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فرص�ت امروز: ش�اخص بورس ته�ران در س�اعات ابتدایی 
معام�ات سه ش�نبه، روندی صعودی داش�ت و ب�ه مرز یک 

میلی�ون و ۹۷۴ هزار واحد رس�ید، اما در س�اعات 
پایانی معامات اندکی کاهش یافت و در نهایت با...

شاخص بورس تهران با رشد ۷ هزار واحدی به مدار صعود بازگشت
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بانک ها ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی تسهیات دادند

کارنامه تسهیالتی بانک ها 
در بهار

فرصت امروز: تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت پرداخت تس��هیالت بانکی در فصل بهار امس��ال نشان می دهد، بانک ها 
در سه ماهه امسال 224 هزار و 778 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که 62.6 درصد از مجموع این رقم در قالب سرمایه 

در گردش به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این رقم نسبت به سال قبل 59.2 درصد افزایش نشان می دهد.
بنا بر اعالم بانک مرکزی، نظام بانکی در سه ماهه امسال 224 هزار و 778 میلیارد تومان تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی 
پرداخت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50.5 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی آمارهای سیاست گذار پولی نشان 
می دهد از مجموع تسهیالت پرداختی در فصل بهار امسال، 62.6 درصد از کل مبالغ معادل 140 هزار و 680 میلیارد تومان در قالب 

سرمایه در گردش به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل...

سرعت رشد قیمت مسکن در ۱۱ منطقه تهران کاهش یافت

نمای مسکن پایتخت در اولین ماه تابستان
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قیمت طا چگونه به قله تاریخی خود رسید؟

سقف شکنی طای جهانی

۹ روش برای نه گفتن به اندیشه های منفی
۲0 توصیه طایی که یک کارآفرین موفق شویم
چرا برندسازی بر پایه داستان سرایی مهم است؟

تبلیغات سریالی کیا موتورز
چگونه در صنعت بازاریابی ویدئویی بدرخشیم؟

اشتباهات بازاریابی برندها در اینستاگرام

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

دورکاری ۲0هزار نفر از 
کارمندان گوگل تا تابستان سال 

آینده ادامه دارد

یادداشت
نوسازی وزارت صمت 
چگونه ممکن است؟

کمت��ر از یک س��ال از عمر 
دول��ت دوازده��م باق��ی مانده 
وزارت  تفکی��ک  موض��وع  و 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به 
دو وزارتخان��ه، ظاهرا به امري 
حیثیت��ي براي دول��ت تدبیر و 
امید تبدیل شده است. فارغ از 
صحت یا خطاي خواست دولت 
در جدایي امر تولید از بازار که 
بس��یار از آسیب هاي آن سخن 
گفته شده اس��ت، تردیدهایی 
درب��اره عمل به این خواس��ت 
وجود دارد. آی��ا انجام این کار 
حالت  در خوش بینانه ترین  که 
نزدی��ک به ش��ش م��اه زمان 
می برد، در یک سال باقی مانده 

از عمر دولت، عاقالنه است؟
کس��اني ک��ه ب��ا ای��ن گونه 
ادغام ها و تفکیک ها و تغییرات 
ساختار سازماني وزارتخانه هاي 
دولتي س��ر و کار داشته اند، به 
خوب��ي مي دانند که تش��کیل 
معاونت ه��ا،  بازآرای��ي  ی��ا  
و  تخصص��ي  دفات��ر  و  ادارت 
استاني  س��ازمان هاي  عمومي، 
و واحده��اي تابع��ه ب��ه لحاظ 
س��ازماني و نی��ز جابه جایي و 
تغییرات فیزیکي نظیر خرید و 
ساختمان هاي  تقسیم بندي  یا 

س��تادي و اس��تاني و 
3نقل و انتقال...

چهارشنبه
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فرصت امروز: در حالی مرکز آمار ایران چندی پیش از خروج 1.5 میلیون نفر از بازار 
کار به واسطه شیوع کرونا در فصل بهار خبر داد که برآوردهای نهاد پژوهشی مجلس نیز 
نشان می دهد امکان از بین رفتن 2.8 تا 6.4 میلیون شغل تا پایان سال وجود دارد. در 
همین حال، معاونت اقتصادي و برنامه ریزي وزارت کار در ابتدای این هفته در گزارشی 
تحلیلی و برآوردی بدبینانه تر از خطر بیکاری 9 میلیون نفر خبر داده است. نتیجه گزارش 
وزارت کار، نگران کننده و هولناک است. این در حالی است که این گزارش در هفته هاي 
ابتدایي شیوع کرونا در سال گذشته و بررسي وضعیت اقتصاد 98 حاصل شده و به نظر 
مي رس��د در گزارش هاي بعدي مربوط به سال 99 می توان انتظار سناریویی بدتر را هم 
داشت، چراکه عالوه بر تهدید بیکاری، سایه تورم هم بر اقتصاد ایران سنگینی می کند و 
آن طور که مسئوالن مرکز آمار ایران به تازگی از وضعیت تورم تیرماه 99 گزارش داده اند، 
قیمت 475 کاال با نرخ تورم 26درصدی در این ماه افزایش داشته و ایران را به چهارمین 
کشور پرتورم جهان بدل کرده است. در این بین، گزارش وزارت کار درباره تاثیر کرونا بر 
کسب و کارها و رفاه خانوارها نشان می دهد که فاصله گذاری اجتماعی موجب کندشدن 
چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی بنگاه ها و اخالل در زنجیره تولید شده است. همچنین 
خروج افراد از بازار کار در کنار افزایش تورم و همچنین رشد هزینه خانوارهاي شهري و 
روستایي، باعث »کوچک تر شدن سفره خانوارها« شده است. بخش خدمات نیز به واسطه 
نیاز بیشتر به تعامالت اجتماعي، بیشترین آسیب از کرونا را دیده و تخمین دقیق آن نیز 
تا زمان کشف واکسن یا ریشه کني بیماري نامشخص است. بررسي سهم بخش خدمات 
از کل اقتصاد اس��تان ها نیز نشان می دهد، این سهم در استان هاي هرمزگان، مرکزي و 
یزد بیش از 70 درصد تخمین زده ش��ده و انتظار مي رود تبعات آن با یک دوره زماني 
تاخیر، در کاهش س��هم شاغالن و فعاالن اقتصادي در این استان ها بروز کند. همچنین 
»تمای��ل افراد به پس انداز و کاهش تقاضا در بازار« به دلیل نامعلوم بودن آینده و مدت 
زمان ماندگاري کرونا، از دیگر نکات این گزارش اس��ت. از س��وی دیگر، به دلیل کاهش 
فعالیت ه��اي اقتصادي، خدماتي و تولیدي و همچنین عدم رغبت افراد به مصرف زیاد، 

حدود 65 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد می شود.
فشار مضاعف کرونا عاوه بر تحریم بر اقتصاد ایران

به گفته وزارت کار، تمامی کشورهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، عالوه بر انبوه 
مبتالیان و درگذش��تگان، با تکانه های اقتصادی بی سابقه ای مواجه شده اند. نااطمینانی، 
قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و ممنوعیت های وضع شده توسط دولت ها 
همچون ضرباتی پی در پی بر فعالیت های اقتصادی وارد ش��ده و ضمن به خطر انداختن 
معیشت خانوارها، چش��م انداز اغلب کسب و کارها را تیره وتار کرده است. پیش بینی های 
نهادهای معتبر بین المللی حکایت از آن دارد که اغلب اقتصادهای بزرگ جهان در مناطق 
مختلف، سال 2020 را با رشد منفی اقتصادی و سطوح کم سابقه بیکاری به پایان خواهند 
برد. دولت ها برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا به میدان آمده اند و بسته های 
سیاستی مختلفی را ارائه کرده اند. برخالف برخی از ادعاهای مطرح شده، حتی کشورهای 
توسعه یافته ای که در شرایط عادی، نظام اقتصادی آنها تا حد زیادی مبتنی بر مکانیزم 
بازار س��ازماندهی می شود نیز به نحو کم سابقه ای طیف وسیعی از اقدامات مداخله ای و 
حمایتی را در پیش   گرفته اند. عالوه بر نگرانی هایی که در زمینه رکود و زیان کسب و کارها 
وجود دارد، بس��یاری نگران اقشار آسیب پذیری هس��تند که پس انداز چندانی ندارند و 
مش��خص نیس��ت که آیا می توانند در ایام محدودیت ها و تا زمان عبور از وضعیت فعلی 
بتوانند نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند یا نه؟ در واکنش به این نگرانی ها، بسیاری 
از کش��ورها از جمله ایران، در کنار اقدامات انجام ش��ده در حوزه سالمت، مجموعه ای از 
سیاس��ت ها را برای حمایت از کس��ب و کارها و خانوارها اعالم کرده و اجرای آنها را آغاز 
نموده اند. در این میان، اقتصاد ایران در سال های اخیر به واسطه تحریم های اقتصادی و 
مشکالت ساختاری اقتصادی، سطوح کم سابقه ای از رکود، تورم و کاهش رفاه اقتصادی 
را تجربه کرده است و آسیب واردشده به فعالیت های اقتصادی و رفاه خانوار در ایران به 
دلیل شیوع کرونا به نوعی بر آسیب های پیشین افزوده است. از این منظر سیاست گذاری 

درخصوص مقابله با پیامدهای شیوع کرونا در ایران نسبت به کشورهایی که تا پیش از 
ش��یوع این ویروس در ش��رایط عادی اقتصادی به سر می بردند، شرایط متفاوتی داشته 
اس��ت، اما آش��نایی با اقدامات سایر کشورها با در نظر گرفتن این تفاوت ها به طور حتم 
می تواند سیاست گذاران را در بحران های فعلی یا بحران های احتمالی آتی یاری کند. در 
همین راس��تا، معاونت امور اقتصادی وزارت کار با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و 
اشتغال و معاونت رفاه اجتماعی در گزارشی چهار فصلی، اثرات اقتصادی شیوع کرونا در 
سطح جهانی، سیاست های اقتصادی کش��ورها در مواجهه با بحران و اقدامات حمایتی 
ایران در حوزه تولید و اشتغال را بررسی کرده است.   در مطالعه پیش رو، ابتدا برای اینکه 
تصویر مناسبی از آسیب های وارده بر فعالیت های اقتصادی و چشم انداز اقتصاد جهانی در 
ماه های آتی به دست آید، اثرات شیوع کرونا بر رشد اقتصادی، بیکاری و فقر در مناطق 
مختلف جهان بررسی شده است. در فصل دوم، بسته های سیاستی مختلفی که توسط 
9 کشور مورد مطالعه برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به اجرا درآمده، ارائه شده 
است. در فصل سوم ضمن مرور آسیب های واردشده به رسته های مختلف کسب و کار در 
کش��ور، مبانی پیش��نهادهای وزارت کار برای حمایت از بنگاه ها بررسی شده است و در 
نهایت در فصل چهارم، به موازات بررسی روند رفاه خانوارهای ایرانی در سال های اخیر، 
سیاست های پیشنهادی وزارت کار برای کاهش آسیب بر رفاه خانوارها به واسطه شیوع 
کرونا و همچنین سیاست های مصوب دولت در راستای حمایت از خانواده ها مورد توجه 

قرار گرفته است.
 اثر کرونا در اقتصاد جهانی از نگاه نهادهای بین المللی

وزارت کار در فصل نخست و در ارتباط با تاثیر شیوع کرونا در اقتصاد جهانی نوشته 
اس��ت: در این فصل اثرات ش��یوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی در سه سطح جهانی، 
منطقه ای و ملی و همچنین میزان بیکاری ناش��ی از آن در س��طح ملی بررس��ی شده 
است. برای این منظور، از گزارش ها و پیش بینی نهادهای بین المللی استفاده شده است. 
بررسی ها نشان می دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 طبق آخرین پیش بینی 
صندوق بین المللی پول، منفی 4.9 درصد و براساس پیش بینی بانک جهانی و سازمان 
همکاری های اقتصادی و توس��عه به ترتیب منفی 5.2 درصد و منفی 7.6 درصد خواهد 
بود. در س��طح منطقه ای نیز کشورهای منطقه اروپا بیش��ترین آسیب را از شیوع کرونا 
خواهند دید. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 
2020 حدود منفی 10.2 درصد و رش��د اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه 
منفی 3 درصد خواهد بود. بانک جهانی نیز رش��د اقتص��ادی منطقه یورو را منفی 9.1 
درصد و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه در آسیا و آمریکای التین را به 
ترتیب 0.5 درصد و منفی 7.2 درصد پیش بینی کرده است. طبق پیش بینی بانک جهانی 
نیز رشد اقتصادی کشورهای نوظهور در منطقه اروپا و آسیای میانه منفی 4.7 درصد و 

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منفی 4.2 درصد خواهد بود.
در س��طح ملی، طبق آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول، در بین اقتصادهای 
بزرگ منطقه اروپا، بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی سال 2020 مربوط به ایتالیا 
و اس��پانیا اس��ت که هر دو منفی 8.12 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست 
می دهند. تولید ناخالص داخلی آلمان، فرانسه و انگلستان نیز به ترتیب 7.8 درصد، 12.5 
درصد و 10.2 درصد نس��بت به س��ال 2019 کاهش خواهد یافت. در بین اقتصادهای 
ب��زرگ قاره آمریکا نیز تولید ناخالص داخلی آمری��کا و برزیل به ترتیب 8 درصد و 9.1 
درصد کاهش می یابد و بانک جهانی نیز کاهش تولید ناخالص داخلی این دو کش��ور را 
به ترتیب 6.1 درصد و 8 درصد پیش بینی کرده اس��ت. در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز 
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی سه کشور بزرگ آسیایی یعنی 
چین، هند و ژاپن به ترتیب 1 درصد، منفی 4.5 درصد و 8.5 درصد خواهد بود و بانک 
جهانی نیز رشد اقتصادی این سه کشور را به ترتیب 1 درصد، منفی 3.2 درصد و منفی 

6.1 درصد پیش بینی کرده است.
در این بین، بانک جهانی در آخرین پیش بینی خود رش��د اقتصادی ایران در س��ال 

2020 میالدی را منفی 5.3 درصد اعالم کرده که باالتر از رش��د اقتصادی عراق )منفی 
9.7 درصد( و کمتر از رشد عربستان )منفی 3.8 درصد( خواهد بود. همچنین در ارتباط 
با اثرات ش��یوع کرونا بر نرخ بیکاری باید گفت که براساس گزارش 29 آوریل ILO، در 
س��ه ماهه ابتدایی سال 2020 در مقایسه با سه ماهه پایانی سال 2019، حجم ساعات 
کار جهانی به میزان 4.5 درصد معادل 130 میلیون شغل تمام وقت کاهش یافته است. 
کاهش حجم ساعات کار جهانی در سه ماهه دوم سال 2020 به نسبت سه ماهه منتهی 

به شیوع کرونا، 10.5 درصد معادل 305 میلیون شغل تمام وقت خواهد بود.
نگاهی به بسته سیاستی کشورها در مقابله با کرونا

گزارش IMF از میزان بیکاری در سطح ملی نیز نشان می دهد در سال 2020 از بین 
اقتصادهای بزرگ منطقه اروپا، اس��پانیا با 20.8 درصد و ایتالیا با 7.12 درصد و در بین 
اقتصادهای بزرگ قاره آمریکا، برزیل با 14.7 درصد و آمریکا با 10.4 درصد بیش��ترین 
نرخ بیکاری را خواهند داشت. در بین اقتصادهای بزرگ آسیا، نرخ بیکاری اندونزی 7.5 
درصد و نرخ بیکاری استرالیا 7.6 درصد خواهد بود که نسبت به سایر قدرت های بزرگ 
اقتصادی آسیا، بیشتر است. نرخ بیکاری در کره جنوبی، چین و ژاپن نیز به ترتیب به 4.5، 
4.3 و 3 درصد می رسد. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری ایران نیز 
در سال 2020 حدود 16.3 درصد خواهد بود. منقبض شدن سطح فعالیت های اقتصادی 
و افزایش بیکاری در مناطق مختلف جهان، چند 10 میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه 

کشورهای فقیر را به زیر خط فقر خواهد برد.
وزارت کار س��پس در فصل دوم به بسته سیاستی کش��ورهای مختلف نگاهی کرده 
و نوش��ته اس��ت: تمامی کش��ورهایی که با بحران کرونا روبه رو ش��ده اند، مجموعه ای از 
سیاس��ت های پولی و مالی و همچنین ارزی را برای حمایت از خانوارها و کسب وکارها 
برای جلوگی��ری یا حداقل کاهش تبعات رکود اقتصادی و تقلیل رفاه اقتصادی به اجرا 
درآورده اند. کشورهای اروپایی بیشترین حمایت را از خانوارها در مقایسه با سایر کشورها 
داشته اند. این امر نشان می دهد که دولت ایران نیز باید مجموعه متنوعی از سیاست های 
حمایتی در حوزه پولی و مالی و حمایت از خانوارها را به مرحله اجرا درآورد. بسیاری از 
سیاست های اجراشده در سایر کشورها، پرداخت های بالعوض به خانوارها و کسب وکارها 
بوده است، در حالی که در ایران عموم سیاست های پیشنهادی به سیاست های اعتباری 
متمرکز ش��ده است، ضمن اینکه برای بهره مندی از برخی از آنها شروط زیادی در نظر 
گرفته شده است. وزارت تعاون در انتهای این فصل نیز بسته سیاستی کشورهای مورد 

مطالعه را برشمرده است.
پیشنهادهای وزارت کار برای حمایت از کسب و کارها

این گزارش در فصل س��وم، آسیب های واردشده به رسته های مختلف کسب و کار در 
کشور را بررسی کرده و مبانی پیشنهادهای وزارت کار برای حمایت از بنگاه ها را برشمرده 
اس��ت. در این فصل می خوانیم: شیوع ویروس کرونا همچون بسیاری کشورهای دیگر، 
فعالیت ه��ای اقتصادی و اجتماعی در ایران را نیز دچار توقف و اخالل کرد. این موضوع 
در حالی بود که اقتصاد ایران در دو سال منتهی به پایان 1398، رشد اقتصادی منفی را 
تجربه کرده و ش��وک ارزی سال 1397 نااطمینانی در اقتصاد ایران را تشدید کرده بود. 
گس��ترش شیوع کرونا در کشور موجب تعطیلی و افت در فعالیت های رسته های شغلی 
مختلف ش��د. برآوردها حاکی از آن اس��ت که 3.7 میلیون نفر یعن��ی 15 درصد از کل 
شاغالن کشور، در 10 رسته شغلی که در معرض بیشترین آسیب از شیوع کرونا بوده اند، 
شاغل هستند. در واقع، تعطیلی واحدهای اقتصادی این 10 رسته شغلی، می تواند اشتغال 
3.7 میلیون نفر را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. همچنین سایر مشاغل کشور نیز 
به طور مستقیم و غیرمستقیم با شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته اند و حمایت از شاغالن 

با توجه میزان تاثیرپذیری آنها از بحران ایجاد شده، ضروری است.
در این میان، وزارت کار در مواجهه با بحران ش��یوع کرونا، ش��اغالن کش��ور را به سه 
گروه تقس��یم بندی کرده اس��ت: نخست، 9 میلیون نفر ش��اغل در مشاغل آسیب پذیر 
و غیررس��می که نیازمند حمایت مس��تقیم هس��تند. دوم، 3.4  میلیون نفر از شاغالن 

ک��ه بیمه تامین اجتماعی نیز دارند ولی در معرض ریزش اش��تغال ق��رار دارند و باید از 
کسب وکارهای شان حمایت شود و سوم، 11.9 میلیون نفر از شاغالن که جزئی از اقشار 
پردرآمد و مس��تمری بگیران کشوری و لشکری هس��تند و به حمایت مالی نیاز ندارند. 
همچنین این وزارتخانه اقدامات حمایتی برای مقابله با آثار کرونا پیشنهاد کرده که در 
این فصل با تاکید بر آثار ش��یوع کرونا بر اشتغال و کسب وکارها، راهکارهای حمایت از 

کسب وکارها مورد بررسی قرار گرفت.
بازخورد کرونا بر کسب و کارها و رفاه خانواده ها

این گزارش در فصل چهارم به بررسی سیاست های پیشنهادی وزارت کار برای کاهش 
آسیب های وارده بر رفاه خانوارها پرداخته و نوشته است: بررسی تغییرات وضعیت رفاهی 
خانوار در سال های گذشته حاکی از وضعیت آسیب پذیر خانوارها است، چنانچه متوسط 
هزینه خانوارهای شهری و روستایی به قیمت های ثابت تقریبا در 10 سال اخیر یک روند 
نزولی را طی کرده اس��ت که به طور آش��کار کوچک شدن سبد مصرفی خانوار را نشان 
می دهد. اگرچه بررسی سایر مالک ها همچون نسبت هزینه های خوراکی به غیرخوراکی، 
ضریب جینی و سایر شاخص ها به طور کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش 
نابرابری را نمایش می دهد، اما به طور خاص مقایس��ه متوس��ط هزینه های خانوارهای 
شهری و روستایی به تفکیک دهک های هزینه ای نشان می دهد که رقم متوسط هزینه 
خانوار ش��هری و روستایی کش��ور تقریبا با دهک هفتم هزینه ای شهری و روستایی )به 
ترتیب( تناسب دارد که به معنای آن است که شش دهک هزینه ای در وضعیت بدتر از 

متوسط جامعه قرار دارند.
بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک های هزینه ای در سال 1398 نشانگر آن 
است که تمام دهک های هزینه ای با رشد حقیقی منفی روبه رو بوده اند که به معنای آن 
اس��ت که سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک تر شده اس��ت. اما با دقیق تر شدن در 
دهک های هزینه ای، مش��اهده شد دهک اول ش��هری و روستایی به ترتیب رشد منفی 
17.2 درصد و منفی 16 درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی 
منفی 6.4 درصد و منفی 13.5 درصد را تجربه کرده اند که گویای آن است که دهک های 

پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده اند.
عوامل عمده اثرگذار بر وضعیت رفاه خانوار، تورم و رش��د اقتصادی است که در چند 
سال اخیر با شدت گرفتن تحریم ها از هر دو کانال وضعیت رفاهی خانوارها آسیب دیده 
است. در چنین شرایطی بروز بحران کرونا بی شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد 
ش��د، چراکه از س��ویی به واسطه طرح هایی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و همچنین 
رکود به وجود آمده ناشی از بحران، درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و درمواردی 
حتی با بیکار شدن صفر شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت نیز 
در نتیجه رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش در درآمدهای نفتی محدود شده و از 
سوی دیگر بار هزینه ای جدیدی بر دوش دولت گذارده شده است، انتظار شدت گرفتن 
کس��ری بودجه دولت دور از ذهن نیس��ت بنابراین انتظار می رود در ماه های آتی شاهد 
افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت وضعیت رفاهی 
خانوار خواهد انجامید.  وزارت کار همچنین به منظور کاهش ابعاد بحران به وجود آمده و 
در جهت ترمیم وضعیت رفاهی خانوارهای آسیب دیده، اقدام به ارائه بسته های پیشنهادی 
متفاوتی کرده اس��ت. در این راس��تا، خانوارها برمبنای وضعیت آنها از نظر قرار گرفتن 
در بین مددجوهای نهادهای حمایتی، دهک های درآمدی، فعالین در بخش رس��می و 
غیررس��می اقتصاد، بیکاران و کارکنان بخش عمومی، بازنشس��تگان و اصناف ممتاز به 
س��ه گروه نیازمند، آسیب پذیر و غیرآسیب پذیر تقسیم شدند و اقدامات حمایتی شامل 
حمایت های نقدی و مستقیم تا حمایت های اعتباری برای حمایت از خانوارهای نیازمند 
و آسیب پذیر پیشنهاد شد. در نهایت دولت با بررسی جامعی از شرایط موجود بسته های 
سیاستی پیشنهاد ش��ده، اقدامات حمایتی مانند حمایت نقدی، پرداخت تسهیالت به 
خانوارهای یارانه بگیر، راه اندازی س��امانه بیمه بیکاری و کمک به پرداخت بیمه بیکاری 

را اجرایی کرده است.

فاصله گذاری اجتماعی، چرخ اقتصاد ایران را کند کرد

زنگ خطر بیکاری

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی



فرص��ت امروز: ارزش هر اونس طال در بازارهای جهانی، روز دوش��نبه 
27 ژوئیه )شش��م مردادماه( به قله تاریخی خود رسید و تا 1945 دالر 
باال رفت. بدین ترتیب، قیمت هر اونس طال در این روز با عبور از رکورد 
1921 دالری که در سال 2011 میالدی ثبت شده بود، از سقف قیمتی 
تاریخی خود عبور کرد. روز سه ش��نبه نیز این روند ادامه یافت و قیمت 
طال با 1.5 درصد رش��د، هرچه بیشتر به مرز 2 هزار دالر نزدیک تر شد. 
در ای��ن روز به��ای هر اونس طال برای تحویل ف��وری در معامالت بازار 
س��نگاپور 1.4 درصد افزایش یافت و به 1969 دالر و 76 س��نت رسید. 
در ب��ازار معامالت آتی آمریکا نیز هر اونس طال با 1.7 درصد افزایش به 

1963 دالر و 30 سنت رسید.
طال در بیش��تر از یک هفته گذش��ته درحالی بیش از 130 دالر رشد 
قیمت داش��ته که کارشناسان، دالیل مختلفی را در چرایی سقف شکنی 
اون��س طال بیان می کنند؛ دالیلی که از پایین بودن نرخ بهره در آمریکا 
و تضعیف دالر تا افزایش آمار مبتالیان به کرونا در س��طح جهان متغیر 
اس��ت. جذابیت ط��ال به عنوان دارایی امن همچنین با تش��دید تنش ها 
میان آمریکا و چین و ضعیف ش��دن امیدها ب��ه احیای اقتصاد جهانی، 
در ش��رایطی که شیوع کرونا هیچ نشانه ای از توقف و عقب نشینی نشان 

نمی دهد، روی داده است.
در این راس��تا، »مارکت واچ« )Market Watch( در گزارش��ی به 
رکوردش��کنی تاریخی طالی جهانی پرداخت و کوش��ید تا با گفت وگو 
ب��ا صاحبنظ��ران و فعاالن ب��ازار، چگونگی سقف ش��کنی قیمت طال در 
بازارهای جهانی را تحلیل کن��د. »مارکت واچ« همان گونه که از عنوان 
آن نیز پیداس��ت، نگاه جامعی به بازارهای معامالتی، کاالیی و اقتصادی 
دنیا دارد و اطالعات ارزنده و مهمی از بازارهای ارزی، کاالیی و س��هام 
با س��ریع ترین میزان به روزرسانی عرضه می کند. همچنین سیگنال های 
معامالتی خرید و فروش و نوس��انات لحظه ای، میزان و درصد نوسانات 
و چندین پارامتر دیگر از طریق »مارکت واچ« قابل رهگیری اس��ت. در 

این گزارش می خوانیم: 
»قیم��ت هر اونس ط��ال در بازارهای جهانی روز دوش��نبه با عبور از 
رکورد 1921 دالری که در سال 2011 ثبت شده بود، یک قله تاریخی 
را فتح کرد. در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته، طالی جهانی برای 
اولین بار از س��پتامبر 2011 )ش��هریورماه 1390( قیمت 1900 دالر را 
لمس کرد تا تحلیلگران نه تنها س��قف تاریخی قیمت طال بلکه کانال 2 
هزار دالری را برای طال کامال در دسترس ببینند. از ابتدای سال جاری 
می��الدی تاکنون قیمت طال در بازارهای جهانی 27 درصد رش��د کرده 

و در معامالت روز دوش��نبه برای س��اعاتی حتی در قیمت های نزدیک 
ب��ه 1945 دالر در ه��ر اونس نیز خرید و فروش ش��د؛ هرچند در پایان 

معامالت به 1931 دالر رسید.
مؤسس��ه  در  جهان��ی  بازاره��ای  تحلیلگ��ر  رزاق زاده،  ف��ؤاد 
»ThinkMarkets« لن��دن، در ای��ن خصوص می گوی��د: »این روزها 
صحبت های زیادی درباره مقاومت 2 هزار دالری که من به عنوان هدف 
بلندمدت در نظر گرفته بودم، مطرح است. مطمئنا هیچ تضمینی وجود 
ندارد که طال به آنجا خواهد رسید یا در آنجا متوقف خواهد شد. اما این 

هدف )2 هزار دالر( تنها 55 دالر تا سقف قیمتی امروز فاصله دارد.«
ب��ا توجه به اینکه نش��انه ای از مه��ار ویروس کرون��ا در آمریکا دیده 
نمی ش��ود، امیدواری ها برای بهبود س��ریع اقتصاد این کش��ور در حال 
فروکش کردن اس��ت و این بدان معناست که اقتصاد آمریکا در صورت 
عدم اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت این کشور و فدرال رزرو 
)بانک مرکزی آمریکا( با مش��کل جدی مواجه خواهد شد. این وضعیت 
باعث شده است که سرمایه گذاران اطمینان بیشتری به حفظ نرخ بهره 
آمریکا در س��طح صفر )که به کاه��ش ارزش دالر و افزایش قیمت طال 
کمک می کند( پیدا کنند. از س��وی دیگر، تشدید تنش ها بین آمریکا و 
چین به عنوان دو قدرت اقتصادی برتر جهان، چشم انداز اقتصاد جهانی را 
تضعیف کرده و باعث شده است که سرمایه گذاران با روی آوردن به طال 
که »پناهگاه امن« آنها محسوب می شود، قیمت طال را به سمت قله های 
باالتر سوق دهند. استیفن اینس، استراتژیست ارشد بازارهای جهانی در 
شرکت خدمات مالی »AxiCorp« استرالیا، در این رابطه خاطرنشان 
می کند: »بدون ش��ک طال برنده اصلی افزایش تقاضا برای پناهگاه امن 
اس��ت و احتماالً این صعود و رکوردش��کنی هن��وز ادامه خواهد یافت.« 
تحلیلگران بانک »UBS« س��وئیس نیز اخیرا در یادداش��تی از عواملی 
همچون پایین بودن نرخ بهره در آمریکا، تضعیف دالر و تشدید تنش ها 
بین آمریکا و چین به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت 
طال نام برده اند. کیت جوکز، تحلیلگر بانک فرانس��وی »سوسیته ژنرال« 
نیز درخصوص دالیل رش��د قیمت طال می گوید: »رشد اخیر قیمت طال 
را می توان تا حدی به اینکه سرمایه گذاران احساس می کنند آمریکا کار 
سخت تری برای مهار ویروس کرونا در پیش خواهد داشت و اقتصاد این 
کش��ور باز هم ضعیف تر از حد انتظار عمل خواهد کرد، نسبت داد.« هر 
روز ش��واهد تازه ای در اثبات اینکه روند ش��کننده بهبود اقتصاد آمریکا 
در همان مراحل اولیه متوقف ش��ده است، دیده می شود. میزان ابتال به 
ویروس کووی��د-19 و مرگ ومیر بر اثر بیماری کرونا در آمریکا در حال 

افزایش است و تقاضای هفتگی برای مستمری بیکاری بار دیگر صعودی 
ش��ده اس��ت. آس��تن گولزبی که در دولت باراک اوبام��ا به مدت حدود 
یک س��ال )سپتامبر 2010 تا آگوست 2011( ریاست شورای مشاوران 
اقتصادی آمریکا را برعهده داش��ته، درخصوص ش��رایط کنونی اقتصاد 
آمریکا تصریح می کند: »اگر همه گیری ویروس کرونا هرچه زودتر مهار 
نش��ود، آمریکا بار دیگر در یک بحران مالی فرو خواهد رفت. هر کس��ی 
که در ژانویه 2021 وارد کاخ سفید شود، ممکن است با شرایط بدتری 
نس��بت به آنچه در س��ال 2009 ش��اهدش بودیم، مواجه باشد.« البته 
ای��ن نش��انه های نگران کننده صرفا مختص اقتصاد آمریکا نیس��ت و در 
سراسر جهان به ویژه در کشورهایی اروپایی می توان نشانه های آشکاری 
از وضعیت ش��کننده اقتصاد را مشاهده کرد. در اسپانیا تعداد موارد ابتال 
به بیماری کرونا بار دیگر روند صعودی گرفته و در انگلیس نیز ش��رایط 
به گونه ای پیش رفته است که دولت این کشور تصمیم گرفته است همه 
افرادی که از دیگر کش��ورها وارد این کش��ور می شوند به مدت 14 روز 
تحت قرنطینه قرار گیرند. س��رمایه گذاران نگران هس��تند که با افزایش 
محدودیت ها به دلیل آغاز موج تازه ای از ش��یوع ویروس کرونا، بازگشت 

اقتصاد به وضعیت عادی باز هم به تعویق بیفتد.
اقتصاددانان مؤسس��ه مش��اوره اقتصادی »EY« که در بیش از 150 
کش��ور جهان فعالیت می کند، به تازگی در گزارشی پیش بینی کرده اند 
که تولید ناخالص داخلی انگلیس در س��ال جاری میالدی 11.5 درصد 
نسبت به سال گذشته کوچک تر خواهد شد؛ این در حالی است که آنها 
در گ��زارش قبلی خود میزان کاه��ش تولید ناخالص داخلی انگلیس در 
س��ال 2020 میالدی را 8 درصد پیش بینی ک��رده بودند. احتمال بروز 
موج دوم ش��یوع ویروس کرونا و شکست خوردن مذاکرات پسابرگزیت 

با اتحادیه اروپا، از مهم ترین دالیل این تعدیل پیش بینی بوده است.
هووارد آرچر، اقتصاددان ارش��د مؤسسه مشاوره اقتصادی »EY« در 
این باره می گوید: »ش��اید اقتصاد بریتانیا از پایین ترین نقطه خود عبور 
کرده باشد، اما به نظر می رسد بازگشت آن به شرایط عادی بسیار بیش 

از آنچه قبال انتظار می رفت، طول بکشد.«
با توجه به افزایش آمار مبتالیان به بیماری کرونا در برخی کشورهای 
جهان که می تواند به ُکند ش��دن روند بهبود اقتص��اد جهانی بینجامد، 
تعجبی ندارد که س��رمایه ها به سمت پناهگاه امن سرمایه گذاران یعنی 
طال س��رازیر ش��ود؛ به طوری که اکنون برخی تحلیلگران از عبور قیمت 
جهان��ی طال از مرز 2 هزار دالر در ه��ر اونس ظرف چند هفته آینده یا 

حتی چند روز آینده صحبت می کنند.«

قیمت طا چگونه به قله تاریخی خود رسید؟

سقف شکنی طالی جهانی

وقتی خبرها در مورد آزمایش واکس��ن کرونا منتش��ر می ش��ود، بازار 
سهام واکنش بسیار مثبت نش��ان می دهد. در واقع، کرونا به یک سهام 
ارزشمند بدل شده است. به گزارش »آتالنتیک«، روزی که تعداد تلفات 
آمریکایی ها از ویروس کرونا به 100 هزار نفر رس��ید، بازار س��هام رشد 
ک��رد. روزی که وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد تولید ناخالص داخلی 
این کش��ور در سه ماهه اول س��ال به میزان 5درصد کاهش پیدا کرده، 
بازار سهام رشد کرد. وقتی آمریکایی ها در اعتراض به قتل جورج فلوید 
به خیابان ها آمدند و جلوی نژادپرستی و خشونت پلیس ایستادند، بازار 
س��هام رشد کرد. اصال این طور به نظر می آید که سهام هیچ کار دیگری 
جز اینکه باال برود، ندارد. آوریل بهترین ماهی بود که داو جونز از زمان 
دول��ت ریگان ب��ه خودش دیده بود؛ اوضاع در ماه م��ه نیز عالی بود. در 
همان فاصله زمانی که تعداد تلفات آمریکایی ها از ویروس کرونا از 100 
نفر به 100 هزار نفر رس��ید، اس اندپی 500 به میزان 20درصد رش��د 

کرد. علت چیست؟
یک جواب عامیانه به این س��ؤال این است که »بازار سهام که اقتصاد 
نیس��ت.« چنین حرفی درس��ت مثل این اس��ت که بگویید »گردنم که 
بدنم نیس��ت!« گردن ش��ما بخش��ی از بدن تان اس��ت و بازار سهام هم 
بخش��ی از اقتصاد است. در هر دو مورد، اگر اولی دارد رفتاری غیرعادی 
از خودش نش��ان می دهد، باید موضوع را بررس��ی کنید تا تاثیرش روی 

دومی را ببینید.
بررس��ی دقیق تر ماجرا کمی پیچیده و گیج کننده اس��ت. در ماه های 
اخی��ر آمریکایی ها با بچه های ش��ان در خانه حبس ش��دند، باید از خانه 
کار می کردند و کارهایی را که قباًل به دیگران می س��پردند، خودش��ان 

انجام می دادند، اما همین افراد شروع به خرج کردن پول شان در اقتصاد 
مجازی کردند و رشد تجارت الکترونیک را که انتظار می رفت ظرف 10 

سال رخ بدهد، ظرف چند هفته محقق کردند.
بح��ران کرونا در عین حال آمریکایی ها را واداش��ت ک��ه ملغمه ای از 
اقتصاد خانگی دهه 1830، بیکاری دهه 1930 در دوران رکود بزرگ و 
نیز رش��د پیش بینی شده برای اقتصاد مجازی در دهه 2030 میالدی را 

یک جا تجربه کنند. این یک شرایط اقتصادی عجیب است.
رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا بیش از هر چیز توجهات را به شکاف 
بین بازار س��هام و بقی��ه اقتصاد جلب می کند. نکته اول این اس��ت که 
اقتصاد آمریکا به اندازه دوران رکود بزرگ دچار دردس��ر نشده است. در 
آن زمان بازار مسکن به شدت سقوط کرد و در کنارش، بازارهای سهام، 
کار و صنایع تولیدی نیز به شدت زمین خوردند. اما وضعیت امسال این 
ب��ود: یک بال که همه جهان را گرفتار خ��ودش کرده، باعث اختالل در 
اقتصاد ش��د. معنایش این اس��ت که اول باید آن بال را در حوزه سالمت 

عمومی از صحنه حذف کرد تا اقتصاد به حالت عادی برگردد.
چنین منطقی به خوش بینی های مختلف دوران پساکرونا مربوط است 
و اینطور القا می کند که اقتصاد می تواند سریعا بعد از حل بحران کرونا، 
به حال عادی برگردد. مثاًل به همین دلیل بوده که وقتی اخبار در مورد 
آزمایش واکس��ن کرونا منتشر می شود، بازار سهام واکنش بسیار مثبت 

نشان می دهد. در واقع، کرونا به یک سهام ارزشمند بدل شده است.
نکته بعدی این است که بین پول های خرج شده و پول های کسب شده 
توسط مصرف کنندگان، شکاف زیادی به وجود آمده است. در ماه آوریل، 
اکثر خانوارها پول کمتری خرج کردند؛ مثاًل خریدهای پوشاک معمول 

خود را انجام ندادند، در رس��توران ها غذا نخوردند یا بسیار کمتر از قبل 
بنزین زدند. اما همزم��ان، چک هزار دالری دولت را دریافت کردند که 
از اقدام��ات اضطراری فدرال رزرو ب��رای حمایت از بخش مالی بود. این 
مس��ئله نیز روی پولی که به سمت بازار سهام سرازیر شد، تأثیر داشت. 
کارشناس��ان می گویند این یکی از موارد نادر اس��ت که باعث شده هم 

سرمایه گذاران و هم کارگران وضعیت بهتری را تجربه کنند.
نکته بعدی این اس��ت که هر بخش��ی که دچار بحران ش��ده، بخش 
دیگری را ش��کوفا کرده. مثاًل بخش خرده فروش��ی ضرر داده اما بخش 
مس��کن در این مدت رش��د کرده. وضعیت فروش م��واد غذایی و اثاثیه 
منزل هم رش��د نشان داده. کارهای آنالین مس��تقل مثل مربی یوگا یا 
مربی حیوانات اوضاع خوبی داش��ته، ام��ا از همه مهم تر اینکه غول های 
تجارت آنالین بیش��ترین بهره را از اوضاع برده اند و در بازار س��هام رشد 
بسیار زیادی را تجربه کرده اند. این وضعیت البته جنبه دیگری هم دارد. 
کار کردِن کارکنان از خانه به برخی ش��رکت ها نشان داده که می توانند 
عذر برخی از نیروهای کار خود را بخواهند و یا اینکه برنامه اس��تخدام 
نیروه��ای جدید را به حالت تعلیق دربیاورند. این مس��ئله خودش را در 

بازار کار در آینده نزدیک به وضوح نشان خواهد داد.
در مجم��وع، از این اوض��اع می توان یک نتیجه گی��ری کرد و آن هم 
تش��دید واگرایی اس��ت. درآمد و خرج کردن در می��ان مصرف کنندگان 
آمریکایی به ش��دت واگرا شده؛ اقتصاد داخل خانه با اقتصاد خارج خانه 
وضعیت واگرایی پیدا کرده و از همه مهم تر اینکه بازار بورس و بازار کار 
واگرا ش��ده اند. این وضعیتی گیج کننده است که تبعاتش فقط در آینده 

مشخص خواهد شد.

چرا بازار بورس آمریکا در بحران های امسال، موفق عمل کرد؟

شوک کرونا در بازار سهام

دریچه

کرونا بازار اسکناس سبز را از سکه انداخت
دالر در کف ۲ ساله

شدت گرفتن شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا باعث ریزش مجدد 
دالر شد.

به گزارش »رویترز«، ش��مار مبتالیان به کرونا در آمریکا بار دیگر به 
سطح نگران کننده ای رسیده و همزمان با شدت گرفتن سرعت شیوع 
در ایالت های غربی و جنوبی، فلوریدا پس از کالیفرنیا به دومین ایالتی 
در آمریکا تبدیل شده است که بیشترین شمار مبتالیان به کرونا را دارد 
و نیویورک نیز سومین ایالت از این نظر محسوب می شود. عامل دیگری 
که به گفته تحلیلگران ارزی، روند معامالت را تحت تاثیر قرار داده، این 
اس��ت که نهایی شدن بسته حمایتی بزرگ در سطح اتحادیه اروپا در 
زمانی که تنش های آمریکا و چی��ن روز به روز باالتر می گیرد، تمایل 
معامله گران برای خرید یورو را افزایش داده و فش��ار عرضه، اسکناس 

سبز را به عقب رانده است.
دور ت��ازه تنش ها بین آمریکا و چین بار دیگ��ر تقاضا برای ارزهای 
امن را تقویت و معامله گران را نس��بت به وقوع یک جنگ ارزی دیگر 
نگران کرده اس��ت. چین بیش از یک تریلیون دالر اوراق قرضه وزارت 
خزان��ه داری آمریکا را در اختی��ار دارد که می تواند از آن به عنوان یک 

سالح موثر ضددالر استفاده کند.
ادوارد موی��ا، تحلیلگر بازار ارز در موسس��ه »اوآندا« گفت: »به نظر 
می رسد شاهد روزهایی هستیم که تاج پادشاهی از سر دالر افتاده است 
و با تداوم این وضع، انتظار ما این اس��ت که بانک مرکزی آمریکا برای 
توقف روند فعلی دس��ت به کار شود. خبرهای رسیده، احتماال بیانگر 
این هستند که خبری از یک احیای رشد اقتصادی سریع هم در سطح 

اتحادیه اروپا و هم در آمریکا نخواهیم بود.«
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 
منوچین، وزیر خزانه داری با ارس��ال نامه ای ب��ه اعضای کنگره از آنها 
خواسته بود تا مقدمات اجرایی شدن یک بسته حمایتی دیگر را تسهیل 
کنند. به زودی اعتب��ار الیحه حمایتی فعلی که مجوز پرداخت یارانه 
نقدی مس��تقیم به ش��هروندان را می دهد، به پایان می رسد. منوچین 
گفته است 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 شرایطی 
صورت می گیرد که پس از چندین ماه بحث، سرانجام سران 27 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. کمیسیون 
اروپ��ا اعالم کرد 750 میلیارد ی��ورو به مجموع اعتبارات قبلی خواهد 
افزود که ای��ن منابع صرف حمایت از بخش های مختلف اقتصادی به 
شکل وام یا کمک هزینه خواهد شد و میزان تخصیص آن به هر کشور 
نیز بس��تگی به شدت ش��یوع کرونا در آن خواهد داشت. بدین ترتیب 
مجموع اعتبارات تخصیص یافته اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامدهای 

کرونا به رقم 2تریلیون یورو رسید.
خ��وان پرز، معامله گر ارزی در واش��نگتن گف��ت: »از مدت ها پیش 
همه منتظر نهایی شدن این بسته محرک بودند و حاال که درخصوص 
اجرایی ش��دن و بازه زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به 
وجود آمده، کسانی که روی یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. 
این بسته از این جهت هم اهمیت دارد که کشورهای اروپایی بار دیگر 
بر سر مس��ئله ای مهم و بزرگ با یکدیگر به اش��تراک نظر رسیدند و 

وحدت خود را نشان دادند.«
در آسیا، هرچند رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی مانده، اما 
آمارها نش��ان می دهد که برای پنجمین ماه متوالی، رشد بخش خرده 
فروشی در سطح منفی باقی مانده است و این مسئله می تواند بر ضعیف 
باقی ماندن سطح تقاضا در یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان و 

در نتیجه تجارت جهانی اثر منفی بگذارد.
یوکیو  ایشیزوکی، استراتژیست ارزی در موسسه »دایوا سکیوریتیز« 
گفت: »روز به روز رفتار معامله گران تغییر می کند و الگوی ثابتی ندارد. 
حاال همه به خاطر ویروس مجددا دست به عصا شده اند. چون که هنوز 
ویروس را تحت کنترل در نیاورده ایم ریس��ک های جدید نظیر ریسک 
جنگ ارزی بین پکن و واش��نگتن می تواند به سرعت با واکنش منفی 

بازار مواجه شود.«
اخبار مربوط به پیش��رفت در ساخت واکس��ن کرونا نیز دیگر خبر 
مهم در صدر کانون توجه معامله گران بوده اس��ت. دانشگاه آکسفورد 
اعالم کرده که واکس��نش با موفقیت، سطح ایمنی افراد آزمایش شده 
در آفریقای جنوبی، انگلیس و برزیل را افزایش داده و حاال قرار اس��ت 
کار آزمایش روی یک نمونه نس��بتا بزرگ در آمریکا انجام شود که در 
صورت موفقیت آمیز بودن آن، احتماال از اواخر امسال شاهد تولید انبوه 
این محصول برای عرضه جهانی آن خواهیم بود. تاکنون انگلیس، هلند، 

فرانسه و آمریکا خواستار دریافت این واکسن شده اند.
در حال حاضر با بازگش��ایی مجدد کس��ب و کارها، شمار مبتالیان 
به کرونا در بزرگترین اقتصاد جهان بار دیگر رو به فزونی رفته اس��ت 
و این مسئله چشم انداز نامطمئنی را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار 
داده اس��ت. نتایج یک نظرسنجی از مدیران مالی 500 شرکت بزرگ 
آمریکایی که توسط دانشگاه یورک انجام شده است نشان می دهد اکثر 
آنها نس��بت به باقی ماندن سطح تقاضای مصرف کنندگان در سطوح 

پایین نگرانند.
 رودریگو کارتیل، استراتژیس��ت مسائل ارزی در بانک ملی استرالیا 
گفت: »بازارها کم��ی نگرانند که افزایش تنش ژئوپولیتیکی به حدی 
برس��ند که بار دیگر اقتصاد جهانی را از ریل خارج کنند. معامله گران 
تحوالت سیاسی )بین آمریکا و چین( را به دقت زیر نظر خواهند داشت 
و سیر 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 سبدی از 
ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت سه شنبه با 0.71 درصد 
کاهش نس��بت به روز قبل و در س��طح 93.562 واحد بسته شد. نرخ 
براب��ری هر فرانک س��وئیس 1.086 دالر اعالم ش��د. در تازه ترین دور 
از معام��الت ارزه��ای اروپایی نیز پوند با 0.61 درصد افزایش نس��بت 
به روز قبل خود و به ازای 1.287 دالر مبادله ش��د. یورو 0.88 درصد 
ب��اال رفت و با عبور از  کانال 1.116 به 1.175 دالر رس��ید. همچنین 
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با 0.62 درصد کاهش به 
105.32 ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای  
1.399 دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 6.997 یوان 

چین اعالم شد.
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فرص��ت ام��روز: تازه ترین گزارش وزارت راه و شهرس��ازی از وضعیت 
مس��کن پایتخت نشان می دهد، سرعت رشد قیمت خانه در 11 منطقه 
تهران در تیرماه امس��ال نس��بت به خردادماه کاهش داشته است و در 
حالی که میانگین افزایش قیمت مسکن در خردادماه دو تا سه میلیون 
توم��ان در ه��ر مترمربع بود، این رق��م در تیرماه ب��ه 500 هزار تا یک 

میلیون و 500 هزار تومان پایین آمده است.
براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی که دوشنبه شب منتشر ش��د، میانگین قیمت مسکن 
پایتخ��ت در تیرماه به 20 میلیون و 986 ه��زار تومان در هر متر مربع 
رس��ید که در خردادماه امسال این عدد 19 میلیون و 719 هزار تومان 

در هر متر مربع بوده است.
همچنین در حالی ک��ه قیمت خانه در 11 منطقه پایتخت در تیرماه 
رش��د قیمت��ی حدود 500 هزار ت��ا یک میلیون و 500 ه��زار تومان را 
تجربه کرده اس��ت، قیم��ت خانه در چهار منطق��ه پایتخت بین 3 تا 5 
میلیون تومان افزایش قیمت داش��ت که بر معدل قیمت مسکن نسبت 
به ماه گذاشته تاثیر افزایشی داشت. بر این اساس، خانه های پایتخت در 
نخستین ماه تابستان، رشد قیمتی را تجربه کرده است که نسبت به ماه 
گذشته )خرداد 99( حدود 10درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

)تیرماه 98( رشد53درصدی را تجربه می کند.
با این حال بررسی قیمت ها در هفت منطقه پایتخت از جمله مناطق، 
10، 9، 12، 14، 17، 18 و 20 منطق��ه ش��هر ته��ران حاکی از افزایش 
منطقی 500 تا یک میلیون تومانی قیمت ها را دارد که نس��بت به رشد 

قیمت ها در ماه قبل تر )خردادماه( حتی کاهش��ی هم بوده اس��ت. در 4 
منطقه پایتخت نیز رش��د قیمت ها به حدود ی��ک و نیم میلیون تومان 
رسیده است. برای مثال، قیمت خانه در منطقه 12 تهران نسبت به ماه 
قب��ل در هر متر مربع حدود 400 هزار توم��ان افزایش قیمت را تجربه 
می کند در حالی که در خردادماه امس��ال نس��بت به اردیبهشت در هر 
متر مربع بیش از یک میلیون تومان رشد قیمت داشت. در فروردین ماه 
امس��ال قیمت خانه های پایتخت با کاهش حدود 2 درصدی نس��بت به 
ماه قبل همراه بود، در اردیبهش��ت ماه رش��د 9 درصدی و در خردادماه 
امسال رشد قیمتی 12درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرد؛ بر این 
اس��اس اگرچه خانه در تیرماه مجددا گران ش��ده، اما با شیب کندتری 
نسبت به افزایش قیمت ها در دو ماه پایانی فصل بهار همراه بوده است.

براس��اس گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی، تعداد مبایعه نامه های 
صادرش��ده طی تیرماه در تهران 14 هزار و 330 فقره اس��ت که نسبت 
به خرداد امسال حدود 29 درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته بیش 
از 192درصد رش��د را تجربه می کند، به طوری که خردادماه امسال 11 
ه��زار و 46 فقره معامله مس��کن در پایتخت ثبت ش��د که این رقم در 

خردادسال گذشته 6 هزار و 127 واحد مسکونی بوده است.
نکت��ه مهم این اس��ت ک��ه قیمت خانه ه��ای پایتخ��ت در 5 منطقه 
تهران رش��د بیش از 4 میلیون تومانی را در هر متر مربع داش��ته اما در 
بیش از 10 منطقه تهران رش��د قیمت ها بی��ن 500 هزار تومان تا یک 
میلیون تومان بوده اس��ت؛ کارشناس��ان اقتصاد مس��کن معتقد هستند 
ک��ه س��وداگری در برخی محالت ش��هر تهران عامل افزایش متوس��ط 

قیمت مس��کن اس��ت و باید برای آن راه حلی اندیش��یده شود. قیمت 
خانه همچنین در گران ترین منطقه تهران در تیرماه امس��ال هم مجددا 
ب��ه منطقه یک تهران با متوس��ط قیمت 45 میلیون و 317 هزار تومان 
رسیده اس��ت که این رقم در خردادماه  42 میلیون و 499 هزار تومان 
و در اردیبهشت ماه قیمت 34 میلیون و 199 هزار و 400 تومانی بوده  
است. بر این اساس، اگرچه قیمت خانه های منطقه یک تهران در تیرماه 
مجددا افزایش داشته است اما نسبت به خردادماه با شتاب کمتری رشد 
کرده و کاهش داشته است. ارزان ترین منطقه نیز منطقه 18 با متوسط 
قیمت 8 میلیون و 88 هزارتومان در نظر گرفته ش��ده است. اردیبهشت 
امسال خانه در منطقه 18 شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع 7 
میلیون و 118 هزار تومان معامله شده است. در مناطق 2 و 3 پایتخت 
نیز رشد قیمت ها به حدود 5 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که 

در افزایش متوسط قیمت خانه در تهران نقش داشته است.
ارزان ترین منطقه پایتخت، منطقه 18 با متوس��ط متری 9 میلیون و 
625 ه��زار و 200 توم��ان و پس از آن منطقه 20 با متوس��ط قیمت 9 
میلیون و 798 هزار و 600 تومان بوده است؛ خانه های پایتخت در این 
دو منطقه نیز زیر یک میلیون تومان رش��د قیمت داشته است. کمترین 
تعداد معامالت مس��کن نیز به منطقه 19 با 73 فقره معامله با میانگین 
قیمتی 11 میلیون و 675 هزار تومان برآورد شده است. همچنین ارزش 
ریالی معامالت مس��کن در تیرماه امسال 25 هزار میلیارد تومان بود که 
نس��بت به تیرماه سال گذشته )که 5 هزار و 470 میلیارد تومان بوده(، 

رشد 358 درصدی ارزش معامالت را نشان می دهد.

سرعت رشد قیمت مسکن در ۱۱ منطقه تهران کاهش یافت

نمای مسکن پایتخت در اولین ماه تابستان
یادداشت

نوسازی وزارت صمت چگونه ممکن است؟

کمت��ر از یک س��ال از عمر دولت دوازدهم باق��ی مانده و موضوع 
تفکی��ک وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه دو وزارتخانه، ظاهرا به 
ام��ري حیثیتي براي دولت تدبیر و امید تبدیل ش��ده اس��ت. فارغ 
از صح��ت یا خطاي خواس��ت دول��ت در جدایي امر تولی��د از بازار 
که بس��یار از آس��یب هاي آن سخن گفته شده اس��ت، تردیدهایی 
درب��اره عمل به این خواس��ت وجود دارد. آیا انج��ام این کار که در 
خوش بینانه ترین حالت نزدیک به ش��ش م��اه زمان می برد، در یک 

سال باقی مانده از عمر دولت، عاقالنه است؟
کس��اني که با این گونه ادغام ها و تفکیک ها و تغییرات س��اختار 
س��ازماني وزارتخانه ه��اي دولت��ي س��ر و کار داش��ته اند، به خوبي 
مي دانند که تشکیل یا  بازآرایي معاونت ها، ادارت و دفاتر تخصصي 
و عمومي، س��ازمان هاي استاني و واحدهاي تابعه به لحاظ سازماني 
و نی��ز جابه جایي و تغییرات فیزیکي نظیر خرید و یا تقس��یم بندي 
ساختمان هاي ستادي و استاني و نقل و انتقال و جابه جایي کارکنان 
در سازمان ها و ساختمان ها تا تدوین و تصویب شرح وظایف و نمودار 
س��ازماني و... امري بسیار زمان بر و  پرهزینه و همراه با تنش بسیار 
است. آن هم درست در سخت ترین و پرتنش ترین شرایط اقتصادي 
و صنعتي کشور که هر دقیقه و ساعت و روز براي جلوگیري از حاد 
شدن مشکالت و تصمیم گیري براي بهبودي شرایط، ارزش حیاتي 
دارد. به راس��تي چگونه ممکن اس��ت وزارتخانه اي چنین س��نگین 
وزن را )متش��کل از  چهار وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات، صنایع 
سنگین و بازرگاني( که سهم بیش از 40 درصدي در تولید ناخالص 
داخلي کش��ور دارد، بتوان درس��ت در کوران تحریم ها و فشارهاي 

بیروني و دروني به نحوي منطقي بازآرایي کرد؟
وزیر و معاون و مدیرکل و رئیس سازمان و شرکتي که مي بایست 
در فک��ر جمع کردن تیم همکاران و تغییر س��اختمان و جابه جایي 
کارکنان باشند، آیا فرصت و امکان اندیشیدن به  جلوگیري از رکود 
تولید و کاهش صادرات صنعتي و یا تامین و توزیع مایحتاج جامعه 
و مواد اولیه بنگاه ها و صدها امور روزمره دیگر را خواهند داشت که 
در ش��رایط به اصطالح ثبات فعلي وزارتخانه صمت هم نحوه انجام 

آنها داراي ضعف هاي اساسي است؟!
آی��ا دولت قصد دارد ماش��ین »صنعت و مع��دن و تجارت« را در 
حین حرکت در گردنه اي بس��یار پرپیچ و خ��م و خطرناک، تعمیر 
و نوس��ازي کند؟ به راس��تي اگر چنین قدرت و تواني در مقامات و 
مس��ئوالن فعلي وجود دارد که چه نیاز به چنین تفکیکي اس��ت؟! 
این یک س��ال را هم مي توان ب��ا چنین توان مدیریتي تا دولت آتي 
سپري کرد. تجربه چند باره تفکیک و ادغام همین وزارتخانه صمت 
نش��ان مي دهد، این تغییر س��ازماني در زماني موفق اس��ت که اوال 
نقش��ه و هدف مش��خص و مورد قبول و اجماع کارشناس��ي وجود 
داش��ته باش��د. دوم اینکه زمان ثبات و آرامش و فراغ بال باش��د تا 
بتوان بدون هیجان و درهم ریختگي و براساس رفتاري عقالني این 
تحول را اجرایي کرد و سوم آنکه معمار قوي و صاحب علم و تجربه 
در رأس آن مجموعه )در صورت تفکیک( یا مجموعه ها )در صورت 
ادغام( وجود داش��ته باش��د. متاسفانه هر سه ش��رط فوق در اوضاع 
فعلي، غایب است. نه هدف از این تفکیک مشخص است و با وجود 
پرس��ش هاي بسیار از س��وي کارشناس��ان و نمایندگان مجلس و... 
پاس��خ قانع کننده اي به آن داده نشده است و بنابراین به هیچ وجه 
اجماعي در این خصوص وجود ندارد. همچنین چنانکه گفته ش��د، 
به هیچ وجه شرایط ثبات و آرامش براي انجام چنین عمل جراحي 
خطی��ري وجود ن��دارد و دیگر آنک��ه در نبود ش��خصیت قدرتمند 
اجرایي یا جراحي حاذق براي چنین جراحي مهمي، همین بس که 

این وزارتخانه با حکم سرپرستي اداره مي شود.
بهتری��ن اقدام براي حل مس��ئله عجالتا تا برقراري ش��روط فوق، 
معرف��ي ی��ک وزیر قدرتمند ب��راي وزارت فعلي )صنع��ت، معدن و 
تجارت( و  ایجاد دو قائم مقام صنعتي و بازرگاني و شروع اصالحات 
سازماني و کاهش تصدیگري ها و برون سپاري ها است تا پس از ایجاد 
بسترها و ش��رایط و زمان مناسب و در صورت اجماع کارشناسان و 
وجود نقش��ه و هدف مش��خص، این جداس��ازي با خونریزي و درد  
کمتري انجام شود، وگرنه غیر از این صورت ممکن است همان شود 
که در ضرب المثل هاي فارسي نسبت به آن هشدار داده شده است: 

»آمدیم ابرو را درست کنیم و چشم را هم...«

سابقه سکونت 5 ساله جزو شروط ثبت نام نیست
ثبت نام ۱.۴ میلیون نفر برای وام ودیعه 

مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام پیامکی یک میلیون و 400 
هزار نفر برای وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت سابقه سکونت پنج 

ساله جزو شروط ثبت نام وام ودیعه نیست.
محم��ود محمودزاده ب��ا بیان اینک��ه ثبت نام وام ودیعه مس��کن 
تا 9 مرداد )پنجش��نبه هفت��ه جاری( ادامه دارد، اف��زود: کارگران، 
خانوارهای دارای س��ه فرزند، زوج های جوان و افراد تحت پوش��ش 
نهاده��ای حمایتی در اولوی��ت دریافت این وام ق��رار دارند. معاون 
مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی با تکذیب مجدد قرمز 
ش��دن فرم  »ج« متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، تصریح کرد: 
تاهل و سرپرس��ت خانوار بودن از جمله ش��روط دریافت وام مذکور 
اس��ت و داشتن س��ابقه پنج سال سکونت جزو ش��رط های ثبت نام 
وام ودیعه مس��کن نیس��ت. گفتنی است روز دوشنبه هفته جاری با 
حضور وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، 
تفاهمنامه ساخت 50 هزار واحد مسکونی در اراضی اوقافی به امضا 
رس��ید. محمد اس��المی در این مراسم با اش��اره به نگاه جدی برای 
تولید مس��کن به عنوان یک نهضت و یک روند پایدار گفت:  اوقاف 
اراضی مرغوبی را در سراسر کشور در اختیار دارد که استفاده از این 
اراضی برای بحث مسکن در خیلی از شهرهایی که محدودیت زمین 
داریم، یک فرصت برای اوقاف و واقفین و یک فرصت برای پیشبرد 
اهداف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن است. امیدواریم 
با امض��ای این تفاهمنامه ب��رای احداث 50 ه��زار واحد در اراضی 
اوقافی، ش��اهد یک تعامل فرهنگی خوب باشیم و از این طریق یک 

گشایش را برای خانه دار شدن مردم فراهم کنیم.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

فرصت امروز: در حالی بانک مرکزی، تورم 22 درصدی را برای سال 
99 هدف گذاری کرده است که از ابتدای سال تاکنون، سیاست گذار 
پولی، آماری از ش��اخص قیمت ها اعالم نکرده و تنها مرکز آمار ایران 
از نرخ تورم ماهانه 6.7 درصدی در تیرماه امس��ال خبر داده اس��ت. 
در همین حال، مرجع آماری کش��ور این هفته جزییات بیش��تری از 
وضعیت تورم در س��ال 99 اعالم کرده است و از جهش قیمت 475 
کاال با نرخ متوس��ط 26درص��د خبر داده که ای��ران را به چهارمین 

کشور پرتورم جهان در سال جاری تبدیل کرده است.
این گزارش را ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاس��بات مرکز 
آمار در برنامه »تیتر امش��ب« س��یما اعالم ک��رد و درباره آمار تورم 
26درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیش��ت مردم گفت: در تمام 
دنیا برای محاس��به نرخ ت��ورم از یک فرمول اس��تاندارد بین المللی 
اس��تفاده می شود. در ایران برای به دس��ت آوردن این عدد به 231 
ش��هر و 626 آبادی کش��ور مراجعه می کنیم و ب��ا جمع آوری برخی 
اطالعات از خان��وار درخصوص قیمت ها، هزینه ه��ا و میزان مصرف 

برخ��ی کااله��ا، از قیم��ت 475 قل��م کاال مطلع می ش��ویم. معاون 
اقتصادی و محاس��بات مرکز آمار ادامه داد: گزارش ها نشان می دهد 
در ح��ال حاضر، قیم��ت 475 کاال با توجه به نرخ تورم، با س��رعت 
متوس��ط 26 درصد در حال صعود است که این میزان سرعت، ما را 
در لیس��ت 4 کش��ور پرتورم جهان قرار می دهد و عدد بسیار بزرگی 
اس��ت. در تیرماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به 6.4 
درصد رسیده و در صورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان 

سال می تواند بسیار بزرگ شود.
همچنی��ن مجید ارغنده پور، س��خنگوی س��ازمان حمایت در این 
برنام��ه، به ن��وع افزایش قیمت ها در بازار اش��اره کرد و گفت: برخی 
از ای��ن افزایش قیمت ها قانونی و برخی دیگ��ر غیرقانونی و متأثر از 
عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده اس��ت. برای مقابله با این افزایش 
غیرقانونی قیمت ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح 
جدید بازرسی برای برخی کاال های متنوع را شروع کردیم که طرح بر 
کاال های مشخصی تمرکز دارد. در این طرح کاال هایی که قیمت شان 

از تغیی��رات موجود متأث��ر بوده، در اولویت بازرس��ی قرار گرفته اند. 
محمدرضا عبداللهی، کارش��ناس آمار نیز در ادامه این برنامه با اعالم 
اینکه نرخ تورم در تهران باالتر اس��ت، گفت: مرکز آمار مظّنه قیمت 
کاالها را اعالم نمی کند. نرخ تورم در کش��ور معموال استان به استان 
متفاوت اس��ت و در برخی از موارد حتی شاهد اختالف 10درصدی 
بین ارقام اعالم شده هستیم، چنانچه طبق آمارها، دهک های مختلف 
در استان های مختلف با افزایش قیمت های متفاوتی روبه رو بوده اند.
طبق گفته عبداللهی، تورم اس��تان تهران در سه دهک 8، 9 و 10 
قرار گرفته اس��ت که دهک 10 تهران در خرداد امس��ال عدد 26 را 
تجربه کرد و این در حالی اس��ت که نرخ تورم کل کش��ور در همین 

ماه به روی عدد 21 قرار گرفت.
همچنین سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
در انته��ای این برنامه از حکم قطع��ی 87 درصد پرونده های صنفی 
خب��ر داد و گف��ت: 87 درصد از پرونده های صنفی س��ال 99 که به 

سازمان تعزیرات ارجاع شده، حکم شان قطعی و صادر شده است.

رئی��س جمه��ور دس��تگاه های دولت��ی را موظ��ف ک��رد براس��اس 
دستورالعمل های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق 
عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و 

دارایی های خود، تسریع کنند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حجت االس��الم 
والمس��لمین حس��ن روحانی روز سه شنبه در جلسه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، پیرو نشس��ت روز دوشنبه با مدیران صنایع پتروشیمی 
و ف��والد و طرح برخی موانع مس��یر فعالیت ها و درخواس��ت برای رفع 
این مش��کالت، تاکید کرد: به هیچ وجه اج��ازه نمی  دهیم چرخه تولید 
و تجارت کش��ور گرفتار بوروکراس��ی و مشکالت ش��ود. همه دستگاه ها 

موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی 
کش��ور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید 

ب��ا اصالح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دس��تگاه ها، این موانع به 
س��رعت برطرف و دس��تورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها 
ابالغ ش��ود. روحانی با اش��اره به مباحث مطرح شده درخصوص عرضه 
سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های 
خوبی که از س��وی دس��تگاه های مختلف انجام گرفته اس��ت، می توان 
امیدوار بود بورس کش��ور در مس��یر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این 
فرآیند که در راس��تای مردمی سازی اقتصاد کش��ور و هدایت نقدینگی 

به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس جمهور تمامی دستگاه  های دولتی را موظف کرد براساس قواعد 
و دستورالعمل های مصوب ستاد درخصوص واگذاری سهام کارخانجات 

در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
روحان��ی از وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی خواس��ت ب��ا توجه به 
سرمایه گذاری گسترده ای که در س��ال های اخیر در شرکت های بزرگ 

کش��ور شده و ارزش س��هام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، 
واگذاری بخش��ی از س��هام دولت در بورس را به طور منظم و مس��تمر 
و براس��اس برنام��ه زمانبندی ش��ده ادامه ده��د. وی با اش��اره به نقش 
تعیین کننده ش��رکت های بزرگ دولتی در س��رعت بخشیدن به عرضه 
س��هام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت های 
بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه 
را تکرار کنند. در این جلس��ه وزارتخانه های صمت و اقتصاد و دارایی و 
بانک مرکزی گزارش اقدامات خود درخصوص تسریع در ترخیص کاالها 
از گمرک را براس��اس مصوبات س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت ارائه 
کردند. همچنین فرآیند آزادس��ازی ارزهای بلوکه ش��ده در کشورهای 
دیگر نیز در این جلس��ه مطرح و مقرر ش��د وزارت ام��ور خارجه، بانک 
مرکزی و وزارت صمت، با اس��تفاده از س��از و کارهای تجاری، حقوقی 

و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.

افزایش قیمت ۴۷5 کاال با نرخ تورم ۲6درصدی

ایران چهارمین کشور پرتورم جهان شد

دستور مهم روحانی درباره واگذاری ها در بورس:

دستگاه های دولتی در عرضه سهام خود تسریع کنند

چهارشنبه
8 مرداد 1399

شماره 1593



اعطای بیش از ۷000 میلیارد ریال تسهیات 
از سوی بانک آینده در 3 ماهه نخست سال

شعب بانک آینده از تاریخ اول فروردین ماه تا پایان روز سی ویکم 
خردادم��اه س��ال 1399، بی��ش از 7 هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
پرداخت کرده اند که این میزان به ترتیب به تس��هیالت مش��ارکتی، 
مبادله ای و قرض الحس��نه، اختصاص یافته  اس��ت. شعب تهران در 
ای��ن بازه  زمانی در مجموع بیش از 5 هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
اعطا کرده اس��ت و سهم شعب سایر شهرها بیش از 1.600 میلیارد 

ریال بوده است.
در حوزه تجهیز منابع نیز بررسی های انجام شده، نشان از عملکرد 
مثبت بانک آینده در کاهش قیمت تمام شده پول در سه ماهه فصل 
بهار دارد؛ بدین ترتیب که بهای کل تمام ش��ده پول بدون احتساب 
س��پرده قانونی در تاریخ 1398/09/30 ت��ا تاریخ 1399/03/31 از 
22/92 درصد ب��ه 19/85 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. گفتنی 
اس��ت یکی از عوام��ل مؤثر در به��ای خدمات بانکی و تس��هیالت 
پرداختی از س��وی بانک ها، قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی 
اس��ت. قیمت تمام شده پول بیانگر مدیریت صحیح منابع و مصارف 
و هزینه های یک بانک اس��ت و بررس��ی راهکارهای کاهش قیمت 
تمام ش��ده پول در بانک ها می تواند شاخصی بر کارایی عملکرد یک 

بانک باشد.

از رشد ۴درصدی سپرده تا رشد 3درصدی تسهیات
نگاهی به عملکرد »وپاسار« در تیرماه

بانک پاس��ارگاد گزارش عملکرد یک ماه��ه منتهی به 31 تیرماه 
را منتش��ر کرده اس��ت که از جمله نکات قابل توجه در این گزارش 
می توان به رش��د 4درصدی سپرده های جذب شده این بانک نسبت 
ب��ه مانده خردادماه اش��اره کرد. به گزارش »نب��ض بورس«، بر این 
اس��اس »وپاس��ار« تا پایان تیرماه موفق به جذب مبلغ 135.800 
میلیارد تومان سپرده شده است و در نقطه مقابل، میزان تسهیالت 
اعطای��ی بانک در همین مقط��ع زمانی، مبل��غ 121.200 میلیارد 
تومان بوده اس��ت. این بانک خصوصی در تیرماه همچنین موفق به 
تحقق درآمد تس��هیالت به میزان 1620 میلیارد تومان شده است. 
در حالی تس��هیالت اعطایی »وپاس��ار« طی تیرماه به میزان 3162 
میلیارد تومان افزایش داش��ته که سپرده های جذب شده به میزان 
5127 میلیارد رش��د داشته است. رشد حدود 3درصدی تسهیالت 
اعطایی نس��بت به مانده پایان خردادماه و همچنین افزایش تقریبی 
4درصدی سپرده های جذب شده نسبت به مانده پایان خردادماه، از 

دیگر نکات این گزارش است.

با حکم وزیر اقتصاد
مدیرعامل جدید بانک مسکن منصوب شد

وزی��ر اقتصاد به پیش��نهاد هیات مدیره بانک مس��کن در حکمی 
محمود شایان را به سمت مدیرعامل جدید این بانک منصوب کرد.
به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد دژپس��ند این حکم را براس��اس 
م��اده 35 دس��تورالعمل الزام��ات ناظر ب��ر حاکمیت ش��رکتی در 
بانک های دولتی موض��وع مصوبه مورخ 25 مردادماه 1397 مجمع 
عموم��ی بانک ها صادر کرده اس��ت. در متن حکم محمود ش��ایان 
آمده اس��ت: »نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزش��مند جنابعالی، 
ب��ه موج��ب این حکم به س��مت مدیرعامل بانک مس��کن منصوب 
می ش��وید؛ امید اس��ت با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و 
منش��ور اخالقی دول��ت تدبیر و امید، در انج��ام ماموریت و وظایف 
محوله موفق باش��ید.« گفتنی است چندی پیش، مرحوم ابوالقاسم 
رحیمی انارکی، مدیرعامل پیش��ین بانک  مسکن بر اثر بیماری کرونا 

به دیار باقی شتافت.

طبق بخشنامه تازه بانک مرکزی
سقف پرداخت وجه نقد در بانک ها کم شد

بانک مرکزی با ابالغ بخش��نامه ای به بانک ها، س��قف مقرر برای 
پرداخ��ت وجه نقد به ارباب رجوع در س��ال 1399 را به 15میلیون 
تومان کاهش داد. بانک مرکزی در راس��تای مبارزه با پولش��ویی و 
تأمین مالی تروریسم با ابالغ بخشنامه جدید به بانک ها و موسسات 
اعتباری، س��قف مقرر ب��رای پرداخت وجه نقد ب��ه ارباب رجوع در 
س��ال 1399 را ب��ه 15 میلیون تومان کاهش داد. س��قف مقرر در 
اردیبهش��ت س��ال جاری به اس��تناد قانون برگزاری مناقصات، 45 

میلیون تومان تعیین شده بود.

قیمت دالر همچنان ثابت است
سکه در محدوده ۱۱ میلیون تومانی

آخرین تحوالت بازار س��که، ط��ال و ارز در هفتمین روز مردادماه 
نش��ان می دهد که قیمت سکه در محدوده 11 میلیون تومانی جای 
گرفته و در بازار ارز نیز نرخ خرید و فروش دالر و یورو نسبت به روز 
قبل تغییری نکرده است. براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان 
و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در روز سه شنبه به 11 میلیون و 50 هزار تومان 
رس��ید و هر گرم طالی 18 عیار نیز یک میلیون  و 60 هزار تومان 
قیمت گذاری شد. سکه طرح قدیم نیز به قیمت 10 میلیون و 600 
هزار تومان داد و س��تد ش��د. این در حالی است که قیمت نیم سکه 
5میلیون و 550 هزار تومان، ربع س��که 3میلیون و330 هزار تومان 
و س��که گرمی یک میلیون و 750 هزار تومان اعالم شد. همچنین 
در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به 1926 
دالر رسید. در جریان معامالت بازار ارز نیز نرخ خرید و فروش دالر 
و یورو نس��بت به روز قبل تغییری نکرد. صرافی های بانکی هر دالر 
آمریکا را در روز سه شنبه به قیمت 19 هزار و 500 تومان خریدند 
و 20 ه��زار و 500 توم��ان فروختند که نرخ خری��د و فروش دالر 
نسبت به دوشنبه ثابت ماند و تغییری پیدا نکرد. صرافی های بانکی 
همچنی��ن هر یورو را 22 هزار و 500 توم��ان خریداری کرده و به 
قیم��ت 23 هزار و 500 تومان فروختند که نرخ خرید و فروش این 

ارز نیز بدون تغییر ماند.

بانکنامه

فرصت ام��روز: تازه ترین آمارهای بانک مرک��زی از وضعیت پرداخت 
تسهیالت بانکی در فصل بهار امسال نشان می دهد، بانک ها در سه ماهه 
امس��ال 224 هزار و 778 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که 
62.6 درصد از مجموع این رقم در قالب سرمایه در گردش به بخش های 
مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این رقم نسبت به سال قبل 59.2 

درصد افزایش نشان می دهد.
بنا بر اعالم بانک مرکزی، نظام بانکی در س��ه ماهه امسال 224 هزار و 
778 میلیارد تومان تس��هیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت 
کرده اند که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 50.5 درصد افزایش نشان 
می دهد. بررس��ی آمارهای سیاس��ت گذار پولی نشان می دهد از مجموع 
تس��هیالت پرداختی در فصل بهار امس��ال، 62.6 درص��د از کل مبالغ 
معادل 140 هزار و 680 میلیارد تومان در قالب س��رمایه در گردش به 
بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که این رقم در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 59.2 درصد افزایش دارد.
باالتر رفتن س��هم س��رمایه در گردش از تس��هیالت بانک��ی، یکی از 
نش��انه های واقعی از کاهش قدرت خرید س��رمایه فع��االن اقتصادی و 
کاه��ش قدرت آنها برای تأمین نقدینگی موردنی��از برای تداوم تولید و 
خدمات است. در واقع، تخلیه آثار تورم در هزینه تولید و کاهش قدرت 
خرید سرمایه در گردش فعاالن اقتصادی باعث شده است که این افراد 
بیش ازپی��ش برای حفظ فعالیت خود محتاج تأمین س��رمایه از ش��بکه 

بانکی باشند.
بیشترین تسهیات بانکی به بخش خدمات رسید

نکته مهم در مورد وضعیت تس��هیالت بانکی در فصل بهار امسال، آن 
است که سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش 
صنعت و معدن در این دوره زمانی 73 هزار و 950 میلیارد تومان بوده 
که معادل 32.9 درصد از کل تس��هیالت پرداختی است و 79.4 درصد 

از این مبلغ معادل 58 هزار و 697 میلیارد تومان در قالب س��رمایه در 
گردش پرداخت شده است. به عبارت دیگر، در بهار امسال فعاالن حوزه 
صنعت و معدن نیاز بیش��تری به تأمین س��رمایه در گردش داشته اند و 
تأمین این نیاز از ش��بکه بانکی کاماًل در آمارها مشهود است؛ به گونه ای 
که بیش��ترین سهم از تس��هیالت اختصاص یافته به بخش های مختلف، 
در بخ��ش صنعت و معدن به س��رمایه در گردش اختصاص یافته و این 

بخش از این لحاظ رکورددار است.
البت��ه از آنجای��ی که بخش خدم��ات 51 درصد از ب��ازار کار و بخش 
بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، در حوزه تس��هیالت بانکی نیز 
بیشترین بخش از تسهیالت را به خود اختصاص می دهد. در بهار امسال 
33.73 درصد از کل تس��هیالت بانکی پرداخت ش��ده به بخش خدمات 
تخصیص داده شده که 62.3 درصد از این مبلغ در قالب تأمین سرمایه 

در گردش بوده است.
بعد از بخش خدمات نیز بخش صنعت رتبه دوم دریافت تسهیالت را 
از آن خود کرده و 32.9 درصد از کل تس��هیالت بانکی را دریافت کرده 
است. در رتبه سوم نیز بخش بازرگانی با 20.75 درصد از کل تسهیالت 
ق��رار دارد، 46 هزار و 649 میلیارد تومان تس��هیالت دریافت کرده که 
43.9 درصد از این مبلغ در قالب تأمین سرمایه در گردش بوده است.

رتبه چهارم تخصیص تس��هیالت بانکی به بخش کشاورزی اختصاص 
دارد و 14 هزار و 560 میلیارد تومان تسهیالت به این بخش تخصیص 
داده است که 74.7 درصد از آن در قالب تأمین سرمایه در گردش بوده 
است. باالبودن سهم سرمایه در گردش در تسهیالت حوزه کشاورزی نیز 
نکته ای است که می تواند به تضعیف بیشتر این بخش منجر شود چراکه 
در این حوزه به واس��طه دس��توری بودن قیمت گذاری اغلب محصوالت، 
توان پوشش دادن نرخ سود تسهیالتی بانکی کمتر از سایر بخش هاست.
بع��د از بخش های خدم��ات، صنعت و معدن، بازرگانی و کش��اورزی، 

بخش مسکن در رتبه پنجم دریافت تسهیالت بانکی قرار گرفته و 6.07 
درصد از کل تس��هیالت بانکی معادل 13 هزار و 645 میلیارد تومان به 
متقاضیان این حوزه پرداخت ش��ده اس��ت. همچنین از این میزان بالغ 
بر 31.2 درصد برای خرید مس��کن، 27.2 درصد برای تعمیر مسکن و 
23.6 درصد برای تأمین س��رمایه در گردش بوده اس��ت. در حالی سهم 
بخش مس��کن از کل تسهیالت بانکی پرداخت شده در فصل بهار 6.07 
درصد بوده که در جریان اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن مقرر شده 

سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی به 20 درصد افزایش پیدا کند.
وضعیت اسکناس ها و مسکوکات در بهار امسال

همچنین میزان اس��کناس و مس��کوک در س��ه ماهه ابتدایی امسال 
معادل 717 میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با پایان خرداد پارسال 

9.1 درصد افزایش یافته است.
براس��اس آمارهای بانک مرکزی، در پایان خرداد امسال معادل 717 
میلیارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شده که نسبت به مدت زمان 
مش��ابه سال گذش��ته با 9.1 درصد افزایش مواجه شده، اما در مقایسه 
با اس��فند پارس��ال هیچ تغییری نکرده اس��ت. از این میزان اسکناس و 
مس��کوک خلق ش��ده، 578 میلیارد تومان آن در دس��ت اشخاص قرار 
دارد که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مقایسه با مدت زمان 
مشابه سال قبل معادل 15.1 درصد افزایش یافته اما این رقم نسبت به 

اسفند پارسال 5.5 درصد کاهش یافته است. 
همچنین معادل 124 میلیارد تومان از 717 میلیارد تومان اس��کناس 
و مسکوک منتشرشده نزد بانک ها است که این میزان نسبت به خرداد و 
اسفند پارسال به ترتیب با 1.1 درصد و 37.9 درصد افزایش مواجه شده 
اس��ت. افزون بر این، معادل 15 میلیارد تومان از اس��کناس و مسکوک 
منتشرشده نزد بانک مرکزی است که در مقایسه با خرداد و اسفند سال 

گذشته 52.6 درصد و 4.3 درصد کاهش یافته است.

در حالی که قرار بود اوراق تس��هیالت مسکن به ابزاری برای خانه دار 
ش��دن مردم تبدیل شود، به سدی در برابر اخذ تسهیالت خرید مسکن 

مبدل شده است.
به گزارش مهر، اوراق گواهی حق تقدم امتیاز اس��تفاده از تس��هیالت 
مس��کن که در بازار س��رمایه با عنوان »تس��ه« خرید و فروش می شود، 
برگه هایی است که س��قف ارزش هر یک 500 هزار تومان بوده و بسته 
به سقف تسهیالت خرید یا ساخت مسکن، متقاضی می بایست تعدادی 
از ای��ن برگه ه��ا را برای دریافت این تس��هیالت از معام��الت فرابورس 

خریداری کند.
اگرچه صادرکننده این برگه ها، بانک عامل بخش مسکن است، اما این 
بانک مالک این برگه ها نیست؛ بلکه این اوراق به پشتوانه حساب سپرده 
ممتاز برای دارندگان این حس��اب در بانک مذکور صادر شده و براساس 
میزان س��پرده ای که در بانک دارد، به عنوان س��ود این حساب سپرده، 
اوراق حق تقدم امتیاز تس��هیالت مسکن دریافت می کند؛ وی می تواند 

این اوراق را برای فروش به فرابورس عرضه کند.
تنها وام مسکن با اوراق در حال حاضر به صرفه است

رواج س��فته بازی در خری��د و ف��روش اوراق تس��هیالت مس��کن در 
فراب��ورس در حالی فراگیر ش��ده که این ابزار قرار اس��ت برای خانه دار 
ش��دن مردم به کار گرفته شود؛ به عبارت دیگر، افرادی که می خواهند 
به س��رعت تسهیالت دریافت کنند و امکان سپرده گذاری طوالنی مدت 
ندارن��د، با خرید این برگه ها، مدت زمان��ی که قرار بود پس انداز خود را 
س��پرده گذاری کنند، از افرادی که این اقدام را انجام داده اند، حق تقدم 
می خرند؛ به خصوص که در یک س��ال گذش��ته، به دلیل رشد عجیب و 
افسار گسیخته قیمت مس��کن در تهران و دیگر شهرها، امکان دریافت 
تس��هیالت مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و با استفاده از 

مکانیزم پس انداز عماًل غیرممکن است.
شاهد این مدعا نیز رشد متوسط قیمت مسکن در تهران طی 4 ماهه 
نخس��ت اس��ت که از متری 15 میلیون تومان در فروردین ماه به متری 
21 میلیون تومان در تیرماه رس��ید ک��ه عماًل پس انداز کردن را اقدامی 

بی فایده برای بخش مسکن نشان می دهد.
بنابراین تنها تسهیالتی که برای خرید مسکن می تواند سرعت باالیی 
در پرداخت داشته باشد، تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق است که 

با توجه به افزایش عجیب قیمت این برگه ها از سوی سفته بازان، دریافت 
این نوع تس��هیالت را برای زوجین که در تهران به 240 میلیون تومان 
می رس��د، تا 35 میلیون تومان با قیمت فعلی این برگه ها در روز جاری 

که بین 77 تا 80 هزار تومان است، گران کرده است.
با توجه به اینکه در ماه های اخیر، بازار سرمایه از رشد باالیی برخوردار 
اس��ت، برخی از معامله گران و سفته بازان با ترغیب سرمایه  گذاران خرد 
و بدون دادن آگاهی نس��بت به این موضوع که خرید این برگه ها، دارای 
محدودیت زمانی 4 ماهه فروش است، نسبت به خرید انبوه این برگه ها 
اقدام کرده اند تا با افزایش قیمت آن، اوراق خریداری ش��ده را به فروش 
برس��انند؛ ولی با سد محکم محدودیت زمانی فروش این برگه ها مواجه 
می ش��وند. موضوعی که سبب شده بود تا قیمت این برگه ها از 45 هزار 
تومان در فروردین امس��ال ناگهان به دامنه 90 هزار تومانی به ازای هر 

برگه در معامالت بازار سرمایه در نیمه دوم تیرماه برسد.
سفته بازان وارد بازار اوراق تسهیات مسکن می شوند

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس نیز با اش��اره به نوسانات غیرمتعارف 
قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن در ماه های اخیر، ایج��اد تغییراتی در 
قوانی��ن معامالتی این بازار را ضروری دانس��ت و گفت: به منظور حفظ 
قیمت ه��ای تعادلی در اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت 
مسکن، موضوعاتی همچون کاهش دامنه نوسان، استفاده از حجم مبنا، 
تغیی��ر در نح��وه انجام معامالت و حضور بازارگ��ردان برای این اوراق را 

مطرح کرده ایم.
هامونی با تاکید بر اینکه اوراق تس��هیالت مس��کن صرفاً ابزاری برای 
کمک به تأمین مالی افراد برای خرید مس��کن اس��ت و ورود سفته بازان 
ب��ه بازار این اوراق مورد رص��د و پیگیری های فرابورس قرار دارد، افزود: 
ب��ا هدف کنت��رل هیجانات و ایج��اد تعادل قیمت پایان��ی در نمادهای 
اوراق تس��هیالت مسکن، دو موضوع کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و 
استفاده از حجم مبنا در این نمادها از پیشنهادهای مورد بررسی است.
همچنین محمدحس��ن مرادی، مدیر امور ط��رح و برنامه بانک عامل 
بخش مس��کن هم عل��ت افزایش قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن در 
روزه��ای اخیر را مربوط ب��ه تحوالت بیرونی بازار اوراق دانس��ت و این 
اتفاق را بی ارتباط با سیاس��ت ها و تح��والت داخلی بانک مذکور عنوان 

کرده است.

مرادی در تش��ریح این موض��وع اعالم کرد: علت افزایش محس��وس 
قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن را نباید در بان��ک تخصصی این بخش 
و سیاس��ت ها و برنامه ه��ای آن در این زمینه جس��ت و ج��و کرد بلکه 
مهمتری��ن دالی��ل این موضوع در بازار معام��الت اوراق و تا حد زیادی، 

تحوالت و نوسانات بازار سرمایه نهفته است.
به گفته این مقام مس��ئول در بانک عامل بخش مس��کن، نه تنها در 
هفته های گذش��ته و از زمانی که افزایش قیمت اوراق آغاز ش��د، عرضه 
اوراق تس��هیالت مسکن کمتر نشده اس��ت بلکه به علت افزایش مانده 
سپرده های ممتاز که پشتوانه انتشار اوراق تسهیالت است و حل مشکل 
س��جامی تعدادی از دارندگان حس��اب، عرضه تا حدی نس��بت به قبل 
افزایش یافته اس��ت بنابراین افزایش قیمت اوراق در روزهای گذش��ته 
را نمی توان ناش��ی از کاهش انتش��ار اوراق از سوی بانک و کاهش مانده 

سپرده های حساب ممتاز دانست.
 عامل گرانی تسه، انگیزه کسب سود از خرید اوراق است

به گفت��ه وی، عمده ترین دلیل��ی که می توان از آن ب��ه عنوان عامل 
افزایش قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن در روزهای اخیر یاد کرد انجام 
معامالت و عرضه اوراق از س��وی افرادی اس��ت که فقط در قیمت های 
باال حاضر به عرضه اوراق بازار ش��ده اند و در مقابل افرادی هم در سمت 
تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت باالتر شده اند شاید با این انگیزه که 
همزمان با س��ایر بازارها و سایر س��هم ها، قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
ه��م در آین��ده افزایش یاب��د و بتوانند از این طریق س��ود قابل توجهی 

کسب کنند.
مرادی در پایان با بیان اینکه در روزهای اخیر تغییر محسوس��ی نه از 
جانب بانک و نه از جانب تقاضای تس��هیالتی از سوی متقاضیان صورت 
نگرفته اس��ت که بتوان از آن به عن��وان عوامل افزایش قیمت اوراق یاد 
کرد، گفت: با این حال بانک با هماهنگی فرابورس محدودیت هایی برای 
معامالت اوراق وام مس��کن در نظر گرفته اس��ت که هدف از اعمال این 
محدودیت ها جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت اوراق و ممانعت از 
ورود اوراق به بازار سفته بازی و سوداگری است. این محدودیت ها شامل 
محدودیت در س��قف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای 
مص��رف اوراق و محدودیت های معامالتی اوراق به لحاظ تعیین حداقل 

مدت زمان انتظار )چهار ماهه( از زمان خرید تا فروش اوراق است.

سفته بازان چگونه قیمت اوراق تسهیات مسکن را افزایش داده اند؟

تسه هم از سفته بازی در امان نماند

بانک ها ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی تسهیات دادند

کارنامه تسهیالتی بانک ها در بهار

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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رشد ۷ برابری شاخص بورس از سال گذشته تاکنون
چرا بورس کماکان پیشتازی می کند؟

بورس به بازاری جذاب تبدیل شده که میلیون ها ایرانی را تشویق 
به سرمایه گذاری در آن کرده است.

به گزارش اندیش��کده شورای آتالنتیک، حس��ن روحانی، رئیس 
جمه��ور ایران روز 28 ژوئن با اش��اره به خروج آمری��کا از برجام و 
شیوع کرونا گفت: فشار اقتصادی از سال 2018 شروع شد و اکنون 

ما با فشار اقتصادی محسوسی مواجه هستیم.
در طول دو هفته اخیر ارزش ریال در برابر دالر کاهش پیدا کرد. 
اوت سال قبل نرخ برابری دالر معادل 111 هزار ریال بود اما اخیرا 
دالر از 223 ه��زار ریال نیز عبور کرد. ب��ه گفته عبدالناصر همتی، 
رئی��س بانک مرکزی ای��ران، از زمان انقالب س��ال 1979 تاکنون 
ارزش ریال در برابر دالر 3500 برابر کاهش یافته است. این کاهش 
ارزش ری��ال روی زندگ��ی ایرانیان به ویژه طبق��ات پایین درآمدی 
تاثیر گذاشته اس��ت. در همین حال، شاخص بورس تهران در حال 
صعود س��ریع است و از سال گذشته تاکنون هفت برابر رشد داشته 
اس��ت. صعود بورس شمار زیادی از ایرانی ها را جذب این بازار کرده 
اس��ت؛ هرچند که جامعه ایران با مفهوم سهام بیگانه نیست. حدود 
46 میلیون ایرانی دارای سهام عدالت هستند که ارزش آنها به طور 
متوسط 30 برابر مقدار اولیه آنها شده است. تقریبا 48 میلیون نفر 
از ایرانی ها برای خرید و فروش س��هام ثبت نام کرده اند که برای هر 

کشوری رقم قابل توجهی است.
حمایت ه��ای دولت از بورس یکی از دالیل ت��داوم روند صعودی 
آن بوده اس��ت. روحانی پیش��تر گفته بود بزرگ ترین وظیفه وزارت 
اقتص��اد، محافظ��ت و تقویت بازار بورس اس��ت. در حالی که دولت 
ت��الش دارد ت��ا از س��ختی های مال��ی میلیون ها ایران��ی درگیر با 
پیامده��ای کرونا بکاهد، برخی از مقامات معتقدند جریان نقدینگی 
به س��مت بورس قابل هدایت به سمت فعالیت های تولیدی داخلی 
اس��ت؛ به جای آنکه این جریانات نقدی راهی بازارهای غیرمولدی 
نظیر بازار ارز ش��ود که ت��ورم زا خواهد بود. دول��ت همچنین برای 
کاستن از کسری بودجه خود، روند عرضه سهام شرکت های دولتی 

در بورس را تشدید کرده است.

جزییات تازه از ورود استارت آپ ها به بورس
مع��اون پذی��رش و بازاریابی فراب��ورس در م��ورد وضعیت ورود 
اس��تارت آپ ها به بازار سرمایه گفت: شرکت های تپسی، دیجی کاال، 
کافه ب��ازار و ش��یپور برای ورود ب��ه فرابورس درخواس��ت داده اند و 
صورت های مالی س��االنه آنها آماده ش��ده اس��ت اما در مورد اینکه 
کدام ی��ک از اینها حائز ش��رایط برای ورود در فرابورس هس��تند را 
در حال بررس��ی هس��تیم و تصمیم نهایی در هیات پذیرش گرفته 
می ش��ود. به گزارش فرابورس ایران، رض��ا غالمعلی پور درخصوص 
ورود کس��ب وکارهای نوآور و اس��تارت آپ ها به بازار سرمایه توضیح 
داد: اس��تارت آپ ها بخشی از شرکت هایی هستند که در بازار هدف 
فراب��ورس پذیرش می ش��وند و این بازار مخاطب��ان زیادی دارد که 

ممکن است همه طیف از شرکت ها را دربر بگیرد.
وی بی��ان اینکه بازار هدف اکنون در مرحله تدوین اس��ت، گفت: 
موافقت اولیه س��ازمان و دس��تورالعمل های آن مانند پذیرش و نوع 
فعالی��ت ش��رکت ها در حال تدوین اس��ت بنابراین این ب��ازار تنها 
مخصوص کس��ب وکارهای نوآور نیس��ت، بلکه کسب وکارهای نوآور 

جزو شرکت هایی هستند که می توانند در این بازار پذیرفته شوند.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس درباره مشخصات این بازار، توضیح 
داد: بازار هدف برای شرکت هایی است که چشم انداز و دورنمای خوبی 
از آنها متصور هس��تیم و شاید در لحظه اول این کسب وکارها هنوز به 
سودآوری نرس��یده یا در مراحل ابتدایی فعالیت باشند،  اما با توجه به 
ارائه مس��تندات، طرح توجیهی، امیدنامه و سایر مدارکی که شرکت ها 
ارس��ال کرده اند، آینده خوبی را می ت��وان برای آنها تصور کرد. به گفته 
غالمعلی پور قاعدتاً شرکتی که هنوز به مرحله بلوغ و تثبیت سودآوری 
نرسیده ریسک باالتری نسبت به دیگر شرکت ها دارد بنابراین باید روی 
مسئله مش��ارکت کنندگان در این بازار دقت بیشتری کنیم. برخالف 
ب��ازار اول و دوم ک��ه بازار آزادی اس��ت و همه افراد با هر س��طحی از 
منابع و آش��نایی با مباحث مالی خریدوف��روش می کنند، در این بازار 
ش��اید این ش��رایط را به راحتی نداشته باشیم و باید برخی حداقل ها و 
پیش شرط ها را برای افرادی که می خواهند در این بازار فعالیت کنند، 
در نظ��ر بگیریم. معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در پاس��خ به این 
سؤال که چه ش��اخص هایی برای ورود کس��ب وکارهای نوآور به بازار 
س��رمایه در نظر گرفته ش��ده، توضیح داد: با توجه به بازار هدفی که 
ما برای ورود اس��تارت آپ ها به بورس در نظر گرفته ایم، چش��م اندازی 
ک��ه برای س��ودآوری دارن��د را دنبال می کنیم. به دلی��ل اینکه برخی 
کسب وکارها ممکن اس��ت اندکی زیان انباشته داشته باشند و اکنون 
به طور مشخص نتوانیم بگوییم که کدام کسب وکارهای نوآور پذیرش 
می ش��وند و کدام یک نمی شوند. اوالً باید ببینیم که دستورالعمل بازار 
هدف چگونه نوشته می شود تا با توجه به آن بخواهیم تصمیم بگیریم 
و آنه��ا را پذی��رش کنیم. دوم اینکه بدانیم چق��در می توان به مدارک 
مستند، دورنما و عملکرد آتی آنها امیدوار بود. وی در مورد اینکه ورود 
کسب وکارهای نوآور چقدر می تواند برای بازار بورس مثبت باشد، اظهار 
کرد: در بازارهای بورس دنیا نیز ش��رکت هایی نظیر کس��ب وکارهای 
نوآوری که در حال بررس��ی آنها هستیم، پذیرفته شده اند و سهام آنها 
در حال معامله است. این کسب وکارهای نوآور نیز در بخشی از اقتصاد 
ما در حال ایفای نقش هس��تند. هر چهار کس��ب وکاری که نام بردیم، 
ش��رکت هایی هستند که عموم مردم از خدمات آنها استفاده می کنند 
و نقش آنها در فضای اقتصادی کش��ور یا فعالیت های روزمره در حال 
زیادشدن است و هر کدام قابلیت های پذیرش دارند. غالمعلی پور افزود: 
روندی که ما در حال انجام آن هستیم، روندی است که دنیا انجام داده 
است. به هر حال کسب وکارهای نوآور با کسب وکارهای سنتی و متکی 
بر دارایی های فیزیکی متفاوت هستند. به همین جهت دقت و مراقبتی 
که روی این شرکت ها داریم بیشتر است و کار جدیدی در حال انجام 
اس��ت. به گفته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس، درصورتی که این 
کسب وکارها روند روبه رشد خود را انجام دهند، ورود آنها به بازار سرمایه 
هم می تواند نتیجه مثبتی داش��ته باشد و بازار سرمایه می تواند محلی 
برای تأمین مالی این شرکت ها باشد تا اگر در فضای اقتصادی هم در 
حال رشد بودند، سرعت رشد آنها بیشتر شود و بتوانند با تأمین مالی، 

فعالیت های خود را گسترش دهند.

دریچه

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس ته��ران در س��اعات ابتدایی معامالت 
سه ش��نبه، روندی صعودی داش��ت و به مرز یک میلی��ون و 974 هزار 
واحد رس��ید، اما در س��اعات پایانی معامالت اندکی کاهش یافت و در 
نهایت با رش��د 7 ه��زار و 221 واحدی، رقم یک میلی��ون و 941 هزار 
واحد را نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 3 هزار و 858 واحد 
افزایش به 506 هزار و 981 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار 
و 533 واحد رش��د به 332 هزار و 892 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 
980 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 32 هزار 133 واحد افزایش داش��ت. 
آیفکس نیز بیش از 83 واحد افزایش داشت و به 19 هزار و 982 واحد 
رس��ید. در معامالت این روز بیش از 13 میلیارد و 647 میلیون سهم و 
اوراق بهادار به ارزش 231 هزار و 459 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
گروه فرآورده های نفتی نیز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت در روز 

گذشته شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

نمادهای نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیک��و( با یک هزار و 983 
واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با یک هزا و 948 
واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ی��ک هزار و 713 واحد، پاالیش 
نفت تهران )ش��تران( با یک هزار و 647 واحد، ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران )همراه( با یک هزار و 509 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( 
ب��ا یک هزار و 9 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 877 واحد، توس��عه 
معادن و فلزات )ومعادن( با 866 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
)پارس��ان( با 823 واحد، پتروش��یمی پردیس)شپدیس( با 823 واحد و 
فوالد خوزستان )فخوز( با 809 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با دو هزار و 
682 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با 2 هزار و 455 
واح��د، ایران خودرو )خودرو( ب��ا 2 هزار و 258 واحد، ملی صنایع مس 
ای��ران )فملی( با 2 ه��زار و 60 واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با یک هزار و 176 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
759 واح، س��ایپا )خساپا( با 731 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 538 
واحد و بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 473 واحد با تاثیر منفی بر شاخص 

همراه بودند.
همچنین نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، س��رمایه گذاری غدیر، بانک 
تج��ارت، گلوک��وزان، بانک صادرات ای��ران،  ملی صنای��ع مس ایران و 
گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو ازجمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. گ��روه فرآورده های نفت��ی هم در معامالت این روز صدرنش��ین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 840 میلیون و 440 هزار 

برگه سهم به ارزش 44 هزار و 271 میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 83 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
19 هزار و 982 واحد ثابت ماند. در این بازار 2 میلیارد و 957 میلیون 

برگه سهم به ارزش 105 هزار و 401 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب 
آه��ن اصفهان )ذوب(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، بانک دی )دی(، فوالد 
هرم��زگان جنوب )هرمز(، گروه توس��عه مالی مهر آین��دگان )ومهان(، 
ش��رکت آهن و فوالد ارف��ع )ارفع(، مدیریت انرژی تاب��ان هور )وهور(، 
صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجه��رم( و پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( تاثیر مثبت بر ش��اخص این 
ب��ازار را داش��تند. همچنین نمادهای س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، تولید برق عس��لویه مپن��ا )بمپنا(، پاالیش نفت الوان 
)ش��اوان(،  پتروشیمی غدیر )شغدیر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( 
و نفت پاسارگاد )شپاس( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

چرا شاخص بورس ۲ روز متوالی نزولی بود؟
ش��اخص کل بورس پ��س از دو روز اف��ت متوال��ی، در معامالت روز 
سه شنبه روند رشد خود را از سر گرفت و با رسیدن به رقم یک میلیون 
و 941 هزار واحد، در یک قدمی رکورد 2میلیونی قرار گرفت. در واقع، 
با ورود ش��اخص کل به کانال یک میلیون و 900 هزار واحد، س��مت و 
س��وی بازار نزولی ش��د و پس از سبزپوش��ی بورس در اولین روز هفته 
جاری، ش��اخص کل در روزهای یکشنبه و دوشنبه برای دو روز متوالی 

افت کرد و نهایتا در روز سه شنبه بار دیگر به روند رشد خود برگشت.
کارشناس��ان علت چنین اصالح س��نگینی در معامالت بازار را ناشی 
از مقاوم��ت ش��اخص ب��ورس در کان��ال 2 میلیون واح��د، کاهش نرخ 

ارز، برگزاری مجامع ش��رکت ها و کندی هس��ته معامالت می دانند. در 
همی��ن زمینه، هومن عمی��دی در گفت و گو با ایرنا ب��ا تاکید بر اینکه 
در وضعیت کنونی بازار س��رمایه به عنوان نخستین بازار در کشور برای 
س��رمایه گذاری تلقی می ش��ود، گفت: بازارهای موازی با بازار سرمایه با 

روند صعودی کمتری نسبت به این بازار روبه رو هستند.
او با بیان اینکه رش��دی که اکنون در همه بازارها شاهد هستیم ناشی 
از نرخ ارز است، گفت: در صورت توقف رشد نرخ ارز و ورود آن به سمت 
ف��از اصالح��ی و روند نزولی به طور حتم رش��د در همه بازارها از جمله 

بورس متوقف خواهد شد.
عمی��دی با بیان اینکه افت ن��رخ ارز در بازار باع��ث تحلیل صنایع و 
تفکیک راه آنها از یکدیگر خواهد شد، گفت: برخی از صنایع تاثیرپذیر یا 
وابسته به نرخ ارز هستند، با کاهش نرخ ارز مسیر خود را تغییر خواهند 
داد در حالی که برخی دیگر از صنایع متأثر از نرخ ارز نیستند و به روند 

عادی خود ادامه می دهند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه روند کنونی بازار سهام را متأثر از چند 
عامل دانست و افزود: در ابتدا این موضوع ناشی از بحث نرخ ارز است که 
فعاالن بازار سرمایه در حال ارزش گذاری قیمت سهام با نرخ های جدید 
ارز نیمایی هستند، در این میان برخی از شرکت ها در حاشیه خرید قرار 

دارند به همین دلیل نقدینگی از بازار خارج نمی شود.
او کندی هس��ته معامالت را به عنوان اصلی تری��ن عامل در افت این 
روزه��ای ب��ازار عنوان کرد و گفت: ب��ا توجه به اینکه هس��ته معامالت 
نمی تواند جوابگوی حجم کنونی تقاضا و عرضه در بازار باش��د، بنابراین 
معامالت بازار به دو بازه زمانی صبح و بعدازظهر تقس��یم شده است که 

این موضوع تا حدودی کار را برای فعالین بازار سخت کرده است.
به اعتقاد عمیدی، س��فارش معامالت به سیس��تم ارسال می شود اما 
ش��اهد ثبت آن به صورت لحظه ای در سیس��تم نیس��تیم بلکه ثبت آن 
ممکن است با تاخیر زمانی 20 دقیقه ای انجام شود حتی بارها به دلیل 

خرابی هسته معامالت شاهد حذف سفارش در سیستم بوده ایم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بی��ان اینکه اکنون هس��ته معامالت 
پاس��خگوی این حجم از عرض��ه، تقاضا و معامالت در بازار نیس��ت که 
ای��ن موضوع را می توان به عن��وان اصلی ترین عامل تاثیر در روند نزولی 
بازار دانست، گفت: ایجاد چنین فضایی در بازار باعث شده تا تعدادی از 
فعاالن بازار ریسک هسته معامالت را قبول نکنند و با خروج از این بازار 
روند معامالت را به س��مت مسیر اصالحی پیش ببرند. از بعد تکنیکالی 
و فن��ی به طور معمول اصالحاتی که قبل از اعداد رند در ش��اخص رخ 
می دهد، زمینه ایجاد فضا و فرصت س��ازی های الزم را برای رشد و عبور 

از مقاومت شاخص رند مانند کانال 2 میلیون واحد را فراهم می کند.
از کندی هسته معامات تا انتشار گزارش شرکت ها

عمیدی معتقد اس��ت که روندی را که اکنون بازار در آستانه ورود به 
ش��اخص 2میلیون واحد در پیش گرفته، در ش��اخص یک میلیونی نیز 
شاهد بودیم. او جدا از کندی هسته معامالت، برگزاری مجامع و انتشار 
گزارش شرکت ها را نیز ازجمله عوامل افت این روزهای بورس بیان کرد 
و گفت: گزارشات ش��رکت ها با افزایش نرخ هایی که در صنایع رخ داده 
است مس��ائلی مانند کاهش تولید را جبران کرده است، به همین دلیل 
با توجه به پایین بودن نرخ س��ود س��پرده بانکی، بازار سرمایه می تواند 

همچنان صعودی و رشد در این بازار را با خود به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه با مش��خص کردن مشکل هسته معامالت و رفع 
مش��کالت موجود اعتماد به سرمایه گذاران بازگردانده خواهد شد، ادامه 
داد: این موضوع می تواند عامل تعیین کننده در ادامه روند صعودی بازار 
باش��د اما در صورتی که مشکل هس��ته معامالت به همین صورت باقی 
بماند افراد به دلیل بی اعتمادی به این بازار، سرمایه های خود را از بورس 

خارج و وارد دیگر بازارها خواهند کرد.
عمی��دی با بیان اینک��ه بازار از بعد تکنیکالی آم��اده عبور از مقاومت 
روانی کانال دو میلیون واحد اس��ت و به نظر می رسد رشد بازار کماکان 
ادامه دار باشد، گفت: صندوق دارا دوم و سوم هنوز در بازار عرضه نشده 
است و سهام داخل این صندوق ها همچنان جا برای رشد دارند بنابراین 
رون��د بازار می تواند همچنان صعودی باش��د و نقدینگ��ی از بازار خارج 

نخواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در وضعیت فعلی بازار موازی 
جذابی برای ج��ذب نقدینگی مردم وجود ندارد تا نقدینگی از این بازار 
خارج و به س��مت دیگر بازارها ورود کند، افزود: نقدینگی از این به بعد 
به س��مت س��هامی خواهد رفت که از ارزش ذاتی خود فاصله دارند و از 
رش��د بازار جا مانده اند و براس��اس نکاتی ک��ه در صورت های مالی آنها 

وجود دارد پیش خواهد رفت.
او در انته��ا با بی��ان اینکه دولت کماکان به دنب��ال حمایت از بورس 
نس��بت به دیگر بازارها اس��ت، گفت: صندوق دارا دوم و س��وم به دلیل 
رش��دی که در دارا یکم صورت گرفت با استقبال همراه خواهد شد و به 

سمت رشد پیش خواهد رفت.

شاخص بورس تهران با رشد ۷ هزار واحدی به مدار صعود بازگشت

روز متعادل بازار سهام

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
8 مرداد 1399

شماره 1593



تامین بیش از ۷0درصد نیاز ماسک خوزستان
مع��اون ام��ور اقتص��ادی و بازرگانی س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 

خوزستان از تامین بیش از 70درصد نیاز ماسک استان خبر داد.
عبدالرحمان ناصریان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تعطیلی 
مدارس، دانش��گاه ها و اماکن تفریحی و تردد کمت��ر مردم در خیابان ها به 
دلی��ل گرمای هوا و کاهش نیاز ماس��ک مصرفی، در ح��ال حاضر بیش از 

70درصد نیاز ماسک استان خوزستان تامین شده است.
وی ب��ا بیان اینکه توزیع ماس��ک های پزش��کی اخیراً ب��ه وزارت صمت 
محول شده است، افزود: مجوز توزیع ماسک های سه الیه پزشکی استاندارد 
تولیدش��ده توس��ط واحدهای صنفی و صنعتی تحت نظارت این س��ازمان 
صادر ش��ده و براس��اس مصوبه اخیر، وظیفه توزیع ماسک به وزارت صمت 
محول ش��ده است. معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خوزس��تان تصریح کرد: واحدهای تولیدی، ماس��ک های سه الیه 
پزش��کی را با قیمت تمام ش��ده 1200 تومان به همه داروخانه های استان 
خوزس��تان عرضه می کنند و داروخانه ها موظف هستند ماسک را با قیمت 

1400 تومان به مردم بفروشند.
ناصری��ان افزود: در حال حاضر چهار واحد تولیدی ماس��ک پزش��کی در 
اس��تان خوزستان وجود دارد اما برخی واحدهای تولیدی دیگر نیز به دلیل 
اینکه در اوج مصرف ماسک هستیم، به صورت موقت به واحد تولید ماسک 
تبدیل ش��ده اند. وی گفت: با توجه به نیاز مردم به ماس��ک و شرایط شیوع 
کرونا، به منظور کنترل بازار و رعایت نکات و دس��تورالعمل های بهداشتی، 
بازرسی ها نسبت به سال گذشته بیش از 20 برابر شده است. این بازرسی ها 
به صورت مش��ترک توس��ط سازمان صمت، تعزیرات، س��ازمان غذا و دارو، 

اماکن و فرمانداری ها انجام می شوند.

دلیل گرانی شکر
سرپرس��ت معاون��ت بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( با تاکید بر اینکه کمبود ش��کر نداریم، گفت بخش عمده ش��کر از 

محل تولید داخل تامین می شود که از شهریورماه به بازار می آید.
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از ش��بکه رادیویی ای��ران، محمدرضا کالمی 
در رابط��ه با کمبود ش��کر در بازار اظهار کرد: ما دو نوع ش��کر چغندری و 
نیش��کری داریم و تقریبا از خرداد هر س��ال تا شهریور شکر وارداتی وجود 
دارد و کمبودی هم نیس��ت. او بیان کرد: علت گرانی ش��کر این اس��ت که 
عده ای از این فضا سوءاس��تفاده می کنند و خالف قانون کار انجام می دهند 
که مردم حتما باید آن را به ما اطالع دهند؛ در حال حاضر در بازار ش��کر 
فضا رقابتی ش��ده اس��ت. کالم��ی تاکید کرد: در رابطه ب��ا بحث روغن هم 

مشکلی نداریم و به اندازه کافی روغن در فروشگاه ها وجود دارد.

چند درصد افراد فاقد بیمه، برای وام کرونا 
ثبت نام کردند؟

مطاب��ق آخرین آمارها 503 هزار واحد در س��امانه کارا ثبت نام کرده و 
بیش از 12 هزار میلیارد ریال وام و تس��هیالت کرونا پرداخت ش��ده است. 
همچنین 564 هزار پیامک از طریق وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات به 
مشموالن ارسال شده و درصد اندکی از مشموالن فاقد بیمه، برای دریافت 
وام کرونا در س��امانه کارا ثبت نام کردند. به گزارش ایسنا، از مجموع 503 
هزار واحد ثبت نام ش��ده در سامانه کارا، 290 هزار پرونده با اشتغال 655 
هزار نفر از س��وی 13 دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و 102 هزار 

و 429 میلیارد ریال تسهیالت را شامل می شود.
پرداخت ۱۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال تسهیات کرونا 

بنابر اعالم معاونت اش��تغال وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون 
285 هزار پرونده به مؤسسات عامل ارسال شده که از این تعداد، 36 هزار 
پرونده مصوب و تسهیالت مربوطه به 23 هزار پرونده پرداخت شده است.

میزان تس��هیالت پرداختی از س��وی موسس��ات عامل به مش��موالن و 
متقاضیان وام کرونا، 12 هزار و 742 میلیارد ریال بوده است.

شناسایی 83۴ زیررسته آسیب دیده از کرونا
به گزارش ایسنا، وزارت کار در راستای پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا 
به کس��ب و کارهای آس��یب دیده از کرونا، تاکنون 834 زیررسته به شدت 
آس��یب دیده از ش��یوع ویروس کرونا را با هماهنگی دس��تگاه های اجرایی 
شناس��ایی کرده است. مطابق آمارهای موجود، تعداد بنگاه های آسیب دیده 
ذیل 14 رس��ته منتخب 3میلیون واحد اس��ت که یک میلیون و 300 هزار 
واحد بیمه شده و دارای کدکارگاهی و یک میلیون و 700 هزار واحد، فاقد 
بیمه و کد کارگاهی هس��تند که جمعا 2.8 میلیون بیمه ش��ده و 3میلیون 

فاقد بیمه را شامل می شود.
بیشترین زیررسته شناسایی شده متعلق به 3 وزارتخانه

بررس��ی ها نش��ان می دهد ک��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت با 324 
زیررس��ته، وزارت می��راث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی با 213 
زیررس��ته و وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با  154 زیررسته به ترتیب 
بیش��ترین زیررس��ته های شناسایی شده و آس��یب دیده از کرونا را به خود 

اختصاص داده اند.
عیس��ی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار با اشاره 
به پیش بینی 400 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیالت حمایتی کرونا، 
می گوید: از کل رقم 35 هزار میلیارد ریال برای 108 شرکت بزرگ حمل و 
نقل عمومی مسافری برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی و 33 هزار 
و 300 میلیارد ریال جهت پرداخت تس��هیالت به مؤسسات عامل معرفی و 

9 هزار و 200 میلیارد ریال به مشموالن پرداخت شده است.
ارسال پیامک به یک میلیون و 83۴ هزارنفر از مشموالن

 ب��ه گفت��ه وی برای شناس��ایی مش��موالن فاقدبیمه ب��ا وزارتخانه ها و 
دس��تگاه های مختلف اعم از وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی، ورزش و جوانان، فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی 
و س��ازمان فنی و حرفه ای و بهزیستی هماهنگی های الزم صورت گرفته و 
تاکنون بیش از یک میلیون و 986 هزار نفر از ش��اغالن شناس��ایی و برای 

یک میلیون و 834 هزار نفر از مشموالن پیامک ارسال شده است.
https://kara.   پیش از این 407 هزار واحد در س��امانه کارا به نشانی

mcls.gov.ir  ثبت نام کرده بودند که از این تعداد پرونده 165 هزار واحد 
معادل 7 هزار و 800 میلیارد تومان از تس��هیالت تکمیل و جهت پرداخت 

به مؤسسات و بانک های عامل ارسال شده است.
همچنی��ن بیش از 10 ه��زار پرونده معادل197 میلیارد تومان توس��ط 
سیس��تم بانکی مص��وب و 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان تس��هیالت 

کرونا به واحدها و متقاضیان مشمول پرداخت شده است.

اخبـــار

رئی��س مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور در گفت وگو با 
ایس��نا، از حل شدن بخش عمده ای از مشکالت واردکنندگان در زمینه 
تامین مواد اولیه خبر داد و با بیان اینکه در برخی از محصوالت دخانی 
قاچاق از فضوالت حیوانی اس��تفاده ش��ده، اعالم ک��رد که اجرای طرح 

شناسه رهگیری سیگار از اول شهریورماه آغاز می شود.
به گزارش ایس��نا، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که تولید سیگار در دو ماهه اول 
امسال 27.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و در 
پی آن برآورد قاچاق س��یگار تقریبا دو برابر شده است. در میانه تیرماه 
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانی از عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت طی سه 
ماه گذشته خبر داد و گفت که این مسئله باعث شده تولید هشت واحد 
از 15 واحد تولید محصوالت دخانی متوقف ش��ود. او همچنین هش��دار 
داده ب��ود که ادامه این وضعیت و عدم تخصی��ص ارز به مواد اولیه این 
صنعت تا ی��ک ماه بعد می تواند همه واحده��ای تولیدی را به تعطیلی 

بکشاند.
در ای��ن رابطه عط��ااهلل معروفخانی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر 
اینک��ه واحدهای دخانی ارز دولتی و نیمای��ی دریافت نمی کنند، اظهار 

ک��رد: بخش عمده مش��کل تامین مواد اولیه واحدهای تولید س��یگار با 
پیگیری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حل شده و مابقی در حال حل شدن است و امیدواریم به زودی 
تولید واحدهایی که تعطیل ش��ده بود مجدد آغاز شود. وی همچنین از 
آغاز اجرای طرح شناس��ه رهگیری س��یگار از اول شهریورماه خبر داد و 
گفت که با اجرای این طرح مصرف کنندگان می توانند به راحتی کاالی 
تولید داخل که به صورت قانونی تولید شده را از سیگار قاچاق و جعلی 
تشخیص دهند چراکه با اجرای این طرح تمامی تولیدکنندگان باید کد 

رهگیری را بر پاکت های سیگار درج کنند.
تولید سیگار در سال ۹8 رکورد زد

معروفخانی با بیان اینکه در زمینه انجام نظارت بر بازار هماهنگی های 
الزم با س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و س��ایر دس��تگاه های ذی ربط انجام ش��ده، تصریح 
کرد: تولید س��یگار در سال گذش��ته رکورد زد و نزدیک به 55 میلیارد 
نخ س��یگار در کشور تولید ش��د، اما میزان مصرف 65 تا 75 میلیارد نخ 
تخمین زده شده که این شکاف بین عرضه و مصرف نوعی ترغیب برای 

قاچاق محسوب می شود.
وی در ادامه در پاس��خ به س��والی درباره تفاوت این طرح با درج آرم 

س��المت بر پاکت های س��یگار که برای تشخیص سیگار قاچاق از اصلی 
مورد اس��تفاده ق��رار می گرفت، تصری��ح کرد: با توجه ب��ه پهناور بودن 
مرزهای کش��ور قاچاق در کش��ور ما وجود دارد و احتماالً در آینده هم 
وجود خواهد داش��ت، اما طرح شناس��ه کاال تش��خیص سیگار قاچاق را 
راحت ت��ر می کند. از طرف دیگر در مواردی ش��اهد بودیم که عده ای بر 
س��یگارهای قاچاق آرم س��المت نصب کردند و به عنوان کاالی قانونی 
عرض��ه می کردند، اما با اجرای طرح شناس��ه رهگیری دقیقاً مش��خص 
می ش��ود کدام شرکت محصول را تولید کرده و به کدام عوامل کشوری 
یا اس��تانی عرضه شده است بنابراین با ش��فافیت در نظام توزیع سیگار 

اصل از قاچاق مشخص می شود.
به گزارش ایسنا، از اوایل سال 1394 نصب هولوگرام روی سیگارهایی 
که از مبادی رس��می وارد می ش��ود یا بسته بندی متحدالشکل برندهای 
مختلف سیگار مطرح شده بود که براساس آن مقرر شد این راهکار برای 
کاهش قاچاق سیگار یا کاهش مصرف آن مورد بررسی قرار گیرد. البته 
با توجه به توقف واردات سیگار از سال 1397 در حال حاضر سیگارهای 
قاچاق از س��یگارهایی که به ش��کل قانونی در بازار عرضه می ش��وند، با 
برچسبی که نشانگر آس��یب محصوالت دخانی به سالمت انسان است، 

قابل تشخیص است.

استفاده از فضوالت حیوانی در محصوالت دخانی قاچاق

 سیگارها از شهریور کد رهگیری می گیرند

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی از افزایش قیمت مرغ در 
بازار خبر داد و گفت امروز قیمت مرغ گرم 18 هزار و 700 تومان است.

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو 
با  باشگاه خبرنگاران جوان، از استمرار روند افزایشی قیمت مرغ در بازار خبر 
داد و گف��ت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 13 هزار تومان 
و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 18 هزار و 700 تومان اس��ت. وی 
قیمت مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به تنش گرمایی 
و مشکالت وزن گیری مرغ در گرمترین ماه تابستان و نوسان نرخ نهاده های 

دامی، هزینه های تولید افزایش یافته که این امر منجر به گرانی مرغ در بازار 
شده است. حجت با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه جوجه ریزی نداریم، 
بیان کرد: بنابر آخرین آمار 114 تا 115 میلیون قطعه جوجه ریزی صورت 
گرفته است. این مقام  مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی کماکان 
دو نرخی است، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد 
2 هزار و 400 تا 2 هزار و 500 تومان و کنجاله س��ویا 7 هزار و 300 تا 8 
هزار تومان است که در قیمت تمام شده مرغ تاثیر بسزایی دارد. عضو هیأت 
مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: هم اکنون 40 تا 45 درصد نهاده 

با نرخ مصوب و مابقی از بازار آزاد تامین می شود، درحالی که افزایش عرضه 
از طریق سامانه بازارگاه در کاهش قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد. 
وی قیمت فعلی مرغ زنده را منطقی دانست و گفت: در حال حاضر قیمت 
هزینه های تولید با نرخ فروش همخوانی دارد، درحالی که اگر قیمت کاهش 
یابد با معضالتی در امر جوجه ریزی مواجه خواهیم شد. عضو هیأت مدیره 
اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: اگر مرغدار براساس قیمت 
تمام ش��ده نتواند کاالی خود را عرضه کند، افزایش هزینه های تولید تاثیر 

خود را در بازار مرغ می گذارد.

مدیرکل دفتر کنترل س��یالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخی��زداری گفت بنابر مطالعات ص��ورت گرفته فعالیت آبخیزداری و 

آبخوانداری تا 70 درصد خسارت سیل را کاهش می دهد.
ابوالقاس��م حسین پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
اهمیت پوش��ش گیاهی و اقدامات آبخیزداری در کنترل سیالب اظهار 
ک��رد: در بحث مدیریت س��یل اقدام��ات پیش��گیرانه و اولویت دادن به 
فعالیت ه��ای آبخیزداری و آبخوانداری اعم از احیای پوش��ش گیاهی و 

فعالیت های بیومکانیک و بیولوژیک باید مدنظر قرار گیرد.
او با اش��اره ب��ه اینکه اقدام��ات مکانیکی در س��طح حوزه های آبخیز 
باالدس��ت نقش موثری در کاهش س��یلخیزی دارد، اف��زود: در رویکرد 
اول بعد از رخداد س��یل در مناطقی که س��یالب ایجاد خسارت می کند 
به مقابله با سیل می پردازیم و در رویکرد دوم مدیریت سیالب در سطح 

حوزه های آبخیز باالدست باید مدنظر قرار گیرد.
حس��ین پور ادامه داد: در بحث مقابله با س��یالب ب��ه جای برخورد با 
معل��ول باید به علت و ریش��ه آن بپردازیم و همواره ب��ا انجام مدیریت 
باالدس��ت آبخی��زداری و آبخوانداری و احیای پوش��ش گیاهی، ضریب 

سیلخیزی را با نفوذ سیل به درون زمین کاهش می دهیم.
این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه راهکار های کاهش س��یلخیزی بیان 
کرد: با تکنیک های آبخیزداری و آبخوانداری که س��رآمد قالب عملیات 

بیولوژیک، بیومکانیک، س��امانه آبگیر باران از باالترین نقاط ارتفاعات از 
مرز حوزه های آبخیز خط مس��تقیم آب است، انتظار می رود بارش ها را 

قطره قطره مدیریت و از علت بروز سیل و سیلخیزی جلوگیری کرد.
احیای پوشش گیاهی ضریب سیلخیزی را کاهش می دهد

او مهم ترین فایده اقدامات پیش��گیرانه در س��طح حوزه های آبخیز را 
صد ه��ا و هزاران بار کمتر از هزینه مقابله با س��یالب در پایین دس��ت 
و جب��ران خس��ارت اعالم کرد و گف��ت: منابع محدود کش��ور در حوزه 
س��یلخیزی را با اولویت دادن باید به سمت پیشگیری از خسارت سیل 

برد.
مدیرکل دفتر کنترل س��یالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها درباره 
تاثی��ر فعالیت ه��ای آبخیزداری و آبخوانداری بیان ک��رد: بنابر مطالعات 
ص��ورت گرفته فعالیت آبخیزداری و آبخوانداری تا 70 درصد خس��ارت 
س��یل را کاه��ش می ده��د و ارزیابی ه��ا نش��ان می ده��د مناطقی که 
تحت پوش��ش فعالیت های آبخیزداری قرار دارن��د؛ در 33درصد موارد 
فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری از ش��کلگیری س��یالب جلوگیری 
کرده است و در 67 درصد الباقی با اثرگذاری مثبت در فاکتور های سیل 
به طور محسوس��ی حجم سیالب کاهش و زمان تمرکز سیالب افزایش 
می یابد. حس��ین پور با اش��اره به برنامه های سازمان جنگل ها در کاهش 
خس��ارت س��یل بیان کرد: س��ازمان جنگل ها و مراتع با هدف مدیریت 

حوزه های آبخیز، پایداری اکوسیس��تم و عرصه های طبیعی کش��ور که 
ماموریت ذاتی و س��ازمانی محس��وب می ش��ود، در ابتدای س��ال منابع 
آبخیز و حوزه های آبخی��ز را جزو اولویت های خود در بحث آبخیزداری 

و آبخوانداری قرار داد.
این مقام  مسئول ادامه داد: امسال سازمان جنگل ها با سیاست گذاری 
جدی��د، 4 طرح محوری و 8 اقدام جهش��ی را ک��ه مجموعه متنوعی از 
فعالیت ه��ای مختل��ف مدیریتی، حفاظت��ی و اجرایی س��ازمان را دربر 
می گیرد، مصوب و تا پایان س��ال نتایج ملموسی از آن را شاهد خواهیم 

بود.
مدیرکل دفتر کنترل س��یالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها با بیان 
اینکه طی دو س��ال گذش��ته از محل صندوق توس��عه مل��ی اعتباراتی 
تخصیص یافته اس��ت، گفت: طی یک تا دو سال اخیر حوزه های آبخیز 
بحرانی و س��یالبی که دچار خسارت س��یل شدند، با اولویت ویژه منابع 
اختصاص می یابد و تا پایان ش��هریور طرح در 12 استان به بهره برداری 

می رسد.
او در پای��ان با بیان اینک��ه اجرای عملیات اجرای��ی در بیش از 600 
حوزه و 300 شهرستان آغاز شده است، تصریح کرد: در نیمه دوم سال 
عملی��ات بیولوژیک و بیومکانیک در 300 ح��وزه آبخیز به بهره برداری 

می رسد.

نرخ مرغ به ۱8 هزار و ۷00 تومان رسید

کاهش ۷0درصدی خسارت سیل با اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری

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

احتکار تراکتور در انبار کارخانه ها
قیم��ت تراکتور واردات��ی به یک میلی��ارد و 250 میلیون تومان 

رسید
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که کارخانه های تراکتورسازی 
تمامی تولیدات خود را در انبار ها دپو کردند، در حالی که متقاضیان 

دو سال است که در صف خرید هستند.
 ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با وجود آنکه توس��عه 
مکانیزاس��یون مهمتری��ن رک��ن به��ره وری در تولی��د محصوالت 
کش��اورزی به ش��مار می رود، اما در کشور ما کش��اورزی همچنان 
سنتی است که همین موضوع موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی 

به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با توجه به کشاورزی خرده 
پ��ا و افزایش 100درصدی قیمت تراکت��ور و کمباین، چاره ای جز 
کش��اورزی سنتی یا استفاده از ماشین آالت فرسوده نیست که این 

امر ضایعات بخش کشاورزی را افزایش می دهد.
بناب��ر کلیپ ه��ای منتشرش��ده در فضای مج��ازی کارخانه های 
تراکتورس��ازی تمام��ی تولیدات خ��ود را در انباره��ا و فضای آزاد 
دپو کردند، در حالی که متقاضیان خرید بیش از دو س��ال اس��ت 
ک��ه در صف تحویل تراکتور هس��تند که این امر تنها س��ودجویی 
تولیدکنندگان تراکتور را نشان می دهد تا بتوانند از تغییرات مجدد 

قیمت نفع ببرند.
با وجود رش��د 100درصدی قیمت تراکتور طی یک س��ال اخیر 
و درآم��د ناچیز کش��اورزان، امکان خرید ماش��ین آالت و توس��عه 
مکانیزاس��یون وجود ن��دارد که با این وجود ام��کان رقابت با دیگر 

کشورها و افزایش درآمد بهره برداران بخش وجود ندارد.
کشاورزان خرده پا امکان خرید ماشین آالت کشاورزی را ندارند

محمد ش��فیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی در گف��ت و گو با خبرن��گار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
از افزای��ش 100درص��دی قیمت تراکتور خب��ر داد و گفت: اگرچه 
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون از افزای��ش 15 تا 20 درصدی 
تراکت��ور خبر داده اس��ت، اما این موضوع واقعی��ت ندارد چراکه از 
سال گذشته تاکنون قیمت تراکتور 100درصد رشد داشته است و 
با این وجود کشاورزان با نیاز مبرم ماشین آالت در بخش کشاورزی 

روبه رو هستند.
وی اف��زود: اکثر کش��ورهای پیش��رفته در بخش کش��اورزی با 
تکنولوژی و علم روز مشغول فعالیت هستند و همین موضوع منجر 

به اقتصادی شدن کشاورزی شده است.
ملک زاده ادامه داد: تا زمانی که کش��اورزی سنتی به اقتصادی و 
مکانیزه تبدیل نشود، کشاورزان درآمد قابل قبولی نخواهند داشت.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت 
ادوات و نهاده ه��ای کش��اورزی خبر داد و گفت: افزایش س��الیانه 
قیمت ادوات، نهاده های تولید و ماش��ین آالت بس��یار باالست و به 
س��بب هزینه های بسیار س��نگینی که برای خرید ماشین آالت نیاز 

است، امکان خرید برای کشاورزان وجود ندارد.

تولید ۲63.5هزار خودروی سواری در ۴ماهه امسال      
افزایش تیراژ خودروسازان در تیرماه

آمار هایی که ایران خودرو، س��ایپا و پارس خودرو در سامانه کدال 
ارائه کرده اند نش��ان می دهد که این س��ه خودروساز در چهار ماهه 
امس��ال توانس��ته اند مجموعا بیش از 263.5هزار دستگاه خودروی 
س��واری تولید کنند که حجم تیراژ آنها در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 4.3درصد افزایش یافته اس��ت. براس��اس آمارهای 
ارائه ش��ده، سه خودروساز بزرگ کش��ور از فروردین تا پایان تیرماه 
امس��ال موفق به رش��د 4.3درصدی تولید ش��ده اند ب��ه طوری که 
مجموع تیراژ آنها از 252هزار و 588 دستگاه در چهار ماهه 98 به 

263هزار و 527دستگاه خودرو در سال99 رسیده است.
تولید ایران خودرو 3۴درصد مثبت شد

در ای��ن میان گ��روه صنعتی ایران خودرو طی چه��ار ماه ابتدایی 
امس��ال 132هزار و 326دستگاه خودرو را در خط تولید خود نهایی 
ک��رده که مقایس��ه آن با 98ه��زار و 573 خودروی تولیدش��ده در 
مدت مش��ابه سال گذشته از رش��د 34.2درصدی تیراژ این شرکت 
حکای��ت می کند. آمارها نش��ان می دهد که این ش��رکت در مدت 
مذک��ور 96479دس��تگاه از محصوالت گروه پژو، 11432دس��تگاه 
از محصوالت گروه س��مند، 3181دس��تگاه رانا، 18112دس��تگاه 
خ��ودروی دن��ا، 94دس��تگاه دانگ فن��گ، 1525دس��تگاه هایما و 

1345دستگاه وانت و سایر محصوالت جدید تولید کرده است.
پژو۲008 همچنان در خط تولید

آمارها نش��ان می ده��د که خط تولی��د پ��ژو2008 همچنان در 
ایران خودرو برقرار اس��ت چراکه این ش��رکت طی چهار ماه گذشته 
158دس��تگاه از این محصول مونتاژی را تولید کرده که البته حجم 
تیراژ آن در مقایسه با 3180دستگاه پژو2008 تولید شده در چهار 

ماهه98 افت چشمگیری داشته است.
همچنین گفتنی اس��ت که ایران خودرو از ابتدای امسال تا پایان 
تیرم��اه هیچ خودرویی از دو محصول س��وزوکی و تندر90 را تولید 
نک��رده درحالی که حج��م تولیدات این دو خ��ودرو در چهار ماهه 

ابتدایی پارسال به ترتیب 120 و 1011دستگاه بوده است.
جزییات تولید و فروش ایران خودرو در تیر ماه۹۹

طبق آمار های ارائه ش��ده، این شرکت خودروسازی در تیرماه امسال 
35هزار و 836دستگاه از محصوالت خود را در خط تولید نهایی کرده 
که نسبت به تولیدات مدت مشابه سال گذشته 22.9درصد رشد کرده 
اس��ت؛ از طرفی حجم فروش ش��رکت در ماه گذش��ته با 28.9درصد 

کاهش در مقایسه با فروش تیر ماه98 به 26611دستگاه رسید.
عملکرد سایپا در ۴ماهه ۹۹

آمار ه��ا نش��ان می دهد ک��ه تولیدات تجمیعی س��ایپا )س��ایپا و 
پارس خ��ودرو( در چهار ماهه ابتدایی امس��ال بالغ ب��ر 131هزار و 
201دستگاه بوده که نسبت به 154هزار و 15دستگاه تولیدشده در 
سال98 حدود 15درصد افت کرده است. در این میان شرکت سایپا 
از ابتدای س��ال تا پایان تیرماه به تنهایی 117هزار و 804دس��تگاه 
خودرو تولید کرده، درحالی که تیراژ این ش��رکت در چهارماهه98 
بالغ بر 122هزار و 568دستگاه بوده که به این ترتیب می توان گفت 

حجم تولیدات سایپا 3.8درصد کاهش یافته است.

س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر می گوید یک شرکت خصولتی 
بزرگ با اعمال فش��ار به وزارت صمت برای نپرداختن مابه التفاوت نرخ 
ارز دولت��ی ت��ا ارز نیمایی، س��ود کالنی به جیب خواه��د زد که منطق 
رقابت در بازار را از بین برده و با آس��یب به صنعت تایر، موجب نگرانی 

تولیدکنندگان شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، مصطفی 
تنها اظهار کرد: ظاهرا یک ش��رکت بزرگ خصولت��ی مقدار زیادی تایر 
س��نگین وارد کرده اس��ت و بر وزارت صنعت، معدن و تجارت فش��اری 
اعم��ال می کند تا مابه التفاوت ارزی را نپردازد. در حقیقت این ش��رکت 
می خواه��د مابه التف��اوت ن��رخ ارز دولتی)4200 تومان( ت��ا ارز نیمایی 
را پرداخ��ت نکند. ضمن اینکه این ش��رکت می خواهد ب��ا همان تعرفه 
4درصد واردات خود را داش��ته باشد و با همان نرخ 4200 تومان تعرفه 

را محاسبه کرده و مابه التفاوت را به وزارت صمت نپردازد.
س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تاکید کرد: این موضوع س��بب 
نگرانی ش��دید صنعت تایر ش��ده اس��ت؛ چراکه چنی��ن اتفاقی به این 
معناس��ت که رانتی به »یک واردکننده بس��یار پرتوان از هر نظر« داده 
می ش��ود بنابراین عالوه بر این رانت ایجادش��ده، بازار نیز بهم می ریزد. 
در حالی که قیمت متعارف تایر در بازار براس��اس قیمت ارز عمومی که 

تخصیص می یابد، مش��خص می ش��ود. اما اقدام این شرکت سود بزرگی  
نتیج��ه نپرداختن مابه التف��اوت نرخ ارزها را برایش خواهد داش��ت که 

منطق رقابت را در بازار بهم خواهد ریخت.
موافقت سازمان حمایت با افزایش مجدد ۲5درصدی قیمت تایرها

وی در ادام��ه در رابطه با افزایش قیم��ت مجدد تایرها، اظهار کرد: از 
ابتدای سال جاری ارز پایه )ارز مصرفی موردنیاز برای تهیه مواداولیه( از 
ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل ش��د؛ با توجه به نرخ ارز نیمایی 
که در حال حاضر در حدود 17 هزار تومان اس��ت، بنابراین مابه التفاوت 
نرخ ارز در قیمت تمام ش��ده ما اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه قیمت 
مواداولیه داخلی افزایش داشته؛ چراکه تولیدکنندگان مواداولیه داخلی 
نیز از ارز نیمایی استفاده می کنند، فلذا به نسب قیمت ها را باال برده اند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر افزود: عالوه بر این باتوجه به تورم 
ایجاد ش��ده در کش��ور و به طور مثال افزایش دستمزدها و سایر هزینه ها، 
همگی موجب ش��د تا فروش به قیمت های س��ابق صرفه اقتصادی نداشته 
باش��د و تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان کند. با توجه به اینکه افزایش 
علی الحساب 30درصدی قیمت تایر، پوشاننده هزینه های تولید نبود و در 
نقطه زیان قرار گرفته بودیم، بنابراین س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان با افزایش 25درصدی قیمت ها موافقت کرده است.

تنه��ا تصریح کرد: اما در نحوه محاس��به و اعم��ال این افزایش قیمت 
مجدد، میان ش��رکت های تولیدکننده تایر اختالف نظر وجود دارد؛ لذا 
هنوز این افزایش قیمت ابالغ و تصویب نشده است. موضوع همچنان در 
حال چانه زنی، مذاکره، تبادل اطالعات و ارائه مس��تندات و کارشناسی 
کار است. باتوجه به اینکه باید سایت به سایت این افزایش قیمت اعمال 
ش��ود و مش��خص ش��ود که قیمت ها براس��اس حلقه یا کیلو باشد، چه 
هزینه های��ی را قبول می کنند و چه هزینه های��ی را قبول نمی کنند و... 

اختالف نظرهایی وجود دارد.   
این مقام صنف��ی در رابطه با فروش اینترنتی تایرها، گفت: تا آنجایی 
که اطالع داریم، دو شرکت تولید و عرضه کننده تایر همچنان فروش به 

صورت اینترنتی و به نرخ دولتی را به صورت روزانه دارند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ح��دود یک ماه پی��ش بود که س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان مجوز افزای��ش 30 درصدی قیمت 
انواع تایر را به ش��رکت های تولیدکننده اب��الغ کرد. از آنجایی که طرح 
افزایش30درصدی قیمت الس��تیک به صورت علی الحس��اب در جلسه 
ستاد تنظیم بازار مطرح شد، تولیدکنندگان تایر با ارائه مستندات خود 
درخواست افزایش قیمت را داشتند. اکنون پس از گذشت یک ماه گویا 

این افزایش قیمت بیشتر لحاظ شده است.

با افزایش مجدد قیمت تایر موافقت شد

حکای��ت مش��تریان منتظر و خودروهایی که به دس��ت مصرف کننده 
نمی رس��د حاال از خان خودروسازان گذش��ته و به مرحله شماره گذاری 
رس��یده؛ خودروهایی که حاال تولید شده اند اما به دالیل استانداردی در 

حوزه محیط زیست شماره گذاری نمی شوند.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از تس��نیم، تقریبا 
2 س��ال از تحریم ه��ای جدی��د می گ��ذرد؛ تحریم های��ی ک��ه در رأس 
س��رفصل های خود، صنعت خودرو کش��ورمان را جای داده و به تبع آن 
بس��یاری از خودروهای مونتاژی دیگر از خط تولید خودروسازان خارج 

شدند و عمال تولیدشان به صفر رسیده است.
در این بین خودروس��ازان جدای از ماجرای از دس��ت دادن ش��رکای 
خارجی و کاهش تولید ش��دید ناش��ی از خروج خودروهای مونتاژی از 
برنامه تولید، اکنون با برخی از قوانین دست و پا گیر داخلی هم مواجه 

هستند.
از یک س��و تامین ارز از سوی بانک مرکزی به کندی صورت می گیرد 
و خری��د مواد اولیه قطعه س��ازان را با مش��کل مواجه کرده و از س��وی 
دیگ��ر اجرای برخی قوانینی که گرچ��ه از مدت ها قبل برای اجرای آن 

برنامه ریزی ش��ده بود اما مصادف ش��دن آن با تحریم و از آن بدتر حاال 
ش��یوع ویروس کرونا، حسابی دست و پای خودروسازان را بسته و ادامه 
روند تولید و چرخش این صنعت مهم کش��ور را با مش��کل مواجه کرده 
اس��ت.  در  این بین و با ترخیص برخی از قطعات مانده در گمرکات که 
به دلیل پرداخت ما به التفاوت قیمت ارز و ... مدت ها در  انبار گمرکات 
خاک می خوردند، تعدادی از خودروهای مونتاژی مجددا تولید ش��د تا 
به ترتیب اولویت ثبت نام به مشتریان ش��ان تحویل شود اما اکنون این 
تولید مصادف ش��ده با اجرای اس��تانداردهای جدید خودرویی در حوزه 
محیط زیست که خودروسازان را ملزم به تولید خودرو با استاندارد یورو 

5 کرده است.
جالب ماجرا اینجاس��ت که مثال خودروهای گروه رنو که همیشه جزو 
باکیفیت ترین محصوالت تولید داخل محس��وب می شدند حاال به دلیل 

پاس نکردن استانداردهای یورو 5 تولید نمی شوند.
خودروهای��ی که اگر گمرکات قطعات آن را به موقع ترخیص می کرد، 
تولیدشان به سال 99 نمی کش��ید و طبیعتا اجرای استاندارد یورو 5 از 

سوی خودروسازان هم نقض نمی شد.

ام��ا اکنون بعد از تولید تعداد زیادی از خودروهای گروه رنو، چانگان، 
آریو و تعدادی از خودروه��ای گروه صنعتی ایران خودرو به دلیل پاس 
نکردن استانداردهای یورو 5 شماره گذاری نمی شوند و مشتریان منتظر 
ای��ن خودروها بعد از انتظار 2 س��اله باز هم بای��د منتظر مصوبه جدید 

هیأت وزیران برای شماره گذاری باشند.
حاال هم خودروس��ازان باید برای نگه��داری خودروهای بی پالک در 
پارکینگ ه��ا هزینه مضاع��ف پرداخت کنند و هم ه��ر روز باید جریمه 
تاخیر و س��ود مشارکت بیشتری به مش��تریان بپردازند. تازه اگر در این 
هزین��ه جابه جای��ی، نگهداری، خرابی و خوردگی احتمالی و مش��کالت 

بیمه و ... را لحاظ نکنیم.
آنچه مس��لم است دس��تگاه های دولتی برای تعیین تکلیف مشتریان 
منتظر خودروس��ازان و از بین نرفتن س��رمایه های ملی خودروس��ازان 
دولتی باید زودتر در مورد شماره گذاری این خودروها مصوبه ای را ابالغ 
کنند تا از یک سو شرکت های در حال زیان خودروسازی بعد از تحریم 
و کرونا و از س��وی دیگر مش��تریان چش��م انتظار خودرو بیشتر از این 

بالتکلیف و متضرر نشوند.

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت 
تمرکز صرف بر قیمت خودرو حالل مش��کالت نیس��ت بلکه چالش  های 
صنع��ت خ��ودرو نیازمند راهکارهای ریش��ه ای و رقابتی ش��دن فضای 

خودروسازی است.
علی جدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عدم تناسب 
قیمت دستوری خودرو با نرخ نهاده های تولید که براساس قیمت جهانی 
و بازار آزاد محاس��به می گردد، اظهار داش��ت: بررس��ی وضعیت صنعت 
خودرو در کش��ور، چالش ها و راهکارهای رفع مش��کالت این صنعت از 

مسیری غیر از بحث قیمت این کاال می بایست در پیش گرفته شود.
وی افزود: ورود به حوزه قیمت در بدو امر، به مصرف کننده، حاکمیت 
و مجل��س تس��ری می یابد و منجر ب��ه اعمال نظر در ای��ن خصوص از 
س��وی ش��ورای رقابت می گردد و در نهایت نتایج حاصله مورد رضایت 
هیچ یک از طرفین خودروساز به دلیل عدم تطابق با هزینه تمام شده و 
مصرف کننده نخواهد بود و تصمیمات حاکمیتی را نیز مخدوش خواهد 

کرد.
نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 

مش��کالت مرتبط با صنعت خودرو می بایست به صورت ریشه ای حل و 
فصل شود، گفت: قیمت خودرو در جهان از طریق ایجاد شرایط رقابتی 

تعیین می گردد.
ج��دی ادامه داد: اگر رویکرد و ه��دف تنها تولید داخلی برای مصرف 
داخلی باش��د حتی در این ص��ورت نیز در صدد ایجاد ش��رایط رقابتی 
میان خودروس��ازان داخلی برنیامده ایم تا بدین وسیله تثبیت و پایداری 
قیمت ها در عرضه رقابت حاصل شده و عوامل زمینه ساز ورود و دخالت 

حاکمیت برچیده شود.
وی تاکی��د ک��رد: فقدان خودروس��ازان متعدد داخل��ی و عدم وجود 
رقاب��ت در داخ��ل کش��ور، عالوه ب��ر اینکه مش��تری مداری و کس��ب 
رضای��ت مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد، موجب می ش��ود که 
خودروسازان نتوانند بر این اساس، تنظیم گری قیمت ها را خود برعهده 
بگیرند بنابراین اعتراضات مردمی، حاکمیت را ناچار از دخالت می نماید 
و بدین ترتیب عمال مشکالتی که از گذشته در صنعت خودرو داشته ایم، 

همچنان پیشتازی می نمایند.
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن در مجلس ش��ورای اسالمی 

درخصوص نتایج رقابتی ش��دن تولی��د و عرضه خودرو و همچنین عدم 
اعمال قیمت های دس��توری گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان به 
منظور جذب رضایت مشتری و کسب سهم بیشتر از بازار، قیمت ها را به 

نحوی تنظیم می نمایند که سهم بیشتری عایدشان شود.
جدی در ادامه ضمن اش��اره به رش��د تقاضای خودرو، عرضه محدود 
و متاس��فانه انحص��اری بودن ای��ن صنعت در کش��ور درخصوص نقش 
حاکمی��ت، دولت و مجلس تصری��ح کرد: در حال حاض��ر حاکمیت از 
طریق ش��ورای رقابت، دولت ب��ا عزل و نصب مدی��ران و تعیین قیمت 
خودرو با وجود سهم جزئی در ایران خودرو و سایپا و همچنین مجلس 
نیز به دلیل اینکه ابزار دیگری در اختیار ندارد، از مبادی شورای رقابت 

در بحث قیمت ورود می نمایند.
وی راهکار رفع مش��کالت صنعت خ��ودرو را نهادینه کردن رقابت در 
داخل کش��ور حداقل برای مصرف داخلی دانست و گفت: تمرکز صرف 
ب��ر قیمت خودرو با وجود گرایش خودروس��ازان به انحصارگری و عدم 
رقابت، تحقق پیش��رفت در صنع��ت خودرو را امکان پذیر نمی س��ازد و 

می بایست در جهت رفع مشکالت با اقدامات اساسی گام برداشت.

وقتی خودروهای رنو پاک نمی شوند

لزوم تعیین قیمت خودرو در فضای رقابتی و با محوریت خودروسازان
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بایوبانک نقشه برداری مغز ایران برای ارائه خدمات به پژوهشگران توسط 
آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران راه اندازی شد. تصاویر نقشه برداری مغز 
موجود در بایوبانک در اختیار محققان کشور قرار می گیرد تا مسیر انجام 

تحقیقات آنها تسهیل شود. ایران با این اقدام 
پیشگام در راه اندازی بایوبانک نقشه برداری مغز 
در خاورمیانه شد، اما بایوبانک نقشه برداری مغز 
ایران چیست؟ بایوبانک از نمونه ها و داده های 
زیستی برای دسترسی و بهره برداری مجدد در 
فعالیت های پژوهشی تشکیل شده است. پس 
می توان گفت نوعی بانک داده است. داده های 
بسیاری روزانه در حوزه پزشکی تولید می شود 
که می تواند پاس��خی به سواالت پژوهشگران 
باشد؛ س��واالتی که آنها در حوزه بدن انسان 
و بیماری ه��ا دارن��د. پس بایوبان��ک می تواند 
کمکی باشد تا زمان قابل توجهی که معموال 
برای پیدا کردن داده ه��ا در تحقیقات صرف 

می ش��ود، به مفاهیم و روش های تحقیق اختصاص داده ش��ود. از سویی، 
بایوبانک مانند مخزنی انباش��ته از اطالعات میان رشته ای است که عالوه 
بر ذخیره س��ازی تصاویر مغز، اطالعات ارزیابی بالینی مانند روانپزشکی، 

روانش��ناختی و همچنین آزمایش ه��ای نورول��وژی و جراحی اعصاب و 
همچنین اطالعات آزمایش��گاهی شامل آزمایش های گوناگون مربوط به 
بیماری و س��المت مغز انسان و همچنین نوروپاتولوژی را شامل می شود.  
عالوه بر این بایوبانک ذخیره و بازیابی انواع 
 EEG. داده های سیگنال های مغزی مانند
نی��ز در نظ��ر دارد.  را    EMG .fNIRS
تس��هیل پژوهش های ه��وش مصنوعی با 
اس��تفاده از نمونه های نش��اندار شده، وجود 
بیش از 7 ه��زار نمونه تصویرب��رداری مغز 
همراه با برچس��ب های بالینی، گزارش های 
س��اختار یافت��ه تصویربرداری ه��ای مغز از 
ویژگی ه��ای دیگ��ر ای��ن مجموعه اس��ت. 
آزمایش��گاه ملی نقش��ه برداری مغز با هدف 
پاسخگویی بخش��ی از نیازهای پژوهشی و 
فناوری کش��ور در زمینه ایجاد زیرس��اخت 
تصویرب��رداری و تحری��ک مغ��زی ب��رای 
تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان در حوزه علوم و فناوری های 
شناختی و نقش��ه برداری مغز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری راه اندازی شده است.

دس��تگاه »تمام اتوماتیک پکیج س��از لیزر نیمه ه��ادی« از جمله 
تجهیزاتی اس��ت که در صنایع مادر و باالدستی لیزر کاربرد دارد. با 
توجه به نیاز شرکت های فعال در حوزه لیزر به این دستگاه محققان 

کشور آن را بومی سازی کردند.
شرکت های فعال در حوزه لیزر و مراکز 
تحقیقات��ی ب��زرگ در کش��ور، به برخی 
ماش��ین آالت و تجهیزات س��رمایه ای و 
اساس��ی نیاز دارند ت��ا محصوالت حوزه 
لی��زر و فوتونیک را تولید کنند. به دلیل 
نق��ش کلی��دی که ای��ن دس��تگاه ها در 
توس��عه فناوری و تکمیل زنجیره تولید 
محص��والت لی��زری دارن��د، حمایت از 
س��اخت و تولید آنه��ا در اولویت برنامه 
کاری ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری قرار 

دارد.
دس��تگاه تمام اتوماتیک پکیج س��از لیزر نیمه ه��ادی از جمله این 
تجهیزات اساس��ی اس��ت که با حمایت این س��تاد و توسط شرکت 

نوران حسگر صبا در اصفهان تولید شده است. این دستگاه در مراکز 
مختلفی مانند مرکز ملی علوم و فنون لیزر و دیگر مراکز دانشگاهی 

و تحقیقاتی به کار گرفته می شود.
قیمت مش��ابه خارجی این دس��تگاه 
که از کش��ور آلمان وارد می ش��د یک 
میلیون و 500 هزار دالر اس��ت. با این 
همه شرکت س��ازنده، این دستگاه را با 
یک چهارم قیمت مشابه خارجی تولید 

می کند.
علیرض��ا عرفان، مدیرعامل ش��رکت 
سازنده این دستگاه، در توضیح اهمیت 
بومی س��ازی این محصول گفت: مهمتر 
از مس��ئله خروج ارز، دانش فنی است 
که با س��اخت این دس��تگاه به کش��ور 
منتقل می  ش��ود. در واقع این دس��تگاه 
ب��ه ه��ر مرک��زی ک��ه فروخته ش��ود 
آموزش های همراه آن نیز ارائه می ش��ود این مسئله باعث می شود تا 
این دس��تگاه مادر و توسعه ای به شکل واقعی در تولید علم و تولید 

محصوالت جدید لیزری کاربرد داشته باشد.

نیاز صنایع به یک دستگاه در حوزه لیزر رفع شد بیش از ۷ هزار نمونه تصویربرداری ثبت شد

فرزاد کبارفرد: مدیر آزمایش��گاه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری
ب��ا ورود مهم��ان ناخوان��ده ای که هن��وز هم درباره منش��أ و 
چیس��تی اش پرسش های بس��یاری مطرح اس��ت و بخش قابل 
توجه��ی از جوامع را به خود مبتال س��اخته، زنگ خطری برای 
نظام س��المت کشورها به صدا درآمد. کشورمان نیز استثنائی بر 
ای��ن قائده نبود و نیاز به تأمین مواد ضدعفونی کننده، آن هم در 

مقیاس باال، یک ضرورت حیاتی شد.
جامعه س��المت و درمان کشور، با مراجعه روزافزون مبتالیان 
و اهمی��ت حفظ س��المت کادر درمانی و کمک ب��ه جلوگیری 
از ابت��الی افراد س��الم بیش از هر زمان دیگ��ری اهمیت وجود 

ضدعفونی کننده ها و مواد استریل کننده را درک کرد.
تمام تالش ها برای کمک به تأمین این نیازها به میدان آمد. از 
جمله واحدهایی که کمر همت بر تأمین مواد ضدعفونی کننده و 
ماسک ها بستند دانشگاه های کشور و واحدهای فناور بودند. در 
کنار مراکزی که به تولید این اقالم می پرداختند، آزمایش��گاه ها 
نقش��ی مهم و جام��ع را ایفاگر ش��دند. به طوری ک��ه کیفیت و 
اثرمن��دی ای��ن تولیدات که ب��ه تعبیری از خ��ود تولید اهمیت 

باالتری دارد، به کمک این آزمایشگاه ها ارزیابی و تأمین شد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از ده ها مرکزی است 
ک��ه عزم خود را برای یاری کش��ور در مقابله با کرونا جزم کرده 

اس��ت و از ارائه خدمات درمانی به بیماران گرفته تا تولید اقالم 
دارویی، ضدعفونی کننده ها و ماسک ها توانست گام هایی اثرمند 
بردارد. اما در کنار این دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی نیز همگام با 
تولیدات دانشگاهی، ارزیابی کیفی و کمی، تست های محصوالت 
دریافتی و کمک به ارتقای کیفی اقالم حوزه سالمت را به خوبی 

عهده دار شده است.
آزمایش��گاه جامع تحقیقاتی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهشتی با انجام آنالیزهای کمی و کیفی بیش از 300 نوع نمونه 
محلول ضدعفونی پایه الکلی تولید ش��ده در کشور توانست راه 
را برای تامین بخشی از نیاز حوزه سالمت کشور به محلول های 

ضدعفونی  که پایه الکلی دارند هموار سازد.
تعامل با ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در توزیع و توسعه این خدمات 
و محصوالت اثرگذار اس��ت. این ش��بکه عالوه ب��ر ارائه خدمات 
شبکه س��ازی و ایجاد بس��تر تعامل مناس��ب میان متقاضیان و 
ارائه کنن��دگان خدمات، در قالب کمک مال��ی برای نگهداری و 
تعمیر، به روزرس��انی، گس��ترش و توس��عه تجهیزات مستقر در 

آزمایشگاه ها این مجموعه را یاری کرده است.
س��فارش تولید محصوالت موردنیاز در جامعه به آزمایشگاه از 
سوی شبکه آزمایشگاهی فناوری  های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری بر اساس توانمندی های آزمایشگاه از 

اقداماتی است که می تواند به جهش تولید ختم شود.

شرکت های دانش بنیان، خالق و همچنین شتاب دهنده ها و مراکز 
فضای کاری اش��تراکی از جمله بنگاه های اقتصادی هس��تند که از 
همه گیری شیوه ویروس کووید- 19 آسیب دیدند. صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی در س��ه مرحله به این مراکز تس��هیالت مقابله با کرونا 

پرداخت کرد.
این تس��هیالت در سه مرحله پرداخت شده است. در حال حاضر، 
مرحله س��وم این بس��ته تس��هیالت آغاز شده اس��ت و شرکت های 
متوس��ط و ب��زرگ دانش بنی��ان در حال ثب��ت نام ب��رای دریافت 

تسهیالت هستند.
در مرحله اول پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های آسیب دیده از 
بح��ران کرونا، ش��رکت های دانش بنیان کوچک، ش��تاب دهنده ها و 

مراکز کار اشتراکی، تحت پوشش قرار گرفتند.
ش��رکت های دانش بنیانی، کوچک محس��وب می شوند که فروش 
آنها کمتر از 20 میلیارد ریال یا تعداد نیروهای شاغل در آن شرکت 

کمتر از 50 نفر باشد.
س��قف تس��هیالت در نظر گرفته شده توس��ط صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای این گروه هدف، 5 میلیارد ریال با نرخ بهره 9 درصد 

است.
در مجموع درخواس��ت  260 ش��رکت دانش بنی��ان کوچک مورد 
تایید قرار گرفت و مبلغ 900 میلیارد ریال وام به آنها پرداخت شد. 

61 ش��تاب دهنده و مراکز کار اشتراکی نیز در مجموع 300 میلیارد 
ریال تسهیالت مقابله با کرونا دریافت کردند.

در مرحله دوم این طرح، برای ثبت نام ش��رکت های خالق، اعالم 
فراخوان ش��د. صندوق نوآوری و ش��کوفایی با هم��کاری دبیرخانه 
زیس��ت بوم حمایت از صنایع خالق، درخواست بیش از 85 شرکت 
خالق را مورد تایید قرار داد. ش��رکت های خالق تا سقف 4 میلیارد 
ری��ال وام مقابله با عوارض ناش��ی از همه گیری ویروس کووید- 19 
دریافت کردند. سود این تسهیالت نیز 9 درصد در نظر گرفته شد.

مرحله س��وم این طرح از روزهای پایانی تیرماه س��ال جاری آغاز 
ش��ده است. در مرحله سوم طرح، ش��رکت های دانش بنیان متوسط 
و بزرگ می توانند برای دریافت تس��هیالت اقدام کنند. س��قف این 

تسهیالت 100 میلیارد ریال است.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با همکاری نهادهایی 
مانند صندوق نوآوری و ش��کوفایی و دیگر صندوق های تامین کننده 
اعتب��ار، ت��الش دارد تا بازیگران موثر زیس��ت بوم نوآوری کش��ور، 
کمترین آس��یب ممکن را از ش��یوع ویروس کرونا ببینند. صندوق 
توس��عه ملی نی��ز مبلغی در حدود 4 ه��زار میلیارد ری��ال را برای 
اختصاص به ش��رکت های دانش بنیان و فناور در نظر گرفته اس��ت. 
در صورت جذب کامل این میزان اعتبار، توان مالی این شرکت ها به 

شکل قابل مالحظه ای تقویت می شود.

گوگل اعام کرده سیاس�ت جدیدی برای دورکاری نیروهای کارش در نظر گرفته اس�ت. 
این ش�رکت با ارس�ال ایمیلی به کارمندانش گفته است تا اواسط س�ال ۲0۲۱ می توانند به 

دورکاری ادامه دهند.
ب�ه گزارش زومیت، گوگل تا ژوئیه س�ال ۲0۲۱ دفاترش را تعطیل نگه  می دارد و به صورت 
دورکاری با کارمندان ارتباط برقرار می کند. هفته  گذشته، ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل 
و آلفابت، این تصمیم را در جلس�ه ای با مدیران ارش�د این ش�رکت گرفته است. این غول 
فن�اوری ح�دود ۲0.000 کارمند و پیمان�کار دارد و در ۲۷ ژوئیه )6 م�رداد(، ایمیل زیر را به 

آنها ارسال کرده است:
به منظور ایجاد فرصت تصمیم گیری کارمندان برای برنامه های آتی شان، تا 30 ژوئن سال 
۲0۲۱ ب�ازه  زمانی دورکاری را برای مش�اغلی که نیاز به حضور فیزیکی در ش�رکت ندارند، 

افزایش داده ایم.
گفت�ه می ش�ود پیچای ای�ن بازه  زمان�ی را با در نظرگرفت�ن فرصتی ب�رای تصمیم گیری 

کارمن�دان برای برنامه ری�زی تحصیلی فرزندان ش�ان و تغییر محل س�کونت تعیین کرده 
اس�ت. بنابرای�ن، کارمندان گوگل در این م�دت زمان فرصت دارند ب�رای تحصیل و تغییر 
محل زندگی شان تا سال تحصیلی بعدی تصمیم گیری کنند. به گزارش رسانه  وال استریت، 
مدیرعامل گوگل در متنی عنوان کرده اس�ت: »امید اس�ت تصمیم گیری جدید بتواند تا ۱۲ 

ماه آتی، در وظایف کاری و مراقبت از خود و عزیزان تان تعادل ایجاد کند.«
پیش  از این، گوگل گفته بود تصمیم دارد شش�م ژوئی�ه )۱6 تیر(، دفاترش را برای تعداد 
مح�دودی از کارمندان�ش باز کن�د؛ البته حضور آنها اختی�اری بود. دفاتر این ش�رکت  در 
س�یلیکون ولی و خارج از آمریکا تا زمان کمترشدن شدت همه گیری ویروس کرونا تعطیل 

هستند.
سایر شرکت های فناوری نیز اعام کرده اند به دلیل شیوع ویروس کرونا، برنامه  بلندمدت 
برای دورکاری کارمندان ش�ان در نظر دارند، اما گوگل اولین ش�رکتی اس�ت که بازه  زمانی 

دورکاری را تا اواسط سال آتی افزایش داده است.

کاهش خطرات واگیری کرونا

تسهیات مقابله با کرونا به ۲60 شرکت دانش بنیان رسید

دورکاری ۲۰هزار نفر از کارمندان گوگل تا تابستان سال آینده ادامه دارد

دریچــه

اقدامات علمی و فناورانه برای توسعه دانش فنی تولید واکسن های دامی با 
راه اندازی 5 شتاب دهنده سرعت می گیرد؛ کاری که در کنار تامین بهداشت و 
سالمتی دام به پیشگیری از انتقال بیماری های مشترک میان انسان و حیوان 

هم کمک می کند.
 صنع��ت واکس��ن صنعتی قدیمی و کاربردی در جهان اس��ت. این ش��یوه 
درمانی کمک کرده تا برخی بیماری های کش��نده طی قرن ها ریشه کن شود. 
بیش از 17س��ال از تاریخی که سازمان جهانی بهداشت رسما اعالم کرد برای 
نخس��تین بار آبله از سطح کره زمین ریشه کن شده است می گذرد. این اتفاق 

با کمک اجرای طرح جهانی واکسیناسیون عملی شد.

 دانش فنی تولید واکسن دامی
با 5 شتاب دهنده توسعه می یابد

چهارشنبه
8 مرداد 1399

شماره 1593
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س��طوح بتنی ممکن اس��ت به مرور زمان در اثر برخ��ورد با مواد 
شیمیایی و خورنده یا تاثیرات جوی دچار خوردگی شود. این موضوع 
باعث ایجاد گرد و خاک و آلودگی و کاهش عمر بتن می ش��ود. یک 

شرکت دانش بنیان با بومی سازی یک ماده 
این مشکل را حل کرده است.

بس��یاری از س��ازه ها و س��اختمان ها در 
کش��ور با اس��تفاده از مصالح بتنی ساخته 
می ش��وند. بتن نقش��ی کلیدی در احداث 
س��ازه های صنعتی و مسکونی دارد. با این 
همه ممکن است، بتن به مرور زمان در اثر 
برخورد با عوام��ل مختلف دچار خوردگی 
شود. این مسئله موجب ایجاد گرد و خاک 
می ش��ود و باعث می ش��ود تا منافذ سطح 
بت��ن به محلی برای رش��د باکتری تبدیل 

شود.
محم��د محققی��ان، مدیرعامل ش��رکت 

دانش بنیان کوپل ش��یمی س��پاهان گفت: این ش��رکت تولید کننده 
»سخت کننده های بتن پایه لیتیومی« است. این ماده باعث می شود 
تا س��طح بتن س��خت و صیقلی ش��ود و عمر آن تا 30 سال افزایش 

یابد. در واقع سطح بتن مستعد جذب مایع است و مثاًل ممکن است 
در کف یک س��وله صنعتی روی بتن مواد شیمیایی یا روغنی ریخته 
شود. همین مسئله باعث می شود تا سطح بتن به مرور تخریب شود.
کوپل  دانش بنیان  ش��رکت  مدیرعامل 
شیمی س��پاهان ادامه داد: تخریب سطح 
بتن باعث می ش��ود تا گ��رد و غبار ایجاد 
ش��ود و منافذ ایجادش��ده در سطح بتن 
به محیطی برای رش��د باکتری ها تبدیل 
ش��ود. این مس��ئله آلودگی در محیط را 
افزایش می دهد و باعث می شود که عمر 

مفید بتن کاهش یابد.
وی در ادامه افزود: »سخت کننده های 
بت��ن پای��ه لیتیومی« باعث می ش��ود تا 
س��طح بتن تمیز و بهداشتی باشد و عمر 
آن به شکل قابل مالحظه ای افزایش یابد. 
این م��اده در انواع صنای��ع مانند صنایع 
غذایی، نفت و گاز و دیگر س��ازه های صنعتی کاربرد دارد. همچنین 
می ت��وان از ای��ن ماده برای بتن به کار رفته در س��طوح پارکینگ ها 

استفاده کرد.

اس��تقرار ش��رکت های فناور، دانش بنیان و شتاب دهنده ها در صدها 
هکتار از اراضی ش��رق ته��ران از جمله برنامه ه��ای بلند مدت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��ت. آنها تا پایان مردادماه برای 

دریافت قطعات زمین و اس��تقرار در پارک 
فن��اوری پردیس معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری مهلت دارند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
برای واگذاری تعداد محدودی از قطعات فاز 
س��ه ناحیه نوآوری پردی��س از 15 تیرماه، 
فراخوان اعالم ش��ده اس��ت. ش��رکت های 
متقاضی ب��رای دریافت یک��ی از 30 قطعه 
زمی��ن در نظر گرفته ش��ده در این مرحله 
می توانن��د ثبت نام کنند. متراژ این قطعات 
از 500 متر مربع تا 2 هزار و 500 متر مربع 
در نظر گرفته ش��ده است و فناوران تا پایان 

مردادماه برای ثبت نام فرصت دارند.
س��ید علی هزاوه، معاون امور فناوری پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری گفت: همه ش��رکت هایی که در 

حوزه فناوری های پیشرفته فعالیت می کنند  و امکان حضور در پارک 
فن��اوری پردیس معاونت علمی را دارن��د می توانند در این طرح ثبت 
نام کنند. وی ادامه داد: ش��رکت های فعال در حوزه تجهیزات پرشکی 
الکترونیک،  اطالعات،  فناوری  پیش��رفته، 
ابزار دقی��ق و ش��تاب دهنده های نوآوری 
و همچنی��ن مجموعه های��ی ک��ه خدمات 
تشخیصی آزمایش��گاهی و کارگاهی ارائه 
می دهن��د، برای واگ��ذاری در اولویت قرار 

دارند.
 مع��اون امور فن��اوری پ��ارک فناوری 
پردیس معاونت علمی در ادامه گفت: این 
زمین به خود متقاضی واگذار می ش��ود و 
بحث ساخت و ساز برعهده دریافت کننده 
ش��رکت های  هرچن��د  اس��ت.  زمی��ن 
دانش بنیان می توانند از تسهیالت در نظر 
گرفته شده توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری نیز استفاده کنند. این شرکت ها در صورت استقرار 
در پ��ارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

می توانند از مزایای بسیار متنوعی برخوردار شوند.

فناوران در بیش از ۱00 هکتار اراضی شرق تهران مستقر می شوندعمر بتن تا 30 سال افزایش یافت

به زعم برخی فعاالن اقتصادی، کاهش وابس��تگی کش��ور از درآمدهای نفتی با 
توس��عه اقتصاد دیجیتال امکانپذیر است؛ اقتصادی که پیش بینی می شود تا یک 
دهه دیگر 20 درصد از اقتصاد جهانی را از آن خود کند. ایران هم که کش��وری با 
اقتصاد سنتی و نفتی است باید با سرعت بیشتری در مسیر دیجیتالی کردن اقتصاد 
خود گام بردارد. دنیا سال ها است که به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده است. 
امروز س��هم قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته به اقتصاد دیجیتال که 
مبتنی بر مفاهیم نوین و اس��تفاده از فناوری های نوظهور اس��ت، مربوط می شود. 
به همین دلیل همه کش��ورها تالش می  کنند سهم خود را از این مدل اقتصادی 
کسب کنند و از قافله دیجیتالی شدن عقب نمانند. آمارها نشان می دهد که توسعه 
فناوری ه��ای نوین مانند اینترنت اش��یاء و بالکچین ظرفیت های مهمی در حوزه 
دیجیتال هستند؛ مفاهیمی که با سرعتی باال جای خود را در اقتصاد دنیا باز و دنیا 
را مجبور به سرمایه گذاری در این حوزه ها کرده اند. این حرکت شتابان در دهه های 

آینده سرعت بیشتری هم خواهد  گرفت.
توس��عه اقتصاد دیجیتال، رش��د خدمات و محصوالت مبتنی بر وب را افزایش 
می دهد. این کار به شفاف س��ازی درآمدها و باالرفتن کارایی ظرفیت های موجود 
کشورها کمک کرده است. این موضوع هزینه ها و فسادهای مالی را کاهش می دهد. 
همین نتیجه مهم هم می تواند تاکیدی باشد بر ضرورت حرکت اقتصاد سنتی ایران 

به سمت دیجیتالی شدن.
ایران کشوری است با قدمت باالی صنعت نفت که با سازوکارهای سنتی حرکت 
می کند، اما چند سالی است که با اقتصاد جهانی همراه شده و در تالش است تا با 

فراهم کردن زیرساخت های موردنیاز، تحقق اقتصاد دیجیتال را کلید بزند. کاری 
که با همکاری همه ارکان اقتصادی میسر است.

در این مسیر طوالنی و پربازیگر، ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به یاری دیگ��ر مجموعه ها آمده تا با 

هم افزایی تالش ها، به روند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور شتاب بیشتری دهد.
البته امیدها برای توس��عه اقتصاد دیجیتال در کش��ور با ایج��اد پارک اقتصاد 
دیجیتال و توس��عه فعالیت دانش بنیان ها و استارت آپ های این حوزه بیشتر شده 
است اما با توجه به اینکه این اقتصاد بخش مهمی از درآمدهای آینده کشور را در 
دل خود جا خواهد داد نیاز است که اقدامات بیشتر و هماهنگ تری برای توسعه 

ظرفیت های اقتصادی و پاسداشت از آنها صورت گیرد.
شرکت های دانش بنیان از مهم ترین بازیگران حوزه اقتصاد دیجیتال به حساب 
می آیند. همین موضوع باعث شده است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
یک��ی از اولویت های خود را حمایت از توس��عه فعالیت این ش��رکت ها قرار دهد. 
ظرفیت بزرگ و ارزش آفرینی که می تواند راهگش��ای بازیگران س��نتی و قدیمی 

اقتصاد کشور باشند.
هدف از توس��عه این مدل از اقتصاد که با زیرس��اخت های فناورانه میسر است، 
ارائه خدمات بهتر، پرشتاب تر و دقیق تر به مردم است. بهره گرفتن از این اقتصاد 
نوین جهانی برای ایران یک ضرورت انکارناپذیر است، اما این کار به یک همکاری 
و همراهی همه جانبه نیاز دارد. اگر کشور بتواند به صورت کامل این اقتصاد نوین 

را اجرایی کند، مسیر درستی به سمت کاهش وابستگی به پول نفت یافته است.

مع��اون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری تأکید کرد مه��ارت در عبور از 
آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم ها، نجات دهنده و راهگشاست.

به گزارش ایسنا، همزمان با هفته ملی مهارت با حضور معصومه ابتکار، معاون 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری و علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور،  وبینار بزرگداش��ت روز ملی کارآفرینی 
و آموزش ه��ای فنی و حرفه ای و تش��کل های صنفی آموزش��گاه های آزاد فنی و 
حرفه ای کش��ور برگزار ش��د. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن 
تبریک هفته ملی مهارت به تالشگران مهارت آموزی در بخش دولتی و خصوصی 
گفت: مهارت یافتگان باید جایگاهی مانند فارغ التحصیالن دانشگاهی و حتی باالتر 
را داش��ته باش��ند.  وی با بیان اینکه کش��ور در یک جنگ اقتصادی است، گفت: 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در گذر از شرایط دشوار تحریم ها و شیوع 
کرون��ا، نقش مهمی دارد. ابت��کار بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری در اجرای طرح های توانمندسازی و مهارتی، آمادگی توسعه همکاری با 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای را دارد.
وی افزود: خوشبختانه آقای هاشمی نگاهی ویژه به استفاده از مدیران زن دارد 
و خوشحالیم نقش زنان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به گونه ای است 

که 65 درصد موسسین و مربیان آموزشگاه های آزاد را زنان تشکیل می دهند.
معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری همچنین گفت: باید تالش کنیم 
مش��کالت پیش آمده برای آموزشگاه های آزاد با طرح در هیأت دولت و در ستاد 

ملی کرونا حل شود.
علی اوسط هاشمی: نقش مهارت در توانمندسازی زنان در برنامه هفتم توسعه 

کشور و بودجه 1400 به شایستگی دیده شود
هاش��می، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ویدئو 
کنفراس تش��کل های صنفی آموزش��گاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور، روز ملی 
کارآفرین��ی و آموزش های فنی و حرفه ای گفت: ارتقای س��هم بانوان توانمند در 

حوزه های مدیریتی در دستور کار سازمان آموزش فنی و  حرفه ای کشور است.

هاش��می با بیان اینکه اعطای جهانی عنوان زن قهرمان به خانم ابتکار، افتخار 
بزرگی برای دولت و مردم ایران اس��ت، گفت: حضور ایش��ان در جمع تالشگران 
عرصه مهارت آموزی کش��ور، نشان دهنده بزرگی نگاه شان به ارزش مهارت بوده و 
مس��رت بار است. معاون وزیر تعاون در ادامه گفت: از دولت انتظار داریم به ارتقای 
وزن مهارت در توانمندی نیروی انسانی توجه بیشتری کند و مصوبه ای وضع نماید 
تا هیچ دس��تگاهی در حوزه تدوین استاندارد، آموزش و سنجش مهارت شاغلین 

خود،  به جز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مستقیما ورود نکند.
وی تأکید کرد: نقش مهارت در حوزه تربیت نیروی انس��انی به ویژه توانمندی 

زنان در برنامه هفتم توسعه کشور و بودجه 1400 به شایستگی دیده شود .
هاش��می ادام��ه داد: آمادگی داریم دپارتمان آموزش ه��ای فنی و حرفه ای را با 
همکاری نهاد زنان و خانواده ریاست جمهوری در مرکز تربیت مربی تشکیل دهیم. 
هاشمی با تأکید بر نقش زنان در توسعه کشور تصریح کرد: توسعه بدون حضور 
زنان بی معناست. وی با بیان اینکه  19 هزار مربی  زن در بخش دولتی و خصوصی 
فعالیت می کنند، گفت: این زنان س��رمایه های کشور هستند و نشان می دهد که 

جامعه زنان،  بودن در وضعیت فعال را خوب کشف کرده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ادامه از آمادگی سازمان برای برپایی 
مس��ابقات مهارتی بانوان ابتدا در کشورهای اسالمی و سپس در سطح آسیایی و 

جهانی خبر داد.
هاش��می در پایان از تش��کیل و فعال سازی ش��ورای مهارت در استان ها سخن 
گفت و افزود: خوشبختانه استانداران به اهمیت موضوع واقف شده و اکثر آنها در 
هفته ملی مهارت شورای مهارت استان را برای پیگیری مصوبات تشکیل داده اند.

در این ویدوئوکنفرانس تعدادی از روسای کانون های صنفی آموزشگاه های آزاد 
اس��تان ها نظرات خود را بیان کردند و در پایان با اهدای لوح از س��وی معاون امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای از پیشکسوتان تشکل های صنفی آموزشگاه های آزاد و انجمن های صنفی 

برتر تقدیر به عمل آمد.

ابتکار: مهارت در عبور از شرایط ناشی از تحریم ها، نجات دهنده است

کارمن�دان برای برنامه ری�زی تحصیلی فرزندان ش�ان و تغییر محل س�کونت تعیین کرده 
اس�ت. بنابرای�ن، کارمندان گوگل در این م�دت زمان فرصت دارند ب�رای تحصیل و تغییر 
محل زندگی شان تا سال تحصیلی بعدی تصمیم گیری کنند. به گزارش رسانه  وال استریت، 
مدیرعامل گوگل در متنی عنوان کرده اس�ت: »امید اس�ت تصمیم گیری جدید بتواند تا ۱۲ 

ماه آتی، در وظایف کاری و مراقبت از خود و عزیزان تان تعادل ایجاد کند.«
پیش  از این، گوگل گفته بود تصمیم دارد شش�م ژوئی�ه )۱6 تیر(، دفاترش را برای تعداد 
مح�دودی از کارمندان�ش باز کن�د؛ البته حضور آنها اختی�اری بود. دفاتر این ش�رکت  در 
س�یلیکون ولی و خارج از آمریکا تا زمان کمترشدن شدت همه گیری ویروس کرونا تعطیل 

هستند.
سایر شرکت های فناوری نیز اعام کرده اند به دلیل شیوع ویروس کرونا، برنامه  بلندمدت 
برای دورکاری کارمندان ش�ان در نظر دارند، اما گوگل اولین ش�رکتی اس�ت که بازه  زمانی 

دورکاری را تا اواسط سال آتی افزایش داده است.

فیس بوک، توییتر و اس�کوئر، برای دورکاری کارمندان ش�ان بازه زمانی مش�خص تعیین 
نکرده ان�د. فیس ب�وک در ماه مه اعام کرد در سیس�تم کاری کارمندان�ش تغییرات دائمی 
ایجاد می کند و بیشترشان به صورت دورکاری وظایف شان را انجام می دهند و تا پایان سال 

۲0۲0، تمامی آنها از خانه کار خواهند کرد.
همچنی�ن، آمازون کارمندانش را تش�ویق می کند تا پایان س�ال میادی جاری دورکاری 
کنند. توییتر نیز در ماه مه اعام کرد کارمندانش می توانند برای مدت نامشخص دورکاری 
 کنند. درواقع، تمامی دفاتر این ش�بکه  اجتماعی دس�ت کم تا ماه سپتامبر تعطیل خواهند 
بود. مایکروس�افت نیز به کارمندانش اجازه می دهد دست کم تا ماه اکتبر امسال، دورکاری 

کنند.
همه گی�ری ویروس کرونا، ع�اوه  بر اینکه گوگل را ناچار ب�ه دورکاری کارمندانش کرده، 
برگزاری بس�یاری از رویدادهای این ش�رکت ازجمل�ه Google I/O ۲0۲0 را نیز لغو کرده 

است.

با اقتصاد دیجیتال از درآمدهای نفتی فاصله بگیریم

دورکاری ۲۰هزار نفر از کارمندان گوگل تا تابستان سال آینده ادامه دارد

یادداشـت

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند 
تا فعال س��ازی بیشتر صنایع خالق و خدمت رس��انی به شرکت های فعال این حوزه را 
شاهد باش��یم. »تدوین چارچوب همکاری  در فعال س��ازی پتانسیل صنایع خالق« و 
»توس��عه فناوری های فرهنگی در تحقق اهداف برنامه توس��عه زیست بوم شرکت های 
خالق« از جمله اهدافی است که برای این تفاهم  همکاری در نظر گرفته شده است. 
همچنین توافق شد تا ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از ظرفیت نیروی انسانی، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت در 

راستای پیگیری پروژه های مرتبط با زیست بوم صنایع خالق، استفاده کند.

خدمت رسانی به شرکت های خاق 
بیشتر می شود



امروزه بس��یاری از برندها برای بازاریابی و تعامل بهتر با مخاطب هدف ش��ان 
اقدام به اس��تفاده از داستان های جذاب می کنند. شاید در نگاه نخست استفاده 
از داس��تان های مش��هور و آش��نا برای تعامل با مخاطب هدف ایده جالب و در 
دسترس��ی باش��د. نکته مهم در این میان ضرورت پیوند عمیق میان داس��تان 
یک برند با ماهیت فعالیت اس��ت. همین امر کس��ب و کارها را به سوی استفاده 
از داس��تان منحصر به فردشان س��وق می دهد. براساس گزارش موسسه اسالید 
ِش��ر، نزدیک به 80 درصد از مردم مایل به ش��نیدن داستان هستند. این امر در 
دنیای کس��ب و کار ش��انس بسیار بیش��تری به برندها برای تعامل و جلب نظر 

مخاطب هدف می دهد. 
ق��درت تاثیرگذاری داس��تان ها در عرصه کس��ب و کار از مدت ها پیش مورد 
توجه برندها قرار داش��ته اس��ت. اگر نگاه��ی کوتاه به تبلیغ��ات و کمپین های 
بازاریابی موفق در طول دهه های اخیر داش��ته باش��ید، به احتمال فراوان تمام 
کمپین های برتر از یک خط داس��تانی نظام مند و جذاب بهره می برده اند. همین 
امر در بلندمدت موجب موفقیت برخی از برندها و شکس��ت برخی دیگر ش��ده 

است. 
امروزه برندها با اهداف بسیار متنوعی اقدام به طراحی داستان می کنند. نکته 
مه��م در این میان تالش برای طراحی و خلق داس��تان برند به صورت جذاب و 
تاثیرگذار اس��ت. هرچه داس��تان ما هماهنگی بیشتری با سلیقه مخاطب هدف 
داشته باشد، ماندگاری بیشتری در ذهن آنها خواهد داشت. امروزه اغلب برندها 
در ت��الش برای افزایش ماندگاری کس��ب و کارش��ان در ذه��ن مخاطب هدف 
هستند. بنابراین شما به ساده ترین شکل ممکن امکان دستیابی به این هدف با 

طراحی داستان های جذاب و تعاملی را خواهید داشت. 
داستان سرایی برای برند به چه معناست؟

داستان س��رایی برای برند مفهوم به نس��بت پرکاربردی در دنیای بازاریابی و 
برندس��ازی محسوب می ش��ود. نکته جالب اینکه اغلب کسب و کارها نسبت به 
معنای دقیق این مفهوم اطالع کامل ندارند. همین نکته نخس��تین ایراد اساسی 
در زمینه فعالیت آنها را ش��کل می دهد. امروزه داستان سرایی برای برند به طور 
کلی در راس��تای تحقق دو هدف به کار گرفته می ش��ود. هدف نخس��ت شامل 
توس��عه ارزش های پیرامون برندمان و تعامل هرچه نزدیک تر با مشتریان است. 
هدف دوم نیز بهبود تاثیر ذاری برندمان بر روی مشتریان و تجربه عاطفی بهتر 

خرید و تعامل مشتریان با برند است. 
بدون تردید اهداف فوق در تمام بخش های بازاریابی و برندسازی به طور 
مداوم دنبال می ش��ود. اگر برند ش��ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف از طریق داس��تان های جذاب را داش��ته باشد، عالوه بر ساده تر شدن 
فرآیند بازاریابی و برندس��ازی، هزینه های جاری تان نیز به ش��دت کاهش 

خواهد یافت. 
همه ما تجربه ش��نیدن داستان های جذاب و پرمحتوا را داشته ایم. بسیاری 
از برندها پیش از ورود به عرصه داستان س��رایی برای برند ارزیابی مناس��بی 
از توانایی ش��ان برای س��اماندهی داس��تان دارند. با این حال پس از ورود به 
این عرصه مش��کالت و چالش های مختلف مش��خص می ش��ود. توصیه ما در 
این میان تالش برای رعایت چارچوب اصلی طراحی و خلق داس��تان اس��ت. 

چارچوب اصلی یک داس��تان مناس��ب باید دارای بخش های ذیل باش��د.
• شخصیت ها

استفاده از شخصیت ها در داستان اهمیت دارد. داستان ما بدون حضور عوامل 
انس��انی در متن امکان بیان و تاثیرگذاری نخواهد داش��ت. خوشبختانه در این 
زمینه گزینه های بس��یار زیادی در دس��ترس برندها قرار دارد. به عنوان مثال، 
ام��کان الگوبرداری از تجربه برخی از مش��تریان در زمینه خری��د از برندمان را 

مدنظر قرار دهیم. 
• انتخاب زمینه

زمین��ه داس��تان یکی دیگ��ر از چارچوب های اصلی محس��وب می ش��ود. 
بس��یاری از داستان ها علی رغم داش��تن شخصیت پردازی مناسب در عمل از 
زمینه ساده و غیرجذابی اس��تفاده می کنند. درست به همین خاطر مخاطب 
ه��دف تمایلی برای تعامل با برند موردنظر نخواهد داش��ت. زمینه داس��تان 
ما باید با پیام و هدف اصلی کمپین مان س��ازگاری داش��ته باشد. در غیر این 
ص��ورت ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهی��م کرد. 

• ایجاد معضل در داستان
داستان س��رایی در م��ورد برن��د فقط معط��وف به معرفی محص��والت و بیان 
ویژگی های آن نیس��ت. ما باید مسیر مش��خصی برای استفاده از شخصیت های 
داس��تان و معرفی محصول به صورت غیرمستقیم داشته باشیم. مهمترین نکته 
در اینجا تفاوت میان داس��تان با کمپین س��اده بازاریابی است. ما در اینجا نیاز 
به المان هایی نظیر چینش اتفاقات و اس��تفاده از شخصیت های برای رونمایی از 
محصوالت داریم. در غیر این صورت داستان ما بیش از اندازه ساده خواهد شد. 

• جمع بندی و نتیجه گیری
بخ��ش پایانی هر داس��تانی باید دارای جمع بندی باش��د. بدون این امر ما 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داشت. امروزه برخی از 
برندها به اش��تباه بخش جمع بندی را حذف می کنند. نتیجه این امر ناتوانی 
برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. وقتی جمع بندی 
حذف ش��ود، ما امکان بیان صریح ت��ر پیام بازاریابی مان را نخواهیم داش��ت 

بنابراین ش��اید مخاطب هدف متوجه پیام و هدف اصلی ما نش��ود. 

اهمیت همدلی با مشتریان در فرآیند داستان سرایی
درک مشتریان برای بیان داستان اهمیت بسیار زیادی دارد. ما در هر صورت 
باید داس��تان های جذاب و مرتبط با سلیقه مشتریان را بیان نماییم. در غیر این 
صورت مخاطب هدف به س��ادگی از کنار محت��وای ما عبور خواهد کرد. امروزه 
بسیاری از برندها در عمل توانایی تاکید بر روی سلیقه مخاطب هدف را ندارند 

بنابراین همدلی موردنظر در فرآیند داستان سرایی نیز شکل نمی گیرد. 
توصی��ه ما در این بخش ب��رای همدلی هرچه بهتر با مش��تریان تالش برای 
ش��ناخت آنهاست. شباهت میان داستان سرایی و بازاریابی در همین نکته است. 
هرچه ش��ناخت م��ا از مخاطب هدف بهتر باش��د، امکان طراحی داس��تان های 
جذاب و تعاملی تری خواهیم داش��ت.  اهمیت انطباق مس��یر داستان با سلیقه 
و نیازهای مش��تریان در توانایی داس��تان برای همراه س��اختن مخاطب با خود 
نهفته است. هرچه کاربران تمایل بیشتری برای شنیدن داستان ما نشان دهند، 
در عمل توانایی بیش��تری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهیم داشت. امروزه 
مشتریان در میان برندهای مختلف و محصوالت به نسبت مشابه اقدام به خرید 
از برندهای نام آشنا می کنند. بخش قابل توجهی از آشنایی مشتریان با برندهای 

مختلف از دل همین فرآیند داستان سرایی ناشی می شود. 
مزیت های استفاده از داستان سرایی

مزیت های استفاده از داستان سرایی به طور کلی شامل بهبود توانایی ما برای 
بیان ویژگی های برندمان است. بسیاری از کسب و کارها در عمل فرصتی برای 
بیان ویژگی های برندش��ان ندارند. هرچه برند ما در نظر مخاطب هدف جذاب تر 
باشد، تمایل بیشتری برای خرید از آن نشان خواهند داد.  امروزه هر برند دارای 
ش��خصیت منحصر به فرد خودش اس��ت. داستان س��رایی امکان بیان شخصیت 

موردنظر و جلب توجه مشتریان در بازارهای مختلف را فراهم خواهد کرد. 
مزیت دوم داستان س��رایی درباره برند امکان حک کردن نام برندمان در ذهن 
مشتریان است. بس��یاری از برندها در بازارهای جهانی بودجه های چند میلیون 
دالری ب��رای ماندگاری نام برندش��ان در ذهن مخاطب خ��رج می کنند، با این 
حس��اب شما بدون نیاز به هزینه ای مش��خص و فقط با طراحی داستانی جذاب 

امکان تعامل با مخاطب هدف را خواهید داشت. 
هدف هر فرآیند بازاریابی کسب فروش بیشتر است. ما در زمینه بازاریابی باید 
نسبت به تبدیل مخاطب هدف به مشتریان برندمان توجه نشان دهیم. این امر 
از طریق طراحی داستان های جذاب امکان پذیر خواهد بود. برخی از کمپین های 
بازاریابی هیچ هدف مش��خصی در زمینه فروش ندارند. درست به همین خاطر 
مخاطب هدف فقط به چشم محتوای سرگرم کننده به آن نگاه خواهد کرد. اگر 
ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نداشته باشیم، وضعیت بازاریابی 

برندمان هیچ سودی به همراه نخواهد داشت. 
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اینس��تاگرام با داش��تن 500 میلیون کاربر فعال به تنهایی مهمترین 
پلتفرم اجتماعی برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. امروزه 
بس��یاری از کسب و کارها س��رمایه گذاری در اینس��تاگرام را منطقی و 
جذاب می یابند. نکته مهم در این میان ضرورت س��رمایه گذاری درست 
در اینستاگرام است. بس��یاری از برندها به دلیل اشتباه های محاسباتی 
یا اس��تفاده از تکنیک های نامناسب شانس کسب نتیجه دلخواه شان را 
از دس��ت می دهند.  هزینه های بازاریابی نادرس��ت در اینستاگرام مانند 
مزیت های آن بس��یار زیاد اس��ت. بنابراین کمتر برندی تمایل به کسب 
ضرر در عرصه بازاریابی اینس��تاگرامی را خواهد داشت. ما در این مقاله 
به بررس��ی برخی از اشتباهات اساسی در بازاریابی مبتنی بر اینستاگرام 
خواهیم پرداخت. در پایان هر بخش برخی از توصیه های اساس��ی برای 

غلبه بر اشتباه موردنظر نیز بیان خواهد شد. 
۱. عدم بارگذاری لینک های جانبی

اینستاگرام همیش��ه محدودیت های قابل توجهی در بارگذاری لینک 
جانبی برای کاربران ایجاد کرده اس��ت. خوش��بختانه سیاس��ت جاری 
اینس��تاگرام در این زمینه مدت ها پیش به پایان رس��ید. اکنون برندها 
امکان استفاده از شیوه های مختلف و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با اس��تفاده از لینک را دارند. این امر در بخش استوری برای اکانت های 
دارای بی��ش از 10 ه��زار فالوور ممکن اس��ت. ش��اید در نگاه نخس��ت 
این امکان ویژگی تازه و تغییری اساس��ی در سیاس��ت های اینستاگرام 
محس��وب می شود، اما در تحلیل کلی خبری از چنین مسئله ای نیست. 
اینس��تاگرام همچنان نس��بت به بارگذاری لینک های جانبی از س��وی 
کاربران مقاومت باالیی دارد. دلیل اصلی این امر تمایل اینستاگرام برای 

حفظ کاربران در داخل پلتفرم اش است. 
اگر ش��ما در تالش برای بازاریابی موفق در اینس��تاگرام هستید، باید 
راهکاری برای حل مش��کل فوق پیدا کنید. اغلب برندها نیازمند هدایت 
کاربران به لینک های جانبی س��ایت یا وبالگ ش��ان هس��تند. بنابراین 
وضعیت کنونی اینس��تاگرام هزینه های بسیار زیادی برای برندها در پی 
دارد. توصی��ه ما در این بخش اس��تفاده از قابلی��ت بارگذاری لینک در 
بخش اس��توری است. همچنین درج لینک در بخش سایت نیز مناسب 
است. بسیاری از برندها پس از بارگذاری پست کاربران را به استفاده از 
لین��ک موجود در بخش بیوگرافی دعوت می کنند. این امر نقش مهمی 

در بهبود وضعیت استفاده از لینک های جانبی دارد. 

راهکار نهایی برای غلبه بر مش��کالت اینس��تاگرام اس��تفاده از بخش 
تبلیغاتی این پلتفرم است. بر این اساس برندها امکان افزودن لینک در 
بخ��ش تبلیغات را دارند. البته این ویژگ��ی هنوز به طور کامل رونمایی 
نشده اس��ت. به عبارت دیگر، فقط برخی از برندها در کشورهای خاص 

امکان دسترسی به آن را دارند. 
۲. استفاده از ابزارهای خودکار مدیریت فالوور

امروزه اس��تفاده از ابزارهای هوش��مند مدیریت اکانت در شبکه های 
اجتماعی به ش��دت افزایش پیدا کرده است. اگر شما در زمینه استفاده 
از چنین ابزارهایی فعالیت دارید، باید به س��رعت جهت گیری کس��ب و 
کارتان را تغییر دهید. بس��یاری از برندها در راستای تاثیرگذاری هرچه 
بیش��تر بر روی مخاطب هدف اس��تفاده از چنی��ن ابزارهایی را منطقی 

ارزیابی می کنند. 
اگرچه ابزارهای مدیریت فالوور در طول س��ال های اخیر توسعه بسیار 
زیادی پیدا کرده است، اما هنوز هم تشخیص آنها از سوی کاربران ساده 
تلقی می ش��ود بنابراین باید همچنان از کاربرد آنها پرهیز ش��ود. راهکار 
جایگزین ما برای برندها اس��تفاده از تعداد محدودی کارشناس در کنار 
دستیار هوشمند است. دستیار هوش��مند امکان مدیریت بهینه فرآیند 
بازاریابی و کمک رس��انی به کارش��ناس های این بخ��ش را دارد. به این 
ترتیب شما بدون واگذاری تمام فرآیند به بخش رایانه ای امکان پیگیری 

امور را خواهید داشت. 
3. بارگذاری بیش از اندازه پست در مورد برند

حضور در ش��بکه های اجتماعی فقط معطوف ب��ه تالش برای فروش 
بیش��تر نیس��ت. برخی از برندها فقط اق��دام به تولید محت��وا پیرامون 
محص��والت و وضعیت کس��ب و کارش��ان می کنند. این ام��ر به تدریج 
حوصل��ه مخاطب هدف را س��ر خواهد برد. هدف اصلی ش��ما در زمینه 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی باید معطوف به مواردی مانند تعامل 
هرچ��ه بهتر و نزدیک تر با مخاطب هدف باش��د. این ام��ر نتایج مثبت 

بلندمدتی برای برندها در پی خواهد داشت. 
امروزه انتظارات مشتریان از برندها به شدت افزایش پیدا کرده است. 
این امر ش��امل انتظار برای حمای��ت از ارزش های اجتماعی و همچنین 
واکنش نس��بت به رویدادهای روز اس��ت. اگر برند شما رویکرد انفعالی 
نس��بت به این امر در پیش بگیرد، ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف فراهم نخواهد ش��د. مشتریان در دوره کنونی به سرعت برندهای 
غیرفعال را فراموش می کنند. فرآیند بازگشت به فهرست برندهای مورد 
عالقه مش��تریان اغلب بسیار دشوار است بنابراین ما باید تمام تالشمان 

برای پرهیز از چنین امری را به کار ببندیم. 

راهکار اصلی برای رهایی از اش��تباه مورد بح��ث در این بخش تولید 
محتوای متفاوت و گوناگون اس��ت. این امر جلوه تازه و جذابی به کسب 
و کار شما خواهد داد. همچنین دامنه وسیع تری از کاربران را نسبت به 

جذابیت های کسب و کارتان جلب خواهید کرد. 
۴. عدم توجه به استوری اینستاگرام

فعالی��ت بازاریابی در اینس��تاگرام فقط معطوف به بارگذاری پس��ت 
نیس��ت. ما باید عملکرد مناس��بی در زمینه اس��تفاده مناس��ب از تمام 
امکانات این پلتفرم داش��ته باش��یم. یکی از بخش های مهم بازاریابی در 
اینس��تاگرام مربوط به س��رویس استوری اس��ت. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها در زمینه جلب نظر مخاطب هدف دارد. امروزه اغلب 
کاربران بیش��تر به بخش استوری، تا دیگر بخش ها، توجه دارند. همین 
امر موجب جهت گیری برخی از برندهای بزرگ برای س��رمایه گذاری در 

این بخش شده است. 
تولید محتوای بازاریابی در بخش اس��توری با روند عادی تولید محتوا 
در قالب پست تفاوت دارد. مزیت اصلی بخش استوری امکان بیان ساده 
و سریع نظرات است. همچنین بخش استوری نیازی به ویرایش سنگین 
محت��وای خام ندارد. بنابراین دس��ت بازاریاب ها برای بارگذاری س��ریع 

محتوا بسیار بازتر از حالت عادی خواهد بود. 
5. فقدان تعامل مناسب با فالوورها

تعامل با مخاطب هدف اهمیت بس��یار زیادی برای موفقیت در عرصه 
بازاریاب��ی دارد. برخی از برندها به اش��تباه هیچ تالش��ی برای تعامل و 
گفت وگو با مخاطب هدف ش��ان نمی کنند. نتیجه این امر ناتوانی برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و عدم دریافت واکنش مناس��ب 
از س��وی کارب��ران خواهد بود.  ام��روزه الگوریتم اینس��تاگرام برندها را 
براساس س��طح تعامل ش��ان با فالوورها طبقه بندی می  کند بنابراین در 
صورت تعامل پایین ما با مخاطب هدف ش��انس چندانی برای حضور در 

بین فهرست برندهای محبوب مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
راهکار موردنظر ما برای اش��تباه کنونی بس��یار ساده است. شما باید 
هرچه بیش��تر برای تعامل با مخاطب هدفتان وقت بگذارید. این امر در 
ابتدا بس��یار ساده به نظر می رس��د، اما تاثیرگذاری قابل توجهی بر روی 
مخاطب هدف خواهد داشت. بدون شک تعامل با مخاطب هدف در ابتدا 
دشوار است. این امر در صورت عدم تجربه قبلی برند شما بسیار ناگوارتر 
نیز خواهد بود. با این حال ش��ما باید از یک نقطه مش��خص کارتان را 
ش��روع نمایید. در غیر این صورت هرگز ش��انس تعامل و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را پیدا نخواهید کرد. 
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بررسی اشتباهات و راهکارهای بازاریابی در اینستاگرام

اشتباهات بازاریابی برندها در اینستاگرام

تبلیغات سریالی کیا موتورز

کیا موتورز در تازه ترین اقدام بازاریابی اش از ویدئوهای تبلیغاتی 13 قسمتی 
رونمایی کرده اس��ت. این ویدئوهای تبلیغاتی تحت عنوان »فیلم امکانات« در 
تالش برای نمایش ویژگی ها و امکانات خاص خودروهای تولیدی این شرکت 
اس��ت. براساس گزارش موسسه PR News Wire، ویژگی اصلی ویدئوهای 
تبلیغات��ی تازه کیا افزای��ش هیجان برای مخاطب هدف اس��ت. الگوی اصلی 
بازاریاب های کیا موتورز در طراحی کمپین کنونی فیلم های اکشن و پربرخورد 
هالیوودی محس��وب می ش��ود، با این حس��اب طرفداران این برند باید منتظر 
مجموعه ویدئوهای بازاریابی جذاب و پر از هیجان باش��ند.  مجموع ویدئوهای 
بازاریابی کیا براساس یک اشتباه روایت می شود. به این ترتیب مردی جوان به 
اشتباه وارد تعامل با گروه سرقت می شود. شخصیت اصلی کمپین در ادامه برای 
رانندگی و نجات سارقان از چنگان پلیس از مجموعه خودروهای کیا استفاده 
می کند. درست در همین بخش ها امکان مشاهده مزیت های ویژگی های اصلی 
خودروهای کیا فراهم می ش��ود.  برند کیا در طول س��ال های اخیر روند پرفراز 
و نش��یبی در زمینه بازاریابی و فروش تجربه کرده اس��ت. آنها در سال جاری، 
برخالف دیگر برندها، تصمیمی برای کاهش فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی شان 
ندارند بنابراین باید منتظر مش��اهده کمپین های هرچه بیش��تر در ادامه سال 
جاری باشیم. هر بخش از ویدئوهای تبلیغاتی کیا موتورز در قالب پیش نمایش 
15 تا 30 ثانیه ای و س��پس نسخه کامل 6 دقیقه ای نمایش داده خواهد شد. 
امروزه طراحی ویدئوهای بازاریابی سریالی یکی از استراتژی های اساسی برندها 
برای سرگرم ساختن مخاطب هدف و ارائه محتوای جذاب به آنها در بازه های 
زمانی طوالنی اس��ت. آژانس تبلیغاتی همکار کیا موتورز در این پروژه موسسه 
David&Goliath اس��ت. ای��ن دو برن��د پیش از این نیز س��ابقه همکاری 
تبلیغاتی موفق با یکدیگر را داش��ته اند. همین امر کارش��ناس های تبلیغات را 

نسبت به موفقیت سری جدید تبلیغات کیا موتورز خوشبین ساخته است. 
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جیمیل به محیطی امن تر تبدیل خواهد شد

گوگل اعالم کرده است که سرویس ارسال ایمیل آنها به محیطی 
کامال امن در برابر انواع اقدامات سودجویانه نظیر حمالت فیشینگ، 
تبدیل خواهد شد. در این رابطه راهکار این است که یک لوگو تایید 
گوگل بر روی ایمیل قرار خواهد داد تا افراد نسبت به درست بودن 
همه چیز، اطمینان داشته باشند. این امر تقریبا مشابه اقدامی است 
که در ش��بکه های اجتماعی با تیک آبی، ش��اهد آن هستیم. با این 
حال برای بررس��ی درس��ت بودن همه چیز، این اق��دام تا چند روز 
آینده تنها برای برخی از برندها، انجام خواهد ش��د و پس از آن در 
اختی��ار تمام برنده��ا قرار خواهد گرفت. درواقع ه��ر برندی با ارائه 
م��دارک موردنیاز، می تواند در این زمینه اقدام نماید. با این حال با 
توجه به این امر که در ش��بکه های اجتماع��ی در کنار مدارک نیاز 
ب��ه پرداخت مبلغی نیز وجود دارد برخ��ی از تحلیلگران بر این باور 
هس��تند که گوگل نیز مشابه این سیاس��ت را انجام خواهد داد که 
خود می تواند منبع درآمد جدیدی باشد. نکته جالب این طرح، عدم 
نیاز به باز کردن پیام برای اطالع از درس��ت بودن آن است. درواقع 
قبل از مش��اهده پیام، ش��ما می توانید تیک آن را مش��اهده کرده و 
اطمینان کاملی را داشته باشید. حال باید دید که این طرح جذاب، 

تا چه حد می تواند در عمل نیز کاربردی باشد. 
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به روز رسانی جدید اپ استارباکس

اس��تارباکس در تالش برای به روز رسانی ش��یوه های پرداخت مشتریان در 
اپ رسمی اش است. این امر با هدف ساده سازی هرچه بیشتر فرآیند بازاریابی 
و جلب نظر مش��تریان صورت خواهد گرفت. براس��اس آخری��ن گزارش برند 
استارباکس در ماه مارس تعداد کاربران فعال اپ آنها به 19.4 میلیون رسیده 
است. بدون شک این رقم نقش بسیار مهمی در بهبود شیوه فعالیت این برند 
در فضای آنالین بازی خواهد کرد.  امروزه بسیاری از مشتریان در سراسر دنیا 
از شیوه های آنالین برای پرداخت هزینه خریدشان استفاده می  کنند. براساس 
گزارش موسسه فوندرا، اکنون فقط 10درصد مشتریان در آمریکای شمالی از 
پول نقد برای خرید بهره می برند. یکی از شکایت های اصلی مشتریان نسبت به 
فعالیت استارباکس فقدان راهکارهای متعدد برای پرداخت آنالین یا دست کم 
عدم استفاده از پول نقد است. این امر در طول سال های اخیر موجب تجدیدنظر 
مدیران ارش��د شرکت برای تغییر شیوه فعالیت استارباکس شد. بر این اساس 
اکنون اپ رسمی استارباکس شیوه های پرداختی متعددی در اختیار مشتریان 
قرار داده اس��ت.  برند اس��تارباکس در طول دهه ه��ای اخیر به دلیل موفقیت 
برای جلب نظر مش��تریان و تبدیل آنها به خریداران وفادارش ش��ناخته شده 
اس��ت. پارتریک گریس��مار، یکی از مدیران ارشد استارباکس، در این زمینه بر 
روی نق��ش برنامه ریزی بلندمدت برای تامین رضایت مش��تریان تاکید دارد. 
اس��تارباکس در طول دهه های متمادی نس��بت به ارزیابی نظرات مشتریان و 
به روز رس��انی خدماتش اقدام کرده است. همین امر آنها را برای مدت طوالنی 

در میان برندهای مورد عالقه مشتریان در بازارهای جهانی قرار داده است. 
یکی از بازه های زمانی دش��وار برای مدیریت کسب و کار مربوط به ماه های 
اخیر و شیوع ویروس کروناست. این امر تاثیر بسیار منفی بر روی توسعه کسب 
و کارها و میزان فروش شان داشته است. استارباکس نیز در این میان از صدمات 
شیوع ویروس کرونا در امان نمانده است. تیم بازاریابی و فروش استارباکس در 
تالش برای بهبود وضعیت کنونی اقدام به سرمایه گذاری بر روی اپ رسمی شان 
کرده است. به این ترتیب مشتریان این برند امکان ثبت سفارش در طول دوران 

کرونا و تحویل آن با رعایت پروتکل های بهداشتی را داشتند. 
استارباکس در طول سال های اخیر سرمایه گذاری بسیار زیادی بر روی جلب 
نظر مشتریانش به صورت آنالین کرده است. این امر با هدف کاهش هزینه های 
ج��اری برای بازاریابی و تعامل رو در رو با مخاطب هدف صورت گرفته اس��ت 
بنابراین ما در ادامه ش��اهد تالش های هرچه بیش��تر این برند برای بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان به این شیوه خواهیم بود. 
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بازاریاب��ی در دنیای آنالین پیوند بس��یار نزدیکی با ت��الش برای بهبود 
رتبه س��ایت مان در گوگل دارد. امروزه توصیه های بس��یار زیادی در سطح 
اینترن��ت برای بازاریابی بهتر و بهبود رتبه س��ایت ها در گوگل وجود دارد. 
شاید در نگاه نخست رتبه سایت برندها در گوگل اهمیت چندانی نداشته 
باشد، با این حال وقتی از نگاه مشتریان به این موضوع بنگریم، وضعیت به 
طور کامال متفاوتی به نظر خواهد رس��ید. اغلب مشتریان در فضای آنالین 
حوصله مش��اهده صفحه دوم جست وجوی شان را ندارند. این امر حتی در 
مورد مش��اهده رتبه های س��وم به بعد نتایج نیز صادق است، با این حساب 
تالش برای کسب رتبه های برتر در نتایج گوگل اهمیت باالیی خواهد یافت. 
بازاریابی ویدئویی یکی از راهکارهای مناسب برای کسب رتبه های برتر در 
گوگل اس��ت. امروزه کاربران توجه بسیار زیادی به محتوای ویدئویی دارند. 

این امر به دلیل سهولت مشاهده و فهم چنین محتوایی است. 
یکی از مزیت های اصلی بازاریابی ویدئویی امکان استفاده از آن بدون 
توجه به عرصه فعالیت برندمان اس��ت. به عبارت دیگر، تمام کس��ب و 
کارها امکان بهره من��دی از مزیت های بازاریابی ویدئویی را دارند. ما در 
ای��ن مقاله به برخی از نکات اساس��ی برای موفقیت در راس��تای تولید 
ویدئوهای بازاریابی اش��اره خواهیم کرد. بی ش��ک برداش��ت اصلی ما از 
مخاط��ب مقاله کنون��ی افراد غیرحرف��ه ای در زمینه تهی��ه ویدئوهای 
بازاریابی است، اما افراد حرفه ای نیز امکان استفاده از تکنیک های مورد 

بحث را خواهند داشت. 
۱. انتخاب الگوی تبلیغاتی ویدئو

یک��ی از مهمترین ن��کات برای بازاریابی ویدئوی��ی تلقی آن به عنوان 
بخش��ی از پازل کلی بازاریابی برند اس��ت. برخ��ی از بازاریاب ها به طور 
مس��تقل اقدام به تولید ویدئوهای مختلف می کنن��د. این امر در نمایی 
کلی هماهنگی بسیار اندکی با اهداف اصلی برند موردنظر خواهد داشت 
بنابراین اقدام مناس��ب همکاری با تیم ارش��د شرکت در راستای اتخاذ 
اهداف یکسان و مش��ابه در حوزه بازاریابی است. ما همیشه باید نسبت 
به کاربست شیوه های تاثیرگذار در زمینه بازاریابی اشتیاق نشان دهیم. 
ام��روزه تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف بدون هماهنگ��ی با تمام 
بخش های ش��رکت امکان پذیر نیست بنابراین شما باید الگوی تبلیغاتی 
ویدئوی تان را در هماهنگی کامل با اهداف اساسی شرکت قرار دهید. 

ش��روع فرآیند بازاریاب��ی نیازمند تصویری روش��ن از نحوه اثرگذاری 
ویدئوی مدنظر در فرآیند تعامل میان برند ش��ما و مش��تریانتان است. 

اگر این تصویر در ذهن بازاریاب ها و مدیران ارش��د شرکت شکل نگیرد، 
امکان جلب نظر مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 

۲. طراحی دیالوگ ها
بدون تردید ما در زمینه بازاریابی ویدئویی نیازی به فیلمنامه نداریم. 
با این حال طراحی محورهای اصلی گفت وگو ایده مناس��بی خواهد بود. 
بس��یاری از برندها نس��بت به این نکته تردیدهای بس��یار زیادی دارد. 
آنه��ا در تالش ب��رای خلق تمام گفت وگوها میان ش��خصیت های اصلی 
ویدئو هس��تند. توصیه اساسی ما در این میان طراحی محورهای کلی و 
سپس تکمیل آن در فرآیند ضبط است. همچنین باید از شخصیت های 
محدودی در ویدئو استفاده کنیم. ما امروزه زمان زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نداریم بنابراین اس��تفاده از شخصیت های متعدد 

در ویدئو ایده چندان جالبی نخواهد بود. 
3. انتخاب تیم مناسب

بازاریاب��ی ویدئوی��ی فرآیندی انفرادی نیس��ت. م��ا نیازمند یک تیم 
مناس��ب و دارای مهارت برای تهیه ویدئو هس��تیم. ای��ن امر در زمینه 
طراحی تم اصلی ویدئو و س��پس ضبط و ویرایش اش به چش��م خواهد 
آمد. خوش��بختانه امروزه امکان یافتن تیم های بازاریابی ویدئویی بسیار 
س��اده شده اس��ت. بهترین راهکار درج آگهی در لینکدین یا جست وجو 
برای افراد مناسب است. نتیجه این امر امکان تاثیرگذاری قابل توجه بر 
روی مخاطب هدف خواهد ب��ود. برخی از برندها در فرآیند یافتن افراد 
مناس��ب برای بازاریابی مدت ها درگیر مقایس��ه گزینه های در دسترس 
هس��تند. این امر فرآین��د تولید محتوا را با تاخیر بس��یار زیادی مواجه 
خواهد کرد. توصیه اساسی ما در این بخش تالش برای انتخاب افراد در 
قالب معیارهای س��اده و به سرعت است. این امر نقش مهمی در بهبود 

وضعیت بازاریابی شما خواهد داشت. 
امروزه س��رعت تولید محتوای بازاریابی در حوزه آنالین بس��یار زیاد 
است بنابراین ما زمان کافی برای انتظار در راستای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نخواهیم داش��ت. اگر ما تعلل بس��یار زیادی در زمینه 
تولی��د محتوای ویدئویی مان به خرج دهیم، ش��اید دیگر هرگز فرصتی 

برای جلب نظر مخاطب هدف پیدا نکنیم.
۴. ضبط و ویرایش محتوا

پس از یافتن تیم مناسب برای بازاریابی ویدئویی باید نسبت به ضبط 
آن اق��دام نماییم. این امر در قالب همکاری با اعضای تیم و نظرخواهی 
آنه��ا صورت خواهد گرفت. بدون تردی��د اعضای تیم ما تجربه همکاری 
با دیگر برندها را نیز داش��ته اند. بنابراین اس��تفاده از نظرات آنها اهمیت 
باالی��ی دارد. مهمتری��ن مزیت این امر امکان پرهیز از اش��تباهات رایج 

در زمین��ه بازاریابی خواهد بود. ام��روزه برخی از برندها همچنان درگیر 
اش��تباهات س��اده و کلیشه ای هس��تند. دلیل اصلی این امر عدم تالش 
بازاریاب ها برای تغییر زاویه دیدش��ان به عرصه بازاریابی است. مشاهده 
وضعیت از چش��م انداز مشتریان همیش��ه کمک قابل توجهی به برندها 
برای بهبود وضعیت ش��ان خواهد کرد بنابراین ش��ما باید این نکته را به 

صورت کاربردی مدنظرتان قرار دهید.
گام بع��دی پس از ضبط محتوا ویرایش اولیه اس��ت. این امر ش��امل 
ح��ذف بخش های اضافی ویدئو و تهیه نس��خه خام از آن اس��ت. هدف 
اصلی ما در این بخش ویرایش حرفه ای ویدئو نیست. این امر در مرحله 
بعد به صورت مجزا صورت خواهد گرفت. نکته مهم در این بخش تهیه 
یک ویدئو کوتاه از دل تمام محتوای موجود است. بنابراین حذف بخش 

قابل توجهی از ایده اولیه در این بخش صورت خواهد گرفت. 
5. تدوین حرفه ای محتوا

تدوی��ن محت��وا بخش بس��یار مهمی در زمین��ه بازاریاب��ی ویدئویی 
محسوب می ش��ود. اثر نهایی ما در این بخش ش��کل می گیرد بنابراین 
هرگونه اش��تباهی نتایج خطرناکی برای برندها خواهد داشت. مهمترین 
مسئله در این بخش افزودن فیلترهای چشم نواز به ویدئوی اولیه است. 
بی تردی��د فیلم های س��ینمایی نیز از فیلترهای کلی برای بهینه س��ازی 
فضا و صحنه س��کانس ها اس��تفاده می کنند. این امر امکان تاثیرگذاری 
بهت��ری بر روی مخاطب ه��دف فراهم خواهد کرد. توصیه اساس��ی ما 
در ای��ن بخش تالش ب��رای الگوب��رداری از ویدئوه��ای بازاریابی موفق 
برندهای بزرگ اس��ت بنابراین ش��ما دیگر نیازی به طی مس��یر دشوار 

یافتن فیلترهای مناسب نخواهید داشت.
6. نمایش و ارزیابی نتایج

پس از تدوین ویدئو امکان بارگذاری آن فراهم خواهد شد. ما باید بدون 
ایجاد هرگونه وقفه ای در فرآیند بازاریابی نسبت به انتشار محتوای مان اقدام 
کنیم. برخی از برندها پس از تهیه محتوای شان به طور مداوم دنبال زمان 
مناسب هستند. این گرایش موجب کاهش تاثیرگذاری ویدئوهای بازاریابی 
خواهد ش��د. زمان مناس��ب دقیقا پس از پایان کار ویرایش نهایی اثر است 

بنابراین بی جهت منتظر زمان مناسب نباشید.
گام نهای��ی در زمینه بازاریابی ویدئویی ارزیاب��ی نتایج نهایی خواهد 
ب��ود. این نکت��ه دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. اگر ما ب��ه دنبال 
پیش��رفت مداوم در عرصه بازاریابی هس��تیم، باید همیشه نگاه انتقادی 
به دس��تاوردهای قبلی مان داش��ته باش��یم. فقط در این صورت امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
myasbn.com :منبع

والمارت یکی از نام های ش��ناخته ش��ده در زمینه خرده فروشی است. 
این شرکت در طول س��ال های متمادی با جلب اعتماد مشتریان موفق 
به کسب سود فراوان شده است. وضعیت این خرده فروشی در بازارهای 
مختلف با ش��یوع ویروس کرونا، مانند هر برند دیگری، دگرگون ش��ده 
اس��ت. بر این اساس مدیران ارشد والمارت در تالش برای اخذ الگوهای 
کس��ب و کار جدید و کم هزینه تر هستند. یکی از استراتژی های اساسی 

آنها در این مسیر استفاده از فناوری آنالین برای خرده فروشی است. 
امروزه ش��مار باالی��ی از خرده فروش��ی ها به ص��ورت آنالین در حال 
خدمت رس��انی ب��ه مشتریانش��ان هس��تند. ای��ن امر به دلی��ل کاهش 
هزینه ه��ای جاری در زمینه مدیریت کس��ب و کار یک��ی از گزینه های 
اصلی و جذاب کارآفرینان محس��وب می ش��ود. بر اساس گزارش رسمی 
نمایندگ��ی والمارت در کانادا، این خرده فروش��ی تا پایان س��ال 2020 
اقدام به هوشمندسازی 270 شعبه اش در این کشور خواهد کرد. فرآیند 
هوشمندس��ازی شامل اس��تفاده از الگوی پرداخت الکترونیکی سریع و 

همچنین کاهش تعامل مس��تقیم کارکنان فروش��گاه با مشتریان است. 
بدون تردید نگرانی ها نسبت به شیوع ویروس کرونا در این تصمیم نقش 

بسیار زیادی داشته است. 
سرمایه گذاری بر روی فناوری آنالین امکان خدمت رسانی به مشتریان 
هرچه بیشتری در طول دوران کرونا را فراهم می سازد. این امر به خوبی 
از س��وی والمارت مورد توجه قرار گرفته اس��ت. آنه��ا پس از هفته های 
نخس��تین ش��یوع ویروس کرونا اقدام به جهت گیری در راستای بهبود 
وضعیت فعالیت شان کردند با این حساب دیگر شاهد بازگشت والمارت 

به شرایط قبل نخواهیم بود. 
براس��اس آخرین گزارش رس��می در کان��ادا بی��ش از 111 هزار نفر 
ب��ه ویروس کرونا مبتال ش��ده اند. ای��ن نکته اهمیت فعالی��ت در قالب 
خرده فروش��ی آنالی��ن را بی��ش از هر زم��ان دیگری نمایان می س��ازد. 
ام��روزه کمتر فردی تمایل ب��ه خرید از خرده فروش��ی های حضوری را 
دارد. دلیل این امر نگرانی نس��بت به ابتال به ویروس کروناست. بنابراین 
خرده فروشی ها باید هرچه بیش��تر در تالش برای استفاده از شیوه های 

نوین برای عرضه محصوالت شان باشند. 
والم��ارت در صورت موفقیت برای افزایش س��رعت خرید مش��تریان 

از خرده فروش��ی اش مزی��ت رقابتی قاب��ل توجهی در مقایس��ه با دیگر 
رقبای��ش ایجاد خواهد کرد. بدون ش��ک صنعت خرده فروش��ی یکی از 
رقابتی تری��ن صنعت های ممکن در عرصه کس��ب و کار اس��ت بنابراین 
مش��اهده تالش های اساسی والمارت برای موفقیت در این صنعت جای 

تعجب نخواهد داشت. 
یکی از اس��تراتژی های مش��ترک والمارت برای ب��ازار کانادا و ایاالت 
متحده ارائه سفارشات بدون برخورد مستقیم میان کارکنان و مشتریان 
است. بر این اساس مش��تریان با اعالم اقالم موردنیازشان امکان حضور 
و تحویل سفارش��ان را خواهند داش��ت. این امر با تقویت بخش آنالین 
خرده فروش��ی والمارت به صورت کامال هوش��مند مدیریت خواهد شد. 
بدون ش��ک این جهت گیری نقش مهمی در افزایش مشتریان والمارت 

در بازار آمریکای شمالی خواهد داشت. 
والمارت در طول س��ال های اخیر یک��ی از مقاوم ترین برندها در برابر 
توسعه آنالین کسب و کارش محسوب می شد، با این حال شیوع ویروس 
کرونا و هزینه های باالی خرده فروش��ی به صورت حضوری آنها را نسبت 

به اخذ فناوری آنالین ترغیب نموده است. 
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سرمایه گذاری والمارت بر روی خرده فروشی آناین

تکنیک هایی برای افزایش بازدهی استراتژی 
جمعه سیاه 

جمعه س��یاه همواره در روزهای پایانی س��ال برگزار می ش��ود و 
برطبق آن، ش��اهد تخفیف های بسیار زیادی هستیم. همین امر نیز 
باعث می شود تا تعداد خریداران، افزایش فوق العاده ای داشته باشد. 
این امر اگرچه در ظاهر ممکن اس��ت س��ودآور تلقی نش��ود، با این 
حال حقیقت کامال متفاوت بوده و همین موضوع باعث ش��ده است 
تا بسیاری از برندها اقدام به پیاده سازی این استراتژی برای چند بار 
در یک س��ال کنند. با این حال سوالی که مطرح است این است که 
چگونه می توان تاثیر این اقدام را به باالترین حد ممکن رس��اند؟ در 

ادامه راهکارهای موجود را مورد بررسی قرار می دهیم. 
۱-فروش آناین 

یکی از دالیل مهمی که باعث می ش��ود تا اف��راد در این روزهای 
خ��اص، اقدام ب��ه انجام خریدی نکنند، ازدحام بس��یار زیاد اس��ت. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید که در شرایط حال حاضر 
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا، چنین حجم از مش��تری می تواند 
بس��یار خطرناک باش��د. ممکن اس��ت تصور کنید که شما تا بهبود 
ج��دی اوضاع، قادر به پیاده س��ازی چنین اقدام��ی نخواهید بود، با 
این حال در این رابطه تنها کافی اس��ت تا روش های خرید را متنوع 
س��ازید. در این رابطه فروش اینترنتی، بسیار مهم خواهد بود. برای 
کسب اطمینان بیش��تر، توصیه می شود که فیلم، عکس و اطالعات 
کامل محصول را ذکر کنید. همچنین الزم اس��ت تا پل ارتباطی ای 
وجود داش��ته باشد تا افراد سواالت تکمیلی خود را مطرح نمایند. با 

این اقدام می توانید باالترین درصد مشتری را تجربه کنید. 
۲-یادآوری

ش��ما باید از مدت ها قبل، ذه��ن مخاطب را برای چنین رویدادی 
آم��اده کنید. درواق��ع این احتمال وجود دارد ک��ه آنها همه چیز را 
فرام��وش کنند. به همین خاطر توصه می ش��ود که از یک ماه قبل، 
در ای��ن زمینه اقدام کرده و در هفته پایان��ی، هر روز یادآوری های 
الزم را انج��ام دهید. در این رابطه ش��یوه کار ش��ما باید با توجه به 
ویژگی های مخاطبان باش��د. برای مثال ممکن است ایمیل بهترین 

روش محسوب شود و یا محکوم به ارسال پیامک باشید. 
3-فهرست خود را آماده کنید 

مش��تری باید به خوبی بداند که ب��ا چه محصوالتی مواجه خواهد 
بود. در این رابطه توصیه می شود که از مدت ها قبل، فهرست خود را 
تکمی��ل کرده و اطالعات مورد نیاز را در اختیار مخاطب قرار دهید. 
این امر باعث خواهد شد تا آنها فرصت برنامه ریزی را داشته باشند. 
همچنین ضروری اس��ت تا به اف��راد اطمینان دهید که تخفیف های 
فوق العاده، به معنای کیفیت پایین محصوالت نبوده و در این رابطه 

اقداماتی نظیر گارانتی، کامال ضروری است. 
۴-به نیاز بازار توجه داشته باشید 

ای��ن امر که چه چیزی را می فروش��ید نیز بس��یار مهم بوده و در 
صورتی که محصوالت شما، مورد عالقه و یا نیاز جامعه هدف نباشد، 
حتی این اس��تراژی نیز کمکی را نخواه��د کرد. آمارهای جهانی در 
این رابطه بیانگر آن اس��ت که محصوالت دیجیتالی، در صدر عالیق 
افراد خصوصا در جمعه س��یاه قرار دارد، با این حال ممکن است که 
در منطقه فعالیت ش��ما، آمارها متفاوت باشد. به همین خاطر الزم 
است تا به نوع محصوالت خود نیز توجه داشته باشید. در این رابطه 

نظرسنجی مستقیم نیز کامال کافی خواهد بود. 
5-برای جمعه سیاه بعدی خود تبلیغ نمایید 

در نهایت توصیه می ش��ود که از ش��رایط ح��ال حاضر خود، برای 
حمایت از اقدامات بعدی اس��تفاده کنید. درواقع شما نباید مشتری 
ایجادش��ده را از دس��ت بدهید. به همین خاطر به همه آنها برگه ای 
را بدهید که حاوی آدرس صفحات ش��ما در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف بوده و برنامه خود برای جمعه سیاه بعدی تشریح نمایید. در 
این رابطه می توانید از اقدامات کم هزینه تری نظیر ارسال ایمیل نیز 
اس��تفاده کنید. همچنین بهتر است تا اطالعاتی نظیر شماره تماس 
اف��راد را بگیرید تا ام��کان افزایش تعامل و تبدیل آنها به مش��تری 

دائمی، امکان پذیر باشد. 
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مزیت های همکاری با آژانس کاریابی برای 
استخدام نیروی کار

اگر ش��ما در زمینه مدیریت کس��ب و کار فعالیت داش��ته 
باشید، به خوبی از وابستگی موفقیت در این عرصه به استخدام 
نیروی کار مناسب آگاه هس��تید. امروزه برندهای مختلف در 
تالش برای جلب نظ��ر نیروی کار ماهر و دارای تجربه رقابت 
نزدیکی با هم دارند. هرچه تیم کارمندان ش��رکت شما دارای 
توانایی و سابقه بیشتری باشد، در عمل شانس بیشتری برای 
موفقیت در بازار خواهید داش��ت. افزایش اهمیت اس��تخدام 
نیروی کار ماهر در طول س��ال های اخیر برخی از کارآفرینان 
را وارد حوزه کاریابی کرده است. چنین آژانس هایی در تالش 
برای یافتن نیروی کار مناس��ب شرکت های مختلف هستند. 
نکته جالب اینکه همکاری با چنین آژانس هایی در طول دهه 

گذشته به شدت افزایش یافته است. 
بدون تردید هنوز هم برخی از برندها نس��بت به همکای با 
آژانس  های کاریابی برای تامین نیازهای استخدامی شان تردید 
دارند. این امر گاهی اوقات مشکالت جدی برای برندها ایجاد 
می کند. هدف ما در مقاله کنونی بررسی مزیت های همکاری 
با آژانس های کاریابی برای تامین نیازهای استخدامی شرکت 
اس��ت. ما در ادامه بحث را در قالب چه��ار محور اصلی پیش 

خواهیم برد. 
۱. صرفه جویی در زمان

فرآیند یافتن و استخدام کارمندان تازه همیشه زمان زیادی 
طلب می کند. امروزه اغلب برندها زمان کافی برای اس��تخدام 
کارمندان را ندارند. این امر در کنار ضرورت برگزاری مصاحبه 
حض��وری با تعداد زیادی از متقاضیان بدل به کابوس��ی تمام 
عیار خواهد ش��د. هم��کاری ب��ا آژانس های کاریاب��ی امکان 
صرفه جویی در زمان و دسترس��ی س��ریع به فرد موردنظر را 

فراهم خواهد کرد. 
برنده��ای س��نتی در زمینه اس��تخدام کارمندان همیش��ه 
با مش��کل مدیریت زمان مواجه هس��تند. همچنین تعامل با 
کارمندان نیز در ش��رایط ناتوانی برای یافتن جایگزین ش��ان 
دشوار خواهد بود. عالقه کارمندان برای ترک شرکت یا کار در 
موسس��ه ای بزرگ تر کامال طبیعی است. اگر ما توانایی یافتن 
سریع جایگزین برای کارمندان قبلی را نداشته باشیم، بخش 

قابل توجهی از فعالیت شرکت مان متوقف خواهد شد. 
۲. دسترسی به منابع بیشتر

دسترس��ی ب��ه منابع بیش��تر برای اس��تخدام نی��روی کار 
یک��ی دیگر از مزیت ه��ای آژانس های کاریابی اس��ت. چنین 
موسس��ه هایی ب��ه طور معم��ول دامنه وس��یعی از کارمندان 
عالقه مند به اس��تخدام در حوزه های مختلف را تحت پوشش 
دارند. بنابراین توصیه کارمندان مناس��ب با سطح نیاز شرکت 
شما کار چندان دشواری برای آنها نخواهد بود. این امر توانایی 
برندها برای استخدامی برندها را به شدت افزایش خواهد داد. 
ارتباط با دانش��گاه ها به عن��وان یکی از مراکز اصلی پرورش 
اس��تعدادهای کارآفرینی و کس��ب و کار مزی��ت مهمی برای 
برندها محس��وب می ش��ود. متاس��فانه بس��یاری از برندها در 
عم��ل توانایی ایج��اد ارتباط مناس��ب با دانش��گاه ها یا دیگر 
مراکز آموزش��ی را ندارند. همکاری ب��ا آژانس های کاریابی در 
این بخش نیز ایده مناس��بی محس��وب می شود. مزیت اصلی 
آژانس های کاریابی ارتباط قوی با بخش های مختلف تحصیلی 
و آموزشی است بنابراین آنها همیشه تعدادی نیروی کار آماده 

برای ورود به دنیای کسب و کار در اختیار دارند. 
3. حفظ بهتر کارمندان در شرکت

حفظ کارمندان در شرکت یکی از دغدغه های اصلی برندها 
محس��وب می شود. کارآفرینان همیش��ه نگران از دست دادن 
کارمندان برترشان هس��تند. یافتن جایگزین برای کارمندان 
مطرح همیش��ه فرآیند دشواری محسوب می ش��ود. بنابراین 
گزینه نخس��ت هر برندی ت��الش برای پیش��گیری از خروج 
کارمندان ماهرشان است. آژانس های کاریابی به طور معمول 
قرارداده��ای حرفه ای و بلندمدتی با نیروی کار امضا می کنند 
بنابراین ش��ما امکان اس��تفاده از حضور طوالن��ی نیروی کار 

حرفه ای در کسب و کارتان را خواهید داشت. 
بسیاری از برندها در زمینه استخدام نیروی کار عجله بسیار 
زیادی دارند. این امر موجب بروز مشکالتی در زمینه ارزیابی 
توانای��ی افراد مختلف و انتخاب بهترین فرد می ش��ود. نتیجه 
چنین امری اغلب چالش های فراوان در زمینه همکاری میان 
برندها و کارمندان تازه شان خواهد بود. همکاری با آژانس های 
کاریابی امکان اطمینان از کیفیت و مهارت کارمندان را فراهم 
خواه��د کرد بنابراین هر برن��دی در صورت محدودیت زمانی 
برای استخدام نیروی کار باید اقدام به همکاری با آژانس های 

کاریابی نماید. 
۴. رابطه حرفه ای و عمیق با نیروی کار

گاه��ی اوقات برخ��ی از برندها نیازمند نی��روی کار موقتی 
هس��تند. این امر در حوزه های مختلفی نظیر بازاریابی، روابط 
عمومی و حتی فروش روی می دهد. مسئله مهم در این میان 
یافتن افرادی ب��رای کار موقت با نهایت دقت و حرفه ای گری 
اس��ت. بس��یاری از کارمندان پس از ش��روع به کار موقت در 
یک ش��رکت عملکرد مناسبی از خود نش��ان نمی دهند. این 
ام��ر به دلی��ل اطمینان از قط��ع همکاری پ��س از پایان بازه 
زمانی کوتاه مدت است. مزیت اصلی آژانس های کاریابی رفتار 
حرفه ای نیروی کار موقت در شرکت های مختلف است. دلیل 
اصلی این امر آموزش های حرفه ای آژانس های کاریابی است. 
امروزه اغلب کسب و کارها برنامه بسیار شلوغی در طول روز 
دارن��د. این امر فرصت چندانی به آنها برای برگزاری مصاحبه 
اس��تخدامی نمی دهد. اگر شما نیز برنامه کاری بسیار شلوغی 
داری��د، همکاری با آژانس های کاریابی ایده مناس��بی خواهد 
بود. شما به این ترتیب امکان صرفه جویی در وقت و دسترسی 
ب��ه نیروی کار م��ورد نیازتان با باالتری��ن کیفیت و مهارت را 

خواهید داشت. 
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بیش��تر کارآفرینان موفق س��ال ها تالش کرده اند ت��ا به جایگاهی که 
همواره آرزویش را داشته اند برسند. قرار گرفتن در جایگاه یک کارآفرین 
موفق اگرچه کار سختی است اما با تالش و هوشمندی کامال امکانپذیر 
اس��ت. در این مقاله 20 توصیه طالیی که یک کارآفرین موفق ش��ویم 

آمده است. با ما همراه باشید.
۱. قبل از شروع کار عزم تان را جزم کنید

فعالیت ه��ای یک کارآفرین موفق با یک قصد جدی و محکم در ورای 
اهداف آنان توأم ش��ده اس��ت. این کار به آنها اجازه می دهد تا همیشه 
پیش��رو باشند و در طول مسیرشان متوقف نش��وند. داشتن یک مقصد 

شفاف و مشخص باعث افزایش انرژی و انگیزه در کار می شود.
۲. ذهنیت یک کارآفرین موفق را داشته باشید

کارآفری��ن ب��ودن یک مس��ئله ذهنی اس��ت. اگر دل ت��ان می خواهد 
کارآفرین موفق باشید، باید هر چیزی را برای یک دوره زمانی مشخص 
در زندگی ت��ان قربانی کنید تا به موفقیت برس��ید. در این دوره مجبور 
هس��تید فقط به آینده  نزدیک فکر کنید و کامال بر آن متمرکز شوید و 
کامال نامتعادل عمل کنید. وقتی به موفقیت دس��ت یافتید، آن وقت هر 

کاری دل تان می خواهد انجام دهید.
3. متمرکز بمانید و خودتان را باور کنید

متمرکز بمانید و خودتان را باور کنید و به توانایی و قضاوت تان اعتماد 
کنید. همیشه موقعیت هایی پیش خواهد آمد که به خودتان شک کنید، 
اما آنها باید معدود و در فواصل زمانی دور از هم رخ بدهند. داشتن کمی 
باریک بینی می تواند برای کارآفرینان بس��یار مفید باشد، البته تا زمانی 

که به نقطه  درستی نگاه کنید.
۴. اعتماد به نفس داشته باشید

کارآفرین��ان اعتم��اد به نفس دارند و به خاط��ر اعتماد به نفس خود، 
شهرت دارند. آنها بر این باورند که می توانند انتظاراتی که از آنها هست 
ب��رآورده کنند. به عبارت دیگ��ر، آنها امکان موفقیت خود را بیش از آن 
چیزی که هس��ت، در نظر می گیرن��د. ظاهراً کارآفرینان واقعی به خاطر 
اعتم��اد به نفس باالی��ی که در خود می بینند و ب��رای دیگران غیرقابل 

لمس است، موفق می شوند.
5. همیشه به دنبال موفقیت بعدی باشید

یک کارآفرین موفق همیش��ه به دنبال قل��ه ای دیگر می گردد که آن 
را نی��ز فتح کند و ب��رای بهانه جویی و صحبت ک��ردن راجع به دیگران 
به ندرت وقت پیدا می کند. کارآفرین موفق آنچنان مش��غول حرکت در 
مس��یر پیش روی خود است که به عقب نگاه نمی اندازد و برای صحبت 

کردن راجع به دیگران و عیب جویی از آنها تالش نمی کند.
او می داند دمیدن انرژی منفی به هر شرایط و هر فضایی، باعث ایجاد 
انرژی و فضای منفی در زندگی همه  افراد موجود خواهد ش��د، بنابراین 
همیش��ه فقط به مس��ائل مثبت تمرکز می کند. اگر همیش��ه در طلب 
رس��یدن به مراحل بعدی هستید و دلیل برخورد با این همه مقاومت و/

ی��ا موانع پیش روی تان را نمی دانید، نحوه  رفتارتان را با دیگران ارزیابی 
کنید و ببینید آیا در موردشان قضاوت یا صحبت های بی مورد می کنید 

یا خیر.
6. فرصت طلب باشید

رکودهای اقتصادی بهترین زمان برای ش��روع کسب و کارها هستند، 
چون تش��کیالتی به راه می اندازید که در زمینه  پول خرج کردن بسیار 
حس��اب ش��ده عمل می کند و این عادات در روزگار ش��کوفایی و رونق 

اقتصادی کمک حال شما و به نفع تان خواهند بود.
۷. هرگز »نه« را به عنوان یک پاسخ نپذیرید

می خواهید بدانید چرا بعد از آن همه دلسردی و ناامیدی، کارآفرینان 
بس��یار موفق باز هم راه خود را به سمت اوج پیدا می کنند؟ چون هرگز 
»نه« را به عنوان پاس��خ نمی پذیرند. وقتی از دیگران درخواس��ت کمک 
می کنی��د و آنها مأیوس تان می کنند، پاس��خ آنها ب��ه تقاضای تان را به 

عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت تان به حساب نیاورید.
8. همیشه به دنبال برعهده گرفتن کامل مسئولیت ها باشید

کارآفرین موفق باید همیش��ه مس��ئولیت اش��تباهات و کاس��تی های 

پیروان ش��ان را برعهده بگیرد. فردی که س��عی کند مس��ئولیت هایش 
را گ��ردن دیگری بیندازد، نمی تواند در مس��یر کارآفرینی حرکت کند. 
چنان چه یکی از افراد تیم کاری ش��ما مرتکب اش��تباه ش��ود و از خود 
بی کفایتی نشان دهد، شما به عنوان یک کارآفرین باید به گونه ای رفتار 

کنید که گویی خودتان مرتکب این اشتباهات شده اید.
۹. خستگی ناپذیر باشید

یک کارآفرین موفق خستگی ناپذیر است و در برابر مشکالت به دنبال 
راه حل می گردد و س��ریعاً ب��رای حل آنها اقدام می کن��د. او می دانند با 
کار موث��ر، به اهداف خود خواهد رس��ید. همه آدم ها لحظات س��خت و 
طاقت فرس��ا در زندگی ش��ان دارند اما کارآفرینان موفق در این لحظات 

سخت کم نمی آورند و با تمام قوا به جلو حرکت می کنند.
۱0. همیشه برای چیزهای غیرمترقبه آماده باشید

این در واقع شکلی از آماده سازی است برای فهمیدن اینکه چیزهایی 
وجود دارند که ش��ما هرگز متوجه رخ دادن ش��ان نخواهید شد. با درک 
این موضوع، هنگامی که حوادث، دگرگونی غیرمترقبه ای ایجاد می کنند 
شوکه نمی شوید و بدون فکر عمل نمی کنید و سپس از فرصتی استفاده 

می کنید که دیگران آن را نادیده می گیرند.
۱۱. بیش از اندازه  انرژی تان را صرف موضوعات بی فایده نکنید

ص��رف انرژی در مورد موضوعات بی فایده و ش��رایط و مقتضیاتی که 
خارج از کنترل شما قرار دارند، کاری است غیرعاقالنه. همچنین با این 
کار استرس و اضطرابی را بر خود روا می دارید که حقیقتا غیرضروری و 
قابل پیشگیری است. چنانچه انرژی که صرف شرایط نامطلوب می کنید 
بتواند نتایج را تغییر دهد و اگر این تغییرات منطبق بر داده های واقعی 
باش��ند، می توان گفت این تالش ارزشمند بوده است. با وجود این، تمام 
این اطالعات باید آنچنان حرفه ای ارائه ش��وند که به راحتی قابل درک 

باشند.
۱۲. در تصمیم گیری سرعت عمل داشته باشید

ش��ما آنقدر وقت و انرژی ذهنی ندارید ک��ه صرف تصمیم گیری های 
طوالن��ی و طاقت فرس��ا کنید. تا آنجا که ممکن اس��ت س��ریع تصمیم 
بگیرید، حتی تصمیم های بزرگ. ش��اید تصمی��م احمقانه ای بگیرید اما 

یک تصمیم احمقانه بهتر از تردید و دودلی است.
در کل، تصمیم های س��ریع، تصمیم های درس��تی هستند. اگر سریع 
و کارآمد تصمیم می گیرید، مس��یر موفقیت را با ش��تاب بیش��تری طی 
خواهید کرد. تردید و دودلی مانع پیش��رفت کس��ب وکارتان می شود و 
شما را زمین می زند. اگر گاهی تصمیم احمقانه ای بگیرید، حداقل از آن 

درس می گیرید و به تالش ادامه می دهید.
۱3. از خطر استقبال کنید

کارآفرین��ان همواره از خطرات پیش روی ش��ان اس��تقبال می کنند. 
کارآفرینان برای قبول خطر باید جرأت داش��ته باش��ند و بدین وس��یله 
سرنوش��ت خود را رق��م می زنند. اما در ش��رایط نامطمئن تمام جوانب 
را برای حل مش��کالت در نظ��ر آنها را طبقه بن��دی می کنند و به مرور 
زمان تمام مشکالت شان را حل می کنند. کارآفرینان مسئولیت شخصی 

کارهای شان را می پذیرند.
کارآفرین��ان موفق، همیش��ه به دنبال مبارزه بوده و هس��تند و حس 
به دس��ت آوردن خودس��اخته ها و خودیافته های ش��ان را دوست دارند 
بنابراین اس��تانداردهای باالیی را برای کار خ��ود در نظر می گیرند. آنها 
محصوالت��ی با کیفیت باال تولید و براس��اس مرغوبیت و راندمان رقابت 
می کنند. آنها از مواجه ش��دن با رقابت ترس��ی ندارن��د و در حقیقت از 

رقابت لذت می برند.
۱۴. هیچ گاه از ایده پردازی دست برندارید

کارآفرینان موفق، ماش��ین های تولید ایده هستند. هر ایده ای سودآور 
نیس��ت اما صاحبان کس��ب وکار واقعی اعتقاد دارند که هرچه ایده های 
بیشتری خلق کنند شانس آنها برای رسیدن به یک ایده  خوب افزایش 
خواهد یافت. کارآفرینان مستمر، بدون در نظر گرفتن اینکه چند پروژه 
را تکمیل کرده اند به رویاپردازی و فکر کردن در مورد پروژه های بعدی 
ادامه می دهند. توماس ادیس��ون در ایاالت متحده بیش از 1000 ثبت 

اختراع داش��ت و تد ترنر نیز در بسیاری از کسب وکارها از ایستگاه های 
تلویزیونی تا رستوران داری فعالیت دارد.

۱5. پشتکار به خرج دهید
تالش زیاد بر اس��تعداد چیره می ش��ود. مهم نیس��ت چقدر استعداد 
داش��ته باشید، اگر تالش نکنید، به هیچ جا نخواهید رسید. کار و تالش 
زیاد هرگز آس��ان نیست، ولی پش��تکار به این معناست که تعلق خاطر 
کافی برای دنبال کردن یک مس��یر طوالن��ی را دارید. یعنی چیزی که 
برای به پایان رساندن مسیرتان الزم است را در اختیار دارید. همچنین 
ب��ه این معنا نیز هس��ت که برای رس��یدن به موفقیت ه��ر کاری انجام 
می دهید و این همان مشخصه ای است که شایسته تقدیر و احترام است.

۱6. انعطاف پذیر باشید
توانای��ی س��ازگار ش��دن با هر ش��رایط یک مه��ارت باارزش اس��ت. 
انعطاف پذیر بودن به این معناس��ت که ش��ما می توانید با هر ش��رایط و 
هر نوع افرادی فعالیت کنید. منعطف بودن یعنی اینکه ش��ما می توانید 
برای رس��یدن به نتیجه  مطلوب، خودتان را با هر ش��رایطی وفق دهید. 
انعطاف پذی��ر بودن ش��ما را به دس��تاوردهای بیش��تری در زندگی تان 
می رس��اند. همچنین می تواند ش��ما را در جایگاهی قرار دهد که هرگز 
فکرش را نمی کردید. باید همیشه مشتاق حرکت در مسیر جریان باشید 

و در عین حال تمامیت خودتان را حفظ کنید.
۱۷. شدیدا روی فرصت های تان تمرکز کنید

این تمرکز و ش��دت به شما کمک می کند تالش های بیهوده و عوامل 
حواس پرتی را از زندگی تان حذف کنید. بیشتر شرکت ها به جای مردن 
از گرسنگی از سوءهاضمه می میرند- به عبارت دیگر، شرکت ها بیشتر از 
انجام همزم��ان کارهای فراوان رنج می برند تا از انجام فقط چند کار به 

نحو بسیار خوب. روی ماموریت تان متمرکز بمانید.
۱8. به خودتان عشق بورزید

به عنوان یک کارآفرین باید یاد بگیرید که به خودتان عش��ق بورزید. 
بس��یاری از آدم ها خیلی برای خش��نود کردن دیگران خودشان را آزار 
می دهند، آنقدر که کامال احساس��ات  خودش��ان را نادیده می گیرند. در 
دنی��ای کارآفرینی، باید تا آنجا که می توانید به خودتان عش��ق بورزید. 
بس��یاری از آدم ها به احساسات شما اهمیتی نخواهند داد. همه مشغول 
تالش برای پیروز شدن هستند، پس دست از نگرانی درباره  خشنودکردن 

دیگران بردارید و شروع کنید به عشق ورزیدن به خودتان!
۱۹. روی ۲0 درصد تمرکز کنید

چه صحبت از زندگی باشد چه از کسب و کار، 80درصِد تمام نتایج از 
20درصد تالش های تان به دس��ت می آیند. در نتیجه، صاحبان کسب و 
کارهای موفق روی 20 درصدی که بیشتر اهمیت دارد تمرکز می کنند 
و بس��یاری از آنها از 80 درصد دیگر صرف نظر می کنند. اِس��تلی اِفتی، 
موس��س Close.io، درحالی که از امور بی اهمیت صرف نظر می کند، 
درس هایی را که آموخته اس��ت در اختیار دیگران می گذارد. می پرسید 
یکی از آن درس ها کدام اس��ت؟ خیلی زود از فروش صرف نظر نکنید، 
در دوره  آزمایش��ِی پیمانکاران تان وارد عمل شوید و مطمئن شوید همه  

انتظارات را برآورده می کنند.
۲0. برای تغییر آماده شوید

تعجب��ی ن��دارد چیزی پیش بیاید و کس��ب و کار ش��ما را به چالش 
بکشد. کسب و کار می تواند غیرقابل پیش بینی باشد و در برنامه های تان 
اختاللی پیش می آورد. ش��اید یک رقیب نسخه  دومی از محصولی را که 
ش��ما در حال توسعه  آن هس��تید به تازگی روانه  بازار کرده باشد. شاید 
عرضه کننده تان در اجرای س��فارش ها و حفظ کیفیت مش��کالت جدی 
داشته باشد. شاید شریک تان بخواهد ایده  دیگری را پی بگیرد و بخواهد 
س��هام شرکت را بخرد. مورد هرچه باشد، فارغ از چالش هایی که با آنها 
رو به رو خواهید ش��د، برای تغییر جهت و اجرای تغییرات سریع آماده 
شوید. از مسائلی که می تواند به کسب و کارتان جلوه بدهد، مثاًل افزودن 
یک بنِد فس��خ اجباری در قرارداد با ش��ریک تان یا امتحان یک فناوری 

جدید، فهرستی تهیه کنید و سپس طبق آن عمل کنید.
Business Insider/bazdeh  :منبع

۲۰ توصیه طالیی که یک کارآفرین موفق شویم
noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت

ترجمه: علی آل علی
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سید موسی حسینی کاشانی با 
بیان اینکه با توجه به شرایط خاص کشور از سوی مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد نیز محدودیت هایی ابالغ شد، اظهار کرد: به منظور 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا زیرمجموعه های مختلف ارشاد از 
جمله سینماها، سالن های نمایش، آموزشگاه های هنری تعطیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان قم یادآور شد: در گام 
نخست پویش »در خانه بمانیم کتاب بخوانیم« را با همراهی تعدادی 
از کتاب فروشــان قم راه اندازی کردیم و کتاب به صورت رایگان در 

اختیار عالقه مندان قرار می گرفت که مورد استقبال هم قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی صفحه مجازی »پیک امید قم« 
با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان ابراز کرد: در تالش بودیم 
ارتبــاط مجموعه های هنری با خانواده ها به ویژه کودکان و نوجوان 
حفظ شود که در همین راستا برنامه های مختلفی از طریق صفحه 
پیک امید دنبال شد. حسینی کاشانی فراخوان شعر با موضوع »شهر 
قم، شــهر اهل بیت« را از دیگر اقدامات صورت گرفته در ایام شیوع 
کرونا اعالم و خاطرنشان کرد: با توجه به هجمه هایی که در این ایام 
نسبت به شهر قم صورت گرفت و موضوع قم هراسی، این فراخوان 
انجام شد و بیش از صد شعر در تعریف و تمجید شهر قم به دبیرخانه 
رسید. وی با اشاره به فراخوان تولید آثار هنرهای تجسمی با موضوع 
مدافعان سالمت گفت: با توجه به اینکه پزشکان، پرستاران و کادر 
درمــان در خط مقدم بحث کرونا قرار دارنــد به منظور قدردانی از 
زحمات این عزیزان، تولید آثار تجسمی با موضوع مدافعان سالمت 
را دنبــال کردیم که در این زمینه بیش از 80 اثر برای ما ارســال 
و به خالقان آثار برتر جوایزی اهدا شــد. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان قم جشــنواره فیلم »در خانه بمانیم« با همکاری 
خانه مســتند و انجمن سینمای جوان، پویش قرآنی لحظه تحویل 
ســال، جشنواره عکس پیشگیری و مقابله با کرونا، تولید فیلم های 
یک دقیقه ای با حضور 70 نفر از هنرمندان، اهالی رسانه و فرهیختگان 
استان برای پخش از صداوسیما و فضای مجازی، چاپ بروشورها و 
اطالعیه های بهداشتی با همکاری مجموعه قرارگاه کریمه  و تولیدات 
هنری از جمله پویانمایی و اینفوگرافی را از دیگر اقدامات فرهنگی 
و هنری اســتان در ایام شیوع کرونا برشمرد. وی با اشاره به اهمیت 
اطالع رسانی و آگاه ســازی مردم در خصوص زوایای مختلف کرونا 
و راهکارهای پیشــگیری از این بیماری اظهار کرد: در همین راستا 
کارگروه تولید محتوای رسانه ای زیرمجموعه شورای اطالع رسانی با 
یاری و همراهی اصحاب رسانه استان شکل گرفت که انصافاً توانست 
در آگاهی افکار عمومی به ویژه در ایام اوج شــیوع کرونا مثمر ثمر 

واقع شود. حسینی کاشانی خاطرنشــان کرد: امیدواریم بتوانیم با 
برنامه ریزی منســجم شاهد اســتفاده بیش ازپیش از این ظرفیت 
در راســتای فعالیت های فرهنگی و هنری باشــیم. وی یادآور شد: 
با توجه به اینکه شــهر قم پایتخت خط ثلث و نســخ در کشور به 
شــمار می رود در دوره های آموزشی مجازی خوشنویسی عالوه بر 
عالقمندان قمی، هنرآموزانی از سایر استان های کشور توانستند از 
اساتید مجرب قم بهره مند شوند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان قم با بیان اینکه تمام فعالیت های مؤسسات قرآنی و سایر 
مؤسســات فرهنگی و هنری نیز به سمت فضای مجازی سوق داده 
شــد، ابراز کرد: در حال حاضر بسیاری از آموزش ها، محافل شعر و 
برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در فضای مجازی دنبال می شود. 
حسینی کاشــانی در ادامه بر لزوم افزایش کیفیت کار حرفه ای در 
نشریات استان تأکید کرد و گفت: تمام سیاست گزاری هایی که در 
مجموعه وزارت ارشــاد و اداره کل فرهنگ و ارشاد انجام می شود از 
قبیل پرداخت یارانه و ســایر حمایت ها باید منتج به ارتقا کیفی و 
کمی نشریات شود. حســینی کاشانی خواستار آزادی عمل بیشتر 
ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان در نحوه توزیع آگهی ها 
شد و یادآور شد: این کار می تواند دست ادارات کل را در حمایت از 
رســانه هایی که حرفه ای کار می کنند را بــاز کند. وی در ادامه این 
گفتگو برگزاری جشــنواره ملی مطبوعات دینی سراسر کشور را از 
برنامه های آینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم برشمرد 
و گفت: امیدواریم بتوانیم سیاست گذاری مناسب و با جذب بودجه 
الزم، این جشنواره را که مورد تأیید معاونت مطبوعاتی وزارت خانه 
نیز قرار گرفته است را در سال آینده برگزار کنیم. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم همچنین با اشاره به برگزاری کنگره شهدای 
استان در ســال جاری اظهار کرد: بسیاری از برنامه های فرهنگی و 
هنری استان به سمت این کنگره سوق دادیم و امیدواریم تولیدات 
مختلفی از جمله کتاب های رمان، داستان، سرود، پویانمایی، فیلم 
کوتاه و... را در دســتورکار داریم. وی  خاطرنشان کرد: سعی کردیم 

از ظرفیت فرهنگی و هنری استان برای برپایی هر چه باشکوه تر این 
کنگره استفاده کنیم که در چند روز گذشته نشان کنگره که توسط 
استاد نجابتی طراحی شده بود رونمایی شد. حسینی کاشانی یکی 
از کارهای ویژه ســال جاری را توجه جدی به مؤسسات مد لباس 
دانســت و افزود: این رویکرد با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
دنبال می شــود و امیدواریم نتایج خوبی در این زمینه با استفاده از 
ظرفیت های مختلف مجموعه به دســت آوریم. حســینی کاشانی 
درخصوص فعالیت های مجموعه های فرهنگی و هنری استان در ایام 
پساکرونا اظهار کرد: از همان ابتدا هم در مجموعه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و هم در مجموعه اداره کل استان سعی کردیم با حفظ 
شیوه نامه های بهداشتی تا جایی که امکان دارد برنامه ها را به صورت 
حضوری داشته باشیم. وی ابراز کرد: در این راستا ارائه آموزش ها در 
فضای مجازی را دنبال کردیم ضمن اینکه تولیداتی نیز در این ایام با 
رعایت شرایط بهداشتی انجام شده است. وی با بیان اینکه توانستیم 
در ســال 98 اعتبارات خوبی را چه در بخش برنامه های فرهنگی و 
چه در پروژه های عمرانی جذب کنیم خاطرنشان کرد: از مجموعه 
حمایت های مختلف نمایندگان قم در مجلس شــورای اســالمی، 
مجموعه استانداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه 
قدردانی می کنیم. وی با بیان اینکه در سال گذشته تمام فعالیت ها 
طبق برنامه انجام شد، یادآور شد: خوشبختانه در سال 98 بیش از 
95 درصد از آنچه در تمام زمینه های فرهنگی، هنری، رســانه ای و 
قرآنی برنامه ریزی شــده بود با جذب اعتبارات الزم به مرحله اجرا 
رســید که امیدواریم در ســال جاری نیز با تغییر رویکردی که در 
برنامه های مختلف به دلیل شــیوع بیماری کرونا هست برنامه ها را 
محقق کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در بخش 
پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان در زمینه بزرگداشت روز خبرنگار اذعان داشت: 17 
مرداد همیشه فرصتی است تا ما از زحمات و رشادت هایی که اهالی 
رسانه در مجموعه فضای کشور و استان در راستای پیگیری مطالبات 
مردم و اطالع رســانی دنبال می کنند قدردانی کنیم. وی با تقدیر از 
تالش اهالی رســانه در ایام شیوع کرونا تأکید کرد: امسال با توجه 
به شــرایط خاصی که در آن قرار داریم برنامه خاصی را در رابطه با 
روز خبرنــگار دنبال می کنیم و در حال برنامه ریزی در خصوص آن 
هستیم. حسینی کاشانی با بیان اینکه به قطع یقین سعی می کنیم 
به بهانه روز خبرنگار برنامه ای را به منظور قدردانی از تالش های اهالی 
رسانه داشته باشیم، گفت: پس از اینکه به نتیجه رسیدیم چگونگی 
این برنامه را در آینده اطالع رسانی خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم 

به نحو شایسته ای این کار را به انجام برسانیم.

آذربایجان شرقی - فالح: سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی در نشست تخصصی با حجت االسالم میر 
تاج الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای 
اســالمی گفت: بیش از 75 درصد جمعیت استان از خدمات وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، دکتر حسین فتحی با 
اشاره به اینکه بیش از 50 درصد جمعیت استان عضو شرکت های 
تعاونی هستند، خاطر نشان کرد: تعاون نقش مهمی در اقتصاد ایفا 
می کند که با برنامه ریزی در این حوزه به دنبال ایفای نقش بیشتر 
این بخش در اقتصاد کشور هستیم. وی جلب رضایت مردم را از مهم 
تریــن برنامه های این اداره کل از خدمات قابل ارائه به مردم خواند 
و افــزود: با وجود نیروهای متخصص و متعهد و با پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری و منشور حقوق شهروندی در جهت رضایتمندی 
مردم و خدمت گیرندگان تالش می کنیم و در این راستا کمترین 
میزان تعدیل نیرو را بر اساس عملکرد همکاران در حوزه روابط کار 
داشته ایم. دکتر فتحی با اشاره به اینکه کمترین میزان اخراجی ها 
را در واحدهای تولیدی صنعتی داریم، از مدیران واحدهای تولیدی 
به لحاظ تالش های ارزشمندشان در حفظ اشتغال موجود و توسعه 

اشتغال قدردانی کرد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
به تحریم های اقتصادی از یک طرف و شیوع ویروس کرونا اشاره و 
تصریح کرد: شرایط تحریم فرصت های زیادی را در حوزه کارآفرینی 
و نوآوری فراهم آورد. سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی به حرکت های مومنانه در بحث محرومیت زدایی 
پرداخت و این حرکت انقالبی را نشان از اقتدار نظام مقدس جمهوری 
اســالمی عنوان کرد. دکتر فتحی در بخش دیگری به حمایت های 
قانونی از واحدهای آسیب دیده از کرونا پرداخت و خاطرنشان کرد؛ 

در 1۴ رسته شغلی تسهیالت در قالب بیمه بیکاری برای کارگران 
آسیب دیده و تسهیالت 1۶ میلیون تومانی با کارمزد 1۲ در صدی 

برای واحدهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.
مهم ترین نیاز جامعه رفاه و تامین اجتماعی است

نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این نشست تخصصی، مهم ترین نیاز جامعه را رفاه و تامین 
اجتماعی عنوان کرد و افــزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
مرکز، هسته و نبض رضایتمندی جامعه است. حجت االسالم میر 
تاج الدینی با اشــاره به ماموریت های ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اظهار کرد: مسوولیت اول این وزارت ایجاد اشتغال نیست 
بلکه حفظ و صیانت از نیروی کار از مهم ترین وظایف این وزارتخانه 
می باشد. حجت االسالم میر تاج الدینی با اشاره به ضرورت حمایت 
از اقشار آسیب پذیر جامعه، بر توجه و اهتمام جدی به حمایت های 
قانونی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و ساماندهی دست فروشان 
تاکید کرد. میر تاج الدینی تالش برای تنظیم روابط ســازنده بین 
کارگر و کارفرما و ایجاد تفاهم فیمابین را در بهره وری تولید اثربخش 
توصیف و همچنین بر توسعه تعامالت اجتماعی با هدف توسعه همه 

جانبه استان تاکید کرد.

اصفهان – قاسم اسد: عباس خطیبی معاون شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور و هیات همراه دوشنبه 30 
تیرماه از خط تولید ذوب آهن اصفهان و کارگاه تولید ریل این شرکت 
بازدید کرد . خطیبی گفت : از همه تالشــگران ذوب آهن اصفهان 
که در راســتای تولید ریل ملی و خودکفایی کشور نسبت به تامین 
این کاالی اســتراتژیک تالش کردند به ویــژه مهندس یزدی زاده 
مدیرعامل این شــرکت که اهتمام ویژه ای در این خصوص داشتند 
تشــکر و قدردانی می کنم. وی افزود : در سال 97 صحبت از ریل 
ملی مطرح شد و هم اکنون که در سال 99 قرار داریم مصرف ریل ما 
در پروژه های مختلف کشور در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل از ذوب آهن اصفهان تامین می شــود. معاون شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد :  کیفیت 
ریل تولید شــده در ذوب آهن مورد تایید است زیرا این محصول بر 
اساس سخت ترین استانداردهای روز دنیا تولید می شود. این مقام 
مســئول گفت : اولین ریل ذوب آهن در راه آهن میانه - بســتان 
آباد نصب شد و در محورهای میانه- اردبیل،همدان -سنندج،چابهار 

-زاهدان و همچنین رشت- کاسپین که حداکثر تا یک ماه دیگر ریل 
گذاری آنجا نیز آغاز می شود از این محصول دارای ارزش افزوده باال 
استفاده می شود . خطیبی بیان کرد : با توجه به کیفیت،ظرفیت و 
توان تولید ریل در این شــرکت ،  صالح بر این اســت که متکی به 
تولید داخل باشــیم و این مهم یک ارزش برای ما تلقی می شــود 
زیرا انقالب بزرگی را در زیر ساخت های حمل و نقل کشور رقم زد. 
معاونت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اضافه 

کرد :  شرکت ساخت ، حدود 50 هزار تن ریل نیاز دارد اما در  کل 
کشور پیش بینی می شــود که تا 100 هزار تن ریل در سال مورد 
نیاز باشد.   منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز گفت 
: انصافاً تولید ریل در این شــرکت مرهون حمایت های وزارت راه و 
شهرسازی است و خوشبختانه محدودیتی از نظر کمی،کیفی و تنوع 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان نداریم. وی با اشاره به اینکه اولین 
نمونه از ریل سوزن هم امیدواریم در شهریورماه به تولید برسد خاطر 
نشان کرد : اگر بخواهیم تولید سایر محصوالت را در کنار ریل ادامه 
بدهیم ،  توان تولید این محصول تا ۲00 هزار تن وجود دارد اما در 
صورت توقف تولید سایر محصوالت ، ذوب آهن اصفهان توان تولید 
۴00 هزار تن  ریل را دارا است.  مهندس مهدی نصر معاون برنامه 
ریزی و توسعه شــرکت گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان پرچم 
دار تولید فوالد در کشــور،بهای بسیار زیادی برای تولید ریل داد و 
ایثارگرانــه و فرای از اینکه یک بنگاه اقتصادی اســت این محصول 
استراتژیک را برای توسعه حمل و نقل ریلی کشورمطابق با آخرین 

استاندارد ها تولید می کند.

بوشهر- رضا حیدری : مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت:  به زودی با ســاخت یک شــناور ORV، جزیره خارگ مرکز 

مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، ســیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر 
ودریانوردی اســتان بوشهر در نشســتی که باحضور نماینده مردم 
بوشــهر، گناوه، دیلم و در جزیره خاگ برگزار شد، اظهار داشت: به 
زودی یک اسکله رو رو جهت پهلوگیری شناورهای لندیکرافت در 

جزیــره خارگ راه اندازی خواهد شــد. وی افزود: یکی از مهم ترین 
موضوعات بنــدر خارگ، موضوع تالطم حوضچــه مروارید جزیره 
خارگ است، که بر اساس اطالعات مختلف و مدل سازی های صورت 
گرفته ، در ایام ســال بین 9 تا 10 درصد دارای تالطم می باشــد. 
ارجمند زاده اضافه کرد : فاز تحقیقاتی این پروژه در مرحله پایانی می 
باشــد که پس از پایان یک سازه شناور جهت اسکله شناور در بندر 
خارگ ساخته خواهد شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

خاطرنشان کرد: اداره کل بنادر دریانوردی استان بوشهر آماده هرگونه 
همکاری و ارائه خدمات در ساخت شناور مسافری می باشد.

فضای مجازی در تسخیر فرهنگ و هنر

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

۷5 درصد جمعیت استان مشمول خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور :

تولید ریل در ذوب آهن ، یک انقالب در توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور است

ارجمندزاده خبر داد:

خارگ مرکز مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس میشود

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران خبر داد : 
آزادسازی 100 هکتار از تصرفات بستر رودخانه های مازندران در طی یک 

سال گذشته
ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه 
ای مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت از آزادسازی 100 
هکتار از بســتر رودخانه های مازندران پس از ســیل سال 98 خبر داد.   وی با بیان 
اینکه سیالب اواخر سال 97 و اوایل سال 98 سبب شد تا آزادسازی بستر به عنوان 
بخشی از مطالبات مردم شود گفت خوشبختانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان 
در این بخش ورود کرده که نتایج این همکاری منجر شد تا آب منطقه ای مازندران 
در طی سال گذشته حدود 100 هکتار از بستر رودخانه ها را که در تصرف افراد بوده آزادسازی کند. یخکشی افزود: این شرکت 
جهت صیانت و حفاظت از رودخانه های استان موفق شد حدود 300 کیلومتر از رودخانه ها را ساماندهی و الیروبی نماید. مدیرعامل 
آب منطقه ای مازندران گفت: جهت صدور سند برای حریم و بستر رودخانه ها نقشه 100 کیلومتر از بستر نهایی و به اداره ثبت 
استان ارسال شد. ضمن آنکه در این مدت نسبت به تهیه نقشه بستر و حریم رودخانه ها و تاالب ها به طول ۲00 کیلومتر انجام 
گرفت. ایشان در ادامه بیان داشت: در طی این مدت جهت صیانت و حفظ رودخانه های استان ۶3۲ مورد اخطار، ۲5۲ مورد برای 
متخلفین پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد که از این تعداد پرونده تاکنون تعداد 15۶ مورد منجر به صدور آرای قضایی 
گردید و مابقی در دست رسیدگی است. رئیس هیات مدیره آب منطقه ای مازندران در ادامه به تشریح برنامه صیانت از منابع آب 
زیرزمینی نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 98  تاکنون حدود 1750 مورد از چاه های فاقد پروانه تعیین تکلیف و به همین 
میزان نیز اصالح و تعدیل پروانه ها انجام گرفته است. وی همچنین از انسداد  ۲00 مورد چاه غیرمجاز با همکاری دستگاه قضایی و 
انتظامی در این مدت خبر داد و یادآور شد جهت صیانت از منابع آب زیرزمینی 70 مورد چاه عمیق و نیمه عمیق استان مجهز به 
کنتور هوشمند شده اند. ایشان در پایان خاطرنشان کرد: صیانت و حفاظت از رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی امری حیاتی بوده 

که نیازمند همکاری بخش های مختلف استان و به ویژه مردم می باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین:
 طرح ملی دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی )وانت و تاکسی(

در استان قزوین در حال انجام است
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بنابر گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه قزوین، ابراهیم دژرفتــار هدف از اجرای این طرح ملی را 
جایگزینی گاز طبیعی فشــرده )CNG( به جای بنزین در خودروهای عمومی اعالم 
کرد وگفت: امروزه استفاده از گاز طبیعی فشرده )CNG( به عنوان یک سوخت پاک 
در خودروها، عالوه بر صرفه اقتصادی برای مالکین خودرو،  افزایش رشــد اقتصادی، 
صرفه جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگیهای زیست محیطی را به دنبال خواهد 
داشت.مدیر شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه قزوین افزود: در جهت تحقق مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر حمایت از 
مصرف گاز طبیعی فشرده )CNG( در خودروها و دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی )وانت و تاکسی(، در حال حاضر این طرح 
ملی بصورت رایگان و با ثبت نام در سایت gcr.niopdc.ir  انجام می شود. این مقام مسئول تصریح کرد: در رابطه با اطالع رسانی 
این طرح ملی سعی برآن شد تا با استفاده از ظرفیتهای اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای در سطح استان، ترویج و فرهنگ سازی 
استفاده از گاز طبیعی به صورت جامع و مؤثر صورت پذیرد. از این رو نصب بنر در جایگاهها، میادین میوه و تره بار و تابلوهای شهری 
در سطح استان قزوین عملیاتی شد. مدیر منطقه قزوین گفت: ازآغاز این طرح تا کنون ۲۴3 نفر در استان قزوین اطالعات خودروی 
خود را در سامانهgcr.niopdc.ir  ثبت کرده اند که از این تعداد نیز 7۴ خودرو دوگانه سوز شده اند. الزم به توضیح است فرآِیند 

دوگانه سوز کردن خودروها با اولویت بندی ثبت نام به صورت رایگان و در مراکز مجاز استان قزوین انجام می شود.

در دیدار مدیران بنادر و دریانوردی و کشتی سازی هرمزگان تبیین شد؛
 بهره گیری از ظرفیت های داخلی و استفاده از توان متخصان ایرانی 

با هدف اشتغال پایدار
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی در دیدار با مدیر 
عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو ( بر لزوم تقویت و تعمیق 
تعامالت فی مابین دستگاههای همکار با التزام عملی به شعار جهش تولید تاکید  و 
بهره گیری از توان و دانش ایرانی را عامل مهمی در برون رفت از شرایط تحریم عنوان 
کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، »علی رضا 
محمدی کرجی ران« در دیدار با »حمید رضائیان اصل« مدیر عامل مجتمع کشتی 
سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو ( برلزوم بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های مجموعه های داخلی در زمینه ساخت 
و تعمیر کشتی با تکیه بر توان و دانش ایرانی اشاره کرد و اظهارداشت: ضرورت انجام مطالعه در ارتباط با علل و عوامل ساخت و 
تعمیرات کشتی هاي خارج از کشور و تدوین یک برنامه نظامند به منظور معرفی ظرفیتها و پتانسیل های مجموعه های توانمند 
داخلی می تواند کمک شایانی به حفظ و گسترش اشتغال مولد در شرایط موجود نماید . مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: تمام تالش مجموعه سازمان بنادر بر این است تا بتواند عالوه برانجام وظایف حاکمیتی خود که تسهیل تجارت دریایی  و 
ایجاد بستر مناسب مبادالت بین المللی در دریاها است ، با التزام به شعار جهش تولید، نیازهای دریایی و بندری خود را با تکیه بر 
توان داخلی تا جایی که امکان دارد از مجموعه های داخلی تامین نماید . حمید رضائیان اصل مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب »علی رضا محمدی کرجی ران” به سمت مدیر کلی بنادر و 
دریانوردی هرمزگان با بیان ظرفیتها موجود در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی گفت: این منطقه ویژه در محدوده ای به مساحت 

1100 هکتار ایجاد شده که 5۲00 نفر نیروی متخصص  و کارگری در آن مشغول فعالیت می باشند .

 اعالم آمادگی مجمع نمایندگان گلستان جهت تخصیص اعتبارات 
برای ترمیم شبکه های فرسوده شرکت توزیع نیروی برق استان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مجمع نمایندگان مردم گلستان درمجلس شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان دیدار و گفتگوکردند.به گزارش روابط  عمومی شرکت توزیع برق گلستان : مجمع نمایندگان استان گلستان در این دیدار 
ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در سطح استان برلزوم تداوم خدمات رسانی به مردم شریف استان در شرایط کنونی با توجه به 
شیوع کرونا تاکید کردند.نمایندگان استان ضمن اعالم آمادگی جهت تخصیص اعتبارات الزم برای ترمیم شبکه های فرسوده برق 
خواستار پیگیری بیشتر شرکت توزیع برق استان در این زمینه شد.در ادامه مهندس نصیری مدیرعامل توزیع برق گلستان ضمن 
تشکر از هکاری شایسته مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت بازسازی و استاندار کردن شبکه های 
آسیب دیده توزیع برق از سیل 98 و اصالح و بهینه سازی شبکه های فرسوده و جایگزینی آنها با کابل خودنگهدار از اولویتهای 
بسیار مهم این شرکت در سال جاری می باشد و با پیگیری الزم انشااله پس از تامین اعتبار از سوی شرکت توانیر و یا منابع استانی 
اجرای آنها در دستور کار شرکت قرار میگیرد وی همچنین از همراهی خوب مردم شریف استان در پویش مردمی مدیریت مصرف 
ابراز تشکر و قدردانی کرد و بیان داشت با عنایت به گرمای تابستان سال جاری از مشترکین محترم انتظار می رود در ساعات 13 
الی 5 عصر حداکثر یک ساعت کولر گازی خود را در منزل و یا محل کار خاموش کنند تا تامین برق پایدار برای همه شهروندان و 

روستائیان استان میسر شود و احتمال خاموشی ها را به صفر برسانیم.  

 صدور 15 فقره مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 
در ۴ ماهه اول سال جاری در آشتیان 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: ازابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه تعداد 18فقره 
درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در اداره امور اراضی شهرستان 
آشــتیان دریافت، که با طی مراحل قانونی، 15 فقره مجوز تغییر کاربری صادر شد. 
رییس اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آشتیان در گفتگو با روابط 
عمومی گفت از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه تعداد 18فقره درخواست متقاضیان 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی دریافت که با بررسی های کارشناسی و طی مراحل 
قانونی ، 15 فقره مجوز تغییر کاربری صادر شد. این مجوز ها شامل 5 فقره تغییر کاربری از محل تبصره ۴ ماده 1 و 10 فقره تغییر 
کاربری از محل تبصره 1 ماده 1 میباشــد. مهندس افشــین دهقان افزود : با توجه به اهمیت حفظ وصیانت از اراضی کشاورزی ، 
پایش های مستمر و کشت های ویژه جهت پیشگیری از ساخت وساز های غیر قانونی در سطح شهرستان انجام می شود . لیکن 
به حسب وظیفه همکانی ایجاب می کند بهره برداران ضمن رعایت قانون چنانچه متقاضی تغییر کاربری هستند مراتب را از طریق 
مراجعه به اداره امور اراضی و مراجع قانونی پی گیری نمایند.وی تاکید کرد در صورت مشاهده ساخت وساز های غیر مجاز ، می 
توانید مراتب را به اداره امور اراضی و یا سامانه 131 اطالع رسانی کنید. مهندس دهقان در ادامه از تشکیل پرونده و معرفی 5 واحد 

متخلف به مراجع قانوی نیز خبر داد .
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در دنیای امروز منفی اندیشی و منفی نگری بسیار افزایش یافته است 
و این مسئله یکی از مشکالت بزرگ جامعه امروزی به حساب می آید، 
اما با تمام این منفی نگری ها راه هایی وجود دارند که می توانند به شما 
نگرش��ی مثبت درباره زندگ��ی بدهند و تا حد زیادی نگرش ش��ما را 

نسبت به زندگی تغییر دهند، در ادامه با ما همراه باشید.
از روش ه��ای اثبات ش��ده برای دیدن نیمه  پر لیوان اس��تفاده کنید. 
)ب��رای یک اثر قدرتمند ب��ر روی روح و روان خ��ود از این تکنیک ها 

استفاده کنید(
هنگامی که ش��ما به طور طبیعی ش��خصی هس��تید که نیمه خالی 
لیوان را می بینید، شنیدن شعارهایی مانند »مثبت بیندیش« می تواند 
باعث ش��ود حس کنید که ش��بیه کسی هستید که گهگاهی به آرامی 
می دود و از او می خواهند تا فردا در یک ماراتن ش��رکت کند. قبل از 
اینکه بتوانید راهبردهای مثبت را بر روی خود پیاده کنید و از مزایای 
بهبود س��المت، روابطی بهتر و شادی بیشتر بهره مند شوید، شما باید 

شروع به کاهش اندیشه های منفی کنید.
ما برای شما بهترین نکات کاهش اندیشه های منفی را از روانشناسان، 
مش��اوران و نویس��نده ها جمع کرده ایم تا به شما در شناسایی مشکل 
نیمه خالی لیوان را دیدن کمک کرده و به ش��ما کمک کرده تا شروع 

به از بین بردن آنها کنید. یک نیمه پر لیوان در انتظار شما است.
۱. اهدافی معقول برای خود تعیین کنید

الوینیا لومزانو، مربی بازاریابی اجرایی، می گوید »بسیاری از افرادی 
ک��ه جنبه های منفی ه��ر چیزی را می بینند تمای��ل دارند که خود را 
س��رزنش کنند، زیرا آنها اهدافی بزرگ و ترسناک را برای خود تعیین 
می کنند که دس��تیابی به آن اهداف بس��یار سخت اس��ت، بنابراین به 
جای گفت��ن »من قصد دارم امس��ال این کتاب را بنویس��م« در یک 
کالس نویس��ندگی ثبت نام کرده یا نوشتن سه صفحه را شروع کنید. 
لذت دستیابی به اهداف کوچک تر باعث می شود که شما برای رسیدن 

به هدف بعدی مشتاق تر شوید.
۲. مشکات را به چالش ها تبدیل کنید

به گفته کریستی لینگ، نویسنده کتاب »روز خود را توانمند سازید: 
نکات کلیدی برای ایجاد خوشبختی، انرژی و موفقیت توسط صبح های 
مثبت« می گوید: سعی کنید از کلمات و عبارات منفی که شما اغلب از 
آنها اس��تفاده می کنید فهرستی تهیه کنید و آنها را کلمات و عباراتی 
مثبت تر جایگزین کنید. برای مثال اگر شما به طور منظم از مشکالت 
شکایت می کنید، سعی کنید تا به آنها به عنوان چالش ها اشاره کنید؛ 
کارول پترس��ون، مشاور درمانگر روان ش��ناختی دانشگاه ونکوور، واش 
می گوی��د »عبارت من باید....« را از تفکرات خود نیز حذف کرده و آن 
را با عبارت »م��ن می توانم انتخاب کنم که.....« جایگزین کنید؛ کلمه 
»باید« تعهد، ترس و خشم را با خود به همراه دارد، اما کلمه »انتخاب 

کردن« کنترل را به دستان شما می دهد، همانند عبارت »من می توانم 
انتخاب کنم که شستن لباس ها را در حال حاضر انجام دهم تا امشب 
آسوده باشم.« در حالی که ممکن است معانی ساده ای به نظر برسند، 
کلماتی که هر روز در اندیش��ه و گفتار خود اس��تفاده می کنید یک اثر 

واقعی بر روی نگرش شما دارد.
3. پاسخ های همیشگی و پیشفرض خود را از نو بسازید

لینت لوییس، یک درمانگر نوروفیزیک می گوید: »افرادی که به طور 
طبیعی افکاری منفی دارند تمایل دارند که به ایده ها و تجربیات جدید 
پاس��خ منفی بدهند، به طور جزئی، آنها ای��ن کار را انجام می دهند تا 
زم��ان بخرند در حالی که در اصل می خواهن��د تصمیم بگیرند، اما در 
نهایت از انتخاب منفی )نه گفتن( حمایت می کنند و به آن می چسبند، 
حتی در زمان هایی که ممکن اس��ت این کار را نکنند نیز این تصمیم 
منفی جایگزین می ش��ود.« او پیش��نهاد می کند که به جای نه گفتن 
بگویید »من مطمئن نیستم، کمی به من فرصت بدهید.« سپس قبل 

از اینکه نه بگویید به دنبال دلیلی برای »بله« گفتن بگردید.
۴. دستاوردهای تان را برای خود به نمایش بگذارید

فران��ک ادونیزو، دکترای فلس��فه، معاون س��رویس جهانی خدمات 
مش��اوره بالینی برای ش��رکت خدمات کار و زندگی کارکنان در رالی 
نیوی��ورک، ورک پلیس آپش��نز، می گوی��د: ی��ادآوری فیزیکی مثبت 
بودن یک محیط می تواند مهم باش��د. حال س��وال اینجا است که چه 
چیزهایی تاثیرگذار هس��تند؛ هر چیزی که شما را به یاد دستاوردهای 
گذش��ته )جوایز، نوشته های منتشرش��ده، کارت تجاری و . . .(، روابط 
رضایت بخ��ش )عکس ها، آثار هن��ری کودکان تان و . . .( و یا افتخارات 
مثبت شخصی ) ش��اید یک هدیه یا نامه ای از یک مشتری قدردان یا 
رئیس که در آن به تعدادی از توانایی های ش��ما اش��اره دارد( بیندازد. 
س��رزنش خود در زمانی ک��ه با اثبات توانایی ه��ا و زندگی کامل خود 

روبه رو می شوید بسیار سخت است.
5. دستان خود را باال ببرید

از لحاظ تاریخی، انس��ان ها و دیگ��ر حیوانات از طریق موقعیت هایی 
بزرگ و گس��ترده، ق��درت خود را ابراز کرده اند. ب��ه یک طاووس فکر 
کنی��د که بال خ��ود را باز می کند یا یک مذاکره کننده که مس��تحکم 
می ایس��تد در حالی که رقیب او نشسته اس��ت. ناتوانی از طریق زبان 
بدن نیز منتقل می شود؛ کودکی را که ترسیده است را در نظر بگیرید 
که در گوشه  اتاقی نشسته است یا یک فرد خجالتی با شانه هایی افتاده 
و چش��مانی که به پایین خیره شده اند. صاف ایستادن و با دستانی باز 
راه رفتن ش��ما را بزرگ تر و قوی تر نش��ان می دهند، اما آیا این کارها 

می توانند انتقال دهنده قدرت باشند؟
در س��ال 2012 محققان دانش��گاه هاروارد از شرکت کنندگان مورد 
مطالعه خواس��تند تا یکی از دو حالت قدرت )یکی تکیه دادن بر روی 

صندلی در حالی که دست ش��ان پشت سرش��ان و پاهای شان بر روی 
میز اس��ت( و حالت کم قدرت بودن ) حالت ایس��تاده با دستانی بسته 
بر روی س��ینه و یک پا جلوی پای دیگر( هر کدام را برای یک دقیقه 
ب��ه خود بگیرند. ضربان قلب و آزمایش خون قبل و بعد از این حاالت 
نش��ان داد که کس��انی حالت قدرت را به خود گرفتند سطح هورمون 
تستس��ترون بدن  آنها افزایش یافته )یک هورمون مربوط به احساسات 
و بیان با اعتماد به نفس و س��لطه گرانه( و س��طح هورمون کورتیزول 
)یک هورمون استرس( بدن آنها کاهش یافته است. در مصاحبه ها، آنها 
نش��ان دادند که حس می کنند قدرت بیشتری داشته و آماده ریسک 
کردن هس��تند، اما کسانی که حالت کم قدرت بودن را به خود گرفتند 

نتایجی مخالف این نتایج را داشتند.
بنابراین اگر بعدها ش��ما ب��ه افزایش اعتماد به نفس نیاز داش��تید، 
یک حالت قدرتمند را به خود بگیرید. دانا س��انتاس، مربی »فیالدلفیا 
فیلیز«، »پیتس��بورگ پایرتز« و »تامپا بی الیتنینگ« به ورزش��کاران 
حالت کوهس��تان با دس��ت ها رو به باال را هنگامی ک��ه آنها اعتماد به 
نف��س خود را از دس��ت می دهند آموزش می دهد. این حالت بس��یار 
آس��ان اس��ت، کمی پاهای خود را از هم فاصله داده و بایستید. نفس 
کشیده و دستان خود را تا عرض شانه های تان باال ببرید، چشمان خود 
را ببندید و 10 نفس عمیق کشیده و در بازدم آخر کف دستان خود را 
جلو آورده و به هم برسانید و یک لبخند کوچک بزنید، دو یا سه نفس 

عمیق دیگر کشیده و هوا را با دماغ خارج کنید.
6. یک متفکر انتقادی باشید نه یک شخص انتقادی

ایلین تیل��ور کلوس، مربی زندگی می گوید »م��ن یک ارباب رجوع 
دارم که همیش��ه درگیر دیدن بخش منفی همه چیز است، ما متوجه 
ش��دیم ک��ه مغز به صورت ی��ک متفکر انتقادی تنظیم ش��ده و به هر 
چیزی با رویکردی اعتقادی روبه رو می ش��ود و این می تواند یک نکته 
مثبت باش��د؛ او تنها باید به خودش ی��ادآوری می کرد که یک فرصت 
برای بهبود یک انتقاد نیس��ت. هر چی��زی می تواند برخالف تصورات 
او باش��د، اما لزوما اش��تباه نباشد. تیلور کلوس می گوید »اگر شما یک 
متفکر انتقادی و تحلیلی هس��تید، تشخیص دهید که به احتمال زیاد 
در ابتدا تفکری انتقادی دارید، اما افکار خود را بر روی سواالتی مانند 
چ��ه چیز دیگر درباره این وضعیت یا مش��کل یا فرد صادق اس��ت؟ را 

بپرسید.
۷. صبح ها از دنده چپ بلند نشوید

هنگامی که صبح از خواب بیدار می ش��وید ش��روع به فکر کردن به 
تم��ام کارهایی که آن روز بای��د انجام دهید یا ش��کایت درباره اینکه 
کودکان تان دیشب نگذاشتند بخوابید بسیار آسان است. به جای اینکه 
به ذهن تان اجازه دهید تا به افکار منفی فکر کند، ش��اون اندرس��ون، 
نویس��نده کتاب »آمریکا چند مایل بیشتر: داس��تان هایی درباره الهام 

گرفتن، امکان و هدف«، پیش��نهاد می کند که صبح ها س��ه سوال را از 
خود بپرس��ید 1. من دقیقا برای انجام چه کاری اشتیاق دارم؟ 2. چه 
کس��ی را می توانم تشویق کرده یا به چه کسی می توانم خدمتی کنم؟ 
)تمرک��ز را از روی خود بردارید( 3. برای چه چیزی قدردان هس��تم؟ 
فکر کردن در مورد همه  آنچه شما دارید و از آن هیجان زده می شوید، 

می تواند چشم انداز و نگرش شما را برای تمام روز تغییر دهد.
8. اخبار بد را دریافت نکنید

کولن الدریج، یک مربی زندگی در لکسینگتون پیشنهاد می کند که 
»ما به شما پیشنهاد نمی کنیم که در غار زندگی کرده یا تظاهر کنید 
که نزاع و غم وجود ندارد، اما تا زمانی که بتوانید )از طریق این نکات 
و راهکارهای دیگری که پیدا می کنید( نسبت به افکار منفی که اخبار 
ش��بانه می توانند ایج��اد کنند، ایمنی پیدا کنید، کم��ی از آنها دوری 
کنید، اگر فیس بوک عامل ناراحتی شما است )برای مثال چرا دیگران 
آنقدر ش��اد هستند؟ چرا همه مقاالتی را به اشتراک می گذارند که من 
با آنها مخالف هس��تم؟(، حس��اب فیس بوک خود ره��ا کنید. در برابر 
تمای��ل به خواندن اخبار ناراحت کننده مانن��د تصادفات و آدم ربایی ها  

مقاومت کنید.
۹. بدبینی های خود را به دور بیندازید

چیزهای منفی بس��یاری در جهان وجود دارن��د، الیزابت لومباردو، 
دکترای فلسفه، نویسنده کتاب یک شمای شاد: نسخه نهایی برای شاد 
بودن و خوشبختی می گوید: »برخی از افرادی که نیمه خالی لیوان را 
می بینند به دلیل ترس از داشتن خیالی باطل و ندیدن اتفاقات منفی 
واقعی نس��بت ب��ه تمرکز بر افکار مثبت تردی��د دارند، اما همه ما یک 
ذهن آگاه تحریف کننده داریم که می تواند درک ما از واقعیت را تغییر 

داده و باعث شود که اتفاقات منفی بزرگ تر به نظر برسند.
چند تحریف شایع عبارتند از خواندن ذهن، که زمانی است که شما 
فک��ر می کنی��د می دانید که دیگران به چه فک��ر می کنند )برای مثال 
کسی شما را به ناهار دعوت می کند و شما فرض می کنید که او چون 
برای شما ناراحت است این کار را کرده است(، پیش بینی آینده، زمانی 
که ش��ما اتفاقات منفی آینده را پیش بینی می کنید و واکنشی از خود 
نش��ان می دهید طوری که پیش بینی ش��ما به نظر قریب الوقوع است 
)شما فرض می کنید که جلسه شرکت پیش روی شما به این معناست 
که قرار است اخراج شوید شروع به بددهنی نسبت به رئیس تان کرده 
و کارتان را نادیده می گیرید(، یا تفکر دوجانبه که در آن تمامی اعمال 
همه چیز یا هیچ چیز است ) که در این گونه تفکر برای مثال همه فکر 
می کنند که من بازنده ام و یا هیچ کس مورد اعتماد نیست(.  تحریفات 
و بدبینی های ذهنی خود را تش��خیص داده و ببینید که آیا می توانید 

شرایط را با چشم انداز دیگری ببینید یا نه.
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8 اشتباه در هنگام شروع یک کسب و کار

بنا بر آمارهای منتشرش��ده، بیش از 20درصد کس��ب و کارها در کش��ور پیش��رفته آمریکا حتی موفق 
نمی ش��وند که س��ال اول فعالیت خود را به پایان برسانند. بدون شک این آمار در کشورهایی که پیشرفت 
کمتری دارند، به مراتب بیش��تر خواهد بود. تحت این ش��رایط س��والی که مطرح است این است که چرا 
کسب و کارها با شکست مواجه می شوند؟ در این رابطه بدون شک عملکرد افراد معیار اصلی بوده و دلیل 
آن نیز به این خاطر است که بسیاری از برندهای دیگر، کامال موفق ظاهر می شوند. درواقع ضروری است 
ت��ا ایرادات موجود برطرف ش��ود. در کنار این موضوع، آگاهی از این موارد باعث می ش��ود که عملکرد به 
مراتب بهتری را داش��ته باش��ید. نکته جالب دیگر، تعداد باالی این دسته از اشتباهات است. درواقع نباید 

تصور کنید که تنها یک دلیل در این رابطه دخالت دارد. 
۱-عدم ترس از شکست 

بدون شک مواجهه با این تیتر، در ظاهر عجیب به نظر می رسد. علت این امر نیز به این خاطر است که 
همواره توصیه شده است که کارآفرینی، نیاز به شجاعت و نترسیدن از شکست دارد. اگرچه شکست بخش 
طبیعی است مسیر پیشرفت شما محسوب می شود، با این حال این امر به معنای تمایل به چنین اتفاقی 
نبوده و ش��ما باید تا حد امکان از وقوع چنین مواردی، جلوگیری کنید. درواقع ترس ش��ما را هوشیار نگه 
م��ی دارد، با این حال نباید اجازه دهید که میزان آن به حدی افزایش پیدا کند که به س��دی جدی برای 
اقدامات آتی ش��ما تبدیل ش��ود. در کنار این موضوع فراموش نکنید که ممکن است حوزه موردنظر شما، 

بهترین گزینه نباشد. تحت این شرایط شما هزینه فرصت خود را از دست خواهید داد. 
۲-عدم وجود برنامه تجاری

تجارت در هر زمینه ای اصول خود را داش��ته و الزم اس��ت تا بسیاری از شرایط را مدنظر قرار دهید. به 
همین خاطر ش��ما به یک برنامه تجاری نیاز خواهید داشت. درواقع همواره شاهد این موضوع هستیم که 
کسب و کارهایی بدون برنامه ریزی درست، اقدام به شروع فعالیت های خود کرده و این امر باعث می شود 
تا با مش��کالت بسیاری مواجه شوند. برای مثال آیا ش��ما پیش بینی هایی نسبت به میزان فروش در سال 
اول خود دارید؟ چه راهکارهایی برای س��ناریو بدبینانه تعیین کرده اید؟ تمامی این موارد در طرح تجاری 
ش��ما باید پاسخ داده ش��ود. برای آگاهی بیشتر در این زمینه، پیشنهاد می شود که مقاالت، سخنرانی ها و 

کتاب های موجود در رابطه با اصول برنامه تجاری نویسی را مطالعه کنید. 
3-عدم سازماندهی امور

از دیگر اش��تباهات بزرگ افراد این است که سازماندهی های الزم را انجام نمی دهند. برای مثال نه تنها 
وظایف و اقدامات آنها مشخص نیست، بلکه برنامه ریزی های الزم برای تیم شرکت را نیز انجام نمی دهند. 
درواقع به عقیده آنها در حین کار، تمامی این موارد مش��خص خواهد ش��د. با این حال چنین سیاس��تی، 

امکان رشد سریع را از شما خواهد گرفت. 
۴-عدم شناخت بازار و مشتری

بسیاری از افراد به محض پیداکردن ایده، سریعا اقدام به شروع کار خود می کنند. این امر در حالی است که 
شما حداقل چند ماه به تحقیق نیاز دارید تا بازار و مشتری هدف خود را به خوبی بشناسید. بدون طی کردن 
این مرحله، تمامی تصمیمات ممکن است با واقعیت موجود تفاوت بسیاری را داشته باشد. تحت این شرایط 
ابدا قدرت الزم را پیدا نخواهید کرد و مش��تری همچنان به کار با برندهای باس��ابقه می پردازد. فراموش نکنید 
که طی این تحقیقات، شما می توانید به خوبی متوجه نیازهای جدید و شکاف های موجود شده و با پیدا کردن 
راه حل هایی، یک شروع درخشان را داشته باشید. در نهایت شما باید به مثلث موفقیت توجه داشته باشید که 
شامل: محصول باکیفیت، موردنیاز جامعه، بازار مناسب است. درواقع حتی بهترین محصوالت نیز در یک بازار 
بد، شانس موفقیت چندانی را نخواهد داشت. در این رابطه شما تنها نباید به عالقه خود توجه داشته باشید. 

درواقع ممکن است اکنون بهترین زمان برای شروع فعالیت شما نباشد. 
5-عدم رعایت موارد حقوقی

این مورد خصوصا در رابطه با اس��تارت آپ ها بس��یار رایج اس��ت. درواقع آنها مراحل قانونی کار را طی 
نمی کنند و این امر باعث می ش��ود تا پس از مدتی، با مش��کالت غیرقابل جبرانی مواجه ش��وند. در این 
رابطه توجه داشته باشید تا زمانی که برند شما ثبت نشده باشد، قادر به محافظت از خود نخواهید بود. 

6-عدم توجه به کار تیمی
آیا تصور می کنید که کارآفرینی و شروع یک کسب و کار به تنهایی انجام می شود؟ اگرچه ممکن است 
به خاطر مطرح ش��دن نام هایی نظیر بیل گیتس به عنوان موس��س مایکروس��افت و یا مارک زاکربرگ به 
عنوان موسس فیس بوک، این تصور ایجاد شده باشد که آنها به تنهایی اقدامات اصلی را انجام داده اند، با 
ای��ن حال واقعیت کامال متفاوت ب��وده و آنها همگی در قالب یک تیم قدرتمند اقدام کرده اند. با این حال 
برخی از آنها س��هام خود را فروخته و یا نقش��ی به پررنگی فرد اصلی نداش��ته اند. به همین خاطر نام آنها 
کمتر مطرح ش��ده است. در این رابطه ش��ما نیز باید به دنبال ایجاد یک تیم باشید. این امر باعث خواهد 
ش��د تا فش��ار بر روی چند نفر تقسیم شده و امکان انجام اقدامات بیش��تری را داشته باشید. همچنین از 
افراد باتجربه، در رابطه با ایده خود مشورت بگیرید. در این رابطه فراموش نکنید که تنها تا حدی توضیح 

دهید که امکان کپی برداری از شما، مهیا نباشد. 
۷-شریک نامناسب

اگرچه در بخش گذشته در رابطه با اصول شراکت صحبت شد، با این حال نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که پیدا کردن شریک تجاری بسیار مهم است. درواقع حتی اگر بهترین تیم را نیز 
برای خود پیدا کرده باش��ید، همکاری با یک س��رمایه گذاری که جهان بینی مشترکی با شما ندارد، شروع 
یک اقدام پردردسر خواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید که سرمایه گذارها، قدرت قانونی بسیار باالیی 
داش��ته و حتی قادر به عوض کردن مدیر شرکت نیز هستند. به همین خاطر بسیار مهم است که بهترین 

گزینه ها را برای خود انتخاب نمایید. 
8-استخدام سریع 

بسیاری از افراد تصور می کنند که باید سریعا تیم شرکت را تکمیل نمایند. این امر در حالی است که شما 
نمی دانید که چه مقدار س��ودآوری را تجربه خواهید کرد. تحت این ش��رایط استخدام های گسترده، به معنای 
تحمیل هزینه های زیاد خواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید که روش های کم هزینه تری نیز برای بسیاری از 
اقدامات وجود داشته و الزم است تا نسبت به نحوه خرج کردن خود، توجه ویژه ای را داشته باشید. در این رابطه 
اقداماتی ظیر دورکاری و قرار دادن با پیمانکارها از جمله راهکارهای موجود در این زمینه محس��وب می شود. 
درواقع در ابتدای شروع کسب و کار، بسیار مهم است که هزینه های خود را به حداقل برسانید. همچنین معموال 

سرعت باال در استخدام باعث خواهد شد تا احتمال به خدمت گرفتن افراد نامناسب نیز افزایش یابد. 
businessnewsdaily.com :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از مشکالت همیش��گی افراد نحوه مواجهه با ترس ها 
است. درواقع برای هر موفقیتی، طی کردن این مرحله کامال 
ض��روری اس��ت. درواقع تفاوتی ندارد که ریش��ه ترس ش��ما 
چیست، برخی از راهکارهای کلی وجود دارد که در اکثر موارد 
نتیجه بخش اس��ت. درواقع در علم روان شناس��ی، سه سطح 
درمان وجود دارد که ش��مال، س��طحی، نیمه عمیق و عمیق 
اس��ت. اقداماتی که در این مقاله قصد بررسی آنها را داریم در 
س��طح نخست قرار داش��ته و به همین خاطر برای هر فردی 
می تواند کارآمد باش��د. در ادامه راهکارها را مورد بررسی قرار 

می دهیم. 
۱-نوشتن 

یکی از مواردی که طی تحقیقات گس��ترده به دست آمده 
است این است که نوشتن باعث انجام بهتر اقدامات خواهد شد. 
در این رابطه آیا قصد کنار گذاش��تن ترس های خود را دارید؟ 
آنها را در یک دفترچه یادداش��ت کرده و برای آنها اس��می را 
انتخاب کنید. درواقع ممکن است حتی اسم یک مورد، باعث 
ایجاد استرس در شما شود. در این راستا انتخاب نامی دیگر، 

می تواند اقدامی هوشمندانه باشد. 
۲-اطاعات خود را افزایش دهید 

یک��ی از اصلی تری��ن دالیل ت��رس افراد ناش��ناخته بودن 
محسوب می شود. برای مثال انسان های اولیه نسبت به آتش 
و یا بس��یاری از پدیده های طبیعی، ترس زیادی را داشتند. با 
این حال باالرفتن اطالعات آنها باعث شده است تا این موضوع 
به ص��ورت کامل از بین برود. در این رابطه توصیه می ش��ود 

که اطالعات خود را در رابطه با موضوعاتی که نس��بت به آن 
احساس ترس دارید، افزایش دهید. بدون شک هرچه اطالعات 
باالتری داشته باشید، ترس شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 
در این رابطه ممکن اس��ت تصور کنید ک��ه کارآفرینی، یک 
ریس��ک بزرگ،  اقدامی بیش از حد سخت محسوب می شود. 
ای��ن امر در حالی اس��ت ک��ه واقعیت کامال متف��اوت بوده و 
امروزه بسیاری از افراد در این زمینه اقدام می کنند. همچنین 
فراموش نکنید که تفاوتی ندارد که شما به خاطر اهداف خود، 
حتی مورد تمسخر نیز قرار گیرید. این نکته را فراموش نکنید 

که تمامی افراد موفق جهان، این مرحله را تجربه کرده اند. 
3-به نقطه پایان فکر کنید 

همواره این س��وال را از خود بپرس��ید که در بدترین حالت 
چ��ه اتفاقی خواهد افتاد؟ درواق��ع هنگامی که به نقطه پایان 
فکر کنید، متوجه این امر خواهید شد که بسیاری از ترس ها، 
دلیل درستی را نداشته و الزم است تا کنار گذاشته شود. این 
پرسش مرز میان ترس منطقی و محدودکننده را نیز مشخص 
خواهد کرد. درواقع اش��تباه بزرگ این است که برخی از افراد 
تصور می کنند که شجاعت به معنای انجام هر کاری است. در 
کنار این موضوع توصیه می شود تا به نکات مثبت هر اقدام نیز 
توجه داشته باش��ید. بدون شک با مقایسه بهترین و بدترین 
دستاوردهای ممکن، می توانید نسبت به ارزشمندبودن انجام 
یک اقدام، به نتیجه ای درست دست پیدا کنید. درواقع برخی 
از اقدامات نیز وجود دارد که اگرچه در ظاهر مناسب هستند، 
با این حال بهترین گزینه محسوب نشده و تنها باعث می شود 

تا شما فرصت پرداختن به اقدامی بهتر را از دست بدهید. 
۴-تنها گام نخست را بردارید 

اگر مرحله تصمیم گیری تا اقدام ش��ما طوالنی شود، در 

اصطالح پش��ت در تردیده��ا خواهید مان��د. در این رابطه 
همواره توصیه می شود که 70 درصد اطمینان را برای یک 
اق��دام، کافی بدانید. این امر باعث می ش��ود تا انگیزه اولیه 
ش��ما همچنان حفظ شود. در این راس��تا با برداشتن قدم 
نخست، ش��ما متوجه بس��یاری از امور خواهید شد که در 
تداوم اقدامات و یا متوقف کردن همه چیز، تاثیرگذار است. 
ب��رای این امر ک��ه از انجام اقدامات جدید واهمه نداش��ته 
باش��ید، می توانی��د چند اق��دام جدید ول��ی غیرمهم نظیر 
تنهایی س��فر ک��ردن را انجام دهید تا ترس ش��ما در این 

زمینه کاهش پیدا کند. 
5-از جمات مثبت استفاده کنید 

ش��ما باید نس��بت به خود از جمالت مثبت استفاده کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا روحیه ش��ما بهبود یابد. درواقع 
یکی از نخس��تین درمان ها در رابطه با بس��یاری از مشکالت 
افرادی اس��ت که ابتدا نحوه صحبت ک��ردن در رابطه با خود 
را تغییر دهند. درواقع تا زمانی که به خودتان اعتماد نداشته 
باشید، هیچ تغییر مثبتی رخ نخواهد داد. در این رابطه امروزه 
اثبات شده است که کلمات دارای قدرت فوق العاده ای بوده و 
می تواند روحی��ه فرد را بهبود و یا به صورت کامل نابود کند. 
جم��الت مثبت کمک خواهد کرد که ش��ما به س��مت تفکر 
مثبت، س��وق داده ش��وید. درواقع این امر یک واقعیت است 
که برای به دست آوردن یک دستاورد ارزشمند، سختی های 
زیادی وجود خواهد داشت. با این حال رمز موفقیت این است 
که بتوانید تمرکز خود را بر روی موارد مثبت مسیر خود قرار 
دهید. در غیر این صورت امکان تداوم اقدامات، عمال غیرممکن 

خواهد بود.
alis.alberta.com :منبع

چگونه با ترس های خود رو به رو شویم 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: جیسون کالینز روانشناس
مترجم: امیر آل علی
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: اسکای اسکالی نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب و کار
مترجم: امیر آل علی


