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فرصت امروز: ش�اخص کل ب�ورس تهران در شش�مین روز 
مردادماه و برای دومین روز متوالی در فاز اصالحی باقی ماند 

و بی�ش از 12 هزار واحد کاهش یافت. ش�اخص کل 
بورس در این روز 12 هزار و 1۴1 واحد افت داشت...

عقب نشینی شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی

بورس در فاز اصالحی ماند

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی آخرین جزییات ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور را اعالم کرد

 کالبدشکافی
27 میلیارد دالری

فرصت امروز: در چند هفته گذشته موضوع ارزهای صادراتی که صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، حسابی 
باعث جنجال شد. پس از آنکه بانک مرکزی پایان تیرماه را ضرب االجل پایان بازگشت ارزهای صادرکنندگان اعالم کرد و این مهلت 
زمانی هفته گذشته به پایان رسید، سیاستگذار پولی اطالعات 250 صادرکننده متخلف را به قوه قضائیه ارسال کرد و از پیگرد قانونی 
آنها خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ابتدای این هفته در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داد که از 108 صادرکننده 
که بیش��ترین ارز صادراتی را به کش��ور بازگردانده اند، تقدیر ش��ود. در همین حال، روز گذشته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در 

گفت وگو با وب سایت این بانک، آخرین جزییات ارزهای برنگشته به کشور را تشریح کرد و از افزایش ریسک عدم بازگشت ارز...

مدافعان و منتقدان حواله  قیر رایگان چه می گویند؟

مجادله قیری
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قیمت دالر به پایین ترین میزان 18 ماهه خود سقوط کرد

رکوردشکنی تاریخی طال

چگونه راندمان کاری خود را در شرکت افزایش دهیم 
بهترین شرکت ها برای عالقه مندان به کار نیمه وقت 

ارزیابی کیفیت سایت برند پیش از رونمایی رسمی آن
چگونه تعداد فالوورهای برندمان در اینستاگرام را افزایش دهیم؟

پادکست ویدئویی اقدام جدید اسپاتیفای
نخستین ضربه کرونا به گوگل 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک باز هم جریمه شد

یادداشت
رفتارهای انقالبی یک 

ویروس

اگر »ض��رورت« را مادر »تحول« 
و »نی��از« را م��ادر »اختراع« در نظر 
بگیریم، کروناویروس مادری اس��ت 
که بسیاری از مردم جهان را مجبور 
به تجدیدنظر در زندگی خود کرده تا 
تغییراتی را در نوع انجام فرآیندهای 
روزم��ره ایج��اد کنند. اکن��ون همه 
عناص��ر زندگی افراد، از خانه و محل 
کار گرفته تا مدرس��ه و دانش��گاه و 
س��رگرمی، همه به نوعی دستخوش 
تغییرات ناشی از شیوع کروناویروس 
قرار گرفته اند. »محدودیت« تمام آن  
چیزی بود که ش��یوع ای��ن بیماری 
همه گیر برای زندگ��ی مردم فراهم 
ک��رد. مردم جهان در پاس��خ به این 
»محدودی��ت« موف��ق ش��دند نوع 
جدیدی از زندگ��ی را تجربه کنند؛ 
نوع��ی از زندگ��ی که از س��ال های 
گذش��ته حرکت به سمت آن را آغاز 
کرده بودند اما هنوز آن گونه که باید 
ض��رورت آن را جدی نگرفته بودند: 

»زندگی دیجیتال!«
ب��ه  پاس��خ  در  جه��ان  م��ردم 
ارتباطات  فیزیک��ی  محدودیت های 
متقابل، تعطیلی مکان های عمومی 
و خرید، فاصل��ه گرفتن از هم نوعان 
خ��ود ب��رای جلوگی��ری از ش��یوع 
وی��روس و درنهایت، حفظ برخی از 
ویژگی های زندگی معمول، به سمت 

ابزارهای دیجیتالی جذب 
2شدند. پس  از این رخداد...

سه شنبه
7 مرداد
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فرصت امروز: در آخری��ن روز از معامالت هفتگی، ارزش دالر مجددا 
ری��زش کرد تا ارزش دالر در ی��ک هفته اخیر 1.5 درصد افت کند و به 
کمترین س��طح خود در طول 18 ماه اخیر برس��د. به گفته تحلیلگران 
ارزی، تنش های آمریکا و چی��ن و همچنین افزایش تمایل معامله گران 
برای خرید یورو، فشار عرضه اسکناس سبر را تشدید و آن را عقب رانده 
اس��ت. در همین حال و به موازات روز بد دالر، قیمت طال در بازارهای 
جهانی رکورد شکس��ت و بهای انس جهانی به بیشترین میزان تاریخی 

خود رسید.
قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه تحت تاثیر تشدید تنش ها میان 
آمریکا و چین و ش��یوع کرونا ب��ه رکورد جدیدی صعود کرد و بهای هر 
اونس طال برای تحویل فوری در بازار س��نگاپور با 1.5 درصد افزایش به 
1۹28 دالر و 8۳ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا نیز هر اونس 
طال 1.۴ درصد رش��د کرد و به 1۹2۴ دالر و 20 سنت رسید. نقره هم 
به این روند صعودی ملحق شد و بهای هر اونس نقره ۴.5 درصد صعود 
کرد و به 2۳ دالر و 8۶ سنت رسید که باالترین قیمت از سپتامبر سال 
201۳ تاکنون بود. همچنین در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند، هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری 0.5 درصد صعود کرد و به 22۳0 دالر و 1۶ 
سنت رسید. هر اونس پالتین نیز برای تحویل فوری 1.۴ درصد افزایش 

یافت و در ۹2۶ دالر و 58 سنت ایستاد.
پیام صعود طال؛ حال اقتصاد جهانی خوب نیست

ب��ه موازات رکوردش��کنی تاریخی طال در معامالت دوش��نبه، دالر با 
تش��دید تنش ها میان واش��نگتن و پکن که با دستور هر دو طرف برای 
تعطیلی کنس��ولگری های طرف مقابل در هیوستون و چنگدو روی داده 
و هیچ نشانی از کاهش این تنش نیز به چشم نمی خورد، به پایین ترین 
حد در دو س��ال اخیر نزول کرده اس��ت. این درحالی اس��ت که طال در 
ش��رایط ابهامات اقتصادی و سیاس��ی به عنوان دارای��ی امن، با افزایش 
تقاض��ا برای خرید مواجه می ش��ود.بنابراین با توجه به اینکه ارزش دالر 
افت کرده اس��ت، س��رمایه های زیادی به س��مت طال می رود و تا زمانی 
که ش��یوع ویروس کرونا وخیم تر می شود، بازار روی تدابیر محرک مالی 

برای مدت طوالنی تر و به مقادیر عظیم حساب باز می کند و این عوامل 
به نفع طال است.

جفری هالی، تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت اوآندا معتقد اس��ت که 
»روند صعودی طال ممکن اس��ت با خرید فنی قدرت بیشتری پیدا کند 
و حرکت این فلز به س��وی مرز 2000 دالر با سرعت بیشتری نسبت به 

صعودش در محدوده 1800 تا 1۹20 دالر اتفاق خواهد افتاد.«
رکوردش��کنی قیمت طال در حالی اتفاق افتاده که در روزهای ابتدایی 
پاندم��ی کرون��ا، در مقطعی قیمت طال در حال ری��زش بود؛ روندی که 
بالفاصل��ه تغییر جهت داد و حاال این پیام را مخابره می کند که اقتصاد 

جهانی به دردسر افتاده است.
به گزارش بلومبرگ، این اتفاق عجیب بود چون ویروس کرونا در حال 
فروپاش��ی اقتصاد جهان بود و به موقع ثابت کرد که یکی از بزرگ ترین 
و گول زننده ترین روندها در بازارهای مالی تاریخ معاصر اس��ت. در واقع، 
پاندمی س��ال 2020 خیلی زود خودش را به عنوان نیروی محرکه یکی 

از صعودی ترین روندها در بازار طال معرفی کرد.
وی��روس کرونا موج نیروهای محرکه ای را آزاد کرد که قادر اس��ت 
تقاضای ناتمام برای امنیتی که طال برابر آش��وب بازار ایجاد می کند، 
تامی��ن نماید. هنوز هراس از تمدید قرنطینه توس��ط دولت ها، تالش 
سیاستمداران برای رونمایی از بس��ته های محرک بی سابقه، تصمیم 
بانک های مرکزی برای تزریق نقدینگی به بازار با س��رعتی بی سابقه، 
س��قوط منحنی های اوراق قرض��ه به قلمرو منف��ی، کاهش ناگهانی 
ارزش دالر براب��ر یورو و ین و البته تنش فزآینده مابین واش��نگتن و 
پک��ن وجود دارد. تمام این موارد زمانی که در کنار یکدیگر بررس��ی 
ش��وند، حتی این نگرانی را مبنی بر تورِم رکودی در برخی از محافل 

مالی ایجاد می کند.
در آمریکا جایی که ویروس همچنان می تازد و احیای اقتصادی لنگ 
می زند، این بحث داغ و داغ تر اس��ت. انتظارات سرمایه گذاران برای تورم 
س��الیانه طی دهه آتی، در چهار ماه گذش��ته افزایش یافته است. ادوارد 
مویا، تحلیلگر ارش��د بازار در اوآندا کورپ در این خصوص گفته اس��ت: 

»عم��ده محرک پش��ت روند صعودی اخیر طال، نرخ واقعی بهره اس��ت 
که همچنان نزولی بوده و نش��انه ای مبنی بر تس��هیل زودهنگام از خود 
نش��ان نمی دهد. طال همچنین سرمایه گذارانی را به خود جلب می کند 
که نگران وقوع رکود تورمی هستند که خود اقدامات تسهیلی بیشتر از 

سوی فدرال رزرو را تضمین می کند.«
هدف گذاری 3 هزار دالری به ازای هر اونس طال

تحلیلگ��ران روند صعودی بیش��تری را طی چندین ماه آتی برای طال 
پیش بین��ی می کنند به طوری که بنک آو آمری��کا پیش بینی 18 ماهه 
خ��ود را از قیمت طال روی ۳ هزار دالر ب��ه ازای هر اونس هدف گذاری 
کرده اس��ت. در این باره، فرانسیس��کو بالنش، رئیس واحد کامودیتی و 
تحقیق��ات بازارهای جانبی در بنک آو آمریکا با اش��اره به س��قوط نرخ 
واقعی بهره، تبعیض فزآینده و افت بازدهی گفت: »پاندمی جهانی برای 
طال رونق پایدار فراهم کرده است. عالوه بر این، همزمان با تالقی ارقام 
مرتب��ط با تولید ناخالص داخلی چین با اعداد آمریکایی که به واس��طه 
ش��کاف فزآینده درخصوص ش��مار مبتالیان به کرونا ایجاد شده است، 
می توانیم انتظار یک تغییر ژئوپولیتیکی زیرس��اختی را داش��ته باشیم؛ 
موضوع��ی ک��ه از نظریه ما مبنی بر هدف گ��ذاری 18 ماهه طال روی ۳ 

هزار دالر، حمایت می کند.«
البته این نخستین باری نیست که طال از بسته های محرک بانک های 
مرکزی منتفع شده است. از دسامبر 2008 تا ژوئن 2011، فدرال رزرو 
2.۳ تریلی��ون دالر اوراق بدهی خریداری کرد و در تالش برای حمایت 
از رش��د اقتصادی، هزینه های اخذ وام )نرخ های بهره( را نزدیک به صفر 
نگه داش��ت و در نتیجه طال را در س��پتامبر 2011 به رکورد 1۹21.1۷ 

دالر به ازای هر اونس رساند.
به گفته افشین نبوی، رئیس واحد تجارت موسسه ام کی اس سوئیس، 
ک��ه حاال برای طال قیم��ت 2 هزار دالر را پیش بین��ی می کند، »بحران 
ی��ک دهه پیش تمام و کمال مربوط به بانک ها بود. اگر بخواهیم صادق 
باشیم، این بار انتهای تونل مشخص نیست، دست کم تا انتخابات آمریکا 

در ماه نوامبر.«

قیمت دالر به پایین ترین میزان 18 ماهه خود سقوط کرد

رکوردشکنی تاریخی طال

شاخص دالر جهانی باز هم کاهش پیدا کرد و با افت 1.5 درصدی در 
آخرین روز از معامالت هفتگی، ارزش دالر به کمترین سطح ثبت شده 
طی 18 ماه گذش��ته رسید. تحلیلگران ارزی، دور تازه تنش های آمریکا 

و چین را مهمترین عامل در سقوط قیمت دالر می دانند.
ب��ه گزارش رویترز، تنش های اخیر بین آمریکا و چین بار دیگر تقاضا 
برای ارزهای امن را تقویت و معامله گران را نس��بت به وقوع یک جنگ 
ارزی دیگ��ر نگران کرده اس��ت. چین بیش از ی��ک تریلیون دالر اوراق 
قرض��ه وزارت خزانه داری آمریکا را در اختیار دارد که می تواند از آن به 

عنوان یک سالح موثر ضد دالر استفاده کند. 
به گفته میچ مک کانل، رئیس سنای آمریکا، نمایندگان جمهوریخواه 
سنا به زودی از طرح پیشنهادی خود برای حمایت بیشتر از بخش های 
مختلف اقتصادی این کشور رونمایی خواهند کرد. پیش از این استیون 
منوچی��ن، وزیر خزانه داری با ارس��ال نامه ای به اعض��ای کنگره از آنها 
خواسته بود تا مقدمات اجرایی شدن یک بسته حمایتی دیگر را تسهیل 
کنن��د. ب��ه زودی اعتبار الیحه حمایتی فعلی که مج��وز پرداخت یارانه 
نقدی مستقیم به شهروندان را می دهد، به پایان می رسد. منوچین گفته 
اس��ت تمرکز بس��ته جدید کماکان روی حمایت از خانوارهای با درآمد 

پایین و متوسط و کسب و کارهای خرد خواهد بود.
اقدام آمریکا در اجرایی کردن یک بس��ته حمایتی دیگر در ش��رایطی 
صورت می گیرد که پس از چندین ماه بحث، س��رانجام سران 2۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا بر سر الیحه حمایت مالی برای تقویت رشد اقتصادی 

و کاستن از تبعات ناشی از کرونا با یکدیگر به توافق رسیدند.
کمیس��یون اروپا اعالم ک��رد ۷50 میلیارد یورو ب��ه مجموع اعتبارات 
قبل��ی خواهد افزود که این منابع صرف حمای��ت از بخش های مختلف 
اقتص��ادی به ش��کل وام یا کمک هزینه خواهد ش��د و میزان تخصیص 
آن به هر کش��ور نیز بستگی به شدت شیوع کرونا در آن خواهد داشت. 
بدین ترتیب مجموع اعتبارات تخصیص یافته اتحادیه اروپا برای مقابله 

با پیامدهای کرونا به رقم 2 تریلیون یورو رسید.
خوان پرز، معامله گر ارزی در واش��نگتن گفت: »از مدت ها پیش همه 

منتظر نهایی شدن این بسته محرک بودند و حاال که درخصوص اجرایی 
شدن و بازه زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به وجود آمده 
است، کس��انی که روی یورو شرط بس��ته بودند خوشحال هستند. این 
بس��ته از این جهت هم اهمیت دارد که کش��ورهای اروپایی بار دیگر بر 
س��ر مسئله ای مهم و بزرگ با یکدیگر به اشتراک نظر رسیدند و وحدت 
خود را نش��ان دادند.« در آسیا، هرچند رش��د اقتصادی چین در سطح 
مثبت باقی مانده اس��ت، اما آمارهای منتشرشده نشان می دهد که برای 
پنجمین ماه متوالی، رش��د بخش خرده فروش��ی در س��طح منفی باقی 
مانده اس��ت و این مسئله می تواند بر ضعیف باقی ماندن سطح تقاضا در 
یک��ی از بزرگترین بازارهای مصرفی جه��ان و در نتیجه تجارت جهانی 
اثر منفی بگذارد.  نش��انه هایی از وقوع جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن 
باعث نگرانی فعالین بازار ارز شده و همین مسئله به تقویت ارزهای امن 
نظیر فرانک منجر ش��ده است. اختالفات چین و آمریکا از مسئله هنگ 
کنگ به تایوان کشیده شده و چین تهدید کرده است غول اسلحه سازی 
»الکهی��د مارتین« را در ص��ورت اصرار به فروش تس��لیحات به تایوان 
تحری��م خواهد کرد. به گفته »نیویورک تایم��ز«، دولت ترامپ در حال 
بررسی پیشنهاد اعمال ممنوعیت سفر به خاک این کشور برای شماری 
از مقامات حزب حاکم چین اس��ت. چین س��فیر آمریکا را فراخوانده و 
نس��بت به تداوم این سیاست ها هشدار داده است. لیو ژیاو مینگ، سفیر 
چی��ن در انگلیس نیز گفته که »غرب درخصوص چین در حال ارتکاب 
یک اشتباه راهبردی است و چین کشوری متخاصم برای غرب نیست.« 
یوکیو  ایشیزوکی، استراتژیست ارزی در موسسه »دایوا سکیوریتیز« در 
ای��ن باره  گفت: »روز به روز رفتار معامله گ��ران تغییر می کند و الگوی 
ثابت��ی ندارد. حاال همه به خاطر ویروس )کرونا( مجددا دس��ت به عصا 
شده اند. چون که هنوز ویروس را تحت کنترل در نیاورده ایم ریسک های 
جدید نظیر ریسک جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن می تواند به سرعت 

با واکنش منفی بازار مواجه شود.«
اخبار مربوط به پیش��رفت در ساخت واکسن کرونا نیز دیگر خبر مهم 
در صدر کانون توجه معامله گران بوده اس��ت. دانش��گاه آکسفورد اعالم 

کرده که واکس��ن اش با موفقیت، س��طح ایمنی افراد آزمایش ش��ده در 
آفریقای جنوبی، انگلیس و برزیل را افزایش داده و حاال قرار اس��ت کار 
آزمایش روی یک نمونه نسبتا بزرگ در آمریکا انجام شود که در صورت 
موفقیت آمیز بودن آن، احتماال از اواخر امس��ال ش��اهد تولید انبوه این 
محصول ب��رای عرضه جهانی آن خواهیم بود. تاکن��ون انگلیس، هلند، 

فرانسه و آمریکا خواستار دریافت این واکسن شده اند.
در حال حاضر با بازگش��ایی مجدد کس��ب و کارها، ش��مار مبتالیان 
ب��ه کرون��ا در بزرگترین اقتصاد جهان بار دیگر رو به فزونی رفته اس��ت 
و این مس��ئله چش��م انداز نامطمئنی را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار 
داده اس��ت. نتایج یک نظرس��نجی از مدیران مالی 500 شرکت بزرگ 
آمریکایی که توسط دانشگاه یورک انجام شده است، نشان می دهد اکثر 
آنها نس��بت به باقی ماندن س��طح تقاضای مصرف کنندگان در س��طوح 

پایین نگران هستند.
رودریگو کارتیل، استراتژیس��ت مس��ائل ارزی در بانک ملی اس��ترالیا 
در ای��ن زمین��ه گف��ت: »بازارها کم��ی نگرانند که افزای��ش تنش های 
ژئوپولیتیکی به حدی برس��د که بار دیگر اقتصاد جهانی را از ریل خارج 
کنند. معامله گران تحوالت سیاس��ی )بین آمریکا و چین( را به دقت زیر 
نظر خواهند داش��ت و س��یر تحوالت تعیین خواهد کرد که بازار ارز در 

نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.«
گفتنی اس��ت ش��اخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل س��بدی از 
ارزه��ای جهانی را اندازه می گیرد، در تازه ترین دور از معامالت با 0.۳۷ 
درصد کاهش نسبت به روز قبل در سطح ۹۳.8۹2 واحد بسته شد. نرخ 
برابری هر فرانک س��وئیس نیز 1.08۶ دالر اعالم شد. همچنین پوند با 
0.۳5 درصد افزایش نسبت به روز قبل خود به ازای 1.28۴ دالر مبادله 
ش��د. یورو 0.۳۹ درصد باال رفت و با باقی مان��دن در  کانال 1.1۶۹ به 
1.1۶۳ دالر رس��ید. در معامالت بازارهای ارزی آس��یایی نیز هر دالر با 
0.۶۶ درصد کاهش به 105.۳1۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، 
ه��ر دالر آمریکا به ازای 1.۴0۳ دالر مبادله ش��د. همچنین نرخ برابری 

دالر ۷.00۳ یوان چین اعالم شد.

چرا دالر به پایین ترین قیمت 18 ماهه خود نزول کرده است؟

روز بد دالر در جهان

یادداشت

رفتارهای انقالبی یک ویروس

اگ��ر »ضرورت« را مادر »تحول« و »نی��از« را مادر »اختراع« در نظر بگیریم، 
کروناویروس مادری است که بسیاری از مردم جهان را مجبور به تجدیدنظر در 
زندگ��ی خود کرده تا تغییرات��ی را در نوع انجام فرآیندهای روزمره ایجاد کنند. 
اکنون همه عناصر زندگی افراد، از خانه و محل کار گرفته تا مدرسه و دانشگاه 
و س��رگرمی، همه به نوعی دستخوش تغییرات ناشی از شیوع کروناویروس قرار 
گرفته اند. »محدودیت« تمام آن  چیزی بود که شیوع این بیماری همه گیر برای 
زندگی مردم فراهم کرد. مردم جهان در پاسخ به این »محدودیت« موفق شدند 
نوع جدیدی از زندگی را تجربه کنند؛ نوعی از زندگی که از س��ال های گذش��ته 
حرکت به س��مت آن را آغاز کرده بودند اما هنوز آن گونه که باید ضرورت آن را 

جدی نگرفته بودند: »زندگی دیجیتال!«
مردم جهان در پاس��خ به محدودیت های فیزیکی ارتباطات متقابل، تعطیلی 
مکان ه��ای عمومی و خرید، فاصله گرفت��ن از هم نوعان خود برای جلوگیری از 
ش��یوع ویروس و درنهایت، حفظ برخی از ویژگی های زندگی معمول، به سمت 
ابزاره��ای دیجیتالی جذب ش��دند. پ��س  از این رخداد، صاحبان کس��ب وکار، 
سیاست گذاران حوزه آموزشی و عمومی، برنامه ریزان شهری و توسعه ای تالش 
کردند بازوهایی را به کار گیرند که س��رعت تأثیرگذاری فناوری های دیجیتال را 
در زندگی مردم بیش��تر کنند. توسعه دورکاری با استفاده از ابزارهای دیجیتال 
)Work from Home(، س��نجش س��المتی و بهداش��ت عموم��ی مردم با 
 ،)Remote Learning( آموزش از راه دور ،)Telehealth(استفاده از فناوری
برگ��زاری رویداده��ای مج��ازی )Virtual Events( و مهم ت��ر از همه، تهیه 
 )digital buying( مایحتاج زندگی از طریق بس��ترهای اینترنتی و دیجیتالی

هزارتوهای جدیدی بود که شیوع کرونا در مقابل مردم سراسر جهان باز کرد.
همین تحول، در ایران نیز رخ داد. پیش از شیوع کووید�1۹، سرعت دیجیتالی 
شدن زندگی مردم ایران به نسبت هم نوعان اروپایی و آمریکایی، بسیار پایین تر 
بود اما همس��انی رویداد برای تمامی مردم جهان، ایرانیان را نیز مجبور کرد به 
تکنولوژی ه��ای جدید برای گذران زندگ��ی روی بیاورند. درواقع، زندگی جدید 
مردم پس از شیوع ویروس، »ضرورت« را ایجاد کرد تا کسب وکارهای ایرانی به 

»تحول« پاسخ مثبت دهند.
ش��یوع کرونا در کسب وکارهای ایرانی، چهار »تحول« بزرگ را ایجاد کرد که 
در ش��رایط طبیعی، نیازمند سپری شدن سال های س��ال بود؛ دیجیتالی شدن 
کسب وکارها، کاهش سهم کسب وکارهای سنتی، افزایش تأثیرگذاری نیروهای 
آموزش دیده در توسعه کسب وکار و واگذاری بیشتر فرآیندها به فناوری و نوآوری، 
چهار تحول بزرگی به ش��مار می رود که کسب وکارهای ایرانی باید براساس آن 
شکل بگیرند. دیجیتالی شدن کسب وکارها، شرایطی فراهم می کند تا صاحبان 
س��رمایه به سمت اس��تفاده از فناوری هایی نظیر بالک چین، پرینت سه بعدی، 
اینترنت اش��یا، رایانش ابری، روباتیک، هوشمندسازی و... حرکت کنند. از سوی 
دیگر، کس��ب وکارهایی که بر پایه این قابلیت ها شکل بگیرند، هیچ گاه نیازی به 
نیروهای کار سنتی نخواهند داشت؛ این تغییر نیاز به معنای آن است که مشاغلی 
که موفق نشوند خود را با فضای جدید کسب وکار دیجیتال تطبیق دهند، ابتدا 
با کاهش دستمزد روبه رو می شوند و پس از آن دچار مرگ می شوند. این اتفاق، 
سبب می شود موضوع مهمی به نام »آموزش نیروی کار« بیش ازپیش موردتوجه 
قرار گیرد. پس از دوران کرونا، کسب وکارها فرصت های شغلی را به سوی نیروی 
کار آموزش دیده و ماهر هدایت می کنند. افزایش دستمزد نیروی کار، از مهم ترین 
نتایجی اس��ت که کروناویروس برای افراد آموزش دی��ده و ماهر فراهم می آورد. 
درنهایت، زمانی که این س��ه تحول بزرگ در کس��ب وکارها تثبیت شد، تحول 
نهایی ایجاد می شود که همان استفاده از علم و فناوری برای توسعه کسب وکارها 
خواهد بود. در دوران کرونا، کسب وکارهایی که در حوزه علم، فناوری، نوآوری و 
استفاده از ابزارهای جدید سرمایه گذاری کرده باشند و هم زمان با آن، مسیرهای 
تبدیل شدن به کسب وکارهای دانش بنیان را فراهم کنند، نوعی جهش اقتصادی 

را تجربه خواهند کرد.
نگاهی به میزان اس��تفاده از فناوری های دیجیتالی در کسب وکارهای جهان 
و ایران، به  خوبی نش��ان خواهد داد نقشه راه سرمایه گذاران ایرانی برای توسعه 
فعالیت های خود، باید به کدام س��مت هدایت شود. اکنون جغرافیای اقتصاد و 
کس��ب وکارهای دیجیتال در سلطه دو کشور ایاالت متحده آمریکا و چین است. 
ای��ن دو کش��ور به تنهایی ۹0 درص��د ارزش بازار دارایی ها و س��هام ۷0 پلتفرم 
دیجیتال بزرگ جهان را در اختیار دارند. این دو کش��ور، س��ه س��طح کاربردی 
و اساس��ی را برای توسعه کس��ب وکارهای دیجیتال در خود ایجاد کرده اند. در 
سطح اول، ساخت سخت افزار، مشاوره نرم افزار و فناوری اطالعات، ارائه خدمات 
ارتباطی و ارتباطات از راه دور موردتوجه قرار گرفته است. در سطح دوم، اقتصاد 
پلتفرم خدمات دیجیتال ایجاد شده و اقتصاد اشتراکی )اشتراک در تولید، توزیع، 
تجارت و مصرف محصوالت و خدمات مختلف توس��ط مردم و یا س��ازمان ها( و 
اقتصاد گیگ )در این نوع اقتصاد، افراد اغلب دارای مشاغل موقت و انعطاف پذیر 
هس��تند و می توانند بیش از یک شغل داشته باشند(، بیش ازپیش توسعه یافته 
است. در سطح سوم نیز فرآیندهایی ایجاد شده و توسعه  یافته اند که توانسته اند 
زندگ��ی مردم را متح��ول کنند: کس��ب وکار الکترونیک، تج��ارت الکترونیک، 
کش��اورزی دقیق و اقتصاد الگوریتمی )اس��تفاده از نرم افزارهای داده محور برای 

سفارش های معامالتی( از جمله این فرآیندها به شمار می روند.
در آن سوی سکه کسب وکارهای دیجیتال، کشورهای فقیر و کمترتوسعه یافته 
قرار دارند. در این کش��ورها، ش��کاف دیجیتالی بسیار زیاد است؛ از هر پنج نفر، 
فقط یک نفر آنالین است و عالوه بر محدودیت های جغرافیایی، محدودیت های 
جنسیتی نیز بر استفاده از فناوری های دیجیتال سایه افکنده و اجازه نمی دهد 
بخ��ش بزرگی از جامعه از این ابزارها اس��تفاده کنن��د. جنوب صحرای آفریقا و 

کشورهای مشترک المنافع )CIS( از جمله این کشورها به شمار می روند.
وضعیت ایران اما، کمی بهتر از کش��ورهای کمترتوس��عه یافته است. ایران در 
دسته بندی کشورهایی قرار می گیرد که سطح اقتصاد دیجیتال در آن به نقطه 
متوسطه نزدیک می شود و در صورت ادامه سرمایه گذاری های خصوصی توسط 
کسب وکارها و البته حمایت های دولتی برای استقرار زیرساخت ها، روند پیشرفت 
را ادامه خواهد داد. داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که از سال 1۳8۹ تا 
1۳۹۶ ضریب نفوذ فناوری های دیجیتال ازجمله تلفن همراه، رایانه و اینترنت با 
افزایش همراه بوده است. براساس این آمار، در سال ۹۴ سهم ارزش افزوده بخش 
اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی کش��ور 1.2 درصد بوده که نسبت 
به سهم ۶.1 درصدی سال 1۳۹0، افزایش قابل توجهی نشان می دهد. این رشد، 
آمادگی جامعه ایران برای حرکت کسب وکارها به سمت دیجیتالی شدن را نشان 
می دهد. اکنون نوبت کسب وکارهای ایرانی است که ابتدا نیازهای مصرف کننده 
دیجیتال را شناسایی کنند و سپس با ایجاد ارتباط به وسیله ابزارهای دیجیتال، 
زندگی مصرف کننده ایرانی را س��اده تر سازند. درست هنگامی  که مصرف کننده 
ایرانی متوجه ش��ود زندگی س��اده تری خواهد داشت، سهم استفاده از ابزارهای 
دیجیت��ال را در زندگی خود افزایش می دهد. این افزایش اس��تفاده از ابزارهای 
دیجیتال، ضرورتی اس��ت که تح��ول ایجاد می کند و نیازی اس��ت که موجب 

نوآوری های بیشتر در حوزه کسب وکار می شود.
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فرص��ت امروز: مجلس یازدهم به تازگی کلیات طرح دوفوریتی الحاق 
ی��ک بند به قانون بودجه س��ال ۹۹ موس��وم به اهدای قی��ر رایگان به 
روستا ها و پروژه های عمرانی را تصویب کرد تا »مجادله ای قیری« میان 
مدافق��ان و مخالفان آن ش��کل بگیرد. این اتف��اق موجی از موافقت ها و 
مخالفت ها در افکار عمومی و ش��بکه های اجتماعی به راه انداخت و در 
حالی که موافقان، اهدای قیر رایگان را برای س��اخت مدارس و جاده ها 
ضروری می دانند، منتقدان آن را منشأ رانت و قاچاق اعالم می کنند. این 
موضوع در سال پایانی فعالیت مجلس دهم نیز در بودجه امسال مطرح 

شده بود و اما درنهایت از بودجه ۹۹ حذف گردید. 
براس��اس آمارها س��الیانه 5.5 میلیون تن قیر در کش��ور تولید می شود. 
ماده اولیه قیر وکیوم باتوم )VB( اس��ت که فرآورده نهایی پاالیشگاه است. 
قیرس��ازان با خرید این ماده اولیه، قیر تولید می کنند. معموالً از دو روش 
ب��ورس کاال و  قی��ر رایگان )تهاتری( برای عرضه آن در کش��ور اس��تفاده 
می ش��ود. قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پاالیشگاه ها و تولید قیر، 
آن را در ب��ورس عرضه می کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران 
ی��ا صادرکنن��دگان مبادرت به خرید قی��ر از بورس می کنن��د. این روش، 
ش��فاف ترین و کم عارضه ترین روش عرضه اس��ت اما در حال حاضر فقط 
20درصد از قیر تولیدی کشور با این روش معامله می شود. عرضه 80درصد 
حج��م قیر کش��ور از طریق روش دوم یعنی قیر رایگان اس��ت و به اعتقاد 
کارشناسان، زمینه ساز بروز اختالل در روش اول )بورس کاال( نیز می شود.

موافق خوانی و مخالف خوانی با حواله قیر رایگان
براس��اس بند »ه« تبصره یک قوانین بودجه، حدود 80 درصد از قیر 
تولیدش��ده در کش��ور به صورت عرضه ۴ میلیون تن وکی��وم باتوم در 
اختیار 5 دس��تگاه )وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت کشاورزی، ش��هرداری ها و بنیاد مسکن( اس��ت. سازوکار عرضه 
بدی��ن گونه اس��ت که وزارت نفت پس از فروش نفت به پاالیش��گاه، به 
جای دریافت کامل پول، بخش��ی از آن را به صورت حواله وکیوم باتوم 
می گیرد و به خزانه می دهد. خزانه این حواله را بین دستگاه های دولتی 
تقس��یم می کند و آن دس��تگاه به دلیل اینکه بودجه ندارد به جای پول 
به پیمانکار، حواله وکیوم باتوم می دهد؛ پیمانکار نیز حواله  را با قیرس��از 

تهاتر می کند و در نهایت قیرس��از هم حواله را به پاالیشگاه برگردانده تا 
با دریافت وکیوم باتوم باز هم بتواند قیر تولید کند.

در ای��ن بی��ن، مخالفان این ط��رح معتقدند وزارت نفت می توانس��ت 
حوال��ه وکی��وم باتومی را که گرفت��ه در بورس کاال بفروش��د و پول آن 
را بین ادارات توزیع کند؛ مهم ترین حس��ن این کار این اس��ت که وقتی 
پرداخت ها نقدی باش��د نظارت و شفافیت ممکن خواهد بود. عرضه در 
بورس کاال ش��فاف ترین راه عرضه قیر است که 20درصد از قیر تولیدی 

کشور از این طریق معامله می شود.
از دیدگاه آنها، مفاس��د عرضه قیر به روش تهاتری می تواند به اشکال 
مختلفی چون رانت ۳۶درصدی قیرس��ازها، فس��اد مدی��ران دولتی در 
واگذاری پروژه های عمرانی، فساد در زنجیره توزیع، اختالل در سازوکار 
بازار قیر، قاچاق قیر، کاهش کیفیت قیر و پروژه های عمرانی و از دست 

رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی بروز کند.
در س��وی مقاب��ل، موافق��ان طرح حواله قی��ر می گوین��د پیمانکاران 
از نقدینگ��ی الزم ب��رای خرید حواله در بورس برخوردار نیس��تند، زیرا 
دس��تگاه های دولتی مطالبات آنها را قب��اًل پرداخت نکرده اند بنابراین با 
حواله قی��ر رایگان می توان به پیمانکاران در پروژه های عمرانی کش��ور 
یاری رساند. آنها به خاطر نامناسب بودن راه های روستایی و منطقه ای، 
تخصی��ص قیر رایگان به این پروژه ها را حداقل کار برای بهبود وضعیت 
و پیش��رفت این پروژه ها می دانند و از دیگر نمایندگان در جلس��ه علنی 
مجلس نیز خواس��تند تا با این طرح موافقت کنند. در نهایت با تصویب 
نمایندگان دو فوریت طرح با رأی باالیی به تصویب رس��ید. با این حال، 
منتق��دان این ط��رح کماکان بر نق��اط تاریک حواله قی��ر رایگان نظیر 

فسادزایی و تسهیل قاچاق تأکید دارند.
چرا قیر مجانی و رایگان باعث فساد می شود؟

در این زمینه، مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی با ابراز مخالفت خود 
با طرح قیر رایگان به »فرارو« گفت: »هر چیزی که در اقتصاد دو نرخی 
ش��ود، عامل فساد اس��ت. این در اقتصاد یک بحث تئوریک است. مثل 
ارز ۴200 تومانی که عده ای از این س��همیه اس��تفاده می کردند تا کاال 
وارد کنن��د، اما همین االن گزارش بان��ک مرکزی می گوید که خیلی ها 

ب��ا ای��ن ارز کاال وارد نکردند. هر عملی در اقتص��اد که ایجاد رانت کند، 
فسادزاس��ت. قطعا پیمانکاران بخش��ی از قیر را وارد بازار آزاد می کنند. 
وقت��ی قیمت صفر می ش��ود تقاضا ماکزیمم می ش��ود و وقتی باید پول 
بدهیم تقاضا پایین می آید. من با قیر رایگان مخالف هس��تم و به جای 

آن بهتر است که پول آن را به پیمانکار بدهیم.«
این اقتصاددان ادامه داد: »من با دو نرخی ش��دن کامال مخالف هس��تم، 
چون با ایجاد رانت مخالف هستم. کال سهمیه بندی یعنی فساد. این کار در 
وزارت راه و شهرسازی قطعا تالی فساد خواهد داشت. سهمیه بندی در زمان 
جنگ کاربرد دارد و با این کار در زمان غیرجنگی مخالف هستم. تخصیص 
منابع اگر دستوری باشد باعث فساد می شود. اقتصاد دستور نمی پذیرد اگر 
بخواهیم به پروژه ها کمک کنیم پول به پیمانکار بدهیم. تجربه نشان داده 
است اگر حواله بدهیم فسادپذیر است. تجربه دالر ۴200 تومانی نشان داده، 
کمااینکه دیوان محاسبات گزارش داده که چگونه ارز دولتی صرف واردات 

کاال نشد و به بازار آزاد راه پیدا کرد.«
پازوک��ی توضیح داد: »بحث قیر رایگان، رانتی حدود 12 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. این به نفع توس��عه و پیشرفت کش��ور نیست. مجلس به 
جای این طرح، اصالحات س��اختاری ایجاد کند و صرفه جویی و قناعت 
در بودجه را پی��اده نماید. الیحه دولت ۴8۴ هزار میلیارد تومان بوده و 
مجل��س قبلی آن را به 5۷1 ه��زار میلیارد تومان تبدیل کرد. یعنی 8۷ 
هزار میلیارد تومان بودجه دولت را افزایش دادند. این امر جلوی رش��د 
نقدینگ��ی را می گی��رد و در جهت صرفه جویی و صالح مردم اس��ت، نه 

توزیع قیر مجانی.«
به گفته وی، »مجانی ش��دن تالی فاس��د دارد. اگر هوا قیمت داشت 
کس��ی هوا را آلوده نمی ک��رد؛ بنابراین من با دادن ه��ر چیز مجانی در 
اقتصاد مخالف هستم جز کاالی عمومی مانند بهداشت و هوا که وظیفه 
دولت اس��ت که همه یکسان از آن استفاده کنند. مجانی شدن یک کاال 
موجب می ش��ود حجم تقاضا باال برود و تالی فاسد دارد و باعث می شود 
این قیر سر از بازار آزاد دربیاورد. من حتی با دو نرخی شدن بنزین هم 
مخالف هس��تم. چون بنزین قاچاق می ش��ود. تجربه نشان داده هر چیز 

رایگان و دو نرخی موجب به وجود آمدن فساد است.«

مدافعان و منتقدان حواله  قیر رایگان چه می گویند؟

مجادله قیری
مسکن

دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از مسکن 
ملی خط می خورند

دریافت تس��هیالت ودیعه مس��کن فرم جیم متقاضی��ان را قرمز 
می کن��د، بنابرای��ن امکان ثبت نام در طرح مس��کن ملی برای آنان 
وجود ندارد. پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرس��ازی با بیان این مطلب به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: 
دریافت کد رهگیری در تمامی معامالت و مسکن الزامی شده است. 
تمام��ی متقاضیان از زمان اعالم مصوبه پرداخت تس��هیالت ودیعه 
مس��کن ملزم به دریافت کد رهگیری هس��تند و در صورتی که کد 
رهگیری دریافت نکرده باشند، نمی توانند از این تسهیالت بهره مند 

شوند.
به گفته وی، طبق قانون ش��ورای اصن��اف هم اکنون دریافت کد 
رهگیری الزامی ش��ده و مش��اوران امالک حق ندارن��د معامله ای را 

بدون کد رهگیری انجام دهند.
اصالن��ی با اش��اره به اینک��ه دریافت تس��هیالت ودیعه مس��کن 
زمینه ساز قرمز ش��دن فرم جیم افراد می شود، ادامه داد: تسهیالت 
خرید مسکن با توجه به مصوبات بانک ها نیاز به سبز بودن فرم جیم 
ندارد اما طرح هایی که در قالب مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن 
اس��ت و نیازمند فرم ج سبز است با دریافت این تسهیالت هم فرم 
جیم آنها قرمز می ش��ود و دیگر نمی توانن��د در طرح هایی از جمله 

اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.
او ب��ا اش��اره به اینک��ه اجرای ای��ن طرح ها موقتی اس��ت، گفت: 
هم اکنون بازار مس��کن تحت تاثیر نوس��انات اقتصادی از جمله ارز، 
س��که و بورس دچار نوسان ش��ده است، بنابراین در صورتی که این 
بازاره��ا از جمله بورس دچار جهش های هیجانی نش��وند، می توان 
امی��دوار بود که این بازار به ثبات برس��د. اخ��ذ مالیات از خانه های 
خالی و همچنین برنامه های ویژه دولت برای تولید مسکن توانسته 

نقش موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
اصالنی با اشاره به اینکه این تسهیالت برای یک میلیون متقاضی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: تاکنون بیش از ۹00 هزار نفر در 
س��امانه طرح اقدام ملی مس��کن برای ثبت نام وام ودیعه مس��کن 
ثبت نام کرده اند که این آمار نش��اندهنده آن است که متقاضیان و 

مستاجران از این طرح استقبال کرده اند.
وی همچنی��ن از افتت��اح اولین واحدهای مس��کن مل��ی تا چند 
هفت��ه آینده خبر داد و گفت: متقاضیان و ثبت نام کنندگان در این 
طرح در حال پاالیش هس��تند و به زودی تا چند هفته آینده شاهد 
افتت��اح اولین واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن در چند ش��هر از 
جمله کرمان خواهیم بود. در ش��هرهای گوناگون ساخت واحدهای 
مسکونی در مراحل مختلف قرار دارد و بسیاری از آنها در شهرهایی 
از جمل��ه قم و زنجان پیش��رفت خیلی خوبی داش��ته و در مرحله 

سقف زنی دوم هستند.

کدام مستاجران وام ودیعه مسکن دریافت نمی کنند؟
وامی برای کارمندان و صاحب خانه ها!

وام ودیعه مس��کن تازه ترین طرح دولت برای کمک به مستاجران 
و اجاره نشین هاس��ت و طبق گفته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، 
در صورت دریافت تس��هیالت ودیعه مس��کن، متقاضی��ان از طرح 
اقدام ملی مس��کن کنار می روند. در این زمینه، احمدرضا سرحدی 
کارشناس مسکن با بیان اینکه این وام حداکثر به 50 هزار نفر تعلق 
خواهد گرفت، گفت: این تس��هیالت دولت فقط برای حقوق بگیران 
اس��ت چ��ه کارمندان و بازنشس��تگان و چ��ه بیمه ش��دگان تامین 
اجتماعی، به طور کلی کس��انی ک��ه می توانند فیش حقوقی خود را 
برای تضمین برگش��ت وام به عنوان وثیقه بگذارند، این وام به آنها 
تعلق می گیرد، اما افرادی که شغل ثابتی به مانند کارمندی ندارند، 
نمی توانند از این تس��هیالت اس��تفاده کنند. او ادام��ه داد: این در 
حالی اس��ت که بسیاری از افراد مانند کارگران فصلی و ساختمانی، 
دستفروش��ان و... مستاجر هستند و نمی توانند این افزایش قیمت ها 
بابت رش��د اجاره بها را پرداخت کنند، بنابراین دولت باید برای این 
دسته از افراد نیر فکری کند، چراکه آنها نیز امروز با مشکالت بسیار 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند، از سوی دیگر اینگونه که دولت به 
صورت قطعی پرداخت وام را تبلیغ می کند، برخی از مالکان وسوسه 
می ش��وند که به همین میزانی که وام به مستاجر تعلق می گیرد، به 
همان میزان بر روی اجاره بگذارند و این خود نیز مشکلی است که 
دولت برای آن باید چاره ای بیندیشد. سرحدی گفت: در این رابطه 
باید نظارت جدی صورت گیرد، تا به صورت زیرزمینی و غیرقانونی 
اجاره ه��ا را باب��ت پرداخت این وام ودیعه افزایش ندهند، از س��وی 
دیگر براس��اس اعالم وزیر راه و شهرس��ازی، ح��دود ۶00 هزار نفر 
واجد شرایط پرداخت این وام هستند، اما با توجه به کسری بودجه 
دول��ت و محدودیت منابع در این زمین��ه، تنها به حداکثر 50 هزار 
نفر این وام تعلق خواهد گرفت و به دلیل کمبود منابع به بقیه این 
تس��هیالت اعطا نمی ش��ود. این کارش��ناس اقتصاد مسکن در مورد 
طرح اخذ مالیات از خانه های خالی نیز گفت: کارشناسان از مدت ها 
بر اجرای چنین طرحی تاکید داشتند، اما به نظر می رسد دولت در 
ای��ن باره می خواهد از طریق مالی��ات خانه های خالی خزانه خود را 
پر کن��د، در صورتی که ما از قبل اعالم کردی��م این مالیات ها باید 
صرف ساخت واحد های مسکونی برای مردمی که خانه ندارند، شود.

او به تاثیر اخذ مالیات از خانه های خالی بر بازار مس��کن اش��اره 
کرد و افزود: هدف اصلی این طرح شناسایی افرادی است که تعداد 
زیادی خانه دارن��د و می خواهند آنها را خالی نگه دارند تا قیمت ها 
باال برود تا اینها را بفروشند و سود خوبی به جیب بزنند، دولت باید 
این دالالن و کس��انی که تعداد واحد زیادی را دارند شناسایی کند، 
اما االن برخی از مسئولین می گویند مردمی که دو خانه دارند، باید 
مل��ک اصلی را اعالم کنند و بعد آن یکی از دریافت خدمات دولتی 
محروم می ش��ود و بای��د همه چیز را آزاد اس��تفاده کند، در چنین 
وضعیتی فشار اجرای این طرح به روی مردم می افتد، در صورتی که 

تا االن در مورد این دالالن مسکن صحبتی نشده است.
ب��ه گفت��ه س��رحدی، مس��کن از ابتدای س��ال تاکنون با رش��د 
50درصدی روب رو بوده و یک رونقی را تجربه کرد، اما این رونق به 
خاطر ورود سرمایه های سوداگرانه است نه تقاضا های مصرفی. االن 
نیز مس��کن به رکود گرفتار ش��ده و این مسئله نیز به خاطر خروج 
س��رمایه های سفته بازانه است، اما این رکود به معنای کاهش قیمت 

مسکن نیست، بنابراین نباید انتظار ارزان شدن مسکن را داشت.
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بازار ارز در یکی دو ماه گذشته با موج جدید افزایش قیمت ها و تالطم 
قیمتی مواجه ش��ده که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. از خودداری 
برخی صادرکنن��دگان در عرضه ارز صادراتی به چرخه اقتصادی گرفته 
تا ایجاد تقاضای کاذب برای خرید ارز توس��ط دالالن و سوداگران بازار؛ 
موضوعی که متاس��فانه کمتر بدان پرداخته شده است. در واقع، دالالن 
ب��ا دامن زدن به درخواس��ت ها ب��رای خرید ان��واع ارز و ایجاد صف در 
مقاب��ل صرافی ها باعث تحری��ک انگیزه خرید در جامعه می ش��وند. در 
تازه ترین نمونه نیز دالالن و سوداگران ارز که همواره با ایجاد تقاضاهای 
کاذب، ب��ازار ارز را متالطم می کنند، این بار به اجاره کارت های ملی به 

مبلغ250 تا ۳00 هزار تومان برای خرید ارز سهمیه ای روی آورده اند.
به گزارش ایرنا، این روزها اگر از جلوی صرافی ها عبور کرده باش��ید، 
احتماال ش��اهد حضور پرتع��داد خریدارانی در مقاب��ل برخی صرافی ها 
بوده اید که با هدف خرید س��همیه 2 هزار یورویی، به صرافی ها مراجعه 
کرده ان��د. این افراد ب��ا هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن 
به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها 
می کنند. براس��اس تصمیم بانک مرکزی، س��االنه ب��رای هر نفر معادل 
2ه��زار یورو تعل��ق می گیرد. افراد متقاضی با ارائ��ه کارت ملی، ارزهای 

موردنظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده می گیرند.
گزارش های میدانی نشان می دهد، افرادی که برای خرید این سهمیه 
مراجعه کرده اند به دو گروه تقس��یم می شوند. گروه اول افرادی هستند 
که به امید کس��ب سود بیشتر و سرمایه گذاری اقدام به خرید می کنند. 

به نظر آنها چشم انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به 
خرید کرده اند. زمانی که با این گروه صحبت می کنیم متوجه می شویم 
که تحت تاثیر فضای کاذب بازار ارز قرار گرفته و شناخت کاملی از این 
بازار ندارند، به طوری که حتی احتمال می دهند که شاید قیمت ارز به 

یکباره کاهش یافته و متضرر شوند.
گروه دوم افرادی که جلوی صرافی ها صف کشیده اند، افرادی هستند 
ک��ه پول الزم برای خری��د 2هزار یورو )بی��ش از ۴0 میلیون تومان( را 
ندارن��د، اما توس��ط دالالن اجیر ش��ده اند تا اقدام به خری��د کرده و در 
مقابل، دس��تمزد دریافت کنند. این افراد در واقع کارت ملی خود را به 
دالالن اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دالالن تحویل می دهند.

مش��اهدات میدانی از این گروه نشان می دهد که حتی برخی از آنها، 
نه تنها هیچ اطالعی از قیمت روز دالر و یورو نداشته و حتی پیش بینی 
هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آنها فقط 
آمده اند تا س��همیه ارزی سالیانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی 

2 هزار یورو یا معادل آن است را بگیرند.
دخت��ر جوانی که در جلوی ی��ک صرافی در حاش��یه میدان فاطمی 
تهران ایس��تاده و تازه س��همیه دالر خود را خریداری کرده، در این باره 
می گوید: »نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز 
باید بپردازیم را به حساب ما واریز می کنند و بعد ما با در دست داشتن 
کارت مل��ی به صرافی می رویم و پ��س از آنکه دالر را خریدیم به همراه 
سررسید به فرد اصلی )دالل( می دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره 

توافق کرده بودیم را می گیریم.« او که به همراه دوس��تانش کارت ملی 
خود را بابت خرید دالر اجاره داده است، اضافه کرد: »به ازای هر کارت 

ملی 250 تا ۳00 هزار تومان پرداخت می کنند.«
ش��خص دیگری که شاهد این گفت و گو بود به خبرنگار ما می گوید: 
»برای اولین بار اس��ت که این کار را می کنم. اصال نمی دانم در روزهای 
آینده دالر ارزان می ش��ود یا گران؟ راس��تش را بخواهید فرقی هم برای 
من ندارد،   چون پولی برای سرمایه گذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته 
دوس��تم که معتقد اس��ت دالر باال می رود آمده ام و هر چی دالر بگیرم 
به او می دهم.« این مرد در پاس��خ به این س��وال که کارت ملی خود را 
اجاره داده اید؟ گفت که »این کار من، بیش��تر رفاقتی اس��ت و ما س��ر 
مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما خوب بعد از س��ود مطمئنا شیرینی هم 

می دهد.«
این در حالی اس��ت که در ش��رایط تحریم و ش��یوع کرونا که تامین 
درآمدهای ارزی به دش��واری امکان پذیر اس��ت، ارز صادراتی باید وارد 
چرخه اقتصادی کشور ش��ده و صرف تامین و واردات کاالها و نیازهای 
اساسی کشور ش��ود. بر این اساس، شکل گیری تقاضاهای کاذب توسط 
دالالن و س��وداگران در بازار ارز می تواند موجب اخالل در روند اجرای 
سیاس��ت ارزی شده و منابع کش��ور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده 
حت��ی در ص��ورت ورود حجم قابل توج��ه ارز صادراتی، در صورت عدم 
کنترل تقاضای کاذب، دالالن و س��وداگران می توانند بخش قابل توجه 
از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متالطم کنند.

دالالن ارز با اجاره کارت های ملی به خرید دالر سهمیه ای روی آورده اند

اجاره 300 هزار تومانی کارت ملی در بازار ارز

سه شنبه
7 مرداد 1399

شماره 1592



نرخ خرید دالر و یورو 100 تومان کاهش داشت
رشد قیمت انواع سکه 

تازه ترین تحوالت قیمت سکه و طال در ششمین روز مردادماه نشان 
می دهد که قیمت انواع س��که افزایش یافت و در جریان معامالت بازار 
ارز، نرخ خرید دالر و یورو 100 تومان کاهش داشت اما نرخ فروش این 
دو نوع ارز با 200 تومان افزایش قیمت مواجه شد. طبق اعالم اتحادیه 
صنف فروش��ندگان و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، هر 
قطعه سکه تمام بهار طرح جدید 11 میلیون و 200 هزار تومان داد و 
ستد شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم 10 میلیون و 
۶00 هزار تومان قیمت خورد که افزایش 100 هزار تومانی را نسبت به 
روز یکش��نبه نشان می دهد. هر قطعه نیم سکه نیز با افزایش ۳0 هزار 
تومانی به 5میلیون و 550 هزار تومان رسید و هر قطعه ربع سکه نیز ۳ 
میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت گذاری شد که کاهش 20 هزار تومانی 
را نسبت به روز یکشنبه نشان می دهد. هر قطعه سکه یک گرمی نیز 
بدون تغییر نسبت به روز قبل یک میلیون و ۷50 هزار تومان خرید و 
فروش شد. هر گرم طالی 18 عیار نیز یک میلیون و 5۳ هزار و 8۳0 
تومان در طالفروشی ها داد و ستد گردید. در بازار جهانی نیز قیمت هر 
اونس طال 1۹۴2 دالر اعالم ش��د. همچنین صرافی های بانکی هر دالر 
آمری��کا را به قیمت 1۹ هزار و 500 تومان در روز دوش��نبه خریدند و 
معادل 20 هزار و 500 تومان فروختند که نرخ خرید دالر نس��بت به 
یکش��نبه 100 تومان کاهش اما نرخ ف��روش آن 200 تومان افزایش 
یاف��ت. صرافی ها همچنین هر یورو را معادل 22 ه��زار و 500 تومان 
خری��داری کرده و به قیمت 2۳ ه��زار و 500 تومان فروختند که نرخ 
خرید یورو نیز در مقایسه با معامالت روز یکشنبه 100 تومان کاهش 

اما نرخ فروش آن 200 تومان افزایش داشت.

مهلت ثبت نام وام کرونا تمام شد
مهل��ت ثب��ت نام وام کرونا که پیش از این ت��ا 5 مردادماه تمدید 
ش��ده بود، پایان یافت هرچند که به دلیل بروز مش��کالتی که برای 
ثبت نام برخی از متقاضیان ایجاد ش��ده احتمال تمدید مهلت ثبت 

نام وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، براس��اس مصوبه کارگروه مقابل��ه با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام برای دریافت 
تس��هیالت حمایتی کرونا تا پنجم مردادماه تمدید شد و متقاضیان 
ت��ا پایان روز یکش��نبه فرصت داش��تند به س��امانه کارا مراجعه و 

درخواست وام خود را به ثبت برسانند.
پی��ش از این وزارت کار به دلیل تاخیر در فرآیند اجرای پرداخت 
تس��هیالت کرونا و وجود برخی مش��کالت در روند ارس��ال پیامک 
و کندی ثبت نام متقاضیان، درخواس��ت تمدی��د مهلت ثبت  نام و 
پرداخ��ت وام را به کارگروه اقتصادی کرون��ا ارائه کرده بود که این 
زمان روز یکش��نبه به پایان رس��ید اما با توجه به مشکالتی که در 
روند ثبت نام متقاضیان وجود داش��ته احتمال تمدید زمان ثبت نام 
وجود دارد. براس��اس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، ب��رای دریافت تس��هیالت کرونا از 
بانک ه��ا در س��قف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند باش��د، 

رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست.
گفتنی اس��ت پرداخت تس��هیالت حمایتی به ش��اغلین کسب و 
کارهای آس��یب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی 1۴ رسته منتخب 
از 1۳ خردادماه آغاز ش��ده بود. مطابق آخرین آمارها، تاکنون ۴0۷ 
rhttps://kara.mcls.gov.ir هزار واحد در سامانه کارا به نشانی
ثبت نام کرده و بیش از 50 هزار میلیارد تومان تس��هیالت حمایتی 

کرونا پرداخت شده است.

2 پیش شرط رشد مثبت اقتصادی به گفته وزیر اقتصاد
فوت 100 کارمند بانک به دلیل کرونا

وزیر اقتص��اد می گوید برای اینکه ایران بتواند بار دیگر به رش��د 
مثبت اقتصادی برس��د بای��د در دو حوزه س��رمایه گذاری جدید و 

افزایش استفاده از ظرفیت های تولید اقدامات جدی انجام شود.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپس��ند در مراس��م رونمایی از صدور 
الکترونیک��ی س��فته و تس��هیالت و اعتبارات دیجیت��ال، گفت: در 
س��ال های ابتدایی دهه 80 وقتی صحبت از بهبود زیرس��اخت های 
الکترونیکی اقتصادی کش��ور می شد، رس��یدن به اقتصاد هوشمند 
یک هدف دور از دسترس و دشوار به نظر می رسید اما خوشبختانه 
در س��ال های گذشته با پیگیری های صورت گرفته و افزایش سطح 
زیرساخت ها امروز توانس��ته ایم مراحل بزرگی از رسیدن به اقتصاد 
هوش��مند را پشت س��ر بگذاریم. او با اش��اره به برنامه ریزی صورت 
گرفته در وزارت اقتصاد برای رس��یدن به این هدف بیان کرد: امروز 
در بس��یاری از کش��ورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که جز با 
اقتصاد هوش��مند و بهبود زیرس��اخت های الکترونیکی نمی توان به 
بس��یاری از اهداف کالن دس��ت یاف��ت. از این رو ما در س��ال های 
گذش��ته در وزارت اقتصاد تالش کردیم ت��ا راه اندازی مرکز اقتصاد 
هوش��مند ش��رایط را برای رس��یدن به اهداف در این حوزه فراهم 
کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: در ماه های گذشته شیوع ویروس کرونا 
هرچند مانند یک بال در کشور به وجود آمده اما در عین حال فضا را 
برای سرعت دادن به طرح های اقتصاد هوشمند فراهم کرده است و 
ما در این ماه ها تالش کردیم با سرعت دادن به پروژه ها میزان نیاز 

به رفت و آمد حضوری افراد را کاهش دهیم.
دژپس��ند با اشاره به طرح هایی که به بهره برداری رسیدند توضیح 
داد: هرچن��د فعال این طرح ها در بانک ملی کلید خورده اس��ت اما 
می توان امیدوار بود ک��ه در آینده نزدیک تمامی بانک ها با افزایش 
خدمات شان امکان ارائه خدمات بانکی مانند اعطای تسهیالت را به 
ش��کل غیرحضوری کلید بزنند. تنها با طرح فعلی بانک ملی نیاز به 
رف��ت و آمد 158 هزار بنگاه اقتصادی به بانک از بین رفته و همین 
موضوع می تواند ظرفیت قابل توجه برای افزایش بهره وری اقتصادی 
ایجاد کند. دژپس��ند خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایام کرونا حدود 
100 کارمن��د بانک به دلیل آنکه مجبور بودند به ش��کل حضوری 
به مش��تریان خدمت رسانی کنند به دلیل ابتال به این ویروس جان 
خود را از دس��ت دادند. ما اگر بتوانیم اقتصاد هوشمند را با سرعت 
بیش��تری دنبال کنی��م در آینده ضمن حفظ جان ای��ن افراد برای 
س��رعت گرفتن خدمات رس��انی به مردم نیز توان بیشتری خواهیم 

داشت.

بانکنامه

فرص��ت ام��روز: در چند هفته گذش��ته موض��وع ارزه��ای صادراتی که 
صادرکنن��دگان به چرخه اقتصادی کش��ور برنگردانده اند، حس��ابی باعث 
جنجال ش��د. پس از آنکه بانک مرکزی پای��ان تیرماه را ضرب االجل پایان 
بازگشت ارزهای صادرکنندگان اعالم کرد و این مهلت زمانی هفته گذشته 
به پایان رسید، سیاستگذار پولی اطالعات 250 صادرکننده متخلف را به قوه 
قضائیه ارسال کرد و از پیگرد قانونی آنها خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین در ابتدای این هفته در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داد که 
از 108 صادرکننده که بیش��ترین ارز صادراتی را به کش��ور بازگردانده اند، 
تقدیر شود. در همین حال، روز گذشته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در 
گفت وگو با وب سایت این بانک، آخرین جزییات ارزهای برنگشته به کشور 
را تشریح کرد و از افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر 
داد. به گفته صمد کریمی، »میزان ارزهای بازنگش��ته به چرخه اقتصادی 
کشور در دو سال گذشته بالغ بر 25 میلیارد یورو )2۷ میلیارد دالر( است 
که از این میزان حدود ۶.8 میلیارد یورو )۷.۶ میلیارد دالر( مربوط به 250 

صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.«
 کدام صادرکنندگان ارزهای صادراتی را برنگردانده اند؟

کریمی درخصوص میزان ارزهای بازنگش��ته به چرخه اقتصادی کش��ور 
گفت: »بانک مرکزی گزارش های تحلیلی مختلفی را درخصوص بازگشت 
ارزه��ای صادرات��ی در مقاطع مختلف تهیه و برای دس��تگاه های اجرایی و 
نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی 
از گم��رک جمهوری اس��المی طی س��ال های 1۳۹۷ و 1۳۹8 مبلغ 5۶.1 
میلیارد یورو )بدون احتس��اب صادرات ش��رکت های ملی نفت ایران، ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده      های نفتی ایران و ملی گاز ایران( صادرات صورت 
گرفته است،  از این میزان تا روز 1۳۹۹.۳.۳1 فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو 
برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است بنابراین تا پایان 
خردادماه امسال مبلغ 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه 
اقتصادی کشور برنگشته است.« به گفته وی، »عالوه بر ارقام مذکور، مبلغ 
2.5 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانس��تان در بازه 
زمانی 1۳۹۷.1.22 الی 1۳۹۷.5.1۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 
2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات 
خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، 
اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رس��می اقتصاد کش��ور برنگش��ته است که با 
احتس��اب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های 

1۳۹۷ و 1۳۹8 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.«
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: »براساس گزارش  های تحلیلی 
دیگ��ر، اطالعات پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک ایران، تعداد 2 هزار 
و ۳8۶ صادرکنن��ده دارای ص��ادرات بی��ش از یک میلیون یورو با نس��بت 
بازگشت ارز کمتر از ۷0درصد )صفر تا ۷0درصد( از روز 1۳۹۷.1.22 لغایت 
1۳۹8.12.28 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این 
گروه بالغ بر 2۴ میلیارد یورو صادرات داشته اند و از روز 22  .1  .1۳۹۷ لغایت 
روز1۳۹۹.۳.۳1 تنها نس��بت به بازگشت  ۶.۴  میلیارد یورو اقدام کرده اند، 
به عبارت دیگر حدود 1۷.۷ میلیارد یورو ) حدود 20 میلیارد دالر( توسط 
این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است. 
این گروه در سیاست گذاری ارزی از اهمیت باالیی برای مقام پولی و ارزی 
برخوردار بوده و تالش خواهد ش��د در تعامل با آنان، دستگاه های ذی ربط 

و نهاده��ای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این 
اس��اس منابع ارزی در بازار دوم تقویت ش��ده و تامین نیازهای وارداتی به 

موقع انجام پذیرد.«
او همچنی��ن درخصوص اقدامات قضایی انجام ش��ده به منظور برخورد 
با صادرکنندگان متخلف گفت: »با پیگیری های انجام ش��ده و در راس��تای 
مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده 
متخلف به قوه قضائیه معرفی ش��ده اند. براس��اس آخرین اطالعات، میزان 
تعهدات آنها ۶.8 میلیارد یورو )معادل ۷.۶ میلیارد دالر( بوده اس��ت که از 
این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتا از طریق واگذاری 
پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانس��تان )از تاریخ 

1۳۹۷.1.22 الی 1۳۹۷.5.1۶( به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.«

عملکرد شرکت های پتروشیمی در بازگشت ارز صادراتی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد عملکرد شرکت های پتروشیمی 
در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات شان گفت: »علی رغم برخی ابهاماتی که 
به عملکرد این دس��ته از صادرکنندگان وارد می شود، این شرکت ها بخش 
زیادی از تعهدات ش��ان را ایفا کرده اند، به طوری که 58 شرکت صادر کننده 
پتروشیمی  از تاریخ 1۳۹۷.1.22 الی 1۳۹8.12.28 به میزان 1۷.1 میلیارد 
یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 1۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ 
1۳۹۹.۳.۳1 به چرخ��ه اقتصادی برگردانده اند بنابراین میانگین نس��بت 
عملکرد این شرکت ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 8۴درصد بوده است.«
ب��ه کفته کریمی، »همچنین تعداد 12 ش��رکت عضو گ��روه ایمیدرو از 
تاری��خ 1۳۹۷.1.22 الی 1۳۹8.12.2۹ به میزان 5.۳ میلیارد یورو صادرات 
داشته اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ 1۳۹۹.۳.۳1 به 
چرخه اقتصادی برگردانده اند بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت ها 

در بازگشت ارز صادراتی معادل 8۳درصد بوده است.«
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی س��پس به تش��ریح بسته سیاستی 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در س��ال 1۳۹۹ پرداخ��ت و با بیان اینکه 
تهیه و ابالغ بس��ته سیاس��تی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به 
صورت حواله از طریق بازار دوم )سامانه نیما( و استفاده از منابع حاصل از 
صادرات برای واردات بخش تولیدی کش��ور انجام پذیرفته است، گفت: »با 
توجه به مختصات کالن اقتصادی کشور و شوک های ارزی ناشی از کاهش 
حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی، 

تامین نیازهای وارداتی کش��ور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باش��د. به 
عب��ارت دیگر، با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، 
ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد )پول، سرمایه، کار و کاال و 
خدمات(، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش 
پول ملی، جریان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات 
غیرنفتی از یک سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی براساس سیاست های 
اعالمی از سوی دیگر است.« وی با اشاره به آسیب شناسی بازگشت ارزهای 
صادراتی افزود: »آسیب شناس��ی بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات طی دو 
س��ال اخیر حاکی از آن اس��ت که علی رغم تسهیالت، همکاری و تعامالت 
انجام ش��ده، گروهی از صادرکنندگان همکاری الزم را در بازگشت به موقع 
ارز نداش��تند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای 
وارداتی کشور ش��د بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع 
ارزی قابل مالحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل 
از صادرات بوده اس��ت؛ به گونه ای که پیش بینی می شود در سال جاری  با 
نسبت باالتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تامین نیازهای 
وارداتی کش��ور به موقع انج��ام گیرد.« مدیر اداره ص��ادرات بانک مرکزی 
اضافه کرد: »براس��اس بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه 
صادرکنندگان مکلفند حداقل 80درصد از ارزهای خود را به صورت حواله 
و حداکثر 20درصد را  به صورت اس��کناس در بازار دوم به فروش برسانند. 
همچنین بنگاه های تولیدی/ صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود 
می توانند حداکثر ۳0درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و الزم 
اس��ت مابقی ارز حاصل از صادرات )حداق��ل ۷0درصد( را به صورت حواله 

ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.«
چگونگی برخورد با متخلفان در صورت عدم بازگشت ارز

کریمی با بیان اینکه »طبق مفاد بس��ته سیاستی جدید، واگذاری پروانه 
صادراتی ممنوع اس��ت«، گفت: »تامین ارز گروه��ی از واردکنندگان با ارز 
حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد 
با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت 

در سامانه نیما امکان پذیر است.«
او در مورد تش��ویق و تنبیه ها برای صادرکنندگان در این بس��ته گفت: 
»صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت 
س��ه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدی��ل ارزش پایه صادراتی به 
میزان 10درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای 
آنها به ش��مار می رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده 
از تاریخ پروانه صادراتی نس��بت به برگش��ت ارز به چرخه اقتصادی اقدام 
نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نیما( به نرخ 
روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم )سامانه نیما( یا قیمت روز بازار، هر کدام 

کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.«
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به تبصره )2( ذیل 
بند )1( مصوبه مورخ 1۳۹۷.۷.10 ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه 
هرگونه خدمات توس��ط کلیه  دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های 
عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که برمبنای این بسته سیاستی 
نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان 

مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.«

بانک مرک��زی میزان نقدینگی در پایان خردادماه امس��ال را بیش از 
2 ه��زار و ۶5۷ هزار میلی��ارد تومان اعالم کرد و از رش��د ۳۴درصدی 

نقدینگی نسبت به سال گذشته خبر داد.
آنطور که گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی از پایان خردادماه امسال 
نش��ان می دهد، نقدینگی در ای��ن زمان از 2۶00 ه��زار میلیارد تومان 
گذش��ته و به رقم 2 هزار و ۶5۷هزار میلیارد تومان رس��یده است. سهم 
پول و ش��به پ��ول نیز از این میزان نقدینگی ب��ه ترتیب 5020 میلیارد 
و 21 هزار و 551 میلیارد تومان که هر یک نس��بت به خرداد پارس��ال 
۶1.5 و 2۹.1 درصد افزایش یافته اس��ت.  همچنین میزان نقدینگی در 
پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.2 درصد و نسبت به 

اسفند سال گذشته معادل ۷.5 درصد افزایش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی همچنین نش��ان می دهد که میزان بدهی های 
خارج��ی کش��ور در پایان خرداد امس��ال به 8 میلی��ارد و ۶55 میلیون 
دالر رس��یده و در مقایسه با پایان س��ال گذشته ۴.1۶ درصد با کاهش 
مواجه ش��ده اس��ت. طبق آمار بانک مرکزی میزان بدهی های خارجی 
کشور براساس سررسید اولیه بدهی ها در پایان خردادماه امسال معادل 
8میلی��ارد و ۶55 میلیون دالر اس��ت که ۷ میلیارد و 1۶۳ میلیون دالر 

آن را بدهی های بلندمدت و میان مدت تشکیل می دهد. 
همچنین معادل یک میلیارد و ۴۹2 میلیون دالر از این میزان بدهی 
نی��ز به بدهی های کوتاه مدت مربوط اس��ت. عالوه ب��ر این، بدهی های 
خارجی ایران براس��اس یورو نیز مع��ادل ۷ میلیارد و ۷۴2 میلیون یورو 
اس��ت که ۶ میلی��ارد و ۴08 میلیون ی��ورو از آن بدهی های بلندمدت 
و میان م��دت و ی��ک میلی��ارد و ۳۳5 میلیون یورو آن نی��ز بدهی های 
بلندمدت اس��ت. طبق این گزارش، بدهی های خارجی کش��ور در پایان 
اسفندماه سال گذشته ۹ میلیارد و ۳1 میلیون دالر بوده که نشاندهنده 
این اس��ت که بدهی های خارجی ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری 

۴.1۶درصد کاهش یافته است.
از س��وی دیگر، بانک مرک��زی از افزایش ۳0 درصدی بدهی دولت به 
ای��ن بانک خبر داد. بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه میزان بدهی دولت 
به بانک مرکزی در پایان خرداد امس��ال با ۳0.1 درصد افزایش به رقم 
1۳1۴ میلیارد تومان رسیده است، میزان دارایی های و بدهی ها بانک ها 

را نیز مشخص کرد. 
این آمارهای اقتصادی در پایان خرداد امسال نشان می دهد که میزان 
دارایی های خارجی این بانک به 550۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به خرداد پارسال 21.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس این 
گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررس��ی نیز معادل 
1۳1۴ میلیارد تومان بوده که نش��اندهنده ۳0.1 درصد افزایش اس��ت. 
عالوه بر این، میزان دارایی های خارجی بانک ها موسس��ات اعتباری 50 
درصد رش��د نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم ۷0۷۹ میلیارد تومان 

رسیده و حجم اسکناس و مسکوک این بانک ها نیز با رشد 1.1 درصدی 
معادل 12۴ میلیارد تومان اس��ت. همچنین سپرده بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری غیربانکی نزد بانک مرکزی ب��ا ۴۷.8 درصد افزایش به ۳1۳1 
میلیارد تومان رس��یده و بدهی آنها نیز به بانک مرکزی در پایان خرداد 

امسال با 15.8درصد کاهش به 11۳2 میلیارد تومان رسیده است.
طب��ق این گ��زارش، دارایی های خارجی بانک های تجاری کش��ور در 
این مدت زمان به عدد ۷8۴ میلیارد تومان رس��یده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل معادل ۳۹.۳ درصد رشد افزایش داشته است. همچنین 
س��پرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 5۶2 میلیارد تومان بوده 
که 28.5درصد افزایش یافته اس��ت. عالوه ب��ر این، مجموع دارایی های 
بانک های تجاری در این دوره ۷۶۳5 میلیارد تومان بوده که به نس��بت 

خرداد سال گذشته ۳2درصد رشد داشته و میزان بدهی این بانک ها به 
بانک مرکزی هم ۹8 میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با خرداد سال 

گذشته 80.2درصد افزایش را نشان می دهد. 
طبق اع��الم بانک مرک��زی، می��زان دارایی های خارج��ی بانک های 
تخصصی در پایان خرداد امسال به میزان 20۶8 میلیارد تومان بوده که 
نس��بت به دوره مشابه سال قبل 85.2درصد رشد یافته است. همچنین 
مجم��وع دارایی های بانک ه��ای تخصصی در این دوره ب��ه رقم 85۳۴ 
میلیارد تومان رس��یده که ۳۷.۴ درصد رش��د را نش��ان می دهد. عالوه 
بر این، میزان بده��ی بانک های تخصصی در این مدت به بانک مرکزی 
۴۶8 میلیارد تومان بوده که معادل 0.۳ درصد نسبت به خرداد پارسال 

افزایش داشته است.

نگاهی به گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تا پایان خردادماه

نقدینگی از 2600 هزار میلیارد تومان گذشت

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی آخرین جزییات ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور را اعالم کرد

کالبدشکافی 27 میلیارد دالری

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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پرونده دومین ETF دولت در مرداد باز می شود؟
شرکت های جدید دولتی در مسیر بورس

در ش��رایطی که در چند روز گذشته شاخص کل بورس روند کاهشی 
را تجربه کرده اس��ت، مس��ئوالن س��ازمان بورس از عرضه جدید سهام 
ش��رکت های دولتی تا پایان مردادماه خبر می دهند؛ اتفاقی که می تواند 
س��وخت جدیدی برای رشد ش��اخص های بازار سرمایه باشد. همچنین 
خبر خوش دیگر دولت به س��هامداران عدالت آزادسازی و امکان فروش 
۳0درصد دیگر این س��هام برای افرادی اس��ت که روش مس��تقیم را در 
فروش س��هام عدالت شان انتخاب کرده اند. این در حالی است که قیمت 
سهام عدالت در ابتدای هفته به بیش از 20 میلیون تومان رسید. در این 
بین، مسئوالن سازمان بورس اعالم کرده اند: »دومین ETF که متشکل 
از شرکت های پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت 
اصفهان و پاالیش نفت تهران است، تا آخر ماه جاری عرضه می شود.« در 
اولین عرضه سهام به روش ETF باقی مانده سهم دولت در سه بانک و سه 
بیمه عرضه ش��ده بود که بازده قابل توجهی داشت. در واقع، پذیره نویسی 
نخس��تین صندوق که شامل باقیمانده س��هام دولت در بانک های ملت، 
تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین می ش��د، اواسط 
اردیبهش��ت آغاز و معامل��ه آن نیز تقریباً یک ماه پس از پذیره نویس��ی 
تحت نماد دارایکم آغاز ش��د. در س��ایت سازمان خصوصی سازی به نقل 
از علیرضا صالح، رئیس این س��ازمان درب��اره دومین عرضه دولتی آمده 
است: »صندوق دوم متشکل از سهام دولت در شرکت های پاالیشی، قرار 
اس��ت در مردادماه تش��کیل و در بورس عرضه ش��ود.« دولت با تخفیف 
20درصدی در واگذاری سهام شرکت های دولتی تالش می کند تا مردم 
را به حضور در بازار س��رمایه تش��ویق کند. هیات وزی��ران مصوب کرده 
است سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با اعمال 
تخفیف و از طریق پذیره نویس��ی عمومی تا سقف 20 میلیون ریال برای 
هر ش��خص، تشکیل ش��ود. ویژگی اصلی این واگذاری، بهره مندی کلیه 
ایرانیان از تخفیف 20 درصدی است. همچنین سقف سرمایه گذاری هر 
شخص حقیقی )هر کد ملی(، 20 میلیون ریال )2 میلیون تومان( است. 
پذیره نویس��ی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت 
سنی برای متقاضیان وجود ندارد اما مشخص نیست افرادی که دارایکم 
را خریداری کردند و از تخفیف برخوردار ش��دند آیا در مرحله دوم خرید 
»دارا دوم« هم از تخفیف برخوردار ش��وند یا نه؟ هدف دولت در تدوین 
مدل واگذاری به جهت تأمین کسری بودجه با سه قید واگذاری مالکیت 
در عین حفظ کنترل و مدیریت دولتی بنگاه ها، محدود نشدن به الزامات 
حکمرانی قانون تجارت و درگیری نش��دن با دستگاه های نظارتی از بعد 
اهلیت خریدار، صورت گرفته که مدل واگذاری پیشنهادشده به رغم آنکه 
در قالب ETF معرفی ش��ده، ویژگی های اصلی ETF را نداشته و عمدتاً 
شبیه به یک هلدینگ است که مدیران آن و شرکت های زیرمجموعه را 

افرادی غیر از مالکان این هلدینگ تعیین می کنند.

معرفی یک هدیه بی دردسر
»کارت های هدیه« بانک آینده با تنوع بسیار

با اهدای کارت های هدیه بانک آینده به مش��تریان و عزیزان تان، 
خاطره س��ازی کنید. این کارت ها با تنوع ب��اال، قابلیت درج پیام یا 
متن دلخواه ش��ما و در مبالغ مختلف، در دسترس مشتریان عزیز و 
عم��وم مردم قرار دارد. کارت هدی��ه بانک آینده با طرح های جذاب 
و متناس��بی که به ش��ما ارائه می کن��د این ام��کان را فراهم کرده 
اس��ت تا در مناس��بت های مختلف و تیراژ باال، کارک�نان س��ازمان 
و ش��رک�ت های مختل��ف، مهمانی ها و م�راس��م های مختلف، از آن 
بهره مند ش��وند. توجه داش��ته باش��ید که اگر در ش��هرهای دارای 
سرویس پیشخوان مجازی زندگی می   کنید، می توانید برای سفارش 
کارت هدیه از پیشخوان مجازی بانک آینده استفاده نمایید تا کارت 
هدیه در محل موردنظر ش��ما، تحویل گ��ردد. صدور بیش از 100 
هزار کارت هدیه در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال، حاکی از استقبال 

خوب مشتریان بانک آینده و البته آینده روشن است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران در شش��مین روز مردادماه و 
ب��رای دومین روز متوالی در فاز اصالح��ی باقی ماند و بیش از 12 هزار 
واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس در این روز 12 هزار و 1۴1 واحد 
افت داشت و رقم یک میلیون و ۹۳۳ هزار واحد را نمایش داد. شاخص 
کل )ه��م وزن( نیز با ۳ ه��زار و ۹2۶ واحد کاهش به 50۳ هزار و 121 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 2ه��زار و 5۷8 واحد افت به ۳۳0 
هزار و ۳۷0 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 12 ه��زار و ۳۴2 واحد و 
شاخص بازار دوم 10 هزار و ۴12 واحد کاهش داشت. آیفکس نیز بیش 
از 21۳ واحد کاهش یافت. در معامالت روز دوشنبه بیش از 1۳ میلیارد 
و 5۷1 میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش 21۷ هزار و ۹5۶ میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. گروه فرآورده های نفتی همانند روز یکشنبه در 

معامالت روز دوشنبه هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

نماده��ای ای��ران خ��ودرو )خ��ودرو( ب��ا 10 ه��زار و ۶۳۹ واح��د، 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با ۴ هزار و ۹۴۳ واحد، بانک 
پاسارگاد )وپاسا( با یک هزار و ۶15 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با یک هزار و ۴۷0 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با یک 
هزار و 2۴2 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۹۹۴ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۹۳۳ واحد، پتروش��یمی پردیس 
)شپدیس( با 5۳۶ واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 515 واحد و 
گروه پتروش��یمی ایرانیان )پترول( بیشترین تاثیر مثبت را روز دوشنبه 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 
5 ه��زار و ۶۷0 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 5 هزار و ۶5۳ 
واحد، مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با ۴ هزار و ۶52 واحد، معدنی و 
صنعت��ی گل گهر )کگل( با 2 هزار و 52 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی 
تامین )تاپیکو( با یک هزار و 880 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با یک هزار و 5۷8 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و ۳8۳ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با یک هزار و 128 واحد 
و بانک صادرات ایران )وبصادر( با یک هزار و 2۳ واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص بورس همراه داشتند.
همچنی��ن نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، 
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، گروه دارویی برکت، سرمایه گذاری 
غدیر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پاالیش نفت بندرعباس ازجمله 
نمادهای پربیننده بورس بودند. گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت 
این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۷2۴ 
میلیون و 5۳8 هزار برگه سهم به ارزش ۳۹ هزار و ۹ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 21۳ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
1۹ ه��زار و 8۹8 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و ۷11 میلیون 

برگه سهم به ارزش 55 هزار و 22۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، بیمه س��امان )بس��اما(، پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، 
س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، بان��ک دی )دی(، مدیریت انرژی 
تاب��ان هور )وه��ور(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، توس��عه 
و عمران اس��تان کرمان )کرم��ان( و بیمه کوثر )کوث��ر( تاثیر مثبت بر 
ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، تولید برق عس��لویه مپنا 
)بمپنا(، اعتباری ملل )وملل( و نفت پاس��ارگاد )ش��پاس( تاثیر منفی بر 

شاخص این بازار همراه بودند.
نقش مثبت دولت در تعیین مسیر معامالت بورس

در ماه ه��ای اخی��ر حمایت دولت از بورس بی س��ابقه بوده اس��ت، به 
طوری که از طریق عرضه صندوق های ETF با قیمت مناس��ب، تامین 
مالی از طریق بازار س��رمایه، عرضه سهام شرکت های جدید و همچنین 
آزادس��ازی س��هام عدالت، حمایت همه جانبه ای از بازار سرمایه صورت 

گرفت.
در این زمینه، یک کارش��ناس بازار سرمایه درباره نقش مثبت دولت 
در بازار س��هام معتقد اس��ت: »نقش دولت در رون��د صعودی چند ماه 
آین��ده ب��ازار می تواند بس��یار تاثیرگذار باش��د اما با همه این تفاس��یر 
س��رمایه گذاران در وضعیت فعلی با احتیاط بیش��تری نسبت به قبل در 

حال سرمایه گذاری در این بازار هستند.«
مجی��د محمدعلی��زاده آرانی با بیان اینکه »در آینده ش��تابی را که تا 
چند وقت گذش��ته در روند صعودی شاخص بورس رخ داده بود، شاهد 
نخواهیم بود«، به ایرنا گفت: »در س��ال ۹8 روند افزایش و صعود ارزش 
س��هام طبیعی بود و قیمت سهام در مسیر رشد شاخص ارز قرار گرفت 
و ب��ا رون��د صعودی همراه ش��د در حالی که در برخی از س��هام ارزش 

هم پوشانی بیش از ارزش شاخص ارز قرار گرفت.«
او به عقب ماندگی تعدادی از سهام حاضر در بازار به لحاظ ارزندگی و 
ارزش از شاخص ارز اشاره کرد و افزود: »با توجه به اقبال و حمایت هایی 
که دولت از بازار سرمایه انجام داد و در کنار آن به دنبال تامین مالی از 
این بازار بود ش��اهد رشد شتابان و افسار گسیخته ای در برخی از سهام 

بزرگ بودیم که تا حدودی از رشد سال ۹8 عقب مانده بودند.«
علیزاده آرانی با اش��اره به اینکه معامالت بازار از اینجا به بعد با نوسان 
و برخی از افت و خیزها مواجه خواهد شد، گفت: »دوران کنونی حاکم 
در بورس، دوران نوس��ان گیری است و بیشتر به نفع افرادی خواهد بود 
که به دنبال س��فته بازی و سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند زیرا در این 
دوران این افراد قادر به کس��ب میزان قاب��ل توجهی از بازدهی خواهند 

بود.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه »تا چند ماه آینده ممکن 
است در بازار با رکود و اصالح شاخص بورس همراه باشیم«، گفت: »این 
اتفاق در بازار تا حدودی طبیعی به نظر می رسد، زیرا بازار تا یک جایی 
سود یا رشد قیمتی آینده سهم ها را پیشخور کرده است، بنابراین ممکن 
است یک مقدار از روند صعودی بازار متوقف و درجا بزند و با افت و خیز 

و نوسان هایی مواجه شود.«
بازار در حال حرکت به سمت نوسان گیری است 

وی به وجود نوسان در سهام شرکت های بزرگ و شاخص ساز در بازار 
اشاره کرد و افزود: »با توجه به حجم نقدینگی که در حال ورود به این 
بازار است، اکثر صف های فروش ایجادشده در بازار به زودی جمع آوری 
خواهند شد و مشکلی از این لحاظ بازار را تهدید نمی کند. از این به بعد 
نباید در انتظار رش��د پرشتاب ش��اخص بورس به صورت روزانه و ایجاد 
صف های خرید طوالنی در برخی از س��هام شرکت ها باشیم، بسیاری از 
سهامداران زمانی که در میزان کسب بازدهی به نقطه مطلوبی می رسند 

به سرعت اقدام به شناسایی سود در بازار خواهند کرد.«
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه »اکنون بازار در حال حرکت 
به س��مت نوسان گیری است«، گفت: »بخش��ی از رشدی را که بازار در 
چند وقت گذش��ته تجربه کرد ناشی از رشد ارزش ارز بود، اما نمی توان 
تغییرات ایجادشده در قیمت ارز را تنها و اصلی ترین عامل افت شاخص 

بورس و فشار فروش ایجادشده در بازار دانست.«
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، »تا زمانی که ش��فافیتی در 
ارتباط با صندوق های دارا دوم و س��وم در بازار ایجاد نشود شاهد وجود 
نگرانی و اس��ترس بین س��رمایه گذاران خواهیم بود که این موضوع در 
کنار تغییرات قیمتی ارز بر روند معامالت بورس تاثیرگذار خواهد بود.«
او با اش��اره به نقش مثبت دولت در تعیین مسیر معامالت بازار سهام 
گف��ت: »نقش دول��ت در روند صع��ودی چند ماه آینده ب��ازار می تواند 
بس��یار تاثیرگذار باشد اما با همه این تفاسیر سرمایه گذاران در وضعیت 
فعلی با احتیاط بیش��تری نسبت به قبل در حال سرمایه گذاری در این 
بازار هس��تند و حالت��ی از ترس و اضطراب را ب��رای حفظ ارزش فعلی 

سرمایه های خود دارند.«

عقب نشینی شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی

بورس در فاز اصالحی ماند
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احتکار 70درصد لوازم خانگی مورد تایید نیست
 تشکیل ستاد مقابله با احتکار

معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمای��ت گفت برای 
سازماندهی اقدامات در بحث احتکار و هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط 

مقرر شد ستاد مقابله با احتکار تشکیل شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمدی در بخش خبری 21 شبکه 
یک س��یما درخصوص خبر احتکار ۷0درصد لوازم خانگی طی یک س��ال 
گذش��ته تصریح کرد: در ش��رایط اقتص��ادی نامتعادل و نوس��انات ارزی و 
تحریم ها، انگیزه برای احتکار در بعضی واحدهای تولیدی و دالالن افزایش 
می یابد، اما متناسب با این وضعیت ما هم به عنوان دستگاه های متولی باید 
جلوی این کار را بگیریم. او ادامه داد: گفته س��خنگوی س��ازمان تعزیرات 
درخص��وص احتکار ۶0 تا ۷0 درصد ل��وازم خانگی را تایید نمی کنم و اگر 

اطالعات موثقی دارند در اختیار ما بگذارند تا بررسی کنیم.
احمدی تصریح کرد: در س��ازمان حمای��ت چند اقدام را برای جلوگیری 
از احتکار لوازم خانگی در دس��تور کار قرار داده ایم. نخس��ت تعیین تکلیف 
قیمت لوازم خانگی بود. همچنین تاکید شد تا قیمت کاالها در سامانه 12۴ 
ثبت ش��ود. او افزود: تاکید بر استمرار عرضه کاال و دریافت لیست توزیع از 

تولیدکنندگان از دیگر اقدامات سازمان حمایت است.
معاون س��ازمان حمایت با اش��اره به تمرکز بر بازرسی از انبارها و مراکز 
نگهداری کاال گفت: طی امسال 11 هزار بازرسی از انبارها صورت گرفته  و 

بیش از ۷00 پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شده است.
او تاکید کرد: برای سازماندهی اقدامات در بحث احتکار و هماهنگی همه 
دستگاه های ذی ربط مقرر شده ستاد مقابله با احتکار تشکیل شود که  این 
ستاد به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارتخانه مجدد فعال 
و اعضای آن مشخص ش��د. احمدی اضافه کرد: سازمان حمایت به عنوان 
مسئول این ستاد تعیین شد و سازمان های تعزیرات، دادستانی کل کشور، 
پلیس امنیت اقتصادی و معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز از دیگر اعضای 
این ستاد هستند. در ادامه رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی درخصوص 
احتکار ۷0درصدی لوازم خانگی گفت: سازمان حمایت بیشترین همکاری 
را با گش��ت های مشترک تعزیرات برای کشف کاالهای احتکارشده داشته 
است. ادعای احتکار ۷0درصدی لوازم خانگی مستند به گفته تولیدکنندگان 

و اعضای اتحادیه لوازم خانگی است.
او ادام��ه داد: دو موضوع در بحث لوازم خانگی مطرح اس��ت. یک مطلب 
بحث احتکار اس��ت. احتکار به قصد گران فروش��ی انجام می ش��ود. دومین 
مورد مصرف کنندگانی هس��تند که االن نیاز به کاال ندارند اما آن را برای 

سرمایه گذاری می خرند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از مردم تقاضا داریم در معرفی 
کاالهای احتکارشده به ما کمک کنند. بیش از ۹5درصد کشفیات احتکار با 

استفاده از اطالعات مردم صورت گرفته است.

ارسال پرونده های گرانفروشان بسته اینترنتی 
به تعزیرات

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت پرونده 
افرادی که عامل گران ش��دن بس��ته های اینترنتی بودند، امروز به سازمان 
تعزیرات ارس��ال می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس تابش 
در گفت و گو با برنامه »سالم صبح بخیر رادیو ایران« بیان کرد: این اواخر 
2 اپراتور کش��ور قیمت های بسته های اینترنتی را افزایش دادند و من تمام 
نگرانی و مش��کالت مردم در این حوزه را قب��ول دارم، زیرا بنده هم درگیر 
این موضوع هستم. او یادآور شد: بنده طی جلسات با این 2 اپراتور، از آنها 
درخواست کردم که قیمت ها را کاهش دهند و ضرب االجلی به آنها از طریق 

سازمان حمایت وارد شد، ولی آنها بدقولی کردند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: پرونده این افرادی که عامل گران ش��دن 
بس��ته های اینترنتی شدند، امروز به س��ازمان تعزیرات ارسال خواهد شد و 
پیشنهاد ما به آنها این است که به قیمت های قبل برگردند و دلیلی بیاورند 
تا ثابت کنند قیمت ها بر چه اساس بوده است. تابش گفت: الزم است که 2 

اپراتور مشکالت اخیر مردم را با بسته های تشویقی رفع کنند.

انباشت 300 هزار رأس گوساله در دامداری ها
 گرانی گوشت ارتباطی به دامداران ندارد

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت هم اکنون ۳00 هزار رأس گوساله 
در واحد های دامداری انباشت شده است.

سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه دامداران نقش��ی در افزایش قیمت دام 
ندارند، اظهار کرد: با توجه به انباشت دام در واحد های دامداری، دامداران با 
سود های حداقلی به امر تولید مشغولند، به همین خاطر بار ها اعالم کرده ایم 
که مقصر گرانی گوش��ت دامداران نیستند چراکه صنف قصاب مستقیم از 

دامدار، دام خریداری نمی کند.
او افزود: زمانی که ظرفیت پروار دام به پایان برسد، بعد از آن نگهداری دام 
برای دامدار به سبب هزینه نگهداری و مصرف نهاده بیشتر مقرون به صرفه 
نیست. سلطانی از دپوی ۳00 هزار رأس گاو در واحد های دامداری خبر داد 
و گفت: در حال حاضر وزن های دپوشده به یک تن رسیده که با این وجود 
ممکن اس��ت حالت سکته به دام دست دهد که از مسئوالن انتظار می رود 

تدابیری برای این موضوع بیندیشند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: در بخش دام سبک، مسائل و 

مشکالتی وجود دارد، اما همانند مشکالت دام سنگین نیست.
هویت دار کردن دام راهی برای پایان بخشیدن به قاچاق دام

او درب��اره آخری��ن وضعیت قاچاق دام بیان کرد: ش��نیده ها حاکی از آن 
اس��ت که مقداری دام س��بک از مرز های کش��ور خارج می شود و تا زمانی 
که هویت دار کردن دام به طور کامل انجام  نگیرد، این اتفاقات رخ می دهد.

متوسط قیمت هر کیلو گوساله 28 هزار تومان
س��لطانی متوسط قیمت هر کیلو دام س��نگین را 2۷ تا 28 هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: این در حالی است که قیمت تمام شده دام سنگین بدون 

احتساب سود دامدار، ۳0 هزار تومان است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور در پایان درباره آخرین وضعیت بازار 
نهاده های دامی تصریح کرد: علی رغم آنکه نهاده با نرخ مصوب کمیاب است 
و به س��ختی تامین می ش��ود، اما در بازار آزاد به وفور موجود است، این در 
حالی است که واردکننده برای واردات نهاده، ارز دولتی دریافت کرده و تنها 
با سوءاس��تفاده از کمبود نظارت ها با نرخ  باالتری آن را به دامداران عرضه 
می کند که البته دامداران هم برای سیر کردن دام  خود ناچارند با هر قیمتی 

نهاده موردنیاز را خریداری کنند.

اخبـــار

معاون بازرس��ی و نظارت سازمان صمت اس��تان تهران گفت مالکان 
نانوایی ها بیش��ترین آمار ش��کایات را دارند و میوه و سبزی فروش ها در 

جایگاه  بعدی قرار می گیرد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید محمدی پور در نشستی که 
صبح روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در چهار ماه ابتدایی امسال در 
شهر تهران بیش از 8 هزار و ۷00 بازرسی و در کل استان بیش از 225 
هزار بازرس��ی از واحد های عمده و خرده فروشی داشته ایم که 10درصد 

آن یعنی حدود 2۳هزار پرونده منجر به تشکیل پرونده شده است.
 او ادام��ه داد: ارزش ریالی این پرونده ه��ا ۳ هزار و ۷00 میلیارد بود. 
حدود 20 هزار مورد از بازرسی ها مختص به کشف کاال های قاچاق است 
که ارزش آنها به 121 میلیارد می رس��د. بیش از 1۳هزار بازرسی هم از 
نانوایی ها انجام ش��ده است. در س��امانه 12۴ پانزده هزار شکایت ارسال 

شد که ۹ هزار مورد از آن  حضوری بوده است.
 محمدی بیان کرد: گشت های مشترک زیادی با سایر نهادها داشتیم 

که تعداد آنها به بیش از 10 هزار مورد می رس��د که نس��بت به س��ال 
گذش��ته رش��د 100درصدی داش��ته اس��ت. بیش از ۴ هزار بازرسی از 
انبار ها داش��تیم ک��ه در بیش از 100 مورد به تخل��ف برخوردیم؛ اغلب 
این تخلفات ش��امل اقالم غذایی، اقالم کرونایی، مکمل های ورزش��ی و 
لوازم خودرو بوده اس��ت. در 20 روز گذش��ته نظارت بر انبار ها افزایش 
پیدا کرده اس��ت. معاون بازرسی س��ازمان صمت بیان کرد: احتکار های 
کش��ف ش��ده ابتدا به مراجع و محاکم قضایی ارسال و اقالم کشف شده 
وارد ش��بکه توزیع می شود تا به دست مردم برسد. احتکاری اگر کشف 
ش��ود و دستور قضایی دریافت کند توزیع خواهد شد.  او درباره بازرسی 
از نانوایی ها گفت: بازرس��ی های بهداش��تی از نانوایی ها در گش��ت های 
مش��ترک انجام می ش��ود. کماکان نانوایی ها بیش��ترین آمار شکایات را 
دارند، میوه و س��بزی فروش��ان، تهیه کننده های غذا، فروشندگان لوازم 

خانگی و الستیک در جایگاه های بعدی قرار می گیرند.
 محمدی گفت: س��امانه هایی که اخیرا رونمایی شده است مشروط به 

برقراری ارتباط مناس��ب با بخش های دیگر است و نیاز داریم اطالعات 
الزم را با س��رعت بیشتری در اختیار ما قرار دهند؛ همچنین اتصال این 
سامانه به تعزیرات می تواند سرعت کار را باال برده و شفافیت را افزایش 
ده��د. رصد به روز و لحظه ای از کاال ها انجام خواهد ش��د، اما به اتصال 
مناس��ب احتیاج دارد. ما به دنبال راه اندازی س��امانه هایی برای بازرسی 
هوش��مند هس��تیم.  معاون بازرسی و نظارت س��ازمان صمت تهران در 
پاس��خ به سوال باش��گاه خبرنگاران و درباره عملکرد سامانه 12۴ گفت: 
برخی اقالم مثل گوش��ت قرمز قیمت گذاری نش��ده و تابع بازار هستند، 
اما برخی کاال ها قیمت گذاری شده است. ممکن است قیمت کاالیی در 
مغازه با قیمت درج شده در سامانه تفاوت باشد.   او درباره قیمت تخم 
مرغ گفت: با توجه به اینکه صادرات تخم مرغ رس��ما ممنوع شده است 
شاهد کاهش قیمت این محصول هستیم. امروز تخم مرغ با نرخ مصوب 
هر کیلو 11 هزار تومان و هر شانه حدود 20 تا 22 هزار تومان به فروش 

می رسد و به حالت عادی بازگشته است. 

بیشترین شاکی را نانوایی ها دارند

رئیس انجمن بیس��کویت، شیرینی و شکالت گفت با توجه به افزایش 
هزینه ه��ای تولی��د این احتمال وجود دارد ک��ه کارخانه ها حداکثر 5 تا 

10درصد نرخ محصوالت خود را افزایش دهند.
جمش��ید مغازه ای در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
ب��ه اینکه تولیدکنندگان کماکان با کمبود مواد اولیه رو به رو هس��تند، 
اظهار کرد: مشکل کمبود مواد اولیه اعم از شکر به قوت خود باقی است 

و تالش ها درخصوص رفع بحران فعلی به نتیجه نرسیده است.
کمبود مواد اولیه چالش پیش روی تولیدکنندگان

او اف��زود: علی رغم آنکه دولت اعالم کرده اس��ت ک��ه 1۳5 هزار تن 
ش��کر به صن��ف و صنع��ت توزیع می کن��د، اما عمال چیزی به دس��ت 

تولیدکنندگان نرسیده است.
مغ��ازه ای قیمت مصوب هر کیلو ش��کر را ۶ هزار و ۷00 تومان اعالم 

کرد و گفت: این در حالی است که شکر با نرخ های باالی ۷ هزار و 500 
تا 8 هزار تومان به دست تولیدکننده می رسد.

ای��ن مقام مس��ئول درباره آخری��ن جزییات وضعیت روغ��ن در بازار 
بی��ان کرد: با وجود پیگیری های مکرر، س��همیه مح��دودی روغن برای 

تولیدکنندگان دریافت کردیم  که هم اکنون در حال توزیع است.
به گفته او، علی رغم  توزیع قطره چکانی روغن به صنعت، مشکلی در 

تامین آن وجود ندارد.
رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت ادامه داد: شکالت کاالی 
لوکس س��بد خانوار به ش��مار می رود که مصرف آن در اولویت نیست و 
بدیهی است که با توجه به قدرت خرید آحاد جامعه، نقدینگی موردنیاز 

همانند سایر کاالهای اساسی برای آن نیست.
به گفته این مقام مس��ئول، علی رغم افزایش قیمت تمام شده، امکان 

اصالح نرخ وجود ندارد و تولیدکنندگان س��ود خود را در سبد می بینند 
به طوری که برخی کاالها را با سود ناچیز و در برخی مواقع ضرر نسبی 
عرضه می کنند. او با اش��اره به تاثیر س��وء افزایش قیمت در افت فروش 
ش��یرینی و شکالت بیان کرد: تاکنون کارخانه ها تصمیمی برای افزایش 
قیمت نگرفته اند و در صورت نیاز برحس��ب ش��رایط جامعه این احتمال 

وجود دارد که نرخ محصوالت خود را 5 تا 10 درصد افزایش دهند.
چالش های پیش روی صادرات شکالت

این مقام مس��ئول در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات ش��کالت 
تصری��ح کرد: با گس��ترش ویروس کرونا، بس��ته ب��ودن مرزها و توقف 
زیاد محصول در مرز، صادرات مواد غذایی کمتر ش��ده اس��ت که البته 
بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز، به صادرات آسیب 

جدی می زند.

قیمت اقالم اساس��ی چندین بار در طول س��ال افزای��ش می یابد که 
این امر س��هم بسیاری از محصوالت موردنیاز در سبد خانوار را کمرنگ 

کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت اقالم اساسی سبد خانوار به 
بهانه ه��ای مختلف هر از گاهی افزایش می یابد که این امر بیش از پیش 
بر افراد حقوق بگیر جامعه با درآمدهای حداقلی فشار وارد می کند و کار 
را به جایی می رساند که س��هم بسیاری از محصوالت موردنیاز در سبد 

خانوار کمرنگ می شود .
بررس��ی ها نشان می دهد که برخی اقالم سبد خانوار همچون لبنیات، 
برنج، مرغ، گوش��ت، حبوبات و روغن از ابتدای س��ال 2 تا ۳ بار رش��د 
قیمت داشتند که هر یک از مسئوالن دالیل خاص خود را نظیر افزایش 
کرایه ه��ای حم��ل و نقل، تورم، حقوق و دس��تمزد، کمبود نهاده با نرخ 
مص��وب برای این گرانی ها مطرح می کنند. این امر برای اقش��ار ضعیف 
جامعه توجیه ناپذیر اس��ت چراکه با یک حس��اب و کتاب سرانگش��تی 
درمی یابی��م که افزایش ن��رخ محصوالت هیچ گونه س��نخیتی با درآمد 
خانواره��ا ندارد و از آنجا که روند صع��ودی قیمت، معادالت افراد برای 
خرید مایحتاج خود را بر هم ریخته، بس��یاری از آنها از آش��فتگی بازار 

نگرانی هایی دارند، چراکه خبر افزایش ادامه دار برخی کاالها در بازار به 
گوش می رس��د. گزارش  های میدانی نش��ان می دهد که قیمت هر کیلو 
برنج ایرانی از 18 تا ۳0 هزار تومان، برنج خارجی 15 تا 1۹ هزار تومان، 
چ��ای 80 ت��ا 1۷0 هزار تومان، قند 8 هزار و 500 ت��ا 11 هزار تومان، 
روغ��ن 5 کیلوی��ی 50 تا 55 هزار تومان، ماس��ت ۹00 گرمی 12 هزار 
تومان، ش��یر بطری پرچرب ۶ هزار و 500 تومان، ماست چکیده ممتاز 
800 گرم��ی  ۹ هزار توم��ان، پنیر ۳00 گرمی 10 ه��زار و 500 تومان، 
ماس��ت کم چرب 2 کیلوی��ی 20 هزار تومان، ماس��ت کم چرب 1500 
گرم��ی 1۶ هزار و 500 تومان، پنیر س��فید 500 گرمی 1۳ هزار و 500 
تومان، ماس��ت پرچرب 2 کیلویی 22 هزار تومان و ماس��ت کم چرب 2 

کیلویی 2۳ هزار و 500 تومان است.
همچنین بازار محصوالت پروتئینی نش��ان می دهد که قیمت هر کیلو 
مرغ 1۹ هزار تا 21 هزار تومان، س��ینه با کتف 2۳ هزار تومان، س��ینه 
بدون کتف 2۴ هزار تومان، فیله مرغ 28 هزار تومان، ش��قه گوسفندی 
115 هزار تومان، سردس��ت گوس��فندی 125 هزار تومان، شقه گوساله 
100 هزار تومان، سردس��ت گوساله 110 هزار تومان، راسته گوسفندی 

120 هزار تومان و راسته گوساله 115 هزار تومان است.

احتکاری در بازار میوه نداریم
مجتبی ش��ادلو، نایب رئیس اتحادی��ه باغداران تهران در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، درباره آخرین وضعیت محصوالت باغ��ی اظهار کرد: با توجه به 
نوس��ان قیمت نهاده های تولید اعم از س��م، کود و بذر، قیمت تمام شده 

محصوالت کشاورزی افزایش داشته است.
وی قیمت محصوالت کشاورزی را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: 
ممکن اس��ت با افزایش عرضه، قیمت میوه به حدی افت کند که به 10 
س��ال قبل باز گردد و با کاهش عرضه قیمت افزایش چش��مگیری یابد 
ک��ه این موضوع هیچ ارتباطی به احتکار ندارد چرا که عموم محصوالت 
کش��اورزی فسادپذیر هستند. ش��ادلو ادامه داد: با وجود رشد چشمگیر 
قیمت تمام ش��ده تولید، افزایش نرخ میوه امری طبیعی اس��ت، در غیر 

این صورت  باغدار با مشکالت متعددی روبه رو می شود.
نای��ب رئیس اتحادیه باغداران با اش��اره به اینک��ه کمبودی در عرضه 
وج��ود ندارد، تصری��ح کرد: با وجود عوامل طبیع��ی همچون تگرگ در 
برخ��ی مناطق، اما ج��ای هیچ گونه نگرانی مبنی ب��ر تامین بازار داخل 

نیست.

احتمال افزایش 10درصدی قیمت شکالت

کمرنگ شدن برخی اقالم در سبد مصرفی خانوار

 علت گرانی کاالهای اساسی در بازار چیست؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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توسعه عوارض الکترونیکی در آزادراه ها به 
شرط پرداخت

وزیر راه و شهرس��ازی گفت الکترونیکی ش��دن عوارض آزادراهی 
توس��عه پیدا می کند اما اگر مردم عوارض خ��ود را پرداخت نکنند 

تهمیدات دیگری را در پیش می گیریم.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، محمد 
اسالمی درباره طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی و اینکه چه 
برنامه ای ب��رای ادامه این طرح وجود دارد، گفت: اگر مردم عوارض 
آزادراه ه��ای الکترونیکی که از آن  اس��تفاده می کنن��د را پرداخت 
کنند طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی ادامه و توس��عه پیدا 

می کند و بقیه آزادراه های کشور نیز به این طرح خواهند پیوست.
وی اف��زود: م��ردم قدر الکترونیکی ش��دن ع��وارض آزادراهی در 
محورهایی که این طرح اجرایی ش��ده است را بدانند چراکه نه تنها 
در صف ه��ای عوارضی توقف نمی کنند بلکه س��وخت کمتر و زمان 
کمت��ری برای عبور از این مس��یرها صرف کرده و ایمنی بیش��تری 
نی��ز دارند. اما اگر مردم بدهی خود را در زمینه عوارض الکترونیکی 
آزادراه ها پرداخت نکنند تمهیدات دیگری را در این زمینه در پیش 

می گیریم.
اسالمی با بیان اینکه ادامه الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی به 
اس��تقبال مردم از این طرح بس��تگی دارد، گفت: تاکنون در مقابل 
بازگش��ت عوارض آزادراهی به حالت دس��تی مخالفت کرده ایم و از 
سوی دیگر نیز با پلیس قراردادی امضا کردیم تا مردمی که عوارض 
آزادراه��ی خود را نمی دهند جریمه ش��وند اما ای��ن اقدام تنها یک 
اقدام بازدارنده اس��ت و قرار ش��ده پلیس همزم��ان با وصول جرایم 
رانندگ��ی خود آن را نی��ز وصول کند. این در حالی اس��ت که این 
منابع امروز موردنیاز اس��ت سرمایه گذارانی که آزادراه ها را ساختند 
اقس��اط بانکی، هزینه های جاری و هزینه های تعمیرات و نگهداری 
آزادراه ها را باید پرداخت کنند بنابراین مردم قدر الکترونیکی شدن 

عوارض آزادراهی را بدانند.
پی��ش از ای��ن نیز وزی��ر راه و شهرس��ازی در نامه ای ب��ه معاون 
برنامه ری��زی خ��ود اختیار تام داده بود تا در مقابل دس��تی ش��دن 
عوارض آزادراه های الکترونیکی مخالفت کنند و اجازه این کار را به 

هیچ یک از متولیان آزادراه های الکترونیکی ندهد.

موتورسیکلت هم گرفتار گرانفروشی!
مسئول قیمت گذاری کیست؟

این روز ها قیمت موتورسیکلت چراغ خاموش رو به افزایش است 
و این موضوع در سایه عدم توجه ستاد تنظیم بازار رخ می دهد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ای��ن روز ها نه تنها گرانی به 
س��راغ خودرو، بلکه به سراغ موتورسیکلت هم رفته است و می توان 
گفت گرانی، موتورس��واری را هم کاری لوکس کرد و حاال برخی از 

موتور ها در بازار تا 200 میلیون تومان هم قیمت می خورند.
نه تنها بین جوانان بلکه بین بیشتر اقشار گرایش به موتورسیکلت 
نسبتاً بیش��تر از اتومبیل هاست. یکی از دالیل اش��تیاق استفاده از 
موتور هیجان و س��رعت آن اس��ت که می توان در ال به الی ترافیک 

سنگین شهر سریع تر به مقصد رسید.
سرسام قیمتی که واقعیت ندارد 

این وس��یله راحت که زمانی با قیمت پایین می توانس��تیم آن را 
بخریم، این روز ها به یکی از گران ترین وس��ایل نقلیه تبدیل ش��ده 
است. طبق مشاهدات میدانی موتورسیکلتی که زمانی می توانستیم 
ب��ا قیمت 10 میلیون بخریم به بیش از ۳0 میلیون تومان رس��یده 
اس��ت. این تنها برای موتورس��یکلت معمولی در بازار اس��ت و اگر 
بخواهیم کمی موتور بهتری داش��ته باش��یم باید هزینه بیش��تری 
کنیم در حالی که چندی پیش خبری از این افزایش قیمت نبود و 

راحت تر می توانستیم این محصول را بخریم.
کارشناس��ان صنع��ت خودرو، افزای��ش قیمت موتور را ناش��ی از 
افزای��ش قیمت قطعات آن می دانند چراک��ه این قطعات دیگر وارد 
کش��ور نمی ش��وند و مانند طال باارزش شده اند. به طور مثال قیمت 
الس��تیک یک موتورس��یکلت بس��ته به نوع آن بین 2 تا ۳ میلیون 
تومان اس��ت که همین گرانی الس��تیک باعث افزایش قیمت موتور 

می شود.
بس��ته ب��ه ن��وع موتورس��یکلت و نح��وه س��وار ش��دن آن، تایر 
موتورس��یکلت می تواند تقریباً 8هزار کیلومتر مسیر را طی کند این 
درحالی است که الستیک های اتومبیل با همان شرایط می توانند تا 
۷0 هزار کیلومتر دوام بیاورند. عالوه بر این، اجزای موتورس��یکلت 
تمایل به کیفیت بهتری دارند، زیرا همه چیز کوچک تر است و برای 

عملکرد وسیله نقلیه بدون خراب کردن بسیار مهم است.
مطمئناً از دیدگاه ساخت، تولید یک موتورسیکلت بدون نسخه از 

اتومبیل باید ارزان تر باشد.
ب��ه گفت��ه برخ��ی از فروش��ندگان افزای��ش قیم��ت تنه��ا در 
موتورس��یکلت های س��نگین با حجم باالی 250 س��ی سی بوده و 
موتورس��یکلت های ایرانی افزایش قیمت چندانی نداشته است، اما 
با کمی پرس و جو در بازار مشاهده کردیم، موتورسیکلت هوندا که 
ارزان ترین موتورسیکلت ایرانی بازار است، رشد چهار برابری داشته 
و قیم��ت آن از 5 به 1۹ میلیون تومان رس��یده و حاال این افزایش 

قیمت ها رکود بازار موتورسیکلت را رقم زده است.
در بازار موتورسیکلت تهران شاید بتوان چهار گروه موتورسیکلت 
را تقس��یم بندی ک��رد. گروه نخس��ت ارزان ترین ها ب��ا حجم موتور 
125 سی س��ی هس��تند که از رنج قیمتی ۷ میلیون تومان ش��روع 
می ش��وند و تا 20 میلیون تومان هم در بازار وجود دارند. گروه دوم 
موتورس��یکلت های با حجم موتور 1۳5 تا 200 سی سی هستند که 
با رن��ج قیمتی حداقل 20 تا ۴0 میلیون توم��ان در بازار به فروش 

می رسند.
گروه س��وم موتورس��یکلت ها، محص��والت با حج��م موتور 250 
سی س��ی هستند که از حدود ۴0 میلیون شروع می شوند و تا 100 
میلیون تومان ارزش دارند. تا اینجا هیچ کدام از این موتورسیکلت ها 
ب��رای تردد نی��از به مجوز نی��روی انتظام��ی ندارند، ام��ا در گروه 
چهارم موتورس��یکلت ها که ش��اید به آنها بت��وان موتور های لوکس 
گف��ت، با حجم موتوری بیش از 250 تا 1100 سی س��ی هس��تند؛ 
موتورس��یکلت هایی که قیمت آنه��ا از 100 میلیون تومان ش��روع 

می شود و تا 200 میلیون تومان هم می رسد.

در 20 س��ال اخی��ر تقریبا هر 5 س��ال یک بار تحقی��ق و تفحص از 
ش��رکت های خودروساز انجام شده اس��ت. تحقیق و تفحص هایی که در 
بیش��تر موارد تخلف های یکسانی وجود داشته و در دوره بعد هم نتیجه 
تحقیق بسیار شبیه قبلی بوده است. به گزارش رجانیوز، بعد از مجالس 
شش��م، هفتم، نهم و دهم حال بحث تحقیق و تفحص از ش��رکت های 
خودروساز به مجلس یازدهم رسیده که با انتقادهایی هم در شبکه های 
اجتماعی همراه بوده است.   در 20 سال اخیر تقریبا هر 5 سال یک بار 
تحقیق و تفحص از ش��رکت های خودروساز انجام شده است. تحقیق و 
تفحص هایی که در بیش��تر موارد تخلف های یکسانی وجود داشته و در 
دوره بعد هم نتیجه تحقیق بسیار شبیه قبلی بوده البته با شدت گرفتن 
در تخلف های گزارش قبلی که یکی از آنها زیاد شدن نیرو و شرکت های 
اقماری این خودروس��ازها بوده است! با این حال به نظر می رسد هر بار 
بع��د از گزارش تحقی��ق و تفحص مجلس موضوع را رها کرده اس��ت و 
ش��رکت ها به کار خود ادامه داده اند.  در مجل��س یازدهم هم در حالی 
که هنوز س��ه ماه از قرائت تحقیق و تفحص قبلی نگذش��ته زمزمه های 
تحقیق و تفحصی جدید از خودروس��ازها به گوش می رس��د.  تحقیق و 
تفحصی که یک نماینده دوره قبل آن را به جریان انداخته است. حجت 
االس��الم علیرضا س��لیمی، عضو کمیس��یون صنایع علت این تحقیق و 
تفح��ص را دلیل گران ش��دن بیش از ح��د و غیرمنطقی قیمت خودرو 
توسط ش��رکت های خودروس��از و پایین آمدن کیفیت این محصوالت، 
بیان کرده است.  یک نگاه به تحقیق و تفحص های پیشین و ایجاد ساز 
و کارهای��ی برای اصالح تخلفات خودروس��ازها می تواند از هر تحقیقی 

مثمر ثمرتر باشد. 

چه زمانی تحقیق و تفحص صورت می گیرد؟
با توجه به آیین نامه داخلی مجلس هر زمان نماینده ای تشخیص دهد 
در هر یک از امور کش��ور تحقیق و تفحص الزم اس��ت آن را به صورت 
کتبی به هیأت رئیس��ه مجلس تقدیم می کند و هیأت رئیس��ه آن را به 
کمیسیون مربوط ارجاع می دهد تا اطالعات کافی به متقاضی بدهد، اما 
در صورتی که متقاضی اطالعات را کافی ندانس��ت، کمیس��یون موظف 
اس��ت جلس��ه ای بین متقاضی و باالترین مقام دس��تگاه اجرایی مربوط 
برگزار کند. متقاضی تا 10 روز بعد از این جلس��ه گزارش خود مبنی بر 
تصوی��ب ی��ا رد تقاضای تحقیق و تفحص را به هیأت رئیس��ه دهد و در 
صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی 

مربوط ارجاع می  شود.
فرجام تحقیق و تفحص ها چه می شود؟

 در صورتی که جلس��ه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون 
تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را 
مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوط در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفت، اما در صورتی  که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز 
و درخواس��ت تعقیب ش��ود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب 
مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود.

 نقاط مشترک تحقیق و تفحص ها از خودروسازان
با نگاهی به تحقیق و تفحص های ادوار مختلف مجلس از شرکت های 
خودروس��از به موارد مشابهی برخوردیم که معموال در تمامی گزارش ها 

وجود داشت.
1-دخال��ت دولت: دو خودروس��از بزرگ کش��ور به ص��ورت دولتی و 

سیاس��ی اداره می شود و غالب عزل و نصب ها در سطوح هیأت مدیره و 
مدیران میانی، حمایت مدیران ارشد سیاسی اتفاق می افتد.

2-بنگاه داری خودروسازان: ایجاد شرکت های اقماری و خارج شدن از 
مسیر اصلی ایفای وظیفه که تولید خودرو است با مدیریت های تودرتو و 
ماتریسی با فقدان کارآمدی الزم، محل جذب منابع انسانی زیادی شده 
که در آنها معامالت خاص انجام می شود و با تهیه و تنظیم صورت های 
مالی غیرشفاف حقوق صاحبان س��رمایه را در معرض سفته بازی ریالی 
و تهدید ق��رار می دهن��د. ۳-قطعه س��از نماهای انحص��اری: انحصاری 
ب��ودن تولیدکنن��دگان قطعات که حتی در برخ��ی مواقع به توقف خط 
و کاهش تولید هم منجر ش��ده اس��ت از یک طرف و از طرف دیگر نبود 
مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب ش��ده تامین قطعات از طریق 
شرکت های تودرتو و پیچیده ای که به نحو ماهرانه به هم تنیده شده اند 
باعث افزایش قیمت و در نهایت باال رفتن قیمت تمام شده خودرو  شود.
 ۴-واردات قطعه س��ازنماها: این انحص��اری بودن تولید قطعات انگیزه 
تولید قطعه در کش��ور را کاهش داد در نتیجه باعث گرایش به واردات 
قطعات توس��ط قطعه س��ازنماها و واردات قطعه های بی کیفیت چین با 
برچس��ب ایرانی ش��د. البته در برخی موارد خودروس��ازها هم رأس��ا به 
واردات قطعات از خارج کش��ور اقدام کرده اند.  5-نیروی انس��انی مازاد: 
در طول س��ه دوره تحقی��ق و تفحص صورت گرفت��ه یکی از معضالت 
خودروس��ازها نیروهای مازاد آنها بوده اس��ت. بررس��ی های تحقیقی و 
تفحص مجلس نهم و دهم نش��ان داده که بیش از 12درصد بهای تمام 
ش��ده خودروها مربوط به هزینه حقوق و دس��تمزد اس��ت که سه برابر 

استاندارد در جهان است.

در مجلس یازدهم رخ داد

آغاز چرخه تکراری تحقیق و تفحص از خودروسازان

رئی��س کمیته تخصص��ی ارز انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور ضمن بیان زمان آغاز تغییرات سیس��تمی 
در تخصیص ارز صنایع امیدوار اس��ت بازگش��ت ارز نیمایی منشأ وقوع 
اتفاقات مثبت در صنعت قطعه کش��ور ش��ده و در کنترل بازار ارز موثر 
عم��ل نماید. نوید قریب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
بازگشت مجدد ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی اظهار داشت: براساس 
اع��الم بانک مرکزی مبنی ب��ر اختصاص مج��دد ارز نیمایی به صنعت 
قطعه، تامین ارز موردنیاز این صنعت برعهده بانک مرکزی قرار گرفته و 
مقرر گردیده قطعه سازان براساس نرخ نیما ارز موردنیاز خود را از طریق 

بانک ها تامین نمایند.
وی ب��ا بیان اینکه یکپارچه س��ازی و کنترل ب��ازار ارز با تخصیص ارز 
نیمای��ی تحقق می یابد، گفت: جزییات این امر تاکنون هنوز مش��خص 
نگردی��ده اما نویدبخش وق��وع اتفاقات مثبت و به نوعی آش��تی نیما با 

صنعت خودرو است.
رئی��س کمیته تخصص��ی ارز انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه تعلق ارز نیمایی به حذف ارز 
اشخاص از منابع تامین ارزی قطعه سازان می انجامد، افزود: این موضوع 
که بازرگان و تولیدکننده مجددا می بایس��ت ثبت س��فارش های خود را 

اصالح نمایند یا خیر، هنوز در پاره ای از ابهام است.

قری��ب با اش��اره به توق��ف تخصی��ص ارز نیمایی به قطعه س��ازان از 
اس��فندماه س��ال ۹8 بیان کرد: بدین ترتیب ارز اشخاص که همان ارز 
صادرات در مقابل واردات اس��ت، در ثبت سفارشات مورد استفاده قرار 
گرفت و در واقع جایگزین ارز نیمایی برای قطعه س��ازان گردید که البته 

خالی از دردسر نبود و زمینه ساز اتخاذ تصمیمات جدید گردید.
وی در ادام��ه با بیان اینکه اختصاص ارز نیمایی موجب تس��هیل در 
رون��د ترخیص م��واد اولیه از گمرک خواهد ش��د، گف��ت: زمان اعمال 
تغییرات سیس��تمی، هفت��م مردادماه تعیین گردیده اما می بایس��ت در 
انتظار بروز تغییرات احتمالی باشیم؛ اما طبق گفته های مسئوالن بانک 

مرکزی، حذف گزینه ارز اشخاص قطعی خواهد بود.
رئی��س کمیته تخصص��ی ارز انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور درخصوص درخواست های ارزی و وضعیت 
ثبت سفارشات اخیر قطعه سازان تصریح کرد: قوانین و مقررات فی مابین 
بانک مرکزی و صنایع همواره حاکی از این امر بوده اس��ت که به دنبال 
بروز هرگونه تغییرات در سیس��تم، اگر ثبت سفارش��ی اصالح نش��ود و 

تغییراتی اعمال نگردد، اقدامات سابق به قوت خود باقی خواهد ماند.
قریب یادآور ش��د: هرگونه تغییر در وزن یا مبلغ سفارش��ات گذشته، 
عن��وان اصالحیه و یا جایگزین ب��ه آن اطالق می گردد و در این صورت 

می بایست منطبق با قوانین جدید باشد.

وی تاکید کرد: به تولیدکنندگان و تجار توصیه می گردد، حتی االمکان 
از اعمال تغییرات چش��مگیر در ثبت سفارشات سابق پرهیز نمایند زیرا 
کوچک ترین تغییری، مواجهه با قوانین جدید را به همراه خواهد داشت 
مگر اینکه همانند سال گذشته، با تشخیص بروز خطا در ثبت سفارشات 
رأس��ا توس��ط بانک مرکزی، افراد ناگزیر از اصالح ثبت سفارشات و در 

نتیجه اقدام براساس قوانین جدید گردند.
قریب با بیان اینکه نرخ ارز نیمایی از طریق س��امانه نیما و براس��اس 
سیاس��ت گذاری بانک مرکزی و نرخ بازار مش��خص خواهد ش��د، گفت: 
ب��ه هر حال در حال حاضر تفاوت چش��مگیری میان نرخ آزاد و نیمایی 

وجود ندارد.
رئی��س کمیته تخصص��ی ارز انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور در پایان درخصوص تامین ارز قطعه سازان از 
طریق ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی خاطرنشان کرد: این موضوع 
در مبح��ث ارز حاص��ل از صادرات جای می گی��رد و باید منتظر ماند تا 
چگونگی سیاست ها و تغییرات جدید مشخص گردد اما استفاده از توان 
صادراتی کش��ور در بخش صنای��ع معدنی نظیر فوالد، مس و آلومینیوم 
به عنوان یکی از منابع تامین ارز قطعه س��ازان طی س��ه، چهار ماه اخیر 
مطرح گردید به نحوی که تولیدکنندگان و تجار ضمن انعقاد قرارداد با 

صادرکنندگان می توانستند از این ارز استفاده نماید.

س��ایت های مراکز اسقاط خودرو حدود یک س��ال به دلیل مسائل و 
مش��کالتی که در این رابطه رخ داده بود مس��دود بودند و با اعالم ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سوخت با ارائه تعهدنامه محضری از طرف مراکز 
اس��قاط به س��تاد با هدف جلوگیری از تقلب و تخلف دوباره بازگشایی 

می شوند.
به گزارش اقتصادآنالین، محس��ن صادقی، سرپرس��ت ستاد مدیریت 
حمل و نقل و س��وخت درباره بازگشایی مجدد سایت های مراکز اسقاط 
خودرو گفت: براس��اس مصوبه های دولت برای هر خودرویی که اسقاط 
می شد، مطابق معادل سواری آن گواهی صادر می گردید اما حدود یک 
سال صفحات مراکز اسقاط خودرو مسدود بود. با توجه به بازار عرضه و 
تقاضا و عنایت به اینکه تمامی واردکنندگان خودرو و موتورس��یکلت و 
تولیدکنندگان آنها نیاز به اس��تفاده از گواهی اسقاط برای شماره گذاری 
دارند می بایست این بازار )ارائه گواهی اسقاط( مدیریت شود و به همین 

دلیل  سیاست گذاری این موضوع برعهده ستاد سوخت است.
وی در ادامه بیان کرد: امس��ال در س��ال جهش تولی��د قرار داریم و 
وجود مش��کالتی چون مازاد یا کمبود گواهی اسقاط سبب بسته شدن 
این صفحات ش��ده بود و حدود یک س��ال فقط برای اسقاط تاکسی ها 
گواهی صادر می شد و نیاز به مدیریت در این بازار بود. از بهمن ماه سال 
گذشته و به واسطه قانون هوای پاک حتی شماره گذاری موتورسیکلت ها 

نیز نیاز به الصاق گواهی اسقاط دارد.
صادق��ی در ادامه گفت: س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت برای 
کنترل تخلف و تقلب در این بازار تعهدنامه ای تهیه کرد تا مراکز اسقاط 
موظف باش��ند در هر مرحله ای که ستاد نیاز بداند کلیه مدارک  مثبته 
مش��تمل بر هرگونه عکس و فیلم از وس��ایل نقلیه اسقاطی و همچنین 

اسناد خرید الشه )بارنامه، پته  و ...( را به ستاد تحویل نمایند.
وی متذک��ر ش��د که س��تاد مدیریت حمل نقل و س��وخت هیچ گونه 

مس��ئولیتی  در قبال مصرف گواهی اس��قاط نداش��ته و این موضوع را 
ب��ازار عرضه و تقاض��ا خودروهای وارداتی و تولی��دی تعیین می کنند و 
مسئولیت آن برعهده تولیدکننده و واردکننده خودرو است. یعنی مراکز 
اسقاط خودرو خود باید طرف تقاضا را پیدا کنند و ستاد مدیریت حمل 
و نقل و س��وخت کمک به ایجاد بس��ترهایی جهت تس��هیل در این امر 

می کند.
محس��ن صادقی در پایان با تاکید بر اینکه افراد زیادی در این مراکز 
س��رمایه گذاری نموده اند و کارکنان زیادی در این مراکز اش��تغال دارند 
بیان کرد: س��تاد دنبال پیچیده سازی مسائل نیست و این موضوع صرفا 
برای جلوگیری از تخلف اس��ت و باید با دید مثبت به آن نگریست قصد 
م��ا آغاز ب��ه کار دوباره این مراکز بود و به ای��ن خاطر تعهدنامه ای ابالغ 
کردیم که با استقبال بسیاری از مراکز اسقاط و همچنین انجمن مراکز 

اسقاط خودرو روبه رو شده است.

تولیدکنندگان و قطعه سازان از اعمال تغییرات چشمگیر در ثبت سفارشات پرهیزکنند

بازگشایی مجدد سایت های مراکز اسقاط خودرو

 لزوم ارائه تعهدنامه محضری جهت جلوگیری از تقلب و تخلف
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خط تولید لیزرهای فیبری با کاربرد صنعتی با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری راه اندازی ش��د. محصوالت لیزری این خط 

تولی��د در صنای��ع گوناگون��ی مانند نفت و 
گاز و خودروس��ازی کارب��رد دارد. ش��رکت 
ن��وران صنع��ت صباح نخس��تین ش��رکت 
خصوصی اس��ت که با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته 
و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خط تولید کامل لیزرهای فیبری 
با کاربرد صنعتی را تاس��یس کرده اس��ت. 
این طرح در فاز نخس��ت خ��ود، توان تولید 
لیزرهای یک کیلو وات با کاربری برشکاری 
و پردازش مواد را دارد. سیستم های لیزری، 
عموماً ش��امل دو بخش هستند، بخش اول 
دستگاه CNC  اس��ت که منبع لیزر روی 

آن به اصطالح س��وار می ش��ود و بخش دوم منب��ع تامین کننده لیزر 
است. شرکت نوران صنعت صباح، منبع تولید لیزر را بومی سازی کرده 
است. لیزرهای فیبری با کاربری صنعتی ساخت این شرکت در صنایع 

مختلفی مانند، صنعت نفت و گاز، خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع 
نیروگاه��ی کاربرد دارد. از این لیزرها ب��رای تمیزکاری، برش قطعات، 
تعمیر توربین و جوشکاری نیز استفاده می شود. قیمت مشابه اروپایی 
ای��ن محصول حدود 18 هزار دالر اس��ت، 
در حال��ی که محصول داخل��ی با نرخ 1۴ 
هزار دالر عرضه می شود. این دستگاه برای 
برش برخی فلزات دارای قطر کمتر از یک 
سانتیمتر مناسب است. یکی از کاربردهای 
دیگر این دس��تگاه استفاده از آن در روش 
کالدینگ )س��اخت افزایش��ی( است، این 
روش مشابه لحیم کاری معمول در فلزات 
است. ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، 
لی��زر، مواد پیش��رفته و س��اخت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 
1۳۹8 و در س��ال جاری بیش از 50 طرح 
مش��ابه را در سراسر کش��ور مورد حمایت 
قرار داده اس��ت. بومی سازی س��اخت این دس��تگاه ها و ماشین آالت، 
باعث شده است تا زیرساخت های الزم برای توسعه و گسترش صنعت 

فوتونیک و لیزر در کشور فراهم شود.

بس��یاری از مناطق کشور از آب و هوای خش��ک و متغیر برخوردار 
هستند. این مس��ئله باعث می شود تا تجهیزات و سازه هایی که ارزش 
باالیی دارند دچار هوازدگی و تخریب ش��وند. یک شرکت دانش بنیان 

با بومی س��ازی فناوری ساخت »کنسانتره 
س��یلیکونی ب��ر پایه س��یالن های اصالح 

شده« این مشکل را رفع کرده است.
مری��م ش��هرکی، رئیس هی��أت مدیره 
ش��رکت دانش بنی��ان نانو فراز س��پاهان 
گف��ت: ب��رای حفاظ��ت از س��طوح الزم 
اس��ت تا از موادی اس��تفاده ش��ود که از 
قیمت مناس��بی برخوردار باشند و از نظر 
ماندگاری نیز اس��تفاده از آنها توجیه پذیر 
باش��د. بدیهی اس��ت واردات مواد محافظ 
س��طوح از خارج از کشور باعث می شود تا 
این مواد با قیمت بسیار باالتری در کشور 
عرضه ش��وند. به همین دلیل، الزم بود تا 

شرکت های دانش بنیان نس��بت به بومی سازی فناوری تولید این مواد 
اقدام کنند.

رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان نانو فراز سپاهان در ادامه گفت: 

محصول این ش��رکت »کنسانتره س��یلیکونی بر پایه سیالن های اصالح 
ش��ده« اس��ت. این محصول براس��اس فناوری نانوتکنولوژی، تولید شده 
اس��ت. این محلول دارای خاصیت، آبگریزکنن��ده و ضدآب کننده نفوذی 
چندمنظ��وره ب��ا دوام طوالن��ی، بر روی 
سطوح اس��ت. وی ادامه داد: این محصول 
با نفوذ بسیار زیاد به تمام سطوح، خاصیت 
آبگریزی فوق  العاده  ای را ایجاد می  کند. این 
محصول با ایج��اد واکنش و نفوذ تا عمق 
حداق��ل پنج میلیمت��ر در منافذی مانند 
منافذ مصالح ساختمانی و سطوح با جذب 
پایین، پوش��ش ضدآب قوی ایجاد کرده و 
باعث تشکیل غشای غیر قابل نفوذ در برابر 
نشتی می  شود. در نتیجه باعث محافظت 
س��طوح در براب��ر صدمات س��اختاری و 
ظاهری ناشی از جذب رطوبت مانند شوره 
زدگی، هوازدگی، یخ زدگی، رش��د قارچ و 
کپک می شود.  این محصول قابلیت کاربرد بر روی سطوح مختلفی مانند 
آجر، بتن، س��یمان، چوب، خاتم، س��نگ های طبیعی و مصنوعی و دیگر 

مواد و مصالح  را دارد.  

محصولی دانش بنیان از تجهیزات و سازه های گران قیمت محافظت می کندخط تولید لیزرهای فیبری راه اندازی شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
همدان، گفت باید اثر دانش را در اقتصاد ببینیم. مگر می ش��ود این همه در حوزه 
آموزش خرج کرد و اثر آن را در اقتصاد کشور و زندگی مردم ندید. پس قطعا جایی 
از راه را اشتباه رفته ایم. ستاری در این نشست، گفت: همدان استان فوق العاده ای 
از نظر زیرساخت های طبیعی و انسانی است و قریب به 100 هزار دانشجو و حدود 
۳ هزار هیأت علمی دارد. اقتصاد دانش بنیان یک نرم افزار است که روی سخت افزار 
کشور می نشیند. باید فرهنگ را تغییر دهیم. متاسفانه نفت خیلی از زیرساخت های 
فرهنگی کشور را نابود کرد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نفت به بچه های ما 
یاد داد که استخدام شوند و این کار را به یک ارزش تبدیل کرد که باعث نابودی 
کارآفرینی ش��د. کشوری که ۴ هزار سال تاریخ کارآفرینی، تجارت، اقتصاد، دانش 
و فناوری داشت به واسطه پول نفت بسیاری از زیرساخت های فرهنگی خود را از 
دس��ت داد.    ستاری در ادامه بیان کرد: ما اگر به بچه های خودمان بفهمانیم که 
معنای استخدام خیانت، کشتن نوآوری و از بین بردن اعتماد به نفس است، قدم 
بزرگی برداش��ته ایم. در اقتصاد نفتی همه مشکالت با پول حل می شود. اگر پول 

داشته باشید اشتغال، سواد و فناوری دارید در حالی که اینها خریدنی نیست.
 ارزش دانش بیشتر از تامین ماده اولیه

ب��ه گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، دانش و فناوری خریدنی نیس��ت بلکه یاد 
گرفتنی است، اما ما با آلوده شدن در اقتصاد نفتی اینها را از دست دادیم. از جمله 
بخش هایی که به نفت آلوده شد دانشگاه های کشور بود؛ دانشگاهی که 100درصد 

پول خود را از دولت بگیرد مثل صنعتی است که دولتی باشد.
 رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری در ادامه بیان کرد: پژوهش��ی که از پول دول��ت بیرون بیاید محصول 
نخواهد داشت و برای مردم مفید نیست. اگر می خواهید پژوهشی محصول محور 
داش��ته باشید باید س��رمایه گذاری بخش خصوصی را داش��ته باشید. پول دولت 
در زیرس��اخت های پژوهش��ی باید هزینه شود ولی کار پژوهش��ی با پول دولت، 
محصول محور نیست.  به گفته ستاری، در تاریخ کشور امروز بیشترین هزینه را در 
بخش آموزش داریم اما خروجی نمی گیریم. وقتی روی پژوهش هزینه می کنید، 

باید 5 سال یا 10 سال بعد نتیجه آن را در زندگی مردم مشاهده کنید.
 معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ادامه داد: امروز قیمت یک کیلو بذر 
خیار و گوجه در دنیا از قیمت طال بیشتر است. چون این دانش است که به ماده 
اولیه قیمت و ارزش می دهد. دیگر نفت و زعفران به خودی خود ارزش��ی ندارند. 
مهم این است که چه چیزی از این مواد می سازید. اینکه قرار است از این مواد چه 

رنگی، چه دارویی و چه عطری تولید شود مهم است.
 نوآوری بزرگ ترین نعمت

ستاری افزود: بزرگ ترین موهبتی که خدا به انسان داده نوآوری است. اما نوآوری 
در جوامعی با اقتصاد زیرزمینی به راحتی سرکوب می شود. کلید این قضیه و نگه 
داشتن نوآوری در میان جوانان در دست خود ما است. این کار هم با تغییر فرهنگ 

اتفاق می افتد.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد: اینکه در استان از کشف یک معدن گچ خوشحال شوید، خیلی تفاوت دارد 
با اینکه یک دانشجو را از دل دانشگاه های بزرگ تهران به استان خود بازگردانید. 
این خوشحالی بزرگ تر است. این یک فرهنگ عمومی است که باید اصالح شود. 
دانشگاه ها کلید حل مس��ائل استانی در خود استان هستند. مشکالت با دانش و 

عقل در داخل خود استان حل می شود. راه حل  ها بومی است.
 ستاری همچنین گفت: این راه حل ها در دست همین شرکت های دانش بنیان 
است. همه باید محیط کسب و کار و مجوزها را اصالح کنیم. دانشگاه و صنعت باید 
با همه امکانات خود پای کار باشند. دانشگاهیان فراموش نکنند که با پول و مالیات 
مردم درس خوانده اند. چون مردم فکر می کنند دانش��گاهیان می توانند مشکالت 

کشور را حل کنند و توسعه دهند.

 دانشگاه محور توسعه استان ها
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: دانش��گاه باید محور توس��عه استان باشد. ولی 
این زمانی اتفاق می افتد که عدد قابل توجهی از درآمد از محل توس��عه فناوری، 
قراردادهای ارتباط با صنعت و شرکت های دانش بنیان تامین شود؛ دانشگاهی که 

100درصد پول خود را از دولت بگیرد هیچ تاثیری در جامعه ندارد.
 ستاری با تاکید بر اینکه باید جهت گیری دانشگاه ها اصالح شود، گفت: باید در 
کنار تغییر نگاه دانشگاه، نگاه صنعت و جامعه هم اصالح شود. اگر بخواهیم اقتصاد 
دانش بنیان را در یک جمله تعریف کنیم باید بگوییم که  اقتصاد دانش بنیان اقتصاد 
جوانانی است که سرمایه های شان در جیب شان نیست بلکه نوآوری و خالقیت و 

قدرت ذهن آنها مهم است.
 رئیس س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادامه داد: در سال های اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده است. در حال حاضر 
بیش از 5 هزار شرکت دانش بنیان داریم که 120 هزار میلیارد تومان فروش دارند. 

امروز روی تابلوی بورس ۳5 شرکت دانش بنیان داریم.
 به گفته س��تاری، ارزش ش��رکت های دانش بنیان در بورس حدود 180 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. شاید شش س��ال پیش اصال فکر نمی کردیم این اعداد در 
ش��رکت های دانش بنیان ثبت شود. این شرکت ها ساالنه صادرات محصول هم به 

دیگر کشورها دارند.
 استفاده از توان دانش بنیان ها در شیوع کرونا

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری همچنین بیان ک��رد: باید بین یک 
تحصیلکرده که با دانش خود ارزش آفرینی می کند با یک فرد عادی تفاوت وجود 
داشته باشد. گاهی اس��تارت آپ های خوب ما هفته ای بین 10 تا 15 درصد رشد 
می کنند. در همین روزهای کرونایی تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان رشد 

خوبی تجربه کردند. در بحران کرونا همین شرکت ها کشور را نجات دادند.
 س��تاری در ادامه بیان کرد: در دوران ش��یوع کرونا همین جوانان با ابداعات و 
نوآوری های خود به داد کش��ور رسیدند. خودش��ان راه خود را یافتند و قدم های 
خوبی در این زمینه برداشتند. مگر با وجود این افراد، کشور کمبودی حس کرد؟

 وی در ادامه با اشاره به اینکه باید سیستم سنتی و بوروکراسی را کنار بگذاریم، 
گفت: باید محیطی آماده کنیم که نیروی انس��انی جوان بتواند در آن توانایی های 

خود را شکوفا کند.
 س��تاری ب��ا اعالم آمادگ��ی معاونت علم��ی و فناوری برای کمک به توس��عه 
زیرساخت های اس��تان همدان، گفت: این توسعه زمانی اتفاق می افتد که از توان 
دانش بنیان ها و جوانان استفاده کنید. کارهای اداری دانش بنیان ها و جوانان استانی 

را در کمترین زمان انجام دهید.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معتقد اس��ت که این اقتصاد، اقتصاد 
آینده کشور اس��ت و ما در این حوزه در منطقه فوق العاده هستیم. ما بزرگ ترین 
استارت آپ های نانو و زیست فناوری را منطقه را داریم. حوزه علم و فناوری از جمله 

حوزه های افتخارآفرین ایران است.
 تدوین سند راهبردی توسعه استان همدان

همچنین سعید شاهرخی، استاندار همدان هم در این نشست،  گفت: اولویت اول 
دولت فعلی توجه به معیش��ت، اش��تغال و تولید است. ما هم با این رویکرد تالش 
کردیم مجموعه مدیریت استان برای رسیدن به این هدف با برنامه و اصولی حرکت 
کنند.  به گفته وی، همه مدیران استان همدان تالش می کنند از هدررفت منابع 
پیشگیری کنند با همین هدف هم سند راهبردی و عملیاتی برای استان تعریف 

و تدوین شده است.
 شاهرخی همچنین تاکید کرد: هماهنگی خوبی بین ارکان نظام در استان وجود 
دارد و همین موضوع باعث شده کارها روان و خوب پیش رود. این سند، فعالیت ها 
را قابل اندازه گیری می کند و همه مدیران در سطح استان و شهرستان ها برمبنای 

اهداف تعیین شده این سند فعالیت می کنند.

ی�ک دادگاه ف�درال در ایالت ایلینوی اعالم کرده اس�ت که فیس بوک ب�ه علت نقض حریم 
شخصی، باید 650 میلیون دالر جریمه را پرداخت کند. این امر در حالی است که در حجم قبلی، 
این رقم 550 میلیون دالر بوده است که مورد قبول فیس بوک قرار گرفت. با این حال بنا به نظر 
قاضی مربوطه، الزم است تا جریمه شدیدتر باشد. درواقع در چند سال اخیر فیس بوک با انواع 
اتهامات و جریمه ها مواجه شده و این امر در حالی است که دو برند زیرمجموعه )اینستاگرام و 

واتس اپ( بدون هیچ گونه مشکل و اتهامی در این چند سال، به کار خود ادامه می دهند. همین 
امر باعث شده است تا بسیاری عملکرد مارک زاکربرگ در رابطه با فیس بوک را عجیب توصیف 
کنند. دلیل اصلی این جریمه سنگین، استفاده از فناوری شناسایی صورت بدون کسب اجازه از 
کاربران است. تمامی این اتفاقات ممکن است باعث شود که تا چند ماه دیگر، فیس بوک جایگاه 
خود را به عنوان پرکاربرترین شبکه اجتماعی جهان از دست بدهد. این امر در حالی است که 

نقش دانش و نوآوری را در پیشرفت اقتصاد نمایان کنیم

فیس بوک باز هم جریمه شد
به قلم: جسیکا گوئن/ خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

مس��ابقه ملی فناوری نانو به دهمین دوره خود رس��ید؛ رویدادی که بزرگترین 
رقابت علمی میان دانشجویان و فارغ التحصیالن به حساب می آید. برگزارکنندگان 
آن در ای��ن دوره مجموع��ه وبینارهایی را به صورت هفتگ��ی برای ایجاد آمادگی 
میان ش��رکت کنندگان برگزار می کنند. دهمین دوره این رویداد قرار بود تیرماه 
سال جاری برگزار شود اما شیوع کرونا برگزاری آن را مانند بسیاری از رویدادهای 
دیگ��ر به تعویق انداخت. افزایش آش��نایی محققان و دانش��جویان نیز از اهداف 
مهم این رقابت علمی اس��ت. حال برای ایجاد آمادگی بیش��تر شرکت کنندگان، 
برگزارکنندگان این رویداد سلس��له وبینارهایی را برگ��زار می کنند. در این دوره 
مجموعه مقاالت س��ایت آموزش فناوری نانو تدریس می شود. مقاالتی که منبع 

مسابقه هستند. این وبینارها به صورت هفتگی برگزار می شود.

 حمایت از نانوفناوران نوپا
آموزش ها سرعت گرفت

سه شنبه
7 مرداد 1399

شماره 1592
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گذر زم��ان بر مغز تاثیر می گذارد؛ افت می کند. ابعاد ش��ناختی آن 
مانند تصمیم گیری س��ریع، توجه و اس��تدالل با نقص مواجه می شود. 
پ��س ب��رای دوری یا دی��ر رخ دادن این اتفاق باید به حفظ س��المت 

شناختی توجه کرد.
حفظ سالمت مغز تالشی برای پیشگیری 
از افت عملکردهای شناختی در میان افراد 
اس��ت. در حال حاضر س��المت جس��م در 
جامعه بیش��تر مورد توجه اس��ت. در حالی 
که توجه به سالمت شناختی نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد. در این راستا باید اقداماتی 
مانند افزایش س��طح آگاهی و اطالعات در 
میان افراد نسبت به حفظ سالمت شناختی 
انجام ش��ود. در ای��ن صورت اف��راد دوران 

سالمندی بهتری را می گذرانند.
در ای��ن زمینه باید آگاه��ی افراد افزایش 
یابد. ترجم��ه کتاب های گوناگ��ون در این 

زمینه می تواند یکی از راهکارها باش��د. البته در این حوزه می توان به 
موارد دیگری مانند تولید بازی های شناختی و تهیه فیلم های آموزشی 
نیز اش��اره کرد. در ستاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری کارگروهی راه اندازی شده است که 
این موضوعات را بررس��ی می کند. در ای��ن زمینه می توان به برگزاری 
چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی اشاره کرد که با حمایت ستاد 
برگزار ش��د و اس��تارت آپ ها ب��رای تولید 

بازی های شناختی حمایت شدند.
ب��ا این اقدام��ات قدرت یادگی��ری و به 
افزایش  کارگیری عملکردهای ش��ناختی 
می یاب��د. در این صورت بدون اس��تفاده از 
داروه��ا برمبنای دانش و علم افراد زندگی 

بهتری را با افزایش سن تجربه می کنند.
با توجه ب��ه اهمیت این موضوع س��تاد 
اق��دام دیگ��ری را ع��الوه ب��ر حمایت از 
رویدادهای در این حوزه انجام داده اس��ت 
و آن انتش��ار فراخوان حمایت از طرح های 
پژوهش��ی در ح��وزه ارتق��ا و توانبخش��ی 
ش��ناختی اس��ت. البته چالش��ی نیز برای 
توس��عه محصوالت و خدمات ش��ناختی س��المندان برگزار می ش��ود. 
پیش��گیری و کاهش  عملکردهای ش��ناختی با استفاده از مداخالت و 

خدمات شناختی از اهداف این برنامه ها است.

یک ش��رکت  دانش بنیان با هدف تامین نیازه��ای صنعت مخابرات 
اقدام به طراحی انواع محصوالت کاربردی در سیستم های الکترونیکی 
فرکانس باال کرده اس��ت. این سیس��تم ها با کیفیتی باال و هم سطح با 

محصوالت مشابه خارجی تولید می شود.
 تامی��ن نیاز صنع��ت »مخابرات« و تولید 
»سیستم های حفاظتی و پردازش تصویر« و 
»کنترل از راه دور« یکی از حوزه هایی است 
که شرکت های دانش بنیان در آن به خوبی 
عم��ل کرده اند. یک ش��رکت دانش بنیان با 
اتکا ب��ه توان مهندس��ان و فارغ التحصیالن 
نخبه کش��وری محصوالتی را در این حوزه 
تولید می کند که می توان به »دس��تگاه های 
فرستنده و گیرنده فیبرنوری«، »سوییچ های 
PoE تجاری و صنعتی«، »مبدل های ویدئو 
ب��ه فیبرنوری با تکنول��وژی CWDM« و 
»مودم های ن��وری محصوالت اتوماس��یون 

تصویری« و »محصوالت پسیو مانند پچ کورد و پیگتیل« اشاره کرد.
مبدل فیب��ر نوری از محصوالت این ش��رکت دارای چهار قس��مت 
فرس��تنده، تقویت کننده و گیرنده نوری است. فرستنده اطالعات را به 

صورت سیگنال های نوری تولید کرده و رمزگذاری می کند. فیبر نوری 
برای انتقال سیگنال های نوری تا فواصل دور به کار گرفته می شود.

با توجه به تضعیف سیگنال های نوری در فواصل زیاد از تقویت کننده 
نوری برای تقویت آنها اس��تفاده می شود و 
در نهایت گیرنده نوری نیز این سیگنال ها 
را دریاف��ت و رمزگش��ایی می کند. مبدل 
فیبر ن��وری معموما س��یگنال هایی مانند 
سیگنال تصویر، صوت، اترنت، تلفن و داده 
را به س��یگنال نوری تبدی��ل می کند که 
این س��یگنال ها برای انتقال بر روی بستر 
فیبر نوری در فرس��تنده و تبدیل سیگنال 
نوری به سیگنال خروجی در گیرنده مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مبدل فیبر نوری سیگنال های شبکه را 
از کابل های مس��ی دریافت و آن را به یک 
سیگنال نوری تبدیل می کند سپس آن را 
به وس��یله کابل فیبر نوری انتقال می دهد. در انتهای کابل فیبر نوری، 
گیرن��ده مبدل فیبر ن��وری وجود دارد که س��یگنال را مجدد دریافت 

می کند و پس از بررسی دوباره، آن را به کابل مسی باز می گرداند.

سیستم های الکترونیکی فرکانس باال با کیفیتی جهانی طراحی شدتاثیر گذر زمان بر افت عملکرد مغز را کاهش دهیم

مترج��م: نازنی��ن توکلی : تولی��د و فرآیندهای آن به س��رعت در 
حال تغییرند. پیش��رفت هایی نظیر چاپ سه بعدی، فناوری طراحی 
مج��ازی، هوش مصنوعی و افزایش رواب��ط یکپارچه میان بازیگران 

کل زنجیره تولید، حاکی از امکان ایجاد فرصت های تازه است.
درگذشته پارادایم اصلی تولید، »تولید انبوه و تولید ناب« بود، اما 
اکنون شاهد پارادایم جدیدی هستیم. در پارادایم جدید، مهندسان، 
دانش��مندان، طراح��ان و تمام افرادی که به نح��وی در تولید نقش 
دارند، می توانند همه آنچه که تا 10 سال پیش تنها رویای آن را در 

ذهن می پروراندند را به مرحله اجرا بگذارند.
نتیجه این امر، تولد جهانی تازه و شکوهمند خواهد بود.

1-تولید و فرصت های تازه در بازار کسب و کار:
ب��ا وجود همه صحبت ها درباره فرصت های جدید تولید، همچنان 
نقاط ضعفی هم درباره این فرصت ها وجود دارد. زمانی که مدل های 
تولید و لجس��تیک س��نتی به تدریج از دور خارج می ش��وند، عدم 
اطمین��ان در مورد اینکه صنعت در آینده به چه س��مت و س��ویی 
خواهد رفت، بیش��تر می ش��ود. به عنوان مثال؛ گزارش اخیر انجمن 
جهانی اقتصاد پیش بینی کرده است که تا سال 2025، ماشین آالت، 
بخش قاب��ل توجهی از وظایف تولید را انج��ام خواهند داد. در این 

صورت ۷5 میلیون از مشاغل خود به خود حذف خواهند شد.
از س��وی دیگ��ر، روابط جدید ب��ا توجه به توانمندس��ازی هوش 
مصنوع��ی بین نیروی انس��انی و ماش��ین آالت، قابلی��ت ایجاد ۳۳ 

میلیون شغل بیشتر را فراهم می کند.
همچنی��ن این گ��زارش پیش بینی می کند در ب��ازارکار تغییراتی 
اتفاق خواهد افتاد، چراکه کس��ب و کارهای مستقل )فریلنسری( و 

پاره وقت بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.
فرصت های جدیدی که به وجود می آیند، بیش��تر به افرادی تعلق 
می گیرد که قادر به اس��تفاده از تکنولوژی های جدید هستند. البته 
واقعیت تکنولوژی جدی��د خودش به تنهایی می تواند اختالالتی در 
سیستم آموزش ایجاد کند. چراکه احتماال نیروی کار برای پذیرش 

و بهره گیری از تکنولوژی جدید آمادگی کافی نداشته باشد.
از این رو »باید دانش آموزان قرن 21 را برای مش��اغل قرن 21 با 
روش های قرن 21، تعلیم و آموزش دهیم. این چیزی است که شاید 

کمتر به آن پرداختیم.«
باید از تکنولوژی هایی اس��تفاده کنیم که افرادی که به نیروی کار 

ما تبدیل می شوند، بتوانند با استفاده از آن رشد کنند. 
2- فناوری به محصول کسب و کارمان گره خورده است:

تغیی��ر مهم در تولی��د امروز، تغیی��ر در اهمیت هاس��ت. از خود 
محص��ول گرفته تا اس��تفاده آن. ب��ا پیدایش اقتص��اد تجربی دیگر 
مصرف کننده کمتر به داشتن یا تملک چیزی تمایل نشان می دهد. 
آنچه برای مصرف کننده اهمیت دارد، تجربه ای است که از استفاده 

محصول در ذهنش باقی می ماند.
متخصص��ان بر این باورند که فن��اوری به خودی خود چیز مهمی 
برای شرکت ها نیست. در عوض، مقصود، دستیابی به اهداف کسب 
و کار اس��ت. ما بای��د بدانیم چرا می خواهیم از تکنولوژی اس��تفاده 
کنی��م. برای مث��ال، فن��اوری اتوماس��یون می تواند ب��رای افزایش 

بهره وری، افزایش کیفیت یا کاهش هزینه ها استفاده شود.
اگر درک درستی از هدف مان داشته باشیم، می توانیم استعدادمان 
را به ص��ورت موثر اعمال کنیم و از فناوری های جدید به درس��تی 
اس��تفاده کنیم. این ب��ه معنای گره خوردن فن��اوری به محصوالت 

کس��ب و کار اس��ت، نه به این معنا که صرفا نرم افزار و س��خت افزار 
بخری��م و آن را در کارگاه های مان نصب کنیم. این موضوع بیش��تر 
مربوط به کارکنان اس��ت. باید کارکنان را آموزش داد. ذهنیت ها و 

روش های کاری را تغییر داد. این یعنی تحول و دگرگونی.
س��رمایه گذاری در فناوری، اولین قدمی است که برمی داریم. بعد 
از آن کس��ب و کار باید روی زمان، تالش و رهبری س��رمایه گذاری 

کند تا به موفقیت برسد.
ب��ه گفته یکی از متخصصان حوزه مدیریت تولید؛ »ما در روزهای 
گذشته تنها توانستیم معادله ای با 10 متغیر را حل کنیم، اما اکنون 
قدرت بیش��تری داریم و با استفاده از این قابلیت محاسباتی، تولید 
هوش��مند مبتنی بر داده را تحقق می بخشیم. به این ترتیب نه تنها 

کارخانه بلکه کل شبکه تولید را بهینه می کنیم.«
3- اما چگونه واقعیت افزوده »AR« پارادایم تولید را تغییر 

خواهد داد؟
یک��ی از بزرگترین تحوالت در تولید »واقعیت افزوده« اس��ت. در 
واقعیت افزوده، رایانه، اطالعاتی نظیر عکس، داده یا هر چیز دیگری 

را در معرض دید کاربر قرار می دهد.
به عنوان مثال تکنیسینی که عینکی هوشمند به چشم دارد و به 
توربین نگاه می کند، داده های مفیدی درباره اینکه توربین توانس��ته 
خ��ودش دس��تگاه را متوقف کن��د، می بیند. این می توان��د مزایای 

آموزشی و ایمنی فراوانی را به همراه داشته باشد.
کارکن��ان می توانند از عینک های واقعیت اف��زوده برای یادگیری 
نح��وه مونت��اژ صحی��ح تجهی��زات اس��تفاده کنند. ای��ن عینک ها 
دس��تورالعمل ها را درس��ت در جایی در باالی دستگاه روی آن قرار 
می دهند. احتماال به وس��یله خطوط و فلش ها مشخص می شود که 
اجزا باید در چه مس��یری نصب ش��وند. در نتیجه فرآیند یادگیری 
کارکنان با صرف منابع مالی و زمانی کمتر و س��رعت بیشتر صورت 

می گیرد.
همچنین اس��تفاده از واقعیت افزوده برای ارائه دستورالعمل هایی 
ک��ه نحوه اس��تفاده از تجهی��زات را ب��ه کارکنان در ایس��تگاه های 

کاری شان می  آموزد، میتواند ایمنی شغلی را بهبود بخشد.
یک��ی از مدی��ران تولید معتقد اس��ت، »واقعیت اف��زوده، به نوبه 
خ��ود یک انقالب اس��ت.« این انقالب به معنای ش��یوه ای نوین در 
برقراری ارتباط است که هر فردی را در هر سطح از سازمان به بقیه 
مرتبط می کند. گرچه می تواند به ش��کل گیری مس��ائل پیچیده ای 

نیز بینجامد.
۴. ریسک ها و خطرات کالن داده:

فناوری های ارتباط��ی جدید به تولیدکنن��دگان اجازه می دهند، 
اطالعات کس��ب و کارش��ان را با ش��رکت های ش��ریک به اشتراک 
بگذارن��د و به این ترتیب خلق ارزش کنن��د. اما اینکه »چگونه این 
کالن داده ها را با هدف اثربخشی بیشتر، باید تحت کنترل درآورد« 

سوالی است که همچنان باقی است.
در عصر س��رقت های عظیم رایانه ای و نگرانی درباره اینکه افرادی 
هس��تند که بتوانند، داده های آنالین ش��رکت را دس��تکاری کنند، 

مسئله امنیت، بیش از پیش برای تولید اهمیت پیدا می کند.
داده ها همه جا هس��تند، اما مس��ئله اصلی برای ش��رکت ها نحوه 
محافظت از آنهاست. این مسئله همچنان به عنوان یکی از مهمترین 

چالش ها در امر تولید است.
forbes/modirinfo  :منبع

واتس اپ( بدون هیچ گونه مشکل و اتهامی در این چند سال، به کار خود ادامه می دهند. همین 
امر باعث شده است تا بسیاری عملکرد مارک زاکربرگ در رابطه با فیس بوک را عجیب توصیف 
کنند. دلیل اصلی این جریمه سنگین، استفاده از فناوری شناسایی صورت بدون کسب اجازه از 
کاربران است. تمامی این اتفاقات ممکن است باعث شود که تا چند ماه دیگر، فیس بوک جایگاه 
خود را به عنوان پرکاربرترین شبکه اجتماعی جهان از دست بدهد. این امر در حالی است که 

عملکرد فیس بوک حتی در زمان بحران کرونا فوق العاده بوده و مارک زاکربرگ هم اکنون یکی از 
پنج فرد ثروتمند جهان محسوب می شود، با این حال چنین جریمه ای می تواند برنامه ریزی های 
مالی ش�رکت را با مش�کل مواجه سازد. درواقع باید منتظر واکنش آقای زاکربرگ به این حکم 
جدید باشیم. پیش بینی ها حاکی از آن است که در نهایت این مبلغ در چند قسط پرداخت شود. 
usatoday.com :منبع

نگاه کارشناسی به آینده مدیریت تولید در جهان

فیس بوک باز هم جریمه شد
به قلم: جسیکا گوئن/ خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

اوراق مش��ارکت برای تکمیل خطوط سه، هفت و ش��ش متروی تهران و سامانه اتوبوسرانی شهر 
تهران به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال منتش��ر می شود. به گزارش ایسنا سلمان خادم  المله-مدیرعامل 
تامین س��رمایه امین- با بیان اینکه اوراق مذکور با عاملیت و ضمانت بانک رفاه کارگران منتشر شده 
و معام��الت ثانوی��ه آن نیز در بورس اوراق بهادار تهران به انجام خواهد رس��ید، اظهار کرد: همچنین 
نرخ س��ود علی الحساب اوراق 18درصد است که در مقاطع زمانی سه ماه به دارندگان اوراق پرداخت 
می شود. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته اوراق مشارکت۹ هزار میلیارد ریالی با مشارکت تامین 
سرمایه امین برای تامین مالی خط ۶ و ۷ متروی تهران منتشر شد، افزود: تامین سرمایه امین تالش 
می کند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تمرکز بر اوراق بدهی در همکاری و مشارکت سیستم بانکی 
کشور، تامین مالی توسعه زیرساخت های شهری به خصوص کالنشهر تهران را با وجود تنگناهای مالی 

شهرداری به ثمر و نتیجه مطلوب برساند.

اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط 
متروی تهران منتشر می شود



طراحی سایت برای تعامل بهتر با مشتریان یکی از راهبردهای اساسی 
از س��وی اغلب برندها محسوب می شود. نکته مهم در این میان کیفیت 
نهایی س��ایت برند برای جلب نظر مش��تریان است. بسیاری از کسب و 
کارها به دلیل عجله در رونمایی از س��ایت برندشان توانایی تاثیرگذاری 
مناسب بر روی مشتریان را پیدا نمی کنند. با این حساب فرآیند طراحی 
سایت باید با نهایت دقت و سپس ارزیابی مجدد پیش از رونمایی رسمی 
صورت گیرد. ما در ادامه به بررسی برخی از نکات مهم پیش از رونمایی 

رسمی از سایت برند خواهیم پرداخت. 
بازخوانی محتوا

محتوا اهمیت بس��یار زی��ادی در عرصه بازاریاب��ی دارد. اغلب برندها 
در تالش ب��رای تولید محتوای بازاریابی جذاب هس��تند. دلیل این امر 
تاثیرگ��ذاری باالی محتوای مناس��ب ب��ر روی مش��تریان و جلب نظر 
آنهاس��ت. سایت رس��می برندها یکی از مهمترین پلتفرم ها برای انتشار 
محتوای بازاریابی محس��وب می ش��ود. نکته مهم در ای��ن میان تمایل 
برخی از برندها برای بارگذاری چند پست به صورت پیش فرض بر روی 
سایت ش��ان است. به این ترتیب پس از راه اندازی رسمی سایت مخاطب 

هدف تعداد قابل توجهی محتوا پیش روی اش خواهد بود. 
اگرچ��ه بارگذاری چند محتوای پیش فرض ایده مناس��بی اس��ت، اما 
باید نس��بت به کیفیت نهایی آنها توجه داشته باشیم. توصیه ما در این 
بخش بازخوانی محتوا پیش از انتشار رسمی شان است. این امر خطاهای 

احتمالی را به بهترین شکل ممکن رفع خواهد کرد. 
ارزیابی لینک های خراب

اس��تفاده از لینک ه��ای مختلف برای دسترس��ی س��اده تر کاربران به 
محتوای س��ایت امری رایج محسوب می ش��ود. یکی از مشکالت اصلی 

برنده��ا در این زمینه مواجه��ه با لینک های خراب اس��ت. امروزه هیچ 
تجربه ای به اندازه باز کردن یک لینک و مشاهده پیام »صفحه موردنظر 
در دسترس نیست« آزاردهنده نیست. این امر تاثیر منفی قابل توجهی 
ب��ر روی کیفیت نهایی فعالیت برندها دارد بنابراین ش��ما باید در تالش 
برای استفاده از امکانات و ابزارهای در دسترس برندتان در راستای رفع 

مشکالت موردنظر باشید. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی در اختیار برندها قرار دارد. 
همچنین باید به حضور دامنه وس��یعی از طراح های وب نیز اشاره کرد. 
ش��ما براساس سطح بودجه در دس��ترس برندتان امکان همکاری با هر 

کدام از برندهای موردنظر را خواهید داشت. 
تغییر تصاویر نامناسب

برخی از تصاویر به صورت نامناس��ب در س��ایت به نمایش درمی آید. 
ای��ن امر مربوط به تنظیمات صفحه و همچنین عکس موردنظر اس��ت. 
ما پیش از رونمایی رس��می از س��ایت برندمان باید یک بار تمام تصاویر 
موجود را مورد بررس��ی قرار دهیم. این امر امکان مشاهده وضعیت کلی 
س��ایت و رفع ایرادات در زمینه جلوه ه��ای بصری را فراهم خواهد کرد. 
اگر ما خودمان به فکر کیفیت س��ایت رسمی برندمان نباشیم هیچ کس 
دیگ��ری ای��ن لطف را در حق م��ا نخواهد کرد. بس��یاری از برندها پس 
از رونمای��ی از سایت ش��ان به دنبال بهبود کیفیت آن هس��تند. این امر 
همیش��ه با ریزش تعدادی از مخاطب هدف برند همراه اس��ت بنابراین 
از همان نخس��ت و پیش از رونمایی از س��ایت رس��می اقدام به ارزیابی 

وضعیت برندتان نمایید. 
ارزیابی امکانات سایت

امروزه س��ایت برندها دارای امکانات بسیار زیادی است. این امر شامل 
اس��تفاده از ابزارهای جس��ت وجوی درون س��ایتی و همچنین افزودن 
قابلیت خرید آنالین اس��ت. نکته مهم در این میان تالش برای اطمینان 
از عملکرد مناس��ب امکانات سایت پیش از بهره برداری از آن است. این 

امر اهمیت بس��یار زیادی در موفقیت برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف دارد. 

بی تردید هیچ برندی مایل به مش��اهده شکایت های متعدد مشتریان 
از خرابی ابزارهای س��ایت نیس��ت. تنها راهکار مناس��ب برای پرهیز از 
چنین صحنه ای ارزیابی نهایی امکانات س��ایت پیش از رونمایی رسمی 

از آن است. 
اهمیت امنیت رمز عبورها

س��رقت اطالع��ات کارب��ران و نفوذ هکرها به س��ایت ش��رکت اتفاق 
ناخوش��ایندی محس��وب می ش��ود. این امر اعتبار برندها را خدش��ه دار 
خواهد کرد بنابراین ش��ما باید نس��بت به تامین امنیت سایت تان توجه 
الزم را داشته باشید. این امر شامل تالش برای استفاده از رمزهای ایمن 

و همچنین نگهداری از رمزها در محل مناسب است. 
برخی از برندها از رمزهای س��اده اس��تفاده می کنند. این امر ش��انس 
هکرها برای نفوذ به س��ایت ش��ما را افزایش خواهد داد. همچنین ارائه 
رمز به شمار باالیی از اعضای شرکت نیز احتمال درز اطالعات را افزایش 
می ده��د. توصیه ما در این بخش تعیین تعداد مش��خصی از کارمندان 
ش��رکت برای مدیریت سایت رسمی برند است. دسترسی سایر افراد به 

سایت باید به شدت محدود شود.
تهیه نسخه پشتیبان از سایت

بروز مش��کالت فنی یا حمله هکرها به س��ایت ام��ر رایجی در دنیای 
کس��ب و کار محس��وب می شود. اگرچه بس��یاری از حمالت سایبری با 
شکست مواجه می ش��ود، اما در صورت موفقیت هکرها به احتمال زیاد 
اطالعات س��ایت ش��ما از دس��ت خواهد رفت. توصیه امنیتی ما در این 
بخش تهیه نسخه پشتیبانی از سایت به طور مداوم است. بر این اساس 
در ص��ورت بروز هرگونه مش��کل فنی امکان اس��تفاده از دامین دیگری 

برای سایت وجود خواهد داشت. 
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ترجم��ه: علی آل علی: فروش محص��والت در بازارهای رقابتی به هیچ 
وجه کار ساده ای نیس��ت. اغلب برندها در مسیر فروش محصوالت شان 
با مش��کالت بسیار زیادی مواجه هستند. شاید در این میان پیش فروش 
محص��والت ام��ری غیرممک��ن به نظر برس��د، اما در عمل بس��یاری از 
برندهای بزرگ اقدام به استفاده از چنین تکنیکی می کنند. تفاوت میان 
موفقی��ت برندهای بزرگ در زمینه پیش فروش محصوالت و مش��کالت 
برخی دیگر از رقبای ش��ان برای فروش جاری بس��یار جالب است. ما در 
این مقاله قصد بررس��ی ش��یوه های پیش فروش حرفه ای محصوالت را 
داریم. نتیجه این امر امکان تضمین س��ودآوری محصوالت تازه پیش از 

عرضه شان در بازار است.
1. اطمینان از مزیت رقابتی محصوالت

ه��ر محصول ت��ازه ای باید دارای مزیت رقابتی خاصی باش��د. در غیر 
ای��ن صورت ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف فراهم نخواهد 
ش��د. امروزه اغل��ب برندها توج��ه چندانی ب��ه افزودن مزی��ت رقابتی 
به محصوالت ش��ان ندارند. درس��ت ب��ه همین خاطر در عم��ل فرآیند 
فروش ش��ان با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شود. اگر شما در تالش 
ب��رای پیش فروش موفق هس��تید، باید نس��بت به مزیت های اساس��ی 
محصوالت تان نس��بت به نمونه های موجود در بازار مطمئن شوید. فقط 

در این صورت ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد 
شد. 

2. ارزیابی شرایط
گاه��ی اوق��ات محصول تازه یک ش��رکت دارای مزی��ت رقابتی قابل 
توجهی اس��ت، اما در زمان نامناسب عرضه می شود. این امر تاثیر بسیار 
منفی بر روی واکنش مش��تریان نس��بت به محص��ول موردنظر خواهد 
داش��ت. توصیه اساسی این بخش ارزیابی ش��رایط مناسب برای عرضه 
محصول تازه برند اس��ت. اگر وضعیت مناسبی برای رونمایی از محصول 
تازه وجود ندارد، باید آن را تا زمان مناس��ب به تعویق انداخت. در غیر 
این صورت ش��ما ش��انس چندانی برای موفقیت در زمینه پیش فروش 

محصوالت تان نخواهید داشت. 
یکی از بازه های زمانی نامناس��ب برای فروش محصوالت دوره شیوع 
کروناس��ت. بدون ش��ک ق��درت خرید م��ردم در این زمان به ش��دت 
کاهش یافته است بنابراین ش��ما باید به دنبال زمانی دیگر برای عرضه 

محصوالت تان و پیش فروش آنها باشید. 
3. نظرسنجی از مشتریان

آگاهی از س��لیقه مش��تریان همیش��ه تاثی��ر مثبتی ب��ر روی فرآیند 
پیش ف��روش دارد. بنابراین پیش از اقدام ب��رای پیش فروش محصوالت 

نسبت به نظر مشتریان اطمینان حاصل کنید. این امر موفقیت محصول 
ما در زمینه جلب نظر مش��تریان را تضمین خواهد کرد. امروزه بسیاری 
از برندها نسبت به این نکته مهم و ساده توجه کافی را نشان نمی دهند 

بنابراین فرآیند پیش فروش شان با شکست مواجه می شود. 
هرچه رابطه ما با مشتریان مان عمیق تر باشد، امکان نظرخواهی بهینه 
از آنه��ا افزایش خواهد یافت. امروزه یکی از چالش های اساس��ی برندها 
ترغیب مش��تریان برای بیان نظرات شان اس��ت بنابراین شما با پیگیری 
فرآین��د کنونی امکان تاثیرگذاری قاب��ل توجه بر روی مخاطب هدف را 

خواهید داشت. 
۴. مشتریان را غافلگیر کنید

اس��تفاده از عنصر غافلگیری همیش��ه تاثیر مثبتی بر روی مشتریان 
دارد. این امر ش��امل اس��تفاده از تکنیک  هایی نظی��ر ارائه تخفیف برای 
پیش خرید و همچنین قرعه کش��ی خواهد بود. هرچ��ه توانایی ما برای 
غافلگیری مش��تریان بیشتر باش��د، تاثیرگذاری فرآیند پیش فروش مان 
بهتر خواهد ش��د. امروزه مش��تریان به دنبال دریافت هیجان از س��وی 
برندها هس��تند بنابراین ش��ما باید هیجان موردنظر را به مشتریان ارائه 

کنید. 
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پیش فروش محصوالت با تکنیک های طالیی

بسته حمایتی 200 میلیون دالری تیک تاک 
برای کاربران فعال 

تیک تاک همواره نس��بت به تش��ویق کاربران خود برای فعالیت 
بیشتر، توجه ویژه ای را داشته است برای مثال هر هفته چالش هایی 
معرف��ی می ش��ود. با این حال پ��س از تحریم های آمریکا و ش��یوع 
ویروس کرونا، ش��اهد کاهش فعالیت در این شبکه بوده ایم. در این 
راس��تا مدیران این ش��بکه اعالم کرده اند که بس��ته حمایتی 200 
میلیون دالری را برای کاربران فعال خود در نظر گرفته اند. این امر 
می تواند باعث ش��ود تا این شبکه بار دیگر، با نرخ فعالیت فوق العاده 
خود مواجه شود. با این حال کاربران زیر 18 سال، شامل این طرح 
نخواهند شد. همچنین فعالیت روزانه و امکان مشاهده صفحه بدون 
نیاز به دنبال کردن افراد، از دیگر معیارها محس��وب می ش��ود. این 
امر می تواند زمینه اعتراض کاربران سایر شبکه ها را به همراه داشته 
باشد. درواقع ش��بکه های مطرحی همچون اینس��تاگرام، هیچ گونه 
برنامه ای برای کس��ب درآمد کاربران خود نداش��ته و در این رابطه 
حمایت های الزم را نیز انجام نمی دهد. به همین خاطر امکان رش��د 
بسیار سخت به نظر می رسد  همین امر خود باعث شده است تا نرخ 
فعالیت ها در این ش��بکه با کاهشی محس��وس مواجه باشد. درواقع 
باید دید که برنامه سایر شبکه ها برای افزایش فعالیت کاربران خود، 

چه خواهد بود. 
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نخستین ضربه کرونا به گوگل 

یکی از اقدامات جذاب گوگل ب��ه عنوان محبوب ترین موتور 
جس��ت و جوگر جه��ان، ارائه آماره��ای مختل��ف در رابطه با 
س��ایت ها اس��ت. در این رابطه از چند سال گذش��ته این برند 
تالش کرده اس��ت تا ب��ا اقدامات��ی نظیر ارائ��ه ابزارهای الزم، 
فضای س��ایت ها را برای کاربران تلفن همراه نیز بسیار مناسب 
نماید. به همین خاطر نیز اعالم ش��ده بود که امس��ال ش��اهد 
نخس��تین رتبه بندی نسخه موبایل س��ایت های مختلف توسط 
گوگل خواهیم بود. با این حال بحران کرونا باعث ش��ده اس��ت 
ت��ا جمع آوری اطالعات در این زمینه با مش��کل مواجه ش��ود. 
همچنین شرایط حال حاضر باعث شده است تا میزان استفاده 
افراد از اینترنت افزایش��ی چش��مگیر را پیدا کن��د و به همین 
خاطر ممکن اس��ت آمارها غیرواقعی باش��ند. این امر در حالی 
اس��ت که فعالیت برخی از سایت ها نیز با کاهش شدید مواجه 
ش��ده و این امر دقت آم��ار را کاهش خواهد داد. درواقع گوگل 
ابدا تمایل ندارد که نخس��تین اق��دام او در این زمینه، ضعیف 
باش��د. در همین راس��تا زمانی جدید برای ای��ن طرح ضروری 
اعالم شده است که ماه مارس سال 2021 خواهد بود. این امر 
به معنای فرصتی مجدد برای س��ایت ها است که وضعیت خود 
را بهبود بخش��یده و جایگاه بهتری را به دس��ت آورند. در این 
رابطه شاهد پیش بینی هایی نسبت به 10 سایت برتر هستیم و 
بای��د دید که در نهایت این رتبه بندی، تا چه اندازه با انتظارات، 

مطابقت خواهد داشت. 
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سونی از ابزار خود برای مقابله با گرما 
رونمایی کرد

یکی از مش��کالت همیش��گی افراد در سراس��ر جهان، تحمل 
روزهای گرم س��ال اس��ت. درواقع این موضوع باعث می شود تا 
افراد با مشکالتی نظیر گرمازدگی، تعرق بیش از حد و خستگی 
مواجه ش��وند. در کنار این موضوع، برنده��ای جهانی در تالش 
هستند تا با تنوع بخش��یدن به محصوالت خود، منابع درآمدی 
را افزای��ش دهند. درواقع تک محصولی بودن باعث می ش��ود تا 
همواره با یک ریس��ک بزرگ مواجه باش��ید. در این راستا سونی 
از اب��زار خود برای خنک نگه داش��تن دمای بدن افراد، رونمایی 
کرد. طرز کار آن نیز به این صورت اس��ت که ش��ما ابزار کوچک 
را در درون زیرپوش ه��ای مخصوص این ش��رکت قرار می  دهید 
و می توانی��د تا دمای دلخواه را با اس��تفاده از تلفن همراه خود، 
تعیین کنید. این امر باعث می شود که تحمل حتی گرم ترین دما 
نیز امکان پذیر ش��ود. قیمت این محص��ول نیز 1۳0 دالر تعیین 
ش��ده است. با این حال این بازار برای فصل های سرد نیز کاربرد 
داشته و می تواند دما را تا حدودی افزایش دهد. نکته منفی این 
محصول، امکان اس��تفاده حداکثر ۴ س��اعته است که به معنای 
کاف��ی نبودن برای یک روز کاری خواه��د بود. با این حال مدیر 
تی��م طراحی این ابزار که Reon Pocket نام دارد، اعالم کرده 
است که این میزان برای یک روز کاری، مناسب است. دلیل آن 
نیز به این خاطر اس��ت که نیازی به اس��تفاده مداوم از آن وجود 
نداشته و افراد تنها در زمان هایی نظیر پیاده روی، به آن نیاز پیدا 
خواهند کرد. برای مثال در درون خودرو و در دفتر کار، به علت 
وجود وسایل سرمایشی، دیگر استفاده از این محصول، توجیهی 
را ن��دارد. نکته جال��ب دیگر، تخفیف ویژه آن برای ش��هروندان 
ژاپن��ی اس��ت. در این رابطه آنه��ا با رقمی در ح��دود 20 دالر، 
می توانن��د این ابزار را خریداری کنن��د. حال باید دید که میزان 
اس��تقبال از ای��ن ابزار تا چه حد خواهد ب��ود. درواقع در صورت 
فروش قابل توجه، ممکن اس��ت شاهد نسل بعدی آن نیز باشیم 

که بدون شک دارای عملکرد بهتری نیز خواهد بود. 
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بازاریابی و فعالیت در اینستاگرام یکی از گزینه های جذاب برای هر کسب 
و کاری محسوب می شود. بسیاری از برندها در تالش برای موفقیت بیشتر 
و جلب نظر مش��تریان اقدام به حضور در این ش��بکه اجتماعی می کنند. 
براس��اس گزارش بخش کسب و کار اینستاگرام از میان یک میلیارد کاربر 
فعال پلتفرم شان ۹0درصد دست کم یک اکانت تجاری را دنبال می کنند. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. اگرچه اینستاگرام به طور 
رسمی تعداد اکانت های تجاری اش را اعالم نکرده است، اما براساس آخرین 
برآورد در س��ال 201۷ نزدیک به 25 میلیون اکانت تجاری در این پلتفرم 

فعالیت دارد. 
اینس��تاگرام در طول س��ال های اخیر رشد بس��یار زیادی را تجربه کرده 
اس��ت. امروزه بس��یاری از برنده��ا در این پلتفرم فعالی��ت بازاریابی دارند. 
امکان��ات تعاملی فراوان اینس��تاگرام در کنار تاکید بر روی محتوای بصری 
جذابیت های خاصی برای آن ایجاد کرده اس��ت. یکی از چالش های اصلی 
برای فعالیت در قالب یک کسب و کار در اینستاگرام بحث به دست آوردن 
مخاط��ب هدف اس��ت. تعداد فالوورهای هر برند اهمیت بس��یار زیادی در 
فرآیند بازاریابی و نتیجه بخشی آن دارد. اگر شما یک برند مشهور و نام آشنا 
در بازارهای بین المللی نباش��ید، جلب نظر مخاطب هدف در ش��بکه های 
اجتماعی امر بسیار دشواری خواهد بود. بسیاری از کسب و کارها در عمل 
توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش��ان را ندارند. به همین خاطر 
سرمایه گذاری شان بر روی بازاریابی در اینستاگرام با کمترین نتیجه ممکن 

به پایان می رسد. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای مناس��بی برای تالش در راستای جلب 
نظر کاربران هرچه بیشتر در اینستاگرام وجود دارد. مسئله اساسی در این 
میان دشواری بسیار زیاد جلب هزار فالوور نخست است. پس از این مرحله 
تعداد فالوورهای برند ش��ما بسیار س��اده تر از گذشته افزایش خواهد یافت 
بنابراین توصیه ما به شما تالش برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به 
شیوه های متنوع و تازه است. هدف ما در ادامه مقاله کنونی بررسی برخی 
از تکنیک های مناسب برای جلب هزار فالوور نخست برندها در اینستاگرام 

خواهد بود. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی در اینس��تاگرام فعالیت دارند. نکته مهم 
در ای��ن میان ض��رورت بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف با ش��یوه های 
تازه اس��ت. اگر برند ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس 
ایجاد تمایز در خود را نداشته باشد، شانس چندانی برای موفقیت در عرصه 
بازاریابی نخواهد داشت بنابراین مسئله مورد بحث در این مقاله نیاز کانونی 

تمام کسب و کارها محسوب می شود. 
1. ایجاد و بهینه سازی پروفایل برندمان

نخس��تین گام در راس��تای بازاریابی و جلب نظر کاربران در اینستاگرام 
ایجاد جلوه ای جذاب از پروفایل برندمان اس��ت. بس��یاری از برندها توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس شیوه های تاثیرگذاری را ندارند. 
بس��یاری از کس��ب و کارها نسبت به نحوه شروع این فرآیند اطالع دقیقی 
ندارند. مهمترین بخش پروفایل ما برای کاربران شامل نام کاربری، بیوگرافی 
و همچنین تصویر پروفایل برندمان است. ما در ادامه به بررسی هر کدام از 
موارد فوق برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف می پردازیم. 
نام کاربری یک برند باید ساده و آشنا باشد. بسیاری از کاربران برای یافتن 
اکانت رسمی برندها اقدام به جست وجوی نام شان در اینستاگرام می کنند 
بنابراین اس��تفاده از نام های دیگر در اینس��تاگرام ب��رای برند ایده چندان 
مناسبی نخواهد بود. نتیجه این امر ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. گام بعد مربوط به بیوگرافی برند اس��ت. توضیحات 
مذک��ور در بخش بیوگرافی باید دقیق و کاربردی باش��د. نکته مهم در این 
می��ان توجه به تفاوت میان پروفایل برندها و کاربران حقیقی اس��ت. ما به 
عنوان کاربر حقیقی امکان اس��تفاده از هر عبارت��ی در بخش بیوگرافی را 
داریم، اما این امر در مورد برندها متفاوت خواهد بود. هدف اصلی ما در قالب 
یک برند جلب توجه مخاطب هدف است بنابراین باید راهبرد دیگری برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی دیگران پیش بگیریم. گام پایانی نیز مربوط به تصویر 
پروفایل ما در اینستاگرام است. این تصویر باید همیشه جلوه ای از برندمان 
را بازنمایی کند. توصیه اساسی ما در این بخش استفاده از تصویر لوگو برند 
برای پروفایل است. این امر نقش مهمی در جلب نظر کاربران خواهد داشت. 
متاسفانه امروزه برخی از برندها در راستای بازاریابی اینستاگرامی به استفاده 
از تصویر لوگوی شان توجه ندارند. به این ترتیب کاربران چالش بسیار بزرگی 

در یافتن و شناسایی اکانت مربوط به برندها خواهند داشت.
امروزه ما باید فرآیند تعامل کاربران با برندمان را ساده سازی کنیم. در غیر 
این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهیم 
داد. توصیه پایانی ما در این بخش استفاده از اکانت تجاری برای بازاریابی در 
اینستاگرام است. این امر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف و افزایش 

تعداد فالوورها خواهد داشت. 
2. تعیین تولیدکننده محتوا

مدیریت اکانت برندها در شبکه های اجتماعی کار ساده ای نیست. برخی از 
برندها به صورت گروهی اقدام به مدیریت اکانت شان در شبکه های اجتماعی 
می کنند. نتیجه این امر ناتوان��ی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و تولید محتوای ناهمگن خواهد بود. توصیه اساسی ما در این بخش 
تعیین یک یا دو بازاریاب برای مدیریت اکانت برندتان در اینستاگرام است. 
مزیت اصلی این امر امکان تولید محتوای یکدس��ت و مدیریت هرچه بهتر 

اکانت برند در اینستاگرام خواهد بود. 
بسیاری از کاربران در ش��بکه های اجتماعی تمایل به مشاهده محتوای 
دارای المان های یکسان از سوی برندهای مورد عالقه شان دارند. وقتی ما در 
عمل از چندین بازاریاب و کارمند شرکت به صورت چرخشی برای مدیریت 
اکانت برندمان استفاده می کنیم، توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را از دست خواهیم داد. ایجاد تیم واحد برای بازاریابی در اینستاگرام فرصت 
بس��یار بهتری برای بهبود وضعی��ت بازاریابی و به تب��ع آن افزایش تعداد 

فالوورهای برندمان ایجاد خواهد کرد. 
3. اهمیت تهیه و ویرایش تصاویر جذاب

اینس��تاگرام برخالف بسیاری از ش��بکه های اجتماعی بر روی محتوای 
بصری تاکی��د دارد. هیچ برن��دی توانایی بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف بدون استفاده از محتوای بصری را ندارد. این امر نکته بسیار 
مهمی در زمینه بازاریابی در اینس��تاگرام محسوب می شود. اغلب برندهای 
فعال در این پلتفرم دارای تیم تهیه محتوای حرفه ای هستند. اگر بودجه در 
دسترس برند شما اجازه چنین فعالیتی را نمی دهد، باید به شیوه ای دیگر در 

تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشید. این امر شامل تقویت 
مهارت های عکاسی مان برای تهیه محتوای جذاب است. 

بدون تردید عکاسی تجاری برای افراد غیرحرفه ای امر دشواری محسوب 
می شود. نکته مهم در این میان استفاده از تجربه سایر برندها برای کسب 
موفقیت سریع است. یکی از نکات مهم در این میان تقویت مهارت مان برای 
کار با نرم افزارهای ویرایش عکس است. بدون تردید این امر در نگاه نخست 
بس��یار دش��وار خواهد بود، اما با اندکی تمرین مهارت شما در زمینه کار با 
چنین ابزارهایی به شدت افزایش خواهد یافت. نکته مهم بعد در این زمینه 
مرب��وط به الگوبرداری از برندهای بزرگ و موفق اس��ت. بی تردید برندهای 
بزرگ سرمایه گذاری قابل توجهی بر روی بازاریابی و تولید محتوا کرده اند. ما 
در صورت استفاده از تجربه آنها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف امکان کاهش هزینه های مان را خواهیم داشت. 
خوش��بختانه برندها نیازی به شرکت در دوره های عکاسی حرفه ای برای 
موفقیت در بازاریابی اینس��تاگرامی ندارند. نکته مهم در این میان شناخت 
س��لیقه مخاطب هدف و آش��نایی با تعداد اندکی از تکنیک های عکاس��ی 
حرف��ه ای اس��ت. برخی از توصیه ه��ای عمومی برای ثب��ت تصاویر جذاب 

اینستاگرامی به شرح ذیل است:
• نخس��ت بای��د بر روی موضوع اصلی پس��ت تان تمرکز کنی��د. این امر 
هماهنگی مناس��بی میان ماهیت پست، کپشن و تصویر مورد استفاده تان 

ایجاد خواهد کرد. 

• تالش برای کاهش فضای خالی و بی فایده در عکس اهمیت بسیار زیادی 
دارد. ایراد اصلی فرآیند بازاریابی بسیاری از برندها ناتوانی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس محتوای بصری جذاب است بنابراین شما 
در عمل نیازمند تغییر الگوی تهیه محتوای بصری برندتان در صورت عدم 

کسب موفقیت در گام نخست هستید. 
• استفاده از زاویه عکاسی جذاب و چشم نواز اهمیت باالیی دارد. سوژه های 
مختلف عکاس��ی در شرایط گوناگون تاثیر مختلفی بر روی مخاطب هدف 
دارد بنابراین شما باید زاویه های عکاسی مختلف برای یافتن زاویه مناسب 

را امتحان کنید. 
• تالش برای س��رگرم ساختن مخاطب هدف و بیان شوخی های جذاب 
ایده کامال منطقی برای تهیه عکس اس��ت. این امر نقش مهمی در بهبود 

وضعیت برندها و جلب نظر مخاطب هدف ایفا می کند. 
گام بعد پس از تهیه عکس موردنظرمان برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف مربوط به ویرایش آن اس��ت. عکس های خام اغلب توان تاثیرگذاری 
و جلب نظر مخاطب هدف را ندارد. خوش��بختانه بسیاری از برندها امکان 
استفاده از ابزارهای ویرایش تصاویر به صورت رایگان را دارند. گزینه های در 
دسترس شما فقط محدود به فوتوشاپ نیست. برخی از سایت های آنالین 
نیز در کنار نرم افزارهای حرفه  ای امکان ویرایش بی دردسر تصاویر را فراهم 

می سازد بنابراین برندها دامنه وسیعی از گزینه ها را در دست دارند. 
توصی��ه پایان��ی م��ا در این بخ��ش ض��رورت ویرایش تصاوی��ر پیش از 
بارگذاری شان است. بسیاری از برندها در این مسیر توجه کافی به ویرایش 
نهایی ندارند بنابراین پس از تهیه تصاویر و اندکی ویرایش ابتدایی نس��بت 
به بارگذاری آن اقدام می کنند. محتوای برند ما در اینستاگرام بیانگر هویت 
و ماهیت فعالیتمان است. بنابراین باید در انتخاب آن دقت بسیار زیادی به 
خ��رج دهیم. در غیر این صورت ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
۴. تهیه جدول مداوم بارگذاری محتوا

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و به طور ویژه اینس��تاگرام در پیوند با 
توانایی برندها برای فعالیت مداوم است. برخی از برندها پس از مدت زمانی 
محدود بازاریابی در اینس��تاگرام به طور کلی ناپدید می شوند. این امر تاثیر 
منفی بر روی ش��ناخت کاربران از برندهای موردنظر دارد. امروزه برندهای 
بزرگ به دلیل تداوم حضور در شبکه های اجتماعی و تولید مداوم محتوای 
بازاریابی جذاب مورد عالقه مشتریان هستند بنابراین شما نیز باید استراتژی 

مشابهی در پیش بگیرید. 
امروزه بسیاری از برندها چند پست آماده برای بارگذاری در بازه های زمانی 
مختلف آماده دارند. این امر فرصت بسیار بیشتری در اختیار تیم بازاریابی 
ب��رای ایده پردازی خالقانه می دهد. وقتی ما همیش��ه فش��ار تولید محتوا 
در کمتری��ن زمان ممکن را حس کنیم، ق��درت کافی برای خلق محتوای 
هیجان انگیز را نخواهیم داشت بنابراین شما باید نسبت به آماده سازی چند 

پست پیش فروش برای بازاریابی و تولید محتوا توجه داشته باشید. 
تعیین ج��دول زمانی برای بارگذاری مداوم محتوا ایده بس��یار مطلوبی 
محسوب می ش��ود. امروزه اغلب برندها دارای جدول زمانی برای بارگذاری 
محتوا در اینس��تاگرام هستند. مزیت این امر امکان ارزیابی مداوم وضعیت 
بازاریابی برند در کمترین زمان ممکن است. نگرانی اصلی اغلب برندها در 
زمین��ه بازاریابی ناتوانی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با تولید 
محتوای به صورت مداوم اس��ت. همچنین یکی دیگر از نگرانی های اصلی 
آنها مربوط به فقدان وقت کافی برای بارگذاری محتوا در زمان های مناسب 
خواهد بود. اس��تفاده از جدول برنامه ریزی هوشمند امکان تعیین محتوای 

پس��ت و س��پس بارگذاری خودکار در زمان تعیین ش��ده از سوی جدول 
موردنظر را فراهم می سازد. این امر نتیجه کاربست فناوری هوش مصنوعی 
در جدول های برنامه ریزی است بنابراین برند شما نیازی به نگرانی پیرامون 

نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. 
همیش��ه س��اعت های مش��خصی برای بارگذاری محتوای بازاریابی در 
اینستاگرام وجود دارد. این ساعت ها به طور کلی شامل ابتدای صبح و پس 
از عصر اس��ت. مردم وقتی از خواب بیدار می شوند، پیش از هر کار دیگری 
به سراغ گوشی همراه شان می روند، بنابراین شما با بارگذاری محتوا در این 
ساعت ها امکان جلب نظر مخاطب هدف را خواهید داشت. این امر در مورد 
تولید محت��وا پس از عصر نیز صحت دارد. وقتی م��ردم از کار روزانه فارغ 
می شوند، زمان قابل توجهی برای حضور در اینستاگرام و دیگر شبکه های 
اجتماعی خواهند داشت بنابراین سرمایه گذاری بر روی این بخش اهمیت 
قابل توجهی برای برندها دارد. بارگذاری پس��ت بازاریابی در اینستاگرام تا 
نزدیک 12 شب ایده مناسبی است. پس از آن کاربران دیگر حضور چندان 

زیادی در اینستاگرام نخواهند داشت. 
5. مدیریت اکانت با همکاری تمام اعضای شرکت

مدیریت شبکه های اجتماعی امر مهمی محسوب می شود. اغلب برندها 
بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی شان را در اینستاگرام صرف می کنند 
بنابراین جلب نظر مخاطب هدف اصلی تمام آنها خواهد بود. ما در بخش های 
قبلی بر روی مدیریت اکانت برند از سوی یک یا دو بازاریاب تاکید کردیم. 
نکت��ه مهم در این میان ناتوانی بازاریاب ه��ای برند در برخی از مواقع برای 
تولید محتوای کافی است. به عنوان مثال، تهیه تصاویر و ویدئوهای جذاب 
گاهی اوقات بسیار دشوار خواهد بود. اگر شما برای این چالش راهکاری پیدا 

نکنید، بخشی از محتوای برندتان جذابیتش را از دست خواهد داد.
توصی��ه ما برای رفع مش��کل ناتوانی در زمینه تولی��د یا یافتن محتوای 
مناس��ب بصری دعوت از تمام اعضای ش��رکت برای هم��کاری در بخش 
بازاریابی اس��ت. این امر به طور معمول شامل اعالم یک ایمیل برای ارسال 
محتوای جذاب مخاطب هدف است بنابراین برندها امکان بهره گیری از تمام 
توان برندش��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهند داشت. 
هرگاه کارمندان ش��رکت تصاویر یا س��وژه های جذابی برای بازاریابی پیدا 
کردند، باید آن را برای ایمیل مخصوص بازاریابی شرکت ارسال کنند. این 
امر در صورت رابطه مناسب میان ما و کارمندان تمام فرآیند بازاریابی را به 

شدت ساده خواهد کرد. 
6. بهره گیری از صدای واحد برای برندمان

حضور برندها در ش��بکه های اجتماعی باید همراه با عنصر تداوم باش��د. 
کمتر کاربری برندهای کم کار در اینستاگرام را به یاد خواهد آورد. همچنین 
برندهایی که هر روز به یک ش��یوه در حال بازاریابی هس��تند، کمتر مورد 
توجه کاربران قرار خواهند گرفت. این نکته برای بازاریابی اغلب برندها نقش 
حیاتی دارد. اگر ما توانایی مدیریت جلوه و صدای برندمان در ش��بکه های 
اجتماعی را نداش��ته باشیم، تمام س��رمایه گذاری مان در بخش بازاریابی با 

مشکل مواجه خواهد شد. 
امروزه یکی از مشکالت اصلی برندها ناتوانی برای نمایش جلوه ای انسانی 
و صمیمی از خودش��ان در قالب کمپین های بازاریابی است. شاید در ابتدا 
این امر نوعی حرفه ای گری محسوب شود، اما ناتوانی برند شما برای ایجاد 
فضایی دوستانه با مشتریان تاثیر منفی بر روی ارزیابی آنها خواهد داشت. 

انتخاب جلوه و صدایی واحد برای برند به منظور بازاریابی در اینستاگرام 
بای��د با نهایت دقت صورت گیرد. کمتر برن��دی توانایی تغییر مداوم جلوه 
بازاریاب��ی اش را دارد بنابراین این امر نوعی انتخاب همیش��گی محس��وب 

می شود. 
7. نگارش کپشن های جذاب و قابل اشتراک گذاری

کپشن بخش جدایی ناپذیری با فعالیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
محس��وب می شود. شاید در نگاه نخست توسعه محبوبیت محتوای بصری 
اهمی��ت محتوای متنی را کم کرده اس��ت. چنین ارزیابی اغلب از س��وی 
کارآفرین��ان و برخی از بازاریاب ها صورت می گیرد. نکته مهم در این میان 
تاثیر کپشن بر روی آگاهی کاربران از ماهیت پست موردنظر است. امروزه 
ش��مار قابل توجهی از کاربران پیش از توجه به محتوای بصری به س��راغ 
مطالعه کپشن می روند بنابراین ما باید کپشن های جذاب و هیجان انگیزی 

برای مخاطب هدف طراحی نماییم. 
نکته بعد در مورد کپش��ن ها سهولت بازنش��ر و به اشتراک گذاری شان از 
سوی کاربران است. امروزه کاربران در اینستاگرام تمایل بسیار زیادی برای 
بازنشر محتوای برندها دارند. اگر کاربران اقدام به بازنشر محتوای برند شما 
کنند، این امر نشانه مثبتی از تاثیرگذاری فرآیند بازاریابی شما بر روی آنها 

خواهد بود. 
یکی از مشکالت اصلی برندها در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
عدم رعایت قواعد نگارشی است. امروزه بسیاری از بازاریابها بر روی ایجاد جو 
صمیمانه با مخاطب هدف در انتخاب لحن نگارشی تاکید دارند. نکته مهم 
در این میان تمایز میان لحن صمیمانه با نگارش نادرست متن است. رعایت 
قواعد نگارشی در هر وضعیتی دارای اهمیت است بنابراین شما باید رعایت 

آن را در اولویت فرآیند طراحی کپشن تان قرار دهید. 
مهمترین بخش هر کپش��ن دع��وت از مخاطب هدف ب��رای انجام یک 
کار خ��اص اس��ت. بی تردید هر محتوای بازاریابی ب��ا هدفی خاص تولید و 
در دس��ترس کاربران قرار می گیرد. نکته مه��م در این میان تعیین هدف 
بازاریابی پس��ت مان به صورت واضح اس��ت. برخی از برندها در این زمینه 
رویه مناس��بی در پیش نمی گیرند. این امر شامل بیان پیام اصلی کمپین 
یا محتوا به صورت سربس��ته یا غیرمس��تقیم اس��ت. وقتی ما هدف و پیام 
اصلی بازاریابی مان را به صورت مستقیم بیان نمی کنیم، نباید انتظار کسب 

موفقیت بازاریابی داشته باشیم. 
8. استفاده از هشتگ های مناسب

اس��تفاده از هشتگ های مرتبط با ماهیت پست اهمیت بسیار زیادی در 
س��هولت دسترس��ی برندمان به مخاطب هدف دارد. این امر یکی از نکات 
مه��م در زمینه بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می شود. امروزه شمار بسیار زیادی از کاربران در تالش برای یافتن محتوای 
موردعالقه شان از هشتگ ها استفاده می کنند بنابراین استفاده از هشت های 

مناسب نقش مهمی در بهبود وضعی برندها دارد. 
مهمترین نکته در زمینه اس��تفاده از هشتگ کاربست تعداد محدودی از 
آنها و همچنین توجه به ارتباط هشتگ موردنظر با ماهیت پست برندمان 
است. برخی از برندها صرفا به استفاده از هشتگ های پرطرفدار می پردازند. 
این امر در صورت عدم ارتباط میان هشتگ موردنظر و ماهیت محتوا موجب 

برخورد از سوی تیم فنی اینستاگرام خواهد شد. 
blog.hubspot.com :منبع

طراحی استراتژی بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی به صورت فشرده

ش��بکه های اجتماعی یک��ی از ابزارهای مه��م ارتباطی در دوران 
معاصر محس��وب می ش��ود. تا پیش از ظهور ش��بکه های اجتماعی 
کمتر کس��ی توانایی برقراری ارتباط س��ریع و مس��تقیم تصویری با 
دوستان و اعضای خانواده اش در فاصله های مکانی طوالنی را داشت. 
امروزه اس��تفاده از شبکه های اجتماعی بدل به عادت معمولی برای 
اغلب کاربران ش��ده است. برندها نیز در این میان استفاده های قابل 
توجهی از ش��بکه های اجتماعی دارند. بازاریابی در این فضا یکی از 
نکات مهم برای موفقیت بلندمدت محس��وب می ش��ود. ما در ادامه 
نگاهی کوتاه به مس��یر طراحی اس��تراتژی بازاریابی در ش��بکه های 

اجتماعی خواهیم انداخت. 
شناخت مخاطب هدف

نخس��تین گام ب��رای تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی ش��ناخت 
درس��ت مخاطب هدف اس��ت. امروزه بس��یاری از برنده��ا توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را ندارند. دلیل این امر ناتوانی 
برای شناخت و سپس پیش بینی درست سلیقه مشتریان است. اگر 
ش��ما در تالش برای س��اماندهی کمپین بازاریابی برندتان هستید، 

نخستین گام شناخت درست مشتریان است. 
وقتی ما ش��ناخت درس��تی از مخاطب هدف مان داش��ته باشیم، 
فرآیند تولید محتوا بسیار ساده تر خواهد شد. امروزه اغلب مشتریان 
انتظار پیش بینی درست سلیقه شان از سوی برندها را دارند بنابراین 

ما باید عملکرد قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم. 
آگاهی از تفاوت پلتفرم های مختلف

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیشه به یک شکل نیست. ما 
باید همیش��ه تفاوت های ش��بکه های اجتماعی با یکدیگر را مدنظر 
قرار دهیم. این امر به معنای طراحی یک اس��تراتژی جامع بازاریابی 
و پرداختن به وضعیت هر ش��بکه اجتماعی خاص در دل آن اس��ت. 
بس��یاری از برندها به هنگام طراحی اس��تراتژی بازاریابی نسبت به 
تفاوت ه��ای ش��بکه های اجتماعی با هم آگاهی ندارن��د. این امر در 
بلندمدت تاثیر منفی قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف خواهد 

داشت. 
یکی از واضح ترین تفاوت ها در مورد ش��بکه های اجتماعی مربوط 
ب��ه تفاوت میان تیک تاک و یوتیوب اس��ت. ه��ر دو پلتفرم در نگاه 
نخست ویدئومحور هستند، اما یوتیوب با ویدئوهای بلند و تیک تاک 

با ویدئوهای کوتاه و فانتزی سازگاری بیشتری دارد. 
تحلیل نتایج را فراموش نکنید

مهمتری��ن بخش پس از پایان هر کمپی��ن بازاریابی تحلیل نتایج 
اس��ت. وقتی ما در تالش برای ارزیابی و نتیجه گیری از فرآیندهای 
بازاریاب��ی قبلی مان هس��تیم، معیارهای معتب��ر مهمترین نقش را 
ایفا می کند. اس��تراتژی بازاریابی ما باید ش��امل معیارهای مشخص 
و واض��ح ب��رای اندازه گیری می��زان موفقیت برندم��ان و همچنین 
فراهم س��ازی شرایط مناسب در راستای تحلیل نتایج کلی باشد. در 
غیر این صورت تالش های مداوم ما در زمینه بازاریابی نتیجه دلخواه 

را در پی نخواهد داشت. 
cofmag.com :منبع

پادکست ویدئویی اقدام جدید اسپاتیفای

اس��پاتیفای به عنوان بزرگترین بستر اش��تراک گذاری پادکست، 
تالش کرده اس��ت که همواره اقدامات نوآورانه ای را داش��ته باش��د. 
در این راس��تا بخش پادکس��ت ویدئویی به آن اضافه شده است. به 
نظر می رس��د که این اقدام در راس��تای رقابت مس��تقیم با یوتیوب 
اس��ت. درواقع در حال حاضر، محتواه��ای ویدئویی در صدر عالیق 
افراد قرار داش��ته و با این اقدام می توان ش��اهد افزایش چش��مگیر 
کاربران این ش��بکه باش��یم. ویژگی جالب این ویدئوها، پخش صدا 
حتی در هنگام قفل صفحه اس��ت که درس��ت قابلیتی است که در 
چند وقت گذش��ته، توسط یوتیوب مورد اس��تفاده قرار می گیرد، با 
ای��ن حال در مرحله نخس��ت تنها برخی از افراد حرف��ه ای قادر به 
تولید چنین پادکس��ت هایی خواهند بود. برای مثال قراردادی با جو 
روگان )محبوب ترین تولیدکنندگان پادکس��ت( به امضا رسیده که 
براس��اس آن وی اقدامات خود را به ص��ورت تصویری ادامه خواهد 
داد. همچنین بنا بر اخبار منتشرشده، چند تن از یوتیوبرهای مطرح 
نیز در فهرس��ت قرار دارند. با این حال هنوز مشخص نیست که این 
قابلیت ج��ذاب، چه زمانی در اختیار عموم ق��رار خواهد گرفت. در 
این راستا با توجه به این امر که یوتیوب تولیدکنندگان محتوا را در 
س��ود خود شریک می کند، الزم اس��ت تا اسپاتیفای نیز برای جذب 
حداکث��ری، چنین برنامه ای را پیاده کن��د. حال باید دید که میزان 

استقبال ها از این طرح جدید، تا چه حد خواهد بود. 
theverge.com :منبع

ایستگاهبازاریابی چالش های بازاریابی و افزایش فالوور در اینستاگرام

چگونه تعداد فالوورهای برندمان در اینستاگرام را افزایش دهیم؟
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بهترین شرکت ها برای عالقه مندان به کار 
نیمه وقت 

بس��یاری از افراد بنا ب��ه دالیل مختلف نظی��ر تحصیل، تمایل به 
فعالیت پاره وقت دارند. در این رابطه س��والی که همواره ذهن افراد 
را به خود مش��غول کرده اس��ت این است که بهترین برندهای فعال 
در ای��ن زمینه کدامند؟ با این حال قبل از آن بهتر اس��ت تا نگاهی 
به مزیت های این ش��یوه کاری بپردازیم. فشار کمتر، انعطاف زمانی 
و ام��کان انجام یک فعالیت دیگر، از جمله مواردی اس��ت که باعث 
جذابیت این اقدام می ش��ود. در این رابطه ش��ما حتی می توانید به 
صورت دورکاری نیز فعالیت داشته باشید. با این حال معایبی نظیر 
شرایط سخت تر برای ارتقای شغلی، عدم بیمه و مزایای بازنشستگی 
نیز وجود دارد. به همین خاطر الزم است تا با دقت باالیی این حوزه 

را انتخاب کنید. 
Chipotle-1

بزرگترین رس��توران زنجیره ای کشور مکزیک با شعبه های متعدد 
در سراس��ر جهان، انتخابی فوق العاده برای عالقه مندان به کار نیمه 
وقت محس��وب می ش��ود. آنها تمامی کارکنان خ��ود را بیمه کرده 
و پ��س از یک س��ال، امکانات فوق العاده ای نظی��ر تخفیف های ویژه 
ب��رای خرید از فروش��گاه ها را دارند. در کنار ای��ن موضوع، یکی از 
فرهنگ های س��ازمانی برند مذکور، حمایت از محصالن اس��ت. در 
این راس��تا تمامی هزینه های تحصیلی اف��راد را برعهده گرفته و تا 
۴۴ س��اعت امکان مرخصی برای این دسته از کارکنان را در اختیار 
آنها قرار می دهند. به همین خاطر نیز بس��یاری از افراد تمایل دارند 
تا با این برند همکاری داش��ته باش��ند. این اقدامات اگرچه در ظاهر 
هزینه های باالیی را برای ش��رکت به همراه دارد، با این حال منجر 
به محبوبیت باالی آن در بین مش��تری و ایجاد تصویر بسیار مثبت 
ش��ده اس��ت. درواقع می توان این اقدامات را یک روش بازاریابی نیز 

تلقی نمود. 
Macy's-2

ای��ن فروش��گاه زنجیره ای حتی ب��رای کارمندان پ��اره وقت خود 
مزایای بازنشس��تگی را نیز مدنظر قرار داده اس��ت. با این حال شما 
باید حداقل پنج سال فعالیت کرده باشید که شامل این طرح شوید. 
در کنار این موضوع آنها به وضعیت سالمتی کارکنان خود نیز توجه 
داش��ته و با برخ��ی از مراکز درمانی، قراردادهای��ی را امضا کرده اند. 
در کن��ار این موضوع امکان خرید ب��ا تخفیف های ویژه از هر یک از 
شعبه  های این فروشگاه در کنار اختصاص ساعتی از کار به آموزش و 
کسب مهارت بیشتر، از جمله مزیت های این برند محسوب می شود. 

REI-3
این برند در زمینه اجاره لوازم مختلف ورزش��ی و س��فری فعالیت 
داشته و برای آن دسته از کارکنان پاره وقتی که بیش از 12 ساعت 
در هفته کار می کنند، بس��ته های حمایتی جالبی را مشخص کرده 
است. برای مثال هزینه های درمانی رایگان و کمک به تهیه مایحتاج 
زندگ��ی، از جمله این موارد محس��وب می ش��ود. همچنین به ازای 
هر ش��ش ماه فعالیت، امکان یک س��فر رایگان نیز وجود دارد. برای 
کارکنان ورزش��کار نیز تخفیف های خوبی مدنظر قرار گرفته اس��ت. 
برای مثال اگر قصد فتح قله اورست را دارید، این شرکت شما را در 

تهیه تجهیزات و تامین هزینه سفر، کمک خواهد نمود. 
Costco-۴

این فروش��گاه زنجیره ای برای کارمندانی که در طول سال، 180 
روز فعالی��ت دارند، تمامی هزینه های پزش��کی آنها را تقبل خواهد 
کرد. در کنار این موضوع فرزندان زیر 18 س��ال افراد نیز شامل این 

طرح می شوند. 
Lowe's-5

این برند در زمینه اجاره خانه و اقامتگاه فعالیت داش��ته و تمامی 
کارمندان آن، پاره وقت هس��تند. در کنار تمامی هزینه های درمانی 
کارکنان، انواع بیمه ها نظیر بیمه بازنشس��تگی و ناتوانی نیز به آنها 
اختصاص پی��دا می کند. همچنین برای آن دس��ته از کارکنانی که 
قصد ادامه تحصیل داشته باشند، این شرکت شرایط را مهیا خواهد 

کرد. 
Staples-6

این برند در زمینه تولید و فروش تجهیزات اداری فعالیت داش��ته 
و در حال حاضر بیش از 2 هزار ش��عبه در سراس��ر جهان دارد. این 
ش��رکت کارمندان خود را در براب��ر حوادث بیمه کرده و هزینه های 

درمانی آنها را برعهده گرفته است. 
Starbucks-7

بزرگترین کافی ش��اپ زنجیره ای جهان، تقریب��ا تمامی بیمه های 
موج��ود را ب��رای کارمن��دان پاره وقت خ��ود در نظر گرفته اس��ت. 
همچنین آنها برنامه ای خاص برای افراد مش��غول به تحصیل داشته 
که ش��امل مرخصی در کنار کمک هزینه اس��ت. در نهایت یک روز 
در هفته کارکن��ان می توانند به صورت رایگان از خدمات هر یک از 

کافی شاپ ها استفاده کنند. 
businessnewsdaily.com :منبع

رهبری

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

یکی از چالش های همیش��گی افراد این اس��ت ک��ه چگونه  می توانند 
راندمان کاری خود را بهبود بخش��ند. در این رابطه تکنیک هایی وجود 
دارد که با رعایت تمامی آنها، ش��اهد معج��زه ای در این زمینه خواهید 

بود. در ادامه برخی از مهمترین آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-استفاده از زمان سنج

هنگامی که به زمان خود توجه نداش��ته باشید، این امر کامال طبیعی 
خواه��د بود که زمانی بی��ش از حد نیاز را به یک اقدام اختصاص دهید. 
برای مثال ممکن اس��ت در حی��ن کار، برای چند دقیقه به یک موضوع 
جدی��د فکر کنید. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت ک��ه از یک تایمر 
اس��تفاده کنید. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
برخی از افراد در این رابطه از س��اعت های ات��اق خود کمک می گیرند. 
ایراد اصلی این اقدام، ضرورت مش��اهده مداوم آنها است. این امر باعث 
خواهد ش��د تا تمرکز شما نابود شود. در کنار این موضوع، توجه داشته 
باش��ید که بهتر است تا به زمانی کمتر از حد تصور خود فکر کنید. این 
ام��ر در رابطه با 80درصد مواقع، کاربردی بوده و باعث می ش��ود تا در 

زمان شما صرفه جویی شود. 
2-تمامی مواردی را که تمرکز شما را نابود می کند، کنار بگذارید 
مواردی نظیر نوتیفیکیش��ن موبایل، باعث خواهد ش��د تا تمرکز افراد 
سریعا نابود ش��ود. در این رابطه ضروری است تا این موارد را شناسایی 
کرده و سریعا در این رابطه اقدام کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که برخی از ابزارها وجود دارد که در این رابطه 
به ما کمک خواهد کرد. برای مثال ممکن اس��ت ش��رایط برای کاهش 
صدای محیط، چندان فراهم نباش��د. به همین خاطر ضروری است تا از 
هدفون های کاهش صدا استفاده کنید. درواقع برای مشکالت بزرگ، راه 

حل های به مراتب ساده تری نیز وجود دارد. 
3-از موسیقی هایی با ریتم تند استفاده کنید 

برای این امر که کمتر احس��اس خستگی کنید و تحرک شما افزایش 
پیدا کند، توصیه می شود که از موسیقی هایی با ریتم تند کمک بگیرید. 
در ای��ن رابطه توجه داش��ته باش��ید که ش��ما تنها زمانی بای��د به این 
موس��یقی ها گوش دهید که با احساس خستگی مواجه شده اید. درواقع 
افراط در این زمینه نیز خود به س��المتی ش��ما آسیب وارد خواهد کرد. 
در کن��ار این موضوع، الزم اس��ت تا اس��تراحت هایی کامال مطابق میل 
خود داش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است برخی از افراد از 10 دقیقه 
اس��تراحت میان دو فعالیت خود، برای چرتی کوتاه و برخی دیگر برای 
پیاده روی در خارج از دفتر ش��رکت استفاده کنند. به همین خاطر شما 

باید شیوه مورد عالقه تان را پیدا کنید. 
۴-همواره دالیل حضور خود در شرکت را یادآوری نمایید 

تالش برای رسیدن به هدف اصلی خود، ارتقای شغلی و تامین معاش 
خانواده از جمله رایجترین دالیلی اس��ت که هر فردی از فعالیت تجاری 
خود دارد. در این رابطه یادآوری مداوم آنها باعث خواهد ش��د تا انگیزه 
خ��ود را حفظ کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این اس��ت که ش��ما تنها به چند م��ورد محدود نب��وده و می توانید هر 
دلیل س��ودمندی را به این فهرست اضافه کنید. برای مثال ممکن است 
چندین دوس��ت را از بین افراد تیم ش��رکت پیدا کرده باش��ید. این امر 

می تواند به فهرست شما اضافه شود. 
5-اولویت بندی داشته باشید 

در ابتدا ش��ما باید اقدامات کامال ضروری با محدودیت زمانی را انجام 
دهید. پس از آن نوبت به اقدامات ضروری می رس��د. در رده های بعدی 
نیز اقدامات مهم و در نهایت س��طح متوس��ط ها خواهن��د بود. این امر 
باعث خواهد ش��د تا در پایان روز نسبت به انجام اقدامات ضروری خود، 

اطمینان داشته باشید. 
6-اقدامات مشابه را در یک گروه قرار دهید 

اقدامات مش��ابه شما باید در یک گروه قرار گیرد. در این رابطه توجه 
داش��ته باش��ید که عدم فعالیت ش��ما در این رابطه باعث خواهد شد تا 
زمان زیادی را از دس��ت بدهید. همچنی��ن می توانید برای اقداماتی که 
به تمرکز نیاز ندارد، از استراتژی انجام چند فعالیت به صورت همزمان، 

استفاده کنید. 
7-.جوایزی را تعیین کنید 

برای این امر که راندمان کاری ش��ما در بهترین وضعیت ممکن قرار 
گیرد، ضروری است تا برای خود جوایزی را تعیین کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا انگیزه شما برای انجام سریع تر آنها افزایش پیدا کند. در 
این رابطه جایزه هر چیزی که مورد عالقه ش��ما اس��ت، می تواند باشد. 
درواقع برای ارتقای روحیه و انگیزه خود نباید منتظر اقدامی از س��وی 

مدیر شرکت باشید. 
8-از تکنولوژی فاصله بگیرید 

اعتی��ار بیش از ح��د به تکنول��وژی باعث می ش��ود تا اف��راد حالتی 
روبات گونه را پیدا کنند. تحت این ش��رایط مواردی نظیر خالقیت، نابود 
خواهد شد. به همین خاطر توصیه می شود که حداقل نیم روز در هفته، 
خود را از هرگونه تکنولوژی رهایی بخش��یده و اجازه دهید تا وابستگی 
شما به این بخش، کاهش پیدا کند. در نهایت فراموش نکنید که امروزه 
مواردی نظیر ش��بکه های اجتماعی، ب��ه قاتلین اصلی زمان افراد تبدیل 
ش��ده است. این موضوع بدون شک راندمان کاری شما در شرکت را نیز 

کاهش خواهد داد. 
9-همواره یک دفترچه همراه خود داشته باشید 

در این رابطه می توانید از دفترچه تلفن همراه خود نیز استفاده کنید. 
درواقع چنین ابزاری به شما کمک خواهد کرد تا هر موردی را که ذهن 
ش��ما را درگیر می کند در آن یادداش��ت کرده و اجازه ندهید که تمرکز 

شما از بین برود. 
10-برنامه روزانه داشته باشید 

ش��ما باید یک برنامه روزانه برای خود داش��ته باش��ید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا امکان انجام بهتر کارها، مهیا باش��د. در کنار این موضوع 
فراموش نکنید که بهتر است تا موارد را مکتوب کرده و پس از پایان هر 
یک، به روی آن خط بکش��ید. این امر از نظر روانشناس��ی، به مانند یک 

بازی بوده و تمایل افراد را برای انجام آن، افزایش خواهد داد. 
11-ورزش را فراموش نکنید 

ورزش صبحگاهی باعث خواهد ش��د تا انرژی به مراتب بیشتری را در 
طول روز داشته باش��ید. در کنار این موضوع، تناسب اندام باالتر، باعث 
می ش��ود تا آس��تانه تحمل ش��ما افزایش پیدا کند. در نهایت فراموش 
نکنید که با توجه به تاثیر مس��تقیم جس��م و ذهن بر روی یکدیگر، این 

اقدام در نهایت به بهبود وضعیت فکری شما منجر خواهد شد. 
12-از ابزارهای موجود استفاده کنید 

برخی از س��ایت ها و نرم افزارها، امکان انجام سریع تر اقدامات را مهیا 
می کند. تحت این ش��رایط دیگر توجیهی ن��دارد که خود بخواهید این 
موارد را به اتمام برس��انید. در این رابطه با یک جست و جوی ساده، به 

عنوان آنها در زمینه های مختلف، دسترسی پیدا خواهید کرد. 
13-فراتر از استانداردها باشید

بدون ش��ک اس��تانداردهای ش��رکت، میانگینی خواهد بود که امکان 
به اجرا درآوردن آن توس��ط هر فردی مهیا باش��د. با این حال ش��ما در 
راس��تای بهبود س��طح خود، ضروری اس��ت تا به دنبال موارد به مراتب 
بیش��تری باش��ید. در این رابطه توصیه می ش��ود که با مدیریت در این 
رابطه صحبت کرده و از تمایل خود برای اقدامات بیش��تر صحبت کنید 
و بدون ش��ک این امر با اس��تقبال مواجه خواهد شد. درواقع درست به 
مانند یک ورزش��کار که تمارین خود را س��خت تر می کند تا به س��طح 
باالتری دست پیدا کند شما نیز باید به همین شکل رفتار کرده و برای 

پیشرفت، خود را تحت فشار قرار دهید. 
1۴-از پادکست ها غافل نشوید 

این امر طبیعی اس��ت که ش��ما زمان کمی را برای مطالعه داش��ته 

باشید با این حال این موضوع باید باعث شود تا شما از اهمیت مطالعه 
غافل ش��وید. در این رابطه توصیه می ش��ود که از زمان های مرده خود 
ب��رای گوش دادن به پادکس��ت و یا کتاب های صوتی، اس��تفاده کنید. 
بدون ش��ک برای بهب��ود باندمان کاری خود، افزایش س��طح اطالعات 
امری ض��روری خواهد بود. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که میزان 
زمان های مرده چندان قابل توجه نخواهد بود، با این حال جالب اس��ت 
بدانی��د که ه��ر فرد به صورت میانگین روزی دو س��اعت زمان مرده را 

در اختیار دارد. 
15-از کتاب های مفید غافل نشوید 

کتاب های��ی نظیر به اتمام رس��اندن اقدامات اثر دیوید آلن، به ش��ما 
کمک خواهد ک��رد تا به خوبی بتوانید وظایف روزانه خود را انجام داده 
و با احس��اس فشار بیش از حد مواجه نشوید. روش های معرفی شده در 
این اثر فوق العاده بوده و توصیه می شود که در کنار این کتاب، از موارد 
مشابه نیز غافل نش��وید. درواقع برای موفقیت ممکن است راهکارهایی 

وجود داشته باشد که تاکنون از نظر ما پنهان مانده است. 
16-مطالعه سریع را تمرین کنید 

مطالعه س��ریع یک تکنیک محس��وب می ش��ود که ب��ا کمی تمرین 
می توانید در این رابطه به تسلط دست پیدا کنید. برای آگاهی از اصول 
آن، انواع س��ایت ها وجود دارد که ب��ه خوبی به این موضوع پرداخته اند. 
در کنار این مس��ئله، شما می توانید از سایت هایی که در زمینه خالصه 
کردن کتاب ها فعالیت دارند نیز استفاده کنید. این امر باعث خواهد شد 

تا امکان مطالعه چند کتاب در یک روز، مهیا شود. 
17-استراحت داشته باشید 

تصور بس��یاری از افراد این است که برای رس��یدن به راندمان کاری 
باال نیاز اس��ت که به ص��ورت مداوم کار کنند. این امر در حالی اس��ت 
که رسیدن به این خواس��ته بدون رعایت اصل استراحت مناسب، عمال 
غیرممکن خواهد بود. درواقع ش��ما باید به نحوی استراحت کنید که از 
خس��ته شدن بیش از حد جلوگیری شده و همواره انرژی کافی تا زمان 

پایان ساعت کاری خود را داشته باشید.
18-نه گفتن را جدی بگیرید 

برای رس��یدن به یک راندمان کاری باال، نیاز اس��ت که شما به برنامه 
خود پایبند باش��ید. این امر در حالی اس��ت که اگر قدرت نه گفتن به 
س��ایرین را نداشته باش��ید، امکان انجام این امر عمال غیرممکن خواهد 
بود. این امر در حالی اس��ت که هر فردی نیاز دارد تا خود را در اولویت 
اول قرار دهد. در این رابطه اگر نمی توانید مشکل را کنار بگذارید، بهتر 

است که از یک روانشناس کمک بگیرید. 
19-همه چیز را در دسترس خود قرار دهید 

ه��ر ف��ردی باید در کنار منظم نگه داش��تن میز کار خ��ود، به دنبال 
نوع چیدمانی باش��د که براس��اس آن به راحتی بتواند به موارد موردنیاز 
خود دسترس��ی پیدا کند. همچنین ضروری است که به اصل کار تیمی 
توجه داش��ته و تصور نکنید که ش��ما باید تمامی اقدامات را به تنهایی 

انجام دهید. 
20-مهارت تایپ خود را بهبود بخشید 

در راس��تای افزایش راندمان کاری بسیار مهم است که سرعت انجام 
اقدام��ات خود را افزایش دهید. در این رابطه مواردی نظیر تایپ کردن، 
از جمله مهارت هایی محس��وب می ش��ود که هر کارمندی با آن سروکار 
دارد. ب��ه همین خاطر ب��ا یادگیری اصول تایپ حرف��ه ای، می توانید به 

وضعیت به مراتب بهتری دست پیدا کنید. 
21-موارد اتالف کننده زمان خود را شناسایی کنید 

برخی از اقدامات هس��تند که ابدا ضرورتی نداش��ته و زمان ش��ما را 
نابود می کنند. با حذف آنها شما زمان بیشتری برای اقدامات مهم خود 
خواهید داش��ت. برای مثال انجام بازی ه��ای آنالین، به یکی از عادت ها 
تبدیل شده است، با این حال با کنار گذاشتن آن می توانید زمینه رشد 

بیشتر خود را مهیا سازید. 
30days30ways.com :منبع

چگونه راندمان کاری خود را در شرکت افزایش دهیم 
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اخبار

تبریز – فالح: رئیس مجمع نمایندگان اســتان در مجلس 
شورای اســامی گفت: روند توســعه گاز در آذربایجان شرقی 
مطلوب و چشمگیر است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر 
داوودی، رئیس مجمع نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اســامی با حضور در شــرکت گاز آذربایجان شرقی و بررسی 
روند اجرای پروژه های گازرسانی افزود: بررسی عملکرد شرکت 
گاز اســتان حاکی از شــتاب رو به رشد گازرسانی به روستاها و 
بخش های صنعتی در ســال های اخیر می باشد. وی با تأکید 
بر اتمام پروژه های در دســت اجرا و مقاوم ســازی شبکه های 
تحت بهره برداری اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی در پایان 
راه گازرســانی شهری و روســتایی قرار دارد. مدیرعامل شرکت 
گاز آذربایجان شــرقی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشــی از 
عملکرد شــرکت گاز استان و روند اجرای پروژه های گازرسانی، 
تصریح کرد: در حال حاضر 100 درصد خانوار شهری و 67/96 
درصد خانوار روســتایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و با 
به ثمر رسیدن پروژه های در دست اجرا، بهره مندی خانوارهای 
روســتایی به 25/99 درصــد افزایش خواهد یافت. ســّیدرضا 
رهنمای توحیدی، در ادامه اظهار کرد: کل شــبکه و انشعابات 
گاز در سطح استان، هر سال یک بار نشت یابی گردیده و ضمن 
ضخامت سنجی، پتانسیل نقاط منتخب اندازه گیری و بر اساس 
تحلیل نتایج درخصوص بازسازی و مقاوم سازی تصمیم گیری 

و اقدام می گردد.
تجهیز 270 ایستگاه گازرسانی به فن آوری نظارت و 

پایش مستمر
270  ایستگاه گازرسانی در استان از طریق تجهیزات سیستم 
مانیتورینگ، بصورت شبانه روزی مورد نظارت و پایش قرار می 
گیرند. مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعام این خبر 
گفت: تمامی ایســتگاه های گاز ورودی به استان، ایستگاه های 

گاز جایگاه های CNG و نیز ایستگاه های صنایع عمده استان، 
به تعداد 270 ایستگاه به فن آوری مانیتورینگ مجهز گردیده و 
میزان گاز ورودی و خروجی، مورد نظارت و پایش مســتمر قرار 
می گیرد. سّیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه سیستم 
های مانیتورینگ مطابق با دســتورالعمل های شرکت ملّی گاز 
ایران اســتقرار یافته اســت، تصریح کرد: ســامانه مانیتورینگ 
ایستگاه های تقلیل فشار، ابزار دقیقی برای مدیریت نحوه توزیع 
و مصرف گاز طبیعی و باالنس شــبکه گاز مصرفی می باشــد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: مهم ترین مزیت 
این سیســتم، کنترل میزان گاز ورودی استان و پایش شرایط 
ایستگاه، علی الخصوص در زمان پیک مصرف و فصول سرد سال 
و همچنین کنترل وضعیت و صّحت عملکرد ایستگاه های عرضه 

گاز CNG  و مصارف عمده می باشد.
امسال تمامی بخش های تولیدی و صنعتی استان گازدار 

می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همچنین وعده 
نزدیک رسانی و تأمین گاز تمامی بخش های صنعتی استان را در 
سال جاری داد. سّیدرضا رهنمای توحیدی گفت: از زمان اباغ 
مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر نزدیک رسانی گاز به بخش های 

تولیدی و صنعتی مشــمول این مصوبه، شرکت گاز 97 درصد 
نزدیک رســانی تعهدات خود را در این بخش تحقق بخشــیده 
است. وی ادامه داد: از663 واحد صنعتی مشمول این مصوبه643 
واحد نزدیک رسانی شده و صرفاً 20 واحد باقیمانده که به یاری 
خدا این تعداد نیز در سال جاری به جرگه مصرف کنندگان گاز 
طبیعی خواهند پیوست. توحیدی با اشاره به اهمّیت جایگزینی 
گاز طبیعی با سایر فرآورده های میان تقطیر، تصریح کرد: گاز، 
انرژی پاک و دوســتدار محیط زیست بوده و بهره مندی بخش 
هــای صنعتی و تولیدی از گاز طبیعــی، عاوه بر حفظ محیط 
زیست، از بعد اقتصادی نیز، بلحاظ ایجاد ارزش افزوده، اهمّیت 
قابل توجهی برای استان خواهد داشت که از دستاوردهای پروژه 
نزدیک رســانی شبکه گاز به واحدهای صنعتی مشمول مصوبه 
شــورای اقتصاد صرفه جویی57/2 میلیون لیتر ســوخت مایع 
در سال می باشــد. همچنین احداث و افزایش ظرفیت 7 مورد 
ایستگاه C.G.S در سطح استان با ظرفیت بالغ بر 500000 متر 
مکعب بر ساعت در دستور کار واحدگازرسانی به صنایع قرار دارد 
که این مهم، تامین گاز تمامی زیرساخت های الزم برای تامین 
گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را در ســطح استان، در صورت 

وجود تقاضا فراهم می نماید.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شــورای اسامی شهر 
قم گفت: یکی از مطالبات مهم شورا ساماندهی وضعیت کارگران 
روزمزد است و دراین باره سه نقطه موقت برای طرح ساماندهی این 
کارگران در ســطح شهر در نظر گرفته شده است. عبداهلل جالی 
با تأکید بر همراهی مدیریت شــهری و دستگاه های اجرایی در 
جهت ســاماندهی وضعیت کارگران و جلوگیری از تجمع آن ها 
در میادین، اظهار داشت: شهرداری در اجرای این طرح به خوبی 
واردشــده و برنامه هایی را در دســت اقدام دارد. رئیس شورای 
اسامی شهر قم با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم و پذیرفته شده 
شورای اسامی قم، ســاماندهی وضعیت کارگران روزمزد است 
و دراین باره پیگیری الزم را داریم، افزود: ســه نقطه موقت برای 
طرح ســاماندهی این کارگران در سطح شهر در نظر گرفته شده 
و امیدواریم هر چه ســریع تر آماده شود، برای فاز دوم نیز راهکار 
تثبیت انجمن صنفی این است که ســاختمانی موقت از طرف 
مدیریت شهری تأمین و اجاره شود تا بتوان این سه نقطه موقت 
را مدیریت و ساماندهی کرد. جالی عنوان کرد: شهرداری، زمین 
در مرکز هسته ای شهر ندارد و تأمین آن با دشواری هایی همراه 
اســت، اما آمادگی الزم وجود دارد که هر کجا زمین مناســب و 
مطلوبی وجود داشته باشد، آن را در اختیار این طرح قرار دهیم. 
وی با تأکید بر اینکه عملیاتی شــدن تأمین زمین باید به صورت 
الیحه مطرح شود، چراکه تأمین آن شرایط خاص و در تملک یا 
واگذاری نیز قواعد ویژه ای وجود دارد، ابراز کرد: بر اساس قانون، 
تمامی اماکی که در اختیار شهرداری است، اموال به شمار رفته و 
باید با حفظ مالکیت در اختیار مجموعه ای قرار بگیرد یا با قیمتی 

مناسب واگذار شود، این مباحث درازمدت است و در شرایط فعلی 
باید برای دوره ای کوتاه مدت، مشکل کارگران را هر چه سریع تر 
رفع کنیم. رئیس شورای اسامی شهر قم خاطرنشان کرد: شورا 
و مدیریت شهری عاقه مند به شکل گیری مجموعه ای منسجم و 
در شــان کارگران است و از خدمات شهری تقاضا داریم با بانک 
اطاعاتی اماک وارد مذاکره و زمینی مناســب انتخاب شــود و 
هرچند این ساماندهی دارای فرآیندی است، اما به دنبال راهکار 
باشیم تا زمین شناسایی شود. جالی توسعه خدمات الکترونیک 
به شهروندان را در پیشگیری از شیوع کرونا مورد تأکید قرار داد و 
تصریح کرد: ایجاد زیرساخت های الزم در این عرصه پایه و اساس 
مهمی در شکل گیری و ارائه خدمات است و شورای پنجم نیز دو 
هدف مهم در خدمات الکترونیک و شــهر هوشمند را در دستور 
کار خود داشــت. وی عنوان کرد: شــورای شهر در جهت تحقق 
اهداف در ســال 97 موافقت کرد که ســازمان فاوا در شهرداری 

شــکل بگیرد و یک منابع برای این ظرفیت و تشکیات مستقل 
ویژه شهر هوشمند ایجاد شود. رئیس شورای اسامی شهر قم با 
بیان اینکه سازمان فاوای شهرداری قم، ظرفیتی مهم در تحقق 
خدمات الکترونیک و شهر هوشمند به شــمار می رود و در این 
مدت در حال فعالیت و اقدامات مهمی را به سرانجام رسانده است، 
گفت: یکی از مســائل مهم در مدیریت شهری و از دغدغه های 
شهروندان، الکترونیکی کردن صدور پروانه های ساختمانی است، 
چراکه دریافت آن با اتاف وقت و رفت وآمدهای زیاد همراه بوده 
و مدیریت شــهری بنا دارد صدور مجوز به صورت الکترونیکی را 
به طور کامل به نتیجه برســاند. جالی یکی از ظرفیت های مهم 
را داشــتن فیبر نوری مستقل برای شهرداری قم در تمام سطح 
شهر دانست و افزود: این ظرفیت، شهر قم را متمایز از بسیاری از 
شهرهای کشور کرده است، اخیراً نیز با یکی از اپراتورهای کشوری 
قراردادی انجام شد تا سرمایه گذاری هنگفتی در قم شکل بگیرد و 
بتوانیم فضای بهتری را برای خدمات ارائه دهیم. وی در خصوص 
راه اندازی سامانه شفافیت در شهرداری قم نیز بیان کرد: بسیاری 
از شهروندان اطاعی از الیحه بودجه شهرداری و تعرفه عوارض 
نداشتند، به همین دلیل با ایجاد سامانه شفافیت، لوایح و مصوبات 
و ســرفصل بودجه و تعرفه عوارض در آن بارگذاری شده است. 
رئیس شــورای اسامی شهر قم تصریح کرد: هنوز در ابتدای راه 
هســتیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و در تاشیم 
خدمات الکترونیک و شــهر هوشمند را بپیمائیم تا شهروندان با 
کمترین مراجعات به مجموعه مدیریت شهری، بیشترین خدمات 

را دریافت کنند.

قزوین - خبرنگار فرصــت امروز: رییس مجمع نمایندگان 
اســتان قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی، افزایش سهمیه 
ســوخت گاز نیروگاه ها را برای کمک بــه کاهش آالیندگی هوا از 
برنامه های مجلس یازدهم دانست. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید رجایی، سیاهکالی مرادی نماینده مردم 
قزوین و رییس مجمع نمایندگان اســتان در برنامه بازدید خود از 
نیروگاه شهید رجایی بیان داشت: حفاظت از محیط زیست از دغدغه 
های اساسی مردم استان است. از این روی در تاش هستیم با رایزنی 
با دولت و نمایندگان مجلس، بتوانیم سهمیه سوخت نیروگاه ها و از 
جمله نیروگاه شــهید رجایی را افزایش دهیم. نماینده مردم قزوین 
در مجلس شــورای اسامی در ادامه با تقدیر از مدیریت و کارکنان 
نیروگاه شهید رجایی به دلیل تاش ایشان برای تولید برق پایدار و 

خدمت رسانی به شهروندان، مهارت و دانش متخصصان نیروگاه را 
در بهره برداری از واحدهایی که هنوز بعد از 28 ســال، با تمام توان 
به تولید برق می پردازند، قابل تحسین دانست.  سیاهکالی مرادی 

بیان داشــت: با بازگویی ویژگی های ارزشمند مدیریت و کارکنان 
این نیروگاه و ســعی در تزریق این نوع ارزش ها در دیگر حوزه ها و 
بخش ها این موضوع را باید به عنوان الگویی ارائه نماییم و بدانیم که 
مدیریت درست، تحریم پذیر نیست. علی فرهور مدیرعامل نیروگاه 
شهید رجایی نیز با تشریح حوزه زیست محیطی نیروگاه بیان داشت: 
فعالیت های این نیروگاه بر اساس استانداردها و مطابق دستورالعمل 
های زیست محیطی انجام می شــود و تنها موضوعی که روی آن 
بحث می شــود، موضوع آالیندگی هوا اســت که در صورت تامین 
ســوخت گاز طبیعی و استفاده از این نوع ســوخت پاک، موضوع 
آالیندگی هم مرتفع خواهد شــد. در ادامه، نماینده مردم قزوین در 
مجلس شورای اسامی و هیات همراه، از اتاق های فرمان و واحدهای 

نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی بازدید نمود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با توجه به وقوع ســیل 
در اول فروردیــن ســال 98 که منجر به صدمات بســیاری در 
زیرســاختهای ارتباطی شهرســتان  از جملــه کابلها و مفاصل 
ارتباطی شده است هدف بر روی تامین امکانات مناسب مخابراتی 

و ارائه سرویسها و خدمات مطلوب قرار گرفته است .
مهندس رمضان تاجیک  نژاد رئیس اداره مخابرات شهرستان 
آق قا با اعام این مطلب گفت : یکی از اولویتهای اصلی کارکنان 
مخابرات آق قا اخذ رضایت منــدی و تکریم ارباب رجوع بوده 
که با تاکید بر شعار سال 99 مخابرات منطقه گلستان که همان 
» توســعه کمی و کیفی ارائه خدمات به مشــتریان » میباشد ،  
رفع خرابیهــای کابلی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شــده 
اســت و عمر قطعی واختال در ارتباطات را به حداقل رســانده 

است .وی با اشاره به اینکه حجم گسترده جغرافیایی این منطقه  
باعث پراکندگی مراکز روســتایی شده است گفت : بیش از 60 
درصد جمعیت شهرســتان در روستا ســاکن میباشد بطوریکه 
این شهرســتان دارای 29 مرکز روستایی است که 85 روستای 
اقماری تحت پوشــش را داراســت  و این مسئله موجب شده تا 
همت بیشــتری و عزم جدی تری در ارائه خدمات به مشتریان 

علی الخصوص مناطق روستایی صورت گیرد .
رییس اداره مخابرات شهرستان آق قا با اعام  تعداد 33000 
خط تلفن ثابت مشغول بکار و همچنین حدود 3631 خط دیتای 
فعال  افزود : حدود 95 درصد روســتاهای این شهرستان مجهز 
به سرویس  اینترنت بر بســتر سیم و کابل مسی میباشند  که 
یکی از شــاخصهای مهم مبنی بر عملکرد مطلوب  مخابرات آق 

قا  است.وی افزود : ساختار این شهرستان بدلیل نزدیک بودن 
به نقطه مرزی از اهمیت خاصی برخوردار اســت و  راه ترانزیت 
بین المللی و راه ریلی باعث شــده کــه ارتباطات در این منطقه 
دارای حساسیت خاص باشد که در پی آن موظف به ارائه امکانات 
مناسب هستیم بطوریکه با اجرای طرحهای برنامه ریزی شده در 
این زمینه امکانات فنی مورد نیاز د رهمه نقاط این شهرستان تا 
نقطه صفر مرزی از جمله فیبر نوری و رادیویی و پوشــش دهی  
90 درصدی تلفن همراه  فراهم شــده اســت .مهندس رمضان 
تاجیک نژاد در خصوص اجرای عملیات توســعه ارتباطات سیار 
د راین شهرســتان گفت : با راه اندازی 15 ســایت جدید تلفن 
همراه  پوشش صددرصدی ارتباطات سیار را در سطح شهرستان 

خواهیم داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی:

روند توسعه گازرسانی در آذربایجان شرقی مطلوب و چشمگیر است

رئیس شورای اسالمی شهر قم :

۳ مکان برای ساماندهی کارگران ساختمانی در قم در نظر گرفته شد

لطف ا.. سیاهکالی مرادی نماینده مردم قزوین در بازدید از نیروگاه شهید رجایی؛

در تالشیم با رایزینی با دولت سهمیه سوخت گاز نیروگاه ها را افزایش دهیم

رئیس اداره مخابرات آق قال : 

15 سایت جدید تلفن همراه در شهرستان آق قال راه اندازی خواهد شد

رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گازفجرجم:
نظر سنجي علمي نقاط ضعف سازمان را به فرصت تبدیل می کند

بوشهر- رضا حیدری: رئیس روابط عمومي شرکت پاالیش گازفجرجم با اشاره 
به نظر سنجي صورت گرفته از کارکنان و استقبال آنان از شرکت در این نظرسنجي 
گفت: این واحد با اجراي نظرسنجي هاي علمي ،تاش مي کند نقاط ضعف سازمان 
را به فرصت تبدیل کند. وي افزود: در نظرسنجي اقدامات شرکت در زمینه مقابله با 
کرونا ویروس که از طریق یکي از بهترین نرم افزارهاي اســتاندارد و در فضاي مجازي  
انجام شد 195  نفر از کارکنان در این نظرسنجي شرکت کردند.  سید مهدي احمدي 
تصریح کرد: در این نظرسنجي 11 پرسش طرح شده بود که دغدغه هاي کارکنان ومدیریت را پوشش مي داد و پاسخ هاي کارکنان 
نیز در کمیته سامت کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وي ادامه داد: تحلیل دقیق و جدول نموداري این نظرسنجي که 
بر مبناي داده هاي آناین بوده است نیز به زودي در وب سایت شرکت قرار خواهیم داد،اگر چه ممکن است در مواردي معرف کل 
جامعه پاالیشگاه نباشد. رئیس روابط عمومي شرکت پاالیش گازفجرجم گفت: یکي از وظایف مهم روابط عمومی ها ؛ شناسایي نقاط 
ضعف و قدرت سازمان و انعکاس آن به مدیران است و بر این اساس نظرسنجی می تواند ابزاری کارآمدي برای این مهم باشد. وي 
ابراز امیدواري کرد: مشارکت بیشتر کارکنان در نظرسنجي هاي شرکت بتواند موجب بهبود عملکرد بخش هاي مختلف سازمان باشد.

در نشست مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده مردم قائمشهر در مجلس 
شورای اسالمی عنوان شد :

باید اقدامات پیشگیرانه را همچنان در دستور کار خود داشته باشیم ، 
فرهنگ ماسک زدن را در بین مردم نهادینه کنیم

ساری – دهقان : دکتر سید عباس موسوی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست با دکتر کیوان 
مرادیان نماینده مردم شهرستان های قائمشهر، جویبار، 
سوادکوه و ســیمرغ در مجلس شورای اسامی به ارائه 
گزارشی از وضعیت بهداشــت و درمان استان پرداخت 
و اظهار داشت: هدفمان در حوزه سامت استان تحقق 
عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات در همه مناطق استان است و در این راستا سیمای سامت را برای توسعه این حوزه در بلوک 
های استانی تدوین کردیم .  وی با ذکر این نکته که چندین پروژه عمرانی در حوزه درمان در استان در دست اجرا و تکمیل است 
خواستار حمایت و همدلی نمایندگان استان در این بخش شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به وضعیت بیماری 
کرونا در مازندران با بیان اینکه در سطح استان در راستای کنترل اپیدمی ویروس کووید 19 در زمینه تامین تجهیزات مراکز درمانی 
و نیروی انســانی اقدامات موثری انجام شــد، به افزایش بیماران کرونایی در استان اشاره کرد و افزود:  باید اقدامات پیشگیرانه را 
همچنان در دستور کار خود داشته باشیم ، فرهنگ ماسک زدن را در بین مردم نهادینه کنیم  و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را 
اهمیت دهیم و زمینه اقداماتی که سبب اجتماعات می شود را در جامعه فراهم نکنیم. دکتر کیوان مرادیان نماینده مردم شهرستان 
های قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسامی نیز در این دیدار طی سخنانی یاد و خاطره شهدای مدافع 
سامت را گرامی داشت و  با قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، کادر بهداشت و درمان استان و دست اندرکارانی 
که در عرصه مقابله با کرونا تاش می کنند ، خواستار تسریع در روند تکمیل بیمارستان رازی و سایر پروژه های سامت در حوزه 
انتخابیه خود شد و گفت: باید همه کمک کنند تا در راستای خدمت رسانی به مردم ، مشکات پیش روی حوزه سامت رفع گردد 
و در این راستا نمایندگان استان از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. گفتنی است در ابتدای این نشست معاونین درمان و توسعه مدیریت، 

منابع و برنامه ریزی و نماینده معاون بهداشتی دانشگاه به تشریح وضعیت حوزه تحت مدیریت خود پرداختند.

اختصاص اعتبار پژوهشی برای شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز استان
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیــر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اســتان با اشاره به تهیه شناسنامه برای نقاط پر تصادف استان از اختصاص اعتبار 
پژوهشــی برای شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز اســتان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، یوسف عابدینی مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گفت: نقاط پر تصادف و حادثه خیز اســتان 
شناسایی شده اند و برای این نقاط بین سال های 96 تا 98 شناسنامه تهیه شده است. 
وی با اشاره به اینکه شناسایی و تهیه شناسنامه برای نقاط جدید در حال انجام می باشد افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و 
استفاده از قانون اختصاص 0.5 درصد اعتبارات سازمان ها به امور پژوهشی، قصد داریم با ایجاد بستر علمی و پژوهش های کاربردی 
عاوه بر شناسایی بهتر نقاط حادثه خیز استان هرمزگان با ارائه راهکار های عملیاتی نسبت به رفع این نقاط و ایمنی بهتر محور های 
مواصاتی اقدام کنیم. عابدینی توجه به آموزش و انجام تحقیقات در الیه های مختلف را حائز اهمیت عناون کرد و ابراز داشت: ارتباط با 
دانشگاه ها، دریافت نقطه نظرات نخبگان و ترکیب آن با دانش فنی موجود در مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای می تواند بسیار 
موثر واقع شود. این مقام مسئول با اشاره به تهیه پروپوزال های تحقیقاتی و آموزشی در این خصوص ابراز داشت: این اقدام به کمک 
مشاورین فعال در حوزه ایمنی و با بررسی در کمیسیون ایمنی راه های برون شهری استان در راستای ایمنی راه های برون شهری 
و کاهش تصادفات انجام می شود و با پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال تامین اعتبارات آموزشی و عمرانی هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:
 رشادت و فداکاری ماموران یگان حفاظت در صیانت از عرصه منابع 

طبیعی ستودنی است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در پی زخمی شدن یکی از نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی  جویای وضعیت جسمانی وی شدند.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ظهر31 تیرماه، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهر قرق از توابع شهرستان گرگان در حال گشت زنی در منطقه جنگلی بودند. پس از اعام گزارشات مردمی از حریق 
در چند نقطه از این پارک جنگلی، نیروهای مذکور در حال اطفا آن بودند که  در مسیر متوجه تعداد نقطه ای حریق جدید میشوند و 
با عزیمت به منطقه متوجه حضور دو متخلف شده که در حال  آتش زدن جنگل بودند. این دو نیروی جنگلبان طی تعقیب و گریز،  
مورد سوء قصد قرار گرفته که یکی از ایشان با نام محمد شکیبا از ناحیه سر زخمی گردید.ابوطالب قزل سفلو، مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان به همراه سرهنگ حبیب یارادبزی در منزل  مامور یگان حافظت جهت عیادت حاضر و آخرین وضعیت جسمانی 
وی را جویا شدند.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با قدردانی از رشادت ها و فداکاری های نیروهای یگان حفاظت از منابع 
طبیعی  گفت: صیانت از عرصه های ملی وظیفه همه ما است ولی رشادت و فداکاری ماموران یگان حفاظت در این عرصه ستودنی 
است و حتی تا پای جان خویش نیز برای دفاع از این عرصه های مایه می گذارند.سرهنگ یارادبزی فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی نیز گفت:  آتش افروزی خسارات هنگفت و جبران ناپذیر به جنگل ها و مراتع زده و ثروت ملی را از بین می برند که به همین 
دلیل عامان آن باید در برابر اقدام نابخردانه و نامعقول خود پاسخگو باشند.یارادبزی  اظهار داشت: در فصول گرم سال کوچکترین 
ســهل انگاری و بی احتیاطی می تواند آتش سوزی های گسترده و خسارت بار را موجب شود و زیان های جبران ناپذیری بر پیکر 
منابع ملی وارد آورد لذا منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست همواره از مردم می خواهند که از برافروختن آتش در جنگل ها و 
مراتع خودداری کنند و هر گونه حریق و تخلفات در بخش منابع طبیعی را به 1504 تلفن امداد نجات جنگل و مرتع اطاع دهند.

امینی زاده تاکید کرد:
سیما و منظر شهری، اولویت جدی شهرداری بندرعباس در سال جاری

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس از توجه ویژه به سیما، 
منظر و فضای ســبز شهری به عنوان اولویت جدی این شــهرداری در سال جاری 
یاد کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس 
امینی زاده در دومین جلسه کمیسیون سیما، منظر و فضای سبزی شهری اظهار کرد: 
توجه به زیباسازی و ساماندهی تبلیغات شهری امری ضروری در مناسب سازی محیط 
شهر است. وی با اشاره به اینکه برخورد با دیوارنویسی ها یک امر مهم و اساسی در این 
مسیر است، افزود: در سال جاری، نگاه به اجرای پروژه های مرتبط با سیما و منظر شهری، اولویت اصلی بوده و در دستور کار قرار 
گرفته است. شهردار بندرعباس با بیان اینکه رویکرد اصلی این شهرداری در سال جاری پرداختن به زیباسازی شهری و فضای سبز 
است، ادامه داد: پرداختن به مسائل جزئی که در بهسازی منظر شهری تاثیرگذار است، باید در دستور کار اعضای این کمیسیون 
باشد. امینی زاده با تاکید بر اینکه برخورد قانونی با دیوارنویسی ها یکی از اقداماتی است که در این زمینه باید پیگیری شود، گفت: 
اجرایی شدن جدی ضوابط مربوط به تابلوهای صنوف، یکی دیگر از ضروریات در بهسازی سیما و منظر شهری بندرعباس است. 
این مقام مسئول تاکید کرد: نگهداری و تعمیرات المان های ساخته شده نیز باید در دستور کار شهرداری های مناطق سه گانه و 

همچنین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار داشته باشد.
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نکات مدیریتی فیلم گلن گری گلن راس

یکی از پربازیگرترین فیلم های تاریخ، فیلم گلن گری گلن راس است که در آن افرادی نظیر آل پاچینو، 
جک لمون، کوین اسپیس��ی و اد هریس حضور دارد. داستان آن نیز در رابطه با یک تیم فروشنده امالک 
است که پس از حضور مربی انگیزشی، اعالم می شود که دو نفری که بتوانند طی چند روز آینده بیشترین 
فروش را داش��ته باش��ند جوایزی را دریافت خواهند کرد و دو نفر دیگر اخراج خواهند شد. همین امر نیز 
باعث می ش��ود تا اتفاقات عجیبی را شاهد باش��یم. با توجه به این امر که این فیلم براساس نمایشنامه ای 
ساخته شده است که جایزه معتبر پولیتیر را به دست آورده است، به همین خاطر حاوی نکات آموزنده و 
ارزشمندی خصوصا برای مدیران بوده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که فیلم هایی که برنده جوایز معتبر می شوند، صرفا برای سرگرمی ساخته 
نش��ده و س��عی در انتقال مفاهیم عمیقی دارند. مواردی که قصد بررس��ی آنها را داریم، ممکن است تنها 
بخش��ی از پیام های این فیلم باش��د و همواره احتمال دارد که به برخی از جوانب آن توجه نشده باشد. به 

همین خاطر توصیه می شود که حتما این فیلم محصول سال 2000 را ببینید. 
1-همواره کمک رسان باشید

در علم بازاریابی بس��یار مهم است که هوشمندانه اقدام کرده و خود را دلسوز مشتری نشان دهید. این 
امر حتی اگر واقعی هم نباشد، تاثیرگذار خواهد بود. در کنار این موضوع بسیار مهم است که به تیم خود 
کمک کرده و در ش��رایط حس��اس پشتیبان آنها باش��ید. این امر درست اقدامی است که در سکانس های 
پایانی لون به کمک روما می رود. اگرچه این دو در ظاهر رقبای هم محسوب می شوند، با این حال شاهد 
یک تیم واقعی هس��تیم. با این حال ش��خصیت ویلیامس��ون با صحبتی نس��نجیده، همه تالش ها را نابود 
می کند. با نگاهی به این تیم که در نهایت همه افراد آن شکس��ت می خورند، متوجه این امر خواهید ش��د 
که بسیار مهم است که افراد با یکدیگر همکاری داشته باشند. درواقع شخصیت روما زمانی جذب لون که 
س��الخورده ترین فرد گروه است، می ش��ود که دیگر فایده ای ندارد. این امر در حالی است که اگر از همان 
ابتدا در بین افراد کار تیمی و تبادل اطالعات وجود داش��ت، بدون ش��ک همه افراد می توانستند آمارهای 
بس��یار خوبی را به ثبت برس��انند. تحت این شرایط طبیعی اس��ت که دیگر نیازی به اخراج افرادی از تیم 

شرکت وجود نداشته باشد. 
2-نسبت به گفته های خود هوشیار باشید 

یک صحبت نس��نجیده از سوی ویلیامس��ون ) با بازی کوین اسپیسی( باعث می شود تا مهمترین عضو 
تیم ش��رکت به نام روما )با بازی آل پاچینو( یک معامله فوق العاده را از دس��ت بدهد. درواقع این سکانس 
به خوبی نش��ان می دهد که صحبت های افراد تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باش��د. در این رابطه حتی 
ش��خصیت مثبت و حرفه ای داستان که س��الخورده ترین فرد تیم نیز محسوب می شود )شخصیت لمن با 
بازی جک لمون( به خاطر یک گفته اشتباه، تمامی نقشه بدون نقص خود را نابود می کند. درواقع بسیار 
مهم است که افراد قبل از صحبت کردن به خوبی نسبت به گفته های خود آگاه باشند. در غیر این صورت 

حتی ممکن است که یک فاجعه رخ دهد. 
3-اهدافی درست را داشته باشید

در ش��رایطی که تمامی افراد تیم شرکت عملکرد خوبی ندارند، شخصیت روما همچنان درخشان ظاهر 
می ش��ود، با این حال چه عاملی باعث تفاوت او با س��ایرین شده است؟ درواقع وی به خوبی قادر است که 
خود را با شرایط مختلف وقف داده و تنها به سراغ مشتریانی می رود که شانسی برای انجام معامله وجود 
داش��ته باش��د. این نکته را می توان زمانی درک کرد که وی برگه های مش��تریان ضعیف را دور می اندازد. 
درواقع اگر به قابلیت های خود اعتماد دارید، نباید تس��لیم گفته های دیگران ش��وید. سوال دیگری که در 
حین مش��اهده این فیلم، ذهن افراد را درگیر می کند این اس��ت که تمامی س��ه نفری که عملکرد خوبی 
ندارند، خود را دارای شایستگی الزم می دانند. با این حال شغل خود را تغییر نداده و اقدامات جدی ای را 
برای بهبود ش��رایط خود انجام نمی دهند. با این حال اگر آنها واقعا توانا هس��تند، چه دلیلی برای ترس از 
تغییر وجود دارد؟ درواقع مجازات ترس آنها این است که با بدترین رفتارها مواجه شده و عمر خود را در 

زمینه ای تلف می کنند که عمال با پیشرفتی برای آنها همراه نبوده است. 
۴-هرگونه توصیه ای را مورد توجه خود قرار دهید 

شخصیتی که در ابتدای فیلم به عنوان مربی انگیزشی وارد دفتر می شود، از همان ابتدا اقدام به تحقیر 
کارمن��دان می کند. درواقع وی تالش می کند تا تیم ش��رکت را با این اقدامات، به س��مت تالش بیش��تر 
تحریک نماید. وی حتی راز موفقیت خود را که باعث ش��ده اس��ت تا بتواند بهترین ماش��ین و وس��ایل را 
بخرد، برای این تیم تشریح می کند. با این حال آنها صرفا به رفتار تحقیرآمیز فرد توجه داشته و ابدا گوش 
نمی دهند. همین امر نیز باعث می ش��ود تا آخرین شانس برای کسب موفقیت خود را از دست بدهند. در 
این رابطه بد نیست که نگاهی به فرمول موفقیت این مربی انگیزشی داشته باشیم. 1-توجه: یک بازاریاب 
باید به خوبی نسبت به تغییرات اطراف و ویژگی های هر یک از مشتریان توجه داشته باشد. این امر باعث 
خواهد ش��د تا بتوانند بهترین سیاس��ت را برای فروش محصوالت خود در پیش گیرند. درواقع ش��ما باید 
نظر مش��تریان خود را به س��متی جلب کنید تا دیگر مشکالت موجود را نبینند. 2-عالقه: آیا به کار خود 
عالقه مند هستید؟ اگر پاسخ شما منفی است در حال تلف کردن زندگی خود بوده و الزم است تا به دنبال 
عالقه اصلی بروید. درواقع بدون این امر، امکان درخش��ش در هیچ حوزه ای امکان پذیر نخواهد بود. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که عالقه امری ثابت نبوده و ممکن است پس از مدتی 
کمرنگ شود. به همین خاطر حضور در یک عرصه کاری به معنای محکوم بودن به ادامه آن نخواهد بود. 
۳- تصمیم گیری پس از کسب اطالعات الزم، ضروری است تا تصمیم بگیرید که با چه روشی می خواهید 
با مخاطبان خود مواجه ش��وید. در واقع بدون تصمیم نهایی، ش��ما قادر به کنترل اوضاع نخواهید بود. در 
این رابطه ش��ما باید به خوبی فکر کنید. در غیر این صورت ممکن اس��ت یک معامله بزرگ را به سادگی 
از دس��ت بدهید. ۴-اقدام: در نهایت پس از کسب آمادگی ضروری است تا بدون از دست دادن حتی یک 
ساعت، وارد عمل شوید. این نکته را فراموش نکنید که فرصت ها هرگز منتظر شما نمی ماند. در کنار این 

موضوع، تعلل ممکن است باعث شود تا شرایط مناسب گذشته تغییر پیدا کند. 
5-اعتماد به نفس بیش از حد نابودکننده است 

چه چیزی باعث شد تا شخصیت اصلی داستان به یک باره همه چیز را از دست بدهد؟ در این رابطه بدون 
شک غرور او مهمترین مسئله است. درواقع اگر وی اقدام به نصیحت همراه با تحقیر همکار خود نمی کرد، بدون 
شک هیچ گاه فردی نمی توانست متوجه نقشه او شود. با این حال هنگامی که اعتماد به نفس فرد بیش از حد 
شد، زمینه نابودی ایجاد گردید. در زمینه کاری نیز مدیران باید همواره هوشیار باشند و با یک موفقیت، خود را 

در باالترین سطح تصور نکنند. این امر خود زمینه نابودی آنها را به همراه خواهد داشت. 
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تبلیغـاتخالق

همه ما تجربه مواجهه با افرادی را داشته ایم که قدرت نفوذ 
بس��یار باالیی را بر روی دیگران دارند. درواقع آنها قادرند تا به 
س��ادگی بر روی دیگران تاثیر گذاش��ته و در مرکز توجه قرار 
گیرند. چنین خصوصیتی در زمینه های کاری نیز بسیار مهم 
خواهد بود. برای مثال یک فروشنده با چنین ویژگی هایی، به 
مراتب راحت تر می تواند افراد را به خرید، متمایل نماید. همین 
امر نیز باعث شده است تا سوال مهمی در ذهن افراد شکل گیرد 
که راز محبوبیت برخی از افراد چیس��ت؟ این مسئله به حدی 
جذاب است که باعث شده تا در مراکز علمی مورد بررسی قرار 
گیرد. نتیجه این تحقیقات نیز چند ویژگی مشترک بوده است 

که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-لبخند 

افرادی که در اصطالح دوست داشتنی هستند، لبخند زدن 
را به عادت رفتاری خود تبدیل کرده و آنها می توانند به خوبی 
دیگران را در وضعیت مشابه خود قرار دهند. درواقع قوی ترین 
ح��س، لبخند زدن اس��ت و به علت ایج��اد یک حس خوب، 
طبیعی است که افراد تمایل داشته باشند که زمان بیشتری را 
در کنار شما باشند. همچنین لبخند درست به مانند خمیازه 
بوده و مس��ری اس��ت. این وضعیت در زمینه گریه نیز صادق 
اس��ت، با این حال افراد تنها در ش��رایطی خ��اص، تمایل به 
چنین اقدامی خواهند داش��ت. درواقع اولویت اول هر فردی، 
قرار داش��تن در محیط های شاد است. در نهایت لبخند شما 
نخستین چیزی است که مشاهده خواهد شد. به همین خاطر 

در زمینه تاثیر اولیه، بسیار تاثیرگذار است. 
2-زبان بدن 

آیا تاکنون به زبان بدن خود توجه داشته اید؟ اگر پاسخ شما 
منفی است، بدون شک یکی از شانس های مهم برای جذابیت 
را تا به امروز از دس��ت داده ای��د. درواقع زبان بدن به حرکاتی 
گفته می شود که افراد در موقعیت های مختلف انجام می دهند 
و مفاهیمی را به مخاطب منتقل می کند. در این رابطه ش��ما 
باید به خوبی بدانید که در هر موقعیت، چگونه باید رفتار کنید. 
این امر در حالی است که اکثر افراد صرفا به انتخاب جمالت 

خود توجه می کنند. خوش��بختانه برای یادگیری این اصول، 
روش های مختلفی وجود داشته و می توانید یک دوره آموزشی 
آنالین را نیز سپری کنید. درواقع با توجه به شرایط حال حاضر 
که ویروس کرونا همچنان باقی است، توصیه می شود که برای 
یادگیری، صرفا از روش های آنالین اس��تفاده کنید. به عنوان 
یک قاعده کلی، رفتار ش��ما نباید با موقعیت، تغییر پیدا کند. 
برای مثال شما ممکن است نیاز به رفتارهایی داشته باشید که 
اطمینان شما را نشان می دهد، با این حال ممکن است شرایط 
سخت شود، تحت این شرایط اگر تمرین کافی نداشته باشید، 

بدون شک با مشکلی جدی مواجه خواهید شد. 
3-ایجاد احساس خوب در دیگران 

اگر قدرت این را داش��ته باش��ید که در افراد حسی بهتر را 
ایجاد کرده و احس��اس آنها را نس��بت به خودشان دگرگون 
سازید، بدون ش��ک یکی از مهمترین ویژگی های جذابیت را 
خواهید داش��ت. درواقع این امر اقدامی اس��ت که مربی های 
ورزش��ی از آن بسیار استفاده کرده و تالش می کنند تا حس 
توانمندب��ودن را به افراد انتقال دهند تا در برابر س��ختی های 
تمرینات، ناامید نشوند. در این رابطه فراموش نکنید که اصل 
اول، ایج��اد حس امنیت و راحتی اس��ت. در غیر این صورت 

تمامی اقدامات دیگر، تاثیر الزم را به همراه نخواهد داشت. 
۴-حفظ ارتباط 

آی��ا تاکنون به این موضوع فک��ر کرده اید که چرا مجریانی 
نظیر اوپرا وینفری و الن دی جنرس تا به این اندازه در سراسر 
جهان محبوب هستند؟ درواقع آنها به خوبی ارتباط خود را با 
مخاطبان حفظ می کنند. درواقع تنها کس��ب محبوبیت مهم 
نبوده و حفظ آن به مراتب دارای اهمیت باالتری اس��ت. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که ارتباط 
چشمی بسیار مهم است. درواقع شما باید به چشمان مخاطب 
خود نگاه کنید. در غیر این صورت ممکن است آنها تصور کنند 

که اهمیت الزم را برای شما ندارند. 
5-تعامل 

اف��راد دوست داش��تنی و ج��ذاب، در هر گروه��ی که قرار 
دارند، س��اکت نمان��ده و با دیگران وارد تعامل می ش��وند. این 
امر باعث می ش��ود تا همواره زمینه برای ارتباط وجود داشته 
باش��د. همچنین این افراد به خوب��ی می توانند وضعیت افراد 

را پیش بینی کرده و براس��اس آن رفت��ار خود را تغییر دهند. 
برای مثال اگر فردی بیش از حد خس��ته اس��ت، بدون شک 
یک مکالمه طوالنی، بدترین تصمیم خواهد بود. در نهایت این 
دسته از افراد دایره ارتباط گسترده ای دارند. درواقع آنها تالش 
می کنند تا با افراد مختلف ارتباط داش��ته باش��ند. این امر نیز 
باعث می شود تا روش رفتار با تیپ های شخصیتی مختلف را 

یاد بگیرند. 
6-دانش 

برای این امر که افراد از تعامل با ش��ما لذت ببرند، ضروری 
است تا سطح اطالعات خوبی را داشته باشید. برای مثال یک 
نویسنده توانا، بدون شک جذابیت باالتری را برای هر فردی در 
مقایسه با فردی دارد که در این زمینه کامال تازه کار محسوب 
می شود. درواقع اگر در یک زمینه سطح اطالعات کامال عمیق 
و خوبی را داشته باشید، بدون شک عالقه افراد به شما بیشتر 
خواهد شد. در کنار این موضوع، تمایل به کمک کردن و تبادل 
اطالعات نیز بس��یار مهم است. درواقع بسیاری از افراد وجود 
دارند که علی رغم دانس��ته ها و تجربیات فوق العاده، حاضر به 
صحبت در رابطه با آن نیستند. تحت این شرایط دیگر چنین 

ویژگی ای، کمکی را نخواهد کرد. 
7-شنوندگی 

آخری��ن ویژگی افراد محبوب این اس��ت که ش��نونده های 
بسیار خوبی بوده و بدون قضاوت، به صحبت های افراد گوش 
می دهند. درواقع برای شنونده خوبی بودن، صرفا گوش کردن 
مهم نبوده و الزم است تا قدرت ایجاد حسی مشابه را داشته 
باشید. در این رابطه تیم پشتیبانی برندهای موفق جهان، یک 
مثال بس��یار خوب محسوب می ش��ود و درواقع آنها در برابر 
شکایت های مشتری، تالش می کنند تا احساسات آنها را درک 
کرده و پاس��خ هایی مشابه را بدهند. درواقع ناراحتی مشتری 
باید با ناراحتی ش��ما از وقوع چنین اتفاقی همراه باش��د. در 
غی��ر این صورت نتیجه الزم را به دس��ت نخواهید آورد.   در 
نهایت توجه داشته باشید که بدون شک ویژگی های به مراتب 
بیشتری در این رابطه وجود دارد، با این حال موارد فوق، تنها 
شامل موارد مش��ترک بوده و تاثیر آن به اثبات رسیده است. 
به همین خاطر شما نباید خود را محدود به آنها تصور کنید. 
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