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شیوع کرونا، نقطه عطفی در سیر دیجیتالی شدن بانکداری 
بوده اس�ت. اکنون بیش�تر از آنکه مش�تریان برای دریافت 

خدمات بانکی به ش�عب بانک ها مراجعه کنند، این 
بانک ها هستند که برای ارائه خدمت به سراغ...

تحوالت جدید در بانکداری دیجیتالی

بانکهابهسراغشمامیآیند

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی
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روزانه ۱۰۰ هزار پیامک برای مالکان بیشتر از یک خانه ارسال می شود

خانههایخالی
درتورمالیاتی

فشار بر محتکران مسکن روز به روز بیشتر می شود و آن گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داده، 
روزانه ۱۰۰ هزار پیامک برای مالکان بیش از یک خانه ارسال می شود. به گزارش خبرآنالین، این اتفاق در پی راه اندازی سامانه امالک 
و اس��کان در آخر مردادماه امس��ال ش��دت گرفت و یکی از روش هایی که جهت احراز استقرار افراد در خانه در نظر گرفته می شود، 
روش خوداظهاری اس��ت که با داده هایی که از طریق تقاطع اطالعاتی به دس��ت می آید، راستی آزمایی می شود. به این ترتیب، برای 
کسانی که خالف اظهارات شان اثبات شود، جریمه های سنگین مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. روش دیگر، احراز استقرار افراد در 

یک خانه از طریق موبایل است. پروانه اصالنی در توضیح سیاست دریافت مالیات خانه های خالی، گفت: سامانه امالک و اسکان...

وزارت اقتصاد گزارش داد

 رشد ۶۱۵درصدی شاخص بورس
در یک سال گذشته
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گزارش »اکونومیست« از دورنمای اقتصادی ایران در 4 سال آینده

اقتصاد ایران به مدار رشد باز می گردد

کاهش هزینه های کسب و کار در ۱4 گام
پادکست گفت و گو محور موفق با 3 اقدام ساده 

فروشگاه شناور اقدام جدید اپل 
استراتژی بازاریابی صوتی، نیاز روز برندها

راه اندازی و توسعه کسب و کار دیجیتال در 7 گام
تکنیک های بازاریابی در حوزه خرده فروشی آنالین

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک از طالی جدید 
پرده برداری کرد 

یادداشت
روش های مطمئن برای 

جبران کسری بودجه

س��ال های  ای��ران  اقتص��اد 
متمادی اس��ت که از مشکالت 
می ب��رد.  رن��ج  س��اختاری 
دولت ه��ای مختل��ف هرگز به 
فک��ر راه حل اساس��ی نبوده و 
تنها با به کارگیری سیاست های 
ب��ه  مقطع��ی  و  کوتاه م��دت 
دنب��ال راه چ��اره برون رفت از 
مش��کالت دوره فعالی��ت خود 
بوده اند، ب��دون توجه به اینکه 
سیاست های آنها چه تأثیری بر 
آینده اقتصادی کش��ور خواهد 
داش��ت. در س��ال های اخی��ر 
بر مس��ائل س��اختاری،  عالوه 
با س��خت ترین  ایران  اقتص��اد 
تحریم ه��ای بین المللی مواجه 
بوده و درآمدهای ارزی کش��ور 
یا مس��دود ش��ده و یا صادرات 
نفت به  ش��دت کاه��ش  یافته 
و با تخفیف به فروش رس��یده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
ش��یوع ویروس کرونا در جهان 
و کاهش تقاض��ا و قیمت نفت 
ارزی  درآمدهای  امکان وصول 
را با تردید بیشتر مواجه کرده 
اس��ت. در ای��ن راس��تا، دولت 
برای برون رفت از این مشکالت 
اقداماتی را انجام داده است که 
برخی از آنها نه تنها مشکلی از 

کشور  معیوب  اقتصاد 
3را برطرف نکرده...
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از زمانی که سازمان بهداشت جهانی، کووید-۱۹ را به عنوان »پاندمی« معرفی کرد، خالص 
دارایی جف بزوس، بنیانگذار و مدیر کمپانی آمازون و ثروتمندترین فرد جهان از ۱۱۰ میلیارد 
دالر به ۱۹۰ میلیارد دالر رسید. در همین حال، ارزش سهام نرم افزار ویدئوکنفرانس »زوم« در 
شش ماه گذشته از حدود ۱۰۰ میلیارد دالر به ۲۹۰ میلیارد دالر رسید و ثروت ایالن ماسک، 

مالک شرکت تسال در طول بحران کرونا سه برابر شد و به بیش از ۹۰ میلیارد دالر رسید. 
گروه دیگری از شرکت ها نیز نه تنها هیچ آسیبی ندیدند، بلکه رشد فزاینده ای داشتند؛ نظیر 
شرکت های تولیدکننده لوازم بهداشتی که به شدت به دنبال تولید واکسن، دارو و کیت های 
آزمایشی هستند. ارزش سهام این شرکت ها موجب پیدایش دست کم یک میلیاردر جدید و 

افزایش ثروت ۹ عضو »باشگاه میلیاردرها« شده  است.
وقتی این ارقام را جمع می زنیم، نشان می دهد که فقط در آمریکا، دارایی ثروتمندترین افراد 
از آغاز پاندمی کرونا تاکنون چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دالر بیشتر شده است. در همین حال، 
در آمریکای التین که نابرابرترین منطقه جهان خوانده می شود، در حالی که اکثریت مردم با 
سخت ترین مشکالت اقتصادی و معیشتی دست وپنجه نرم می کنند، دارایی ۷۳ فرد ثروتمند 
این منطقه تا ماه گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دالر افزایش داشته و از آغاز پاندمی کرونا تاکنون 

به طور میانگین هر دو هفته یک میلیاردر جدید در این منطقه ظهور کرده است.
تبعات دست نامرئی دولت و دخالت در اقتصاد

چنین مثال هایی ممکن اس��ت این تلقی را در پی داش��ته باش��ند که افزایش دارایی افراد 
ثروتمند در طول یک بحران، تنها به قرار گرفتن در زمان و موقعیت درست بستگی دارد. البته 
این تلقی، غلط نیست، اما کامال درست هم نیست. با آغاز همه گیری کرونا، بازارهای سهام در 
سراس��ر جهان با ریزش مواجه شدند؛ برای مثال، شاخص بازار سهام آمریکا حدود ۳۷ درصد 
سقوط کرد و شاخص داو جونز )شاخص سهام شرکت های صنعتی( بدترین دوران خود از سال 

۱۹۸۷ میالدی به این سو را تجربه کرد.
همچنین آمار بیکاری ش��هروندان آمریکایی در اوج شیوع کرونا، از کمتر از 5درصد به مرز 
۱5درصد رسید؛ یعنی بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی در این دوران از کار بیکار شده اند و بیش از 
۱۰ میلیون نفر نیز حقوقی دریافت نکرده اند. با این اوصاف و به موازات این اتفاق، چگونه است 

که ثروتمندان در طول چنین بحران اقتصادی ای همچنان ثروتمندتر می شوند؟
البته این نخس��تین باری نیس��ت که وقتی بخش بزرگی از مردم داشته های شان را از کف 
می دهند، ثروتمندان شاهد افزایش دارایی خود هستند. در سال ۲۰۰۷ که حباب قیمت خانه 
در آمریکا ترکید و ارزش آن ۲۱درصد سقوط کرد، حدود ۳میلیون و ۱۰۰ هزار خانه در این 
کش��ور به دلیل بدهی مالکان به بانک ها توقیف ش��د. در آن سال شاخص بازار سهام نیز 5۲ 
درصد نزول کرد و تا پایان س��ال ۲۰۰۸ حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار آمریکایی شغل ش��ان را 
از دست دادند. تأثیرات این بحران بر اقتصاد آمریکا ادامه دار بود تا جایی که از سال ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۲ متوسط درآمد ۹۹ درصد مردم، تنها چهار دهم درصد رشد داشت و در مقابل درآمد 

یک درصد باالی جامعه بیش از ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.
تحلیلگران و اقتصاددانان، عامل این پدیده را دو چیز می دانند: نخس��ت دخالت دولت در 
اقتصاد؛ دولت ایاالت متحده آمریکا در بحران س��ال ۲۰۰۷، بیش��تر کمک های مالی اش را به 

بانک ها و شرکت ها هدایت کرد تا به مردم بدهکار. در سال ۲۰۰۸ جرج بوش، رئیس جمهوری 
وقت آمریکا »برنامه اضطراری ثبات اقتصادی« را تصویب کرد که بدین ترتیب ۷۰۰ میلیارد 
دالر را به خرید دارایی های از ارزش افتاده  بانک ها اختصاص داد. س��ال ۲۰۰۹ نیز باراک اوباما 
۷5 میلیارد دالر صرف پرداخت سود بانکی مالکان خانه های توقیفی کرد. این بدین معناست 
که مالکان خانه ها تنها حدود ۱۰ درصد مبلغی را که مالکان بانک ها از دولت دریافت کردند، 

به دست آوردند.
این واقعیات همچنین ما را به دلیل دوم می رس��اند: وقتی که بازار سهام در پی این کمک 
مالی نابرابر جهش کرد، به این معنا بود که ثروتمندان همچنان برای سرمایه گذاری و کسب 

سود، پول داشتند؛ در حالی که طبقه متوسط و پایین جامعه چنین پولی نداشتند.
آنچه در بحران مالی سال 2۰۰8 اتفاق افتاد

در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی، میزان بهره  کوتاه مدت را 
به حدود صفر درصد کاهش داد که برای یک دهه در همین حدود ماند و این خود راه را برای 
یک تجارت س��ودآور تاریخی در وال استریت هموار کرد که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و تا پیش 
از شیوع کرونا در ماه مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت. در این بازه زمانی شاخص سهام 5۰۰ شرکت 
عمده اقتصاد آمریکا )موس��وم به S&P 5۰۰( معادل ۴۶۲ درصد رشد کرد؛ یعنی در بدترین 
مقطع بحران اقتصادی، هر هزار دالر س��رمایه گذاری در این ش��رکت ها، تقریبا ۴هزار و ۶۲۰ 
دالر سود به دنبال داشت. به همین ترتیب اگر کسی یک میلیون دالر سرمایه گذاری می کرد، 

می توانست ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار دالر سود برداشت کند.
تا س��ال ۲۰۰۹ ثروتمندترین افراد جهان،  س��هم خود از ثروت جهان را به ۱۹درصد )۳۹ 
تریلیون دالر( رس��انده بودند که به معنای جبران تمام زیان های قبلی بود. این بازیابی سریع 
و کس��ب سهم بیش��تری از ثروت، آنان را قادر کرد تا به درآمدزایی هرچه بیشتر ادامه دهند. 
در حقیق��ت، یک درصد افراد ۹5درصد کل افزایش درآمد بین س��ال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ را 
به جیب زدند. همچنین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، مجموع ثروت طبقه میلیاردر ایاالت متحده 
آمری��کا بیش از ۸۰ درصد افزایش پی��دا کرد، تا اینکه پاندمی کروناویروس، اقتصاد جهانی را 

به لرزه انداخت.
در س��ال ۲۰۱۹ نهاده��ای دولتی آمریکا گ��زارش دادند که از هر ۱۰ ش��هروند، چهار نفر 
پ��ول کافی برای تحم��ل ۴۰۰ دالر هزینه غیرمنتظره را در حساب ش��ان ندارند. در ماه های 
اول س��ال ۲۰۲۰ و در پی شیوع بیماری کرونا، ۴۰ میلیون آمریکایی بیکار شده و بسیاری از 
کسب وکارهای کوچک به خاطر قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی تعطیل شدند و الباقی ناچار 
بودند که دورکاری کنند. اداره کل کسب وکارهای کوچک ایاالت متحده، ۳۴۹ میلیارد دالر را 
از طریق »برنامه حمایت از حقوق« در اختیار این کسب وکارها گذاشت، اما مانند سال ۲۰۰۸، 
حدود ۲۴۳ میلیارد دالر آن توسط شرکت های عمومی بزرگ قاپ  زده  شد. ۱۶ مارس ۲۰۲۰، 
تنها پنج روز بعد از اینکه شیوع کروناویروس به عنوان پاندمی شناخته شد،  شاخص داو جونز 
ش��اهد بدترین ریزش روزانه در تمام تاریخ خود بود. با این حال، کمتر از س��ه ماه بعد، هفت 
نفر از ثروتمندترین افراد جهان شاهد آن بودند که ثروت شان بیش از 5۰درصد افزایش یافت. 
بخش��ی از این اتفاق به این امر برمی گردد که بازار س��هام از طریق برنامه حمایت از حقوق و 

اقدامات دولت به روال عادی خود برگشت. در این مقطع باز هم دولت میزان سود کوتاه مدت 
برای بانک ها را تقریبا نزدیک به صفر درصد تعیین کرد و باز هم مثل سابق، دولت قول داد که 
تا بازگشت اقتصاد به وضع عادی، میزان سود را پایین نگه  دارد و این چرخه ای است که بارها 
و بارها تکرار شده است؛ چنانچه در زمان زلزله هائیتی در سال ۲۰۱۰ تنها دو و نیم درصد از 
۱۹5 میلیون دالر بودجه امدادی به دس��ت شرکت های هائیتی رسید و باقی بودجه به جیب 

شرکت های ساختمانی مستقر در واشنگتن رفت.
سود سرشار شرکت های ساخت وساز با توفان کاترینا

همچنی��ن در زمان توفان کاترینا در ایالت نیواورلئانز در س��ال ۲۰۰5، جوزف کانازارو که 
در کار ساخت وساز ملک است، گفت: »اینکه توفان کاترینا همه چیز را با خاک یکسان کرده 
اس��ت، موقعیت های بزرگی را در اختیار ما می گذارد.« کانازارو به عنوان عضو هیأتی که قرار 
بود طرح بازس��ازی نیواورلئانز را اجرا کنند، انتخاب شده بود. بخشی از طرح آنها، از بازسازی 
محله های کم درآمد تا زمان بازگش��ت س��اکنان به خانه های شان جلوگیری می کرد؛ البته که 
ساکنان نمی توانستند به خانه های ویران شده خود برگردند و بسیاری از خانه های آنها توقیف 
ش��د و راه را برای خرید امالک و بازس��ازی آنها توس��ط افراد دیگر هموار کرد. وقت بازسازی 
نیواورلئانز که رسید،  دولت قرارداد مستقیمی به ارزش ده ها میلیون دالر با شرکت مهندسی و 
ساخت وساز کی.بی.آر )KBR( منعقد کرد. این شرکت بین  سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ با این 
ق��رارداد ۳۱ میلیارد دالر از دول��ت دریافت کرد. نکته جالب اینجا بود که دیک چنی، معاون 
رئیس جمهوری وقت آمریکا پنج سال منتهی به حضورش در کاخ سفید را مدیرعامل شرکت 

مادر کی.بی.آر )هالیبرتون( بود.
مرور این اطالعات نش��ان می دهد که برخالف تصور عام از »اقتصاد بازار«، چگونه دولت ها 
نقشی بسیار پررنگ اما نامحس��وس در انباشت ثروت در دستان اقلیت خاص دارند. براساس 
نظریه  »اقتصاد بازار«، تولید و توزیع کاالها و خدمات با فرآیندهای »بازار آزاد« انجام می گیرد 
که در آن تعامل عرضه و تقاضای یک کاال یا خدمت، قیمت آن را معین می کند. در این نظام 
اقتصادی برخالف نظام »اقتصاد دستوری«، فرض بر این است که تصمیم برای سرمایه گذاری 
ی��ا تولید، توس��ط دولت ص��ورت نمی گیرد. همچنین فرض می ش��ود که در ب��ازار آزاد هیچ 
هماهنگ کنن��ده مرکزی ای کنش های اقتصادی را هدایت نمی کند و به قول آدام اس��میت، 
نظریه پرداز برجسته این نظام اقتصادی، »دستی پنهان« با اتکا به تعامل پیچیده  عرضه و تقاضا، 
اقتصادی خودبنیاد پدید می آورد. گرچه اسمیت این شیوه را کارآمدترین شکل ممکن می داند، 
اما خود نیز معترف است که این نظام اقتصادی، لزوماً به سود تمام آحاد جامعه نیست. او در 
مهم ترین اثرش، »تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل«، با برشمردن مراحل تاریخی جوامع که 
منجر به پیدایش مفهوم »دارایی« و ضرورت شکل گیری حکومت شده، می نویسد: »حکومت 
مدنی از آنجا که به منظور ایمن داشتن دارایی تشکیل می شود، در واقع برای دفاع از توانگران 

در برابر مستمندان یا برای دفاع از دارا در برابر ندار شکل می گیرد.«
میلیاردرها در کنار س��رمایه گذاری عظیم شان روی قدرت خرید مردم، در دوران تالطمات 
اقتصادی عالوه بر منابع شخصی خود از منابع دولتی نیز بهره می برند. گرچه آدام  اسمیت به 
دولت ه��ا توصیه می کند که نظام اقتصادی را به حال خ��ود واگذارند، اما برخی منتقدان این 

دیدگاه، با اس��تناد به دخالت های گاه وبی گاه نظام های سیاسی مبتنی بر اقتصاد بازار، معتقد 
هس��تند که »بازار آزاد« سرابی بیش نیست و اگر مطابق نظر مخالفان اقتصاد دستوری عمل 
می شد، دست کم اقتصاد آمریکا به عنوان مهد بازار آزاد که در دو دهه  گذشته چندبار تا مرز 

فروپاشی رفته، اکنون نابود شده بود.
چند پیشنهاد برای بهبود توزیع ثروت جهان

قوانین مالیاتی س��هل گیرانه درباره ش��رکت ها و س��رمایه داران عظی��م، خألهای قانونی و 
س��اختارهای قانونی ای مانند »ش��رکت های با مس��ئولیت محدود« )که دارایی های شخصی 
ثروتمندان را از مصادره برای بازپرداخت بدهی ناش��ی از رکود کس��ب وکار حفاظت می کند(، 
در کنار ش��یوه  توزیع کمک های مالی و تخصیص منابع، مصداق های دخالت های مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم دولت در اقتصاد »بازار آزاد« اس��ت که در نهایت میلیاردرها را همان باال نگه  
می دارد. برای نمونه، قوانین س��ازمان درآمدهای داخلی آمریکا به ش��رکت آمازون اجازه داد 
که برای دو سال پیاپی هیچ مالیاتی پرداخت نکند و در نهایت سال ۲۰۱۹ که صورت حساب 
مالیاتی شرکت آمد، آمازون تنها ۱۶۲ میلیون دالر مالیات داد که تنها معادل یک و دو دهم 

کل درآمد شرکت در آن سال بود.
آمازون در این زمینه استثنا نیست. مالیات پرداختی میلیاردرها از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۷۹ 
درصد کاهش داشته است و این تنها مالیات درآمدهای قانونی است که ثروتمندان از پرداخت 
آن ش��انه خالی می کنند. در س��ال ۲۰۱۷ محققان تخمین زدند که ح��دود ۱۰درصد تولید 
ناخالص ملی جهان در »بهشت های مالیاتی« )مناطقی خارج از کشور مبدأ ثروت( انبار شده 
است. مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد که در حدود ۳۲ تریلیون دالر توسط افراد ثروتمند 
جهان در چنین مناطقی نگهداری می شود. تخمین زده می شود که تنها آمریکا ساالنه حدود 
۲۰۰ میلیارد دالر از درآمد مالیاتی خود را به خاطر وجود بهشت های مالیاتی از دست می دهد؛ 

رقمی که تقریباً سه برابر کل بودجه  آموزش این کشور در سال ۲۰۲۱ است.
گزارش اخیر مؤسسه مطالعات سیاسی چند مورد عملی را برای بهبود توزیع ثروت پیشنهاد 
می کند. از جمله اینکه یک کمیته نظارت بر »منافع ناش��ی از پاندمی« تش��کیل ش��ود تا بر 
پول های حمایتی دولت نظارت کند. این گزارش همچنین از برنامه ش��فافیت مالی شرکت ها 
حمایت می کند که قرار بود قوانین س��ختگیرانه تری برای جلوگیری از استفاده  میلیاردرها از 
ش��رکت های پوششی برای پنهان کردن درآمدشان وضع کند، اما باوجود تصویب در مجلس 

نمایندگان آمریکا، این برنامه هنوز تاکنون در سنا به رأی گذاشته نشده است.
پیشنهادهای دیگر نیز عبارتند هس��تند از: دریافت اضطراری ۱۰درصد مالیات مضاعف از 
درآمد میلیونرها، بسته حمایت از خیریه ها، وضع مالیات بر ثروت، مالیات بر امالک و کاهش 
حجم هدیه ای که هر مؤدی مالیاتی در س��ال مجاز است بدهد )طبق قوانین آمریکا یک فرد 
در س��ال می تواند به هر چند نفر که بخواهد تا ۱5 هزار دالر »هدیه« کند و این دادوس��تد از 
مالیات معاف اس��ت( و در آخر و مهم تر از همه، این گزارش بر لزوم برچیدن »اقتصاد پنهان 

ثروت« در دنیا تأکید می کند.
منابع: بیزینس اینس��ایدر، آکس��فام، فوربس و کتاب »آدام اسمیت« )د.د رافائل، انتشارات 

طرح  نو(

چگونه پولدارها در زمان بحران اقتصادی پولدارتر می شوند؟

اقتصاد پنهان ثروت

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

مدرسه دو کالس��ه »گریران علیا« در شهرستان الشتر استان لرستان 
توسط بانک  پاسارگاد ساخته و افتتاح شد.  به گزارش خبرنگار »فرصت 
امروز«، بانک  پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
احداث ۲۰ مدرس��ه در مناطق سیل زده کش��ور را آغاز کرده  است که از 
این تعداد ۱۳ مدرسه در استان لرستان ساخته شده و یا در حال ساخت 
هستند.  براساس این خبر، مدرسه دو کالسه »گریران علیا« در زیربنایی 
به مس��احت ۱5۰ متر مربع و محوطه ای به مس��احت۱5۰ متر مربع، در 

روستای گریران علیا ساخته شده   است. این مدرسه اواخر مردادماه سال 
جاری جهت بهره مندی دانش آموزان این روستا افتتاح شد.  گفتنی  است 
بانک   پاس��ارگاد تاکنون در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود، ۲۶ 
مدرسه، ۱۶ کتابخانه و یک مرکز بهداشت را در نقاط مختلف آسیب دیده 
و کمتر توسعه یافته کشور ساخته   است. تعهد برای ساخت ۷ هزار تخت 
بیمارس��تانی در کشور که فاز اول آن در قم در حال پیگیری است، ارائه 
کمک ه��ای قابل توج��ه برای رفع کمبود ماس��ک و لباس های مخصوص 

کادر پزشکی و درمانی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اعالم 
آمادگی برای حمایت از تولید واکس��ن کرونا در کشور، حمایت از نفرات 
برتر آزمون سراس��ری تا هر مقطعی که در داخل کش��ور ادامه  تحصیل 
دهند، حمایت از چاپ کتاب های نفیسی همچون مصحف شریف طباخ، 
ش��اهنامه شاه طهماس��بی، تاریخ جامع ایران، رنج و رنگ و ...، همچنین 
حمایت از هنرهای تجسمی کشور از دیگر اقدامات این بانک در راستای 

ایفای مسئولیت های اجتماعی است.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

بانک  پاسارگاد یک مدرسه در شهرستان الشتر احداث کرد



فرص��ت ام��روز: »اکونومیس��ت« در آخرین برآورد خ��ود از وضعیت 
اقتص��ادی ای��ران پیش بینی ک��رد که در س��ال ۱۴۰۰ اقتص��اد ایران 
ب��ه مدار رش��د باز می گردد و رش��د ۲ درصدی را در این س��ال تجربه 
می کند. »واحد اطالعات اکونومیست« در تازه ترین به روزرسانی گزارش 
اعتبارس��نجی ریس��ک اقتصادی ایران که ماه جوالی منتش��ر شده، به 
بررس��ی آخرین وضعیت ریس��ک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار 
س��ال آین��ده پرداخت. ای��ن گزارش میزان ریس��ک مرتبط ب��ا فعالیت 
اقتصادی در ایران اعم از حوزه های سیاس��ی، بانکی و سیاس��ت گذاری 
اقتصادی را بررسی کرده و برآورد خود در چهار سال آینده را به تفکیک 

هر سال ارائه می دهد.
در بخش چشم انداز اقتصادی این گزارش آمده که تحریم های آمریکا، 
دسترس��ی ایران به اس��تقراض خارج��ی را محدود خواهد ک��رد، اما با 
این حال، خطوط اعتباری چین و روس��یه ب��ه کمک ایران می آیند و تا 
اندازه ای مشکل را برطرف می کنند. همچنین به اعتقاد »اکونومیست«، 
وضعیت کس��ب و کار ایران کماکان تحت تاثیر تحریم های آمریکا باقی 
خواهد ماند. نرخ تورم فعلی ایران نیز که در حال حاضر حدود ۲5درصد 
برآورد می شود بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ با انطباق تدریجی اقتصاد 
با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به طور میانگین به ۱5.5 درصد 

خواهد رسید. متن گزارش »اکونومیست« را در ادامه می خوانید.
روند سیاست گذاری دولت در میانه کرونا و تحریم

دولت ایران در ماه آوریل به  طور تدریجی محدودیت هایی را که برای 
مه��ار ویروس کرونا وضع کرده بود، تس��هیل کرد. یک ماه پیش از آن، 
دولت برای اولین بار از س��ال ۱۹۶۲ از صندوق بین المللی پول، تقاضای 
وام��ی 5میلیارد دالری برای مب��ارزه با بیماری کرونا کرد. با این حال با 
توجه به حضور آمریکا به عنوان بزرگ ترین س��هامدار صندوق و آمادگی 
واش��نگتن برای اعمال حق وتو، اعط��ای وام به ایران در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. در میان مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال 

کاهش خود ادامه خواهد داد.
تمای��ل دولتمردان ایران برای کاهش آس��یب به اقتص��اد که قبال از 
تحریمه��ای آمریکا صدمه دیده، قابل درک اس��ت، ام��ا افزایش دوباره 
موارد بیماری در دو ماه گذش��ته تاییدکننده هشدار کارشناسانی است 
که می گفتند تس��هیل زودهنگام محدودیت ها می تواند خطراتی در پی 
داشته باشد. دولت اخیرا مجبور شد محدودیت هایی را در برخی مناطق 
دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتال به بیماری نرخ صعودی داش��ته باشد 
و دولت مجبور به اعالم تعطیلی در س��طح ملی شود، این شرایط تبعات 

ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت. 
دولت تالش خواهد کرد که با تش��ویق خودکفایی، مشکالت ناشی از 
تحریم ه��ا و بیم��اری را کمتر کند. اولویت دهی ب��ه بخش نفت و گاز به 
دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حس��اب های خارجی همچنان ادامه 
خواهد داش��ت و این اولویت دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. 
دولتمردان در تالش برای دور زدن تحریم های آمریکا به دنبال معامالت 
تهات��ری با چین خواهند رفت. با این حال، رکود نس��بی غیرمنتظره در 
چین که منجر به کاهش رش��د اقتصادی به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ 
شده می تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین 

در کوتاه مدت و قبل از سال ۲۰۲۱ شود.
وضعیت کسب و کار نیز همچنان تحت تاثیر شدید تحریم های آمریکا 
باقی خواهد ماند، آن هم به دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی 
آمریکا. تحریم ها باعث محدودی��ت تجارت )که بخش اعظم آن به دالر 
است(، کاهش س��رمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می شود. 
ضمنا تحریم ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال 

خواهند شد.
شوک سه گانه تحریم ها، قیمت پایین نفت و کرونا

کس��ری بودجه ایران در کوتاه مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه 
اینکه کشور تحت شوک های س��ه گانه تحریم های آمریکا، قیمت پایین 
نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه س��ال مالی ۱۳۹۹ براساس 
فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 5۰ دالر در هر 
بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حاال خوش بینانه بودن بیش از 
اندازه این تخمین ها عیان شده است. براساس برخی تخمین ها، صادرات 
نفت ایران در ماه های اخیر به زیر ۲۰۰ هزار بش��که در روز رس��یده که 
عل��ت اصلی آن کاهش ص��ادرات به چین به عنوان تنه��ا مقصد عمده 
محموله های نفت ایران اس��ت. انتظار می رود که تقاضای نفت چین در 
نیمه دوم س��ال ۲۰۲۰ همزمان با بهبود اوض��اع اقتصادی افزایش پیدا 

کن��د. با این حال، درآم��د نفت دولت ایران احتماال در س��ال ۱۳۹۹ با 
کاهش 5۰ درصدی مواجه خواهد ش��د که این کاهش عالوه بر سقوط 

۲۶درصدی ثبت شده در سال ۱۳۹۸ است.
انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی 
شده و افزایش هزینه های درمانی در کنار ارائه کمک های معیشتی برای 
گروه های کم درآمد، کاهش هزینه ها را برای مس��ئوالن س��خت خواهد 
کرد. در نتیجه انتظار می رود که کس��ری بودجه در سال ۱۳۹۹ معادل 
۸.۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد 
از آن نیز تحت فش��ار بوده و پیش بینی می ش��ود کسری بودجه معادل 
۷درصد از تولید ناخالص باشد. البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی 
پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن، باالرفتن قیمت نفت اس��ت. بدین 
ترتیب، کسری بودجه ایران به 5.۲ درصد تولید ناخالص در سال ۱۴۰۳ 

کاهش خواهد یافت.
تحریم های آمریکا دسترس��ی ایران به اس��تقراض خارجی را محدود 
خواه��د کرد، اگرچ��ه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم ش��ده از س��وی 
بانک ه��ای دولتی یا ش��به دولتی چین و روس��یه می توان��د تا حدودی 
مش��کل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکای فزاینده ای به انتشار 
اوراق قرض��ه داخلی خواهد داش��ت تا نیاز مالی خ��ود را برطرف کند. 
اگر اش��تهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتماال 
دس��ت به تامین مال��ی از طریق باالبردن پایه پول��ی خواهد زد که این 

سیاست می تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
همچنی��ن توانایی بان��ک مرکزی در به کارگیری سیاس��ت های پولی 
موث��ر همچنان به خاطر تحریم ها محدود خواه��د بود. دولت در عوض 
دس��ت به اقدامات مقطعی و جزیره ای برای تقویت جریان گردش پول 
زده اس��ت، نظیر ارائه بسته های تش��ویقی برای شرکت هایی که بخش 
عم��ده عایدات صادراتی خ��ود را به ایران برمی گردانن��د. بانک مرکزی 
از بانک ه��ای تجاری خواس��ته نرخ س��ود وام هایی را که ب��ه گروه های 
آس��یب دیده از کرونا می دهند، پایین بیاورند، نظیر ش��رکت های حمل 
و نقل، رس��توران ها و صنعت هتلداری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت 
پولی، ایجاد س��هولت بیش��تر در این حوزه می تواند باعث تورم بیشتر و 

کم ارزش شدن سریع تر نرخ ارز در بازار موازی شود.
تورم 2۵ درصدی از سال آینده به ۱۵ درصد می رسد

اقتصاد ایران که از قبل با تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کرد، 
حال با تبعات منفی ش��یوع کرونا مواجه اس��ت. این اثر از چند مجرا به 
اقتصاد منتقل می ش��ود، ازجمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت 
منطق��ه ای، اختالل در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و س��قوط 
صنعت گردش��گری. رکود قیم��ت نفت هم باعث کاه��ش درآمدهایی 
می شود که با اتکا به دور زدن تحریم ها به دست می آید. تولید ناخالص 
واقعی با کاهش ش��دید ۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ همراه خواهد بود، 
خصوصا به این خاطر که به راه افتادن موج جدید ابتال به کرونا می تواند 
به وضع محدودیت های جدید و اختالل بیشتر در کسب و کار بینجامد.

با احیای رشد اقتصادی چین )و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران( 
انتظار می رود اقتصاد ایران در س��ال ۱۴۰۰ بهبود مختصری داش��ته و 
تولید ناخالص داخلی ۲درص��د افزایش یابد )البته با فرض مهار کرونا(. 
در پی نهادینه ش��دن هرچه بیش��تر روش های دور زدن تحریم ها، رشد 
تدریجی صادرات غیرنفتی می تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. 
رویک��رد آمریکا در قب��ال تحریم ها نیز ب��ا روی کار آمدن بایدن ممکن 
است تغییر کند بنابراین انتظار می رود که تولید ناخالص واقعی ایران در 
بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به صورت میانگین ۱.۶ درصد رش��د کند. البته در 

صورت رفع تحریم ها این رشد می تواند به مراتب بیشتر باشد.
از س��وی دیگر، آشفتگی اقتصادی ناشی از کرونا و کمبودهای مرتبط 
با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت. 
این مش��کل با توجه ب��ه تضعیف پول ملی که ارزش خ��ود را از ابتدای 
فوریه تا ابتدای جوالی حدود ۳۴ درصد از دس��ت داده تش��دید خواهد 
شد بنایراین انتظار می رود تورم در سال جاری میالدی به طور میانگین 
حدود ۲5 درصد بماند و همچنان باال باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با 
تحریم از طریق تس��هیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت 
)و همچنین آهس��ته ش��دن روند تضعیف پول مل��ی( انتظار می رود که 
تورم ش��تاب کمتری گرفته و به نرخ میانگین س��االنه ۱5.5 درصد بین 
س��ال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برس��د، با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم 
فش��ار موجود شده و کس��ر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران 

کند، تورم می تواند از پیش بینی ها فراتر رود.

همچنین بنا بر تخمین صن��دوق بین المللی پول، میزان ذخایر ارزی 
ایران در اواخر س��ال ۲۰۱۹ حدود ۸۶ میلیارد دالر بوده اس��ت. اگرچه 
این رقم نش��ان دهنده کاهش یک چهارمی منابع نسبت به سال ۲۰۱5 
)۱۳۹۴( است، اما همین میزان می تواند برای ۱5 ماه واردات و پوشش 
ن��رخ ارز در رقم ۴.۲۰۰ تومان به ازای یک دالر آمریکا کفایت کند. در 
م��اه مه مجل��س ایران طرحی را برای تغییر واحد پ��ول ملی از ریال به 
تومان و حذف چهار صفر تصویب کرد. این اقدام اصالحی بیش��تر جنبه 
نمایشی داش��ته و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی 
رغم اقدامات مقطع��ی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتماال به 
ق��وت خود باقی خواهد بود. در پی کاهش قیمت نفت در س��ال جاری 
احتمال می رود دولتمردان برداش��ت های س��نگین تری از ذخیره ارزی 
خود داشته باشند که این کار می تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی 
ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته 
اس��ت، به طوری که با تش��دید آثار کرونا، ن��رخ دالر آمریکا در ابتدای 
ج��والی ۲۰.۸۰۰ توم��ان بوده که ۱5درصد کمت��ر از قیمت ماه قبل و 
بس��یار کمتر از قیمت ۴هزار تومانی در ابتدای س��ال ۲۰۱۸ )زمستان 

۱۳۹۷( است.
رتبه بندی ایران در ریسک بانکی، ارزی، سیاسی و ...

همچنین انتظار می رود صادرات نفت )از جمله صادرات ثبت نش��ده( 
به میانگین ۲۸۰ هزار بش��که در روز در س��ال جاری میالدی برسد که 
این رقم کمتر از ۱۲ درصد کل صادرات در س��ال ۲۰۱۷ یا سال ۱۳۹۶ 
است که ۲.۴ میلیون بش��که در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به دلیل 
تقاض��ای کمتر در چین و منطق��ه کاهش خواهد یاف��ت. البته کاهش 
واردات ب��ه دلیل کوچک ش��دن اقتصاد تا ح��دودی کاهش صادرات را 
جبران خواهد کرد. با این حال انتظار می  رود تراز تجاری ایران در سال 
جاری میالدی وارد محدوده منفی )برای اولین بار از سال ۱۹۹۸( شود 
و مجددا در پایان دوره مورد بررس��ی به محدوده مثبت برگردد. کسری 
بخش غیربازرگان��ی البته همچنان زیاد خواهد مان��د، چراکه اعتبارات 
بخش گردش��گری تحت الش��عاع کرونا و همچنین ش��رایط ژئوپلیتیکی 
پرتن��ش خواه��د بود. روی هم رفته انتظار می رود که حس��اب جاری با 
کسری معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص در سال ۲۰۲۰ همراه خواهد 
شد. به موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی 
و غیرنفتی، وضعیت حساب جاری نیز به تدریج تقویت شده و در پایان 

دوره مورد بررسی یعنی در سال ۲۰۲۴ به تعادل برسد.
»اکونومیس��ت« س��پس در ادامه گ��زارش خود به رتبه بن��دی ایران 
براساس انواع ریسک می پردازد و رتبه ایران در زمینه ریسک بدهی های 
دولت را B، ریس��ک ارزی CCC، ریس��ک بخش بانکی CC، ریس��ک 
 CCC و ریسک کشوری را B ریسک ساختاری اقتصادی ،CC سیاسی
ارزیابی می کند. به گفته »واحد اطالعات اکونومیس��ت«، نمره ایران در 
زمینه ریس��ک بدهی های دولت، B اس��ت. دولت ب��ا اقتصادی در حال 
انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن، مشکل 
ف��روش نفت به دلیل تحریم ه��ا و همچنین بیماری کرونا و اثرات آن بر 
قیمت نفت اس��ت. تالش برای متنوع س��ازی درآمدها و دور شدن آن از 

نفت و گاز می تواند چالشی جدی برای اقتصاد ایران باشد.
نمره ایران همچنین در زمینه ریس��ک ارزی CCC است، کما اینکه 
تراز حس��اب های جاری دولت به دلیل کاهش ش��دید درآمدهای نفتی 
در س��ال ۲۰۲۰ منفی خواهد ش��د و عالوه بر آن، فاصله زیاد میان نرخ 
رسمی و غیررسمی ارز به دلیل بی ثباتی اقتصاد و تحریم ها همچنان به 

قوت خود باقی خواهد بود.
امتیاز ایران در زمینه ریس��ک بخ��ش بانکی نیز CC خواهد بود. این 
رتبه به خاطر رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و باالرفتن حجم 
وام ه��ای بالوصول اس��ت. وضعی��ت بازپرداخت این وام ها نی��ز با رکود 
فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد 

رفت.
ریسک سیاسی ایران هم برمبنای اعتبارسنجی قبلی همان CC باقی 
خواه��د ماند، چراکه تن��ش میان ایران و آمری��کا همچنان در باالترین 
س��طح است و امکان درگیری نظامی به قوت خود باقی است. همچنین 
ریسک ساختار اقتصادی برای ایران در محدوده B تخمین زده می شود. 
ات��کا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم 
تولید نفت و گاز آسیب پذیر خواهد کرد. تحریم ها و اپیدمی کرونا نیز بر 
اعتماد س��رمایه گذار اثر خواهد داشت. در انتها نیز ریسک کلی کشوری 

برای ایران CCC تخمین زده می شود.

گزارش »اکونومیست« از دورنمای اقتصادی ایران در 4 سال آینده

اقتصادایرانبهمداررشدبازمیگردد
نگاه

بهترین الگوی توسعه در بحران کرونا چیست؟
از دولت انتظام گر تا دولت مداخله گر

تصمیم گیری و مدیریت بحران در دوره شیوع کرونا چقدر با الگوی 
توس��عه در ایران ارتباط دارد؟ کمال اطهاری، پژوهش��گر توس��عه در 
ای��ن باره می گوید: باید پرده کرون��ا را از تصمیم گیری ها کنار زد و به 
سیاست های توسعه ای اندیشید. باید دید در پس آن پرده چه ساختار ها 
و الگو های توسعه ای توانسته است بر بحران کرونا فائق آید، اما اینکه در 
تمام سطوح از یک جهان پساکرونا صحبت می کنند، نشان می دهد که 

نظم کنونی حاکم بر جهان قابل تحمل نیست.
اما چگونه می توانیم به این مسئله دست یابیم و بر آن فائق شویم؟ 
اطهاری در پاسخ می گوید: به گفته گرامشی، »بحران زمانی رخ می دهد 
که نظم موجود قابل ادامه نیس��ت، اما جه��ان نو هم نمی تواند متولد 
ش��ود.« م��ا وظیفه داریم که خ��رد جمعی را ب��ه کار بگیریم، به ویژه 
کسانی که در حوزه اقتصادی و اجتماعی کار می کنند تا بتوانیم الگوی 
جایگزین و نقشه راه ایجابی ارائه بدهیم. تا در درجه اول جامعه خودمان 
به صورت یک توافق جمعی شکل بگیرد و نهاد های جدید ایجاد شود، 
در این صورت است که جهان نو متولد می شود. هیچ چیز در دنیا خود 
به خودی رخ نمی دهد و اگر خود به خودی باشد، بد ترین نوع آن است 

و مشابه زلزله یا کرونا خواهد بود.
او ادامه می دهد: اتفاقاتی که بیرون از جریان موجود تفکر بشر بر او 
حادث ش��ود، ضربه بزرگی است و شوک وارد می کند. به گفته مانوئل 
کاس��تلز، ما در دوران جهانی ش��دن با سه هویت رو به رو هستیم، یکی 
هویت موجود در کشور های مختلف است؛ یعنی نهاد هایی که رسمیت 
و مشروعیت دارند، این نهاد ها دیگر به شکل سابق قابل تداوم نیستند و 
باید نهاد های جدید جایگزین آنها شوند، اما این امر مشکل است چون 

مقاومت می کنند.
ب��ه گفته اطهاری، اگر فعالیت آگاهانه ای برای تعریف و اقناع جامعه 
صورت نگیرد که یک توافق در جامعه شکل بگیرد. البته ممکن است در 
مقابل جهانی شدن یک هویت مقاومتی هم شکل بگیرد، این هویت انزوا 
طلب اس��ت و می گویند پساکرونا دوره ای است که ما منزوی شویم و 
به چارچوب دولت ملی برگردیم. تفسیری که اینها از دولت ملی دارند، 
نازل تر از قانون اساس��ی است و حتی بحث درون زایی و برون نگری را 

کنار می گذارند و برون زایی و درون نگری را مدنظر قرار می دهند.
به اعتقاد این پژوهشگر توسعه، در مواجهه با بحران می توانیم از هویت 
برنامه ای س��خن بگوییم. در دوران جهانی شدن، کشور هایی که هویت 
برنامه ای داشتند و توانستند آن را به خوبی تعریف کنند، توانستند از 
دوران جهانی شدن استفاده کنند، برنده باشند و در دوران کرونایی هم 
توانستند بهترین مقابله را با این ضربه داشته باشند. کشور هایی مثل 
چین، کره جنوبی، ژاپن و بیشتر کشور های اروپایی از این دسته بودند.

او به وضعیت کش��ورهای اس��کاندیناوی در مواجهه با بحران اشاره 
می کن��د و به پایگاه خب��ری اتاق ایران می گوید: آلمان و کش��ور های 
اسکاندیناوی توانستند در گذش��ته به بحران ۲۰۰۸ فائق شوند و هم 
بح��ران کرونا را به خوبی س��امان دادند. این کش��ور ها یک خصیصه 
مشترک دارند، اینها یک الگوی توسعه ای دارند که رشد اقتصادی را به 
خوبی و خالقانه هم با جهانی شدن و هم اقتصاد دانش تعریف کردند و 
این الگوی توسعه پیوند دارد با یک سیاست اجتماعی فراگیر؛ به بیان 

دیگر، شیوه انتظام بخشی دارند.
اطهاری تاکید می کند: نوع مواجهه با بحران به زبدگی در برنامه ریزی 
و سیاس��ت گذاری اقتصادی و نحوه آموزش جامعه برمی گردد؛ یعنی 
چارچوب ه��ای کف سیاس��ت اجتماع��ی را دارید، پیوس��ته آموزش 
می دهی��د، نظام بیمه ای کاملی دارید و مردم احس��اس خوش��بختی 
می کنند و احس��اس ترس و ه��راس ندارند، رقاب��ت را به حرص و آز 
تبدیل نمی کنند، این امر می تواند در سطح بنگاه باشد یا فرد و فرقی 
نمی کن��د. در چنین جامعه ای دیگر یک بازی خوش��ایند، هم پیوند و 

جماعتی ندارد.
این اقتصاددان درباره این موضوع که بنگاه های اقتصادی در بحران 
کرونا به بسته های حمایتی نیاز دارند و آیا ممکن است که دولت ها به 
این رویه عادت کنند و این رویه ها اثر بلندمدت بر کارکرد دولت داشته 
باشد، می گوید:  حتی در چین و کره جنوبی، دولت توسعه بخش وجود 
دارد، اما نه در شکل دولت مداخله گر. دولت باید در حمایت از بنگاه ها 
انتظام گر باش��د نه مداخله گر، اما دولت های ایران بیش��تر مداخله گر 

هستند.
اطهاری در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی این بحران جمع شود، 
تمام نهاد ها به کارکرد اصلی و واقعی خودشان برمی گردند؟ می گوید: 
این حمایت ها توافقی اس��ت و در جوامع توس��عه یافته جامعه مدنی 
قوی اس��ت ام��ا دولت در ایران الگو های ابتدای��ی را به صورت افراط و 
تفریط در طول زمان برداشته است و فکر می کند که رقابت یعنی لجام 

گسیختگی، درحالی که این گونه نیست.
از س��وی دیگر، با بروز بحران کرونا، عده ای نگران ماهیت نظارت ها 
و تداوم آن در آینده هس��تند، اما اطهاری معتقد است: وقتی امری در 
چارچوب بخردانه شکل بگیرد، قدم به قدم انکشاف پیدا می کند. مگر 
دولت های رفاه اروپا به توتالیتاریس��م انجامید؟ دولت های رفاه جلوی 
توتالیتاریسم را گرفتند. اگر دولت های رفاه تشکیل نمی شد، فاشیسم 

ادامه پیدا می کرد و نوع استالینی سوسیالیسم بر اروپا حاکم می شد.
او ادامه می دهد: کس��ی که نتوانس��ته جهانی شدن را تعریف کند و 
نقش خود را در جهانی ش��دن توافقی مشخص کند، قبال دچار بحران 
بوده اس��ت. چیزی که در ایران وجود دارد، یک فرهنگ بس��یار بزرگ 
جامعه مدنی اس��ت که به خوبی تش��خیص می دهد دشمن اصلی اش 
کیس��ت و با آن می جنگد. جامعه مدنی ایران با این فرهنگ و تجربه 
تاریخی عظیم می داند دش��من اصلی خود را کی و کجا انتخاب کند. 
گاهی اوقات ممکن است که خطا کند، اما برخالف جوامع دیگر خطا 
پایدار نیست بنابراین در این بحران هم جامعه مدنی توانست سربلند 
بی��رون بیاید؛ چنانچه عملکرد وزارت بهداش��ت در بحران کرونا اصال 
اتفاقی نبوده است و وزارت بهداشت یکی از بهترین دستگاه های کشور 

از لحاظ سواد و پژوهش محوری است.
اطهاری در پایان و در جمع بندی گفته هایش می گوید: درس��ی که 
دولت باید بگیرد این اس��ت که از فرصت های تاریخی اس��تفاده کند، 
نوع کالن روند ها را تش��خیص بدهد، از چین، کره جنوبی و حتی اروپا 
ی��اد بگیرد. ما باید یک ترکیب خالق از اصولی که اینها برای توس��عه 
ب��ه کار گرفتند، انتخاب کنیم. تمام اینها آماده جهانی ش��دن توافقی 
هستند. اینها درس هایی است که ما باید بگیریم؛ باید پرده کرونا را از 
تصمیم گیری ها کنار بزنیم و ببینیم که پس آن پرده چه ساختار ها و 
الگو های توسعه ای توانسته است بر آن فائق آید که ترکیب خالقی از آن 
بسازیم. این تصویر می تواند جامعه ما را به آنچه شایسته است، برساند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فش��ار بر محتکران مس��کن روز به روز بیشتر می ش��ود و آن گونه که 
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی خبر داده، روزانه 

۱۰۰ هزار پیامک برای مالکان بیش از یک خانه ارسال می شود.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، این اتف��اق در پی راه اندازی س��امانه امالک 
و اس��کان در آخر مردادماه امس��ال ش��دت گرفت و یکی از روش هایی 
ک��ه جهت احراز اس��تقرار افراد در خانه در نظر گرفته می ش��ود، روش 
خوداظهاری است که با داده هایی که از طریق تقاطع اطالعاتی به دست 
می آید، راس��تی آزمایی می ش��ود. به این ترتیب، برای کسانی که خالف 
اظهارات ش��ان اثبات شود، جریمه های س��نگین مالیاتی در نظر گرفته 
خواهد شد. روش دیگر، احراز استقرار افراد در یک خانه از طریق موبایل 

است.
پروانه اصالنی در توضیح سیاس��ت دریافت مالی��ات خانه های خالی، 
گفت: سامانه امالک و اسکان در حال حاضر اجرایی شده و روزانه ۱۰۰ 
هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد ارس��ال می کنیم. این افراد دو 
هفت��ه فرصت دارند ک��ه با خوداظهاری، وضعیت خال��ی بودن یا دارای 
س��کنه بودن واحد خود را مشخص کنند و دولت این اطالعات را چک 

خواهد کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی تصریح کرد: تا 
پایان تابس��تان معلوم می شود که این واحدها خالی است یا خیر. سپس 
آنها را به س��ازمان امور مالیاتی معرفی می کنیم. اگر کس��ی صاحب دو 
واحد مسکونی یا بیشتر باشد و بعد از دریافت پیامک خوداظهاری نکند، 

مالک را بر این قرار می دهیم که خانه های او خالی است.
راه فرار محتکران بازار مسکن بسته می شود؟

چهارم شهریورماه بود که وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی 
اعالم کرد: از هفته گذش��ته عملیات ارس��ال پیامک ها آغاز شده و تمام 
کس��انی که واحد مسکونی خالی داشته اند، هم اکنون پیامک را دریافت 

کرده اند و ما در مرحله راستی آزمایی قرار داریم.
محمد اس��المی با اشاره به راه اندازی س��امانه جامع امالک و اسکان، 
گفت: وزارت راه و شهرس��ازی در سال گذش��ته با حداکثر توان خود و 
در قالب اتصال با دس��تگاه های مختلف این س��امانه را راه اندازی کرد و 
هم اکنون تمامی اطالعات واحدهای مس��کونی در این سامانه بارگذاری 
شده است و این سامانه نقش موثری در شناسایی خانه های خالی دارد.

به گفته وی، هر فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته، به طور 
قطع پیامک را دریافت کرده و اولین گام در راه و شهرس��ازی آن اس��ت 
که از طریق پیامک ها راستی آزمایی انجام شود و سپس این اطالعات در 

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه باید نرخ مالیات ها بازدارنده باشد 
و نباید اجازه دهیم که مس��کن ابزار دس��ت سوداگران و دالالن باشد تا 
از طریق آن ش��اهد افزایش قیمت مس��کن باش��یم، ادامه داد: ما اجازه 
نمی دهیم که پول های سمی وارد بخش مسکن شده و زندگی مردم در 

حوزه تامین واحد مسکونی را برهم زند.
او همچنین در مراس��م رونمایی از سامانه ملی امالک و اسکان از آمار 
۲میلی��ون و ۷۰۰ هزاری مال��کان بیش از یک خانه خب��ر داد و گفت: 
مطاب��ق اطالعاتی که تا امروز گردآوری ش��ده، ۲میلی��ون و ۷۰۰ هزار 
خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.

چند خانه در تهران متعلق به نهادها و سازمان هاست؟
معاون وزیر راه و شهرس��ازی نیز در مراسم رونمایی از سامانه امالک 
و اس��کان کشور گفت: با مصوبه هیات دولت توانستیم اطالعات کافی را 
از سازمان های مربوط و س��ازمان امور مالیاتی دریافت کنیم و براساس 
پاالیش های انجام ش��ده در مرحله نخس��ت بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ 
هزار ملک مسکونی شناسایی و وضعیت ملکیت آنها مشخص شده است. 
این رقم معادل ۴5درصد کل واحدهای مس��کونی کش��ور اس��ت که با 

اولویت در شهر تهران و چند کالنشهر دیگر شناسایی شد.
به گفته محمود محمودزاده، از این تعداد خانه، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 
مالک حقیقی و حقوقی شناسایی شدند که ۶۰5 واحد مسکونی متعلق 
ب��ه یک نفر و ۲۳ ه��زار و ۸۰۰ واحد آن متعلق به ش��خصیت حقوقی 
است. در حال حاضر ۹۱میلیون کد ملی با مالکیت وجود دارد که دلیل 
مغایرت این عدد با جمعیت ایران، عدم ابطال سند مالکیت افرادی است 
که پیش از این فوت شده اند. همچنین ۷۲ هزار مالکیت برای افراد زیر 

۱۸ سال شناسایی شد.
همچنین براس��اس سرش��ماری نفوس و مسکن س��ال ۱۳۹5، تعداد 
خانه های خالی کش��ور ۲.5 میلیون واحد و تع��داد واحدهای خالی در 
ش��هر تهران 5۰۰ هزار مورد اس��ت، اما آمار ارائه شده از سوی مسئوالن 
وزارت راه و شهرس��ازی نش��ان می دهد طی چهار سال گذشته، حدود 
۲۰۰ هزار واحد مس��کونی خالی )۸ درصد( در کل کش��ور و حدود ۳۰ 
هزار واحد مس��کونی خانه در ش��هر تهران به مجموعه واحدهای خالی 

اضافه شده است و پدیده خانه های خالی سیر صعودی داشته است.
بازار مسکن در سال های اخیر تحت  تاثیر انتظارات تورمی، تورم شدید 
و همچنین نااطمینانی از آینده، به یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاران 
تبدیل شد و تعداد قابل توجهی از آنها اقدام به خرید واحدهای مسکونی 
برای حفظ و ارتقای ارزش س��رمایه ای خود و س��پس خالی نگه داشتن 
واحدها کردند. این در حالی است که مالکان، سرمایه گذاران و محتکران 

ای��ن گروه از امالک مس��کونی به  دلیل ضعف سیاس��تی ناش��ی از نبود 
اهرم ه��ای مالیاتی قوی برای مقابله با احتکار مس��کن تاکنون در حیاط 
خلوت مالیاتی قرار داش��ته و حضور و انجام معامالت مکرر از سوی آنها 
طی س��ال های اخیر منجر به تش��دید روند رش��د قیمت ها در این بازار 

شده است.
رقم دقیق مالیات بر خانه های خالی چقدر است؟

نهم مردادماه امس��ال سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس از رقم 
مالی��ات بر خانه های خالی خبر داد و گفت: براس��اس اصالحات صورت 
گرفت��ه در طرح اخذ مالیات از خانه ه��ای خالی، مالیات بر درآمد اجاره 
برای س��ال اول شش برابر، س��ال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در 
نظر گرفته شده است. مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری 
۲۱ شبکه یک س��یما ادامه داد: براساس متوس��ط درآمد ماهانه ارزش 
اجاره خانه در ش��هر تهران حدود 5۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
اس��ت که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم حدود 
۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان می شود که در سال اول حدود 5۰ میلیون 
تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه 

میلیون تومان می شود.
به گفته او، افرادی که خانه خالی داش��ته باش��ند، براس��اس تقسیم 
منطق��ه و ارزش اجاره ملک و محاس��به مالیات بر درآمد اجاره، به طور 
میانگین در س��ال اول حدود 5۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داش��تن 
ملک پرداخت می کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان 

دریافت خواهد شد.
سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به اینکه این مبالغ 
بس��تگی به توافق بین دولت و مجلس دارد، گفت: براساس نظر سازمان 
امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، 
با باالرفتن مبالغ، موضوع ش��کایت، دادرس��ی و دشواری وصول موجب 

می شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.
همچنی��ن بنا به اع��الم مدیرکل دفت��ر اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی، در تیرماه امس��ال، مالکانی که تا ش��هریور خانه های خالی 
خود را در سامانه ثبت کنند، از مالیات سال های گذشته تا امروز معاف 

خواهند شد.
ب��ه گفته پروانه اصالنی، طرح مالیات بر خانه های خالی در س��ال ۷۱ 
نیز در برنامه دولت وجود داش��ت، اما در اختیار نبودن آمار و اطالعات 
دقیق، از جمله دالیل تاخیر در اجرای آن بوده است. به اعتقاد اصالنی، 
اگ��ر این قانون بتواند 5۰ درصد خانه های خالی را وارد بازار کند، موفق 

خواهد بود.

روزانه ۱۰۰ هزار پیامک برای مالکان بیشتر از یک خانه ارسال می شود

خانههایخالیدرتورمالیاتی
یادداشت

روش های مطمئن برای جبران کسری بودجه

اقتصاد ایران س��ال های متمادی اس��ت که از مشکالت ساختاری 
رن��ج می برد. دولت های مختلف هرگز به فکر راه حل اساس��ی نبوده 
و تنها با به کارگیری سیاس��ت های کوتاه م��دت و مقطعی به دنبال 
راه چاره برون رفت از مش��کالت دوره فعالیت خ��ود بوده اند، بدون 
توجه به اینکه سیاست های آنها چه تأثیری بر آینده اقتصادی کشور 
خواهد داشت. در سال های اخیر عالوه بر مسائل ساختاری، اقتصاد 
ایران با سخت ترین تحریم های بین المللی مواجه بوده و درآمدهای 
ارزی کشور یا مسدود شده و یا صادرات نفت به  شدت کاهش  یافته 
و با تخفیف به فروش رس��یده اس��ت. این در حالی است که شیوع 
وی��روس کرونا در جهان و کاهش تقاضا و قیمت نفت امکان وصول 
درآمدهای ارزی را با تردید بیشتر مواجه کرده است. در این راستا، 
دولت برای برون رفت از این مش��کالت اقداماتی را انجام داده است 
که برخی از آنها نه تنها مش��کلی از اقتصاد معیوب کشور را برطرف 
نکرده، بلکه متضرر ش��دن مردم را به دنبال داشته است. تصمیمات 
و اقدامات بدون پش��توانه علمی و آینده نگری و خلق الساعه مصداق 

بارز بی برنامگی دولت در اداره کشور است.
مشکل س��اختاری کس��ری بودجه در دولت های مختلف، پدیده 
آش��نایی اس��ت که امس��ال به دلیل وجود انواع تحریم ها و ش��یوع 
بیم��اری کووی��د-۱۹ بیش از پیش ش��دت یافته اس��ت. نیمه دوم 
مردادماه امس��ال رئیس جمهور برای جبران کس��ری بودجه کشور 
از طرح گش��ایش اقتصادی خبر داد. برخی این گش��ایش اقتصادی 
را تصویب الیحه FATF دانس��تند، عده ای آزاد ش��دن منابع ارزی 
مسدود شده کشور، اما درنهایت مشخص شد که گشایش اقتصادی 
دولت، فروش اوراق س��لف نفت به مردم با سررسید دو ساله است؛ 
طرحی که شاید به  طور موقت کسری بودجه دولت را کاهش دهد، 

اما عواقب دیگری نیز به دنبال خواهد داشت.
برخ��ی از موافقان، این ط��رح را راهی ب��رای دور زدن تحریم ها 
می دانند، چراکه در شرایطی که دولت امکان فروش نفت را ندارد با 
فروش نفت به بخش خصوصی هم مش��کل کسری بودجه و فروش 
نف��ت و هم کاه��ش ارز را برطرف می کند، ام��ا در مقابل این طرح 

مخالفان و منتقدانی نیز دارد.
کش��ور در بره��ه ای از زم��ان ق��رار گرفت��ه که مردم بیش��ترین 
نااطمینانی را نسبت به عملکرد دولت دارند و وعده های بی نتیجه از 
س��وی دیگر باعث شده است که مردم نسبت به برنامه ها و اقدامات 
مس��ئولین اعتماد نداشته باشند بنابراین استقبال مردم از این طرح 

گشایش اقتصادی نیز با تردید مواجه است.
انتشار این اوراق برای دولت های آینده بدهی ایجاد خواهد کرد و 
مشخص نیست که وضعیت بازار نفت و نرخ ارز به چه صورت باشد. 
چنانچه قیمت نفت و ارز افزایش چش��مگیری داش��ته باشد، بدهی 
بیش��تری را برای دولت آتی ایجاد می کند و مشخص نیست که آیا 
دولت آینده توان بازپرداخت این بدهی را خواهد داش��ت یا نه. این 
اوراق بر پایه ارز منتشر خواهد شد و مشخص نیست که نرخ ارز در 
دو س��ال آتی دستخوش چه تغییراتی قرار گرفته و چند برابر شود. 
ضم��ن اینکه در حال حاضر نیز چند نرخی بودن قیمت دالر اثرات 
منفی بر اقتصاد داش��ته است و این مس��ئله که دولت با چه نرخی 
می خواهد این اوراق را در سررس��ید خری��داری نماید در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. همچنین قیمت جهانی نفت عالوه بر متأثر بودن از 
وجود تحریم ها و س��اختار سیاس��ی کشور، یک عامل برون زا بوده و 
مش��خص نیست که طی دو سال آینده قیمت جهانی نفت افزایشی 
یا کاهش��ی باش��د و در صورت کاهش آن باید دید که دولت برای 
جبران ضرر ناش��ی از کاهش قیمت و تأمین بدهی خود چه منابعی 
را پیش بینی کرده است. به  عالوه میزان فروش نفت کشور با فرض 
اتمام تحریم های نفتی، متأثر از تصمیمات اوپک است و این امر نیز 
محدودیتی را در زمان سررسید ایجاد می کند بنابراین تضمین اصل 
سرمایه خریداران در هنگام سررسید با تردید و ابهام روبه رو است.

در ماه های اخیر دولت از بازار سرمایه حمایت کرده و با اقداماتی 
مانند عرضه صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله سرمایه مردم 
را به س��مت بازار بورس کش��انده است. س��ودهای باال سرمایه های 
خرد و کالن عموم را به بازار سرمایه سرازیر کرده است، لکن اخبار 
منتشرش��ده درخصوص گش��ایش اقتصادی و بدقولی ه��ا در مورد 
عرضه دارا دوم، باعث ریزش ش��اخص س��هام و خ��روج عده زیادی 
از بازار س��رمایه ش��د بنابراین دولت با اعالم یک خبر باعث متضرر 
شدن افراد زیادی شد و این در حالی است که بیشتر این افراد کل 
نقدینگی خود را وارد بازار س��رمایه نموده و در س��ال های اخیر به 

دلیل بی ارزش شدن پول ملی زیان دیده بودند.
با توجه به تمامی موارد گفته ش��ده به نظر می رسد که دولت بهتر 
اس��ت برای جبران کس��ری بودجه خود تصمیمات مطمئن تری را 
اتخ��اذ کند. یکی از این روش ها فروش س��هام ش��رکت های دولتی 
در بازار بورس اس��ت که عالوه بر تأمین کسری بودجه دولت باعث 
رونق بازار بورس شده و نقدینگی های سرگردان افراد را به این بازار 
جذب می کند. راهکار دیگر مولدسازی دارایی های بالاستفاده دولت 
است که هم استهالک پذیر بوده و هم هزینه نگهداری باالیی دارد.

با توجه به مباحث مطرح شده و نظرات موافقان و مخالفان به نظر 
می رسد که طرح گشایش اقتصادی دولت با مشکالت و چالش های 
زی��ادی مواجه بوده و راه حل های جایگزی��ن اثرات مطلوب تری هم 
برای جبران کس��ری بودجه و هم برای جذب نقدینگی و رونق بازار 

سرمایه دارد.
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یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و فرهنگ سازی از دو ماه دیگر 
رس��ما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از 
پرداخت قبض برق معاف می شوند حتی برای پرمصرف ها نیز این امکان 
وج��ود دارد که با کاهش مصرف از پرداخ��ت قبض رهایی یابند مطابق 
با آمار رس��می ش��رکت توانیر، از حدود ۳۰ میلیون مش��ترک برق، ۲۴ 
میلی��ون الگوی مصرف را رعایت کردند و از این ۲۴ میلیون، ۸ میلیون 
عالوه بر اینکه زیر الگو برق مصرف کردند مصرف ش��ان نس��بت به دوره 
مش��ابه قبل نیز کمتر بود که به این دس��ته از مش��ترکان ۱۰۶ میلیارد 

تومان پاداش تعلق گرفت.
به گزارش ایس��نا، وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح های تشویقی 
مختلف��ی برای عبور از پیک بار اجرا کرده اس��ت، چراکه در تابس��تان 
مصرف برق افزایش بسیاری می یابد و نیروگاه ها با چالش های متعددی 
دس��ت و  پنجه نرم می کنند حتی ممکن اس��ت همچون س��ال ۱۳۹۷ 
خاموش��ی  های برنامه ریزی شده نیز مهمان خانه ها شود. از این رو برای 
جلوگیری از این مس��ئله و تامین برق  پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی 
را مهم دانس��ته و در س��ال های اخیر نیز برنامه هایی را برای آن در نظر 

گرفته که تازه ترین آن طرح برق امید است.
در حال حاضر ۳۰ میلیون مشترک خانگی در کشور وجود دارد که در 
دو دسته »زیر الگو« و »بیش از الگو« تقسیم بندی شده اند که برای هر 
کدام تعرفه خاصی تعریف شده است. در این بین ۸5 درصد از مشترکان 
زی��ر الگو برق مصرف می کنند و تنها ۱5درصد باالتر از الگوهای تعیین 
شده مصرف دارند، در طرح برق امید مشترکان زیر الگو هم به دو دسته 

خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می شوند.
۳۰ میلیون نفر مش��ترک در طرح برق امید از تخفیف ۱۰۰ درصدی 

بهای برق بهره مند خواهند ش��د که حدود ۸ و نیم میلیون مشترک در 
این محدوده هس��تند و تا زمانی که کم مص��رف باقی بمانند، از تخفیف 
۱۰۰درصدی بهره مند خواهند ش��د. البته مش��ترکان خوش مصرف هم 
می توانند با رعایت نکاتی س��اده، خود را به جرگه کم مصرف ها رس��انده 
و از تخفی��ف ۱۰۰درصدی به��ای برق مصرفی بهره مند ش��وند چراکه 
تعرفه های برق پلکانی اس��ت و هرچه از میزان مصرف برق مش��ترکان 
کاس��ته ش��ود، مزایای اقتصادی برای خانوارها دارد، ب��ه طور مثال اگر 
مش��ترکان ۱۰درصد مصرف برق خود را ک��م کنند، ۲۰درصد از هزینه 
برق ش��ان کم می ش��ود و اگر ۲۰درصد مصرف را کاهش دهند، ش��اهد 

کاهش ۴۰درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.
در این راس��تا محمدحس��ن متولی زاده، مدیرعامل توانیر در تش��ریح 
جزییات طرح برق امید گفت: برق در ایران پوش��ش ۱۰۰درصدی دارد 
و همه خانوارهای ایرانی مشترک برق هستند؛ از این رو همه مشترکان 
خانگی می توانند در این طرح مشارکت و از تخفیف ۱۰۰درصدی بهای 

برق بهره مند شوند.
وی ادامه داد: در همین راس��تا به صنایع و کش��اورزان مش��وق هایی 
اختص��اص می یاب��د که مصارف ش��ان را جابه جا کرده و به س��اعت های 
دیگ��ری انتقال دهن��د که با بهره گی��ری از همین ابزارهای تش��ویقی، 
تابس��تان سال گذش��ته و امس��ال را که گرم ترین تابستان در طول ۳۰ 
س��ال گذشته بود، با موفقیت پشت س��ر گذاشتیم و در دو سال متوالی 
)۹۸ و ۹۹( نیز تنها یک درصد رشد را تجربه کردیم، این در حالی است 

که در سال های گذشته رشد 5.۲ درصدی نیز ثبت شده است.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: س��ال گذش��ته ۱۲۰ هزار و امسال ۲۹۴ 
هزار تفاهم نامه با مش��ترکان صنعتی و کش��اورزی به امضا رس��ید و بر 

همین اساس سال گذشته ۳5۰ میلیارد تومان پاداش به این دو گروه از 
مشترکان اختصاص یافت که در صورتحساب های برقی آنها لحاظ شد.

متولی زاده کس��ب ای��ن موفقی��ت را نتیجه تعامل و هم��کاری همه 
مش��ترکان دانس��ت و اظهار کرد: نکته مهم دیگ��ر آنکه در کنار کاهش 
رشد پیک به یک درصد، براساس آمارها، مصرف برق صنایع در پنج ماه 
گذشته ۱۱درصد افزایش داش��ته است که نشان دهنده باالرفتن میزان 
تولید و رونق صنایع و افزایش بهره  وری اس��ت. س��ال گذشته ۸ میلیون 
خانوار مش��مول مش��وق های برقی ش��دند و ۱۰۶ میلیارد تومان به آنها 

پاداش اختصاص یافت، درخصوص برق امید گفت:
او درخص��وص نحوه اجرای طرح برق امید نیز گفت: ما ابتدا به مردم 
اطالع رس��انی خواهیم کرد ک��ه در چه گروهی از مص��رف قرار دارند و 
س��پس برای مش��ترکانی که در گروه های خوش مصرف و پرمصرف قرار 

دارند، راهکارهای کاهش مصرف برق را آموزش خواهیم داد.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در تابس��تان وس��ایل سرمایش��ی و در 
سایر فصل های سال سیستم های روشنایی سهم عمده مصرف را دارند، 
افزود: استفاده از المپ های LED و... می تواند باعث کاهش ۱۲درصدی 

مصرف برق شود.
متولی زاده همچنین اس��تفاده از وس��ایل قدیمی و پرمصرف را نیز از 
دیگ��ر دالیل باال ب��ودن مصارف و هزینه برق خانواره��ا عنوان کرد و با 
اشاره به اینکه هم اکنون ارزان ترین برق دنیا را داریم، گفت: دولت بابت 
تولید برق باید یارانه بپردازد و در حالی که قیمت تمام شده برق بدون 
احتس��اب هزینه سوخت، ۱5۰ تومان و با احتساب هزینه سوخت بیش 
از ۳5۰ است، میانگین دریافتی ما از مشترکان بابت هرکیلووات ساعت 

برق  مصرفی تنها حدود ۸۰ تومان است.

8 میلیون خانوار مشمول مشوق های برقی شدند

برق مجانی در انتظار چه کسانی است؟
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میانگین نقدینگی 27درصد رشد کرد
تحوالت 2۰ساله رشد نقدینگی

بررس��ی آمارهای مربوط به رش��د نقدینگی در ایران در سال های 
۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ نش��ان می دهد که میانگین رشد نقدینگی در این 

دوره ۲۷.۶ درصد و میانگین دو ساله نیز ۲۷.۲ درصد ثبت شد.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، براس��اس آمارهای منتشرشده از 
درصد رش��د نقدینگی ایران در س��ال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸، میانگین رشد 
نقدینگ��ی در ای��ران در دو دهه گذش��ته رقمی مع��ادل ۲۷.۶درصد بود. 
همچنین، در سال ۱۳۷۹ رشد نقدینگی ایران ۲۹.۳ درصد و در پایان سال 
۱۳۹۸ نیز به رقم ۳۱.۳ درصد رسید. براساس این بررسی در سال ۱۳۸5 
با درصد رشد ۳۹.۲ درصد بیشترین و سال ۱۳۸۷ با ۱5.۹ درصد کمترین 
میزان رشد نقدینگی در ۲۰ ساله گذشته ایران به ثبت رسیده و میانگین دو 
ساله درصد رشد نقدینگی ایران )سال های ۹۸- ۱۳۹۷( نیز به میزان ۲۷.۲ 
درصد اعالم شد. براساس این گزارش، در سال ۱۳۸۰ رشد نقدینگی ۲۸.۸ 
درصد و یک دهه بعد یعنی در س��ال ۱۳۹۰ نیز ۲۰.۱ درصد بود و در ۱۰ 
س��ال افت ۸.۷ درصدی داشته، ضمن اینکه وضعیت در سال ۱۴۰۰ رشد 

نقدینگی در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، نیازمند زمان است.

در مردادماه امسال ثبت شد
افزایش ۱7۵ درصدی معامالت مسکن پایتخت

بان��ک مرکزی از افزایش ۱۷5.۸ درصدی معامالت مس��کن پایتخت در 
مردادماه خبر داد و اعالم کرد تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر 
تهران در مردادماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷5.۸ درصد 
افزایش داش��ت. به گ��زارش روابط عمومی بانک مرک��زی، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی ش��هر تهران در مردادماه امسال، به ۹.۱ هزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳5.۴ 
درصد کاهش و ۱۷5.۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در ماه مورد 
گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده به وسیله بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۲۳۱.۱ میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰.5 
و ۷۷.۴ درصد افزایش نش��ان می دهد. گفتنی است »گزارش تحوالت بازار 
مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۹« برگرفته از آمارهای خام سامانه 
ثبت معامالت امالک و مس��تغالت کشور است که توسط اداره بررسی ها و 

سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.

دالر در کانال 23 هزار تومان ایستاد
افزایش 4۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

قیمت طال و س��که در دهمین روز ش��هریورماه تحت تاثیر رشد 
قیم��ت ارز و طالی جهانی افزایش یافت و س��که بهار آزادی طرح 

جدید با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به کانال ۱۱ میلیونی وارد شد.
روز دوشنبه قیمت ها در بازار طال و سکه افزایش قابل توجهی داشت 
و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت ۴۰۰ هزار 
تومانی نس��بت به پنجشنبه گذشته به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت ۳5۰ هزار 
تومانی به ارزش ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین 
نیم سکه 5 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
قیمت خ��ورد. هر گرم طالی خام ۱۸عیار هم به ارزش یک میلیون و 
۹۰ هزار تومان فروخته شد و قیمت هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۷۲5 
هزار تومان اعالم شد. بهای انس جهانی نیز مجددا روند افزایشی به خود 
گرفت و به قیمت یک هزار و ۹۶5 دالر معامله ش��د. همچنین دالر و 
یورو در روز دوشنبه افزایش قیمت داشتند و در صرافی های بانکی هر 
دالر آمریکا با افزایش��ی 5۰ تومانی نسبت به آخرین روز هفته گذشته 
ب��ه بهای ۲۳ هزار و 5۰ تومان خری��داری و به قیمت ۲۳ هزار و ۱5۰ 
تومان فروخته شد. تابلوی صرافی های بانکی برای خرید و فروش یورو 
نیز افزایشی مشابه دالر را ثبت کرد و عدد ۲۷ هزار و ۲5۰ تومان برای 
خرید و برای فروش هر یورو هم قیمت ۲۷ هزار و ۳5۰ تومان ثبت شد.

مستخدمین حسینی:
موقع تک نرخی کردن ارز نیست

در حال��ی که رئی��س کل بانک مرکزی ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مقدمه 
تک نرخی شدن ارز می داند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که دولت نباید 
در سال آخر به سمت تک نرخی شدن ارز برود، زیرا با وجود مشکالت ایجادشده 
در تامین و عرض��ه ارز به دلیل تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی و حاصل از 
صادرات غیرنفتی تک نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد خواهد بود و 

در پی آن قیمت ها نیز افزایشی می شوند. 
به گزارش ایس��نا، به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی درباره 
تک نرخی شدن ارز اعالم کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک نرخی 
شدن ارز ایجاد می شود و سیاست این بانک نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار 
است. در این راستا، حیدر مستخدمین حسینی، تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاست های ارزی اشتباه شکل گرفت و تیر خالصی 
را به منابع ارزی کشور زد و رانت به اقتصاد کشور تزریق کرد. همچنین، موجب 
شد تا تورم به نقطه باالیی برسد و معیشت مردم هم در بدترین وضعیت قرار 

بگیرد.
او با بیان اینکه ارز ارزان هیچ وقت مدیریت نشد، گفت: دولت ها دو وظیفه 
کلی��دی چون سیاس��ت گذاری و نظ��ارت را برعهده دارند ک��ه این دو وظیفه 
برمبنای کارشناس��ی و عقالنیت اقتصادی عمل نش��ده اند. ارز چند نرخی در 
اقتصاد کش��ور برای اولین بار نبود که موجب شکل گیری رانت شده بود بلکه 
تجربه نش��ان داده که به غیر از سیستم توزیع کوپنی، طرح دیگری نتوانسته 

است ارزهای ارزان را بر سر سفره مردم بیاورد.
مستخدمین حسینی درباره تک نرخی شدن ارز نیز گفت: اکنون در شرایطی 
ک��ه تامین ارز به دلی��ل تحریم ها، فروش حداقلی نفت و وضعیت نامناس��ب 
صادرات غیرنفتی با مش��کل مواجه ش��ده است و عرضه ارز از نظر تامین آن و 
تقاض��ا نیز در حداقل ترین و حداکثرترین وضعیت خود قرار گرفته اند؛ طبیعی 
است که نرخ ارز افزایشی باشد بنابراین، اکنون تک نرخی شدن موجب افزایش 
ش��دید قیمت ها و تورم می شود که شوک جدیدی برای اقتصاد کشور خواهد 
بود. بهتر اس��ت که دولت تامین کاالهای اساسی به خصوص برای دهک های 
پایین درآمدی جامعه را برعهده بگیرد. در سال آخر دولت نیازی به تک نرخی 
ش��دن ارز نیست و باید در کنار تامین کاالهای اساسی برای پنج دهک پایین 

درآمدی جامعه، اصالح ساختار اقتصادی نیز انجام شود.

بانکنامه

ش��یوع کرونا، نقطه عطفی در س��یر دیجیتالی ش��دن بانکداری بوده 
اس��ت. اکنون بیش��تر از آنکه مش��تریان برای دریافت خدمات بانکی به 
ش��عب بانک ها مراجعه کنند، این بانک ها هستند که برای ارائه خدمت 

به سراغ مشتریان می آیند.
به گ��زارش ایرنا، عصر دیجیت��ال با دادن 
قدرت ثب��ت و تکثیر اطالعات در س��طحی 
گس��ترده، س��طح زندگی همه را تغییر داد. 
دیجیت��ال با همه تحوالتی ک��ه ایجاد کرده، 
همچن��ان پی��ش می تازد، با ای��ن حال یکی 
از حوزه های��ی که دیجیتالی ش��دن بیش��تر 
ب��ه چش��م می آی��د، فناوری ه��ای مال��ی و 
بانکی اس��ت. دهه ۱۳۸۰ شمس��ی استفاده 
از کارت های بانکی در کش��ور فراگیر ش��د و 
برخ��ی عملیات های بانکی و پرداختی نیز به  
طور الکترونیک��ی و با این ابزار قابلیت انجام 
پیدا کرد.  دریافت پول و انتقال آن )عملیات 
کارت ب��ه کارت( ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه 
ATM یا خودپرداز اصلی ترین عملیات های 
بانکی بودند که مردم را از مراجعه به ش��عبه 

بی نیاز می کردند.
پس از آن، عملیات هایی مانند خرید شارژ 
ب��رای تلفن همراه و پرداخت قبوض مختلف 
ب��ا این ابزارها به  تدریج در جامعه جای خود 
را باز کرد. به موازات آن پرداخت الکترونیکی 
نیز با کارت های مغناطیس��ی ترویج ش��د تا 
آنج��ا که در برخ��ی مغازه ها چند دس��تگاه 
کارتخوان روی پیش��خوان قرار گرفت. همه 
این ابزارها و خدمات ذیل مفهوم »بانکداری 

الکترونیکی« تعریف شدند.
اکنون س��خن از »بانکداری دیجیتالی« به 
میان می آید. ش��اید بتوان یکی از اصلی ترین 
تفاوت های بانکداری دیجیتالی و الکترونیکی 
را در ش��یوه نیازسنجی مشتریان و نوع ارائه 
خدمت دانس��ت. ب��رای نمون��ه در بانکداری 
الکترونیکی به این توجه می ش��د که صدور 
کارت هدی��ه با ماش��ین های مخصوص و با 
انتخاب طرح و پیام کارت از س��وی مشتری 
انجام ش��ود، اما در بانکداری دیجیتالی بحث 
ارس��ال کارت هدیه از طریق پیامک مطرح 
می شود. این خدمتی است که اکنون حداقل 
دو بانک کش��ور آن را ارائه می کنند. یکی از 
این بانک ها پیش از این نس��بت به ارس��ال 
کارت هدیه به محل موردنظر مشتری اقدام 
می کرد، اما راهکاری که اکنون ارائه می شود، 

یک گام به پیش است.
به ی��ک معنا می توان گف��ت در بانکداری 

دیجیتالی دیگر مانند بانکداری الکترونیکی مش��تری به ش��عبه یا محل 
اس��تقرار ماش��ین بانکی مراجعه نمی کند، بلکه س��عی بر این است که 
خدمات بانکی در محل حضور مش��تری ارائه ش��ود. به همین سبب نیز 
ارائه خدمات بانکی از طریق دس��تگاه های در اختیار مشتری در اولویت 
قرار می گیرد. به همین سبب یکی از ویژگی های بانکداری دیجیتالی را 

دسترسی مشتری به خدمات بانکی در هر زمان و هر مکان می دانند.
اح��راز هوی��ت غیرحضوری س��جام در ماه های اخیر نش��ان داد ارائه 
خدم��ات غیرحض��وری )و نه فق��ط الکترونیکی( چه اهمیت��ی دارد. در 
روزگاری که س��عی بر این اس��ت رفت وآمدها به حداقل برس��د، ِصرف 

ارائ��ه خدمات الکترونیکی نمی تواند راهگش��ا باش��د. اکن��ون در بخش 
احراز هویت الکترونیکی وب س��ایت س��جام حداقل نام سه بانک و چند 
کارگزاری به چش��م می خورد. اگر این خدمت ارائه نمی ش��د، همچنان 
ب��ا صف های طوالنی در دفاتر پیش��خوان دولت برای انجام احراز هویت 
روبه رو بودیم. موضوع احراز هویت غیرحضوری به  قدری اهمیت داشته 

که یکی از رویدادهای حوزه فناوری مالی، دوره آتی خود را به بررس��ی 
این موضوع اختصاص داده است.

یکی دیگر از خدماتی که اکنون در ش��بکه بانکی کشور ارائه می شود، 
افتتاح حس��اب آنالین است. در این خدمت که دست کم از سوی شش 
بانک ارائه می شود، متقاضیان مراحل افتتاح 
حساب را بدون مراجعه به شعبه طی کرده و 
حداقل از سوی یکی از بانک ها، کارت بانکی 
نیز به م��کان موردنظر وی اع��م از منزل یا 

محل کار ارسال می شود.
همچنی��ن درخواس��ت تس��هیالت یک��ی 
از اصلی تری��ن خدماتی اس��ت ک��ه مراجعه 
مش��تری ب��ه ش��عب بانک��ی را گریزناپذیر 
می کند. با این همه دس��ت کم سه بانک این 
امکان را ایجاد کرده اند که تقاضای تسهیالت 

به  صورت غیرحضوری ارائه شود. 
بر این اساس برای دریافت تسهیالت، فرد 
تنه��ا یک بار ب��رای ارائه تضامین به ش��عبه 

بانک مراجعه می کند.
پیش از این مدیران بس��یاری از سازمان ها 
و بانک ها بر چابک س��ازی س��تاد و گسترش 

صف تأکید می کردند. 
اکنون به نظر می رس��د به حداقل رسیدن 
نیاز ب��رای مراجعه به ش��عب بانک��ی باعث 
ش��ود، عکس ای��ن رویه را در ش��بکه بانکی 
شاهد باشیم. آیا ش��عب بانکی در هم ادغام 
یا تعطیل شده و نیروهای آنها در بخش های 

فناوری محور به کار گرفته می شوند؟
بحث ه��ا از تح��ول ش��عب ب��ه بانکداری 
بدون شعبه رس��یده؛ چیزی که در برداشت 
نخس��ت برای مان عجیب اس��ت. اس��تقرار 
متخصصان بانک��ی و تجاری در یک مرکز و 
ایجاد ارتباط بین آنها و مش��تریان از طریق 
ارتباطات مبتنی بر فناوری، آینده بانکداری 
است. در بانکداری دیجیتالی، مشتری ضمن 
بهب��ود خدم��ات دریافتی در ۲۴ س��اعت از 
ش��بانه روز و در هف��ت روز هفت��ه از طریق 
تلفن همراه، رایانه شخصی یا کیوسک شعبه 
به خدم��ات بانکی دسترس��ی دارد. پویایی 
بانکداری دیجیتال و پیش��نهاد ارائه خدمات 
مختلف به مش��تری براساس نیازهایش یکی 
از اصلی تری��ن وجوه تمایز آن ب��ا بانکداری 

الکترونیکی است. 
همانط��ور که گفته ش��د، اکن��ون بیش از 
آنکه ارائه صرف��اً الکترونیکی خدمات بانکی 
راهگش��ا باش��د، ارائه خدم��ات غیرحضوری 
اهمیت یافته است. این مهم را می توان نقطه 
عطفی در س��یر دیجیتالی ش��دن بانکداری دانست. اکنون بیش از آنکه 
مش��تریان برای دریافت خدمت به بانک مراجعه کنند، این بانک اس��ت 
که برای ارائه خدمت باید به سراغ مشتری برود. باید منتظر راهکارهای 
جدیدی باش��یم؟ بانکداری ایران خدم��ات هیجان انگیزتری را برای مان 

تدارک می بیند؟

به گفته بانک مرکزی، بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانک 
مرکزی در دو سال اخیر، صرفا تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی 
از دولت، ش��رکت های دولتی و بانک ها بوده و یا به واس��طه اس��ناد به 
تعهد دولت بوده اس��ت که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه 
آثار پولی اس��ت.  پیرو مطالب منتشرش��ده در برخی از رس��انه ها مبنی 
ب��ر افزای��ش بدهی دول��ت به بانک مرکزی در دو س��ال اخی��ر و متهم 
س��اختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، این بانک به منظور 
شفاف سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی درخصوص تحوالت مربوط 

به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد.
بانک مرکزی با اش��اره به دالیل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از 
۳5.۴ ه��زار میلیارد تومان در پایان تیرم��اه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد 
تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ نوش��ت: »بدهی دولت به بانک مرکزی 
از ۳5.۴ ه��زار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد 
توم��ان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ )در ح��دود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان 
افزایش( رس��یده اس��ت. بررس��ی دالیل افزایش بدهی دول��ت به بانک 
مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن اس��ت که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد 
توم��ان )۶۷.۲ درصد( از افزایش بدهی دولت ب��ه بانک مرکزی در این 
دوره به واس��طه انتقال بخش��ی از بدهی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی به بانک مرکزی به بدهی دولت ب��ه بانک مرکزی )به میزان 
۳۳.۴ ه��زار میلیارد تومان بابت اص��ل و کارمزد، از ظرفیت های موضوع 
بند )و( تبصره 5 قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد 
توم��ان، از ظرفیت های بن��د مزبور در قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸( بوده 
اس��ت بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ 

عن��وان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً 
به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت 

به بانک مرکزی انتقال یافته است.  
ع��الوه بر این، معادل ۱۰.۸ ه��زار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت 
ب��ه بانک مرک��زی در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به پای��ان خردادماه ۱۳۹۹ به 
دلی��ل انتق��ال بدهی برخی از ش��رکت های دولتی به بان��ک مرکزی به 
بدهی دولت به بانک مرکزی )ش��امل شرکت های مادر تخصصی توانیر، 
بازرگانی دولتی، پش��تیبانی امور دام کش��ور و س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ها براس��اس مصوبات هیات وزی��ران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ 
قانون اساس��ی( بوده که در عمل تنه��ا تغییر طبقه بندی مطالبات بانک 

مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
براس��اس تبصره )۱( قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت که 
به ماده ۲۴ قانون محاس��بات عمومی کش��ور الحاق گردیده اس��ت، هر 
س��اله دول��ت می تواند معادل ۳درص��د از بودجه عموم��ی را به صورت 
تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی اس��تقراض ک��رده و آن را در پایان 
س��ال تس��ویه کند. هرچند که میزان تعیین ش��ده ۳درصدی در قانون 
همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، 
ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد. 
در این راس��تا، حدود ۱۳.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به 
بان��ک مرکزی در دوره مذکور به دلیل اس��تفاده دولت از تنخواه گردان 

خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.  
در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به 
بانک مرکزی نیز به دلیل اس��ناد به تعهد دولت )که بخش��ی از آن بابت 

مطالب��ات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ب��ه وثیقه جواهرات ملی تعهد ش��ده و به موجب م��اده ۸ قانون پولی و 
بانکی کش��ور - مصوب س��ال ۱۳5۱- به عنوان پش��توانه اسکناس های 
منتش��ره منظور ش��ده و بخش دیگر اس��ناد به تعهد دول��ت مربوط به 
سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول و سایر 

موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می شود.( بوده است.
الزم به توضیح اس��ت که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از 
این محل ناش��ی می شود، به معنای افزایش پایه پولی نیست چراکه در 
قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی شود. 
به لحاظ حس��ابداری نیز افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی 
از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی 
)و به تبع آن کاهش خالص س��ایر اقالم بانک مرکزی( خنثی ش��ده و از 

این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.  
در مجم��وع مالحظه می ش��ود که برخالف ادع��ای مطلب مندرج در 
برخی رس��انه ها، در دو سال اخیر بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت 
به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، 
ش��رکت های دولتی و بانک ها بوده و یا به واس��طه اسناد به تعهد دولت 
بوده اس��ت که همگی ب��ه موجب قانون بوده و فاق��د هرگونه آثار پولی 
است. در پایان از رسانه ها و ارباب جراید انتظار می رود به دور از اغراض 
خ��اص و به طور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررس��ی 
قرار دهند و با ارائه تحلیل های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب 

خالف واقع شوند.«

روند نزولی ش��اخص بورس در دو هفته اخیر روی ارزش س��هام عدالت 
نیز تاثیر گذاشت و باعث شد ارزش این سهام نسبت به سه هفته گذشته، 
حدود ۳میلیون تومان کاهش یابد. پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن 
این س��هام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، 
می توانند ب��ا مراجعه به س��امانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی 
سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند. بر این اساس و طبق آخرین 

به روز رسانی گزارش دارایی که مربوط به تاریخ چهارم شهریور است، ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی بیشتر از ۱۴میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان است. در حالی که ارزش این سهام در تاریخ ۱۳ مردادماه، 
کمی بیشتر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است 
که برخی معتقدند نمی توان نقش فش��ار فروش سهام عدالت را در ریزش 
ب��ازار نادیده گرفت، زیرا اواخر مردادماه بود که کارگزاری ها حجم عظیمی 

از سفارش های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار 
عرضه کردند و این کار باعث ترس س��هامداران دیگر و تبدیل صف خرید 
س��هم ها به صف فروش شد؛ اتفاقی که باعث شد مسئوالن تصمیم بگیرند 
برای حمایت از بازار س��رمایه و حقوق س��هامداران، فروش سهام عدالت را 
بلوکی کنند و از ۲۸ مردادماه فروش سهام عدالت به صورت بلوکی با نماد 

۲ در بورس انجام می شود.

به موازات کاهش بازدهی شاخص بورس

ارزش سهام عدالت کاهش یافت

به گفته بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به این بانک ناشی از تغییر طبقه بندی مطالبات است

دالیل بدهی دولت به بانک مرکزی در 2 سال گذشته

تحوالت جدید در بانکداری دیجیتالی

بانکهابهسراغشمامیآیند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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در دهمین روز شهریورماه
شاخص بورس 9 هزار واحد رشد کرد

ش��اخص بورس تهران در دهمین روز ش��هریورماه به رشد ۹ هزار و ۱۶۹ واحدی 
دس��ت یافت و رقم یک میلیون و ۷۲۷ هزار واحد را نمایش داد. ش��اخص کل )هم 
وزن( نیز با ۴ هزار و ۴5۹ واحد کاهش به ۴۶۲ هزار و ۴۹۷ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۲ هزار و ۹۲5 واحد افت به ۳۰۳ هزار و ۳۶۴ واحد رسید. شاخص بازار 
اول ۱۴ هزار و ۸۶۷ واحد افزایش و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۶۰۷ واحد کاهش 
داشت. در معامالت روز دوشنبه بیش از ۱5 میلیارد و ۶۳۷ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۲۴۲ هزار و ۱55 میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۴ هزار و ۹۰۷ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با ۴ هزار و 5۲۲ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۴ هزار و ۱۱۷ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و ۷۰۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و ۶۲۹ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار و 5۲5 واحد، 
فوالد خوزس��تان )فخوز( با یک هزار و ۱۰۴ واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
۹۰۴ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۸۳۷ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
)وامید( با ۸۰۱ واحد و پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۷۰۲ واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر ش��اخص بورس داشتند. در سوی مقابل نمادهای سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با ۲هزار و ۶5۰ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و ۹۰۷ 
واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با یک ه��زار و ۲۴۱ واحد، گروه مپنا 
)رمپنا( با یک هزار و ۱۱۸ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با یک 
هزار و 5۴ واحد، فوالد خراسان )فخاس( با ۶۶۱ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 5۶۴ 
واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۴۸۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
۴۶5 واحد، پتروش��یمی جم )جم( با ۴۶۰ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۴۱5 
واحد و سایپا )خساپا( با ۳۶5 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند. همچنین نمادهای 
ملی صنایع مس ای��ران، پاالیش نفت اصفهان، ایران خودرو، فوالد مبارکه اصفهان، 
بانک تجارت، سایپا و پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند. 
گروه فرآورده  های نفتی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه یک میلیارد و ۲۸۴ هزار برگه س��هم به ارزش 5۰ هزار و ۶5۰ 
میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از دو واحد کاهش داشت و 
بر روی کانال ۱۸ هزار و ۱5۸ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۸۸۴ میلیون 
برگه سهم به ارزش ۶5 هزار و 5۸۴ ریال داد و ستد شد. نمادهای پتروشیمی مارون 
)مارون(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، صنایع ماشین  های اداری ایران )مادیرا(، مدیریت انرژی تابان 
هور )وهور(، توس��عه مسیر برق گیالن )بگیالن(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، ویتانا )غویتا(،  بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(،  
تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، س��رمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه(،  
بیمه معلم )ومعلم(،  ذوب روی اصفهان )فروی( و پاالیش نفت ش��یراز )شراز( تاثیر 
مثبت بر ش��اخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
اعتباری ملل )وملل(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، بانک دی )دی(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، 
بیمه کوثر )کوثر(، فرابورس ایران )فرابورس(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا(، فوالد هرمز جنوب )هرمز(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، مجتمع 
صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، نفت پاسارگاد 
)شپاس(، سرمایه گذاری پویا )وپویا( و بهمن دیزل )خدیزل( با تاثیر منفی بر شاخص 

این بازار همراه بودند.

در هفته نخست شهریورماه
ارزش معامالت بورس کاال 32درصد رشد کرد

انواع کاالی دادوس��تد ش��ده در بورس کاالی ای��ران در هفته منتهی به ۶ 
شهریور ماه جاری، ۸۸۶ هزار و ۱۷۹ تن به ارزش بیش از ۶۹ هزار میلیارد ریال 
بود که نسبت به هفته ماقبل از نظر وزن ۲5 و ارزش ۳۲ درصد افزایش داشت.

به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، هفته گذشته در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی ۳۳۷ هزار و ۸۸۴ تن انواع کاال به ارزش ۳5 هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال 
معامله ش��د. همچنین در این تاالر ۳۲۶ هزار و ۲۹۷ تن فوالد، ۷ هزار و ۸۴۰ 
تن آلومینیوم، ۳هزار و ۱۴۰ تن مس، ۱۲ تن کنس��انتره فلزات گران بها، ۱۲۰ 
تن سولفور مولیبدن، ۴۷5 تن شمش روی و ۲۰ کیلوگرم شمش طال از سوی 
مش��تریان خریداری ش��د. همچنین در هفته معامالتی یادشده در دو بخش 
داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 5۲5 هزار و ۱۸۸ تن 
انواع کاال به ارزش ۳۳ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال به فروش رسید. بر پایه گزارش 
بورس کاال، در این تاالر ۲۰۴ هزار و 5۰۰ تن وکیوم باتوم )ماده اولیه تولید قیر 
و نفت کوره(، ۱۴۹ هزار و ۸۷۴ تن قیر، ۸۳ هزار و ۸۱۰ تن مواد پلیمری، ۳5 
هزار و ۶۰ تن مواد شیمیایی، ۴۸ هزار و 5۰۰ تن لوب کات )ماده اولیه تولید 
روغ��ن موتور(، ی��ک هزار و ۲۶۰ تن عایق رطوبتی، یک هزار و ۴۱۴ تن روغن 

پایه، ۱5۰ تن آرگون و ۷۰۰ تن گوگرد معامله شد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: وزارت اقتصاد عملکرد یک س��اله سازمان بورس و اوراق 
بهادار ایران را روز دوش��نبه منتشر کرد که براساس آن، مجموع ارزش 
معامالت بورس ها در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه س��ال ۱۳۹۸ 
رق��م ۴ه��زار و ۹۷۱ میلیارد ریال بود ک��ه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به 
۳۱ تیرماه س��ال ۱۳۹۹ به رقم ۲۲ ه��زار و ۶۴۷ میلیارد ریال افزایش 
یافته است. همچنین شاخص کل بورس تهران از رقم ۲۶۶ هزار و ۱۲۷ 
واح��د در پایان مردادماه ۱۳۹۸ با رش��د قابل توج��ه ۶۱5درصدی در 
هش��تم مردادماه امس��ال به رقم یک میلیون و ۹۰۴ هزار واحد افزایش 

یافته است.
براساس شاخص های آماری بازار سرمایه، ضریب نفوذ کدهای بورسی 
افزایش قابل توجهی یافته است، به نحوی که تعداد کدهای سهامداری 
بورس، از ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۲۴ کد در ۳۱ مردادماه س��ال ۱۳۹۸ 
به ۱5 میلیون و ۲5۱ هزار و ۳۴۴ کد در تاریخ هش��تم مردادماه س��ال 
۱۳۹۹ افزای��ش یافته که با احتس��اب کد معامالتی مش��موالن س��هام 
عدالت، بالغ بر ۴۸ میلیون و 5۰۰ هزار اس��ت. ارزش مانده اوراق بهادار 
اسالمی )صکوک( منتشرش��ده نیز تا ۳۱ مردادماه سال ۹۸ مبلغ ۹۶۳ 
ه��زار میلی��ارد ریال بوده که ای��ن رقم تا پایان تیر ماه س��ال ۱۳۹۹ به 
۲هزار و ۸میلیارد ریال رس��یده اس��ت. همچنین ارزش سرمایه گذاری 
خارجی تا ۳۱ مردادماه س��ال ۱۳۹۸، رقم ۸.۱۳ هزار میلیارد ریال بوده 
که در پایان تیرماه س��ال ۱۳۹۹ این مبلغ به ۷ .۴۴ هزار میلیارد ریال 

افزایش داشته است.

وزارت اقتص��اد در ای��ن گ��زارش از اقدام��ات مهم و موثر س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ایران در راس��تای حمایت از توس��عه کس��ب و کار 
هوش��مند و حرکت به سمت اقتصاد هوش��مند با به کارگیری ابزارها و 
روش های هوش��مند تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه حضور 
و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی ش��رکت های 
ثبت شده نزد سازمان، راه اندازی سامانه الکترونیکی پذیرش در بورس ها، 
به روزرسانی س��رویس های استعالمات ملی ش��امل ثبت احوال، شبای 
بانکی، شاهکار و پست، ممیزی زیرساخت و سامانه های معامالت بر خط 
اوراق بهادار براساس الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه جهت اعطای 
مجوز بهره برداری از سامانه، بازرسی جامع امنیت اطالعات شرکت های 
ارائه دهنده خدمات بر خط بازار سرمایه براساس الزامات امنیت اطالعات 
بازار سرمایه، جرم یابی رایانه ای و رسیدگی به تخلفات سایبری در حوزه 
بازار س��رمایه، سیس��تمی کردن تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار جهت 

کاهش ریسک سوءرفتار اشاره کرده است.
در ادام��ه ای��ن گ��زارش از فراهم آوردن بس��تر الزم جه��ت عملیات 
آزادسازی س��هام عدالت )تدوین ساز و کار س��اماندهی سهام عدالت و 
مقررات مرتبط با آن(، کاهش زمان انتش��ار اوراق از طریق بازنگری در 
دس��تورالعمل های انتش��ار اوراق و اختیاری کردن برخی ارکان انتش��ار 
اوراق ازجمله مش��اور عرضه، متعهد پذیره نویس��ی، امکان انتشار اوراق 
توس��ط ش��رکت ها بدون اس��تفاده از رکن ضامن و از طریق رتبه بندی 
اعتباری متقاضیان تأمین مالی، تسریع در رسیدگی های هیات داوری و 

ارتقای کیفیت رسیدگی و صدور آراء به عنوان اقدامات مهم و تاثیرگذار 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ایران در جهت استانداردس��ازی فرآیند 
خدمات قابل ارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن، به عنوان بخش 

دیگری از اقدامات این سازمان یاد شده است.
ب��ر همین اس��اس دیگر اقدامات این بخش ش��امل تجدید س��اختار 
رسیدگی با اعمال ماده ۳5 قانون بازار اوراق بهادار در جهت استفاده از 
توان و ظرفیت های نهادهای حرفه ای و صنفی در رسیدگی به تخلفات، 
آسیب شناسی قوانین حاکم بر بازار سرمایه در جهت ارتقای سطح کیفی 
و توسعه بازار س��رمایه با تدوین و ارائه پیش نویس »قانون ارتقای نظام 
بازار س��رمایه ایران«، تنقیح مقررات بازار س��رمایه و به روزرسانی پایگاه 
قوانین و مقررات )cmr.seo.ir(، اصالح مقررات برای ارتقای ش��فافیت 
اطالعات در بازار س��رمایه از طریق ش��رکت های رتبه بن��دی اعتباری، 
تقوی��ت نظارت بر نحوه ثب��ت و نگهداری حس��اب های مالی و گردش 
مالی کارگزاران با مهیاش��دن زیرس��اخت های مقرراتی، کاهش س��قف 
ن��رخ کارمزدهای ارکان بازار و حق نظارت س��ازمان و در آخر تخصیص 
کارمزده��ا ب��ه صندوق تثبیت بازار س��رمایه و صندوق س��رمایه گذاری 

مشترک توسعه بازار سرمایه است.
همچنی��ن این گزارش از همکاری س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی ایران، از طریق طرح تامین 
مال��ی جمعی خیرخواهانه در اس��فندماه ماه ۱۳۹۸ و مش��ارکت ۱۱۰ 
میلیارد ریالی در خرید گواهی نیکوکاری مقابله با کرونا خبر داده است.

از برنامه ه��ای مهم پیش روی دولت برای بازار س��هام و مردمی کردن 
اقتص��اد، عرضه صندوق های قاب��ل معامله )ETF( به بورس به ش��مار 
می رود که از پنجم شهریور پذیره نویسی دومین مرحله از آن آغاز شده 

است.
به گزارش ایرنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقدام دولت مبنی 
ب��ر عرضه صندوق های ETF در کن��ار دیگر حمایت های صورت گرفته 
می تواند در چارچوب عمق بخش��یدن به معامالت بازار و جهش قیمت 

سهام شرکت های دیگر تاثیرگذار باشد.
از همین رو پذیره نویس��ی نخس��تین مرحله واگذاری سهام دولتی در 
قالب صندوق های قابل معامله بورس��ی که شامل سهام سه بانک ملت، 
تج��ارت و صادرات و دو بیم��ه البرز و اتکایی بود از روز یکش��نبه )۱۴ 
اردیبهشت( آغاز و تا ۳۱ اردیبهشت ماه به عنوان آخرین مهلت ثبت نام 
برای مشارکت در این صندوق ها در نظر گرفته شد که در ابتدا توانست 
سود معقولی را نصیب افرادی کند که در خرید این صندوق ها مشارکت 
داش��تند به همین دلیل پیش بینی فعاالن بازار در این مرحله از عرضه 
صندوق های ETF مش��ارکت بیش��تر مردم برای خرید این صندوق ها 

است.
 در نخس��تین مرحله از پذیره نویس��ی صندوق های ETF هر کدملی 
توانس��ت ت��ا س��قف ۲ میلی��ون تومان مال��ک واحدهای ای��ن صندوق 
س��رمایه گذاری ش��ود که یکی از مزیت های این واگ��ذاری، بهره مندی 
ایرانی��ان از تخفیف ۲۰درصدی برای خرید این صندوق ها اعالم ش��ده 

است.
اکنون بعد از گذش��ت حدود س��ه ماه و نیم از عرضه سهام بانکی ها و 
بیمه ای ها از طریق صندوق های ETF در بورس، پذیره نویس��ی دومین 
مرحله از صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله ب��ه نام دارا دوم از پنجم 
ش��هریور در چهارمین روز از هفته دولت، طبق وعده داده شده از سوی 

وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.
دارا دوم ش��امل سهام شرکت های پاالیش��گاهی، پاالیش نفت تهران 
)ش��تران(، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( است و براساس اطالعات منتشرشده 
ش��یوه عرضه این صن��دوق مانند نخس��تین مرحل��ه از عرضه صندوق 

سرمایه گذاری دولتی است که متعلق به سهام بانکی و بیمه ای بود.
درب��اره خرید و پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری این صندوق 
ETF ابهامات و س��واالتی توسط مردم مطرح ش��ده که در ادامه تالش 

می شود بدان ها پاسخ داده شود.
۱- چه افرادی امکان مشارکت در پذیره نویسی این صندوق را دارند؟ 
براس��اس پذیره نویسی صندوق دارا دوم مانند نخستین مرحله از عرضه 
صندوق ETF، عموم مردم با استفاده از کد ملی یا کد بورسی می توانند 

نسبت به خرید یا پذیره نویسی این صندوق اقدام کنند.
۲- پایان مهلت در نظر گرفته شده برای خرید این صندوق چه زمانی 
است؟ متقاضیان خرید این صندوق از پنجم شهریورماه تا پایان روز ۱۹ 
ش��هریور یعنی به مدت دو هفته قادر به مش��ارکت در پذیره نویسی این 

صندوق هستند.
۳- آیا مهلت مش��ارکت در پذیره نویسی صندوق پاالیشی یکم تمدید 
می ش��ود؟   در وضعی��ت فعلی نمی ت��وان به احتم��االت تصمیم گیری 
مس��ئوالن برای تمدید مدت زمان پذیره نویس��ی این صندوق اشاره ای 
کرد، اما ممکن اس��ت با توجه به اس��تقبال س��رمایه گذاران برای خرید 
ای��ن صندوق ها تصمیم��ات الزم جهت تمدید زمان پذیره نویس��ی این 

صندوق ها اتخاذ شود.
۴- نحوه خرید صندوق دارا دوم به چه صورتی است؟ متقاضیان خرید این 
صندوق می توانند در بازه زمانی تعیین شده با مراجعه به بانک و ارائه کارت 
ملی نس��بت به خرید این صندوق اقدام کنند، همچنین افرادی که دارای 
کد معامالتی هس��تند، می توانند به صورت غیرحضوری از طریق س��امانه 

معامالتی کارگزاری خود نسبت به ثبت سفارش خرید اقدام کنند.
5- سرمایه گذاران از چه زمانی امکان معامله این صندوق ها را دارند؟ 
س��رمایه گذاران این صندوق تا یک ماه امکان فروش آن را ندارند و بعد 

از آن مانند صندوق دارا یکم امکان معامله برای افراد مهیا می شود.
۶- افرادی که دارای کد بورس��ی نیس��تند چگونه می توانند معامالت 
این صندوق ها را انجام دهند؟ داش��تن کد معامالتی )کد بورسی( برای 
پذیره نویسی الزامی نیس��ت و متقاضیان برای انجام معامله این واحدها 
که از یک ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر اس��ت، می توانند به تدریج 
طی ماه های آینده و در فرصت مناس��ب نس��بت به ثبت نام در س��امانه 
س��جام و دریافت کد معامالتی )کد بورس��ی( مطابق رویه های ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
۷- چه اطالعاتی برای پذیره نویسی این صندوق الزم است؟ اطالعات 
موردنیاز برای تکمیل اطالعات ش��امل نام، نام خانوادگی، ش��ماره ملی، 
تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی 

فرد پرداخت کننده است.
 ETF ۸- بانک ه��ای انتخاب ش��ده برای پذیره نویس��ی صندوق های
پاالیش��ی کدامن��د؟ دس��تورالعمل پذیره نویس��ی صن��دوق دارا دوم به 
بانک های ملی ایران، س��په، مس��کن، کش��اورزی، ملت، صادرات ایران، 
تجارت، توس��عه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحس��نه مهر ایران، پس��ت 
بانک ایران، اقتصاد نوین، پارس��یان، پاس��ارگاد و کارآفرین اعالم ش��ده 
است و س��رمایه گذاران می توانند با مراجعه به این بانک ها و ارائه کارت 

ملی نسبت به خرید این صندوق ها اقدام کنند.
۹- همه افراد مجاز به پذیره نویسی این صندوق هستند؟ پذیره نویسی 

برای هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی تا سقف 5۰ میلیون ریال 
امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

۱۰- همه س��رمایه گذاران تا س��قف 5میلیون تومان مجاز به خرید این 
صندوق هستند؟ متقاضیانی که در نخستین مرحله پذیره نویسی واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم شرکت کرده اند، می توانند در 
مجموع دو صندوق »س��رمایه گذاری واس��طه گری مالی یکم« و همچنین 
»سرمایه  گذاری پاالیشی یکم« تا سقف 5۰ میلیون ریال پذیره نویسی کنند. 
بر این اس��اس، افرادی که به میزان ۲ میلیون تومان صندوق ETF دارای 
یکم را خریداری کرده بودند، در این مرحله می توانند تنها ۳ میلیون تومان 

از واحدهای این صندوق را خریداری کنند.

پاسخ به ۱۰ سوال کلیدی برای خرید سهام ETF پاالیشی

وزارت اقتصاد گزارش داد
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احتمال مسدودشدن همه پلتفرم های خارجی
ی��ک پژوهش��گر ح��وزه رس��انه ب��ا انتق��اد از طرح س��اماندهی 
پیام رس��ان های اجتماعی تاکید کرد در این طرح، همه رس��انه های 
اجتماع��ی باید در ایران به ثبت برس��ند، در حالی ک��ه با توجه به 
وضعی��ت تحریم ه��ا و اینکه عمده پلتفرم ها متعلق به ش��رکت های 
آمریکایی هس��تند، عماًل همه  این پلتفرم ها بعد از دو ماه از تصویب 

احتمالی این طرح غیرمجاز بوده و مسدود می شوند.
س��ید محمدرضا اصنافی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح 
ساماندهی پیام رس��ان های اجتماعی که به  تازگی در مجلس اعالم 
وصول شده را باید به  عنوان بخشی از یک پازل بزرگ تر دید، افزود: 
ای��ن پازل گام ب��ه گام در حال کم کردن اختی��ارات دولت در حوزه 
سایبری اس��ت و مدیریت فضای کشور را روزبه روز از فضای رقابت 
اقتص��ادی دورتر و ب��ه انحصار امنیتی نزدیک ت��ر می کند. اقداماتی 
مانند سلب مسئولیت های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد درخصوص 
محتواهای صوتی و تصویری و س��پردن رگوالتوری محتوایی فضای 
مج��ازی به یکی از اپراتورهای این حوزه یعنی صداوس��یما و نقض 
آش��کار اصول اولیه رقابت و سالمت فضای سرمایه گذاری مقدماتی 

بود برای ضربه نهایی به مدیریت فضای سایبری کشور.
وی با بیان اینکه به نظر می رس��د فضای س��ایبر کش��ور مس��یر 
پرپیچ وخم��ی را ب��ا مجلس جدید و دولت احتمال��ی جدید خواهد 
داش��ت، گفت: این طرح که پس از به در بس��ته خوردن در شورای 
عال��ی فضای مج��ازی و مجلس قبل با ش��روع مجلس جدید اعالم 
وصول شد، دارای الیه های مختلفی است که باید به آن توجه کرد. 
نکته اصلی درخصوص این طرح این اس��ت که اساساً نام پیام رسان 
در عن��وان این طرح دارای کارکرد پوشش��ی و گمراه کننده اس��ت. 
درواقع پیام رس��ان، اولویت دس��ته چندم طرح است که تالش شده 

پوششی برای اولویت های اول باشد.
واگذاری گیت وی به نیروهای مسلح

این پژوهش��گر رسانه با بیان اینکه اصل طرح ماده 5 است، اظهار 
ک��رد: به نظر می رس��د بقیه ط��رح از جمله م��واد ۱5 و ۱۶ که به 
جرم انگاری اس��تفاده از فیلترشکن پرداخته، برای دور کردن اذهان 
از آن نوش��ته  شده اس��ت. در ماده 5،  طراحان پیش��نهاد می دهند 
گیت وی کش��ور به عنوان نقطه کانونی دسترس��ی بین الملل و محل 
اجرای فنی فیلترینگ که هم اکنون در س��اختار وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات ق��رار دارد و با نظ��ارت وزارت اطالعات مدیریت 

می شود، به ستاد کل نیروی های مسلح واگذار شود.
اصناف��ی ادام��ه داد: طبیعتاً در ص��ورت اجرای این م��اده عماًل 
ش��رکت خدمات زیرس��اخت نیز نمی تواند بدون هماهنگی با ستاد 
کل نیروهای مس��لح عملکرد خاصی داش��ته باش��د. با این کار و با 
توجه به اینکه پیش ازاین وظایف سیاس��ت گذاری وزارت ارتباطات 
به ش��ورای عال��ی فضای مجازی منتقل ش��ده و بخش اصلی وزارت 
مخابرات س��ابق یعنی ش��رکت مخابرات نیز خصوصی ش��ده است، 
عماًل چیزی به  عنوان وزارت ارتباطات جز سازمان فناوری اطالعات 

باقی نخواهد ماند.
وی ب��ا بیان اینکه نقش دیگر پوشش��ی پیام رس��ان در این طرح 
اس��تفاده از آن برای دایره ش��مول موس��ع در تعاریف طرح است، 
افزود: پیام رس��ان یک مصداق از پلتفرم های ارتباطی اس��ت که در 
کنار رس��انه های اجتماعی، بازی های آنالین، میل سرویس ها و ... ، 
الیه س��رویس را شکل می دهند. طراحان اسمی به دلیل فقر علمی 
در ادبیات اولیه حوزه سایبر و طراحان اصلی با استفاده از این فقر، 
در بخش تعریف عماًل تعریفی ارائه دادند که همه  پلتفرم ها را شامل 
می شود. در واقع ما با یک طرح برای قانون گذاری کل سرویس های 

اجتماعی مواجه هستیم نه یک مصداق از پلتفرم های ارتباطی.

کاهش قیمت دام زنده و گوشت قرمز
 مشکل عرضه فوالد حل شد

دبی��ر س��تاد تنظیم بازار گف��ت قیمت دام زنده و گوش��ت قرمز 
کاهش��ی شده و متوسط قیمت گوشت مخلوط گوسفندی به حدود 

۹۷ هزار تومان رسیده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کالمی در حاشیه 
جلس��ه ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به 
افزایش مصرف اقالم اساس��ی در نظر گرفته ش��د که در قالب طرح 
نذورات و تا ۲۸ صفر این طرح ادامه پیدا کند؛ ۲ هزار تن گوش��ت 
قرمز، ۱۰ هزار تن گوش��ت مرغ، ۳۰ هزار تن روغن و ۳۰ هزار تن 

شکر با نرخ های مصوب در اختیار هیأت ها قرار گرفت.
او بی��ان ک��رد: با توجه ب��ه اینکه ارز برنج آزاد ش��ده این موضوع 
تاثی��ر منفی بر قیم��ت داخلی برنج نخواهد داش��ت و تهدیدی هم 
برای تولیدکنندگان داخل نیست. همچنان ممنوعیت واردات برنج 
پابرجاس��ت، اما کس��انی که پیش از ۳۱ مرداد قبض انبار گرفته اند 
یا ارز دریاف��ت کرده اند، محموله خود را با قیمت ارز نیمایی عرضه 

خواهند کرد.
کالمی ادامه داد: قیمت دام زنده و گوش��ت قرمز کاهش��ی شده 
اس��ت، برای مثال متوس��ط قیمت گوش��ت مخلوط گوسفندی به 
حدود ۹۷ هزار تومان رسیده است. برای حمایت از تولیدکنندگان و 
جلوگیری از صادرات، مصوب کرده ایم تا پشتیبانی امور دام ذخیره 
استراتژیک کشور را با قیمت ۷۲ هزار و 5۰۰ تومان خریداری کند.
دبیر س��تاد تنظیم بازار درباره کنترل بازار فوالد تصریح کرد: در 
حوزه فوالد دچار آس��یب ش��ده ایم؛ مقادیری باید در بورس عرضه 
می ش��د، اما متناسب با تقاضای اعالم شده عرضه نشد. تیم ویژه ای 
مستقر شده اند تا مقادیر هفتگی را کنترل کنند بنابراین اگر واحدی 

به میزان تولید، عرضه نداشته است، با او برخورد خواهد شد.
به گفته این مقام مس��ئول ماده اولیه موردنیاز واحد های فوالدی 
در صورت تخلف محدود خواهد شد و دادستانی هم به عنوان ناظر 
در کنار این تیم قرار دارد. همسو با انجام این اقدامات در چند مدت 

اخیر هم کاهش تقاضا و هم کاهش قیمت را ثبت کرده ایم.
او در پایان درباره تاثیر جلس��ات تنظیم ب��ازار بر قیمت ها گفت: 
س��تاد تنظیم بازار مسئول کاال های اساس��ی و ضروری مردم است. 
اگ��ر کاالیی مورد ارزیابی این س��تاد قرار می گی��رد یعنی محصول 
ی��ا خدماتی افزایش قیمتی را تجربه کرده اما س��تاد تنظیم بازار با 
تصمیم��ات خود این میزان افزایش قیمت را برای جلوگیری از بروز 

شوک قیمتی در بازار محدود می کند.

اخبـــار

دبیرکل کنفدراس��یون صادرات ایران می گوید در شرایطی که اقتصاد 
ایران تحت تاثیر تحریم های خارجی و شیوع ویروس کرونا با محدودیت 
مواجه شده، برخی تحریم های داخلی نیز مانع از فعالیت سرمایه گذاران 

اقتصادی می شوند.
جمش��ید نفر در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: یکی از مس��ائلی که 
در عبور از ش��رایط فعلی برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، فراهم 
کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب و کار است. وقتی مقام معظم 
رهبری نیز س��ال جاری را س��ال جهش تولید نام گذاری می کنند، قطعا 
برداشته ش��دن محدودیت های تولید یکی از اولویت های امسال خواهد 

بود.
ب��ه گفته وی، ب��ا توجه به اینکه ظرفیت بازار داخلی کش��ور از حدی 

فرات��ر نمی رود، برای جهش در تولید باید به فک��ر بازارهای صادراتی و 
توسعه آنها نیز بود و جز حرکت در این مسیر، چاره دیگری وجود ندارد.
دبی��رکل کنفدراس��یون ص��ادرات ایران با اش��اره به ن��گاه غلطی که 
همچنان در کش��ور به صادرکنندگان وجود دارد، گفت: صادرکنندگان 
با وجود تمام این محدودیت ها، س��رمایه خود را صرف تولید و ارزآوری 
برای کش��ور کرده اند و در طول این س��ال ها با وجود تمام دشواری های 
تحری��م تالش کرده اند ارز مورد نیاز کش��ور را بازگردانن��د اما اینکه ما 
ناگه��ان یک زمان محدود بگذاری��م و از جریمه و تعلیق صادرکنندگان 
س��خن بگوییم واقعا نادیده گرفتن تالش های آنها در سال های گذشته 
اس��ت. نفر با بیان اینکه اولویت دولت در س��ال پایانی فعالیت خود باید 
کاهش موانع تولید باش��د، گفت: در ش��رایطی که ما به دلیل تحریم ها 

ام��کان صادرات نفت را تا حد زیادی از دس��ت داده ای��م بهترین گزینه 
برای عبور از ش��رایط فعلی، حمایت از تولید و صادرات اس��ت و از این 
رو اگر دولت بتواند در س��ال پایانی فعالیتش تنها بخشی از مشکالت و 
محدودیت ها و تحریم های داخلی موجود بر س��ر راه تولید و صادرات را 

بردارد، می توان به سال های آینده امید بیشتری داشت.
ب��ه گزارش ایس��نا، پس از آغاز دور جدید تحریم ه��ای دولت ترامپ، 
ص��ادرات نفت ایران کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش اعالم 

کرد که اتکای خود به صادرات غیرنفتی را افزایش می دهد.
براساس آمارهای رسمی، ایران در سال های ۹۷ و ۹۸ توانست بیش از 
۴۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشد، هرچند با شیوع ویروس 

کرونا به نظر می رسد این روال در سال جاری تکرار نخواهد شد.

صادراتدرتنگنایتحریمهایداخلی

به دلیل کاهش 5۰ درصدی ترخیص برنج در پنج ماهه اول امس��ال، 
در راستای تنظیم بازار این محصول، در مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار 
برای رفع مشکل رسوبی برنج های وارداتی در گمرکات کشور تصمیماتی 
اتخاذش��ده و براس��اس آن با توجه به اختیارات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( واردکنندگان موظف ش��دند با توجه به محدودیت های 
ارزی و تاثیر آن بر فرآیندهای ترخیص، از صدور س��وئیفت و انتقال ارز، 

حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاالی خود را از بنادر خارج کنند.
به گزارش ایس��نا،  ق��رار بود از اول مردادم��اه واردات برنج به صورت 
فصلی ممنوع شود، با تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریورماه موکول 
شد. بر این اساس از اول شهریور تا اول آبان ماه واردات و ترخیص برنج 
ممنوع است، اما در مصوبات نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
به کاهش حدود 5۰درصدی ترخیص برنج و افزایش بیش از سه برابری 
نیاز ریالی واردات این محصول در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل اشاره و برای حل مشکل رس��وبی برنج های وارداتی، 
مقرر ش��ده که محموله های برنج وارداتی رسوبی بنادر که تا قبل از ۳۱ 
مرداد وارد بنادر و گمرکات ش��ده )دارای قبض انب��ار یا اعالمیه ورود( 
باید بدون هرگونه محدودیتی تخصیص و تامین ارز شود و ترخیص آنها 
مش��مول ممنوعیت نیست. ترخیص ثبت سفارش هایی که تا قبل از ۳۱  
مرداد ارز آنها تامین و حواله شده نیز مشمول ممنوعیت فصلی نیست.

درب��اره محموله های ترخیص درصدی نیز که ۸۶ میلیون دالر برآورد 
ش��ده، مقرر شد که بخش ترخیص نشده آن تا پایان ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، 
به دلیل اینکه قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۸ زیر قیمت مصوب بود، 
مش��روط به درج اطالعات فروش در س��امانه جامع تجارت و عرضه در 
شبکه توزیع مجاز، بدون هرگونه محدودیتی از جمله کد رهگیری بانک 
با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران به مقصد انبارهای اعالمی شرکت 
مذک��ور ترخیص و تحویل ش��ود. از طرفی ترخی��ص کلیه محموله های 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران مش��مول ممنوعیت فصلی نیس��ت و آن 
دس��ته از محموله ه��ای بخش خصوص��ی که تحویل ش��رکت بازرگانی 
دولتی ایران ش��ده و ب��ه دلیل محدودیت تاریخ انقض��ا امکان نگهداری 
آن وج��ود ندارد، با رعای��ت قیمت مصوب برنج هن��دی و تایلندی و با 
توجه به قیمت های اعالمی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران از قیمت های 
سطح بازار، مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با مدنظر قرار دادن هزینه های واردات ظرف ۴۸ ساعت قیمت را برآورد 
و به دبیرخانه اعالم کند. البته در صورت اعالم نش��دن قیمت در مدت 
تعیین ش��ده ب��ه دلیل محدودی��ت تاریخ انقضا، عرضه ای��ن محموله ها 
مطابق مصوبه نود و نهمین جلس��ه تنظیم ب��ازار بدون ایجاد زیان برای 
دولت، ۱۰درصد زیر قیمت فعلی بازار در شبکه های تنظیم بازار بالمانع 

خواهد بود.

همچنین در این مصوبه آمده که »حسب اختیارات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( ناش��ی از مصوبه شعام )شورای عالی امنیت ملی( مقرر 
ش��د با توجه به محدودیت های ارزی و تاثیر آن بر فرآیندهای ترخیص، از 
صدور س��وئیفت و انتقال ارز، واردکنندگان،  موظفند حداکثر ظرف مدت 
۱۰ روز کاالی خود را از بنادر خارج کنند.« در ادامه این مصوبه با اشاره به 
اختیارات وزارت صمت درخصوص ضوابط تجاری، مقرر شده ثبت سفارش 
آن دسته از محموله های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ مردادماه وارد گمرک 
ش��ده نیاز به تمدید و اصالح نداشته باشد و تمامی دستگاه های اجرایی از 
جمله وزارت جهاد کش��اورزی، قرنطینه، بانک مرکزی، گمرک جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت بهداشت باید تمامی تشریفات گمرکی را تسهیل و 
تسریع کنند و آنها را مشمول محدودیت های ارائه خدمات ناشی از شروع 
ممنوعی��ت )از جمله ک��د IRC، قرنطینه، اس��تاندارد و ...( نکنند.  برای 
آن دس��ته از محموله ه��ای درصدی هم که بعد از تغیی��ر نرخ ارز به نیما 
ب��ا دریافت کد تخصیص و در صف تامی��ن ارز بودند و به صورت درصدی 
ترخیص ش��ده اند و کل محموله مش��مول ارز نیمایی است مقرر شد برای 
جلوگیری از فس��اد و خرابی محموله ها گمرک تمامی محموله های برنج با 
ارز نیمایی که در صف تامین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص ش��ده 
است را مشروط به داشتن کد رهگیری بانک ترخیص کند و فهرست آنها 

جهت طی مراحل بعدی به بانک مرکزی اعالم شود.

عضو شورای ملی زعفران گفت تا زمانی که زعفران کاران شناسنامه دار 
نشوند، آمار و اطالعات دقیقی از تولید در دسترس نداریم. علی حسینی، 
عضو ش��ورای ملی زعفران در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به اینکه آمار دقیقی از کشت و تولید زعفران در دسترس نیست، 
اظه��ار ک��رد: با وجود محدودیت زعفران کاری در دو اس��تان خراس��ان 

رضوی و خراسان جنوبی، اما آمار دقیقی از کشت در دسترس نیست.
وی ب��ا تاکید بر اجرای شناس��نامه دار کردن م��زارع زعفران افزود: با 

شناس��نامه دار کردن زعفران، آمار دقیق و منظمی از س��طح زیر کشت 
زعفران به دست می آید. حسینی ادامه داد: شورای ملی زعفران از سال 
۹۰ تا ۹۴ به مدت چهار س��ال طرح شناس��نامه دار م��زارع را به صورت 
پایلوت اجرا کرد و این موضوع کمک بزرگی به اطالعات موردنیاز بخش 
زعفران می کند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تولید 
زعفران در دس��ترس نداریم، بیان ک��رد: تا زمانی که اطالعات دقیقی از 
س��طح زیرکشت، مزارع نو و مزارعی که عمرش��ان زیاد نیست، نداشته 

باش��یم، تمام��ی برآورد ها احتمالی خواهد بود و اس��تناد قوی نمی توان 
کرد. وی با اش��اره به اینکه بازار زعفران نسبت به ماه های اخیر نوسانی 
نداش��ته اس��ت، بیان کرد: هم اکنون حداقل قیمت ه��ر کیلو زعفران ۶ 

میلیون تومان و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است.
عض��و ش��ورای ملی زعف��ران در پای��ان تصریح کرد: س��ازمان تعاون 
روس��تایی موجودی زعفران خود را در بورس خرید و فروش می کند که 

تمامی این مسائل در آینده تولید دخیل است.

واردکنندگان برنج باید ظرف ۱۰ روز کاالی خود را از بنادر خارج کنند

ضرورت شناسنامه دار کردن مزارع زعفران

حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ ۱۱ میلیون تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

جای پای سوداگران در طرح های فروش با 
تداوم اختالف قیمت کارخانه و بازار

مدی��رکل دفت��ر صنایع حمل و نقل وزارت صم��ت گفت با توجه 
ب��ه انتظارات تورمی در جامعه و تغییر ماهیت خودرو از یک کاالی 
مصرف��ی به کاالی س��رمایه ای، امکان کنترل انگیزه س��وداگری در 
این بازار وجود ندارد و تنها دس��تاورد قیمت گذاری تکلیفی در این 
صنعت، س��ودجویی واسطه ها به قیمت انباشت زیان خودروسازان و 

سهامداران این صنعت شده است.
سهیل معمارباشی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
ضریب اطمینان طرح های فروش خودروس��ازان در تحقق تقس��یم 
عادالنه خودرو میان مصرف کنندگان واقعی اظهار داشت: قرعه کشی 
روش��ی موقتی است برای عبور از ش��رایط فعلی که بخش تولید به 
دلی��ل برخی محدودیت ها در تامین ب��ا چالش مواجه بوده و بخش 
تقاض��ا نی��ز به دلیل ش��رایط بی ثبات اقتصاد کالن کش��ور و تغییر 
ماهیت خودرو به کاالی سرمایه ای و تبدیل شدن به وسیله ای برای 
حف��ظ ارزش دارای��ی و همچنین انگیزه س��ودجویی برخی افراد به 
دلیل وجود اختالف شدید میان قیمت کارخانه و بازار بسیار متورم 

شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه انتقادات بس��یاری بر روش های قبلی 
فروش فوری خودروسازان مطرح شده بود و زیرساخت های ثبت نام 
شرکت ها پاس��خگوی هجوم متقاضیان در زمان محدود نبود، مقرر 
ش��د ابتدا فرصت زمانی کافی برای کلیه افرادی که تمایل به خرید 
خودرو دارند مهیا ش��ود تا نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. سپس در 
صورتی که تعداد ثبت نام کننده ه��ا از تعداد خودروهای قابل عرضه 
بیش��تر بود، با روشی نسبت به محدودس��ازی تقاضا اقدام شود، که 
در این بین عادالنه ترین راهکار قرعه کش��ی ب��ود. در این بین آنچه 
می توان ادعا کرد این اس��ت که در روش قرعه کش��ی فرصتی برابر 
برای متقاضیان خرید خودرو جهت ثبت نام و همچنین برخورداری 

از شانس یکسان برای خرید خودرو مهیا شده است.
مدی��رکل دفت��ر صنایع حم��ل و نقل وزارت صم��ت درخصوص 
محدودیت ها و ش��رایط تعیین ش��ده برای ثبت ن��ام متقاضیان در 
طرح های فروش خودروسازان گفت: هدف از وضع این محدودیت ها، 
جلوگیری از ورود متقاضیان به عرصه خرید خودرو با هدفی غیر از 

مصرف خودروها بوده است.
معمارباشی ادامه داد: شروطی نظیر عدم سابقه خرید خودرو طی 
۳۶ ماه گذش��ته که براساس مصوبه س��ی و پنجمین جلسه کمیته 
خودرو از طرح های آینده این میزان به ۴۸ ماه افزایش یافته اس��ت، 
ش��رط سنی بیش از ۱۸ سال، برخورداری از گواهینامه معتبر، عدم 
برخورداری از پالک فعال برای متقاضی و س��پس تغییر این ش��رط 
به پالک فعال خانوار در طرح های فروش فوق العاده براساس مصوبه 
جلس��ه مذکور، محدودیت هایی برای دارندگان خودرو و سایر افراد 
متقاضی که ش��رایط اس��تفاده از خودرو براساس مستندات اعالمی 
را نداشته اند، ایجاد ش��ده تا برای افراد و خانواری که دارای خودرو 

نیستند، فرصت خرید مهیا شود.
وی درخصوص ش��رط ترهین یک س��اله خ��ودرو و عدم تحویل 
س��ند فروش خودرو از س��وی کارخانه تا زمان ف��ک رهن گفت: با 
وجود ش��رایط پیش گفته، به دلیل اینکه نیت اصلی متقاضی برای 
سیاست گذار و خودروس��از مشخص نیست لذا ایجاد محدودیت در 
واگذاری خودروهای خریداری ش��ده در ای��ن طرح ها لحاظ گردید 
ب��ه طوری که امکان هرگونه واگذاری رس��می و صلح در طرح های 

فروش یادشده از متقاضی سلب شده است.
معمارباش��ی تاکید کرد: تمامی تالش ها مبتنی بر این هدف است 
که خودروها به دس��ت مصرف کننده نهایی بدون واسطه برسد و با 
عنای��ت به اینک��ه در تمامی مراحل ثبت نام ت��ا پردازش اطالعات و 
قرعه کشی، س��ازمان های بازرسی و نهادهای نظارتی بر فرآیند امور 
نظ��ارت دارند، لذا این طرح ه��ا از اطمینان باالیی در اجرا برخوردار 
بوده و طرح های فروش انجام ش��ده در س��المت کامل اجرایی شده 

است.

افزایش قیمت روغن موتور خودرو در راه است؟
معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدماتی سازمان حمایت 
با اش��اره به ناقص بودن مدارک تولیدکنن��دگان روغن موتور برای 
افزای��ش قیمت، گفت آمار تولید و توزیع هر هفته دریافت ش��ده و 

اجازه فروش بیش از قیمت درج شده داده نمی شود.
وحید منایی درخصوص تعیین تکلیف درخواس��ت افزایش قیمت 
تولیدکنندگان روغن موتور اظهار داش��ت: سه ش��نبه هفته گذشته 
جلسه ای با حضور رئیس انجمن تولیدکنندگان روغن موتور برگزار 
شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای بررسی درخواست افزایش 
قیمت ه��ر کاالیی، داش��تن مس��تندات و مدارک قانون��ی مرتبط 
ب��ا افزایش قیمت، الزامی اس��ت، بنابراین، به دلی��ل نقص مدارک، 
بررسی درخواست افزایش قیمت روغن موتور انجام نشد و قرار است 
مدارک خود را تکمیل کنند و سپس برای بررسی مجدد ارائه کنند.
معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات سازمان حمایت 
خاطرنش��ان کرد: پ��س از ارائه مدارک الزم به س��ازمان حمایت و 
بررسی آن در صورت تأیید، گزارش کارشناسی به ستاد تنظیم بازار 
برای بررس��ی و تأیید نهایی ارائه می ش��ود. منایی در پاس��خ به این 
سوال که آیا برای تکمیل نواقص مهلتی گذاشته شده، گفت: مهلتی 
که گذاشته نشده ولی برای اینکه به نتیجه برسد، سعی می کنند در 

اسرع وقت این نواقص را تکمیل کنند.
وی درخص��وص ف��روش روغن موت��ور با قیمت پایین از س��وی 
تولیدکننده و فروش با قیمت باال و ایجاد بازار سیاه نیز تأکید کرد: 
به طور هفتگی آمار تولید و به خصوص توزیع روغن موتور از سوی 
نمایندگی ها را بررس��ی می کنیم و به ۳۱ س��ازمان صنعت استان ها 
اعالم کرده ایم که باید بررس��ی کنند تا دریاف��ت و توزیع با رعایت 

کامل قیمت های مصوب انجام شود.
مع��اون نظارت بر کاالهای اساس��ی و خدماتی س��ازمان حمایت 
خاطرنش��ان کرد: هر مصرف کننده ای که ب��رای خرید روغن موتور 
ب��ه تعویض روغنی ها و یا نمایندگی های فروش مراجعه می کند، در 
صورتی که با قیمتی باالتر از قیمت درج شده روی قوطی های روغن 
خریداری کردند، تخلف بوده و حتما به س��ازمان صنعت استان ها و 
یا س��امانه ۱۲۴ اطالع دهند تا س��ریع رس��یدگی و برخورد الزم با 

گران فروشی انجام شود.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت ورود خودرو به بازار سرمایه یک 
فرصت منطقی برای کش��ف قیمت عادالنه اس��ت و رقابت آزاد بر س��ر 

قیمت منافاتی با کشف قیمت پایه از سوی شورای رقابت ندارد.
همایون داراب��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص طرح 
موردنظر نمایندگان کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
تعیین قیمت پایه خودرو از س��وی شورای رقابت و سپس تعیین قیمت 
نهایی در بورس کاال، این تصمیم را کامال مناسب دانست و اظهار داشت: 
صنعت خودرو در شرایطی است که به دلیل قیمت گذاری های اشتباه و 

مدیریت نامناسب عمال در پرتگاه سقوط قرار گرفته است.
وی افزود: آمارهای اولیه از فعالیت این ش��رکت ها در سه ماه نخست 
س��ال جاری و همچنین س��ه ماه دوم، نشانگر وضعیت نامناسب صنعت 
خودرو اس��ت که علت آن را می توان در فروش با قیمت های غیرواقعی 
جس��ت وجو کرد به نحوی که تداوم این روند به طور قطع خودروسازان 

را متحمل زیان های بسیار سنگین تا پایان سال جاری خواهد کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: زیان های وارده بر صنعت خودرو 
کشور، عمال ادامه فعالیت خودروسازی ها و عالوه بر آن حیات و مماش 
کارگران را نیز با چالش های عدیده مواجه خواهد کرد که در نهایت این 

شرایط به زیان سهامداران منتهی خواهد شد.

دارابی با بیان اینکه ورود خودرو به بازار س��رمایه یک فرصت منطقی 
برای کش��ف قیمت عادالنه و هماهنگ با دخ��ل و خرج صنعت خودرو 
است، تصریح کرد: قیمت دستوری کنونی تنها به سود دالالن است و به 
جای اینکه به کس��ب منفعت برای سرمایه گذاران، کارگران و شرکت ها 

بینجامد، ثروت آفرینی برای دالالن را شاهد خواهیم بود.
وی با ابراز امیدواری نس��بت به اجرای این طرح ها، موضع سرپرس��ت 
جدید وزارت صم��ت و برنامه های وی درخصوص صنعت خودرو و بازار 
س��رمایه را نیز حائز اهمیت بسیار دانست و گفت: برنامه های سرپرست 
این وزارتخانه نش��ان می دهد تا چقدر می توان بر اقدامات این وزارتخانه 

در راستای بهبود وضعیت صنعت خودرو امیدوار بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درخصوص همراهی ش��ورای رقابت با 
ب��ورس کاال در تعیین قیمت خودرو گفت: بهترین حالت برخورد آزادانه 
عرض��ه و تقاضا در بازار س��رمایه و یا بازار کاال در جهت کش��ف قیمت 
واقعی است، اما کشف قیمت پایه از سوی شورای رقابت در صورتی که 
رقابت روی قیمت، آزاد باش��د و امکان افزایش یا کاهش قیمت توس��ط 
خریدار و فروشنده وجود داشته باشد، قابل قبول است و مشکلی ایجاد 
نخواهد کرد. دارابی افزود: البته الزامی بر افزایش قیمت در مقایس��ه با 
قیمت پایه نیس��ت؛ همان طور که ممکن اس��ت، خودروس��از مصمم بر 

عرضه خودرویی با قیمتی کمتر از نرخ شورای رقابت باشد و نمی بایست 
محدودیتی در طرف فروش یا خرید ایجاد کرد.

وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا تعیین قیمت خودرو از س��وی 
واس��طه گران در بورس کاال امکان پذیر اس��ت، گفت: ب��ازار بورس، بازار 
بس��یار شفاف و شیشه ای اس��ت به نحوی که به صورت مشخص امکان 
رصد تمامی تحوالت وجود دارد و خریداران و فروش��ندگان مشخص و 

قابل طبقه بندی هستند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه بیان کرد: روش های معامالتی 
ویژه در بازار سرمایه، تنها خرید از سوی مصرف کنندگان یا واسطه های 
رسمی نظیر بنگاه داران خودرویی دارای مجوز را امکان پذیر می سازد که 
طبیعی اس��ت زیرا این بنگاه ها به عنوان یک واس��طه رسمی در صنعت 

خودرو مورد شناسایی قرار گرفته اند.
داراب��ی همچنین به حضور ش��رکت های لیزینگ در بازار س��رمایه با 
هدف خرید برای مش��تریان اشاره کرد و افزود: عالوه بر آن می توان در 
این بازار برای متقاضیان فاقد خودرو یا عدم برخوردار از سند خودرو در 

چند سال اخیر سهمیه ای در نظر گرفت.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در آیین نامه معامالتی بازار س��رمایه، 

حالت های مختلف خرید و فروش قابل پیش بینی است.

کشفقیمتواقعیخودرودربورسکاالبارقابتآزاد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی س��واری کرایه بین ش��هری کشور گفت در 
طرح نوسازی ناوگان فرسوده سواری کرایه بین شهری، در قالب اسقاط 
و تسهیالت س��ازمان راهداری، تعداد ۱۰۰۰ دستگاه سواری کرایه بین 

شهری در سه ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از فارس، رحمت اهلل 
حاج محمدعلی با اش��اره به جلس��ه اخیر اتحادیه تعاونی س��واری کرایه 
بین ش��هری کشور با رئیس کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی 
و مدیرعامل ایران خودرو، اظهار داش��ت: اتحادیه تعاونی س��واری کرایه 
بین ش��هری کشور، پیش از این بابت نوسازی ناوگان، قرارداد سالیانه با 

ایران خودرو داشت.
وی ضمن تش��کر از کمیس��یون صنایع مجلس و ای��ران خودرو بابت 
همکاری در نوس��ازی ناوگان س��واری کرایه، گفت: ام��روز هم قرارداد 
نوسازی ناوگان با ایران خودرو به امضا می رسد تا جریان نوسازی ناوگان 

و توسعه سواری های کرایه بین شهری، انجام شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی س��واری کرایه بین ش��هری کش��ور درباره 

میزان تسهیالت نوسازی ناوگان س��واری کرایه، بیان کرد: پیش از این 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۷۰درصد قیمت س��واری های 

کرایه بین شهری را در قالب تسهیالت به متقاضیان پرداخت می  کرد.
حاج محمدعلی گفت: این تسهیالت از طریق بانک عامل با نرخ سود ۴ 
درصد از محل وجوه اداره شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در قالب قرارداد فعلی، تعداد یک هزار دس��تگاه سواری 
کرایه بین ش��هری )خودرو سمند( در سه ماه تحویل متقاضیان خواهد 
ش��د. مدیرعامل اتحادیه تعاونی س��واری کرایه بین شهری کشور تأکید 
کرد: این یک هزار دس��تگاه خودرو، به متقاضیانی اختصاص می یابد که 
از دو سال پیش ثبت نام کرده اند، این متقاضیان برای دریافت تسهیالت 
و خودروه��ا معرفی می ش��وند، اما متقاضیان جدید ابت��دا باید از طریق 
سایت اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور ثبت نام کنند که 

ثبت نام آنها در آینده نزدیک آغاز می شود.
حاج محمدعل��ی درباره نحوه نوس��ازی ناوگان توضیح داد: نوس��ازی 

س��واری های کرایه فرسوده، در قالب اس��قاط انجام می شود یعنی باید 
حتما یک دس��تگاه سواری کرایه فرسوده اسقاط و از ناوگان خارج شود 

و یک دستگاه سواری کرایه نو وارد ناوگان شود.
وی ادام��ه داد: در این م��دل، آورده راننده ح��دود ۳۰ درصد برآورد 
می ش��ود زیرا پیش از این ۷۰درصد قیمت خودرو در قالب تسهیالت از 
سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پرداخت می شد البته این 
مربوط به زمانی بود که یک دستگاه خودروی سمند ۴۰ میلیون تومان 
بود، اما امروز که به قیمت حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است، 
هنوز مش��خص نیست که آیا همان ۷۰درصِد قیمت خودرو تسهیالت با 

نرخ سود ۴درصد از سوی سازمان راهداری پرداخت می شود یا خیر.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی س��واری کرایه بین ش��هری کش��ور درباره 
رقم تسهیالت نوسازی ناوگان س��واری کرایه بین شهری اظهار داشت: 
ابتدا باید پیش فاکتور از س��وی کارخانه س��ازنده صادر  شود سپس این 
پیش فاکتور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می رود و پس از 

آن رقم تسهیالت مشخص می شود.

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس می گوید 
هرچند رشد نرخ ارز بر گرانی قیمت الستیک اثرگذار است، اما دلیل 
اصلی نابس��امانی این ب��ازار حضور کمرنگ نهاد ه��ای نظارتی و نبود 

سامانه توزیع سیستمی است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، بهزاد 
رحیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد 
از نابسامانی بازار تایر، گفت: هرچند بخشی از افزایش قیمت الستیک 
و نابس��امانی در این بازار ناش��ی از رش��د نرخ ارز و هزینه های تولید 
اس��ت، اما حضور دالالن و محتکران در حوزه تایر به ویژه الس��تیک 
خودرو س��واری را نی��ز نمی توان در بی ثباتی قیمت ه��ا در این حوزه 

نادیده گرفت.
نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس ش��ورای اس��المی بخش��ی از 
افزایش قیمت الستیک را ناشی از حضور کمرنگ نهاد های نظارتی در 
بازار دانست و افزود: سودجویان از این فرصت سوءاستفاده کرده و در 
سایه ضعف نظارتی و نبود سامانه توزیع سیستمی تمام تالش خود را 

برای بی ثباتی بازار به کار می برند.
وی شفافیت در زنجیره تامین و توزیع الستیک را یکی از راهکارهای 
س��اماندهی بازار برشمرد و اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید س��ازوکاری ویژه پیش بینی کند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان 
تایر با ثبت اس��ناد تولید و فروش خود، زمینه رصد بازار و برخورد با 

تخلف و احتکار را به صورت برخط فراهم کنند.
وی سهم تولید داخلی در تامین تایر خودرو سواری موردنیاز کشور 
را مناس��ب توصیف کرد و ادامه داد: از آنجا که براس��اس گزارش های 
ارائه ش��ده، الستیک س��بک به اندازه کافی در کشور تولید می شود، 
کمبود و گرانی این کاال منطقی نیست بنابراین نبود سامانه سیستمی 

برای نظارت بر بازار، علت اصلی این مشکالت است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: گرانی قیمت 
الستیک موجب افزایش هزینه حمل و نقل شده و این امر به صورت 
مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثرگذار است که مسئوالن ذی ربط 

باید تدابیر الزم برای جلوگیری از این گرانی را اخذ کنند.

آغاز نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه سواری کرایه بین شهری

فقدان سامانه توزیع سیستمی عامل نابسامانی بازار الستیک
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زیس��ت دریایی یک��ی از حوزه های فناورانه ای اس��ت که با همراهی 
ایده های خالق ش��کوفا می ش��ود؛ صنعتی فناورانه که می تواند نقشی 
موثر در توس��عه اقتصادی کش��ور بازی کند. این صنعت فناورانه قرار 

است با ایده های خالق دانش بنیانی توسعه 
یاب��د؛ کاری ک��ه با اعالم فراخوانی ش��تاب 

می گیرد.
کارشناس��ان اعتقاد دارن��د که صنعت رو 
به رش��د زیس��ت دریایی، گزینه مناس��بی 
برای توس��عه کش��ورهای هم جوار با دریا و 
اقیانوس ها اس��ت. گس��تره آبی سرش��ار از 
تنوع زیستی که اگر به شکل درستی از آن 
استفاده کنند می توانند مسیر متفاوتی برای 

توسعه اقتصادی خود بیابند.
س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاون��ت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم در 
تالش اس��ت تا با به کارگی��ری ظرفیت های 

دانش بنیان��ی موجود در کش��ور این ارزش افزوده را به اقتصاد کش��ور 
تزری��ق کند؛ ظرفیت هایی که به توس��عه فناوران��ه و اولویت دار حوزه 

زیست دریا و شیالت می انجامد.

این کار اقتصادی و فناورانه یک همکاری مشترک میان ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد 
کشاورزی در راستای تحقق شعار تامین امنیت غذایی و جهش تولید 
در کش��ور اس��ت. در این ط��رح عالوه بر 
توس��عه بازار محصوالت موج��ود در بازار 
به رفع چالش ها و مش��کالت شرکت های 

دانش بنیان هم توجه شده است.
»به  گزینی و اصالح ن��ژاد مولدین میگو 
و ماهی��ان دریای��ی برای تولی��د مولدین 
ع��اری از بیماری  های خ��اص و مقاوم به 
بیماری«، »تولید مولدین و تخم چشم زده 
اصالح  ش��ده ماهی ق��زل آال«، »تولید تخم 
تمام ماده ماهی قزل آال با اس��تفاده از نر«، 
»ارتق��ای کیفیت خوراک آبزیان«، »تولید 
کیت  های تش��خیص و شناس��ایی س��ریع 
بیماری  ه��ای ویروس��ی و باکتریایی مهم 
آبزی��ان پرورش��ی و ... « از جمله طرح هایی اس��ت ک��ه مورد حمایت 
س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

قرار می گیرد.

س��امانه تماس اضط��راری)E-Call( که با حمای��ت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری توسعه یافته است، توسط زیرساخت شبیه ساز 
تص��ادف که توس��ط جمعی از متخصصان داخلی طراحی و تولید ش��ده 

اس��ت، مورد تس��ت و آزمون قرار می گیرد. 
ایران کشوری اس��ت که در ثبت تصادفات 
رانندگ��ی آم��ار باالی��ی دارد؛ حوادثی که 
هر س��ال باعث مرگ ومیر و بروز خس��ارات 
جبران ناپذیر جسمی و مادی زیادی به مردم 
می ش��ود؛ موضوعی که به عوامل گوناگونی 
مانند قوانین رانندگی، اس��تاندارد جاده ها و 
خودروها، فرهنگ رانندگی و ... وابسته است. 
اصالح هر یکی از این موارد زمانبر و نیازمند 
ایجاد زیرساخت هایی است که با کمک آنها 
بتوانی��م این آمار ب��اال را مدیریت کنیم، اما 
جمع��ی از متخصصان کش��ورمان در صدد 
برآمدند تا با طراحی و تولید س��امانه تماس 

اضطراری، بخش��ی از این حوادث را کاهش دهند. دس��تگاهی مبتنی بر 
فناوری های پیش��رفته و پیچیده که به کاهش تلفات ناش��ی از تصادفات 

رانندگی می انجامد.

زیرس��اخت شبیه س��از تصادف مرکز تحقیقات و نوآوری شرکت سایپا 
برای اعتبارس��نجی س��امانه تماس اضط��راری E_Call فناوری اس��ت 
که با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
توسعه می یابد. س��امانه تماس اضطراری
E_Call یک فناوری کمکی در ش��رایط 
اضطراری اس��ت. این کلمه مخفف عبارت 
Emergency Call )تماس اضطراری( 
است. این سیس��تم در مواقعی که خودرو 
دچار تصادف و یا حادثه ای شود، به صورت 
اتوماتیک با سرویس های اورژانسی تماس 
برقرار می کن��د. در یک تفاه��م دوجانبه 
قرار شده است که از زیرساخت شبیه ساز 
تصادف برای اعتبارس��نجی سامانه تماس 
اضطراری E_Call اس��تفاده شود. برای 
انجام آزمایش ها، پروفایل شتاب تصادف از 
س��وی دو شرکت مجری سامانه E-Call استخراج شده و از طریق ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری در اختیار شرکت سایپا قرار گیرد.

همکاری فناورانه؛ زیرساخت های سامانه تماس اضطراری توسعه می یابدزیست دریایی با فناوری گره می خورد

مجید نیلی احمدآبادی / دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری: هر نظریه و یافته ای که سعی در تبیین منبع و 
سازوکار هوش طبیعی داشته باشد، نیاز به محک خوردن دارد. یک محک مناسب، 
استفاده از این یافته ها و نظریه ها در ساخت سامانه های مصنوعی و ارزیابی رفتار 
آنها در مواجهه با مس��ائل واقعی است. س��امانه هایی که براساس اینگونه یافته ها 
ساخته می شوند، س��امانه های هوشمند الهام گرفته از طبیعت نام دارند. هرچند 
این روش بس��یار مورد توجه است، اما قیدی بر آن حاکم است که هوش طبیعی 
متناس��ب با بدن و محیط موجود زنده خلق ش��ده و تکامل یافته اس��ت بنابراین 
ارزیابی ها یا باید در ش��رایط مشابه برای موجودات طبیعی و مصنوعی انجام شود 
یا در ش��رایطی انجام شود که ویژگی های محیطی، جسمانی، حسی و عملکردی 

موجودات مصنوعی و زنده نقش اساسی در بروز رفتار آنها نداشته باشد.
حال��ت دوم، ارزیابی را به ش��رایط خاصی محدود می کند، مانن��د ارزیابی بروز 
هوش��مندی در فضاهای مجازی و برخی از بازی ها مانند شطرنج. از سوی دیگر، 
ایجاد ش��باهت بین بدن و محیط ارزیابی امری پیچیده، اما به س��رعت در حال 
پیشرفت است. به عنوان مثال، با استفاده از سامانه های ترکیبی ترافزار که در آنها 
از یک سامانه مصنوعی برای کنترل بدن موجودات زنده استفاده می شود، شباهت 

جسمی، حسی، عملکردی و محیطی فراهم می شود.
همچنین یکی از ویژگی های بارز ما انسان ها و بسیاری از حیوانات، اجتماعی بودن 
است. بروز هوشمندی و بخش عظیمی از یادگیری ما در دنیای فیزیکی و فضای 
مجازی در بستر تعامالت اجتماعی اتفاق می افتد. اجتماعی بودن پیچیدگی های 
خاصی را بر محیط ما تحمیل می کند و در عین حال فرصت های فراوانی را برای 
هوشمندس��ازی و بروز هوش��مندی پدید می آورد. از جمله پیچیدگی ها آن است 
که محیط اجتماعی به ش��دت پویاست. افراد اطراف ما و ویژگی های آنان در گذر 

زمان تغییر می کنند.
  این پویایی نتیجه یادگیری و تغییرات دیگر اعضای جامعه اس��ت که خود تا 
حدی تابع رفتار و تعامل ما با آنان است. به عبارت دیگر، پویایی محیط اجتماعی و 
فردی در ساختاری چرخه ای با هم مرتبط هستند و این امر مدل سازی محیط های 

اجتماعی را پیچیده، ولی بسیار جذاب و بااهمیت می سازد.
پیچیدگی دیگر نتیجه عدم دسترس��ی ما به ذهن و افکار دیگران است که در 
بروز رفتار آنان نقش مؤثر دارند. این عدم دسترسی، امکان مشاهده کامل محیط 
و پیش بینی آن را از ما می گیرد بنابراین تعامل با محیط های اجتماعی نسبت به 
تعامل با دیگر محیط ها نیاز به توانایی های بیشتری دارد. ابزارهای پیچیده تری نیز 
برای مدل س��ازی رفتار موجودات اجتماعی هوشمند و همچنین استخراج منبع 

هوشمندی آنها از داده های مطالعات شناخت اجتماعی موردنیاز است.
 س��وای نیاز به مدل س��ازی برای درک هوش در بس��تر اجتماع، یکی از دالیل 
اهمیت مدل س��ازی محیط های اجتماعی آن است که ایجاد تغییر در محیط های 
اجتماعی بسیار هزینه بر است بنابراین قبل از تالش برای اعمال سیاست تغییر در 
محیط های اجتماعی، استفاده از مدل های دقیق و هوشمند برای مطالعه اثربخشی 

سیاست ها و پیش بینی رفتار جامعه و اعضای آن ضروری است.
اجتماع��ی بودن هرچن��د پیچیدگی های فوق را ب��ه وجود م��ی آورد، اما بروز 
هوش��مندی را نیز تسهیل می کند، زیرا بروز هوشمندی در محیط های پیچیده و 
پویا س��اده تر است. همچنین حضور در اجتماع امکان یادگیری از دیگران را برای 
موجودات شناختی فراهم می سازد و این فرصت موجب می شود که این موجودات 
با هزینه بسیار کمتری نسبت به زمانی که خود باید به تنهایی همه چیز را فراگیرند 

قابلیت های خود را افزایش دهند.
ایجاد امکان مشابه در سامانه های چندعاملی هوشمند و همچنین سامانه های 
هوش��مند مصنوعی که در تعامل با انسان ها قرار دارند. از اهمیت علمی و فناوری 
ویژه ای برخوردار اس��ت. توس��عه روش های یادگیری اجتماع��ی به صورت عام و 
یادگیری تقلیدی، همکاری در یادگیری و انتقال دانش به صورت خاص از جمله 
خطوط تحقیقاتی در این زمینه اند. به عالوه، اس��تفاده از ربات های هوش��مند در 
محیط زندگی انسان، نیازمند پذیرش آنها توسط اعضای جامعه و کاربران آنهاست. 
این امر نیازمند س��ازگاری ظاهری و رفتاری ربات ها با انس��ان اس��ت. ربات های 
انسان نما از نظر ظاهری این نیاز را برآورده می کنند و هوش مصنوعی تالش دارد با 

وجود پیچیدگی های ذکرشده، از این ربات ها موجودات اجتماعی بسازد.

با توجه به اینکه به تازگی ش��ورای پول و اعتبار به منظور تسهیل مبادالت خرد، 
اجازه صدور کیف پول الکترونیکی از طریق بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی 
را صادر کرده اس��ت، الزم اس��ت تا با انواع کیف پول الکترونیکی، نقش آنها در ایجاد 
تحول در تراکنش های مالی و فواید آن برای مردم بیشتر آشنا شویم. به گزارش ایسنا 
به تازگی ش��ورای پول و اعتبار اجازه داده تا به منظور تس��هیل مبادالت خرد، کیف 
پول الکترونیکی از طریق بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی صادر شود، اما این 
اجازه مش��روط به نظارت بانک مرکزی و خلق نش��دن نقدینگی است . تعریف کیف 
پ��ول الکترونیکی بیانگر این اس��ت که آن یک اب��زار پرداختی با قابلیت ذخیره پول 
الکترونیکی اس��ت و پیش از این مشتری از طریق حس��اب بانکی خود می توانست 
نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده 
در کیف پول الکترونیکی تراکنش های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض 
و مانده گیری را انجام دهد اما اکنون باید منتظر کیف پول الکترونیک جدیدی باشیم. 
در این بین، نگاهی به پیشینه کیف الکترونیکی نشان می دهد که سابقه حضور این 
طرح در بانکداری کش��ور به س��ال ۱۳۹۲ برمی گردد که بانک مرکزی در این سال 
کلیات راه اندازی این طرح را ارائه کرد، اما از آنجا در این زمان کنترل و اختیار کیف 
پول های الکترونیک زیر نظر بانک مرکزی بود، باعث شد تا بانک ها استقبال چندانی 
از آن نکنند و این طرح به صورت گسترده اجرا نشود. کیف پول الکترونیک عالوه بر 
اینکه باید دارای س��ه ویژگی شامل ذخیره شدن بر روی یک ابزار الکترونیک، مورد 
پذیرش قرار گرفتن از طریق هویتی غیر از صادرکننده آن و در آخر مبلغی که بابت 

ش��ارژ دریافت می ش��ود کوچک تر یا برابر با مقداری باش��د که کیف پول با آن شارژ 
می شود، است.

انواع کیف پول الکترونیکی: عالوه بر این، در کل س��ه نوع کیف پول الکترونیکی 
وجود دارد که شامل بسته، نیمه بسته و باز می شود. کیف پول الکترونیکی بسته در 
کشور ما عموما این خدمات در قالب کارت های هدیه ارائه می شود که مبالغ از قبل 
مشخصی در آنها قرار دارد. همچنین، نمونه ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در 
ایران، اپلیکیشن هایی هستند که می توان در آنها حساب کاربری خود را با استفاده از 
کارت های بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد. اما نوع آخر این کیف پول که 
»کیف پول الکترونیک باز« نام می گیرد، فقط از طریق بانک ها یا در همکاری با بانک ها 
صادر می ش��ود و از این کیف پول ها می توان در تمام تراکنش ها استفاده و همچنین 
می توان از دستگاه های خودپرداز پول دریافت کرد. از آنجا که این نوع کیف پول منجر 
به خلق نقدینگی می شود، بدین منظور در روزهای آینده بانک مرکزی ضوابط راهبری 
و نظارت��ی تهیه و ابالغ خواهد کرد. فواید کیف پول الکترونیکی: گفته می ش��ود که 
سهولت در استفاده، امن و مطمئن بودن، سرعت باال، ارتباط آسان با سایر حساب ها و 
تجمیع تراکنش های خرد از جمله مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول است. عالوه 
بر این، این طرح هم می تواند گامی موثر در نزدیک شدن به بانکداری دیجیتال باشد 
و هم اینکه در پی شیوع ویروس کرونا، لزوم توجه به الکترونیکی شدن تمام خدمات 
بیشتر حس شد که این اقدام، می تواند مصائبی که نظام بانکی در زمان درگیری با این 
بیماری درگیر بود را در زمان آینده و شرایط مشابه بیماری های همه گیر کاهش دهد.

ب�ا توجه به این ام�ر که نیکل فلز اصلی در س�اخت باتری خودروهای الکتریکی محس�وب 
می ش�ود، ایالن ماس�ک از آن به عن�وان طالی آینده نام برده اس�ت. درواقع ب�ه عقیده او در 
چند س�ال آینده، فلزاتی قیمت های باال پیدا می کنند که کاربرد بیش�تری را داشته باشند. در 
این راس�تا با توجه به این امر که بس�یاری از برندهای خودروس�ازی، به سمت تولید مدل های 
الکترونیکی س�وق پیدا کرده اند، حتی ممکن اس�ت با کاهش شدید میزان این فلز نیز مواجه 
ش�ویم. به همین خاطر نیز ضروری است تا در این زمینه س�رمایه گذاری های الزم انجام شود. 
درواقع با توجه به پیش بینی ها، طی چند سال آینده نیکل قیمتی معادل طال پیدا خواهد کرد 

و این امر به معنای یک فرصت ایده آل برای س�رمایه گذاری محسوب می شود. آقای ماسک در 
مصاحبه خود اعالم کرده است که اصطالح باتری های لیتیوم یونی کامال نادرست بوده و در این 
راس�تا بهترین عبارت، باتری های نیکل گرافت است. درواقع این اصطالح نباید باعث انحراف 
افکار نسبت به فلز اصلی به کار رفته در باتری ها شود. همچنین وی اعالم آمادگی کرده است 
که هر فردی که بتواند تعداد قابل توجهی نیکل را با روش�ی که به محیط زیست آسیب جدی 
وارد نکند، استخراج نماید، تسال با آنها قرارداد بلندمدت امضا خواهد کرد. در این راستا از دو 
کش�ور کانادا و روسیه به عنوان بهترین فضاها برای سرمایه گذاری بر روی استخراج نیکل نام 

هوشمندسازی با الهام از طبیعت

انواع کیف پول الکترونیکی و فواید آن برای مردم

ایالنماسکازطالیجدیدپردهبرداریکرد

دریچــه

برنام��ه هم��کاری ب��ا متخصص��ان و کارآفرین��ان ایران��ی خارج از کش��ور 
)Connect.isti.ir( با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و 
متخصصان ایرانی و برقراری ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب 

کشور در حال اجرا است. 
این کار با ایجاد بیش از ۱۲۰ پایگاه ش��امل بهترین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 

و شرکت های دانش بنیان کشور، سرعت گرفته است.
براساس آخرین آمار ارائه شده تاکنون بیش از ۱۲۰ پایگاه تخصصی همکار 
به این برنامه پیوس��ته اند. همچنین ۶ ه��زار و 5۰۰ همکاری موفق و ۸ هزار 
همکاری با متخصصان و فارغ التحصیالن ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا در این برنامه 

ثبت شده است.

توسعه همکاری با متخصصان ایرانی 
خارج از کشور؛ ۱2۰ پایگاه ایجاد شد

به قلم: لیام شین  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی
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تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و پلی��س فتا در زمینه همکاری های مش��ترک و بهره گیری از ظرفیت 
فعاالن زیس��ت بوم دانش بنیان امضا ش��د تا فرصتی برای به کار بستن 

توانمندی ه��ای فعاالن این زیس��ت بوم در 
مسیر کمک به امنیت فضای مجازی ایجاد 

شود.
 با تفاهم نامه ای که توسط سورنا ستاری، 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و 
س��رتیپ دوم وحی��د مجی��د، رئیس پلیس 
فتا امضا ش��د، زمینه های الزم برای امنیت 
بیش��تر فضای مجازی به کمک شرکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارت آ پ ها ب��ا حمای��ت 
معاونت علم��ی و فناوری رئیس جمهوری و 
پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالعات ناجا 

دنبال می شود.
براس��اس این تفاهم نامه همکاری، هر دو 

طرف تالش می کنند تا با اس��تفاده از ظرفیت های ش��ان ش��رکت های 
دانش بنیان، استارت آپ ها و ش��تاب دهنده های تخصصی حوزه امنیت 

سایبری و فناوری اطالعات و ارتباطات رونق پیدا کنند.

 فروش محصوالت فناورانه ش��رکت های دانش بنیان، پیاده سازی راه 
حل های س��رمایه گذاری در حوزه امنیت سایبری، جذب سرمایه گذار 
و مناب��ع مالی در طرح های فناورانه ای��ن حوزه از دیگر محورهای این 

تفاهم نامه همکاری است.
همچنی��ن توس��عه طرح ه��ای امنی��ت 
ش��رکت های  مش��ارکت  ب��ا  س��ایبری 
دانش بنی��ان و مراک��ز ش��تاب دهنده جزو 
محورهای همکاری می��ان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری و پلیس فتا 
است. قرار اس��ت تا  ظرفیت صندوق های 
پژوه��ش و فن��اوری، پارک ه��ای عل��م و 
فناوری کشور برای اجرای طرح پژوهشی 
مشترک در حوزه فناوری های نوین امنیت 

سایبری نقش آفرین شود.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در حاش��یه این نشس��ت، ب��ه بخش های 
گوناگ��ون پلی��س فض��ای تولی��د و تبادل اطالع��ات ناجا رف��ت و از 
دس��تاوردهای این مجموعه در ح��وزه تأمین امنی��ت فضای مجازی 

بازدید کرد.

بازار داغ اپلیکیش��ن های فضای مجازی این روزها با همه گیر شدن 
ویروس کرونا و ضرورت کاس��تن از رفت وآمدها، بیش از گذش��ته داغ 
ش��ده اس��ت و موس��یقی به عنوان یکی از مهم ترین و پرطرفدارترین 

ای��ن  بس��تر  ب��ر  س��رگرمی،  حوزه ه��ای 
اپلیکیشن ها مخاطبان خود را پیدا می کند.

موس��یقی فردای ایرانیان پیش��رو عنوان 
ش��رکت دانش بنیان��ی اس��ت ک��ه ب��ا نام 
تجاری بیپ تون��ز فعالیت خود را در زمینه 
فرهنگ س��ازی موسیقی در ایران آغاز کرده 
اس��ت. ف��رزاد آقاطهران��ی، مدیرعامل این 
ش��رکت با بیان اینکه ضرورت جلوگیری از 
رفت وآمدهای غیرضروری و ماندن در خانه 
با شنیدن موس��یقی می تواند دلپذیر شود، 
عنوان ک��رد: تالش کردیم ت��ا ضمن اینکه 
حقوق ناش��ران و صاحبان آثار موسیقی در 
ایران رعایت ش��ود، تولید کنن��دگان محتوا 

و هنرمندان از نس��خه دیجیتال آثار خود منتفع ش��وند، ضمن اینکه 
مخاطبان به راحتی به موسیقی مورد عالقه خود دسترسی پیدا کنند.
 ای��ن فعال فن��اور با بیان اینک��ه بیپ تونز، بر بس��تر تلفن همراه و 

اینترنت قابل دسترسی است، ادامه داد: بیپ تونز این امکان را می دهد 
که برای دسترس��ی به موسیقی ها بدون نیاز به بسترهای خارجی قابل 
دسترس شود و دسترسی و خرید قانونی موسیقی به  صورت دیجیتال، 

کار را برای کاربران تسهیل کرده است.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل موس��یقی فردای 
ایرانیان پیش��رو، بیپ تونز ای��ن امکان را 
می دهد که کارب��ران قبل از خرید بتوانند 
دموی قطعات یک آلبوم را بشنوند و حتی 
ام��کان خرید قطعات انتخابی از یک آلبوم 

موسیقی را هم داشته باشند.
آقاطهران��ی با بی��ان اینک��ه ۱5 نیروی 
دانش آموخته در این ش��رکت دانش بنیان 
اش��تغال دارند، ادامه داد: این ش��رکت با 
بیش از ۱۰۰۰ ش��خص حقیقی و حقوقی 
فع��ال در زمین��ه تولید محت��وا همکاری 
دارن��د. این فع��ال فناور، غن��ای محتوای 
کیفی و هم به لحاظ کمی نس��بت به دیگر نمونه های مشابه را مزیت 
بیپ تونز دانست و گفت: خرید موسیقی از بیپ تونز به مراتب نسبت به 

پلتفرم های خارجی برای مردم ایران ساده تر و ارزان تر است.

جهان موسیقی را همراه کنیددانش بنیان ها به یاری امنیت فضای مجازی می آیند

برای افزایش انگیزه س��رمایه گذاران جسور، قراردادی با بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران منعقد ش��ده اس��ت که براساس آن س��رمایه گذاری در طرح های 
استارت آپی زیر پوشش بیمه قرار می گیرد. این یکی از تالش ها برای جذب سرمایه 

بخش خصوصی در زیست بوم فناوری و نوآوری است.
در س��ال جاری تخصیص اعتبار به  ۱۹ طرح مختلف اس��تارت آپی در صندوق 
نوآوری و شکوفایی تصویب شده است. در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در 
این  طرح ها سرمایه گذاری صورت گرفته است. این طرح ها در حوزه های مختلفی 
مانند، دارو، تجهیزات پزشکی، معدن، تجهیزات صنعتی، آی.تی و فناوری اطالعات 
ارائه ش��داند. هرچند رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
دیگر نهادهای همکار با این معاونت در حوزه سرمایه گذاری، جذب سرمایه بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری جسورانه محسوب می شود، اما حمایت های مختلف مالی 
نیز از سوی نهادهای مختلف، به ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی به استارت آپ ها 
عرضه می ش��ود. تخصیص حمایت مالی مس��تقیم به ۱۹ طرح ارائه شده از سوی 

فعاالن فناور و استارت آپ ها در این راستا صورت گرفته است.
یکی از حوزه هایی که بیش��ترین حمایت را به خود اختصاص داده است، حوزه 
سالمت و سالمت دیجیتال است. در این ارتباط به تازگی دو رویداد از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه سالمت 
برگزار شد. این دو رویداد که در راستای جذب سرمایه برای استارت آپ های فعال 
در این حوزه، برگزار ش��ده بود، توانست برای طرح های مختلف ارائه شده سرمایه 
جذب کند. حدود ۲۰۰ س��رمایه گذار برای حضور در این رویدادها دعوت شدند و 
طرح های ارائه شده از سوی فعاالن استارت آپی را بررسی کردند. بخش های مختلف 

زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین صندوق نوآوری 
و شکوفایی تالش دارند تا با توسعه فرهنگ سرمایه گذاری جسورانه در زیست بوم 
نوآوری کش��ور و فرهنگ سازی در این حوزه، بخش خصوصی را ترغیب کنند که 

خود محوریت تامین مالی در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان را برعهده بگیرد.
س��رمایه گذاری جس��ورانه در پروژه های اس��تارت  آپی همواره با ریسک همراه 
بوده اس��ت. نام جسورانه نیز با توجه به ریسک چنین سرمایه گذاری هایی، به آن 
اطالق می ش��ود. ب��ا این همه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت  جمهوری و دیگر 
نهادها مانند صندوق نوآوری و ش��کوفایی تالش دارند تا ریس��ک و هزینه چنین 
س��رمایه گذاری هایی را تا حد امکان کاهش دهند. محمدحسین رضوانیان، مدیر 
ارزیابی س��رمایه گذاری صندوق نوآوری و ش��کوفایی گفت: برای کاهش ریسک 
سرمایه گذاری در اس��تارت آپ ها و طرح های فناورانه، یک قرارداد با بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران منعقد شده است. براساس این قرارداد، سرمایه گذاری های 
اس��تارت آپی زیر پوشش بیمه قرار می گیرند. براساس این قرارداد، سرمایه گذاران 
طرح های استارت آپی می توانند اصل سرمایه خود را طی یک قرارداد زیر چتر بیمه 
قرار دهند. این نوع بیمه خاص، اصل سرمایه، این سرمایه گذاران را بیمه می کند و 
باعث می شود که زیان قابل توجهی متوجه بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری 
نشود. برای اولیه بار است که در کشور، سرمایه گذاری در یک حوزه خاص از چنین 
سطحی از پشتیبانی برخوردار شده است و زیر چتر بیمه قرار گرفته است. به گفته 
صاحب نظران این مسئله می تواند انگیزه باالیی در سرمایه گذاران ایجاد کند تا بدون 
دغدغه خاطر و نگرانی از این موضوع که س��رمایه آنها ممکن است به خطر افتد، 

در حوزه زیست بوم نوآوری کشور و طرح های استارت آپی سرمایه گذاری کنند.

نتایج یک پژوهش نش��ان می دهد که آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت 
کارآفرینانه ش��رکت  های دانش  بنیان تأثیر مثبت و معن��اداری دارد. عالوه بر این، 
بازارگرایی نقش تعدیلگر بین دو متغی��ر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و موفقیت 
کارآفرینانه در این کس��ب وکارها دارد. به گزارش ایس��نا، در پژوهشی که توسط 
اسماعیل مزروعی نصرآبادی، حمیدرضا فتاحی و پیمان دولتشاه از گروه مدیریت 
و کارآفرینی دانش��گاه کاشان انجام ش��د، »تأثیر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر 
موفقی��ت کارآفرینانه بنگاه های دانش بنیان با تبیی��ن نقش تعدیلگر بازارگرایی« 
بررس��ی شد. در دهه های اخیر تغییرات بنیادینی در محیط کسب و کار به وجود 
آمده که طی آن کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط به طور عام و شرکت های 
دانش  بنیان به طور خاص، نقش گس��ترده ای در توسعه اقتصادی کشورها برعهده 
خواهند داش��ت. تحقیقات پیشین درخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط 
همواره نشان داده است که این کسب و کارها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار 
ب��وده و می توانند خود را با تغییرات پرش��تاب محیطی منطبق کرده و س��ریع تر 
واکنش نش��ان دهند. محققان در این تحقیق معتقدند که فصل مش��ترک میان 
کارآفرین��ی و بازاریابی، در آمیخته بازاریابی کارآفرینانه نمود می یابد و پژوهش ها 
نشان می دهد که بازارگرایی برای شرکت های کارآفرین از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا آنها را در زمینه یادگیری، انطباق با محیط، واکنش سریع به فرصت ها 
و تهدیدهای محیطی توانمند می کند. براس��اس این تحقیق، مؤسسان_صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط کارآفرین مبتنی بر دانش و فناوری، اغلب 
دیدگاه بازارگرایانه ای نداش��ته و افرادی فنی تخصصی هستند بنابراین همواره با 
چالش های��ی جهت عرضه محصوالت خود به بازار روبه رو می ش��وند. از این رو در 
این بنگاه ها، با توجه به س��رمایه محدود و ریس��ک هایی که با آن مواجه هستند، 
شناسایی اقداماتی که صاحبان این بنگاه ها بتوانند جهت برخورد با بازارهای پیش 
رو اتخاذ کنند و همچنین جهت گی��ری بازارگرایانه ای که برای رفع نیازهای بازار 
از خود نش��ان می دهند، می تواند راهنمایی برای س��ایر  شرکت های دانش بنیان 

جهت کسب موفقیت کارآفرینانه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آمیخته 
بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تأثیر مثبت و 
معناداری داشته است. عالوه بر این، بازارگرایی نقش تعدیلگر بین دو متغیر آمیخته 
بازاریابی کارآفرینانه و موفقیت کارآفرینانه در این کسب و کارها دارد. نتایج بخش 
کیفی پژوهش نش��ان می دهد درآمدزایی و سودآوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، 
عملکرد بازار ش��امل افزایش اعداد مشتریان، رقابتی بودن شرکت و ایجاد ارتباط 
بلندمدت با مشتریان، )نوآوری، رضایت( شامل رضایت درک شده توسط کارآفرین 
و ذی نفعان اصلی، )تحقق اهداف و موفقیت ش��خصی( ش��امل برخورداری از کار 
چالشی و استقالل کاری ابعاد شاخص و تاثیرگذار در موفقیت کارآفرینانه کسب و 
کارهای کوچک و متوسط را شکل می  دهند. نتایج فرضیه اصلی اول نشان داد که 
آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تأثیر 
مثبت و معناداری در سطح مناسب داشته است. نتایج فرضیه اصلی دوم نیز نشان 
داد که بازارگرایی نقش تعدیلگر در رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت 

کارآفرینانه دارد.
همچنین فرضیه های فرعی پژوهش نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیه 
فرع��ی اول نش��ان داد که به کارگیری آمیخته محص��ول کارآفرینانه بر موفقیت 
کارآفرینانه ش��رکت های دانش بنیان تأثیر دارد و همچنین آمیخته قیمت گذاری 
کارآفرینان��ه مبتنی ب��ر ارائه محصوالت با کمترین قیمت با توجه به س��طح نیاز 
مشتریان، داشتن راهبرد قیمت گذاری با توجه به شرایط و پایین آوردن هزینه های 

تولید بر موفقیت کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تأثیر مثبت دارد.
این تحقیق از عدم تأثیر بعد آمیخته توزیع کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه 
شرکت های دانش بنیان خبر داد و نتیجه گیری شد که فرد کارآفرین و مشخصه های 

کارآفرینانه وی بر موفقیت کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تاثیر دارد.
نتایج این پژوهش در ش��ماره یک دوره ۱۳ فصلنامه توسعه کارآفرینی به چاپ 

رسید.

رمز موفقیت کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان چیست؟

و این امر به معنای یک فرصت ایده آل برای س�رمایه گذاری محسوب می شود. آقای ماسک در 
مصاحبه خود اعالم کرده است که اصطالح باتری های لیتیوم یونی کامال نادرست بوده و در این 
راس�تا بهترین عبارت، باتری های نیکل گرافت است. درواقع این اصطالح نباید باعث انحراف 
افکار نسبت به فلز اصلی به کار رفته در باتری ها شود. همچنین وی اعالم آمادگی کرده است 
که هر فردی که بتواند تعداد قابل توجهی نیکل را با روش�ی که به محیط زیست آسیب جدی 
وارد نکند، استخراج نماید، تسال با آنها قرارداد بلندمدت امضا خواهد کرد. در این راستا از دو 
کش�ور کانادا و روسیه به عنوان بهترین فضاها برای سرمایه گذاری بر روی استخراج نیکل نام 

برده می شود. حال باید دید که این اعالم آمادگی تا چه اندازه مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 
درواقع آینده نگری تسال باعث خواهد شد تا این شرکت طی چند سال آینده، در بهترین شرایط 
ممکن در مقایس�ه با س�ایر رقبای خود قرار گیرد، با این حال این امر به معنای پایان کار نبوده 
و به نظر می رسد که این طرح، صرفا موقتی و برای تامین ۱۰ سال آینده شرکت خواهد بود. به 
همین خاطر به نظر می رس�د که تا چند س�ال آینده، پروژه اصلی تسال، پیدا کردن جایگزینی 

برای فلز نیکل خواهد بود.  
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سرمایه گذاری در استارت آپ ها بیمه می شود

ایالنماسکازطالیجدیدپردهبرداریکرد

یادداشـت

در ادام��ه برگزاری برنامه ه��ای توان افزایی و مهارت آموزی با ه��دف افزایش توانمندی 
مس��تعدان برای حضوری فعال در عرصه  کس��ب وکار نوآورانه و نوپا، وبینار »طراحی مدل 
کس��ب وکار« به همت بنیاد نخبگان استان همدان برگزار ش��د. در این کارگاه، فرهانچی، 
مدرس کارگاه ابتدا به تش��ریح عنوان »فرآیند طرح ریزی کسب و کارهای نوپای نوآورانه« 
پرداخت و گفت: اولین گام در این مس��یر شناس��ایی طیف وس��یعی از مشتریان بالقوه و 
تقسیم بندی میان مشتریان از لحاظ بودجه مشتری امکان و توان و تولید است. به گزارش 
بنی��اد ملی نخبگان، وی افزود: برای هر کس��ب وکار باید کاال یا خدماتی تولید ش��ود که 
موردنیاز مردم باشد. نیازمندی، ساخت، امکان ورود به سایر بازارها، میزان رقابت، تضمین 

کیفیت، از مهم ترین عوامل موفقیت در این مسیر است.

ضرورت تقسیم بندی مشتریان از لحاظ 
بودجه ای در کسب وکار نوپا

به قلم: لیام شین  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی



توسعه مداوم فناوری صوتی در عرصه کسب و کار و تولید محصوالت 
مختلف براس��اس آن تغییرات بس��یار زیادی در صنعت بازاریابی ایجاد 
کرده اس��ت. این امر نی��از به اتخاذ رویکردی س��ازگار با چنین فناوری 
را افزایش داده اس��ت. نزدیک به ۶۰ میلیون )۲۴ درصد( از ش��هروندان 
آمریکای��ی در فرآیند جس��ت وجوی محتوا از فناوری صوتی اس��تفاده 
می کنند. این امر سیگنال روشنی برای برندها به منظور کاربست هرچه 

بهتر الگوی بازاریابی صوتی است. 
گوش��ی های هوش��مند ت��ا مدت ها تنه��ا دس��تگاه های مه��م برای 
جست وجوی صوتی محسوب می شدند. نکته مهم در این میان ضرورت 
کاربست شیوه های تازه برای جلب نظر سایر کاربران با دستگاه های دیگر 
اس��ت. امروزه کاربران رایانه های ش��خصی، تبلت و حتی تلویزیون های 
هوشمند امکان اس��تفاده از فرآیند جست وجوی صوتی را دارند. به این 
فهرس��ت باید انواع دس��تیارهای صوتی را نیز اضافه کرد. با این حساب 
آینده بازاریابی به طرز انکارناپذیری با جس��ت وجوی صوتی گره خورده 

است. 
فناوری صوتی در عرصه کس��ب و کار ش��امل حوزه های بسیار زیادی 

می شود. به عنوان مثال به نمونه های ذیل توجه نمایید:
• جس��ت وجوی صوتی: رایج ترین ش��یوه استفاده از فناوری صوتی در 
کس��ب و کارها مربوط به اس��تفاده از کلیدواژه های صوتی برای نمایش 

بهتر محتوا در نتایج جست وجوی گوگل است. 
• محصوالت صوتی: اس��تفاده از فناوری صوتی برای تولید محتوا ایده 
تازه ای محسوب نمی شود. تولید پادکست به دلیل افزایش عالقه کاربران 

ب��ه محتوای صوتی در ط��ول دهه اخیر مدنظر بس��یاری از برندها قرار 
گرفته اس��ت. این امر عرصه تازه ای از کسب و کار را برای برندها ایجاد 

کرده است. 
• دس��تیارهای صوتی: مدیریت بس��یاری از امور روزمره نیاز به توجه 
مداوم ما ندارد. همین امر دستیارهای صوتی را بدل به گزینه ای جذاب 
برای کس��ب و کارها کرده اس��ت. امروزه ش��مار باالی��ی از مردم دارای 
دس��تیارهای صوتی هستند. دلیل گسترش اس��تفاده از این محصوالت 
توس��عه فناوری صوتی در زمینه تشخیص صحبت های کاربران و انجام 

وظایف مختلف است. 
بازاریابی با استفاده از فناوری صوتی نیاز روز برندها محسوب می شود 
شاید بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر نسبت به کاربست این 
ش��یوه تردید داشتند، اما اکنون باید به طور کامل از آن حمایت نمایند. 
در ادام��ه برخ��ی از مهمترین نکات در این زمینه را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
استفاده همه جانبه از فناوری صوتی

استفاده از فناوری صوتی فقط محدود به جست وجوی صوتی نیست. 
ش��ما امکان صوتی ساختن فرآیند پش��تیبانی از مشتریان را نیز دارید. 
این امر نیازمند اس��تفاده از سیس��تم های صوتی پشتیبانی از مشتریان 
است. مزیت اصلی این سیستم ها بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی و 
ارتقای توانایی پاسخگویی به مشتریان است بنابراین شما در عمل مسیر 

چندان دشواری برای ارائه خدمات مشتریان نخواهید داشت. 
تولید پادکس��ت یک��ی از گزینه های جذاب برای اس��تفاده از فناوری 
صوتی در زمینه تولید محتواس��ت. بس��یاری از مردم در سراسر دنیا به 
پادکس��ت ها واکنش مثبتی نشان می دهند. دلیل این امر امکان گوشی 
دادن به آنها در هر ش��رایطی است. شاید ش��ما همیشه امکان مشاهده 

محتوای ویدئویی را نداشته باشید، اما با استفاده از یک هندزفری برای 
ساعت ها با پادکست های مختلف سرگرم خواهید شد. 

بدون تردید ورود به عرصه بازاریابی در ش��رایط کنونی دشواری های 
بس��یار زیادی دارد. بهترین راهکار برای برندها در ش��رایط شیوع کرونا 
امتحان فرمت صوتی برای بازاریابی اس��ت. ش��ما در ای��ن زمان امکان 
اس��تفاده از فرم��ت موردنظر برای بهبود مهارت ت��ان در آینده را دارید. 
س��پس در زم��ان مناس��ب پس از پای��ان بح��ران کنونی ب��ه خوبی با 

مهارت های بازاریابی صوتی آشنا شده اید. 
تولید محتوا با توجه به فرمت صوتی

بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی ب��ر روی تولید ویدئو یا نگارش 
متن تاکی��د دارند. نکته مهم در این میان ظهور فرمت صوتی به عنوان 
رقیب جدی بازاریابی ویدئویی اس��ت. بهتری��ن توصیه برای بازاریاب ها 
تالش برای اس��تفاده همزمان از فرمت ویدئویی و صوتی اس��ت. نتیجه 
این امر امکان تاثیرگذاری مداوم بر روی مشتریان با سلیقه های مختلف 
خواهد بود. اگر شما در این زمینه یکی از فرمت های صوتی یا ویدئویی 
را انتخ��اب نمایید، در عمل ش��مار باالیی از مش��تریان تان را از دس��ت 

خواهید داد.
بازاریابی صوتی نیازمند برنامه ریزی مناس��بی اس��ت. هیچ برندی در 
زمینه بازاریابی بدون برنامه ریزی توانایی کس��ب موفقیت ندارد بنابراین 
تولید محتوای صوتی بدون توجه به شرایط بازار و سلیقه مخاطب هدف 
راه به جایی نخواهد برد. امروزه اغلب برندها در فرآیند بازاریابی اقدام به 
گردآوری اطالعات مشتریان و سپس تولید محتوا براساس آن می کنند. 
مزیت این امر امکان آگاهی از عالقه مندی های مشتریان و تاکید بر روی 

آن موارد در فرآیند تولید محتواست. 
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حتم��اً تاکنون ب��ا بیلبوردهای تبلیغاتی مواجه ش��ده اید که توجه هر 
بینن��ده ای را ب��ه خود جلب می کن��د. آیا تا به حال فک��ر کرده اید یک 
بیلبورد تبلیغاتی باید چه خصوصیتی داشته باشد تا شما را جذب کند؟ 
اگ��ر می خواهید برای محصول خود تبلیغی بنویس��ید یا به نوش��تن 
محتوای تبلیغاتی عالقه مند هس��تید، ادامه  مطلب را از دست ندهید. با 
۱۰ راهکار زیر، بیلبورد تبلیغاتی همیشه در ذهن مخاطب باقی می ماند:

مت��ن بیلب��ورد ۶ کلمه یا کمتر باش��د تصور کنید بیلب��ورد تبلیغاتی 
در اتوبان نصب ش��ده و ش��ما در حال حرکت هس��تید و برای خواندن 
آن زم��ان اندکی در اختیار دارید. متوس��ط زمانی که برای خواندن یک 
بیلبورد تبلیغاتی صرف می  ش��ود، تنها شش ثانیه است. پس شش کلمه 
یا کمتر، چیزی است که باید برای انتقال پیام خود استفاده کنید. البته 
می توانید این تعداد را با توجه به سادگی کلمات کمی افزایش دهید، اما 
قانون کلی این اس��ت هرچه کلمات کمتر، بهتر. معموالً در بیلبوردهای 
تبلیغاتی، متن هایی که به صورت پاراگراف های کوچک نوشته می شوند، 
خوانایی کمی دارند. نتیجه اینکه اگر محصول یا خدمات پیچیده ای ارائه 

می دهید، از بیلبوردهای تبلیغاتی استفاده نکنید.
سعی کنید دیده شوید اما اختالل به وجود نیاورید

در بیش��تر اوقات هدف بیلبوردهای تبلیغاتی رانندگان، موتورسواران، 
دوچرخه سواران یا عابران پیاده هستند، به همین خاطر فقط چند ثانیه 
زمان دارید تا پیام تان را انتقال دهید. تبلیغ کنندگان باید به این مسئله 
توجه کنند؛ چرا که تبلیغ آنها باید دیده ش��ود نه اینکه یک تصادف رخ 
دهد. امروزه خیلی از تابلوهای تبلیغاتی به دلیل جلب توجه زیاد و ایجاد 
اخت��الل در رانن��ده به  عنوان عامل تصادف معرفی می ش��وند. اگر دیده 
ش��دن ب��رای تبلیغ کننده خیلی اهمیت دارد، با ای��ن حال نباید طوری 

باشد که سبب اختالل شود.
بیلبورد محل مناسبی برای ارتباط مستقیم نیست

امروزه بیلبوردهای تبلیغاتی زیادی وجود دارند که روی آنها ش��ماره 
تلفن های مختلف و آدرس های اینترنتی دیده می ش��ود. در حدود ۹۹.۹ 
درصد اف��رادی ک��ه بیلبوردهای تبلیغات��ی را می خوانن��د اصاًل تماس 
نمی گیرن��د و به صفحات اینترنتی هم مراجع��ه نخواهند کرد. در واقع، 
بیلبوردهای تبلیغاتی رس��انه  تبلیغاتی درجه دوم هستند، بدین معنا که 
برای ساخت برند و حمایت از کمپین های تبلیغاتی مناسب  هستند، اما 
نبای��د انتظار اتفاقات بزرگ را داش��ت. اگر می خواهید تأثیر زیادی روی 
جامعه هدف تان بگذارید، به س��راغ تبلیغات چاپی، تبلیغ در تلویزیون، 
رادیو، آگهی، س��ایت های اینترنتی و تبلیغات ایمیلی بروید. بیلبوردهای 
تبلیغاتی برای انتقال پیام های کوتاه مناسب هستند. البته اشکالی ندارد 

در تیتر خود آدرس وب س��ایت یا ش��ماره تلفن تان را قرار دهید، شاید 
دلیل قانع کننده ای برای این کار داشته باشید.

بیلبورد خود را هوشمندانه طراحی کنید
یک بیلبورد تبلیغاتی اگر به اندازه کافی جذاب نباش��د، مورد توجه قرار 
نمی گیرد. بیلبوردی که به صورت هوشمندانه طراحی شده باشد، توجهات 
بیش��تری را به خود جلب می کند و تأثیر مان��دگاری روی افراد می گذارد. 
وقتی تابلوی تبلیغاتی پیچیده طراحی شود، خیلی از افراد نمی توانند متوجه 
پیام آن شوند. قطعاً هدف تبلیغ کننده این نیست که مردم بعد از خواندن 
بیلبوردتان از خود بپرس��ند چه اتفاقی قرار اس��ت رخ دهد. کارشناس��ان 
می گویند اگر بیلبورد تبلیغاتی همانند معمایی باشد که باید آن را حل کرد، 
وقتی بیننده متوجه پیام بیلبورد ش��ود، فکر می کند کار مهمی انجام داده 
اس��ت، اما بیلبورد تبلیغاتی باید ساده تر از این باشد. سعی کنید تبلیغ تان 
بامزه باشد و تمام هوش خود را به کار بگیرید، اما تصور نکنید با اینشتین 
رو به رو هستید. شما می خواهید برند خود را تبلیغ کنید، نه اینکه با مطرح 

کردن معما، هوش تان را به رخ بینندگان بکشید.
هرچه تعداد بیلبورد تبلیغاتی بیشتر باشد بهتر است

بیلب��ورد تبلیغاتی هزینه اجاره باالی��ی دارد، اما اگر تنها یک بیلبورد 
داشته باشید قطعاً نمی توانید تأثیر زیادی بگذارید. بیلبوردهای تبلیغاتی 
ابزار مهمی برای معرفی یک برند، محصوالت و خدمات هستند، اما نیاز 
به حمایت دارید. پس ش��ما به تعداد زی��ادی از آنها نیاز دارید تا جایی 
ک��ه توجهات زیادی را به خود جذب کند. ه��ر بیلبورد تبلیغاتی دارای 
ش��اخصی اس��ت که به آن ناخالص هدف زنی )GPR( گفته می شود و 
براس��اس عواملی چون ترافیک، موقعیت، قابل دیده ش��دن، اندازه و ... 
مشخص می ش��ود. این ش��اخص بین عدد ۱ تا ۱۰۰ قرار می گیرد. اگر 
این عدد 5۰ باشد، بدین معناست که هر روز حداقل 5۰ درصد افرادی 
ک��ه در مح��ل مذکور رفت و آمد می کنند، یکی از بیلبوردهای ش��ما را 
می بینند. اگر فقط یک تابلو داش��ته باش��ید، میزان اثرگذاری ش��ما در 
مقایسه با زمانی که چهار یا پنج تابلو دارید، به طور قابل توجهی کاهش 
می یابد. تبلیغ کننده همیش��ه تالش می کند به شاخص ۱۰۰ برسد، اما 
این هزینه  زیادی برای تان دربر خواهد داشت. برای اینکه در ماه 5۰ بار 

دیده شوید، باید ده ها یا صدها دالر هزینه کنید.
از تکرار خودداری کنید

ش��ما فضایی در اختیار دارید و می توانید از آن برای تبلیغات استفاده 
کنید. نصب و اجاره  بیلبورد هزینه  زیادی دارد، پس باید از هر اینچ آن 
هوشمندانه استفاده کنید. وقتی تیتری بنویسید که تنها تصویر بیلبورد 
را توضیح می دهد، فضای تبلیغی تان را از دست داده اید. اگر تصویر شما 

واضح نیس��ت و هیچ ارتباطی با محصول تان ندارد، به هیچ دس��تاوردی 
نخواهید رسید.

بیلبوردتان تا جای ممکن ساده باشد
در بیش��تر مواقع وقت��ی با س��رعت ۸5 کیلومتر بر س��اعت در حال 
رانندگی هس��تید، بیلبوردهای تبلیغاتی را می بینید، پس باید پیام خود 
را مس��تقیم و روش��ن انتقال دهید. نبای��د در بیلبوردها از طراحی های 
پیچیده اس��تفاده کنید. بیلبورد باید واضح و جذاب باشد. هر چقدر یک 

بیلبورد تبلیغاتی ساده تر باشد قدرت انتقال بیشتری خواهد داشت.
پیام تبلیغاتی تان را ننویسید، آن را به نمایش بکشید

ایده های تبلیغات خود را به صورت خالقانه روی بیلبورد بکشید. یک 
بیلبورد تبلیغاتی ساده استاندارد اس��ت، اما تأثیرگذاری چندانی ندارد. 
بیلبورد می تواند سه بعدی باشد، بخش های متحرک داشته باشد و حتی 
در آن از انیمیش��ن استفاده ش��ود. لزومی ندارد شما یک تابلوی بزرگ 
با یک نقاش��ی ساده داشته باشید. ش��ما می توانید چیزی خلق کنید تا 
توجهات زیادی را به سمت خود بکشانید. پس می توانید تأثیر بیشتری 
بگذارید. قیمت تابلوهای سه بعدی بیشتر از تابلوهای معمولی است، اما 

اثرگذاری آنها چند هزار بار بیشتر از تابلوهای ساده است.
به سایز لوگو توجه کنید

یکی از مواردی که عکس العمل کاربران را برمی انگیزد، بزرگ تر کردن 
لوگو اس��ت. علت این مسئله بسیار واضح است. شما هزینه  زیادی برای 
تبلیغات می پردازید و توق��ع دارید وقتی مردم در خیابان در حال رفت 
و آمد هس��تند، برندتان در ذهن آنها بماند. اگر لوگو خیلی بزرگ باشد 
س��بب ایجاد اختالل در انتقال پیام می ش��ود و اگر خیلی کوچک باشد، 

کسی نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند.
آزمون طول دست را انجام دهید

اکنون به مرحله ای رسیدید که بیلبورد خود را طراحی کردید. بیلبورد 
تبلیغاتی ش��ما زیبا، مختصر، جذاب و دارای تضاد رنگ مناسب است و 
به خوبی توجه مش��تریان را جلب می کند، اما آیا به خوبی دیده و درک 

می شود؟
در این زمینه آزمونی وجود دارد که به ش��ما می گوید در حال اتالف 
زمان و هزینه خود و دیگران هستید یا نه؟ بیلبوردتان را در سایز کارت 
ویزیت پرینت بگیرید. آن را در فاصله  طول یک دست از خود نگه دارید. 
آیا تمام پیام بیلبورد دیده می شود؟ البته باید بدانید تنها 5 تا ۱۰ ثانیه 
برای انتقال پیام تان فرصت دارید. اگر تمام چیزهایی که روی نمایش��گر 

کامپیوتر می دیدید، اکنون دیده نمی شود، به فکر اصالح آن باشید.
thebalance/ucan :منبع 

۱۰ توصیه ای که با استفاده از آن بهترین بیلبورد تبلیغاتی را خواهید داشت

 کمپین تازه پپسی
برای طرفداران مسابقات ورزشی

ش��یوع ویروس کرونا، عالوه بر کس��ب و کارها، ب��رای مردم نیز 
ش��رایط دشواری را ایجاد کرده است. یکی از چالش های اساسی در 
این میان برای مس��ابقات ورزشی روی داده است. چنین مسابقاتی 
بر روی حضور گس��ترده تماش��اگران در اس��تادیوم ها اس��توار بود. 
شرایط کنونی حضور هرگونه تماش��اگری در استادیوم ها را منتفی 
کرده اس��ت. برند پپس��ی در این میان به فکر جمع های دوستانه و 
خانوادگی بوده اس��ت. اغلب خانواده ها و دوستان تماشای مسابقات 
ورزش��ی را یکی از تفریح های ساده و جذاب قلمداد می کنند. وقتی 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا امکان مراجعه به اس��تادیوم ها وجود 
ندارد، تماش��ای مسابقات در کنار هم بهترین جایگزین خواهد بود. 
ایده اصلی پپس��ی نیز طراحی محصولی تازه برای س��رگرم ساختن 

مردم در جمع های کوچک دوستانه است. 
جعبه پیش بینی جدیدترین محصول پپسی برای کمک به افزایش 
جذابیت رویدادهای ورزش��ی است. وقتی عالقه مندان امکان حضور 
در اس��تادیوم را ندارند، دس��ت کم باید لذت پیش بینی مس��ابقات 
و بحث ه��ای هیجان انگیزش را به دس��ت بیاورند. جعبه پیش بینی 
همین هدف را مدنظر قرار داده اس��ت. ش��ما ب��ا خرید یکی از این 
جعبه ه��ا به ارزش 5 هزار دالر امکان ش��رکت مداوم در مس��ابقات 
پیش بینی رویدادهای ورزشی پپسی را خواهید داشت. بدون تردید 
مبلغ 5 هزار دالر برای خرید یک جعبه س��رگرمی بسیار زیاد است. 
نکته مهم در این میان امکان عضویت گروهی در سامانه پیش بینی 
پپسی اس��ت بنابراین یک جمع دوستانه امکان خرید دسته جمعی 

یک جعبه را خواهد داشت. 
جعبه پیش بینی پپس��ی امکان نصب بر روی پشت خودرو را دارد 
بنابراین جمع های دوس��تانه یا خانوادگی امکان تماش��ای بخشی از 
مس��ابقات و همچنین پیش بینی نتایج از طریق نصب آن در پشت 
خ��ودرو و محل پارکینگ را خواهند داش��ت. تالش اصلی پپس��ی 
در دوران کرونا تقویت جمع های دوس��تانه اس��ت. این امر با تولید 
محصول تازه و غیرمنتظره از س��وی آنها همراه ش��ده اس��ت. بدون 
تردید آینده حوزه فس��ت فود پیوند نزدیکی با س��رگرمی های نوین 
خواهد داش��ت. اگرچه امروزه بسیاری از برندهای عرصه فست فود 
و م��واد خوراکی رابطه نزدیکی با فدراس��یون های جهانی برگزاری 
مس��ابقات ورزش��ی دارند، اما در آینده نزدیک سطح این همکاری 

بسیار گسترده تر خواهد شد. 
marketingdive.com :منبع

فروشگاه شناور اقدام جدید اپل 

اپل برای نخس��تین بار قرار اس��ت که فروش��گاهی را بر روی آب 
ایج��اد نماید. این فروش��گاه کروی قرار اس��ت س��ومین نمایندگی 
اپل در کش��ور س��نگاپور باش��د. نکته ای که باعث شده است تا این 
کش��ور میزبان ای��ن طرح جذاب ش��ود، به علت میزان توریس��تی 
اس��ت که هرساله از این کش��ور بازدید می کنند. بدون شک چنین 
طرح متفاوتی، توجه هر فردی را به س��مت خود جلب خواهد کرد. 
پیش بینی می ش��ود که این فروش��گاه بتواند تغییرات مثبتی را در 
میزان فروش اپل به همراه داش��ته باش��د که در چند هفته اخیر، با 
کاهشی چشمگیر مواجه بوده است. با توجه به این امر که این طرح 
در چند ساعت اولیه، در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد توجه 
بسیار زیادی قرار گرفته است، بار دیگر باید شیوه های تبلیغاتی اپل 
را مورد ستایش قرار داد. درواقع آنها با این اقدام برای چند روز خود 
را در مرک��ز توجهات قرار داده اند و این امر خود یک ش��یوه تبلیغ 
غیرمستقیم محسوب می ش��ود. با این حال با توجه به شرایط حال 
حاضر و همه گیری ویروس کرونا، هنوز زمان دقیقی برای شروع به 
کار این طرح جذاب، اعالم نش��ده است. همچنین اپل در این رابطه 
نیز سیاس��ت همیشگی خود را رعایت کرده و از پرداختن به تمامی 
جنبه ها خودداری کرده اس��ت تا مخاطب��ان همچنان کنجکاو باقی 
بمانند. به همین خاطر برای اطالعات بیش��تر در رابطه با جزییات و 

امکانات این فروشگاه، باید چند روزی را صبر کنیم. 
theverge.com :منبع

دفتر کار جدید آمازون در منهتن

برند آم��ازون در طول ماه ه��ای اخیر هزینه قاب��ل توجهی برای 
توس��عه دفتره��ای کاری اش انجام داده اس��ت. آنه��ا در تازه ترین 
اقدام ش��ان دفتر قدیم��ی ش��رکت Lord & Tyler در منهتن را 
خریداری کرده اند. این دفتر در طول س��ال های اخیر به عنوان یکی 
از مراکز فعالیت اس��تارت آپ WeWork مورد استفاده قرار گرفته 
بود. با توجه به موقعیت مناس��ب این دفتر، به نظر آمازون در تالش 
برای ایجاد تغییرات اساسی در نحوه مدیریت کسب و کارش است. 
خری��د دفترهای کاری تازه برای آم��ازون نزدیک به ۱.۴ میلیارد 
دالر هزینه در بر داش��ته اس��ت. این امر به خوبی بیانگر استراتژی 
تازه ای در کس��ب و کار این غول دنیای خرده فروشی است. مدیران 
ارشد ش��رکت انتظار ایجاد ۳5۰۰ شغل تازه تا پایان سال جاری را 
دارن��د. این امر در کنار افزایش فعالی��ت تبلیغاتی آمازون به خوبی 
بیانگر تالش آنها برای س��لطه هرچه بیش��تر بر عرصه خرده فروشی 
است. پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از برندها نسبت به حضور 
در عرصه کس��ب و کار آنالین اعالم آمادگی کرده اند. مدیران ارشد 
آمازون این اتفاق را به مثابه اخطاری برای توس��عه هرچه س��ریع تر 
کس��ب و کارش��ان برداش��ت نموده اند. با این حس��اب باید منتظر 

هزینه های بیشتر آمازون در زمینه توسعه کسب و کارش باشیم. 
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راه اندازی کس��ب و کار دیجیتال هیچ گاه به اندازه زمان حاضر س��اده 
نب��وده اس��ت. کارب��رد فناوری های نوی��ن در عرصه کس��ب و کارهای 
دیجیتال موجب س��هولت راه اندازی و مدیریت کسب و کار شده است. 
بس��یاری از کارآفرینان در حوزه ه��ای مختلف با امید موفقیت در حوزه 
دیجیتال اقدام به راه اندازی کس��ب و کار می کنند. اگرچه ساالنه تعداد 
بس��یار زیادی از کسب و کارهای تازه تاس��یس در حوزه دیجیتال وارد 
رقابت می شوند، اما اغلب آنها تا پایان همان سال دوام نمی آورند. اشتباه 
برخی از کس��ب و کارها تلقی بیش از اندازه س��اده انگارانه از تاسیس و 
مدیریت کس��ب و کار اس��ت بنابراین به محض تاس��یس کسب و کار با 

چالش های پیش بینی نشده رو به رو می شوند.
شروع کسب و کار در حوزه دیجیتال به لطف فناوری های نوین بسیار 
ساده شده است، اما این امر به معنای امکان بقا و توسعه کسب و کار در 
این عرصه نیست. به همین دلیل در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین 
تکنیک ه��ا و توصیه ه��ا برای ایجاد و مدیریت بهینه کس��ب و کارها در 

حوزه دیجیتال خواهیم پرداخت. 
۱. یافتن مشتریان هدف

تمرکز بر روی بازار یا مش��تریان هدف امکان تعامل و فروش بیش��تر 
را فراه��م می س��ازد. بس��یاری از برنده��ا در حوزه هایی خ��اص دارای 
مهارت بیش��تری هستند. اگر ش��ما به دنبال موفقیت در حوزه کسب و 
کار هس��تید، باید بر روی حوزه هایی که عملک��رد بهتری دارید، تمرکز 
نمایید. وقتی ش��رایط برای مدیریت کسب و کار دشوار می شود، تعامل 
با مش��تریان در بازارهای خاص مزیت های بیشتری در پی دارد. اشتباه 
بس��یاری از کارآفرینان در حوزه های دیجیتال تالش برای حضور موفق 
در تمام بازارهای ممکن اس��ت. این امر عالوه بر هزینه های بس��یار باال 

موجب ناتوانی برای کسب سود نیز خواهد شد. 
یافتن مش��تریان هدف کار چندان دشواری نیست. شما باید از یکسو 
آگاهی کاملی از مزیت های رقابتی برندتان داشته باشید. سپس براساس 
همان مزیت ها به دنبال مش��تریان مناس��ب باشید. وقتی شما تخصص 
بیش��تری در یک حوزه فناورانه داشته باشید، رقابت سایر برندها با شما 
بس��یار سخت خواهد ش��د. اغلب برندهای بزرگ مانند گوگل و آمازون 
براس��اس همین ارزیابی س��اده موفق به ایجاد سلطه در بازارهای خاص 

شده اند. 
2. ارزیابی وضعیت رقبا

کس��ب و کارهای تازه همیش��ه ارزش و محصوالت جدیدی وارد بازار 
می کنند. اگر کس��ب و کار ش��ما هیچ ک��دام از موارد ف��وق را ندارد، به 
احتمال فراوان در پایان س��ال با شکس��ت مواجه خواهد ش��د. یکی از 
نکات مهم برای رقابت موثر با دیگر برندها ارزیابی وضعیت ش��ان است. 
رقابت در بازارهای مختلف بدون اطالعات جامع امکان پذیر نیست. شاید 
در نگاه نخس��ت خرید اطالع��ات و همکاری با آژانس ه��ای بازاریابی و 
مش��اوره کسب و کار بهترین گزینه باش��د، اما بهره مندی از بودجه های 

محدود امکان چنین هم��کاری ای را فراهم نخواهد کرد. همچنین باید 
به همکاری آژانس های موردنظر با رقبا نیز اش��اره کرد. این امر موجب 
استفاده از اطالعات و تکنیک های مدیریت کسب و کار یکسان از سوی 

شما و رقبای تان خواهد شد. 
ارزیابی وضعیت رقبا فرآیند پیچیده ای نیس��ت. شما باید نحوه تعامل 
آنها با مشتریان، تولید محصول و همچنین سرمایه گذاری های شان برای 
توسعه کسب و کار را مدنظر قرار دهید. اگر رقبای تان عملکرد مناسبی 
در حوزه توس��عه کسب  کار از خود نشان دادند، ایده مناسب برای شما 

الگوبرداری از آنها خواهد بود. 
3. طراحی سایت جذاب

توس��عه کس��ب و کار در فضای دیجیتال به معن��ای ضرورت حضور 
موف��ق در حوزه آنالین اس��ت. طراحی س��ایت ج��ذاب نقش مهمی در 
تعامل س��ازنده با مش��تریان دارد. امروزه مش��تریان پیش از خرید یک 
محصول یا اس��تفاده از خدمات یک برند اقدام به جست وجوی دقیق در 
ش��بکه های اجتماعی و فضای اینترنت می کنند. طراحی س��ایت جذاب 
امکان تعامل س��ازنده با مخاطب هدف را ایجاد می کند. برخی از برندها 
از سایت رسمی ش��ان فقط برای اطالع رسانی در مورد کسب و کارشان 
به��ره می برند. نکته مه��م در این میان اجرای کمپین ه��ای بازاریابی و 
پوش��ش تمام رویدادهای کسب و کار است. اگر شما عملکرد موفقی در 
این حوزه داش��ته باش��ید، امکان ارتقای جایگاه تان به کارشناس حوزه 
کس��ب و کارتان نیز وجود خواهد داش��ت. این امر به خوبی برای برند 
آمازون روی داده اس��ت. امروزه بس��یاری از کاربران نه فقط برای خرید 
محصوالت، بلکه آگاهی از ویژگی های محصوالت مختلف نیز به س��ایت 

این برند مراجعه می کنند. 
4. طراحی نقشه مالی انعطاف پذیر

بهره مندی از بودجه مناسب برای توسعه کسب و کار ضروری است. اگر 
شما بودجه کافی برای صرف هزینه بر روی حوزه برندسازی و تبلیغات 
را نداشته باشید، به سرعت در رقابت با دیگر برندها عقب خواهید ماند. 
ب��دون تردید کمت��ر کارآفرینی توان تامین مالی کس��ب و کارش برای 
بلندمدت را دارد بنابراین در عمل نیاز به همکاری با سهامداران و حتی 
دیگر برندها احس��اس می شود. برخی از کس��ب و کارهای تازه تاسیس 
تا مدت ها به عنوان زیرمجموعه یک ش��رکت بزرگ مش��غول به فعالیت 
می ش��وند. این ام��ر در مورد برندهای حوزه مواد خوراکی و فس��ت فود 
رایج است. به عنوان مثال، اگر شما در صنعت فست فود آنالین فعالیت 
دارید، اس��تفاده از حق امتیاز مک دونالد یا برگرکینگ برای س��ال های 

نخست شروع فعالیت تان ایده مناسبی خواهد بود. 
وقتی شما برای مدتی محدود به عنوان زیرمجموعه یک شرکت بزرگ 
فعالیت نمایید، عالوه بر تامین مالی مناسب، امکان بهره مندی از تجربه 
گسترده آن برند را نیز خواهید داشت بنابراین در ادامه احتمال مواجهه 
با چالش های حل نشدنی از سوی کسب و کار شما کاهش خواهد یافت. 

۵. انتخاب الگوی کسب و کار
الگ��وی فعالیت برندها در حوزه دیجیتال تفاوت بس��یار زیادی با هم 
دارد. ش��ما براساس ماهیت کس��ب و کارتان باید الگویی مشخص برای 

فعالیت ت��ان انتخاب نمایید. اگر ش��ما در زمینه ارائ��ه خدمات فعالیت 
داری��د، الگوی فعالیت آن ب��ه طور کلی با دیگر برنده��ا متمایز خواهد 
ب��ود. امروزه اغلب کس��ب و کاره��ای دیجیتال خدمات محور هس��تند 
بنابراین ش��ما باید ب��ر روی بازاریابی و تبلیغات ب��رای خدمات برندتان 
تمرکز نمایید. اگر ماهیت کسب و کار شما مبتنی بر فروش محصوالت 
اس��ت، رقبای کمتری پیش روی شما قرار خواهد داشت. نکته مهم در 
این میان حضور تعداد اندک اما سرس��خت رقباس��ت بنابراین شما نیاز 
به بودجه مالی بیشتری برای رقابت با چنین برندهایی خواهید داشت. 

۶. حضور در شبکه های اجتماعی
امروزه اغلب مش��تریان در بازارهای جهانی در ش��بکه های اجتماعی 
عضویت دارند. این امر مسئولیت قابل توجهی را متوجه برندها می سازد. 
اگر ش��ما قصد تعامل نزدیک با مش��تریان را دارید، بای��د به بازاریابی و 

تبلیغات موثر در شبکه های اجتماعی مختلف توجه نمایید. 
هر کس��ب و کاری برای رفع یک یا چند مش��کل مش��تریان اقدام به 
حضور در بازارهای مختلف می کند. اگر مش��تریان در بازارهای مختلف 
نس��بت به حضور برند ش��ما آگاهی نداش��ته باش��ند، ش��انس چندانی 
برای جلب توجه آنها نخواهید داش��ت. حضور در ش��بکه های اجتماعی 
فرصت های بازاریابی بس��یار ارزان قیمتی در اختیار برندها قرار می دهد. 
امروزه اغلب شبکه های اجتماعی برای انتشار محتوای بازاریابی از برندها 
هزین��ه ای دریافت نمی کنن��د. نکته مهم در این می��ان پرداخت هزینه 
در ص��ورت تمایل برنده��ا برای همکاری تبلیغاتی ب��ا پلتفرم اجتماعی 

موردنظر است. 
یک��ی از ایرادات همیش��گی تبلیغات در فضای آنالی��ن ارائه محتوای 
بازاریابی به برخی از کاربران بی عالقه به کس��ب و کار بود. چنین امری 
موج��ب افزایش نارضایتی از برندها در فضای آنالین می ش��د. امروزه به 
لطف فناوری هوش مصنوعی تبلیغات برندها فقط به مخاطب عالقه مند 
ارائه می ش��ود بنابراین دیگر خبری از نارضایتی برخی از کاربران نسبت 

به مشاهده محتوای بازاریابی بی ربط به سلیقه شان نخواهد بود. 
7. طراحی برنامه بازاریابی

توس��عه کس��ب و کار بدون بازاریابی امکان پذیر نیس��ت. بسیاری از 
برندها در طول سال های مختلف در بازارهای کسب و کار در جایگاهی 
ثابت باقی مانده اند. این امر ناش��ی از ناتوانی برای بازاریابی و به تبع آن 
توس��عه کس��ب و کار است. اش��تباه برخی از برندها طراحی برنامه های 
پرهزینه برای توس��عه کس��ب و کار اس��ت. ش��ما باید همیشه براساس 
بودجه در دسترس تان برنامه ریزی نمایید. در غیر این صورت به سرعت 
با بحران های مالی گس��ترده مواجه خواهید ش��د. دلیل این امر ماهیت 

پیش بینی ناپذیر حوزه بازاریابی است. 
راه اندازی و توس��عه کس��ب و کار در حوزه دیجیتال همراه با س��طح 
باالیی از رقابت اس��ت. ام��روزه برندهای زی��ادی در حوزه های مختلف 
حضور دارند بنابراین شما باید تا جای ممکن متفاوت از دیگران فعالیت 
نمایید. فقط در این صورت امکان موفقیت برای کسب و کار شما فراهم 

خواهد شد. 
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تکنیک های بازاریابی در حوزه خرده فروشی آنالین

بازاریابی در عرصه خرده فروش��ی شرایط منحصر به فردی دارد. امروزه 
تعداد بسیار زیادی از برندها در زمینه خرده فروشی آنالین مشغول فعالیت 
هستند. شاید تا دو دهه پیش صحبت از خرده فروشی آنالین برای بسیاری 
از کارش��ناس ها بی معن��ا بود، اما امروزه بدل به بخ��ش جدایی ناپذیری از 
زندگی روزمره مردم سراسر دنیا شده است. کارآفرینان مختلف از سراسر 
دنیا در طول س��ال های اخیر به دلیل هزینه های کمتر خرده فروش��ی به 
صورت آنالین اقدام به سرمایه گذاری وسیع در این بخش کرده اند. حضور 
در میان شمار باالیی از خرده فروشی های آنالین به هیچ وجه ساده نیست. 
ش��ما برای موفقیت در این عرصه نیاز به بازاریابی با استفاده از شیوه های 
ب��ه روز و تاثیرگ��ذار دارید. به همین خاطر در ادام��ه برخی از مهمترین 
تکنیک های بازاریابی در حوزه خرده فروش��ی آنالین را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
۱. بازاریابی با ربات های چت 

فناوری هوش مصنوعی در طول س��ال های اخیر توس��عه بسیار زیادی 
داشته اس��ت. شاید در نگاه نخست اس��تفاده از ربات های چت در زمینه 
بازاریابی ایده س��اده ای به نظر برسد. بسیاری از کاربران در طول دهه های 
گذشته نس��بت به کیفیت پایین ربات های چت اظهار نارضایتی کرده اند 
بنابراین کاربست شیوه ای شکست خورده، منطقی نخواهد بود. نکته مهم 
در این میان توانایی های نسل جدید هوش مصنوعی است. این امر مسیر 
روشنی پیش روی برندها برای بازاریابی با استفاده از ربات های چت گذاشته 
اس��ت. اگر ش��ما نیز به توانایی های هوش مصنوعی باور دارید، استفاده از 
ربات های چت باید در دس��تور کارتان قرار گیرد. امروزه مشتریان پیش از 
خرید نهایی اقدام به دریافت توصیه های مختلف می کنند. خرده فروشی ها 
برای پاسخگویی به پرسش های مشتریان باید با کارشناس های متعددی 
همکاری داشته باش��ند. بدون شک این گزینه همراه با هزینه های بسیار 
زیادی برای برندهاست. راهکار جایگزین در این میان استفاده از ربات های 
چت هوش��مند است. ربات های موردنظر بدون نیاز به صرف هزینه گزاف 
امکان ارائه پاس��خ های دقیق به مخاطب هدف را فراهم می سازد بنابراین 
ش��ما نیازی به صرف زمان قابل توجه و اختصاص بودجه کالن نخواهید 

داشت. 
ارائه خدمات مشتریان پس از فرآیند فروش با استفاده از ربات های چت 
یکی از گزینه های کم هزینه محس��وب می شود. امروزه فعالیت در عرصه 
کسب و کار نیازمند کاهش شدید هزینه هاست. اگر شما نسبت به استفاده 
از ربات های چت تردید داشته باشید، به زودی با مشکالت مالی گسترده ای 
مواجه خواهید شد. بازاریابی با استفاده از ربات های چت گزینه ای ضروری 
برای تمام کسب و کارها محسوب می شود. صنعت خرده فروشی نیز در این 

میان باید با تغییرات پیش روی هماهنگ شود.
2. کاهش نیاز به درج اطالعات کارت

بازاریاب��ی در زمین��ه خرده فروش��ی آنالین فقط معط��وف به طراحی 
کمپین های تبلیغاتی نیست. خرده فروشی های تازه تاسیس همیشه باید 
از امکانات تازه به عنوان اصلی ترین مزیت رقابتی شان استفاده نمایند. در 
غیر این صورت شانس��ی برای رقابت با برندهای بزرگ نخواهند داش��ت. 
یکی از شکایت های همیشگی مشتریان در زمینه خرید آنالین مربوط به 
درخواس��ت برای درج اطالعات گسترده و بی مورد است. امروزه اطالعات 
کاربران اهمیت بس��یار زیادی برای آنها دارد. با این حساب تاکید بی مورد 
ش��ما بر روی جمع آوری اطالعات آنها نتیجه نامناس��بی به همراه خواهد 

داشت. 
برخی از خرده فروش��ی ها برای ثبت نهایی مراح��ل ثبت نام کاربران را 
مجبور به درج اطالعات کارت ش��ان می کنند. این امر شکایت های بسیار 
زی��ادی در میان کاربران ایجاد می کند. اگر ش��ما به دنبال راهکاری برای 
کاهش ش��کایت کاربران و رقابت موثر با دیگر برندهای بزرگ هس��تید، 
بای��د نیاز به درج اطالعات از س��وی کاربران را کاهش دهید. ش��اید این 
امر در نگاه نخس��ت چندان بزرگ به نظر نرس��د، اما تاثیر مثبتی بر روی 
ذهنیت مشتریان نسبت به برند ش��ما خواهد داشت.  یکی از گزینه های 
مناس��ب برای کاهش نیاز به درج اطالعات از سوی کاربران ذخیزه سازی 
اطالعات قبلی آنها در س��امانه سایت است. این امر موجب کاهش نیاز به 
جمع آوری اطالعات کاربران در ه ربار خرید آنها خواهد ش��د. بازاریابی در 
صنعت خرده فروش��ی آنالین نیاز به مزیت های رقابتی مشخصی دارد. در 
غیر این صورت کمپین شما برای مخاطب هدف جذابیتی نخواهد داشت.

3. ایجاد فهرست ایمیل مخاطب هدف
بازاریاب��ی ایمیل��ی یکی از راهکاره��ای قدیمی و همچن��ان تاثیرگذار 
بازاریابی محسوب می شود. مهم ترین گام برای استفاده از بازاریابی ایمیلی 
تهیه فهرس��ت مناس��ب از آدرس ایمیل مخاطب هدف اس��ت. این امر با 
ایجاد خبرنامه یا درخواس��ت برای درج ایمیل پس از فرآیند ثبت نام در 
خرده فروش��ی صورت می گیرد. امروزه کاربران میانه مناس��بی با مشاهده 
ایمیل های بازاریابی از س��وی خرده فروشی ها دارند. اگر شما در این میان 
تخفیف های مناسبی برای کاربران در نظر بگیرید، انگیزه شان برای خرید از 
شما چند برابر خواهد شد.  ارتباط مداوم با مخاطب هدف یکی از مهمترین 
تکنیک های بازاریابی محسوب می شود. اغلب برندها در پی کاهش سطح 
ارتب��اط و تعامل ش��ان با مخاطب هدف با ریزش س��طح ف��روش مواجه 
می شوند بنابراین شما باید همیش��ه ایمیل های بازاریابی و پیشنهادهای 
فروش مناسب برای مخاطب هدف در نظر بگیرید. تبدیل مخاطب هدف 
به مش��تریان وفادار برند هرگز کار ساده ای نیست. شما برای موفقیت در 
این زمینه باید به خوبی از س��لیقه مخاطب هدف آگاهی داش��ته باشید. 
طراحی ایمیل های جذاب مطابق با سلیقه مخاطب هدف شانس شما برای 

تاثیرگذاری بهینه بر روی سلیقه آنها را به شدت افزایش خواهد داد. 
4. رغیب مشتریان برای خرید بیشتر

بازاریابی در راستای ترغیب مشتریان برای خرید محصوالت ارزشمندتر 
گزینه جذابی اس��ت. بس��یاری از مش��تریان در نگاه نخست قصد خرید 
محصوالت معمولی را دارند. اگر ش��ما قصد کسب سود بیشتر در صنعت 
خرده فروش��ی را دارید، باید به خوبی توانایی تاثیرگذاری بر روی تصمیم 
مشتریان را داشته باش��ید. این امر شامل ارائه گزینه های خرید جذاب با 
تخفیف و خدمات جانبی مناسب است. اگر شما در این زمینه مهارت قابل 
توجهی نشان دهید، انگیزه مشتریان برای صرف هزینه بیشتر خواهد شد. 
امروزه بازاریابی در صنعت خرده فروش��ی آنالین اهمیت بس��یار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. این امر تا حدودی ناشی از هزینه های اندک فعالیت در 
این عرصه اس��ت. بنابراین روز به روز تعداد بیشتری از خرده فروشی های 
حضوری به س��وی الگوی آنالین جهت گیری خواهند کرد. موفقیت شما 
در این میان بستگی به توانایی تان برای بازاریابی کاربردی خواهد داشت. 
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 پادکست گفت و گو محور موفق
با 3 اقدام ساده 

اگرچه همواره در رابطه با اهمیت تولید پادکس��ت در زمینه تولید 
محتوا صحبت شده است، با این حال این اقدام صرفا با داشتن یک 
میکروفون و ایده عملی نبوده و انواع مختلفی را دارد که الزم است 
تا نس��بت به آنها آگاهی داش��ته باش��ید.  در این راستا بدون شک 
محبوب ترین نوع، پادکس��ت ها گفت و گو محور اس��ت. در ادامه به 
بررسی مواردی خواهیم پرداخت که شانس موفقیت شما را افزایش 

می  دهد. 
۱-با مهمان هر قسمت ارتباط خوبی برقرار نمایید 

آیا ش��ما نیز از جمله افرادی محس��وب می  ش��وید که روز ضبط 
نخس��تین برخورد با مهمان محس��وب می ش��ود؟ در صورت پاسخ 
مثبت بدون ش��ک ش��ما یک اش��تباه بزرگ را مرتکب ش��ده و ابدا 
نمی توانید تا خروجی مناسبی را داشته باشید. در این راستا توصیه 
می ش��ود که از حداقل یک هفته قبل، با مهمان خود ارتباط برقرار 
ک��رده و در رابط��ه با متن و س��واالت خ��ود، هماهنگی های الزم را 
انجام دهید. بدون ش��ک این همکاری باعث می ش��ود تا به س��طح 
باالت��ری دس��ت پیدا کنید. در کن��ار این موضوع الزم اس��ت تا در 
انتخاب مهمان های خود وس��واس باالیی را داشته و از بین گزینه ها 
آنهایی را انتخاب کنید که حرفی برای گفتن داش��ته باشند. در این 
راس��تا بهتر است که همواره سه گزینه را انتخاب کنید تا در صورت 
بروز مشکل، روند انجام کارها با توقف مواجه نشود. درواقع برخی از 
افراد علی رغم سابقه درخشان در زمینه مورد عالقه شما، ابدا فردی 

جذاب برای یک گفت و گو محسوب نمی شوند. 
2-آمادگی الزم را به دست آورید 

قب��ل از حضور فرد و انجام ضبط، ش��ما باید هم��ه چیز را آماده 
نمایید. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که یک گفت و گو، به نوشیدنی نیاز خواهد داشت. در غیر این 
صورت گفت و گو به امری س��خت تبدیل می ش��ود. همچنین شما 
باید اس��تراحت های مشخصی را نیز داشته باشید تا مهمان فرصتی 
را برای استراحت داشته باشد. این توقف ها به شما امکان بازبینی را 
می دهد که بدون ش��ک منجر به کاهش خطاها خواهد شد. درواقع 
شما نباید از توقف واهمه داشته باشید. بدون شک در هنگام ادیت، 
تمامی این موارد را می توان به هم وصل نمود. در کنار این موضوع، 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید، بررسی مداوم اقدامات 
انجام ش��ده از س��وی سایر افراد اس��ت. این امر باعث خواهد شد تا 
ب��ه معیارهای موفقیت در جامعه خود دس��ت پیدا کرده و س��ختی 
کمتری را متحمل ش��وید. با این ح��ال تقلید بیش از حد نیز بدون 
فایده بوده و شما باید با تحلیل اقدامات انجام شده، ایده های جدید 

را نیز پیاده نمایید. 
3-بیش از حد رسمی نباشید 

این نکته را همواره به خاطر داش��ته باشید که شما گوینده اخبار 
و یا س��خنگوی یک نهاد رس��می نیستید. درواقع گفت و گو باید به 
زبان عموم مردم باشد تا شانس موفقیت باالیی را تجربه نمایید. در 
این راس��تا توصیه می شود که حتی متن خود را نیز به زبان محاوره 
درآورید. این امر باعث می شود تا سرعت کار شما افزایش پیدا کند. 
درواقع پادکس��ت ش��ما باید در کنار آموزنده بودن، جذابیت الزم را 
نیز داشته باشد. در غیر این صورت افراد ترجیح خواهند داد تا یک 
متن را مطالعه کنند. همچنین به دنبال راحتی خود و مهمان برنامه 
باشید و از اضافه کردن طنز نیز غافل نشوید. در این رابطه فراموش 
نکنید که شما باید ریتم خود را حفظ کنید. در غیر این صورت پس 
از مدتی مخاطب دیگر تمایلی به دنبال کردن شما نخواهد داشت.

در نهایت توصیه ما این است که قبل از شروع رسمی، برای مدتی 
شروعی کوچک را داشته باشید و تا حد امکان کسب تجربه نمایید. 

این امر باعث می شود تا شروعی درخشان تر را داشته باشید. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری
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مدیریت کس��ب و کار مس��تقل همیش��ه چالش  برانگیز اس��ت. بس��یاری از 
کارآفرینان پس از خروج از ش��رکت سابق ش��ان برای پیگیری امور کسب و کار 
مس��تقل با بحران های مالی گس��ترده ای مواجه می شوند. این امر درست مانند 
زمان ترک خانه والدین از سوی فرزندان است. همه ما تجربه دوران ترسناک و 
ش��رایط غیرقابل کنترل در این زمان را داشته ایم. پرداخت هزینه تمام امور در 
زندگی ش��خصی در مقایسه با زندگی بدون هزینه مالی فراوان در خانه والدین 
پیچیدگی های خاص خود را دارد. بسیاری از افراد در زندگی مستقل به سرعت 
نس��بت به صرف هزینه های بی ج��ا در حوزه های مختلف آگاهی پیدا می کنند. 

وضعیت کسب و کارهای مستقل نیز دقیقا به همین شکل است. 
وقتی شما به عنوان کارآفرین اقدام به تاسیس کسب و کار تازه تان می کنید، 
باید نس��بت به کاه��ش هزینه های غیرض��روری نیز اقدام نمایید. بس��یاری از 
کارمندان در ش��رکت های بزرگ با شرایط مالی بسیار مناسبی مواجه هستند. 
همین امر امکان بهره مندی از امکانات متنوع و لوکس را فراهم می  سازد. شرایط 
در کس��ب و کارهای تازه تاسیس یا کوچک به طور کلی با  موسسه های بزرگ 
متفاوت است. بنابراین شما باید رویای صرف هزینه های گزاف را فراموش نمایید. 
س��االنه شمار بسیار زیادی از کس��ب و کارها به دلیل عدم برنامه  ریزی دقیق 
بر روی حوزه مالی با شکس��ت مواجه می ش��وند. این امر در مورد برندهای تازه 
تاسیس به مراتب بیشتر است. به همین خاطر در مقاله کنونی برخی از مهمترین 
نکات در زمینه صرفه جویی در هزینه ها از س��وی کسب و کارها را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
ارزیابی کیفیت عملکرد کسب و کار

پی��ش از ت��الش برای کاهش هزینه ها در کس��ب و کار باید یک گام عقب تر 
رفت. این امر ش��امل ارزیابی وضعیت صرف هزینه از سوی کسب و کارهاست. 
وقتی شما آگاهی دقیقی از وضعیت صرفه هزینه و بودجه برندتان داشته باشید، 
برنامه ریزی برای آن بس��یار ساده تر خواهد شد. بسیاری از کسب و کارها دارای 
هزینه های نامش��خص هس��تند. این امر به دلیل بی توجهی نس��بت به ارزیابی 

هزینه  ها در قالب فرم های حسابداری است. 
کسب و کارهای تازه به دلیل اهمیت بخش مالی باید به طور مداوم در تالش 
برای تهیه صورت حساب های حسابداری باشند. اگر شما از همان ابتدا نسبت به 
ارزیابی وضعیت مالی تان اقدام نکنید، در نهایت امکان برنامه ریزی مناسب برای 

کسب و کارتان را از دست خواهید داد. 
ارزیابی وضعیت مالی کسب و کار بدون توجه به هزینه ها امکان پذیر نیست. 
اغل��ب کارآفرینان ب��رای صرفه جویی حداکثری در حوزه کس��ب و کار اقدام به 
تعیین بازه های زمانی مشخص به منظور مشاهده وضعیت مالی می کنند. مزیت 
این امر امکان آگاهی دقیق از وضعیت گردش مالی کس��ب و کار و پیش بینی 

هزینه ها در طول یک سال است. 
بس��یاری از کس��ب و کارها دارای حوزه های کم بازده هس��تند. شاید در نگاه 
نخس��ت باید تمام حوزه های کم بازده به س��رعت حذف ش��وند، اما در عمل به 
دلی��ل عدم آگاهی برندها از چنین حوزه هایی امکان اقدام عملی وجود نخواهد 
داش��ت. ارزیابی کیفیت عملکرد در ابتدای ش��روع فعالیت کسب و کار همیشه 
دارای اهمیت باالیی است بنابراین شما پیش از هرگونه برنامه ریزی برای کاهش 
هزینه های برند باید نسبت به ارزیابی کیفیت عملکرد و هزینه های جاری اقدام 

نمایید. 
۱. تعامل با فروشندگان

یکی از راهکارهای مناس��ب برای کاهش هزینه های کس��ب و کار مربوط به 
تعامل با فروش��ندگان اس��ت. بسیاری از برندها در مسیر کس��ب و کار اقدام به 
استفاده از خدمات مختلف می کنند. به عنوان مثال، امروزه تمام کسب و کارها 
نیاز به خدمات بیمه دارند. تعامل نزدیک با فروش��ندگان در حوزه بیمه امکان 
بهره مندی از تخفیف های گسترده را فراهم می سازد. شرکت های بیمه در شهرها 
و کشورهای مختلف دارای کمپین های بازاریابی و تخفیف های مختلفی هستند. 
اگر ش��ما در تالش برای اس��تفاده از خدمات ارزان قیمت هستید، باید به خوبی 

وضعیت بازار بیمه را ارزیابی نمایید. 
همکاری و تعامل نزدیک با فروشندگان برندهای دیگر همیشه مزیت استفاده 
از تخفیف های مناسب را به همراه دارد. این امر در مورد برندهای تازه تاسیس با 
آشنایی اندک از حوزه کسب و کار بسیار حیاتی است. اغلب کارآفرینان تازه کار 
در مسیر تهیه خدمات موردنیاز برای کسب و کارشان هزینه های زیادی پرداخت 
می کنند. این امر با توجه به امکان بهره مندی از تخفیف های گس��ترده بار مالی 

مضاعفی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
2. توجه به دورکاری

دورکاری برای اغلب کس��ب و کارها گزینه ای موقتی محس��وب می شود. این 
ش��یوه مدیریت کس��ب و کار در پی بروز بحران هایی مانند کرونا مدنظر کسب 
و کارها قرار می گیرد. اگر ش��ما در ابتدای مس��یر کسب و کار هستید، استفاده 
از گزینه دورکاری بهترین راهکار برای کاهش هزینه ها خواهد بود. بس��یاری از 
برندها در طول ماه های نخست کسب و کار با مشکالت مالی و دشواری در زمینه 
پرداخت حقوق کارمندان مواجه هس��تند. مزیت اصلی دورکاری امکان کاهش 

هزینه های جاری مربوط به اجازه دفتر کار و سایر ملزوماتش است. 
برخی از برندها برای س��هولت هرچه بیش��تر کارمندان ش��ان اقدام به انتقال 
فرآیندهای کاری به خانه ها می کنند. این امر ش��امل امکان حضور در دفتر کار 
برای مدتی محدود در طول هفته )مانند س��ه روز کار حضوری( اس��ت. س��ایر 
اوقات باید به طور مش��خص از سوی کارمندان تنظیم ش��ود. امروزه کارمندان 
دارای س��لیقه متفاوتی در مورد ساعت های کاری هس��تند بنابراین شما برای 
کاهش هزینه ها و بهره مندی از بیشترین کارایی کارمندان باید برخی مدیریت 

ساعت های کاری را به آنها واگذار نمایید. 
3. حدف محصوالت کم فروش

ام��روزه برندها دارای محصوالت مختلفی هس��تند. هر محصول با هدف رفع 
برخی از نیازهای مشتریان روانه بازار می شود. اگرچه اغلب برندها انتظار فروش 
باالی تمام محصوالت شان را دارند، اما در عمل تنها تعداد محدودی از محصوالت 
برندها موفق به جلب نظر مشتریان می شوند. اگر شما در پی کاهش هزینه های 
کسب و کارتان هستید، باید به سرعت نسبت به شناسایی محصوالت کم فروش 

اقدام نمایید. 
پ��س از شناس��ایی محصوالتی با فروش اندک دو راه پی��ش روی برندها قرار 
دارد. س��اده ترین راهکار حذف محصوالت موردنظر از فهرست فروش است. این 
امر موجب جلوگیری از ضررهای احتمالی در زمینه تولید محصوالت انبارداری 
خواهد شد. توجه به نظرات مشتریان در مورد محصوالت یکی از بهترین راهکارها 
برای جلوگیری از تولید محصوالت نامناس��ب است. بسیاری از برندها در زمینه 
طراحی محصوالت به نظرات مشتریان توجه چندانی ندارند. همین امر موجب 
ناتوانی ش��ان برای فروش مناسب خواهد شد. راهکار دوم جایگزینی محصوالت 

کم فروش با نمونه های به روزتر اس��ت. برندهای بزرگ اغلب همان محصوالت 
کم فروش و ناموفق را با نام های مشابه بازطراحی می کنند. نتیجه این امر تبدیل 

تجربه شکست محصوالت به موفقیت است. 
4. استخدام کارمندان مناسب

ایجاد تیم کارمندان مهمترین گام در راس��تای مدیریت درست کسب و کار 
اس��ت. اغلب کسب و کارها به دلیل اش��تباهات متعدد کارمندان شان متحمل 
هزینه های اضافی می ش��وند. اگر ش��ما دارای بودجه مح��دودی برای مدیریت 
شرکت تان هستید، چنین اشتباهاتی موجب بروز بحران های مالی خواهد شد. 
ایجاد فرآیندهای استخدامی مناسب مانند مصاحبه با متقاضیان نقش مهمی در 
ارزیابی درست از کارمندان خواهد داشت. وقتی شما اقدام به استخدام کارمندان 
ماهر و دارای تجربه مناس��ب نمایید، بس��یاری از هزینه های جانبی تان کاهش 

پیدا خواهد کرد.
کارمن��دان دارای تجرب��ه کاری و مهارت های باال همیش��ه ایده های متنوع و 
خالقانه ای برای توس��عه کس��ب و کار دارند. امروزه برندهای بزرگ همیش��ه از 
ایده های تازه کارمندان ش��ان استقبال می کنند بنابراین شما نیز باید در زمینه 

مدیریت کارمندان به این نکته مهم توجه داشته باشید. 
بس��یاری از کارمندان تازه کار در مورد س��اماندهی پروژه  ها دچار تردیدهای 
مختلفی می شوند. این امر موجب مراجعه مداوم آنها به کارشناس های حرفه ای 
یا مدیران بخش می ش��ود. وقتی کارمندان همیشه درگیر تردید باشند، امکان 

ساماندهی سریع پروژه ها و کاهش هزینه های جاری از بین خواهد رفت. 

۵. همکاری با کارآفرینان مستقل
مدیریت برخی از بخش های ش��رکت نیازمند استخدام کارمندان تمام وقت 
است. این امر در مورد برندهای بزرگ با بودجه های کالن مشکل چندانی ایجاد 
نخواهد کرد. با این حال وقتی پای کسب و کارهای کوچک به ماجرا باز می شود، 
مشکالت بسیار زیادی نمایان می گردد. استفاده از شیوه دورکاری به تنهایی برای 
کاهش هزینه ها کافی نیست بنابراین شما باید به دنبال راهکارهای دیگری نیز 
باشید. توصیه بخش حاضر همکاری با برخی از کارآفرینان مستقل برای مدیریت 
بخش هایی از کسب و کار است. مزیت این امر عدم نیاز به استخدام کارآفرینان 

موردنظر خواهد بود. 
امروزه کارآفرینان مستقل هزینه بسیار کمتری در مقایسه با کارمندان رسمی 
برای کسب و کارها ایجاد می کنند بنابراین همکاری با آنها برای کسب و کارهایی 
با بودجه ای محدود بهترین گزینه خواهد بود. یکی دیگر از مزیت های همکاری با 
کارآفرینان مستقل تجربه آنها در زمینه مدیریت پروژه های گوناگون است. با این 
حساب شما با پرداخت هزینه کمتر از نیروی کار باتجربه بهره مند خواهید شد. 

۶. ارزیابی وضعیت فناوری شرکت
اس��تفاده از فناوری های نوین همیش��ه نقش مهمی در توس��عه کسب و کار 
و کاه��ش هزینه ه��ا دارد. امروزه تم��ام کارآفرینان در تالش برای اس��تفاده از 
فناوری های تازه هستند. با این حال در عمل برخی از آنها هزینه های نامناسبی 
برای بهبود فناوری های شرکت می کنند. این امر شامل عدم ارزیابی بخش های 
دارای فناوری بس��یار قدیمی و شروع فرآیند به  روز رسانی از سایر حوزه هاست. 
اگر ش��ما قصد استفاده از فناوری های تازه را دارید، باید بخش هایی با بیشترین 

نیاز را شناسایی نمایید. 
ام��روزه فناوری های کاربردی در زمینه کس��ب و کار بیش��تر بر محور هوش 
مصنوعی اس��ت. کارمندان در طول روز بس��یاری از کارهای تک��راری را انجام 
می دهند. این امر شامل رسیدگی به نقطه نظرات مشتریان، پشتیبانی خدمات 
و گ��ردآوری داده های مناس��ب برای بازاریابی اس��ت. اگر ش��ما از نرم افزارهای 
دارای هوش مصنوعی به خوبی اس��تفاده نمایید، دیگر نیازی به استخدام دامنه 
گس��ترده ای از کارمندان نخواهید داشت. بس��یاری از برندهای بزرگ نسبت به 
کاربس��ت این ش��یوه اقدام کرده اند. آنها به این ترتیب دیگر نیازی به استخدام 
کارمندان متعدد ندارند. شاید تا همین یک دهه پیش از اداره کسب و کارهای 
بزرگ با تعداد اندک کارمندان غیرممکن تلقی می شد، اما اکنون یک امر رایج در 

میان شرکت های مختلف است. 
اگر ش��ما عالقه مند به اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی در حوزه کسب و 
کارتان هس��تید، باید دس��ت کم با یک کارشناس IT همکاری نمایید. این امر 
کسب و کار شما را نسبت به بروز مشکالت احتمالی در زمینه مدیریت هوشمند 

امور امن نگه خواهد داشت. 
7. طراحی نقشه اضطراری

مواجهه با ش��رایط اضطراری برای هر کس��ب و کاری دش��وار خواهد بود. به 
عن��وان مثال، وضعیت کرونا را در نظر بگیری��د. اغلب برندها تا مدت های هیچ 
برنامه ای برای مواجهه با وضعیت موردنظر نداشتند. همین امر هزینه زیادی روی 
دست کسب و کارها گذاشت. اگر شما در تالش برای کاهش هزینه های کسب 
و کارتان هس��تید، باید به طراحی برنامه اضطراری توجه نمایید. وقتی شما در 
مواجهه با شرایط اضطراری برنامه مشخصی نداشته باشید، مدیریت اوضاع بسیار 

پرهزینه خواهد شد. 
شاید در نگاه نخست برنامه ریزی برای شرایط اضطراری و غیرقابل پیش بینی 
امکان پذیر نباشد. نکته مهم در این میان رسیدگی به امور مانند اختصاص بودجه 
برای شرایط نامساعد و تعیین وظیفه هر بخش در فرآیند مدیریت بحران است. 

همین راهکارهای س��اده در عمل امکان مدیریت مناسب و کم  هزینه شرایط را 
فراهم می سازد. 

8. خرید دسته جمعی و کلی
هر کسب و کاری براساس نوع فعالیتش به طور مداوم به برخی از مواد اولیه 
نیاز دارد. هزینه های موردنیاز برای خرید مواد اولیه تولید همیشه برای شرکت ها 
چالش آفرین بوده است. اگر شما در زمینه مدیریت کسب و کار به دنبال خرید 
ارزان تر مواد اولیه هس��تید، باید آنها را ب��ه طور یکجا خریداری نمایید. این امر 

امکان بهره مندی از تخفیف های گسترده و مناسب را به همراه دارد. 
بس��یاری از خرده فروشی  ها و شرکت های تولیدی مواد اولیه در صورت خرید 
عمده از سوی برندها تخفیف های مناسبی خواهند داد بنابراین شما باید به طور 
مداوم نسبت به بهره مندی از چنین تخفیف هایی اقدام نمایید. کاهش هزینه های 
کس��ب و کار دارای فرمول مش��خص و یگانه ای نیست. برندها باید با استفاده از 
تمام فرصت هایش��ان برای صرفه جویی در بودجه ش��ان نسبت به کاهش هزینه 
اقدام نمایند. اش��تباه برخی از برندها در این میان تالش برای اس��تفاده از یک 
تکنیک واحد به منظور کاهش قابل مالحظه هزینه هاست. چنین رویکردهایی 

اغلب اوقات با شکست کسب و کارها همراه می شود. 
9. توجه به مشتریان وفادار

بخ��ش قابل توجه��ی از بودجه بازاریابی و تبلیغ��ات برندها صرف جلب نظر 
مشتریان تازه می شود. اگر ش��ما توانایی تبدیل خریداران برندتان به مشتریان 
وفادار را داشته باشید، بخش قابل توجهی از هزینه های تان کاهش خواهد یافت. 
امروزه مشتریان انتخاب های بسیار زیادی برای خرید محصوالت دارند. همین امر 

مدیریت مشتریان وفادار را بدل به چالشی تمام عیار می سازد. 
امروزه بخش قابل توجهی از سود ساالنه کسب و کارهای بزرگ از مشتریان 
وفادارشان به دست می آید. بدون تردید تبدیل خریداران برند به مشتریان وفادار 
کار ساده ای نیست. برندهای بزرگ دارای برنامه ها و استراتژی های مختلفی برای 
افزایش دامنه مشتریان وفادارشان هستند. بهترین راهکار در این زمینه استفاده 
از بخش توس��عه و تحقیقات برای شناخت سلیقه مش��تریان است. وقتی شما 
سلیقه مشتریان را به خوبی بدانید، تبدیل شان به مشتریان وفادار کار دشواری 

نخواهد بود. 
۱۰. خرید محصوالت سازگار با محیط زیست

مدیریت کسب و کار نیازمند خرید برخی از محصوالت اساسی است. به عنوان 
مثال، اگر ش��ما قصد ایجاد دفتر مرکزی برای کس��ب و کارتان را داشته باشید، 
تهیه یخچال، چای س��از و برخی دیگر از لوازم ابتدایی آش��پزخانه برای راحتی 
کارمندان ضروری خواهد بود. امروزه بس��یاری از لوازم خانگی و اداری در قالب 
سازگار با محیط زیست تولید می شود. این امر به معنای عدم صدمه قابل توجه 
به محیط زیس��ت در پی فعالیت چنین دستگاه هایی است. نکته جالب در این 
میان مالیات کمتر محصوالت سازگار با محیط زیست در اغلب کشورهای جهان 
است بنابراین شما با خرید چنین محصوالتی در عمل صرفه جویی قابل توجهی 

در هزینه های تان خواهید کرد. 
۱۱. رفتار مناسب با کارمندان

وقتی کارمندان شرکت از وضعیت شان راضی باشند، عملکرد بهتری خواهند 
داشت. رفتار مناسب با کارمندان یکی از اصول اساسی مدیریت منابع انسانی در 
کس��ب و کار محسوب می شود. اگر شما وضعیت مناسبی برای کارمندان ایجاد 
نکنید، آنها به دنبال یافتن ش��غل در س��ازمان های دیگر خواهد رفت. کسب و 
کارهای کوچک همیشه با مشکل از دست دادن کارمندان حرفه ای و باتجربه شان 
مواجه هستند. بدون شک هیچ راهکار مشخصی برای جلوگیری از وسوسه کار 
در ش��رکت های بزرگ برای کارمندان وج��ود ندارد. همه ما در مقابل دعوت به 
همکاری برندهای بزرگ قید موقعیت شغلی فعلی مان را خواهیم زد. نکته مهم 
در این میام فراهم سازی شرایط مناسب به منظور ماندگاری بیشتر، نه همیشگی، 

کارمندان است. 
امروزه بس��یاری از شرکت های تازه تاس��یس پس از گذشت چند سال تمام 
نیروی حرفه ای ش��ان را از دس��ت می دهند. اگر ش��ما تمایل به پرهیز از چنین 
سرنوشتی را دارید، باید شرایط کاری سازمان تان را بهبود بخشید. این امر نقش 

مهمی در جلوگیری از بروز مشکالت مربوط به ترک کارمندان خواهد داشت. 
۱2. خرید زنجیره وار محصوالت

شاید در نگاه نخست خرید محصوالت مرتبط به هم و مورد نیاز کسب و کار 
به صورت یکجا ایده س��اده ای به نظر برسد. درست به همین خاطر چنین ایده 
مناس��بی اغلب مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد. اگر شما قصد تهیه تلفن 
و اینترن��ت برای دفتر کاری تان را داری��د، باید آنها را به صورت یکجا خریداری 
نمایید. امروزه بسیاری از برندهای فعال در زمینه ارائه خط تلفن به طور همزمان 
انواع گوشی تلفن و خدمات اینترنت نیز ارائه می دهند. نکته جالب اینکه خرید 
زنجیره وار چنین محصوالتی موجب بهره مندی از تخفیف های قابل توجه خواهد 

شد. 
۱3. خودکارسازی فرآیندها

وقتی بخش قابل توجهی از فرآیندهای کس��ب و کار خودکار مدیریت شود، 
کارآفرینان فرصت مناسبی برای رسیدگی به امور دیگر خواهند داشت. توسعه 
کسب و کار همیشه مدنظر کارآفرینان قرار دارد. نکته مهم در این میان فقدان 
زمان و بودجه مناسب برای رسیدگی به این حوزه است. اگر شما بودجه مناسب 
برای توسعه کسب و کارتان ندارید، خودکارسازی فرآیندهای مختلف سرمایه و 

زمان قابل توجهی در اختیار شما قرار خواهد داد. 
یکی از بهترین حوزه های خودکارسازی کسب و کار مربوط به بخش بازاریابی 
اس��ت. امروزه مدیریت کمپین های بازاریابی هزینه بس��یار زیادی در پی دارد. 
بنابرای��ن برندها باید هرچه بیش��تر به دنبال خودکارس��ازی فرآیند بازاریابی و 
مدیریتش باشند. ارسال ایمیل های بازاریابی و بارگذاری پست های تبلیغاتی در 
شبکه های اجتماعی نوعی فرآیند تکراری محسوب می شود. استفاده از ابزارهای 
خودکار نیاز به اختصاص زمان گسترده برای کارهای تکراری بازاریابی را کاهش 

می دهد. 
۱4. استفاده از کارت های بانکی جداگانه

محاس��به هزینه های مختلف در کسب و کار نقش مهمی در توسعه آن دارد. 
برخ��ی از برندها در ط��ول ماه های متمادی هزینه ه��ای بخش های مختلف را 
فراموش می کنند. اگر ش��ما آمار دقیقی پیرامون هزینه های بخش های مختلف 
کسب و کارتان نداشته باشید، برنامه ریزی برای توسعه کسب و کار دشوار خواهد 
شد. یکی از راهکارهای مناس��ب برای ارزیابی مداوم هزینه بخش های مختلف 
شرکت استفاده از کارت های بانکی جداگانه است. به این ترتیب هزینه هر بخش 

به طور خودکار محاسبه خواهد شد. 
کاهش هزینه های کسب و کار برای فعالیت بهتر برندها اهمیت دارد. امروزه 
بسیاری از کسب و کارها در تالس برای کاهش هزینه های شان با شکست مواجه 
می شوند. استفاده از توصیه های مندرج در مقاله حاضر کمک شایانی به کسب و 

کارها برای دستیابی به هدف شان خواهد کرد. 
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، روز چهارشنبه پنجم شهریورماه سال جاری، به همراه 
جمعی از معاونان و مدیران این شرکت، با حضور در مجتمع فوالد 
اسفراین، بر توسعۀ همکاری های دو شرکت و استفاده از توانمندی ها و 
 ظرفیت های موجود در تکمیل بیش از پیش زنجیرۀ فوالد تأکید کرد.

وی در ایــن خصوص گفت: فــوالد مبارکه به عنــوان بزرگ ترین 
فوالدســاز ایران و منطقۀ خاورمیانه یکی از مشــتریان اصلی فوالد 
اســفراین است. این شرکت در بســیاری از خطوط تولید خود و با 
رویکــرد حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و ســازندگان داخلی 
در نظر دارد همکاری های خود را با این شــرکت گســترش دهد. 
مهندس عظیمیان با اشــاره به ابرپروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 شرکت 
فوالد مبارکــه گفت: ازآنجاکه فوالد اســفراین عمدۀ مــادۀ اولیه 
قطعــات یدکی فوالدســازان را تولید می کند، بر آن شــدیم تا در 
ایــن بازدید زمینــۀ همکاری بیــش از پیش دو شــرکت را برای 
 اســتفادۀ حداکثری از ظرفیت های سازندگان داخلی بررسی کنیم.

مدیرعامــل فوالد مبارکه  در خصوص ســطح همکاری های فوالد 
مبارکه و فوالد اسفراین گفت: در قرارداد احداث ابرپروژۀ 4.2 میلیون 
تنی نــورد گرم شــمارۀ 2 به گونــه ای برنامه ریــزی کرده ایم که 
حدود 54 درصد این طرح عظیم باارزش 5 هزار میلیارد تومان در 
داخل کشور و 46 درصد آن توسط شرکت خارجی ساخته شود. این 

در حالی است که بخشی از سفارش های این پروژه، یعنی غلتک های 
نورد، می تواند توسط فوالد اسفراین تأمین گردد و از خروج  ارز    از 
کشور جلوگیری شود. وی خاطرنشان کرد: به منظور عمل به فرمایش 
مقــام معظم رهبری، تمام توانمان را در جهت بومی ســازی به کار 
برده ایم، تاجایی که با ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه و حمایت های 
این شرکت از ســازندگان داخلی، حدود 4 هزار قطعۀ استراتژیک 
موردنیاز کارخانه بومی ســازی شده و حدود 6 هزار و 800 میلیارد 
تومان صرفه جویی شده است. به خاطر داشته باشیم در قرارداد قبلی 
احداث پروژۀ نورد گرم شــمارۀ 2 که با شرکت های سازندۀ خارجی 
بسته شــده بود، فقط تأمین 27 درصد تجهیزات از داخل در نظر 
گرفته شــده بود؛ اما به دلیل تحریم های ثانویه، آن قرارداد منتفی 

شد و در قرارداد جدید با رویکرد ساخت حداکثری در داخل کشور 
سهم داخلی سازی به 54 درصد افزایش یافت و این امر از استراتژی 
و ارادۀ فوالد مبارکه برای تکیه بر دانش فنی مهندسان، کارشناسان 

و سازندگان داخلی نشان دارد.
فوالد مبارکه پشتیبان سازندگان داخلی و رونق 

تولید است
در جریــان این بازدید، ایرج میرزائی، مدیرعامل مجتمع صنعتی 
اسفراین نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرعامل فوالد مبارکه 
و هیئت همراه در کارخانۀ فوالد اسفراین از حسن اعتماد مهندس 
عظیمیان به مجتمع اســفراین قدردانی کرد و گفت: این شرکت با 
فوالد مبارکه قراردادهای مختلفی در دســت اجرا دارد، تاجایی که 
در حــال حاضر از حدود 20 غلتک نــورد فوالد مبارکه 10 غلتک 
بــه ایــن شــرکت ارســال شــده اســت. همچنیــن پروژه های 
 دیگری از  فــوالد مبارکه در فوالد اســفراین در حال اجراســت.
وی در ادامه با اشاره به ارادۀ فوالد مبارکه برای استفاده از ظرفیت های 
فوالد اسفراین در ساخت پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 خاطرنشان کرد: 
تأمین غلتک های پشتیبان این پروژه که تعداد آن در حدود 68 عدد 
و وزن آن بســیار زیاد اســت، برای اولین بار در ایران اتفاق خواهد 
افتاد و این به دلیل پشــتیبانی فوالد مبارکه از سازندگان داخلی و 

رونق تولید است.

اهواز- شبنم قجاوند: رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه 
برق خوزستان با بیان اینکه صنایع همکاری مناسبی برای عبور از 
پیک تابستان داشته اند، گفت: در مجموع انرژی مصارفی صنایع 
محدودیتی ایجاد نشــد و تنها با همکاری که داشــته اند ساعت 
مصرف را از ظهر به شــب تغییر دادند. محمود دشــت بزرگ در 
جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان که با حضور 
مدیران بخش های تولید، انتقال و توزیع صنعت برق استان های 
خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، بیان کرد: عبور از 
پیک تابستان امسال چند ویژگی داشت که یکی از آنها همکاری 
مناســب صنایع در قالب طرح های ذخیره عملیاتی و طرح های 
مدیریت بار بوده که مصرف انرژی خود را به شــب منتقل کردند 
و از 11 شــب تا 11 صبح به اندازه دیماند خود انرژی مصرف می 
کردند و در ســاعات پیک با کاهــش مصرف، با برق همکاری می 
کردنــد. وی تصریح کرد: ویژگی دیگر، انتقال پیک خوزســتان از 
ظهر به شب بوده که برای اولین بار در چند سال گذشته رخ داده 
است و برای روزهای متمادی پیک مصرف برق در شب بوده است. 

رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان افزود: پیک 
مصرف برق امســال 8 هزار و 518 مگاوات بوده که در 11 مرداد 
ســاعت 21:21 دقیقه اتفاق افتاده و نسبت به پیک سال گذشته 
5.۳ درصد رشــد داشته است. دشــت بزرگ ادامه داد: این مقدار 
رشــد پیک بار طبیعی و دلیل آن ورود مصارف جدید به شــبکه 
در بخش صنعتی و خانگی اســت. وی با بیان اینکه مردم با اطالع 

رســانی های انجام شده از سوی روابط عمومی های شرکت های 
برقی و رسانه ها همکاری خوبی در مدیریت مصرف و گذر از پیک 
داشته اند، اظهار داشــت: تمهیدات اندیشیده شده قبل از شروع 
تابستان ۹۹ در جلسات شورای پایایی منطقه ای برق خوزستان که 
باعث شد رتبه اول را نیز در شوراهای برق کشور کسب کنیم یکی 
دیگر از دالیل عبور موفقیت آمیز از پیک تابســتان بوده هر چند 
که برای خوزســتان تابستان و مصرف برق هنوز در جریان است و 
باید شبکه در آمادگی کامل باشــد. رئیس شورای پایایی منطقه 
ای شبکه برق خوزســتان با تقدیر از شرکت های تولید برق آبی 
و حرارتی در تامین برق، توضیح داد: خوزســتان به عنوان استان 
شاخص در مدیریت مصرف و عبور از اوج مصرف از سوی وزیر نیرو 
معرفی شده و این نتیجه عبور از دماهای باالی 5۳ درجه و رطوبت 
۹۳ درصد بوده که استاندار خوزستان نیز با کاهش ساعات اداری 
و تعطیلی نقش موثری در آن داشــته است. دشت بزرگ گفت: از 
امروز باید به فکر تابستان 1400 بود با تعریف پروژه هایی در نقاط 

حساس که افت ولتاژ وجود دارد عبور موفقی از آن داشته باشیم.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجان شــرقی از پذیرش دانشجو بدون کنکور در مرکز آموزش 
علمی کاربردی هالل احمر آذربایجان شرقی با مزایای مختلف خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، حمید حسین پور با 
اعالم این خبر اظهار کرد: این مرکز در نیم سال اول سال تحصیلی 
1400- 1۳۹۹ بدون کنکور در رشــته های کاردانی و کارشناسی 
دانشــجو می پذیرد. وی ادامه داد: رشــته های کاردانی حرفه ای 
ناپیوســته عبارتند از: کاردانی حرفه ای امداد سوانح، کاردانی حرفه 
ای مدیریت لجســتیک و زنجیره تامین، کاردانی حرفه ای بازرگانی 
انبارداری که متقاضیان و حائزین شــرایط مــی توانند از مورخه 4 
شهریور ۹۹ تا 11 شــهریور ) ۹۹/6/11لغایت ۹۹/6/4( جهت ثبت 
نام به سایت سنجش مراجعه کنند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 

اســتان آذربایجان شرقی همچنین به رشته های کارشناسی اشاره 
کرد و افزود: امسال در دو رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات 
امداد و نجات و کارشناســی حرفه ای مدیریــت بحران در اماکن، 
پذیرش دانشــجو خواهیم داشت که دانشجویان عزیز از ۹ شهریور 

می توانند تا 17 شهریور ۹۹ )۹۹/6/17 لغایت ۹۹/6/۹( جهت ثبت 
www.( نام و کســب اطالعات بیشتر به سایت سنجش به نشانی

sanjesh.org( مراجعه نمایند. حســین پور، بروزرسانی امکانات 
و تجهیزات این مرکز و اتاق پراتیک و بهینه ســازی فضای کالسها 
و اســتفاده از اســاتید مجرب به مزایای تحصیل در مرکز آموزشی 
جمعیت هالل احمر اســتان را یادآور شد و اضافه کرد: دانشجویانی 
که این مرکز را برای تحصیل انتخاب کنند از مزایای شهریه اقساطی، 
مشــاوره رایگان کارآفرینی، کتابخانه، موزه اسناد و پژوهشی هالل، 
سایت کامپیوتر و مشــاوره رایگان روانشناسی، خدمات بهداشت و 
درمان با تخفیف و سالن ورزشی رایگان بهره مند خواهند شد و می 
توانند از پایگاههای امداد جاده ای و کوهستان و دریایی این جمعیت 

جهت گذراندن دوره های عملی و کارورزی استفاده کنند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت منطقه 6 
عملیــات ایران از افزایش 118 درصدي حجم انتقال گاز در ســال 
۹8 نسبت به ســال ۹2 خبر داد. به گزارش روابط عمومی منطقه 
شــش عملیات انتقال گاز، علیرضا عربلو ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهیدان رجایی و باهنر با بیان این مطلب، اظهار داشــت: 
در ســال 1۳۹2، هفت میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب گاز از 
ســوی منطقه 6 عملیات انتقال گاز ایران به مبادي مصارف خانگي 
و صنعتي انتقال داده شــده که این میزان در ســال 1۳۹8 به 16 
میلیارد و سیصد میلیون مترمکعب گاز افزایش یافته است. وی گفت: 
از ابتــدای دولت یازدهم و دوزادهم بیش از 760 کیلومتر خط لوله 
فشار قوي گاز در اندازه هاي مختلف به خطوط تحت پوشش منطقه 
6 عملیــات انتقال گاز ایران افزوده شــده که در مجموع، به بالغ بر 
سه هزار و پانصد کیلومتر رسیده است. عربلو افزود: به منظور بهره 
برداري، تعمیر و نگهداري خطوط لوله فشار قوی گاز در استان هاي 

کرمان و سیستان و بلوچستان، مرکز بهره برداري خطوط لوله کرمان 
در ســال 1۳۹7 احداث و به بهره برداري رسید و مراکز تعمیرات و 
بهره برداري خطوط لوله ایرانشــهر، زاهدان و کهنوج نیز در آینده 
ای نزدیک به بهره برداری خواهند رســید . وي با اشــاره به احداث 
10 ایســتگاه حفاظت کاتدیک در سطح منطقه، ادامه داد:  افتتاح 
نخستین ساختمان مستقل مرکز پایش و کنترل عملیات انتقال گاز 

)IOC( و مجموعه فرهنگي، ورزشــي و آموزشي شهید ساالري در 
سال 1۳۹6 از دیگر پروژه هاي اجرا شده بوده است. عربلو به تزریق 
گاز و بهره برداري از خطوط لوله فشــار قوي گاز اشاره کرد و ادامه 
داد: 416 هزار متر خط لوله از ســال ۹2 تاکنون تزریق گاز شــده 
و حدود 1۳ هزار متر خط لوله آســیب دیــده، با اجراي عملیات و 
تعمیرات مختلف با تالش کارکنان منطقه 6 عملیات تعویض شده 
است. سرپرســت منطقه 6 انتقال گاز ایران اظهار داشت: در مدت 
زمان مذکور، حدود ۹7 درصد حجم انتقال گاز از سوی این منطقه به 
مصارف صنعتي و ۳ درصد به مصارف خانگي انتقال داده شده است. 
عربلو به انجام تعمیرات و نگهداري خطوط لوله زیر دریا نیز اشاره کرد 
و گفت: بکارگیري تکنیک هاي تعمیراتي براي به حداقل رســاندن 
نشتي ها به منظور کاهش اتالف گاز در شبکه و کنترل آالینده هاي 
زیســت محیطي از دیگر اقدامات از سوی منطقه 6 عملیات انتقال 

گاز ایران بوده است.

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : صاحبان خودروهای ســی ان جی سوز به 
منظوراطمینان از ایمنی کپسولهای سی ان جی ، بازدیدهای دوره 
ای را طبق استانداردهای خدمات فنی در کارگاههای مجاز معرفی 
شده از سوی اتحادیه کشوری سوخت جایگزین و خدمات وابسته 
انجام دهند . به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
، ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری بیان کرد : با اطمینان از اســتاندارد بودن مخازن 
نصب شده کارخانه ای با توجه به گذشت زمان از خوردگی و زنگ 
زدگی ها با ذخامت سنجی کپســولهای سی ان جی خودروهای 
گاز ســوز که به صورت دوره ای انجام می شــود الزم است پایان 

هر دوره بازدید مجدد انجام شــود . وی افزود : مالکین خودروهای 
سی ان جی سوز به منظور جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی 

برای بازدیدهای دوره ای به یکی از کارگاههای مجاز معرفی شده 
از سوی اتحادیه کشوری در سوختهای جایگزین و خدمات وابسته 
شــهرهای مربوطه مراجعه نمایند . رجب پور ادامه داد : از سوی 
مراکز معرفی شده پس از بازدید ودرو و درصورت مشکل نداشتن 
کپســولهای سی ان جی تمدید تائیدیه استاندارد ارائه خواهد شد 
تا مجاز به ســوختگیری در جایگاههای سی ان جی باشند . رجب 
پور افزود : در حال حاضر کارگاههای مجاز تبدیل خودرو به ســی 
ان جی درشهرهای آمل ، بابل ، بهشهر ، جویبار ، ساری ، چالوس 
، قائمشهر ، نکا و محمود آباد دراستان در حال فعالیت هستند که 
مالکین خودروهای دو گانه ســوز می توانند به این مراکز مراجعه 

فرمایند .

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

 گسترش همکاری شرکتهای فوالد مبارکه و مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان عنوان کرد :

صنایع خوزستان در تابستان محدویت مصرف انرژی نداشته اند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛

پذیرش دانشجو بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی هالل احمر آذربایجان شرقی

در دولت یازدهم و دوازدهم صورت پذیرفت؛

افزایش 118 درصدي حجم انتقال گاز در منطقه 6 عملیات انتقال گاز ایران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

خودروهای سی ان جی سوز بازدید دوره ای را حتما انجام دهند

در دولت تدبیر و امید رخ داد:
احداث بیش از 3500 کیلومتر خط لوله انتقال گاز سراسری توسط شرکت 

مهندسی و توسعه گاز ایران
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون 
بیــش از ۳ هــزار و 500 کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز سراســری، 85 واحد 
توربوکمپرســور )معادل 2125 مگاوات(، ۹ یارد تعمیراتی، 4155 کیلومتر فیبر 
نوری و 440 واحد RTU اجرا و تکمیل شده و به بهره برداری رسیده که افزون بر 
فراهم کردن پایداری، انعطاف پذیری عملیاتی و توسعه گازرسانی در داخل کشور، 
ســبب افزایش حداکثری صادرات گاز نیز شده است. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، با بیان این مطلب، اظهار کرد: پروژه های بسیاری با اتکا 
به سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی برای توسعه صنعت گاز ایران و امکان بهره مندی 
بخش های مختلف مصرف از نعمت  الهی گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک انجام شده که افزون بر حفظ پایدارتر شبکه گاز کشور، 
سبب رونق تولید، شغل آفرینی و حفظ محیط زیست شده است.  وی در ادامه، با بیان این که اجرای پروژه های متعدد پاالیشی 
با هدف افزایش ظرفیت تولید و کیفیت فرآورش گاز در پاالیشگاه های گاز کشور و همچنین توسعه بهسازی و اصالح فرآیندهای 
موجود بوده، گفت: از مهم ترین این اقدامات می توان به احداث واحد تولید ماده بودارکننده گاز در پارس جنوبی اشاره کرد که این 
پروژه همسو با تأمین حداکثری نیازها از داخل کشور و  قطع واردات انجام شده است. صلواتی افزود: همچنین طی دولت های یازدهم 
و دوازدهم، فازهای نخست تأسیسات ذخیره سازی مخازن شوریجه و سراجه به منظور اوج زدایی مصرف گاز طبیعی به ویژه در ماه های 

سرد سال با هدف پایداری و انعطاف پذیری شبکه انتقال گاز نیز تکمیل شده و به بهره برداری رسیده اند.
تداوم اجرای پروژه های گازی در شرایط تحریم و شیوع کرونا

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در بخش دیگری از ســخنان خود، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های شرکت 
مهندســی و توســعه گاز ایران در حوزه های خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز، پاالیشگاهی، ذخیره سازی، مخابرات 
دیسپچینگ و تأسیسات و ابنیه با وجود تحریم های ظالمانه و ضرورت های مراقبتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا همچنان تداوم 
دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه این افتخار بزرگی است که با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مشاوران، پیمانکاران و 
سازندگان داخلی، پروژه های شرکت را پیش می بریم، گفت: پروژه های کوهدشت - خرم آباد به طول 76 کیلومتر در استان لرستان، 
خط انتقال گاز همت آباد - بار به طول 5۳ کیلومتر در استان خراسان رضوی، خط انتقال گاز دماوند به طول ۳0 کیلومتر در استان 
مازندران، خط انتقال گاز دهگالن - سقز - میاندوآب به طول 2۳0 کیلومتر در استان کردستان، خط انتقال گاز کامفیروز به طول 

۳0 کیلومتر در استان فارس همه، تا پایان سال 1۳۹8 بهره برداری شده است.
پروژه های خطوط انتقال گاز در حال اجرا

صلواتی در خصوص پروژه های خطوط انتقال گاز در حال اجرا، یادآور شد: پروژه های الفت - گورزین - بندرعباس به طول 56 
کیلومتر در استان هرمزگان، خط انتقال گاز بیدبلند - اهواز به طول 100 کیلومتر در استان خوزستان، خط انتقال گاز رشت - چلوند 
به طول 150 کیلومتر در استان گیالن، خط انتقال گاز ماهشهر - شادگان به طول ۳5 کیلومتر در استان خوزستان و خط انتقال 

گاز ایرانشهر - چابهار به طول 2۹0 کیلومتر نیز در حال اجرا هستند.

بصورت ویدئو کنفرانس و متمرکز توسط وزیر نیرو افتتاح و کلنگ زنی شد ؛
 ۲۲30 پروژه توسعه ای شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور/سهم 

گلستان85 پروژه
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت : از طریق ویدئو کنفرانس ،وزیر نیرو  
22۳0 پروزه توسعه ای شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۳160 میلیارد تومان بصورت متمرکز افتتاح 
و کلنگ زنی نمود که سهم گلستان از این مقدار 85 پروژه با اعتباری قریب به 65 میلیارد تومان است .علی اکبر نصیری در حاشیه 
افتتاح پروژه های شرکت توزیع نیروی برق گلستان توسط وزیر نیرو که بصورت ویدئو کنفرانس و متمرکز از استان البرز صورت 
گرفت گفت : پروژه های گلستان در قالب تامین برق متقاضیان شهری و روستایی ،اصالح بهینه ،برقرسانی به روستاهای بی برق 
،کاهش تلفات ،تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار ، نیروگاه ، سایت آموزشی و نصب ثبات بار هوشمند است .وی اضافه کرد : 
جهت افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها، شرکت های توزیع نیروی برق سرتاسر کشور به 5 ناحیه تقسیم شده اند که توزیع برق گلستان 
،با استانهای خراسان رضوی ، گیالن ،مازندران ، سمنان ، خراسان شمالی و غرب مازندران در یک گروه قرار گرفت.نصیری اشاره 
ای بر تعداد مشترکین استان زد و گفت :گلستان بیش از 750 هزار مشترک دارد که از این مقدار 81 درصد را مشترکین خانگی 

تشکیل می دهد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی :
شرایط تردد کشتی های 30 هزار تنی در بوشهر فراهم شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: با افتتاح پروژه الیروبی کانال های داخلی و 
خارجی بندر بوشهر با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی شرایط برای 
پذیرش کشتی های ۳0 هزار تنی در این بندر فراهم شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، محمد راستاد در ارتباط با پروژه یاد 
شــده اظهار داشــت: پروژه الیروبی کانال های داخلی و خارجی بندر بوشهر در 
مجموع بو یکهزار و ۹00 میلیارد ریال اعتبار و ظرف مدت 20 ماه اجرایی شده 
اســت. وی بیان کرد: حجم کل الیروبی انجام شده در این پروژه پنج میلیون و 
750 هزار مترمکعب برآورد شده است. راستاد ادامه داد: حوضچه چرخش بندر بوشهر اکنون به  طول 666 متر و عرض متوسط 
۳۳0 متر با حجم الیروبی شده ۳87 هزار و ۳۳6 مترمکعب است. وی عنوان کرد: کانال خارجی بندر بوشهر نیز در حال حاضر به 
طول 10 هزار و ۳0چ متر و عرض 150 متر با حجم الیروبی پنج میلیون 42 هزار و 146 مترمکعب و با تراز نهایی منفی 10.8 
متر اســت. راســتاد گفت: محدوده پای اسکله مسافری نیز به طول ۳00 متر و عرض متوسط 100 متر با حجم اولیه 84 هزار و 
417 مترمکعب با تراز نهایی منفی 7.5 متر است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دایک تخلیه مصالح )شماره یک( به 
مساحت 185 هزار مترمربع و با اجرا چهار هزار و 475 مترمربع ژئو تکستایل و حجم تقریبی مصالح پمپاژ شده در آن ۳68 هزار 
مترمکعب برآورد می شود. وی عنوان کرد: دایک تخلیه مصالح )شماره 2( نیز به مساحت 22۳ هزار مترمربع با اجرا 18 هزار و ۹10 
مترمربع ژئو تکستایل و به حجم تقریبی مصالح پمپاژ شده در آن 77۳ هزار مترمکعب است. راستاد یادآور شد: تاکنون تنها امکان 
تردد شناورهای 15 تنی فراهم بود که اکنون با افزایش عمق کانال هتی خارجی و داخلی امکان تردد شناورهای ۳0 هزار تنی در 
بندر بوشهر فراهم شده است. وی همچنین با اشاره به افتتاح پروژه ساماندهی تاسیسات خشکی و دریایی پایانه والفجر بوشهر اظهار 

داشت: این پروژه با اعتبار 450میلیارد ریال ظرف مدت 15 ماه اجرایی شده است.

اجراي پروژه هاي آبرساني به روستاهاي شهرستان زرندیه با مشارکت 
بسیج سازندگي

اراک – خبرنگار فرصت امروز: مهندس حمیدرضا کاووسي مدیر امور آب 
و فاضالب شهرســتان زرندیه از اجراي پروژه هاي آبرســاني در 5 روستاي این 
شهرستان با مشارکت بسیج سازندگي خبر داد.  به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي مهندس حمیدرضا کاووسي اظهار داشت : به منظور 
بررسي وضعیت آبرساني به روستاهاي شهرستان زرندیه  طي بازدیدي به همراه 
مسئول بسیج سازندگي این شهرستان  از 5 روستاي صدرآباد ، تقلید آباد ، تیره ، 
علیشار ، آغذیگنگ  شرایط آبرساني به این روستاها مورد بررسي قرار گرفت . وي 
افزود : در جلسه ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد مقرر گردید بسیج سازندگي نسبت به تهیه 2هزار و ۳00 متر لوله در اقطار 

6۳ ، 75 و ۹0 میلیمتر براي اصالح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آب  این روستاها اقدام نماید.

 متصل شدن 3 روستای شهرستان گرمی از توابع استان اردبیل 
به شبکه گاز طبیعی

اردبیل – خبرنگار فرصت امروز: همزمان با روزهای آغازین هفته دولت سالجاری پروژه های گازرسانی به  ۳ روستای شهرستان 
گرمی  به بهره برداری رســید. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل با حضور نماینده مردم گرمی در مجلس شورای 
اســالمی ، فرماندار، بخشــدار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان گرمی ، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل و اهالی محترم  
روستای شرفه پروژه گازرسانی به روستاهای شرفه، طاووس دره سی و زرگر برزند به بهره برداری رسید.   در این مراسم، اسماعیلی 
مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و امام شهداء اظهار داشت : پروژه گازرسانی به این 
روستاها در قالب 4 کیلومتر شبکه گذاری و با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال  به بهره برداری رسید که قریب به 67 خانوار روستایی 
تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.   وی با بیان اینکه توسعه گازرسانی در سال های اخیر از دستاوردهای دولت تدبیر و امید 
می باشد اظهار داشت اعتبارات هزینه شده به منظور گازرسانی به این روستاها از منابع داخلی و تسهیالت بانکی تأمین شده است. 
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چگونه دورکاری بدون دردسری داشته باشیم

اگر در گذشته دورکاری مختص به فریلنسرها تلقی می شد، در حال حاضر تمامی برندها محکوم به ادامه 
فعالیت های خود از این طریق هس��تند. این مس��ئله اگرچه نتایج خوبی را در پس دارد، با این حال به علت 
عدم آشنایی و مرحله ای نبودن این اتفاق، زمینه مشکالت بسیاری را برای کارمندان به همراه داشته است. 
درواقع برای افرادی که با تکنیک های دورکاری آش��نایی ندارند، این موضوع بسیار سخت خواهد بود. تحت 
این شرایط صحبت در زمینه دورکاری، به یک الزام تبدیل شده است. در این راستا به بررسی چند تکنیک 
خواهیم پرداخت که باعث می ش��ود تا دورکاری بدون دردس��ری را داش��ته باش��ید. تحت این شرایط حتی 

ممکن است در پساکرونا نیز اولویت شما ادامه فعالیت ها به این شیوه جذاب باشد. 
۱-ابزارهای اولیه را مهیا سازید 

برای یک دورکاری موفق، ابتدایی ترین ش��رط در اختیار داش��تن ابزارهای موردنی��از خواهد بود. در این 
رابطه یک شبکه ارتباطی که امکام تماس تصویری را نیز مهیا نماید، بسیار حیاتی خواهد بود. در این رابطه 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که هماهنگ سازی های الزم را میان دستگاه های خود 
انجام دهید. تا در زمانی که به لپ تاپ خود دسترسی ندارید، از طریق تلفن همراه نیز بتوانید بخش اعظمی 
از اقدامات را انجام دهید. همچنین آشنایی با نحوه کار نرم افزارهایی نظیر Evernote به شما کمک خواهد 
کرد تا س��هولت به مراتب باالتری را داش��ته باش��ید. در این رابطه نکته ای که نباید فراموش کنید این است 
که برای جلوگیری از خستگی، شما باید یک میز و صندلی استاندارد را داشته باشید و ورزش هایی را انجام 
دهید که منجر به تقویت عضالت گردن و کمر ش��ما خواهد ش��د، با این حال با توجه به این امر که تحرک 
ش��ما در هنگام دورکاری به حداقل می رس��د، توصیه ما این است که حتما ورزش کامل و مداومی را داشته 

باشید. این امر در حفظ روحیه شما در شرایط سخت حال حاضر نیز کامال تاثیرگذار خواهد بود. 
2-از همه چیز نسخه پشتیبان تهیه نمایید

با توجه به این امر که ش��ما در ش��رکت حضور ندارید، از دست دادن یک فایل می تواند زمان زیادی را از 
شما اشغال نماید. در این رابطه با توجه به این امر که مرز میان دفتر کار و خانه شما از بین می رود، همواره 
این احتمال وجود دارد که بنا به دالیلی نظیر استفاده کودکان از سیستم شما، اطالعات مهمی را از دست 
بدهید. در این رابطه تنها مسئله اطالعات نبوده و ممکن است بخشی از اقدامات شما نیز از دست برود که 
حاصل فعالیت چند روزه است. به همین خاطر توصیه می شود که در صورت آنکه قصد ترک سیستم خود را 
دارید، حتما از قبل یک نسخه پشتیبان از اقدامات خود تهیه کنید. در این رابطه استفاده از فلش و یا هارد، 
گزینه به مراتب بهتری خواهد بود. علت این امر به این دلیل است که همواره احتمال دارد که برای سیستم 
شما مشکلی پیش بیاید. بدون شک در شرایط حال حاضر، تعمیر آن ممکن است زمانبر باشد، با این حال 
اگر شما در فضایی دیگر اطالعات را ذخیره کرده باشید، می توانید از سیستم سایر اعضای خانواده استفاده 
نمایید. در کنار این موضوع توصیه ما این است که حتی برای استراحت های کوتاه نیز لوازم را تا حد امکان 
جمع نمایید. در این رابطه قفل کردن درب اتاق نیز یک اقدام س��ودمند خواهد بود. در این رابطه فراموش 
نکنید که تمامی لوازم و اقداماتی که برای آنها وقت می گذارید، به صورت الکترونیکی نبوده و آس��یب وارد 
شدن به آنها به معنای الزامی به انجام مجدد آنها خواهد بود. به همین خاطر ضروری است که تا حد امکان، 
فضایی مش��خص را برای فعالیت های خود داش��ته باشید و از آن نهایت مراقبت را انجام دهید. در این رابطه 
گفت و گو با اعضای خانواده و روشن ساختن اقداماتی که نباید انجام شود نیز کامال سودمند خواهد بود. 

3-تمامی موارد آسیب رسان به تمرکز خود را کنار بگذارید 
توصی��ه م��ا به همه دورکارها این اس��ت که تمامی م��واردی که باعث برهم خوردن تمرکز آنها می ش��ود 
را کن��ار بگذارند. در این رابطه گوش��ی های تلفن همراه، رایج ترین دالیل نابودکننده تمرکز هس��تند. تحت 
این ش��رایط ضروری اس��ت که در زمان انجام کارهای خود، آن را در فضایی دور از دس��ترس قرار داده و یا 
تمامی نوتیفیکیش��ن ها را غیرفعال نمایید. در این رابطه بدون ش��ک درخواس��ت برای ساکت بودن اعضای 
خانواده در حین انجام کار، تا حدود زیادی خودخواهی خواهد بود. تحت این شرایط استفاده از گوشی های 
کاهش دهنده صدای محیط، بهترین اقدامی است که شما می توانید انجام دهید. در کنار این موضوع نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که در ش��رایط حال حاضر به علت کاهش حجم فعالیت های 
اکثر ش��رکت ها، دیگر نیازی به فعالیت چند س��اعته وجود ندارد. تحت این شرایط توصیه ما این است که از 
زمان سنج ها استفاده کنید و برای هر فعالیت خود، محدوده زمانی کمی را تعیین کنید تا وظایف، به اقدامی 
زمانبر تبدیل نش��ود. همچنین با توجه به این امر که ش��ما دیگر نیازی به رفت و آمد به ش��رکت ندارید و 
بس��یاری از اقدامات متفرقه از بین می رود، اگر فعالیت های ش��ما در نصف زمان عادی به اتمام نرسد، بدون 
ش��ک الزم اس��ت تا در نحوه انجام اقدامات بازنگری داشته باش��ید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که حضور در خانه، باعث خواهد شد تا توقعات جدی ای از شما ایجاد شود. به همین خاطر 
ضروری است که زمان کافی را برای خود ایجاد نمایید. همچنین قرنطینه خانگی، فرصتی را مهیا کرده است 
که افراد به تقویت مهارت های خود بپردازند که به سادگی با حضور در دوره های آنالین، امکان پذیر خواهد 
بود. درواقع شما نباید اجازه دهید که فرصت حال حاضر صرفا به کار و اقدامات معمولی سپری شود. تحت 
این شرایط در رمان پساکرونا شما می توانید شایستگی ارتقای شغلی و یا پیدا کردن فرصتی بهتر را داشته 
باشید. نکته دیگری که اهمیت کاهش زمان انجام کارها را تشدید می  کند این است که زمان بیشتر، ممکن 
است شما را ترغیب نماید که شغل دیگری را نیز پیدا نمایید. درواقع در شرایط سخت حال حاضر، این امر 
طبیعی است که هر فردی تمایل به افزایش و تنوع بخشیدن مناسب درآمدی خود داشته باشد، با این حال 

اگر زمان کافی را در اختیار نداشته باشید، این امر عمال غیرممکن خواهد بود. 
4-انجام چند فعالیت به صورت همزمان را فراموش کنید 

یکی از اقدامات بسیار عجیب بسیاری از کارمندان این است که در دورکاری تالش می کنند که همزمان 
چند اقدام را انجام دهند. در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که هر فردی 
در بهترین حالت تنها قادر خواهد بود تا دو فعالیت را به صورت همزمان انجام دهد که در برخی از شرایط 
کامال س��ودمند است. درواقع در ترکیب یک فعالیت غیرمهم با فعالیتی که به تمرکز زیادی نیاز ندارد، شما 
نتایج خوبی را به دست خواهید آورد. برای مثال گوش دادن به پادکست و یا کتاب صوتی در حین رانندگی، 
از نمونه های آن محسوب می شود، با این حال در سایر شرایط، مضرات این اقدام بیشتر از نتایج آن خواهد 
بود. درواقع طوالنی ش��دن انجام یک فعالیت و کاهش کیفیت آن، تنها نتیجه ای خواهد بود که به دس��ت 
می آورید. این امر در حالی اس��ت که اکثر افراد تصور می کنند که این اقدام آنها نتیجه بخش خواهد بود. در 
این راستا توصیه می شود که در هنگام انجام اقدامات مهم، تنها بر روی آن تمرکز داشته باشید تا امکان به 
اتمام رساندن آن در مدت زمانی کم و یا کیفیت مناسب، مهیا باشد.  در نهایت مشورت گرفتن از همکاران 
و آشناهایی که تجربه بیشتری در زمینه دورکاری دارند، به شما کمک خواهد کرد تا به این شیوه عالقه مند 

شده و سهولت باالیی را تجربه کنید. 
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تبلیغـاتخالق

ب��ه نظر می رس��د خیلی از مردم دوس��ت دارند راز خلق 
محص��والت »بی همتای« مرا بدانند. خیلی س��اده اس��ت. 
همه چیز با این ش��روع می شود که »در توجه کردن اولین 
باش��ید.« توجه کردن به چیزی از دیدن، تماش��ا و نگاه به 
آن س��خت تر اس��ت. وقتی این کارها را انج��ام دهید یک 
مش��اهده گر صبور هس��تید. با این ح��ال، »وقتی در توجه 
اولین باش��ید« شاهد چیزی که به آن توجه دارید خواهید 

بود. 
همینطور باید عاش��ق ناش��ناخته ها و لذت کشف کردن 
باش��ید. فکر کنم من به ان��دازه یا حتی بیش��تر از چیزی 
که کش��ف می کردم عاشق کشف چیزهای تازه بودم. وقتی 
این کار را بکنید از محدودیت های زمان و حتی کس��ی که 
هس��تید در ارتب��اط با چیزی که به آن توج��ه دارید عبور 
می کنی��د. به جای اینک��ه به »جایی« ک��ه می روید توجه 
داشته باش��ید، به چیزی که به آن توجه دارید می رسید و 
این باعث رسیدن به بی نهایت ها می شود. این حتی به شما 
اجازه می دهد فراتر از چیزی که مش��تری بدان می نگرد را 
ببینی��د و به جایی در آینده بروی��د که او روحش هم خبر 

ندارد.
تحت کنترل داشتن همه چیز ویژگی که از اتوبیوگرافی 
یک یوگی نوش��ته پراماهانس��ا یوگاناندا ی��اد گرفتم به من 
کمک کرد کار اکتش��اف را پیوس��ته انج��ام دهم. این تنها 
کتابی بود که روی آی پدم داش��تم. ۱۰۰بار آن را خواندم و 
خواستم هر کسی در مراسم ترحیمم شرکت کرد یک کپی 
از آن را داشته باشد. این یکی از تاثیرگذارترین منابعی بود 

ک��ه به من کمک کرد هم با ذهن باز و هم با قلبی پذیرا به 
دنیا بنگرم. متاسفانه در برخورد با کسانی که باید هر آنچه 
به واقعیتش دس��ت یافته بودم برای شان می ساختم، کمتر 

این کار را کردم.
همینطور مطالعه اینکه چه چی��زی باعث ایجاد بهترین 
تجربه کاربر که در بخش ۲ از همین س��ری صحبت کردم، 
مؤث��ر واقع خواهد ش��د. ش��ش کلید تجرب��ه کاربر عالی و 

دیوانه کننده که باید ببینید به این ترتیب است:
۱. مرتبط بودن

۲. سادگی
۳. قابل اعتماد

۴. جالب
5. زیبا

۶. از نظ��ر اجتماعی قاب��ل بازخرید )اگرچ��ه این بعد از 
فراهم ک��ردن 5 م��ورد اول و در درج��ه دوم اهمیت قرار 

می گیرد(
لذت اکتش��اف ۴ عنصر دارد که برای م��ن در بازدید از 
Xerox Parc در س��ال ۱۹۷۹ اتفاق افتاد وقتی که اولین 

بار چشمم به گرفیکال یوزر اینترفیس )GUI( افتاد.
وقت��ی این اتفاق افتاد پیش خودم فکر کردم »وای باورم 

نمیشه دارم چی می بینم.«
بعد فکر کردم »این غیرقابل باور، فوق العاده و حیرت انگیز 

است.«
بعد پیش خودم گفتم »آنقدر خوب است که نمی توان از 
آن اس��تفاده کرد. بالفاصله متوجه نشدم قرار است چطور 

از آن اس��تفاده شود اما می دانستم که روزی از آن استفاده 
خواهیم کرد.« واز وارد ش��د و به من گفت »این همه چیز 

را متحول می کند. راه برگشتی ندارد.«
در نهای��ت به خ��ود گفتم »بل��ه روزی هم��ه کامپیوترها 
همینطور کار خواهند کرد.« می دانستم عامل تحول بزرگتری 
را دیده ام که کامپیوترهای شخصی را به چیزی تبدیل می کند 

که هر کسی در جهان خواهان آن خواهد بود.
نتیجه گیری:

اگ��ر خواه��ان س��اخت چی��زی هس��تید ک��ه در ح��د 
دیوانه کنندگی باشد که البته »دیوانه کننده« به معنا متمایز 
بودن نیس��ت بلکه به معنای ورای این جهان است، قبل از 
اینکه چش��م تان به چیزی بیفتد و واکنش »وای!«، »اوم«، 
»بله!«  نش��ان دهید، به کسی تبدیل ش��وید که در توجه 
کردن اولین است. برای این کار، از آدم های منفی نگری که 
خیلی زود نتیجه گیری می کنند یعنی قبل از اینکه کمالی 
که تالش می کند خودش را به چش��م ش��ما برس��اند را به 
وضوح در ذهن تان تجسم کنید و چیزی که باید را بسازید، 
دوری کنید. در مورد من اینطور شد که نساختمش اما اگر 
می دیدم متوجه آن می ش��دم. آنق��در محصوالت اپل را رد 
کردم تا به چیزی رسیدیم که با تصویر ذهنم سازگار بود.

ب��ا نیاز نامحدود ب��رای تفکر همگرا قبل از کش��ف همه 
چیزهای��ی که با تفکر متنوع به دس��ت می آید، اگر بتوانید 
به جایی که بدان می نگرید برس��ید، به شما کمک می کند 

نگاهی اجمالی به آینده بیندازید.
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