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فرص�ت امروز: ش�اخص بورس ته�ران روز سه ش�نبه روند 

صعودی گرفت و همه ش�اخص های بورس با رش�د 
دسته جمعی هرچند اندک مواجه شدند. به نظر...

وقتی بورس تهران نیاز به اصالح داشت

 رشد 9 هزار واحدی
شاخص بورس

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

»سامانه ملی امالک و اسکان« با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد

مالیات پشت درب 
خانه های خالی

فرصت امروز: سامانه امالک و اسکان به عنوان پیش نیاز شناسایی و اعمال مالیات بر خانه های خالی روز سه شنبه رونمایی و وارد فاز 
عملیاتی شد. این سامانه که اطالعات واحدهای مسکونی را جمع آوری می کند از روز گذشته بنا به گفته وزارت راه و شهرسازی وارد 
مرحله اجرایی شد و برای ١٠٠ هزار نفر از مالکانی که صاحب دو واحد مسکونی هستند، پیامک تعیین تکلیف ارسال شد. این سامانه 
بهمن ماه سال گذشته در حالی از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی رونمایی شد که سازمان امور مالیاتی اعالم کرد قابلیت اجرایی 
ندارد و برای تحقق اهداف موردنظر از جمله دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه باید اطالعات آن تکمیل و به دستگاه های 
مرتبط متصل شود. در همین حال، مجلس شورای اسالمی به تازگی اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به...

اگر مالیات سکه خود را نپرداخته اید بخوانید

 بازدهی منفی 2/8 درصدی سکه
در یک ماهه گذشته
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گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال، رشد اقتصادي و مصرف خانوار در سال گذشته

سفره مردم 5/4 درصد کوچک شد

۶ قدم حیاتی که قبل از راه اندازی استارت  آپ باید بردارید
دالیل درست برای فروش شرکت 

چطور بدون از دست دادن شغل با مدیران مخالفت کنیم؟
بررسی رفتار دهه 70 و 80 در پساکرونا

برندسازی فراسوی قیمت و کیفیت محصوالت
بازاریابی در عرصه ورزش با تاکید بر شبکه های اجتماعی

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک به کارمزد 30درصدی 
اپل واکنش نشان داد

یادداشت
پیامدهای تغییر نرخ 

 سود بانکی
بر بازارهای موازی

نرخ س��ود  هرچن��د کاهش 
بانکی به کم ش��دن هزینه های 
ش��بکه بانکی منتهی می شود، 
ام��ا در عی��ن ح��ال می تواند 
حساب های سپرده را تبدیل به 
حساب های جاری کند؛ همان 
چیزی که در اصط��الح عامه، 
خ��روج منابع از بانک ها نامیده 
می شود. این اقدام چه اثری بر 

بازارهای موازی دارد؟
پی��ش از ای��ن نی��ز نمون��ه 
کاهش نرخ سود سپرده بانکی 
را در ١۵ شهریور ١۳۹۶ تجربه 
کردی��م. این موض��وع یکی از 
علت ه��ای التهاب��ات ب��ازار ارز 
آن  در  م��وازی  بازاره��ای  و 
س��ال ش��د. در حقیقت، جرقه 
اتفاقات به  نوعی به آن تصمیم 
برمی گش��ت. ب��ازی ک��ردن با 
برخ��ی از ابزارها اگر حس��اب 
ش��ده و با برنامه نباشد و همه 
جوان��ب و آث��ار آن تصمیم بر 
اقتصادی  پارامتره��ای  س��ایر 
در نظر گرفته نش��ود، می تواند 
آسیب زا باشد. سرانجام کاهش 
نرخ س��ود در س��ال ١۳۹۶ به 
کاهش ارزش پ��ول ملی و باال 
رفتن نرخ ها در بازارهای موازی 

مانند سکه، ارز، خودرو، 
4مسکن و...

چهار شنبه
29 مرداد
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بانک  پاسارگاد در سال »جهش تولید«، چهارمین جشنواره فیلم های ١۸٠ ثانیه ای 
را با محور حمایت از تولید داخلی و رشد ملی برگزار می کند. این جشنواره هم اکنون 
در محله فراخوان آثار است و عالقه مندان می توانند تا پایان شهریورماه، آثار خود را 

به سایت جشنواره به نشانی www.pasargadfilmfest.ir ارسال کنند.
به گزارش فارس، استفاده از هنر برای تأثیرگذاری بر جامعه سابقه بسیار طوالنی 
دارد. از دیرباز تاکنون از سیاس��تمداران گرفته تا تجار و اهالی کس��ب و کار همواره 
از انواع ابزارهای هنری مانند نقاش��ی، داس��تان، فیلم و... برای پیشبرد مقاصد خود 
استفاده کرده اند. به یک دلیل روانشناختی خیلی ساده اثرگذاری روی عموم مردم 
از طریق این ابزارها بسیار بیشتر است. افراد دوست ندارند به  صورت مستقیم مورد 
امر و نهی قرار گیرند. اگر به جای ذهن آنها قلب  شان را هدف قرار دهیم و احساسات 
آنها را برانگیزیم بسیار بهتر نتیجه خواهیم گرفت. اگر این کار همراه با خالقیت و 
ماهرانه باشد، حتی فرد متوجه نخواهد شد که چگونه به یک سمت خاص هدایت 

شده  است.
بعد از آنکه بشر موفق به ثبت تصاویر و ساختن فیلم شد و توانست جعبه جادویی 
و هنر هشتم را به کار گیرد، استفاده از این ابزارهای هنری برای مقاصد پیش گفته 
بسیار بیشتر شد. فیلم و سینما آنچنان مورد استقبال مردم قرار گرفت که دیگر برای 
فعاالن حوزه سیاست و اقتصاد شکی بجا نگذاشت که از این طریق می توانند تاثیر 
بس��یار زیادی روی مردم بگذارند. در این مس��یر به طور قطع هرچه پیامی که قرار 
است منتقل شود غیرمستقیم تر باشد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت، مخصوصا 
در عصر کنونی که افراد از طریق اینترنت و ماهواره و شبکه  های اجتماعی به نوعی 

بمباران اطالعاتی می شوند.
بدون تردید استفاده از فیلم برای رساندن پیام به مخاطبان در قرن ۲١ و جوالن 
ش��بکه های اجتماعی، مالحظات خاص خود را دارد. مردم دوست ندارند فیلم های 

بلند و تبلیغاتی ببینند. سناریست ها و کارگردان ها باید نهایت خالقیت را به خرج 
دهن��د تا بتوانند پیام خ��ود را ظرف چند دقیقه به مخاطب هدف برس��انند. البته 
این سخن به معنای آن نیست که فیلم های بلند تأثیرگذار نیستند، بلکه سخن از 
گستردگی مخاطبین است. یک فیلم کوتاه بدون کالم ممکن است توسط میلیاردها 
انس��ان در کره زمین دیده شود، ولی یک فیلم سینمایی بلند به زبان آلمانی قطعا 
مخاطبان بسیار محدودتری خواهد داشت. چه کسی می تواند یک فیلم سینمایی را 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد!
به همین دلیل، ساختن فیلم های کوتاه امروزه بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت، هرچند که ساخت آن برای رساندن پیام به مخاطب بسیار سخت تر است و 
نیاز به خالقیت بیش��تری دارد. وقتی قصد داریم جامعه را نس��بت به امری تهییج 
کنی��م و توجه آنه��ا را به موضوع خاصی جلب نماییم، اب��زاری قدرتمندتر از فیلم 
وجود ندارد. به جرأت می توان گفت که تاثیر صدها مقاله و توصیه ش��اید به اندازه 
یک فیلم خوش س��اخت نباشد بنابراین بدون شک فعاالن حوزه اقتصاد و سیاست 
برای دستیابی به اهداف موردنظرشان باید این ابزار یعنی ساخت فیلم های کوتاه را 

بسیار جدی بگیرند.
برای مثال، هم اکنون که کشورمان مورد تحریم های ظالمانه بین المللی است، توجه 
به تولید داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چه از بعد مصرف کنندگان که 
باید تشویق به خرید کاالهای داخلی شوند و چه از بعد فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
که باید آنها را به بخش تولید هدایت کنیم. در این راستا عالوه بر دولت و مسئوالن، 
هر فرد و بنگاه دلس��وزی می تواند نقش ایفا کند و با استفاده از امکانات و ابزارهای 
در اختیار خود، جامعه را به این سمت هدایت کند و چه ابزاری تأثیرگذارتر از فیلم، 

آن هم فیلم کوتاه می توان یافت.
خوش��بختانه برخی از بنگاه های بزرگ کشور این مهم را دریافتند و در راستای 

مس��ئولیت اجتماعی خود چند سالی است که از ابزار فیلم کوتاه برای جا انداختن 
مفاهیم بزرگ و مهم در کشور استفاده می کنند. برای نمونه، بانک  پاسارگاد با توجه 
به شرایط خاص کشور و اهمیت تولید داخلی در سایه تحریم ها، چهارمین جشنواره 
س��اخت فیلم های ١۸٠ ثانیه ای خود را امس��ال با محور حمایت از تولید داخلی و 
رشد ملی برگزار کرده  است. فقط تصور کنید از میان فیلم های ساخته شده توسط 
افراد مختلف در این جشنواره چند فیلم مورد توجه مردم قرار گیرد و در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شود. تأثیرگذاری این فیلم ها برای به شوق آوردن مخاطبان 

بسیار بسیار بیشتر از هر کار دیگری در این زمینه است.
نکته مهم دیگر در این جشنواره عالوه بر محور مهم آن، کشف استعدادهای هنری 
اس��ت، یعنی با یک تیر دو نش��ان زده می شود. هم جوانان با استعداد در حوزه هنر 
کشف می ش��وند و هم فیلم های ساخته شده پیام مهم حمایت از تولید ملی را در 
ذهن و قلب مخاطبان می نشاند. از مسیر همین جشنواره در سه دوره قبل جوانانی 
به جامعه هنری کشور معرفی شدند که امروز جزو موفق ترین اعضای جامعه هنری 

و فیلم سازی هستند.
اگر بخواهیم توضیح بیش��تری درخصوص چهارمین جش��نواره فیلم های ١۸٠ 
ثانیه ای بانک  پاسارگاد بدهیم، به نکات زیر باید اشاره کنیم. اول اینکه این جشنواره 
دوس��االنه برگزار می ش��د و آخرین آن در بهمن ماه س��ال گذشته بود، اما به دلیل 
نام گذاری امسال به  عنوان »جهش تولید« و اهمیت موضوع، مسئوالن بانک احساس 
مسئولیت بیشتری در این زمینه کردند و امسال نیز خالف رویه اقدام به برگزاری 

جشنواره نمودند.
یکی دیگر از نکات تمایز این جش��نواره نس��بت به دوره های پیش��ین، دعوت از 
فیلم س��ازان حرفه ای و باتجربه در کنار جوانان و فیلم س��ازانی است که در آغاز کار 
هس��تند. دلیل این دعوت هم تأکید بر اهمیت بسیار مبحث تولید و حمایت از آن 

برای بانک  پاس��ارگاد است. به این  ترتیب احتمال تولید فیلم های بسیار تأثیرگذار 
بیش��تر می ش��ود و همانطور که پیش از این گفتیم، این فیلم ها می تواند اثرگذاری 
زیادی روی جامعه داشته باشند. این کار قطعا راهکاری بسیار مناسب برای هدایت 
مخاطبان به سمت تولید و در نهایت گامی مهم در جهت دست یافتن به »جهش 

تولید« است.
یکی دیگر از ویژگی های خاص این جشنواره، این است که شرکت ها و سازمان های 
تولیدی که در این حوزه کارهای ارزشمند همراه با خالقیت و نوآوری انجام داده اند 
و حائز دستاوردهایی ش��ده اند، می توانند با گروه های فیلم ساز وارد مذاکره شوند و 
آثار تولیدی خود را به جشنواره ارسال کنند. در حقیقت، پیوندی میان جهان هنر 
و ش��رکت ها و س��ازمان هایی که غرق در کار اقتصادی خود هستند و ناخواسته به 

انعکاس و بازتاب این فعالیت ها از طریق هنر بی توجه بوده اند، ایجاد خواهد شد.
جشنواره فیلم کوتاه بانک  پاسارگاد هم اکنون در محله  فراخوان ارسال آثار است. 
عالقه مندان می توانند تا پایان ش��هریورماه، آثار خود را با توجه به شرایط ذکرشده 
در سایت جش��نواره به نش��انی www.pasargadfilmfest.ir به دبیرخانه این 

جشنواره ارسال کنند.
گفتنی اس��ت جهت ایجاد انگیزه و تقدیر از هنرمندانی ک��ه آثار آنها در مرحله 
داوری نهایی برگزیده شود، جوایز ارزنده ای به این ترتیب در نظر گرفته شده است: 
جایزه اول، جام زرین پاسارگاد و مبلغ ۲٠٠ میلیون  ریال، جایزه دوم جام سیمین 
پاسارگاد و مبلغ ١۵٠ میلیون  ریال و جایزه سوم، جام بلورین پاسارگاد و مبلغ ١٠٠ 
میلیون ریال. همچنین جوایز جشنواره در بخش فیلم سازان حرفه ای و باتجربه، از 
نفرات اول تا س��وم به ترتیب جام زرین پاس��ارگاد و مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال، جام 
س��یمین پاس��ارگاد و مبلغ ۳۵٠ میلیون ریال و جام بلورین پاسارگاد و مبلغ ۲٠٠ 

میلیون ریال خواهد بود.

مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تأکید بر این نکته که بخش خصوص��ی از برخورد با 
متخلفان اقتصادی حمایت می کند، گفت دولت در زمینه مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
لوایح ش��فافیت، تعارض منافع و مبارزه با فس��اد و سالمت اداری را به مجلس شورای 
اسالمی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع تر این لوایح گام مؤثری در 

پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه های مختلف بردارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقالب تهران مبنی بر 
تشکیل پرونده های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده ها و تخلفات 
اقتصادی مش��ابه به منظور انجام اصالح��ات در فرآیندها و رویهها تاکید کرد و گفت: 
حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته اند تا کاالهای 
موردنیاز مردم را وارد کش��ور کنند و تخلف کرده اند برخورد ش��دید قضایی شود تا از 
یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذی ربط در دستگاه های دولتی نیز 
با آسیب شناس��ی و اصالح فرآیندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. در همین 
مدت برخی اصالحات انجام شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی 
همچنان نیازمند به اصالحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کاال به کشور و 

شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم.
جهانگیری همچنین با اش��اره به س��خنان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
درخصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فس��اد در میان مدیران ارش��د کشور گفت: 
در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئوالن رده باالی کشور 
در رس��انه های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار 

عمومی این اس��ت که قوه قضائیه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف 
این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید، در 
غیر این صورت شاهد شکلگیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و 
سالمت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. به گفته وی، به نظر ضروری می رسد که 
قوه قضائیه برای پاس��خگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف 
بودن مسئوالنی که متهم شده اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت 
شفاف س��ازی کند، چراکه در غیر این صورت س��رمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم 
آسیب جدی خواهد دید. او با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی از برخی 
پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد 
نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات 
و مفاس��دی در دفاتر مسئولین کشور منجر ش��ود. جهانگیری افزود: مسئوالن ارشد 
نظام و مدیران س��طوح باالی مدیریتی کش��ور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر 
عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. 
بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئوالن عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی حد و حصر 
و ع��دم نظارت به گونه ای از جانب مافوق خود س��خن می گوین��د که منجر به وقوع 
تخلفاتی می شود که مسئول دستگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات را به 
آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می کند. لذا انتظار است که مراقبت های الزم 
بیش از پیش انجام شود. جهانگیری با اشاره به حوادث پیش آمده درخصوص برخی 
شرکت های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل ۴۴ نیز گفت: دستگاه قضایی باید با 
قوت به تخلفات مالک این شرکت ها و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند، اما در کنار 

برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفین داده 
نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با انتقاد از کسانی که قصد موج سواری از مسائل 
مرتبط با خصوصی سازی در کشور را دارند، گفت:  مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه 
رفتارهای سیاس��ی ش��ود. هر گونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسائل 
ذی نفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی 
و حقوقی این نوع شرکت ها اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل 
معیشتی پیدا کنند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با 
متخلفان اقتصادی استقبال می کنند، گفت: حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه 
و قضائیه و نظارت دقیق در مبارزه با مفاس��د می تواند به پیشگیری از بروز زمینه های 
فساد اقتصادی کمک زیادی کند. معاون اول رئیس جمهور، شفافیت و نظارت دقیق بر 
فعالیت های اقتصادی دستگاه ها و مسئوالن را زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام 
اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
لوایح ش��فافیت، تعارض منافع و مبارزه با فس��اد و سالمت اداری را به مجلس شورای 
اسالمی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع تر این لوایح گام موثری در 

پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه های مختلف بردارد.
جهانگی��ری در ابتدای این جلس��ه ضم��ن خیرمقدم به نایب رئی��س اول مجلس 
و نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به عنوان اعضای جدید ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، به دس��تور مقام معظم رهبری برای ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این جلسه نمایندگان همه دستگاه هایی که در مبارزه با 

فساد اقتصادی نقش دارند حاضر هستند و تالش می کنیم با ایجاد بیشترین هماهنگی 
میان س��ه قوه بتوانیم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از بروز فساد، موفق تر 
عم��ل کنیم و امیدواری��م مجلس یازدهم نیز به لحاظ جای��گاه قانونگذاری و نظارتی 
بتواند در این مسیر به دولت و قوه قضائیه کمک کند. همچنین امیرحسین قاضی زاده 
هاش��می، نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در این نشست با تأکید بر ضرورت 
همکاری و همدلی همه دستگاه ها برای برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان وظیفه 
قانونی و مطالبه رهبری و مردم گفت: باید این باور غلط در افکار عمومی که فساد همه 
تار و پود نظام را دربر گرفته با شفافیت و نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف 
پیشگیری از بروز فساد با قدرت ورود یافته و برخی پرونده های تحقیق و تفحص را در 
دس��ت اجرا دارد. ما از لوایح دولت در موضوع ش��فافیت حمایت خواهیم کرد زیرا این 

قوانین، هزینه اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد.
در این جلسه که حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه، 
قاضی زاده هاش��می نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی، وزیر دادگستری، رئیس 
س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور، نماینده 
وزارت اطالعات، نماینده سازمان اطالعات سپاه و نماینده بانک مرکزی حضور داشتند، 
از سوی دادستان تهران و نمایندگان دستگاه های نظارتی گزارشی درخصوص آخرین 
اقدام��ات در پرونده های مبارزه با مفاس��د اقتصادی از جمله برخ��ورد با جرایم ارزی، 
محتکران کاالهای اساس��ی، عرض��ه محصوالت فوالدی در بورس، مش��کالت برخی 
ش��رکت های خصوصی شده و کالهبرداری های جمعی در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی ارائه شد.

جهانگیری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد

استقبال بخش خصوصی از برخورد با متخلفان اقتصادی

جزییات چهارمین جشنواره فیلم های 180 ثانیه ای بانک  پاسارگاد

هنر در خدمت تولید ملی

یوسف کاووسی
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی



فرص��ت ام��روز: مرکز آم��ار ایران به تازگ��ی در گزارش��ی با عنوان 
»دالیل و ش��واهد سازگاری آمارهای اش��تغال و رشد اقتصادی ایران« 
به بررس��ی وضعیت اشتغال، رش��د اقتصادي و مصرف خانوار در سال 
گذشته پرداخته و از کوچک شدن سفره خانواده های ایرانی خبر داده 
اس��ت. این گزارش که به قلم جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران 
نگاشته شده، نش��ان مي دهد که مصرف نهایي خانوار در سال گذشته 
۵.۴درصد کاهش یافته اس��ت. همچنین ن��رخ بیکاري جمعیت باالي 
١۵س��ال نس��بت به س��ال قبل )١۳۹7( به اندازه ١.۵ درصد کم شده 
اس��ت. نرخ رش��د اقتصادي س��ال گذش��ته نیز منفی 7 درصد و رشد 
اقتصادي بدون نفت هم منفي ۶درصد شده است. با اینکه رشد بخش 
کش��اورزي در این سال ۳درصد نسبت به س��ال ۹7 افزایش  یافته، اما 
ارزش  افزوده ناشي از گروه صنایع و معادن افت ١۴.7درصدی و ارزش 
 اف��زوده برآمده از اس��تخراج نفت و گاز طبیعي س��قوطی ۳۵درصدی 

داشته است.
بازخ��وردی که مرکز آمار ای��ران از وضعیت اقتصاد ایران در س��ال 
۹۸ ارائه می دهد، مبتنی بر تبعات و پیامدهای تحریم اس��ت و عواقب 
اقتصادي ناش��ي از ش��یوع کرونا در آن نیامده است. این اعداد و ارقام 
نش��ان می دهد ک��ه بخش های اقتصاد ای��ران تا چه ان��دازه در مقابل 
ش��وک هاي بیروني آس��یب پذیر هس��تند. از آنجا که ویروس کرونا از 
اواخر سال گذش��ته )انتهای بهمن ماه( در ایران شایع شد و گسترش 
یافت، بنابرای��ن می توان تصور کرد که عملکرد واقعی اقتصاد ایران در 
حال حاضر به مراتب بدتر و وضعیت ش��اخص های اقتصادی به همان 

اندازه منفی تر است.
وضعیت رشد اقتصادي، بازار کار و حساب هاي ملي

گ��زارش مرک��ز آمار از ش��رایط امروز رش��د اقتصادي، ب��ازار کار و 
حس��اب هاي ملي شامل پنج بخش اس��ت. در ابتدا نکات عمومي نظام 
آمارهاي رسمي کشور ارائه مي ش��ود. در بخش دوم، مفاهیم بازار کار 
و آخری��ن نتایج طرح نیروي کار مورد بررس��ي قرار مي گیرد. س��پس 
در بخش س��وم مش��ابه همین نکات براي حساب هاي ملي و نرخ رشد 
اقتص��ادي ارائه مي ش��ود. در بخش چهارم پس از بررس��ي رابطه این 
دو متغی��ر، دالیل و نحوه ارتباط این دو متغیر با اس��تفاده از آمارهاي 
موجود بررسي مي شود و در پایان نتیجه گیري و توصیه هاي سیاستي 

ارائه مي شود.
براس��اس این گزارش، نرخ رشد اقتصادي و نرخ بیکاري از مهم ترین 
متغیرهاي کالن اقتصادي بوده که همواره به عنوان اهداف سیاس��تي 
مورد توجه برنامه ریزان و سیاس��ت گذاران بوده است. طبق نظریه هاي 
اقتص��ادي انتظار مي رود بین این دو متغیر رابطه عکس برقرار باش��د 
یعن��ي در صورت رش��د اقتصادي مثبت که به معن��اي واقعي افزایش 
تولید ناخالص داخلي اس��ت، تقاضا براي نیروي کار افزایش یافته و با 
افزایش اش��تغال، نرخ بیکاري کاهش یاب��د و بالعکس. طبق اطالعات 
ط��رح نیروي کار مرکز آم��ار ایران، نرخ بیکاري جمعیت ١۵ س��اله و 
بیش��تر از ١۲.۲درصد در س��ال ١۳۹7 به ١٠.7درص��د کاهش یافته، 
یعني نرخ بیکاري در س��ال ١۳۹۸ نس��بت به سال ١۳۹7 کاهش ۵.١ 

واحدي داشته است.
بنابراین براساس آخرین آمار و اطالعات، به رغم رشد اقتصادي منفي 
در سال ١۳۹۸ شاهد کاهش نرخ بیکاري نیز هستیم در حالي که طبق 
مدل هاي اقتصادي رابطه نرخ بیکاري و رش��د اقتصادي عکس یکدیگر 
بوده و انتظار مي رفت ش��اهد افزایش نرخ بیکاري مي بودیم. سوال این 
اس��ت که چرا این اتفاق افتاده اس��ت؟ مرکز آمار ایران پاسخ می دهد 
ک��ه علت این کاهش نه به دلیل بهبود وضعیت بازار کار بلکه به دلیل 
ح��ذف متقاضیان کار از بازار کار به دلیل ناامیدي و دلس��ردی آنها از 

پیداکردن شغل مناسب بوده است.
آن گون��ه که مرکز آمار ایران گزارش داده، در فصل زمس��تان س��ال 
گذش��ته، رشد مصرف نهایي خانوارهاي کش��ور به قیمت ثابت با روند 
کاهش��ي، منفی ۳.۸ درصد بوده اس��ت که نسبت به دیگر فصول سال 
۹۸ مخصوصا فصل بهار، اندکي بهبود را نش��ان مي دهد. البته با وجود 
بهبود مصرف خانوار در فصل زمس��تان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال 
قبل مي توان گفت که همچنان اثرات تورمي از طریق افزایش شاخص 
بهاي کاالها و خدمات مصرفي، منجر به کاهش مصرف نهایي حقیقي 

خانوار ش��ده و رشد متوس��ط قیمت ها از رشد مصرف خانوار به قیمت 
اسمي پیشي گرفته است.

دالیل سازگاری آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی
همچنی��ن مصرف نهایي خانوار به قیمت ثابت در س��ال ۹۸ معادل 
۵.۴درصد کاهش یافته که بیش��ترین س��هم از این کاهش مربوط به 
کاهش ش��دید مصرف نهایي خانوار در فصل بهار ۹۸ اس��ت. با بررسی 
مصرف نهایي خانوار در س��ال گذش��ته، دو دلیل براي کاهش بیش��تر 
مصرف نهایي خانوار در فصل بهار ۹۸ نس��بت به س��ه فصل تابستان، 
پاییز و زمس��تان ۹۸ قابل مالحظه است: اول اینکه رشد مصرف نهایي 
خانوار در فصل بهار س��ال گذش��ته یعني بهار س��ال ۹7 رقمي مثبت 
و مع��ادل ۳.7درصد اس��ت، بدی��ن خاطر که در این فص��ل نرخ تورم 
تک رقم��ي بوده و هنوز روند کاهش��ي مصرف خانوار به قیمت حقیقي 
شروع نشده بود. بررسي ها نشان مي دهد روند افزایش قیمت ها در بهار 
۹7 افزایش��ي نبود و ش��تاب تورمي ثابتي در س��ه ماهه بهار ۹7 دیده 

مي شود. این شتاب تورمي از تابستان ۹7 آغاز مي شود.
دوم آنکه با شدت گرفتن شتاب تورمي از تابستان ۹7، رشد مصرف 
نهایی خانوار به قیمت حقیقی منفی ش��ده اس��ت. پس نقطه ش��روع 
کاهش مصرف خانوار از فصل تابستان ۹7 بوده و در پاییز ۹7 با تشدید 
اثرات تورمی س��بب شد مصرف خانوار به قیمت حقیقی افت شدیدی 
داشته باشد. این افزایشی بودن شیب منحنی تغییرات شاخص قیمت 
مصرف  کننده تا ماه دوم فصل تابستان سال ۹۸ قابل توجه است و پس 
از آن با کاهش ش��یب منحنی می توان نتیجه گرفت که شتاب تورمی 
کمتر ش��ده اس��ت. مرجع آماری کش��ور در ادامه گزارش خود درباره 
دالیل سازگاری آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی نوشته است: معموال 
انتظار داریم با کاهش تولید ناخالص داخلي که منجر به کاهش تقاضا 
براي نیروي کار مي ش��ود، نرخ بیکاري افزایش یابد. طبق قانون اوکان 
به ازاي هر ۲.۵درصد رشد اقتصادي، نرخ بیکاري به میزان یک درصد 
کاهش مي یابد )و بالعکس(. براس��اس این قانون، بین رشد اقتصادي و 
ن��رخ بیکاري رابطه معکوس وجود دارد ول��ي آیا این قانون در اقتصاد 

ایران برقرار است؟
مطالعات انجام شده وجود رابطه منفي بلندمدت بین نرخ بیکاري و 
رشد اقتصادي در اقتصاد ایران را تایید مي کند و نشان مي دهد که در 
کوتاه مدت رابطه یک طرفه اي از موجودي »س��رمایه به تولید ناخالص 
داخلي« برقرار مي ش��ود. نکته اي که در تحلیل روابط بازار کار و رشد 

اقتصادي مهم بوده، تفکیک تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت است.
مرکز آمار س��پس نتیجه گیري کرده که در بازه زماني هش��ت سال 
اخیر، رابطه معناداري بین رشد اقتصادي و نرخ بیکاري وجود ندارد و 
به رغم وجود نوسانات زیاد در نرخ رشد اقتصادي، نرخ بیکاري واکنشي 
به این نوس��انات نداشته است. معموال انتظار بر این است که در زمان 
رونق و رش��د اقتصادي، اشتغال افزایش یافته و بیکاري کاهش  یابد و 
با وقوع رکود، اش��تغال در کش��ور کاهش یافته و بیکاري افزایش یابد 
که داده هاي نرخ بیکاري و رشد اقتصادي در سال هاي اخیر این رابطه 

را تایید نمي کند.
نقش کارگران ثانویه و جویندگان دلسرد بازار کار

مرکز آمار در پایان گزارش و در جمع بندي مطالعه خود آورده است: 
به  طور کلي، برقراري رابطه عکس بین نرخ بیکاري و رشد اقتصادي در 
اقتصاد ایران در بلندمدت تا حدودي تایید مي شود ولي در کوتاه مدت 
انعطاف پذیري بازار کار ایران در مواجهه با ش��وک هاي اقتصادي بسیار 
کم اس��ت که طبق نتایج گزارش حاضر، دالیل این موضوع را مي توان 

از دو منظر عرضه و تقاضاي نیروي کار دید.
در بخش »عرض��ه« نیروي کار، باالبودن هزین��ه تعدیل نیروي کار 
ایران موجب کاه��ش انعطاف پذیري بازار کار در مواجهه با نوس��انات 
اقتصادي شده اس��ت، به گونه اي که بسیاري از بنگاه هاي اقتصادي در 
ش��رایط رکود به جاي کاه��ش تعداد کارکنان، با کاهش دس��تمزد و 
ساعات کار به شرایط رکود واکنش نشان مي دهند. ضمن اینکه باید به 
اثر کارگران ثانویه در بازار کار اشاره کرد. این افراد در شرایط معمول، 
خارج از نیروي کار هس��تند اما در ش��رایط رکود به دلیل کم ش��دن 
درآمد نان آور اصلي خانوار )به علت کاهش دس��تمزد و س��اعات کاري 
وي(، وارد ب��ازار کار مي ش��وند و باعث ایجاد اث��ر ضدچرخه اي در نرخ 

بیکاري و نرخ مش��ارکت مي شود. ارتباط بین چرخه هاي تجاري و نرخ 
مش��ارکت نیروي کار همچنین مي تواند توس��ط اثر جویندگان دلسرد 
توضیح داده ش��ود. اثر جویندگان دلسرد توضیح مي دهد که در دوران 
رکود بس��یاري از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن مي یابند 
و بنابراین منصرف مي ش��وند. این کارگران به جاي تحمل هزینه هاي 
مرتبط با فعالیت هاي جس��ت وجوي ش��غلي، تصمی��م مي گیرند که از 
بازار کار خارج ش��وند. در نتیجه نرخ مشارکت نیروي کار روند همسو 
با چرخه هاي تجاري خواهد داشت و در زمان رکود کاهش  یافته و در 

زمان رونق افزایش مي یابد.
چرخه هاي تجاري هر دو اثر کارگران ثانویه )ضدچرخه( جویندگان 
دلس��رد )موافق چرخه( را تولید خواهد کرد بنابراین در صورتي  که اثر 
کارگران ثانویه غلبه کند، وضعیت رکودي اقتصاد، افراد بیشتري را به 
ورود ب��ه ب��ازار کار ترغیب مي کند و این افراد، افرادي هس��تند که در 
تامین معیشت خانوار به کمک نان آور اصلي مي آیند. در صورتي که اثر 
جویندگان دلس��رد غالب باشد، نرخ بیکاري باال در اقتصاد، بسیاري از 
اف��راد را متقاعد مي کند که به یافتن ش��غل پای��ان دهند و از بازار کار 
خارج ش��وند. پس رابطه منفي یک به یک بین نرخ رش��د اقتصادي و 

بازار وجود ندارد و باید به خالص این دو اثر توجه شود.
یکي دیگر از دالیل عدم وجود رابطه منفي یک به یک بین نرخ رشد 
اقتصادي و بیکاري، وجود دو اثر متفاوت رشد اقتصادي بر نرخ بیکاري 
اس��ت. به عبارت دیگر، نرخ رشد اقتصادي دو اثر درآمدي و جانشیني 
بر نرخ مش��ارکت و در نتیجه نرخ بیکاري دارد. اثر جانشیني نرخ رشد 
اقتصادي منجر به افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاري مي شود 
و اثر درآمدي منجر به کاهش نرخ مش��ارکت و در نتیجه افزایش نرخ 
بیکاري مي ش��ود بنابراین برآیند این دو اثر چگونگي تاثیر نرخ رش��د 

اقتصادي بر نرخ بیکاري را مشخص خواهد کرد.
از دیدگاه مرکز آمار ایران، ترکیب وضعیت ش��غلي ش��اغالن کشور، 
دلیل دیگري است که بین نرخ رشد اقتصادي و بیکاري رابطه درستي 
دیده نمي ش��ود، چراکه با کمتر شدن س��هم افراد مزد و حقوق بگیر از 
کل ش��اغلین و بیشتر بودن سهم ش��اغلین کارفرما و کارکن مستقل، 

تغییرات نرخ بیکاري غالبا اثر ضدچرخه هاي تجاري خواهد داشت.
سهم باالی نفت در تحوالت اقتصادي ایران

در بخ��ش »تقاض��ای« نی��روي کار نیز مرکز آمار ب��ه چند نکته در 
تبیین ارتباط رش��د اقتصادي و بیکاري اش��اره کرده و نوش��ته است: 
از مش��خصه هاي برجسته اقتصاد ایران وابس��تگي زیاد رشد اقتصادي 
به موجودي س��رمایه و س��هم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروي 
کار در رش��د اقتص��ادي اس��ت بنابراین ب��ه دلیل س��هم پایین عامل 
نی��روي کار در رش��د اقتصادي، رابطه نرخ بیکاري در رش��د اقتصادي 
در ایران ضعیف اس��ت. همچنین اثر مس��تقیم و غیرمستقیم نفت در 
رش��د اقتصادي ایران بس��یار باالس��ت. در بلندمدت اثر غیرمس��تقیم 
درآمدهاي نفتي در رش��د اقتصادي باالست و در کوتاه مدت و شرایط 
خاص تحریمي یا لغو تحریم، اثر مس��تقیم نفت از کانال ارزش افزوده 
بخش نفت در رش��د اقتصادي بسیار باالس��ت. باتوجه به اشتغال زایي 
اندک بخش نفت و ثبات ظرفیت هاي  اشتغال آن طي سالیان متمادي، 
ارتباط رشد اقتصادي خصوصا در شرایط تحریمي با اشتغال و بیکاري 

قطع مي شود.
ب��ه گفته مرکز آمار، در دوران کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ایران 
با کاهش شدید تشکیل س��رمایه مواجه مي شود. با توجه به وابستگي 
زیاد رش��د اقتصادي به موجودي سرمایه، در این دوران رشد اقتصادي 
نیز کاهش مي یابد، در صورتي که همان گونه که اش��اره ش��د، اشتغال 
تحت تاثیر این کاهش قرار نگرفته و بعضا براي جبران کاهش موجودي 

سرمایه بر تابع تولید، از نیروي کار بیشتري هم استفاده مي شود.
بررس��ي آمارها نشان مي دهد که در سالیان اخیر به غیر از سال هاي 
برج��ام و تحریم، رابط��ه منطقي بین نرخ بیکاري در رش��د اقتصادي 
برقرار بوده اس��ت، اما به  واس��طه تحریم ه��اي بین المللي و نقش زیاد 
بخش نفت، این رابطه در سال هاي برجام و تحریم قطع شده است. در 
صورت بازسازي رشد اقتصادي و خروج اثرات تحریم سال هاي ١۳۹7 
و ١۳۹۸ از رش��د اقتصادي به الگوي بلندمدت که در آن رابطه عکس 

بین نرخ بیکاري و رشد اقتصادي وجود دارد، برخواهیم گشت.

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال، رشد اقتصادي و مصرف خانوار در سال گذشته

سفره مردم 5.4 درصد كوچک شد
دریچه

رئیس اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد
چرا 27 میلیارد دالر ارز صادراتی بازنگشت؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح دالیل بازنگشتن ارز حاصل 
از صادرات از جانب صادرکنندگان پرداخت و گفت بانک مرکزی در 
هفته های گذشته با اعتراض نسبت به عملکرد صادرکنندگان اعالم 
کرد که ۲7 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازنگشته 
ک��ه اتاق بازرگان��ی از همان ابتدا اعالم آمادگی کرد تا با ش��فافیت 

چرایی این موضوع را بررسی کند.
مس��عود خوانس��اری روز سه شنبه در نشس��ت هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به درخواس��ت اتاق بازرگانی از بانک 
مرکزی برای دریافت فهرست افراد و شرکت هایی که ارز خود را باز 
نگردانده اند، گفت: در روزهای گذش��ته بانک مرکزی این فهرس��ت 
را در اختی��ار ما قرار داد. اوال عدد موجود در این فهرس��ت بس��یار 
پایین تر از عدد ۲7 میلیارد دالر ابتدایی است و در وهله دوم نتایج 
جلسات چندگانه برگزار ش��ده میان اتاق بازرگانی و این شرکت ها 
نشان می دهد فراهم نبودن برخی مقدمات اجرایی، مانع از بازگشت 

بخشی از این ارزها شده است.
ب��ه اعتقاد رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران، نب��ود هماهنگی میان 
دس��تگاه های اجرایی مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک 
مرکزی خ��ود عاملی برای نرس��یدن ارزها بوده اس��ت. تعدادی از 
صادرکنن��دگان در جلس��ه با اتاق بازرگانی ثاب��ت کردند که برخی 
از قوانی��ن را نمی دانس��تند و آنقدر دس��تورالعمل و مقررات وجود 
داش��ته که امکان دسترسی به قانون اجرایی فعلی برای آنها دشوار 

شده است.
خوانس��اری س��پس با اش��اره به طرح فروش اوراق س��لف نفتی 
توس��ط دولت گفت: پیش بینی ها نش��ان می دهد که ١۸٠ تا ۲٠٠ 
ه��زار میلیارد تومان کس��ری بودجه در س��ال ج��اری وجود دارد. 
تاکن��ون دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی و عرضه س��هام 
ش��رکت های دولتی در بورس توانس��ته تا اندازه ای این کس��ری را 
جبران کنند. اوراق س��لف نفتی نیز با توج��ه به مدیریت انتظارات 
تورمی و کم هزینه تر بودن نس��بت به س��ایر طرح ها می تواند جنبه 

مثبتی داشته باشد.
او درب��اره آخرین وضعیت صدور کارت ه��ای بازرگانی جدید نیز 
گفت: از ابتدای مردادماه بنا بود که تمام فرآیندها از طریق سامانه 
جامع تجارت پیگیری ش��ود و با وجود رسیدن به پایان مرداد هنوز 
خبری از این س��امانه نیس��ت و وقتی متقاضیان ب��ه اتاق بازرگانی 
مراجعه می کنند دیگر از دس��ت ما هم کاری برنمی آید و از این رو 

امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد
20 هزار میلیارد تومان، ارزش عرضه های 

اولیه سال 99
رئیس س��ازمان ب��ورس، میزان عرضه اولیه ها در س��ال جاری را 
۲٠ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت بازار س��رمایه در ماه های 
گذشته از نظر جذب سهامدار جدید و افزایش نقدینگی رکوردهایی 
تاریخ��ی را ب��ه ثبت رس��انده و در هر روز بی��ش ١۵٠٠ تا ۲٠٠٠ 
میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه می شود.
حس��ن قالیباف اصل در نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ته��ران به عملکرد ب��ورس در چند وقت اخیر اش��اره کرد و گفت: 
بررس��ی عملکرد بازار بورس از نظر جذب س��هامدار جدید نش��ان 
می دهد که اگر در س��ال های قبل در مجموع ۵٠ هزار سرمایه گذار 
جدید وارد بازار می ش��د، عددی قابل توجه بود. این عدد در س��ال 
١۳۹7 به حدود ١٠٠ هزار و در سال ١۳۹۸ به ۸۲٠ هزار سهامدار 
جدید رسید ولی اعداد در سال جاری به شکل جدی تغییر کرده اند 
و تنه��ا از ابت��دای س��ال ١۳۹۹ تاکنون بی��ش از ۴.۵ میلیون کد 

معامالتی جدید به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه سهامداران جدید به طور میانگین حضور در بازار 
سرمایه را با حدود ١٠ تا ١۵ میلیون تومان نقدینگی آغاز می کنند، 
افزود: براس��اس برآوردها از عملکرد سال جاری هر روز حدود ١٠٠ 
تا ١۲٠ هزار کد معامالتی توس��ط ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
صادر می شود و اگر همین میانگین حدود ١٠ تا ١۵ میلیون تومان 
را در نظ��ر بگیریم، در هر روز بیش ١۵٠٠ تا ۲٠٠٠ میلیارد تومان 

سرمایه و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه می شود.
رئیس س��ازمان بورس ب��ا بیان اینکه برای حف��ظ نقدینگی باید 
روند عرضه س��هام ش��رکت ها در بورس ادامه پی��دا کند، ادامه داد: 
بررس��ی ها نشان می دهد که از اول سال تاکنون ١١٠ هزار میلیارد 
تومان سرمایه جدید وارد بورس شده است. برای حفظ این اعداد و 
عمق بخش��ی به بازار باید عرضه اولیه شرکت ها در بورس را افزایش 
داد ک��ه در این زمینه نیز از ابتدای س��ال اقدام��ات خوبی صورت 
گرفته اس��ت. به گفته قالیباف اصل، طبق آمارهای س��ال گذشته، 
میزان عرضه اولیه در بورس ۵۳٠٠ میلیارد تومان بوده که این عدد 
در س��ال جاری به بیش از ۲٠ هزار میلیارد تومان رس��یده و تالش 
می ش��ود که ادامه پیدا کند. رس��ما به شرکت های بخش خصوصی 
اعالم می کنیم که امکان عرضه سهام آن در بازار بورس وجود دارد 
و برای آنکه مدیریت از دس��ت سرمایه گذار و موسس خارج نشود، 

شیوه هایی طراحی شده است.
او با اش��اره به در نظر گرفتن س��هام ممتاز برای شرکت هایی که 
قص��د عرضه در ب��ورس را دارند، گفت: یک��ی از نگرانی های اصلی 
س��رمایه گذاران این شرکت ها این است که مدیریت خود بر شرکت 
یا سازمان خود را از دست می دهند. ما به این منظور سهام ممتاز را 
در نظر گرفتیم که با استفاده از آن مدیریت شرکت تغییر نمی کند 

و این نگرانی بخشی از سرمایه گذاران را برطرف خواهد کرد.
به گفته وی، با سرعت گیری فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس، 
در هفته های گذشته حدود ١٠ شرکت در فرابورس پذیرفته شده اند 
و ١٠٠ شرکت نیز درخواست خود را نهایی کرده اند. در کنار آن ۵٠ 

شرکت نیز درخواست ورود به بورس تهران را ارائه داده اند.
رئیس س��ازمان بورس با بیان اینکه سهامداران و سرمایه گذاران 
در بورس باید به ماهیت این بازار توجه داش��ته باش��ند، گفت: این 
نگرانی که بازار بورس به سرنوش��ت موسس��ات مالی دچار می شود 
اساس��ا اشتباه است، زیرا این موسسات وعده سود قطعی می دادند، 
اما در بازار بورس همزمان سود و زیان در اختیار سرمایه گذار است 

و سهامدار خود می داند که بازار بورس چه نوع بازاری است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: س��امانه امالک و اس��کان به عنوان پیش نیاز شناسایی 
و اعم��ال مالیات بر خانه های خالی روز سه ش��نبه رونمای��ی و وارد فاز 
عملیاتی ش��د. این سامانه که اطالعات واحدهای مسکونی را جمع آوری 
می کند از روز گذش��ته بنا به گفته وزارت راه و شهرس��ازی وارد مرحله 
اجرای��ی ش��د و ب��رای ١٠٠ هزار نف��ر از مالکانی که صاح��ب دو واحد 

مسکونی هستند، پیامک تعیین تکلیف ارسال شد.
این س��امانه بهمن ماه س��ال گذشته در حالی از س��وی وزارتخانه راه 
و شهرس��ازی رونمایی شد که س��ازمان امور مالیاتی اعالم کرد قابلیت 
اجرایی ن��دارد و برای تحقق اهداف موردنظ��ر از جمله دریافت مالیات 
از واحدهای خالی از س��کنه باید اطالعات آن تکمیل و به دس��تگاه های 

مرتبط متصل شود.
در همین حال، مجلس ش��ورای اسالمی به تازگی اصالحیه ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم موس��وم به قانون مالیات بر خانه های 
خالی را در حالی به تصویب رس��اند که برای واحدهای خالی از س��کنه، 
ضرای��ب مالیاتی ۶ براب��ر، ١۲ برابر و ١۸ برابر مالی��ات متعلقه بر اجاره 
سالیانه وضع کرده است؛ طرحی که البته شورای نگهبان ١۶ ایراد به آن 

گرفته و باید اصالح شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در مراس��م رونمایی از س��امانه ملی امالک و 
اس��کان کشور، دستور ارس��ال پیامک برای ١٠٠ هزار نفر از مالکانی که 
صاحب دو واحد مس��کونی هس��تند را صادر کرد و گف��ت: ۲ میلیون و 
7٠٠ هزار واحد مس��کونی شناسایی ش��ده است که مالکان آنها صاحب 
خانه هایی هستند که دو یا چند واحد دارند و از امروز )سه شنبه( ارسال 
پیام��ک برای آنها آغاز می ش��ود تا وضعیت بهره برداری ملک مش��خص 

شود.
به گفته محمد اس��المی، اگ��ر صاحبخانه ها بتوانن��د اجاره ملک دوم 
و س��وم خود را اثبات کنند، از دادن مالی��ات معاف خواهند بود. بر این 
اساس تا اواسط شهریور وضعیت خانه های خالی مشخص شده و پس از 
آن لیست قطعی خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی داده می شود تا 

قبض های مالیاتی برای مالکان خانه های خالی صادر شود.
همانطور که اش��اره شد، قانون مالیات بر خانه های خالی هم اکنون در 
مجلس در مرحله اصالح قرار دارد و شورای نگهبان ابهاماتی به آن وارد 
کرده اس��ت. بنابراین فعال خانه های خالی باید در انتظار مالیات باشند. 

به گزارش ایس��نا، دریافت مالیات از خانه های خالی که از آن به عنوان 
درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می شود، مدت طوالنی 
اس��ت که اج��رای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده اس��ت؛ تا 
اینک��ه این روزها مجلس یازدهم در حال بررس��ی و تدوین برنامه هایی 

برای عملیاتی  کردن هرچه زودتر آن است.  
بر این اس��اس، در ۲۲ تیرماه امس��ال مجلس یازدهم دوفوریت طرح 
مالی��ات بر خانه های خالی ب��ا ١١ تبصره را تصویب ک��رد که طبق آن 
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی ١٠٠ هزار نفر جمعیت که به 
اس��تناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و 
چنانچه بیش از ١۲ ماه از پایان عملیات ساخت )برای واحدهای نوساز( 
یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت )برای 
واحدهای غیرنوس��از( گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به 
ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می ش��ود که این مالیات 
در سال های بعد ۵٠درصد بیش از سال قبل خواهد بود. همچنین، این 

مالیات از سال دوم اجرا و مشمول تمام شهرها نیز می شود.  
ع��الوه بر این، در جدیدترین اصالحیه این مالیات واحدهای خالی در 
س��ال اول ش��ش برابر، سال دوم ١۲ برابر و سال س��وم ١۸ برابر درآمد 
اجاره مش��مول مالیات می ش��وند که بنابراین، جرایم ای��ن نوع مالیات 
نسبت به گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه ای که پیش از 
این قرار بود مالکان واحدهای خالی در س��ال اول معاف از مالیات، سال 
دوم برابر با مبلغ اجاره س��الیانه، سال س��وم ١.۵ برابر و سال چهارم دو 

برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.
در این زمینه، علی س��عدوندی کارشناس اقتصادی معتقد است: این 
اصالح��ات منجر به کاهش عرضه مس��کن می ش��ود زی��را مالکان برای 
نپرداخت��ن مالیات دیگر تمایلی به داش��تن خانه دوم یا س��وم نخواهند 
داش��ت. وی جایگزین افزایش ن��رخ مالیات بر خانه ه��ای خالی را اخذ 
مالی��ات محدود از تمام واحدهای مس��کونی می داند زیرا، از این طریق 
هزین��ه نگهداری خانه های خالی افزایش پی��دا می کند و مالکان تمایل 

بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود پیدا می کنند.
س��رانجام این نوع مالیات پس از کش وقوس های بس��یار از مجلس به 
سمت شورای نگهبان حرکت کرد تا یک گام دیگر به اجرا نزدیک شود، 
اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که طبق مکاتبه شورای 

نگهبان با مجلس، مصوبه مالیات بر خانه های خالی با س��ه سطح اشکال 
مواجه اس��ت که در تبعیض ها، غفلت از عذره��ای موجه برخی مالکان 
و راه ه��ای فرار از پرداخ��ت مالیات طبقه بندی می ش��ود. عالوه بر این، 
»تفکیک ش��هر اصلی از ش��هر فرعی در معافیت مالیاتی خانه  دوم« نیز 

مغایر اصل سوم قانون اساسی عنوان شده است.
یکی از ایرادات واردش��ده به اس��تثنا قائل ش��دن برای هر سرپرست 
خانوار اس��ت که او می تواند عالوه بر خانه ای که اقامتگاه اصلی اوس��ت 
یک مس��کن در ش��هر دیگر در مالکیت خود داش��ته باشد و در صورت 
خال��ی بودن از آنجا که اقامت فرعی خانواده محس��وب می ش��ود معاف 
از مالیات بر خانه های خالی می ش��ود. بنابراین، معافیت یک خانه خالی 
از مالیات فقط در ش��هر فرعی با بند قانون اساس��ی درباره رفع تبعیض 

مغایر اعالم شده است.  
ابهاماتی درباره خانه هایی که به گردشگران اجاره روزانه داده می شود 
اما ق��رارداد اجاره برای آنه��ا وجود ندارد، خانه هایی ک��ه رایگان تحت 
سکونت افراد دیگر است و اختیار دادن به یک وزیر برای تعیین اشخاص 
مش��مول معاف از مالیات وجود دارد زی��را، تعیین معافیت مالیاتی تنها 

کار مجلس است.  
عالوه بر این، ش��ورای نگهبان وضع مالیات نس��بت به کس��انی که به 
دالی��ل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خالف موازین 
شرع دانسته است و نسبت به مواردی چون تعریف خانه خالی، معافیت 
در پرداخت مالیات تا چهار ماه پیوس��ته خالی بودن خانه و موجه بودن 
فروش نرفتن خانه نوس��از بعد از مهلت تعیین شده در مصوبه ابهام وارد 
کرده است زیرا، اگر واحد خالی پس از چهار ماه فروخته شود، آن وقت 
تکلیف مالک جدید چیست؟ همچنین، ممکن است پس از پایان مهلت 
فروش، س��ازنده نتوانس��ت خانه را تکمیل یا بفروشد که در این صورت 

بازهم آن خانه خالی محسوب می شود؟  
ای��ن ابهام��ات در حالی ب��ه این مصوبه وارد ش��ده اس��ت که رئیس 
کیمس��یون اقتصادی مجلس آنها را قابل رفع می داند و اعالم کرده که 
رفع آنها در دس��تور کار مجلس قرار می گیرد. با این تفاس��یر، مالیات بر 
خانه های خالی همچنان در مرحله اصالح باقی مانده اس��ت و باید دید 
که با ایرادات واردش��ده بر آن از سوی شورای نگهبان چه تغییراتی پیدا 

می کند.    

»سامانه ملی امالک و اسکان« با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد

مالیات پشت درب خانه های خالی
دریچه

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
نقشه راه اقتصادی کشور در هفته دولت اعالم می شود

رئیس جمهور از تدوین سند راهبردی »نقشه راه اقتصادی کشور« برای سال 
هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت این نقشه راه در هفته دولت 
اعالم خواهد شد و با اجرای آن، حوزه های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، 
هم  افزا خواهند شد. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به توفیق دولت در جلوگیری از 
تحقق اهداف دشمن در ایجاد اختالل در تامین معیشت و توقف مسیر توسعه 
کشور در جریان جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسالمی، افزود: دولت با تدوین 
این نقش��ه راه و هدف گذاری دقیق، برای یک س��ال پی��ش رو، به دنبال ایجاد 
انسجام و حرکتی نظام مند و یکپارچه سازی منابع مالی همه دستگاه ها در کنار 
مشارکت حداکثری مردم است تا عالوه بر ایجاد آرامش و ثبات، مسیر توسعه و 

پیشرفت کشور را هموارتر کند.

از تمدید مهلت زمانی تا حذف شرط »چک برگشتی«
مهلت ثبت نام وام کرونا تا شهریور تمدید شد

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، مهلت 
ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان مشاغل بیمه شده تا ١۵ شهریور و صاحبان 
مش��اغل فاقد بیمه تا پایان ش��هریورماه تمدید کرد. همچنین شرط »نداشتن 
چک برگشتی« برای پرداخت تسهیالت کرونا حذف شد. در بیست و چهارمین 
جلس��ه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناش��ی از شیوع ویروس کرونا که 
به ریاس��ت معاون اقتص��ادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان دس��تگاه ها 
برگزار ش��د، گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای 
آس��یب دیده ناشی شیوع کرونا توس��ط وزارت کار و بانک مرکزی و گزارشی از 
آخرین وضعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری توس��ط سازمان تامین اجتماعی 
ارائه و راهکارها و پیش��نهادات این سازمان درخصوص دریافت تسهیالت بانکی 
بحث و بررس��ی ش��د. یکی از موانع پیش رو برای دریافت تس��هیالت حمایتی 
کرونا، »نداشتن چک برگشتی« بود که کارگروه این شرط را از مقررات پرداخت 
تسهیالت بانکی مستثنی کرد تا روند پرداخت تسهیالت کرونا به متقاضیان و 
صاحبان کسب و کارها تسهیل شود. از سوی دیگر، مهلت زمانی تشکیل پرونده 
و پرداخت تس��هیالت به »کسب وکارهای بیمه نشده« تا پایان شهریور ١۳۹۹و 
»کسب و کارهای بیمه شده«  تا ١۵ شهریورماه ١۳۹۹ تمدید شد و متقاضیان 
https://kara.mcls.gov. می توانند در مهلت یادشده به سامانه کارا به نشانی

ir/  مراجعه و روند ثبت نام برای دریافت تسهیالت حمایتی کرونا را دنبال کنند. 
در این جلسه همچنین از پایگاه اطالع رسانی و پایش اقتصادی کرونا به آدرس 
www.coronomy.ir رونمایی ش��د. مصوبات کارگ��روه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از کرونا، تمدید مهلت زمانی تشکیل پرونده متقاضیان و پرداخت 
تس��هیالت کمک ودیعه مسکن برای این گروه ها تا پایان شهریور ١۳۹۹ بود و 
گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص پرداخت تسهیالت ودیعه 
اجاره مس��کن به خانوارها ارائه ش��د. گفتنی است پرداخت تسهیالت حمایتی 
به ش��اغالن کسب و کارهای آس��یب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی ١۴ رسته 
منتخب از سیزدهم خردادماه آغاز شده و مشموالن برای گرفتن وام به بانک ها 
معرفی شده اند. طبق آخرین آمارها، بیش از ۴٠7 هزار واحد در سامانه کارا ثبت 

نام کرده و وام کرونا به ۵٠درصد متقاضیان پرداخت شده است.

توضیح وزیر نفت درباره محموله های توقیفی توسط آمریکا
بنزین توقیف شده متعلق به ایران نیست

وزیر نفت در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کش��تی های نفتکش 
ایران��ی گفت که نه کش��تی و نه محموله ها متعلق به ایران نیس��ت، بلکه این 
محموله ها ش��امل بنزین فروخته ش��ده ایران به ونزوئال بوده است. بیژن زنگنه 
روز سه ش��نبه در حاشیه نشست کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در جمع 
خبرنگاران از بررس��ی موضوع انتشار اوراق مالی اسالمی برای توسعه طرح های 
نفتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: در این نشست درباره 
صدور اوراق مالی اس��المی که قرار است برای طرح های نفت براساس تبصره ۵ 
قانون بودجه منتشر شود، توضیح دادیم.  او با بیان اینکه در این نشست افزون 
ب��ر وزارت نفت، دیوان محاس��بات و بورس انرژی نیز توضیحات��ی ارائه دادند و 
نمایندگان مجلس نیز به طرح پرسش های خود پرداختند، گفت: برداشت من 
این است که همه اعضای کمیسیون به دنبال آن بودند که به حوزه نفت کمک 
کنند تا بدون اینکه مشکلی ایجاد شود این اوراق هرچه زودتر منتشر شود. وزیر 
نفت همچنین در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشتی های نفتکش 
ایرانی گفت: نه کشتی و نه محموله ها متعلق به ایران نیست، بلکه این محموله ها 

شامل بنزین فروخته شده ایران به ونزوئال بوده است.

متوسط قیمت گوشی های وارداتی چقدر است؟
آخرین وضعیت واردات و ترخیص گوش��ی موبایل نش��ان می دهد که ارزش 
واردات این کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود۲٠٠درصد افزایش داشته 
و متوس��ط قیمت این گوش��ی ها به بیش از ١۶٠ دالر رسیده است. به گزارش 
ایس��نا، از چندی پیش بازار  گوش��ی  موبایل با حواش��ی همراه بود و به دالیل 
مختلفی که از سوی فعاالن این صنف مطرح می شد، قیمت افزایش مواجه شد؛ 
افزایش قیمت دالر، اخبار ضد و نقیض در رابطه با محدودیت واردات و ش��ایعه 
ممنوعیت واردات گوش��ی های باالی ۳٠٠ یورو و یا دپوی گوشی در گمرک از 

جمله مسائلی بود که گفته می شد بازار گوشی را تحت تاثیر قرار داده است.
با این حال اخیرا مس��ئوالن در انجم��ن واردکنندگان موبایل خبر از کاهش 
حدود ١۵درصدی قیمت در بیشتر مدل های تلفن همراه و کاهش تا ۳٠درصد 
برخ��ی مدل ها داده و اعالم کردند ترخیص گوش��ی ها که پیش از این مدتی با 

مشکل در گمرک مواجه بود روان شده است.
این در حالی اس��ت که بررسی آخرین وضعیت ترخیص گوشی های وارداتی 
و ش��ائبه هایی که در رابطه با دپوی این کاال از مدتی پیش مطرح بود از س��ید 
روح اله لطیفی، س��خنگوی گمرک ایران با این توضیح همراه ش��د که در حال 
حاضر ترخیص گوشی های موبایل روان بوده و به صورت قابل توجهی نسبت به 
سال قبل افزایش داشته است. طبق توضیح این مقام مسئول در گمرک ایران 
از ابتدای امسال تا ۲7 مردادماه ۳ میلیون و ۸١۳ هزار و ۸۳٠ دستگاه گوشی از 
گمرک ترخیص ش��ده که ارزش دالری آن به ۶١٠ میلیون و ۳٠۴ هزار و ۲۹۳ 
دالر می رس��د. در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ١۴۲ هزار و ۳۸۲ دستگاه 
به ارزش دالری ١۹۹ میلیون و ۶7۳ هزار و ۴77 دس��تگاه ترخیص و وارد بازار 
ش��ده بود. به گفته لطیفی متوسط قیمت گوش��ی های وارداتی در حدود پنج 
ماهه اول امس��ال به ١۶٠ دالر می رس��د در حالی که در مدت مشابه سال قبل 
متوسط قیمت گوشی های وارداتی حدود ۹۳ دالر بوده است و این افزایش نشان 
می دهد که از هر مدل گوشی با هر قیمتی واردات انجام شده و محدودیتی در 

گوشی های با قیمت باال وجود نداشته است.
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در حالی رئیس ش��ورای شهر پایتخت، پیش��نهاد هزینه کردن منابع 
یارانه نقدی در پروژه های عمرانی را مطرح کرده که رقم پرداختی بابت 
یارانه های نقدی در س��ال به اندازه و حتی بیش از بودجه ای اس��ت که 

ایران بابت پروژه های عمرانی خود خرج می کند.
به گزارش ایسنا، به تازگی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
با اش��اره به تبعات ناش��ی از پرداخت یارانه های نقدی و آثار تورمی آن 
پیش��نهاد کرده که دول��ت هزینه  یارانه نقدی را در مت��رو و پروژه های 
عمران��ی فعال کند که هم مردم صاحب ش��غل و از یارانه نقدی بی نیاز 
ش��وند و هم اینکه معضل ترافیک و آلودگی هوا که مشکل اصلی تهران 

است، حل شود و بودجه اش از صرفه جویی در مصرف سوخت برگردد.
اگرچه موضوع مورد اش��اره رئیس ش��ورای ش��هر تهران درباره  نحوه 
هزینه کرد یارانه نقدی و بردن آن به سمت بودجه های عمرانی، موضوع 
جدیدی نیست و بارها در سالیان گذشته مورد اشاره و نقد کارشناسان 
بوده و خواستار تغییر روند آن بوده اند، اما به این بهانه در گزارش حاضر 
به وضعی��ت پروژه های عمرانی و پرداخت های نقدی دولت پرداخته ایم؛ 
چراکه انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام و هزینه س��نگین تکمیل آنها 
و همچنین ش��یوه پرداخت نقدی یارانه ها و ارقام هنگفت هزینه ش��ده 
بابت آن، همواره دو معضل اصلی بودجه ساالنه دولت به شمار می رود.

استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی
حدود ١٠ س��ال از ش��روع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد؛ 
طرحی که قرار بود منابع ناشی از حذف یارانه انرژی در سه بخش »افراد 
و خانواده های آس��یب دیده و ایجاد رفاه اجتماعی«، »تولید« و »کمک 
ب��ه هزینه ها و پروژه های عمرانی« تزریق ش��ود، اما در عمل دولت ها با 
پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد متقاضی اعم از نیازمند و غیرنیازمند 
ب��ه گونه ای پیش رفتند که نه تنها تمام��ی منابع حاصل از حذف یارانه 
و اصالح قیمت س��وخت صرف پرداخت های نقدی شد، بلکه در مواقعی 
دولت دس��ت به اس��تقراض از بانک مرکزی برای جبران کس��ری یارانه 

پرداختی نیز زد.
از س��ال ١۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها ب��ه اجرا درآمد تاکنون 
معم��وال هر ماه دولت حدود ۳۵٠٠ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ 
هزار و ۵٠٠ تومانی پرداخت کرده که در سال به ۴۲ هزار میلیارد تومان 
می رسد. این ارقام زمانی قابل تأمل تر می شود که در مجموع این سال ها 

حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت شده که 
این رقم در حال حاضر نزدیک به بودجه ای است که دولت در سال کل 

کشور را اداره می کند.
ب��ا اینکه رقم ۴۵ ه��زار و ۵٠٠ تومانی بابت یارانه ب��ه هر نفر در ١٠ 
س��ال گذش��ته با وجود فراز و نش��یب های اقتصادی و تغییرات تورمی 
هیچ تغییری نداش��ته اس��ت، اما همچنان طبق آخرین اعالمی از سوی 
دول��ت حدود 7۸ میلیون نفر یعن��ی بیش از ۹٠درصد از جمعیت ایران 
در لیست دریافت یارانه نقدی قرار دارند که به طور حتم این رقم ناچیز 

سهمی در زندگی عمده این افراد ندارد.
یارانه حذف که نشد، یک یارانه دیگر اضافه شد

باره��ا نحوه پرداخ��ت یارانه نقدی مورد نقد کارشناس��ان و منتقدان 
قرار گرفت و آنها خواس��تار اصالح این رویه شدند. حتی دولت در قانون 
بودجه مکلف به حذف دهک های باال شد ولی تاکنون این تکلیف قانونی 
به طور کامل محقق نش��ده و این در حالی است که نه تنها روند معیوب 
یارانه نقدی تغییری نکرد بلکه از سال گذشته و با اصالح قیمت بنزین، 
یاران��ه دیگ��ری به پرداخت های نق��دی دولت اضافه ش��د و از بین 7۸ 
میلی��ون نفر که در لیس��ت یاران��ه ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان��ی بودند ۶٠ 
میلیون نفر به عنوان خانوار هدف برای دریافت کمک های معیش��تی از 
محل درآمد ناشی از قیمت بنزین گزینش شده اند و دولت در ماه حدود 
۲۵٠٠ میلیارد تومان بابت کمک های معیش��تی پرداخت می کند که در 

سال به ۳٠ هزار میلیارد تومان می رسد. 
بر همین اساس در حال حاضر دولت ساالنه حداقل 7٠ هزار میلیارد 
توم��ان باب��ت یارانه نقدی پرداخت می کند که ای��ن رقم به هیچ عنوان 
تضمینی برای پرداخت به خانوارهای نیازمند نیست و جمع گسترده ای 
از افراد غیرنیازمند در این لیس��ت قرار دارند که موجب هدررفت حجم 

باالی درآمدی دولت از محل یارانه ها می شود.
معضل پروژه های عمرانی و طرح های نیمه تمام

س��وی دیگر ماج��را، پروژه ه��ای عمرانی به عنوان یک��ی از معضالت 
بودج��ه ای دول��ت قرار دارد که همواره س��هم ناچیزی در مقابل س��ایر 
هزینه ها در بودجه س��الیانه داش��ته اس��ت. از بودجه عمومی دولت در 
س��ال همواره س��هم عمده ای به هزینه های ج��اری و پرداخت حقوق و 
دس��تمزد اختص��اص پیدا می کند و ه��ر آنچه باقی ماند ب��ه پروژه های 

عمرانی می رس��د. به عنوان نمونه در بودجه س��ال گذشته از رقم ۴۴۸ 
ه��زار میلیارد تومانی فق��ط ۶٠ هزار میلیارد تومان ب��ه بودجه عمرانی 
رس��ید و از بودجه ۵7١ هزار میلیارد تومانی امس��ال نیز تنها 7٠ هزار 

میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی پیش بینی شده است.
این در ش��رایطی اس��ت که از س��الیان گذش��ته تاکنون حجم باالیی 
از پروژه ه��ای عمران��ی کلنگ خ��ورده، اما به دالیل مختل��ف از جمله 
بی برنامگ��ی و یا بی هدف بودن پروژه ها و ب��ه خصوص هزینه های مالی 
تکمیل نشده است؛ به طوری که طبق برآوردهای دولت در حال حاضر 
ح��دود ۸٠ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام ملی و اس��تانی وجود دارد که 
برآوردها حاکی از آن اس��ت که حداق��ل ۵٠٠ هزار میلیارد تومان برای 
تکمیل این پروژه ها نیاز اس��ت. این رقم ۵٠٠ هزار میلیاردی الزم برای 
پروژه های عمرانی به هیچ عنوان امکان تحقق در یک بودجه س��الیانه و 
حتی چند س��اله را نخواهد داش��ت، چراکه رقم منابع عمومی که دولت 
برای اداره کش��ور در یک سال مورد اس��تفاده قرار می دهد، در بهترین 
حال��ت تحقق به ۵٠٠ هزار میلیارد تومان می رس��د و هر جا که نیاز به 
صرفه جوی��ی بوده و عدم تحقق منابع وجود داش��ته باش��د، با توجه به 
اینکه امکان دس��ت زدن به هزینه جاری دولت چندان وجود ندارد، این 
پروژه های عمرانی بوده و هس��تند که هم��واره قربانی کمبود منابع قرار 

گرفته و به مرحله اجرا نمی رسند.
پیشنهاد یک معاوضه سر به سر برای یارانه نقدی

بر این اس��اس اگر قرار باشد رقم یارانه های نقدی در دو بخش نقدی 
۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی و همچنین کمک های معیشتی که در مجموع به 
7٠ هزار میلیارد تومان در سال می رسد به پروژه های عمرانی اختصاص 
پیدا کند، آنگاه با حدود 7٠ هزار میلیارد تومانی که در بودجه س��االنه 
ب��رای این بخش پیش بینی ش��ده نزدیک به ١۴٠ ه��زار میلیارد تومان 
خواه��د بود که می تواند حجم بزرگی از پروژه های عمرانی را در س��طح 
کش��ور فعال کرده و به ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای مردم و البته 
رش��د اقتصادی بینجامد، اما عملکرد دولت ها و مجلس در بخش یارانه 
و حوزه عمرانی نش��ان داده که این پیش��نهادها ازجمله پیشنهاد اخیر 
رئیس شورای شهر تهران تنها روی کاغذ است. مسئله یارانه های نقدی 
در حالی است که به موازات آن ساالنه ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه 

پنهان نیز توسط دولت به اقتصاد تزریق می شود.

دولت دست کم 70 هزار میلیارد تومان در سال بابت یارانه نقدی و کمک معیشتی پرداخت می کند
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یادداشت

فرص��ت امروز: بازگش��ت نرخ انس جهانی به ب��االی مرز ۲ هزار دالر، 
کاهش نرخ طال و سکه تمام بهار آزادی در بازار داخلی و عدم استقبال 
برای خرید و فروش، مهم ترین تحوالت بازار س��که و طال در بیس��ت و 
هش��تمین روز از مردادماه امسال بود. در این روز قیمت سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح جدید با کاهش قیمت حدود ۲٠٠ هزار تومانی نس��بت به 
روز قبل به قیمت ١٠ میلیون و 7۲۵ هزار تومان رس��ید. قیمت س��که 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۵٠ هزار تومانی به ارزش ١٠ 
میلیون و ۶٠٠ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که به بهای ۵ 
میلی��ون و ۴٠٠ هزار تومان، ربع س��که به قیم��ت ۳میلیون و ۵٠ هزار 
تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش یک میلیون و 7٠٠ هزار 

تومان دادوستد شدند.
ب��ازار طال ه��م با افزایش قیم��ت روبه رو بود و یک گ��رم طالی خام 
١۸عیار به ارزش یک میلیون و ۶٠ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال 
ط��ال نیز ۴میلیون و ۵۹۵ هزار توم��ان قیمت خورد. در بازار جهانی نیز 
انس در ادامه روند روز گذشته خود شاهد افزایش قیمت بود و به بهای 

۲ هزار و هفت دالر مبادله شد.
ب��ازار ارز نیز دیروز ش��اهد کاهش قیمت دالر در بازار غیررس��می و 
بازگش��ت آن به کانال ۲۲ هزار تومانی بود. هر دالر هم در صرافی های 
بانک��ی به قیمت ۲۲ هزار و ۴٠٠ تومان خریداری و به بهای ۲۲ هزار و 
۵٠٠ تومان فروخته ش��د. تابلوی صرافی های بانکی برای خرید و فروش 
ی��ورو نیز ش��اهد افزایش بهای ١٠٠ تومانی ب��ود، چنانکه خرید یورو با 
قیمت ۲۶ هزار و ۶٠٠ تومان انجام ش��د و عدد ۲۶ هزار و 7٠٠ تومان 

نیز برای فروش هر یورو ثبت شد.
تحوالت قیمتی انواع سکه و طال در یک ماه اخیر

بررس��ی اعداد و ارقام نش��ان می دهد که س��که در یک ماه گذش��ته 
بازده��ی منفی بیش از ۲درصدی داش��ته اس��ت. معاونت بررس��ی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی به بررس��ی بازدهی سکه در 
یک ماهه گذش��ته پرداخت و نوشت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در 
ی��ک ماهه منتهی ب��ه ۲۶ مردادماه ١۳۹۹ بازده��ی منفی ۲.۸درصدی 
داشته است؛ به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از ١٠ میلیون 
و ۹٠٠ هزار تومان در بازار آزاد به ١٠ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان کاهش 

یافته که ۲.۸درصد کاهش را نشان می دهد.
این در حالی اس��ت که قیمت هر اونس طالی جهانی طی این مدت 
از ١۸١١ دالر در ۲۵ تیرم��اه ب��ه ١۹۴۴ دالر در ۲۵ مردادم��اه افزایش 
یافته و رش��دی 7.۳ درصدی داشته اس��ت. همچنین بازدهی نیم سکه 
نی��ز طی یک ماهه منتهی به ۲۶ مردادماه منف��ی ١.۹ درصد بوده و از 

۵ میلی��ون و ۴٠٠ هزار تومان ب��ه ۵ میلیون و ۳٠٠ هزار تومان کاهش 
یافته است. هر قطعه ربع سکه بهار آزادی هم در این مدت از ۳ میلیون 
و ۲٠٠ ه��زار تومان به ۳ میلیون و ۵٠ هزار تومان کاهش یافته و افتی 
۴.۵درصدی را تجربه کرده اس��ت. با ای��ن حال میانگین قیمت هر گرم 
ط��الی ١۸ عیار طی این مدت ثابت ب��وده و بدون تغییر یک میلیون و 

۴٠ هزار تومان بوده است.

آنها که مالیات سکه در سال 97 را نپرداختند بخوانند
در همین حال، س��ازمان ام��ور مالیاتی به تازگی دس��تورالعمل اخذ 
مالیات از خریداران سکه در سال ١۳۹۸ را منتشر کرده که براساس آن 
تمامی اشخاص حقیقی که در سال گذشته به خرید حداکثر ١۸۵ قطعه 
س��که اقدام کرده اند، مشمول مالیات می ش��وند و میزان مالیات مقطوع 
قابل پرداخت آنها براس��اس تعداد سکه تحویلی طی سال ١۳۹۸ بدین 
گونه اس��ت که تا ١٠ قطعه سکه مشمول مالیات نمی شوند و نسبت به 
مازاد ١٠ تا ۳٠ س��که به ازای هر س��که ۴٠٠ هزار تومان و نس��بت به 
مازاد ۳٠ تا ۵٠ س��که به ازای هر قطعه سکه ۵۲٠ هزار تومان مشمول 

پرداخت مالیات می شوند. عالوه بر این، نسبت به مازاد ۵٠ تا ١۸۵ عدد 
سکه به ازای هر قطعه سکه معادل ۶۵٠ هزار تومان مالیات مقطوع برای 

آنها محاسبه می شود.
این در ش��رایطی است که خریداران سکه در سال ١۳۹7 تا ۲٠ سکه 
از پرداخت مالیات معاف بوده و نس��بت به مازاد ۲٠ تا ۶٠ سکه به ازای 
هر سکه معادل ١۵٠ هزار تومان و به مازاد ۶٠ تا ١٠٠ سکه به ازای هر 
س��که باید ۲٠٠ هزار تومان مالیات بپردازند. همچنین نس��بت به مازاد 
١٠٠ تا ۲٠٠ سکه، به ازای هر سکه مکلف به پرداخت ۲۵٠ هزار تومان 
مالیات مقطوع هس��تند.  بنابراین، این ارقام نش��ان می دهد که نحوه و 
نرخ مالیات از خریداران س��که در س��ال ١۳۹۸ نس��بت به سال ١۳۹7 

سخت گیرانه تر شده و با افزایش قابل مالحظه ای مواجه شده است.
در همی��ن رابطه محمد مس��یحی، معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی در 
گفت وگو با ایس��نا، خطاب به کسانی که در سال ١۳۹7 سکه خریده اند 
ام��ا مالی��ات آن را نپرداخته اند، گفت: این افراد در صورتی که بیش��تر 
از ۲٠٠ س��که خریده باش��ند، می توانند امس��ال اظهارنام��ه پر کنند و 
کسانی که کمتر از ۲٠٠ سکه خریداری کرده باشند نیز می توانند طبق 

دستورالعمل سال ١۳۹7 مالیات خود را بپردازند.
مرز 200 سکه برای تعیین مالیات توسط سازمان مالیاتی

مع��اون درآمدهای مالیاتی س��ازمان ام��ور مالیاتی ادام��ه داد: برای 
دریافت کنندگان س��که در س��ال١۳۹7 دس��تورالعمل پرداخت مالیات 
مقطوع تا تعداد ۲٠٠ س��که صادر شده اس��ت و برای خریداران امسال 
س��که نیز در سال ١۴٠٠ اقدام خواهد ش��د. همچنین، خریداران سکه 
باالتر از ۲٠٠ عدد در س��ال های ١۳۹7 و ١۳۹۸ هم مکلف به تس��لیم 

اظهارنامه هستند.
به گفته وی، دلیل اینکه خریداران س��که در س��ال ١۳۹۸ مش��مول 
این مالیات ش��ده اند، این اس��ت که تا پایان مرداد ١۳۹۹ مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی یا پرداخت مالیات مقطوع برای عملکرد س��ال ١۳۹۸ 

وجود دارد.
مسیحی تاکید کرد که برمبنای مفاد قانون مالیات های مستقیم، کلیه 
اش��خاصی که به خرید و فروش س��که فعالیت دارند، مشمول مالیات بر 

درآمد و مکلف به پرداخت مالیات متعلق هستند.
معاون س��ازمان مالیاتی در پاس��خ به اینکه خریداران س��که در سال 
١۳۹7 که مالی��ات خود را نپرداخته اند، چه بای��د کنند؟ گفت: افرادی 
که در س��ال ١۳۹7 بیش��تر از ۲٠٠ س��که خریده اند، امسال می توانند 
اظهارنامه پر کنند و کس��انی که کمتر از ۲٠٠ س��که خریداری کرده اند 
طبق دستورالعمل سال ١۳۹7 می توانند مالیات خود را پرداخت کنند.

اگر مالیات سکه خود را نپرداخته اید بخوانید

بازدهی منفی 2.8 درصدی سکه در یک ماهه گذشته

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

یوسف کاووسی
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی

پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی

هرچند کاهش نرخ س��ود بانکی به کم ش��دن هزینه های ش��بکه 
بانکی منتهی می شود، اما در عین حال می تواند حساب های سپرده 
را تبدیل به حس��اب های جاری کن��د؛ همان چیزی که در اصطالح 
عامه، خروج منابع از بانک ها نامیده می ش��ود. این اقدام چه اثری بر 

بازارهای موازی دارد؟
پیش از این نیز نمونه کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی را در ١۵ 
شهریور ١۳۹۶ تجربه کردیم. این موضوع یکی از علت های التهابات 
ب��ازار ارز و بازاره��ای موازی در آن س��ال ش��د. در حقیقت، جرقه 
اتفاقات به  نوعی به آن تصمیم برمی گش��ت. بازی کردن با برخی از 
ابزارها اگر حس��اب ش��ده و با برنامه نباشد و همه جوانب و آثار آن 
تصمیم بر سایر پارامترهای اقتصادی در نظر گرفته نشود، می تواند 
آس��یب زا باشد. سرانجام کاهش نرخ سود در سال ١۳۹۶ به کاهش 
ارزش پول ملی و باال رفتن نرخ ها در بازارهای موازی مانند س��که، 

ارز، خودرو، مسکن و بورس منتهی شد.
هنگامی ک��ه دولت ها تصمی��م می گیرن��د کاری را انجام دهند، 
متأسفانه همه دستگاه ها و واحدهای اقتصادی را ملزم می کنند که 
از آن تصمیم پیروی کنند. در این مورد، نقش بانک مرکزی فراتر از 
نقش وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی دیگر است. بانک مرکزی 
نق��ش متولی و ی��ک نهاد بی طرف را در اقتص��اد بازی می کند و به 
همین علت در مجلس گذشته و کنونی بسیار تأکید می شود قانون 
بانکداری به گونه ای تدوین شود که استقالل بانک مرکزی از دولت ها 
تضمین ش��ود. این موضوع در دیگر کشورها به وضوح اتفاق افتاده و 
بانک ه��ای مرکزی ف��ارغ از رفت و آمد دولت ه��ا کار خود را انجام 
می دهند و سیاست های خود را دنبال می کنند. اتفاقات اقتصادی را 
فارغ از نگرش رئیس دولت و دس��تگاه اجرایی پی می گیرند و صرفا 
نگاه مبتنی بر تکنوکراس��ی و اصول اقتصادی به مسائل دارند. برای 
نمونه یکی از رؤس��ای فدرال رزرو )بان��ک مرکزی آمریکا( به  مدت 
۲٠ س��ال این مسئولیت را برعهده داشت. این شخص چهار دوره با 
رؤسای جمهوری از احزاب دموکرات و جمهوریخواه کار کرد و اصال 

به اختالف نظر رؤسای جمهوری آن کشور توجهی نکرد.
نگرش رئیس کل بانک مرکزی باید مبتنی بر مس��ائل اقتصادی و 
در جهت وظیفه خود یعنی حفظ ارزش پول ملی، تالش برای رشد 
اقتصادی کش��ور و نظم بخشی به سیاست های پولی و مالی، نظارت 
بر عملکرد بانک ها، کنترل نقدینگی، رش��د پایه پولی و کنترل نرخ 

تورم در جهت آسایش و آرامش مردم کشور باشد.
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فروش سهام عدالت بلوکی شد
مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه از بلوکی ش��دن فروش س��هام عدالت خب��ر داد و گفت برای 
حمایت از بازار سرمایه و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت به 

صورت بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام می شود.
حسین فهیمی ادامه داد: فروش سهام عدالت در بازار باعث نزولی 
شدن بازار سرمایه نشده است و نکته ای که این روزها در این رابطه 
مطرح می کنند، صحت ندارد. او با اشاره به اینکه حجم بازار سرمایه 
عمیق شده است، ادامه داد: در بازاری که بیش از ۲٠ هزار میلیارد 
تومان معامله صورت می گیرد عددهای چند صد میلیاردی س��هام 
عدال��ت در برخی روزها تاثیر زیادی در منفی و مثبت ش��دن بازار 
ندارد؛ ممکن اس��ت در برخی نمادها تاثیر مقطعی داشته باشد، اما 

اینکه کل شاخص بورس را منفی و مثبت می کند، صحت ندارد.
فهیمی که در صدا و س��یما سخن می گفت، اضافه کرد: از ابتدای 
آزادسازی سهام عدالت، بیش از ۶۴٠٠ میلیارد تومان سهام عدالت 
فروخته ش��د، اما بازار منفی نشد. در این روزها جمعا ۶٠٠ میلیارد 
تومان س��هام عدالت فروخته شده اس��ت پس فروش سهام عدالت 
تاثیری در بازار ندارد. مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه، درباره روش های فروش س��هام عدالت ادامه 
داد: فروش س��هام عدالت تابع قوانین و مقررات بازار بورس است و 
در فروش س��هام عدالت، سفارش��ات تجمیع و در اختیار کارگزاری 
قرار می گیرد. ضمن اینکه اگر س��هم کارگ��زار برای فروش کم بود 
به صورت کل عرض��ه می کند و اگر به صورت بلوک بود تابع قانون 
بلوکی خواهد شد؛ به طوری که اگر حجم فروش کارگزاری در یک 
نماد بزرگ و بلوک باشد مشمول مقررات بلوکی بازار می شود و باید 
س��هام را به این روش بفروش��د. فهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه 
اخیرا امکان فروش ۶٠درصد سهام عدالت فراهم شده، ممکن است 
افراد زیادی اقدام به فروش کنند و احتمال دارد س��هام، مش��مول 
فروش بلوک یا عمده ش��ود. وی تصریح کرد: فروش بلوکی س��هام 

عدالت، با نماد ۲ در تابلو بورس درج می شود.
وی با اش��اره به اینکه فروش س��هام عدالت به ص��ورت عمده یا 
بلوکی برای حمایت بازار و سهامداران است، گفت: با این روش یک 
رقاب��ت خاصی بین خریداران عمده ش��کل می گیرد و گاهی ممکن 

است باالتر از قیمت تابلو فروخته شود.

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان حقیقت ندارد
شیوه جدید کالهبرداری از سهام عدالت

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطالعیه ای نسبت به شیوه جدید 
کالهب��رداری و اخ��اذی از مردم با عنوان »تخصیص س��هام عدالت 
ب��ه جاماندگان« هش��دار داد. به دنبال انتش��ار خبرهای نادرس��ت 
توس��ط برخی افراد س��ودجو با مقاصد کالهبرداری و اخاذی تحت 
عنوان »تخصیص س��هام عدالت ب��ه جاماندگان« از طریق انتش��ار 
لینک س��ایت های جعلی در ش��بکه های مجازی، سازمان خصوصی 
س��ازی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: »حس��ب اطالع واصله، اخیرا 
لینک س��ایت اینترنتی جعلی منتسب به سازمان خصوصی سازی در 
شبکه های مجازی تحت عنوان تخصیص سهام عدالت به جاماندگان 
منتش��ر گردیده اس��ت. در همین رابطه افراد ب��ا ورود به این لینک 
جعلی و وارد نمودن کد ملی جهت ثبت نام س��هام عدالت، مستقیماً 
به یک درگاه الکترونیکی هدایت می شوند که متعاقب آن برای ثبت 
نام، درخواست پرداخت هزینه شده و از حساب کاربران مبالغی کسر 
می گردد.  این سازمان ضمن تکذیب موضوع تخصیص سهام عدالت 
به اف��راد جدید یا جامانده اعالم می نمای��د در حال حاضر برنامه ای 
برای توزیع س��هام عدالت وجود ندارد و س��ازمان خصوصی سازی با 
پیگی��ری این موض��وع از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا، نس��بت 
به برخورد قانونی با ش��خص یا اشخاص خاطی اقدام خواهد نمود و 

نتیجه امر نیز به اطالع عموم مردم خواهد رسید.«

نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص بورس تهران روز سه شنبه روند صعودی گرفت 
و همه ش��اخص های بورس با رشد دس��ته جمعی هرچند اندک مواجه 
شدند. به نظر می رس��د این اتفاق زمینه ای برای بازگشت دوباره بورس 
به رشد پایدار خود است، چراکه هر رشد شتابانی به اصالح قیمت ها در 
تاالر شیش��ه ای منجر می شود و بعد از سقف شکنی های متوالی شاخص 
بورس، طبیعی بود که بازار س��رمایه به اص��الح نیاز دارد. البته برخی ها 
نام روند اخیر ش��اخص بورس را »ریزش« گذاشتند در حالی که چنین 
چیزی اش��تباه است و بازار س��رمایه در چند روز گذشته فقط وارد فاز 

»اصالح« و »استراحت« شد. 
بر این اس��اس، شاخص کل در روز گذشته ۹ هزار و ۵۹۹ واحد رشد 
ک��رد و رقم یک میلیون و ۸۲۵ هزار واحد را نمایش داد. ش��اخص کل 
)ه��م وزن( نیز با ۳هزار و 7٠۶ واحد افزایش به ۴۹١ هزار و ۴۵۸ واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۲ هزار و ۴۳١ واحد رش��د به ۳۲۲ هزار 
و ۴۴۸ واحد رس��ید. شاخص بازار اول یک هزار و ۶٠7 واحد و شاخص 
بازار دوم ۴١ هزار و ۳۳٠ واحد افزایش داش��ت. ش��اخص فرابورس نیز 
۳٠۴ واحد افزایش داشت و به ١۹ هزار و ۴۲7 واحد رسید. در معامالت 
روز سه ش��نبه بی��ش از ١۲ میلیارد و ١۶۴ میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ١۹۳ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
گروه چند رش��ته ای صنعتی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 

گروه های صنعت شد.
کدام نمادها به رشد شاخص بورس کمک کردند؟

نماده��ای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا ۵ هزار و ۶٠ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۴۹٠ واحد، ایران 
خ��ودرو )خودرو( با یک هزار و ۴۵٠ واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 
یک هزار و ١۲7 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با ۹۶۸ واحد، 
سایپا )خساپا( با ۹۴٠ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۸۹7 واحد، نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۸۹۲ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچ��اد( با ۸۸۹ واح��د، بانک صادرات ایران )وبص��ادر( با 7۹۶ واحد و 
بانک پاسارگاد )وپاسار( با 77٠ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲ هزار و 
۸۹۸ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۲ هزار و ۸۴7 واحد، پاالیش 
نف��ت تهران )ش��تران( با ۲ ه��زار و ۴۵۶ واحد، س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با ۲هزار و ۳٠ واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و 7۸۸ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار 
و ۶۸۶ واح��د، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 
۵7٠ واح��د، ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک ه��زار و ١7۲ واحد، 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 7۵7 واحد و پاالیش 

نفت تبریز )شبریز( با ۶۹۹ واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنین نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، س��رمایه گذاری غدیر، ملی 
صنایع مس ایران، بهس��از کاشانه ایران، س��رمایه گذاری سیمان تامین، 
پاالیش نفت اصفهان و بانک پارس��یان ازجمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. گروه چند رش��ته ای صنعتی هم در معامالت بیس��ت و هشتمین 
روز مردادماه صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 
۶7۸ میلیون و ۸١۴ هزار برگه س��هم به ارزش ۲7 هزار و ۶٠١ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از ۳٠۴ واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال ١۹ هزار و ۴۲7 واحد ثاب��ت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۸۵۹ 
میلیون برگه س��هم به ارزش ۹۹ هزار و ۲۳١ میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، س��هامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان 

جنوب )هرمز(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، شرکت آهن 
و فوالد ارفع )ارفع(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، مدیریت 
انرژی تابان هور )وهور(، اعتباری ملل )وملل( و توس��عه و عمران استان 
کرمان )کرمان( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین 
نمادهای پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، س��رمایه گذاری پویا )وپویا(، گروه 
صنعتی تبرک )تبرک(، مجتمع صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، س��یمان 
ساوه )ساوه(، جنرال مکانیک )رنیک(، توکاریل )توریل(، نفت پاسارگاد 
)شپاس(، پتروشیمی غدیر )شغدیر(، کشت و دام قیام اصفهان )زقیام(، 
تولی��د و خدمات صنایع نس��وز ت��وکا )کتوکا( تاثیر منفی بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.

چرا شاخص کل بورس تهران اصالح کرد؟
به نظر می رسد هر رشد شتابانی به اصالح قیمت ها در تاالر شیشه ای 
منجر می ش��ود و بعد از سقف شکنی های متوالی شاخص بورس، طبیعی 
بود که بازار س��رمایه به اصالح نیاز دارد. جدا از رسیدن به مرز مقاومت 
۲ میلیون واحدی و نیاز بازار سرمایه به اصالح، شائبه اختالف دو وزارت 
نفت و اقتصاد و انتشار خبر منتفی شدن صندوق »دارا دوم« و همچنین 
آزادس��ازی ۶٠درصد از سهام عدالت، از دیگر دالیل افت شدید شاخص 
بورس در روزهای اخیر بوده است. کارشناسان می گویند با تکمیل روند 
اصالح، موج جدید صعود بورس آغاز می شود، کما اینکه در دو روز اخیر 
دوباره شاهد روند صعودی شاخص بورس بودیم که این موضوع روزنه ای 

از امید را برای سرمایه گذاری دوباره در بازار سرمایه گشود.
در این زمینه، بهادر ش��مس، کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به افت 
روزهای گذش��ته ش��اخص بورس ب��ه ایرنا گفت: این موضوع ناش��ی از 
عواملی متعدد بود، از هفته گذش��ته که بحث گشایش اقتصادی توسط 
دول��ت مطرح ش��د در بازار ارز ش��اهد افت قیم��ت دالر بودیم، کاهش 
نرخ دالر چشم انداز سودآوری شرکت هایی مانند فوالد و پتروشیمی که 
محصوالت آنها با دالر قیمت گذاری می شد را تیره و تاریک کرد و باعث 

کاهش اقبال بازار به سمت این سهم ها شد.
او به دیگر عامل تاثیرگذار در افت این روزهای ش��اخص بورس تاکید 
کرد و افزود: از روز ش��نبه با دستورالعمل س��ازمان بورس میزان اعتبار 

تخصیص داده شده به مشتری ها از سوی کارگزاری ها کاهش پیدا کرد، 
کارگزاری ها تا هفته گذش��ته می توانس��تند معادل ١۵درصد از دارایی 
مشتری را به فرد اعتبار دهند در حالی که این عدد از روز ۲۶ مردادماه 
ب��ه ١٠درصد کاهش یافت که این موضوع در ایجاد موج فروش در بازار 

تاثیرگذار بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه، طرح فروش اوراق سلف نفتی را عامل 
سوم اثرگذار در افت شاخص بورس دانست و افزود: انتظار می رفت این 
عرضه بخشی از نقدینگی را جذب خود کند که فعال با منتفی شدن این 

اوراق وضعیت بازار رو به بهبود رفته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه روند کلی بازار همچنان صعودی اس��ت، گفت: به 
دلیل کسری بودجه دولت ممکن است حجم نقدینگی در بورس افزایش 
پیدا کند که این موضوع موجب افزایش تقاضا و قیمت سهام در بورس 

خواهد شد.
 ش��مس حمای��ت دولت از ب��ورس را مثبت اعالم ک��رد و افزود: این 
حمایت باعث ش��ده تا عم��وم مردم جذب س��رمایه گذاری در این بازار 
ش��وند اما متاس��فانه به دلیل عدم وجود فرهنگ س��ازی درس��ت برای 
س��رمایه گذاری در این بازار نگرانی ها در معامالت بازار ایجاد ش��ده که 
هیجاناتی را در معامالت با خود به همراه داش��ته است. او با بیان اینکه 
رون��د نزولی بازار دیگر چندان ادامه دار نیس��ت، ادام��ه داد: با توجه به 
معامالت روز دوش��نبه و سه شنبه به نظر می رسد بازار به روند صعودی 
پایدار خود باز می گردد. در نتیجه بازار تا پایان شهریور روند خوبی را در 

پیش می گیرد و سود خوبی را عاید سهامداران خواهد کرد.
چنین اصالحی برای ادامه معامالت بازار الزم بود

سلمان نصیرزاده دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه چنین 
اصالحی برای ادامه معامالت بازار الزم بود، گفت: شاخص بورس بعد از 
۵٠ روز رشد مس��تمر که به صورت میانگین ١۲٠درصد رشد کرد الزم 
ب��ود تا چنین اصالحی را تجربه کند. بازار در زمان آغاز ش��یوع ویروس 
کرونا در اس��فند ماه و مطرح ش��دن بحث آزادسازی س��هام عدالت در 
اردیبهشت ماه وارد فاز اصالحی مشابه چند روز گذشته شد، اما اصالح 
شدیدی را که این دفعه رخ داد ناشی از آزادسازی ۳٠درصد دوم سهام 
عدالت، منتفی ش��دن عرض��ه »دارا دوم« و اختالف��ات موجود بین دو 
وزارتخانه نفت و اقتصاد بود که این مس��ائل به عنوان عوامل غیربازاری 
تلقی می ش��وند و عامل کالن بازار نبودند ک��ه بتوانند متغیرهای اصلی 

بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
 به گفته وی، بازار هرگاه بعد از رشد سنگین با چنین مسائلی روبه رو 
ش��د، اصالح قوی و پرش��تابی را تجربه کرده اس��ت. ب��ا توجه به بحث 
حمایتی دولت از بورس، ورود نقدینگی جدید به این بازار و رکود حاکم 
در دیگر بازارها می توان اهداف باالتری را برای رشد این بازار متصور شد 
همچنان پایه و اساس رش��د این بازار، شرکت های بزرگ و ارزش محور 

هستند که به روند صعودی بازار کمک می کنند.
نصیرزاده با اشاره به اینکه بازار در نیمه دوم معامالت روز دوشنبه به 
روند صعودی بازگش��ت و معامالت آن متعادل تر شد، افزود: بازار اصالح 
اصلی خود را انجام داده اس��ت و از اینجا به بعد تعادل و روزهای مثبت 

بیشتری از روزهای منفی را در بازار شاهد خواهیم بود.
او ب��ا بیان اینکه نهادهای مالی به دنبال این نیس��تند که بازار از این 
به بعد به س��رعت روند صعودی را در پیش بگیرد و هدف های جدیدی 
را کس��ب کند، گفت: افت و رشد اخیر شاخص بورس بسیار سریع بود، 
تعداد روزهای اصالح بازار از ۵ تا ١٠ روز کاری بود که این اتفاق در بازار 
به معنای اصالح و رش��دهای سریع تلقی می شود و به صورت فرسایشی 
نبوده اس��ت. نصیرزاده به تکمیل اصالح بازار تاکی��د کرد و گفت: بازار 
چن��د روزی را در این محدوده ها طی می کند و س��هم های ارزش محور 
که پتانسیل مطلوب تری دارند نسبت به سهم های با بنیاد ضعیف پیشرو 

خواهند بود.

وقتی بورس تهران نیاز به اصالح داشت

رشد 9 هزار واحدی شاخص بورس
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قیمت مرغ به 18 هزار و ۶00 تومان رسید
عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز قیمت هر کیلو مرغ 
زنده ١۳ هزار و ۴٠٠ تومان و مرغ گرم ١۸ هزار و ۶٠٠ تومان است.

عظی��م حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار 
مرغ اظهار کرد: امروز متوس��ط قیمت هر کیل��و مرغ زنده١۳ هزار 
و ۴٠٠ توم��ان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ١۸ هزار و 

۶٠٠ تومان است.
وی افزود: ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب مرغ را برمبنای نهاده 
با نرخ مصوب توزیع کرده است، در حالی که با تامین نهاده از بازار 

آزاد و افزایش هزینه های تولید این نرخ منطقی نیست.
حج��ت ادام��ه داد: با توج��ه به ش��رایط کنونی عرض��ه و تقاضا 
پیش بینی می ش��ود که ثبات نس��بی قیمت مرغ ت��ا پایان هفته در 

بازار ادامه یابد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه 
کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به همخوانی 
هزینه تمام شده تولید با قیمت کنونی مرغ کمبودی در عرضه مرغ 

در ماه محرم وجود ندارد که بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی بی��ان کرد: با توجه به تنش گرمایی، وزن گیری مرغ در فصل 
تابس��تان نس��بت به بهار متفاوت است به طوری که علی رغم ١١٠ 

میلیون جوجه ریزی، مازادی در عرضه نداریم.
بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد

حجت با اش��اره به اینک��ه بازار نهاده های دام��ی کماکان همانند 
گذش��ته است، بیان کرد: هم اکنون بخش عمده نهاده های موردنیاز 
مرغداران از بازار س��یاه تامین می ش��ود، درحالی ک��ه با تخصیص 
ارز دولت��ی بخ��ش عم��ده ذرت و کنجاله با نرخ مصوب به دس��ت 

تولیدکنندگان می رسد.
وی با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دام��ی تعریفی ندارد، بیان 
کرد: عدم حمل به موقع نهاده علت اصلی اختالف قیمت مصوب با 
بازار آزاد اس��ت و از آنجا که مرغدار با موجود زنده س��ر و کار دارد، 

چاره ای جز تامین نهاده با نرخ باال ندارند.
حجت با اش��اره به اختالف سه برابری قیمت کنجاله سویا نسبت 
ب��ه نرخ مصوب بیان ک��رد: با توجه به تامین ۳٠ ت��ا ۴٠درصد نیاز 
مرغداران با نرخ مصوب، حداقل ۳ هزار تومان بر هزینه تمام ش��ده 

تولید اضافه می شود.
وی با انتقاد از جهش چشمگیر قیمت ریزمغذی ها در بازار گفت: 
قیمت ریزمغذی ها همچون متیونین و لیزین و سایر مکمل ها نسبت 
به مدت مشابه سال قبل چندبرابر رشد داشته که تمامی این عوامل 

منجر به افزایش هزینه های تولید شده است.
این مقام مسئول متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را باالی ۳ 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به نوس��ان شدید هزینه های 

تولید، نرخ مصوب به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
عض��و 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 ب��ر اصالح قیمت مرغ در بازار تصریح کرد: 
ب��ا وجود آنکه ام��کان 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.

 30درصد به مناطق بیابانی کشور
اضافه شده است

تخریب سرزمین در اراضی مثل تاالب ها، جنگل ها، مراتع و اراضی 
کشاورزی باعث افزایش ۳٠درصدی بیابان ها در کشور شده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در سال های اخیر بیابانزایی 
تحت تاثیر عوامل طبیعی و غیرطبیعی با ش��تاب بیش��تری مناطق 
وس��یعی از کشور را در بر گرفته اس��ت. پدیده ای که باعث کاهش 
حاصلخی��زی خاک و تخریب س��رزمینی در اراض��ی مانند جنگل، 

تاالب، اراضی بیابانی و اراضی کشاورزی شده است.
طرح مقابله با بیابانزایی از حدود ش��ش دهه گذش��ته در کش��ور 
اجرایی می ش��ود، اما طی ١٠ س��ال گذش��ته مناط��ق تحت تاثیر 
فرس��ایش ب��ادی از ۲٠ میلی��ون هکتار ب��ه ۳٠ میلی��ون هکتار و 
کانون های بحرانی نیز از 7 میلیون به ١۳ میلیون رسیده و خسارات 

زیادی به منابع زیستی، اجتماعی و اقتصادی وارد کرده است.
محس��ن عبدالحس��ینی، کارش��ناس دفت��ر امور بیابان س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت وگو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی باش��گاه خبرنگاران گفت: پدیده بیابانزایی در 
نق��اط مختلف کش��ور از جنگل و مرتع گرفته ت��ا تاالب ها و اراضی 
کش��اورزی اتفاق افتاده است و داده ها از تخریب سرزمین در کشور 
خب��ر می دهد که از لحاظ پیش��گیری از تخریب با وضعیت مطلوب 

فاصله داریم.
او افزود: اگر مناطق فرا خشک ایران مانند دشت کویر را از بحث 
بیابانزایی جدا کنیم که هیچ پتانس��یلی ندارد بقیه اراضی کشور در 
معرض تخریب قرار دارند و بهره برداری از آنها باعث آس��یب جدی 

به این مناطق می شود.
عبدالحس��ینی ادام��ه داد: در مناطقی که در دهه های اخیر تحت 
تاثیر فرس��ایش بادی شناسایی ش��ده اند پروژه های توسعه ای مانند 
جاده، راه آهن و توس��عه ش��هر ها انجام ش��ده اس��ت و این مناطق 
تبدیل به کانون های بحران ش��ده اند و مناطق دیگری هس��تند که 
در اثر خش��ک ش��دن تاالب ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، پایین 
آمدن سطح آب های زیرزمینی و شور شدن اراضی کشاورزی نیز به 

کانون های بحران تبدیل شده اند.
او ب��ا بیان اینکه تاکن��ون حدود ۲ میلیون هکتار جنگل دس��ت 
کاش��ت در مناطق بیابانی کاش��ته شده اس��ت، تصریح کرد: در ۲۲ 
اس��تان، ١۴٠ شهرس��تان و ۴۴۸ نقط��ه بیابانی کش��ور پروژه های 
بیابانزدایی در حال انجام اس��ت و در سال گذشته ١۲7 هزار هکتار 
عملیات بیابانزدایی ش��امل عملیات احیایی نهالکاری، مدیریت هرز 

آب، مالچ پاشی در اماکن نهال کاری اجرا شده است.
او گفت: امسال ١۲٠ هزار هکتار پروژه های بیابانزدایی در دستور 

کار سازمان جنگل ها و مراتع قرار دارد.

اخبـــار

مدتی اس��ت که بحث های فراوانی درخصوص قیمت نان مطرح شده 
و مس��ئوالن تاکید دارند که نانوایان به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت 
ن��ان را ندارند و در صورت مش��اهده گرانی با آنها برخورد می ش��ود، در 
آن ط��رف اما نانوایی ها قیمت فعلی ن��ان را جوابگوی هزینه های فراوان 

نانوایی نمی دانند.
عمده مش��کل نانوایی ها در تامین آرد اس��ت، آنها سهمیه آرد خود را 
متناسب با میزان تولید نمی دانند و می گویند که مجبور هستند از بازار 
آزاد خری��داری کنند، به همین دلیل ١٠٠ یا ۲٠٠ تومان به قیمت نان 

اضافه می کنند تا بتوانند به پخت خود در ماه ادامه دهند.
در این میان بازرس��ان اتاق اصناف و س��ازمان صمت نیز برای رعایت 
قوانی��ن مجبور به برخورد با نانوایی ها به دلیل گران فروش��ی هس��تند، 
در حالی ک��ه نانوایان مدعی اند با وجود اینک��ه هزینه های اداره نانوایی 

افزایش داشته، اما قیمت نان تغییری نکرده است.
با وجود تمام این مس��ائل، قانون نرخی را برای نانوایی ها تعیین کرده 
که رعایت نکردن این نرخ تخلف محس��وب می ش��ود، گزارش هایی نیز 

درخصوص این عدم رعایت قیمت مش��خص شده وجود دارد، به همین 
علت روز گذش��ته طرح تش��دید نظارت بر واحده��ای صنفی نانوایی با 
همکاری بازرسان سازمان صمت، اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه نانوایان 

در مشهد آغاز شد.
بازرسی از نانوایی های مناطق ده گانه مشهد

مهدی مقدس��ی، مسئول بازرس��ی و رسیدگی به ش��کایات سازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت خراس��ان رضوی، درخصوص طرح تش��دید 
نظ��ارت ب��ر واحدهای صنفی نانوای��ی، اظهار کرد: ما مطلع ش��دیم که 
متاس��فانه برخی از نانوایان قیمت های مصوبی که تایید و ابالغ ش��ده را 
رعایت نمی کنند، البته تعدادش��ان باال نیس��ت، اما به این دلیل که نان 
قوت غالب مردم بوده، ما در این زمینه با کس��ی ش��وخی نداریم و یکی 

از خط قرمزهای ما است.
وی افزود: متاس��فانه برخی قیمت نان را ح��دود ۲ تا ۳ برابر افزایش 
دادند و تعدادی نیز وزن نان را کم کردند. اگر ۲ تا ۳ هزار نانوایی داریم، 
درص��د محدودی این کار را انجام دادن��د، اما همان درصد کم نیز برای 

ما قابل قبول نیس��ت، بنابراین طرح ضربتی یک روزه برخورد با نانوایان 
متخلف را برنامه ریزی کردیم.

مقدس��ی بیان کرد: از مدیرکل تعزیرات حکومتی دستور گرفتیم که 
آرد در نانوایی ه��ای بدون پروانه تحت عن��وان تبصره ۴ ماده ١۸ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال به عنوان قاچاق توقیف و به س��ازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی منتقل ش��ود. برای گران فروشی و کم فروشی آنها 
نیز پرونده تخلف تعزیری تنظیم می ش��ود، عالوه بر این اگر ظرف هفت 
روز قیمت های خود را اصالح نکنند، منجر به پلمب آن واحدها در هفت 

روز آینده خواهد شد.
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صمت خراسان رضوی 
ادامه داد: مناطق ده گانه بررس��ی و انتخاب شده که کار مشترکی میان 
بازرسان س��ازمان صمت، اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه نانوایان بوده و 
اتاق اصناف محوریت این اقدام را پذیرفته اس��ت. گشت های خودرویی 
با نصب بنر به س��مت شهر خواهند رفت و هدف گذاری روی واحدهایی 

است که تخلف آنها بیشتر بوده و از قبل شناسایی شده اند.

پخت نان برای مان نمی صرفد

مغازه های اغلب قدیمی و بی رنگ و روی سمساری ها که در سال های 
گذش��ته تقریبا در هر محله ای پیدا می ش��دند، همیش��ه پر از رمز و راز 
بوده اند. در س��ال های اخی��ر اما تعداد این مغازه ها کمتر و کمتر ش��ده 

است؛ به نشانه ای از اینکه مردم دیگر کمتر به سراغ شان می روند.
به گزارش ایس��نا، »این اتفاق در کشورهای پیشرفته تر دنیا، کمی زودتر 
و همزمان با افزایش نفوذ اینترنت و رونق تجارت الکترونیک افتاده اس��ت. 
حاال دیگر پلتفرم های اینترنتی به اولویت اول خرید و فروش کاالهای دست  
دوم یا کاالهای بالاستفاده - نو یا مستعمل - تبدیل شده اند. این پلتفرم ها 
با ایجاد امکان ارتباط راحت و سریع تر طرفین معامله در فضایی امن و قابل 
کنترل، باعث شده اند که نیاز به حضور واسطه ها کمتر شده، عمر کاالهای 
دس��ت  دوم طوالنی تر ش��ده و در نهایت عالوه بر صرفه جویی در زمان، با 
حذف آگهی های چاپی و کاهش نیاز به خرید وسایل جدید، به حفظ محیط  

زیست هم کمک شود.
فرصتی برای کسب وکارهای کوچک

بررس��ی آمارهای مربوط به پلتفرم »دیوار« که پرطرفدارترین بازارگاه 
خرید و فروش اجناس در ایران اس��ت، می تواند دیدگاه بهتری از رش��د 
این روند ایجاد کند. طبق این آمار، در س��ال گذشته ۹۸ میلیون آگهی 
در این پلتفرم منتش��ر ش��ده و تع��داد کاربران آن ب��ه ۳۵ میلیون نفر 
رسیده است. این نشان می دهد که کاربران به تدریج با مزایای استفاده 
از پلتفرم های خرید و فروش آنالین آش��نا ش��ده اند. در واقع استفاده از 

این پلتفرم ها تنها برای خرید لوازم دست  دوم یا بالاستفاده نیست؛ این 
بازارگاه های آنالین امکان ارتباط و دسترسی به کسب وکارهای کوچک 
و ش��خصی را هم فراهم می کند. با این اوصاف اس��ت که خرید گلیم از 
یک هنرمند محلی یا ماهی از یک ماهیگیر روستایی، در چنین فضایی 
امکان پذیر ش��ده و معنا پیدا می کند. این ارزش��ی است که پلتفرم های 
خری��د و فروش آنالین ورای مزایای اقتصادی برای کاربران ش��ان ایجاد 

کرده و البته به اکوسیستم کارآفرینی هم کمک می کنند.
جالب است بدانید که ۴۴درصد از کاربران آن بین ۲۵ تا ۳۴ ساله و در 
س��ن اشتغال هستند. این آمار تایید می کند که حدود یک سوم کاربران 
ای��ن پلتفرم، از آن برای انجام فعالیت های اقتصادی اس��تفاده می کنند. 
در حقیقت وجود چنین پلتفرم هایی، ش��رایط راه اندازی کسب وکارها را 

ساده تر و هزینه های آغاز آنها را کمتر می کند.
خانه گردی آنالین

خانه همیش��ه دغدغه مهم مردم ما بوده است و با این اوصاف چندان 
هم عجیب به  نظر نمی رس��د که در میان دسته های مختلف آگهی های 
موج��ود در پلتفرم های آنالین خرید و ف��روش، بخش مربوط به امالک 
پرطرفدارترین و محبوب ترین باش��د. به گواه آمار منتشرش��ده از سوی 
این پلتفرم در س��ال گذش��ته بیش از ١۶ میلیون و ۸٠٠ هزار آگهی در 
بخش مس��کن این سایت منتشر شده است. جالب است بدانید که سهم 
دیوار از معامالت اجاره مس��کن انجام ش��ده در شهر تهران در سال ۹۸ 

برابر ۲/ ۲۲درصد و سهم آن از کل معامالت آنالین اجاره مسکن کشور 
۹۶درصد بوده اس��ت. همانطور که انتظار می رود س��هم این پلتفرم های 
آنالین از خرید و فروش و اجاره امالک در ش��هرهای بزرگ که متقاضی 

تهیه مسکن بیشتر هم هست، افزایش می یابد.
بازارگاه ه��ای آنالین هم متأثر از ش��رایط حاکم بر جامعه و ش��رایط 
اقتصادی مردم هستند. به این ترتیب است که بعد از مسکن، آگهی های 
مربوط به خودرو و وس��ایل نقلیه بیشترین توجه کاربران را به خودشان 
جلب می کنند. آمار پلتفرم یادش��ده نش��ان می دهد که در سال گذشته 
۹ میلی��ون و ۶٠٠ هزار دس��تگاه خودرو از طریق این ب��ازارگاه معامله 
ش��ده اس��ت تا به این ترتیب سهم آن از معامالت بازار خودرو در تهران 
به ۳/ ١۹درصد و در کل کش��ور به ۲٠درصد برس��د. از آنجا که همیشه 
دغدغه های مربوط به  واس��طه گری ها و انحصارگرایان در این بازار وجود 
داش��ته است، این موضوع برای پلتفرم های خرید و فروش آنالین هم به 
چالش��ی مهم تبدیل شده است. به همین دلیل هم هست که مسئوالن 
آن سعی کرده اند با شیوه های مختلف از بروز مشکالت مشابه جلوگیری 
کنن��د. ح��اال دیگر ثبت آگهی ب��دون احراز هویت و ثب��ت کد ملی در 
این پلتفرم امکان پذیر نیس��ت. این در حالی اس��ت که در طول هر ماه 
از هر خط موبایل تنها س��ه آگهی رایگان ثبت و منتش��ر می ش��ود. این 
اقدامات باعث ش��ده است تا امکان ثبت آگهی های غیرواقعی و تقلب در 
قیمت گذاری در آگهی های پرطرفدار مسکن و خودرو به حداقل برسد.

کشور افغانستان به دلیل وضعیت نامساعدی که در بخش های مختلف 
اقتصادی دارد با کسری های زیادی در این بخش ها نیز مواجه است که 

تامین این نیاز ها می تواند فرصت مناسبی برای رابطه تجاری باشد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کشور افغانستان به عنوان یکی 
از همسایه ها و شرکای تجاری ایران، با وجود وضعیت نامساعدی که در 
زمینه های مختلف دارد، اما از زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری و 
انجام تجارت نیز برخوردار است. کارشناسان ظرفیت تجارت ایران با این 

کشور را بیش از ۵ میلیارد دالر در سال برآورد کرده اند.
بسیاری از شهر های افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارند که برای 
جبران خسارت های واردشده، انواع سرمایه گذاری ها می توانند موثر واقع 
شوند که ایران به عنوان دارابودن مرز زمینی و فرهنگ های مشابه با این 

کشور می تواند در این مهم سهیم باشد.
در ادامه این گزارش به نیاز ها و فرصت های بازار افغانس��تان خواهیم 
پرداخت. کش��ور افغانس��تان در س��ال ۲٠١7 بالغ بر ۵.7 میلیارد دالر 
واردات انواع کاال و خدمات به کش��ور خود داش��ته است که همین امر 
این کشور را جزو ١٠٠ کشور با بیشترین حجم واردات قرار داده است.

بیش��ترین حجم واردات کاال های انجام ش��ده به افغانستان به ترتیب 

ش��امل محصوالت گیاهی، خدمات حمل و نقل، مواد شیمیایی، فلزات، 
چربی ها و روغن های نباتی، محصوالت حیوانی، پالس��تیک و الستیک، 
محصوالت چوبی، کفش و کاله، کاغذ، سنگ و شیشه و اسلحه و پوست 

حیوانات است.
صادرات به افغانستان

کش��ور های برتر صادرکننده انواع کاال و خدمات به کش��ور افغانستان 
به ترتیب عبارتند از پاکس��تان، ایاالت متحده، هند، قزاقس��تان و چین 
به طوری که کش��ور پاکستان در سال ۲٠١7 بیش از ١.۳ میلیارد دالر 
کاال به افغانس��تان صادر کرد. براساس این گزارش ایران متاسفانه سهم 
زیادی از بازار های افغانستان ندارد و در بین کشور های برتر صادرکننده 
به این کشور نیز دیده نمی شویم که این به معنای عدم استفاده مناسب 
از ظرفیت های تجاری بین دو کش��ور است. از جمله کاال هایی که ایران 
به افغانس��تان صادر می کند می توان به روغن های س��بک، س��یب تازه، 

هیدروکربن ها، انواع لبنیات و گاز های نفتی اشاره کرد.
مس��ئله قابل توجه در واردات افغانس��تان این اس��ت، کاال هایی که از 
ایران به افغانس��تان صادر می شوند، در لیس��ت کاال هایی که افغانستان 
از جهان وارد می کند، دیده نمی ش��وند این به این معنا اس��ت که هیچ 

کش��وری نمی تواند جای تجارت بین این دو کشور را بگیرد و ایران نیز 
باید در گسترش این رابطه قدم های بزرگی بردارد.

صادرات یک میلیارد دالر کاال از افغانستان به سایر نقاط دنیا
افغانستان س��االنه کمتر از یک میلیارد دالر کاال به کشور های جهان 
صادر می کند که بیشترین حجم آنها مربوط به مواد معدنی، منسوجات، 

فلزات، پوست و محصوالت حیوانی می شود.
این کش��ور محصوالتی همچون نب��ات در مصارف عطرس��ازی، دانه 
کنجد، شتر، گاو گوشتی و سنگ های مرمری به ایران صادر می کند که 

حجم ریالی تمام اینها بسیار ناچیز است.
با تمام این تفاس��یر با وجود اش��تراکاتی که در زبان و فرهنگ ایران 
و افغانس��تان وجود دارد، اما متاس��فانه این دو کش��ور نتوانس��ته اند از 
ظرفیت های تجاری یکدیگر بهره مند شوند و درآمد های ارزی خود را در 

این راستا افزایش دهند.
روابط سیاس��ی و دیپلماس��ی ایران و افغانستان در وضعیت مساعدی 
قرار دارد و در صورتی که این دو کشور در تالش باشند تا روابط تجاری 
را نیز گس��ترش دهند، نتایج رضایت بخشی برای هر دو سمت به وجود 

خواهد آمد.

سمساری های آنالین محبوب تر می شوند

جایگاه ایران در بازار افغانستان
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اخبار

گالیه قطعه سازان از بدعهدی شرکت های 
خودروساز

افزایش ۲٠درصدی تولید خودرو در س��ال جاری در حالی محقق 
ش��ده که این قطعه س��ازان به عن��وان اصلی تری��ن تامین کنندگان 
صنعت خودرو، همچنان از خودروس��ازان بر س��ر بدعهدی آنها در 
پرداخ��ت مطالبات گالیه دارند،  تا آنجا که هنوز مطالبات خود را از 

زمستان سال گذشته دریافت نکرده اند.
از ابتدای امس��ال و با وجود تداوم ش��رایط تحریم و اضافه شدن 
مش��کل شیوع ویروس کرونا، اما ش��اهد تالش بی وقفه قطعه سازان 
ب��رای رس��انیدن قطع��ات به خ��ط تولی��د خودروس��ازان بودیم و 
رکوردهایی که از دو خودروس��از بزرگ کش��ور به گوش می رس��د، 
حاصل تالش قطعه س��ازان است. به طوری که در چهار ماهه امسال 
رشد ۲٠درصدی تولید خودرو در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 
ثبت رس��ید. با این حال، همچون س��ال های گذشته شاهد دست و 
پنجه نرم کردن قطعه سازان با مشکالت داخلی و بین المللی هستیم 

و فعاالن این عرصه همچنان مظلوم و محروم واقع شده اند.
در ای��ن زمین��ه، »رض��ا رضایی«، عض��و انجمن صنای��ع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: در ماه های گذش��ته شاهد تالش جهادگونه قطعه سازان 
بودیم و حتی قطعه س��ازانی س��راغ داریم که خانه و کاشانه خود را 
برای تداوم روند تولید فروختند و قطعه تولیدی را به خودروس��ازان 
تحویل دادند، اما این صنعت در کش��ورمان به شدت مورد کم لطفی 
و بی توجه��ی قرار گرفته اس��ت. این مقام صنفی یادآور ش��د:  امروز 
اکثر قطعه سازان در حال دریافت مطالبات مربوط به دی و بهمن ماه 
پارس��ال خود هس��تند، زمانی که دالر بین ١٠ ت��ا ١١ هزار تومان 
ارزش داشت و امروز با گذشت حدود پنج ماه از سال و در حالی که 
قیمت برخی مواد اولیه داخلی بیش از ١٠٠درصد افزایش داش��ته، 

تازه قرار است تا قیمت های شان در قراردادها به روزرسانی شود.
وی گفت: مش��کالت مش��ابهی با بیمه ، س��ازمان امور مالیاتی و 
گمرک وجود دارد و هیچ مرجعی برای پاس��خگویی نیست، این در 
حالی است که همه مسئوالن و نمایندگان مجلس از رفع مشکالت 
س��خن می گویند و قول می دهند اما تاکنون مش��کالت فعاالن این 
صنعت کاهش نیافته اس��ت. رضایی ابراز امیدواری کرد که دست کم 
مدیران خودروسازی، به حمایت از قطعه سازان بپردازند و در تعامل 
ب��ا نمایندگان خانه ملت، برخی قوانین مخل و مزاحم تولید را کنار 
بگذارند. در این زمینه نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازی اس��تان تهران نیز به ایرنا، گفت: احترام نگذاش��تن 
خودروس��ازان به قراردادهای شان با قطعه سازان، یکی از بزرگ ترین 

مشکالت است.
»امیرحسین جاللی« افزود: در حالی که فصل الخطاب قطعه سازان 
و خودروسازان، قراردادهای شان است، اما به طور مثال در قراردادها 
۶٠ روز مهلت برای پرداخت مطالبات نوش��ته می شود، اما در عمل 
به بیش از ۴٠٠ روز می رس��د؛ »ما قراردادی می خواهیم که اجرایی 

باشد.«
وی تاکی��د کرد:  این گونه بدعهدی ها، ب��ا خود بی نظمی به دنبال 
م��ی آورد که خ��ود موجب افت کیفی��ت تولی��دات، کاهش تمرکز 

قطعه سازان و مختل شدن برنامه های داخلی سازی می شود.
نبود شفافیت در قیمت تمام شده خودروها

نعمت بخ��ش، دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ایران گف��ت ۸٠ درصد 
خریداران خودرو بعد از س��ه ماه خودرو خریداری ش��ده را به ش��خص 

دیگری واگذار کرده اند.
به گزارش بازار،  در ش��رایطی که خودروس��ازان سال گذشته با پشت 
س��ر گذاشتن عدیده ای از مش��کالت توانستند چندین هزار خودرو کف 
را تجاری س��ازی و عرضه به بازار کنند، امسال هم برخالف پیش بینی ها 
و برنامه ریزی های انجام شده ١۲٠هزار خودرو در نبود قطعات دپو شد. 
این نیز ش��رایطی است که بازار خودرو به دلیل سرمایه ای شدن همواره 
با حجم باالیی از درخواس��ت خرید مواجه است. در این خصوص احمد 

نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران توضیح می دهد:
* برخالف برنامه ریزی هایی که خودروس��ازان در س��ال گذشته برای 
جلوگیری از تولید دوباره خودروهای ناقص داش��تند باز هم ش��اهد دپو 
١۲٠هزار دس��تگاه خودرو در کف پارکینگ خودروسازان هستیم، دلیل 

تکرار این مشکالت در صنعت خودرو چیست؟
مش��کالت عدی��ده ای داری��م ک��ه دو م��ورد از مهم ترین ه��ای آن 
قیمت گذاری دستوری و تامین ارز است. اگر قیمت گذاری اصالح شود، 
تامین ارز نیز به راحتی تامین می ش��ود. متاسفانه با روش قیمت گذاری 
ش��ورای رقابت درحال زیان هس��تیم و این موضوع در محاسباتی که به 
بورس نیز ارائه می دهیم، مش��خص است. به رغم فشارهایی که آوردیم 
و تقاضایی که کردیم قرار اس��ت سه ماه، سه ماه هزینه های خودروسازان 
را بررسی کرده و پیشنهاد قیمت جدید برای محصوالت ارائه شود. این 

در حالی است که همین االن هم خودروسازان در حال زیان هستند؛ به 
عنوان مثال یک خودرو پژوپارس که کارخانه ١٠۵میلیون تومان عرضه 
می کن��د با زیان همراه ب��وده در حالی که در بازار ب��االی ۲٠٠میلیون 

تومان معامله می شود.
* این دونرخی بودن خودرو در بازار و کارخانه چه مشکالتی را برای 

مردم و تولیدکنندگان ایجاد کرده است؟
دونرخی بودن خودرو نشان دهنده وجود رانت است. متاسفانه به دلیل 
اختالف قیمتی که در خودروهای کارخانه و بازار وجود دارد فس��اد در 
بازار ایجاد ش��ده است. هر کاالیی که دونرخی باشد، منشأ رانت و فساد 
خواهد بود. هر روش و محدودیتی را که وزارت صمت تبیین کند مردم 

راه دور زدن آن را خواهند یافت.
* ش��یوه هایی که وزارت صمت و خودروس��ازان ب��رای عرضه خودرو 

بدون رانت در نظر می گیرند تاکنون کارساز نبوده است؟
خیر، به طور مثال در ش��روع کار قرار ش��د که به هر کارت ملی یک 
خودرو تعلق گیرد، یک بار دیگر مقرر ش��د هر کسی که خودرو از ایران 
خودرو و س��ایپا خریده باشد تا سه س��ال حق خرید ندارد. یعنی سعی 
کردند به کس��انی خودرو بفروشند که داللی نکنند ولی اکثر متقاضیان 

به راحتی شرایط را دور می زنند.
* این موضوع در مورد آخرین پیش فروش ها هم صادق است؟

بله، در مورد آخرین پیش فروش ها نیز گفتند کسانی که ثبت نام می کنند 
نباید خودرو خریده و پالک فعال هم نباید داش��ته باش��ند. اتفاقا در یک 

جلس��ه ای با آقای مدرس خیابانی سرپرس��ت قبلی وزارت صمت از ایشان 
س��والی مطرح و پرس��یدم که خودرو K١۳۲ ایران خودرو که پیش فروش 
انج��ام و حداقل قیمت ۳٠٠ میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، )پیش دریافت ١۵٠ میلیونی دریافت می کردند( اعالم شده بود که 
در یک خانواده نباید کسی در چهار سال گذشته از محصوالت ایران خودرو 
و سایپا خریداری کرده باشد، دوم اینکه پالک فعال نداشته باشد. ازسویی 
زمان تحویل خودرو سند را به مشتری تحویل نمی دهند به مدت یک سال 
که داللی برای آن ایجاد نشود. همچنین اگر خودرو را تحویل گرفتی و سه 
ماه بعد آن برای س��رویس اولیه به نمایندگی نرود خودرو از گارانتی خارج 
خواهد ش��د. با این ش��رایطی که وزارت صمت ایجاد کرده است به دنبال 
کاهش داللی بودند، اما باید از آنها پرسید فکر نمی کنید ما با این سیاست  
افراد سودجو را به سمت خانواده هایی سوق می دهیم که حتی قادر به خرید 

یک پراید هم نبودند، که آنها برای دالل ها و سرمایه گذارها ثبت نام کنند.
* به عنوان فعال صنعت خودرو راه حل ش��ما برای حذف س��وداگری 

در بازار خودرو چیست؟
دو راه حل برای این بازار آش��فته خودرو پیشنهاد می دهم یکی مثل 
دهه 7٠ خودرو در حاشیه بازار بفروشیم تا دست سودجویان قطع شود 
و خودرو تک نرخی ش��ود، یا باید اج��ازه دهند خودرو در بورس عرضه 
شود تا تک نرخی شود. همانطور که پیش تر گفتم کاالیی که دو نرخی 
باش��د منشأ رانت و فساد اس��ت. قیمت هر کاال را عرضه و تقاضا تعیین 

می کند.

80درصد مشتریان برای سرمایه گذاری خودرو می خرند

 خودروسازان زیان می بینند تا دالالن ۱۰۰درصد سود كنند

س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران گفت 
تا بهمن ماه پارس��ال مش��کل کمبود قطعه در بازار نداش��تیم، اما به 
دلیل ش��یوع کرونا با بسته ش��دن مرزها و گمرکات به ویژه مرزهای 
امارات و ترکیه که عمده واردات از آنها انجام می ش��د، مواجه شدیم 

و نتوانستیم قطعه و مواد اولیه موردنیاز را وارد کنیم.
»س��یدمهدی کاظمی« دیروز در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
ایرن��ا، همچنین به افزایش نرخ ارز اش��اره کرد ک��ه واردکنندگان را 
ب��ا چالش هایی مواجه کرد و گفت: کمبود م��واد اولیه و قطعات، در 
نهای��ت به گرانی دامن زد. کاظمی خواس��تار آن ش��د ت��ا دولت ارز 
موردنیاز قطعه س��ازان را ب��ا قیمت ثابت در اختیارش��ان قرار دهد، 
همچنین با گمرکات کش��ورهایی که با آنها از طریق هوایی، زمینی، 
ریلی و دریایی ارتباط داریم از جمله ترکیه و امارات وارد تعامل شود 

تا مشکالت کاهش یابد.
س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران تاکید 
کرد:  کاهش تعرفه های واردات و تس��هیل در امور، دیگر خواسته این 

صنف از مسئوالن است.
وی خاطرنش��ان کرد:  محاسبات کمیس��یون اقتصادی این اتحادیه 
نش��ان می دهد ک��ه میزان نی��از ارزی اعضای اتحادی��ه حدود ١١۲ 
میلیون دالر اس��ت. کاظمی اظهار داشت: در تامین قطعات موردنیاز 

خودروهای داخلی مشکلی وجود ندارد، همچنین این مشکالت برای 
خودروهای چینی به دلیل ت��داوم مراودات با تجار و تولیدکنندگان 
این کش��ور کمتر اس��ت، اما عمده مش��کالت مربوط به خودروهای 

خارجی است.
سهم 20درصدی قطعات بی کیفیت

وی در ادام��ه گفت: قطعات بی کیفیت س��هم ۲٠درصدی در بازار 
دارند که معتقدم محصول تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه تعداد 
انگش��ت ش��ماری از تجار  و بازرگانان نسبت به واردات آنها از چین 

اقدام می کنند.
س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران تاکید 
ک��رد:  نزدیک ب��ه ١٠ هزار نفر عض��و این اتحادی��ه در تهران بزرگ 
هس��تند که دست کم ۸هزار نفر آنان مجوز دارند و بنابراین به عرضه 

قطعات بی کیفیت نمی پردازند.
مسئول رسیدگی به شکایات این اتحادیه اضافه  کرد:  در این زمینه 
بار اصلی بر دوش مکانیک ها به عنوان پزش��کان خودروهاست، زیرا 
آنان هس��تند که قطعات اصل��ی را از قطعات بی کیفیت تش��خیص 

می دهند.
وی گفت: هرچند بی کیفیتی، کمبود و گرانی، عمده شکایات این 
روزهای مردم از بازار قطعات خودرو اس��ت، اما اتحادیه فرارس��یدن 

چنی��ن روزهایی را پیش بینی کرده بود. به گفته این مقام صنفی، با 
توج��ه به همین پیش بینی ه��ا حمایت دولت را در دو عرصه تولید و 

واردات خواستار شدیم.

فعاالن ب��ازار س��رمایه معتقدند پیش��نهاد قیمت گ��ذاری خودرو در 
بورس که با پش��توانه قوه مقننه و قضائیه همراه اس��ت در گام نخس��ت 
می تواند ش��امل ١٠درصد تولید روزانه خودروس��ازان شود و در صورت 
کاه��ش تعهدات آنه��ا، این میزان تا ۵٠درصد افزای��ش یابد تا عالوه بر 
کاهش اختالف قیمت کارخانه و بازار، امکان اس��تفاده صنعت خودرو از 

روش های جدید تامین مالی را فراهم کند.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نق��ل از خودروکار، با مذاکرات انجام ش��ده 
میان نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و فعاالن صنعت خودرو چهار 
روش ب��رای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو مطرح ش��ده که یکی از 
این روش ها، قیمت گذاری در بورس اس��ت. پیشنهادکنندگان این طرح 
معتقدند مانن��د قیمت گذاری کاالهایی مانند فوالد یا مس که از طریق 
فرابورس انجام می ش��ود می توان ١٠درصد تولید روزانه خودروسازان را 
با توجه به میزان اس��تقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت ش��ده، 

قیمت گذاری کرد.
مجید صفاری، کارش��ناس بازار سرمایه، با بیان اینکه به دلیل محدود 
بودن تولید در دو خودروس��از، قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام 
می ش��ود، می گوید: این فرمول قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده 
خودرو بوده که منجر به اختالف قیمت میان کارخانه و بازار شده است .
وی می افزای��د: از آنج��ا که ب��ورس محل عرض��ه و تقاض��ا همراه با 
ش��فافیت است و منجر به اس��تخراج قیمت های واقعی می شود، بر این 
اس��اس پیشنهادی در بورس کاال مطرح ش��د تا ١٠درصد تولید روزانه 
خودروس��ازان در بورس ارائه ش��ود تا ب��ه صورت مس��تقیم در اختیار 

مصرف کننده قرار گیرد.

صف��اری ادام��ه می دهد: البته این موضوع تاکید ش��ده قیمتی که در 

بورس کاال کش��ف می ش��ود به طور قطع از قیمت بازار پایین تر باشد تا 
همه قدرت دسترسی به کاال را داشته باشند.

صفاری یکی از دستاوردهای این مدل قیمت گذاری را کاهش اختالف 
قیم��ت کارخانه و ب��ازار می داند و می گوید: با این م��دل قیمت گذاری 
مابه التف��اوت ایجاد ش��ده به جیب دالالن نمی رود چ��را که ثبت نام ۸ 
میلی��ون نفری برای یک طرح فروش نش��ان می ده��د، همه این تعداد 
مصرف کننده نیس��تند و تنها به دلیل تفاوت قیمت بازار و کارخانه برای 
ایس��تادن در صف، ترغیب ش��ده اند که با تعیین قیم��ت در بورس این 

فاصله قیمتی کاهش می یابد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه فروش باالی خودرو برای 
ش��هرداری نیز مشکالتی به همراه دارد، اظهار می کند: وجود این میزان 
خودرو در ش��هر آلودگ��ی اجتماعی به همراه دارد ک��ه با عرضه آن در 
ب��ورس کاال و درآمد حاصله از آن می توان نس��بت به گس��ترش حمل 
و نقل عمومی اقدام کرد. بر این اس��اس پیش��نهاد تعیین قیمت خودرو 
در این بس��تر از س��وی بورس کاال مطرح ش��د تا قیمت ه��ا واقعی تر و 
مابه التف��اوت صرف مردم ش��ود در این  میان کس��انی ک��ه فاقد خودرو 
هس��تند نی��ز می توانند با گس��ترش حمل و نقل عموم��ی از این اقدام 

منتفع شوند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نماینده های مجلس نیز ب��ه دنبال اجرای این 
تصمیم هس��تند، اظه��ار می کند: تعیی��ن قیمت در ب��ورس کاال برای 
تولیدکنن��ده نی��ز مزایایی به هم��راه دارد و می تواند ب��ه عنوان یکی از 

ابزارهای تامین مالی
برای آنها باشد بر این اساس خودروسازان لزوما ناگزیر به پیش فروش 
ب��ا هدف تامین مالی نیس��تند بلکه امکان عرضه اوراق س��لف موازی را 

خواهند داشت.

کمبود قطعات خودرو؛ محصول کرونا و بسته ماندن مرزها

پیشنهاد عرضه 10درصد تولید روزانه خودروسازان در بورس کاال
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نمایش��گاه اینوتک��س ۲٠۲٠ از جمل��ه بزرگ تری��ن رویداده��ای 
استارت آپی کشور است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری برگزار می ش��ود. این نمایش��گاه با برگزاری ۳۵۵ جلس��ه 

س��رمایه گذاری برای اس��تارت آپ ها به کار 
خود پایان داد.

جذب س��رمایه یکی از مهم ترین اتفاقات 
ب��رای هر اس��تارت آپی در ابتدای تش��کیل 
است، بر این اس��اس در رویداد اینوتکس و 
رویدادهای مش��ابهی که با حمایت معاونت 
علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری برگزار 
می شود، سعی می ش��ود تا بیش از هر چیز 
بر روی جذب سرمایه برای استارت آپ ها و 

جوانان فناور تمرکز شود.  
مس��ئوالن رویداد اینوتکس سال جاری، 
اع��الم کردن��د که بی��ش از ۳۵۵ جلس��ه 
ج��ذب س��رمایه گذاری بی��ن اس��تارت آپ 

و س��رمایه گذاران دعوت ش��ده، برگ��زار ش��د. در 7٠ درص��د م��وارد، 
س��رمایه گذار اعالم کرد که به دلیل جذابیت طرح محصول یا خدمات، 
مایل است که برای بار دوم نیز با بنیانگذاران استارت آپ مالقات کند. 

براساس بررس��ی های انجام گرفته، بخشی از اس��تارت آپ های حاضر 
در این جلس��ات موفق می ش��وند که در نهایت با سرمایه گذار قرارداد 

مشارکت و جذب سرمایه منعقد کنند.
سجاد عباسی فش��می، دبیر این رویداد 
گفت: برای اولین بار اس��ت که با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ی��ک پلتف��رم کام��ل نمایش��گاه مجازی 
طراحی ش��د، این پلتف��رم در آینده برای 

دیگر نمایشگاه ها نیز قابل استفاده است.
وی همچنی��ن افزود: ١٠ ه��زار نفر در 
افتتاحیه نمایشگاه به صورت آنالین آن را 
تماشا کردند و در اختتامیه نیز حداقل ١۳ 
هزار نفر بازدیدکننده برخط وجود داشت. 
۶۵ س��خنران داخلی و خارجی نیز در این 
رویداد سخنرانی کردند که در مجموع ١7 
سخنران از خارج از کشور حضور داشتند.

عباسی فشمی همچنین بیان کرد: با حمایت صورت گرفته از سوی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تخفیف قابل توجهی برای 

ثبت نام کنندگان در نمایشگاه در نظر گرفته شد.

برای س��ال ها کش��ور برای اصالح نژاد و ایجاد گله های چندقلوزایی 
دام س��بک و س��نگین در کشور وابسته به کش��ورهایی مانند استرالیا 
و نیوزیلن��د بود. حضور این کارشناس��ان در نهایت نتوانس��ت مس��یر 

دامپروری در کش��ور را به شکل بهینه ای 
اص��الح کند. یک ش��رکت دانش بنیان در 
این زمینه موفق ش��د ت��ا گله های بزرگ 

اصالح نژاد شده در کشور ایجاد کند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ایجاد گله های دام سبک چندقلو زا اهمیت 
بسیار زیادی برای کشور دارد. این مسئله 
می تواند س��االنه چند میلیارد دالر درآمد 

برای کشور به همراه داشته باشد.
پروی��ز عزی��زی، مدیرعام��ل ش��رکت 
دانش��گاهی  دانش بنیان توس��عه کشت و 
دام نواندی��ش الب��رز گفت: این ش��رکت 

دانش بنیان بر روی اصالح نژاد دام س��بک، به ویژه گوس��فند و بز کار 
می کند. در مورد گوس��فند برای انتقال صفات چندقلو زایی در شرکت، 
عم��ل تلقی��ح مصنوعی انجام گرف��ت و ویژگی های مثب��ت و ژنتیکی  

والدین بره از طریق انتقال به بره متولدشده منتقل شد. طرح گوسفند 
چندقلوزایی این ش��رکت به صورت طرح ملی درآمده است و در حال 

حاضر در سراسر کشور در حال اجرا است.
ش��رکت  دانش بنی��ان  مدیرعام��ل 
دانشگاهی توسعه کشت و دام نواندیش 
اف��زود: در گله ه��ای  ادام��ه  در  الب��رز 
ایجادش��ده از ه��ر ١٠ گوس��فند پن��ج 
گوس��فند آبس��تن می ش��ود. خ��ود دام 
تغیی��ری نمی کند، اما بره ه��ا به صورت 
می��زان  می ش��وند.  متول��د  چندقل��وزا 
چندقلوزای��ی بره متولدش��ده به صورت 
میانگین بی��ن ۹٠ ت��ا ١٠٠ درصد قرار 

دارد.
وی در ادامه گفت: البته غیر از اصالح 
ژنتیک��ی، عواملی مانند تغذیه، ش��رایط 
محیطی و بیماری ها نیز در چندقلوزایی 
دام تاثیرگ��ذار اس��ت. در مورد بز نیز از ی��ک ژن بومی خوب به نام بز 
مهابادی اس��تفاده شد. اصالح نژاد هر دو گونه با همکاری مرکز اصالح 

نژاد کشور و گروه علوم دامی دانشگاه تهران صورت گرفت.

 صنعت دامپروری به مسیری نو ورود می کند355 جلسه جذب سرمایه برای استارت آپ ها برگزار شد

مال��ک س��عیدی / مدیر کریدور توس��عه صادرات و تب��ادل فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری: برای مدیران ش��رکت های 
دانش بنی��ان، افزای��ش س��هم ب��ازار محص��والت ش��رکت از طری��ق 
س��رمایه گذاری صحی��ح ضروری اس��ت. س��رمایه گذاری در توس��عه 
تجهیزات، امالک، تولید، بازاریابی و تحقیقات می تواند از طریق توسعه 
زیرس��اخت ها و ارتقای بهره وری، وضعیت مالی شرکت را به  طور قابل 

مالحظه ای بهبود دهد.
کس��ب »مالکیت فکری« نیز می تواند اثر مشابهی داشته باشد. سهم 
بازار یک ش��رکت براس��اس می��زان دارایی ها، عملکرده��ای تجاری و 
پیش بینی ها از منافع آتی ارزیابی می ش��ود. برای بیش��تر شرکت های 
دانش بنیان، پیش بینی سود آینده شرکت به  طور قابل توجهی می تواند 

متأثر از تحصیل اختراعات کلیدی باشد.
مثال های زیادی از ش��رکت های دانش بنیان وج��ود دارد که ارزش 
تج��اری آنها یک ش��به و در اثر به  دس��ت آوردن گواهینامه های مهم 
ثبت اختراع است که در زمینه فناوری های کلیدی افزایش یافته است.
ب��ه  طور مش��ابه، ی��ک عالمت تجاری مشتری پس��ند نی��ز می تواند 
ارزش تجاری ش��رکت را افزایش دهد و قطعا موجب افزایش جذابیت 
محصوالت و خدمات ش��رکت شما در میان مش��تریان شود. از این رو، 
سرمایه گذاری برای توسعه یک دارایی فکری مناسب بسیار بهتر از یک 
عمل تدافعی در مقابل رقیبان بالقوه اس��ت بنابراین سرمایه گذاری در 
دارایی های فکری روشی مؤثر برای ارتقای ارزش شرکت و بهبوددهنده  

سودآوری شرکت در آینده خواهد بود.
حقوق مالکیت فکری برای ش��رکت می تواند حق انحصاری به  وجود 

آورد. به  عبارتی دیگر، با کسب حمایت قانونی از مالکیت فکری هرچند 
ب��رای یک مدت محدود، این مالکیت مانن��د یک مالکیت خصوصی و 

انحصاری برای شرکت خواهد بود.
بنابراین کس��ب حمایت قانونی از دارایی های فکری موجب می شود 
تا یک شرکت دانش بنیان، مدعی مالکیت انحصاری دارایی های فکری 
باشد و از حداکثر پتانسیل این دارایی ها بهره مند شود. به  طور خالصه، 
وجود حمایت های قانونی از مالکیت فکری موجب مش��هود تر ش��دن 
دارایی ه��ای ناملموس خواهد ش��د، به طوری  که اغل��ب این دارایی ها 

می توانند در محیط بازار مورد تجارت قرار گیرند.
 در صورت��ی که ایده ه��ای نوآورانه، طرح ه��ای مبتکرانه و برندهای 
قدرتمند ش��رکت به  صورت قانونی توسط حقوق مالکیت فکری مورد 
حمایت قرار نگیرند، ممکن است این دارایی ها به  صورت آزاد و قانونی 
توسط هر شرکت یا شخص دیگری بدون محدودیت مورد استفاده قرار 
گیرند، با این حال وقتی که این دارایی ها توسط حقوق مالکیت فکری 
مورد حمایت قرار گیرند، برای ش��رکت ارزشی واقعی به  وجود خواهد 
آمد، به طوری که با استفاده از این حقوق انحصاری، دیگران نمی توانند 

بدون اجازه و اختیار شما از آن بهره گیری اقتصادی کنند.
امروزه آگاهی س��رمایه گذاران، کارگزاران بازار سهام و مشاوران مالی 
در مورد اهمیت و ارزش دارایی های فکری رو به افزایش است و موجب 
ش��ده تا این افراد به ارزیابی دارایی های ناملموس توجه ویژه ای کنند. 
بیشتر شرکت ها در سراسر جهان بر اهمیت و ارزش دارایی های فکری 
خ��ود تأکید می کنند و حتی در مواردی آنه��ا را در ترازنامه های مالی 

خودشان قرار می دهند.

توس��عه فناوری های کارب��ردی در صنایع و ارتقای کس��ب وکارهای 
دانش بنیان از جمله اهدافی اس��ت که در س��تاد توس��عه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دنب��ال می ش��ود. ب��رای تحقق این ه��دف هم محص��والت ژئوماتیک 
استانداردس��ازی می شود. استانداردسازی محصوالت دانش بنیان نقش 
موثری در تس��هیل تجاری س��ازی، تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان 
دارد. همی��ن موضوع هم دلیلی ش��د بر اینکه گروه ژئوماتیک س��تاد 
توس��عه فناوری های فضای��ی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری اقدام به تش��کیل کارگروه استانداردسازی 
محص��والت ح��وزه ژئوماتیک ک��رد. در این کارگروه قرار اس��ت طرح 
استانداردس��ازی محصوالت ح��وزه ژئوماتیک کلید بخ��ورد. برگزاری 

نشست مش��ترک با ش��رکت های دانش بنیان فعال حوزه ژئوماتیک از 
اهدافی اس��ت که در این کارگروه دنبال می ش��ود. تا در این نشست ها 
از س��طح توانمندی و  تجهیزات آزمایشگاهی آنها بازدید شود و مورد 
بررس��ی قرار گیرد. ژئوماتیک علم جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها، 
به ویژه داده های مربوط به سطح زمین و همچنین مدل سازی، تحلیل 
و مدیریت داده  های زمین مرجع اس��ت. به طور کلی ژئوماتیک علم و 
فناوری مربوط به ویژگی و س��اختار داده های مکانی، روش های کسب، 
سازماندهی، طبقه بندی، بررس��ی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و 
همچنین نیاز ساختاری برای استفاده از این اطالعات است. این علم با 
طیف وس��یعی از علوم مرتبط است که هر کدام برای ارائه تصویری از 

جهان فیزیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با محوری��ت جابه جایی های بین المللی دانش��جویان در دوران کرونا 
و جابه جایی ه��ای تحصیلی و دانش��جویی ایرانیان دو گزارش توس��ط 
رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، دو گزارش در حوزه مهاجرتی با محوریت ش��یوع 

کرونا و تأثیرات آن بر مهاجرت های بین المللی منتشر شد.
 رصدخانه مهاجرت ایران وابس��ته به پژوهش��کده سیاس��ت گذاری 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف، به  عن��وان تنها نهاد پژوهش��ی - مطالعاتی 
تخصص��ی در ح��وزه مهاجرت های بین المللی  در کش��ور به تازگی دو 

عنوان گزارش جدید پیرامون تاثیر کرونا بر مهاجرت های بین المللی را 
برای استفاده پژوهشگران و عالقه مندان این حوزه منتشر کرده است.  
ای��ن دو گزارش  ک��ه تاثیر کرونا ب��ر حوزه های گوناگ��ون مهاجرت 
م��ورد هدف ق��رار داده اس��ت، با عنوان اثرات ش��یوع وی��روس کرونا 
ب��ر مهاجرت ه��ای بین الملل��ی در حوزه ه��ای جابه جای��ی تحصیلی و 
دانشجویی، مهاجرت کاری و اقتصادی، مهاجرت اجباری و پناهجویی، 
مهاج��رت کادر بهداش��ت و درمان«  و همچنین گ��زارش »روندهای 
جابه جایی و راهبردهای نوین جذب دانش��جویان بین المللی در دوران 

پیشاکرونا و پساکرونا در ایران و جهان« منتشر شده است.

مقام های فیس بوک اعالم کرده اند که اپل درخواست آنها برای کاهش کارمزد 30درصدی 
را رد کرده اس�ت. به گزارش زومیت چندی پیش، اخباری منتشر شد که گوگل و اپل بازی 
فورت نایت را از فروشگاه های ش�ان حذف کردند. دلیل آن نیز ترفندی بود که اپیک گیمز، 
ناشر بازی فورت نایت، برای دورزدن پرداخت کارمزد این دو شرکت از فروش درون برنامه ای 

بازی فورت نایت استفاده کرد.
در اپ اس�تور، قوانینی وجود دارد که کوپرتینویی ها از درآمد کسب ش�ده  اپلیکیشن ها و 
فروش ش�ان کارمزدی 30درصدی دریافت می کند. گویا این میزان کارمزد برای بسیاری از 

شرکت ها ناخوشایند بوده و باعث اعتراض آنها شده است.
اخی�را س�ران فیس بوک نی�ز به کارم�زد 30درص�دی اپل واکن�ش نش�ان داده و آن را 
دردس�ری برای کس�ب وکارهای کوچک نامیده اند. به گفته  آنان، کارمزد درخواستی اپل به 

کس�ب وکارهایی آس�یب می زند که می خواهند از ویژگی های جدید اپلیکیش�ن فیس بوک 
اس�تفاده کنن�د. فیس ب�وک ویژگی های جدی�دی به اپلیکیش�ن خود افزوده اس�ت که به 
کس�ب وکارهای کوچک اجازه می دهد دوره های آموزش�ی آنالین، س�مینارها و... را برگزار 
کند. کس�ب وکارها نی�ز می توانند ب�رای ارائه  خدمات خ�ود از ش�رکت کنندگان هزینه ای 
دریافت کنند. مشکل اصلی فیس بوک با اپل نیز کارمزد 30درصدی است که کوپرتینویی ها 
از هر حق ورود به رویداد آنالین می گیرند و درنتیجه، درآمد کسب وکارها را به 70درصد از 

مجموع مبلغ به دست آمده می رسانند.
از ن�گاه مقام های فیس بوک، خدمات ارائه ش�ده در اپلیکیش�ن این ش�بکه  اجتماعی به 
کس�ب وکارهای کوچ�ک می تواند به بقا در وضعیت س�خت کنونی به  علت ش�یوع بیماری 
کرونا کمک کند، اما کارمزد 20درصدی اپل درنهایت کار را برای دارندگان کس�ب وکارهای 

سرمایه گذاری از جنس تفکر

محصوالت ژئوماتیک استاندارد می شود

وضعیت مهاجرت های بین المللی دانشجویان در دوران کرونا منتشر شد

فیس بوک به كارمزد 3۰درصدی اپل واكنش نشان داد

دریچــه

»اصول و ایمنی کار با نانو مواد« عنوان یک مدرسه تابستانه است؛ مدرسه ای که 
کمک می کند تا در دنیای نانو مواد نکات ایمنی به درستی رعایت شود.

این مدرس��ه آنالین تابستانی با شروع آخرین فصل تابستان آغاز می شود و به 
مدت پنج روز ادامه دارد. دانشگاه علوم پزشکی ایران با حمایت شبکه ایمنی ستاد 
توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آن را برگزار می کند 
و به ش��رکت کنندگان در پایان دوره گواهی معتبر ارائه می ش��ود. البته تخفیف 
۵٠درصدی نیز برای دانش��جویان در نظر گرفته ش��ده است. از آنجا که نانو مواد 
کاربرد گسترده ای در تولید محصوالت دارد و در آزمایشگاه ها کار با آنها زیاد است، 
پس آموزش های الزم در حوزه ایمنی به فعاالن این حوزه باید داده شود. در این 

دوره به برخی از موارد الزم برای کار با نانومواد پرداخته می شود.

دانشجویان اصول کار با نانو مواد را 
می آموزند

چهار شنبه
29 مرداد 1399

شماره 1607



دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در آیین تقدیر از فیلم های س��ینمایی 
برتر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر از منظر سواد مالی »نشان 
فی«، گف��ت: برای افزایش و ارتقای س��واد مال��ی در جامعه باید 
از ظرفیت ها و توانمندی های اهالی فرهنگ و هنر اس��تفاده کرد. 
س��ینما یکی از بهترین هنره��ا و ظرفیت ها برای آموزش و ترویج 

سواد مالی است.
 پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور در آیین تقدیر 
از فیلم های س��ینمایی برتر سی وهش��تمین جشنواره فیلم فجر از 
منظر سواد مالی با بیان اینکه این رویداد به ابتکار آکادمی هوش 
مالی وابسته به ش��رکت دانش بنیان پارت برگزار شده است، بیان 
کرد: اهدای نشان فی و آیین تقدیر از فیلم های برگزیده جشنواره 
فیلم فج��ر در بخش فیلم هایی با مضامی��ن و مفاهیمی از جنس 
س��واد مالی برگزار شد. این فیلم ها در حاشیه جشنواره فیلم فجر 
گذش��ته مورد ارزیابی و داوری هی��ات داوران تخصصی این حوزه 

قرار گرفته بود.
 ب��ه گفت��ه کرم��ی، ای��ن کار ابتکاری 
نوآوران��ه ب��رای پیون��د دادن موضوعات 
مرتب��ط با س��واد مالی و فرهنگ س��ازی 
اس��ت؛ اتفاقی خوش و موثر در توس��عه 
فرهن��گ اقتص��ادی و مهارت های آن در 
کشور که می تواند به ارتقای سطح سواد 

مالی مردم کمک کند.
 مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمه��وری ادام��ه داد: وظیف��ه اصل��ی 
دولت ه��ا و حکومت ها، سیاس��ت گذاری 
و تس��هیلگری در ای��ن ام��ور اس��ت. در 
س��ال های مسئولیت در وزارت فرهنگ و 

ارش��اد اسالمی، بیشتر س��ازمان ها و نهادها در این امور مشارکت 
کردند و  برای حمایت از س��ینما و اس��تفاده از این هنرصنعت در 

انتقال مفاهیم و عرضه محتوا مدنظر بود.
 کرمی در ادامه بیان کرد: در کنار جش��نواره فجر، یک ساختار 
تشویق، مانند همین جشنواره که توسط شرکت پارت انجام شده 
اس��ت، برای تقدیر س��ازمان های دولتی از فیلم های جش��نواره به 
وجود آمد، اما این کار بیش��تر با حضور بخش دولتی انجام می شد 

و بخش خصوصی چندان نقشی در این کار نداشت.
رئی��س مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در بخش دیگری از س��خنان خود، تاکید کرد: 
بخ��ش خصوص��ی حلقه مفقوده ای��ن نوع رویدادها بود؛ بخش��ی 
ک��ه ظرفی��ت باالی��ی در افزای��ش توانمن��دی و درک جامعه از 

مسئولیت های اجتماعی و مفاهیم مالی دارد.
 ضرورت آموزش سواد مالی به مردم در قالب هنر

مش��اور مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در ادامه با 
تقدیر فیلم های برگزیده در این جش��نواره و سازندگان آن گفت: 
چهار فیلم در این جش��نواره انتخاب شد. این فیلم ها از نظر تعداد 
مفاهیم پرداخته ش��ده در حوزه س��واد مالی و چگونگی پرداختن 
به این موضوعات، مورد بررس��ی قرار گرفتند و به عنوان فیلم های 

برتر معرفی شدند.
 کرمی کار انجام شده توسط شرکت دانش بنیان پارت و آکادمی 
ه��وش مالی را کاری بی نظیر و  شایس��ته تقدی��ر خواند و افزود: 
هرچند در ادبیات و فرهنگ ما و متون کهن پندها و آموزش هایی 
در این خصوص وجود دارد که توسط آموزش و پرورش در جامعه 
ترویج ش��ده اند اما هیچ کدام از ای��ن مفاهیم به مهارت اجتماعی 

تبدیل نشده اند.
 سعدی علیه الرحمه در گلستان حکایت معروفی دارد با این شعر:

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن
که می گویند مالحان سرودی
 اگر باران به کوهستان نبارد

به سالی دجله گردد خشک رودی
و یا بر احوال آن مرد باید گریست که

دخلش بود نوزده و خرج بیست
دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری معتقد اس��ت که با ای��ن اقدام آکادمی 
ه��وش مالی، این مهارت ه��ا به صورت 
اقناعی به جامعه آموزش داده می شود. 
در ح��ال حاض��ر، مس��ئله جامعه این 
اس��ت که م��ردم دخل و خرج ش��ان با 
هم نمی خواند. ش��اید امروز از هر زمان 
دیگری آموزش س��واد مال��ی در قالب 
فرهنگ و هنر به مردم ضروری تر باشد.
کرمی ب��ا تقدیر از این حرکت خوب، 
گف��ت: این اق��دام کمک کرده اس��ت 
تا از هنرصنعت س��ینما ب��رای آموزش 
مردم استفاده ش��ود. در این روش های 
انگیزش��ی م��ردم بیش��تر تمای��ل ب��ه 
دریافت نکات آموزشی و اقناعی دارند. 
داور مس��ابقه کارآفرینی میدون با اش��اره به تجرب��ه موفق برنامه 
تلویزیونی میدون گفت: اکنون تشویق کارآفرینی و اشتغال زایی و 
ثروت افزایی در جامعه نیازمند پردازش هنرمندانه با بهره گیری از 
ژانرهای مختلف هنری مّیس��ر است که دارای اثرگذاری و گیرایی 

بیشتری است.  
 فیلم های منتخب

چهار فیلم »عامه پسند به کارگردانی سهیل بیرقی«، »روز بلوا به 
کارگردانی بهروز شعیبی«، »بی صدا حلزون به کارگردانی بهرنگ 
دزفولی زاده« و »س��ه کام حبس به کارگردانی س��امان سالور« به 

عنوان برترین فیلم های این جشنواره معرفی و تقدیر شدند.
آیین تقدیر از فیلم های سینمایی برتر سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر از منظر سواد مالی، به همت آکادمی هوش مالی برگزار 
شد. این جشنواره با حضور پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان ، سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد 
توس��عه فناوری ه��ای نرم، رس��ولی زاده مدیرعامل ش��رکت پارت 
، رودی مدیرعام��ل آکادم��ی هوش مالی، بهروز ش��عیبی، بهرنگ 
دزفولی زاده، س��امان س��الور، تختکش��یان، شایس��ته و جمعی از 
کاگردانان و تهیه کنندگان س��ینمای ایران و هیأت داوران برگزار 

شد.
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»کاهش تبخیر آب های سطحی« عنوان رویدادی است که با حمایت ستاد 
توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در حال برگزاری است تا شاهد توسعه فناوری های 

نوین با تجاری سازی طرح های فناورانه در این 
حوزه باشیم. سه طرح برگزیده این رویداد دوم 
شهریورماه سال جاری معرفی می شوند.  تبخیر 
سطحی از دیرباز یکی از مشکالت اساسی برای 
منابع ذخی��ره آب بوده اس��ت و متخصصان و 
محقق��ان همواره به دنب��ال روش هایی بوده اند 
تا بتوانن��د اثرات این پدی��ده را کاهش دهند. 
در تبخیر سطحی مولکول های روی سطح آب 
در معرض تابش نور خورش��ید یا وزش باد قرار 
می گیرند و با افزایش جنب وجوش، از س��طح 
آب جدا ش��ده و به بخار آب تبدیل می ش��وند. 
تغییرات آب وهوایی کره زمین نیز مزید بر علت 
شده است و این میزان در چند دهه اخیر رو به 

افزایش بوده است به طوری که این پدیده گاهی می تواند بیش از ۴٠درصد از 
حجم آب ذخیره شده در سد را کاهش دهد. به همین دلیل محققان همواره 
به دنبال روش های مبارزه با این پدیده هس��تند. در حال حاضر مدرن ترین 

فناوری ها در زمینه جلوگیری از تبخیر آب سدها در کشورهای صنعتی به 
کار گرفته می ش��وند. در همین راستا واتک »شتاب دهنده تخصصی حوزه 
آب« با همکاری س��تاد توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قصد دارد در قالب اجرای یک برنامه 
شتاب دهی دقیق نسبت به شناسایی، معرفی، 
توس��عه و تجاری سازی فناوری های مرتبط با 
کاه��ش تبخیر آب های س��طحی اقدام کند. 
آموزش تیم های فناور، ایجاد و رشد فناوری ها 
و ش��رکت های دانش بنیان در حوزه توس��عه 
فناوری ه��ای آب از اه��داف اصلی این برنامه 
اس��ت.  پ��س دی ماه س��ال ١۳۹۸ فراخوان 
پذیرش ایده ها و طرح های فناورانه این رویداد 
با عن��وان »روی��داد کاهش تبخی��ر آب های 
سطحی«  به مراکز، سازمان¬ها و موسسات 
سراسر کشور ارسال و پس از ارزیابی طرح¬ ها 
و ایده¬های ارسال شده توسط افراد متخصص، سه تیم برگزیده انتخاب شد 
که در مراسم اختتامیه رویداد دوم شهریورماه سال جاری در محل صندوق 

نوآوری و شکوفایی تقدیر می شوند.

ی��ک بیماری انگل��ی طیور در کش��ور وجود دارد که ب��ه خاطر آن 
مرغ های گوش��تی و مادر در طول دوره رشد، نیازمند واکسن و داروی 
ش��یمیایی گران قیمت وارداتی هس��تند. یک شرکت دانش بنیان، یک 

داروی گیاهی ایرانی برای این بیماری تولید 
کرده اس��ت که در حال طی مراحل قانونی 

است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
کوکس��یدیوز یک بیماری مه��م در صنعت 
طیور اس��ت که توس��ط انگلی به نام ایمریا 
ایجاد می شود. این انگل در دستگاه گوارش 
تکثیر می شود و س��بب تخریب بافت روده 
و در نتیج��ه موجب س��وءجذب، کم آبی و 
کاهش صرفه اقتصادی تولید طیور می شود. 
گله های مرغ مادر برای مصون ماندن از این 
بیم��اری مجبور هس��تند از هف��ت روز اول 

واکسن مصرف می کنند.
همچنین در طول س��ال ع��ددی بین یک میلیارد ت��ا یک میلیارد 
و ۵٠٠ میلیون مرغ گوش��تی در کش��ور تولید می ش��ود.  برای مصون 

ماندن از بیماری در این میزان از تولید باید به آنها داروی ش��یمیایی 
داد. این دارو از خارج از کشور وارد می شود و قیمت نسبتاً باالیی دارد. 
صنعت طیور در کشور برای مقابله با این بیماری باید ساالنه رقمی در 
حدود 7٠٠ تا هزار تن داروی ش��یمیایی 
وارد کن��د. این میزان واردات ارزبری قابل 

توجهی به همراه دارد.
امی��ر علمی امیری، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان ماکی��ان دام پارس گفت: این 
ش��رکت توانس��ته اس��ت که یک دارویی 
١٠٠درص��د گیاهی ب��رای مقابل��ه با این 
بیم��اری تولید کن��د. این دارو توانس��ته 
اس��ت از کمیته داروهای گیاهی سازمان 
دامپزش��کی موافق��ت دریاف��ت کند و در 
ح��ال حاضر در حال ط��ی مراحل قانونی 
بعدی اس��ت. با تولید گیاه��ان دارویی در 
کشور، ساالنه می توان از خروج مقدار قابل 
توجهی ارز از کشور جلوگیری کرد. همچنین جایگزینی داروهای گیاه 
پایه به جای داروهای ش��یمیایی می تواند آرامش خاطر بیش��تری در 

مصرف کننده از حیث سالمت ایجاد کند.

صنعت طیور از واردات 700 تن دارو بی نیاز می شودفناوران ایده های برتر برای کاهش تبخیر آب های سطحی را ارائه دادند

کس�ب وکارهایی آس�یب می زند که می خواهند از ویژگی های جدید اپلیکیش�ن فیس بوک 
اس�تفاده کنن�د. فیس ب�وک ویژگی های جدی�دی به اپلیکیش�ن خود افزوده اس�ت که به 
کس�ب وکارهای کوچک اجازه می دهد دوره های آموزش�ی آنالین، س�مینارها و... را برگزار 
کند. کس�ب وکارها نی�ز می توانند ب�رای ارائه  خدمات خ�ود از ش�رکت کنندگان هزینه ای 
دریافت کنند. مشکل اصلی فیس بوک با اپل نیز کارمزد 30درصدی است که کوپرتینویی ها 
از هر حق ورود به رویداد آنالین می گیرند و درنتیجه، درآمد کسب وکارها را به 70درصد از 

مجموع مبلغ به دست آمده می رسانند.
از ن�گاه مقام های فیس بوک، خدمات ارائه ش�ده در اپلیکیش�ن این ش�بکه  اجتماعی به 
کس�ب وکارهای کوچ�ک می تواند به بقا در وضعیت س�خت کنونی به  علت ش�یوع بیماری 
کرونا کمک کند، اما کارمزد 20درصدی اپل درنهایت کار را برای دارندگان کس�ب وکارهای 

ُخرد دشوار می سازد. فیس بوک در بیانیه ای توضیح داده است:
ب�رای کس�ب وکارهای کوچ�ک که به  عل�ت بیماری کرونا با مش�کالت بس�یار س�ختی 
دس�ت وپنجه نرم می کنند، هر یک دالری که کس�ب شود، ارزشمند اس�ت. ما نیز با هدف 
کمک به کس�ب وکارها، از اپل خواستیم کارمزد خود را کاهش دهد، اما آنها درخواست مان 

را رد کردند.
درب�اره رویدادهای آنالین که در ش�بکه  اجتماعی فیس بوک برگزار می ش�ود، باید گفت 
فیس بوک باب�ت برگزاری رویدادها هزین�ه ای دریافت نمی کند و برای کس�ب وکارها کامال 
رای�گان هس�تند. ای�ن موضوع در حالی اس�ت که گوگل اج�ازه داده ش�رکت کنندگان در 
رویداده�ای آنالی�ن از طری�ق فیس بوک پی هزینه حق اش�تراک را پرداخ�ت کنند؛ نحوه  

پرداختی که به گفته  فیس بوک، اپل استفاده از آن را نیز رد کرده است.

کرمی در جشنواره »نشان فی«:

پیوند فرهنگ، جامعه و سواد مالی یک ضرورت است

فیس بوک به كارمزد 3۰درصدی اپل واكنش نشان داد

یادداشـت

7٠٠ مجموع��ه آزمایش��گاهی با اعتماد به ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به این شبکه پیوستند. این 
اتفاق به ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور منجر می شود؛ 
خدماتی که صنایع و جامعه علمی و پژوهش��ی کش��ور را منتفع می کند.  وجود 
شبکه ای جامع از توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری های پیشرفته 
و راهبردی نیازی بود که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تیرماه سال 
۹۳ به آن پاسخ داد. ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران که برای 
هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کش��ور در حوزه های مختلف فناوری های 

پیشرفته و راهبردی پاسخ معاونت علمی و فناوری به این نیاز بود.

تعداد مجموعه های عضو شبکه 
آزمایشگاهی از مرز 700 عضو گذشت



مدت ها پس از پایان قرنطینه، تاثیر کووید-١۹ بر روی اقشار مختلف 
جامع��ه همچنان مش��هود خواهد ب��ود. در موردی تقریبا ن��ادر، این بار 
هیچ کس دقیقا نمی داند که چه آینده ای برای جهان رقم خواهد خورد. 
یقینا، ما شاهد اتفاق های بزرگی از جمله حادثه یازدهم سپتامبر و بهار 
عرب��ی بوده ایم اما کان��ون هر یک از آنها را یک منطقه خاص تش��کیل 
می دادند، حال آنکه این همه گیری یک تجربه جمعی واقعی اس��ت که 

همه جهانیان آن را احساس کردند.
 Dentsu دو س��ال پی��ش، یک محقق ش��رکت رس��انه ای »ش��بکه
Aegis« را به قصد تش��کیل اجتماعی ش��امل ١۵٠ جوان خالق با یک 
رویکرد خاص ترک کرد که در فرهنگ و خالقیت ریشه دارد. ماموریت 

این گروه ایجاد فرصتی برای شکوفایی پتانسیل خالقانه جوانان است.
با هدف انداختن یک نگاه اجمالی به کش��فیات پیش رو، اعضای این 
انجمن با اقشار مختلف جامعه و پروفسور »بن وویر«، استاد روانشناسی 
و علوم رفتاری در دانش��کده اقتصاد و علوم سیاس��ی لندن مش��اوره و 
نتیجه آن را در قالب تازه  ترین گزارش خود موسوم به »آینده پساکرونا« 
منتش��ر کردند که به ش��رح ١٠ گرایش رفتاری کلیدی جهت کمک به 
برندها برای هدایت و حرکت در دنیای جدید می پردازد. در ادامه به ذکر 

سه نمونه از گرایشات برتر در این زمینه می پردازیم:
وضعیت خرده فروشی در جامعه

تعطیلی طوالنی فروشگاه ها و پاساژها مصرف کنندگان را مجبور کرده 
اس��ت تا در عادت های خرید همیش��گی و ریشه دار خود تغییر به وجود 
بیاورن��د. حتی قب��ل از قرنطینه نیز احتماال جوان��ان بیش از دیگران از 
خرید آنالین اس��تقبال می کردند. شیوع کرونا فقط به تسریع این روند 
کمک کرده اس��ت. بسیاری از جوانان از خرید برخی کاالهای خاص به 
طور آنالین به خرید بیشتر اجناس موردنیاز خود از طریق اینترنت روی 

آورده اند. این حرکت همچنان به چشم می خورد.
اگرچه اینترنت فرآیند خرید را آس��ان تر کرده اس��ت، اما یک س��ری 
عناص��ری در خرید حضوری وجود دارند که خرید و فروش الکترونیکی 
فاقد آنها اس��ت. اساس��ا، تعامل اجتماعی، پویایی گروهی و ظرافت های 
درون فروش��گاهی مثل عکس العمل دوس��ت تان هنگام پوش��یدن یک 
پیراهن جدید یا رفتن به رس��توران »ناندو«. به طور سنتی، سفر آنالین 
مش��تری بر روی فرد تمرکز می کند. به هر حال، با توجه به پتانس��یل 
استفاده نشده خرید و فروش در رسانه های اجتماعی، برندهای فعال در 
عرصه تجارت الکترونیکی باید ادغام فعالیت های گروهی با س��فر آنالین 
فعلی کاربر را در نظر بگیرند تا بتوانند امکان کس��ب یک تجربه غنی تر 
برای مش��تری را به وجود آورند. این به معنای مهار تاثیر فراوان ارتباط 

همتا به همتا )peer-to-peer( و تبلیغات دهان به دهان است.
اعطای هدایا در ش��بکه های اجتماعی از قبل در آسیا رایج بوده است. 
کاربران در »Douyin«، نس��خه چین��ی »Tik Tok«، در تعطیالت 
س��ال ن��و ۲٠۲٠ چینی، مبل��غ ۲۹٠ میلیون دالر در قال��ب پاکت های 
نام��ه قرمز مجازی هدیه دادن��د. خیلی زود، اروپ��ای غربی و آمریکای 

ش��مالی توانستند در همین مسیر حرکت کنند. Tik Tok یک قابلیت 
جدی��د خرید و ف��روش الکترونیکی به نام »ایما و اش��اره های کوچک« 
)Small Gestures( را عرضه کرده اس��ت که به کاربران اجازه ارسال 
هدایای رایگان و مجازی به یکدیگر از میان طیف وسیعی از گزینه های 
ارائه ش��ده توس��ط برندهای ش��ریک داخل نرم افزار را می دهد. شرکت 
آرایش��ی و بهداش��تی »نیکس« )NYX( از مدت ها قبل این فرصت را 
برای کاربران وفادار خود فراهم کرده اس��ت تا از طریق Tik Tok یک 
کارت هدیه پن��ج دالری برای مخاطبین خود بفرس��تند. در ادامه یک 
ش��رکت تولیدکنن��ده الک ناخن در ایاالت متح��ده آمریکا ۸ هزار عدد 
از محبوب تری��ن الک های خود را رایگان به افراد مختلف اهدا کرد. این 
ویژگی جدید بخش��ی از یک رنس��انس قرنطینه محور در حوزه اعطای 

هدایا در شبکه های اجتماعی به شمار می رود.
اعتماد به رسانه ها از بین می رود

در چن��د دهه گذش��ته ش��اهد کاهش اعتم��اد به رس��انه ها، دولت و 
ش��رکت های ب��زرگ بوده ایم. طبق ادع��ای یک مورد گزارش بررس��ی 
س��الیانه می��زان اعتبار و اعتماد موس��وم به »ادلمن تراس��ت بارومتر«، 
فقط ۴۹درصد از مردم در سراس��ر جهان به رس��انه ها اعتماد می کنند. 
با این وجود، در طول بحران ش��یوع کرونا، ما از س��وی سیاس��ت دولت 
و رس��انه های اصل��ی خبری مورد لط��ف و مرحمت ق��رار گرفته ایم. در 
گذش��ته رسانه های خبری مثل مسیحیت در قرون وسطی این احساس 
را به فرد منتقل می  کردند که منبعی انکارناپذیر از حقیقت هس��تند اما 
امروزه، بسیاری از همان منابع خبری معتبر را به چشم شیاد و دروغگو 

می نگریم.
وقتی صحبت از برقراری ارتباط با رس��انه می ش��ود، جوانان مایلند به 
همان شیوه مصرف انواع دیگر محتوا، از اخبار نیز مطلع شوند به همین 
دلیل، اکانت های غیررس��می در اینس��تاگرام و صفحات جالب و جذاب 
در دنی��ای اینترنت را به بقیه ترجیح می دهند. طبیعتا، این اتفاق باعث 
می شود تا به طور جدی اعتبار محتوای یک منبع خبری زیر سوال برود 
اما در واقعیت، اخبار برندهای خبری سنتی دیگر ارزش اسمی و ظاهری 
ندارند؛ بس��یاری از جوانان در حال حاضر فعاالنه به دنبال رس��انه های 

خبری جایگزین می گردند.
در حقیق��ت این نوجوانان هس��تند ک��ه قوانین دنیای خب��ر را از نو 
می نویس��ند. این در حالی است که شرکت های خبری سنتی در تالش 
برای جلب توجه نس��ل بعدی بینندگان به س��ر می برند. در برنامه های 
س��الیانه خود، بی بی س��ی از این واقعیت خبر داد که فقط ۲۶درصد از 
بچه ها از خدمات رادیویی و مدیا پلیر »بی بی س��ی آی پلیر« اس��تفاده 
می کنند. در مقایس��ه با آن، ۵٠درص��د از آنها نت فلیکس و ۸۲درصد از 
آنها نیز کاربر یوتیوب هس��تند. امروزه، چندان جای تعجب نیس��ت که 
می بینی��م بس��یاری از نوجوان ها برای اطالع از اخب��ار روز به صفحاتی 
@ و   imjustbait، @nowthisnews@ نظی��ر  اینس��تاگرام  در 

theshaderoom مراجعه می کنند.

روی لبه
با به پایان رس��یدن دوران شیوع کرونا، که در نهایت اتفاق خواهد افتاد، 
می بینیم که مردم با انواع مختلف استرس دست و پنجه نرم کرده اند. برای 
بس��یاری از جوانان، خانه به یک آبادی میان کویر یا همان حباب محافظ 
تبدیل شده که آنها را از خطرات دنیای بیرون دور نگه داشته است. با وجود 
برطرف ش��دن سایه کرونا از سر مردم جهان، باز هم بخش قابل توجهی از 
مردم جهان ترجیح می دهند که همچنان با ماندن در خانه از بیرون رفتن 
طف��ره بروند. در ژاپن، این پدیده اجتماعی با نام »هیکیکوموری« نزد همه 
افراد شناخته می شود. این یک وضعیت روانی است که مردم از جامعه خود 

را کنار می کشند و به درجات شدیدی از انزوا تمایل دارند.
دولت ژاپن حدس می زند که در این کش��ور یک میلیون و ١۵٠ هزار 
نفر مبتال به این بیماری زندگی می کنند. بنا بر گزارش��ات دریافتی، در 
انگلستان، تقریبا ١٠درصد از افراد ١۶ تا ١۴ ساله همیشه یا اغلب اوقات 
احس��اس تنهایی می کنند. اضطراب اضافی ناش��ی از قرنطینه می تواند 
منجر به ظهور نس��ل جدیدی از افراد مبتال ب��ه هیکیکوموری، فراتر از 
سواحل ژاپن شود. برای مقابله با آن، برندها، موسسات خیریه و نهادهای 
 )in-home services( دولتی باید دس��ت ب��ه ارائه خدمات خانگ��ی
جهت کمک به ایجاد حس نیاز به برقراری ارتباط، مشارکت و معاشرت 
 »Animal Crossing« مجدد در دل جوانان بزنند. بازی شبیه سازی
در ۲٠ سال گذشته همواره در جذب مخاطب موفق عمل کرده است اما 
امس��ال این بازی از لحاظ تعداد عالقه مندان و کاربران رکورد شکست. 
جدیدترین نس��خه موفق و رکوردش��کن آن، محص��ول نینتندو، مورد 
اس��تقبال افراد بیشماری قرار گرفته است که در قرنطینه اند. اگرچه این 
بازی یک س��رگرمی عالی و تمام عیار برای فرار از شرایط سخت دنیای 
ام��روزی به حس��اب می آید اما ب��ه افراد منزوی نیز در مس��یر برقراری 
ارتباط مجدد با اقشار مختلف جامعه و معاشرت با دیگران کمک خواهد 
کرد. ماهیت اجتماعی بازی حتی امکان برگزاری یک عروسی مجازی و 
مشارکت در اعتراضات سیاسی هنگ کنگ را نیز به وجود آورده است.

دیوی��د، یک��ی از اعضای جامعه آم��اری واقعا معتقد اس��ت که انجام 
کارهای مشارکتی حال انسان را بهتر می کند. به اشتراک گذاشتن غذا با 
دیگران بهتر از تنها غذا خوردن است. اگر فیلمی را در کنار یک شخص 
دیگر تماش��ا کنیم، بهتر از آن است که تنهایی به تماشای آن بنشینیم. 

این کار می تواند ما را از فکر کردن به مشکالت مان نجات دهد.
مشابه ش��رایط کنونی و بحران شیوع کرونا را نمی توان در هیچ جای 
تاریخ مدرن یافت. این بدان معنا اس��ت که س��هم عمده ای از داده های 
اطالعات��ی تاریخ��ی، در بهتری��ن حالت، ناق��ص و در بدتری��ن حالت، 
بی ربط هس��تند. از دیدگاه بازاریابی، بیش��تر برندها نیاز خواهند داشت 
تا ش��یوه نامه بازاریابی و اس��تراتژی ارتباطی خود را اساسا به روز رسانی 
کنند زیرا همان دس��تورالعمل های قدیمی در یک دنیای جدید دیگر به 

کار نمی آیند.
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بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای 
کارآفرینان تازه کار

ش��روع فرآین��د بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه همراه 
با نگرانی های مختلفی اس��ت. بس��یاری از برنده��ا و کارآفرینان هیچ 
تجرب��ه ای در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی ندارند بنابراین 
همیشه احتمال بروز خطا و ناتوانی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف 
وجود دارد. بسیاری از برندها برای رفع چنین مشکلی به دنبال استفاده 
از توصیه های حرفه ای برای بهبود کیفیت بازاریابی شان هستند. به هر 
حال نخستین برخورد میان برندها و مخاطب هدف شان اهمیت باالیی 
دارد بنابراین در ادامه چند توصیه مهم برای شروع فرآیند بازاریابی در 

شبکه های اجتماعی را مدنظر قرار خواهیم داد. 
شناخت محصول و مشتریان

آگاهی از ویژگی های محصول اصلی برند اهمیت باالیی دارد. بسیاری 
از تیم های بازاریابی و کارآفرینان در عمل ش��ناخت وسیعی از وضعیت 
برندش��ان ندارند. دلیل این امر تالش برای س��اماندهی سریع وضعیت 
بازاریابی ش��رکت اس��ت. اگر برندها به وضعیت بازاریابی محصول شان 
توجه کافی نداش��ته باش��ند، در عمل محتوای بی کیفیت و غیرمرتبط 
ب��ا آن در اختیار مخاطب هدف قرار خواه��د گرفت.  گام بعد در زمینه 
بازاریابی مناسب شناخت دقیق مخاطب هدف است. بسیاری از برندها 
در این زمینه نیز با مشکل مواجه اند. وقتی شما مشتری اصلی برندتان 
را شناسایی نکنید، امکان تولید محتوا برای آنها امکان ناپذیر خواهد شد 
بنابراین گام بعدی در فرآیند بازاریابی شناخت دقیق مشتریان برند است. 

فهم تفاوت پلتفرم های مختلف
امروزه در عرصه شبکه های اجتماعی گزینه های بسیار زیادی پیش روی 
برندها قرار دارد. انتخاب یک شبکه اجتماعی در وضعیت کنونی نیازمند 
توجه به نکات مختلفی اس��ت. اغلب برندها در چند شبکه اجتماعی به 
صورت همزمان فعالیت دارند. مهمترین مسئله در این میان فهم تفاوت 
میان پلتفرم های مختلف اس��ت. این امر امکان بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با محتوای مناسب برای هر شبکه اجتماعی را فراهم 
خواهد کرد. اشتباه برخی از برندها تالش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب با استفاده از شیوه های یکسان است. این امر اغلب موجب 
شکست کمپین های بازاریابی در جلب توجه مخاطب هدف خواهد شد. 

کمک گرفتن از دیگران
هیچ بازاریابی از روز نخس��ت دارای مه��ارت باال در زمینه تولید محتوا و 
تعامل با مخاطب هدف نیست. شما در عمل نیازمند تعامل نزدیک با دیگران 
هستید. در این مسیر اگر نیاز به کمک دیگران دارید، باید بدون تعارف از آنها 
درخواست نمایید. گاهی اوقات کارآفرینان با عدم کمک گرفتن از دیگران در 

عمل مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارشان ایجاد می کنند. 
entrepreneur.com :منبع

برندسازی فراسوی قیمت و کیفیت محصوالت

کس��ب و کارهای مختلف برای برندس��ازی نیاز به معیارهای دقیق 
و روش��ن دارن��د. امروزه اغلب کارش��ناس ها المان های اساس��ی برای 
برندسازی را شامل قیمت، کیفیت، خدمات جانبی و راحتی مشتریان 
می دانند. این امر موجب فعالیت های برندهای مختلف براساس اصول 
مذکور برای رقابت در بازارهای مختلف ش��ده است. نکته مهم در این 
می��ان توجه بیش از اندازه کارآفرینان به قیمت و کیفیت در مقایس��ه 
با خدمات جانبی و راحتی مش��تریان اس��ت. چنین امری اغلب اوقات 
موجب مشاهده محصوالت ارزان قیمت با کیفیت به نسبت باال می شود. 
مهم ترین مس��ئله در اینجا اهمیت خدمات جانبی و راحتی مشتریان 
اس��ت. اگر کس��ب و کارها به این نکات توجه نداش��ته باشند، امکان 

برندسازی موفق در بلندمدت را نخواهند یافت. 
زمانی که قیمت و کیفیت سلطه داشت

بازاریابی و برندس��ازی به طور س��نتی بر محور تعیین سطح قیمت 
رقابتی و افزایش کیفیت محصوالت جریان داش��ته است. اگر کسب و 
کارها در فرآیند برندس��ازی امکان رعایت این اصول را پیدا می کردند، 
شرایط شان به س��رعت بهبود می یافت. امروزه دنیای تجارت کمتر بر 
روی قیم��ت و کیفیت محصوالت تمرک��ز دارد. دلیل این امر افزایش 
تعداد برندهای درگیر رقابت با هم اس��ت. امروزه کیفیت باال و قیمت 
پایین محصوالت امری بدیهی قلمداد می ش��ود بنابراین برندها باید به 
دنبال راهکارهای تازه برای رقابت با هم باش��ند. همین امر جست وجو 

برای اصول و معیارهای تازه برندسازی را به دنبال داشته است. 
اکنون برندس��ازی بیش��تر بر محور خدمات جانبی و راحتی مشتریان 
م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد. تم��ام برندهای ب��زرگ در جریان فروش 
محصوالت شان به خدمات جانبی توجه ویژه ای دارند. این امر نقش مهمی 
در تبدیل خریداران عادی به مشتریان وفادار برندها دارد بنابراین برندها 

باید به دنبال اخذ معیارهای تازه برای فعالیت در دنیای تجارت باشند. 
خدمات جانبی و راحتی مشتریان 

یکی از نمونه های موفق در زمینه برندسازی بر مدار خدمات جانبی 
و راحتی مش��تریان مربوط به خرده فروش��ی Best Buy اس��ت. این 
خرده فروش��ی به طور تخصصی در زمین��ه ارائه محصوالت الکتریکی 
فعالی��ت دارد. آنها در تالش برای رقابت با آمازون به عنوان بزرگ ترین 
خرده فروش��ی جهانی به دنبال ایجاد ش��رایط قیمتی و کیفیت مشابه 

محصوالت شان به سبد فروش این غول دنیای آنالین کردند. 
 Best Buy ش��اید در ن��گاه نخس��ت عامل اصل��ی موفقیت برن��د
یکسان س��ازی س��طح قیمت با آمازون باش��د. نکته مهم در این میان 
سهولت خرید از آمازون در صورت برابری صرف قیمت ها بود. مسئوالن 
Best Buy در تالش برای رقابت با آمازون اقدام به ارائه خدمات جانبی 
و امکانات راحتی بیشتر برای مشتریان کردند. این امر تاثیر قابل توجهی 
بر روی وضعیت این برند داشت. امروزه کسب و کارهای مختلف برای 
برندس��ازی نیازمند تمرکز بر روی خدمات جانبی و راحتی مشتریان 
هستند بنابراین عصر تمرکز صرف بر روی قیمت و کیفیت محصوالت 

به پایان رسیده است. 
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نقش شبکه های اجتماعی در فرآیند بازاریابی بر هیچ کس پوشیده نیست. 
دنیای بازاریابی در طول سال های اخیر به طور مداوم با شبکه های اجتماعی 
و عرصه دیجیتال پیوند خورده اس��ت. همین امر تمای��ل بازاریاب ها برای 
حضور در شبکه های اجتماعی و تعامل با مخاطب هدف را چند برابر کرده 
است. رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین سرگرمی های مردم در 
سراس��ر دنیا از نقطه نظر بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندها 
برای نمایش جلوه فعال و پویای ش��ان به مخاط��ب هدف اقدام به فعالیت 
در قالب اسپانس��ر رویدادهای ورزش��ی مهم می کنند. امروزه ورزش��کاران 
حوزه های مختلف برخی از پرطرفدارترین اکانت ها در شبکه های اجتماعی 
را دارن��د. همین امر همکاری برندها با آنها را بدل به گزینه ای جذاب کرده 

است. 
تعامل میان ورزش��کاران و باشگاه های ورزش��ی با مخاطب هدف بسیار 
بهتر از وضعیت برندهاست. دلیل این امر نزدیکی بسیار زیاد میان برندهای 
ورزشی و طرفداران شان است. چنین وضعیتی اغلب در رابطه میان برندها 
و مشتریان ش��ان احساس نمی شود. اس��تفاده از رویدادهای مهم ورزشی و 
همکاری با برندهای موفق در عرصه ورزش از گذشته راهکار مناسبی برای 
برندهای عادی محسوب می شد. یکی از مثال های سنتی این امر تبلیغات 
پرطرفدار در مسابقه سوپربال است. چنین مسابقه  ای از نقطه نظر بازاریابی 
و تبلیغات ارزش بس��یار زی��ادی دارد. بنابراین اغلب برندها در تالش برای 

استفاده از فرصت تبلیغاتی در چنین بازه زمانی هستند. 
بازاریابی در عرصه ورزش به سادگی تبلیغات در حوزه های دیگر نیست. 
بس��یاری از برندها در این زمینه با اش��تباهات محاسباتی مواجه می شوند. 
مهم ترین نکت��ه در این میان تفاوت بنیادی بازاریاب��ی در عرصه ورزش با 
سایر حوزه هاس��ت. اگر شما به این نکته توجه کافی نداشته باشید، امکان 
بروز اشتباه در عرصه های مختلف برای شما افزایش خواهد یافت بنابراین از 
همان نقطه آغاز باید به تفاوت مهم در این حوزه توجه داشته باشید. هدف 
اصلی مقاله کنونی بررس��ی تکنیک های مناس��ب برای بازاریابی در عرصه 
ورزش اس��ت. در این میان نگاهی به برترین عملکردها از س��وی برندهای 

حوزه ورزش نیز خواهیم داشت. 
وضعیت کنونی بازاریابی در صنعت ورزش

مش��اهده وضعیت نامس��اعد در زمینه ورزش امر عجیبی نیست. دلیل 
ای��ن اتفاق ش��یوع ویروس کرونا در چند ماه گذش��ته اس��ت. این ویروس 
وضعیت بسیاری از برندها را نامساعد کرده است. اغلب کسب و کارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیازمند تعامل رو در رو هس��تند. شیوع 
ویروس کرونا وضعیت مورد نظر را به ش��دت دشوار کرده است. بسیاری از 
لیگ های معتبر ورزشی در پی شیوع ویروس کرونا در وضعیت نامساعدی 
قرار گرفته اند. این امر در همان روزهای ابتدایی حتی بحث تعطیلی کامل 
مس��ابقات ورزشی را نیز به میان کشاند. با این حال اکنون اغلب مسابقات 

ورزشی با مالحظات بهداشتی شدید در حال پیگیری است. 
بازاریابی در عرصه ورزش ش��اید مانن��د چند ماه پیش پرجنب و جوش 
نباشد، اما هنوز هم مهم ترین حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی را شکل 
می دهد. نکته مهم در این میان رش��د صنعت بازی در طول ماه های اخیر 
اس��ت. این امر به دلیل شرایط قرنطینه در اغلب کشورها و افزایش تمایل 
مردم برای پیوستن به س��رگرمی های دیجیتال در شرایط کنونی است. با 
چنین توصیفی هنوز هم حوزه ورزش جذابیت های بازاریابی بسیار بیشتری 

نسبت به صنعت بازی های رایانه  ای دارد. 
ش��رایط کرونایی مانع تعامل نزدیک میان کاربران شبکه های اجتماعی 
و برندهای محبوب ورزش��ی نشده اس��ت. برند مایکل جردن در تازه ترین 
کمپین اش موفق به جلب نظر ١.۵ میلیون کاربر در توییتر شده است. این 
امر برای یک برند تولید البسه و لوازم جانبی ورزشی رکورد قابل مالحظه ای 
محسوب می شود. همچنین وضعیت اکانت رسمی مسابقات WWE نیز به 
همین شکل است. کمپین اخیر این برند در زمینه اطالع رسانی برای ادامه 
مس��ابقات در ش��رایط کرونایی با رعایت نکات بهداشتی فراوان نزدیک به 
١۳.۸ میلیون واکنش در توییتر داشته است. این امر رکورد قابل مالحظه ای 

برای یک برند ورزشی محسوب می شود. 
شاید جذاب ترین اتفاق ورزشی در طول ماه های اخیر قهرمانی تیم فوتبال 
لیورپول در مس��ابقات لیگ برتر انگلستان باشد. این امر پس از نزدیک به 
سه دهه موجب ش��ادی فراوانی در میان طرفدارهای این تیم قدیمی شد. 
مسابقات لیگ برتر انگلس��تان پس از وقفه ای نزدیک به چهار ماهه دوباره 
پیگیری ش��د. نکته مه��م در این میان رعایت نکات بهداش��تی به صورت 
دقیق بود. همین امر امکان کنترل ابتالی بازیکنان ورزشی به کرونا و ادامه 
مس��ابقات با شرایط عدم حضور تماش��اگران را فراهم ساخت. بدون تردید 
در نگاه نخس��ت فقدان تماشاگران در مسابقات فوتبال نقطه ضعف مهمی 
محس��وب می شود. مس��ئله جالب در این میان ایده تیم های ورزشی برای 
جبران این امر اس��ت. در ادامه برخی از تکنیک های برتر در این زمینه نیز 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
شبکه های اجتماعی در طول بحران کرونا کمک قابل توجهی به برندها 
کرده اند. این امر در حوزه ورزش اهمیت دوچندانی داشته است. بسیاری از 
کارشناس های ورزشی در ماه های نخست شیوع کرونا ادامه لیگ حرفه ای 
NBA را غیرممکن ارزیابی می کردند. بسیاری از مربیان تیم های حرفه ای 
این لیگ نیز تعطیلی مسابقات برای حفظ سالمتی بازیکنان و تماشاگران 
را گزین��ه ای منطقی ارزیابی کردند. نکته مهم در این میان خس��ارت های 
مالی شدید ناشی از تعطیلی کامل مسابقات ورزشی است. اغلب لیگ های 
حرفه ای به قرارداد با اسپانسرها برای تامین بودجه مالی شان وابسته هستند. 
ای��ن امر در مورد تیم های حرفه ای نیز صحت دارد بنابراین تعطیلی کامل 
مسابقات ورزش��ی یا نیمه کاره رها کردن شان به هیچ وجه گزینه منطقی 

نخواهد بود. 
ضرورت ادامه مسابقات ورزشی کارشناس ها و دست اندرکاران لیگ ها را 
به س��وی یافتن راهکارهای جدی فرا خواند. همین امر موجب کارشناسی 
نکات بهداشتی فراوان و ممنوعیت حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی 
ش��د. نتیجه این امر ادامه مسابقات ورزش��ی به صورت هماهنگ در اغلب 

کشورهای دنیا بود. 
نقش ش��بکه های اجتماعی در طول بح��ران کرونا در عرصه ورزش قابل 
توجه اس��ت. پوشش مستقیم رویدادهای ورزشی در شبکه های اجتماعی، 
پرسش و پاسخ با طرفداران و بازنشر محتوای خاطره انگیز از سوی تیم های 

ورزشی مهم ترین فعالیت بازاریاب ها در این زمینه محسوب می شود. 
ترندهای برتر بازاریابی در عرصه ورزش کدام است؟

بازاریاب��ی در عرص��ه ورزش نیز مانند هر حوزه دیگ��ری دارای برخی از 
ترندهای مطرح است. این امر با توجه به افزایش عالقه برای بازاریابی در این 
حوزه اهمیت باالیی دارد. در ادامه مقاله کنونی تالش اصلی بر روی بررسی 
برخ��ی از ترندهای برتر ب��رای بازاریابی بهتر در این حوزه خواهد بود. نکته 
مهم در این میان بررس��ی عملکرد برترین برندهای ورزشی در طول دوران 

قرنطینه و تبعات ناشی از شیوع ویروس کروناست. 
1. پوشش رویدادهای زنده ورزشی

وقتی طرفدارها در عرصه ورزش حضور مس��تقیم ندارند، باید پوش��ش 
رسانه ای مورد توجه برندها قرار گیرد. بسیاری از خبرگزاری ها به طور روزانه 
مشغول مخابره اخبار دقیق در مورد وضعیت تیم های ورزشی و ورزشکاران 
حرفه ای هس��تند. این امر در زمان های عادی به این شدت جریان نداشت. 
همچنین باید نسبت به شرایط فعالیت ورزشکاران در عرصه رسانه نیز توجه 
کرد. بس��یاری از ورزش های انفرادی دارای مزیت ورزش های تیمی نیست 
بنابراین توجه رسانه ها به چنین ورزش هایی اهمیت بیشتری پیدا کرد. یکی 
از بهترین مثال ها در این میان ورزش اسنوکر است. ادامه مسابقات جهانی 

این رشته ورزشی با پوشش رسانه ای گسترده امکان پذیر شد. 
امروزه پوش��ش اخبار مربوط به رش��ته های ورزش��ی ب��رای کاربران 
شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب مردم امکان حضور 
مستقیم در ورزشگاه  ها را از دست داده اند بنابراین آنها باید به شیوه های 
دیگر از وضعیت برگزاری مس��ابقات آگاه شوند. برندهای ورزشی در این 

میان توییتر را بهترین شبکه اجتماعی برای پوشش اخبارشان یافته اند. 
ای��ن امر ب��ه دلیل ماهیت متن مح��ور و هماهنگ ب��ا دیگر فرمت های 
محتوای��ی توییتر اس��ت. یکی از بهترین عملکرده��ا در زمینه بازاریابی 
ورزش��ی مربوط به اکانت رس��می تیم فوتبال تاتنهام در توییتر اس��ت. 
ای��ن تیم به طور روزمره اخبار مربوط به تیم اش را مخابره می کند. نکته 
جالب در این میان پوش��ش مصاحبه های اعضای تیم و بارگذاری نتایج 
زنده اس��ت. اگرچ��ه بازی های فوتبال از رس��انه های مختلفی به صورت 
تصویری پوش��ش داده می شود، اما نقش فعالیت اکانت توییتری تاتنهام 

حفظ رابطه نزدیک با طرفدارهاست. 
برند تاتنهام در توییتر و اینستاگرام فعالیت بسیار زیادی دارد. اغلب اوقات 
محت��وای پرطرفدار این برند در هر کدام از ش��بکه های اجتماعی در دیگر 
اکانت های شان نیز بازنشر پیدا می کند. یکی از فعالیت های جالب این برند 
در طول ادامه مسابقات لیگ برتر نمایش تصویر طرفداران تیم در اسکوبرد 
ورزش��گاه بود. این امر بیانگر اهمیت طرفدارها از دید یک باش��گاه ورزشی 
است. شاید این امر در نگاه نخست چندان مهم تلقی نشود، اما تاثیر روانی 
قابل توجهی بر روی طرفدارها دارد. امسال نیز رسم انتخاب طرفدار سال از 
سوی اغلب تیم های فوتبال لیگ انگلستان ادامه یافت. پوشش اخبار مربوط 
به انتخاب طرفدار س��ال از سوی تیم های مختلف هیجان قابل توجهی به 

شبکه های اجتماعی تزریق کرد. 
اس��توری های جذاب برند تاتنهام در اینس��تاگرام الگوی بسیار مناسبی 
برای هر برندی محس��وب می شود. این تیم ورزش��ی با حضور بازیکنان از 
سراسر دنیا یکی از قدیمی ترین باشگاه های انگلستان است. اگرچه آنها در 
طول س��ال های متمادی جام مهمی کسب نکرده اند، اما همچنان یکی از 
تیم های پرطرفدار لیگ محسوب می  شوند. بازاریابی و تعامل با طرفداران در 
شبکه های اجتماعی فقط محدود به مخاطب انگلیسی زبان نیست. به عنوان 
مثال، لوکاس مورا به عنوان یک بازیکن برزیلی در برخی از اس��توری ها به 
زبان پرتغالی با مخاطب برزیل��ی و پرتغالی تیم ارتباط برقرار می کند. این 
امر از نقطه نظر بازاریابی موجب احساس راحتی هرچه بیشتر طرفدارهای 

خارجی با تیم موردنظر می شود. 
2. نمایش پشت صحنه از سوی ورزشکاران

اغلب مردم فقط مس��ابقات ورزشی را مش��اهده می کنند. این امر شامل 
پوشش ویدئویی مسابقات از سوی رس��انه های بزرگ است. وقتی ویروس 
کرونا شیوع پیدا کرد، بسیاری از طرفدارها نسبت به شیوه ادامه مسابقات 
ورزشی پرسش های متعددی داشتند. این امر نکته مهمی در زمینه ورزش 
محس��وب می ش��ود. ورزش��کاران مهم در این میان به سراغ نمایش پشت 
صحنه فعالیت حرفه ای شان رفتند. این امر شامل نمایش نحوه آماده سازی 
برای از سرگیری مسابقات و قوانین بهداشتی تازه بود. بسیاری از ورزش های 
پرطرفدار در طول دوران قرنطینه ارتباط نزدیکی با طرفداران شان داشته اند. 
این امر شامل اکانت رسمی آن ورزش در شبکه  های اجتماعی و همچنین 
فعالیت تیم ها و ورزشکاران می شود. یکی از نمونه های موفق در این زمینه 
مربوط ب��ه تیم های فعال در لیگ فوتبال MLS اس��ت. لیگ برتر فوتبال 
ایاالت متحده در طول س��ال های اخیر با حضور ستاره های برتر دنیا جان 
تازه ای گرفته اس��ت. این امر موجب توجه هرچه بیش��تر بازاریاب ها به این 
لیگ نیز شده اس��ت. بر این اساس با حضور ستاره هایی نظیر بکام، کاکا و 
لمپارد در طول سال های اخیر لیگ MLS یکی از پربیننده ترین مسابقات 
ورزشی ش��ده است. در این میان باید به تیم داری دیوید بکام در این لیگ 
نیز اش��اره کرد. این امر از نقطه نظر بازاریابی برای برند MLS مزیت های 

فراوانی داشته است. 
نمایش پش��ت صحنه کسب و کار در اغلب حوزه ها امری رایج محسوب 
می شود. این امر در حوزه ورزش نیز نتیجه مشابهی به همراه داشته است. 

درست به همین خاطر اغلب برندها به دنبال استفاده از آن بوده اند. لیگ برتر 
MLS در این میان در قالب استوری های مختلف نحوه آماده سازی بازیکنان 

و تیم های مختلف را به تصویر کشانده است. 
3. نمایش حمایت از رویدادهای اجتماعی

شیوع ویروس کرونا برای بسیاری از برندها وضعیت مالی ناگواری را رقم 
زده است. این امر در مورد زندگی شخصی مردم نیز یکسان است. بسیاری 
از برندها و موسسه های خیریه از زمان شیوع ویروس کرونا اقدام به حمایت 
از رویدادهای مختلف کرده اند. آنها با این کار در تالش برای ماندن در کنار 
طرفداران شان هس��تند. رویدادهای اجتماعی بسیار زیادی در طول دوران 
ش��یوع کرونا اتفاق افتاده است. ش��اید مهم ترین رویداد در این میان قتل 
جورج فلوید و اعتراضات گس��ترده در ایاالت متحده باشد. این امر واکنش 
بس��یاری از تیم های ورزشی و ورزش��کاران در سراسر دنیا را در پی داشته 
اس��ت. لیگ حرفه ای بیسبال در ایاالت متحده اخبار این رویداد اجتماعی 
را به طور کامل پوش��ش داده اس��ت. تمام تیم های حاضر در این مسابقات 
در تمرین و س��پس مسابقات رس��می ادای احترام به قربانیان نژادپرستی 
کرده اند. همچنین این اتفاق موجب اتخاذ سیاست های ضدنژادپرستی سفت 
و س��خت تری از سوی برندهای مختلف نیز شده است. در این میان نقش 
برندهای حوزه ورزش از همه پررنگ تر است. شاید یکی از دالیل اصلی این 
امر تعامل بسیار نزدیک برندهای ورزشی با طرفداران شان باشد. همین امر 
موجب جهت گیری سریع چنین برندهایی در قبال اتفاقات مهم این حوزه 

می شود. 
تیم بسکتبال لس آنجلس کلیپرز به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم های 
حاضر در لیگ NBA واکنش رس��می تندی به نژادپرس��تی داشته است. 
یک��ی از دالیل اصلی این واکن��ش تند حضور تعداد قابل توجهی بازیکنان 
رنگین پوست در لیگ موردنظر است. با این حساب بازاریابی در عرصه ورزش 
نیازمند حساسیت فوق العاده باال نسبت به رویدادهای مختلف ورزشی است. 

4. نمایش جلوه ای انسانی از برندهای ورزشی از طریق شبکه های 
اجتماعی

نمایش جلوه ای انس��انی و خودمانی از برندها یک��ی از مهم ترین اهداف 
هر کارآفرینی محسوب می ش��ود. این امر در مورد حوزه ورزش با سهولت 
بیشتری دنبال می ش��ود. مهم ترین نکته بازاریابی در عرصه ورزش توانایی 
بازیکنان حرفه ای برای نمایش زندگی روزمره ش��ان اس��ت. این امر آنها را 
در قالب ورزش��کار حرفه ای قرار می دهد. امروزه بسیاری از مردم عالقه مند 
به دنبال کردن ورزش��کاران در وضعیت عادی زندگی شان هستند. نمایش 
زندگی عادی س��تاره های دنیای ورزش یکی از ترندهای بازاریابی مناسب 

محسوب می شود.
امروزه برندهای بس��یار زیادی در زمینه س��اخت مس��تند از ورزشکارن 
حرفه ای فعالیت دارند. این امر با همکاری برخی از بزرگ ترین برندهای دنیا 
بدل به نوعی فعالیت سودآور شده است. دلیل آن نیز استقبال گسترده مردم 

از مشاهده زندگی عادی ورزشکاران و سرگذشت شان است. 
5. استفاده از محتوای طنز

محت��وای طنز در هر زمین��ه ای جذابیت دارد. بس��یاری از برندها در 
کس��ب و کارهای مختلف از محت��وای طنز برای افزای��ش تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف اس��تفاده می کنن��د. این امر در ح��وزه ورزش 
نیز واکنش یکس��انی از س��وی مخاط��ب هدف ایجاد می کن��د. یکی از 
عملکردهای مناس��ب در زمینه استفاده از عنصر طنز از سوی ماسکوت 
گریت��ی، یکی از ورزش��کاران عرصه پرواز و پ��رش از ارتفاع، روی داده 
اس��ت. وی در اکانت رسمی اش در توییتر نسبت به تعطیلی رویدادهای 
ورزش��ی با پریدن از ارتفاع بر فراز یک مزرعه بزرگ واکنش نشان داده 
اس��ت. این امر با متن »من نیاز به فضایی بس��یار باز دارم« بدل به ترند 
اصلی شبکه های اجتماعی ش��د. چنین واکنشی در پی مشکالت ناشی 
از قرنطینه روی داد. برخی از ش��وخی های س��اده در حوزه ورزش تاثیر 
بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد بنابراین شما باید این نکته را 

همیشه مدنظر قرار دهید. 
اج��ازه دهی��د بازهم به مس��ابقات فوتب��ال برگردیم. دلی��ل این امر 
محبوبیت باالی مسابقات فوتبال در میان مردم سراسر جهان است. تیم 
لیدز یونایتد یکی از تیم های قدیمی انگلس��تان محس��وب می شود. این 
تیم در سال های اخیر از حضور در سطح اول مسابقات فوتبال انگلستان 
باز مانده بود، با این حال امسال با کسب رتبه نخست در لیگ دسته اول 
موفق به صعود به لیگ برتر ش��د. اکانت توییتری این تیم در واکنش به 
این رویداد با خط شکسته در توییتر چنین متنی را به اشتراک گذاشت: 
»شهر لیدز دوباره منفجر شد.« این امر در واکنش به شور و شوق بسیار 
زیادی طرفداران تیم و فریادهای ش��ادی از خان��ه بود. بدون تردید در 
ط��ول دوران قرنطینه اجتماع مردم محدودیت های بس��یار زیادی دارد 
بنابراین اغلب طرفداران ورزشی از خانه اقدام به شادی برای صعود تیم 

محبوب شان به لیگ برتر کردند. 
حضور ورزشکاران حرفه ای در شبکه های اجتماعی امر تازه ای نیست، با 
این حال فعالیت در تیک تاک برای ورزشکاران حرفه ای تازگی دارد. خامس 
رودریگ��ر، هافبک تیم ملی کلمبیا و رئ��ال مادرید، با حضور در تیک تاک 
ویدئوهای بامزه زیادی از خود به اشتراک می گذارد. این امر موجب همکاری 
برند بین اسپورت با وی برای پوشش اخبار ورزشی در قالب خنده دار شده 

است. 
۶. حمایت از رویدادهای محلی

رویداده��ای محلی اغلب نیاز به حمایت از س��وی برندهای بزرگ دارد. 
امروزه اغلب برندهای بزرگ از سطح خرد فعالیت شان را شروع کرده اند. این 
امر در مورد تیم های ورزشی مصداق بارزتری دارد. به عنوان مثال، تیم های 
منچستر یونایتد و منچستر س��یتی متعلق به شهر منچستر هستند. این 
امر عالوه بر ایجاد رقابت گس��ترده در میان طرفداران این دو تیم در ش��هر 
موردنظر موجب حمایت از رویدادهای محلی نیز شده است. تیم منچستر 
سیتی در اقدامی تحسین برانگیز از یک رویداد محلی برای کمک به مردم 
نیازمند به منظور مقابله با خطرات ناش��ی از کرونا حمایت کرده است. این 
امر ش��امل اهدای یک میلیون پوند به عنوان کمک مالی و همچنین قول 
مس��اعد در آینده به ارزش ١٠ میلیون پوند است. بدون تردید چنین مبلغ 
گزافی امکان بهبود شرایط زندگی بسیاری از مردم در سراسر دنیا را دارد. 

امروزه بس��یاری از تیم های ورزشی در شرایط نامناسبی قرار دارند. نکته 
مهم در این میان حمایت گسترده برخی از آنها از هواداران شان است. این 
امر تاثیر بلندمدتی بر روی ذهن مخاطب هدف دارد. استفاده از شبکه های 
اجتماعی برای پوش��ش این اتفاق��ات مهم ترین نقش را در موفقیت چنین 

برندهایی بازی کرده است. 
sproutsocial.com :منبع

 توصیه هایی برای عالقه مندان به بالگری
در  سال 2020

در حال حاضر ش��غل هایی ک��ه حال��ت دورکاری دارند، در صدر 
توجه��ات قرار گرفت��ه و در این رابطه بالگری، یک��ی از گزینه های 
محبوب است. به همین خاطر صحبت در رابطه با این موضوع، کامال 
ضروری است. با این حال یکی از واقعیت های جهان معاصر، سرعت 
تغییر بس��یار باالی آن است. به همین خاطر طبیعی است که حتی 
توصیه های س��ال گذشته نیز تغییراتی را پیدا کرده باشد. در همین 
راستا به بررس��ی مواردی خواهیم پرداخت که شانس موفقیت شما 

را در حوزه بالگری در سال ۲٠۲٠، افزایش می دهد. 
1-در حوزه مورد عالقه خودتان بنویسید 

یکی از اقداماتی که برای ش��روع کار ش��ما کامال مناسب خواهد 
بود این اس��ت که برای خودتان تولید محتوا کنید. درواقع نوش��تن 
در زمین��ه ای که به آن عالقه دارید، یک تمرین بس��یار خوب بوده 
و باعث می ش��ود تا مهارت نویس��ندگی ش��ما، بهبود پیدا کند. در 
این راس��تا می توانید موارد را در فضاهایی نظیر شبکه های اجتماعی 
منتش��ر نموده و با توجه به بازخوردها، اقدام به بهبود س��طح خود 
نمایید. بدون ش��ک در صورت فعالیت مناس��ب ش��ما، فرصت های 
شغلی مناسبی را به دست خواهید آورد، با این حال فراموش نکنید 
که بهتر اس��ت تا زمانی که به سطح مورد نظر دست پیدا نکرده اید، 
در این رابطه به دنبال پیدا کردن ش��غلی نباش��ید. درواقع ش��روع 

ضعیف، یک نقطه منفی در رزومه شما خواهد بود. 
2-تمرکز بر روی شبکه های اجتماعی

حضور فعال در ش��بکه های اجتماعی، می توان��د باعث ایجاد یک 
برند ش��خصی برای شما ش��ود. درواقع این بخش بیشتر به فعالیت 
اینفلوئنس��رها ش��باهت دارد، با این حال تفاوت اصلی این است که 
ش��ما ب��ا تولید محتوا، در ت��الش برای جذب مخاطب هس��تید. در 
این راس��تا فراموش نکنید که به ثروت کلی، در هر ش��بکه ای ویدئو 
بیش��تر از عکس و متن بازخورد خواهد داشت. به همین خاطر شما 
می توانی��د متن خود را به یک ویدئ��و تبدیل نمایید. در نهایت پس 
از مدتی فعالیت و ارتباط با مخاطبان، ش��ما به سلیقه آنها نزدیک تر 

خواهید شد که خود یک مزیت فوق العاده است. 
3-ارتباط با جامعه هدف 

در هر بخشی که شما بخواهید تولید محتوا داشته باشید، ارتباط 
با جامعه از جمله اصل های مهم محسوب می شود. درواقع شما بدون 
قدرت ارتباطی مناس��ب، قادر به حفظ مخاطبان خود نخواهید بود. 
در این رابطه توجه داشته باشید که بدترین حالت این است که افراد 
صرفا بازدیدکننده اقدامات شما باشند. این امر باعث خواهد شد که 
همواره احتمال از دس��ت دادن آنها وجود داشته باشد. در کنار این 
موضوع توجه داش��ته باش��ید که بهتر است تا مطالعه مداومی را نیز 
داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا س��طح محتواهای شما 

افزایشی چشمگیر را پیدا کند.
4-توجه به اقدامات سایرین 

در نهایت ش��ما می توانید با تمرکز بر روی اقدامات انجام ش��ده از 
س��وی سایر افراد نیز به سطحی مناسب دست پیدا کنید. برای این 
منظور توصیه می ش��ود که در حوزه م��ورد عالقه خود، بهترین ها را 
مورد بررس��ی قرار داده و رازهای موفقیت هر یک از آنها را در یک 
فهرس��ت قرار دهید. این موارد، راهنمای عمل ش��ما خواهد بود. در 
این رابطه ش��ما باید دید یک منتقد را داش��ته باش��ید نکات منفی 
موج��ود را نیز شناس��ایی نمایید. با انجام این اق��دام، پس از مدتی 
قدرت کشف خألهای موجود را به دست خواهید آورد. درواقع انجام 
اقدامی منحصر به فرد، س��کوی پرتاب و تضمین کننده رش��د سریع 
ش��ما خواهد بود. در کنار این موضوع فراموش نکنید که ش��ما تنها 
نبوده و همواره می توان از کمک سایرین استفاده نمود و یا در قالب 

یک تیم فعالیت کرد. 
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دالیل درست برای فروش شرکت 

اگرچه در نگاه اول فروش شرکت اقدامی منفی محسوب می شود، 
با این حال در بس��یاری از شرایط، این امر یک انتخاب هوشمندانه 
بوده و باعث خواهد ش��د تا با مش��کالت احتمالی مواجه نشوید، با 
این حال س��وال اصلی این اس��ت که چه زمانی مناس��ب ترین وقت 
برای این اقدام محس��وب می شود. در این راس��تا آشنایی با دالیلی 
درس��ت، کامال ضروری است که در ادامه سه مورد از آنها را بررسی 

خواهیم کرد. 
1-بازنشستگی 

بدون ش��ک برای هر فردی، مسئله بازنشس��تگی رخ خواهد داد، 
ب��ا این حال در رابطه با مدیران، به علت مش��خص نبودن زمان این 
امر ممکن اس��ت تا پایان عمر طول بکش��د. در ای��ن رابطه نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که با باالرفتن سن، 
کارایی و انرژی افراد نیز کاهش پیدا می کند. به همین خاطر اصرار 
به ادامه فعالیت ش��ما می تواند موقعیت بس��یار بدی را ایجاد نماید. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که مدیران 
از باالترین حجم کاری در ش��رکت برخوردار بوده و بهتر اس��ت که  
در نقط��ه ای به فعالیت های کاری خ��ود خاتمه دهید. این امر باعث 
خواهد شد تا فرصت الزم را برای وقت گذاشتن در کنار خانواده خود 
داشته باشید. این امر کمک خواهد کد که زندگی شما صرفا به کار 
کردن خالصه نش��ود. در این راستا فروش شرکت باعث خواهد شد 
تا با س��رمایه ای عظیم مواجه شوید که می تواند صرف ایجاد زندگی 
رویایی و س��فرهایی شود که تا به امروز، زمانی برای آنها نداشته اید. 
در این راس��تا برای بازنشستگی سنی مش��خص وجود نداشته و در 
صورت بروز یک بیماری که ادامه فعالیت را خطرناک کرده اس��ت، 
می تواند به معنای بازنشستگی شما باشد. درواقع فراموش نکنید که 

هیچ چیز مهم تر از سالمتی شما نخواهد بود. 
2-از بین رفتن عالقه 

این امر طبیعی است که پس از چندین سال فعالیت دیگر تمایلی 
به ادامه کار خود نداش��ته باش��ید. تحت این ش��رایط عملکرد شما 
رون��د نزولی پی��دا خواهد کرد. به همین خاطر بهتر اس��ت که قبل 
از واردش��دن به یک بحران، اقدام به فروش کسب و کار خود کرده 
و با س��رمایه آن، به فعالیت��ی بپردازید که کامال مورد عالقه ش��ما 
اس��ت. در این راس��تا کاهش عالقه ش��ما می تواند دالیلی اقتصادی 
نیز داش��ته باش��د. برای مثال ضعیف ش��دن بازار و پیدا کردن یک 
حوزه جدید، می تواند خود از دالیل بی عالقگی ش��ما باش��د. درواقع 
تفاوت��ی ندارد که دلیل بی عالقگی ش��ما کدام گزینه اس��ت، بدون 
ش��ک پس از رس��یدن به این مرحله، فروش ش��رکت یک انتخاب 
هوش��مندانه خواهد ب��ود. با این حال در ای��ن تصمیم، بیش از حد 
عجول نیز نباش��ید. درواقع ممکن اس��ت یک دوره فعالیت فشرده، 
باعث خس��تگی ش��ما باش��د. به همین خاطر اگر پ��س از چند روز 
مسافرت و یا استراحت نیز احساس بی عالقگی همچنان با شما باقی 

ماند، می تواند تصمیم خود را نهایی کنید. 
3-بروز مشکل با سایر افراد مهم شرکت 

در نهای��ت این امر که با افراد مهم ش��رکت نظیر س��رمایه گذارها 
مش��کالتی را پیدا کنید، ش��ما وارد یک جنگ فرسایش��ی خواهید 
ش��د. تحت این شرایط محیط شرکت برای شما کامال سمی بوده و 
بهتر اس��ت که به دنبال فعالیت در شرکتی دیگر باشید، با این حال 
این امر به معنای زودرنج بودن نیز نیس��ت. درواقع ش��ما قبل از هر 
تصمیمی، باید به خوبی فکر کرده و از افراد مختلف مشورت بگیرید. 
درواقع اولویت اول شما باید رفع مشکالت موجود باشد با این حال 

برخی از شرایط نیز از کنترل افراد خارج است. 
بدون ش��ک هر یک از این دالیل، برای فروش و یا کنار گذاشتن 
یک ش��رکت کامال منطقی بوده و می توانید نسبت به درست بودن 

آنها، اطمینان الزم را داشته باشید. 
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هرچند از نظر بس��یاری کارکنان بله قربان گو ش��انس بیشتری برای 
باالرفتن از نردبان ترقی دارند، اما اگر بلد باشید چگونه مخالفت خود با 
دیدگاه های مدیران و روسا را مطرح کنید، حتی در صورت مخالفت هم 

می توانید از این نردبان صعود کنید.
اگ��ر همیش��ه نقش مواف��ق را در برابر مدیران خود ایف��ا کنید، رفته 
رفته از اهمیت دیدگاه های ش��ما کاس��ته خواهد ش��د، اما اگر دیدگاه 
مخالف ش��ما بتواند ارزش بیشتری برای ش��رکت به ارمغان آورده یا از 
متضرر ش��دن آن جلوگیری کند، مطمئن باشید در آینده دیدگاه شما 
در برنامه ش��رکت از جایگاه خاصی برخ��وردار خواهد بود. این مخالفت 
البته باید در ش��رایط خاص و به شکلی بیان شود که باعث جبهه گیری 
مدیران در برابر آن نش��ود. مخالفت ش��ما با رئیس در شرایط زیر کامال 

موجه خواهد بود:
در صورت��ی که موردی خاص ش��ما را نگران کرده اس��ت: برای مثال 
اگ��ر ناممکن ب��ودن اجرای تعهدات در یک پروژه خاص ش��ما را نگران 
کرده می توانید در مورد تعداد نیروها یا منابع اختصاص یافته با مدیران 

مخالفت کنید.
زمانی که تجربه یا تخصص ش��ما سطح مذاکره و بحث را باال می برد: 
اگر پروژه ای که در اختیار دارید با تجارب شما در گذشته کامال مرتبط 
اس��ت، حق دارید که ب��ا دیدگاه  های مدیران یا روس��ا مخالفت کرده و 

نظرتان را به گوش شان برسانید.
در صورتی که اطالعات شما روی پیامدهای کسب و کار اثرگذار است: 
اگر نظرات مطرح ش��ما توسط ش��ما پیامدهای مثبتی به بار بیاورد، در 

آینده ارزش نظرات تان دوچندان خواهد بود.
اگر برخ��ی فعالیت ها غیرمنصفان��ه، غیراخالقی یا غیرقانونی اس��ت: 
ممکن اس��ت برخی ش��رایط محیط کار از نظر شما غیرمعمول باشد اما 

قبل از مطرح دیدگاه مطمئن شوید که دچار سوءتفاهم نشده اید.
پی��ش از ه��ر کاری باید دو فاکتور اساس��ی زمان بندی و زمینه بحث 
را در نظ��ر بگیرید. در اولین قدم ش��رایط را بس��نجید، اگر اوضاع برای 
بی��ان مخالفت مهیا نیس��ت بهتر اس��ت آن را به زم��ان دیگری موکول 
کنید. برای مثال اگر مدیر روز خوبی نداش��ته و قراردادها به بن بس��ت 
خورده اند، احتماال مخالفت ش��ما گره ای از کار باز نکرده و دست رد به 

سینه تان می خورد.
چگونگی انتقال اعتراضات و شکایات

تن صدا حین بیان مخالفت بس��یار حیاتی اس��ت. همواره باید در نظر 
داش��ت اگر قرار نیست اختالفی ایجاد ش��ود، نحوه مکالمه نباید منفی 
باشد و تمام کاری که باید انجام شود این است که ثابت شود فرد قصد 

کمک به اجرای بهتر کارها را دارد.
در عی��ن داش��تن اطمین��ان و اعتماد به نفس حال��ت دفاعی به خود 
نگیرید. احساسات را کنار گذاشته و روی حقایق و مشکل اصلی تمرکز 
کنی��د. حتما قبل از صحبت کردن با مدی��ر  حرف های تان را به خوبی 
حالجی کنید. بدین منظور مشکل را باید به طور کامل در ذهن تشریح 

کرده و راه حل های احتمالی را بررسی کرد.
به جای اینکه گفته ش��ود »من مخالفم« بهتر اس��ت از عباراتی مانند 
»اگر این مسیر را برویم نگران فالن مسئله خواهم بود« یا »در نگاه من 
موضوع کمی متفاوت است و تجربه دیگری دارم« استفاده نمود. بعضی 
مواقع هم می توان س��واالتی مانند »آیا تاکنون فالن مس��ئله را بررسی 

کرده ایم؟« یا »آیا به موضوع به طریق دیگری نگاه کرده ایم؟« پرسید.
باید همواره س��عی شود زبان بیانی فرد به نحوی نباشد که »کارمند« 
در مقاب��ل »مدیر« قرار گیرد؛ در واقع الزم اس��ت مدیران باور داش��ته 
باش��ند همیشه نیروی کارش��ان در تیم خودشان هستند. مودب بودن، 

پذیرابودن و گوش دادن به گفته آنها مهم است. باید اثبات شود نیروی 
کار رویکرد مدیر را درک کرده و با آن احساس همدلی دارد.

چنین شرایطی لزوما به معنای کوتاه آمدن از مواضع نیست، بلکه در 
حقیقت اجازه می دهد اختالفات بررس��ی و بعضا حل ش��وند. یک مدیر 
خوب این محیط را می ستاید و از اینکه نیروهای کارش گویا و منطقی 
هس��تند خرسند خواهد بود و همین موضوع به رشد هر فرد در سازمان 

و به طور کلی تجارت کمک شایانی خواهد کرد.
اگر مشکل همچنان حل نشد

اگر مشکل مطرح شده به هیچ عنوان حل نشد و اختالف مابین مدیر 
و کارمند باقی ماند، حال نیروی کار باید بررسی کند آیا این موضوع به 
قدری مهم است که به تغییر شغل فکر کند یا خیر. شاید گاهی مشاوره 
با شخص ثالثی هم جوابگو باشد، چراکه می توان با او با آسودگی خیال 

بیشتری مکالمه کرد و روی حل مشکالت مانور داد.
گاهی اوقات ش��اید الزم باش��د از مدیر خواس��ته شود روش موردنظر 
کارمند برای مدت محدودی آزمایش ش��ود. باید به آنها ثابت ش��ود که 
تفکر پش��ت این راه قوی اس��ت و می توان حداقل ب��رای چند هفته آن 
را آزم��ود. معموال مدی��ران برای پروژه های کوتاه م��دت احتمال اجرای 

بیشتری قائل می شوند تا برنامه های طوالنی.
گفتنی اس��ت بعضا چنین مذاکرات و مکالماتی خس��ته کننده خواهد 
بود. باید حتما در نظر داش��ت تا احساسات طرفین همواره کنترل شده 
و ریس��ک مخالفت تند و تالقی با مدیر به حداقل برس��د. اگر همه چیز 
طب��ق اصول و منطق پیش ب��رود، احتماال نه تنها مدیر با موضوع مطرح 
شده کنار خواهد آمد، بلکه بعد از اتمام ماجرا هم احترام بیشتری برای 

کارمند قائل می شود.
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بس��یاری تصور می کنند داش��تن یک ایده درخش��ان ب��رای راه اندازی 
استارت آپی موفق کافی است غافل از اینکه ایده خوب تنها قدم اول است، اما 
جامه عمل پوشاندن به آن نیاز به زمان، تالش و پشتکار بسیار زیادی دارد. 
هر گام اشتباهی در این مسیر تا زمانی که به سقوط منجر نشود تجربه ای 
ارزش��مند خواهد بود اما کار هوشمندانه تر این است که از تجارب دیگران 
استفاده کنید. در ادامه مطلب شش توصیه برای راه اندازی استارت آپ مطرح 

شده که نتیجه سال ها تجربه است.
1. دقیق برنامه ریزی کنید

بسیاری از ایده های ناب به خاطر ترس یا عدم اعتماد به نفس به فراموشی 
سپرده شده اند و برخی دیگر هم به خاطر انتقادهای مخرب اطرافیان کنار 
گذاشته ش��ده اند. اگر ایده خوبی به سرتان زد برای اجرای آن برنامه ریزی 
دقیقی داش��ته باشید و به انتقادهای غیرسازنده توجه نکنید. بدین منظور 
باید نقشه راه واضحی برای نخستین مراحل کار تدوین کنید که در آن تمام 
شرایطی که ممکن است اوضاع طبق روال پیش نرود، پیش بینی شده باشد. 
هرچند ممکن اس��ت از برخی شرایط احتمالی غافل شوید اما با تهیه این 

نقشه برای روبه رو شدن با آینده آمادگی بیشتری خواهید داشت.
2. درباره نقاط ضعف و قوت رقبا مطالعه کنید

واضح اس��ت که باید بازاری که قصد ورود به آن را دارید تجزیه و تحلیل 
کنی��د. در این مرحله جدای از نقاط ضعف رقب��ا باید نقاط قوت آنها را هم 

شناسایی کنید. در این شرایط می توانید روی بهبود همین نقاط قوت تمرکز 
کرده و از این طریق آنها را از میدان به در کنید. تصور کنید اگر در کنار آن 
بتوانید نقاط ضعف را هم پوشش دهید چه موفقیتی در انتظارتان خواهد بود.

3. ایده ها را تا حد ممکن ساده کنید
تفک��رات و ایده های مبهم و نامفهوم به طرح های کس��ب و کاری مبهم 
منجر می شوند که پیاده سازی آنها بسیار دشوار و حتی خطرناک خواهد بود. 
پیش از  راه اندازی استارت آپ نکات منفی بسیاری در ایده شما وجود دارد 
که تا زمان روشن نشدن کامل طرح پیدا کردن و حذف شان ناممکن است. 
بهترین راه برای غلبه بر این مشکل این است که طرح را تا حد ممکن ساده 
کنید و سپس براساس هسته اصلی به آن پر و بال بدهید تا تمام جنبه های 

کاری در راستای هدف اصلی متمرکز باشند.
4. خودآموزی را فراموش نکنید

از توصیه های دیگر کارآفرینان اس��تفاده کنید. با استفاده از شبکه سازی 
می ت��وان با کس��انی ارتب��اط برقرار کنید ک��ه پیش از ای��ن از پس برخی 
چالش های اس��تارت آپی برآمده اند. هر موقع سوالی داشته باشید، کسی را 
دارید که به ش��ما کمک کند. بدین منظور باید بخش��ی از فاز آماده سازی 
را صرف فراگیری آموزه های کارآفرینی کنید. قبل از تاسیس شرکت زمان 
زیادی را صرف مطالعه کتاب ها و نشریات بکنید، از اخبار غافل نشوید و با 

اطرافیان صحبت کنید.

5. کارها را برون سپاری کنید
معموال بودجه اس��تارت آپ ها در اوایل شروع کار محدود است، بنابراین 
استخدام ثابت اعضای موردنیاز عمال غیرممکن خواهد بود و نمی توان افراد 
متخصصی را با حقوقی مناس��ب جذب کرد. این موضوع را برای آینده در 
نظر داشته باشید و سعی کنید در ابتدای راه از نیروهای دورکار و پاره وقت 
بهره بگیرید. این روشی مناسب برای پیدا کردن و پرورش استعدادهایی در 

تجارت شما خواهد بود.
۶. اولویت خود را سوددهی قرار ندهید

روی س��وددهی س��ریع تمرکز نکنید، چون چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 
چط��ور می توانید تصمیماتی منطقی بگیرید، وقتی که تمام انرژی و هدف 
ش��ما با مسائل اقتصادی گره خورده؟ بدون شک نه به این معنا که کال به 
درآمدزایی فکر نکنید، اما قبل از آنکه کار خودتان را آغاز نمایید، بایس��تی 
فداکاری کرده و مدلی تجاری طراحی کنید و برنامه هایی استراتژیک بریزید 
تا اس��تارت آپ رش��د کند. وقتی این موارد به درستی انجام شوند، پول هم 
می آید. همه کارآفرینان اش��تباهاتی دارند اما کسانی که از اشتباهات خود 
درس می گیرند موفق ترین خواهند بود. الزم اس��ت کار درست را از همان 
ابتدا انجام دهید، در غیر این صورت اس��تارت آپ ش��ما حتی شاید فرصت 

راه اندازی هم نداشته باشد.
fastcompany/digiato :منبع

۶ قدم حیاتی که قبل از راه اندازی استارت  آپ باید بردارید

چطور بدون از دست دادن شغل با مدیران مخالفت كنیم؟
به قلم: رایلی هالت  نویسنده حوزه مدیریت 

مترجم: امیر آل علی

چهار شنبه
29 مرداد 1399
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شماره 1608

اخبار

ایالم – منصوری: رئیس تعمیرات اساســی شــرکت پاالیش 
گاز ایــام از پایــان موفقیت آمیز دوازدهمین تعمیرات اساســی 
ایــن پاالیشــگاه در مرداد ماه ســال جاری خبــر داد و گفت: در 
تعمیرات اساسی امسال در این شرکت بیش از ١٣٠٠ تجهیز توسط  
متخصصان بومی مورد بازرسی قرار گرفته و توسط کارشناسان و با 
همکاری پیمانکاران داخلی بازســازی، نوسازی، تعمیر و یا تنظیم 
شدند. به گزارش روابط عمومی،"مسعود مرشدی" با اشاره به اینکه 
تعمیرات  اساســی امســال از ٢١ تیر ماه الی ٩ مرداد ادامه داشت، 
افزود: برای حفظ پایداری تولید الزم اســت که تعمیرات  اساســی 
بر روی تجهیزات، مطابق برنامه از پیش تعیین شــده انجام شود و 
اگر این مهم انجام نشــود پایداری تولید به خطر افتاده و در فصول 
ســرد، مردم استان و اســتان های همجوار با مشکل جدی قطع یا 
افت شدید فشار گاز مواجه خواهند شد. وی اظهار داشت: هر چند 
رعایت پروتکل هاي ســتاد کرونا برای جلوگیري از شیوع ویروس 
کوید ١٩ محدودیتهاي شــدیدي از قبیل فاصله گذاری  اجتماعي 
کارگران، ســرو غذا، استفاده از ماسك، ضدعفوني تجهیزاتي که به 
کارگاه منتقل مي شدند، نحوه توزیع آب و سایر خدمات رفاهي را 
ایجاد کرده بود، ولي با توکل بر خداوند متعال و همکاري همه جانبه 
واحدهاي مختلف پاالیشگاه، چرخ تعمیرات اساسي به حرکت خود 
تا پایان مسیر ادامه داد. وی تصریح کرد: در تعمیرات امسال بیش 
از ٣٤ تجهیز ثابت، ٣٠ مورد تجهیز دوار، ١٠٠٠ تجهیز ابزار دقیقی، 

١٧٠ تجهیز برقی، ١٢٠ مورد شیرآالت و حدود ١٠٠٠ اینچ قطر از 
خطوط لوله مورد بازرسی، نوسازی، تعمیر و یا تنظیم قرار گرفتند. 
مرشدی به مهمترین آیتم های تعمیرات  اساسی اشاره و خاطرنشان 
کرد: در بخش تجهیزات ثابت، برج ها، ظروف تحت فشار، مبدل های 
حرارتی، فن های هوایی، فیلترها و مشــعل اصلی پاالیشگاه مورد 
بازرســی و تعمیر قرار گرفتند. وی ادامــه داد: در بخش تجهیزات 
دوار انواع پمپ ها، کمپرســورها، کولرهای هوایی، دمنده های برقی 
و توربین هــای بخاری نیز تعمیر شــدند. رئیس تعمیرات پاالیش 
گاز ایام افزود: در بخش شــیرآالت، شیرهای کنترلی، اطمینان، 
دســتی و اضطراری نیز تعمیر و تنظیم شدند. مرشدی با اشاره به 
اینکه در بخش تجهیزات برقــی انواع الکتروموتورها، فن ها، رله ها، 

یو پی اس ها، فیدرهای برق، ترانسفورماتورها و صاعقه گیرها تعمیر 
و تنظیم شــده اند،اظهار داشــت: در بخش تعمیــرات ابزاردقیقی 
انواع سیستم های کنترل، سیســتم های اعام حریق، آناالیزرهای 
صنعتی، انواع سنســورها و سوئیچ های فشــار، دما، دبی، سطح و 
غیره تعمیر و تنظیم شــدند. وی خاطرنشان کرد: تعمیرات اساسی 
توســط نیروهای متخصص بومی شــرکت پاالیــش گاز ایام و با 
کمــك گرفتن از پیمانکاران داخلی طرف قرارداد این شــرکت به 
مدت ٢٠ روز و با موفقیت صورت گرفت و این مهم نشــان دهنده 
توان داخلی نیروهای بومی است. رئیس تعمیرات پاالیش گاز ایام 
تصریح کرد: از جمله موارد با اهمیت در تعمیرات  اساســی امسال 
می توان به تعمیرات  اساســی کمپرسورهای صادرات گاز، ریتیوب 
کوره گاز احیا، تخلیه و شارژ بسترهای کاتالیستی واحدهای سولفور 
به میزان ٨٠ تن، ریتیوب پیش گرم کننده گاز اســیدی واحد دوم 
سولفور، برشکاری و جوشکاری خطوط ٣٠ اینچ واحدهای سولفور 
و تعمیر سینی برج های تصفیه گاز اشــاره کرد.  مرشدی با اشاره 
بــه اینکه در طول این ٢٠ روز، بیش از ٤٤ هزار نفرســاعت صرف 
تعمیرات اساسی شده است، افزود: در تعمیرات اساسی امسال معاونت 
عملیات شامل واحدهای تعمیرات، بهره برداری و حمل ونقل، امور 
بازرسی فنی، معاونت مهندسی، ایمنی و آتش نشانی و امور کاال به 
صورت مستقیم درگیر تعمیرات بوده و سایر واحدها نیز به صورت 

غیرمستقیم پشتیبان عملیات تعمیرات اساسی بودند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان قم با 
اشاره به اینکه استان قم اولین استان سبز کشور است، اظهار داشت: 
حدود ١٠٠درصد جمعیت شهری از گاز بهره مند هستند. علیرضا 
نصیری با اشــاره به اینکه هیچ محدودیتی برای گازرسانی نداریم، 
گفت: رضایتمندی مشــترکین از مهمترین اهداف شــرکت است 
و ٩٧درصد از جمعیت شــهری و روســتایی از نعمت گاز برخوردار 
هســتند. وی ادامه داد: استان قم حدود ١6١ روستا دارد که از این 
تعداد ١٤٩ روســتا از نعمت گاز برخوردار هســتند و عملیات گاز 
رسانی هم در ١٢روستا در حال پیگیری است. وی خاطرنشان کرد: 
تعداد مصرف کنندگان گاز در اســتان ٣٨6٧5٤ مورد سهم خانگی 
که سهم روستایی ٧/٧درصد؛ ٢٣٧6٣ مورد سهم تجاری و عمومی 
می باشد. نصیری عنوان داشت: تعداد شهرک های صنعتی فعال و 
بهره مند از گاز طبیعی در استان ١٤مورد است که در حال مطالعه 
برای گاز رســانی به دو شهرک گنجینه و الغدیر و گاز رسانی به فاز 
٤شهرک صنعتی شکوهیه و فاز ٣ سلفچگان هستیم. وی اضافه کرد: 
٧١/٢درصد از سبد استانی را در اختیار داریم که از میانگین کشوری 
بیشتر اســت که این سهم بیشتر به دلیل صعنت است. مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان قم با اشــاره به اینکه امروز گاز محور توسعه 
در کشور اســت، گفت: امروز از کوچکترین قطعه مورد استفاده تا 

بزرگترین قطعات در داخل تولید می شود که این از افتخارات ما می 
باشد چرا که در ١٠سال گذشته 5٠درصد تجهیزات ساخت خارج 
بود. وی افزود: رضایتمندی مشــترکین از مهمترین اهداف شرکت 
اســت که در این جهت در ســال ٩٧ و ٩٨رتبه دوم در کشور را در 
خدمت رسانی کسب کردیم.  این مسئول افزود: هم اکنون ١٤٠شهر 
ایران و بی شاز ٤هزار روستا در کشور از نعمت گاز برخوردار هستند  
ودر قم ٢5درصد گاز در بخش صنعت ، ٣٧درصد در بخش خانگی 
استفاده می شود.  وی بیان کرد: در بحث تعالی سازمان های در بین 
دستگاه شرکت گاز قم جایزه تعالی ٤ستاره را کسب کرده است که 

نتیجه فعالیت همه نیروهای خدوم این شرکت است که باعث افزایش 
جلب رضایتمندی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان قم استان 
قــم تصریح کرد: یك از اقدامات ما در ســال جهش تولید حمایت 
از بخــش صنعت و تولید بوده اســت بنابراین هر واحد صنعتی که 
متقاضی انشعاب گاز بوده در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی 
آن آغاز شده هم اکنون عملیات گاز رسانی به فاز ٢و٣شهرک صنعتی 
شکوهیه و الغدیر درحال انجام است  نصیری با اشاره به ورود شرکت 
به دولت الکترونیك، گفت: از ٢٢خدمت شــرکت گاز ١٨خدمت به 
صورت تلفن همراه و یا دفاتر پســت انجام می شــود و نیاز نیست 
که مشترکین به شرکت مراجعه کنند. وی اضافه کرد: فرایند نصب 
کنتر بعد از گرفتن اشتراک در فصل زمستان حداکثر 5روز است و 
در تابستان در ٤٨ســاعت کنتر نصب می شود. مدیرعامل شرکت 
گاز استان قم با اشاره به اینکه فرایند اتفاقات و امداد مکانیزه است، 
گفــت: در قم 5هزار کیلومتر خط تغذیه  و توزیع گازداریم که برای 
جلوگیری از بروز اتفاقات و خطرات باید تجهیزات  را به روز کنیم و 
ماهانه آن را چك کنیم. مدیرعامل شرکت گاز استان قم بیان اشاره 
به تشکیل کمیته کرونا در این شرکت گفت: از همان روزهای آغازین 
شیوع کرونا تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت کردیم برای اینکه 

درخدمت رسانی به شهروندان با وقفه ای مواجه نشود. 

آذربایجان شــرقی – فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از بهره برداری سیصدو چهل و 
دومین جایگاه عرضه سوخت این منطقه در ناحیه ویژه مراغه خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، علی روح اللهی با 
بیان اهمیت توسعه جایگاههای عرضه سوخت استان در ارائه خدمات 
مطلوب سوخت رسانی در راستای ارتقای حقوق شهروندی و مشتری 
مداری، گفت: باتاش و پیگیری مسئولین منطقه یکصدو هفتادمین 
جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سیصد و چهل و دومین جایگاه 
عرضه سوخت اســتان باعنوان جایگاه اختصاصی سهیل سهند در 
ناحیه ویژه مراغه بهره برداری و در مدار سوخت رسانی قرار گرفت. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 

خاطرنشان کرد: جایگاه مذکور بعنوان چهاردهمین جایگاه سوخت 
مایع ناحیه مراغه با سرمایه گذاری بخش خصوص با سرمایه ای بالغ 

بر بیست میلیارد ریال در زمینی به مساحت ١٧٠٠ مترمربع احداث 
گردیده اســت.  روح اللهی افزود: با احداث این جایگاه عاوه بر ارائه 
خدمات سوخت رسانی برای ٤ نفر نیز به طور مستقیم اشتغال زایی 
گردیده است. علی روح اللهی اضافه کرد: در این جایگاه  بنزین موتور 
در دو سکو و با هشت نازل و نفتگاز در یك سکو و با چهار نازل عرضه 
مــی گردد. ظرفیت کلی مخازن بنزین و نفتگاز ١٢٢ هزار لیتر می 
باشد. الزم به ذکر اســت عاوه بر ١٧٠ باب جایگاه عرضه سوخت 
مایــع، ١٧٢ باب جایگاه عرضه گاز طبیعی نیز در ســطح منطقه 
آذربایجان شرقی به طور شبانه روزی و بی وقفه خدمت رسانی می 
نمایند. ١٣ باب جایگاه در حال احداث نیز در سال جاری با نظارت و 

پیگیری مستمر به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

اصفهان- قاسم اسد: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان گفت: دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی فوالد و 
متالورژی اصفهان از ابتدای شهریورماه و با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی برگزار می شــود. به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با اشاره به 
اینکه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابســته اصفهان طی چهار روز برپا می شود، 
افزود: این نمایشگاه تا چهارم شهریورماه برپا خواهد بود و ٧٠ شرکت 
در 65٠٠ مترمربع فضای نمایشگاهی به ارائه محصوالت، خدمات، 
کاالها، توانمندی ها و پتانسیل های خود می پردازند. وی با بیان اینکه 
امسال نیز همانند سال های گذشته نمایندگانی از کشورهای خارجی 
میهمان نمایشــگاه فوالد اصفهان خواهند بود، ادامه داد: شرکت ها 
و نمایندگانی از کشــورهای چین، ترکیه، آلمان، فرانسه و ایتالیا در 
نمایشگاه فوالد اصفهان حضور خواهند داشت و برای ایجاد ارتباطات 

تجاری با شرکت های ایرانی تاش خواهند کرد. مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همچنین از مشارکت هفت 
اســتان در نمایشــگاه فوالد خبر داد و تصریح کرد: شرکت هایی از 
استان های تهران، اصفهان، کرمان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در دوازدهمین نمایشگاه فوالد 

اصفهان حضور خواهند داشت. وی تاکید کرد: شرکت های فعال در 
حوزه تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی، خدمات صنعت متالورژی 
و نقش آفرینان حوزه ماشین آالت و تجهیزات وابسته نظیر جرثقیل ها، 
ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار 
قوی و... در نمایشگاه فوالد اصفهان حضور دارند و توانایی های خود 
را در معرض بازدید قرار خواهند داد. یارمحمدیان با بیان اینکه طی 
برپایی نمایشــگاه فوالد، پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا در سخت گیرانه ترین حالت ممکن رعایت خواهد 
شد، گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، فقط متخصصان و 
فعاالن حوزه فوالد امکان بازدید از این نمایشگاه را خواهند داشت و 
شرایط بازدید عمومی فراهم نخواهد بود؛ همچنین از ورود افراد بدون 
ماسك به فضای نمایشــگاه جلوگیری می شود و ناظران بهداشتی 
نیــز بر رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی از ســوی غرفه داران، 

بازدیدکنندگان و مجریان نمایشگاهی نظارت خواهند داشت.

 اندیشه – غالمرضا جباری: به گزارش روابط عومی شرکت 
عمران شــهر جدید اندیشه ،  مهندس  طاهرخانی در رأس هیأتی 
از مدیران شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت 
عمران اندیشه از پروژه های در حال ساخت برنامه اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن در این شهر بازدید نمودند. در این بازدید دکتر مسلم 
خانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شــرکت عمران شهر جدید 
اندیشه با ارائه گزارش روند تکمیل پروژه های طرح اقدام ملی تولید 
و عرضه مسکن گفت: سهم شــرکت عمران شهر جدید اندیشه از 
طــرح اقدام ملی ٢٠٢5 واحد بوده کــه در قالب پروژه های ١٠٧٩ 

واحدی محله ایرانشــهر، 5٤5 واحدی لیلیان، ١٧6 واحدی نرگس، 
١٧5 واحدی بنفشه و 5٠ واحدی آپادانا بوده که بصورت مشارکتی 
در حال ساخت می باشد. وی با اشاره به اینکه پروژه های اقدام ملی 
اندیشه با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی و با سرعت مناسب در حال 
احداث میباشد خاطر نشان ساخت علیرغم شرایط تحریم و نوسانات 
قیمت مصالح و همچنین شیوع بیماری کرونا عملیات اجرایی همه 
پروژه های عمرانی اندیشه با سرعت تمام در حال ساخت بوده و به 
یاری خداوند متعال مطابق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده با 

قدرت پیش خواهیم رفت.

پایان موفقیت آمیز دوازدهمین تعمیرات  اساسی در پاالیشگاه گاز ایالم

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

حدود 100درصد جمعیت شهری قم  از نعمت گاز برخوردارند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد؛

بهره برداری از سیصدو چهل و دومین جایگاه عرضه سوخت در آذربایجان شرقی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فوالد اصفهان با رعایت سخت گیرانه پروتکل های بهداشتی

بازدید معاون وزیر از پروژه های اقدام ملی  اندیشه

بازدید مهندس طاهرخانی مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید از شهر جدید اندیشه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
نظارت و ساماندهی الکترونیکی گاز مایع از اول شهریور ماه

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : از اول شهریور ١٣٩٩ توزیع فرآورده های نفتی از طریق 
زیر ســاخت بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شــود . به گزارش 
روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری در جلسه ای که با موزعین گاز مایع برگزارشد 
، از اجرای طرح عرضه ســوخت گاز مایع گفت و بیان کرد : با توجه به 
مصوبات کمیته طرح و نظارت و کنترل توزیع ســوخت ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در ســامانه درخواست فرآورده های نفتی 
) ســدف ( قابل ارائه می باشــد به صورت الکترونیکی ثبت نام می شــود . سبحان رجب پور اظهار کرد : این طرح از ماههای 
گذشته به صورت پایلوت در تعدادی از استانهای کشور انجام و در ماه جاری بصورت کامل اجرایی می شود ، آغاز اجرای این 
طرح درمازندران از تاریخ ٩٩/6/٠١ می باشــد  . رجب پوردر ادامه جلســه افزود : با اجرایی شدن این طرح در مازندران کلیه 
مصرف کنندگان به صورت الکترونیکی در ســامانه درخواســت فرآورده نفتی ) سدف ( سهمیه خود را دریافت خواهند کرد 
. مدیر منطقه ســاری کاهش مراجعات ارباب رجوع به نواحی تابعه و ســاماندهی و نظارت الکترونیکی را از مزایای این طرح 
دانســت و اضافه کرد : ایجاد بســترهای الزم توسط منطقه و مدیران شرکتها ی گاز مایع فعال در سطح این منطقه از جمله 
تهیه اطاعات هویتی عوامل توزیع ، اطاع رســانی به ادارات و ســازمانهای ذیربط استانی و آگاهی بخشی به مردم تا قبل از 

زمان اجرا از الویتهای این طرح است .

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان
اصالح 430 کیلومتر شبکه برای پایداری برق تابستان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: برای افزایش پایداری شــبکه برق در 
تابستان امسال، ٤٣٠ کیلومتر شبکه فشار ضعیف در سال گذشته اصاح 
و به کابل خودنگهدار تبدیل شد. مهندس حمید ساعدپناه افزود: برای 
مقاوم ســازی شبکه توزیع برق نیز 6 هزار و 5٤٤ پایه برق تعویض شد 
که نقش بســزایی در افزایش مقاومت شبکه در برابر فرسایش داشت. 
وی اضافه کرد: فرســودگی سریع شبکه و تاسیسات برق رسانی باعث 
شد سال گذشته ١65 کیلومتر هادی شبکه فشار متوسط تعویض شود. 
ضمن اینکه برای جلوگیری از نوسان برق ٢٠٠ دستگاه ترانسفورماتور افزایش قدرت داده شده و ٣٠ دستگاه ترانسفورماتور هم 
برای رفع نوسان نصب شد. مهندس ساعدپناه اظهارداشت: حدود ٧٠ درصد شبکه توزیع برق استان در نوار ساحلی و حاشیه 
دریا قرار دارد که از شــرایط نامســاعد اقلیمی منطقه تاثیر می پذیرد. برای جلوگیری از نشستن ذرات معلق بر روی مقره ها و 
خوردگی شبکه، شستشو و سرویس شبکه ها و تاسیسات بصورت مستمر انجام می شود. عملیات شستشوی شبکه ها هرساله 
از اردیبهشــت ماه آغاز می شــود و تا آبان ادامه دارد که در مناطق ساحلی برخی شبکه ها حتی دو مرتبه در ماه شستشو می 
شوند. وی در ادامه گفت: اصاح و بهینه سازی شبکه های توزیع طبق برنامه عملیاتی تدوین شده و مطابق با اعتبارات شرکت 
از مهرماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد. مهندس ساعدپناه اظهارد اشت: در بهره برداری از شبکه ها و تاسیسات، پست 
ها به صورت مداوم سرویس می شود و شبکه نیز با استفاده از دوربین های ترموویژن پایش و نقاط سست شبکه شناسایی و 
بدون اعمال خاموشی به روش خط گرم اصاح می شود. وی همچنین گفت: از ابتدای امسال در مناطق کوهستانی حاجی آباد، 
رودان، بشاگرد و جاسك شاهد بارش های شدید همراه با طوفان و رعد و برق بودیم که منجر به خسارت دیدن شبکه  و قطعی 
برق بود اما با پیش بینی وقوع بارش ها در این مناطق و آمادگی نیروهای عملیاتی ،خسارت ها در سریعترین زمان برطرف شد 

و شبکه به حالت پایدار بازگشت. 

بازدید سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي از برخي 
واحدهاي تولیدي

اراک - خبرنــگار فرصت امروز: همزمان با فرارســیدن روز ملي 
حمایت از صنایع کوچك و متوسط سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان مرکزي و معاونین و مدیران این شرکت از برخي واحدهاي تولید 
بازدید نمودند . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان 
مرکزی همزمان با فرارسیدن ٢١ مرداد روز ملي حمایت از صنایع کوچك 
، سرپرست و معاونین ومدیران این شرکت  با حضور در برخي واحدهاي 
تولیدی مستقر در  شــهرک صنعتي خیرآباد از نزدیك در جریان تنوع 
تولید و مشکات صنایع مستقر در این شهرک قرار گرفتند و با اهداء لوح 
از آنان تقدیر بعمل آمد. سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در حاشیه این بازدید گفت: در شرایط کنوني  و در 
سالي که به نام جهش تولید نام گذاري شده است رفع موانع تولید و حمایت از صنایع کوچك و متوسط و ایجاد شرایط مناسب 
جهت تولید ضروري اســت . وي افزد :  بهره گیري از صنایع کوچك و متوسط مي تواند تکیه گاه مطمئني براي توسعه اشتغال 
زایي باشد وبا توسعه صنایع تولیدي در بخش هاي مختلف شاهد سطح اشتغال و فعال شدن فضاي کسب و کار و توسعه صنعتي 
خواهیم بود. گفتني است واحد تولیدي زرین شیشه مرکزی در شهرک صنعتی خیر آباد اراک که بمناسبت روز حمایت از صنایع 
کوچك بازدید شد شیشه های سکوریت ، لمینت و دکوراتیو   به کانادا ، قطر، عمان ، عراق و افغانستان صادر مي کند این  واحد 
تولیدي تولید حدود5٠ نفر نیروی ماهردارد و در سال گذشته بیش از ٢٠ هزار مترمربع انواع شیشه های سکوریت و چند الیه ضد 
گلوله تولید داشته است. شرکت فوالد برق اراک  یکي دیگر واحد صنعتي که بازدید شد با تعداد ٣٠ نفر نیروی فنی تولید تابلو های 
برق اعم از توزیع ، کنترل ، اتوماسیون ، خازنی و ٢٠کیلو ولت  و صادرات 5٠ میلیارد ریالی را دارد واحد تولیدي منسوجات زند 
طب دیگر واحد تولیدي با مساحت ٢٠٠٠ مترمربع تولید تقریبی بیش از ٢5٠٠  دست  لباس های یك بار مصرف بیمارستانی در 
روز  را  دارد و براي ١5 نفر بطور مسقتم و ٣٠ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است. گفتني است با اهداء لوح تقدیر از این 

واحدهاي تولیدي تقدیر بعمل آمد . 

بنیاد مسکن استان گلستان برای ایتام گلستانی خانه می سازد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت : براساس تفاهم نامه پنج جانبه همکاری 
بین ســازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن 
انقاب اسامی قرار است برای ایتام تحت پوشش این دو نهاد حمایتی واحد مسکونی ساخته شود.وی گفت: اطاعات و تعداد این 
افراد از طریق مرکز به استان اباغ شده و قرار است در مرحله نخست 65 واحد مسکونی برای ایتام بسازیم.مدیرکل بنیاد مسکن 
استان افزود: برای احداث این منازل 5٠ میلیون تومان به صورت باعوض ) ٢5 میلیون تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ٢5 
میلیون تومان از سوی کمیته امداد و بهزیستی( و 5٠ میلیون تومان تسهیات قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 
5 درصد و بازپرداخت ١5 ســاله پرداخت می شــود.وی بیان داشت: اقدامات اولیه برای اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته 
و جلســات مشترک نیز بین کمیته امداد و بنیاد مسکن استان برگزار شده و تا یك ماه آینده ساخت این واحدهای مسکونی در 

استان آغاز خواهدشد.

معاون امور بهره برداری گاز گلستان از برگزاری دوره آموزشی آنالین و 
غیر حضوری خدمات 22 گانه دفاتر پیشخوان دولت خبر داد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس خسرو موذنی در همین رابطه گفت: در راستای سهولت دسترسی و ارتقای سطح 
کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی و جلوگیری از تردد های غیر ضرور در سطح 
شهرها و روستاهای استان  دوره آموزشی آناین و غیر حضوری  برای دفاتر پیشخوان دولت دوره  برگزار شد.  وی افزود: این 
دوره  در راستای تحقق بند پ ماده 6٧  قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند ٢ تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ٢٨ فروردین 
٩٧  انجام شــده  که در این رابطه، شــرکت گاز استان گلستان طی هماهنگی با ادره کل فناوری اطاعات و ارتباطات استان ، 
با استقرار سامانه خدمات الکترونیکی اقدام به برگزاری دوره آموزشی با هدف واگذاری خدمات قابل ارائه به آنها  نموده است.
موذنی اظهار داشت: این خدمات  ٢٢   مورد  بوده  که شامل  اشتراک پذیری جزء، افزایش ظرفیت ، تغییر نام ، اشکال قبض 
، اصاح آدرســو  کد پســتی ، فسخ قرار داد، قطع و وصل گاز ،جابجایی و جمع آوری علمك ، جمع آوری تجهیزات ، پرداخت 
خســارت ، مفاصا حساب ، نصب علمك ، تقســیط ، تعویض کنتور ، تست کنتور ، اصاح شماره موبایل ،ثبت کارکرد کنتور ، 
لیســت قبوض ،لیســت پرداختها ، چاپ  و اصاح قبض  می باشــد.وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام گام موثری در راستای 
کاهش تصدی گری و واگذاری اختیارات به بخش خصوص بوده و نقش موثری را  در راســتای فراهم نمودن خدمات مطلوب 

بویژه رضایت مندی مشتریان بهمراه دارد. 

پایان مرمت و بازسازی پست سربندر جدید
اهواز- شــبنم قجاوند: مدیر امور بهینه سازی تاسیسات انتقال شــرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: فاز اول مرمت و 
بازسازی پست برق سربندر جدید به پایان رسید. رضا بدیعی فر بیان کرد: مرمت و بازسازی پست سربندر جدید که پیش از این 
به دلیل فسخ قرارداد ناتمام مانده بود با تعیین پیمانکار جدید و همکاری امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق انجام و به پایان 
رسید. وی تصریح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال از محل بودجه بهینه سازی انتقال و فناوری 
اطالعات انجام شد و فاز پایانی آن درمرحله برآورد و تهیه اسناد مناقصه می باشد. مدیر امور بهینه سازی تاسیسات انتقال شرکت 
برق منطقه ای خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده، افزود: این عملیات مرمت و بازسازی در بخش ساختمانی، توسعه محوطه 
ها و منظر ســازی، ترمیم تعدادی از فونداســیون های معیوب، ساخت درپوش کانال کابل و جایگزینی با درپوش های معیوب، 
تخریب اتاق نگهبانی قبلی و احداث اتاق نگهبانی جدید در محل جدید درب ورودی پست، انجام شده است. بدیعی فر اقدامات 

انجام شده را باعث افزایش کیفیت بهره برداری از پست و افزایش ایمنی و مقاوم سازی شبکه دانست. 
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ادامه از صفحه 4
در ش��هریور ١۳۹۶ مؤسس��ات مالی غیرمجاز تا ح��دود ۳٠درصد و 
مؤسس��ات مجاز تا حدود ۲۴درصد نرخ سود س��پرده پرداخت کرده و 
س��ود پول را نیز به  صورت روزش��مار پرداخت می کردن��د و با ابزارهای 
تش��ویقی، تس��هیالت می دادند. مردم به س��ود ب��االی ۲٠درصد عادت 
داشتند و یک باره بانک مرکزی اعالم کرد نرخ سود سپرده به ١۵درصد 
کاهش می یابد. در این ش��رایط افرادی که ریس��ک کمتری می پذیرند 
ام��کان دارد پول خود را همچن��ان در بانک نگاه دارند و یا آن را تبدیل 
به ملک کنند. معموال نرخ س��ود مؤثر در دنیا این گونه تعریف می ش��ود 
که همواره از نرخ تورم چند درصد باالتر باشد تا برای سپرده گذار مثبت 
باشد. آن زمان در وضعیتی قرار داشتیم که نرخ تورم بیش از ۳٠درصد 

بود، اما نرخ س��ود س��پرده را به ١۵درصد کاهش دادند؛ این یعنی نرخ 
س��ود مؤثر منفی ١۵درصد اس��ت. در این ش��رایط مردم نگران کاهش 
ارزش دارای��ی خود بودن��د. در نتیجه پول خود را ب��ه بازارهای موازی 
از جمله ارز، س��که، مس��کن و خودرو بردند و برخی نیز س��رمایه خود 
را از کش��ور خارج کردند. در نهای��ت نیز نرخ دالر ۴۲٠٠ تومان اعالم و 
خریدوفروش ارز ممنوع ش��د. این مس��ئله ادامه پیدا کرد تا نرخ ارز در 
س��ال ١۳۹7 به باالی ١۹هزار تومان رسید. بانک مرکزی در آن مقطع 
به صورت غیررس��می ب��ه بانک ها اجازه داد تا با نرخ س��ود ۲٠درصد و 
باالتر نس��بت به افتتاح حساب س��پرده برای مشتریان خود اقدام کنند. 
ای��ن م��ورد را نیز به  عنوان تخلف محس��وب نکرد و اج��ازه داد بانک ها 
جذب س��پرده کنند تا بازار از التهاب خارج شود. الزم است دقت شود، 

هنگامی که پول از حس��اب سپرده یک ساله خارج شد، برگرداندن رویه 
س��ابق دشوار است، زیرا اعتماد مردم خدشه دار شده است. هنگامی که 
ای��ن تجربه را داریم، چرا دوباره در اردیبهش��ت ١۳۹۹ این کار را انجام 
می دهیم؟ آیا هدف این اس��ت که بازار س��رمایه تش��ویق و نقدینگی به 
آن س��مت هدایت شود؟ در جایی که تورم ثبت شده بیش از ۳٠درصد 
اس��ت، نرخ سود س��پرده را به ١۵درصد محدود و روزشمار را تبدیل به 
ماه شمار می کنیم، طبیعی است که دوباره هجوم به بازارهای دیگر آغاز 
می ش��ود. در یک مورد از ابتدای س��ال قیمت مسکن در برخی مناطق 
بی��ش از دو برابر افزایش یافته اس��ت. در س��ال ١۳۹۸ به  علت اتفاقات 
اجتماعی و سیاس��ی و همچنین در س��ال جاری ش��اهد خروج پول از 
حس��اب های یک ساله بودیم. بانک مرکزی مستقل برای هر تصمیم باید 

همه جوانب را در نظر بگیرد. تصمیم های آنی که بنا به مصلحت بخشی 
از اقتصاد باش��د، باعث افزایش قیمت تمام ش��ده برای مصرف کنندگان 
می ش��ود. بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته از استقالل کامل 
برخوردارند و در کش��ورهایی مانند ما باید از اس��تقالل نسبی برخوردار 
باشند. تصمیم های بانک مرکزی باید جامع االطراف باشد و همه بازارها 
را در نظر بگیرد. چنانکه شاهدیم بعد از اردیبهشت ١۳۹۹، متعاقبا سود 
سپرده بانکی افزایش یافت. این نشان دهنده برداشتن گامی برای اصالح 
تصمیم نادرس��ت بود، اما تصمیم قبلی اثر خود را در بازار گذاشت. باید 
به توصیه های کارشناس��ی توجه و از اتخاذ تصمیم های غلط جلوگیری 
ش��ود، زیرا اصالح تصمیم غلط دشوار بوده و ممکن است زیان واردشده 

قابل جبران نباشد.

پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی
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بررسی 3 راهکار مدیریتی در شرایط کرونایی
مدیریت تیم کارمندان در شرایط دورکاری

 دورکاری شرایط خاصی برای کسب و کارها ایجاد می کند. بسیاری از برندها تجربه مدیریت کسب 
و کار در شرایط دورکاری را ندارند. همین امر موجب بروز مشکالت مدیریتی متعدد در طول ماه های 
اخیر برای برندهای بزرگ و کوچک ش��ده اس��ت. نکته جالب در مورد دورکاری عدم اختصاص آن به 
بازه زمانی کنونی اس��ت. کارمندان ش��رکت  AT&T در س��ال ١۹۹۴ در ماه سپتامبر به طور کامل 
مشغول دورکاری بودند. شاید در نگاه نخست این امر ناشی از همه گیری یک بیماری خطرناک یا بروز 
بحران مالی برای ش��رکت باش��د، اما ماجرا ارزیابی وضعیت مدیریت شرکت در شرایط دورکاری بود. 
نتیجه این آزمایش جس��ورانه آشکارس��ازی اهمیت ارتباطات در حوزه کسب و کار بود. هرچه توانایی 
برندها برای ایجاد ش��بکه ارتباطی مطمئن و پایدارتر میان کارمندان بیش��تر باشد، فرآیند دورکاری 

همراه با موفقیت بیشتری خواهد بود. 
عصر دیجیتال با تحول در صنعت ارتباطات ش��ناخته می شود. بسیاری از برندهای بزرگ در زمینه 
فن��اوری اطالعات ب��ا رونمایی از طرح های تازه موج��ب بروز موج های تازه ای از گس��ترس ارتباطات 
 AT&T جهانی ش��ده اند. با این حس��اب فرآیند دورکاری برای برندها باید بس��یار ساده تر از شرکت
باش��د. هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی مزیت های دورکاری در ش��رایط ضروری برای شرکت است. 
ش��اید بس��یاری از برندها همچنان کار حضوری در دفترهای مشخص را بهترین ایده برای ساماندهی 
برند بدانند، اما نکته مهم مواجهه موفق با ش��رایط بحرانی اس��ت. اغلب برندها در بازه زمانی حاضر با 
بحران های مالی متعددی دس��ت و پنجه نرم می کنند بنابراین باید ارزیابی درس��تی از وضعیت برند و 

نیازهای جاری آن داشت. 
1. اهمیت آمادگی قبلی

دورکاری اغلب فرآیندی مش��کل آفرین برای برندها تلقی می شود. دلیل این امر بروز اضطرار و نیاز 
برای دورکاری در زمان های خاص اس��ت. اگر اغلب برندها در طول دوران فعالیت شان برای دورکاری 
آماده شوند، دیگر نیازی به نگرانی برای اعمال چنین استراتژی نخواهد بود. مشکل اساسی درست از 
همین نقطه شروع می شود. بسیاری از برندها فقط در شرایط اضطراری به دنبال راهکارهایی برای حل 
و فصل مشکالت شان هستند. امروزه مدیریت کسب و کار نیازمند پیش بینی مشکالت پیش روی نیز 
هست بنابراین شما باید در عمل سناریوهای مختلف پیش روی کسب و کارتان را مدنظر قرار دهید. 
آمادگی برای ش��رایط بحرانی اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب برندها در مواجهه با بحران کرونا تا 
چند ماه مش��غول تصمیم گیری برای نحوه ادامه فعالیت ش��ان بودند. این امر مش��کالت بسیار زیادی 
برای آنها ایجاد می کند. اگر ش��ما برنامه مشخصی برای مدیریت کسب و کارتان در شرایط دورکاری 
داش��ته باشید، امکان اعالم اجرای چنین استراتژی پس از بروز بحران را خواهید داشت بنابراین باید 
به س��رعت نس��بت به راه اندازی تیم مدیریت بحران و برنامه ریزی برای دورکاری اعضای شرکت اقدام 

نمایید. 
امکان��ات در دس��ترس برند نقش مهم��ی در توانایی آن برای اعمال اس��تراتژی دورکاری دارد. اگر 
ش��ما توانایی اطالع رس��انی به موقع به کارمندان را نداش��ته باشید، بس��یار دیر استراتژی موردنظر را 
اجرا خواهید کرد. امروزه اغلب اوقات اعمال دیرهنگام اس��تراتژی به معنای ناکامی در زمینه مدیریت 

بحران خواهد بود. 
2. ایجاد بسترهای ارتباطی

یکی از مهم ترین نکات در زمینه دورکاری اطمینان از هماهنگی تمام اعضای تیم است. بسیاری از 
اوقات تیم های کاری در ش��رایط فعالیت حضوری نیز دچار ناهماهنگی های مختلف می ش��وند، با این 
حساب باید آمادگی الزم برای بررسی تمام جوانب کار را داشته باشید. امکانات ارتباطی برندها نقش 
مهمی در موفقیت آنها بازی می کند. اگر ش��ما توانایی ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب برای تیم های 
کاری را داش��ته باش��ید، پروژه ها با سرعت و هماهنگی بیش��تری ادامه پیدا خواهد کرد. مشکل اغلب 
برندها اجرای اس��تراتژی دورکاری و سپس جس��ت وجو برای نرم افزارهای ارتباطی مناسب است. این 

امر همیشه مدت زمان زیادی از برندها خواهد گرفت. 
خوش��بختانه امروزه نرم افزارهای ارتباطی بس��یار مناس��بی در دس��ترس برندها ق��رار دارد. اغلب 
نرم افزارهای موردنظر به صورت رایگان قابل اس��تفاده است. اگر شما نیاز به سیستم ارتباطی منحصر 
به فرد برای برندتان دارید، باید با همکاری برخی از کارشناس های عرصه IT اقدام به طراحی سیستم 
موردنیازتان کنید. بدون تردید طراحی سیستم نیازمند زمان بندی مناسب و دسترسی به بودجه قابل 
توجه است بنابراین شاید در ابتدای مسیر اتکا به نرم افزارهای ارتباطی معمولی ایده مناسب تری باشد. 

3. پیگیری مداوم امور
پیگیری وضعیت پروژه های مختلف اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب برندها در ش��رایط دورکاری 
توجهی به وضعیت فعالیت کارمندان نش��ان نمی دهن��د. همین امر موجب بروز تاخیرهای قابل توجه 
در زمینه تکمیل پروژه ها می شود. اگر شما نسبت به فعالیت در عرصه کسب و کار حساسیت خاصی 
نشان ندهید، تمام برنامه های تان در کمترین زمان ممکن از بین خواهد رفت. شما باید همیشه انگیزه 

مناسبی برای پیگیری وضعیت تیم های کاری داشته باشید. 
یک��ی از وظایف اصلی مدیران هر بخش ارزیابی وضعیت تیم های کاری و ارائه گزارش های دقیق به 
هیأت مدیره اس��ت. تصمیم گیری در مورد وضعیت دورکاری فقط با ارزیابی و ارائه دقیق گزارش های 
کاری امکان پذی��ر خواهد بود. همچنین مدیران بخش های مختلف باید در س��اعت های کاری و حتی 
پس از آن در دس��ترس کارمندان باش��ند. اغلب کارمندان در ش��رایط عادی کس��ب و کار در صورت 
مواجهه با مشکالت مختلف به راحتی آن را با مدیران در میان خواهند گذاشت. مسئله اصلی در این 
میان وضعیت دورکاری اس��ت. ش��ما باید نسبت به شرایط منحصر به فرد کنونی آگاهی باالیی داشته 

باشید بنابراین شاید تا چند ماه نیاز به کار بیشتر و همکاری نزدیک تر با کارمندان داشته باشید. 
ش��رایط دورکاری نیازمند ساعت های کاری مشخص و سفت و سختی نیست. شما باید به انگیزه و 
عالقه کارمندان در چنین شرایطی توجه نمایید. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی آنها و 

پیشبرد کارهای شرکت را از دست خواهید داد. 
ش��رایط فعالیت در دوران کرونا برای اغلب برندها دش��وار و همراه با مش��کالت اساسی است. نکته 
مهم در این میان درک ویژه شما از وضعیت کنونی و تالش برای اصالح آن است. اگر شما نسبت به 
ش��رایط کنونی درک ویژه و همکاری الزم با کارمندان را نداشته باشید، گذر از وضعیت کنونی بسیار 

دشوار خواهد بود. 
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ش��اید شما هم وقتی به یک س��ال قبل نگاه می کنید، هیچ 
پیش��رفتی در زندگی ت��ان نمی بینید و حتی ممکن اس��ت از 
تغییرات به وجود آمده شگفت زده شوید؟ ممکن است از خود 
س��ؤال کنید آیا نسبت به پارس��ال احساس موفقیت بیشتری 
داری��د یا می خواهید زمان به عق��ب برود و تصمیمات دیگری 
بگیرید. در هر حال هر فردی در پی موفقیت است، در ادامه با 
ما همراه باشید تا راه های دستیابی به موفقیت را برای تان بازگو 
کنیم. هر انسانی شکست را در زندگی خود تجربه می کند، اگر 
احس��اس ناامیدی و یأس دارید و از خودتان می پرسید چطور 
می توان تمام شکس��ت ها را به موفقیت تبدیل کرد ادامه مقاله 

را از دست ندهید.
هیچ وقت فکر نکنید همه چیز به پایان رس��یده و دیگر روی 
خ��وش زندگی را نخواهید دید، چراک��ه با این فکر ناامیدی بر 

تمام اهداف و رویاهای تان سایه می اندازد.
1. تعریفی از موفقیت برای خود داشته باشید

اگر موفقیت را خیلی س��خت برای خود تعریف کرده باشید 
با هر مشکل و شکستی، احساس ناامیدی به سراغ تان می آید. 
یادتان باشد »هیچ چیز در این جهان قطعی نیست.« پس نباید 

خیلی زود ناامید شویم و عزت نفس خود را از دست دهیم.
2. به چیزهایی که از شکست کسب می کنید تمرکز کنید

وقتی به یک مصاحبه استخدامی می روید اما کارفرما شما را 
نمی پذیرد دو راه مقابل تان قرار دارد؛ یا دائماً به این فکر هستید 
که شکست خورده اید یا به این نتیجه می رسید که در مصاحبه 
بعدی عملکرد بهتری خواهید داش��ت و این تجربه در فرصت 
بعدی به کمک تان می آید. »داالیی الما« درباره دس��تاوردهای 
مثبت شکست می گوید: »گاهی بهترین اتفاق زندگی، به دست 

نیاوردن چیزی است که به دنبالش هستید.«
حتماً می دانید خیلی از افراد موفق، کارآفرینان و ش��رکت ها 
بعد از شکست های بزرگ به موفقیت رسیده اند. نباید همیشه 
به دنبال موفقیت مالی باشید، گاهی منظور از موفقیت، موفقیت 
شخصی است که شما را از یأس و ناامیدی دور کرده و به ادامه 
زندگی امیدوارتان می کند. شاید بهترین دستاورد زندگی این 
باشد که قدرتمند زندگی کنیم و نگذاریم ناامیدی زندگی مان 

را فلج کند.
3. هر چیزی که یاد می گیرید را به کار ببندید!

اغلب اف��راد نمی توانند آموخته های خود را به کار ببندند. از 
طرفی می دانیم ب��رای به وجود آوردن تغییرات مثبت نیازمند 
پایداری و انسجام هستیم، از طرفی به این درک رسیده ایم که 

انجام دوباره یک کار برای دس��تیابی به نتیجه متفاوت، شدنی 
نیس��ت. هیچ فردی نمی تواند به ما بگوید برای ساخت زندگی 
موردعالقه مان باید کدام کار را همانند قبل انجام دهیم و برای 
کدام کار به دنبال روش متفاوتی باشیم. دستیابی به این آگاهی 
برعهده خودمان است؛ اینکه بدانیم کدام روش ما را به موفقیت 

می رساند و کدام روش را باید کنار بگذاریم.
4. بیشتر روی مسیر دستیابی به هدف تان متمرکز شوید

وقتی به هدف تعیین شده خود نمی رسید به این معنا نیست 
که هیچ وقت نمی توانید به چیزی که می خواهید دس��ت یابید. 
وقتی به نتیجه دلخواه تان نرسیدید تصور نکنید تمام زندگی بر 

فنا رفته است.
وقتی هدف برای تان ارزشمند باشد و به راه تان ادامه دهید، در 
نهایت امکاناتی پیدا می کنید که به نیاز شما پاسخ  دهد. تمرکز 
بر مس��یر به ش��ما کمک می کند تا انجام مراحل کار و تمرکز 
بر آن برای تان آس��ان تر ش��ود. این بدین معنا نیست که دیگر 
هدفی برای خود تعیین نخواهید کرد و میزان پیش��رفت تان را 
نمی سنجید بلکه به معنای آن است که احساس موفقیت را در 
خود می پرورانید و در هر قدمی که برمی دارید، احس��اس لذت 

خواهید داشت.
5. همه چیز در کنترل ما نیست

قطعاً تالش و سخت کوش��ی سبب دستیابی به نتیجه خوبی 
می ش��ود، اما باید بپذیریم که گاهی مسائلی در مسیر هدف به 

وجود می آید که کنترلش از دست مان خارج است. 
به همین خاطر ممکن است تالش زیادی برای هدف 

خود داشته باشیم اما به نتیجه نرسیم.
وقتی در مصاحبه های استخدامی زیادی شرکت 
می کنید و پیروز نمی ش��وید، به این معنا نیست که 
شما هیچ تالش��ی نمی کنید بلکه نشان دهنده این 
اس��ت که رقبای بهتری در پی��ش روی خود دارید 
که تجربه بیشتری کسب کرده اند. پس قبول کنید 
همیش��ه به هم��ان میزانی که ت��الش می کنید به 
موفقیت و پیشرفت نخواهید رسید. با این حال اگر 
عزمی جدی داشته باشیم و با اراده گام برداریم، قطعاً 
با احتمال بیشتری به نتیجه موردنظرمان می رسیم.

۶. خود را خوش شانس بدانید
»ریچار وایزمن«، روانش��ناس و نویس��نده کتاب 
»فاکتور ش��انس« می گوید: کسانی که همیشه به 
دنبال ایده های نو هس��تند خود را خوش ش��انس تر 

از بقی��ه تلقی می کنند. در واقع تمایل ای��ن افراد برای ارتباط 
برق��رار کردن با س��ایرین در کن��ار توانایی آنها ب��رای برخورد 
با مش��کالت بدون اینکه گرفتار یأس و ناامیدی ش��وند، سبب 
ش��ده تا خوشبخت و خوش ش��انس تر از بقیه باشند. پس اگر 
دید مثبتی نسبت به مسائل زندگی داشته باشیم، فرصت های 
بیش��تری را جلوی روی خود خواهیم دید. درواقع تفاوت افراد 
خوش شانس و بدشانس این است که خوش شانس ها افق های 
روشن را می بینند اما بدشانس ها دائماً سرشان رو به پایین است 

و تنها خود را غرق در گرفتاری ها و مشکالت نظاره می کنند.
7. اهداف مشخص و زیرکانه ای داشته باشید

دلیل اصلی شکست این است که خود را برای آن آماده می کنید. 
اهداف دست یافتنی، واقع گرایانه، مشخص و قابل اندازه گیری نقش 
مؤثری در موفقی��ت دارند. پس اگر برنامه منظمی در زندگی تان 
داشته باشید، با احتمال بیشتری به موفقیت می رسید به نسبت 

وقتی  که گرفتار کارهای خانه و خانواده هستید.
8. به هر مشکلی به دید فرصت نگاه کنید

وقتی از بیرون به هر مس��ئله ای نگاه کنیم شاید به ظاهر به 
خواسته مان نرسیده باش��یم، اما برای به دست آوردن نیازمان 
آمادگی بیش��تری داریم. مهم تر از دس��تیابی به خواسته مان، 
احساس رضایت از کاری است که انجام داده ایم. پس اگر چنین 
نگرشی داشته باشیم موفق شدن سخت نخواهد بود و هر فردی 

توان رسیدن به آن را دارد.

8 راه دستیابی به موفقیت

 نگرش مثبت و تمرکز روی مسیر سبب موفقیت می شود

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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