت ارز باشیم.
از سوی دیگر، توافق ارزی میان ایران و عراق، سیگنال مثبت دیگری 
ب��رای بازار جه��ت کاهش قیمت ارز بود، چنانچ��ه می توان گفت توافق 
ارزی ایران و عراق که در مرحله نهایی خود قرار دارد، فردوسی را تکان 
داد. در این خصوص حمید قنبری، مدیرکل بین الملل بانک مرکزی که 
روز یکشنبه همین هفته به همراه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
برای انجام مذاکرات بانکی به عراق س��فر کرده بود، از گسترش بیش از 
پیش همکاری های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: در 
ص��ورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین 
میلیارد دالر می رسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این 

محل پوشش داده می شود.
قنب��ری با بیان اینکه در این دیدار مذاکرات مفید و س��ازنده ای با طرف 
عراقی انجام گرفت که نتایج آن در س��فر نخست وزیر عراق و هیأت همراه 
به تهران، نهایی می شود، ادامه داد: انتظار می رود در صورت تحقق این امر، 

حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دالر می رس��د وارد 
بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود.

این در حالی اس��ت که سال گذش��ته تفاهم نامه روابط بانکی و مالی 
میان روس��ای بانک های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته 
قنبری، مذاکرات روز یکشنبه هفته جاری در ادامه تفاهم نامه یادشده و 

سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
قیمت دالر تا کجا کاهش خواهد یافت؟

در حالی که قیمت ها در بازار در دو سه روز کاهشی چند هزار تومانی 
را تجربه کرده اس��ت، این س��وال مطرح می ش��ود که دالر تا چه میزان 
پایین می آید؟ در این میان، این سوال با پاسخ های متعددی روبه روست، 
چنانکه برخی از کارشناس��ان می گویند قیمت تا 15 هزار تومان کاهش 
می یابد، اما در بازار برخی از صرافان معتقدند که دالر تا 17 هزار تومان 
کاهش خواهد یافت. سد مقاومتی کنونی تعریف شده در بازار اما قیمت 
20 هزار تومان اس��ت و فعاالن می گویند عقب نشینی از این رقم اتفاق 

بزرگی برای بازار تلقی می شود .
ارز همواره یکی از بازارهایی اس��ت که س��مت و س��وی آن همواره از 
س��وی مردم پیگیری می ش��ود چراکه ارز از کاالی��ی مصرفی به کالیی 
سرمایه ای تغییر یافته است. همین مسئله سبب شده تا میلیاردها دالر 
ارز از چرخ��ه اقتصاد ایران خارج ش��ده و در خانه ه��ای مردم در قالب 
پس انداز جاخوش کند. در عین حال وضعیت پیش آمده ناشی از کرونا 
در کنار تحریم های س��خت و س��نگین دست به دست هم دادند تا عدم 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به معضل مهمی برای اقتصاد 

ایران تبدیل شود .

با کاهش چند هزار تومانی قیمت ارز در دو سه روز گذشته، این سوال 
در افکار عمومی مطرح ش��ده اس��ت که نرخ دالر تا چه قیمتی کاهش 
خواهد یافت؟ در پاس��خ به این سوال، یک کارشناس ارشد بانکی گفت: 
اگر بانک مرکزی موفق ش��ود 27 میلیارد دالر ارز صادراتی بازنگشته را 
از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد 

کاهش نرخ ارز به زیر 15 هزار تومان خواهیم بود.
تاج محمد قجاوند به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی 
درخصوص بازار ارز اش��اره کرد و گفت: این یادداش��ت، مبنایی علمی و 
تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای 

ساده، اما علمی، تالش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
او یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند 
ارز و طال را از طریق هدایت س��رمایه آنان به س��مت بانک ها دانس��ت و 
به ایرنا گفت: طی روزهای گذش��ته برخی بانک ها اقدام به فروش اوراق 
س��پرده 18درصدی کرده اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته ام، 
با اس��تقبال زیادی مواجه شده اس��ت. ارتقای سود سپرده های بانکی از 
15درصد به 18درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط 

انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده ها کمتر شود.
کاهش قیمت دالر به شرط بازگشت ارز صادراتی

او با بیان اینکه در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با 
نرخ تورم به عالوه یک درصد برای س��ود بیش��تر تعیین می شود، گفت: 
هرچند در ایران علی رغم این افزایش س��ود 3درصدی همچنان فاصله 
میان رقم تورم با س��ود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من 
گام در مسیر درس��تی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج 
در این مسیر پیش برود.  این سیاست نقش ُمسکن بر درد امروز اقتصاد 
کش��ور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس 
ق��رار دارد، اگر در ش��رایط فعلی ادامه پیدا کن��د می تواند تا حد زیادی 

تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر 
دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تالش 

دول��ت برای فش��ار به صادرکنندگان��ی که ارز خود را وارد بازار کش��ور 
نکرده ان��د نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع اس��ت. 
نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت هایی که مملکت 
برای آنها فراهم کرده اس��ت، باید امانت داری خود را نش��ان دهند و به 

اعتمادی که دولت به آنها کرده پاسخ دهند.
قجاون��د خاطرنش��ان س��اخت: انتظ��ار بازگش��ت ارز صادراتی، عرف 
پذیرفته ش��ده ای در سیس��تم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در 
سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش 
اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت 

می شود تا حداکثر ظرف پنج سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
این کارشناس بانکی با تاکید به اینکه باید عالج واقعه قبل از وقوع انجام 
می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه های 
سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می شد، افزود: ارز اختصاص یافته 
ب��ه این صادرکنندگان متعلق به مملکت اس��ت و نبای��د آن را جزو اموال 
شخصی به حساب آورد بنابراین مدعیات همتی رئیس کل بانک مرکزی در 
این خصوص کامال صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی 
این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رئیس جمهوری 
در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزارهای تشویقی و تنبیهی متناسب در 

نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای 
صادراتی را زیاد دانس��ت و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور 
می تواند باعث متعادل ش��دن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق 
شود تمامی 27 میلیارد دالر ادعاشده را از طریق فشار به صادرکنندگان 
وارد بازار داخلی کش��ور کند، من معتقدم ش��اهد کاهش نرخ ارز به زیر 

15 هزار تومان هم خواهیم بود.
ادعای تامین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، واهی است

قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها درخصوص تامین کس��ری بودجه 
دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور 
از منطق اقتصادی اس��ت. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران 

کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور 
مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ 
ارز را ب��ه عنوان مثال در پروژه های عمرانی اس��تفاده کند. در حالی که 
افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی 
تورم، بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کس��ری بودجه به 

دنبال باالبردن نرخ ارز باشد.
این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصالح 
نظام پولی و بانکی اش��اره ک��رد و گفت: در قانون بانک��داری بدون ربا که 
در س��ال 1363 تصویب شده اس��ت، پیش بینی شده در بخش هایی مانند 
پتروش��یمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از س��رمایه گذاری است، 
بانک ها می توانند ورود کرده و سرمایه گذاری مستقیم انجام دهند، اما بعد 
از به بهره برداری رس��یدن طرح، س��هام آن را باید به مردم واگذار کند. در 
مشارکت حقوقی نیز بانک ها می توانستند تا ۴6درصد شراکت داشته باشند، 
با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره برداری، سهام آن به 
بخش خصوصی واگذار شود، اما متاسفانه بانک های ما طی دهه های گذشته 

حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده اند.
وی افزود: بنابراین راهکار بلندمدتی که سال هاست از سوی کارشناسان 
اقتصادی توصیه می ش��ود، این است که صندوق های سرمایه گذاری که 
قارچ گونه رشد کرده اند، ش��رکت های سرمایه گذاری بانکی، شرکت های 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ ه��ا، لیزینگ ها و صرافی های 
بانکی و موسس��اتی از این دس��ت، همگی طی روندی منطقی به بخش 

خصوصِی واقعی واگذار شوند.
قجاوند خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه طی سال های گذشته در ساختار 
مدیریت دولتی کش��ور ما نس��بت به عملی کردن این پیش��نهاد نوعی 
ترس و واهمه وجود داشته است، اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع 
بانک های نظامی در بانک س��په نش��ان داد که می خواهد در این مسیر 
گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصالحات در 
نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر 

از این تاخیر ایجاد بشود.

اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی

دالر به زیر 15 هزار تومان باز می گردد

کاهش بیش از 2 هزار تومانی قیمت ارز در آخرین روز تیرماه

دالر به کانال 19 هزار تومانی بازگشت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد
 2 شرکت بزرگ دولتی

در آستانه واگذاری
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی از واگ��ذاری س��هام دو 
ش��رکت سرمایه گذاری ملی ایران و شرکت کشت و صنعت و 
دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرک های کشاورزی خبر 
داد و گفت این س��هام در بازار عرضه می ش��ود تا عامه مردم 

بتوانند با خرید آن از منافع این تصمیم، منتفع شوند.
به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، علیرضا صالح در تشریح 
مصوبات سیصد و ش��صت و پنجمین جلسه هیات واگذاری، 
نماد ش��رکت س��رمایه گذاری ملی ایران را یکی از سهام های 
بسیار خوب در تابلوی بورس کشور و جزو سهم های با بازدهی 
خ��وب توصیف کرد و گفت: در جلس��ه امروز هیات واگذاری 
تصویب شد، 13.2درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی 
ایران با مجوز این هیات و توس��ط س��ازمان خصوصی س��ازی 
به صورت خرد و تدریجی در بازار عرضه ش��ود تا عامه مردم 

بتوانند با خرید آن از منافع این تصمیم، منتفع شوند.
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی یکی دیگ��ر از مصوبات 
ام��روز جلس��ه هیات واگ��ذاری را مربوط به واگذاری س��هام 
شرکت کش��ت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت 
ش��هرک های کشاورزی عنوان کرد و گفت: ۴0درصد از سهام 
این مجموعه متعلق به دولت اس��ت و در جلس��ه امروز مقرر 
ش��د 36درصد از این س��هام واگذار ش��ود که 2درصد از این 
36درص��د، تحت عنوان س��هام ترجیحی ب��رای کارکنان آن 
مجموعه در نظر گرفته شد و 3۴درصد باقیمانده نیز در قالب 
دو صندلی مدیریتی واگذار و با قیمت تابلو به اضافه 20درصد 

و به شکل رقابتی از طریق بورس واگذار خواهد شد.
صالح ادامه داد: پس از انتشار آگهی و اعالم تمایل متقاضیان 
به خرید س��هام، سازمان خصوصی س��ازی درخواست ها را در 
کمیته بررس��ی اهلیت متقاضیان بررسی می کند و متقاضیان 
صاحب صالحیت و دارای اهلیت، در بورس رقابت می کنند و 

بر آن اساس واگذاری صورت می گیرد.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در ادامه گفت: ۴درصد از 
س��هام این شرکت نیز به منظور تنظیم بازار به صورت خرد و 

تدریجی در بازار عرضه خواهد شد.
وی همچنین از واگذاری 55درصد از س��هام شرکت هپکو 
به س��ازمان تامین اجتماعی با قیم��ت تابلوی روز 22 تیرماه 
1399 خبر داد و گفت: س��ازمان تامین اجتماعی براس��اس 
مصوبه هیات واگذاری موظف است پس از اصالح ساختار این 
شرکت، تا پایان سال، آن را در مدار تولید قرار دهد به نحوی 

که بازدهی سهام این شرکت بهبود یابد.

دریچه

فرصت امروز: افت ش��اخص ب��ورس تهران در آخری��ن روز تیرماه با 
اف��ت قیمت ارز در ب��ازار آزاد پایتخت همراه بود و ب��ه موازات کاهش 
بی��ش از 2 هزار تومانی قیمت دالر، ش��اخص کل بورس نیز بیش از 8 
هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل بازار س��رمایه در این روز 8 هزار 
و 6۴2 واح��د افت کرد و رقم یک میلی��ون و 916 هزار را نمایش داد. 
شاخص کل )هم وزن( نیز با ۴ هزار و 861 واحد کاهش به 507 هزار 
و 612 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 3 هزار و 195 واحد افت 
به 333 هزار و 616 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 1۴ هزار و 903 
واحد کاهش و شاخص بازار دوم 17 هزار و 73۴ واحد افزایش داشت. 
شاخص فرابورس نیز به موازات شاخص کل بیش از 179 واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کانال 19 ه��زار و 5۴3 واحد ثابت ماند. در معامالت 
روز سه شنبه بیش از 8 میلیارد و 507 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 213 هزار و 805 میلیارد ریال داد و ستد شد. بیشترین 
ارزش معامالت نیز به نام فلزات اساس��ی ثبت شد و پس از آن، خودرو 

و فرآورده های نفتی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
بیشترین ارزش معامالت از آن فلزات اساسی بود

نماده��ای پاالی��ش نف��ت تهران )ش��تران( با 5 ه��زار و 572 واحد، 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 3 هزار و 91۴ واحد، فوالد 
مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 123 واحد، کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ایران )حکش��تی( با یک هزار و ۴35 واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
با یک هزار و 98 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با یک 
هزار و 52 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 972 واحد و فوالد خراسان 
)فخ��اس( ب��ا 53۴ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس 

داشتند.
در س��وی مقابل نیز نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 2هزار و 
731 واحد،  گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 2هزار و 35 واحد، 
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 2هزار و چهار واحد، معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 9۴9 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس )ف��ارس( با یک هزار و 880 واحد، س��رمایه گذاری غدیر 
)وغدی��ر( با یک هزار و 520 واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با یک هزار و ۴5۴ واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با 
یک هزار و 387 واحد و توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 

379 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنین نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، گلوکوزان س��رمایه گذاری 

غدیر، گروه پتروش��یمی س ایرانیان، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران 
خودرو، پاالیش نفت تهران و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ازجمله 
نماده��ای پربیننده بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت 
این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک 
میلیارد و 37 میلیون برگه سهم به ارزش 28 هزار و 513 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
ش��اخص فراب��ورس نیز بیش از 179 واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کان��ال 19 ه��زار و 5۴3 واحد ثابت ماند. در این بازار 3 میلیارد و 518 
میلی��ون برگه س��هم ب��ه ارزش 133 هزار و 520 میلی��ارد ریال داد و 

ستد شد.
نمادهای س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی تندگویان 
)شگویا(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، س. توسعه و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس( و پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار 
را داش��تند. همچنین نمادهای سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد 
هرمزگان جن��وب )هرمز(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، توس��عه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، گروه توس��عه مالی 
مهر آیندگان )ومهان( بانک دی )دی(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادیرا(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا( و پاالیش نفت 

شیراز )شراز( تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
کاهش شدید قیمت طال، دالر و سکه در پایان تیر

بازارهای مالی در سی و یکمین روز از تیر همگی روند نزولی داشتند، 
چنانچه در معام��الت این روز، هر دالر آمریکا 2 هزار تومان، هر قطعه 
س��که تمام ۴00 هزار تومان و هر گرم ط��الی 18 عیار نیز 109 هزار 
تومان ارزان ش��د. طبق اعالم اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال و 
جواه��ر، قیمت هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی ط��رح جدید در روز 
سه ش��نبه 10 میلیون و ۴50 هزار تومان معامله ش��د که نسبت به روز 
دوشنبه ۴00 هزار تومان ارزان شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم 9 میلیون و 600 هزار تومان قیمت خورد که کاهش 

300هزار تومانی را نسبت به روز قبل تجربه کرد.
 هر قطعه نیم س��که نیز 5میلیون و 200 هزار تومان اعالم ش��د که 
حاکی از کاهش ۴00 هزار تومانی آن اس��ت. هر قطعه ربع سکه نیز با 
کاهش 120 هزار تومانی، 3میلیون و 200 هزار تومان فروخته شد. هر 

قطعه سکه یک گرمی هم یک میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورد 
که 70 هزار تومان کاهش قیمت را نشان داد. همچنین هر گرم طالی 
18 عیار در طالفروش��ی ها 956 هزار و 800 تومان داد و س��تد شد که 
نش��اندهنده کاهش 109 هزار تومانی آن است. در بازار جهانی نیز هر 

اونس طال 1826 دالر ثبت شده که کاهش 10 دالری داشته است.
همچنین در بازار ارز و در جریان معامالت روز سه ش��نبه، نرخ خرید 
و ف��روش دالر به ترتیب با کاهش هزار و 700 تومانی و 2 هزار تومانی 
قیمت مواجه شد. بر این اساس، صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به 
قیم��ت 19 هزار و 900 تومان خریدند و معادل 20 هزار و 600 تومان 
فروختند تا نرخ خرید و فروش دالر در مقایسه با روز دوشنبه به ترتیب 

هزار و 700 تومان و 2 هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد.  
صرافی های بانکی همچنین هر یورو را معادل 22 هزار و 900 تومان 
خریدند و با قیمت 23 هزار و 600 تومان نیز فروختند که نرخ خرید و 
فروش یورو نیز نس��بت به روز قبل به ترتیب هزار و 200 تومان و هزار 
و 500 تومان کاهش داش��ت. در عی��ن حال بانک ها، هر دالر آمریکا را 
ب��ه قیمت 19 هزار و 500 تومان و هر یورو را معادل  21 هزار و 900 

تومان خریدند.

به موازات کاهش چشمگیر قیمت دالر و سکه، شاخص بورس عقب نشینی کرد

قرمزی بازارها در پایان تیرماه
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انتقاد از وضع عوارض برای صادرات شیرخشک
سلطانی سروستانی با انتقاد از تصمیم دولت برای وضع عوارض بر صادرات 
شیرخشک گفت تنها حدود 30درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب به دست 
تولیدکنندگان می رسد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، سعید سلطانی 
سروس��تانی مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران کشور در نشستی خبری 
ب��ا انتقاد از تصمیم دولت در زمینه حذف عوارض برای صادرات شیرخش��ک 
اظهار کرد: مس��ئوالن در موارد حساس و مهم از تشکل های بخش خصوصی 
نظرخواهی نمی کند. وی افزود: اتحادیه سراسری دامداران به هیچ عنوان راضی 
نیست که در زمینه صادرات شیرخشک انحصاری شکل بگیرد یا اینکه دولت 
بخواهد برای صادرات این کاال عوارض وضع کند. سلطانی با تاکید بر تسهیل 
امور تولید برای تولیدکنندگان بیان کرد: امسال سال جهش تولید است، از این 
رو باید شرایط برای تولیدکنندگان تسهیل شود. این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه پتانس��یل تولید 13.5 میلیون تن شیرخام در کشور موجود است، بیان 
کرد: در حال حاضر 11 میلیون تن شیر خام در کشور تولید می شود، در حالی 
که پتانسیل تولید بیش از این میزان است. وی از تعطیلی ۴0درصد واحد های 
دامداری  شیری و گوشتی در کشور خبر داد و گفت: تعطیلی واحد های دامداری 
صرفا در روستا های دورافتاده نیست، اطراف تهران هم واحد هایی نیمه تعطیل 
و بسیاری تعطیل هستند. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه 
برخی عنوان می کنند در توزیع نهاده ها، دامداران یارانه دریافت می کنند، گفت: 
تنها حدود 30درصد نهاده ها با نرخ مصوب به دست دامداران می رسد و نزدیک 
به 70درصد این محصوالت با قیمت های 2 تا 3 برابر در اختیار تولیدکننده قرار 
می گیرد این در حالی است که تمامی نهاده ها با ارز ۴200 تومانی وارد کشور 
می شود، اما چون نظارتی بر توزیع آنها وجود ندارد عده ای خاص با قیمت های 
هنگفت، آن را توزیع می کنند، بنابراین یارانه چندانی در اختیار تولیدکننده قرار 
نگرفته اس��ت و همین االن قیمت کنجاله سویا به نرخ مصوب 2 هزار و ۴50 

تومان است که در بازار آزاد 7 هزار و 800 تومان عرضه می شود.
دریافت عوارض صادرات شیرخشک علت اصلی افزایش 

مجدد شیرخشک
در ادامه این نشس��ت علی احس��ان ظف��ری، مدیرعام��ل اتحادیه 
فرآورده های لبنی با بیان اینکه حدود 5۴ هزار تن ش��یر خش��ک در 
کش��ور دپو ش��ده بود، اظهار کرد: دولت دو سال صادرات شیرخشک 
را ممن��وع ک��رد و بعد از آن به چند هزار تن از این کاال مجوز صادرات 
داده ش��د، در مرحله بعد برای 10 هزار تن شیرخشک مجوز صادرات 
دادند که 5۴ کارخانه به این مسئله ورود کردند و حدود 7 هزار و 900 
تن ش��یر خشک در این مرحله صادر شد. وی افزود: برای مرحله سوم 
مجوز صادرات 10 هزار تن شیر خشک دیگر از سوی دولت صادر شد 
و حدود 2 هزار و 100 تن از مرحله قبل باقی مانده بود که مجموع آن 
12 هزار و 100 تن می شد، اما مشکل اینجا بود که دولت برای صادرات 
این میزان شیرخشک مدت 15 روز را تعیین کرد که با توجه به شرایط 
کرون��ا و تحریم، انجام این کار ممکن نبود و علی رغم مذاکراتی که با 
مسئوالن مربوط داشتیم زمان تمدید نشد. ظفری ادامه داد: از مجموع 
25 هزار تنی که مجوز صادرات گرفته حدود 5 تا 6 هزار تن مانده است 
و عالوه بر این همچنان حدود 30 هزار تن شیر خشک دپو شده داریم. 
این مقام مسئول با تاکید بر این  مسئله که قابلیت صادرات شیرخشک 
بعد از گذش��ت یک س��ال وجود ندارد، بیان کرد: اگر ش��یر خشک به 
صورت مدیریت شده صادر نشود، بعد از یک سال دیگر قابلیت صادرات 

ندارد، از این رو مسئوالن باید تدابیری بیندیشند.

 حداکثر نرخ قیمت ماسک های سه الیه
اعالم شد

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی 
سازمان حمایت حداکثر نرخ مصرف کننده انواع ماسک سه الیه را اعالم 
کرد. به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از س��ازمان حمایت 
مصرف- کنن��دگان و تولید کنن��دگان؛ مهدی پور گف��ت: حداکثر نرخ 
مصرف  کننده انواع ماسک سه الیه کارگاهی در مراکز عرضه تعیین شده 
از جمله واحد ه��ای صنفی زیرمجموعه اتحادیه  های س��وپرمارکت  ها 
و مت��رو، معادل 15000 ری��ال و حداکثر نرخ مصرف  کننده ماس��ک 
س��ه الیه صنعتی عرضه شده در فروش��گاه های زنجیره  ای، داروخانه  ها 
و فروش��گاه های اینترنتی مبلغ 13000 ریال است. وی افزود: هرگونه 
فروش به قیمت  های باالتر تخلف گران فروشی بوده و در صورت انعکاس 
ش��کایات در این خصوص به ش��ماره تماس 12۴ و یا درج در سامانه 

ir.12۴ مراتب پیگیری خواهد شد.

تولیدکنندگان رتبه بندی می شوند
مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( گفت که رتبه بندی تولیدکنندگان در مرحله مدل سازی بوده 
و مطالعات و طراحی آن انجام ش��ده اس��ت که براس��اس آن واحدها 
به چهار دس��ته تقسیم می ش��وند. علی اصغر عمادآبادی در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، اظهار کرد: بن��د )ت( ماده 6 قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
ارز وزارت صمت را موظف کرده که س��امانه یکپارچه اعتبارس��نجی و 
رتبه بن��دی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری س��ایر 
وزارتخانه ها و دس��تگاه های مرتبط ایجاد کن��د که اجرای این تکلیف 
به مرکز توس��عه تجارت الکترونیک محول شده و براساس آن تاکنون 
چندین پروژه در حوزه های مختلف تجاری تعریف ش��ده است. وی با 
بیان اینکه در رتبه بندی تجارت داخلی دو دس��ته رتبه بندی کسب و 
کارهای اینترنتی و رتبه  بندی تولیدکنندگان ش��روع شده، اظهار کرد: 
در رتبه بندی تولیدکنندگان واحدها به چهار دس��ته تقسیم می شوند. 
دسته اول تولیدکنندگانی که در حال حاضر مشکلی ندارند و کارشان 
را بدون مشکل انجام می دهند و فقط دولت نباید برای شان محدودیت 
ایجاد کند. دست دوم واحدهایی هستند که در حال فعالیت هستند اما 
مشکالتی دارند که ظرفیت تولید آنها کاهش یافته و نیروی انسانی شان 
را تعدیل کردند، اما با عارضه یابی درست می توانند با حداکثر توان تولید 
کنند. دسته س��وم تولیدکنندگان صوری هستند این واحدها در واقع 
تولیدی انجام نمی دهند و در بس��یاری از مواقع صرفا یک سوله خالی 
هستند که فقط از منابع کشور سوءاستفاده می کنند و به منابع کشور 
آس��یب می زنند و دسته چهارم بنگاه های اقتصادی و تولیدی  هستند 
که تعطیل شدند اما این پتانسیل وجود دارد که با حمایت مشخص و 

برنامه ریزی درست به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شوند.
البته ب��ه گفته این مقام مس��ئول رتبه بن��دی تولیدکنندگان در 

مرحله مدل سازی است و مطالعات و طراحی آن انجام شده است.

اخبـــار

خضربیگی گفت اپراتور های تلفن همراه در حالی به حذف بس��ته های 
پرتقاضا اقدام کرده اند که س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

آن را تایید نکرده بود.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��یدجواد احمدی خضربیگی 
معاون بازرس��ی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در برنامه »س��الم صبح بخیر رادیو ایران« با اش��اره به 
اینکه اپراتور های تلفن همراه درخصوص افزایش قیمت تعرفه های ش��ان 
هیچ گون��ه اعالم قبلی نک��رده بودند، اظهار ک��رد: دو اپراتور ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته های اینترنتی خود اقدام به 
افزایش قیمت تعرفه ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد هایی 
ussd و س��امانه های فروش ش��ان بس��ته های اینترنتی ش��ان را عرضه 
می کردند و با علم به اینکه 80درصد مردم از این راه ها بسته اینترنت شان 
را خریداری می کنند اقدام به محدودس��ازی فروش اینترنت شان کردند. 
وی ادامه داد: حتی این اپراتور ها برخی از بسته های پرمصرف مردم را به 

طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته های با حجم پایین تر 
و م��دت زم��ان مصرف کمتری را اس��تفاده کنند. احم��دی اظهار کرد: 
اپراتور های تلفن همراه در حالی به حذف بس��ته های پر مشتری ش��ان 
اقدام کرده اند که تاییدیه س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
را نداشته اند. وی با اشاره به شکایت های مردمی از اپراتور ها درخصوص 
این اقدامات گفت: س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
ب��ه عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو ش��رکت دعوت کرد 

درخصوص این اقدامات پاسخگو باشند.
احمدی ادامه داد: در جلس��ه اولی ک��ه با مدیران این اپراتور ها برگزار 
ش��د از آنها خواستیم که بس��ته های پرمصرفی که از سامانه فروش شان 
حذف ش��ده ب��ود را دوباره برای فروش ارائه دهن��د که این اقدام عملی 
نش��د. به همین دلیل دوباره از میدیران ای��ن اپراتور ها دعوت کردیم با 
حضور مس��ئوالن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به 

تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: بعد از جلس��ه دوم اپراتور ها برخی از بس��ته های 
اینترنت��ی مورد اس��تفاده مردم را به حالت قب��ل برگرداندند، اما باز هم 
برخی از بس��ته ها به فروش گذاشته نش��د به همین منظور روز گذشته 
به اپراتور ها نامه ای ارس��ال کردیم و به آنها فرصت 2۴ س��اعته داده ایم 
ت��ا تعرفه ها تمام به حالت قبل از 13 تیرماه بازگردد در غیر این صورت 

طبق قانون با این تخلف آنها برخورد خواهد شد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: بعد از جلس��ه دوم اپراتور ها برخی از بس��ته های 
اینترنت��ی مورد اس��تفاده مردم را به حالت قب��ل برگرداندند، اما باز هم 
برخی از بسته ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته 
به اپراتور ها نامه ای ارس��ال کرده ایم و به آنها فرصت 2۴ ساعته داده ایم 
ت��ا تعرفه ها تمام به حالت قبل از 13 تیرماه بازگردد در غیر این صورت 

طبق قانون با این تخلف آنها برخورد خواهد شد.

حذف تعرفه  بسته های اینترنت تخلف است

ایمان��ی گفت اگر ن��رخ خرید تضمینی گندم متناس��ب با هزینه های 
تولید اعالم شود، پایداری تولید و خودکفایی استمرار خواهد یافت.

علیقل��ی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، از برداشت گندم در 31 استان کشور خبر داد 
و گفت: بنابر آخرین آمار میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه بیش 

از 10درصد رشد داشته است.
شتاب در پرداخت مطالبات گندمکاران امری ضروری است

او از پرداخ��ت 80درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: اگرچه 
در هفته ه��ای اخیر پرداخت مطالبات گندمکاران به 90درصد رس��یده 
بود، اما مجدد وضعیت کند ش��ده اس��ت البت��ه امیدواریم دولت تامین 
منابع مالی مناس��ب داش��ته باش��د تا از ورود دالالن و واسطه ها به امر 

خرید جلوگیری کند.
ایمان��ی ادام��ه داد: اگر مس��ئوالن تدابیری برای تامی��ن مالی خرید 
تضمینی گندم نیندیشند، خروج گندم از چرخه دولتی شتاب می گیرد 

که این امر به زیان تولید این محصول تمام می شود.

نایب رئیس بنیاد مالی گندمکاران با اش��اره به اینکه برداش��ت گندم 
تا 15 ش��هریور ادامه دارد، بیان کرد: اگر مقداری ش��تاب در پرداخت ها 
ص��ورت گیرد، دول��ت خیالش از تامین نان مردم راحت می ش��ود که با 
ای��ن وجود اعتماد میان دولت و کش��اورزان از بین نمی رود تا دالالن و 

واسطه ها به امر خرید تضمینی گندم ورود کنند.
او درب��اره آینده تولید گندم گفت: از ابتدای فصل پیش بینی می ش��د 
که میزان تولید گندم به 1۴ میلیون تن و خرید تضمینی به 10 تا 10 

میلیون و 500 هزار تن برسد.
ایمانی درباره آخرین جزییات قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 
زراع��ی جدید بی��ان کرد: بنابر قانون خرید تضمین��ی، دولت حداقل به 
اندازه تورم نرخ محصوالت کش��اورزی را باید افزایش دهد، در ش��رایط 
فعلی وزارت جهاد کش��اورزی و بنیاد ملی گندمکاران در تالش هستند 
تا با برآورد هزینه های تولید از اس��تان ها به طور متوسط رقمی را اعالم 

کند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: اگر وزارت جهاد کش��اورزی یا بنیاد ملی 

گندمکاران نرخ پیش��نهادی خود را اعالم کند، این احتمال وجود دارد 
ک��ه برخ��ی افراد گندم تولی��دی را خریداری و انبار کنن��د تا بتوانند با 

نرخ های باالیی به دولت بفروشند.
ایمان��ی اف��زود: بنابر اعالم مرکز آمار و بان��ک مرکزی، تورم در بخش 
تولید 38.2 درصد است که اگر این رقم لحاظ شود، به آنالیز هزینه های 
تولید نزدیک  می شویم، چنانچه قیمت واقعی نشود، کشاورزان به سبب 

سردرگمی به سراغ دیگر محصوالت می روند.
نایب رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران در پایان تصریح ک��رد: اگر نرخ 
منطقی و متناس��ب ب��ا هزینه های تولید گندم اعالم ش��ود، خودکفایی 
استمرار خواهد یافت، در غیر این صورت با مشکالت متعددی در تامین 
نان مردم مواجه خواهیم ش��د، به همین خاطر انتظار می رود معیش��ت 
و رفاه کش��اورزان در نظر گرفته ش��ود تا در ش��رایط س��خت اقتصادی 
ک��ه تامین نهاده ها همچون کود پایه دش��وار اس��ت، پای��داری تولید و 
خودکفایی این محصول اس��تراتژیک حفظ ش��ود ت��ا در تامین امنیت 

غذایی مشکلی ایجاد نشود .

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز قیمت هر کیلو مرغ 12 
هزار و 500 تومان و مرغ گرم 18 هزار تومان است.

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت 
و گو با    باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر 
داد و گف��ت: امروز متوس��ط قیمت هر کیلو م��رغ زنده 12 هزار و 500 
ت��ا 12 هزار و 600 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 18 

هزار تومان است.
وی ش��یوع ویروس کرونا و تعطیل��ی برخی مراکز، تعطیلی صادرات و 
اخذ ع��وارض 5 هزار تومانی صادرات را عل��ت اصلی افت 300 تا ۴00 
تومان��ی قیمت م��رغ در بازار اعالم ک��رد و افزود: اس��تمرار روند فعلی 
قیمت به زیان مرغداران تمام می شود، از این رو عوارض 5 هزار تومانی 

صادرات نیاز به اصالح دارد.
حج��ت درباره تاثیر عرضه مرغ منجمد بر بازار بیان کرد: در ش��رایط 
فعلی، عرضه مرغ منجمد به زیان تولیدکنندگان تمام می شود، به همین 
خاطر از وزارت جهاد کش��اورزی و پش��تیبانی امور دام به عنوان متولی 

انتظار می رود در مواقعی که حجم تولید کم است یا میزان مصرف بیش 
از حد است، اقدام به عرضه مرغ مرغ منجمد کند.

این مقام مس��ئول در واکنش به عرضه مرغ با نرخ های باالتر در خرده 
فروش��ی ها بی��ان کرد: با توجه به عرضه مرغ با ن��رخ 20 هزار تومان در 
بازار، مس��ئوالن ذی رب��ط باید ب��ر فاکتور های خرید نظ��ارت کنند تا 

اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.
وی ادام��ه داد: با وجود افزایش هزینه های تولید و تامین بخش عمده 
نه��اده موردنیاز از ب��ازار آزاد، امکان عرضه مرغ با ن��رخ مصوب در بازار 
وجود ندارد. حجت  بیان کرد: با توجه به تامین 30 تا ۴0 درصد نهاده  
موردنیاز مرغداران ب��ا نرخ مصوب، حداقل 3 هزار تومان بر هزینه تمام 

شده تولید افزوده می شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی قیمت منطقی هر کیلو 
مرغ 16 هزار و 500 تا 17 هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگر مسئوالن 
س��تاد تنظیم بازار بر عرضه مرغ با نرخ 15 هزار تومان اصرار می ورزند، 
باید از ابزار های کنترلی بر فروش نهاده ها استفاده کنند چراکه مرغداران 

در پایان خط تولید قرار دارند و در زمانی که مرغ های شان به سن عرضه 
می رسد، امکان نگهداری در سالن ها وجود ندارد.

ب��ه گفته حجت، علی رغم بهبود ش��رایط توزیع نهاده با نرخ مصوب، 
کم��اکان کمبود داریم که امیدواریم با اتخاذ برخ��ی تدابیر روند توزیع 
نهاده با نرخ مصوب تسریع شود. حجت افزود: با نظارت مسئوالن ستاد 
تنظیم بازار بر عملک��رد واردکنندگان نهاده های دامی این امکان وجود 
دارد که 100درصد نهاده با نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار توزیع شود، 
در غیر این صورت به سبب دو نرخی بودن قیمت ذرت و کنجاله سویا، 

تعدادی از مرغداران از گردونه تولید خارج خواهند شد.
وی متوس��ط نرخ ه��ر قطعه جوجه یک روزه را ب��االی 3 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید هزینه های تولید، نرخ مصوب 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
حجت در پایان با تاکید بر اصالح قیمت مرغ گفت: اگر قیمت مصوب 
برمبنای کارشناس��ی اعالم ش��ود، تولیدکنندگان ب��ا افتخار می پذیرند 

چراکه تولیدکنندگان به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت نیستند.

استمرار خودکفایی تولید گندم در گرو اعالم قیمت مناسب تضمینی

نرخ هر کیلو مرغ 18 هزار تومان شد
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دمیدن دولت در تنور گرانی خودرو
  طرح های فروشی که خاصیتی

در کنترل بازار ندارد
در حال��ی وزارت صنع��ت وع��ده مدیریت بازار خ��ودرو با اجرای 
طرح ه��ای فروش ویژه و پیش فروش را داده بود که اکنون با اجرای 
دو مرحل��ه از ای��ن طرح ه��ا بازار کنترل نش��ده و حتی ب��ا افزایش 
چندب��اره قیمت کارخانه، خرید خودرو به رویایی برای مردم تبدیل 

شده است.
به گ��زارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، اردیبهش��ت 
ماه امس��ال بود که بعد از چانه زنی های بس��یار میان وزارت صنعت، 
س��ازمان حمایت، ش��ورای رقابت و س��تاد تنظیم ب��ازار در نهایت 
توافقات بر س��ر تعیین قیمت خودروه��ای جدید انجام و در نهایت 
محصوالت ایران خودرو به طور متوسط 10درصد و سایپا 23درصد 

افزایش قیمت پیدا کرد.
در آن مقط��ع روند صع��ودی قیمت ها در بازار خ��ودرو به حدی 
افزایش یافته بود که س��تاد تنظیم بازار ع��الوه بر اعالم قیمت های 
جدی��د خودرو تأکید ک��رد »معیار قیمت در بازار ن��رخ کارخانه به 
ع��الوه 10درص��د س��ود خواهد بود ضم��ن اینکه خری��د و فروش 

خودروها الزاما در مراجع رسمی باید صورت گرفته باشد.«
عالوه بر این مس��ئوالن وزارت صنعت از سیاس��ت های کالن در 
ثبت نام و نظارت برفروش خودرو توس��ط ش��رکت ها و فعاالن بازار 
خب��ر دادند و به م��ردم تأکید کردند این بازار در ش��رایط هیجانی 
قرار گرفته و با فروش ویژه خودرو توس��ط ش��رکت ها تقاضا در بازار 
مدیریت و آرامش حاکم خواهد شد. جالب اینجاست وزارت صنعت 
خط و نش��ان های مختلفی هم در طرح ه��ای فروش اعمال و حتی 
در نهایت با ابزار قرعه کش��ی فروش خودرو را توس��ط ش��رکت های 

خودروساز به مشتریان آغاز کرد.
هرچن��د ش��انس م��ردم در این قرعه کش��ی ها ضعی��ف و حجم 
ثبت نامی ها بس��یار ب��اال بود اما وزارت صنعت ب��ه طرح خوش بین 
و وعده ه��ای مختلف��ی در مدیریت ب��ازار خودرو م��ی داد. در حال 
حاض��ر دو مرحله از طرح فروش ویژه و پیش فروش خودرو توس��ط 
شرکت های خودروس��از می گذرد اما نه تنها قیمت ها در بازار تکان 
نخورده بلکه با ارس��ال دعوت نامه های جدید شرکت های خودروساز 
به مش��تریان فاز دوم افزایش قیمت ه��ا در کارخانه کلید خورده و 
مردم مجبور ش��ده اند ت��ا در پیش فروش خ��ودرو مابه التفاوت ها را 
اعمال و محصوالت را با قیمت های جدید تسویه و تحویل بگیرند. 

 در این ش��رایط نه تنها طرح های فروش دردی از بازار دوا نکرده 
اس��ت بلکه با افزایش دوباره قیمت ها توسط شرکت های خودروساز 
رون��د افزایش مجدد قیمت ها در ب��ازار هم کلید خورده و در نهایت 
مصرف کنن��ده رویای خرید خودرو آن هم با این قیمت ها را خواهد 

داشت.

پیش بینی ارزش 300 میلیون یورویی 
داخلی سازی در صنعت خودرو

مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت امس��ال 
توس��عه داخلی س��ازی به ارزش 300 میلیون ی��ورو در قالب انعقاد 
ق��رارداد داخلی س��ازی ب��ا برگزاری میزه��ای س��اخت داخل بین 

قطعه سازان و خودروسازان پیش بینی شده است.
ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی س��ایپا، »مهدی 
صادقی نیارکی« افزود: پارس��ال در قالب برگزاری س��ه میز ساخت 
داخل 277 میلیون یورو قرارداد بین خودروس��ازان و قطعه س��ازان 

داخلی امضا شد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن می��ان، معاون��ت امور صنای��ع وزارتخانه 
مس��ئولیت بهم رسانی نیازمندی ها و توانمندی های مجموعه ها را به 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( واگذار کرده است.
معاون امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنش��ان 
کرد: در راس��تای افزایش داخلی س��ازی ها و بی نیاز شدن از قطعات 
وارداتی حدود دو هفته پیش نخس��تین میز ساخت داخل در سال 

جاری با کاهش ارزبری 66 میلیون یورو برگزار شد.
صادقی نیارکی گفت: افزایش داخلی سازی قطعات خودرو با هدف 
مدیری��ت مناب��ع ارزی، افزایش تولید و حفظ اش��تغال در تولیدات 

صنعتی انجام می شود.
به گزارش ایرنا، س��ال گذش��ته بیش از 3 میلیارد و ۴00 میلیون 
یورو کاه��ش ارزبری با برگزاری 10 میز تخصصی تعمیق س��اخت 
داخل، انعق��اد تفاهم نامه با س��ایر وزارتخانه ها و دس��تگاه ها، اقدام 
ش��رکت های ب��زرگ صنعت��ی و معدن��ی و همچنین ش��رکت های 
دانش بنیان برای داخلی س��ازی برخی قطعات و تجهیزات وارداتی، 

حاصل شد.

درخواس��ت افزایش قیمت خودروس��ازان که به نظر می رسد شورای 
رقابت نیز با آن موافقت کرده در حالی به مرحله اجرا نزدیک می ش��ود 
که خودروس��ازان اصالح قیمت ه��ای پایه را اصلی ترین خواس��ته خود 
عنوان کرده و معتقدند تنها در این صورت این صنعت از زیاندهی چند 

ساله خارج خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز، هرچند شورای رقابت لحاظ کردن نرخ تورم در 
فرمول قیمت خودرو را برای جبران هزینه ها و زیان خودروسازان کافی 
می دان��د، اما همچنان عدم اصالح قیمت پایه مبنی بر مصوبه س��ازمان 
حمایت در س��ال 90 به قوت خود باقی اس��ت و در صورت تصحیح آن 
به نظر می رس��د مشکالت مالی خودروس��ازان تا حدودی مرتفع شده و 
ش��رکت ها را از زیاندهی خارج کند، اما در این میان این پرسش مطرح 
می شود که آیا اصالح دوباره قیمت خودروها، خودروسازان را از زیاندهی 

دوباره خارج خواهد کرد؟
امیرحس��ن کاکایی، عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران 
ب��ا تاکید بر اینکه ب��ا افزایش دوباره قیمت ها تولی��د در صنعت خودرو 
همچنان زیانده است، می گوید: به طور قطع با آزادسازی قیمت خودرو 
مصرف کنندگان و خریداران در یک بازه زمانی تحت فشار قرار خواهند 
داش��ت اما در صورت تحقق این امر، خودروس��ازان توان ایجاد تحول را 
خواهند داش��ت و پس از این موضوع می توان نس��بت به بازخواس��ت از 
خودروس��ازان درخصوص اقدامات آنها اقدام کرد اما هم اکنون با افزایش 
مقطعی قیمت ها با اینکه ش��اهد اثر منفی افزایش قیمت ها هس��تیم اما 

مشکلی از خودروسازان حل نمی شود.

وی می افزای��د: افزای��ش قیم��ت اعمال ش��ده ب��ر روی خودروها در 
اردیبهش��ت ماه اص��الح قیمت های بهمن ماه س��ال 97 بوده و افزایش 
دوب��اره قیمت ها، افزایش بر روی قیمت های جدید اس��ت این در حالی 
اس��ت که قیمت دالر در سال 97 در کانال 8 هزار تومان و در سال 98 
به صورت میانگین در کانال 12 هزار تومان قرار گرفت و در ماه گذشته 
در کان��ال 16 ه��زار تومان ق��رار گرفت بنابراین نگاهی ب��ه این اعداد و 
محاسبات نشان می دهد که از اسفند سال گذشته تا به امروز صرف نظر 
از قیم��ت فعلی دالر، قیمت دالر از 12 به 16 هزار تومان افزایش یافته 

که از افزایش یک سومی قیمت ها حکایت دارد.
اس��تاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه 
این در حالی اس��ت که قیمت خودروها در س��ال 98 نسبت به سال 97 
تغییری نداش��ت و افزایش قیمتی اعمال نش��ده ب��ود، تصریح می کند: 
بنابراین افزایش فعلی قیمت ها نیز نه تنها ش��اید خودروساز را زنده نگاه 
دارد اما زیاندهی آن جبران نش��ده و ادام��ه خواهد یافت ضمن آنکه به 

آتش برپا شده در بازار خودرو نیز دمیده خواهد شد.
کاکایی با فرض ثبت دالر 2۴ هزار تومان در اقتصاد، تورم را در س��ال 
ج��اری 100درصد اعالم و اظهار می کن��د: این روند منجر به ثبت تورم 
س��ه رقمی خواهد ش��د این در حالی است که اش��کال وارده به شورای 
رقابت این اس��ت که اعداد آن گذش��ته نگر است و همواره با یک تاخیر 
تاریخی اثر خود را نشان می دهد بنابراین در شرایطی که تورم سه رقمی 
ایجاد ش��ود آثار خود را در پایان س��ال نش��ان خواهد داد، چراکه بدنه 
اصلی اقتصاد هم اکنون نسبت به افزایش قیمت ها چندان اقدامی نکرده 

و نتیجه آن به چش��م نمی آید، اما در صورت تحقق این روند، ش��ورای 
رقابت باید به صورت مرتب نس��بت به اع��الم قیمت های افزایش یافته 

جدید اقدام کند که بازهم دردی از صنعت خودرو دوا نخواهد کرد.
وی با اش��اره به پیش بینی اقتصاددان��ان مبنی بر افزایش ۴0درصدی 
تورم در ابتدای امسال می افزاید: این به معنای افزایش ماهانه 10درصدی 
قیمت اس��ت در حالی که قیمت های پایه ای که خودروسازان نسبت به 
افزای��ش آن اقدام کرده اند، به س��ال 97 برمی گردد ضمن آنکه به دلیل 
مش��کالت پیش آمده در خصوص قیمت دالر، برخی از قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان نس��بت به تامی��ن دالر از بازار آزاد اق��دام می کنند و در 
این ش��رایط پیش بینی می شود با تصمیمات شورای رقابت گذشته نگر، 

زیاندهی خودروسازان ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه آزادسازی قیمت ها برای یک بار همراه با تنش خواهد 
بود و پس از آن اثرات مثبتی به همراه دارد، ادامه می دهد: تنها راهکار 
تع��ادل در بازار جهش تولید اس��ت و این ام��ر نیازمند پیش زمینه هایی 
است و بدون شک صنعتی که پیش از این ۴0 هزار میلیارد تومان زیان 
داده، با دالر 16 هزار تومانی تا پایان س��ال نیز دوباره ش��اهد زیان 30 
هزار میلیارد تومانی خواهد بود و در این شرایط قطعه سازان همکار نیز 

با چالش مواجه خواهند شد.
این اظهارات در حالی اس��ت که کارشناس��ان صنعت خودرو همواره 
راهکار خروج خودروسازان از زیان دهی و اصالح قراردادهای قطعه سازان 
را من��وط به اصالح قیمت پای��ه می دانند و افزایش قیمت انجام ش��ده 

جدید نیز اصالح قیمت های سال 97 است.

 آیا اصالح دوباره قیمت خودروها
خودروسازان را از زیاندهی دوباره خارج خواهد کرد؟

رئیس انجمن علمی موتور ایران گفت: اگر ما نس��بت به س��ال قبل 
بخواهیم وضعیت تولید پیش��رانه برای خودروهای سواری را بسنجیم 

در سه ماهه ابتدایی امسال از لحاظ کمی و کیفی رشد داشتیم.
به گزارش »عصر خودرو« به نقل از گسترش نیوز، این روزها صنعت 
خودروسازی ما وضعیت مساعدی ندارد. هرچند گزارش خودروسازان 
حاکی از افزایش میزان تولیدات نسبت به سال قبل است، اما همچنان 
مشکالت گوناگون به خاطر تحریم ها و عدم وجود زیرساخت های الزم 

در خودروسازی پابرجاست.
در ای��ن می��ان نباید از یک��ی از اصلی ترین بخش ه��ای خودرو و به 
نوعی قلب تپنده آن یعنی پیش��رانه غافل ش��د. این بخش در حقیقت 
جزو مهم ترین اجزای خودرو محسوب می شود که از قطعات گوناگونی 
تشکیل شده و برای ساخت آن قطعه سازان مختلفی فعالیت می کنند، 
اما به طور کلی وضعیت ما از لحاظ تولید پیش��رانه خودروهای سواری 
ب��ه چه صورت اس��ت؟ آیا ایران توانایی تولید یک پیش��رانه به صورت 
صف��ر تا صد را دارد؟ چرا هنوز وارد پروس��ه تولی��د خودروهای برقی 
یا هیبریدی نش��ده ایم؟ برای یافتن پاس��خ این سواالت گفت و گویی با 
علیرضا حاجی علی محمدی، رئی��س انجمن علمی موتور ایران انجام 

داده ایم که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید:
حاج��ی علی محمدی ابتدا اظهار کرد: اگر ما نس��بت به س��ال قبل 
بخواهیم وضعیت تولید پیش��رانه برای خودروهای سواری را بسنجیم 
در س��ه ماهه ابتدایی امس��ال از لحاظ کمی و کیفی رشد داشتیم، اما 

از هدف گذاری که در س��ال های گذش��ته برای امس��ال داشتیم عقب 
افتادی��م و بای��د از جهت موتور و قوای محرک��ه محصوالت به روزتری 
و با اس��تاندارد آالیندگی بهتری داش��ته باش��یم. الزم به ذکر اس��ت 
که در زمینه خودروهای گازس��وز ما نتوانس��تیم فن��اوری جدیدی به 
موتورگازسوزef 7 که از سال 86 تولید می شود اضافه کنیم. این مورد 

یک نقطه ضعف در صنعت خودروسازی ما محسوب می شود.
ایران توان تولید موتور کامال داخلی را دارد؟

وی ادام��ه داد: در ح��وزه موتور توان تولی��د 100درصد قطعات در 
کش��ور وجود ندارد. شاید بسیاری از کش��ورهای دنیا هم این توانایی 
را نداش��ته باش��ند. حدود 20 الی 25 درصد قطعات که بیشتر شامل 
قطعات الکترونیکی مانند انژکتور و برخی حس��گرها هستند، در داخل 
کش��ور تولید نمی شود. البته در این سال ها پیشرفت های بسیار خوبی 
اتف��اق افتاده و برخی از قطع��ات با فناوری باال از قبیل توربوش��ارژر،  
CVVT  و برخ��ی از قطعات برقی چرخه داخلی س��ازی قرار گرفتند 
و پیش��رفت های خوبی در این زمینه داشتیم اما به هر حال در زمینه 

سامانه الکترونیکی خودرو وابستگی وجود دارد.
مهم ترین چالش تولید موتور

این عضو هیات علمی دانش��گاه سمنان درخصوص مشکالت اساسی 
در حوزه تولید پیش��رانه گفت: مهم ترین چالش تولید موتور در ایران، 
عدم تولید موتورهای کم آالینده )یورو 5 و باالتر( و با س��طح فناوری 
باالس��ت. از نظر طراحی موتور و ارائه نمونه موتورهای به روز، وضعیت 

نسبتا خوب است ولی به دلیل عدم دستیابی به فناوری تولید قطعات 
جدی��د، تولید موتورهای با فن��اوری روز دنیا با چال��ش جدی مواجه 
اس��ت. خطوط تولیدی که ما برای قطعه سازی داریم عمدتا مربوط به 
سال های گذشته هستند و امکان خرید و راه اندازی بسیاری از خطوط 
جدید وجود ندارد و س��رمایه گذاران با توجه به وجود بازارهای جذاب 
دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت خودرو ندارند. قطعه سازان در 
حوزه فناوری های جدید دست بسته هستند و این فناوری ها نتوانسته 
وارد صنعت خودرو ش��ود. یک ضعف دیگر نیز به بحث پلتفرم مربوط 
می ش��ود و در خیلی از موارد پلتفرم مناس��بی نداریم. به عنوان نمونه 
در همه دنیا در حوزه خودروهای گازس��وز به سمت پلتفرم های جدید 
رفته اند اما متاسفانه ما پلتفرم سابق سمند را در ایران خودرو استفاده 

می کنیم.
وی در پایان اش��اره کرد: موضوع دیگر بحث طوالنی ش��دن پروسه 
توس��عه محصول جدید توس��ط خودروسازان است. متاس��فانه بعد از 
موت��ور EF7 ک��ه بالفاصله بعد از طراحی وارد چرخه تولید ش��د و به 
دس��ت مشتری رس��ید موتورهای دیگری که توسعه داده شدند مدت 
زمان زیادی را طی کردند. به عنوان مثال در مورد موتور EFD زمان 
طراح��ی تا تولید به ش��دت طوالنی ش��د. نتیجه ای��ن اتفاقات، ایجاد 
چالش های مهمی بین سازمان های محیط زیست، نهادهای قانون گذار 
)مانند اداره اس��تاندارد( و خودروسازان بود که در نهایت به عدم تولید 

انبوه به موقع محصول منجر شد.

مدیرکل مس��افری سازمان راهداری گفت با وجود آنکه بانک مرکزی 
منابع وام کرونایی را به بانک ها داده، اما بانک های عامل از پرداخت این 

تسهیالت خودداری می کنند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از مه��ر، داریوش 
باقرجوان درباره اعطای تسهیالت کرونایی به بخش حمل و نقل جاده ای 
مس��افر اظهار داشت: براس��اس روالی که تعریف شد، مشموالن دریافت 
این تس��هیالت به چند گروه تقس��یم ش��دند؛ یکی رانندگان خودمالک 
بودن��د؛ گروه دیگ��ر، رانندگانی بودند که برای مالکان اتوبوس و س��ایر 
وس��ایل نقلیه عمومی جاده ای کار می کنند و دیگری هم ش��رکت های 

حمل و نقل و تعاونی های مسافری بودند.
وی افزود: ش��رکت های حمل و نقل مس��افری به ازای تعداد کارکنان 
این ش��رکت ها که برای آنها حق بیمه واریز می ش��ود، می توانند از این 

تسهیالت به ازای هر نیرو، 12 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.
مدی��رکل حمل و نقل مس��افری س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای در خصوص رانندگان اتوبوس و دیگر وس��ایل نقلیه مس��افری 
عمومی بین شهری تصریح کرد: این افراد، 13 هزار و 151 نفر بودند که 
به هر راننده، 6 میلیون تومان تس��هیالت اعطا می شود که تضامینی که 
برای این 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده، چک و سفته بوده است.
وی ادام��ه داد: همه این رانندگان در س��امانه کارا وابس��ته به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده اند و قرار بود بیش از تضامین 
مذکور )چک و سفته( بانک ها ضمانت دیگری از رانندگان تقاضا نکنند.
باقرجوان یادآور ش��د: منابع اعتباری را ه��م دولت تأمین کرده و در 

اختیار بانک های عامل گذاش��ته است اما مش��کلی وجود دارد؛ بانک ها 
ب��ه رانن��دگان گفته اند که باید س��ند اتوبوس به نام آنها باش��د؛ این در 
حالی اس��ت که راننده ها ممکن است یک فرد حقوق بگیر باشند و برای 
مال��ک اتوبوس کار کنند ولی بانک می گوید اگر س��ند خودرو به نام او 
نیس��ت، وام 6 میلیونی ب��ه راننده تعلق نمی گیرد و تس��هیالت به آنها 
داده نمی ش��ود اگرچه این مشکل از سوی همه بانک های عامل اعطای 
تس��هیالت کرونایی ب��روز نکرده، ام��ا در عمل بانک های��ی هم که این 

تسهیالت را اعطا کرده اند، بسیار کم هستند.
فقط 3 درصد مشموالن موفق به دریافت وام شدند

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، تاکنون 2 تا 
3 هزار نفر از 113 هزار و 151 راننده مشمول این تسهیالت، توانسته اند 
وام 6 میلیون��ی بگیرند. وی درباره پیگیری های س��ازمان راهداری برای 
رفع این معضل بیان داش��ت: مجری طرح اعطای تسهیالت کرونایی به 
کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این ویروس، وزارت رفاه است خط 
اعتباری هم در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته اس��ت. وزارت کار برای 
اج��رای این طرح، س��امانه کارا را راه اندازی کرده و ما نیز در س��ازمان 
راهداری به این س��امانه دسترس��ی داریم ولی راهبر این سامانه وزارت 

کار است و پیگیری پرداخت های بانکی نیز با همین وزارتخانه است.
رانندگان »االن« به این وام نیاز دارند نه 3 ماه دیگر!

باقرجوان افزود: عبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و معاون 
وزی��ر راه، مکاتباتی برای پیگیری تس��هیالت کرونایی 6 میلیون تومانی 
رانندگان اتوبوس با عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی داش��ت؛ مکاتباتی هم شخص وزیر راه و شهرسازی 
ب��ا معاون اول رئیس جمهور در دس��ت اقدام دارد تا این گره باز ش��ود 
رانندگان اتوبوس با توجه به اینکه با کاهش 51درصدی مس��افر مواجه 
ش��ده اند، به شدت به این تس��هیالت نیاز دارند و دچار مشکل هستند؛ 
صحیح نیست بانک ها این طور رانندگان اتوبوس را اذیت کنند. پرداخت 
این تس��هیالت تا س��ه ماه آینده که دیگر دردی از آنها درمان نمی کند 

رانندگان اتوبوس در حال حاضر به این 6 میلیون تومان نیاز دارند.
وی درب��اره علت س��خت گیری بانک ه��ای عامل اعطای تس��هیالت 
کرونایی، آن هم در حالی که تأمین اعتبار آن از محل صندوق توس��عه 
ملی بوده و بانک هیچ نقشی در تأمین این اعتبار نداشته، گفت: بانک ها 
نباید خارج از بخش��نامه های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و س��تاد ملی 
مبارزه با کرونا اقدام کنند. خط اعتباری ایجاد ش��ده اس��ت و بانک حق 
ندارد بگوید آن را پرداخت نمی کنم. به خصوص که ستاد ملی مبارزه با 
کرونا برای اعطای تسهیالت 6 میلیون تومانی، تضامین ساده ای در نظر 

گرفته تا به سرعت به رانندگان اتوبوس اعطا شود.
 این بانک ها هستند که از بخشنامه های صادره از نهادهای باالدستی، 

برداشت نامتعارف خود را ارائه می کنند.
این مقام مس��ئول در س��ازمان راهداری افزود: رانندگانی که بر روی 
اتوبوس ه��ای دیگران فعالی��ت می کنند، بیش از هم��ه از کرونا متضرر 
ش��ده اند، آن وقت بانک ها بیشترین س��خت گیری را نسبت به این افراد 
اعمال می کنند. وزارت کار و بانک مرکزی هم باید پیگیری کنند تا این 

وام ها به سرعت پرداخت شود.

چالش های تولید موتور در صنعت خودروسازی کشور

شرط عجیب بانک ها برای پرداخت وام 6 میلیونی به رانندگان اتوبوس
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طرح های پژوهش��ی محققان در حوزه های کش��اورزی و منابع طبیعی، 
علوم و علوم زیس��تی حمایت می ش��ود. صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه فراخوانی 

اع��الم کرده اس��ت. براس��اس ای��ن فراخوان 
محققان و پژوهشگران کشور از نخستین روز 
مردادماه سال جاری تا 15 مهرماه برای ارسال 
طرح ه��ای خود فرصت دارن��د. این چهارمین 
فراخوانی اس��ت که در دومین س��ال انتش��ار 
فراخوان های س��الیانه در این حوزه از س��وی 
صندوق منتشر می شود. 17 کارگروه تخصصی 
در صندوق فعال هس��تند که با انتش��ار س��ه 
فراخوان در سال حمایت از طرح های فناورانه 
حوزه های گوناگون پژوهشگران کشور را انجام 
می دهند. این اقدام صندوق گامی در راستای 
گس��ترش فعالیت های فناورانه اس��ت. علوم 
پایه، هنر و معماری، معارف و علوم اس��المی، 

تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی، آالینده های زیس��ت محیطی، مطالعات 
علم و فناوری و کشاورزی و منابع طبیعی برخی از حوزه هایی هستند که 
این کارگروه ها در آنها فعالیت می کنن��د. حال در این فراخوان حوزه های 

کش��اورزی و منابع طبیعی، علوم و علوم زیستی مدنظر قرار گرفته است 
و پژوهش��گران کش��ور برای ارس��ال طرح و دریافت حمایت می توانند به 
س��ایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مراجعه کنند. در مجموع 
سه فراخوان قبلی برای کارگروه کشاورزی و 
منابع طبیعی و کارگروه علوم علوم زیس��تی 
70۴ طرح پژوهشی در سامانه کایپر صندوق 
ثبت ش��د ک��ه از این تع��داد، 187 طرح به 
تصوی��ب کمیت��ه تخصصی رس��ید و 517 
طرح توس��ط داوران در حال بررس��ی است. 
همچنین در نخس��تین س��ال انتشار و طی 
اعالم 3 فراخوان برای کارگروه های کشاورزی 
و منابع طبیعی و نیز علوم و علوم زیس��تی، 
مجموعاً 357 طرح پژوهش��ی، 15۴ رساله 
دکترا و 193 طرح های پسادکترا در سامانه 
به ثبت رسید که 271 طرح متعلق به بانوان 
پژوهش��گر و ۴33 طرح نیز به آقایان اختصاص دارد. همچنین از مجموع 
70۴ طرح پژوهشی ۴02 طرح مربوط به کارگروه علوم و علوم زیستی بوده 

و302 طرح نیز به کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی است.

پرویز کرمی، مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از انتشار 
نخستین سالنامه مهاجرتی ایران خبر داد و گفت در این سالنامه آخرین 
آمار و اطالع��ات موجود در حوزه های مهاجرتی در اختیار مخاطبان قرار 

می گیرد. این اقدام را باید گامی ارزش��مند 
برای قرار گرفتن ایران در میان کشورهایی 
که به ش��کلی نظام مند به تدوین و انتش��ار 
داده های مهاجرت اقدام کرده اند، دانست. این 
سالنامه به همت رصدخانه مهاجرت ایران و 
توسط انتش��ارات دانش بنیان فناور چاپ و 
منتشر ش��د. رئیس انتش��ارات دانش بنیان 
فناور توضیحات بیش��تری درب��اره آن ارائه 
داد و گفت: اطالعات این سالنامه حوزه های 
گوناگون مهاجرتی را شامل می شود که در 
فصل ه��ای مختلف با ارائ��ه اطالعات دقیق 
به آن پرداخته ش��ده اس��ت. آم��اری چون 
جمعی��ت ایرانیان خ��ارج از کش��ور، جا به 

جایی های دانش��جویی، مهاجرت های کاری. البته اطالعات مهاجرت های 
اجباری- پناهجویی مبتنی بر منابع داخلی و گزارشات مرجع بین المللی 
که می تواند برای مسئوالن اجرایی و محققان این حوزه بسیار مفید باشد، 

در آن موجود است.  رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: این سالنامه که به همت رصدخانه 
مهاجرت ایران زیرمجموعه پژوهش��کده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی 
ش��ریف تدوین ش��ده ح��اوی همچنین 
وج��ود اطالعات جامع مربوط به جمعیت 
مهاجران ایرانی در نق��اط مختلف جهان 
به همراه س��هم  جمعیت مهاجران ایرانی 
از سبد جمعیت مهاجران جهان براساس 
ش��اخص های مختلف نکته برجسته این 
س��النامه اس��ت. به گفته کرم��ی، در این 
س��النامه مخاطبان با آخری��ن وضعیت و 
رون��د جابه جایی بین المللی دانش��جویان 
ایرانی در طول چن��د دهه مختلف با اتکا 
بر آخرین منابع موجود قابل استناد آشنا 
می ش��وند. البته وضعیت فراز و فرود رتبه 
دانشجو فرستی ایران در جهان، جمعیت 
دانش��جویان بین المللی مش��غول به تحصی��ل در ایران، نرخ بازگش��ت 
متخصص��ان و فارغ التحصیالن ایرانی به داخل کش��ور، ش��اخص خالص 

چرخش نخبگان ایرانی از سرفصل های مهم این سالنامه است.

نخستین سالنامه مهاجرتی ایران منتشر شدنوآوری های سبز حمایت  می شود

مجتمع فناوری و نوآوری غدیر در س��فر س��ورنا س��تاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به اصفهان گشایش 
یاف��ت. ای��ن مجتمع با مس��احت 5 هزار مت��ر مربع فضایی 
مناسب را برای گس��ترش فعالیت شرکت های دانش بنیان و 

فناور استان در اختیار آنها قرار می دهد.
 دفات��ر ف��روش و بازاریاب��ی ش��رکت های دانش بنیان در 
مجتمع فناوری و نوآوری غدیر مس��تقر می ش��وند. ایجاد و 
راه ان��دازی این مرکز را باید گامی برای توس��عه فعالیت های 
دانش بنیانی و فناورانه در اس��تان دانست. همچنین نزدیکی 
س��اختمان الغدیر به مراکزی مانند اتاق  بازرگانی اصفهان و 
دیگ��ر دس��تگاه های فعال در حوزه بازرگانی و کس��ب و کار 
باعث استقبال شرکت های دانش بنیان و فناور برای استقرار 

در این مرکز شده است.
 مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر خود به 
استان اصفهان و در بازدید از دستاوردهای دا نش بنیان گفت: 
تسهیل صدور مجوز برای فعاالن فناور و دانش بنیان یکی از 
محورهای کلیدی توس��عه زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در 
کش��ور اس��ت. حذف فرآیندهای زمانبر و تجمیع مجوزهای 
موردنی��از، در پنجره های واحد، از جمله اقداماتی اس��ت که 

می تواند مشکالت مربوط به مجوزها را کاهش دهد.
ستاری ادامه داد: محصوالت دانش بنیان برای کسب مجوز 
باید آزمایش های متعددی موس��وم به تست های کلینیکال 
را بگذرانند. این آزمایش��ات برای حصول اطمینان از کارایی 
و س��المت ای��ن محصوالت ضروری اس��ت. خوش��بختانه با 
تفاهم نامه های مش��ترکی که بین معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و همچنین وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده است، فرآیند 

صدور این مجوزها تسهیل شده است.
 تسهیل فرآیند صدور مجوزها

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری در ادامه گفت: 
براس��اس ای��ن پیگیری های ص��ورت گرفته، ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فن��اور می توانند با اس��تفاده از خطوط ویژه 
ایجادش��ده، آزمایش های موردنی��از را در زمان کمتری طی 
کنند و در نتیجه، مجوزهای الزم را در بازه زمانی کوتاه تری 
اخ��ذ کنند. البت��ه در تمام دنیا، ممکن اس��ت ک��ه فرآیند 
آزمایش یک دس��تگاه یا یک ماده داروی��ی جدید، زمانبر و 
نس��بتاً طوالنی باشد، در زیست بوم نوآوری کشور، قدم های 
خوبی در این زمینه برداش��ته شده اس��ت و در حال حاضر 
وضعیت نسبت به گذشته به ش��کل قابل مالحظه ای بهبود 
پیدا کرده است. هرچند باید بسیار بیش از اینها بر روی این 

موضوع کار کرد.  
 رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره 
ب��ه برخ��ی اظهارنظرها در م��ورد لزوم پرداخت تس��هیالت 
به اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان، گفت: بخش 
عمده  ای از حمایت موردنیاز در این حوزه مربوط به مجوزها 
و تس��هیل فضای کسب و کار است. بسیاری از استارت آپ ها 
اساس��اً به تسهیالت نیاز ندارند و باید با استفاده از ابزارهای 

مالی دیگر از آنها حمایت کرد، پولپاش��ی بی محابا با استفاده 
از بودجه دولتی، راه حل خردمندانه ای برای توس��عه کسب 
و کاره��ای دانش بنیان نیس��ت. باید با تکی��ه بر توان بخش 
خصوصی و مهارت سرمایه گذاران ریسک پذیر و صندوق های 

تخصصی، منابع مالی موردنیاز را فراهم ساخت.
 تخصیص منابع

وی در ادامه افزود: پایه اقتصاد دانش بنیان پولپاشی مبتنی 
بر بودجه دولتی نیست و باید ساختارها را با استفاده از خرد 
جمع��ی و توان و ظرفیت جوانان متخصص و تولید بازیگران 
قوی در زیس��ت بوم نوآوری کشور ایجاد کرد. سیمان و آجر 
دیوارهای زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان در کشور استعداد 
است نه پول. البته ارائه تسهیالت مالی نیز در سبد خدمات 
قرار دارد و در این زمینه همواره اقدامات الزم صورت گرفته 
اس��ت. در موضوع مقابله با ویروس کووید- 19  نیز صندوق 
توس��عه ملی در همان یک ماه اول ع��ددی در حدود ۴50 
میلی��ارد تومان تخصیص داد تا به ش��رکت های دانش بنیان  
و فناور آس��یب دیده از کرونا پرداخت شود. صندوق نوآوری 
نیز تس��هیالت خوبی در این زمینه پرداخت کرده اس��ت. به 
صورت کلی، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
زمینه تس��هیالت منابع خوبی جذب کرده است، این منابع 
با محور توسعه زیس��ت بوم به شرکت های مختلف پرداخت 

شده و در آینده نیز پرداخت خواهد شد.
بی نیازی کشور از واردات محصوالت موردنیاز برای مقابله 

با کرونا
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری با اش��اره به 
موفقیت های کسب ش��ده توسط شرکت های فعال در حوزه 
مقابله با کرونا، گفت: تس��هیالت عم��دای که در این زمینه 
پرداخت ش��د، باعث ایجاد رونق قاب��ل مالحظه ای در حوزه 
تولی��د محصوالت موردنیاز برای مقابله با این ویروس ش��د. 
همین مس��ئله کشور را از واردات اقالم پزشکی و محافظتی 

موردنیاز برای مقابله با ویروس، بی نیاز کرد.
 افتتاح چند طرح عمده

در س��فر س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمه��وری به اصفهان چند طرح عم��ده در حوزه نوآوری و 
توس��عه فناوری افتتاح می ش��ود. ایجاد اولی��ن پارک علم و 
فن��اوری خصوصی کش��ور با 23 هکتار وس��عت یکی از این 
طرح ه��ای بزرگی اس��ت که عملیات اجرای��ی آن با حمایت 

معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری آغاز می شود.
افتتاح  مجموعه کارگاه های تالش با فضای بالغ بر 3 هزار 
متر مربع دیگر رخداد بزرگ این سفر است. مجموعه تالش، 
سوله های تولیدی در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور 

قرار می دهد.
آغاز عملی��ات عمرانی کارخانه ن��وآوری اصفهان از جمله 
دیگ��ر برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده در این س��فر یک روزه 
است. ستاری همچنین با بسیاری از فعاالن فناور، مسئوالن 
استانی و مدیران بخش خصوصی  اصفهان دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد.  

جدیدترین آمارها حاکی از آن اس�ت که فولکس واگن ب�ا 192 میلیارد دالر، بدهکارترین 
برند خودروس�ازی حال حاضر جهان محسوب می ش�ود. نکته جالب این است که این آمار، 
بیش�ترین می�زان در بین تمام�ی برندهای برتر جهان ب�وده و اکنون فولک�س واگن را باید 
بدهکارترین ش�رکت به حساب آورد. با مقایسه این آمار با بدهی کشورهایی نظیر آفریقای 
جنوبی که 180 میلیارد دالر است، متوجه وخامت اوضاع خواهیم شد. پس از آن نیز برندهای 
دایملر، تویوتا و فورد و بی ام و قرار دارد. درواقع از بین 10 شرکت با باالترین میزان بدهی، 5 
مورد از آنها متعلق به برندهای خودروس�ازی است. این امر می تواند بیانگر اوضاع نه چندان 

مناسب این صنعت باشد، با این حال برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که این آمار به 
خاطر ش�رایط کرونا بوده و گرفتن وام های سنگین، عادت کاری بسیاری از برندها محسوب 
می ش�ود. به همین خاط�ر اوضاع زمانی خطرناک خواهد ش�د که یک برن�د، توان پرداخت 
بدهی های خود را نداشته باشد. در این بین برخی از برندها نیز وجود دارد که عمال بدهی ای 
نداش�ته و در حال حاضر باالترین بودجه را در اختیار دارند که شامل، آلفابت با 104 میلیارد 
دالر، سامس�ونگ با ٧8 میلیارد دالر و مایکروسافت با 4٧ میلیارد دالر است. حال باید دید 
که با توجه به این امر که تا پایان س�ال خبری از عرضه واکس�ن کرونا نخواهد بود، باید دید 

با حضور معاون علمی و فناوری در اصفهان

مجتمع فناوری و نوآوری غدیر گشایش یافت

رکورد منفی فولکس واگن 
به قلم: برد اندرسون  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

افزایش درآمدهای ارزی کش��ور یکی از اهداف توس��عه بین المللی خدمات 
آزمایشگاهی است؛ هدفی که در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در 
سال جاری دنبال می ش��ود. آن طور که مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می گوید: »امسال تعامالت 
بین المللی در حوزه خدمات آزمایش��گاهی توسعه می یابد تا درآمدهای ارزی 

بیشتر شود.«
البته این کار پیش نیازهایی الزم دارد که از آن جمله می توان به »پیاده سازی 
استاندارد و ممیزی های جهانی« ، »ارتقای سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی« 
و »آموزش نیروهای ش��اغل در این حوزه« اش��اره ک��رد. کاری که به ارتقای 

تعامالت بین المللی و افزایش درآمدهای ارزی می انجامد.

توسعه خدمات آزمایشگاهی؛ 
درآمدهای ارزی بیشتر می شود
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»کوانت��وم دات ه��ای پایه کربن« نام یک ماده نانویی اس��ت که با قیمت هر 
گرم 20میلیون  ریال از خارج از کش��ور وارد می ش��د، اما با تالش یک شرکت 
دانش بنیان این ماده بومی س��ازی ش��د. تولید داخلی این ماده قیمت آن را در 

حدود 80درصد کاهش داد. در س��ال های اخیر، 
صده��ا محص��ول مختلف که از خارج از کش��ور 
وارد می ش��د، توسط ش��رکت های دانش بنیان و 
فناور بومی سازی شده اس��ت. تولید داخلی این 
محصوالت، عالوه بر کاهش وابس��تگی کشور به 
بیگان��گان، موجب کاهش قیمت ای��ن تولیدات 
نیز ش��ده اس��ت. اش��کان ش��مالی، مدیرعامل 
ش��رکت دانش بنیان ش��یمی صنعت رشد سهند 
گف��ت: »کوانت��وم دات ه��ای پایه کرب��ن« یکی 
از ای��ن مواد اس��ت که در محص��والت مختلفی 
کارب��رد دارد. ای��ن ماده در حال حاضر توس��ط 
این ش��رکت به برخی از مصرف کنندگان داخلی 
مانند پژوهش��گاه ها و مراکز علمی و دانش��گاهی 

ب��ه قیمت��ی در حدود هر گ��رم ۴00 هزار تومان عرضه می ش��ود. این ماده از 
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه با قیمتی در حدود هر گرم 2 میلیون تومان 
وارد می ش��د، اما بومی س��ازی این محصول، قیم��ت آن را در حدود 80درصد 

کاهش داد.  مدیر عامل شرکت دانش بنیان شیمی صنعت رشد سهند در ادامه 
گفت: از جمله محصوالتی که با اس��تفاده از این ماده در ش��رکت تولید ش��د، 
یک ضد عفونی کننده پایه کوانتومی اس��ت. این ضدعفونی کننده توانسته است 
که موافقت اصولی س��ازمان غ��ذا و دارو را نیز 
کسب کند. این ضدعفونی کننده با یک چهارم 
قیمت الکل تولید می شود و ماندگاری بیشتری 
ب��ر روی س��طوح دارد. وی همچنین افزود: در 
س��ال 2019 میالدی یک مقاله در مجله نیچر 
در مورد تاثی��رات ضدعفونی کنندگی این مواد 
منتشر و در بهمن 1399 این ضد عفونی کننده 

در شرکت تولید شد.
شمالی ضمن تاکید بر ارتباط بیشتر نهادهای 
علمی و دانش��گاهی و مراکز صنعتی گفت: این 
شرکت  دانش بنیان با تولید محصوالت مختلفی 
مانن��د روانکارهای پایه کوانتوم��ی، تالش دارد 
ت��ا کش��ور را از واردات این گونه م��واد بی نیاز 
کن��د. اخذ تاییدیه نانو مقیاس و همکاری با نهادهای��ی مانند معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، از جمله اقدامات این ش��رکت، برای رشد و توسعه 

فعالیت های تولیدی و علمی بوده است.

اصفهان ش��هری تاریخی در مرکز کش��ور، بار دیگر میزبان س��ورنا س��تاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ش��د. س��تاری در سفرهای قبلی خود 
به این اس��تان رونق فعالیت ه��ای فناورانه را با افتتاح مراکز فن��اوری و نوآوری 

س��بب ش��د. امروز نیز با حضورش جهشی دیگر 
را برای فعالیت های فعاالن زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری رقم می زند. معاون علمی و  فناوری رئیس 
جمهوری با استقبال استاندار وارد اصفهان شد. او 
در نخستین بخش از س��فر خود به دانشگاه آزاد 
واحد خوراس��گان می رود و از محصوالت فناورانه 
محققان این مرکز دیدن می کند. همچنین بازدید 
از طرح »تولید حیوانات باارزش ژنتیکی از طریق 
شبیه س��ازی« بخش بعدی برنامه س��فر ستاری 
است؛ طرح مهمی که خروج ارز از کشور را کاهش 
می دهد و تولید حیوان��ات با بهره وری باالتر را به 
دنب��ال دارد. پس از آن س��تاری به مرکز نوآوری 
س��المت دیجیتال می رود؛ مرک��زی که 1۴ تیم 

فناور در آن مستقر هستند و محصوالت نوآورانه در حوزه سالمت دیجیتال تولید 
می کنند. محصوالتی در حوزه های گوناگون از اپلیکیشن و بازی تا ارائه خدمت 
سالمت در بستر موبایل و اینترنت. در این مرکز با حضور معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری »سامانه زیست ایران« رونمایی می شود؛ سامانه ای که قرار است 
به تمامی محققان کش��ور خدمت ارائه دهد. این س��امانه ارائه خدمت در حوزه 
تحلیل داده و داده ورزی زیست پزشکی را انجام می دهد. این خدمات به صورت 
آنالین )تحت وب( ارائه می ش��ود. استارت آپ ها 
و مجموعه های فعال در حوزه سالمت دیجیتال 
به این زیرساخت برای توسعه فعالیت های خود 

نیاز دارند.
 همچنین بهسازی و عملیات عمرانی کارخانه 
نوآوری اصفهان در یکی از خیابان های اصلی این 
ش��هر آغاز می شود. س��وله ای مخروبه و ساخته 
ش��ده در دهه 60 که قرار است تبدیل به مکانی 
برای پرورش ایده های فعاالن زیست بوم فناوری 
و ن��وآوری اصفهان ش��ود. 11 ه��زار متر مربع 
مساحت این کارخانه است. شرکت های فناور و 
استارت آپ هایی از حوزه های هوا و فضا، حمل و 
نق��ل و خودروی برقی ایده خود را در این مکان 
پرورش و تبدیل به محصول فناورانه می کنند. البته چندین شتاب دهنده نیز در 
این فضا مس��تقر می شوند. بازسازی س��وله ها و تبدیل آن به کارخانه نوآوری با 

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود.

عملیات اجرایی و عمرانی کارخانه نوآوری اصفهان آغاز شدبومی سازی یک ماده نانویی قیمت آن را 80درصد کاهش داد

مالک سعیدی، مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری: بیشتر شرکت های دانش بنیان ارزش 
واقعی دارایی های فکری خود را درک نمی کنند و در نتیجه نمی توانند 
از پتانس��یل های بالقوه مالکیت فکری برای بهره مندی از آنها در منافع 

آتی و سود شرکت خود استفاده کافی ببرند.
وقتی  در یک کش��ور »دارایی های فکری« به  صورت قانونی حمایت 
ش��ود و تقاضا نیز ب��رای محصوالت و یا خدمات حمایت ش��ده وجود 
داشته باشد، مالکیت فکری می تواند یک دارایی تجاری ارزشمند برای 

شرکت ها محسوب شود.
از این رو، اس��تفاده راهبردی از دارایی های فک��ری می تواند توانایی 
ش��رکت را در رقابت ها افزایش دهد. در نتیجه شرکت های دانش بنیان 
برای مواجه��ه با چالش ها و اتخاذ اقدامات الزم، باید تا جای ممکن از 

دارایی های فکری خود آگاه باشند.
»دارایی های فکری« ش��رکت نیز باید همانن��د دارایی های فیزیکی 
)مثل س��اختمان و مس��تغالت( به  دست آورده شود، حفظ شود، مورد 
توج��ه قرار گیرد، ارزش گذاری ش��ود، به  دقت کنترل ش��ود و به  طور 
دقیقی برای اس��تخراج ارزش کامل آن مدیریت شود. لذا شرکت های 
دانش بنیان باید در ابتدا بر ارزش دارایی فکری خود تاکید کنند و آن 

را به  عنوان یک دارایی تجاری ارزشمند مورد توجه قرار دهند.
به  طور س��نتی دارایی ه��ای فیزیکی بخش عم��ده ای از ارزش یک 
ش��رکت محسوب ش��ده و تا حد زیادی به  عنوان عامل رقابتی در بازار 
در نظر گرفته می ش��وند، ولی در س��ال های اخیر، در دنیا وضعیت به 
 طور چشمگیری تغییر کرده است. به  طور روزافزون و تا حد زیادی در 
نتیجه انقالب فناوری اطالعات و رش��د اقتصاد خدماتی، شرکت ها پی 
برده اند که دارایی های ناملموس غالبا در حال تبدیل شدن به موضوعی 

ارزشمند تر از دارایی های فیزیکی هستند.
امروزه در فرآیندی رو به رش��د انبار ها و کارخانجات بزرگ به وسیله 
نرم افزاره��ای قدرتمن��د و ایده های نوآورانه در حال جایگزین ش��دن 
هس��تند. این منابع جدید ب��ه  عنوان منبع اصلی کس��ب درآمد برای 

بسیاری از شرکت های سراسر جهان تبدیل شده است.
یک��ی از ابزارهای اساس��ی برای تحقق چنین هدف��ی، بهره گیری از 

حمایت های قانون��ی و قضایی در زمینه حقوق مالکیت فکری اس��ت. 
دارایی ه��ای فک��ری که در ادامه به مصادیق آن اش��اره ش��ده اس��ت 

می توانند از حقوق مالکیت فکری بهره مند شوند.
برای مدیران ش��رکت های دانش بنیان، افزایش سهم بازار محصوالت 
شرکت از طریق سرمایه گذاری صحیح ضروری است. سرمایه گذاری در 
توسعه تجهیزات، امالک، تولید، بازاریابی و تحقیقات می تواند از طریق 
توسعه زیرساخت ها و ارتقای بهره وری، وضعیت مالی شرکت را به طور 
قابل مالحظه ای بهبود بخشد. کسب »مالکیت فکری« نیز می تواند اثر 
مش��ابهی داشته باشد. سهم بازار یک شرکت براساس میزان دارایی ها، 

عملکردهای تجاری و پیش بینی ها از منافع آتی ارزیابی می شود.
برای بیشتر ش��رکت های دانش بنیان، پیش بینی سود آینده شرکت 
به  طور قابل توجهی می تواند متأثر از تحصیل اختراعات کلیدی باشد. 
مثال ه��ای زی��ادی از ش��رکت های دانش بنیان وج��ود دارد که ارزش 
تجاری آنها یک شبه و در اثر به دست آوردن گواهینامه های مهم ثبت 

اختراع است که در زمینه فناوری های کلیدی افزایش یافته است.
ب��ه  طور مش��ابه، ی��ک عالمت تجاری مشتری پس��ند نی��ز می تواند 
ارزش تجاری ش��رکت را افزایش دهد و قطعا موجب افزایش جذابیت 
محصوالت و خدمات ش��رکت شما در میان مش��تریان شود. از این رو، 
سرمایه گذاری برای توسعه یک دارایی فکری مناسب بسیار بهتر از یک 
عمل تدافعی در مقابل رقیبان بالقوه اس��ت بنابراین سرمایه گذاری در 
دارایی های فکری روشی مؤثر برای ارتقای ارزش شرکت و بهبوددهنده  
سودآوری ش��رکت در آینده خواهد بود. اگر دارایی های فکری شرکت 
به خوبی مدیریت شود، شرکت می تواند دارایی های فکری منسوخ شده 
را شناس��ایی کند و از طرف دیگر می تواند از تجاوز به حقوق مالکیت 
فکری اف��راد دیگر نیز بپرهیزد. از این رو بدون ش��ک مدیریت صحیح 
دارایی های فکری ش��رکت شما منجر به کاهش هزینه های تان خواهد 
شد. در   نهایت، فرهنگ سازی برای مدیریت و توسعه دارایی های فکری 
و بهره ب��رداری راهبردی از این دارایی ها می تواند درآمدهای ش��رکت 
را افزایش داده و س��بب بهبود موقعیت اقتصادی ش��ما نسبت به رقبا 
در بازارهای هدف ش��ود و در نتیجه موجب افزایش سهم بازار شرکت 

شما خواهد شد.

تاکنون 60درصد از کارگزاران فناوری در سراس��ر کشور، در قالب طرح 
»جهش تج��ارت فناوری« موفق به عقد قراردادهای فناورانه ش��ده اند. با 
توج��ه به این موضوع که افزایش مبادالت در حوزه فناوری، جهش تولید 
را به دنبال دارد، طرح جهش تجارت فناوری در دس��تور کار  ش��بکه فن 
بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت. معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با توجه به اهمیت تبادالت در حوزه فناوری، در 
این رابطه ابالغیه ای صادر کرد. شبکه فن بازار معاونت علمی نیز براساس 
مفاد آن ابالغیه، تالش کرد تا این طرح به شکل بهینه اجرایی شود. محمد 
صالح خالقی، دبیر شبکه فن بازار معاونت علمی گفت: این طرح با همکاری 
50 کارگزار تبادل فناوری ) بروکر( در سراسر کشور از  7 اردیبهشت ماه 
سال جاری آغاز به کار کرد. طرح جهش تجارت فناوری، برای دستیابی به 
سه هدف عمده تالش می کند. بازاریابی محصوالت دانش بنیان و فناورانه، 
س��رمایه گذاری بر روی اس��تارت آپ ها، طرح های فناوران��ه و اختراعات و 
همچنین رفع نیاز فناورانه صنایع بزرگ، سه هدفی هستند که این طرح 
دنبال می کند. وی در ادامه گفت: تاکنون حدود 19 میلیارد تومان قرارداد 

در قالب این طرح امضا شده است و برای امضای 30 میلیارد تومان قرارداد 
بالقوه نیز برنامه ریزی صورت گرفته اس��ت. این طرح بروکر محور است و 
برای تعامل مستقیم با بیش از 5 هزار شرکت دانش بنیان و دیگر فعاالن 
زیس��ت بوم، از ظرفیت 50 بروکر حرفه ای در سراسر کشور استفاده شده 
است. خالقی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت های بخش خصوصی 
برای توس��عه تبادل فناوری، افزود: کارگزاران تب��ادل فناوری )بروکرها(، 
برای انج��ام وظایف خود از حمایت مادی و معنوی برخوردار می ش��وند. 
بروکره��ا عالوه بر دریافت حق الزحمه، برای عق��د قرارداد، جایزه دریافت 
می کنند. وی همچنین بیان کرد: همچنین شبکه فن بازار معاونت علمی 
به بروکرهای برتر یک جایزه ویژه نیز اهدا می کند. این جایزه براساس نوع 
و تعداد قرارداد و زمان انعقاد و مفاد آن، به صورت نقدی پرداخت می شود. 
سقف این جایزه تا 300 میلیون ریال است. امیدوار هستیم با فعال کردن 
ظرفیت تمام شبکه فن بازار و با تکیه بر توان جوانان متعهد کشور، بتوانیم 
در س��ال جاری رونق و جهش بیشتری در حوزه تبادل و تجارت فناوری 

ایجاد کنیم.

قرارداد 60درصد کارگزاران تبادل فناوری با موفقیت ثبت شد

مناسب این صنعت باشد، با این حال برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که این آمار به 
خاطر ش�رایط کرونا بوده و گرفتن وام های سنگین، عادت کاری بسیاری از برندها محسوب 
می ش�ود. به همین خاط�ر اوضاع زمانی خطرناک خواهد ش�د که یک برن�د، توان پرداخت 
بدهی های خود را نداشته باشد. در این بین برخی از برندها نیز وجود دارد که عمال بدهی ای 
نداش�ته و در حال حاضر باالترین بودجه را در اختیار دارند که شامل، آلفابت با 104 میلیارد 
دالر، سامس�ونگ با ٧8 میلیارد دالر و مایکروسافت با 4٧ میلیارد دالر است. حال باید دید 
که با توجه به این امر که تا پایان س�ال خبری از عرضه واکس�ن کرونا نخواهد بود، باید دید 

برنامه این برندها برای کاهش بدهی های خود چه خواهد بود. درواقع هنوز مش�خص نش�ده 
است که بنا به چه دالیلی، فولکس واگن با چنین بدهی هنگفتی مواجه است. به همین خاطر 
باید منتظر واکنش رس�می مدیران این شرکت باش�یم. نکته ای که نباید فراموش کنید این 
اس�ت که بسیاری از برندهای خودروسازی، زیرمجموعه فولکس واگن بوده و در این شرکت 
تنه�ا در زمینه تولید خ�ودرو، فعالیت دارد. از جمله مطرح تری�ن زیرمجموعه ها می توان به 

آئودی، پورشه، بوگاتی، المبورگینی و بنتلی اشاره کرد. 
carscoops.com :منبع

برنده شویم

رکورد منفی فولکس واگن 
به قلم: برد اندرسون  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

اواخر س��ال گذش��ته بود که تفاهم نامه ایجاد شهر واکس��ن به امضا رسید. 
این ش��هر قرار است زیست بومی باشد برای اس��تقرار شرکت های تولیدکننده 
واکسن. ش��هری که براساس پیش بینی ها فضایی علمی و فناورانه برای تولید 
واکسن های بومی و مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی جهان فراهم می کند.

براساس تفاهم نامه ای که به امضا رسیده قرار است شهر واکسن محلی باشد 
برای جمع ش��دن همه بازیگران این عرصه زیر یک س��قف. در این زیست بوم 

واکسن های موردنیاز کشور به صورت بومی تولید می شود.
طی چند س��ال اخیر ایران به یکی از کش��ورهای پیشرو در حوزه داروهای 
زیس��تی بدل ش��ده و بیش��تر داروهای موردنیاز بازار داخلی را با کمک توان 
علمی متخصصان ایرانی تامین می کند. توانمندی هایی که در دیگر حوزه های 

علمی هم وجود دارد اما زیرساخت مناسبی برای استفاده از آنها نداریم. 

تولید واکسن رقابتی می شود



بازاریابی دیجیتال در طول یک دهه اخیر به عنوان یکی از راهکارهای 
اساس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان مدنظر برندها قرار داشته 
اس��ت. امروزه بسیاری از برندها در کس��ب و کارهای مختلف در تالش 
برای بهره گیری از مزیت های این الگوی بازاریابی هس��تند. بدون تردید 
پیش��رفت فناوری ه��ای دیجیت��ال و توس��عه ش��بکه های اجتماعی در 
جهت گیری کنونی برندها بی تاثیر نیس��ت. حوزه بازاریابی دیجیتال نیز 
مانن��د هر عرصه دیگری با چالش های خاصی مواجه اس��ت. بازاریاب  ها 
برای فعالیت بهینه در این فضا باید به طور مداوم نس��بت به چالش های 
تازه آگاهی کس��ب کنند. در غیر این صورت احتمال غافلگیری شان به 
ش��دت افزایش خواهد یافت. طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال بدون 

آگاهی از چالش های پیش رو امر بسیار دشواری خواهد بود. 
اکنون صنعت بازاریابی دیجیتال دوره انتقالی را طی می کند. بسیاری 
از فناوری ه��ای م��ورد اتکا در طول چند س��ال اخیر ج��ای خود را به 
نمونه های پیش��رفته تر داده اند. نکته مهم در این میان استفاده ترکیبی 
اغل��ب بازاریاب ها از فناوری های نوین و نمونه های قدیمی تر اس��ت. این 
امر فرآیند انتقالی کوتاه مدتی را ایجاد کرده اس��ت. اگر کسب و کار ما 
در تالش برای بازاریابی دیجیتال قصد کس��ب موفقیت هرچه بیشتر را 
دارد، باید با آگاهی از چالش های پیش روی نسبت به طراحی استراتژی 
اق��دام کند. ما در موسس��ه AdAge به س��راغ برخ��ی از بازاریاب ها و 
کارآفرینان حرفه ای برای پاس��خگویی به پرس��ش پیرامون چالش های 

حوزه بازاریابی رفته ایم. 
یکی از اش��تباهات اساس��ی بازاریاب ها فقدان آمادگ��ی برای مواجهه 
ب��ا مش��کالت حوزه تولید محت��وا و تعامل با مخاطب هدف اس��ت. این 
امر در پ��ی مدت ها بی توجهی به صورت ناگهانی موجب ورشکس��تگی 
و شکس��ت کامل کس��ب و کارها می ش��ود. ما در ادامه به بررس��ی 10 
توصیه و نکته مهم درباره چالش های اساس��ی عرصه بازاریابی دیجیتال 

خواهیم پرداخت. 
1. سقوط اپ های واسطه ای

AdPushup ویشوشوار جاتاین: موسسه
یکی از ریس��ک های اساس��ی در حوزه بازاریابی ادامه تمرکز بر روی 
اپ های واس��طه ای برای گ��ردآوری اطالعات اس��ت. امروزه بس��یاری 
از برنده��ا همچن��ان از اپ های��ی خاص برای دسترس��ی ب��ه اطالعات 
موردنیازشان اس��تفاده می کنند. این امر تاثیر بس��یار زیادی بر فرآیند 
خودکارس��ازی بازاریابی دارد. نکته مه��م در این میان تغییر و تحوالت 
دنیای فناوری در طول س��ال های اخیر اس��ت. بر این اساس استفاده از 
اپ های واس��طه ای برای گردآوری اطالع��ات تا حد زیادی کاهش یافته 
اس��ت.  مرورگرهای اینترنتی یکی از منابع اصلی نرم افزارهای واسطه ای 
برای گ��ردآوری اطالعات موردنیاز محس��وب می ش��ود. ام��روزه اغلب 
مرورگرهای معتبر در حال مسدودسازی دسترسی اپ های واسطه ای به 
اطالعات ش��ان هستند، با این حساب ادامه استفاده از اپ های واسطه ای 

هیچ توجیه منطقی نخواهد داشت. 
تاثی��ر اصلی چالش مورد بحث بر روی بازاریاب ها و دس��ت اندرکاران 
ح��وزه تبلیغ��ات نیاز ب��ه همکاری نزدیک ب��ا منابع اصل��ی اطالعات و 
همچنین تالش برای تولید اطالعات موردنیازش��ان است. گوگل در این 
زمینه گام های بس��یار مهمی برداشته است. این نکته به منزله ضرورت 
همکاری نزدیک میان برندها و گوگل اس��ت. خوش��بختانه بخش قابل 
توجه��ی از اطالع��ات موردنیاز برندها به صورت رای��گان در اختیار آنها 
قرار می گیرد. بدون تردید راهکار مش��خصی ب��ه جز همکاری با گوگل 
در اختی��ار برندها قرار ندارد بنابراین ما بای��د بیش از هر زمان دیگری 
آماده همکاری نزدیک با گوگل و دیگر غول های عرصه اینترنت باش��یم. 
ای��ن امر یک��ی از ترندهای اصلی بازاریابی دیجیتال در طول س��ال های 

آتی خواهد بود. 
2. چالش محتوای دقیق و جذاب

Branded Entertainment ریکی ری باتلر: موسسه
امروزه توجه به کیفیت محتوای بازاریابی برای بس��یاری از مخاطب ها 
در اولوی��ت قرار دارد. دیگر زمان تولی��د کمپین های تبلیغاتی با حضور 
ستاره های عرصه ورزش و هنر همراه با سناریویی ساده به پایان رسیده 
اس��ت بنابراین ما باید بیش از هر زمان دیگ��ری به فکر تولید محتوای 
جذاب باشیم. مهمترین عامل موفقیت در بازاریابی استفاده از ایده های 
جذاب اس��ت بنابراین ما باید بیش از هر نکته دیگری فرآیند تولید ایده 

خالق در برندمان را تقویت کنیم. 
ام��روزه برندها در کمپین های ش��ان ادعاهای بس��یار زیادی را مطرح 
می کنن��د. این امر بدون ارائ��ه اطالعات و داده ه��ای معتبر برای اثبات 
ادعاه��ای موردنظر راه به هیچ جایی نخواه��د برد. اگر کیفیت محتوای 
بازاریابی ما مورد قبول مخاطب هدف نباش��د، به راحتی امکان استفاده 
از ابزارهای مسدودس��ازی تبلیغات را خواهند داش��ت. این امر بسیاری 
از برندها را مدت ها در لیس��ت س��یاه مخاطبین شبکه های اجتماعی و 
فضای اینترنت قرار می دهد بنابراین ش��ما باید پیش از هر نکته دیگری 
به دنبال یافتن راهکارهایی برای رهایی از لیس��ت سیاه کاربران باشید. 
اس��تفاده از اطالعات دقیق و ارجاع به س��لیقه مخاط��ب هدف بهترین 
راهکارهای در دس��ترس برای بازاریابی دیجیتال ب��ه صورت تاثیرگذار 
است. در غیر این صورت شما خیلی زود از فهرست برندهای مورد عالقه 

مشتریان کنار زده خواهید شد. 

3. نحوه تعامل با مخاطب هدف 
BAM ربکا بامبرگر: موسسه ارتباطی

نح��وه ارتباط با مخاطب هدف یکی از چالش های اساس��ی برندها در 
طول ماه های اخیر محس��وب می ش��ود. این امر به دلیل شیوع ویروس 
کرون��ا در سراس��ر دنیا توجه بس��یار زیادی به خود جلب کرده اس��ت. 
برنده��ای مختلفی در طول دوران کرون��ا هیچ گونه ارتباطی با مخاطب 
هدف شان نداش��ته اند. این امر تاثیر بسیار منفی بر روی فعالیت چنین 
برندهایی داشته است، با این حساب اگر ما به دنبال ادامه فرآیند تعامل 
با مخاطب هدف هس��تیم، باید شیوه های ارتباطی تازه ای را مدنظر قرار 
دهیم. امروزه ش��بکه های اجتماعی یکی از کانال های ارتباطی مناس��ب 
میان برندها و مخاطب هدف محس��وب می شود. نکته مهم در این میان 
عدم کفایت اتکا به ش��بکه های اجتماعی است. ما باید رسانه منحصر به 
فردی برای برندمان به منظور تعامل با مخاطب هدف داشته باشیم. یک 
ایده مناس��ب در این میان استفاده از وبالگ رسمی برای برندمان است. 
چنین وبالگی امکان فعالیت در کنار سایت رسمی برند را خواهد داشت. 
نکته مهم بارگذاری محتوای مفصل و دقیق تر در وبالگ برندمان است. 
ب��ه این ترتیب امکان تعامل هرچه بهتر ب��ا مخاطب هدف برای برند ما 

فراهم خواهد شد. 
4. فعالیت تاکتیکی در فضای آنالین
پاتریک وارد: موسسه روت استراپ

بازاریابی دیجیتال در طول سال های اخیر بدل به ابزاری برای دستیابی 
به موفقیت بیش��تر از سوی برندها شده اس��ت. این نکته اهمیت بسیار 
زیادی در تحلیل نهایی وضعیت برندها دارد. یکی از تردیدهای اساس��ی 
در این میان ناتوانی برندها برای تعامل صمیمانه با مخاطب هدف در پی 
بروز چنین حادثه ای است. نقد اساسی برخی از کارشناس های بازاریابی 
در این مورد فراموش��ی ن��کات مهمی مانند تعام��ل نزدیک با مخاطب 
هدف است. نتیجه فرآیند موردنظر سود محوری محض عرصه بازاریابی 
خواهد بود. این نکته با ذات اساس��ی حوزه بازاریابی و اهداف کس��ب و 
کار تع��ارض دارد بنابراین م��ا باید به دنبال راهکاری برای رهایی از این 

انگیزه مخرب باشیم. 
تمام کس��ب و کارهای موف��ق در طول دوره ه��ای زمانی طوالنی در 
تالش ب��رای بازنمایی تصویری فراتر از یک بن��گاه تجاری بوده اند. این 
امر نقش مهمی بر روی ارزیابی مش��تریان از برندها دارد. انجام تعهدات 
اجتماع��ی و حضور در کنار مش��تریان، حتی در موقعیت های دش��وار، 
همگ��ی به این دلی��ل روی می دهد. اگر تعامل نزدی��ک میان برندها و 
مخاط��ب هدف را مورد بی توجهی قرار دهی��م، دیگر هیچ نقطه امیدی 
برای فعالیت برنده��ا باقی نخواهد ماند. این امر نقش مهمی در کاهش 
انگیزه مش��تریان برای تعامل با برندها نیز خواهد داش��ت. توصیه ما در 
این میان اس��تفاده از الگوی عملکرد برندهای بزرگ است. آنها به خوبی 
از ش��یوه کنار مش��تریان بودن آگاهی دارند بنابراین م��ا نیز در جریان 

عملی کسب و کارمان باید به دنبال پیاده سازی چنین الگویی باشیم. 
5. اعتماد بیش از اندازه به شهرت فناوری های نوین

اوز اتزیونی: برند کلینچ
فناوری ه��ای م��درن تاثیر بس��یار زی��ادی ب��ر روی س��هولت کار در 
ش��رکت های مختلف داش��ته اس��ت. این امر فضای بازاریابی دیجیتال را 
نیز دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی کرده اس��ت. امروزه اغلب برندها 
و بازاریاب ها اعتماد بس��یار زیادی ب��ه فناوری های نوین دارند. این امر به 
هی��چ وجه ایده بدی نیس��ت. فناوری در هر ص��ورت راهکارهای فعالیت 
بهین��ه ای در اختیار برندها قرار می دهد. نکته مهم در این میان توجه به 
دیگر ابعاد فعالیت کاری است. برخی از نکات مهم در زمینه کسب و کار 
با توس��عه فناوری امکان رش��د را ندارد بنابراین ما خودمان باید مدیریت 
آنها را برعهده داشته باشیم. یکی از حوزه های مهم در این میان مربوط به 
تعامل با مشتریان و خدمات پس از فروش است. بدون شک فناوری های 
مدرن امکان پیگیری آنالین خدمات موردنظر را فراهم می کند، اما توجه 
به مش��تریان الزاما امری فناورانه نیست. گاهی اوقات ما باید از شیوه های 
سنتی نیز برای بیان اهمیت مشتریان در ساختار کسب و کارمان استفاده 
کنیم. در غیر این صورت تعامل ما با مخاطب هدف به ش��دت دستخوش 
تغییر خواهد شد.  یکی از دغدغه های اساسی مشتریان در دوران کنونی 
مربوط به سود محوری محض کسب و کارهاست. بدون شک هیچ کدام از 
ما عالقه ای به خرید از برندهای خودخواه نداریم بنابراین ما در عمل باید 
مشارکت مان در طرح های عمومی و همچنین توجه و کمک به مشتریان 
را نشان دهیم. فناوری های ارتباطی مدرن امکانات اطالع رسانی مناسبی 
در اختیار ما قرار می دهد، اما به تنهایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کافی نیس��تند. ما باید پیش از همه اینها اراده ای قوی برای حضور 

در کنار مشتریان داشته باشیم. 
6. استفاده اشتباه از نگارش محتوا به صورت نویسنده مهمان

WPBeginner سید بلخی: موسسه
حضور در کنار س��ایت موسسات و خبرگزاری های آنالین برای تولید 
محتوا ایده بس��یار خوبی محس��وب می شود. بس��یاری از برندهای تازه 
تاس��یس و کوچک برای توس��عه کسب و کارش��ان اقدام به همکاری با 
خبرگزاری ه��ای محل��ی می کنند. ای��ن نکته اهمیت بس��یار زیادی در 
فرآیند توس��عه کس��ب و کار و شناخت برندها از س��وی مشتریان دارد. 
نکته مهم در این میان اس��تفاده درست از تکنیک مورد بحث است. اگر 
محتوای تولیدی ما در رس��انه های غیرمرتبط با کسب و کارمان تولید و 
بارگذاری شود، سطح تعامل مخاطب هدف با ما به شدت کاهش خواهد 
یافت. توصیه اساس��ی ما در این بخش تالش برای شناسایی رسانه های 

مرتبط با کس��ب و کار برندمان و س��پس ارائه محتوا در قالب نویسنده 
مهمان است. 

یافتن س��ایت های مناس��ب برای هم��کاری در قالب ن��گارش محتوا 
کار چندان دش��واری نیس��ت. یک جست وجوی ساده ش��مار باالیی از 
س��ایت های معتبر و رس��انه های پرمخاطب تخصص��ی را نمایان خواهد 
س��اخت. مراجعه کاربران به س��ایت رسمی برند ما و افزایش تعامل آنها 
با ما بس��تگی به کیفیت محتوای م��ان دارد. بنابراین هرچه ارتباط میان 
محتوای تولیدی ما و ماهیت فعالیت رسانه موردنظر بیشتر باشد، سطح 
تاثیرگ��ذاری نیز افزایش خواهد یافت. ارائه محتوای تخصصی کس��ب و 
کار در یک خبرگزاری مربوط به زندگی خانواده های روس��تایی به هیچ 
وجه ایده جذاب و کارآمدی نخواهد بود بنابراین بیش��ترین زمان ممکن 

باید صرف ارزیابی و انتخاب رسانه موردنظرمان شود.
٧. نادیده انگاری ارزش های برند

مگی اونیل: موسسه پپرکام
نادیده انگاری ارزش های برند نقش بس��یار مهمی در س��قوط کس��ب 
و کاره��ا و ورشکستگی ش��ان دارد. برخ��ی از برنده��ا در ت��الش برای 
معرفی کس��ب و کارش��ان در قالب های متنوع اقدام به تغییر ارزش های 
اساسی شان در بازه های زمانی مشخص می کنند. این امر همیشه همراه 
با ریسک های بسیار زیادی است. اگر مخاطب هدف نسبت به ارزش های 
تازه برند ما واکنش مناس��بی نداشته باشد، وضعیت کسب و کارمان به 

شدت ناگوار خواهد شد. 
انگیزه و نیاز برای تغییر ارزش های برند یک امر اس��تثنایی محسوب 
می شود. اگر ش��ما احس��اس نیاز برای تغییر ارزش های برندتان دارید، 
باید با احتیاط بس��یار زیاد دس��ت به این کار بزنید. در غیر این صورت 
در بلندمدت توانایی تعامل با مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. امروزه 
یکی از ن��کات مهم در حوزه بازاریابی دیجیت��ال مربوط به عنصر ثبات 
اس��ت. مش��تریان برندهایی با تغییرات اساس��ی و مداوم را مورد توجه 
قرار نمی دهند بنابراین ش��ما باید در تولید محتوا و توجه به ارزش های 
برندتان ثبات نسبی داشته باشید. برندها فقط زمان نیاز واقعی مجاز به 
تغییر ارزش های اساسی شان هستند. در غیر این صورت به طور پیوسته 
با ریزش مش��تریان مواجه خواهند شد. ما به طور کلی هرچه ارزش ها و 
ثبات بیش��تری  در زمینه استفاده از آنها داشته باشیم، مشتریان وفادار 

پرشمارتری در اختیار خواهیم داشت. 
8. استفاده نادرست از کانال های ارتباطی

Navy Exchange ریچ هانیبال: موسسه خدماتی
بس��یاری از برندها در طول س��ال های اخیر در تالش برای اس��تفاده 
هرچه بیش��تر از رس��انه های دیجیتال بوده اند. این امر نوعی همه گیری 
در میان کس��ب و کارها دارد. وقتی تمام کس��ب و کارها در تالش برای 
حضور در ش��بکه های اجتماعی هس��تند، یادگیری دقی��ق نحوه تولید 
محتوا و فعالیت در این عرصه به دس��ت فراموش��ی سپرده خواهد شد. 
همین امر دلیل اصلی مش��اهده شمار باالیی از برندهای ناکام در زمینه 

جلب نظر مخاطب هدف با تکنیک های بازاریابی است. 
وقت��ی ما قصد حضور در ی��ک عرصه بازاریابی را داریم، باید نس��بت 
ب��ه توانایی برندم��ان برای نقش آفرین��ی در آن حوزه مطمئن باش��یم. 
در غیر ای��ن صورت نتیجه نهایی فعالیت برندمان چیزی جز شکس��ت 
نخواهد بود. یکی دیگر از مش��کالت اساسی برندها در زمینه استفاده از 
رسانه های دیجیتال مربوط به فقدان ایده جذاب برای تولید محتواست. 
ب��ه این ترتی��ب برندها روز ب��ه روز برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف ناتوان تر می ش��وند. این امر در بلندمدت موجب ریزش قابل توجه 

مخاطب برندها خواهد شد. 
9. فقدان خالقیت در بازاریابی

Onclusive دن بلترامو: موسسه روابط عمومی
ایده پ��ردازی خالقانه و نوآوری در عرص��ه بازاریابی از مدت ها قبل در 
وضعیت نامناس��بی قرار گرفته اس��ت. امروزه کمت��ر برندی هزینه های 
بازاریابی با استفاده از ایده های تازه را قبول می کند. اغلب کسب و کارها 
در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف به دنبال ایده های 
تقلیدی هس��تند. نتیجه این امر شباهت روزافزون کمپین های بازاریابی 
به همدیگر اس��ت. برخ��ی از برندها دیگر توانای��ی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شان پس از چند بار نمایش کمپین های تقلیدی را ندارند. 
توصیه اساسی من در این بخش تالش برای احیای بازاریابی با ایده های 
ناب و نوآورانه است. ما فقط با استفاده از چنین راهکاری امکان غلبه بر 

جریان نامناسب کنونی در حوزه بازاریابی را خواهیم داشت. 
10. تمرکز بیش از حد بر روی داده به جای تجربه

رید کار: وسسه رد دور
اس��تفاده از داده ها برای فعالیت هرچه بهتر در ح��وزه بازاریابی ایده 
تازه ای محس��وب نمی ش��ود. اغلب بازاریاب ها از دهه ها قبل نس��بت به 
کاربرد فناوری ه��ای نوین برای تجلیل داده های مختلف تمایل نش��ان 
داده اند. این نکته در وضعیت افراطی اش موجب تمرکز صرف بر اهمیت 
داده و فراموشی نقش تجربه در موفقیت بازاریابی می شود. بازاریاب های 
باتجربه همیش��ه مزی��ت رقابتی قاب��ل توجهی در برابر هم��کاران تازه 
کارشان دارند. این امر ناشی از شناخت دقیق بازارهای مختلف و در پی 
حضور چند س��اله در آنهاست. اگر شما قصد موفقیت با ثبات در عرصه 
بازاریابی را دارید، باید نسبت به استفاده از توصیه های مختلف بازاریابی 
توجه داش��ته باش��ید. یکی از نکات مهم در این میان استفاده از تجربه 

بازاریاب های کارکشته در فرآیند تولید محتواست.
adage.com :منبع

 کمپین ویژه دوریتوز
NFL برای شروع لیگ

برن��د دوریتوز برای دهه های متم��ادی بهترین تبلیغاتش را 
در مس��ابقه س��وپربال رونمایی می کرد. این امر به آنها فرصت 
افزایش ش��هرت کسب و کارش��ان در سراس��ر ایاالت متحده 
و س��ایر کش��ورهای جه��ان را داد. نکت��ه مه��م در موفقیت 
حیرت  انگیز دوریتوز همکاری با کارگردان  های حرفه ای عرصه 
تبلیغ��ات ب��رای تولید محتوای جذاب اس��ت. نتیج��ه این امر 
حی��رت هر مخاطبی نس��بت به محت��وای بازاریابی و تبلیغات 
دوریتوز در طول دهه  های اخیر اس��ت. ش��روع مسابقات لیگ 
فوتبال آمریکایی موس��وم به NFL در م��اه آینده تحت تاثیر 
ش��یوع ویروس کرونا قرار دارد. این امر دوریتوز را برای نمایش 
کمپینی با ماهیت ش��رایط جاری در طول مس��ابقات ترغیب 

کرده است. 
برن��د دوریت��وز در طول دوران ش��یوع وی��روس کرونا هیچ 
فعالی��ت بازاریابی و تبلیغاتی نداش��ته اس��ت. آنه��ا در تالش 
برای س��اماندهی نخس��تین کمپین ش��ان برای هفته آغازین 
لیگ NFL هس��تند. این امر انتظارات بس��یار زیادی در میان 

مشتریان دوریتوز ایجاد کرده است. 
مش��تریان این برن��د در ط��ول دهه های اخیر به مش��اهده 
محتوای تبلیغاتی باکیفیت عادت کرده اند بنابراین بازاریاب های 
این برند بای��د بازهم محتوایی جذاب و هیجان انگیز در اختیار 

مخاطب هدف قرار دهند. 
ه��دف اصل��ی کمپین تازه برن��د دوریت��وز بازنمایی حس و 
حال تماش��ای مسابقات ورزشی از خانه است. این امر به دلیل 
مقررات مربوط به پیشگیری از شیوع کرونا در اغلب رشته  های 
ورزش��ی لحاظ ش��ده اس��ت. بدون تردید مش��اهده مسابقات 
ورزش��ی بدون تماشاگر حس و حال عجیبی دارد. دوریتوز در 
تالش برای بهبود این ش��رایط با تبلیغاتی هیجان انگیز اس��ت. 
کمپین ت��ازه برند دوریتوز ماهیت مس��ابقه محور دارد. بر این 
اس��اس دوریتوز از مشتریانش برای س��اخت ویدئوی تبلیغاتی 

مربوط به دوران قرنطینه درخواست کرده است. 
بهتری��ن ویدئوها در اکانت رس��می دوریتوز در ش��بکه های 
اجتماع��ی بازنش��ر خواه��د یاف��ت. همچنین ویدئ��وی اصلی 
بازاریاب��ی این برن��د نیز ب��ا تاثیرپذیری از محت��وای تولیدی 

مشتریانش طراحی و ساخته خواهد شد. 
هی��چ ش��رکتی به ان��دازه دوریتوز و پپس��ی در طول دوران 
کرونا و به طور کلی دهه اخیر از فعالیت های ورزش��ی حمایت 
نکرده اند. این امر بخش��ی از اس��تراتژی اصل��ی دوریتوز برای 
تقویت انگیزه مش��تریانش نسبت به انجام فعالیت های ورزشی 
لحاظ می شود. آنها همیشه در تبلیغات شان به فعالیت و تحرک 
افراد توجه نشان می دهند. همین امر فعالیت دوریتوز را همراه 
با نظرات مساعد کارش��ناس های تبلیغاتی کرده است. کمپین 
تازه دوریتوز در قالب مسابقه با داوری برخی از کارگردان های 
تبلیغاتی بزرگ برگزار می ش��ود. این امر هیجان بسیار زیادی 
 NFL در می��ان مخاطب هدف دوریتوز و عالقه مندان به لیگ

ایجاد خواهد کرد. 
brandingforum.org :منبع

نسل جدید قایق ها معرفی شد

اگر تا چند س��ال گذش��ته مسائل زیس��ت محیطی چندان 
م��ورد توج��ه ق��رار نمی گرفت، اکن��ون به واس��طه برخی از 
بحران های موجود، ضرورت فعالیت بیشتر، افزایشی چشمگیر 
را پیدا کرده اس��ت. درواقع همه ما با س��رعتی فوق العاده در 
حال تخریب محل زندگی خود هس��تیم و در این راستا تنها 
تکنولوژی  های جدید می تواند به قطع این روند مخرب، کمک 
کند. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید ک��ه خودروهای برقی، 
یک اقدام موثر محس��وب می ش��ود با این ح��ال واقعیت این 
اس��ت که در تولید باتری آنها از سوخت های فسیلی استفاده 
ش��ده و اطالق پاک بودن آنها چندان هم درس��ت نیست. در 
این رابطه قایقی تولید ش��ده اس��ت که می توان آن را نمونه 
کامل یک وسیله نقلیه کامال بدون آسیب برای محیط زیست 
تلق��ی نمود. Energy Observer نام این قایق جدید بوده 
ک��ه از یک پنل خورش��یدی بزرگ برای تامی��ن انرژی خود 
اس��تفاده می کند. نکته جالب این اس��ت که حتی در شرایط 
آب و هوایی معمولی که میزان تابش خورش��ید، چندان قابل 
توجه نیس��ت این قایق حت��ی می تواند انرژی ذخیره کند. در 
کنار این موضوع از باتری های شارژ شده برای نیاز افراد حاضر 
در کش��تی نیز می توان استفاده نمود. همچنین امکان تصفیه 

آب شور دریا نیز وجود دارد. 
در این قایق چند باتری با ظرفیت 126 کیلووات وجود دارد 
که بخش اعظم آن ب��رای تامین انرژی موردنیاز موتور، مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
ب��ا این حال این موضوع پایان ماج��را نبوده و از انرژی آبی 
نیز اس��تفاده می ش��ود. درواقع توربین هایی وجود دارد که در 
هنگام حرکت، باتری ها را ش��ارژ می کن��د. این موضوع باعث 
خواهد ش��د تا دیگر نگران روزهای ابری نباش��ید. پیش بینی 
می شود که اس��تفاده از این قایق ها، به سرعت در کشورهای 
پیش��رفته مورد اس��تفاه قرار گیرد و طی 10 س��ال آینده به 
عنوان جانش��ین قایق های امروزی، در سراسر جهان استفاده 
شود. حال باید دید که میزان استقبال از این طرح تا چه حد 

خواهد بود. 
engadget.com :منبع
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اگر خواهان این امر هس��تید که در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، 
مشتریان خود را حفظ کرده و زمینه رشد را فراهم کنید، ضروری است 
تا مش��تری مداری حرفه ای را داش��ته باش��ید. در این رابطه بسیاری از 
برندها س��طح مش��خصی را برای خود تعیین کرده و تصور می کنند که 
کیفیت ب��االی محصول آنها را از انجام اقدامات بیش��تر، بی نیاز خواهد 
ک��رد. این امر در حالی اس��ت که معیار اصلی خری��د از یک برند، نحوه 
مش��تری مداری آن محسوب می ش��ود. علت این امر به این خاطر است 
ک��ه تفاوت کیفیت محصوالت برندها، ب��ه کمترین میزان خود در چند 
سال اخیر رسیده است. درواقع دیگر نمی توان صرفا یک برند را نام برد 
که محصولی کامال متفاوت در مقایس��ه با سایرین، تولید می کند. تحت 
این ش��رایط اگر مزیت های دیگری نداشته باش��ید، بدون شک انتخاب 
اول محس��وب نخواهید شد. در ادامه به بررس��ی 11 راهکاری خواهیم 

پرداخت که شما را به این خواسته نزدیک می کند. 
1-با مشتریان خود به مانند مهم ترین دارایی شرکت رفتار کنید 
برای رسیدن به چنین سطحی، ضروری است تا آموزش های مداومی 
برای کارمندان ش��ما وجود داش��ته باش��د. درواقع اگرچه ممکن است 
همیش��ه حق با مشتری نباش��د، با این حال ش��ما باید به نحوی رفتار 
کنید که حتی در بحرانی ترین ش��رایط نیز رضایت آنها جلب ش��ود. در 
این رابطه بهتر اس��ت که به جای بهانه تراش��ی و تالش برای مذاکره با 
مشتری، نیاز آنها را شناسایی کرده و برطرف نمایید. این امر اگرچه در 
ظاهر هزینه بر محس��وب می شود، با این حال در درازمدت بهترین نتایج 

را به همراه خواهد داشت. 
2-با نام کوچک ارتباط برقرار کنید 

ش��ما باید شرایطی را مهیا کنید که مشتری، شما را به عنوان دوست 
خود بداند. در این رابطه بدترین اشتباه این است که صرفا به دنبال یک 
رابطه اقتصادی باش��ید. در این رابطه صداکردن افراد با نام کوچک، یک 
گزینه مناس��ب خواهد بود. همچنین تالش کنید که در کمترین زمان 
ممکن پاسخگوی مشتری خود باشید و هدف خود را رفع کامل بدانید. 
درواقع بسیاری از برندها تنها صورت مسئله را مورد توجه قرار می دهند 
که این امر تنها باعث جلب رضایت مش��تری در کوتاه مدت خواهد شد. 
همچنین ضروری اس��ت که به راحتی مخاطب خود توجه داشته باشید. 
برای مثال از آنها بخواهید که برای راحتی بیشتر، به جای نوشتن، برای 
ش��ما صدای ضبط ش��ده فرس��تاده و حتی در برابر انتقادها نیز مراتب 

قدردانی را به جا آورید. 
3-آرامش خود را حفظ کرده و با جمالت مثبت پاسخ دهید 

اگر آرامش خود را از دس��ت بدهید، ممکن اس��ت واکنشی را داشته 
باش��ید که در نهایت به ضرر برند ش��ما خواهد بود. درواقع ایجاد اعتبار 
اقدامی س��خت بوده و از دست دادن آن کامال ساده است. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که برای تیم پشتیبانی شرکت، اقداماتی را جهت حفظ 
آرامش آنها انجام دهید. در این رابطه دمنوش های گیاهی، کاهش تعداد 
س��اعت کاری، اس��تفاده از صندلی های راحت و هر اقدامی که منجر به 

آرامش آنها خواهد ش��د، کامال مناسب خواهد بود. در کنار این موضوع، 
روش های مدیتیشن را به آنها آموزش دهید تا از نظر روحی، به افرادی 
ب��ا انعطاف پذیری باالتری تبدیل ش��وند. در آخر حتما از جمالتی با بار 
معنایی مثبت اس��تفاه کنید. این امر باعث می ش��ود تا مخاطب شما در 
کمتری��ن زمان به وضعیت به مراتب بهتری دس��ت پیدا کند. به عنوان 
یک توصیه هیچ گاه مخاط��ب خود را درگیر آمار نکنید. درواقع توضیح 
دادن هی��چ کمکی را نخواهد کرد. تنها چیزی که افراد به معنای واقعی 
به دنبال آن هس��تند، رفع مشکل است. به همین خاطر از آنها زمانی را 

برای رفع مسئله بخواهید و در این رابطه سریعا اقدام کنید. 
4-راه حل مشتری را مورد توجه قرار دهید 

ممکن اس��ت روش موردنظر شما برای رفع مشکل، با انتظار مشتری 
تفاوت هایی را داشته باش��د. به همین خاطر توصیه می شود که همواره 
نظر آنها را جویا شده و بخواهید که در این رابطه شما را کمک نمایند. 
این امر باعث خواهد ش��د تا زمان و انرژی ش��ما صرف اقدامی شود که 
کامال رضایت مشتری را به همراه خواهد داشت. برای مثال ممکن است 
ش��ما ایده تعویض محصول را در نظر داشته باشید، با این حال این امر 
اقدامی اس��ت که به چن��د روز زمان نیاز خواهد داش��ت و این احتمال 
وجود دارد که ضرورتی برای اس��تفاده از آن وجود داش��ته باشد. تحت 
این شرایط احتماال مشتری از شما می خواهد که یک تعمیرکار را همین 
امروز بفرستید تا مشکل حداقل به صورت موقتی برطرف شود و پس از 
آن در صورت نیاز، اقدام به تعویض محصول نمایید. درواقع خوب گوش 

دادن به صدای مشتری، نصف مسیر موفقیت خواهد بود. 
5-امکان ارسال نظرات را تا حد امکان ساده کنید 

یک��ی از مش��کالتی ک��ه برندها با آن مواجه هس��تند این اس��ت که 
مش��تریان بازخوردهای الزم را از خود نشان نمی دهند. دلیل اصلی این 
امر، س��خت بودن مراحل کار است. درواقع مشتری باید بتواند در کمتر 
از 15 ثانی��ه این اقدام را انجام دهد. ب��ه همین خاطر عدم نیاز به ثبت 
نام در کنار تعیین جمالت از پیش تعیین ش��ده و نمودار خطی میزان 
رضایت، از جمله اقدامات ضروری خواهد بود. درواقع اگر مشتری نیاز به 
تایپ داشته باشد، شانس شما در این رابطه به مراتب کم خواهد بود. در 
نهایت فراموش نکنید که در مقابل انتشار بازخوردهای مثبت، شما باید 
موارد منفی را نیز منتشر نمایید. درواقع هیچ برندی نمی تواند ادعا کند 
که در ایده آل ترین شرایط قرار دارد. به همین خاطر عدم وجود بازخورد 

منفی، تنها به معنای پنهان کار شما خواهد بود. 
6-به زبان مشتری صحبت کنید 

بدون شناخت درس��ت ویژگی های جامعه هدف خود، ابدا نمی توانید 
ارتباط الزم را برقرار کنید. این امر درس��ت مش��کلی اس��ت که معموال 
برندهای جهانی با آن مواجه شده و مشکالت بسیاری را به همراه دارد. 
در این رابطه فراموش نکنید که یک الگوی ثابت وجود نداش��ته و همه 
چیز به نوع مش��تری وابس��ته خواهد بود. با این حال نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که مشتری باید خود را در رأس قدرت 
احس��اس نماید. در غی��ر این صورت در کمترین زم��ان به فکر انتخاب 
برندی دیگر خواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که رفتار خارج از حد 
انتظار، باعث می شود تا پیوندی محکم میان شما و مشتری ایجاد شود. 

به همین خاطر از هزینه کردن در این زمینه واهمه ای نداش��ته باش��ید. 
همچنین هیچ گاه مشتری را در شرایطی قرار ندهید که تصور کنند که 
محکوم به ادامه استفاده از برند شما هستند. درواقع از اشتباهات بزرگ 
بس��یاری از برندها این است که مشتری خود را با موارد قانونی به نوعی 

تهدید می کنند که این موضوع، ابدا حرفه ای نخواهد بود. 
٧-سرعت عمل داشته باشید 

برای س��رعت باال، ش��ما به اس��تفاده از تکنولوژی های ب��ه روز و تیم 
تخصصی نیاز خواهید داشت. در این رابطه تنها پاسخگویی مطرح نبوده 
و الزم اس��ت تا سرعت خود برای رفع مشکل را نیز افزایش دهید. برای 
مثال اگر می توانید مس��ئله را طی چند س��اعت برط��رف کنید، تاخیر 
انداختن آن ابدا مناسب نخواهد بود. بدون شک به هر میزان که مشکل 
برای مدت زمانی کمتر وجود داش��ته باشد، دلخوری مشتری نیز زودتر 

برطرف خواهد شد.
8-از پیگیری ها غافل نشوید 

بدون ش��ک مخاطب انتظ��ار این امر را ندارد که مدیر یک ش��رکت، 
ش��خصا با آنها ارتباط برقرار کند. این موضوع نشان می دهد که مشتری 
برای ش��ما تا چه حد ارزش��مند اس��ت. به همین خاطر بهتر اس��ت که 
رس��یدگی ها را ش��خصا انجام دهید و از برطرف شدن مشکل، اطمینان 
داش��ته باشید. تاثیر این اقدام برای مشتری فوق العاده باال است. در این 
رابطه بررس��ی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندهای موفق نیز شما 

را نسبت به پیدا کردن اقدامات الزامی، یاری خواهد نمود. 
9-قبل از بروز مشکل به دنبال رفع آن باشید

با تحلیل درس��ت آمارها می توان در کوتاه ترین مدت، ایرادات موجود 
را شناس��ایی کرده و پیش بینی های الزم را انج��ام دهید. این امر باعث 
خواهد ش��د که قبل از نمود بیرونی آن و بروز مش��کل برای مش��تریان 
ش��ما، همه چیز برطرف ش��ده باشد. درواقع پیش��گیری همواره بهتر از 

درمان خواهد بود. 
10-گارانتی را جدی بگیرید 

بسیاری از برندها تالش می کنند تا با ایجاد شرایطی، خود را از مسئولیت 
گارانت��ی محصول در امان نگه دارند، با ای��ن حال فراموش نکنید که تنها 
فروش محصول کافی نبوده و الزم است تا به دنبال راهکارهایی باشید که 
مش��تری همچنان با برند ش��ما همراه بماند. در این رابطه ضروری است تا 

کامال صادقانه رفتار کرده و به تعهدات خود پایبند بمانید. 
11-برنامه ای برای ایجاد تعهد داشته باشید 

اقداماتی نظیر ایجاد باش��گاه مشتری، انواع مس��ابقات و چالش ها در 
کنار تبریک تولد از جمله اقداماتی اس��ت که باعث خواهد شد تا رابطه 
ش��ما با مشتریان اس��تحکام بیش��تری پیدا کند. در این رابطه فراموش 
نکنید که اقدامات ش��ما باید تنوع خوبی داش��ته باشد. درواقع تکراری 

شدن، خود عاملی منفی خواهد بود.
در آخر توصیه طالیی این است که همواره نیازهای جدید را شناسایی 
کرده و در تالش برای رفع آنها باشید. درواقع هیچ چیز بدتر از این امر 
نخواهد بود ک��ه تصور کنید در وضعیت خوبی قرار دارید و دیگر نیازی 

به توجه بیشتر نخواهد بود.  
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بررسی 4 تکنیک بازاریابی در شبکه های اجتماعی
چگونه از شبکه های اجتماعی برای بازاریابی 

استفاده کنیم؟

شبکه های اجتماعی سرعت توسعه و جذب کاربر بسیار زیادی داشته اند. 
هیچ پلتفرم دیگری، مانند تلویزیون یا رادیو، چنین سرعت رشدی را تجربه 
نکرده اس��ت. امروزه مردم در سراس��ر دنیا نس��بت به عضویت و مش��اهده 
محت��وای مختلف در این فضا اقدام می کنند. اکنون اغلب مردم در سراس��ر 
جهان به لطف ش��بکه های اجتماعی با هم در پیوند هس��تند. هرچه فرآیند 
دیجیتال س��ازی زندگی افراد بیشتر پیش می رود، فعالیت برندها نیز باید با 
آن سازگار شود.  یکی از مزیت های اصلی بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
امکان کس��ب نتیجه مناس��ب در کوتاه ترین زمان ممکن است. هدف اصلی 
ما در اینجا بررس��ی ۴ شیوه مناسب برای اس��تفاده بازاریابی از شبکه های 
اجتماعی اس��ت. خوش��بختانه بازاریابی دیجیتال در ش��بکه های اجتماعی 
دش��واری چندان زیادی ن��دارد بنابراین تمام برندها ام��کان بهره مندی از 

مزیت های این شیوه را دارند. 
1. معرفی شرکت تان

استفاده از شبکه های اجتماعی در راستای معرفی برند امر بسیار منطقی 
محس��وب می شود. بسیاری از کس��ب و کارها در عمل توانایی تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف را ندارند. دلیل اصلی این امر ناتوانی برندها 
برای معرفی کسب و کارش��ان به شیوه مناسب است. وقتی مخاطب هدف 
اطالع دقیقی از برند ما نداش��ته باش��د، امکان تاثیرگذاری بر روی وی نیز 
کاهش خواهد یافت. ما باید پیش از هر نکته دیگری در تالش برای معرفی 
ش��رکت مان و ماهیت کسب و کارش باشیم. این امر از همان لحظه نخست 
ثبت نام در شبکه های اجتماعی باید مدنظر ما قرار گیرد. در غیر این صورت 

هزینه  های بازاریابی مان بی هیچ نتیجه مشخصی از دست خواهد رفت. 
درج اطالعات کاربردی برندمان در بخش بیوگرافی اکانت ضروری است. 
کاربران در صورت تمایل برای اطالع دقیق تر نسبت به کسب و کار ما باید 
آدرس س��ایت، محل دفتر مرکزی و همچنین ش��ماره تماس ما را داش��ته 
باشند. این امر نقش مهمی در ترغیب آنها برای تعامل هرچه بیشتر با برند 
ما خواهد داش��ت. ایراد اصلی برخی از کس��ب و کارها فقدان فراهم س��ازی 
ش��رایط مناس��ب برای آگاهی مش��تریان از وضعیت کاری شان است. وقتی 
مش��تریان اطالع دقیقی از حضور ما در بازار کس��ب و کار نداش��ته باشند، 

امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
2. مطالعه پیرامون مخاطب هدف

امروزه ابزارهای بس��یار زیادی در اختیار برندها ب��رای مطالعه و تحقیق 
پیرامون مخاطب هدفش قرار دارد. بس��یاری از برنده��ا از این ابزارها برای 
ش��ناخت بهتر مشتریان شان اس��تفاده می کنند. مزیت اصلی این امر فراهم 

شدن امکان بهتر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی باید همراه با دقت بسیار زیادی 
باشد. به عنوان مثال، اگر محتوای بازاریابی ما برای مخاطب بی عالقه به کسب 
و کارمان نمایش داده ش��ود، امکان تاثیرگذاری روی آنها وجود نخواهد داشت. 
خوشبختانه ش��بکه های اجتماعی امکان نمایش محتوای تبلیغاتی برندها به 
مخاطب عالقه مند را فراهم کرده است. البته استفاده از چنین گزینه ای نیازمند 
پرداخت هزینه اضافی برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی خواهد بود.  یکی 
از راهکارهای رایگان و بدون نیاز به پرداخت هزینه برای یافتن مخاطب هدف 
در شبکه های اجتماعی و ارائه محتوای بازاریابی به آنها استفاده از هشتگ های 
مرتبط اس��ت. بس��یاری از برندها برای ارائه محتوای مناسب به مخاطب هدف 
از هش��تگ های درستی استفاده نمی کنند. نکته مهم در زمینه انتخاب هشت 
توجه به سلیقه مخاطب هدف است بنابراین ما پس از طراحی تیپ شخصیتی 
مناسب برای مش��تریان هدف برندمان باید به دنبال تحلیل وضعیت استفاده 
آنها از هشتگ ها باش��یم. فقط در این صورت امکان نمایش محتوای بازاریابی 
به مخاطب هدف عالقه مند به برندمان فراهم خواهد شد. توصیه پایانی در این 
بخش مربوط به استفاده درست از هشتگ هاست. بسیاری از برندها برای افزایش 
تاثیرگذاری محتوای بازاریابی شان اقدام به استفاده از دامنه وسیعی از هشتگ ها 
می کنند. این امر در عمل تاثیرگذاری هش��تگ ها را به شدت کاهش می دهد. 
بنابراین هدف اصلی شما باید استفاده از تعداد محدودی هشتگ در هر پست 
باشد. توصیه ما در این بخش استفاده از 5 تا 15 هشتگ برای هر پست است. 

3. تولید محتوای تعاملی
ش��بکه های اجتماعی با تعامل نزدیک کاربران معن��ا پیدا می کند. اغلب 
پلتفرم  های اجتماعی در طول س��ال های اخیر در تالش برای افزایش فضای 
تعاملی شان بوده اند. با این حساب صنعت بازاریابی نیز باید نسبت به تعامل 
با مخاطب ه��دف تجدیدنظر نماید. اکنون دیگر دوره تولید محتوا و انتظار 
برای مش��اهده آن از س��وی مخاطب هدف سپری ش��ده است. اگر ما قصد 
موفقی��ت بازاریابی داریم، باید تعامل مخاطب هدف را نیز جلب نماییم. این 

امر نیازمند تولید محتوای تعاملی برای مخاطب هدف خواهد بود. 
امروزه کاربران ش��بکه های اجتماعی نسبت به محتوای تبلیغاتی تعاملی 
واکنش بس��یار بهتری نش��ان می دهند بنابراین شما نیز باید به سوی تولید 
چنی��ن محتوای��ی حرکت نمایید. در غیر این صورت ام��کان رقابت با دیگر 
برنده��ا را نخواهید داش��ت. نکته مهم دیگر در این می��ان توجه به کیفیت 
محت��وا به ج��ای معیارهای کمی اس��ت. برخ��ی از برندها صرف��ا به تهیه 
ویدئوهای بازاریابی کوتاه یا استفاده از تعداد مشخصی کاراکتر اصلی توجه 
می کنند. مهمترین مسئله در بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی توجه 
به هماهنگی میان ایده کمپین مان با س��لیقه مشتریان است. سایر نکات در 

درجه بعدی اهمیت قرار خواهد گرفت. 
4. اهمیت عنصر تداوم

آخرین توصیه ما در این مقاله مربوط به تداوم در حوزه بازاریابی اس��ت. 
بس��یاری از برندها پس از چند بار تولید محت��وا و اجرای کمپین بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماع��ی به ط��ور کلی ناپدید می  ش��وند. م��ا باید بودجه 
بازاریابی مان را به طور هماهنگ برای تمام مدت س��ال تقسیم بندی کنیم. 
در غیر این صورت در میان راه با مشکالت مالی گسترده ای مواجه خواهیم 
ش��د. همچنین همیش��ه باید به فکر ناتوانی در زمینه پیشبرد مناسب امور 
فکر کنیم. بس��یاری از برندها پس از مواجهه با شکست در زمینه بازاریابی 
به دلی��ل صرف هزینه گزاف در ای��ن حوزه توانایی ادامه مس��یر را ندارند. 
بدون تردید مواجهه با ورشکس��تگی کامل پس از س��رمایه گذاری وس��یع 
در ح��وزه بازاریاب��ی یکی از تلخ ترین تجربه های ممکن در دنیای کس��ب و 
کار خواهد بود.  برنامه ریزی درس��ت برای توس��عه گام به گام کمپین های 
بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها مدت زمانی زیادی در 
صنعت بازاریابی دوام آورده اند. دلیل این امر پیشبرد گام به گام اهداف شان 
است. بازی بازاریابی نیازمند اختصاص زمان مناسب است بنابراین شما باید 

اهداف تان را در بلندمدت پیگیری نمایید. 
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راهکارهای حمایت از کارمندان دارای فرزند 
در دوران کرونا

امروزه بسیاری از کارمندان دارای فرزند در سراسر دنیا مشکالت 
زیادی برای ایجاد هماهنگی میان زندگی ش��خصی و حرفه ای شان 
دارند. این امر در دوران کرونا پیچیدگی های بس��یار بیش��تری پیدا 
کرده اس��ت. بس��یاری از والدی��ن در طول دوران کرون��ا مجبور به 
نگهداری از کودکان ش��ان در طول روز ش��ده اند. ای��ن امر به دلیل 
تعطیلی مدارس و مهد کودک ها در نقاط مختلف جهان است. بدون 
ش��ک ش��رایط کنونی برای اغلب کاربران دش��وار است، با این حال 
دش��واری های موجود برای کارمندان دارای فرزند چند برابر خواهد 

بود. 
برنده��ای دارای کارمندانی با ش��رایط فوق باید نس��بت به ارائه 
خدم��ات کمکی به آنها اقدام نمایند. ب��دون تردید هدف ما در این 
بخش کمک های گسترده به کارمندان نیست. در هر صورت برندها 
نیز شرایط مساعدی در وضعیت کنونی ندارند بنابراین باید به دنبال 
راهکارهایی س��اده و تاثیرگذاری برای حمایت از والدین در شرایط 
کنونی بود. ما در ادامه برخی از راهکارهای س��اده را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
ایجاد سامانه به اشتراک گذاری مطالب مفید

کارمندان برند ترنسفیکس در طول دوران دورکاری در بهار سال 
جاری اقدام به راه اندازی س��امانه ای تعاملی برای به اشتراک گذاری 
محتوای مرتب��ط با نگهداری از کودکان در ش��رایط کنونی کردند. 
بی تردید این اقدام اهمیت بس��یار زیادی ب��رای فعالیت هرچه بهتر 
والدی��ن در زمینه نگه��داری از کودکان و رس��یدگی ب��ه تعهدات 

کاری شان دارد. 
برند ترنسفیکس در واکنش به این اقدام مدیریت سامانه موردنظر 
را برعهده گرفته است. کارمندان دارای فرزند این برند هر روز امکان 
مشاهده مطالب مختلف و آموزش های کاربردی نگهداری از کودکان 
را دارند. نکته مهم در این میان انتخاب محتوای کاربردی برای تمام 

والدین با کودکان دارای شرایط سنی مختلف است. 
ارائه آزادی عمل به کارمندان

برنامه کاری اغلب کارمندان در طول دوران کرونا شامل دورکاری 
و رعایت س��اعت های اداری اس��ت. نکته مهم درخصوص کارمندان 
دارای فرزند ضرورت ارائه آزادی عمل بیش��تر به آنهاس��ت. بسیاری 
از برندها در عمل توانایی مدیریت ش��رایط کنونی را ندارند. این امر 
ناش��ی از عدم تمایل برای ارائه آزادی عم��ل در زمینه برنامه ریزی 
س��اعت های کاری به کارمندان دارای فرزند و همچنین اعمال فشار 
برای پیش��برد هرچه س��ریع تر پروژه های در دست کار است. نتیجه 

این امر ناتوانی برندهای موردنظر برای پیشبرد کارهای شان است.
امروزه برندهای مختلف دارای آزادی عمل بیشتری برای تعامل با 
کارمندان هستند. دورکاری نیاز به تعیین زمان های سفت و سخت 
برای حضور کارمندان در س��امانه های آنالین ندارد. اگر شما امکان 
تعام��ل بهت��ر و ارائه آزادی عمل به کارمن��دان را دارید، باید از این 
ش��یوه برای تعام��ل هرچه بهتر با آنها اس��تفاده نمایید. در غیر این 
صورت ش��اید آنها ترغیب به ترک ش��رکت و یافتن کاری با شرایط 

بهتر شوند. 
پیشنهاد طرح های حمایتی معنادار

بس��یاری از برندهای فعال در زمینه کس��ب و کار برای حمایت از 
کارمندان دارای فرزند طرح های جدی ندارند. برند شیپستیش��ن به 
عنوان یک شرکت فناورانه اقدام جالبی برای حمایت از کارمندانش 
ک��رده اس��ت. این برن��د کدهای تخفی��ف قابل توجه��ی در اختیار 
کارمن��دان دارای فرزند خود قرار داده اس��ت. بدون ش��ک بن های 
تخفیف موردنظر هزینه زیادی برای ش��رکت نداشته است، اما پیام 
واضحی ب��رای کارمندان مخابره کرده اس��ت. حمایت از کارمندان 
در ش��رایط دشوار کنونی وظیفه هر کس��ب و کاری است. اگر شما 
امکانات مناس��بی برای حمایت از آنها در شرایط کنونی دارید، باید 
از تمام آنها اس��تفاده نمایید. این امر آثار بلندمدت قابل توجهی بر 

روی فعالیت برند شما خواهد داشت. 
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تصور بسیاری از افراد در رابطه با افزایش راندمان کاری این است که 
باید تعداد ساعت حضور در شرکت را افزایش دهند، با این حال این امر 
ابدا درس��ت نبوده و شما با راهکارهایی می توانید بدون حتی یک دقیقه 
حضور بیش��تر، عملکرد خود را دگرگون کنی��د. در این رابطه فراموش 
نکنید که تفاوتی ندارد ش��ما مدیر و یا یک کارمند باشید، این راهکارها 
ب��رای همه افراد کاربردی خواهد بود. در این رابطه 17 مورد منتخب را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-جلسات را مورد ارزیابی قرار دهید 

یکی از اش��تباهات رایج این اس��ت که افراد در جلس��اتی حضور پیدا 
می کنند که ابدا ضرورتی نداش��ته و این امر باعث خواهد ش��د تا زمانی 
ک��ه باید به اقدامات به مراتب مهمتری اختصاص پیدا کند را از دس��ت 
بدهن��د. در ای��ن رابطه نکته دیگری که باید توجه داش��ته باش��ید این 
اس��ت که می توانید از فردی که در جلسه حضور پیدا می کند بخواهید 
که جلس��ه را ضبط کند تا ش��ما در زمانی مناسب، اقدام به گوش دادن 
آن نمایی��د. برای گوش دادن ب��ه این موارد، حتی می ت��وان در هنگام 
رانندگ��ی نیز اقدام نمود. این امر به معنای اس��تفاده از زمان های مرده 
اس��ت. همچنین در صورتی که مدیر یک شرکت هستید، ضروری است 
ت��ا عادت های موج��ود در این زمینه را کنار گذاش��ته و در صورت نیاز، 
اولوی��ت را ایجاد وبینار بدانید. این موضوع باعث خواهد ش��د که حتی 
خارج از زمان اداری نیز بتوانید در این رابطه اقدام کنید. به صورت یک 
قاعده کلی، در هر نشس��تی که اهداف آن برای ش��ما ضروری نیس��ت، 
نباید حاضر شوید. همچنین یک جلسه حرفه ای، باید محدودیت زمانی 

شدیدی را داشته باشد. 
2-از قانون 20/80 پیروی کنید 

از این قانون تحت عنوان اصل پارتو نیز یاد می ش��ود. بر طبق آن در 
رابط��ه با هر چیزی تنها 20درصد مس��ئله، 80درصد نتایج را به همراه 
خواهد داش��ت. برای مثال 80درصد س��ود ش��رکت تنه��ا از 20درصد 
مش��تریان تامین می ش��ود. بدون ش��ک شناس��ایی این 20درصدها در 
زندگی، باعث خواهد ش��د تا با تمرکز بر روی آنها، باالترین حد نتایج را 
به دست آوریم. برای درک بهتر این قانون، توصیه می شود که مثال های 

موجود را مورد بررسی قرار دهید. 
3-مقاومت در برابر کارهای سخت را نابود کنید 

ای��ن امر یک واقعیت اس��ت که تمامی افراد تمای��ل دارند تا اقدامات 
س��خت خود را به تاخیر بیندازند، با این حال این امر تنها به بدترشدن 
اوضاع منجر خواهد شد. به همین خاطر ضروری است تا در ساعت های 
ابتدای��ی صبح که س��طح انرژی در باالترین وضعی��ت ممکن قرار دارد، 
نس��بت به این قضیه اقدام کنید. این امر باعث خواهد شد تا ذهن شما 
نس��بت به این موارد راحت ش��ده و با آرامش به سایر اقدامات بپردازید. 
درواق��ع یک اتفاق منفی در محیط های کاری این اس��ت که افراد برای 
به تاخیر انداختن اقدامات س��خت خود، حتی ساده ترین موارد را نیز در 
زمان��ی طالیی تر انجام می دهند، با این حال این امر باعث افزایش حجم 
کاری شما  در برخی از روزهای خاص می شود که خود فشاری خارج از 
توان را به همراه خواهد داشت. در نهایت این باور را در خود ایجاد کنید 

که تمامی اقدامات الزاما نباید مطابق میل شما باشد. 
4-استرس خود را کاهش دهید 

به هر میزان که اس��ترس باالتری را داشته باشید، راندمان کاری شما 
نیز کاهش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال 
راهکارهایی برای این مس��ئله باشید. نخستین اقدام این است که دالیل 
و مواردی که باعث تش��دید اس��ترس در شما می شود را پیدا کرده و در 
تالش برای حذف آنها باش��ید. همچنین بهتر اس��ت که اقدامات بزرگ 
خود را به چند مورد کوچک تر تقس��یم کنید تا دیگر در ظاهر س��خت 
به نظر نرس��د. درواقع افراد تمایل بیشتری به اقدامات ساده تر داشته و 

این امر باعث خواهد ش��د تا اقدامی که در ظاهر بس��یار س��خت به نظر 
می رسید، سریعا انجام شود. 

5-کارهای غیرضروری را حذف کنید 
یک لیست کاری شلوغ باعث خواهد شد تا پیروی از آن برای طوالنی 
مدت بس��یار سخت باشد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که ابدا مناسب نخواهد بود که در برخی از روزها آمارهای بسیار 
خوبی را به ثبت برس��انید و در روزهای دیگر کامال ضعیف عمل کنید. 
درواقع ش��ما باید یک ریتم درس��تی را رعایت نمایید. به همین خاطر 
برنامه ش��ما باید به نحوی باش��د که امکان اجرایی کردن آن مهیا شود. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید که با افزایش مهارت های خود، سرعت 
انج��ام کارها افزایش پیدا خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت که کمتر 

احساس خستگی خواهید کرد. 
6-یادگیری خود را متوقف نکنید 

هرچه س��طح دانش و مهارت ش��ما باالتر باش��د، امکان انجام بهتر و 
بیش��تر کارها مهیا خواهد شد. در این رابطه الزم است تا نیاز خود را به 
خوبی شناسایی کرده و بهترین منابع را مورد مطالعه قرار دهید، با این 
حال در حال حاضر، استفاده از دوره های آنالین، گزینه بهتری محسوب 

شده و الزم است تا در برنامه شما قرار گیرد. 
٧-تنها کاری را شروع کنید که قادر به اتمام آن هستید 

یکی از اش��تباهات رایج این است که افراد یک اقدام را طی چند روز 
انجام می دهند و یا در چند قسمت در طول یک روز به پایان می رسانند. 
این امر یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر فردی می تواند مرتکب 
ش��ود. درواقع با توجه به این امر که برای هر اقدامی، به زمانی مشخص 
برای تمرکز پیدا کردن نیاز اس��ت، این استراتژی تنها باعث خواهد شد 
تا در مدت زمانی طوالنی تر، یک فعالیت را به پایان برس��انید. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا هنگامی که اقدامات زیر یک س��اعت را انجام 
نداده اید، از میز خود بلند نش��وید. تحت این ش��رایط سوالی که مطرح 
خواهد ش��د این اس��ت که برخی از اقدامات بیش از حد طوالنی بوده و 
عمال نمی توان چنین سیاستی را به اجرا درآورد. با این حال پاسخ منفی 
بوده و شما می توانید برای آن چندین هدف را مشخص کرده و هر روز، 

یکی از آنها را در یک مرتبه، به پایان برسانید. 
8-بازنگری داشته باشید 

ش��ما باید عملکرد خود را به صورت مداوم مورد بررسی قرار دهید تا 
از درس��ت بودن همه چیز، اطمینان داشته باشید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود که ه��ر هفته اطالعات خود را تبدیل به آم��ار کرده و حتما با 
هفته های بعد، مقایس��ه کنید. بدون ش��ک با این اقدام، در صورت روند 

کاهشی، می توانید سریعا مشکل را شناسایی و برطرف نمایید. 
9-نه گفتن را تمرین کنید 

بدون ش��ک همه ما با این جمله آشنا هستیم که نه گفتن، حق طبیعی 
هر فردی محسوب می شود. با این حال در مرحله عمل، این اقدام ابدا ساده 
نب��وده و هم��واره احتمال دارد که خالف آن اق��دام کنیم. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که تمرین کافی را داشته باشید. این امر باعث خواهد شد 
که حتی در ش��رایط سخت، بتوانید عملکرد مناسبی داشته باشید. یکی از 
تکنیک ها در این رابطه، وقت خریدن اس��ت. درواقع دلیلی وجود ندارد که 
شما به خواسته افراد در همان لحظه پاسخ دهید. در این شرایط اعالم کنید 
که باید برنامه روزانه خود را بررس��ی کنید و پ��س از تحلیل های الزم، در 

صورت عدم امکان قبول درخواست، به راحتی نه بگویید. 
10-از تاثیر همنشین غافل نشوید 

ش��ما میانگین 5 نفری هس��تید که بیش��ترین زمان را با آنها سپری 
می کنید. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که دوستان خود را بادقت 
انتخ��اب کنی��د. ای��ن امر بدون ش��ک ب��ر روی عملکرد ش��ما تاثیرات 

فوق العاده ای را خواهد داشت. 
11-از تکنولوژی استفاده کنید 

هر اقدامی که به صورت اتوماتیک بتواند انجام ش��ود، باید مورد توجه 
ش��ما قرار گیرد. برای مثال اپلیکیشن هایی وجود دارد که در کوتاه ترین 

زمان تمامی بدهی های ش��ما را پرداخت خواهد کرد. تحت این شرایط 
دیگ��ر انجام چنین اقدامی و مراجعه به بانک ها، غیرمنطقی خواهد بود. 
این امر تنها یک نمونه س��اده بوده و ان��واع روش ها در این رابطه وجود 
دارد که با یک جس��ت و جوی س��اده در اینترنت نسبت به آنها آگاهی 

پیدا خواهید کرد. 
12-دفتر کار خود را تغییر دهید 

اگرچه هر ش��رکتی از یک طراحی کلی برخوردار اس��ت، با این حال 
ش��ما می توانید آن را به دلخ��واه خود تغییر دهید. ب��رای مثال ممکن 
است ش��ما از اسناد استفاده زیادی را داش��ته باشید. تحت این شرایط 
کم��دی که به آنها اختصاص دارد، باید کامال نزدیک به ش��ما باش��د تا 
برای دسترسی به آن، مجبور به بلندشدن از میز خود نباشید. همچنین 
مرتب نگه داش��تن دفتر کار، باعث می ش��ود تا سرعت انجام اقدامات به 

مراتب بیشتر شود. 
13-اقدامات مشابه را در یک گروه قرار دهید 

برخی از اقدامات هستند که شباهت بسیار زیادی را به یکدیگر داشته 
و در صورت��ی که آنه��ا را در یک گروه قرار دهی��د، می توانید از تمرکز 
ایجادش��ده خود، برای انجام آنها نیز استفاده کنید. درواقع این امر یک 
واقعیت اس��ت که افراد پس از مدت��ی از انجام یک فعالیت به آن عادت 
کرده و این امر باعث خواهد شد تا راحتی باالتری را داشته باشند. تحت 
این شرایط انجام اقدامات مشابه به صورت متوالی، انتخابی هوشمندانه 

خواهد بود. 
14-استراحت را جدی بگیرید 

اگ��ر به اس��تراحت های کوتاه می��ان فعالیت های خود توجه نداش��ته 
باشید، پس از مدتی با خستگی بسیار زیادی مواجه خواهید شد. تحت 
این ش��رایط پیگیری اقدامات بسیار سخت بوده و شما به زمانی طوالنی 
برای بازگش��ت به وضعیت مناس��ب، نیاز دارید. این امر در حالی است 
که اگر اس��تراحت های کوتاه را ج��دی بگیرید، هیچ گاه به وضعیت فوق 
نرس��یده و انرژی الزم تا پایان س��اعت کاری را خواهید داشت. در این 
رابط��ه فراموش نکنید که افراد با یکدیگر متفاوت بوده و طبیعی اس��ت 

که میزان استراحت و آستانه تحمل ها، میزان مشخصی نداشته باشد. 
15-تنها به وظایف کاری خود بپردازید 

این امر بس��یار رایج اس��ت که افراد در محیط شرکت اقداماتی نظیر 
چک کردن ش��بکه های اجتماعی را انجام  می دهن��د، با این حال بهتر 
اس��ت که چنین مواردی را به زمان حضور در خانه اختصاص داده و در 
س��اعت اداری تنها به انجام وظایف خود توجه داش��ته باش��ید. این امر 
باعث می شود که هیچ گاه نیاز به اضافه کاری نداشته و اقدامات شما به 
خوبی انجام ش��ود. حتی در صورت در اختیار داش��تن وقت اضافه، بهتر 
اس��ت که اقدامات روزهای آتی را انجام دهید. این امر باعث خواهد شد 
تا بتوانید در طول ماه مرخصی گرفته و زمان بیش��تری را برای در کنار 

خانواده بودن، در اختیار داشته باشید. 
16-انجام چند فعالیت به صورت همزمان را کنار بگذارید 

اگرچه تا چند س��ال قبل به این موضوع بس��یار تاکید می شد، با این 
حال در حال حاضر این روش کامال منس��وخ شده و تنها باعث می شود 
تا س��رعت انجام یک اقدام، با کاهشی ش��دید مواجه شود. در کنار این 
موض��وع، درصد خطا نیز افزایش پیدا می کند، ب��ا این حال در رابطه با 
اقدامات��ی که مهم نیس��تند، می توانید در صورت نیاز این اس��تراتژی را 
مورد اس��تفاده قرار دهید. ب��رای مثال در هن��گام رانندگی، یک کتاب 

صوتی را تمام کنید. 
1٧-کار تیمی را فراموش نکنید 

همواره به خود دلیل و یا دالیل حضور در ش��رکت را یادآوری کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا انگیزه ش��ما کمرنگ نش��ود. در کنار این 
موضوع توجه داش��ته باش��ید که شما در شرکت تنها نبوده و با یک کار 
تیمی، هر اقدامی س��ریع تر انجام خواهد شد. به همین خاطر الزم است 
تا به خوبی نسبت به اصول و مهارت های کار تیمی، به آگاهی برسید. 
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اخبار

تبریز- فاح: حجت االســام تاج الدینی نماینده مردم 
تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی به همراه 
تعدادی از مســئولین از مدول دوم تصفیه خانه فاضاب 

شهری تبریز بازدید کردند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، این طرح به عنوان بزرگ ترین 
تصفیه خانه فاضالب در حال احداث کشور به ظرفیت یک میلیون 
نفر اجرا می شــود .رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی در حین بازدید، در خصوص طرح 
تصفیه خانه فاضــالب تبریز گفت: مدول اول تصفیه خانه فاضالب 
تبریز در ســال 80 برای جمعیت 600 هزار نفری احداث شــد اما 
با توجه به جمعیت یک میلیون و 600  هزار نفری کالنشــهر تبریز 
تکمیل این طرح ضروری است. مهندس علیرضا ایمانلو  افزود: احداث 
مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از ســال 95 و با اعتبار 
اولیه 182 میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شــد که سویل 
بخش مایع  بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی ادامه داد: 
در صورت تخصیص اعتبار الزم پیش بینی می شود این بخش امسال 

به بهره برداری برسد.
تجلیل از  بانوان همکار محجبه شرکت آب و فاضاب 

آذربایجان شرقی  
به مناسبت هفته عفاف و حجاب از بانوان کارمند محجبه شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی تجلیل بعمل آمد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی طی مراسمی ضمن تجلیل از همکاران شاغل محجبه گفت: 
گســترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه یک امر ضروری و غیر 
قابل انکار است و نیاز به کار فرهنگی مداوم و مستمر دارد. مهندس 
علیرضا ایمانلو با بیان این مطلب که نقش حجاب و پوشش اسالمی 
در ســالمت خانواده ها بســیار مهم و ضروری است، گفت: زنان  با 
رعایت حجاب اسالمی در  عرصه های مختلف  دو شادوش سایراقشار 
جامعه فعالیت می کنند. اهمیت حجاب و پوشش اسالمی تا جایی 
است که خداوند متعال در بسیاری از سوره های قرآن از آن به عنوان 
یــک ضرورت یاد می کند . مهندس ایمانلــو افزود: حجاب همواره 
بخشی عمده از رسالت انبیاء و اولیاء ادیان و علما بوده است به طوری 
که حجاب و پوشش اسالمی و به تبع آن، حفظ نظام خانواده نیز از 
آن رو ارزش دارند که تامین کننده سعادت آدمی و منشاء قرب الهی 
هســتند. در ادامه مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آبفا استان 
گزارشی از عملکرد عفاف و حجاب و به برنامه های اجرایی در هفته 
عفاف و حجاب اشــاره کرد. در پایان مراسم از 3 نفر از بانوان همکار 
محجبه با حجاب برتر با اهداء لوح تقدیر و همچنین جوایزی، تقدیر 
بعمــل آمد. همچنین از 4 نفر از همکاران خانم که در طول ســال 

صاحب فرزند شده بودند با اهداء لوح تجلیل بعمل آمد.
توزیع آب شرب بهداشتی و سالم توسط تانکرهای آبرسان 

در پی وقوع بارش های سنگین که منجر به جاری شدن سیالب 
و وارد آمدن خسارت به تاسیسات و شبکه توزیع آبرسانی در مجتمع 
شــهید دهقان مراغه شد، خدمات رســانی به روستاهای اطراف با 
مشکل مواجه گردید. بر اساس این گزارش، در پی وقوع این حادثه 
اکیپ های مجهز شرکت آب و فاضالب استان با ارسال ماشین آالت 
ســنگین به محل وقوع حادثه و تالش های جهادی و شبانه روزی 
همکاران در کمتر از 24 ســاعت شــبکه توزیع آب ترمیم گردید . 
شایان ذکر است تا رفع کامل این مشکل، توزیع آب شرب بهداشتی 
و سالم توسط تانکرهای آبرسان شرکت به روستاهای درگیر سیالب 

انجام پذیرفت.
تمدید گواهینامه مدیریت انرژي تصفیه خانه فاضاب تبریز 

ISO50001  بر اساس استاندارد
با عنایت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و لزوم مدیریت صحیح 
منابع و تجهیزات انرژی بر، شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی همراستا با سیاست های کالن کشور خود را ملزم به استقرار 
سیستم مدیریت انرژی کرد. بر این اساس و با توجه به میزان انرژی 

مصرفی تصفیه خانه فاضــالب تبریز با دیماند قــراردادی 3000 
کیلووات و مصرف 6500000 کیلووات ســاعت در ســال، مطالعه 
اولیه در تصفیه خانه فاضــالب انجام و با تدوین اهداف کالن، خرد 
و شناسایی تجهیزات مصرف کننده عمده انرژی، دستورالعمل های 
مرتبط تدوین و اقدامات الزم بر این اساس انجام گرفت. شایان ذکر 
است شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در اسفند ماه 
1396 موفق به اخذ گواهینامه مدیریت انرژي بر اســاس استاندارد 
ISO50001 بــرای تصفیــه خانه فاضالب تبریــز گردید. در این 
راســتا ممیزی مراقبتی نوبت اول در اسفند 1397 و اخیرا ممیزی 
مراقبتی نوبت دوم در اردیبهشــت 1399 انجام و اعتبار گواهینامه 
ISO50001:2011 تــا 2021.03.12 تمدیــد گردید. با توجه به 
اهداف تعریف شده فوق و نظر به اینکه تصفیه خانه فاضالب تبریز 
به عنوان بیشــترین مصرف کننده انرژی شرکت می باشد، استقرار 
سیستم مدیریت انرژی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند مصرف 
انرژی تصفیه خانه داشته و آغازی بر مسیر کاهش مصرف انرژی کلیه 

تاسیسات شرکت آبفا آذربایجان شرقی باشد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، بیژن سلیمان پور از همراهی مردم 
در مهــار بیماری کرونا در مــوج اول این بیماری تقدیر کرد و بیان 
داشت: مردم در طول 40 سال که از انقالب اسالمی می گذرد، همواره 
در صحنه دفاع از نظام و انقالب بودند و با همه وجود پای کار آمدند.

ایشــان با اشــاره به بازگشایی ها پس از آغاز ســیر نزولی تعداد 
مبتالیان  گفت: پس از این بازگشایی ها با عادی سازی شرایط مواجه 
شــدیم که این خود ناشی از خال اطالع رســانی در این مرحله بود. 
رئیس شــورای اطالع رسانی اســتان قم با اشاره به تاثیر رسانه ها و 
فضــای مجازی در آگاهی بخشــی به مردم عنوان کــرد: امروز اگر 
رسانه های استان همانند مرحله اول شیوع بیماری، پای کار بیایند، 
قطعا به موفقیت خواهیم رســید. سیدموسی حسینی کاشانی دبیر 
شــورای اطالع رسانی استان قم در این جلســه با اشاره به افزایش 
مبتالیان به کرونا در استان قم اظهار داشت: نوزدهمین جلسه شورای 
اطالع رسانی و کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا با توجه به تاکیدات 
استاندار قم مبنی بر برنامه ریزی با هدف اطالع رسانی بهتر به مردم 

در مقابله با کرونا و از سوی دیگر پیش بینی تغییر وضعیت استان قم 
از زرد به قرمز در صورت ادامه این روند، برگزار گردید.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت اطالع رسانی استان جهت ارتقای 
سطح آگاهی مردم نسبت به موج جدید کرونا گفت: وضعیت کنونی 
جامعه نشان دهنده این نکته است که باید روش های اطالع رسانی به 
مردم تغییر کند. حسینی کاشانی با بیان اینکه در موج اول بیماری، 
استان قم، موفق ارزیابی شد، گفت: این موفقیت مرهون اطالع رسانی 

دقیق، به روز و به هنگام و تالش رســانه های جمعی استان است و 
امیدواریم از این ظرفیت در موج دوم بیماری بهره بیشتری بگیریم.

تجدیدنظر و بازنگری در شــیوه های اطالع رسانی، تلفیق هشدار 
پیرامون استمرار و تداوم شیوع ویروس و ایجاد امید و نشاط بر پایه 
آموزه های دینی و معنویات، تبیین ســبک زندگی همراه با کرونا، 
استفاده از ظرفیت گروه ها و تشکل های فرهنگی، هنری و سمن ها 
در حوزه اطالع رســانی، بکارگیری روش های جدید اطالع رســانی، 
نظــارت و کنترل جدی در رابطه با الــزام و اجبار مالکان واحدهای 
صنفی برای اســتفاده از ماســک، مطالبه استفاده از ماسک توسط 
شخصیت ها و مراجع فرهنگی و دینی، تدوین دستورالعمل متناسب 
با مســائل طرح شده در شوای اطالع رسانی استان و ستاد مقابله با 
کرونا، اطالع رســانی و توجیه تولید ماسک های خانگی، برنامه ریزی 
در خصوص برنامه ریزی پیرامون ایام محرم  با حضور هیئات مذهبی، 
استفاده از ظرفیت خبری استان، تشدید نظارت و کنترل بر شبکه 
حمل و نقل عمومی و اتوبوس، راه اندازی هسته های همیار و استفاده 
از پویش های استانی از جمله مواردی بود که توسط اعضا بیان گردید.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی با تأکید بر اینکه حداکثر ســهم ممکن بار باید به سمت 
حمل و نقل ریلی ببریم، تصریح کرد: در بندرشــهید رجایی و امام 
خمینی نیز با ایجاد زیر ســاخت ها شاهد اتفاقات مناسبی هستیم 
و تخلیه بار از کشــتی به واگن به صورت مســتقیم در بندرشهید 
رجایی نیز نشانه این امرو توسعه در این مسیر است. به گزارش روابط 
عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، محمد راســتاد صبح 
امروز)25 تیرماه( در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان هرمزگان، افزود: باید از زحمات تمامی همکارانم در بنادر و 
دریانوردی کشور که در شــرایط سخت کرونا از تالش خود دست 
نکشیده اند، تقدیر و تشکر کنم. وی با بیان اینکه زحمات عفیفی پور 
در بنادر و دریانوردی هرمزگان بر هیچکس پوشــیده نیست، اظهار 
کرد: عفیفی پور را به عنوان مشاور مدیرعامل و دبیر شورای مدیران 
سازمان بنادر و دریانوردی منصوب می شود و امیدوارم شاهد نقش 

آفرینی بیشــتر وی در دفتر مرکزی باشیم. راستاد با اشاره به اینکه 
محمدی کرجی ران از مدیران ســختکوش است که سابقه خدمت 
در بندر شهید رجایی دارد، خاطرنشان کرد: معتقدم منابع انسانی و 
نیروی متخصص سرمایه عظیم بنادر و دریانوردی کشور هستند که 
باید به سمت ایجاد انگیزه و اهمیت دادن به آن ها برویم. وی ادامه 

داد: خوشبختانه در سازمان بنادر و دریانوردی توانسته ایم حدود 16 
هزار میلیارد تومان در سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب کنیم و 
از محمدی کرجی ران می خواهیم مسیر را برای حمایت از سرمایه 
گذاران تسهیل دهد. راستاد با بیان اینکه دغدغه استاندار هرمزگان 
در یکپارچه سازی اقدامات برای تسهیل سازی مسیر حرکتی سرمایه 
گذاری درست و ما آمادگی الزم برای تحقق آن را داریم، عنوان کرد: 
احداث پایانه تمام مکانیزه معدنی و فوالدی در بندر شهید رجایی نیز 
ابر پروژه ای است که میزان اعتبار آن باال و باید از اولیت های بنادر و 
دریانوردی هرمزگان باشد که در این دولت عملیات اجرایی آن آغاز 
شود. وی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید باید بخش مهمی از 
فاز سوم بندرشهید رجایی تا قبل از پایان سالجاری به بهره برداری 
برســانیم، اضافه کرد: انتظار می رود قبل از پایان سال دوازدهم نیز 
بهره برداری از فاز ســوم نیز آغاز شــود و قابلیت پذیرش کشتی تا 

TEU 18400 را خواهد داشت.

ساری- دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : سبحان رجب پور، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری، روز شنبه ، مهمان مرکز 
ارتباطات مردمی استان بود .   به گزارش تیرنگ به نقل روابط عمومی 
، عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری اظهار کرد : مدیر منطقه ساری با حضور در 

مرکز ارتباط مردم با دولت ) ســامد ( در تاریخ 99/4/28 از ساعت 
8 تا 9/30 پاسخگوی مشکالت ودریافت پیشنهادهای مردمی بود . 
خلیل پور ادامه داد : با توجه به اطالع رســانی قبلی و برنامه ریزی 
از طریق اســتانداری ، مردم مشکالت و پیشنهادات خود را به طور 
مستقیم با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
و همکارانشان در میان گذاشته و پیگیری های الزم سریعا انجام شد 

. مدیر منطقه ساری راهکار موثر در بهبود خدمات بهتر اداری را توجه 
جدی به پیشنهادات مردمی دانست و تاکید کرد : مدیران ادارات با 
بهره گیری از توان مردمی و بروز کردن سیستمهای خدمات دهی 

می توانند بیشترین رضایت مندی را ازمردم کسب نمایند .

تمدید گواهینامه مدیریت انرژي تصفیه خانه فاضاب تبریز؛

 بازدید نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
از مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز

نوزدهمین جلسه شورای اطاع رسانی استان قم برگزار شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

فاز سوم بندرشهید رجایی تا قبل از پایان سالجاری به بهره برداری می رسد

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

ارتباط مستقیم مدیر منطقه ساری با مردم

نشست مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با کارکنان واحد اندازه گیری و توزیع گاز
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نشســت مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین 
با کارکنان واحد اندازه گیری و توزیع گاز، در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، در ابتدای این دیدار 
توسلیان رییس واحد اندازه گیری و توزیع گاز با تشکر از فرصت فراهم شده و قدردانی 
از زحمات همکاران این امور، اهم اقدامات انجام شــده در ســال 98 را بیان داشت و 
پس از آن هریک از کارکنان واحد به صورت جداگانه عملکرد خود را بیان داشتند و 
از مدیر عامل شرکت گاز استان بابت تمامی تالشهای صورت گرفته تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه جلسه طبق گزارش کارکنان 
این واحد کالیبراسیون گیج های دما و فشار و همچنین ترنسمیترهای موجود در سطح ایستگاههای استان،گزارشگیری از تصحیح 
کننده های ایستگاههای سطح استان در راستای شناسایی Qmin و Qmax ایستگاهها،کالیبراسیون کنتورهای توربینی، بهره 
برداری کامل از سامانه مانیتورینگ جهت رصد مصرف CNG ها و CGS های سطح استان، بازدید و بررسی ایستگاههای استان 
به منظور تکمیل بانک اطالعاتی و تهیه شناســنامه کنتورهای توربینی و ... از مهمترین اقدامات این واحد در سال گذشته بوده 
است. مهندس بوشهری مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط واحد اندازه گیری طی سال 98 اظهار داشت: 
یکی از حساس ترین و مهم ترین امور در شرکت گاز استان قزوین در این واحد صورت میگیرد که می توان با همکاری و همرامی 
کارکنان واحد اندازه گیری از هدر رفت گازها در حوزه های مختلف جلوگیری کرد و نسبت به تامین گاز مورد نیاز مشترکین با 
برنامه ریزی دقیق تری اقدام نمود. در پایان با توجه به مسایل بیان شده از سوی کارکنان این واحد، دستورات و رهنمودهای الزم 

از طرف مدیریت محترم عامل ارائه گردید.

اجرای پایلوت کشوری نصب کنتورهای هوشمند آب  در روستای چم اصفهان
اصفهان- قاســم اسد: مدیر آبفا برآن و کراج در اصفهان گفت: برای اولین بار در کشــور پروژه ی قرائت از راه دور از طریق 
کنتورهای هوشمند آب، در روستای چم اصفهان عملیاتی شد. صالح سلمانی اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند را در افزایش 
بهره وری بسیار موثر دانست و اعالم کرد: هم اکنون قرائت کنتور 83 مشترک آب در روستای برآن از طریق کنتورهای هوشمند 
انجام می گیرد که این امر به صورت آنالین و بدون دخالت نیروی انسانی، با دقت و سرعت  باالیی صورت می پذیرد. وی به مزیت 
های اجرای نصب کنتورهای هوشمند آب پرداخت و تصریح کرد: حذف هزینه اعزام کنتور خوان، عدم حضور اکیپ های قطع و 
وصل، عدم بروز خطاهای انسانی در خواندن نمراتور کنتور و در نهایت قرائت آنالین کنتور برخی از مزیت های اجرای این پروژه 
است. مدیرآبفا برآن و کراج به دیگر قابلیت های اجرای این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: نمایش میزان مصرف روزانه و تجمعی، 
هشدار در صورت آبگرفتگی کنتور، هشدار درصورت دستکاری و یا خرابکاری کنتور، هشدار درمورد خطاهای سخت افزاری، از دیگر 
قابلیت های کنتورهای هوشمند آب می باشد.  سلمانی ادامه داد: کنتورهای هوشمند آب به صورت آنالین اطالعات مشترکین 
شامل مشخصات مالک، شماره اشتراک و کد اشتراک را به نمایش می گذارد. وی به چگونگی قرائت کنتور از راه دور پرداخت و اظهار 
داشت: اطالعات مکانیکی شمارش به اطالعات الکترونیکی تبدیل و به وسیله بورد رادیویی که روی کنتور نصب شده از طریق سیم 
کارت موجود در کنتور برای گیرنده ارسال می گردد. مدیرآبفا برآن و کراج با بیان اینکه دبی آب عبوری از کنتور و نوسانات دبی 
توسط کنتور هوشمند دقیق آنالیز    می شود خاطرنشان ساخت: کنتورهای هوشمند با تحلیل داده ها، نمودار مصرفی مشترک را 
در طول 24 ساعت ترسیم می کند که این امر موجب دستیابی به اطالعات دقیق از میزان مصرف آب مشترک در ساعات مختلف 

شبانه روز می شود و تحلیل نمودار مصرف آب مشترک، تاثیر به سزایی در شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز دارد.

مدیر مخابرات  منطقه مرکزی با  نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای 
اسامی دیدار کرد 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
مرکزی مهندس ملک حسینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی به همراه مهدوی، مدیر 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مرکزی با احمدی بیغش، نماینده مردم شریف 
شهرســتان شازند در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد . بر اساس این گزارش الدن 
مهدوی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان مرکزی، در این دیدار ضمن 
تشریح وظایف، برنامه ها و اهم اقدامات انجام شده توسط اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات در سطح استان و خصوصا شهرستان شازند، به ارائه گزارش آخرین وضعیت ارتباطی در این شهرستان پرداخت. در ادامه 
این دیدار مهندس ملک حسینی، مدیر مخا برات منطقه مرکزی با اشاره به شرح وظایف مخا برات در بعد از خصوصی سازی  این 
شرکت ،گزارشی از وضعیت مخا برات شهرستان شازند وهمچنین برنامه های در دست اجرای مخا برات در این شهرستان درسال 
جاری تشریح نمود . در ادامه این دیدار احمدی بیغش، نماینده مردم شریف شهرستان شازند در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
تشکر وقدردانی از حضور مدیران حوزه ارتباطی استان جهت تشریح وظایف و اقدامات مجموعه تحت امر، بر ارتباط مستمر وتعامالت 

دایمی به منظور رفع نیازهای ارتباطی شهرستان شازند تاکید کرد . 

رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان گلستان معرفی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: طی حکمی از سوی دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس »علی اکبر نصیری« مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق گلستان به مدت یکســال بعنوان رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان گلستان منصوب 
شد.ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی، برنامه ریزی برای اجرای کامل دستورالعمل مذکور ، 
برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا با هدف ایجاد هم افزایی ، رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات فی مابین شرکتهای 
زیر مجموعه و انعکاس نتایج حاصله به دبیر شــورای هماهنگی مدیران استان ها در وزارت نیرو و نظارت بر اجرای مصوبات را از 
وظایف رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گلستان برشمرد . همچنین براساس این گزارش دکتر اردکانیان در 
این حکم ، هماهنگی و همکاری سازنده با مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و تشکیل کارگروه برق و 
انرژی و آب و آبفا در استان را مورد تاکید قرارداده است. این گزارش می افزاید :برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و 
برق در سطح استان از طریق ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکتها برای ارتقای کیفیت و سطح خدمات رسانی به مردم به ویژه 
از طریق ارتقای آموزش ، تحقیقات و فناوری در سطح شرکتهای استان از دیگر وظایف این شورا ذکر شده است . وزیر نیرو برنامه 
ریزی و هماهنگی در سفرهای هیات دولت و مقامات نظام مقدس جمهوری اسالمی در استان و جلب همکاری تمامی شرکتهای 
ذیربط وزارت نیرو را و تالش به منظور استفاده از امکانات و ظرفیتهای شرکتهای وزارت نیرو در استان به ویژه در مراسم و مناسبت 

ها را از وظایف دیگر رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گلستان دانست .

معاون بازسازی اداره کل بنیاد مسکن استان :
بیش از ۴۲هزار واحد مسکونی روستایی در استان بوشهر مقاوم سازی شد

بوشهر- رضا حیدری: معاون بازسازی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: از 
75 هزار و 500 واحد مسکن روستایی در 823 روستا و آبادی شناسایی شده 42هزار و 
186 واحد معادل 56 درصد در این استان مقاوم سازی، بازسازی و بهسازی شده است. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر ساالر عبدالهی در گفتگو 
با ایرنا افزود: از مجموع واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر استان 
بوشهر 44 درصد باقی مانده است که براساس برنامه ریزی انجام شده تا سال 1406 
باید 70 درصد کل واحدهای روستایی مقاوم سازی شوند. وی با بیان اینکه طرح مقاوم سازی از سال 84 در استان بوشهر در حال 
اجراست بیان کرد: از این شمار واحدهای بازسازی و مقاوم سازی شده 38 هزار و 523 واحد به بانک ها معرفی شده که تاکنون از این 
شمار 35 هزار واحد مقاوم سازی شده اند. عبداللهی یادآورشد: هفت هزار و 40 واحد مسکونی دراستان بوشهر تا سال 84 در قالب 
طرح بهسازی مسکن روستایی بازسازی شد و پس زلزله بم در سال 85 و تصویب طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی تاکنون 50 
درصد واحدهای مسکونی روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان بوشهر مقاوم سازی شده است. معاون بازسازی اداره 
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر اضافه کرد: از این تعداد واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده 9 هزار و 44 واحد مربوط 
به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است. عبداللهی گفت: ارتقای سطح ایمنی، مهاجرت نکردن روستائیان، حفظ هویت معماری بومی 

روستایی، احداث مسکن مقاوم و بادوام از جمله هدف های اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی است.

ماقات عمومی و دیدارچهره به چهره مدیرعامل شرکت گاز استان ایام با ارباب رجوع
ایام - منصوری: عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: بر اساس ابالغ استاندار و تأکید مدیر گازرسانی 
شرکت ملّی گاز ایران، برنامه مالقات عمومی و دیدار چهره به چهره مدیرعامل با ارباب رجوع در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 
8 لغایت 13 برگزار می گردد. وی با اشــاره به برنامه حضور ادواری بازرســان امور بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت ملّی گاز 
ایران در شرکت گاز استان ایالم اعالم نمود که برنامه دیدار چهره به چهره و مالقات عمومی مدیر عامل با ارباب رجوع این هفته با 
حضور بازرسان شرکت ملّی گاز برگزار گردید. شمس اللهی افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ارائه و دریافت هر گونه 
پیشنهاد، انتقاد و شکایات به بازرسان شرکت ملّی گاز، مراتب حضور، محل استقرار و شماره تماس بازرسان طی اطالعیه و از طریق 

اتوماسیون اداری به همه کارکنان شرکت اعالم گردید.
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ایجاد اختالف��ات بین کارمندان در محل کار امری بس��یار طبیعی و 
ش��ایع است. این گونه اختالف ها نش��ان می دهد کارمندان قادر به بیان 
نظرات خود و بحث در مورد آن هستند. بنابراین در هر سازمانی مدیران 
باید بدانند چگونه این اختالفات را حل کنند. با ما همراه باش��ید تا در 
این مقاله 11 نکته برای کمک به حل مناقش��ات در محل کار را با شما 

به اشتراک بگذاریم.
رهبری افرادی که میل، رویا و بینش مش��ابهی دارند، بس��یار دشوار 
اس��ت. ایجاد تغییر و تحول در افرادی که به شدت سنتی هستند و راه 
تفکر ثابتی دارند حتی از آن چالش برانگیزتر اس��ت. در نتیجه، به دلیل 
تفاوت در نظرات و سبک های ارتباطی، بحث در بازار رخ می دهد. با این 

حال، تمام اختالف های محل کار بد نیستند.
اختالف های س��الم خوب هس��تند. عدم وجود مناقشات نشان دهنده 
این اس��ت که تفکر انتقادی و تالش برای اعالم نظر خود در سازمان از 
بین رفته اس��ت. این یک پرچم عظیم قرمز بوده که نش��ان می دهد هر 
تفکر و یا رفتاری به شدت توسط کسی که از هر نوع انتقاد نفرت دارند 

محدود می شود.
اما زمانی که اوضاع در مس��یر درس��ت پیش نم��ی رود ولی هیچ کس 
گوش شنوا ندارند چه؟ چگونه به مسیر بازمی گردید؟ روابط تضعیف شده 
را تقویت می کنید و اختالفات را قبل از اینکه در کل سازمان به فاجعه 
تبدیل ش��وند حل می کنید؟ در اینج��ا 11 راهنمایی در مورد چگونگی 

حل تقریباً هرگونه اختالف در محل کار را به شما معرفی می کنیم:
1. برای هر قطعنامه نتیجه ای شناسایی کنید

اولین چیزی که هنگام ورود به جلسه حل و فصل منازعه باید تعیین 
کنید این اس��ت: چیزی که می خواهید به دس��ت بیاورید را مش��خص 
کنید. برخالف بس��یاری از روابط، تمام قطعنامه های مربوط به تعارض 
در محل کار با بغل، دست دادن و سلفی گرفتن پایان نمی یابند. با این 
توضیح، رویکرد شما با توجه به نتایجی که می خواهید به دست آورید و 
یا نوع شخصیت تان متفاوت است. روش های مختلفی برای حل اختالف 

وجود دارد. آنها عبارتند از:
•    مش��ارکتی: در رویکرد مش��ارکتی، هر دو طرف س��عی در خراب 
ک��ردن یکدیگر ندارن��د. در عوض، آنها با یکدیگ��ر همکاری می کنند تا 

بهترین شیوه و راه حل را برای حل مشکالت خود، بیابند.
•    اجتنابی: با اس��تفاده از این رویکرد هر نوع نجوا، ناله، نظرات و هر 
چیزی که توهین آمیز است را نادیده می گیرید. اگرچه رویکرد اجتنابی 
توصیه نمی ش��ود، اما در زمانی که ریس��ک باالیی وجود ندارد و روابط 
بین هر دو طرف رو به نابودی نیست، بهترین گزینه محسوب می شود.

•    تطبیق: با اس��تفاده از این رویک��رد، نیازهای حزب دیگر  را در آن 
زمان مهم تر از نیازهای خود می بینید و تمایل به رسیدن به یک راه حل 
صلح آمیز داری��د. همان طور که این رویکرد نش��ان می دهد، یک حزب 

تسلیم دیگری می شود.
•    مصالحه: این رویکرد به این معنی است که هر دو طرف می توانند 
به یک نقطه متقابل برسند و مایل به همکاری با یکدیگر برای دستیابی 
به نتایج متقاباًل راضی کننده هستند. با این روش، بازنده ای وجود ندارد.

بنابراین، نتایج قطعنامه ش��ما واقعاً بس��تگی به درج��ه اختالف، نوع 
اختالف و نتیجه مورد نظرتان دارد.

2.  قوانین تنظیم کنید
ادعای قدیمی که می گوید سال ها زمان برای ایجاد یک رابطه نیازمند 
اس��ت، اما فقط چندین لحظه برای از بین بردن آن کافی است حقیقت 
دارد. در نتیجه، قوانینی برای نحوه برخورد با حل منازعات وجود دارد. 
مهم نیس��ت اختالف چقدر جزئی باش��د، باید قوانینی برای نحوه حل و 

فصل تنظیم کنید.
قوانین به معنای محدودیت نیس��تند. در عوض، آنها به ش��ما کمک 
می کنند تا در چارچوب های مناس��ب حرکت کنی��د که اغلب منجر به 
نتایج مطلوب می ش��ود. هن��گام مدیریت اختالف در می��ان همکاران، 
داش��تن مجموعه ای از استانداردها که همه به آن پایبند هستند کمک 

می کند.
مزایای مثبت دیگر این اس��ت که قوانین یک حس امنیت و اطمینان 
از عدال��ت را فراهم می کنند، چیزی که در وهله اول، با اختالف تناقض 
دارد. نمونه های��ی از چنین قواعد )بس��ته به نوع اخت��الف( عبارتند از: 
درخواس��ت از کارکنان برای پایین آم��دن از موقعیت های خود به طور 
موقت، محدود کردن قدرت اعطاش��ده ب��ه کارکنان و اعمال طرفین به 

روند رسمی و خطی حل و فصل.
3. در مهارت های ارتباطی و شنیداری خود سرمایه گذاری کنید

حل و فصل اختالف فقط بس��تگی به توانایی شما برای شنیدن آنچه 
گفته ش��د ن��دارد، بلکه تفکی��ک تفاوت زبان بدن، آه کش��یدن و حتی 
سکوت امری مهم است. چندین متغیر مانند دین، زمینه های فرهنگی، 
قومیت، جنسیت و تفاوت های اقتصاد را به آن اضافه کنید و یک پرونده 

پیچیده از سوء تفاهم های بزرگ خواهید داشت.

این به این معناس��ت که، چیزی که برای یک کارمند متولد ش��ده در 
ایاالت متحده کاماًل معمولی تلقی می ش��ود برای کارمند متولد و بزرگ 

شده در کشور دیگر می تواند کاماًل نامناسب باشد.
مهارت های ارتباطی و ش��نیداری خوب ش��ما را قادر می س��ازد تا از 
هنجارهای اجتماعی دور شوید. از الگوهایی که مهارت های تصمیم گیری 
شما را از بین می برند رهایی یابید. دیدگاه های مختلف را قبول کنید تا 

بتوانید راه حل هایی  برای رفع مشکالت روابط پیدا کنید.
4. جلسات رو در رو برگزار کنید

هر زمان که می توانید، برای حل اختالف جلسه رو در رو برگزار کنید. 
بیان احساسات در ایمیل چالش برانگیز است، زیرا اثر ارتباط غیرکالمی 
در پشت صفحه نمایش کامپیوتر و تلفن همراه از بین می رود. در هنگام 
حل و فصل اختالفات، ما فقط صحبت نمی کنیم و امیدواریم که بهترین 
اتف��اق بیفتد، زیرا قصدمان همین اس��ت. ما تم��ام جنبه های ارتباطات 

غیرکالمی را درگیر می کنیم.
در جلس��ات رو در رو ما از تمام جنبه های ارتباط غیرکالمی استفاده 
می کنی��م. چیزهایی مانند تن صدا، مح��دوده صوتی، عبارات کوچک و 
زب��ان بدن می توانن��د بیش از یک  عذرخواهی س��اده در ایمیل ارتباط 

برقرار کند.
5. از حمالت شخصی اجتناب کنید

در حالی که ممکن است واکنش های شدید عاطفی پیش بیاید، مهم 
است که از حمالت شخصی طی حل اختالفات خودداری شود. به جای 
اس��تفاده از حمالت شخصی، باید یک راه بهتر برای برقراری احساسات 

خود داشته باشید.
6. دیگران را سرزنش نکنید

تقصی��ر را گردن دیگران انداختن یک روش مطمئن برای حل خراب 

کردن یک رابطه است. دیگران را برای مشکالت سرزنش کردن در ذات 
انس��ان اس��ت. با این حال، هدف حل مناقش��ات این است که تقصیر را 

گردن یک نفر نیندازیم و مسئولیت پذیر باشیم.
٧. واسطه  خارجی استخدام کنید

گاهی اوقات اختالف آنقدر ش��دید اس��ت که به نظر می رسد طرفین 
نمی توانند مش��کل را بین خودش��ان حل کنند. در این مورد، باید یک 
واسطه خارجی استخدام ش��ود. یک واسطه شخصی کسی است که در 

زمینه مدیریت اختالفات، مذاکره و آموزش تخصص دارد.
8. نقطه مشترک پیدا کنید

پیدا کردن نقطه مش��ترک به معنای جس��ت وجوی ایده ها، عالیق و 
باورهای��ی اس��ت که بین طرفین یکس��ان بوده و از آنه��ا می توان برای 
مذاکره اس��تفاده کرد . این به نظر آس��ان می رسد، اما عملی کردنش در 
واقع چالش برانگیز اس��ت. اگر آس��ان بود، هیچ گزارشی از اختالف بین 
مردم، شرکت ها و ملت ها وجود  نداشت. با این حال، زمانی که همه چیز 
با شکس��ت مواجه می ش��وند، پیدا کردن زمینه مشترک می تواند همان 

چیزی باشد که احزاب مخالف را به میز مذاکره می کشاند.
9. فقط واقعیت ها را بیان کنید

وسوسه برانگیز است که رویدادهای روزها، ماه ها یا سال های گذشته را 
در تالش برای س��رزنش دیگران تغییر دهیم اما این تنها باعث می شود 
همه چیز بدتر شود. هدف حل منازعات، تمرکز بر روی واقعیت ها است 

نه تفسیر شما از آن.
10. موانع جلوگیری حل و فصل اختالفات را شناسایی کنید

ب��ا توجه به HR Daily Advisor، شناس��ایی موانع جلوگیری، به 
شما در حل مشکل کمک می کند. سازمان ها می توانند بهترین واسطه ها 
یا کارشناس��ان توسعه شخصی را استخدام کنند، اما تا زمانی که موانع 
پیشگیری تشخیص نداده و به آنها پاسخ داده نشود، تمام تالش ها برای 

حل و فصل اختالفات شکست خواهند خورد.
درس��ت همان طور که شما نمی توانید بدون تش��خیص بیماری دارو 
تجویز کنید، بدون شناس��ایی موانعی که موجب حل اختالف می ش��ود 

نمی توانید مشکل را حل کنید.
11. یک سیاست مدیریت حل اختالف ایجاد کنید

هرگونه درگیری نباید به موضوعی جدی تبدیل ش��ود، اما برای حفظ 
فضای احترام و درک متقابل در محل کار، نیاز به مستندسازی رفتاری 
قاب��ل قبول اس��ت و مراحلی هنگام درگیری های بی��ن فردی باید طی 
ش��ود. سیاست مدیریت اختالفات مانند یک فانوس دریایی است که به 
شما کمک می کند تا اختالف نظر در سطوح و مقادیر مختلف را هدایت 

کنید و هیچ یک از سازمان ها نباید بدون آن باشند.
کالم آخر

کاماًل طبیعی است که س��ازمان ها اختالفاتی را تجربه کنند. اختالف 
س��الم الهام بخش رش��د و نوآوری می ش��ود. کلید حل ای��ن اختالفات 
ش��ناخت تحول از روابط س��الم به ناس��الم و دنبال کردن مراحلی برای 

بازگرداندن تعادل به روابط موجود است.
Lifehack :منبع 

11 نکته برای حل هرگونه اختالف در محل کار
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بهترین منابع جهت ارتقای هوش مالی
هوش مالی خود را چگونه افزایش دهیم؟ 

در جهان امروز داشتن هوش مالی بسیار مهم است. درواقع تفاوتی ندارد که در چه حوزه ای فعالیت دارید، بدون این دانش، کار بسیار 
س��ختی را در پیش خواهید داش��ت. این موضوع ابدا به IQ افراد ارتباط نداشته و کامال یک مهارت اکتسابی محسوب می شود. درواقع 
به صورت کلی همه ما از این هوش بهره مند هس��تیم. با این حال عدم تقویت آن باعث خواهد ش��د تا در موقعیت های مختلف، بهترین 
انتخاب را نداشته باشیم. در این راستا به بررسی کتاب هایی خواهیم پرداخت که شما را برای رسیدن به این خواسته کمک خواهد نمود. 

1-بهترین پیشنهاد برای رسیدن به هوش مالی نویسنده: جو دومینگز و ویکی رابین 
ای��ن کت��اب اولی��ن منبع در زمینه هوش مالی بود که باعث ش��د تا زندگی من متحول ش��ود. درواقع اگ��ر می خواهید که با انواع 
راهکارهایی که باعث خواهد ش��د تا با پول خود، بهترین انتخاب ها را داش��ته و رفتارهایی را در خود تقویت کنید که به افزایش ثروت 
برای ش��ما منجر می ش��ود، این منبع بهترین انتخاب بوده و به همین خاطر در صدر فهرس��ت قرار گرفته است. برای مثال در بخشی 
از این کتاب، به بررس��ی بهترین ش��غل پرداخته شده است. درواقع نکته ای که بسیاری از افراد در این رابطه انجام می دهند این است 
که تنها به درآمد توجه داش��ته و این امر مهم ترین معیار آنها محس��وب می شود. این امر در حالی است که بزرگ ترین معیار شما باید 
امکان پیشرفت در شغل باشد. همچنین مسائلی نظیر هزینه های حمل و نقل، ویژگی های یک مدیر شرکت و اقداماتی که باید انجام 
دهید نیز کامال ضروری و مهم اس��ت. همچنین این کتاب به خوبی کمک کرده اس��ت که نس��بت به پولی که خرج می کنید، دقت 
عمل باالتری را داش��ته باش��ید. درواقع با راهکارهای این کتاب من در زمانی که تنها یک کارمند با حقوق کمی بودم، موفق ش��دم تا 

شرایط خوبی را رقم بزنم. 
2-معجزه ایجاد بودجه  نویسنده: جسی میکائیل

آیا در زندگی خود بودجه بندی درس��تی را دارید؟ درواقع نکته جالب این اس��ت که بیشتر افراد به این موضوع توجهی نداشته و تنها 
هزینه های خود را مشخص می کنند، با این حال بودجه بندی، امری حیاتی محسوب شده و موفقیت آتی شما به آن وابسته است. برای 
مثال برای همه ما اتفاق افتاده اس��ت که با بروز یک مش��کل، با س��ختی های بسیاری مواجه شده ایم. برای مثال بحران کرونا که تهدید 
بزرگ حال حاضر اس��ت را در نظر بگیرید. بدون ش��ک برندها و افرادی که بودجه اضطراری داش��ته اند، همچنان بدون مشکل به کار و 
زندگی خود ادامه می دهند. با این حال بسیاری از برندها نیز به نابودی کشیده شده و شاهد ورشکستگی های گسترده ای بوده ایم. علت 
اصلی بروز چنین اتفاقاتی، عدم بودجه بندی درس��ت اس��ت. درواقع حتی درصدی از افراد که در این زمینه فعالیت دارند نیز اشتباهات 
بزرگی را انجام می دهند. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا نتوانند بهترین نتیجه را از اقدامات خود به دس��ت آورند. در نهایت در این 

کتاب به بررسی وام های مناسب پرداخته و باعث می شود تا دچار موارد مضر نشوید. 
3-مدیریت بدهی ها  نویسنده: دیو رمزی

بدون ش��ک هر فردی در زندگی خود تجربه انواع بدهی را داش��ته است. درواقع در شرایط حال حاضر نمی توان بدون وام گرفتن به 
کار خود ادامه داد. فراموش نکنید که حتی برندهای مطرح جهان نیز در این رابطه اقدام کرده و هر ساله بدهی هایی را دارند. تحت این 
شرایط سوال مهم این است که چگونه می توان بدهی های خود را مدیریت نمود. همچنین در این کتاب به بررسی راهکارهایی پرداخته 
ش��ده اس��ت که از بیش از حد ش��دن آن جلوگیری کرده و نیاز افراد به این اقدام را کاهش می دهد. در نهایت در این کتاب به بررسی 

قوانین پرداخته شده است تا افراد دیگر فریب نخورند. 
۴-میلیونر بعدی باشید  نویسنده: ویلیام دانکو و توماس استنلی

این کتاب به بررس��ی ش��یوه های مختلف کسب ثروت پرداخته اس��ت که نتیجه مصاحبه با بیش هزاران نفر است. درواقع این امر 
طبیعی اس��ت که شما به افرادی میلیونر دسترس��ی نداشته باشید. با این حال این کتاب می تواند به مانند پلی ارتباطی عمل کرده و 
پاس��خگوی بس��یاری از سواالت شما باشد. درواقع میلیونر شدن بیش از آنکه به ش��انس بستگی داشته باشد، نوعی مهارت و تکنیک 
محسوب شده و الزم است تا شایستگی الزم برای رسیدن به این سطح را در خود ایجاد کنید. برای مثال بدون مجموعه ای از عادهای 

مثبت، رسیدن به این سطح بسیار سخت خواهد بود. به همین خاطر دایره توصیه های این کتاب، بسیار گسترده و جامع است. 
5-عادت های اتمی  نویسنده: جیمز کلیر

کمتر کسی را می توان پیدا کرد که این اثر ارزشمند را مطالعه نکرده باشد. درواقع همانطور که در بخش گذشته نیز عنوان شد، شما 
باید مجموعه ای از عادت  های مثبت را در خود ایجاد کنید تا به س��طح الزم برای ثروتمندش��دن برس��ید. این کتاب به خوبی این موارد 
را معرفی می کند و ش��ما را برای رس��یدن به آن، یاری خواهد نمود. همچنین این کتاب تالش کرده است تا راهنمایی برای رها کردن 
عادت های منفی نیز باشد. درواقع تا زمانی که عادت های مخرب خود را رها نکرده باشید، فضا برای ایجاد موارد جدید، مهیا نخواهد بود. 

6-میلیونر خودکار نویسنده: دیود باخ 
آیا تصور ش��ما این اس��ت که میلیونرها بیش از افراد دیگر جهان کار می کنند و هر روز با س��ختی های زیادی مواجه هستند؟ بدون 
ش��ک پاس��خ منفی بوده و آنها پس از مدتی به سطحی می رسند که به نوعی کسب ثروت به صورت خودکار انجام می شود. بدون شک 
هر فردی تمایل دارد تا به چنین سطحی دست پیدا کند. این کتاب تالش کرده است تا شما را در موقعیتی قرار دهد که برای رسیدن 
به منابع درآمد باال، نیاز به فعالیت 2۴ ساعته و تحمل سختی بیش از حد نداشته باشید. با عمل کردن به توصیه های این کتاب، طی 

تنها سه سال وضعیت اقتصادی شما بهبودهای جدی را پیدا خواهد کرد. 
7-اصول سرمایه گذاری موفق  نویسنده: تیلور الریو، مل لینداور و مایکل لبوئف 

اگر تصور می کنید که سرمایه گذاری تنها به افراد ثروتمند اختصاص دارد، سخت در اشتباه هستید. درواقع افرادی نظیر وارن بافت 
که به عنوان نابغه قرن در عرصه سرمایه گذاری تلقی می شود، در ابتدای جوانی وارد این حوزه شده و از مبالغ کم شروع کرده است. با 
این حال برای موفقیت در این عرصه شما باید قوانین کار را بدانید و نسبت به تکنیک ها به آگاهی دست پیدا کنید. در غیر این صورت 
وارد بازی پرریسکی شده و احتماال تمام ثروت خود را از دست خواهید داد. همچنین در این کتاب تالش شده است تا برای گروه های 

مختلف درآمدی، بهترین حوزه ها برای سرمایه گذاری معرفی شود. 
8-مرد وال استریت نویسنده: برتون جی. مایکل 

هر چیزی که باید در رابطه با س��هام بدانید، در این کتاب وجود دارد. درواقع آگاهی نس��بت به سهام ها از اصول اولیه سرمایه گذاری 
محس��وب ش��ده و می تواند منجر به چند برابر ش��دن دارایی شما ش��ود. همچنین این کتاب تالش کرده است تا مقدمات حضور بدون 

خطر افراد را به بازار بورس، به وجود آورد. 
9-هوش مالی برای کودکان و نوجوان ها 

با توجه به کم بودن دغدغه های کودکان و نوجوان ها، آنها بهتر از هر گروه دیگری می توانند یادگیری داش��ته باش��ند. در این رابطه 
بس��یاری از والدین نگران آینده فرزندان خود هس��تند. این کتاب تالش کرده است تا مقدمات هوش مالی را به آنها آموزش دهد. متن 
روان در کنار تمرین هایی که به بازی شباهت دارد، باعث محبوبیت باالی این اثر شده است. آمارها در این زمینه نشان می دهد افرادی 
که از س��نین پایین آموزش مالی داش��ته اند در زندگی خود موفق تر ظاهر ش��ده و این امر ضرورت خرید این کتاب را به خوبی نش��ان 

می دهد. 
10-بازنشستگی زودهنگام نویسنده: الند فیشر

در نهایت هر فردی باید به روزهای بازنشس��تگی خود توجه داش��ته باش��د. درواقع این امر بسیار ش��ایع است که افراد به دلیل عدم 
برنامه ریزی درست، پس از بازنشستگی با بحران های مالی جدی مواجه می شوند. به همین خاطر بهتر است که از همین امروز برای این 
زمان آماده باشید. درواقع حتی با درآمد پایین نیز می توان یک بازنشستگی خوبی را تجربه کرد. در نهایت در این کتاب به توصیه هایی 

پرداخته شده است تا از این واقعیت جدید، بهترین استفاده را داشته باشید. 
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تبلیغـاتخالق

چند ماهی اس��ت درگیر ویروس کرونا ش��دیم و تمام م��ردم جهان با این 
ویروس دس��ت وپنجه نرم می کنند. در این شرایط دشوار، داشتن حس خوب 
ی��ا انجام برخی کارها همانند قبل، غیرممکن و س��خت به نظر می رس��د؛ اما 
چن��د کار س��اده ای را معرفی می کنی��م که حال خیلی از م��ردم دنیا را بهتر 
می کند، پس با ما همراه باشید. شاید بچه مدرسه ای دارید و تمام روز مشغول 
رس��یدگی به تکالیف آن هایید، به خاطر حفظ فاصل��ه اجتماعی و اجتناب از 
ش��یوع کروناویروس از عزیزانتان دور ش��ده اید، از فرد مبتال به ویروس کرونا 
مراقبت می کنید، خودتان در حال بهبود یافتن از بیماری هستید یا می خواهید 
حرفه ی جدیدی یاد بگیرید؛ درهرصورت به این مس��ئله واقفید که هیچ چیز 
همانند گذشته نیست. اکنون کارهایی را به شما معرفی می کنیم که خیلی ها 
با انجام دادن آن ها احساس نزدیکی بیشتری نسبت به خودشان پیدا کرده اند. 
این کارها به ما یاد می دهند که چیزهای خیلی ساده ای برای لذت بردن روزانه 

در اطرافمان وجود دارد.
با وجود شرایط س��خت موجود و تغییرات اخیر، زمان هایی وجود دارد که 
تفاوتی نسبت به گذش��ته پیدا نکرده اند. وقتی از پشت شیشه برگ های تازه 
درختان را مش��اهده می کنید یا زمانی که بچه ها را می بینید که مثل قبل با 
هم دعوا می کنند، یکی از همین لذت ها باشد؛ شاید هم زمانی باشد که لباس 
موردعالقه تان را پوشیده اید و با دوست صمیمی تان درباره قسمت جدید سریال 
طنزی که دیده اید، به صورت پیامکی حرف می زنید و می خندید. عادی بودن 
و داشتن حس ش��ادی، هرچند برای زمانی کوتاه، بسیار ضروری است. شاید 
برای برخی ها داشتن حس و حال خوب مثل قبل کار ساده ای نباشد و آن ها 
نیاز به انگیزه بیشتری داشته باشند؛ به همین خاطر، 1۴ راهکار ساده را معرفی 

می کنیم که حالتان را خوب می کند.
1. نوشیدن یک فنجان قهوه: نوشیدن یک 
فنجان قهوه باعث باال رفتن روحیه  تان می شود. 
برخی ها در برخورد با شرایط سخت و دشوار، 
به س��راغ ی��ک فنجان قهوه موردعالقه ش��ان 
می روند تا آرامش بگیرند. البته اگر از خوردن 
قهوه لذت نمی برید، این کار را نکنید. می توانید 
نوشیدنی محبوب خود مانند یک لیوان چای، 

دم نوش یا یک شربت خنک بنوشید.
2. داش��تن برنامه ری��زی: منظورم��ان این 
نیس��ت برای اهداف رؤیایی خود برنامه ریزی 
کنید؛ بلکه برای انجام کارهای ساده ای چون 
شس��تن لباس یا تماش��ای تلویزیون در یک 
ساعت خاص برنامه بریزید. برخی افراد با ایجاد 
یک عادت جدید برای پیاده روی در طبیعت 
به صورت روزانه، انگیزه و امید بیش��تری پیدا 
می کنند. تداوم این عادت بسیار آرامش بخش 

است و باعث ایجاد احساس ثبات می شود.
3. بی مقص��د رانندگی ک��ردن: برخی ها با 
رانندگ��ی بی مقصد، حس بهتری نس��بت به 
خودشان پیدا می کنند. البته بی هدف به جاده 
زدن روزهای خوش قب��ل از کرونا را یادآوری 

می کند.
۴. برپا کردن دورهمی آنالین: میزبانی یک 
دورهمِی آنالین تفاوت زیادی با مهمانی های 
حضوری دارد؛ البته در زمان شیوع کرونا یک 
روش عال��ی برای حفظ ارتباط با دوس��تان و 
اعض��ای خانواده خواهد ب��ود. میزبانی آنالین 
برای کس��انی که عاش��ق مهمان��ی دادن اند، 

روزهای خوش گذشته را یاداوری می کند.
5. رس��یدگی به ناخن ه��ا در خانه: برخی 
از خانم ه��ا در طول س��ال چندین ب��ار برای 
رسیدگی به ناخن هایشان به آرایشگاه مراجعه 
می کنند. البته اغلب رس��یدگی به ناخن ها در 
خانه را وقت گی��ر و غیرممکن می دانند؛ اما با 
کمی تالش برای یک بار هم که شده می توانید 
ای��ن کار را در خان��ه انج��ام دهی��د.  تع��داد 
بی شماری ویدئوی آموزشی در اینترنت وجود 
دارد که می توانید از این طریق تجربه کس��ب 
کنی��د. به ناخن هایتان ی��ک الک خوش رنگ 

بزنید تا حال و هوایتان عوض شود.
6. داش��تن برنامه روزان��ه صبحگاهی: اگر 
قب��ل از کرونا و قرنطین��ه خانگی، صبح خود 
را با تماش��ای برنام��ه ی صبحگاهی و خوردن 
صبحانه شروع می کردید، لباس می پوشیدید و 
به بیرون از خانه می رفتید، اکنون هم می توانید 
همین کارها را انجام دهید. دنبال کردن برنامه 

صبحگاهی روزمره باعث می ش��ود از حس بالتکلیفی رها ش��وید و احس��اس 
بهتری داشته باشید. بله درست است، اتفاقات بیرون را نمی توان کنترل کرد، 

اما کنترل رفتارمان تا حد زیادی دست خودمان است.
7. نقاش��ی و رنگ آمیزی با ک��ودکان: یکی از بهترین راه ه��ا برای کاهش 
استرس، نقاشی و رنگ  آمیزی است. انجام این کار به همراه کودکان تجربه ی 
بسیار خوبی است. نقاش��ی کنار بچه ها با تخیالت خاصشان باعث می شود از 

استرس و تنش های موجود دور بمانید.
8. فعال ب��ودن: ورزش به صورت حرفه ای یا با برنامه ی مش��خص، ازجمله 
کارهایی است که خیلی ها تا قبل از شیوع ویروس کرونا به آن پای بند بودند. 
اکنون در شرایط جدید، خیلی از افراد در خانه ورزش می کنند. پس همچنان 
فعال بمانید زیرا انجام حرکات ورزش��ی باعث حف��ظ روحیه و بهبود حالتان 
می شود. کسانی که قبل از قرنطینه خانگی به  سختی زمانی را برای ورزش در 
نظر می گرفتند، اکنون فرصت بیشتری دارند تا کمی تحرک داشته باشند. باید 
ببینید چه ورزشی برایتان بهتر است. پیاده روی، شرکت در کالس های ورزشی 

آنالین یا همراهی با برنامه های تلویزیونی از بهترین پیشنهادات موجودند.
9. درس��ت کردن مدل موهای جدید: حتم��ا در ویدئوهای زیادی دیده اید 
که کوتاه کردن موها برای خیلی ها یک فاجعه اس��ت؛ اما بس��یاری با این کار 
آرامش می گیرند. حتما نباید یک آرایشگر حرفه ای باشید؛ یادگرفتن چند مدل 
گیس، درس��ت کردن مدل موی گوجه ای و حال��ت دادن به موها باعث بهتر 

شدن حالتان می شود.
10. رؤیاپ��ردازی در مورد آینده: حفظ تمرکز در برخی روزها کار س��ختی 
است؛ اما تنها کافی است چند دقیقه به مسائلی جز کارهای روزانه فکر کنید تا 
حالتان همانند قبل خوب شود. برخی ها با رویاپردازی درباره آینده، در روزهایی 

که همه چیز به ش��کل دیگری پیش می رود، برای حرکت به س��وی اهدافشان 
انگیزه می گیرند.

11. آرای��ش کردن: آرایش کردن برای خیلی از خانم ها یک موضوع عادی 
است؛ اما با خانه نشینی و رفت وآمدهای محدود، خیلی ها همانند قبل آرایش 
نمی کنند؛ اما آرایش کردن به خیلی ها احس��اس خوبی می دهد. اگر هنوز در 
آرایش کردن و کش��یدن یک خط چش��م زیبا ناتوانید، اکنون بهترین فرصت 
برای تمرین اس��ت. از س��وی دیگر، اگر تاکنون به آرایش ه��ای غلیظ عادت 

داشتید، در موقعیت فعلی متوجه می شوید که بدون آرایش هم زیبایید.
12. مراقبت از پوست: داشتن یک برنامه مراقبت از پوست می تواند احساس 
خوبی به شما بدهد. مراقبت های پوستی نه تنها باعث آرامشتان می شوند، بلکه 
می توانند به یک عادت مهم تبدیل ش��وند. درست کردن ماسک های صورت 
خانگی، پاک س��ازی پوس��ت و بُخور صورت از بهترین روش ها برای داش��تن 

پوستی عالی و ایجاد حسی خوب خواهند بود.
13. تماس فیزیکی با عزیزان: در این روزها فرصت کافی برای بغل گرفتن 
اعضای خانواده تان را دارید. اگر این فرصت فراهم شده تا در خانه تنها نباشید، 
با در آغوش گرفتن اعضای خانه، کمی از حس دل تنگی خود کم کنید. شاید 
تکنیک »بغل کردن خود« کمی عجیب باشد، اما این : خیلی چیزها همانند 
قبل نیست و سبک زندگی جدیدی در حال شکل گیری است. حتی این سبک 
زندگی جدید عادی ش��ده است. افرادی که قبل از این دوران، زندگی شلوغ و 
پرهیاهویی داشتند، اکنون به اندازه ی کافی وقت دارند تا از خوردن غذا و بودن 
با عزیزانش��ان لذت ببرند. پس لذت ب��ردن از روزمرگی  های عادی و کارهای 
کوچکی چون خوردن غذا با آرامش، به موضوع جدیدی تبدیل شده که می توان 
self/ucan :از آن استفاده کرد.                                                 منبع

14 کاری که حاِل خیلی از مردم دنیا را خوب می کند

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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