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تعبیر رویای ۷۰ ساله جدایی بودجه از نفت

بودجه از نفت 
خداحافظی می کند؟

حسن روحانی اعالم کرده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به زیر ۱۰درصد رسیده و بودجه جاری کشور دیگر اتکایی به 
نفت ندارد؛  موضوعی که می تواند رویای اقتصاد ایران را برای جدایی نفت از بودجه بعد از ۷۰ سال تعبیر کند. به گزارش ایرنا، طالی 
سیاه در ایران تنها ماده ای نیست که از دل زمین استخراج می شود و به عنوان سوخت در بخش های مختلف از حمل و نقل گرفته 
تا صنعت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه این ماده سیاه و بدبو به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها در تغییرات سیاسی،  اجتماعی، 
 فرهنگی و شاید از همه مهمتر اقتصادی در ۱۰۰ سال اخیر خودنمایی کرده است؛ چه از آن رو که از زمان اکتشاف آن در سپیده 

دم پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمسی، معادالت نه در ایران که در کل خاورمیانه تغییر کرد و در هر اتفاقی می توان رگه های تاریک و...

پیشنهاد همتی برای چگونگی 
نقدشوندگی بازار سرمایه 

مالکان عمده سهام 
به میدان بیایند
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ایران در آخرین گزارش جهانی شادکامی حائز رتبه 118 از بین 15۷ کشور جهان شد

از شادکامی جامعه تا اقتصاد شادکامی

چگونه در محیط کار خالق باشیم؟
سبدگردانی چیست؟

بازاریابی با طراحی ویدئوهای آموزشی
کمپین مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر سالمت روان

بحران تولید محتوا در بازاریابی
آینده مشاغل در گذر زمان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک به سومین فرد 
ثروتمند جهان تبدیل شدر

سرمقاله
معادله چندمجهولی نرخ 

سود در عملیات بانکی

در ح��ال حاض��ر معادله نرخ 
سود، حکایتی عجیب و در عین 
ح��ال چالش برانگیز در عملیات 
بانکی اس��ت؛ معادله ای که یک 
س��وی آن، بانک ها و موسسات 
اعتب��اری ق��رار دارند و س��وی 
دیگ��ر آن، تس��هیالتگیرندگان 
همچنی��ن  و  س��پرده گذاران  و 
و  بانک ه��ا  س��هام  صاحب��ان 
این  اعتباری درگیر  موسس��ات 
ماج��را هس��تند. بان��ک از یک 
سپرده گذاران  به  بایستی  طرف 
و س��هامداران سود دهد و برای 
تامی��ن مال��ی ای��ن پرداخت ها 
از مش��تریانش س��ود تسهیالت 
یا کارم��زد خدم��ات می گیرد. 
ب��ه ط��ور منطق��ی، پرداخت و 
بانکی  دریافت سود در سیستم 
باید متوازن و منطقی باش��د تا 
»خرج« با »دخل« جور دربیاید. 
در غیر آن صورت بایس��تی در 
انتظار زیاندهی بانک ها بود زیرا 
بانک ها و موسس��ات اعتباری را 
نمی ت��وان موسس��ات خیریه و 
امدادی تلقی کرد که ماموریت 
آنه��ا، تامی��ن مال��ی اش��خاص 
نیازمند اس��ت، ب��دون آنکه در 
این رهگ��ذر امید به بازگش��ت 
اصل و سود تسهیالت پرداختی 

را داشته باشند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
براس��اس قوانین موجود، بانک ها در قالب شرکت سهامی عام فعالیت 
می کنن��د و بایس��تی عالوه بر تامین هزینههای ج��اری هم به صاحبان 
سهام و هم به سپرده گذاران سود برسانند. پس اینگونه موسسات بانکی 
باید دارای مدلی مناس��ب برای کس��ب وکار باشند که هم مخارج خود 
را تامین نمایند و هم س��ود س��پرده گذاران و صاحبان سهام خود را به 

موقع پرداخت کنند.
متاس��فانه ن��ه قانون پولی و بانک��ی و نه قانون عملی��ات بانکی بدون 
ربا، مدلی مش��خص و تعریف شده برای ارائه کس��ب وکار بانک ها ارائه 
نداده اند. این نقص در پیش��نویس »طرح بانکداری جمهوری اس��المی 
ایران« نیز به چشم می خورد، اما با توجه به رویه عملی بانک ها و بعضی 
از مقررات قوانین مورد اش��اره می توان س��اختار کس��ب وکار بانک ها را 
اینگونه تحلیل کرد که درآمد بانک ها ش��امل س��ود حاصل از تسهیالت 
و اعتب��ارات و س��رمایهگذاری های بانکی به اضافه کارمزد و سرویس��ها 
و خدم��ات بانکی )نظیر اعتب��ارات اس��نادی و ضمانت نامه های بانکی( 
اس��ت. در کنار این درآمدها، هزینههای ج��اری و عملیاتی بانک ها قرار 
دارد که ش��امل مواردی نظیر هزینه عملیاتی و پرس��نلی، هزینه س��ود 
س��پرده گذاران، پرداخت مالیات و س��پرده های قانونی و نهایتا پرداخت 
س��هم سود خالص، البته پس از کسر مالیات به سهامداران بانک هاست. 
بدی��ن ترتیب، برای گ��ردش عملیاتی بانک ها چاره ای نیس��ت جز آنکه 
مدیریت شبکه بانکی کشور بین سود عملیاتی بانک ها و هزینه عملیاتی 
آنه��ا نوعی توازن منطقی برقرار نماید تا در اث��ر عدم تعادل منفی بین 
درآمد و هزینه، بانک ها و موسسات اعتباری متضرر نشوند. بدین لحاظ، 
محاس��به هزینه متوسط تمام ش��ده محصوالت بانکی )تسهیالت و وام 
قرض الحس��نه و اعتبارات بانکی( و سود متعارف فروش این محصوالت، 
موضوع��ی اساس��ی در عملیات بانکی اس��ت تا در اثر تع��ادل بین آنها، 
حاش��یه س��ود به ضرر بانک ها و مردم ایجاد نش��ود. گفتنی اس��ت در 
حال حاضر برابر قوانین موجود، مرجع قانونی نرخ س��ود علی الحس��اب 

سپردههای بانکی و نرخ س��ود مورد انتظار انواع تسهیالت مشارکتی یا 
مبادله ای، شورای پول و اعتبار است، یعنی بانک ها بایستی براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار به طور ماهانه سود علی الحساب سپرده های 
بانک��ی را به س��پرده گذاران پرداخ��ت کنند تا در انتهای س��ال مالی و 
مشخص شدن سود قطعی، سهم سود سپرده گذاران با توجه به مدت و 
مبلغ س��پرده و س��هم منابع بانک ها با در نظر گرفتن سود علی الحساب 

پرداختی به آنان محاسبه و سود قطعی پرداخت شود.
س��ود علی الحساب بدین معناس��ت که بین بانک و سپرده گذار توافق 
قطع��ی برای مبلغ مش��خص و معین صورت نمی گی��رد، اما واقعیت آن 
است که سود علی الحساب سپرده های بانکی با وجود علی الحساب بودن 
عمال ماهیتی تضمینی و قطعی پیدا کرده اس��ت، بدین معنا که بانک ها 
در هر صورت ناچار هس��تند س��ود علی الحس��اب را خواه سود کنند و 
خواه ضرر، براس��اس نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار به سپرده گذاران 
پرداخت نمایند. در غیر این صورت، با پدیده خروج منابع س��پرده ها از 

شبکه بانکی کشور مواجه خواهند شد که یک معضل اقتصادی است.
آن طرف دیگر س��که نرخ س��ود تسهیالت بانکی اس��ت که به روش 
تعهدی محاسبه و مبنای محاسبه مالیات عملکرد بانک ها قرار می گیرد. 
روش تعهدی یعنی به محض بستن قرارداد تسهیالت و ثبت سیستمی 
آن س��ود پیش��بینی ش��ده ولی دریافت نش��ده را قطعی و درآمد بانک 
تس��هیالتدهنده محسوب می ش��ود و این سود وصول نش��ده را مبنای 
محاس��به مالیات و همچنین محاسبه سود س��هامداران تلقی می کنند. 
در این رهگذر حتی اگر از مجموع تس��هیالت پرداختی چند درصد آن 
پرداخت نشود و معوق گردد، معضل مطالبات معوق بانک ها بر مشکالت 
موجود اقتصاد کش��ور افزوده خواهد شد. بر این اساس بایستی همواره 
بین نرخ س��ود س��پرده های بانکی و نرخ سود تس��هیالت بانکی توازن 
برقرار باش��د تا بانک ها ناچار نباشند منابع تس��هیالتی خود را کمتر از 
قیمت تمام شده به متقاضیان تسهیالت دهند، زیرا در آن صورت ناچار 
خواهند بود که برای جبران حاش��یه س��ود ناشی از عدم توازن بین نرخ 

س��ود تسهیالت و نرخ سود سپرده ها تمهیدات دیگر بانکی به کار ببرند. 
مجلس ش��ورای اسالمی نیز در زمینه نرخ سود تسهیالت، قواعد خاص 
خود را تعیین کرده اس��ت. قانون منطقی کردن نرخ س��ود تس��هیالت 
بانکی و... مصوب اردیبهش��ت ماه ۱۳۸۵، دو قاعده را در زمینه پرداخت 

انواع تسهیالت بانکی پایهگذاری کرده است:
اول؛ اینک��ه »دولت و بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مکلفند 
س��ازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود 
مورد انتظار تسهیالت بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به طوری 
کاه��ش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ س��ود این گونه تس��هیالت در 

تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد.«
دوم؛ اینک��ه »درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین 
نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل 
فعالیت اقتصادی مورد قرارداد ش��ریک شوند، در عقود امور مشارکت برای 
تولید، مذکور در تبصره بند)ب( ماده قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

۱۳6۲،  بانک نمی  تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.«
ایراد اساسی وارده بر این قانون، آن است که در بانکداری اسالمی سود در 
هنگام پرداخت تسهیالت دقیقا مشخص نیست و تابع معامله ای است که 
تسهیالت برمبنای آن پرداخت می شود. پس نمی توان بدون در نظر داشتن 
وضعیت اقتصادی کش��ور، نرخ سود را به طور دستوری تک نرخی کرد. اگر 
نرخ سود تس��هیالت بدون توجه به معامله ش��رعی تعیین شود، در واقع، 
مصداق بارز بانکداری غربی است، ولو آنکه عقود تسهیالتی را به عقود دارای 

بازدهی ثابت و عقود دارای بازدهی متغیر تقسیم کنیم.
به هرحال، در معادله چند وجهی نرخ س��ود در عملیات بانکی بایستی 

به چند موضوع اساسی توجه داشت:
اول؛ به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی، افزایش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی موجب جذب سپرده های س��رگردان مردم به سوی 
بانک ها خواهد ش��د، زیرا برخالف بازار بورس، سپرده گذاری در بانک ها 

ریس��ک بس��یار کمتری دارد و مطمئن تر ولی کم س��ودتر است. اما در 
این زمینه باید به این موضوع نیز توجه داش��ت که نمی توان نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی را بدون در نظر داش��تن نرخ س��ود تسهیالت بانکی 
افزایش داد، زیرا افزایش نرخ سپرده های بانکی هزینه تمام شده تجهیز 
منابع بانک ها را افزایش می دهد بنابراین ضروری اس��ت که نحوه تامین 

این افزایش هزینه بانک ها دقیقا مشخص شود.
دوم؛ در کاهش نرخ تس��هیالت بانک��ی باید همزمان موضوع را از دید 
منافع تس��هیالتگیرندگان و منافع س��پرده گذاران و منافع س��هامداران 
بانک ها بررسی کرد و تصمیم گرفت. در این زمینه مشکل از آنجا شروع 
می ش��ود که سیاس��تگذاران غالبا موضوع نرخ س��ود تسهیالت بانکی را 
فقط از دید منافع و مصالح سهامداران و کمک به آنان در نظر می گیرند 
و به این نکته توجهی ندارند که ممکن اس��ت هزینه افزایش نرخ س��ود 

تسهیالت بانکی به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها تحمیل شود.
س��وم؛ در بانک��داری خصوص��ی و غیردولت��ی، بانک ه��ا ع��الوه ب��ر 
سپرده گذاران با قش��ر عظیمی از مردم مواجه هستند که سهام بانک ها 
را خریده و در انتظار س��ود سهام ش��ان هس��تند. طبیعی اس��ت که اگر 
بانک ها ناچار به پرداخت تس��هیالت تکلیفی یا پرداخت تسهیالت شبه 
تکلیفی ش��وند و در وصول مطالبات با هزار و یک مش��کل برای تملک 
وثایق تس��هیالت روبه رو ش��وند، در این صورت از س��وددهی مناس��ب 
برخوردار نخواهند بود و مردم ترجیح می دهند به جای س��پرده گذاری 
یا س��رمایهگذاری در س��هام بانک ها، منابع خود را به بازارهای پررونق 
نظی��ر بازار طال، مس��کن و خودرو انتقال دهن��د؛ پدیدهای که افزایش 
افسار گس��یخته قیمتها را در پی خواهد داشت. ساده انگاری موضوعات 
در صنع��ت بانک��داری به وی��ژه در زمینه تعیین نرخ تس��هیالت و نرخ 
س��پرده های بانکی، آثار بس��یار نامطلوبی بر وضعی��ت اقتصادی جامعه 
خواهد داش��ت. این معادله چندمجهولی تنه��ا با رعایت مصالح عمومی 
کش��ور، منافع متقابل تس��هیالت گیرندگان، س��پرده گذاران و صاحبان 

سهام بانک ها قابل حل خواهد بود.

فرصت امروز: س��ال تحصیلی جدید رسما از امروز شروع می شود و به گفته وزیر 
آموزش و پرورش، همه دانش آموزان در همه مناطق در مدارس حضور پیدا می کنند. 
این در حالی است که شیوع کرونا امسال را به دشوارترین سال تحصیلی بدل کرده 
و تقس��یمبندی شهرها شرایط را هم برای خانواده ها و هم اولیای مدارس سخت و 
دش��وار کرده است. هرچند وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری اخیرش اعالم 
کرده که جای نگرانی نیست و از آنجا که وضعیت مناطق شبیه هم نیست، درباره 
جزیی��ات حضور در مدارس از روز ش��نبه خود مدارس به خانواده ها اطالع رس��انی 
خواهند کرد، اما تصمیم یکباره وزارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس به 
موجی از نگرانی ها در میان خانواده ها دامن زده اس��ت؛ تا جایی که عباس آقازاده، 
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست 
کرده تا از بازگش��ایی حض��وری مدارس در کلیه مناطق کش��ور جلوگیری کنند؛ 
تصمیمی که می تواند به حفظ جان میلیون ها نفر کمک کند و در عین حال از بروز 

یک فاجعه انسانی جلوگیری نماید.
همچنین در چند روز اخیر، شاهد اعالم تصمیماتی در وزارت آموزش و پرورش 
بوده ایم که با ش��یوهنامه ابالغی این وزارتخانه برای بازگشایی مدارس مغایرتهایی 
داش��ته است؛ در این شیوهنامه اعالم شده بود که آموزش دانش آموزان در مناطق 

قرمز به طور کامل غیرحضوری، در مناطق زرد نیمه حضوری و در مناطق س��فید 
حضوری و عادی خواهد بود، اما در آخرین اظهارات مطرح شده از سوی مسئوالن 
وزارت آم��وزش و پرورش بر حضور تمامی دانش آموزان در همه مدارس در روز ۱۵ 

شهریورماه تاکید شده است.
با این حال، وزارتخانه آموزش و پرورش از خانواده هایی که در مناطق زرد و قرمز 
هستند، خواسته است که در این چند روز با مدرسه فرزندان شان در تماس باشند 
و از آنها کس��ب اطالع کنند که در صورت گروه بندی، چگونه و در چه روزهایی به 
مدرس��ه بروند؛ تا جایی که رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش 
اعالم کرده که خانواده ها صبح ش��نبه قبل از حرکت به س��مت مدرسه، با معلم یا 

مدرسه فرزندشان تماس بگیرند و کسب اطالع کنند که به مدسه بروند یا خیر.
با وجود همه توضیحات و اطالع رسانی های وزارت آموزش و پرورش، اما مشخص 
نیست که چه تعداد از مدارس در سراسر کشور آموزش حضوری را تجربه خواهند 
کرد؟ تقس��یمبندی و گروه بندی ها در مناطق زرد چگونه اس��ت؟ آیا معلمان ناچار 
ب��ه تدریس دوباره دروس هس��تند؟ کیفیت آموزش مج��ازی چگونه خواهد بود؟ 
ارزش��یابی ها از چه قرار است و آیا از استانداردهای الزم برخوردارند؟ کالس اولی ها 
مهارت خواندن و نوش��تن را از طریق فضای مجازی به خوبی فرا خواهند گرفت؟ 

به نظر می رسد در چنین شرایطی الزم است ضمن اطالع رسانی صحیح، همه جانبه 
و دقیق برنامه آموزش��ی به مردم از سوی رس��انه ها، مدیران مدارس نیز به صورت 
مس��تقیم با خانواده ها در ارتباط باش��ند و برنامه های آموزشی مدرسه را برای شان 

تشریح کنند. 
در هر حال، به گفته حاجی میرزایی، وضعیت بازگشایی مدارس از روز شنبه به این 
قرار است که در همه مدارس سراسر کشور اصل بر برگزاری حضوری است مگر اینکه 
رعایت پروتکل ها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. همچنین برنامه ریزی های 
جزئی به مدارس واگذار شده که متناسب با وضعیت تصمیمگیری می کنند و فعالیت 
آموزشی را آغاز می کنند. در ۳۵ درصد مدارس که تعدادشان کمتر از ۵۰ دانش آموز 
اس��ت و می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله را رعایت کنند، کالس ها 
طبق روال عادی برقرار است. درباره 6۵ درصد مدارس باقی مانده نیز بحث آموزش 
حضوری منتفی نیست و اصل بر حضوری بودن آموزش هاست؛ در جایی که تعداد 
دانش آموزان به گونه ای باش��د که رعایت فاصله ممکن نباش��د ناگزیر کالس ها به 
صورت حضوری برگزار می شود اما در قالب گروه بندی های متفاوت که دانش آموزان 

در برخی از روزهای فرد و برخی از روزهای زوج به مدرسه بیایند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین اعالم کرده که روز شنبه روز آغاز سال تحصیلی 

است و ۱۵ شهریور در همه مدارس اصل بر حضور است، اما در مدارسی که تعداد 
دانش آموزان بیش��تر از پروتکل است، دانش آموزان گروه بندی می شوند و برخی در 
روزهای زوج و برخی در روزهای فرد در مدارس حاضر می شوند. حتی اگر منطقه ای 
زرد باش��د کالس ها برگزار می ش��ود ولی با تعداد محدودت��ر دانش آموزان. حضور 
دانش آموزان در هر کالس نیز ۳۵ دقیقه است. زمان های ساعات تدریس برای همه 
دروس حداکثر ۳۵ دقیقه اس��ت و تالش می ش��ود تا ساعت ورود و خروج متفاوت 

باشد که تزاحم ایجاد نشود. 

کدام دانش آموزان امروز به مدرسه می روند؟
تحصیل زیر سایه کرونا
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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



ح��وزه   )Economics of happiness( ش��ادکامی«  »اقتص��اد 
نس��بتا جدیدی در اقتصاد است که در س��ال های گذشته جایگاه مهمی 
در سیاس��ت گذاری کشورها پیدا کرده اس��ت. اگرچه استفاده از رویکرد 
اقتصاد ش��ادکامی س��ابقه چندانی در جهان ندارد، اما امروزه بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی بر اهمیت این مقوله در سیاست گذاری کالن تاکید 
دارند. اقتصاددانان در این حوزه با مفهومی به نام »رفاه ذهنی« س��ر و کار 
دارند و از آنجا که سیاس��ت گذاران عموما در جهت افزایش رفاه و رضایت 
عمومی تصمیم گیری می کنند، کمیت بخش��ی به مفهوم »رفاه ذهنی« 

اهمیت زیادی پیدا می کند.
در همین حال، بررس��ی ها نش��ان می دهد که روند نامطلوب برخی از 
شاخص های اقتصادی در س��ال های گذشته به کاهش »رضایت ذهنی« 
ش��هروندان ایرانی منجر ش��ده و در حال حاضر، ایران وضعیت خوبی در 
ش��اخص »اقتصاد ش��ادکامی« ندارد، کما اینکه ایران در آخرین گزارش 
جهانی شادکامی )۲۰۲۰ میالدی( رتبه ۱۱۸ را از بین ۱۵۷ کشور دنیا به 
دست آورده است. همچنین نمره شادکامی و رتبه جهانی ایران در فاصله 
سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ میالدی به مرور ضعیف تر و نازل تر شده است، 
به طوری که ایران در سال ۲۰۱۸ حائز رتبه ۱۰6 و در سال ۲۰۱6 صاحب 
رتبه ۱۰۵ بود، اما در دو س��ال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ به ترتیب به رتبه ۱۱۷ و 

۱۱۸ جهان افت کرده است.
از اقتصاد رفاه ذهنی تا گزارش جهانی شادکامی

توماس کارالیل، مورخ و اندیشمند اسکاتلندی در سال ۱۸۴۲ اقتصاد را 
علم »مالل آور« نامید اما این نام گذاری تنها به دلیل مفاهیم و محاسبات 
پیچیده و اصطالحا »خشک« در علم اقتصاد نبود، بلکه کارالیل و همفکران 
او معتقد بودند که اقتصاددانان بایستی به  جای »مطلوبیت گرایی«، رنج ها و 
احساسات خوشایند مصرف کنندگان را در ایده های خود مورد توجه قرار 
دهند. هرچند ایده کمی سازی عواطف انسانی در اقتصاد به حدود دو قرن 
قبل برمی گردد، اما این ایده تا زمان مطرح ش��دن حوزه جدیدی در علم 
اقتصاد به نام »اقتصاد شادکامی« )Economics of happiness( در 
ابعاد گسترده مورد استفاده قرار نگرفت. نقطه آغاز این حوزه از علم اقتصاد 
را می توان به طرح »معمای اس��ترلین« نسبت داد؛ جایی که استرلین با 
بهره گیری از شاخص های رفاه ذهنی در علم روانشناسی، ادعا کرد که در 
دهه ۱9۷۰ با وجود افزایش س��رانه درآمد در کش��ور آمریکا، سطح رفاه 

ذهنی در بین مردم این  کشور کاهش یافته است.
در اندازه گیری رفاه ذهنی، اقتصاددانان از دو رویکرد استفاده می کنند. 
رویکرد با س��ابقه تر در این زمینه، کمی سازی رفاه اقتصادی با استفاده از 
متغیرهای عینی اس��ت. مهم ترین متغیر مورد اس��تفاده در این رویکرد، 
س��طح درآمد افراد است، اما در رویکرد دوم که حاصل نگاه روان شناسانه 

به مفهوم رضایت و رفاه ذهنی است، متغیرهای ضمنی برای اندازه گیری 
رفاه ذهنی مورد استفاده قرار می گیرند. داده های موردنیاز در این روش از 
طریق پرس��ش نامه گردآوری می شوند. با اینکه استفاده از رویکرد اقتصاد 
ش��ادکامی س��ابقه چندان زیادی در علم اقتصاد ندارد، امروزه بسیاری از 
اقتصاددانان بر اهمیت این حوزه در سیاست گذاری کالن تاکید می کنند. 
به  همین خاطر، برخی از موسسات و نهاد های بین المللی در سال های اخیر 
به اندازه گیری تعدادی از شاخص های تعیین کننده سطح »شادکامی« و 
»رفاه ذهنی« در کشورهای مختلف دست زده اند، ازجمله سازمان ملل هر 
ساله وضعیت رفاه ذهنی افراد در کشورهای مختلف را در قالب »گزارش 

جهانی شادکامی« منتشر می کند.
شادکامی چگونه سنجش و اندازه گیری می شود؟

سازمان ملل، شادکامی را »ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت زندگی خود« 
تعریف کرده و جهت سنجش شادکامی از سوال ارزیابی زندگی »موسسه 
نظرسنجی گالوپ« استفاده می کند. موسسه گالوپ از شهروندان در سطح 
جهانی س��وال می کند: »فرض کنید یک نردبان دارای ۱۰ پله است. پله 
صفر به معنای بدترین وضعیت زندگی و پله ۱۰ به معنای بهترین وضعیت 
زندگی است. در حال حاضر شما احساس می کنید در کدام پله از نردبان 
ایستادهاید؟« براساس پاسخ هایی که شهروندان به این پرسش می دهند 
و وضعی��ت عمومی زندگی خود را در بازه صف��ر تا ۱۰ ارزیابی می کنند، 

کشورها از حیث »رضایت از زندگی« رتبه بندی می شوند.
البته »گزارش جهانی شادکامی« تنها به نتایج پاسخ های افراد به پرسش 
گالوپ در ارزیابی ش��ادکامی افراد اکتفا نکرده اس��ت، بلکه آن را به مثابه 
متغیر وابسته در نظر گرفته که متغیرهای دیگری بر آن تأثیرگذار هستند 
و نمره شادکامی را از مجموع متغیرهای اشاره شده ارائه می کند بنابراین 
متغیرهای مستقل و تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از زندگی عبارتند از: 
عواطف مثب��ت، عواطف منفی، تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، 

امید به زندگی سالم در بدو تولد، آزادی انتخاب، بخشش و ادراک فساد.
عواطف مثبت شامل ۵ گویه است که هرساله توسط موسسه نظرسنجی 
گالوپ در کشورها سنجیده می شود: آیا دیروز به خوبی استراحت کردید؟ 
آیا تمام دیروز با شما به احترام رفتار شد؟ آیا تمام دیروز به میزان زیادی 
لبخن��د زدید؟ آیا دیروز چیز جالبی یاد گرفتید یا انجام دادید؟ آیا دیروز 

احساسات مثبت زیادی را مانند لذت بردن از زندگی تجربه کردید؟
عواطف منفی نیز ش��امل ۵ گویه است: آیا دیروز درد جسمانی تجربه 
کردید؟ آیا دیروز احساس منفی نگرانی را تجربه کردید؟ آیا دیروز احساس 
منفی زیادی را مثل غم تجربه کردید؟ آیا دیروز استرس زیادی را تجربه 

کردید؟ آیا در طول دیروز عصبانی یا خشمگین بودید؟
همچنین در ارتباط با متغیر حمایت اجتماعی س��وال این است: »اگر 
در وضعیت دش��واری و سختی باش��ید، آیا دوستان و بستگانی دارید که 
به ش��ما کمک کنند؟« در ارتباط با متغیر آزادی انتخاب نیز این س��وال 
پرسیده می شود: »آیا شما از آزادی انتخاب در زندگی تان رضایت دارید یا 

ناراضی هستید؟« سوال مرتبط با متغیر بخشش نیز عبارت است از: »آیا 
در یک ماه گذش��ته به خیریهها و نیازمندان کمک مالی کردید؟« متغیر 
ادراک فساد هم شامل این پرسش است: »آیا در بخش تجارت و کسب و 

کار فساد وجود دارد؟«
جدیدترین رتبه بندی شادترین و غمگین ترین ها

بررس��ی های انجام ش��ده در زمینه رفاه اجتماع��ی حکایت از وضعیت 
نامناسب ایران از لحاظ شاخص های رفاه ذهنی دارد. در »گزارش جهانی 
شادکامی« س��ازمان ملل، رفاه ذهنی در کشورهای مختلف با استفاده از 
ش��اخص نش��اط عمومی و به صورت بازه ای از اعداد صفر تا ۱۰ مشخص 
می ش��ود. عدد بزرگ تر در این مقیاس بیانگر س��طح رفاه ذهنی باالتر در 

کشورها و عدد کوچک تر نشان دهنده سطح رفاه ذهنی پایین تر است.
براس��اس جدیدترین گزارش جهانی شادکامی در سال ۲۰۲۰، ایران از 
بین ۱۵۷ کشور جهان رتبه ۱۱۸ را به دست آورده است. در بعد منطقه ای 
نیز ایران با نمره ۴.6۷۲ در جایگاه نهم خاورمیانه قرار گرفته است. امارات 
با نمره 6.۷9۱ و افغانس��تان با نمره ۲.۵6۷ بیش��ترین و کمترین میزان 
ش��ادکامی را در منطقه خاورمیانه دارا هس��تند. ۱۴ کشور خاورمیانه به 
لحاظ شاخص »اقتصاد ش��ادکامی« به ترتیب عبارتند از: امارات متحده 
عربی )رتبه جهانی ۲۱(، عربستان )رتبه جهانی ۲۷(، بحرین )رتبه جهانی 
۴۰(، کویت )رتبه جهانی ۴۸(، پاکس��تان )رتبه جهانی 66(، ترکیه )رتبه 
جهان��ی 9۳(، عراق )رتبه جهانی ۱۱۰(، لبنان )رتبه جهانی ۱۱۱(، ایران 
)رتب��ه جهانی ۱۱۸(، اردن )رتبه جهانی ۱۱9(، فلس��طین )رتبه جهانی 
۱۲۵(، مص��ر )رتبه جهانی ۱۳۸(، یمن )رتبه جهانی ۱۴6( و افغانس��تان 

)رتبه جهانی ۱۵۳(.
همچنین شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ به ترتیب کشورهای 
فنالند، دانمارک، سوییس، ایسلند، نروژ، هلند، سوئد، نیوزیلند، اتریش و 
لوکزامبورگ هستند. امسال برای اولین بار شادترین شهرهای جهان نیز 
معرفی ش��ده اند که شهرهای منطقه اسکاندیناوی رتبه های نخست را به 
دست آورده اند. در آن سوی فهرست نیز ناشادترین شهرهای جهان عمدتا 
در کش��ورهای توسعه نیافته یا کش��ورهای درگیر جنگ قرار گرفته اند و 
ازجمله آنها می توان به کابل، صنعا و غزه اش��اره کرد. ش��هرهای تهران و 
مشهد نیز در میان ۱۸6 شهری که در این فهرست به آنها پرداخته شده، 
رتبه ه��ای ۱۵۵ و ۱۵6 را به خود اختصاص داده اند که بار دیگر وضعیت 

نامطلوب شادی در شهرهای ایران را نشان می دهد.
شادترین شهرهای جهان در س��ال ۲۰۲۰ به ترتیب شامل هلسینکی 
)فنالن��د(، آرهوس )دانمارک(، ولینگتون )نیوزیلند(، زوریخ )س��وییس(، 
کپنهاگن )دانمارک(، برگن )نروژ(، اسلو )نروژ(، تل آویو )اسرائیل(، استکهلم 
)سوئد( و بریزبین )استرالیا( است. همچنین ناشادترین شهرهای جهان به 
ترتیب عبارتند از: کابل )افغانستان(، صنعا )یمن(، غزه )فلسطین(، پورتو 
پرنس )هائیتی(، جوبا )سودان جنوبی(، دارالسالم )تانزانیا(، دهلی )هند(، 

ماسرو )لسوتو(، بانگوی )جمهوری آفریقای مرکزی( و قاهره )مصر(.

ایران در آخرین گزارش جهانی شادکامی حائز رتبه 118 از بین 15۷ کشور جهان شد

از شادکامی جامعه تا اقتصاد شادکامی

مردمی که در ش��هرها زندگی می کنند، ش��ادتر هس��تند یا مردمان 
روستاها؟ موسسه نظرسنجی گالوپ با همکاری کمیسیون اروپا در یک 
مطالعه با جامعه آماری افراد باالی ۱۵ سال، اندازه نمونه ۳6۰ هزار نفر 
در ۱۱۷ کش��ور جهان به این س��وال پاسخ داده اس��ت. موسسه گالوپ 
جهت س��نجش ش��ادکامی از س��وال ارزیابی زندگی کانتریل )۱96۵( 
اس��تفاده می کند. موسسه گالوپ از شهروندان در این نظرسنجی سوال 
می کن��د: »صف��ر به معنای بدتری��ن وضعیت و حال��ت زندگی و ۱۰ به 
معنای بهترین وضعیت و ش��رایط زندگی اس��ت. در حال حاضر ارزیابی 
ش��ما از وضعیت زندگی خود از صفر تا ده چه عددی اس��ت؟« براساس 
پاس��خ هایی که شهروندان به این پرسش می دهند و در بازه صفر تا ۱۰ 
وضعیت عموم��ی زندگی خود را ارزیابی می کنند، کش��ورها رتبه بندی 

می شوند.
به طور متوس��ط، درصد افرادی که در ش��هرها، نمره ای بین ۸ تا ۱۰ 
به وضعیت زندگی خود دادند، ۲ تا ۴ درصد نس��بت به نواحی روستایی 
بیش��تر اس��ت بنابراین ش��کافی بین شهرها و روس��تاها از حیث میزان 
رضایت از زندگی و ش��ادکامی وجود دارد. همچنین میزان شادکامی و 

رضایت از زندگی افرادی که در نواحی با تراکم متوس��ط )یعنی نواحی 
که ۵ هزار نفر جمعیت و تراکم ۳۰۰ نفر در کیلومتر مربع دارند( زندگی 

می کنند، از نواحی شهری کمتر و از نواحی روستایی بیشتر است.
همچنی��ن نتایج ای��ن نظرس��نجی در ارتباط با میزان دسترس��ی به 
امکانات و منابع نشان می دهد، افراد ساکن در شهرها دسترسی بیشتری 
به مناب��ع مالی، توانایی تهیه خوراک و غ��ذا و نیز حمایتهای اجتماعی 
نس��بت به س��ایر نواحی دارند. به عنوان مثال، براساس گزارش موسسه 
گالوپ و تقسیمبندی درآمدی بانک جهانی، ۸۴ درصد از افراد با درآمد 
باال، 6۳ درصد از افراد با درآمد متوس��ط رو به باال، ۴۴درصد از افراد با 
درآمد متوس��ط رو به پایین و ۳۰درصد افراد با درآمد پایین در نواحی 
شهری دارای حساب بانکی هستند. این آمار برای افراد ساکن در نواحی 
روستایی با درآمد باال ۸۳ درصد، با درآمد متوسط رو به باال ۵۷ درصد، 
با درآمد متوسط رو به پایین ۳۸ درصد و افراد با درآمد پایین ۱۸درصد 

است. 
نتایج نظرسنجی گالوپ نشان می دهد، افرادی که در مناطق روستایی 
و با درآمد پایین و متوس��ط زندگی می کنند نس��بت به نواحی ش��هری 

بیشتر گزارش کرده اند که در ۱۲ ماه گذشته اتفاق افتاده است که برای 
تهیه غذا پول کافی نداش��ته باشند بنابراین هرچه میزان شهرنشینی و 
میزان درآمد افزایش پیدا می کند، افراد کمتر برای تهیه غذا با مش��کل 

مواجه شده اند. 
از سوی دیگر، افراد ساکن در شهرها نسبت به افراد ساکن در روستاها 
از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند. نتایج نظرسنجی گالوپ 
نش��ان می دهد که 6۲ درصد از افراد س��اکن در روس��تاها اعالم کردند 
در مواقع س��ختی، دشواری و مشکالت دوس��تان و خویشاوندانی دارند 
که بتوانند بر روی کمک آنها حس��اب کنند. این رقم در نواحی شهری 
69 درص��د اس��ت.  در مجموع، اطالع��ات و داده های حاص��ل از نتایج 
نظرسنجی ها نشان می دهد، درحالی که بسیاری از کشورها در دهه های 
اخیر در کاهش و کنترل فقر پیش��رفت داش��ته اند، اما هنوز تفاوت های 
اساس��ی بین نواحی روس��تایی و شهری و کش��ورهای با اقتصاد قوی و 
اقتصاد ضعیف در دسترسی به منابع و امکانات وجود دارد. این شکاف و 
دوگانگی، میزان رضایت از وضعیت زندگی و شادکامی افراد را نیز تحت 

تأثیر خود قرار داده است.

شهرنشینی چقدر بر میزان شادکامی افراد موثر است؟

شکاف شادکامی و شهرنشینی

دریچه

در یک پژوهش تحلیلی بررسی شد
 عوامل مؤثر بر شادکامی

جوانان ایرانی
پدیده »شادکامی« موهبت بزرگی است که به عقیده متخصصان، 
تمام رفتارهای انسانی با هدف حصول به آن انجام می شود؛ در این 
راستا، محققان جهاد دانشگاهی چندی پیش در پژوهشی ارزشمند 
به بررسی میزان شادکامی زنان و مردان ایرانی در دوره جوانی و در 

محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال پرداخته اند.
به گزارش ایس��نا، ش��ادکامی حالتی اس��ت که با هیجان های 
مثبت و خوش��ایند مش��خص می ش��ود و دامن��ه آن از رضایت 
سطحی تا احساس خوشحالی عمیق را شامل می شود. شادکامی 
یک معیار س��المت روانی اس��ت و منافع محس��وس بی شماری 
همچون افزایش س��المت جس��می، کاهش ناراحتی های روانی 
و طوالنی ش��دن عمر را به همراه دارد. بس��یاری از پژوهش های 
تجربی نش��ان داده اند که انسان های شاد در زندگی با پیامدهای 
مثبت��ی مواجه می ش��وند. ای��ن پیامدها ش��امل افزایش روابط 
حمایت کننده، بهبود وضعیت س��المت روانی و جس��مانی و در 

نتیجه طوالنی شدن عمر است.
بدیهی است که این موضوع در کشور ما نیز به  مانند هر کشور 
و منطقه دیگری، حائز اهمیت خاص خود اس��ت. بنابر آمارهای 
ارائه ش��ده در تحقیقات و مطابق با گزارش جهانی سال ۲۰۲۰، 
ایران رتبه ۱۱۸ را در بین ۱۵۷ کشور جهان از این لحاظ داشته 
اس��ت. همچنین در بعد منطقه ای نیز ای��ران با نمره ۴.6۷۲ در 

جایگاه نهم منطقه خاورمیانه قرار گرفته است.
بن��ا ب��ه اعتقاد محقق��ان، برای ارتقای ش��ادکامی ب��ه  عنوان 
شاخصی مهم و تأثیرگذار در ارتقای فضای کلی جامعه، باید آن 
را در مطالعاتی فراگیر مورد سنجش قرار داد و براساس اطالعات 
به دس��ت آمده اقدامات موردنیاز را برای ارتقای آن انجام داد. در 
همین راس��تا، گروهی از محققان کش��ورمان از مرکز تحقیقات 
سنجش س��المت پژوهشکده علوم بهداش��تی جهاد دانشگاهی 
اقدام به انجام پژوهشی کرده اند که در آن میزان شادکامی زنان 
و م��ردان ایرانی در دوره جوانی و در محدوده س��نی ۲۰ تا ۴۰ 

سال مورد سنجش و بررسی علمی قرار گرفته است.
در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بزرگ، ۱۴ هزار و ۲۳9 نفر 
از بین تمام زنان و مردان متأهل ۲۰ تا ۴۰ سال ساکن شهرها و 
روس��تاهای مختلف کشور مشارکت داشته اند که ۴6 درصد آنها 
مرد و ۵۴ درصد زن بوده اند. اطالعات و داده های موردنیاز برای 
انجام این پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه از جمعیت فوق 
جمع آوری  شده است و سپس این داده ها با استفاده از روش های 

آماری و با کمک کامپیوتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
براس��اس نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه، بین ش��ادکامی و 
متغیرهایی نظیر س��ن، جنسیت، تعداد سال های تحصیل و محل 
س��کونت ارتباط معنا داری مشاهده نمی شود، ولی وضعیت شغلی 
و نیز سطح درآمد ارتباط قابل توجهی با شادکامی نشان می دهند، 
به طوری که در این تحقیق، اف��راد بیکار در این مطالعه حدود ۱.9 

برابر از شادکامی کمتری نسبت به شاغالن برخوردار بوده اند.
در ارتب��اط با نتایج این مطالعه، دکت��ر علی منتظری، محقق 
مرکز تحقیقات س��نجش س��المت پژوهش��کده علوم بهداشتی 
جه��اد دانش��گاهی می گوی��د: »م��دارس بای��د نح��وه برقراری 
ارتباطات و قبول مس��ئولیت های اجتماع��ی را به دانش آموزان 
بیاموزند، چراکه کار و ش��غل، نس��بت ب��ه جنبه هایی از زندگی 
مانند دوس��تی های صمیمانه، س��المتی و فعالیت های اجتماعی 
ب��ا ش��ادکامی ارتباط کمتری دارد. از ای��ن  رو برخی از محققان 
در ب��اب تعلیم وتربیت توصیه می کنند که مدارس به  جای توجه 
ب��ه یادگیری فعالیت های تولیدی و کار، نحوه برقراری ارتباطات 
موف��ق اجتماعی با مردم و قبول مس��ئولیت های اجتماعی را به 

دانش آموزان بیاموزند.«
او و همکاران��ش در این پژوهش می گویند: »متغیر مؤثر دیگر 
بر ش��ادکامی در این مطالعه، س��طح درآمد بوده اس��ت. افراد با 
س��طح درآمد بد یا خیلی بد، ش��ادکامی کمتری نسبت به افراد 
ب��ا درآمد خ��وب و خیلی خوب داش��تند و با افزای��ش درآمد، 
ش��ادکامی افزایش نشان می دهد. بر این اس��اس، درآمد، نقش 
مهمی در ش��ادکامی انس��ان ها ایفا می کند، ولی با کمال تعجب 
مطالعات مشابهی که شادکامی مردم کشورهای مرفه را بررسی 
کرده اند، نش��ان داده اند که رضایت از زندگی در آنها با افت وخیز 
درآمدش��ان در طی زندگی حرفه ای و نیز در بازنشستگی تغییر 

چندانی نمی کند که نیاز به موشکافی بیشتری دارد.«
همچنی��ن به رغ��م ع��دم تمرکز مطالع��ه فوق ب��ر رابطه بین 
»سالمت و ش��ادکامی« محققان معتقدند الزم است برای درک 
بیش��تر رابطه شادکامی و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند 
ش��غل و درآمد به تحلیل های مربوط به رابطه سالمت نیز توجه 
دقیق تری کرد. مطالعات متعددی درخصوص رابطه ش��ادکامی 
با س��المت انجام شده اس��ت. پیش بینی سالمت و طول عمر در 
جمعیت های سالم به واس��طه شادکامی، ایجاد ناشادکامی ناشی 
از س��المت نامطلوب و نیز رابطه شادکامی با سالمت درک شده، 
سالمت جس��می و رفتارهای مربوط به س��المت ازجمله نتایج 
باارزش این مطالعات هستند که می توانند تحلیل های راهگشایی 

را به دست دهند.
به گفته منتظری، »اگرچه شادکامی با طول عمر در جمعیت 
بیمار همراه نیس��ت و اثر مس��تقیمی بر مرگ ومیر ندارد، اما در 
افراد س��الم از ابتال به بیماری ها محافظت می کند. به این ترتیب 
می توان این چنین استدالل کرد که سالمت همگانی را می توان 

با سیاست های فزاینده شادکامی در مردم ارتقا داد.«
براس��اس نتایج این مطالعه، بین وضعیت ش��غلی و نیز سطح 
درآمد که از عوامل اجتماعی و اقتصادی هس��تند، با ش��ادکامی 
رابطه معنادار وجود داش��ت. در این خصوص منتظری می گوید: 
»باید گفت که کاهش ش��ادکامی در قبال بیکاری و نیز کاهش 
س��طح درآم��د، می تواند ناش��ی از عدم مطلوبیت س��المت در 
شرکت کنندگان باشد و این نتیجه ای است که در مطالعات دیگر 
نی��ز مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. به عبارت  دیگر، ناش��ادکامی 
نتیجه ای اس��ت که در اثر ضعف در سالمت حاصل می شود. این 
نابرابری در درآمد و اشتغال است که پس از اثر بر سالمت افراد 

باعث ایجاد احساس عدم شادکامی در آنها می شود.«
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حسن روحانی اعالم کرده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به 
زیر ۱۰درصد رس��یده و بودجه جاری کشور دیگر اتکایی به نفت ندارد؛ 
 موضوعی که می تواند رویای اقتصاد ایران را برای جدایی نفت از بودجه 

بعد از ۷۰ سال تعبیر کند.
به گزارش ایرنا، طالی س��یاه در ایران تنها ماده ای نیس��ت که از دل 
زمین اس��تخراج می شود و به عنوان س��وخت در بخش های مختلف از 
حمل و نقل گرفته تا صنعت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه این ماده 
س��یاه و بدبو به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها در تغییرات سیاس��ی، 
 اجتماع��ی،  فرهنگی و ش��اید از هم��ه مهمتر اقتصادی در ۱۰۰ س��ال 
اخیر خودنمایی کرده اس��ت؛ چه از آن رو که از زمان اکتش��اف آن در 
س��پیده دم پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمس��ی، معادالت نه در ایران که در 
کل خاورمیان��ه تغیی��ر کرد و در هر اتفاقی می ت��وان رگه های تاریک و 

روشنی از نفت را دید.
فارغ از مباحث سیاس��ی و بین المللی ک��ه نفت در آن تاثیرگذار بود، 
ورود نفت به عرصه اقتصاد ایران نیز ش��رایط را عوض کرد. دولت ایران 
ت��ا پیش از آنکه درآمدهای نفتی را به عنوان منبعی پایدار برای تامین 
دخ��ل و خرج خود بداند،  از مس��یرهای دیگر مانن��د دریافت خراج یا 
هم��ان مالیات ام��روزی روزگار می گذارند. در واق��ع، نفت از همان روز 
اول کشف در بودجه اداره کشور نقش نداشت زیرا تولید نفت و به تبع 
آن درآمدهای نفتی بس��یار کمتر از آن بود که بتواند س��همی در اداره 

کشور داشته باشد.
آمارها نش��ان می دهد که ایران در س��ال ۱۲96 روزان��ه تنها 6 هزار 
بش��که نفت تولید می کرده که به مرور زمان این رقم هر س��ال افزایش 
پیدا کرده است؛ به طوری که در سال ۱۳۲9و به فاصله ۳۰ سال، تولید 
روزانه نفت ایران به رقم 66۴ هزار بش��که در روز می رس��د. با این حال 

همچنان نفت با بودجه کشور درهم تنیده نشده بود.
مدعای این حرف نیز آن اس��ت که در دوره ملی ش��دن صنعت نفت، 
تولید در س��ال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳ به ترتیب ب��ه ۳۵ هزار، ۲۷ هزار، 
۲6هزار و 6۱ هزار بشکه در روز رسید با این حال دولت مصدق مشکلی 
برای اداره کش��ور نداشت و این در شرایطی بود که صادرات نفت ایران 
صفر ش��ده بود، با این حال از س��ال ۱۳۳9 تولی��د نفت دوباره افزایش 
یافت و به باالی یک میلیون بشکه در روز و در سال ۱۳۴۵ حدود ۲.۱۳ 

میلیون بش��که گزارش ش��ده است. درست اینجا اس��ت که درآمدهای 
نفتی به عنوان بخش جدایی ناپذیر بودجه ایفای نقش می کند.

البت��ه در نیمه اول دهه ۴۰، درآمدهای نفتی صرف س��اخت صنایع 
مختلف ش��د تا آنجا که صنعت فوالد،  پتروش��یمی و ... درست در این 
زم��ان در ای��ران پا گرفت، با این ح��ال با ورود به ده��ه ۵۰ و افزایش 
درآمدهای نفتی،  بودجه جاری کش��ور بر م��دار نفت چرخید و این در 
ش��رایطی بود که این روند تا س��ال های پیروزی انقالب ادامه داشته و 
طی سال های ۴۷ تا ۵6 ظرفیت تولید به ترتیب به ۲.۱۳، ۲.6، ۲.۸۴، 
۳.۳۷، ۴.۵۳، ۳.۸۲، ۵.۰۲، ۵.۸، 6، ۵.۳۵ و ۵.۸۸ میلی��ون بش��که در 
روز رس��ید، در کنار افزایش تولید،  قیمت نفت نیز رش��دی ۴ برابری را 

تجربه کرد.
تداوم این سیاس��ت در طول ۲۰ س��ال پیش از انق��الب چنان رنگ 
و ب��وی نف��ت به بودجه داده بود که پس از انق��الب دولت های مختلف 
اگرچ��ه هر کدام ب��ه نحوی تالش کردند تا نفت را از بودجه جدا کنند، 
اما در عمل موفق نبودند. البته در دولت اصالحات،  تالش شد تا با ایجاد 
صندوق ذخیره ارزی بخش��ی از درآم��د نفتی در این صندوق پس انداز 
ش��ود تا کش��ور در برابر نوس��انات قیمت نفت خود را بیمه کند، اما در 
دولت ه��ای نهم و دهم و با وجود تجربه نفت ۱۰۰ دالری،  نه تنها پولی 

به صندوق واریز نشد بلکه دارایی پیشین نیز خرج شد.
این موضوع افزایش وابس��تگی به درآمدهای نفتی را دامن زد. آمارها 
نشان می دهد وابس��تگی به نفت در بودجه دولت های نهم و دهم روند 
افزایش��ی داشته است. این دولت در س��ال ۸۵ )اولین سالی که بودجه 
توسط این دولت تدوین شد( وابستگی به نفت ۳۲ درصد بود. این رقم 
تا س��ال 9۰ به ۴۸ درصد افزایش پیدا کرد. این در شرایطی بود که در 

سال 9۰ و 9۱ قیمت نفت جهش ناگهانی را تجربه کرد.
اگرچه تا س��ال 9۲ این رقم کاه��ش پیدا کرد اما همچنان باالی ۴۰ 
درصد از بودجه توسط درآمدهای نفتی تامین می شد. وابستگی بودجه 
در س��ال 9۲ به ۴۱ درصد رس��ید. روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
با تحریم ها علیه صنعت نفت ایران و کاهش ش��دید قیمت نفت تا زیر 
۳۰ دالر در ه��ر بش��که هم��راه بود و دولت باید دخ��ل و خرج خود را 
براس��اس درآمدهای پایین نفت تدوین می کرد. از همین رو نقش نفت 
در بودجه س��ال 9۳ به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد. در س��ال بعد از آن 

ایران موفق ش��د وارداتی کمتر از صادرات به ثبت برساند و تراز تجاری 
را مثبت کند.

این روند حتی در شرایط برجام نیز ادامه داشت تا آنجا که وابستگی 
بودجه به نفت حتی در شرایط گشایش اقتصادی و افزایش صادرات نیز 
با کاهش همراه ش��د. در سال 9۵، سهم نفت در بودجه ۲۵درصد بود. 
حتی پس از خروج آمریکا از برجام و فش��ارهای اقتصادی، باز هم سهم 
نفت از بودجه کمتر ش��د تا آنجا که به گفته حسن روحانی »در بودجه 
سال پیش، اتکای ما به نفت 9.9 بود و برای اولین بار است که در طی 
چهار سال ۴۰ سال گذشته وابستگی ما به نفت تک رقمی شده است.« 
رئیس جمهوری تاکید کرده که در این هفت سال، وضعی ایجاد شد که 
صادرات غیرنفتی کشور بر صادرات نفتی آن، پیشی گرفت که این مهم 

از زمان دولت مرحوم مصدق بی سابقه بود.
از آنجا که یکی از مهم ترین ش��عارهای دولت از ابتدای س��ال جاری 
و در جریان ارائه چارچوب اصالح س��اختار بودجه، قطع وابس��تگی به 
درآمدهای نفتی بوده اس��ت. در الیحه بودجه 99 نیز درآمدهای نفتی 
دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان عنوان ش��ده است که کمتر از ۱۰ درصد 
کل بودجه عمومی )۴۸۴ هزار میلیارد تومان( را شامل می شود. از این 
رو دولت معتقد اس��ت میزان وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت 

در بودجه 99 به کمترین میزان در طول دهه های اخیر رسیده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر گفته 
بود آنچه در بودجه س��ال ۱۳99 دیدیم هم در منابع و هم در مصارف 
آن، اصالحات��ی که در طرح اصالح س��اختاری مورد توجه بود را لحاظ 
کردی��م. به این ترتیب ک��ه منابع بودجه ۱۳99 کمترین وابس��تگی را 
ب��ه نفت دارد به ط��وری که می توانیم بگوییم بودج��ه جاری مطلقا به 
نفت وابس��تگی ندارد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نوس��انات 
قیمت نفت وضعیت بودجه عمومی کشور را نیز متأثر می کند در نتیجه 
صادرات نفت همچون گذشته نمی تواند یک منبع پایدار عمده و باثبات 
برای تامین هزینه های دولت مورد توجه باش��د و دولت باید یا ظرفیت 
صادرات نفت را افزایش دهد و نفت و گاز را به درآمد عمده ارزی خود 
تبدیل کند و یا با ایجاد فضای کسب و کار مناسب و خصوصی سازی و 
تقویت بخش خصوصی، زمینه افزایش مالیات ها و گسترش پایه مالیاتی 
را فراهم آورد. عملکرد دولت امید از انتخاب راهکار دوم حکایت دارد.

تعبیر رویای ۷۰ ساله جدایی بودجه از نفت

بودجه از نفت خداحافظی می کند؟
ارتباطات

از هر خانوار ایرانی 1.4 نفر کاربر وفادار »دیوار« هستند
سهم »دیوار« از بازارها

دی��وار، پلتف��رم خرید و ف��روش آنالین اجناس دس��ت دوم و نو، 
گزارش عملکرد خود در س��ال گذشته را منتشر کرد. گزارش دیوار 
نش��ان می دهد در س��ال گذش��ته 9۸ میلیون آگهی در این پلتفرم 
منتش��ر ش��ده و ۴۴۷ هزار کاربری فعال در ای��ن برنامه، در هر ماه 

دست کم دو آگهی ثبت کرده اند.
دیوار یکی از پرکاربردترین برنامه های تلفن هوشمند و وب است 
که از معامالت بازار خودرو، مس��کن و خرده فروشی های خانگی، به 
سهم قابل توجهی رسیده است. گزارش آماری دیوار از عملکرد این 
ش��رکت در سال گذشته نشان می دهد، سهم دیوار از بازار معامالت 
خودروی تهران به ۱9.۳درصد رسیده و همچنین سهم دیوار از بازار 
آنالین اجاره مسکن 96درصد است. به طور کلی، سهم این برنامه از 
کل معامالت اجاره مس��کن در تابستان 9۸ در شهر تهران به ۲۲.۲ 
درصد می رس��د و ۷۷.۸ درصد از معامالت به روش های دیگر انجام 
شده اس��ت. در گزارش دیوار آمده اس��ت که این اپلیکیشن ایرانی 
با بیش��ترین نصب فعال در کافه ب��ازار، محبوب ترین برنامه موبایلی 
کش��ور اس��ت. تعداد نصب اپ دیوار به ۲۰ میلیون در سال گذشته 
رسیده است و دیوار ۳۵ میلیون کاربر فعال دارد. از هر خانوار ایرانی 

۱.۴ نفر کاربر وفادار دیوارند.
در س��ال گذشته، 9۸ میلیون و ۷۵۴ هزار آگهی در دیوار منتشر 
ش��ده که به طور میانگین شامل روزانه ۲۷۰ هزار آگهی است. این 
میزان نس��بت به س��ال 9۷، ۳۷ درصد رش��د را نشان می دهد. ۱۴ 
بهمن س��ال گذشته، رکورددار ثبت بیشترین آگهی روزانه در دیوار 
است. در این روز ۳۷۵ هزار و ۵۵۲ آگهی در این برنامه منتشر شده 
است. دیوار اعالم کرده »اگر آگهی را یک کاغذ در نظر بگیریم و آنها 
را روی هم بچینیم، ارتفاع آن به ۵9۲ متر می رس��د که از مجموع 
ارتفاع برج میالد و آزادی بلندتر است. همچنین اگر یک نفر بخواهد 
این تعداد آگهی را روی گوش��ی خود تماشا کند، با فرض اینکه هر 
اسکرول، یک ثانیه زمان ببرد، باید ۱۱۴۲ روز یعنی سه سال و ۴۷ 

روز زمان به این کار اختصاص دهد.«
از ۲۵ میلی��ون کاربر فعال دیوار، س��هم حقیقی ها به ۱۳.۳درصد 
می رس��د و س��هم اپلیکیش��ن دیوار از بازدیدها 9۴ درصد بوده و 6 
درصد بازدیدها از وب س��ایت دیوار انجام شده است. بیشترین گروه 
س��نی فعال در دیوار، گروه س��نی ۲۵ تا ۳۴ اس��ت که سهم آن در 
بین کل کاربران به ۴۴ درصد می رس��د و افراد باالی 6۴ س��ال هم، 
6 درصد س��هم از دیوار دارند. ۳۵ درصد از کاربران دیوار زن و 6۵ 

درصد را مردان تشکیل می دهند.
بیش��ترین بازدید روزانه در س��ال گذش��ته  از آگهی های دس��ته 
اس��تخدام و کاریابی در دیوار انجام ش��ده اس��ت و بیشترین آگهی 
در دس��ته خودروی س��واری ثبت شده که تعداد آن به 9.6 میلیون 
آگهی می رس��د. دیوار در پایتخ��ت ۴میلیون نفر کاربرد دارد و پس 
از تهران، این برنامه بیشتر در خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، 
البرز، فارس و آذربایجان ش��رقی، مورد استفاده کاربران بوده است. 
از مجم��وع 9۸ میلی��ون آگهی دیوار، ۳۱ میلیون آگهی به کس��ب 
وکارهای کوچک مربوط بوده است و کل آگهی های مربوط به کسب 
وکارهای فعال در دیوار در س��ال گذشته به ۴۴۷ هزار و ۲۷ آگهی 
می رس��د بنابراین یک س��وم کل آگهی ها در دیوار متعلق به کسب 

وکارهاست.
دیوار اعالم کرده »به طور میانگین باید برای راه اندازی یک کسب 
وکار ۱۰ رویه طی ش��ود که ۷۲ روز طول می کش��د، اما دیوار این 
مس��یر را برای مردم کوتاه کرده اهس��ت. براساس گزارش سازمان 
مل��ل درآمد س��رانه در ای��ران برابر با ۵۴۱6 دالر اس��ت و اگر فقط 
نیم��ی از ۴۴۷ هزار کارآفرین فعال دی��وار بدون طی کردن مراحل 
اداری موفق به تجارت ش��ده اند، دیوار در یک س��ال گذشته باعث 
صرفه جویی ۱۴ میلیون دالری در فضای کس��ب وکار کش��ور شده 

است.«
در ی��ک س��ال گذش��ته، ارزش کل لوازم مربوط ب��ه خانه که در 
دیوار فروش رفته نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که 
رش��د ۱۴۳ درصدی را نشان می دهد. در این بین ۸9۰ هزار کاالی 

الکترونیکی دست دوم در دیوار در سال 9۸ مبادله شده است.

آیا حاضرید واکسن کرونا را تزریق کنید؟
نگاه کشورها به واکسن کرونا

طبق نظرس��نجی مجمع جهانی اقتصاد، س��ه نفر از هر چهار نفر 
بزرگسال در سراسر جهان واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد، اما 
نزدیک به دوسوم )۵9 درصد( فکر نمی کنند که این واکسن تا پایان 

سال ۲۰۲۰ در دسترس باشد.
»ایپس��وس« به نمایندگی از مجمع جهانی اقتصاد، نظرس��نجی 
جدیدی انجام داده که می گوید در صورت موجود بودن واکسن، سه 
نفر از هر چهار نفر بزرگس��ال در سراس��ر جهان واکسن کووید-۱9 
را دریاف��ت خواهند کرد، ام��ا نزدیک به دوس��وم )۵9 درصد( فکر 
نمی کنند که این واکس��ن تا پایان س��ال ۲۰۲۰ در دسترس باشد. 
ای��ن مطالعه که تقریبا ۲۰ هزار بزرگس��ال را در ۲۷ کش��ور جهان 
پوش��ش داده اس��ت نش��ان می دهد که کدام کش��ور در این زمینه 

قوی تر خواهد بود.
در این نظرس��نجی، ۷۴درصد کامال یا ت��ا حدودی با جمله »اگر 
واکس��نی برای کووید- ۱9 در دسترس باشد، آن را تزریق می کنم« 
مواف��ق بوده اند. در چین این رقم به 9۷درصد افزایش  یافته اس��ت، 
اما در روس��یه و لهستان و مجارس��تان کمترین میزان افراد با این 

جمله موافق بوده اند.
این نظرسنجی همچنین از کسانی که گفته اند از واکسن استفاده 
نخواهند کرد، پرسیده است که چرا این واکسن را تزریق نمی کنند. 
در س��طح جهان، ۵6 درصد اظهار داش��ته اند از عوارض جانبی آن 
نگران هس��تند، ۲9 درصد از اثربخش��ی آن و ۱۷ درصد هم به طور 

کامل مخالف واکسن بوده اند.
اما واکس��ن کرونا چه زمانی آماده خواهد ش��د؟ در پاس��خ تقریبا 
از هر ۵ بزرگس��ال، ۳ نفر فکر نمی کنند که واکس��ن تا پایان س��ال 
۲۰۲۰ در دسترس باشد، اما مانند سؤال موافقت به تزریق واکسن، 
چینی ها بیش��ترین امیدواری را دارند. تقریباً 9۰ درصد از کس��انی 
که موردبررسی قرار گرفته اند کاماًل یا تا حدودی موافق هستند که 

احتماالً واکسن آماده خواهد شد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

براس��اس آخرین آمار، پرداخت وام ودیعه مس��کن ۱۳۰۰ پرونده در 
بانک ها تش��کیل و ۳۰۰ فقره تس��هیالت نیز پرداخت شده است. وزارت 
راه و شهرس��ازی اعالم کرده که تا پایان ش��هریور تمامی ۳۳۰ هزار نفر 

واجد شرایط تسهیالت اجاره به بانک ها معرفی می شوند.
به گزارش ایس��نا، روند پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن که 
به دلیل ناآش��نایی کارکنان بانک ها با س��امانه اقدام ملی مقداری کند 
پیش می رفت و تا چند روز قبل فقط ش��ش فقره تس��هیالت پرداخت 
ش��ده بود، مقداری س��رعت گرفته و هم اکنون این تعداد به ۳۰۰ فقره 
وام رس��یده اس��ت. طبق اعالم محمود محمودزاده، مع��اون وزیر راه و 

شهرسازی از حدود ۴۱۰ هزار نفری که مدارک خود را برای دریافت وام 
اجاره بارگذاری کردند ۳۳۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که از 
میان واجدان شرایط ۵۴ هزار نفر به بانک ها معرفی شدند. از این تعداد 
۱۳۰۰ پرونده در بانکها تشکیل شده و ۳۰۰ فقره وام نیز پرداخت شده 
اس��ت. به گفته وی، تا پایان شهریورماه تمامی متقاضیان برای دریافت 

وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی خواهند شد.
پیش از این و تا روز س��وم ش��هریورماه فقط ش��ش فقره تس��هیالت 
پرداخت ش��ده ب��ود که پروانه اصالن��ی، مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی درباره پایین بودن س��رعت پرداخت وام اجاره 

گفته بود با توجه به اینکه کارکنان شعب مختلف ۱۳ هزار بانک سراسر 
کش��ور که درگیر پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن هستند به تازگی 
با س��امانه اقدام ملی مسکن آش��نا ش��ده اند روند آموزش این افراد در 
حال انجام اس��ت. امیدواریم فرآیند یادگیری و ورود به کارتابل توس��ط 
کارکنان بانک ها به س��رعت جلو برود و در روزهای آینده شاهد افزایش 
پرداخت تسهیالت باشیم. محمودزاده نیز در این باره گفته است یکی از 
شروط اصلی سرعت دادن به پرداخت ودیعه اجاره مسکن این است که 
 tem.mrud.ir متقاضیان هرچه زودتر مدارک موردنیاز را در س��امانه

بارگذاری کنند تا امکان پاالیش و معرفی آنها فراهم شود.

قیمت نفت در معامالت پنجش��نبه گذش��ته پس از آماری که نشان داد 
تقاضا ب��رای بنزین در آمریکا با وجود کاهش س��طح ذخایر ضعیف مانده 
اس��ت، به روند کاهش��ی خود ادامه داد و به پایینترین حد خود در بیش از 
یک ماه گذش��ته نزول کرد. به گزارش ایس��نا، اداره اطالعات انرژی آمریکا 
چهارشنبه گذشته اعالم کرد که ذخایر نفت این کشور 9.۴ میلیون بشکه و 
ذخایر بنزین ۴.۳ میلیون بشکه کاهش هفتگی داشته است. فیلیپ فالین، 
تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز در گزارش روزانه نوشت: این آمار 
همچنین کاهش تقاضا برای بنزین را نش��ان داد و کاهش سطح ذخایر به 
تاثیر موقتی توفان الرا بر تولید نسبت داده شد. طبق گزارش دولت آمریکا، 
میزان بنزینی که در چهار هفته گذشته تامین شده و معیاری برای سنجش 
تقاضا به ش��مار می رود، ۸.9 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
کاهش نشان می دهد. برای سوخت های دیگر شامل نفت کوره، تقاضا ۵.۱ 

درصد و سوخت جت ۴۷.۱ درصد کاهش داشته است.
بهای وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اکتبر در بازار نیویورک 
با ۱۴ س��نت معادل ۰.۳ درصد کاهش، در ۴۱ دالر و ۳۷ س��نت در هر 

بش��که بسته شد در حالی که اواسط معامله تا مرز ۴۰ دالر و ۲۲ سنت 
سقوط کرده بود. بهای نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، با 
یک دالر و هفت سنت معادل ۲.۴ درصد کاهش، به ۴۳ دالر و ۳6 سنت 
در هر بشکه رسید که پایینترین قیمت از اواخر ژوئیه محسوب می شود.

به گفته جان هاردی، مدیر اس��تراتژی فارکس در ساکسو بانک، رشد 
ناگهانی قیمت دالر در معامالت چهارش��نبه گذشته عامل پایین رفتن 
قیمتها بود. به گفته وی، هیچ س��طح تکنیکال مهمی شکس��ته نش��ده 
اس��ت، اما س��قوط به پایین میانگین قیمت ۵۰ روزه که برای ش��اخص 
نفت آمریکا ۴۱ دالر و ۲۵ س��نت و برای برنت ۴۴ دالر است، به معنای 
کاهش بیش��تر قیمت و اصالح مورد نیاز پس از ماه ها بی تحرکی خواهد 

بود.
معاملهگ��ران همچنین ب��ه جدیدترین آمار اقتصادی آمریکا چش��م 
دوخته بودند تا شاید دورنمای جدیدتری برای تقاضا برای انرژی داشته 
باش��ند، اما آمارهای روز پنج ش��نبه متفاوت بود. آمار هفتگی متقاضیان 
دریافت بیمه بیکاری کاهش و کس��ری تجاری آمریکا در ژوئیه افزایش 

داشت. شاخص شرکتهای غیرتولیدی ش��امل خرده فروشی ها، بانک ها، 
ایرالینها و خدمات بهداشتی و نظیر آن در اوت کاهش پیدا کرد.

تحلیلگران شرکت »جی بی سی انرژی« در یادداشتی نوشتند: تصویر 
کالن س��یگنالهای مختلفی را به بازار نفت ارس��ال می کند و درخشش 
بازارهای س��هام بیش��تر و بیش��تر روی ش��اخص ها و صنایع معدودی 
متمرکز شده و نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی کاهش پیدا کرده است 
در حالی که شاخص دالر پس از اینکه نرخ برابری یورو در برابر دالر در 

دو روز گذشته به ۱.۲۰ دالر رسید، بهبود پیدا کرد.
دالر قوی ت��ر قیمت کاالهایی که به این ارز قیمتگذاری می ش��وند را 
برای خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند. براس��اس گزارش مارکت 
واچ، ضعف قیمت نفت همچنین به گزارش بلومبرگ نس��بت داده ش��د 
که براساس آن، عراق ممکن است خواستار معافیت دو ماهه برای مهلت 
تعیین ش��ده تحت توافق اوپک پالس به منظور جبران مازاد تولید نفت 
شود، با این حال عراق بعدا این گزارش را تکذیب و بر پایبندی خود بر 

کاهش تولید تاکید کرد.

پرداخت وام اندکی سرعت گرفت

آخرین خبرها از وام اجاره مسکن

علت سقوط یکباره قیمت نفت

طالی سیاه درجا زد
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بانک های مرکزی برای مقابله با کرونا چه کردند؟
نرخ بهره بس��یاری از کش��ورها به س��طح صفر یا منفی رسیده است. به 
گزارش رویترز، در ش��رایطی که رشد اقتصادی بیشتر کشورها در جهان به 
محدوده منفی رس��یده است، بانک های مرکزی برای تقویت رشد اقتصادی 
دس��ت به کار شده اند. در ادامه با بخشی از سیاست گذاری های این بانک ها 

برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا آشنا می شوید:
* بانک مرکزی آمریکا

نرخ بهره فعلی: صفر تا ۰.۲۵درصد
اقدام��ات حمایتی: خرید اوراق قرضه، خرید قراردادهای س��وآپ ارزی و 
بده��ی به ارزش تقریبا ۷۰۰ میلیارد دالر، پرداخت ۲.۳ تریلیون دالر وام و 

اعتبار به کسب و کارها و اشخاص
* بانک مرکزی اروپا

نرخ بهره فعلی: منفی یک درصد
اقدامات حمایتی: خرید اوراق قرضه حدود ۷۵۰ میلیارد یورو، تاس��یس 
صندوق اقدام اضطراری کرونا با هدف حمایت از کس��ب و کارهایی که در 

آستانه ورشکستگی هستند.
* بانک مرکزی انگلیس

نرخ بهره فعلی: ۰.۱ درصد
اقدامات حمایتی: کاهش نرخ ذخی��ره بانکی، خرید حدود ۲۰۰ میلیارد 

پوند اوراق قرضه
* بانک مرکزی ژاپن

نرخ بهره فعلی: منفی ۰.۱ درصد
اقدام��ات حمایتی: خری��د اوراق قرضه به ارزش ح��دود ۲ تریلیون ین، 

تخصیص حدود ۲۸۰ میلیارد دالر وام و اعتبار به دولت
* بانک مرکزی کانادا

نرخ بهره فعلی: ۰.۲۵ درصد
اقدامات حمایتی: تعهد خرید ۵ میلیارد دالر کانادا اوراق قرضه در هفته

* بانک مرکزی چین
نرخ بهره فعلی: ۳.۸۵ درصد

اقدامات حمایتی: کاهش نرخ ذخیره بین بانکی
* بانک مرکزی استرالیا

نرخ بهره فعلی: ۰.۲۵ درصد
اقدامات حمایتی: خرید اوراق قرضه تا س��قف 9۰ میلیارد دالر استرالیا، 

خرید اوراق بدهی دولتی به میزان ۱۵ میلیارد دالر استرالیا
* بانک مرکزی نیوزیلند

نرخ بهره فعلی: ۰.۲۵ درصد
اقدام��ات حمایتی: خرید اوراق قرضه به میزان ح��دود ۳۰ میلیارد دالر 

نیوزیلند
* بانک مرکزی سوئد

نرخ بهره فعلی: صفر درصد
اقدامات حمایتی: خرید اوراق قرضه و بدهی تا سقف ۳۰۰ میلیارد کرون سوئد

چرا خبری از واریز پول فروش سهام عدالت 
نیست؟

درحالی حدود پنج ماه از آزادس��ازی س��هام عدالت، س��ه ماه از فراهم شدن 
امکان فروش ۳۰درصدی این س��هام و یک ماه از امکان فروش 6۰درصدی آن 
برای مش��موالنی که روش مس��تقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده 
بودند گذش��ته اس��ت که هنوز صدای اعتراض بس��یاری از سهامداران که اقدام 
به فروش س��هام عدالت خود کرده اند و هنوز پول��ی دریافت نکرده اند به گوش 
می رس��د. به گزارش ایسنا، پس از ابالغیه مقام معظم رهبری در 9 اردیبهشت 
ماه مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، به مشموالن این سهام این فرصت داده شد 
تا مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم را برای سهام خود انتخاب کنند. پس از آن و 
در 6 خردادماه امکان فروش ۳۰ درصد از این سهام و همچنین در ۱9 مردادماه 
امکان فروش ۳۰ درصد دیگر، یعنی در مجموع 6۰ درصد از سهام عدالت برای 

آن دسته از مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد.
البته افراد مستقیما اجازه فروش سهام خود را ندارند و برای فروش باید سفارش 
خ��ود را نزد کارگزاری یا بانک ثبت کنند. در نهایت کارگزاری ها بنا به تش��خیص 
خودش��ان )در مورد زمان و قیمت( اقدام به فروش س��هام کرده و وجه حاصل از 
فروش را به حساب سهامدار واریز می کنند. این فرآیند در حالی باید طی شود که 
همچنان صدای اعتراض بس��یاری از سهامداران در مورد عدم واریز وجه حاصل از 
فروش سهام عدالت ش��ان به گوش می رسد. صدای اعتراض این افراد تا حدی باال 
رفت که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه 
با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالت شان مواجه شدند، 
مش��کل خود را در بخش ارتباط مس��تقیم با وزیر امور اقتص��ادی و دارایی که در 
پورتال این وزارتخانه به نش��انی mefa.gov.ir تعبیه ش��ده است، برای پیگیری 
واح��د ارتباطات مردمی این مرکز با درج مش��خصات فردی، ش��ماره تماس و کد 
هوی��ت مل��ی مطرح کنند. عالوه بر این، فروش��ندگان س��هام عدالت پس از طرح 
مشکل خود در پورتال این وزارتخانه، برای آگاهی از نتیجه درخواست مطروحه در 
پورتال این وزارتخانه، می توانند با شماره تلفن ۳۳96۷۳۰۰- ۰۲۱ تماس بگیرند. 
این مباحث در حالی مطرح شده است که همچنان بسیاری از مخاطبان ایسنا در 
تماس با این خبرگزاری اعتراض خود را ابراز کرده و بر این موضوع تاکید کرده اند 
که بین یک تا س��ه ماه است که سفارش فروش خود را نزد بانک ها یا کارگزاری ها 
ثبت کرده اند اما پولی به حساب ش��ان واریز نش��ده است. البته این فقط یک روی 
ماجرا اس��ت و روی دیگر این سکه از گله دیگر س��هامداران در مورد نحوه فروش 
س��هام عدالت حکایت دارد. بس��یاری از تحلیلگران بر این باورند که یکی از دالیل 
نزول اخیر ش��اخص کل بورس نحوه فروش س��هام عدالت و رقابت کارگزاری ها در 
فروش س��هام عدالت بوده است که در نهایت باعث کاهش ارزش سهام عدالت نیز 
ش��د. در این راس��تا پیگیری ها برای جویا شدن چرایی تاخیر در واریز وجه حاصل 
از فروش س��هام عدالت بی نتیجه ماند و حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی 
س��هام عدالت پاسخگو نبود. هرچند ممکن است بسیاری از فروشندگان پول خود 
را دریافت کرده باشند اما انتظار می رود سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت و 

شرکت سپرده گذاری مرکزی پاسخگوی مطالبه مردم باشند.
تنها پاس��خ شرکت س��پرده گذاری مرکزی در مورد این ماجرا مربوط به ۱9 
تیرماه اس��ت که اعالم کرد با توجه به اینکه مش��موالن سهام عدالت به صورت 
حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشده اند و تنها از طریق ارائه 
شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود احراز هویت آنها انجام شده است، 
لذا هموطنان و مش��موالنی ک��ه اطالعات هویتی آنها با کوچک ترین مش��کلی 
روبه رو بوده از مرحله س��فارش گیری حذف ش��ده اند، بنابراین س��فارش فروش 
تعدادی از مش��موالن س��هام عدالت به دلیل نقایص فوق کنس��ل شده و سهام 
آنها اصال به فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند، زیرا برای بانک، کارگزاری 
و ش��رکت سپرده گذاری مرکزی باید مسجل ش��ود که درخواست فروش سهام 

عدالت حتماً از سوی سهامداران وارد سامانه ها شده است نه شخص دیگر.

بانکنامه

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی ضمن حمایت از بازار س��رمایه، 
به مالکان عمده س��هام که در ماه های اخیر به دلیل رشد قیمت منتفع 
ش��ده اند، توصیه کرد، نقش بازارس��ازی را ایفا کرده و برای اطمینان به 

سرمایهگذاران خرد، در جهت نقدشوندگی بازار گام بردارند. 
عبدالناص��ر همت��ی در تازه ترین یادداش��ت اینس��تاگرامی اش درباره 
بازار س��رمایه نوش��ت: اقبال مردم به بازار س��رمایه موضوع مهمی است 
و عملکرد س��رمایه گذاران کوچک و بزرگ، پش��توانه بازار سرمایه است. 
با توجه به ورود طیف گس��ترده س��رمایه گذاران جدید، تعامل حرفه ای، 
ارائه آموزش های س��رمایه گذاری و شفافیت نهادهای مجری معامالت و 
معامله گران با این دست از سرمایه گذاران منجر به حفظ منافع و تداوم 

حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود. 
به نوشته همتی، بر این اساس شایسته است، مالکان عمده سهام اعم 
از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه های خصوصی بزرگ و حتی 
ش��رکت های تابعه بانک ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رش��د قیمت 
سهام ش��ان منتفع ش��ده اند، با رعایت ضوابط قانونی نقش بازارس��ازی 

را ایف��ا کنند و ب��رای اطمینان دادن به س��رمایه گذاران خرد، در جهت 
نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از یادداش��ت خود نوش��ت: 
بانک مرکزی توس��عه بازار س��رمایه  و افزایش س��هم آن در نظام تأمین 
مالی را در راس��تای اصالح س��اختاری اقتصاد و ثبات مالی می داند و از 
آن حمایت می کند. ضمن اینکه اس��تقرار نظام عملیات بازار باز، توسعه 
ابزارها و بازار بدهی دولتی و نیز انتش��ار گواه��ی اعتبار مولد را در این 
راس��تا پی می گیرد. همتی در انتها پیش��نهاد کرد: بازارسازی در جهت 
حفظ نقدشوندگی الزم در بازار سهام به  صورت عاجل با همکاری جدی 
سهامداران عمده و صندوق های س��رمایه گذاری و سایر بازیگران اصلی 

بازار سرمایه انجام گیرد.
حدود 15 میلیارد دالر برای واردات تامین ارز شده است

رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن از تامین ۱۵ میلی��ارد دالر برای 
واردات در پنج ماهه نخس��ت امس��ال خبر داد و گفت: به رغم مشکالت 
تجاری ناش��ی از ش��یوع کرونا و تداوم تحریمه��ای ظالمانه، نزدیک به 

۱۵ میلیارد دالر در ۵ ماه نخس��ت امس��ال برای واردات کش��ور تأمین 
ارز کرده ایم. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی با اش��اره به 
معامالت س��امانه نیما اعالم کرد: معامالت حواله ارزی روزهای گذشته 
ش��هریورماه در س��امانه نیما، که بخش��ی از آن همراه با ایام تعطیالت 
ع��زاداری بود از یک میلیارد یورو فراتر رفت که مؤید افزایش عرضه ارز 
توسط صادرکنندگان و تعمیق تدریجی بازار ثانویه معامالت حواله ارزی 
اس��ت. همتی ادامه داد: بانک مرکزی از روز سه ش��نبه و از طریق بازار 
متشکل ارزی و صرافی های بانکی تأمین نیازهای ارزی بازار اسکناس را 
آغاز کرده و در روزهای آتی نیز این سیاس��ت را با هدف ایجاد تعادل و 

ثبات بازار ارز با قدرت پیش خواهیم برد.
رئی��س کل بانک مرک��زی، تأمین کاالهای اساس��ی، دارو و مواد اولیه 
کارخانج��ات را اولویت اصلی این بانک در تأمین ارز وارداتی دانس��ت و 
تصریح کرد: با وجود تمام مشکالت تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم 
تحریمهای ظالمانه در پنج ماه نخس��ت سال نزدیک به ۱۵میلیارد دالر 

برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.

وزارت اقتصاد در گزارشی از واگذاری ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال 
مازاد بانک های دولتی خبر داد و جزییاتی از افزایش س��رمایه  بانک های 

دولتی نظیر بانک ملی ایران، مسکن و کشاورزی را تشریح کرد.
وزارت اقتصاد در این گزارش در تش��ریح اهم سیاس��ت ها، برنامه های 
عملیاتی، اقدامات اجرایی و دس��تاوردهای این وزارتخانه در حوزه بانکی 
نوشت: معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک های دولتی در 
سال ۱۳9۸ واگذار شده است. بر این اساس، همچنین بانک های دولتی 
و خصوصی  ش��ده کش��ور با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، 
نس��بت به »تعدیل ش��عب« اقدام کردند به نحوی که در س��ال گذشته 
نسبت به تعدیل 9۰۳ شعبه و در سال  جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت 

به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.
پس از تأکیدات رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در آذرماه سال ۱۳9۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را 
اصالح نظام بانکی ترس��یم کرد، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد اقدام ب��ه تدوین برنامه اجرایی اصالح نظام بانکی 
کرده و براس��اس این برنامه در ابتدا چالش های شبکه بانکی استخراج و 
در سه دسته کلی، چالش های حوزه مالی، چالش های حوزه ساختاری و 

چالش های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم بندی شد.
پ��س از شناس��ایی چالش های موج��ود، برنامه اجرای��ی اصالح نظام 
بانکی را در دو بخش، ش��امل »راهکارهای اصالح و بهبود نظام بانکی« 
و »راهکارهای حفظ و اس��تمرار ثبات و س��المت نظ��ام بانکی« تهیه و 
تدوین و در شهریورماه س��ال ۱۳9۸ به رئیس جمهوری تقدیم شد که 
در این برنامه هر یک از س��ه حوزه  چالش زا )مالی، س��اختاری، نهادی و 
قوانین و مقرراتی( با دو نوع راهکار اصالحی مورد بازبینی و ترمیم قرار 

خواهند گرفت.
از سند تحول دیجیتال تا نمودار سازمانی بانک های دولتی

در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد آمده اس��ت: با بهره گیری از 
نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب نظران برجسته و خبره 
بانکی و فناوری اطالعات کش��ور، سند تحول دیجیتال تهیه  شده است 
که به عنوان یک س��ند باالدستی ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

در مسیر اصالح نظام بانکی تلقی می شود.
در ادام��ه این گزارش و در تش��ریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه 
و ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد در یک س��ال گذش��ته آمده است: 
تدوین و ابالغ س��ند تحول دیجیتال ب��ا همکاری جمعی از متخصصین 
حوزه بانکی و فناوری اطالعات، بررس��ی وضعی��ت موجود هر بانک در 
مس��یر تحول دیجیتال، برگزاری جلس��ات اختصاصی ب��ا بانک ها برای 
جاری س��ازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع 
ابهامات به  طور اش��تراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوس��ته عملکرد 
ه��ر بانک و ارائه مش��ورت های اصالحی از دیگر اقداماتی اس��ت که در 
راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت. از جمله اصول 
مهم موردنظر در اصالح نظام بانکی، اس��تقرار نظام حاکمیت ش��رکتی 

در س��اختار بانکی کش��ور اس��ت و این مهم در تبص��ره )۳( ماده )۱6( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه 
قانون گ��ذار ق��رار گرفته و ب��ه وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به عنوان 

تکلیف قانونی محول شده بود.
در اج��رای تکلی��ف قانون��ی مزب��ور، دس��تورالعمل الزام��ات ناظر بر 
حاکمیت ش��رکتی در بانک های دولتی، تدوین و در مهرماه سال ۱۳96 
ب��ه تصویب مجمع عمومی بانک ها رس��ید و ابالغ ش��د و متعاقب ابالغ 
این دس��تورالعمل، در سال ۱۳9۷ گام های اجرایی دستورالعمل مذکور 
تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران و مدیران ارشد 

نظام بانکی فرآیندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.
همچنی��ن تدوین و اجرای نمودار س��ازمانی بانک های دولتی مطابق 
دس��تورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره 
در کلیه بانک ها از دیگر اقداماتی اس��ت که در راس��تای ایجاد تحول و 
افزایش ش��فافیت در عملکرد نظام بانکی در س��ال ۱۳9۸ انجام ش��ده 
اس��ت. تش��کیل کمیته  ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی در ساختار سازمانی بانک  های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و 
غیراجرای��ی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول 
ک��ردن این وظایف ب��ه هیأت عام��ل در بانک ها نیز از جمل��ه اقدامات 
معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی است که در سال گذشته 

نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
افزایش سرمایه بانک های دولتی در سال 99 

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش س��رمایه بانک های دولتی 
در س��ال جاری اش��اره و در این خصوص عنوان ش��ده است: در اجرای 
ماده )۱۴( قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و 
حمایت از کاالی ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی 
دارایی  ها به میزان ۷۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. 
همچنین، س��رمایه بانک کش��اورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از 
مح��ل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
در ادامه گزارش وزارت اقتصاد، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 
۵۰۰۰ میلیارد تومان و از محل بند )ب( تبصره )۸( قانون بودجه س��ال 
۱۳9۸ کل کش��ور در س��ال ۱۳99 مورد اشاره قرار گرفته است. در این 
گزارش با اشاره به اقدامات انجام  شده در حوزه اصالح نظام بانکی کشور 
آمده اس��ت: در راس��تای اصالح نظام بانکی و با ه��دف متمرکز کردن 
توانمندی ه��ای بانک های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و 
موسس��ه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای 
پول��ی فوق در بانک س��په به عنوان یکی از بانک ه��ای معتبر دولتی، از 
تیرماه س��ال گذش��ته با مسئولیت کمیته  ای متش��کل از بانک مرکزی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، س��تاد کل نیروهای مس��لح و بانک سپه 

آغاز شد.
از مهم تری��ن اقدام��ات انجام ش��ده در ای��ن ارتباط، بازخرید س��هام 

س��هامداران خرد غیروابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین 
ش��یوه نامه ارزش گذاری دارایی ها و بدهی های واحدهای ادغام ش��ونده 
و ارزش گ��ذاری واحدهای مذکور توس��ط کانون کارشناس��ان رس��می 
دادگس��تری، تدوین شیوه نامه منابع انسانی به منظور ساماندهی نیروی 

انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک های یادشده 
در بانک س��په، خدمت رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته 
از طریق بانک س��په صورت می گیرد و تمامی پرسنل بانک های ادغامی، 
هم اکنون در بانک س��په بدون هیچ گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول 

به کار هستند.
س��اماندهی و تعدیل ش��عب بانک های دولتی از دیگر اقدامات مهمی 
اس��ت که با هدف کاس��تن هزینه های غیرضروری در صنعت بانکداری 
کش��ور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدف گذاری و اجرا شده است.
آخرین وضعیت تعدیل شعب بانک های دولتی 

براس��اس این گزارش، در راس��تای مدیریت هزینه ه��ا، توزیع بهینه 
ش��عب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، در سال گذشته 
بانک های دولتی و خصوصی ش��ده به رغم مش��کالت متعدد نس��بت به 
تعدیل 9۰۳ ش��عبه اقدام کرده و در س��ال جاری نیز این فرآیند ادامه 
یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳99 تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ 
ش��عبه دیگر از شعبات بانک های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در 

شعب دیگر ادغام شده اند.
همچنی��ن، در برنامه تعدیل ش��عب در نظر اس��ت تا ش��عب موجود 
بازآرایی ش��ده و از تراکم ش��عب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی 
که از ش��عب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل 

آن منطقه ایجاد شود.
ب��ر این اس��اس، در بخش واگذاری دارایی ها و ام��وال مازاد دولت نیز 
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری 
از طریق صندوق »واس��طه  گری مالی یکم« از مهم ترین اقدامات صورت 
گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در 
س��ال جاری بوده اس��ت که واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های 
مل��ت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های الب��رز و اتکایی امین در قالب 
واحدهای س��رمایهگذاری قابل معامله در بورس )ETF( و تحت عنوان 
صندوق »واس��طه گری مالی یکم« از دیگر اقدامات مهمی اس��ت که در 

گزارش عملکرد یک ساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.
امضای تفاهم نامه مش��ارکت در احداث امیدش��هر در زمینی واقع در 
ش��رق تهران متعلق به بانک س��په با اس��تفاده از ظرفیت بانک مسکن 
از دیگر دس��تاوردها و اقداماتی اس��ت که توس��ط معاون��ت امور بانکی، 
بیمه و ش��رکت های دولتی در س��ال جاری محقق و در گزارش کمیته 
اطالع رس��انی هفته دولت مرکز روابط عموم��ی وزارت امور اقتصادی و 

دارایی به آن اشاره شده است.

مجتمع چندمنظوره، تجاری، تفریحی، گردشی، ورزشی، خدماتی 
و فرهنگی ایران مال براس��اس اس��ناد، به ص��ورت کامل، متعلق به 
بان��ک آینده اس��ت و هیچ ف��رد حقیقی و حقوق��ی دیگری در آن 
سهیم نیس��ت؛ خبر »انتقال مالکیت ایران مال به بانک آینده برای 
تس��ویه بدهی علی انصاری با تصویب شورای پول و اعتبار«، کاماًل 
کذب و جعلی اس��ت؛ احداث پروژه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، از 
ش��روع به کار بانک تات در پایان س��ال ۱۳۸۸ و آغاز سال ۱۳۸9 

س��ر گرفته، پس از آن، طی فرآیند ادغام و تأس��یس بانک آینده و 
انتقال دارایی ها و بدهی ها، به بانک آینده منتقل ش��ده، براس��اس 
آخرین کارشناسی رس��می کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 
ارزش ایران م��ال، بس فزون تر از بهای تمام ش��ده آن و یک دارایی 
ارزش��مند و بی بدیل اعالم شده که حسب توافق با بانک مرکزی و 
دستگاه های نظارتی، با رعایت موازین قانونی، به زودی نزد سازمان 
بورس کش��ور، ثبت خواهد ش��د؛ ضمنأ با هدف بهره مندی ش��مار 

بیش��تری از عموم جامعه از منافع ایران مال، س��هام شرکت توسعه 
بین المل��ل ایران مال )س��هامی ع��ام( در آینده ای نزدی��ک در بازار 

سرمایه کشور، عرضه خواهد شد.
بانک آینده ضمن انتشار این بیان، حق پیگیری حقوقی و قانونی 
به منظور صیانت از منافع س��هامداران، سپرده گذاران، مشتریان و 

ذی نفعان خود را محفوظ می دارد.
امور روابط عمومی و بازارافزایی بانک آینده

بانک آینده و مردم مالک ایران مال

وزارت اقتصاد گزارش داد

13 هزار میلیارد از اموال مازاد بانک های دولتی واگذار شد

پیشنهاد همتی برای چگونگی نقدشوندگی بازار سرمایه 

مالکان عمده سهام به میدان بیایند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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سقوط آزاد بورس ها در آمریکا و اروپا
بیشتر شاخص های مهم بورسی کشورهای غربی ریزش کردند.

ب��ه گ��زارش بلومبرگ، ممکن اس��ت پس از مدت ه��ا کش و قوس 
سرانجام بس��ته محرک جدید در آمریکا نهایی و اجرایی شود. نانسی 
پلوسی، رئیس کنگره آمریکا که از جمله مخالفان سرسخت این بسته 
به شمار می رود از پیشرفت جزئی در مذاکرات خبر داده هرچند افزوده 
که اختالف جدی هنوز پابرجا اس��ت. از س��وی دیگر رشد بیش از حد 
سفارشات صنعتی در آمریکا در ماه ژوئیه می تواند نویدبخش ثبت یک 
رشد نیرومند در سه ماهه سوم سال پس از ثبت رشد بسیار بد سه ماهه 
قبل باشد. شاخصهای بورسی جهان کماکان با نوسانات باالیی مواجه 
هستند اما با بازگشت نسبی آرامش در بین معامله گران، ریزشهای دو 
ماه اخیر تقریبا جبران ش��ده و ش��اخص ها به باالترین سطوح پنج ماه 
اخیر خود رس��یدهاند. ریچارد کالریدا، قائم مقام رئیس بانک مرکزی 
آمریکا گفته است هدف گذاری جدید سطوح تورمی به معنای عدول از 
تعهد این بانک به استحکام بخشی به بازار کار نخواهد بود. اکنون شمار 
بیشتری از معامله گران منتظر کاهش بیشتر نرخ بهره در آمریکا و قرار 
گرفتن آن در محدوده منفی هس��تند. از س��وی دیگر، مناقشات بین 
دو اقتصاد نخس��ت جهان نیز ادامه دارد و در اقدامی که ممکن اس��ت 
بار دیگر آتش اختالفات بین پکن و واش��نگتن را شعله ور کند، وزارت 
بازرگانی آمریکا با صدور بیانیهای از اعمال تحریم روی ۲۴ ش��خصیت 
حقیقی و حقوقی چینی به دلیل نقش آنها در مناقش��ات دریای چین 
جنوبی خبر داده است. پیش از این چین اعالم کرده بود از تحریمهای 
آمریکا هراسی ندارد و دخالت های آمریکا را عامل تنش زایی در منطقه 
می داند. س��ازمان بهداش��ت جهانی حال اعالم کرده است که احتمال 
تاخیر در دس��تیابی به واکس��ن کرونا وجود دارد و این فرآیند شاید تا 
سال ۲۰۲۱ و حتی بیش از آن نیز طول بکشد. مجمع جهانی اقتصاد 
نیز اجالس ساالنه خود را به دلیل کاهش سرعت شیوع کرونا به تعویق 
انداخت. گفتنی اس��ت تاکنون بیش از ۲6 میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۲۳ 
مورد ابتال به کرونا گزارش شده است. با تداوم بازگشت تدریجی سطوح 
فعالیتهای اقتصادی به مقادیر قبل از ش��یوع بحران، شاخص مدیران 
خری��د آمریکا تا پایان ماه اوت به ۵۳.6 واحد رس��ید که این رقم ۲.۷ 
واحد بیش��تر از مقدار ثبت ش��ده دوره منتهی به ماه قبل و باالترین 
میزان ثبت ش��ده از ابتدای س��ال ۲۰۱9 تاکنون بوده اس��ت. از سوی 
دیگر برای نخس��تین بار از دسامبر سال قبل، میزان تقاضای خارجی 
برای محصوالت تولیدات��ی آمریکا روندی صعودی به خود گرفته و به 
لطف افزایش تقاضا، تورم صنعتی نیز اوج گرفته است. دیوید کاستین، 
تحلیلگر بازار بانک گلدمن ساکس گفت: تحلیل تکنیکال نمادهای اصلی 
بازار نشان می دهد وضعیت امیدوارکننده است و در روزهای اخیر شاهد 
بهبود محیط کالن اقتصادی نیز بوده ایم. اگر در زمینه واکسن مقابله با 
کرونا به دس��تاوردهای قابل اتکای جدیدی برسیم آن وقت شاهد یک 
دوره طوالنی و باثبات در صعود شاخص ها خواهیم بود اما حتی بدون 
آن هم انتظار داریم شاخص ها در سطح باالتری از جایی که ماه قبل در 
آن قرار داشتند، بایستند. در وال استریت، همه شاخص ها ریزشی بودند 
تا جایی که هر س��ه شاخص اصلی بورس��ی در سطح پایینتری از روز 
قبل خود بس��ته شدند. شاخص »داوجونز اینداستریال اوریج« با ۳.۱۸ 
درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و ۱۷6.۲۲ واحد 
بس��ته شد. شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۳.۸۰ درصد ریزش تا سطح 
۳۴۴۴.۸۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی 
»نزدک کامپوزیت« با ۵.۴۴ درصد کاهش در سطح ۱۱ هزار و ۴۰۰.۱۲ 
واحدی بسته شد.  عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی هنوز به طور 
کامل تحت تاثیر ش��یوع کرونا و پیامده��ای مخرب آن قرار دارد و 
رش��د اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی به کمترین سطوح 
ثبت ش��ده خود رسیده اس��ت. مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعالم 
کرد در س��ه ماهه دوم امس��ال، متوسط رش��د اقتصادی این کشور 
منفی ۱۳.۸ درصد اندازه گیری ش��ده اس��ت که ۰.۴ درصد کمتر از 
نرخ پیش بینی شده قبلی و ۷.9 درصد کمتر از رشد اقتصادی ثبت 

شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است. 

دریچه

فرص��ت امروز: بازار س��هام، هفته دوم ش��هریورماه را با اصالح قیمت 
سهام پشت س��ر گذاش��ت و برای چهارمین هفته متوالی کاهشی شد. 
ماحص��ل معامالت این هفته که به دلیل تعطیالت محرم تنها س��ه روز 
کاری داش��ت، کاهش بیش از ۵درصدی نماگر اصلی بورس تهران بود. 
همچنین بررس��ی تغیی��ر مالکیتها در این س��ه روز حکایت از حمایت 
ب��زرگان ب��ازار در س��مت خرید دارد، به طوری که پس از پش��ت س��ر 
گذاش��تن تعطیالت ابت��دای هفته، تالش بر حمایت از س��هام ارزنده و 
جلوگیری از افت بیش��تر قیمتها ص��ورت گرفت و خالص خرید بیش از 
۲ه��زار میلیارد تومانی حقوقی ها در این س��ه روز، این موضوع را تایید 

می کند.
ش��اخص کل بورس ته��ران در هفته ای که گذش��ت، ۸۷ هزار واحد 
کاهش داشت و بیش از ۵ درصد افت را تجربه کرد. شاخص کل هم وزن 
نیز اصالح کمتری را متحمل شد و به کاهش ۳.۸ درصدی بسنده کرد. 
در ای��ن هفته منفی، اغلب صنایع بورس��ی نیز لباس قرمز به تن کردند 
و از ۳۸ صنعت فعال بورس��ی، تنها س��ه گروه با رش��د میانگین قیمت 
س��هام زیرمجموعه خود همراه شدند و دیگر گروه ها شاهد افت شاخص 

صنعت خود بودند.
برندگان و بازندگان بازار سرمایه در 3 روز

این هفته در اوج بی خبری برای صنایع بازار دنبال شد. البته در میانه 
هفته، جلس��ه ش��ورای عالی بورس حاوی خبرهایی بود، چنانچه رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی موضوع بازگشایی نماد کنتورسازی 
را یکی از مصوبات شورای عالی بورس بیان کرد و گفت: آخرین وضعیت 
این ش��رکت نیز به شورا گزارش و مقرر شد تا انجام اقدامات الزم برای 
بازگش��ایی نماد این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی 

و سازمان تامین اجتماعی سرعت گیرد. 
به گفته حس��ن قالیباف اصل، در این راس��تا، یکی از اعضای شورای 
عال��ی بورس ب��ه عنوان نماینده ویژه انتخاب ش��د تا در کنار س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، پیگیر این موضوع باش��د تا هرچه س��ریعتر، نماد 
این ش��رکت در بورس بازگش��ایی ش��ود؛ موضوعی که می تواند یکی از 

گروه های غیرفعال بورس را مجددا وارد گردونه معامالت سهام کند.
در هفته گذشته سه صنعت منسوجات، کانی غیرفلزی و فلزات اساسی 
تنها گروه های مثبت بازار بودند. گروه منس��وجات با رشد ۲.۱ درصدی 
همراه شد و کانی غیرفلزی ۱.6 درصد و فلزات اساسی ۰.۳ درصد مثبت 
ش��دند. در مقابل اما بیشترین افت قیمت از آن گروه مخابرات با کاهش 
قیمت ۱۳ درصدی شد. گروه زراعت نیز هفته گذشته شاهد کاهش ۸.۸ 

درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بود.
ای��ن هفته عرضه س��هام ش��رکت های پاالیش��گاهی دولت ب��ا نماد 
»پاالیش« دنبال ش��د و قرار اس��ت تا ۱9 شهریور ادامه داشته باشد. در 
این هفته اما س��هام پاالیشی با میانگین افت ۵.۳ درصدی مواجه شدند 
تا بخش��ی از تخفیف ۲۰ درصدی واگذاری س��هام مذکور خنثی ش��ود. 
البته باید دید با ش��رایط فعلی بازار، این پذیره نویس��ی چه میزان مورد 

اقبال قرار می گیرد.
در می��ان دیگر صنایع کاالیی نیز در هفته گذش��ته گروه محصوالت 
ش��یمیایی با افت شاخص ۴.9 درصدی مواجه ش��د. در میان معدنی ها 
نیز ش��اهد کاهش ۵.۲ درصدی میانگین قیمت ها بودیم، اما بیش��ترین 
ارزش معام��الت در هفته منف��ی بورس ته��ران از آن گروه های بزرگ 
بازار ش��د. به طوری که گروه فلزات اساس��ی ش��اهد دادوستد 9 هزار و 
۲۱۸ میلی��ارد تومانی بود. در گروه فرآورده های نفتی ارزش معامالت به 
6 هزار و 9۳۱ میلیارد تومان رس��ید و در می��ان زیرمجموعههای گروه 
چندرش��ته ای صنعتی با محوریت »شس��تا« ش��اهد رد و بدل ۴ هزار و 

۱۸6 میلیارد تومانی بودیم.
عملکرد خرید و فروش های هفتگی معامله گران

همانطور که اش��اره ش��د، در سه روز کاری هفته گذش��ته، ۲ هزار و 
9۵میلی��ارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقیقی به 

حقوق��ی جابه جا ش��د. به گزارش س��نا، بورس تهران هفته گذش��ته را 
کماکان در مس��یر کاهشی س��پری کرد و به این ترتیب با ثبت بازدهی 
منفی ۵ درصدی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ماه، یکی از هفته های 
نه چندان مطلوب را برای س��رمایهگذاران به نمایش گذاش��ت. هرچند 
حمایت س��هامداران عم��ده در جبهه خری��د تا حدودی از این فش��ار 
فروش ها کاست، ولی سهامداران حقیقی و به ویژه تازه واردان همچنان 
به دنبال شناس��ایی س��ود برآمده و بیشتر به فروش س��هام خود اقدام 
کردن��د. در این میان بررس��ی خرید و فروش ه��ای بازیگران اصلی بازار 

نش��ان از برتری معامله گران حقوقی در سمت خرید دارد. به این ترتیب 
جزئیات جابه جایی ها در هفته گذشته نشان می دهد که تنها در جریان 
معامالت روز دوش��نبه، س��هامداران خرد در نقش خریدار ظاهر شده و 
خالص خرید مثبت بیش از 9۰۰میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت 
کردند. بر این اس��اس در دو روز پایانی هفته، حقوقی ها بیش��تر از آنکه 
فروش��نده باشند، خریدار بودند و در نهایت حدود ۳هزار میلیارد تومان 
نقدینگی به پرتفوی خود افزودند. برآیند این جابه جایی ها س��بب شد تا 
در مجموع هفته ۲هزار و 9۵میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهامداران 

خرد خارج و به پرتفوی معامله گران عمده بازار وارد شود.
روند معامالت بورس در روز دوش��نبه و در اولین روز پس از تعطیلی 
چند روزه چیزی نبود که سهامداران انتظار آن را داشتند. البته در این 
راس��تا ورود سیاست گذاران به بازار سرمایه باعث شد تا روند شاخص به 
س��مت متعادل ش��دن حرکت کند. از ای��ن رو حقوقی ها روند معامالت 
را وارد ف��از جدی��دی کردند و معامالت روز دوش��نبه با رش��د بیش از 
9هزار واحدی ش��اخص کل بورس همراه ش��د. در این روز به دنبال جو 
متعادل ایجاد شده، سهامداران خرد به خرید پرداخته و در نهایت بیش 
از 9۰۰میلی��ارد تومان نقدینگی به پرتف��وی خود افزودند. در این میان 

بخش عمده ای از خریدهای حقیقی ها در نمادهای گروه فلزات اساس��ی 
ب��ود که با ثبت خالص خرید بی��ش از ۸۰۰میلیارد تومانی در این گروه 

دنبال شد.
روند متع��ادل و مثبت ایجادش��ده در معامالت بازار ت��داوم چندانی 
نداش��ت و در روز سه شنبه مجدد شاهد افت شاخص کل بورس بودیم. 
در این راستا سهامداران عمده مجدد وارد بازار شده و در نقشی حمایتی 
ظاهر ش��دند. هرچند در نهایت نماگر اصلی بازار با افت بیش از ۴۳هزار 
واحدی در جریان معامالت روز سه ش��نبه مواجه شد، ولی خالص خرید 
۷۵۰میلیارد تومانی در کارنامه حقوقی های بازار ثبت ش��د. در این روز 
بیش��ترین خرید بازیگران عمده در نمادهای محصوالت ش��یمیایی بود. 
حقیقی ه��ا نیز همچنان به اس��تراتژی خود در جمع آوری س��هام فلزی 

ادامه دادند.
حمای��ت حقوقی ه��ا در جری��ان معامالت روز چهارش��نبه با ش��دت 
بیش��تری دنبال شد؛ جایی که شاهد سومین خرید بزرگ حقوقی ها در 
س��ال 99 بودیم و بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان از س��بد سهام 
حقیقی ها به پرتفوی بزرگان حقوقی افزوده ش��د. این حمایت پرقدرت 
حقوقی اما از رنگ قرمز سهام نکاست و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در انتظار خروج از گردونه معامالت س��هام در صفوف سنگین 

فروش ناکام ماند.
حقوقی ها و حقیقی ها هر کدام چه سهامی خریدند؟

بررس��ی صنایع م��ورد توجه س��هامداران عم��ده در هفته گذش��ته 
نش��ان می دهد که س��هام گروه چند رش��ته ای صنعتی در کانون توجه 
معامله گران قرار داش��ته است، به طوری که خالص خرید حقوقی ها در 
این گروه به حدود ۸۰۰میلیارد تومان رس��ید. در صدر این خریدها نیز 
جمع آوری سهام »شستا« قرار داشت. به طوری که حمایت حقوقی های 
این نماد س��بب ش��د تا بیش از 6۲۰میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی 

سهامداران عمده »شستا« منتقل شود.
در ادامه این روند حقوقی ها به جمع آوری س��هام مخابرات نیز تمایل 
نش��ان دادند، به طوری که بیش از ۴۰۰میلی��ارد تومان نقدینگی بابت 
خرید س��هام »اخابر« به پرتفوی خود منتقل کردند. در میان نمادهای 
خودرویی نیز بیش��ترین حمایت س��هامداران عمده از نماد گروه بهمن 
ب��ود. به طوری که بیش از ۳۰۰میلیارد توم��ان نقدینگی را بابت خرید 

سهام »خبهمن« به پرتفوی خود افزودند.
در میان نمادهای شیمیایی نیز بخش عمده ای از حمایت سهامداران 
عمده در جمع آوری س��هام صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس بود که با 
انتقال حدود ۱۳۵میلیارد توم��ان نقدینگی به پرتفوی حقوقی های این 
نماد دنبال ش��د. خرید سهام »پارس��ان« نیز در کانون توجه حقوقی ها 
بود. به طوری که ۱۱۳میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید سهام مزبور 

به سبد خود افزودند.
همانطور که عنوان ش��د، س��هامداران خرد همچنان به خرید س��هام 
گروه فلزات اساس��ی و به ویژه جمع آوری س��هام ملی مس ایران تمایل 
نش��ان دادند. در این می��ان خالص خرید حقیقی ها در گ��روه مزبور به 
حدود ۷۰۰میلیارد تومان رسید که ۵9۰میلیارد تومان از این رقم یعنی 
۸۵درص��د از آن در اختی��ار خال��ص خرید »فملی« ب��ود. در ادامه این 
روند نیز حقیقی ها به خرید س��هام فوالد خوزس��تان تمایل نشان دادند 
و 9۲میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید س��هام مزبور به س��بد خود 

افزودند.
جمعآوری سهام گروه پاالیشی نیز از دیگر مواردی بود که سهامداران 
خرد به آن تمایل نشان دادند. به طوری که ۳۴۵میلیارد تومان نقدینگی 
بابت خرید س��هام این گروه به سبد معامله گران حقیقی منتقل شد. در 
ص��در این خریدها نیز جمع آوری س��هام پاالیش نف��ت بندرعباس قرار 
داش��ت. به ط��وری که خالص خری��د حقیقی ها در نماد »ش��بندر« به 
۱۴۵میلیارد تومان رسید. سه نماد »شبریز«، »شتران« و »شپنا« نیز از 
جمله دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران خرد در هفته گذشته بودند.

رئیس سازمان بورس گفت فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش 
رونق بازار و تس��هیل نقدش��وندگی آغاز خواهد شد و قطعا نتایج مثبت 

این امر به سرعت در بازار مشاهده می شود.
به گزارش س��ازمان بورس، حس��ن قالیباف اصل پنجشنبه گذشته با 
ارزیاب��ی مثبت از نتایج جلس��ه ای با حضور نهاده��ای حقوقی که بیش 
از ۷۰درص��د ب��ازار را در اختی��ار دارند، گفت: مقرر ش��د فرآیند جدید 
بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تس��هیل نقدشوندگی آغاز شود 

و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار مشاهده می شود.
رئیس س��ازمان ب��ورس درباره اثرات مثبت س��ایر تصمیم��ات که با 
مح��ور بهبود روند بازار اتخاذ ش��د، افزود: از دیگر تصمیمات اخذش��ده 
افزایش دامنه فعالیت صندوق های س��رمایه گذاری است و بر این اساس 
تس��هیالتی هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته 

شده است.
قالیباف اصل یادآور شد: این تسهیالت سرمایه گذارانی را که از دانش 
یا فرصت کافی س��رمایه گذاری مس��تقیم برخوردار نیس��تند را تشویق 
می کن��د تا از  طریق صندوق ها به س��رمایه گذاری اقدام کنند؛ فراموش 
نکنی��د همواره روش غیرمس��تقیم بهترین روش برای س��رمایه گذاران 

بورسی است.
او ب��ا تاکی��د بر ض��رورت اجتن��اب از انتق��ال دارایی ه��ای ضروری 
س��رمایه گذاران به بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد: در بازار سرمایه هم 
بحث س��ود مطرح است و هم بحث زیان؛ بر این اساس افرادی که وارد 
بازار س��رمایه می شوند، نباید دارایی های ضروری خود را وارد بازار کنند 
و تنها باید با دارایی کوتاه مدت که به آن نیاز ندارند به س��رمایه گذاری 

اقدام کنند.
رئیس س��ازمان بورس نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعالیت های 
بازارگردانی را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در 
بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه 

را افزایش می دهد.
قالیب��اف اصل یادآور ش��د: مقررات مرب��وط به بازارگردان��ی در بازار 
س��رمایه از پیش تدوین شده و از روز شنبه بازارگردان ها فعال خواهند 
ش��د تا نوسانات کمتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم. همچنین مقرر 

شده تا شرکت هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه می شوند، بازارگردانی 
فعال و متناسب با ابعاد شرکت داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر عملکرد منطقی س��هامداران عمده در افت و 
خیزهای بازار افزود: همواره انتظار می رود که این س��هامداران با هیجان 
و رفت��ار غیرمنطقی عمل نکنند. حضور پررنگ س��هامداران حقوقی در 

کوتاه مدت و بلندمدت ضرورت توسعه بازار سرمایه است.
دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که این هفته سهامداران 
حقوقی تا چه میزان به حمایت از س��هام پرداختند، گفت: حقوقی ها در 
ای��ن مدت تالش کردند تا از س��هام خود حمایت کنن��د، اما با توجه به 
بزرگ ش��دن بازار، گاهی نیاز به حمایت چندین سهامدار و بازارگردان 
اس��ت. از همین رو باید صندوق های بازارگردان تقویت شوند. همچنین 
صندوق توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را درخصوص نقدشوندگی 

ایفا کرد.
وی با اش��اره به تصمیم دیگر این جلس��ه افزود: مقرر ش��د شرایطی 
فراهم ش��ود تا قرارداد بازارگردانی ناش��ران و صندوق های بزرگ منعقد 
ش��ود تا در ش��رایط نامتوازن و بر عدم تعادل از بازار حمایت بیش��تری 

شود.   
 قالیباف با تاکید بر تالش س��ازمان برای حفظ س��المت بازار سرمایه 
گفت: بازار س��رمایه امس��ال رونق خوبی داش��ت و تالش ما برای حفظ 
س��المت بازار سرمایه دو چندان ش��د. نهاد ناظر همواره تالش می کند 

بازار سرمایه محل امن سرمایه گذاری باشد.
رئیس س��ازمان بورس با ش��ایعه خواندن عدم حمایت دولت از بورس 
تصریح کرد: س��ازمان یک نهادعمومی غیردولتی اس��ت و بازار سرمایه 
متعلق به عموم مردم اس��ت و دولت همچنان به بازار سرمایه به عنوان 

یک فرصت و با دید مثبت نگاه می کند.
قالیباف اصل یادآور ش��د: من مطمئنم که بازار سرمایه می تواند نقش 

خود را به درستی در اقتصاد کشور ایفا کند.
او در پایان و در پاسخ به این پرسش که نقش نهاد ناظر در افزایش و 
افت قیمت س��هم چیست تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد 
ناظر اس��ت نه نهاد قیمت گذار. س��هامداران باید هنگام خرید س��هام به 
ارزندگی آن توجه داشته باشند و اطالعات شرکت ها را به صورت دقیق 

رئیس سازمان بورس از روان سازی بازار با همکاری ناشران و بازارگردان ها خبر داد

آماده باش به بازارگردان ها برای تسهیل نقدشوندگی بازار سرمایه

اصالح بازار سرمایه در هفته دوم شهریورماه نیز ادامه یافت

حمایت حقوقی ها از بورس
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خرید برگ سبز چای از 1۰3 هزار تن گذشت
رئیس سازمان چای گفت از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰۳ هزار 
و ۳9۵ ت��ن برگ س��بز چای ب��ا ارزش بالغ بر ۴۰۰ میلی��ارد تومان از 
چایکاران خریداری شده است. حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمینی برگ س��بز چای اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل 
برداش��ت تاکنون ۱۰۳ هزار و ۳9۵ تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 
۴۰۰ میلیارد تومان از چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری 
شده است. او از پرداخت ۸۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: 
با احتس��اب پرداخت ۵ میلیارد تومان که به تازگی انجام ش��ده، ۳۴۰ 
میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی هم به مرور 
به حساب ش��ان واریز می شود. جهان ساز ادامه داد: ۵۸ هزار و ۷۰۲ تن 
معادل ۵6 درصد بهای برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۴۵ هزار 
و ۳۳۲ تن معادل ۴۴ درصد درجه ۲ است. رئیس سازمان چای از تولید 
۲۳ هزار و ۲6۰ تن چای خش��ک خبر داد و گفت: علی رغم تاخیر در 
برداش��ت برگ سبز چای نسبت به س��ال قبل و وجود خشکی هوا در 
فصل تابستان، تولید نسبت به سال قبل یک درصد رشد داشته، هرچند 
در چین بهاره ۱۵ درصد بیش از سال گذشته بوده است. به گفته او، با 
استمرار بارندگی در هفته های آتی و بهبود عملکرد پیش بینی می شود 
که تولید برگ س��بز چای به ۱۳۰ هزار تن برس��د. جهان ساز در پایان 
قیمت هر کیلو چای در کارخانه های عمده فروش��ی را ۴۰ تا ۴۵ هزار 

تومان و برای مصرف کنندگان 6۰ هزار تومان اعالم کرد.

افزایش 1۰8درصدی قیمت برنج وارداتی
 دپوی2۰۰ هزار تنی در گمرک

روند صعودی قیمت برنج وارداتی در مرداد امسال نیز ادامه داشته 
و تا بیش از ۱۰۰درصد نسبت به پارسال گران تر شده است، افزایش 
قیم��ت این محصول عمدتا تحت تاثیر ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 

همچنین دپوی آن در گمرک به دلیل مشکالت ارزی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آمار از تغییر قیمت برنج های وارداتی و 
البته برنج های ایرانی نش��ان می دهد که در مردادماه سال جاری هر 
کیل��و برنج خارجی به طور متوس��ط بیش از ۱۸ هزار تومان فروش 
رفته اس��ت که این رقم در مقایس��ه با مرداد ماه س��ال گذشته که 
ح��دود ۸6۰۰ تومان بوده تا ۱۰۸ درصد افزایش قیمت دارد.  برنج 
واردات��ی در فاصله تیر تا مردادماه نیز نس��بت ب��ه قیمت ۱6 هزار 
و ۴۰۰ تومان��ی بیش از ۱۰درصد گران ش��ده اس��ت. وضعیت برنج 
ایران��ی این گونه اس��ت که قیمت ای��ن کاال در مردادماه هر کیلو به 
طور متوس��ط حدود ۲۷ هزار تومان بوده که در مقایسه با مردادماه 
س��ال گذش��ته که هر کیلوگرم ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان فروش رفته 
۱۷درصد افزایش قیمت دارد. این محصول نس��بت به تیر امس��ال 
نیز حدود ۲درصد گران ش��ده اس��ت. افزایش قیمت برنج خارجی 
در حالی اتفاق می افتد که در اردیبهش��ت ماه امس��ال واردات این 
محصول ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع و با ارز نیمایی که حدود ۲۰ 
ه��زار تومان قیمت دارد وارد می ش��ود که ای��ن موضوع در افزایش 
قیمت برنج در بازار تاثیر گذاش��ته است.  اما مورد دیگر در رابطه با 
برنج ه��ای وارداتی به تامین ارز و ترخی��ص آنها برمی گردد. این در 
حالی است  که از اول شهریورماه واردات برنج به طور فصلی ممنوع 
شد و از این لحاظ حجمی از برنج های وارداتی در گمرک باقی ماند.

پیش از این مسئوالن گمرک اعالم کرده بودند که از ابتدا تا اواخر 
مردادماه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج وارد و ترخیص شد 
که واردات این کاال برای مدت مش��ابه سال جاری حدود ۲۰درصد 
کاه��ش داش��ت؛ به ط��وری که تا اواخ��ر مردادم��اه ۴۰۰ هزار تن 
ترخی��ص و ۳۰۰ هزار تن دیگ��ر در گمرک باقیمانده بود که با اجرا 

شدن ممنوعیت فصلی واردات برنج دیگر امکان ترخیص نداشت. 
ب��ا این وجود بعد از اعمال ممنوعی��ت طی تصمیمی که با توافق 
دستگاه های ذی ربط از جمله گمرک و وزارت صمت اتحاذ شد قرار 
بر این ش��د تا ش��رایط جدیدی برای ترخیص محموله های برنج در 
زمان ممنوعیت نیز اعمال شود تا امکان ترخیص وجود داشته باشد. 
ب��ا این حال آخرین گزارش��ی ک��ه ارونقی - مع��اون فنی و امور 
گمرک��ی گمرک ایران - اعالم کرد نش��ان می دهد که حدود ۴9۷ 
هزار تن برنج وارداتی از ابتدای سال جاری تاکنون ترخیص شده و 
گم��رک برنج هایی که در صف تامین ارز قرار دارند را نیز به صورت 
درصدی خارجی می کن��د، اما همچنان بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج 
وارداتی دپوش��ده هنوز در گمرک وجود دارد و ترخیص نش��ده که 
برای ترخیص نیاز به صدور و ارائه اعالمیه ارز از س��وی صاحب کاال 
و بانک اس��ت که وقتی این تامین ارز انجام نشده و به گمرک ارائه 

نشود امکان ترخیص نخواهد داشت.

افزایش 3 تا 6 برابری قیمت کود و سم
رئیس نظام صنفی کش��اورزی با اش��اره به افزایش س��ه تا شش 
برابری قیمت نهاده های کش��اورزی و به تبع آن افزایش هزینه های 
تمام شده تولید، از نمایندگان مردم در مجلس و تشکل ها خواست 
که از س��ازمان ها و نهادهای مرتبط بخواهند پاس��خگوی دلیل این 

افزایش قیمت ها باشند.
محمد شفیع ملک زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش 
قیمت نهاده های کش��اورزی هزینه تولید را افزایش می دهد، گفت: 
قیم��ت کودهای فس��فاته و پتاس��ه با حذف ارز دولتی ش��ش برابر 
ش��ده اند و برای مثال یک لیتر س��م دلتامترین که در اردیبهش��ت 
امس��ال ۴۷ هزار توم��ان بود در حال حاضر به بی��ش از ۱۱۰ هزار 
تومان رسیده یا س��م اکسی کلرور مس ۴۴ هزارتومانی در بازه سه 
ماهه به ۱۳۰ هزارتومان و س��م فنیتروتیون نیز که در اردیبهش��ت 
۱۰۸ ه��زار تومان ب��ود در حال حاضر به ۴۳۴ هزار تومان رس��یده 
اس��ت. در حقیقت باید پرس��ید با این افزای��ش قیمت ها و کاهش 

نقدینگی، کشاورز چگونه می تواند شرایط را تاب بیاورد؟
 وی با اشاره به اینکه دولت باید نهاده ها و تسهیالتی ارزان قیمت 
در اختیار کش��اورزان قرار دهد تا بتوانند به کش��ت بپردازند، گفت: 
ارائه تسهیالت ارزان قیمت یا ارائه نهاده های کشاورزی با قیمت های 
ارزان تر به کشاورزان تنها راه کاهش هزینه های تولید است. در غیر 
این صورت کش��اورزان حاضر نخواهند بود محصوالت استراتژیک و 
پرزحمتی مانند گندم، جو و کلزا بکارند و با قیمت پایین بفروشند.

میل به کاشت صیفی جات باال رفته است

اخبـــار

تداوم ش��یوع کرونا، ش��روعی متفاوت را برای س��ال تحصیلی جدید 
رقم زده اس��ت که دغدغه های بس��یاری برای خانواده ها، دانش آموزان و 

معلمان به دنبال دارد.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، تعطیلی حدود ۷ ماهه مدارس 
باالخ��ره به س��رآمد و از امروز دانش آموزان بع��د از حرف و حدیث های 
بس��یار باید س��ال تحصیلی جدید و متفاوت آن هم با ش��رایط کرونا را 
تجربه کنند البته تجربه ای که برای تعدادی از دانش آموزان پیش��تر هم 
در جریان بازگش��ایی محدود به منظور رفع اشکال و برگزاری امتحانات 

نهایی امتحان شده بود.
ش��روع سال تحصیلی متفاوت و کرونایی امسال دیگر با آمدن مهرماه 
و مت��رادف ب��ا بازگش��ایی عادی مدارس نیس��ت، آنطور ک��ه آموزش و 
پرورش��ی ها تاکی��د دارند و س��تاد ملی کرونا هم بر آن صحه گذاش��ته 
اس��ت دو هفته مان��ده به پایان تابس��تان دانش آموزان بن��ا بر وضعیت 
شهرهای شان و تراکم کالس ها س��ال تحصیلی را آغاز می کنند؛ آغازی 
ک��ه تعیی��ن تکلیفش آنقدر با سیاس��ت های یک بام و دو هوا از س��وی 
مس��ئوالن مختلف همراه ب��ود که همچنان خانواده ه��ا، دانش آموزان و 

معلمان کم و بیش سردرگم هستند.
سناریو های شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس!

۳-۲ ماهی می شود که مسئوالن بخش های مختلف آموزش  و پرورش 
ش��روع سال تحصیلی جدید و آموزش ها را منوط به سه سناریو با توجه 
به وضعیت س��فید، زرد و قرمز شیوع کرونا می دانند؛ موضوعی که قرار 
بود آموزش ها را به ترتیب حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری ترتیب 

دهد و ش��بکه ش��اد و آموزش تلویزیونی و بسته های خودخوان و ... هم 
براساس همین تقسیم بندی در جریان آموزش مورد توجه قرار گرفت.

ام��ا آنط��ور که از اظه��ارات اخیر مس��ئوالن و در رأس آن محس��ن 
حاجی میرزای��ی، وزیر آموزش و پ��رورش برمی آید اصل آموزش مبتنی 
بر آموزش حضوری اس��ت و هیچ روشی نمی تواند جایگزین کارکرد های 
مدرس��ه بش��ود. پس تا زمانی که س��تاد ملی کرونا اع��الم ممنوعیت و 
تعطیلی فعالیت مدارس را نداش��ته باش��د، مدرس��ه ها دایر و آموزش ها 
حض��وری خواه��د بود البته که حض��ور دانش آموزان ب��ا دو قید رعایت 
حداکثری دس��تورالعمل های بهداش��تی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی 

مورد توجه قرار می گیرد.
حاجی میرزای��ی در این ب��اره تاکید دارد که دانش آم��وزان از روز ۱۵ 
شهریور در سراسر کش��ور با رعایت حداکثر دستورالعمل های بهداشتی 
در م��دارس حض��ور پیدا می کنند و اگر تراکم مدرس��ه زیاد باش��د این 
حضور در چند ش��یفت و با مدت زمان آموزش��ی ۳۵ دقیقه طی خواهد 
ش��د. همین اعالم صریح بازگش��ایی مدارس پس از مدتی ابهام باز هم 
برای خانواده ها س��وال برانگیز ش��د که باالخره روز شنبه ۱۵ شهریور با 

وجود شیوع کرونا، فرزندشان چطور در مدرسه حضور پیدا کند.
در این مورد علی باقرزاده، رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی اظهار 
کرد که اگر تاکنون مدرس��ه درباره حضور دانش آم��وزان برای روز اول 
سال تحصیلی اطالع رسانی نداشته است، خانواده ها شنبه صبح پیش از 
حرکت به س��مت مدرسه از طریق مسیر های ارتباطی با مدرسه و مدیر 

شرایط را جویا شوند.

چالش رفت و آمد دانش آموزان در سال تحصیلی کرونایی
رفت و آمد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید هم در کنار دغدغه های 
آموزش��ی چالشی اس��ت که خانواده ها را س��خت نگران کرده است؛ آنطور 
نورعلی عباسپور مدیرکل دفتر انجمن و اولیا به خبرنگار آموزش و پرورش 
گفته تعداد دانش آموزان اس��تفاده کننده از سرویس کاهش یافته است، اما 
برای همین تعداد هم برنامه داریم و اجرای فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
دس��تورالعمل های بهداشتی در خودرو الزامی است. او ادامه داد: با توجه به 
این ش��رایط امسال مبلغ ش��هریه دریافتی بیش از ۲۰درصد افزایش یافت 
چراکه تعداد دانش آموز در هر خودرو کاهش یافته اس��ت. مدیرکل انجمن 
اولیا و مربیان درباره تهیه لباس فرم هم گفت که به هیچ وجه نیاز به تهیه 
لباس فرم جدید نیست حتی برای دانش آموزان تغییر مقطع یا کالس اولی ها 
قید اجبار تهیه لباس وجود ندارد، اما اگر خانواده ها رضایت داشته باشند و با 

مدرسه هم به توافق رسیده باشند تهیه لباس جدید مشکلی ندارد.
 روانه شدن سیل اعتراض ها به آموزش و پرورش در پی 

بازگشایی مدارس
ب��ا اعالم خبر برگزاری حضوری کالس های درس از س��وی آموزش و 
پرورش که به اذعان وزیر آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت بهداشت 
و ستاد ملی کرونا بوده است در کنار دانش آموزان و اولیای شان، برخی از 
نهاد های وابس��ته به حوزه سالمت نسبت به این تصمیم گیری گالیه مند 
هس��تند ضمن آنکه چندی پیش علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت 
کرونا در کالنش��هر تهران هم نسبت به بازگشایی مدارس و عواقب بعد 

از آن هشدار داده بود.

شروع سال تحصیلی کرونایی و نگرانی هایی که پشت درب مدارس جا خوش کرده اند

صادقی نیارکی گفت میزان صادرات ش��کالت و ش��یرینی در س��ال 
گذشته، ۳۰۱ هزار تن با ارزش بالغ بر ۴۲6 میلیون دالر بوده است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��اتا، مهدی صادقی 
نیارکی گفت: دو س��وم محصوالت صنعتی کش��ور، در ۵ ماهه نخس��ت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد تولید روبه رو بوده اند.

وی با اش��اره به اینکه صنایع غذایی و آشامیدنی، جزو صنایع پیشتاز 
کش��ور در امر تأمین نیاز داخلی و توس��عه صادرات غیرنفتی هس��تند، 
اظهار داشت: بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی کشور، به حوزه صنایع 

غذایی مربوط است.
وی افزود: در صنعت ش��یرینی و شکالت ۱۸۰۰ واحد تولیدی فعال، 

معادل ۲.۲ کل واحد های صنعتی کشور مشغول به فعالیت هستند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه اش��تغال صنعتی در صنعت ش��یرینی و 
شکالت ۴.۳درصد اس��ت، تصریح کرد: ۳درصد کل سرمایه گذاری های 

صنعتی کشور در این بخش جذب شده است.
وی ادامه داد: میزان صادرات ش��کالت و ش��یرینی در س��ال ۱۳9۸، 
سیصد و یک هزار تن بالغ بر ۴۲6 میلیون دالر بود که از لحاظ ارزشی 

کاهش، ولی از نظر وزنی حدود ۱۲ هزار تن رشد داشته است.
وی ادامه داد: علت کاهش ارزش��ی صادرات شکالت و شیرینی ایران، 
اص��الح قیمت ه��ای پایه صادراتی در س��ال ۱۳9۸ بود ک��ه با توجه به 

برابری نرخ ارز انجام ش��د. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه از صنعت ش��یرینی و ش��کالت می توان ب��ه عنوان یک صنعت 
نمونه نام برد، اظهار داش��ت: توسعه و تعمیق طراحی مهندسی، نوآوری 
در تولید محصوالت جدید و خوداتکایی در حوزه ماش��ین آالت صنعتی 
از ویژگی های صنعت ش��یرینی و ش��کالت کشور است که موجب شده 
تا بس��یاری از ماش��ین آالت موردنیاز در این صنعت توس��ط سازندگان 

داخلی تأمین شود.
وی افزود: حتی تعمیر، نگهداری، اورهال و تأمین قطعات ماشین آالت 
موجود در این صنعت که عمدتاً ماش��ین آالت اروپایی هس��تند توس��ط 
س��ازندگان داخلی انجام می ش��ود و اینها همه نشان از بلوغ این صنعت 
در زمینه های مختلف از جمله طراحی پایه، بازاریابی، توس��عه محصول، 

ماشین سازی، تعمیرات و نگهداری دارد.
معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به این 
پرس��ش که چه افقی را برای توس��عه تولید و صادرات صنعت شکالت 
کش��ور ترسیم کرده اید؟، اظهار داشت: کسب رتبه دوم تولید و صادرات 
در می��ان کش��ور های منطقه در س��ال ۱۴۰۴ برای صنعت ش��یرینی و 

شکالت ایران هدف گذاری شده است.
وی ادام��ه داد: تأمی��ن م��واد اولی��ه واحد ه��ای تولی��دی فعال یکی 
از موضوع��ات اصلی امروز وزارت صمت اس��ت که س��عی ش��ده نقش 

تنظیم گ��ری، بین حلقه ها و زنجیره ها ایفا ش��ود. همچنین س��اماندهی 
محصوالت پتروش��یمی و فلزی نیز در حوزه معاونت امور صنایع دنبال 
می ش��ود. صادقی ب��ا تاکید بر به هم رس��انی نیازمندی ها و توانمندی ها 
گفت: بسیاری از واحد های صنعتی از توانایی دیگر واحد ها اطالع ندارند 
به همین دلیل سیاس��ت به هم رسانی نیازمندی ها و توانمندی ها نیز در 

راستای تأمین نیاز های واحد های صنعتی دنبال می شود.
معاون وزارت صمت همچنین درخصوص بحث تأمین و تخصیص ارز 
برای واحد های صنعتی  اظهار داش��ت: با توجه به اینکه تقریباً کشور با 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اداره می ش��ود و توسعه صادرات اولویت 
نخست کشور و وزارت صمت است از این رو به صورت روزانه و جلسات 

هفتگی بحث تأمین و تخصیص ارز را با بانک مرکزی پیش می بریم.
وی ادامه داد: خوش��بختانه در ش��ش ماهه نخس��ت امسال توانستیم 
مجموع نیازمندی های کش��ور را در ح��وزه تولیدات صنعتی به وفور در 
بازار ها تأمین کنیم که این موفقیت نتیجه تالش صنعتگران، حمایت های 
ارکان دول��ت، حاکمیت و همراهی بان��ک مرکزی و پیگیری های وزارت 
صم��ت بوده ک��ه امیدواریم در آینده ه��م تمامی دس��تگاه ها از جمله 
دس��تگاه هایی که در حوزه سیاس��ت های پولی و ارزی کش��ور، تأمین و 
تخصیص ارز فعالند کمک کنند تا مسیری که از ابتدای سال آغاز شده 
و به موجب آن در بسیاری از کاال ها رشد تولید داشتیم ادامه پیدا کند.

دبیر انجمن برنج گفت با توجه به س��طح زیرکش��ت مناسب، برآورد 
می شود امسال حداقل ۲میلیون و ۴۰۰هزار تن برنج برداشت شود.

جمیل علی زاده شایق، دبیر انجمن برنج کشور در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، س��طح زیرکشت برنج را مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
علی رغم آنکه طی چند س��ال اخیر کشت برنج در استان هایی همچون 
خوزس��تان ممنوع بود، اما امس��ال دولت اجازه کشت به کشاورزان این 

استان را داده است.
وی افزود: امسال استان های گلس��تان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و گرگان به دلیل بارندگی های مناسب ۳ 
تا ۴ س��ال اخیر وارد چرخه کشت برنج شده اند. هرچند دولت نسبت به 
کشت برنج در استان های گلستان و گرگان به سبب رقابت با کشت های 
دیگر حساس��یت داش��ت، اما مردم به توصیه های دولت توجه چندانی 

نداشتند.
علی زاده ش��ایق با بیان اینکه سال گذشته ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
برنج تولید شد، گفت: امسال میزان تولید به سبب بارندگی های مناسب 
و کش��ت در استان های ممنوعه بیش از سال گذش��ته خواهد بود و به 
عبارت دیگر امسال حداقل تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد بود.

این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت واردات برنج بیان کرد: بار ها 
اع��الم کرده ایم که مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی ۲ گروه کامال 
جدا از یکدیگر هستند به طوری که افرادی که بودجه آنها اجازه می دهد 

به سراغ برنج های وارداتی نمی روند.
دبیر انجمن برنج کش��ور ادامه داد: زمانی که برآورد می کنیم امس��ال 
تولید برنج حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است، بنابراین حداکثر نیاز 
کش��ور به ذخیره س��ازی ۷۰۰ هزار تن بیشتر نخواهد بود، این در حالی 

است که  واردات برنج ادامه دارد.
به گفت��ه وی، طی ۲ تا ۳ هفته اخیر واردکنن��دگان اعالم کردند که 
۵۰۰ ه��زار تن برنج در گمرکات مانده اس��ت و از دولت برای ترخیص 
این میزان برنج کمک خواس��تند که با این وجود جای این سوال مطرح 
است که چقدر برنج وارد شده که هم اکنون ۵۰۰ هزار تن آن در انبار ها 

باقی مانده است.
دبیر انجمن برنج کش��ور با اش��اره به اینکه آم��اری از مازاد برنج های 
وارداتی نداریم، افزود: تصور ما این است که امسال بیش از ۱.۵ میلیون 
تن برنج خارجی وارد ش��ده اس��ت، در حالی که ما به ای��ن میزان نیاز 

نداریم.

وی با اشاره به اینکه از تولید برنج سال گذشته رقم چندانی در انبار ها 
نیست، گفت: این در حالی است که آماری از مازاد برنج وارداتی نداریم 

و نمی دانیم که در کجا مصرف می شود.
دبیر انجمن برنج کش��ور ب��ا انتقاد از کاهش تعرف��ه گمرکی واردات 
برن��ج بیان کرد: دولت ب��رای حمایت از تولید داخل تعرفه گمرکی را به 
۱۵۰ درصد افزایش داده بود که امس��ال مج��ددا تعرفه گمرکی بین ۴ 
تا ۲۰ درصد ش��ده اس��ت که این امر بیانگر عدم کنترل دولت بر میزان 

واردات است .
علی زاده ش��ایق درب��اره آخرین جزییات ب��ازار برنج اظه��ار کرد: در 
ح��ال حاضر بهترین نوع برنج ب��ا کیفیت باال بدون خرده و ناخالصی در 
کارخانه های ش��مال ۲۴ تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت که با احتساب 
هزینه های حمل و نقل و انبارداری و سود عادالنه حداکثر در تهران ۲۵ 

هزار تومان باید عرضه شود.
دبیر انجم��ن برنج در پایان تصریح کرد: هم اکنون در فروش��گاه های 
بزرگ در ته��ران، برنج با قیمت های باال عرضه می ش��ود، این در حالی 
اس��ت که این برنج ها به س��بب فقدان نظ��ارت دارای ناخالصی و خرده 

هستند.

صادرات 3۰1 هزار تن شیرینی و شکالت طی سال گذشته

پیش بینی برداشت حداقل 2 میلیون و 4۰۰ هزار تن برنج داخلی
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اخبار

با عرضه خودرو در بورس به نتیجه نمی رسیم
کریمی س��نجری ب��ا بیان اینکه اگ��ر خودرو در ب��ورس عرضه و 
قیمت گذاری ش��ود دیگر محدودیت عرض��ه و تقاضا وجود ندارد و 
ه��ر فردی به هر تعدادی که بخواه��د می تواند خریداری کند، بیان 

می کند این کار نه در دنیا تجربه شده و نه تجربه خوبی است.
ی��ک کارش��ناس خودرویی با بیان اینکه ش��یوه عرضه خودرو در 
بورس روش مناس��بی نیس��ت و روش های مناسب تری وجود دارد، 
می گوی��د: چرا متولیان امر روی توزیع متمرکز هس��تند و به دنبال 
حذف فروش رانتی و یارانه ای نیستند و چرا باید اختالف قیمت بین 

کارخانه و بازار وجود داشته باشد.
حس��ن کریمی س��نجری، ادامه داد: اختالف قیمت موجب ش��ده 
متقاض��ی غیرواقع��ی ب��رای این کاال ایجاد ش��ود. به گفته حس��ن 
کریمی س��نجری برای مدیریت بازار بای��د روی تولید، قیمت گذاری 
و مدیری��ت عرضه و تقاضا به نحوی عمل ش��ود که تقاضای کاذب 
بازار حذف ش��ود. اینکه عرضه یک کاال را در تنگنا قرار دهیم و بعد 
ب��ا همین اس��تدالل بخواهیم آن را به عنوان کاالی س��رمایه ای در 

بورس عرضه کنیم.
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر خودرو در بورس 
عرضه و قیمت گذاری ش��ود دیگر محدودی��ت عرضه و تقاضا وجود 
ندارد و هر فردی به هر تعدادی که بخواهد می تواند خریداری کند، 
بیان می کند: این کار نه در دنیا تجربه شده و نه تجربه خوبی است. 
تا زمانی که س��مت عرضه را تقویت نکنی��م و تقاضاهای غیرواقعی 

بازار را با مدیریت صحیح حذف نکنیم به نتیجه نمی رسیم.
او همچنی��ن درباره اصرار خودروس��ازان ب��رای عرضه خودرو در 
بورس اظه��ار می کند: اگر خودرو در ب��ورس قیمت بخورد هرچند 
قیمت گذاری دس��توری حذف می ش��ود و براس��اس عرضه و تقاضا 
قیمت تعیین می ش��ود و ممکن است خودروس��ازان از زیان خارج 

شود، اما مصرف کنندگان متضرر می شوند.

نرخ تورم معیار جدید افزایش قیمت خودرو
رئیس ش��ورای رقابت گفت خودرو  س��ازان اج��ازه افزایش قیمت 
خودس��رانه را ندارد و ص��دور مجوز افزایش قیمت خ��ودرو در بازه 

زمانی سه ماهه مشروط به افزایش نرخ تورم است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رضا شیوا رئیس شورای 
رقاب��ت با بی��ان اینکه خودروس��ازان نمی تواند هر س��ه ماه یک بار 
خودس��رانه قیمت محصوالت خود را افزایش دهند، گفت: براساس 
مصوبات ش��ورای رقابت اگر تورم بخش��ی نهاده ه��ای تولید صنعت 
خودرو که از طریق بانک مرکزی اعالم می ش��ود، افزایش پیدا کند 
خودروسازان می توانند با ارائه درخواست به وزارت صمت حداکثر تا 
س��قف نرخ تورم اعالم شده هر سه ماه یک بار افزایش قیمت داشته 
باش��ند. وی تاکید کرد: این دستورالعمل تا پایان سال هیچ تغییری 
نخواه��د ک��رد و آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو تا پایان س��ال 
اس��ت و خودرو  س��ازان اجازه افزایش قیمت مجدد را ندارد. رئیس 
ش��ورای رقاب��ت ادامه داد: ب��ه دلیل انحصاری ب��ودن تولید خودرو 
در کشور، خودرو سازان موظف هس��تند براساس دستورالعمل های 

شورای رقابت قیمت گذاری محصوالت خود را انجام دهند.

آمادگی سازمان های تاکسیرانی کشور برای 
ارائه سرویس مدارس از امروز

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور گفت با بازگشایی مدارس 
از ۱۵ ش��هریور، همراه با سیاس��ت های وزارت آموزش و پرورش در 
شهرهای مختلف درخصوص چگونگی فعالیت مدارس، سازمان های 
تاکس��یرانی در سراسر کش��ور جهت جابه جایی دانش آموزان، آماده 

ارائه سرویس مدارس به والدین متقاضی هستند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، مرتضی 
ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کشور و مدیر 
سامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی »سپند« با تبریک آغاز 
س��ال تحصیلی جدید اظهار داشت: با توجه به بازگشایی مدارس از 
۱۵ ش��هریور، سازمان های تاکس��یرانی و حمل و نقل سراسر کشور 
با برنامه ریزی های صورت داده شده جهت جابه جایی دانش آموزان، 

آماده ارائه سرویس مدارس به خانواده های متقاضی هستند.
مدیر س��امانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی »س��پند« افزود: 
برنامه ری��زی و تمهیدات الزم درخصوص چگونگی فعالیت س��رویس 
م��دارس در قالب کار گروه ماده ۱9 که متش��کل از نمایندگان وزارت 
آم��وزش و پ��رورش، وزارت کش��ور، وزارت راه و شهرس��ازی و نیروی 
انتظامی است و در ادامه در کارگروه های ماده ۱۸ در هر شهر با حضور 
نمایندگان آموزش و پرورش، اولیا دانش آموزان و شهرداری های صورت 
گرفته است. وی درخصوص آخرین آمار ثبت نام سرویس مدارس گفت: 
یک تکلیف قانونی در بحث سرویس مدارس در بخش مدیریت شهری 
داریم و باید در تاریخ مشخص شرکت های واجد شرایط را به آموزش و 
پرورش معرفی کنیم تا بتوانند نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. پس از 
اعالم فراخوان، ۱6۵۴ شرکت در حوزه سرویس مدارس اعالم آمادگی 
کرده اند، که از این تعداد ۱۰۵9 شرکت توسط شهرداری ها مورد تایید 
قرار گرفتند. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور ادامه داد: 
۵۵ هزار راننده از طریق س��امانه سپند برای فعالیت در حوزه سرویس 
مدارس نام نویس��ی کرده اند و صالحیت این افراد در دو بخش هویتی 
و خودرویی مورد بررس��ی قرار گرفته و توس��ط ش��هرداری ها به تایید 
رسیده است. وی در پاسخ به سوالی درخصوص ضمانت اجرایی رعایت 
پروتکل ها توسط رانندگان سرویس مدارس تشریح کرد: در حوزه حمل 
و نقل عمومی وزارت بهداشت پروتکل هایی را ابالغ کرده است، که این 
ابالغیه ها در حوزه س��رویس مدارس نیز رعایت خواهد شد، ما در این 
زمینه کامال تابع مصوبات ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت هستیم تا 
بتوانیم با رعایت کامل موارد بهداش��تی مانع از شیوع ویروس کرونا در 
این بخش باشیم. مواردی که باید رعایت شود از طریق شهرداری ها به 
رانندگان اعالم ش��ده و در ادامه با ارائه کارهای آموزش��ی و پیامکی به 

رانندگان تاکید خواهد شد.
ضامن��ی درخص��وص نظ��ارت ب��ر اس��تفاده از ماس��ک توس��ط 
دانش آموزان و رانندگان گفت: اس��تفاده از ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی مس��تمر خودرو از الزاماتی است که حتما باید انجام شود 
و در حوزه سرویس مدرس��ه نیز باید انجام شود و دانش آموزان نیز 

در طول سفر موظف به استفاده از ماسک هستند.

علی موس��وی گفت من به همراه یک تی��م اقتصادی طرح خودرودار 
ک��ردن خانواده ه��ای نیازمند بدون خودرو را مورد بررس��ی قرار دادم و 

تدوین کردم.
حاش��یه های سهام عدالت تمام شدنی نیست. پس از حواشی ناشی از 
فروش وجه سهام عدالت و گالیه متعدد مردم از عدم دریافت یا دریافت 
با تاخیر س��هام عدالت، این بار اعالم شده که برخی نمایندگان مجلس 
به دنبال طرحی هس��تند که اقش��ار ضعیف جامعه با سهام عدالت خود 

صاحب خودرو شوند.
 خودرو رایگان را نخس��تین بار یکی از نماینده های مجلس چند وقت 

پیش مطرح کرد.
پنجش��نبه ششم ش��هریورماه امسال، یک عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��المی از تدوین طرحی برای خودرودارکردن 
خانواده های نیازمند خبر داد و گفت که در این طرح تامین خودرو برای 

هر خانوار پنج دهک پایین پیش بینی شده است.

س��یدعلی موس��وی اظهار کرد: در طرح خودرودار کردن خانواده های 
نیازمند پیش بینی ش��ده که برای هر خان��وار پنج دهک پایین که جزو 
خانواده های نیازمند و آس��یب پذیر هس��تند یک خودرو در نظر گرفته 
ش��ود. وی  درباره منبع تامین مالی این طرح نیز گفت: ما سازوکاری را 
طراح��ی کرده ایم که این کار به راحتی و بدون هزینه برای دولت انجام 
ش��ود و ان شاءاهلل به زودی جزییات این طرح و سازوکار تامین مالی آن 

را اعالم خواهیم کرد.
 اما پس از این، خبر تکذیب عرضه خودرو رایگان منتشر شد.

علی جدی، نایت رئیس دوم کمیس��یون صنایع و معاون مجلس طرح 
عرض��ه رایگان خودرو را رد کرد و گفت: من مصاحبه آقای موس��وی را 
خواندم اما چنین طرحی در کمیسیون مطرح نشده است. در سه هفته 

گذشته نمایندگان مجلس در حوزه بوده اند.
وی اف��زود: در طرحی که برای خودرو مطرح ش��ده و ظرف دو هفته 
آینده جزییات آن مش��خص می شود، موضوعاتی از قبیل عرضه خودرو، 

س��اماندهی عرضه و تقاضا، قیمت پایه و عرضه در بورس در آن مطرح 
است.

با این حال بار دیگر علی موس��وی گفته اس��ت: من به همراه یک تیم 
اقتصادی طرح خ��ودرودار کردن خانواده ه��ای نیازمند بدون خودرو را 
مورد بررس��ی قرار دادم و تدوین ک��ردم و پیش از این هم اعالم کردیم 
ک��ه این طرح برای دولت و همچنین خانوارها بار مالی نخواهد داش��ت. 
ما س��عی کردیم سازوکار شفاف و روشنی را طراحی کنیم و استفاده از 

سهام عدالت را به عنوان سازوکار تامین مالی پیش بینی کردیم.
وی با بیان اینکه خانوارهای دهک های پایین و آس��یب پذیر با اولویت 
خانواره��ای تحت پوش��ش نهادهای حمایتی در ای��ن طرح مورد توجه 
قرار گرفتند، گفت: ما س��عی خواهیم کرد با بخشی از سهام عدالت این 
خانواره��ا خودرودار ش��وند بدون آنکه هزینه چندانی برای آنها داش��ته 
باشد و از سویی افزایش سرمایه ای هم برای خودروسازان در پی خواهد 

داشت که بتواند تولید جدید با تیراژ باال داشته باشند.

طرح خودروی رایگان مشموالن سهام عدالت تدوین شد

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی به بیان 
وضعی��ت ن��اوگان اتوبوس��رانی و حمل ونق��ل ج��اده ای و چالش ه��ا و 

راهکارهای موجود پرداخت.
اهلل وردی دهقان��ی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
وضعیت ناوگان اتوبوس��رانی و حمل ونقل جاده ای اظهار داشت: ناوگان 
حمل ونقلی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و زیرا پیشرفت در این حوزه 
نیازمند یک اس��تراتژی درازمدت است که متاسفانه به فراموشی سپرده 

شده است.
وی افزود: طی صحبت های انجام شده با خودروسازان مشخص گردید 
که هیچ برنامه منسجم و مدونی برای تولید و نوسازی این ناوگان وجود 

ندارد که شرایط نگران کننده ای را ایجاد نموده است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: خودروهای 
تولی��دی در ای��ن حوزه، بیش��تر مونتاژی از خودروهای چینی و س��ایر 
کشورها هستند که تغییر این شرایط می بایست مورد توجه خودروسازان 

و مسئوالن ترافیک شهرها، جاده ها و حمل و نقل کاال قرار بگیرد.
دهقانی ضمن اش��اره به لزوم برقراری ش��رایط ایمنی جاده ها و حفظ 
جان مس��افران بیان کرد: با توجه به تحمیل تحریم ها و وجود مرزهای 

گس��ترده زمینی، حمل ونقل کش��ور به عنوان یکی از مزایا در ش��رایط 
تحریم ها اس��ت که تحقق برنامه ها با این ناوگان فرسوده میسر نخواهد 
ش��د. وی تاکید کرد: مس��ئوالن می بایست توجه بیش��تری به موضوع 
س��اخت خودروهای موردنی��از، به روز و با مزی��ت و همچنین مدیریت 

حمل بار و مسافر داشته باشند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
به بازدید این کمیس��یون از ای��ران خودرو درخص��وص وضعیت تولید 
خودروهای س��واری در دو خودروس��از بزرگ کشور گفت: شرکت ایران 
خ��ودرو در تبریز طی بهار س��ال جاری اقدام ب��ه رونمایی مدل هایی از 
موتور دیزل و تولید آن کرده است که از میزان کارایی این محصول در 
عمل و توانایی تولید انبوه آن اطالعی ندارم و درخصوص ش��رکت سایپا 

نیز بسیاری از قطعات یدکی از کشور چین وارد می شود.
دهقانی درخصوص نوس��ازی ناوگان جاده ای با توجه به اینکه انجمن 
صنف��ی کاال به این قائل هس��تند ک��ه واردات به صرفه ت��ر و ارزان تر از 
تولید داخل تمام می شود، گفت: با توجه به قرارگیری کشور در شرایط 
تحریمی از س��وی کشورهای زورگو به ویژه آمریکا، مسئوالن می بایست 
از عم��ق جان خود این موضوع را که طراحی س��ناریوی خودروس��ازی 

و ناوگان حمل ونقل باید براس��اس همیش��گی ب��ودن تحریم ها صورت 
بگی��رد، درک نمایند. وی با بی��ان اینکه قدرتمندی صنایع کش��ور در 
تمامی بخش ها موجب حذف تحریم ها خواهد ش��د، گفت: استراتژی و 
راهبرده��ای داخلی در حوزه صنعت قابل تأمل اس��ت و به اعتقاد بنده، 
تاکنون راهبردهای درس��تی را از جمله در صنعت خودروسازی مدنظر 
ق��رار نداده ایم. دهقانی گفت: موضوع تامین نیاز صنایع از طریق س��ایر 
کش��ورها، در کش��ورهای اروپایی با وجود افزایش هزینه ها، امری عادی 
اس��ت اما شرایط در ایران متفاوت از س��ایر نقاط دنیا است، زیرا صنایع 
مهم کشور از جمله خودروسازی به عنوان صنعت مادر مورد تحریم قرار 
گرفت��ه  به نحوی که روزآوری این صنعت، موجب پویایی صنعت فوالد، 
مس، الکترونیک و سایر صنایع خواهد شد و برآیند این صنایع است که 

در حوزه تولید خودرو و هواپیما ورود می کنند.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در پایان خاطرنش��ان کرد: ما 
کشوری هستیم که از اندیشه، ایده و آرمان خاصی برخورداریم و عالوه 
بر آن دشمنانی نیز داریم که خواستار قرارگیری کشور در شرایط تنگنا 
هس��تند، بنابراین می بایس��ت عالوه بر حضور قدرتمند در عرصه تامین 

نیازهای داخلی به فکر بازارهای خارجی و منطقه نیز باشیم.

رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن صنف��یCNG و صنایع وابس��ته از 
افزای��ش ۱۰ الی ۱۵درصدی مصرف CNG خبر داد. اردش��یر دادرس 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: دوگانه س��وز کردن 
خودروهای عمومی طرح بس��یار خوبی بوده و تاثیر مس��تقیم بس��یاری 
بر ش��دت مصرف بنزین خواهد داش��ت، اما به دلیل اینکه این طرح از 
اردیبهشت ماه آغاز شده اثرات مستقیم آن را باید در شش ماه دوم سال 
بررس��ی کرد. همچنین این طرح موجب شده که مصرف سی ان جی از 
میزان ۲۱ میلیون متر مکع��ب در روز حدود ۱۰ الی ۱۵درصد افزایش 

یابد. وی درباره تعداد خودروهایی که تاکنون دوگانه س��وز شده اند، بیان 
ک��رد: آمار دقیقی از میزان خودروهایی که در این طرح ش��رکت کردند 
در دست نیست و تا پایان شهریور این آمار مشخص خواهد شد. رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفیCNGو صنایع وابسته در پاسخ به این سوال 
مبنی بر اینکه این طرح چه زمانی در مورد مسافربرهای شخصی اعمال 
خواهد ش��د، گفت: اولویت این طرح با خودروهای عمومی بوده که پس 
اجرای کامل آن برای مسافربرهای شخصی نیز اعمال خواهد شد. ضمن 
اینک��ه این طرح برای یک میلیون و ۵۰۰ دس��تگاه خودرو برنامه ریزی 

ش��ده بنابراین به نظر می رسد به منظور تکمیل ظرفیت این طرح برای 
مس��افربرهای ش��خصی و دارای کد و خودروهایی که مورد شناس��ایی 
قرار گرفتند نیز اجرا ش��ود. دادرس درباره مشکل عدم تجهیز برخی از 
جایگاه های س��ی ان جی که در ماه های اخیر وجود داشت و قرار بود تا 
پایان تیرماه به دس��تگاه کارتخوان مجهز شوند، یادآور شد: خوشبختانه 
مش��کل جایگاه هایی که به دس��تگاه کارتخوان مجهز نبودند حل شد و 
مش��کل خاصی وجود ن��دارد و در حال حاضر تنها مش��کل ما افزایش 

کارمزد سال 99 است که منتظر ابالغ آن هستیم.

توسعه ناوگان حمل ونقل بار و مسافر نیازمند یک استراتژی درازمدت است

افزایش 15درصدی مصرف CNG در راستای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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یکی از روش های توسعه سرمایه گذاری در پروژه های عرضه شده توسط 
شرکت های دانش بنیان، روش مشارکت سه جزئی است. براساس این مدل 
س��رمایه گذاری، عالوه بر صندوق نوآوری و ش��کوفایی، شتابدهنده، مرکز 

رشد و یا یک پژوهش��کده فعال در زیست بوم 
نوآوری کش��ور نیز امکان مش��ارکت در طرح 
سرمایه گذاری را پیدا می کند. با توجه به اینکه 
اس��تارت آپ ها و طرح های نوآورانه عرضه شده 
توس��ط ش��رکت های دانش بنیان، از ریس��ک 
تج��اری باالیی برخ��وردار هس��تند، اخذ وام 
بانکی برای تجاری س��ازی این طرح ها چندان 
روش مناسبی به نظر نمی رسد. بر این اساس، 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
تالش کرده اس��ت تا با جذب س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی و ایجاد یک ش��بکه گسترده 
ح��وزه  در  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  از 
فناوری و نوآوری در سراسر کشور، جایگزینی 

مطمئن برای سیس��تم تس��هیالت بانکی فراهم کند. صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی به عنوان همکار مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در زیس��ت بوم نوآوری کشور، طرح های مختلفی را برای سرمایه گذاری در 

طرح های نوآورانه، خالق، دانش بنیان و اس��تارت آپی اجرایی کرده اس��ت. 
یکی از مدل های س��رمایه گذاری انجام گرفته توس��ط صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی، مدل هم سرمایه گذاری است که به شکل بسیار کارآمدی، اجرا 
شده است. زمانی که بانک، تسهیالت بانکی 
اعطا می کند، بازگش��ت اصل و س��ود بانکی 
باید تضمین شده باش��د و بعضاً سود زیادی 
نیز ب��ر اصل وام، تحمیل می ش��ود. در مدل 
هم س��رمایه گذاری، بسیاری از این مشکالت 
برطرف ش��ده اس��ت و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
سرمایه گذاری از طریق عاملین سرمایه گذاری 
صورت می گیرد، صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز از آسیب های بنگاه داری مصون می ماند. 
در مدل هم سرمایه گذاری، صندوق نوآوری و 
شکوفایی به اتکای یک سرمایه گذار حرفه ای 
در یک طرح نوآورانه، سرمایه گذاری می کند. 
این سرمایه گذار حرفه ای، عامل سرمایه گذاری 
نام دارد. عاملین صندوق نوآوری و شکوفایی، ده ها صندوق مختلف در کشور 
هس��تند که طرح های مناس��ب را به صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد 

می دهند و یا در طرح های صندوق مشارکت می کنند.

 بیشترین میزان بازگشت و خروج نخبگان در رشته مهندسی است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه در بنیاد ملی نخبگان 
جامع��ه ۷۰ هزار نفری از نخبگان مورد رصد و مطالعه ما قرار گرفته اس��ت، 

گف��ت براس��اس مطالعات جامع انجام ش��ده 
بیش��ترین تعداد بازگش��ت و خروج نخبگان 
مربوط به دانش��جویان رشته های مهندسی و 
علوم پایه می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع ر سانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به نقل از ایس��نا، س��ورنا ستاری در 
حاشیه یکصد و س��ی وپنجمین ستاد شورای 
راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی کشور در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به انتش��ار سالنامه 
مهاجرت، افزود: این سالنامه براساس آمارهای 
جهانی در حوزه مهاجرت و پناهجویی از ایران 
به س��ایر کش��ورها و مهاجرت و پناهجویی از 
کش��ورها مهاجرفرس��ت به ایران تدوین شده 

اس��ت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تهیه این س��النامه را حاصل 
مطالعات جامع دانست که کلیه اطالعات مرتبط با ایرانیان در کشورهای اخیر 
به تفکیک س��ال مورد بررس��ی قرار گرفته است و اظهار کرد: عالوه بر آن در 

حوزه نخبگانی، از سوی بنیاد ملی نخبگان هر ساله آمارهای مرتبط با جامعه 
تحت پوشش ارائه می دهد.

س��تاری جامعه تحت پوشش این بنیاد را شامل دارندگان رتبه های یک تا 
۱۰۰ آزمون سراسری در رشته های مختلف، 
برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، 
برگزیدگان المپیادهای هفتگانه که در کشور 
برگزار می شود، دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه آمار خروج در سال های اخیر رو 
به کاهش و قابل قبولی اس��ت. رئیس بنیاد 
ملی نخبگان بیش��ترین آمار خروج از کشور 
را مربوط به رش��ته های مهندس��ی و علوم 
پایه عنوان ک��رد و یادآور ش��د: با تحوالتی 
که در توس��عه اقتصاد دانش بنیان رخ داد در 
سال های اخیر و تاکید بنیاد ملی نخبگان بر 
اجرای سیاست های بازگشت، موجب کاهش 
خروج نخبگان از کش��ور ش��ده است. وی با 
بیان اینکه تعداد نخبگان بازگش��ته به کشور از مرز ۱۸۰۰ نفر گذشته است، 
گفت: این تعداد از ۲۰۰ دانش��گاه برتر دنیا هستند ضمن آنکه با شیوع کرونا 

آمار بازگشت نسبت به شرایط عدم شیوع این ویروس رو به افزایش است.

رصد جامعه ۷۰ هزار نفری نخبگانسرمایه طرح های نوآورانه با مشارکت سه جزئی تامین می شود

ج��واد حاتمی / عض��و هیأت علمی دانش��گاه تهران: زنی در ش��هر 
کوچکی زندگی می کند او با اینکه هنوز از همس��ر اول خود جدا نشده 
اس��ت ۲۰ بار مراسم ازدواج داش��ته است. چگونه چنین چیزی ممکن 
اس��ت؟ دانشجویی که حوصله شس��تن جوراب هایش را به طور مرتب 
ندارد به طور یکجا 9۴ جفت جوراب خریده اس��ت و یکی یکی از آنها 
اس��تفاده می کند. بعد همه آنها را با هم داخل ماشین لباسشویی قرار 
می دهد و همه را یکجا می ش��وید. مش��کل او صبح روز بعد اس��ت که 
می خواهد از بین جوراب ه��ای درهم ریخته یک جفت جوراب جور را 
انتخاب کند. س��ریع ترین روش برای جفت کردن همه لنگه جوراب ها 

چیست؟
آیا جواب دو س��ؤال مطرح ش��ده را 
پیدا کرده اید؟ کلید پاسخ معمای اول 
در نحوه بازنمایی کلمه ازدواج در ذهن 
ش��ما است. بس��یاری از افراد وقتی به 
عبارت مراسم ازدواج داشته است فکر 
می کنند، این تصور در ذهن شان نقش 
می بندد که ف��رد موردنظر ما خودش 
ازدواج کرده است درحالی که داشتن 
خطبه  اج��رای  ازدواج(مانند  مراس��م 
عق��د( می تواند ب��ه معن��ای برگزاری 
مراس��م ازدواج برای دیگری باشد. به 
عبارت دیگر اگر شما مسئله را درست 
بازنمایی می کردید راه حل درستی به 

دست می آوردید.
ام��ا مس��أله دوم برای حل مس��أله 
دوم یک ش��یوه مرس��وم این است که 
ی��ک لنگه جوراب را بی��رون بیاورید و 
بعد س��ایر لنگه ها را یکی یکی با لنگه 
جوراب اول مقایسه کنید. اگر به جفت 
آن رس��یدید آن را کنار بگذارید و اگر 
نرس��یدید لنگه نامناسب را برگردانید 
و م��ورد دیگری را بی��رون آورید و به 
همی��ن ترتی��ب ادام��ه دهید. ب��ا این 

روش دانش��جوی ما به جواب جور می رس��د، اما نه با بیشترین سرعت 
و کمترین انرژی. برای باالبردن بهره وری، دانش��جوی موردنظر ما باید 
الگوریتم جست وجوی خود را تغییر دهد. او می تواند بعد از اینکه لنگه 
اول را بیرون می آورد سراغ لنگه های بعدی برود. بهتر است هر بار که 
لنگه ای را بیرون می آورد، ابتدا ببیند آیا با لنگه قبلی جور است یا خیر. 
اگ��ر جور بود ک��ه چه بهتر، اما اگر جور نب��ود آن را برنگرداند، بلکه با 
کمی فاصله در کنار لنگه قبلی قرار دهد. سپس لنگه سوم را بردارد و 
با دو لنگه قبلی مقایسه کند و به همین ترتیب ادامه دهد. با این روش 

در حداکثر سرعت جوراب ها جور می شوند.
حاال که مش��کل دانش��جوی ما حل ش��د نوبت آن اس��ت که ما هم 
برداش��ت خودم��ان را از این مثال روش��ن کنیم. بیایی��د به جای واژه 
الگوریت��م از واژه معادلی مثل پردازش یا عملیات اس��تفاده کنیم و به 
جای اینکه از این نوع عملیات یا پردازش برای جست وجوی جوراب ها 
استفاده کنیم از آنها برای جست وجوی اطالعات یا حل مسئله مربوطه 

در ذهن استفاده کنیم. آن وقت چیزی که به دست می آوریم پردازش 
اطالع��ات یا عملیات ذهنی اس��ت. روانشناس��ان ش��ناختی معتقدند 
نح��وه بازنمایی ما از دنیا و نوع عملیات��ی که روی آنها انجام می دهیم 

تعیین کننده تفاوت رفتار انسان هاست.
تف��اوت نحوه بازنمایی دو هنرمند ایرانی و ایتالیایی را از دنیای خود 
نش��ان می دهد. توجه به دو مفهوم بازنمای��ی و پردازش فقط مختص 
روانشناسان نیست. متخصصان هوش مصنوعی هم تالش های فراوانی 
برای توصیف و بررس��ی این مفاهیم انجام داده اند. حتی می توان گفت 
تعاریف رای��ج درباره این مفاهیم در حوزه علوم ش��ناختی برگرفته از 
مطالعات این دانشمندان است. به خصوص مطالعاتی که توسط شانون 
در قالب نظریه پردازش خبر صورت 
گرفته اس��ت. نظریه پ��ردازش خبر 
که ش��اخه ای از ریاضیات کاربردی 
برای بهبود سامانه های  است اساساً 
ارتباط��ی مط��رح ش��د، ام��ا بعدها 
همچون یک اس��تعاره یا زبان رایج 
در حوزه های مختلف علوم شناختی 

به کار گرفته شد.
براس��اس این مدل در هر نظام یا 
س��امانه ارتباطی، چند مؤلفه اصلی 
وجود دارد که عبارتند از منبع پیام، 
انتقال دهن��ده پی��ام و گیرنده پیام. 
نکته بس��یار مهمی که در این مدل 
وجود دارد رمزگردانی و رمزگشایی 
نخس��ت  مرحل��ه  در  پیام هاس��ت. 
فرآیند ارتب��اط، پیام ه��ا تبدیل به 
رم��ز ی��ا نمادهای��ی می ش��وند که 
انتقال دهنده یا ماشین، قابلیت فهم 
و پردازش آنها را دارد. به بیان دیگر، 
پیام ه��ا باید ب��ه صورتی ک��ه برای 
س��امانه قابل فهم باش��ند، بازنمایی 
ش��وند. ب��رای مث��ال در رایانه های 
امروزی پیام ه��ا یا اطالعات ورودی 
به رمزهای رقومی تبدیل می ش��وند. وقت��ی اطالعاتی مثل یک تصویر 
یا متن به رمزهای رقومی تبدیل ش��د رایانه می تواند آنها را بشناسد و 
روی آن عملیات محاسباتی انجام دهد. بعد از اینکه محاسبه انجام شد 

در مرحله پایانی عملیات، رمزگشایی صورت می گیرد.
بازنمایی و پردازش برای متخصصان علوم اعصاب هم جذاب اس��ت. 
مغ��ز انس��ان را در عالم تمثیل می توان همچون یک رایانه یا ماش��ین 
پردازش��گر خبر توصیف کرد. گیرنده های حس��ی مغز انسان، همانند 
اطالعات ورودی رایانه، پیام های مختلفی را از جهان دریافت می کنند. 
جنس این پیام ها از انرژی های مختلف است، انرژی الکترومغناطیسی، 
ان��رژی مکانیکی و موارد دیگ��ر که به صورت نور، صدا، فش��ار تجربه 
می ش��وند اما همه این انرژی ها تبدیل به رمزهای قابل فهم برای مغز 
می ش��وند که عبارتند از: تغییر بار الکتریکی دو طرف غشاء و پتانسیل 
عم��ل. مغز، تنها این رمز را می شناس��د و عملیات��ش را روی آن انجام 
می دهد و پس از پایان عملیات، آن را دوباره از حالت رمز درمی آورد.

به قلم: اسـتان اسـکرودر/ خبرنگار- مترجم: امیر آل علی: اگر بخواهیم امسـال را برای 
فردی بیش از حد درخشـان تصور نماییم، بدون شک ایالن ماسک گزینه کامال شایسته ای 
خواهد بود. براسـاس آخرین آمارها وی موفق شـده اسـت تا پس از کسب جایگاه چهارم 
ثروتمندتریـن افراد جهان، اکنون یک پله صعود کرده و مارک زاکربرگ را به رتبه پایین تر 
سـوق داده اسـت. در این رابطه دلیل اصلی را باید موفقیت های فوق العاده دو برند تسال و 

اسـپیس ایکس دانست که با افزایش ارزش سـهام فوق العاده خوبی مواجه شده اند. در این 
راستا با توجه به این امر که بیل گیتس چندین سال است که دیگر فعالیت مدیریتی ندارد، 
هم اکنون باید مالک تسال را رقیب اصلی جف بزوس )موسس آمازون( دانست. پیش بینی ها 
در این زمینه بسـیار خوب بوده و به نظر می رسـد که تا سـه سال آینده، رقابت آنها بسیار 
نزدیک خواهد شـد. آمارها در رابطه با برند تسال فراتر از حد تصور بوده و بیانگر رشد 5۰۰ 

رمزنگاری پیام ها

ایالن ماسک به سومین فرد ثروتمند جهان تبدیل شد

دریچــه

ارائ��ه راهکارهای مطمئن برای تأمین امنیت اطالعات، ارتباطات و تبادالت 
الکترونیکی یکی از نیازهایی است که این روزها با توسعه فناوری های ارتباطی 
به یکی از دغدغه های مهم امنیتی در کش��ور بدل شده است. این نیاز توسط 

یک شرکت دانش بنیان تامین شد.
بارها در اخبار ش��نیده و خوانده ایم از درز اطالعات هویتی یا مالی کاربران 
ش��بکه ها و خدمات مبتنی بر فناوری های ارتباط��ات و تبادالت الکترونیکی. 
موضوعی که باعث بروز خس��ارات جبران ناپذیری برای آنها می ش��ود، اما پیدا 
کردن راهی برای پیش��گیری از تکرار این ن��وع اتفاقات به ابزارهایی نیاز دارد 
پیچیده و مبتنی بر فناوری های پیش��رفته؛ ابزارهایی که توس��ط یک شرکت 

دانش بنیان، بومی سازی و تولید شده است.

شیوه های نوین به یاری رمزنگاری 
ایمن آمد
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ویژگی های شگفت انگیز و منحصر به  فرد فضای مجازی و شبکه های 
رایان��ه ای ارزنده با یک واژه معنادار می ش��ود: امنیت. زیرس��اخت های 
ش��بکه برای حفظ امنیت هویت کاربران شان باید از سازوکارهای امن 

بهره بگیرند و این کار توس��ط یک ش��رکت 
دانش بنیان داخلی محقق شده است.

 
ش��رکت دانش بنیان فن آور کهکشان دانا 
دو س��امانه »مدیریت متمرک��ز هویت های 
دیجیتال و احراز هویت امن« و »زیرساخت 
متمرک��ز نظارت و امنیت ب��ر نقاط انتهایی 

شبکه« بومی سازی شده اند.
عباس عباس نژاد، مدیرعامل این ش��رکت 
دانش بنی��ان با اش��اره به اینکه دو س��امانه 
یادش��ده، از تمام��ی قابلیت ه��ای موردنیاز 
کس��ب و کارهای داخلی برخوردار اس��ت، 
می افزاید: این س��امانه ها به ش��کل بومی و 

متناسب با نیاز سازمان ها طراحی و بهینه سازی می شوند. دو سرویس 
زیرس��اختی و پایه اولیه، تنها قادر به ارائه خدمات معین و مش��خصی 
هس��تند و به دلیل بسته بودن منبع، امکان تغییر چندانی نداشته و از 

انعطاف الزم برخوردار نیستند.
این فعال فناور ادامه می دهد: براس��اس همین نیاز و با به  بکارگیری 
ابزاره��ای تولید ک��د و برنامه های جانبی، عالوه ب��ر ایجاد قابلیت های 
الزم، نیازمندی های مدیریت متعدد بومی 
همانند داش��بردهای نظ��ارت بر امنیت و 
تهی��ه گزارش های خاص منظ��وره فراهم 

می شود.
 عباس ن��ژاد، از نی��از مبرم س��امانه های 
یادش��ده ب��ه خدم��ات طراح��ی، نصب، 
راه اندازی  و توسعه گفت و ادامه داد: برای 
تأمی��ن این نیاز کارب��ران، تعداد زیادی از 
متخصصی��ن و دانش آموخت��گان داخل��ی 
در حوزه های س��رویس های زیرساختی و 
شبکه، سرویس های امنیتی، سرویس های 
نظارت��ی و زیرس��اخت های اح��راز هویت 
مش��غول به فعالیت هستند و هر ساله نیز 
به تعدادش��ان افزوده می ش��ود. تالش کردیم عالوه بر توسعه دانش و 
فناوری این س��امانه ها، توس��عه دانش و تجربه را با استفاده از نیروی 

انسانی دانش آموخته و متخصص ادامه دهیم.

دو پ��روژه فیب��ر ن��وری جزیره کیش ب��ا هدف ایجاد زیرس��اخت های 
کیفیت بخش��ی به ارتباطات پایدار در کس��ب و کارها و تحقق ایده شهر 

هوشمند بیستم شهریورماه توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.
ب��ه گزارش مهر، مدیر فن��اوری و اطالعات 
س��ازمان منطقه آزاد کیش از افتتاح دو پروژه 
زیرس��اختی به منظور ایجاد شهر هوشمند، 
همچنین پیاده سازی شبکه ۵G در این منطقه 
آزاد خبر داد و گفت: دو پروژه زیرساختی فیبر 
نوری با هزینه ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال 
طی دو س��ال گذشته در دستور کار مدیریت 
فناوری اطالعات و ارتباطات س��ازمان منطقه 
آزاد کیش قرار گرفت که خوشبختانه عملیات 
هر دو پروژه به اتمام رس��یده است و به زودی 
ش��اهد افتتاح پروژه ها و آغاز خدمت رس��انی 
به س��اکنان و صنوف مختلف در این منطقه 

خواهیم بود.
امیر سوداگران با اشاره بر لزوم اهمیت پایداری ارتباطات جزیره کیش با 
سرزمین اصلی اظهار داشت: مکاتبات و مذاکرات متعددی از سوی سازمان 
منطق��ه آزاد کیش با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مبنی بر ضرورت 

ایجاد فیبر نوری دریایی پشتیبان انجام شد که با مساعدت وی، این طرح 
در اولویت برنامه های ش��رکت ارتباطات زیرساخت کشور قرار گرفت و با 
اتمام این پروژه ها در بیستم شهریور این دو طرح زیرساختی به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی درخص��وص گام نخس��ت عملی��ات 
اجرای��ی survey دریای��ی از جزیره کیش 
تا ح��د فاصل بنادر چارک – گ��رزه، اظهار 
داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با 
همکاری س��ازمان منطقه آزاد کیش اجرای 
پروژه فیبر نوری دریایی به طول تقریبی ۲۳ 

کیلومتر، انجام شده است.
مدیر فناوری و اطالعات س��ازمان منطقه 
آزاد کیش با بیان اینکه گام دوم اجرای طرح 
با هدف توسعه شبکه فیبر نوری درون جزیره 
و به منظور ارتق��ای کمی و کیفی خدمات 
ارتباطی ثابت و سیار انجام شده است، افزود: 
قرارداد مشارکت در احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی کیش؛ به روش 
س��اخت، بهره برداری و انتقال فی مابین این سازمان و شرکت فناپ تلکام 

منعقد شد و هم اکنون به نتیجه رسیده است.

کیش در آستانه تحقق ایده شهر هوشمند»امنیت« ارمغان زیرساخت های شبکه شد

چندی پیش ایران براس��اس یک گ��زارش بین المللی، در میان ۱۵ 
کش��وری جای گرفت که بیش��ترین می��زان تولیدات عل��م را به خود 
اختصاص داده اند؛ اتفاقی که بی س��ابقه ب��ود و در نوع خود منحصر به 
 فرد. این واقعیت نشان داد دانشمندان ایرانی روندی پرشتاب در تولید 

علم پیش گرفته اند و حرف های زیادی برای گفتن دارند.
 

واقعیت های پیشرفت یک کشور نسبت به دیگر کشورها به مؤلفه ها 
و واقعی��ات گوناگون��ی بس��تگی دارد. دورانی بود که م��الک و معیار 
پیشرفت و توسعه یافتگی یک کشور را از دود کارخانه ها و تعداد صنایع 
س��نگینش می سنجیدند. امروز اما توس��عه ابعادی بسیار کوچک و در 
ابعاد نانومتری یافته. سرعت این پیشرفت نیز از به وسعت درنوردیدن 
مرزهای ارتباط در کس��ری از ثانیه رس��یده است. ریشه پیشرفت های 
فزاینده و تنگ تر شدن عرصه رقابت  کشورها را می توان در واژه »تولید 

علم« دریافت.  
اما ایران چه سهمی را از کارزار تولید علم در جهان دارد؟ به استناد 
آمارهای بین المللی این میزان نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی 
داشته است. چندی پیش، آخرین داده های پایگاه استنادی اسکوپوس 
در ۲۰۱9 ک��ه پایگاه SCIMAGO آن را منتش��ر کرده اس��ت، آمار 

تازه ای از وضعیت ایران در میان تولیدکنندگان علم ارائه کرد.
ای��ن پایگاه که مقاله ها، مجله ها کتاب ها، کنفرانس های معتبر علمی 
در سراس��ر جه��ان را نمایه می کند، بی��ان کدر رتبه ای��ران در تعداد 
منتش��رات علمی جهان را ی��ک پله بهبود در جای��گاه پانزدهم جهان 
قرار گرفته اس��ت. جایگاهی که باالترین رتبه کشور تاکنون به حساب 

می آید.
ایرانی��ان در ۲۰۱9 جمع��ا 6۷۷۴۴ اثر علمی منتش��ر کردند که در 
مقایس��ه با ۵99۱۱ اثر منتشر شده در سال ۲۰۱۸، ۱۳درصد افزایش 
یافته اس��ت. این جایگاه تازه نش��ان می دهد نس��بت به سال گذشته 

۷۸۴۴ اثر بیشتر منتشر شده است.
کشور چین نیز با انتشار 6۴۸هزار اثر علمی در مقایسه با 6۷۸ هزار 
اثر علمی منتشرشده توس��ط آمریکایی ها در سال ۲۰۱9، برای اولین 

بار در رتبه نخس��ت جهان قرار گرفت که به س��ال ها برتری آمریکا در 
تعداد منتشرات علمی پایان داد.

آمریکایی ها در س��ال ۲۰۱۸، 699هزار اثر علمی منتشر کرده بودند 
که در س��ال ۲۰۱9 با کاهش ۲۱ هزار اثر علمی همراه بوده اس��ت. در 
مقابل چین، رشد خیره کننده ۷9هزار اثر علمی را داشت که ۱۳ درصد 
رش��د در سال ۲۰۱9 را نسبت به 6۰۵ هزار اثر علمی منتشر شده در 
سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. رشد ۱۳درصدی در این تعداد از منتشرات 

علمی کم سابقه و بسیار دشوار است.
 ای��ران در میان ۱۰ کش��ور برتر تولیدکننده علوم زیس��تی و حوزه 

انرژی
مستندات س��ال ۲۰۱9 حکایت از جایگاه مطلوب ایران در تولیدات 
علمی حوزه انرژی و مهندس��ی زیس��تی دارد. ایران با انتش��ار ۴۳۸9 
مقاله در حوزه انرژی جایگاه دهم این حوزه و جایگاه هشتم مهندسی 

زیستی را با انتشار ۸۸۲ مقاله از آن خود کرده است.
منتش��رات علمی در حوزه هوافضا به می��زان ۵6۵ مقاله و ۱6۲۰9 
مقاله مهندسی، جایگاه ۱۲ را در این حوزه ها نصیب ایران کرده است. 
ایران در تولیدات علمی حوزه علوم کامپیوتر، با انتش��ار بیش از ۷۰۳۴ 
مقاله در س��ال ۲۰۱9 رتبه ۱۷، در مهندسی شیمی با ۵۱۰۴ منتشره 
در جایگاه ۱۱ قرار گرفته اس��ت. دانشمندان ایرانی همچنین با انتشار 
۲9۱۴ مقاله علوم اجتماعی به رتبه ۳۱ این حوزه و با انتش��ار ۱۳۲۲ 
مقال��ه در جای��گاه ۲۱ جهان��ی در حوزه کس��ب و کار و مدیریت قرار 

گرفتند.
رون��د پرش��تاب کش��ورها در رب��ودن گ��وی س��بقت از یکدیگ��ر، 
پیشرفت های روزافزون دانش و فناوری، رقابت را در میدان تولید علم 
و فناوری بیش از پیش دش��وار کرده اس��ت؛ ای��ن واقعیت، بیان کننده 
مس��یر دشوار دانش��مندان ایرانی در ارتقای جایگاه علمی خود آن هم 
در ش��رایط تحریم ها و محدودیت ها اس��ت. ایران در مسیری قرار دارد 
که بسیار دشوار است اما در این مسیر به مدد خالقیت و انگیزه نیروی 
انس��انی جوان خود ش��تابان و با امید به نتای��ج امیدوارکننده به جلو 

پیش می رود.

رویدادی برای روستاییان و شناسایی فرصت های جدید و نوآورانه 
اش��تغال در مناطق روس��تایی. تقویت بهره وری در تولید و توسعه 
اش��تغال در این مناطق و حمایت از مخترعان و صاحبان ایده های 
صنعتی نوآورانه، بهانه ای شد برای معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری تا از برگزاری این رویداد حمایت کند.
س��ال ها اس��ت که مهاجرت روس��تاییان به ش��هرهای بزرگ به 
یکی از اتفاقات تلخ کش��ور تبدیل شده است. زمین های کشاورزی 
که فروخته می ش��وند و روس��تاییانی که بار سفر می بندند و برای 
داش��تن زندگی بهتر و درآمدی بیشتر روانه شهرها می شوند. این 
مهاجرت ها نتیجه نبود اش��تغال و حمایت های مادی از روستاییان 

است.

ح��ل این معض��ل اجتماعی، فرهنگ��ی و اقتص��ادی راهکارهای 
گوناگونی دارد که ش��اید یکی از آنها بهره بردن از ایده های خالق 
و نوآورانه ای باش��د که بتواند مس��یری درست برای نگه  داشتن یا 

بازگرداندن روستاییان در مناطق بومی باشد.
همین موضوع دغدغه ای ش��د برای کمیته امداد امام خمینی و 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری تا با برگزاری »رویداد 
مل��ی صنایع روستادوس��ت«، زمینه توس��عه اش��تغال در مناطق 
روس��تایی را فراهم کنند. دانش بنیان ها، مخترعان، صاحبان ایده، 
صنعتگ��ران و کارآفرینان هم دعوت هس��تند تا با ش��رکت در این 
روی��داد، ایده های خود را عرضه کنن��د. عالقه مندان تا ۲۵ مهرماه 

فرصت دارند در این رویداد فناورانه ثبت نام کنند.

توسعه اشتغال

صنایع روستادوست با ایده های دانش بنیانی همراه می شود

اسـپیس ایکس دانست که با افزایش ارزش سـهام فوق العاده خوبی مواجه شده اند. در این 
راستا با توجه به این امر که بیل گیتس چندین سال است که دیگر فعالیت مدیریتی ندارد، 
هم اکنون باید مالک تسال را رقیب اصلی جف بزوس )موسس آمازون( دانست. پیش بینی ها 
در این زمینه بسـیار خوب بوده و به نظر می رسـد که تا سـه سال آینده، رقابت آنها بسیار 
نزدیک خواهد شـد. آمارها در رابطه با برند تسال فراتر از حد تصور بوده و بیانگر رشد 5۰۰ 

درصدی تنها در یک سال دارد. حال باید دید که این شخصیت جنجالی تا چه حد می تواند 
موفقیت های خود را تداوم بخشـد. درواقع ممکن است اتفاقاتی خالف پیش بینی ها نیز رخ 
دهد. نکته جالب دیگر این اسـت که وی تا سـال گذشته، حتی بین 2۰ ثروتمند برتر جهان 

نیز جای نداشته است. 
mashable.com :منبع

گفتنی های ایران در میان تولیدکنندگان علم جهان

ایالن ماسک به سومین فرد ثروتمند جهان تبدیل شد

یادداشـت

عضو ش��ورای عالی بورس با تاکید بر اینک��ه از نظر حجم معامالت می توان 
گفت بازار به روال قبلی خود برگشته است، گفت امروز در دو ساعت اول بازار، 

حجم معامالت به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که روند خوبی بوده است.
به گزارش سنا، سعید اسالمی درباره حمایت هوشمند از بازار سرمایه اظهار 
داشت: حمایت هوشمند نه به معنای تزریق نقدینگی بلکه به معنای حمایت 
از سیاست گذاری هاس��ت. وی ادامه داد: هر چقدر نقدینگی بیش��تری به بازار 
س��رمایه تزریق ش��ود این بازار نیاز به حمایت بیشتری پیدا می کند و منظور 
از حمایت هوش��مند، حمایت از سیاست گذاری ها و ساز و کارهای بازار آزاد و 

رفع محدودیت ها است.

حمایت هوشمند از بازار سرمایه به 
معنای تزریق نقدینگی نیست



حتم��ا تاکن��ون ش��عارهای تبلیغات��ی زی��ادی به گوش تان رس��یده 
اس��ت. برای مثال، »هر روز بهتر از دیروز«، »به س��المت خانواده  ش��ما 
می اندیش��د« و... . خیل��ی از برنده��ا در ذهن ما نف��وذ کرده اند، اما آیا 
تاکن��ون فکر کرده اید این برنده��ا چگونه به چنین جایگاهی در ذهن و 

خاطر مخاطبان رسیدند؟ 
برندهای موفق با بازاریابی صحیح توانس��ته اند در ذهن مشتریان باقی 
بمانند. پس بازاریابی دلیل موفقیت برندهایی اس��ت که سالیان طوالنی 
در خاطرتان جا خوش کرده اند. آنها موفق شدند با رعایت اصول درست 

بازاریابی، قلب مخاطبان خود را به تسخیر درآورند.
امروزه کمتر کس��ی است نام مک دونالد را نشنیده باشد. تمام برندهای 
بزرگ و معروف با بازاریابی مناسب به موفقیت دست یافته اند، مثال یکی از 
رموز موفقیت آنها نوآوری در کس��ب و کارش��ان بوده است. البته در کارزار 
میان برندها، نوآوری به تنهایی کافی نیست. در ادامه  مقاله به شما می گوییم 
برنده��ای معروف چگونه در بازاریابی از هم س��بقت می گیرند. بازاریابی و 
تبلیغات س��بب می ش��ود برندهای مختلف وارد رقابتی سخت شوند. البته 
سازوکار رقابت بسیار پیچیده و در عین حال ظریف است. برای مثال، برند 
فندر که تولیدکننده  گیتار اس��ت با گیبس��ون، رقابت سختی دارد، اما این 
رقابت به معنای فروش بیش��تر گیتارها در پایان روز نیست. در واقع، افت 
بازار فروش ابزارهای موسیقی برای هر دو برند مهم و حیاتی است اما رقابت 
بر س��ر مسائل دیگری چون سود نهایی و... دنبال می شود. این رقابت ها در 
نهایت به س��ود تمام ذی نفعان بازار بوده و شکل گیری این فضا سبب بروز 

ایده های بهتر خواهد شد.
در آخر کارزار میان برندها به کجا می رسد؟

ایجاد فضای رقابتی سالم، علی رغم سودرسانی شرکت هایی که در آن 
ایفای نقش می کنند، برنده ای مشخص نیز خواهد داشت. در ادامه قصد 
داریم به معرفی و مقایس��ه چند رقیب سرسخت بپردازیم و ببینیم آنها 
از چه استراتژی هایی برای موفقیت خود در این نبرد استفاده کرده اند؟

نبرد برگرکینگ با مک دونالد
مک دونالد هر ساله درآمدی معادل ۲۸ میلیارد دالر دارد، اما این رقم 
در س��ال ۲۰۱۳ میالدی برای برگرکینگ برابر ۱.۱۵ میلیارد دالر اعالم 
ش��ده است. مک دونالد توانس��ته در فضای مجازی نیز نسبت به رقیب 
خود دنبال کنندگان و عالقه مندان بیشتری به دست آورد. موقعیت مک 
دونالد کاماًل قابل توجیه اس��ت؛ این برند سفارشات و مشتریان بیشتری 
دارد و در رسانه های اجتماعی نیز با استقبال بیشتری مواجه شده است.

اکنون سؤال مطرح می شود، مک دونالد چطور توانسته از رقیب خود 
جل��و بزند؟ تفاوت موفقی��ت این دو برند را می ت��وان در دنیای مجازی 
پیگیری کرد. مک دونالد در شبکه های اجتماعی توییتر و فیس بوک به 
مفاهیمی چون ش��ادی و فرهنگ می پردازد، اما برگرکینگ در صفحات 
اجتماعی خ��ود تصاویری از غذاهایش می گ��ذارد و همه چیز برمبنای 
غذاس��ت. این در حالی است که مک دونالد از تصاویر دیگری به غیر از 

غذا استفاده می کند.
تف��اوت دیگ��ر ای��ن دو برن��د در محتوای��ی اس��ت ک��ه در صفحات 
اجتماعی ش��ان منتشر می شود. هر دو برند از محتوای طنزآمیز استفاده 
می کنن��د، اما طنزی که برگرکینگ بر آن تکی��ه دارد، کمی پیچیده تر 
اس��ت، در حالی که مک دونالد به انتش��ار محتوای ش��یرین و طنزآمیز 

عالقه مند  است.
روش مش��خصی برای پیدا کردن بهترین ش��یوه بازاریابی و تبلیغات 
وج��ود ندارد. هر روش��ی ب��ا به کارگیری در بس��تر مناس��ب و با کمک 
ابزارهای صحیح، امکان پیشرفت و شکوفایی دارد. آمارها حکایت از آن 
دارد، مک دونالد در بازاریابی جایگاه بهتری نسبت به برگرکینگ دارد.

البت��ه برگرکین��گ در مورد مس��ائل گرافیکی، چند قدم��ی جلوتر از 
م��ک دونالد اس��ت. برگرکینگ همیش��ه طراحی و گرافی��ک جدیدتر، 
زیباتر و باکیفیت تری را در وب س��ایت خود ارائه می دهد، اما در مقابل، 

طراحی های مک دونالد کمی قدیمی است.
نتیجه نش��ان می دهد مک دونالد با کس��ب س��هم بیش��تر از بازار و 

تعداد مش��تریان باالتر در دنیای واقعی و مج��ازی، در مرتبه  باالتری از 
برگرکینگ قرار دارد.

نبرد دوراسل با انرجایزر
دو برن��د تولیدکننده باتری، همواره کیفیت را در بازاریابی محصوالت 
خ��ود مدنظر ق��رار می دهند. یکی از آنها به کیفی��ت توجه ویژه ای دارد 

و دیگری انرژی را به عنوان کلید اصلی بازاریابی خود تلقی می کند.
دوراسل با تأکید روی دو مفهوم دوام و ماندگاری می خواهد خود را به 
عنوان برندی وفادار و مس��ئول در نظر مشتریان جلوه دهد. جالب است 
بدانید، ای��ن برند در تبلیغات و بازاریابی خود از رنگ مس��ی و قهوه ای 

استفاده کرده که در روانشناسی رنگ ها، به معنای استقالل است.
دوراس��ل در ش��عار تبلیغاتی خ��ود می گوید: »در ه��ر جایی روی ما 

حساب کنید«
انرجای��زر روی ان��رژی تأکی��د دارد. این برند معتقد اس��ت انرژی در 
هر جایی حضور دارد و س��بب تمام فعالیت ها می ش��ود. انرجایزر برای 
محصوالت و تبلیغات خود از رنگ های قرمز و زرد اس��تفاده کرده است. 

این دو رنگ یادآور انرژی و حرکت هستند.
انرجایزر در شعار خود می گوید: »این انرژی، مثبت است«

آماره��ا نش��ان از آن دارد، کمپانی دوراس��ل در تبلیغ��ات و بازاریابی 
جایگاه بهتری نس��بت به انرجایزر دارد. طراحی وب سایت و گرافیک به 
کار رفته در تبلیغات انرجایزر حس و حال مدرن تر و بهتری را به ذهن 

مخاطب القا می کند.
الزم به ذکر اس��ت، دوراسل در ش��بکه های اجتماعی نیز مخاطبان و 
دنبال کنندگان بیش��تری نس��بت به رقیب خود دارد. البته در مقایس��ه 
ب��ا دیگر برندها، دوراس��ل و انرجایزر در ش��بکه های اجتماعی، فعالیت 
چندان��ی ندارند. این دو برن��د تولیدکننده باتری، تنها در مراس��م های 
خاص چون کریس��مس و... اقدام به نش��ر محتوا می کنند. البته مطالبی 
که این دو برند در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری می کنند چندان 
جالب و طنزآمیز نیس��ت. این دو برن��د تالش می کنند محصوالت را در 
قالب تصاویر و فیلم ها به نمایش بکش��ند. پس دوراس��ل و انرجایزر در 
فض��ای مجازی حضور قدرتمندی ندارند، اما همکاری دوراس��ل با لیگ 
فوتبال ملی )NFL(، س��بب موفقیت بیشتر این برند نسبت به رقیبش 

شده است.
اکنون دوراس��ل سهم بازار بیشتری نسبت به انرجایزر در اختیار دارد 

و برنده  نبرد میان این دو برند، دوراسل است.
نبرد مسترکارت با ویزا

مس��ترکارت امتیاز و مرتبه  باالتری نسبت به دیگر برندها دارد. علت 
دس��تیابی به این جایگاه چیست؟ مسترکارت دارای وبالگی است که به 

طور مداوم به روز رسانی می شود.
این وبالگ دارای فرم ها و فهرس��ت هایی اس��ت ک��ه بازدیدکنندگان 
می توانند به کمک آنها مش��ترک محتوای تولیدی در وبالگ ش��وند. در 
این وبالگ اطالعات موردنیاز، اخبار و فرم های ضروری برای درخواست 

مسترکارت، در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
برن��د ویزا نی��ز کاربردهای زیادی دارد و از نظ��ر بازاریابی، در جایگاه 
بسیار بهتری قرار گرفته است. البته از منظر بازاریابی ربایشی، این برند 

در مقایسه با مسترکارت تأثیرگذاری کمتری دارد.
مس��ترکارت و وی��زا از نظر حض��ور در ش��بکه های اجتماعی، رقابت 
تنگاتنگ��ی با ه��م دارند. مخاطبان مس��ترکارت در برخی ش��بکه های 
اجتماعی چون توییتر، بیش��تر است، اما ویزا کارت در دیگر شبکه های 

اجتماعی چون فیس بوک، عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
این دو برند برای اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی در جهت تبلیغات 
و بازاریابی، از افراد مش��هور کمک می گیرند. البته از طریق همکاری با 
برنده��ای دیگر نیز فعالیت های تجاری- تبلیغاتی خود را پیش می برند. 
 )Lyft & Gilt( برای مثال، مس��ترکارت با ش��رکت لیفت اند گیل��ت
و وی��زاکارت با ش��رکت گپ اند اوربیت��ز )Gap & Orbitz( همکاری 

می کنند.
اس��تراتژی های این دو برند در زمینه  بازاریابی، تبلیغات و شبکه های 
اجتماعی، بس��یار شبیه به هم است، اما ویزاکارت به نسبت مسترکارت، 
سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می دهد. بسیار جالب است، با 

وجود موفقیت های چش��م گیر مسترکارت در حوزه  بازاریابی و تبلیغات، 
وی��زاکارت س��هم بازار بیش��تری دارد و از این رو به نظر می رس��د باید 

به عنوان برنده  این نبرد معرفی شود.
البته برتری مسترکارت و جایگاه ویژه ای که از نظر امتیازات بازاریابی 
در بین دیگر برندها دارد قابل چشم پوشی نیست. پس بهتر است برنده 

این نبرد را هر دو برند بدانیم.
نبرد بی.ام. دبلیو با مرسدس بنز

پیش از بررس��ی باید اعالم کنیم این دو برند، وب سایت و شبکه های 
اجتماعی مختص به ایالت متحده آمریکا را در اختیار دارند.

محتوای��ی که دو برن��د برای بازاره��ای آمریکایی منتش��ر می کنند، 
اختصاصی اس��ت. اگ��ر دو برند را از منظر موفقیت بازاریابی در س��طح 
وب س��ایت و اینترنت مورد مقایس��ه قرار دهیم، بای��د بگوییم آمارها و 
امتیازات، نش��ان دهنده موفقیت بیشتر وب س��ایت بی.ام.دبلیو نسبت به 

وب سایت مرسدس بنز است.
بی.ام.دبلیو دارای وبالگی اس��ت که در آن به تولید محتوای باکیفیت 
و مناس��ب می پردازد. محتوای منتشرشده توس��ط این برند با استقبال 

چشمگیری مواجه است.
بی.ام.دبلیو در ش��بکه های اجتماعی چون توییتر از رقیب خود جلوتر 
است. البته این دو برند در شبکه های اجتماعی بازدیدکنندگان مشابهی 

دارند اما بی.ام.دبلیو با کمی تفاوت پیشتاز است.
محتوایی که دو برند به اش��تراک می گذارند، تقریباً یکسان است و دو 
برن��د تصاویر و ویدئوهایی زیبا از مدل های متنوع خودروهای تولیدی را 
منتش��ر می کنند. عملکرد فوق العاده ای که این دو شرکت از خود نشان 
می دهند، ارسال پست تبریک اختصاصی با نام مشتری پس از هر خرید 

است که سبب دلگرمی مشتریان می شود.
دو برند مذکور در مرتبه  مش��ابهی ق��رار دارند، اما بی.ام.دبلیو با کمی 
فاصله در جایگاه باالتری دیده می شود. از نظر درآمد نیز می توان بی.ام.

دبلیو را برنده  این نبرد دانس��ت. برای مثال، درآمد بی.ام.دبلیو در سال 
۲۰۱۲ به طور س��االنه مبلغی معادل ۷6.۸۴ میلیارد دالر بوده است، در 

حالی که این رقم برای مرسدس بنز به 6۱.66 میلیارد دالر می رسد.
نبرد کوکاکوال با پپسی

ای��ن دو برند همواره با هم در رقابت س��ختی هس��تند. کوکاکوال هم 
در ش��بکه های اجتماعی و هم در بازاریاب��ی، عملکرد موفق تری از خود 

نشان داده است.
استراتژی تبلیغات و بازاریابی این برند، نتیجه  مثبتی به همراه داشت؛ 
به طوری که در برخی مناطق، از واژه  کوکا به جای نوشابه استفاده شد.

دالیل زیادی برای موفقیت کوکا وجود دارد، اما وجود عناصر تبلیغاتی 
جذاب��ی چون بابانوئل بی تأثیر هم نیس��ت، اما از منظر اس��تراتژی های 
بازاریابی باید گفت پپسی نسل جوان و نوجوان را در تبلیغات و بازاریابی 
خ��ود هدف می گیرد اما در مقابل اهداف ک��وکا در برخورد با مخاطبان 

بسیار سنتی تر و کالسیک است.
اگ��ر ب��ه طراحی وب س��ایت دو برند توج��ه کنید، متوجه می ش��وید 
در طراح��ی وب میان پپس��ی و کوکا تفاوتی به چش��م می خورد؛ مثال 
وب س��ایت پپس��ی طراحی جدی��دی دارد و انواع محت��وای تصویری و 
ویدئویی را به مخاطبان پیش��نهاد می دهد، اما وب س��ایت کوکا ساده تر 

است و ظاهری قدیمی و کالسیک دارد.
در زمینه  محتوای تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی نیز می توان ادعا 
کرد پپس��ی تا حد زیادی جوان پس��ندتر عمل می کند، اما شعار پپسی 
می گوی��د: »در لحظ��ه زندگی کن«. هرچند ش��عار و محتوای تبلیغاتی 
ب��رای کوکا همین حس و حال را ایجاد می کند، اما نش��اط و ش��ادابی 

آن کمی مالیم تر است. برای مثال، شعار کوکا می گوید: »شاد باش«.
پپس��ی در ش��بکه های اجتماعی جوی جوان دارد و صفحات کوکا بر 
تولید محتوایی در جهت ترویج شادی و زندگی بانشاط، متمرکزند. پس 
اگ��ر بخواهیم در یک کالم دو برند را توصی��ف کنیم، کوکا معادل واژ ه 

شادی است و پپسی نشان دهنده نشاط و مفرح بودن.
در نهایت آمارها حاکی از آن است، کوکا با فاصله  زیاد از رقیب قدیمی 

خود جلوتر است و به عنوان برنده  این نبرد معرفی می شود.
hubspot/ucan :منبع

 کرونا و ماجرای کمپین های
بازگشت به مدرسه

در گذش��ته همواره خرید برای بازگش��ت به مدرسه فصل مهمی 
برای بازاریابان، برندها و خرده فروش��ان به ش��مار می رفت. در سال 
۲۰۱9، بیش از ۲6 میلیارد دالر صرف خرید در این موقع از س��ال 
ش��د که همه چیز از لباس گرفته تا فناوری مدرسه محور را پوشش 
می داد. امسال اوضاع با سال های گذشته فرق می کند. بحران جاری 
وی��روس کرونا می تواند به معنای عدم ام��کان حضور دانش آموزان 
در کالس های درس مدرس��ه باش��د و ش��رایط فعلی نوع استراتژی 
بازاریاب��ی موث��ر به کار رفته توس��ط برندها را مح��دود می کند. به 
ه��ر حال، برندهای مختلف در پی کش��ف راه هایی برای در اولویت 
قرار دادن بچه ها و راه اندازی کمپین های اس��تراتژیک بازگش��ت به 
مدرس��ه ای هس��تند که بتوانند توجه کودکان و پدر و مادرها را به 

سوی خود جلب کنند.
با بیش��تر ماندن دانش آموزان در خانه، برند ماس��ت و اس��موتی 

»Danimals« رویکرد بازگشت به مدرسه خود را تغییر می دهد
هنوز معلوم نیس��ت که بچه ها پاییز امس��ال در آمریکا به مدرسه 
می رون��د یا خیر ام��ا صرف نظر از تصمیمات ایالت��ی در همه نقاط 
آمریکا، نیاز به مصرف لبنیات همیش��ه در بچه ها وجود دارد. به این 
ترتیب برند ماست »Danimals«، بچه ها را تشویق به ماجراجویی 

می کند حتی اگر مجبور باشند در خانه بمانند.
به گفته کالی گودوین، معاون برندهای خانواده ماست در شرکت 
»Danone« آمریکای ش��مالی، مدیران ای��ن کمپانی باید به این 
نتیجه می رس��یدند که با وجود عدم ض��رورت پر کردن ظرف ناهار 
بچه ه��ا در س��ال تحصیلی جدی��د، خانواده ها به دنب��ال تهیه مواد 
غذای��ی خوش��مزه، مقوی و مناس��ب برای ش��اد ک��ردن بچه ها در 
خانه هس��تند. اولیا همچنین در جس��ت وجو برای کش��ف و اجرای 
ایده ه��ای جالب و خالقانه به س��ر می برند. در پاس��خ ب��ه این نیاز 
جدی��د، مقام��ات Danone ایده هایی ب��رای ماجراجویی در خانه 
)#AtHomeAdventures( را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

کمپین #AtHomeAdventures اوایل س��ال جاری میالدی 
شروع شد. در ادامه Danimals اخیرا این کمپین را محور معرفی 
راه هایی برای ماجراجویی بچه ها در شرایطی قرار داده است که آنها 
مجبور هستند خارج از مدرسه و داخل خانه درس بخوانند. از جمله 
راه های ماجراجویی می توان به شرکت در مسابقات و ساخت صنایع 
دس��تی اشاره کرد. کمپین Danimals در همه کانال های موجود 
از جمله اینس��تاگرام راه اندازی ش��د. این برن��د در آینده بازی های 

جدیدی را پیشنهاد خواهد داد.

کمپین مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر 
سالمت روان

ب��ه اعتق��اد مونی��کا ریگال��ی، مدیر ارش��د بازاریابی در ش��رکت 
تولیدکننده کوله پش��تی »Jansport«، در گذش��ته، حاصل همه 
تحقیقات رس��انه ای در یک کوله پش��تی جمع و در فصل بازگشت 
به مدرسه توزیع می ش��د. امروزه، دیگر نمی تواند مژده بازگشت به 

مدرسه را داد.
در ع��وض Jansport یک ماه زودتر از موع��د یعنی در ماه مه، 
کمپین »بارت را سبک کن« را راه اندازی کرد. کمپین فوق با هدف 
کمک به دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها برای مقابله با مشکالت 
روحی اجرا ش��د. درگیری با یک سری مش��کالت روحی در دوران 

کرونا، سالمت روان دانش آموزان را به خطر می اندازد.
ریگالی در ادامه خاطرنشان کرد: »ما به عنوان یک برند دانش آموز 
مح��ور، فرصت همس��ویی با دانش آموزان را داری��م. ما ضمن درک 
مس��یر پیش روی آنها، در صدد کمک ب��ه دانش آموزان برای عبور 
از این مرحله س��خت هستیم. کمپین »بارت را سبک کن« تاکنون 
ش��امل برگزاری جلسات آموزشی زنده در اینس��تاگرام و توییتر با 
حضور متخصصان دارای مجوز، پیرامون موضوعات متنوع از مسائل 
مرب��وط به کووید-۱9 مثل »ترس از دس��ت دادن« )FOMO( و 
ایزول��ه کردن گرفته تا رفع نگرانی ه��ای روحی نوجوانان در جوامع 

سیاه پوست شده است.
طرح های بازاریابی بازگشت به مدرسه سال ۲۰۲۰ باید با مهارت 

و ظرافت خاصی ریخته بشوند
بیش��تر برنده��ا در ای��ن برهه زمانی هن��وز طرح ه��ای بازاریابی 
دیجیتال بازگشت به مدرسه خود را ارائه نداده اند و فدراسیون ملی 
خرده فروش��ی ایاالت متحده آمریکا نیز هیچ ن��وع اطالعاتی درباره 
فصل آتی بازگش��ت به مدرسه منتشر نکرده است، بنابراین احتماال 
اکثر برندها منتظر نشس��ته اند تا ببینند اوضاع چطور می شود. آنها 
هنوز هیچ نوع اس��تراتژی بازاریابی دیجیتالی را برای سال تحصیلی 

۲۰۲۱-۲۰۲۰ نهایی نکرده اند.
جوی سئوس��ینگ، مع��اون ارتباط��ات جهانی در ش��رکت بیک 
اشاره ای به طرز تفکر احتمالی برندها در شرایط کنونی کرد: »برندها 
به این موضوع می اندیشند که تا حد امکان در برنامه ریزی های خود 
ماهران��ه، با ظرافت ف��راوان و انعطاف پذیر رفت��ار کنند. یک بخش 
کلیدی از این نوع برنامه ریزی را همکاری نزدیک با مشتریان، تماشا 
و نظ��ارت بر نحوه خرید آنها تش��کیل می دهد. م��ا کاری کردیم تا 
بتوانیم مطمئن باشیم که از دیدگاه های مختلف بی وقفه و همزمان 
با تغییرات لحظه به لحظه اطالع پیدا می کنیم. در ادامه امکان طرح 
اس��تراتژی درس��ت و مفید برای کمپین های بازگشت به مدرسه به 
وجود می آید. استراتژی بازاریابی بیک، تاکید بر تجارت الکترونیک، 
طرح��ی با احتمال پیروی برندهای متعدد از آن ضمن رعایت اصل 
فاصله گ��ذاری فیزیک��ی و ابهام درباره ادامه رون��د اجرای طرح های 

پاییزی را پوشش می دهد.
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بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال چالش های خاص 
خود را دارد. بس��یاری از برندها علی رغم س��رمایه گذاری مناس��ب در 
ای��ن حوزه کمتر مورد توجه مخاط��ب هدف قرار می گیرند. امروزه یکی 
از راهکاره��ای مناس��ب برای جلب نظر مخاطب ه��دف به کمپین های 
بازاریاب��ی تولی��د ویدئوهای آموزش��ی اس��ت. فعالیت هر کس��ب و کار 
در بازار به معنای تالش برای حل یکی از مش��کالت مش��تریان اس��ت 
بنابراین تولید ویدئوهای آموزش��ی پیرامون نحوه استفاده از محصوالت 
یا گفت وگو پیرامون دیگر مش��کالت مش��تریان ایده مناس��بی خواهد 
ب��ود. براس��اس گزارش موسس��ه Wyzowl، ۸۴درص��د از کاربران در 
ش��بکه های اجتماعی در مقایس��ه با مش��اهده تبلیغات س��اده اقدام به 
مش��اهده ویدئوهای آموزش��ی می کنند بنابراین انتخ��اب این حوزه در 

عمل مزیت های بسیار زیادی برای مشتریان به همراه خواهد داشت. 
اس��تفاده از ویدئوهای آموزشی برای فروش هرچه بیشتر محصوالت نیز 
ایده منطقی اس��ت. اغلب مش��تریان پیش از خرید یک محصول اقدام به 
مقایس��ه گزینه های متعدد و انتخاب بهترین نمونه براس��اس اطالعات در 
دسترس شان می کنند. اگر شما در قالب یک ویدئوی جذاب اقدام به توضیح 
ویژگی های محصوالت تان نمایید، تجربه بس��یار بهت��ری در زمینه فروش 
خواهید داش��ت. جلب توجه مخاطب هدف در ب��ازه زمانی کنونی بدل به 
نوعی چالش دشوار برای برندها شده است بنابراین اگر شما موفقیت قابل 
توجهی در این زمینه کسب کنید، در رقابت با دیگران موفق تر عمل خواهید 
کرد.  پیش از پرداختن به موضوع اصلی این مقاله پیرامون طراحی و تولید 
ویدئوهای آموزشی جذاب باید به معنای دقیق این الگوی از بازاریابی توجه 
داشته باشیم. بسیاری از بازاریاب ها و کارآفرینان در عمل حوزه های مختلف 
را با هم اش��تباه می گیرند بنابراین در پایان اجرای کمپین امکان دستیابی 

نتایج دلخواه شان را نخواهند داشت. 
ویدئوهای آموزشی چه نوع محتوایی هستند؟

ویدئوهای آموزش��ی در ساده ترین معنا ش��امل محتوایی با محوریت 
بیان ی��ا آموزش یک امر اس��ت. چنین ویدئوهایی اغل��ب نقش مکمل 
در فرآیند بازاریابی را دارند بنابراین اس��تفاده از آنها در مقیاسی وسیع 
ص��ورت می گیرد. اگر ش��ما دارای محصوالتی تازه و نوآورانه هس��تید، 
اس��تفاده از چنین الگویی بهترین راهکار ب��رای بازاریابی بهینه خواهد 
بود. معرفی محصوالت در قالب چنین ویدئوهایی بسیار ساده و کاربردی 
خواهد بود.  برخی از کسب و کارها در زمینه توضیح برخی از حوزه های 
فعالیت شان با مشکالت فراوانی مواجه هستند. یکی از مشکالت اساسی 
برندها ناتوانی در زمینه بیان اصطالحات تخصصی کس��ب و کارشان به 
زبانی س��اده اس��ت. اگر شما نیز با چنین مش��کلی مواجه هستید، باید 
نس��بت به استفاده از محتوای ویدئوی آموزشی اقدام کنید. در غیر این 
صورت همچنان با مش��کالت عمده در زمینه تعامل با مشتریان مواجه 

خواهید بود. 
توصیه های کاربردی برای بازاریابی آموزشی بهتر

پ��س از آش��نایی با مفهوم و مزیت های اس��تفاده از الگ��وی بازاریابی 
آموزش��ی باید برخی از تکنیک های مهم در این حوزه را نیز مورد بحث 
قرار دهیم. در ادامه برخی از مهم ترین گام ها در فرآیند بازاریابی مبتنی 

بر ویدئوهای آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. شناخت مخاطب هدف

بازاریابی و تبلیغات بدون شناخت مخاطب هدف امکان پذیر نیست. برخی 

از کسب و کارها در طول سال هزینه های بازاریابی گزافی را صرف طراحی 
محتوا می کنند. مش��اهده بازخورد منفی یا اندک پس از صرف هزینه های 
گزاف همیش��ه دردناک اس��ت بنابراین ش��ما باید راهکاری برای غلبه بر 
ای��ن چالش پیدا کنید. امروزه بهترین راهکار برای بازاریابی بهتر آش��نایی 
با س��لیقه مشتریان اس��ت. این امر نیازمند یافتن مشتریان هدف و سپس 
س��رمایه گذاری بر روی آنهاست.  ش��ناخت مخاطب هدف در بازار کنونی 
کار چندان دشواری نیست. بسیاری از کسب و کارها با گردآوری اطالعات 
مربوط به مشتریان فعلی شان امکان شناسایی دامنه سنی یا شغلی مشتریان 
هدف شان را خواهند داشت. همچنین اگر شما بودجه اندکی در این حوزه 
دارید، مشاهده نحوه فعالیت رقبا بهترین ایده خواهد بود. این امر همیشه 

اطالعات جامعی در اختیار شما قرار خواهد داد. 
2. استفاده از مجری مناسب

طراح��ی و ضبط ویدئوهای آموزش��ی همیش��ه همراه ب��ا حضور یک 
مج��ری یا دس��ت کم پخش صدای وی اس��ت. نکته مه��م در این میان 
انتخاب هوشمندانه مجری موردنظر است. شما در تبلیغات تان جلوه ای 
واضح از برندت��ان را نمایش می دهید بنابراین جلوه موردنظر باید کامال 

حرفه ای و هماهنگ با انتظارات مشتریان باشد. 
اس��تفاده از عنصر طنز در فرآین��د معرفی محصوالت یا آموزش نکات 
اهمیت باالیی دارد. اعتراض اغلب کاربران در زمینه مشاهده ویدئوهای 
آموزش��ی ماهیت بیش از اندازه خشک ش��ان اس��ت. ایجاد تعادل میان 
انتقال محتوا و ش��وخی های جذاب اهمیت باالیی دارد. بدون تردید این 
امر همراه با دش��واری های خاصی اس��ت. به عنوان مثال، اگر شما قصد 
تولید محتوای ویدئویی در زمینه نحوه کمک های امدادی را دارید، باید 
از عنصر ش��وخی پ��س از هرچند دقیقه بیان مطلب ب��رای تغییر جو و 
همچنین فرصت به بازدیدکنندگان برای یادگیری مطالب توجه نمایید. 
اگر ویدئوی ش��ما پشت سر هم و بدون توقف محتوای آموزشی را بیان 
کن��د، احتمال ناتوانی در زمینه حفظ مخاطب ت��ا پایان محتوا افزایش 
خواهد یافت. امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی واکنش مثبتی به 
ویدئوهای بی روح و یک سویه ندارند بنابراین شما باید به دنبال استفاده 
از لحن مناس��ب و همراه با شوخی های محترمانه برای افزایش جذابیت 

ویدئوی تان باشید. 
3. انتخاب مزیت فروش اصلی

اس��تفاده از ویدئوهای آموزش برای ف��روش محصوالت گزینه تازه ای 
نیس��ت. بس��یاری از برندها برای معرفی هرچه بهتر محصوالت شان در 
بازاره��ای مختلف از این تکنیک اس��تفاده می کنن��د. نکته مهم در این 
می��ان تاکید بر روی مزیت فروش برند اس��ت. برخی از کس��ب و کارها 
قیمت محصوالت ش��ان را بس��یار پایین تعیین می کنن��د. مزیت رقابتی 
ش��ما هرچه باش��د، باید به خوبی در طول ویدئو مورد تاکید قرار گیرد. 
در غیر این صورت مش��تریان تمایلی برای خری��د محصوالت موردنظر 

نشان نخواهند داد. 
برخی از برندها به منظور اطمینان از ترغیب ش��دید مش��تریان برای 
خرید، اق��دام به طراحی چندی��ن مزیت رقابتی برای محصوالت ش��ان 
می کنند. این امر ش��انس آنها برای فروش مناس��ب را به شدت افزایش 
خواهد داد. اگر محصول ش��ما نوآوری تازه ای ب��ه همراه دارد، تاکید بر 

روی آن بهترین مزیت رقابتی برندتان خواهد بود. 
4. ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص

هر ویدئ��وی بازاریابی باید مخاطب را به س��وی عملی خاص هدایت 
کند. هدف موردنظر همیشه شامل خرید محصوالت نیست. شاید هدف 
اصلی کمپین بازاریابی برند ش��ما افزایش دامنه ترافیک س��ایت رسمی 

باشد. هر هدفی که برای بازاریابی در ذهن دارید، باید به خوبی آن را در 
محتوای بازاریابی تان جای دهید. اغلب برندها پیام موردنظرش��ان را در 
پایان ویدئو درج می کنند. این امر از نظر منطقی تاثیرگذاری بیش��تری 
بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. شما پس از بیان نکات مربوط به 
محصوالت تان باید انتظار دریافت نتیجه بهتر در زمینه خرید یا عمل به 

هدف اصلی تان از سوی مشتریان را داشته باشید. 
5. نگارش متن قوی

برخی از برندها صرف اس��تفاده از محتوای ویدئویی برای بازاریابی را 
ب��ه منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی می دانند. نکته مهم 
در این میان ضرورت اس��تفاده از متن قوی، حتی در بازاریابی ویدئویی، 
اس��ت. بیان نکات اساس��ی در قالبی جذاب همیشه تاثیرگذاری بهتری 
ب��ر روی مخاطب هدف دارد. برخی از برندها علی رغم س��رمایه گذاری 
هنگف��ت بر روی حوزه بازاریابی فقط به جلوه ه��ای بصری توجه دارند. 
این امر همیشه نقطه ضعف برندها در زمینه بازاریابی محسوب می شود 
بنابراین شما در زمینه انتخاب متن مناسب برای بازاریابی باید به هدف 

اصلی برندتان توجه داشته باشید. 
گاهی اوقات برندها دارای اهداف مشخصی برای بازاریابی هستند، اما 
در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهند. 
ن��گارش متن ق��وی به معنای توج��ه به تجربه کل��ی مخاطب در طول 
مشاهده ویدئو آموزشی برند است. استفاده از مثال های مناسب و ارجاع 
مخاط��ب به معنای تکمیل��ی در زمینه آموزش موردنظ��ر از مهمترین 

المان های یک متن ایده آل بازاریابی محسوب می شود. 
6.  خلق شخصیت برای ویدئو

حضور ش��خصیت  ه��ای مختل��ف در ویدئوهای آموزش��ی تاثیر قابل 
توجهی بر روی انتقال بهتر مفاهیم دارد. متاسفانه هنوز هم تصور اغلب 
برندها از بازاریابی آموزشی بیان صرف برخی از نکات است. شما امروزه 
ب��ا بیان نکات آموزش��ی بدون توجه به ش��خصیت پردازی توانایی جلب 
نظر مخاطب هدف را نخواهید داش��ت بنابراین باید در عمل برنامه ریزی 

مناسبی در جهت خلق شخصیت های داستانی داشته باشید. 
شخصیت های حاضر در ویدئو براساس نیاز بازاریاب ها در فرآیند بیان 
نکات ش��کل می گیرد بنابراین ش��اید ش��ما در عمل نیاز به ۳ یا حتی 
۴ ش��خصیت نیز داش��ته باش��ید. نکته مهم در این میان عدم انتخاب 
ش��خصیت های بیش از اندازه زیاد است. اگر شما این امر را مورد توجه 
قرار ندهید، ویدئوی بیش از اندازه ش��لوغی خواهید داشت. بی شک این 

امر نقش منفی بر روی تعامل شما با مخاطب هدف خواهد داشت. 
۷. استفاده از محتوای بصری برای انتقال بهتر مفاهیم 

استفاده از محتوای بصری مانند جدول یا اینفوگرافی در سخنرانی های 
تخصصی کس��ب و کار بسیار رایج اس��ت. مزیت اصلی چنین محتوایی 
امکان بیان س��اده و س��ریع تر اهداف اصلی است. اگر شما نیز در زمینه 
کس��ب و کار با مش��کالت متعددی ب��رای بیان پی��ام اصلی تان مواجه 
هس��تید، باید در فرآیند طراحی ویدئ��وی بازاریابی تان از انواع جدول و 

نمودارهای کاربردی استفاده نمایید. 
هرچه توانایی یک برند برای اس��تفاده از محتوای بصری بیشتر باشد، 
تاثیرگذاری نهایی ویدئو آموزشی افزایش خواهد یافت. امروزه بازاریابی 
با اس��تفاده از محتوای بصری بدل به عرصه ای از رقابت ش��دید ش��ده 
اس��ت. اگر شما نسبت به توانایی تان در این حوزه تردید دارید، استفاده 
از تکنیک ه��ای مورد بح��ث در این مقاله کمک قابل توجهی به ش��ما 

خواهد کرد. 
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بحران تولید محتوا در بازاریابی

امروزه مش��تریان انتظارات بسیار زیادی از برندها در زمینه تعامل 
در فرآیند خرید دارند. اگر برند ش��ما فقط به دنبال فروش بیش��تر 
بدون کمترین تعاملی با مش��تریان باشد، به احتمال زیاد به هدفش 
نخواهد رس��ید. تعامل با مش��تریان به معن��ای طراحی کمپین های 
بازاریابی به صورت کلیشه ای نیست. شما نیازمند ارتباط با مشتریان 

در سطح عمیق و عاطفی نیز هستید. 
برنده��ای بزرگ و موف��ق در زمینه تعامل با مش��تریان حتی در 
صورت ع��دم بازاریابی برای مدت زمان طوالن��ی باز هم از حمایت 
مش��تریان برخوردار خواهند ش��د. دلیل این امر سطح باالی تعامل 
میان برندهای موردنظر با مش��تریان اس��ت. امروزه رفتار مشتریان 
در زمینه خرید محصوالت براساس احساسات شان صورت می گیرد 
بنابرای��ن برنده��ای موفق در زمین��ه تاثیرگ��ذاری عاطفی بر روی 

مخاطب هدف در زمینه بازاریابی و فروش کامیاب خواهند شد. 
براس��اس گزارش موسسه واکر اینفو، مدیران ارشد کسب و کارها 
نیاز اصلی اس��تارت آپ ها برای تعامل با مشتریان را شناسایی رفتار 
خریدشان توصیف کرده اند. این امر نیازمند گردآوری دامنه وسیعی 
از اطالعات است بنابراین برندها در عمل مسیر بسیار دشواری برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. 
بس��یاری از برندها نس��بت به وضعیت بازاریابی شان ارزیابی بیش 
از ان��دازه خوش بینانه ای دارند. دلیل این امر دش��واری تولید محتوا 
در عرصه بازاریابی اس��ت بنابراین برخی از برندها با تولید محتوای 
متوس��ط دچار ارزیابی های آرمانی از وضعیت برندش��ان می ش��وند. 
امروزه واکنش مشتریان به محتوای بازاریابی همراه با پیچیدگی های 
بسیار زیادی است بنابراین تولید محتوای سطحی کمترین موفقیتی 
در زمینه جلب نظر آنها در پی ندارد. همین امر موجب بروز بحران 

تولید محتوا در صنعت بازاریابی شده است. 
بحران تولید محتوا

امروزه فضای آنالین تنها کانال ارتباطی برندها با مشتریان است. 
اگر ش��ما هنوز هم بر روی الگوهای س��نتی بازاریابی سرمایه گذاری 
می کنی��د، بخش قابل توجهی از بودج��ه بازاریابی تان از بین خواهد 
رفت. س��ازگاری ب��ا الگوهای بازاریابی نوین کار س��اده ای نیس��ت. 
بس��یاری از برندها در این مسیر با مشکالت عمده ای مواجه هستند. 
نکته مهم در این میان ارزیابی رفتار و س��لیقه مشتریان برای تولید 

محتوای بهتر است. 
اگر برندها ش��ناخت دقیقی از مش��تریان نداش��ته باشند، امکان 
موفقی��ت در زمینه بازاریابی را نخواهند داش��ت. ای��ن امر در طول 
س��ال های اخیر معیار اصلی برای ایجاد تمایز میان برندهای موفق و 

شکست خورده بوده است. 
ایجاد تمایز با دیگر برندها

عملک��رد متفاوت نس��بت به دیگ��ر برندها اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. امروزه محتوای بازاریابی بس��یار زیادی در دسترس مشتریان 
ق��رار دارد بنابرای��ن اگر کمپین برند ما ش��باهت بس��یار زیادی به 
دیگران داش��ته باش��د، موفقیت چندانی در انتظار م��ا نخواهد بود. 
اش��تباه اصلی برخی از کارآفرینان و بازاریاب ها تالش برای تقلید از 
کمپین های موفق دیگر برندهاس��ت. ای��ن امر در صورت عدم توجه 
به شخصی سازی و ایجاد تفاوت در نمونه های اصلی موجب واکنش 
منفی و گس��ترده کاربران خواهد ش��د. همچنی��ن احتمال پیگیری 

حقوقی دیگر برندها نیز وجود خواهد داشت. 
تولی��د کمپین های بازاریابی متمایز با رقبا کار س��اده ای نیس��ت. 
مهمترین نکته در این میان انتخاب میان فعالیت بازاریابی فراوان با 

نتیجه اندک و طراحی کمپین های اندک اما تاثیرگذار است. 
تعامل عاطفی با مخاطب هدف

طراحی کمپین های بازاریابی برای تعامل عاطفی با مخاطب هدف 
اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اغلب برندها در این بخش با مش��کل 
مواجه هس��تند. اگر شما ش��ناخت درستی از مش��تریان تان داشته 
باش��ید، موفقیت در این عرصه بسیار ساده تر خواهد بود. گام بعدی 
گردآوری اطالعات گس��ترده از مشتریان و تولید محتوا براساس آن 
اس��ت. شاید این امر بس��یار ساده به نظر برسد، اما درست به همین 

دلیل اغلب برندها نسبت به کاربست آن غفلت می کنند. 
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سبدگردانی چیست؟
منظور از سبد سرمایه گذاری یا اصطالحا پرتفوی و یا پرتفولیو انواع 
دارایی هایی اس��ت که یک شخص در آن سرمایه گذاری کرده است. به 
عنوان مثال اگر فردی در مجموعه سهام شرکت های مختلف و متنوع 
اوراق مشارکت، اوراق اجاره و دیگر موارد سرمایه گذاری کرده باشد گفته 
می شود سبد سرمایه گذاری آن فرد یک سبد متنوع است، اما اگر فردی 
سهام دو یا سه شرکت را خریداری کرده باشد دارای سبد سرمایه گذاری 
محدود و غیرمتنوع اس��ت. همچنین گفتیم یکی از مهم ترین روش ها 
برای کاهش ریسک تشکیل سبد سرمایه گذاری متنوع و پایش مستمر 
وضعیت س��هام و س��ایر اوراق بهادار موجود در این س��بد است. یعنی 
س��رمایه گذار همواره با بررس��ی عوامل کلیدی اثرگذار بر قیمت سهام 
و سایر انواع اوراق بهاداری که در اختیار دارد تحلیل کند که آیا سهام 
ش��رکت الف که در سبد س��هام او وجود دارد آیا باز هم امکان رشد در 
آینده را دارد یا اینکه باید این سهم را بفروشد و به جای آن سهام یک 
ش��رکت دیگر که از فرصت رش��د و س��ودآوری بهتری برخوردار است 

خریداری کند.
یکی از اش��تباهات متداول بین سهامداران هم دقیقا همین نکته 
اس��ت که تصور می کنند سهام یک ش��رکت که در مقطعی از زمان 
سهام سودآوری محسوب می شد همواره سودآور است. در حالی که 
عوامل اثرگذار بر قیمت س��هم می تواند یک س��هم ارزنده را به یک 
س��هم نه چندان س��ودآور و حتی زیان آور تبدی��ل کند بنابراین هر 
اندازه تعداد س��هام موجود در سبد س��رمایه گذاری فرد بیشتر باشد 
ض��رورت دارد که س��رمایه گذاری زمان بیش��تری را برای تحلیل و 

بررسی این سهام اختصاص بدهد.
اما س��وال اینجاست که برای افراد عالقه مند به سرمایه گذاری در 
بورس که تخصص و یا فرصت کافی برای بررس��ی سهام موجود در 

سبد سرمایه گذاری خودشان ندارند چه راهکاری وجود دارد؟
راهکار اول

اولین راهکار س��رمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
اس��ت که در مطالب قبل ب��ه صورت مفصل در ای��ن مورد توضیح 

دادیم.
راهکار دوم

اما راه��کار دوم که می توانیم ب��ه این گونه س��رمایه گذاران ارائه 
بدهیم استفاده از خدمات سبدگردانی است.

تعریف س��بدگردانی عبارت است از: تصمیم به فروش، خرید و یا 
نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در 

قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
به تعریف ساده تر در س��بدگردانی یک شخص حقوقی متخصص 
ب��ورس که اصطالحا س��بدگردان نامیده می ش��ود با س��رمایه گذار 
ق��راردادی منعقد می کند و در قالب این قرارداد برای س��رمایه گذار 
و به نام خود او س��بدی از انواع اوراق بهادار تش��کیل می دهد و این 
سبد را به صورت مس��تمر مدیریت می کند و سبدگذار به ازای این 
خدمت از س��رمایه گذار کارمزد دریافت می کند بنابراین شرکت های 
س��بدگردانی دارای نیروه��ای متخصص در زمینه بورس هس��تند 
و ب��ه وکالت از س��رمایه گذاران اقدام به تش��کیل و مدیریت س��بد 
سرمایه گذاری برای آنها می کنند. الزم به ذکر است که شرکت های 
س��بدگردانی موظف هس��تند که برای فعالیت خودشان از سازمان 
بورس اوراق بهادار مجوز کسب کنند و بنابراین عملکرد آنها توسط 

این سازمان تحت نظارت قرار دارد.
چند نکته در مورد سبدگردانی

مهم ترین تفاوت س��بدگردانی با صندوق های س��رمایه گذاری این 
است که در س��بدگردانی خود سرمایه گذار مس��تقیما مالک سهام 
و س��ایر اوراق بهادار محسوب می شود و س��بدگذار صرفا به وکالت 
از طرف س��رمایه گذار اقدام به خری��د و فروش اوراق بهادار می کند. 
بنابراین س��رمایه گذار دقیقا می داند که در س��بد خود س��هام کدام 
ش��رکت و از هر کدام ب��ه چه میزان وج��ود دارد در صورتی که در 
صندوق سرمایه گذاری ، س��رمایه گذار به صورت غیرمستقیم مالک 
س��هام و س��ایر اوراق بهادار خریداری شده توسط صندوق می شود. 
بدین ترتیب س��رمایه گذار و یا اصطالحا واحدهای س��رمایه گذاری 
خری��داری می کن��د و مدی��ر صن��دوق با وج��وه حاص��ل از فروش 
صندوق های سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام و انواع اوراق بهادار 

می کند.
همانطوری که از تعریف س��بدگردانی مش��خص است، سبدگردان 
یک ش��خص حقوقی است نه شخص حقیقی. در حال حاضر عالوه بر 
کارگزاری هایی که مجوز خدمات س��بدگردانی را از س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار دریافت کرده اند چند ش��رکت س��بدگردانی هم به صورت 
مستقل با اخذ مجوز از سازمان بورس تاسیس شده اند که سرمایه گذاران 

با مراجعه به آنها می توانند از خدمات سبدگردانی بهره مند شوند.
توصیه ما به ش��ما این اس��ت که از سپردن س��رمایه خودتان به 
اش��خاص حقیقی و ی��ا حقوقی که بدون دریافت مجوز از س��ازمان 
بورس اقدام به ارائه خدمات س��بدگردانی می کنند خودداری کنید. 
برای مشاهده مشخصات و نشانی شرکت های سبدگردانی می توانید 
به پایگاه اینترنتی رس��می س��ازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی 

www.seo.ir بخش نهادهای مالی تحت نظارت مراجعه کنید.
براس��اس مقررات سبدگردان موظف اس��ت قبل از تشکیل سبد 
س��رمایه گذاری برای فرد میزان ریس��ک پذیری فرد را ارزیابی کند 
و سبد س��رمایه گذاری متناسب با میزان ریسک پذیری سرمایه گذار 
تش��کیل بدهد. به عنوان مثال س��بدگردان ب��رای فردی که قدرت 
ریس��ک پذیری کمتری دارد عمدتا اوراق مشارکت و اوراق اجاره که 
بازدهی ثابتی دارد خریداری می کند و مبلغ کمتری از س��رمایه فرد 
را به سهام که ریسک بیشتری دارد اختصاص می دهد. در حالی که 
بخش عمده سبد یک فرد ریسک پذیر از سهام تشکیل شده است .

س��بدگردان موظف اس��ت برای ارائه خدمات قرارداد مش��خصی 
منعق��د کن��د، در این ق��رارداد م��واردی همچون می��زان تعهدات 
سبدگردان در قبال س��رمایه گذار، میزان کارمزدی که سرمایه گذار 
به ازای دریافت خدمات باید به س��بدگذار پرداخت کند و همچنین 

نحوه گزارش دهی سبدگردان به سرمایه گذار مشخص می شود.
الزم به ذکر اس��ت میزان کارمزد خدمات س��بدگردانی براس��اس 
توافق میان سرمایه گذار و س��بدگردان و در چارچوب سقف تعیین 

شده ای توسط سازمان بورس مشخص و در قرارداد ذکر می شود.
میزان سرمایه فرد برای استفاده از خدمات سبدگردانی باید حداقل 
۱۰ میلیون تومان باش��د بنابراین افرادی که کمتر از این مبلغ سرمایه 

داشته باشند نمی توانند از خدمات سبدگردانی استفاده کنند.
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کارآفرین��ان موفق همیش��ه عملک��رد مطلوبی در محی��ط کار دارند. 
این امر ش��اید در نگاه نخس��ت قابل الگوبرداری و تقلید از س��وی دیگر 
کارمندان نباش��د. همه ما در موقعیت های سازمانی عالقه مند به حضور 
در جایگاه های باال هس��تیم. با این حال فقط تعداد اندکی از کارآفرینان 
عملکرد مناس��ب برای حضور در پس��ت های موردنظ��ر را دارند. همین 
امر موضوع اصلی مقاله کنونی را ش��کل داده اس��ت. بررسی راهکارهای 
خالقیت در محیط کار امر تازه ای نیس��ت. بس��یاری از کارش��ناس ها و 
س��ایت های تخصصی حوزه کسب و کار در طول سال های اخیر اقدام به 
تولید محتوا در این عرصه کرده اند بنابراین بررس��ی دوباره این موضوع 
باید دلیل قابل توجهی داشته باشد. هدف اصلی در اینجا بررسی برخی 
از تکنیک های مناس��ب و قاب��ل اعتماد برای افزایش س��طح عملکرد و 
خالقیت کارآفرینان در مدت زمان کار اس��ت. در ادامه به بررسی برخی 

از مهم ترین نکات موردنظر خواهیم پرداخت. 
1. برنامه ریزی کارهای روزنانه

خالقیت در فعالیت های کاری نیازمند فرصت مناس��ب است. بسیاری 
از کارمندان و کارآفرینان و در طول روز برنامه های بسیار شلوغی دارند. 
ب��دون تردید ب��ا چنین وضعیتی فرص��ت و میزان الزم ب��رای پردازش 

ایده ه��ای تازه باق��ی نمی ماند. اگر ش��ما نیز به طور 
مداوم نسبت به فقدان خالقیت در فعالیت روزانه تان 
ناراضی هس��تید، بای��د تجدیدنظر اساس��ی در نحوه 

برنامه ریزی روزانه خود نمایید. 
کارآفرینان موفق همیش��ه برنامه روزانه مشخصی 
دارن��د. آنه��ا به ان��دازه کافی زم��ان برای پیش��برد 
پروژه ه��ای در دسترس ش��ان اختص��اص می دهند. 
نکته مهم در این میان عدم برنامه ریزی فشرده برای 
روزه��ای کاری اس��ت. این امر چش��م انداز به مراتب 

بهتری پیش روی آنها قرار می دهد. 
برنامه ریزی برای روزهای کاری باید براس��اس امور 
مهم باش��د. این امر موجب ایجاد زم��ان کافی برای 
تمرکز بر روی دیگر فعالیت ها نیز می ش��ود. ایده های 
خالقانه همیش��ه از دل فرآیند فعالیت مناسب بیرون 
می آی��د بنابراین باید فکر فعالیت فش��رده و همراه با 

خالقیت را فراموش نماییم. 
2. تنظیم زمان های استراحت

اس��تراحت فق��ط مخص��وص س��اعت های پس از 
کار نیس��ت. امروزه بس��یاری از کارآفرینان موفق در 
طول روز نیز زمان های مناس��ب برای اس��تراحت را 
پیش بینی می کنند. اعضای ش��رکت مانند ماش��ین 
یا روبات های هوش��مند نیستند. ما نیاز به استراحت 
در پی س��اعت های متم��ادی کار داریم بنابراین پس 
از گذش��ت چند س��اعت فعالیت در محل کار باید به 

دنبال اندکی استراحت نیز باشیم. 
خالقی��ت در فعالی��ت س��ازمانی نیازمن��د اندکی 
اس��تراحت و حت��ی دور ش��دن از دغدغه های روزانه 
است. اگر شما به این نکته مهم توجه نداشته باشید، 
وضعی��ت فعالی��ت برندتان به مراتب دش��وارتر از هر 
زمان دیگری خواهد ش��د. فعالیت بدون اس��تراحت 
به معنای خس��تگی بیش از اندازه کارمندان و سپس 
کاهش کیفیت عملکردش��ان است. کارآفرینان موفق 
همیش��ه برای ایده پردازی خالقانه و عملکرد بهتر در 
ط��ول روز اوقات مش��خصی برای اس��تراحت تعیین 

می کنند. 
اش��تباه برخی از افراد به هنگام اختصاص زمان اس��تراحت مربوط به 
ادام��ه فعالیت کاری اس��ت. این امر در قالب ادام��ه کارهای روزمره در 
قالبی س��بک تر است. شاید در نگاه نخست این امر بیانگر تعهد افراد به 
موقعیت سازمانی شان باشد، اما در عمل آنها خودشان را فریب می دهند. 
ش��ما در زمان اس��تراحت باید به طور کام��ل از دغدغه های کاری دور 
ش��وید. در غیر این صورت ذهن تان اس��تراحت کاف��ی برای آمادگی در 

راستای ایده پردازی خالقانه را نخواهد داشت. 
3. گشت و گذار در اطراف محل کار

نشستن پش��ت میز و تالش برای ایده پردازی خالقانه بهترین راهکار 
پیش روی ش��ما نیس��ت. بدون تردید کارآفرینان و کارمندان سازمانی 
در طول روز باید س��اعت های متمادی پش��ت میز بنشینند، با این حال 
چنین ام��ری در زمان های اس��تراحت الزامی ندارد. بنابراین گش��ت و 
گ��ذار در دفتر کار یا حتی بیرون از آن ای��ده چندان بدی نخواهد بود. 
شاید بسیاری از شرکت ها اجازه خروج کارکنان در ساعت های اداری را 
ندهند. این امر نوعی چالش پیش روی ش��ما خواهد بود. توصیه اساسی 
بخ��ش کنونی تالش برای قدم زدن در محیط ش��رکت اس��ت. این امر 
شما را تا حد زیادی از دغدغه های جاری کسب و کار دور خواهد کرد. 
برخ��ی از کارآفرینان از س��اعت های ابتدای��ی روز در محل کار حاضر 
می ش��وند. این امر به معنای کار سخت و فش��رده تا عصر است. اگر در 
این میان زمان اس��تراحت برای افراد موردنظر تعریف نشود، به زودی از 
ش��دت خستگی توان فکر کردن نیز نخواهند داشت. بنابراین کار مداوم 

همیشه نشانه تعهد کارآفرینان به کسب و کار نیست. 
4. بررسی تمامی گزینه های پیش روی

اغلب کارآفرینان به هنگام تصمیم گیری با گزینه های مختلفی مواجه 
هس��تند. تصمیم گیری برای کس��ب و کار همیشه مهمترین اقدام برای 
توس��عه یا شکس��ت محسوب می ش��ود. درس��ت به همین خاطر اغلب 
کارآفرینان پیش از اتحاذ تصمیم نهایی اقدام به مشاوره با افراد مختلف 
می کنند. اگر ش��ما در موقعی��ت تصمیم گیری برای یک کس��ب و کار 
هس��تید، باید ابتدا تمام گزینه های موردنظر را بررس��ی نمایید. این امر 
امکان تصمیم گیری بهت��ر را فراهم خواهد کرد. برخی از کارآفرینان به 
دلیل فش��ارهای کاری فقط به بررس��ی یک یا دو گزینه پیش روی شان 
می پردازن��د. این ام��ر در بلندمدت موجب از دس��ت رفتن فرصت های 

توسعه کسب و کار خواهد شد. 
اس��تفاده از نظرات دیگران در زمینه تصمیم گیری همیش��ه افق های 
جذاب��ی پی��ش روی کارآفرین��ان خواهد گذاش��ت. برخ��ی از افراد در 

موقعیت های س��ازمانی تمایلی به مش��ورت با دیگ��ران ندارند. این امر 
دالی��ل مختلفی نظیر اعتماد به نفس کاذب یا ع��دم اعتماد به دیگران 
دارد. ش��ما در موقعیت س��ازمانی تان باید همیش��ه از نظ��رات دیگران 
اس��تقبال کنید. گوش دادن به نظرات دیگران ب��ه معنای اعمال دقیق 
آنها نیست بنابراین شما در نهایت آزادی عمل مناسبی خواهید داشت. 

5. تکمیل پروژه های کوچک
کارآفرینان در محیط های کاری همیشه با پروژه های مختلفی مواجه 
هس��تند. مدیریت تم��ام پروژه ها امری دش��وار و زمانگیر اس��ت. اغلب 
کارمن��دان در محیط های اداری نس��بت به تعداد ب��االی پروژه های در 
دست کار اعتراض دارند. توصیه اصلی بخش کنونی شروع کار با بررسی 
پروژه های کوچک و جزئی است. چنین پروژه هایی به طور معمول تعداد 
باالیی از کارهای روزمره را ش��کل می دهد. نکته جالب اینکه رسیدگی 
به این پروژه ها چندان دشوار نخواهد بود بنابراین با ساماندهی به موقع 

آنها از تعداد کارهای پیش روی کاسته خواهد شد. 
احساس رضایت از عملکرد در کارمندان پس از پایان دهی به پروژه ها 
ایجاد می ش��ود. این امر نقش مهم��ی در ایده پردازی و عملکرد خالقانه 
دارد. شروع کار روزانه با پروژه های کوچک همیشه اعتماد به نفس افراد 
را ارتقا خواهد داد بنابراین ش��ما از نظر روحی آماده بررسی هرچه بهتر 

شرایط و بهبود سطح خالقیت سازمانی تان خواهید بود. 
شاید در نگاه نخست رسیدگی به فعالیت های کوچک بخش عمده ای 

از انرژی افراد را هدر دهید. درس��ت به همی��ن خاطر اغلب کارآفرینان 
کاره��ای روزمره را با پروژه های بزرگ ش��روع می کنند. این امر موجب 
خس��تگی مفرط آنها در میانه روز می شود. نتیجه این احساس خستگی 
صرف نظر از س��اماندهی پروژه های کوچک خواهد بود، با این حس��اب 
ش��ما پس از س��اماندهی کامل پروژه های کوچک انگیزه بس��یار بهتری 

برای تعامل با کارهای بزرگ تر خواهید داشت. 
6. پیگیری یک کار، نه بیشتر

ساماندهی همزمان فعالیت های کاری وسوسه رایجی برای کارآفرینان 
محس��وب می ش��ود. برخی از برندها در طول روز اقدام به ارائه پروژه ها 
و کاره��ای متعدد به کارمندان ش��ان می کنند. این امر ش��رایط بس��یار 
دش��واری برای تقویت خالقیت سازمانی اعضای ش��رکت ایجاد خواهد 
کرد. بدون ش��ک وضعیت کاری شرکت ها در طول سال های اخیر بسیار 
دشوار بوده است. این امر زمان بندی و تحویل به موقع پروژه ها را دشوار 
می سازد بنابراین مشاهده ترکیب کارها در طول روز و رسیدگی به امور 
مختلف از س��وی کارمندان امر رایجی محس��وب می شود. نکته مهم در 
این میان ضرورت تغییر ش��رایط موردنظر در صورت تمایل برای تقویت 

توانایی ایده پردازی خالقانه مان است. 
پیگی��ری یک کار در ط��ول روز به معنای تمرکز ب��ر روی یک پروژه 
واحد نیس��ت. شما امکان مدیریت کارهای واقع در حیطه مسئولیت تان 
را دارید. این امر ش��انس مدیریت کارهای مش��ابه در طول روز را فراهم 
می کند بنابراین در عمل ش��ما باید کارهای مشابه را در روز ساماندهی 

نمایید. 
ایجاد نظم در برنامه روزانه اهمیت باالیی دارد. بسیاری از کارآفرینان 
ب��ه دلی��ل ناتوانی برای ایجاد نظم در فعالیت روزانه ش��ان با مش��کالت 
متعددی مواجه می ش��وند. چالش اصلی در این میان تصورات اش��تباه 
کارآفرینان اس��ت. بس��یاری از اف��راد ایجاد نظ��م در برنام��ه کاری را 
غیرممکن ارزیاب��ی می کنند. دلیل این ام��ر رویدادهای غیرمنتظره در 
عرصه کس��ب و کار اس��ت. چنین امری همیش��ه برنامه کارآفرینان را 
دستخوش تغییر می کند. اگرچه رویدادهای غیرمنتظره نقش مهمی در 
بره��م خوردن برنامه های روزانه دارد، اما ش��ما باید تا جای ممکن نظم 

روزانه تان را پیگیری نمایید. 
۷. استفاده از موسیقی

گ��وش دادن به موس��یقی در ط��ول کار قوه خالقی��ت کارآفرینان را 
تحریک خواهد کرد. اغلب ما تجربه حضور در محیط های کاری خشک 
و بی روح را داش��ته ایم. این امر ش��رایط دش��واری ب��رای فعالیت بهینه 

و ایده پ��ردازی خالقانه ایج��اد خواهد کرد بنابراین ش��ما باید به دنبال 
راهکاری برای بهبود وضعیت محل کار باش��ید. اس��تفاده از موس��یقی 

بهترین راهکار برای تغییر شرایط است. 
بدون تردید پخش موس��یقی در محل کار ب��رای اغلب کارآفرینان و 
حتی مدیران کس��ب و کار تازگی دارد. ش��اید ش��ما در ابت��دای امر با 
مخالف��ت یا نگاه همراه با تردید مدیران ش��رکت مواجه ش��وید. در این 
صورت نیازی به نگرانی نیس��ت. با گذش��ت زمان مزیت های استفاده از 
این ش��یوه برای تمام اعضای شرکت روش��ن خواهد شد. به این ترتیب 
ش��ما فرصت بس��یار بهتری برای پخش موس��یقی در تمام بخش های 

شرکت خواهید یافت. 
تقوی��ت توانایی خالقیت س��ازمانی امر پیچیده و دش��واری نیس��ت. 
نکته مهم در این میان اس��تفاده از تکنیک های مناس��ب و تالش برای 
پایبن��دی به آنهاس��ت. برخی از کارآفرینان پس از گذش��ت چند هفته 
تمام فعالیت های خالقانه شان را متوقف می کنند. خالقیت در محل کار 
امری مقطعی نیس��ت بنابراین شما باید برنامه ریزی بلندمدتی برای این 

امر داشته باشید. 
8. توجه به فعالیت های مورد عالقه

زندگ��ی روزم��ره هیچ کارآفرینی مح��دود به دفتر کار نیس��ت. همه 
ما عالقه های ش��خصی متعددی داریم. اگر ش��ما در طول روز احساس 
خس��تگی زیادی دارید، توجه به برخی از کارهای مورد عالقه تان راهکار 
مناس��بی برای بهبود روحیه تان خواهد بود. شما در 
اینجا گزینه ه��ای متعددی برای تقوی��ت روحیه تان 

دارید. نکته مهم توجه به سلیقه شخصی است. 
اش��تباه برخی از کارآفرینان ت��الش برای تقلید از 
دیگران اس��ت. این امر موجب تقلی��د دقیق کارهای 
م��ورد عالقه دیگ��ران برای تقویت روحیه می ش��ود. 
بدون ش��ک کارهای م��ورد عالقه دیگران با س��لیقه 
شخصی ش��ما تفاوت دارد بنابراین تالش برای تقلید 

صرف از آنها ایده چندان مناسبی نخواهد بود. 
9. توجه به وعده های غذایی

ص��رف وعده های غذایی در مح��ل کار امر عجیبی 
نیس��ت. اغلب ش��رکت ها زم��ان اس��تراحت و صرف 
وعده ه��ای غذایی را در نظر می گیرن��د. این وعده ها 
ش��امل ناهار، میان وعده و در مواردی ش��ام اس��ت. 
اس��تفاده از غذاهای فس��ت ف��ود در محی��ط کاری 
گزینه بسیار جذابی است. اغلب کارآفرینان از چنین 
غذاهایی به دلیل سرعت تهیه و مصرف شان استقبال 
می کنن��د. بدون ش��ک همه ما تجرب��ه صرف چنین 
وعده های غذایی را داش��ته ایم. نکته مهم درخصوص 
فست فود مربوط به تداوم استفاده از آن در بلندمدت 
است. این امر موجب بروز مشکالت جسمی متعددی 

برای افراد خواهد شد. 
اگر ش��ما امکان تهیه وعده ه��ای غذایی در خانه را 
دارید، دس��ت کم چن��د روز در هفته از غذای خانگی 
اس��تفاده نمایی��د. این ام��ر نقش مهم��ی در حفظ 
سالمتی و تناس��ب اندام ش��ما خواهد داشت. وقتی 
کارآفرینان با بیماری های ناش��ی از نوع تغذیه مواجه 
باش��ند، تالش برای خالقیت س��ازمانی بسیار دشوار 
خواهد بود. صرف نظر از نوع س��لیقه شما درخصوص 
تهیه و مصرف غذا باید به طبخ ش��ان در منزل توجه 
داش��ته باشید. خوشبختانه امروزه برخی از برندها در 
دفترش��ان بخش آشپزخانه و حتی رستوران تاسیس 
می کنند. این امر بخ��ش قابل توجهی از اتالف زمان 

کارمندان برای تهیه غذا را کاهش می دهد. 
1۰. صحبت و ایجاد رابطه عمیق با دیگران

گفت وگو با دیگران بخش جدایی ناپذیر از کار روزمره اس��ت. بسیاری 
از کارآفرین��ان در زمان ه��ای اس��تراحت اقدام به ادام��ه فعالیت روزانه 
و کاری می کنن��د. ای��ن امر تاثی��ر جبران ناپذی��ری در بلندمدت دارد. 
اس��تفاده از زمان اس��تراحت برای گفت وگو با دیگ��ران نقش مهمی در 
یافت��ن ایده های ت��ازه دارد. اغلب کارآفرینان در ط��ول روز بیش از حد 
درگیر روزمرگی ش��ان هستند بنابراین فرصت کافی برای بررسی ایده ها 

و نظرات دیگران پیدا نمی کنند. 
بررس��ی امور از چش��م انداز دیگران همیش��ه نقش مهم��ی در بهبود 
وضعیت فعالیت کارمندان دارد. اگر ش��ما ب��ه این نکته توجهی ندارید، 
باید نوعی تجدیدنظر اساسی در وضعیت فعالیت تان نمایید. در غیر این 
صورت به تدریج با ایده های تکراری در محیط کار مواجه خواهید شد. 

11. بیان داستان های متفاوت برای خود
کارآفرین��ان در ط��ول روز با افکار مختلفی س��ر و کار دارند. برخی از 
افکار در محیط کار بیش از اندازه منفی هستند. این امر تاثیر بلندمدتی 
بر روی وضعیت کارآفرینان خواهد داش��ت. برخی از کارمندان در طول 
ماه های متمادی توانایی ارائه ایده های تازه یا حتی بهبود عملکردشان را 
ندارند. دلیل این امر اغلب افکار پریش��ان و استرس های سازمانی عنوان 
می ش��ود. اگر شما نیز با چنین شرایط مواجه هستید، بیان داستان های 
متف��اوت و تازه برای خ��ود نقش مهمی در بهب��ود وضعیت تان خواهد 

داشت. 
بیان داس��تان برای خ��ود کار عجیبی نیس��ت. امروزه داس��تان های 
جذاب و حیرت انگیز بس��یار زیادی در سراسر دنیا منتشر می شود. همه 
انس��ان ها تمایل به شنیدن داستان های جذاب دارند. این امر ذهن ما را 
از دغدغه ه��ای جاری منحرف خواهد ک��رد. تأمل بیش از اندازه بر روی 
دغدغه های جاری هرگز ایده مناس��بی نیست بنابراین مطالعه برخی از 
داس��تان  های جذاب برای آرامش فک��ری و بازیابی توان ذهنی ضروری 

خواهد بود. 
فعالیت در مقام کارآفرین یا کارمند یک ش��رکت همراه با چالش های 
روزمره و مداوم اس��ت. اگر ش��ما به این نکته توجه نداش��ته باشید، در 
بلندمدت توانایی مدیریت ش��رایط را از دس��ت خواهید داد. بسیاری از 
کارآفرینان پس از چند سال فعالیت در حوزه تخصصی شان دیگر ایده ای 
ب��رای ادامه کار ندارند. این امر به معنای پایان غم انگیز ماجراجویی آنها 
خواهد بود. اس��تفاده از توصیه های مطرح در این مقاله نقش مهمی در 

بازیابی انگیزه و بهبود عملکرد شما در مقام کارآفرین خواهد داشت. 
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اخبار

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: در هفتــه دولت، عملیات 
اجرایی فاز اول طرح نخلستان آغاز شد و پروژه بهسازی کانال های 
آبیاری دشت دالکی به بهره برداری رسید.   به گزارش روابط عمومی 
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، استاندار بوشهر در این آیین 
اظهار داشــت: در یک دهه گذشــته شاهد مشکالتی در بخش آب 
استان بوشهر بوده ایم اما در سنوات گذشته تالش های زیادی برای 
رفع آن صورت گرفته است. عبدالکریم گراوند تصریح کرد: در استان 
بوشهر از مرکز تا جنوب اســتان در حال اجرای پروژه های فراوانی 
هستیم و این حجم از فعالیت در حوزه آب در تمام ادوار گذشته بی 
سابقه است. وی خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت مصرف و احداث 
شبکه های آبیاری و زهکشــی نیز شرکت آب منطقه ای عملکرد 
خوبی داشته و پروژه ای که در هفته ی دولت سال گذشته آغاز شده 
بوده، امروز به بهره برداری می رسد. استاندار بوشهر با اشاره به شرایط 
اقتصادی موجود گفت: علیرغم فشارهای اقتصادی بر دولت،در بحث 
تامین مالی و به ویژه فاینانس نیز عملکرد دولت عالی بوده اســت 
و توانسته ایم برای دو ســد استان بوشهر از فاینانس خارجی بهره 
ببریم. گراوند اظهار کرد: سد ارغون نیز دارای پیشرفت بسیار مطلوبی 
اســت و با تکمیل این ســد و خط انتقال آن، آب شرب پایدار شهر 

کلمه تامین خواهد شــد. عبدالکریم گراوند اظهار کرد: از معاونین 
و مدیران اســتانداری به ویژه معاون عمرانی می خواهم که حمایت 
ویژه ای از شــرکت آب منطقه ای در تکمیل پروژه ها داشته باشند 
و طــرح های دهه فجر را از همین امروز به طور جدی دنبال کنند. 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر ضمن عرض تسلیت 
ایام عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع( و گرامیداشت یاد و نام شهدای 
گرانقدر دولت، شهیدان رجایی، باهنر و عباسپور گفت: دو پروژه در 
شهرستان دشتستان در هفته دولت کلنگ زنی یا به بهره برداری می 

رسد. مهندس علی محمدی افزود: اولین پروژه، آغاز عملیات اجرای 
فاز اول طرح نخلســتان است که به وسیله خط انتقالی به طول 25 
کیلومتر از سد رییسعلی دلواری به شبکه آبپخش با لوله GRP به 
قطر 1600 انجام می شــود. وی اضافه کرد: اعتبار این پروژه 1840 
میلیارد ریال است که بخشی از آن از محل بودجه عمومی و بخش 
دیگر از طریق فاینانس داخلی )ماده 56( تامین خواهد شد. محمدی 
اظهار کرد: دیگر پروژه این شــرکت در هفته دولت، بهره برداری از 
بخشــی از پروژه بهسازی کانال های شبکه دالکی است. مدیرعامل 
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: شروع عملیات اجرایی 
این پروژه در هفته دولت ســال گذشته بوده و امروز توسط استاندار 
محترم به بهره برداری خواهد رسید. وی بیان کرد: اعتبار این پروژه 
200 میلیارد ریال اســت و طول کانال های موجــود در آن 4.2 ، 
3.1  و 0.8 کیلومتر اســت که توســط  پیمانکاران بومی به مرحله 
بهره برداری رســیده است و به مردم دشتستان تقدیم می شود. در 
پایان با دســتور استاندار بوشهر و از طریق ویدیو کنفرانس، فاز اول 
طرح نخلســتان )بهبود روش های آبیاری نخیالت دشتستان( آغاز 
شد و پروژه بهسازی بخشــی از کانال های آبیاری شبکه دالکی به 

بهره برداری رسید.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر بازرگانی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس ضمن تأکید بر سیاست این شرکت در حمایت 
از تولیدکنندگان و تأمین کننــدگان داخلی، افزود: این رویکرد نقش 
بسزایی در ایجاد رونق تولید، افزایش رقابت و سطح کیفی محصوالت 
تولید داخل دارد. »عماد زارعی« در گفت وگو با روابط عمومی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس ضمن اشاره به نام گذاری سال 1399 با عنوان 
جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، بیان داشت: در سال جدید 
تمام تالش مجموعه ی بازرگانی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس 
در راســتای تحقق این شــعار هوشــمندانه بوده؛ به طوری که در 
سه ماهه ی نخست امسال سهم عمده ای از خریدهای این پاالیشگاه 

از تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان انجام شده است.
حمایت ویژه از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی

مدیر بازرگانی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت: سیاست 
مدیران این شــرکت از ابتدای فرآیند ســاخت و راه اندازی پاالیشگاه 
حمایت از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی بوده است و این 

رویکرد نقش بســزایی در ایجاد رونق تولید، افزایش رقابت و سطح 
کیفی محصوالت تولید داخل دارد.

از وی مصادیق اتخاذ این رویکرد را جویا شــدیم و زارعی تصریح 
کرد: سفارش ســاخت قطعات حساس کمپرســورها و مکانیکال 
ســیل پمپ ها را به شــرکت های داخلی دادیم که تجربه ای بسیار 

موفقیت آمیز بود و مایه ی مباهات اســت که اعتماد این مجموعه 
به تولیدکنندگان داخلی باعث ایجاد حس خودباوری و به دنبال آن 
بومی سازی تکنولوژی و جایگزینی قطعات ساخت داخل با محصوالت 

شرکت های خارجی شد.
کم اثر کردن تحریم ها

وی درباره راهکارهای شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در کم اثر 
کردن تحریم ها نیز تشــریح کرد: با توجه به مشکالت پیش رو برای 
تأمین اقالم از ســازندگان خارجی به دلیل سیاست ها و تحریم های 
ظالمانه اعمال شده بر کشــور، شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز 
رویکرد تأمین مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را بر استفاده 
از توان سازندگان داخلی پایه گذاری کرد به طوری که مطابق دستور 
مدیرعامل مجموعه برای بررسی توانمندی شرکت های تولیدکننده 
داخلی و امکان سنجی ســاخت قطعات مورد نیاز از این شرکت ها، 
کمیته ساخت داخل تشکیل شد تا زمینه اشتغال زایی گسترده در 

کشور ایجاد شود.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیر امــور بهره بــرداری ناحیه 
کهگیلویه و بویراحمد شــرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
پیک بار غیر همزمان این اســتان نســبت به سال قبل 8 درصد 
رشد داشته است. مســعود رضازاده افزود: پیک بار غیر همزمان 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری 459/2 مگاوات در 
روز 13 مرداد ماه بوده که نســبت به 425 مگاوات سال قبل 8 
درصد رشد را نشان می دهد. وی با بیان اینکه این میزان از رشد 
مصرف برق به دلیل افزایش دما و روی آوردن مردم به استفاده از 
کولرهای اسپلیت در بخش خانگی است؛ تصریح کرد: برق استان 
در پایداری بوده و به جز یک خاموشی ناخواسته به دلیل حادثه 
در ترانس پســت دهدشت، خاموشی دیگری در شبکه رخ نداده 

است. مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان بیان کرد: انجام تمهیدات الزم قبل از 

شــروع تابستان 99، برگزاری جلســات منظم با توزیع استان و 
کاهش بار فیدرها از طریق توزیع و تقویت نقاط مانور در شــبکه 
از جمله اقدامات برای عبور موفق از تابســتان 99 بوده اســت. 
رضازاده با اشــاره به اقدامات انجام شده در دو ماه گذشته جهت 
حفظ پایداری شــبکه، اضافه کرد: تســت و راه اندازی دو ست 
بانک خازنی در پست برق مختار، تعویض بوشینگ و فعال سازی 
حفاظ ویژه پســت دوگنبدان، رفع نشت از بوشینگ های ترانس 
پست دهدشت، بارگیری از فیدر خروجی پست ساران، بازدید و 
ترموویژن روی کلیه خطوط ناحیه و انجام تست های ترموویژن 
پســت ها و رفع موارد اولویت دار، از جمله اقدامات انجام شــده 

جهت حفظ پایداری شبکه بوده است.

رشــت - زینب قلیپور: مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن اظهار داشــت: برخورداری از نعمت گاز همواره یکی 
از مهم ترین خواســته های مردم بویژه روســتاییان عزیز بوده و به 
همین ســبب با روی کار آمــدن دولت تدبیر و امید در راســتای 
تحقق بخشــیدن به این خواسته مهم و همچنین حفظ و صیانت 
از محیط زیســت، پروژه بند»ق« تبصره دو قانون بودجه سال 93 
جهت گازرسانی به روســتاها تعریف گردید که مورد تایید شورای 
اقتصاد نیز قرار گرفت.وی ادامه داد: شرکت گاز استان گیالن بعلت 
تقاضای باالی مردم عزیز استان برای برخورداری از این نعمت الهی و 
همدلی و همیاری مسؤولین استانی و نیز موقعیت مناسب جغرافیایی 
و فنی از جمله تراکم و نزدیکی روســتاها بــه هم و وجود خطوط 
تغذیه مناسب بین شهرهای استان توانست در اجرای این طرح مهم 
پیشگام شود.مهندس اکبر بیان کرد: در تابستان سال 1392، چهل 
و هفت شهر و 1194 روستا در استان گیالن برخوردار از گاز طبیعی 
بودند ولی با اجرای پروژه های گازرسانی گسترده در دولت تدبیر و 

امید، در طول مدت 7 ســال، 4 شــهر و 860 روستا که بسیاری از 
آنها در مناطق دور افتاده و کوهســتانی گیالن قرار دارند بهره مند 
از گاز طبیعی شــده اند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن  اظهار 
داشــت: هم اکنون در هفته دولت 99 همه شــهرهای استان بجز 
ماسوله بجهت دارا بودن بافت تاریخی و 2 هزار و 57 روستای گیالن 
بهره مند از نعمت گاز طبیعی می باشند و با توجه به اینکه متوسط 
بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی استان به 98 درصد رسیده 
اســت، بنا بر تعریف وزارت نفت، گیالن را همانند نامش می توان 
استان ســبز نامید.این مقام مسئول بیان نمود: این شرکت در طی 
مدت هفت ســال با برنامه ریزی مناسب و همکاری شایسته سایر 
ســازمان ها توانسته است بیش از 400 هزار مشترک جدید جذب 
نماید و برای تحقق این مهم بیش از 7 هزار کیلومتر شبکه گاز اجرا 

و بالغ بر 200 هزار انشعاب گاز نصب نموده است. 
مهندس اکبر با اعالم این مهم که اظهار داشت: شرکت گاز استان 
گیالن به جهت اجرای شایســته پروژه های بند »ق« و گازرســانی 

گسترده به اقصی نقاط استان گیالن، از سوی شرکت ملی گاز برای 
انجام گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان )منطقه سیستان( 
بعنوان اســتان معین انتخاب شــده اســت که امید دارم با توسعه 
گازرســانی، زمینه رونق و آبادانی سیستان و بلوچستان و افزایش 
رضایتمندی مردم شریف آن استان فراهم گردد.وی در خاتمه گفت: 
شرکت گاز استان گیالن هم اکنون به پایان عملیات توسعه ای خود 
نزدیک شده و به همین علت عالوه بر انجام کارهای روتین هدف مهم 
دیگری را در دستور کار خود قرار داده و آن اجرای پروژه های کیفی 
متنوع در جهت ارائه خدمات پایدار و افزایش رضایتمندی مشترکین 
می باشــد که از جمله این پروژه ها می توان به طرح قرائت آنالین 
صورتحساب گاز، سامانه مکانیزه پاسخگویی به شکایات، اپلیکیشن 
خدمات الکترونیک گاز، اجرای سیستم مرکز پیام و اتفاقات متمرکز 
، سیســتم قرائت از راه دور جایگاه های CNG و ... که موارد فوق 
مصادیق دولت الکترونیک و مورد تاکید مقامات عالی کشور است، 

اشاره نمود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر مشکالت عدیده ای که سرقت تجهیزات 
مخابراتی برای مشــترکان و مخابرات بوجود آورده گفت: سرقت تجهیزات 
مخابراتی در استان برای ما مشکل ساز شده است و مانع خدمت رسانی به 
مشترکان می شود . وی افزود: در شرایط فعلی تحریم نصب دوباره تجهیزات 

بسیار هزینه بر میباشد و به همین جهت و در راستای پیشگیری از سرقت 
تجهیزات شماره 3144 را برای ثبت گزارشات مردمی در نظر گرفته ایم  تا 
مردم اســتان به محض مشاهده هرگونه اقدام مشکوک اعم از سرقت کابل  
، کافو و تجهیزات مخابراتی با شــماره 3144 تماس گرفته و اطالع رسانی 

نمایند تا بتوانیم به موقع اقدامات الزم را به انجام رسانیم.

کرمانشاه – منیر دشــتی:  به گزارش پایــگاه اطالع رسانی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناسبت ایام محرم الحرام، 
ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه خون و قیام و ماه حزن و ماتم آل 
محمد)ص( و ماه شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( واحد بسیج 
و روابط عمومی این شــرکت با رعایت کامل موازین و پروتکل های 
بهداشتی اقدام به برگزاری زیارت پرفیض عاشورا در دهه اول محرم 
در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و سایر مناطق عملیاتی 
نموده است.  کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با حضور 
پر شور هر روزه خود در این مراسم با یادآوری واقعه کربال و شهدای 
مظلوم آن به سوگواری می پردازند. در همین رابطه جالل الدین بنی 
عامریان رئیس روابط عمومی شــرکت نفت و گاز غرب با یاد آوری 

مصائب اهل بیت)ع( بر لزوم هرچه باشکوه تر برگزار نمودن مراسم 
عزاداری ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان از و حضور کلیه مدیران 
و روسا و کارکنان محترم ستاد و مناطق عملیاتی در راستای مذبور 

تقدیر و تشکر نمودند.    وی اظهار داشت: در این راستا با هماهنگی 
واحد HSE  و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های 
ســتاد مبارزه با کرونا می توان با ارائه برنامه های پر محتوا و مستند 
و پرهیز از افراط و تفریــط در ایام عزاداری محرم و صفر به تبیین 
موضوع امامت و والیت و ســیره ائمه اطهار )ع( به ویژه حضرت ابا 
عبداهلل الحســین )ع( پرداخت.  برگــزاری همایش های توجیهی با 
حضور روحانیون و ائمه جماعات ســتاد و مناطق عملیاتی تابعه و 
مداحــان اهل بیت) ع(، و اجرای برنامــه های فرهنگی مذهبی در 
راستای انسجام ملی و وحدت اسالمی، احیای ارزش ها و سنت های 
اسالمی مانند حق گرایی، استکبار ستیزی و ایثار و شهادت طلبی از 

دیگر اهداف برگزاری مراسم عزاداری می باشد.

 بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
دو پروژه شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

راهکار شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای کم اثر کردن تحریم ها؛

ستاره خلیج فارس حامی ویژه تولیدکنندگان داخلی

رشد ۸ درصدی پیک مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد

گازرسانی به ۸60 روستای گیالن در دولت تدبیر و امید 

ثبت گزارش سرقت 
تجهیزات مخابراتی  از 
طریق شماره تلفن 3144 

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

در هفته دولت صورت گرفت :
فاز اول دو نیروگاه مقیاس کوچک در مازندران به بهره برداری رسید

ساری – دهقان : سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران از بهره برداری 
فاز اول نیروگاه هفت مگاواتی جویبار و ســه مگاواتی قائم شــهر با اعتباری بالغ 
بر هفده میلیارد ریال خبر داد. محمدحســین اسدی گرجی گفت: ظرفیت این 
نیروگاها جمعا  10 مگاوات است و تاکنون حدود 2 مگاوات آنها مورد بهره برداری 
قرار گرفته اســت و پیش بینی می شود تا سال آینده فازهای بعدی آنها تکمیل 
و به بهره برداری برســد. وی افزود: نیروگاه های تولید پراکنده گتاب بابل با 90 
درصد پیشــرفت فیزیکی و میاندرود ساری با 70 درصد پیشرفت فیزیکی نیز از 
پروژه های قابل افتتاح پویش هر هفته الف و ب ایران است که در مرحله پایانی کار قرار دارند. در مراسم افتتاح این پروژه ها؛ معاون 
عمرانی استاندار مازندران، فرماندار ، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران و جمعی از معاونین و مدیران و مسئوالن شهری 

جویبار و قائم شهر حضور داشتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: 
4۷ طرح کشاورزی در استان مرکزی به بهره برداری  رسید

اراک - خبرنگار فرصت امروز: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 
از بهره برداری 47 طرح کشاورزی به مناسبت هفته دولت در استان خبر داد. مجید 
آنجفی اظهار کرد: این 47 پروژه شامل 17 پروژه عمرانی و 30 پروژه تولیدی است 
که در هفته دولت در شهرستان های شازند، کمیجان، اراک، ساوه، فراهان و زرندیه 
در زیر بخش های مختلف از قبیل تولیدات دامی، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی، امور فنی، زیر بنایی، آب و خاک، گلخانه های سبزی و صیفی به 
طور رسمی به بهره برداری  رسیدند . وی ادامه داد: این پروژه ها شامل آبیاری تحت 
فشــار، ایجاد جاده بین مزارع، آبیاری قطره ای و بارانی، طرح پرورش شــترمرغ، گاو شیری، سردخانه زیر و باالی صفر، بسته بندی 
محصوالت غذایی، بسته بندی قارچ، انبار نگهداری محصوالت کشاورزی، بسته بندی خرما، عرقیات و گالب، پرورش ماهی گرمابی، 
پرورش ماهی قزل آال و تکثیر و پرورش ماهی زینتی است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: مجموع اعتبار تأمین 
شده برای سرمایه گذاری این پروژه ها توسط متقاضیان 213 میلیارد تومان بوده است. به گفته آنجفی بهره برداری از این طرح ها یک 
هزار و 88 نفر فرصت شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی استان مرکزی ایجاد کرده است. رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی استان مرکزی افزود: در مجموع یک هزار و 633 خانوار از مزایای تولیدات این پروژه ها بهره مند خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
۸3 درصد نیازهای بهداشتی و درمانی قزوین در داخل استان تولید می شود

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین 
گفت: 83 درصد نیازهای بهداشتی و درمانی قزوین در ایام کرونا در داخل استان 
تولید می شــود. ، پیمان نامدار پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با 
کرونا که با حضور الری ســخنگوی وزارت بهداشت در سالن جلسات باقرالعلوم 
مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: قطعاً شیوع یکباره بیماری کرونا در 
کشور موجب شد تا حوزه بهداشت و درمان با چالشی بزرگ مواجه شود، چرا که 
نیاز بود در کنار مدیریت اوضاع و جلوگیری از شیوع بیماری، محصوالت بهداشتی 
و ضدعفونی کننده مورد نیاز مردم را نیز تأمین کنیم.  وی بیان کرد: در این ایام با همراهی خوب مردم استان قزوین توانستیم به 
ظرفیت 575 هزار ماسک در استان برسیم و در حوزه تولید الکل در استان قزوین 400 هزار لیتر در 12 روز نخست شیوع بیماری 
تولید و به استان های همجوار نیز صادر کردیم و تا به امروز نیز این مسئله ادامه دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: 
از روز اولی که نخستین مورد از بیماری کرونا در استان مشاهده شد راهکارهای مختلفی تدوین و اجرایی شد و در نهایت با ایجاد یک 
چرخه زیستی توانستیم مراحل مدیریت و مهار بیماری را شکل دهیم.  نامدار گفت: شاید یکی از دستاوردهای نظام سالمت ما نظام 
phc ایجاد شده در کشور بود که وجود یک شبکه خوب و نظامند در استان قزوین موجب شد با تشکیل مراکز 16 ساعته و مراکز 
غربالگری توانستیم شرایط و روند مناسبی را در مدیریت بیماری انجام دهیم. این مسئول بیان کرد: در کارگروه درمان و مدیریت 
ما از همان روزهای نخست علی رغم این که جزو استان های محروم از نظر تخت بیمارستانی بودیم و حتی تخت های موجود ما 
نیز باالی 60 سال قدمت دارند توانستیم 400 تخت بستری برای بیماران کرونا و 40 تخت ویژه در نظر بگیریم و با افزایش شدت 
بیماری توانستیم بیش از 800 تخت را در اختیار بیماران کرونایی قرار دهیم.  وی گفت: با بازگشایی زود هنگام بیمارستان صحرایی 
توانستیم شرایط را آماده نگاه داریم و برای سایر استان ها نیز نقش حمایتی داشتیم و تعداد زیادی از بیماران شهرستان های اطراف 
و اســتان های همجوار هم به استان مراجعه کردند و در این بیمارستان ها بستری و خدمات دریافت کردند.  رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان قزوین خاطرنشان کرد: در این مدت بیمارستان خیریه مهرگان که با مشکالت زیادی به تعطیلی رسیده بود طی 3 

روز بازگشایی شد و خدمت رسانی به مردم را آغاز کرد.

بهره برداری و مراسم کلنگ زنی ۷1 پروژه گازرسانی روستایی شرکت گاز 
اتان ایالم در هفته دولت 

ایالم – منصوری: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم ، عباس شمس اللهی تصریح کرد: در هفته دولت آیین بهره 
برداری و افتتاح گازرسانی به 53 روستا، مراسم کلنگ زنی و آغاز پروژه گازرسانی به 18 روستا و نیز افتتاح رسمی از گازرسانی به 
148 واحد صنعتی و تولیدی که از نیمه دوم سال گذشته بصورت رسمی افتتاح نشده اند، در دستور کار شرکت گاز استان ایالم 
قرار گرفت. وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها تعداد 2500 خانوار با جمعیت9500 نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند 
شد که با صرفه جویی در هزینه ها ، ایجاد ارزش افزوده در سبد انرژی خانوار و جایگزینی سوخت های مایع کمک شایانی به اقتصاد 

خانواده و جامعه خواهد کرد.

مدیرعامل آبفای گیالن دلیل افزایش تعداد پروژه ها و اعتبارات مربوطه در 
هفته دولت را تشریح کرد 

رشت – مهناز نوبری: سیدمحسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن گفت: در 
راستای ارتقاء خدمات این شرکت، پروژه های اصالح و توسعه شبکه توزیع آب، احداث شبکه جمع آوری فاضالب، حفر و تجهیز 
چاه و همچنین ارتقاء تصفیه خانه های آب در سطح استان در قالب 32 پروژه همزمان با گرامیداشت هفته دولت با اعتباری به 
ارزش 195 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه برای هفته دولت امسال 31 پروژه با مبلغ 27.5 
میلیارد تومان برای افتتاح و بهره برداری پیش بینی شده بود، تصریح کرد: با توجه به اهمیت بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن به منظور افزایش ظرفیت تولید آب استان به میزان 3هزار لیتر در ثانیه، با توجه به افزایش میزان مصرف آب به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و تأمین نیاز آبی مشترکین، با تالش و کوشش شبانه روزی سرمایه گذاران پروژه و مجموعه آبفای گیالن 
در روزهای پایانی مرداد ماه، بهره برداری آزمایشی از این تصفیه خانه آغاز شد که با افزوده شدن به لیست پروژه های هفته دولت، 

تعداد پروژه های این شرکت به 32 و اعتبار آنها به 195 میلیارد تومان افزایش یافت.

تقدیر مردم روستای حسن خان از مدیر مخابرات منطقه گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مردم روستای حسن خان از توابع شهرستان مینودشت از مدیر مخابرات منطقه گلستان 
تقدیر کردند.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ،دهیاری و شورای اسالمی روستای حسن خان به نمایندگی از مردم 
این روستا از تالشهای مخابرات منطقه گلستان در راستای بهبود وضعیت ارتباطات مخابراتی علی الخصوص ارتباطات تلفن همراه 
اول تقدیر کردند. مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تاکید بر اینکه توزیع عادالنه خدمت در سطح 
استان هدف ماست گفت: تامین نیازهای مخابراتی و ارتباطی روستاییان برایمان همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و خدمت 

رسانی به مردم در جای جای استان را وظیفه خود می دانیم.

حضورمدیر مخابرات شهرستان گرگان در کاروان خدمت شهر قرق
مدیر مخابرات شهرستان گرگان، با حضور در کاروان خدمت مستقر در شهر قرق، پاسخگوی سواالت مردم شد. به گزارش روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان احمدرضا کبیر مدیر مخابرات شهرستان گرگان با حضور در شهر قرق و کاروان خدمت از نزدیک 
به سواالت مردم پاسخ گفت و ضمن آگاهی از مسائل و مشکالت مخابراتی مردم در این شهر نسبت به رفع آن راهکارهایی ارایه و به 
منطور رفع مشکالت دستوراتی صادر نمود. وی همچنین در حاشیه این دیدار مردمی با امام جمعه شهر سرخنکالته نیز به گفتگو 
نشست و در خصوص نصب سایت جدید همراه اول در این شهر سخن گفت و خواستار همکاری مردم در زمینه تملیک زمین برای 

راه اندازی سایت تلفن همراه شد.
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بنابر تحقیقات به عمل آمده در کشور، هم اکنون در میان لیست های 
مش��اغل پردرآمد کشور بیش��ترین تعداد را مش��اغل خدماتی به خود 
اختص��اص داده اند؛ این در حالی اس��ت که هم اکنون مش��اغل تولیدی 

نسبت به دو دهه قبل با روندی نزولی روبه روست.
به گزارش گروه تحقیق، تفس��یر و پژوهش های خبری ایرنا، مشاغل 
کم و بیش عمری مش��خص دارند که در جریان تحوالت کار و ش��غل، 
دچار تغییر و تحول بس��یاری می ش��وند. در دورانی ک��ه همه چیز در 
حال تغییر س��ریع و روزافزون اس��ت؛ برخی از مش��اغل به دلیل عدم 
کارک��رد و به عبارتی نبود تقاضا برای آن یا به طور کل از بین می روند 
یا اینکه تغییر ش��کل داده و کیفی تر می ش��وند. از طرف دیگر با ظهور 
روبات ها و کامپیوترهایی با قدرت پردازش باال، بسیاری از مشاغل یدی 
و خدماتی به آنها س��پرده می ش��ود. کارگ��ران کارخانه ها با روبات های 
صنعت��ی، نیروه��ای خدماتی ب��ا روبات ه��ای نظافتچی، منش��ی  های 
پاسخگوی تلفن با سامانه  های پاسخگوی هوشمند آنالین، فروشندگان 
بلیت با کیوس��ک  ها یا س��امانه  های صدور بلیت، معلمان با سامانه  های 
چندرس��انه  ای آموزش الکترونیکی و یا جراحان با روبات های هوشمند 

جراح جایگزین می شوند.
مشاغل در گذشته، حال و آینده

مش��اغل در گذش��ته بیش��تر به صورت موروث��ی و خانوادگی بود به 
گونه ای که ش��غل و هوی��ت اجتماعی در هم تنیده ش��ده بودند و نام 
خانوادگی افراد غالبا براس��اس پیشه خانوادگی آنها مشخص می شد که 
این موضوع بعد از شکل گیری نظام ثبت احوال کشور اتفاق افتاد. از این 
رو این هویت چندان س��یال نبود که به سادگی دستخوش تغییر شود 
و اغلب چند نس��ل هم عهده دار پیش��ه و شغل سلف خود بودند، با این 
رویکرد پایداری و ثبات یکی از مهم ترین خصوصیات مش��اغل گذشته 
بود و افراد ش��اغل در این نوع مشاغل، به نوعی ضمانت شغلی داشتند 
که به دلیل این پایداری مسئله تغییر شغل هم کمتر مطرح بود. اما به 
گواه کارشناسان بسیاری از مشاغِل امروز و حتی آینده ناپایدار هستند، 
چراکه پیشرفت ها و تحوالت سریع اجتماعی و تکنولوژیکی باعث حذف 

یا تغییر س��ریع ماهیت مشاغل آینده ش��ده و میزان وابستگی مشاغل 
در آین��ده به کامپیوترها و روبات ها افزایش زیادی پیدا خواهد کرد که 
این ابزارهای نوین در تمامی مش��اغل آینده به طور گس��ترده و فراگیر 

استفاده خواهند شد.
از آنجا که مشاغل آینده، دانش بنیان و عقالنیت  محور هستند، زنجیره  
این مش��اغل را هم دانشگاه  ها، س��ازمان های کوچک و متوسط تشکیل 
می  دهند. ب��ه طوری که جامعه در آین��ده تولیدکننده  و مصرف کننده  
مشاغل س��ازمان  های کوچک و متوسط بوده و دانشگاه  ها تامین کننده  
دان��ش موردنیاز آن خواهند ب��ود و بدین ترتیب مش��اغلی که در این 

زنجیره قرار نگیرند در سال های پیش رو حذف خواهند شد.
جامعه  اطالعاتی و مشاغل در آینده

جهان بعد از دهه   ۸۰ میالدی وارد الگوی تکنواقتصادی متکی بر جامعه  
اطالعاتی شد. این جامعه  اطالعاتی شامل جریان  ها، روابط و فناوری هایی 
اس��ت که مبتنی بر دانش اطالعاتی هستند. در جامعه  اطالعاتی دو اتفاق 
عمده در اقتصاد توجه دانش��منداِن این حوزه را ب��ه خود جلب کرد؛ اول 
پیدایی کس��ب و کار تازه که عمدتا بر دانش و اطالعات متکی بودند و به 
طور انفجاری با کمترین س��رمایه  گذاری و ب��ا پایین ترین هزینه، باالترین 
درآمد و بیشترین فایده را عاید خود کردند و در نتیجه، به یکباره جایگاه 
واالیی در میان دو بخش اصلی اقتصاد یعنی کش��اورزی و صنعت دس��ت 
یافتن��د. دومین اتف��اق اقتصادی در حوزه  ب��ازارکار رخ داد و حاکی از این 
بود که به طور روزافزون بر مشاغل حرفه  ای تخصصی افزوده شد؛ مشاغلی 
که در مقایس��ه با مش��اغل متعارف و معمول به سطوح باالتری از دانش و 
توانایی کار با اطالعات نیاز دارند. به جز دو اتفاق مذکور، باید به مجموعه  
تحوالتی اش��اره کرد که در حوزه  فناوری به طور کلی و فناوری اطالعاتی 
و ارتباط��ی روی داد؛ تحوالت��ی که نه تنها به خودی خود منش��أ تحوالت 
اجتماعی گسترده  کوتاه مدت و بلندمدت شد، بلکه زمینه را برای وقوع دو 

اتفاق مذکور نیز فراهم آورد.
خدمات، بااهمیت تر از سایر بخش ها

توجه بیشتر به برخی فعالیت های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی 

آنها امروزه اهمیتی بیش از پیش یافته است. یکی از چالش های عمده 
موثر بر آینده  کار، تغییر در روند اقتصاد از تولید به خدمات و یا اقتصاد 
دانش محور اس��ت. این نگرش جدید اقتصادی باعث کاهش در راندمان 
تولید و گس��تردگی بخش خدمات شده اس��ت، چراکه دانش به عنوان 

زیربنای اقتصاد قرار می گیرد.
در دوران پ��س از جنگ دوم جهانی رش��د بخش ه��ای خدماتی در 
سراس��ر جهان به  عنوان بستر توزیِع درآمد و ایجاد اشتغال مورد توجه 
جدی قرار گرفته اس��ت. در جهان کنونی اهمیت بخش خدمات و بازار 
جهانی آن به حدی است که کشورهای توسعه یافته حجم فزاینده  ای از 
فعالیت  های تجاری خود را به آن اختصاص داده اند؛ به طوری که در این 
کش��ورها طی دو دهه  اخیر بیش��ترین تحول نه در بخش صنعت، بلکه 
در بخش خدمات رخ داده و این در حالی اس��ت که  در کش��ور ما رشد 
این بخش ها محدود مانده اس��ت. ب��ه  عنوان مثال می  توان گفت به  جز 
بخ��ش حمل و نقل، فناوری اطالعات و توزیع در دیگر فعالیت های این 
بخش مانند صنعت گردشگری و... دیگر بخش ها با بن  بست رشد مواجه 
بوده است. از آنجا که فناوری به کار گرفته شده در این فعالیت ها عمدتاً 
متکی به کاربر است و در نتیجه کمتر در معرض رقابت و منسوخ  شدن 

هستند، گسترش آنها یکی از مهمترین راه های ایجاد اشتغال است.
طب��ق پیش بینی ها، مش��اغل خدماتی بر پای��ه فناوری و مش��اوره ای 
بیشترین س��هم را از بازار کار خواهند داشت و تقاضا برای دانش خدمات 
ویژه و مهارت هایی مثل مشاوره برای  مالکیت معنوی یا مشاوره مدیریت 
استراتژیک افزایش می یابند. این عوامل همراه با افزایش تقاضا برای خدمات 
مالی به دلیل تعداد باالی کارکنان مس��تقل و به دلیل طوالنی شدن سن 

بازنشستگی نیز باعث پراهمیت تر شدن بخش خدمات خواهد شد.
زنانه شدن کار در آینده

روند دیگری که آینده  مش��اغل را ش��کل خواهد داد، مشارکت زنان 
در نیروی کار اس��ت، به طوری که به گواه بس��یاری از کارشناسان این 
عرصه مشارکت زنان در نیروی کار به عنوان یکی از بزرگترین تغییرات 
اجتماعی در ۵۰ سال گذش��ته به شمار می آید. ورود میلیون ها زن در 

سراسر دنیا به نیروی کار در باال بردن رشد اقتصادی تأثیراتی به همراه 
داشته است. مشارکت زنان همچنین باعث گسترده  شدن پیشرفت های 
اقتصادی شده است. طبق نظر کانجی و سن مقررات  زدایی  از بازارهای 
کار، متالشی ش��دن روند تولید، صنعت زدایی و افزایش بخش خدمات  
از اصلی ترین عواملی اس��ت که در پی زنانه شدن نیرو و بازار کار وجود 
دارن��د. اگرچه زنان- درحالی که زنان کم��ی بیش از نیمی از جهان را 
شکل می دهند- هنوز با مشارکت در نیروی کار از نابرابری ها در مسائل 
جنسی رنج می برند، اما مشارکت اقتصادی آنها بسیار کمتر از پتانسیل 
آنهاس��ت. زنان به عهده -گرفتن کارهای ب��دون مزد را ادامه می  دهند 
و با بررس��ی پرداختی ها به زنان مشخص می شود که آنها بخش اعظم 

بخش های غیررسمی و فقیر هستند.
حاصل اصالحات اجتماعی و سیاس��ی در سراس��ر جهان، برابرس��ازی 
فرص��ت بین زنان و مردان اس��ت؛  برابر کردن فرصت ه��ا برای زنان باعث 
افزایش مشارکت زنان در بازار کار به اندازه مردان خواهد شد. به طوری که 
تولید خالص داخلی را ۱۲درصد در ایتالیا، ۱9درصد در اسپانیا، ۱6درصد 
در ژاپن،9درص��د در آمریکا، ۸درصد فرانس��ه و آلمان افزایش خواهد داد. 
همچنین طبق محاس��بات البورگ-ویتک افزای��ش تعداد کارکنان زن به 
اندازه  کارکنان مرد باعث رش��د ۳۴درصدی تولید خالص داخلی در یونان 
می  ش��ود. این ارقام نش��اندهنده  درآمد بالقوه از دس��ت رفته است که در 
بازارهای جدید مهار خواهند ش��د. به عالوه در جوامعی که س��الخوردگی 
به س��رعت در حال افزایش است، زیاد شدن مشارکت زنان در نیروی کار 

می تواند تأثیر کمبود نیروی کار را کاهش دهد.
میزان مش��ارکِت باالی زنان در نیروی  کار با در نظر  گرفتن س��طوح 
باالت��ر تحصیل��ی آنها، در ایج��اد نیروی کار با مهارت ه��ای عالی تأثیر 
بس��زایی می  گذارد. تا زمانی که زنان پیوستن به صفوف نیرو های کار را 
ادام��ه دهند،  مقررات ب��ازار کار و قوانین بخش های خصوصی نیازمند 
اصالحن��د ت��ا از این طری��ق زنان بیش��تری وارد بازار کار ش��وند؛ زیرا 
کارکنان زن به عنوان بخش بنیادی در رش��د و ثبات برابری در اقتصاد 

کشورهای توسعه  یافته و در حال توسعه محسوب می شوند.

آینده مشاغل در گذر زمان
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چگونه در صنعت مهمان یاری موفق شویم؟

صنعت مهمان یاری )Hospitality Industry( در طول دهه گذش��ته تغییرات بسیار زیادی داشته 
اس��ت. بخش قابل توجهی از تغیی��رات در این حوزه مربوط به تعداد استرات آپ هاس��ت. اغلب ما در این 
صنعت ش��اهد استارت آپ های تازه تاسیس بس��یار زیادی هستیم. این امر در طول یک دهه اخیر موجب 
ظهور رقبای جدی در صنعت مهمان یاری ش��ده اس��ت. امروزه رقابت در این حوزه بس��یار نزدیک است 
بنابراین موفقیت در چنین بازاری به هیچ وجه س��اده نخواهد بود. بررسی نکات اساسی برای موفقیت در 
ب��ازار مهمان یاری هدف اصلی مقاله حاضر اس��ت بنابراین در ادامه برخ��ی از نکات مهم برای موفقیت و 

حضور هرچه بهتر در این صنعت را مرور خواهیم کرد. 
1. تعامل با مخاطب هدف

پیش از راه اندازی کس��ب و کار باید نس��بت به شناسایی مش��تریان هدف اقدام کرد. بسیاری از کسب 
و کارها پس از شناس��ایی مشتریان ش��ان اقدام به تعامل با آنها می کنند. نکته اصلی در این میان اهمیت 
عامل زمان اس��ت. اگر ش��ما پیش از شروع رسمی فعالیت برندتان برنامه مشخصی برای تعامل با مخاطب 
هدف داشته باشید، فرآیند کلی کسب و کارتان بسیار ساده تر خواهد شد. ایراد اصلی استارت آپ های تازه 

تاسیس تالش برای رقابت با برندهای دیگر بدون در اختیار داشتن کمترین آگاهی از مشتریان است. 
امروزه هزینه های تعامل با مخاطب هدف در قالب بازاریابی و تبلیغات بس��یار باالست بنابراین شما باید 
نسبت به برنامه های دقیق تان در زمینه تعامل با مخاطب هدف و ارزشمندی آنها اطمینان حاصل نمایید. 
در غی��ر این صورت ش��انس چندانی ب��رای دوام در صنعت مهمان یاری نخواهید داش��ت. یکی از دالیل 
عمده ای امر تنوع بسیار باالی کسب و کارهاست. امروزه امکان تعیین مرزی مشخص برای صنعت مهمان 

یاری وجود ندارد. این امر موجب بروز رقابت های گسترده در عرصه کسب و کار می شود. 
2. توجه به تجربه مشتریان

یک��ی دیگ��ر از معیارهای مهم برای موفقیت در صنعت مهمان یاری مربوط به عملکرد برندها در زمینه 
جلب رضایت و ارائه تجربه مناسب از خرید به مشتریان است. اغلب ما شاهد نظراتی مانند »آخرین اقامت 
م��ن در این هتل این برند« یا »بدترین تجرب��ه ممکن برای اقامت« بوده ایم. چنین نظراتی امکان نابودی 
کسب و کارها در کمترین زمان ممکن را دارد.  امروزه اغلب استارت آپ ها در صنعت مهمان یاری در کمتر 
از یک س��ال با شکست مواجه می ش��وند. این امر عالوه بر شرایط دشوار فعالیت در حوزه موردنظر، ناشی 
از عدم توجه به تجربه مش��تریان نیز هست. مهم ترین دارایی هر کسب و کاری مشتریانش است. بنابراین 
کارآفرینان باید توجه ویژه ای به تجریه خرید آنها داش��ته باش��ند. اقامت در هتل، کافه یا مسافرخانه برند 
ما به معنای اعتماد مش��تریان به کس��ب و کارمان است. اگر ما از این اعتماد به خوبی استفاده نکنیم، در 

ادامه فرآیند کسب و کار با مشکالت عمیقی مواجه خواهیم شد. 
3. اهمیت تداوم در صنعت مهمان یاری

برندهای قدیمی و دارای س��ابقه طوالنی در زمینه خدمت رس��انی به مشتریان همیشه سطح باالتری از 
توجه مش��تریان را دریافت می کنند. امروزه اعتبار برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. کارشناس های 
کسب و کار معیارهای متنوعی برای اعتبار برندها عنوان می کنند. نکته مهم در این میان نقش تداوم در 
فعالیت در زمینه بهبود اعتبار برند است. برخی از استارت آپ ها در عرصه کسب و کار پس از گذشت چند 
ماه فعالیت پرهیجان و جذاب برای مشتریان به طور ناگهانی ناپدید می شوند. این امر تاثیر بسیار نامطلوبی 
بر روی تجربه تعامل مش��تریان خواهد داشت. اگر شما به دنبال موفقیت بلندمدت در عرصه کسب و کار 
هس��تید، باید تداوم در ارائه خدمات را مدنظر داش��ته باشید. برخی از برندها به طور مداوم با دوره هایی از 
پرکاری و کم کاری در زمینه بازاریابی، برندس��ازی و تعامل با مش��تریان مواجه می شوند. این امر به خوبی 

فقدان برنامه ریزی مناسب در چنین برندهایی را نشان می دهد. 
4. اثرگذاری دیجیتال بر روی مشتریان

ام��روزه ما در دنیای دیجیتال زندگی می کنیم. تمام جزییات زندگی ما به حوزه دیجیتال نیز س��رایت 
کرده اس��ت. ش��اید یافتن فردی بدون داشتن اکانت رسمی در ش��بکه های اجتماعی سخت ترین کار دنیا 
نباشد، اما چندان هم ساده نیست. این امر به معنای ضرورت حضور برندها در شبکه های اجتماعی است. 
فضای دیجیتال س��طح تعامل میان برندها و مش��تریان را بسیار س��اده کرده است. همچنین با حضور در 

چنین فضایی هزینه های بازاریابی و تبلیغات نیز به شدت کاهش می یابد. 
یکی از نکات در صنعت مهمان یاری مربوط به دریافت نظرات مثبت از س��وی مش��تریان در سایت های 
ارزشیابی است. امروزه برخی از سایت های معتبر اقدام به رتبه بندی اقامتگاه های مختلف می کند. اگر برند 
شما در چنین سایت هایی رتبه مناسبی دریافت کند، تعداد مشتریان تان به شدت افزایش خواهد یافت.

کس��ب رتبه های برتر در س��ایت های ارزیابی اقامتگاه های بین المللی کار ساده ای نیست. شما باید برای 
مدت زمانی طوالنی خدمات مناسب به مشتریان ارائه کنید. برخی از کارآفرینان پس از چند ماه فعالیت 
اس��تاندارد در ح��وزه مهمان یاری ب��ه دلیل عدم دریافت نظ��رات مثبت از فعالیت در ای��ن حوزه ناامید 
می ش��وند. نکته مهم در این میان فرآیند طوالنی ثبت یک برند در فهرس��ت عالقه مندی مش��تریان است 
بنابراین ش��ما باید بازه زمانی بس��یار طوالنی برای ورود به فهرس��ت اقامتگاه های توصیه شده سایت های 
ارزیابی را مدنظر داش��ته باش��ید. در غیر این صورت فعالیت ش��ما در عرصه کسب و کار همیشه همراه با 

ناامیدی و دلسردی خواهد بود. 
5. ضرورت ارزیابی وضعیت بازار

ارزیابی وضعیت بازار به کارآفرینان در زمینه اتخاذ تصمیم های درس��ت کمک می کند. برخی از کس��ب 
و کارهای در صنعت مهمان یاری به طور مداوم تصمیم های نارستی اتخاذ می کنند. این امر نقش مهمی 
در توس��عه بلندمدت کسب و کارها دارد. تصمیم گیری درس��ت بدون داشتن اطالعات معتبر و درست از 
بازار کسب و کار امکان ناپذیر است بنابراین شما پیش از هرگونه تصمیم گیری باید نسبت به ارزیابی دقیق 
وضعیت بازار اقدام نمایید.  خوش��بختانه امروزه ابزارهای هوشمند متعددی در دسترس کارآفرینان برای 
ارزیابی س��ریع و دقیق وضعیت بازار وجود دارد. اگر ش��ما در این زمینه با مش��کالت بسیار زیادی مواجه 
هستید، همکاری با برخی از آژانس های کسب و کار ایده مناسبی خواهد بود. نکته مهم در این میان سطح 
بودجه در دسترس برندتان است. اگر شما بودجه اندکی دارید، چنین همکاری هایی گزینه مناسبی برای 
شما نخواهد بود.  فعالیت در صنعت مهمان یاری دامنه گسترده ای از کسب و کارها مانند رستوران داری، 
هتل داری و حتی تاسیس یک کافه کوچک را شامل می شود. نکته مهم در این میان حفظ جایگاه کسب 
و کارمان در بازار و تالش برای توس��عه اش اس��ت. این امر بدون توجه ب��ه توصیه های مورد بحث در این 

مقاله امکان ناپذیر خواهد بود. 
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تبلیغـاتخالق

بدون توجه به اینکه چه پیشنهادات خوبی در ایمیل تان 
مطرح می کنید؛ بیان برخی جمالت در شروع ایمیل سبب 
می ش��ود مخاطب تمایلی به خوان��دن ادامه  مطلب از خود 
نش��ان ندهد.  فرض کنید ایمیل زی��ر را دریافت می کنید. 
اگرچه فرس��تنده را نمی شناس��ید، اما در هر حال تصمیم 

می گیرید متن ایمیل را بخوانید:
»آقای )نام( عزیز

امیدوارم آخر هفته  خوبی داش��ته باشید. برای من قطعاً 
همین طور است، قصد دارم ساعاتی از امروزم را با دوستانم 

سپری کنم. ما می خواهیم به تماشای مسابقه  ... برویم.
می خواستم از شما بپرسم آیا تمایل دارید ...«

آیا رغبتی برای خواندن ادامه  ایمیل دارید؟ بدون ش��ک 
نویس��نده قصد داش��ت مطلبی با شما در میان بگذارد و به 
همین خاطر می خواست سر صحبت را باز کند، اما چرا باید 
به برنامه های تفریحی آخر هفته  کس��ی که نمی شناس��ید، 

اهمیت دهید؟
احتم��االً پی��ش خ��ود می گویی��د: بدون ش��ک چیزی 

می خواهید. می توانید اصل مطلب را بیان کنید؟«
اکنون ایمیل دیگری را در نظر بگیرید:

»از ش��ما درخواس��ت داریم در برنامه  رادیویی ما حاضر 
ش��وید و درباره کتاب ت��ان صحبت کنید. ش��ما می توانید 
پادکس��ت ما را در فهرس��ت ۱۰ پادکس��ت برتر در بخش 

پادکست های کسب و کار پیدا کنید...«
آیا همچنان به خواندن ایمیل تمایل دارید؟ پاسخ منفی 
شما قابل توجیه اس��ت. اغلب افراد از ایمیل های تبلیغاتی 
که بدون هیچ ظرافتی ارسال می شوند، خوش شان نمی آید. 
حتی اگر به اجبار دوس��تان یا آشنایان، چنین ایمیل هایی 
را بخوانی��م، باز هم نگرش منفی ما روی این پیش��نهادات 
تأثیر می گذارد. همچنین پاسخی که به ایمیل ها می دهیم، 

تفاوت زیادی با ایمیل های دلخواه مان خواهد داشت.
تا به حال چند بار خواندن ایمیل های زیر را شروع 

کرده و تا پایان ادامه داده اید؟
می خواستم مجدداً برخی مسائل را برای تان توضیح دهم

وقتی مخاطب به ایمیل قبلی پاسخ نداده، چرا اکنون باید 
به این ایمیل توجه نش��ان دهد؟ در بیشتر مواقع، محتوای 

ایمیل های یادآوری، دقیقا کپی مطالب قبلی است.
اگر این موضوع را از یاد برده اید

ش��اید مخاطب موض��وع را فراموش ک��رده، اما احتمال 
بیشتر این است که عالقه ای به این موضوع نداشته باشد.

گاهی ممکن اس��ت ایمیلی برای مخاطب بفرستید و بعد 
فکر کنید ایمیل ش��ما به دست او نرسیده است، اما در این 
صورت باید طرف مقابل را به خوبی بشناسید. اگر مخاطب 
ش��ما فرد سرشناسی است که هر روز صدها ایمیل دریافت 
می کند؛ عدم پاس��خ به ایمیل شما به معنای این نیست که 
ایمیل ش��ما را ندیده اس��ت. او نمی تواند به تمام ایمیل ها 

پاس��خ دهد، اما اگر به موضوع ایمیل عالقه ای داشته باشد، 
با سرعت بیشتری به موضوع رسیدگی می کند.

باید درخواس��ت خ��ود را به طور خالقانه ت��ری بیان کنید. 
عب��ارت »اگر فراموش کرده ای��د...« تضمین می کند مخاطب 
برای بار دوم و سوم هم توجهی به ایمیل شما نخواهد داشت.

می خواستم یادآوری کنم
گاهی پیگی��ری درخواس��ت هایی که ارس��ال می کنید، 
ضروری است. اگر مخاطب تعهد داده کاری انجام می دهد، 

اما هنوز اتفاقی نیفتاده، باید مسئله را پیگیری کنید.
اگ��ر می خواهی��د موضوعی را ی��ادآوری کنی��د، باید از 
روش بهت��ر و خالقانه تری اس��تفاده کنید. باید به جمالتی 
که در اول ایمیل خود نوش��ته اید، توجه کنید. ش��اید تنها 
خواس��ته های تان را مطرح کرده اید و هیچ پیش��نهادی که 
منفع��ت مخاطب را هم دربردارد، ارائه نکرده اید. همیش��ه 
باید قبل از اینکه درخواس��تی کنید، چیزی برای بخشش 

داشته باشید.
امیدوارم این پیشنهاد را دوست داشته باشید

از این جمله در خیلی ایمیل ها استفاده می شود. فرستنده 
قص��د دارد اعالم کند به نظر مخاطب احترام می گذارد، اما 
جمله  »امیدوارم دوست داشته باشید« می گوید این دو نفر 

همدیگر را نمی شناسند.
برای هر دوس��تی، باید ش��روع خوبی داش��ته باشید، اما 
خیلی بعید است »امیدوارم خوش تان بیاید« آغاز مناسبی 

باشد.
امیدوارم آخر هفته  خوبی داشته باشید

این جمله برای نوش��تن ایمیل دوس��تانه بسیار مناسب 
است. اگر نویسنده سؤال کند »مسابقه چطور بود؟« نشان 
می دهد از نظر ش��خصی با ش��ما آشناس��ت؛ یا اگر بپرسد 
»کتاب بعدی ش��ما چه زمانی منتش��ر می ش��ود« نش��ان 

می دهد از نظر حرفه ای با شما آشنایی دارد.
جمله  »امیدوارم آخر هفته خوبی داش��ته باشید«، تالش 
شما برای دوست داشتن با خواننده ایمیل را نشان می دهد. 
آی��ا واقعاً می خواهید طرف مقابل درب��اره برنامه  آخر هفته 
خ��ود صحبت کند؟ قطعاً نه. ش��ما دوس��ت دارید پاس��خ 

درخواست اصلی تان را دریافت کنید.
در ط��ی زمان، برخی روابط حرفه ای به روابط دوس��تانه 
تبدیل می ش��ود. ارتباطات اولیه ک��ه از طریق ایمیل انجام 
می ش��ود، همیشه باید حرفه ای بیان شوند. پس اصاًل خوب 

نیست با طرف مقابل تظاهر به دوستی کنید.
شگفت زده می شوید اگر بدانید

با بیان این جمله، نه تنها طرف مقابل از پیش��نهاد ش��ما 
ش��گفت زده نمی ش��ود، بلکه حتی تمایلی به خواندن ادامه  
ایمیل نخواهد داش��ت. این جمله همانند وانمود کردن به 
یک دوستی غیرواقعی است. آیا مخاطب باید احساس کند 
مجبور است این پیش��نهاد را بپذیرد؟ اگر پیشنهاد مطرح 

ش��ده خیلی جالب باشد، نیاز نیست شگفت زدگی مخاطب 
را پیش بینی کنید.

آیا می دانستید
ش��اید سؤال پرس��یدن، بهترین راه برای جذب مخاطب 
باش��د، اما ش��روع ایمیل با جمالت پرسشی، به معنای آن 
است مخاطب از برخی مسائل اطالع ندارد و شما می توانید 

مشکل او را حل کنید.
جمالتی چون »آیا می دانستید« یا »قطعاً از این پیشنهاد 
ش��گفت زده می ش��وید« س��یگنال های روش��نی را ارسال 
می کند مبنی بر اینکه به زودی چیزی به فروش می رس��د. 
شاید چنین منظوری نداشته باش��ید، اما بیشتر مخاطبان 
این طور برداش��ت می کنند. پس ایمیل شما هیچ نتیجه ای 

نخواهد داشت.
نام من ... است

مخاط��ب نام ش��ما را می دان��د، زیرا نام ت��ان در صفحه 
اینباکس دیده می شود.

می خواهم خودم را معرفی کنم
گاهی نیاز نیس��ت از ابت��دای کار، خودتان را به مخاطب 
معرف��ی کنید. با این حال بهتر اس��ت قب��ل از هر چیزی، 
درخواست و پیشنهاد خود را مطرح کنید. وقتی مخاطب به 
موضوع عالقه مند شود، به دنبال این می رود شما چه کسی 

هستید و از چه طریق با او تماس گرفته اید.
می دانم مشغله های زیادی دارید

بدون ش��ک چنی��ن جمله ای با یک »اما« همراه اس��ت. 
برای مثال، می دانم ناراحت می شوی اما ... . وقتی می دانید 
مخاطب شرایط مناسبی برای دریافت پیشنهاد شما ندارد، 

چرا مزاحم او می شوید؟
در مقاب��ل اگر می دانید مخاطب برنامه  زیادی دارد، بهتر 
اس��ت با کوت��اه کردن ایمیل و بیان درخواس��ت به صورت 

واضح، کمتر وقت او را بگیرید.
می خواستم سریعاً خواهشی داشته باشم

ما به خوبی می دانیم این »س��ریعاً«، هرگز سریع و کوتاه 
نیس��ت. خواهش و درخواس��تی که هیچ پیشنهاد متقابلی 
برای مخاطب نداشته باشد، سرگرم کننده به نظر نمی رسد. 
پیش��نهادات خود را به گونه ای مط��رح کنید که مخاطب 
متوج��ه ش��ود در مقاب��ل لطفی که ب��ه ش��ما دارد، نتایج 

رضایت بخشی به دست می آورد.
نکته  مهم اینکه، شاید اهداف واالیی در سر داشته باشید. 
ممکن است تالش کنید صمیمی، مؤدب و حرفه ای به نظر 
برس��ید، اما اگر ایمیل های تان را با جمالت باال آغاز کنید، 

مخاطب درک خوبی از زحمات شما نخواهد داشت.
بای��د راه خوبی برای بیان صمیمی��ت، احترام و حرفه ای 
بودن خود پیدا کنی��د، خصوصاً وقتی می خواهید مخاطب 

ایمیل تان را تا پایان بخواند.
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