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فرصت امروز: صبح یکش�نبه در تابلوی بورس تهران عددی 
ثبت ش�د که یک رکوردش�کنی دیگر برای بازار سرمایه به 

حساب می آید. شاخص کل بورس در این روز برای 
نخستین بار وارد کانال 2 میلیون واحدی شد و با...

شاخص بورس تهران سرانجام 2 میلیون واحدی شد

جهشتاریخیشاخصها

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

متغیرهای اقتصادی در فاصله سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ چه تغییری کرده اند؟

فرازوفروداقتصادایران
دردهه90

نهاد پژوهش��ی مجلس در خردادماه امس��ال، از وضعیت اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ گزارش داد و گفت که رشد 
اقتصادی کش��ور در این دوره زمانی به ش��دت پرنوسان و بین منفی ۸.۳ درصد تا ۱4 درصد بوده است. طبق این گزارش، متوسط 
رشد اقتصادی در سال های مختلف ۱۱.4 درصد )۱۳4۱ تا ۱۳۵۶(، منفی 4.۸ درصد )۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷(، ۵ درصد )۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱( 
و ۰.۲ درصد )۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸( بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت از ۱۳۹۰ پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد 
اقتصادی در سال های آتی هشداردهنده است. نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نیز به طور متوسط ۲۰درصد بوده، در حالی که متوسط 
نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ میالدی ۲.4 درصد بوده است. براساس یافته های این پژوهش، به تعداد شاغلین کشور از ۱۳۹4 تا 
۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر افزوده شده، اما این افراد عمدتا در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده فروشی، تعمیرات، حمل...

خروج بی سر و صدای سوداگران از بازار ارز

در بازار ارز چه می گذرد؟

4

۳

2

گزارش »مجمع جهانی اقتصاد« از ریسک های کرونایی که کسب وکارها را تهدید می کند

۳۱ ریسک کسب و کارها

طراحی دفتر کاری با تکنیک های طالیی
کفش ملی در مسیر نوگرایی

کداک وارد حوزه داروسازی شد
چالش ساخت ویدئوی تجاری

ویروس کرونا و ترندهایی که به وجود آورد
طراحی برنامه اینفلوئنسر مارکتینگ با شیوه های مختلف

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 رکوردشکنی فروش آمازون
در ۳ ماهه دوم سال 2020

سرمقاله
 چرا آمریکا به ترامپ

 نیاز دارد؟

کمتر از یکص��د روز تا انتخابات 
و  اس��ت  مان��ده  باق��ی  آمری��کا 
نظرسنجی ها نشان می دهد که جو 
بایدن، معاون رئیس جمهور س��ابق 
و سناتور اسبق دموکرات از دونالد 
ترامپ پیش��ی گرفته است. خروج 
از معاه��دات بین الملل��ی و نح��وه 
مدیریت بحران اپیدمی کرونا، این 
روزها به عنوان پاشنه آشیل ترامپ 
دریچه ای  و  برش��مرده می ش��وند 
برای انتقادات از او گش��وده اند، اما 

اینها فقط نظرسنجی هستند.
دونالد ترامپ، یک بازرگان فعال 
در صنع��ت س��اختمان و ام��الک 
در ش��هر نیویورک ب��ود که بدون 
هیچ پیش��ینه سیاسی پا به عرصه 
سیاس��ت و آن هم در باالترین رده 
ایاالت متحده آمریکا گذاشت و در 
رویدادی کم س��ابقه از برج خود در 
منهتن به کاخ س��فید اسباب کشی 
کرد. با اینکه ترامپ هیچ سابقه ای 
در سیاس��ت نداش��ته اس��ت، اما 
به گواه رس��انه ها و البته پیش��ینه 
موجود از او، در پروپاگاندا دس��ت 
کمی از سیاس��تمداران کارکش��ته 

ندارد.
از ط��رف دیگ��ر، همان طور که 
آشکار اس��ت، حزب جمهوری خواه 
همانن��د س��ایر اح��زاب با س��ابقه 

طوالنی جهان، متش��کل 
2از صدها سیاستمدار...

دوشنبه
۱۳ مرداد

۱۳۹۹
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فرصت امروز: »قانون جامع بانکداری جمهوری اسالمی ایران« چندی پیش 
توسط کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تدوین شد و همان زمان با انتقادات 
کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد. حاال به نظر می رسد این طرح بار دیگر 
در دس��تور کار مجلس یازدهم قرار گرفته و از آنجا که طرح جدید بانکداری، 
نظام بانکی کشور را از اساس تغییر می دهد، کارشناسان پولی و بانکی به نقد 
دوباره این طرح پرداخته اند. طرحی که دارای حدود ۲۰۰ ماده در چهار بخش 
اصلی است و از آنجا که دولت در تدوین این طرح مشارکت جدی نداشته، به 
نظر نمی رسد که بتواند گرهی از مشکالت نظام بانکی ایران را بگشاید؛ چنانچه 
نهاد پژوهشی مجلس اخیرا در گزارشی به »اصل اولویت قانونگذاری از طریق 
الیحه« )قانونگذاری الیحه محور( اشاره کرده و در بررسی کارنامه مجلس دهم 

بر آسیب طرح محوری در ابتکار قانونگذاری تاکید کرده است.
به گفته مرکز پژوهش ها، کارنامه مجلس دهم نشان می دهد، برخالف »اصل 
اولویت قانونگذاری از طریق الیحه«، تعداد طرح های ارائه ش��ده به مجلس به 
اندازه چش��مگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته اس��ت، به طوری که در سال 
پایان��ی مجلس دهم )س��ال ۱۳۹۸( تنه��ا به ازای هر چهار طرح ارائه ش��ده، 
یک الیحه به مجلس تقدیم ش��ده و چهار پنجم ابتکار تقنینی از طریق طرح 
صورت گرفته است. بدین ترتیب، آسیب طرح محوری در ابتکار قانونگذاری، با 
سرعت و حّدت گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده و بخش عمده ای از دالیل 
شکلگیری این وضعیت که بازوی کارشناسی مجلس از آن با عنوان »اختالل 
در ابتکار قانونگذاري« یاد کرده، به آس��یب دیدن روابط قوا و تعامل نداش��تن 

آنها بازمی گردد.
به هر حال، طرح جدید بانکداری، اگرچه بسیاری از مشکالت فعلی سیستم 
بانکی را حل خواهد کرد، ولی در این طرح به طور ش��فاف مشخص نشده که 
بانک ها و موسسات اعتباری دارای چه مدلی از کسب وکار هستند و هزینه های 

پرسنلی و عملیاتی آنان چگونه باید تامین شود و... .
* حذف مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی 

در همی��ن زمینه، علی نظافتیان، دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها، 
ضعف های این طرح را برش��مرد و به ایسنا گفت: هر طرح یا الیحه در صورت 
تصویب نهایی باید موجبات تسهیل در رفع نیازها یا مشکالت مردم را فراهم 
آورد، نه آنکه بر مش��کالت و چالش ه��ا بیفزاید. ضمن آنکه در طرحی چنین 
بااهمیت باید مش��خص ش��ود که این طرح، ساختار فعلی بانک مرکزی کدام 
کشور را الگو قرار داده و در مورد دو موضوع مهم یعنی انطباق یا عدم مغایرت 
عملیات بانکی با موازین شرعی و نیز استقالل بانک مرکزی چه تدابیری اندیشه 
است. همچنین، اساسا چه مدل کسب وکار برای بانک ها و موسسات اعتباری در 

این طرح در نظر گرفته شده است.
او ادام��ه داد: نکته ای که در مورد این طرح چندان منطقی و خوش��ایند به 
نظر نمی رسید عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی در مورد این طرح 
اس��ت. از نظر اجرایی دولت و بان��ک مرکزی باید در طرحی که نظام بانکی را 
از اس��اس تغییر می دهد، مشارکت داشته باشند تا امکانات اجرای مطلوب آن 

فراهم شود.
نظافتیان سپس به حذف مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی اشاره کرد و 
ادامه داد: یکی از اشکاالت این طرح اهداف و وظایف بانک مرکزی است. در این 
طرح مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی حذف شده است که از نظر حقوقی 
با توجه به تعاریف قانون محاسبات عمومی و قانون خدمات مدیریت کشوری، 
حذف مجمع یک شرکت دولتی به معنای تبدیل آن به موسسه دولتی است. 
بدین ترتیب زمانی که مجمع عمومی سهامداران از ارکان بانک مرکزی حذف 
شود برابر مقررات قانون محاسبات عمومی خواه ناخواه این  تشکیالت جدید 

»موسس��ه دولتی« تلقی خواهد شد که باید زیر نظر نهاد ریاست جمهوری یا 
یکی از وزارتخانه ها اداره ش��ود مگر آنکه طراحان طرح جدید در نظر داش��ته 
باشند عالوه بر وزارتخانه و شرکت و موسسه دولتی، یک نهاد دولتی دیگر فراتر 

از این عناوین ابداع کنند.
وی افزود: از سوی دیگر قانونگذار جدید که تصمیم دارد که بانک مرکزی را 
به طور تلویحی به عنوان یک موسسه دولتی تشکیل دهد باید تکلیف حقوق و 
تعهدات »شرکت سهامی دولتی بانک مرکزی« فعلی را نیز تعیین کند که آیا 
شخصیت و ماهیت حقوقی شرکت سهامی بانک مرکزی همچنان باقی خواهد 
بود یا منحل می شود و یا آنکه فقط مجمع از ارکان آن حذف می شود ولو آنکه 
براس��اس قوانین فعلی موسسه دولتی محس��وب شود. مگر آنکه ادعا شود که 
بانک مرکزی جدید همان بانک مرکزی قدیم است که فقط ماهیت حقوقی آن 

از شرکت دولتی به موسسه دولتی تغییر یافته است.
* انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط دولت 

دبیر کمیس��یون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در طرح جدید 
شورای پول و اعتبار و هیات نظارت اندوخته اسکناس حذف شده و جایگزین 
آنها هیات عالی و هیات نظارت حسابرس��ی آمده اس��ت که در طراحی جدید 
س��اختار بانک مرکزی که بی ش��باهت به س��اختار تش��کیالت بانک مرکزی 
انگلستان )اختصارا BOE( نیست کلیه مقامات و اعضای کلیدی ارکان بانک 
مرکزی مس��تقیم یا غیرمستقیم توس��ط دولت انتخاب می شود. به هرحال از 
جمله مهمترین وظیفه و مس��ئولیت های پیش بینی شده برای بانک مرکزی 
ثبات سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم، تعیین و اجرای سیاست های پولی 
و ارزی، ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس های رایج کشور است و با ساختار 
جدید، بانک مرکزی به صورت موسسه ای دولتی به طور کامل در اختیار دولت 
قرار می گیرد و امکان نظارت مستقیم قوای مقننه و قضائیه بر عملکرد آن نیز 
چندان قابل توجه نیست. همچنین، تنها شخص رئیس جمهور یا وزارتخانه ای 
که موسس��ه دولتی بانک مرک��زی تحت نظارت آن ق��رار خواهد گرفت باید 

پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی باشند.
وی حذف هیأت نظارت اندوخته اسکناس را نیز از دیگر تغییرات دانست و 
اظهار کرد: در طرح جدید هیات نظارت بر اندوخته اسکناس به طور کلی حذف 
و وظیفه مقررات گذاری در مورد نحوه توزیع اسکناس برعهده هیات عالی بانک 
مرکزی قرار گرفته اس��ت که با توجه به ترکیب دولتی هیات عالی این امر به 

منزله اختیار کامل دولت در چاپ و نشر اسکناس است.
* دارایی های بانک مرکزی پشتوانه پول منتشرشده 

نظافتیان افزود: در طرح جدید دارایی های بانک مرکزی پشتوانه  پول منتشر 
شده توسط این بانک است و تعیین مقررات مربوط به انتشار پول توسط بانک 
مرکزی هم در اختیار هیات عالی قرار گرفت اس��ت که اولین پرس��ش در این 
زمینه آن است که »دارایی های بانک مرکزی« شامل چه اقالمی است و منظور 
ارزش دفتری این دارایی هاست یا ارزش واقعی؟ پرسش بعدی آن است که در 
غیاب هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و تفویض اختیارات آن به هیات عالی 
چگونه و با چه مکانیزمی می توان فعالیت های بانک مرکزی در زمینه چاپ و 
نش��ر اس��کناس را تحت نظارت قرار داد تا مبادرت به چاپ و نشر پول بدون 

پشتوانه قانونی الزم نکند؟
وی ب��ا بیان اینکه با این س��اختار دولتی نمی توان انتظار داش��ت که بانک 
مرکزی در اعمال سیاست های بانکی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 
بتواند مستقل از دولت عمل کند، گفت: یکی دیگر از تشکیالت بانک مرکزی 
که در طرح جدید پیش بینی شده، هیات انتظامی بانک مرکزی است که قرار 
اس��ت به تخلفات اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی رسیدگی و صدور حکم 

کنند. نکته قابل بررسی در مورد هیات انتظامی، ماهیت حقوقی آن است که در 
ترکیب هیات بدوی سه قاضی و در ترکیب هیات تجدیدنظر دو قاضی منصوب 
قوه قضائیه پیش بینی شده که با معرفی رئیس کل بانک مرکزی و حکم ریاست 
قوه قضائیه منصوب می ش��وند و اولین پرسش��ی که در این زمینه قابل طرح 
است آن است که آیا این هیات انتظامی با چنین ترکیبی یک محکمه قضایی 
است یا یک محکمه دادگاه اداری نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 
کارکن��ان دولت یا مراجع حل اختالف کار؟ در صورتی که یک محکمه اداری 
اس��ت در این صورت آرای آن قاعدتا بایس��تی قابل اعتراض در دیوان عدالت 
اداری باش��د، اما اگر محکمه قضایی است جایگاه آن نه در بانک مرکزی بلکه 
در قوه قضائیه اس��ت. تشریفات رسیدگی هم حسب مورد تابع آیین دادرسی 

مدنی یا کیفری خواهد بود.
نظافتیان افزود: با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت های مالی بانک مرکزی 
در داخل و خارج کشور منطقی نیست هم حسابرس و هم ناظر یا بازرس قانونی 
بانک مرکزی قوه مجریه باشد که دیوان محاسبات در این زمینه می تواند نقش 
ناظر مجلس بر عملکرد مالی بانک مرکزی را داش��ته باشد. از دیگر اشکاالت 
اساسی وارد بر قانون عملیات بانکی بدون ربا پیچیدگی روابط حقوقی بین بانک 
و مش��تریان چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیالت و اعتبارات 
است که این ایراد در قانون جدید نه به طور کامل بلکه تا حدی برطرف شده 

است.
* بررسی مقررات عملیات بانکی بدون ربا 

دبیر کمیس��یون حقوقی بانک ها و موسس��ات اعتباری ادام��ه داد: در مورد 
مق��ررات عملیات بانکی بدون ربا در ط��رح جدید بانکداری رعایت چند نکته 
چون رعایت نظریات عام مراجع عظام تقلید در تدوین این مقررات است. یکی 
از نکات بس��یار مثبت طرح جدید ماده ۱۰۸ اس��ت که براساس آن موسسات 
اعتباری ملزم شده اند نوع عقد، نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیالت، جریمه 
تاخیر و سایر موارد مربوط به قرارداد را به صورت شفاف در متن قرارداد درج 
نمایند و نسخه ای از قرارداد را در اختیار تسهیالت گیرنده و ضامن ها قرار دهند. 
در ادام��ه وی درباره ماده ۱۳۱ ای��ن طرح، توضیح داد: طبق آن پیش بینی 
شده که جرائم تاخیر تسهیالت بانکی متعلق به دولت است که در حساب ویژه 
جرایم تاخیر تجمیع و با تصمیم کارگروه ویژه ای برای تسویه بدهی بدهکاران 
ورشکسته تخصیص می یابد تا پس از تمکن مجدد به دولت بازگردانند. در این 
زمینه، از نظر مبانی مالکیتی براساس کدام منطق شرعی یا قانونی و حقوقی 
جرائم تاخیر که در اثر تاخیرگیرندگان تسهیالت پرداختی بانک ها ایجاد و به 
حساب بانک تسهیالت دهنده واریز می شود اما در طرح جدید متعلق به دولت 
اعالم شده است؟ بر فرض بپذیریم که این منابع متعلق به دولت است. در آن 
ص��ورت چگونه می توان برخالف اصول قانون اساس��ی درآمد دولت حاصل از 
وصول جرائم تاخیر را بدون درج در الیحه بودجه و با تصمیم یک کارگروه بین 

بدهکاران تقسیم کرد.
نظافتیان افزود: همچنین، از نظر مدیریتی تسهیالت گیرنده ای که اطمینان 
دارد ک��ه اگر بدهی خ��ود را به بانک نپردازد بلکه وی می تواند با گرفتن حکم 
ورشکس��تگی یا اعسار بدهی خود را از محل جرائم تاخیر پرداخت کند، فاقد 
انگی��زه کافی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها خواه��د بود. عالوه بر این، 
افزایش می��زان مطالبات معوق بانک ها یکی از آثار بدیه��ی ماده ۱۳۱ طرح، 

پیش بینی می شود.
* مسئولیت بانک ها در خسارات واردشده بر مشتریان 

دبیر کمیس��یون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در قانون پولی 
و بانکی مسئولیت بانک ها در مورد خسارات وارده بر مشتریان در اثر عملیات 

بانک ها تا حد زیادی مشخص است، اما در طرح جدید بانکداری چه مقرراتی 
برای این موضع در نظر گرفته ش��ده است؟ عالوه بر این، پیام طرح جدید آن 
است که دولت باید حداکثر ظرف یک سال یک بانک دولتی دیگر به نام بانک 
توس��عه جمهوری اسالمی ایران تاس��یس کند یا یکی از بانک های تخصصی 

موجود را با حفظ ماموریت های آن به بانک توسعه تبدیل کند. 
وی یکی از ویژگی های اصلی طرح جدید بانکداری را توجه ویژه به نهادهای 
مکمل صنعت بانکداری نظیر ش��رکت های گزارش��گری اعتباری، موسس��ات 
تضمین اعتبار، صندوق ضمانت سپرده ها و کانون موسسات اعتباری دانست و 
اظهار کرد: یکی از راه حل های اساسی رفع چالش های فعلی صنعت بانکداری، 
تقویت عملی نهادهای غیردولتی مکمل صنعت بانکداری است که بانک مرکزی 
را در طراحی، سیاس��ت گذاری و نظارت بر عملیات بانکی موسس��ات اعتباری 
یاری رس��انند و نظریات کارشناس��ی خود را به شبکه بانکی کشور ارائه دهند. 
در این زمینه از منظر کارشناس��ی  به نظر می رس��د مجلس باید به جای شبه 
دولتی سازی نهادهای مکمل صنعت بانکداری و مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم 
دولت بر این قبیل نهادها، شرایطی را فراهم آورد که بخش خصوصی بتواند در 
تشکیل و راه اندازی این قبیل نهادها شوق فعالیت و سرمایه گذاری داشته باشد 

و راهگشای مشکالت فراوان سیستم بانکی کشور باشد.
نظافتیان طرح بانکداری جمهوری اس��المی تهیه ش��ده توسط کمیسیون 
اقتصادی مجلس دهم را طرحی نس��بتا جامع دانس��ت و گفت: بس��یاری از 
موضوعات مطروحه در آن از جمله چالش های فعلی نظام بانکی کش��ور است 
که قطعا اتخاذ تصمیم در مورد آنها بسیاری از مشکالت فعلی سیستم بانکی 
کش��ور را حل خواهد کرد، ولی در این طرح به طور ش��فاف مش��خص نشده 
که بانک ها و موسس��ات اعتباری دارای چه مدلی از کس��ب و کار هس��تند و 
هزینه های پرس��نلی و عملیاتی آنان چگونه باید تامین شود و در صورتی که 
بین نرخ تمام ش��ده محصوالت و خدمات بانکی و میزان سود یا کارمزد ابالغ 
شده بانک مرکزی تفاوت باشد چه راهکاری برای رفع این حاشیه سود وجود 
دارد که سپرده گذاران و سهامداران بانک ها از آن متضرر نشوند و باالخره آنکه 
چه تدابیری برای حل مش��کل مطالبات معوق بانک ها در این طرح اندیشیده 

شده است؟

»طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران« چه نقاط ضعفی دارد؟

کاستی های طرح جدید بانکداری

مهدی جباریان
دکترای مدیریت استراتژیک



فرصت امروز: »مجمع جهانی اقتصاد« معتقد است دنیای پساکرونایی 
وج��ود ندارد و انس��ان باید به زندگی با کووی��د-۱۹ عادت کند، چراکه 
کرونا نه تنها یک بحران س��المت با ابعاد عظیم است، بلکه یک بازسازی 
قریب الوقوع در نظم اقتصاد جهانی ایجاد می کند. چندی پیش »مجمع 
جهان��ی اقتص��اد« مطالعه ای در مورد وضعیت کس��ب وکارها در س��ایه 
پاندمی کرونا انجام داد و بزرگ ترین ریس��ک هایی را که کس��ب وکارها 
با آن روبه رو هس��تند، شناس��ایی کرد. در این مطالعه، ریسک به عنوان 
رویداد یا شرایطی نامش��خص با پتانسیل تأثیرگذاری منفی بر کشورها 
و کس��ب وکارها تعری��ف ش��ده و ۳۱ ریس��ک جهان��ی براس��اس نظر 
 )WEF( کارشناس��ان رتبه بندی ش��ده اس��ت. مجمع جهان��ی اقتصاد
ریس��ک های ناش��ی از کووید-۱۹ را به پنج دس��ته اصلی تقسیم کرده 
که به ترتی��ب اهمیت عبارتند از عوامل اقتصادی)۱۰ریس��ک(، عوامل 
اجتماعی)۹ریس��ک(، عوامل ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی)۶ریسک(، 
عوامل تکنولوژیکی)4ریس��ک( و عوامل زیست محیطی)۲ریس��ک(. در 
گزارش حاضر، به بازخوانی ۳۱ ریس��ک مهمی که از نگاه مجمع جهانی 
اقتصاد، کسب وکارها را در سایه شیوع کرونا تهدید می کند، پرداخته ایم.

* آنچه از تهدید کرونا پس از گذشت ۶ ماه نمی دانیم
درحالی ش��ش ماه از ورود کرونا به ای��ران و جهان می گذرد که هنوز 
میزان دانسته های ما از میزان نادانسته های ما از این ویروس کمتر است. 
بحران کرونا به گفته اندیش��مندان، یک نقطه عطف در تاریخ بشری به 
حس��اب می آید و تدابیر بزرگ دولت ها هنوز نتوانسته آنچنان که باید و 
شاید این تهدید فراگیر بشری را مهار کند. چشم انداز جهان هنوز مبهم 
است و مشخص نیست که این بحران چقدر طول می کشد و چه زمانی 

درمان قطعی برای این بیماری کشف خواهد شد.
در ای��ن بی��ن، کرونا بزرگ تری��ن تهدید اقتصادی یک ق��رن اخیر در 
اقتصاد جهانی را پدید آورده و میانگین رش��د اقتصادی جهان را کاهش 
داده و رکودی فراگیر را ایجاد کرده است بنابراین شناخت این بحران و 
راهکارهای مقابله با این بحران اقتصادی به ضرورتی برای کس��ب وکارها 
بدل ش��ده است. در این راس��تا، مجمع جهانی اقتصاد به شناسایی ۳۱ 
ریس��ک جهان��ی در س��ایه کرونا پرداخت��ه و آنها را به ترتی��ب اولویت 

برشمرده است.
پی��ش از هر چیز باید گفت، ریس��ک به معن��ای در معرض خطر قرار 
گرفتن اس��ت. برخی ریس��ک را خطری می دانند که باع��ث انحراف از 
وضعی��ت مطلوب اس��ت. در تعریف دیگر، ریس��ک به مفه��وم احتمال 
وقوع حوادث غیرمنتظره و زیان اس��ت. به طور کلی، ریس��ک، رویدادی 
غیرمنتظره اس��ت که بر زندگی انسان تاثیر دارد و اهمیت آن در حوزه 
اقتص��اد دوچندان اس��ت، زیرا همه کس��ب و کارها در معرض ریس��ک 
ق��رار دارند. درنتیجه می توان این ریس��ک ها را به ریس��ک های تجاری 
و غیرتجاری تقس��یم کرد. ریس��ک های تجاری، ریس��ک هایی هستند 
که یک ش��رکت نس��بت به آنها آگاهی دارد و با فرصت یابی می تواند به 
ایجاد مزیت رقابتی منجر ش��ود. ریسک های تجاری به بازار محصوالت 
و خدمات��ی که بن��گاه در آنها فعالیت می کند، بس��تگی دارد و می تواند 
به نوآوری نیز بینجامد. در س��وی مقابل، ریسک های غیرتجاری شامل 
تمامی ریس��ک ها غیر از ریس��ک های تجاری اس��ت، نظیر تغییرات در 

محیط های اقتصادی و سیاس��ی و یا تالطم های زیس��ت محیطی مانند 
کووید-۱۹. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود ریس��ک های ناش��ی 
از کرون��ا را در پنج دس��ته اقتص��ادی، اجتماعی، جغرافیای سیاس��ی و 
ژئوپلیتیک، تکنولوژیکی و زیس��ت محیطی تقسیم کرده و آنها به ترتیب 
اهمیت، اولویت بندی کرده اس��ت. همانطور که گفته شد، از نگاه مجمع 
جهانی اقتصاد، ریسک به عنوان رویداد و شرایطی نامشخص با پتانسیل 

تأثیرگذاری منفی بر کشورها و صنایع مختلف تعریف شده است.
* ریسک های اقتصادی )۱۰ ریسک( به همراه درصد آن

به دلیل ش��یوع کرونا تولید و مصرف کاالها و خدمات در جهان دچار 
تغییر شده است و در هر دو طرف عرضه و تقاضا شوک ایجاد شده است. 
این  بحران تغییرات اقتصادی جهانی را تشدید کرده است و ریسک های 
اقتص��ادی احتماالً در آینده نزدیک تهدیدکننده خواهند بود. بانک های 
مرک��زی میلیاردها دالر برای حل مش��کل هزینه می کنند و بدهی های 
کش��ورها بیشتر می شود. در این زمینه، ۱۰ ریسک شناسایی شده است 
که عبارتند از: رکود بلندمدت اقتصاد جهانی)۶۹ درصد(، افزایش ناگهانی 
ورشکس��تگی  ش��رکت های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط( و موج 
ادغام صنعتی )۵۷ درصد(، ورشکس��تگی صنایع یا بخش های اقتصادی 
در برخی کش��ورها )۵۶ درص��د(، افزایش بیکاری به وی��ژه جوانان)4۹ 
درصد(، تضعیف جایگاه و موقعیت های مالی اکثر اقتصادها)4۶ درصد(، 
نوس��ان و اختالل بلندمدت زنجیره تأمین جهانی)4۲ درصد(، فروپاشی 
اقتصاد کش��ورهای در حال توس��عه)۳۸ درصد(، افزایش شدید تورم در 
جهان)۲۰ درصد(، خروج گس��ترده سرمایه ها و رکود در سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی)۱۸ درصد( و کاهش بودجه های بازنشستگی به دلیل 

مشکالت مالی صندوق های بازنشستگی )۱۸ درصد(.
* ریسک های اجتماعی )۹ ریسک( به همراه درصد آن

ب��ا وجود تالش ه��ای جهانی هنوز احتمال ش��یوع کووید-۱۹ یا جهش 
بیم��اری وجود دارد. با کاهش س��طح محدودیت ه��ا و قرنطینه، برخی از 
ریس��ک ها پیچیده تر می ش��وند. همچنین نابرابری اجتماعی بیشتر شده 
و ممکن اس��ت رفاه اجتماعی کاهش یابد. عدم اطمینان نسبت به آینده، 
بیکاری و فقر بیشتر را به همراه دارد. تغییر نگرش آحاد جامعه و اولویت ها 
نیز از مشکالت پیش رو هستند. بر این اساس برخی ریسک های اجتماعی 
عبارتند از: شکلگیری موج دوم بحران کرونا و حتی یک بیماری متفاوت)۳۱ 
درص��د(، بحران  دولتی ناش��ی از اجرای  محدویت ه��ا در مواقع اضطراری 
وکاهش آزادی های فردی)۲۳ درصد(، تشدید مشکالت سالمت روانی)۲۲ 
درص��د(، افزایش نابرابری اجتماعی)۲۱ درصد(، عصبانیت مردم از مدیران 
سیاسی و بی اعتمادی به دولت ها) ۱۸ درصد(، تضعیف و یا فروپاشی نظام 
ملی تامی��ن اجتماعی)۱۶ درصد(، گران ش��دن و ناکارآمدی مراقبت های 
بهداشتی)۱۵ درصد(، ورشکستگی نظام ها و موسسات تحصیلی و آموزشی 
در صورت طوالنی ش��دن بحران)۱۲ درصد( و ش��کل گیری گرایشات ضد 

کسب و کار)۳ درصد(.
* ریسک های ژئوپلیتیکی )۶ ریسک( به همراه درصد آن

جغرافیای سیاس��ی ی��ا عوامل ژئوپلیتیک��ی به مفه��وم تأثیر عوامل 
جغرافیای��ی ب��ر رفت��ار و قدرت دولت ها اس��ت. ویژگی های س��رزمین، 
آب و ه��وا، منابع طبیع��ی، موقعیت جغرافیای��ی، ویژگی های جمعیتی 

و خصوصی��ات فرهنگی بر ش��کل و عملکرد نظام سیاس��ی، گزینه های 
سیاس��ت خارجی دولت ه��ا را  تعیین می کند. یک��ی از چالش هایی که 
بعد از ش��روع بحران کرونا شکل گرفته اس��ت، موضوعات ژئوپلیتیکی، 
منطقه جغرافیایی و  بین کش��وری است. این موضوع می تواند منجر به 
محدودیت های بیش��تر در تجارت بین کش��وری شود که فشار بیشتری 
را بر تش��دید بحران ها دارد. ریس��ک های ژئوپلیتیک عبارتند از: بس��ته 
ماندن مرزها و مشکالت جابه جایی کاال و افراد)4۹ درصد(، بهره برداری 
دولت ها از بحران کووید-۱۹ برای منافع ژئوپلیتیک)۲4 درصد(، تشدید 
بحران ها ب��ا کاهش کمک های خارجی به برخی کش��ورها)۲۰ درصد(، 
دولتی تر ش��دن صنایع اس��تراتژیک در بعضی از کش��ورها)۱۷ درصد(، 
ناکامی در حمایت و س��رمایه گذاری سازمان های  بین المللی برای حل 

بحران)۸ درصد( و تشدید مناقشات نظامی بلندمدت)۲ درصد(.
* ریسک های فناوری )4 ریسک( به همراه درصد آن

فن��اوری افراد را قادر به پیش��گیری از گس��ترش کووی��د-۱۹ کرده 
اس��ت. ابزارهای دیجیتال��ی، کار از راه دور را به صورت گس��ترده برای 
مش��اغل امکان پذیر ساخته است. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند 
ک��ه حمالت س��ایبری به دلی��ل کار از راه دور یک نگرانی رو به رش��د 
اس��ت. اتوماسیون بیشتر ممکن است به بیکاری بیشتر هم منجر گردد. 
ریسک های فناوری عبارتند از: حمالت سایبری و سوءاستفاده از داده ها 
ب��ه دلیل تغییر الگوهای کاری)مجازی ش��دن و دورکاری()۳۸ درصد(، 
بیکاری بیش��تر نی��روی کار به دلیل اتوماس��یون و طراحی فرآیندهای 
کاری ب��ا ارتباط انس��انی کمت��ر)۲۵ درصد(، پذیرش اجب��اری قواعد و 
فناوری ه��ای جدی��د) مانند درمان و مراقب��ت از راه دور()۱4 درصد( و 

اختالل در زیرساخت ها و شبکه های آی تی )۷ درصد(.
* ریسک های زیست محیطی )۲ ریسک( به همراه درصد آن

در ابتدای ش��روع بحران کرونا به دلیل کم شدن فعالیت ها با کاهش 
آلودگی و تولید گازهای گلخانه ای روبه رو بودیم، ولی وقتی که اقتصادها 
مجدداً رونق یابند موضوعات زیس��ت محیط��ی چندان مورد توجه قرار 
نخواهن��د گرفت بنابراین س��رمایه گذاری های زیس��ت محیطی با تأخیر 
مواجه ش��ده و اقدام��ات جهانی ب��ا تاخیر و عقبگرد مواجه می ش��وند. 
مس��ائل زیس��ت محیط��ی بزرگترین ریس��ک جهانی در س��ال جاری 
محسوب می شود. ریسک های زیست محیطی عبارتند از: ریسک کاهش 
س��رمایه گذاری های زیس��ت محیطی و آب و هوا)۱۸ درصد( و کاهش 

تالش های جهانی کربن زدایی)۵ درصد(.
در رابطه با ارزیابی احتمال وقوع و پیامدهای ریس��ک نیز این س��وال 
اساس��ی وجود دارد که آیا این ریس��ک ها برای کس��ب و کارها اهمیت 
یکسان دارند یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است، زیرا این ریسک ها 
بر حسب نوع صنعت یا کشور با هم متفاوت هستند بنابراین برای درک 
جایگاه کس��ب و کار خود بهتر اس��ت ابتدا ریسک ها را براساس احتمال 
وق��وع به کم تا زیاد مش��خص کنید. در مرحله بع��د پیامدها )کاهش و 
ی��ا افزایش فروش( را براس��اس می��زان اثرگذاری از کم ت��ا زیاد تعیین 
کنی��د. ترکیب ای��ن دو عامل ۹ ناحیه را ایجاد می کن��د که در انتخاب  
اس��تراتژی ها و راهکارها برای ش��رکت و یا کس��ب و کار می تواند مفید 

باشد.

گزارش »مجمع جهانی اقتصاد« از ریسک های کرونایی که کسب وکارها را تهدید می کند
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قیمت ه��ای نف��ت در روز جمعه از خب��ر کاهش تولی��د نفت آمریکا 
س��ود برد و افزایش یافت، اما تحلیلگران نس��بت به ادامه ریس��ک های 
نزولی فراوان در بازار نفت هش��دار داده اند. گزارش روز چهارشنبه اداره 
اطالعات انرژی آمریکا نشان داد که ذخایر نفت این کشور هفته گذشته 
۱۰.۶ میلیون بشکه کاهش داشته است. همچنین این آژانس روز جمعه 
اع��الم ک��رد که تولید نفت آمری��کا در ماه مه ۲ میلیون بش��که در روز 

کاهش پیدا کرده و به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است.
با وجود رش��د قیمت های نفت در روزهای گذشته و ثبت رشد ماهانه 
در ماه ژوئیه که چهارمین رشد ماهانه نفت برنت و سومین رشد ماهانه 
نفت آمریکا بود، تحلیلگران متعددی در هفته گذش��ته نس��بت به تیره 
ش��دن دورنمای نفت همزمان با ظهور ریس��ک های مربوط به وضعیت 

اقتصادی و پاندمی ویروس کرونا هشدار داده اند.
در این راس��تا، تحلیلگران »بانک اس��تاندارد چارترد« در یادداش��تی 
نوش��تند: »روند صع��ودی قیمت های نفت در یک ماه گذش��ته متوقف 
ماند و ما همچنان تصور می کنیم که قیمت ها یک اصالح نزولی خواهند 
داش��ت ت��ا ضعیف ش��دن روند احیای تقاضا و تیره ش��دن چش��م انداز 

اقتصادی را منعکس کنند.«
این بانک س��رمایه گذاری ادامه داد: »دیدگاه کلی آن است که توازن 

بازار نفت در نیمه دوم س��ال طی ماه گذش��ته به می��زان قابل توجهی 
ضعیف ش��ده اس��ت. دیگر به ندرت از بهبود س��ریع تقاضا و محدودیت 
عرضه در بازارها صحبت می ش��ود، در حالی ک��ه دیدگاه مذکور کمک 
کرده بود نفت برنت از مرز 4۰ دالر در هر بش��که عبور کند. در مقابل، 
صحبت اصلی در میان معامله گران به این موضوع متمرکز ش��ده اس��ت 
ک��ه دقیقا چ��ه میزان تقاضا برای نفت از بی��ن خواهد رفت و چه مدت 
طول خواهد کشید تا سطح ذخایر نفت عادی شود. این ارزیابی برخالف 
رفتار قیمت های نفت در شش هفته گذشته بوده است. با از میان رفتن 
نوس��ان، بهای وست تگزاس اینترمدیت در حدود 4۰ دالر و نفت برنت 
چن��د دالر بیش��تر از آن ثابت مانده اس��ت. با وج��ود اینکه خوش بینی 
به بازگش��ایی اقتصادی ناپدید ش��ده، اما قیمت ه��ا در همین محدوده 

مانده اند.«
به گفته تحلیلگران »استاندارد چارترد«، »قیمت باالی 4۰ دالر نفت 
برن��ت با اخباری که پیرامون پاندمی و دورنمای اقتصاد جهانی منتش��ر 
می ش��ود، منطبق نیس��ت و با دورنمای بدبینانه از عوامل بنیادین بازار 
نفت در تضاد ش��دید اس��ت. با این حال، آخرین گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا نش��ان داد که تقاضا برای بنزی��ن در هفته منتهی به ۲4 
ژوئیه به ۸.۸ میلیون بشکه در روز رشد کرد و دست کم موقتا به چندین 

هفته کاهش پایان داد. س��طح مص��رف مذکور، باالترین میزان در چهار 
ماه گذش��ته بوده است. همچنین رش��د موارد ابتال به ویروس کرونا در 
آمریکا اندکی آهسته شده و ایالت های کلیدی ماندن تگزاس، فلوریدا و 
کالیفرنیا ش��اهد کاهش موارد ابتال در مقایسه با اوج اخیرشان بوده اند. 
به گفته تحلیلگران ش��رکت کلیر ویو ان��رژی، این امر می تواند به منزله 
فروک��ش کردن ریس��ک کندی تقاضا ی��ا قرنطینه هدفمند باش��د، اما 
دورنم��ای موج دوم ش��یوع ویروس کرونا در اواخر س��ال همچنان یک 

ریسک جدی تلقی می شود.
اما احساسات هفته به هفته تغییر می کند و معلوم نیست این دیدگاه 
که بازارهای نفت در نیمه دوم س��ال با کمبود عرضه مواجه می ش��وند، 
درس��ت از آب درخواهد آمد یا نه. ش��رکت تحقیقاتی »ریستاد انرژی« 
هفته گذشته هشدار داد که تس��هیل محدودیت عرضه »اوپک پالس« 
باعث تجدید اشباع عرضه در چهار ماه آینده خواهد شد. به گفته بیورن 
تونهاگن، مدیر تحقیقات بازار نفت در »ریس��تاد انرژی«، انتظار می رود 
عرضه جهانی در چند ماه آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند و از رشد 
تقاضا فراتر رود. تجربه »اوپک« برای افزایش تولید از اوت ممکن اس��ت 
تاثیر منفی داش��ته باش��د، زیرا وضعیت تقاضا ب��رای نفت به هیچ وجه 

بهبود پیدا نکرده است.«

»استاندارد چارترد« بررسی کرد

چرا قیمت نفت در مرز 40 دالر گیر کرده است؟

سرمقاله

چرا آمریکا به ترامپ نیاز دارد؟

کمت��ر از یکصد روز ت��ا انتخابات آمریکا باقی مانده اس��ت 
و نظرس��نجی ها نش��ان می ده��د ک��ه ج��و بای��دن، معاون 
رئیس جمهور س��ابق و س��ناتور اس��بق دموک��رات از دونالد 
ترامپ پیش��ی گرفته اس��ت. خروج از معاهدات بین المللی و 
نحوه مدیریت بحران اپیدمی کرونا، این روزها به عنوان پاشنه 
آشیل ترامپ برشمرده می شوند و دریچه ای برای انتقادات از 

او گشوده اند، اما اینها فقط نظرسنجی هستند.
دونالد ترام��پ، یک بازرگان فعال در صنعت س��اختمان و 
امالک در ش��هر نیویورک بود که بدون هیچ پیشینه سیاسی 
پا به عرصه سیاس��ت و آن هم در باالترین رده ایاالت متحده 
آمریکا گذاشت و در رویدادی کم سابقه از برج خود در منهتن 
به کاخ سفید اسباب کشی کرد. با اینکه ترامپ هیچ سابقه ای 
در سیاس��ت نداشته است، اما به گواه رسانه ها و البته پیشینه 
موج��ود از او، در پروپاگان��دا دس��ت کمی از سیاس��تمداران 

کارکشته ندارد.
از ط��رف دیگ��ر، همان ط��ور ک��ه آش��کار اس��ت، ح��زب 
جمهوری خواه همانند س��ایر احزاب با سابقه طوالنی جهان، 
متش��کل از صدها سیاستمدار، شرکت، تجار و سرمایه گذاران 
متعدد اس��ت. پس اینکه فکر کنیم همه این افراد براس��اس 
رویدادی کامال اتفاق��ی و به طور ناگهانی و یا تحت تاثیر یک 
رویای ش��بانه، ترامپ را به عن��وان گزینه خ��ود برگزیده اند، 
ق��دری س��اده انگارانه خواهد ب��ود. پس چ��را علی رغم فوج 
انتقادها، ترامپ به کاخ س��فید راه یافت و چرا با وجود ادامه 
این انتقادها، آمریکا همچنان به این انبوه س��از نیویورکی نیاز 

دارد؟
ترامپ یک کار را تا به امروز به  خوبی انجام داده است. او از 
تمام قراردادهایی که به نفع آمریکا نبود، به نوعی خارج ش��ده 
و یا کمک های خود را قطع کرده اس��ت. این کار، دور از شأن 
بین المللی یک ابرقدرت اس��ت، اما این داستان شکل دیگری 
خواه��د گرفت. برای نمونه در معاهده برجام، آمریکا به عنوان 
بازیگر اصل��ی، این معاهده را امضا کرد، ام��ا منافع برجام به 
س��مت چین روانه ش��د که رقیب فعلی آمریکاس��ت. نهایتا 
نتیجه این ش��د که آمریکا از برجام خارج شد. در بسیاری از 
معاهده های دیگر هم ش��رایط بر همین منوال است. در واقع، 
آمری��کا بهترین فرد برای زدن زی��ر قراردادهای بین المللی را 
انتخاب کرده اس��ت، اما این بازی در همین جا پایان نخواهد 

یافت.
در مورد دی��وار مکزیک نیز یک منطق س��اده وجود دارد؛ 
آمریکایی جنوبی، س��رزمینی پر از نیروی انسانی بسیار ارزان 
و در منطق��ه به  ش��دت تحت نفوذ آمریکاس��ت بنابراین چه 
چی��زی بهتر از یک دیوار می تواند می��زان و نرخ کارگر را در 
دو س��وی مرز تنظیم کن��د. فرض کنید ک��ه در آمریکا نیاز 
به کارگر وجود داش��ته باشد، پس به راحتی دروازه های دیوار 
باز خواهد ش��د. حال فرض کنید که سرمایه گذاری مستقیم 
شرکت های بزرگ آمریکایی در کشورهای آمریکای جنوبی با 
احداث خطوط تولید صورت پذیرد. در اینجاس��ت که درهای 
دیوار بسته خواهد ماند تا میلیون ها نیروی انسانی فاقد شغل 
ب��ا کمترین قیم��ت ممکن در این کارخانه ها و در س��رزمین 
خودش��ان مش��غول به کار شوند. البته کش��یدن دیوار، خود 
زمینه ساز سایر سیاست هاست که هنوز در میانه راه هستند.

از سوی دیگر، آمریکا در حال حاضر سیاست خود را نسبت 
ب��ه چین تغییر داده اس��ت که از نمونه ه��ای آن می توان به 
تحری��م هوآوی و افزایش تعرفه ها اش��اره کرد و البته به نظر 
می رس��د جنگ تجاری بین ای��ن دو قدرت جهانی به مراحل 
جدی ت��ری وارد می ش��ود. اتحادیه اروپا نیز ب��ا موضع گیری 
در قب��ال مس��ئله هنگ کنگ، بن��ا را بر این نهاده اس��ت که 
موض��ع خود را به همراه آمریکا به پیش ببرد. به  عالوه بحران 
همه گیری کرونا باعث ایجاد مشروعیت برای جبهه گیری های 

تند نیز شده است.
ام��ا آمریکا در س��مت دموکرات ها، جو بای��دن را دارد که 
با توج��ه به قراین و گفته ها بن��ا دارد در صورت موفقیت در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری به قراردادهایی که ترامپ از آنها 
خارج ش��ده است، بازگردد. این قس��مت را با ذکر یک مثال 
شفاف خواهم کرد. فرض کنید دو اتومبیل در مقابل هم قرار 
گرفته اند و به س��رعت به سمت یکدیگر در جاده ای باریک در 
حال گاز دادن هس��تند. هر اتومبیلی هم که از سرشاخ شدن 
اجتن��اب کند، بازنده این بازی خواهد بود. حال در میانه این 
ک��ش و قوس، راننده یکی از این دو اتومبیل را عوض کنیم و 
از راننده ای دیگر استفاده کنیم که قصد تغییر مسیر را دارد. 
در همین گام نخس��ت، این تغییر به معنای باخت ماش��ینی 
است که راننده اش را عوض کرده و راننده تهاجمی خود را با 

راننده ای مصالحه کننده جایگزین کرده است.
نکت��ه ای که در حال حاضر در م��ورد اقتصاد آمریکا وجود 
دارد، تاثیر پاندمی کرونا است که هزاران میلیارد دالر کسری 
بودجه روی دس��ت دولت قرار خواه��د داد و احتماال آمریکا 
بایس��تی پس از گذار از این دوره با اس��تفاده از سیاست های 
ریاضت اقتصادی به کاهش این کسری اقدام کند و این روند 
ش��امل هر کدام از رقبا می ش��ود که نهایتا به کاخ سفید راه 

یابند.
به عن��وان جمع بن��دی بای��د گف��ت، ب��ا آنکه ای��ن روزها 
نظرس��نجی ها حاکی از پیش��ی گرفتن جو بای��دن از دونالد 
ترامپ هس��تند، ام��ا در نهایت این نظرس��نجی ها نیس��تند 
که مهمان کاخ س��فید را مش��خص می کنند. ب��ا اینکه هیچ 
پیش بین��ی قطعی نمی توان در مورد سیاس��ت انجام داد، اما 
این طور به نظر می رسد که سیستم سیاسی-اقتصادی آمریکا 
و نخبگان قدرت در حال حاضر محتاج حضور رئیس جمهوری 
با رویکرد تهاجمی خواهند بود و به نظر قصد و اراده ای برای 
تغییر به چش��م نمی خورد، هرچند که در نبود کاخ سفید هم 

ترامپ نهایتا بدون کاخ باقی نخواهد ماند.
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نهاد پژوهش��ی مجلس در خردادماه امس��ال، از وضعیت اقتصاد ایران 
طی س��ال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ گزارش داد و گفت که رش��د اقتصادی 
کش��ور در این دوره زمانی به ش��دت پرنوس��ان و بین منفی ۸.۳ درصد 
تا ۱4 درصد بوده اس��ت. طبق این گزارش، متوس��ط رشد اقتصادی در 
س��ال های مختل��ف ۱۱.4 درصد )۱۳4۱ ت��ا ۱۳۵۶(، منفی 4.۸ درصد 
)۱۳۵۷ ت��ا ۱۳۶۷(، ۵ درصد )۱۳۶۸ ت��ا ۱۳۹۱( و ۰.۲ درصد )۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۸( بوده اس��ت. همچنین نرخ تش��کیل س��رمایه ثابت از ۱۳۹۰ 
پیوس��ته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رش��د اقتصادی در سال های آتی 
هشداردهنده است. نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نیز به طور متوسط 
۲۰درص��د بوده، در حالی که متوس��ط نرخ تورم جهان در س��ال ۲۰۱۸ 

میالدی ۲.4 درصد بوده است.
براس��اس یافته های این پژوهش، به تعداد شاغلین کشور از ۱۳۹4 تا 
۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر افزوده ش��ده، اما این افراد عمدتا در بخش 
غیرش��رکتی متمرکز بر خدمات خرده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و 
واسطه گری اضافه شده اند. حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز در زمستان ۱۳۹۸ 
اش��تغال ناقص )کمتر از 44 س��اعت در هفته کار( داشته اند. همچنین 
درآمد س��رانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳4درصدی داشته 
و قدرت خرید هر فرد ایرانی نس��بت به س��ال ۱۳۹۰ حدود یک س��وم 
کاهش یافته اس��ت. بر این اس��اس، اگر رشد ۸درصد سالیانه در اقتصاد 
ایران محقق ش��ود ش��ش سال طول می کش��د تا درآمد سرانه به سطح 

سال ۱۳۹۰ بازگردد.
افزون بر اینها، ش��کاف نابرابری بر اثر رش��د اقتص��ادی منفی و تورم 
باال در حال تش��دید شدن اس��ت. فقر مطلق به معنای ناتوانی در کسب 
حداقل اس��تاندارد های زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر 
کش��وری ار ۱۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ 
و پس از آن تا پایان س��ال ۱۳۹۷ به ۱۸.4 درصد رسیده و در سال های 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است. همچنین 
نرخ فقر بین ۵ تا ۳۲درصد در استان های مختلف متغیر است و این در 

حالی است که استان های نیمه شرقی کشور، نرخ فقر باالتری دارند.
در گزارش مرکز پژوهش ها، ریشه های وضعیت فعلی اقتصاد نیز بررسی 
ش��ده و ذیل چهار عنوان مالیه عمومی دولت، راهبرد اقتصادی، محیط 
فعالیت اقتصادی، حکمرانی بخشی و مدیریت و تصمیم گیری اقتصادی 
به عواملی نظیر کس��ری بودجه س��اختاری مداوم، رویکرد نادرست در 
سیاس��ت های مالیاتی، بودجه ریزی و هزینه کرد کارا و مدیریت بازار ارز 
ناش��ی از اتکا به منابع نفتی، فقدان راهبرد مناسب در اقدامات حمایتی 
از بنگاه و خانوار، فقدان سیاست های توسعه صنعتی، آمایش سرزمینی 
و تربیت نیروی انسانی، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کالن 
کش��ور، نبود برنامه مشخص جهت کاهش و مدیریت عدم اطمینان های 
اقتصادی اشاره ش��ده است. بررسی این متغیرها نشان می دهد که دهه 

۹۰ از لحاظ اقتصادی دهه خاصی در تاریخ اقتصادی ایران است، چراکه 
شاخص های اقتصادی فراز و فرودی غریب را طی کردند.

در همین زمینه، هادی حق شناس با بیان اینکه »برای داشتن تحلیلی 
جام��ع از وضعیت کنون��ی اقتصاد باید از دهه ۹۰ به مس��ائل بنگریم«، 
به»فرارو« گفت: »س��ال ۱۳۹۰ از نظر اقتصادی، س��ال تاریخی اس��ت. 
چراک��ه مجموع درآمد ه��ای نفتی ما به یک ۱۵۰ میلیارد دالر رس��ید؛ 
رقمی که نه قبل از و نه بعد از آن تکرار نشده بود. از طرف دیگر، در این 
دهه در سال های ۹۱، ۹۲، ۹4، ۹۷ و ۹۸ پنج سال رشد اقتصادی منفی 
داشتیم که در دهه های گذشته شاهدش نبودیم که رشد اقتصادی پنج 
سال منفی باشد. اصلی ترین دلیل این رشد اقتصادی منفی، تحریم های 
ظالمانه ای است که در سال ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ و ۹۸ بر ایران اعمال شد.«

ای��ن اقتصاددان ادامه داد: »ما در این دهه دو س��ال پیاپی، نرخ تورم 
یک رقمی داش��تیم که باز در دهه های گذشته نرخ تورم یک رقمی در 
دو س��ال پیاپی نداش��تیم. اگر علل اقتصادی و متغیر های سیاسی را در 
ای��ن دهه لحاظ نکنیم نمی توانیم به تحلیل واقع بینانه ای برس��یم. دهه 
۹۰ تنها دهه ای در تاریخ ایران اس��ت که ابتدا و انتهایش با تحریم های 
یک جانبه رو به رو بودیم و ش��دیدترین تحریم ها بر اقتصاد ایران اعمال 
ش��ده است، بنابراین اگر میانگین رش��د اقتصادی صفر بوده و به شکل 
سینوسی هم رشد منفی در حداکثر ممکن و هم رشد مثبت در حداکثر 
تکرار شده باشد، بی حکمت نیست و حکمت آن در تحریم های ظالمانه 

و یکجانبه غرب بر اقتصاد ایران است.«
او در توضی��ح اهمی��ت تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ای��ران گفت: »ما در 
سال ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی مناسبی داشتیم. قدرت خرید و همچنین 
ق��درت خری��د کارکنان دولت در س��ال ۹۶ احیا ش��د، اما ت��ورم باالی 
۳۰درصد در س��ال های ۹۸ و ۹۷ موجب شد تعادل اقتصاد ایران به هم 
بری��زد؛ لذا اصلی ترین دلیل در وضعیت فعلی، تحریم هاس��ت. یک آمار 
می تواند گویای واقعیت موجود باش��د. ما در دو س��ال گذش��ته از ۸۰۰ 
میلی��ارد دالر درآمد ارزی نفت محروم ش��دیم. همچنین حداقل در دو 
س��ال گذشته از ۷۰۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی هم محروم شدیم. 
۷۰۰ میلیون دالر، هزینه جاری برخی کش��ور های منطقه اس��ت و این 

نشان می دهد که ما از منبع درآمدی مهمی محروم شدیم.«
به اعتقاد وی، »همچنین از درآمد های ترانزیت ها و کریدور های هوایی 
نیز محروم شدیم. تحریم فقط نیامدن پول به داخل کشور نیست، بلکه 
صادرات و واردات هم دچار مش��کل ش��ده اس��ت. م��ا در بهره گیری از 
کریدور های هوایی و زمینی دچار مشکل شدیم. از استفاده از تکنولوژی 
خارج��ی و س��رمایه خارجی محروم ش��دیم. توتال و خودروس��ازان در 
صنعت ایران بودند و با تحریم ها رفتند. ما قرارداد بیش از ۱۰۰ هواپیما 
را بستیم و کان لم یکن تلقی شد. تحریم ها تاثیرات غیرقابل کتمانی بر 

اقتصاد ایران گذاشته است.«

حق ش��ناس درب��اره نزولی بودن نرخ تش��کیل س��رمایه در ایران نیز 
گفت: »هر س��رمایه گذاری ی��ک نرخ اس��تهالکی دارد. اگر فرض کنیم 
نرخ اس��تهالک ۱۰درصد باشد و رشد اقتصادی بیش از ۱۰درصد باشد، 
نرخ تش��کیل سرمایه مثبت است. وقتی میانگین رشد اقتصادی ۹ سال 
گذش��ته صفر اس��ت، این طبیعی است که نرخ تش��کیل سرمایه منفی 
باش��د، چون نرخ اس��تهالک وجود دارد. در س��ال های آینده نیز تا نرخ 
رش��د اقتصادی باالی ۸ تا ۱۰درصد نش��ود، نرخ تشکیل سرمایه منفی 
خواهد بود.« این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به نرخ تورم ۲۰درصدی 
در ایران افزود: »نتیجه تورم، س��قوط طبقه متوس��ط ب��ه طبقه پایین 
است. تورم موجب افزایش فاصله بین دهک های درآمدی و فقیرتر شدن 
کس��انی می شود که درآمد ندارند و یا درآمد ثابت دارند. همچنین تورم 
موجب توقف کار های مولد و بنگاه های تولید و رونق سفته بازی و داللی 
می شود. دلیل تورم نیز افزایش رشد نقدینگی است، چون هزینه جاری 
دول��ت در حال افزایش اس��ت، اما چرا درآمد دولت متناس��ب با هزینه 
جاری رش��د نمی کند؟ زیرا اقتصاد ایران دولتی است. درآمد دولت باید 
از محل مالیات و کس��ب و کار مردم باش��د. در نتیجه وقتی کس��ب و 
کار مردم مثبت نیس��ت و از اساس س��هم مردم در اقتصاد ایران ناچیز 
اس��ت، درآمد دولت کم می شود و طبیعی است که کسری بودجه ایجاد 
می شود. سپس پایه پولی افزایش می یابد و رشد نقدینگی زیاد می شود 
و در نتیجه تورم افزایش پیدا می کند و این دور تسلسل باطل در اقتصاد 

ایران تکرار می شود.«
ب��ه اعتقاد حق ش��ناس، »راه��کار برون رفت از ای��ن وضعیت، اصالح 
س��اختاری اقتصاد ایران اس��ت، اما چون دردناک است انجام نمی شود. 
چون هزین��ه اش را هیچ دولتی تقبل نمی کند، اما اقتصاد ایران االن در 
شرایط مناسبی برای اصالح نیست. مثل این می ماند بیماری که غده ای 
در بدن دارد در آی س��ی یو باشد؛ اگر بخواهیم درمان شود باید اول از 
آی س��ی یو خارج ش��ود، عالئم بالینی اش برگردد و به ثبات برسد، بعد 
آن غده درمان ش��ود. اقتصاد ایران در شرایط عادی نیست بنابراین باید 
عالئم حیاتی آن را برگرداند. اقتصاد باید در وضعیت ثبات قرار بگیرد تا 

بعد به جراحی های ساختاری پرداخت.«
این اقتصاددان در انتها درباره راه های برگرداندن عالئم حیاتی اقتصاد 
ایران گفت: »یکی از راه های برگرداندن عالئم حیاتی اقتصاد ایران، رفع 
تحریم و همچنین استفاده از ظرفیت های داخلی است. در اقتصاد ایران 
بهره وری پایین است، پس باید بهره وری افزایش پیدا کند. ظرفیت های 
اقتصاد ایران باید اس��تفاده شود. باید بخش خصوصی را نه در مصاحبه 
و ش��عار بلکه در عمل بپذیریم. در عمل سهم بخش خصوصی متناسب 
با ظرفیتش نیس��ت. بخش خصوصی فرهنگ، سازوکار و الزامات خاص 
خود را دارد و تا زمانی که این الزامات را نپذیریم، بخش خصوصی نقش 

خود را ایفا نخواهد کرد.«

متغیرهای اقتصادی در فاصله سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ چه تغییری کرده اند؟
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همتی از پرداخت تسهیالت مستاجران به  زودی خبر داد
جزییات وام کمک ودیعه مستاجران

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد تسهیالت کمکی به مستأجران، 
تحت عنوان تسهیالت »مرابحه خرید کاال و خدمات« به محض اعالم 
مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه و شهرسازی، آغاز 

خواهد شد.
عبدالناصر همتی با اشاره به مبالغ وام و روش های پرداخت آن افزود: 
مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها ۱۵ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان 
ب��وده و به دو روش قابل پرداخت اس��ت. در روش اول، گیرندگان وام 
)مستأجران( می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و صرفا سود 
آن را ماهانه بپردازند و در پایان س��ال، اص��ل آن را پرداخت کنند. در 
روش دوم، متقاضیان می توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت 

۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.
طب��ق اعالم بانک مرکزی، همتی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع 
که این وام صرفا کمکی اس��ت به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچ 
وجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: در این وام، مؤجران نقشی نخواهند 
داشت و کسی که وام را دریافت می کند با بانک عامل طرف خواهد بود 

و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.
ب��ه گفته همتی، اعتبار تخصیصی ب��رای این وام به صورت کلی ۲۰ 

هزار میلیارد تومان است.

احتمال حذف موجر از وام وجود دارد
خبرهای خوش از تغییرات وام ودیعه

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از جزیی��ات جدید احتمالی وام ودیعه 
مستأجران و تغییر برنامه ریزی این تسهیالت با هدف کمک بیشتر به 

قشر مستأجر رونمایی کرد.
به گزارش مهر، بازار رهن و اجاره مسکن در سه ماهه نخست امسال 
با افزایش لجام گس��یخته و تفاوتی فاحش در افزایش نرخ ها نسبت به 
بهار سال های گذشته و زمان جابه جایی مستأجران مواجه شده است؛ 
افزایش قیمت ش��دید که سبب شد فشار سنگینی به اکثر خانوارهای 

مستأجر شهری به خصوص در کالنشهرها وارد آید.
بر همین اس��اس یکی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای 
تسهیالت به مستأجران بود؛ نخستین طرحی که ارائه شد، اعطای این 
تس��هیالت تا س��قف ۲۰هزار میلیارد تومان از محل ۷۵ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت ضدکرونایی به مستأجران به عنوان وام ودیعه مسکن 
بود. در این طرح قرار شد به متقاضیان تهرانی این تسهیالت ۵۰ میلیون 
تومان، کالنشهری ها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان 

با نرخ سود ۱۳درصد اعطا شود.
در این تس��هیالت که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز 
بعدها در یادداش��تی اینس��تاگرامی آن را وام »کمک« ودیعه مسکن 
نامیده بود نه ودیعه مسکن، قرار بود اصل وام پس از یک سال به بانک 
عامل بازگردانده شود و مستأجر صرفاً سود آن را در اقساط ماهانه ۵4۱ 
هزار تومانی )برای تهرانی ها( به بانک بازگرداند. ثبت نام پیامکی تقاضای 
دریافت این تس��هیالت در هفته گذشته انجام شد و ۲ میلیون و ۲۲۰ 
هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند؛ وزارت راه و شهرس��ازی مسئول 
شناسایی افراد مشمول با استفاده از سامانه های مختلف در اختیار این 

وزارتخانه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد.
اف��راد متقاضی نیز می بایس��ت فرم »ج« آنها س��بز باش��د یعنی از 
تسهیالت مسکنی دولت در سال های گذشته استفاده نکرده و از سال 
۸4 به بعد مالک هیچ واحد مس��کونی نبوده باشند؛ خانوارهای ۵ نفره 
به باال، سرپرستان خانوار و تحت پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی 
و کمیته امداد( در اولویت دریافت این تس��هیالت هستند و قرار است 
از ۲۰ مرداد متقاضیان مشمول به بانک های عامل که به گفته محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۱۹ نهاد 

پولی )بانک و مؤسسه اعتباری( هستند، معرفی شود.
با این حال شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر وجود ایراد فقهی )شبهه 
ربوی( در این تسهیالت و نهایتاً اعالم ربوی بودن این وام از سوی برخی 
از مراجع عظام تقلید، سبب شد تا شورای فقهی بانک مرکزی بار دیگر 
وارد این مبحث شده و نام آن را از وام ودیعه مسکن به وام مرابحه خرید 
کاال و خدمات با هدف رفع شبهه ربوی بودن این تسهیالت تغییر دهد. 
اتفاقی که بار دیگر با اعتراض رسانه ها و کارشناسان روبه رو شد مبنی بر 
اینکه چرا باید اصل وامی که نام خرید کاال و خدمات بر خود دارد، به 
بانک بازگردانده شود؟ درنتیجه بار دیگر قرار شد تا جزییات جدیدی از 

این تسهیالت اعالم شده و شرایط وام ودیعه بازنگری شود.
قرار بود روز شنبه ۱۱ مرداد بانک مرکزی جزییات جدید وام ودیعه 
مس��کن )مرابحه خرید کاال و خدمات( را اعالم کند، اما این اتفاق رخ 
نداد. نهایتا حس��ن روحانی رئیس جمهور پیش از ظهر شنبه در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد وام ودیعه مس��کن با ش��رایط جدید در 
اختیار مس��تأجران قرار می گیرد؛ ولی جزیی��ات دیگری از آن را اعالم 
نک��رد. حال معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در 
گفت وگویی اعالم کرده که یکی از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی 
به بانک مرکزی، در اختیار مس��تأجر قرار دادن اصل و سود تسهیالت 
مذکور اس��ت؛ حال آنکه پیشتر قرار بود اصل وام به موجر داده شود و 

مستأجر فقط اقساط آن را یک سال پرداخت کند.
محمود محمودزاده در گفت وگوی تازه خود گفته: در طرح پیشنهادی 
جدید، اقس��اط وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن از ۱۲ ماه به ۳۰ 
ماه )دو س��ال و نیم( افزایش یافته است. البته وی توضیح نداده که در 
این پیش��نهاد تازه، نرخ سود چند درصد خواهد بود؛ ۱۳درصد قبل یا 
۱۸درصد. بسیاری از مستأجران این نگرانی را مطرح می کنند که آنها 
با توجه به این واِم کمکی، خانه ای را اجاره می کنند ولی اگر قرار باشد 
بعد از یک سال، کل مبلغ وام به بانک بازگردانده شود آنها برای اجاره 
جدید در س��ال بعد از آن مشکل خواهند داش��ت. با توجه به افزایش 
هزینه های زندگی، قطعاً مستأجران نمی توانند در طول یک سال، هم 
اجاره بپردازند، هم قسط سود وام را بدهند و هم بتوانند برای اجاره سال 

بعد پولی را پس انداز کنند.
محمودزاده درباره این موضوع گفت: برای رفع این نگرانی مستأجران، 
تالش این اس��ت که طرح پرداخت وام اجاره حداقل به مدت سه سال 
اجرا ش��ود یعنی مس��تأجر تا س��ه س��ال بتواند از این وام برای اجاره 
استفاده کند. محمودزاده همچنین گفت که در حال حاضر وام ودیعه 
مس��کن به آن دسته از مستأجرانی پرداخت می شود که تاریخ امضای 
اجاره نامه ش��أن بعد از 4 مردادماه باش��د که با این حس��اب بسیاری از 
مس��تأجران علی رغم دارا بودن ش��رایطی که پیشتر اعالم شده بود، از 

شمول دریافت این وام حذف خواهند شد.
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ماجراهای قیر رایگان همچنان ادامه دارد. هرچند دولت طی سال های 
گذشته خودش در الیحه های بودجه اش مقداری قیر رایگان قرار می داد، 
اما حاال که دولت از این کار گذشته است، مجلس می خواهد قیر رایگان 
را در بودجه بگنجاند. روز ش��نبه هفته جاری سخنگوی دولت بار دیگر 
اعالم کرد که دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف اس��ت و منبع مالی 

برای طرح قیر وجود ندارد.
علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره طرح »قیر رایگان« که توسط 
مجل��س ارائه ش��ده و هماهنگ��ی این طرح ب��ا دولت، گف��ت: »دولت با 
تخصیص قیر مخالف است چراکه هیچ منبع مالی برای این گونه طرح ها 
وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پاالیشگاه ها 
قیر مجانی تأمین کنن��د، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید 
ص��رف پرداخ��ت یارانه های نق��دی، خرید گندم تضمین��ی، حمایت از 
خانواره��ای تحت پوش��ش کمیته امداد، بهزیس��تی و معلولین و تولید 
ش��ود، کاه��ش خواهد یافت که این موضوع اصاًل به مصلحت نیس��ت و 

دولت با آن مخالف خواهد بود.«
ربیعی ادامه داد: »تجربیات گذش��ته نش��ان داد که دادن قیر مجانی 
باعث فس��اد و عدم ش��فافیت شده اس��ت و نتیجه چندانی عاید توسعه 
کش��ور نکرده است و به همین دلیل ش��ورای محترم نگهبان همواره بر 
این موضوع حساس��یت نش��ان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ 

نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد.«
به گفت��ه او، »تأمین قیر ب��رای پروژه های عمرانی با س��ازوکار فعلی 

بودج��ه امکان پذیر اس��ت و نیازی ب��ه اصالح بودجه نیس��ت. عالوه بر 
این تجارب و مطالعات نش��ان می دهد بخش��ی از بروز فس��اد، ناشی از 
سیاست هایی اس��ت که بعضاً از سر دلسوزی اتخاذ می شود. به این گونه 
موارد سیاس��ت های فسادزا می گویند که بخش��ی از فساد ساختاری را 
تش��کیل می دهند. مبارزه با فس��اد اگر به مبارزه با مفسد خالصه شود 
هیچ گاه مسئله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست ها و تصمیمات رانت زا 
همواره می تواند فسادزا باشد.« از سال ۱۳۹۱ بود که به  منظور پیشبرد 
طرح های عمرانی و راهس��ازی، در قانون بودجه س��االنه، بندی مبنی بر 
عرضه رایگان وکیوم باتوم )ماده اولیه قیر( توسط شرکت ملی نفت ایران 
به چند دس��تگاه دولتی به تصویب رسید. بعد هم که ماجراهای تهاتر و 
تحریم به میان آمد، این قیر رایگان همین طور س��ال ها در بودجه باقی 
ماند. تا قبل از این، این طور بود که وزارت نفت، نفت و فرآورده های نفتی 
می فروخت و پولش را در خزانه واریز می کرد. بعد براساس بودجه ای که 
تصویب ش��ده بود، وزارت راه مبلغی پول به دست می آورد به پیمانکاران 
می داد و قیر موردنظر هم خریداری می شد، اما وقتی تحریم ها آغاز شد 
و وزارت نف��ت هم پول کمتری به دس��ت آورد ک��ه به خزانه بدهد، این 
مسیر ریالی برداشته ش��د و به جایش وزارت نفت یک مرتبه قیر رایگان 
رو ب��ه وزارت راه داد ت��ا ای��ن وزارتخان��ه هم این قیر را ب��ه پیمانکاران 
بدهد. در واقع، این مس��یر سال های سال اس��ت که وجود دارد و دیگر 
کاغذبازی ه��ای درآمد و واریز و پرداخت انجام نمی ش��ود، به جایش قیر 
رایگان جابه جا می شود. قیر رایگانی که طی سال ها همیشه با خود رانت 

به همراه داشته و احتماالً بزرگ ترین شاهدش، حمیدرضا باقری درمنی، 
س��لطان قیر بود. البته که اعدام درمنی س��ال ۹۷ اتفاق افتاد، اما تخلف 
او مربوط به سال ۹۱ می شد. شانزدهم اسفندماه سال ۹۱ بود که وکیل 
ش��رکت پاالیش نفت جی در دادس��رای ناحیه ۱۸ تهران اعالم شکایت 
کرد و مدعی ش��د که از اوایل س��ال ۱۳۹۰ شرکت های شش گانه تحت 
عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد 
گس��تر س��هیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گس��تر و دو شرکت 
ش��کوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ 
هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور 
کرده اند. از آن سال تا همین سال ۹۹، همچنان چندین میلیون تن قیر 

رایگان توزیع  شده است.
احمد توکلی اس��فندماه س��ال گذش��ته ب��ه مجلس هش��دار داد که 
حک��م فس��ادانگیز قیر رایگان را از بودجه حذف کنن��د. او در نامه ای به 
نماین��دگان مجلس نوش��ت: »اجبار وزارت نفت ب��ه تحویل قیر رایگان 
باعث فس��ادهای گسترده ای ش��ده و اصرار برخی نمایندگان مجلس به 
افزودن این حکم فس��ادانگیز به الیحه بودجه، تعجب برانگیز است.« به 
گفته وی، »بررس��ی اطالعاتی و قضایی مس��تندات پرونده های موجود 
نش��ان می دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندس��ازی 
به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه کاره رها شدن طرح های عمرانی، 
تحمی��ل هزینه های گ��زاف به دولت و درنتیجه تضییع گس��ترده منابع 

عمومی کشور شده است.«

قیر رایگان دست از سر بودجه برمی دارد؟

مخالفت ها با طرح قیر رایگان
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عملکرد سیاست گذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی
بانک مرکزی برای کنترل تورم چه کرد؟

بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاس��ت گذاری پولی مبتنی بر 
عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی، 

تحوالت و اقدامات انجام شده را در اطالعیه ای تشریح کرد.
به گزارش بانک مرکزی، متن این اطالعیه به این ش��رح است: »در 
چهار ماهه اول س��ال جاری، فش��ار تحریم های اعمال شده بر اقتصاد 
کشور کماکان ادامه یافت. علی رغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، 
اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. 
اگرچه در ماه های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید-۱۹ از این 
رش��د کاسته شد، ولی در س��ال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح 

۱.۱ درصد رسید.
شیوع کووید-۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت 
همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تالش کرد با 
درک شرایط فعالیت های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه پولی و 
اعتباری، آسیب های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط 
به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تش��دید 
کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و بخشی 
از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست های 
اعتباری تس��هیل گرانه مبتنی بر بهره گیری از منابع آزاد شده از محل 
کاهش س��پرده قانونی بانک ها نزد بان��ک مرکزی و تلفیق آن با منابع 
بانک ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و 
کس��ب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال 

جاری نسبت به پایان سال به میزان ۸.۶ درصد رشد یافت.
در این مدت، رش��د نقدینگی ۷.۵ درصد شد. ذکر این نکته ضروری 
است که براساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ 
تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۹.۱ درصد رشد داشته 
است. می توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور 
حمایت از فعالیت های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال 
ج��اری همان گونه که انتظار می رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و 
از این رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در 
جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه 

مورد اشاره قرار می گیرد.
متاسفانه شیوع کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح 
جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی 
دول��ت نیز به دلیل افت قیمت نف��ت و فرآورده های نفتی با اختالل و 
کاهش مواجه ش��ود. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی 
ایجادشده که برگرفته از عوامل سیاسی - امنیتی نیز است، نرخ ارز در 
بازار با افزایش مواجه ش��د و همین امر باعث ش��د نرخ تورم ماهانه در 
ماه های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می رود با  
بهبود ش��رایط بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تقویت صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل شود که این 
امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود. بر این 
اساس، بانک مرکزی، اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم 

در پیش گرفته که در ادامه به اهم آنها اشاره می شود:
در اردیبهش��ت امسال، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل 
تورم و کمک به رش��د اقتصادی، اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را 
با اعالم تورم هدف )۲±۲۲ درصدی( برای یک س��ال آینده آغاز کرده 
اس��ت. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلی��ه اقدامات خود را با 
هدف هدایت نرخ تورم به س��مت تورم هدف س��ازماندهی کرده است. 
در واکنش به تحوالت اقتصاد کالن اش��اره شده در قبل، بانک مرکزی 
اقدامات��ی را در س��ه محور تدوین و اجرا کرده اس��ت: الف( ایجاد بازار 
اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب( برقراری داالن نرخ س��ود در بازار 

بین بانکی، و ج( معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بان��ک مرکزی ضمن برقراری داالن نرخ س��ود، با هدف افزایش نرخ 
س��ود در بازار بین بانک��ی و جذب مازاد نقدینگی در ای��ن بازار که از 
تحوالت بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف داالن نرخ سود را در 
تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ عملیاتی )در سطح ۱۰درصد( تعیین کرد و 
طی دو مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳درصد افزایش داد. اعطای مجوز 
افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸درصدی تا سقف حداکثر ۲۰ درصد 
سپرده های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش 
جذابیت  ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش س��یالیت س��پرده های 

بخش غیردولتی بود.
ش��ورای پول و اعتبار در جلس��ه ۲4 تیرماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت 
جذابیت سپرده گذاری در بانک ها و افزایش ماندگاری سپرده ها، ضمن 
مجاز شمردن بانک ها به افتتاح سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و 
شش ماهه با س��قف نرخ های ۱۲ و ۱4درصد و سپرده  سرمایه گذاری 
دو س��اله با س��قف نرخ س��ود ۱۸درصد، سقف نرخ س��ود سپرده های 
س��رمایه گذاری یکس��اله را به ۱۶درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود 

سپرده های کوتاه مدت کماکان در سطح ۱۰درصد ثابت باقی  ماند.
با توجه به اجتناب ناپذیری کس��ری بودجه دول��ت متأثر از کاهش 
درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فش��ار مالیاتی و همچنین رفع 
پیامدهای رکودی ش��یوع کرونا و با توجه ب��ه اینکه در کوتاه مدت به 
دلیل نس��بت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم 
افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا 
ع��دم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت 
فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه س��ال جاری هش��ت مرحله 
حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 4۲۶ هزار میلیارد ریال انواع اوراق 
بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش 
اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از 

پولی سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته 
سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات 
ایفانشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیرماه 
۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه 
کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات بخشی به 
بازار ارزیابی می شود، به طوری که در ۱۰ روز منتهی به سوم مردادماه 
۱۳۹۹ در حدود ۲.۵ میلی��ارد دالر از ارز صادراتی برای واردات تامین 
شد. در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم 
استفاده خواهد نمود و این مسیر را با قدرت ادامه می دهد. همچنین، 
این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدف گذاری تورم انجام 
می دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود )حفظ 

ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی( بردارد.«

بانکنامه

رصد تحوالت اخیر بازار ارز نشان می دهد، برخالف هفته های گذشته، 
دیگ��ر از صف ه��ای طوالنی متقاضی��ان خرید ارز در مقاب��ل صرافی ها 
خبری نیس��ت و همچنین پدیده کارت های ملی اجاره ای برای دریافت 
ارز س��همیه ای نیز جذابیت خود را از دس��ت داده است که این موضوع 
می تواند نشانه خروج آرام سوداگران از بازار ارز و متعادل شدن قیمت ها 

در روزهای آتی باشد.
ب��ه گزارش ایرنا، بازگش��ت ۲.۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به 
سامانه نیما تنها طی ۱۰ روز ابتدایی مردادماه، واقعیتی است که رئیس 
جمهوری چهارش��نبه گذش��ته آن را اعالم کرد. اهمیت این عدد زمانی 
بیش��تر می ش��ود که بدانیم که پس از پای��ان ضرب االجل بانک مرکزی 
برای صادرکنندگان متخلف، این آمار، امید بازگشت تعادل و آرامش به 

بازار ارز را بیش از پیش تقویت می کند.
همچنان نمی توان شرایط حاکم بر بازار ارز را کامال آرام توصیف کرد. 
آمادگی روانی برای افزایش مجدد قیمت ها، زمینه را مهیای سوداگرانی 
ساخته است که از نوسانات این بازار سود می برند. همین آمادگی روانی 
در هفته ه��ای گذش��ته، علی رغم روند رو به کاه��ش قیمت ارز، پدیده 

کارت ملی اجاره ای را هم به بازار ارز وارد کرد.
برای پاس��خگویی به نیازهای واقعی و آرام ک��ردن بازار، پیش از این 
مقرر ش��ده بود تا هر کارت ملی به صورت س��االنه تنها مجاز به خرید 
معادل ۲۰۰۰ یورو باشد. اما پس از کاهش قیمت ارز از آخرین روزهای 
تیرماه برخی اقش��ار، تحت تاثیر ش��ایعات و به امید حفظ سرمایه خود 
مبادرت به خرید ارز از صرافی ها کردند. تش��کیل صف های خرید ارز در 
مقابل صرافی ها طی هفته گذش��ته حاکی از این تقاضا در بازار بود. در 

این میان برخی سودجویان به فکر اجاره کارت ملی به امید خرید میزان 
بیش��تر ارز افتادند. در نتیجه، کارت ملی افراد با قیمتی در حدود ۲۵۰ 

تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره می شد.
اما مش��اهدات میدانی از بازار ارز در نخس��تین روز این هفته )ش��نبه 
یازدهم مرداد( نش��ان می دهد که عطش برای خرید ارز در هفته جاری 
کاهش قابل توجهی داش��ته است و دیگر از صف خرید مقابل صرافی ها 
نش��انی نیس��ت و فعال پدی��ده کارت ملی اجاره ای، جذابی��ت خود را از 
دس��ت داده است. در این بین، ش��یوع بحران کرونا در کنار تحریم های 
آمریکا علیه اقتصاد کش��ور، تع��ادل تقاضا و عرضه در ب��ازار ارز را طی 
ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ به هم ریخت و به همین دلیل بانک مرکزی 
با تعیین مش��وق هایی ب��رای صادرکنندگان، آنها را به بازگش��ت هرچه 
سریع تر ارزهای حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی تشویق کرد. 
البت��ه صادرکنندگان متخلفی هم که تا ۳۱ تیر نس��بت به بازگرداندن 
تعهدات ارزی س��ال های گذش��ته خود اقدام نکرده بودند نیز با معرفی 
بانک مرکزی، ب��رای انجام برخوردهای حقوقی و قضایی الزم به مراجع 
مربوطه معرفی ش��دند. همین اقدامات در کنار تالش برای بازگرداندن 
ارزهای بلوکه شده در برخی بانک های خارجی، باعث شد تا بازار ارز که 
طی ماه های خرداد و تیر دچار التهاب بود، در دو هفته اخیر به س��مت 
آرامش نس��بی حرکت کند. بازگشت بهای دالر از حدود ۲۵ هزار تومان 
ب��ه حدود ۲۰ ه��زار تومان و توقف آن در این بازه قیمتی، نش��انه ای از 

موفقیت این تالش هاست.
از نش��انه های دیگر این تحول را می توان در مقایس��ه رفتار صرافی ها 
مش��اهده کرد. در روزهایی که بازار ارز ش��اهد التهاب و افزایش روز به 

روز قیمت ها بود، عمده صرافی ها در پاس��خ به مراجعه مشتریان، اعالم 
می کردن��د تنها آمادگی خرید ارز از مش��تری دارن��د و از فروش خبری 
نیس��ت، اما دیروز و پس از اعالم رقم ۲.۵ میلیارد دالر از س��وی رئیس 
جمهوری، رفتار صرافی ها روندی معکوس داش��ت و مش��اهده خبرنگار 
ایرنا نش��ان می دهد، عمده صرافان تنها حاضر ب��ه فروش ارزهای خود 
هستند و از مشتریان خود ارز نمی خرند. همین مسئله موجب استیصال 

برخی از مشتریانی شد که به دنبال فروش ارزهای خود بودند.
اما چهارشنبه هفته گذش��ته بود که رئیس جمهوری در سخنان خود 
در هیأت دولت، از حرکت خوبی در کش��ور خبر داد که برای مبارزه با 
التهاب آفرین��ی در بازار ارز ش��کل گرفته اس��ت. او تاکید کرده بود باید 
نظارت در س��طح کالن و خرد اضافه شود و وزارت صنعت و دادگستری 
وظیف��ه نظارت بر ب��ازار را جدی تر پیگیری کنند تا مق��ررات، قانون و 

چارچوب های قیمتی اجرا شود.
به اعتقاد گروهی از کاشناس��ان، اجتناب از ارزپاشی گسترده در بازار 
ملته��ب تیرم��اه ارز و تالش ب��رای کنترل قیمت ها از طریق بازارس��از، 
اقداماتی اس��ت که طی س��ه هفته اخیر با اتکا ب��ه آنها موفق به کنترل 
نس��بی بازار شده اس��ت. البته به نظر می رسد تدابیر بانک مرکزی برای 
کنت��رل هیجان ب��ازار همچنان ادامه دارد و فاصله معنادار و کم س��ابقه 
می��ان قیمت خرید و فروش ارزه��ای دالر و یورو در صرافی های بانکی، 
که دو روز کاری اخیر عمیق تر هم شده و به حدود ۱۵۰۰ تومان رسیده 
اس��ت، از برنامه های آتی بازارس��از در بازار ارز خب��ر می دهد. امری که 
احتم��اال از جمله دالیل خودداری صاحبان صرافی های کش��ور از خرید 

ارز و تمایل آنها برای فروش آسان تر و بیشتر ارز به مشتریان است.

بانک پاسارگاد از نظر ارزش بازار، چهارمین بانک بزرگ پذیرفته شده 
در بازار سرمایه به شمار می رود که از ابتدای سال ۳۱۵درصد بازده عاید 
سهامداران خود کرده است. این بانک در سه ماهه منتهی به خردادماه، 
۷۲۷ میلیارد تومان )به ازای هر س��هم ۱44 ریال( سود شناسایی کرده 
که این رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۱درصدی همراه 

بوده است.
به گزارش »بورس ۲4«، بانک پاس��ارگاد از نظر ارزش بازار چهارمین 
بانک بزرگ پذیرفته شده در بازار سرمایه به شمار می رود که از ابتدای 
س��ال ۳۱۵درصد بازده عاید سهامداران خود کرده است. بانک پاسارگاد 
همچنین در س��ه ماهه منتهی به خردادماه امسال، ۷۲۷ میلیارد تومان 
)به ازای هر سهم ۱44 ریال( سود شناسایی کرده که این رقم نسبت به 

مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۱درصدی همراه بوده است.
به منظور بهبود نس��بت کفایت سرمایه، در ماه های اخیر هیات مدیره 
بانک پاس��ارگاد پیش��نهاد افزایش س��رمایه از ۵۰4۰ میلیارد تومان به 
۶۵۵۲ میلیارد تومان را از محل اندوخته ها ارائه کرده اس��ت که فرآیند 
آن در حال انجام اس��ت. نس��بت کفایت س��رمایه »وپاس��ار« در پایان 
خردادم��اه ۹.۳۸ درصد بوده که نس��بت به رقم ۹.۲۵ پایان اس��فندماه 

بهبود داشته است.
آخری��ن گزارش منتشرش��ده درخصوص عملکرد بانک پاس��ارگاد به 

گ��زارش ماهان��ه تیرماه این بانک ب��از می گردد. براس��اس این گزارش، 
مانده تسهیالت بانک پاسارگاد در پایان تیرماه امسال به رقم ۱۲۱ هزار 
میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به پایان خردادماه رشد حدود 
۲.۶درصدی را نش��ان می دهد. این در حالی است که مانده سپرده های 
بانک در این تاریخ به رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت که 
حکای��ت از افزایش ۳.۹درصدی میزان جذب س��پرده نس��بت به پایان 

خردادماه دارد.
حاصل عملکرد بانک پاس��ارگاد در چهار ماهه نخس��ت نیز نش��ان از 
شناس��ایی ۶۰۸۶ میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تس��هیالت دارد 
که این رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل با رشد حدود ۳۶درصدی 
همراه ش��ده است. در سوی مقابل، سود پرداخت شده به سپرده گذاران 
4۸۸4 میلیارد تومان بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۳4درصد رشد کرده است. با تکیه بر این ارقام می توان گفت که 
خالص درآمدهای ش��رکت در حوزه تجهی��ز و تخصیص منابع در چهار 
ماهه نخست سال جاری ۱۲۰۲ میلیارد تومان بوده است. این در حالی 
است که در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۸ این رقم حدود ۸۳۶ میلیارد 

تومان بوده است.
در تیرم��اه نی��ز حاصل عملک��رد »وپاس��ار« ۱۶۲۱ میلی��ارد تومان 
درآمد ناش��ی از تس��هیالت و ۱۱۸۸ میلیارد تومان هزینه پرداختی به 

سپرده گذاران و کسب سود 4۳۳ میلیارد تومانی از این محل برای بانک 
بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر در گزارشات ماهانه بانک پاسارگاد به 
بهبود نس��بی عملکرد این بانک در ماه های اخیر باز می گردد. بررسی ها 
نش��ان می دهد درآمد بانک از محل اعطای تس��هیالت از اردیبهشت ماه 
روندی صعودی را طی کرده است. این در حالی است که سود پرداختی 
به س��پرده گذاران در مدت زمان یادشده سیری نزولی داشته است. این 
موض��وع به آن معناس��ت که تراز بانک از اردیبهش��ت ت��ا پایان تیرماه 
روندی صعودی داش��ته اس��ت، به گونه ای که از ۱4۸ میلیارد تومان در 

اردیبهشت ماه به 4۳۳ میلیارد تومان در تیرماه رسیده است.
ت��راز مثبت بی��ش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بانک پاس��ارگاد تا پایان 
تیرماه، در کنار مش��اهده پیشرفت قابل توجه در عملکرد بانک در حوزه 
تجهیز و تخصیص باعث شده است تا گزارش تراز مثبت بیش از ۶ هزار 
میلیارد تومانی از س��وی »وپاس��ار« در پایان سال جاری بسیار محتمل 
باش��د. این موض��وع همراه با رص��د عملکرد بانک در دیگ��ر حوزه های 
عملیات��ی و همچنین ارائه کارنامه قابل قب��ول در بخش هزینه ها، نوید 
س��الی پرسود برای س��هامداران »وپاس��ار« را می دهد. رشد قابل توجه 
س��وددهی در کنار ارزش هنگفت دارایی های بانک و همچنین مواردی 
از قبیل افزایش س��رمایه، زمینه را برای صعود قیمتی »وپاس��ار« فراهم 

آورده است.

بررسی ها نوید سال پرسودی را برای سهامداران »وپاسار« می دهد

تخمین های بنیادی از آینده بانک پاسارگاد

تحوالت بازار ارز و س��که در دوازدهمین روز مردادماه نشان می دهد که 
بازار ارز و طال در این روز متفاوت از هم پیش رفتند، به طوری که قیمت 
فروش ارز در روز یکش��نبه اندکی افزایش یافت، اما قیمت ها در بازار سکه 

و طال اندکی کاهش داشت و در برخی از موارد ثابت ماند.
براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره 
و س��که تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران به 
۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رس��ید که نس��بت به روز شنبه ثابت باقی 
ماند و تغییری نکرد. همچنین سکه طرح قدیم ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد 
و به قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رس��ید. نیم س��که نیز با کاهش 

۵۰ هزار تومانی، ۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داد و س��تد شد و ربع سکه 
هم ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد و ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. 
قیم��ت هر قطعه س��که گرمی هم یک میلیون و ۷۵۰ ه��زار تومان اعالم 
ش��د که نس��بت به روز ش��نبه ثبات خود را حفظ کرد و تغییری نداشت. 
همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طال به ۱۹۷۷ دالر 
رسید. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در طالفروشی ها یک میلیون و ۶۸ هزار 
تومان معامله ش��د که نسبت به روز نخس��ت هفته کاهش ۳ هزار تومانی 
داش��ت. در جریان معامالت بازار ارز نیز نرخ خرید دالر و یورو نس��بت به 
روز ش��نبه ثابت ماند، اما نرخ فروش ای��ن دو نوع ارز ۲۰۰ تومان افزایش 

یافته اس��ت. بر این اس��اس، صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به قیمت 
۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان در روز یکش��نبه خریدند و معادل ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان فروختند که نرخ خرید دالر در مقایس��ه با معامالت ش��نبه ثابت 
مان��د، اما نرخ فروش این ارز ۲۰۰ تومان افزایش یافت. صرافی های بانکی 
همچنین هر یورو را ۲۳ هزار و 4۰۰ تومان خریدند و به قیمت ۲۵ هزار و 
۳۰۰ تومان فروختند که نرخ خرید یورو نیز تغییری نکرد ولی نرخ فروش 
آن با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت مواجه شد. بانک ها نیز هر دالر آمریکا را 
ب��ه قیمت ۲۰ هزار و ۷۰۰ توم��ان و هر یورو را به قیمت ۲۳ هزار و ۱۰۰ 

تومان برای خرید قیمت گذاری کردند.

در دوازدهمین روز مرداد

ارز و طال متفاوت از یکدیگر پیش رفتند

خروج بی سر و صدای سوداگران از بازار ارز

دربازارارزچهمیگذرد؟
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معاون سازمان خصوصی سازی:
صندوق ETF سوم در آذرماه عرضه می شود

مع��اون س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت مرحل��ه س��وم عرضه 
صندوق ه��ای ETF در آذرم��اه انج��ام می ش��ود که ش��امل گروه 

خودرویی و فلزی خواهد شد.
حسن عالیی در گفت و گو با ایرنا، به آخرین تصمیمات اتخاذشده 
در ارتباط با عرضه صندوق های ETF در بورس اشاره کرد و گفت: 
نخس��تین صندوق های ETF اردیبهش��ت ماه در بورس عرضه شد 
که تاکنون با رشد خوبی همراه است. طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته صندوق ETF دوم که ش��امل س��هام پاالیشی است تا پایان 

مردادماه پذیره نویسی خواهد داشت.
عالیی ادامه داد: اکن��ون در این زمینه با برخی از موانع قانونی و 
اجرایی همراه هس��ت که این مسائل در ابتدا باید مرتفع شود و بعد 

توسط وزارت نفت یا شرکت پخش و پاالیش به ثبت برسد.
مع��اون س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت: بع��د از ثب��ت اولیه، 
پذیره نویس��ی عمومی به وسیله بورس انجام می شود و در انتها رقم 
قطعی صندوق به س��ازمان خصوصی سازی اعالم و به مردم منتقل 

خواهد شد.
به گفته وی، برنامه این اس��ت در صورتی که مشکلی پیش نیاید 

تا پایان مرداد ماه این اقدام انجام شود.
مع��اون س��ازمان خصوصی س��ازی خاطرنش��ان ک��رد: تاکن��ون 
 ETF تصمیم گی��ری در زمینه عرضه مرحله چهارم عرضه صندوق
اتخاذ نش��ده و اطالعاتی در این مورد به طور رس��می منتشر نشده 

است.
گفتنی اس��ت یکی از برنامه های مهم پیش روی دولت برای بازار 
س��هام، عرضه صندوق های قابل معامله )ETF( به بورس است که 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د این اقدام دول��ت در کنار دیگر 
حمایت هایی که صورت گرفته می تواند در ارتباط با عمق بخشیدن 
به معامالت بازار و جهش قیمت س��هام شرکت های دیگر تاثیرگذار 
باش��د و این صندوق ها با هدف دسترس��ی اکثریت م��ردم به بازار 
س��رمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها از سوی دولت عرضه 

خواهد شد.
ب��ا توج��ه به چنی��ن تصمیمی، پذیره نویس��ی نخس��تین مرحله 
واگذاری س��هام دولتی در قالب صندوق های قابل معامله بورس��ی 
که شامل سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و 
اتکایی بود از روز یکشنبه )۱4 اردیبهشت( آغاز و تا ساعت ۱۶ )۳۱ 
اردیبهشت( ادامه داشت که با استقبال نزدیک به سه و نیم میلیون 
س��هامدار روبه رو ش��د و تاکنون بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 

قابل معامله )ETF( در بورس است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: صبح یکش��نبه در تابلوی بورس تهران عددی ثبت شد 
که یک رکوردشکنی دیگر برای بازار سرمایه به حساب می آید. شاخص 
کل بورس در این روز برای نخس��تین بار وارد کانال ۲ میلیون واحدی 
ش��د و با رش��د 4۹ هزار واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۱ هزار واحد 
ایس��تاد. ش��اخص بورس تهران در حالی به این سقف ش��کنی تاریخی 
رسید که یک سال پیش در همین روزها کمی بیش از ۲۵4 هزار واحد 
بود و حاال نس��بت به آن زمان بیش از ۹ برابر ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که 
کارشناسان بازار سرمایه، دلیل آن را ورود نقدینگی، عدم جذابیت سایر 

بازارها و حمایت دولت می دانند.
ورود نقدینگ��ی جدید به بورس در حالی اس��ت که به گفته حس��ن 
قالیباف اصل رئیس س��ازمان بورس، تنها در س��ه ماهه ابتدایی امسال 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید  وارد بورس شده است. 
ورود ۵۰ ه��زار میلیارد تومان س��رمایه جدید به ب��ورس به معنای آن 
اس��ت که به  ص��ورت میانگین روزانه )اگر ۶۰ روز کاری را در س��ه ماه 
ابتدایی س��ال در نظر بگیریم( بیش از ۸ هزار میلیارد تومان س��رمایه 
جدید روانه بورس ش��ده اس��ت و این در حالی اس��ت که در طول ۱۲ 
ماه س��ال گذشته، میزان س��رمایه گذاری در بازار سرمایه تنها ۳۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین طبق آمارها، در سال ۹۸ در حالی 
۸۲۰ هزار کد معامالتی جدید صادر شده که این عدد تنها در سه  ماهه 
نخس��ت امسال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار کد سهامداری جدید رسیده 
اس��ت. همچنین در طول س��ال گذش��ته جمعا ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار 
نفر در س��امانه سجام ثبت نام کرده اند که این عدد در سه ماهه ابتدایی 
س��ال ۹۹ به بیش از ۹.۵ میلیون نفر رس��یده است. اعداد و ارقامی که 
بازگوکننده تحوالت جدید بازار س��هام است و نشان می دهد که چگونه 

شاخص بورس به رکورد ۲ میلیونی دست یافته است.
ادامه رشد شاخص در کانال 2 میلیون واحدی

شاخص کل روز گذشته برای اولین بار وارد کانال ۲میلیون واحد شد 
و با رش��د 4۹ هزار و ۸۷۰ واحدی، رق��م ۲ میلیون و ۱۱ هزار واحد را 
نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با ۸ هزار و ۷۵۹ واحد افزایش 
به ۵۲۶ هزار و ۸۸۶ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۵هزار و ۷۵۰ 
واحد رشد به ۳4۵ هزار و ۸۶۸ واحد رسید. شاخص بازار اول ۲۸ هزار 
و ۷۶4 واحد و شاخص بازار دوم ۱۳۲ هزار و ۱۳۸ واحد افزایش داشت. 
در معامالت روز یکش��نبه بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۸4 میلیون س��هم و 

اوراق بهادار به ارزش ۲۳۵ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با ۵ هزار و ۵۷۹ 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۵ هزار و ۹۹ واحد، 
ف��والد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 4 ه��زار و ۳۵۵ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با ۲ هزار و ۵۰۷ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین 
)تاپیک��و( با ۲ هزار و ۱۹۹ واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک 

هزار و ۹۰4 واحد و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک 
هزار و ۷۵۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در س��وی مقابل، نمادهای پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک 
هزار و ۳4 واحد، بانک پارسیان )وپارس( با ۷۱۷ واحد، فوالد خوزستان 
)فخ��وز( ب��ا ۷۱۷ واحد، ای��ران خودرو )خ��ودرو( 4۸۳ واح��د، صنایع 
ش��یمیایی ایران )ش��یران( با ۳۸۷ واحد، خدمات انفورماتیک )رانفور( 
ب��ا ۳۷۷ واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با ۳۶۸ واحد، بورس اوراق 
بهادار تهران )بورس( با ۲۸۱ واحد، پتروشیمی فناوران )شنفن( با ۲۱۳ 
واحد و باما )کاما( با ۲۰۸ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.

همچنی��ن نماده��ای س��رمایه گذاری غدیر، فوالد مبارک��ه اصفهان، 
پاالی��ش نفت اصفهان، بانک تج��ارت، پاالیش نف��ت بندرعباس، ملی 
صنای��ع مس ایران و گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو ازجمله 
نماده��ای پربیننده بورس بودند. گروه خودرو هم در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۳ میلیارد و 
۹۹۸ میلیون برگه س��هم به ارزش ۳4 ه��زار و ۵۳۲ میلیارد ریال داد 
و ستد شد. ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۵۳۵ واحد افزایش داشت و 
ب��ر روی کانال ۲۰ هزار و ۸۱۸ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد 
و ۶۷۰ میلیون برگه س��هم به ارزش ۵۹ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر(، هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سرمایه گذاری صبا 
تامی��ن )صبا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، بان��ک دی )دی(، پلیمر 
آریاساس��ول )آریا(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، توسعه مالی مهر آیندگان 
)ومه��ان(، مدیریت ان��رژی تابان هور )وهور(، ف��والد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، توس��عه مولد نیروگاهی جه��رم )بجهرم( و  پاالیش نفت الوان 
)شاوان( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای 
پتروش��یمی م��ارون )م��ارون(،  س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، 
فرابورس ایران )فرابورس(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، داروس��ازی تولید 

دارو )دتولید( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
دولت مزد اعتماد به بازار سرمایه را گرفت

بدون تردید بازار س��رمایه در حال تجربه آرمانی ترین ش��رایط خود 
در ط��ول نزدیک به ۵ دهه فعالیت بورس در ایران اس��ت؛ تقریبا همه 
چیز در بازار در وضعیت مطلوبی اس��ت و شاخص بورس نیز ۲ میلیون 
واحدی شده است. در این زمینه، همایون دارابی معتقد است: »نگاهی 
به تحوالت بازار نش��ان می دهد که دولت مزد اعتماد به بازار س��رمایه 
را گرفته و بازار س��رمایه کمک های فوق العاده ای را به دولت انجام داده 

است.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه »ایفای نقش سپر تورمی 
و جلوگیری از س��رریز نقدینگی بیش��تر به بازارهای مخربی نظیر ارز و 

طال، ازجمله گام هایی است که بازار سرمایه در این چند ماهه برداشته 
اس��ت«، به »سنا« گفت: »همچنین جبران بخش��ی از کسری بودجه، 
تقوی��ت بنیه مالی بنگاه ه��ای اقتصادی در بازار س��هام و فراهم کردن 
زمینه جذب سهام عدالت و کمک به رفع مشکل فقر و رکود کرونایی، 
از دیگر خدماتی اس��ت که بازار س��رمایه در این چن��د ماهه به دولت 

کرده است.«
دارابی با اش��اره به اینکه »نمی توان پنهان کرد که بخش��ی از دولت 
هن��وز با بازار س��رمایه فاصل��ه دارد«، ادامه داد: »عل��ی رغم همراهی 
بی سابقه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، گام های دیگری برای کمک به 
بازار نیاز است که هنوز برداشته نشده است؛ بخش عمده عدم همراهی 
هم به نظرات قدیمی در دولت و همچنین عدم همراهی با بازار سرمایه 
در عدم عرضه شرکت های دولتی برمی گردد که در شرایط کنونی برای 

متعادل نگه داشتن بازار ضروری است.«
به گفته وی، »عرضه شرکت های نفتی و گازی و معدنی تضمین کننده 
رش��د سالم بازار و تعادل بخشی به آن اس��ت و امیدواریم در هفته های 
آینده ش��اهد تسریع دولت باش��یم؛ چیزی که می تواند به رشد بیشتر 

بازار کمک کند.«
دارابی با بیان اینکه »بازار معموال در نیمه اول سال آرام تر و کم تحول تر 
از نیمه دوم س��ال اس��ت«، افزود: »فاکتورهایی مثل گزارش های شش 
ماه��ه، نرخ ارز و وضعیت نرخ بهره مهمتری��ن فاکتورهای تاثیرگذار بر 

بازار در نیمه دوم سال هستند.«
او در پاس��خ به س��والی درخصوص مولفه هایی که در افزایش شدت 
عرضه ها موثر عمل می کنند، گفت: »بازار رش��د زیادی کرده اس��ت و 
ش��اخص به محدوده ۲میلیون واحد رسیده است؛ بحث های شناسایی 
سود و همچنین برخی تبلیغات در مورد وضعیت بازار که باعث نگرانی 
س��هامداران تازه کار می شود نیز بر بازار موثر است. با این وجود طبیعی 
اس��ت بعد از یک رش��د بیش از ۲۰۰درصد در 4ماه گذشته بازار شاهد 
یک دوره اصالح و اس��تراحت باشد و الزم است سهامداران به خصوص 
تازه واردان به اصول اولیه بازار از جمله صبوری و مطالعه دقیق در مورد 

شرکت های مورد سرمایه گذاری اقدام کنند.«
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به این سوال که کاهش 
و بازگش��ت قیمت دالر به قیمت های اولیه چه اثراتی بر بازار س��رمایه 
خواهد داشت، گفت: »این مسئله تاثیر اندکی بر بازار دارد، به خصوص 
اینکه مبنای محاسبات در بازار نرخ نیما و حتی در مورد تسعیر بانک ها 
نرخ ۹هزار تومان برای هر دالر اس��ت از این رو بازار نسبت به نرخ دالر 
در زم��ان افزایش بی تف��اوت و در زمان کاهش، ضربه گی��ر فاصله نرخ 
است. در همین حال با توجه به برتری بازار سرمایه نسبت به بازار ارز، 
مدت هاس��ت که مسئله انتقال نقدینگی میان این دو بازار کامال به نفع 

بازار سرمایه تغییر کرده است.«

شاخص بورس تهران سرانجام 2 میلیون واحدی شد

جهشتاریخیشاخصها
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۸6درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
 رشد ۱۱درصدی خرید برگ سبز چای

رئیس سازمان برگ سبز چای از پرداخت ۸۶درصد مطالبات چایکاران 
خبر داد و گفت ۸۰ هزار تن برگ س��بز چای از چایکاران خریداری شده 
اس��ت. حبیب جهان ساز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخری��ن وضعیت خرید برگ س��بز چای اظهار کرد: بناب��ر آخرین آمار از 
ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۰ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 
۳۳4 میلیارد تومان از چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری شده 
است. او از پرداخت بیش از ۸۶درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: 
تاکن��ون ۲۸۸.۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به 
مرور به حساب چایکاران واریز می شود. به گفته جهان ساز، ۶4درصد برگ 
س��بز چای خریداری ش��ده درجه یک و ۳۶ درصد درجه ۲ است. رئیس 
سازمان چای ادامه داد: بنابر آمار از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده، 
۱۸ هزار تن چای خشک تولید شد که این  میزان نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۱۱درصد رشد داشته است. او با اش��اره به اینکه ۳۸ کارخانه 
چایس��ازی مشغول خرید برگ سبز چای هس��تند، بیان کرد: با توجه به 
شرایط اقلیمی پیش بینی می ش��ود که برداشت برگ سبز چای به ۱۳۰ 
هزار تن برسد که از این  میزان ۳۲ تا ۳۳درصد نیاز کشور تامین می شود. 
رئیس سازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت خرید و فروش چای 
خش��ک تصریح کرد: با توجه به گس��ترش ویروس کرونا و کاهش رفت و 

آمدها، خرید و فروش چای خشک تحت تاثیر قرار گرفته است.

کمبود پارچه برای تولید ماسک در خراسان 
جنوبی

رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت بسیاری از واحدهای صنعتی و صنفی تولید ماسک در استان، برای 

تامین مواد اولیه با کمبود پارچه مواجه هستند.
مظفر آریانفر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: خراسان جنوبی ظرفیت 
تولید حدود 4۰۰ هزار ماسک را دارد که به دلیل کمبود پارچه ارزان قیمت، 

روزانه حدود ۱۰ هزار ماسک تولید می شود.
وی اف��زود: بس��یاری از واحدهای صنعتی و صنفی تولید ماس��ک در 
خراس��ان جنوبی، برای تامین مواد اولیه با کمبود پارچه مواجه هس��تند. 
رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
بیان کرد: هفت واحد صنعتی برای تولید ماسک با پارچه ارزان قیمت، به 
پارچه استاندارد نیاز دارند که در حال رایزنی هستیم. آریانفر افزود: بیشتر 
واحدهای صنفی تولیدکننده ماسک نیز با کمبود پارچه مواجه اند که بسیج 
اصناف کش��ور، پیگیر تامین پارچه موردنیاز این واحدها نیز است. وی با 
بیان اینکه در هفته اول مردادماه، ماس��ک ها بدون هیچ گونه سودی و به 
قیمت تمام شده بین مردم توزیع ش��د، خاطرنشان کرد: روزانه ۱۰ هزار 

تیوپ مواد ضدعفونی کننده نیز در استان تولید می شود.

کمبودی از لحاظ تامین و عرضه مرغ در یزد 
نداریم

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان یزد از توزیع ۲۰۰ تن 
مرغ منجمد و ۲۶۵۰ تن شکر سهمیه تنظیم بازار در این استان از ابتدای 
تیرماه خبر داد. «محمدرضا علمدار یزدی« در این باره تصریح کرد: توزیع 
مرغ منجمد با هدف تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار گوشت مرغ در سطح 
استان صورت پذیرفت و خوشبختانه کمبودی از لحاظ تامین و عرضه مرغ 
در استان وجود ندارد. وی افزود: در تیرماه امسال طی دو مرحله ۲۰۰ تن 
مرغ منجمد تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در 
فروشگاه های منتخب اس��تان توزیع شده است. این مسئول همچنین با 
اشاره به توزیع ۲۶۵۰ تن شکر تنظیم بازار از اول تیرماه در استان، گفت: 
با پیگیری های انجام شده ۱۰۰درصد شکر سهمیه استان در تیرماه جذب 
ش��ده اس��ت. وی افزود: از میزان ۲ هزار و ۶۵۰ تن س��همیه شکر تیرماه 
اس��تان به ترتیب مقدار 4۲۷ تن شکر سهمیه خانوار در بسته بندی ۹۰۰ 
گرمی با قیمت مصرف کننده ۷۲۰۰ تومان در س��طح واحدهای صنفی و 
فروش��گاه های منتخب و مقدار ۸۹۰ تن شکر با قیمت ۶۷۰۰ تومان بین 
واحدهای تولیدی صنفی و مقدار ۱۳۳۳ تن شکر بین واحدهای تولیدی 

صنعتی توزیع شده است.
به گزارش ایس��نا و به نقل از روابط عمومی سازمان صمت استان یزد، 
علمدار یزدی در پایان خاطرنش��ان کرد: تمام مراحل جذب و توزیع بین 
فروش��ندگان و مصرف کنندگان با نظارت کامل بازرسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اتاق اصناف انجام می شود و در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف از س��وی افراد یا دس��تگاه های توزیع کننده، متخلفان به دستگاه 

قضایی معرفی می شوند.

انباشت 2.5 میلیون رأس دام سبک در واحدها
رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام گفت هم اکنون ۳۰۰ هزار رأس دام 
س��نگین و ۲.۵ میلیون رأس دام س��بک در واحد ها انباش��ت شده است. 
منصور پوریان، رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: 
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و کاهش درآم��د خانوار، خرید و فروش 

چندانی در بخش دام زنده و گوشت نداریم.
وی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۳۹ هزار تا 4۰ هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: با توجه به فراوانی دام و انباشت در واحد ها پیش بینی می شود 

که قیمت گوشت نوسان چندانی نداشته باشد.
پوریان با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد، بیان 
کرد: با توجه به شرایط کرونا و بسته بودن مرزها، میزان قاچاق در حدی 
نیست که بتواند بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند و تنها برخی مغازه داران 
با بیان اظهاراتی مبنی بر قاچاق به دنبال افزایش کاذب قیمت هستند. این 
مقام  مس��ئول از انباشتگی ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین با وزن ۷۰۰ کیلو 
ب��ه باال در واحد های دامداری خبر داد و گفت: در بخش دام س��بک ۲.۵ 
میلیون رأس دام پروارشده با وزن ۵۵ کیلو در واحد ها انباشت شده است.
پوریان قیمت هر کیلو بره با وزن س��بک را 4۰ هزار تومان و قیمت هر 
کیل��و بره با وزن س��نگین را ۳۸ هزار تومان اع��الم کرد و گفت: هر کیلو 
گوساله با وزن باالی ۶۰۰ کیلو با نرخ ۲۷ هزار تومان و با وزن کمتر از ۵۰۰ 

کیلو ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان درب دامداری عرضه می شود.
رئیس شورای تامین کنندگان دام در پایان هر کیلو الشه گوسفندی را 

۷۲ تا ۸۰ هزار تومان و الشه گوساله را ۵4 تا ۵۸ هزار تومان اعالم کرد.

اخبـــار

رئیس انجمن صنفی گاوداران کش��ور گفت با اس��تمرار نوس��ان نرخ 
نهاده های دامی، صنعت دامپروری در معرض خطر قرار می گیرد.

احمد مقدس��ی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از اس��تمرار آشفتگی در بازار نهاده های دامی 
خب��ر داد و گفت: با توجه به نوس��ان نرخ ذرت، کنجاله س��ویا و جو در 
بازار آزاد و کمبود نهاده با نرخ مصوب، سرمایه دامداران در حال نابودی 

است.
او با اش��اره به اینکه صنعت دامداری در ورطه نابودی است، افزود: در 
حال حاضر قیمت هر کیلو کنجاله س��ویا در بازار آزاد به ۸ هزار تومان 
رس��یده است که با این وجود امکان عرضه ش��یر با نرخ ۲ هزار و ۹۰۰ 

تومان وجود ندارد.
مقدس��ی ادامه داد: با وجود آنکه دامداران غ��ذای ۸۳ میلیون نفر را 
تامین می کنند، اما با وجود نوس��ان نرخ نهاده های دامی تولید ش��یر و 

گوشت کشور در حال نابودی است.
رئیس انجمن صنفی گاوداران کش��ور قیمت ه��ر کیلو ذرت در بازار 
سیاه را ۳ هزار و ۱۰۰ تومان، جو را ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و کنجاله سویا 

را ۸ هزار تومان اعالم کرد.
او با بیان اینکه تامین نهاده دامی با نرخ مصوب به صفر رسیده است، 
گف��ت: طی چند روز اخیر دام��داران مجموع نیاز خ��ود را از بازار آزاد 
خری��داری کردند، در حالی که در هفته های اخیر ۲۰درصد نهاده دامی 

با نرخ مصوب تامین می شد.
مقدس��ی با اش��اره به اینکه قیمت تمام شده شیرخام به باالی ۶ هزار 
تومان رسیده است، بیان کرد: با وجود افزایش هزینه های تولید، قیمت 
مصوب ش��یرخام جوابگوی هزینه های تولید نیست و دامداران به سبب 
آنکه دس��تگاه تولید دامدار، موجود زنده است، چاره ای جز خرید نهاده 

با هر نرخی ندارند.
ای��ن مقام  مس��ئول از انباش��تگی ۳۰۰ ه��زار رأس دام س��نگین در 

واحد های دامداری خبر داد.

به گفته او، با اس��تمرار نوس��ان نرخ نهاده های دامی تولید محصوالت 
پروتئین��ی در معرض خطر قرار می گیرد، به طوری که برای تامین نیاز 

داخل مجبور به واردات گوشت، مرغ و تخم مرغ می شویم.
رئی��س انجمن صنف��ی گاوداران در پایان با اش��اره ب��ه اینکه خرید 
گوش��ت از س��وی پش��تیبانی ام��ور دام دردی را دوا نمی کند، تصریح 
کرد: پش��تیبانی امور دام گوشت بسته بندی را با نرخ ۷۰ هزار تومان از 
دامداران خریداری می کند اما به س��بب آنکه امکان کشتار و بسته بندی 
برای دامدار وجود ندارد، خرید گوشت دردی را از دامداران دوا نمی کند.

آیندهتولیدمحصوالتپروتئینیدرمعرضخطراست

بحران صنعت قارچ در کشور
 تولید قارچ به ۱۸0 هزار تن می رسد

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت با گس��ترش کرونا 
و افزایش قیمت تمام شده تولید، صنعت قارچ دچار بحران شده است.

مه��دی رجب��ی، رئیس انجم��ن پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی در 
گف��ت و گو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره ب��ه اینکه کمبودی 
در عرضه قارچ نداریم، اظهار کرد: همه س��اله در فصل تابس��تان، تولید 
قارچ به س��بب نبود سیستم سرمایشی مناسب در واحد های سنتی ۱۰ 
تا ۲۰درصد کاهش می یابد که امس��ال شیوع ویروس کرونا موجب شده 

تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی نداشته است.
او افزود: با توجه به گسترش ویروس کرونا، صادرات قارچ به دلیل باز 

نشدن مرز های کشور هنوز فعال نشده است.
رجبی ادامه داد: همه س��اله در فصل تابستان، صادرات قارچ به دلیل 
کمبود کانتینر های یخچالی کاهش می یابد که امس��ال به سبب شرایط 

کرونا صادرات به صفر رسیده است.
رئی��س انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ب��ا بیان اینکه صنعت 
قارچ دچار بحران ش��ده اس��ت، گفت: با توجه به افزایش سرانه مصرف، 

قیمت قارچ کاهش نیافته است.
قیمت هر کیلو قارچ ۱۸ هزار تومان

او قیمت تمام شده قارچ را ۱4 هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
اع��الم کرد و اف��زود: در حال حاضر قیمت هر کیلو ق��ارچ فله ۱۸ هزار 

تومان و قارچ بسته بندی 4۰ هزار تومان است.
رجبی با اش��اره به اینکه تولید قارچ م��ازادی ندارد، بیان کرد: صنایع 

تبدیلی به دلیل نبود قارچ مازاد با مشکالتی در تولید مواجه هستند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: در س��نوات گذشته روزانه بیش از 4۵ تا 
۵۰ تن قارچ در تهران تولید می ش��د که امس��ال همین میزان قارچ در 

کشور تولید می شود.
به گفته رجبی، تا پایان س��ال پیش بینی می ش��ود که تولید قارچ به 

۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن برسد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: در 
شش ماه گذشته قیمت تمام شده قارچ ۱۰۰ تا ۱۵۰درصد رشد داشته 

که همین امر موجب شده واحد ها دچار بحران شوند.
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اخبار

پیشنهادی برای همکاری خودرویی با چین
در رابطه با همکاری با کشور چین باید گفت یک سری شرکت های 
چینی مانند شریک مدیران خودرو که به ایران سرمایه آوردند از ایران 

نرفته و فعالیت خود را انجام می دهند.
 امیدوارم ش��رکت های دیگری که می خواهند با چینی ها کار کنند 
سعی داشته باشند به نحوی شراکت صورت پذیرد که سرمایه به ایران 
بیاورند. در این صورت هر اتفاقی نیز بیفتد مانند س��ایر ش��رکت ها از 
ایران نخواهند رفت. به هر ترتیب فکر می کنم با این قرارداد ۲۵س��اله 

شرکت های چینی با دلگرمی بیشتری در ایران خواهند آمد.
 اما باید سیاست گذاری ما به نحوی باشد که منجر به ساخت داخل 
ش��ود. خودروهای چینی آنطور که باید و ش��اید ساخت داخل ندارد و 
نیاز اس��ت سیاست وزارتخانه به نحوی باشد که موجب افزایش میزان 
داخلی س��ازی شود. در نتیجه میزان وابستگی و مصارف ارزی ما کمتر 
خواهد ش��د. آقایانی که مرتب به چین می روند می گویند که هر شش 
ماه یک بار تحولی عظیم در آنجا رخ می دهد. پیش��رفت آنها نسبت به 
بقیه دنیا متفاوت است و از لحاظ تعداد تولید خودرو نیز حرف اول را در 
جهان می زنند. در صنعت خودروی الکتریک آنها پیشتاز شدند و باید 
شرکت ها بتوانند با آنها جوینت شوند و دانش تولید خودروی برقی را 

به ایران بیاورند.
گفته می شود که ۶۰درصد قطعات خودروی وارداتی آمریکا از چین 
است. چینی ها پیشرفت قابل توجهی پیدا کردند و از قطعات درجه ۱ 
ت��ا درجه ۵ را تولید می کنند. مدیران ما باید بتوانند قطعات با کیفیت 
از آنها بخرند. پیش��نهاد من این اس��ت که اگر دول��ت اجازه دهد یک 
شرکت چینی بیاید در ایران و از A تا Z سرمایه گذاری انجام دهد و با 
سیاست های وزارتخانه کاری کند که ساخت داخل انجام شود به نظر 

می رسد که تحول بسیار عظیمی در صنعت خودرو رخ خواهد داد.

راه اندازی واحد تولیدی خودرو برقی در زنجان
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی از راه اندازی 
واحد تولیدی خودروی برقی در زنجان با حضور س��رمایه گذار خارجی 

خبر داد.
مصطفی طاهری امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار 

کرد: مذاکرات الزم برای ورود سرمایه گذار به زنجان انجام شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی از راه اندازی 
واح��د تولیدی خ��ودرو با حضور س��رمایه گذار خب��ر داد و افزود: این 

سرمایه گذار طی روزهای گذشته در استان حضور پیدا کرده بودند.
وی با اشاره به رایزنی با مقامات استانی برای راه اندازی واحد تولیدی 

خودرو گفت: این شرکت اقدام به تولید خودروی برقی می کند.
طاهری با اش��اره به اینکه س��رمایه گذار مذکور از کشور چین بوده و 
در اس��تان فعالیت خواهد کرد، اف��زود: وی ابتدا مونتاژ خودرو را انجام 

می  دهد، اما به مرور فناوری این خودروها را به استان وارد می کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
اس��تقبال خوب س��رمایه گذاران از فعالیت در استان زنجان بیان کرد: 
مقامات اس��تانی نیز همکاری و تعامل خوبی برای راه اندازی این واحد 

داشتند.

آخرین مهلت تبدیل رایگان خودرو ها به 
دوگانه سوز

این س��وال مطرح است که اگر مالک خودرویی با استفاده از فرصت 
تبدی��ل رای��گان خودروها، اقدام ب��ه تبدیل رایگان خ��ودروی خود به 
دوگانه س��وز نکرد، بعد از سال ۱4۰۰ نیز می تواند امکان تبدیل رایگان 
خودروی خود را داش��ته باشد؟ خبرگزاری تسنیم نوشت: اردیبهشت 
ماه امس��ال بود که با رونمایی رسمی از سامانه gcr.niopdc.ir، ثبت 
نام تاکسی ها و وانت بار ها برای تبدیل رایگان خودرو به دوگانه سوز آغاز 
شد و مالکان این خودرو ها می توانند با مراجعه به سامانه مذکور، با ارائه 
اطالعات شخصی و اطالعات مالکیتی وسیله نقلیه، نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند تا بتوانند در یکی از کارگاه های مجازی که در سامانه موجود 
اس��ت، نوبت گیری کرده و در تاریخ مشخص شده، برای تبدیل رایگان 
خودروی خود مراجعه کنند. در فاز نخست، دارندگان تاکسی ها و وانت 
بار های بنزین س��وز می توانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به ثبت 
نام تبدیل به خودروی دوگانه س��وز اقدام کنند و با وجود آنکه برای هر 
خ��ودرو حدود ۵ میلیون تومان هزینه تبدیل وجود دارد، این هزینه از 
مالکان خودرو دریافت نش��ده و ای��ن ثبت نام و تبدیل از حالت بنزین 
سوز به دوگانه س��وز، کامال رایگان خواهد بود. قرار است در فاز بعدی، 
دارندگان خودرو های ش��خصی مس��افربر اعم از تاکسی های اینترنتی 
و فعاالن ناوگان عمومی خودرو های ش��خصی بین ش��هری، بتوانند به 
صورت رایگان نسبت به ثبت نام و تبدیل به خودروی دوگانه سوز اقدام 
کنند که البته فعال در فاز نخست امکان ثبت نام این افراد وجود ندارد.

در اج��رای این طرح برای س��ال جاری، ثبت نام ح��دود ۷۰۰ هزار 
خودرو پیش بینی ش��ده و برای س��ال آینده نیز ثب��ت نام حدود ۷۰۰ 
هزار خودروی دیگر پیش بینی ش��ده اس��ت و در این طرح، اولویت با 

خودرو هایی است که زودتر اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه کنند.
اما س��وال اینجاست که آیا این طرح بعد از س��ال ۱4۰۰ نیز وجود 
دارد؟ به عبارتی اگر مالک خودرویی با استفاده از این فرصت، اقدام به 
تبدیل رایگان خودروی خود به دوگانه سوز نکرد، بعد از سال ۱4۰۰ نیز 

می تواند امکان تبدیل رایگان خودروی خود را داشته باشد؟
حمید قاس��می ده چش��مه، معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ای��ران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم، در این خصوص اظهار داشت: منابع مالی طرح تبدیل رایگان 
خودرو ها از حالت بنزین س��وز به دوگانه س��وز برای سال های ۱۳۹۹ و 

۱4۰۰ دیده شده است.
وی افزود: در این طرح ما داریم سود بانکی می دهیم و نمی توان وام 
بلندمدت بانکی برای این طرح تخصیص داد و به احتمال ۹۹درصد با 
توجه به ش��رایط مصوبه اخذشده از ش��ورای عالی اقتصاد، بعد از سال 

۱4۰۰ این طرح تمدید نخواهد شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح 
کرد: اتفاق خوبی که در این طرح افتاده همین است که بانک ها پشت 
این طرح هس��تند، بانک به عنوان سرمایه گذار ورود کرده، در واقع در 
ای��ن طرح به تمام مردم وام می دهد و بازپرداخت وام را به تدریج از ما 
می گیرد و ما هم اصل و هم فرع آن را طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد 

به بانک برمی گردانیم.

ب��ا تحوالتی که در صنعت خودرو ش��اهد آن هس��تیم و با توجه به 
افزایش قیمت مصوب کارخانه ای دو شرکت بزرگ خودروسازی، گرانی 
برخ��ی خودروهای پرتقاضا مثل پراید ب��ا وجود توقف تولید آنها ادامه 

خواهد داشت.
ب��ه گزارش س��رویس اقتصادی جام نی�وز، تح��والت صنعت خودرو 
در روزه��ای اخیر ب��ا افزایش قیم��ت مصوب کارخان��ه ای محصوالت 
ایران خودرو و س��ایپا همراه بود که این گرانی پایان کار نیس��ت و این 
خودروس��ازان از این پس می توانند هر سه ماه یک بار اقدام به افزایش 

قیمت محصوالت خود براساس تورم و هزینه های تولید کنند.
 از طرفی خودرویی همچون پراید از خط تولید خارج شد بدون آن 
که در محدوده قیمت��ی ۷۰ میلیون تومان خودروی دیگری جایگزین 
آن باشد و خط فقر خرید خودرو به نوعی به تیبا که حدود ۲۰ میلیون 

تومان گران تر است منتقل شد. 
باید منتظر پراید ۱00 میلیونی باشیم

چن��د روز پس از موافقت مجدد ش��ورای رقابت برای افزایش قیمت 

خودرو، پراید به ۹۰ میلیون تومان رسید. نکته جالب در این خصوص 
عدم تولید پراید و نبود مش��تری در بازار خودرو اس��ت بنابراین گزینه 
افزایش عرضه برای ثبات بخشی به بازار پراید دیگر وجود ندارد. هرچند 
از نظر فعاالن بازار خودرو وضعیت فعلی عجیب نیس��ت و طی ماه های 
اخی��ر کم و بیش ش��اهد رخ دادن چنی��ن وضعیتی در ب��ازار خودرو 
بوده ای��م. هرچند به نظر می رس��د اگر روند فعلی که کس��ی نمی داند 
تا کجا پی��ش خواهد رفت، ادامه یابد باید منتظ��ر پراید ۱۰۰میلیون 

تومانی نیز بود.
کارشناس��ان خودرو معتقدند در حال حاض��ر دولت اجازه نمی دهد 
که فضای رقابتی در صنعت خودرو شکل بگیرد، چراکه از این انحصار 
دارای منافع زیادی اس��ت و نمی خواهد این ش��رایط را از دست دهد. 
در حالی که گفته می ش��ود خودروس��ازان خصوصی ش��ده اند، باز هم 
می بینیم که مدیران عامل س��ایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صنعت 

مستقیما تعیین می شوند.
 ابوالفضل خلخالی، کارش��ناس صنعت خودرو در این باره با اش��اره 

به اینکه یکی از دالی��ل افزایش قیمت پراید در بازار، توقف تولید این 
محصول اس��ت، اظهار داش��ت: عالوه بر تولید نش��دن پراید و افزایش 
تقاضا برای آنکه در رشد بهای آن بسیار تاثیرگذار است، قیمت خودرو 
ب��ه  طور کلی تابع افزایش قیمت ارز اس��ت، بنابراین طبیعتا زمانی که 
دالر سیر صعودی داشته باشد، خودرو نیز از این مسئله پیروی می کند.

 مشتریان  پراید قدرت خرید تیبا و ساینا و کوئیک را ندارند
این کارش��ناس صنعت خودرو در پاس��خ به این پرسش که آیا عدم 
تولید پراید می تواند قیمت آن را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، 
گفت: در این باره باید دید که ش��رایط به چه ترتیبی پیش می رود؛ از 
سوی دیگر تقاضا نیز در این باره از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما 
نکته مهم این اس��ت که با توقف تولید  پراید در این س��گمنت قیمتی 
ی��ک خأل به وج��ود آمده و با توج��ه به فاصله قیمت��ی جایگزین های 
معرفی ش��ده پراید شامل تیبا، س��اینا و کوئیک، قدر مسلم بسیاری از 
مش��تریان پرای��د توانایی خرید این محصوالت را نخواهند داش��ت که 
این مسئله نیز می تواند باعث افزایش هرچه بیشتر قیمت پراید شود.

پراید100میلیونیدرراهاست

رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان و نمایش��گاه داران خ��ودرو گفت که 
طرح های فروش ش��رکت های خودروساز، تاثیری در بازار آشفته خودرو 
نداش��ته اس��ت. س��عید موتمنی در مصاحب��ه تلفنی با خبرن��گار گروه 
اقتصادی خبرگزاری صدا و س��یما، با بیان اینکه در حال حاضر ش��اهد 
افزای��ش قیمت ها در بازار خودرو هس��تیم، افزود: بازار خودرو، بس��یار 
آش��فته و نابس��امان اس��ت ضمن اینکه در بازار داخلی، شاهد افزایش 
قیمت ها بوده ایم البته با ش��یب مالیم. وی گفت: به عنوان نمونه، امروز 
پراید ۱۱۱، نود و س��ه میلیون تومان، پراید ۱۳۱، هشتاد و یک میلیون 
تومان، پراید ۱۳۲، هش��تاد و یک میلیون تومان، تیبا دو، ۱۰۷ میلیون 
و ۵۰۰ ه��زار توم��ان، تیبا صندوق دار، ۹۶ میلیون تومان، س��اینا، ۱۰۸ 
میلی��ون تومان و بعضی از محصوالت ایران خودرو هم مانند، پژوپارس، 
۱۷۳ میلی��ون تومان، پژوپارس تیوفایو، ۲۰۷ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ 
دو، ۱۶۳ میلی��ون تومان، ۲۰۶ تیپ پنج، ۱۹۷ میلیون تومان، ۲۰۶ وی 
هش��ت، ۱۹۱ میلیون تومان، پژو 4۰۵، ۱۳۹ میلیون تومان، و سمند ال 
ایکس، ۱4۳ میلیون تومان داد و س��تد شد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
خ��ودرو درخصوص طرح های ش��رکت های خودروس��از هم ب��رای ارائه 
خودرو به بازار گفت: متاس��فانه این طرح ها، تاثیری در بازار نداش��ته و 

نیاز بازار خودرو تامین نشده است.

آقای موتمنی افزود: در س��ال های گذش��ته کمتر از نیاز بازار، خودرو 
عرضه می ش��د و االن تعهداتی که ش��رکت ها انجام می دهند مربوط به 
سال های گذشته است و شرکت ها در حال حاضر تحویل فوری ندارند.

وی اضافه کرد: اگر تحویل فوری خودروی شرکت ها به مصرف کننده 
از درب کارخانه انجام می ش��د بازار مش��خص تری داش��تیم و شرکت ها 
می توانس��تند ب��ه راحت��ی نیاز ب��ازار را تامی��ن کنند. رئی��س اتحادیه 
فروش��ندگان و نمایشگاه داران خودرو گفت: نوس��انات ارزی هم، علتی 
اس��ت بر افزایش قیمت ها، چون خودرو کاالیی مصرفی اس��ت، اما حاال 
به کاالیی س��رمایه ای تبدیل شده و همین باعث شده تا با کوچک ترین 

نوسانی در بازار ارز، قیمت ها باال رود.
مصوبه ای که اجرا نشد 

موتمنی درخصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره فروش خودرو در 
بازار با ۱۰درصد افزایش نس��بت به قیمت کارخانه گفت: این طرح فقط 

در حد یک مصاحبه بوده و اجرایی نشده است.
وی تاکی��د کرد: ما به عنوان اتحادیه فروش��ندگان و نمایش��گاه داران 
خودرو پیش��نهاد دادیم ک��ه حاضریم خ��ودرو را از کارخانه بخریم و با 

افزایش یک و نیم درصد به فروش برسانیم.
وی افزود: اگر در سال های ۹۷ و ۹۸ آمار تولید شرکت های خودروساز 

را بررس��ی کنیم در هر سال ۵۰۰ هزار خودرو کمتر به بازار عرضه شده 
اس��ت و این باعث ش��ده تا فاصله قیمتی در برخی خودرو ها بین ۸۰ تا 

۱۰۰ درصد به وجود آید.
 قیمت خودرو های خارجی، با افزایش همراه است

رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو، درخصوص قیمت 
خودرو های خارجی هم گفت: حدود دو س��ال است که خودرو خارجی 
وارد کش��ور نمی ش��ود و دارندگان این خودرو ها قیمت ها را بس��یار باال 
اعالم می کنند، مثال خودرویی که یک س��ال پیش ۷۰۰ میلیون تومان 

بوده، االن یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
آق��ای موتمنی افزود: خ��ودروی ۲۰۰۸، چند ماه پیش، 4۸۰ میلیون 
تومان بود امروز. ۷4۰ میلیون تومان، س��راتو ک��ه 4۶۰ میلیون تومان 
ب��ود، ۶۲۵ میلیون تومان، هایما که 4۰۰ میلیون تومان بود امروز ۵۶۰ 
میلیون تومان و یا خودروی جک که یک س��ال پیش حتی در بازار زیر 
قیمت ش��رکت، به فروش می رس��ید، امروز ۵۶۰ میلی��ون تومان داد و 

ستد می شود.
وی در پای��ان گف��ت: در حال حاض��ر بازار خودرو، مش��تری ندارد و 
خریداران منتظر این هس��تند ت��ا قیمت ها پایین بیای��د و معامالت به 

صفر رسیده است.

اگرچ��ه با افزای��ش قیمت خودرو و خروج پرای��د و پژو 4۰۵ جی.ال.
ایک��س از خ��ط تولید، تولید خودروی ارزان در دس��تور کار قرار گرفته 
است، اما برخی کارشناسان با توجه به واقعیت های فضای کسب و کار، 

آن را نشدنی می دانند.
»امیرحسن کاکایی« اس��تاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و 
صنع��ت روز یکش��نبه به ایرنا، گفت: در موض��وع تولید خودروی ارزان، 
تناقضی بزرگ در صحبت های مسئوالن دیده می شود، زیرا از یک طرف 
به دنبال تولید خودروی ارزان با تیراژ باال هس��تند و از طرفی ایده هایی 

که مطرح می شود مطابق نیاز روز نبوده یا گران تمام می شوند.
ب��ه گزارش ایرنا، ای��ن روزها به خصوص پس از ح��ذف دو خودروی 
پرتی��راژ پراید و پ��ژو 4۰۵ جی. ال. ایکس از خط تولی��د ایران خودرو 
و س��ایپا به دلیل ناتوانی در پاس کردن اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه 
و افزای��ش هزینه ها، ایده تولی��د خودروهایی در بازه قیمتی خودروهای 

یادشده به عنوان »خودروی ارزان« در دستور کار قرار گرفته است.
ش��نیده ها حاکی اس��ت وزارت صنعت س��ه گزینه تولید میکروکارها 
)Micro Car(، تولید خودرو با موتور کم مصرف و موتورس��یکلت های 
چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را برای خانواده های 

ایرانی برگزیند.
ب��ه گفته کاکای��ی، ایرانی ها از میک��روکار اس��تقبال نخواهند کرد و 
موتورس��یکلت را به آن ترجیح می دهند، زی��را معتقدند میکروکارها در 

مقایسه با موتورسیکلت ها از ارزش افزوده الزم برخوردار نیستند.
وی تاکید کرد: در این راس��تا تنها گزینه، س��اخت خودروهایی نظیر 
پرای��د اس��ت و هر خودرویی که ش��یک تر و باکیفیت ت��ر از پراید تولید 
ش��ود، با قیمت هایی باالتر خواهد بود. این اس��تاد دانش��گاه، به تجربه 
ش��رکت »تاتاموتورز« هند در س��اخت خودروهای نانوی ۲هزار و ۲۰۰ 
دالری اش��اره کرد که با شکس��ت همراه ش��د، زیرا از حداقل هایی که 
باید برخوردار نبود. کاکایی ادامه داد:  وقتی قرار باش��د اس��تانداردهای 
هشتادوپنج گانه را روی خودرویی نظیر پراید اعمال کنیم، به طور نمونه 
باید به جای دو کیسه هوا از چهار کیسه هوا، از کاتالیست برای کاهش 
آالیندگی اس��تفاده ک��رده و به منظور سبک س��ازی در آن از ورق های 
ف��والدی با قیمت باالتر اس��تفاده کنیم و همه اینه��ا به معنای افزایش 
قیمت اس��ت. لزوم کاهش مش��کالت تولید وی پیش��نهاد کرد به جای 
ارائه چنین طرح هایی، مشکالت تولید را کاهش دهیم و از ظرفیت های 
موجود به منظور توانمندسازی استفاده کنیم که خود به خود به افزایش 

قدرت رقابت پذیری خودروسازان خواهد انجامید.
اس��تاد گروه مهندس��ی خ��ودروی دانش��گاه علم و صنع��ت گفت:  با 
متناقض گویی های مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران، در سال های گذشته 
خودروسازی، ضعیف و منابع کشور تلف شده است، امروز خودروسازان 
با مشکالت کیفیت خودرو، کمبود یا نبود قطعه مواجه اند و اوضاع بازار 

لوازم یدکی و خدمات مربوطه تعریفی ندارد.

وی ب��ه طور نمونه از خودروی پ��ژو ۲۰۶ صندوقدار مثال زد و گفت: 
م��ردم ایران آنقدر ثروتمند نیس��تند ک��ه همزمان چند خ��ودرو برای 
مصارف درون و برون ش��هری داشته باش��ند، بلکه خودرویی مثل ۲۰۶ 
را تبدیل به صندوقدار کرده ایم تا کار راه انداز باش��د و به نوعی به همه 
نیازها )خودروی خانوادگی، حجم باالی فضای صندوق، پرقدرت بودن، 

پرشتاب بودن، ایمنی و ...( پاسخ داده شود.
خودروی ارزان، دست کم 6 هزار دالر

در همی��ن زمین��ه، رئی��س انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان به ایرنا گفت: با توجه به تجربه جهانی، خودرویی که بتواند 
اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه مدنظر س��ازمان ملی استاندارد را پاس 
کند، نمی تواند کمتر از ۶ هزار دالر قیمت داش��ته باش��د که با نرخ این 

روزهای ارز بیش از ۱۲۰ میلیون تومان تمام می شود.
»محمدرضا نجفی منش«   افزود: نمی توان خودروی ارزانی تولید کرد 

که بتواند استانداردهای   هشتادوپنج گانه را پاس کند.
وی بیان  داش��ت: در سایر کش��ورها، خودروهای ایمن و استاندارد را 
به صورت اقس��اطی و با تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار مشتریان قرار 

می دهند.
ای��ن مق��ام صنفی تاکی��د کرد:  ب��ه هیچ عن��وان قائل به ع��دول از 
استانداردهای یادش��ده و استاندارد آالیندگی نیستیم و به همین دلیل 

پیشنهاد می کنیم طرح هایی نظیر تجربه خارجی ها ارائه شود.

طرح های فروش خودروسازان کمکی نکرد

تداوم رشد قیمت ها در آشفته بازار خودرو

تولید خودروی ارزان و واقعیت های فضای صنعت
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کسب و کارامـروز۸

راه اندازی بورس زعفران تجربه موفقی بود که باعث متعادل س��ازی 
قیمت و کوتاه ش��دن دست واسطه ها از بازار زعفران شد. برای تعمیم 
ای��ن تجربه موفق ب��ه دیگر حوزه ها از عرضه محصول زیره کش��ور در 

یک تاالر بورس اختصاصی حمایت می شود.
ای��ن اق��دام ب��ا حمای��ت وزارت جه��اد 
کش��اورزی و ستاد توس��عه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود.
گیاه��ان  ح��وزه  در  فع��ال  کش��اورزان 
دارویی مانند زعف��ران، زیره، آنغوزه و دیگر 
محصوالت، هر س��ال پس از فصل برداشت 
براساس س��ازوکارهای س��نتی داد و ستد، 
محصوالت خود را به ص��ورت غیر علمی به 
خریداران حض��وری عرض��ه می کنند. این 
مسئله باعث شده است که ارتباط مستقیم 
میان کشاورز و تولیدکننده و صادرکنندگان 

نهایی ش��کل نگیرد و س��ود اصلی به جیب واس��طه ها سرازیر شود. بر 
این اس��اس برای اولین بار در کشور بورس تخصصی زعفران راه اندازی 
ش��د. همچنین کنترل نوس��انات قیمتی از دیگر مزیت های آن اس��ت 

تا کش��اورزان این فرصت را بیابند حاصل دس��ترنج خود را به ش��کل 
مس��تقیم در بورس کاالی اختصاصی عرضه کنند. به منظور تکرار این 
تجربه موفق، وزارت جهاد کش��اورزی با همکاری س��تاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
از طرح عرضه محصول زیره کشور در یک 
تاالر اختصاصی ب��ورس حمایت کرد. این 
ط��رح به زی��ره کاران فرص��ت می دهد که 
بدون دخالت واس��طه ها، محصول خود را 
در معرض فروش قرار دهند و به باالترین 
قیمت ثبت ش��ده در تابل��وی معامالت به 
فروش برس��انند. کش��اورزانی ک��ه مایل 
هس��تند محصول خ��ود را در قالب اوراق 
گواهی س��پرده کاالیی م��ورد معامله قرار 
دهند، می توانند به انبارهایی که در سایت 
ب��ورس کاالی ایران معرفی ش��ده اس��ت 
مراجع��ه کنند و محصول خود را به این انبارها بس��پارند و قبض انبار 
یا گواهی س��پرده آن را دریافت کنند. در ش��مال کش��ور و شهر گنبد 

کاووس نیز یک بورس تخصصی زیره راه اندازی شده است.

تاکنون واژه گیت فروش��گاهی یا دزدگیر فروش��گاهی را شنیده اید؟ 
این لغت برگرفته از کلمه EAS یا همان ناظر الکترونیکی کاال اس��ت. 
ای��ن کاالها به باال بردن ضری��ب امنیت فروش��گاه ها کمک می کنند. 

ش��رکتی دانش بنیان با بومی سازی تولید 
این گیت ها به کاهش سرقت از فروشگاه ها 
کمک کرده است. گیت های ضدسرقت این 
ش��رکت دانش بنیان ب��ا فناوری های نوین 
تولید ش��ده اند. کاالهایی ک��ه این روزها 
مش��تریان پروپاقرصی دارن��د و در دنیا با 
قیمت های باالیی به فروش می رس��ند، اما 
با تالشی دانش بنیانی این محصوالت برای 
نخس��تین بار در خاورمیانه در ایران تولید 
ش��د. به گفته س��جاد جامش، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان نیرو پردازش اسپینر، 
در حوزه صنعت گیت فروشگاهی و میان 
تولیدکننده ه��ای بین الملل��ی، باالتری��ن 

تن��وع محصول را داریم و قادریم هرگونه س��لیقه  و نیازی را پوش��ش 
دهیم.  وی ادامه داد: محصوالت تولیدی ش��رکت ما ش��امل گیت های 
فروش��گاهی با فناوری EM / AM / RFمی ش��ود؛ گیت هایی که هر 

کدام در یک نوع از فروش��گاه قابل استفاده هستند. مثال فناوری گیت 
فروش��گاهی RF به دلیل فرکانس کاری باالی��ی که دارد برای برخی 
اصناف مناس��ب نیست. مخصوصا کاالهایی که دارای بسته بندی فلزی 
یا مش��تقات فلز هس��تند، مانن��د لوازم 
جانبی موبایل، لوازم آرایش��ی و ... . این 
فع��ال دانش بنی��ان همچنی��ن گفت: به 
همین دلیل برای چنین فروش��گاه هایی 
از فناوری AM اس��تفاده می شود. ما با 
تکیه بر واحد تحقیق و توس��عه خود این 
فناوری را هم بومی س��ازی کردیم. تنوع 
محصوالت م��ان در این فن��اوری به ۱۲ 
مدل می رسد. ما توانس��تیم نمونه اولیه 
گی��ت فروش��گاهی EM را که مصارفی 
خ��اص در کتابخانه ها و فروش��گاه های 
آرایشی - بهداشتی دارد، تولید کنیم. به 
گفته وی، ف��ارغ از نوع فناوری، دزدگیر 
فروش��گاهی از چند قسمت تشکیل شده که ش��امل بورد الکترونیکی 
فرس��تنده و گیرنده، آنتن، منبع تغذیه و لوازم جانبی  شامل تگ های 

سخت، لیبل های امنیتی، جداکننده و خنثی کننده می شود.

با محصوالت دانش بنیان امنیت فروشگاه ها تامین شدزیره کاران محصول خود را در بورس عرضه می کنند

حمیده زند: آنالیز و پردازش اطالعات در مس��یر ارائه خدمات شهری همراه 
با فناوری و اتصال به شبکه اینترنت، در جهت بهینه سازی بهره وری از خدمات 

و کاربری های شهری، یک گام مهم در مسیر شکل گیری شهر هوشمند است.
فناوری ش��هر هوش��مند، فرصت های مهمی را در جهت ارتباط مستقیم با 
شهروندان و تعامل مستمر و هدفمند در جهت تحول و رشد ایجاد می کند، به 
ش��رط اینکه هم زیرساخت ها فراهم باشد و هم در جهت ایجاد شهر هوشمند، 
بتوان به فرهنگ سازی پرداخت و اهمیت آن را در میان آحاد مردم، تبیین کرد.

مدیریت ش��هری اگ��ر با فناوری روز و پیش��رفت های جهانی همراه باش��د، 
خدمت رسانی تسهیل و تحقق طرح های مختلف در ارتباط با خدمات شهری، 
امکان پذیر می ش��ود، به همین جهت برای س��اختن شهری هوشمند نیازمند 
سرمایه گذاری های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هستیم تا بستر برای تبیین 
ضرورت ش��هر هوش��مند در ابتدا برای مردم به عنوان مطالبه ای مهم شناخته 
ش��ود و سپس مدیران شهری و مسئوالن نسبت به توسعه آن اهتمام بیشتری 
پیدا کنند. همراهی مردم و مسئوالن در توسعه شهر هوشمند؛ رهاورد بهره وری 
در خدمات و کاهش هزینه هاس��ت، استفاده از شبکه های هوشمند و خدمات 
الکترونیکی و به طور کلی حرکت به سمت شهری هوشمند، به رشد و توسعه 
ش��هر می انجامد، بر همین اس��اس به تدابیر هوشمندس��ازی طبق مولفه ها و 

شاخص های شناخته شده نیاز داریم.
یکی از شاخص های مهم شهروند هوشمند در محیط شهری، اتخاذ رویکرد 
یادگیری فناورانه است تا تعالی و رشد شهری هوشمند شکل بگیرد، برنامه ریزان 
و طراحان مدیریت ش��هری باید براساس ش��اخص های اقتصادی، اجتماعی و 
خدماتی بتوانند مسیری را در جهت تربیت شهروند هوشمند بپیمایند تا مطابق 
با نیازهای روز بتوان ش��هری هوش��مند ترسیم کرد، در این میان اگر پیشرفت 
شهری و توسعه فناوری در سبک زندگی و فرهنگ شهروندان تاثیرگذار باشد 

بسیاری از شاخص های شهروند هوشمند عملیاتی می شود.
ش��هرهای هوشمند براس��اس فناوری اطالعات مدیریت می ش��وند و در آن 
هم��ه خدمات و زیرس��اخت ها به صورت هوش��مند و مجازی اداره می ش��ود، 
چنین ش��هرهایی دارای شش معیار مهم براساس حاکمیت هوشمند، شهروند 
هوش��مند، محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و 
انرژی هوش��مند هستند تا زمینه ساز توس��عه خدمات و رفاه بیشتر و مدیریت 

منابع باشند.
ایجاد شهرهای هوشمند، یک س��رمایه گذاری طوالنی مدت و باارزش است 
که کاربری های مختلفی را از طریق فناوری اطالعات و تکنولوژی های پیشرفته 
تعریف می کند، ضمن اینکه در این فرآیند نظارت و مدیریت نیز تسهیل می شود 
و می توان به س��مت و س��وی ش��فافیت و امنیت اطالعات حرکت کرد، ضمن 
اینکه امکاناتی پیش��رفته را در اختیار ش��هروندان قرار داد و در حوزه حمل و 
نقل، ترافیک، تاسیس��ات، خدمات و سیستم های آموزشی و اطالعاتی گام های 

بنیادین برداشت.
با توجه به ش��یوع بیماری کرونا، یکی از فرآیندهای مهمی که بس��یاری از 
تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد، هوشمندس��ازی بود، در این میان شهرداری 
قم نیز با برنامه ریزی منس��جم از طریق اپلیکیش��ن قم یار بیش از ۳۰ خدمات 
هوشمند را برای رفاه شهروندان به طور گسترده معرفی کرد تا مردم بتوانند از 

خدمات غیرحضوری در جهت کاهش خطر انتقال کروناویروس استفاده کنند.
ستاد شهر هوشمند از سال ۹۶ به دستور شهردار و تایید شورای اسالمی شهر 
به عنوان اولین مرکز در س��طح کشور در شهرداری قم با هدف هوشمندسازی 
ش��هر برای زندگی بهتر شکل گرفت، هرچند ش��هر هوشمند تنها در فناوری 
اطالعات و دولت الکترونیک خالصه نمی شود و دولت الکترونیکی و فناوری ها 

جزئی از شهر هوشمند به شمار می رود.

فرهنگ اس��تفاده از ابزارهای هوشمند در رسیدن به شهر هوشمند، نیاز به 
بسترس��ازی، سرمایه گذاری و پش��تیبانی دارد تا هوشمندسازی را وارد زندگی 
شهروندان کنیم، در این صورت سامانه های خدمات الکترونیکی نیز توسعه پیدا 
می کند، اگر چه به گفته مس��ئوالن در مدیریت ش��هری، هنوز شهر هوشمند 
ب��ه قانون تبدیل نش��ده و متولی ندارد، اما ش��هرداری قم، به طور گس��ترده، 
سرمایه گذاری و خارج از حیطه وظایف خود بر روی شهر هوشمند هزینه کرده 
اس��ت تا شاید به زودی تحقق شهر هوش��مند جزئی از مطالبات مردم شود و 

تحوالت خوبی را تجربه کنند.
توس��عه شهر هوش��مند، در ایجاد س��المت اداری و شفاف س��ازی و ارتقای 
مدیریت شهری دارای اهمیت زیادی است و با رفع موانع و بوروکراسی ها، فرآیند 
خدمت رس��انی را سرعت می بخشد، شهرداری قم برای نخستین بار در کشور، 
در جهت تحقق هدف تعیین شده در چشم انداز مصوب ۱4۱4 شهر مقدس قم 
مبنی بر توسعه شهر خالق و هوشمند به عنوان هدف ششم و همچنین اجرای 
سند راهبردی قم ۱4۰۰، نهادی سازمانی برای ایجاد شهر هوشمند به نام ستاد 

شهر هوشمند ایجاد کرد و گام های عملی در این زمینه را برداشت.
ضریب باالی نفوذ تلفن و اینترنت در قم از جمله ظرفیت های مهم در تحقق 
شهر هوشمند است اما تا وقتی به برنامه ریزی منسجمی دست نیافت و با نگاهی 
تخصصی آن را دنبال نکرد و در جهت همس��و ش��دن مردم با ش��هر هوشمند 
به فرهنگ س��ازی نپرداخت، موفقیتی به دس��ت نمی آید، اگرچه ش��کلگیری 
ش��هر هوشمند، یک رویایی غیرقابل دسترس نیست و می توان کیفیت زندگی 
شهروندان را ارتقا بخشید و با خالقیت و هوشمندی در انتخاب روش ها، عناصر 

سنتی در زندگی شهری را به روزرسانی کرد.
شهر هوشمند تمامی آحاد مردم جامعه از جمله افراد آسیب پذیر و سالمندان 
و معلوالن را نیز تحت پوش��ش خدمات قرار می دهد، با توجه به اینکه مباحث 
تحول دیجیتال در شهرداری قم آغاز شده و نیازمند ارتقای فرهنگ توجه به این 
مبحث در ساختار اداری شهر هستیم، قم به عنوان شاهراه ارتباطی ۱۷ استان 
در کش��ور در طرح هوشمندس��ازی به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت. در ایام کرونا بالغ بر ۱4 هزار نفر از ۱۱ خدمت خاص غیرحضوری ویژه 
کرونا در شهرداری قم بهره مند شدند و این یک ظرفیت بسیار مهم در توسعه 
خدمات الکترونیکی در مدیریت شهری قم است، در این خصوص درگاه خدماتی 
الکترونیکی در حوزه شهرس��ازی، خدمات شهری، عمران شهری، حمل و نقل، 
بازیافت، ترافیک و فرهنگی و اجتماعی فعال است و شهروندان می توانند بدون 
مراجعه حضوری و در محیطی امن با روش های آسان و سریع و امن از خدمات 

و یا صدور مجوزی بهره مند شوند.
نصب تجهیزات QR بر روی تعداد زیادی از تاکسی های قم، یکی از شیوه های 
نوین در حوزه پرداخت ش��هروندی نیز یکی از هزاران خدمت در مس��یر شهر 
هوشمند اس��ت، همچنین ارائه بسته خدمات شهرسازی با توجه به تخفیفات 
الکترونیکی و انجام اس��تعالمات و تخصیص تس��هیالتی در مدیریت پسماند و 

مسیریابی و ده ها نوع از خدمات دیگر نیز از آن جمله است.
در این عرصه س��ازمان فاوای شهرداری قم، ظرفیتی مهم در تحقق خدمات 
الکترونیک و شهر هوشمند است که در سال ۹۷ با موافقت شورای اسالمی شهر 

قم شکل گرفت تا تشکیالت مستقل ویژه شهر هوشمند ایجاد شود.
در این عرصه ایجاد بس��تر اجرای هویت ش��هروندان، ایجاد دبیرخانه ش��هر 
هوش��مند و مرکز نوآوری، توسعه س��امانه های الکترونیکی، تدوین سند برنامه 
عملیاتی و بومی شهرداری و شهر هوشمند، توسعه امنیت شبکه ها و داده های 
ش��هرداری، مدیریت و تحلیل جامع سامانه های شهرداری از جمله اولویت های 
ش��هر هوشمند است که اگر به خوبی دنبال ش��ود، بخش عمده ای از نیازهای 

شهروندان تحت پوشش قرار می گیرد.

خرده فروش�ی آمازون در طول دوران ش�یوع کرون�ا موفق به جلب نظر ش�مار باالیی از 
مشتریان تازه شده است. این امر به دلیل گرایش مشتریان برای خرید آنالین در مقایسه با 
حضور در خرده فروش�ی های سنتی روی داده است. براساس گزارش رسمی آمازون در سه 
ماهه دوم سال جاری میزان فروش آنها سه برابر شده است. این امر برای یک خرده فروشی 

آنالی�ن، آن هم در وضعیت رک�ود اقتصادی و تعطیلی موقت اغلب کس�ب و کارها، رکورد 
حیرت انگیزی محس�وب می شود. بر این اساس تعداد مشتریان آمازون در سه ماه اخیر در 

مقایسه با سال گذشته ۱60 درصد رشد داشته است. 
انتش�ار میزان سودآوری آمازون در طول دوران شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها را 

همراهی مردم و مسئوالن در توسعه شهر هوشمند

 رهاورد بهره وری در خدمات و کاهش هزینه ها

رکوردشکنیفروشآمازوندر3ماههدومسال2020
به قلم: جف ولز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات - ترجمه: علی آل علی

دریچــه

یک تس��ت تش��خیص کووید-۱۹ با کمک هوش مصنوعی توسعه یافته که 
می تواند با تحلیل نتایج آزمایش و عالئم حیاتی بیمار طی یک ساعت ابتالی 
او به بیماری را شناسایی کند. به گزارش مهر، محققان دانشگاه آکسفورد این 
سیس��تم را توسعه داده اند که »Cruial AI«  نام گرفته و می تواند براساس 
اطالعاتی که به طور روتین جمع آوری شده، ابتال به بیماری را تشخیص دهد.

این سیس��تم هوش مصنوع��ی در تحقیقی که از ۲۰ آوری��ل تا ۶ مه انجام 
ش��ده بود، اطالعات ۳ هزار و ۳۲۶ مراجعه کننده به چهار بیمارستان دانشگاه 

آکسفورد را بررسی کرد.
ب��ه گفته محققان این اب��زار در ۹۲ درصد موارد توانس��ت وضعیت ابتال به 

کووید-۱۹ در بیماران را به درستی پیش بینی کند.

تشخیص سریع کووید- ۱۹ به کمک 
هوش مصنوعی

دوشنبه
13 مرداد 1399

شماره 1596
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جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو برگزار می شود تا تجربه ای 
تازه برای دانش آموزان باش��د و آینده ای روشن را پیش روی این حوزه 
قرار دهد. ترویج و آموزش یکی از س��رفصل های سند راهبردی توسعه 

فناوری نانو در کش��ور است. پس برگزاری 
ای��ن روی��داد در ای��ن ح��وزه گام��ی برای 

گسترش این موضوع محسوب می شود.
برگ��زاری ای��ن روی��داد بس��تر جدیدی 
برای ارائ��ه آخرین دس��تاوردهای علمی و 
پژوهشی دانش آموزان در حوزه فناوری نانو 
ایج��اد می کند و جریان آموزش��ی را میان 
دانش آموزان به راه می اندازد. س��تاد توسعه 
فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری از برگزاری ای��ن رویداد حمایت 

می کند.
 زمینه س��ازی برای تروی��ج فناوری نانو و 
آش��ناکردن جامعه دانش آم��وزی با مفاهیم 

فن��اوری نانو، هدایت دانش آموزان به س��مت آم��وزش پژوهش محور، 
شناس��ایی اس��تعدادها و توانمندی های بالقوه دانش آموزان کش��ور و 
برنامه ری��زی برای توانمندس��ازی آنها و طراح��ی ایده های خالقانه در 

زمینه فناوری نانو در س��طح دان��ش و اطالعات دانش آموزی از اهداف 
برگزاری این رویداد است.

یازدهمین جش��نواره دانش آموزی فناوری نانو در چهار محور آب و 
محیط زیست، انرژی، سالمت و بهداشت، 

مواد غذایی و کشاورزی برگزار می شود.
باشگاه نانو برگزارکننده این رویداد است 
و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به سایت آن مراجعه کنند.
همچنین کارس��ازه، ایده پردازی، مقاله، 
طراح��ی محص��ول، محص��ول نرم افزاری 
آموزش��ی، بازی و س��رگرمی و آثار هنری 
بخش های گوناگون جش��نواره هستند که 
براس��اس مس��یر تبدیل ایده ب��ه فناوری 

انتخاب شده اند.
هدف از انتخاب این بخش ها این اس��ت 
ک��ه دانش آموزانی ک��ه در مقاطع مختلف 
تحصیلی در مدارس و پژوهش س��راها مش��غول ب��ه فعالیت در حوزه 
فناوری نانو هس��تند، در هر مرحله از این مسیر که قرار دارند، بتوانند 

در این جشنواره دستاوردها و فعالیت های خود  را ارائه کنند.

هنرمند جوان قمی یکی از رموز اصلی موفقیت را پیوسته کار کردن 
و صبور بودن و خالقیت در امور دانست و روحیه سختکوشی و پیگیری 
را از مهمترین عوامل موفقیت دانست. به گزارش ایسنا، مجتبی قانونی 

کارشناس گرافیک )گرایش پوستر و نشان( 
یکی از هنرمندان دانشجوی قمی است که 
در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری 
در عرصه های مختلف داشته است. از جمله 
موفقیت این هنرمند جوان قمی می توان به  
طراحی و اجرای ماشین حمل ضریح جدید 
مطهر سیدالشهداء از قم به کربال، حضور در 
س��ه س��فر معنوی حج به عنوان کارشناس 
هنری بعثه مق��ام معظم رهبری مدظله در 
ح��ج، طراحی ش��خصیت و هوی��ت بصری 
بس��یاری از مراک��ز و مؤسس��ات فرهنگی 
و تج��اری، طراح��ی و اج��رای صحنه های 
مختلف مذهبی، هنری، تجاری، کسب تمام 

عنوان های برتر در عرصه مسابقات دانشجویی و... اشاره کرد.
وی درخص��وص فعالیت های خود گفت: از دوران نوجوانی در عرصه 
نقاشی حائز رتبه های متعدد شهرستان شدم و این استعداد را در خود 

می دیدم که در این بخش فعالیت داش��ته باشیم. وی تصریح کرد: در 
ای��ام خدمت مقدس س��ربازی علی رغم فعالی��ت در معاونت تبلیغات 
سپاه، به صورت شخصی در برنامه های شبکه ۵ )شبکه تهران کنونی( 
ب��ه عنوان طراح و دکوراتور صحنه نمایش 
مش��غول فعالیت بوده ام. وی گفت: پس از 
خدمت در عرصه تبلیغات، توانستم فعالیت 
چشمگیری در سطح اس��تان و همچنین 
کش��وری را ش��روع نموده و خلق آثار به 
یادماندنی در این عرصه هنری داشتم. وی 
اظهار کرد: مدت یک دهه فعالیت س��بب 
ش��د تا اعتماد مسئولین و مدیران مختلف 
در عرصه خصوصی و دولتی را جلب نموده 
و خ��ود را به عنوان یک��ی از موفقین این 
رس��ته در سطح اس��تان معرفی کنم. وی 
درخص��وص عوامل موفقی��ت خود در این 
رشته گفت: نکته اولی که باید عرض کنم 
این اس��ت که اتکای به خداوند و توانایی هایی که به انسان می دهد از 
همه مس��ائل دیگر مهمتر است. انسان باید استعداد خود را بشناسد و 

با عشق آن را تقویت کند.

با روحیه مدیرکلی کارآفرین نمی شویددانش آموزان آخرین دستاوردهای علمی نانوفناوری را ارائه می دهند

ش�هاب خدامرادی: مسئول حمل ونقل هوشمند س��تاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حمل ونقل، به عنوان وس��یله اي ب��راي جابه جایي کاالها و مردم بین مکان هاي 
مختلف، یک عنصر اساس��ي در جامعه مدرن است. سیستم حمل ونقل هوشمند 
اخی��را توجه وی��ژه اي را در جوامع مختلف به خود جلب کرده اس��ت. سیس��تم 
حمل ونقل هوشمند به مجموعه اي از ابزارها، امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم 
مهندس��ي ترافیک، تکنولوژي ه��اي نرم افزاري، س��خت افزاري و مخابراتي اطالق 
مي ش��ود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظ��ور بهبود کارایي و ایمني در 
سیستم حمل ونقل به کار گرفته مي شود. در سال هاي اخیر مهندسان حمل ونقل 
با همکاري متخصصان رش��ته هاي مخابرات و ارتباطات، الکترونیک، رایانه و ... با 
به کارگیري فناوري اطالعات، سیستم هاي هوشمند حمل و نقل یا ITS را به وجود 
آورده اند که در برنامه ریزي سیستم هاي حمل ونقل زمیني، نقش بسیار مهمي ایفا 
می کنند. سیستم حمل ونقل هوشمند تنها یک ابزار یا تکنولوژي جدید نیست. در 
واقع، ITS امکان یکپارچه سازي سیستم حمل ونقل را فراهم می کند. یک سیستم 
حمل ونقل به طور کلي، ش��امل ش��بکه ها، وس��ایل نقلیه، افراد و کاالها است. هر 
یک از اجزاي سیستم حمل ونقل مشخصات، ارگان ها و گاهي آژانس هاي جداگانه 
دولتي دارند. ولي فناوري اطالعات قادر اس��ت تمام��ي این اجزا را به صورت یک 
سیس��تم یکپارچه درآورد. از مهمترین مزایاي استفاده از سیستم هاي حمل ونقل 
هوشمند مي توان به کاهش تراکم ترافیک و افزایش سطح ایمني، صرفه جویي در 

زمان، کاهش مصرف سوخت و بهبود سطح ارائه سرویس اشاره کرد. براي مدیریت 
ترافیک، فناوري هاي متفاوتي به کار مي رود. از سیستم هاي اولیه اي مانند هدایت 
خودرو و سیس��تم کنترل چراغ هاي راهنمای��ي، تابلوهاي اعالن ترافیک، دوربین 
سرعت سنج و سیس��تم خودکار شناسایي ش��ماره خودرو گرفته تا سیستم هاي 
پیش��رفته و پیچیده تري که به طور همزمان اطالعات متفاوتي را از منابع متفاوت 
یکپارچه مي کند. اطالعاتي مانند وضع آب و هوا، وضعیت ترافیک، وضعیت جاده 
و ... از جمله داده هاي این حوزه فناوري است که منجر به ایجاد حجم عظیمي از 
داده ها مي ش��ود که براي ذخیره س��ازي و پردازش نیازمند مراکز داده کالن است. 
پیش��رفت هاي به وجود آمده در فناوري اطالع��ات و کالن داده مي تواند به ایجاد 
یک سیستم کامال یکپارچه براي سال هاي آینده کمک کنند. شرکت Uber که 
هم اکنون بزرگ ترین ش��رکت حمل ونقل جهان محسوب مي شود که مي توان از 
طریق اپلیکیشن طراحی شده آن تاکسي درخواست کرد. این شرکت از کالن داده 
ب��راي راهنمایي رانندگانش اس��تفاده مي کند تا آنه��ا در بهترین زمان ممکن در 
نزدیک ترین محل به کساني باشند که احتماال مي خواهند تاکسي سفارش دهند.

اتفاق بسیار مهم دیگري که اخیرا در اوبر رخ داده است این است که دانشمندان 
داده این شرکت تالش دارند با استفاده از روش هاي یادگیري ماشین میزان تقاضا 
را پیش بیني کنند تا از این طریق بتوانند توازن بین عرضه و تقاضا را تا حد زیادي 
حفظ کرده و در نهایت از باالرفتن قیمت ها و اثر الگوریتم افزایش قیمت بکاهند. 

البته اوبر هنوز به صورت رسمي به کارگیري این سیستم را تایید نکرده است.

برنامه حمایت از شرکت های خالق، هم راستا با قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
در حال اجرا اس��ت. در این مس��یر برای خدمات رسانی به ش��رکت های خالق، با بیش از 
۱۰ سازمان، شرکت و ارگان دولتی و غیر دولتی، قراردادهای دو و چندجانبه منعقد شده 
است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
خدمات رس��انی به ش��رکت های دانش بنیان، فن��اور و خالق، نیازمند تعامل گس��ترده با 

سازمان ها و دستگاهای اجرایی است.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای ایجاد هماهنگی های، فرادستگاهی با 
نهادهای اجرایی مختلقی قرارداد منعقد یا ارتباط سازمانی دائمی برقرار می کند. با توجه 
به اینکه شرکت های خالق، مفهوم نسبتاً جدیدی در عرصه زیست بوم فناوری و نوآوری 
کشور محسوب می ش��وند، الزم است تا دستگاه های اجرایی، هرچه بیشتر با ماهیت این 
شرکت ها آشنا شوند. این توسعه گفتمانی، باعث می شود تا این نهادها، خدمات بیشتری 

به شرکت های خالق ارائه کنند.  
در همین راستا ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، به عنوان نهاد متولی صنایع خالق در کش��ور، ش��بکه ای از ارتباطات گسترده 
سازمانی ایجاد کرده است. این نوع از ارتباط گیری سازمانی و هماهنگی فرادستگاهی باعث 
می ش��ود تا شرکت های خالق بتوانند از خدمات بسیار گسترده تری بهره ببرند. مشارکت 
در برگزاری رویداد فیروزه، بخشی از همکاری ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را شامل می شود. همچنین براساس این همکاری دوجانبه، 

برای صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری، تسهیالتی در نظر گرفته شده است.
همکاری برای ایجاد مرکز رشد و نوآوری و حمایت از حوزویان خالق و ایده پرداز، عنوان 
تفاهم نامه ای است که ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری با 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه امضا کرد.
این س��تاد همچنین در همکاری با دفتر تبلیغات اس��المی حوزه علمیه قم، در تالش 
است تا زیرساخت های الزم برای حمایت از ایده های خالقانه در فناوری های فرهنگی در 

شهر قم ایجاد شود.
همچنی��ن همکاری برای ایجاد پایگاه داده فع��االن اقتصاد هنر و صنایع خالق، عنوان 

تفاهم نامه ای است که این ستاد با اتاق بازرگانی ایران امضا کرده است.
حوزه  بازی های رایانه ای و بازی سازی، شاخه ای مهمی از صنایع خالق محسوب می شود. 
به همین دلیل، س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری در 
همکاری با بنیاد ملی بازی های رایانه ای، تالش دارد تا  ش��رکت های خالق بیش��تری را 
ترغیب کند که در این حوزه فعالیت کنند. تشکیل کارگروه مشترک به منظور هماهنگی 
برای ارائه خدمات به شرکت های بازی ساز، بخشی از توافق این دو نهاد در این حوزه است. 
همچنین یک جدول مشترک حمایتی تدوین شده است تا  خدمات رسانی به شرکت های 
خالق فعال در حوزه بازی سازی به شکل متمرکز تری  انجام گیرد. میلیون ها دانش آموز در 
مدارس کشور مشغول تحصیل هستند. فرهنگ سازی در میان این قشر، موجب می شود 
که در آینده تعداد متقاضیان تاسیس شرکت های خالق به شکل چشمگیری افزایش یابد. 
بر این اساس، تفاهم نامه ای با اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان منعقد شده است تا 

مراکز نوآوری دانش آموزی در کشور گسترش یابد.
س��ازمان تنظیم مقررات ص��وت و تصویر فراگیر در فضای مج��ازی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، معاونت صنایع دس��تی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
سازمان توسعه تجارت، صندوق پژوهش و فناوری همگام پیشرفت سیستان و بلوچستان، 
مرکز تعامالت بین الملل علم و فناوری، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، مجمع 
نوش��ت افزار ایران اس��المی، صندوق پژوهش و فناوری کریمه، مرکز وکالء، کارشناس��ان 
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، صندوق توسعه فناوری های نوین، وب سایت کتاب 
الکترونی��ک طاقچ��ه، کافه بازار، انجمن مدیریت کس��ب و کار ایران، معاونت تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدا و سیما، ستاد  رونق تولید، صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی و سامانه کارن کراد، دیگر سازمان ها و شرکت هایی هستند که ستاد 
توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با آنها 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده است یا آنکه با آنها در زمینه خدمات رسانی به شرکت های 

خالق به توافق رسیده است.
این سطح از همکاری باعث شده است تا شرکت های خالق از ۳۰ شرکت در ابتدای راه، 

به بیش از ۸۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۹ افزایش یابند.

خدمات رسانی به شرکت های خالق

 24 تفاهم نامه همکاری امضا شد

آنالی�ن، آن هم در وضعیت رک�ود اقتصادی و تعطیلی موقت اغلب کس�ب و کارها، رکورد 
حیرت انگیزی محس�وب می شود. بر این اساس تعداد مشتریان آمازون در سه ماه اخیر در 

مقایسه با سال گذشته ۱60 درصد رشد داشته است. 
انتش�ار میزان سودآوری آمازون در طول دوران شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها را 

نس�بت به حضور در عرصه خرده فروش�ی ترغیب کرده است. این امر با توجه به تعطیلی و 
ناتوانی اغلب کس�ب و کارها برای ادامه فعالیت ش�ان طبیعی به نظر می رسد. نکته مهم در 

این میان حضور آمازون به عنوان رقیبی جدی در مقابل هر استارت آپ دیگری است. 
grocerydive.com :منبع

ایمنی با هوشمندسازی

رکوردشکنیفروشآمازوندر3ماههدومسال2020
به قلم: جف ولز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات - ترجمه: علی آل علی

یادداشـت

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم کشور را حدود ۲۶ درصد اعالم کرد که 
براساس آن نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال، بیش از ۶درصد بوده است. به گزارش ایسنا 
ارزیابی ها از آینده نرخ تورم، چند عامل را دربر می گیرد که یکی از آنها وضعیت ش��اخص 
تورم ماهانه اس��ت. در صورتی که تورم ماهانه به پایین تر از یک درصد بیاید، نش��اندهنده 
کاه��ش قطعی نرخ تورم خواهد بود و اگر این ن��رخ افزایش پیدا کند، تورم در آینده روند 
صعودی را طی خواهد کرد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال، 
بیش از ۶درصد بوده است. مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در واکنش 
به این آمارهای جدید در صفحه شخصی خود به خطرناک بودن روند فعلی نرخ تورم اشاره 
کرده و معتقد است با باالرفتن تورم ماهانه، فشاری کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است.

هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران 
درباره نرخ تورم



امروزه ویدئوها در صدر عالیق افراد قرار دارد. در این رابطه ضروری است 
تا در اس��تراتژی تولید محتوای ش��ما، این اصل مورد توجه جدی تری قرار 
گیرد. با این حال یکی از س��واالت اصلی این است که چه موضوعاتی برای 
یک صفحه تجاری، با بازخورد باال همراه خواهد بود. درواقع اش��تباه بزرگ 
بسیاری از افراد این است که به تفاوت های یک برند تجاری با سایر برندها 
آگاهی نداشته و این امر باعث می شود تا با مشکالت بسیاری مواجه شوند. 

در ادامه هفت موضوع محبوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱-آموزش 

در ص��در تمامی موارد، محتواهای آموزش��ی ق��رار دارد. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که مورد فوق، باعث افزایش اندوخته های افراد می شود و 
س��ودمندی باالیی را دارد. در این رابطه شیوه آموزش نیز مهم بوده و مرز 
میان موفقیت و یا نادیده گرفتن را ایجاد خواهد کرد. نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که با توجه به فعالیت گسترده برندهای دیگر، 
اقدامات ضعیف شما تنها باعث می شود تا افراد به سمت برندهای دیگر سوق 
پیدا کنند. در این رابطه بررسی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها، یک 
راهکار کامال درس��ت خواهد بود. برای مثال در شرایط حال حاضر، مسائل 

آموزشی مرتبط با کرونا، در صدر توجهات قرار دارد. 
2-سرگرمی 

مواردی که س��رگرم کننده هس��تند، به علت ایجاد فضای مفرحی که 
دارند، محبوبیت بسیار باالیی پیدا کرده و حتما باید در برنامه های شما 
ق��رار گیرد. برای مثال برن��د Dorito’s به خوبی در این بخش فعالیت 
می کند. در این راس��تا توجه داشته باش��ید که شناخت مخاطب بسیار 
مهم خواهد بود. درواقع ممکن اس��ت مواردی که از نظر ش��ما جذابیت 
بس��یار باالی��ی را دارد، برای مخاطب بدون تاثیرگذاری الزم باش��د. در 
نهایت برای س��رگرم بودن، اقدامات ش��ما باید توانای��ی ایجاد دو حس 

هیجان و خنده را داشته باشد. 

۳-مستند 
در این رابطه تفاوتی ندارد که اقدام به تولید یک انیمیش��ن نمایید یا 
اینکه فیلم برداری انجام دهید. در این رابطه برخی از برندها، ترکیبی از 
هر دو را انتخاب می کنند. این امر باعث خواهد شد تا اطالعات مخاطب 
ش��ما در رابطه با یک موضوع افزایش خوبی را داش��ته باشد. این امر به 
افزایش تعداد مش��تری منجر خواهد ش��د. برای مثال ی��ک برند فعال 
در زمینه تولید وس��ایل کوهنوردی، با تهیه مستندهایی در این رابطه، 
تمایل به این اقدام را در افراد افزایش می  دهد که به معنای بیشتر شدن 
تعداد مش��تری های آنها است. در این راس��تا از توجه به افراد مهم برند 

خود و یا حوزه کاری نیز غافل نشوید. 
4-توضیحات 

همه ما با برگه هایی در کنار محصول مواجه ش��ده ایم که نحوه کار را 
توضیح داده و برخی از نکات را یادآور می شود، با این حال توجه داشته 
باش��ید که امروزه دیگر افراد تمایل چندانی به مطالعه نداشته و ترجیح 
می دهند که مش��اهده گر باش��ند. بدون ش��ک توضیح دادن بسیاری از 
م��وارد، به صورت تصویری، راحت تر خواهد بود. این امر از نظر مس��ائل 
زیست محیطی نیز دارای اهمیت بوده و باعث می شود تا نیاز به کاغذ و 
تولید زباله، کاهش پیدا کند. در این راستا NinjaBag یک مثال بسیار 
خوب محس��وب می ش��ود. درواقع این نینجا ب��ه صورتی جذاب، تمامی 
مواردی که مش��تری باید از آن آگاه باشد را بیان می کند. در این راستا 
توجه داشته باشید که رعایت اصل اختصار بسیار مهم بوده و بهتر است 

که در هر ویدئو، تنها یک هدف را مورد توجه قرار دهید. 
5-رویدادها 

م��ورد دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید، رویدادها اس��ت. 
درواقع این بخش باعث خواهد ش��د تا مخاطب بدون نیاز به حضور در 
اجال س های مختلف، خود را در این شرایط احساس کرده و از موارد دور 
نماند. در این رابطه کیفیت صدا و تصویر بسیار مهم بوده و الزم است تا 
زاوی��ه خوبی را انتخاب کنید. در کنار این موضوع، در بخش توضیحات، 
دالیل اهمیت مش��اهده ویدئو را نیز ذکر کنی��د. درواقع با توجه به این 

امر که رویدادها معموال یک ساعت زمانی را اشغال می کنند، الزم است 
که از قبل، مخاطب شما به خوبی نسبت به اهمیت مشاهده ویدئو، قانع 
ش��ده باش��د. در کنار این موضوع توجه داشته باشید که شما می توانید 
ب��ه کار خود تنوع دهید. برای مث��ال در کنار قرار دادن فایل کامل یک 
رویداد، آن را به بخش های مختلف نیز تقس��یم کنید. برای مثال ممکن 
اس��ت فردی تمایل داش��ته باش��د که صرفا محصوالت معرفی شده را 
مش��اهده کند و فردی دیگر، سخنرانی ها را اولویت اول خود بداند. این 
اقدام ش��ما کمک خواهد کرد تا ش��انس دیده ش��دن باالتری را داشته 

باشید و میزان رضایت نیز افزایش پیدا کند. 
6-نمایش محصول 

این بخش طیف وس��یعی را ش��امل می ش��ود. برای مثال ویدئوهای 
تبلیغاتی یکی از نمونه های آن محس��وب می شود. در کنار این موضوع، 
تست محصول، از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. در این راستا 
توصیه می ش��ود که با رعای��ت اصل عدالت، اقدام ب��ه نمایش محصول 
خود درس��ت به مانند یک مش��تری نمایید. این ام��ر از زمان بازکردن 
جعبه، آغاز خواهد شد. در این راستا می توانید برای کاهش هزینه و نیاز 
به اقدامات خود، با ایجاد مس��ابقه هایی، اقدام به اس��تفاده از محتواهای 

تولیدشده از سوی مخاطبین، نمایید. 
7-نمایش شرکت 

نمایش محیط ش��رکت در کنار کارمن��دان و خودتان به عنوان مدیر 
ش��رکت، امری بس��یار مهم بوده و باعث خواهد ش��د تا شانس موفقیت 
بس��یار باالیی را داشته باشید. در این راستا توصیه می شود تا افتخارات 
و روند رو به رش��د شرکت خود را تشریح کرده و حرفه ای بودن خود را 
نش��ان دهید. در کنار این موضوع، نمایش فرهنگ شرکت نیز جذابیت 
و اهمیت بس��یار باالیی را به همراه خواهد داش��ت. همچنین می توانید 
مراحل طی ش��دن تولید محصوالت را نیز نش��ان دهید. با این حال در 
این رابطه به نحوی رفتار کنید که زمینه سوءاستفاده رقبای شما، شکل 

نگیرد. برای مثال دلیلی برای نمایش تمامی بخش ها، وجود ندارد. 
tweakyourbiz.com :منبع

بازاریاب��ی ب��رای برنده��ا به مثاب��ه راه��کاری تضمینی ب��رای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف اس��ت. بدون تردی��د الگوهای بازاریاب��ی در طول 
س��ال های اخیر دستخوش تحوالت بس��یار زیادی شده است. همکاری 
با اینفلوئنس��رها برای جلب نظر مخاطب هدف در طول یک دهه اخیر 
به طور قابل مالحظه ای رش��د داش��ته است. دلیل این امر اعتماد بسیار 
بیش��تر کاربران ش��بکه های اجتماع��ی به چنین افرادی در مقایس��ه با 
سلبریتی هاست بنابراین جهت گیری اغلب برندها برای همکاری با افراد 

تاثیرگذار کامال قابل درک است. 
برخی از برندها در مس��یر همکاری با اینفلوئنس��رها فقط به یک مسیر 
مش��خص فکر می کنند. ای��ن امر در زمین��ه طراحی برنامه اینفلوئنس��ر 
مارکتینگ موجب ش��باهت بی��ش از اندازه طرح ه��ای بازاریابی برندها به 
هم می ش��ود. نتیجه ای��ن امر فقدان تمایل مخاطب هدف برای مش��اهده 
کمپین های بازاریابی برندهاست. اگر از عالقه مندان به حوزه بازاریابی باشید، 
بسیاری از الگوهای متنوع بازاریابی را می شناسید. امروزه در دنیای بازاریابی 
چندین راه مختلف برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود 
دارد بنابراین تمرکز بر روی یک شیوه طراحی برنامه اینفلوئنسر مارکتینک 
به هیچ وجه الزامی نیست. ما در این مقاله بر روی نحوه ساماندهی برنامه 
بازاریابی با همکاری افراد تاثیرگذار به شیوه های مختلف تمرکز خواهیم کرد. 

بهینه سازی برنامه اینفلوئنسر مارکتینگ به موازات توسعه 
کسب و کار 

طراحی برنامه بازاریابی در زمینه های مختلف باید با توجه به وضعیت 
ش��رکت صورت گیرد. بسیاری از کسب و کارها بدون توجه به وضعیت 
برندش��ان اقدام به س��رمایه گذاری بیش از اندازه یا انتخاب ش��یوه های 
نادرس��ت می کنند. یکی از مزیت های اصلی الگوی بازاریابی با همکاری 
اینفلوئنس��رها امکان استفاده در هر نوع کسب و کاری است بنابراین در 
عمل محدودیتی پیش روی برندها برای کاربست این شیوه وجود ندارد. 
مهمترین نکته در این میان توجه به وضعیت برندمان و توس��عه برنامه 

اینفلوئنسر مارکتینگ به موازات توسعه کسب و کار است. 
راهکارهای متفاوت برای اینفلوئنسر مارکتینگ

ما در مقاله کنونی بر روی راهکارهای متنوع برای بازاریابی تاثیرگذاری 
تمرکز کرده ایم. این الگوی بازاریابی نیازمند ش��یوه های محدود و مشابه 
نیست. بر همین اس��اس ما در ادامه به بررسی ۵ راهکار طراحی برنامه 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ و ش��یوه اج��رای آن خواهی��م پرداخت. وقتی 
الگوهای پیاده س��ازی یک طرح بازاریابی متنوع باشد، مخاطب هدف در 
عمل با گزینه های بس��یار زیادی مواجه می ش��ود. این امر مانع شباهت 

بیش از اندازه کمپین های بازاریابی به هم خواهد شد. 

۱. معرفی برندمان به مشتریان
نخس��تین الگو برای برنامه ریزی همکاری با افراد تاثیرگذاری ش��امل 
تالش برای معرفی برندمان است. امروزه بسیاری از کسب و کارها هنوز 
ش��هرت و اعتب��ار چندان زیادی ندارند. یک��ی از راهکارهای مفید برای 
توس��عه ش��هرت برند معرفی آن به مخاطب هدف در قالب همکاری با 
اینفلوئنسرهاست. به این ترتیب شما امکان ساماندهی وضعیت برندتان 
با اس��تفاده از ش��هرت فرد تاثیرگذاری را خواهید داشت. نکته مهم در 
این میان همکاری با اینفلوئنس��ر مرتبط با حوزه کسب و کارمان است. 
بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به همکاری با هر 
اینفلوئنس��ری می کنند. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری مناسب 

بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
امروزه اغلب افراد تاثیرگذار برای همکاری با برندها اقدام به ش��ناخت 
ماهیت کس��ب و کارش��ان می کنند. دلیل این امر پرهیز از خدش��ه به 
اعتبار اینفلوئنسرها در پی همکاری با برندهای بی کیفیت است بنابراین 
تقاضای اینفلوئنسرها از برند شما برای ارائه اطالعات و نمونه محصوالت 

طبیعی خواهد بود. 
2. نمایش کیفیت محصوالت

برخ��ی از برندها برای رقاب��ت در بازارهای مختلف اق��دام به نمایش 
کیفیت محصول ش��ان می کنند. این امر شامل دعوت از اینفلوئنسرهای 
مختلف برای اس��تفاده از محصول و به اش��تراک گذاری تجربه ش��ان با 
دیگران است. شاید در نگاه نخست این شیوه بسیار راحت به نظر برسد، 
اما در عمل دش��واری های خاص خود را دارد. برخی از برندها در مسیر 
بازاریابی اقدام به همکاری با اینفلوئنس��رهای نامناسب می کنند. بدون 
ش��ک این امر تاثیر مس��تقیمی بر روی کیفیت نهایی کمپین ها خواهد 
داشت. همچنین باید نسبت به ناتوانی برندها برای آموزش شیوه درست 

استفاده از محصول نیز توجه داشت.
ش��ما به عنوان تولیدکننده یک محصول باید همیشه توضیحات الزم 
برای استفاده از آن را به مخاطب هدف ارائه نمایید. در غیر این صورت 
هرگ��ز موفق به ف��روش محصوالت ت��ان در بازار نخواهید ش��د. امروزه 
بس��یاری از برندها به دلیل ناتوانی برای بیان مزیت های محصوالت شان 
و ش��یوه کار با آن متحمل ضررهای هنگفت می ش��وند. ارائه توضیحات 
مناس��ب در مورد محصوالت کار بس��یار س��اده ای اس��ت. فقط باید به 
مزیت های اصلی و س��پس نحوه کار با آن اش��اره ک��رد. افراد تاثیرگذار 
پس از دریافت توصیه های الزم به بهترین شکل امکان همکاری با برند 

ما را خواهند داشت. 
۳. افزایش ترافیک سایت

راه اندازی س��ایت رسمی یکی از اهداف اصلی برندها در طول فعالیت 
برای جلب نظر مخاطب هدف محس��وب می شود. بسیاری از برندها در 
مس��یر بازاریابی اقدام به هدایت کاربران به س��وی سایت شان می کنند. 

ای��ن امر در زمینه اینفلوئنس��ر مارکتینگ نیز به خوبی قابل اجراس��ت. 
م��ا در اینج��ا باید از اعتبار اف��راد تاثیرگذاری ب��رای ترغیب کاربران به 
منظور مشاهده محتوای سایت مان اقدام کنیم. اغلب اوقات این شیوه با 
بارگذاری لینک موردنظر ما از سوی اینفلوئنسر موردنظر روی می دهد. 
مهمترین نکت��ه در این میان توضیحات جانبی افراد تاثیرگذار درباره 
هر لینک است. پرداخت هزینه همکاری بازاریابی دقیقا به خاطر توانایی 
اینفلوئنس��رها برای ترغیب مخاطب هدف به منظور مش��اهده لینک ها 
ص��ورت می گی��رد بنابراین اگر ش��ما در این زمینه توانای��ی یافتن فرد 
تاثیرگذاری مناس��ب را نداشته باش��ید، بودجه بازاریابی تان هدر خواهد 

رفت. 
4. تمرکز بر روی بازارهای ُخرد

برندها همیش��ه در تالش ب��رای حضور در بازارهای بزرگ نیس��تند. 
گاهی اوقات ما باید در بازارهای کوچک نیز حضور فعالی داشته باشیم. 
همکاری با اینفلوئنسرهای بزرگ و بین المللی برای جلب توجه مخاطب 
هدف در بازارهای کوچک ایده چندان مناسبی نیست. توصیه ما در این 
بخش تالش برای همکاری با افراد تاثیرگذاری در مقیاس محلی اس��ت. 
مزیت اصلی این ش��یوه صرفه جویی در هزینه های برند است. همچنین 
باید به میزان اعتماد بس��یار بیش��تر مخاطب هدف به اینفلوئنس��رهای 

محلی در مقایسه با افراد تاثیرگذاری بین المللی نیز توجه داشت. 
هرچ��ه توانایی ی��ک برند برای بازاریابی براس��اس هم��کاری با افراد 
تاثیرگذاری در مقیاس خرد بیش��تر باشد، بازارهای کوچک بیشتری را 
فتح خواهد کرد بنابراین ش��ما به هنگام برنامه ریزی برای بازاریابی باید 

به اهمیت بازارهای کوچک نیز توجه داشته باشید. 
5. تولید محتوای جذاب

همکاری با اینفلوئنس��رها با هدف تولید محت��وا نیز صورت می گیرد. 
امروزه بس��یاری از برندها ایده مناس��بی برای حضور در عرصه بازاریابی 
ندارند. این مس��ئله با همکاری اینفلوئنسرها به خوبی قابل حل و فصل 
اس��ت. نحوه س��اماندهی امور در این مدل ارائه ایده ه��ای اولیه به افراد 
تاثیرگذاری و س��پس تولید محتوا از سوی آنهاست. نکته مهم اینکه در 
این الگو هزینه بیشتری برای بازاریابی برندها محاسبه می شود. اگر شما 
برای یافتن ایده مناسب چالش  های زیادی پیش روی دارید، باید نسبت 

به استفاده از این الگو اقدام نمایید. 
امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای اس��تفاده از الگوی بازاریابی 
تاثیرگ��ذار هس��تند. با این حال مش��کل اساس��ی اغلب آنه��ا طراحی 
کمپین های بیش از اندازه ش��بیه به هم است. هدف ما در مقاله کنونی 
بررس��ی شیوه های متفاوت بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف براساس 
الگوی اینفلوئنسر مارکتینگ بود. با این حساب شما دیگر مشکلی برای 

همکاری بازاریابی خالقانه با افراد تاثیرگذار نخواهید داشت. 
clickz.com :منبع

طراحی برنامه اینفلوئنسر مارکتینگ با شیوه های مختلف

کداک وارد حوزه داروسازی شد

تا حدود ۲۰ س��ال قبل، کداک بزرگ ترین برن��د فعال در زمینه 
تولید دوربین و لوازم عکاسی و فیلم برداری محسوب می شد، با این 
ح��ال عدم توان رقابت با برندهایی نظیر نیکون، کنان و س��ونی که 
از تکنولوژی های جدیدتر اس��تفاده کردند، باعث شد تا این ابربرند، 
در س��ال ۲۰۱۲ اعالم ورشکستگی نماید. این امر در حالی است که 
اولین دوربین عکاس��ی، به وسیله این برند تولید شد. در این راستا 
اعالم ش��ده اس��ت که با وام ۷۶۵ میلیون دالری دولت آمریکا، بار 
دیگر ش��اهد فعالیت این برند خواهیم بود، با این حال حوزه جدید 
آنها، در زمینه تولید دارو اس��ت. درواقع ویروس کرونا باعث ش��ده 
است تا شاهد افزایش تقاضا در زمینه دارو باشیم. به همین خاطر به 
عقیده مدیران این ش��رکت، اکنون فرصتی طالیی برای بازگشت به 
وجود آمده است. در این راستا قرار است که حدود ۲۵درصد از نیاز 
کشور آمریکا، از طریق این شرکت تامین شود که رقم بزرگی است. 
در این راستا یکی از اخباری که با واکنش های مختلفی مواجه شده 
است، تولید گس��ترده دارو هیدروکس��ی کلروکین است که دونالد 
ترامپ آن را برای درمان کرونا، کامال مناس��ب دانس��ته و اس��تفاده 
از آن را توصیه  کرده اس��ت با این حال تاثیر آن هنوز تایید نش��ده 
و تبلیغ آن باعث بس��ته شدن صفحات وی در شبکه های اجتماعی 
مختلف ش��ده است. نکته جالب دیگر این است که حضور در عرصه 
داروسازی برای نخستین بار توسط این برند مورد توجه قرار نگرفته 
و آنه��ا در س��ال ۱۹۸۸ نیز چنی��ن اقدامی را انج��ام داده اند که با 
موفقیت خاصی همراه نبود و باعث شد تا چند سال بعد، این بخش 
را به فروش برس��انند. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت 
ک��ه این تالش دوباره، با موفقیت هم��راه خواهد بود. حال باید دید 
که اوضاع برای این برند باسابقه، به چه صورت رقم خواهد خورد. 
entrepreneur.com :منبع

کفش ملی در مسیر نوگرایی
ایجاد ۲4۰ ش��عبه در ۱۰۰ ش��هر دارای ب��االی ۱۰۰ هزار نفر و 
تولید بیش از ۲۰۰ نوع کفش در برند ملی از جمله اقداماتی اس��ت 
که کفش ملی در جهت تحول جایگاه برند خود استارت زده است.

ب��ه نقل از روابط عمومی و ام��ور بین الملل گروه صنعتی ملی، در 
کمپین بزرگی که فاز نخست آن در حال حاضر در ۱۰۰ شهر کشور 
آغاز شده افزایش تعداد شعب و تولید و ارائه کفش در انواع مختلف 
با ضمانت س��ه ماهه قابل تعویض و بازگشت ازجمله اقداماتی است 

که برای توسعه و تحول این برند نوستالژیک انجام شده است.
همچنین در ش��رایط کرونا و ضرورت ایجادش��ده جهت افزایش 
خریدهای اینترنتی این مجموعه اقدام به راه اندازی فروش��گاه های 
آنالین ۲4 س��اعته برای فروش محصوالت خود کرده است که برای 
نخستین بار در بازه زمانی ۲4 ساعت کفش سفارش داده شده برای 

مشتری در هر کجای ایران که باشد ارسال می شود.
کمپی��ن در فاز نخس��ت که ه��دف اصلی آن ش��هرهای بزرگ و 
شهرس��تان های باالی ۱۰۰ هزار نفر بوده مورد استقبال قرار گرفته 
و حتی برخی ش��هرهایی که میزان جمعیت ش��ان از این تعداد نیز 
پایین تر بوده تقاضای احداث ش��عبه و نمایندگی داش��تند. تا پایان 
س��ال نیز از فضاهای مختلف رس��انه ای برای پوشش دهی پیام های 
کمپین استفاده می شود تا تغییر و تحول جایگاه برند کفش ملی در 

نزد مخاطبان به شکل مطلوبی ارتقا پیدا کند.
الزم به ذکر اس��ت مواد اولیه استفاده شده در تولید و تهیه انواع 
کفش کاماًل ایرانی اس��ت و برخ��ی کارخانجات تولید چرم در تبریز 
و... مذاکرات��ی برای تامین مواد اولیه مرغوب و ارائه کاالی باکیفیت 

انجام شده است.
ب��ا توجه به اینکه در حال حاض��ر کارخانجات کفش ملی تعطیل 
ش��ده اند لذا هم��کاری با برخی برندهای داخل��ی معتبر نظیر نوین 
چ��رم و تامین کننده های مطرح که حتی تولیدات ش��ان قابل رقابت 
با کفش های ترک وارداتی هستند در دستور کار قرار گرفته است.

حفظ کیفیت تولی��د در این دوره تحول برند به عنوان خط قرمز 
مجموعه محسوب می ش��ود و همچنین پایین نگه داشتن قیمت ها 

تاحدممکن ازجمله رویکردهایی است که موردنظر قرار دارد.
در راس��تای تغییراتی ک��ه انتظار می رود انجام ش��ود در کمپین 
اهداف��ی برایش تعیین ش��ده ک��ه در مرحله نخس��ت ایجاد رغبت 
خرید نزد مخاطبان اس��ت، به این معنا که پیام های تبلیغاتی بتواند 
مخاطبان را به فروش��گاه کفش ملی بکش��اند و در مرحله بعد که از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت تنوع در طرح و رنگ و مدل های به 
روز اس��ت که بتواند مش��تری را نس��بت به انتخاب و خرید متقاعد 
کرده و در فروش��گاه نگه داش��ته و فروش محصول محقق ش��ود و 
البته مرحله بعدی ایجاد مش��تریان وفادار اس��ت ک��ه نتیجه همه 

فعالیت های برندینگ در آن مرحله رخ می دهد.
در این مس��یر ممیزی هایی نس��بت به اس��تراتژی سابق صورت 
گرفته که بایس��تی مرتفع ش��ود، نظیر: تنوع بی��ش از حد، قدیمی 
بودن مدل ها و به عنوان نمونه محصوالت مش��ابه داخل فروشگاه ها 

زیاد هست که بایستی در این زمینه اصالحاتی انجام شود.
روابط عمومی کفش ملی، تبلیغات در رسانه های مختلف را برای 
اطالع رسانی بسیار موثر ارزیابی کرده و در این مسیر از همه اشکال 

صنعت تبلیغات برای ارائه پیام استفاده خواهد کرد.
mbanews :منبع
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یک��ی از عوامل ب��ه وجود آمدن ترندها، اتفاقات جدید اس��ت. در این 
راستا بدون شک ویروس کرونا که بیش از شش ماه است که به مشکل 
اصلی تمام جهان تبدیل ش��ده اس��ت، برخی از ترنده��ا را نیز به وجود 
آورده که باعث می ش��ود تا فضای کس��ب و کار در آین��ده، تغییراتی را 
داش��ته باش��د. اگرچه ترندهای مختلفی را می توان نام برد، با این حال 
در این مقاله قصد بررس��ی مواردی را داریم که در عرصه تکنولوژی رخ 

داده است.
۱-تحویل کاال با استفاده از روبات 

تا قبل از ش��یوع ویروس کرونا، تمامی برندها از نیروی انس��انی برای 
تحویل کاال اس��تفاده می کردند و در این بی��ن برندهایی نظیر آمازون، 
از طرح خود برای تحویل کاال با اس��تفاده از روبات ها خبر دادند که به 
صورت محدود، به اجرا گذاش��ته ش��د. با این حال ویروس کرونا باعث 
شده است تا خرید اینترنتی، به روش اصلی برای سفارش تبدیل شود و 
در این رابطه بس��یاری از برندهاف از روبات ها برای تحویل کاال استفاده 
کنند. این امر به وسیله پهبادها و روبات های ماشینی، به خوبی در حال 
انجام است. بدون شک در جهان پساکرونا نیز افراد برای صرفه جویی در 
زم��ان خود، همچنان به خرید اینترنت��ی متمایل خواهند ماند. در کنار 
این موضوع تکنولوژی هایی نظیر AR و VR کس��ب اطمینان در خرید 
اینترنتی را با سرعت باالتری همراه ساخته است. درواقع با توجه به این 
امر ک��ه برندها به خوبی خود را برای چنین ش��رایطی آماده کردند، به 
نظر می رسد که در صورت بروز یک ویروس جهانی دیگر، با مشکالت به 

مراتب کمتری مواجه خواهیم شد. 
2-تنوع در پرداخت 

در حال حاضر به حذف دریافت پول نقد و تالش برای کاهش ارتباطات 
انس��انی، روش های پرداخت بسیار متنوع شده است. برای مثال در یکی از 
این بخش ها، ش��اهد اس��تفاده از موبایل ها برای پرداخت هستیم که باعث 
شده است تا این اقدام در عرض دو ثانیه، انجام شود. تحت این شرایط دیگر 
نی��ازی به در اختیار قرار دادن کارت بانکی نب��وده و این امر احتمال انواع 
کالهبرداری ها را کاهش می دهد. در نهایت وارد شدن به جهانی که برطبق 
پیش بینی ها حداقل به زمانی ۵ س��اله نیاز دارد، اکنون ممکن شده است. 
برای مثال تا چند ماه گذشته، این امر که افراد پرداخت اینترنتی را بیشتر 
از استفاده از پول نقد مورد توجه قرار دهند، به نظر غیرممکن می رسید، با 
این حال اکنون شاهد این موضوع هستیم. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که اکنون بهترین زمان برای از میان برداشتن پول 
چاپی، فرا رسیده است. این امر می تواند یک تحول جدید در اقتصاد باشد. 

۳-دورکاری
اکنون در سراس��ر جهان تعداد دورکارها نسبت به افرادی که به شیوه 

رایج در ش��رکت ها حضور پیدا می کنند، افزایش پیدا کرده است. آمارها 
در این زمینه حاکی از آن اس��ت که در بس��یاری از بخش ها، دورکاری 
حت��ی با افزایش راندمان همراه بوده اس��ت. به همی��ن خاطر حتی در 
دوران پس��اکرونا نیز ش��اهد تداوم این روند خواهیم بود. خوش��بختانه 
تکنولوژی نیز به حدی پیش��رفت کرده است که امکان انجام این اقدام، 
وجود داش��ته باش��د. در کنار این مس��ئله، نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که دورکاری نباید باعث کاهش درآمد کارمندان 
ش��ود. درواقع ب��ا توجه به این امر ک��ه نبود کارمندان در ش��رکت نیاز 
ش��ما ب��ه محیطی بزرگ و در اختیار قرار دادن ان��واع امکانات را از بین 
می برد، بهتر اس��ت که ب��ه وضعیت درآمدی کارمن��دان خود نیز توجه 
داشته باشید. درواقع آنها از امکانات شخصی بیشتری استفاده می کنند 
و تحت این ش��رایط کاهش درآمد آنها، منصفانه نخواهد بود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا آنها را نیز در س��ود این اقدام شریک نمایید. در 
کنار این موضوع توجه داش��ته باش��ید که دورکاری برای کارمندان نیز 
دارای مزیت هایی است که مهمترین آن، کاهش هزینه های رفت و  آمد 
و امکان ایجاد تعادل بهتر میان کار و زندگی ش��خصی اس��ت. به همین 

خاطر بعید است که اجرای چنین طرحی، با مخالفت همراه باشد. 
4-آموزش از راه دور

تا قبل از انتش��ار ویروس کرونا، ش��یوه رایج آموزش، از طریق حضور 
افراد در محیط آموزش��ی انجام می ش��د، با این حال پس از این اتفاق، 
ش��اهد این امر هستیم که حتی بهترین دانشگاه ها نیز اقدام به آموزش 
مجازی کرده اند. نکته بس��یار جالب این اس��ت که نتایج نظرس��نجی ها 
حاکی از اس��تقبال ۸۰ درصدی از این طرح اس��ت. برای مثال فردی را 
تصور کنید که برای تحصیل مجبور اس��ت تا به کشوری دیگر مهاجرت 
کند. بدون شک دور بودن از خانواده و هزینه های زندگی در یک کشور 
خارج��ی، در کن��ار زمان هایی ک��ه وی صرف رفت و بازگش��ت از مرکز 
آموزش��ی خود می کند، زمان و هزینه زی��ادی را در بر دارد. این امر در 
حالی است که از طریق آموزش مجازی، افراد بدون نیاز به خارج شدن 
از خانه خود می توانند در کالس ها حضور داشته باشند. این امر تنها به 
دانش��گاه ها محدود نبوده و تمامی مراکز آموزش��ی، با افزایش چشمگیر 
تعداد دانشجو مواجه شده اند. همین امر نیز باعث خواهد شد تا بسیاری 
از مراک��ز، به این بخش توجه بیش��تری را نش��ان داده و ممکن اس��ت 
شاهد تحولی در این زمینه باشیم. بدون شک این بخش جذابیت بسیار 
باالیی را به همراه داشته و می تواند برای مدارس نیز مورد استفاده قرار 
گی��رد. درواقع یک��ی از مواردی که امروزه به ص��ورت جدی در معرض 
نقد گذاش��ته شده اس��ت، تعداد روزهایی است که افراد باید در مدارس 
حضور داش��ته باش��ند. این امر منجر به خستگی افراد شده و فرصت را 
ب��رای مطالعه آزاد، از بین می برد. همچنین این موضوع می تواند فرصت 
آموزش را برای افرادی که در روستاهای دورافتاده قرار دارند و به دلیل 
تع��داد اندک آنه��ا، حضور معلم توجیه اقتصادی ندارد را فراهم س��ازد. 

درواقع امروزه تکنولوژی به حدی پیش��رفته شده است که امکان انتقال 
اینترنت حتی به دورترین نقاط نیز امکان پذیر شده و در این رابطه ایالن 

ماسک، طرحی به نام اینترنت ماهواره ای را کلید زده است. 
5-درمان 

با توجه به این امر که ویروس کرونا س��رعت انتقال بسیار باالیی را دارد، 
ازدحام در بیمارستان ها خود می تواند زمینه انتقال آنها را به کادر درمانی، 
به وجود آورد. این امر در حالی اس��ت که تعداد بس��یاری از افرادی که به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند، ابدا بیمار نبوده و حضور آنها در کنار افراد 
مریض، باعث می ش��ود تا این ویروس به آنها نی��ز انتقال پیدا کند. در این 
رابطه بسیار مهم است که بخشی از اقدامات درمانی، از طریق اینترنت انجام 
شود. برای مثال امروزه بسیاری از عمل ها از این طریق و با کمک روبات ها 
انجام  می شود و بدون شک در رابطه با بسیاری از درمان ها نیز می توان به 
این شکل اقدام نمود تا دیگر نیازی به حضور افراد در بیمارستان ها نباشد. 
برای مثال یک تماس تصویری، یکی از اقدامات محسوب می شود. همچنین 
استفاده از روبات ها به جای پرستاران برای رسیدگی به وضع بیمارانی نظیر 
کرونایی ها که می تواند سالمت کادر درمان را نیز به خطر بیندازد، اقدامی 
اس��ت که در حال حاضر توسط بیمارستان های کشورهای پیشرفته، مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. این امر می تواند امنیت افراد در  این حوزه کاری را 
ارتقا بخشیده و امکان خدمت رسانی بدون خطای انسانی ناشی از خستگی 
را فراه��م آورد. برای مثال یکی از معضالت حال حاضر، تهدیدهایی روانی 
پرستاران است که به صورت مداوم در مواجهه با افراد بیمار با انواع گله ها، 
قرار دارند با ای��ن حال یک روبات، هیچ گاه تحت تاثیر چنین مواردی قرار 

نخواهد گرفت. 
6-سرگرمی مجازی

در شرایط حال حاضر شاهد این امر بودیم که حتی موزه ها، اقداماتی 
را انجام داده اند تا افراد در خانه های خود س��رگرم ش��وند. در این رابطه 
تورهای مجازی و ایجاد انواع مسابقات، از جمله آنها بوده است. با توجه 
به بحران مالی ناش��ی از کرونا، بس��یار مهم خواهد بود تا سرگرمی های 
ارزان قیمت تری ایجاد ش��ود. این امر یک ترن��د جدید بوده و برندهای 
فعال در حوزه سرگرمی، باید به آن توجه داشته باشند. درواقع با توجه 
به این امر که تعداد کاربران اینترنت در سه ماه اخیر، چندین برابر شده 

است. ضرورت برنامه ریزی برای این حجم از تقاضا، بسیار مهم است. 
7-پرینتر سه بعدی

در حال حاضر بس��یاری از برندها از پرینترهای سه بعدی برای تامین 
لوازم مورد نیاز خود استفاده می کنند. این امر در حالی است که تا قبل 
از بروز چنین بحرانی، نیاز چندانی به آن احس��اس نمی شد. این نکته را 
به خاطر داش��ته باشید که پیش بینی می شود که پس از ویروس کرونا، 
شاهد بیماری های فراگیر دیگری نیز باشیم. به همین خاطر بسیار مهم 

است که از تکنولوژی های جدید استفاده کنیم. 
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رویکرد بازاریابی خود را متناسب با سال 
2020 انتخاب کنید

امروزه این نتیجه فروش ش��ما نیس��ت که موجب پیشی گرفتن 
شما از رقیبان تان می ش��ود بلکه این نوع رویکرد و نگرش شماست 
که تعیین می کند ش��ما تا چه حد از رقیبان خود پیش��ی گرفته اید 
ی��ا عقب تر مانده اید. پس بهتر اس��ت رویکرده��ای بازاریابی خود را 
متناسب با زمانی که در آن قرار دارید تغییر دهید تا بتوانید همیشه 
در عرص��ه رقابت باقی بمانید. ش��ما نیاز داری��د اول از هر چیزی به 
رش��د خود فکر کنید. علت اینکه فکر کردن به رش��د تا این اندازه 
مهم است این اس��ت که رشد موجب پویایی و ادامه حیات شما در 

بازار می شود.
در رویکردهای جدید بازاریابی بهتر است شما نگاه تان جامع تر از 
این باشد که فقط به مش��تریان خود توجه کنید. تجربه نشان داده 
اس��ت برندها و ش��رکت هایی که فقط به مشتریان خود توجه کرده 
و تمرکز می کنند با اینکه توجه به مش��تریان مس��ئله بسیار مهمی 
اس��ت ولی در نهایت شرکت های رقیب ممکن است موفق تر از اینها 
عمل کنند. علت موفقیت این ش��رکت ها به این دلیل است که آنها 
به بازارهای کالن و گس��ترده تر توج��ه می کنند. در حالی که توجه 
ش��رکتی که فقط به مشتریان اس��ت نمی تواند مسائل کالن بازار را 

به خوبی ببیند.
برای اینکه رویکردهای متناس��بی را انتخاب کنید انجام کارهای 

زیر ضروری است:
۱- کسب اطالعات درست و دقیقی که در بیرون از شرکت 

شماست
به نظر مش��اوره بازاریابی، سعی کنید از ش��رکت یا سازمان خود 
بی��رون بروید و اطالعات دقیقی را جم��ع آوری کنید. گاهی ممکن 
است بس��یاری از شرکت ها و س��ازمان ها برای کس��ب اطالعات به 
داده های��ی که در اینترنت موجود اس��ت تکیه کنن��د  در حالی که 
بهتر است هر از گاهی به بیرون از شرکت خود نیز بروید و اطالعات 
دقیق و درس��تی را به دست آورید. به این دسته از اطالعاتی که به 
دست می آورید، اطالعات دست اول گفته می شود. هرچند اطالعات 
زیادی را ممکن است ش��ما از شبکه های اجتماعی و با سرچ کردن 
در اینترنت به دس��ت آورید ولی این اطالعات با یکس��ری اطالعات 
نادرس��ت در هم پیچیده شده که مانع ش��ناخت دقیق شما از بازار 

می شود.
2- به فکر این نباشید که حتماً سرمایه گذاران به پول خود 

برسند
در بسیاری از مواقع با اینکه سرمایه گذاران افراد باهوشی هستند 
که پ��ول خود را در جاهای مناس��ب س��رمایه گذاری می کنند ولی 
همیشه به س��ود همه پولی که س��رمایه گذاری کرده اند نمی رسند. 
علت آن هم این است که در بازارها معموالً همیشه همه تصمیمات 

به درستی انجام نمی شود.
۳- به داده های رفتاری مشتریان توجه کنید

ش��اید بسیاری از مواقع ش��ما فقط به داده هایی که از مصاحبه و 
نظرسنجی با مشتریان به دست آورده اید تکیه می کنید در حالی که 
بهترین منبع اطالعاتی ش��ما داده های رفتاری است که از مشتریان 
به دست می آید. تجربه نشان داده است با اینکه از طریق نظرسنجی 
می توانیم به اطالعات زیادی دس��ت پیدا کنی��م ولی احتمال اینکه 
مش��تریان ش��ما تمامی حقیق��ت را نگویند یا حقیقت را به ش��کل 
دیگری نش��ان دهند افزایش پیدا می کند. پس بهتر است بخشی از 
زمان و س��رمایه خود را به جمع آوری داده های رفتاری از مشتریان 

اختصاص دهید.
4- اشتراک اطالعات

پس از اینکه اطالعات و داده ها را به دس��ت آوردید باید بالفاصله 
ش��روع به اق��دام کنید برای ای��ن کار اول باید اطالعات��ی را که به 
دست آورده اید در میان بخش های مختلف خود به اشتراک بگذارید. 
ممکن اس��ت بخشی از شرکت ش��ما به قدری روی رفتار مخاطبان 
و مش��تریان تمرکز کرده باشد که هدف کلی و وضعیت کلی بازار و 
ش��رکت ش��ما در آن وضعیت را نادید می گیرد یا دور از دید او قرار 
گرفته اس��ت پس بهتر اس��ت اطالعات و داده های به دست آمده را 
به اش��تراک بگذارید تا بخش های مختلف ش��ما بتوانند دید کلی به 

دست آورند و متناسب با آن اقدام کنند.
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چگونه دفتر شرکت تازه مان را طراحی کنیم؟
طراحی دفتر کاری با تکنیک های طالیی

برنامه ریزی برای ش��روع کسب و کار همیشه همراه با دغدغه های 
جدی است. بس��یاری از کارآفرینان برای راه اندازی استارت آپ  شان 
به دنبال دفتر کاری مناسب هستند. امروزه دفترهای کاری معنایی 
بی��ش از محل فعالیت کارمندان را منتقل می کند. س��رمایه گذارها 
ب��ا حض��ور در دفتر کاری ی��ک ش��رکت ارزیابی کل��ی از وضعیت 
فعالی��ت و ارزهای حاکم بر اس��تارت آپ موردنظ��ر انجام می دهند 
بنابراین طراحی درس��ت و جذاب دفتر کاری اهمیت بس��یار زیادی 
خواهد داش��ت. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی ش��یوه های 
افزایش جذابیت دفتر کاری برای اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای 

تازه تاسیس است. 
۱. اهمیت محیط سالم و مناسب

مهمتری��ن نکت��ه در طراح��ی دفت��ر کاری توجه به س��المت و 
مطلوبیت فضای آن اس��ت. ش��ما باید امکانات بهداشتی مناسب در 
اختی��ار کارمندان قرار دهید. ای��ن امر عالوه بر نمایش جلوه ای زیبا 
از دفتر کار، موجب بهبود عملکرد کارمندان نیز می ش��ود. استفاده 
از معماری داخلی م��درن در زمینه طراحی دفتر کار ضرورت دارد. 
امروزه هدف اصلی طراح های داخلی استفاده حداکثری از فضای در 
دس��ترس افراد است. این امر در حوزه کسب و کار اهمیت بیشتری 
دارد بنابراین ش��ما با همکاری معماره��ا و طراح های داخلی امکان 

خلق محیطی سالم با حداکثر استفاده را خواهید داشت. 
2. توجه به راحتی کارمندان

فعالیت در محیط کار باید در نهایت راحتی صورت گیرد. بسیاری 
از برندها نس��بت به این نکته توج��ه الزم را ندارند بنابراین مواجهه 
با ش��کایت کارمندان و حتی کاهش کیفیت کاری شان امری بدیهی 
خواهد بود. ش��ما باید نسبت به طراحی یک دفتر کار ساده و راحت 
اق��دام کنید. ای��ن امر به اس��تفاده از تکنیک ه��ای طراحی داخلی 
به س��ادگی امکان پذیر خواه��د بود. توصیه م��ا در اینجا همکای با 

طراح های داخلی در تمام فرآیند طراحی دفتر کاری است. 
خرید امکانات و لوازم موردنیاز برای دفتر ش��رکت باید با توجه به 
میزان راحتی و فضای در دس��ترس صورت گی��رد. برخی از برندها 
ب��ه هنگام خری��د امکانات مورد نی��از به میزان راحتی ش��ان توجه 
ندارند. صرفه جویی در هزینه ها همیش��ه ایده جذابی است، اما باید 
نتیجه نهایی کار را نیز مدنظر قرار داد. وقتی امکانات در دس��ترس 
کارمندان راحت نباش��د، آنها توانایی فعالیت و کار به صورت سریع 
و ساده را نخواهند داشت بنابراین در ازای صرفه جویی مقطعی باید 

هزینه هنگفتی را متحمل شوید. 
۳. اهمیت دیوار خالقیت

اس��تفاده از ایده های تازه کارمندان برای کس��ب و کارها اهمیت 
بسیار زیادی دارد. هر شرکتی باید شرایط بیان ایده های تازه از سوی 
کارمندان را فراهم نماید. متاس��فانه برخی از برندها هنوز هم نسبت 
به اهمیت این موضوع تردی��د دارند. وقتی ما از ایده های کارمندان 
استفاده کنیم، در حقیقت کسب و کارمان را از چشم اندازی متفاوت 
ن��گاه خواهیم ک��رد بنابراین امکان بهبود وضعیت کس��ب و کار در 

چنین شرایط بهتر از هر زمان دیگری خواهد بود. 
دی��وار خالقیت مفهومی تازه در عرصه کس��ب و کار اس��ت. این 
دی��وار ب��ه معنای واقعی فضایی ب��رای بیان ایده های تازه از س��وی 
کارمندان اس��ت. شما به عنوان مدیر شرکت باید یک بخش از دفتر 
را برای استفاده به عنوان دیوار خالقیت اختصاص دهید. وقتی دیوار 
خالقیت را ایجاد کردی��د، هر کدام از کارمندان در طول روز امکان 
حض��ور در محل موردنظر و قرار دادن نامه توصیه اش بر روی دیوار 
را خواهد داش��ت. همچنین در صورت تمایل امکان بیان ایده برای 

تمام حاضران در دفتر نیز وجود خواهد داشت.
4.  اهمیت رنگ ها

طراحی دفتر کار بدون توجه به رنگ ها بس��یار دشوار خواهد بود. 
ما باید نس��بت به اس��تفاده از طیف رنگ های جذاب و هیجان انگیز 
اقدام نماییم. رنگ های خنثی یا طیف خاکس��تری و مش��کی تاثیر 
روح��ی مناس��بی بر روی کارمن��دان ندارد بنابراین باید نس��بت به 

استفاده از آنها مراقب بود. 
توصی��ه ما در این بخش آش��نایی ب��ا روانشناس��ی رنگ ها برای 
استفاده بهتر از آنها در فرآیند طراحی دفتر کاری است. شما به این 
ترتیب امکان استفاده از بهترین ترکیب رنگ ها را پیدا خواهید کرد. 
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ش��یوع ویروس کرونا در سطح بین المللی مش��کالت بسیار زیادی برای 
برندها ایجاد کرده است. وضعیت اغلب کسب و کارها در بازارهای بین المللی 
چندان مس��اعد نیس��ت. چنین وضعیتی راهبرد محافظه کارانه از س��وی 
شرکت ها را منطقی جلوه می دهد. بسیاری از کارآفرینان در زمان کنونی به 
جای سرمایه گذاری بیشتر بر روی عرصه کسب و کار اقدام به صرفه جویی 
حداکثری می کنند. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر شما 
بودجه اندکی در دوران کرونا دارید، باید نسبت به سرمایه گذاری آن بر روی 
برند یا صرفه جویی برای مقابله با مشکالت احتمالی دست به انتخاب بزنید. 
توصیه اساسی ما در این مقاله ضرورت شروع کسب و کار تازه است. بدون 
تردید چنین ایده ای در دوران کرونا مشکالت بسیار زیادی برای برندها به 
همراه خواهد داش��ت. درس��ت به همین خاطر اغلب کسب و کارها نسبت 
به ش��روع فعالیت تازه در چنین ش��رایطی تردید دارند. اگر شما نسبت به 
شروع کسب و کار تازه در شرایط کنونی تردید دارید، توجه به نکات مورد 
بحث در این مقاله کمک قابل توجهی به ش��ما خواهد کرد. ما در ادامه به 
بررسی برخی از دالیل مبنی بر ضرورت شروع کسب و کار در شرایط کنونی 

خواهیم پرداخت. 
۱. دیگران به فکر شروع کسب و کار نیستند

وقتی دیگران مش��غول به صرفه جویی در هزینه ها هس��تند، ش��روع 
کس��ب و کار جدید به معنای فقدان رقیب جدی خواهد بود. بسیاری از 
کارآفرینان برای ش��روع کسب و کار مستقل شان به دنبال زمان ایده آل 
هس��تند. اغلب چنین زمانی هرگز از راه نمی رس��د، بنابراین ش��ما باید 
هرچه زودتر نسبت به راه اندازی کسب و کارتان اقدام کنید. مزیت اصلی 
راه اندازی کس��ب و کار در ش��رایط کنونی، عالوه بر فقدان رقابت موثر، 
کاهش فش��ار بر روی شما خواهد بود. وقتی اوضاع بازار چندان مساعد 
نیست، کسب سودهای سرش��ار هدف هیچ برندی نخواهد بود. این امر 

حتی سختگیرترین سرمایه گذارها را نیز قانع خواهد کرد. 
2. مزیت برندهای تازه تاسیس در مقابل رقبای قدیمی

برندهایی که پیش از این تاس��یس ش��ده اند، در پی ش��یوع ویروس 
کرونا بار مس��ئولیت زیادی را حمل می کنند. این امر شامل پاسخگویی 
به کارمندان از یکس��و و توجه به مش��تریان از س��وی دیگر اس��ت. اگر 
شما کس��ب و کارتان را تازه راه اندازی کرده باشید، دیگر نیازی به طی 
این مس��یر نخواهید داشت. اغلب مشتریان در دوره های زمانی دشواری 
نس��بت به برندهای تازه تاس��یس نگاه مثبتی دارند بنابراین شما امکان 
استفاده از چنین نگاهی برای بهبود وضعیت کسب و کارتان در شرایط 

کرونایی را خواهید داشت. 
امروزه مشتریان از برندها انتظارات بسیار زیادی دارند. این امر تا حد 
زی��ادی در ارتباط با توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
به ش��یوه های متفاوت اس��ت. اگر ش��ما در این وضعیت نسبت به ارائه 
کیفیت باال در ارتباط با مش��تریان نمایی��د، مزیت رقابتی قابل توجهی 

ایجاد خواهید کرد. 

۳. دسترسی ساده به نیروی کار
بس��یاری از برندها در ط��ول دوران کرونا اقدام به تعطیلی کس��ب و 
کارشان کرده اند. این امر به معنای وجود مازاد نیروی کار در بازار است. 
اگر ش��ما در زمان کنونی نسبت به ش��روع کسب و کارتان اقدام کنید، 
امکان اس��تفاده از نیروی کار فراوان را خواهید داشت. وقتی اوضاع بازار 
نامساعد است، کارمندان ش��رایط ویژه ای برای استخدام قبول خواهند 
کرد. این امر حتی شامل دریافت بخشی از حقوق در زمان شیوع کرونا 

و تصویه باقی مانده آن در دوران پساکروناست. 
اگر شما در زمان کنونی کسب و کارتان را شروع کنید، شاید در ابتدا 
چالش های زیادی پیش روی داش��ته باشید، اما در تحلیل نهایی امکان 

استفاده از مزیت های زمان در دسترس را خواهید داشت. 
4. مشتریان در انتظار محصوالت ارزان تر

وقتی اوضاع مالی در اغلب بازارها مناس��ب نیس��ت، مش��تریان نیز به 
دنبال محصوالت ارزان تر خواهند بود. امروزه بس��یاری از برندها نسبت 
به تولید محصوالت ارزان با چالش مواجه هستند. تغییر خط تولید یک 
کارخانه برای تولید محصوالت ارزان هرگز کار ساده ای نیست. اگر شما 
در شرایط کنونی شروع به فعالیت کاری نمایید، با مشکالت تغییر خط 
تولید مواجه نخواهید بود. همچنین هزینه های تولید در شرایط کرونایی 
بس��یار کمتر اس��ت. دلیل این امر عدم انگیزه کافی بس��یاری از برندها 
برای تولید محصول و در نتیجه عدم خرید مواد اولیه است. شرکت های 
تولیدکننده مواد اولیه در چنین شرایطی حاضر به فروش محصوالتشان 

با قیمت پایین تر نیز خواهند بود. 
5. افزایش اعتبار برند

برندهایی که در ش��رایط ش��یوع وی��روس کرونا اقدام ب��ه فعالیت در 
بازار کس��ب و کار می کنند، همیشه اعتبار باالتری کسب خواهند کرد. 
این امر به دلیل تلقی روحیه مبارزه جویانه و ش��جاعت برندها از س��وی 
مش��تریان اس��ت. امروزه اعتبار برندها نقش مهمی در موفقیت شان در 
عرصه بازاریابی دارد. اگر ش��ما نیز به دنبال موفقیت در حوزه بازاریابی 
هس��تید، باید به این نکته توجه داش��ته باشید. ش��روع کسب و کار در 
ش��رایط کرونایی امکان جلب نظر مش��تریان به شیوه منحصر به فرد را 
به همراه دارد. بدون ش��ک چنین الگویی از جلب نظر مشتریان در هیچ 

بازه زمانی دیگری امکان پذیر نخواهد بود. 
6. تهیه امکانات به هزینه کمتر

امکانات موردنیاز برای دفتر کار یا مواد اولیه در شرایط شیوع ویروس 
کرونا بس��یار راحت تر در دس��ترس خواهد بود. این امر همراه با کاهش 
هزینه های موردنیاز برای تهیه امکانات موردنیاز برای تاس��یس شرکت 
همراه اس��ت. امروزه بسیار از شرکت ها تمایلی به تولید محصول و حتی 
بازاریابی به منظور ماندگاری در ذهن مشتریان ندارند. این امر موقعیت 
مناس��بی پیش روی کارآفرینان برای ش��روع کسب و کار تازه شان قرار 
می دهد. مهمترین مس��ئله در این میان ش��جاعت و روحیه مثبت برای 

شروع کسب و کار خواهد بود. 
7. همکاری با شرایط بهتر

همکاری با دیگر برندها در ش��رایط کرونایی بسیار ساده تر از هر زمان 

دیگری خواهد بود. اکنون بسیاری از برندها به دنبال کاهش هزینه های 
جاری ش��ان هس��تند. این امر به معنای امکان همکاری با دردس��رهای 
کمت��ر با چنین برندهایی خواهد بود. هیچ برندی کس��ب اندکی س��ود 
در دوران کرونای��ی و رک��ود اقتص��ادی را نادی��ده نمی گی��رد بنابراین 
پیش��نهادهای همکاری شما، حتی با سود اندک نیز شانس باالیی برای 

پذیرش از سوی برندها خواهد داشت. 
۸. کاهش هزینه های مدیریت برند

هزینه های جاری برای مدیریت برند در شرایط کرونایی کاهش زیادی 
یافته است. این امر در مورددتهیه دفتر اصلی برای شرکت به خوبی قابل 
مالحظه خواهد بود. بسیاری از برندها در شرایط کنونی تمایلی به ادامه 
فعالیت کارمندان در دفتر اصلی ندارند بنابراین تمایل به تمدید قرارداد 
اجاره دفتر ش��رکت به حداقل می رس��د. استفاده از الگوی دورکاری نیز 
هزینه ها را به ش��دت کاهش می دهد. ش��اید برند شما در ابتدای مسیر 
کس��ب و کار نیاز به اندکی دورکاری کارمندان داش��ته باشد. این امر به 
دلیل عدم نیاز به جا به جایی و خطر ابتال به کرونا مورد استقبال اغلب 

کارمندان قرار خواهد گرفت. 
۹. سهولت در گرفتن وام های مختلف

وام گرفتن برای ش��روع کس��ب و کار ایده تازه ای نیس��ت. بسیاری از 
برندها در دهه های اخیر برای ش��روع کس��ب و کار یا توس��عه برندشان 
اقدام به اخذ وام کرده اند. مهمترین نکته در این میان استفاده از وام های 
دارای ش��رایط مناسب است. امروزه اغلب بانک ها در صورت شراکت در 
سود نهایی اس��تارت آپ ها اقدام به سرمایه گذاری یا ارائه وام  می کنند. 
ای��ن امر به معنای ضرورت ش��راکت با بانک ها در اغلب طرح های کاری 

است. 
یکی از نکات مهم در مورد دوران کرونا امکان همکاری با بانک ها برای 
دریافت وام همراه با ش��رایط ساده تر است. بسیاری از کسب و کارها در 
شرایط کنونی توان اخذ وام ندارند. همچنین انگیزه ای نیز در آنها برای 
چنین امری دیده نمی شود. اگر شما در چنین شرایطی به سوی دریافت 
وام از بانک ها بروید، به احتمال زیاد واکنش بس��یار بهتری از سوی آنها 
دریافت خواهید کرد. این امر حتی ش��امل تس��هیل شرایط اخد وام نیز 
خواه��د بود بنابراین زمان کنونی یک��ی از بهترین موقعیت های دریافت 

وام محسوب می شود. 
۱0. افزایش جذابیت داستان برند

امروزه هر برندی در دنیای کس��ب و کار دارای داستان خودش است. 
مسئله اساس��ی در این میان شباهت داستان اغلب برندها به هم است. 
این امر ضرورت خلق داستانی جذاب برای برندها را پیش می کشد. اگر 
ش��ما در دوران کرونا اقدام به ش��روع کس��ب و کارتان نمایید، داستانی 
بی نهای��ت جذاب برای مش��تریان خواهید داش��ت. بدون ش��ک کمتر 
مش��تری از داس��تان یک برند که در اوج مش��کالت مالی شروع به کار 
کرده اس��ت، به راحتی عبور خواهد کرد. هرچ��ه توانایی یک برند برای 
بیان داستان های جذاب پیرامون کسب و کارش بیشتر باشد، در نهایت 

موفقیت بهتر کسب خواهد کرد. 
myasbn.com :منبع

بررسی یک اقدام عجیب در دوران رکود اقتصادی

چرادورهرکودناشیازکرونازمانمناسبیبرایشروعکسبوکاراست؟

ترجمه: علی آل علی

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

آذربایجان شــرقی – فالح: در راســتای تاکید وزیر نیرو در 
خصوص بررســی وضعیت تامین آب کالنشــهر تبریز جلسه ای با 
حضور معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب و کرکانی 
مدیر دفتر بحران و سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی 
آبفای کشــور، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیرعامل آبفای 
استان به میزبانی شرکت آبفا آذربایجان شرقی برگزار شد و مشکالت 
مربوط به کمبود آب شــرب و بررسی وضعیت تامین آب کالنشهر 

تبریز مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، در ابتدای جلســه 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفای استان اظهار کرد: 
۵۵ درصد آب شرب کالنشــهر تبریز از طریق خط زرینه رود، ۱۳ 
درصد از سد نهند، ۳۱ درصد از چاه ها و مابقی نیز از قنوات تامین 
می شــود. مهندس علیرضا ایمانلو افزود: در حال حاضر متوســط 
تولید ســرانه آب مورد نیاز ۲۲۰ لیتر بــه  ازای هر نفر در روز بوده 
و متوسط تولید آب در منابع زیرزمینی ۱۶۰۰ لیتر در ثانیه است؛ 
حداکثر میزان تولید آب در منابــع زیرزمینی نیز برابر با ۱۸۰۰ و 
منابع ســطحی ۳۵۰۰ و حداکثر سرانه آب مورد نیاز ۲۵۰ لیتر به 
 ازای هر نفر در روز اســت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی اضافه کرد: در ۲ مــاه ابتدای دوران کرونا تا ۳۷ 
درصد و اکنون ۱۸.۵ درصد افزایش مصرف داریم. وی ادامه داد: با 
توجه به موقعیت و توپوگرافی کالنشــهر تبریز و اختالف ارتفاع در 
بعضی از مناطق که  بیــش از ۱۸۰متر وجود دارد لذا موجب افت 
فشار آب می شود . مهندس ایمانلو در ادامه با مقایسه مصرف آب 
نســبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: هر سال افزایش مصرف 
آب بطور میانگین ۶ درصد را نشان می داد ولی امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۸.۵درصد افزایش مصرف در 
تبریز و حدود ۲4/۵ % افزایش مصرف در اســتان را نشان می دهد 
و کارکنان زحمت کش شرکت آب و فاضالب استان بصورت شبانه 
روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب شرب شهروندان 
اقدام می نمایند . مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی در خصوص تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر تبریز نیز گفت: 

عملیات اجرایی در خصوص تکمیل رینگ جنوبی شــهر تبریز ۱۵ 
کیلومتر اجرا شده و ۱۱ کیلومتر باقی مانده است که مشکل تملک 
دارد و در صدد حل مشــکالت موجود هســتیم . همچنین از این 
پروژه ۱۰ کیلومتر از اجرای لوله گذاری مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی 
اندیشــه تا مخزن تعادل با سایز ۱۶۰۰ میلیمتری به اتمام رسیده 
است . مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در رابطه 
با اقدامات اجرایی تامین آب در کالنشهر تبریز نیز خاطرنشان کرد: 
در ســه ماهه اول سال ۹۹ اقداماتی از قبیل حفر و تجهیز ۶ حلقه 
چاه جدید در میدان های چاهی موجود در دامنه شمالی سهند به 
منظور افزایش تولید آب به میزان ۱۳۰ لیتر در ثانیه انجام شده و با 
شرکت آب منطقه ای استان جهت تکمیل رینگ آب رسانی جنوب 
تبریز نیز همکاری می کنیم که امیدواریم بزودی تکمیل شود. وی 
افزود: احیا و بازســازی مجدد ۱۲ حلقه چاه متروکه روســتایی در 
اطــراف تبریز به منظور افزایش تولید آب بــه میزان۱۵۰ لیتر در 
ثانیه، تجهیز پنج حلقه چاه عمیــق با مجموع ظرفیت ۱۳۰ لیتر 
در ثانیه، مهندســی مجدد تجهیزات اعم از اصالح الکتروپمپ ها، 
تملیک محل نصب پمپ و اصالح قدرت برق نیز از ســایر اقدامات 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی همچنین 
گفــت: تعداد ۵ حلقه چاه حفر و تجهیــز و وارد مدار بهره برداری 
شده اســت و با تالش همکاران و پرسنل زحمتکش آبفای استان 
امیدواریم بزودی تعداد 4 حلقه چاه نیز وارد مدار بهره برداری شود 
. مهندس علیرضا ایمانلو افزود: امیدواریم امسال نیز با مشارکت و 
همــکاری و همیاری مردم عزیز و مســئولین گرامی و با مدیریت 

مصرف آب مشکالت کمبود و افت فشار آب مرتفع گردد و همکاران 
شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی 
در تالش هســتند تا آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین را تامین 
نمایند . مهندس کشــفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: 
انصافا شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی با وجود اعتبارات کم و محدود خدمات قابل قبولی را برای 
شهروندان تبریزی و استان آذربایجان شرقی ارائه نموده اند و من در 
اینجا الزم می دانم از خدمات مهندس غفارزاده و مهندس علیرضا 
ایمانلو، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
و مجموعه عوامل این شــرکت ها تشکر و قدردانی نمایم . گزارش 
روابط عمومی شرکت آبفا استان حاکی است؛ بعد از این جلسه طی 
هماهنگی های بعمل آمده با دفتر حجت االســالم دکتر آل هاشم 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز ضمن دیدار حضوری 
با وی و تشکر از پیگیری های مکرر و راهکارهای ایشان در خصوص 
کمبود و افت فشار آب در برخی ازمناطق مرتفع کالنشهر تبریز در 
جلسه ای از نزدیک مشکالت مربوط به تامین آب شرب تبریز مورد 
بررســی قرار گرفت . همچنین مهندس کشفی با حضور در دفتر 
دکتر پورمحمدی اســتاندار آذربایجان شرقی ضمن دیدار با ایشان 
مسائل و مشکالت مربوط به تامین آب شرب کالنشهر تبریز مورد 
بررسی قرار گرفت. در پایان مهندس کشفی با حضور هیئت همراه 
از تاسیســات و مخازن در دســت احداث و همچنین طرح رینگ 

کالنشهر تبریز  بازدید بعمل آوردند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم از برگزاری نخستین جشنواره رسانه ای شهرما در ۱۳ 

موضوع اصلی و 4۳ موضوع شهری در قم برگزار می شود.
مهدی کالنترزاده با اشــاره به رسالت های مهم مدیریت شهری، 
اظهار داشت: شهرداری و مدیریت شهری دارای ۳۷۲ وظیفه مهم در 
اداره شهر و خدمت رسانی به شهروندان است که بیش از ۶۰ درصد 
از وظایف مدیریت شهری هنوز برای شهروندان شناخته  شده نیست.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم افزود: شهروندان 
شهر یاوران هستند و ما خادمان آن ها به شمار می رویم، به طور کلی 
خدمــت کردن در قم با توجه به میزبانی از بیش از ۲۰ میلیون نفر 
زائر و وجود ظرفیت های مهمی چون حرم مطهر، مسجد جمکران و 

حوزه های علمیه، کاری سخت و البته بسیار ارزشمند است.
کالنترزاده با بیان اینکه مدیریت شهری قم با حضور شش هزار 
همکار در بخش های مختلف به خدمت برای شــهر و شهروندان 
مشغول هستند، تصریح کرد: شــهروندان باید در آستانه ورود به 
قرن جدید به نقاط مشــترک با هدف مطالبه گری برای داشــتن 
شهر هوشمند برســند. وی ابراز کرد: یکی از طرح های مهم برای 

تحقق این نقاط مشــترک و آشنایی شــهروندان با وظایف مهم 
مدیریت شهری، برگزاری جشــنواره رسانه ای شهرما توسط اداره 
کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم است که فراخوان آن 
از مردادماه اعالم شده و شهروندان تا پایان شهریور در جهت ارسال 

آثار فرصت دارند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با تأکید بر اینکه 
در این جشنواره ۱۳ موضوع اصلی و 4۳ مسئله شهری ویژه اصحاب 
هنر و رسانه مطرح  شده تا هنرمندان و عالقه مندان، اتفاقات خوبی 

را رقم بزنند، یادآور شــد: این آثار پس از یک ماه ارزیابی و در آبان 
ماه همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به قم، این 

جشنواره به کار خود پایان می دهد.
کالنترزاده عنوان کرد: از موضوعات بخش اصلی نخستین جشنواره 
رسانه ای شــهر ما، حکمرانی و پارلمان شهری ویژه اقتصاد شهری 
و مدیریت هماهنگ شــهری و همچنین هویت و کالبد شهر قم با 
موضوعاتی چون طرح تفصیلی، بازآفرینی شــهری، سیما و منظر و 

هویت تاریخی شهر قم است.
وی ادامه داد: برنامه محوری در جهت ارتقای کیفیت زندگی یکی 
دیگر از موضوعات جشنواره اســت که به دورنگار ۱4۱4 شهر قم، 
قوانین مدیریت شــهری و اهمیت ارتقای دانش در حیطه مدیریت 
شــهری توجه دارد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم با بیان اینکه هدایایی ارزنده برای ســه نفر در هر رشته در نظر 
گرفته شده است و شهروندان پویا در بخش های ویژه با رتبه های برتر 
انتخاب می شوند، اظهار داشت: موضوعات در سایت بارگذاری شده 
و عالقه مندان می توانند از طریق درگاه اینترنتی جشنواره رسانه به 

نشانی WWW.Qom.ir/mfs آثارشان را ارسال کنند.

اصفهان – قاســم اسد: نشست هم اندیشــی روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با فعاالن 
فرهنگــی و مدیران خبرگــزاری ها و کانال هــای خبری مجازی 
شهرستان فالورجان، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  معاون 
سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری فالورجان در این جلسه، تولید 
محتوای خوب و اطالع رســانی به موقع را برای مدیریت مصرف آب 
توسط مردم بسیار مهم دانست و گفت: الگوی مصرف بهینه آب باید 
در جامعه رعایت شود و این موضوع در شهرستان فالورجان به دلیل 
کاهش ذخایر منابع آبی نیازمند توجه بیشتر است. سلطانی با اشاره 
به وضعیت قرمز این شهرســتان از لحاظ شیوع ویروس کرونا اظهار 
داشت: برای عبور از این شرایط بحرانی به آب نیازمندیم و باید مصرف 
آن را مدیریت کرد. وی از رسانه ها خواست به وظیفه اطالع رسانی 
خود در این حوزه نیز همانند گذشته با دقت و حساسیت عمل کنند.

احساس امنیت و آرامش در مردم، نتیجه اطالع 
رسانی صادقانه توسط رسانه ها

مدیر امور آب و فاضالب منطقه فالورجان گفت: اصحاب رســانه 
در خط مقدم ارتباط دولت با مردم هســتند و اطالع رسانی درست 
خدمــات صورت گرفته، باعث ایجاد احســاس امنیت و آرامش در 
آنها می شــوند. محمد مهدی پراندوخ در این نشســت، شبکه آب 
و فاضالب را به موجودی زنده تشــبیه کرد که نیازمند رســیدگی، 

تغذیه و نظارت شــبانه روزیســت و مدیریت آب و فاضالب منطقه 
فالورجان این اقدامات را بدون وقفه تحت هر شرایطی پیگیری می 
کند. وی با اعالم غیرحضوری شدن تمامی خدمات قابل ارائه به مردم 
در حوزه هــای آب و فاضالب و عدم نیاز به مراجعه حضوری مردم 
در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: این خدمات بر 
اساس مقررات و دستورالعمل های اجرایی مشخصی انجام می شود 
و با توجه به یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب شهری 
و روســتایی، خدمات یکپارچه برای همه مشترکین ارائه می گردد.  
مدیــر امور آب و فاضالب منطقه فالورجان شــیوع کرونا و ورود به 
فصل گرما را عامل افزایش زیاد مصرف آب در این شهرستان دانست 
و افزود: علیرغم افزایش مصرف آب در این روزها، پرســنل شرکت 

آب و فاضالب با تمام توان و امکانات خود آب شرب مورد نیاز مردم 
را تامین می کنند و تاکنون مشکلی در این خصوص وجود نداشته 
است. پراندوخ  اطالع رســانی به مردم برای استفاده صحیح از آب 
را بسیار حائز اهمیت برشــمرد و اظهار داشت: پایدار بودن جریان 
آب ارتباط مستقیمی با احساس رضایتندی مصرف کنندگان دارد و 
رسانه ها می توانند با انعکاس خدمات انجام شده و ارائه توصیه های 

مدیریت مصرف، نقش اساسی را در این زمینه ایفا کنند.
استمرار برنامه های فرهنگی و آموزشی مدیریت 

مصرف آب با بهره گیری از فضای مجازی
محسن شــفیعا رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: هدف اصلی از ترتیب دادن این نشســت، استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی برای اطالع رسانی اهمیت و روشهای صرفه 
جویی در مصرف آب به مردم است و آنچه در این راستا اهمیت دارد 
انتقال صحیح اطالعات و نشر محتواهای فرهنگی آموزشی مناسب و 
متناسب با گروه های هدف است. وی با قدردانی از اصحاب رسانه و 
مدیران کانال های خبری مجازی شهرستان فالورجان برای همکاری 
با شرکت آب و فاضالب اظهار داشت: رسانه های محلی می توانند با 
نگاه مخاطب شناسانه و آشنایی که با شرایط فرهنگی و بومی مناطق 
شهرســتان که دارند این شرکت را در تولید محتواهای متناسب با 

آن یاری دهند.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان مرکزی گفت: ایجاد پنج هزار و ۲۰۰ شغل توسط این نهاد 
حمایتی در اســتان مرکزی در سال جاری پیش بینی شده است.  مجید 
مومنی در نشست خبری با رسانه ها افزود: یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای تحقق این میزان اشتغال در استان در نظر گرفته شده است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی گفت: اشتغال در این 
نهاد حمایتی منحصر به فرد است و مددجویان با کسب مهارت فنی پس از 
دریافت تسهیالت اشتغال سه تا پنج سال تا زمانی که به  توانمندی برسند، 
از خدمات این نهاد بهره مند می شوند. مومنی در ادامه افزود: مردم استان 

مرکزی در مواســات و همدلی ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال به نیازمندان 
کمک کردند. وی اظهار داشت: مرحله دوم طرح مواسات و همدلی از عید 
غدیر تا قربان در استان مرکزی از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها 
اجرا خواهد شــد.  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی 
گفت: مرغ، برنج و روغن اقالمی اســت که در طرح مواســات و همدلی 
با توجه به ابعاد خانوار یک تا ســه نفر توزیع خواهد شــد. مومنی افزود: 
خانــواده یک نفره پنج کیلو برنج، ۲ عددمــرغ و یک قوطی ۸۸۰ گرمی 
روغن، خانواده ۲ نفره ۱۰ کیلو برنج، ۲ عدد مرغ و یک روغن، خانواده سه 

نفره نیز ۱۰ کیلو برنج ۲ عدد مرغ و سه روغن در نظر گرفته شده است.

با حضور معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور؛

وضعیت تامین آب شرب کالنشهر تبریز بررسی شد 

نخستین جشنواره رسانه ای “شهرما” در 1۳ موضوع اصلی در قم برگزار می شود

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری فالورجان:

مدیریت مصرف آب برای عبور از شرایط بحرانی کرونا ضروریست

مدیرکل کمیته امداد:

ایجاد پنج هزار و ۲۰۰ شغل توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی

تحقق 1۰۰ درصدی اهداف شرکت گاز استان ایالم در سال گذشته
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان ایالم با همت و تالش کارکنان 
سخت کوش و توانمند خود، علی رغم مشکالت پیش روی خود، توانست به ۱۰۰ درصد 
اهداف مصوب خود در ســال گذشته در زمینه گازرسانی به نقاط شهری و روستایی 
دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، عباس شمس اللهی 
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت 
که در سالن کنفرانس شهید باهنر ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، ضمن بیان 
مطلب فوق، افزود: همچنین این شــرکت با برنامه ریزی هایی که انجام داده، این روند را در سال جاری به حول و قوه الهی ادامه 
خواهد داد و از هر گونه خدمت رسانی مردم استان دریغ نخواهد ورزید. وی در ادامه سخنان خود به عملکرد شرکت گاز استان ایالم 
در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲4 شهر از ۲۶ شهر استان معادل ۹۹ درصد جمعیت شهری و از ۶۰۰ روستای دارای 
قابلیت گازرسانی، 4۶۰ روستا معادل ۹۳ درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. شمس اللهی تصریح کرد: 
سال گذشته ۸۲ روستا از نعمت گاز برخوردار شدند که در مقایسه با عملکرد ۱۰ سال گذشته یعنی از تأسیس شرکت گاز استان 
ایالم تاکنون که طی آن کالً ۹۹ روستا گازدار شدند، کار بی سابقه ای بوده است. این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه سال گذشته 
۱۳ هزار و ۲۰۰ مشترک به جمع مصرف کنندگان گاز خانگی در استان افزوده شده اند، گفت: از این تعداد، ۷۳۰۰ مشترک شهری 
و ۵۹۰۰ مشترک روستایی است که در هر دو مورد بیش از برنامه مصوب و افزایش ۲۹۶ درصدی اهداف مصوب اشتراک پذیری 
بوده است. به گفته وی، در حال حاضر ۱۷۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان ایالم وجود دارد که طی سال های آتی با توسعه 
گازرسانی افزایش پیدا خواهد کرد. وی همچنین در خصوص نصب انشعاب و اجرای شبکه در سطح استان ایالم در سال گذشته، 
گفت: ســال گذشته تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب نصب، که از این تعداد ۱۷۵۰ مورد شهری و ۳۷۵۰ مورد روستایی بوده، ضمن 
این که در این بازه زمانی ۳۵۰ کیلومتر شبکه در سطح استان اجرا که از این میزان ۹4 کیلومتر شهری و ۲۵۰ کیلومتر روستایی 
بوده که در تمام این موارد عملکد شرکت، فراتر از برنامه مصوب، بوده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به صنایع 
گازدار استان و بیان این مطلب که هیچ سالی به این تعداد صنایع در سطح استان گاز دار نشده بودند، گفت: سال گذشته همچنین 
۱4۶ واحد صنعتی - تولیدی در راستای مصوبه شورای اقتصاد گازدار شدند که در مجموع، تعداد صنایع بهره مند از گاز به ۷۹۳ 
واحد صنعتی رسید که کار بی سابقه ای در این زمینه صورت پذیرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به میزان مصرف 
گاز استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۶۰۰ میلیون مترمکعب در استان گاز مصرف شد که از این میزان، 
۵۵ درصد در بخش صنایع، ۳۰ درصد بخش های خانگی )شهری و روستایی(، ۱۰ در صد حمل و نقل و ۵ درصد نیز سایر موارد 

بوده است. شمس اللهی به گازرسانی به جایگاه های CNG نیز اشاره کرد و افزود: تمامی ۲۳ جایگاه CNG استان فعال هستند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
رکورد زنی مجدد مصرف تاریخ صنعت برق خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 
رکورد مصرف تاریخ صنعت برق خوزستان مجددا شکسته شد، گفت: پیک مصرف 
برق در شبانه روز گذشته ۸ هزار و ۵۱۵ مگاوات بوده و رشدی ۱۰ درصدی نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل داشته است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: روز شنبه )۲۱ 
تیرماه( اوج مصرف برق با هزار و ۳۷۸ مگاوات رکورد مصرف برق که مربوط به سال 
۹۶ بود را شکست و در ۲4 ساعت گذشته نیز رکورد مصرف جدیدی ثبت شده است. 
وی با بیان اینکه رکورد ۸ هزار و ۵۱۵ نشان می دهد که ظرفیت شبکه در سطح مناسبی است، بیان کرد: شبکه تحمل ظرفیت 
ســاعت های اوج مصرف را دارد اما در دو هفته گذشــته دماهای باالی ۵۰ درجه و افزایش شدید مصرف برق باعث شده بعضا به 
تجهیزات آسیب وارد شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: گرمای شدید و بارگیری زیاد از شبکه باعث شده 
که بخشی از تجهیزات از حرارت و دمای باال دچار گداختگی و بعضا ذوب شوند و به همین دلیل خاموشی های مقطعی کوتاه مدت 
ایجاد می شود تا این آسیب ها برطرف شود. دشت بزرگ رشد ۱۰ درصدی مصرف برق را در این زمان از سال که حداکثر وسایل 
سرمایشی وارد مدار شده اند را عددی بزرگ و قابل توجه دانست و افزود: عالوه بر افزایش دما یکی از دالیل رشد مصرف برق در 
سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، وجود بیماری کرونا و خانه نشینی مردم و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی است. 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران؛
۳۸5 روستا شهرستان بابل از نعمت گازطبیعی بهره مند هستند

ساری – دهقان : جلسه بررســی پــروژه گازرسانی به مناطق کوهستانی بابل با 
حضور نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اســالمی، فرماندار بابل و مدیرعامل 
شرکت گاز مازندران در ساری برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت گاز استان مازندران، »جعفر احمدپور« مدیرعامل شرکت گاز مازندران 
گفت:درحال حاضر از تعداد 4۳۸ روستا قابلیت گازرسانی شهرستان بابل تعداد ۳۸۵ 
روستا از نعمت گازطبیعی بهره مند شده اند و ۱۷ روستا نیز در مرحله  اجرا می باشند 
. احمدپور با اشاره به پروژه گازرسانی به ۷۱ روستا در منطقه کوهستانی شیخ موسی در حال بررسی و طراحی است، تصریح کرد: 
بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی بودجه برای گازرسانی به این منطقه نیاز می باشد و ۶ هزار و ۷۰۰ خانوار از این نعمت بهره 
مند خواهد شد. در ادامه »دکتر علی کریمی فیروزجایی« نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی در جلسه پروژه گازرسانی 
به مناطق کوهستانی بابل گفت: عملکرد شرکت گاز مازندران در توسعه گازرسانی در مناطق محروم قابل تقدیر است. وی تصریح 
داشت: گسترش شبکه گاز، یکی از ارکان عدالت در خدمت رسانی به شمار می رود که این امر در توسعه مناطق محروم شهری و 
روستاها و همچنین کاهش دغدغه های روستاییان و حتی افزایش شاخص سالمت در مناطق محروم موثر خواهد بود.  “قربانعلی 
ولیزاده« معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل با بیان اینکه در سال های اخیر رشد بسیار خوبی در بحث گازرسانی صورت 
گرفته است گفت: با تالش بی وقفه جهادگران شرکت گاز و با تامین اعتبارات الزم، روستاهای جدیدی نیز در برنامه گازرسانی قرار 
می گیرند تا شــاخص برخورداری خانوار روستایی شهرستان به سطح مطلوب تری برسد. فرماندار بابل با اعالم اینکه ظرفیت های 
موجود در این شهرستان ، بستر الزم برای هر نوع سرمایه گذاری را فراهم کرده است، گفت: توسعه گازرسانی در مناطق باالدست 

می تواند ما را در توسعه  این شهرستان و جذب سرمایه گذار کمک کند. 

سرهنگ شاپور فالحی فرمانده انتظامی شهرستان قدس
اجرای طرح امنیت اجتماعی و کشف محموله سوخت قاچاق در شهرقدس

غرب استان تهران- فرمانده انتظامی شهرســتان قــدس از اجرای طرح بزرگ 
امنیت اجتماعی و جمــع آوری 4۶ معتاد متجاهر با حضور حداکثری کارکنان این 
فرماندهی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ "شاهپور فالحی" در 
تشریح این خبر خاطر نشان کرد: در پی دریافت شکایات متعدد شهروندان و مطالبات 
آنان در خصوص برخورد قاطعانه با معتادان متجاهر، هنجار شکنان ،قانون گریزان و 
مخالن نظم و امنیت عمومی،طرح بزرگ امنیت اجتماعی در سطح شهرستان با اخذ 
دستور مرجع قضائی برنامه ریزی و با حضور حداکثری کارکنان این فرماندهی در نقاط مختلف شهرستان عملیاتی گردید. سرهنگ 
فالحی تصریح کرد: در پی اجرای این طرح تعداد ۱۳ نفر از سارقان سابقه دار به همراه اموال سرقتی از مخفیگاهشان ، دستگیر، 
تعداد ۷ نفر از خرده فروشان مواد مخدر به همراه مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر در بسته بندی های آماده توزیع، تعداد ۷ 
دستگاه موتور سیکلت مسروقه و مزاحمین خیابانی و دو دستگاه خودرو توقیف گردید. این مقام انتظامی افزود: در این طرح بزرگ و 
جامع از تفرجگاه ها و اماکن عمومی سطح شهر بازدید و مزاحمین شهروندان در اماکن عمومی دستگیر که این اقدامات با استقبال 
بسیار خوب و قدردانی شهروندان همراه بود. فرمانده انتظامی با اشاره به جمع آوری تعداد 4۶ نفر معتاد متجاهر و تحویل به مراکز 
بازپروری در این طرح، خطاب به شهروندان خاطر نشان کرد:طرح امنیت اجتماعی و جمع آوری معتادان متجاهر به صورت مستمر 
در شهرستان ادامه خواهد داشت و پلیس با توجه به محدودیت های موجود و شیوع بیماری کرونا، در راستای پیشگیری از شیوع 
این بیماری در جامعه، معتادان متجاهر دستگیر شده را جهت تست کرونا و همچنین قربالگری به مراکز بازپروری و درمانی تحویل 
می نماید و از شهروندان انتظار است خادمان خود در مجموعه پلیس را  در راستای ارتقای احساس امنیت در جامعه یاری نمایند.

برگزاری جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی بیوشیمی دانشکده پزشکی برگزار 
گردید.جلسه کمیته منتخب ارتقای یک نفر از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی بیوشیمی دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه علمی 
دانشیاری به استادی با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.دکتر سیدمهران حسینی معاون آموزشی و 
دبیر کمیته ارتقاء ضمن اعالم این خبر افزود: این جلســه با هدف بررسی، بحث و تبادل نظر مستندات ارسالی توسط عضو محترم 
هیئت علمی گروه آموزشی بیوشیمی در خصوص ارتقای رتبه علمی ایشان برگزار  گردیده، که به دلیل بررسی موارد بیشتر طی جلسه 
آتی مابقی موارد ارسالی بازبینی و مورد تایید نهایی قرار خواهد گرفت.وی در ادامه گفت: پرونده های ارتقای اعضای هیئت علمی در 
صورت تکمیل بودن کلیه مستندات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در جلسه کمیته منتخب ارتقاء دانشکده بررسی می گردد.
وی افزود: پس از تایید در کمیته منتخب دانشکده کلیه موارد ارسالی به کمیته تخصصی دانشگاه جهت تصویب نهایی ارسال می شود.
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تغییر زمینه کاری یکی از امور دش��وار در دنیای کس��ب و کار است. 
این امر حتی از تغییر ش��غل نیز سختی های بیشتری دارد. افراد به طور 
معمول پس از تغییر ش��غل در همان زمینه تخصصی و سابق ش��ان کار 
دیگ��ری پیدا می کنند. با ای��ن حال پس از تغییر زمینه کاری همه چیز 
متف��اوت خواه��د بود. در اینجا م��ا با دنیای تازه ای مواجه هس��تیم. به 
عنوان مثال، یک کارمند بانک را در نظر بگیرید. این کارمند پس از ۱۰ 
س��ال فعالیت در زمینه بانکی اکنون قصد شروع فعالیت کارآفرینی در 
زمین��ه ای کامال متفاوت با بانکداری را دارد. بی تردید فرد موردنظر باید 
مهارت های کامال تازه ای را یاد بگیرد. به همین خاطر تغییر زمینه کاری 
با تغییر ش��غل تفاوت عمده ای دارد. امروزه بس��یاری از افراد براس��اس 
تجربه و مهارت ش��ان در یک زمینه کاری م��ورد ارزیابی قرار می گیرند. 
به این ترتیب ورود به دنیایی تازه امر بس��یار دشواری خواهد بود. حتی 
اگ��ر تغییر زمین��ه کاری کامال موفقیت آمیز باش��د، بازه��م امکان بروز 

چالش های پیش بینی نشده وجود خواهد داشت. 
سازگاری با زمینه کاری تازه چندان ساده نیست. یکی از مهارت های 
کاربردی در اینجا توانایی س��ازگاری با ش��رایط تازه و بازاریابی شخصی 
اس��ت. خوش��بختانه تکنیک های زیادی برای بازاریابی ش��خصی وجود 
دارد. این امر ش��انس ما برای یافتن ش��غل مناسب و موفقیت در زمینه 
تازه را دوچندان خواهد کرد. یکی از تکنیک های ابتدایی و ساده در این 
زمینه تبدیل رزومه شخصی و ایجاد هماهنگی با زمینه کاری تازه است. 
به این ترتیب برندهای فعال در زمینه کاری جدیدمان اعتماد بیش��تری 

به ما خواهند داشت. 
در این مقاله من با همکاری اریک مک فران، کارشناس چالش های کسب 
و کار و مربی ش��خصی، به بررسی دشواری های زمینه بازاریابی شخصی به 

منظور انطباق با شرایط تازه در دنیای کاری جدید خواهیم پرداخت. 
۱. شروع کار با انگیزه های شخصی

پی��ش از تصمیم گیری جدی ب��رای تغییر زمین��ه کاری باید اندکی 
حوصله به خرج دهیم. آیا به راس��تی تصمیم فعلی ما براس��اس بهترین 
ارزیابی صورت گرفته است؟ متاسفانه بسیاری از کارمندان و کارآفرینان 
براس��اس هیجانات زودگذر اقدام به تغییر زمینه کاری ش��ان می کنند. 
نتیجه این امر پش��یمانی از ایجاد تغییر در کوتاه مدت است. با این حال 

پ��س از انجام تغییر دیگر راهی برای بازگش��ت وجود ن��دارد، بنابراین 
بای��د دقت زیادی در ای��ن زمینه به خرج داد. در اینج��ا ما برای آینده 
طوالنی م��دت کاری م��ان تصمی��م خواهیم گرف��ت. بی تردی��د اتکا بر 

هیجان های ناپایدار گزینه چندان مطلوبی نخواهد بود. 
ارزیابی مهارت ها و انگیزه های ش��خصی نقش مهمی در تصمیم گیری 
برای آینده ش��غلی دارد. در بس��یاری از موارد افراد با این کار در عمل 
از تغییر زمینه کاری ش��ان صرف نظر می کنند. ش��اید ش��ما در زمینه 
کاری تان مهارت و انگیزه کافی داش��ته باش��ید، اما در جایگاه نادرستی 
مش��غول به فعالیت هستید. در این صورت تغییر کلی زمینه کاری ایده 

چندان مناسبی نخواهد بود. 
از نظر من پاس��خگویی به سه پرس��ش اساسی نقش مهمی در بهبود 
وضعیت افراد برای تصمیم گیری خواهد داش��ت. به پرس��ش های ذیل 

توجه کنید:
• ریسک ها و خطرهای تغییر زمینه کاری کدام است؟

• آیا چنین تصمیمی موجب ش��کوفایی بهتر استعدادهای من خواهد 
شد؟

• آیا من واقعا به تغییر زمینه کاری نیاز دارم؟ 
اگر پاسخ شما به پرسش آخر مثبت بود، باید دلیل این امر را نیز جویا 
شوید. به راستی چرا تغییر زمینه شغلی برای شما مناسب خواهد بود؟ 

پاسخ این پرسش نقش مهمی در بهبود وضعیت شما خواهد داشت. 
۲. اهمیت تعریف اهداف کاری

تغیی��ر زمینه کاری همیش��ه با اه��داف بزرگی همراه اس��ت. چالش 
اصل��ی در اینجا ارزیابی امکان تحقق اهداف موردنظر اس��ت. اگر اهداف 
م��ا بیش از حد بلندپروازانه باش��د، امکان تحقق ش��ان در عمل منتفی 
اس��ت، بنابراین تغییر حوزه کاری نیز ضرورتی نخواهد داشت. به دلیل 
ریس��ک های زمینه تغییر کار باید تحقیق��ات اولیه دقیقی انجام داد. در 

غیر این صورت انتخاب ما در بلندمدت موجب ناکامی مان می شود. 
بسیاری از افراد در عمل هیچ گاه به تعریف اهداف کاری نمی پردازند. 
به همین خاطر همیش��ه نس��بت به جایگاه شان اعتراض دارند. وضعیت 
آنها ش��بیه به افراد سردرگم است. درس��ت به خاطر همین سردرگمی 

هیچ کدام از اقدام های شان تاثیرگذار نخواهد بود. 
۳. تعیین زمینه کاری جدید و ارزیابی هزینه ها

بی تردی��د ورود به یک زمینه کاری تازه دش��واری های زیادی در پی 
دارد. ای��ن امر همیش��ه همراه ب��ا هزینه های مش��خصی خواهد بود. به 

همی��ن خاطر ما باید نهایت دقت را ب��ه خرج دهیم. پس از اطمینان از 
ضرورت تغییر زمینه کاری باید به س��راغ شناس��ایی زمینه های مناسب 
رفت. خروج از یک زمینه کاری و انتظار دریافت بدون فاصله پیش��نهاد 
همکاری در زمینه کاری تازه امری محال اس��ت. پیش��نهاد من در این 
زمینه کنار آمدن با واقعیت های موجود اس��ت. به این ترتیب ما فرصت 

بهتری برای انطباق با تغییرات و برآورد هزینه ها خواهیم داشت. 
گاه��ی اوقات هزینه تغییر زمینه کاری بیش از اندازه زیاد اس��ت. به 
همی��ن خاطر باید از آن ص��رف نظر کرد. به عنوان مث��ال، پس از ۲۰ 
س��ال فعالیت در زمینه طراحی لباس های ورزش��ی برای ورود به زمینه 
نویس��ندگی باید مهارت های بی شماری را کسب کنیم. این امر در عمل 
ما را با چالش های زیادی مواجه می کند. به ویژه  اینکه ما در سن و سال 

مناسب برای تغییر زمینه کاری نیز نیستیم. 
بهترین ش��یوه برای ارزیاب��ی هزینه های تغییر زمین��ه کاری برآورد 
مهارت ه��ای موردنیاز برای فعالیت در جایگاه مدنظرمان اس��ت. به این 

ترتیب ما فرصت تصمیم گیری کامال عقالنی را خواهیم داشت. 
4. اهمیت برنامه ریزی

تصمیم گی��ری ب��رای تغیی��ر زمینه کاری ب��دون برنامه ری��زی دقیق 
امکانپذی��ر نیس��ت. بس��یاری از برندها در زمینه کس��ب و کار به دلیل 
فقدان برنامه منس��جم با شکس��ت مواجه می ش��وند. به طور مشابه، در 
زمینه تغییر ش��غل نیز باید چالش های ریز و درش��ت را مدنظر داشت. 
برنامه ری��زی دقیق و کارب��ردی فرصت غلبه بر بس��یاری از چالش های 
موجود را به ما می دهد. به این ترتیب دیگر نیازی به تحمل سختی ها و 

رنج های متعدد در برخورد با مشکالت نخواهد بود. 
هر فردی به منظور دس��تیابی به اهداف موردنظ��رش اقدام به تغییر 
زمینه کاری می کند. به همین خاطر برنامه ریزی برای دس��تیابی به آن 
اهداف اهمیت خاصی دارد. عزم راس��خ ب��رای تغییر زمینه کاری بیانگر 
احساس نیاز ماست. بنابراین باید چنین امری با نهایت دقت و به صورت 
اصولی انجام شود. یکی از پیش نیازهای اصلی در این زمینه برنامه ریزی 
دقیق و کاربردی اس��ت. این برنامه ریزی باید ش��امل نحوه دستیابی به 
اهداف مان در دو مقطع کوتاه و بلندمدت باشد. شاید الزم به ذکر نباشد، 

اما واقع گرایی در تعیین اهداف را نیز نباید فراموش کرد. 
۵. ضرورت تغییر شیوه بازاریابی

ت��ا اینجا بحث من بیش��تر معطوف ب��ه تغییر زمینه کاری از س��وی 
کارمندان بود. بی تردید همیش��ه تغییر کاری از سوی افراد مجزا صورت 

نمی گی��رد. گاه��ی اوقات برندها نی��ز اقدام به تغییر زمینه کاری ش��ان 
می کنن��د. در این زمین��ه بازآفرینی فرآیند بازاریاب��ی برندمان اهمیت 
باالی��ی خواهد داش��ت. الگوی بازاریابی قدیمی ما برای کس��ب و کاری 
متفاوت س��اماندهی شده بود. با این حال اکنون برنامه برندمان به طور 
کل��ی متفاوت اس��ت. این ام��ر نیازمند درک عمیق م��ا از زمینه کاری  
جدیدمان و تالش برای بازاریابی بهینه در آن است. بی شک یک الگوی 
واح��د بازاریابی در دو زمینه کاری مختلف به طور موفق نتیجه نخواهد 
داد. به همین خاطر باید نوع نگاه مان به زمینه موردنظر را تغییر دهیم. 
فعالیت مناسب در ش��بکه های اجتماعی برای اطالع رسانی در زمینه 
کسب و کار اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر باید اطالع رسانی دقیق 
در مورد برنامه برندمان برای تغییر زمینه فعالیتش داشته باشیم. امروزه 
اغلب برندها در اینس��تاگرام و توییتر فعالیت گسترده ای دارند بنابراین 
در زمین��ه تغییر ش��یوه بازاریابی و اطالع رس��انی پیرامون آن مش��کل 

چندانی وجود نخواهد داشت. 
اهمیت ارتباطات مان در زمینه کاری  .۶

ورود به عرصه ای تازه از کس��ب و کار گاهی به معنای ضرورت توسعه 
برند ش��خصی نیز هس��ت. به این ترتیب ما شانس بیشتری برای یافتن 
ش��غل مناس��ب در زمینه مورد عالقه مان خواهیم داش��ت. مزیت اصلی 
توسعه برند شخصی امکان افزایش سطح ارتباطات مان با دیگران است. 
در دنیای کسب و کار سطح ارتباط ما باید دیگران اهمیت زیادی دارد. 
هرچه دامنه ارتباط عمیق ما با دیگران بیش��تر باشد، امکان تاثیرگذاری 

موفق بر روی آنها بیشتر خواهد شد. 
بس��یاری از افراد با بررسی سطح ارتباط فعلی شان و از دست رفتن تاثیر 
آن در زمینه کاری تازه در عمل از تصمیم  شان پشیمان می شوند. این امر به 
خوبی بیانگر اهمیت و قدرت ارتباطات در زمینه کسب و کار است. بی شک 
تالش برای ایجاد روابط تازه دش��واری های خاص خود را دارد. برای همین 

باید به فکر ارزیابی دقیق شرایط پیش از تغییر زمینه کاری مان باشیم. 
نگارش دوباره داستان حرفه ای مان

بی تردید برداش��تن نخس��تین گام ها در حوز کاری جدید هیجان آور 
خواه��د بود. اگر ش��ما توصیه های فوق در مورد تغیی��ر زمینه کاری را 
به خوبی رعایت کنید، ش��انس تان برای دستیابی به موفقیت دوچندان 
خواه��د ش��د. در نهایت امی��دوارم در زمین��ه نگارش دوباره داس��تان 

حرفه ای تان در دنیای کسب و کار موفق باشید. 
noobpreneur :منبع

بررسی یکی از دشوارترین تصمیم های کاری

تغییرزمینهکاریوضرورتبازاریابیشخصی

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
 ترجمه: علی آل علی    
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ای��ن امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که هر ف��رد در طول روز، 
حداق��ل یک خرید را انجام خواهد داد. تفاوتی ندارد که خرید ش��ما به 
چه مقدار بودجه نیاز خواهد داش��ت، عدم رعایت برخی از موارد باعث 
می شود تا یک عادت اقتصادی بد در شما شکل گیرد. درواقع بسیاری از 
افراد در خریدهای خود اشتباهاتی را انجام می دهند که باعث می-شود 
تا همواره احساس رضایت کامل از خرید خود نداشته باشند. این امر در 
حالی اس��ت که تحقیقات نش��ان می دهد که افراد از وجود این دسته از 
اش��تباهات نیز غافل هستند. به همین خاطر آگاهی در این زمینه، گام 
نخست محسوب می شود. درواقع با جایگزین کردن عادت های مثبت به 
جای موارد مضر، می توان اس��تفاده بهتری را از درآمد داشت و از خرید 
خود بیش��ترین رضایت ممکن را به دس��ت آورد. تحت این شرایط شما 
امکان پس انداز و اس��تفاده از پول خود برای سرمایه گذاری و یا شرکت 
در کالس-های آموزشی را پیدا خواهید کرد که به بهبود شرایط کاری 
و میزان درآمد ش��ما منجر خواهد ش��د. در همین راس��تا و در ادامه به 

بررسی ۱۰ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-برای تفریح خرید نکنید 

یک��ی از عادت های بس��یار بد افراد این اس��ت که صرف��ا برای دیدن 
محصوالت به پاساژ ها و مراکز خرید می روند. این امر در حالی است که 
آمارها حاکی از آن است که این اقدام باعث می شود تا افراد خریدهایی 
را انج��ام دهند که ابدا جزو اولویت ها و نیاز آنها محس��وب نمی ش��ود. 
برای برخی دیگر، خرید به یک عادت رفتاری تبدیل شده است. همین 
امر نیز به نوعی به مانند یک اعتیاد برای افراد ش��ده اس��ت، با این حال 
این اقدام باعث خواهد ش��د تا ش��ما برخالف برنامه ریزی ها رفتار کرده 
و بودجه کافی برای رس��یدگی به اولویت ها را نداش��ته باش��ید. در این 
رابطه توصیه می ش��ود که جست وجو در مراکز خرید را تنها برای زمانی 
بگذارید که خواهان خرید هستید. این امر در زمینه مدیریت زمان شما 
نی��ز کامال تاثیرگذار خواهد بود. فراموش نکنید که برای سرگرم ش��دن، 
همواره راهکارهای دیگ��ری نیز وجود دارد. به همین خاطر نباید اجازه 
دهی��د ک��ه خرید کردن به تفریح و یا حتی عادت رفتاری ش��ما تبدیل 
ش��ود. در غیر این صورت ترک آن سخت خواهد شد. با عدم انجام این 

امر، در همان ماه اول، شاهد پس انداز بیشتری خواهید بود. 
2-خرید کردن را به عاملی برای بهبود روحیه تبدیل نکنید 

اگر احس��اس بدی دارید، ضروری اس��ت تا آن را به صورت ریش��ه ای 
درمان کنید. درواقع خریدکردن تنها می تواند برای شما یک حس خوب 
چند دقیقه ای را به همراه داش��ته باش��د. فراموش نکنید که این اقدام، 
کامال پرهزینه بوده و باعث بروز فشارهای عصبی دیگری خواهد شد. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا به دنبال روش های کم هزینه تری برای بهبود 
حال خود باش��ید. با کمی جس��ت وجو و افزای��ش خودآگاهی، به موارد 
بسیار مناسبی دست پیدا خواهید کرد. برای مثال فردی ممکن است به 
این دلیل تعداد زیادی لباس خریداری کند که از تناسب اندامی خوبی 
برخوردار نبوده و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا در هر لباس��ی، به آن 
صورتی که می خواهد، دیده نش��ود. بدون شک مقصر این امر لباس های 
خریداری شده نبوده و این مشکل تا زمانی که علت آن به خوبی برطرف 
نشود، با شما باقی خواهد ماند. درواقع راهکار درست در این شرایط این 
اس��ت که با انتخاب یک ورزش و رژیم غذایی مناسب، به سمت تناسب 
اندام گام بردارید. فراموش نکنید که برای یک بدن متناس��ب و ورزیده، 
حتی یک تیشرت ساده نیز کامال زیبا جلوه خواهد کرد. به همین خاطر 

همواره باید دلیلی منطقی برای خرید خود داشته باشید. 
۳-همواره قبل از خرید تحقیقات الزم را به عمل آورید 

عدم انجام تحقیقات در هر زمینه ای می تواند کامال آسیب رسان باشد. 
ای��ن ام��ر در رابطه با خرید کردن نیز کامال صادق بوده و الزم اس��ت تا 
از خرید های لحظه ای و صرفا احساس��ی فاصله بگیرید. به همین خاطر 
نیز توصیه می ش��ود که بی��ن قصد خرید و انج��ام آن، حداقل یک روز 
فاصله بیندازید تا زمان کافی برای تحقیقات را داش��ته باش��ید. در این 
رابطه فراموش نکنید که برخی از موارد، نیاز به تحقیقات بیش��تری نیز 
دارن��د. به همین خاطر صرفا به یک روز اکتفا نکرده و به میزان اهمیت 
خرید خود نیز توجه داش��ته باشید. فراموش نکنید که حتی برای انجام 
خریده��ای کوچک و روزمره نیز ش��ما به انج��ام تحقیقات نیاز خواهید 
داش��ت تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید. برای این امر استفاده 
از تکنولوژی نیز می  تواند کامال موثر باش��د. برای مثال از طریق س��ایت 
آمازون، می توان به مش��خصات محص��والت مختلف و نظرات خریداران 

آنها دس��ت پیدا کرد. به همی��ن خاطر تحقیق ک��ردن را نباید اقدامی 
سخت تلقی کرد. 

4-به دنبال بهترین قیمت ها باشید 
بدون ش��ک هر فروش��گاهی، نرخ متفاوتی را دارن��د. به همین خاطر 
بهتر اس��ت تا به دنب��ال بهترین قیمت موجود در بازار باش��ید. درواقع 
توج��ه ب��ه قیمت محص��والت، باید یکی از معیارهای ش��ما باش��د. در 
نهای��ت این امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا نس��بت ب��ه ارزش خرید 
محصوالت، به نتایج بهتری دس��ت پی��دا کنید. در این رابطه نیز امروزه 
س��ایت ها و اپلیکیشن های مختلفی وجود دارند که قیمت یک محصول 
در فروش��گاه های مختل��ف را نش��ان داده و پایین تری��ن آن را معرفی 
می کنند. اگرچه ممکن اس��ت اختالف قیمت ها چندان زیاد نباش��د، با 
ای��ن حال فراموش نکنید که همواره ای��ن صرفه جویی های کوچک، در 
کن��ار هم ارقام بزرگی را ش��کل خواهند داد. همچنین ضروری اس��ت 
ت��ا انواع تخفیف ه��ا را مورد توجه قرار دهید. برای مثال یک فروش��گاه 
تازه تاس��یس، بدون شک برای جذب مش��تری تخفیفات ویژه ای را بر 
روی محص��والت خود خواهد داش��ت. همچنین برخی از ش��رکت ها به 
مناسبت های مختلف، تخفیفات ویژه ای را تحت عنوان انواع جشنواره ها 

ارائه می کنند که باید مورد توجه شما باشند. 
5-از تخفیف ها استفاده کنید 

با ثبت نام و اس��تفاده از اپلیکیشن بسیاری از برندها، از انواع کدهای 
تخفیف��ی آنها برخوردار خواهید ش��د. برای مثال برن��د اوبر)بزرگترین 
ش��رکت فعال در زمینه تاکسی اینترنتی( انواع کدهای تخفیف را برای 
دارندگان اپلیکیش��ن خ��ود ارائه می دهد. به همین خاطر ش��ما باید به 
دنبال پیدا کردن این کدهای تخفیف باش��ید. همچنین فراموش نکنید 
ک��ه برخی از س��ایت ها، ب��ه معرفی تخفیف��ات ویژه برنده��ای مختلف 
می پردازند که اس��تفاده از آنها باعث صرفه جوی��ی فوق  العاده در بودجه 
ش��ما خواهد شد. برای مثال س��ایت www.coupons.com یکی از 

این موارد محسوب می شود. 
6-به هزینه های حمل و نقل توجه کنید 

بس��یاری از اف��راد در طول روز مجبور به اس��تفاده از وس��ایل نقلیه 
عمومی و یا خصوصی هس��تند. این امر در حالی اس��ت که شما باید به 
بهترین گزینه ها توجه داشته باشید. برای مثال در برخی از موارد مترو، 
مناس��ب ترین گزینه بوده و در برخی از موارد، راه رفتن بهترین انتخاب 
اس��ت. در این رابطه ضروری است تا به قیمت هر یک و وضعیت بودجه 
خود نیز توجه داشته باش��ید. برای مثال ممکن است استفاده مداوم از 
تاکس��ی، اگرچه گزینه راحتی محسوب ش��ود، با این حال ابدا مناسب 
بودجه ش��ما نیس��ت. در نهایت اگر یک سبک زندگی کم خرج را داشته 
باشید، بدون شک هیچ گاه با مشکل کمبود بودجه مواجه نخواهید شد. 
فرام��وش نکنید که در ای��ن زمینه، هیچ گاه به مقایس��ه  نپرداخته و به 
صورتی که مناسب ش��ما و بودجه تان است، زندگی کنید. به هر میزان 
که پول بیش��تری در اختیار داش��ته باشید، آرامش و امکانات الزم برای 

بهبود در آینده را خواهید داشت. 
7-برندگرایی را کنار بگذارید 

اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد این است که خود را مقید به استفاده 
از برندهایی خاص می کنند. این امر در حالی اس��ت که می توان کیفیت 
مش��ابه آنها را با قیمت های به مراتب پایین تر خریداری کرد. به همین 
خاط��ر هیچ گاه نباید به ف��ردی برندگرا تبدیل ش��وید. البته این امر به 
وضعیت بودجه شما نیز بستگی خواهد داشت، با این حال بهتر است تا 
خود را به یک برند محدود نکنید تا همواره بتوانید مقرون به صرفه ترین 
خرید ممکن را داش��ته باش��ید. در این رابطه همواره به خاطر داش��ته 
باشید که تمامی برندهای مطرح جهان، قیمت ها را تنها به علت شهرت 
خ��ود باال برده اند. به همین خاط��ر ارزان تر بودن یک جنس، همواره به 
معنای کیفیت پایین تر آن نیس��ت. در نهایت فراموش نکنید که اگر به 
واس��طه اس��تفاده از یک برند، اعتماد به نفس باالتری را داشته باشید، 

بدون شک هنوز شخصیت کاملی در شما شکل نگرفته است. 

۸-به هنگام گرسنگی خرید نکنید 
در ابتدا الزم است توجه داشته باشید که گرسنگی، تنها یک اصطالح 
بوده و صرفا به مواد غذایی اختصاص ندارد. درواقع شما نباید در زمانی 
ک��ه بیش از حد به یک محصول نی��از دارید، خرید خود را انجام دهید. 
برای مثال هنگامی که از آخرین وعده غذایی شما زمان زیادی گذشته 
باش��د، بدون ش��ک خرید بعدی شما بر پایه احساس��ات خواهد بود. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا خرید را قبل از نیاز ش��دید پیدا کردن، 
انجام دهید. فراموش نکنید که این امر یک اصل روانشناس��ی محسوب 

شده و نباید در درستی آن تردیدی داشته باشید. 
۹-پول نقد را کنار بگذارید 

این امر که تنها کارت اعتباری خود را به همراه داش��ته باشید، خرید 
کردن را س��خت تر خواهد کرد. در نهای��ت این امر باعث افزایش امنیت 

در نگهداری از درآمد شما خواهد شد. در این رابطه توجه داشته باشید 
که حتی در اختیار داش��تن هر دو آنها نیز مفید نخواهد بود. به همین 

خاطر تا حد امکان تنها کارت اعتباری را در کنار خود داشته باشید. 
۱0-پرداخت اقساطی را فراموش کنید 

توصیه می ش��ود که تنه��ا برای خرید موارد بی��ش از حد پرهزینه به 
دنبال گرفتن وام و پرداخت اقس��اطی باش��ید. این امر نیاز به پرداخت 
بی��ش از حد معمول برای یک جنس را از بین ب��رده و امکان مدیریت 
درس��ت بودجه را فراهم خواهد کرد. در این رابطه برای خریدهای خود 
اولویت بخش��ی مناس��بی را داشته باش��ید و تنها زمانی به دنبال خرید 
بروید که بودجه کافی برای آن در اختیار دارید. درواقع برای یک خرید 

خوب، شما باید صبر کافی نیز داشته باشید. 
fool :منبع
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وقتی کسب و کار فقط معطوف به دارایی مادی نیست
چه اموری در کسب و کار از پول مهم تر هستند؟

وقتی صحبت از مدیریت و راه اندازی کس��ب و کار می ش��ود، توجه اغلب مردم به میزان پول و دارایی 
برندها جلب می ش��ود. بر این اساس مهمترین داشته یک برند براساس موجودی حساب مالی اش ارزیابی 
می شود. شاید در نگاه نخست این شیوه ارزیابی وضعیت برندها منطقی به نظر برسد، اما امروزه در دنیای 

کسب و کار امور بسیار مهمتری از صرف دارایی مادی وجود دارد. 
امروزه اغلب برندها در تالش برای معرفی محصوالت تازه و کاربردی به بازارهای مختلف دنیا هس��تند. 
نکته مهم در این میان عدم وابس��تگی موفقیت برندها به فروش هرچه بیش��تر اس��ت. اگر شما در تالش 
برای موفقیت در بازار کس��ب و کار هس��تید، باید کس��ب درآمد را به مثابه آخرین مرحله از یک فرآیند 
منس��جم تلقی نمایید. بسیاری از برندها در فرآیند توس��عه کسب و کار فقط به دنبال کسب سود بیشتر 
هس��تند. اگر یک کس��ب و کار به فکر الزامات توسعه برند و کسب سود بیش��تر نباشد، در نهایت فقط با 
شکس��ت مواجه خواهد ش��د. ما در این مقاله به دنبال بررس��ی برخی از امور مهمتر از صرف ثروت و پول 
برندها هس��تیم. در ادامه به برخی از مهمترین دارایی های برندها، به جز پول های موجود در حس��اب های 

بانکی، اشاره خواهیم کرد.
۱. عالقه به کار

فعالیت در دنیای کس��ب و کار اغلب با س��رمایه گذاری هنگفت بر روی ارائه خدمات مناس��ب با سلیقه 
مشتریان صورت می گیرد. بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به همکاری با نیروی کار 
حرفه ای می کنند. شاید در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما داشتن عالقه به حوزه تخصصی فعالیت مهمترین 
س��رمایه کسب و کارها محسوب می شود. بسیاری از کارآفرینان در عمل مشغول به فعالیت در حوزه های 
بی ارتباط با سلیقه ش��ان هس��تند. دلیل ادامه حضور در یک چنین وضعیتی نیز اغلب ترس از تغییر حوزه 

تخصصی پس از گذشت چند سال عنوان می شود. 
اگر ش��ما در حوزه مورد عالقه تان مش��غول به فعالیت هستید، یکی از افراد موفق در دنیای کسب و کار 
محسوب می شوید. این امر در مورد نیروی کار در دسترس شرکت ها نیز صحت دارد. بسیاری از کارمندان 
عالقه زیادی به حوزه فعالیت ش��ان ندارند. دالیل مورد بحث در مورد کارآفرینان در اینجا نیز مانع اصلی 

پیش روی تغییر حوزه تخصصی از سوی کارمندان می  شود. 
2. کارمندان مناسب

موفقیت کس��ب و کارها بدون در اختیار داش��تن کارمندان مناس��ب امکان پذیر نیست. موفقیت برندها 
ت��ا حدودی بس��تگی به توانایی ایده پ��ردازی مدیران دارد. با این حال اگر ش��رکت موردنظر از نیروی کار 
حرفه ای و توانمند برخوردار نباش��د، توانایی اجرای ایده ها را نخواهد داش��ت. درست به همین خطر اغلب 
ایده های مناس��ب در ابتدا در مرحله اجرا با بازخورد بس��یار ضعیفی رو به رو می ش��وند. هرچه مهارت و 
توانایی تیم کارمندان یک شرکت بیشتر باشد، شانس آن کسب و کار برای پیاده سازی درست ایده هایش 

بیشتر خواهد بود. 
بسیاری از کارشناس های دنیای کسب و کار نسبت به تغییر ویژگی های کارمندان خوب اقدام کرده اند. 
ما در اینجا برخی از معیارهای مهم برای تعیین کارمندان مناس��ب را مدنظر داریم. به معیارهای ذیل در 

رابطه با وضعیت کارمندان توجه نمایید: 
• نگاه مثبت به کارهای پیش رو و مسئولیت شان

• انعطاف پذیری برای پذیرش شرایط تازه و غیرمنتظره
• تمایل برای پذیرش مسئولیت های بیشتر و ارتقای سازمانی

• همکاری و حمایت از همکاران 
• توانایی مدیریت زمان به صورت کاربردی

بدون تردید توانایی کارمندان در حوزه های مختلف تاثیر مس��تقیم بر روی وضعیت ش��رکت دارد. این نکته 
در تمام کس��ب و کارها، بدون توجه به وسعت فعالیت شان، مهم است بنابراین اگر مجموعه کارمندان فعال و 

تاثیرگذاری دارید، یکی از برندهای خوش شانس و به احتمال زیاد موفق در بازار کسب و کار هستید. 
۳. مشتریان وفادار

تعامل با مشتریان در بازارهای کسب و کار به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها در عمل 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را ندارند. مشاهده ش��مار باالیی از شرکت های ورشکسته در طول 
س��ال های متمادی نشانه خوبی از سختی های تعامل با مش��تریان است. برندهای بزرگ به خوبی توانایی 

جلب نظر مشتریان را دارند. این امر به دلیل مهارت و تجربه باالی آنها در بازار کسب و کار است. 
اگر کس��ب و کار ش��ما دارای مش��تریان وفادار و عالقه مند به برندتان اس��ت، گام بلندی برای موفقیت 
طوالنی مدت برداش��ته اید. بسیاری از برندها در آرزوی مش��تریان وفادار هستند. این امر مزیت های قابل 

مالحظه ای مانند تضمین مقدار مشخصی از فروش در طول سال به همراه دارد. 
بس��یاری از برندها در طول دوره های بحران مالی بر روی وفاداری مشتریان ش��ان تکیه دارند. اگر ش��ما 
دامنه مناس��بی از مش��تریان وفادار داشته باش��ید، در چنین زمان هایی امکان تکیه بر آنها وجود خواهد 

داشت. شما در غیر این صورت باید مشکالت مالی تان را با دشواری بسیار زیادی حل و فصل نمایید. 
4. شبکه ارتباطات برند

ارتباطات میان برند با مشتریان و دیگر برندها اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه همکاری میان شرکت ها 
برای کس��ب سود بیشتر در بازارهای مختلف امری رایج محسوب می شود. نکته مهم در این میان توانایی 
برندها برای حفظ ارتباطات شان در طول دوران فعالیت است. بسیاری از برندها در همان ماه های نخست 
بخش قابل توجهی از ارتباطات ش��ان را خراب می کنند. این امر به دلیل عدم آش��نایی با بازار کسب و کار 
روی می دهد.  اگر شما همچنان پس از گذشت سال های متمادی دارای ارتباط مناسبی با دیگر شرکت ها 
هستید، یکی از برندهای موفق در عرصه کسب و کارتان محسوب می شوید. مدیریت ارتباطات برند هرگز 

کار ساده ای نیست بنابراین شما باید نسبت به موفقیت تان در این حوزه احساس افتخار نمایید. 
5. زمان

زمان یکی از مهمترین عوامل در حوزه کس��ب و کار اس��ت. کارآفرینان دارای توانایی مدیریت زمان به 
صورت کاربردی همیش��ه جلوتر از رقبایش��ان هس��تند. دلیل این امر توانایی برندهایی با مدیریت زمان 
بهتر برای فعالیت باکیفیت تر است. امروزه بسیاری از شرکت ها مشکالت اساسی در زمینه مدیریت زمان 
دارند. مواجهه با محدودیت زمان همیشه یکی از آزاردهنده ترین چالش ها در زمینه مدیریت کسب و کار 
محسوب می شود. اگر یک برند توانایی مدیریت زمان به صورت کاربردی را داشته باشد، به طور میانگین 

نیمی از رقبایش را پشت سر خواهد گذاشت. 
noobpreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از س��واالت همیشگی افراد این است که آیا باید در 
تالش برای پیدا کردن حوزه کاری مورد عالقه خود باشند 
و یا مسئله کار کامال متفاوت بوده و الزم است تا به مسائلی 
نظیر درآمد توجه داشته باشیم. درواقع برای همه ما اتفاق 
افتاده است که موقعیت شغل های پردرآمدتری را داشته ایم 
ب��ا این حال فعالیت م��ورد عالقه خود را ت��رک نکرده ایم. 
اگرچه ممکن اس��ت دچار تردید ش��ده باشید. با این حال 
در این مقاله قصد بررس��ی دالیلی را دارم که الزامی بودن 

پیداکردن شغل رویایی را به اثبات می رساند. 
۱-مفهوم کار برای شما متفاوت خواهد شد 

آی��ا تاکنون به ای��ن موضوع فکر کرده  اید ک��ه چرا افراد 
در هنگام مش��اهده فیلم مورد عالقه خ��ود و یا انجام یک 
ب��ازی، متوجه گذر زمان نمی ش��وند؟ با این حال در زمینه 
فعالیت های��ی که به آنها عالقه ندارند، حتی یک دقیقه نیز 

کامال مش��هود اس��ت؟ جواب این س��وال به تمایل افراد به 
انج��ام یک کار بس��تگی دارد. درواقع عالق��ه به یک حوزه 
باعث می ش��ود ت��ا افراد از حضور در مح��ل کار خود حس 
بدی را نداشته و با عالقه، اقدامات را انجام دهند. تحت این 
شرایط بدون ش��ک عملکرد خوبی را نیز خواهید داشت و 
در پایان روز، احس��اس خستگی نخواهید کرد. برای چنین 
فردی، پیشرفت مداوم نیز کامال امکان پذیر بوده و با توجه 
ب��ه افراد موفق جهان، پی به ای��ن امر خواهید برد که اکثر 
آنه��ا در حوزه م��ورد عالقه خود فعالی��ت کرده اند. در این 
راس��تا بسیار مهم است که فعالیت مورد عالقه خود را پیدا 
کنید. درواقع تفاوتی ندارد که تاکنون چند شغل را امتحان 
کرده باش��ید، تا زمانی که مورد اصلی را پیدا نکرده اید، این 
جس��ت و جو ادامه خواهد داشت. نکته دیگری که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که هیچ گاه برای دستیابی 

به شغل مورد عالقه، دیر و یا زود نیست. 
2-امکان فعالیت طوالنی مدت به وجود می آید 

آیا تاکنون در یک کار برای چندین سال حضور داشته اید؟ 

آیا به انجام آن تا زمان بازنشستگی فکر کرده اید؟ بدون شک 
اگر تمایل به چنین اتفاقی را دارید، ش��ما شغل مناسب خود 
را پیدا کرده و الزم اس��ت تا در تالش برای حفظ آن باش��ید. 
درواقع یکی از اش��تباهات بزرگ افراد این است که به صورت 
مداوم شغل خود را تغییر می دهند که باعث خواهد شد تا آنها 
هیچ گاه در یک حوزه، به تخصص الزم دست پیدا نکنند. بدون 
شک حضور طوالنی مدت در یک شرکت، مزیت های مختلفی 
را به همراه دارد. در این راستا شغل رویایی شما چنین امکانی 

را فراهم می آورد. 
۳-هیچ گاه افسوس نمی خورید 

در نهایت انتخاب ش��غل رویایی حتی اگر مطابق انتظارات 
شما نیز پیش نرود، با حسرت همراه نخواهد بود. درواقع شما 
حداقل در مس��یری گام برداشته اید که مورد عالقه شما بوده 
و در انج��ام کارها حس یک قربانی را نداش��ته اید. با این حال 
طبیعی اس��ت که همه چیز مطابق انتظارات پیش نرود، ولی 
چنین افرادی حس تباه شدن زندگی خود را نخواهند داشت. 
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چرا باید شغل رویایی خود را پیدا کنیم 
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