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خصوصی سازی از ثبت دومین صندوق ETF دولتی 
در بورس تهران و پذیرش آن در روز چهارشنبه...

دومین صندوق دولتی روز گذشته ثبت شد و روز چهارشنبه 
در بورس تهران عرضه می شود

سیاه و سفید »دارا دوم«
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چراغ معامالت مسکن در بورس کاال روشن شد

فرمول جدید 
خانه دار شدن مردم

هفته گذشته اولین معامله مسکن در بورس کاالی ایران انجام شد و یک باب واحد تجاری واقع در شهر جدید پردیس روی تابلوی 
بازار فرعی رفت. به گزارش خبرآنالین، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی 
بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های 
تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده 
از سازوکار بورس کاالی ایران در این حوزه نیز تاکید شده است. در همین راستا، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 

کاال چهارشنبه هفته گذشته از عرضه نخستین ملک از اموال غیرمنقول دولت در بورس کاال خبر داد. به گفته جواد فالح، اولین...

طرح گشایش اقتصادی را هنوز علنی نکرده ایم

 تجارت کشور متولی خاص ندارد!
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دولت 57.1 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تا پایان مردادماه منتشر کرده است

کارنامه 5 ماهه فروش اوراق قرضه
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رئیس جمهور با تاکید بر انجام امور مردم در ادارات از طریق فضای مجازی گفت 
می دانم این کار س��خت است و برخی بخش ها نعوذ باهلل برای برخی از امور خالف 

قانون زیر بار نمی روند، اما اگر به دنبال مقابله با فساد هستیم االن زمانش است.
حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا با اشاره به فرا رسیدن روز پزشک گفت: امسال یک تبریک جانانه تری را باید 
تقدیم پزشکان جامعه کنیم. همیشه پزشکان ما در خط مقدم سالمت مردم بودند 
و همیشه تالش کردند و به قسم خود پایبند بودند. پزشکان عزیز ما کار خود را به 
عنوان یک شغل تلقی نمی کردند بلکه به عنوان یک وظیفه و تالش عاشقانه برای 
سالمت مردم تلقی می کردند.   او با اشاره به هفتمین ماه ورود کرونا افزود: ما االن 
وارد شهریور شدیم و شش ماه با این ویروس مقابله کردیم و وارد ماه هفتم شدیم. در 
این مقابله مدافعان سالمت کار بسیار بزرگی انجام دادند اعم از پزشک، پرستار، بهیار 
و همه  آنهایی که تالش می کنند در بخش های مختلف. یک زنجیر به هم پیوسته 
است و همه را به عنوان خط مقدم مدافعان سالمت مردم می شناسیم و می خواهیم 

از عزیزانی که شبانه روز در زمینه این بیماری تالش کردند، تجلیل کنیم.
 روحانی تاکید کرد: حتی استادان و افرادی که می توانستند حضور نداشته باشند 
اما برای دلداری بقیه آمدند و تالش کردند. همه پزشکانی که ممکن است به طور 
معمول رش��ته پزشکی آنها اپیدمی و عفونی نبوده اما در عین حال آمدند و کمک 
کردند از همه  آنها سپاسگزاری و تشکر می کنیم و روز پزشک را به همه  آنها تبریک 
می گوییم.  وی با بیان اینکه در جلس��ه س��تاد ملی به عنوان نمونه س��ه خانواده از 
خانواده های پزش��کانی که جان خود را فدا کرده و به شهادت رسیده بودند، دعوت 
شدند افزود: از آنها به عنوان نمونه تجلیل و تشکر شد. البته تجلیل و تشکر ما نسبت 
به همه خانواده های عزیز اس��ت. ما باید تواضع کنیم در برابر همه خانواده هایی که 

صبر و تحمل کردند.
رئیس جمهور با یادآوری کمک های پزشکان به جبهه ها در دوران جنگ هشت  
ساله، گفت:  در آن زمان وقتی به جبهه می رسیدیم، جراحان مشغول عمل جراحی 
بودند و ش��اید برخی از آنها ۴۸ ساعت نمی خوابیدند و مرتب در اتاق عمل بودند و 
جان رزمندگان زیادی را نجات دادند. پزشکان، جراحان و پرستاران کار بزرگی در آن 
هشت سال انجام دادند و شرایط امروز در مقابله با کرونا نیز شبیه همان روزهاست.
روحانی با تاکید بر اینکه امروز هم به فداکاری و ایثار همان زمان نیاز داریم، ادامه 
داد: ممکن است امروز خمپاره و بمب و کاتیوشای دشمن نزدیک ما نباشد، اما وقتی 
این همه بیمار وجود دارد، در مجموع شرایط به یک مرز خطرناک در میدان جنگ 
شباهت دارد. موج اول در نوع خودش سخت بود برای اینکه با این ویروس و خطرات 

آن و اینکه چه نوع دارو و درمانی می تواند مفید باشد یا چه مراقبتی اهمیت بیشتری 
دارد، آشنا نبودیم، پس از اسفند تا اواخر فروردین، دو ماه بسیار سختی را پشت سر 
گذاشتیم. رئیس جمهور یادآور شد: موج دوم کرونا اما از اواخر خرداد آغاز شد و تمام 
تیر و مردادماه را هم دربر گرفت، این موج تا حدی با موج اول متفاوت بود، به طوری 

که این موج وسیع تر و سنگین تر بود و ویروس مهاجم تر شده بود.  
وی با اش��اره به آم��اری از جانباختگان کرونا در مدت اخی��ر ادامه داد: در میان 
جانباختگان، جوانان در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال را مشاهده می  کنیم، در حالی که در 
موج اول این آمار کم بود اما در موج دوم بیشتر شده است و عالوه بر این در موج دوم 
استان های زیادی درگیر شده اند. اگر یک یا دو استان درگیر باشند راحت تر می توان 
مدیریت کرد، اما گاهی از ۳۱ استان، بیش از ۲۰ استان درگیر بیماری هستند، آن 
وقت ش��رایط دیگر متفاوت می ش��ود. او با قدردانی مجدد از تالش جامعه پزشکی 
برای مقابله با ویروس کرونا افزود: بدانیم برای اینکه در نمودارهای اس��تانی، کرونا 
یک میلیمتر کاهش پیدا کند و روند و ش��رایط عادی آغاز شود، خیلی تالش شده 
است. اینکه امروز به نمودار برخی استان ها با یک نفس راحت و لبخند نگاه می کنیم 
ک��ه ت��ا چه اندازه از پیک قبلی فاصله گرفته، با تالش همه این پیک، پایین آمده و 
خط صاف شده و شرایط آرامش بخش شده است، بنابراین قدر این کار بزرگ را باید 
بدانیم. امیدوارم با همین روحیه و تالش و فداکاری تا روز پایانی مقابله با این ویروس 

و عبور از آن به همین صورت کنار هم باشیم تا خداوند پیروزی را نصیب ما کند.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه برگزاری آزمون های سراس��ری در روزهای اخیر نیز 
گفت: واقعاً برگزاری این آزمون و تصمیم گیری برگزاری برای ما س��خت بود. اینکه 
برگزار شود یا نشود و اگر شود چگونه باشد. برخی می گفتند اصال برگزار نشود. یک 
مس��ئولی با من تماس تلفنی داشت و می گفت فالنی! بگذارید کنار این موضوع را! 
این چه موضوعی است که حاال این همه درباره اش بحث می کنید؟ تعبیر او این بود 

که بگذارید یک سال دیگر برگزار شود.
وی ادامه داد: بله می ش��ود گفت یک  س��ال دیرتر انجام شود اما بیان  کردن آن 
خیلی سخت است. عمر، آرزو، برنامه ریزی و امید یک جوان و خانواده اش در میان 
است. حاال بگوییم صبر کن تا یک  سال دیگر یا برو در دانشگاه های پایین تر مشغول 
تحصیل ش��و. ولی زمانی اس��ت که این جوان می آید در آزمون سراس��ری شرکت 
می کند و نمره کافی نمی آورد، آن وقت می گوید من تالشم را کردم، آن دانشگاهی 
که می خواستم نشد، دانشگاه های رده بعدی شد اما زمانی ما نمی گذاریم او ورود پیدا 

کند و تالش کند، این دیگر خیلی سخت است.
روحانی تصریح کرد: از طرف دیگر اگر ما نمی توانیم به خاطر ویروس یک آزمون 

برگزار کنیم پس چطور می گوییم مغازه ها باز باش��د؟ پس چطور می گوییم در این 
ش��رایط اداره ها باز باشد؟ پس چطور در شرایط این ویروس می توانیم اجازه دهیم 
مردم س��فر بروند؟ اینها همه مش��ابه هم هس��تند. چطور بازار باز است؟ مغازه باز 
اس��ت؟ ادارات باز اس��ت؟ اتوبوس و مترو باز است؟ س��فرها به استان ها آزاد است؟ 
این آزمون هم مثل همان هاس��ت. رئیس جمهور گفت: البته کار مهمی اس��ت که 
شما یک جمعیت عظیمی را در سالن های متعدد جمع می کنید و اینها می خواهند 
امتحان دهند. اگر مراقبت نشود، کاماًل نگرانی درست است و این نگرانی وقتی مرتفع 
می شود که مراقبت کامل صورت گیرد. در جلسه ما گزارش شد که امسال نسبت به 
سال قبل فضا برای برگزاری آزمون دو و نیم  برابر شده است. این کار سخت است و ۷ 
هزار و ۳۰۰ نفر نظار پزشکی در آن حضور داشته اند که کار بسیار بزرگی بوده و من 
بسیار سپاسگزاری می کنم. آماری هم ارائه شده که خود داوطلبان رضایت داشته اند.
روحانی گفت: من تشکر می کنم که اگر کسی مبتال بوده است شرایطی برایش 
در نظر گرفته شده که بیاید امتحان دهد و کسی که در بیمارستان بستری بوده، به 
او هم به شکلی دیگر اجازه آزمون داده اند. فکر نمی کنم در کشورهای دیگر اینطور 

دلسوزانه چنین کارهایی انجام شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ناشناخته بودن کرونا، ادامه 
داد: در طول این ش��ش  ماه داروهای بسیاری در کشورهای مختلف امتحان شد اما 
با این حال می بینیم که حرف های متضادی گفته می شود. یکی می گوید این دارو 
مفید است یکی می گوید مضر است. یکی می گوید این دارو پیشگیری می کند یکی 

می گوید اصال پیشگیری هم نمی کند.
او با بیان اینکه بخش های تاریک و ناشناخته این بیماری هنوز زیاد است، افزود: 
برای واکس��ن این بیماری خیلی تالش ش��ده است. کشورهای مختلف کار خود را 
شروع کرده اند و برخی از فاز اول و برخی از فاز دوم سخن می گویند. معروف است 
که ۱۸۰ مرکز در دنیا مش��غول ساخت واکسن هستند، البته رقم های باالتر از این 

هم وجود دارد اما هنوز با اطمینان راجع به هیچ واکسنی نمی توان سخن گفت.
روحانی اضافه کرد: باید به شرایطی برسیم که سازمان بهداشت جهانی و وزارت 
بهداش��ت ما بگویند که واکس��نی وجود دارد که اوالً موثر است، بی خطر است و تا 
مدتی ماندگاری دارد و حفظ می کند. همین چند روز پیش سازمان بهداشت جهانی 

اعالم کرد که ما تا مهار کامل این ویروس دو سال فاصله داریم.
رئیس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
گفت: ادارات ما هم باید به همین شکل رفتار کنند. مسئوالن اداری باید به ادارات 
بگویند که این پروتکل ها مال تیر و مرداد فقط نبوده و نیس��ت. این تا پایان س��ال 

حداقل ادامه دارد. ما زمانی می گفتیم هر هفت دقیقه یک فوتی داریم، ممکن است 
فردا به هر ۱5 دقیقه یک فوتی برسیم، یا در هر ۲۰ دقیقه یک فوتی باشد اما نباید 
دلیل شود که دستورالعمل ها را کنار بگذاریم. اگر باز هم رعایت پروتکل ها شل شود 
باز هم ش��اهد شیوع مجدد می شویم. برخی می گویند پیک سوم در راه است. باید 

گفت که این دست خود ماست.
روحان��ی یادآور ش��د: من مجدداً دو چی��ز را اینجا تاکید می کن��م، یکی دولت 
الکترونیک و دیگری س��المت الکترونیک. این دو امر بس��یار برای ما مهم است. در 
دولت الکترونیک مردم از خانه خارج نمی ش��وند، به بانک، اداره ثبت و دیگر ادارات 
نمی روند و از خانه مشکل خود را حل می کنند. باز هم می گویم، اگر اداره ای کاری را 
بشود از فضای سایبری انجام دهد اما به طرف بگوید که باید حضوری بیایی، این باید 

حتماً تنبیه شود؛ از آن تنبیه هایی که انفصال سه ماهه و شش ماهه بود.
وی ادامه داد: آن دفعه هم گفتم اگر کسی مردم را وادار می کند که بیایید. مردم 
را به جامعه می کش��اند، وقت ش��ان را صرف می کند و می گوید توی صف این اداره 
بایس��تید، با او برخورد شود. در بخش سالمت هم همینطور است. پرونده سالمت 
الکترونیک هم به خوبی پیش رفته اس��ت. از آقای نمکی و جهرمی تشکر می کنم 
و می خواهم هرچه سریع تر مسیر سالمت الکترونیک را به پایان برسانیم. نسخه ها 
الکترونیکی داده شود و مردم جز در موارد ضروری نیازی نداشته باشند که در مراکز 

درمانی حاضر شوند.
رئی��س جمهور تصریح کرد: من می دانم این کار س��خت اس��ت. می دانم برخی 
بخش ها زیر بار نمی روند. می دانم بخشی از ادارات ما نیاز به حضور دارند. نعوذ باهلل 
برای برخی از امور خالف قانون! می دانم برخی از شهرداری ها نیاز به حضور دارند، اما 
ما باید برخورد کنیم. اگر می خواهیم با فساد برخورد کنیم، جا و زمانش همینجاست. 
موقعیتش همین االن است. بیاییم همه را تا جایی که امکان دارد محدود کنیم مگر 

مواردی که حضور ضرورت دارد و آن بحث دیگری است.
روحانی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم سوگواری محرم گفت: 
برای ما مهم اس��ت که محرم پرشوری را بگذرانیم اما بعد از عاشورا و یکی دو هفته 
که گذش��ت شاهد باالرفتن آمار و نمودارهای ابتال در هیچ نقطه ای نباشیم و پیک 
جدیدی ش��روع نشود. آنجا نقطه افتخار برای ماس��ت. من برای ماه محرم به وزیر 
ارتباطات تأکید می کنم که روی افزایش پهنای باند و دسترسی به اینترنت در تمام 
کش��ور کار کند. االن همه تکایا و حسینیه ها آدرس��ی می دهند تا در فالن شبکه 
سایبری مداحی و سخنرانی ما را تماشا کنید. پس باید پهنای باند ما ظرفیت الزم 

را داشته باشد.

نتایج یک مطالعه نش��ان می دهد که بیشترین انتش��ار فضایی ویروس کرونا در 
اس��تان های تهران، البرز، قم، مازندران، گیالن، قزوین، اصفهان، سمنان، مرکزی و 
یزد بوده اس��ت و به استان های دیگر کشور گسترش یافته است. شناسایی عوامل 
جغرافیایی موثر بر ش��یوع کووید-۱9 می تواند در سیاست گذاری بهداشتی جامعه 
و کنترل روند ش��یوع این ویروس موثر باش��د. به همین خاط��ر، مهدی بازرگان و 
مصطفی امیرفخریان، پژوهش��گران جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی 
مش��هد، با انجام مطالعه ای ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور را از منظر جغرافیایی 
مورد بررس��ی قرار داده اند. در این پژوه��ش از آمارهای تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا )۲۱ هزار و ۶۳۸ نفر( در ۳۱ اس��تان  کش��ور در بازه زمانی س��وم اسفندماه 
۱۳9۸ تا سوم فروردین ۱۳99 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای 
ArcGIS و GeoDa صورت گرفت. بررس��ی های این پژوهش نشان می دهد که 

در تمام استان های کشور تعداد مردان مبتال به ویروس کرونا نسبت به زنان بیشتر 
اس��ت. در بازه زمانی این مطالعه، به طور میانگین 5۰.۸۱ درصد از مبتالیان مرد 
و ۴9.۱9 درصد زن بودند. در بین اس��تان های کش��ور تنها در استان بوشهر 5۳.۴ 
درصد از مبتالیان را مردان و ۴۶.۶ درصد را زنان تشکیل می دادند. طبق داده های 
به دس��ت آمده، به طور متوس��ط ۲۱.9۳ درصد از مبتالیان به این بیماری در گروه 
س��نی ۱۲-۰ س��ال، ۱۱.۲ درصد در گروه سنی ۲۰-۱۳ س��ال، 5۰.۱9 درصد در 
گروه س��نی 5۰-۲۱ س��ال و ۱۶.۶۸ درصد در گروه س��نی بیشتر از 5۰ سال قرار 
دارند بنابراین گروه س��نی ۲۱ تا 5۰ س��ال بیشترین درصد مبتالیان به کووید ۱9 
در ایران را ش��امل می ش��ود. در این میان، استان سیس��تان و بلوچستان در گروه 
سنی ۱۲-۰ سال و ۲۰-۱۳ سال به ترتیب با ۳۴.۴ درصد و ۱5.۳ درصد بیشترین 
تعداد مبتال به کرونا در این گروه های سنی را دارد. همچنین استان البرز با 5۳.۷ 

درصد و استان گیالن با ۲۴.۱ درصد بیشترین آمار را در گروه سنی بیشتر از 5۰ 
س��ال دارند. براساس یافته های این مطالعه، فاصله مکانی مهم ترین عامل گسترش 
شیوع ویروس کرونا در کشور است که با تردد و جابه جایی بین استان های کشور، 
فاصله مکانی کاهش یافته و ویروس کرونا از کانون به پیرامون انتش��ار یافته است. 
طبق این بررس��ی ها، بیشترین انتش��ار فضایی ویروس کرونا در استان های تهران، 
البرز، قم، مازندران، گیالن، قزوین، اصفهان، س��منان، مرکزی و یزد بوده است. تا 
ش��عاع فاصله ۳۸۳ کیلومتری گس��ترش ویروس روند صعودی داشته؛ اما از فاصله 
۷۶۲ کیلومت��ری به بعد، انتش��ار وی��روس کرونا به دلیل افزای��ش فاصله مکانی و 
کاس��ته شدن از تراکم جمعیت به تدریج کم شده اس��ت. این محققان می گویند: 
»یکی از مهم ترین عوامل انتشار فضایی ویروس کرونا در کشور، تمرکزگرایی توزیع 
جمعیت در نواحی پیرامون اس��تان تهران است. به دلیل انباشت سرمایه و توسعه 

بخش ه��ای خدماتی و صنعتی در تهران و اس��تان های همجوار، تراکم جمعیت در 
این قسمت از کشور زیاد است و همین عامل موجب انتشار و گسترش شیوع این 

بیماری شده است.«
ب��ا توجه ب��ه نتایج به دس��ت آمده در بازه زمانی اس��فندماه 9۸ ت��ا فروردین 99 
پژوهش��گران ای��ن مطالعه پیش��نهاد می کنن��د: »در درجه اول باید با اس��تفاده از 
همکاری مردم و سپس استفاده از توان علمی کشور به ویژه کادر پزشکی، نیروهای 
انتظامی و امنیتی، جغرافی دانان، روان شناسان و... از ادامه روند کنونی این بیماری 
در کش��ور جلوگیری کرد.« گفتنی اس��ت نتایج این مطالعه ش��هریورماه امسال به 
صورت مقاله علمی، پژوهشی با عنوان »تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-۱9 
در ایران با رویکرد تحلیل اکتش��افی داده های مکانی« در دوماهنامه »طب نظامی« 

وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( منتشر شده است.

انتشار ویروس کرونا از کدام استان ها شروع شد؟
جغرافیای سنی و جنسی کرونا در ایران

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

اگر دنبال مقابله با فساد هستیم وقتش االن است

چند توصیه برای 
اصالح ساختار بورس

هر چن��د س��ال یک ب��ار به 
اقتصادی، بورس  علت ش��رایط 
ته��ران تبدی��ل به ی��ک هدف 
برای س��رمایه گذاران می ش��ود. 
کارمند و کارگر و خانه داری که 
تا دیروز در بازار س��که و مسکن 
فعالیت می کردند یا س��پرده ای 
در بان��ک داش��ته اند، ب��ا رویای 
کسب س��ود افسانه ای با هیجان 
وارد ب��ازار س��رمایه می ش��وند. 
تلویزی��ون ب��رای رون��ق ب��ازار 
س��رمایه چند برنامه با اطالعات 
کل��ی و مبهم پخ��ش می کند. 
س��خنوران ب��ا س��خنرانی های 
جذاب و کلی گوی��ی، دوره های 
در  س��رمایه گذاری  آم��وزش 
بورس راه می اندازند، سفته بازان 
در ش��بکه های اجتماع��ی فعال 
می شوند و توصیه های »اینو بخر 
و اون��و بف��روش« راه می اندازند 
و س��رمایه گذار بین��وای بورس 
چو تخته پ��اره ای بر م��وج رها 
می شود! در هر بازاری حتی بازار 
فضوالت حیوان��ی با فرض ثابت 
بودن عرضه اگ��ر تقاضا افزایش 
پیدا کند، قطعا قیمت ها افزایش 
پیدا خواهد کرد. طبق این اصل 
ب��ا ورود س��رمایه گذاران جدید، 
نقدینگ��ی ه��م به ب��ورس وارد 

می ش��ود و شاخص رو 
به باال حرکت می کند...

سعید رجبی
تحلیلگر اقتصادی



هفته گذش��ته اولین معامله مس��کن در بورس کاالی ایران انجام شد 
و ی��ک باب واحد تجاری واقع در ش��هر جدید پردیس روی تابلوی بازار 
فرعی رفت. به گزارش خبرآنالین، براس��اس م��واد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 
موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور، تمامی بانک ها و 
موسس��ات اعتباری موظف ش��دند بخش��ی از اموال خود اعم از منقول، 
غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده 
اس��ت و به تش��خیص ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، 
واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کاالی 

ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
در همین راس��تا، مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریسک بورس 
کاال چهارشنبه هفته گذشته از عرضه نخستین ملک از اموال غیرمنقول 
دولت در بورس کاال خبر داد. به گفته جواد فالح، اولین اموال غیرمنقول 
دولتی در بورس کاال عرضه ش��د و ش��رکت عمران شهر جدید پردیس 
ی��ک ب��اب واحد تجاری ب��ه ارزش ۱۰ میلی��ارد و ۶۳9 میلیون ریال را 
در ب��ازار فرعی ب��ورس کاال فروخت. در اطالعیه ای ک��ه پیش از این از 
س��وی بورس کاالی ایران منتش��ر شده، فروش این واحد به صورت ۳۰ 
درصد نقد و ۷۰درصد به صورت اقس��اط ۴۸ ماهه است و برنده معامله، 
باقی مانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حس��اب بورس کاال واریز و چک ها 
را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل می کند و با امضای 
مبایعه نامه، فرآیند معامله در بورس کاال تمام می ش��ود. س��ه روز بعد از 
امضای مبایعه نامه، ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس ملک فروخته 

شده را به خریدار تحویل خواهد داد.
معامالت دیگری در بورس کاال در راه است

اولی��ن معامله ملک در بورس کاال به باور برخی از تحلیلگران، نش��ان 
داد ک��ه می تواند معامالت بیش��تر و بهتری را به همراه داش��ته باش��د؛ 
چراکه حجم بزرگی از امالک مازاد بانک ها یا نهادهای دولتی و عمومی 
از پتانس��یل عرضه در بورس کاال برخوردار هستند. گزارش ها حاکی از 
آن اس��ت که شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نظر دارد 
دارایی ها و امالک ۱9 ش��رکت عمران ش��هرهای جدید خود در سراسر 
کش��ور را بعد از پذی��رش در بورس کاالی ای��ران روی تابلو ببرد. بانک 
اقتصاد نوین نیز با اس��تقبال از این معام��الت، اخیرا یک قطعه زمین و 
دو باب واحد با کاربری تجاری- مسکونی را در بازار فرعی بورس کاالی 
ایران پذیرش کرده که به نظر می رسد به زودی شاهد عرضه این امالک 

روی تابلوی بورس کاال نیز باشیم.
بنا به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک بورس کاال، 
بانک اقتصاد نوین و ش��رکت ش��هر جدید هش��تگرد ب��رای عرضه چند 
ملک خود درخواست پذیرش داشته اند. همچنین مذاکراتی را با وزارت 

کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه داشته ایم.
ج��واد فالح متذکر ش��د: نهادهای عموم��ی و دولتی تاکن��ون اموال 
غیرمنق��ول خ��ود را از طری��ق مزایده به ف��روش می رس��انده و واگذار 
می کردند، اما اکنون می توانند در یک سیس��تم شفاف در بورس کاال به 
فروش برس��انند. این امر براساس بند ۱9 سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
شفاف سازی و جلوگیری از زمینه های بروز رانت و فساد در اقتصاد است 
و بورس کاالی ایران، بستری است که مردم می توانند بر فرآیند فروش 
اموال دولت و بیت المال نظارت کنند. مردم عادی هم می توانند از طریق 

بورس کاالی ایران در این عرضه ها شرکت کنند.
شروع پیش فروش مسکن در بورس تا یک ماه دیگر

در ای��ن می��ان، به زودی اوراق س��لف اس��تاندارد م��وازی به  منظور 
پیش خری��د مس��کن عرضه خواهد ش��د و انبوه س��از به  س��رعت منابع 
مال��ی موردنیاز خود را در ای��ن چارچوب تامین خواهد کرد؛ گویی بازار 

پیش نگر مس��کن آغاز به کار کرده است. مدیر مطالعات اقتصادی بورس 
کاال در این خصوص اعالم کرد: تا یک ماه آینده با انتش��ار اوراق س��لف 
موازی اس��تاندارد، مس��کن در بورس کاال پیش فروش می شود. به گفته 
جواد فالح، بورس کاال به دنبال جلب منافع از بازار سرمایه برای تامین 
مالی ساخت مسکن است و بر همین اساس به دنبال عرضه اوراق سلف 

موازی استاندارد هستیم.
به گفته وی، امیدنامه اوراق س��لف موازی اس��تاندارد توس��ط شرکت 
س��رمایه گذاری مس��کن وابس��ته به بانک عامل حوزه مسکن تهیه و به 
بورس کاال تحویل شده اس��ت. عرضه این اوراق به افراد امکان می دهد 

تا براساس پولی که در اختیار دارند، اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک بورس کاال متذکر شد: 
پیش خرید مسکن در چارچوب بورس کاال صورت می گیرد و بورس کاال 
تضمین ها را از طرفین دریافت می کند و افراد می توانند با خیالت راحت 
اقدام به پیش خرید مس��کن کنند. افراد می توانند به صورت متری و در 

قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری کنند.
فالح با اش��اره به اینکه تغییرات قیمتی از جمله مشکالت متقاضیان 
خرید مس��کن در کشور اس��ت، تصریح کرد: افراد زمانی که برای خرید 
مسکن مراجعه می کنند، با افزایش قیمت مسکن روبه رو می شوند و باید 
صبر کنند تا پولشان به حد خرید ملک شود، اما با خرید این اوراق فرد 

می تواند از ارزش افزوده ملک هم بهره ببرد.
ب��ه عقیده فالح، افراد می توانند هر واحد از صندوق را خریداری کنند 
و در صورت سررس��ید به واحد موردنظر خود دست یابند. در مقابل اگر 
تا سررس��ید اوراق نیاز به پول داش��تند، می توانند واحد این اوراق را به 

فروش برسانند.
او درباره فروش واحدهای مس��کونی و تضمین نقدشوندگی این اوراق 
گفت: این اوراق یک س��بدگردان دارد و فرد هر زمان بخواهد، می تواند 

پول خود را دریافت کند.
این مقام مس��ئول درباره تفاوت این اوراق با صندوق زمین و مس��کن 
نیز گفت: تفاوت اوراق س��لف موازی اس��تاندارد با صندوق در این است 
ک��ه با ای��ن اوراق فرد واحد را پیش خرید می کن��د و در نهایت می تواند 
همان واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق براساس هر واحد 
آپارتمان مشخص می شود و بستگی به شرایط بازار متفاوت است. پروژه 
در این اوراق مش��خص است و سررسید و نوع مکان و متراژ واحدها در 

امیدنامه اوراق سلف موازی آمده است.
فالح یادآور ش��د: چارچوب پیش فروش در بورس کاال ش��فاف است و 
اگ��ر عرضه کننده دی��ر واحد را تحویل دهد، بای��د هزینه پرداخت کند. 
اقدامات الزم برای عرضه این اوراق انجام ش��ده اس��ت و پیشنهادها به 
هیات پذیرش بورس ارسال شد و منتظر نظر نهایی کمیته فقهی بورس 
هس��تیم. بعد از تایید از سوی سازمان بورس و تا یک ماه دیگر اوراق را 

منتشر می کنیم.
واکنش ها درخصوص ورود زمین و مسکن به بورس

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک در این باره گفت: 
باید مس��کن از بازار سرمایه خارج ش��ود؛ نه اینکه به آن وارد شود. باید 
به سمتی برویم که مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی 
تبدیل ش��ود. وقتی مسکن را به بورس می بریم، سرمایه گذارها می آیند، 
اینه��ا برای کارهای خیریه که نمی آیند. بورس یعنی س��ود، یعنی بازی 

کردن با سرمایه در جهت افزایش آن.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تاکید کرد: مسکن در هر جای 
از دنی��ا در یک خیابان، کوچه، س��اختمان، طبقه و ی��ک متراژ ممکن 
اس��ت صدها یا میلیاردها تومان اختالف قیمت داشته باشند. به عنوان 

مثال واحد ۸۰ متری در خیابان میرزای ش��یرازی پالک ۲طبقه چهارم 
با واحدی در همین س��اختمان ممکن است با هم صدها میلیون تفاوت 
قیمت داش��ته باش��ند. به این دلیل که واحد ش��رقی ۲ پارکینگ دارد، 
واحد غربی پارکینگ ندارد، یا واحد شرقی ۱۲ متر انباری دارد اما واحد 

شرقی انباری ندارد.
عقبایی با بیان اینکه مس��کن یک کاالی غیرهمگن اس��ت، از این رو 
نمی ت��وان آن را در بورس عرضه کرد، گف��ت: خروجی راه اندازی بورس 

مسکن فقط افزایش قیمت است.
همچنین رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی نیز ورود 
زمین و ملک در بورس را باعث افزایش قیمت مس��کن دانست و گفت: 
دول��ت به جای عرض��ه زمین های دولت��ی در ب��ورس، آن را در اختیار 

انبوه سازان قرار دهد تا شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
ب��ه اعتقاد محمدرض��ا رضایی کوچ��ی، عرضه مس��کن در بورس کار 
اش��تباهی اس��ت، چون در حال حاضر بورس وضعیت عادی ندارد و هر 
چیزی که وارد بورس می شود، به دلیل نقدینگی باال در کشور به قیمت 

غیرواقعی خرید و فروش می شود.
او توضیح داد: همان ط��ور که به وزیر اقتصاد هم گفتم، ورود زمین و 
ملک در بورس باعث افزایش قیمت مس��کن می شود. عمده علت گرانی 
مس��کن به  خاطر گران بودن قیمت زمین در کشور است. پس دولت به 
ج��ای عرضه زمین های دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوه س��ازان و 

مردم قرار دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین آید.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس متذکر ش��د: ما در مجلس در طرح 
دو فوریتی به دنبال عرضه زمین های دولتی به مردم هس��تیم تا جلوی 

افزایش قیمت مسکن گرفته شود.
تقلیل بورس امالک و مستغالت به بورس مسکن

نماین��ده ات��اق بازرگانی در ش��ورای عال��ی بورس نیز معتقد اس��ت: 
راه اندازی بورس مس��تقل امالک و مس��تغالت می تواند به تامین مالی و 

تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب کمک کند.
به گفته حسین سالح ورزی، ش��اخص های مختلف نشان می دهد که 
رونق در بخش س��اختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از 
طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی 
اس��ت و از طرفی دول��ت هم حجم انبوهی از ام��الک و طرح های نیمه 
تم��ام دارد که قرار بود آنها را برای بهره برداری و مولدس��ازی به بخش 

خصوصی واگذار کند.
س��الح ورزی تصریح ک��رد: راه اندازی بازاری به عن��وان بازار امالک و 
مس��تغالت می تواند امکان تامین مالی از طری��ق صندوق پروژه ها برای 
تکمی��ل طرح های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از س��وی دیگر برای 
مردم فرصتی برای پیش خرید در بس��تر شفاف اس��ت. به نظر می رسد 
موض��وع راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت در تحلیل های عامیانه به 
بورس مس��کن تقلیل داده ش��ده اس��ت؛ در حالی که این گونه نیست و 

کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.
نماینده اتاق بازرگانی در ش��ورای عالی بورس گفت: براساس برخی از 
گزارش ها، امالک مس��کونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰درصد خالص 
ث��روت را تش��کیل می دهد، بنابراین با توجه به تن��وع کارکردها در این 

بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.
سالح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین 
مال��ی طرح هاس��ت، گفت: قرار اس��ت تعداد زیادی س��ازنده، طرح های 
متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف 
تأمین مالی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل 

خواهد کرد.

چراغ معامالت مسکن در بورس کاال روشن شد

فرمول جدید خانه دار شدن مردم

هفته جاری از نظر بس��یاری از کارشناس��ان، هفته سرنوشت س��ازی 
برای بازار سرمایه است، چراکه با تصمیمات اتخاذشده بازار سهام آماده 
بازگش��ت به صعودی آرام می شود. پس از ریزشی ۱۱ درصدی در هفته 
گذش��ته، تصمیمات مهمی برای بازگش��ت بازار اتخاذ شده و بررسی ها 
نش��ان می  دهد هرچند بازار سرمایه مرداد سختی را گذراند اما شهریور 

آرام تری را پیش رو دارد.
احس��ان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص تصمیمات جدید و 
تاثیر آن بر بازار س��رمایه معتقد اس��ت: اتفاقاتی که در یک ماه گذشته 
رخ داد زمینه را برای تحریک طرف عرضه در بازار فراهم کرد. به عنوان 
مثال، کاهش درصد س��هام صندوق های درآمد ثابت از یک س��و و آزاد 
شدن سهام عدالت در کنار کاهش اعتبار کارگزاران از عواملی بودند که 

فشاری محسوس به طرف عرضه در بازار وارد می کرد.
او به خبرآنالین گفت: این اتفاق در ش��رایطی رخ داد که بازار سرمایه 
رش��د خوبی کرده و دنب��ال بهانه برای ریزش ب��ود. در کنار این عوامل 
تحریک کننده، وقتی بازار روند نزولی به خود گرفت ابطال صندوق های 
سرمایه گذاری نیز بیشتر شد و وقتی این اتفاق می افتد، خود صندوق ها 

برای تامین مالی ش��ان نیازمند این می شوند که سهام های شان را عرضه 
کنند. این اتفاق تش��دید روند نزولی را به دنبال داشت و فشار فروش را 

افزایش داد و زمینه را برای بروز التهاب فراهم کرد.
وی با اش��اره به اینکه بخش عمده ای از س��هام ش��رکت های بورس و 
فرابورس��ی کاهش��ی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده اند، ادامه داد: 
معنای این اتفاق البته برای س��هامدار حرفه ای این است که در شرایط 
کنونی س��هام ارزنده بیش��تری در ب��ازار وجود دارد ک��ه می توان بر آن 
س��رمایه گذاری کرد، در نتیجه فرصت مناس��بی برای خرید ایجاد شده 

است. 
او با اش��اره ب��ه تصمیماتی که در چند روز اخیر گرفته ش��ده، گفت: 
افزایش ضریب اعتبار کارگزاری  ها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و بازگشت 
بازار به معامالت تک ش��یفت و تصمیمات اتخاذشده برای صندوق های 
درآمد ثابت محرک خوبی برای بازار هستند. این تصمیمات طرف تقاضا 
را تقویت می کند و س��بب می ش��ود تقاضا افزایش یابد و بازگشت بازار 

زودتر از پیش بینی ها رقم بخورد.
ب��ه گفته رضاپ��ور، در روزهای ابتدایی هفته فض��ای فروش به خرید 

تبدیل می ش��ود و در نتیجه بازگشت بازار آغاز می شود چراکه مجموعه 
این تصمیمات در کنار هم بازار را در موقعیتی مناسب قرار خواهد داد. 
در کنار این اتفاقات، تعداد سهم های جذاب و ارزنده نیز افزایش دارد و 
در این مقطع خرید برای سرمایه گذار حرفه ای به صرفه است. در نتیجه 
نمی توان انتظار ریزش شدید را داشت و سیگنال ها گواهی می دهند که 
بازگش��ت بازار به آرامی آغاز می شود. س��هامداران حرفه ای نیز در این 
ش��رایط تعادل خود را از دست نمی دهند و نه هیجانی خرید می کنند و 

نه هیجانی سهم می فروشند.
او درخص��وص الزام به افزایش س��رمایه ش��رکت های دولتی از محل 
صرف سهام با سلب حق تقدم بر بازار سهام گفت: ذات افزایش سرمایه 
ش��رکت ها اتفاقی است که برای سهامداران قبلی شرکت ها جذاب است 
و می تواند سودآوری داشته باشد. به اضافه اینکه چنین اقدامی می تواند 
شرکت ها را در تامین نقدینگی و طرح های توسعه ای کمک کند. چنین 
شرایطی باعث می شود پروژه های توسعه ای زودتر به پایان رسد که این 
اقدام خود س��ودآوری بنگاه ها را افزایش داده و معامله در بازار سهام را 

جذاب می کند.

چرا بورس مهیای بازگشت به مدار صعودی است؟

شهریور آرام پیش روی بازار سرمایه

یادداشت

چند توصیه برای اصالح ساختار بورس

هر چند سال یک بار به علت شرایط اقتصادی، بورس تهران تبدیل به 
یک هدف برای سرمایه گذاران می شود. کارمند و کارگر و خانه داری که 
تا دیروز در بازار سکه و مسکن فعالیت می کردند یا سپرده ای در بانک 
داش��ته اند، با رویای کسب سود افس��انه ای با هیجان وارد بازار سرمایه 
می شوند. تلویزیون برای رونق بازار سرمایه چند برنامه با اطالعات کلی 
و مبهم پخش می کند. سخنوران با سخنرانی های جذاب و کلی گویی، 
دوره های آموزش س��رمایه گذاری در بورس راه می اندازند، سفته بازان 
در ش��بکه های اجتماعی فعال می شوند و توصیه های »اینو بخر و اونو 
بفروش« راه می اندازند و س��رمایه گذار بینوای بورس چو تخته پاره ای 
بر موج رها می شود! در هر بازاری حتی بازار فضوالت حیوانی با فرض 
ثاب��ت بودن عرضه اگر تقاضا افزایش پیدا کند، قطعا قیمت ها افزایش 
پیدا خواهد کرد. طبق این اصل با ورود سرمایه گذاران جدید، نقدینگی 

هم به بورس وارد می شود و شاخص رو به باال حرکت می کند.
از این ش��رایط همه خوش��حال و راضی هستند. دولت خوشحال از 
کنترل نقدینگی و بورس را نش��انه اقتصاد شکوفا می گیرد، سخنوران 
راضی از درآمد برگزاری کالس های آموزش��ی، سفته بازان خوشحال از 
سودهای به دست آورده، کارگزاری ها خوشحال از درآمد کارمزد، مالیات 
خوشحال از افزایش درآمد مالیاتی و سرمایه گذار هم خوشحال از افزایش 
ارزش دارایی سهام. اما این خوشحالی ها باالخره تمام می شود. با کاهش 
تقاضا برای س��هام )به هر علتی( قیمت ها کاهش می یابد. سخنوران و 
س��فته بازان و کارگزاری و مالیات سود خود را برده اند. دولت می ماند و 
پاس��خگویی به سهامداران نابلد و تازه وارد که نهایتا به گفتار درمانی و 
انداختن تقصیر بر گردن زمان و زمین ختم می ش��ود و سرمایه گذاران 
متضرر از بورس خارج می ش��وند. این روای��ت چند دوره بورس تهران 
بوده و اگر دولت برای قوانین آن اصالحی در نظر نگیرد، باز هم خواهد 
ب��ود. اما برای کاهش هیجانات در ب��ورس چه باید کرد؟ برای کاهش 
نوسانات شدید بورس، هیجانات و مدیریت نقدینگی در بازار سرمایه، 
باید سهامداران جدیدالورود نتوانند برای چند سال به طور مستقیم در 
بورس سرمایه گذاری کنند و صرفا از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
امکان سرمایه گذاری داشته باشند. صندوق های سرمایه گذاری توسط 
افراد خبره مدیریت می ش��وند که ریسک پایین تر و رفتار معقول تری 
در ب��ورس دارن��د و هیجانی رفتار نمی کنند. همچنی��ن در این مدت 
صندوق س��رمایه گذاری موظف به برگزاری دوره برای سرمایه گذاران 
باشد. همایش و نشست های تخصصی با هزینه صندوق سرمایه گذاری 
برگزار کند و س��رمایه گذاران مجبور به ش��رکت در آنها باشند. چنین 
نشست هایی قطعا کیفیت باالتری خواهد داشت و سخنرانان انگیزشی 

را که صرفا جذاب صحبت می کنند، حذف می کند.
بعد از چند سال )برای مثال سه سال( سرمایه گذار فراز و نشیب های 
ب��ورس را می بین��د و با رص��د حرفه ای ها در صندوق س��رمایه گذاری 
می فهمد باید چگونه رفتار حرفه ای داشته باشد. در عین حال با شرکت 
در دوره های آموزش��ی صندوق با ادبیات و اصول سرمایه گذاری آشنا 
می شود. بعد از گذشت این مدت حاال سرمایه گذار صرفا تا سقف مشخصی 
می تواند س��رمایه نقدی وارد بورس کند که طبق یک جدول زمان بندی 
می تواند این سقف افزایش یابد و در نهایت سقف برداشته شود. برای مثال، 
در سال اول سرمایه گذار بتواند ۲۰ میلیون تومان وارد بورس کند. به این 
ترتیب، ورود س��رمایه به بورس قابل کنترل خواهد بود. مدیران بورس��ی 
می توانند برای سال های آینده پیش بینی بهتری داشته باشند که چه میزان 
نقدینگی وارد بورس خواهد شد و شرکت های بورسی را تشویق به تهیه 
طرح های توسعه و سرمایه گذاری کنند و یا شرکت های جدید را به بورس 
راه دهند بنابراین این سرمایه های جدید نه تنها موجب ایجاد تقاضای کاذب 
و رشد هیجانی شاخص نمی شود، بلکه به سمت سرمایه گذاری مولد در 

شرکت ها حرکت می کند.

در جلسه شورای عالی بورس چه گذشت؟
جزییات حمایت هوشمند از بازار سرمایه

در جلس��ه شنبه شورای عالی بورس، تصمیمات مهمی مبتنی بر 
حفظ منافع س��هامداران اتخاذ شد. در این زمینه، ماشااهلل عظیمی 
عضو شورای عالی بورس به سنا گفت: چگونگی عرضه سهام عدالت 
و مدیری��ت بر آن به نحوی که متضمن منافع عمومی و تعادل بازار 
باش��د، از موضوعاتی بود که اعضای شورای عالی بورس درخصوص 
آن بح��ث و گفت وگو کردند. همچنین مقرر ش��د واگ��ذاری »دارا 
دوم« به نحوی باشد که مانند »دارا اول« مردم در معماری، عرضه 
و تصمیم س��ازی آن حضور داش��ته باش��ند. به گفته عظیمی، بازار 
س��رمایه، بازاری کامال اختیاری است و هر سرمایه گذار درخصوص 
تنظیم س��بد خود اختیار دارد که چه منابع��ی را به کار گیرد، چه 
زمانی وارد بازار و چه زمانی از آن خارج ش��ود. همچنین حس��ین 
سالح ورزی، دیگر عضو شورای عالی بورس در مورد جزییات جلسه 
این ش��ورا گفت: با توجه به اینکه اعضای ش��ورا اتفاق نظر داشتند 
بازار در حال اصالح اس��ت نه ریزش، قرار شد حمایت های هوشمند 

از بازار صورت بگیرد و همچنین عرضه »دارا دوم« انجام شود.
سالح ورزی در گفت و گو با ایسنا، ادامه داد: جلسه مفصلی برگزار 
ش��د و در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش کاملی از وضعیت بازار در 
روزهای گذشته و بررس��ی عوامل موثر بر نوسانات بازار، همه اعضا 
این اتفاق نظر را داش��تند که اتفاقی که در بازار رخ داده »اصالح« 
است و نمی توان تلقی »ریزش« از آن داشت، اما برای اینکه بازار در 
ریل درس��ت قرار بگیرد بحث چگونگی حمایت هوشمند در جلسه 
مطرح ش��د و در چند محور مورد بحث قرار گرفت. یکی از محورها 
تقویت صندوق تثبیت و صندوق حمایت از بازار بود. این صندوق ها 
از نظر منابع وظیفه تنظیم گری را در بازار دارند. منابع باید تقویت 
شود، ضمن اینکه خود صندوق ها هم بتوانند از مکانیزم بازارگردانی 
هوشمند استفاده کنند تا بدون اینکه انحصاری در بازار ایجاد شود، 
ب��ازار بتواند روال خود را ادامه دهد. او با اش��اره به حضور نماینده 
دولت و بانک مرکزی در جلس��ه مذکور، گفت: رئیس شورای عالی 
ب��ورس به عنوان نماینده دولت و رئی��س کل بانک مرکزی در این 
جلسه حضور داشتند و از نگاه مثبت برای تقویت و حمایت از بازار 
صحبت کردند. همچنین در مورد س��از و کار عرضه »دارا دوم« هم 
در جلس��ه صحبت و قرار شد این کار هم انجام شود. امیدواریم در 

روزهای آینده شاهد بهبود بازار باشیم.
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فرصت امروز: از ابتدای امس��ال تا پایان مردادماه، 5۷.۱ هزار میلیارد 
تومان اوراق قرضه دولتی از طریق عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی 
و یا خارج از حراج توسط وزارت اقتصاد و طی ۱۳ روز به فروش رسیده 
است؛ در این مدت پنج ماهه، بیشترین فروش اوراق مربوط به تیرماه و 
با ارزش ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ مجموع عرضه اوراق قرضه 
دولتی در مردادماه نیز ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با 
تیرماه همین س��ال با افت ۱۶.۷ هزار میلیارد تومانی همراه بوده است؛ 
نرخ بازده اوراق قرضه دولتی تا پایان مردادماه امس��ال بین ۱5 تا ۲۱.5 
درص��د متغیر بوده که ب��ه مرور زمان بر نرخ های بازدهی افزوده ش��ده 
اس��ت؛ باالترین نرخ بازدهی نیز ۲۱.5 درصد مرب��وط به عرضه ۲ هزار 

میلیارد تومان اوراق قرضه در روز ۲۶ مردادماه بوده است.
اینه��ا گزاره هایی از وضعی��ت عرضه اوراق قرضه دولت��ی در پنج ماه 
نخس��ت سال 99 است که به تازگی از س��وی اتاق بازرگانی تهران ارائه 
ش��ده اس��ت؛ آنچه که برخی آن را مص��داق آینده فروش��ی می دانند و 
معتقدن��د که فروش اوراق ب��رای دولت، بدهی بزرگ��ی در آینده ایجاد 
خواهد ک��رد. در مقابل، مدافعان انتش��ار اوراق قرض��ه اعتقاد دارند در 
ش��رایطی که دولت با کسری ش��دید بودجه مواجه اس��ت و تحریم ها، 
درآمد نفتی را به حداقل رس��انده و ش��یوع بیماری کرونا نیز کسب وکار 
م��ردم و منابع مالیاتی دولت را نش��انه رفته اس��ت، تنها راه پیش روی 

دولت، همین انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه است.
مواجهه موافقان و منتقدان فروش اوراق قرضه

در چند وقت گذش��ته، بحث ه��ای زیادی میان موافق��ان و منتقدان 
فروش اوراق قرضه دولتی در گرفته اس��ت. در یک سو، مخالفان، اوراق 
قرضه دولتی را مصداق »آینده فروشی« می دانند؛ اینکه دولت می خواهد 
از جیب نس��ل های آینده برای منافع جاری خ��ود خرج کند. منتقدان 
عرض��ه اوراق قرضه دولتی می گویند که فروش اوراق قرضه برای دولت 
بعدی، بدهی بزرگی ایجاد خواهد کرد و در س��ال های آینده باید بخش 
عمده ای از درآمد کشور بابت سود به خریداران این اوراق پرداخت شود. 
آنها در مجموع، تأمین کس��ری بودجه به  وس��یله انتشار اوراق را کاری 
ب��س خطرناک می خوانند. ب��ه اعتقاد این تحلیلگ��ران، فروش اوراق به 
 منظور پوشش هزینه های جاری در واقع بهبود وضعیت کنونی به قیمت 
وخیم ش��دن اوضاع اقتصادی در آینده اس��ت. از این رو، روش انتش��ار 

اوراق به  منظور تأمین کسری بودجه می تواند نوعی آینده فروشی دولت 
تلقی ش��ود. در سوی مقابل، مدافعان انتش��ار اوراق قرضه بر این باورند 
که اکثر اقتصادهای پیش��رفته و توسعه یافته توانسته اند با بهره گیری از 
ابزارهای��ی نظیر اوراق قرض��ه دولتی، از درآمدهای آین��ده برای تأمین 
کس��ری منابع خود بهره ببرند؛ آنها تعبیر »آینده فروشی« را در ادبیات 
اقتص��ادی، بی معنا و موهوم می دانند و می گویند که گاهی اس��تفاده از 
اوراق دولتی بلندمدت، باعث هموارسازی درآمدهای دولت در زمان های 

مختلف شده و زمینه را برای حذف ناترازی ها فراهم کرده است.
در ای��ن بین، رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت: مدیریت بازار ارز 
و پ��ول و نهایتا کنترل تورم در ش��رایط اقتصادی ام��روز، وظیفه اصلی 
بانک مرکزی اس��ت. عبدالناص��ر همتی درباره انتش��ار اوراق می گوید: 
کس��ری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است 
و »تأمین مالی س��الم« این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی نیز 
یک ضرورت؛ تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر 
ندارد: کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال 
دولت و درنهایت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کاالهایی نظیر نفت 

در شرایط تحریمی.
به گفته همتی، انتش��ار هرگونه اوراق، روش تجربه ش��ده در همه دنیا 
برای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کالن است 
و بحث هایی مانند آینده فروش��ی یا بدهکاری دولت های آینده چندان با 
ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاس��ت های مالی 
در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه باال، کسری 
بودجه تأمین نش��ود، اس��تقراض از بانک مرکزی حتی اگر غیرمستقیم 
باش��د، موجب رشد بیش��تر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر 

شدن مردم در آینده خواهد بود.
راهکارهای چهارگانه دولت ها در شرایط تنگنا

دول��ت دوازدهم در هنگامه تحریم و کرونا با کس��ری ش��دید بودجه 
مواج��ه اس��ت و می خواه��د به هر طریقی که ش��ده گشایش��ی در کار 
گ��ره افتاده خود ایج��اد کند؛ رئیس جمه��ور نیز چندی پی��ش درباره 
ط��رح »گش��ایش اقتصادی« وع��ده داد و این وعده دول��ت باعث طرح 
گمانه زنی ه��ای مختلفی در محافل سیاس��ی و اقتصادی ش��د، تا اینکه 
در نهایت مش��خص شد که مراد از »گش��ایش اقتصادی«، پیش فروش 

نفت یا اوراق سلف نفتی است. به طور کلی، دولت ها در شرایط تنگنای 
اقتص��ادی، چهار راهکار در مقابل خود دارند؛ آنچه در طول تاریخ بارها 
دولت ها در زمان کسری بودجه به آن رجوع کرده اند، استقراض خارجی 
است؛ به اس��تقراض خارجی همیشه به دید منفی نگاه می شود، اگرچه 
برخ��ی معتقدن��د در قالب های تعریف ش��ده ای می توان از اس��تقراض 
خارجی نیز منافع ملی را جس��ت وجو ک��رد. مثل زمانی که تأمین مالی 
یک پروژه بزرگ مل��ی را بانکی خارجی قبول می کند و منافع آن برای 
سال ها متوجه کشور می شود. البته در شرایط تحریم، استقراض از بانک 
خارجی ممکن نیس��ت. راه دوم، استقراض از بانک مرکزی است؛ همان 
چاپ اس��کناس که آثار تورمی باالیی دارد. برخ��ی تورم را بدترین نوع 
آینده فروش��ی می دانند که ضرر آن باالتر از هر راهکار جایگزینی است. 
در این بین، دولت و بانک مرکزی س��عی می کنند که به این مسیر وارد 
نش��وند، اگرچه فروش ارز صندوق توس��عه ملی خود بار تورمی زیادی 

دارد.
راه س��وم، حراج ذخایر کشور است و آن به معنای ورشکستگی است؛ 
مثل کارخانه داری که برای تأمین حقوق کارگران و پرداخت بدهی های 
بانکی اصل کارخانه را بفروش��د. اگرچه فرد به نقدینگی دست می یابد، 
ام��ا دیگر کارخانه ای نیس��ت تا کارگ��ران در آن کار کنند و چرخ تولید 

بچرخد.
راه چهارم نیز اس��تقراض از مردم اس��ت؛ برخی انتشار اوراق قرضه را 
پیشنهاد می کنند و برخی از راهکار جایگزین دولت برای تأمین کسری 
بودجه می گویند. موقع گفتن از اوراق قرضه، از سرمایه اجتماعی دولت 
و از اعتم��اد عمومی به دولت ها می گویند و اینکه چگونه دولت می تواند 

اعتماد عمومی را جلب کند؟
در این باره، هادی حق ش��ناس، اقتصاددان می گوید: اس��تقراض قوه 
مجریه از مردم در قالب اوراق مش��ارکت امر چندان شگفت آوری نیست 
و در بس��یاری از کش��ورهای دنیا این اتفاق می افتد. حس��ن این کار در 
آن اس��ت که شفافیت در بخش اقتصادی دولت نسبت به قرض گرفتن 
از بانک ه��ا باالتر می رود و بدهی بازاری برای دخالت گس��ترده تر مردم 
را پی��دا می کند، اما این طرح مانند هر شمش��یر دو لبه دیگری، اگر به 
 درستی اجرا نشود، اثرات سوء به  مراتب بزرگ تری بر جا خواهد گذاشت 

که باالرفتن بدهی های دولت، بدیهی ترین آنهاست.

دولت 57.1 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تا پایان مردادماه منتشر کرده است

کارنامه 5 ماهه فروش اوراق قرضه
ارتباطات

وزیر ارتباطات از اینترنت رایگان برای معلمان و دانش آموزان خبر 
داد

27درصد آموزش مجازی بر بستر »شاد« انجام 
می شود

فرصت امروز: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اینترنت رایگان برای 
معلمان و دانش آموزان خبر داد و گفت که قرار اس��ت برای س��ال جدید 
تحصیلی، بسته های اینترنت رایگان برای معلمان و دانش آموزان در نظر 
گرفته شود. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
»برای تحقق عدالت آموزش��ی و ارائه بس��ته های رایگان برای معلم ها و 

دانش آموزان در سال تحصیلی جدید، برنامه ریزی می کنیم.«
در همین حال، وزیر ارتباطات براساس نتایج یک نظرسنجی، در زمینه 
ارائه اینترنت رایگان به معلم ها و دانش آموزان، تصمیم گیری خواهد کرد. 
نظرس��نجی که آرای آن نش��ان می دهد ۷۳درصد از افرادی که در حوزه 

آموزش فعالیت دارند، از شبکه »شاد« استفاده نمی کنند.
از س��ال گذش��ته و با ش��یوع پاندمی کرونا بود که آموزش مجازی در 
کش��ور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و دانش آموزان بیش از پنج 
م��اه، آم��وزش مجازی را تجرب��ه کردند. اکنون با نزدیک ش��دن به آغاز 
س��ال تحصیلی جدید و تاکید کارشناسان بر اینکه آموزش مجازی باید 
در کنار آموزش فیزیکی ادامه داش��ته باش��د، تعریف بسته  های اینترنت 
برای دانش آموزان، دانش��جویان و معلمان نیاز جدی است که ارائه آن در 
وزارت ارتباطات دنبال می ش��ود. حاال به گفته آذری جهرمی، قرار اس��ت 
وزارت ارتباطات برای س��ال جدید تحصیلی، بسته های اینترنت رایگان 
ب��رای معلمان و دانش آموزان در نظر بگیرد. او با ارائه چند س��وال نیز از 
مردم خواست در نظرسنجی شرکت کنند تا نتایج نظرسنجی بتواند آنها 
را در تصمیم گیری درست هدایت کند؛ نظرسنجی ای که نتایج آن نشان 
می دهد ۲۷درصد آموزش مجازی بر بس��تر »شاد« انجام می شود و یا به 
عب��ارت بهتر، ۷۳درصد از افرادی که در ح��وزه آموزش فعالیت دارند، از 

شبکه »شاد« استفاده نمی کنند.
براس��اس این نظرس��نجی، 5۲درصد مردم برای آم��وزش مجازی از 
اینترنت همراه استفاده می کنند. ۷۳درصد برای آموزش مجازی از سایر 
پیام رس��ان ها و ابزارها استفاده می کنند و ۲۷درصد فعالیت شان بر بستر 
ش��بکه دانش آموزی »شاد« اس��ت. 9۰درصد از شرکت کنندگان در این 
نظرس��نجی اعالم کردند، آموزش مجازی هزینه اینترنت  آنها را افزایش 
داده است و 59درصد نیز اعالم کرده اند چالش اصلی آنها، هزینه اینترنت 

است و این هزینه بیش از کیفیت اینترنت برای شان چالش برانگیز است.
حاال آنطور که وزیر ارتباطات خبر داده، قرار اس��ت برای س��ال جدید 
تحصیلی، بسته های اینترنت رایگان برای معلمان و دانش آموزان در نظر 

گرفته شود، تا این دغدغه دانش آموزان و معلمان آنها مرتفع شود.

پلیس فتا هشدار داد
دام برای تازه واردهای بورس با سجام  تقلبی

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا 
نسبت به کالهبرداری از کاربران فضای مجازی با راه اندازی سایت تقلبی 
سجام هشدار داد و گفت: یکی از الزامات ورود به بازار بورس ثبت نام در 
سامانه سجام است. از همین رو متاسفانه برخی از مجرمان فضای مجازی 
نیز دست  به کار ش��ده و با راه اندازی سایت و آدرس های جعلی اقدام به 

کالهبرداری و سوءاستفاده از متقاضیان ورود به بورس کرده اند.
سرهنگ علی محمد رجبی درباره شیوه های این کالهبرداران به ایسنا، 
گف��ت: برخی از این اف��راد با درج تبلیغات در فض��ای مجازی اطالعات 
کاربران را برای ثبت نام در س��امانه سجام دریافت کرده و معموال پس از 
اخ��ذ مبالغی دیگر ارتباطی با کاربر برقرار نمی کنند که در این خصوص 
الزم اس��ت ش��هروندان از ارائه اطالعات هویتی خود و نیز پرداخت مبلغ 
به دیگران برای ثبت نام در س��جام خودداری کنند. رجبی افزود: ش��یوه 
دیگری که متاس��فانه اخیرا نیز موردی از آن مش��اهده شد است، ایجاد 
آدرس جعلی و مش��ابه سامانه سجام اس��ت. به طوری که سودجویان با 
طراحی سایتی مشابه و نیز با آدرسی مشابه که تنها در یک یا دو حرف 
با آدرس اصلی تفاوت دارد، اقدام به ایجاد صفحات فیش��ینگ و س��رقت 
اطالعات بانکی کاربران و برداشت از حساب آنان کنند. همچنین ممکن 
است با اطالعات هویتی آنان اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهند.

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با 
تاکید بر اینکه کاربران در صورت نیاز به ثبت نام در بورس و سامانه سجام 
تنها باید به آدرس https://www.sejam.ir/  مراجعه کنند. گفت: هر 
آدرس دیگ��ری ب��ه جز این آدرس مورد تایید نب��وده و احتمال اقدامات 
مجرمانه و سودجویانه از طریق آن وجود دارد. او از شهروندان خواست که 
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و آدرس های جعلی موضوع را 

به پلیس فتا گزارش دهند.

از شهریورماه
مشاغل ملزم به استفاده از کارتخوان می شوند

درحالی که صاحبان مش��اغل باید از ابتدای امسال ملزم به استفاده از 
کارتخوان می شدند اما با شیوع کرونا، بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق 
افتاد و حاال طبق اعالم رئیس س��ازمان مالیاتی، الزام مشاغل به استفاده 
از کارتخوان به ش��هریورماه منتقل ش��د. سازمان امور مالیاتی از شهریور 
س��ال گذشته ۱5 گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 5۰ شغل می شوند 
را دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی 
و کمک به فرآیند حسابرس��ی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه 
فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه، پزشکان و فعاالن 
حوزه درمان بودند. پس از پزشکان نیز نوبت به وکال برای ثبت نام در پایانه 
فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید. پیش از این، مهلت قانونی ثبت 
نام مشموالن ۱5 گروه ش��غلی برای نصب سامانه فروشگاهی پایان دی 
پارسال بود که با اتمام آن، این مهلت تا ابتدای امسال تمدید شد. سرانجام 
از آنجا که شیوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی شد، الزام مشاغل به 
استفاده از کارتخوان هم به تعویق افتاد و حاال طبق اعالم سازمان مالیاتی 

صاحبان مشاغل در این ماه ملزم به استفاده از کارتخوان می شوند.
۱5 گروه شغلی که باید این ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام 
کنند، بدین شرح هستند: وکال، مش��اوران حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، 
مش��اورین امالک، تاالرهای پذیرایی و رس��توران ها، مراکز اقامتی نظیر 
هتل ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری، آرایشگاه های 
مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشی ها، قنادی ها و شیرینی فروشی ها، 
میوه و تره بار، مجموعه های فرهنگی و ورزشی، لوازم التحریر و نوشت افزار 

فروشی ها، بازی های رایانه ای و کافی نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

گزارش ه��ای رس��می بیانگ��ر افزایش بی��ش از ۳۰درص��دی هزینه 
خانوارهای ایرانی در مردادماه نسبت به پارسال است.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که هزینه خانوارهای 
ایرانی در مردادماه امسال نسبت به پارسال ۳۰.۴ درصد افزایش داشته 
اس��ت. نرخ تورم س��االنه مردادماه ۱۳99 برای خانوارهای کشور نیز به 

۲5.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش دارد.
این در حالی اس��ت که تورم نقطه به نقطه )تغییر ش��اخص نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل( به ۳۰.۴درصد رس��یده که نسبت به ۲۶.9درصد 
م��اه قبل تا ۳.5 درص��د افزایش دارد. بر این اس��اس خانوارهای ایرانی 
به طور میانگین ۳۰.۴ درصد بیش��تر از م��رداد ۱۳9۸ برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. از سوی دیگر نرخ 
تورم ماهانه مرداد به ۳.5 درصد رس��یده که در مقایسه با ماه قبل، ۲.9 
درصد کاهش داش��ته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« با افزایش 5.۰ واحد درصدی به ۲۶.۰ درصد 
و گ��روه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۲.۸ واحد درصدی 

به ۳۲.۶ درصد رسیده است.
عملکرد یک ساله مسکن پایتخت در یک نگاه

براس��اس گزارش رسمی وزارت راه و شهرس��ازی، در ۱۲ ماه منتهی 
به تیرماه امس��ال، کمترین رش��د ماهیانه متوس��ط قیمت مسکن شهر 
تهران در ش��هریور ماه ۱۳9۸ به میزان ۳.5- درصد و بیش��ترین رش��د 
در خرداد ۱۳99 به میزان ۱۲.۱ درصد به ثبت رس��یده اس��ت؛ در این 
بازه زمانی متوس��ط رش��د قیمت مس��کن پایتخت به صورت ماه به ماه 
قبل ۳.۸درصد بوده است. همچنین متوسط قیمت یک متر مربع واحد 
مس��کونی آپارتمانی ش��هر تهران در تیرماه امسال ۲۰.9 میلیون تومان 

بوده که نس��بت به ماه قبل ۱۰درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
5۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

طبق اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین رشد 
متوسط قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه 
منتهی به تیرماه س��ال ۱۳99 در شهر تهران ۳.۸ درصد بوده است. در 
این بازه زمانی، متوس��ط قیمت مس��کن در خردادماه ۱۳99 بیشترین 
رش��د معادل ۱۲.۱ درصد و کمترین رش��د را در ش��هریورماه ۱۳9۸ به 

میزان ۳.5- درصد نسبت به ماه قبل تجربه کرد.
میانگین نرخ رش��د ۱۲ ماهه قیمت مسکن نیز در شهر تهران منتهی 
به تیرماه ۱۳99 حدود 5.۸ درصد بوده است. همچنین حجم نقدینگی 
معامالت انجام شده در تیرماه ۲5 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 

ماه مشابه سال قبل ۳5۸ درصد افزایش نشان می دهد.
منطقه ۱۸ نی��ز ارزان ترین منطقه تهران بوده اس��ت. معامالت انجام 
ش��ده به تفکیک مناطق شهری در تیرماه ۱۳99 حاکی از آن است که 
از میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران منطقه ۱ با میانگین قیمت 
۴5 میلی��ون و ۳۲۰ هزار تومان بیش��ترین و منطقه ۱۸ با 9 میلیون و 
۶۳۰ هزار تومان کمترین متوس��ط قیمت را داشته اند. مناطق ۱، ۳، ۲، 
۶ و 5 هم به ترتیب مناطقی هس��تند که متوسط قیمت مسکن در آنها 
از میانگین قیمت شهر تهران )۲۰.99 میلیون تومان( بیشتر بوده است.

همچنین پایین ترین نرخ رشد سالیانه قیمت به منطقه یک اختصاص 
داشته است. بیش��ترین نرخ رشد متوسط قیمت در تیرماه سال ۱۳99 
نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۶ به میزان ۶5.۳ درصد 
و کمتری��ن مقدار افزای��ش مربوط به منطقه ۱ به می��زان ۴۲.۲ درصد 

بوده است.

بررسی متوسط قیمت مسکن براس��اس متراژهای مختلف واحدهای 
مس��کونی نیز نشان می دهد قیمت در تیرماه سال جاری در کلیه بازه ها 
دارای رش��د بوده و واحدهای مس��کونی با متراژ ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع 
بیشترین رشد قیمت را به میزان ۶5.۴ درصد و واحدهای با متراژ ۱۴۰ 
تا ۱۶۰ مترمربع کمترین رش��د قیمت را معادل ۴۲.۱ درصد نس��بت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل تجربه کرده اند. همچنین در تیرماه ۱۳99 تعداد 
کل معامالت مس��کن ش��هر تهران به ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد رس��ید که 
نس��بت به خرداد امس��ال ۲9.۶ درصد و در مقایس��ه با تیرماه پارسال 

۱9۲.۴ درصد رشد نشان می دهد.
بررس��ی توزی��ع فراوانی آن دس��ته از معامالتی که در س��امانه ثبت 
معامالت امالک کش��ور به طور صحیح ثبت ش��ده اند حاکی از آن است 
که از میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران منطقه 5 با ۱۸۴۱ فقره 
معامله و س��هم ۱5.۸ درصدی از کل معامالت تیرماه تهران بیش��ترین 
س��هم از معامالت را به خود اختصاص داده اس��ت و پس از آن مناطق 
۴، ۲ و ۱۰ به ترتیب با س��هم 9.۲، ۸.۸ و ۸.5 درصدی از کل معامالت 
تیرم��اه در رده ه��ای بعدی قرار دارند. از طرف دیگ��ر منطقه ۱9 با ۷۰ 
فقره معامله و سهم ۰.۶ درصدی کمترین سهم از تعداد معامالت تیرماه 

تهران را به خود اختصاص داده است.
گفتنی  اس��ت که تنها شش منطقه از ش��هر تهران شامل مناطق 5، 
۴، ۲، ۱۰، ۱۴ و ۷ بیش از نیمی از کل معامالت انجام ش��ده در تیرماه 
معادل 5۴.۸ درصد را به خود اختصاص داده اند. در تیرماه ۱۳99 از نظر 
رش��د تعداد معامالت انجام شده، منطقه ۱۳ بیشترین رشد را به میزان 
۲9۰ درصد و منطقه ۲۰ کمترین رشد را معادل ۲۷.5 درصد نسبت به 

تیرماه سال قبل تجربه کردند.

مرکز آمار، تورم مردادماه را اعالم کرد
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بانکداری الکترونیک با شیوع کرونا رونق می گیرد
خدمات متنوع بانکداری مجازی بانک پاسارگاد

در شرایطی که پاندمی کرونا تمام مردم دنیا را درگیر کرده است، 
لزوم استفاده از خدمات غیرحضوری بانک ها بیش  از پیش احساس 
می شود و بانک  پاسارگاد ازجمله بانک هایی است که با بهره گیری از 
زیرساخت های قوی در حوزه بانکداری  الکترونیک، خدمات متنوعی 

را ارائه می کند.
به گزارش دیوان اقتصاد، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک 
در کش��ور از دو دهه پیش به تدریج میان مشتریان محبوبیت یافته 
و همین عامل منجر به کاهش تراکم جمعیت در ش��عبه ها شد. نیاز 
روزافزون به خدمات بانکی و در کنار آن س��رعت و س��هولت انجام 
تراکنش ه��ا به صورت الکترونیک طی این س��ال ها بانک ها را بر آن 
داشت که به صورت مداوم خدمات خود را به روز کنند. این روند رو 
به رش��د برای ارائه خدمات  الکترونیک و به  حداقل رساندن حضور 
مشتریان در شعبه های بانکی از طریق گسترش و به روزرسانی این 
خدم��ات، محبوبیت بس��یاری برای مردم به دنبال داش��ت، اما طی 
کردن پله های ترقی و رش��د برای بانک ها در راستای ارائه خدمات 

غیرحضوری چندی است که شتاب زیادی گرفته  است.
به اعتقاد کارشناسان، با گس��ترش پاندمی کرونا در دنیا، یکی از 
راه های جلوگیری از انتشار این ویروس، کم کردن تردد و اجتناب از 
خروج بی مورد از منازل است. در همین راستا، خدمات غیرحضوری 
بانک ها محبوبیتی دوچندان میان مشتریان یافت. بر همین اساس، 
در ش��رایطی که کرونا برای اقتصاد دنیا تهدید به حس��اب می  آید، 
برای سیس��تم بانکی می تواند فرصتی در جهت رش��د و گس��ترش 
خدمات بانکداری الکترونیک باش��د و بانک های کش��ور نیز با درک 

این فرصت، اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام داده اند.
در همین راس��تا بانک  پاس��ارگاد، با بهره گیری از زیرساخت های 
ق��وی در حوزه بانک��داری  الکترونیک، خدم��ات مختلفی را در این 
حوزه ارائ��ه می کند. بانکداری مجازی، هم��راه بانک، برنامه کیپاد، 
تلفن بانک و ... بخش��ی از این خدمات هستند که بهره مندی از آنها 
مشتریان را از رفت و آمد غیرضروری به شعبه ها بی نیاز کرده  است. 
ای��ن بان��ک در اقدامی دیگ��ر، جهت رفاه حال مش��تریان و کاهش 
دغدغه ناش��ی از انتقال ویروس کرونا از طریق اس��کناس، اقدام به 
راه اندازی دستگاه های خودپرداز-خوددریافت )CRS( در ۴۰ شعبه  

منتخب خود کرده  است.
دس��تگاه های خودپرداز-خوددریاف��ت )CRS(، ع��الوه ب��ر ارائه  
خدم��ات دس��تگاه های خودپرداز )ATM(، ام��کان واریز وجه نقد 
به حس��اب مش��تریان را نیز فراهم می کند. به این ترتیب مشتریان 
بانک  پاس��ارگاد، از طریق این دس��تگاه ها تنها با در اختیار داشتن 
کارت بانک  پاس��ارگاد می توانند وجوه نقد خود را بدون مراجعه به 
ش��عبه های این بانک به حس��اب خود واریز کند. برداشت و انتقال 
وجه، دریافت مانده حس��اب و گردش حس��اب، خرید شارژ، تغییر 
رم��ز، پرداخت قبض، پرداخت تس��هیالت، کمک ب��ه خیریه و ... از 

دیگر خدمات دستگاه های CRS هستند.
گفتنی اس��ت خدمات بانکداری   الکترونیک بانک  پاسارگاد مورد 
اس��تقبال بسیاری از مش��تریان قرار گرفته  اس��ت. امنیت، سرعت، 
تنوع و کیفیت ارائه خدمات باعث ش��ده  اس��ت بیش از 9۷ درصد 
از تراکنش های مشتریان در این بانک به  صورت غیرحضوری انجام 
ش��ود که به دنبال آن کاهش رفت وآمد ه��ای غیرضروری در دوران 
شیوع ویروس کرونا، حفظ سالمت مشتریان و سرمایه انسانی بانک 

را در پی داشته است.

در اولین روز شهریور در بازار ارز و سکه چه گذشت؟
از ثبات نرخ دالر تا کاهش قیمت سکه

در روز آرام بازار ارز، بهای طال و س��که در روز ش��نبه شاهد روند 
نزولی بود و سکه تمام بهار آزادی با کاهش قیمت ۲5۰ هزار تومانی 
به بهای ۱۰ میلیون و 5۴5 هزار تومان فروخته شد. سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم نیز کاهش داش��ت و به ۱۰ میلیون و ۲5۰ هزار 
تومان رس��ید. همچنین نیم سکه 5میلیون و ۲5۰ هزار تومان، ربع 
سکه ۲ میلیون و 95۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک 

میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمت خورد.
کاهش قیمت ها در بازار طال هم باعث شد تا یک گرم طالی خام 
۱۸عیار به ارزش یک میلیون و ۲9 هزار تومان فروخته و هر مثقال 
طال نیز با قیمت ۴میلیون و ۴۶۰ هزار تومان معامله ش��ود. در بازار 
جهان��ی نیز انس طال تمای��ل خود برای تثبیت در کانال یک هزار و 
9۰۰ دالری را نشان داد و با بهای یک هزار و 9۴۱ دالر مبادله شد.
بازار ارز نیز در اولین روز شهریور آرام بود و هر دالر در صرافی های 
بانکی به قیمت روز کاری گذش��ته ۲۲ هزار و 5۰۰ تومان فروخته 
ش��د. هر دالر آمریکا نیز به بهای ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری 
ش��د. همچنین خرید یورو در این صرافی ها بدون تغییر نس��بت به 
پنجشنبه با قیمت ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش با قیمت ۲۶ هزار 

و ۷۰۰ تومان انجام شد.

خرید طالی باالی 15 میلیون تومان فقط با 
کارت ملی

رئیس اتحادیه طال و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان 
خرید طال و س��که از واحدهای طالفروش��ی خب��ر داد و گفت این 
بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابالغ 
ش��ده است. ابراهیم محمدولی به تس��نیم گفت: از یک سال و نیم 
قبل بخش��نامه ای را به واحدهای طالفروش��ی ابالغ کرده بودیم که 
طب��ق آن این واحدها برای فروش ط��الی باالی ۱5 میلیون تومان 
باید کارت ملی خریدار س��که و طال را اخذ کرده و شماره ملی آنها 
در فاکت��ور درج کنند. ب��ه گفته وی، ارائ��ه کارت ملی برای خرید 
طال و س��که به منظور جلوگیری از پولش��ویی ب��وده و این تصمیم 
نیز در راس��تای بخش��نامه های ابالغی اتاق بازرگان��ی به اتحادیه ها 
اتخاذ شده است. رئیس اتحادیه طال و جواهر با تأکید بر اینکه باید 
هویت خریدار طال و سکه برای واحدهای طالفروشی مشخص شود، 
درباره اینکه آیا این بخش��نامه به منظور اخ��ذ مالیات از خریداران 
طال و س��که ابالغ شده اس��ت، گفت: تصمیم درباره دریافت مالیات 
با س��ازمان مالیاتی اس��ت و در این خصوص بخشنامه ای به ما ابالغ 

نشده است، این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است.

بانکنامه

س��رانجام پ��س از حواش��ی چن��د هفت��ه گذش��ته، دیروز س��ازمان 
خصوصی س��ازی از ثبت دومین صن��دوق ETF دولتی در بورس تهران 
و پذی��رش آن در روز چهارش��نبه همین هفته خب��ر داد. بعد از عرضه 
نخس��تین ETF دولتی مربوط به پنج بانک و دو ش��رکت بیمه با سقف 
خری��د ۲ میلیون توم��ان برای هر کد معامالت��ی، دومین ETF دولتی 
شامل چهار پاالیشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز در حالی طبق 
مصوبه هیات دولت روانه میز فروش می ش��ود که سقف خرید واحدهای 
آن از ۲ ب��ه 5 میلی��ون توم��ان افزایش یافته اس��ت بنابراین متقاضیان 
می توانند با اس��تفاده از کد ملی و از طری��ق درگاه های اینترنتی حدود 

۱5 بانک و تمام شرکت های کارگزاری اقدام به ثبت سفارش کنند.
در همین حال به نظر می رسد در صورتی که صندوق »دارا دوم« وارد 
بازار ش��ود، دیگر امکان واگذاری باقیمانده س��هام دولت در »دارا یکم« 
ب��ه صورت صندوق وجود نخواهد داش��ت. به گزارش ایِبنا، صندوق های 
س��رمایه گذاری س��همی از ابزارهای مرس��وم در بازارهای مالی جهانی 
هس��تند که به دلیل ماهی��ت خود در ایجاد تنوع در س��رمایه گذاری و 
برخورداری از مدیریت فعال و حرفه ای، غالبا بازدهی باالتری نس��بت به 
شاخص های سهام دارند و به همین دلیل محبوبیت این ابزار نزد فعاالن 
بازارهای جهانی بس��یار باالس��ت. در ایران بنا به دالیل متعدد این ابزار 
هرگز مورد استقبال عامه سرمایه گذاران قرار نگرفته  است و ذکر همین 
نکته کافی اس��ت که در مقایس��ه با بیش از ۱۰ میلیون سهامدار فعال، 
تعداد سرمایه گذاران صندوق های س��همی در پایان خردادماه )پیش از 

ورود »دارا یکم«( تنها ۲5۰ هزار نفر بوده است.
در ای��ن ش��رایط، دولت در ماه های اخیر با هدف واگذاری بخش��ی از 
س��هام خود جه��ت تامین منابع مال��ی برای بودجه، اقدام به تاس��یس 
صن��دوق »دارا یکم« نم��ود و واحدهای آن را به ح��دود ۳ میلیون نفر 
واگ��ذار کرد. در روزهای اخیر نیز صحبت ه��ای متعددی در مورد ورود 
صندوق »دارا دوم« ش��ده اس��ت و همانطور که سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرده، واحدهای این صندوق در هفته جاری واگذار می شود. با این 

وجود به نظر می رسد که دولت بنا به برخی دالیل نباید این صندوق را 
واگذار نماید. آنچه در ادامه می آید، سه مورد از این دالیل است.

* واگذاری از طریق صندوق قابل معامله نسبت به سایر روش ها بیشترین 
زی��ان را به دول��ت و مالیات دهندگان )بیت الم��ال( تحمیل می کند؛ هدف 
اصلی دولت از واگذاری س��هام خود )در قالب صندوق و یا هر روش دیگر( 
تامین منابع مالی است لذا واگذاری  باید به شکلی صورت گیرد که حداکثر 
منابع را تامین کند. به عنوان نمونه واگذاری بلوکی دارایی دولت )به دلیل 
حاش��یه قیمت مدیریت و کنترل( می تواند مازادی حدود ۲۰درصد نسبت 
به واگذاری خرد نصیب دولت کند لذا نسبت به واگذاری خرد ارجح است.

در مورد واگذاری در قالب صندوق، تجربه »دارا یکم« نش��ان می دهد 
که قیمت واحدهای این صندوق حدود ۲۷درصد کمتر از ارزش س��هام 
موجود در پورتفوی آن )NAV( است و این موضوع در حالی است که 
برای س��ایر صندوق های قابل معامله بورس��ی قیمت واحدها به صورت 
میانگین 9۶درصد ارزش س��هام آن اس��ت )مبنای محاسبات میانگین 
مردادماه بوده اس��ت(. به این ترتیب انتظار می رود که برای »دارا دوم« 
 NAV نیز قیمت واحدهای صندوق در بازار با نسبت مشابهی کمتر از
تعیین شود و همین موضوع می تواند زیان ارزش گذاری حدود ۲5درصد 
را ب��ه دولت تحمیل کند. به عالوه این موضوع، مس��ئله تخفیف حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصدی تعیین ش��ده برای صندوق نیز می تواند موجب شود 
تا زیان دولت به حدود 5۰ درصد از کل ارزش دارایی واگذار ش��ده بالغ 
ش��ود. توجه داشته باش��ید که در زمان واگذاری »دارا یکم«، کل منابع 
جمع ش��ده برای دول��ت کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان و ارزش س��هام 

واگذارشده در قالب صندوق حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بود.
* مدیری��ت غیرفع��ال )Passive( و نب��ود انگیزه س��ودآوری برای 
مدیریت صندوق، بازدهی و کارایی را به کمترین سطوح خواهد رساند؛ 
س��ازوکار اصلی صندوق های قاب��ل معامله مبتنی بر مدیریت حرفه ای و 
خرید و فروش سهام جهت افزایش بازدهی است، اما صندوق های دولت 
تنها با هدف حفظ کرسی مدیریتی دولت در شرکت ها طراحی شده اند و 

از انگیزه کسب بازدهی باال )از طریق مدیریت پورتفوی( تهی هستند. به 
ای��ن ترتیب، مدیر منصوب دولت در صندوق تنها موجب تداوم مالکیت 
دولت بر بنگاه زیرمجموعه صندوق خواهد ش��د و البته زنجیره مالکیت 
)فاصله بین مدیر و س��هامدار اصلی( را یک حلق��ه طوالنی تر و ناکاراتر 
خواهد کرد تا ش��رایط نامس��اعد حاکمیت شرکتی در فضای بنگاه داری 

کشور یک گام دیگر به سمت ناکارایی بردارد.
* واگذاری باقیمانده دارایکم با چالش مواجه خواهد ش��د؛ نکته مهم 
دیگ��ری که پیش از واگ��ذاری صندوق »دارا دوم« بای��د موردنظر قرار 
داد، مس��ئله باقیمانده س��هام دولت در صندوق »دارا یکم« اس��ت. در 
حال حاضر ارزش باقیمانده سهام دولت در شرکت های بانکی و بیمه ای 
صن��دوق »دارا یکم« حدود ۳5 هزار میلیارد تومان اس��ت که واگذاری 
این دارایی نس��بت به س��ایر س��هام دولت اولویت باالتری دارد، چراکه 
دولت کرس��ی مدیریتی خود در شرکت های مذکور را از طریق صندوق 
حفظ کرده اس��ت و مابقی س��هام را می تواند واگذار نماید. واگذاری به 
صورت خرد یا واگذاری به صورت ادامه صندوق »دارا یکم« دو گزینه ای 
است که برای این منظور وجود دارد. هرچند که واگذاری خرد می تواند 
منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد اما با توجه به عطش شدید 
بازار برای ETF که حتی منجر به تغییر نظر وزرای دولت ش��د، به نظر 
می رسد که واگذاری از طریق صندوق »دارا یکم« می تواند نیاز بازار در 
این زمینه را مرتفع سازد و تقاضای بازار برای »دارا دوم« را تحت الشعاع 
ق��رار دهد. به این منظور دولت می توان��د باقیمانده صندوق »دارا یکم« 
را ب��ا افزایش س��قف خرید )مث��ال ۱۰ میلیون تومان( ب��ه جاماندگان و 
خریداران قبلی عرضه کن��د اما در صورتی که صندوق »دارا دوم« وارد 
بازار ش��ود، به نظر می رس��د که دیگر امکان واگذاری باقیمانده س��هام 
دول��ت در »دارا یکم« به صورت صندوق وجود نخواهد داش��ت. بر این 
اساس با توجه به حالت جانشینی میان دو صندوق، ورود صندوق »دارا 
دوم« ب��ه معنای عدم موفقی��ت احتمالی عرضه باقیمان��ده »دارا یکم« 

خواهد بود.

در ش��رایطی که طال با مقاومت ش��دیدی برای صعود به مرز ۲۰۰۰ 
دالر روبه رو ش��ده است، نظرسنجی هفتگی »کیتکونیوز« از کارشناسان 
وال استریت و سرمایه گذاران، دو دستگی در پیش بینی روند قیمت این 
فلز ارزش��مند در هفته جاری و کاه��ش خوش بینی به صعود قیمتها را 

نشان داد.
به گزارش ایس��نا، کاهش خوش بینی به صعود قیمت ها در پی دومین 
کاهش هفتگی قیمت طال روی داد. کارشناس��ان بازار می گویند افزایش 
ارزش دالر آمریکا باعث توقف خرید طال از سوی برخی از سرمایه گذاران 
ش��د زیرا دالر قوی تر، خرید طال را برای سرمایه گذاران خارجی گران تر 
می کند. دالر روز جمعه ۰.5 درصد رش��د کرد و به رشد چشمگیری که 

روز پیش از آن داشت افزود.
در نظرس��نجی »کیتکونیوز« از کارشناس��ان وال اس��تریت، ۱5 نفر 
ش��رکت کردند که در میان آنها هف��ت نفر معادل ۴۷ درصد به افزایش 
و ب��ه همین تعداد ب��ه کاهش قیمت طال رأی دادن��د و یک نفر معادل 
۷درصد نظری نداش��ت. »کیتکو« این هفته همچنین شاهد بزرگ ترین 
مشارکت کم س��ابقه در بخش نظرسنجی از س��رمایه گذاران بود. با این 
ح��ال خوش بینی این گ��روه به صعود قیمت طال ب��ه پایین ترین حد از 
ابتدای امسال تاکنون س��قوط کرد. در نظرسنجی آنالین »کیتکونیوز« 
از س��رمایه گذاران، ۲۸۳۰ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱59۶ نفر 
معادل 5۶درصد به افزایش و ۷۰۲ نفر معادل ۲5درصد به کاهش قیمت 

طال رأی دادند و 5۳۲ نفر معادل ۱9درصد نظری نداشتند.
طال یک هفته پیش شاهد بزرگ ترین کاهش قیمت هفتگی از مارس 
بود و هر دو گروه کارشناس��ان وال اس��تریت و تحلیلگران بهبود قیمت 
ط��ال را پیش بینی کرده بودند، اما هر اونس طال در معامالت روز جمعه 
ب��ازار نیویورک 5۰ س��نت مع��ادل کمتر از ۰.۱ درصد رش��د کرد و در 
۱9۴۷ دالر بس��ته ش��د و برای کل هفته حدود ۰.۱ درصد کاهش ثبت 
کرد که دومین کاهش هفتگی متوالی بود. فش��ار فروش در بازار فلزات 
ارزش��مند روز چهارشنبه پس از انتش��ار گزارش نشست بانک مرکزی 
آمریکا که انتظارات بازار را برآورده نکرد، آغاز ش��د. پس از اینکه بانک 
مرکزی آمریکا س��یگنال جدیدی درباره روند نرخ های بهره فراهم نکرد، 

بازار طال نتوانست صعود چشمگیری پیدا کند.
اوله هانسن، مدیر اس��تراتژی کاال در ساکسو بانک در این باره گفت: 
»در کوت��اه مدت حرکت قیمت طال تحت تاثیر دالر آمریکا خواهد بود. 
ضعف دالر آمریکا به سطح کم  سابقه ای رسیده و ممکن است این ارز در 
آستانه اصالح کوتاه مدت باش��د. همچنین گزارش بانک مرکزی آمریکا 

ممکن است نیروی جدیدی به روند افزایشی دالر ببخشد.«
با وجود اینکه پیش بینی می ش��ود نوس��ان در بازار ط��ال اوج بگیرد، 
بسیاری از تحلیلگران پیش بینی های خوش بینانه بلندمدت برای این فلز 
ارزش��مند را حفظ کرده اند. هانس��ن در گفت وگو با »کیتکونیوز« افزود: 
»قیمت طال به خوبی پشتیبانی خواهد شد زیرا عوامل منفی زیادی در 

حال حاضر بر فراز اقتصاد سایه افکنده اند.«
افشین نوابی، نایب رئیس شرکت بازرگانی ام کی اس نیز در این باره 
به »کیتکونیوز« گفت: »به افزایش قیمت طال خوش بین هس��تم زیرا به 
نظر می رسد بازار در محدوده ۱9۲۰ دالر حمایت قوی پیدا کرده است 

و عوامل بنیادین طال تغییری نکرده اند.«
بس��یاری از تحلیلگران بیان کرده اند که پ��س از صعود طال به باالی 
م��رز ۲۰۰۰ دالر، دوره تحکی��م قیم��ت و قیمت ه��ای پایینتر مطلوب 
خواه��د بود. به گفت��ه اوژن واینبرگ مدیر تحقیق��ات کاال در کومرس 
بانک، »تحکیم قیمت در محدوده ۱9۰۰ دالر سازنده خواهد بود و بازار 

باثبات تری را ایجاد می کند.«
لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشد اف ایکس تی ام درباره روند کوتاه مدت 
قیمت طال پیش بینی کاهش��ی داشت و گفت: »این فلز ارزشمند هفته 
گذشته عرصه را به دالر واگذار کرد با این حال این جنگ ادامه خواهد 
داش��ت و همه چشم ها به حرکت قیمت در محدوده ۱9۰۰ دالر دوخته 
ش��ده اس��ت. اگر حمایت در این محدوه باثبات نباشد، روند نزولی طال 

ممکن است پیش از ورود مجدد خریداران به بازار ادامه پیدا کند.«
آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی نیز درباره 
روند قیمت ها نظری نداشت و گفت: »طال در آستانه اصالح قیمت قرار 
دارد اما بازار همچنان ش��اهد تقاضای کم س��ابقه و خرید در قیمت های 

پایین تر است.«

نظرسنجی هفتگی »کیتکونیوز« نشان داد

کار طالی جهانی به شیر و خط رسید

ش��اخص دالر پس از حدود یک هفته مجددا به کانال 9۳ واحدی رسید. 
به گ��زارش رویترز، وضعیت بازار کار بزرگ تری��ن اقتصاد جهان کماکان در 
ش��رایط بحرانی قرار دارد و شمار کسانی که برای نخستین بار در یک هفته 
اخیر درخواس��ت دریافت مزایای بیکاری کرده اند مجددا از یک میلیون نفر 
عبور کرده اس��ت. جو مانیمبو، تحلیلگر بازار ارز در موسسه »وسترن یونیون 
پیمنت« گفت: »دالر کار س��ختی را در برابر س��ایر رقبا دارد چراکه محیط 
کالن اقتصاد آمریکا اصال شبیه شرایط قبل از زمان کرونا نیست و وجود فشار 
س��نگین روی اقتصاد این کشور کامال حس می شود. اولویت سیاست گذاران 

مالی باید اکنون روی این مسئله باشد که جلوی عرضه سنگین دالر توسط 
معامله گران را بگیرند.« رونالد سیمپس��ون، استراتژیس��ت مسائل ارزی در 
موسسه اکشن اکونومیکس گفت: »به صورت کلی می توان گفت اگر خبری 
از یک بسته حمایتی دیگر نباشد برای دالر خوب می شود چون چاپ نشدن 
۳.5 تریلیون دالر دیگر پول به بانک مرکزی در مدیریت بازارها بیشتر کمک 
می کند. در کوتاه مدت اما بازارها از بسته حمایتی استقبال می کنند و از به 
س��رانجام نرسیدن آن نگران هستند.« ش��اخص دالر که نرخ برابری آن در 
مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت شنبه با ۰.5۸ 

درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح 9۳.۳۱۲ واحد بسته شد. نرخ 
برابری هر فرانک س��وئیس نیز معادل ۱.۰95 دالر اعالم ش��د.   در تازه ترین 
دور از معامالت نیز پوند با ۰.95 درصد کاهش نس��بت به روز قبل خود و به 
ازای ۱.۳۰۷ دالر مبادله ش��د. یورو ۰.۶5 درصد پایین رفت و با عقب رفتن 
از کان��ال ۱.۱۸ به ۱.۱۷۷ دالر رس��ید. همچنین در معامالت بازارهای ارزی 
آس��یایی، هر دالر با ۰.۰۲ درصد افزایش به ۱۰5.۸۸9 ین رس��ید. در برابر 
همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳99 دالر مبادله شد. همچنین 

نرخ برابری دالر معادل ۶.9۲ یوان چین اعالم شد.

دالر در بازارهای جهانی وارد کانال جدید شد

دومین صندوق دولتی روز گذشته ثبت شد و روز چهارشنبه در بورس تهران عرضه می شود

سیاه و سفید »دارا دوم«

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
تاثیر افزایش سرمایه بر سود شرکت های بورسی

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه و تقسیم 
س��ود شرکت های بورسی، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند، به تشریح 
هر یک از موضوعات پرداخت و گفت افزایش س��رمایه در شرکت ها یک 
روش تامین مالی محسوب می شود. یکی از اهداف شرکت هایی که وارد 
بازار سرمایه می شوند، تسهیل تامین مالی است. شرکت هایی که در بازار 
سرمایه نیستند، برای تامین مالی عموما به استقراض روی می برند و از 
بانک وام می گیرند که این روش بازپرداخت همراه با س��ود بانکی را در 
پ��ی دارد و معموال مبلغی که بانک ها وام می دهند، زیاد نیس��ت. احمد 
جواهری با بیان اینکه افزایش سرمایه روش های مختلفی دارد، به ایسنا 
گفت: اصلی ترین روش ها در ایران افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، 
افزایش سرمایه از محل س��ود انباشته، افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها اس��ت و روش های دیگری که جدیدا پررنگ تر شده اند 
مانند افزایش س��رمایه از محل صرف س��هام و سلب حق تقدم است. به 
عقیده این کارشناس بازار سرمایه، اینکه شرکتی سرمایه خود را افزایش 
دهد، بدون اینکه اطالعات دیگری در مورد شرکت داشته باشیم، تفاوتی 
برای سهامدار ندارد. زیرا افزایش سرمایه از هر محلی باعث می شود تعداد 
سهام ش��رکت افزایش پیدا کند اما ثروت سهامداران به لحاظ تئوریک 
تغیی��ری نمی کند. اینکه بعد از افزایش س��رمایه عرضه و تقاضای بازار، 
قیمت را به چه سمتی خواهد برد یک بحث دیگری است. جواهری در 
مورد اینکه چرا افزایش س��رمایه به خودی خود یک اقدام خنثی است، 
توضیح داد: زیرا این موضوع بسیار مهم است که شرایط شرکتی افزایش 
سرمایه می دهد، به چه شکل است. شرکت ها اکثرا اعالم می کنند افزایش 
سرمایه به جهت اصالح مالی انجام می شود. شرکت ها می توانند افزایش 
سرمایه را صرف پروژه های جدید خود کنند، همچنین برای سرمایه در 
گردش استفاده کنند و ممکن است در بدترین حالت بدهی قبلی خود 
را تسویه کنند. او در مورد تقسیم سود نیز توضیح داد: شرکت هایی سود 
تقس��یم می کنند که سودی داشته باشند اما این موضوع شرایطی دارد. 
اولین و مهمترین ش��رط تقسیم س��ود این است که شرکت نباید زیان 
انباشته داشته باش��د. یعنی مجموع عملکرد سال های گذشته شرکت، 
نباید زیان باش��د. طبق قانون تجارت ش��رکتی که زیان انباش��ته دارد، 
حق توزیع س��ود ندارد حتی اگر در آن س��ال س��ود کسب کرده باشد. 
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به طور کلی بحث افزایش 
س��رمایه و تقسیم س��ود دو موضوع جدا از هم است، اظهار کرد: تقسیم 
سود مربوط به مجمع عمومی عادی ساالنه است و در این مجمع در مورد 
آن تصمیم گیری می شود اما در مورد افزایش سرمایه در مجمع عمومی 
فوق العاده تصمیم گیری می ش��ود. این دو ارتباط مس��تقیمی با یکدیگر 
ندارند و ممکن اس��ت در موارد محدودی ارتباطی داش��ته باشند. برای 

مثال زمانی که شرکت از محل سود انباشته، افزایش سرمایه می دهد.

نماگربازارسهام

فرص��ت ام��روز: بورس ته��ران آخرین هفت��ه مردادم��اه را با کاهش 
۱۱درصدی ش��اخص کل بورس به پایان رساند و این عملکرد باعث شد 
تا نخستین ماه منفی در کارنامه بورس 99 )با زیان ۸.۳ درصدی( ثبت 
ش��ود. این روند در اولین روز ش��هریورماه نیز ادامه یافت و بازار سرمایه 
نخستین روز هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد. شاخص کل بورس در این 
روز ۲9 هزار و 995 واحد افت کرد و رقم یک میلیون و ۷۲۷ هزار واحد 
را نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با ۷ هزار و ۳۷۰ واحد کاهش 
به ۴۷۴ هزار و ۴۲۶ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۴هزار و ۸۳5 
واحد افت به ۳۱۱ هزار و ۲۷۰ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۱۳ هزار 
و ۶9۱ واحد و ش��اخص بازار دوم 9۳ هزار و  9۲۷ واحد کاهش داشت. 
ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از ۴۰۰ واحد کاهش یاف��ت. در معامالت 
روز ش��نبه بیش از 9 میلیارد و 5۰۸ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۲۸ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه 

فرآورده های نفتی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

نماده��ای ملی مس ایران )فملی( با ۳ هزار و 95 واحد، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )ف��والد( با ۲ ه��زار و ۱۸۲ واحد، معدن��ی و صنعتی گل گهر 
)کگل( ب��ا ی��ک ه��زار و ۲55 واحد، بانک پارس��یان )وپ��ارس( با یک 
ه��زار و ۸۸ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( ب��ا ۸9۲ واحد، گروه بهمن 
)خبهمن( با ۴۳۱ واحد، صنایع ش��یمیایی ایران )شیران( با ۳9۳ واحد، 
س��رمایه گذاری ملی ای��ران )ونیکی( با ۳۳9 واحد، ف��والد کاوه جنوب 
کی��ش )کاوه( با ۲۳۶ واحد، توس��عه معدنی و صنعت��ی صبانور )کنور( 
ب��ا ۲۳۱ واحد و صنعتی زر ماکارون )غزر( ب��ا ۱۶۶ واحد، تولید نیروی 
برق آب��ادان )آبادا( با ۱۰5 واحد، بانک کارآفرین )وکار( با ۱۰۰ واحد و 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۷۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۴هزار و ۱5۰ واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۳ هزار و 
۲99 واحد، نفت  و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۸9۸ 
واح��د، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامی��د( با یک هزار و 55۰ 
واح��د، مخابرات ای��ران )اخابر( با یک ه��زار و ۴9۴ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و ۴۳۳ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و ۳۴9 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک 
ه��زار و ۳۴۴ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ی��ک هزار و ۳۱9 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۲9۲ واحد، شرکت ارتباطات 
س��یار ایران )همراه( ب��ا یک هزار و ۲۱۳ واحد و کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ایران )حکش��تی( با ی��ک هزار و ۲۱۲ واحد ب��ا تاثیر منفی بر 

شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نماده��ای س��رمایه گذاری غدیر، ملی صنای��ع مس ایران،  
پاالیش نفت اصفهان، س��رمایه گذاری س��یمان تامین، سیمان شاهرود، 
نوش مازندران و س��یمان خاش ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه 
فرآورده های نفتی نیز در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 5۳۰ میلیون و ۲9۸ هزار برگه سهم به ارزش 

۲۰ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۰۰ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
۱۸ هزار و ۳۷۸ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 5۶۴ میلیون 

برگه سهم به ارزش ۳9 هزار و ۶۸9 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای مدیریت ان��رژی تابان ه��ور )وهور(، صنایع ماش��ین های 
اداری ایران )مادیرا(، بیمه دی )دی(، س��رمایه گذاری مس سرچش��مه 
)سرچش��مه(،  س. توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، توسعه مسیر 
برق گیالن )بگیالن(، ریل س��یر کوثر )حس��یر(،  بیم��ه معلم )ومعلم(، 
معدن��ی کیمیای زنجان گس��تران )کیمیا(، گس��ترش س��رمایه گذاری 

ایرانیان )وگستر( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنی��ن نمادهای پلیم��ر آریاساس��ول )آریا(، پتروش��یمی مارون 
)مارون(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(،  
پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، بانک دی )دی(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومه��ان(، هلدینگ صنایع 
معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، ش��رکت آهن و فوالد ارف��ع )ارفع(، تولید 
نی��روی برق دماوند )دماوند(،  توس��عه مولد نیروگاه��ی جهرم )بجهرم( 
و فراب��ورس ای��ران )فراب��ورس(، پاالی��ش نفت ش��یراز )ش��راز(، گروه 
سرمایهگذاری میراث فرهنگی )سمگا( و توکاریل )توریل( با تاثیر منفی 

بر شاخص این بازار همراه بودند.
انتقال 22هزار میلیارد به پرتفوی سهامداران خرد

آخری��ن هفت��ه مردادماه ب��ا کاهش ۱۱درصدی ش��اخص کل بورس 
س��پری ش��د و موجب ش��د تا در مجموع اولین ماه منف��ی در کارنامه 
بورس تهران در س��ال 99 ثبت شود. به این ترتیب، نماگر اصلی بازار با 
زیان ۸.۳ درصدی در مردادماه مواجه ش��د. در این میان بررس��ی خرید 
و فروش ه��ای بازیگران اصلی بازار نش��ان از برتری معامله گران حقیقی 
در سمت خرید دارد، به طوری که بررسی تغییر مالکیت ها در مردادماه 
نش��ان دهنده انتقال ۲۲هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر 

پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی است.
به گزارش س��نا، جزییات جابه جایی ها در ماه گذش��ته نشان می دهد 
که در بیشتر روزهای معامالتی، سهامداران خرد در نقش خریدار ظاهر 
ش��دند، به طوری که از ۲۰ روز معامالتی، تنها ۴روز س��هامداران عمده 
خالص خرید مثبتی داش��تند. در این میان سهامداران خرد در ۱۶ روز 
کاری مردادم��اه در مجموع خالص خرید بیش از ۲5هزار میلیارد تومان 
نقدینگی را به س��بد س��هام خود انتقال دادند. این در حالی اس��ت که 
حقوقی ها، خالص خرید ۲.5هزار میلیارد تومانی در ماه گذشته داشتند. 
برآیند این عملکرد سبب شد تا ۲۲هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان نقدینگی 
از پرتفوی س��هامداران عمده خارج و به س��بد معامله گ��ران خرد بازار 

منتقل شود.
بررسی صنایع مورد توجه سهامداران خرد در مردادماه نشان می دهد 
که سهام گروه فرآورده های نفتی در کانون توجه معامله گران قرار داشته 
اس��ت. در این راس��تا، اخبار پیرامون واگذاری باقیمانده س��هام دولتی 
پاالیش��گاه ها در قالب دومین  ETF یعنی صن��دوق قابل معامله »دارا 
دوم« در تش��دید خرید و فروش های صورت گرفته در گروه پاالیش��ی، 
بی تاثیر نبود، چنانکه خالص خرید حقیقی ها در گروه پاالیشی به حدود 

۱۰ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان رسید.
در ای��ن راس��تا، پاالی��ش نفت اصفهان بیش��ترین خرید را از س��وی 
حقیقی ه��ا تجربه کرد، به طوری که خالص خرید س��هامداران خرد در 
نماد »شپنا«  به بیش از ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان رسید. نفت سپاهان 
نی��ز با ثبت خالص خرید بیش از ۲ه��زار و ۷۰۰میلیارد تومانی از دیگر 
نماده��ای مورد توجه حقیقی ها در ماه گذش��ته بود. در همین راس��تا، 
پاالیش نفت تهران نیز خالص خرید ۲.۴هزار میلیارد تومانی را از سوی 

سهامداران خرد تجربه کرد.
در ماه گذشته سهامداران خرد به جمع آوری سهام گروه چند رشته ای 
صنعتی نیز تمایل نشان دادند. در مجموع بیش از ۳هزار و ۲5۰میلیارد 
تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی این 
گروه جابه جا شد. در صدر این خریدها نیز دو نماد سرمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی و سرمایه گذاری غدیر قرار داش��تند، به طوری که خالص 
خرید حقیقی ها در نماد »وبانک« به بیش از ۲هزار میلیارد تومان رسید. 
»وغدیر« نیز ش��اهد انتقال بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی به 

پرتفوی حقیقی های بازار بود.
بیشترین حمایت حقوقی ها از کدام سهام بود؟

در ادامه این روند، س��هامداران خرد به خرید سهام گروه فلزی تمایل 
نشان داده و ۲هزار و 5۰۰میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام این 
گ��روه به پرتفوی خود منتقل کردند. در ص��در این خریدها جمع آوری 
س��هام فوالد مبارکه اصفهان قرار داشت که حقیقی ها بابت خرید سهام 
مزب��ور، ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی به پرتف��وی خود منتقل کردند. 
مل��ی مس ای��ران نیز از دیگ��ر نمادهای مورد توج��ه حقیقی ها در این 
گروه ب��ود که در مجموع خالص خرید ۸۰۲میلیارد تومانی در این نماد 

ثبت شد.
بررس��ی روند خرید معامله گران عمده در مردادماه نیز نشان می دهد 
که بیش��ترین حمایت حقوقی ها از س��هام گروه محصوالت ش��یمیایی 
ب��ود، به نحوی که خالص خری��د حقوقی ها در این گروه به ۳۰۳میلیارد 
تومان رس��ید. در این راس��تا بخش عمده ای از خریده��ا به جمع آوری 
س��هام س��رمایه گذاری صنایع  ش��یمیایی  ایران تعلق داشت. حقوقی ها 
حدود ۲۰۰میلیارد تومان خالص خرید در نماد »ش��یران« ثبت کردند. 
»تاپیکو« نیز با ثبت خالص خرید ۱9۶میلیارد تومانی از دیگر نمادهای 
مورد توجه سهامداران عمده در ماه گذشته بود. در همین راستا توسعه 
معادن روی ایران بیش��ترین خرید را از س��وی حقوقی ه��ا در مردادماه 
تجرب��ه کرد و ۲۷۶ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید س��هام مزبور به 

پرتفوی حقوقی های »کروی« منتقل شد.

بورس تهران اولین روز شهریور را با چراغ قرمز آغاز کرد

کاهش ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس
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رشد 103درصدی معامالت تجارت الکترونیک
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت حجم معامالت 
تجارت الکترونیکی با ۱۰۳درصد رش��د به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عل��ی رهبری رئیس مرکز 
تجارت الکترونیک وزارت صمت در نشس��تی که صبح روز گذشته 
برگزار ش��د، اظهار کرد: عملکرد امسال را در قالب یک فایل کامل، 
عصر امروز منتشر خواهیم کرد و اعداد و ارقام در اختیار مردم قرار 
خواه��د گرفت. ما عالوه بر جمعیت شناس��ی، روش شناس��ی را هم 
اضافه کردیم که جزییات بیش��تری از کس��ب و کار ها ارائه خواهد 

کرد.
این مقام مس��ئول گفت: برای امس��ال به جای گزارش س��االنه، 

گزارش را شش ماهه ارائه خواهیم کرد.
او ب��ا تاکید بر اهمیت توجه به امنیت تج��ارت الکترونیک گفت: 
ضریب نفوذ اینترنت به 9۴درصد رسیده که نسبت به سال قبل رشد 
۳درصدی داش��ته اس��ت. نرخ کاربران اینترنتی به عنوان خریداران 
الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رش��د نس��بت به س��ال قبل به ۸9 
درصد رس��یده است. حجم اس��می معامالت تجارت الکترونیکی با 
۱۰۳ درصد رش��د نسبت به س��ال قبل به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷9 هزار 
تومان برآورد ش��ده که نسبت به س��ال قبل ۴9 درصد رشد داشته 
است. تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی نزدیک به 5.۱ میلیارد 
بوده که نس��بت به س��ال قبل ۳۶ درصد رشد داش��ته است. تعداد 
معامالت الکترونیکی دولتی حدود ۲5۱ هزار عدد بوده که نس��بت 
به س��ال قبل حدود ۱۰۶ درصد رش��د داش��ته است. سهم تعدادی 
تراکنش  ه��ای خرید اینترنتی از طری��ق درگاه پرداخت اینترنتی از 
کل تراکنش  های بانکی، حدود ۴ درصد است. سهم شاغالن تجارت 
الکترونیکی از کل ش��اغالن، ۱۱ درصد برآورد  ش��ده که نس��بت به 
سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است. بیش از ۶۱ هزار واحد کسب 
و کار الکترونیکی دارای نماد اعتماد هس��تند که نس��بت به س��ال 
قبل ۱۱درصد رشد داشته است. شیوع ویروس کرونا در اسفند 9۸ 
موج��ب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش های خرید اینترنتی و 
رش��د ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش ها نس��بت به بازه زمانی 

مشابه در سال 9۷ شده است.
رهبری بیان کرد: تا به امروز عالوه بر چاپ فیزیکی، تمام فایل ها 
اسکن و در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری می شد اما از 
امروز پاکت های ب و ج و فرآیند ارسال نسخ فیزیکی حذف خواهد 
شد. رهبری گفت: با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی 
اسناد با اس��تفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز 
و مهر الکترونیکی ش��رکت، موسسه، سازمان، امضا و ُمهر شده و در 
سامانه بارگذاری می شوند و نیازی به چاپ، امضا و مهر گرم و اسکن 
اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نیست. تدابیر 
فنی و امنیتی الزم جهت حفاظت از نس��خ الکترونیکی امضاشده تا 
قبل از جلس��ه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در 

آنها پس از بازگشایی اتخاذ شده است.
رئی��س مرک��ز تج��ارت الکترونیک بیان ک��رد: برآورد می ش��ود 
بهره برداری از ای��ن قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ 
کاغ��ذ و ۱5۰ ه��زار مراجعه حضوری در س��ال و به تبع آن کاهش 
مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، 
کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف س��وخت و پیشگیری از آلودگی 
ه��وا و حفاظ��ت از محیط زیس��ت و از همه مهم تر، س��هولت امور 

کاربران بخش خصوصی و دولتی شود.
رهبری تصریح کرد: حسب اتفاقاتی که طی دو ماه اخیر رخ داده 
اس��ت و افزایش قیمتی که به همراه داش��ت ش��اهد افزایش تعداد 
شکایات بودیم؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیک با مراکزی که تعداد 
ش��کایات آنها افزایش پیدا می کند تعامل دارد. اگر تعداد ش��کایات 
کس��ب و کار ها افزایش پیدا کند، درگاه پرداخت و نماد الکترونیک 
آنها تعلیق خواهد شد. رئیس مرکز تجارت الکترونیک گفت: زمانی 
که قیمت ها یا تقاضا ثبات کافی را ندارد ش��اهد افزایش اختالل در 
بازار هس��تیم، اما در اغلب موارد نه خود فروشگاه های اینترنتی، که 
تامین کنندگان آنها منش��أ اصلی این اختالل هس��تند. تمام کسب 
و کار ه��ای دارای نم��اد الکترونیک را ملزم به، به روزرس��انی دقیق 
قیمت ه��ا و موجودی ها کردی��م و در صورت بروز تخلف از ابزار های 

تعلیق نماد به کار گرفته خواهد شد.

کمبودی در عرضه قارچ نداریم
 احتمال افزایش قیمت قارچ از نیمه دوم سال

رئی��س انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراک��ی گفت با توجه به 
تعادل عرضه و تقاضا، کمبودی در عرضه قارچ نداریم.

مهدی رجبی، رئیس انجم��ن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در 
گفت و گو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کمبودی 
در عرض��ه قارچ وجود ن��دارد، اظهار کرد: با توجه به تعادل عرضه و 

تقاضا، مازاد و  یا کمبودی در تولید قارچ نداریم.
او اف��زود: بنابر آمار روزانه 5۰ تن قارچ تولید می ش��ود که با این 
وجود مش��کلی در ب��ازار وجود ندارد. رجبی ادام��ه داد: با توجه به 
روند افزایش افس��ار گس��یخته مواد اولی��ه رایزنی هایی درخصوص 
تجدیدنظ��ر در قیمت ها صورت گرفته اس��ت و ای��ن احتمال وجود 

دارد که در نیمه دوم سال ۱5 تا ۲۰درصد قیمت افزایش یابد.
این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: 
با بازشدن مرز های کشور و اجازه ورود محصوالت به برخی کشور ها 
انتظار می رود که صادرات قارچ از س��ر گرفته ش��ود. او با اش��اره به 
اینکه قیمت قارچ یک پنجم قیمت گوش��ت است، بیان کرد: هدف 
ما از افزایش قیمت قارچ، فش��ار بر مصرف کننده نیست، بلکه انتظار 
می رود ب��ا تصمیمات اتخاذش��ده قیمت قارچ به ن��رخ واقعی خود 
برس��د تا تولیدکننده بتواند اش��تغال خود را حفظ کند و به تولید 
ادامه ده��د. رجبی در پایان درباره تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا بر 
صادرات قارچ تصریح کرد: با ش��یوع ویروس کرونا و بس��ته ش��دن 
مرزها، صادرات قارچ متوقف ش��د و در بازار داخل هم رستوران ها و 
تاالر های پذیرایی تعطیل شده  اند یا با ظرفیت کمتری کار می کنند 
اما خوش��بختانه با توجه به فرهنگ سازی درخصوص مصرف قارچ، 
در داخل مش��کلی وجود ندارد، این در حالی است که اگر تدابیری 

اندیشیده نمی شد، نیمی از تولید مازاد بود.

اخبـــار

نوبخت گفت طرحی را که تحت عنوان »گشایش اقتصادی« از آن نام 
می بریم هنوز به طور رسانه ای و دقیق مطرح نکرده ایم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور در برنامه شبکه خبر بیان کرد: سال پایانی دولت 
همزمان ش��د با اتفاقاتی نظیر تحریم که بی سابقه و کم نظیر بود. تفاوت 

تحریم های گذشته با این تحریم موضوع نفت در برابر غذا بود.
 وی اف��زود: ام��ا در تحریم های جدید حتی اج��ازه فروش نفت برای 
تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این فشار به ورود ویروس 
کرونا هم برخوردیم. اما با این تفاسیر سال پایانی باید جمع بندی کنیم. 
مناب��ع دولت تقلیل پیدا کرده و ما باید ب��ا برنامه ریزی هزینه های خود 

را مدیریت کنیم.
نوبخ��ت بیان کرد: دولت های اس��تعمارگر  و ظالم در برابر ایران قصد 
متوقف س��ازی توس��عه و تولید در کش��ور را داش��تند که خوشبختانه 
شکس��ت خوردند. ش��ما در استان ها چرخش چرخ توس��عه را شاهدید. 
۲ میلیون اش��تغال در طرح ه��ای عمرانی وج��ود دارد و ما هم به طور 

مداوم در حال افتتاح طرح ها هس��تیم. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومان را دو سال است وارد بازار کردیم و پای آن 
ایس��تاده ایم، دولت از اخذ مابه التف��اوت ریالی ارز دولتی صرف نظر کرد 
تا بتواند بازار را کنترل کند. نوبخت با اش��اره به فشار وارده به دولت در 
کنترل معیش��ت مردم بیان کرد: نمی توانیم س��ختی ها را به طور واضح 
بیان کنیم، اما در تالش��یم که شرمنده مردم نش��ویم. همکاران دولتی 
دوران س��خت و غیررفاه کشور را تجربه کرده اند. شرمنده مردم هستیم 

که آنطور که باید طبق برنامه پیش نرفتیم.
وی بی��ان کرد: در اس��تان ها طرح های��ی را مش��خص کرده ایم که از 
منابع دولتی به چه میزان اس��تفاده خواهند کرد البته چارت مصارف از 

تسهیالت بانکی و بخش خصوصی را هم مشخص کرده ایم.
این مقام مسئول تاکید کرد: در بحث مسکن، ساخت مسکن محرومین 
با متراژ۶۰ متر بود که تاکنون ۲۰ هزار کلید به محروم نش��ینان تحویل 
داده شده است، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی )ره( و همچنین 
س��ازمان برنامه و بودجه هم برای تهیه این مسکن ها در تالش هستند. 

مس��کن باید جایی برای زندگی باشد نه به عنوان کاالی سرمایه در نظر 
گرفته شود.

نوبخت ادامه داد: دولت در میان گود ایس��تاده اس��ت، در تمام موارد 
دولت متولی دارد به طور مثال متولی کش��اورزی، وزیر جهاد کشاورزی 
اس��ت و صنعت نیز متولی خود را دارد، اما بازرگانی ما هنوز نتوانس��ته 
است برای خود متولی خاصی را مشخص کند. با مجلس قبلی تاحدودی 

توافق کرده بودیم، اما حال این موضوع به گیر و دار افتاده است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش بینی یک و نیم 
میلیون بش��که نفت در س��ال 99 بیان کرد: پیش  بینی ها مشخص کرده 
بود که برخی از کشور ها می توانند از ما نفت خریداری کنند.  طرحی که 
تحت عنوان  گش��ایش اقتصادی از آن نام برده می شود را هنوز به طور 
رس��انه ای و دقیق مطرح نکرده ایم و حتی دولت هم در آن ورود نکرده 
اس��ت، همچنین از نماین��دگان مجلس هم خواس��ته ایم که فعال راجع 
مباحث مطرح شده در جلسات مصاحبه و اظهارنظری نداشته باشند که 

اذهان عمومی دچار سردرگمی نشوند.

طرح گشایش اقتصادی را هنوز علنی نکرده ایم

 تجارت کشور متولی خاص ندارد!

علی رغم اختص��اص ارز به واردات نهاده های دامی، اما قیمت ذرت 
و کنجاله س��ویا به سبب ناکارآمدی سامانه بازارگاه نرخ مرغ و گوشت 

قرمز را هم افزایش می دهد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  چند ماهی اس��ت که تامین 
نه��اده دامی موردنیاز با ن��رخ مصوب، تولیدکنن��دگان دام و طیور را 
دچار س��ردرگمی کرده اس��ت چراک��ه اختالف چن��د برابری قیمت 
با ن��رخ مصوب در افزایش هزینه تمام ش��ده تولید تاثیر س��وء دارد، 
این در حالی اس��ت که مسئوالن س��تاد تنظیم بازار برمبنای نهاده با 
ن��رخ مصوب، قیمت ها را اعالم می کنند که این امر با واکنش ش��دید 

دامداران و مرغداران مواجه شده است.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که علی رغ��م اختصاص ارز به 
واردات، ذرت و کنجاله به س��بب نظ��ام  ناکارآمد توزیع با نرخ مصوب 
به دس��ت تولیدکننده نمی رسد، درحالی که برای شفاف کردن توزیع 
نهاده دامی، سامانه بازارگاه ایجاد شده است که تولیدکنندگان نه تنها 
س��ودی از این امر حاصل شان نشده است، بلکه با توزیع قطره چکانی 
ذرت و کنجاله س��ویا و دوگانگی قیمت در بازار و س��ودجویی عوامل 

واسطه و دالل، صنعت دچار بحران جدی شده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که قیمت کنجاله س��ویا به مرز ۱۰ هزار 
تومان و ذرت ۳ هزار تومان رس��یده که ب��ا نرخ مصوب خود اختالف 
چندبراب��ری دارد ک��ه اگر مس��ئوالن تدابیری برای رف��ع این بحران 
نیندیش��ند، با استمرار این روند بس��یاری از تولیدکنندگان از چرخه 
تولید خارج می ش��وند که در آن صورت چاره ای جز تامین نیاز کشور 

همانند گذشته از طریق واردات نیست.
 اختالف چندبرابری قیمت کنجاله از بازارگاه تا بازار آزاد جای 

تأمل است؟
س��عید سلطانی سروس��تانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در 
گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با انتقاد از پیرامون آش��فتگی بازار نهاده های دامی اظهار کرد: 
در حال حاضر کنجاله س��ویا س��ه برابر باالتر از نرخ مصوب به دست 
تولیدکننده می رس��د که این موضوع بس��ی ج��ای تأمل دارد که چرا 
ب��ا وجود واردات نهاده با ارز مصوب، ش��اهد اخت��الف قیمت در بازار 
هس��تیم. وی اف��زود: برخی از  واردکنندگان پ��س از واردات نهاده به 

جای توزیع اقدام به عرضه با قیمت های نجومی در بازار آزاد می کنند 
که دامدار برای سیرکردن شکم دام چاره ای جز خرید ندارد.

س��لطانی ادام��ه داد: علی رغم اذعان مس��ئوالن، پیرام��ون ذخایر 
مناس��ب نهاده دامی در بنادر، اما شاهد اختالف قیمت مصوب با بازار 
آزاد نهاده ه��ای دامی هس��تیم، در حالی که یک ری��ال هم نباید نرخ 
ذرت و کنجاله س��ویا به س��بب واردات ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختالف 
داش��ته باشد. مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه اختالف ۳ 
تا ۴ برابری قیمت کنجاله س��ویا با ب��ازار آزاد توجیه اقتصادی ندارد، 
بیان کرد: این در حالی اس��ت که در س��ایه کمب��ود یا فقدان نظارت 

دستگاه های متولی سوءاستفاده هایی رخ می دهد.
وی با تاکید بر این مسئله که کار توزیع نهاده های دامی باید دست 
کاردان س��پرده شود، بیان کرد: مس��ئوالن ذی ربط به جای واگذاری 
امور به تش��کل و اتحادیه ه��ا، کار را آزادانه در اختی��ار واردکنندگان 
گذاش��ته اند که متاس��فانه برخی از آنها با نگهداری نه��اده در انبار ها 
و سوءاس��تفاده از فضای موجود، اق��دام به عرضه با قیمت های باال در 

بازار می کنند.

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران کش��ور گفت بنابر آمار از ابتدای س��ال 
زراع��ی تاکنون ۸ میلیون تن گندم از کش��اورزان خریداری ش��ده که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد رشد داشته است.
علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار ۸ میلیون تن 
گن��دم با ارزش بالغ بر ۲۰ ه��زار میلیارد تومان از گندمکاران خریداری 

شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد رشد داشته است.
او از پرداخت 9۰درصد مطالبات گندمکاران  خبر داد و گفت: تاکنون 
ح��دود ۱۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت ش��ده و 
۱۰درصد باقی مانده به دلیل س��یکل تحویل و ارسال به سیستم بانکی، 

با تاخیر ۴ تا 5 روزه پرداخت می شود.
ایمانی با اش��اره ب��ه اینکه مراکز خرید گندم در ۳۱ اس��تان کش��ور 
مش��غول فعالیت هس��تند، بیان کرد: برداشت گندم در استان های سرد 

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، اردبیل و کردستان 
تا نیمه دوم ش��هریور ادامه دارد و امیدوار هس��تیم که میزان خرید به 
۱۰ میلیون تن برس��د. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه 
مشکلی در روند خرید گندم وجود ندارد، گفت: با توجه به روند مناسب 

خرید، کشاورزان حاضر به فروش گندم به دالالن و واسطه ها نیستند.
اعالم منطقی قیمت خرید تضمینی گندم یکی از فاکتور های 

مهم خودکفایی
او اع��الم به موقع و مناس��ب قیم��ت تضمینی را یک��ی از فاکتور های 
مه��م در پای��داری تولی��د و خودکفایی برش��مرد و اف��زود: بنابر قانون 
خرید تضمینی، نرخ محصوالت کش��اورزی تا پایان ش��هریور مطابق با 
هزینه های تولید و تورم باید اعالم ش��ود تا کش��اورزان بدانند که تولید 

صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، ب��ا وجود افزایش چش��مگیر هزینه های 

تولی��د اعم از س��م، کود، خدمات و حمل و نق��ل قیمت خرید تضمینی 
محصوالت اساس��ی باید عادالنه اعالم شود، در غیر این صورت کشاورز 
به دنبال کش��ت نم��ی رود. ایمانی از افزایش ۷۰ ت��ا ۸۰درصدی قیمت 
ماشین آالت و سه برابری قیمت سموم خبر داد و گفت: در سال جهش 
تولی��د، دولت با اعالم به موقع و مناس��ب قیم��ت خرید تضمینی باید از 
کش��اورزان حمایت کند. نایب رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران ادامه داد: 
با حمایت دولت از گندمکاران امکان تامین و تولید ذخایر اس��تراتژیک 

گندم از محل داخل و بی نیازی از واردات وجود دارد.
او در پای��ان ب��ا بیان اینک��ه واردات ه��ر کیلو گندم با احتس��اب ارز 
نیما باالی 5 هزار تومان تمام می ش��ود، تصریح ک��رد: با وجود افزایش 
هزینه های تولی��د، بنیاد ملی گندمکاران پیش��نهاد خرید تضمینی هر 
کیل��و گن��دم با نرخ ۴ ه��زار و 5۰۰ تومان را داده اس��ت که در صورت 

موافقت با این نرخ نگرانی از حیث آینده تولید و خودکفایی نداریم.

مقصر گرانی گوشت و مرغ پیدا شد!

رشد 7درصدی خرید تضمینی گندم
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اخبار

حمایت  نظام بانکی از صنعت قطعه سازی در 
کمترین سطح است

عضو هیات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعات خودرو کشور ضمن اشاره به ریسک قطعه سازان در ورود به 
پروژه های س��اخت داخل از وضعیت سرمایه گذاری، خطوط تولید و 

بسته مشوق ساخت داخل خبر داد.
محمدعل��ی ذکریای��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، 
درخصوص وضعیت تامین ارز نیمایی در صنعت قطعه اظهار داشت: 
علی رغم پیگیری ها و اقدام��ات وزارت صمت، تخصیص ارز نیمایی 
متوقف اس��ت از این رو، فقدان برخی از قطع��ات در خطوط تولید 
خودروس��ازان بروز پدیده خودروهای ناقص را به همراه داشته است 
بنابراین می بایست هرچه سریع تر وضعیت تخصیص ارز روشن شود 

تا واردات و ترخیص قطعات میسر شود.
وی درخصوص وضعیت خطوط تولید و تامین مواد اولیه موردنیاز 
پروژه های ساخت داخل گفت: س��اخت داخل تمامی اقالم وارداتی 
امکان پذیر نیست اما بخش قابل توجهی در حال داخلی سازی است 
و تولید با هدف توقف واردات نیز نیازمند گذش��ت زمانی حدود دو 

تا سه سال است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعات خودرو کش��ور درخصوص وضعیت سرمایه گذاری و حمایت 
سیس��تم بانکی از خطوط تولید داخل گفت: حمایت  نظام بانکی در 
کمترین س��طح خود قرار دارد، به نحوی که قطعه  سازان ناگزیرند از 
محل سرمایه، دارایی و سرمایه در گردش علی رغم فشارهای وارده، 
اقدام به س��رمایه گذاری نمایند که ممکن است آینده نامعلومی نیز 

داشته باشد.
ذکریای��ی ادامه داد: تجربیات گذش��ته نش��ان می ده��د که لغو 
تحریم ها، قطعه س��ازان را دچار زیان های هنگفت ناش��ی از واردات 
قطعات نموده اس��ت؛ با ای��ن وجود به دلیل ع��رق ملی و علی رغم 
عدم حمایت ها از محل دارایی های خود، وارد نهضت س��اخت داخل 
و خودکفایی ش��ده اند که امیدواریم به بار بنش��یند اما تحقق کامل 

آن زمانبر است.
وی در پایان درخصوص پش��توانه های نهضت داخلی س��ازی بیان 
کرد: واقعیت این اس��ت که س��اخت داخل از پشتوانه قوی از سوی 
حاکمیت برخوردار نیس��ت هر آنی که که تحریم ها برداشته شود و 
مش��کالت ارزی مرتفع گردد، احتمال مواجهه با ضررهای هنگفت 
وجود دارد اما قطعه سازان به منظور عدم توقف خطوط خودروسازی 

و به دلیل عرق ملی وارد این سرمایه گذاری نامطمئن شده اند.

تحویل اولین سری از کامیون های نوسازی 
شده تا 2 هفته آینده

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت اولین س��ری از کامیون های 
نوسازی شده تا دو هفته آینده در قالب ۲۰۰ دستگاه به بهره برداری 

می رسد.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرنگاران، عبدالهاش��م حسن نیا با بیان اینکه امروز مراسم امضای 
تفاهم نامه قرارداد س��اخت هزار دس��تگاه کامیون با ش��رکت ایران 
خودرو دیزل به امضا می رس��د، گفت: امض��ای این قرارداد با هدف 

نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده ای است.
او ب��ا بی��ان اینکه هزار دس��تگاه کامی��ون فرس��وده از رده خارج 
می ش��وند و هزار دس��تگاه کامیون جدید که توسط تولیدکنندگان 
داخل��ی تولید ش��ده اند ب��ه زودی وارد ناوگان حمل و نقل کش��ور 
خواهند شد، گفت: شرکت های تولیدکننده داخلی پتانسیل قرارداد 

در این زمینه تا ۲ هزار دستگاه را دارند.
به گفته این مقام مس��ئول نگاه و چشم انداز ما در کشور آن است 

که ۱۰ تا ۱5 هزار دستگاه در این حوزه نوسازی شوند.
مدیرعامل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: 
تا دو سال آینده در راستای جهش تولید و همچنین ایجاد ظرفیت 
برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای سعی خواهیم کرد، بخش 
عمده ای از ناوگان فرس��وده با رده س��نی بیش از ۳۰ سال را از این 

بخش خارج کنیم.
حس��ن نیا با بیان اینکه به طور قطع اولین سری از ناوگان حمل 
و نق��ل جاده ای را تا چند هفته آین��ده به رانندگان تحویل خواهیم 
داد، اظهار ک��رد: الزمه تحویل این ناوگان آن اس��ت که رانندگان، 
کامیون ه��ای خود را اس��قاط و از رده خارج کنند که خوش��بختانه 
تاکن��ون بخش عمده ای از ناوگان فرس��وده اس��قاط و از رده خارج 

شده اند.
مدیرعامل س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای اضافه کرد: 
تا پایان ش��هریور ماه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون در قالب امضای 
قرارداد بازسازی توس��ط تولیدکنندگان داخلی تحویل داده خواهد 

شد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره تس��هیالت ای��ن ناوگان هم 
گفت: تسهیالتی که برای نوسازی ناوگان جاده ای در نظر گرفته ایم 
مانند تس��هیالت قبل با نرخ س��ود ۱۸ درصد اس��ت که 9 درصد از 
آنها در قالب یارانه از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
پرداخت می ش��ود و 9 درصد هم توس��ط رانندگان پرداخت خواهد 

شد.
مدیرعامل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره قیمت 
این کامیون ها هم گفت: قیمت اصلی تحت نظر مجمع و سیستم های 
دولتی مش��خص می ش��ود اما به صورت کلی قیمت های این ناوگان 
همانند خودروهای سواری برساس استاندارد قطعات و ظرفیت هایی 
که دارند مش��خص می شود، اما در کل توسط مجمع های دولتی در 
این زمینه قیمت گذاری کلی انجام می ش��ود و آنان اجازه نمی دهند 

که قیمت های باالتر از استاندارد در این زمینه تعیین شود.
حس��ن نیا با تاکی��د بر اینکه س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای پتانس��یل تولید تا ۲۰ هزار دستگاه کامیون را دارد، گفت: 
اولین قرارداد آن اس��ت که با ش��رکت خودروسازی ماموت برای 5 
هزار دستگاه قرارداد امضا کرده ایم البته تاکنون بین هزار تا ۲ هزار 
دس��تگاه با توجه به تولیدات و قطعات آنها در دس��ت س��اخت قرار 
گرفته اس��ت، اما در نهایت ۱5 تا ۲۰ هزار دستگاه کامیون از جمله 
کامیون های یخچال دار و یدک کش تا دو سال آینده به بهره برداری 

می رسد.

اخت��الف قیمت خ��ودرو بین بازار آزاد و کارخانه به نحوی اس��ت که 
دالالن با استفاده از این فرصت، در حال کسب سودهای نجومی هستند 
ب��ه گونه ای ک��ه دیگر خودرو با قیمت منطقی به دس��ت خریدار واقعی 
نمی رس��د. به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی اس��ت که شیوه فروش 
خودرو به صورت قرعه کش��ی، در کش��ور جریان دارد. این قرعه کشی ها 
روی کاغذ برای کنترل و عرضه خودرو به خریداران واقعی اس��ت اما با 
توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه ش��ده در مقایس��ه با تعداد افراد 
ثبت نام کننده، بس��یار کم است، عماًل تأثیری در شرایط بازار نداشته و 

بیشتر شبیه به شرکت در بنگاه های بخت آزمایی  است.
خرید و فروش کد ملی، چالشی بزرگ و فسادزا در قرعه کشی خودرو

ناکارآمدی روش قرعه کش��ی خودرو از جهات گوناگون قابل بررس��ی 
است. یکی از مش��کالتی که در روند قرعه کشی ها بسیار دیده می شود، 
بح��ث خرید و فروش کد ملی افراد برای ثبت نام توس��ط دالالن خودرو 
است. با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی به دلیل شرایط نامطلوب 
اقتصادی کش��ور، توانایی پرداخت هزینه خودرو در صورت برنده شدن 
در قرعه کش��ی را ندارند، از فرصت پیش آم��ده برای اینکه صاحب یک 

 دستگاه خودرو شوند نیز باز می مانند.
در ای��ن میان دالالن حوزه خودرو با اس��تفاده از این فرصت، اقدام به 
خرید و فروش کد ملی این افراد بی بضاعت کرده و در قبال هر کد ملی، 
مبلغ��ی ناچیز ب��ه این افراد پرداخت می کند که این اقدام س��بب ایجاد 

فس��اد گس��ترده و محقق نش��دن عدالت برای دهک های پایین جامعه 
می ش��ود. با خرید و فروش ک��د ملی، بازار واس��طه گری رونق گرفته و 
امکان رسیدن خودرو با قیمت مناسب به خریداران به حداقل می رسد.

در ضمن در صورتی  که در قرعه کشی، نام یکی از افرادی که اقدام به 
فروش کد ملی خود کرده اس��ت، به عنوان برنده اعالم شود، وی امتیاز 
خرید مجدد خودرو را تا چند سال از دست داده و ممکن است به همین 

دلیل تا سال ها صاحب یک خودروی صفر نشود.
ایجاد مشکل حقوقی برای مالکان کم بضاعت با فروش وکالتی خودرو

با توجه به اینکه فروش خودروهایی که در قرعه کش��ی به  نام برندگان 
درآمده نیز تا یک سال امکان پذیر نیست، دالل مجبور است خودرو این 
افراد بی بضاعت را به صورت وکالتی به فروش برس��اند، این امر س��بب 
می شود تا اگر تخلفی در آن یک سال با خودروی مربوطه صورت گیرد، 
مرجع قضایی، شخصی را که خودرو به نام و کد ملی وی ثبت شده  است 
را مسئول بداند، این اتفاق می تواند مشکالت زیادی را برای قوه  قضائیه 

و مردم ایجاد کرده و بستری برای کاله برداری شیادان ایجاد کند.
قرعه کشی فروش خودرو، مسیری بن بست برای رسیدن به 

تعادل بازار
در ش��رایط فعلی تعداد زیادی خودرو صفر در پارکینگ های عمومی 
کشور احتکار می ش��ود که عمده این خودروها توسط دالالن خریداری 
ش��ده و برای فروش به بازار عرضه نمی ش��ود، همین امر س��بب التهاب 

بازار خودرو ش��ده و عدم کارآمدی فروش از طریق قرعه کش��ی را نشان 
می دهد. این قضایا باعث شده بسیاری از افرادی که واقعاً به خودرو نیاز 

دارند، مجبور به پرداخت اعداد نجومی برای این کاال شوند.
به طور مثال خودروی س��مند ال ایکس در ب��ازار آزاد با قیمتی حدود 
۱۴۷ میلی��ون تومان معامله می ش��ود که اختالفی ح��دود 5۰ میلیون 
توم��ان ب��ا قیمت درب کارخان��ه دارد، دنا پالس تی��پ ۱ نیز هم اکنون 
ب��ا اختالف قیمت��ی نزدیک ۱۳۰ میلیون تومان نس��بت به قیمت درب 
کارخانه، با ع��دد حیرت انگیز ۲۶۶ میلیون توم��ان در بازار آزاد معامله 
می ش��ود. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار آزاد با قیمت ۱۶۴ میلیون 
تومان معامله می ش��ود که اختالفی ح��دود ۷۳ میلیون تومان با قیمت 
درب کارخان��ه دارد و کوییک دن��ده ای نیز با اختالف قیمتی حدود ۳۰ 
میلیون تومان، به مبلغ ۱۲5 میلیون تومان در بازار آزاد معامله می شود.

لزوم اقدام مسئوالن در جهت کنترل قیمت ها
با این اوصاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول باید به 
 دنبال راهی جایگزین روش قرعه کشی بوده و خود را با این روش های به 
اصطالح ُمس��کن، سرگرم نکند. نقش مجلس شورای اسالمی نیز در این 
برهه زمانی بسیار با اهمیت بوده و نمایندگان مردم می توانند با بررسی 
تخصصی بازار خودرو، مش��کالت این حوزه را برطرف کرده و بتوانند با 
مدیریت اوضاع، عرضه و تقاضا را به تعادل رس��انده و دست دالالن را از 

این بازار قطع کند.

فروش خودرو به صورت قرعه کشی، جوالنگاهی برای دالالن

س��رهنگ ابوالفضل کوه��زادی گفت نصب یا نق��ش هرگونه عالئم یا 
الصاق هر نوع نوشته و تصاویر به بدنه خودرو ها ممنوع است.

س��رهنگ ابوالفضل کوهزادی، رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی 
انتظامی اس��تان ایالم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم، 
ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و شهادت سید و ساالر 
ش��هیدان حضرت اباعبداله حس��ین )ع( گفت: برخی از رانندگان با فرا 
رس��یدن ماه محرم و ایام تاسوعا و عاشورای حس��ینی خودرو ها را گل 
مالی و مبادرت به نوش��تن ش��عار های مرتبط با این ایام می کنندکه از 

نظر قانون چنین رفتاری تخلف محس��وب ش��ده و جریمه به آن تعلق 
می گی��رد. رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی انتظامی اس��تان ایالم با 
اش��اره به اینکه در قانون اس��تثنایی برای این ایام در نظر گرفته نشده 
است، افزود: برابر ماده ۲۰۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نصب هر نوع 
عالئم و الصاق یا نصب یا نقش هر نوع آگهی، نوش��ته، عکس و نوش��تن 
عبارات و ترس��یم نقوش روی شیش��ه ها یا بدنه درونی یا بیرونی وسیله 

نقلیه به منظور تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است.
او تصری��ح کرد: برابر جدول تخلفات ک��د ۲۰۶9 نصب هرگونه عالیم 

یا الصاق هر نوع نوش��ته تصاویر به بدنه خارجی وس��ایل نقلیه و قسمت 
درونی وس��ایل نقلیه عمومی مس��افربری بدون داش��تن مجوز الزم در 
مراکز اس��تان ها مبلغ ۳۰۶ هزار ریال جریمه پیش بینی ش��ده است که 

پلیس موظف است با متخلفان برخورد کند.
س��رهنگ کوهزادی اضاف��ه کرد: گل مالی و پوش��اندن پالک خودرو 
ممنوع اس��ت و سرنش��ینان داخل خودرو باید ب��رای پلیس قابل رویت 
باش��ند و پلیس خودرو هایی که گل مالی شده و ظاهری ناهنجار دارند 

براساس قانون متوقف می کند.

رئیس انجمن ش��رکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی تغییر 
س��همیه  بندی س��وخت براساس کد ملی را زمینه س��از ایجاد بازار سیاه 

بنزین عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از میزان، ناصر رئیسی 
فرد با اش��اره به طرح تخصیص س��همیه س��وخت بر ک��د ملی به جای 
س��همیه س��وخت براس��اس خودرو اظهار کرد: طرح تخصیص سهمیه 
س��وخت براساس کد ملی طرحی غیرکارشناسانه است به این دلیل که 
بنزین کاالی مصرفی اس��ت و نیازی نیس��ت تا همه به یک اندازه از آن 

مصرف کنند، بلکه باید بسته به نیاز خود از آن استفاده کنند.
رئیس انجمن شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی تصریح 
کرد: بنزین مشتقی از نفت خام است و اگر به دنبال توزیع عادالنه ثروت 
هس��تیم باید به س��هم توزیع مناسب نفت باش��یم، اگر بنا باشد بنزین 
تقسیم شود باید سایر کاال های مصرفی مانند تیرآهن نیز تقسیم شود.

وی افزود: تخصیص سهمیه سوخت براساس کد ملی مشکالت فراوانی 

از قبیل ایجاد بازار سیاه برای خرید و فروش، افزایش واسطه گری برای 
خرید بنزین و هزینه های سرمایه گذاری برای توزیع کارت سوخت میان 

۸۰ میلیون ایرانی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
ردیس��ی فرد عنوان کرد: سهمیه بندی س��وخت براساس کد ملی به 
مرات��ب تاثیرات منفی بیش��تری ب��ر اقتصاد کش��ور دارد و باعث ایجاد 

فرهنگ واسطه گری و صف های خرید و فروش بنزین خواهد شد.
رئیس انجمن ش��رکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی ادامه 
داد: صحبت هایی درخصوص ایجاد سامانه برای فروش بنزین در صورت 
عدم استفاده فرد از سهمیه سوخت عنوان شده، اما به دلیل مشکالت و 
موانع به طور قطع شکست خواهد خورد به دلیل اینکه بسیاری از مردم 

خود وارد چرخه خرید و فروش خواهند شد.
وی افزود: ب��ا توجه به مصرفی بودن بنزین و ارائه یارانه برای فروش، 
مص��رف بنزین با قاچاق و افزایش بی  رویه مصرف همراه بوده اس��ت، به 
همین منظور دولت باید قیمت بنزین را واقعی کند و هر فرد بس��ته به 

میزان مصرف از سوخت استفاده کند.
رئیسی فرد بیان کرد: در صورت واقعی سازی قیمت بنزین باید منابع 
به دس��ت آمده از این طرح، ضمن شفاف س��ازی و ارائه گزارش به مردم 
درخصوص هزینه کرد آن صرف توس��عه و ارتقای زیرساخت های اقتصاد 

و عمرانی کشور شود و در هزینه های جاری دولت هزینه نمی شود.
رئیس انجمن شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی تصریح 
کرد: سرمایه طبیعی کشور نیازمند استفاده بهینه است و نباید با در نظر 
گرفتن اهداف کوتاه مدت موجبات هدررفت این منابع را به وجود آورد 
و بهترین بخش برای هزینه کرد این سرمایه زیرساخت های اقتصادی به 

منظور رشد شاخص اقتصاد و افزایش اشتغال زایی فراهم کرد.
وی با اش��اره ب��ه مصرف بنزین در کش��ور بیان ک��رد: مصرف بنزین 
پس از ش��یوع بیماری کرونا کاهش محسوس��ی داشته و پس از کاهش 
محدودیت ه��ا ب��ه حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز رس��یده اس��ت که در 

مقایسه با مدت مشابه به کاهش ۱5 درصدی رسیده است.

نصب هرگونه عالئم نوشتاری بر بدنه خودرو ها و گل مالی کردن ممنوع است

بازار سیاه در انتظار تغییر سهمیه بندی سوخت
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۶۸۴ محصول نانوی ایران ساخت تا نخستین روز از مردادماه سال جاری توسط 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور ایرانی تولید ش��ده است که دارای گواهینامه نانو 
مقیاس هس��تند؛ محصوالتی که هر یک به افزایش رف��اه و کیفیت زندگی مردم 

کم��ک می کند. پای��گاه اطالع رس��انی محصوالت 
فن��اوری  نانو ایران ای��ن اطالعات را منتش��ر کرد. 
با آغاز توس��عه فناوری  نانو در کش��ور، تولید ثروت 
و افزای��ش رفاه به یکی از اصلی ترین اهداف س��تاد 
توسعه فناوری  نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تبدیل شد و در این راستا تمرکز زیادی بر 
تولید نانو محصوالت ایرانی انجام گرفت که ماحصل 
آن رش��د قابل توجه محصوالت نانو طی سال های 
گذشته بوده است.  از این ۶۸۴ محصول نانو، ۲۱5 
مورد مربوط به تجهی��زات نانو و ۴۶9 مورد مربوط 
به کاالی نانو بوده اس��ت. این محصوالت به بیش از 
۴5 کشور جهان صادر می شوند. استرالیا، چین، کره 
جنوبی، مالزی، اندونزی، اتحادیه اروپا و کشورهای 

منطقه بخش��ی از مقاصد صادراتی این محصوالت هس��تند.  در حال حاضر ۲59 
ش��رکت نانو در کش��ور موفق به دریافت گواهی  نانومقیاس برای تولید محصوالت 
نانو ش��ده اند. ستاد توس��عه فناوری  نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در راس��تای ایجاد ش��فافیت بازار محصوالت نانو و به  تب��ع آن ارتقای کیفی این 
محصوالت و افزایش اعتماد مصرف کنندگان و نهایتا توسعه بازار مواد و محصوالت 
نانو به محصوالت حوزه  فن��اوری  نانو تاییدیه نانومقیاس اعطا می کند. این فرآیند 
از طریق واحد ارزیابی موسسه خدمات فناوری تا 
بازار )کریدور( انجام می شود. این واحد با بررسی 
مدارک و مس��تندات متقاضی، نسبت به تدوین 
دستورالعمل بازرس��ی و طراحی آزمون ها جهت 
بررس��ی محصول اقدام می کند. پ��س از بازدید و 
نمونه ب��رداری از محل تولید و انج��ام آزمایش ها 
طبق ط��رح آزمون، گزارش فنی واحد بازرس��ی 
مبنی بر تایید/عدم تایید نانومقیاس محصول اعالم 
می شود. گواهینامه نانومقیاس به محصوالتی اعطا 
می شود که تولیدکننده آن عالوه بر رعایت الزامات 
فنی اشاره شده، س��ایر الزامات تولیدی و تجاری 
مندرج در آیین نامه های موسسه )از جمله پروانه 
س��اخت و یا بهره برداری، واح��د کنترل کیفیت 
فع��ال، حضور کارش��ناس نانو در ش��رکت و ... ( را رعایت ک��رده و قرارداد اعطای 
گواهینامه نانومقیاس را امضا نماید. به محصوالتی که تولیدکننده آن صرفاً الزامات 

فنی محصول را برآورده است، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می شود.

در می��ان تمام بیماری ه��ای مزمن و مهلک س��رطان مثانه یکی از 
سخت درمان ترین ها به شمار می رود و به طور میانگین ساالنه ۱۰هزار 
مبتال با رنج های این بیماری دس��ت و پنجه نرم می کنند. یک شرکت 

دانش بنیان با تولید ایران س��اخت داروی 
این بیماری، ضمن بی نیاز س��اختن کشور 
از واردات نمون��ه گران قیمت خارجی، به 

یاری این بیماران آمد.
مدیرعام��ل  حس��ن زاده،  س��یدمهدی 
ش��رکت دانش بنیان آرنا ژن آویسا با بیان 
اینکه فناوران این شرکت تولید محصوالت 
ب ث ژ را از ۱۳9۳ آغ��از کرده اند، عنوان 
ک��رد: در این م��دت صادرات واکس��ن و 
داروی انک��و- ب ث ژ، ب��ه صورت محدود 
انجام ش��د و تالش جدی را آغاز کرده ایم 
تا ب��ا ارتق��ای کیفیت و دریاف��ت گواهی 
کیفی��ت از WHO صادرات گس��ترده تر 

این واکسن مهیا شود.
وی ب��ا بیان اینکه داروی داخل مثانه ای با نام تجاری پاستوس��یس، 
به پیش��گیری و درمان سرطان مثانه کمک می کند، اظهار کرد: کمتر 

از ۱۰ هزار نفر در سال به بیماری سرطان مثانه مبتال می شوند که به 
این دارو نیازی مبرم دارند بنابراین چیزی حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار ویال 
از این دارو در کشور مورد نیاز است که با توانمندی متخصصان داخلی 
تولید و کش��ور را از واردات نمونه مشابه 

خارجی بی نیاز کرده است.
ای��ن فعال فناور با اش��اره ب��ه تولید و 
عرضه ایران س��اخت واکس��ن س��رطان 
مثانه با قیمتی یک س��وم نمونه خارجی 
و کیفیت��ی مش��ابه، عنوان ک��رد: نمونه 
وارداتی این واکس��ن ۳ تا ۴ برابر نمونه 
ایران س��اخت هزینه درب��ر دارد و اکنون 
با تولید س��االنه این شرکت دانش بنیان، 
نیاز کشور به واردات کامال برطرف شده 

است.
حس��ن زاده با اشاره به اشتغال ۱۰ نفر 
از دانش آموختگان و متخصصان کش��ور 
در آرنا ژن آویس��ا گف��ت: در حال حاضر تمرکز متخصصان ش��رکت 
بر روی بهبود کیفیت فرآورده های تولیدش��ده موجود و ارائه گسترده 

محصول در عرصه بین المللی است.

محصولی دانش بنیان به کمک مبتالیان به سرطان مثانه آمد684 محصول نانوی »ایران ساخت« تولید شد

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در آیی��ن رونمایی از دو 
س��امانه و یک محصول در ح��وزه هوش مصنوعی ب��ا تاکید بر اینکه 
ش��رکت های ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی هم پای کشورهای 
پیش��رو گام برمی دارند، گفت فعالیت این ش��رکت ها طیف وسیعی از 

کسب و کارهای ایرانی را بهبود می دهد.
دو س��امانه و یک محصول هوش مصنوعی با حضور سورنا ستاری، 
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری، پرویز کرمی دبیر س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه 
فناوری ه��ای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند س��ازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، مدیران عامل س��ه ش��رکت دانش بنیان 
ح��وزه هوش مصنوعی و خبرنگاران و اصحاب رس��انه رونمایی ش��د. 
س��امانه هایی که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تجاری س��ازی ش��ده اند. در این رویداد همچنین رونمایی از سند ملی 
حوزه هوش مصنوعی برای ارائه به شورای عالی انقالب فرهنگی انجام 

شد.
 تولید محصوالت قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی

س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری در این 
روی��داد گفت: با وجود آنکه ای��ن حوزه نه تنها در ایران، بلکه در تمام 
دنیا یک حوزه نس��بتاً نو و جدید محس��وب می ش��ود اما شرکت ها و 
اس��تارت آپ های ایران��ی همپا با کش��ورهای پیش��رو در این صنعت 
توانس��تند گام بردارند و حرفی برای گفتن داش��ته باشند. زمانی که  
ش��رکت های دانش بنیان و فناور ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی 
را با برخی کش��ورهای پیشرو به ویژه چین مقایسه می کنیم، مشاهده 
می ش��ود که محصوالت »ایران ساخت« تولید شده در این حوزه قابل 

رقابت با نمونه مشابه خارجی است.
 محصوالت کاربردی حوزه هوش مصنوعی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: بسیاری از خدمات 
عرضه ش��ده توسط ش��رکت های فناور حوزه هوش مصنوعی می تواند 
باعث بهبود طیف وس��یعی از کس��ب وکارهای ایرانی شود. خدماتی 
مانند تبدیل نوش��تار به گفتار و بالعکس، تش��خیص چه��ره، آنالیز و 
سطح سنجی عواطف، تشخیص عوامل خطر ساز در محیط کار صنایع 
س��نگین و ده ها سرویس دیگر که توس��ط این شرکت ها عرضه شده 
اس��ت، بسیار کاربردی هس��تند. شرکت ها و کس��ب وکارهای ایرانی 
می توانند با اس��تفاده از این سرویس های برخط و نرم افزاری، خطوط 
تولید و عرضه خدمات خود را بهینه س��ازی کنند و با توجه به ارزیابی 

بازخورد مشتری، خدمات و محصوالت باکیفیت تری عرضه کنند.
رئیس ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان همچنین بیان کرد: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به اهمیت این حوزه 
و نقش آن در آینده اقتصاد و صنعت کش��ور به ش��کل جدی به این 
حوزه ورود کرد و در حال حاضر صدها ش��رکت و استارت آپ فعال در 
حوزه هوش مصنوعی متولد شده اند که ایده های خود را تجاری سازی 
کرده ان��د و آن را ب��ه صورت محص��ول و خدمات ب��ه جامعه مصرف 
عرضه کرده اند. برخی از این ش��رکت ها به درجه ای از رشد و بالندگی 
رسیده اند که صدها نفر برنامه نویس و پرسنل را در خود جای داده اند.
 رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: با توجه به عرضه یک س��بد متنوع 
از بس��ته های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
حوزه هوش مصنوعی و سیاست گذاری هدفمند در این حوزه امیدوار 

هس��تم در آینده نزدیک به مرحله ای برسیم که با کشورهای تراز اول 
در رش��ته هوش مصنوع��ی رقابت کنیم، هرچند باید یادآور ش��د که 
در حال حاضر نیز برخی از محصوالت و خدمات عرضه ش��ده توس��ط 
ش��رکت های فناور ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی قابل رقابت با  

محصوالت مشابه خارجی است.
آینده نوید بخش

ب��ه گفته س��تاری، با توجه به آینده بس��یار امیدبخش این رش��ته 
دانش��گاه ها و مراکز آموزش��ی باید برای ایجاد و توس��عه رش��ته های 
تخصص��ی حوزه ه��وش مصنوعی به ویژه در مقطع کارشناسی ارش��د 
و دکت��را اق��دام کنن��د. فارغ التحصیالن این حوزه در صورت کس��ب 
مهارت های الزم بس��یار س��ریع می توانند به عن��وان متخصص هوش 
مصنوعی جذب بازار کار ش��وند و س��طح اشتغال این رشته بسیار باال 

است.  
 برنامه استارت آپ پالس

در ادامه پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
نیز ضمن تس��لیت ایام س��وگواری اباعبداهلل الحس��ین )ع(، با معرفی 
ش��رکت های حاضر در این رویداد گفت: با توج��ه به جایگاه ایران در 
حوزه هوش مصنوعی و نتایج اعالمی از س��وی پایگاه های علم سنجی 
بین المللی، رتبه ایران در این حوزه بین ۱5 تا ۱۸ اعالم ش��ده اس��ت. 
در حوزه عملی و اجرایی نیز ش��رکت های دانش بنیان پویا و بالنده ای 
در کشور تاسیس شده است. به صورت کلی در حوزه هوش مصنوعی، 
در س��ال های اخیر اتفاقات بس��یار خوبی رخ داده است. اجرایی شدن 
برنامه های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه 
هوش مصنوعی، باعث به وجود آمدن تعداد قابل توجهی استارت آپ و 

شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی در کشور شده است.
 کرم��ی در تبیی��ن برنام��ه »اس��تارت آپ پ��الس« اف��زود: پس از 
شکل گیری همه گیری کرونا در کشور و با توجه به اتفاقاتی که در حوزه 
استارت آپ ها و شرکت های حوزه آی تی و گردشگری رخ داد، معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نس��بت به تدوی��ن برنامه حمایتی 
»کرون��ا پالس« اقدام کرد. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
با همکاری نهادهایی مانند صندوق نوآوری و ش��کوفایی، یک بس��ته 
حمایت��ی تدوی��ن کرد تا اس��تارت آپ ها و ش��رکت های عرضه کننده 
محص��والت مقابله با کرونا را تحت پوش��ش قرار دهد.  ش��رکت ها و 
اس��تارت آپ های  برخوردار از این بس��ته حمایتی عموماً یا محصول و 
خدماتی در  حوزه مقابله با کرونا عرضه کرده اند و یا آنکه در این حوزه 
نس��بت به ایجاد و افزایش ارزش افزوده اقدام کردند. درواقع می توان 
گفت که برنامه »استارت آپ پالس« ادامه  برنامه »کرونا پالس« است.
 مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه این برنامه 
بی��ان کرد: برنام��ه حمایتی هوش مصنوعی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با تمرکز بر حوزه هایی مانن��د: بالک چین، اینترنت 
اش��یا، واقعیت افزوده ی��ا AR و واقعیت مجازی یا VR و ش��هرها و 
مراکز هوش��مند تمرکز دارند. با توجه به برنامه های اتخاذشده در این 
معاونت، در حال حاضر رتبه کش��ور در س��طح جهانی در رشته هوش 
مصنوع��ی بی��ن ۱5 و ۱۸ ق��رار دارد که جایگاه بس��یار قابل توجهی 
محسوب می ش��ود. البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
این جایگاه قانع نیس��ت و با محوریت بخش خصوصی، س��عی دارد تا 
زنجیره ارزش در حوزه هوش مصنوعی را هرچه بیشتر گسترش دهد.

جدیدترین آمارها در رابطه با برند اپل حاکی از آن اس�ت که ارزش آن به 2تریلیون 
دالر رس�یده اس�ت. این ام�ر برای نخس�تین بار در جه�ان رخ داده و بیانگ�ر جایگاه 
فوق العاده حال حاضر این شرکت دارد. این امر در حالی است که بحران ناشی از کرونا، 
تقریبا تمامی ش�رکت ها را با مشکالت جدی مواجه ساخته است. نکته جالب این است 
که این برند در مقایس�ه با س�ال 2018، رش�دی 120 درصدی را داشته است. به همین 

خاطر بس�یاری از افراد بر این باور هستند که اپل با توجه به چنین رشد فوق العاده ای، 
دیگ�ر صرفا ی�ک برند فعال در زمینه هایی نظیر تولید گوش�ی و لپ ت�اپ نخواهد بود. 
درواق�ع اگرچه از مدت ها قبل این برند در زمینه س�ینما نیز حضور پیدا کرده اس�ت، 
با این حال احتماال ش�اهد فعالیت به مراتب گس�ترده تری از سوی این برند فوق العاده 
خواهیم بود. این امر درس�ت مش�ابه اقدامی اس�ت که از مدت ها قبل، سامس�ونگ در 

ستاری: 
ایران هم پا با کشورهای پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی پیش می رود

اپل به برندی با ارزش 2 تریلیون دالری تبدیل شد 
به قلم: جسیکا بارزتینسکی / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

ب��ورس و اوراق به��ادار در راس��تای حمای��ت از س��هامداران نص��اب س��قف 
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام، 
حق تقدم س��هام و قرارداد اختیار معامله س��هام پذیرفته شده در بورس تهران یا 
فرابورس ایران، گواهی س��پرده کاالیی پذیرفته ش��ده نزد یکی از بورس ها و نیز 
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری را تغییر داد. به گزارش مهر به این ترتیب، 
در جدیدترین مصوبه هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب س��قف 
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱5درصد 
تعیین شد. براس��اس این گزارش، سقف حدنصاب س��رمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت، در شهریورماه سال 95 معادل ۱5درصد بود که در 

آبان ماه 9۷ این حد نصاب به ۲5درصد رسید.

افزایش حدنصاب سرمایه گذاری در 
سهام صندوق های با درآمد ثابت

یکشنبه
2 شهریور 1399

شماره 1609
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ب��روز حوادث غیرمترقبه مانند شکس��ت ها، انفجارها، آتش س��وزی در 
صنایع نفت، گاز، پتروش��یمی، نیروگاهی و نظامی خس��ارت های مالی و 
جانی جبران ناپذیری به آنها تحمیل می کند، اما با محصولی دانش بنیان با 

کمک روش های متنوع تست های غیرمخرب، 
ای��ن خس��ارت ها کاهش یافته اس��ت.  چند 
س��الی است که دنیا شاهد توسعه و پیشرفت 
صنایع مختلفی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، 
نیروگاهی، نظامی، خودروس��ازی، هس��ته ای 
و ... اس��ت. ای��ن پیش��رفت ها و به کارگیری 
فناوری های مدرن در این نوع صنایع همیشه 
ب��ا مزایا و معایبی همراه اس��ت که گریزی از 
آنها نیست. همزمان با دستیابی به فناوری های 
جدید و مدرن باید زمینه برای پیش��گیری از 
حوادث غیرمترقبه مانند شکست ها، انفجارها، 
آتش س��وزی ها و ... فراهم ش��ود. این اتفاقات 
خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی به صنایع 

تحمیل می کند. یکی از راه های کارآمد در پیش��گیری از اینگونه حوادث، 
استفاده از روش های متنوع تست های غیرمخرب است؛ روشی که در یک 
شرکت دانش بنیان بومی سازی شد و در اختیار صنایع قرار گرفت. به گفته 

فرخ مرادی فر، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پژواک رایان صنایع دقیق، 
این تست ها را می توان در هنگام تولید، پس از نصب و راه اندازی به صورت 

دوره ای بدون آسیب رساندن به قطعه و یا تجهیز موردنظر، استفاده کرد.
وی همچنین گفت: تس��ت التراسونیک، 
به  دلیل پیش��رفت های زی��اد و قابلیت های 
فراوان، پرکاربردترین روش ها در تست های 
غیرمخرب اس��ت که به منظور شناس��ایی 
و تش��خیص عی��وب س��طحی و داخل��ی، 
ضخامت س��نجی، کنترل ابع��ادی و تعیین 
خ��واص مکانیکی در قطع��ات و محصوالت 
صنعت��ی بدون تخریب آنها، قب��ل از تولید، 
در حین تولید، پ��س از تولید و یا در حین 
س��رویس دهی ب��ه  کار می رود. ای��ن فعال 
دانش بنی��ان در ادامه بی��ان کرد: تاکنون به 
 دلیل فقدان وجود شرکت های داخلی برای 
طراحی و س��اخت سیستم ها و دستگاه های 
تست التراس��ونیک مناسب و کارآمد، خصوصا سیس��تم های اتوماتیک، 
تولیدکنن��دگان ناچار به خریداری و وارد کردن چنین سیس��تم هایی با 

قیمت هایی باال از شرکت های خارجی بودند.

مدی��رکل ارتباطات و فناوری اطالعات لرس��تان از اهمیت فضای مجازی در 
رشد کسب وکارهای نوپا و بازاریابی دیجیتال و تهیه زیرساخت های الزم در این 
زمینه خبر داد. به گزارش ایسنا، شهاب حیدری در جلسه شورای اداری مدیران 

ح��وزه ارتباطات و فناوری اطالعات لرس��تان که 
۳۰ مردادماه برگزار شد، از اهمیت فضای مجازی 
در رش��د کسب وکارهای نوپا و بازاریابی دیجیتال 
و تهی��ه زیرس��اخت های الزم در این زمینه خبر 
داد و اظهار کرد: این زیرس��اخت ها توسط وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات برای رش��د اقتصاد 
دیجیتال در این اس��تان فراهم شده است که در 
این زمینه می توان به وجود ۱۸۰۰ کیلومتر شبکه 
فیبر نوری و ظرفیت انتقال ش��بکه با پهنای باند 
بین المللی ورودی ۳۸۱ گیگابایت بر ثانیه اش��اره 
کرد که باید از این ظرفیت ها برای توسعه و ایجاد 
اشتغال در استان بهره گرفته شود. وی با اشاره به 
اینکه در ش��رایط کنونی دانش فنی در کشور به 

جایگاه قابل قبولی رس��یده است و می توان از آن به  عنوان ابزار تجاری استفاده 
کرد، افزود: نگاه ها باید به س��مت حوزه کس��ب وکارهای جدید باشد که در این 
زمینه نقش استارت آپ ها در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار 

بوده که اداره ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان لرس��تان نیز با تأمین منابع 
مالی از طریق پرداخت تسهیالت به فعاالن این حوزه و حمایت از فعاالن گیم و 
انیمیشن در قالب طرح های فناورانه و نوآفرین در این استان گام هایی را برداشته 
اس��ت. مدیرکل ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
لرستان با بیان اینکه مهارت آموزی دانشجویان 
و فارغ التحصی��الن در زمینه ه��ای ارتباطات و 
فناوری اطالعات ب��ا محوریت اقتصاد دیجیتال 
از اهداف مهم این وزارتخانه است، تصریح کرد: 
آموزش های عملی و کاربردی کردن تحصیالت 
دانش��گاهی برای تسهیل ورود مهارت آموزان به 
ب��ازار کار و ارتباط با صنایع و خدمات توس��عه 
کارآفرینی و نوآوری با رویکرد ایجاد بس��ترهای 
الزم ب��رای مهارت آم��وزی و آم��وزش فنون در 
اولویت تمامی مراکز آموزش��ی قرار گرفته است 
که در این زمینه نیز موانع و مشکالتی همچون 
بیمه تأمی��ن اجتماعی، مالی��ات، فضای کاری 
مشترک و رقابت پذیری به استارت آپ های بزرگ از اصلی ترین نگرانی های فعاالن 
این حوزه اس��ت که برنامه ریزی های مناسبی جهت رفع این موانع انجام شده و 

نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی کشور است.

اهمیت فضای مجازی در رشد کسب وکارهای نوپا و بازاریابی دیجیتالمحصولی دانش بنیان از بروز حوادث غیرمترقبه در صنایع پیشگیری می کند

تس��هیالت نظام وظیفه یکی از بس��ته های خدمتی است که با هماهنگی سایر 
ارگان ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور عرضه می ش��ود. رئیس مرکز ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان خبر 
از اس��تفاده هزار و ۷9۰ ش��رکت از انواع تس��هیالت نظام وظیفه تخصصی در بازه 
زمانی سه سال اخیر داد.  سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز شرکت ها 
و مؤسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در تش��ریح 
حمایت ه��ا و فرآیندهای جاری در تس��هیالت نظام وظیفه تخصصی با اش��اره به 
طرح ه��ای حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: با توجه به 
دستور ویژه مقام معظم رهبری، مساعدت ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری 
قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح، انجام پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های 
دولت��ی و دفاعی، پروژه جایگزین خدمت در ش��رکت های دانش بنیان و امریه در 
شرکت های دانش بنیان برای افراد کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور 
مهیا شده است.  وی ادامه داد: طی سه سال گذشته ۱۷9۰ شرکت دانش بنیان و 

فناور از انواع تسهیالت نظام وظیفه تخصصی استفاده کرده اند.
 هر ماه 400 درخواست ارسال می شود

صاحبکار خراس��انی در رابطه ب��ا احراز صالحیت ش��رکت ها و افراد متقاضی، 
اف��زود: به طور میانگی��ن ماهانه ۴۰۰ درخواس��ت مربوط به دریافت تس��هیالت 
نظام وظیفه از طریق سامانه یکپارچه مدیریت نظام و اجتماعات نخبگانی )سامانه 
س��ینا sina.bmn.ir( به مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری ارسال می ش��ود که این درخواست ها پس از ثبت در 
این سامانه، توسط کارشناس��ان دانش بنیان بررسی و صالحیت شرکت ها و افراد 
درخواست کننده ارزیابی می شود. مدارک مالی شرکت، سوابق بیمه، امتیازات افراد 
متقاضی امریه در دوره های زمانی مش��خص، دریافت اطالع��ات مربوط به اعزام، 
کسری خدمت و سابقه خدمت ازجمله مواردی است که برای مورد تقاضا از سوی 

شرکت و سرباز بررسی می شود.
 بیش از 1000 نفر برای پروژه جایگزین خدمت معرفی شدند

وی در ادامه به توضیح انواع پروژه  جایگزین خدمت پرداخت و گفت: این حمایت 
به دو صورت پروژه جایگزین خدمت در دس��تگاه های دفاعی و کش��وری و پروژه 
جایگزین خدمت در ش��رکت دانش بنیان ارائه می ش��ود. نخبگان فناور در صورت 
احراز ش��رایط و کس��ب امتیازهای مصوب و از طریق معرفی به مرکز نخبگان و 
استعدادهای برتر نیروهای مسلح، می توانند پروژه ای را برای یکی از صنایع نظامی 

و دفاعی کشور به انجام برسانند.
  صاحب��کار خراس��انی همچنین بیان ک��رد: همچنین افراد کلی��دی فعال در 
ش��رکت های دانش بنیان در راس��تای حل مشکالت و پیشرفت علمی و فنی کاال 
و خدمات دانش بنیان از طریق تحقیق و توس��عه، در صورت کسب حداقل امتیاز 

الزم می توانند پروژه جایگزین خدمت خود را در شرکت دانش بنیان انجام دهند.
وی افزود: از س��ال 9۷ تاکنون حدود ۸۰۰  نفر به  منظور انجام پروژه جایگزین 
خدم��ت در صنای��ع نظامی و دفاعی و ۲۳5 نفر به  منظ��ور انجام پروژه جایگزین 

خدمت در شرکت دانش بنیان به دانشگاه عالی دفاع ملی معرفی  شده اند.
 پروژه های جایگزین خدمت توسط داوران ارزیابی و داوری می شود

رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در مورد نحوه داوری و ارزیابی پروژه های جایگزین خدمت در ش��رکت 
دانش بنیان گفت: ۳۲ داور که از کارشناس��ان برجس��ته و فعال هر حوزه فناوری 
هس��تند در حال حاضر به بررس��ی پروپوزال ها و گزارش های س��ربازان فناور در 

شرکت های دانش بنیان می پردازند.
 عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در ادامه به توضیح فرآیند امریه 
در ش��رکت های دانش بنیان پرداخت و ادامه داد: نخب��گان فناور در صورت احراز 
شرایط و کس��ب امتیازهای الزم می توانند، به عنوان مأمور در طول مدت خدمت 
نظام وظیفه، در یکی از ش��رکت های دانش بنیان فعالیت کنند. از آبان ماه س��ال 
۱۳9۷ تاکنون ۶5۰ نفر به  صورت امریه در شرکت های دانش بنیان خدمت سربازی 

خود را آغاز کرده اند که اغلب آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.
 صاحبکار خراسانی به نظارت مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به فعالیت سربازان فناور اشاره کرد و گفت: معاونت علمی و فناوری دائماً بر افراد 
در حال خدمت در شرکت های دانش بنیان نظارت دارد. این نظارت شامل  مواردی 
مانند بازدید حضوری از س��ربازان حاضر در ش��رکت های دانش بنیان، تماس های 
تلفنی مس��تمر با افراد در طول دوران خدمت و گرفتن گزارش عملکرد سربازان 

فناور می شود.
رئی��س مرکز ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنی��ان معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری، در پایان با اشاره به ایجاد سامانه های پاسخگویی به افراد گفت: 
متقاضیان اس��تفاده از این تس��هیالت می توانند اطالعات الزم را از طریق سامانه 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان Daneshbonyan.ir کسب کنند و در صورت 

هرگونه سؤال از طریق سامانه پاسخگویی مکتوب crm.isti.ir اقدام کنند.

خالقیت در تجارت نخس��تین قدم در ایجاد کسب وکار است؛ عنصری 
مهم و ارزش آفرین که می تواند به توسعه کسب وکار منجر شود، اما تایید 
صالحیت ش��رکت های متقاضی خالق بودن شرایطی نیاز دارد که برخی 
مبادی باید آن را تایید کنند. خالقان حمل ونقل پیشرفته هم قرار است با 

نظر و رأی معاونت علمی و فناوری انتخاب شوند.
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان نهاد معرفی کننده شرکت های خالق 
فعال در حوزه حمل ونقل هوشمند تعیین شد. از این به بعد شرکت هایی 
به عنوان شرکت خالق مورد قبول هستند که این ستاد آنها را معرفی کند. 
این س��تاد با ادغام بخش ه��ای مرتبط با فناوری ه��ای فضایی، هوایی 
و هوانوردی و دریایی، نس��بت به هم افزای��ی فعالیت های مرتبط با حوزه 
حمل ونقل پیش��رفته در بخش های مختلفی مانن��د حمل ونقل جاده ای، 
ریلی، دریایی، هوایی و یکپارچه س��ازی آنها به کمک فناوری های فضایی 
و همه حوزه های مرتبط مانند وس��ایل نقلیه الکتریکی، ساخت تجهیزات 
فرودگاهی، تجهیزات راه سازی، اسکله و تجهیزات بندری اقدام کرده است.

مهم ترین رویکرد ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هوشمندس��ازی حمل ونقل 
است، همچنین این ستاد با استفاده از فناوری های نوین در حوزه فناوری 
ارتباطات و اطالعات به دنبال یکپارچه س��ازی و افزایش بهره وری سامانه 

حمل ونقلی کشور است.
با توجه به فعالیت این ستاد، شرکت های خالق فعال در حوزه حمل ونقل 
هوش��مند که از س��وی این ستاد معرفی ش��وند، به عنوان شرکت خالق 

پذیرفته خواهند شد.
مطابق آیین نامه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق، شرکت های 
فع��ال در حوزه  های کس��ب وکارهای دیجیتال و فض��ای مجازی، صنایع 
دیداری و شنیداری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنرهای 
تجس��می و نمایشی، بازی، اسباب بازی و س��رگرمی، طراحی و معماری، 
نشر، چاپ و یادگیری الکترونیک، گیاهان داروئی و طب سنتی می توانند 
در صورت احراز صالحیت به عنوان ش��رکت خالق مشمول حمایت ها و 

خدمات ویژه شوند.

مسیر توسعه شرکت های خالق حمل ونقل هموار شد

خاطر بس�یاری از افراد بر این باور هستند که اپل با توجه به چنین رشد فوق العاده ای، 
دیگ�ر صرفا ی�ک برند فعال در زمینه هایی نظیر تولید گوش�ی و لپ ت�اپ نخواهد بود. 
درواق�ع اگرچه از مدت ها قبل این برند در زمینه س�ینما نیز حضور پیدا کرده اس�ت، 
با این حال احتماال ش�اهد فعالیت به مراتب گس�ترده تری از سوی این برند فوق العاده 
خواهیم بود. این امر درس�ت مش�ابه اقدامی اس�ت که از مدت ها قبل، سامس�ونگ در 

دس�تور کار خود قرار داده اس�ت. از دیگر تردیدهایی که در حال حاضر ش�کل گرفته 
اس�ت این اس�ت که برندهای رقیب نظیر هوآوی و سامس�ونگ، چه واکنشی را به این 
موفقیت بس�یار بزرگ خواهند داش�ت. درواقع اپل با س�رعتی فوق العاده در حال جدا 

کردن خود از سایر رقبا است. 
cnbc.com :منبع

تسهیالت نظام وظیفه به هزار و 790 شرکت  دانش بنیان رسید

اپل به برندی با ارزش 2 تریلیون دالری تبدیل شد 
به قلم: جسیکا بارزتینسکی / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید راه ان��دازی صندوق های خرد محلی در 
جوامع روس��تایی را در توانمندس��ازی زنان، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش 
درآم��د و تقوی��ت اقتصاد محلی موث��ر خواند. اصغر نورال��ه زاده در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره ضرورت تش��کیل صندوق های اعتبار خ��رد محلی و مزایای 
راه ان��دازی آن اظهار ک��رد: صندوق های اعتبار خرد محلی و روس��تایی یکی 
از مناب��ع تامین س��رمایه و اعتبار موردنیاز برای روس��تاییان و تولیدکنندگان 
روستایی به شمار می رود. در حال حاضر برنامه توسعه جوامع محلی از طریق 
ایجاد صندوق های اعتبارات خرد روس��تایی در کشورهای کمتر توسعه یافته 

جنوب شرق آسیا به اجرا درآمده و رویکرد موفقی داشته است.

صندوق های خرد محلی، بهترین راه 
افزایش درآمد و پس انداز



وقتی شما به عنوان یک کسب و کار کوچک مشغول فعالیت هستید، 
بحث مالی اهمیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. اغلب کسب و کارهای 
کوچک در ابتدای مسیر فعالیت ش��ان دارای بودجه های عظیم نیستند 
بنابرای��ن بای��د فرآینده��ای مختلف ش��ان را با کمتری��ن هزینه ممکن 
س��اماندهی نمایند. یکی از حوزه های مهم برای سرمایه گذاری از سوی 
هر کسب و کار بخش تبلیغات است. امروزه برندهای مختلف بودجه های 
چند میلیون دالری برای موفقیت در این حوزه اختصاص می دهند. اگر 
ش��ما نیز به دنبال موفقیت در این عرصه هستید، باید الزامات تبلیغات 
ب��ا توجه به بودجه محدود برندتان را مدنظر ق��رار دهید. امروزه گوگل 
مهم ترین پلتفرم برای تبلیغات برندها محس��وب می شود. اغلب کاربران 
برای جست وجوی محتوای مورد عالقه شان به سراغ گوگل می روند. این 
امر همراه با خدمات گس��ترده گوگل ب��ه خوبی تاثیرگذاری آن بر روی 

بازار کسب و کار را نشان می دهد. 
بس��یاری از برنده��ا بدون توجه به بودجه در دسترس ش��ان به دنبال 
همکاری تبلیغاتی با گوگل هس��تند. اگر ش��ما برنام��ه دقیقی در مورد 
همکاری تان با گوگل نداش��ته باش��ید، از همان ابتدا با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه خواهید. ش��د. این امر موجب بروز مشکالت مالی و حتی 
ورشکستگی کسب و کارهای تازه تاسیس می شود. بدون تردید تبلیغات 
در گ��وگل نیازمن��د صرف هزینه اس��ت، اما نکته مهم ام��کان مدیریت 
هزینه ه��ا در تبلیغ��ات گوگل اس��ت بنابراین در ادام��ه مقاله کنونی به 
بررس��ی برخی از تکنیک ه��ا و نکات کاربردی ب��رای تبلیغات با بودجه 

محدود در گوگل خواهیم پرداخت.
ام��روزه گوگل بر دنیای آنالین س��یطره قابل توجه��ی دارد. این امر 
موج��ب مراجعه به مراتب کمت��ر کاربران به س��ایت هایی نظیر یاهو یا 
MSN ش��ده است. وقتی ش��ما با یکی از غول های دنیای آنالین طرف 
هس��تید، باید برنامه ای مشخص برای بازاریابی و تبلیغات داشته باشید. 
برخ��ی از برنده��ا در تالش ب��رای برنامه ریزی دقیق تم��ام فرآیندها یا 
برعکس، عدم برنامه ریزی به طور کلی هستند. این امر دو حالت افراطی 
در زمینه مدیریت تبلیغات در گوگل را نشان می دهد. نکته مهم در این 
میان س��ازگاری با فرآیند برنامه ریزی کس��ب و کار و سپس تالش برای 

ایجاد انعطاف پذیری در برنامه کسب و کار است. 
1. تعیین هدف مشخص

پی��ش از تعیین هدف ی��ا اهداف فعلی برای تبلیغ��ات در گوگل باید 
ب��ه تصویر کلی برندمان نگاه کنیم. بخ��ش تبلیغات نیز مانند هر حوزه 
دیگری در بخش کلی مدیریت کس��ب و کار قرار دارد. برخی از برندها 
بدون در نظر گرفتن ش��رایط برند و وضعیت کسب و کار اقدام به تولید 
محتوا در ش��بکه های اجتماعی و بازاریاب��ی در گوگل می کنند. این امر 
همیشه موجب ایجاد تعارض میان وضعیت برند و کمپین های تبلیغاتی 
خواهد ش��د. اه��داف بازاریابی و تبلیغات باید تصویر کلی برند ش��ما را 
توس��عه دهد. این امر به ش��یوه های مختلفی امکان پذیر اس��ت بنابراین 
پیش از اجرای کمپین بازاریابی و تبلیغات باید به خوبی نس��بت به آن 

فکر کنید. 
برخ��ی از برندها در ت��الش برای طراحی تبلیغات ب��ه منظور فروش 
بیشتر در بازارهای مختلف هس��تند. این امر با هدف برندهای دیگر در 
زمینه بهبود رابطه با مش��تریان با حتی افزایش ش��هرت و اعتبار تفاوت 
دارد. ام��روزه گوگل پیش از طراحی کمپین تبلیغ��ات از برندها درباره 
هدف شان س��وال می کند. این امر اهمیت بس��یار زیادی در ساماندهی 
مناسب کمپین ها دارد. برخی از کارآفرینان، به ویژه در کسب و کارهای 
نوپا، هرگز به هدف اصلی کمپین تبلیغاتی ش��ان فکر نمی کنند. این امر 

هزینه برندها در حوزه تبلیغات را بی فایده باقی می گذارد. 
ام��روزه گوگل به برندها در صورت ارائه اطالعات دقیق از هدف ش��ان 
ب��رای برگزاری کمپی��ن بازاریابی و تبلیغاتی تخفیف مناس��بی می دهد 
بنابراین برای استفاده از تخفیف موردنظر شده هم باید اطالعات دقیقی 
در مورد وضعیت تبلیغات��ی برند و اهداف تان بیان نمایید. یکی دیگر از 
خدم��ات جذاب گ��وگل مربوط به تعیین حداکثر مبل��غ موردنظر برای 
هزینه در حوزه تبلیغات است. استفاده از این شیوه امکان محدودسازی 
ص��رف هزینه و همچنین مدیریت بهتر ش��رایط را ب��ه همراه دارد. این 
ام��ر در کنار هدف گذاری مش��خص بر روی مخاطب هدف ش��رایط به 
مراتب بهتری برای برندها در زمینه دسترسی به مخاطب هدف را ایجاد 
می کن��د. امروزه اغلب کاربران تمایلی برای مش��اهده تبلیغات برندهای 
گوناگون ندارند. این امر ضرورت شخصی س��ازی محت��وای تبلیغاتی را 
بی��ش از هر زمان دیگ��ری بیان می کند بنابراین ش��ما باید به خوبی با 
الزامات این حوزه آش��نایی داشته باشید. در غیر این صورت وضعیت تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت دشوار خواهد شد. 
2. ایجاد ساختار منسجم

یکی دیگر از کارهای اساس��ی برای س��اماندهی تبلیغ��ات در گوگل 
ایجاد ساختار منسجم اس��ت. این امر شامل ایجاد نظم خاصی در تمام 
فرآیندهای تبلیغات اس��ت. برخی از برنده��ا در زمینه مدیریت کمپین 
اعتماد بیش از ان��دازه ای به توصیه های گوگل دارند. اگرچه توصیه های 
گ��وگل ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کارب��رد دارد، اما به 
هیچ روی کافی نیس��ت. ش��ما به عنوان یک برند فعال باید خودتان نیز 
برنامه های مش��خصی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته 

باشید. 
نکته مهم درخصوص ایجاد س��اختار منس��جم پیروی از تصویر کلی 
برن��د اس��ت. ما در بخش نخس��ت اقدام ب��ه ایجاد تصوی��ر پهناوری از 
کس��ب و کارمان کردیم. این امر مزیت های بسیار زیادی برای مدیریت 
هرچه بهتر کس��ب و کار دارد. یکی از نکات مهم در این میان توجه به 
وضعیت انعطاف پذیری برنامه کس��ب و کار اس��ت. هرچه شما ساختار 
انعطاف پذیرت��ری ب��رای مدیریت کس��ب و کار داش��ته باش��ید، امکان 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف افزایش خواهد یاف��ت. منظور از 
انس��جام در این بخش امکان تغییر و انطباق پذیری با شرایط جاری در 
صورت بروز رویدادهای تازه در دنیای کسب و کار است. اگر شما توانایی 
انجام این کار را نداشته باشید، در ادامه مسیر کسب و کار و تبلیغات با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهید شد. 
3. اهمیت کیفیت محتوا

ش��اید در نگاه نخس��ت ت��الش ب��رای تاثیرگذاری قاب��ل مالحظه بر 
روی مخاط��ب هدف مدنظر هر برندی باش��د، اما در عمل فقط با خلق 

محت��وای تبلیغات��ی باکیفیت ام��کان تحقق چنین هدف��ی وجود دارد. 
کیفیت تبلیغات در زمینه همکاری با گوگل اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
امروزه تیم فنی گوگل در صورت مش��اهده محتوای تبلیغاتی بی کیفیت 
به س��رعت اقدام به حذف آن خواهد کرد. اگر ش��ما ب��رای مدت زمان 
طوالنی محتوای تبلیغات��ی بی کیفیت در گوگل بارگذاری نمایید، دیگر 
ام��کان ادام��ه همکاری با ای��ن پلتفرم بزرگ را نخواهید داش��ت. دلیل 
این امر کامال روش��ن اس��ت. گوگل به هیچ وجه تمایلی برای از دس��ت 
دادن مخاطب هدفش ندارد. بنابراین ش��ما باید مراقب کیفیت محتوای 

تبلیغاتی تان در این پلتفرم باشید. 
هم��کاری با تیم های بازاریاب��ی و طراحان تبلیغات حرفه ای ش��انس 
برنده��ا برای موفقیت در تبلیغات مبتنی ب��ر گوگل را افزایش می دهد. 
همچنی��ن الگوبرداری از تبلیغات موفق در این پلتفرم نیز گزینه جذابی 
خواهد ب��ود. نکته مهم در این میان ایجاد تغییراتی در وضعیت کمپین 
برندتان با الگوهای مدنظر است. تقلید کامال دقیق از کمپین های موفق 
موجب واکنش منفی کاربران در فضای آنالین خواهد شد بنابراین شما 
باید ایده تازه ای برای ترکیب با موفقیت دیگر برندها در اختیار داش��ته 

باشید. 

4. استفاده از کلیدواژه های طوالنی
اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای طوالنی یکی از نکات مه��م برای تبلیغات 
موفق در گوگل اس��ت. امروزه بس��یاری از کاربران برای جس��ت وجوی 
محتوای موردنیازش��ان در گ��وگل از کلیدواژه ه��ای ترکیبی و طوالنی 
اس��تفاده می کنند. الگوی مدیریت س��ئو س��نتی براس��اس کاربس��ت 
کلیدواژه های کوتاه گس��ترش یافته است. با این حال اگر شما در تالش 
برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف هستید، باید نسبت به 

کلیدواژه های طوالنی نیز توجه نشان دهید. 
ام��روزه برخ��ی از کاربران برای جس��ت وجوی محتوا در ش��بکه های 
اجتماع��ی و گوگل از قابلیت جس��ت وجوی صوتی اس��تفاده می کنند. 
ش��اید یک دهه پیش فناوری جست وجوی صوتی بسیار نوآورانه به نظر 
می رسید. این امر بسیاری از کارآفرینان را نسبت به آن بی توجه ساخته 
ب��ود. نکته مهم در این میان پیش��رفت الگوهای جس��ت وجو از س��وی 
کاربران در گوگل اس��ت بنابراین ش��ما نیز باید همگام به این تغییرات 

نسبت به بهبود وضعیت کاربست کلیدواژه های مناسب اقدام نمایید. 
5. اطمینان از کیفیت صفحه اصلی تبلیغات

امروزه اغلب تبلیغات در گوگل شامل درج یک آگهی با تیتری جذاب 
برای ترغیب کاربران به منظور کلیک بر روی آن اس��ت. ش��اید در نگاه 
نخس��ت آگهی موردنظر بیش��ترین اهمیت برای جلب نظ��ر کاربران را 
داش��ته باشد، اما نکته مهم پیرامون صفحه اصلی تبلیغات است. امروزه 
بس��یاری از برندها در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی به صفحه اصلی 
ب��رای هدایت کاربران به آن توج��ه ندارند. نتیجه این امر ناتوانی برندها 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
برخ��ی از کمپین های تبلیغاتی به دلی��ل اختصار بیش از حد موجب 
بروز کج فهمی های بس��یار زیادی می شود. برخی از برندها در این میان 
متحمل ضررهای هنگفتی می ش��وند. به عنوان مثال، اگر شما در زمینه 
فروش ش��امپو فعالیت دارید، باید نسبت به اس��تفاده تبلیغات مناسب 
برای جلب نظر تمام مش��تریان با س��لیقه های مختلف اقدام نمایید. در 
غیر این صورت کمپین ش��ما فقط دامنه محدودی از مشتریان را جذب 

خواهد کرد. همچنین بای��د از بیان عبارت های دارای ایهام در تبلیغات 
پرهیز کنید. اگر انتظار خاصی در مش��تریان با مش��اهده تبلیغات شما 
ایجاد ش��ود، در ص��ورت ناتوانی برای مدیریت آن انتظ��ار با بی توجهی 
گسترده کاربران مواجه خواهید شد. بسیاری از برندها در عمل با چنین 
مش��کلی دست و پنجه نرم می کنند بنابراین شما باید در فرآیند تعامل 

با مخاطب هدف چنین نکته ای را مدنظر داشته باشید. 
6. بیان نکات به اندازه کافی

رعایت اختصار برای بازاریابی و تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
ه��دف ایده تازه ای نیس��ت. بس��یاری از برندها ب��رای افزایش جذابیت 
کمپین تبلیغاتی ش��ان ب��ه دنبال بیان پیام اصل��ی در قالب عبارت های 
کوتاه یا حتی برخی از کلمات جداگانه هس��تند. این امر تاثیر منفی بر 
روی وضعی��ت برندها دارد. دلیل آن اختص��ار بیش از اندازه پیام اصلی 
برند خواهد بود. ش��ما در زمینه بازاریابی و تبلیغات پیام اصلی تان را به 
خوبی بیان نمایید. این امر نیازمند هنر بیان خالصه و کوتاه پیام اصلی 
و در عین حال تمرکز بر روی انتقال تمام نکات اس��ت. بدون تردید این 
امر چالش بزرگی پیش روی برندها محس��وب می شود. توصیه مناسب 
برای مدیریت این بحث توجه به کمپین های موفق در گوگل است. شما 
با اقتباس از کمپین های موفق امکان ساماندهی هرچه سریع تر وضعیت 

برندتان را خواهید داشت. 
برخی از برندها عالقه زیادی به اس��تفاده هش��تگ با تصاویر شلوغ در 
کمپین های ش��ان دارند. یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی و تبلیغات 
ضرورت رعایت وجه س��اده کار اس��ت. ش��اید تا یک ی��ا دو دهه پیش 
کمپین های شلوغ جذابیت خاصی برای مخاطب هدف داشت، اما اکنون 
س��لیقه کاربران به طور کامل تغییر کرده اس��ت. اگر شما عالقه مند به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید به خوبی با شرایط تازه 
س��ازگاری پیدا کنید. تالش برای اس��تفاده از ایده های ساده و در عین 
حال جذاب بهترین گزینه برای موفقیت تبلیغاتی در گوگل خواهد بود. 

7. توجه به خودکارسازی فرآیندها
ام��روزه فناوری ه��وش مصنوعی کاربردهای بس��یار زیادی در حوزه 
کسب و کار دارد. متاسفانه هنوز هم برخی از برندها نسبت به کاربست 
ای��ن فن��اوری در زمینه تبلیغ��ات و بازاریاب��ی تردید دارن��د. مدیریت 
بازخورده��ای کاربران نس��بت به تبلیغات مختلف یک��ی از فرآیندهای 
زمانبر است. استفاده از روبات های دارای هوش مصنوعی امکان مدیریت 
این بخش در کمترین زمان ممکن را فراهم می سازد. شما به این ترتیب 
فرصت کافی برای رس��یدگی به سایر بخش های مهم کسب و کارتان را 

خواهید داشت. 
اس��تفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوع��ی مزیت صرفه جویی قابل 
توجهی در هزینه های کس��ب و کار را دارد. اگر ش��ما بودجه محدودی 
ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارید، اس��تفاده از 
ابزارهای هوش��مند بهترین گزینه خواهد بود. نکت��ه مهم در این میان 
همکاری با یک کارش��ناس برای نظ��ارت کلی بر روی عملکرد ابزارهای 
موردنظر اس��ت. بدون تردید چنین وضعیتی در مقایس��ه با همکاری با 
تع��داد باالیی از کارش��ناس های بازاریابی همراه ب��ا هزینه های کمتری 

خواهد بود. 
8. استفاده بهینه از افزونه ها

اس��تفاده از افزونه ها ب��رای تبلیغات بهتر یک��ی از نوآوری های گوگل 
محس��وب می ش��ود. این امر فرصت درج شماره تماس یا سایر اطالعات 
ضروری در کنار آدرس س��ایت را می دهد. وقتی کاربران محتوایی را در 
گوگل جست وجو می کنند، یک یا دو نتیجه نخست همیشه سایت های 
ط��رف ق��رارداد تبلیغاتی با گوگل خواه��د بود. اس��تفاده از افزونه های 
تبلیغاتی امکان درج ش��ماره تماس به صورت مس��تقیم در کنار آدرس 
س��ایت را می دهد بنابراین کاربران بدون نیاز به بارگذاری س��ایت شما 
امکان برقراری تماس و ثبت س��فارش را خواهند داش��ت. شاید در نگاه 
نخس��ت این فرآیند بسیار س��اده به نظر برسد، اما در عمل تاثیرگذاری 
قاب��ل توجهی ب��ر روی وضعیت مخاطب هدف دارد. امروزه بس��یاری از 
کاربران با اس��تفاده از گوشی های هوشمند اقدام به جست وجوی محتوا 
در گوکل می کنند بنابراین اس��تفاده از افزونه تبلیغاتی نقش مهمی در 

ترغیب کاربران برای برقراری تماس مستقیم خواهد داشت. 
امروزه برنده��ا باید راهکاره��ای متنوعی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت ش��انس چندانی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی کاربران نخواهند داش��ت. یکی از راهکارهای 
مناسب استفاده از افزونه های گوگل است. نکته مهم در این میان تنوع 
افزونه های گوگل است. ش��ما عالوه بر شماره تماس امکان درج آدرس 
یا حتی قیمت محصول موردنظر را نیز دارید. با این حساب شانس شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت افزایش خواهد یافت. 

9. استفاده از کلیدواژه های منفی
اس��تفاده از کلیدواژه ها برای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت بس��یار 
زی��ادی دارد. با ای��ن حال گاهی اوق��ات ما عالقه مند ب��ه عدم نمایش 
محت��وای تبلیغاتی برندمان برای دامنه خاصی از کاربران هس��تیم. این 
امر با هدف پرهی��ز از نمایش محتوای تبلیغاتی به مخاطب بی عالقه به 
کس��ب و کار صورت می گی��رد. با این کار می��زان نارضایتی از محتوای 

تبلیغاتی برندها به شدت کاهش خواهد یافت. 
گ��وگل ام��کان درج کلیدواژه های مش��خص برای پرهی��ز از نمایش 
محت��وای تبلیغاتی را فراهم کرده اس��ت. مهم ترین نکت��ه در این میان 
انتخاب درس��ت کلیدواژه های منفی اس��ت. در غیر این صورت ش��اید 
محتوای ش��ما ب��رای برخی از کاربران عالقه مند ب��ه برندتان به نمایش 

درنیاید. 
10. ارزیابی همه امور تبلیغاتی

ارزیاب��ی وضعیت کمپین تبلیغاتی در گ��وگل نقش مهمی برای ادامه 
هم��کاری با ای��ن غول دنیای آنالی��ن دارد. تمام برنده��ا پس از صرف 
هزینه و زمان برای تبلیغات عالقه مند به آگاهی از وضعیت کمپین شان 
هستند. خوش��بختانه گوگل ابزارهای ارزیابی متنوعی در اختیار برندها 
قرار داده اس��ت. این امر در کنار گزارش دقیق و اطالعات جامع کار را 
برای برندها س��اده خواهد کرد. نکته جال��ب اینکه اطالعات و ابزارهای 

موردنظر به صورت رایگان در اختیار برندها قرار می گیرد. 
اغلب برندها عالقه مند به همکاری مداوم با گوگل هس��تند. نکته مهم 
در این میان ارزیابی کمپین های تبلیغاتی قبلی برای طراحی نمونه های 
بهتر در آینده اس��ت. بنابراین شما باید ارزیابی وضعیت کمپین ها را در 

دستور کار برندتان قرار دهید. 
hootsuite.com :منبع

پست پیشنهادی قابلیت جدید اینستاگرام 

در ش��رایطی که ویروس کرونا منجر به افزایش چش��مگیر تعداد 
کاربران ش��بکه های اجتماعی شده است، ارائه امکانات جدید کامال 
ضروری خواهد بود. در این راس��تا هیچ برندی به اندازه اینستاگرام 
عملکرد بسیار خوبی را نداشته است. در جدیدترین طرح مهم ترین 
ش��بکه اجتماعی حال حاضر جهان، بخش��ی اضافه خواهد شد که 
پس��ت های پیش��نهادی هوش مصنوعی ب��ه کاربران اس��ت. معیار 
انتخاب آنها نیز براس��اس عملکرد افراد خواهد ب��ود. این امر باعث 
می ش��ود ک��ه در کنار امکان مش��اهده محتواهای بیش��تر، افراد به 
نمونه های بیشتری از موضوعات مورد عالقه خود دست پیدا کنند. 
این موضوع می تواند به افزایش میزان اس��تفاده افراد از این ش��بکه 
نیز منجر ش��ود. علت این امر به این خاطر اس��ت که معموال افراد 
پس از پایان محتواهای صفحاتی که دنبال می کنند، اقدام به خارج 
ش��دن از صفحه خود کرده و این موضوع یک نکته منفی محسوب 
می ش��ود. ب��ا این حال این طرح به نظر بس��یاری از افراد ش��باهت 
بس��یار زیادی را به قابلیت اکسپلورر دارد. با این حال در این بخش 
معیاره��ا کامال کلی بوده و تقریبا هر صفح��ه ای با رعایت برخی از 
نکات می تواند وارد این بخش شود. با این حال قابلیت جدید، کامال 
تخصصی بوده و از نمایش موارد غیرمرتبط، جلوگیری می کند. این 
امر درس��ت به مانند اضافه ش��دن یک بخش جدید درست مطابق 
سلیقه هر فرد است. حال باید دید که واکنش ها به این طرح جذاب 

چه خواهد بود.
theverge.com :منبع

 گوگل سایت های سریع را
 مشخص خواهد کرد 

یکی از مشکالت موجود کاربران، مواجه شدن با سایت هایی است 
که س��رعت بارگذاری بسیار بدی را داشته و این موضوع یک تجربه 
منفی محس��وب می ش��ود. با این حال گوگل برای رفع این معضل، 
اعالم کرده است که با برچسب زدن بر روی سایت ها، افراد را نسبت 
به سرعت باالی آنها آگاه خواهد نمود. این امر باعث می شود تا دیگر 
موارد ضعیف، کنار گذاش��ته ش��وند، با این حال زمانی در حدود دو 
هفته تعیین ش��ده است تا س��ایت ها بتوانند وضعیت خود را بهبود 
بخش��یده و شانس دریافت این تاییدیه را داشته باشند. با این حال 
هنوز مشخص نیست که این تاییدیه، بر روی رده بندی سایت ها در 
جست و جوی افراد نیز تاثیرگذار خواهد بود؟ به همین خاطر برای 
آگاهی بیش��تر از این طرح جذاب، باید منتظراطالعات بیش��تری از 

سوی مدیران گوگل باشیم. 
theverge.com :منبع

اوراکل مشتری جدید تیک تاک 

در شرایطی که تصور می شد مایکروسافت بتواند شبکه اجتماعی 
چینی تیک تاک را که در چند س��ال گذشته بسیاری از رکوردها را 
جا به جا کرده اس��ت شکست دهد این پروسه بیش از حد طوالنی 
ش��ده و در این رابطه تردیدهای زیادی ش��کل گرفته اس��ت. با این 
حال نمی توان از نقش اضافه ش��دن خریداران جدید نیز غافل ش��د 
که بنا بر اخبار منتشرش��ده، جدیدترین آنها ابربرند اوراکل اس��ت. 
در این رابطه اعالم ش��ده است که موس��س این شرکت آقای لری 
الیس��ون شخصا به چین س��فر کرده و دیدارهایی را با مدیران تیک 
تاک داش��ته است، با این حال هنوز مش��خص نیست که آینده در 
آخ��ر چه اتفاقی رخ خواهد داد. با این ح��ال در صورت فروش این 
ش��بکه، احتماال شاهد شکسته ش��دن رکورد گران قیمت ترین برند 
نی��ز خواهیم بود. علت این امر نیز ب��ه خاطر آمارهای فوق العاده ای 
اس��ت که این ش��بکه در مدت زمان کوتاه فعالیت خود به دس��ت 
آورده اس��ت. در این رابطه کس��ب عنوان ارزشمندترین استارت آپ 
جهان  در س��ال ۲۰۱۸، تنها یکی از آنها محسوب می شود. در کنار 
این موضوع، تحریم های دو کشور آمریکا و هند، باعث شده است تا 
رشد این شبکه با کاهش قابل توجهی مواجه شود. به همین خاطر 
اگر طی چند روز آینده تصمیمی جدی اتخاذ نش��ود، ممکن اس��ت 

شاهد بحرانی برای این شبکه باشیم. 
theverge.com :منبع
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در طراح��ی و اقدامات مختلف بازاریابی، رنگ  ها نقش تعیین کننده ای 
دارند. در این راستا مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، 
روان  شناس��ی آنها اس��ت. با این حال در این مقاله قصد بررسی نکاتی را 
داریم که اگرچه اهمیت مورد اول را ندارند، با این حال شانس موفقیت 
شما را افزایش خواهند داد. در این راستا نکته جالب این است که علی 
رغم تصور عموم که تعداد رنگ ها را بسیار محدود تصور می کنند، بیش 
از ۸ میلی��ون نام گذاری تا به امروز انجام ش��ده اس��ت. به همین خاطر 
فعالی��ت در این بخش می تواند در عین س��ادگی، پیچیدگی های خاص 

خود را نیز داشته باشد. 
1-رنگ های به کار رفته را به اشتراک بگذارید

اخیرا یکی از اقداماتی که با اس��تقبال بس��یار خوبی همراه شده است 
این اس��ت که رنگ های به کار رفته در صحنه های مختلف فیلم های بتر 
هان را معرفی می کنند. این امر با اس��تقبال بس��یار خوبی همراه ش��ده 
است، با این حال چرا این اقدام توسط برندهای دیگر مورد استفاده قرار 
نمی گیرد؟ درواقع شما می توانید با توجه به این بخش، یک اقدام جدید 
و ج��ذاب را انج��ام داده و محتواهای خود را متنوع ت��ر نمایید. در کنار 
ای��ن موضوع پیدا کردن رنگ های به کار رفته در تصاویر مختلف، باعث 
خواهد ش��د تا امکان هماهنگ کردن اقدامات نیز وجود داش��ته باشد. 
ب��رای مثال اگر در رابطه با تبلی��غ یکی از محصوالت خود از یک طیف 
خاص از رنگ صورتی اس��تفاده کرده اید، با پیدا کردن و ذخیره آنها، در 
اقدامات بعدی می توانید از آنها اس��تفاده ک��رده و با نرم افزارهای ادیت 

نظیر فتوشاپ،  این رنگ ها را جایگزین موارد اصلی نمایید. 

2-از چرخه رنگ استفاده کنید 
از ای��ن بخ��ش ب��ه دو ص��ورت می ت��وان اس��تفاده کرد. نخس��ت آنکه 
هم خانواده های یک رنگ را به راحتی پیدا نمود. درواقع تنوع دادن به رنگ ها 
اقدامی کامال هوش��مندانه و چشم نواز محسوب می شود، با این حال اگر در 
این رابطه به هم خانواده بودن رنگ ها توجه نداش��ته باشید، تضادی شکل 
می گیرد که بدون شک مورد رضایت هیچ فردی نخواهد بود. همچنین شما 
باید به این نکته توجه داشته باشید که هر رنگ، یک محدوده زمانی خاصی 
داشته و همواره ترندهای جدیدی معرفی می شود که باید تمرکز اصلی خود 
را بر روی آنها قرار دهید، با این حال بهتر است که هسته اولیه اقدامات شما 
را یک رنگ ثابت ش��کل دهد. این امر باعث خواهد ش��د تا برند شما با آن 
رنگ، پیوند یابد. برای مثال در حال حاضر نخستین برندی که افراد پس از 
مواجهه با رنگ سبز در ذهن آنها نقش می بندد، استارباکس است. این امر 
حتی در زمینه برندهای ورزش��ی نیز کاربرد دارد. برای مثال تضاد دو رنگ 
آبی و قرمز باعث ش��ده است تا باش��گاه بارسلونا در ذهن به سرعت تداعی 
شود. در این راستا توجه به سلیقه جامعه هدف نیز بسیار مهم خواهد بود. 
درواقع ممکن است حتی استانداردهای جهانی با ویژگی های جامعه هدف 

شما تفاوت هایی را داشته باشد.
3-از متخصصان استفاده کنید 

بدون ش��ک در هر زمینه ای اگر کارها به افراد متخصص واگذار شود، 
نتیجه به مراتب بهتری را به دس��ت می آورید. در این راستا نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که افراد متخصص به صورت 
حرفه ای درگیر کار بوده و آنها می توانند بهترین انتخاب ممکن را داشته 
باشند. برای مثال ممکن است برای شما انتقال مفهوم آرامش در محیط 
شرکت بسیار مهم باشد. تحت این شرایط رنگ آبی، یک انتخاب بسیار 
خ��وب خواه��د بود، با این حال افراد حرفه ای تنها به این اقدام بس��نده 

نکرده و حتی در زمینه طراحی و نوع چیدمان ش��رکت، طراحی سایت، 
بس��ته بندی و... به نحوی رفتار می کنند که همه چیز در راس��تای این 

مفهوم باشد. 
4-به تفاوت فصل ها و موقعیت ها توجه داشته باشید

رنگ های ب��ه کار رفته بای��د ارتباط الزم را ب��ا موقعیت های مختلف 
داش��ته باش��د. برای مثال عدم اس��تفاده از رنگ های زرد و نارنجی در 
پاییز، یک اشتباه غیرقابل بخشش خواهد بود. در این راستا توجه داشته 
باش��ید که ش��ما می توانید از موارد مختلف نیز الهام بگیرید. برای مثال 
از نوع رن��گ چوب خاص یک منطقه می توانید برای رنگ بس��ته بندی 
جدیدترین محصول خود که یک وس��یله چوبی اس��ت، استفاده کنید. 
از این دسته از اقدامات تحت عنوان بازی با  رنگ ها نام برده می شود. 

5-تکنولوژی را فراموش نکنید 
در نهایت این نکته را به خاطر داشته باشید که تکنولوژی باعث شده 
اس��ت تا کار در حوزه های مختلف، بسیار ساده شود. در این راستا شما 
می توانی��د اقداماتی نظی��ر پیدا کردن ترندها را با اس��تفاده از بازارهای 
مختلف، به سادگی انجام دهید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که 
شما می توانید با بیان فلسفه و روان شناسی رنگ های خود، یک محتوای 
جذاب را به مخاطب ارائه کنید. برای مثال اگرچه ممکن است یک رنگ 
خاص، از نظر روان شناس��ی معنای موردنظر را داشته باشد، با این حال 
تاریخچه و فلس��فه آن ممکن است موردی منفی در رابطه با عقاید یک 

منطقه باشد که جزو مشتریان اصلی شما محسوب می شوند. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که عملکرد 
س��ایر رقبای خود را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید با آگاهی از نقاط 

قوت و ضعف آنها، عملکرد خود را بهبود بخشید. 
canva.com :منبع

canva به قلم: تیم نویسندگان سایت
مترجم: امیر آل علی

همکاری با گرافیست ها، یکی از اقداماتی است که می تواند مرز میان 
موفقیت و یا شکس��ت کسب و کار شما را تعیین نماید. اگرچه ممکن 
است این جمله اغراق آمیز به نظر برسد، با این حال واقعیت این است 
که برای ایجاد برند، طراحی س��ایت، کارت ویزیت و انواع بیلبوردهای 
تبلیغاتی، این افراد مهم ترین نقش را دارند. تحت این ش��رایط سوالی 
که مطرح اس��ت این اس��ت که بهترین های این عرصه در حال حاضر 

کدامند؟ در ادامه به بررسی هفت فرد منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-جی مستر

جی مس��تر در زمینه طراحی لوگو و بس��ته بندی محصول، بهترین 
گزینه حال حاضر محسوب می شود. در سابقه کاری وی انواع برندهای 
مطرح جهان وجود دارد که بیانگر س��طح باالی او اس��ت. درواقع اگر 
خواه��ان طرحی جس��ورانه، منحصر ب��ه فرد و در عی��ن حال جذاب 
هس��تید، وی بهترین گزینه محسوب می ش��ود. درواقع میان کارهای 
وی ش��باهت خاصی وجود نداشته و این امر به خاطر توجه ویژه او به 

تفاوت برندهای مختلف است. 
2-لورن گریفین

ادغام تصویر با متن به نحوی که ارتباط و پیوس��تگی خوبی را میان 
آنها حس نمایید، درس��ت اقدامی اس��ت که این طراح به خوبی انجام 
می ده��د. درواقع اگر می خواهید که ش��عاری را با لوگو یا عکس ادغام 
نمایید، وی به بهترین ش��کل می تواند این خواس��ته را برطرف نماید. 
در این راس��تا وی قادر اس��ت که تمامی انواع طرح ها از موارد ش��لوغ 
و اس��پرت تا کامال مجلس��ی را به خوبی انجام ده��د. برای درک بهتر 

از س��بک کاری او، می توانی��د نمونه های مختلف را در بس��تر اینترنت 
مشاهده کنید. 

3-دو هی کیم 
اگر از طرفداران مکتب مینیمالیس��م هستید، بدون شک طرح های 
این هنرمند، ش��ما را ش��گفت زده خواهد کرد. درواق��ع همه ما با این 
جمله مواجه ش��ده ایم که ساده زیباست. وی نیز براساس همین اصل 
موفق ش��ده است تا زیبایی چشم نوازی را ایجاد نماید. به همین خاطر 
اگر خواهان همکاری با این طراح کره  ای هستید، الزم است که طرفدار 
مکتب مینیمالیس��م باش��ید در غیر این صورت ممکن است دستمزد 

باالی وی برای شما عجیب و حتی غیرمنصفانه به نظر برسد. 
4-آالنا لوییس

ویژگی اصلی آالنا این اس��ت که در طراحی های خود، به ویژگی های 
ه��ر منطقه توج��ه دارد. برای مثال اگر ش��ما برندی فعال در کش��ور 
مکزی��ک باش��ید، وی تالش خواهد کرد که از عناص��ر و نمادهای این 
کش��ور، نهایت اس��تفاده را داشته باش��د. نکته دیگر این است که وی 
اطالعات خوبی نس��بت به محبوب ترین رنگ ها در هر کش��ور داشته و 
این امر باعث می ش��ود تا اقدامات وی، با رضایت باالیی همراه باشد. از 
ویژگی های دیگر وی این است که صرفا به طراحی بسنده نکرده و در 

بسیاری از اقدامات خود، از تصاویر واقعی کمک می گیرد.
5-برنت شوئپف

اگر خواهان طرح های انتزاعی و مفهومی هستید، وی بهترین گزینه 
محس��وب می شود. درواقع تنها کافی است تا حوزه کاری و ارزش های 
ش��رکت خود را مطرح نموده و کش��وری که در آن قصد فعالیت دارید 
را معرف��ی کنید. این امر تنها اطالعاتی اس��ت ک��ه برای خلق یک اثر 

فوق الع��اده نیاز خواهد بود. وی به خوبی قادر اس��ت که طرح هایی را 
ایجاد نماید که ابدا نیازی به ش��عار نداش��ته و قادر به انتقال مفاهیم 
گسترده ای هس��تند، با این حال خالقیت خوبی در استفاده از کلمات 
درون لوگ��و نیز دارد. درواقع برخالف بس��یاری از طراحان، وی اعتقاد 
وی��ژه ای به قرار دادن متن درون لوگو داش��ته و خ��ارج نمودن آن را 

اقدامی غیرحرفه ای می داند.  
6-جرجن گرتدال 

ممکن است با توجه به تنوع بسیار باالی رنگ ها تصور کنید که دیگر 
نمونه های س��یاه و سفید، ش��انس موفقیت باالیی را نخواهد داشت، با 
این حال آقای گرتدال خالف این موضوع را به اثبات رس��انده اس��ت. 
درواقع سبک سیاه و سفید، مختص به او بوده و در این رابطه بهترین 
عملکرد را دارد. وی با ساده ترین موارد، طرح هایی را به وجود می آورد 
که امکان اس��تفاده از آن بر روی هر چیزی، کامال امکان پذیر اس��ت. 
درواقع یکی از مش��کالت اساسی برندهای ش��لوغ و پررنگ این است 
ک��ه در هر مکانی، امکان اس��تفاده از آنها وجود ندارد، با این حال وی 

با طرح های جذاب خود، به خوبی این معضل را برطرف کرده است. 
7-ادی هوگیو 

وی یکی از افرادی است که عقیده دارد طرح ها باید به صورتی باشند که 
امکان ایجاد آن با ساده ترین وسایل توسط افراد مختلف، امکان پذیر باشد. 
این امر خود باعث می ش��ود تا فرصتی تبلیغاتی برای برندها شکل گیرد. 
در این راس��تا وی به خوبی از این ویژگی برای طرح های مختلف استفاده 
می کن��د. در کنار این موضوع وی به ترکی��ب رنگ های مختلف در کنار 
فونت های متفاوت اعتقاد داشته و نتیجه آن نیز بسیار جذاب شده است. 
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7 مورد از بهترین گرافیست های حال حاضر جهان 

4 دلیل عمده پایین بودن ترافیک سایت 

بدون ش��ک برای هر فردی بس��یار مهم اس��ت که ترافیک سایت 
باالیی را داش��ته باشد، با این حال بسیاری در این رابطه نتایج الزم 
را به دس��ت نمی آورند. بدون شک در کسب چنین نتیجه ای، عوامل 
مختلفی دخالت دارد. با این حال برای ایجاد تغییرات اساس��ی، الزم 
اس��ت که در ابتدا مهم تری��ن موارد را مورد بررس��ی قرار دهید. در 

همین راستا چهار مورد اصلی را بررسی خواهیم کرد.
1-عدم انتخاب تیتر مناسب

بدون شک تیتر نخستین موردی است که مخاطب آن را مشاهده 
خواه��د کرد. تحت این ش��رایط انتخاب موارد نادرس��ت و یا حتی 
ضعیف، ش��انس خوانده ش��دن مطالب را به شدت کاهش می دهد. 
به همین خاطر بس��یار مهم است که بهترین تیتر ممکن را انتخاب 
نمایید. در این راستا اگرچه اصولی کلی نظیر استفاده از اعداد وجود 
دارد، با این حال بهترین اقدامی که می توانید انجام دهید این است 
که به ویژگی های جامعه هدف خود توجه داشته باشید. بدون شک 
پس از مدتی فعالیت نسبت به این مسئله، آگاهی پیدا خواهید کرد، 
با این حال برای س��ریع تر کردن فرآیند، می توانید اقدامات بهترین 
نویس��ندگان منطقه خود را مورد بررس��ی قرار دهید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا انتخاب های به مراتب شایس��ته تری را داشته باشید. 
همچنین به اصول موتورهای جست و جو نظیر گوگل در این رابطه 
نیز توجه داش��ته باشید. بدون ش��ک آنها نیز در انتخاب تیترها، به 
مواردی توجه دارند که رعایت آنها باعث می ش��ود تا ش��انس دیده 
ش��دن در رده های باالتری را داشته باش��ید. اهمیت این موضوع به 
این خاطر اس��ت که بیش از ۸۰درصد افراد، نتایج جست و جوهای 
خود را به صفحه اول، محدود می کنند. در کنار این موضوع نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که برای موفقیت یک 
س��ایت، تداوم داش��تن بسیار مهم اس��ت. درواقع هیچ عاملی باعث 
موفقیت یک ش��به ش��ما نخواهد ش��د. به همین خاطر بهتر اس��ت 
که نگاهی منطقی داش��ته و تنها در ت��الش برای مداوم کردن روند 
پیش��رفت خود باش��ید. با این اقدام پس از مدتی، در جایگاه بسیار 
خوبی قرار خواهید داش��ت و همواره می توانید نسبت به قرار داشتن 

در مسیر درست، اطمینان داشته باشید. 
2-به میزان مقاالت توجهی ندارید 

آیا شما هم از جمله افرادی محسوب می شوید که تصور می کنند 
که هرچه یک مقاله کوتاه تر باشد شانس موفقیت باالتری را خواهد 
داش��ت؟ در این رابطه بدون شک در اش��تباه هستید. در این راستا 
اس��تاندارد  کلی ۲۰۰۰ کلمه اس��ت که باعث خواهد شد تا مطالب 
ش��ما ارزش مطالعه الزم را داشته باش��د، با این حال در این رابطه 
ش��ناخت انواع محتواها نیز بس��یار مهم است. درواقع این استاندارد 
برای مقاالت بوده و بدون ش��ک برای اخبار، تعداد کلمات به مراتب 
کمتری نیاز خواهد بود. درواقع منظور کلی این است که شما نباید 
برای کوچک ش��دن محتوا، اقدام به حذف بخش��ی از آن نمایید. در 
این راس��تا ارزش اصلی در یک مقاله، تالش ب��رای جامع بودن آن 
است. در این راستا اگر به فضای بیشتری نیاز دارید، توصیه می شود 

که از استراتژی چند قسمتی کردن، استفاده کنید.
3-عدم بیان حقیقت 

این امر به یک اقدام بس��یار رایج تبدیل ش��ده اس��ت که افراد به 
دنب��ال موضوعات حاش��یه ای و بیان مطالبی می رون��د که واقعیت 
نداش��ته و صرفا برای باالبردن میزان بازدید اس��ت. اگرچه استفاده 
از ای��ن موارد به ص��ورت محدود می تواند یک انتخاب هوش��مندانه 
باش��د، با این حال اگر به سیاس��ت اصلی ش��ما تبدیل شود، بدون 
ش��ک بدترین نتای��ج را خصوص��ا در درازمدت به دس��ت خواهید 
آورد. درواق��ع یک��ی از اصل های مهم در ارزیاب��ی کیفیت محتواها، 
تطابق داش��تن آن با واقعیت اس��ت. در این راس��تا حتی ارائه یک 
آمار اش��تباه، حتی می تواند ش��ما را درگیر مشکالت حقوقی نماید. 
به همین خاطر توصیه می شود که برای تهیه مطالب خود، از منابع 
معتبر اس��تفاده نمایید. این امر باعث می ش��ود که به پایگاهی قابل 
اعتماد تبدیل ش��وید. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که 
س��ایت شما، نوعی برند محسوب ش��ده و نباید با اقدامات نادرست، 
اعتبار و ش��خصیت آن را نابود نمایید. درواق��ع اگر به انواع محتوها 
نظی��ر اینفوگرافی، پادکس��ت، ویدئ��و و موضوع��ات مختلف توجه 
داش��ته باش��ید، دیگر دلیلی برای پر کردن فضا ب��ا مطالب ضعیف، 
وجود نخواهد داش��ت. تحت این شرایط شما زمان پرداختن به این 
اقدامات را نیز نخواهید داش��ت. در این راس��تا توصیه می ش��ود که 
برای محتواهای حاش��یه ای، از سیاست بازنشر استفاده نمایید. این 

امر باعث می شود تا شما در معرض اتهام قرار نگیرید. 
4-عدم ایجاد تعامل

در نهایت اگر مخاطب صرفا بازدیدکننده مطالب شما باشد، حتی 
در صورت جذب مخاطبان زیاد، پس از مدتی با ریزش ش��دید آنها 
مواجه خواهید ش��د. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که هیچ 
فردی تمایل ندارد که صرفا خواننده باش��د. در این راس��تا ضروری 
اس��ت تا به دنبال روش هایی برای درگیر نگه داشتن مخاطبان خود 
باش��ید. این امر یکی از اصولی اس��ت که برای رتبه بندی گوگل نیز 
بس��یار مهم اس��ت. در این راستا توجه داشته باش��ید که سازگاری 
س��ایت با تلفن ه��ای همراه در کن��ار انواع نظرس��نجی ها، از جمله 
ابتدایی  ترین اقداماتی اس��ت که ش��ما باید انجام دهید. با این حال 
تمامی ای��ن اقدامات در صورتی که س��رعت بارگذاری س��ایت باال 

نباشد، بدون فایده خواهد بود. 
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راهکارهای استخدامی 

در رابطه با هر اقدامی بسیار مهم است که نسبت به راهکارهای 
آن آگاهی داشته باشیم. در این رابطه یکی از مواردی که کمتر به 
آن توجه شده اس��ت، فرآیند استخدامی است. درواقع این مسئله 
می تواند اقدامی بیش از حد زمانبر باش��د. با این حال برای بهبود 
عملکرد خود در این رابطه، تنها کافی است تا به چند نشانه توجه 
داش��ته باش��ید. درواقع بروز آنها به معنای آن خواهد بود که بهتر 
اس��ت که به دنبال فرد دیگری باشید. این امر بدون شک کار شما 
را با سهولت باالتری همراه خواهد ساخت. در ادامه به بررسی شش 

نشانه ای می پردازیم که به معنای پایان فرآیند مصاحبه است. 
1-صحبت در رابطه با سایر پیشنهادهای شغلی

یک��ی از توصیه های کارب��ردی به افرادی که قص��د مصاحبه از 
متقاضیان را دارند،  این اس��ت که اگر افراد از پیشنهادهای شغلی 
دیگر خ��ود صحبت کردن��د، در همان لحظه فرآین��د مصاحبه را 
متوق��ف کرده و افراد را از دفتر خود خ��ارج نمایید. درواقع آمارها 
در ای��ن رابط��ه بیانگر آن اس��ت که در بی��ش از ۷۰درصد مواقع، 
افراد ادعاهای دروغینی را مطرح می کنند و تالش آنها این اس��ت 
که ش��ما را تحت تاثیر قرار دهند. در ای��ن رابطه تفاوتی ندارد که 
موضوع مطرح شده صحت دارد و یا دعاهایی پوچ است. در هر دو 
حالت بهتر اس��ت که فرد را کنار بگذارید. علت این امر نیز به این 
خاطر اس��ت که دروغ گفتن، ممکن اس��ت در سطوح دیگری نیز 
رخ دهد. به همین خاطر نخس��تین نشانه های این رفتار نادرست، 
باید مورد توجه جدی شما قرار گیرد. در این رابطه اصل استخدام 
بر روی صداقت بوده و الزم اس��ت تا به آن توجه داش��ته باش��ید. 
در کنار این موضوع اگر افراد پیش��نهادهای ش��غلی دیگری دارند، 
به چه دلیل به ش��رکت ش��ما مراجعه کرده اند؟ درواقع این امر به 
نوعی منفعت طلبی افراد را نش��ان می دهد و فعالیت برای ش��رکت 
ش��ما ابدا اولویت این افراد محسوب نمی ش��ود. تحت این شرایط 
طبیعی اس��ت که آنها در صورت پیدا کردن موقعیت شغلی بهتر، 
سریعا اقدام به ترک شرکت نمایند. این امر در حالی است که شما 
برای هماهنگ کردن فرد با تیم ش��رکت، هزینه و زمانی را صرف 
کرده اید و جایگزین کردن فرد دیگری، بدون ش��ک سخت خواهد 
بود. تحت این شرایط توصیه می شود که این نشانه عدم تمایل باال 

به همکاری با خود را جدی بگیرید. 
2-عالقه کم به حوزه کاری شما 

به نحوه پاس��خ افراد به سواالت خود توجه ویژه ای داشته باشید. 
آیا فرد و یا افراد مورد نظر با عالقه و انرژی به س��واالت ما پاس��خ 
می دهن��د و ی��ا در ای��ن رابطه صرفا به پاس��خ های کوتاه بس��نده 
می کنند؟ درواقع بس��یار مهم اس��ت که هر فردی نسبت به کاری 
که قرار اس��ت انجام دهد، تمایل زیادی را داش��ته باش��د. این امر 
اس��اس اولیه موفقیت محسوب می شود. در کنار این موضوع توجه 
داشته باش��ید که انگیزه به صورت مستقیم بر روی راندمان کاری 
افراد تاثیر داش��ته و بدون این امر نمی توان انتظار نتایج مناسب را 
داشت. همچنین عدم اطالعات کافی در رابطه با شرکت شما، خود 
نش��ان دیگری اس��ت که بیانگر عدم عالقه فرد محسوب می شود. 
درواقع یک فرد عالقه مند، از مدت ها قبل نس��بت به ش��رکتی که 
قصد فعالیت در آن را دارد، اقدام به جمع آوری اطالعات می کند.

3-سابقه کاری مشکوک و منفی
توصیه می ش��ود که رزومه افراد را در روز مصاحبه در کنار خود 
داشته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید سریعا به آمار و 
اطالعات فرد رجوع کرده و صحبت های افراد را با اطالعات، تطبیق 
دهید. در این راستا هرگونه نکته مشکوک و منفی در رزومه افراد، 
خود یک��ی از دالیل منطقی برای کنار گذاش��تن آنها خواهد بود. 
در این راس��تا فراموش نکنید که صرف��ا خود را درگیر رزومه افراد 
نکرده و به صحبت های آنها نیز توجه داش��ته باش��ید. درواقع بیان 
جمالت منفی و سرزنش مدیر و همکاران قبلی، خود از نشانه هایی 
است که بیانگر شخصیت غیرحرفه ای فرد است. تحت این شرایط 
توصیه می ش��ود که در اس��تخدام خود عجوالن��ه رفتار نکرده و به 
دنبال فردی مناسب باش��ید. این کار شما را از مشکالت احتمالی 

در امان نگه خواهد داشت. 
4-مسیر شغلی متناقض 

اینکه فرد به صورت مداوم ش��غل خود را تغییر داده باش��د تنها 
یک معنا خواهد داش��ت؛ چنین فردی برای ش��رکت شما نیز یک 
تهدید خواهد بود. در این رابطه تفاوتی ندارد که فرد متقاضی چه 
بهانه هایی را مطرح نماید. شما به محض مشاهده چنین امری الزم 
است تا جلسه حضوری را متوقف نمایید. درواقع هیچ دلیلی وجود 
ندارد که استخدام تمامی افراد حتما ساعت خاصی را داشته باشد. 
در این راس��تا فراموش نکنید که ش��ما تا قبل از اس��تخدام افراد، 
هیچ گونه تعهدی را نس��بت به آنها نداشته و نباید احساس بدی را 

از رد کردن سریع آنها داشته باشید.
5-حضور دیرهنگام 

از دیگر مواردی که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
اف��راد در زمانی به مراتب دیرتر از وقت تعیین ش��ده، در ش��رکت 
حضور پیدا می کنند. درواقع اگر برای فردی روز اس��تخدام اهمیت 
چندانی را ندارد، شما نیز نباید آنها را مهم بدانید. به همین خاطر 
حتی پنج دقیقه زمان اضافی نیز اش��تباه خواهد بود. در این راستا 
اگر افراد با تاخیر حضور پیدا کردند، الزم اس��ت تا از آنها بخواهید 
که به دنبال ش��غلی دیگر باشند. این امر باعث خواهد شد تا سایر 

متقاضیان نسبت به اهمیت زمان برای شرکت، آگاه شوند. 
6-عدم مطرح کردن سوال 

آیا فرآیند استخدام به نحوی در حال سپری شدن است که شما 
صرفا س��واالتی را مطرح می کنید؟ بدون شک عدم سوال پرسیدن 
از س��وی فرد متقاضی نش��انه جالبی نبوده و بیانگر عدم تس��لط، 
عالقه و به صورت کلی مناس��ب نبودن وی برای شرکت است. در 
این راس��تا ممکن اس��ت چنین حالتی صرفا به خاطر درون گرایی 
فرد باش��د. این امر نیز یک نش��انه منفی بوده و باعث خواهد شد 
تا امکان کار تیمی، بس��یار سخت شود. این امر در حالی است که 
شما شانس اس��تخدام افرادی بدون چنین مش��کالتی را خواهید 
داشت. به همین خاطر هوشمندانه نیست که خود را درگیر موارد 
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توس��عه کس��ب و کار تازه از دل ایده های جدید امکان پذیر است. 
امروزه مش��اهده ه��ر برند بزرگی به معنای ارزیاب��ی ایده های جذاب 
و نوآورانه در دهه های قبل اس��ت. بدون تردید یک ایده مناس��ب در 
زمان واحد به فکر چند نفر می رس��د. نکته مهم در این میان فرآیند 
تبدیل ایده اولیه اس��تارت آپ  ها به کس��ب و کاری واقعی است. اغلب 
کارآفرینان در این مس��یر با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه هستند 
بنابرای��ن در عمل تع��داد اندک��ی از کارآفرینان امکان پیاده س��ازی 

ایده های شان را پیدا می  کنند. 
بس��یاری از کارآفرینان در طول س��ال های متمادی زمان، هزینه و 
تمرکزش��ان را بر روی یادگیری نکات ت��ازه و تحصیل در حوزه های 
آکادمیک کسب و کار صرف می کنند. این امر در نگاه نخست موجب 
ایجاد طیف وسیعی از کارآفرینان تحصیلکرده خواهد شد. نکته مهم 
در این میان ضرورت تالش برای اجرای ایده ها به ش��یوه های مختلف 
است. با نگاهی کوتاه به حوزه های مختلف کسب و کار امکان مشاهده 
انواع افراد غیرحرفه ای در حوزه های کسب و کار وجود دارد و منظور 
م��ا در اینجا اف��راد غیرمتخص��ص از نقطه نظر تحصیالت باالس��ت 
بنابراین عرصه کس��ب و کارآفرینی بدون تحصیالت دانش��گاهی نیز 

امکان موفقیت افراد را فراهم می سازد. 
اغلب کارآفرینان در راه اندازی کس��ب و کارشان با مشکالت زیادی 
مواجه می ش��وند. دلیل این امر فقدان برنامه  ای منظم برای پیش��برد 
طرح ها و امور کس��ب و کار اس��ت بنابراین شما نیاز به طرحی دقیق 
و تاثیرگ��ذار برای اداره کس��ب و کارتان خواهید داش��ت. این امر در 
ص��ورت عدم توجه به ویژگی های کس��ب و کار مش��کالت زیادی را 
به همراه خواهد داش��ت. ب��دون تردید تنوع اس��تارت آپ ها در نحوه 
برنامه ری��زی برای آنها تاثیرگذار اس��ت. نکته مهم در این میان توجه 
ب��ه برخی از اصول مش��ترک در میان تمام اس��تارت آپ ها به منظور 
تبدیل ش��ان به ایده های جذاب و اجرای شان است. در ادامه برخی از 
مهم ترین تکنیک ها و مس��یرهای فعالیت در حوزه کسب و کار مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. شروع کار با طراحی برنامه کسب و کار

برنامه کسب و کار تمام گام های اصولی و مهم یک شرکت را شامل 
می شود. بسیاری از کسب و کارها در مسیر فعالیت و کسب موفقیت 
با تصمیم های مهمی مواجه می شوند. اگر شما برنامه کسب و کارتان 
را طراحی نکرده باش��ید، واکنش تان نس��بت به رویدادهای مختلف 
دارای طیف وس��یعی از تنوع خواهد بود. نتیجه این امر ناتوانی برای 
رش��د و توسعه کسب و کار در مسیری واحد خواهد بود. امروزه ما با 
شرکت های دارای تخصص های مختلف در حوزه های گوناگون مواجه 
هس��تیم. این امر در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی ایجاد می کند. 
یکی از چالش های اساسی پیش روی چنین کسب و کارهایی ناتوانی 
برای جلب همکاری دیگر برندهاس��ت. امروزه در دنیای کسب و کار 
نیاز به برندهایی با مهارت تخصصی احس��اس می شود بنابراین جایی 
ب��رای برندهای دارای مهارت س��طحی در حوزه های مختلف نخواهد 

بود. 
اگر ش��ما در مسیر کسب و کار تازه کار هستید، باید به نکات بسیار 
زیادی در زمینه طراحی برنامه کس��ب و کار توجه نمایید. بس��یاری 
از کارآفرینان تازه کار براس��اس رویکردهای سنتی یا هر آنچه صحیح 
تلق��ی می کنند، اق��دام به طراحی برنامه کس��ب و کار می کنند. این 
رویکرد مشکالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
توصیه های اصلی ما در این بخش برای طراحی برنامه کسب و کار به 

صورت حرفه ای و کاربردی به شرح ذیل است:
• برنامه کسب و کار باید شامل معرفی کسب و کار، مخاطب هدف 

و محصوالت اصلی باشد.
• تم��ام خدمات جانبی و فعالیت های تکمیل��ی برند باید در برنامه 

کسب و کار به طور روشن بیان شود.
• طراحی بخشی برای ایجاد تیم توسعه و تحقیقات ضروری است. 
• تعیین بودجه برای ح��وزه بازاریابی امکان برنامه ریزی به صورت 

دقیق تر و عدم مواجهه با بحران های مالی را فراهم خواهد کرد. 
بدون تردید برنامه ریزی تمام امور فوق به صورت یکجا امر دشواری 
خواهد بود. بنابراین ش��ما باید از کمک کارش��ناس های حرفه ای این 
حوزه به خوبی اس��تفاده نمایید. در غیر این صورت فعالیت برند شما 

همراه با درصد باالیی از شانس خواهد بود. 
2. کسب سرمایه برای کسب و کار

ش��روع کس��ب و کار تازه بدون س��رمایه اولیه امکان پذیر نیس��ت. 
دنیای کس��ب و کار جذابیت های بسیار زیادی برای مردم دارد. نکته 
مهم در این میان ضرورت تامین مالی برای بقا در این عرصه وس��یع 
اس��ت. اگر کسب و کار شما با امید کسب سرمایه در آینده شروع به 
فعالیت نماید، آینده موردنظر هیچ گاه فرا نخواهد رس��ید. بسیاری از 
کس��ب و کارها پیش از شروع رسمی فعالیت شان تا مدت ها به دنبال 
س��رمایه گذاری بوده اند. این امر ش��اید در نگاه نخست عجیب به نظر 
برس��د، اما بیانگر ارزش اس��تارت آپ موردنظر برای صاحبانش است. 
وقتی ش��ما بدون مقدمه وارد دنیای کس��ب و کار شوید، بسیاری از 
نکات تازه برای تان ترس��ناک خواهد بود. آش��نایی مقدماتی با دنیای 
کس��ب و کار در کنار تالش برای کسب سرمایه بهترین راهکار برای 

شروع یک کسب و کار مناسب و استاندارد خواهد بود. 
امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای تامین س��رمایه کسب و کار 
وجود دارد. بس��یاری از کسب و کارها در عمل توانایی یافتن راه های 
مناس��ب برای تامین سرمایه را ندارند. اگر شما نیز جزو این دسته از 

کارآفرینان هستید، به نکات ذیل توجه نمایید:
• ارزیابی وضعیت کلی برنامه کس��ب و کار ن��کات مهمی در مورد 
نیازهای مالی در اختیار ش��ما خواهد گذاش��ت. تامین س��رمایه باید 

براساس ارزیابی  های دقیق کسب و کار صورت گیرد. 
• ش��روع فرآیند تامین س��رمایه باید از خودتان باشد. شما در حال 
حاضر چقدر س��رمایه در اختی��ار دارید؟ ارزیابی ای��ن بخش باید به 

صورت دقیق انجام شود.
• همکاری با دیگران برای مدیریت کسب و کار هرگز ایده نامناسبی 

نیست. بنابراین در صورت یافتن افراد مناسب با آنها شریک شوید.

• ارتباط��ات در دنیای کس��ب و کار اهمیت باالیی دارد. اگر ش��ما 
ارتباطات مناسبی در حوزه کسب و کار دارید، از آن برای تاثیرگذاری 

بر روی سرمایه گذارها استفاده نمایید. 
3. انتخاب محل کسب و کار

اگر ش��ما در تالش ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان محلی 
هس��تید، انتخاب محل کس��ب و کار اهمیت بس��یار زی��ادی خواهد 
داشت. اگرچه در طول سال های اخیر کسب و کارهای آنالین توسعه 
بس��یار زیادی یافته اند، اما هنوز هم کسب و کارهای حضوری دارای 
سودآوری باالیی هس��تند. این امر ضرورت فعالیت در حوزه کسب و 
کارهای حضوری را بیان می کند. تعامل رو در رو با مش��تریان امکان 
تاثیرگذاری بیش��تر بر روی آنها را ب��ه همراه دارد. مهم ترین نکته در 
این میان توانایی برای انتخاب مکان مناسب برای کسب و کار است. 
اگر شما قصد تاسیس یک فروشگاه را دارید، باید مکان های پررفت 
و آم��د را مدنظر قرار دهید. یکی از ایرادهای اساس��ی برندها تالش 
برای یافتن مکان های بزرگ تر در حومه ش��هر است. این امر شاید از 

نظر اقتصادی قابل توجیه باش��د، اما تعداد مشتریان شما را به شدت 
کاهش خواهد داد. خوش��بختانه امروزه آژانس های بس��یار زیادی در 
زمین��ه یافتن دفترهای کار فعالیت دارند بنابراین ش��ما با مراجعه به 
چنین آژانس هایی امکان یافتن دفترهای دلخواه تان با قیمت مناسب 
را خواهید داش��ت. مزیت اصلی ای��ن فرآیند صرفه جویی در زمان در 

دسترس برندها خواهد بود. 
انتخاب مکان مناس��ب برای کس��ب و کار باید ب��ا توجه به قوانین 
مالیاتی صورت گیرد. برخی از کش��ورها در مورد تاس��یس ش��رکت 
در مناطق مختلف دارای نرخ مالیات های ش��ناور هس��تند. دلیل این 
امر اخذ مالیات بیش��تر از کس��ب و کارهای لوکس و واقع در مناطق 
مناسب است بنابراین در صورت فقدان بودجه مناسب انتخاب مناطق 

لوکس شهر برای شروع کسب و کار ایده مناسبی نخواهد بود. 
4. توسعه و دنبال کردن استراتژی ها

طراحی اس��تراتژی برای عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار عادت 
رایج کارآفرینان است. بسیاری از کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام به طراحی اس��تراتژی های مختلف در حوزه های 
نظیر بازاریابی می کنند. شاید این امر در نگاه نخست مسیرهای جلب 
نظر مخاطب هدف را به شدت متنوع سازد، اما ایرادهای خاص خود 
را نیز دارد. اغلب برندها با طراحی برنامه ها و اس��تراتژی های مختلف 
در عمل مس��یر بازاریابی شان را دشوار می کنند. این امر موجب بروز 
مش��کالت بسیار در زمینه بازاریابی و کسب و کار می شود. توصیه ما 
در این بخش انتخاب یک یا دو اس��تراتژی عمده در زمینه بازاریابی، 
مانند هر حوزه دیگری، اس��ت. نکته مهم در این میان توسعه و به روز 

رسانی استراتژی بازاریابی برند در طول زمان است. 
امروزه عرصه کس��ب و کار به س��رعت در حال تغییر است بنابراین 
اگر ش��ما توانایی ایجاد تغییر در حوزه کس��ب و کارتان را نداش��ته 
باش��ید، به سرعت با شکست مواجه خواهید ش��د. بسیاری از کسب 
و کاره��ا ب��رای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب ه��دف اقدام به 
همکاری با بازاریاب های حرف��ه ای می کنند. بدون تردید همکاری با 
بازاریاب های حرفه ای مزیت های بس��یار زیادی دارد. اگر کسب و کار 
شما بودجه مناسب برای این همکاری را ندارد، باید به دنبال رعایت 
نکات اساس��ی بازاریابی از س��وی خودتان باش��ید. مهم ترین نکته از 
نظر س��طح حرفه ای بازاریابی توجه به تداوم در زمینه استراتژی های 
بازاریابی است. بسیاری از برندها پس از مدت کوتاهی نسبت به تغییر 
کامل اس��تراتژی بازاریابی ش��ان اقدام می کنند. این امر در بلندمدت 
هویت و اعتبار برندها را خدش��ه  دار خواهد کرد بنابراین ش��ما باید از 

تغییر سریع در استراتژی های کسب و کارتان پرهیز نمایید. 
5. توسعه سایت کسب و کار

ایجاد سایت رسمی برای کسب و کار ایده جالبی محسوب می شود. 
بسیاری از کسب و کارها در عمل نیازمند توجهی به راه های ارتباطی 
برندشان با مخاطب هدف ندارند. همین امر در بلندمدت موجب بروز 
مشکالتی برای آنها خواهد شد. تعامل با مشتریان در بازارهای مختلف 
کار س��اده ای نیس��ت. یکی از مهم ترین کانال های ارتباطی برندها با 
مشتریان شان سایت های رسمی اس��ت. امروزه اغلب مشتریان پیش 
از خرید نهایی از یک برند اقدام به مش��اهده محصوالت و توضیحات 

جانبی پیرامون هر محصول در سایت رسمی آن می کنند. 
اگر شما سایت رسمی دارید، باید آن را به طور منظم آپدیت کنید. 
یک��ی از ایرادات اصلی فعالیت کس��ب و کارها عدم توجه به س��ایت 
رسمی شان در بلندمدت اس��ت. اغلب کارآفرینان در ماه های نخست 
تاسیس کسب و کار به دنبال به روز رسانی سریع سایت هستند. اگر 
به سایت رسمی اغلب کسب و کارها نگاه کنید، تا مدت های طوالنی 
آپدیت نش��ده اند. این امر عالقه کاربران برای تعامل بیشتر با برند را 

کاهش خواهد داد. 
برندهای موفق و بزرگ همیش��ه بر روی حضور موثر در شبکه  های 
اجتماعی و طراحی س��ایت های کاربردی تمرکز دارند. این امر شاید 
در نگاه نخست دشوار به نظر برسد، اما در صورت ایجاد تیم بازاریابی 
و تبلیغات مناس��ب به راحتی امکان توسعه سایت و حضور موفق در 

دیگر شبکه های اجتماعی فراهم خواهد شد. 
مدیریت س��ئو ب��ه عنوان یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای مدیریت 
س��ایت باید مدنظر کارآفرینان قرار گیرد. امروزه کسب رتبه های برتر 
در نتای��ج گوگل دارای اهمیت اس��ت. دلیل این امر افزایش ش��انس 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. کاربران در جس��ت وجوی 
محتوا به ص��ورت آنالین فقط به نتایج صفحه نخس��ت گوگل توجه 
دارند بنابراین اگر س��ایت ش��ما در صفحات بعدی رتبه بندی ش��ود، 
در عمل هیچ کاربری بدان توجه نخواهد کرد. امروزه مدیریت س��ئو 
یکی از مهم ترین حوزه  های س��رمایه گذاری کس��ب و کارها محسوب 
می  ش��ود. خبر خوش ب��رای کس��ب و کارهای تازه تاس��یس امکان 
اس��تفاده از مطالب آموزش��ی مختلف در س��طح اینترنت به صورت 
رایگان اس��ت بنابراین شما باید مهارت تان در زمینه مدیریت سئو را 

به شدت افزایش دهید. 
6. سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی

بازاریابی برای ادامه فعالیت کسب و کار ضروری است. کمتر کسب 
و کاری بدون س��رمایه گذاری مناسب در حوزه بازاریابی توانایی ادامه 
مس��یر کس��ب و کارش را دارد. این امر مربوط به تنوع گزینه های در 
دس��ترس مشتریان برای خرید محصوالت اس��ت. اگر شما در زمینه 
ارائ��ه خدماتی خاص فعالیت دارید، به احتمال زیاد ش��مار باالیی از 
برندهای دیگر نیز وضعیت مش��ابه شما را دارند. این امر موجب بروز 

رقابت قابل توجهی میان شما و آنها خواهد شد. 
بازاریاب��ی به عن��وان حوزه اصلی جلب توجه مش��تریان بیانگر اوج 
رقابت میان شرکت هاس��ت. مزی��ت اصلی برندها ب��رای موفقیت در 
این فضا توانایی ش��ان برای تولید محتوای جذاب است بنابراین شما 
باید از بودجه تان نهایت اس��تفاده را ببرید. در غیر این صورت امکان 

تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت.
امروزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد 
بنابراین ش��ما باید حضور قابل توجهی در این فضا داش��ته باش��ید. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
همکاری با اینفلوئنس��رها می کنند. اینفلوئنس��رها به دلیل شهرت و 
دان��ش در زمینه های تخصص��ی مورد توجه کاربران در ش��بکه های 
اجتماع��ی قرار دارند. مهم تری��ن نکته در زمینه هم��کاری با چنین 
افرادی توجه به حوزه های تخصصی فعالیت شان است. توجه به تعداد 
فالوورهای آنها اغلب موجب همکاری با اینفلوئنس��رهای غیرحرفه ای 

در حوزه کاری شما خواهد شد. 
7. افزایش سطح تعامل با مشتریان

تعامل با مش��تریان اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. امروزه 
ش��مار باالیی از کس��ب و کارها در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با مش��کالت زی��ادی مواجه اند. بس��یاری از مردم در 
طول زندگی ش��ان با برندهای مختلفی ارتب��اط پیدا می کنند، با این 
ح��ال تعداد بس��یار اندکی از برندها توانایی ادام��ه ارتباط و تعامل با 
مش��تریان را دارن��د. برندهای بزرگی نظیر آدی��داس یا اپل به خوبی 
توانای��ی تداوم هم��کاری با مخاطب هدف را دارند. این امر همیش��ه 
برای کس��ب و کارهای کوچک به گونه ای معما شکل است. مهم ترین 
نکته در زمینه تعامل مناس��ب با مخاطب هدف تالش برای شناسایی 

سلیقه شان است. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف بودجه های 
چن��د میلیون دالری صرف می کنند. مواجهه با ناکامی در این زمینه 
برای اغلب برندها دش��وار است. اگر ش��ما تمایل به موفقیت در این 
حوزه دارید، باید پیش از صرف بودجه های کالن نسبت به شناسایی 
سلیقه مخاطب هدف اقدام نمایید. این امر وضعیت کسب و کار شما 

را بسیار بهتر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
توج��ه به مش��تریان تازه در عی��ن تالش برای راضی نگه داش��تن 
مش��تریان قدیمی چالش بس��یاری از کسب و کارهاس��ت. برخی از 
کارش��ناس های کس��ب و کار چنین امری را به طور کامل غیرممکن 
تلق��ی می کنند. نکته مه��م در این میان تالش ش��ما برای مدیریت 
وضعیت به ظاهر غیرممکن پیش روی اس��ت. مهم ترین نکته در این 
می��ان اعطای تخفی��ف یا دیگر امکانات جانبی مختلف به مش��تریان 
تازه و همچنین قدیمی برند اس��ت. تخفیف های ش��ما باید متنوع و 
غیریکسان باشد. در غیر این صورت نارضایتی یکی از طرفین پدیدار 

خواهد شد. 
بدون تردید تبدیل اس��تارت آپ به کسب و کار واقعی امر دشواری 
اس��ت. ه��دف اصل��ی مقاله کنون��ی بررس��ی برخ��ی از تکنیک ها و 
توصیه ه��ای مهم ب��رای بهبود فرآیند اجرای چنین فرآیندی اس��ت. 
اگر شما کارآفرین تازه کاری هستید، عالوه بر استفاده از تکنیک های 
م��ورد بحث در ای��ن مقاله امکان هم��کاری با برخ��ی از کارآفرینان 
حرفه ای تر را نیز خواهید داش��ت. این امر موجب بهره مندی از تجربه 

آنها برای بهبود وضعیت کسب و کار خواهد شد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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اخبار

آذربایجان شرقی – فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی گفت: تصفیه خانه تبریز به زودی افتتاح می شود. 
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، این مقام مسوول در 
آســتانه هفته دولت با بیان این خبر افــزود: برای تصفیه فاضالب 
تبریز با سیســتم به روز بکار گرفته شده در این نوع تصفیه خانه، 
۶ مرحله شــامل آشــغال گیــری، دانه گیری، ته نشــینی اولیه، 
هوادهی و ته نشــینی ثانویه پیش بینی شده و خروجی نهایی آن 
به دریاچه ارومیه هدایت می شــود. وی ادامه داد: با کامل شــدن 
تصفیه خانه تبریز این کالنشــهر در ۱۲ تا ۲۰ سال آینده مشکل 
فاضالب شهری نخواهد داشت. وی همچنین اظهار کرد: بزرگترین 
آزمایشگاه آب شمال غرب که روزانه ۳۵۰۰ نمونه بر می دارد در تبریز 
است. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان گفت: بیش از ۶۶ 
درصد تحت پوشش شبکه فاضالب در استان داریم که این میزان 
در تبریز ۸۶ درصد اســت. وی بیان کرد: دو تصفیه خانه بزرگ در 
تبریــز وجود دارد و باالی ۱۰۰ میلیون مترمکعب فاضالب تصفیه 
شــده و به صورت پســاب به طبیعت برمی گردد. وی به طرح های 
هفته دولت اشــاره کرد و گفــت: ۱۴۵ میلیارد تومان جمع اعتبار 
پروژه ها اســت که ۱۳۸ میلیارد تومان از آن، آمادگی افتتاح دارد. 
وی با بیان اینکه پِرت اســتان ۵/۱۸ درصد و در تبریز ۵/۱۷ است، 
گفت: بزرگترین مشکلی که در جامعه وجود دارد و ظلم بزرگی به 
نعمت اب است، همان قیمت آن می باشد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان ادامه داد: هزینه تولید و انتقال آب ۱۶۰۰ تومان 
است که بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ تومان به فروش می رسد در حالیکه این 
موضوع مصرف آب را افزایش می دهد. وی خاطرنشان کرد: هر سال 
بیش از ۶۰۰ کیلومتر نشتی آب داریم. وی با اشاره بر اینکه ۲ هزار 
فقره در سال انشعاب غیرمجاز داریم، متذکر شد: ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر 

در ثانیه از محل جایگزینی آب تامین کرده ایم. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان با بیان اینکه مشترکین پرمصرف برابر با قانون 
و آیین نامه ۱۷ درصد جریمه می شوند، افزود: با گزارش های گشت 
کنترل چندین کارواش که آب شرب مصرف می کردند، قطع شدند 
همچنین به ۱۵۰۰ مشــترک اخطار و جریمه داده شد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی همچنین در حاشیه بازدید 
از پیشــرفت طرح مــدول دوم فاضالب تبریز، گفــت: تبریز تنها 
کالنشهر کشــور است که حدود ۸۶ درصد پوشش شبکه فاضالب 
دارد.   وی اظهــار کرد: فاز اول تصفیه خانه فاضالب تبریز ســال 
۱۳۸۱ به بهره برداری رسیده  و ۶۰۰هزار نفر را تحت پوشش قرار 
دارد؛ با اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب و تقویت فاز اول در 
مجموع ۲ میلیون نفر از فواید فاضالب شهری برخوردار می شوند 
که بخش مایع این تصفیه خانه دهه فجر امسال به بهره برداری می 
رسد و وارد مدار شبکه می شــود. وی افزود: ساالنه ۱۲۵ میلیون 
مترمکعب پساب حاصل از این تصفیه خانه پس از گندزایی به سمت 
دریاچه ارومیه هدایت می شود که در احیای نگین آبی منطقه غرب 

کشــور و حفاظت از محیط زیست نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
اکنون نیز فاز اول تصفیه خانه ۵۰ میلیون مترمکعب پساب در سال 
به سمت دریاچه ارومیه هدایت می شود. وی گفت:  تجهیزات الزم 
این تصفیه خانه با پیش بینی ها و تدابیر اندیشــیده شده قبل از 
تشدید تحریم ها از کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه تامین شده و 
اکنون به لحاظ تجهیزاتی مشکلی نداریم و بقیه تجهیزات و اقدامات 
مهندسی طرح توسط متخصصان داخلی انجام و به پیش می رود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ادامه داد: مشابه 
این تصفیه خانه در کشور وجود ندارد، اما به تازگی در تهران ساخت 
مشابه آن آغاز شده در حالی که تصفیه خانه تبریز به زودی افتتاح 
می شود. الزم به ذکر است تکمیل مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز عالوه بر افزایش یک میلیون نفری مشترکان شبکه فاضالب 
در این کالن شــهر، برنامه هدایت ساالنه ۱۲۵ میلیون مترمکعب 
پســاب برای احیای دریاچه ارومیه را نیز محقق می کند. ساخت 
مــدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز به عنوان بزرگ ترین 
تصفیه خانه کشور از سال ۱۳۹۵ با اعتبار اولیه حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان در ۲ فاز مایع و لجن آغاز شده که مراحل پایانی بهره برداری 
را در صورت تامین منابع مالی می گذراند. بنابر ارزیابی های انجام 
شده برای اتمام بخش مایع این طرح، که امکان بهره برداری اولیه 
آن را امکان پذیر مــی کند، ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم 
اســت تا سطح پوشــش فاضالب تبریز از ۶۰۰ هزار نفر به حدود 
۲ میلیــون نفر افزایش یابد. مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
عالوه بر افزایش ۱.۵ برابر ســطح پوشش شبکه فاصالب این کالن 
شهر، برنامه ورود ساالنه ۱۲۵ میلیون مترمکعب پساب را نیز میسر 

می کند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: شیوع بیماری 
کرونا اثری در اجرای برنامه های محرم در شهر قم نخواهد داشت و 
در کنار رعایت دستورالعمل های بهداشتی تالش می کنیم شهر قم 
محرم امسال حسینی تر شــود. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
قم، دکترسید مرتضی ســقائیان نژاد اظهار داشت: شور حسینی و 
بزرگداشت حادثه عاشورا شعله ای است که هواره سوز و گداز داشته 
و موضوعی نیست که یک ویروس و حوادث دیگر بتواند روی آن اثر 
بگذارد. شــهردار قم ادامه داد: در این عرصه و مسیر معنویت اصل 
اســت و حکم می راند اما ما به لحاظ جوانب مادی که با آن درگیر 
هســتیم؛ باید یک سری اصول را در این بزرگداشت و در این شور و 
شعور رعایت کنیم. سقائیان نژاد تاکید کرد: قم هر ساله محور شور و 
شعور حسینی در محرم بوده و امسال هم برنامه های محرم پرشور 
تر از همیشه پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به برنامه های متعدد 
شــهرداری قم در محرم امسال، گفت: در و دیوار شهر و مردمی که 
در آن زندگی می کنند همه در این عزا شــریک هســتند و تالش 
ما به عنوان شــهرداری این است که این حالت معنوی را به ظهور 

برسانیم. شهردار قم افزود: با تالش خادمان شهر کریمه اهل بیت)ع(، 
جلوه باطن و ظاهر شهر به آن شور تبدیل میشود اما در این زمینه 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی هم جایگاه خود را خواهد داشت. 
سقائیان نژاد با اشــاره به اینکه می شــود در عین رعایت ملزومات 
بهداشتی شور حســینی را به حداکثر رساند، ادامه داد: نسل جوان 
ما باید بتواند این محبت را لمس کند تا از این طریق به ســعادت 

دنیا و آخرت برسد. وی گفت: برنامه های متعددی در شهرداری قم 
برای این موضوع طراحی شده اســت از جمله اینکه در طرح »هر 
خانه یک حســینیه« همکاری فعالی خواهیم داشت. شهردار قم با 
تاکید بر سیاه پوش کردن شهر قم به همت نیروهای شهرداری و با 
کمک مردم، اضافه کرد: پیرغالمان حسینی با ظرفیتی که در سطح 
شهر ایجاد می شود، شور حسینی را در نقاط مختلف شهر گسترده تر 
می کنند. سقائیان نژاد افزود: حسینیه های سیار توسط شهرداری قم 
در سطح شهر راه اندازی خواهد شد و بدون اینکه الزم باشد تجمعی 
صورت بگیرد، حال و هوای شور حسینی اتفاق می افتد. وی با تاکید 
بر حفظ هماهنگی، وحدت و خلوص در برنامه های مربوط به محرم، 
اضافه کرد: گســتردگی فضاسازی در محالت و مساجد بسیار مهم 
است و در این راستا تمام گروه ها همصدا با هم در مسیر بزرگداشت 
محرم و فرهنگ ایثار و شهادت تالش می کنند. شهردار قم با اشاره 
به نقش قم در ایجاد و حفظ روحیه محبت خالصانه به اهل بیت)ع(، 
ادامه داد: در محرم امســال هم قم به صورت یک الگو برای کشــور 

ظاهر خواهد شد. 

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان با صدور حکمی سرپرست اداره بهداشت ، ایمنی ، 
محیط زیســت و پدافنــد غیرعامل این شــرکت را منصوب کرد . 
مهندس قبــاد ناصری در این حکم مهندس فرید غالمی حموله را 
بعنوان سرپرســت جدید این اداره منصــوب و از زحمات ۵۴ ماهه 
مهندس سهراب ترکیان در این سمت تقدیر بعمل آورد . همچنین 
آیین تودیع رییس قدیم و معارفه سرپرست جدید اداره بهداشت ، 
ایمنی ، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان ظهر امروز و با حضور رییس HSE و پدافند 
غیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - مدیرعامل ، مدیران 
و روســای ستادی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
برگزار شد . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
طی ســخنانی در این جلسه اظهار داشت : جابجایی افراد در سمت 
هــا و مناصب امری طبیعی و بمنظور حفظ پویایــی و روند رو به 
رشد حرکتی و در جهت تأمین منافع سازمان است . مهندس قباد 
ناصــری افزود : اداره ی HSE که ۴ مقوله ی ایمنی در محیط های 
اداری و عملیاتی - بهداشت صنعتی و حرفه ای - حفاظت از محیط 
زیســت و پدافند غیرعامل را بر عهده دارد جزو یکی از بخش های 
مهم و حســاس صنعت نفت است که در شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان ، گســتردگی حوزه ی عملیاتی و همجواری 
تأسیسات فرآورشی نفت با رودخانه ها و دریاچه های متعدد و بزرگ 
بر پیچیدگی و ســختی کار این اداره افزوده است .   وی ادامه داد : 
اداره ی HSE علیرغم کمبود شدید نیروی انسانی و ماشین آالت و 
تجهیزات مربوطه طی ۴ سال و نیم گذشته توانسته است با پشتکار 
رییس و از خود گذشتگی پرسنل پرتالش و ایثارگر آن اداره عالوه بر 
رعایت الزامات ایمنی و محیط زیستی و ثبت رکورد ۱۲۵۰ روز بدون 
حادثه ی مهم ، در مأموریت های متعدد و خسته کننده ای همچون 
مهار و خاموشــی آتش ســوزی مراتع و منابع طبیعی شهرستان و 

همچنین ضدعفونی و گندزدایی روزانه اماکن شــرکتی ، محالت و 
خیابان های شــهری در جهت مقابله با ویروس کرونا بسیار موفق 
ظاهر شــده که جای دارد به همگی آنها خــدا قوت عرض نمایم . 
مهندس ناصری با تأکید بر رعایت ایمنی و حفاظت از محیط زیست 
افزود : ضرورت دارد بر انجام کلیه ی فرآیندهای صنعتی و غیرصنعتی 
همچون گذشته الزامات سخت گیرانه ایمنی اجرا شود تا ریسک و 
خطر حوادث در سطح سازمان به حداقل ممکن برسد . همچنین می 
بایست کلیه ی فرآیند تولید ، فرآورش و انتقال نفت و گاز که با هدف 
ارزآوری و تولیــد ثروت ملی صورت می گیرد با حساســیت هرچه 
بیشــتر در خصوص پاسداشت محیط زیســت  انجام شود . رییس 
اداره بهداشــت ، ایمنی ، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز طی سخنانی بر پیچیدگی فعالیت ها 
در صنعت نفت و خطرات فراوان این عرصه تأکید کرد و گفت : اگر 
الزامات سخت گیرانه HSE نباشد می بایست روزانه حوادث زیادی 
در بخش های مختلف این صنعت رخ بدهد ولی علیرغم مشکالت 
فراوانی که خصوصاً در بخش کمبود شدید نیروی انسانی و ماشین 
آالت و تجهیزات با آن مواجه ایم شاهد نرمال بودن فعالیت ها در این 
صنعت می باشــیم . مهندس محمدرضا نادری افزود : در HSE می 
بایست کارکنان عاشق شغلشان باشند تا از پس این همه مأموریت 

ســخت و دشوار بخوبی برآیند و در شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان شاهد آن هستیم که همکاران پرتالش و متهور ما در 
اداره HSE عالوه بر انجام مأموریت های محوله سازمانی موفق شده 
اند در بخش مبارزه با شــیوع ویروس کرونا و مهار ۵۰ آتش سوزی 
مراتــع و منابع طبیعی همچنان پر انرژی به انجام وظیفه بپردازند . 
وی انتقال تجربه از افراد موفق و پیشکسوتان به جوانان را امری مهم 
در استمرار موفقیت برشمرد و گفت : از آقای مهندس ترکیان که در 
مدت زمان مسئولیت اداره HSE مسجدسلیمان تجارب گرانبهایی 
کسب کرده و خودشان هم به مقوله ی آموزش کارکنان توجه ویژه 
داشــته اند درخواســت داریم این تجارب ارزشمند و ذی قیمت را 
در اختیار نســل های جوان قرار دهند تــا نوار موفقیت ها و رکورد 
روزهای بدون حادثه ی این شرکت همچنان پابرجا باقی بماند . در 
 HSE ادامه ی جلســه مهندس فرید غالمی سرپرست جدید اداره
در خصــوص اهداف و برنامه های اداره متبوع و همچنین مهندس 
سهراب ترکیان رییس پیشــین اداره HSE در خصوص دستاوردها 
و عملکرد ۴ ســاله خویش در این سمت توضیحاتی را بیان نمودند 
. الزم به توضیح اســت فرید غالمی حموله سرپرســت جدید اداره 
بهداشت ، ایمنی ، محیط زیســت و پدافند غیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان که دانش آموخته ی مهندسی 
صنایع در مقطع کارشناسی ارشد  می باشد از جمله نیروهای قدیمی 
این شرکت اســت که با ۴۴ سن ۲۷ سال سابقه خدمت در بخش 
های مختلف این شــرکت از جمله رییس ایمنی و آتش نشــانی و 
سرپرست ایستگاه آتش نشانی ناحیه شمالغرب را در پرونده کاری 
خویش دارد .  همچنین وی یکی از ۴ فرمانده حوادث صنعت نفت 
در مناطق نفتخیز جنوب است که به تازگی و پس از گذراندن دوره 
های مربوطه ، حکم خود را از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
 H.S.E نفتخیز جنوب دریافت کرد .   عکس به نام   انتصاب سرپرست

و پدافند غیرعامل نفت و گاز مسجدسلیمان   ارسال گردید

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر ناحیۀ نورد سرد از کسب 
 رکورد تولید در خط تاندم میل نورد سرد در مردادماه ۱۳۹۹ خبر داد.
بهــــزاد بهادرانی ضمـــن تأیید این خبـــر گفــت: با حمایت 
خطــوط باالدســت و پایین دســت و واحدهــای پشــتیبانی، 
همــکاران خط تانــدم میل نــورد ســرد بــا تولید ۱۲۷ هزار  
 و ۵۷۳ تــن در مردادماه ســال جاری افتخاری دیگــر  آفریدند.
وی بــا بیــان اینکه رکــورد تولیــد قبلی ایــن خط ۱۲۶ هزار  
ثبــت  ســال ۱۳۹۸ به  خردادمــاه  در  و  بــوده  و ۲۰۰ تــن 
رســیده اســت، کســب این موفقیت را در ســال جهش تولید 
 بــه مدیریت ارشــد و تمامی کارکنــان شــرکت تبریک گفت.
 مدیر ناحیۀ نورد ســرد با تأکید بر اینکه برای دســت یابی به این 
رکــورد هیچ گونه ســرمایه گذاری جدید صورت نگرفته اســت، 

خاطرنشان کرد: در شرایط خاص تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، 
مجاهــدت کارکنان و تالش و هماهنگــی آن ها در خطوط فوق،  

در کنار افزایش تولید، تولید ســایر گریدهای سخت مانند تسمۀ 
 بســته بندی در این ماه به میزان ۱۶۰۰ تن را  نیز   به  بار  آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: تولید ۱۵۰۰ تن محصول ضخامت های نازک 
۰.۵-۰.۴ میلی متر برای کالف های صادراتی در این ماه نیز قابل توجه 
 اســت که ارزش افزودۀ باالیی برای شرکت به همراه داشته است.
بهادرانی اظهار امیدواری کرد در روزها و ماه های پیش رو از ســال 
جهش تولید،  با همدلی بیشتر کارکنان شرکت، به ویژه همکاران 
ناحیۀ نورد ســرد،  روند روبه رشــد تولید و قطع هرچه بیشــتر 
وابســتگی ها به واردات محصوالت خاص در شرایط تحریم ادامه 
یابد و شرکت فوالد مبارکه عالوه بر تأمین حداکثری نیاز بازارهای 
داخل، با صادرات محصوالت نورد سرد برای کشور ارزآوری داشته 

باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

کالنشهر تبریز در ۱۲ تا ۲۰ سال آینده مشکل فاضالب شهری نخواهد داشت

شور حسینی در قم امسال پررنگ تر از هر سال خواهد بود

انتصاب سرپرست H.S.E و پدافند غیرعامل نفت و گاز مسجدسلیمان

دستیابی به رکورد تولید در واحد تاندم میل نورد سرد

دریافت لوح تقدیر دو ستاره از سومین دوره جشنواره سرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت مّلی گاز ایران

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: در ســومین جشنواره سرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت ملی گاز ایران، از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران از خدمات شرکت گاز استان اردبیل در راستاي کسب تقدیر نامه دو ستاره 
مدل تعالي سازماني با اهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل ، در سومین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت 
ملی گاز ایران ، شرکت های برتر در زمینه سرآمدی و بهبود مستمر معرفی شدند 
که از خدمات شــرکت گاز استان اردبیل در راستاي کسب تقدیر نامه دو ستاره 
مدل تعالي سازماني با اهداء لوح تقدیری که به امضاء مهندس حسن منتظر تربتی ، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
رسیده بود؛ تجلیل بعمل آمد.  سردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اعالم این خبر افزود :  براساس ارزیابی صورت 
پذیرفته از شرکت گاز استان و با بررسی مدارک و مستندات ارایه شده در اظهار نامه تعالی سازمانی ، این شرکت حائز شرایط دریافت 
سطح تقدیر نامه دو ستاره از سوی دبیرخانه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران شناخته شد. رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل  شرکت گاز استان ، کسب تقدیر نامه دو ستاره مدل تعالي سازماني را نمونه دیگری از اقدامات شرکت گاز استان اردبیل در 
جهت سرآمدی و ارائه خدمات مطلوب به مردم دانست و خاطر نشان کرد: سرآمدی و تعالی مقوله ای بی پایان و مستمر است و این 
شرکت عزم جدی در راستای تعالی سازمانی دارد و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته با شناسایی فرصت های قابل بهبود این 
شرکت عزم جدی برای ارتقاء شاخصهای عملکردی ، در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشترکین را دارد.     مدیرعامل شرکت گاز 
استان اردبیل در این خصوص ضمن تشکر از زحمات همه کارکنان  شرکت اظهارداشت: کسب این تقدیرنامه تنها در سایه همت ، 
جدیت و مساعی همه کارکنان بخشهای ستادی ، بهره برداری، مهندسی ، اجرایی، پشتیبانی و علی الخصوص امور برنامه ریزی محقق 

شده و امیدواریم با تالش بی وقفه  این عزیزان بتوانیم همچنان مسیرتعالی را بیش از گذشته ادامه دهیم.  

کارآفرین برتر استان در حوزه چرم:
سالیانه حدود 5000 قطعه مصنوعات چرمی تولید میکند

همدان  - خبرنگار فرصت امروز:  کار آفرین برتر حوزه چرم گفت: در دو 
حــوزه آموزش و تولید در حوزه چرم کار میکند و ســالیانه حدود ۵۰۰۰ قطعه 
مصنوعات چرمی تولید میکند. محمد جواد بابایی افزود: متولد سال ۱۳۶۴ می 
باشــد و از ســال ۹۰ در حوزه چرم فعالیت خود را شروع کرده  و امروز به یکی 
از کارآفرینان  فعال در حوزه چرم تبدیل شــده اســت. وی در خصوص فعالیت 
آموزشی کارگاه چرم گفت: فنی و حرفه ایی استان همدان فضایی را برای آموزش 
چرم به وی ختصاص داده اســت که ســالیانه حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر بصورت 
مستقیم و غیر مستقیم در زمینه چرم به صورت رایگان آموزش می بینند و در پایان به آنها نیز مدرک فنی و حرفه ایی اعطا میشود.  
بابایی حوزه فعالیتی آموزش چرم را استانهای مختلف بیان کرد و گفت: با استانهایی مثل کرمانشاه، کردستان و برخی مناطق محروم 
کشــور به کمک نهادهای حمایتی قراردادهایی در راستای حمایت از افراد کم بضاعت منعقد کرده است.  وی بیان کرد: آموزش 
دوخت انواع پالتو و کت چرم را برای اولین بار در استان با حضور استاد مجرب بین المللی چرم کشور برگزار کردیم که باعث اشتغال 
زایی برای ۴۰ نفر در حوزه چرم شد.  کارگزار اشتغال استان گفت: هر سال تورهای برای تولیدکنندگان چرم استان برگزار میشود و 
خوشبختانه این تورها زمینه صادرات چرم استان را به کشورهای ترکیه، افعانستان، عراق و گرجستان فراهم نمود. بابایی بیان کرد: 
در راســتای افزایش درآمد و بازاریابی قراردادهایی با برندهای کشوری مانند )چرم مارال و چرم مشهد( منعقد کرده ایم و  به نام 
آن برندها محصوالت چرمی را تولید و بفروش میرسانیم.  وی در خصوص تعداد افرادی را که در کارگاه تولید چرم فعالت میکنند 
افزود: به صورت مستقیم ۱۰ نفر و به صورت غیر مستقیم ۵۰ نفر با این مجموعه همکاری میکنند که ۸۰ درصد آنها را خانمها و ۲۰ 
درصد را آقایان تشکیل میدهند که معموال از افراد بی بضاعت و خانمهای سرپرست خانوار هستند.   بابایی بیان کرد: از چرم کامال 
طبیعی که مواد اولیه اصلی برای تولید مصنوعات چرمی است استفاده میشود و خوشبختانه کشور در زمینه تولید چرم دارای مزیت 
نسبی است و ما برای تهیه آن مشکلی نداریم.  وی در ادامه افزود: در تهیه یراق االتی که ارزش افزوده کار چرم را باال میبرند مشکل 
داریم زیرا با وجود تحریمها این اجناس ۲ یا ۳ برابر شده اند و در حال حاضر ۶۰ یا ۷۰ درصد کارگاه های چرم با توان ۱۰ درصد 
تولید میکنند. بابایی تحقیقات نیاز بازار را برای شناسایی نیاز بروز مشتریان اساسی خواند و گفت: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان 
به شکل سنتی کار میکنند. و قبل از تولید به نیاز مشتری توجه نمیکنند و در بازاریابی با شکست  مواجه میشوند. وی ادامه داد: 
در بعضی موار طرح جدیدی را به شرکتهای بزرگ پیشنهاد داده ایم که در اکثر موارد مورد تایید قرار گرفته است. بابایی در توضیح 
اینکه چرا از ایده های جدید برای محصوالت خود با برند اورکا استفاده نمیکند گفت: شرکت ما چون توان توزیع مویرگی و بازاریابی 

را  نداریم باید از ظرفیت شرکتهای بزرگ برای بازاریابی استفاده کنیم.

۹۳پروژه اقتصادی و عمرانی در شهرستان بوشهر آماده افتتاح و اجراست
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: فرماندار بوشهر گفت: همزمان با گرامیداشت 
هفته دولت ۹۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با یک هزار و ۶میلیارد تومان اعتبار در 
این شهرستان افتتاح و اجرا می شود. به گزارش ایرنا، عباس جمشیدی در نشست 
شورای اداری شهرستان بوشهر افزود: از این تعداد ۸۵ پروژه اقتصادی و عمرانی 
با ۸۷۶ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی هشت پروژه با ۱۳۰ میلیارد تومان 
نیز آغاز می شود. وی اضافه کرد: با توجه تحریم های ظالمانه و شرایط سخت اما 
کارهای بزرگی دردولت تدبیر و امید انجام شده که اطالع رسانی این خدمات به 
مردم ضروری اســت. جمشیدی بیان کرد: باوجود اینکه دولت سال گذشته عالوه بر کرونا با ویروس تحریم نیز روبرو بود اما این 
شرایط مانع از اجرای پروژه های زیرساختی مهم در این شهرستان نشده است و افتتاح این شمار پروژه در هفته دولت گواهی بر این 
مدعاست. فرماندار بوشهر یادآورشد: باتوجه به اینکه در سال پایانی دولت تدبیر و امید قرار داریم تالش می شود متناسب با اعتبارات 
موجود و  براساس اولویت های هر منطقه پروژه های مورد نیاز مردم اجرا شود. وی بیان کرد: در دولت تدبیر و امید کارهای زیرساختی 
قابل توجهی در بخش آبرسانی، بهداشت و درمان، برق و عمران روستایی در شهرستان بوشهر انجام شد که با توجه به پروژه های 
اجرا شده و در دست اجرا آینده روشنی را می توان برای این شهرستان پیش بینی کرد. فرماندار بوشهر ادامه داد: تخصیص ۱۴۰ 
میلیارد ریال اعتبار در بخش فاضالب بافت قدیم بوشهر، تاسیس بوم گردی های مختلف، احیای بافت قدیم،  نوسازی تاسیسات و 
بهبود وضعیت آبرسانی و برداشته شدن تانکرهای آبرسانی از مناطق جنوبی شهرستان بوشهر از جمله اقدام های انجام شده است. 
وی گفت: در شرایطی که کرونا مشکالت و خسارت هایی را به دنبال داشت اما به ما یادآوری کرد که در حوزه پدافند غیر عامل 
باید گام هایی برداشته شود دراین ارتباط  اورژانس هسته ای بوشهر از اولویت های این شهرستان است که امروز با پیشرفت فیزیکی 

مناسبی در دست اجراست و پیش بینی می شود در پائیز مورد بهره برداری قرار گیرد.

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت روز پزشک و داروساز :
روز پزشک و داروساز گرامی باد

ســاری- دهقان : احیاءگری نیک اندیش و نیک کردار که با دم مسیحایی 
خویش ، وجود خســته ای را امید و جان  می بخشــد، ارمغان حضورش ، ذوق 
بودن را دوباره زمزمه کردن اســت و آوای نشاط را از عمق جان سر دادن. ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره  ایثارگرانی چون دکتر معنویان ، دکتر طهماسبی ، دکتر 
فالح  و دکتر رودباری که جان بر کف ، خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند، 
به بهانه زادروز بزرگانی چون حکیم بوعلی و زکریای رازی ، فرصت را مغتنم می 
شمارم و  به حکم ادب و حق شناسی، همراهی و همکاری شما دوستان خوب و 
یاران مهربان را ارج نهاده ، قدردان حضور پر ثمرتان در بحران ها و دشواری ها هستم و خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای 

خود را  تقدیم تان می  نمایم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی:
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی رتبه برتر برنامه کنترل 

خشونت را کسب کرد
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی گفت: این نهاد حمایتی موفق شد با انجام 
اقدامات آموزشی و پیشگیری، رتبه برتر برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت را در بین سایر دستگاه های استان کسب کند.  مجید 
مومنی افزود: کمیته امداد استان مرکزی با ارائه ۱۵ سرفصل فعالیتی از جمله خودمراقبتی و پیشگیری از آسیب، حرفه آموزی ویژه 
جوانان و زنان بی سرپرست، ارایه خدمات حمایتی و آموزشی به خانواده و کودکان در معرض خطر، برگزاری کارگاه خود مراقبتی 
و حل تعارض در یک سال اخیر، موفق به کسب این رتبه شده است. وی با بیان اینکه پیشگیری و کاهش خشونت خانگی در بین 
افراد تحت پوشش کمیته امداد از اهداف برنامه جامع کنترل خشونت است، اظهار داشت: این موفقیت در بین ۲۴ دستگاه اجرایی 
و برای رده سنی چهار تا ۵۰ سال حاصل شده است. وی گفت: برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت در چهار سال گذشته نیز در 

استان اجرا  و در  ۲ سال  کمیته امداد استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر شده است.   
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برای راه اندازی یک کسب و کار ، خصوصا کسب و کار بزرگ و پرسود 
به جذب سرمایه نیاز خواهید داشت؛ اما باید قبل از درخواست سرمایه 
از س��رمایه گذاران به چن��د نکته توجه کنید. با ما همراه باش��ید تا این 
نکات را با هم مرورکنیم. مدیران ش��رکت ها مالقات با س��رمایه گذاران 
را یک جلس��ه مهم خطاب می کنند. به دلیل اینکه بیش��تر این جلسات 
توس��ط کارآفرینان برگزار می ش��ود، آنها بر این باورند که با دست پر از 
جلس��ه برمی گردند و حتما فرد سرمایه  گذار عالقه مند به سرمایه گذاری 
خواهد بود، اما حقیقت این اس��ت، خیلی از کارآفرینان بعد از انجام این 

جلسات مهم، بدون هیچ دستاوردی به شرکت باز خواهند گشت.
کارآفرینان تازه کار، رشد سرمایه را تجربه ای جدید و غریبه می دانند. 
با توجه به اینکه با کارشناس��ان اقتصادی باتجربه ای طرف هس��تید که 
سال های متمادی در این زمینه فعالیت می کنند. بی تدبیری در این امر، 
ش��ما را در موضع ضعف قرار خواهد داد. برای رس��یدن به موفقیت، با 
درست انجام دادن کار شروع کنید و در بین افراد حرفه ای قرار بگیرید.
س��رمایه گذاران به دنبال راه هایی برای کسب درآمد هستند و معموال 
از فرمول خاصی برای کاهش ریسک استفاده می کنند. به همین خاطر، 
باید با اولویت های سرمایه گذاران آشنا شد. در ادامه، چند نکته مهم که 

باید پیش از همکاری با سرمایه گذاران بدانید را گرد آورده ایم:
1. سوابق

سرمایه گذاران موردنظر شما قبال با چه شرکت هایی همکاری کرده اند؟ 

چه تخصص هایی دارند؟ در بیش��تر اوقات، س��رمایه گذاران روی دارایی 
س��رمایه گذاری می کنند و آن را به خوبی می شناس��ند. برای مثال، اگر 
سرمایه گذار در حوزه  مشاوره امالک فعالیت کرده باشد، درک درستی از 
تحلیل ارزش واقعی یک معامله  امالک خواهد داشت. همچنین با نحوه 

ورود به بازار، رقابت و حل مشکالت احتمالی آشناست.
پس جست وجو درباره سوابق سرمایه گذاران بالقوه و احتمالی، به شما 
ای��ن فرصت را می دهد تا مذاکره ای که برای ترغیب به س��رمایه گذاری 
برگ��زار می کنید، ب��ه دلخواه تان پیش برود. قرار اس��ت از تمایالت آنها 

کمک بگیرید و اگر نگرانی خاصی دارند با صراحت بیان کنید.
2. سرمایه گذاری های قبلی

توصی��ه می کنیم زمینه  ش��رکت های م��ورد س��رمایه گذاری قبلی را 
شناس��ایی کنید. برای مثال، س��رمایه گذار امالکی قطع��ا هیچ وقت در 
حوزه  نرم افزار سرمایه گذاری نخواهد کرد. اگر با فردی در حوزه  تجارت 
در فض��ای مجازی مذاکره کنید و ط��رف مقابل در حوزه  انرژی فعالیت 
داش��ته باش��د، به خاطر عدم ارتباط با حوزه س��رمایه گذاری، ایده  شما 
پذیرفته نخواهد ش��د. بای��د در نظر بگیرید که در مصاحبه با ش��رکت 
سرمایه گذاری، فرد درست داخل سازمان را پیدا کنید. ببینید کدام یک 

از افراد با شرایط شما سازگاری بیشتری دارند.
3. میزان سرمایه گذاری

آیا س��رمایه گذار موردنظر ش��ما، همانند خیلی از ش��رکت های سطح 

اولی��ه، معیارهای حداقل درآمد دارند ی��ا نیازهای کلیدی دیگری که با 
آنها وارد یک معامله می شوند؟

اگر کس��ب و کارتان را در س��طحی غیر از آنچه س��رمایه گذارتان در 
آن ق��رار دارد معرفی کنید، به احتمال زی��اد توجه او را جلب نخواهید 
کرد. این مس��اله هم برای ش��رکت ها و هم برای اف��راد، صدق می کند. 
این مس��اله را در نظر بگیرید خیلی از س��رمایه گذاران حرفه ای به این 
دلیل به موفقیت رس��یده اند که همیشه با شرکتی در یک سطح خاص 

همکاری می کنند.
4. حجم سرمایه گذاری

همیش��ه توجه کنید مبلغی که از س��رمایه گذار درخواس��ت می کنید 
با آنچه او برای س��رمایه گذاری در نظر گرفته اس��ت، نزدیک باشد. باید 
صراحتا به او بگویید چرا به این مقدار س��رمایه نیاز دارید و درباره قصد 

انجام کار خود، با سرمایه گذار صحبت کنید.
5. بازگشت سرمایه مورد انتظار

آی��ا س��رمایه گذار انتظار دارد چندین برابر س��رمایه خ��ودش را به او 
برگردانید؟ با انتظارات س��رمایه گذار آشنا شوید و سپس با او به مذاکره 

بنشینید.
6. افق سرمایه گذاری

بعد از چه مدت زمانی، س��رمایه گذار انتظار بازگشت سرمایه را دارد؟ 
انتظ��ار ش��روع و اتمام کار را در چه بازه زمانی دارن��د؟ در این موارد با 

سرمایه گذار به توافق مشترک برسید.
اما چگونه باید متوجه این موارد ش��د؟ اگر نتوانس��تید جواب کاملی 
برای س��وال های تان پیدا کنید، خیلی ش��فاف و روراست از او بپرسید. 
پرس��یدن س��واالت مناس��ب، به ش��ما کمک می کند خود را یک فرد 
حرفه ای نشان داده و کسی به نظر برسید که وقت و هزینه سرمایه گذار 
برایش اهمیت دارد که این امتیاز مثبتی برای شما محسوب خواهد شد.
اطالع از این موارد، به ش��ما کمک می کند با سرعت باال عمل کرده و 
در وق��ت و هزینه خود صرفه جویی کنی��د. همچنین این اطمینان را به 
ش��ما می دهد که هر جلسه، با یک سرمایه گذاِر مناسب سروکار خواهید 
داشت. بدین ترتیب »جلسات مهم« شما همانطور خواهد بود که انتظار 

دارید.
باید به این باور برس��ید که جذب سرمایه مس��اله  بی اهمیتی نیست. 
هر چقدر هم محصول و خدمات تان خوب و بی نظیر باش��د، برای جذب 
سرمایه گذار نیاز به زمان خواهید داشت. وقتی موارد گفته شده را رعایت 
کرده و بهترین س��رمایه گذار را انتخاب کنید، مطمئن باش��ید آنها هم 
رغبت زیادی به س��رمایه گذاری خواهند داش��ت. هدف سرمایه گذاران، 
پیدا کردن کس��ب و کارهایی چون شماست. سرمایه گذاران می خواهند 
ش��ما همان فردی باشید که آنها را به هدف نهایی شان می رسانید. پس 

آنها بیشتر از شما نیازمند برگزاری چنین جلساتی هستند.
entrepreneur/ucan :منبع
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معم��والً طی زمان، در زمینه های مختلف به مهارت های بیش��تری 
می رس��ید. برای مثال، ما در مقایس��ه با 5۰ س��ال پیش کش��اورزی 
مکانیزه تر، هواپیماهای مطمئن تر و هواشناس��ی دقیق تری داریم، اما 
هن��وز هم در بخ��ش مدیریت مالی از ضعف هایی برخوردار هس��تیم. 
در ادامه با ما همراه باش��ید تا ۷۱ عالمت را معرفی کنیم که به ش��ما 

می گوید توانایی چندانی در مدیریت پول خود ندارید.
وقت��ی به آم��ار ورشکس��تگی ها، بحران ه��ای اقتص��ادی، وام های 
دانش��جویی، بدهی ها و نرخ پس اندازها نگاه کنید، در می یابید نه تنها 
م��ردم از نظر مدیریت مال��ی، هیچ تغییری نکرده ان��د، بلکه بدتر هم 
ش��ده اند. الزم اس��ت این مهارت را به دس��ت آوریم، چرا که موفقیت 
مالی ما به این مس��ئله وابس��ته اس��ت. در ادامه  مقاله، ۷۱ نش��انه را 
برای تان می آوریم که نشان می دهد افراد در مدیریت پول شان ضعف 

دارند.
• به راحتی اجازه می دهند عقاید سیاسی روی سرمایه گذاری های شان 
اثر بگذارد، بدون اینکه متوجه باش��ند در بازار سرمایه اهمیتی ندارد 
به چه کس��ی رأی می دهید یا به کدام ش��بکه  خبری اعتماد بیشتری 

دارید.
• از نظر ش��ما »بلندمدت« یعنی از حاال ت��ا وقتی قیمت ها در بازار 

بورس روند نزولی به خود می گیرد.
• ش��ما دچار »اث��ر دانینگ-کروگر« هس��تید؛ نوع��ی جهت گیری 
ش��ناختی در افراد غیرحرف��ه ای که توهم برتری دارید و به اش��تباه، 
توانایی ش��ان را خیلی بیشتر از اندازه  واقعی می دانند. به قدری دانش 
مالی تان ضعیف اس��ت که نمی دانید در حال اش��تباه هس��تید. نبود 
ش��ناخت کافی از مفاهیمی چون تورم و بهره  مرکب، س��بب می شود 
اف��راد فکر کنند تصمیمات مالی درس��تی می  گیرند، در حالی که در 

عمل، خودشان سبب شکست شان می شوند.
• ب��ا ه��ر ریالی ک��ه به درآمدت��ان افزوده می ش��ود، انتظ��ار دارید 

سرمایه تان هم دو ریال بیشتر شود.
• ب��رای چیزهایی که نیاز نیس��ت پول زیادی خ��رج می کنید تا بر 
دیگران تأثیر بگذارید، در حالی که از این مسئله غافل هستید دیگران 
هی��چ اهمیتی نمی دهند جنس کیف تان چیس��ت یا اگ��زوز و موتور 

ماشین تان چه صدای گوش خراشی دارد.
• در مورد مس��ائلی ک��ه دانش زیادی درب��اره آنها ندارید، بس��یار 

مطمئن هستید، خصوصاً در مورد سیاست های مالی.
• هرگز توانایی ش��ناخت حرکت بعدی بازار را نداشته اید، اما باز هم 

در تالش هستید حرکت بعدی بازار را تحلیل کنید.
• عبرتی از مش��کالت مالی دیگران نمی گیرید و در نتیجه هر زمان 

باید تصمیمات مالی بگیرید، در جا می زنید.
• خ��ود را ج��وان و شکس��ت ناپذیر می دانی��د و از نظر ش��ما هیچ 
احتیاجی به بیمه  سالمت نیست؛ اما پیاده روهای یخ زده، ماشین هایی 
که با س��رعت در حال حرکت هس��تند و س��لول هایی که به سرعت 

تقسیم می شوند، خالف این قضیه را اثبات می کند.
• وقتی خبر کس��ری بودجه دولت اعالم می شود، ناراحت می شوید، 
اما ش��نیدن این خبر در تلویزیون قس��طی و خان��ه ای که با وام جور 

کرده اید، برای تان اهمیت چندانی ندارد.
• وام های س��نگین می گیرید تا در رشته  دانشگاهی که عالقه ای به 
آن ندارید و بازار کار خوبی هم ندارد، مدرک  می گیرید و بدین صورت 

در جوانی خود را زیر بار قرض می برید.
• از جمله افرادی هس��تید که نمی توانید ۲ میلیون تومان در طول 
یک ماه برای یک مس��ئله ضروری دست و پا کنید، اما جزو آن دسته 
افرادی هم هس��تید که باید بتوانید در طول یک ماه ۲ میلیون تومان 
برای موارد اضطراری که ممکن اس��ت در زندگی هر فردی پیش آید، 

فراهم کنید.
• بیش��تر درآمد خود را صرف پرداخت سود و بهره  وام می کنید. در 
واقع هزینه  پرداخت س��ود برای وام های تان بیش��تر از پولی است که 
برای تأمین غ��ذا، خودرو، تعطیالت، تحصیل، لب��اس، تفریح و دیگر 
سرگرمی ها می پردازید. به اندازه  کافی پس انداز ندارید، اما می خواهید 
به روشی زندگی کنید که خرج تان از دخل تان بیشتر شود و در نهایت 

مجبور می شوید به سراغ وام یا قرض گرفتن بروید.
• فکر می کنید متوسط س��ازی هزینه دالری کسالت آور است، بدون 
اینکه بدانید هدف از سرمایه گذاری رسیدن به سود و بازگشت سرمایه 

است.
• به ش��غل پراسترس��ی مشغول هس��تید تا بتوانید درآمدی کسب 
کنی��د که یک زندگی بدون اس��ترس را برا ی تان ب��ه ارمغان آورد. به 

نظرتان این خنده دار نیست؟
• بس��یار بدبین هس��تید و غافل از اینکه افراد زی��ادی در این دنیا، 
وقتی صبح از خانه بیرون می روند، به دنبال بهبود شرایط خود هستند 

نه اینکه مدام به این فکر کنند همه چیز فاجعه بار است.
• مدام چشم تان به همسایه است تا از او عقب نیفتید، اما نمی دانید 
مرد همس��ایه در قرض و وام غرق شده و باید تا پایان عمرش سخت 

کار کند.
• تصور می کنید 5۰۰ میلیون تومان پول زیادی است، اما این همان 
پولی اس��ت که بیش��تر مردم برای یک بازنشستگی راحت به آن نیاز 

دارند.
• تم��ام موفقیت های مالی تان را به مهارت و دانش مرتبط می دانید 

و تمام ورشکستگی های مالی را به بدشانسی.
• به جای اینکه از اش��تباهات تان درس بگیرید، سعی می کنید آنها 
را نادیده بگیرید، فراموش ش��ان کنید یا به دنبال بهانه تراشی باشید تا 

به گردن دیگران بیفتد.
• به سود سهام و بازگش��ت پولی که برای خرید سهام پرداخته اید، 
امیدوار هستید، اما نمی دانید بازار به نظر شما در مورد قیمت منصفانه 

اهمیتی نمی دهد.
• آینده را از پنج سال بیشتر نمی بینید. به همین خاطر، فکر می کنید 
اسنادی مانند اوراق قرضه مطمئن هستند، هر رکود اقتصادی همانند 
رکورد سال گذشته تأثیر منفی دارد و نرخ بیکاری کاماًل عادی است.

• در خان��واده ای ب��ا درآمد پایین یا متوس��ط زندگ��ی می کنید، در 
دانش��گاه دولتی پذیرفته نشده اید و فکر می کنید پرداخت هزینه های 

گزاف برای دانشگاه کاماًل منطقی است.
• در دبیرس��تان جایگاه خوبی داش��تید و توانس��تید در دانش��گاه 
دولتی پذیرفته ش��وید، اکنون فکر می کنید در مورد مسائل مالی هم 

فوق العاده هس��تید، بدون اینکه بدانید مهم ترین مهارتی که در زمینه 
مسائل مالی وجود دارد این است که روی احساسات تان مسلط باشید، 

نه فرمول های ریاضی.
• تصور می کنید وقتی دیگران محتاطانه عمل می کنند، شما بسیار 
جس��ور و با جرأت هس��تید، اما وقتی بازار با افت ۲درصدی رو به رو 

می شود، روحیه تان را از دست می دهید.
• ب��ه س��رمایه گذارانی که فقط مهارت های ش��ان را تبلیغ می کنند، 
عالقه  زیادی دارید. در حالی که خیلی از این افراد اس��طوره نقشی در 

بازار سرمایه ایفا نکرده اند.
• اجازه می دهی��د جهت گیری های جانبدارانه کنترل ذهن تان را به 
دس��ت بگیرد، ب��ه همین خاطر اطالعات خود را از منابعی به دس��ت 

می آورید که با عقایدتان هماهنگ هستند.
• تص��ور می کنید هنوز برای پس انداز و بازنشس��تگی بس��یار جوان 
هستید، اما با گذشت زمان تأثیر نرخ بهره  مرکب پایین می آید و امکان 

پس انداز بیشتر را از دست می دهید.
• ب��رای خری��د لوازم خانگی ی��ک ماه تمام تحقیق و جس��ت و جو 
می کنید اما با راهنمایی فرد ناشناسی که نباید به آسانی به او اعتماد 

کنید، سهام یک شرکت کوچک را به سرعت می خرید.
• برای 5۰ س��ال آینده س��رمایه گذاری می کنید، اما وقتی بازار یک 

روز افت می کند، استرس تمام وجودتان را می گیرد.
• فکر می کنید اقدام هوش��مندانه ای انجام داده اید که برای سه ماه 
آت��ی پس انداز دارید، در حالی که امروزه متوس��ط مدت زمان بیکاری 

بیشتر از 9 ماه است.
• با نوسانات بازار، مدام نرخ سهام تان را بررسی می کنید.

• برمبنای اطالعات گذشته دست به سرمایه گذاری می زنید، اما باید 
در زمینه هایی س��رمایه گذاری کنید که آنها را به خوبی می شناسید، 
مزیت رقابتی دارند، با اهداف تان همراس��تا هستند و به خوبی فروش 

می روند.
• همیش��ه سعی می کنید مس��ئله ای به پیچیدگی اقتصاد جهانی را 

خالصه کرده و با کلمات زیبا توضیح دهید.
• نمی دانید جمل��ه  »هیچ اقدامی نک��ن«، تأثیرگذارترین جمله در 

دنیای سرمایه گذاری است.
• خرید اوراق و س��هام را با کمک افرادی انجام می دهید که تجربه 
و مهارت��ی ندارند و به هیچ جایگاهی در بازار اقتصاد و بورس دس��ت 
نیافته اند؛ همانند افرادی که س��ر چهارراه ایستاده و دالر می فروشند. 

قطعاً این کار نتیجه  رضایت بخشی نخواهد داشت.
• از رش��د ۳۰درصدی س��رمایه در س��ال گذش��ته به خود افتخار 
می کنید، در حالی که نمی دانید ش��ما هی��چ دخالتی در این موضوع 

ندارید.
• ۱۲ ساعت در طول روز پیگیر اخبار مربوط به بازار بورس هستید 

و هیچ کاری جز انتظار انجام نمی دهید.
• برای درمان بیماری خود به س��راغ پزشک می روید، برای پرداخت 
مالیات ها با حس��ابدار مش��ورت می کنی��د، برای کاره��ای حقوقی و 
مالی تان وکیل می گیرید، برای درست کردن دندان نزد دندان پزشک 
می روید، از معمار می خواهید خانه تان را بسازد، برای بدنسازی به یک 
مربی کاردان مراجعه می  کنید، اما وقتی صحبت از سرمایه گذاری های 

بزرگ و پیچیده می شود، خودتان به تنهایی اقدام می کنید.
• چاره  اندیش��ی های س��وگیرانه، فریب تان می ده��د و فکر می کنید 
آخرین بحران مالی را پیش بینی کرده بودید. گاهی این فریب تا جایی 

پیش می  رود که می خواهید آینده بازار مالی را هم پیش بینی کنید.
• فک��ر می کنید خبرهای اقتص��ادی به خاطر مفید بودن ش��ان در 
مجالت و روزنامه ها چاپ می شوند، در حالی که علت اصلی انتشار آنها 

این است که مردم به خواندن آنها عالقه  زیادی دارند.
• گاه��ی یادتان می رود اصلی ترین دارایی یک س��رمایه گذار، زمان 
است. یک جوان ۲۰ساله سرمایه ای دارد که »وارن بافت« )بزرگ ترین 
سرمایه دار آمریکایی( با سن باالیی که دارد، خوابش را هم نمی بیند.

• این درک را ندارید افرادی که در رسانه ها به ارائه توصیه های مالی 
می پردازند، هیچ شناختی از شما و توانایی های تان ندارند و تنها برای 

این که خود شناخته شوند، این توصیه ها را ارائه می دهند.
• ب��رای خ��ود یک برنام��ه  مالی تدوی��ن کرده اید، ب��دون توجه به 
اینکه بازار اهمیتی برای برنامه  ش��ما قائل نیست و گاهی اتفاقاتی در 

زندگی تان رخ می دهد که از کنترل تان خارج است.
• هر ماه پولی را پس انداز می کنید، این بسیار خوب است. خیلی از 
افراد به پس اندازهای شان افتخار می کنند، در حالی که این پس اندازها 
در مقابل پولی که بعد از بازنشستگی به آن نیاز دارید، چیزی نیست. 
جمله  معروفی می گوید »هر ماه پول کمی را پس انداز کن و در پایان 
س��ال ببین باز هم چقدر کم پول داری«. اگ��ر فکر می کنید پس انداز 
کردِن بیش��تر از ۳۰درصد از درآمد ماهیانه تان کار درستی نیست، بار 
دیگر ش��رایط تان را بسنجید تا متوجه ش��وید این پس انداز به میزان 

پولی که بعد از بازنشستگی به آن نیاز دارید، نزدیک است.
• به نظر ش��ما با درآمد ماهیانه ۳ میلی��ون تومان نمی توان زندگی 
خوبی داش��ت، در حالی که نمی دانید با در نظرگرفتن مفهوم برابری 
قدرت خری��د، درصد زیادی از مردم دنیا ب��ا کمتر از این هم زندگی 

می کنند.

• یک زندگی متوسط را داشتن خانه ای ۳۰۰ متری با چند سرویس 
بهداش��تی، تحصیل در دانش��گاه های غیردولتی، سفرهای خارجی و 

کالس های خصوصی یوگا در خانه تان می دانید.
• یادتان می رود ش��انس در خیلی از سرمایه گذاری ها نقش مؤثری 
ایفا می کند، ش��اید یکی از همان س��رمایه گذارانی که خیلی قبولش 

دارید هم در زندگی اش شانس بزرگی آورده است.
• مبت��ال به س��وگیرِی عقی��ده ای )belief bias( هس��تید؛ یعنی 
می خواهی��د ی��ک ایده را تنها ب��ه این خاطر قبول ی��ا رد کنید که با 
عقای��دی که در وجودتان ش��کل گرفته، هماهنگ اس��ت و به همین 

خاطر گاهی حقایق را نادیده می گیرید.
• ب��ه دنب��ال ثروت هس��تید، اما ب��ه یادگیری دانش مس��ائل مالی 
تمایل��ی ندارید زیرا فکر می کنید خیلی پیچیده هس��تند. به نظرتان 

این خنده  دار نیست؟
• تصور می کنید بازار بورس به خاطر نوس��انات زیاد، ریسک باالیی 
دارد، در حالی که نمی دانید آنچه ریس��ک بیش��تری برای تان خواهد 

داشت، عدم استفاده از سرمایه است نه نوسانات بازار.
• هرگز به کشورهای فقیرنش��ین سفر نکرده اید تا ببینید دنیا هیچ 

اهمیتی به عقاید شما درباره  عدالت، انصاف و نیاز مالی نمی دهد.
• ب��رای چیزهایی که نیازتان نیس��ت ولخرج��ی می کنید، زیرا فکر 
می کنید مردم نگاه بهتری به ش��ما خواهند داش��ت، در حالی که این 
مس��ئله سبب می شود فردی خوش گذران و بی اهمیت به نظر برسید. 
این رفتار معموالً در افرادی دیده می شود که شانسی پولدار می شوند.

• این درک را ندارید که ۱۰درصد بهره در طول ۲۰ س��ال بیشتر از 
۲۰درصد بهره در ۱۰ س��ال است. برای پولدار شدن، زمان اصلی ترین 
عامل اس��ت، البته از جمله متغیرهایی اس��ت ک��ه هیچ کنترلی روی 

آن ندارید.
• تحقیقات نشان می دهد وقتی نیازهای اولیه تان برآورده شد، میزان 
خوش��بختی ای که از به دست آوردن هر ریال اضافه کسب می کنید، 
کمتر و کمتر می شود. این مسئله سبب می شود تمام عمرتان را صرف 
مال اندوزی کنید، به امید اینکه به خوش��بختی برس��ید، اما در عمل 

این اتفاق نمی افتد.
• تصور می کنید کاری منطقی اس��ت ک��ه ۲درصد از درآمد خود را 
به مشاوران مالی بدهید، اما این کار سبب می شود سود بلندمدت تان 

روند نزولی به خود بگیرد.
• فک��ر می کنی��د در بازار بورس تنها اعداد و ارق��ام تغییر می کند و 
نمی دانید این ارقام مربوط به کسب و کارها و دارایی های واقعی است.

• نظرتان این است اجاره نشینی سرمایه تان را هدر می دهد اما خیلی 
از افراد این کار را هوشمندانه ترین و بهترین تصمیم مالی می دانند که 

در عمرشان گرفته اند.

• تصمیمات س��رمایه گذاری به ش��رایط اقتصادی بستگی دارند، در 
حالی که این دو ارتباط زیادی با هم ندارند.

• زمان��ی که برای بازنشس��تگی تان پس انداز می کنی��د به این فکر 
نیس��تید شاید 9۰ سال زنده باشید؛ پس اگر در ۶5 سالگی بازنشسته 
ش��وید باید یک س��وم باقی مان��ده از زندگی تان را با ای��ن پس انداز 

بگذرانید.
• تفریحات بی هزینه مانند پیاده روی، کوهنوردی، دوچرخه سواری و 
کتاب خوانی ندارید. در حالی که داشتن سرگرمی ها و تفریحات رایگان 

و ارزان قیمت یک دارایی ارزشمند برای زندگی شخصی شماست.
• به کارهای سخت مشغول هستید تا پولی به دست آورید، اما هیچ 
وقت��ی برای خرج کردن یا برنامه ری��زی برای پول های تان ندارید. این 
همانند این اس��ت که تجهیزات ورزش��ی گران قیمت بخرید اما هیچ 

وقتی برای ورزش کردن ندارید.
• توجهی به تاریخ ندارید و براس��اس تجربی��ات محدود خود عمل 

می کنید.
• به تقلید از دیگران و برای اینکه از آنها عقب نمانید، در ۱۸ سالگی 
وارد دانشگاه شدید، قطعاً این کار از پرهزینه ترین کارهایی است که در 

زندگی تان انجام داده اید.
• تص��ور می کنید ثبات عقیده اقدامی هوش��مندانه در بازار مالی و 
بورس است، در حالی که بازار مدام در حال تغییر است اما ذهن شما 

در همان عقاید کهنه باقی مانده است.
• هیچ گاه به تفاوت دیدگاهی که افراد باتجربه و جوانان نس��بت به 

پول دارند، توجه نمی کنید.
• از جمله افرادی هس��تید که اگر به شما بگویند بزرگ ترین خبری 
که مردم در سال های آتی درباره آن صحبت می کنند، خبری است که 
امروز کس��ی آن را جدی نمی گیرد و خبرهای داغ امروز در سال های 

آینده بی معنا هستند، باور نمی کنید.
• این موضوع را باور ندارید که خیلی از کس��ب و کارها، یک شبه از 

سودهای باال به مرز ورشکستگی رسیده اند.
• نمی دانید با گفتن جمله  »می خواهم میلیاردر ش��وم.« منظورتان 
این اس��ت که می خواهم میلیاردها تومان خرج کنم، در حالی که این 

جمله با میلیاردر بودن در تضاد است.
• این درک را ندارید که مدل کس��ب و کار خیلی از مؤسسات مالی 
بر پایه  ترس، احساس��ات و کمبود دانش مشتریان ش��ان شکل گرفته 

است.
• با خواندن تمام موارد به نش��انه  تایید سر تکان دادید، بدون اینکه 
بدانید در تمام موارد منظورم ش��ما بودید. این مسئله در مورد خودم 

هم صادق است.
businessinsider/ucan :منبع
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پیش بینی منفی بیل گیتس در رابطه با آینده ویروس کرونا 

اگ��ر بخواهیم فعال ترین چهره از زمان انتش��ار ویروس کرونا در رس��انه های مختلف را نام ببریم، بدون 
ش��ک گزینه ای شایسته تر از بیل گیتس وجود نخواهد داش��ت. وی در جدیدترین مصاحبه خود با مجله 
اکونومیس��ت، ضمن انتقاد از کیت  های تش��خیص کرونا، اعالم کرده است که در این رابطه باید از مواردی 
اس��تفاده ش��ود که در چند دقیقه، قادر به تشخیص اس��ت. در کنار این موضوع وی اعالم کرده است که 
احتماال تا زمان بهبود جهانی اوضاع، ش��اهد مرگ چند میلیون نفر خواهیم بود. در این راس��تا وی تلفات 
را صرفا به ویروس مرتبط ندانس��ته و مس��ائلی نظیر بیکاری گس��ترده، از دیگر مسائل محسوب می شود. 
وی همچنی��ن ب��ه انتقاد از افرادی پرداخته که این ویروس را یک توطئ��ه تلقی کرده اند. به عقیده او این 
اظهارنظرها از سوی افرادی مطرح می شود که برای درمان این ویروس اقدامی را انجام نمی دهند و صرفا 
به منافع اقتصادی و یا سیاس��ی خود توجه دارند. همین امر نیز روند درمان و تولید واکس��ن را به تاخیر 
انداخته است. درواقع پس از مطرح شدن این شایعات، سرعت انتقال این ویروس، رشدی چشمگیر را پیدا 
کرده است. وی در کنار نقد جدی به اقدامات دولت آمریکا و مردم این کشور، به تحسین چین در کنترل 
این ویروس پرداخته و اعالم کرده است که آمریکا نیز باید از تجربه موفق سایر کشورها درس بگیرد. این 
امر در  حالی اس��ت که این کش��ور، باالترین میزان ابتال به این ویروس را دارد. در کنار تمامی این نکات 
منفی، وی اظهار امیدواری کرده اس��ت که واکس��ن ویروس کرونا تا پایان سال جاری به صورت انبوه و در 
سطح جهانی توزیع شود. این امر در حالی است که طی چند روز گذشته، روسیه از واکسن خود رونمایی 
کرده است که تاکنون با واکنشی از سوی آقای گیتس همراه نبوده و بسیاری بر این باور هستند که این 

واکسن، صرفا یک نمایش سیاسی بوده و کاربرد الزم را ندارد. 
wired.com :منبع

همکاری ادوبی و توییتر

برند ادوبی در جدیدترین بیانیه خود اعالم کرده اس��ت که برای تش��خیص تصاویر دس��تکاری شده، به 
کمک شبکه اجتماعی توییتر و روزنامه نیویورک تایمز خواهد رفت. درواقع صحت اطالعات به یک معضل 
جدی در تمامی ش��بکه ها تبدیل ش��ده و نزدیک ش��دن به انتخابات آمریکا، توجه به این بخش را تشدید 
کرده است. در این راستا ادوبی با در دست داشتن بزرگ ترین ابزار ویرایس عکس جهان )فوتوشاپ(، بدون 
ش��ک بهترین گزینه برای کمک محسوب می شود. در این رابطه توییتر نیز می تواند پس از گذر از بحران 
هک گس��ترده ای که تا چند روز قبل دچار آن بوده اس��ت، بار دیگر توجه کاربران را به سمت خود جلب 
نماید. با این حال هنوز مشخص نیست که این اقدام در راستای جلوگیری از انتشار موارد دستکاری شده 
اس��ت و یا صرفا صحت سنجی انجام خواهد شد. درواقع بس��یاری از افراد از محدودشدن کاربران و سلب 
آزادی آنها، نگران بوده و در این رابطه مدیران توییتر هنوز پاسخی را ارائه نکرده اند. درواقع میان موافقان 
و مخالفان چنین طرح هایی، هنوز اختالف نظرهای گسترده  ای وجود داشته و به همین خاطر ممکن است 

این طرح ابدا مورد توجه سایر شبکه های اجتماعی قرار نگیرد. 
engadget.com :منبع

موکش آمبانی وارد رقابت با جف بزوس خواهد شد

ثروتمندترین فرد قاره آس��یا اعالم کرده اس��ت که در تالش برای حضور در عرصه فروشگاه آنالین بوده 
و در ای��ن رابط��ه چندین برند کوچک را خریداری کرده اس��ت تا با ادغام آنه��ا، بتواند برندی قدرتمند را 
عرضه نماید. اختصاص بودجه ۲۰ میلیاردی، بیانگر آن اس��ت که وی به صورت جدی می خواهد آمازون 
را با چالش مواجه س��ازد. درواقع با توجه به حضور نه  چندان گس��ترده آمازون در اکثر کشورهای آسیایی، 
آقای آمبانی می تواند از این ضعف، به خوبی اس��تفاده کرده و با درخشش در آسیا، توجه بازارهای جهانی 
را به س��مت خود جلب نماید. نکته بس��یار مهمی که وجود دارد این است که هند به عنوان دومین کشور 
پرجمعیت جهان، یکی از بازارهای اصلی آمازون محسوب شده و حضور یک برند داخلی قدرتمند می تواند 
به معنای از دس��ت رفتن جایگاه حال حاضر این برند باش��د. به همین خاطر احتماال باید شاهد اقدامات و 
واکنش��ی از سوی جف بزوس باشیم. در این رابطه آقای آمبانی خود را به حوزه ای خاص محدود نکرده و 
خرید برندهایی در زمینه لباس، دارو، مبل و... بیانگر ایجاد فروشگاه آنالین جامعی خواهد بود. حال باید 

دید که این طرح جسورانه میلیاردر ۶۳ ساله هندی، تا چه اندازه می تواند موفقیت آمیز باشد. 
cnbc.com :منبع

تبلیغـاتخالق

به پایان رس��اندن کارها در محل کار امری دشوار است. نادیده 
گرفتن پچ پچ اف��راد، تماس های تلفنی و زنگ موبایل ها در دفاتر 
بس��یار سخت اس��ت. ش��ما همچنین با ایمیل ها و پیام های خود 
مش��غول هستید. حواس ش��ما در همه جا هس��ت ولی در اصل 
هیچ جا نیس��ت. در ادامه به روش هایی برای تمرکز در محل کار 

می پردازیم. 
میلیون ه��ا کارمند به راه هایی برای افزای��ش تمرکز نیاز دارند، 
بنابراین در ادامه روش هایی را برای باالبردن تمرکز معرفی خواهیم 

کرد:
۱. یک محل آرام برای کار پیدا کنید

هنگام��ی که در مکانی آرام و بدون هیچ مزاحمتی قرار بگیرید، 
از کار باکیفیت��ی ک��ه در زم��اه کوتاه قادر به انجام آن می ش��وید 
ش��گفت زده خواهید ش��د. برای انجام این کار نیاز به فرار از دفتر 

شلوغ دارید.
ای��ن کار را حتی در دفتری با فضای محدود نیز می توانید انجام 
دهید. بعضی از پیش��نهادات برای انجام این کار ش��امل موارد زیر 

می شوند:
• صبح زود و یا دیروقت زمانی که کس��ی در آن نیس��ت به اتاق 

کنفرانس مراجعه کنید.
• یک دفتر خالی پیدا کنید.

• به البی دفتر که معموالً فقط توسط مسئول پذیرش استفاده 
می شود  بروید.

 پیدا ک��ردن مکانی س��اکت ارزش  
تالش کردن را دارد. با یک س��اعت کار 
در  مکانی خلوت دو یا سه ساعت بیشتر 
نسبت به مکانی  شلوغ کار خواهید کرد.

۲.  از زمان خود محافظت کنید
بهترین زمان ب��رای کار باکیفیت را 
در روز شناس��ایی کنید و سپس از آن 
زمان مانند طال محافظت کنید. از این 
زمان برای تکمیل کارهای دشوار مانند 
نوش��تن یا برنامه ریزی کردن استفاده 
کرده و کارهای کم اهمیت تر مانند چک 
ک��ردن ایمیل و حضور در جلس��ات را 

برای ساعت های دیگر بگذارید.
یک راه برای حفاظت از ساعات اوج 
کار این اس��ت که تقویم خود را بسته 
نگه دارید، بنابراین همکاران این ساعات 
را با جلسات پر نخواهند کرد. یکی دیگر 
از راه های محافظت این است که از همه  
حواس پرتی ها جلوگیری کنید: مقاومت 
در براب��ر نگاه کردن پیام ه��ا، برقراری 
تماس تلفنی و چک کردن رسانه های 

اجتماعی.
»زمان چیزی است که بیشتر از همه 
آن را می خواهیم، اما بدتر از همه از آن 

استفاده می کنیم.« - ویلیام پن
۳. واکنش نشان ندهید

ما احس��اس می کنیم که دائماً مجبور به بررس��ی و پاس��خ به 
ایمیل ها، پیام ها و پس��ت های رس��انه های اجتماعی هستیم. این 
وسواس به زندگی کاری ما نیز وارد شده است. دیدن کارکنانی که 
در ی��ک مانیتور کامپیوتر کار می کنند و از در دیگری به پیام های 

خود پاسخ می دهند زیاد است.
ب��ا این حال، واکنش به محرک های دیجیتال اغلب غیرضروری 
هس��تند. تنها اندکی از این پیام ها نیاز به پاسخ سریع دارند. عالوه 
بر این، تحقیقات نش��ان می دهد که ب��ا انجام این کار تا ۴۰درصد 
به��ره وری خود را از دس��ت می دهی��د بنابراین ی��ا گزارش تان را 
بنویسید یا به پیام ها پاسخ دهید - سعی نکنید هر دو را هم زمان 

انجام دهید.
یک جایگزین این اس��ت که فعال باشید. روز خود را با برنامه ای 
تنظی��م کنید که زمان ه��ای کاری و زمان ه��ای ارتباط را تعیین 
می کن��د. به عنوان مث��ال، 9 تا ۱۱ پیش نویس گ��زارش و ۱۱ تا 
۱۱:۳۰ ایمیل ه��ا را چک کنید و به پیام ها پاس��خ دهید. هنگامی 
که واکن��ش خود را کمتر کنید، می توانید تمرکز کنید و کارهای 

بیشتری را به انجام برسانید.
۴. از خانه کار کنید

 کار از راه دور در ش��رکت ها امروزه معمول تر شده است.  آن را 
امتحان کنید، در این صورت می توانید بدون حواس پرتی که بر شما 

اعمال می شود، کار کنید.

اگر شرکت ش��ما فرصت کار از راه دور ارائه نمی کند، می توانید 
از رئیس خود بخواهی��د که یک روز را از خانه کار کنید و ببینید 
چگونه پی��ش  می رود. به فرض اینکه رئیس تان با این امر موافقت 
می کند، دس��تاوردهای خود را پیگیری کنید. کار در یک محیط 
خلوت و ساکت، بهره وری شما را افزایش خواهد داد. این اطالعات 
را با رئیس خود به اشتراک بگذارید تا بتوانید برنامه  منظم کار در 

خانه را تنظیم  کنید.
از بی��ن بردن نامرتبی های دیجیت��ال و فیزیکی یکی از بهترین 
راه ه��ای بازگردان��دن تمرکز در کار اس��ت. تنها م��وارد ضروری 
را روی می��ز و صفحه نمایش کامپیوتر خود نگ��ه دارید، بنابراین 
حواس پرتی ها شما را وسوسه نخواهند کرد. گوشی های هوشمند 
خود را دور نگه دارید و آن را روی سایلنت قرار دهید. تمام ابزارهای 
ارتب��اط دیجیتالی را مانند ایمیل و پیام رس��ان ف��وری را ببندید، 

بنابراین می توانید روی وظیفه ای که در دست دارید تمرکز کنید.
»به حواس پرتی خود گرس��نگی  بدهی��د، تمرکز خود را تغذیه 

کنید.«
بدون شک، امروزه حواس پرتی های بسیاری در محل کار وجود 
دارند. با این حال، برخی از عوامل در کنترل ش��ما هس��تند. چند 
تغییر کوچک می تواند تمرکز شما در کار را افزایش دهد، در نتیجه 

کیفیت کار و بهره وری کلی شما بهبود پیدا خواهد کرد.
Addicted2success/ucan :منبع 

با استفاده از این 4 روش ساده تمرکز خود در کار را افزایش دهید
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