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گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم فصل بهار 99 باالتر از 

بهار س�ال های 9۷ و 98 رشدی حدود 6.8درصدی 
داشته است. افزایش نرخ تورم آن هم در شرایطی...

 مجادله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
درباره علت رشد تورم ادامه دارد

معمای تورم

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

بحران کرونا باعث رشد اغلب کسب وکارهای دیجیتال در ایران و جهان شد

همزیستی استارت آپ ها 
با کووید-19

فرصت امروز: بررس��ی ها نش��ان می دهد با شیوع کرونا، کس��ب و کارهای سنتی عمدتا با تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه شدند، اما 
کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها، واکنش متفاوتی به بحران کرونا نشان دادند. به این گزاره ها توجه کنید: »اوبر« ۳۷۰۰ 
نفر از کارمندانش را به  واسطه بحران کرونا تعدیل کرد ،                       »ایربی ان بی« ۲۵درصد از کارکنانش را اخراج کرد ،                       درآمد »زوم« ۱۶۹درصد 
افزایش یافت ،                       تعداد سفارش های ارسالی »گاج مارکت« ۸۸۱درصد جهش پیدا کرد ،                       تعداد سفرهای »اسنپ« ۷۰درصد کاهش یافت 
و... این اعداد و ارقام، آنچه که در دنیای کسب وکارهای دیجیتال به  واسطه بحران کرونا اتفاق افتاده را به وضوح نشان می دهد؛ بحرانی 
که به تعبیر صندوق بین المللی پول، »شبیه هیچ بحران دیگری نیست.«                                     حدود شش ماه از ورود کرونا به ایران و جهان می گذرد...

راهکار ساماندهی آشفته بازار خودرو چیست؟
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قائم مقام بانک مرکزی از ارائه وام ودیعه مسکن به  عنوان خرید کاال خبر داد

جزییات کمک ودیعه مسکن مستاجران

الزامی ترین اقدامات امنیتی در محیط های کاری
ارزیابی توانایی سازمان ها برای تغییر

چگونه وفاداری مشتریان خود را افزایش دهیم
چالش بازاریابی کم هزینه زیر سایه کرونا
رایانه های گیمینگ اقدام جدید کونامی

بازاریابی با استفاده از تکنیک آشناسازی مخاطب هدف

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

نسخه پولی توییتر چه قابلیت های 
اضافه ای ارائه خواهد داد؟

یادداشت
تامین مالی بنگاه ها؛ بازار 
سرمایه و فرصت های آن؟

و متوس��ط  بنگاه ه��ای کوچک 
نق��ش مهمی در ایجاد اش��تغال و 
رش��د اقتص��ادی پایدار داش��ته و 
مسیر توس��عه صنعتی بسیاری از 
کشورها با س��رمایه گذاری و رشد 
ای��ن بنگاه ه��ا پیش رفته اس��ت. 
این بنگاه ه��ا به عنوان حلقه اتصال 
بین صنای��ع و بخش های مختلف 
نقش مهم��ی ایفا می کنند. تعریف 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط در 
س��ازمان های بین المللی و داخلی 
متفاوت بوده و غالباً براساس تعداد 
واح��د طبقه بندی  ی��ک  کارکنان 
می ش��ود. بان��ک مرک��زی ای��ران 
بنگاه های دارای ۱۰ کارگر را خرد، 
۱۰ ت��ا 4۹ کارگ��ر را کوچک، ۵۰ 
تا ۹۹ کارگر را متوس��ط و بیش از 
۱۰۰ کارگ��ر را بنگاه بزرگ تعریف 

می کند.
برمبن��ای آخری��ن آمار )س��ال 
بنگاه های صنعتی  تع��داد   )۱۳۹۶
کوچک و متوسط ۲۷ هزار و ۳۱۵ 
واحد ب��وده که ح��دود ۹۰درصد 
کل واحدهای صنعتی کش��ور را به 
خود اختصاص داده اس��ت. تعداد 
و  س��رمایه گذاری  میزان  شاغالن، 
ارزش اف��زوده بنگاه های کوچک و 
متوس��ط به ترتیب 4۰، ۲4 و ۲۰ 
درص��د کل واحده��ای صنعتی را 

تشکیل داده است. عالوه 
4بر بخش صنعت،...
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معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و سازمان بورس خواست تا از سرمایه مردم در بازار سرمایه مراقبت کنند

دفاع جهانگیری از بخش خصوصی در برابر رسانه ها 
جلس��ه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
روز گذش��ته به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و عمدتا به 
دفاع جهانگیری از بخش خصوصی اختصاص داشت. اسحاق جهانگیری 
در این نشس��ت با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله کرده و 
آنه��ا را افرادی غارتگر معرفی می کنن��د، گفت: »باید فرهنگ حمایت و 
دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به 

بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.«
مع��اون اول رئیس جمه��ور با تأکی��د بر اینکه »ش��ورای عالی اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اص��ل 44 قانون اساس��ی مس��ئولیت هماهنگی و 
برنامه ری��زی برای اجرای این سیاس��ت ها را برعه��ده دارد«، ادامه داد: 
»با وجود اقدامات و دس��تاوردهای خوبی که در بخش س��رمایه گذاری 
و خصوصی س��ازی انجام ش��ده اما هنوز فاصله زیادی ب��ا اهداف تعیین 
ش��ده داریم. پس از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی از 
س��وی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، 
انتظار می رفت که بن بس��ت های بزرگ��ی از پیش روی بخش خصوصی 
برداش��ته و برای فعاالن اقتص��ادی و به طور کلی برای اقتصاد کش��ور 

افق گشایی شود.«
جهانگی��ری ب��ا بی��ان اینکه »بای��د همزمان ب��ا ابالغ سیاس��ت ها و 
برنامه ریزی ها برای رش��د بخش خصوصی، فرهنگ سازی الزم در جامعه 
نیز انجام می ش��د«، خاطرنشان کرد: »سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی باید به گفتمانی غالب در کش��ور تبدیل شود و سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی به عنوان انس��ان هایی ش��ریف در جامعه ش��ناخته و 
معرفی ش��وند که با س��رمایه گذاری خود به دنبال توس��عه اقتصادی و 

اشتغال زایی در کشور هستند.«
او در ادامه جلس��ه با اش��اره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی 
درخص��وص عملک��رد هی��أت مقررات زدایی و بهبود کس��ب و کار، این 
گ��زارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »اینکه براس��اس گزارش ها روند 
صدور برخی مجوزها و اس��تعالمات کاهش چش��مگیری داشته و از ۵۶ 
روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در جهت بهبود کسب 

و کار در کشور است.«
مع��اون اول رئیس جمهور ادامه داد: » البته باید همپای کاهش فرآیند 
ص��دور مجوزها، س��ازوکاری نیز ب��رای جلوگیری از تولید بخش��نامه و 
مقررات دس��ت و پاگیر تعیین شود که الزم است، هیأت مقررات زدایی 
و بهبود کس��ب و کار در این زمینه نیز فعال باش��د و راهکارهایی برای 

جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.«
جهانگیری سپس با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد 
به افرادی که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده  اند، اما هیچ 

اق��دام اقتصادی و س��رمایه گذاری در آن انج��ام نداده اند، گفت:  »بلوکه 
کردن س��رمایه ها و دارایی های دولت اقدامی نامناس��ب است و باید در 
قراردادهایی که برای افراد تنظیم می ش��ود زمان مشخصی تعیین گردد 
تا اگ��ر در مدت معین ش��ده کار و فعالیت انجام نش��د، امکانات دولت 

متوقف نماند.«
معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد خواس��ت که این موضوع را 
در هیأت مقررات زدایی و بهبود کس��ب و کار مورد بحث و بررس��ی قرار 
دهند و پیش��نهاد مشخصی برای پیش��گیری از بلوکه شدن دارایی ها و 
سرمایه های کش��ور به دولت ارائه دهند. جهانگیری همچنین از وزارت 
اقتصاد و س��ازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه 
اعتم��اد کرده ان��د و این بازار در ایام اخیر از رش��د خوبی برخوردار بوده 
اس��ت، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه ای برای 
مردم وجود نداشته باش��د. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک 

است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
در این جلس��ه که وزرای اقتصاد، دادگستری، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس 
سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر اقتصاد گزارشی 
از عملکرد هیأت مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کسب و کار 

ارائه کرد.
در ای��ن گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام ش��ده از س��وی هیأت 
مقررات زدایی و بهبود کس��ب و کار اش��اره شد که بخش��ی از این آثار 
عب��ارت بودند از: کاهش زم��ان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کس��ب و 
کارها، ح��ذف مراجعات حضوری مردم، تس��هیل در فرآیند اخذ پروانه 
کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، 
تس��هیل در ش��رایط و فرآیند واگذاری زمین و تغیی��ر کاربری اراضی. 
در ادامه این گزارش همچنی��ن به برخی از مهمترین چالش های پیش 
روی هیأت مقررات زدایی و بهبود کس��ب و کار پرداخته ش��د و اعضای 
جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی 

پرداختند و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی



فرصت امروز: بررسی ها نشان می دهد با شیوع کرونا، کسب و کارهای 
سنتی عمدتا با تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه شدند، اما کسب و کارهای 
نوپا یا همان استارت آپ ها، واکنش متفاوتی به بحران کرونا نشان دادند. 
به این گزاره ها توجه کنید: »اوبر« ۳۷۰۰ نفر از کارمندانش را به  واسطه 
بحران کرونا تعدیل کرد ،                       »ایربی ان بی« ۲۵درصد از کارکنانش را اخراج 
کرد ،                       درآمد »زوم« ۱۶۹درصد افزایش یافت ،                       تعداد سفارش های ارسالی 
»گاج مارکت« ۸۸۱درصد جهش پیدا کرد ،                       تعداد س��فرهای »اس��نپ« 
۷۰درص��د کاه��ش یافت و... ای��ن اعداد و ارق��ام، آنچه ک��ه در دنیای 
کسب وکارهای دیجیتال به  واسطه بحران کرونا اتفاق افتاده را به وضوح 
نشان می دهد؛ بحرانی که به تعبیر صندوق بین المللی پول، »شبیه هیچ 

بحران دیگری نیست.«                                    
حدود ش��ش م��اه از ورود کرونا به ایران و جه��ان می گذرد و در این 
مدت، رکود اقتصادی ناش��ی از کرونا آنچنان عمیق و فراگیر بوده است 
که غول های صنعتی جهان را هم دچار تکانه های ش��دید کرده اس��ت؛ 
آنق��در                                     که خودروس��از بزرگی نظیر »رنو« نیز ۱۵ ه��زار نفر از کارکنان 
خود را تعدیل کرد . در این بین،                       تنها بخشی از کسب وکارها به اصطالح 
ویروس��ی نشدند و آن همانا کس��ب و کارهای آنالین و دیجیتال بودند ، 
چنانچ��ه                       ثروت جف  بزوس، مالک آمازون در س��ه ماه گذش��ته بیش از 
۳۶ میلیارد دالر بیشتر ش��د .                       ثروت مارک  زاکربرگ، مالک و مدیرعامل 
فیس بوک نیز ۳۰ میلیارد دالر، سرگئی برین، بنیان گذار گوگل و استیو 
بالمر، مدیرعامل س��ابق مایکروس��افت هم بیش از ۱۳ میلیارد دالر در 
همی��ن دوره زمان��ی افزایش یافت؛ درس��ت در دوره ای که 4۳ میلیون 

آمریکایی درخواست بیمه بیکاری داده اند .                       
نجات اقتصاد با خرید آنالین و سفارش اینترنتی

با ش��یوع کرونا، موج در خانه ماندن، تب خرید اینترنتی را برای همه 
مردم جهان، افزایش داد و اس��تار ت آپ های فروش آنالین را به برندگان 
بح��ران کرونا تبدیل کرد. در روزهای نخس��ت قرنطینه خانگی، یکی از 
کاربران توییتر نوش��ته بود: »نگران نباشید بچه ها، من خودم تنهایی با 
خریده��ای آنالینم اقتصادمان را از رکود نج��ات می دهم!« اعداد اثبات 
می کنند که این توییت، حکایت بس��یاری از کس��انی ب��ود که در خانه 

ماندن را تجربه کرده بودند.
در این بین، رش��د فروش ش��رکت »آمازون« که بزرگ ترین فروشگاه 
اینترنتی جهان اس��ت، به اندازه ای بود که نشریه »گاردین« این شرکت 
را »بزرگ ترین برنده پاندمی کرونا« معرفی می کند .                       درآمد »آمازون« در 
س��ه ماهه   اول ۲۰۲۰ میالدی به ۷۵.4 میلیارد دالر رسید  و                       به عبارتی 
این ش��رکت در هر س��اعت، ۳۳ میلیون دالر پول خلق کرد .                       انفجار در 

فروش آمازون، ۲۶درصد باالتر از سال گذشته بود .                       
در ایران نیز آمارهای ش��رکت ملی پس��ت نش��ان می دهد که تعداد 
مرس��والت پس��تی مربوط به خریدهای اینترنتی از ابتدای امسال رشد 
چشمگیری داشته است .                       در میان فروشگاه های اینترنتی، »گاج مارکت« 
ب��ا ۲۳۶ هزار و ۷۰۰ مرس��وله در۲۰ روز نخس��ت س��ال ۹۹، رتبه اول 
را در تع��داد مرس��والت خرید اینترنتی در اختیار داش��ته و پس از آن، 
»دیج��ی کاال« با ۲۱۶ هزار و ۱۰۰ مرس��وله، در رتبه دوم بوده اس��ت. 
                      بنابراین مرس��والت خری��د اینترنتی در »دیج��ی کاال« در ۲۰ روز اول 
امس��ال، ۱۲۹ درصد و در »گاج مارکت« ۸۸۱ درصد رشد داشته است . 
                      براساس گزارش سازمان فناوری اطالعات، »اسنپ مارکت« نیز ۵۰درصد 

در فروش و تقاضا رشد داشته است.
رشد چشمگیر تقاضا در بازار خرید آنالین

ازجمله ش��وک هایی که در اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران در بحران 

کرونا رخ داد، رشد چشمگیر تقاضا در بازار خرید آنالین بود؛ به اندازه ای 
که حتی برخی از کس��ب وکارها به واس��طه این رش��د تقاضا با مشکالت 
لجس��تیکی مواجه ش��دند . همچنین موج در خانه ماندن، برای صنعت 
سرگرمی نیز آب و نان داشت و دانلود بازی در ایران رکورد شکست. این 
اتفاق البته تنها منوط به ایران نبود و در سراس��ر دنیا میلیاردها انسانی 
که در قرنطینه خانگی به سر می بردند، به کسب وکارهای دیجیتال روی 
آوردند؛                       آنقدر که ش��رکت  س��رمایه گذاریMKM، شاخص جدیدی را 
برای معرفی این ش��رکت ها طراحی کرد و ن��ام آن را »ماندن در خانه« 
گذاش��ت. »نت فلیکس« و »آمازون« دو مورد از ۳۳ ش��رکت مربوط به 
این ش��اخص هس��تند .                       همچنین نمادهای بورسی ش��رکت هایی مانند 
»فیس بوک«، »بازی های ویدئویی بلیزارد«، »سازنده تجهیزات ورزشی 
پلوتون« و »س��رویس تحویل غذای گراب هاب« نیز در این شاخص قرار 
 MKM گرفتن��د. جک اوهارا، رئیس بازارهای ش��رکت  س��رمایه گذاری
در ای��ن ب��اره می گوی��د: »ما ت��الش کردیم که محص��والت، خدمات و 
شرکت هایی را که در جهان قرنطینه های فردی به کار می آیند، مشخص 
کنیم .                       مردم وقتی تمام روز داخل خانه باشند، چه کار می کنند؟ به جای 
آنکه با وحشت، پایین آمدن ارزش سهام ها را پیش بینی کنیم، ما تالش 

کردیم بفهمیم که کدام سهام ها رشد می کنند.«                                    
در ماه مارس، در روزهایی که وال اس��تریت س��یاه ترین روزهای تاریخ 
خ��ود را تجربه می ک��رد و ۳.۶ تریلیون دالر از ارزش خود را از دس��ت 
داد، س��هام شرکت »نت فلیکس«، یکی از بزرگ ترین پلتفرم های پخش 
آنالین فیلم و س��ریال در جهان، بیش از ۱۵درصد رش��د کرد و به آن 
لقب »س��هام ایمن در برابر ویروس کرونا« را دادند .                       این شرکت ۱۵.۷۷ 
میلیون اشتراک پولی بین المللی جدید به دست آورد .                       در ایران نیز بازار 
پلتفرم های نمایش آنالین فیلم و سریال نیز در این روزها سکه شده، به 
طوری که                       میزان تماشای آنالین سریال در »فیلیمو« ۶۵درصد افزایش 

داشته و تماشای انیمیشن نیز ۷۵درصد بیشتر شده است .                  
اقبال صنعت گیم و سرگرمی در بحران کرونا

باز ی ه��ای ویدئویی نیز پس از پلتفرم های تماش��ای فیلم و س��ریال، 
در صنعت س��رگرمی بیش��ترین رش��د را داش��ته اند .                       در ایران در هفته 
دوم فروردین امس��ال، رکورد خرید هفتگی بازی نیز شکس��ت .                       در این 
دوره زمانی رکورد ۲۲میلیون نصب یا به روزرس��انی برای بازی های بازار 
ثبت ش��د که نسبت به میانگین هفتگی سال گذشته ۷۲درصد افزایش 
داشت .                       براساس آمار »کافه بازار«، کاربران از ابتدای اسفندماه ۹۸ تا ۱۵ 
فروردین امس��ال، ۱۰۷ میلیون بار، بازی دانلود یا به روزرسانی کردند و 

رکورد خرید هفتگی بازی را شکستند .                       
مان��دن در خان��ه در تمام جهان، بازار بازی ه��ای ویدئویی را داغ تر از 
همیش��ه کرد، چنانکه »Activision Blizzard« ش��رکت س��ازنده 
»کال آو دیوت��ی« ب��ازی ای که در ایران هم هواخواهان بس��یاری دارد، 
اع��الم کرد: »فروش نس��خه جدید این بازی با عن��وان »جنگ مدرن« 
که س��ال گذش��ته منتشر شد، در سه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ نسبت به 
۲۰۱۹ میالدی، ۲۱درصد رشد کرده و به ۱.۵۲ میلیارد دالر رسیده اس
ت.«                                     همچنین درآمد ش��رکت »Electronic Arts« نیز که بازی های 
مش��هور و محبوبی مانند فیفا و سیمس را ساخته، ۱۲درصد رشد کرده 

است.
در واقع، در مورد برخی از کس��ب وکارها، شوک تقاضای مثبت اتفاق 
افتاد و باعث شد تا تعداد قابل مالحظه ای به کاربران آنها اضافه شود                       یا 
تعداد تراکنش ها و گردش های مالی و کاالیی آنها به شدت افزایش پیدا 
کند .                       برای مثال، دوره های آموزشی آنالین و وبینارها حدود 4۰۰درصد 

رش��د کرد یا در خانه ماندن باعث شد تا مردم تلویزیون ها و پلتفرم های 
اینترنتی را تجربه کنند. گزارش های صنعت فین تک نیز نش��ان می دهد 
که صرفا در فروردین امس��ال و اس��فند سال گذش��ته، حدود ۷۰درصد 
تعداد کاربران صنایع فین تک رشد کرده                       یا در میزان فروش پلتفرم های 
ف��روش آنالی��ن چندصد درصد رش��د رخ داد که ناش��ی از تغییر رفتار 
مصرف کنن��ده و رعایت ش��دید پروتکل های فاصله گ��ذاری اجتماعی و 

کاهش تردد بوده است.
سقوط آزاد صنعت گردشگری و توریسم جهانی

در این بین، صنعت گردشگری بیشترین آسیب را از بحران کرونا دید 
و اس��تارت آپ های این حوزه با سخت ترین شرایط مواجه شدند. صنعت 
گردش��گری، ۵.۷ تریلیون دالر گردش مالی دارد و مسئول شغل ۳۱۹ 
میلیون نفر است، یعنی تقریبا از هر ۱۰ نفر روی کره زمین، یک نفر در 
این صنعت کار می کند .                       به اعتقاد کارشناس��ان، بحران کرونا بزرگ ترین 
بحران صنعت گردشگری از زمان ۱۱ سپتامبر تاکنون است .                       برآوردهای 
س��ازمان جهانی گردشگری نشان می دهد که صنعت گردشگری بعد از 
چند دهه پیشرفت متمادی، حاال به وضعیت سال ۱۹۸۰ عقبگرد کرده 
است. در نتیجه صنعتی چنین گسترده، استارت آپ های زیادی هم دارد 

که بیشترین آسیب را از بحران کرونا دیده اند .                       
گزارش س��ازمان فناوری اطالع��ات حکایت از آس��یب حداکثری به 
کس��ب وکارهای دیجیتال حوزه گردش��گری در ای��ران دارد. طبق این 
گزارش، بیشترین تأثیر کرونا بر استارت آپ های ایرانی در صنعت فروش 
آنالین خدمات گردشگری اتفاق افتاده است .                       استارت آپ های »فالیتیو« 
و »علی بابا« که بیش��ترین س��هم از فروش بلیت های هوایی را دارند، به 
ترتی��ب ۷۵ و ۸۰درصد کاهش در میزان کل فروش را تجربه کردند که 
منجر به تعدیل نیرو در ش��رکت های »علی بابا« و »الی گش��ت« شد. در 
حوزه اجاره اقامتگاه های گردش��گری نیز اس��تارت آپ »شب« از کاهش 
۷۰درصدی رزرو اقامتگاه های گردش��گری خبر داده است .                       »اسنپ تریپ
« هم با کاهش ۱۰۰درص��دی رزرو هتل ها و کاهش ۶۵درصدی خرید 

پروازها مواجه شده است.
همچنی��ن پلتفرم های اطالع رس��انی خدم��ات تفریح��ی و فرهنگی 
در جای��گاه بعدی بیش��ترین خس��ارت ها از بحران کرونا ق��رار دارند.                       با 
توجه به لغو ش��دن تم��ام رویدادها، میزان فروش اس��تارت آپ »ایوند« 
۷۵درصد کاهش داش��ته و ۹۰درصد فروش حال حاضر این استارت آپ 
از رویدادهای آنالین است .                       استارت آپ »تیکت« نیز که در حوزه فروش 
بلیت تئاتر، کنسرت و س��ینما فعالیت دارد، با افت ۱۰۰درصدی خرید 
بلیت روبه رو ش��ده و تمام فروش خود را از دس��ت داده است .                       در حوزه 
تخفی��ف و خری��د گروهی نی��ز دو مجموعه »تخفیف��ان« و »نت برگ« 

۸۰درصد کاهش فروش داشته اند.
در این بین، س��وال این اس��ت که چه زمانی ش��رایط ب��رای صنعت 
توریسم بهتر می شود؟ بس��ته بودن مرزها و توقف پروازهای بین المللی 
تاکنون هزاران میلیارد دالر به اقتصاد دنیا آسیب وارد کرده و به همین 
دلیل اس��ت که باید برای حل این معضل چاره ای اندیشید؛ چاره ای که 
بتوان��د بیماری امروز اقتصاد جهانی را درمان کند. از س��وی دیگر، دنیا 
تجربه یک همه گیری و روش مقابله با آن را دارد و می داند که با رعایت 
چه نکاتی احتمال ابتال به این ویروس و ویروس های دیگر از بین می رود 
بنابراین با وجود اینکه فعالیت های اقتصادی از س��ر گرفته شده و مردم 
در مجامع مختلف حضور دارند، ولی اصول بهداش��تی را بیش��تر رعایت 
می کنند و همین مسئله شانس ابتالی بیماری را کمتر می کند و امیدها 

برای احیای صنعت توریسم را بیشتر می کند.

بحران کرونا باعث رشد اغلب کسب وکارهای دیجیتال در ایران و جهان شد

همزیستی استارت آپ ها با کووید-19

ش��رکت اپل به تازگی اس��تارت آپ Mobeewave را خریده است؛ 
استارت آپی که می تواند آیفون را به ترمینال پرداخت تلفن همراه تبدیل 

کند.
ب��ه گزارش »بلومبرگ«، خرید جدید اپل، س��ر و صدای زیادی ایجاد 
کرده است، چراکه فناوری Mobeewave به خریداران اجازه می دهد 
ت��ا با ق��رار دادن کارت اعتباری یا تلفن های هوش��مند خود روی دیگر 
تلفن ها برای پردازش پرداخت اس��تفاده کنند. این سیس��تم تنها با یک 
اپلیکیش��ن کار می کند و نیازی به س��خت افزاری فراتر از ارتباط از راه 
نزدیک، NFC، تراش��ه هایی که آیفون از س��ال ۲۰۱4 از آنها استفاده 

می کند، ندارد.
طب��ق ش��نیده ها، ش��رکت Cupertino، غول تکنولوژی مس��تقر 
دالر  میلی��ون  ح��دود ۱۰۰  اس��تارت آپ  ای��ن  ب��رای  کالیفرنی��ا  در 

پرداخت کرده اس��ت. به گفته منابع آگاه که خواس��تند نام ش��ان فاش 
نش��ود،Mobeewave  ده ها کارمند داشته است و اپل هم این تیم را 

حفظ کرده است و ادامه کار قرار است خارج از مونترال باشد.
س��خنگوی اپ��ل در این ب��اره گفت: »اپ��ل هر از گاهی ش��رکت های 
کوچک ت��ر فناوری را خریداری می کند و به طور کلی ما در مورد هدف 

یا برنامه های خود بحث نمی کنیم.«
اپل به طور معمول اس��تارت آپ هایی را خری��داری می کند تا فناوری 
آنه��ا را به ویژگی ه��ای محصوالت خود تبدیل کند. اپل س��ال ۲۰۱4، 
اپل پ��ی را به آیفون اضافه کرد که به کارب��ران امکان می دهد تا هزینه 
کاالهای موردنظر خود را در فروش��گاه های خرده فروشی پرداخت کنند. 
س��ال گذش��ته، اپل کارت اعتباری خودش به ن��ام Apple Card را 
راه اندازی کرد. حاال ادغام Mobeewave می تواند به هر کس��ی اجازه 

ده��د تا با آیفون بدون هیچ گونه س��خت افزار اضافی پرداخت ها را انجام 
دهد. این امر، اپل را به رقیب سرسخت Square که ارائه دهنده پیشرو 
س��خت  افزارها و نرم افزارهای پرداخت با تلفن هوش��مند و تبلت است، 
تبدی��ل می کن��د. Mobeewave در س��ایت خود در ویدئویی نش��ان 
می ده��د که یک کاربر در ح��ال تایپ کردن مبلغی ب��رای یک معامله 
اس��ت، سپس مشتری با گذاشتن کارت اعتباری خود روی تلفن همراه، 
پرداخت را انجام می دهد. شرکت Samsung Electronics هم سال 
گذش��ته با Mobeewave همکاری کرد تا این فناوری روی تلفن های 
هوش��مند او هم قرار بگیرد. این قرارداد، یکی از چندین قرارداد اپل در 
 Dark س��ال جاری بوده است. این شرکت اخیرا اپلیکیشن هواشناسی
Sky و ش��رکت محت��وای واقعیت مجازی NextVR را هم به دس��ت 

آورده است.

گوشی آیفون به دستگاه پرداخت پول تبدیل می شود

دستاورد جدید اپل

دریچه

کرونا بیشتر از همه کسب و کارها به توریسم ضربه زد
تقالی توریسم برای بقا

دو هفته پیش از اعالم رسمی کرونا، ایران به عنوان سومین مقصد 
گردش��گری رو به رشد جهان در س��ال ۲۰۱۹ با رشد ساالنه ۲۷.۹ 
درصدی معرفی ش��د، ام��ا اکنون اپیدمی کرونا هم��ه تالش ها برای 
رش��د صنعت توریس��م در ای��ران و همینطور جه��ان را نقش بر آب 
کرده است؛ به طوری که روز گذشته سازمان ملل متحد از بیشترین 
آسیب پاندمی کرونا بر صنعت توریسم و گردشگری خبر داد و اعالم 
کرد که صنعت توریس��م سه برابر بحران سال ۲۰۰۸ از شیوع کرونا 

ضرر کرده است.
طبق محاسبات سازمان ملل متحد، پیش از اینکه کشورها تصمیم 
بگیرن��د مرزهای خ��ود را برای مس��افران بازگش��ایی کنند، صنعت 
توریس��م ۳۲۰ میلیارد دالر را از دس��ت داده، چراک��ه پاندمی کرونا 
مس��افرت را تقریبا به طور کامل متوقف کرده است. به گفته سازمان 
ملل متحد، در پنج ماه اول امس��ال، تعداد سفرهای توریستی نسبت 
به بازه مش��ابه س��ال قبل ۵۶درصد س��قوط کرد. همچنین تنها در 
ماه مه مس��افرت بین المللی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۸درصد 

سقوط کرده است.
س��ازمان توریس��م جهانی س��ازمان ملل متح��د )یوان دابلیوتی او( 
در گ��زارش جدی��د خود اعالم ک��رد: این به معنای از دس��ت دادن 
۳۰۰ میلی��ون توریس��ت و ۳۲۰ میلیارد دالر ضرر برای کش��ورهای 
دریافت کننده توریست است. این ضرر بیش از سه برابر ضرری است 
که بخش توریسم در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ متحمل شده بود.
مناطق آسیا-اقیانوس��یه ک��ه پیش از همه ب��ا پاندمی کووید-۱۹ 
مواجه ش��دند، بیش از همه آسیب دیدند و در بازه ژانویه تا مه بیش 
از ۶۰درصد بازدیدکنندگان خود را از دس��ت دادند. اروپا با سقوطی 
۵۸درصدی، خاورمیانه با س��قوطی ۵۱درصدی و آمریکا و آفریقا هم 

با سقوطی 4۷درصدی در صنعت توریسم خود روبه رو شدند.
این اعداد و آمارها نش��ان می دهد که کمتر صنعتی در دنیا هست 
که در نتیجه ش��یوع ویروس کرونا به اندازه صنعت توریس��م آسیب 
دیده باشد. صنعتی که پیش از این اتفاق ساالنه بالغ بر یک میلیارد 
س��فر را ثبت کرده بود و به طور مستقیم ۲۷۵۰ میلیارد دالر درآمد 
ب��رای اقتصاد دنی��ا ایجاد کرده بود، حال با بس��ته ش��دن مرزهای 
کشورها و حتی شهرهای داخل کشورها به روی مسافران، در آستانه 
مرگ قرار دارد؛ مرگی که می تواند اقتصاد دنیا را نیز به گریه بیندازد.

به گزارش کنس��ول جهانی س��فر و توریس��م، درآمد مستقیم این 
صنعت در س��ال ۲۰۱۸ برابر با ۲۷۵۰ میلیارد دالر و در سال ۲۰۱۹ 
برابر با ۳۲۱۰ میلیارد دالر بود، در حالی که مجموع درآمد مستقیم و 
غیرمستقیم این صنعت به بالغ بر ۹4۲۰ میلیارد دالر رسید بنابراین 
از بی��ن رفتن صنعتی که این س��هم عظیم را در اقتص��اد دنیا دارد، 
می تواند آس��یبی بسیار بزرگ به اقتصاد جهان وارد کند؛ به خصوص 
که نمی ت��وان در مورد زم��ان دقیق احیای این صنعت به درس��تی 
صحبت کرد. آمارها نش��ان می دهد درآمد مس��تقیم این صنعت در 
س��ال ۲۰۰۶ برابر با ۱۶۲۹ میلیارد دالر بود و در سال ۲۰۱۰ به مرز 
۱۹۱۱ میلیارد دالر رسید. در سال ۲۰۱۵ میزان درآمد مستقیم این 

صنعت از مرز ۲۳۲۰ میلیارد دالر گذشت.
مس��ئله مهمی که این روزها مورد بحث قرار دارد، این اس��ت که 
هزینه تحمیل شده به صنعت توریسم دنیا و صنایع مرتبط در نتیجه 
همه گیری ویروس کرونا چقدر است و جبران این هزینه چقدر زمان 
نی��از دارد. باید در نظر داش��ت ب��رآورد هزینه ای ک��ه در نتیجه این 
همه گیری به صنعت توریس��م دنیا تحمیل شده است، بسیار دشوار 
اس��ت زیرا رش��د روزافزون زیان این صنعت کاماًل وابس��ته به روند 
شیوع ویروس در دنیا است. به گفته کنسول سفر و توریسم جهانی، 
در صورت��ی که این بحران در دنیا ادامه پیدا کند بالغ بر ۷۵ میلیون 
فرصت ش��غلی در دنیا از بین می رود و بالغ بر ۲.۱ هزار میلیارد دالر 
از درآمد این صنعت حذف می ش��ود. مسئله مهم این است که حذف 
این فرصت های ش��غلی و درآمد صنعت روزانه حس می شود. زمانی 
که ش��رکت های هوایی اق��دام به تعدیل نیرو می کنن��د یا هتل های 
بزرگ و زنجیره ای در دنیا در آس��تانه ورشکس��تگی قرار می گیرند یا 
شرکتی به بزرگی شرکت »هرتز« که اصلی ترین کارش اجاره ماشین 
برای مس��افران خارجی بود، ورشکسته می شود، همه نشان می دهند 
که آس��یب واردشده به صنعت توریسم و صنایع زیردستی آن بسیار 

زیاد و غیرقابل ارزیابی است.
همچنی��ن یک��ی از مهم ترین بخش های مرتبط با صنعت توریس��م، 
صنعت حمل و نقل هوایی است. صنعتی که این روزها تقریباً زمین گیر 
است. در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ میالدی درآمد صنعت هوایی 
در دنیا روند صعودی داش��ته است. در سال ۲۰۱۵ درآمد صنعت حمل 
و نق��ل هوایی از مرز ۷۲۱ میلیارد دالر گذش��ت و در س��ال ۲۰۱۹ به 
۸۳۸ میلیارد دالر رسید. قبل از پاندمی کرونا انتظار می رفت این صنعت 
درآمدی ۸۷۲ میلیارد دالری در سال جاری داشته باشد؛ انتظاری که به 

دلیل شیوع کووید-۱۹ از بین رفت.
صنع��ت هتل داری هم از صنایع دیگری اس��ت ک��ه در این بحران 
آسیب زیادی متحمل شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچه یک هتل 
لوکس تر باشد، میزان آس��یب اقتصادی واردشده به این هتل بیشتر 
بوده اس��ت، اما هتل ها را می توان به دو صورت طبقه بندی کرد. اول 
طبقه بندی آنها برمبنای میزان لوکس بودن یا تعداد ستاره های هتل 
و دوم طبقه بندی برمبنای منطقه ای که هتل در آن قرار گرفته است.

آمار نش��ان می دهد میزان درآمد هتل های لوکس به ازای هر اتاق 
۱۳.۹ درصد در ماه مارس نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل کاهش 
داشته است. میزان درآمد هتل های درجه باال )هتل های پنج ستاره ای 
که در سطحی پایین تر از هتل های لوکس در دنیا قرار دارند( به ازای 
هر اتاق ۱۵.۲درصد کمتر شده است. درآمد هتل های چهارستاره به 
ازای هر اتاق در س��ال جاری ۱۲.4درصد کمتر از مدت مش��ابه سال 
قبل بود. همچنین درآمد اقامتگاه ه��ای اقتصادی تنها ۸.۶درصد به 
ازای هر اتاق کاهش داش��ته که دلیل کمتر بودن میزان افت درآمد 

این هتل ها در کم هزینه تر بودن فرآیند کار در این هتل هاست.
کنس��ول جهانی توریسم و سفر معتقد اس��ت که صنعت توریسم 
می توان��د منجی اقتص��اد دنیا باش��د و زمینه را برای تس��ریع روند 
بازسازی اقتصاد فراهم کند، اما این مهم در شرایطی محقق می شود 
ک��ه مرزها باز ش��ود و اصول بهداش��تی در زمان پ��رواز و در هتل ها 
رعایت ش��ود و کشورهای میزبان هم از مسافران استقبال کنند. تنها 
در این صورت است که هم صنعت توریسم رشد می کند و هم اقتصاد 
کش��ورهای میزبان و صنعت حمل و نقل هوای��ی می تواند از بحران 

اقتصادی رها شود.
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گ��زارش مرکز آمار نش��ان می دهد تورم فصل به��ار ۹۹ باالتر از بهار 
سال های ۹۷ و ۹۸ رشدی حدود ۶.۸درصدی داشته است. افزایش نرخ 
تورم آن هم در ش��رایطی که ذخایر بانک مرکزی محدود اس��ت و دولت 
نیز با کس��ری بودجه مواجه شده، باعث ش��د تا نگاه منتقدان به سوی 
بانک مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه جلب شود. انتقادات گسترده از 
س��ازمان برنامه و بودجه موجب ش��د تا این سازمان در جوابیه ای دلیل 
ت��ورم را »جه��ش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اس��می تورم« 
اع��الم کند و بگوید که جبران کس��ری بودجه تاکن��ون بر تورم تاثیری 
نداشته و آن را به عملکرد سیاست گذار پولی حواله کرد. پس از گذشت 
4۸ س��اعت از جوابیه سازمان برنامه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با رد این موضوع که »همه تقصیرات 
افزایش تورم بر گردن بانک مرکزی اس��ت«، هرگونه قضاوت درخصوص 
نهاد متبوعش را »در چارچوب محیط اقتصاد کالن و ش��وک های وارده 
به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه اس��تقالل بانک 

مرکزی« مناسب دانست، اما به راستی، مقصر اصلی تورم کیست؟
* تنها یک عامل در افزایش تورم مؤثر نیست

مهدی تقوی، اس��تاد دانش��گاه درباره علت رش��د تورم ب��ه »فرارو« 
می گوید: »وقتی س��خن از تورم به می��ان می آید یعنی مقداری پول در 
اقتصاد می ریزند و این پول در ازای کار و تولید و خدمات نیس��ت. بانک 
مرکزی در این میان می تواند نقش داش��ته باش��د چه کسی پول را در 
اقتصاد می ریزد؟ بانک مرکزی. البته بانک مرکزی کاره ای نیس��ت دولت 
آن باالس��ت که از بانک می خواهد وقتی کسری می آورد پول چاپ کند. 
بای��د اقتصاددان ها با بانک مرکزی بنش��ینند و ببینن��د چه اتفاقی دارد 
می افتد. البته عوامل دیگری هم در تورم نقش دارند. فرض کنید نیروی 
کار تنبل تر شده یا واحد های تولیدی مسئله دارند بنابراین معلوم نیست 
ت��ورم از کجا می آی��د و عوامل زیادی در آن نقش دارند. ممکن اس��ت 
فعالیت ه��ای اقتصادی و تولیدی کمتر ص��ورت گرفته و همین موجب 
تورم ش��ده اس��ت. مقدار صادرات نفت هم کاهش پیدا کرده است. اگر 
صادرات نفت داش��تیم وض��ع بهتر بود. افزای��ش نقدینگی هم می تواند 

تورم ایجاد کند.«
بهن��ام ملک��ی، کارش��ناس اقتصادی نی��ز در این باره معتقد اس��ت: 
»نمی ت��وان تنها یک عامل را در ایجاد تورم مؤثر دانس��ت. مجموعه ای 
از عوامل دس��ت به دس��ت هم دادند و منجر به تورم ش��ده اند. عوامل 
خارجی و داخلی نقش دارند. عامل خارجی همان بحث تحریم هاس��ت 
که مش��کالتی برای مراودات مالی و تجارت پیش آورده، اما عمده ترین 
عوامل، مشکل داخلی است. دولت و نظام اداری و عمومی ما هزینه های 
س��نگینی دارد که بابتش کار فاقد بهره وری انجام می شود. بخش عمده 
مزد ها و حقوق هایی که پرداخت می ش��ود به خصوص افرادی که حقوق 
کالن دریاف��ت می کنند بازدهی ندارند، ولی هزینه س��نگینی بر بودجه 
تحمیل می کنند. بخش عمده بودجه، هزینه جاری اس��ت. هزینه جاری 
ب��ا پول نفت پوش��ش داده می ش��د. االن که قیمت نف��ت پایین آمده و 
مش��کالتی برای فروش نفت پیش آمده، پایه پولی گس��ترش پیدا کرده 
و بانک مرکزی با دولت همراه ش��ده است و از این طریق هزینه ها دارد 

تامین می ش��ود. وقتی منبع تامین وجود ندارد نقدینگی باالیی را خلق 
کرده اند که ما به ازایش تولید وجود ندارد و کاالیی تولید نشده است. به 
همین خاطر، تورم بخش طبیعی اقتصاد ایران شده است و امسال تورم 

جهش یافته ای را شاهد هستیم.«
* نقش سازمان برنامه و بودجه در جهش تورم

این کارش��ناس اقتصادی س��پس به نقش س��ازمان برنامه اشاره کرد 
و اف��زود: »س��ازمان برنامه ه��م در این میان نق��ش دارد. چون یکی از 
سرچشمه های تورم در ایران را باید در نظام بودجه ای کشور جست وجو 
کنیم. نظام بودجه ای مبتنی بر اصول کارشناس��ی نیس��ت و براس��اس 
چانه زنی و تقس��یم و توزیع پول است. طبیعتا بودجه وقتی در جا هایی 
تزریق می شود که نباید در آن بخش ها پول تزریق شود آنها قدرت باالیی 
در خرج کردن پیدا می کنند. فش��ار ها و الزاماتی که برای دس��تگاه ها به 
وجود می آید، قدرت خرید را برای عده ای خاص ایجاد می کند در حالی 
ک��ه منابع الزم برای تامی��ن آن وجود ندارد و این کار ه��ا با نابهره وری 
صورت می گیرد، بنابراین سرچش��مه تورم در اقتصاد ایران در س��ازمان 

برنامه، سازمان مدیریت و سازمان های مرتبط با بودجه است.«
ب��ه اعتق��اد وی، »همچنین در برداش��ت های ناروایی ک��ه از صندوق 
توس��عه ملی صورت می گیرد، آثار تخریب��ی در پی دارد، اگر در مقاصد 
تولیدی خرج نشود. االن که این صندوق با محدودیت های زیادی رو به 
رو ش��ده و به نظر می رسد برداش��ت های ناروایی در آن صورت گرفته و 
ما به ازایش پایه پولی گس��ترش پیدا کرده و موجب تورم فزاینده شده 
است که شاهدش هستیم. البته در گذشته ای که تورم پایین بود ممکن 
بود س��ود بانکی هم موثر باش��د، اما در مقطع کنونی که تورم از س��ود 
بانکی جلوتر اس��ت، نمی توان سود بانکی را موجب تورم دانست. یکی از 
عوامل تورم هم کروناس��ت. این ویروس منحوس توانسته آسیب زیادی 
ب��ه بنیان های اقتص��ادی وارد کند. عالوه بر بنیان س��المت و اجتماع، 
اقتصاد را با آسیب های جدی رو به رو کرده و بخش زیادی از بودجه به 

این امر اختصاص یافته و همین موجب تورم شده است.«
ملکی همچنین در پاسخ به اینکه چه باید کرد، گفت: »نظام سیاسی 
بایستی مجموعه اقداماتی را صورت دهد. در این شرایط کشور هایی که 
موف��ق بودند آمدند مزد و حقوق هایی را که در بهره وری نقش نداش��ته 
کاهش دادند. در کشور ما این اتفاق نیفتاد. در حالی که اقتصاد مقاومتی 
یعن��ی هزینه ها و بودجه زائد را حذف کردند. باید غل و زنجیر هایی که 
جلوی تولید صنایع دانش بنیان را گرفته باز کنیم. قانون اصالح کس��ب 
و کار را اج��را کنیم. اقتصاد را رقابتی کنیم. جا هایی که ترمز  زدیم و بر 
تولیدمان غل و زنجیر زدیم را باز کنیم. در برخی جا ها که ظرفیت تولید 
وجود دارد نظام قیمت گذاری آم��ده با قیمت گذاری، تولید را از توجیه 
اقتصادی خارج کرده، مانعی درس��ت ک��رده که تولید کاهش پیدا کند. 

اینجا باید دادگاهی تشکیل شود.«
* اخالل در نظام تولید و اختالل نظام قیمت گذاری

او ادام��ه داد: »در برخی جا ه��ا در تولید، توزیع و مصرف اختالل صورت 
گرفته و کار هایی انجام ش��ده که نظام اقتصادی به خصوص در بخش های 
تولید زمینگیر بش��ود. در حال حاضر، قطعه سازانی که سالم کار می کردند 

به خاطر قیمت گذاری خودرو ورشکست شدند به خاطر اینکه ایران خودرو 
و سایپا به دولت بدهی داشتند دولت اجازه نمی داد قیمت شان را باال ببرند 
بنابراین آنها این هزینه را به قطعه س��از وارد کردن��د و پولش را ندادند، به 
این بهانه که کاال به دس��ت مصرف کننده ارزان برس��د، اما ارزان به دست 

مصرف کننده نرسید و به سود دالالن هم شده است.«
به گفته ملکی، »خودرو کاالی اساس��ی نیس��ت. باید در جا هایی که 
تولید ظرفیت دارد سیس��تم سرکوبگرانه دولتی و قیمت گذاری را حذف 
کنی��م و مجموعه ای از کاال های خاص را مش��مول قیمت گذاری کنیم. 
اگ��ر هم می خواهیم به طبقه محرومان نفع برس��انیم کارت الکترونیکی 
هوشمند در اختیارش��ان قرار دهیم که نیاز های غذایی حداقلی خود را 
با قیمت مصوب با آن تامین کنند. همینطور هزینه های حداقلی که در 
دس��ت دولت است می تواند مشمول بخشودگی شود مانند هزینه تلفن، 

آب و برق و گاز.«
به اعتقاد وی، »می شود کوپن های الکترونیکی ایجاد کرد که نیاز های 
حداقل��ی جامعه محرومان را تامین کند در مابقی موارد باید س��ازوکار 
قیمت ها کارکرد خود را داش��ته باش��د. ما بدی های نظام سرمایه داری 
و نظام سوسیالیس��تی را گرفتیم و خروجی آن در اقتصاد ما این ش��ده 
که جا هایی که ظرفیت تولید وجود داش��ته س��رکوب کردیم جایی که 

ظرفیت تولید وجود نداشته فضای مناسب برایش ایجاد نکردیم.«
* مالیات بر سفته  بازی و معافیت مالیاتی دانش بنیان

این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه »اگ��ر بخواهیم با تورم مقابله 
کنیم باید غل و زنجیر تولید را باز کنیم« افزود: »این روز ها با محدودیت 
تولید برق رو به رو هس��تیم. دستگاه توزیع برق، اولین جایی که برقش 
را قطع می کند تولید اس��ت. این قابل قبول نیس��ت. اگر س��ال »جهش 
تولید« اس��ت و راهی نداریم جز افزایش تولید باید موانعی را که بر سر 
راه تولید اس��ت، برداریم. در این روز های گرم س��ال، یکی از مهمترین 
چالش های تولید، ضعیف ش��دن برق یا قطع کردن برق تولیدکنندگان 
است که آسیب زیادی را به آنها وارد کرده است. باید تمهیداتی در این 

باره اندیشیده شود.«
ملک��ی در انتها گف��ت: »همچنی��ن بخش هایی از تولی��د و صادرات 
دانش بنیان باید مش��مول معافی��ت مالیاتی قرار گیرد. س��رمایه گذاری 
در تولی��د بای��د از طریق سیس��تم الکترونیکی انجام ش��ود. مش��کالت 
تولی��د را باید از طری��ق الکترونیکی حل کرد. نبای��د مراجعه حضوری 
به دس��تگاه های دولتی داش��ته باش��ند. اگر موانع تولید را برداریم تورم 
با وجود تمام مش��کالت موجود قابل حل اس��ت. اگر از بخش خصوصی 
مولد و تولیدگرا حمایت می کردیم هزینه های تولید و صادرات را کاهش 
می دادیم مالیات ش��ان را کم می کردیم و دستگاه ها را به خدمات رسانی 
به تولید تش��ویق می کردیم مش��کالت قابل حل بود. ب��ا توجه به اینکه 
مجلس جدید و تازه نفس اس��ت انتظار می رود با رفع موانع تولید، فشار 
را از روی دوش م��ردم ب��ردارد. البته باید در کن��ار آن کاری کنیم که 
تعامالت خارجی برقرار ش��ود، بنابراین با مالیات بر سفته بازی و کاهش 
موانع تولید و حمایت از تولید فکر و اجرای ایده های کارشناسی می توان 

تورم را به صفر رساند.«

مجادله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره علت رشد تورم ادامه دارد

معمای تورم
دریچه

سبد غذایی خانوارهای ایرانی در یک سال گذشته تغییر کرد
کوچک شدن سفره خانواده ها

فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز افکارس��نجی دانشجویان 
ایران از تحوالت س��بد غذایی خانواده های ایرانی در یک س��ال 
گذشته، حاوی نتایج جالبی است، چنانچه ۸درصد از خانوارهای 
ایرانی طی یک س��ال گذشته، گوش��ت قرمز مصرف نکرده اند. از 
هر س��ه خانوار ایرانی نی��ز یک خانوار به صورت روزانه ماس��ت 
مصرف می کند و ۲۱درصد از خانوارها طی یک س��ال گذش��ته 
اصال نوش��ابه مصرف نکرده اند. همچنین از هر ۱۰ خانوار ایرانی، 
چهار خانوار هر روز برنج مصرف می کند و به عبارت دیگر، میزان 
مص��رف روزانه برنج در س��بد غذایی خانواده ه��ای ایرانی حدود 

۹درصد کاهش داشته است.
این نتایج از نظرس��نجی اخیر مرکز افکارس��نجی دانشجویان 
ایران )ایس��پا( در مردادماه امس��ال به دس��ت آمده اس��ت. این 
نظرس��نجی بین ۱۵۷۵ نفر از مردم ایران در س��طح کشور اجرا 
شده است. میانگین سنی پاسخگویان این نظرسنجی ۳۹.۵ سال 
بوده است. ۲۶درصد پاس��خگویان در بازه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، 
4۸.4 درصد در سنین ۳۰ تا 4۹ سال و ۲۵.۷ درصد ۵۰ سال و 
باالتر قرار داش��ته اند. از لحاظ سطح تحصیالت نیز ۳۳.۳ درصد 
پاس��خگویان تحصیالت کمت��ر از دیپلم داش��تند. ۳۰.۱ درصد 
دارای تحصی��الت دیپلم، ۲۹.۲ درصد دارای تحصیالت کاردانی 
و کارشناس��ی و ۷.۳ درصد دارای تحصیالت عالی)کارشناس��ی 
ارش��د و دکترا( بوده اند. از حیث وضعیت تأهل نیز ۷۲.۶ درصد 
پاسخگویان را افراد متأهل و ۲۳.۲ درصد را افراد مجرد تشکیل 
داده اند. 4.۱درصد پاس��خگویان نیز بدون همسر )در اثر طالق یا 

فوت همسر( بوده اند.
* ۲۱درصد از خانوارها نوشابه مصرف نکرده اند

درخصوص مصرف برخی مواد غذایی در یک س��ال گذشته از 
مردم سوال شده است به این شکل که خانواده شان در یک سال 
گذشته هر ماده غذایی را تا چه اندازه مصرف کرده اند. یافته های 
این نظرس��نجی نش��ان می ده��د 4.۵درصد خانوارها در س��ال 
گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده اند. ۱۹.۲ درصد چند روز در 
هفته، ۳۵ درصد چن��د روز در ماه و ۱۹.۹ درصد خانوارها چند 
روز در سال گذشته نوشابه مصرف کرده اند. ۲۱.۱درصد نیز اصاًل 
مصرف نمی کنند. در خصوص مص��رف دوغ، ۱۸.۶ درصد مردم 
گفته ان��د در خانواده ش��ان هر روز دوغ مص��رف می کنند. ۳4.۹ 
درص��د گفته ان��د در هفته چن��د روز و ۲۸.۱ درصد در ماه چند 
روز دوغ مصرف می کنند. همچنین ۷.۹ درصد مردم گفته اند در 
س��ال گذش��ته چند بار دوغ مصرف کرده اند و ۱۰.4درصد اصاًل 

دوغ مصرف نمی کنند.
* یک خانوار از هر ۳ خانوار روزانه ماست مصرف می کند

۲۶.۲ درصد مردم در یک س��ال گذش��ته هر روز شیر مصرف 
کرده ان��د. ۳۷.4 درصد در هفت��ه چند روز و ۲۲.۵ درصد در ماه 
چند روز در خانواده شان شیر مصرف می کنند. الزم به ذکر است 
۶ درصد افراد نمونه طی س��ال گذش��ته چند بار ش��یر مصرف 
کرده اند و ۷.۹ درصد گفته اند اصال شیر مصرف نمی کنند. میزان 
مصرف روزانه شیر یا چند روز در هفته در مقایسه با سال گذشته 
کاهش یافته اس��ت. خردادماه پارسال ۷۸.۲ درصد خانوارها هر 
روز یا چندروز در هفته ش��یر مص��رف کرده اند، درحالی که این 

میزان در مرداد امسال به ۶۳.۶ درصد رسیده است.
درخصوص میزان مصرف ماس��ت در س��ال گذشته نیز ۳۵.4 
درصد خانوارها هر روز ماست مصرف کرده اند. 4۱.۳ درصد چند 
روز در هفت��ه و ۱۶.۷ درصد چندروز در ماه ماس��ت خورده اند. 
۳.4 درصد گفته اند در س��ال گذشته چندبار ماست خورده اند و 
۳ درصد اصال ماست مصرف نمی کنند. طبق داده های خردادماه 
پارسال، ۸۷.۶ درصد خانوارها هر روز یا چندروز در هفته ماست 
مص��رف کرده اند که ای��ن میزان در مرداد ۹۹ ب��ه ۷۶.۷ درصد 

کاهش یافته است.
* ۸ درصد از خانوارها، گوشت قرمز مصرف نکرده اند

گوش��ت قرمز از دیگر مواد غذایی است که در این پرسشنامه 
میزان مصرف آن سنجیده شده است. طبق پاسخ ها، 4.۳ درصد 
خانواره��ا هر روز گوش��ت قرمز مصرف می کنن��د. 4۰.۲ درصد 
گفته اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت 
قرمز مصرف می کنند. الزم به ذکر است ۱4.4 درصد خانوارها در 
س��ال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کرده اند و ۸.۲ درصد 
گفته اند اصاًل گوشت قرمز مصرف نمی کنند. در مقایسه با خرداد 
۹۸ به میزان افرادی که گفته اند در خانواده ش��ان اصاًل گوش��ت 

قرمز مصرف نمی کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.
درخصوص میزان مصرف گوش��ت م��رغ در خانوارهای ایرانی 
طبق نتایج نظرس��نجی می توان گف��ت: 4.4 درصد خانوارها هر 
روز، ۶۲ درص��د چند روز در هفت��ه و ۲۸.4 درصد چند روز در 
ماه گوش��ت مرغ مصرف می کنند. ۳.۷ درصد خانوارها طی سال 
گذشته چندبار گوشت مرغ مصرف کرده اند و ۱.۳ درصد گفته اند 
اصاًل گوش��ت مرغ مصرف نمی کنند. میزان مصرف گوشت مرغ 
در مقایس��ه با خرداد ۹۸ ح��دود ۱۲.۶ درصد به صورت مصرف 
ه��ر روز یا چندروز در هفته در س��بد غذای��ی خانوارها کاهش 

داشته است.
گوشت ماهی یکی دیگر از منابع پروتئینی است که میزان مصرف 
آن در بین خانوارهای ایرانی پرسیده شده است. ۰.۶ درصد گفته اند 
طی یک س��ال گذشته در خانواده ش��ان هر روز ماهی مصرف شده 
اس��ت. ۱۱.4 درصد چند روز در هفت��ه، ۳۰.۲ درصد چند روز در 
ماه و ۳۳ درصد چند روز در س��ال گذش��ته ماهی مصرف کرده اند. 
۲4.۶ درصد پاسخگویان گفته اند اصالً در خانواده شان ماهی مصرف 
نمی کنند. میزان مصرف روزانه و چندروز در هفته گوشت ماهی نیز 

در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.
* 4 خانوار از هر ۱۰ خانوار روزانه برنج مصرف می کند

برنج از محصوالتی است که بیشترین حضور را در سبد غذایی 
روزانه خانواره��ای ایرانی دارد. طبق داده ها، 4۲ درصد خانوارها 
ه��ر روز برنج مصرف می کنن��د. 4۸.۲ درصد چند روز در هفته، 
۸.۵ درص��د چن��د روز در م��اه و یک درصد چند روز در س��ال 
گذش��ته برنج مصرف کرده اند. ۰.۳ درصد نیز گفته اند اصاًل برنج 
مص��رف نمی کنند. در مقایس��ه با داده های خ��رداد ۹۸، میزان 
مص��رف روزانه برنج در س��بد غذایی خانوارها ح��دود ۹ درصد 

کاهش داشته است.
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با توج��ه به اینکه آمار مرک��ز پژوهش های مجلس تورم باال و رش��د 
اقتص��ادی منفی کش��ور در هش��ت س��ال اخیر را نش��ان می دهد، یک 
اقتص��اددان معتقد اس��ت: از آنجا که نقدینگی به س��مت تولید هدایت 
نشده و میزان تولید هم افزایشی نداشته، این موضوع موجب رشد منفی 

اقتصاد و افزایش تورم شده است.
به گزارش ایس��نا، طبق آنچه مرکز پژوهش های مجلس از اوضاع نرخ 
تورم و رش��د اقتصادی در هشت سال اخیر نشان می دهد، متوسط رشد 
اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد و در این 

مدت بین منفی ۸.۳ تا مثبت ۱4درصد در نوسان بوده است. 
همچنین، تش��کیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی 
نزولی داش��ته که این موضوع از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سال های 
آینده بسیار هش��داردهنده خواهد بود و انباشت سرمایه در بخش نفت 
و گاز، صنعت، معدن، س��اختمان و ارتباطات نیز از س��ال ۱۳۹۱ به بعد 
منفی شده است؛ به گونه ای که در هفت سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به طور 
متوسط س��االنه حدود ۲.۲درصد از میزان سرمایه انباشت شده در این 
بخش ها کاس��ته شده، این در حالی اس��ت که رشد ساالنه این بخش ها 

برای هفت سال قبل از ۹۰ به طور متوسط ۵.۳درصد بوده است.
ع��الوه بر این، مرکز پژوهش ها متوس��ط نرخ ت��ورم بلندمدت اقتصاد 
ای��ران را نزدیک به ۲۰درص��د اعالم کرده که همین ام��ر ایران را پس 
از ونزوئ��ال، زیمباب��وه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار داده اس��ت. 

همچنی��ن افزای��ش قیمت ها در ماه های اخیر ب��ه افزایش تورم نقطه به 
نقطه )نسبت به ماه مشابه سال قبل( و همچنین تورم ماهانه در تیرماه 
منتهی ش��ده؛ به طوری ک��ه گزارش مرکز آمار نش��ان داد تورم ماهانه 
ب��ه ۶.4 و ت��ورم نقطه به نقطه به ۲۶.۹درصد رس��یده که هر دو رش��د 
4.4درصدی داش��تند؛ هرچند ک��ه تورم ۱۲ ماهه منته��ی به تیرماه با 

کاهش همراه و به ۲۶.4درصد رسیده بود.
در این زمینه، حیدر مس��تخدمین حسینی توضیح داد که »به خاطر 
تحریم ها و نبود برنامه ریزی های مناس��ب تولیدی در کشور میزان تولید 
و رش��د اقتصادی در هشت سال اخیر منفی بوده و در این مدت میزان 
تولید به تولید س��ال ۱۳۹۰ هم نرس��یده  است. یکی از دالیل این امر را 
می ت��وان تمایل دولت به حضور در برجام و غافل ش��دن از برنامه ریزی 
برای تولید دانس��ت.« به اعتقاد وی، »رشد اقتصادی در چند سال اخیر 
مثبت نبوده و این منفی بودن امر عجیبی نیس��ت، زیرا در شرایطی که 
می��زان تولید کاال و خدم��ات پایین بوده و درآمد س��رانه نیز با کاهش 

مواجه شده، رشد منفی اقتصادی طبیعی است.«
او ب��ا بی��ان اینکه »اگ��ر وضعیت اقتصادی کش��ور بهب��ود پیدا کند 
نشان دهنده رشد اقتصادی است«، گفت: »تنها بهبود وضعیت اقتصادی 
برای رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه باید در کنار این رشد سطح رفاه 

و کیفیت زندگی مردم هم  ارتقا پیدا کند.«
به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، »در کنار افت رشد اقتصادی، رفاه 

اقتص��ادی و اجتماعی هم کاهش پیدا ک��رده که اکنون مردم در تامین 
رفاه خود مشکل دارند. عالوه بر این، از آنجا که نقدینگی به سمت تولید 
هدایت نش��ده، کاهش رفاه مردم را هم تشدید کرده است. اگر پول های 
خلق ش��ده  به تولید می نشس��ت اکنون تورم نداشتیم. همچنین میزان 
تولید هم افزایش��ی نداشته که در نهایت قدرت خرید مردم کاهش پیدا 
کرده که نتیجه رش��د اقتصادی منفی را در این زمینه می توان مشاهده 

کرد.«
وی ب��ا اذعان به اینکه »رش��د منفی تولید و نقدینگ��ی، نرخ تورم را 
افزایش داده است«، افزود: »برای امسال هم رشد منفی اقتصادی ادامه 
پی��دا می کند و در س��ال ۱4۰۰ دولت و مجلس بای��د رویکرد دیگری 
را در پی��ش بگیرن��د که از بین بردن محدودیت ه��ای موجود در فضای 
کس��ب وکار، یکی از اقدامات مهم اس��ت. همچنین نظام بانکی هم باید 

اصالح شود تا متعلق به همه مردم باشد.«
مس��تخدمین حس��ینی در پایان گفت که »دسترس��ی تمام مردم به 
تسهیالت بانک ها سخت اس��ت  که این امر باید اصالح شود. تعرفه های 
واردات، ص��ادرات و اهلیت داش��تن صادرکنندگان نیز از جمله اقدامات 
دیگر برای بهبود رش��د اقتصادی اس��ت. با توجه به اینک��ه اقتصادمان 
بیمار است، رشد اقتصادی هم در آن صورت نمی گیرد و اقتصاد به یک 
انقالب ج��دی نیاز دارد تا فرآیند آمارگی��ری و برنامه ریزی برای تولید 

اصالح شود.«

یک اقتصاددان پاسخ داد

منشأ تورم و رشد منفی اقتصاد ایران چیست؟ 
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تامین مالی بنگاه ها؛ بازار سرمایه و 
فرصت های آن؟

بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی 
پایدار داش��ته و مسیر توسعه صنعتی بسیاری از کش��ورها با سرمایه گذاری و 
رشد این بنگاه ها پیش رفته است. این بنگاه ها به عنوان حلقه اتصال بین صنایع 
و بخش ه��ای مختلف نقش مهمی ایفا می کنن��د. تعریف بنگاه های کوچک و 
متوسط در سازمان های بین المللی و داخلی متفاوت بوده و غالباً براساس تعداد 
کارکنان یک واحد طبقه بندی می شود. بانک مرکزی ایران بنگاه های دارای ۱۰ 
کارگر را خرد، ۱۰ تا 4۹ کارگر را کوچک، ۵۰ تا ۹۹ کارگر را متوسط و بیش 

از ۱۰۰ کارگر را بنگاه بزرگ تعریف می کند.
برمبن��ای آخرین آمار )س��ال ۱۳۹۶( تعداد بنگاه ه��ای صنعتی کوچک و 
متوسط ۲۷ هزار و ۳۱۵ واحد بوده که حدود ۹۰درصد کل واحدهای صنعتی 
کش��ور را به خود اختصاص داده است. تعداد ش��اغالن، میزان سرمایه گذاری 
و ارزش اف��زوده بنگاه های کوچک و متوس��ط به ترتی��ب 4۰، ۲4 و ۲۰ درصد 
کل واحدهای صنعتی را تشکیل داده است. عالوه بر بخش صنعت، بنگاه های 
کوچک و متوس��ط در س��ایر بخش های اقتصادی نیز وجود داش��ته که آمار 

بنگاه های صنعتی به  تنهایی بیانگر اهمیت آنها در چرخه اقتصاد کشور است.
در سال های اخیر که ش��رایط رکود تورمی بر کشور حاکم شده، بنگاه های 
اقتصادی به  ویژه بنگاه های کوچک و متوسط با مشکالت بسیاری ازجمله در 
حوزه تأمین مالی و نقدینگی مواجه گردیده اند. مؤلفه »دشواری تأمین مالی از 
بانک ها« در فصول مختلف پایش فضای کسب وکار همواره جزو چهار مانع اصلی 
فعاالن اقتصادی بوده است. ازآنجاکه تأمین سرمایه به  ویژه در مورد بنگاه های 
کوچک و متوس��ط از طریق بانک ها ص��ورت می پذیرد، بنابراین چالش تأمین 
مالی از مهم ترین مش��کالت پیش روی این بنگاه ها است. سیستم مالی بانک 
محور کشور از یک س��و و نداشتن وثیقه های کافی و ریسک باالی بازپرداخت 
اصل و بهره تسهیالت از سوی دیگر، موانع مهم تأمین مالی این بنگاه ها است. 
عالوه بر این به دلیل رکود حاکم بر کشور، فروش بنگاه ها به  صورت اعتباری و 
غیرنقدی انجام  شده و در نتیجه بنگاه های کوچک و متوسط را با چالش تأمین 
س��رمایه در گردش روبه رو کرده اس��ت. مجموع تسهیالت بانکی ارائه شده در 
بخش های مختلف در س��ال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۷۵هزار میلیارد تومان است. آمار 
عملکرد اجرای طرح تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 
۱۳۹۸ حاک��ی از تأمین مالی تعداد ۳۷ هزار و 4۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و 
متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵4 هزار و 4۷۰ میلیارد تومان توسط شبکه 
بانکی است. این تسهیالت پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط ۵.۶ درصد 
از کل اعتبارات پرداختی در سال ۱۳۹۸ را شامل می شود که نه تنها رقم بسیار 
ناچیزی اس��ت بلکه براساس دستورالعمل بانک مرکزی بایستی ۱۰درصد کل 
تسهیالت در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار می گرفته که این اتفاق نه 
در سال گذشته و نه در سال های قبل از آن قرار نگرفته است. یکی از روش های 
تامین س��رمایه بنگاه های کوچک و متوسط انتشار اوراق بدهی است. در ایران 
هزینه های انتشار اوراق مالی اسالمی باال است. به عالوه ضمانت نرخ سود انتشار 
این اوراق بیش��تر از ۱۸درصد از س��وی بانک ها ممنوع است. در این خصوص 
می توان تعیین نرخ س��ود را به بازار واگذار نمود. همچنین با ایجاد یک پایگاه 
داده می توان اعتبار بنگاه های کوچک و متوسط را رتبه بندی کرده و از طریق 
پشتوانه دارایی های این شرکت ها اوراق بدهی منتشر نموده و ریسک عدم ایفای 
تعهدات را به سرمایه گذاران انتقال یابد. همچنین می توان ضمانت اوراق بدهی 
را به  جز بانک ها، به شرکت های بیمه یا سرمایه گذاری واگذار نمود تا با افزایش 
س��ود، این اوراق برای خریداران جذاب گردد. با توجه به مشکالت تامین مالی 
از طریق نظام بانکی، توسعه بازارهای سرمایه به  عنوان نهاد مکمل نظام بانکی 
پیشنهاد می شود. بسیاری از کشورها یک بازار مجزا را برای بنگاه های کوچک 
و متوس��ط ایجاد نموده و با دسترسی به اطالعات و شفافیت و کاهش ریسک 
سرمایه گذاری زمینه رشد و ورود به بازار اصلی سرمایه فراهم می گردد. در ایران 
بازار فرابورس در همین راستا تشکیل گردیده است. لکن با توجه به ایجاد چنین 
فرصتی برای ورود بنگاه های کوچک و متوسط به بازار سرمایه، به دلیل وجود 
مشکالت ساختاری و مشکالت مربوط به بازار ورود این بنگاه ها به بازار فرابورس 

از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است.
از مهم ترین مشکالت ساختاری می توان به عدم تمایل شرکت ها به افشای 
اطالعات و شفافیت، هزینه باالی تأمین مالی از طریق فرابورس، الزام به قواعد 
حاکمیت ش��رکتی و عدم آشنایی صاحبان بنگاه ها از روش های تأمین مالی از 
بازار س��رمایه اش��اره کرد. ازجمله مشکالت مربوط به بازار نیز ممنوعیت ورود 
س��رمایه گذاران حقیقی، هزینه های باالی پذیرش و مشاوره و فرآیند طوالنی 
پذیرش تا عرضه در بازار می توان نام برد. برای گسترش تأمین مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه برخی اقدامات ضروری است. افزایش 
س��واد مالی صاحبان بنگاه ها، تسهیل انتش��ار و عرضه اوراق بهادار توسط این 
شرکت ها، اصالح قانون تجارت به منظور تسهیل فرآیند ثبت، تأسیس، تبدیل و 
تغییرات شرکت های سهامی با کمترین زمان ممکن و هزینه، ایجاد مشوق های 
مالیاتی برای بنگاه هایی که در بازار سرمایه پذیرفته می شوند، کاهش هزینه های 

مربوط به پذیرش در بازار و ... از جمله مهم ترین این اقدامات است.
عالوه بر اقدامات گفته ش��ده می توان از طریق ارائه وام و تضمین های خاص 
برای ش��روع کسب وکار، تأس��یس یک بانک برای ارائه مش��اوره و خدمات به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط، یارانه نرخ سود، مش��اوره رایگان در زمینه های 

مختلف به رونق بنگاه های کوچک و متوسط کمک کرد.

در سیزدهمین روز مردادماه
قیمت دالر و سکه افزایش یافت

بازار سکه و طال در روز دوشنبه شاهد افزایش ۷۵ هزار تومانی قیمت ها بود و 
سکه تمام بهار آزادی به بهای ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله 
ش��د. نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت خورد. 
همچنین یک گرم طالی خام ۱۸عیار به ارزش یک میلیون و ۸۶ هزار تومان 
فروخته شد و هر مثقال طال نیز با بهای 4 میلیون و ۷۰۵ هزار تومان به فروش 
رسید. انس جهانی نیز روند صعودی خود را متوقف کرد و به همان بهای روز 

قبل به قیمت یک هزار و ۹۷۳ دالر معامله شد.
در جری��ان معامالت بازار ارز نیز نرخ خرید و فروش دالر و یورو نس��بت به 
یکشنبه 4۰۰ تومان افزایش یافت. صرافی های بانکی هر دالر را به قیمت ۲۰ 
هزار و ۳۰۰ تومان خریدند و ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان فروختند که نرخ خرید و 
فروش دالر 4۰۰ تومان افزایش یافت. این صرافی ها هر یورو را هم ۲۳ هزار و 
۸۰۰ تومان خریدند و به قیمت ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان فروختند که نرخ خرید 

و فروش یورو نیز 4۰۰ تومان با افزایش قیمت مواجه شد.

یادداشت

قائم مق��ام بانک مرک��زی، جزییات طرح اعطای تس��هیالت بانکی به 
مستأجران )کمک ودیعه مسکن( را اعالم کرد و پیرامون ابهامات شرعی 
ارائه این وام گفت: »ش��ورای فقهی بانک مرکزی با توجه به اعالم شبهه 
فقهی از س��وی مراجع و پس از مشورت با س��ایر صاحبنظران، موضوع 
این تس��هیالت از »ودیعه مس��کن« خارج کرد و به عنوان خرید کاال و 

خدمات ارائه خواهد شد.«
اکب��ر کمیجانی با اش��اره به چرای��ی پرداخت وام ودیعه مس��کن به 
مستاجران گفت: »با توجه به گرانی های اخیر در قیمت و اجاره مسکن 
و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم درآمد 
در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و اعمال تحریم های ظالمانه، موضوع »اعطای تس��هیالت مرابحه خرید 
کاال و خدمات« از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به »ستاد 

ملی مقابله با کرونا« در این ستاد مطرح شد.«
او با اش��اره به سقف تسهیالت یادشده ادامه داد: »براساس تصمیمات 
»س��تاد ملی مقابله با کرونا« مقرر شد، تسهیالت یادشده در سقف های 
۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کالنشهرها 
و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳درصد و بازپرداخت 
یک ساله )به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیالت را 
پرداخت کند و اصل تس��هیالت در سررسید تسویه شود( یا با نرخ سود 
۱۲درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه )به نحوی که مس��تأجر در هر قس��ط 
اصل و سود تسهیالت را پرداخت کند(، با هدف کمک به تامین افزایش 
تحقق یافته در ودیعه اجاره های مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در 

سال جاری اعطا شود.«
قائم مق��ام این بانک درخص��وص نحوه ثبت نام و س��ازوکار پاالیش و 
معرف��ی متقاضیان به منظور دریافت تس��هیالت کمک  ودیعه مس��کن 

ب��ه بانک عامل نیز گف��ت: »به منظور رعایت پروتکل های بهداش��تی و 
جلوگیری از گس��ترش ویروس کرونا و رفاه ح��ال متقاضیانی که قصد 
دریافت کمک  هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبت نام متقاضیان با استفاده 
از س��امانه پیامکی وزارت راه وشهرس��ازی انجام گرفت. متقاضیان واجد 
شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه )چهارم مردادماه( با ارسال کد ملی 
سرپرس��ت خانوار به سرش��ماره پیامک��ی ۳۰۰۰۷۳۶4۰ از طریق تلفن 
همراه ش��خصی خود تا ساعت ۲4 روز پنجش��نبه )۹ مردادماه( نسبت 
ب��ه ثبت ن��ام اولیه اقدام کرده اند.« وی ادامه داد: »پس از بررس��ی اولیه 
و ارس��ال پیامک به متقاضی در زمان بندی اعالم ش��ده از سوی وزارت 
راه وشهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت بانکی از سوی 
tem. این وزارت می باید در س��امانه وزارت راه و شهرس��ازی به آدرس
mrud.ir ثبت نام کنند. آنگاه مش��خصات متقاضیان واجد ش��رایط از 
سوی وزارتخانه یادشده به بانک مرکزی و بانک ها منعکس و متعاقب آن 

دستورالعمل اجرایی به بانک های عامل ابالغ می شود.«
طبق اعالم بانک مرکزی، کمیجانی درخصوص س��قف های تسهیالت 
اعطایی به متقاضیان، افزود: »تس��هیالت یادش��ده در س��قف های ۵۰۰ 
میلیون ریال در ش��هر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در س��ایر کالنش��هرها 
)ش��هرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، 
شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، 
با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره های مسکن 

اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در سال جاری اعطا می شود.«
این مقام مس��ئول بانک مرکزی درباره نرخ س��ود تس��هیالت و نحوه 
بازپرداخت آن اضافه کرد: »نرخ س��ود تس��هیالت ۱۳درصد اس��ت و با 
سررس��ید یک س��اله پرداخ��ت می ش��ود. در دوره قرارداد صرفاً س��ود 
تسهیالت توسط مستاجر پرداخت و اصل تسهیالت در سررسید )پایان 

سال( تسویه می شود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهیالت 
یادش��ده به صورت ۳۶ ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی 
از اصل و س��ود تس��هیالت را پرداخت کند نیز با نرخ س��ود ۱۲درصد 
امکان پذیر است.« کمیجانی در پاسخ به این سوال که اعطای تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسالمی امکان پذیر است، 
گفت: »از آنجا که تس��هیالت یادش��ده غالباً به مستأجرانی که از اقشار 
نیازمن��د و دهک های پایین اقتصادی بوده و در نتیجه ش��یوع ویروس 
کرون��ا و افزایش س��طح عمومی قیمت ها به دلی��ل تحریم های ظالمانه 
اخیر آس��یب دیده اند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با این دیدگاه 
که این اقش��ار برای تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از 
نیازهای زندگی خود ش��ده اند، به دنب��ال راهکاری درخصوص پرداخت 
این تس��هیالت بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه های 

پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود.«
قائم مقام بانک مرکزی در پایان افزود: »در جلسه هشتم مرداد ۱۳۹۹ 
ش��ورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و با توجه به اعالم شبهه فقهی 
از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، 
موضوع این تس��هیالت از عنوان »ودیعه مس��کن« خارج و مصوب شد 
ک��ه بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی بتوانند به مس��تأجرانی که 
براس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکالت 
اقتص��ادی ب��رای تامین مخارج خود از جمله هزینه مس��کن ش��ده اند، 
تس��هیالت »مرابحه خری��د کاال و خدمات« اعطا کنند؛ لذا تس��هیالت 
یادش��ده، پس از پاالیش اطالعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت 
راه و شهرس��ازی، از سوی بانک های عامل و در قالب عقد مرابحه خرید 
کاال و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعالم می شود، 

پرداخت خواهد شد. «

براس��اس تازه ترین گ��زارش بانک مرکزی، ۸۸۱ ه��زار فقره چک در 
خردادماه امس��ال در سراس��ر کش��ور برگشت داده ش��د که نسبت به 
م��اه قبل کاهش بیش از ۱۱درصدی را نش��ان می ده��د. به گفته بانک 
مرک��زی، این ۸۸۱ هزار فقره چک به ارزش��ی حدود ۱۸۶ هزار میلیارد 
ریال در خردادماه ۹۹ در کل کش��ور برگش��ت داده ش��ده که نسبت به 

اردیبهشت ماه از نظر تعداد ۱۱.۷درصد کاهش را نشان می دهد.
طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی، حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره 
چک به ارزشی بالغ بر ۱۵44 هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۹ در 
کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد و از 
نظر مبلغ ۱۳.۷ درصد افزایش نش��ان می دهد. در این ماه همچنین در 
اس��تان تهران بالغ بر ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۷۸۹ هزار 

میلیارد ریال مبادله شد.
در خردادماه امس��ال بیش از ۵۰درصد تعداد چک های مبادله ای کل 
کشور )۵۰.۳درصد( تنها در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۲ درصد، ۱۰.4 درصد و ۷.۷ درصد 
بیش��ترین س��هم را در مقایسه با سایر اس��تان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶۳.۵ درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران )۵۱.۱ درصد(، 
اصفهان )۶.4 درصد( و خراسان رضوی )۶ درصد( مبادله شده است که 

بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
آمارهای بانک مرکزی در مورد چک های وصولی نیز نش��ان می دهد، 
بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۵۸ هزار میلیارد ریال 
در خردادماه ۱۳۹۹ در کل کش��ور وصول ش��د که نسبت به ماه قبل از 
نظر تع��داد و مبلغ به ترتیب ۰.4 درصد و ۱4.۱ درصد افزایش نش��ان 
می ده��د. از کل تع��داد و مبلغ چک های مبادله ش��ده در ماه مذکور به 
ترتیب ۸۸.۸ درصد و ۸۸ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک های وصول ش��ده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸۷.۵ 
درص��د و ۸۷.۷ درص��د و در خردادماه ۱۳۹۸ به ترتی��ب برابر با ۹۰.۶ 

درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.
همچنین حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۰۲ 
هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۹ در اس��تان تهران وصول ش��د که از 
نظ��ر تعداد و ارزش )هر کدام ۸۹ درصد( از کل چک های مبادله ای وصول 
ش��ده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت 
تعداد چک های وص�ولی ب�ه ک�ل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب 
به اس��تان های گ�یالن )۹۲.۳درصد(، البرز )۹۰.۵ درص�د( و مازندران)۹۰ 
درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد )۸۱.۹ 
درصد(، چهارمح��ال و بختیاری )۸۵ درصد( و کردس��تان )۸۵.4 درصد( 
پایین ترین نسبت تع�داد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت 
ارزش چک ه��ای وصولی ب��ه کل ارزش چک های مبادله ای در اس��تان 
به ترتیب به اس��تان های گی��الن )۹۱.4درصد(، الب��رز )۹۰.۷درصد( و 
هرمزگان )۹۰.4درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های خراس��ان 
جنوبی )۷۸.۶درصد(، سیس���تان و بلوچس�تان )۸۰.۲درصد( و لرستان 
)۸۰.۸ درصد( کمترین نس��بت ارزش چک ه��ای وصولی به کل ارزش 

چک های مبادله ش�ده در استان را به خ�ود اختصاص داده اند.
آمارهای بانک مرکزی در مورد چک های برگش��تی نیز حاکی اس��ت، 
بالغ بر ۸۸۱ هزار فقره چک به ارزش��ی ح��دود ۱۸۶ هزار میلیارد ریال 
در خردادماه ۱۳۹۹ در کل کش��ور برگش��ت داده شده است که نسبت 
ب��ه م��اه قبل از نظر تع��داد ۱۱.۷ درصد کاهش و از نظ��ر مبل�غ ۱۱.۲ 
درصد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در م��اه مذکور به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۱۲درصد برگش��ت داده ش��ده 
است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد و در خردادماه سال 

۱۳۹۸ به ترتیب برابر با ۹.4 درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.

همچنین در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران حدود ۲۶۹ هزار فقره 
چک ب�ه ارزشی حدود ۸۷ ه�زار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر 
تع��داد ۱۰.۶ درصد و از نظر ارزش ۱۱درصد از کل چک های مبادله ای 
برگش��ت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، 
بیش��ترین نسبت تعداد چک های برگش��تی به کل چک ه�ای مبادله ای 
در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱۸.۱درصد(، 
چهارمحال و بختیاری )۱۵درصد( و کردس�تان )۱4.۶درصد( اختصاص 
یافته است و استان های گیالن)۷.۷درصد(، البرز )۹.۵درصد( و مازندران 
)۱۰درصد( پایین ترین نس��بت تعداد چک های برگش��تی به کل تعداد 

چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت 
ارزش چک های برگش��تی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان 
به ترتیب به اس��تان های خراس���ان جنوبی)۲۱.4درصد(، سیس��تان و 
بلوچس��تان )۱۹.۸درص��د( و لرس��تان )۱۹.۲درصد( اختص��اص یافته 
اس��ت و اس��تان های گیالن )۸.۶درصد(، البرز )۹.۳درصد( و هرمزگان 
)۹.۶درص��د( کمترین نس��بت ارزش چک های برگش��تی به کل ارزش 

چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
همچنین بررس��ی چک های برگش��تی به تفکیک علل نشان می دهد، 
حدود ۸۵۸ هزار فقره چک به ارزش��ی ح��دود ۱۷۳ هزار میلیارد ریال 
در خردادماه ۱۳۹۹ در کل کش��ور به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۳درصد 
و از نظر ارزش ۹۲.۹درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده اس��ت. در ماه مورد بررس��ی در اس��تان تهران 
ح��دود ۲۵۹ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۷۶ ه��زار میلیارد ریال 
به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی برگش��ت داده شده است. در واقع 
در اس��تان تهران از نظر تعداد ۹۶.4درصد و از نظر مبلغ ۸۸.۲درصد از 

کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

چک های برگشتی در خردادماه بیش از 11درصد کاهش یافت

جغرافیای استانی چک های برگشتی

معاون س��ازمان امور مالیاتی، گفت کس��انی که در جریان عرضه سکه 
از س��وی بانک مرکزی اقدام به خرید کرده اند تا س��قف معینی مشمول 
پرداخت مالیات مقطوع می ش��وند. به گزارش صداوسیما، محمد مسیح، 
معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: براس��اس تبصره م��اده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مس��تقیم با توجه به محدودیت های بیماری کرونا و با هدف 
حمایت از مشاغل خرد این دستورالعمل صادر شده و مشاغلی که مالیات 
عملکرد آنها در س��ال ۹۷ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده برای سال 
۹۸ بدون افزایش نرخ اعمال خواهد ش��د. مس��یح افزود: برای مش��اغلی 
ک��ه مالیات عملکرد س��ال ۹۷ آنها ۲میلیون و ۵۰۰ ت��ا ۵میلیون تومان 
بوده رش��د 4 درصد، بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان، ۸ درصد و ۱۰ 

میلیون تومان به باال ۱۲درصد افزایش در نظر گرفته ش��ده است. امسال 
ای��ن امکان نیز در نظر گرفته ش��ده که صاحبان مش��اغل بتوانند با ارائه 
اظهارنامه مالیاتی نیز نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. به گفته وی، 
مشاغلی که در سال ۹۷ فروش و درآمد آنها حداکثر ۹۹۰ میلیون تومان 
اس��ت می تواند از ظرفیت این تبصره اس��تفاده کنند که شامل صاحبان 
مش��اغل گروه های دوم و سوم قانون مالیات های مستقیم و عمدتاً شامل 
سوپرمارکت ها خواربارها، نانوایی ها، امالک و مواردی از این دست هستند. 
صاحبان این مشاغل می توانند در پنج قسمت مساوی این مالیات مقطوع 
را پرداخت کنند. معاون س��ازمان امور مالیاتی درباره مالیات خرید سکه 
نیز گفت: کسانی که در جریان عرضه سکه از سوی بانک مرکزی اقدام به 

خرید کرده اند تا سقف معینی مشمول پرداخت مالیات مقطوع می شوند 
و دستورالعمل دقیق آن طی یکی دو روز آینده اعالم می شود. خریداران 
سکه که سکه های خود را عرضه می کنند و به فروش می رسانند باید حتماً 
نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات متعلق آن 
اقدام کنند. وی با بیان اینکه ما اطالعات مربوط به خریداران س��که را در 
اختی��ار داریم، گفت: عرضه و فروش این س��که ها نی��ز در نهایت برای ما 

مشخص خواهد شد و مالیات آن  را نهایتاً مطالبه خواهیم کرد.
به گفته معاون س��ازمان امور مالیاتی، خریداران سکه با تعداد باال در 
صورت پرداخت نکردن مالیات ش��امل جرایمی می ش��وند که غیرقابل 

بخشودگی است.

خرید سکه مشمول پرداخت مالیات شد

قائم مقام بانک مرکزی از ارائه وام ودیعه مسکن به  عنوان خرید کاال خبر داد

جزییات کمک ودیعه مسکن مستاجران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
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چرا تغییر اطالعات مشموالن سهام عدالت در 
سامانه ثبت نمی شود؟

برخی از مش��موالن سهام عدالت نس��بت به عدم تغییر مشخصات 
خود در س��امانه معترض هس��تند که در این زمینه معاون س��ازمان 
خصوصی سازی اعالم کرد این افراد می توانند تغییر اطالعات خود مانند 
ش��ماره تلفن همراه را از طریق مراجعه به س��امانه سهام عدالت انجام 

دهند.
به گزارش ایرنا، برخی از مش��موالن سهام عدالت معترض نسبت به 
تغییر مشخصات خود در سامانه سهام عدالت هستند، یکی از معترضان 
در این مورد اعالم کرده  اس��ت: حدود یک ماه اس��ت که گزینه تغییر 
شماره تلفن همراه در س��ایت سهام عدالت برای همه غیرفعال است، 
در حالی که بارها مس��ئوالن آزادس��ازی س��هام عدالت اعالم کرده اند 
مردم می توانند نسبت به اصالح اطالعات خود یا فروش سهام خود در 
س��امانه اقدام کنند، در این زمینه حسن عالیی در واکنش به صحبت 
مشموالن سهام عدالت و اعتراض آنها نسبت تغییر مشخصات خود در 
س��امانه سهام عدالت گفت: همچنان برخی از مشموالن سهام عدالت 
www.samanese. برای تغییر شماره تلفن همراه خود به س��امانه
ir مراجع��ه می کنند، در حالی که س��هامداران از طریق این س��امانه 
نمی توانند شماره تلفن همراه خود را تغییر دهند، بلکه این اقدام را باید 

از طریق مراجعه به سامانه sahamedalat.ir اجرایی کنند.
وی اف��زود: اف��رادی ک��ه روش مس��تقیم را ب��رای نح��وه مدیریت 
س��هام خود انتخ��اب کرده اند، به راحتی می توانند با ورود در س��امانه  
sahamedalat.ir  اقدام به مشاهده پرتفوی سهام عدالت خود کنند.

عالیی اظهار داش��ت: با ورود به این س��امانه و درج کد ملی در کادر 
مربوطه، در صورت مغایرت شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه با 
کد ملی، سریعا پیغامی بر روی صفحه با این عنوان که شماره تلفن ثبت 
شده در سامانه با کد ملی مطابقت ندارد نمایان می شود که در ادامه آن 

آمده است آیا تمایل به تغییر شماره تلفن همراه دارید یا خیر؟
وی ادام��ه داد: در صورتی که فرد مش��مول س��هام عدال��ت دارای 
س��یم کارت با نام خود باشد می تواند شماره موردنظر را وارد و اقدام به 
تغییر شماره تلفن همراه خود کند، در نهایت یک کد از طریق پیامک 
ارسال می شود که با ورود آن در کادر سامانه به مرحله پایانی و صفحه 

اصلی ورود خواهد کرد.
معاون س��ازمان خصوصی سازی خاطرنش��ان کرد: در صورتی که 
ف��رد س��یم کارتی را به نام خود ن��دارد، با مراجعه ب��ه اپراتورها در 
مخابرات و خرید س��یم کارت به نام مشمول س��هام عدالت مشکل 

برطرف خواهد شد.
او درب��اره افرادی که اکنون به دنبال انتخاب روش مدیریت س��هام 
عدالت خود در سامانه هستند، گفت: این افراد هیچ اقدامی را نمی توانند 
انجام دهند و سیستم به صورت پیش فرض روش مدیریت غیرمستقیم 
را برای آنها انتخاب کرده اس��ت، س��از و کار مربوط ب��ه آنها از طریق 

شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام خواهد شد.
عالیی اظهار داشت: فعالیت مربوط به ورود شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی در دست اقدام اس��ت و تا چهار روز آینده اقدامات الزم برای 
افزایش س��رمایه و پذیرش در بورس انجام می ش��ود و تا آخر مردادماه 

همه مسائل مربوط به این شرکت ها انجام می شود.
معاون س��ازمان خصوصی س��ازی همچنین درباره جاماندگان سهام 
عدالت گفت: سازمان خصوصی س��ازی، مجری سیاست ها و مصوبات 
قانونی اس��ت، بنابراین درخصوص جاماندگان س��هام عدالت سازمان 

خصوصی سازی سیاست گذار نیست.
به گفته وی، اگر قرار است اقدامی برای این افراد انجام شود مراجع 

قانونی ذی صالح باید تصمیم گیری کنند.
عالیی اظهار داشت: باید ساز و کاری طراحی شود تا تصمیمات الزم 
برای جاماندگان س��هام عدالت اتخاذ، بع��د از آن تبدیل به قانون و در 
نهایت به سازمان خصوصی سازی ابالغ شود تا این سازمان بتواند قانون 

ابالغ شده را در دستور کار قرار دهد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران که روز یکش��نبه با سقف شکنی 
تاریخی وارد کانال ۲ میلیون واحدی شده بود، روز دوشنبه عقبگرد کرد 
و مجددا به کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بازگش��ت. شاخص کل 
ب��ورس در این روز ۱۸ هزار و ۱۹4 واحد افت کرد و در نهایت رقم یک 
میلیون و ۹۹۳ هزار واحد را نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 
۹۹۷ واحد کاهش به ۵۲۵ هزار و ۸۸۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با ۶۵۵ واحد افت به ۳4۵ هزار و ۲۱۲ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 
۲4 هزار و ۳4۱ واحد کاهش و ش��اخص بازار دوم ۸ هزار و ۱۷۲ واحد 
افزایش داش��ت. شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۰۱ واحد افزایش داشت 
و بر روی کانال ۲۱ هزار و ۱۹ واحد ثابت ماند. در معامالت روز دوشنبه 
بیش از ۸میلیارد و ۹۲۲ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش ۱۶۰ هزار 
و ۱۶۵ میلیارد ریال داد و س��تد شد. گروه چندرشته ای صنعتی نیز در 

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

در روز دوش��نبه نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
۵هزار و ۶44 واحد، س��رمایه گذاری غدی��ر )وغدیر( با یک هزار و ۸4۷ 
واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۹۳۶ واحد، سرمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی )وصندوق( با ۷۷۲ واحد، گروه پتروش��یمی س. 
ایرانیان )پترول( با ۶4۱ واحد، پتروش��یمی شیراز )شراز( با ۵۶۸ واحد، 
س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی )وبانک( با 4۳4 واح��د، گروه بهمن 
)خبهمن( با 4۱۱ واحد و گروه دارویی برکت )برکت( با ۳۱۶ بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با 4 هزار و 
۶4 واح��د، ایران خودرو )خ��ودرو( با ۲ هزار و ۷4۰ واحد، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد( با ۲هزار و ۷۳۶ واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی 
ایران )حکشتی( با ۲ هزار و ۲۸۱ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
ی��ک هزار و ۸۳۹ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 
۷۸۹ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار و ۷۸۶ واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و ۶۸۱ واحد و سایپا )خساپا( با یک هزار 

و ۲۰۱ واحد، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین نمادهای ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر، فوالد 
مبارکه اصفهان، گروه دارویی برکت، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، بانک 

تجارت و س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی ازجمله نمادهای پربیننده 
بورس بودند. گروه چندرش��ته ای صنعتی هم در معامالت روز دوش��نبه 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۸۹۳ میلیون 
و ۵۱ ه��زار برگه س��هم ب��ه ارزش ۳۷ هزار و ۱۲4 میلی��ارد ریال داد و 
س��تد ش��د. ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۲۰۱ واحد افزایش داشت و 
ب��ر روی کان��ال ۲۱ هزار و ۱۹ واحد ثابت مان��د. در این بازار ۲ میلیارد 
و ۱۱۵ میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش ۵۶ هزار و ۱۷4 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
پتروش��یمی تندگوی��ان )ش��گویا(، هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه 
)میدکو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )س��مگا(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، گروه 
توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، اعتباری ملل )وملل(، پاالیش نفت 
شیراز )ش��راز(، س. توسعه و عمران اس��تان کرمان )کرمان( و نیروگاه 
زاگ��رس کوثر )بزاگرس( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. 
همچنین نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، س��هامی ذوب آهن 
اصفه��ان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرم��ز(، مدیریت انرژی تابان 
هور )وهور(، گروه توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، پتروش��یمی 
غدیر )شغدیر(، س��رمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه( و فرابورس 

ایران )فرابورس( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
از ابتدای سال چند سهامدار جدید وارد بورس شد؟

بورس اوراق بهادار تهران این روزها در کانون توجه ش��هروندان ایرانی 
قرار گرفته و به قول معروف، حس��ابی روی بورس اس��ت، چنانچه طبق 
تازه ترین آمار ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، از ابتدای 
امسال تا روز دهم مردادماه، ۳میلیون و ۵۸۰ هزار کد جدید سهامداری 
در بازار س��رمایه ایران صادر شده است که این رقم با احتساب کدهای 

قبلی به ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار کد رسیده است.
این در حالی اس��ت که تا س��ال ۹۱ تعداد ۶ میلیون و 4۸۸ هزار کد 
معامالتی صادر ش��ده بود. همچنین تا سال ۹۲ این رقم به ۷ میلیون و 
۳۶۲ هزار کد رس��ید و تا پایان س��ال ۹۳ نیز به ۷ میلیون و ۹۹۶ هزار 
کد افزایش یافت. در ادامه نیز در س��ال ۹4 تعداد کدها به ۸ میلیون و 

۸۸4 هزار کد رس��ید، در سال ۹۵ تعداد تجمیعی کدهای معامالتی به 
۹ میلیون و ۳4۸ هزار کد رسید، سال ۹۶ هم تعداد کدها به ۹ میلیون 
و ۹۶۵ هزار کد، س��ال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۸۸4 هزار کد و سال ۹۸ به 

۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد رسید.
با مالحظه تعداد کدهای صادرش��ده طی این سال ها، هر سال به طور 
میانگین ۶۰۰ هزار کد معامالتی جدید در بازار سرمایه صادر شده است 
که البته بخشی از این کدها مربوط به خریداران اوراق تسهیالت مسکن 

بودند که یک بار برای خرید این اوراق از کدها استفاده می کردند.
در این میان، از ابتدای س��ال ۹۹ تا روز ده��م مردادماه، ۳ میلیون و 
۵۸۰ هزار کد جدید س��هامداری در بازار سرمایه ایران صادر شده است 
ک��ه این رقم با احتس��اب کدهای قبلی ب��ه ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار کد 
رس��یده است. البته برای همه سهامداران عدالت که 4۹ میلیون و ۱4۱ 
هزار نفر هس��تند نیز به صورت خودکار کد معامالتی صادر می ش��ود. با 
این احتساب تعداد دارندگان کد معامالتی در بورس در کشور به حدود 
۶۵ میلیون نفر می رسد. کارشناسان معتقدند این فرصت استثنایی برای 
مدیریت نقدینگی و جمع آوری آن و تزریق به سمت تولید از کانال بازار 
س��رمایه است. البته برخی می گویند با توجه به اینکه تعداد شرکت های 
حاض��ر در بورس اوراق بهادار و فرابورس ان��دک و در مجموع به حدود 
۷۰۰ شرکت می رسد، نمی توان انتظار داشت این سیل نقدینگی جذب 
تولید شود، اما عده ای می گویند شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
با انتشار اوراق جدید مانند اوراق اجاره سهام، اوراق مرابحه و انواع اوراق 
مالی، همچنین از شناورس��ازی درصد بیش��تر س��هام خود و نیز عرضه 
اولیه س��هام ش��رکت ها می توانند به جمع آوری نقدینگی و تزریق آن به 

تولید کمک کنند.
در ای��ن زمینه دولت تصمیم گرفته هر هفته حداقل یک عرضه اولیه 
در فرابورس و یک عرصه اولیه در بورس داش��ته باش��د. سازمان تأمین 
اجتماعی نیز تصمیم گرفته برای کمک به بازنشستگان تأمین اجتماعی 
صندوق مدیریت ثروت زیرمجموعه صندوق بازنشس��تگی کشور را وارد 
بورس کند و پذیره نویس��ی واحدهای ای��ن صندوق به مبلغ هزار تومان 
از روز ش��نبه ۱۱ مرداد تا ۲۳ مردادماه در بورس انجام می ش��ود و همه 
این اقدامات در راس��تای جمع آوری نقدینگی از بازار و رونق ش��رکت ها 

صورت می گیرد.
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قیمت هر کیلو مرغ 19 هزار و 500 تومان شد
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت امروز قیمت هر کیلو 
م��رغ زن��ده ۱۳ ه��زار و ۲۰۰ تومان و مرغ آماده به طب��خ ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان اس��ت. عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از ثبات قیمت مرغ خبر داد و 
گفت: امروز متوس��ط قیمت هر کیلو مرغ زنده ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار 

و ۵۰۰ تومان است.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که 

تا پایان هفته نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.
حج��ت بیان کرد: در حال حاضر ۵۰درصد ذرت و کنجاله س��ویا با نرخ 
مصوب و ۵۰درصد از بازار س��یاه تامین می ش��ود و در برخی استان ها این 
نس��بت متفاوت است. این مقام مس��ئول ادامه داد: با وجود قول مسئوالن 
وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر راه اندازی سامانه جدید و توزیع برمبنای 
ن��رخ مصوب انتظار می رود که وزارت جهاد، وزارت صمت و گمرک در این 
خصوص تعامل الزم را داشته باشند. وی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی 
بیان کرد: بنابر آمار بی��ش از ۱۱۰میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد های 
مرغ��داری صورت گرفته که با این حج��م جوجه ریزی کمبودی در عرضه 
نداریم. حجت ادامه داد: با توجه به تنش گرمایی، وزن گیری مرغ در فصل 
تابس��تان نسبت به بهار متفاوت است به طوری که علی رغم ۱۱۰ میلیون 
جوجه ریزی، مازادی در عرضه نداریم. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوشتی ادامه داد: با وجود افزایش هزینه های تولید امکان عرضه مرغ با نرخ 
مصوب س��تاد تنظیم بازار وجود ندارد، چنانچه مسئوالن خواهان عرضه با 
نرخ مصوب هس��تند، نهاده با نرخ مصوب را بای��د در اختیار مرغداران قرار 
دهن��د. حجت با انتقاد از تاخیر در توزیع نهاده ه��ای دامی بیان کرد: اکثر 
شرکت های فروشنده نهاده های دامی به جز پشتیبانی امور دام در ارسال بار 
عملکرد مناس��بی ندارند که تمامی این عوامل منجر به افزایش هزینه های 

تولید می شود.
بازار نهاده های دامی همچنان دو نرخی است

وی با بیان اینکه بازار نهاده های دامی همچنان دو نرخی است، گفت: عدم 
حمل به موقع نهاده علت اصلی اختالف قیمت مصوب با بازار آزاد است و از 
آنجا که مرغدار با موجود زنده سر و کار دارد، چاره ای جز تامین نهاده با نرخ 
باال ندارد. حجت با اشاره به اختالف سه برابری قیمت کنجاله سویا نسبت 
به نرخ مصوب بیان کرد: با توجه به تامین ۳۰ تا 4۰درصد نیاز مرغداران با 

نرخ مصوب، حداقل ۳ هزار تومان هزینه تمام شده تولید افزایش می یابد.
این مقام مس��ئول اظهار کرد: کنجاله س��ویا با نرخ ۷ هزار تومان و ذرت 
۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار س��یاه به وفور موجود اس��ت، 

درحالی که نهاده به میزان کافی با نرخ مصوب نیست.
وی متوس��ط نرخ هر قطعه جوجه یک روزه را باالی ۳ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید هزینه های تولید، نرخ مصوب به هیچ 
عنوان قابل قبول نیس��ت. به گفته حجت، با وج��ود آنکه 4۰ تا ۵۰درصد 
نهاده ه��ای دام��ی از کانال دول��ت و مابقی از بازار آزاد تامین می ش��ود، به 
همین خاطر عرضه با نرخ های مصوب بیانگر استمرار زیان چهار ماهه اخیر 
مرغداران اس��ت، در حالی که اگر مس��ئوالن دولتی از نرخ ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان حمایت کنند، تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ادامه 
می ده��د. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با تاکید بر اصالح 
قیمت مرغ بیان کرد: اگر قیمت مصوب برمبنای کارشناس��ی اعالم ش��ود، 
تولیدکنندگان با افتخار می پذیرند چراکه تولیدکنندگان به هیچ عنوان به 

دنبال افزایش قیمت نیستند.
وی در پای��ان با تاکید بر اصالح قیمت مرغ در بازار تصریح کرد: با وجود 
آنکه امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار وجود ندارد، از این 
رو انتظار می رود مسئوالن تنظیم بازار برمبنای واقعیت و هزینه تمام شده 

تولید، قیمت واقعی مرغ را اعالم کنند.

آیا ماسک باالخره به نرخ مصوب می رسد؟
همه واحدهای تولید و توزیع ماسک موظف به درج اطالعات در سامانه 
جامع تجارت ش��دند و دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( ضمن ارائه جزییات اجرای این طرح، گفت که داروخانه ها 
موظفند میزان کاالیی، نام ش��رکت پخش و قیمت و فاکتور رس��می آن را 
در این س��امانه یا س��امانه تیتک وزارت بهداشت تایید کنند چراکه این دو 
سامانه به هم متصل شده است. به گزارش ایسنا،  او همچنین درباره ادعای 
داروخانه ها مبنی بر خرید ماسک به قیمت باالتر از نرخ مصوب در بازار آزاد، 
از آنها خواست که در این زمینه سند ارائه کنند تا سهمیه واحدهای تولیدی 
متخلف قطع ش��ود. طبق اعالم وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( 
کلیه واحدهای تولید مواد اولیه ماس��ک، تولیدکنندگان ماسک صنعتی و 
کارگاهی، شرکت های پخش، فروشگاه های زنجیره ای و مجازی، داروخانه ها، 
خرده فروش��ان موظفند فرآیندهای مرتبط با تولید یا عرضه ماس��ک را در 
س��امانه جامع تجارت یا س��امانه ussd ثبت کنند. همچنی��ن عدم درج 
اطالع��ات تولید و فروش منجر به قطع س��همیه واحد متخلف و به منزله 
عرضه خارج از ش��بکه و قاچاق تلقی می ش��ود و واحدهای توزیعی کشور 
باید اسناد مالی معتبر خرید ماسک را جهت کنترل و نظارت بر شبکه های 
توزی��ع نگهداری کنند و در صورت خرید باالتر از قیمت مصوب، مدارک را 
در اختیار سازمان صمت استان قرار دهند. وزارت صمت قبال وعده داده بود 
که با سیس��تمی ش��دن فرآیند تولید و توزیع ماسک، اگر تخلف هر یک از 
ش��بکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع می شود 
که این روند می تواند مانع از گران فروش��ی ماس��ک ش��ود. اما همین امروز 
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران هم گفته که ماسک سه الیه پرستاری 
صنعتی با قیمت مص��وب دولتی در داروخانه ها پیدا نمی ش��ود، اما همان 
برندهایی که ماسک صنعتی تولید می  کنند، اقالم شان در بازار آزاد به وفور 
یافت می شود که این  ماسک ها را بدون فاکتور و با قیمت باالی ۲۰۰۰ تومان 
به داروخانه ارائه می کنند. او همچنین نس��بت به عرضه نشدن ۱۸ میلیون 
ماس��ک دپوش��ده در داروخانه ها که پیش تر وزارت صمت وعده آن را داده 
بود ابراز نارضایتی کرده است. مشاهدات میدانی هم نشان می دهد حداقل 
قیمت ماس��ک در داروخانه ها معموالً ۲۰۰۰ تومان اس��ت و حتی ۲۵۰۰ و 
۳۰۰۰ تومان هم فروخته می ش��ود. البته نرخ مصوب در ایستگاه های مترو 
عموما رعایت می ش��ود و ماسک به نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار شهروندان 
ق��رار می گیرد. در فروش��گاه های زنجیره ای و س��وپرمارکت ها هم معموال 
ماس��کی ارائه نمی شود. اما طبق اعالم مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت 
صمت قیمت ماسک در داروخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های 
اینترنتی باید ۱۳۰۰تومان و در سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها ایستگاه های 

مترو و اتوبوس ۱۵۰۰ تومان باشد.

اخبـــار

از زم��ان اس��تفاده از کارت های بازرگانی مش��کالتی در این خصوص 
وجود داش��ت که اخیرا دولت و دیگر متولیان تصمیم به سختگیری در 

صدور و تمدید آنها گرفته اند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، کارت بازرگانی از چند س��ال 
گذش��ته برای ساماندهی در امور تجارت خارجی برای تجار و بازرگانان 
صادر می ش��د تا این افراد با اس��تفاده از این کارت ها بتوانند صادرات یا 

واردات انجام دهند.
ش��رایط دریافت کارت بازرگانی تا چند هفته گذشته برای متقاضیان 
آن بس��یار ساده بود به طوری که بازرگانان تنها با ثبت واحد تولیدی یا 

تجاری خود می توانستند آن را دریافت کنند.
براساس این گزارش همین سهولت در دریافت کارت بازرگانی موجب 
شد تا تمام افرادی که صاحب واحد تولیدی بودند و هیچ فعالیت تجاری 
ندارن��د نیز اقدام به دریافت ای��ن کارت کنند که همین موضوع موجب 

بروز دردسر برای آنها شد.

دردسر دارندگان کارت بازرگانی از آنجایی شروع شد که بانک مرکزی 
جهت تش��ویق صادرکنندگان اعالم ک��رد، صادرکنندگان از عرضه یک 

میلیون دالر از کل حجم صادرات خود در سامانه نیما معاف هستند.
همان طور که پیش��تر گفته ش��د بس��یاری از دارن��دگان کارت های 
بازرگانی هیچ فعالیت تجاری ندارند، بنابراین تجاری که س��الیانه حجم 
بیشتر از یک میلیون دالر صادرات دارند، اقدام به اجاره کارت بازرگانی 
از اف��رادی می کنند که هیچ اس��تفاده از کارت خ��ود انجام نمی دهند و 

سهمیه صادراتی این افراد می سوزد.
اتاق بازرگانی دیگر عهده دار اعتبارسنجی صدور کارت بازرگانی نیست
غالمرضا ش��افعی، رئیس اتاق بازرگان��ی ایران در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
ب��ا ذکر این مطلب که اتاق بازرگانی از این پس عهده دار اعتبارس��نجی 
ب��رای صدور کارت بازرگانی نیس��ت، بیان کرد: بررس��ی ام��ور اولیه و 
تش��خیص صالحیت بازرگانان برای ص��دور کارت بازرگانی از این پس 

برعهده وزارت صمت است. وی افزود: اتاق بازرگانی از این پس عهده دار 
دریافت لیست نهایی از سوی وزارت صمت، تشخیص صالحیت و صدور 
کارت برای این افراد اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: با ورود 
س��امانه های وزارت صمت و سازمان توس��عه تجارت به فرآیند صدور و 
تمدید کارت های بازرگانی، سختگیری ها در این خصوص بیشتر می شود 

و سوءاستفاده بازرگانان متخلف از این کارت ها به حداقل می رسد.
این جریان موجب ش��د تا گمرک لیس��ت صاحب��ان کارت بازرگانی 
بالاس��تفاده و اجاره ای را به سازمان توسعه تجارت اعالم کند، همانطور 
که در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شد.
در همین راس��تا معاون امور صادراتی گمرک معتقد اس��ت: چون در 
ضوابط ابالغی تکلیف ش��ده جلوی واردات و ص��ادرات این افراد گرفته 
ش��ود، اطالعات آنها بعد از حکم بانک طی نامه ای رس��می برای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود و ذیل بند ۶ ماده ۱۰ بند قانون 

و مقررات صادرات واردات کارت بازرگانی این افراد تعلیق می شود.

سرانجام کارت های بازرگانی یک بار مصرف

 اتاق بازرگانی دیگر عهده دار اعتبارسنجی تاجران نیست

مدیرکل ش��بکه پایش هواشناسی کشاورزی گفت با توجه به شرایط 
جوی به کشاورزان توصیه می شود که آبیاری شبانه را انجام دهند.

مسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت 
و گو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش نس��بی دما در نوار شمالی 
کش��ور خبر داد و گفت: طی روز های دوشنبه و سه شنبه در نوار شمالی 
کشور به ویژه استان های ساحلی خزر و اردبیل کاهش نسبی دما همراه 

با وزش باد انتظار می رود.
او اف��زود: طی دو روز آینده در اس��تان های س��احلی خ��زر، اردبیل، 
ارتفاع��ات البرز مرکزی، ش��مال آذربایجان ش��رقی و آذربایجان غربی، 
خراسان شمالی، شمال خراس��ان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان 
و ارتفاعات هرمزگان رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد ش��دید 

پیش بینی می شود.
حقیقت از آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها خبر داد و گفت: 
با توجه به بارش ش��دید باران در استان های گیالن و مازندران احتمال 

باالآمدن آب رودخانه ها و سیالبی شدن مسیل ها وجود دارد.
مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار س��ازمان هواشناسی در توصیه ای 
به کش��اورزان بیان کرد: با توجه به بارش ش��دید در استان های شمالی 
احتمال خس��ارت به شالیزار ها وجود دارد، از این رو توصیه می شود که 

کشاورزان زهکش شالیزار ها را بررسی کنند.
او ادام��ه داد: با وجود ش��رایط جوی به دامداران اس��تان های گیالن، 
مازندران و گلستان توصیه می شود که به سبب برخورد صاعقه از رفتن 
ب��ه ارتفاعات اجتناب کنند. حقیقت در توصی��ه ای به پرورش دهندگان 
ماهی بیان کرد: به پرورش دهندگان ماهیان سردآبی و گرم آبی که ماهی 
در اس��تخر های خود دارند، توصیه می شود که مراقب دیوار های استخر 

خود باشند تا مشکلی پیش نیاید.
ب��ه گفت��ه او، با توجه به مان��دگاری هوای گ��رم در مناطق مرکزی و 
جنوبی از کش��اورزان تقاضا داریم که آبیاری شبانه را در مزارع و باغات 
خ��ود انجام دهن��د، چراکه آبی��اری روزانه منجر به کاه��ش تلفات آب 

می شود.
تامین بیش از 125درصد بارش یک سال زراعی

این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت بارش کشور بیان کرد: بنابر 
آخرین آمار از ابتدای س��ال زراعی تاکنون متوسط بارش کشور ۲۹۲.۵ 
میلی متر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۷ درصد کاهش و 

نسبت به دوره بلندمدت ۲۹درصد رشد داشته است.
او ب��ا بی��ان اینکه ۱۲۵.۹درصد بارش یک س��ال زراعی تامین ش��ده 
است، گفت: علی رغم شرایط مساعد بارندگی، استان های چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانش��اه و کردس��تان کمتر از نرمال 
بارش دریافت کردند که تا پایان س��ال زراع��ی امیدی به جبران بارش 

نیست.
حقیقت در پایان با اش��اره به اینکه تا اواسط شهریور بارش خاصی در 
کش��ور نداریم، تصریح کرد: در فصل تابستان عمده بارش ها در مناطق 

شمال غرب، نواحی خزری و جنوبی است.

نای��ب رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران از پرداخ��ت ۸۰درصد مطالبات 
گندم��کاران خبر داد و گفت طبق آخرین آم��ار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان از بهای گندم خریداری شده پرداخت نشده است.
علیقل��ی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندم��کاران در گفت و گو با 
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی 
گن��دم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون ۷ 
میلیون تن گندم مازاد کش��اورزان خریداری ش��ده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به اینکه برداشت گندم در تمامی استان ها در حال انجام 
اس��ت، افزود: با توجه به روند فعلی خرید تضمینی پیش بینی می ش��ود 
ک��ه میزان خرید به ۱۰ میلیون تن برس��د که با این وجود دغدغه ای از 

حیث تامین نان مورد نیاز کشور وجود ندارد.

ایمان��ی از پرداخت ۸۰درصد مطالبات گندم��کاران خبر داد و گفت: 
رون��د فعلی خرید تضمینی نس��بت به چند روز گذش��ته کمی با تاخیر 
انجام می ش��ود به طوری که ۳ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات 
گندم��کاران باقی مانده اس��ت که امیدواریم ش��رکت بازرگانی دولتی و 

بانک مرکزی تالش کنند تا مطالبات هرچه سریع تر پرداخت شود.
نایب رئیس بنی��اد ملی گندمکاران قیمت منطقی خرید تضمینی هر 
کیلو گندم را با احتس��اب ۱۵درصد س��ود برای کشاورز  4 هزار و ۵۰۰ 
توم��ان اعالم کرد و گفت: با توجه ب��ه افزایش هزینه های تولید و تورم، 
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم باید اعالم شود تا جوابگوی 

معیشت کشاورزان باشد.
وی ادامه داد: برخی مسئوالن اذعان  می کنند که کشاورزان محکوم به 
تولید هس��تند، در حالی که به سبب نبود نقدینگی کشاورزان به تولید 

ضربه مهلکی وارد می ش��ود چراکه آماده سازی هر هکتار کشت گندم ۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان هزینه دربردارد.

به گفته ایمانی، با وجود افزایش هزینه های کاش��ت، داشت و برداشت 
و کمبود نقدینگی، کشاورزان چاره ای جز کشت  محصول با بذر بوجاری 
و ب��دون کود موردنی��از ندارند که این امر ضربه مهلک��ی به تولید وارد 

می کند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران تعادل قیمت، توسعه مکانیزاسیون، 
آموزش بهره برداران و ارائه تسهیالت ارزان قیمت را ابزار مهم خودکفایی 
گندم دانست و گفت: اگر دولت حمایت همه جانبه از تولید این  محصول 
استراتژیک داشته باش��د، خودکفایی استمرار خواهد یافت. در غیر این 
صورت همانند س��ال ۹۳ برای تامین نیاز کش��ور مجب��ور به واردات ۷ 

میلیون تن گندم خواهیم بود.

هشدار هواشناسی به کشاورزان

 تامین بیش از 125درصد بارش یک سال زراعی کشور

80درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
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اخبار

 طرح مجلس یازدهم
برای ساماندهی بازار خودرو

س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی از تدوین طرحی برای س��اماندهی خ��ودرو در این 
کمیسیون خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی 

این طرح نگرانی ها در این زمینه برطرف شود.
حج��ت اهلل فی��روزی در گفت و گ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
طرحی در کمیس��یون صنایع در حال تدوین است که حاصل 
تالش ه��ای زیاد و مذاکراتی با کل حلقه صنعت تولید خودرو 
از ابتدا تا انتهاس��ت. از قطعه سازان تا تولیدکنندگان خودرو، 
خدم��ات پس از فروش و کیفیت. در همین راس��تا هم گفت 
وگوهایی با کس��انی ک��ه در این حلقه موثر هس��تند صورت 
گرفته اس��ت و امیدواریم این طرح به زودی در کمیسیون به 
تصویب برسد و به صحن علنی بیاید تا به قانون تبدیل شود.
وی افزود: این طرح که عنوان آن س��اماندهی خودرو است 
طرح جامعی اس��ت، ما نمی خواهیم کار عجوالنه  و احساسی 
انجام دهیم بنابراین سعی می کنیم نظرات کل زنجیره خودرو 
از تولی��د تا مصرف را دریافت کنی��م تا هم منافع مردم و هم 
منافع خودروسازان و قطعه سازان تامین شود و به آنها انگیزه 

دهد که خودروی باکیفیت ارائه کنند.
فیروزی با بیان اینکه احتماال این طرح تا یک ماه آینده در 
صح��ن علنی مجلس مطرح خواهد ش��د، ادامه داد: قطعا این 
طرح می تواند موثر و گره گش��ا باش��د. طرح دیگری با عنوان 
مش��ابه در مجل��س دهم نیز به تصویب رس��یده بود که البته 
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ما قطعا از نقاط قوت 
آن طرح هم اس��تفاده خواهیم کرد تا بتوانیم طرح کامل تری 

را ارائه کنیم.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع با بیان اینکه ب��رای تدوین 
ای��ن طرح ب��ا افراد مختلفی ک��ه در زنجیره خودرو هس��تند 
صحبت ش��ده اس��ت، تصریح کرد: م��ردم از کیفیت، قیمت، 
ش��یوه عرضه و خدمات پس از فروش ناراضی هس��تند و در 
این س��مت تولیدکننده هم ناراضی اس��ت و می گوید قیمتی 
که ش��ورای رقابت تعیین می کند قیمت مناسبی نیست و به 
زیان آنها اس��ت قطعه ساز هم ناراضی اس��ت زیرا هزینه مواد 
اولیه و دستمزد به روز پرداخت می شود، ولی آنها مبالغ خود 
را از خودروس��از به صورت زمان دار دریافت می کنند. در این 
زنجیره هیچ کس راضی نیست بنابراین ما باید بررسی دقیق و 
کارشناسانه داشته باشیم. تا نهایتا نسخه ای که تهیه می شود 

نگرانی همه را برطرف کند و مشکالت را به حداقل برساند.

تخصیص پالک ملی منطقه آزاد به 
خودرو های منطقه آزاد جزیره قشم

 دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان هرمزگان از آغاز 
به کار انجام مراحل شماره گذاری و تعویض پالک خودرو های 

منطقه آزاد قشم به پالک ملی منطقه آزاد خبر داد.
ب��ه گزارش می��زان، مجتبی قهرمانی در حاش��یه نشس��ت 
مشترک با رئیس و کارشناس��ان پلیس راهنمایی و رانندگی 
اس��تان هرم��زگان گفت: ب��ه منظ��ور قانونمندک��ردن همه 
دس��تگاه ها به موازات دس��تگاه های متناظر در کشور، اجرای 
طرح ش��ماره گذاری و تعویض پالک خودرو های منطقه آزاد 

قشم به پالک ملی منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ضمانت عدم اجرای این طرح و عدم اقدام 
احتمالی از س��وی بعضی از مالکان پالک های فعلی در قانون 
پیش بینی ش��ده، افزود: بارزتری��ن نتیجه آن ممانعت از ادامه 
حرک��ت این خودرو ها و توقیف توس��ط پلیس راهور و پلیس 

راه خواهد بود.
رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی اس��تان هرمزگان نیز 
درخصوص نحوه آغاز مراحل ش��ماره گذاری و تعویض پالک 
خودرو ه��ای منطقه آزاد قش��م گف��ت: برابر توافق��ات انجام 
ش��ده و تفاهم نامه منعقده بین پلیس راهور استان و سازمان 
منطقه آزاد قش��م، کلی��ه دارندگان پالک منطقه آزاد قش��م 
موظف هس��تند در مدت زمان چهارماهه تعیین شده در این 
تفاهم نامه، نس��بت به تعویض پالک خودرو ه��ای خود اقدام 

کنند.
وی ه��دف اصلی از اجرای این طرح را تأمین حقوق عامه و 
جلب رضایت عمومی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: به همین 
منظور هماهنگی ه��ای الزم جهت ارائه خدم��ات مطلوب به 
مال��کان خودرو، برای مش��ارکت در این ط��رح صورت گرفته 

است.
این مقام انتظامی اظهار داش��ت: ای��ن طرح مزایای فراوانی 
دربر دارد که با فراهم شدن بستر و زیرساخت های الزم، ارائه 
خدمات پس از ش��ماره گذاری به مالکان پالک های جدید به 

سادگی امکانپذیرخواهد بود.
رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان هرمزگان زمان 
اج��رای این طرح را ۱۱ تیرماه تا یکم آب��ان ماه عنوان کرده 
و اذعان داش��ت: ش��هروندان و مالکان می توانند از هم اکنون 
تا پایان زمان طرح که حدود چهار ماه اس��ت به پلیس راهور 
شهرس��تان قش��م مراجعه و مراحل ش��ماره گذاری و تعویض 
پ��الک خودرو خ��ود را انجام دهند که به منظور تس��ریع در 
ارائ��ه خدمات مرتب��ط، ملزومات س��خت افزاری و نرم افزاری 
موردنیاز و س��ایر تمهیدات الزم نیز اندیش��یده شده است تا 
به کلیه مراجعان در فرصت زمانی تعیین ش��ده خدمات الزم 

ارائه گردد.
س��رهنگ مجید صالح پور با تاکید ب��ر رعایت پروتکل های 
بهداش��تی و فاصله گذاری اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به 
الزامات قانونی پیش بینی ش��ده ازجمله احتس��اب پالک های 
قدیمی در لیس��ت پالک های غیرمجاز براب��ر با بند ۱۵ ذیل 
ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی پس از انقضای مهلت 
تعیی��ن ش��ده، تردد ای��ن خودرو ها در معابر عمومی اس��تان 

ممنوع است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت بسیاری از 
کاالها از جمله خودرو و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه سازان 
از جمل��ه فوالد، محصوالت پتروش��یمی، مس، آلومینی��وم و ... و حتی 

بسیاری هزینه ها ارتباطی با نرخ ارز ندارند.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم، این روزها ارتباط��ات معنا داری بین 
قیمت خودرو و نرخ ارز مش��اهده می ش��ود، به طوری که فروش��ندگان 
خ��ودرو ب��ا اطالع از ن��رخ ارز در هر روز به ارائه قیم��ت دلخواه خود به 
مش��تریان می پردازند و کالف س��ردرگم موجود بیش از پیش پیچیده 
ش��ده است. شرایط به گونه ای ش��ده که کارشناسان معتقدند هر چقدر 
خودرو از سوی خودروسازان تولید شود، برای آن مشتری وجود خواهد 
داشت و حتی با افزایش تولید و عرضه نیز آرامش به بازار برنمی گردد.

به اعتقاد کارشناسان، این موضوع عالوه بر تبدیل شدن خودرو به یک 
کاالی س��رمایه ای، ناشی از حجم زیاد س��رمایه ها و نقدینگی سرگردان 

موجود در سطح جامعه است.
محمدرض��ا نجفی منش، رئیس انجمن صنای��ع همگن نیرو محرکه و 
قطعه س��ازان در این زمینه می گوید: اگر موضوع را به درستی ریشه یابی 

نکنیم، به جواب صحیح نمی رسیم.
به گفته این مقام صنفی، در موضوع یادش��ده س��ه چرا و یک چگونه 
وج��ود دارد؛ اینکه چرا قیمت خودرو افسارگس��یخته رو به باال اس��ت؟ 

چ��را اختالف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد؟ چرا ش��ورای رقابت در 
قیمت گذاری ها دخالت می کند؟ و اینکه چگونه باید این مش��کالت حل 

شود؟
وی اف��زود: ش��ورای رقابت می خواهد خودروس��از محصول خود را به 
قیمت باال به مردم نفروش��د، اما نتیجه کار آش��فته شدن هرچه بیشتر 

بازار و اختالف فاحش بین قیمت های درب کارخانه و بازار است.
نجفی من��ش یادآور ش��د:  وقتی اختالف قیمت وجود داش��ته باش��د، 
همیش��ه انگیزه برای تقاضا هست، زیرا افراد به دنبال حفظ ارزش پول 
خود هستند، بر این اساس باید اختالف قیمت موجود را از بین ببریم.

وی اظهار داش��ت: برای رفع اختالف قیمت موجود چند راهکار وجود 
دارد، بای��د قیمت را در حاش��یه ب��ازار تعیین کرد یا در بورس کش��ف 
قیمت کرد یا به خودروسازان بسپاریم تا برمبنای ارقام واقعی قطعات و 

تجهیزات را تعیین قیمت کنند.
رئیس انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان به دهه ۷۰ 
اش��اره کرد که هرچند در آن زمان س��الیانه تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
دستگاه خودرو تولید می ش��د، اما آشفته بازاری را شاهد نبودیم، دلیل 

آن نیز تعیین قیمت ها در حاشیه بازار بود.
وی تاکید کرد: بسیاری از کاالها از جمله خودرو و مواد اولیه موردنیاز 
خودروسازان و قطعه سازان از جمله فوالد، محصوالت پتروشیمی، مس، 

آلومینیوم و ... و حتی بسیاری هزینه ها ارتباطی با نرخ ارز ندارند، اما از 
آن تبعیت می کنند، در نتیجه برای رهایی از آش��فته بازار باید بازار ارز 
س��ر و سامان یابد. نجفی منش ادامه  داد: از آنجایی که کنترل، تنظیم و 
رگوالتوری قیمت همه این کاالها دش��وار اس��ت، بهترین راه در شرایط 
کنونی تعیین قیمت ها در حاش��یه بازار اس��ت و ب��ه این ترتیب، هجوم 

کاذب به بازار تا اندازه زیادی کاهش می یابد.
وی بیان  داش��ت:  راهکار دیگر رهایی از آش��فته بازار خودرو، افزایش 
تولید اس��ت. اگر قیمت ها درست ش��ود، خودروساز مطالبه قطعه ساز را 
به موقع بپردازد و قطعه س��از نیز بتواند ب��رای تهیه و تدارک مواد اولیه 
به موقع اقدام کرده و دس��تمزد کارگران را به موقع پرداخت کند، توان 

تولید تا سالیانه ۲ میلیون دستگاه نیز وجود دارد.
این مقام صنفی یادآوری  کرد: در سال ۹۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
دس��تگاه خودرو نیز تولید ش��د، اما به زحمت به فروش می رفت و حتی 
برنامه های فروش اعتباری پیش بینی ش��د، این در حالی است که امروز 

تیراژ تولید به ارقامی به مراتب پایین تر رسیده است.
وی خاطرنش��ان  کرد:  پرداخت نشدن به موقع مطالبات، تامین نشدن 
ارز موردنیاز و تعدیل نشدن به موقع قیمت های خودرو و قطعات، عوامل 
اصلی کاهش ش��مارگان تولید در س��ال های گذشته بوده است که باید 

اصالح شود.

راهکار ساماندهی آشفته بازار خودرو چیست؟

افزایش روزانه ورود مبتدی ها به بورس ش��رایطی را س��بب شده تا اکثر 
سهام ها در مسیر رشد قرار گیرند، اما برخی از سهام ها به جای رشد در حال 
تجربه جهش هس��تند. یکی از بخش ها که ارزش س��هام آن جهش داشته، 
خودروسازان است. به گزارش کارگر نیوز، شرکت های خودروسازی با آنکه به 
خاطر تحریم با محدودیت هایی مواجه هستند در بازار بورس، خواستگاران 
زیادی پیدا کردند و همین امر س��بب ش��ده که به اعتقاد کارشناسان بازار 
بورس، ارزش س��هام خودروسازان با حباب بیش��تری مواجه باشد. آن گونه 
ک��ه وزارت صمت گزارش داده اس��ت ط��ی این مدت تولید خ��ودرو ۸.4 
درصد افزایش پیدا کرده، اما تولید در ش��رایطی افزایش داشته که بر تعداد 
خودروهای پارکینگی اضافه ش��ده است لذا تا زمانی که خودروها به مرحله 

تجاری سازی نرسند، نمی توان رشد تولید را اثرگذار بر بازار بورس دانست.
سهام خودروسازان برابر با سهام بنز

در م������ورد اف���������زای������ش ارزش س��هام ش�������رکت های 
خودروس��ازی، کارشناس�����ان تحلیل های متفاوتی دارند. محمود انصار، 
تحلیلگر حوزه ریسک و بازارهای مالی به »ایران« می گوید: سهام برخی از 
شرکت های خودروسازی به نحوی باال رفته که می توان سهام یک شرکت 

خودروساز را با بنز برابر دانست.

کشش رشد قیمت وجود ندارد
او ادامه داد: به شکل ذاتی ارزش سهام خودروسازان کشش افزایش قیمت 
را ندارد و نمی توان به اندازه و ارزش بنز خلق ثروت کرد. این تحلیلگر حوزه 
ریس��ک و بازارهای مالی خطاب به س��هامداران خودروسازان و شرکت هایی 
که بیش از ارزش شان سود کردند، گفت: سهامداران از امروز به فکر ریسک 
نقدش��وندگی دارایی های شان باشند، البته با ش��رایط فعلی کشور و کاهش 
ارزش ریال تصور نمی کنم در کوتاه مدت مشکلی برای سهامداران پیش بیاید.

امیررض��ا کاهدی، کارش��ناس بازار س��رمایه نی��ز درباره ارزش س��هام 
شرکت های خودروسازی و روندی که در این بخش طی می شود، به »ایران« 
گفت: مؤلفه های مختلفی باعث ش��ده که ارزش سهام برخی از مجموعه ها 
باالتر از چیزی باشد که طبق تحلیل های کارشناسی باید باشد؛ مهم ترین 
دالیلی که باعث شده شاهد افزایش ارزش سهام ها در بورس باشیم، کاهش 

ارزش ریال و شدت انتظاری تورم است.
او ادامه داد: با توجه به  دالیلی که عنوان ش��د یکی از بخش ها که می تواند 
ارزش دارایی های مردم را حفظ کند، بورس اس��ت. از این رو می بینیم روزانه 
هزار الی دو هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می ش��ود و این نش��ان 
می ده��د که نقدینگی باالی��ی در جامعه وجود دارد که ت��ازه واردها با توجه 

ب��ه کاه��ش ارزش ریال ترجیح می دهند پول خ��ود را وارد بورس کنند. این 
کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه رفتار مردم برای ورود به بورس طبیعی 
است چرا که انتظارات تورمی در کشور زیاد است، تصریح کرد: عوامل مختلف 
دس��ت به دست هم داده است تا بورس با چنین شرایطی روبه رو شود، البته 
در این میان باید این نکته را متذکر ش��د برخی از س��هامداران با پروپاگاندا و 
تبلیغات، س��هامداران جدید را جذب می کنند؛ آنها کاری می کنند که برخی 
از سهام ها دیده شوند و با آنکه فاصله زیادی با ارزش شان دارند، با قیمت باال 

عرضه شوند.
فعالً حباب نمی ترکد

او گفت: اعتقاد دارم که در بورس و س��هام ش��رکت های خودروس��ازی 
حباب وجود دارد اما این جمله بدان معنا نیست که امروز و فردا این حباب 
می ترکد، زمانی بورس با مش��کل مواجه می شود که تعداد قابل توجهی به 
یکباره خریدار یا فروشنده سهام شوند در این صورت ضمن ترکیدن حباب 
شاهد مش��کالت بیش��تری در این حوزه خواهیم بود. این کارشناس بازار 
سرمایه تصریح کرد: با وضعیتی که در کاهش ارزش ریال داریم و تورمی که 
اقتصاد ایران با آن روبه رو است این حباب دیرتر می ترکد و حداقل درکوتاه 

مدت سهامداران با مشکلی مواجه نمی شوند.

با وجود اظهارنظر مقامات هر دو خودروس��از بزرگ کش��ور مبنی بر 
افزایش تولید خودرو در س��ال جاری نسبت به سال گذشته، اما هنوز 
بازار در بالتکلیفی عرضه و نابس��امانی قیمت به سر می برد، گویا تمام 
ای��ن تعریف و تمجیدها برای کاه��ش واکنش ها به خالی بودن بازار از 

خودرو است.
طرح ه��ای فروش فوق الع��اده و پیش فروش خودروه��ای پرتقاضای 
داخلی امروز از هیجان افتاده و امروز همچنان س��یر صعودی نرخ این 

خودروها در حاشیه بازار ادامه دارد.
این در حالی است که مصوبات تعیین قیمت خودرو هیچ دردی را از 
گرانی های بازار درمان نکرده اس��ت، گرچه خودروسازان مدعی تبعیت 
از مصوبات س��تاد تنظیم بازار هس��تند اما نرخ های کنونی اعالم شده 
ب��رای خودروه��ای داخلی را غیرواقعی دانس��ته و انتظارات خود برای 
افزایش مجدد قیمت رس��می خودروهای داخلی را با استفاده از تعبیر 
منطقی شدن قیمت ها براس��اس مصوبات شورای رقابت تا شهریورماه 

امسال مطرح می کنند.
تحری��م، گرانی ارز، رک��ود اقتصادی و کاهش به��ره وری در صنعت 
خودروسازی کشور مولفه های اصلی کاهش تولید و گرانی خودرو طی 

سال های اخیر بوده است.
ن��رخ ارز به  عنوان یکی از متغیر های کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در 
تعیین قیمت محص��والت داخلی همچون خودرو و همچنین صادرات 
ای��ن کاال دارد؛ به طوری که با هر افزایش��ی در قیمت ارز، تغییراتی در 
هزینه تولید خودرو رخ می دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود 
به��ره وری و همچنین مدیریت دولتی دو ش��رکت بزرگ خودروس��از 

کشور، این شرکت ها را در برابر نوسانات ارز آسیب پذیر کرده است.
حاال ب��ازار ارز کم کم آرام گرفته اما بازار خ��ودرو همچنان طغیانگر 
اس��ت و خبری از کاهش و ثبات قیمت نیس��ت. برخی از کارشناسان 
معتقدند؛ ش��اید با برقراری نظ��م در بازارهایی همچون ارز، مواد اولیه 
و ... بت��وان توق��ع بهبود بازار خودرو را داش��ت اما باید سیاس��ت های 
اعمال ش��ده در این صنعت را نیز مدنظر داشت که تحت سیاست های 
دس��توری هیچ گاه نه به رش��د و توس��عه مطلوب می رس��ند نه باعث 
رضایتمندی مش��تریان؛ بلکه تنها به دنبال اهداف از پیش تعیین شده 

خود هستند.
نورچشمی ها خودرو می گیرند

در حال حاضر قیمت گرفتن از فروش��ندگان خودرو در س��طح شهر 
تهران بس��یار مشکل است. به گفته این فعاالن صنفی قیمت ها روزانه 
اعالم می ش��ود و به عل��ت کاهش عرضه خودرو، نمی ت��وان به راحتی 

قیمت را اعالم کرد!
از ابتدای س��ال تاکنون متولیان این بخش برای بازگشت آرامش به 
بازار خودرو روش هایی را برای ثبات بخشی به این بازار تدبیر و اجرایی 

کردند اما هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.
گالیه متقاضیان این محصوالت هر روز بیش��تر می شود تا جایی که 
علیرضا سلیمی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن به ایلنا گفته است: 
»خودروس��ازان به جای اینکه خودروها را به نورچش��می ها بدهند به 
کسانی که مدت ها است ثبت نام کرده اند، این خودروها را تحویل دهند. 
این روزها متاسفانه خودروس��ازان به دلیل عدم توجه به تعهدات شان 
موجب آش��فتگی در بازار هم شده اند. خودروساز باید بداند پیش بینی 

که انجام می دهد، درس��ت اس��ت یا خیر. آنان یا اطالعاتی از وضعیت 
موجود دارند یا ندارند بنابراین باید برنامه ریزی داشته باشند.«

وعده های عرضه خودرو در انتظار محقق شدن
این در حالی است که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو معتقد اس��ت: »از شرایط بحرانی سال گذشته که تولید روزانه 
به کمتر از هزار دستگاه خودرو رسیده بود عبور کرده ایم و تیراژ تولید 
در 4 ماه ابتدایی امس��ال به میزان ۳4 درصد نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته افزایش داشته است. امسال تولید ۵۰۰ هزار دستگاه انواع 
خودروی سواری و وانت را در دستور کار قرار داده ایم. در سال گذشته 

به تولید رونق بخشیده و امسال در مسیر جهش تولید قرار داریم.«
به گفته این مقام مسئول، بعد از اعمال تحریم های ظالمانه و خروج 
ش��رکای خارجی، داخلی س��ازی تولید را در دس��تور کار قرار دادیم و 
توانس��تیم در میزهای خودکفایی وزارت صم��ت و برنامه های نهضت 
خودکفایی و میثاق با قطعه سازان، تولید را به بیش از ۲ هزار دستگاه 
در پایان س��ال گذشته برس��انیم. در حال حاضر خودمان میزان تولید 
را مش��خص می کنیم و به هیچ کش��ور خارجی که تعیین کننده باشد، 
وابس��تگی نداری��م. مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو، کاهش 
تعه��دات معوق و افزایش عرضه به بازار را از نتایج افزایش تیراژ تولید 
می داند و می گوید: عالوه بر اینکه از آبان ماه س��ال گذش��ته توانستیم 
تعهدات فروش های فوری را زودتر از موعد، تحویل مش��تریان بدهیم، 
در ح��ال حاضر تعهدات معوق در س��ایر فروش ها به کمتر از ۵۰ هزار 
دس��تگاه رسیده است. در حالی که در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار 

دستگاه تعهد معوق داشتیم.

برابری ارزش سهام ایران خودرو با بنز و رنو!

فروشندگان خودرو های صفر در بازار افراد عادی نیستند
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مجموع��ه سیس��تم بهداش��ت و درمان کش��ور، نیازه��ای فناورانه 
متعددی دارد که برای پاسخگویی به این نیازها، بیش از صدها شرکت 
دانش بنیان و فناور شکل گرفته است. در همین راستا برای ایجاد تعامل 

بیشتر میان شرکت های فناور و دانش بنیان 
با مجموعه بهداشت و درمان و شرکت های 
ب��زرگ یک رویداد آنالین برگزار می ش��ود.  
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مجموعه نوآوری ه��ا، محصوالت و داروهای 
ساخته شده توسط شرکت های دانش بنیان 
و فناور در حوزه حوزه تجهیزات پزش��کی، 
دارو و س��المت رش��د خوبی را تجربه کرده 
اس��ت. این ش��رکت ها توانس��ته اند با وجود 
محدودیت های تحریمی، محصوالت خود را 
به دیگر کشورها صادر کنند و نیاز کشور به 
بسیاری از تجهیزات و داروها را رفع کنند.

با این همه، هنوز بس��یاری از توانایی ها و ظرفیت های ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فن��اور فع��ال در این ح��وزه برای ش��رکت های بزرگ، 
هلدینگ ها و مجموعه سیس��تم بهداش��ت و درمان کش��ور، ناشناخته 

اس��ت. در صورت ایجاد تعامل و ارتباط بیش��تر می��ان این دو بخش، 
قراردادهای فناورانه بیشتری منعقد می شود و شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور می توانن��د، محصوالت نوآورانه و دانش بنیان بیش��تری تولید 
کنند. بر این اس��اس، یک رویداد مجازی 
ب��رای »معرف��ی نیازه��ای فناورانه حوزه 
تجهیزات پزشکی، دارو و سالمت« برگزار 
می ش��ود. برگزاری پرسش و پاسخ زنده و 
تشریح نحوه تعامل شرکت های بهره بردار 
حوزه تجهیزات پزش��کی، دارو و سالمت، 
از جمل��ه برنامه های پیش بینی ش��ده در 
ای��ن رویداد اس��ت. همچنین در حاش��یه 
ای��ن رویداد، کارشناس��ان مج��رب، نحوه 
انجام مذاکرات رو در رو را به ش��رکت ها و 
فعاالن فناور حوزه دارو، تجهیزات پزشکی 

و سالمت آموزش می دهند.
معرفی انواع بس��ته های خدمتی عرضه 
شده توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت های 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی، دیگر بخش این رویداد است. این رویداد 

۲۶ تا ۲۸ مردادماه سال جاری برگزار می شود.

تولید بذر یکی از نیازهای اولیه صنعت کش��اورزی و باغداری است. 
تامی��ن داخلی این نیاز یکی از جدی ترین اولویت های کش��ور اس��ت؛ 
اولویتی که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم به آن ورود 

کرده اس��ت تا با تامین این نیاز در کشور، 
میزان واردات را کاهش دهد.

توس��عه تولی��د ب��ذور ب��ا فن��اوری باال 
تالشی اس��ت که با هدف »افزایش تولید 
و  روغ��ن  واردات  محص��ول«، »کاه��ش 
واردات  »کاه��ش  روغن��ی«،  دانه ه��ای 
خ��وراک دام« و »کاهش واردات بذر« در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

دنبال می شود.
سال گذش��ته میزان واردات قانونی بذر 
ح��دود ۱۸۲ میلیون دالر و در س��ال ۹۷ 
حدود ۱۲۰.۵ میلیون بود. اگرچه تخمین 
زده ش��ده که اگ��ر واردات غیرقانونی هم 

لحاظ شود میزان واردات بذر به کشور بیش از ۲۰۰ میلیون دالر است، 
اما طبق آخرین اطالعات رس��می از گمرک در سال ۹۷میزان واردات 
بذر ۱۲۰.۵ میلیون دالر بود. این آمار در س��ال گذش��ته و براس��اس 

اعالم وزارت جهاد کش��اورزی حدود ۱۸۲ میلی��ون دالر تخمین زده 
شده است.

براس��اس آمارهای موجود، بیشتر بذر مصرفی کشور در داخل تولید 
می شود و وابس��تگی ایران برای واردات 
ب��ذر مربوط به ب��ذور س��بزی و صیفی 
گلخان��ه ای، چغن��در قند، ذرت، س��یب 
زمینی، چمن و برخی اقالم دیگر اس��ت 
اما س��ایر بذور مصرفی اعم از گندم، جو، 
برن��ج و س��ایر گیاهان در داخ��ل تولید 

می شود.
۷۵ الی ۸۰ درصد نیاز کش��ور به بذر 
چغن��در قن��د از طری��ق واردات تامین 
می ش��ود. این نیاز با برنامه های حمایتی 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت 
جمهوری احتم��اال به ۵۰ درصد کاهش 
خواه��د یاف��ت. آنطور که آمارها نش��ان 
می ده��د در حال حاض��ر تولیدکنندگان داخلی ۲۵ درص��د نیاز بازار 
داخلی را تامین می کنند که اگر این تولیدکننده ها حمایت شوند، این 

عدد به ۵۰درصد می رسد.

تولید بذر با فناوری باال توسعه می یابدفناوران برای رفع نیازهای تجهیزات پزشکی و دارو فراخوانده شدند

اختراع امواج رادیویی توانس��ت تحولی عظیم در قرن بیستم ایجاد کند. از نظر 
بسیاری از کارشناس��ان، فناوری لیزرهای تراهرتز می تواند تحولی مشابه در قرن 

بیست و یکم ایجاد کند.
فناوری مرتبط با لیزرهای تراهرتز جزو علوم »های تک« و دارای فناوری بسیار 
پیشرفته محسوب می شود. پیش بینی می شود که امواج  لیزری تراهرتز به زودی 
جایگزین امواج رادیویی معمولی شود. این پروژه در مرحله آزمایشگاهی قرار دارد 

و این امید وجود دارد که این فناوری به زودی وارد مرحله تجاری سازی شود.  
در واقع لیزرهای موسوم به لیزر نستو به یک صفحه رسانا برخورد می کند و پس 
از آن موج تراهرتز تولید می ش��ود. فناوری لیزر نستو از جمله فناوری های جدید 
محس��وب می شود. طرح مربوط به  این فناوری جوان دو سال قبل موفق شد که 
برنده جایزه نوبل شود. کشور ما نیز با توجه به اهمیت  فناوری لیزر تراهرتز و لیزر 

نستو، اقدام به تشکیل هسته های علمی برای بومی سازی این فناوری کرد.

این طرح با همکاری حمید نادگران رئیس دانش��گاه ش��یراز و از دانش��مندان 
برجس��ته این حوزه اجرایی ش��د. مهدی موسوی از مدیران ش��رکت های فناور، 
پایان نامه دکترای خود را در این زمینه تالیف کرد. طرح لیزرهای تراهرتز توانسته 
است مراحل آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر بگذارد. تجاری سازی این فناوری 

می تواند موجب پیشرفت چشمگیری در صنایع مختلف از جمله هوافضا شود.
در صورت جایگزینی امواج لیزری تراهرتز با امواج رادیویی معمولی، بسیاری از 
تجهیزات و دستگاه های فعلی باید با دستگاه های جدید جایگزین شود. این مسئله 
نیازمند این موضوع است که فناوری ساخت این تجهیزات از قبل در کشور وجود 

داشته باشد.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری تالش می کند تا ب��ا حمایت از 
فناوری های نوظهور، کشور را در این حوزه ها همتراز با کشورهای در حال توسعه 

به پیش ببرد.

محققان از خاصیت ضدباکتری، نقره برای تصفیه آب اس��تفاده کردند. آنها 
در پژوهشی نوع جدید از نانو کامپوزیت مغناطیسی نقره را تهیه کردند.   تهیه 
نانو کامپوزیت نقره برای بررسی خواص ضدباکتریایی آن و حذف آالینده های 
آب هدف آنها از انجام این طرح بود. این طرح پژوهش��ی با پشتیبانی صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
توس��ط محققان پژوهشکده زیس��ت فناوری و مهندس��ی اصفهان انجام شد. 
@Co۰.۷Zn۰.۳Fe۲O4 تهیه نانوکامپوزیت مغناطیس��ی نقره با ساختار«

PET@Ag به منظور اس��تفاده از خاصیت ضدباکت��ری آن در فرآیند تصفیه 
آب« عنوان این طرح پژوهشی است.

 سیدامیرحس��ین جالل��ی، مجری این طرح پژوهش��ی گف��ت: در این طرح از 
کامپوزیت با هدف پوش��ش دهی نقره اس��تفاده ش��د تا خواص ضدمیکروبی نقره 
حفظ شود و در محیط آبی کاربرد داشته باشد. همچنین با پوشش دهی نانو اثرات 

باکتری کشی و ضدعفونی کنندگی از خود بروز می دهد.   
وی همچنین بیان کرد: از سویی در این طرح از آهن استفاده شده است. آهن 
خاصیت مغناطیسی دارد و با ایجاد میدان مغناطیسی باعث جمع آوری آالینده ها 
می شود. کاربرد نتایج این تحقیق ابتدا از بین بردن پاتوژن های بیمار ی زای آب برای 
تصفیه آب و نهایتاً تعمیم این خاصیت در زمینه پزشکي، تولید نانوداروها یا طراحی 

دارو و حتی تصفیه پساب های صنعتی و بیمارستانی می¬تواند باشد.

خواص ضدمیکروبی نقره برای تصفیه آب به کار گرفته شد

مغز ما همانند یک عضله اس��ت و باید تمرین ببیند تا تناسب یا توانمندی آن 
حفظ شود. پس سالم پیر شدن یک شانس نیست بلکه یک هنر است.

جواد صالحی فدردی، عضو هیات علمی دانش��کده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانش��گاه فردوسی مش��هد با تاکید بر اینکه بازتوانی و  توانبخشی شناختی امری 
ضروری اس��ت، گفت: برگزاری فراخوان و چالش سالمندی از سوی ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشانه اهداف 
راهبردی و نقش این ستاد در قبال افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به سالمت 

مغز و حفظ و ارتقای توانمندی های شناختی به ویژه در دوران سالمندی است.
سبک زندگی سالم

وی با بیان اینکه افزایش آگاهی های اجتماعی در قبال س��المت مغز، حفظ و 
ارتقای توانبخشی های شناختی از راه های پیشگیری از عملکردهای شناختی در 
میان افراد جامعه به خصوص در دوران سالمندی است، گفت: سالم پیر شدن یک 
شانس نیست بلکه یک هنر است و در کنار یک سبک زندگی سالم، فعالیت های 
فکری مانند مطالعه، فراگیری زبان دوم یا فراگیری یک ابزار س��ازنده و مفید نیز 
به عنوان فعالیت های موثر شناختی می تواند در ارتقای عملکردهای شناختی موثر 
باشد. فدردی همچنین بیان کرد: مغز مثل یک عضله است و باید تمرین ببیند تا 
تناسب یا توانمندی آن حفظ شود و حفظ و ارتقای سالمت مغز و توانمندی های 
ش��ناختی باعث جلوگیری از کاهش افت مغز و  عملکرد ش��ناختی می شود و هر 
ف��ردی ب��ا توجه به عالیق خود می تواند با اس��تفاده از راه ه��ای مختلف از جمله 

مطالعه کتب مورد عالقه و فراگیری مهارت های جدید نسبت به افزایش توانمندی 
شناختی اقدام کند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین تحول در نظام آموزشی و 
پرورشی و حرکت به سوی تمرکز بر تربیت شهروندان موثر از طریق انتقال مهارت 
های شناختی نظیر مدیریت زمان، حل مسئله، مسئولیت پذیری، تنظیم هیجانات 
را از جمله برنامه های درازمدت پیشگیری از افت شناختی در طول زندگی افراد به 
خصوص تحلیل شناختی ناشی از سن برشمرد و خواستار همکار و مشارکت تمامی 
مراکز علمی، آموزش��ی و دانشگاهی برای حفظ و ارتقای توانمندی های شناختی 
و س��المت مغز در جامعه ش��د.  صالحی فدردی همچنین گفت: این ستاد عالوه 
بر حمایت از توس��عه علمی و فناوری در حوزه های دانش ش��ناختی، امر ضروری 
و حیاتی ارائه مش��ورت و کمک به سیاس��ت گذاری در این ح��وزه را نیز برعهده 
دارد تا س��المت مغز به عنوان مهمترین س��رمایه اجتماعی و ملی حفظ ش��ود و 

توانمندی های شناختی در جامعه افزایش یابد.
به گفته وی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در راستای ماموریت های خود به دنبال افزایش سرمایه شناختی 
جامعه، پیشگیری و کاهش عملکردهای شناختی با استفاده از مداخالت و خدمات 
ش��ناختی اس��ت و برای تحقق اهداف و برنامه ها در این زمینه، برگزاری فراخوان 
حمایت از طرح های پژوهش��ی در زمینه ارتقا و توانبخشی شناختی و نیز چالش 

توسعه محصوالت و خدمات شناختی سالمندان در دستور کار قرار گرفته است.

سالم پیر شوید
توییتر به  تازگی نظرسنجی جدیدی را آغاز کرده است تا نظر کاربران را درباره  قابلیت هایی که در نسخه  اشتراکی 

توییتر اضافه خواهند شد، جویا شود. یکی از این قابلیت ها Undo Send است.
به گزارش زومیت، اوایل ماه جاری میالدی بود که توییتر به س��رمایه گذاران گفت به  منظور کس��ب درآمد بیشتر 
برای حمایت از کسب و کارش به فکر اضافه کردن نسخه  اشتراکی به توییتر افتاده است. حال می دانیم که توییتر به 
اضافه کردن چه نوع قابلیت هایی به نسخه  اشتراکی پلتفرم خود فکر می کند. توییتر به  تازگی نظرسنجی جدیدی 
به  راه انداخته و از کاربران خواس��ته است قابلیت های اضافه ای نظیر Undo Send )برگرداندِن توییِت ارسال شده( 

را ارزیابی کنند.
کاربران توییتر از مدت ها پیش خواس��تار اضافه ش��دن دکمه  ویرایش توییت به پلتفرم بوده اند، بااین حال به  نظر 
می رسد این قابلیت در نسخه  اشتراکی هم قرار نیست از راه برسد. به  جای آن، توییتر به Undo Send فکر می کند. 
توییتر ایده های دیگری هم برای نس��خه  اش��تراکی دارد که ش��امل مواردی مثل اضافه کردن رنگ های سفارشی به 
اپلیکیشن و وب سایت،  امکان پست کردن ویدئوهای باکیفیت تر و طوالنی تر، پشتیبانی از نشان )بَج( پروفایل، پاسخ 
خودکار به منش��ن ها، قابلیت های نظارتی و تحلیلی بیشتر و امکان ایجاد نظرسنجی برند درباره  تبلیغات می شوند. 
توییتر در نظرسنجی جدید خود از کاربران می خواهد گزینه هایی که بیشترین و کمترین اهمیت را برای آنها دارند 

انتخاب کنند.
جزییات نظرسنجی موردبحث نخستین بار توسط فردی با نام کاربری WFBrother@ در خود توییتر منتشر 
شد. مدتی نگذشته بود که مت ناوارا، مشاور تیزبین رسانه های اجتماعی متوجه نظرسنجی شد و آن را پوشش داد. 
فردی به نمایندگی از توییتر در گفت و گو با رس��انه  تک کرانچ تأیید کرده س��ؤاالت موردبحث مربوط به نظرسنجی 

جدیدی هستند که توییتر برگزار کرده تا گزینه های پیش روی خود را برای مدل اشتراکی پلتفرم مورد ارزیابی قرار 
دهد. توییتر فعال ترجیح داده اس��ت هیچ جزییات بیش��تری در این رابطه در دسترس رسانه ها قرار ندهد، بااین حال 
می گوید در یادداش��ت مربوط به عملکرد سه ماهه  دوم ۲۰۲۰ که برای سرمایه گذاران ارسال کرده برخی توضیحات 
در این زمینه را ارائه داده است.  یادداشت موردبحث توییتر که در دسترس سرمایه گذاران قرار گرفته اعالم می کند 
مدیران این شبکه اجتماعی از مدت ها پیش فکر کردن درباره  روشی جدید برای کسب درآمد را آغاز کرده اند تا در 
کنار کسب و کار تبلیغات، فعالیت کند. توییتر به  وضوح در یادداشت جدید می گوید روش موردبحث ممکن است شامل 
اضافه کردن سرویس اشتراکی یا رویکردهای مشابه باشد. توییتر تأکید می کند که بررسی این موضوع در مراحل اولیه 
به  سر می برد و انتظار ندارد که بتواند در سال ۲۰۲۰ از طریق روش های جدید درآمد به  جیب بزند. توییتر می گوید 
هرچه میزان پیش��رفت های حاصل شده بیشتر شود، ممکن است اطالعیه های بیشتری در این رابطه منتشر کند یا 

اینکه برخی قابلیت ها را به  صورت آزمایشی و محدود به پلتفرم بیاورد.
نظرس��نجی توییتر درباره  گزینه های زیر از کاربران سؤال می پرس��د: Undo Send: پنجره ای به مدت ۳۰ ثانیه 
برای شما به  نمایش درمی آید تا توییتی را که ارسال کرده اید فراخوانی )لغو( کنید، پیش از اینکه کسی بتواند آن را 
مشاهده کند. این، قابلیتی است که توییتر پیش تر در گذشته گفته می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای دکمه  
ویرایش عمل کند. دکمه  ویرایش توییت، چیزی است که کاربران توییتر از سال ها پیش خواستار آن هستند. به جای 
فراهم سازی امکان ویرایش توییت ها به   صورت نامحدود و جلوگیری از سرمایه گذاری مهندسی محور درخورتوجهی 
که این قابلیت نیازمند آن است، کاربران می توانند در زمانی سریع پس از ارسال توییت، غلط امالیی شان را ببینند 

و ویرایش کنند. 

جایگزینی برای امواج رادیویی

 لیزرهایی با فناوری پیشرفته به بازار می آید

دریچــه

رویدادی تخصصی به دنبال تحقق راهکارهای توس��عه حمل ونقل هوشمند 
بار و کاال اس��ت. ای��ن وبینار با حضور همه بازیگران ای��ن حوزه ۱4 مردادماه 
س��ال جاری برگزار می شود. در حال حاضر زیرس��اخت های توسعه  پایدار در 
همه ابعاد مدیریت ش��هری از اهمیت ویژه ای برخوردار ش��ده اس��ت. حمل  و 
نقل کاال به  صورت مس��تقیم با زندگی ش��هروندان در ارتباط اس��ت، بنابراین 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه به  عنوان یکی از جریان های اصلی 
جابه جایی در س��طح یک شهر، باید بر پایه توسعه پایدار صورت گیرد. همین 
ضرورت ها هم ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری را به برگزاری نخس��تین وبینار راهکارهای 

توسعه حمل ونقل هوشمند بار و کاال ترغیب کرد.

 هوشمندسازی به کمک
حمل بار و کاال می آید

 نسخه پولی توییتر
چه قابلیت های اضافه ای 

ارائه خواهد داد؟

سه شنبه
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تنوع س��بد اس��تارت آپ های فعال حوزه اقتص��اد دیجیتال، هم پای 
فعاالن فناور را به این عرصه باز می کند و هم مسیر توسعه این اقتصاد 
را تس��هیل. این هدف مهم هم با در نظر گرفتن رویکردهای نیازمحور 

و مس��ئله محور ستاد توس��عه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری محقق 
می ش��ود. اقتصاد دیجیتال در کش��ور هنوز 
س��هم خود را از س��بد اقتص��ادی به خوبی 
برنداش��ته اس��ت. به گفته آماره��ا مجموع 
ان��دازه اقتص��اد دیجیت��ال کش��ور در حال 
حاضر ۶.۵درصد اس��ت. این در حالی است 
که ایران با داش��تن جمعیت��ی بیش از ۸۰ 
میلیون نفر و متخصصان و سرآمدان علمی 
خوب، مس��تعد یک جهش بزرگ در حوزه 
اقتصاد دیجیتال اس��ت. ام��ا این کار تنها از 
یک گذرگاه شناخته شده می گذرد. مسیری 

که توس��ط جوانان و متخصصان کش��ور هموار شده است. زیست بوم 
فناوری و نوآوری که قرار اس��ت ظرفیت های ناشناخته علمی کشور را 
به صنایع معرفی کند؛ کاری که دیر ش��روع ش��د اما روند خوبی دارد. 

رس��یدن به هدف توسعه اقتصاد دیجیتال به زیرساخت هایی نیاز دارد. 
از جمله آن می توان به افزایش دسترسی مردم به اینترنت اشاره کرد؛ 
اتفاقی که در دولت دوازدهم محقق ش��د و امروز ۷۰ میلیون ایرانی به 

این ابزار توسعه  دسترسی دارند.
و  دیجیت��ال  اقتص��اد  توس��عه  س��تاد 
هوشمندس��ازی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری هم با تکی��ه بر همین 
زیرس��اخت ها و ب��ا هم��کاری متخصصان 
و س��رآمدان علم��ی و نهاده��ای مرتبط در 
تالش اس��ت تا ب��ا متنوع ک��ردن بازیگران 
و اس��تارت آپ های موث��ر در ح��وزه اقتصاد 
دیجیتال این عرصه فناورانه را گس��ترده تر 
کن��د؛ اتفاقی که ارزش اف��زوده باالیی برای 
کشور دارد. باال بردن تعداد شتاب دهنده ها، 
اس��تارت آپ ها، ش��رکت های دانش بنی��ان، 
آزمایش��گاه های زن��ده و کم��ک گرفتن از 
ظرفیت های دولتی از جمله مواردی اس��ت که در این طرح مدنظر است. 
قرار است همه این بازیگران در کنار هم و با هم افزایی توانمندی های خود 

به حرکت این حوزه فناورانه در کشور شتاب دهند.

معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران می گوید مجموع مبلغ و 
تعداد تراکنش های اینترنتی نس��بت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته 
است. به گزارش زومیت، سامانه  شاپرک، آمارهای مرتبط با خریدهای اینترنتی، 

موبایل و پایانه های فروش را در فصل اول س��ال 
۱۳۹۹ منتش��ر کرد ک��ه معاونت بررس��ی های 
اقتصادی اتاق بازرگان��ی تهران تحلیل آنها را در 
اختیار رس��انه ها قرار داد. به ط��ور خالصه آمارها 
نش��ان می دهد تع��داد تراکنش ه��ای اینترنتی 
نس��بت به فصل مش��ابه سال گذش��ته، رشدی 
۶/۱۷ درص��دی را ثبت ک��رده و به 4۲۳ میلیون 
تراکنش رسیده است. نکته  قابل توجه برای فعاالن 
کسب وکارهای مجازی در گزارش اخیر شاپرک، 
س��همی است که تراکنش های خرید اینترنتی از 
کل تراکنش های انجام شده دارند. طبق آمار اخیر، 
سهم تراکنش های اینترنتی به ۸/۵ درصد رسید. 
آمار مهم دیگر مجموع مبلغ تراکنش ها را نشان 

می دهد که با رشد ۷/۲۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۹۰ هزار میلیارد 
تومان رسید. آمار مذکور برای فصل اول سال گذشته، ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. 
با وجود افزایش حجم و مبلغ تراکنش ها و خصوصا تراکنش های اینترنتی، شاهد 

کاهش تعداد تراکنش ها از طری��ق موبایل بوده ایم. تعداد تراکنش های موبایل 
در فصل اول س��ال ۹۹، کاهش ۳/۲۰ درصدی را تجربه کرد و به ۳۰۶ میلیون 
تراکنش رسید. البته مبلغ تراکنش ها رشد ۵ درصدی را تجربه کرد و به مجموع 
۶/۲ هزار میلیارد تومان رسید. در فصل مشابه 
سال گذشته، ۵/۲ هزار میلیارد تومان تراکنش 
موبایلی ثبت ش��ده بود. درنهایت تراکنش های 
موبایل از لحاظ تعداد سهم ۲/4 و از لحاظ مبلغ 
سهم ۳/۰ درصدی از کل تراکنش ها داشته اند. 
از لحاظ تعداد تراکنش های خرید پایانه  فروش، 
در فصل اول س��ال ۱۳۹۸ آمار 4۲۳/۵ میلیون 
تراکنش ثبت ش��د. این آمار در س��ال جاری با 
رشد 4/۲۰ درصدی به ۵۳۰/۶ میلیون تراکنش 
رسید. نکته  قابل توجه اینکه سهم تراکنش های 
خرید پایانه  فروش در سه ماهه  نخست سال ۹۹ 
از تعداد کل تراکنش ها، ۹۰درصد بوده است و از 
لحاظ مبالغ تراکنش ها نیز سهم ۵/۸۰ درصدی 
ثبت ش��د. از نظر مبلغ، تراکنش های پایانه  فروش به رکورد ۶۳۵ هزار میلیارد 
تومان رسید که نسبت به مجموع ۷۹۲ هزار میلیارد تومان سال گذشته، رشد 

۷/۲4 درصدی را نشان می دهد.

رشد ۷/212درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی در فصل نخست سالاستارت آپ ها متنوع می شود

تسهیل فضای کسب و کار از جمله اصطالحات پرتکرار در ادبیات اقتصادی کشور 
اس��ت. در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کش��ور، برای تحقق این مسئله، خدمات 
مختلفی عرضه می ش��ود. ارائه خدمات تسهیل فضای کسب و کار به شرکت های 
خالق یکی از این برنامه ها است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کشور برای 
راه اندازی و اداره یک کس��ب و کار ممکن اس��ت با موانع و سدهای مختلفی رو به 
رو شوند. دریافت ده ها مجوز مختلف از ارگان ها و دستگاه های دولتی از جمله این 
موانع محسوب می شود. اخذ هر کدام از این مجوزها ممکن است زمان زیادی به 
طول بینجامد. وجود قوانین مختلف و دست و پاگیر و موازی از جمله دیگر عوامل 
کاهنده سهولت در فضای کسب و کار در کشور است. شرکت های دانش بنیان، فناور 
و خالق ویژگی خاص خود را دارند، بسیاری از این شرکت ها از یک استارت آپ یا 
هسته خالق دانشگاهی به وجود آمده اند. الزم است که شرایط گلخانه ای ویژه ای 
برای رش��د و تعالی این شرکت ها ایجاد شود. در شش سال اخیر معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با ده ها سازمان و ارگان مختلف، تفاهم نامه های دوجانبه و 
چندجانبه به امضا رسانده است تا شرایط کسب و کار برای  بیش از ۵هزار شرکت 
دانش بنیان، ۸۰۰ شرکت خالق و بیش از ۶ هزار استارت آپ در کشور تسهیل شود. 
تسهیل شرایط کسب و کار تنها محدود به تسهیل در تعامل با ارگان های دولتی 
نیس��ت و باید بسترها و حمایت های مناسبی در نظر گرفته شود تا این شرکت ها 

بتوانند با شرایط بهینه تری کسب و کار خود را به پیش ببرند.
در حوزه صنایع خالق، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری تاکنون بیش از ۲4 تفاهم نامه مختلف را با ارگان ها و 
نهادهای مختلف منعقد کرده است تا بتواند شرایط بهتری را برای »تسهیل فضای 
کسب و کار« شرکت های خالق، فراهم کند. برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خالق نیز با ارائه بس��ته های خدمتی مختلف س��عی دارد تا در همین راس��تا گام 
بردارد. خدمات تس��هیل فضای کسب و کار ارائه شده از سوی این برنامه حداقل 
۱۱ خدمت مختلف را شامل می شود. استقرار شرکت های خالق در محدوده منازل 
مسکونی، تس��هیالت نظام وظیفه، خدمات بیمه تکمیلی، نشست های پرسش و 
پاسخ، استقرار در پارک های علم و فناوری، دوره ها و سمینارهای مختلف آموزشی، 

خدمات طراحی س��ایت و س��ئو، خدمات  هاست، استقرار در فضای کار اشتراکی، 
مشاوره های حقوقی و خدمات حسابداری، از جمله این خدمات است.

این ۱۱ خدمات به غیر از سبد خدماتی متنوعی است که در حوزه »توسعه بازار« 
و »پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه« به شرکت های خالق ارائه می شود.

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توضیح اهمیت 
تسهیل فضای کسب و کار  با ارائه مثالی گفت: »برای ایجاد یک دامداری و تولید 
گوش��ت نیاز به 4۰ مجوز اس��ت ولی برای واردات گوش��ت سه مجوز نیاز است و 
گوشت قاچاق هم این مجوز را نیاز ندارد لذا این ساختار باید تغییر کند.« در واقع 

این بخش تولید است که باید از سهل ترین شرایط برخوردار باشد.
در مجلس ش��ورای اس��المی نیز قانونی تح��ت عنوان »قان��ون بهبود محیط 
کس��ب وکار« تصویب شده است که شامل ۵۳ مورد مشخص برای تسهیل فضای 

کسب و کارهای ایرانی است.
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای اجرایی ک��ردن این قانون و 
قوانین مش��ابه و همچنین ایجاد ش��رایطی متفاوت در راس��تای »اقدام و عمل« 
صدها مرکز مختلف مانند شتاب دهنده ها، مراکز و کارخانه های نوآوری، پارک های 
علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق های تامین مالی، خانه های خالق، فن بازارها و 
کارگزاری های مختلف ایجاد کرده اس��ت تا پش��تیبان فعاالن فناور و شرکت های 
فعال در زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان باشند و آنها را در هر گام از حرکت رو به 
جلو یاری رس��اند. مجموع این اقدامات می تواند ش��رایط تسهیل شده تری را برای 

ایجاد و مدیریت یک کسب و کار فناور و خالق، رقم زند.
»پای��ش محیط کس��ب وکار« دیگر برنام��ه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بیش از ۱۷۰ سفر استانی 
انجام داده است تا از نزدیک با فعاالن فناور و مدیران شرکت ها و استارت آپ ها در 
ارتباط باشد. این رفتار توسط دیگر مدیران این معاونت نیز تکرار شده است. این 
ارتباط نزدیک باعث می شود که  فعاالن فناور و استارت آپ ها دسترسی راحت تری 
به مجموعه مدیران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری داش��ته باشند و 
مش��کالت و موانعی را که کس��ب و کار آنها را با چالش مواجه می کند را با معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری و دیگر مدیران در میان بگذارند. 

س��ه س��امانه هوش مصنوعی ساها، سهاب و هوش��یو با حضور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری رونمایی شد. ستاری در این مراسم بر اهمیت توسعه هوش 

مصنوعی در کشور تاکید کرد و آن را ضامن امنیت ملی دانست.
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، س��ورنا س��تاری معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری از ش��رکت 
دانش بنیان پارت بازدید و از س��ه س��امانه هوش مصنوعی ساها، سهاب و هوشیو 
رونمایی کرد.  س��تاری در ای��ن بازدید با تاکید بر اینکه ه��وش مصنوعی اقتدار 
کش��ورها را تامین می کند، بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
با جدیت به دنبال توس��عه این فناوری کاربردی در کش��ور است.  معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری ایران را مالک بزرگ تربن استارت  آپ های منطقه معرفی 
کرد و گفت: ایران بزرگ ترین استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
زیست فناوری را در منطقه به نام خود ثبت کرده است. تالش ها برای توسعه هوش 
مصنوعی هم با سرمایه گذاری در این حوزه آغاز شده است و با جدیت ادامه دارد.  
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نرم افزارهای هوش مصنوعی باید بومی س��ازی 
ش��ود. به همین دلیل تالش می کنیم با استفاده از توان داخلی این فناوری را در 
کشور توسعه دهیم. این کار بهره برداری از سرویس های داخلی را ممکن می کند.

س��تاری در ادامه با اش��اره به رتبه ایران در انتشار مقاالت علمی، گفت: ایران از 
منظر تولید مقاالت علمی در دنیا و مجالت معتبر در رتبه ۹ جهان ایستاده است. 
کسب رتبه ۱4 جهان در تولید مقاالت مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
هم از دیگر افتخارات علمی کشور است.  به گفته وی، شرکت پارت از شرکت های 
بزرگ حوزه هوش مصنوعی اس��ت که محصوالت��ی این حوزه تولید می کند. این 
محصوالت ظرفیت صادرات دارد. البته با حمایت های بیش��تر می توانیم به توسعه 
این محصوالت کمک کنیم. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آمادگی 

کامل برای حمایت از همه شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی را دارد.
در ادامه این نشس��ت، علی رسولی زاده، مدیرعامل ش��رکت پردازش اطالعات 
مالی پارت، هم با اشاره به سرمایه گذاری هفت ساله این شرکت بر روی زیرساخت 
فناوری و ایجاد تیم های متنوع هوش مصنوعی، گفت: »ساها«، سامانه احراز هویت 
غیرحضوری با اس��تفاده از هوش مصنوعی است و کاربردهای فراوانی برای احراز 
هویت افراد در بازار س��رمایه، بانک ها، آزمون ها و ... دارد. به گفته وی، »س��هاب«، 
نخستین مارکت پلیس )Market Place( حوزه هوش مصنوعی است. عالوه بر 
۱۰۰ سرویس هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت، سرویس های 

سایر فعاالن هوش مصنوعی هم در اینجا امکان عرضه دارند.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

جدیدی هستند که توییتر برگزار کرده تا گزینه های پیش روی خود را برای مدل اشتراکی پلتفرم مورد ارزیابی قرار  3 سامانه هوش مصنوعی رونمایی شد
دهد. توییتر فعال ترجیح داده اس��ت هیچ جزییات بیش��تری در این رابطه در دسترس رسانه ها قرار ندهد، بااین حال 
می گوید در یادداش��ت مربوط به عملکرد سه ماهه  دوم ۲۰۲۰ که برای سرمایه گذاران ارسال کرده برخی توضیحات 
در این زمینه را ارائه داده است.  یادداشت موردبحث توییتر که در دسترس سرمایه گذاران قرار گرفته اعالم می کند 
مدیران این شبکه اجتماعی از مدت ها پیش فکر کردن درباره  روشی جدید برای کسب درآمد را آغاز کرده اند تا در 
کنار کسب و کار تبلیغات، فعالیت کند. توییتر به  وضوح در یادداشت جدید می گوید روش موردبحث ممکن است شامل 
اضافه کردن سرویس اشتراکی یا رویکردهای مشابه باشد. توییتر تأکید می کند که بررسی این موضوع در مراحل اولیه 
به  سر می برد و انتظار ندارد که بتواند در سال ۲۰۲۰ از طریق روش های جدید درآمد به  جیب بزند. توییتر می گوید 
هرچه میزان پیش��رفت های حاصل شده بیشتر شود، ممکن است اطالعیه های بیشتری در این رابطه منتشر کند یا 

اینکه برخی قابلیت ها را به  صورت آزمایشی و محدود به پلتفرم بیاورد.
نظرس��نجی توییتر درباره  گزینه های زیر از کاربران سؤال می پرس��د: Undo Send: پنجره ای به مدت ۳۰ ثانیه 
برای شما به  نمایش درمی آید تا توییتی را که ارسال کرده اید فراخوانی )لغو( کنید، پیش از اینکه کسی بتواند آن را 
مشاهده کند. این، قابلیتی است که توییتر پیش تر در گذشته گفته می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای دکمه  
ویرایش عمل کند. دکمه  ویرایش توییت، چیزی است که کاربران توییتر از سال ها پیش خواستار آن هستند. به جای 
فراهم سازی امکان ویرایش توییت ها به   صورت نامحدود و جلوگیری از سرمایه گذاری مهندسی محور درخورتوجهی 
که این قابلیت نیازمند آن است، کاربران می توانند در زمانی سریع پس از ارسال توییت، غلط امالیی شان را ببینند 

و ویرایش کنند. 

رنگ های سفارش��ی: افزون بر حالت تاریک)Night Mode(، خواهید توانس��ت فونت ها و رنگ  تم توییتر را روی 
گوش��ی هوش��مند یا رایانه های خود تغییر دهید. پس زمینه  رابط کاربری، لینک ها، منشن ها،  هشتگ ها و آیکون ها 
به همان رنگی درخواهند آمد که ش��ما انتخاب می کنید. انتش��ار ویدئو: خواهید توانست ویدئوهایی را که پنج  برابر 
طوالنی تر از محدودیت فعلی هس��تند روی پلتفرم ارس��ال کنید، آن هم با حداکثر وضوح بسیار باالتر )۸٬۱۹۲ در 
۸٬۱۹۲ پیکس��ل(. نشان )بَج(: ش��ما یک بج در پروفایل خود دریافت خواهید کرد که به کسب و کاری که مدیرش 
هس��تید یا در آن کار می کنید پیوند می ش��ود )برای مثال یک روزنامه نگار می تواند ب��ج خاصی را دریافت کند که 
نشان دهنده  رسانه محل کارش است(. پاسخ خودکار: خواهید توانست مجموعه ای از پاسخ های خودکار را بنویسید و 
ذخیره کنید تا از آنها در بخش ریپالی ها بهره بگیرید. این قابلیت احتماال بیشتر برای برندهایی کاربرد خواهد داشت 

که می خواهند سؤاالت مشتریان را مستقیما به کانال های رسمی هدایت کنند.
ش��نفت اجتماعی)Social Listening(: خواهید توانس��ت مباحث مربوط به حساب کاربری تان در توییتر را با 
جزییات مشاهده کنید. جزییات موردبحث شامل این موارد هستند: حجم کلی مکالمات، افراد و کسب و کارهایی که در 
اغلب اوقات مشغول صحبت کردن می شوند و همچنین موضوعاتی که آنها درباره شان بحث کرده اند. این قابلیت نیز تا 
حد زیادی به مذاق برندها خوش خواهد آمد، نه کاربران عادی. نظرسنجی های برند: خواهید توانست از کاربران درباره  
تبلیغاتی که به  نمایش درمی آورید در قالب نظرسنجی سؤال بپرسید تا بهتر بفهمید که آیا تبلیغات شما مورداستقبال 
قرار گرفته و در ذهن کاربران مانده اند یا خیر. همچنین می توانید از کاربران بپرسید که آیا پس از دیدن تبلیغ، تمایلی 
به تهیه  محصول یا سرویس های یادشده در آن داشته اند یا خیر. توییتر امروزه تبلیغات مشابهی را به نمایش می آورد، 

بنابراین پیاده سازی این قابلیت کار سختی برای توییتر نخواهد بود.

شرکت های خالق 11 خدمت دریافت می کنند

یادداشـت

»کمپ اش��تغال کارنو« عنوان رویدادی است که از سوی پایگاه اشتغال نانو 
تلنت و با همراهی س��تاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار می ش��ود تا ش��اهد افزایش توانمندی کارجویان جذب شده 

در شرکت های فناور حوزه نانو و ارتقای توانمندی نیروی انسانی آنها باشیم.
این یک برنامه آموزش��ی اس��ت که فرصت های ش��غلی ارائه شده از سوی 
کارفرمایان در آن تعریف ش��ده اس��ت. افراد همزمان با شرکت در این رویداد 
و گذراندن دوره های آموزش��ی )تئوری و عملی( مهارت نرم در انجام پروژه ها 
مش��ارکت می کنن��د و توانمندی های خود را برای حضور در فضای اش��تغال 

مشخص می کنند.

 فرصتی برای کارجویان
مهیا شد



تفاوت��ی ندارد ک��ه صاحب یک برند جهانی هس��تید و یا در س��طح 
منطقه ای فعالیت دارید. بدون شک شما به وفاداری مشتریان خود نیاز 
خواهید داش��ت. در این رابطه بدون اقدامی از جانب شما، نمی توان در 
ای��ن رابطه کامال موفق ظاهر ش��د. درواقع با توج��ه به این امر که برای 
ایجاد مش��تریان جدید، اقدامات بازاریابی مختلفی انجام می شود، بدون 
برنامه ریزی برای نگه داشتن آنها و ایجاد وفاداری، عمال تالش های شما 
با نتیجه الزم همراه نخواهد بود، با این حال این امر نباید باعث ناامیدی 
ش��ما شود. درواقع ایجاد وفاداری برای هر برندی کامال امکان پذیر بوده  
در این راستا تنها کافی است تا به برخی از نکات، توجه داشته باشید. 

1-افزایش ارتباطات
شما باید ارتباطات خود را با مشتری در سطح بسیار خوبی قرار دهید. این 
امر باعث خواهد شد تا شانس موفقیت باالیی را داشته باشید. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که افزایش ارتباطات به معنای 
پیام دادن مداوم نبوده و ش��ما در این رابطه باید ظرافت کار باالیی داش��ته 
باشید. برای مثال می توانید با حضور در شبکه های اجتماعی، انواع مسابقات 
را ایجاد کنید. این امر باعث خواهد شد تا برند شما بیشتر در ذهن مخاطب 

باقی بماند و این امر خود مانعی برای ترک برند شما خواهد بود. 
2-ایجاد جوایز

نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که مخاطب 
ش��ما باید یک مزیت را نس��بت به مش��تریان تازه کار شما حس کند تا 
تمایل به ادامه خرید از ش��ما را داش��ته باش��د. در این رابطه شما باید 
جوای��زی را مش��خص کنید. این امر می تواند کده��ای تخفیف ویژه نیز 

باشد. نکته مهم دیگری که نباید فراموش کنید این است که در تعیین 
جوایز، شناخت س��لیقه مشتریان نیز بسیار مهم خواهد بود. برای مثال 
ممکن اس��ت ش��ما به تقلید از یک برند موفق دیگر، مواردی را تعیین 
کنی��د که ابدا مورد اس��تقبال اف��راد قرار نخواهد گرفت. در این راس��تا 

پرسش مستقیم از افراد نیز یک راهکار خوب خواهد بود. 
3-ارتقای سطح خدمت رسانی به مشتری

بدون شک بهبود سطح محصوالت، امری سخت خواهد بود، با این حال 
در زمینه خدمت رسانی به مشتری، شما می توانید همواه تغییراتی را داشته 
باشید. در این رابطه ضروری است تا همواره در سطحی فراتر از حد انتظار 
افراد ظاهر ش��وید. این امر باعث خواهد شد تا افراد تمایل بیشتری را برای 
وفاداری به شما داشته باشند. آمارها نیز در این رابطه حاکی از آن است که 
مشتریان راضی، به صورت طبیعی برند را به اطرافیان خود معرفی خواهند 
کرد. به همین خاطر جلب رضایت آنها دارای اهمیت بسیار زیادی است. در 
این راس��تا یک راهکار کلی وجود دارد. درواقع هنگامی که خود را به جای 
مشتری قرار دهید، می توانید نیازهای آنها را شناسایی نموده و با رفع آنها، 

به موقعیت بسیار خوبی دست پیدا کنید. 
4-بیش از حد به تکنولوژی اعتماد نکنید 

بس��یاری از برندها اقدامات متنوع خ��ود را به صورت اتوماتیک انجام 
می دهند. با این حال در زمینه ارتباط با مش��تری، توصیه می ش��ود که 
بعد انس��انی را بیش��تر مورد توجه قرار دهید. درواقع یکی از اشتباهات 
رایج حال حاضر این اس��ت که افراد پس از تماس با واحد پشتیبانی، با 
یک سیس��تم گویا مواجه می ش��وند که در حدود ۱ دقیقه از آنها زمان 
می ب��رد. این امر در حالی اس��ت که همواره باید راهکارهای س��اده تری 
وجود داش��ته باش��د تا افراد بتوانند سریعا نیاز خود را برطرف کنند. در 
این رابطه توصیه می شود که به شیوه های رایج توجهی نداشته و همواره 

از اقداماتی که منجر به پیشرفت خواهد شد، استقبال نمایید. یک اقدام 
جدی��د، خود مزیت رقابتی فوق العاده ای برای ش��ما خواهد بود. درواقع 
باید پل های ارتباطی متنوعی وجود داش��ته باشد تا مشتری هیچ گاه با 

اتالف وقت مواجه نشود. 
5-مشتری را به عنوان مهمترین دارایی خود بدانید

بدون ش��ک هر ف��ردی از مهمترین دارایی خ��ود، باالترین مراقبت ها 
را انجام می دهد و همواره نس��بت به ارزش آن آگاه اس��ت. در ش��رکت 
ش��ما نیز این مس��ئله باید به عنوان یک قانون درآورده ش��ود تا تمامی 
کارمن��دان، بهترین رفتار ممکن را داش��ته باش��ند. در این رابطه برخی 
از ش��رکت ها اقدام به نظرس��نجی کارمندان از نگاه مشتری می کنند و 
براس��اس آن میزان حقوق افراد را کاهش و یا افزایش می دهند. یکی از 
اقداماتی که در ش��رایط حال حاضر به علت ش��یوع ویروس کرونا بسیار 
ضروری اس��ت، در اختیار قرار دادن ژل ضدعفونی کننده و طب س��نجی 
افراد قبل از حضور در فروش��گاه ها اس��ت. این امر باعث خواهد ش��د تا 
مشتری شما، احساس امنیت بیشتری داشته باشد و از شما بابت توجه 
به س��المت آنها، قدردان��ی نماید. درواقع طیف اقدام��ات در این زمینه 

بسیار متنوع بوده و الزم است تا مورد توجه جدی شما قرار گیرد. 
6-ایجاد یک دلیل غیراقتصادی

در نهایت توصیه می ش��ود که به مخاطب خود یک دلیل غیراقتصادی 
را برای دنبال کردن خود بدهید. برای مثال حمایت از یک طرح زیست 
محیطی و یا کمک به فقرا، از جمله بهترین گزینه ها محسوب می شود. 
این امر باعث خواهد شد تا مشتری خرید از شما را در راستای حمایت 
از یک طرح ارزشمند دانسته و این امر خود باعث ماندگاری آنها خواهد 

شد. 
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بازاریابی در عرصه کسب و کار یکی از گزینه های ضروری برای توسعه 
برند محسوب می شود. امروزه تمام کسب و کارها به بازاریابی تاثیرگذار 
و هیجان انگی��ز ب��رای جلب نظر مخاطب ه��دف نیاز دارن��د. بازاریابی 
ج��ذاب و جلب نظر مخاطب هدف بدون توجه به توانایی مالی ش��رکت 
امکان پذیر نیس��ت. بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا 
از ابتدای س��ال جاری میالدی با مشکالت بسیار زیادی مواجه شده اند 
بنابراین بازاریابی برای بسیاری از برندها در سراسر دنیا بدل به چالشی 

بزرگ شده است. 
صرفه جوی��ی در هزینه های بازاریابی از مدت های پیش به عنوان یک 
امر ضروری مدنظر اغلب کس��ب و کارها قرار گرفته است. نکته مهم در 
این میان ناآگاهی بس��یاری از برندها نس��بت به تکنیک های بازاریابی با 
حداقل بودجه موردنیاز اس��ت. کس��ب و کارهای کوچک در پی شیوع 
ویروس کرونا بیش��تر ضربه دیده اند. این امر تا حد زیادی توانایی کسب 
و کاره��ای کوچک برای صرف هزینه در حوزه بازاریابی را محدود کرده 
اس��ت. ما در این مقاله قصد بررسی هرچه بیشتر راهکارهای بازاریابی با 

حداقل هزینه موردنیاز را داریم. 
سرمایه گذاری بر روی رسانه های پرطرفدار

امروزه بس��یاری از برندها برای بازاریابی به سراغ شبکه های اجتماعی 
می رون��د. این امر بدل به ترن��دی محبوب در می��ان برندهای بزرگ و 
کوچک ش��ده است. اگر ش��ما نیز در تالش برای بازاریابی در حوزه های 
مختلف هستید، باید نسبت به انتخاب آگاهانه پلتفرم هدف توجه داشته 
باش��ید. اگرچه شهرت شبکه های اجتماعی بسیار زیاد است، اما این امر 
به معنای فقدان گزینه های دیگ��ر برای بازاریابی نخواهد بود. هنوز هم 
ش��بکه های تلویزیونی یا رادیویی دارای محبوبیت بسیار زیادی هستند. 
نکته جالب اینکه اغلب شبکه های تلویزیونی به دلیل استقبال برندها از 
شبکه های اجتماعی نرخ هزینه تبلیغات شان را به شدت کاهش داده  اند 
بنابراین ش��ما امکان همکاری با ش��بکه های تلویزیونی یا رادیویی برای 

کاهش هزینه های بازاریابی تان را خواهید داشت. 
هم��کاری با ش��بکه های تلویزیون��ی یکی از گزینه ه��ای جذاب برای 
برندها محسوب می شود. با این حال اگر شما قصد ایجاد تنوع در الگوی 
بازاریابی تان را دارید، همکاری با سایت های مشهور اینترنتی نیز گزینه 
مناس��بی خواهد بود. مزیت اصلی این ن��وع همکاری تبلیغاتی پرداخت 
هزینه در ازای هر کلیک کاربران بر روی تبلیغ شما خواهد بود بنابراین 
دیگر خبری از پرداخت هزینه های گزاف برای بازاریابی نیست. بسیاری 
از برندهای تازه کار برای کاهش هزینه های بازاریابی شان به سراغ چنین 
الگویی می روند. اگر ش��ما نی��ز عالقه مند به فعالیت بازاریابی با کمترین 

هزینه ممکن هستید، باید نسبت به کاربست این شیوه اقدام نمایید. 
استفاده از گزینه های بازاریابی رایگان

بازاریاب��ی بدون نیاز به پرداخت هزینه رویای هر بازاریابی محس��وب 
می شود. ش��اید در ابتدا چنین الگوهایی از بازاریابی به سختی باورپذیر 
باشد، اما بسیاری از کسب و کارهای کوچک در عمل از چنین شیوه هایی 
اس��تفاده می کنند. یکی از بهترین راهکاره��ا برای بازاریابی تاثیرگذاری 
به صورت رایگان نگارش محتوا به عنوان نویسنده مهمان در سایت های 
مختلف اس��ت. توصیه ما در این بخش اس��تفاده از سایت های حرفه ای 
است. هرچه س��ایت موردنظر ش��ما ماهیت تخصصی تری داشته باشد، 
توانای��ی بیش��تری برای یافت��ن مخاطب عالقه مند به کس��ب و کارتان 

خواهید داشت. 
بس��یاری از س��ایت های خبری یا تخصصی در حوزه کس��ب و کار به 
دنبال اس��تفاده از محتوای رایگان هس��تند بنابراین همکاری میان شما 
و آنها دوجانبه خواهد بود. مهمترین مس��ئله در این میان برداشتن گام 
نخس��ت از سوی شماس��ت. بس��یاری از مدیران و کارآفرینان نسبت به 
درخواس��ت برای نگارش محتوا به عنوان نویس��نده مهمان در سایت ها 
احس��اس خجالت می کنند. چنین امری اغلب موجب تاخیر در فعالیت 

کارآفرینان در حوزه بازاریابی رایگان می شود. 
سرمایه گذاری بر روی استعدادهای جوان

س��االنه ش��مار بس��یار زیادی از بازاریاب های تازه کار از آموزشگاه ها 
فارغ التحصیل می ش��وند. اگر شما بودجه بسیار محدودی برای بازاریابی 

و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف دارید، هم��کاری با بازاریاب های 
تازه کار ایده مناس��بی خواهد بود. این امر در کنار برخی از فعالیت های 
جانب��ی مانند مدیریت س��ئو به ش��یوه حرفه ای ام��کان بهبود وضعیت 

بازاریابی شرکت در عین کاهش هزینه ها را به همراه دارد. 
بس��یاری از بازاریاب های نس��ل جوان آش��نایی بهتری با شبکه های 
اجتماع��ی و تکنیک های دیجیتال بازاریابی دارن��د بنابراین همکاری با 
آنها همیشه ایده نامناسبی نخواهد بود. بسیاری از برندهای تازه تاسیس 
در عمل اق��دام به همکاری با چنین بازاریاب های��ی خواهند کرد. نکته 
مه��م در این میان تالش بیش از اندازه بازاریاب های تازه کار برای ارائه 
عملکرد بهتر است. دلیل این امر تمایل باالی بازاریاب های تازه کار برای 

کسب شهرت در حوزه کسب و کار است. 
استخدام بازاریاب های نیمه وقت

اگر کس��ب و کار ش��ما توانایی هم��کاری با بازاریاب ه��ای تمام وقت 
را ن��دارد، اس��تخدام بازاریاب های نیمه وقت ایده مناس��بی خواهد بود. 
بس��یاری از برندها نیاز چندانی به تیم های بازاریابی حرفه ای و پرتعداد 
ندارند. این امر بیانگر سطح متنوع نیاز برندها به بازاریاب است بنابراین 
شما باید براساس سطح نیازتان اقدام به همکاری با بازاریاب ها نمایید. 
یک��ی از مزیت های همکاری با بازاریاب ه��ای نیمه وقت امکان تغییر 
آنها در هر زمانی است. بسیاری از شرکت ها مسیر دشواری برای اخراج 
بازاریاب ها دارند. این امر در مورد بازاریاب های نیمه وقت بسیار ساده تر 
خواهد بود بنابراین شما در تحلیل نهایی توانایی همکاری با بازاریاب ها 

با دست باز را خواهید داشت. 
تغییر هنجارهای شرکت

برخ��ی از عادت ه��ای رفتاری در ش��رکت ها کارایی تی��م بازاریابی را 
کاه��ش می دهد. مهمتری��ن دلیل کاه��ش کارایی تیم ه��ای بازاریابی 
هم��کاری بس��یار محدود تیم مدیریتی اس��ت بنابراین ش��ما در دوران 
پس��اکرونا نیازمند همکاری بس��یار نزدیک تر با تیم بازاریابی شرکت تان 
خواهید بود. نتیجه این امر جمع بندی بس��یار بهتر از وضعیت شرکت و 

توانایی تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

بازاریابی در سال 2020 با نهایت صرفه جویی

چالش بازاریابی کم هزینه زیر سایه کرونا

رایانه های گیمینگ اقدام جدید کونامی

اگرچه اکث��ر افراد کونامی را به خاطر حض��ور موفق در عرصه تولید 
بازی های رایانه ای می شناس��ند، با این حال واقعیت این اس��ت که این 
برند ژاپنی یک هلدینگ فعال در زمینه تولید انواع لوازم بازی و وسایل 
ورزش��ی بوده و در س��ال ۱۹۶۹ تاسیس شده اس��ت. جدیدترین اخبار 
پیرامون آن حاکی از آن است که تولید رایانه های گیمینگ، در دستو کار 
مدیران آن قرار گرفته و پیش بینی می شود که به مطرح ترین برند در این 
عرصه تبدیل شود. با این حال خبری از تولید لپ تاپ نبوده و قرار است 
که صرفا کیس های قدرتمندی برای سیستم های خانگی، طراحی شود. 
به نظر می رسد که این امر صرفا طرح اولیه بوده و به زودی شاهد اقدامات 
بیشتری از سوی این برند باسابقه خواهیم بود، با این حال نکته عجیب 
این است که هنوز خبری از عرضه جهانی آن منتشر نشده و ممکن است 
صرفا در کش��ور ژاپن ش��اهد آن باشیم. ذکر این نکته نیز ضروری است 
که استقبال از بازی های رایانه ای در ژاپن طی چند سال اخیر با استقبال 
بسیار باالیی همراه بوده و به همین خاطر انتخاب این حوزه جدید، بدون 

شک سودآوری خوبی را به همراه خواهد داشت. 
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ظاهر بد، نتیجه عدم تغییر در دورکاری
ب��ا تغییر رویکرد جهانیان به س��بک زندگ��ی دورکاری به دنبال 
ش��یوع کووی��د-۱۹، عادت های ش��ما در زندگی نیز ممکن اس��ت 
تغییر کنند. از آنجا که دیگر در محیطی س��ختگیرانه تر کنار س��ایر 
همکاران مشغول انجام کارهای خود نیستید، حاال دیگر کمتر حس 
می کنید که نیاز دارید رفتار حرفه ای تان را مدام بررس��ی کنید. در 
ادامه اتخاذ این رویکرد زندگی غیرفعال می تواند منجر به تغییر در 
ظاهر ش��ما بش��ود که نه فقط در تماس ویدئویی وجهه بدی دارد 
بلکه بدتر از آن برای س��المتی ش��ما مضر اس��ت. اگر هنوز در پی 
ایجاد تغییرات و اتخاذ یک س��بک زندگی سالم تر نسبت به گذشته 
نیستید، شاید دیدن ظاهرتان پس از ۲۵ سال دورکاری به شیوه ای 
ناس��الم باعث ش��ود تا به این مسائل خوب توجه کنید. سوزان، یک 
کاراکتر مدل ۳D، محصول یک پلتفرم کش��ف فرصت های ش��غلی 
به نام »DirectlyApply« اس��ت که آینده یک کارمند دورکار را 
به تصویر می کش��د. در کنار آن، روانشناس��ان بالینی و کارشناسان 
تناس��ب اندام پیش بینی می کنند که افراد دورکار چنانچه تغییرات 
اساس��ی را در عادت های کاری خود به وجود نیاورند، ظاهرشان بد 
می شود. کارمندان دورکار اگر سبک زندگی بی تحرک خود را ادامه 

دهند، به مرور زمان به کاراکتر سوزان تبدیل خواهند شد.
ابتدا با ابتال به »س��ندروم خیره ش��دن به کامپیوتر«، چش��مان تان 
خشک، خون آلود و ملتهب می شوند و حتی شاید قدرت بینایی خود 
را نیز کمی از دست بدهند. یکی دیگر از آثار قابل پیش بینی نشستن 
به ش��کل نادرس��ت و مدت طوالنی جلوی کامپیوتر و غفلت از انجام 
حرکات ورزش��ی، گرد شدن شانه ها، اعمال فشار بیش از حد بر روی 
گ��ردن و در نتیج��ه ایجاد خمیدگی بر روی بازوها و کمر اس��ت. در 
ادامه ش��اید کمردرد و کوتاه شدن همسترینگ به سراغ فرد موردنظر 
بیاید. برخی افراد ش��اید بیش��ترین بهره را از دورکاری ببرند، اما این 
بهره وری زیاد و البته تایپ کردن طوالنی ممکن اس��ت در بلندمدت 
منجر به واردآمدن صدمات کشش��ی مکرر به دس��ت ها و مچ های تان 
بشود. حتی وقتی در حال حرکت هستید، چند وقت یک بار به خود 
استراحت بدهید و کمی نور خورشید دریافت کنید. شما برای جذب 
ویتامین دی نیاز به نور خورش��ید دارید، در غیر این صورت، متوجه 
ریزش موی خود خواهید ش��د، سرعت رشد مو کاهش خواهد یافت 
ی��ا چهره تان رنگ پریده و کدر خواهد ش��د. از ی��اد نبرید که در این 
شرایط احتماال زیر چشمان تان سیاه خواهد شد، چین و چروک های 
صورت تان افزای��ش خواهد یافت، افزایش وزن پی��دا خواهید کرد و 

میزان استرس تان تا آخرین حد ممکن باال خواهد رفت.

ورزش را به پای ثابت برنامه روزمره خود 
تبدیل کنید

دکتر راشل ام آلن، روانشناس مشاوره دارای پروانه کار، برای نخستین 
بار، پیش��نهاد می دهد که دس��ت به تهیه و تدوین یک برنامه روزمره 
»متناسب با سبک زندگی، میزان بهره وری و تقاضاهای کارفرما از شما« 
بزنید. این کار نقشی کلیدی در حفظ سالمت عاطفی تان بازی می کند.

فعالیت بدنی را وارد برنامه روزمره خود کنید
بس��یاری از افراد تمایلی به ش��نیدن این واقعیت ندارند اما خوب 
اس��ت بدانید ک��ه ورزش، به خصوص در ش��رایطی ک��ه دورکاری 
ش��اید جلوی فعالیت فیزیکی و استنش��اق هوای ت��ازه را بگیرد نیز 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. در گذشته شما به طور طبیعی از 
هوای تازه بهره مند می ش��دید. یک مربی شخصی به نام جو میتون 
توصیه می کند که انجام ح��رکات یوگا بهترین راه حل برای مقابله 
با اسپاسم و فش��ار آمدن به عضالت گردن حین استفاده از گوشی 
تلفن، تبلت و کامپیوتر و در نتیجه تجربه احساس سفتی و درد در 

گردن و شانه )Tech neck( به شمار می رود.
تعادل میان کار و زندگی را حفظ کنید

ح��اال بیش از هر زمان دیگری، حفظ تع��ادل میان کار و زندگی 
باید به ش��عار شما در طول روز تبدیل ش��ود اگرچه مسلما رعایت 
این اصل، صرف نظر از ش��رایط محیط کار، س��خت و دشوار است. 
خوشبختانه، امکان تحقق این شعار در خانه وجود دارد. روانشناس 
بالینی، کیت بریتون، توصیه می کند که در صورت امکان یک فضای 
کار مش��خص را در خان��ه ایجاد کنید که به ط��ور ایده آل می توان 
ی��ک اتاق جدا باش��د. به هر حال، در صورتی ک��ه امکان ایجاد این 
ش��رایط وجود نداش��ته باشد، در صدد آن باش��ید که با استفاده از 
مبلم��ان یا گیاهان در منزل یا یک تکه ف��رش، فضای کارتان را از 
فضای مخصوص استراحت جدا کنید. در ادامه باید به خود یادآوری 
کنید که بین کار اجازه بدهید تا جسم و ذهن تان استراحت داشته 
باش��ند. تنظیم ساعت گوشی تلفن همراه تان می تواند در این زمینه 

به شما کمک کند.
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ش��یوع ویروس کرونا وضعیت بس��یاری از برندها را تغییر داده است. 
اکنون اغلب برندها در حال س��رمایه گذاری بس��یار بیشتر بر روی حوزه 
بازاریابی هس��تند. این امر با هدف جلب نظر مش��تریان بیش��تر صورت  
می گیرد. وقتی ش��ما مدت زمان زیادی در ط��ول دوران کرونا فعالیت 
کاری نداش��ته اید، بای��د پس از بازگش��ایی کس��ب و کارها به س��رعت 
نس��بت به بهب��ود وضعیت تان اق��دام نمایید. نقش ح��وزه بازاریابی در 
این میان بس��یار پررنگ اس��ت. اغلب کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به حوزه بازاریابی وابس��ته هس��تند. بدون تردید 
امروزه ش��یوه های بازاریابی در سراس��ر دنیا تغییرات بسیار زیادی کرده 
اس��ت. یکی از ش��یوه های بازاریابی مناسب در این میان براساس الگوی 
آشناس��ازی اس��ت. برندها در این شیوه نس��بت به ارائه هدیه یا پاداش 
به مخاطب هدف تازه ش��ان اقدام می کنند. این امر موجب ش��کل گیری 
تجربه مناس��ب در مش��تریان و تمایل آنها برای بازدی��د دوباره و حتی 

معرفی برندمان با دیگران می شود. 
امروزه بسیاری از برندهای بزرگ در عمل از شیوه بازاریابی آشناسازی 
اس��تفاده می کنند. اگر برند ش��ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را داشته باشد، سرمایه گذاری بر روی شیوه مورد بحث مزیت های 
بسیار زیادی خواهد داشت. اکنون اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی 
و رواب��ط دنیای واقعی نس��بت به صحبت ها و توصیه ه��ای دیگران، در 
مقایس��ه با برندها، واکنش بس��یار بهتری دارن��د. بنابراین مزیت اصلی 

بازاریابی براساس مدل آشناسازی روشن است. 
بدون شک اجرای الگوی بازاریابی آشناسازی، مانند هر شیوه بازاریابی 
دیگری، همراه با دش��واری های خاص خود اس��ت. ما در این مقاله قصد 
بررس��ی برخی از تکنیک ها و توصیه های کارب��ردی برای اجرای هرچه 
بهتر این ش��یوه را داریم. بنابراین در ادامه به بررسی دقیق تکنیک های 

کارآزموده در این زمینه خواهیم رفت. 
1. انتخاب دقیق هدیه

س��رمایه گذاری بیش از اندازه در حوزه بازاریابی هرگز ایده مناس��بی 
نیس��ت. س��االنه تعداد بس��یار زیادی از برندها به دلیل سرمایه گذاری 
نادرس��ت در حوزه بازاریابی با مشکل مالی مواجه می شوند. اگر شما به 
دنبال جلب نظر مخاطب هدف هس��تید، باید هدیه مدنظرتان در زمینه 
بازاریابی آشناسازی را هوشمندانه انتخاب نمایید. وقتی یکی از کاربران 
نسبت به ارائه هدیه از سوی شما با دوستانش صحبت می کند، آنها نیز 
انتظار دریافت هدیه ای مشابه را دارند بنابراین شما باید نسبت به بودجه 

در دسترس تان اقدام به ارائه هدیه نمایید. 
اش��تباه برخی از برندها انتخاب هدیه های به نسبت گران است. وقتی 
ش��ما هدیه های بسیار گرانی انتخاب می کنید، توانایی ارائه تعداد باالیی 
از آن را نخواهید داشت بنابراین در عمل با مشکالت بسیار زیادی برای 
جل��ب نظر مخاطب هدف مواجه خواهید ش��د. توصیه ما در این بخش 
انتخاب هدیه برای الگوی بازاریابی آشناس��ازی براساس ارزیابی دقیق از 

وضعیت مالی شرکت است. 
2. شناخت مخاطب هدف 

آش��نایی با مخاطب هدف در هر حوزه ای از بازاریابی ضروری اس��ت. 
بس��یاری از برندها در زمینه ارائه تخفیف یا هدیه های مناسب عملکرد 
بدی دارند. این امر به دلیل ناتوانی آنها برای ش��ناخت درست مخاطب 
هدف اس��ت. وقتی ما س��لیقه مخاطب هدف را به خوب��ی بدانیم، دیگر 
اش��تباهات تکراری ح��وزه بازاریاب��ی را مرتکب نخواهیم ش��د. امروزه 
ابزارهای بس��یار زیادی برای ارزیابی وضعیت مش��تریان در بازار وجود 
دارد. مسئله اساسی در اینجا فقدان انگیزه در برندها برای ارزیابی رفتار 

مشتریان هدف در بازار است. 
تاکید ما در این بخش بر روی آش��نایی هرچه بهتر با مشتریان است. 
برخ��ی از برندها به دلیل ارتباط نزدیک با مش��تریان همیش��ه توانایی 

تاثیرگذاری بر روی آنها را دارند. شما نیز در حوزه بازاریابی باید نسبت 
ب��ه ایجاد چنین رابطه ای اقدام نمایید. در غی��ر این صورت به زودی از 

عرصه کسب و کار حذف خواهید شد. 
اگر شما قصد ارائه یک محصول به عنوان هدیه به مشتریان را دارید، 
باید دقت زیادی به خرج دهی��د. امروزه اغلب برندها دارای بودجه های 
محدودی هستند. بنابراین اعطای هدیه با استفاده از تکنیک قرعه کشی 
ایده مناس��بی خواهد بود. این امر عالوه بر جلب نظر مشتریان از ایجاد 

هزینه های سنگین برای برند نیز جلوگیری خواهد کرد. 
هرچ��ه توانایی ما برای ش��ناخت مخاطب هدف مان بیش��تر باش��د، 
احتمال ارائه هدیه های مطابق با سلیقه آنها افزایش خواهد یافت. شاید 
در نگاه نخست هدیه برندها به مشتریان و مخاطب هدف تاثیر چندانی 
بر روی ذهنیت آنها نداش��ته باش��د، اما در عمل بسیاری از ارزیابی های 

مشتریان نسبت به برندها با همین هدیه های کوچک تغییر می کند. 
3. ایجاد شهرت برای کسب و کار

بس��یاری از اوقات ارائه هدیه به مخاطب هدف نیازمند دلیل محکمی 
است. بس��یاری از تیم های مدیریتی وقتی با پیش��نهاد بخش بازاریابی 
برای ارائه هدیه مواجه می شوند، پرسش های متعددی را مطرح می کنند 
بنابراین ش��ما به عنوان بازاریاب یک شرکت باید توانایی باالیی در بیان 
دلیل استفاده از چنین تکنیکی داشته باشید. امروزه بازاریاب ها عالوه بر 
فشار سنگین برای تولید محتوای جذاب، باید قدرت بیان مناسبی برای 
تعامل با تیم مدیریتی نیز داشته باشند. در غیر این صورت پیشبرد امور 

براساس طرح و برنامه های مشخص بسیار دشوار خواهد شد. 
یک��ی از دالی��ل اصلی و مناس��ب برای اس��تفاده از الگ��وی بازاریابی 
آشناس��ازی بهبود ش��هرت برند است. بس��یاری از برندها در حوزه های 
مختلف کس��ب و کار با کمترین شهرت ممکن در حال فعالیت هستند. 
وقتی ش��هرت کسب و کار شما باال باشد، بدون نیاز به صرف هزینه های 
بازاریاب��ی گزاف ام��کان جلب نظ��ر مخاطب هدف را خواهید داش��ت 
بنابراین در جلسه کاری بعدی به هنگام صحبت پیرامون دالیل استفاده 
از الگ��وی بازاریابی آشناس��ازی بر روی اهمیت افزایش اعتبار کس��ب و 

کار تاکید نمایید. 
امروزه اغلب برندها به دنبال اعتبار و شهرت بیشتر در حوزه کسب و 
کار هس��تند. این امر با اس��تفاده از الگوی بازاریابی آشناسازی به خوبی 
در دس��ترس قرار خواه��د گرفت. مهمترین نکته در ای��ن میان توانایی 
بازاریاب ها برای همراه ساختن تیم مدیریتی به منظور پیاده سازی شیوه 

موردنظر است. 
4.  توجه به سایت برند

راه اندازی س��ایت برای جلب نظر مخاطب هدف ایده تازه ای نیس��ت. 
بس��یاری از برندها دارای سایت رسمی هستند. با این حال تعداد اندکی 
از سایت های مربوط به برندها در عمل فعالیت جذابی دارد. اغلب اوقات 
کاربران حتی حوصله مراجعه به س��ایت برندها را نیز ندارند. دلیل این 
امر ذهنیت قدیمی مبتنی بر عدم به روز رس��انی س��ایت برندهاس��ت. 
مش��تریان در این مورد حق دارند. اغلب برندها هیچ توجهی به س��ایت 
رسمی ش��ان ندارند بنابراین س��ایت آنها بدل به آرش��یوی از پست های 
بس��یار قدیمی و فاقد جذابیت برای مخاطب هدف می شود. اگر شما در 
تالش برای تغییر این وضعیت هس��تید، باید نس��بت به تولید محتوای 

مداوم در سایت تان اقدام نمایید. 
امروزه س��ایت رس��می برندها بهترین مکان برای بازاریابی و جلب نظر 
مخاطب هدف است. اهمیت سایت رسمی امکان تعامل نزدیک با مشتریان 
در فضای��ی اختصاصی برای برندمان اس��ت. این فضا در کنار ش��بکه های 
اجتماعی ابزارهای اصلی برندها برای بازاریابی محس��وب می ش��ود. هرچه 
بازدید سایت رسمی یک برند بیشتر باشد، اجرای الگوی بازاریابی آشناسازی 
ساده تر خواهد بود. ما به هر حال در مرحله نخست نیازمند تعداد مشخصی 

از کاربران و مشتریان برای معرفی محصوالت برندمان هستیم. 
5. استفاده از قانون هفت

اس��تفاده از قانون هفت در بسیاری از تیم های بازاریابی و فروش رواج 

دارد. شما امکان استفاده از چنین قانونی برای حوزه بازاریابی آشناسازی 
را نیز دارید. تاکید این قانون بر روی ارزیابی دقیق ویژگی های مشتریان 
سایت اس��ت. امروزه سایت برندها بازدید بسیار زیادی دریافت می کند، 
اما فقط ۲ درصد از بازدیدها به خرید مش��تریان ختم می شود بنابراین 
ش��مار باالیی از مش��تریان بدون خرید و حتی مشاهده محتوای سایت 

اقدام به ترک آن می کنند. 
قانون هفت بر روی شناس��ایی و ارزیابی هرچ��ه دقیق تر ویژگی های 
مش��تریان سایت ها تاکید دارد. شما به این ترتیب امکان سرمایه گذاری 
هرچه بیش��تر بر روی تیپ های مشتریان واقعی و عالقه مند به برندتان 
را خواهید داش��ت. اشتباه برخی از برندها در زمینه بازاریابی آشناسازی 
سرمایه گذاری بر روی مشتریان بی عالقه به کسب و کارشان است. بدون 
شک هیچ کس��ب و کاری توانایی کسب موفقیت از دل چنین شیوه ای 

را نخواهد داشت بنابراین شما باید شیوه متفاوتی را به کار بگیرید. 
ارزیابی وضعیت مشتریان واقعی برند از طریق سایت بدون استفاده از 
ابزارهای هوشمند کار دشواری خواهد بود. خوشبختانه امروزه ابزارهای 
بس��یار زیادی در دسترس برندها قرار دارد بنابراین شما مسیر دشواری 
برای ارزیابی وضعیت مش��تریان برندتان نخواهید داشت. سرمایه گذاری 
بر روی مشتریان واقعی برند تاثیرگذاری الگوی آشناسازی را دوچندان 

خواهد کرد. 
6. ارتقای رابطه برند با مشتریان و تیم بازاریابی

هم��کاری تیم مدیریت برند با مش��تریان و بازاریاب ها اهمیت باالیی 
دارد. اغل��ب برنده��ا برای جلب نظر مش��تریان ب��ه توصیه ها و عملکرد 
بازاریاب ها وابس��ته هستند. مشکل اساس��ی در این بخش تفاوت میان 
برداش��ت و نگاه مدیران با بازاریاب هاس��ت. بنابراین ش��ما در عمل باید 
نسبت به مالحظات بازاریاب ها در مورد فعالیت شرکت نیز حساسیت به 
خرج دهید. در غیر این صورت بازاریاب های شرکت توانایی تاثیرگذاری 

بر روی وضعیت کسب و کار را از دست خواهند داد. 
ارتباط مناس��ب با مشتریان همیش��ه اهمیت دارد. بسیاری از برندها 
برای بهبود رابطه شان با مشتریان سرمایه گذاری های هنگفت می کنند. 
مهمترین نکته در زمینه ارتباط مناس��ب با مشتریان مربوط به شناخت 
صحیح از آنهاست. بسیاری از برندها در طول مدت زمان طوالنی فعالیت 
هرگز اقدام به به روز رس��انی درک و اطالعات شان از مشتریان نمی کنند 
بنابرای��ن مش��اهده بی توجهی م��داوم مش��تریان به چنی��ن برندهایی 
طبیعی خواهد بود. اگر ش��ما ارتباط مناسبی با مشتریان تان دارید، باید 
مالحظات بازاریابی را نیز مدنظر داش��ته باش��ید. این امر ش��امل تالش 
برای گردآوری اطالعات تماس و آگاهی از سلیقه مشتریان خواهد بود. 

۷. قدردانی از مشتریان
مش��تریان همیش��ه به دنبال رابطه ای مناس��ب با برندها هستند. اگر 
ش��ما در زمینه فروش واکنش بس��یار مثبتی از سوی مشتریان دریافت 
می کنی��د، باید قدردانی از آنها را مدنظر قرار دهید. بس��یاری از برندها 
به دلیل عدم قدردانی از مش��تریان در عمل با مش��کالت بسیار زیادی 
مواج��ه می ش��وند. یکی از مش��کالت اصلی در این می��ان ریزش تعداد 
مشتریان اس��ت. اگر ما قدردانی الزم از مشتریان را نداشته باشیم، آنها 
نه تنها نس��بت ب��ه خرید مجدد از ما ناامید خواهند ش��د، بلکه ما را به 
دوستان شان نیز معرفی نخواهند کرد بنابراین قدردانی از مشتریان باید 
همیش��ه مدنظر برندها قرار گیرد. در غیر این صورت رابطه میان برندها 

و مشتریان به شدت ضربه پذیر خواهد شد. 
جمع بندی

اس��تفاده از الگوی بازاریابی آشناس��ازی تاثیر مثبتی بر روی وضعیت 
برندها دارد. این امر به ش��رط استفاده درست از الگوی موردنظر امکان 
کاهش هزینه های جاری و جلب نظر ش��مار باالیی از مش��تریان وفادار 
را خواهد داش��ت. امروزه مشتریان وفادار به عنوان سرمایه اصلی برندها 
ش��ناخته می شوند بنابراین ش��ما باید در تالش برای جلب تعداد هرچه 

بیشتری از مشتریان وفادار با شیوه های مختلف بازاریابی باشید. 
noobpreneur.com :منبع

ایده های جدید در راستای استفاده تجاری از 
اینستاگرام 

بدون تردید اینس��تاگرام مهمترین ش��بکه اجتماعی حال حاضر 
برای انجام انواع اقدامات بازاریابی محس��وب می ش��ود، با این حال 
یکی از معضالت موجود، تکراری شدن ایده ها است. درواقع بسیاری 
از اف��راد در ت��الش برای کپی برداری از اقداماتی هس��تند، که دیگر 
جذابیت الزم را برای مخاطب ندارد. تحت این ش��رایط آش��نایی با 
موارد جدیدتر، کامال الزامی خواهد بود. در این راس��تا به بررسی 4 
ای��ده جدید خواهیم پرداخت که می تواند به مزیت رقابتی ش��ما در 

برابر سایر رقبا تبدیل شود. 
1-استفاده از اینفوگرافی

ترکی��ب عکس و متن، همواره برای مخاطب جذابیت باالیی را به 
همراه داش��ته است. تولید آنها نیز ساده بوده و امکان فعالیت سریع 
در ای��ن رابطه وجود دارد. با این حال بس��یاری از افراد هنوز هم از 
این نوع محتوا اس��تفاده نمی کنند. یکی از دالیل این موضوع، عدم 
اس��تفاده آن توسط افراد دیگر اس��ت. با این حال در راستای ایجاد 
تمایز، نباید به اقدامات س��ایر افراد توجه زیادی را داش��ته باش��ید. 
بدون ش��ک ش��ما می توانید در حوزه خود، با چنین اقدامی به یک 
صفحه کامال جذاب تبدیل ش��وید. در این راس��تا ب��ه هر میزان که 
کیفیت کار و موضوعات ش��ما بهتر باش��د، نتیجه باالتری را نیز به 

دست خواهید آورد. 
2-تست محصول توسط مشتری

یکی از اقدامات رایج برندها این است که محصوالت خود را تست 
کرده و آن را در معرض دید مش��تری قرار می دهند، با این حال اگر 
این اقدام توس��ط خود مش��تریان انجام شود، بدون شک باورپذیرتر 
خواهد بود. در این راس��تا ش��ما می توانید بخشی از اقدامات خود را 
به نمایش محتواهای تولیدشده مخاطبین خود اختصاص دهید. در 
این راس��تا تنها کافی اس��ت که از آنها بخواهید از لحظه باز کردن 
جعبه فیلم گرفته و اولین تجربه استفاده از محصول را با سایرین، به 
اش��تراک بگذارند. در کنار این موضوع بهتر است که ویدئو با نظرات 
آنها همراه باش��د. در این راستا با تگ کردن صفحه افراد، می توانید 
اعتماد بیش��تری را تجربه کنید. با این حال توجه داشته باشید که 
چنین اقدامی باید با حمایت ش��ما همراه باشد. درواقع دلیلی وجود 
ندارد که مخاطب، چنین اقدامی را برای ش��ما انجام دهد. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا یک مس��ابقه را برگزار کنید تا همه مش��تریان، 
در این زمینه ترغیب ش��وند. در نهایت رعایت اصل انصاف، بس��یار 
مهم بوده و نباید موارد سفارش��ی را به اشتراک بگذارید. درواقع این 
امر طبیعی اس��ت که هر برندی، از نقاط ضع��ف و قدرت برخوردار 
باش��د. به همین خاطر بی نقص نش��ان دادن خود ابدا نتیجه الزم را 

به همراه ندارد. 
3-نمایش قبل و بعد را جدی بگیرید 

شما می توانید قبل و بعد تولید یک محصول را به نمایش بگذارید. 
برای مثال در زمینه تولید کیف، ش��ما در ابتدا می توانید یک تصویر 
از اجناس اولیه و ابزار کار را تهیه کرده و در کنار آن، تصویر نهایی را 
قرار دهید. این امر منجر به شگفتی مخاطب خواهد شد. درواقع این 
اقدام، بسیار کم مورد استفاده قرار گرفته و به همین خاطر می تواند 

برای مخاطبین، جذابیت باالیی را به همراه داشته باشد. 
4-ایجاد ورکشاپ در بخش الیو 

آموزش مجازی در حال حاضر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، 
ب��ا این حال هیچ فردی تمایل به انجام اقدامات طوالنی ندارد. برای 
مثال ثبت نام در س��رویس های وبینار، اقدامی زمانبر محسوب شده 
و ای��ن امر می تواند باعث کاهش میزان تقاضا ش��ود. در این راس��تا 
توصیه می ش��ود تا از قابلیت الیو استفاده کنید. اگر خواهان آموزش 
مجازی هس��تید، این امر به س��ادگی امکان پذیر خواهد بود. با این 
حال اگر مبلغی را برای آن تعیین کرده اید، توصیه می ش��ود که یک 
صفحه جدی��د را ایجاد کرده و آن را به حالت ش��خصی درآورید تا 
صرف��ا افرادی که ثبت نام کرده اند، حضور پیدا کنند، با این حال به 
صورت کلی بهتر اس��ت که آموزش های شما، رایگان باشد. علت این 
امر به این خاطر اس��ت که همواره احتم��ال ضبط و در اختیار قرار 
دادن مطالب برای دیگران وجود داشته و به همین خاطر بهتر است 

که اهداف بلندمدت را مدنظر خود قرار دهید. 
business2community.com :منبع
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ارزیابی توانایی سازمان ها برای تغییر

ادامه فعالیت در دنیای کسب و کار بدون ایجاد تغییر در سازمان 
ش��رکت امکان پذیر نیست. برخی از کسب و کارها در طول ماه های 
اخی��ر با ش��یوع ویروس کرونا اق��دام به ایجاد تغییرات اساس��ی در 
نح��وه فعالیت ش��ان کرده اند. نکته مهم در این میان ش��روع فرآیند 
تغیی��رات اساس��ی در ح��وزه کس��ب و کار حتی پیش از مس��ئله 
کروناس��ت. برندهای بزرگ همیش��ه برنامه منس��جمی برای تغییر 
روندهای جاری ش��ان در زمینه مدیریت کس��ب و کار دارند. همین 
نکته مزیت اصلی آنها در مقایس��ه با دیگر برندها محسوب می شود. 
امروزه توانایی کسب و کارها برای ایجاد تغییر در سازمان شان نقش 
تعیین کننده ای در توسعه ش��ان دارد. مسئله اصلی مقاله کنونی نیز 

همین نکته است. 
شاید در نگاه نخست ایجاد تغییرات در سازمان ها و شرکت ها کار 
ساده ای باش��د. با این حال ما باید برنامه مشخصی برای جایگزینی 
یک روند مدیریتی با شیوه ای تازه داشته باشیم. در غیر این صورت 
تغییر موردنظر در نهایت مخرب خواهد ش��د. بسیاری از برندها در 
طول زمان های متم��ادی در زمینه ایجاد تغیی��رات عملکرد منفی 
داش��ته اند. اگرچه هیچ معیاری برای ارزیابی توانایی شرکت ها برای 
تغییر وجود ندارد، اما برخی نشانه های مشخص برای تحلیل نسبی 
این امر وجود دارد. بر این اس��اس هر ش��رکت یا سازمانی براساس 
ویژگی های خاصی که دارد، سطح توانایی متفاوتی برای ایجاد تغییر 
خواهد داش��ت. ما در ادامه به بررسی معیارهای نسبی برای ارزیابی 
توانایی س��ازمان ها و شرکت ها برای ایجاد تغییر در کسب و کارشان 

خواهیم پرداخت. 
محور اول: هدف، مسیر و ارتباطات شرکت

برنامه ری��زی دقی��ق برای فعالی��ت در عرصه کس��ب و کار امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت. بس��یاری از برندها به دلیل فقدان برنامه ریزی 
مناسب توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنند. 
ما در این بخش سه عامل حیاتی برای ارزیابی توانایی سازمان ها در 

ایجاد تغییرات کارآفرینانه را شناسایی کرده ایم:
• هدف: هدف اصلی یک ش��رکت در طول زمان ثابت نخواهد بود. 
نکته مهم در این میان انگیزه س��ازمان ها برای تغییر هدف ش��ان در 
طول زمان اس��ت. اگر ش��رکت شما در طول س��ال های اخیر هدف 
واحدی داش��ته است، شاید زمان تغییر آن فرا رسیده باشد. بی شک 
ناتوان��ی برای تغییر اهداف تازه به معنای توانایی پایین برندها برای 

تغییر خواهد بود. 
• مس��یر کسب و کار: هر شرکتی برای موفقیت در عرصه کسب و 
کار یک مسیر مشخص دارد. در اینجا نیز مسیر موردنظر برندها باید 
به موازات تغییرات کلی در عرصه کسب و کار تغییر یابد. در غیر این 
صورت آنها به سرعت از جلب نظر مشتریان باز خواهند ماند. وقتی 
یک برند در طول دهه های متمادی نس��بت به تغییر مسیر کسب و 
کارش اقدام نکند، پیام روشنی در زمینه ناتوانی برای ایجاد تغییرات 

مخابره کرده است. 
• ارتباطات ش��رکت: میزان ارتباطات شرکت با کارمندان و دیگر 
ش��رکا اهمیت باالی��ی دارد. توانای��ی تغییر در وضعیت س��ازمان و 
ش��رکت نیازمند ارتباط قدرتمند با دیگران است. هرچه ارتباط های 
یک شرکت با دیگر کسب و کارها بیشتر باشد، توانایی بهتری برای 

ایجاد تغییرات خواهد داشت. 
محور دوم: سازماندهی برای تغییر: توسعه، عمل و انعطاف پذیری

مح��ور دوم برای ارزیابی توانایی یک س��ازمان برای تغییر مربوط 
ب��ه چش��م انداز و تعری��ف آن از توس��عه، عم��ل در راس��تای آن و 

انعطاف پذیری برای اخذ شیوه های نوین است.
• توس��عه: برنامه توس��عه برای ش��رکت ها امر عجیبی محس��وب 
نمی ش��ود، اما بسیاری از مدیران ارش��د نسبت به طراحی آن توجه 
الزم را ندارند. این امر موجب کاهش توانایی س��ازمان ها برای ایجاد 
تغییرات کارآفرینان می ش��ود. بنابراین نخس��تین گام در محور دوم 

تغییر سازمانی مربوط به طراحی برنامه مشخص خواهد بود. 
• عمل برای تغییر: بس��یاری از س��ازمان ها فقط برنامه مش��خص 
ب��رای تغییر دارند. با این حال چنین برنامه ای هرگز به مرحله عمل 
نمی رسد. س��ابقه عمل به برنامه تغییر س��ازمانی اهمیت باالیی در 
ارزیابی توانایی برای تغییر دارد. این امر به معنای دسترسی سازمان 

به تجربه قبلی تغییر خواهد بود. 
• انعطاف پذی��ری: اخذ رویکردهای تازه و تغییر در ش��یوه فعالیت 
برند نیازمند انعطاف پذیری نیز هست. بسیاری از برندها انعطاف الزم 
برای انطباق با برنامه ها و رویکردهای تازه را ندارند بنابراین مشاهده 

ناتوانی چنین برندهایی برای تغییر امری طبیعی خواهد بود. 
forbes.com :منبع
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 مدیریت زمان در عرصه کسب و کار مسئله مهمی محسوب می شود. 
اغل��ب تیم های کاری دلیل ناتوان��ی در زمینه تحویل به موقع پروژه ها را 
کمبود زمان توصیف می کنند. این امر در گوش��ه و کنار دنیای کس��ب 
و کار به صورت های مختلف قابل مش��اهده اس��ت. وقت��ی اغلب برندها 
درگیر مشکالت مدیریت زمان هستند، استفاد از یک راهکار نوین مزیت 
بزرگی محس��وب می شود. بسیاری از کسب و کارها سرمایه گذاری قابل 
توجهی بر روی طراحی ش��یوه های مدیریت زم��ان به صورت کاربردی 
کرده اند. ما در این مقاله برای بررسی راهکارهای مدیریت زمان به شیوه 
حرفه ای به سراغ لورا واندرکام رفته ایم. وی تخصص اصلی اش در زمینه 
مدیریت زمان است بنابراین توصیه های وی برای استفاده بهینه از زمان 
در میان کس��ب و کارها کامال کاربردی خواهد بود. در ادامه توصیه های 

وی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. اولویت پروژه به جای زمان

اغلب کارمندان و مدیران در فرآیند مدیریت زمان بیش از حد بر روی 
نقش کاهش زمان مورد نیاز تاکید دارند. نکته مهم در این میان توجه به 
کار در دسترس و شرایط الزم برای مدیریت آن است. اگر ما تمرکزمان 
فقط بر روی مدیریت بهتر زمان باش��د، در عمل کار بی کیفیتی تحویل 
خواهیم داد. بنابراین نخستن توصیه لورا به کارآفرینان تغییر توجه شان 

از زمان به کارهای در دسترس است. 
برخی از کارآفرینان تالش های مغایر با واقعیت در راس��تای مدیریت 
زمان بهتر انجام می دهند. این امر ش��امل تالش برای مدیریت ۱۰ کار 
مختلف در قالب زمان موردنیاز برای یک کار اس��ت. بدون تردید چنین 
تالش هایی با شکست مواجه خواهد شد. شما برای مدیریت بهینه زمان 
در دس��ترس تان باید ابتدا به دنبال بررسی ویژگی های آن باشید. برخی 
از کارها به طور طبیعی نیازمند زمان زیادی هستند بنابراین تالش برای 
کاهش زمان موردنیاز برای مدیریت آنها به صورت غیرمنطقی همیشه با 

شکست همراه خواهد بود. 
نخستین مشکل اساسی برندها برای مدیریت زمان به صورت حرفه ای 
برداشت های غیرواقعی از امکان انجام کارها به صورت سریع است. شما 
تا زمانی که نگاهی واقع گرایانه به عرصه کس��ب و کار نداش��ته باش��ید، 

توانایی مدیریت زمان به صورت کاربردی را نخواهید یافت. 
2. کار در ساعت های مناسب برای هر فرد

ام��روزه بس��یاری از ش��رکت ها دیگر س��اعت کاری مش��خصی برای 
کارمندان تعیین نمی کنند. این امر به معنای امکان حضور در ش��رکت 

در بازه های زمانی مختلف و س��اماندهی پروژه های در دس��ترس است. 
اگر کار ش��ما نیازمند همکاری تعداد باالیی از کارمندان نیست، انتخاب 
ساعت های مناسب و دلخواه بهترین ایده در راستای کاهش اتالف وقت 
خواهد بود. اغلب ما در س��اعت های خاصی از شبانه روز انرژی و انگیزه 
بیش��تری برای کار کردن داریم. این نکته باید مورد توجه اغلب مدیران 
کس��ب و کار قرار داشته باش��د. اگر زمان های موردنیاز برای حضور در 
شرکت به صورت غیرمنطقی محدود شود، بخش قابل توجهی از توانایی 

مدیریت زمان کارمندان از بین خواهد رفت. 
فعالی��ت کاری هم��راه با انرژی مناس��ب بهترین توصیه در راس��تای 
مدیریت بهتر زمان اس��ت. بس��یاری از کارمندان در س��اعت های کاری 
خشک و انعطاف ناپذیر عملکرد نامطلوبی دارند. بدون شک انتخاب زمان 
دلخ��واه به هنگام فعالیت در قالب یک تیم امکان پذیر نیس��ت بنابراین 
شما باید راهکاری برای غلبه بر این مشکل نیز پیدا کنید. توصیه ما در 
این بخش ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم برای انتخاب یک ساعت 
مناسب است. بدون تردید هم اندیشی و دستیابی به زمان مطلوب برای 
تم��ام اعضای تیم دش��وار خواهد بود. با این حال پ��س از انتخاب زمان 

موردنظر کیفیت کاری شما به شدت افزایش خواهد یافت. 
3. کار و سرگرمی در کنار هم

بدون تردید فعالیت کاری برای اغلب مردم در سراس��ر دنیا بخش��ی 
جذاب و ش��یرین از زندگی شان محسوب نمی ش��ود. اغلب ما در تالش 
برای س��اماندهی کاره��ای پیش روی به س��ریع ترین ش��کل ممکن و 
انج��ام کاره��ای موردعالقه مان هس��تیم. ای��ن امر اغلب اوق��ات برای 
برندها مش��کالتی ایجاد می کند. س��اعت های کاری طوالنی اغلب امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت. بس��یاری از برندها کارمندان ش��ان را در بازه های 
زمانی ش��لوغ بیش از ۱۲ س��اعت س��ر کار نگه می دارن��د. بدون تردید 
کیفیت کاری افراد در ساعت های طوالنی به شدت کاهش پیدا می کند. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان تالش برای افزودن اندکی س��رگرمی به زمان 

کار افراد است. 
ش��رکت های بزرگ در زمینه ترکیب کار و س��رگرمی پیشرفت قابل 
توجهی داشته اند. این امر در زمینه فعالیت برندهایی نظیر مایکروسافت 
یا اپل به خوبی قابل مش��اهده اس��ت. کارمندان در این شرکت ها امکان 
بهره مندی از انواع س��رگرمی در زمان کار را دارند، بنابراین فشار کاری 
به طور مناس��بی از آنها تخلیه می ش��ود. اشتباه اصلی برخی از کسب و 
کارها اعمال فش��ار بیش از اندازه به کارمندان است. به این ترتیب دیگر 

توانی در آنها برای ارائه کیفیت مناسب باقی نخواهد ماند. 
ش��اید در نگاه نخست طراحی برخی از س��رگرمی ها برای کارمندان 
عجیب به نظر برسد. شما در این زمینه نیاز به طراحی بازی های خاصی 

ندارید. اس��تفاده از ابزارهای س��رگرمی رایج گزینه مطلوبی خواهد بود. 
برخی از برندها وس��ایل ساده ای نظیر میز پینگ پنگ یا انواع بازی های 
فک��ری در اختیار کارمندان قرار می دهند. ش��ما نیز برای مدیریت بهتر 

زمان در عرصه کسب و کار باید به چنین گزینه هایی فکر نمایید. 
4. توجه مداوم به جایزه بزرگ تر

فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون توجه به نتیجه امر امکان ناپذیر 
اس��ت. اغلب کارمندان و حتی مدیران در فرآیند کس��ب و کار همیشه 
دچار ناامیدی و خس��تگی می ش��وند. نکته مهم در ای��ن میان توجه به 
ه��دف اصلی و نتیجه کار برای تقویت انگیزه مان اس��ت. وقتی ما انگیزه 
باالیی داش��ته باش��یم، کیفیت کاری بهتری از خودمان نشان خواهیم 
داد. این امر به طور طبیعی به معنای مدیریت زمان به طور کاربردی تر 

خواهد بود. 
گاهی اوقات مدیران ارش��د درخواس��ت رس��یدگی به امور براس��اس 
شیوه های خاص را دارند. آنها کمتر تمایل به توضیح دلیل درخواست شان 
نش��ان می دهند. اگر مدیران ارتباط مناس��بی با کارمندان برای توضیح 
دلیل طرح درخواست ش��ان داشته باش��ند، امکان همکاری هرچه بهتر 
میان آنها و بهبود وضعیت مدیریت زمان فراهم خواهد شد. اغلب اوقات 
کارمندان به دلیل عدم اطالع دقیق از ماهیت کار پیش روی شان انگیزه 
کمی برای س��اماندهی س��ریع اش نش��ان می دهند بنابراین با توضیحی 

ساده امکان بهبود وضعیت فعالیت در شرکت ها فراهم می شود. 
5 توجه به ارزش باالی زمان

زمان تمام افراد حاضر در یک شرکت دارای اهمیت باالیی است. این 
ام��ر باید مدنظر تمام اعضا باش��د. وقتی م��ا ارزش زمان را درک کنیم، 
استفاده بسیار بهتری از آن خواهیم داشت. ارزش زمان فقط معطوف به 
حوزه کس��ب و کار نیست. ش��ما باید برای زندگی شخصی تان نیز زمان 
کافی در دسترس داشته باشید. این امر موجب بهبود کیفیت کاری تان 
نیز خواهد ش��د. اغلب کارمندان پس از توجه به اهمیت زمان به ش��یوه 

متفاوتی اقدام به فعالیت در محل کار می کنند. 
اگر ش��ما به عنوان مدیر مس��ئول یک بخش از شرکت فعالیت دارید، 
باید نس��بت به تقویت انگیزه اعض��ای بخش تان برای فعالیت بهتر اقدام 
کنی��د. این امر اغلب با بیان افق پیش روی آنها در زمینه کس��ب و کار 
صورت می گیرد. وقتی انگیزه کارمندان برای فعالیت کاری و پیش��رفت 
در محیط کس��ب و کار بیشتر ش��ود، به صورت خودکار مدیریت زمان 
بهتری را پیش خواهند گرفت بنابراین دیگر نیازی به مداخله مس��تقیم 

شما برای بهبود وضعیت مدیریت زمان شرکت نخواهد بود. 
money.com :منبع

رعایت مسائل امنیتی برای هر برندی، کامال ضروری بوده و باعث می شود 
تا از درگیر ش��دن با مشکالت به مراتب بیشتر، در امان نگه داشته شوند، با 
این حال در موارد بس��یاری مشاهده می  شود که ش��رکت ها از موارد الزامی 
غافل ش��ده و این امر باعث می ش��ود که حتی اقدامات بزرگ امنیتی نیز با 
ضعف های جدی همراه باشد. در این راستا بسیار مهم است که در ابتدا موارد 

اصلی را مورد توجه قرار دهید. 
1-خطرات احتمالی را شناسایی نمایید 

در هر حوزه کاری، خطرات احتمالی متفاوت بوده و بدون شناس��ایی آنها، 
قادر به برنامه ریزی درس��ت نخواهید بود. به همین خاطر توصیه می شود که 
این موارد را پیدا کرده و به اقدامات سایر برندهای موفق حوزه خود نیز توجه 
داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید بهترین مسیر را طی کنید. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که فردی را انتخاب 
کنید که ضمن انجام اقدامات مرتبط با IT، توانایی حفظ امنیت ش��رکت را 
داشته باشد. در این راستا یک دوره آموزشی برای تمامی کارمندان و بررسی 

پرونده های جدید، کمک بسیار خوبی خواهد بود. 
2-به روز رسانی را جدی بگیرید 

همواره در شرکت ها این موضوع مشاهده می شود که به  روز رسانی منظمی 
نس��بت ب��ه نرم افزارها انجام نش��ده و این امر باعث می ش��ود تا هکرها، یک 
فرصت ایده آل را داش��ته باشند. درواقع یکی از اهداف اصلی به روز رسانی ها، 
بهبود وضعیت امنیت نرم افزارها اس��ت. به همین خاطر نباید تصور کنید که 
اگر یک ورژن احساس راحتی دارید، دیگر نیازی برای چنین اقداماتی وجود 
ندارد. با توجه به این امر که اقدام مذکور ممکن است زمانبر باشد، بهتر است 
که از ابزارهای موجود در این رابطه اس��تفاده کنید. درواقع آنها آپدیت های 
جدید را شناسایی کرده و به صورت خودکار، اقدامات الزم را انجام می دهند. 

3-نسخه پشتیبان تهیه کنید 
هم��واره این احتمال را در نظر بگیرید که ممکن اس��ت اطالعات خود را 
از دس��ت بدهید. درواقع این امر صرفا به خاطر حمله  های س��ایبری نبوده و 
اش��تباهات کوچک نیز می تواند منجر به از دس��ت رفتن اطالعات ش��ود. به 
همین خاطر توصیه می شود که از یک هارد با ظرفیت باال استفاده کرده و از 
تمامی اطالعات، نسخه پشتیبان تهیه کنید. مزیت دیگر این امر زمانی است 
که ش��ما مورد حمالتی قرار گرفته اید و بدون از دست دادن زمان می توانید 

تمامی اطالعات را حذف کنید. این امر باعث می ش��ود تا هکرها به اطالعات 
موردنظر، دسترسی پیدا نکنند. 

4-از تکنولوژی های جدید استفاده کنید 
ب��ه صورت مداوم، فناوری های جدیدی معرفی می  ش��ود. در زمینه امنیت 
ش��بکه نیز هم��واره ترندها تغییر پیدا کرده و الزم اس��ت تا از جدیدترین ها 
اس��تفاده کنید. این امر کمک خواهد کرد تا س��طح امنیت شرکت شما، در 
وضعیت بسیار خوبی قرار گیرد. برای مثل در حال حاضر Firmex امن ترین 
امکان برای انتقال داده های مهم، محسوب می شود. همچنین ایجاد رمز برای 
انواع دس��تگاه ها، یکی از موارد ساده ای اس��ت که کار را برای هکرها سخت 

خواهد نمود. 
5-از آنتی ویروس استفاده کنید 

ش��ما باید یک آنتی ویروس سازمانی را برای شرکت خود تهیه کنید. این 
موارد از نس��خه های معمولی، دارای قابلیت و س��طح امنیت باالتری بوده و 
باعث می شود تا دیگر نگران بدافزارها و انواع ویروس ها نباشید. در کنار این 
موضوع عدم استفاده از فلش های ناآشنا و عدم اتصال به سایت های مشکوک 

از دیگر موارد الزامی محسوب می شود. 
tweakyourbiz.com :منبع

الزامی ترین اقدامات امنیتی در محیط های کاری

چگونه مدیریت زمان بهتری در عرصه کسب و کار داشته باشیم؟
به قلم: دیوید میشلز کارشناس و مشاور کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

به قلم: پاول اسکرودت کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

به قلم: گابریل کانسر کارشناس حوزه امنیت شبکه
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی در آخرین روز بازدید از مناطق نفتخیز جنوب و در سفر به 
مسجدسلیمان، با اشاره به لزوم حرکت به سمت کاهش خام فروشی 
نفت، گفت: با ایجاد ظرفیت های پاالیشــی و پتروشیمی، می توان 
ضمن جلوگیری از خام فروشی، به ایجاد اشتغال و توسعه ی صنعتی، 
ایجاد ارزش افزوده و کســب درآمدهای بیشتر در مناطق جنوب و 

جنوب غرب کشور اقدام کرد .
وی نقش مجلس شورای اسالمی را مکمل دولت دانست و گفت: 
چنانچــه به  هر دلیل دولت الیحه های اثربخش مد نظر مجلس را 
ارایه نکند، خود نمایندگان و مجلس می توانند برای ارتقای سطح 
رفــاه عمومی و به منظور ریل گــذاری برای حرکت بهتر دولت، با 
طرح و تصویب قوانین کارشناسی شده به تحوالت مثبت اجتماعی 
کمک نمایند. رییس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
اســتان خوزستان را سرشــاراز منابع انرژی دانست و گفت: چون 
تمرکز صنایع در اســتان خوزستان است، انتظار این است که این 
استان و بخصوص شهر اهواز زیرساخت ها و امکانات درخوری نظیر 
بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی کشــور را داشته باشد، اما در 
عمل می بینیم که این استان از مشکالت عدیده به ویژه در بخش 
بهداشــت و درمان رنج می برد. دکتر عباسی افزود: مطالبه گری و 
توقع ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی در این حوزه یک توقع 
بجا است و الزم است قوانین مربوطه توسط مجلس اصالح و دست 
دولت و وزارت خانه ها از جمله وزارت نفت در این خصوص بیشتر باز 
شود. در این نشست، نماینده مردم مسجدسلیمان ، اللی ، هفتکل و 
اندیکا در مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی گفت: این منطقه 
و حوزه انتخابیه، با وجود این که ســخاوتمندانه درآمدهای سرشار 
خود را به کشــور اهدا کرده، خود از مصایب بسیاری رنج می برد . 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: انتظار می 
رود نگاه و رویکرد در خور شان مردم نجیب این منطقه داشته باشیم 
و تالش کنیم در کوتاه مدت برخی از کمبودهای ضروری شهرها 
و روستاهای این منطقه را مرتفع کنیم. معاون مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در امور تولید نیز طی سخنانی گفت: مسجدسلیمان 
نقطه ی رویش و مبداء تاریخ نفت است و تاریخ صنعت نفت ایران 

با مسجدسلیمان اصالت می یابد. دکتر فرخ علیخانی، نیت و تصمیم 
وزارت نفت را حل مشکالت زادگاه نفت دانست و گفت: در حوادث 
و مشکالت یک سال گذشته و در بحران های جدی مانند سیالب 
و زلزله، بدون آنکه کســی متوجه شــود در کنار مردم ماندیم و با 
گســیل و به کارگیری تجهیزات لجســتیکی، پرداخت هزینه ها، 
و کمک رســانی و ارائه خدمات به شــهروندان تا حد ممکن آالم 
آنها را کاهش دادیم . وی افزود: اگرچه حق مسجدســلیمان این 
نیست و می بایست به آن توجه بیشتری شود اما تمرکز انتظارات 
از وزارت نفت درست نیست و سایر وزارتخانه ها هم باید در توسعه 
مسجدســلیمان و رفع مشکالت این شــهر نقش آفرینی کنند. 
علیخانی با اشــاره به این که طبق قانــون، بودجه این وزارت خانه 
محدود به ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت است گفت: 
وزارت نفت هم اکنون با وجود این که با مشکل تأمین نقدینگی و 
درآمد مواجه است، در ارتباط با عمران و آبادانی مناطق نفت خیز 
و انجام پروژه های مرتبط با مســئولیت اجتماعی از هیچ کوششی 
فروگذار نمی کند. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز 
در این نشست طی سخنانی  گفت: مشاهده یک سری از نیازهای 
اولیه و بر زمین مانده برخی شهرستان ها جای ناراحتی دارد و هیچ 
مسئولی دوست ندارد که ببیند مردمش با این مشکالت دست و 
پنجه نرم می کنند اما چاره کار، ریشه یابی و تشخیص علل و عوامل 
و ارائه راه حل مناســب و قابل اجرا برای رفع اساسی این مشکالت 
توسط تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع است. مهندس احمد 
محمدی افزود: با وجود همه موانع و محدودیت های مالی ناشی از 

تحریمها، مدیریت عمران مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت و شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان  در حد امکان و در چارچوب 
مقررات، نسبت به رفع مشــکالت مردم مسجدسلیمان و شهرها 
و روســتاهای این منطقه اهتمام ورزیده و از هیچ کوششی دریغ 
نکرده است. وی همچنین به دستاوردهای طرح توسعه ۲۸ مخزن 
مناطق نفتخیز جنوب در مسجدســلیمان اشاره کرد و گفت: در 
اجرای این طرح اهدافی همچون ایجاد اشتغال بومی، توانمند سازی 
پیمانکاران و سازندگان ملی و محلی، حداکثرسازی کاالی ساخت 
داخل و ایجاد ظرفیت افزایش و نگهداشت تولید، پیگیری می شود 
و الزم است مسئولین محلی در اجرای بهنگام این طرح یاری رسان 
ما باشــند. مهندس محمدی خاطر نشان کرد: افزون بر این طرح، 
مناطق نفتخیز جنوب با جمع آوری گازهای مشعل در مناطق شرق 
و مرکز خوزســتان ضمن حفاظت از محیط زیست به ایجاد ثروت 
و ارزش افزوده برای کشــور اقدام کرده و آمادگی دارد در شــمال 
خوزســتان و در گستره ی جغرافیایی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان نیز، این طرح مهم را با کمک بخش خصوصی 
به سرانجام برساند . شایان ذکر است دکتر عباسی که در این سفر 
توســط دکتر علیخانی معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و 
دکتر احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
همراهی می شــد، در محل چاه شــماره یک نفت مسجدسلیمان 
حاضر شــد و با ارایه توضیحات مهنــدس قباد ناصری مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با تاریخچه اکتشاف 
این چاه که سرآغاز و سرمنشــاءِ شکل گیری تحوالت صنعتی و 
فعالیت های صنعت نفت کشورمان بود، آشنا شد. وی همچنین در 
بازدید از بیمارستان امام خمینی )ره( صنعت نفت مسجدسلیمان 
، بخش اورژانس این بیمارستان را پس از آسیب دیدگی و تخریب 
توسط زلزله بزگ تیرماه ســال پیش توسط شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان تعمیر و بازسازی شــده بود را افتتاح 
کرد .  بازدید از چشــمه های طبیعی نفت در منطقه سی برنج به 
همراه شــرکت در جلسه ی بررسی مسایل و مشکالت شهرستان 
مسجدســلیمان از دیگر برنامه های سفر رییس کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی به زادگاه نفت بود .

آذربایجان شــرقی – فــاح: مدیــرکل امــور مالیاتی 
آذربایجان شــرقی اعالم کرد: مودیان مالیاتی بخش مشــاغل تا 
پایان مرداد ماه ســال جاری مهلت دارند تا نســبت به تنظیم و 
ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ اقدام کنند. 
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، غالمرضا شریفی با 
تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تســهیالت و معافیت های 
مالیاتی، منوط به ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
قانونی اســت، اظهار کرد: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی 
از مشــوق های قانونی نرخ صفر یا هرگونه تسهیالت دیگر، باید 

اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.
کسانی که اظهارنامه ندهند، نمی توانند از معافیت 

استفاده کنند 
وی افزود: معافیت مالیاتی برای صاحبان مشــاغل اشــخاص 
حقیقی در عملکرد سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲۵۸ میلیون ریال ساالنه 
برابر ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است و 
کســانی که اظهارنامه ندهند، نمی توانند از این معافیت استفاده 
کنند. شــریفی گفت: صاحبان مشــاغل )اشخاص حقیقی( که 
مطابق قانون باید تا ۳۱ خرداد ماه هر ســال نســبت به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به شرایط خاص 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و 
کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و شــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مردادماه 
فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به 
سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت 
الکترونیکی پرداخت کنند. وی افزود: نســخه اینترنتی نرم افزار 
اظهارنامه های مالیاتی در پایگاه اینترنتی ســازمان امور مالیاتی 

کشور به نشــانی WWW.TAX.GOV.IR  در دسترس فعاالن 
اقتصادی و صاحبان مشــاغل قرار دارد و همکاران این اداره کل 
نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۰۰ عصر آماده راهنمایی مودیان 
مالیاتی می باشند. مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اشاره 
به اختیار قانون مالیات های مســتقیم گفــت: به منظور تکریم 
مودیان و تســهیل وصول مالیات و ایجــاد هماهنگی و وحدت 
رویــه در تعیین مالیات عملکرد ســال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان 
مشاغل که در گروه ســوم تقسیم بندی مودیان قرار می گیرند 
و مجموع فروش کاال و خدمات آنها در ســال ۱۳۹۸ حداکثر ۳۰ 
برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم )مبلغ 
۹۹۰ میلیون تومان( است، در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع 
این دســتورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار 
داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند.
نحوه تعیین مالیات مقطوع 

شریفی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع این دسته از 
مودیان و پرداخت آن، افزود: براساس این دستورالعمل، مالیات 

صاحبان مشاغل بابت عملکرد ســال ۱۳۹۸، بر مبنای مالیات 
قطعی عملکرد ســال ۱۳۹۷ به صورت مقطوع تعیین شده، به 
ایــن صورت که مودیان با میزان مالیــات قطعی تا ۲۵ میلیون 
ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷، مالیات خود 
را پرداخــت خواهند کرد. وی اضافه کرد: بر این اســاس، برای 
مودیــان با میزان مالیات قطعی بیش از ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ 
میلیون ریال با ۴ درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی 
بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۸ درصد افزایش 
و مودیان با میزان مالیات قطعی باالتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۲ 
درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ مالیات تعیین شده 
اســت. وی اظهار کرد: مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط 
این دســتورالعمل را دارند، باید از طریق سیســتم الکترونیکی 
www.tax.gov. طبــق فرم مربوط( از طریق پایگاه اینترنتی(

ir مراتب را تا پایان مرداد امسال به سازمان امور مالیاتی کشور 
ارسال کنند.

مالیات مقطوع حداکثر تا پنج  ماه به صورت مساوی 
تقسیط می شود

شریفی یادآور شــد: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت 
مالیات مقطوع موضوع این دســتورالعمل را به صورت یکجا در 
مرداد ماه ۱۳۹۹ را ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج  ماه 
به صورت مساوی تقسیط می شود و عدم پرداخت به موقع مالیات 
یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، 
مشــمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم 
خواهد بود. فعاالن اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی، عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت 

مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: یزدان پناه با اشــاره به  طرح 
مطالعاتي » شناسایي فرصت هاي ســرمایه گذاري در حوزه شهر 
هوشــمند قم«، ادامه داد: احداث »پارکینگ های هوشمند« و »راه 
اندازي سامانه پرداخت الکترونیکی  کلیه عوارض شهرداري« از جمله 
فرصت هاي سرمایه گذاري شناخته شده در قم در قالب این طرح 
است که هم اکنون این طرح مطالعاتی،حدود  ۸۰ درصد پیشرفت 

کرده است.
همایون یزدان پناه رئیس ســتاد شهر هوشمند در گفتگویی، با 
اشاره به اینکه ایجاد یک شهر هوشمند نیازمند سرمایه گذاری های 
کالن اســت، بیان کرد: بســیاری از زیرساخت های ارتباطی مانند 
اینترنت پرســرعت خانگی و..  توســط دولت به وسیله اپراتورهای 
ارتباطی فراهم شــده اســت اما برای ایجاد شهر هوشمند ای اقدام  
کافی نیســت و سرمایه گذاری در زمینه های دیگر نیز از حد توان 

مالی دولت  و حاکمیت خارج است.
وی افــزود: عالوه بر آن، راه اندازي ســامانه هاي الکترونیکي در 
حوزه حمل و نقل هوشمند شهري و سامانه یکپارچه سازي خدمات 
 .. )SDP( و ســکوی ارائه خدمــات الکترونیکی )ESB(الکترونیکي
توسط شهرداري قم از جمله زیرساخت هاي نرم افزاری فراهم شده 
در زمینه تبادل داده و اطالعات و ارائه خدمات الکترونیکی  به شمار 

مي رود.
یزدان پناه گفت: در این شــرایط، شــهرداری قم جهت فراخوان 
جذب مشــارکت و سرمایه گذاري و استفاده از ظرفیت هاي بخش 

خصوصي ، در قالب یک  طرح مطالعاتي با عنوان  » شناسایي فرصت 
هاي سرمایه گذاري در حوزه شهر هوشمند قم« به این مهم پرداخته 

است .
مدیر نوســازی و تحول ســازمانی شــهرداری قم اظهــار کرد: 
شناسایي پروژه هاي  دارای اولویت و توجیه اقتصادی بیشتر جهت 
هوشمندسازي  شهر قم و استفاده از ظرفیت شرکت هاي خصوصي 
براي سرمایه گذاري در این پروژه ها با هدف داشتن بازده مطلوب ،  

این طرح مطالعاتي انجام شده است.
وی گفت: پژوهش و مطالعات طرح» شناسایي فرصت هاي سرمایه 
گذاري در حوزه شهر هوشمند قم« بر عهده شرکت سرمایه گذاري 
موننکو»مهندسین مشاور موننکو ایران« است که در راستاي اجراي 

این طرح با ستاد شهر هوشمند شهرداري قم همکاري مي کند.
مشاور شــهردار قم در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات گفت: 

شرکت هولدینگ “ موننکو ایران “ با داشتن تجربیات بین المللی  در 
چندین کشور از جمله آلمان، نیجریه و عمان شعبه دارد.

یزدان پناه با اشــاره به پیشــرفت حدود  ۸۰ درصدي این طرح 
مطالعاتي، ادامــه داد: احداث »پارکینگ های  هوشــمند« و »راه 
اندازي سامانه پرداخت کلیه عوارض شهرداري« از جمله فرصت هاي 
سرمایه گذاري شناخته شده در راستای هوشمند سازی  قم است 
که توسط شرکت سرمایه گذاري موننکو در قالب طرح » شناسایي 
فرصت هاي ســرمایه گذاري در حوزه شهر هوشمند قم« در حال 

انجام است.
رئیس ســتاد شهر هوشــمند شهرداری قم با اشــاره به احداث 
» پارکینگ هوشمند «در شــهر قم خاطرنشان کرد: قم شهري با 
عملکرد گردشــگری مذهبي و سالمت است  که  با توجه به برآورد 
سالیانه حضور  بیست میلیون جمعیت  زائر و گردشگر در این شهر 
مقــدس، از این رو تقاضا براي پارکینــگ افزایش مي یابد و لذا راه 
اندازي سامانه پارکینگ هوشــمند در راستاي آسان سازي یافتن 
مکاني براي پارک کردن وســیله نقلیه و رفاه  شهروندان و مسافران 

امري ضروري است.
وی با اشــاره به اینکه این طرح مطالعاتي تا اواخر تابستان ۹۹ به 
پایان مي رســد، یادآور شد:نظارت  این طرح با ستاد شهر هوشمند 
شــهرداري قم است  و اجراي پروژه های هوشمند سازی در مرحله 
بعد   بر عهده شرکت هاي خصوصي سرمایه گذار تحت نظارت فني 

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداری خواهد بود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس در بازدید از زادگاه صنعت نفت خاورمیانه عنوان کرد:

 توسعه صنعتی و اشتغال پایدار 
با ایجاد ظرفیت های پاالیشی و پتروشیمی در جنوب

برای تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1۳۹۸؛

مودیان مالیاتی بخش مشاغل تا پایان مرداد ماه سال جاری مهلت اقدام دارند

در یک طرح مطالعاتی بررسی شد؛ احداث »پارکینگ های هوشمند« در قم 

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان:
 مشترکان تنها با 1۰ درصد صرفه جویي 
۲۰ درصد مبلغ قبض برق را کاهش دهند

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
هرمزگان گفت: از ابتدای امســال تاکنون ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار مگاوات ساعت برق 
مصرف شده که حدود یک میلیون و ۷۲۲ هزار مگاوات ساعت معادل ۶۵ درصد کل 
مصرف برق مربوط به مشترکین خانگی اســت. مهندس هاجر عبدی افزود: عمده 
مصرف بخش خانگی نیز در بخشهای سرمایشی است که مشترکان در صورت کاهش 
۱۰ درصدی مصرف برق، هزینه برق آنها ۲۰ درصد کاهش می یابد. به گفته وی،  اوج 
مصرف برق امسال در ۲۵ تیرماه اتفاق افتاد و به ۲ هزارو ۳۱۵ مگاوات رسید که با تداوم موج گرما احتمال افزایش بار شبکه همچنان 
وجود دارد. البته  در هفته گذشــته اوج مصرف ۲ هزارو ۲۹۵ مگاوات بود که باز هم از ســقف تعیین شده برای استان فراتر رفت. 
مهندس عبدی اضافه کرد: در حال حاضر ۷۱۱ هزار مشترک از خدمات این شرکت استفاده می کنند که مصرف برق آنها نسبت 
به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است. براي پاسخگویي به این میزان رشد مصرف یکي از راهها، ساخت و توسعه نیروگاه هاي 
تولید برق و ایجاد تاسیسات جدید است که برای این کار سرمایه گذاری زیادی الزم است. وي اظهار داشت: راه دوم مدیریت مصرف 
برق است که باعث مي شود با کمترین میزان هزینه،  از سرمایه گذاري بیشتر براي ایجاد تاسیسات جدید براي زمان محدودي که 
تنها در فصل گرم رخ مي دهد و افزایش مصرف را باعث مي شود، جلوگیري شود. وي افزود: امسال ۱۰ هزار تفاهم نامه همکاری 
با مشترکان منعقد شده تا مصرف خود را از ساعت های بعداز ظهر به ساعات قبل یا پس از آن منتقل کنند و در ازای آن از مشوق 
های این شرکت بهره مند شوند. وي تاکید کرد:  مي توان با روش هاي بسیار ساده بدون این که رفاه خانواده کاهش یابد، مصرف 
برق را مدیریت کرد به طوري که اگر در منازل استفاده از وسایل پرمصرف برقي را به ساعت هاي ابتدایي صبح یا ساعت هاي پایاني 

شب موکول کنند، باعث کاهش مصرف برق  خواهد شد.

پیشرفت 7۰ درصدی سازه ی تصفیه خانه فاضاب چادگان
اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به ضرورت تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهر 
چادگان گفت: شهر چادگان در مجاورت سد زاینده رود قرار دارد و به منظور دفع سالم و بهداشتی فاضالب این منطقه، تکمیل 
هر چه سریع تر  این تصفیه خانه ضروری است. مهندس هاشم امینی اظهار داشت: هم اکنون اجرای سازه تصفیه خانه فاضالب 
چادگان به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و برای تکمیل ۲۹ کیلومتر شبکه جمع آوری باقیمانده و تصفیه خانه آن، با سیستم 
یو اف، تجهیزات الکترومکانیکال، ادوات پمپ و سایر ملزومات به حدود  ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر اعتبار مورد نیاز 
تخصیص یابد، در ســال ۱۴۰۰ شــاهد بهره برداری آن خواهیم بود. وی ادامه داد: شهرستان چادگان به دلیل داشتن آب و هوای 
کوهستانی، دارای منابع آبی غنی زیرزمینی است و شرایط اقلیمی این شهرستان موجب گردیده سد زاینده رود در این منطقه واقع 
شود، بنابراین راه اندازی تصفیه خانه فاضالب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی  در این شهرستان از ضرورت 
باالیی برخوردار است. امینی با بیان اینکه از سال ۹۲ اجرای تصفیه خانه فاضالب در شهر چادگان آغاز شده است، ابراز داشت: این 
تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون دو الیه یو اف که یکی از بهترین  روش های تصفیه در دنیاست در حال احداث است و ظرفیت 
تصفیه آن ۲ هزار و ۳۳۰ متر مکعب در شبانه روز است. وی در ارتباط با اجرای شبکه فاضالب شهر چادگان بیان داشت: تا کنون 
حدود ۳۳ کیلومتر از ۶۲ کیلومتر شــبکه فاضالب در شــهر چادگان اجرا شده است؛ همچنین  همزمان با اجرای شبکه فاضالب 
کلکتور این شبکه نیز در حال اجراست. مهندس هاشم امینی با اشاره به جمعیت ۳۵ هزار نفری شهرستان چادگان گفت: ۶۱ روستا 
تحت پوشش آبفا چادگان قرار دارد که از این رقم، ۱۴ روستا در حاشیه رودخانه قرار دارد. مدیرعامل  شرکت آبفا استان اصفهان 
افزود: اجرای تأسیسات و ادامه روند تکمیل و احداث فاضالب چادگان باید با حساسیت های ویژه ای دنبال شود چرا که برخورداری 
مردم از خدمات شبکه فاضالب یکی از مطالبات به حق آنهاست و تا کنون برای احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان بیش از ۲۰ 

میلیارد تومان هزینه شده است.

 دومین کنتور آلتراسونیک در ایستگاه CGS شهر ایام 
نصب و راه اندازی گردید

ایام- منصوری- دومین کنتور آلتراسونیک در ایستگاه CGS شهر ایالم نصب 
و راه اندازی گردید به گزارش روابط عمومی؛ عبا س شمس اللهی مدیر عامل شرکت 
گاز استان ایالم گفت : با نصب کنتور آلتراسونیک ۱۲ اینچ در ایستگاه CGS شهر 
ایالم و باال رفتن دقت در ثبت ارقام، خطای اندازه گیری گاز ورودی شهر ایالم به کمتر 
از یک درصد رســیده است. وی افزود : از مزایای نصب این کنتور، دقت اندازه گیری 
باال نسبت به کنتورهای توربینی ، امکان ثبت آرشیو برای چند سال، امکان تحلیل و 
پایش مصارف در بازه های زمانی مختلف و نیز تأثیر مثبت در کاهش هدر رفت گاز در ایستگاه CGS شهر ایالم می باشد. شمس 
اللهی اظهار داشت : ظرفیت این کنتور ۱۰۰/۰۰۰ متر مکعب بر ساعت بوده که با هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال خریداری، نصب 
و راه اندازی گردیده است. وی اظهار داشت : این نوع کنتور بدلیل عدم وجود قطعات دوار مکانیکی نیاز به انجام تعمیرات مداوم 
و دوره ای ندارد و نیاز به کالیبراسیون این کنتور در یک بازه زمانی ۸ ساله است که نسبت به کالیبراسیون هر ساله در کنتورهای 
توربینی، صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه تعمیر و نگهداری را نیز در پی خواهد داشت. شمس اللهی تصریح کرد اولین 

کنتور آلتراسونیک در استان ایالم در سال ۹۴ در ایستگاه گاز ورودی پتروشیمی ایالم نصب گردیده است. 

رئیس شورای شهر محمدیه:
زیرساخت های خدماتی در ناحیه شهری مهرگان تکمیل شود

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شورای اسالمی شهر محمدیه گفت: با 
افزایش جمعیت ساکنان مسکن مهر در ناحیه شهری مهرگان باید اقدامات زیرساختی 

و خدماتی در این منطقه به سرعت تکمیل شود.
به گزارش روابط عمومی ناظم اله فرهادی در جلسه بررسی مشکالت شهر محمدیه 
و ناحیه شهری مهرگان با فرماندار شهرستان البرز که روز دوشنبه در سالن جلسات 
شورای شهر برگزار شد اظهار داشت: جمعیت شهر محمدیه و ناحیه مهرگان باعث 
شده این شهر از لحاظ جمعیتی به عنوان دومین شهر استان محسوب شود لذا باید با 

نگاه ویژه به آن برای تأمین نیازها اقدام کنیم. 
وی افزود: یکی از عمده مشکالت شهر محمدیه کمبود فضاهای آموزشی، هنرستان، فنی حرفه ای است که موجب شده دانش 

آموزان برای ادامه تحصیل در برخی مقاطع به دیگر شهرهای استان تردد کنند و با این کار هزینه خانواده ها بیشتر شده است.
فرهادی تصریح کرد: با همه محدودیت های مالی، شورا و شهرداری مصمم هستند تمام پروژه های نیمه تمام را تا پایان 
سال به اتمام برسانند و هیچ پروژه ای به سال آینده موکول نشود. یحیی رحیم لو شهردار محمدیه نیز در این جلسه گفت: 
شــهرداری محمدیه برای اولین بار نسبت به زنده گیری سگ های ولگرد سطح شهر اقدام کرده تا ضمن تأمین سالمت و 
بهداشت مردم نگرانی های شهروندان در این زمینه برطرف شود. شهردار محمدیه تصریح کرد: برای جمع آوری سگ های 
ولگرد پیشــنهاد انتخاب یک پیمانکار مشــترک بین شهرهای استان داده شــد تا از تلف شدن سگ ها جلوگیری شده و 
پیامدهای اجتماعی نیز نداشته باشد. رحیم لو در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام و در دست اقدام شهری نیز گفت: 
شهرداری مصمم است با حمایت اعضای شورا این پروژه ها را تا پایان سال تکمیل کرده و آماده بهره برداری کند. شهردار 
محمدیه با اشاره به اینکه محمدیه از لحاظ جمعیتی یکی از دو شهر مهم استان است افزود: در حال حاضر بسیاری از معابر، 
کوچه ها و خیابان های شهر محمدیه به دلیل قدیمی شدن نیازمند روکش آسفالت و مرمت و نوسازی است که این کار به 

اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

 ۲۰ میلیاردتومان به ساخت مسکن محرومان 
در مینودشت و گالیکش اختصاص یافت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مســکن گلستان با اشاره به ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرستان های 
مینودشت و گالیکش گفت: برای این واحدهای مسکونی ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت و کمک بالعوض پرداخت می شود.سیدمحمد 
حسینی اظهار داشت: طوفان، سیل و رانش زمین در سال گذشته به حدود یکهزار واحد مسکونی در دو شهرستان مینودشت و 
گالیکش خسارت وارد کرد که از این تعداد ۶۲۰ واحد احداثی و ۴۲۰ واحد تعمیری هستند.وی هم چنین گفت: سهمیه ۴۰ میلیون 
تومانی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی شهرستان گالیکش نیز برای امسال ۵۱۰ واحد بوده که تا کنون ۴۷۱ واحد به 
بانک  های عامل معرفی شده اند.مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: در شهرستان مینودشت نیز سهمیه طرح ویژه بهسازی و نوسازی 
مسکن روستایی ۵۳۵ فقره است که ۴۲۵ واحد به بانک ها معرفی شدند و منتظر دریافت تسهیالت هستند.وی به ساخت مسکن 
محرومان در استان اشاره کرد و گفت: ۳ هزار واحد مسکونی قرار است با ۱۹۸ میلیارد تومان تسهیالت و کمک بالعوض در استان 
ساخته شود و در دهه فجر به بهره برداری برسد.حسینی اظهارداشت: از این تعداد بنیاد مسکن شهرستان های مینودشت و گالیکش 

۳۰۰ واحد مسکن محرومین  را با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومان در دست اجرا دارد.
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ارتقای سالمت خانواده ،  با اجرای طرح 
هر خانه یک پایگاه سالمت 

ساری - دهقان : برنامه ریزی و آموزش رکن 
اساســی در ارتقای ســامت اجتماعی و فردی 
به شمار می رود و طرح ملی »هر خانه یک پایگاه 
ســامت« اقدامی عملی برای تحقق این راهبرد 
اســت . طرح ملی هرخانه یک پایگاه سامت در 
واقع اقدامی برای ارتقای سواد سامت خانواده ها 
برای تغییر شــیوه و اصــاح زندگی و در نتیجه 

انتخاب های سالم برای زندگی سالم است.
در واقع می توان گفت گام برداشتن برای ارتقای 
سامت جامعه، آموزش و تعالیمی الزم است که 
طرح هر خانه یک پایگاه سامت یکی از اقدام های 

ارزشمند انجام شده در این حوزه است.
سفیران سامت با اصول پیشگیری از بیماری ها 
واگیر و غیــر واگیر، تغذیه ســالم، بازتوانی افراد 
سالمند و بهبود کیفیت زندگی، کنترل سوختگی 
یا مثا سقوط از ارتفاع و درمان های اولیه آشنا می 
شوند و تا زمانی که نیروهای حرفه ای و آموزش 
دیده به بالین افراد نیازمند به خدمات پزشــکی 

برسند، می توانند اقدامات اولیه را انجام دهند.
اکنون جذب ســفیران ســامت و مشارکت 
حداکثری مردم در طرح ملی هر خانه یک پایگاه 
ســامت با توجه به مزیت هایی که دارد نیازمند 
تبلیغ و اطاع رســانی و استفاده بیش از پیش از 

ظرفیت رسانه است.

جزئیات اجرای طرح »هر خانه یک پایگاه 
سالمت« در استان مازندران

دکتر حامــد روحانی زاده معاون بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشــکی مازندران در گفت وگو با 
تیرنگ در تشــریح اقدام این معاونت برای آغاز 
طرح »هرخانه یک پایگاه ســامت« در اســتان 
گفت: این برنامه بعد از انجام پایلوت در 4 استان، 
در سراسر کشور از جمله در سطح استان مازندران 

اجرایی می شود. 
دکتر حامد روحانی زاده ، بــا بیان اینکه ایده 
هر خانه یک پایگاه ســامت به دنبال گسترش 
مشــارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین ،حفظ 
وارتقای ســامت  بــا خودمراقبتــی در تمامی 
خانه های کشــور اســت، ضمن ارائه تعریفی از 
خودمراقبتی به بیــان جزئیات  اجرای این طرح 

پرداخت.
 به گفتــه وی خودمراقبتی رویکردی نوین در 
عرصه ســامت است که شامل مجموعه اعمالی 
است اکتســابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای 
خود، فرزندان و خانواده شــان انجام میدهند تا 
تندرســت بمانند، از سامتشان حفاظت کنند، 
نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورده 
کنند و از بیماری ها، حوادث و بیماری های مزمن 
پیشگیری کنند و یا از سامت خود بعد از ترخیص 
از بیمارستان حفاظت کنند، به بیانی دیگر علم 
آگاهی نسبت به زمان مراجعه به پزشک، اقدامات 
اورژانســی پیش از مراجعه به پزشک، مراقبت از 
خود در زمان بیماری های مزمن غیرواگیر و... که 
فرد به شکل اکتسابی کسب می کند تا به اقدامات 

پیشگیرانه و مراقبتی مبادرت ورزد.
رئیس مرکز بهداشت اســتان مازندران گفت: 
طبق برآوردهای صورت گرفته ۶۵ تا ۸۵ درصد 
تمام مراقبت ها از جنس خودمراقبتی اســت. با 
توجه به تغییراتی کــه در الگوی ابتای بیماری 
هــا از حاد به مزمن صــورت پذیرفته و ضرورت 
توجه و همچنین تمایل مردم به کنترل شخصی 
بر مســائل بهداشتی شان و عوامل متعدد دیگر، 
توجه به رویکرد خودمراقبتی و ترویج آن تبدیل 
به یک نیاز ضروری در مسیر حفظ، نگهداشت و 

ارتقا سامت جامعه  شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با اشــاره به روند بیماری فشــارخون و دیابت به 
عنوان بیماری های غیرواگیر که می توان با اصاح 
سبک زندگی از بروز آن پیشگیری کرد، افزود: با 
داشتن تغذیه سالم، کاهش مصرف نمک، مدیریت 
وزن، مدیریت استرس، افزایش فعالیت و تحرک 
بدنی می توان جلوی آن را گرفت. این بیماری ها 
و بیماری های واگیر با خود مراقبتی قابل کنترل 

و مدیریت هستند . 
وی با تاکید بر نقش افزایش ســواد سامت در 
دســتیابی به موفقیت در خودمراقبتی، تصریح 
کرد: ســواد ســامت، قدرت جذب، درک،  نقد 
و تحلیل اطاعات اســت برای اینکه انسان ها به 
ســامت خود اهمیت دهند؛ چراکه ما معتقدیم 
ســامت هدیه ای نیســت که توســط پرسنل 
بهداشــتی به مردم داده می شود؛ بلکه سامت 
محصول انتخاب های مردم است و خودشان خالق 

سامت هستند. فردی که آگاهانه سراغ مصرف 
دخانیات نمی رود یا آگاهانه میزان نمک مصرفی 
خود را کاهش می دهد در حال خلق سامت برای 
خود و اطرافیانش اســت. البته عوامل متعددی 
می تواند در انتخاب افراد برای دستیابی به اهداف 

سامت نقش داشته باشد.
دکتر روحانی زاده  با اشاره به اینکه  گزینه های 
سامت را عادالنه برای همه مردم فراهم کرده ایم، 
خاطرنشــان کرد: باید قدرت تشخیص، تمایز و 
سواد سامت کافی را هم در اختیار مردم بگذاریم 
تا انتخاب کنند و در زندگی روزمره ســامت را 
برای خود برگزینند. شــاید پیــش از این تصور 
میشــد اگر به اندازه کافی پزشــک، پیراپزشک، 
دندانپزشک، ماما، بیمارستان، تجهیزات و... داشته 
باشیم، سامت در جامعه افزایش یابد؛ در حالی 
که اکنون گفته می شــود وجود این موارد صرفا 
به معنی تامین و حفظ سامت جامعه نیست و 
باید بر آگاهی رسانی به مردم و ارتقا سواد سامت 
آنها تاکید بیشــتری داشته باشیم تا ضمن خلق 
سامت، نیازشان به مراجعه به پزشک و مصرف 

دارو کاهش یابد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در ادامه در خصوص برنامه های وزارت بهداشــت 
برای اجرای برنامه های خود مراقبتی در ســطح 
کشور، بیان کرد: با کمک همه همکاران بهداشتی 
و درمانــی تاش کردیم  با اجــرای برنامه ملی 
خودمراقبتی و استفاده از راهنماهای خودمراقبتی 
و تربیت سفیران ســامت خانوار، دانشجویی و 
دانش آموزی، در جهت نیل به جامعه ای سالم و 

حامی سامت گام برداریم. 
وی در ادامه افزود برنامه کشوری هر خانه یک 
پایگاه سامت تاکید دیگری بر ضرورت مشارکت 
مردم در حفظ و ارتقا ســواد ســامت خودشان 
است، در این برنامه با انتخاب و آموزش سفیران 
سامت خانوار که مسئولیت حفظ سامت خود 
و اعضای خانواده شــان را دارند، تاش شده است 
تا مردم به حداکثر مشارکت در حوزه سامتشان 
دست پیدا کنند. در این طرح از هر خانوار یک نفر 

به عنوان سفیر سامت  خانواده انتخاب، توسط 
تیم ســامت دوره های آموزشی  را می گذرانند 
و به صورت داوطلبانه مســئولیت انتقال مطالب 
آموخته شــده را به اعضای خانــواده و جامعه به 

عهده میگیرند.
رئیس مرکز بهداشــت اســتان مازندران ادامه 
داد: رابطین ســامت نیروهای مردمی هستند 
کــه در برنامــه هرخانه یک پایگاه ســامت از 
ظرفیت آنها برای آموزش، استفاده می شود. طبق 
پیش بینی هــای صورت گرفته بــه ازای هر 4۰ 
خانواری که سفیر سامت خانواده در آنها تربیت 
می شــود، یک رابط ســامت خانواده داریم که 
ارتباط بین این سفیران را با خانه های بهداشت، 
پایگاههای سامت و مراکز خدمات جامع سامت 
شهری و روستائی برقرار می کنند. همچنین در 
خانواده هایی که فرد واجد شرایط به عنوان سفیر 
سامت ندارند، توسط رابط سامت، تحت پوشش 

آموزش ها قرار می گیرند.
وی بــا تاکید بر اینکه طرح هرخانه یک پایگاه 
ســامت بر آموزش خانواده ها تکیه دارد، اظهار 
کرد: با آموزش درســت، قدرت انتخاب و تحلیل 
به مردم می دهیم و می توانند یاد بگیرند چگونه 
بیمار نشــوند تا نیازی کمتری به مراجعه های 
غیر ضروری به پزشــک، دریافت دارو، بســتری 
در بیمارستان و پرداخت هزینه های بهداشتی و 

درمانی داشته باشند
دکتر روحانی زاده با اشــاره به 3 جز اساســی 
برنامه هر خانه یک پایگاه سامت شامل سفیران 
ســامت خانوار، رابطین سامت )سفیر سامت 
محله( ودانشــجویان بیان کردنــد که آموزش و 
توانمند ســازی این 3 جزء با استفاده از ظرفیت 
های معاونت های مختلف دانشگاه، گروههای فنی 
معاونت بهداشتی/شبکه بهداشت/مراکز خدمات و 
خانه های بهداشت همچنین استفاده از ظرفیت 

های بین بخشی  مدنظر است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
ادامه داد : توانمند سازی این سفیران سامت در 
3 حیطه ارتقای سامت و پیشگیری ، درمان های 

اولیه و توانبخشی با استفاده از بسته های آموزشی 
کشوری مدنظر است. عاوه بر این از راهنماهای 
4 گانه ناخوشی های جزئی، سبک زندگی سالم، 
خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و هفته به 
هفته بارداری در جهت توانمند سازی این سفیران 

استفاده شده است
 به گفته وی در حال حاضر بالغ  بر 2۶۰ هزار نفر 
در سطح استان، مفتخر به عنوان سفیر سامت 
خانوار هســتند و بیــش از4۵ درصد خانوارهای 
اســتان دارای سفیر ســامت خانوار می باشند. 
که با شروع این طرح قدم های اساسی در جهت 
ارتقای جذب ســفیران سامت خانوار و توانمند 
سازی آنان برای مشارکت در مراقبت از سامت 

خود،خانواده وجامعه برمی داریم.
رئیس مرکز بهداشت استان مازندران در پایان  

از همه خانواده ها خواست:
با مراجعه به مراکز خدمات جامع سامت،پایگاه 
های شــهری وخانه های بهداشــت در سراسر 
استان و با داشتن حداقل ۸ کاس سواد خواندن 
و نوشتن سفیر ســامت خانواده خود باشند  و 
با یادگیری راهنماهای خودمراقبتی از ســامت 
خــود و اعضای خانواده مراقبت کنند. همچنین 
با توانمند شــدن در انجام درمان های اولیه می 
تواننــد جان اعضای خانواده و دوســتان خود را 
در شــرایط اورژ انس نجات دهند و با یادگیری 
راهنماهای خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی، 
بار مراجعه غیر ضروری به مراکز درمانی را کاهش 

دهند.
 دکتــر روحانی زاده اظهار امیــدواری کرد:  با 
ترویج خودمراقبتی و اجرای برنامه هر خانه یک 
پایگاه سامت، ضمن ارتقا سامت آحاد جامعه، 
از »ایجاد درد بیماري« پیشگیري شود، وی تاکید 
کرد »کیفیت زندگي مردم« با توانمندسازي آنها 
براي خودمراقبتي و رعایت ســبک زندگي سالم 
برپایه آموزه هاي اسامي و ایراني افزایش می یابد 
و نیروي انساني سالم، بانشاط، خاق، مسئول و 
مولد و مفتخر به ایراني بودن براي توسعه پایدار 

ایران اسامي فراهم می گردد. 

در گفت وگو  با دکتر حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

هر خانه یک پایگاه سالمت در مازندران

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال 
بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی که می خوانید اجرای طرح کشوری هر خانه یک پایگاه سالمت در سطح استان مازندران  مورد بررسی قرار گرفته است. 

سه شنبه
14 مرداد 1399

شماره 1597



معیارهای مهم برای ارزیابی موفقیت کسب و کار

فعالیت در دنیای کسب و کار همیشه همراه با تالش برای توسعه برند و بهبود وضعیت در بازار است. اغلب کسب و کارها 
در این مسیر به دنبال راهکارها و تکنیک  های تازه هستند. مسئله مهم در این میان نحوه ارزیابی پیشرفت و موفقیت کسب 
و کار در بازار است. بسیاری از برندها با صرف هزینه های گزاف توانایی ارزیابی دقیق میزان موفقیت شان در بازار را ندارند. با 
این حساب امکان برنامه ریزی هرچه بهتر برای توسعه مداوم سخت خواهد شد. ما در دنیای کسب و کار همیشه به معیارهای 
مشخص برای ارزیابی میزان موفقیت کسب و کارمان نیاز داریم. شاید این امر در ابتدا بسیار ساده به نظر برسد، اما یافتن یا 

ایجاد معیارهای مناسب برای ارزیابی وضعیت کسب و کار به هیچ وجه کار ساده ای نیست. 
امروزه معیارهای بسیار زیادی برای ارزیابی وضعیت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر سردرگمی بسیار 
زیادی برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده است بنابراین شما باید در تالش برای یافتن معیارهای مطمئن و مورد توصیه 

کارشناس های حرفه ای باشید. در غیر این صورت امکان توسعه پایدار و بی دردسر کسب و کارتان را نخواهید داشت. 
ما در این مقاله به بررسی برخی از مهمترین معیارها برای ارزیابی وضعیت موفقیت کسب و کار خواهیم پرداخت. این امر 
با بررسی توصیه های مختلف و تجربه کارشناس های کسب و کار گوناگون همراه است بنابراین ما در ادامه نتیجه بررسی های 

مختلف کارشناس ها در سایت Business.com را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
رتبه باز کردن ایمیل ها از سوی کاربران

بازاریابی ایمیلی یکی از راهکارهای قدیمی و مطمئن برای موفقیت در دنیای بازاریابی محسوب می شود. بسیاری از کسب 
و کارها در این مسیر اعتماد بسیار زیادی به توانایی های شان دارند. نتیجه این امر عدم تالش برای تغییر الگوی بازاریابی یا 
حتی به روز رسانی آن است. وقتی نحوه بازاریابی ما در طول مدت زمانی طوالنی بدون تغییر باشد، توجه مخاطب هدف 
به آن کاهش خواهد یافت. معیار مورد بحث ما در این بخش برای ارزیابی میزان موفقیت کس��ب و کارها رتبه باز کردن 
ایمیل ها از سوی کاربران است. این امر به طور معمول از طریق خدمات سرویس های ایمیل برای برندها قابل دسترسی است.
بدون شک هرچه رتبه باز کردن ایمیل ها از سوی کاربران بیشتر باشد، برند ما موفقیت بیشتری برای جلب نظر مخاطب 
هدف دارد. این امر باید همیشه مدنظر برندها قرار داشته باشید. البته باز کردن ایمیل به معنای مطالعه دقیق آن نیست. 

بنابراین ما باید به معیارهای جانبی نظیر مراجعه کاربران به سایت برند نیز توجه داشته باشیم. 
بسیاری از برندها پس از هزینه های گزاف امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق محتوای ایمیلی را ندارند. 
این نکته بار مالی بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد بنابراین پیش از ساماندهی کمپین تازه بازاریابی تان اقدام 
به ارزیابی وضعیت مشاهده ایمیل های قبلی از سوی کاربران نمایید. چنین اطالعاتی فرصت مناسبی در اختیار برندها برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار خواهد داد. 
کیفیت بازخوردهای کاربران

فعالیت در شبکه های اجتماعی و مدیریت سایت رسمی برند همیشه همراه با دریافت بازخوردهای مختلف 
از س��وی کاربران اس��ت. اغلب برندها همیشه به دنبال بازخوردهای مثبت از کسب و کارشان هستند. این امر 
موجب واکنش شدید و منفی آنها در برابر نظرات منفی می شود. اگرچه مشاهده نظرات منفی دشوار است، اما 
بیانگر برخی از واقعیت های کسب و کار شما خواهد بود. موفقیت کسب و کارها در جلب نظر مخاطب هدف 
اهمیت بسیار ویژه ای دارد. یکی از معیارهای مهم در این زمینه میزان تمایل کاربران برای ارائه بازخورد به هر 
برند است. شاید این امر عجیب باشد، اما حتی ارائه بازخورد منفی نیز بیانگر اهمیت برند شما در نگاه مشتریان 
است. شمار باالیی از مشتریان بدون ارائه هرگونه نظری اقدام به نادیده گرفتن برندها می کنند بنابراین شما باید 

بر روی نظرات کاربران سرمایه گذاری قابل توجهی نمایید. 
استفاده از نظرات کاربران برای به روز رسانی فرآیندهای کاری اهمیت دارد. ما همیشه نیازمند اطالعات تازه برای ارزیابی 
وضعیت کسب و کارمان و ایجاد تغییرات کاربردی هستیم. هیچ منبع اطالعاتی بهتر از مشتریان هدف امکان بهبود وضعیت 
کسب و کار را ندارد بنابراین شما باید در وهله نخست کانال های ارتباطی مناسبی بین برندتان و مشتریان ایجاد نمایید. گام 

بعد استفاده از نظرات مشتریان برای بهبود عملی وضعیت کسب و کار است. 
هرچه تعداد بازخوردهای دریافتی یک برند بیشتر باشد، بیانگر اهمیت کسب و کار آن برای مشتریان است. امروزه بسیاری 
از برندها در تالش برای دریافت بازخوردهای بیشتر هستند بنابراین اگر شما بازخوردهای زیادی پیرامون کسب و کارتان 

دارید، مسیر کسب موفقیت را به خوبی طی کرده اید. 
منابع مراجعه به سایت

مراجعه به سایت رسمی برند به شیوه های مختلفی صورت می پذیرد. اغلب برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اقدام به بازاریابی و تبلیغ سایت رسمی شان به شیوه های مختلف می کنند. یکی از نکات مهم برای ارزیابی موفقیت کسب و 
کار در زمینه بازاریابی و تبلیغات دسترسی به منابع مراجعه کاربران به سایت است. معنای این امر مشاهده میزان تاثیرگذاری 

هر کدام از کمپین های بازاریابی و تبلیغات بر روی مراجعه کاربران به سایت رسمی است. 
گوگل به عنوان بزرگترین موتور جس��ت وجو در سراسر دنیا امکانات بس��یار زیادی برای برندها فراهم کرده است. یکی 
از امکانات جذاب در این میان بررس��ی وضعیت مراجعه کاربران به س��ایت است بنابراین شما به عنوان مدیر یک کسب و 
کار امکان مشاهده نحوه دسترسی کاربران به سایت تان را خواهید داشت. اگر شبکه های اجتماعی نقش مهمی در هدایت 
کاربران به س��وی س��ایت شما دارد، باید سرمایه گذاری تان در این بخش را بهبود بخشید. این امر نقش مهمی در موفقیت 

کسب و کارها خواهد داشت. 
مدیریت رتبه سایت در گوگل اهمیت بسیار زیادی در افزایش ترافیک دارد. بسیاری از کاربران فقط نتایج صفحه نخست 
جست وجوی شان را مشاهده می کنند. این امر به معنای ضرورت کاربست شیوه های مختلف برای بهبود رتبه سایت است. 
آگاهی استفاده از تکنیک های مدیریت سئو نقش مهمی در بهبود رتبه سایت ها دارد بنابراین شما باید آگاهی هرچه بهتر 

از این حوزه کسب نمایید. 
مدت زمان حضور کاربران در سایت 

معیار نهایی برای ارزیابی وضعیت برندها مربوط به میزان حضور کاربران در سایت شان است. بدون شک هر برندی تمایل 
به حضور کاربران برای مدت زمانی طوالنی در سایت شان دارد، با این حال در عمل کاربران برای حضور در سایت ها بسیار 
سختگیر هستند. شما به عنوان مدیر یک کسب و کار باید محتوای جذاب و هیجان انگیزی برای مخاطب هدف حاضر نمایید. 

در غیر این صورت کاربران مدت زمانی اندک در سایت شما حضور خواهند داشت. 
امروزه گوگل برای رتبه بندی سایت ها به معیارهای مختلفی توجه دارد. یکی از معیارهای مهم برای گوگل مدت زمان 
حضور کاربران در سایت هاس��ت. هرچه کاربران حضور بیش��تری در سایت شما داشته باشند، الگوریتم گوگل رتبه بهتری 
به شما خواهد داد. این امر یک گرایش طبیعی از سوی برندها برای رتبه بندی سایت شما محسوب می شود بنابراین باید 

وضعیت برندتان را با توجه به این نکته ساماندهی نمایید. 
مدت زمان حضور کاربران در سایت با ارزیابی سلیقه شان و تالش برای تولید محتوا براساس آن افزایش می یابد. متاسفانه 
بسیاری از برندها حوصله کافی برای ارزیابی سلیقه مخاطب هدف را ندارند بنابراین مشاهده بازدید اندک از سایت برندها 
امری طبیعی در چنین شرایطی خواهد بود. هرچه توانایی شما برای تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف بیشتر باشد، 

میزان و مدت زمان حضور کاربران در سایت تان افزایش خواهد یافت. 
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تبلیغـاتخالق

بر کس��ی پوشیده نیست که نوآوران موفق و رهبران کسب و کار، 
کارها را به شیوه  خود انجام می دهند. این به آنها یک مزیت رقابتی 

می بخشد و به آنها در پیروز شدن بر مشکالت کمک می کند. 
 اما این به آن معنا نیس��ت که این افراد موفق، عادات مش��ترک 
ندارن��د. به عنوان مثال آنها هر روز مدیتیش��ن می کنند و از تعریف 
داستان های موفقیت و شکست خود لذت می برند. آنها هر روز حتی 

قبل از خوردن صبحانه کارهای زیر را انجام می دهند.
1. آنها پیش از همه از خواب بیدار می شوند

افرادی مثل جک دورسی، مدیرعامل جنرال الکتریکز جف ایملت، 
مدیرعامل زیراکس اورس��ال برنز، تیم کوک و ریچارد برانس��ون تنها 
برخ��ی از افراد موفقی هس��تند که ب��ه خاطر بس��یار زود از خواب 
بلندشدن معروف هستند. آنها می دانند که باید صبح را زودتر از بقیه 
آغاز کنند و حتی یک ثانیه هم برای تلف کردن وجود ندارد. از همه 
مهمتر آنها پیش از همه بیدار می ش��وند بنابراین هیچ حواس پرتی 

نیست که بر سر راه آنها و افکارشان قرار بگیرد.
2. آنها ورزش می کنند

ورزش یک��ی دیگر از روتین های مرس��وم بین افراد موفق اس��ت. 
برانس��ون، کوک، گری واینرچاک و باب ایگر از شرکت دیزنی بسیار 
زود از خواب بیدار می ش��وند ت��ا ورزش کنند. دکتر تراویس بردبری 
می گوی��د: تنها ب��ه اندازه  ۱۰ دقیقه فعالیت کردن باعث رها ش��دن 
نروتنزمیتوری به نام GABA می ش��ود که باعث آرام ش��دن ذهن 
می ش��ود و واکنش های شما را تحت کنترل تان قرار می دهد و باعث 
ایجاد بهبودهایی در رفتار می شود که می توان آ نها را با آزمون هوش 

احساسی سنجید.
3. آنها دوش می گیرند

علم ثابت کرده اس��ت که بهترین ایده های ما هنگام دوش گرفتن 
به سراغ ما می آیند. به علت وجود آب گرم، وضعیت آرام ذهن و نبود 

حواس پرتی در اطراف ما، دوپامین در ما ترش��ح می شود، همچنین 
وقتی ذهن ما آرام باشد خالقیت ما افزایش می یابد.

4. آنها با خانواده  خود وقت می گذرانند
زمانی که من بزرگ می شدم به من گفته می شد که شام خوردن 
با اعضای خانواده مهم است، در حقیقت، اگر برنامه  دیگری نداشتیم، 
الزامی بود. با این حال افراد موفق، باور دارند که ش��روع کردن روز با 
عزیزان شان به همان اندازه مهم است، چه خواندن باشد، چه صحبت 
کردن و چه درست کردن صبحانه در کنار هم. اگر رئیس جمهور اوباما 
می تواند کاری کند که هر روز با اعضای خانواده اش صبحانه بخورد، 

ما چه بهانه ای داریم؟
5. آنها روی پروژه های مربوط به عالقه مندی های 

خود کار می کنند
هم��ه  ما ج��دا از کار چیزهای��ی داریم که برای آنه��ا هیجان زده 
می شویم، اما افراد موفق متوجه ش��ده اند که پروژه های مورد عالقه  
شخصی آنها می تواند باعث کم شدن فشار، افزایش خالقیت و بهبود 
مهارت و دانش فعلی آنان شود. به همین علت است که شرکت هایی 
مثل گوگل به کارکنان خود پیشنهاد می کنند تا پروژه های شخصی 
داش��ته باش��ند و در نتیجه Gmail و AdSense متولد شدند. با 
محدودب��ودن زمان، اکثر افراد موفق تا جایی که بتوانند اوایل روز به 
این پروژه ها می پردازند، زمانی که چیزی مخل توجه آنان نیس��ت و 
زم��ان اضافه دارند. این ب��ه افرادی مثل خود من کمک می کند تا از 

فشار روی خود بکاهند.
6. آنها اخبار را دنبال می کنند

دنبال کردن اخبار به اف��راد موفقی مثل بیل گیتس، وارن بافت،  
جک دورس��ی و مدیر ویرجین آمری��کا، دیوید کوش کمک می کند 
تا فرصتی برای پیگیری اوضاع جهان داشته باشند تا بدانند که چه 
تاثیری روی کس��ب و کار آنها گذاشته می ش��ود و چطور می توانند 

راهکارهایی توسعه دهند تا جهان را تبدیل به جایی بهتر کنند.
۷. آنها چیزهایی که به خاطرشان سپاسگزار هستند 

را می نویسند
ثابت شده است که وقتی چیزهایی را که به خاطرشان سپاسگزار 
هستید را یادداشت می کنید، به شما کمک می کند متمرکز شوید و 

از زوایای مختلفی به زندگی نگاه کنید.
تیم فریس، یک کارآفرین و مولف کتاب هفته  کاری چهار ساعته، 

هر روز پنج دقیقه صرف انجام این کار می کند.
»دفترچه  یادداشت پنج دقیقه ای یک مداخله  درمانی است، حداقل 
برای من که اینطور است، چون من چنین آدمی هستم. این به من 
اجازه می دهد نه تنها در طول روز کار بیشتری انجام دهم بلکه باعث 
می شود در تمام طول روز احساس بهتری داشتم، فرد خوشحال تری 
باشم، فردی قانع تر باشم، این چیزی نیست که به طور طبیعی برای 
من اتفاق بیفتد.« من ش��روع به انجام این کار در وبالگ ش��خصی 
خودم ک��رده ام. اگرچه ه��ر روز اتفاق نمی افتد، ام��ا وقتی انجامش 

می دهم روز بسیار مولدتری دارم.
8. خواندن و فرستادن ایمیل

طبق یک تحقیق از سوی سازمان مدیریت منابع رابرت هالف، اکثر 
مدی��ران )۵۰ درصد( روز خود را با چک کردن ایمیل های خود آغاز 
می کنند. از س��وی دیگر، تنها یک سوم )۳۹درصد( کارکنان سطح 

پایین روز خود را با بررسی ایمیل  آغاز می کنند.
دلیل این امر چیست؟

اف��راد موفق دوس��ت دارند اولین کاری که صب��ح انجام می دهند 
س��ازماندهی و برنامه  ریزی بقیه روزشان باشد. همچنین، خواندن و 
فرستادن ایمیل ها اول صبح به شما اجازه می دهد در طول روز روی 

چیزهای مهم تر تمرکز کنید.
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8 کاری که افراد موفق قبل از صبحانه انجام می دهند
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