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فرصت امروز: رش�د ش�اخص بورس تهران در ابتدای هفته 

گذش�ته بسیار چشمگیر بود و ش�اخص کل بورس 
به کانال یک میلیون و 900 هزار واحد وارد شد...

بورس تهران با بازدهی بیش از 50درصدی در تیرماه 
همچنان برترین بازار سرمایه گذاری است

چرخش بازیگران بورس تهران

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

آیا کوپن مرهم زخم تورم می شود؟

بازگشت اقتصاد کوپنی
هفته گذشته نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن، تخصیص ارز یارانه ای برای تامین 
کاال های اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می شود و برای تامین کاال های اساسی اقشار ضعیف و 

دهک های پایین جامعه، دولت موظف می شود کاالبرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.
با توجه به اینکه احیای نظام کاالبرگی یا همان توزیع کوپنی این بار به صورت الکترونیکی خواهد بود، به نظر می رسد به مانند 
مجلس دهم نیز این بار هم دولت زیر بار اجرای این قانون نخواهد رفت. در حال حاضر برنج، گوشت قرمز، مرغ و... کاال های مصرفی 
هس��تند که دولت برای واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می دهد، اما در صورتی که دولت ملزم به اجرای این قانون مجلس 
شود، این کاال ها از طریق کاالبرگ الکترونیکی و با قیمت دولتی توزیع خواهد شد و از طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد 
شد؛ اتفاقی که به نظر می رسد حداقل در سال جاری امکان اجرای آن وجود نداشته باشد. در این زمینه، وحید شقاقی شهری رئیس 
دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با فرارو با اشاره به اینکه احیای نظام کوپنی راه حل کنترل قیمت کاال های مختلف 
نیست، گفت: »هرچند که این کار ممکن است در کوتاه مدت و برای شش ماه بتواند اوضاع را سامان دهد، اما بعد از آن به دلیل تورم...

شاخص کل بورس در آستانه 2میلیون واحد ایستاد

چراغ سبز بورس تهران
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چرا کارت اعتباری در ایران توسعه نمی یابد؟

حلقه مفقود زنجیره خدمات بانکی ایران

اسامی 5 دستگاه کم کار و بی توجه به بهبود فضای کسب وکار
عادت های کارمندان موفق

7 کتاب برای رهایی از ترس کارآفرینی 
چالش طراحی تبلیغات برای نسل جوان

برندسازی فردی و ارتقای بازاریابی و فروش
رونمایی آزمایشی هولو از ابزار تبلیغاتی اش

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 رئیس مایکروسافت
اپل را به نقض قوانین ضدانحصار 

متهم کرد

یادداشت
 شاه کلید آرامش

به بازارها

از دولت ها  م��ردم همیش��ه 
انتظار داش��ته اند که گرانی را 
کنت��رل کن��د. در ای��ن زمینه 
توق��ع م��ردم بی جا نب��وده و 
نیس��ت و این دولت اس��ت که 
مردم را در این موضوع متوقع 
کرده اس��ت. به عن��وان مثال، 
ماموری��ت س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��ده و تولیدکنن��ده 
تعزی��رات، کنترل  و س��ازمان 
قیمت ها اس��ت و یا چند سالی 
است که ش��ورای رقابت ایجاد 
ش��ده تا ب��ازار را کنترل کنند. 
دولت ه��ا  را  انتظ��ارات  ای��ن 
برای م��ردم ایجاد کرده اند، اما 
اقتصاددانان به خوبی می دانند 
که مکانیس��م دخالت در بازار 
ب��ه هیچ وجه  توس��ط دول��ت 
ج��واب نخواه��د داد، اما مردم 
ع��ادی هن��وز این موض��وع را 

نپذیرفته اند.
در اوایل س��ال ج��اری همه 
دیدن  چشم انتظار  کارشناسان 
جدی  انقباضی  سیاس��ت های 
ب��رای کنت��رل تورم از س��وی 
دول��ت بودن��د. ای��ن در حالی 
اس��ت که نرخ س��ود بانکی به 
۱۵درصد کاه��ش یافت و این 
موضوع، به معنای افزایش نرخ 

بهره منف��ی به مقدار 
3معناداری بود...
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»نیویورک تایمز« به تازگی در گزارش��ی آمار مرگ و میر ناش��ی از ویروس کرونا در ۲۱ کشور 
را گردآوری کرده و با بررس��ی آنها به این نتیجه رسیده است که وضعیت بیماری در کشورهایی 
که رهبران شان زن بوده اند، به طور چشمگیری بهتر است. به گفته »نیویورک تایمز«، از میان این 
۲۱ کش��ور مورد مطالعه، رهبری ۱3 کش��ور را مردان و رهبری 8 کشور را زنان برعهده دارند. در 
کش��ورهایی که رهبران مرد دارند به طور میانگی��ن ۲۱۴ نفر از هر یک میلیون نفر بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا جان باخته اند. در سوی مقابل، در کشورهایی که رهبران زن دارند )نظیر نیوزیلند، 
دانمارک، فنالند، آلمان، ایس��لند و نروژ( این رقم یک پنجم یعنی 36 نفر از هر یک میلیون نفر 
اس��ت.  »نیوی��ورک تایمز« در این گزارش با عن��وان »وقتی ویروس کرونا، غ��رور و خودخواهی 
مردان را برمال می کند« به قلم » نیکوالس کریس��توف« نوشت: »اگر میزان مرگ ومیر در ایاالت 
متح��ده آمریکا به اندازه میانگین کش��ورهایی بود که رهبران زن دارن��د، جان هزاران آمریکایی 
نجات می یافت. آنه دابلیو رایموین، اس��تاد همه گیری شناسی در دانشگاه یوسی ال اِی، در این باره 

می گوید: »به نظر می رسد که کشورهایی که رهبران زن دارند در مبارزه با ویروس کرونا 
فوق العاده موفق هستند. نیوزیلند، دانمارک، فنالند، آلمان، ایسلند و نروژ عملکرد بسیار 
خوبی داش��ته اند که شاید ناشی از شیوه های رهبری و مدیریت رهبران زن باشد.« البته 
باید پذیرفت که در س��ال های گذش��ته به اندازه  کافی رهبران زن بد هم داش��ته ایم. در 
واقع، براساس تحقیقی که زمانی برای نگارش یک کتاب انجام دادم، کارنامه رهبران زن 
دنی��ا حتی در زمینه بهبود آموزش دختران یا کاهش مرگ ومیر مادران هم چندان بهتر 
از رهبران مرد نبوده است. پژوهش های معتبر نشان داده است که افزایش مشارکت زنان 
در هر دو سطح مدیریتی و اجرایی اهمیت دارد، اما تا قبل از شیوع کووید-۱9 شواهدی 
در دس��ت نبود که نش��ان دهد زنان، رئیس جمهور یا نخست وزیران بهتری هستند. این 
ح��رف به این معنا نیس��ت که رهبرانی که ویروس را بهت��ر از بقیه مهار کرده اند همگی 
زن بوده ان��د، اما همه رهبرانی که در مه��ار بیماری خرابکاری کردند، مرد آن هم عمدتا 
از نوع��ی خاص بودن��د: اقتدارگرا، خودبین و رجزخوان. برای مث��ال، می توان به بوریس 

جانسون در بریتانیا، ژائیر بولسونارو در برزیل و دونالد ترامپ در آمریکا اشاره کرد.
تقریبا در همه کشورهایی که میزان مرگ ومیرشان بیش از ۱۵۰ نفر در هر یک میلیون 
نفر بوده، رهبری برعهده مردان اس��ت. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، در 
این زمینه می گوید: »به نظر من تصادفی نیست که رهبران بعضی از موفق ترین کشورها 
نظیر نیوزیلند، آلمان و تایوان، زن هس��تند و در کش��ورهایی که بدترین کارنامه را ارائه 
داده اند مانند آمریکا، برزیل، روس��یه و بریتانیا، رهبری برعهده مردان خودس��تایی است 
که هارت و پورت می کنند.« به نظر می رس��د این تفاوت عمدتا ناش��ی از این خودبینی 
و خودس��تایی است. دکتر اِِزکِیل امانوئل از دانشگاه پنسیلوانیا در این باره می گوید: »ما 
اغلب به ش��وخی می گوییم که رانندگان مرد هرگز از کسی درباره جهت و نشانی مقصد 
س��ؤال نمی کنند. به نظر من، همین امر تا حد زیادی مایه تمایز رهبری زنان است، زیرا 
آنها به تخصص اهمیت می دهند و با متخصصان مش��ورت می کنند، اما مردان مثل برق 
جل��و می روند، طوری که انگار از همه چیز سررش��ته دارند.« حق با اوس��ت. موفق ترین 
رهب��ران در مبارزه با ویروس کرونا آنهایی بوده اند که متواضعانه با متخصصان س��المت 
عمومی مش��ورت کردند و بی درنگ به نصیحت آنان گوش دادند؛ بسیاری از این رهبران 
زن بودن��د. در نقطه مقابل، مردان اقتدارگرای��ی که در این زمینه خرابکاری کرده اند، به 
متخصصان بدگمان و بیش از حد مغرور و متکبر بودند. در ماه مارس، ترامپ در هنگام 
بازدید از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گفت: »واقعا می دانم که چه خبر است.« 
او در میان گروهی از متخصصان پزشکی ادامه داد: »شاید توانایی ذاتی دارم« و با صدای 
بلند گفت شاید بهتر بود که دانشمند می شد. همچنین نباید از یاد برد که ترامپ در ماه 
ژانویه گفته بود که کووید-۱9 »کامال تحت کنترل« است. عالوه بر این، معلوم است که 

متخصصان پزشکی نسبت به حرف های او درباره »ماده سفیدکننده« چه نظری دارند.
هرچن��د به طور کلی، زن��ان در عرصه رهبری بین المللی مردان را تحت الش��عاع قرار 
داده اند، اما این امر در داخل آمریکا صادق نیست. بعضی از فرمانداران زن عملکرد بهتر و 
برخی عملکرد بدتری از مردان داشته اند بنابراین در آمریکا تفاوت آشکاری میان رهبران 

زن و مرد به چشم نمی خورد. البته این احتمال وجود دارد که تفاوت عملکرد ربطی به رهبران زن 
نداشته باشد و در واقع، مدیون ویژگی های کشوری باشد که یک زن را به رهبری برگزیده است.
در ای��ن بین، ش��رکت هایی که مدیران زن بیش��تری دارن��د به طور میانگی��ن عملکرد بهتری 
داش��ته اند، اما ب��ه نظر تحلیلگران، عل��ت این امر صرفا اس��تعداد و مهارت مدیران زن نیس��ت. 
ش��رکت هایی ک��ه از نظر فرهنگی ب��ه مدیران زن فرصت مدیریت و ابراز وج��ود داده اند، از دیگر 
نوآوری ها نیز بیشتر استقبال می کنند و شاید همین روحیه مبتکرانه عامل افزایش سودآوری آنها 
باش��د. به همین ترتیب، کشورهایی که از انتخاب نخست وزیران زن استقبال می کنند احتماال با 
میل و رغبت بیش��تری به حرف اپیدمی شناس��ان گوش می دهند. با این همه، به نظر می رسد که 

در خود رهبری مردان و زنان هم تفاوت هایی وجود دارد.
مارگو والس��تروم، وزیر امور خارجه اس��بق سوئد با اشاره به رهبران بی سر و صدا، وسیع النظر و 
معقوِل نروژ، آلمان و نیوزیلند، می گوید: »ش��یوه رهبری زنان اغلب با مردان بسیار تفاوت دارد.« 

والس��تروم همچنین اش��اره می کند که س��المت عمومی یکی از دغدغه های »رایج« بس��یاری از 
رهبران زن اس��ت. ِگَرنت میلر، متخصص اقتصاد س��المتی در دانش��گاه استنفورد نیز دریافت که 
وقت��ی ایالت ه��ای آمریکا یکی پس از دیگری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم به زنان 
حق رأی دادند، به تدریج بر س��رمایه گذاری در بهداش��ت و سالمت عمومی افزودند؛ امری که هر 
س��اله جان حدود ۲۰ هزار کودک را نجات داد بنابراین اعطای حق رأی به زنان به ش��دت به نفع 
پس��ربچه ها بوده است. ممکن است پررویی برای سیاس��تمداران مرد مفید باشد، اما پژوهشگران 
می دانند که رأی دهندگان زن و مرد از تبلیغ نامزدهای زن برای خود دل زده می شوند. در نتیجه، 
زنان سیاس��تمدار مجبور هستند که در برقراری ارتباط بی سر و صدا مهارت یابند، درست همان 
چیزی که در هنگام ش��یوع بیماری عالمگیر کرونا به آن احتیاج داریم. رایموین، اپیدمی ش��ناس 
دانش��گاه یوس��ی ال اِی در این زمینه می گوید: »ش��اید مهارت هایی که زنان را به رهبری رسانده 

است، همان مهارت هایی باشد که اکنون برای متحد کردن کشور الزم است.«

رهبران زن با بیماری های اپیدمیک بهتر مبارزه می کنند؟

زنان موفق تر از مردان در مدیریت بحران کرونا

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: رش��د ش��اخص بورس تهران در ابتدای هفته گذش��ته 
بسیار چش��مگیر بود و شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و 9۰۰ 
هزار واحد وارد ش��د، اما این رش��د در طول هفته ادام��ه نیافت و بازار 
س��رمایه در روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه قرمزپوش ش��د. در واقع، 
بازار س��هام در آخرین هفته تیرماه به دنبال کاهش قیمت ارز و س��که، 
ش��رایط محتاطی را در پیش گرفت و در نهایت توانس��ت بازدهی بیش 
از 3درص��دی را ثبت کند. در این ش��رایط نه تنها ارزش معامالت روزانه 
با رش��د قابل توجهی همراه بود، بلکه خریدوفروش های معامله گران نیز 
همچنان در زمین بازی س��هامداران حقیقی ادامه یافت. بر این اساس، 
شاهد تثبیت ارزش معامالت هفتگی در محدوده ۲۴ هزار میلیارد تومان 
بودیم. از سوی دیگر، به دنبال اشتیاق حقیقی ها در خرید سهام، فعالیت 
سرمایه گذاران حقوقی در سمت عرضه نیز افزایش یافت و به این ترتیب 
در هفته گذش��ته، 8 ه��زار و 6۰۰ میلیارد توم��ان نقدینگی از پرتفوی 

سهامداران حقوقی  خارج و به سبد حقیقی ها منتقل شد.
چرخش سهامداران بورس به سمت کوچک ترها

معامله گ��ران خرد بازار س��هام در هفته گذش��ته ب��ه خریدهای خود 
ادامه دادند و در تمامی روزهای هفته بیش��تر از آنکه فروش��نده باشند، 
خریدار بودند، به طوری که در نهایت توانس��تند بیش از 8 هزار و 6۰۰ 
میلیارد تومان نقدینگی را به س��بد سهام خود منتقل کنند. به گزارش 
س��نا، جزییات تغییر مالکیت ها نش��ان می دهد که ش��اخص کل بورس 
تهران معامالت شنبه گذشته را با افت بیش از 3۲ هزار واحدی )معادل 
۱.8درصد( آغاز کرد. در این روز س��هامداران از سهام شرکت های بزرگ 
که از ابتدای س��ال صعودی بودند، رو برگرداندند و س��هام کوچک تر با 
خارج ش��دن از زیر سایه  این س��هام فرصت رشد یافتند. به این ترتیب، 
خالص تغییر مالکیت س��هامداران حقیقی به 6۴۲ میلیارد تومان رسید. 
در این میان، مواد دارویی، بیمه و صندوق  بازنشس��تگی صنایعی بودند 
که با بیش��ترین خالص خرید حقیقی همراه شدند و در مقابل خودرو و 
ساخت قطعات، بیشترین خروج پول حقیقی یا به عبارت دیگر بیشترین 

خرید حقوقی را تجربه کرد.
روز یکش��نبه همزمان با بازگش��ت نمادهای بزرگ به مسیر صعودی، 
نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای نیز س��بزپوش شد. از این رو نه تنها افت روز 
ش��نبه جبران شد، بلکه شاخص کل با رش��د بیش از 3درصدی به قله 
جدی��د ی��ک میلیون و 86۴ هزار واح��دی راه یافت. در ای��ن روز برای 
چهاردهمین روز متوالی سهامداران حقیقی خالص خرید مثبتی را ثبت 

کردند و ش��اهد جابه جایی ۲9۱۰ میلیارد توم��ان نقدینگی از پرتفوی 
حقوقی ها به س��بد س��هام معامله گران خرد بازار بودیم. در این مس��یر 
گروه های کامودیتی محور در صدر لیست خرید سهامداران حقیقی قرار 
گرفتند. از این رو گروه  فلزات اساس��ی شاهد خالص تغییر مالکیت هزار 
میلیارد تومانی در مس��یر حقوقی به حقیقی بود. پاالیشی ها نیز شرایط 
مش��ابهی را تجربه کردند و با جابه جایی 3۷۰ میلیارد تومانی به سمت 
پرتفوی حقیقی همراه ش��دند. در آن س��وی بازار اما گروه چندرشته ای 
صنعتی بیش��ترین فش��ار فروش حقیقی را به میزان 3۲ میلیارد تومان 
تجربه کرد. در میان ش��رکت ها نیز بیشترین خالص خرید حقیقی از آن 
نماد معامالتی ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان ش��د. »فوالد« در این روز 
ش��اهد جابه جایی ۲9۷ میلیون س��هم ب��ه ارزش 66۰ میلیارد تومان از 

پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام معامله گران خرد بود.
عملکرد بازیگران بورسی در اولین ماه تابستان

دماسنج تاالر شیشه ای در جریان معامالت روز دوشنبه توانست رشد 
3.۲ درص��دی را تجربه کن��د و به این ترتیب کمت��ر از ۴درصد تا فتح 
کان��ال ۲ میلیون واحدی فاصل��ه گرفت. در این روز بیش��ترین خالص 
خری��د حقیقی ها در مقیاس هفتگی ثبت ش��د که ب��ا انتقال بیش از 3 
هزار میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی س��هامداران خرد همراه بود. در 
این میان، بیشترین میزان خرید سهامداران حقیقی به جمع آوری سهام 
گروه فلزات اساس��ی تعلق داشت که با انتقال بیش از یک هزار میلیارد 
تومان نقدینگی به سبد سهامداران خرد این گروه دنبال شد. جمع آوری 
سهام گروه فرآورده های نفتی نیز از دیگر تمایالت حقیقی ها بود که در 

نهایت خالص خرید 6۰۰ میلیارد تومانی را در این گروه ثبت کردند.
ب��ورس تهران هرچند معامالت روز سه ش��نبه به عن��وان آخرین روز 
تیرم��اه را با کاهش بیش از 86۰۰ واحدی ش��اخص کل س��پری کرد، 
ول��ی به این ترتیب توانس��ت با ثب��ت بازدهی بی��ش از ۵۰درصدی در 
ای��ن ماه، همچنان عنوان برترین بازار س��رمایه گذاری را حفظ کند. در 
این روز س��هامداران خرد همچنان ب��ه خریدهای خود ادامه دادند و در 
نهایت خالص خرید بیش از یک هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود 
ثبت کردند. در این میان، همچنان خرید س��هام گروه فلزات اساسی در 

اولویت حقیقی ها بود.
همانطور که گفته شد، در این روز شاهد به پایان رسیدن نخستین ماه 
تابستان بودیم. بررسی عملکرد بازیگران بورسی در این ماه نشان می دهد 
که خالص خرید معامله گران خرد بازار سهام به 3۲ هزار و ۵6۰ میلیارد 

تومان رس��یده اس��ت. در این میان، بیش��ترین خالص خرید حقیقی ها 
به دو گروه کامودیتی محور فلزات اساس��ی و پاالیشی ها اختصاص پیدا 
کرد. بر این اس��اس در ماه گذش��ته فلزی ها ش��اهد جابه جایی 9 هزار 
میلی��ارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی حقوقی ب��ه حقیقی بودند. 
در زیرمجموعه های گروه فرآورده ه��ای نفتی نیز حدود 8 هزار میلیارد 
تومان پول از پرتفوی حقوقی ها به س��بد س��هام معامله گران خرد بازار 
افزوده ش��د، اما در آن سوی بازار بیش��ترین خرید حقوقی ها با حمایت 

آنها به گروه سیمان به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
صنایع مورد توجه سهامداران خرد در هفته گذشته

بورس تهران در حالی معامالت روز چهارش��نبه را به عنوان نخستین 
روز کاری مردادم��اه ب��ا کاهش بیش از ۱۵ هزار واحدی ش��اخص کل 
آغ��از کرد که در این روز س��هامداران خرد همچنان ب��ه عنوان خریدار 
ظاهر ش��ده و خالص خرید بی��ش از یک ه��زار و ۲۰۰ میلیارد تومانی 
را در کارنام��ه خود ثبت کردند. به این ترتیب هفته گذش��ته با فعالیت 
ب��االی این گ��روه از بازیگران بازار در جبهه خرید به اتمام رس��ید و در 
نهای��ت خالص خرید 8 ه��زار و 6۰۰ میلیارد تومانی در کارنامه هفتگی 
آنها ثبت ش��د. همچنین بررسی صنایع مورد توجه سهامداران خرد در 
هفته گذشته نشان از تمایل باالی این گروه به جمع آوری سهام صنایع 
فلزات اساسی دارد، به طوری که خالص خرید حقیقی ها در این گروه به 
بیش از ۲هزار و ۷6۰ میلیارد تومان رس��ید که ۲هزار میلیارد تومان از 
این رقم به خالص خرید سهام فوالد مبارکه اصفهان تعلق داشت. فوالد 
خوزس��تان نیز با تغییر مالکیت ۷۲۰میلی��ارد تومانی از دیگر نمادهای 

مورد توجه حقیقی ها در این گروه بود.
در ادامه این روند، سهامداران خرد به خرید سهام گروه فرآورده نفتی 
تمایل نشان داده و در نهایت حدود ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی بابت 
خرید سهام مزبور به پرتفوی خود منتقل کردند. در این گروه نیز عمده 
خریدها به جمع آوری سهام پاالیش نفت اصفهان تعلق داشت که خالص 
خری��د ۱.۲ هزار میلی��ارد تومانی را تجربه کرد. در مقابل، س��هامداران 
عمده بیشترین حمایت را از گروه ماشین آالت داشته که با خالص خرید 
۴9میلی��ارد و ۷۰۰میلی��ون تومانی این گروه همراه ش��د و 3۴میلیارد 
تومان از این رقم به خالص خرید س��هام »تپمپی« تعلق داش��ت. البته 
بیشترین میزان خرید سهامداران عمده در نماد »تاپیکو« بود، به طوری 
که س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین توانست خالص خرید 

۱8۷میلیارد تومانی حقوقی ها را تجربه کند.

بورس تهران با بازدهی بیش از 50درصدی در تیرماه همچنان برترین بازار سرمایه گذاری است

چرخش بازیگران بورس تهران

شاخص کل بورس در اولین روز این هفته ۵۴ هزار و ۷۱۱ واحد رشد 
کرد و در ارتفاع یک میلیون و 9۵۵ هزار واحد ایس��تاد. به این ترتیب، 
شاخص بورس تهران به روند رو به رشد خود در چهارمین روز مردادماه 
نیز ادامه بود و با عبور از یک میلیون و 9۵۰ هزار واحد در آستانه رکورد 
تاریخی ۲ میلیون واحدی قرار گرفت. حاال سوال اصلی این است که آیا 

تا پایان این هفته بورس تهران ۲ میلیون واحدی می شود؟
در این بین نکته جالب این اس��ت که روند بورس ایران با بورس های 
جهانی همسو نیست و در حالی بورس تهران هر روز چندین هزار واحد 
رش��د را تجربه می کند که بورس های جهانی به دلیل تشدید اختالفات 
چی��ن و آمریکا و تبعات ش��یوع کرونا هر روز با ریزش مواجه هس��تند، 
چنانچه وب س��ایت بلومبرگ روز گذشته در گزارشی در این باره نوشت 
که دور تازه تنش ها بین دو اقتصاد نخست جهان بار دیگر باعث نگرانی 
معامله گران و ریزش بورس های جهانی شده و جدال آمریکا و چین پس 
از تش��دید جنگ تجاری حاال به تعطیلی کنس��ولگری های دو کشور در 

خاک یکدیگر رسیده است.
در این بین، بورس تهران در حالی در آستانه رکورد ۲ میلیون واحدی 
قرار گرفته اس��ت که بازارهای سکه، طال و ارز در هفته گذشته کاهشی 
بودن��د. در روزهای پایانی هفته گذش��ته دالر چن��د هزار تومان کاهش 
قیمت داش��ت و تا آستانه کانال ۲۰ هزار تومان پایین آمد اما اثرات این 
کاه��ش نه تنها بازار س��رمایه را نزولی نکرد که صع��ود این بازار در روز 

شنبه با رشدی ۵۰ هزار واحدی ادامه یافت.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، دولت از آغاز سال 
جاری تا امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده 

اس��ت. هفته گذشته هم مصوب ش��د تا دولت در شهریورماه، نسبت به 
تامین مالی 3۷ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.

ش��اخص بورس تهران از س��ال ۱3۴۵ )زمانی که قانون آن مصوب و 
تاسیس شد( تا بهمن ۱396 )۵۰ سال( تنها ۱۰۰ هزار واحد رشد کرده 
بود ولی از بهمن ۱396 تا 6 اس��فند ۱398 )س��ال گذشته( ۴۰۰ هزار 
واحد دیگر رشد کرد و به ۵۰۰ هزار واحد رسید و از اسفند سال گذشته 
تاکنون باچنان س��رعتی باال رفته که غیرقابل تصور اس��ت. شاخص کل 
ب��ورس از ۱۲ خرداد تاکنون از یک میلیون واحد به یک میلیون و 9۵۰ 
ه��زار واحد رس��یده و از 6 اس��فند 98 تاکنون )۵ م��اه( یک میلیون و 

۴۵۰هزار واحد رشد کرده است.
در این میان، مهمترین اتفاقی که در بازار س��رمایه طی هفته گذشته 
رخ داد، رش��د س��هام کوچک ترها بود و کوچک تره��ا در آخرین هفته 
تیرماه پیش��تازی بیشتری را نسبت به بزرگ ترها تجربه کرده اند. نگاهی 
به عملکرد صنایع سی وهش��ت گانه بورس��ی در هفته گذشته، دلیل این 
مدعاست. براساس گزارش ارائه شده از سوی پایگاه خبری بازار سرمایه، 
در مجموع طی معامالت هفته ای که گذش��ت ۲۷ گروه با رشد میانگین 
قیمت ها و در مقابل ۱۱ صنعت با افت قیمت مواجه شدند. نکته جذاب 
اینجاس��ت که در هفته منتهی به یک مردادماه، گروه محصوالت چرمی 
ب��ا تک نم��اد »وملی« با رش��د ۲۷.۱درصدی صدرنش��ین پربازده ترین 
صنایع بورس��ی بود. این تنها تک نماد مورد توجه سهامداران بازار نبود. 
تک نماد »های وب« نیز رش��د معادل ۲۲درصد را تجربه کرد. قندی ها، 
مخابراتی ه��ا و گ��روه حم��ل و نقل از دیگ��ر گروه های پرب��ازده بورس 
ته��ران در هفته منتهی به یک مرداد بودن��د. در میان گروه های بزرگ 

کامودیتی محور بازار اما به جز پاالیش��ی ها که با رش��د هفتگی 9درصد 
همراه شدند، دیگر گروه ها یا رشد حداقلی را تجربه کردند یا قرمزپوش 
شدند. بر این اس��اس گروه فلزات اساسی با افزایش ۰.۵درصدی همراه 
شد، اما دو گروه کانه های فلزی و محصوالت شیمیایی به ترتیب با افت 

یک و ۱.3درصدی مواجه شدند.
از س��وی دیگر باید توجه کرد که س��د مقاومت��ی ۲ میلیون واحدی 
برای ش��اخص بورس س��دی محکم و جدی است و بازار واکنشی روانی 
نسبت به فتح این قله دارد. وقتی شاخص بورس از یک میلیون و 9۰۰ 
ه��زار واحد عبور کرد، انتظار می رفت وارد فاز اصالحی ش��ود و می توان 
بازگشت شاخص به کانال یک میلیون و 8۰۰ هزار واحدی را تحت تاثیر 
این اتفاق نیز دانس��ت. حاال اما کارشناس��ان معتقدند اصالح شاخص به 
پایان راه رسیده است و انتظار می رود بورس هفته ای مثبت و آرام را در 
پیش رو داش��ته باشد. تاج بر، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به 
ایرنا گفته است: نوسانی را که از چند روز گذشته در بازار شاهد هستیم 
در یک س��ال گذش��ته بارها رخ داده و حتی بس��یار شدیدتر از اینها در 
بازار اتفاق افتاده است زیرا همچنان حجم معامالت باال است و به همان 

میزانی که فروشنده وجود دارد خریدار هم در بازار حاضر است.
او با تاکید بر اینکه این نوس��انات به نفع بازار است و سهامداران نباید 
ترسی از این موضوع داشته باشد، گفت: از سال گذشته تاکنون با توجه 
به نوس��انات زیادی که در بازار شاهد بودیم بازار بازدهی بسیار خوبی را 
در اختیار س��هامداران قرار داد، به همین دلیل بورس را بهترین مقصد 
برای س��رمایه های در اختیار مردم و بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 

می دانند.

بورس رکورد تاریخی 2 میلیون واحدی را می شکند؟

در آستانه تسخیر قله 2 میلیونی

دریچه

در جلسه شورای عالی بورس
راه اندازی بورس امالک تصویب شد

عضو ش��ورای عال��ی بورس از تصویب تش��کیل ب��ورس امالک، 
مستغالت و امتیازات ایران خبر داد.

حسین س��الح ورزی، عضو شورای عالی بورس در توییتی نوشت: 
»در جلس��ه امروز )۴مرداد( ش��ورای عالی بورس تش��کیل بورس 
امالک، مستغالت و امتیازات ایران، تصویب شد.« پیش از این، علی 
صحرایی، مدیرعامل س��ازمان بورس و اوراق بهادار اواسط تیرماه با 
حضور در بخش خبری ۲۱ سه ش��نبه ش��بکه یک سیما، گفته بود: 
»در ای��ن بورس امتی��ازات، پروژه ها و زمین الزم ب��رای آنها عرضه 

خواهد شد.«
کارشناس��ان، ایجاد بورس مس��کن را حرکت خوب��ی می دانند و 
معتقدن��د که راه اندازی این بورس می توان��د نقش مهمی در ایجاد 
ش��فافیت بازار مس��کن و روان ش��دن معامالت این حوزه ایفا کند. 
همچنین راه اندازی بورس مسکن می تواند به کاهش واسطه گری در 
این زمینه بینجامد و عمال راه را برای تعامل متقاضی و عرضه کننده 

به صورت مستقیم هموار کند.
در همی��ن زمینه، امیر تقی خان تجریش��ی، مدیرعامل ش��رکت 
س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی معتقد اس��ت: جدای از معامالت 
مستقیم مس��کن می توان با تعریف و پیاده سازی ابزارهای مختلف 
در حوزه امالک و مس��تغالت از پتانسیل های موجود بازار سرمایه و 

ابزارهای مالی، نهایت بهره را کسب کرد.
او ب��ا بیان اینکه دامنه ش��مول این ب��ورس می تواند تمامی انواع 
امالک را چه مس��کونی و چه تج��اری دربر گرفته و حتی معامالت 
خرده فروش��ی و یا انبوه س��ازان و حتی پیش فروش را ش��امل شود، 
به س��نا گف��ت: این بورس عالوه بر کمک به ح��وزه عمومی جامعه 
می توان��د ب��ه بانک  ها و یا ش��رکت های دولتی در ح��وزه واگذاری 
دارایی های مازاد و یا اموال تملیکی خود کمک ش��ایانی کند و این 
گروه از عرضه  کنندگان بدون ایجاد شبهه و یا شائبه ای امالک خود 

را در فضایی شفاف عرضه کنند.
مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی افزود: این 
بورس می تواند امکان س��رمایه گذاری مستقیم س��رمایه گذاران در 
ام��الک و مس��تغالت را از طریق ی��ک بازار عموم��ی فراهم کند و 
برای صاحبان امالک، فرصت جدید و جذابی باش��د که ویژگی های 
انعطاف پذیری، نقدینگی، شفافیت و در نهایت یک بازار تنظیم شده 
را برای فعالی��ت فراهم آورده و نیاز س��رمایه گذاران و معامله گران 
مس��کن که به قص��د انتفاع و نه مصرف به خری��د و فروش امالک 
مش��غولند را نیز مرتفع کند. به گفته وی، همچنین امکان فعالیت 
مش��اوران واقعی و حرفه ای امالک و مستغالت نیز می تواند با اخذ 
مجوز از س��ازمان ب��ورس و وزارتخانه و یا اتحادی��ه مربوطه در این 
بازار فراهم ش��ود تا بتوانند به متقاضیان و عرضه کنندگان خدمات 
مش��اوره ای بدهند. امیر تقی خان تجریش��ی با بیان اینکه این بازار 
همچنین می تواند بس��تر مناس��بی برای دریافت تسهیالت و اوراق 
مسکن برای اشخاص باش��د، افزود: این بورس قطعا مکان مناسبی 
برای صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت )REITS( هم 
هست و بازار عمده فروش��ی منعطفی را برای سرمایه گذاران فراهم 
می کند. البته تعریف مکانیزم ها، تابلوهای مختلف، ساعات معامالت 
و ش��رایط آن، دامنه نوس��ان، اهلیت و احراز صالحیت و بسیاری از 

موارد دیگر مسائلی است که باید مورد مداقه قرار گیرد.

در اولین ماه تابستان رخ داد
رشد 23درصدی ارزش معامالت بورس کاال

تاالره��ای مختلف ب��ورس کاالی ایران، در تیرماه ش��اهد معامله 
3 میلی��ون و ۱69 هزار تن انواع کاال ب��ه ارزش بیش از ۲3۲ هزار 
میلیارد ریال بودند که نس��بت به خردادماه به ترتیب رشد 8 و ۲3 
درص��دی را در حج��م و ارزش معامالت تجرب��ه کردند. به گزارش 
بورس کاالی ایران، در دوره مورد بررسی در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ایران افزون بر ۲ میلیون و 3۴ هزار تن 
ان��واع کاال ب��ه ارزش ۱۱۰ هزار و ۲۴9 میلی��ارد ریال در دو بخش 
داخلی و صادراتی معامله شد. در این تاالر بالغ بر ۴8۴ هزار و ۲۷8 
تن انواع قیر، 3۷۴ هزار و ۲۷ تن انواع مواد پلیمری و ۱۵۷ هزار و 
۲۱۷ تن مواد ش��یمیایی، 3 هزار و ۲۰۰ تن سالپس واکس و ۷3۴ 
هزار تن وکیوم باتوم به فروش رس��ید. از دیگر کاالهای معامله شده 
در این تاالر می توان به دادوس��تد ۵ هزار و ۴3۵ تن عایق رطوبتی، 
۱۰ ه��زار و 363 تن روغ��ن پایه، 69 هزار و ۵38 تن گوگرد، ۲۰۰ 
تن آرگون و ۱96 هزار تن لوب کات اش��اره ک��رد. تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدنی بورس کاالی ایران نیز طی تیرماه میزبان معامله 
یک میلی��ون و ۱3۰ هزار تن انواع کاال به ارزش ۱۲۰ هزار و 9۷۷ 
میلیارد ریال بود. در این تاالر 9۷9 هزار و 9۵3 تن انواع فوالد، ۲8 
هزار و ۷۵۵ تن انواع مس، ۷۲ تن کنس��انتره فلزات گرانبها، ۷۱۰ 
تن کنس��انتره مولیبدن، ۲۵ هزار و ۷۷۵ تن آلومینیوم، 9۴ هزار و 
۵۴۰ تن روی، ۲۰۰ تن س��رب و 3۱ کیلوگرم شمش طال از سوی 
مش��تریان خریداری ش��د. بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران نیز طی 
م��دت مذکور معامله ۵ ه��زار و ۱8 تن کاال را تجربه کرد. 8 هزار و 
3۰۰ کیلوگرم زعفران و 3 هزار و ۷۱۰ تن رب گوجه فرنگی نیز در 

تیرماه در تاالر محصوالت کشاورزی به فروش رسید.

در آخرین هفته تیرماه
سهم معدن از بورس به 22درصد رسید

ارزش سهام 8۵ شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس تهران در 
هفته گذش��ته به روند رشد خود ادامه داد و به سهم ۲۲.۷درصدی 
از ارزش کل بازار سهام رسید. همچنین تغییر هفتگی ارزش سهام 
8۵ شرکت معدن و صنایع معدنی با رشد 3درصدی نسبت به هفته 
ماقبل همراه ش��د. ن��ورد آلومینیوم )فنوال(، باما )کاما( و س��یمان 
فارس و خوزس��تان )س��فارس( در هفته گذش��ته به ترتیب رش��د 
۲9.۴6، ۲۷.۲9 و ۲3.6۵ درصدی را ثبت کردند که باالترین رشد 
در بین شرکت های مورد بررس��ی در این بخش محسوب می شود. 
افزایش 63 هزار میلیارد تومانی ارزش س��هام 8۵ ش��رکت معدن و 
صنایع معدنی در هفته گذش��ته موجب ش��د تا ب��ا رقم یک هزار و 
883 میلی��ارد تومانی به س��هم ۲۲.۷درصد ارزش کل بازار س��هام 

برسند.
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هفته گذشته نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کردند 
ک��ه در صورت تصویب آن، تخصی��ص ارز یارانه ای برای تامین کاال های 
اساس��ی از دستور کار دولت خارج ش��ده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه 
می شود و برای تامین کاال های اساسی اقشار ضعیف و دهک های پایین 
جامعه، دولت موظف می ش��ود کاالبرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار 

مردم قرار دهد.
با توجه به اینکه احیای نظام کاالبرگی یا همان توزیع کوپنی این بار 
به صورت الکترونیکی خواهد بود، به نظر می رسد به مانند مجلس دهم 
نی��ز این ب��ار هم دولت زیر بار اجرای این قان��ون نخواهد رفت. در حال 
حاضر برنج، گوش��ت قرمز، مرغ و... کاال های مصرفی هس��تند که دولت 
ب��رای واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصی��ص می دهد، اما در صورتی 
ک��ه دولت ملزم به اجرای این قانون مجلس ش��ود، این کاال ها از طریق 
کاالبرگ الکترونیکی و با قیمت دولتی توزیع خواهد شد و از طرف دیگر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد ش��د؛ اتفاقی که به نظر می رسد حداقل 

در سال جاری امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.
در این زمینه، وحید ش��قاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزم��ی در گفت وگو با فرارو با اش��اره به اینکه احی��ای نظام کوپنی 
راه ح��ل کنترل قیم��ت کاال های مختلف نیس��ت، گف��ت: »هرچند که 
این کار ممکن اس��ت در کوتاه مدت و برای ش��ش م��اه بتواند اوضاع را 
سامان دهد، اما بعد از آن به دلیل تورم روزافزونی که وجود دارد دولت 
نمی توان��د پرداخت هزینه کاال های ض��روری را ادامه دهد. به جای این 
کار باید دو اقدام مهم انجام ش��ود، تا اوضاع از ریش��ه درست شود، اول 
اینک��ه نظام تامین مالی دولت باید ش��فاف ش��ود و دوم هم اینکه باید 
تورم ناش��ی از افزایش نقدینگی و رش��د پایه پولی نیز کنترل ش��ود. به 
بیان دیگ��ر مادامی که این دو معضل برطرف نش��ود، هر اقدام دیگر از 

جمل��ه بازگرداندن کوپن به سیس��تم توزیع اقتص��ادی نیز دردی را دوا 
نخواه��د کرد، زیراکه اکنون دولت با کس��ری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومانی روبه روست که با وجود این مسئله عمال نمی تواند پرداخت هزینه 

کاال های اساسی برای شش دهک پایین درآمدی را عهده دار شود.«
به اعتقاد شقاقی، »تا زمانی که موتور محرک رشد نقدینگی و افزایش 
تورم همچنان گرم باش��د و به فعالیت خود ادامه دهد، نمی توان انتظار 
داش��ت که اوضاع اقتصاد درس��ت ش��ود. در چنین صورت��ی اگر کوپن 
بازگ��ردد، این مس��ئله به مرور زمان به سرنوش��ت یاران��ه نقدی دچار 
می ش��ود که بعد از ۱۱ س��ال مبلغ آن افزایش پیدا نک��رده و دولت به 
دنبال حذف پرداخت یارانه نقدی افراد اس��ت. در این باره ممکن است 
اقالمی که قرار اس��ت در قالب کوپن توزیع ش��ود، به مرور زمان حذف 

شود و در ادامه کارکرد صحیح خود را نیز از دست بدهد.«
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه »مس��ئله کسری بودجه 
دولت به نوعی منشأ بسیاری از مشکالت اقتصادی است که امروز کشور 
گرفتار آنهاست«، ادامه داد: »دولت برای اینکه بتواند این کسری بودجه 
را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول انجام دهد که نتیجه اش 
رش��د پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم است، می تواند پنج راهکار را 

در پیش بگیرد، تا بتواند این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند.«
او با تاکید بر اینکه »امروز بازار س��رمایه یک فرصت اس��ت که دولت 
می توان��د از طریق آن اقدام به تامین مالی کند«، افزود: »عرضه س��هام 
شس��تا و یا صندوق ه��ای ETF دولتی خود گویای اس��تفاده دولت از 
ب��ورس برای جبران کس��ری بودجه اس��ت، در این رابطه س��ه صندوق 
دولتی تش��کیل شد؛ که اولین آن عرضه عمومی شد، اما از آن استقبال 
نش��د و تنها یک س��وم از واحدهای آن بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان به 
فروش رفت، اما با توجه به س��وددهی این صندوق، دو صندوق دیگر به 

طور قطع با استقبال روبه رو خواهند شد.«
شقاقی ادامه داد: »راهکار دوم نیز انتشار اوراق بدهی است که آن نیز 
در حال انجام است، البته این اوراق بدهی با توجه به جذابیت بورس از 
س��وی مردم مورد استقبال قرار نمی گیرد و اگر این اوراق نیز به فروش 
رود، به صورت دس��توری اس��ت، زیرا در نهایت این بانک ها هستند که 
باید اوراق بدهی را از دولت و بانک مرکزی خریداری کنند، راهکار سوم 
نیز مولدس��ازی اموال مازاد و راکد دولتی اس��ت که باید پیگیری شود، 
بس��یاری از وزارتخانه ها و نهاد زمین و س��اختمان های زیادی دارند که 
بالاس��تفاده مانده، دولت می تواند با مولدس��ازی آنها بخش��ی از کسری 

بودجه خود را جبران کند.«
این استاد دانشگاه یادآور شد: »به عنوان راهکار چهارم دولت می تواند 
خصوصی سازی را توسعه دهد و دست آخر نیز افزایش پایه های مالیاتی 
اس��ت. در حال حاضر اجرایی ش��دن اخذ مالیات از خانه های خالی، یا 
مالیات بر عایدی س��رمایه و... مطرح اس��ت، در صورتی که این امر رخ 
دهد، قدر مسلم مالیات می تواند منبع خوبی برای جبران کسری بودجه 
دولت باش��د. در این رابطه اجرای عدالت مالیاتی نیز از اهمیت بسزایی 

برخوردار است که باید مورد توجه قرار بگیرد.«
به گفته وی، »از س��وی دیگر باید با فرار مالیاتی مبارزه جدی صورت 
گیرد. در حال حاضر س��االنه هزاران میلی��ارد تومان فرار مالیاتی وجود 
دارد. در صورت��ی ک��ه اگر عزم جدی برای مقابله ب��ا این موضوع وجود 
داشته باشد، می توان جلوی این فرار مالیاتی را گرفت. در این راستا، به 
کارگیری یک س��امانه جامع اطالعاتی که دارای یک پایگاه قوی داده ای 
باشد، می تواند بسیار راهگشا باشد. حال باید دید که آیا مسئوالن دولت 
و وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی می توانند در این زمینه گام های عملی 

بردارند یا نه.«

آیا کوپن مرهم زخم تورم می شود؟

بازگشت اقتصاد کوپنی
یادداشت

شاه کلید آرامش به بازارها

مردم همیش��ه از دولت ها انتظار داش��ته اند ک��ه گرانی را کنترل 
کن��د. در ای��ن زمینه توقع مردم بی جا نبوده و نیس��ت و این دولت 
است که مردم را در این موضوع متوقع کرده است. به عنوان مثال، 
ماموریت س��ازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان 
تعزیرات، کنترل قیمت ها اس��ت و یا چند س��الی اس��ت که شورای 
رقابت ایجاد ش��ده تا بازار را کنترل کنند. این انتظارات را دولت ها 
برای مردم ایج��اد کرده اند، اما اقتصاددانان ب��ه خوبی می دانند که 
مکانیس��م دخالت در بازار توس��ط دولت به هیچ وجه جواب نخواهد 

داد، اما مردم عادی هنوز این موضوع را نپذیرفته اند.
در اوای��ل س��ال ج��اری هم��ه کارشناس��ان چش��م انتظار دیدن 
سیاست های انقباضی جدی برای کنترل تورم از سوی دولت بودند. 
این در حالی اس��ت که نرخ سود بانکی به ۱۵درصد کاهش یافت و 
این موضوع، به معنای افزای��ش نرخ بهره منفی به مقدار معناداری 
بود. منفی بودن نرخ بهره حقیقتا نیز به معنای مجازات افرادی بود 
که پول های ش��ان را در سپرده های بانکی یا اوراق نگه داشته بودند. 
حاصل این سیاس��ت پر از ابهام نیز چی��زی به جز خروج نقدینگی 

از بانک ها و هجوم به بازارهای موازی همچون ارز و سکه نداشت.
موض��وع مهم دیگری که همگان از آن مطلع هس��تند، کس��ری 
بودجه بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومانی دولت در س��ال 99 اس��ت. 
در شرایطی که فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده است، دولت 
می توانس��ت با انتش��ار اوراق قرضه و دارایی های خود، بخشی از آن 
را جب��ران کند، اما به دلی��ل عدم واگذاری کرس��ی های مدیریتی 
ش��رکت های بورسی، نس��بت به فروش مس��تقیم آنها اقدام نکرد و 
از س��وی دیگ��ر، با کاهش نرخ بهره، فرصت ف��روش اوراق قرضه به 
م��ردم را از بی��ن برد. دولت باید بپذیرد که ش��اه کلید آرامش دادن 
به بازارهای س��رمایه ای و دارایی و کنترل تورم، نزد خودش و بانک 

مرکزی است.
ف��روش اوراق قرضه با نرخ های باالتر از نرخ بانکی نه تنها می تواند 
منجر به فروش حجم عمده ای از این اوراق ش��ود و مش��کل کسری 
بودج��ه دولت را بدون چ��اپ پول حل کند، بلک��ه می تواند بخش 
عمده ای از نقدینگی س��رگردان در جامعه را نیز جمع آوری کند. تا 
زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، همچنان شاهد 

تورم های دورقمی موجود خواهیم بود.
تا زمانی که چش��م انداز آینده اطمینان بخش نباشد، انگیزه برای 
سرمایه گذاری در بازارهایی که هنوز تکلیف سودآوری آنها نسبت به 
تورم مش��خص نبوده و البته نقدشوندگی خوب ندارند، وجود ندارد؛ 
س��رمایه ترسو است. بدون تردید امنیت سرمایه گذاری در شرایطی 
اتف��اق می افتد ک��ه متغیرهای اقتصاد کالن )همانن��د نرخ ارز، نرخ 
رش��د، نرخ بیکاری، نرخ تورم و...( باثبات و قابل پیش بینی باش��ند. 
در این شرایط، اما دومینویی از خطاهای مکرر، حاصل اقتصاد امروز 
کش��ور است. اینکه اقتصاد کشور در هفته ها و ماه های پیش رو کجا 

می رود، به تصمیم سیاست گذار اقتصادی باز می گردد.

بخش کشاورزی و صنعت بیشترین برق را مصرف می کنند
10 استان در منطقه قرمز برق

نقش��ه مصرف برق در چهارمین روز مردادماه نش��ان می دهد که 
۱۰ اس��تان کش��ور در محدوده قرمز و هشت استان و پنج کالنشهر 
در مح��دوده زرد ق��رار دارند. بر این اس��اس، اس��تان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، قزوین، کرمانش��اه، زنجان، 
آذربایجان های ش��رقی و غربی و بخش ش��مالی کرمان در محدوده 
قرمز مصرف برق قرار دارند. ش��هروندان این اس��تان ها می توانند با 
کاهش تنها ۱۰درصدی مصرف برق خود، به وضعیت س��بز مصرف 
بازگش��ته و ام��کان بهره مندی هم��ه مردم از ب��رق را در فصل داغ 

تابستان فراهم کنند.
همچنین استان های خراسان رضوی، جنوبی، یزد، سمنان، تهران، 
هرمزگان، بوشهر، لرس��تان و کالنشهرهای مشهد، تهران، اصفهان، 
ش��یراز و اهواز در محدوده زرد مصرفی قرار دارند. هموطنان ساکن 
در ای��ن مناطق نیز می توانن��د تنها با کاهش ۵درصدی مصرف برق 

خود، در بازگشت به وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند.
همچنین در حال حاضر میزان مصرف برق در بخش کشاورزی و 
صنعت رکوردش��کن شده تا جایی که طبق گفته سخنگوی صنعت 
برق تاکنون رشد مصرف برق در بخش کشاورزی به بیش از ۴درصد 

و رشد مصرف در بخش صنعت ۱۰.6درصد افزایش یافته است.
مصطفی رجبی مش��هدی با بیان اینکه اضافه ش��دن مش��ترکان 
جدید و رشد مصرف در دو بخش کشاورزی و صنعت از عوامل اصلی 
افزایش مصرف امسال محسوب می شوند، به ایسنا گفت: گرم شدن 
هوا و اس��تفاده از وسایل سرمایش��ی از دیگر دالیل افزایش مصرف 
برق است. او با اشاره به اینکه در فصل گرم ۴۰درصد از مصرف برق 
کش��ور به سیستم های سرمایش��ی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: 
به طور میانگین در ۱۰ س��ال گذش��ته ساالنه ۵درصد رشد مصرف 
داش��ته ایم و با توجه به اضافه ش��دن ساالنه یک میلیون مشترک و 

صنایع جدید، مصرف برق افزایش می یابد.
س��خنگوی صنعت برق افزود: برای پاسخگویی به این میزان رشد 
مصرف یکی از راه ها، س��اخت و توس��عه نیروگاه ه��ای تولید برق و 
ایجاد تاسیسات جدید بیشتر است که برای این کار باید ساالنه 3 تا 
۴۰۰۰ مگاوات برق وارد شبکه کنیم و برای این منظور ساالنه ۱۰۰ 

هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
رجبی مش��هدی با بیان اینکه راه دوم مدیریت مصرف برق است 
که باعث می ش��ود با کمترین میزان هزینه، از سرمایه گذاری بیشتر 
برای ایجاد تاسیس��ات جدید برای زمان محدودی که تنها در فصل 
گرم رخ می دهد، جلوگیری کرد، گفت: صنایع بزرگ امس��ال نه تنها 
تولیدش��ان کم نشده اس��ت، بلکه مصرف برق ش��ان نسبت به سال 

گذشته ۱۰.۰6 افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه س��ال ۱39۷ رش��د مصرف کمتر از 3درصد 
بود که این میزان در سال ۱398 به حدود یک درصد کاهش یافت 
و امس��ال نیز با همکاری خوب مشترکان می توان امیدوار بود رشد 
در حد یک درصد و کمی کمتر باش��د، تصریح کرد: اگر مش��ترکان 
در س��اعات اوج بار به مس��ئله مدیریت مصرف توجه داشته باشند 

می توانیم تابستان را بدون مشکل سپری کنیم.
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مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

رئیس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی گفت که »همه 
جا باید عزاداری امام حس��ین )ع( برگزار ش��ود، چه در ش��هر و چه در 

روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است.«
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با بیان اینکه »ش��ش ماه از ش��یوع کرونا در کش��ور می گذرد«، 
گفت: »سال های س��ختی از آغاز تحریم ها علیه ایران برای مردم وجود 
داش��ت و س��ال هایی با مش��کالت زیاد را پش��ت سر گذاش��تند. وقتی 
می گوییم مردم عروس��ی داشته باشند اما اجتماع شکل نگیرد مردم در 
س��ختی و فش��ار قرار می گیرند، اما مردم عزیز ایران در طول دوسال و 
چندماه تحریم و چندماه کرونا نش��ان داده که به زانو درنمی آید و توان 

ایستادگی در برابر آن را دارند و زیر بار این مسائل نخواهند رفت.«
رئی��س جمه��وری ادامه داد: »امی��د به آینده الزم اس��ت و یأس که 
جنود ش��یطان اس��ت باید از میان برود و باید همیش��ه به روز گشایش 
خود ایمان داش��ته باش��یم. در کنار آن برنامه ریزی و حس��ابگری برای 
عبور از مش��کالت و سختی ها الزم است. امروز کادر درمان از یک سو و 
کادر تولید و توزیع و فرهنگ ما دس��ت به دس��ت هم دادند و اگر یکی 
از آنها نبود نمی توانس��تیم پیش برویم. اگر کادر تولید نبود چه می شد؟ 
بای��د همه چیز را از خ��ارج وارد می کردیم که اوال به ما نمی دادند و اگر 
می دادند با چه س��ختی ها و هزینه هایی این اتفاق رخ می داد و آن وقت 

چه اتفاقی برای بیمارستان های ما می افتاد؟«
روحانی با بیان اینکه »کش��ور ما علی رغم تحریم و بیماری کرونا یک 
بح��ران بزرگ را ش��اهد نبودیم«، تصریح کرد: »م��ا در دولت هرچه به 
فکرمان می رس��د را انجام می دهی��م و تمام تالش خود را در این زمینه 
کرده ای��م. درباره وضعیت مس��کن هم دو مصوبه داش��تیم که آخرینش 

اعطای وام به مستأجران بود.«
رئی��س جمهوری ب��ا تاکید بر اینک��ه »برای کس��ب وکارهایی که در 
این مدت به مش��کل خوردند هم وام��ی را در نظر گرفتیم«، گفت: »ما 
پرداختی  را در سه نوبت برای خانواده هایی که در مضیقه بیشتری بودند 

هم در نظر گرفتیم و البته در شرایطی که ما هستیم نیازهای بهداشتی 
و غذایی در اولویت اول ماست. ما امروز با گذشت پنج ماه از شیوع این 
ویروس یک تصویر نس��بتا درستی از این بیماری داریم و متوجه ایم که 
باید بر نظام بهداش��ت تاکید و تمرکز ش��ود تا کسی اصال به بیمارستان 

نرسد که البته اگر رسید، الجرم نظام درمان باید وارد کار شود.«
روحانی یادآور ش��د: »برخی از ممنوعیت ه��ا و محدودیت ها خودش 
مش��کل آفرین است و زمانی که تولید متوقف شود مردم در مضیقه قرار 
می گیرند ولی الزم اس��ت که این کارها از سر گرفته شود و پروتکل ها و 
اصول بهداش��تی رعایت شود و نظارت سفت و سختی بر آن انجام شود 

و این در همه کشورها در حال اعمال شدن است.«
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه »اگر جامعه ای روحیه خ��ود را ببازد و 
دچار افس��ردگی شود کارش سخت خواهد ش��د«، گفت: »مردم باید از 
این بیماری خطرناک بترس��ند و مراقبت و اس��تراحت داشته باشند، اما 
بین اضطراب و اس��ترس و ترس معقول تفاوت وجود دارد و اصولی که  
بای��د در تبلیغات بر آن تاکید کنیم و این اس��ت که وقتی می گوییم در 
اجتماعات باید ماس��ک داشته باش��یم پس وفور کافی و قیمت مناسب 
ماس��ک را ه��م باید در کنارش محقق کنیم.«  او ب��ا بیان اینکه »گفته 
می ش��ود در وزارت بهداش��ت روزانه ۱۱میلیون ماسک تولید می شود«، 
ادامه داد: »ما باید روحیه ایثارگری و یاری کردن را هم در جامعه حفظ 
و تقوی��ت بکنیم ک��ه امیدواریم این موضوع را در ماه محرم هم ش��اهد 
باش��یم هرچند که االن در همی��ن ماه ذی الحجه ه��م می توان به این 
موضوع توجه کرد.« روحانی به مردم توصیه کرد: »مردم این بیماری را 
مقطعی نبینند. نگویند که یک هفته ماس��ک زدیم آیا بازهم باید ادامه 
دهی��م. اصاًل بحث روز و ماه و ش��اید س��ال هم در ای��ن موضوع مطرح 
نیست. ما نمی دانیم تا چه زمانی تولید واکسن برای این بیماری ممکن 
اس��ت و چقدر طول می کشد که این واکس��ن به همه برسد. پس راهی 

طوالنی را در این زمینه پیش رو داریم.«
رئیس جمهوری با بیان اینکه »با همت و تالش پزش��کان توانسته ایم 

در برخی اس��تان ها شیوع کرونا را کنترل کنیم«، افزود: »اما باید بدانیم 
که مس��ئله توجه به پروتکل ها در ماه محرم هم بس��یار مهم است. یک 
وقتی در جامعه ما بحث بود که نان یا جان. اما مردم ما نشان دادند که 
اصأل چنین دوگانگی وج��ود ندارد و هر دو در کنار هم می تواند محقق 
ش��ود. االن هم برخی می گویند عزاداری یا سالمت؟ پاسخ این است که 

هر دو. هم عزای امام حسین )ع( باشد و هم تاکید بر سالمتی.«
به گفته وی، »اینکه ملت ما ش��جاع، قوی و اس��توار در برابر آمریکا و 
تحریم ها ایس��تاده است و در مقابل دشمنان ایستادگی می کند ناشی از 
همین فرهنگ عاش��ورایی است. ما تجربه ماه رمضان و شب های احیا را 
داشتیم و هیچ کس بعد از آن نگفت که ماه رمضان و شب های قدر باعث 

شیوع کرونا شد. حتی معاندین هم چنین چیزی را نگفتند.«
روحان��ی تاکید کرد: »همه جا باید عزاداری امام حس��ین )ع( برگزار 
ش��ود، چه در شهر و چه در روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید 
اس��ت، اما زمان عزاداری و وجود ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده و یک 
فضای باز و فاصله گذاری هم الزم اس��ت. ولی زم��ان عزاداری می تواند 
کنترل ش��ود، می ش��ود چهار یا پنج روز باش��د می توان زمان حضور در 
عزاداری ها محدود ش��ود چون می تواند ما را با مش��کل در زمینه شیوع 

کرونا مواجه کند.«
رئی��س جمهور اضافه کرد: »امس��ال در کنار ش��کوه عزاداری محرم، 
ماس��ک داشتن هم جزو شکوه اس��ت. رعایت پروتکل ها هم جزو شکوه 
اس��ت، جمع نشدن افراد زیاد در فضای محدود هم جزو شکوه است. ما 
بای��د در این زمینه برای همه دنیا ی��ک الگو از برگزاری عزاداری محرم 
باشیم.« او در پایان گفت: »کسی نمی تواند بین علم و دین فاصله ایجاد 
کن��د. ما هم علم را رعایت می کنیم هم به دین عمل می کنیم و از همه 
متولی��ان فرهنگی و اماکن مذهب��ی می خواهیم که در چارچوب دین و 
رعای��ت پروتکل ها کار را پیش ببری��م. ما می خواهیم هم عزاداری کنیم 
هم عزادار امام حس��ین را مبتال نکنیم. این چیزی است که هم مردم و 

هم دین و هم امام حسین )ع( از ما می خواهد.«

روحانی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی:

عزاداری محرم چه در مناطق قرمز و چه سفید باید برگزار شود

یکشنبه
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قیمت دالر ثابت ماند
سکه به باالی 10 میلیون بازگشت

آخرین تحوالت بازار ارز و سکه در چهارمین روز مردادماه نشان می دهد که 
قیمت سکه طرح جدید بار دیگر به مرز باالی ۱۰ میلیون تومانی بازگشته، اما 
قیمت دالر در بازار تغییری نکرده است. طبق اعالم اتحادیه صنف فروشندگان 
و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در روز ش��نبه به ۱۰ میلیون و ۷8۰ هزار تومان رسید و هر گرم طالی 
۱8 عیار نیز یک میلیون  و ۱۰ هزار تومان قیمت خورد. سکه طرح قدیم نیز 
با قیمت 9 میلیون و 9۰۰ هزار تومان داد و س��تد ش��د. این در حالی است که 
قیمت نیم س��که ۵میلیون و 36۰ هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و۱۷۰ هزار 
تومان و س��که گرمی ی��ک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت گذاری ش��د. در 
بازارهای جهانی نیز آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به ۱9۰۲ دالر رسید. 
همچنین در جریان معامالت بازار ارز، نرخ خرید و فروش دالر و یورو نس��بت 
آخرین روز هفته گذشته )پنجشنبه( ثابت ماند و تغییری نکرد. بر این اساس، 
صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به قیمت ۱9 هزار و 6۰۰ تومان خریده و 
معادل ۲۰ هزار و 3۰۰ تومان فروختند که نرخ خرید و فروش دالر در مقایسه 
با آخرین معامالت هفته گذشته ثابت مانده است. صرافی های بانکی همچنین 
ه��ر یورو را معادل ۲۲ ه��زار و 6۰۰ تومان خریداری کرده و به قیمت ۲3هزار 
و 3۰۰ تومان فروختند که نرخ خرید و فروش یورو نیز همانند دالر نسبت به 

پنجشنبه گذشته تغییری نکرد. 

تنها 20 دالر تا نقطه اوج قیمتی
هر اونس طال به 2 هزار دالر می رسد؟

ب��رای اولین بار از س��ال ۲۰۱۱ تاکنون، هر اون��س طال به باالی 
۱9۰۰ دالر رس��ید. این در حالی اس��ت که تنش ه��ای ژئوپلیتیکی 

شعله ور شده و نگرانی از رشد جهانی تقاضا هم به میان است.
به گزارش بلومبرگ، طوالنی ش��دن شیوع کرونا، بهبود اقتصادی را متوقف 
کرده است و اختالفات اخیر میان چین و ایاالت متحده هم باعث شده که ارزش 
این فلز گرانبها بیش��تر شود. البته رش��د طال از مسائل دیگری هم پشتیبانی 
شده اس��ت ازجمله نرخ بهره واقعی پایین یا منفی، دالر ضعیف تر و انتظارات 
از افزایش تورم در اثر تزریق نقدینگی گس��ترده از طرف دولت ها و بانک های 
مرکزی سراسر جهان. طال در آستانه رسیدن به هفتمین افزایش قیمت هفتگی 
است که طوالنی ترین افزایش از سال ۲۰۱۱ محسوب می شود. در همین حال 
هم نقره هم برای بزرگ ترین پیشرفت قیمتی خود در حدود چهار دهه آماده 
می شود. به گفته برخی ممکن است قیمت طال در اوایل هفته آینده به باالترین 
قیمت زمان خود برسد. باب هابرکورن، استراتژیست ارشد بازار در RJO گفت: 
»سرعت رشد قیمت باورنکردنی است. مردم فقط می خواهند بخرند و بخرند و 
بخرند. آنها نمی خواهند آن را از دست بدهند. از طرفی دالر ضعیف تر در آینده و 
بازدهی ای که حاصل نمی شود، طال را به مکانی امن برای سرمایه گذاری تبدیل 
کرده اس��ت.« در اوج جدید موارد ابتال به کرونا، صبح جمعه به وقت نیویورک، 
هر اونس طال ۰.8 درصد رشد کرد و به ۱9۰۱.8۱ دالر رسید. این قیمت خیلی 
نزدیک به رکورد ۱9۲۱.۱۷ دالر در سپتامبر سال ۲۰۱۱ است. هر اونس نقره 
هم این هفته ۱8درصد رشد کرد که باالترین میزان از سال ۱98۰ بوده است. 
به گفته برخی کارشناس��ان تقویت طال ممکن اس��ت به دلیل دالر ضعیف تر 
 UBS Group AG .و خطرات ژئوپلیتیکی تا س��ال ۲۰۲۱ ادامه پی��دا کند
پیش بینی کوتاه مدت خود برای طال تا پایان سپتامبر را تا ۲۰۰۰ دالر تخمین 
زده اس��ت. برخ��ی دیگر هم معتقدند وقتی نرخ به��ره صفر یا نزدیک به صفر 
اس��ت، طال کاالیی جذاب برای دارایی ها محس��وب می شود، چراکه دیگر الزم 
نیست با افزایش عدم اطمینان در دیگر بازارها، نگران افزایش قیمت طال باشید. 
به این ترتی��ب مردم با خود می گویند من حاال می خ��رم و به خرید خود ادامه 
می دهم. درحالی که طال تنها ۲۰ دالر تا نقطه اوج قیمتی تاریخی خود فاصله 
دارد، اما برخی قراردادهای آتی حتی باالتر از این رقم بوده اند. قراردادهای ماه 
دسامبر از ماه اوت سبقت گرفت و روز پنجشنبه هر اونس طال در این معامالت 
به ۱9۲۷.۱۰ دالر رسید. این باالتر از رکورد فعال ترین قراردادها از سال ۲۰۱۱ 

و رقم ۱9۲3.۷۰ دالر است.

بیشترین تورم در گروه گوشت و حمل و نقل
تورم ساالنه به 26.4درصد رسید

گ��زارش جدید مرک��ز آمار ایران از ش��اخص قیمت ه��ا در تیرماه 
نش��ان می دهد خانوارهای شهری و روس��تایی ایران در تیرماه سال 
99 نس��بت به همین ماه در س��ال گذش��ته ۲6.9درصد بیشتر برای 
خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکس��ان هزینه کرده اند. نرخ تورم 
نقطه ای یعنی تورم تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته، 
۴.۴درصد بیش��تر شده اس��ت و در این بین، نرخ تورم نقطه ای گروه 
خوراکی و آشامیدنی ها و دخانیات، ۲۱درصد و کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات ۲9.8درصد بوده اس��ت. ت��ورم گروه اول 6.۱درصد و تورم 
گروه دوم 3.۴درصد از تیرماه سال گذشته بیشتر است. همچنین نرخ 
ت��ورم نقطه ای برای خانوارهای ش��هری ۲۷درصد و برای خانوارهای 
روس��تایی ۲۵.9درصد بوده اس��ت. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد 
تغییر عدد ش��اخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه 
تیر ۱399 به 6.۴درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه 
قبل، ۴.۴واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« به ترتیب 6.۷درصد و 6.3درصد بوده است. این در حالی 
است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 6.۵درصد است که 
نس��بت به ماه قبل، ۴.۵ واحد درصد افزایش داش��ته است. همچنین 
این نرخ برای خانوارهای روس��تایی ۵.9درصد بوده که نسبت به ماه 
قبل 3.۷ واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. نرخ تورم ساالنه هم در 
تیرماه ۱399 برای خانوارهای کشور به ۲6.۴درصد رسیده که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. 
همچنی��ن نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای ش��هری و روس��تایی 
۲6.۴درصد است که به ترتیب ۱.3  و ۱.8 واحد درصد نسبت به ماه 
قبل کاهش داش��ته است. در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»گوشت قرمز و گوشت ماکیان« )مرغ ماشینی(، گروه »شیر، پنیر و 
تخم م��رغ« )تخم مرغ(، و گروه »نان و غالت« )ماکارونی و انواع برنج 
خارجی( اس��ت. در گروه عمده »کااله��ای غیرخوراکی و خدمات«، 
گروه »حمل و نقل« )قیمت انواع خودرو و الس��تیک خودرو(، گروه 
»تفری��ح و فرهنگ« )قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه گانه، لپ تاپ( و 
گروه »مس��کن و آب، برق گاز« )اجاره( بیش��ترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: عمده تقل��ب صورت گرفته در صنعت بیمه از س��وی 
مردان با متوس��ط سن ۴۴ اس��ت که 86درصد از آنها بیکار و ۱۴درصد 
ش��اغل هس��تند. این خالصه گزارشی است که پژوهش��کده بیمه ایران 
به تازگی با عنوان »شناسایی ش��گردهای تقلب بیمه گذار علیه بیمه گر 
در بیمه های زندگی« منتش��ر کرده و ش��گردهای تقلب بیمه گذار علیه 

بیمه گر در انواع بیمه های زندگی در ایران و جهان را برشمرده است.
تقل��ب در صنعت بیمه یکی از عوامل در افزایش هزینه های بیمه گران 
به ش��مار می رود که در نتیجه اقدامی برای کسب مزایا و یا امتیازی در 
مس��یرهای غیرقانونی از سازمان ها و شرکت های بیمه ای انجام می شود. 
البته این موضوع یک سویه نیست و می تواند از سمت بیمه گذار و علیه 

بیمه گر و برعکس انجام شود.
در همی��ن حال، تازه ترین گزارش پژوهش��کده بیمه ای��ران در مورد 
موضوع تقلب در صنعت بیمه نش��ان می دهد که ارائه  اطالعات نادرست 
و عدم واقعیت ها و اطالعات صحیح توسط بیمه گذار برای بیمه گر، یکی 
از ش��ایع ترین تقلب ها در صنعت بیمه به ش��مار می رود که ازجمله آنها 
می توان به م��واردی نظیر طراحی مرگ های جعلی، گواهی فوت جعلی 
و ی��ا مرگ های عمدی ب��رای بیمه گذار در بیمه زندگی اش��اره کرد. از 
س��وی دیگر قرار گرفت��ن افرادی همچون صاحبان دارایی، پزش��کان و 
... بی��ن بیمه گر و بیمه گذار، موجب تقلب در صنعت بیمه می ش��ود که 
این تقلب ها به واس��طه روابط ناسالم اداری به منظور سرمایه گذاری ها و 

سوءاستفاده های مالی ایجاد می شود.
همچنی��ن از دیگ��ر نتایج این گزارش، س��هم 8۲درصدی تقلب بیمه 
زندگ��ی بعد از وقوع حادثه و فوت اس��ت و به عب��ارت بهتر، 8۲درصد 
تقل��ب بیمه زندگی بع��د از وقوع حادثه و فوت ص��ورت می گیرد. البته 
این گزارش منوط به بررس��ی تقلب در زمینه بیمه زندگی است، چراکه 
بیمه های زندگی از بخش های بس��یار بااهمیت در صنعت بیمه به شمار 
می روند که نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه ها دارند و در سال 
گذش��ته نیز بحث های زی��ادی در رابطه با اعمال مالی��ات در بیمه های 

زندگ��ی و حذف معافیت های آن در الیحه اصالح مالیات های مس��تقیم 
مط��رح بود، چنانچه صنعت بیمه ب��ه دلیل اهمیت بیمه های زندگی در 
ضریب بیمه ها و س��ایر ابع��اد آن در این رابطه مقاومت کرد و در نهایت 
اعالم مسئوالن بیمه ای از این حکایت داشت که ظاهرا بیمه های زندگی 

از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
این در ش��رایطی اس��ت که موضوع تقلب در بیمه های زندگی با این 
درج��ه اهمیت در صنعت بیمه، قابل توجه اس��ت؛ به طوری که گزارش 
پژوهشکده بیمه نشان می دهد خرید بیمه نامه بعد از وقوع حادثه و فوت 
به عنوان شایع ترین مصداق تقلب، تقریبا 8۲درصد از تقلب های صورت 
گرفته در بیمه های زندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین در 
خرید بیمه نامه بعد از وقوع حادثه و فوت، ش��ایع ترین تقلب و بیشترین 
فراوان��ی در خرید بیمه ه��ای زندگی، مربوط به خری��د بیمه نامه بعد از 
ابتال به بیماری های خاص است. به گفته پژوهشکده بیمه، همچنین در 
مصادیق تقلب در خرید بیمه نامه پس از وقوع حادثه یا فوت، ۷۲درصد 
از بیمه گذاران متقلب مرد و متوس��ط سن متقلبان ۴۷سال بوده است. 
در س��ایر مصادیق تقلب ۷۵درصد از بیمه گذاران متقلب مرد بوده اند و 
متوس��ط س��ن بیمه گذاران متقلب در این مورد ۴۴ سال به دست آمده 
است. در تمامی مصادیق تقلب، 86درصد از بیمه گذاران متقلب بیکار و 

تنها ۱۴درصد دارای شغل بوده اند.
براس��اس این گ��زارش، خرید بیمه نامه پس از وق��وع حادثه و فوت با 
8۰درص��د به عنوان ش��ایع ترین مصداق تقلب بیمه گ��ذار علیه بیمه گر 
در ان��واع بیمه های زندگی ش��ناخته می ش��ود. از مصادی��ق دیگر تقلب 
که بیش��ترین درص��د را تقلب در خرید بیمه نام��ه دارد، جعل اطالعات 
پزش��کی، عنوان ش��غل جعلی و اعالم از کار افتادگی جعلی است که به 
ترتیب 8۰درصد، ۲درصد و تقریبا ۲درصد را تش��کیل می دهند. س��ایر 
مصادیق تقلب از قبیل ایجاد حادثه و مرگ عمدی، ایجاد حادثه و مرگ 
جعلی، اع��الم از کار افتادگی عمدی، جعل تاریخ و علت حادثه و فوت، 
اعالم وقوع حادثه تحت پوش��ش جعلی، درآمد جعلی بیمه شده و جعل 

امضا، ۵.6درصد مصادیق تقلب را تشکیل داده است.
از س��وی دیگر، در خرید بیمه نامه، ۷۲درص��د از بیمه گذاران متقلب 
دارای جنس��یت مرد و ۲8درصد دارای جنس��یت زن هستند. همچنین 
با اطمینان 9۵درصد، درصد بیمه گذاران متقلب مرد و زن که تقلب در 
خری��د بیمه نامه پس از وقوع حادث��ه و فوت را در کل پرونده های تقلب 
شرکت های منتخب انجام داده اند به ترتیب در بازه های 66.۷3درصد و 
۲۲.33درصد قرار می گیرد. در س��ایر مصادیق دیگر تقلب نیز ۷۵درصد 
از بیمه گ��ذاران متقل��ب م��رد و ۲۵درصد زن هس��تند و ب��ا اطمینان 
9۵درصد، درصد بیمه گذاران متقلب مرد و زن در س��ایر مصادیق تقلب 
در کل پرونده ه��ای تقلب ش��رکت های منتخب به ترتی��ب در بازه های 
69.8۰درص��د و ۱9.3۰درص��د ق��رار دارن��د. در مجم��وع بیمه گذاران 
به واس��طه ارائه اطالعات نادرس��ت به ش��رکت های بیمه تخلف کرده و 
از س��وی دیگ��ر می توانند به طور عمدی و آش��کار در گ��زارش ارزیابی 
خس��ارت، میزان خس��ارت وارده را بزرگنمایی کنند. ای��ن بزرگنمایی 
به صورت تهیه اس��ناد جعلی و اطالعات نادرس��ت، حوادث ساختگی و 
... طراحی می ش��ود تا به واس��طه آن از بیمه گران و ش��رکت های بیمه، 

منفعتی را به دست آورند.
بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت که ع��دم وجود بانک ه��ای اطالعاتی 
مشخص در مورد الگوهای تقلب، بانک های اطالعاتی در مورد متقلبان، 
موجب ایجاد حاش��یه امنی برای بیمه گذاران متقلب و کالهبردار ایجاد 
گردد به طوری که س��ابقه این افراد به صورت آنالین ثبت نمی ش��ود و 

سایر شرکت های بیمه از سوابق این افراد اطالعی ندارند.
گفتنی است در بخشی از این پژوهش همچنین به بررسی شگردهای 
تقل��ب بیمه گذار علیه بیمه گر در انواع بیمه های زندگی در کش��ورهای 
پاکس��تان، ترکیه، مالزی، مصر، هند، مالت، آمریکا، انگلیس و س��وئیس 
پرداخته ش��ده است. انتخاب این کش��ورها به دلیل شباهت آنها از نظر 
صنعت بیمه به صنعت بیمه ایران و همچنین کش��ورهای صاحب نام در 

صنعت بیمه بوده است.

کارت اعتباری یکی از ابزارهایی است که در نظام بانکی ایران مغفول 
مانده و تاکنون نتوانسته آنطور که باید مورد استفاده قرار گیرد. پرسش 
این اس��ت که اصلی ترین موانع توسعه کارت اعتباری چیست و توسعه 

این ابزار چه دردی دوا می کند؟
ب��ه گزارش ایرناپ��الس، کارت اعتب��اری ی��ا Credit card یکی از 
ابزارهای ش��ناخته شده بانکی در دنیاست که براساس اعتبار هر شخص 
نزد سیستم مالی، به وی تعلق می گیرد. این کارت دارای اعتباری است 
که وابس��تگی مستقیمی با رتبه اعتباری فرد دارد و به وی قدرت خرید 
کاال و خدمات��ی را می دهد ک��ه بهای آنها را در آین��ده به بانک خواهد 
پرداخت. مبنای اینکه بانک های یک کش��ور به اشخاص کارت اعتباری 
ارائه کنند، اعتباری اس��ت که هر ش��خص نزد نظام اعتبارس��نجی آن 

کشور دارد.
به عنوان مثال، دو مشتری یک بانک را تصور کنید که رفتارهای مالی 
متفاوتی دارند. مش��تری نخست در پرداخت تسهیالت و قبوض مختلف 
تأخیر چش��مگیری نداشته و سابقه چک برگشتی نیز در کارنامه اش به 
چش��م نمی خورد، اما مش��تری دیگر، تعهدی نسبت به پرداخت اقساط 
تس��هیالت و قبوض خود احس��اس نمی کند و سابقه چند چک برگشت 
خورده را هم دارد. مش��خص است که ریسک هر کدام از این مشتریان 

برای بانک تفاوت دارد.
آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد تا پایان خردادماه امس��ال، 3۲ 
بانک و مؤسس��ه اعتباری فعال در کشور در مجموع بیش از 3میلیون و 
3۴6 ه��زار کارت اعتباری صادر کرده اند. این در حالی اس��ت که تعداد 
 )Debit Card کارت های برداشت )کارت های متعارف بانکی یا همان
بیش از ۲۲9 میلیون و کارت های هدیه بیش از ۱۰۱ میلیون بوده است.

به  علت این س��هم پایین کارت های اعتباری از کل کارت های صادره 
از س��وی شبکه بانکی است که گفته می شود کارت اعتباری آن طور که 

باید در کشورمان گسترش نیافته است.
در کشورهای توسعه یافته بانک ها براساس سوابق رفتارهای مالی فرد 
و در نظر گرفتن ریسکی که وی برای بانک دارد، تصمیم می گیرند به او 
کارت اعتب��اری اعطا کنند یا خیر و اینکه میزان اعتبار این کارت چقدر 
باش��د. توسعه نیافتن اس��تفاده از کارت اعتباری در ایران به دو مسئله 
برمی گردد؛ یکی لزوم تعریف آن براس��اس عقود اسالمی و دیگری ایجاد 

نظام اعتبارسنجی گسترده و یکپارچه.
با توس��عه اس��تفاده از عقد مرابحه در س��ال های اخیر، می توان مورد 
نخس��ت را حل ش��ده تصور ک��رد، اما در حوزه اعتبارس��نجی همچنان 

چالش هایی موجود اس��ت. بان��ک مرکزی در س��ال های اخیر اقدامات 
مهمی در یکپارچه س��ازی سیس��تم های بین بانکی و افزایش ش��فافیت 
فعالیت ه��ای بانکی افراد انجام داده اس��ت. برای نمون��ه بانک ها اکنون 
قادرند س��ابقه داشتن چک برگشتی مش��تریان را چک کنند و تفاوتی 
ندارد که آن چک های برگش��تی برمبنای حساب کدام بانک صادر شده 
باشد. شاید مانع دیگر، میل بانک های کشور به دریافت وثیقه سهل البیع 
است. با بررسی وثیقه های موردنیاز برای دریافت تسهیالت از بانک های 
مختل��ف، می بینیم بانک ها میل باالیی به دریافت دو نوع ضمانت دارند؛ 
یکی چک کارمند رسمی و دیگر سند ملکی. بدیهی است که سند ملکی 
ارزش بیش��تری برای بانک دارد و به نوعی خیال��ش را بابت بازپرداخت 
تسهیالت از سوی مشتری راحت می کند. این در حالی است که تجربه 
س��ال های گذشته نشان داده این رویه آس��یب هایی را برای بانک ها در 

پی دارد.
بانک ها در طول س��ال های گذش��ته ناچار ش��دند نس��بت به تملیک 
وثیقه ه��ای خود که به طور عم��ده امالک مختلف بوده اقدام کنند. این 
مس��ئله به منجمد ش��دن منابع بانک ها انجامیده که با قدری تساهل از 
آن با عنوان دارایی سمی نیز یاد می شود. مشخص است که بانک، بنگاه 
امالک نیس��ت و بهتر اس��ت کار تخصصی خود یعنی بانکداری را انجام 
ده��د که هم برای بانک به عنوان ی��ک بنگاه اقتصادی و هم برای کلیت 
اقتصاد کشور مطلوب تر است، اما امالک متعددی که بانک های مختلف 
کشور در سال های اخیر به مزایده گذاشته اند، نشان از این دارد که رویه 
س��نتی دریافت س��ند ملکی و چشم بس��تن بر اعتبار مشتری می تواند 

مسئله ساز شده و ریسک  اعتباری را برای بانک در پی داشته باشد.
اکنون شرکت های مختلف اعتبارس��نجی در کشور فعالیت می کنند. 
فراهم کردن گس��ترش زمینه فعالیت این ش��رکت ها از سوی نهادهای 
ناظر از جمله بانک مرکزی از یک س��و و ایجاد الزام از س��وی این نهاد 
برای اینکه بانک ها این اطالعات را مبنای اعطای تس��هیالت قرار دهند، 
می تواند الگوی تسهیالت دهی در کشور را تغییر داده و عدالت بیشتری 
را در این حوزه ایجاد کند، ریسک بانک ها در حوزه اعطای تسهیالت را 
کاهش دهد و هم اینکه زمینه توسعه ابزارهای مبتنی بر اعتبار همچون 

کارت اعتباری را فراهم کند.
تجربه »س��امانه صی��اد« بانک مرکزی در این زمینه الگوی مناس��بی 
اس��ت. اکنون دیگر فردی می تواند دس��ته چ��ک دریافت کند که چک 
برگش��تی نداشته باشد. س��امانه صیاد همچنین امکان دریافت وضعیت 

اعتباری صادرکننده چک توسط دریافت کننده آن را فراهم می کند.

در گام بعدی نیز می توان س��امانه های اش��تراکی را بین سازمان های 
مختلف ایجاد کرد تا رفتارهای مالی بیش��تری از مش��تریان قابل رصد 
باش��د. به طور نمونه بانک مرک��زی با نهادهای مختل��ف خدماتی یک 
س��امانه مشترک برای ثبت و انباشت اطالعات مربوط به قبوض مختلف 
اف��راد ایجاد کند. اکنون وجود چک برگش��تی، بده��ی گمرکی، بدهی 
مالیاتی و داشتن پرونده در قوه قضائیه مورد ارزیابی یکی از شرکت های 
اعتبارس��نجی فعال در کشور اس��ت، اما می توان موارد یادشده را نیز به 
آن اضافه کرد و دامنه اعتبارس��نجی را گسترش داد و در نهایت ریسک 

مشتری را برای بانک کم کرد.
همه اینها عالوه بر ایجاد شفافیت، سبب ترویج منظم شدن رفتارهای 
مالی جامعه می ش��ود. به عالوه الگوی تس��هیالت دهی نظام بانکی کشور 
نیز تغییر می کند. اکنون اگر یک مش��تری ریس��ک باالیی داشته باشد، 
اما در عین حال از وثیقه مطلوبی برخوردار باش��د، می تواند نس��بت به 
دریافت تس��هیالت اق��دام کند. در حالی که اگر فردی وثیقه مناس��بی 
نداش��ته باش��د، اما ریس��ک خاصی را ه��م متوجه بانک نکن��د، باز هم 
نمی تواند از تس��هیالت بانکی بهره مند ش��ود. حال اگ��ر اعتبار به جای 
وثیقه، مالک اعطای تس��هیالت از س��وی بانک ها ق��رار گیرد، عالوه بر 
حل این مشکل می توان نس��بت به توسعه کارت اعتباری نیز در کشور 

امیدوار بود.
یکی از مزایای استفاده از کارت اعتباری، سهل الوصول بودن آن است. 
در این فرآیند مش��تری به بانک مراجعه کرده و تقاضای کارت اعتباری 
می کند، بانک نیز براس��اس وضعیت اعتباری مشتری، نسبت به اعطای 

کارت به وی اقدام می کند.
اکنون هر فرد در شبکه بانکی مجاز به دریافت کارت اعتباری تا سقف 
۵۰۰ میلیون ریال اس��ت. هر مش��تری فقط مجاز به دریافت یک کارت 
اعتباری از هر بانک است و دریافت کارت های متعدد از چند بانک منوط 
به رعایت س��قف کارت اعتباری )۵۰۰ میلیون ریال( است. مانده اعتبار 
کارت اعتب��اری، فقط برای خری��د کاال از طریق پذیرنده ها و درگاه های 
پرداخت اینترنتی قابل استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر همچون 

برداشت وجه، انتقال وجه و... از طریق کارت یادشده فراهم نیست.
برخی از شرایط یکی از بانک های کشور برای اعطای کارت اعتباری به 
مشتریان خود از این قرار است: نداشتن سابقه چک برگشتی نزد شبکه 
بانکی کش��ور و عدم بدهی غیرجاری و همچنین ارائه تضامین یا وثایق 
مورد قبول بانک. نظام اعتبارس��نجی دقیق و گسترده در رابطه با مورد 

اخیر به کار می آید و ضرورت ارائه تضامین و وثایق را حذف می کند.

چرا کارت اعتباری در ایران توسعه نمی یابد؟

حلقه مفقود زنجیره خدمات بانکی ایران

86درصد از بیمه گذاران متقلب، بیکار هستند

شگردهای تقلب در بیمه زندگی
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رشد قیمت اوراق در تهران و سایر استان ها
اوراق مسکن گران تر شد

قیمت اوراق مسکن از ابتدای سال تاکنون نوسان زیادی را تجربه 
ک��رده و تقریبا هر دو هفته یک بار ش��اهد افزایش یا کاهش قیمت 
این اوراق هستیم. در این راستا آخرین قیمت ها از گران تر شدن این 

اوراق نسبت به حدود دو هفته قبل حکایت دارد.
به گزارش ایس��نا، آخرین قیمت ها حاکی از آن اس��ت که قیمت 
هر برگ تس��هیالت مس��کن بانک مسکن در س��ال جدید افزایش 
چشمگیری داشته و برای نخستین مرتبه از مرز 8۷ هزار تومان در 
خردادماه س��ال جاری گذشت. بر این اساس تسه )اوراق( فروردین، 
اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب 86 هزار و 6۰۰، 86 هزار 

و ۴۰۰ و 8۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد.
تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱398 نیز به ترتیب 8۵ 
هزار و 3۰۰، 8۵ هزار و ۵۰۰ و 8۵ هزار و 6۰۰ تومان قیمت دارند. 
قیمت هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مس��کن در تیر با 
قیمت 86 هزار و 3۰۰  و هم در مرداد و هم در شهریور سال ۱398 

نیز با قیمت 8۵ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر س��ال گذش��ته نیز 8۵ هزار و 3۰۰، 
8۵ ه��زار و ۴۰۰ و 8۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان ب��وده و هر برگ اوراق 
تس��هیالت مس��کن در دی، بهمن و اس��فند س��ال گذش��ته نیز با 
قیمت ه��ای 8۵ هزار و ۷۰۰، 86 هزار و ۴99 و 86 هزار تومان داد 
و ستد می ش��ود بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش براساس 
آخرین قیمت که همان قیمت اوراق خرداد سال جاری )8۷ هزار و 

۷۰۰( است، محاسبه شده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند 
ت��ا ۱۴۰ میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مس��کن و ۴۰ میلیون تومان جعاله 
می ش��ود، بنابراین ب��رای ۱۰۰ میلیون تومان تس��هیالت باید ۲۰۰ 
برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 
با تس��ه 8۷ ه��زار و ۷۰۰ تومانی، ۱۷ میلی��ون و ۵۴۰ هزار تومان 
می ش��ود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن بای��د 8۰ ورق  ب��ه مبلغ ۷میلیون و ۱6 ه��زار تومان خریداری 

کنند، ۲۴ میلیون و ۵۵6 هزار تومان می شود.
زوج ه��ای تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف ۲۴۰ 
میلیون تومان ش��امل ۱۰۰ میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن 
ب��رای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند، بنابراین 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن 3۵ میلی��ون و 8۰ ه��زار تومان اس��ت که همراه ب��ا ۷ میلیون 
و۱6 ه��زار توم��ان وام جعاله که برای آن باید 8۰ برگه تس��هیالت 
مس��کن خریداری کنن��د، در مجموع باید ۵۱ میلی��ون و 96 هزار 

تومان پرداخت کنند.
س��قف این تس��هیالت برای مراکز استان و ش��هرهای با جمعیت 
بی��ش از ۲۰۰ ه��زار نفر به 8۰ میلیون تومان رس��یده که برای آن 
باید ۱6۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۱۴ میلیون و 3۲ هزار 
تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری 6۰ میلیون تومان در 
نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که 

هزینه آن ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می شود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بازار س��رمایه نخس��تین روز هفته را با چراغ سبز آغاز 
کرد و ش��اخص بورس تهران در آس��تانه ۲ میلیون واحد قرار گرفت. 
ش��اخص کل بورس در چهارمین روز مردادماه ب��ا افزایش ۵۴ هزار و 
۷۱۱ واح��دی در ارتف��اع یک میلیون و 9۵۵ ه��زار واحد قرار گرفت. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با ۲۲ ه��زار و 663 واحد افزایش به ۵۲۵ 
هزار و ۷83 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۱۴ هزار و 88۲ واحد 
رش��د به 3۴۵ هزار و ۲۵۷ واحد رسید. ش��اخص بازار اول ۴۰ هزار و 
۴۱۵ واحد و شاخص بازار دوم ۱۰8 هزار و 898 واحد افزایش داشت. 
آیفک��س نیز بی��ش از 68۵ واحد افزایش یاف��ت. در معامالت این روز 
بیش از 9 میلیارد و ۵3۰ میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش ۱88 
هزار و 363 میلیارد ریال داد و س��تد شد. فلزات اساسی برترین گروه 
صنعت بود و خودرو و صنایع ش��یمیایی به ترتیب جایگاه دوم و سوم 

را به خود اختصاص دادند.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نماده��ای ملی صنای��ع مس ایران )فمل��ی( با ۴ه��زار و ۵8۱ واحد، 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۴هزار و ۵33 واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با 3هزار و ۱3 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
ب��ا ۲ هزار و ۷3۷ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۲ هزار و ۵8۷ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۲هزار و 63 واحد و معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با ۲هزار و ۲8 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 8۵۱ 
واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با ۵8۵ واحد، فروش��گاه های زنجیره ای 
افق کوروش )افق( با ۲۴۱ واحد، فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( با ۲۱۲ 
واحد، البراتوار داروس��ازی دکتر عبیدی )دعبید( ب��ا ۲۰3 واحد، گروه 
صنایع کاغذ پارس )چکاپا( با ۱۵۵ واحد، تامین س��رمایه نوین )تنوین( 
با ۱۴۴ واحد، س��رمایه گذاری صنایع پتروشیمی )وپترو( با ۱3۱ واحد، 
سیمان فارس و خوزستان )سفارس( با 9۷ واحد، آهنگری تراکتورسازی 
ای��ران )خاهن( با 93 واحد و پارس دارو )دپ��ارس( با 8۷ واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنین نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، گلوکوزان، س��رمایه گذاری 
غدیر، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، بانک صادرات ایران، ملی 
صنای��ع مس ایران و پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای پربیننده 
بورس بودند. گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۵89 میلیون و ۲۰۵ هزار 

برگه سهم به ارزش ۲8 هزار و ۴39 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 68۵ واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال ۲۰ هزار و ۲۰۴ واحد ثاب��ت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۲۴۵ 
میلیون برگه س��هم به ارزش ۵8 هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، بانک دی )دی(، سهامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، سرمایه گذاری 
صباتامین )صبا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریاساسول )آریا(، 

پاالیش نفت الوان )ش��اوان(،  بیمه پاس��ارگاد )بپ��اس(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و گروه توس��عه مالی مهر 
آیندگان )ومهان( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داشتند. همچنین 
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، نفت پاسارگاد )شپاس(، بیمه 
کوثر )کوثر(، اعتباری ملل )وملل(، ویتانا )غویتا(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، ش��رکت آهن و فوالد 
ارفع )ارفع(، پخش هجرت )هجرت( و تولیدی و خدمات صنایع نس��وز 

توکا )کتوکا( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
خطری معامالت بورس را تهدید نمی کند

بازار سهام در روزهای پایانی تیرماه، روزهای پرنوسانی را سپری کرد 
و اصالحی نه چندان عمیق را پش��ت سر گذاشت. با این حال، در اولین 
روز ای��ن هفته با رش��د بیش از ۵۴ هزار واحدی ب��ه رقم یک میلیون و 
9۵۵ هزار واحد رس��ید. ح��اال بورس تهران تنها یک ق��دم تا رکورد ۲ 
میلیونی فاصله دارد و به نظر می رسد شاخص کل می تواند این کانال را 

در همین هفته فتح کند.
در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: خطر چندانی 
معام��الت بورس را تهدید نمی کن��د و با توجه به وضع موجود همچنان 
نمی توان در بازار از احتمال ریزش ش��اخص ب��ورس صحبت کرد، زیرا 
عوامل بنیادی که تا این لحظه منجر به رش��د بازار شده است همچنان 
پابرجا هس��تند و چش��م اندازی برای از بین رفتن آنها در شرایط حاضر 

مشاهده نمی شود.
امیرعل��ی امیرباقری ب��ا بیان اینکه در معامالت هفته ای که گذش��ت 
ش��اهد افزایش عرضه و ایجاد صف فروش در اکث��ر نمادهای حاضر در 
ب��ازار بودی��م، به ایرنا گف��ت: اصالح الزمه ادامه حرکت بورس اس��ت و 
اصالح ایجادشده در هفته گذشته ناشی از دو عامل بوده است. در ابتدا 
بس��یاری از سهام با رشد چش��مگیر قیمتی همراه و به سطوح مقاومتی 
رسیدند. درنتیجه این امر باعث قرار گرفتن این سهم ها در مسیر اصالح 
و همزمان��ی آن ب��ا اصالح در نرخ ارز و از بین رفتن چش��م انداز نرخ ارز 

در کوتاه مدت شد.
به عقیده وی، این مس��ائل در کنار یکدیگر باعث ش��د که تا حدودی 
ب��ازده م��ورد انتظار بازار کاهش و بس��یاری از س��رمایه گذاران اقدام به 
شناس��ایی س��ود و اصالح پرتفوی خود کنند. براس��اس پیش بینی های 
ص��ورت گرفته در روزهای آتی همچن��ان نرخ ارز در یک روند اصالحی 
میان م��دت قرار خواهد گرف��ت که این امر ضمن تاثیرگ��ذاری بر روند 
معامالت بورس و کاهش ش��دت رش��د شاخص بورس، بازار را به سمت 

تعادل پیش خواهد برد.
او با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این اس��ت که رش��د بورس به دلیل 
ت��ورم انتظاری که نرخ دالر ب��ه عنوان مهمترین پارامتر آن محس��وب 
می ش��ود ایجاد خواهد ش��د، گفت: اصالح نرخ ارز ب��ه صورت بنیادی و 
روانی تاثیر جدی بر کلیت بازار س��رمایه خواهد گذاشت. موضوع مهمی 
ک��ه این روزها مدنظر فعاالن بازار قرار دارد بحث بر س��ر یک س��ری از 
سهم هایی اس��ت که در صندوق های ETF قرار دارند، بسیاری از افراد 
در بازار صرفا به دلیل تصوری که س��هام ای��ن صندوق ها مورد حمایت 

دولت اس��ت و دولت قصد افزایش نرخ آنه��ا را دارد، اقدام به خریداری 
آنها می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت تاکنون به هیچ عنوان 
چنی��ن مقوله ای را مطرح نکرده و این موضوع صرفا می تواند ناش��ی از 
یک تفکر فراگیر در کلیت بازار سرمایه باشد، گفت: انتظار می رود سهام 
دولتی که در این مدت رش��د چشمگیر و بدون اصالحی را تجربه کرده 
اس��ت و رشد آنها با بنیاد سهام همخوانی چندانی ندارد وارد فاز اصالح 
قیمتی شوند، بنابراین ممکن است شاهد یک جریان اصالحی در سهام 
دولتی و کلیت بازار سرمایه باشیم. با این حال، با توجه به وضع موجود 
همچن��ان نمی ت��وان در بازار از احتمال ریزش ش��اخص بورس صحبت 
کرد، زیرا عوامل بنیادی که تا این لحظه منجر به رش��د بازار شده است 
همچنان پابرجا هستند و چشم اندازی برای از بین رفتن آنها در شرایط 

حاضر مشاهده نمی شود.
نقش عوامل سیاسی در سمت و سوی بازار سهام

امیرباق��ری با تاکید بر اینکه یکی از مس��ائلی که اکنون توجه فعاالن 
بازار را به خود جلب کرده اس��ت بحث تفاهم نامه ای است که قرار است 
با کش��ور چین انجام ش��ود و هنوز محورهای آن به طور رسمی منتشر 
نشده اس��ت، گفت: بازار در این زمینه دست به گمانه زنی می زند، یکی 
از احتماالت بازار برای ای��ن تفاهم نامه احتمال فروش نفت ایران بدون 

مشکل در یک بازه زمانی بلندمدت است.
این کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد: نکته دیگری که وجود 
دارد این اس��ت که این تفاهم نامه، اهرم چانه زنی با س��ایر کش��ورها را 
فراهم می کند و همین امر منجر به رقابتی برای دستیابی به بازار ایران 
و تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران در آینده ای نزدیک خواهد 
ش��د که بالطبع بر قیمت دالر تاثیرگذار خواهد بود، زیرا با ورود جریان 
مثبت ارزی به داخل کش��ور می توان امی��دوار به ادامه جریان اصالحی 
نرخ ارز در بازار بود که این موضوع تا حدودی بازار بورس را تحت تاثیر 

خود قرار خواهد داد.
او در انتها با بیان اینکه سرمایه گذاران باید از تصمیمات هیجانی برای 
معامله در بورس خودداری کنند، گفت: نکته ای که س��رمایه گذاران باید 
به آن دقت کنند، پرهیز از سرمایه گذاری در نمادهایی است که رشد آنها 
با بنیاد آن س��هم چندان همگام نبوده و فقط براس��اس جریان همه گیر 
قیمتی به آن س��مت سوق داده شده است بنابراین سرمایه گذاران نباید 
به هیچ عنوان جریان نقدینگی را مدنظر سرمایه گذاری خود قرار دهند.
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سود واردات گندم در جیب مافیا
 کمبود گندم تولید داخل صحت دارد؟

با وجود پتانس��یل باالی تولید گندم در کش��ور، مافی��ای واردات با 
بهانه ه��ای مختلف از جمله کمبود گندم داخلی اق��دام به واردات این 
محصول می کنند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با وجود تاکید 
مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصوالت استراتژیک از جمله گندم، 
اتخاذ برخی تدابیر از سوی تصمیم گیران در بدنه دولت ضربه مهلکی به 
تولید داخل وارد می کند که جبران آن امکان پذیر نیست. طی روزهای 
اخیر خبر واردات گس��ترده گندم تحت لوای ش��رکت خانوادگی سر و 
صدای زیادی در رس��انه  ها به پا کرد که این امر با واکنش گندمکاران 

کشور روبه رو شد.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که با وجود ظرفیت و پتانسیل 
باالی تولید گندم در کش��ور، مافی��ای واردات با نفوذ در بدنه دولت به 
س��بب س��ود هنگفت واردات به بهانه های مختلف بحث کمبود گندم 
در داخل را مطرح می کنند تا به اهداف ش��وم خود دس��ت یابند که از 
دستگاه قضایی انتظار می رود با این موضوع برخورد جدی داشته باشد 

تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود.
تبعات منفی واردات گندم بر تولید داخل

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه واردات گندم صرفه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: 
با وجود ممنوعیت واردات گندم، چطور ممکن است برخی افراد اقدام 
به واردات کنند، در حالی که گندم تولید داخل نس��بت به وارداتی آن 
ارزان تر است. وی افزود: با وجود قیمت مناسب گندم داخلی نسبت به 
خارجی، چطور ممکن است که واردات برای واردکننده صرفه اقتصادی 
داشته باشد. ملک زاده ادامه داد: قبل از سال 93 و 9۴ که به خودکفایی 
نرسیده بودیم، وارداتچی ها اقدام به واردات گندم می کردند که بخشی 
از این میزان در داخل مصرف و بخش دیگر در کارخانه های آردسازی 

پس از تبدیل به آرد به کشورهای همسایه صادر می شد.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه واردات 
گندم با منطق اقتصادی در تضاد است، اظهار کرد: با وجود قانون انتزاع 
چطور ممکن اس��ت که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، 

مجوز واردات گندم را صادر کرده باشد.
ب��ه گفته ملک زاده، با وجود فراوانی تولید گندم در داخل این امکان 
وجود دارد که وارداتچی ها از طریق قاچاق اقدام به واردات کرده باشند 
یا اینکه با نرخی می آورند که واردات برای آنها مقرون به صرفه است، در 
غیر این صورت قابل قبول نیست که فردی با چنین شرایطی محصول 

وارد کند.
وی با اشاره به تبعات سوء واردات گندم بیان کرد: در شرایط فعلی که 
به خودکفایی گندم رسیدیم، واردات ضربه مهلکی به تولید داخل وارد 

می کند که این امر امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره خواهد کرد.
رئی��س نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی ادام��ه داد: با وجود 
ظرفیت و پتانس��یل باالی کش��ور در تولید گندم و تاکید مقام معظم 
رهبری بر ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل انتظار می رود 
که مسئوالن و تصمیم گیران دولت پا روی این مسائل نگذارند و اجازه 

ندهند که ارز قابل توجهی از کشور خارج شود .

متقاضیان مشاغل خانگی تا 50 میلیون تومان 
وام می گیرند

براس��اس اعالم ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور، 
میزان وام برای متقاضیان مش��اغل خانگی تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایسنا، در حال حاضر کسب و کارهای 
خانگی به یک منبع مهم اش��تغال و درآمد ب��ه ویژه برای زنان تبدیل 
ش��ده اس��ت و افراد با کار در خانه عالوه بر آنکه س��طح درآمد خود را 
افزایش و کس��ب و کارشان را توس��عه می دهند، به اقتصاد خانوار نیز 
کمک می کنند. از نگاه سازمان بین المللی کار موقعیت مکانی و وجود 
کس��ب و کار در خانه مالک تلقی کردن آن به عنوان مش��اغل خانگی 
است و کنوانسیون ۱89 سازمان بین المللی کار، کار شایسته و ضرورت 

پرداختن به وضعیت کارگران خانگی را به رسمیت شناخته است.
طرح ملی توس��عه مشاغل خانگی از جمله طرح های حمایتی حوزه 
اش��تغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��ت که با نقش آفرینی س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال 
دانش آموختگان )جهاددانش��گاهی( به عنوان نهاد واسط، تسهیلگر و 
توسعه ای در 9 استان آذربایجان غربی، چهارمحال  و بختیاری، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان 
و ایالم در حال اجرا است .  هدف از اجرای این الگو، تعامل با دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی مرتبط با اجرای طرح، ارائه خدمات آموزشی 
و مش��اوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای 
اتص��ال به بازار، ایجاد زیرس��اخت های بازاریاب��ی و فروش محصوالت 
مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت بر فرآیند اجرای طرح از 

طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است . 
 براساس آمارها بیش از 9۲ هزار شغل در بخش مشاغل خانگی طی 
سال گذشته در کشور ایجاد شده و بیش از ۲۷۰ هزار متقاضی اشتغال 
خانگی نیز موفق به اخذ مجوز مش��اغل خانگی در رشته های گوناگون 
ش��ده اند. در حال حاضر طرح ملی توس��عه مشاغل خانگی در سه فاز 
انجام می ش��ود که فاز اول ش��ناخت ظرفیت ها و مزیت های منطقه و 
پتانسیل افرادی است که در رشته های مختلف در آنجا وجود دارند. فاز 
دوم تقویت افرادی اس��ت که می توانند در این طرح مفید باشند و در 
مباحث کارآفرینی و بازارشناسی آموزش های الزم را در اختیار گیرند 
و سوم افرادی که با داشتن مدارک تحصیلی بیکارند و توانایی خاصی 
ندارند و تحت آموزش های جهاد قرار می گیرند و با توجه به توانایی ها و 
پتانسیل خود هدایت می شوند. مهناز امامدادی، دبیر ستاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی کشور در این باره به ایسنا می گوید: با شیوع 
کرونا مشکالت بسیاری برای مشاغل خرد و کوچک ایجاد شد و ما به 
این نتیجه رسیدیم که برای مشاغل و کسب و کارهای متضرر از کرونا 
تسهیالتی در نظر بگیریم. بر این اساس با توجه به فهرستی که از این 
مش��اغل در اختیار داریم و به تناس��ب اولویت و میزان استحقاق برای 

دریافت وام، آنها را مورد حمایت قرار می دهیم.
او معتقد است کرونا فرصت مناسبی برای گسترش کسب و کارهای 
خانگی به ویژه تولید ماسک و اقالم بهداشتی موردنیاز مردم در شرایط 
حاضر به شمار می رود و  به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و منع 

ترددها می تواند خالقیت شاغالن خانگی را پرورش و بروز دهد.    

اخبـــار

ب��ا وجود ت��داوم دو نرخی ب��ودن نهاده ه��ای دامی و افزایش س��ایر 
هزینه ه��ای تولید، ام��کان عرضه مرغ با نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار 
وجود ندارد و این موضوع هیچ ارتباطی به گران فروشی و مرغدار ندارد.

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با گس��ترش وی��روس کرونا و 
تعطیلی کس��ب و کارها، تمامی معادالت مرغداران بر هم خورد چراکه 
آنها همانند روال سال های گذش��ته اقدام به جوجه ریزی در ایام  پایانی 
س��ال کرده بودند که افت تقاضا در برابر عرضه، منجر به زیان چشمگیر 

مرغداران و خروج آنها از چرخه تولید شد.
با وجود افزای��ش هزینه های تولید و دو نرخی بودن قیمت نهاده های 
دامی، مرغداران اعتراضاتی به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار داشتند که 
پس از پیگیری های مکرر، در تیرماه نرخ مصوب اعالم ش��د که از همان 
ابتدا مورد مخالفت تشکل ها و اتحادیه ها به عنوان نمایندگان مرغداران 
قرار گرفت چراکه با وجود کمبود نهاده های دامی با نرخ مصوب و عرضه 
با نرخ های چندبرابری در بازار س��یاه، قیمت مصوب هیچ س��نخیتی با 

هزینه های تولید ندارد.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که با وجود کمبود نهاده دامی با 
نرخ مصوب و اختالف معنادار ذرت و کنجاله سویا در بازار سیاه، امکان 
عرضه مرغ با نرخ مصوب وجود ندارد، این در حالی است که در صورت 

تامین نهاده موردنیاز مشکلی وجود ندارد.

ماج��را تنها به اینجا ختم نمی ش��ود چراکه علی رغ��م بازار دو نرخی 
نهاده های دامی و افزایش هزینه های تولید، مسئوالن پشتیبانی امور دام 
با عرضه مرغ منجمد در صدد تعادل قیمت در بازار هس��تند، در حالی 
که این موضوع در شرایط فعلی به زیان صنعت مرغداری تمام می شود.
حال به س��راغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت صنعت 
مرغ��داری، تاثیر عرضه مرغ منجم��د بر تولید و نرخ واقعی مرغ در بازار 

باخبر شویم:
نوسان قیمت مرغ ارتباطی به کمبود ندارد

حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران در گفت 
و گ��و با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی از ثب��ات قیمت مرغ در 
بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط نرخ ه��ر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 
۱8 هزار تومان اس��ت. وی افزود: از دیرب��از برخی اصناف برای افزایش 
درصد س��ود خود اقدام به عرضه مرغ با نرخ های��ی باال می کنند، از این 
رو دس��تگاه های نظارت��ی با نظارت در س��طح بازار از گرانفروش��ی باید 
جلوگی��ری کنند . اس��داله نژاد ادامه داد: با توجه ب��ه واردات نهاده با ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی انتظار می رود ذرت و کنجاله س��ویا ب��ا نرخ مصوب در 
اختیار مرغداران قرار بگیرد تا س��طح دسترس��ی مردم به این محصول 

پروتئینی بیشتر شود.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد 
تولید نیازی به اس��تفاده از ذخایر مرغ منجمد نیس��ت که با این وجود 
نوس��ان قیمت مرغ ارتباطی ب��ه کمبود ندارد و تنها به س��بب افزایش 

هزینه های تولید، قیمت مرغ به نرخ واقعی رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه بحرانی در تامین مرغ در ماه های آتی وجود ندارد، 
گفت: بنابر آخرین آم��ار ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته 
که از این میزان ۲۲۰ تا ۲3۰ هزار تن گوش��ت مرغ تولید می ش��ود که 
با این وجود کمبودی در عرضه نیاز بازار وجود ندارد. این مقام مس��ئول 
درب��اره آینده ب��ازار مرغ بیان کرد: با توجه به بح��ران صنعت مرغداری 
طی ماه های اخیر، ذخایر مناس��بی از س��وی دول��ت و بخش خصوصی 

جمع آوری شده که این امر در کنار تولید جوابگوی نیاز داخل است.
 عرضه مرغ باالی 18 هزار تومان تخلف است

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و 
گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی عرضه مرغ با نرخ باالی ۱8 
هزار تومان در خرده فروش��ی ها را گرانفروشی دانست و گفت: هم اکنون 
متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم ۱۷ 
ه��زار و ۵۰۰ توم��ان و در برخی اس��تان ها با تلوران��س مثبت و منفی 

۵درصد است.

عامل گرانی مرغ کرونا یا کم کاری تنظیم بازاری ها

 قیمت واقعی مرغ چقدر است؟

وزارت صنع��ت از حج��م ب��االی تولی��د ماس��ک صحب��ت ک��رده و 
تأکی��د می کن��د ما کمب��ودی در این رابط��ه نداریم ام��ا از طرف دیگر 
مصرف کنندگان همچنان ماس��ک ها را با قیمت های باال در سطح بازار و 

حتی داروخانه ها خریداری می کنند.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، در طول هفته های اخیر بحث ماسک 
و توزیع آن با اش��کاالت زیادی همراه شده و گران فروشی های بسیاری 
در بازار به وجود آمده اس��ت. از یک طرف وزارت صنعت از حجم باالی 
تولید صحبت کرده و تأکید می کند ما کمبودی در این رابطه نداریم اما 
از طرف دیگر مصرف کنندگان همچنان ماسک ها را با قیمت های باال در 

سطح بازار و حتی داروخانه ها خریداری می کنند.
تولیدکنندگان ماس��ک می گویند در روزهای نخس��ت ش��یوع کرونا 
واحدهای زیادی به تولید ماسک اقدام کردند که امروز همین حجم باال 
باعث ش��ده تا  توزیع پارچه ها در سطح واحدهای تولیدی اولویت بندی 
ش��ود. در نهایت ما محص��ول را به صورت حواله هایی از س��وی وزارت 

صنعت باتوجه به پارچه های دریافت شده ارائه می دهیم. 
تولیدکنن��دگان می گویند محصول ما با قیمت نهایی ۱3۰۰ تومان از 
درب واحد تولیدی خارج می شود اما رانت بازار و داللی ها باعث شده تا 
در نهایت محصول با قیمت باال در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. البته 
در این میان نقش ش��رکت های پخش ها موثر اس��ت چراکه خریدهای 
مدت دار آنها از واحدهای تولیدی باعث شده تا آنها برای گردش فعالیت 

خود اقدام به فروش ماسک خارج از چارچوب های تعیین شده کنند.
معاون وزیر صنعت: داروخانه ها گران فروشی می کنند

در همین ارتباط تابش در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، در رابطه با 
نظارت وزارت صنعت بر توزیع ماس��ک در سطح کشور که این روزها با 
اختالل روبه رو ش��ده و حتی مصرف کننده ملزم به خرید چندین برابری 
قیمت ماسک است، گفته است: متاسفانه در سطح داروخانه ها که مرکز 
اصلی توزیع ماس��ک محسوب می شوند گران فروشی های زیادی گزارش 
شده است. برای رفع این موضوع ما با وزارت بهداشت نامه نگاری هایی را 
انجام داده ایم تا بازرسان وزارت صنعت با رصد عملکرد داروخانه ها مانع 

گران فروشی ماسک شوند.
وی افزود: وزارت بهداش��ت معتقد اس��ت خود نظ��ارت الزم را انجام 
می دهد اما هنوز مدیریتی در قیمت ماسک فروخته شده در داروخانه ها 
اعم��ال نش��ده و همین موضوع مردم را با مش��کالت متع��ددی روبه رو 

ساخته است.
تابش با تاکید بر اینکه اختالل در خرید ماس��ک از واحدهای تولیدی 
و عدم پرداخت به موقع منابع آنها عاملی ش��ده تا صدور حواله ها مختل 
و حتی تولیدکننده برای تامین هزینه های خود اقدام به فروش ماس��ک 
خارج از ش��بکه کند، اظهار داش��ت: این موضوع باید مدیریت ش��ود تا 
توزیع ماس��ک به نحو مناس��بی انجام و از آن طرف رضایت تولیدکننده 

نیز برای چرخه فعالیت او به وجود آید.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید چرا قیمت ماسک 
در واحدهای تولی��دی ۱3۰۰ تومان اما در داروخانه ها ۲3۰۰ تا ۲۴۰۰ 
تومان به فروش می رسد، گفت: بله باید قیمت در بحث داروخانه ها رصد 
ش��ده و مانع گران فروش��ی آنها شد و وزارت بهداش��ت خود متولی این 

موضوع بوده و باید پاسخ دهد.

 کالف پیچیده توزیع
ماسک در کشور و گران فروشی هایی 

که تمامی ندارد
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اخبار

ناظر قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی است

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت طبق توافقنامه 
شهرداری تهران با شرکت های تاکسی اینترنتی، تاکسی های اینترنتی موظف هستند 
چنانچه رقم کرایه ش��ان از نرخ مصوب تاکس��ی های تلفنی شهر باالتر بود به مسافر 

اعالم کنند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« علیرضا قنادان در این باره که آیا  شهرداری 
تهران نظارتی بر نرخ گذاری کرایه تاکسی های اینترنتی دارد؟ توضیح داد: شهرداری 
تهران امکان نظارت و تعیین نرخ گذاری کرایه تاکس��ی های اینترنتی را ندارد. سال 
گذشته توافق دوجانبه ای میان شهرداری تهران و شرکت های تاکسی  اینترنتی منعقد 
ش��د که بر این اساس، شهرداری تهران تنها می تواند بر استاندارد آالینده ها، ضوابط 

رانندگان و رعایت اصول ناوگان تاکسی های اینترنتی نظارت کند.
به گفته قنادان؛ تاکسی های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیرمجموعه اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی را 

تعیین و بر آن نظارت کند.
او ضمن اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی های اینترنتی، بیان کرد: تنها 
بخش کوچکی از نرخ گذاری کرایه تاکسی های اینترنتی مربوط به نظارت شهرداری 
اس��ت. طبق این دستورالعمل، تاکس��ی های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم 

کرایه شان از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی در شهر باالتر بود به مسافر اعالم کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با بیان اینکه تاکسی های 
اینترنتی براس��اس ش��اخص هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای 
مس��افر، نرخ پویا دارند، افزود: اگر قرار باش��د که نرخ تاکس��ی های اینترنتی از نرخ 
تاکس��ی های رس��می تلفنی مصوب شورای شهر باالتر باش��د، راننده باید در لحظه 
درخواست سفر به مسافر اعالم کند که نرخ اعالمی از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی 
باالتر است و در صورت پذیرفتن مسافر، ثبت سفر انجام می شود. باید مسافر اطالع 
یابد که باید نرخ باالتری نس��بت به نرخ مصوب ش��ورای اس��المی شهر تهران را به 
راننده تاکسی اینترنتی بپردازد. قنادان درباره قیمت های گران تعدادی از تاکسی های 
فرودگاه مهرآباد، توضیح داد: تاکس��ی های فرودگاه مهرآباد یک س��امانه تعیین نرخ 
جداگانه دارند که س��الیانه براساس نرخ مصوب شورای اسالمی شهر تهران، افزایش 
ن��رخ ابالغ و اعمال می ش��ود. قیمت تاکس��ی های لوکس یا وی��ژه، گران تر از باقی 
تاکس��ی های معمولی است. تاکس��ی های ویژه نیز به دو دسته تقسیم می شوند که 
۲۰ درصد و ۴۰ درصد گران تر از نرخ کرایه تاکس��ی های معمولی هس��تند. اینگونه 
نیس��ت که در فرودگاه تنها تاکس��ی ویژه وجود دارد بلکه تاکسی معمولی به تعداد 
بیشتری مستقر است تا اگر مسافر تمایل به استفاده از تاکسی ویژه نداشت با تاکسی 
معمولی به جابه جایی سفر بپردازد. براساس گزارش سایت شهر، مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران درباره تعیین قیمت تاکسی های راه آهن، گفت: 
تاکس��ی های راه آهن از تاکسیمتر استفاده می کنند. همچنان پرداخت کرایه در راه 

آهن و ترمینال ها براساس تاکسیمتر است.

آیا وعده های وزارت صمت برای حل مشکالت 
قطعه سازان محقق خواهد شد؟

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور از تأثیر اصالح قیمت مواد اولیه توسط وزارت صمت که خبر آن در روزهای 

اخیر به گوش می رسد، سخن گفت.
احمدرضا رعنایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: تصمیم وزارت 
صم��ت مبنی بر اص��الح قیمت مواد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان اگر به مرحله اجرا 
برس��د و با توجه به اینکه تولیدکنن��دگان مواد اولیه داخلی دولتی و ش��به دولتی 
هستند قطعا تأثیرات خوبی بر روند فعالیت قطعه سازان خواهد گذاشت اما تاکنون 
اتف��اق خاص��ی در این زمینه رخ نداده اس��ت. البته باید این موض��وع را نیز در نظر 
گرف��ت ک��ه آیا وزارت صمت در واقع چنین هدف��ی را دنبال می کند و یا اینکه این 
موضوع تنها در حد ش��عار باقی خواهد ماند. وی ادامه داد: علی رغم تصمیماتی که 
وزارت صمت برای تشکیل کمیته تخصیص ارز و اصالح قیمت مواد اولیه گرفته اما 
همچنان مشکالت قطعه سازان به قوت خود باقی است و رفع چالش های این صنعت 
نیازمند راهکارهای اساسی است. عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور خاطرنشان کرد: به هر حال دولت باید به 
فکر بخش مولد خود باش��د که در حال نابودی اس��ت زیرا اگر صنعت قطعه س��ازی 
نابود شود عمال عواملی مانند تحریم ها و تورم عواقب زیادی را برای کشور به دنبال 
خواهد داش��ت بنابراین این دولت است که باید تصمیم بگیرد بخش های تولیدی و 
مولد را حمایت واقعی کند نه صرفا حمایت های شعاری. رعنایی درخصوص نشست 
هم اندیشی که هفته گذش��ته میان دو انجمن قطعه ساز کشور برگزار شد، گفت: با 
توجه به اینکه رس��الت هر دو انجمن حفظ صنعت قطعه  سازی کشور بوده و دارای 
چالش های مشترکی هستند طبیعتا دو انجمن تصمیم گرفتند نشست مشترکی را 
برای حل مش��کالت خود داشته باشند. قطعا همصدا بودن دو انجمن می تواند برای 
ذی نفعان آن که قطعه سازان هستند مفید باشد. در این نشست ضمن بررسی موانع و 
چالش های پیش روی قطعه سازان، کمیته های مشترک با شش محور برای کنار زدن 
این مشکالت تشکیل شد که شامل کمیته های مالی و اقتصادی، فنی، بازار قطعات 

یدکی، اجتماعی- فرهنگی و حقوقی است.

بهسازی خطوط اتوبوس های تندرو شهر با استفاده از 
آسفالت پلیمری

معاون اجرایی س��ازمان مهندس��ی و عمران ش��هر تهران گفت عملیات بهسازی 
روکش آسفالت مسیرها و ایستگاه های خطوط اتوبوس تندرو شهر تهران با استفاده 
از آس��فالت پلیمری در حال انجام است. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به 
نقل از مهر، هوش��یار عالئی ضمن اعالم خبر فوق افزود: عملیات بهس��ازی روکش 
آسفالت خطوط ده گانه اتوبوس تندرو، متعاقب بررسی گزارشات مردمی ثبت شده در 
سامانه های ۱888 و ۱3۷، درخواست مناطق مختلف و سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران و نیز انجام آزمایشات و برداشت های مکانیزه و چشمی، بهره گیری از 
تخصص مراکز علمی و پژوهشی مانند دانشگاه امیرکبیر و مطالعات تکمیلی سازمان 
مش��اور فنی و مهندس��ی شهر تهران وارد مرحله اجرایی ش��د و هم اکنون عملیات 
بهسازی در چند جبهه کاری شامل خط ۷ )خیابان ولیعصر، مسیر پارک وی تا میدان 
راه آهن(، خط ۱ )خیابان انقالب، مس��یر میدان آزادی تا چهارراه تهرانپارس(، خط 
۴ )مسیر ترمینال جنوب تا پایانه شهید افشار( و خط ۱۰ )بزرگراه جناح و در ادامه 

بزرگراه اشرفی اصفهانی، میدان آزادی تا واحد علوم تحقیقات( با جدیت ادامه دارد.
عالیی درخصوص اقدامات انجام ش��ده و برنامه های آینده ای��ن پروژه افزود: کار 
بهسازی خطوط اتوبوس های تندرو با پیمایش، برداشت و سنجش خرابی ها از جمله 
شیار افتادگی های طول مسیر، نشانه گذاری توسط مشاور و انتخاب پیمانکار مجرب 
آغاز ش��د و روند اجرای اقدامات ترمیمی با استفاده از آسفالت تولیدی کارخانجات 
س��ازمان ادامه یافت. ضمن اینکه از اردیبهشت س��ال ۱399 بهره گیری از آسفالت 
پلیمری با هدف بهینه س��ازی نوع مصالح، افزایش سرعت انجام کار و کاهش میزان 

جرمی آسفالت مصرفی در دستور کار قرار گرفته است.

در حالی که پرونده تولید خودروی ارزان قیمت پس از س��ال ها دوباره 
توس��ط وزارت صمت باز شده حتی ارزان ترین خودروها هم از دسترس 

و توان خرید بسیاری از مردم خارج است.
به گزارش کاماپرس، اگرچه بررس��ی عملکرد خودروس��ازان در تولید 
خودروی ارزان قیمت طی س��ال های گذشته، موفقیت آمیز نبوده است، 
اما ب��ا توجه به افزایش قیم��ت خودرو در ماه ه��ای اخیر وزارت صمت 
دوباره پرونده تولید خودروی ارزان را در دس��تور کار قرار داده اس��ت و 
ایران خودرو هم اعالم کرده که برنامه ای برای طراحی و تولید خودروی 

ارزان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد.
در ای��ن می��ان، معاون دفتر خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صمت، از 
گزینه ه��ای پیش روی ای��ن وزارتخانه برای طراح��ی و تولید خودروی 
ارزان می گوی��د، ب��ه گفته امی��ر جعفرپور این س��ه گزین��ه عبارتند از 
»میکروکارها«، »خودروهای با موتور کم مصرف« و »موتورسیکلت های 

چه��ار چرخ«. میکروکارها خودروهایی دو، س��ه و چهار نفره در مقیاس 
کوچک هس��تند که می توان آنها را به  ص��ورت برقی و هیبریدی تولید 
کرد. مورد موتورس��یکلت های چهار چرخ ه��م برقی خواهند بود، منتها 
س��رعتی حداکثر ۵۰ کیلومتر در س��اعت خواهند داشت و ثانیا نیاز به 

طراحی مسیرهای ویژه در سطح شهر دارند.
کف قیمت خودرو به 80 میلیون رسیده است 

ب��ا توجه به اینکه ک��ف قیمت در بازار خودرو به ح��دود 8۰ میلیون 
تومان رس��یده سوال این است که »خودروی ارزان« چند قیمت گذاری 
می شود؟ به نظر می رسد دیگر امکان طراحی و تولید محصولی با سطح 
کیفی و اس��تاندارد حداقلی در بازه قیمتی زیر ۵۰ تا 6۰میلیون تومان 

وجود ندارد.
ب��ه گزارش اقتصاد نیوز، حتی اگر مالک خ��ودروی ارزان را مثال ۵۰ 
میلیون تومان لحاظ کنیم، باز هم با توجه به شرایط اقتصادی ایرانی ها، 

بسیاری از شهروندان توان خرید چنین محصولی را نخواهند داشت.
سراغ خودروهای برقی برویم

به گفته س��عید مدنی، مدیرعامل س��ابق سایپا، خودروی ارزان که در 
عین حال از ویژگی های ایمنی و راحتی برخوردار باشد، نیاز به طراحی 
و مهندس��ی بسیار قوی دارد و اینطور نیست که حتما طراحی ساده ای 

داشته باشد.
او می گوید: بهترین راه این اس��ت که س��راغ خودروهای برقی برویم 
زیرا فناوری باتری این روزها در جهان پیشرفت خوبی داشته و از طرفی 

هنوز خودروسازان ما حرکت جدی را در این عرصه آغاز نکرده اند.
مدنی اظهار می کند: ادامه س��اخت خودروهای کنونی با موتورهای با 
مصرف سوخت پایین )مثل سه سیلندر( راهکاری دیگر در عرصه تولید 
محصول ارزان اس��ت، چون می توان با افزایش تیراژ، ارتقای بهره وری و 

انجام یکسری کارهای مهندسی، قیمت ها را کاهش داد.

ارزان ترین خودرو هم گران تمام می شود!

زیان ۴۰ هزارمیلیارد تومانی خودروس��ازان بحرانی است که بی دلیل 
و از س��ر چرخ��ش روزگار به صنعت خودرو س��رایت نکرده و مهم ترین 
دلیل وضعیت کنونی بی شک نظام قیمت گذاری است که به آن بی اعتنا 
هس��تیم و سیاست گذار درک یا تلقی درستی از نحوه عملکرد آن ندارد 
بنابراین عموم بحران های صنعت خودرو در دو دهه گذش��ته ناش��ی از 
همین موضوع بوده و بنگاه های خودروسازی از ناحیه نظام قیمت گذاری 

ضربات بسیاری متحمل شده اند.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ما جزو معدود کش��ورهای 
جهانی��م ک��ه در آن قیمت خ��ودرو به صورت تکلیفی اعمال می ش��ود. 
نگرش��ی که ناشی از برداش��ت اش��تباه از ماهیت کاالیی به نام خودرو 
اس��ت. عموماً دولت ها وقتی پای قیمت گذاری دولتی و دس��توری را به 
اقتصاد باز می کنند که هیچ راه دیگری وجود نداش��ته باش��د و کاال نیز 
اس��تراتژیک باشد اما خودرو به عنوان کاالیی غیراستراتژیک قربانی یک 
نگرش سیاسی شده و نظام قیمت گذاری هم با این سبک و سیاق نه تنها 
موفق ب��ه کنترل قیمت آن نخواهد ش��د بلکه ش��رایط تعدیل طبیعی 

قیمت در چرخه عرضه و تقاضا را از بین می برد.
نظام قیمت گذاری دس��توری نه تنها به ثبات قیمت منجر نخواهد شد 
که به جهش های قیمتی دوره ای دامن می زند. در عین حال مابه التفاوت 

غیربازار و کارخانه که ش��کاف آن هر سال گسترده تر می شود از طریق 
همی��ن سیاس��ت تعمیق ش��ده و کار را به جایی رس��انده که هم اینک 
این ش��کاف تا ۵۰درصد قیمت یک محصول را ش��امل می ش��ود و این 
س��یاه چاله هر روز بیش از دیروز تعمیق می شود و با تنبیه تولید، داللی 
را پاداش می دهد و در این بین حیات بنگاه های صنعتی و س��هامداران 
آن به مخاطره افتاده است. از آغاز دهه 9۰ تا به امروز اغلب خودرو های 
پرمتقاضی با زیان عرضه می ش��ود. در چنین شرایطی طبیعی است که 
زیان انباشته دو شرکت تا پایان سال 98 به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
رس��یده باشد و امسال هم  پیش بینی می شود این زیان در صورت عدم 
اصالح قیمت ها بیشتر ش��ود. برای اثبات این ادعا هم کافی است کمی 
اسناد مالی این بنگاه ها را بررسی کنید تا نتیجه سوء نظام قیمت گذاری 
را ببینید. یکی از مش��کالت اصلی این س��بک از سیاس��ت گذاری برای 
صنعت خودرو این اس��ت که کلیه نهاده ه��ای این بخش اعم از فوالد و 
پتروش��یمی و مس، آلومینیوم، س��رب و نهاده هایی که تامین آنها با ارز 
صورت می پذیرد مش��مول کنت��رل قیمت نبوده و همین عامل زمینه را 
برای فش��ار از پایین ترین بخش ها به خودروساز که آخرین بخش است، 
مهیا می کند. برای نمونه با هر بار شوک ارزی که بهای دالر تا 3۰درصد 
رش��د می کن��د، همه مواد و نهاده ه��ا دچار افزایش قیمت ش��ده اما در 

یک دهه اخیر هرگز این میزان افزایش قیمت مش��مول خودروس��ازان 
و محصوالتی که تولید می کنند، نش��ده اس��ت. افزای��ش ضرر و زیان از 
همی��ن ناحیه صنعت خ��ودرو را زمین گیر کرده و به کاهش تیراژ تولید 
منجر ش��ده اس��ت بنابراین برای خروج از بحران نخستین اقدام، تغییر 
روال موج��ود و تبدیل رون��د به نظام قیمت گ��ذاری مبتنی بر عرضه و 
تقاضاس��ت. موردی که با اتخاذ آن خودبه خود بازار به تعادل رس��یده و 
قیمت تنظیم می ش��ود. دولت اما اگر کماکان مصر اس��ت که این شیوه 
عجیب از سیاس��ت گذاری را ادامه دهد، الزم اس��ت ب��رای ادامه حیات 
بنگاه، مابه التفاوت قیمت فروش تولیدکننده و قیمت تمام شده به عالوه 

درصدی سود را به  حساب خودروسازان واریز کند.
قیمت خودرو تابعی س��اده از عوامل مختلف نظیر مواد اولیه به عالوه 
هزینه ه��ای تولید، مالیات و دیگر اضافات اس��ت که مش��تریان آن را از 
چشم خودروس��ازان می بینند. در قیمت گذاری دستوری مشخص شده 
است که متولیان این امر، تابع قیمت خودرو را مدنظر قرار نمی دهند و 
بیش از قیمت تمام ش��ده به سراغ قیمت دستوری مدنظرشان می روند. 
صنع��ت خودرو در قدم نخس��ت از نهاده های تولید که وابس��ته به نرخ 
ارز هس��تند تامین می ش��ود اما در زمان عرضه مل��زم به رعایت قیمت 

دستوری تعیین شده است.

عض��و فعال در حوزه ارزی هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه ه��ای خودرو، از تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه س��ازان از 
امروز )یکشنبه( با کنترل بانک مرکزی خبر داد و گفت که صادرکننده 
ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برگردانده و این بانک مس��ئول 

توزیع ارز به قطعه سازان به صورت نیمایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، اواس��ط ماه 
جاری بود که سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور تشکیل 
کمیته تخصیص ارز قطعه س��ازان برای قطعه سازان را صادر کرد تا نیاز 

این گروه از طریق ارز حاصله از صادرات صنایع معدنی تامین شود.
ای��ن در حالی اس��ت که عمال از پایان س��ال گذش��ته ارز نیمایی به 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان تعلق نگرفته و مش��کالت عدیده ای برای 
قطعه سازان ایجاد شده است بنابراین پس از قطع تخصیص ارز نیمایی، 
ارز اشخاص و ارزهای صادراتی برای قطعه سازان جایگزین شد اما بانک 

مرکزی در تامین آن با قطعه سازان همکاری های الزم را نداشت.
در ای��ن رابط��ه محمد ش��ه پری- عضو انجم��ن س��ازندگان قطعه و 

مجموعه های خودرو- در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
از اسفندماه سال گذشته ارز نیمایی بر روی قطعه سازان و خودروسازان 
بس��ته ش��د و ارزهای صادراتی منبع تامین ارز قطعه سازان قرار گرفت، 
افرادی که در زمینه قطعه س��ازی ثبت س��فارش کرده  و منتظر دریافت 
ک��د ارز صادراتی بودن��د، بانک مرکزی تمامی کدها را تایید و س��پس 
مدتی ۱۵-۱۰ روزه تعیین کرد تا قطعه س��ازان بتوانند ارزها را براساس 
آن کدها، خریداری کنند که این مدت تا ۵ مردادماه تعیین شده است.
وی افزود: رقم هنگفتی برای تمامی قطعه س��ازانی که ثبت س��فارش 
کرده بودند، ایجاد شد و بانک مرکزی همه را تایید کرد. در حال حاضر 
از ای��ن پس مجدد ارز نیمایی به قطعه س��ازان تخصیص خواهد یافت و 
بان��ک مرکزی و گمرک به صادرکنندگان فش��ار س��نگین آورده تا ارز 
حاصل از صادرات را بازگردانند. تاکنون مش��کلی که برای بانک مرکزی 
وجود داش��ت، این بوده ک��ه صادرکنندگان براس��اس کاالیی که صادر 
می کردند، از بازگش��ت ارز خود امتناع می کردند که این موضوع س��بب 
ایجاد خأل نسبی می شد.   این عضو انجمن سازندگان قطعه  با اشاره به 

آمارهای ارائه ش��ده توسط بانک مرکزی که در مقطعی ۲۰ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات بازنگش��ته است، تصریح کرد: فشاری که از سوی 
حاکمی��ت، بانک مرکزی، گمرک و دولت برای افرادی که صادرات خود 
را انجام می دهند و ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند، کارت بازرگانی 
آنها باطل خواهد ش��د بنابراین بانک مرکزی مجدد در حال بازگشت به 

ارز نیمایی است.
ش��ه پری اع��الم ک��رد: ارز نیمای��ی که از اس��فندماه به قطعه س��از و 
خودروس��از تعلق نگرفت از فردا قرار اس��ت که مجدد قطعه س��ازان به 
ارز نیمایی برگردند، بنابراین کنترل ارز تخصیصی به قطعه س��ازان دیگر 
برعهده خود بانک مرکزی خواهد بود و قطعه س��از براس��اس ارز نیمایی 
ارز موردنی��از خ��ود را از بانک مرکزی تامین خواه��د کرد. هرچه که از 
قبل بوده عطف بماس��بق بوده و بانک مرکزی تاکید کرد که قطعه س��از 
ارز خود را از صادرکننده و صراف ها تامین کند، اما در حال حاضر طبق 
سیاس��ت بانک مرکزی، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات 

را به بانک مرکزی تحویل دهد و بانک مرکزی توزیع کننده ارز باشد.

سیاه چاله قیمت گذاری در صنعت خودرو

تخصیص مجدد ارز نیمایی از امروز به قطعه سازان
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غذا باید از مزرعه تا س��فره ایمن باش��د. این هدفی اس��ت که برای 
ش��بکه محصول سالم )ش��مس( تعریف ش��ده اس��ت. امنیت غذایی 
که اهمیت زیادی در تامین س��المت جس��می و روان��ی جامعه دارد. 

همین موضوع هم این ش��بکه را به صرافت 
راه اندازی سفیران مزرعه انداخته است.

س��فیرانی که قرار اس��ت امنی��ت غذای 
مصرفی م��ردم را در نقطه آغازین آن یعنی 
م��زارع کش��اورزی و باغی تضمی��ن کنند. 
ای��ن کار به تولید محصوالت س��الم غذایی 
می انجامد؛ غذایی که مستقیم به سر سفره 
مردم می رسد. »شمس« یک پلتفرم شبکه 
همکاری اس��ت ک��ه مش��خص می کند در 
زنجیره محصول س��الم ارکان موثر آن باید 
در کج��ا و چ��ه زمانی، چه ن��وع فعالیتی را 
انجام دهند و ارتباط شان با یکدیگر چگونه 
باشد تا زنجیره با بهره وری الزم شکل گیرد. 

این شبکه از سه بخش کلی تولید، پشتیبانی و بازار تشکیل شده است.
راه اندازی و ایجاد سفیران مزرعه کاری است که در بخش تولید این 
شبکه اجرایی می ش��ود. این بخش مسائل مربوط به تولید محصوالت 

س��الم کشاورزی را از طریق ایجاد س��امانه مدیریت نهاده های شمس، 
راه اندازی دفاتر اس��تانی، ساماندهی سفیران مزرعه و تولید محصوالت 

سالم غذایی نیمه آماده پیگیری می کند.
به گفته محمودرضا شایسته، مدیرعامل 
موسس��ه به س��وی ترویج محصول سالم 
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، حفظ سالمت 
انسان و محیط زیست در اجرای برنامه های 
مدیری��ت تلفیق��ی مزرعه، تامی��ن منافع 
مش��روع برای همه کنش��گران این حوزه، 
حفظ اس��تقالل شرکت های عضو و رعایت 
تعهدات جمعی و اجتماعی از جمله اصول 

این شبکه است.
وی ادام��ه می ده��د: همچنین باالبردن 
مشارکت داوطلبانه عمومی، حفظ اعتماد 
مصرف کنن��ده به عن��وان اصلی ترین رکن 
این ش��بکه و به کارگیری سامانه های پایش محصول از مزرعه تا سفره 
براس��اس کدهای بین المللی هم در ش��بکه محصول س��الم )شمس( 

مدنظر است.

انتقال دهن��ده پرظرفیت از جمله دس��تگاه های کلیدی برای توس��عه 
زیرساخت اینترنت است. یک شرکت دانش بنیان این محصول را در داخل 
تولید می کند. این ش��رکت با تکیه بر تخصص نیروی انس��انی خود توان 

جایگزین کردن محصوالت ایران ساخت را با 
محصوالت وارداتی دارد.

»روت��ر« ی��ا »انتقال دهن��ده پرظرفیت« 
دستگاهی اس��ت که برای دریافت، تجزیه، 
تحلیل و انتقال بس��ته های اطالعات و داده 
در یک ش��بکه طراحی ش��ده اس��ت. این 
دس��تگاه مانند یک دروازه برای اطالعات و 
داده عمل می کند. انتقال دهنده پرظرفیت، 
همانگونه که از نام آن پیدا اس��ت، ظرفیت 
انتقال حجم بیش��تری از داده و بسته های 
اطالعات��ی را دارد. ناصر یزدانی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان تجهیزات ارتباطی داده 
ایمن گستر تدبیر گفت: روتر )انتقال دهنده( 

پرظرفیت دستگاهی است که در زیرساخت مرتبط با فناوری اطالعات و 
اینترنت، در زمینه حمل و نقل اطالعات و داده کاربرد دارد. استفاده از این 
دستگاه به حدی گسترده است که تمام سازمان ها، ارگان ها، شرکت های 

دولت��ی و خصوص��ی را دربر می گیرد. در واقع در ه��ر خانه یا نهادی که 
دو کامپیوتر وجود دارد که تش��کیل یک شبکه را می دهند، این دستگاه 
نیز موردنیاز است. مدیرعامل شرکت دانش بنیان تجهیزات ارتباطی داده 
ایمن گستر تدبیر در ادامه افزود: به لحاظ 
امنیتی نیز بهتر اس��ت که دس��تگاه هایی 
ک��ه تا بدین حد کارب��رد دارند و با امنیت 
شبکه نیز مرتبط هستند، در داخل تولید 
شوند و از تولیدکنندگان ناشناس خارجی 
خریداری نش��وند. دس��تگاهی که در این 
ش��رکت تولید شده اس��ت، تا ۱6۰ گیگ 
بر ثانیه ق��درت دارد و حدود ۲۰درصد از 
نمونه مشابه خارجی ارزان تر است. یزدانی 
همچنین گفت: این محصول دانش بنیان 
دو س��ال ضمانت دارد و به همراه خدمات 
پس از فروش به مشتری عرضه می شود. با 
وجود آنکه سعی شده است تا محصوالت با 
کیفیت دانش بنیان در بازار داخلی عرضه شود اما هنوز برخی شرکت ها و 
مصرف کنندگان در برابر جایگزین کردن، محصوالت ایران ساخت به جای 

محصول وارداتی مقاومت می کنند.

 انتقال دهنده های پرظرفیت ساخته شدسفیران مزرعه فعال می شوند

مسعود اعتضاد: مدیر آزمایش��گاه مرکزی پژوهشگاه رنگ عضو 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری
تبدی��ل ایده ب��ه محصول آن هم در س��الی که به عنوان س��ال 
جهش تولید نام گذاری ش��ده، از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. 
این فرآیند یکی از اصول رسیدن به محصول است. پس باید برای 
رسیدن به محصولی فناورانه به این موضوع نگاهی جدی داشت.

به طور مثال، تامین هزینه های خرید دس��تگاه های آنالیز، یکی 
از چالش های��ی اس��ت که فع��االن عرصه پژوهش، ف��راروی خود 
می بینند. با توجه به نوپابودن ایده ها، تامین این هزینه ها در توان 
بسیاری از ش��رکت های نوپا نیست. برای همین باید حمایت های 

مادی از پژوهشگران در این زمینه صورت گیرد.
یک��ی از ای��ن مجموعه های��ی که در تالش اس��ت تا ای��ن نیاز 
پژوهش��گران را تامی��ن کند، معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری است. این نهاد با ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوری  های 
راهب��ردی زمین��ه را  برای تعام��ل مجموعه های آزمایش��گاهی و 

شرکت های داخل و خارج کشور، فراهم کرده است.
و  صنای��ع  از  بازدی��د  نمایش��گاه ها،  در  ش��رکت  همچنی��ن 

کسب وکارهای دانش بنیان و  امکان برگزاری نشست های  مشترک 
از دیگ��ر زمینه های��ی اس��ت که می توان��د این تعامل و رس��یدن 
خدمات کارآمد به فعاالن آزمایشگاهی از یک سو و پژوهشگران یا 

کسب وکارها را از سوی دیگر تسهیل کند.
شبکه س��ازی، ایج��اد تعام��ل اثرمن��د و بهره من��دی مفی��د از 
تجهیزات و زیرس��اخت های آزمایشگاهی کشور ظرفیتی است که 
شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی ش��کوفا ساخته است. 
همچنین ایجاد بس��تر به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارائه خدمات 
آزمایش��گاهی برای حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات 
آزمایش��گاهی در کش��ور از مهمترین مزایای این شبکه به شمار 

می رود.
در عین حال دسترس��ی آس��ان و امکان جست وجوی تجهیزات 
ب��رای دانش��جویان و نیز محققان به راحتی فراهم ش��ده و ضمن  
بهره مندی از تس��هیالت، انگیزه مضاعفی برای عضویت و استفاده 
از خدمات اعضای ش��بکه ب��ه ارمغان آمده اس��ت. در نتیجه این 
شبکه س��ازی، هزینه ه��ای آنالیزهای کنترل کیف��ی و بخش های 
تحقیق و توس��عه کاهش چشمگیری یافته و استفاده از تجربیات 

سایر اعضای شبکه، افزایش کیفیت محصوالت را به دنبال دارد.

پن��ج مرکز نوآوری در اس��تان همدان به صورت ویدئوکنفرانس��ی با 
حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح 
ش��د. مراکز نوآوری انگور و کش��مش مالیر، نوآوری تع��اون، نوآوری 
اجتماعی، نوآوری نهاوند و نوآوری سفال و سرامیک اللجین این مراکز 

هستند.
ستاری با حضور در پارک علم و فناوری همدان در جمع خبرنگاران، 
ب��ر تامین همه نیازهای کش��ور به تجهی��زات مقابله با کرونا توس��ط 
دانش بنیان ه��ا تاکید کرد و گفت: تقریب��ا هیچ تجهیزی در این زمینه 
از دیگ��ر کش��ورها وارد نکردیم و همه نیازمان با ات��کا به توان داخلی 

تامین شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه زیس��ت بوم 
فناوری و نوآوری پاس��خ خوبی به نیاز کشور در روزهای کرونایی بود، 
بیان کرد: در دوران شیوع کرونا توان دانش بنیان ها به میدان آمد و به 

نیازهای داخلی بدون اتکا به واردات، پاسخ داد.
ب��ه گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از روزهای ابتدای 
شیوع بیماری کرونا در کشور، دانش بنیان ها دست به کار شدند و همه 
تجهیزات موردنیاز کش��ور از جمله تجهیزات پزش��کی، تولید ماسک، 

دستگاه ونتیالتور و ... را در داخل کشور تامین کردند.
س��تاری ادامه داد: دانش بنیان ها توانستند دستگاه ونتیالتور که یک 
دس��تگاه پیچیده فنی اس��ت را هم در داخل تولید کنند و در اختیار 
بیماران قرار دهند. ما در این مدت حتی یک دس��تگاه ونتیالتور هم از 

خارج وارد نکردیم.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: دانش بنیان ها در حوزه 
تامین داروی بیم��اران کرونایی هم خوب عمل کردند و چند نمونه از 

آنها به لیس��ت دارویی کش��ور وارد ش��ده و بقیه هم تا سه هفته دیگر 
به بازار می آید. این کار ب��زرگ از عهده دانش بنیان ها برآمد و معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از این کار حمایت کرد. 
س��تاری معتقد است که زیست بوم فناوری و نوآوری در زمان بحران 
مس��یر خود را به درس��تی پی��دا کرد و با تمام قوا به می��دان مقابله با 

بیماری کرونا آمد.
 راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در استان همدان

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه با اش��اره به تاخیر اس��تان همدان 
در ایج��اد صندوق پژوهش و فناوری، گفت: ای��ن اتفاق با تاخیر افتاد 
اما قطعا تاثیر زیادی در توسعه اقدامات فناورانه استان خواهد داشت.

س��تاری معتقد است که صندوق های استانی بهتر عمل می کنند  تا 
اینک��ه صندوقی از تهران نیازهای اس��تانی را رفع کند. این صندوق با 
شناس��ایی مش��کالت و نیازهای فناوران، خدمات مختلفی به آنها ارائه 
می کن��د. البته این کار به فرهنگ س��ازی هم نی��از دارد اینکه فرهنگ 

سرمایه گذاری های خطرپذیر در استان ها توسعه یابد.
 براساس این گزارش، در این سفر فاز نخست ساختمان جدید پارک 
علم و فناوری اس��تان همدان با مس��احت 6 هزار متر مربع افتتاح شد. 
واگذاری زمین های پارک به شرکت های دانش بنیان و فناور هم برنامه 

دیگری بود که با حضور ستاری اتفاق افتاد.
همچنین صندوق پژوهش و فناوری اس��تان همدان با حضور معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری کار خود را آغ��از کرد. این صندوق 
بازوی مالی پارک است و فعالیت هایی مانند دادن وام و ضمانت بانکی 

برای شرکت های فناور و دانش بنیان را انجام می دهد.

رئیس مایکروسافت چند هفته پیش به مجلس نمایندگان آمریکا دعوت شده تا برخی توضیحات ارائه 
دهد. ظاهرا او در این جلسه مدعی شده اپل با اپ استور، قوانین ضدانحصار را نقض می کند.

به گزارش زومیت، برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، به تازگی در گفت  و گو با قانون گذاران ایاالت متحده 
نگرانی هایی خود را در مورد قوانینی که اپل برای اپ اس��تور اتخاذ کرده، بیان کرده اس��ت. برد اسمیت به 
قانون گذاران آمریکا گفته اپل در رابطه با اپ استور، رفتارهایی ضدرقابتی از خود نشان می دهد. این گزارش 

به  تازگی توسط فردی که نخواسته نامش فاش شود، در اختیار رسانه  بلومبرگ قرار گرفته است.
اسمیت که امروزه به عنوان مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت هم شناخته می شود، مدتی پیش به محل 
برگزاری جلسات مجلس نمایندگان ایاالت متحده  آمریکا دعوت شد تا برخی توضیحات را ارائه دهد. کمیته  
فرعی مجلس نمایندگان آمریکا که به  صورت ویژه روی قوانین ضدانحصار )آنتی تراست( متمرکز است از برد 
اسمیت خواست تجربیات شخصی خود را از اواخر دهه  9۰ میالدی، یعنی همان روزهایی که مایکروسافت 

درگیر نبردی حقوقی بر سر قوانین ضدانحصار با دولت آمریکا بود، بیان کند.
درواقع مجلس نمایندگان پیش از به چالش کش��یدن اپل و چند ش��رکت بزرگ دیگر در جلس��ه ای که 
به زودی برگزار می شود، قصد داشته دیدگاه مایکروسافت را در رابطه با این قضایا بداند؛ شرکتی که سال ها 
پیش به  شدت درگیر نبرد حقوقی ضدانحصار بود. جلسه  بین مجلس نمایندگان و اسمیت که ظاهرا هفته  ها 

پیش برگزار شده، حاوی مباحث مهمی بوده که از جزییات تمامی آنها خبر نداریم. بااین حال آنطور که منبع 
وب سایت بلومبرگ ادعا می کند، در حین برگزاری این جلسه، اسمیت در مورد مشکالت مایکروسافت با اپل 
بحث کرده.  کمیته  فرعی مجلس نمایندگان که در حوزه  قوانین ضدانحصار فعالیت دارد، طبق اطالعیه ای 
که چند وقت پیش منتشر کرد می خواهد روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰ )6 مرداد ۱399( جلسه  دادرسی مشترک 
با مدیران عامل ش��رکت های اپل، آمازون، فیس بوک و آلفابت )شرکت مادر گوگل( برگزار کند. بلومبرگ 
دوش��نبه  گذشته با یکی از مدیران مایکروس��افت برای ارائه  توضیحات بیشتر ارتباط برقرار کرده اما فعال 
این فرد پاس��خی نداده است. برد اسمیت ماه گذشته در مصاحبه  ای جدید با رسانه  Politico اعالم کرد 
نهادهای رگوالتوری باید قوانین فروشگاه های اپلیکیشن محور را به دقت مورد بازرسی قرار دهند. اسمیت 
در مصاحبه با Politico گفته بود: »آنها پیش نیازهایی به توسعه دهندگان تحمیل می کنند که به شکلی 
افزاینده می گوید به  منظور اس��تفاده از پلتفرم ما تنها یک دروازه پیش روی خود دارید و آن هم دروازه ای 
اس��ت که خودمان خلق کرده ایم. در برخی مواقع، صاحبان فروشگاه های اپلیکیشن محور هزینه  زیادی را 
در قالب عوارض از توسعه دهندگان دریافت می کند. گاهی اوقات 3۰درصد از درآمد باید در اختیار صاحب 
فروش��گاه قرار گیرد. اکنون زمانش فرا رس��یده تا جلساتی بسیار متمرکزتر در مورد ماهیت فروشگاه های 
آنالین اپلیکیشن، قوانین وضع شده برای آنها، هزینه  استفاده و عوارض اضافی برگزار کنیم. همچنین باید 

حاصل نگاهی نوآور

ستاری: بیماران کرونایی با تجهیزات دانش بنیان درمان شدند

رئیس مایکروسافت، اپل را به نقض قوانین ضدانحصار متهم کرد

دریچــه

نخس��تین جش��نواره خالقیت و اس��تعدادیابی در حوزه گیاه��ان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی برگزار ش��د. در این رویداد با حمایت ستاد 
توس��عه علوم و فناوری ه��ای گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری تشویق جامعه دانش آموزی برای فعالیت بیشتر در 
این حوزه دنبال ش��د. شناس��ایی اس��تعدادهای جوان، کمک به رشد ایده ها 
و خالقی��ت جوانان و دانش آموزان و فرهنگ س��ازی در میان نس��ل جوان، از 
جمله اهدافی اس��ت که این رویداد بزرگ دنبال می کند. جش��نواره خالقیت 
و اس��تعدادیابی در حوزه گیاهان داروی��ی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی، 
همچنین به دنبال بسترسازی برای تولد استارت آپ ها و تیم های خالق آینده، 

از میان جوانان و دانش آموزان عالقه مند به این حوزه است.

ایجاد بستری برای تولد استارت آپ ها 
و تیم های خالق گیاهان دارویی 

یکشنبه
5 مرداد 1399

شماره 1590
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س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به همدان 
یکی از کهن ترین ش��هرهای جهان س��فر کرد. پنج مرکز نوآوری، یک 
ش��تاب دهنده تخصصی و س��اختمان پارک علم و فن��اوری همدان با 

حضور وی افتتاح می شود؛ روزی خوب برای 
هم��دان.  در این روز با حض��ور او اتفاقاتی 
خوب برای زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری 
هم��دان »پایتخ��ت تاریخ و تم��دن ایران« 
رقم می خورد. معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در نخس��تین بخش از سفر خود 
از ش��رکت دانش بنیان الوان ثابت و شرکت 

ماشین برزگر همدان بازدید  کرد.
پ��س از آن او به مرکز تحقیقات، آموزش 
کش��اورزی و منابع طبیعی همدان می رود 
و در آنج��ا از نمایش��گاه محص��والت مرکز 
ن��وآوری »فناوری ه��ای نوین کش��اورزی« 

دیدن می کند.
در ادامه س��تاری به مکان جدید پارک علم و فناوری استان می رود. 
۲۱۰ ه��زار مترمربع فضای کلی این پارک اس��ت که با حضور معاون 
علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری فاز نخس��ت س��اختمان پارک با 

مس��احت 6 هزار مترمربع افتتاح می ش��ود. در این مکان ۴۰ ش��رکت 
دانش بنیان مس��تقر هستند. همچنین در نمایش��گاهی بیش از ۱۰۰ 
محصول فناورانه به نمایش درآمده اس��ت. اس��تقرار دو ش��تاب دهنده 
در آن از دیگر ویژگی های این س��اختمان 

است.
واگ��ذاری  مراس��م  بع��دی  بخ��ش  در 
زمین های پارک به شرکت های دانش بنیان 
و فناور آغاز می شود. برای این موضوع ۱۵ 
هکتار زمین در ۱۷۲ قطعه در نظر گرفته 
شده است که پنج هکتار معادل 6۲ قطعه 

در فاز نخست واگذار می شود.
همچنی��ن صندوق پژوه��ش و فناوری 
اس��تان همدان با حضور مع��اون علمی و 
فناوری رئی��س جمهوری کار خود را آغاز 
می کن��د. این صندوق ب��ازوی مالی پارک 
اس��ت و فعالیت های��ی مانن��د دادن وام و 

ضمانت بانکی برای شرکت های فناور و دانش بنیان را انجام می دهد.
در ادام��ه نی��ز پن��ج مرک��ز ن��وآوری توس��ط س��تاری ب��ه صورت 

ویدئوکنفرانس افتتاح می شود.

تفاهم نام��ه  همکاری میان معاون��ت علمی و صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک منعقد ش��د تا روند تامین مالی 

شرکت های دانش بنیان، فناور و خالق تسهیل شود.
به گزارش مهر، امضای این تفاهم نامه 
می توان��د بس��تری را فراه��م کن��د تا 
ش��رکت های دانش بنی��ان، دسترس��ی 
بهتری به خدمات مالی و بانکی داشته 

باشند.
ای��ن تفاهم نام��ه به امضای حس��ین 
اس��فندیاری معاون توس��عه مدیریت و 
جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری 
محمدحس��ین  و  جمه��وری  ریاس��ت 
مقیس��ه مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچک رسید.
حس��ین اس��فندیاری، معاون توسعه 
مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری در مراس��م امضای این تفاهم نامه 
گفت: با توجه به حوزه فعالیت این صندوق که صنایع کوچک را 
شامل می شود، امیدوار هستیم این همکاری مشترک به افزایش 

ارائه خدمات مالی به زیست بوم نوآوری کشور، منتهی شود.
وی بی��ان ک��رد: ب��ا توجه به این مس��ئله که بیش��تر دارایی 
ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور از نوع نامش��هود اس��ت، این 
شرکت ها در اخذ تسهیالت از بانک ها 
ب��ا چالش  مواجه می ش��وند. به همین 
و  دانش بنی��ان  ش��رکت های  دلی��ل 
فن��اور، نیازمند پش��تیبانی و حمایت 

صندوق های ضمانت دولتی هستند. 
همچنین روح اهلل استیری، مدیرکل 
دفتر توس��عه کس��ب و کار بین الملل 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت 
جمهوری نیز ضمن اش��اره به اهمیت 
ارتقای ابزارهای مالی، گفت: براساس 
ای��ن تفاهم نام��ه، معاون��ت علم��ی و 
فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، تالش 
می کن��د تا ضم��ن معرف��ی خدمات 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به شرکت های 
دانش بنیان، زمینه اس��تفاده این ش��رکت ها از خدمات صندوق 

را فراهم آورد.

شرکت های دانش بنیان و خالق ضمانت نامه تامین مالی دریافت می کنندروز خوب همدان؛ 5 مرکز نوآوری افتتاح می شود

مترج��م: بهارن��از بی��دار :« آیا ب��ه  دنبال راهی ب��رای بهبود 
مدیریت زنجیره تامین کسب و کارتان هستید؟ در این مطلب 
پن��ج مرحله برای اجرای دس��تورالعمل جدید مدیریت زنجیره 
تامین معرف��ی می کنیم. امیدواریم این پن��ج گام باعث بهبود 

عملکرد سازمان شما در مدیریت زنجیره تامین شوند.
۱.قرار دادن افراد مناسب در جایگاه شغلی مناسب

برای پیاده س��ازی مدیریت زنجیره تامین باید چگونگی تاثیر 
عملکرد خود بر س��ایر افراد داخل س��ازمان یا افراد باالدست و 
پایین دس��ت زنجیره  تامین را درک کنید. اگر فردی در جایگاه 
شغلی خود نمی تواند این تاثیر را درک کند باید آموزش ببیند 
تا بتواند بهتر عمل کند اما اگر نمی خواهد یا نمی تواند آموزش 
ببیند پس فرد مناس��بی برای این شغل نیست. قرار دادن افراد 
مناس��ب در مش��اغل مناس��ب اولین گام در اجرای استراتژی 

زنجیره تامین موثر است.
۲.به کارگیری فناوری مناسب در زمان و مکان مناسب

زنجیره  تامین به تکنولوژی وابس��ته اس��ت. ای��ن تکنولوژی 
می توان��د خیلی س��اده مثل ی��ک وایت برد با یادداش��ت های 
کوچک��ی باش��د که ه��ر روز به  روز می ش��وند یا ممکن اس��ت 
 )ERP( تکنولوژی پیچیده ای مثل یک نرم افزار منابع انس��انی

جدید باشد.
هر عملکردی در کسب و کار، نیازهای تکنولوژیکی متفاوتی 
دارد ولی مدیران ارش��د باید تش��خیص دهند کدام تکنولوژی 
ب��ه زنجیره  تامین ق��درت ایجاد و ج��ذب ارزش می دهد. پس 
گام دوم در پیاده س��ازی مدیری��ت زنجی��ره  تامین به کارگیری 

تکنولوژی مناسب در زمان و مکان مناسب است.
3.تمرکز بر روابط و همکاری های داخلی

هنگامی که به چارت سازمانی نگاه کنید به سادگی می توانید 
درک کنید که ساختار سنتی کسب و کار باعث به وجود آمدن 
رقابت بر س��ر تقس��یم بندی منابع محدود شده اس��ت و غالباً 
واحده��ای مختلف اهداف متضادی را دنبال می کنند. مدیریت 
از دیدگاه زنجیره تامین کمک می کند تا گسستگی بین واحدها 

را کاهش دهید و همکاری موثری بین واحدها ایجاد کنید.
با تغییر تمرکز از موفقیت بخش های جداگانه به عملکرد کلی 

زنجیره  تامین س��ازمان، واحدها بی��ش از پیش برای موفقیت 
به یکدیگر وابس��ته می ش��وند. تیم های فروش باید با تیم های 
عملیاتی هم��کاری کنند، تیم های لجس��تیک باید با تیم های 
تدارکاتی همکاری کنند و همه  افراد باید اس��تراتژی شرکت را 
درک کنند و در راس��تای اهداف مشترکی که از این استراتژی 

حمایت می کنند، کار کنند.
۴.هدایت کردن روابط و همکاری های خارجی

در روابط تجاری سنتی، معامالت بیشتر خودمحور هستند به 
این معنا که خریداران و تامین کنندگان هر یک به دنبال برنده 
ش��دن خودش��ان )win-Lose Game( در قرارداد هستند. 
تامین کنندگان در تالش برای افزایش س��ود خود و خریداران 
در ت��الش برای خرید با قیمت کمتر هس��تند، اما این رویکرد 
می تواند به هر دو طرف آس��یب برساند، زیرا نه تنها باعث ایجاد 

ارزش نمی شود بلکه ارزش ها را از بین می برد.
ب��رای ایجاد روابط پایدار در یک زنجیره تامین مناس��ب، هر 
ط��رف باید ب��ه دنبال فرصت های��ی برای ایج��اد ارزش افزوده 
در رابطه باش��د. در واقع خری��داران و تامین کنندگان به جای 
خودمحوری باید به دنبال راه های پایدار برای به اشتراک گذاری 

ارزش در قرارداد باشند.
هدف برای هر دو طرف معامله این اس��ت که زنجیره  تامین 
در ط��ول زمان موفق و دارای ارزش افزوده باش��د. این رویکرد 
برخالف رویکرد س��نتی است که سعی می کرد حتی یک واحد 
پ��ول را به بهای آس��یب در بلندمدت به نف��ع یکی از طرفین، 

جابه جا کند.
۵.به کارگیری مدیریت پروژه

زنجی��ره  تامین پویا اس��ت. س��ازمان ها از طری��ق پروژه ها به 
تغییرات پاس��خ می دهند. بنابراین آخرین گام در دس��تور کار 
جدی��د زنجیره  تامین، پیاده س��ازی توانایی های مدیریت پروژه 
قدرتمند اس��ت. آموزش مدیریت پروژه  عالی به افراد س��ازمان 
و داش��تن مدی��ران پروژه حرف��ه ای، کلید کس��ب اطمینان از 
س��رعت پاسخگویی زنجیره  تامین ش��ما به تغییرات مشتریان، 

تامین کنندگان و سازمان است.
dummies/modirinfo   :منبع

آیف��ون تولیدی ب��رای اس��تفاده هکرها به اختصار س��ی آر دی 
ن��ام گرفته که مخفف وس��یله تحقیق��ات امنیتی اس��ت. محققان 
امنیتی می توانند با اس��تفاده از این گوش��ی نق��اط ضعف و قوت و 
آس��یب پذیری های آیفون را بررس��ی کنند و یافته های خود را در 

اختیار اپل قرار دهند.
آیفون های اس آر دی تنها با تنظیمات کنترل ش��ده در دسترس 
محققان امنیتی قرار می گیرند و البته دارای دسترس��ی های خاصی 
به نرم افزارها و سخت افزارهای اپل هستند که در آیفون های عادی 
ممکن نیس��ت. از جمله این دسترس��ی ها می توان به دسترسی به 
پوسته روت گوشی و امکان اجرای برخی فرامین خاص اشاره کرد.

به گزارش مهر، این گوشی ها برای استفاده عادی عرضه نشده اند 

و اگر محققان آس��یب پذیری های را از طریق آنها بیابند باید آن را 
به اپل یا یکی از ش��رکای تجاری تأییدش��ده این ش��رکت گزارش 
کنند. س��پس اپل برای حل مشکل یادشده تالش می کند و زمانی 
را نیز برای رفع نقص اعالم می کند. تا آن زمان محققان حق ندارند 

یافته های خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند.
دسترس��ی به این گوش��ی ها مح��دود خواهد ب��ود و محققان از 
طریق ثبت ن��ام در یک برنامه ویژه می توانند آنها را دریافت کنند. 
اج��رای این برنامه موجب توقف اجرای طرح اعطای جایزه به افراد 
شناس��ایی کننده ضعف های امنیتی آیفون نمی ش��ود. در قالب این 
برنام��ه حداکثر یک میلیون دالر به اف��رادی که حفره های امنیتی 

تولیدات اپل را شناسایی کنند، جایزه داده می شود.

اپل، آیفون ویژه هکرها را عرضه می کند
پیش برگزار شده، حاوی مباحث مهمی بوده که از جزییات تمامی آنها خبر نداریم. بااین حال آنطور که منبع 
وب سایت بلومبرگ ادعا می کند، در حین برگزاری این جلسه، اسمیت در مورد مشکالت مایکروسافت با اپل 
بحث کرده.  کمیته  فرعی مجلس نمایندگان که در حوزه  قوانین ضدانحصار فعالیت دارد، طبق اطالعیه ای 
که چند وقت پیش منتشر کرد می خواهد روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰ )6 مرداد ۱399( جلسه  دادرسی مشترک 
با مدیران عامل ش��رکت های اپل، آمازون، فیس بوک و آلفابت )شرکت مادر گوگل( برگزار کند. بلومبرگ 
دوش��نبه  گذشته با یکی از مدیران مایکروس��افت برای ارائه  توضیحات بیشتر ارتباط برقرار کرده اما فعال 
این فرد پاس��خی نداده است. برد اسمیت ماه گذشته در مصاحبه  ای جدید با رسانه  Politico اعالم کرد 
نهادهای رگوالتوری باید قوانین فروشگاه های اپلیکیشن محور را به دقت مورد بازرسی قرار دهند. اسمیت 
در مصاحبه با Politico گفته بود: »آنها پیش نیازهایی به توسعه دهندگان تحمیل می کنند که به شکلی 
افزاینده می گوید به  منظور اس��تفاده از پلتفرم ما تنها یک دروازه پیش روی خود دارید و آن هم دروازه ای 
اس��ت که خودمان خلق کرده ایم. در برخی مواقع، صاحبان فروشگاه های اپلیکیشن محور هزینه  زیادی را 
در قالب عوارض از توسعه دهندگان دریافت می کند. گاهی اوقات 3۰درصد از درآمد باید در اختیار صاحب 
فروش��گاه قرار گیرد. اکنون زمانش فرا رس��یده تا جلساتی بسیار متمرکزتر در مورد ماهیت فروشگاه های 
آنالین اپلیکیشن، قوانین وضع شده برای آنها، هزینه  استفاده و عوارض اضافی برگزار کنیم. همچنین باید 

بررسی کنیم که این فروشگاه ها و سیاست های شان واقعا تابع قوانین ضدانحصار هستند یا خیر.« 
اس��میت می گوید قوانینی که اپل برای اپ اس��تور وضع کرده، در مقایسه با رویکردی که مایکروسافت 
۲۰ سال پیش برای ویندوز در پیش گرفته بود، مانعی بسیار بزرگ تر برای رقابت عادالنه ایجاد می کنند. 
مایکروس��افت ۲۰ س��ال پیش به خاطر سیاس��ت هایی که برای ویندوز اتخاذ کرده بود، در دادگاه به دلیل 
نقض قوانین ضدانحصار جریمه  سنگینی شد. اسمیت در مصاحبه  عمومی با Politico به  صورت مستقیم 
اسمی از اپل به زبان نیاورد؛ بااین حال یکی از مدیران اجرایی مایکروسافت مدتی پس از برگزاری مصاحبه 

موردبحث مدعی شد منظور برد اسمیت، تولیدکننده  گوشی های سری آیفون بوده است. 
ظاهرا برد اسمیت گفته نگرانی های مطرح شده در مورد سیاست های اپل صرفا محدود به خود او نیست و 
نگرانی های شرکت مایکروسافت به  حساب می آید. اسمیت برای اثبات ادعای خود مباحث مختلفی مطرح 
کرده؛ ازجمله برخی سیاست های غلط اپل برای تأیید اضافه شدن اپلیکیشن ها به اپ استور که اسمیت آنها 
را »سیاست هایی خودسرانه« خطاب می کند. اپل 3۰درصد از درآمدی که اپلیکیشن ها از روش هایی مثل 
پرداخت درون برنامه ای یا هزینه  اشتراک کسب می کنند را از توسعه دهندگان می گیرد؛ این موضوع یکی 
دیگر از مباحثی بوده که اسمیت روی آن مانور داده است. اسمیت همچنین می گوید پیش نیازهایی که اپل 

برای سیستم پرداخت درون برنامه ای تعیین کرده، رنگ و بوی ضدرقابتی دارند. 

5 گام برای بهبود مدیریت زنجیره تامین

رئیس مایکروسافت، اپل را به نقض قوانین ضدانحصار متهم کرد

یادداشـت

صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از انجام طرح های تحقیقاتی محققان دانشگاه تربیت مدرس حمایت 
می کن��د. این حمایت ها با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مراکز علمی انجام 

می شود تا روند انجام تحقیقات تسهیل شود.
پیش از این دو تفاهم نامه همکاری میان صندوق و دانش��گاه تربیت مدرس 
منعقد ش��ده بود و براس��اس آن از ۴۰ طرح پس��ادکترا محققان این دانشگاه 
حمایت ش��د. به تازگی نیز دو تفاهم نامه همکاری میان این دو نهاد امضا شد. 
در تفاهم نامه نخس��ت ۲۰ طرح پسادکترا و ۲۰ رساله دکترا حمایت می شود. 

در تفاهم نامه دیگری نیز حمایت از ۱۰ طرح پسادکترای ویژه تایید شد.

 50 طرح تحقیقاتی
حمایت می شود



تبلیغات برای گروه های س��نی مختلف دارای تفاوت های معناداری 
است. امروزه امکان بازاریابی و تبلیغات برای گروه های سنی متفاوت 
با محتوای یکس��ان امکان ناپذیر است. شاید تا چند دهه پیش سلیقه 
عمومی مردم، صرف نظر سن شان، شباهت قابل توجهی به هم داشت، 
اما اکنون ش��رایط به طور کلی فرق کرده اس��ت. ام��روزه طراح های 
تبلیغات باید ش��ناخت درستی از مشتریان نسل جوان داشته باشند. 
آگاهی از انواع س��رگرمی و س��لیقه نس��ل جوان به طراحی تبلیغات 
تاثیرگذار برای آنها کمک خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر اغلب 

طراح های تبلیغاتی حضور فعالی در شبکه های اجتماعی دارند. 
ورود نسل جوان به بازار کار نقش مهمی در افزایش توجه برندها به 
آنها داشته است. وقتی یگ گروه سنی وارد بازار کسب و کار می شود، 
درآمد قابل توجهی نیز کسب خواهد کرد. این امر به معنای استقالل 
آنها از والدین شان در زمینه خرید محصوالت مختلف است. اگر شما 
به دنبال جلب نظر این گروه س��نی هس��تید، باید به عنوان یک فرد 
مس��تقل به آنها نگاه نمایید. این امر اهمیت بسیار زیادی در موفقیت 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی آنها دارد. بسیاری از برندها در فرآیند 
بازاریابی ش��ان همچنان به نس��ل جوان به عنوان یک گروه وابسته به 
والدین ش��ان نگاه می کنند. این نوع نگاه امکان فروش و تعامل برندها 

با مشتریان جوان را کاهش خواهد داد. 
ما در این مقاله قصد بررس��ی راهکارهای بازاریابی و تبلیغات برای 
نس��ل جوان را داریم. با این حال پیش از پرداختن به موضوع اصلی 
باید اهمیت نس��ل جوان برای کس��ب و کارها را جویا شویم بنابراین 
ابتدا به بررس��ی اهمیت نس��ل جوان برای برنده��ا خواهیم پرداخت. 
س��پس به س��راغ راهکارهایی ب��رای بهبود تبلیغ��ات برندها با هدف 

تاثیرگذاری بر روی این گروه سنی خواهیم رفت.
چرا نسل جوان برای کسب و کارها اهمیت دارد؟

نسل جوان در طول سال های اخیر وارد دوره کسب و کار و فعالیت 
در اجتماع ش��ده  است. این امر درآمد مناسبی برای آنها فراهم کرده 
است. اکنون این نسل قدرت خرید قابل توجهی در بازارهای مختلف 
دارد بنابرای��ن تمام برندها باید نس��بت به طراح��ی تبلیغات و جلب 
نظر آنها توجه نمایند. براساس گزارش موسسه فوربس، قدرت خرید 
ساالنه نسل جوان در سراسر دنیا بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دالر است. این 
رقم حیرت انگیز هر کس��ب و کاری را وسوس��ه خواهد کرد بنابراین 
ش��ما نیز باید هرچه س��ریع تر نسبت به شخصی س��ازی کمپین های 

تبلیغاتی تان برای این نسل اقدام نمایید. 
یک��ی از نکات جالب در مورد نس��ل ج��وان توانای��ی تاثیرگذاری 
باالی شان بر روی دیگران است. اگر یک برند موفق به جلب نظر یک 
مش��تری نسل جوان شود، احتمال ترغیب اعضای خانواده و دوستان 
از س��وی وی به منظور خرید از برند موردنظر بس��یار باال خواهد بود. 

این امر نوعی گرایش عمومی در میان نس��ل جوان محسوب می شود. 
برندها به منظور اس��تفاده از این ویژگی عمومی نسل جوان نیازمند 
تبلیغات مناسب در کنار ارائه کیفیت برتر به مخاطب هدف هستند. 
بس��یاری از بازاریاب ها  کارشناس های کس��ب و کار نسل جوان را 
نس��بت به خرید مداوم از یک یا چند برن��د بی عالقه می دانند. دلیل 
اصلی این امر انتظارات باالی آنها از برندهاست. افراد میانسال به طور 
کلی انتظار خرید یک محصول باکیفیت با قیمت مناس��ب را دارند. با 
این حال نس��ل جوان انتظار مشارکت سازنده برندها در زمینه کمک 
ب��ه ارزش های اجتماع��ی و همچنین حمایت آنها از خ��ود را دارند. 
بنابراین برندها برای تعامل با مش��تریان نس��ل جوان باید دس��ت به 

ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت شان بزنند. 
مهمتری��ن نکته در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات برای نس��ل جوان 
مربوط به اس��تفاده از کانال های ارتباطی بهینه است. این نکته کمتر 
مورد توجه برندها قرار می گی��رد. نتیجه آنکه اغلب برندها در تالش 
برای تولید تبلیغات و تعامل با مش��تریان جوان به ش��یوه های سنتی 
هس��تند. اگر م��ا در این زمینه اصالحی در فرآین��د فعالیت برندمان 
ایجاد نکنیم، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود نخواهد 

داشت. 
عالقه مشتریان نسل جوان به محتوای ویدئویی

نس��ل جوان ارتباط بس��یار بهتری با اینترنت و فضای آنالین دارد 
بنابراین بازاریابی و تبلیغات آنالین باید در دستور کار هر برندی قرار 
گیرد. تولید محتوای آنالین همیش��ه چالش های فراوانی پیش روی 
بازاریاب ها قرار می دهد. توصیه ما در میان توجه به محتوای ویدئویی 
اس��ت. امروزه جوانان بیش از هر نوع محتوای دیگری به فرمت ویدئو 
عالق��ه دارند. دلی��ل این امر در کنار تحول س��لیقه آنها در ارتباط با 
پیشرفت فناوری و سرعت اینترنت در سراسر دنیا نیز هست بنابراین 
برندها باید هرچه بیش��تر بر روی تولید محت��وای بازاریابی در قالب 

ویدئو سرمایه گذاری نمایند. 
واکنش نسل جوان به تبلیغات

مش��تریان نس��ل جوان زمان زیادی در اینترنت س��پری می کنند. 
این امر نقطه قوت اساس��ی برای برندها به منظور کاهش هزینه های 
بازاریابی و تبلیغات محس��وب می ش��ود. هرچه توانایی ما برای تولید 
محت��وای تبلیغاتی جذاب و هماهنگ با س��لیقه آنها بیش��تر باش��د، 
بازخ��ورد مطلوب تری دریاف��ت خواهیم کرد. این نکت��ه باید مدنظر 
تمام برندها قرار داش��ته باش��د. امروزه ابزارهای بسیار مفیدی برای 
ارزیابی س��لیقه کاربران در ش��بکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های 
آنالین وجود دارد. بنابراین تحلیل محتوای مربوط به فعالیت کاربران 

شبکه های اجتماعی دیگر فرآیندی زمانبر نخواهد بود. 
یکی از ویژگی های مهم نسل جوان آشنایی باال با فناوری های نوین 
است. معنای این امر امکان استفاده گسترده از ابزارهای مسدودسازی 
تبلیغات از سوی نسل جوان است. اگر کیفیت محتوای تبلیغاتی یک 
برند مطلوب نباشد، این گروه سنی به سرعت نسبت به مسدودسازی 

دسترس��ی اکانت ش��رکت مذکور اقدام خواهد کرد بنابراین در پایان 
همیشه احتمال ناتوانی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

وجود خواهد داشت. 
اهمیت محتوای کوتاه

مهمترین نکته در زمینه بازاریابی و تبلیغات برای نسل جوان توجه 
به کوتاهی محتوای مان است. امروزه جوانان حوصله مشاهده محتوای 
طوالنی، به ویژه در قالب تبلیغات، را ندارند بنابراین شما باید صحبت 
اصلی ت��ان را هرچه خالصه تر بی��ان نمایید. در غیر این صورت امکان 

تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را از دست می دهید. 
زم��ان مناس��ب ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب نس��ل جوان 
حداکثر 8 ثانیه اس��ت. بی تردید تولید محتوای تبلیغاتی برای چنین 
مدت زمان اندکی کار دش��واری خواهد بود. هنر طراح های تبلیغاتی 

حرفه ای در این بخش مشخص خواهد شد. 
توجه به ارزش های برند

ارزش های برند برای نس��ل جوان اهمیت باالی��ی دارد. این امر به 
معن��ای ضرورت حمای��ت از یک رویداد یا ارزش مهم از س��وی برند 
شماس��ت. امروزه تولید محصوالت باکیفیت و تعیین قیمت مناسب 
برای آنها تمام ماجرای کس��ب و کار نیست. نکته مهم در این بخش 
اس��تفاده از ارزش های جذاب ب��رای برندمان خواهد بود. البته چنین 
ارزش هایی باید در مس��یر واقعی کس��ب و کار نیز مورد استفاده قرار 

گیرد. در غیر این صورت تاثیرگذاری مناسبی نخواهد داشت. 
بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها

امروزه اینفلوئنس��رها نقش مهمی در توس��عه کس��ب و کار دارند. 
بس��یاری از برندها در سراسر دنیا نسبت به همکاری با اینفلوئنسرها 
اق��دام می کنند. دلی��ل این امر تاثیرگذاری باالی آنها بر روی نس��ل 
جوان است بنابراین شما باید در فرآیند کسب و کار از اینفلوئنسرهای 
مناسب برندتان استفاده نمایید. برخی از برندها در فرآیند همکاری با 
افراد تاثیرگذار به سراغ اینفلوئنسرهای نامناسب یا بی ارتباط با حوزه 
تخصصی شان می روند. نتیجه این امر ناتوانی برای کسب تاثیرگذاری 

مورد انتظار برندمان بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
استفاده از ترندهای دیجیتال

امروزه ترندهای بس��یار زیادی برای تبلیغات وجود دارد. نکته مهم 
تغییر سریع ترندهای در دسترس برندهاست. اگر شما در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نسل جوان هستید، باید به طور مداوم 
از ترندهای برتر در طراحی تبلیغات تان اس��تفاده نمایید. در غیر این 
صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب نسل جوان 

نخواهید داشت. 
نس��ل جوان به مرور زمان سهم بیش��تری از بازار فروش را به خود 
اختص��اص خواهد داد. نکته مهم در این می��ان تالش برای بازاریابی 
و تبلیغات هرچه بهتر در راس��تای فروش محصوالت مان به این نسل 
است. در غیر این صورت امکان توسعه برندمان وجود نخواهد داشت. 
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بدون ش��ک تمام��ی تالش های یک ش��رکت در راس��تای به فروش 
رس��اندن محصوالت اس��ت، با این حال برخی از برنده��ا در این زمینه 
کام��ال ناموفق عمل می کنن��د. در این رابطه اکثر برندها ش��رایط بازار 
را بهانه قرار می دهند. این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از برندهای 
دیگر وج��ود دارد که در همین بازار، آماره��ای فوق العاده  ای را به ثبت 
رس��انده اند. درواقع ب��ه صورت کلی، برای چنی��ن اتفاقی نمی توان یک 
دلیل را بیان نمود. در این راس��تا آش��نایی با موارد اصلی، کمک خواهد 
کرد تا عملکرد خود را دگرگون نمایید. در این راس��تا به بررس��ی شش 

دلیل این اتفاق خواهیم پرداخت. 
1-عدم توجه به چرخه عمر 

این چرخه هم برای محصوالت و هم برای اس��تراتژی های شما وجود 
داشته و اگر به نوآوری و اقدامات جدید توجه نداشته باشید، بدون شک 
با مش��کالتی جدی مواجه خواهید ش��د. در این رابطه تنها کافی است 
ت��ا به عملکرد برندهای موف��ق جهان نگاهی بیندازی��د. مثال برندهای 
خودروسازی در این رابطه کامال مناسب خواهد بود. درواقع آنها اگرچه 
هرساله خودروهای بسیار خوبی را تولید می کنند، با این حال سال بعد 
به سراغ طرحی جدید می روند. این امر نیز باعث می شود تا همواره برای 
جامع��ه هدف، جذابیت خود را حفظ کنند. این امر در حالی اس��ت که 
بسیاری از برندها بر روی محصوالت قدیمی خود تاکید داشته و این امر 
باعث می ش��ود که پس از مدتی بیش از حد تکراری شوند. در کنار این 
مسئله، فراموش نکنید که استراتژی ها نیز یک بازه زمانی داشته و پس 
از آن تاثی��ر منفی را به همراه دارند. به همین خاطر ش��ما باید همواره 
به دنبال موارد جدید باش��ید. این امر تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود 
که یادگیری ش��ما مداوم باشد. در غیر این صورت توان کافی برای این 
حجم از تغییرات را نخواهید داش��ت و هم��واره احتمال دارد که موارد 

نادرستی را انتخاب کنید. 
2-اوضاع بد بازار 

یک اوضاع بد بدون ش��ک بر روی فروش ش��ما تاثیرگذار خواهد بود، 
با این حال ش��ما باید در این ش��رایط، اس��تراتژی خود را تغییر داده و 
شیوه های مناسب تری برای فروش را انتخاب کنید. در این رابطه فروش 
اقس��اطی، یکی از این موارد محس��وب می شود. همچنین ضروری است 
که در ش��رایط س��خت، تا حد امکان هزینه ه��ای اضافی خود را کاهش 
دهید. با این اقدام قدرت گذر از این ش��رایط را به دس��ت خواهید آورد. 
برای مثال در شرایط حال حاضر که ویروس کرونا به جدی ترین بحران 
۱۰ س��ال گذشته تبدیل شده است. بسیاری از برندها با تمرکز بر روی 
فروش آنالین، آموزش مجازی و پیش فروش حتی به سودآوری بیشتری 
نسبت به گذشته رسیده اند. درواقع حتی در رابطه با سخت ترین شرایط، 
فرصت های��ی وجود دارد که با شناس��ایی آنها می توانی��د در زمانی که 
همگان به دنبال حفظ جایگاه خود هس��تند، رشدی فوق العاده را داشته 
باش��ید. درواقع اوضاع بازار از کنترل ما خارج اس��ت با این حال واکنش 

شما مرز میان موفقیت و شکست را تعیین می کند. 
3-تغییر نیاز و سلیقه مشتری

این امر یک واقعیت اس��ت که س��لیقه و نیاز مش��تری همواره تغییر 
می کند. تحت این ش��رایط اگ��ر خود را با این روند همگام نس��ازید، با 
بدتری��ن اتفاقات مواجه خواهید ش��د. به همین خاطر توصیه می ش��ود 
که به دنبال کس��ب اطالعات از جامعه هدف خود باشید. این امر قدرت 
پیش بینی را برای ش��ما به وجود می آورد. در این رابطه فراموش نکنید 
ک��ه غول هایی نظی��ر نوکیا، به دلیل عدم درک درس��ت تغییر س��لیقه 
مشتری، امپراتوری خود را از دست داده اند. به همین خاطر نباید صرفا 

به شرایط حال حاضر خود توجه داشته باشید. 
4-عدم تحلیل اقدامات سایر برندها 

از دیگ��ر موارد اش��تباه این اس��ت که مدیران تص��ور می کنند تنها با 
خودش��ان در رقابت بوده و این امر باعث می ش��ود ت��ا تحلیل اقدامات 
س��ایرین، اقدامی بیهوده باشد. این امر در حالی است که در هر بازاری، 
مس��ئله رقابت وجود داش��ته و نمی توان منکر آن شد. تحت این شرایط 
اگ��ر اقدامات آنها را تحلیل نکنید، یک اقدام پرریس��ک را انجام داده اید 
که به احتمال زیاد منجر به از دس��ت رفتن جایگاه ش��ما خواهد ش��د. 

درواقع اگرچه نباید به مقلد اقدامات س��ایرین تبدیل ش��د، با این حال 
فراموش کردن آنها نیز ابدا توصیه نمی ش��ود. با این اقدام شما به خوبی 
متوجه نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها شده و می توانید عملکرد خود 

را بهبود بخشید. 
5-عدم بازاریابی درست 

یک��ی از دالیل مهم فروش نامناس��ب، ناش��ناخته ماندن برند ش��ما 
محس��وب می ش��ود. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که روش های 
بازاریابی بس��یار متنوع بوده و شما می توانید با توجه به شرایط و بودجه 
خود، موارد مناس��بی را انتخاب کنید. برای مثال حضور در ش��بکه های 
اجتماعی، یکی از س��اده ترین و در عین ح��ال تاثیرگذارترین روش های 
حال حاضر محس��وب می ش��ود. درواقع موفقیت هر برن��دی در جهان 
امروز، به بس��تر اینترنت وابسته است. در این راستا برخی از موارد نظیر 
طراحی ضعیف س��ایت نیز اگرچه ممکن اس��ت چندان مورد توجه قرار 
نگیرد، با این حال کامال تعیین کننده اس��ت. درواقع این نکته را همواره 
به خاطر داشته باشید که مخاطب با انتخاب های متنوعی مواجه بوده و 
عملکرد ضعیف ش��ما، بدون شک باعث خواهد شد تا به سمت سایرین 

متمایل شوند. 
6-اعتمادسازی ضعیف

در نهای��ت ب��رای این امر که مخاطب از ش��ما خرید کند و به صورت 
طبیع��ی برند ش��ما را به اطرافیان خود معرفی نماید، ضروری اس��ت تا 
اعتماد الزم نس��بت به شما شکل گرفته باش��د. در این رابطه شما باید 
به نحوی اقدام کنی��د که قبل از امتحان محصول، افراد اعتماد کافی را 
به دس��ت آورده باشند. در غیر این صورت طبیعی است که آمار فروش 
مناسبی را نداشته باشید. در این رابطه ویدئو نقد و بررسی محصول در 
کنار استفاده از تکنولوژی های به روزی نظیر AR کامال ضروری است. 

به عنوان نکته پایانی فراموش نکنید که ش��ش روش فوق، تنها برای 
محصوالتی کاربرد خواهد داشت که از کیفیت الزم برخوردار هستند. به 
همین خاطر ضروری است که قبل از هر چیزی، نسبت به مناسب بودن 

آنها اطمینان داشته باشید. 
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دالیل اصلی عدم فروش محصوالت

رونمایی آزمایشی هولو از ابزار تبلیغاتی اش

ش��رکت دیزنی ب��ه عنوان مالک اصل��ی برند هول��و در تازه ترین 
اقدامش ش��روع ب��ه رونمایی آزمایش��ی از س��رویس تبلیغاتی این 
پلتفرم کرده اس��ت. هدف اصلی هولو در این گام جلب نظر کسب و 
کارهای کوچک و میان رده است. این امر به توسعه هرچه بهتر ابزار 
تبلیغات��ی این پلتفرم و بهبود آن برای هم��کاری با دیگر برندهای 
بزرگ کمک خواهد کرد. براساس گزارش رسمی برند هولو استفاده 
از اب��زار تبلیغات��ی این پلتفرم با هزینه های ان��دک مانند ۵۰۰ دالر 
نیز امکان پذیر خواهد بود. با این حس��اب هولو قصد رقابت با س��ایر 

پلتفرم های پخش زنده ویدئو را دارد. 
اب��زار مدیریت تبلیغات هولو امکان طراحی و بارگذاری ویدئوهای 
بی��ن ۱۵ تا 3۰ ثانی��ه را فراهم خواهد کرد. مدت زمان موردنظر در 
راس��تای احترام به مخاطبین هولو در نظر گرفته شده است. امروزه 
یک��ی از اعتراض های اصلی مخاطب ه��ای پلتفرم های پخش آنالین 
ویدئو در سراسر دنیا نمایش فراوان محتوای تبلیغاتی است. این امر 
چن��د ماه پیش موجب بازنگری یوتیوب در قوانین پخش تبلیغاتش 

شد. با این حساب هولو قصد تکرار تجربه تلخ یوتیوب را ندارد. 
کسب و کارهای کوچک و میان رده برای استفاده از ابزار تبلیغاتی 
هول��و امکان هدف گ��ذاری ب��ر روی مخاطب های خاص براس��اس 
معیارهایی نظیر س��ن، جنس��یت، محل س��کونت و سلیقه شخصی 
را دارد. اطالعات مربوط به محل س��کونت کاربران براساس تحلیل 
اتصال اینترنت ش��ان ارائه خواهد شد. این نکته دارای اهمیت بسیار 
زیادی اس��ت. برخی از برندهای معتبر در طول س��ال های اخیر به 
دلیل نقض حریم خصوصی کاربران با مشکالت بسیار زیادی مواجه 
شده اند. هولو از همین ابتدا در تالش برای پیشگیری از بروز چنین 
بحران های ناگواری اس��ت، بنابراین اطالعات مربوط به محل اتصال 

کاربران با رضایت کامل آنها ذخیره سازی خواهد شد. 
برند هولو براساس آخرین رتبه بندی کسب و کارها در ایاالت متحده 
در میان ۲۰۰ برند برتر بازار ایاالت متحده قرار گرفته است. این امر به 
معنای دامنه به نسبت وسیع مخاطب هدف برای این پلتفرم است. با 
این حساب سایر برندها برای همکاری تبلیغاتی با این برند انگیزه های 
قوی خواهند داشت. یکی از نقاط قوت هولو به عنوان یک پلتفرم پخش 
محتوای ویدئویی به صورت آنالین مدیریت مرکزی دیزنی است. اعتبار 
ش��رکت دیزنی در عرصه کسب و کار کمک بس��یار زیادی به توسعه 

هرچه سریع تر هولو در عرصه تبلیغات خواهد کرد. 
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 کمپین لکسوس با محوریت اوریگامی

براس��اس گزارش موسس��ه PR Wire، برند لکسوس در تازه ترین 
کمپین بازاریابی اش به سراغ ترغیب مخاطب هدف به سوی استفاده از 
تکه های کاغذ برای ساخت لوازم تزئینی کوچک رفته است. این امر با 
استفاده از المان های هنر اوریگامی به عنوان یکی از هنرهای ملی ژاپن 
صورت گرفته است. هدف اصلی لکسوس از کمپین موردنظر تاکید بر 
روی ارزش کار دست انسان است. لکسوس در این راستا با کوکو ساتو، 
هنرمند مشهور اوریگامی، همکاری کرده است. ویدئوهای کمپین مورد 

بحث به زودی در شبکه های اجتماعی بارگذاری شده است. 
یکی از ش��عارهای اساسی لکس��وس در زمینه تولید خودرو مربوط 
ب��ه تمرکز بر روی کیفیت برتر تولیداتش اس��ت. ای��ن امر در کمپین 
تازه شرکت برای ش��بکه های اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است. 
نخستین بخش از کمپین تازه لکسوس با حضور کوکو ساتو چند روز 
پیش در سایت رسمی شرکت و سپس شبکه های اجتماعی بارگذاری 
ش��د. کوکو س��اتو در ویدئوهای موردنظر به آموزش نحوه اس��تفاده از 
ان��واع کاغذ برای طراحی و س��اخت اوریگامی های مختلف می پردازد. 
ای��ن هنر در ژاپن طرفدارهای بس��یار زی��ادی دارد. نکته جالب اینکه 
میزان اس��تقبال از هنر اوریگامی در میان مشتریان اروپایی و آمریکای 
شمالی لکسوس نیز بسیار باالست.  استفاده از شبکه های اجتماعی در 
طول دوران همه گیری ویروس کرونا افزایش قابل توجهی یافته است. 
همین امر بازاریاب های لکسوس را به سوی تولید کمپین کنونی سوق 
داده اس��ت. وقتی مردم زمان بیش��تری برای حضور در دنیای آنالین 
داشته باشند، برندها شانس بیشتری برای موفقیت در زمینه بازاریابی 
خواهند داش��ت. همین نکته ساده کمپین کنونی لکسوس را توضیح 
می دهد.  اکنون بس��یاری از برندها در تالش برای بازاریابی سریالی در 
شبکه های اجتماعی هستند. این امر به دلیل زمان در دسترس بیشتر 
مخاطب هدف و همچنین توانایی برندها برای تولید محتوای طوالنی تر 
اس��ت. نکته اخیر به دلیل افزایش امکانات تولید محتوای س��ریالی در 
شبکه های اجتماعی نیز است. اینستاگرام نمونه واضحی از جهت گیری 
تازه شبکه های اجتماعی برای فراهم سازی فرصت مناسب در راستای 
تولید محتوای س��ریالی برای برندهاست. با این حساب تمام برندها در 
سراسر دنیا موقعیت بهتری برای تولید محتوا و بازاریابی خواهند داشت. 
کمپین تازه لکس��وس در دسته فعالیت های بازاریابی برای جلب نظر 
مشتریان نسل جوان طبقه بندی می شود. امروزه بسیاری از بازارهای مهم 
در دنیا تحت سلطه خریداران نسل جوان است. با این حساب بازاریابی و 
جلب نظر این دسته از مشتریان اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
لکسوس در راستای بازاریابی بهتر در راستای جلب نظر مشتریان نسل 
جوان اقدام به طراحی اپ موبایلی نیز کرده اس��ت. بخشی از اپ رسمی 
لکسوس برای تجربه رانندگی در قالب بازی موبایلی است. کاربران به این 
ترتیب امکان کسب تجربه مجازی رانندگی با محصوالت جدید لکسوس 
را پیدا خواهند کرد.  برند لکس��وس پیش از این نیز در زمینه بازاریابی 
سریالی تجربه کس��ب کرده است. آنها در ماه مارس نسبت به رونمایی 
از پادکس��ت 6 قسمتی »برو و ببین« اقدام کرده بودند. این پادکست به 
بررسی پشت صحنه تولید محصوالت لکسوس اختصاص داشت. بسیاری 
از مشتریان برای آگاهی از نحوه تولید محصوالت لکسوس اقدام به دانلود 
تمام بخش های پادکست کردند. با این حساب کمپین تازه لکسوس نیز 

در ادامه همان خط مشی قدیمی قابل تحلیل است.
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سجاد رحیمی مدیسه
پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت کسب وکار

در دوره ای ک��ه رقابت بی��ن محصوالت گوناگون در باالترین س��طح 
خود قرار گرفته اس��ت، ابزارهایی به کمک بنگاه های اقتصادی و به ویژه 
مدیران کس��ب وکار آمده که در صورت اس��تفاده صحیح می تواند منجر 
ب��ه ارتقای فرآیندهای مدیری��ت بازاریابی و فروش ش��وند. یکی از این 
ابزارها که در س��ال های اخیر اهمیت بیش��تری پیدا کرده، برندس��ازی 

شخصی است.
بیایید با یک مثال س��اده ش��روع کنیم. در هر فعالیتی که هس��تید، 
ابتدا با دقت اطمینان حاصل کنید که مش��تریان هدف شما چه افراد یا 
گروه هایی از جامعه هس��تند. ش��ما هدف تان این است که پرسنال برند 
شما با مشتریان هدف شما تناسب داشته باشد بنابراین باید برندسازی 
ش��خصی را به درس��تی یاد بگیرید و برای خود بهین��ه نمایید. آموزش 
پرسنال برندینگ به شما این توانمندی را می دهد پیام مشخص و غالب 

خودتان را به گروه های مشخص شده در بازار هدف، منتقل نمایید.
بازاریابی و فروش، فرآیند جذب مش��تری به محصوالت شماس��ت و 
از فعالیت ه��ای اصلی و پولس��از هر بنگاه اقتصادی محس��وب می گردد. 
بازاریابی و فروش با کمک برندس��ازی ش��خصی، فراتر از توسعه بازار با 
رویکردهای سنتی اس��ت. اگر دقت کنید، امروزه آگهی های تبلیغاتی و 
بمباران اطالعاتی مش��تریان درخصوص محصوالت متعدد، بیش از هر 
زمان دیگر آنها را با س��ردرگمی مواجه کرده است. بسیاری محصوالت 
عالی در این رقابت نفس��گیر ممکن اس��ت درس��ت دیده نشوند یا اصاًل 
مورد توجه جدی بازار قرار نگیرند. در چنین ش��رایطی که بی اعتمادی 
به داده های تبلیغاتی پمپاژ ش��ده توسط بنگاه های تبلیغاتی به حداکثر 
ممکن رس��یده است، پرسنال برند به عنوان مزیتی رقابتی اهمیت پیدا 
می کند. در حقیقت، مصرف کننده با این ابزار به س��مت ایجاد ارتباط و 
اعتماد هرچه بیشتر با شما حرکت می کند. به هر حال باید این واقعیت 
را بپذیریم که بازاریابی و فروش در فضای آنالین، توانس��ته بررس��ی و 
ش��ناخت اعتماد به محصوالت و ارزش های آن را برای مشتریان در هر 
قسمت از بازار، آسان تر کند. پس در این میان، برندسازی فردی چطور 

اهمیت پیدا می کند؟
ب��ه عنوان یک گزاره کل��ی این جمله را یادمان نرود که: برندس��ازی 
شخصی برای هر فردی که به دنبال پیشرفت و رشد فعالیت خود است، 
ضروری است. در کسب وکارهای تجاری که سودآوری و کنترل هزینه ها 
حائز اهمیت اس��ت، برندس��ازی ش��خصی در ارتقای بازاریابی و فروش 
مبحثی جدی و نیازمند اجراس��ت؛ چراکه یک کسب وکار تجاری اگر به 

گردش مالی موردنیاز نرسد، راهی جز خاتمه فعالیت نخواهد داشت.

برندس��ازی ش��خصی به عملک��رد بازاریابی و فروش توج��ه می کند. 
بس��یاری از ما ممکن است دچار این خطا ش��ویم که در زمان توجه به 
پرس��نال برند، نام و ش��عارهای تجاری ش��رکت های بزرگ به ذهن مان 
بیای��د؛ در حالی که باید از این اش��تباه فاصله بگیری��م و صرفاً بر خود 
تمرکز کنیم: موفقیت شما در بازاریابی و فروش فعلی، از راه برندسازی 
شخصی ایجاد می شود و توسعه پیدا می کند. در واقع پرسنال برندینگ، 
ابزاری برای توس��عه مس��تمر بازاریابی و فروش به حساب می آید. برند 
ش��خصی، نش��انگر هدف ما از حضور در یک فعالیت خاص اس��ت. برند 
ش��خصی، چیستی محصول ما را برای مش��تریان هدف تبیین و دارای 
ارزش می کند. پرس��نال برندینگ یعنی استراتژی خلق مستمر جذابیت 

برای مشتریان هدف.
برند شخصی چه تأثیری در ارتقای بازاریابی و فروش ما دارد؟ پرسنال 
برند س��بب می شود قدرت فروش ش��ما برای هر محصول افزایش پیدا 
کند. از طرف دیگر در رقابت نزدیک امروز بین محصوالت متعدد، سبب 
نزدیکی بیش��تر مخاطبان هدف )مش��تریان هدف( به نام تجاری ش��ما 
خواهد ش��د. در واقع برند ش��خصی یک مزیت رقابتی پویا و ارزش��مند 
اس��ت؛ هم برای مش��تری و هم ب��رای صاحب محصول. ای��ن امتیازات 
باعث می ش��ود هر محصول )کاال یا خدمات( به گسترش بیشتر و البته 

مؤثرتری در فرآیندهای بازاریابی و فروش دست پیدا کند.
برندس��ازی ش��خصی در فرآیندهای بازاریابی و فروش، روز به روز در 
حال گس��ترش و افزایش است. بیشتر مشتریان در بازارهای مختلف، از 
محص��والت و خدمات برندی اس��تفاده می کنند که ب��ه آن اعتماد پیدا 
کرده ان��د. گاهی ای��ن اعتماد، از طریق یک فروش��نده ی��ا صاحب یک 
فروشگاه اتفاق می افتد. پس نباید پرسنال برند را یک رویکرد تک بعدی 
در نظر بگیریم. وقتی یک تولیدکننده برند شخصی خود را می سازد، به 
یک برند ش��ناخته شده و قابل اعتماد در بین مشتریان تبدیل می شود. 
مش��تریانی که محتواهای ارزش��مند از یک برند را مطالعه کرده باشند، 
رغبت بیشتری هم به ارتباط و خرید از آن دارند. این همان مزیتی است 
ک��ه بازاریابی و فروش را قدرتمند می کن��د و ارتقا می دهد. پس نتیجه 
می گیری��م بازاریابی و فروش در کنار یک برن��د قدرتمند، محور اصلی 

نگهداری و ماندگاری برند شخصی شماست.
چطور یک برند شخصی اثربخش از طریق بازاریابی و فروش بسازیم؟

۱. تألی��ف یک کتاب: وقتی مدیر یک واحد تولیدی در صنعتی خاص 
باشید، نوشتن کتاب نشان می دهد چگونه اطالعات خود را به محصولی 
آموزشی برای ارتقا و توسعه فردی سایر افراد تبدیل و ماندگار نموده اید. 
کتاب نش��ان می دهد ش��ما چقدر در صنعت و حرفه خود، دانش دارید 
بنابراین ش��ما می توانی��د نظری��ات و دیدگاه های ارزش��مند تخصصی 
خودتان را از طریق نوشتن با سایر افراد عالقه  مند به موضوع فعالیت تان 
)بازار هدف( به اش��تراک بگذارید تا آنها با مطالعه این محتواها از شما، 
رغبت بیش��تری برای ارتب��اط پیدا کنند. این ارتباط��ات که در مبحث 

مدیریت فروش به »س��رنخ« تعبیر می ش��وند، با هنر مدیریت ش��ما به 
فروش هایی نهایی محصول تبدیل خواهند ش��د. نوشتن کتاب، جایگاه 
شما را به عنوان یک متخصص تثبیت می کند؛ چراکه بازار هدف درباره 
شما می گوید: »او یک کتاب نوشته است.« این تعبیر ارزشمندی است. 
البته دقت داشته باشید کتاب را باید خودتان بنویسید، نه اینکه دیگران 
برای تان بنویسند! نوشتن یک کتاب، دستاوردی است که بسیاری افراد 
نمی توانند به آن دس��ت پیدا کنند؛ بنابراین ابزاری مؤثر در ساخت برند 

شخصی و ارتقای بازاریابی و فروش شماست.
۲. وب��گاه فع��ال و پوی��ا: در دنیای دیجیت��ال امروز، ش��ما به راحتی 
می توانید محتواهای تخصصی و ارزش��مند را نش��ر دهید و به اشتراک 
بگذارید. همین راحتی و بدیهی بودن باعث می ش��ود بس��یاری مدیران 
کس��ب وکار و صاحب��ان محصوالت تج��اری، آن را درس��ت نبینند و از 
پتانس��یل هایش بهره مند نشوند. وقتی وبگاه ش��ما با خلق محتوا مرتب 
به روز می ش��ود، یعنی مشتریان بیش��تری برای ارتباط ترغیب خواهند 
شد. محتواها، همانند بذرهای ارزشمندی است که در زمین کسب وکار 
ش��ما قرار داده خواهند شد و موجب حاصلخیزی می گردند. مشتریان با 
به روزرسانی وبگاه شما، هرچه بیشتر به محصوالت تان عالقه مند خواهند 
شد و در نتیجه با گذشت زمان، برند شخصی شما به برندی قابل اعتماد 

تبدیل می شود.
درخصوص آمارهای وبالگ نویس��ی تجاری کافی است جست وجویی 
س��اده داش��ته باش��ید تا به اهمی��ت قضیه بیش��تر پی ببری��د. قدرت 
نویس��ندگی در اینجاس��ت که عرض اندام می کند و اهمیت خود را در 

ارتقای بازاریابی و فروش تبیین می نماید.
3. ارس��ال مس��تمر اطالعات در رس��انه های اجتماعی: امروزه کمتر 
مش��تری است که به ش��بکه های اجتماعی و موبایل، دسترسی نداشته 
باش��د و از آنها استفاده نکند. پس این بس��تر ارزشمند برای برندسازی 
ش��خصی را نادیده نگیرید. رس��انه های اجتماعی، یکی از ش��انس های 
ارزش��مند تعاملی با مش��تریان هدف محسوب می ش��ود. از طرف دیگر 
ارس��ال اطالعاتی که نمایانگر ارزش برند ش��خصی ش��ما باش��د، باعث 
خواهد شد قدرت بازاریابی و فروش شما نسبت به سایر رقبا، درخشش 
بیشتری داشته باشد بنابراین تالش مستمر در ارسال محتوای هدفمند، 
مش��تریان هدف را به س��مت ش��ما جذب و منجر به ارتقای بازاریابی و 

فروش شما خواهد شد.
۴. س��ایر موارد: ش��رکت در مصاحبه تخصصی، فیلم و پادکس��ت، از 
دیگر ابزارهای شبکه س��ازی هدفمند به منظور توس��عه برند ش��خصی 
محسوب می شوند. هر یک از این ابزارها، با توجه به ماهیت کسب وکار، 
اهمیت متفاوتی پیدا می کنند. امروزه با وجود اینترنت، خلق و انتش��ار 
هر محتوایی ممکن ش��ده اس��ت، ام��ا نقطه ضعف بس��یاری از مدیران 
کسب وکار در همینجاس��ت: نمی دانند چه محتوایی، بیشترین ارزش را 

برای برند شخصی آنان به همراه خواهد داشت.

ب��ه تمامی اقدام��ات همه جانبه یک برند درخص��وص بازاریابی که از 
طری��ق بازاریابی دیجیتال انجام می ش��ود و از مرحله کش��ف تا جذب 
مش��تری را ش��امل می ش��ود بازاریابی 36۰ درجه می گوین��د. از جمله 
روش های��ی که برای انجام ای��ن بازاریابی مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
اس��تفاده از شبکه های اجتماعی، ایمیل، سئو، بازاریابی محتوا، تبلیغ به 
روش سنتی، س��مینارها و مجامع الکترونیکی و دیجیتالی است. فردی 
که به بازاریابی حرفه ای مش��غول اس��ت به خوبی می داند که استفاده از 
یکی یا دو مورد از این روش ها در بازاریابی اصاًل روش درس��تی نیست، 
بلکه بهتر اس��ت ترکیبی از روش های گفته شده و به صورت همزمان با 

هم مورد استفاده قرار بگیرند تا اثربخشی آنها بیشتر باشد.
برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک

ش��رکتی ک��ه بتواند این روش ه��ا را با هم ترکیب کن��د و به خوبی در 
بازاریابی به اجرا بگذارد می تواند ادعا کند که در مسیر پیروزی قرار گرفته 
اس��ت. اس��تفاده از روش های مختلف بازاریابی، این امکان را به بازاریابی 
36۰ درجه می دهد که مخاطبان و مش��تریان حس کنند که ش��رکت یا 
برن��د موردنظر آنها در همه جا حض��ور دارد. اما برای مخاطبانی که برای 
اولین بار نیز با این ش��رکت مواجه می شوند این حس وجود دارد و تصور 

می کنند این ش��رکت در جای جای زندگ��ی و تجربه آنها حضور دارد. با 
ی��ک مثال به خوبی متوجه می ش��وید که روند کار ای��ن نوع بازاریابی به 
چه ش��کل اس��ت. به عنوان مثال، تلویزیون درباره یک محصول پوشاک 
مانند کت و ش��لوار »إل س��ی من« تبلیغ می کند. شما بارها این تبلیغ را 
از تلویزیون دیده اید. دقیقاً زمانی که ش��ما بعد از چند بار مش��اهده این 
تبلی��غ در تلویزیون، از طریق ایمیل خود تبلیغی درباره این برند دریافت 
می کنید درواقع با همان بازاریابی 36۰ درجه مواجه هستید. حتی ممکن 
است پیامکی حاوی تبلیغ این محصول به دست شما برسد. همچنین در 
کنار آن، ش��ما در بیلبوردهای بزرگ شهر نیز تبلیغ این برند را می بینید. 
این نوع تبلیغ که شما از طریق رسانه های مختلف به اشکال گوناگون آن 
را دریاف��ت می کنید و تصور می کنی��د که این محصول در تمامی زندگی 
شما جریان دارد و شما را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد بازاریابی 36۰ 
است. این نوع بازاریابی می تواند یک برند را به عنوان یک برند جذاب در 
ذهن ش��ما ثبت کند و بخش��ی از حافظه و احساس شما را درگیر نماید. 
بنابراین، کم کم ش��اهد تغییر رفتار خود خواهید ش��د و هر جا که سخن 
از برند کت و ش��لوار باش��د یا قصد خرید داشته باشید به سرعت یاد این 
برن��د خواهید افت��اد و چنین تصور می کنید دقیقاً هم��ان را می خواهید. 

شرکت هایی که از بازاریابی 36۰ درجه استفاده می کنند اولین چیزی که 
به آن توجه می کنند طراحی وب س��ایت اس��ت. وب سایت اولین چیزی 

است که تصویر شما را به دیگران نشان می دهد.
یک خانه ش��خصی ب��رای معرفی محصول ش��ما و ام��کان ارتباط با 
مش��تریان و مخاطبان. چه چیزی از این بهتر و موثرتر می تواند باش��د؟ 
موض��وع مهم دیگری که باید در بازاریاب��ی 36۰ درجه مورد توجه قرار 
بگیرد. موضوع س��ئو اس��ت. بهینه س��ازی موتورهای جست وجو و سئو 
مش��خص می کند که نتیجه جس��ت وجوی برند یا محصول شما چقدر 
مورد مشاهده کاربران مختلف قرار بگیرد. نحوه نوشتن محتوای مناسب 
و به اش��تراک گذاش��تن مطالبی مفید، موجب افزایش بازدیدهای شما 
خواهد ش��د. عالوه ب��ر این می توانی��د از روش های کلی��ک کردن هم 
اس��تفاده کنید. به نظر مش��اوره بازاریابی، تبلیغ هایی که با هر کلیک به 
ش��ما س��ود پرداخت می کنند از روش های دیگری است که می تواند در 
بازاریابی 36۰ درجه به خوبی به ش��ما کمک کند. می توانید لینک های 
مربوطه را در صفحات پربازدید و در محلی مناسب که توجه کاربران را 

جلب کند قرار دهید تا میزان بازدید شما را افزایش دهند.
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مارکتینگ 360 درجه چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

اقداماتی ساده برای افزایش فالوور در 
اینستاگرام 

یک��ی از دغدغه های همیش��گی اف��راد در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف، کس��ب تعداد دنبال کننده باال است. این امر در حالی است 
که اکثر برندها خود را محکوم به تبلیغات می دانند که اقدامی کامال 
هزینه بر اس��ت، با این حال در هر زمین��ه ای تنها یک راهکار وجود 
ندارد. درواقع بس��یاری از اقدامات بسیار س��اده و بدون هزینه ای را 
نیز می توان پیدا کرد که کامال تاثیرگذار بوده و وضعیت صفحه شما 
را می تواند دگرگون س��ازد. بدون ش��ک پس از کسب موفقیت های 
اولی��ه، بودجه کافی برای اقدامات بزرگ تر نظیر تبلیغات گس��ترده 
و همکاری با اینفلوئنس��رها را خواهید داش��ت. در ادامه هفت مورد 

منتخب را بررسی می کنیم.
1-زمان مناسب برای ارسال انواع محتواها را پیدا کنید 

در اینستاگرام شما به س��ه شکل می توانید اقدام به ارسال محتوا 
نمایی��د. پس��ت، اس��توری و IGTV از جمل��ه مواردی محس��وب 
می شود که در اختیار شما قرار دارد. با این حال شما مجاز به ارسال 
محتواه��ای خود در ه��ر زمانی نخواهید بود. درواق��ع در این رابطه 
اگرچه یکسری استانداردهای کلی وجود دارد، با این حال شما باید 
بیش از هر چیز به ویژگی های جامعه هدف خود توجه داشته باشید. 
در این رابطه شما به بررسی اطالعات و انجام تحلیل ها نیاز خواهید 
داشت. یکی از راهکارهای ساده این است که عملکرد سایر برندهای 

مطرح منطقه خود را مورد ارزیابی قرار دهید. 
2-از هشتگ ها به صورت حرفه ای استفاده کنید 

اگرچه در حال حاضر تقریبا تمامی افراد از هش��تگ ها اس��تفاده 
می کنند، با این حال معیار اصلی صرفا اس��تفاده از آنها نبوده و الزم 
است تا بهترین موارد را انتخاب کنید. در این رابطه انواع نرم افزارها 
وج��ود دارد که ترنده��ا را در حوزه های مختلف شناس��ایی کرده و 
کم��ک می کنند تا انتخاب بهتری داش��ته باش��ید. نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که در کنار هشتگ، در تگ 
کردن نیز غافل نش��ده و در صورت نیاز، این اس��تراتژی را نیز مورد 

استفاده قرار دهید. 
3-متفاوت باشید 

انجام اقدامی تکراری بدون ش��ک نتیجه الزم را به همراه نخواهد 
داش��ت. به همین خاطر ضروری است تا با بررس��ی اقداماتی که تا 
به امروز انجام ش��ده، به دنبال موارد جدید باش��ید. این امر شانس 
موفقیت ش��ما را بیش از حد افزایش خواه��د داد. نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که هر تفاوتی، به عنوان یک 
مزی��ت رقابتی نخواهد بود. به همین خاطر مواردی را انتخاب کنید 

که جذابیت و کارایی الزم را دارند. 
4-از ژئو تگ غافل نشوید 

با این اقدام ش��ما مح��دوده فعالیت خود را ذک��ر خواهید کرد و 
این امر باعث خواهد ش��د تا شانس دیده شدن شما توسط افراد آن 
منطق��ه، افزایش پیدا کند. نکته جالب این اس��ت که این موضوع تا 
به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته ش��ده اس��ت. به همین خاطر 
اس��تفاده از آن می توان��د جذابیت باالیی داش��ته باش��د. همچنین 
فراموش نکنید که ش��ما باید مخاطبین خ��ود را به واکنش ترغیب 
نمایید. در این رابطه نظرس��نجی و ایجاد مس��ابقه، دو راهکار بسیار 

مناسب خواهد بود. 
5-از اقدامات گذشته خود حمایت کنید 

ممکن است شما کار خود را با یک گوشی تلفن همراه آغاز کرده 
باش��ید، با این حال ش��ما باید همواره به دنبال ارتقای کیفیت کار 
خود باش��ید. ب��ه همین خاطر ابدا تصور نکنی��د که با وضعیت حال 
حاض��ر می توانید به کار خود ادامه دهید. درواقع با توجه به این امر 
که بسیاری از برندها از تجهیزات خوبی استفاده می کنند، تعلل شما 
باع��ث نارضایتی مخاطب خواهد بود. با این حال حتی اگر ش��رایط 
مهیا نیس��ت، ضروری است که تکنیک های عکاسی با تلفن همراه را 

مورد بررسی قرار دهید. 
6-همکاری با برندهای دیگر

ش��ما می توانید با برندهای دیگر وارد هم��کاری و اقدام به تبلیغ 
ه��م نمایید. این امر بدون هیچ گونه هزینه ای بوده و باعث می ش��ود 
تا س��ریعا پیش��رفت کنید. در این رابطه بهتر اس��ت تا از برندهایی 
اس��تفاده کنید که رقیب شما محسوب نمی ش��وند. این امر شما را 
از مش��کالت احتمالی، در امان نگه خواهد داشت. نکته ای که نباید 
فرام��وش کنید این اس��ت که به جای توجه به تع��داد دنبال کننده 
یک صفحه، به میزان بازدید اس��توری ها توجه داشته باشید. درواقع 
ممکن است یک صفحه، اقدام به خرید فالوور کرده باشد. تحت این 

شرایط شما نتیجه خوبی را به دست نخواهید آورد. 
7-به بازخوردها توجه داشته باشید 

تفاوت��ی ندارد که ش��ما چه تع��داد مخاط��ب را در اختیار دارید، 
پاس��خ دهی س��ریع یک اصل مهم محسوب می ش��ود. در کنار این 
موضوع توصیه می شود تا به دنبال ترغیب مخاطب به ارسال نظرات 
باش��ید. این امر باعث می ش��ود تا نظر واقعی آنها را پیدا کرده و از 
انتقادات برای بهبود س��طح خود استفاده کنید. درواقع به هر میزان 
که بیشتر مطابق میل مخاطبان خود باشید، شانس موفقیت باالتری 

را نیز خواهید داشت. 
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7 کتاب برای رهایی از ترس کارآفرینی 

کارآفرینی از جمله ش��غل هایی محس��وب می شود که به جسارت 
باالیی نیاز داشته و این امر باعث شده است تا بسیاری از افراد علی 
رغ��م عالقه زیاد به این حوزه، اقدام��ی را انجام ندهند. این موضوع 
ب��رای خود من ه��م اتفاق افتاده و مطالعه کتاب هایی باعث ش��د تا 
قدرت برداش��تن قدم اول را در خود ایجاد کنم. همین امر نیز باعث 

شده است تا به معرفی آنها برای سایرین بپردازم. 
Create and Orchestrate-1

نویسنده: مارکوس ویتنی
آق��ای ویتن��ی یکی از افرادی اس��ت ک��ه می توان��د نمونه خوبی 
برای ش��جاع بودن و در دس��ت گرفتن زندگی باشد. وی علی رغم 
مخالفت های خانواده خود، دانشگاه را رها کرد و به حوزه ای پرداخت 
که همیش��ه او را به وجود می آورد. وی اگرچه در ابتدا با مش��کالت 
متعددی مواجه ش��د، با این حال با از دس��ت ن��دادن انگیزه خود، 
هم اکنون یکی از کارآفرینان موفق جهان محس��وب می ش��ود. وی 
در این کتاب تالش کرده اس��ت تا تجربه خ��ود را به خوبی منتقل 
نموده و افراد را به این موضوع که در مسیر عالیق خود گام بردارند، 

راهنمایی کند. 
Daring Greatly-2
نویسنده: برنه براون 

نویس��نده این کتاب تالش کرده اس��ت تا مرز میان ش��جاعت و 
بی پروا بودن را مشخص نماید. در کنار این موضوع به بررسی دالیل 
اصلی ترس افراد پرداخته ش��ده است و برای هر یک، تمارین بسیار 
جالب��ی وجود دارد. در نهایت این کتاب تالش می کند تا افراد را به 
این باور برس��اند که دلیلی برای نابودکردن ترس ها وجود نداش��ته 
و تنها کافی اس��ت که آنه��ا را مدیریت کنید. درواقع ش��ما باید به 
خوب��ی بدانید که کدام یک از ترس ه��ا را باید جدی بگیرید و کدام 
یک صرفا واکنش طبیعی محسوب شده و دلیلی برای توجه به آنها 

وجود ندارد. 
Fireproof-3

نویسنده: مایک مورس و جان ناکازل
این کتاب راهنمای جامعی برای ایجاد یک برند محسوب می شود. 
درواقع تالش ش��ده است تا تمامی اقدامات در این زمینه شرح داده 
شود. درواقع با عمل به توصیه و مراحل این کتاب، شما با مشکالت 
به مراتب کمتری مواجه خواهید ش��د. در نهایت داستان ایجاد برند 
حقوقی این دو نویس��نده بیان ش��ده اس��ت که خ��ود حاوی نکات 

آموزنده و ارزشمندی است. 
Invisible Marketing-4

نویسنده: جف التمن 
ترس اصلی افراد در زمینه کارآفرینی، تجربه شکست است، با این 
حال این امر یک مرحله کامال طبیعی محسوب می شود. درواقع در 
این کتاب با انواع شکست های تجاری برندهای مختلف که بسیاری 
از آنه��ا هم اکنون به عنوان غول های عرصه خود معرفی می ش��وند، 
آشنا خواهید شد تا به جسارت بیشتری برای شروع کار خود دست 
پیدا کنید. همچنین در این کتاب به بررسی مهارت های کارآفرینی 
پرداخته اس��ت که با در اختیار داشتن آنها، شانس موفقیت باالتری 

را خواهید داشت. 
Breaking the Code-5

نویسنده: بابی دیوس جونیور
جهان امروز حتی به نسبت ۱۰ سال گذشته نیز تغییرات بسیاری 
داش��ته است. در این رابطه طبیعی است که کارآفرینی نیز دگرگون 
شده باشد. در این کتاب تالش شده است تا به تفاوت های کارآفرینی 
در جهان امروز با گذش��ته، پرداخته ش��ود تا افراد بهتر بتوانند خود 
را با نیازهای جدید، هماهنگ سازند. درواقع هنگامی که بدانید چه 
اقداماتی را باید انجام دهید، بدون ش��ک با مشکالت کمتری مواجه 
خواهید شد. درواقع مشکل اصلی بسیاری از افراد این است که برای 
ایجاد برند، به س��راغ افرادی می روند که در چندین س��ال قبل، در 
این زمینه فعالیت داش��ته اند. بدون شک راهکارهای قدیمی آنها در 

جهان امروز، دیگر کاربرد الزم را نخواهد داشت. 
Broken. Bankrupt-6
نویسنده: برد اسپیلبرگ 

آشنایی با تجربه افرادی که بدون امکانات خاص، موفق شده اند تا 
کسب و کارهای سودآوری را ایجاد کنند، بدون شک الهام بخش هر 
فردی خواهد بود. همچنین در این کتاب به بررسی داستان افرادی 
پرداخته است که پس از ورشکستگی کامل، موفق به ایجاد برندهای 
موفقی ش��ده اند. این امر باعث خواهد ش��د تا دیگر نبود امکانات، به 

بهانه ای برای افراد تبدیل نشود. 
Don’t Be a Stranger-7
نویسنده: الرنس آر.پرکینز

در این کتاب به خوبی اهمیت ایجاد تیم بیان ش��ده است. درواقع 
با نگاهی به برندهای جهانی نظیر مایکروس��افت و گوگل پی به این 
ام��ر خواهید برد که هیچ یک از آنها به تنهایی ایجاد نش��ده و یک 
تیم فعالیت داشته اند. به همین خاطر بسیار مهم است که به تنهایی 
اقدام نکرده و در تالش برای ایجاد یک تیم باشید. در کنار مثال های 
متعدد، این کتاب تالش کرده اس��ت تا ویژگی  های شرکای تجاری 
را معرفی کرده و روش ه��ای پیدا کردن آنها را بیان کند. همچنین 

روش های پیداکردن سرمایه گذار نیز به خوبی تشریح شده است. 
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همواره در رابطه با مواردی صحبت می ش��ود که باعث خواهد ش��د تا 
یک مدیر موفق باش��یم، ب��ا این حال یکی از مباحث��ی که کمتر به آن 
پرداخته ش��ده است، اقداماتی است که شما را به یک کارمند فوق العاده 
تبدیل خواهد کرد. درواقع برای موفقیت در عرصه کاری، الزم اس��ت تا 
نظر مدیر ش��رکت را به س��مت خود جلب نمایید. در ادامه ۱8 موردی 
را بررسی می کنیم که شما را به سمت این هدف نزدیک خواهد کرد. 

1-توجه به مهارت ها
یک کارمن��د موفق نه تنها به مهارت های حال حاضر توجه دارد، بلکه 
آموزش خود را متوقف نکرده و همواره در تالش اس��ت تا به س��طحی 
باالتر دس��ت پیدا کند. این امر در حالی اس��ت که اکثر کارمندها سطح 
فعلی را کافی دانس��ته و تص��ور می کنند که تنها باید براس��اس میزان 
درآمد خود تالش کنند. نتیجه این امر تنها باقی ماندن در وضعیت حال 
حاضر تا آخ��ر عمر خواهد بود. درواقع این امر تنها حالت خوش��بینانه 
بوده و معموال مدیران کارمندانی را که پیشرفتی ندارند، با افراد باانگیزه 
جایگزی��ن می کنند تا قدرت تیم ش��رکت افزایش پی��دا کند. به همین 
خاط��ر ش��ما باید همواره تالش کنی��د تا بدون توجه به ش��رایط، خود 
را قدرتمندت��ر نمایید. این امر حتی اگر با واکنش مثبت مدیر ش��رکت 
همراه نباشد، زمینه پیداکردن شغل های بهتر را به همراه خواهد داشت. 
درواقع درست به مانند تیم های ورزشی که درخشش یک بازیکن حتی 
در تیم های ضعیف باعث جلب توجه مربیان س��ایر تیم ها می ش��ود، این 

وضعیف برای شما نیز صادق خواهد بود. 
2-صحبت کردن در جلسات 

از دیگر اقدامات نادرست این است که افراد در جلسات صحبت نکرده 
و این امر باعث می ش��ود تا تفاوت آنها با دیگران احساس نشود. درواقع 
مدیران همواره به کارمندهای ش��جاع و با اعتماد به نفس، عالقه دارند. 
در این رابطه ضروری است تا خود را فردی فعال نشان دهید. در نهایت 
مهارت صحبت کردن در جمع باعث خواهد ش��د تا به ش��ما پیش��نهاد 
اقداماتی جدید نظیر مدیریت یک مجموعه و یا پیش��رفت های ش��غلی 
ش��ود. درواقع بسیار مهم اس��ت که نام شما در ذهن مدیر شرکت تکرار 
شود. درواقع افرادی که در جلسات صحبت می کنند معموال انتخاب اول 

سایر کارمندها برای انتخاب نماینده نیز خواهند بود. 
3-توجه به ظاهر 

نخس��تین چیزی که در برخورد با دیگران توجهات را به س��مت خود 
جلب می کند، ظاهر ش��ما است. دراقع شما باید به فرهنگ شرکت خود 
توجه داشته باشید و با هر ظاهری در شرکت حضور پیدا نکنید. در این 
رابطه آراستگی اصل اول محسوب شده و ممکن است قوانینی نیز وجود 
داشته باشد. پایبندبودن به آنها بیانگر روحیه حرفه ای شما خواهد بود. 

4-روابط اجتماعی قوی
کارمندان موفق روابط اجتماعی بس��یار خوبی را داش��ته و تقریبا در 
بین تمامی افراد ش��رکت محبوب هس��تند. قدرت روابط اجتماعی آنها 
باعث می شود که حتی با مدیران شرکت نیز روابط خوبی را برقرار کنند 
که این امر در نهایت زمینه پیش��رفت آنها را به همراه خواهد داش��ت. 
همچنین این اف��راد به خوبی می دانند که نحوه ارتباط با افراد مختلف، 

به چه صورت باید باشد. 
5-استفاده از زمان های مرده

یکی از معیارهای س��اده برای شناسایی کارمندان موفق این است که 
به عملکرد آنها در زمان های بیماری توجه داشته باشید. درواقع افرادی 

که مطالعه می کنند معموال بهترین های یک شرکت را تشکیل می دهند. 
درواقع این امر طبیعی اس��ت که ی��ک کارمند خوب، عادت های مثبتی 

را نیز داشته باشد. 
6-روحیه جنگندگی 

در ش��رایط سخت دو دسته افراد وجود دارند. آنهایی که سریعا ناامید 
ش��ده و آنهایی که با تمام توان تالش می کنند. بدون ش��ک کارمندان 
خوب در گروه دوم قرار داش��ته و آنها در ش��رایط س��خت، کمک بسیار 
خوبی برای مدیران هس��تند. طبیعی اس��ت که پس از طی کردن یک 
بحران، آنها با ارتقای ش��غلی مواجه شوند. درواقع اگر در برابر سختی ها 
آس��تانه تحمل باالیی را نداشته باشید و مداوم گالیه کنید، بدون شک 
ش��انس دس��تیابی به عنوان ارزشمندترین کارمند ش��رکت را از دست 

خواهید داد. 
7-قدرت رهبری

کارمندان حرفه ای همواره نسبت به پیشنهادهای جدید، داوطلب بوده 
و کامال ریس��ک پذیر هستند. آنها به خوبی می دانند که اقدامات جدید، 
آموزه ها و دس��تاوردهای متفاوت��ی را نیز به هم��راه دارد که در نهایت 
رزومه آنها را غنی خواهد کرد. همچنین این افراد به خوبی می دانند که 
یک تیم را چگونه باید مدیریت کرد. به همین خاطر نیز همواره آنها به 
عنوان جانشین و نماینده مدیر شرکت انتخاب می شوند. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که چیزی به نام استعداد مدیریتی 
وجود نداش��ته و هر فردی می تواند در این زمینه به س��طوح باال دست 

پیدا کند. درواقع هیچ گاه نباید خود را دست کم بگیرید. 
 8-توجه ویژه به کار تیمی

کارمندان موفق در کنار همکاری با تمامی افراد حاضر در شرکت، یک 
گروه کوچک را ایجاد کرده و با این اقدام انجام کارها را ساده می کنند. 
درواقع آگاهی از اصول کار تیمی و فعالیت درخش��ان در این زمینه، از 

مواردی است که این افراد در آن کامال درخشان ظاهر می شوند.
9-شنونده های خوب

بدون شک خوب شنیدن از صحبت کردن نیز به مراتب مهمتر است. 
ب��ه همین خاطر افراد موفق همواره تالش دارند تا ش��نونده های خوبی 
باش��ند. درواقع افرادی که به خوبی به صحبت های دیگران توجه دارند، 
معموال با کمترین مش��کل مواجه ش��ده و می توانند واکنش خوبی را از 
خود نشان دهند. به همین خاطر نیز معموال کارمندانی که بیش از حد 

صحبت می کنند، جزو بهترین ها نیستند. 
10-قدرت سازگاری باال 

برای یک کارمند موفق، شرایط تفاوتی ندارد. وی قادر است تا سریعا 
خود را هماهنگ سازد. همین امر نیز باعث می شود تا رزومه آنها کامال 
درخش��ان باش��د. درواقع اگر کارمند جدید شرکت به سرعت خود را با 
شرایط وقف داده است، می توانید تا حدود زیادی اطمینان داشته باشید 

که جزو بهترین ها خواهد بود. 
11-وقت  شناسی

کارمندان حرفه ای نس��بت به زمان توجه ویژه ای را دارند. نمود اولیه 
آن حضور به موقع در ش��رکت اس��ت. درواقع مدیران اطمینان دارند که 
اگر زمانی برای تحویل یک پروژه تعیین ش��ده باشد، این افراد در زمان 
تعیین ش��ده اقدامات را به اتمام خواهند رساند. برای این امر که اهمیت 
خود نسبت به زمان را افزایش دهید، یک راهکار مناسب این است که از 
زنگ هشدار استفاده کرده و در عین انجام کار خود، به اقدامات دیگری 
نپردازید. درواقع رمز اصلی در انجام سریع اقدامات، حفظ تمرکز است.

 12-بررسی عملکرد
آخرین بار چه زمانی عملکرد خود را مورد بررسی قرار داده اید؟ بدون 

ش��ک پاسخ اکثر افراد به این سوال هیچ وقت خواهد بود. درواقع تصور 
بس��یاری از کارمندان این اس��ت که تا زمانی که مدیر شرکت عذر آنها 
را نخواس��ته اس��ت همه چیز در وضعیت خوبی قرار داش��ته و نیازی به 
توج��ه ب��ه عملکرد خود وجود ندارد. این امر در حالی اس��ت که ش��ما 
بای��د آمارهای خود را به صورت روزانه ثب��ت کرده و در آخر هفته یک 
جدول کلی را ایجاد کنید. این امر باعث خواهد شد تا با مقایسه جدول 
هفته آینده، نس��بت به پیش��رفت خود اطمینان داش��ته باشید. درواقع 
اگر پیش��رفت مداومی را تجربه نکنید، ش��انس موفقیت بسیار کمی را 

خواهید داشت. 
13-توجه به نتایج 

آی��ا تص��ور می کنید که به علت فعالیت چند س��اعته خ��ود حتما در 
وضعیت خوبی قرار دارید؟ این امر کامال اشتباه بوده و افراد باید به نتایج 
اقدامات خود توجه داش��ته باش��ند. برای مثال ممکن اس��ت دو ساعت 
فعالیت ش��ما، به اندازه نیم ساعت اقدامات یک کارمند حرفه ای، نتیجه 
نداش��ته باشد. به همین خاطر ضروری است تا زمان را فراموش کرده و 
نتایج اقدامات خود را مورد بررسی قرار دهید. تا زمانی که به استاندارد 

خود نرسیده اید، یک فعالیت به پایان نرسیده است. 
14-کمک به دیگران

تفاوت بزرگ��ی بین افرادی وجود دارد که تنه��ا به دنبال موفقیت خود 
بوده و افرادی که پیشرفت کل تیم شرکت را مدنظر قرار می دهند. درواقع 
با نگاهی واقع بینانه، پیش��رفت حتی یک نفر در شرکت در نهایت به بهبود 
کل تیم و بهبود ش��رایط شما منجر خواهد شد. به همین خاطر کارمندان 
حرفه ای همواره در تالش هستند تا به همکاران خود کمک کنند و از انتقال 
تجربیات واهمه ای ندارند. درواقع آنها تنها گذش��ته خود را به عنوان رقیب 
می دانند و این امر باعث خواهد شد تا کمک به دیگران به معنای از دست 
رفتن جایگاه خود، تصور نکنند. همچنین این افراد به خوبی می دانند که هر 

فردی متفاوت بوده و دلیلی برای مقایسه وجود ندارد. 
15-انتقادپذیری

اگر حتی از انتقاد س��اده ترین و جوان ترین کارمند ش��رکت احساس 
بدی را پیدا نمی کنید، بدون ش��ک یک��ی از ویژگی های مهم کارمندان 
حرفه ای را دارید. درواقع این افراد ایمان دارند که انتقاد زمینه پیشرفت 
آنها را مهیا کرده و امری کامال مفید محسوب می شود. به همین خاطر 

بهترین واکنش  ها را نسبت به آن دارند. 
16-عدم توجه به شایعات 

ش��ایعات تنها جو س��الم ش��رکت را ناب��ود می کند. ب��ه همین خاطر 
کارمندان حرفه ای ابدا به آن توجهی نداشته و این امر باعث خواهد شد 
تا زنجیره شیوع چنین مواردی قطع شود. درواقع یک کارمند حرفه ای، 

اخالق مدار نیز محسوب می شود. 
17-کنترل احساسات 

اگرچه این امر طبیعی است که افراد شرایط مختلفی را تجربه کنند، 
ب��ا این حال کارمن��دان حرفه ای به خوبی می توانند احساس��ات خود را 
کنترل کرده و رفتاری مناس��ب را حتی در س��خت ترین شرایط داشته 
باشند. این امر در حالی است که سایرین با رفتارهایی نظیر بروز خشم، 

شرایط را بسیار سخت می کنند. 
18-عالقه 

در نهایت کارمندان حرفه ای نسبت به کار خود عالقه زیادی را داشته 
و این امر باعث خواهد شد تا روحیه آنها حفظ شود. درواقع بدون عالقه 
به کار، بهترین ش��دن غیرممکن خواهد بود. در این راستا ضروری است 

که حوزه ای را انتخاب کنید که کامال نسبت به آن تمایل دارید. 
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اخبار

تبریز - فالح: معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی گفت: ۷۰ درصد از آب شرب تبریز از 
سدهای زرینه رود و نهند تامین می شود که در اختیار شرکت آب 

منطقه ای استان قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد خانی، با بیان اینکه بقیه 
آب شرب مورد نیاز کالنشهر تبریز توسط شرکت آب و فاضالب 
اســتان و از طریق چاه ها تامین می شــود، افزود: با توجه به 
اینکه تجهیزات تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ آب موجود در 
سدهای زرینه رود و نهند بیش از ۲۵ سال عمر دارند، در صورت 
بروز مشــکل در آن ها یا نیاز آن ها به تعمیرات و نیز به دلیل 
محدودیت برداشت از ســایر منابع، تامین آب شرب کالنشهر 
تبریز دچار مشکل می شود. وی اظهار داشت: برای پیشگیری 
از بروز مشکل در تامین آب شرب مردم تبریز بهتر است شرکت 
آب منطقه ای نسبت به تعمیرات و بازسازی به موقع تجهیزات 
تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب این سدها اقدام الزم را 
انجام دهد.  خانی، با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب استان 
در تامین آب از سدهای فوق نقش مستقیمی ندارد، بلکه نقش 
توزیع آب را ایفا می کند، گفت: عمده منابع تامین آب شــرب 
تبریز از سدهای شهید کاظمی زرینه رود و سد سهند بوده و از 

اختیارات شرکت آب منطقه ای است.
میانگین بارش ساالنه در ایران یک سوم میانگین جهان 

است
معــاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه کشــور ما از جمله کشورهای 
خشک و نیمه خشک منطقه است، گفت: میانگین بارش ساالنه 
در جهــان ۷۵۰ میلی متر بوده در حالــی که این میانگین در 
کشــور ما ۲۵۰ میلی متر بوده یعنی یک سوم میانگین جهانی 
اســت. خانی، ادامه داد: این میزان بارش جوابگوی نیاز بخش 
های شــرب، کشاورزی و صنعتی کشــور را نمی دهد بنابراین 
مردم باید به سمت رعایت الگوی مصرف آب روی بیاورند چراکه 
در غیر اینصورت در آینده با مشــکل مواجه خواهند شــد. وی 
یادآوری کرد: متوســط مصرف سرانه جهانی آب ۱۵۰ لیتر در 
شــبانه روز بوده در حالی که متوســط مصرف آب به ازای هر 
فرد در  آذربایجان شــرقی ۲۲۰ لیتر در شبانه روز است و این 
میزان در پیک مصرف و فصل تابســتان به ۲۵۰ لیتر در شبانه 
روز نیز می رســد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی مستثنی از 
کشور نبوده و مصرف آب در این استان از الگوی مصرف باالست. 
خانی، افزود: برای جبران کسری آب شرب کالنشهر تبریز باید 
مدام به فکر منابع جدید تامین آب بود، ولی به دلیل محدودیت 
منابع عمال غیرممکن اســت و در نتیجه باید مردم به ســمت 
رعایت الگوی مصرف ســوق یابند. وی از مردم خواست الگوی 
مصــرف آب را رعایت کرده و از آب شــرب فقط برای مصارف 
ضروری مانند شــرب و بهداشتی استفاده کنند و از مصرف آن 
برای مصارف غیرضروری از جمله شستن خودرو، فرش و سایر 

موارد خودداری کنند.  
کسری 1۸ درصدی تامین آب شرب تبریز در اواسط تیر 

به ۳۰ درصد افزایش یافت
معــاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی گفت: شــرکت آب و فاضالب استان اقدامات 
پیشگیرانه ساالنه خود برای جبران کسری آب شرب کالنشهر 
تبریز را بر اســاس کسری ۵ تا ۶ درصدی انجام می دهد ولی با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و افزایش مصارف آب در بخش 
های شرب و بهداشتی میزان کسری آب این شهر به ۱۸ درصد 
افزایش یافت. خانی، ادامه داد: بر اســاس مطالعات مهندسان 
مشــاور در سال ۱۳۹۰، کالنشهر تبریز ۵ سال بعد از اتمام این 
مطالعات با موازنه منفی در تولید و مصرف آب مواجه خواهد شد 
و از سال ۹۵ این موازنه منفی در این شهر شروع و هر سال با ۳ 

درصد کسری تولید مواجه شد.
وی با اشــاره به اینکه کســری تولید آب در سال ۹۹ به ۱۸ 
درصد رســید، اظهار داشت: اواســط تیر امسال به علت انجام 
تعمیرات در تصفیه خانه زرینه رود و قطعی برق ۳۰ حلقه چاه 
در دامنه سهند، میزان کسری آب در تبریز طی ۴ روز به بیش از 
۳۰ درصد رسید و موجب قطعی دارز مدت آب در برخی مناطق 
و بروز نارضایتی در بین شــهروندان شد. معاون بهره برداری و 
توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: پس از 
رفع خرابی و قطعی برق چاه ها، وضعیت نسبت به قبل تعدیل 
شــد و این شرکت مجبور شد برای جبران کسری ۱۸ درصدی 
تامین آب تبریز، آب را در نقاط مختلف این شهر بر اساس زمان 
بندی قطع کند. خانی، یادآوری کرد: چنانچه به صورت نوبتی 
آب در برخی نقاط شهر به صورت موقت قطع و مردم نیز مصرف 
آب خود را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهند می توان پیک مصرف 

و فصل تابستان را با این کسری سپری کرد.
1۴ شهر استان در تولید و مصرف آب در حالت سربه سر 

قرار دارند
معــاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون ۱۴ شهر از ۶۵ شهر استان در 
تولید و مصرف آب در وضعیت سربه سر قرار دارند و در صورت 
عدم رعایت الگوی مصرف در آن ها، آسیب پذیر برای قطعی آب 
هستند. خانی، افزود: این شهرها شامل میانه، ترک، ترکمنچای، 
بخشایش، زرنق، بستان آباد، بناب، عجبشیر، آذرشهر، گوگان، 
ممقان، تسوج، مرند و شــهر جدید سهند هستند. وی با بیان 
اینکه کالنشــهر تبریز تنها شهری در اســتان است که موازنه 
تولید و مصرف آن منفی اســت، اظهار داشــت: در سال جاری 
در کالنشــهر تبریز با ۱۵ میلیون متر مکعب کسری تولید آب 
مواجه خواهیم شــد که بیشتر این کسری روی فصل تابستان 

متمرکز است.
تامین آب تبریز از رودخانه ارس گریزناپذیر است

معــاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه اقدامات شرکت های آب و 
فاضالب و آب منطقه ای برای جبران کسری آب شرب کالنشهر 
تبریز در حد مسکن و کوتاه مدت است، گفت: برای حل اساسی 
کســری آب شرب این کالنشهر ناگزیر به تامین آب از رودخانه 
ارس هستیم. خانی، ادامه داد: متولی این کار شرکت آب منطقه 
ای بوده ولی تاکنون به علت مشــکالت اعتباری و محدودیت 
های جلب سرمایه گذاری از طرق مختلف مانند فاینانس، این 
طرح عملیاتی نشده اســت. وی یادآوری کرد: پیش بینی می 
شود چنانچه مسووالن متولی این طرح اقدام جدی و کارسازی 
در این زمینه انجام ندهند در ســال های آینده وضعیت تامین 
آب شرب کالنشهر تبریز به مراتب بدتر و بحرانی تر از وضعیت 
کنونی خواهد شد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ظرفیت مخازن آب 
تبریز ۴۸۰ هزار مترمکعب اســت، گفت: در زمان کنونی شبکه 
و مخــازن آب تبریز برای آب از خط انتقال آب از رودخانه ارس 
آماده است و از ۱۰ درصد ظرفیت مخزن های آب استفاده می 
شود. خانی، همچنین با انتقاد از مصرف آب شرب در روستاهای 
دارای شــبکه مدرن برای آبیاری کشاورزی، افزود: ۲۲ روستای 
نزدیک به کالنشهر تبریز از جمله مایان علیا و سفلی، الوار علیا 
و سفلی، اوغلی، تازه کند، سهالن و باغ معروف به علت نامطلوب 
شــدن کیفیت آب چاه های آن ها که متاثر از کاهش ســطح 
آب های زیرزمینی بودند، چاه این روستاها از مصرف آب شرب 
حذف و آب آن ها از تبریز تامین شد. وی اظهار داشت: به محض 
کمبود آب شرب در تبریز در این روستاها نیز کمبود آب با شدت 

بیشتری بروز خواهد کرد.
۷ حلقه چاه جدید در مدار بهره برداری شرکت آب و 

فاضالب قرار گرفت
معــاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی گفت: از ابتدای ســال جاری و برای جبران 
کســری آب تبریز ۷ حلقه چاه جدید در مدار بهره برداری این 
شــرکت قرار گرفت. خانی، افزود: بــا ورود این چاه ها به مدار 
تولید حدود ۲ درصد از کســری آب تبریز تامین شد و تا پایان 
مرداد نیز ۵ حلقه چاه در برنامه راه اندازی این شرکت قرار دارد. 
وی با اشــاره به اینکه تولید ســاالنه آب از سوی این شهرکت 
۱۳۶ میلیون مترمکعب است، یادآوری می کند: پیش بینی ها 
نشــان می دهد کالنشهر تبریز نیاز به ۱۵۰ میلیون مترمکعب 
آب شــرب دارد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون تامین اب شرب تبریز 
از ۳ محل روی می دهد که ۵۵ تا ۶۰ درصد آن از ســد زرینه 
رود، ۱۵ تا ۱۷ درصد از از ســد نهند و بقیه از چاه های دامنه 
سهند تامین می شود و غیر از آن ها منبع دیگری برای تامین 
آب شرب وجود ندارد. خانی، ادامه داد: برای جبران کسری آب 
شرب تبریز امکان حفر چاه به علت تداخل در حرایم کشاورزی 
وجود ندارد بنابراین این شرکت اقدام به امانت گرفتن چاه های 
سایر ارگان ها از جمله شهرداری و منابع طبیعی کرده و ۲ حلقه 

چاه متروکه را بازسازی کرده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشــاره به شیوع 
ویروس کرونا در کشور و زحمات کادر درمانی، اضافه کرد: تالش های 
وزارت بهداشت در ایام مبارزه با کرونا سبب سربلندی کشور شده و 

مانند دوران دفاع مقدس در اذهان ثبت شده است.
بــه گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، دکتر ســید مرتضی 
سقائیان نژاد در جلسه ســتاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان قم ، با اشاره به اقدامات شــهرداری در زمینه ایجاد نشاط 
اجتماعی در شــهر، اظهار داشت: ســرانه فضای سبز در سال های 
گذشته از ۱۳ مترمربع به ۲۰ مترمربع به ازای هر نفر رسیده است. 
شــهردار قم با اشاره به برنامه شــهرداری برای احداث ۳۰ بوستان 
جدید در سال جاری، افزود: در سال های گذشته ساالنه بین ۲۰ تا 
۲۵ بوستان در سطح شهر قم افتتاح شده است. سقائیان نژاد با بیان 
اینکه مجتمع ۶ هکتاری باغ پرندگان شــهر قم تا پایان شهریورماه 
به بهره برداری می رســد، ادامه داد: یکی از پروژه های بســیار مهم 
بوستان هزار هکتاری است که از مسجد جمکران تا میدان مفید و 
کوه خضر و  دوبرادران امتداد دارد. وی خاطرنشان کرد: این بوستان 
هزار هکتاری بستر بسیار مناسبی برای افزایش سرانه های تفریحی 
و فرهنگی ایجاد می کند که در کشور بی نظیر است. به گفته شهردار 
قم، شهربازی غدیر هم به علت کرونا تاکنون افتتاح نشده اما کاماًل 

آماده راه اندازی است. همچنین فاز نخست شهربازی بوستان علوی 
در دهه کرامت افتتاح شــد تا سرانه فضای تفرجی شهر قم نیز به 
استانداردها نزدیک شــود. سقائیان نژاد با اشاره به برنامه ریزی برای 
افتتاح ۶ بوســتان بانوان در شهر قم، خاطرنشان کرد: برخی از این 
بوستان ها در حال احداث هستند و برخی نیز در سال های گذشته 
افتتاح شده است. وی تأکید کرد: همه این اتفاقات اثرات بسیاری در 
نشــاط اجتماعی ماندگاری زائر و توجه به نسل جوان دارد. شهردار 
قــم از افتتاح ۸۸۹ پروژه با اعتباری بیش از دو هزار میلیارد تومانی 
تا پایان سال خبر داد که فقط برای ۵۰ پروژه شاخص حدود هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. سقائیان نژاد با اشاره به شیوع 

ویروس کرونا در کشور و زحمات کادر درمانی، اضافه کرد: تالش های 
وزارت بهداشت در ایام مبارزه با کرونا سبب سربلندی کشور شده و 
مانند دوران دفاع مقدس در اذهان ثبت شده است. وی گفت: جایگاه 
خوب بهداشــت و درمان ایران در جهان نشان از همت واال و تالش 
پیشتازان مبارزه با بیماری کرونا داشته است و سرانه تخت درمانی 
در ایران از بسیاری از کشورها باالتر است و زیربنای مناسب بهداشت 
و درمان در جمهوری اســالمی در ایام کرونا به خوبی خود را نشان 
داد. شهردار قم از تشکیل کمیته های ده گانه مبارزه با ویروس کرونا 
در شهرداری قم خبر داد و گفت: در کنار موضوعات حساسی مانند 
دفن اموات کرونایی، موضوعاتی مانند ضدعفونی محالت، بوستان ها 
و اتوبوس های شــهری هم در این مدت در دستور کار قرار گرفت. 
ســقائیان نژاد خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقاتی که در این ایام افتاده 
این اســت که طرح های عمرانی بدون هیچ گونه توقف به کار خود 
ادامه داده اســت. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ حدود ۳۰۵ هزار 
تن آسفالت در معابر قم توزیع شد، اظهار داشت: امسال تا این لحظه 
۹۷ هزار تن آسفالت در سطح معابر قم توزیع شده است. شهردار قم 
اضافه کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و خریداری شدن 
کامل قیر موردنیاز یک ســال، تا پایان سال ۲۵۰ هزار تن در سطح 

معابر توزیع می شود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان هرمزگان گفت: با افزایش مصرف برق در هفته 

گذشته، وضعیت مصرف برق استان در مرحله هشدار قرار گرفت.
مهندس هاجر عبدی افزود: افزود: با افزایش دما در اســتان اوج 
مصــرف برق در این هفته به ۲ هزارو ۳۱۴ مگاوات رســید. درحال 
حاضر نیز تمام تمهیدات الزم برای این موضوع ســنجیده شده، اما 
این موضوع به میزان همکاری مشترکین بستگی دارد. اگر شهروندان 
در ســاعات اوج مصرف یعنی از ســاعت ۱۳ تا ۱۷ همراهی کنند، 
قطعا برای تامین برق به مشکل برنخواهیم خورد. توصیه می کنیم 
شهروندان از کولر های اضافه استفاده نکنند و زمان استفاده از سایر 
لوازم پر مصرف را به ساعات دیگر موکول نمایند. وی اظهار داشت: 
در سال گذشــته اوج مصرف در تاریخ ۱۶ مرداد به میزان ۲ هزارو 
۲۲۸ مگاوات به ثبت رســید که با توجه به درپیش بودن مرداد ماه 

و تداوم موج گرما پیش بینی می شود مصرف برق افزایش یابد. در 
حال حاضر متوسط مصرف برق هرمزگان ۳ درصد بیشتر از متوسط 
کشور اســت که در صورت ادامه این روند ناچار به اعمال خاموشی 

در برخی نقاط استان خواهیم بود. مهندس عبدی اظهار کرد: استان 
هرمزگان دارای ۷۱۱ هزار مشترک است، که عمده آن را مشترکین 
خانگی تشــکیل می دهند. با توجه به اینکه در گرمترین روزهای 
فصل تابستان قرار داریم ،اگر شهروندان همراهی نکنند این میزان 
مصرف افزایش پیدا خواهد کرد. وی، همکاری مردم با سیاست های 
اصالح الگوی مصرف برق به ویژه مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، 
برای تأمین برق مطمئن و پایدار برای تابستان امسال را خواستار شد 
و افزود: در صورت همکاری مردم و اســتفاده صحیح از انرژی برق، 

تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: کارکنان صنعت 
برق استان تمامی تالش خود را برای تأمین برق مطمئن و پایدار به 
کار می گیرند و امید است مشارکت همگانی و مسئولیت پذیری تمام 

اقشار جامعه در مدیریت مصرف انرژی برق را شاهد باشیم

معاون بهره برداری و توسعه آبفا استان:

تامین ۷۰ درصد آب شرب تبریز بر عهده شرکت آب منطقه ای است

شهردار قم :

تالش های وزارت بهداشت در ایام مبارزه با کرونا سبب سربلندی کشور شده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان: 

مصرف برق در وضعیت هشدار قرار گرفت

 انجام عملیات گسترده 
جهت رفع آسیب و پایداری شبکه برق در شمال خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: با یک عملیات گسترده آسیب دیدگی ها و گداختگی های ناشی از 
افزایش دما در شــبکه برق شمال استان خوزستان برطرف شد. محسن مرادی بیان 
کرد: افزایش دمای هوا و تداوم آن باعث باال رفتن مصرف انرژی و در نهایت گداختگی 
تجهیزات برق شد که نیاز به برطرف شدن داشت. وی با بیان اینکه در صورت برطرف 
نکردن آسیب های به وجود آمده، ممکن بود خاموشی های گسترده تری در شبکه 
رخ دهد، افزود: با یک عملیات گسترده در مدت زمان سه ساعت با انتقال بار و خاموشی های حداقلی گداختگی ها و آسب های 
ایجاده شده برطرف و شبکه به حالت عادی برگشت. مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: این عملیات اصالح شــبکه در گستره جغرافیایی شمال خوزستان و بصورت همزمان در مناطق اندیمشک، دزفول، شوش، 
عبدالخان، هفت تپه و آهودشت انجام شده است. مرادی توضیح داد: با توجه به جایگاه و اهمیت ناحیه شمال در شبکه برق رسانی، 
این رفع اشکال های به وجود آمده باعث پایداری شبکه برق ناحیه شمال و کل شبکه برق منطقه ای خوزستان شده است. وی با 
تشکر از همکاری و صبوری مردم از آنها خواست تا در روزهای گرم در مصرف برق صرفه جویی بیشتری باشند تا شبکه برق دچار 

حادثه و خاموشی های ناخواسته نشود.

جلسه فوری مدیریت بحران شهرداری گرگان پیرو اطالعیه هواشناسی
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جلســه فوری مدیریت بحران شهرداری 
گرگان در راستای صدور اطالعیه اداره کل هواشناسی گلستان و تغییر در وضعیت 
جوی تشکیل شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی شهرداری گرگان، 
پیرو هشــدار جوی شــماره پنج مورخ ۳۱ تیرماه جاری، از امروز استان بتدریج 
تحت تاثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می گیرد این وضعیت تا جمعه سوم مردادماه 
جاری تداوم خواهد داشــت که بر اساس این پیش بینی پیامدهای این سامانه، 
رگبار باران محلی و نقطه ای، وزش بادشــدید )حداکثروزش بادگاهی بیش از ۸۰ کیلومتر برساعت( خواهد بود.با توجه به 
شــدت وزش باد و پیش بینی بارش های رگباری احتمال آسیب به سازه های موقت و گلخانه ها، سقوط تابلوهای تبلیغاتی 
و اشیاء سبک، شکسته شدن سرشاخه درختان، احتمال آبگرفتگی برخی نقاط دور از انتظار نیست.بر همین اساس امروز 
جلســه مدیریت بحران در شهرداری گرگان با حضور نمایندگان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز، ریاست سازمان آتش 
نشانی، نمایندگان مناطق سه گانه و کارشناسان خدمات شهری در معاونت خدمات شهری تشکیل شد.موسی الرضا صفری  
معاون خدمات شهری شهردار گرگان بر برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم جهت خدمات رسانی مطلوب، کمک به روان سازی 
ترافیک، تسهیل ایاب و ذهاب شهروندان و مقابله با حوادث احتمالی ناشی از باد و بارندگی تاکید کرد.بر اساس مصوبه این 
جلسه  مقرر شد نقاط حادثه خیز و بحران زا در هنگام بارش باران  از سوی تمامی واحدهای عملیاتی  شناسایی تا نسبت 

به رفع  آن اقدام اصولی انجام گیرد.

کشف و ضبط محموله مواد مخدر با هوشیاری ماموران یگان حفاظت بندر دیر
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : فرمانده یگان حفاظــت اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشــهر گفت :با هوشیاری و سرعت عمل ماموران یگان حفاظت 
اداره بندر و دریانوردی دیر، یک محموله مواد مخدر که به طرز ماهرانه ای جاسازی 
شده بود، کشــف و ضبط شد. به گزارش روابط عمومی، عبدالمحمد نادری فرمانده 
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر در اینباره افزود : در ساعت 
۱۵ امروز سه شنبه  ۳۱ تیر ماه ، و در پی مشکوک شدن ماموران یگان حفاظت بندر 
دیر به  یک دستگاه کامیون یخچالی بالفاصله هماهنگی های الزم انجام و تیم عملیاتی به موقعیت اعزام شد. نادری عنوان کرد: تیم 
اعزامی یگان حفاظت با انجام بازرسی دقیق کامیون  موفق به کشف و ضبط مقدار ۱۸ کیلو مواد مخدر از نوع »حشیش« گردید 
که بصورت ماهرانه ای  در لوله های پالستیکی جاسازی و روی شاسی کامیون مورد نظر نصب و همچنین بوسیله ۲ دستگاه جی 
پی اس نیز جهت رهگیری محموله تجهیز شده بودند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: 
با اتمام این عملیات و حسب هماهنگی و دستور مقام  قضایی، ضمن تشکیل پرونده قضایی، مواد مکشوفه به همراه راننده کامیون 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر دیر گردید. نادری تاکید کرد: در این عملیات نیروی انتظامی و دریابانی 

بندر دیر نیز همکاری تنگاتنگی را با یگان حفاظت بندر دیر داشتند.

نخستین کارگاه برخط )مجازی( کانون استان مرکزی برگزارشد
اراک – خبرنگار فرصت امروز: نخستین کارگاه برخط )مجازی( کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان اســتان مرکزی روز ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان »نوشتن 
خالق »برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
ونوجوانان استان مرکزی، این کارگاه  ۲۸ تیر با عنوان »نوشتن خالق«باحضور اعضا 
در بستر فضای مجازی در یکی ازکالس های آموزشی مرکز فرهنگی هنری شماره 
یک اراک که برای این هدف تجهیز شــده برگزار شد. این کارگاه ها که ثبت نام آن 
از ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ آغاز شــده بود ازروز شــنبه ۲۸ تیر ماه فعالیت خود را  آغاز کرد و اعضایی که قبال در این کارگاه ها ثبت نام 
کرده اند می توانند  با توجه به روز و ســاعت اعالم شــده در سامانه کانون مجازی کانون مرکزی ، در جلسات  آموزشی بر خط 
حضور یابند. کارگاه های مجازی کانون اســتان مرکزی فعال در۵ رشته نوشتن خالق ، داستان نویسی ، کاردستی کودک ،فن 
بیان ، مهارت هوش هیجانی برگزار می شود و عالقه مندان برای ثبت نام می توانند با مراجعه به نشانی kpf.ir  و انتخاب گزینه 
آموزش های مجازی ،دوره های تخصصی برخط اســتانی، انتخاب استان مرکزی روی نقشه نسبت به  انتخاب کارگاه مورد نظر 

اقدام نموده و ثبت نام نمایند.

عملیات ساقه بلند کردن شیرهاي حوضچه اي در استان گیالن پایان یافت
رشت-علی قلی پور:  شرکت گاز اســتان گیالن در راستاي افزایش سطح امنیت و پایداري جریان گاز مشترکین، کلیه 
شیرهاي حوضچه اي در استان را به ساقه بلند تبدیل نموده است. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر 
پایان عملیات ساقه بلند کردن شیرهاي حوضچه اي در استان، گفت: این شرکت بعنوان یکي از شرکت هاي پیش رو در این 
زمینه توانسته است با رعایت استانداردهاي فني دستورالعمل هاي ایمني و بدون کوچکترین حادثه این پروژه را به اتمام برساند.

وي با اعالم این خبر اظهار داشت: این عملیات از سال ۱۳۸۷ در استان آغاز شد و پس از ۱۲ سال بالغ بر ۴۲۰ شیر حوضچه اي 
در نقاط مختلف استان به ساقه بلند تغییر یافته است.مهندس اکبر با اشاره به اهمیت این موضوع براي افزایش سطح امنیت و 
پایداري جریان گاز استان، اظهار داشت: متاسفانه در سال هاي گذشته وجود شیرهاي حوضچه اي باعث وقوع خسارات مالي و 
جاني شده بود که بحمداهلل این مسئله با تالش پرسنل و پیمانکاران پرتالش واحد بهره برداري مرتفع گردید. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در خاتمه از برنامه ریزي منظم این شرکت براي تعمیر و نگهداشت تاسیسات در استان خبر داد و گفت: این 
شــرکت در فصل گرم سال با اجراي منظم تعمیرات دوره اي و اصالح خطوط، پایداري جریان گاز مشترکین را در طول سال 

بویژه در فصل زمستان تضمین نموده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در شهریار:
افتخارما توانمند سازی خانواده هاست

شــهریار -غالمرضا جباری: مدیر کل کمیته امداد حضرت امام ) ره ( افتخار این 
نهاد مردمی را توانمند ســازی خانواده های تحت پوشش این نهاد ذکرکرد. ابولفظل 
پرپنجی در شهریار با بیان اینکه طی ۲سال گذشته حدود ۵۰ هزار نفر به جمعیت 
تحت پوشش این نهاد در استان تهران اضافه شده ، اظهار داشت: ماهیانه از۱۷۳ هزار 
تومان به ازای هر نفر بحساب افراد تحت پوشش واریز می شود. اما عالوه بر این مقدار 
به کمک ۷۵ هزار حامی در ســطح استان به روش های مختلف ودر قالب طرحهای 
گوناگون نسبت به حمایت های مالی خانواده ها اقدام می کنیم. وی افزود: ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در باب ودیعه مسکن 
ازطریق بنیاد مسکن در اختیار کمیته امداد استان قرار گرفته که به اعضای کمیته پرداخت می گردد. در شهرستانهای استان تهران 
برای هر خانوارتحت پوشش تا ۲۰ میلیون تومان در قالب ودیعه مسکن پرداخت می شود. همچنین مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان جهت اجاره مســکن پرداخت شــده است. وی در ادامه تصریح کرد: ۴۳۵ هزار بسته غذایی میان خانوارهای تحت پوشش 
توزیع کرده ایم و ۲۵ هزار بسته غذایی هم برای سایر نقاط کشور تهیه و ارسال کرده ایم. ۱۰۵ میلیارد تومان هم در قالب مواسات 
کمکهای مردمی هزینه شده است. پرپنجی در پایان از برنامه دیدار چهره به چهره مردمی در شهرستانهای استان تهران خبر داد و 

این کار را برای جلب اعتماد مردمی مفید دانست.

یکشنبه
5 مرداد 1399
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معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه ها در صدور مجوزهای 
الکترونیکی کم کار بوده اند، گفت وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، 

سازمان اداری و شهرداری ها از جمله این نهادها بوده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در نشستی خبری 
با بیان اینکه س��ال 9۷ یکی از س��خت ترین سال ها برای کشور به شمار 
می رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و ش��رایط سخت اقتصادی 
بود، اظهار داشت: طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولیدکنندگان 
و کس��انی که رونق تولید را رقم می زنند نیز اثر گذاش��ت به طوری که 
جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از 89 به 99 تنزل 

پیدا کرد.
معاون امور اقتص��ادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاس��فانه 
شاخص ها و داده های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و 
کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر در سال 9۷ شرایط 

سختی را برای مان رقم زد.
وی ب��ا بی��ان اینکه خبرهای خوب و امیدبخش��ی از بخ��ش تولید به 
گوش می رس��د، گفت: اتاق بازرگانی طی چند س��ال گذشته آماری را 
تحت عنوان ش��اخص فضای کسب و کار منتش��ر می کند؛ درجه بندی 
این گزارش در ۱۰ رتبه مش��خص ش��ده است که هر چقدر به عدد ۱۰ 
نزدیک می ش��ود وضع وخیم تر می ش��ود. در این گزارش آمده است که 
ش��اخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال 96 برابر رتبه ۵.6، بهار 
9۷ برابر رتبه 6.۱۵، تابس��تان 9۷ برابر رتب��ه 6.۴، پاییز 9۷ برابر رتبه 
6.۴8، زمس��تان س��ال 9۷ برابر رتبه 6.۲۷ بوده است. آمار نشان دهنده 

شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است.
دهق��ان  دهنوی تصریح کرد: ام��ا این ارقام در س��ال 98 بهبود پیدا 
ک��رد به طوری که در بهار 98 این رقم به 6.۱۷ و در تابس��تان به رتبه 

6.۰۷ رسید.
ضعف همکاری برخی دستگاه ها در سهولت استعالم و صدور 

الکترونیکی مجوزها
معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دس��تگاه ها در س��هولت 
اس��تعالم و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها 
اگر صدور پروانه ها و اس��تعالم های خود را در س��امانه س��ام پایه گذاری 

کنند قطعا شفافیت حکمفرما می شود.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، س��ازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های کل 
کش��ور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند 

که در پایه گذاری اطالعات ضعف دارند.
وی در ادام��ه به صدور کد »یکتا« برای صدور مجوزها در آینده خبر 
داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ 
تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار اس��تعالم در س��امانه ملی »مجوزهای 
کس��ب و کار«، درج و ۲69 هزار درخواس��ت مجوز شده که ۱۱۱ هزار 

مورد صادر شده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود 
فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه 
به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از 
س��وی مردم است، با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکالت مردم را 

بررس��ی و جمع بندی را در قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
به رؤسای این دو سازمان ابالغ کردیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه مهلت اجرای این 
دو بخشنامه 9۰ روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود 
در فرآین��د ثبت نام مؤدیان بود. همچنین س��ازمان امور مالیاتی باید در 

بازرسی ها، به اطالعات موجود استناد کند.
وی ادام��ه داد: اق��دام بعدی، اجرای م��اده ۱86 قان��ون مالیات های 
مس��تقیم بود که در ادارات مختلف، رویه های گوناگونی داش��ت؛ از این 
رو قرار شد تمامی بخش��نامه ها در قالب یک شیوه نامه واحد ابالغ شود 

که البته سازمان امور مالیاتی هنوز این شیوه نامه را ارائه نکرده است.
دهق��ان دهنوی گف��ت: اقدام دیگر مربوط به اب��الغ بدهی و پرداخت 
قس��طی مالیات بود که این مس��ئله در استان قم و اداره غرب تهران در 
حال انجام اس��ت. همچنین آسان سازی مفاصاحس��اب مالیاتی باید به 
مدت ۴8 ساعت صورت می گرفت که این اقدام انجام شده است بنابراین 
گواهی ثبت نام ارزش افزوده دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی 
نیس��ت. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، تنقیح 
قوانی��ن بود که تاکن��ون ۱699 قانون از مجموع ۱99۲ قانون بررس��ی 

شده است.
5 تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار

وی به وظایف گمرک اش��اره کرد و گفت: در بخش گمرک خواس��تار 
اجرای ۵ اقدام در فرآیندهای کسب و کار بودیم که اولین مورد مربوط 
به تس��هیل ش��رایط ثبت اظهارنامه ها بود که برای انجام این اقدام تنها 

۱۲ روز مهلت باقی مانده است.
دهق��ان دهنوی ادام��ه داد: مورد بع��دی، س��هولت در ارزش گذاری 

کاالهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در این میان، پذیرش انبارهای 
اختصاصی تا ۵۰کیلومتر و ش��فافیت در اعالم نرخ های انبارداری، موارد 

دیگری بود که انجام شده است.
وی با اش��اره به تسهیل ش��رایط برای کسب و کارهای کوچک گفت: 
تاکنون ۲6۷ ش��رکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی 
آنها با س��هولت بیشتری انجام خواهد ش��د؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر 

فرصت وجود دارد.
دهقان دهنوی اظهار داشت: در مکاتبه ای که با رئیس جمهور داشتیم، 
خواس��تار تعیین ضرب االجل برای بهبود محیط کس��ب و کار شدیم و 
این مهلت از س��وی رئیس جمهور تا ۱۵ مهرماه تعیین شد که البته این 

مهلت به پایان رسیده است.
تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد

معاون ام��ور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادام��ه گفت: یک پویش تحت 
عنوان »بهبود محیط کس��ب و کار« در نظر گرفته شده که از نهادهای 
متولی می خواهیم به این پویش بپیوندند. در گام نخس��ت، از س��ازمان 
غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، 

درخواست می کنیم که به این پویش بپیوندند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که در شاخص فس��اد، جایگاه کشور چه 
تغییری کرده است؟ افزود: متأسفانه در شاخص ادراک فساد، تنزل رتبه 
داش��ته ایم و از رتبه ۱3۰ به ۱38 س��قوط کرده ایم البته این شاخص ها 

چندان قابل اتکا نیس��تند چراکه برخی مالحظات را در کشورها در نظر 
نمی گیرند.

بیمه ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند
دهقان دهنوی درخصوص اتصال بانک ها و بیمه ها به سامانه مجوزها 
تصریح کرد: وظایف بانک ها، ارائه خدمات اعتباری به مردم است؛ از این 
رو این خدمت در قالب س��امانه مجوزها قرار نمی گیرد، اما بیمه ها برای 

فعالیت و نمایندگی های خود، باید به این سامانه متصل باشند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تس��هیل در ارائه تس��هیالت 
بانکی از طریق اصالح نظام بانکی می تواند در بهبود شرایط کسب و کار 
مؤثر باش��د که در این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه 

وزارتخانه دنبال شده است.
حذف 600 مجوز اضافه کسب و کار

وی درخصوص فعالیت هیأت مقررات زدایی گفت: هیأت مقررات زدایی 
هر دو هفته، س��ه جلس��ه برگزار می کند و تاکنون 6۰۰ مجوز اضافه در 

این هیات حذف شده است.
دهقان دهن��وی درباره رش��د اقتصادی اظهار داش��ت: هنوز گزارش 
رس��می از رشد اقتصادی نیمه نخست سال دریافت نکرده ایم اما برخی 
عالئم نش��ان می دهد که نس��بت به س��ال 9۷ رش��د خوب��ی در بخش 

غیرنفتی خواهیم داشت.
تشکیل صندوق ودیعه مسکن در حال بررسی است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار مهر، 
درخصوص تش��کیل صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی 
پیش پیش��نهادی در رابطه با تش��کیل صندوق ودیعه مسکن داده بود 
که به س��ازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم اکنون در حال بررسی 

است.
وی در رابطه با ایراداتی که ش��ورای فقهی بانک مرکزی به راه اندازی 
این صندوق وارد کرده بود، افزود: ش��ورای فقهی بانک مرکزی در مورد 
عقد پیش بینی شده برای اعطای تسهیالت این صندوق ایراد گرفته بود 
اما این موضوع نمی تواند مش��کل اساس��ی ایجاد کند چراکه می توان از 
عقود دیگر برای اعطای تس��هیالت اس��تفاده کرد و این موضوع ایرادی 

نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند.
فعالین کسب و کار شکایت های خود را در سامانه »دادور« ثبت کنند

دهق��ان دهنوی در پاس��خ به س��ؤال دیگر خبرن��گار مهر درخصوص 
راه اندازی تاالر شیش��ه ای س��رمایه گذاری اس��تان ها بیان کرد: سامانه 
»یاور« یکی از س��امانه هایی اس��ت که بخش��ی از کار ارتب��اط مردم با 
ص��دور مجوزها را انجام می دهد. اگر کس��ی در م��ورد دریافت مجوز با 
مش��کل مواجه ش��ود، سؤال خود را در این س��امانه، مطرح و راهنمایی 

الزم دریافت می کند.
ب��ه گفت��ه وی، همچنین س��امانه ای تح��ت عنوان س��امانه »دادور« 
راه اندازی شده که شکایت ها در مورد صدور مجوزها را پیگیری می کند. 
طبق قانون اگر کس��ی در این سامانه شکایت کند، استاندار یا باالترین 

مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: فعالین کسب و کار بدانند 
اگر در این سامانه شکایت کرده اند، حتماً رسیدگی خواهد شد چراکه ما 
در وزارتخانه عملکرد اس��تان ها را پایش و گزارش را به مقامات عالیرتبه 

از جمله وزیر کشور و رئیس جمهور اعالم می کنیم.
دهقان دهنوی تصریح کرد: گام س��وم، تاالر شیشه ای سرمایه گذاری 
اس��تان ها اس��ت که فضایی را برای مباحثه درخصوص کسب و کار بین 

فعاالن اقتصادی و نمایندگان دستگاه های مختلف فراهم می کند.
وی افزود: ما منتظر هستیم که سامانه های »دادور« و »یاور« به اندازه 
کافی شناخته شوند و سپس تاالر شیشه ای را به شکل رسمی راه اندازی 

کنیم؛ هم اکنون این تاالر به شکل پایلوت فعالیت دارد.
استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت های داخلی ممنوع است

مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالی در رابطه با 
ارزه��ای دیجیتال اظهار داش��ت: در حوزه ارزه��ای دیجیتال دو مقوله 
داریم؛ یکی بحث ماینینگ اس��ت که فرد دس��تگاه م��ی آورد و اقدام به 
مع��دن کاوی می کند و ارز را به دس��ت می آورد. ای��ن فعالیت به مثابه 
صنع��ت اس��ت و مالحظات خود را دارد. کس��ی مخالفتی ب��ا تولید ارز 

دیجیتال ندارد.
دهق��ان دهنوی اف��زود: اگر کس��ی بخواه��د از طری��ق ماینینگ یا 
خری��د، از ارز دیجیتال خود در ش��بکه پرداخت های کش��ور اس��تفاده 
کن��د، با ممنوعی��ت مواجه خواهد ش��د چراکه این موض��وع مرتبط با 
سیاست گذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز به 

الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان پایدار است.
وی به مبارزه با پولش��ویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و 
دارایی متولی مبارزه با پولش��ویی اس��ت و باید در این مرکز به صورت 
کل��ی، ش��رایطی که در قالب ارزه��ای دیجیتال مطرح می ش��ود، مورد 
بررس��ی قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام شود 
چراک��ه این صنع��ت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی ش��نیدن 
صحبت ه��ای فعاالن این حوزه را دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد 

کرد.
در کشور همه چیز علیه استارت آپ ها است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه 
چرا به وضعیت اس��تارت آپ ها رسیدگی نمی ش��ود؟ گفت: متأسفانه در 
کش��ور ما همه چیز بر علیه اس��تارت آپ ها به عنوان بنگاه های کوچک 

است.
وی بیان کرد: باید قوانین مش��خصی تحت عنوان »قوانین کس��ب و 
کارهای کوچک« داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و 
تأمین اجتماعی این کس��ب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان 

و عادالنه ای را برقرار کنیم.
دهقان دهنوی همچنین درباره برنام��ه »رونق تولید« وزارت اقتصاد 
گفت: روز گذشته پیش نویس برنامه »رونق تولید« تهیه شد و امیدواریم 

بتوانیم هرچه زودتر برنامه های خود را در این حوزه آغاز کنیم.
مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتص��اد در رابطه با اینک��ه تاکنون چه 
اقدامات ویژه ای برای حذف مجوزها انجام ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: 
رویک��رد م��ا در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیس��ت بلکه ما به دنبال 

تسهیل مجوزها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب 
و کار تعامل نکند، ما اعالم می کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی 

به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

اسامی ۵ دستگاه کم کار و بی توجه به بهبود فضای کسب وکار
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یک��ی از مولفه ه��ای مهم��ی که ب��ودن در محیط��ی را لذت بخش یا 
عذاب آور می کند، افرادی هستند که در آن محیط با آنها سروکار داریم. 
هر یک از همکاران در محیط کار ش��خصیت ویژه و خاص خودش��ان را 
دارن��د، بنابراین نمی توان با همه آنها به یک ش��کل رفتار کرد. توجه به 
این نکته اهمیت زیادی در پیش��رفت ش��غلی ما دارد و به خاطر شغل و 
حرفه مان، ش��رکتی که در آن کار می کنیم و خودمان بهتر اس��ت که تا 
جای ممکن با بیش��تر همکاران مان کنار بیاییم و روش درس��ت تعامل 
با آنها را بدانی��م. در ادامه ۱۲ مورد از انواع مختلف همکاران، چگونگی 

شناخت و تشخیص آنها و راه کنار آمدن با آنها را شرح داده ایم.
1. برنده

این همکار فردی اس��ت که رئیس هر زمان که باید کاری انجام شود، 
ب��ه او مراجع��ه می کند. اساس��ا در توصیف برنده می ت��وان گفت که او 
کارمندی ایده آل است. برنده فردی است که همیشه در لحظات حساس 
و مه��م یا پروژه های بزرگ به او تکیه می کنند. نیازی به گفتن نیس��ت 
که این فرد فهرس��ت بلندی از دستاوردها دارد، در هر شرایطی آرامش 
و تمرکز خود را حفظ می کند و توانایی مس��ئولیت پذیری دارد. برنده از 

دارایی های مهم و باارزش شرکت به شمار می رود.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه این نوع همکاران را حمایت و تش��ویق کنی��د، قدردان آنها 
باش��ید و از خودتان بپرسید: »چه چیزهایی می توانم از این فرد بیاموزم 

تا حتی از او نیز بهتر شوم؟«
2. قهرمان خاموش

قهرمان خاموش کسی است که کار خود را بدون تقدیر و قدردانی ای 
که س��زاوار آن است، انجام می دهد. این نوع همکار فرد مهمی در گروه 
شماس��ت. او ترجیح می دهد جلب توج��ه نکند. قهرمان خاموش هر روز 
تم��ام تالش خود را می کند و بهتری��ن کارش را ارائه می دهد. این فرد 
ش��باهت زیادی به »برنده« دارد ولی معموال دست کم گرفته می شود و 
توجه چندانی به او نمی کنند؛ اما وجود او برای ش��رکت بسیار ضروری 

است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

کاری کنید که قهرمان خاموش حس کند که به دستاوردهایش توجه 
می شود. البته نباید در مورد این مسئله هیاهوی زیادی به راه بیندازید؛ 
زی��را او عالقه ای به جلب توجه کردن ندارد. س��عی کنی��د او را از کنج 
خلوت��ش بیرون بیاوری��د: او را به موقعیت های��ی وارد کنید که در آنها 
باید رهبری گروه را برعهده بگیرد و مسئولیت های بیشتری را بپذیرد.

3. مربی
مربی عاشق این است که چیزهایی فراتر از جنبه های صرفا فنی شغل 
را به شما بیاموزد. او با اشتیاق، دانش خود را در اختیارتان قرار می دهد 
و کم��ک می کند که چش��م انداز گس��ترده تری از ش��یوه کار کردن در 
شرکت به دس��ت آورید. از کمک های مربی برای پیشرفت در حرفه تان 

نترسید؛ زیرا این همکار فقط بهترین ها را برای شما می خواهد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

ش��اگرد خوبی باش��ید و به تمام نصیحت های او گ��وش بدهید؛ زیرا 
مسیر ش��غلی و زندگی حرفه ای شما بدون داشتن مربی، کامل نخواهد 
شد. فرقی نمی کند که در حال حاضر در چه پست و موقعیتی هستید؛ 
چون در هر صورت، داشتن مربی خوب بسیار ارزشمند است. به بینش 
و شناخت او درباره شغل و حرفه خود توجه داشته باشید؛ زیرا این فرد 

می تواند مهارت ها و دانش کاربردی بیشتری در اختیارتان قرار دهد.
4. پیشکسوت

پیشکسوت کسی است که مدت زیادی عضو سازمان شما بوده است؛ 
بی ش��ک، س��ایر همکاران و خود او هر از گاهی به این مس��ئله اش��اره 

می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

آیا می خواهید درباره تاریخچه ش��رکت یا سال های ابتدایی شروع کار 
آن چیزی بدانید؟ پیشکس��وت کسی است که می توانید سوال های خود 
را از او بپرسید. حتما این همکار را در گفت وگوها و تصمیم گیری روزانه 

شرکت دهید تا احساس نکند که نادیده گرفته شده است.
5. دوست

دوس��ت کسی است که در محل کار و بیرون آن همراه شماست. این 

نوع همکار می تواند نقش های زیادی داش��ته باشد: او کسی است که به 
نظرات و ایده های ش��ما گوش می دهد، هم��واره می توانید به او اعتماد 
کنید و در شرایط دشوار همراه شماست. گاهی این همکار صمیمی ترین 

و نزدیک ترین دوست شماست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

قدر روابط دوس��تانه ای را که در محل کار برقرار می کنید، بدانید! این 
همکار کس��ی است که همیش��ه می توانید به او تکیه کنید. اگر تازه کار 
هس��تید و به دنبال دوس��تی در محل کار می گردید، گشاده رو و مهربان 

باشید و سعی کنید با دیگران روابط خوبی برقرار کنید.
6. شوخ طبع

همکار شوخ طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده ای را ایجاد 
می کن��د. او زندگی را زیبا می بیند و در جلوگیری از ایجاد موقعیت های 

تنش زا استاد است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

از هم صحبتی و ش��وخی های همکار ش��وخ طبع ل��ذت ببرید، البته تا 
زمانی که این شوخی ها موجب رنجش کسی نشده اند. مراقب باشید که 
این شوخی ها و سرگرمی ها در انجام کارهای جدی و مهم شما اختاللی 
ایجاد نکنند؛ چون هر چیزی باید در جای خودش باشد و نباید شوخی 

و سرگرمی را با کارهای مهم خود قاطی کنید.
7. سخن چین

س��وال هایی مانند »شنیدی تو جلسه برای فالنی چه اتفاقی افتاد؟«، 
»درس��ته که می خوان کارمندان رو اخراج کنن؟«، »آیا واقعا اونها با هم 
رابطه دارن؟« همگی پرسش هایی هستند که سخن چین از جواب دادن 
به آنها خوش��حال می شود. بعضی از همکاران سخن چین عاشق اختراع 
کردن داس��تان های تکان دهنده هستند و بعضی هم وقت خود را صرف 

گفتن داستان هایی جذاب درباره دیگران می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه مراقب همکار س��خن چین باش��ید. خیلی وقت ه��ا او را در 
گوش��ه ای یا سر میز دیگران، در حال کش��ف آخرین شایعات و خبرها 
پیدا می کنید. اگر این داستان ها به گوش تان رسید، عاقالنه رفتار کنید 
و این شایعه ها را پیش خود نگه دارید و به دیگران نگویید. به هر چیزی 
که این فرد به شما می گوید با شک وتردید نگاه کنید. وقتی که این فرد 
اطراف شماس��ت، مراقب حرف های تان باشید. اگر شما شخصیت اصلی 
داس��تان بعضی از این خبرچینی ها و ش��ایعات هس��تید، به سراغ منبع 

اصلی شایعه بروید و با او برخورد کنید.
8. چاپلوس

افراد چاپلوس روش س��اده ای بلدند: آنها ب��رای بهره برداری کردن از 
اف��راد باالت��ر از خود تقریبا ه��ر کاری می کنند، کارهای��ی مانند گفتن 
حرف های خوشایند و تعریف وتمجید کردن. این کار موجب می شود که 
این افراد برای پیش بردن منافع خود، از همکاران سوءاس��تفاده کنند؛ 

البته این عجیب نیست و بخشی از شخصیت آنهاست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اینکه نقش��ه های فرد چاپلوس به جایی می رس��د ی��ا خیر، به خود او 
مربوط می ش��ود. بهتر اس��ت که فقط او را تنها بگذاری��د و از او دوری 
کنید. البته این رفتار او می تواند به شما انگیزه بدهد و موجب شود که 
دستاوردهای تان را به دیگران نشان دهید و ارزش افزوده ای را که برای 

شرکت ایجاد کرده اید، به رئیس خود یادآوری کنید.
9. غرغرو

تجربه نش��ان داده اس��ت که معموال تعامل با فردی که همیش��ه غر 
می زند و ش��کایت می کند، مفید نیس��ت. غر زدن و ش��کایت کردن او 
می تواند نتیجه ناامیدی و س��رخوردگی، خس��تگی، استرس یا ناراضی 

بودن از محل کار باشد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اج��ازه ندهید که احساس��ات منفی یا افکار منف��ی این نوع همکاران 
روی ش��ما تاثیر بگذارد. به جای اینک��ه تحت تاثیر حرف های منفی این 
فرد قرار بگیرید، س��عی کنید موض��وع گفت وگو را تغییر دهید و درباره 
موضوع مثبت و بهتری مانند راه حل غلبه بر ناامیدی و سرخوردگی های 

او صحبت کنید.
10. سیاست باز

از فرد سیاس��ت باز هیچ چیز بعید نیست. گاهی بعضی از همکارها از 
پش��ت به ش��ما خنجر می زنند؛ مثال فردی که گمان می کردید دوست 
شماس��ت، ایده ش��ما را به نام خودش ارائه می کن��د. آیا تابه حال چنین 

مشکلی برای تان پیش آمده است؟
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

در رویارویی با افراد سیاس��ت باز همیشه باید هوشیار و مراقب باشید. 
هرگز با او مانند افراد عادی رفتار نکنید و این هوشیاری و احتیاط خود 
را کنار نگذارید؛ حتی اگر همه چیز خوب به نظر برس��د و ظاهرا دلیلی 
برای احتیاط و هوشیاری شما وجود نداشته باشد. به هر چیزی که فرد 
سیاست باز می گوید، با ش��ک وتردید نگاه کنید و به راحتی حرف های او 

را نپذیرید.
11. کم کار

افراد کم کار و از زیرکار دررو درس��ت مانند سراب می مانند: در ظاهر، 
مش��غول کار به نظر می رس��ند؛ درحالی که در واقع مسئولیت های خود 
را ب��ه گردن دیگران می اندازن��د و از منافع و مزایای انجام آنها بهره مند 

می شوند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اگر کارهای این همکار روی شما یا گروه شما تاثیری نمی گذارد، بهتر 
است که او را نادیده بگیرید؛ ولی اگر روی کار شما تاثیر می گذارد، حتما 
ب��ه این رفتار او اش��اره کنید و به او تذک��ر بدهید. اگر فرد کم کار تحت 
نظارت و مدیریت شما کار می کند، با تعیین کردن اهداف و مهلت های 

مشخصی برای او، بیشتر از دیگران مراقب کار کردنش باشید.
12. تازه کار

همکار تازه کار معموال فردی است که به تازگی تحصیالت خود را به پایان 
رسانده و مشغول کار شده یا تازه در شرکت شما استخدام شده است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آیا روزهای اولی را که تازه مش��غول کار ش��ده بودید و مهارت کافی 

نداشتید، به یاد می آورید؟ وقت آن رسیده که قدم جلو بگذارید و مربی 
او ش��وید. اگر الزم است، همکار تازه کار و مبتدی تان را زیر پروبال خود 
بگیری��د و هر روز چیزه��ای تازه ای به او بیاموزید. ای��ن همکار تازه کار 
به خاطر آموزش و کمک هایی که به او کرده اید، س��پاس گزارتان خواهد 
hays/chetor:بود.                                                       منبع
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نکات مدیریتی فیلم گالدیاتور

کمتر کسی در جهان وجود دارد که اثر جاودانه ریدلی اسکات را مشاهده نکرده باشد. درواقع به عقیده 
بس��یاری از منتقدان، گالدیاتور بهترین فیلم حماس��ی تاریخ سینما محس��وب می شود. این فیلم با بازی 
ستارگانی همچون راسل کرو و خواکین فینیکس ۵ اسکار را به دست آورده است. یکی از عالیق شخصی 
من، اس��تخراج نکات مدیریتی از درون فیلم ها اس��ت. بدون شک این اثر نیز حاوی نکات ارزشمندی بوده 

که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-شجاعت خصوصیت اول رهبران محسوب می شود 

ف��ردی را تص��ور کنید که حتی از نزدیک ترین س��ربازان خود نیز خیانت دی��ده و خانواده او به بدترین 
ش��کل ممکن کشته شده اس��ت. بدون شک اگر شخصیتی قدرتمندی وجود نداش��ته باشد، امکان ادامه 
مسیر غیرممکن خواهد بود. در این رابطه می توان این حوادث تلخ را به مشکالت پیش روی کارآفرین ها 
تش��بیه کرد. درواقع تنها مدیرانی قادر به بقا خواهند بود که ش��جاعت باالیی داشته و در برابر سختی ها، 
احس��اس ضعف نمی کنند. بدون شک اگر اجازه دهید که مشکالت شما را زمین بزند، هیچ گاه نمی توانید 
خود را به عنوان یک مدیر مقتدر بدانید. به همین خاطر حتی اگر دانش خوبی را داشته باشید، تا زمانی 
که ش��جاعت الزم در شما ایجاد نشده باش��د، مدیری موفق نخواهید بود. در نهایت مشکالت برای فردی 
که جس��ور اس��ت و قدرت کافی را دارد، به معنای پایان کار نخواهد بود. درواقع یک مدیر ش��جاع و توانا، 

قادر به خلق شگفتی است. 
2-هدف برای موفقیت الزامی است 

چه چیزی باعث ش��ده است تا ش��خصیت ماکسیموس حتی در بدترین شرایط نیز دوام بیاورد؟ در این 
رابطه اگر صرفا شجاعت را مدنظر قرار دهید، الزم است تا به وضعیت سایر برده های فیلم نگاهی بیندازید 
که اگرچه گالدیاتورهای شجاعی هستند، با این حال شجاعت آنها در راستای هدف دیگران است. با این 
حال ش��خصیت اصلی داستان هدفی مجزا برای خود داش��ته و این موضوع باعث می شود تا وی حتی در 
تالش برای آزادی نیز نباشد. درواقع انتقام تنها خواسته این فرمانده شجاع محسوب می شود. این موضوع 
به خوبی نشان می دهد که هر فردی باید هدفی را برای خود داشته باشد. در غیر این صورت برای اهداف 
دیگران زندگی خواهد کرد. درواقع این هدف است که به فعالیت های ما جهت خواهد بخشید. در غیر این 
صورت قادر به کسب نتایج ارزشمند نخواهیم بود. آیا شما نیز به عنوان یک کارآفرین هدفی را دارید که 

به خاطر آن حاضر به تحمل سختی های بسیار باشید؟ 
3-تفاوت زیادی میان موفقیت و تظاهر به آن وجود دارد 

شخصیت کومودوس به عنوان پسر پادشاه، هنگامی که متوجه می شود پدر او در بستر بیماری جانشینی 
را به فرمانده ماکسیموس می دهد، وی را به قتل رسانده و نقشه زندانی شدن و قتل عام فرمانده را ترتیب 
می دهد. وی اگرچه در ظاهر به موفقیت دست پیدا کرده است، با این حال حتی اطرافیان او نیز این سمت 
را قبول نداش��ته و به راحتی به او خیانت می کنند. این موضوع به خوبی یک واقعیت را نش��ان می دهد که 
موفقیت، صرفا به شایستگی افراد بستگی داشته و نمی توان با هر اقدامی خود را به جایگاه دلخواه رساند. 
برای مثال در یک ش��رکت همواره این موضوع مشاهده می ش��ود که برخی از کارمندان با رقابتی ناسالم، 
در تالش برای حذف افراد شایس��ته برای عنوان جانش��ینی و نمایندگی مدیر شرکت هستند. این امر در 
حالی است که اگر زمانی را که صرف دسیسه چینی می کنند به تقویت مهارت های خود اختصاص دهند، 
این امر باعث خواهد ش��د تا جزو کاندیداها باش��ند. در نهایت این موضوع را فراموش نکنید که یک مدیر 
ناالیق، پس از مدتی حذف خواهد ش��د. درواقع اگر حتی بتوانید با اقدامات ناشایس��ت، میز ریاس��ت را به 

دست آورید، بدون شک قادر به حفظ آن نخواهید بود. 
4-مهارت رهبری به شرایط و زمان وابسته نیست 

بس��یاری از افراد بدون ش��رایط مناسب، قادر به عملکرد خوبی نیس��تند، با این حال نگاهی به فرمانده 
ماکسیموس در طول این فیلم بیندازید. برای وی تفاوتی ندارد که رهبری یک لشکر ورزیده و با تجهیزات 
باال را در اختیار دارد و یا تیم او از تعدادی برده تش��کیل ش��ده اس��ت. وی همواره درخشان ظاهر شده و 
ق��درت ایجاد و رهبری یک تیم را دارد. درواقع مدیران نیز باید به چنین مهارتی دس��ت پیدا کنند تا در 

هر موقعیتی بتوانند تاثیرگذار باشند. 
5-اخالقیات همه چیز است 

چه چیزی باعث ش��ده است تا شخصیت ماکس��یموس قدرت نفوذ بر هر فردی را داشته باشد؟ در این 
رابطه باید به افکار او رجوع کرد. درواقع وی به مواردی نظیر وفاداری به پادش��اه معتقد اس��ت که در بین 
هیچ یک از سربازها وجود ندارد. همین وفاداری او باعث می شود تا هر فردی تحت تاثیر قرار گیرد. درواقع 
برداشت شخصی من از این موضوع، ضرورت پایبندبودن به فرهنگ و تعهد داشتن به برند است. این امر 
باعث خواهد شد تا همواره حتی از سوی دشمنان خود نیز ستایش شوید. نکته دیگری که اوج اخالقیات 
وی را نشان می دهد، زمانی است که ماکسیموس در پی کشتن کومودوس است. با این حال به علت اینکه 
ممکن اس��ت برای نوه پادش��اه که در کنار دایی خود است، حادثه ای رخ دهد از این تصمیم منصرف شده 
و خواس��ت شخصی خود را فدای اصل وفاداری می کند. درواقع یک مدیر موفق هم باید اهداف شرکت را 
باالتر از خواسته های شخصی خود بداند. همچنین ایجاد تغییر شرایطی نامساعد، تنها به دست یک رهبر 

شجاع امکان پذیر خواهد بود. 
6-معیارهای انتخاب افراد ارتباطی به ظاهر آنها ندارد

به عضو اصلی تیم جدید ماکس��یموس نگاهی بیندازید. وی برده ای سیاه پوس��ت است که در جامعه آن 
زمان جایگاهی ندارد. با این حال او به مراتب وفادارتر و کارآمدتر از سایر افراد تیم است. درواقع کارگردان 
با زیرکی تالش کرده اس��ت تا عقاید نژادپرس��تانه را به چالش بکش��د. این امر در بین بسیاری از مدیران 
مش��هود است که اولویت اول آنها استخدام افراد سفیدپوست اس��ت و به رنگین پوست ها امکان پیشرفت 
چندانی را نمی دهند، با این حال معیار انتخاب تیم، ابدا به این مس��ائل بستگی نداشته و صرفا شایستگی 

و کارآمدی افراد مطرح است. 
careersingovernment.com :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از مس��ائل همیش��گی اف��راد این اس��ت که چگونه 
می توان به خالقیت بیش��تری در کار خود دست پیدا کرد. 
این موضوع در عین سادگی، به معضلی بزرگ تبدیل شده 
و بس��یاری از اف��راد تصور می کنند که فاقد این اس��تعداد 
هس��تند. این امر در حالی اس��ت که واقعیت متفاوت بوده 
و با اقداماتی بسیار س��اده می توان خالقیت خود را در کار 
افزایش داد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
است که چنین اقداماتی، مقدمه رسیدن به تفکر خالق نیز 
محسوب می شود که بدون شک رویای هر کارمندی است. 

در ادامه ۱۵ مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
1-از سایت monday.com استفاده کنید

اس��تفاده از تکنولوژی یکی از اقدامات بسیار مهمی است 
که باعث خواهد ش��د تا بتوانید اقدام��ات خود را در مدت 
زمان کمت��ر و با تحمل س��ختی پایین تری انج��ام دهید. 
همچنین این ابزار به خاطر دقت باالی خود، شما را متوجه 
مواردی خواهد کرد که ممکن اس��ت تاکنون پنهان مانده 
باش��د. این امر خود زمینه شکوفایی ذهن شما را به همراه 
دارد. این سایت درست به مانند یک دستیار حرفه ای عمل 
کرده و اقدامات ش��ما را مدیری��ت می کند. همچنین از آن 

برای مدیریت تیم شرکت نیز می توان استفاده نمود. 
2-زمان انجام اقدامات خود را کاهش دهید 

هنگام��ی که زمان کمتری را در اختیار داش��ته باش��ید، 
محک��وم به پیداکردن م��وارد جدید خواهید ب��ود. در این 
رابط��ه ش��ما می توانید با ایجاد چنین ش��رایطی، ش��انس 
موفقیت خود را بیش از حد افزایش دهید. فراموش نکنید 
ک��ه در کنار بهبود مهارت ها و تالش ب��رای مدیریت زمان 
بهتر، اس��تفاده از ابزارهای مختل��ف نیز یکی از راهکارهای 
مهم محس��وب می ش��ود. برای مثال در زمینه تولید محتوا 
می توانی��د به ج��ای م��رور دوباره مت��ن خود، از س��ایت 

Grammarly استفاده کنید. 
3-عملکرد روزانه خود را به یک آمار تبدیل کنید 

یک��ی از راهکاره��ای مناس��ب ب��رای ایج��اد خالقیت، 
پیداکردن مش��کالت است. درواقع ش��ما باید بدانید که در 
چ��ه بخش هایی نیاز به بروز یک خالقیت وجود دارد. برای 
این موضوع بررس��ی عملکرد روزانه ش��ما و مقایس��ه آن با 
روزهای آتی، کمک خواهد کرد تا به خوبی بتوانید متوجه 
ضعف ه��ای موجود ش��ده و بهترین برنامه ری��زی را انجام 
دهید. در این رابطه مطالع��ه مداوم جدیدترین خالقیت ها 
و اس��تفاده از تجربی��ات کارمندان باس��ابقه، از جمله این 

اقدامات محسوب می شود. 
4-به تغذیه خود توجه داشته باشید 

برای این امر که ذهن ش��ما عملکرد خوبی داشته باشد، 
الزم اس��ت تا سوخت رس��انی خوبی انجام شود. این امر در 
حالی اس��ت که شرایط حال حاضر به نحوی است که افراد 

به س��مت فست فودها تمایل بیشتری پیدا کرده اند، با این 
حال این موارد، ارزش غذایی بس��یار پایینی داشته و الزم 
است تا س��ریعا کنار گذاشته ش��وند. با این حال نمی توان 
به صورت کلی موارد غذایی موردنیاز ش��ما را نیز مشخص 
کرد. درواقع نیاز بدنی افراد متفاوت بوده و به همین خاطر 

ضروری است که به یک مشاور تغذیه مراجعه کنید. 
5-ورزش های ذهنی را جدی بگیرید 

ورزش های ذهنی به ش��ما کمک خواهد کرد تا عملکرد 
خود را بهبود بخش��ید. در ای��ن رابطه حتی اصول مراقبه و 
اقداماتی نظیر مدیتیش��ن نیز کامال کارساز خواهد بود. در 
این رابطه تعداد این موارد بس��یار زیاد بوده و با یک جست 

و جوی ساده به انواع آنها دسترسی پیدا خواهید کرد. 
6-مطالعه را فراموش نکنید

برخی از کتاب ها هس��تند که زمینه شکوفایی ذهن شما 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت. در این رابطه می توان به چهار 
س��اعت کار در هفته اثر تیم فریس اش��اره کرد. به همین 
خاطر بسیار مهم است که بر روی خود سرمایه گذاری کرده 

و روش های بهبود ذهن خود را یاد بگیرید. 
7-تحرک خود را افزایش دهید 

امروزه ثابت شده است که ذهن و جسم با یکدیگر ارتباط 
مس��تقیمی دارند. به همین خاط نی��ز یک بیماری روحی، 
باعث مش��کالت جسمی نیز خواهد شد. در این رابطه برای 
بهب��ود عملکرد مغز خود، ورزش کردن یک راهکار بس��یار 
خ��وب خواهد بود. با این حال در ای��ن زمینه تداوم کار به 
مراتب مهم تر بوده و الزم اس��ت به دنبال برنامه ای باش��ید 
که امکان به اجرا درآوردن آن، امکان پذیر باشد. برای مثال 
ی��ک راهکار بدون هزینه و کامال س��اده، دویدن برای چند 

دقیقه است.
8-اقدامات مهم خود را در ابتدای روز انجام دهید 

در کت��اب هفت عادت مردمان موثر، به برخی از اقدامات 
خالقانه افراد پرداخته شده است. برای این امر که اقدامات 
س��خت تر را زودتر انجام دهید، یکی از این موارد محسوب 
می ش��ود. همچنین الزم اس��ت تا نس��بت به بس��یاری از 
اقدامات خود ش��ک کنید. برای مث��ال آیا به معنای واقعی 
ضرورتی برای حضور در تمامی جلسات وجود دارد؟ درواقع 

شک کردن، نقطه شروع خالقیت خواهد بود. 
9-از دفتر کار خود خارج شوید

یک محی��ط ثابت و تکراری، احتمال ب��روز خالقیت را 
بی��ش از حد کاهش خواه��د داد. در ای��ن رابطه نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که نمی توان 
انتظار داشت که دفتر شرکت مطابق سلیقه شما تغییراتی 
را داش��ته باشد. با این حال ش��ما نباید خود را محکوم به 
قبول شرایط تلقی کنید. در این رابطه توصیه می شود که 
ه��ر روز برای دقایقی خصوصا جه��ت تصمیمات مهم، از 
دفتر کاری خود خارج ش��ده و در محیط باز اقدام به فکر 
ک��ردن نمایید. با این اقدام متوج��ه تحولی در نتایج خود 

خواهید بود. 

10-سحرخیز باشید 
یکی از اقدامات مهم در راس��تای افزایش خالقیت، نظم 
در خ��واب و بی��دار ش��دن در صبحگاه اس��ت. درواقع اگر 
بخواهیم از اهمیت پزش��کی این اقدام بگوییم، صبح زمانی 
ایده آل ب��رای پرداختن به اقداماتی اس��ت که احتماال در 
طول روز برای آن زمانی را نخواهید داشت. همچنین نظم 
بخش��یدن به زندگی خود باعث می شود امکان پیگیری هر 

اقدامی، کامال امکان پذیر باشد. 
11-نه گفتن را تمرین کنید 

هنگامی که در شرایط مختلف بخواهید پاسخ منفی را به 
اف��راد گوناگون بدهید، ذهن به خالقیت باالیی نیاز خواهد 
داش��ت. این امر خود یک تمرین بس��یار خوب خواهد بود. 
ب��ا این حال دلیل اهمیت این موضوع، به خاطر این اس��ت 
ک��ه نه گفتن باعث خواهد ش��د تا بتوانید براس��اس برنامه 
خود پیش بروید. درواقع یکی از مشکالت اساسی افراد این 
اس��ت که نمی توانند در برابر درخواست های افراد مختلف، 
پاس��خ منفی بدهند و این امر باعث می شود تا با مشکالت 
بس��یاری مواجه شوند. بدون ش��ک به هر میزان که برنامه 
شلوغ تری را داشته باش��ید، فرصت برای بروز خالقیت نیز 

محدودتر خواهد شد. 
12-از موسیقی الیت استفاده کنید 

یک موس��یقی الیت کمک می کند تا به آرامش بیشتری 
دست پیدا کنید در این رابطه فراموش نکنید که برای یک 
ذهن آرام، انجام هر اقدامی حتی بزرگترین خالقیت ها نیز 
کامال امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر ضروری است 

تا به این بخش توجه ویژه ای را داشته باشید. 
13-عالقه اصلی خود را پیدا کنید 

یک��ی از ش��روط بروز خالقیت این اس��ت ک��ه به کاری 
بپردازید که نس��بت به آن تمای��ل دارید. در این رابطه اگر 
شغل شما مورد عالقه تان نباشد، احتمال بروز خالقیت نیز 
با کاهش��ی شدید مواجه خواهد شد. در این رابطه استفاده 

از تکنیک های جذاب سازی شغل، می تواند کارساز باشد. 
14-مثبت گرایی را به عادت روزانه خود تبدیل کنید 

اف��راد مثبت گرا به این علت که همواره به دنبال راه حل 
بوده و انگیزه باالیی را دارند، به خالقیت های بیش��تری در 
زندگی خود دس��ت پیدا می کنند. در ای��ن رابطه فراموش 
نکنی��د که مثبت گرایی تنها ب��ه روزهایی خاص اختصاص 
نداشته و الزم اس��ت تا به عادت رفتاری شما تبدیل شود. 
در غیر این صورت نتیجه الزم را به دست نخواهید آورد. 

15-با افراد خالق دوست شوید 
همه ما با این جمله مواجه ش��ده ایم که هر فرد، میانگین 
۵ نفری است که بیشترین ارتباط را با آنها دارد. تحت این 
ش��رایط با پیدا کردن دوس��تانی از بین افراد خالق، بدون 
ش��ک به بهبود س��طح خود در این زمین��ه کمک خواهید 
کرد. در کنار این مس��ئله ضروری است که همنشینی خود 

با افراد منفی گرا با روحیه پایین را کاهش دهید. 
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چگونه خالقیت بیشتری را در کار خود داشته باشیم
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