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چگونه می توان از بحران بدهی گذر کرد؟

 رشد بدهی
میراث کرونا

به نظر می رس��د میراث اصلی پاندمی کرونا، رش��د بدهی دنیاس��ت؛ موجی که پیش تر هم وجود داشت اما در 
نتیجه بحران کرونا ش��دیدتر ش��ده است. البته افزایش بدهی ها یک سوی ماجراست و در سوی دیگر رکود شدید 
اقتصادی وجود دارد که به زعم س��ازمان های بین المللی بزرگ ترین رکود از دهه ۱۹۲۰ تاکنون اس��ت. با وجود 
اینکه ۷۵درصد کش��ورهای دنیا به تدریج فعالیت های اقتصادی را از س��ر می گیرند و از قرنطینه خارج می شوند، 
اما به دلیل آنکه هنوز درمانی برای این بیماری کشف نشده، نمی توان چندان به بازسازی اقتصاد دنیا دل بست.
بی ثباتی که اصلی ترین و مهم ترین عامل بحران در تمامی اقتصادهای دنیاست، هم اکنون بر اقتصاد جهانی...

 شامخ اقتصاد در مردادماه
از وضعیت رکودی در اغلب بنگاه های اقتصادی حکایت دارد

انقباض تولید در میانه تابستان
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آیا غول های فناوری هم به سرنوشت غول های نفتی دچار می شوند؟

امپراتوری خصوصی غول های فناوری

بهبود هوش عاطفی در عرصه کسب و کار
راهکارهایی برای برخورد با کارکنان ناکارآمد

چگونه تجربه مشتریان از سایت برندمان را بهتر کنیم؟
کمپین جدید KFC، خالقانه یا گیج کننده؟

شگفتی ساز فروش بیمه عمر شوید
بازاریابی در شبکه های اجتماعی و مسئله فعالیت اجتماعی

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 انتقام
به سبک بیل گیتس

یادداشت
 گشایش اقتصادی

از روی کاغذ تا پای عمل

چن��د روز پس از اع��ام ارائه 
طرحی از س��وی رئیس جمهور 
و  اقتص��ادی  گش��ایش  ب��رای 
متف��اوت  عکس العمل ه��ای 
باالخره  موافق��ان و مخالف��ان، 
رئیس جمهور دوب��اره به میدان 
آم��د و از منتقدان خواس��ت به 
جای ای��راد به ط��رح دولت، به 
ارائ��ه راه��کار بپردازن��د. طرح 
پیش��نهادی دولت دوازدهم در 
ب��ه دلیل  زمان موردنظرش��ان 
آنچ��ه برخ��ی از جمل��ه رئیس 
مجلس از آن به عنوان اختاف 
کارشناس��ی نام بردند، رونمایی 
نش��د و طبق گفته های رئیس 
ب��رای  رئیس جمه��ور،  دفت��ر 
تصمیم گیری نهایی خدمت مقام 
معظم رهبری ارسال شد. مطابق 
گفته های حسن روحانی، دولت 
به صورت جدی به دنبال کنترل 
نقدینگ��ی، مقابله با تحریم های 
ترام��پ و ایجاد تع��ادل مابین 

درآمد و هزینه مردم است.
این طرح که به تصویب دولت 
و س��ران قوا رس��یده، می تواند 
گره گش��ای وضعیت س��خت و 
پیچیده اقتصاد ایران شود. حسن 
روحانی در آخرین صحبت های 
خود، پیش��نهاد داده اس��ت که 

ج��ای  دالر  و  س��که 
2سرمایه گذاری نیست...
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از نظ��ر فعاالن بازار س��رمایه، حمایت حقوقی ها از بورس که به نق��ل محافل این روزهای 
ارکان بازار تبدیل شده، از راهکارهای نجات بازار از وضعیت اصاح و ریزش است که تداوم آن 

می تواند دوباره بورس را به روزهای اوج خود بازگرداند.
به گزارش ایرنا، حقوقی ها )س��هامداران عمده، صاحبان سهام و...( در روزهای اخیر رفتاری 
دوگانه داشته اند، از یکسو در برخی روزها به داد روزهای منفی بورس رسیده اند، اما در برخی 
مواقع، حاشیه ها و شیطنت هایی را با خود به دنبال داشتند که صدای اعتراض بسیاری از فعاالن 

بازار و سهامداران را در این بازار بلند کرده است.
حدود دو هفته گذشته، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سهامداران عمده به منظور بهبود 
وضعیت بازار به دنبال حمایت از این بازار هستند و با خریدهای مکرر خود در این بازار مانع 
از افت بیشتر شاخص بورس خواهند شد، در حالی که این موضوع بعد از دو روز به فراموشی 
س��پرده شد و س��هامداران حقوقی با رها کردن بازار س��رمایه به حال خود، روزهای منفی را 
مهمان دوباره این بازار کردند. به دنبال چنین اتفاقی، فعاالن بازار نس��بت به چنین وضعیتی 
در بازار معترض ش��دند و معتقد بودند برخی از س��هامداران عمده از بازگشت رشد به بازار به 
نفع خود استفاده کردند و در روزهای صعودی بازار اقدام به فروش و عرضه سهام خود کردند 
که این موضوع در کنار رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران حقیقی در افت غافلگیرکننده 
هفته گذشته شاخص بورس بی تاثیر نبوده است. با وجود نگرانی هایی که بازار اخیرا در میان 
سهامداران ایجاد کرده است، در آخرین روز هفته گذشته رئیس سازمان بورس جلسه ای را به 
منظور حمایت از این بازار با نهادهای حقوقی که ۷۰ درصد از بازار را در اختیار دارند برگزار کرد 
و از آغاز فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی خبر داد و 
گفت که به طور حتم شاهد نتایج مثبت آن در بازار خواهیم بود. در کنار تصمیمات اتخاذشده، 
تصمیمات جدیدی هم در راستای افزایش دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری گرفته شد 
که این تصمیم به افرادی که از دانش یا فرصت کافی سرمایه گذاری مستقیم برخوردار نیستند 
کمک می کند تا از طریق صندوق ها اقدام به س��رمایه گذاری در بورس کنند تا مانع از ضرر و 

زیان هایی شوند که می تواند دارایی فرد در معرض نابودی قرار دهد.
حمای��ت از بورس برای تغییر روند معامات آن فقط به این جلس��ه و صحبت های مطرح 

ش��ده از سوی رئیس سازمان بورس منتهی نش��د بلکه حتی عبدالناصر همتی، رئیس بانک 
مرکزی در پس��تی اینس��تاگرامی به حمایت از بازار سرمایه پرداخت و نوشت: »مالکان عمده 
سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه های خصوصی بزرگ و حتی شرکت های 
تابعه بانک ها که در چند ماه اخیر به دلیل رش��د قیمت سهام ش��ان منتفع شده اند، با رعایت 
ضوابط قانونی، نقش بازارس��ازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد، در 
جهت نقدش��وندگی بازار و محافظت در برابر نوس��انات اقدام کنند.« رئیس کل بانک مرکزی 
در بخش دیگری از پیام خود ادامه داد: »بانک مرکزی، توس��عه بازار س��رمایه  و افزایش سهم 
آن در نظام تأمین مالی را در راس��تای اصاح س��اختاری اقتصاد و ثبات مالی می داند و از آن 
حمایت می کند، همچنین استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی 
و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا دنبال خواهد کرد.« همتی در پست اینستاگرامی 
خود پیش��نهاد داد که »بازارس��ازی در جهت حفظ نقدشوندگی الزم در بازار سهام به صورت 
عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق های سرمایه گذاری و سایر بازیگران اصلی 

بازار سرمایه انجام گیرد.«
این صحبت های رئیس بانک مرکزی در حالی مطرح شده است که اغلب کارشناسان ضمن 
اعام موافقت خود با این مس��ائل مطرح شده، معتقدند که سهامداران عمده بخش بزرگی از 
ث��روت خود را از طریق این بازار به دس��ت آورده اند بنابراین زمانی که بازار با چنین وضعیت 
اسفناکی همراه می شود و سهامداران از ترس از دست دادن سرمایه های خود دست به رفتار 
و فروش های هیجانی می زنند باید بخشی از سرمایه خود را برای بازگشت اعتماد به این بازار 
خرج کنند، این در حالی اس��ت که عده ای از سهامداران عمده با برخی از تصمیمات خود به 
دنبال بهم ریختن این بازار و کسب سود و منفعت از وضعیت فعلی بازار هستند و با اقدامات 

آشوبگرانه خود در این بازار اجازه بازگشت بازار به روزهای اوج خود را نمی دهند.
باید مراقب شیطنت برخی از حقوقی ها بود درباره سمت و سوی این روزهای بورس، هومن 
عمیدی، کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه »س��هامداران عمده که توسط این بازار سود 
کرده اند باید به طور حتم از س��ودهای کسب کرده دفاع کنند«، گفت: »در صراحت، درستی 
و حرفه ای بودن صحبت رئیس بانک مرکزی تردیدی نیس��ت، سهام این افراد رشد کرده و از 

طریق رش��دهای دو س��ال اخیر بازار صاحب ثروت شده اند، به همین دلیل باید بخشی از این 
ثروت و منابع را در جهت حفظ و نگهداری از بازار به کار بگیرند. مساله دیگر اینکه قیمت سهام 
و ش��رایط بازار بورس با توجه به قیمت کنونی ارز و کاهش ارزش پول ملی ارزنده ش��ده است 
به همین دلیل به نظر نمی رس��د که مردم بخواهند پول خود را وارد بازار دیگری کنند.« این 
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه »در وضعیت فعلی، نگرانی بابت خروج نقدینگی از بورس 
وجود ندارد زیرا بازار موازی دیگری در کشور وجود ندارد که مردم بخواهند پول خود را وارد آن 
بازار کنند«، افزود: »اکنون فقط باید شیطنت های صورت گرفته از سوی برخی از حقوقی ها و 
کارشکنی از طرف افرادی که به صورت عامدانه در حال تخریب بازار هستند را کنترل کرد زیرا 

این افراد در حال هدایت بازار سرمایه به سمت تاطم و منفی شدن هستند.«
عمیدی ادامه داد: »زمانی که اعام می ش��ود به مدت ۱۰ روز از بازار حمایت می کنیم این 
بدین معنا است که باید به مدت ۱۰ روز خریدار سهام باشند نه اینکه بعد از دو روز مثبت شدن 
بازار، فردی که وعده حمایت از بازار را داده است فروشنده شود و به دنبال نوسان گیری از بازار 
باشد زیرا این افراد به شدت بازار را دچار تاطم می کنند. اگر قرار است نسبت به بازار سرمایه 
اقدام مثبتی صورت گیرد باید نسبت به شیطنت شرکت های حقوقی و برخی از صندوق های 
بزرگ که بازار را به سمت تاطم پیش می برند عکس العمل درستی نشان داده شود تا جلوی 
چنین رفتارهایی در بازار گرفته شود.« او با بیان اینکه »بخش دیگری از صحبت های رئیس 
بانک مرکزی در مورد انتش��ار اوراق و مواردی در زمین��ه تامین مالی بود، این موضوع زمانی 
می تواند درست باش��د که نقدینگی کامل تری در بازار وجود داشته باشد«، افزود: »نقدینگی 
که اکنون در بازار وجود دارد برای مردم است و اگر مردم بخواهند نسبت به این اوراق بازتاب 
مثبت نشان دهند باید اعتماد کامل نسبت به ساختار بورس داشته باشند.« عمیدی با تاکید 
بر اینکه »تا زمانی که بورس متاطم اس��ت نمی توان توقع تامین مالی از بورس و خریداری 
این اوراق از س��وی مردم را داش��ت«، خاطرنشان کرد: »انتشار اوراق باید در یک فضای کاما 
مثبت و تامین مالی آن در فضای صف خرید ش��کل بگیرد زیرا زمانی که بازار منفی اس��ت و 
شاهد وجود صف های فروش طوالنی هستیم نمی توان از مردم انتظار ورود نقدینگی های خود 
به این بازار را داشته باشیم.« این کارشناس بازار سرمایه با اعام اینکه »شرط الزم برای اجرایی 

شدن صحبت های رئیس بانک مرکزی، توسعه ابزار و پایداری بازار سرمایه است«، گفت: »تا 
زمانی که بورس متاطم است و در شرایط باثباتی قرار ندارد شرط رئیس بانک مرکزی محقق 
نمی شود. برای بازگشت روند صعودی به بازار باید حمایت حقوقی ها از این بازار واقعی باشد و 
دست از برخی شیطنت ها که بازار را به روند منفی می کشاند بردارند.« عمیدی با بیان اینکه 
»ش��رکت های بزرگ، متوس��ط و کوچک باید ملزم به افشای اطاعات و دارایی خود باشند«، 
افزود: »اگر ش��رکت ها به دنبال عدم افشای اطاعات درست باشند سرمایه گذاران نمی توانند 
نسبت به سرمایه گذاری در این بازار تصمیم گیری کنند بنابراین نهادهای نظارتی به جای رصد 

خرید و فروش شرکت ها باید به سمت شفافیت ناشرین پیش روند.«
دفاع حقوقی ها از سهام زیرمجموعه خود

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه »بورس اکنون به بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
تبدیل ش��ده است و با اطمینان بخش��ی به مردم می توان دوباره شاهد ورود گسترده مردم به 
این بازار بود«، گفت: »اگر حقوقی ها، س��هامداران را به س��رمایه گذاری در بازار تشویق کنند 
اما به محض مثبت ش��دن بازار اقدام به عرضه در بازار کنند این بازار دیگر نمی تواند چندان 
جذابیتی را برای سهامداران و ورود سرمایه های خود به این بازار ایجاد کند. حقوقی ها باید از 
سهام خود دفاع کنند و نباید به دنبال این باشند که بازار، سهام آنها را مثبت و حمایت کند. 
دولت بسیج شده تا از بورس حمایت کند پس چه دلیل دارد که حقوقی ها خود از سهام شان 

حمایت نمی کنند؟«
به گفته عمیدی، »مجموعه های بزرگ که سهام خود را وارد بازار کردند برای بهبود وضعیت 
بازار باید به دفاع از س��هام خود بپردازند که این موضوع به تناس��ب باعث بهبود وضعیت بازار 
خواهد شد. اگر قرار است صحبت های رئیس بانک مرکزی عملیاتی شود کل حقوقی هایی که 
در زمان صعود بازار از این بازار منتفع شده اند باید به حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود 
در این بازار بپردازند. اکنون به حدی قیمت سهام در بازار ارزنده شده است که حتی اگر شاهد 
حمایت حقوقی ها در بازار نباشیم بازار به مرور به روند تعادلی خود باز می گردد و فقط به لحاظ 
زمانی با اصاح همراه خواهیم ش��د. برای ایجاد امنیت اقتصادی در کش��ور باید شرکت ها در 

بورس از حاشیه امنی برخوردار باشند تا بتوانند به تامین مالی بپردازند.«

»ورق بازار سرمایه برمی گردد«، اما چگونه؟ یک کارشناس بورس می گوید »مهم ترین 
کاری که در حال حاضر می توان انجام داد این است که اجازه دهیم خود بازار به تعادل 
برس��د. سهامداران ُخرد نیز برای بقا در این بازار پرریسک باید در سبد سهام خود یک 
خانه تکانی داشته باشند.« به گزارش ایرناپاس، بورس تهران هفته جدید را با رشد زیر 
یک  درصدی ش��اخص کل آغاز کرد. با اینکه رش��د ۰.۶۲ درصدی شاخص کل در روز 
شنبه، جلوی سرخ پوشی کامل تابلوی بورس را گرفت، اما شاخص یک میلیون و ۶۴۲ 
ه��زار و ۳۷ واحدی همچنان فاصله قابل توجهی از روزهای اوج خود و نقطه ۲میلیون 
واحدی دارد. این روند در روز یکشنبه نیز با رشد ۵ هزار واحدی ادامه یافت. نگرانی ها 
درباره ریزش بورس موجب شد حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با واکنش نسبت به این موضوع از اتخاذ تصمیم های جدید با نهادهای حقوقی بازار سهام 
با هدف افزایش رونق بازار و تس��هیل نقدشوندگی خبر دهد. عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی نیز در یک پست اینستاگرامی در حمایت از بورس، با اشاره به حمایت از 
توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تأمین مالی، بر نقش بازارسازی مالکان 
عمده س��هام و اقدام در جهت نقدش��وندگی و محافظت در برابر نوسانات تأکید کرد. با 
وجود اقدامات مثبت حمایتی از بازار سرمایه، برخی کارشناسان معتقدند مداخله در بازار 
حتی اگر از نوع حمایت باشد، می تواند پیامدهای منفی به  همراه داشته باشد. رفتارهای 
هیجانی تازه واردان به این بازار پرریسک نیز از نگاه کارشناسان دور نمانده؛ به طوری که 
رفتار هیجانی به  عنوان عامل دیگر عدم تعادل در این بازار مورد توجه کارشناسان است. 

در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: »بورس تهران همچنان می تواند با 
به  کار بردن توصیه های اجرایی توسط سیاست گذاران، به مسیری برای توسعه اقتصادی 
کش��ور تبدیل شود و س��هامداران خرد نیز می توانند با خانه تکانی در پرتفوی خود، در 
میان مدت و بلندمدت، بازدهی باالتری را از این بازار نس��بت به س��ایر بازارهای موازی 
کسب کنند، با این حال این اهداف در صورتی به  دست می آید که عوامل تخریبگر بازار 
سرمایه، کنار گذاشته شود.« سید حمید میرمعینی با رد هرگونه دخالت خارجی در روند 
بازار گفت: »هرگونه دخالت در بورس و  رفتار هیجانی س��رمایه گذاران، عوامل مخرب 
بازار سرمایه هستند. دولت با اهداف متعددی مانند هدایت جریان نقدینگی، تأمین مالی 
از طریق بازار س��رمایه و آزادسازی سهام عدالت حمایت از بورس را در پیش گرفت، با 
ای��ن حال این اهداف آن گونه که مورد انتظار دولت بود، پیش نرفت.« از س��وی دیگر، 
هدایت جریان نقدینگی به س��مت بازار س��رمایه با هدف جلوگیری از آسیب نقدینگی 
به بازارهای دیگر محقق نش��د و به  نظر می رسد دیگر بازارها تحت الشعاع بازار سرمایه 
قرار گرفتند. در واقع، سایر بازارها وارد یک رالی رشد با بازار سرمایه شدند و رشدهای 
غیرقابل انتظاری داشتند. اهداف تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، فروش اوراق بدهی 
و فروش سهام دولتی نیز تقریباً محقق نشد و اهداف موردنظر موضوع سهام عدالت نیز 
به  طور کامل پوش��ش داده نشد. او درباره علت شکست سیاست های حمایت از بورس 
گفت: »به طور معمول، سیاست های حمایتی دولت کان بود و جنبه عملیاتی نداشت. 
رشد بیش از انتظار بازار سرمایه نیز نشان داد، بورس آمادگی جذب این میزان نقدینگی 

جامعه را نداش��ت و به دالیل مختلف از جمله مس��ائل ساختاری نتوانست پاسخگوی 
حمایت های انجام ش��ده باش��د.« این کارش��ناس بورس درباره تأثی��ر رفتار هیجانی 
سرمایه گذاران خرد در این بازار گفت: »صف های خرید طوالنی و هیجانی که از طرف 
مردم به  وجود آمد، موجب شد شاهد قیمت هایی باشیم که اکنون کارشناسان زیادی را 
به این نتیجه رسانده که این افزایش قیمت ها بیش از حد بوده است.« میرمعینی درباره 
راهکارهای بازگرداندن تعادل به بازار سرمایه گفت: »تعادل در بازار چه به  واسطه هیجان 
مردم و چه به  واس��طه سیاس��ت گذاری های انجام ش��ده، تحت تأثیر قرار گرفته است. 
سیاس��ت های در پیش گرفته ش��ده در حوزه بازار سرمایه، همه جانبه نیستند و عمدتاً 
بخشی نگر هستند. عاوه بر این، در زمینه بورس، کار کارشناسی مناسبی که برنامه نگر 
باش��د انجام نشده است.« میرمعینی در نقد سیاست گذاری حوزه بورس و بازار سرمایه 
گفت: »سیاست گذاری های انجام شده به  سبب اینکه براساس کارشناسی دقیق صورت 
نمی گیرد، همه جانبه نیست و چون از انواع ابزارها و ساختارها به  صورت مقطعی و گذرا 
استفاده می شود، نمی تواند موثر باشد تا جایی که بسته های سیاستی اجرا شده، موجب 
آسیب بیشتر نظام اقتصادی- اجتماعی کش��ور می شود.« او با تأکید بر ضرورت نقش 
بورس در توسعه اقتصادی گفت: »ما باید برنامه ریزی های خود بازار سرمایه را به  عنوان 
یک بخش قوی برای تأمین مالی و جاذب نقدینگی های سرگردان به  رسمیت بشناسیم. 
با این برنامه ریزی می توانیم اجازه دهیم این بازار، رسالت  خود را به  خوبی انجام دهد و 
مردم، بنگاه های اقتصادی و بنگاه های تولیدی از منافع آن استفاده کنند. در این صورت، 

بازار سرمایه ایران نیز مانند بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته می تواند نقش اساسی در 
توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.« این کارشناس بورس درباره راهکارهای پیشنهادی 
به دولت و سیاس��ت گذاری بازار س��رمایه نیز گفت: »یک راهکار مناسب، قطعاً موقتی 
نیس��ت. این بازار برمی گردد، اما مهم ترین کاری ک��ه در حال حاضر می توان انجام داد 
این است که اجازه دهیم خودش به تعادل برسد. دستکاری و حمایت مقطعی، احتمال 
شکس��ت سیاس��تی را با خود به  همراه دارد.« وی به  نقش برخی مقررات معاماتی در 
این زمینه اش��اره کرد و افزود: »دامنه نوسان، توقع روزانه ۵درصد مثبت را ایجاد کرده 
و سرمایه گذار پس از مدتی با عدم دستیابی به سود مورد انتظار، از بازار خارج می شود. 
مقررات معاماتی که مبتنی بر ساختار دامنه نوسان و حجم مبنا تنظیم شده اند، از جمله 
مسائل ساختاری بازار سرمایه کشور است.« این کارشناس بورس در انتها به سهامدارانی 
که می خواهند در بازار سرمایه باقی  بمانند توصیه  کرد: »مطالعات و تجارب به دست آمده 
درباره بازدهی میان مدت و بلندمدت بورس نشان دهنده بازدهی باالتر نسبت به بازارهای 
دیگر است بنابراین توصیه می شود سهامداران خرد در بازار بمانند. با این حال، اگر این 
اف��راد می خواهند در بازار بمانند باید یک تغییر اساس��ی و خانه تکانی در پرتفوی خود 
داشته باش��ند، یعنی تعداد سهام شان خیلی زیاد نباشد. همچنین اگر می خواهند کار 
حرفه ای انجام دهند، باید به صورت تمام وقت بر این موضوع تمرکز کنند. عاوه بر این، 
 تحوالت آینده اقتصاد سیاسی مانند تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین 

انتخابات ریاست جمهوری ایران بر روند بازار سرمایه را در نظر داشته باشند.«

گذار از روزهای قرمز بورس

بازار برمی گردد

نگاهی به عملکرد حقوقی ها در روزهای نزولی بازار سهام

بازی خوانی حقوقی ها

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



امروزه بسیار سخت و دشوار است که تصور کنیم غول های فناوری در 
آینده قدرت خود را از دس��ت خواهند داد؛ همان طور که تا همین چند 
سال قبل نیز کمتر کسی تصور می کرد که شرکت های نفتی به وضعیتی 

که امروز شاهدش هستیم، دچار شوند.
به گ��زارش »نیویورک تایمز«، کمتر از یک دهه قبل، ش��رکت نفتی 
اکسون موبیل ارزشمندترین شرکت جهان بود، اما کاهش مداوم ارزش 
س��هام این ش��رکت در س��ال های اخیر، کار را به جایی رس��انده است 
که هفته گذش��ته نام این شرکت از فهرس��ت ۳۰ شرکت بزرگ بورس 
نیویورک )که ش��اخص میانگی��ن صنعتی داو جونز براس��اس تغییرات 

قیمت سهام آنها محاسبه می شود( خارج شد.
همان گون��ه که ام��روز تعداد انگشت ش��ماری از ابرقدرت های فناوری 
آمری��کا به نوعی بر اقتصاد و بازار س��هام این کش��ور حکومت می کنند 
و ب��ر رخدادهای جهانی تأثیر می گذارند، در گذش��ته ای نه چندان دور 
ابرقدرت های نفتی از جمله ش��رکت اکس��ون موبیل نیز در این جایگاه 
ایستاده بودند. امروز بسیار دشوار است که تصور کنیم غول های فناوری 
در آینده قدرت خود را از دس��ت خواهن��د داد؛ همان طور که تا همین 
چند سال قبل هم کمتر کسی تصور می کرد که تقاضا برای سوخت های 
فسیلی فروکش کند و شرکت های نفتی به وضعیتی که امروز شاهدش 
هس��تیم، دچار ش��وند. این فقط بخشی از تحوالتی اس��ت که به عصر 
غول های نفتی پایان داده و آغاز عصر غول های فناوری را رقم زده است. 
امروز کل س��هام شرکت اکس��ون موبیل ارزش��ی کمتر از ثروت »جف 

بزوس« مؤسس و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک آمازون دارد.
س��تاره اکس��ون موبیل افول کرد، زیرا دنیا تغییر کرد اما این شرکت 

تغییر نکرد. اکنون س��ؤال این اس��ت که آیا آنچه را برای اکسون موبیل 
اتفاق افتاد می توان هش��داری برای غول ه��ای فناوری قلمداد کرد؟ اگر 
پاس��خ منفی است، آیا نشانه ای دال بر اینکه غول های فناوری به دالیل 

مشخصی شکست ناپذیر هستند، وجود دارد؟
پروفسور استیو کول، روزنامه نگار و اس��تاد روزنامه نگاری در دانشگاه 
کلمبی��ا، در کت��اب »امپرات��وری خصوصی: اکس��ون موبی��ل و قدرت 
آمریکایی« که در سال ۲۰۱۲ میادی به چاپ رسید، توضیح داده است 
که چگونه این غول نفتی در اوج قدرت خود عمًا در سیاس��ت خارجی 
دولت آمریکا ایفای نقش کرده و گاهی از رهبران خودکامه کش��ورهای 
ثروتمند نفتی )حاشیه خلیج فارس( حمایت می کرد و دیدگاه های افراد 
درباره مسائل مهمی همانند تغییرات آب وهوایی را به گونه ای تحت تأثیر 
قرار می داد که با منافع اش همخوانی پیدا کنند. پروفسور استیو کول از 
شرکت اکسون موبیل به عنوان قدرتمندترین نیروی غیرمنتخب جهان 
نام می برد. چندین س��ال اس��ت که از خود می پرس��یم که آیا غول های 

فناوری در این زمینه نیز جای اکسون موبیل را گرفته اند؟
شرکت اپل اگر از مهارت های دیپلماتیک خود در آمریکا و چین برای 
دس��تیابی به منافع تجاری استفاده نکرده بود، امروز در این جایگاه قرار 
نداش��ت. ش��بکه اجتماعی فیس بوک نیز چنان تأثیرگذار است که هم 
اب��زاری علیه دولت های خودکام��ه و هم ابزاری در دس��ت آنها قلمداد 
می شود. شرکت گوگل عمًا رویکرد نهادهای رگوالتوری دولتی و عموم 
مردم به قوانین آنتی تراس��ت را جهت می دهد. اگرچه این مقایسه ناقص 
اس��ت، اما می توان گفت غول های فناوری امروز از برخی جهات همانند 
شرکت اکسون موبیل در دهه های گذشته، امپراتوران خصوصی هستند.

پس از آنکه پروفسور استیو کول، کتاب خود را منتشر کرد، دیری نپایید 
که روند افول قدرت و ثروت اکسون موبیل آغاز شد و عنوان ارزشمندترین 
شرکت جهان به اپل رس��ید. اکسون موبیل و دیگر غول های نفتی قربانی 
رونق فرکینگ )تکنیک شکس��ت هیدرولیکی( و همچنین فاصله گرفتن 
تدریجی جهان از س��وخت های فس��یلی )که به کاهش نرخ رشد تقاضای 
جهانی نفت انجامید( شدند. البته شرکت اکسون موبیل هنوز هم از قدرت 

و نفوذ برخوردار است، اما نه به اندازه دهه های گذشته.
در ای��ن باره، کلیفورد کراوس، خبرنگار نیویورک تایمز در حوزه انرژی 
درباره مقایس��ه غول های نفتی با غول ه��ای فناوری و علت عقب ماندن 
غول های نفتی می گوید: »زمانه عوض ش��ده اس��ت و این ش��رکت های 

بزرگ )غول های نفتی( به اندازه کافی چابک و زیرک نبوده اند.«
به طور کلی، سرنوش��ت غول های نفتی به تقاضای محصولی وابس��ته 
است که شرکت ها نمی توانند آن را کنترل کنند، در حالی که غول های 
فناوری ظاهراً از این ناحیه کمتر آسیب پذیر هستند. البته مدیران اغلب 
ش��رکت های فناوری نیز همواره نگران هس��تند که مبادا شرکت ش��ان 
س��قوط کند یا به ش��رکتی بی ربط با دنیای امروز تبدیل ش��ود. آنها به 
سرگذشت اکس��ون موبیل فکر نمی کنند، بلکه به تاریخچه شرکت های 
به ظاهر شکس��ت ناپذیری می نگرند که زمانی در عرصه فناوری پیشتاز 
بودن��د، اما بر اثر تغییرات س��ریع در این ح��وزه اکنون دیگر حتی نامی 
از آنها باقی نمانده اس��ت. با این حال، باید خاطرنش��ان کنیم که اگرچه 
س��قوط برخی از غول های فناوری، امری امکان پذیر و قابل تصور است، 
اما تصور اینکه کل حوزه فناوری قدرت خود را از دست بدهد، در حال 

حاضر بسیار دشوار است.

آیا غول های فناوری هم به سرنوشت غول های نفتی دچار می شوند؟

امپراتوری خصوصی غول های فناوری

به نظر می رس��د میراث اصلی پاندمی کرونا، رش��د بدهی دنیاس��ت؛ 
موجی که پیش تر هم وجود داش��ت اما در نتیجه بحران کرونا شدیدتر 
ش��ده است. البته افزایش بدهی ها یک سوی ماجراست و در سوی دیگر 
رکود ش��دید اقتص��ادی وجود دارد که به زعم س��ازمان های بین المللی 
بزرگ ترین رکود از دهه ۱۹۲۰ تاکنون اس��ت. با وجود اینکه ۷۵درصد 
کش��ورهای دنیا به تدریج فعالیت های اقتصادی را از س��ر می گیرند و از 
قرنطینه خارج می شوند، اما به دلیل آنکه هنوز درمانی برای این بیماری 

کشف نشده، نمی توان چندان به بازسازی اقتصاد دنیا دل بست.
بی ثباتی که اصلی ترین و مهم ترین عامل بحران در تمامی اقتصادهای 
دنیاس��ت، هم اکنون بر اقتصاد جهانی س��ایه افکن��ده و هیچ پیش بینی 
درس��تی در مورد پایان این دوره تاریک اقتصادی وجود ندارد. مس��ئله 
نگران کننده تر این است که پیش بینی نهادهای جهانی در مورد اقتصاد 
دنیا هر روز تیره تر می شود و برآورد رشد اقتصادی هرچه بیشتر تعدیل 
می ش��ود. افزایش میزان بدهی در ش��رایطی اتف��اق می افتد که اقتصاد 
وارد دوره رکود ش��ده و به گفته صندوق بین المللی پول، دنیا بحرانی را 
تجربه می کند که در طول تاریخ بی س��ابقه بوده اس��ت. دلیل اوج گیری 
بدهی های دولت��ی نیز تزریق هزاران میلیارد دالر به اقتصاد دنیاس��ت؛ 
سیاستی که در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی به کار 

گرفته شد تا از سقوط توان مصرفی جلوگیری شود.
در ای��ن زمینه، س��ایت »مارکت واچ« در گ��زارش مفصلی به راه حل 
این بحران پرداخت و نوش��ت: »اصلی ترین می��راث پاندمی کووید-۱۹، 
افزایش سطح بدهی اس��ت. پیش بینی می شود تا سپتامبر سال ۲۰۲۰ 
ارزش بدهی های آمریکا به مرز ۲۷ هزار میلیارد دالر برسد در حالی که 
در سپتامبر سال قبل برابر با ۲۳ هزار میلیارد دالر بود. این مشکل تنها 
در آمریکا وجود ندارد. آمارها نشان می دهد سطح بدهی کشورهای عضو 
س��ازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی از مرز ۱۷ هزار میلیارد دالر 
خواهد گذش��ت و از ۱۰۹ درصد تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۱۹ 
به مرز ۱۳۷درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای س��ال جاری خواهد 
رس��ید.« در شرایط فعلی که رش��د پایین اقتصادی و نرخ پایین تورم و 
رکود اقتصادی در بخش های مختلف دنیا مش��اهده می ش��ود، مدیریت 
میزان بدهی ها کار دش��واری است. حال سؤال این است که آیا در طول 
تاریخ س��طح باالی بدهی در دنیا تجربه ش��ده اس��ت؟ اگر تجربه شده 

است، دنیا چگونه از این بحران عبور کرده است؟
بررس��ی ها نشان می دهد در فاصله س��ال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۹ یعنی 
در جری��ان جنگ جهانی و بازس��ازی های بعد از جن��گ و رکود بزرگ 
دهه ۱۹۳۰ میادی، فضای مالی و اقتصادی بین المللی آس��یب زیادی 
متحمل شد. بعد از جنگ جهانی دوم نیز شمار زیادی از کشورهای دنیا 
با مش��کل افزایش بدهی ها و تورم فزاینده روبه رو بودند و سیاس��ت های 
مختلفی برای حل این معضل به کار گرفتند. از جمله سیاست هایی که 
استفاده شد می توان به نرخ بهره منفی، کنترل میزان استقراض بانک ها 
و وام ده��ی بانک ها، کنترل بازار س��رمایه و اجبار مؤسس��ات و خانوارها 
ب��رای تأمین مالی پروژه های دولتی ب��ا نرخ بهره ای پایین تر از نرخ بهره 

بازار اشاره کرد. در این دوره نرخ بهره واقعی در کشورهای صنعتی دنیا 
منفی بود و این سیاس��ت ها در کنار رشد س��ریع اقتصادی که به دلیل 
بازس��ازی اقتصاد دنیا بعد از پایان جنگ جهانی اتف��اق افتاد، زمینه را 

برای کاهش میزان بدهی های دولتی فراهم کرد.
در حال حاض��ر با توجه به محدودبودن گزینه های پیش روی اقتصاد 
جهانی، مدیریت بدهی های دولتی در کوتاه مدت کار دش��واری اس��ت، 
ام��ا طبق گزارش »موسس��ه فیتچ«، پنج راه برای کاه��ش بار بدهی ها 

وجود دارد.
راه حل اول: بازپرداخت وام ها توسط وام گیرندگان

اول اینکه کس��ب و کارهای دریافت کنن��ده وام، آن را در بخش هایی 
س��رمایه گذاری کنند که سازنده باش��د و بتواند درآمد کافی ایجاد کند. 
درآم��د حاص��ل از س��رمایه گذاری مبال��غ وام می تواند زمین��ه را برای 
بازپرداخت بدهی فراهم کند و از بار بدهی ها روی اقتصاد بکاهد، اما در 
جری��ان بحران کنونی بخش زیادی از منابع مالی که دولت ها به اقتصاد 
تزری��ق کرده اند ب��ه صورت ماهانه و ب��ه خانوارها بوده اس��ت تا از این 
طریق توان مصرفی در کش��ورها کاهش نیاب��د. از طرف دیگر، دولت ها 
تمایل دارند از طریق افزایش درآمد مالیاتی اندکی از فش��ار بدهی های 
خ��ود بکاهند ولی این نگرانی وجود دارد که در وضعیت کنونی، افزایش 
مالیات نرخ رش��د اقتصادی را بیشتر از پیش کاهش دهد و چالش های 
اقتصادی را بزرگ تر از قبل بکند. به همین دلیل اس��ت که این ابزار هم 

توسط دولت ها قابل استفاده نیست.
راه حل دوم: تقویت نرخ رشد اقتصادی

دومین راه، تقویت نرخ رش��د اقتصادی کش��ورها است که می تواند به 
روند کاهش بدهی ها در کش��ور کمک کند. افزایش نرخ رشد اقتصادی 
باع��ث افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی می ش��ود و س��هم بدهی به 
تولی��د ناخالص داخلی کش��ورها را تن��زل می دهد. از ط��رف دیگر در 
اقتصاد پررونق، درآمد مالیاتی دولت هم باالتر اس��ت و روند بازپرداخت 
بدهی ها را تس��هیل خواهد کرد. افزایش نرخ رش��د اقتصادی در کشور 
باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت ها می ش��ود و میزان درآمد کس��ب و 
کارهای کوچک و متوسط را افزایش می دهد. افزایش درآمد این کسب 
و کاره��ا خود عامل مثبتی در افزایش ت��وان بازپرداخت بدهی های این 
بخش از اقتصاد است، اما این گزینه در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. 
بررسی ها نشان داده است از سال ۲۰۰۸ تاکنون یعنی از سالی که دنیا 
درگیر بحران مالی ش��د، هنوز نتوانس��ته است رش��د باالی اقتصادی را 
تجرب��ه کند و همه گیری کرونا هم بر فش��ار واردش��ده به اقتصاد اضافه 
کرد. رش��د اقتصادی ۱۰ سال اخیر که در دنیا محقق شده است نتیجه 
استفاده از سیاس��ت های مالی و پولی مختلف توسط بانک های مرکزی 
بود. سیاست هایی از قبیل نرخ بهره پایین، تزریق نقدینگی به اقتصاد و 

افزایش کسری های مالی به منظور حمایت از اقتصاد داخلی.
راه حل سوم: افزایش نرخ تورم

س��ومین راهی که برای مقابله با فشار ناشی از افزایش بدهی ها وجود 
دارد، افزایش نرخ تورم اس��ت. ارتقای نرخ تورم به سطحی باالتر از نرخ 

بهره اس��می می تواند س��رعت کاهش بدهی ها را افزایش دهد که برای 
کش��ورهای صنعتی به خصوص کش��ورهایی مانند آمری��کا که با وجود 
تاش های زیاد در س��ال های اخیر نتوانستند هدف رسیدن به نرخ تورم 
۲درصدی را محقق کنند، سیاس��ت مطلوبی اس��ت. با افزایش نرخ تورم 
میزان درآمد کس��ب و کارها زیادتر می ش��ود و ق��درت خرید بدهی ها 
تنزل پیدا می کند. در ش��رایط فعلی حاکم ب��ر اقتصاد دنیا که به دلیل 
ضعف تقاضا و مازاد عرضه و تغییر در ساختار فعالیت های صنعتی، نرخ 
تورم در س��طح بس��یار پایینی قرار دارد، استفاده از این ابزار می تواند تا 

اندازه ای کارساز باشد.
راه حل چهارم: کاهش ارزش پول ملی

چهارمی��ن راه کمت��ر کردن میزان بدهی ها، کاه��ش ارزش پول ملی 
کش��ور اس��ت که از طرف بانک مرکزی و دولت قابل اجرا اس��ت و در 
بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه در روزهای بحران اقتصادی به 
کار گرفته می ش��ود. در واقع کاهش ارزش پول کش��ور می تواند قدرت 
خرید بدهی های ایجادش��ده به پول ملی کش��ور را کاه��ش دهد. مثًا 
ارزش واقع��ی بدهی های دولت به بانک مرکزی یا بدهی های بین بانکی 
را کمت��ر می کن��د. البته این سیاس��ت می تواند ق��درت رقابت کاالهای 
صادراتی کش��ور را در بازار جهانی بیشتر کند زیرا قیمت تمام شده کاال 
در دنیا پایین می آید. این سیاس��ت برای کشورهایی که درآمد صادراتی 
زیادی دارند مانند چین س��ال های سال است که استفاده می شود ولی 

منتقدان زیادی دارد.
این سیاس��ت در س��ال های اخی��ر در تعدادی از کش��ورهای در حال 
توس��عه از قبیل ایران و مکزیک به کار گرفته ش��ده اس��ت ولی تبعات 
مخربی برای اقتصاد کش��ور هم به همراه م��ی آورد. البته با وجود اینکه 
اقتصاددان��ان صندوق بین الملل��ی پول و بانک جهانی این سیاس��ت را 
پذیرفته اند ولی ش��مار زیادی از اقتصاددانان هم هستند که این دیدگاه 
را باور ندارند و معتقدند که کاهش ارزش پول یک کشور باعث می شود 
تا قدرت خرید مردم و مصرف کاهش یابد که یک فاکتور بسیار مهم در 

رشد اقتصادی و رشد تولید است. 
راه حل پنجم: تغییر ساختار قوانین ورشکستگی

آخری��ن راه حل تغییر س��اختار اقتصاد و نظام مال��ی و تغییر قوانین 
ورشکس��تگی در کش��ورها اس��ت. باید فضا برای مذاکرات سازنده بین 
بدهکار و طلبکار فراهم ش��ود تا از ورشکس��تگی جلوگیری ش��ود زیرا 
ورشکستگی و اعام ناتوانی کسب و کارها در بازپرداخت بدهی ها هزینه 
زی��ادی به اقتصاد و نظام مالی وارد می کند و باید با این مس��ئله مقابله 
ش��ود. البته بدهی و پس انداز دو روی یک س��که هستند. هرچه میزان 
بدهی افزایش یابد، میزان پس انداز کمتر می ش��ود و کاهش پس انداز و 
کاهش ثروت در کش��ور می تواند زمینه را برای افت مصرف آتی فراهم 
کند و سرعت رشد اقتصادی را نیز تنزل دهد. از طرف دیگر این مسئله 
باعث از بین رفتن اعتماد مردم به نظام مالی و بانکی می ش��ود و انگیزه 
را برای پس انداز کاهش می دهد که این مس��ئله هم چالش های زیادی 

برای اقتصاد کشورها به همراه می آورد.

چگونه می توان از بحران بدهی گذر کرد؟

رشد بدهی؛ میراث کرونا

یادداشت

گشایش اقتصادی؛ از روی کاغذ تا پای عمل

چن��د روز پس از اع��ام ارائه طرحی از س��وی رئیس جمهور برای 
گش��ایش اقتصادی و عکس العمل های متفاوت موافق��ان و مخالفان، 
باالخ��ره رئیس جمهور دوباره به میدان آمد و از منتقدان خواس��ت به 
ج��ای ایراد به طرح دولت، به ارائه راهکار بپردازند. طرح پیش��نهادی 
دول��ت دوازدهم در زمان موردنظرش��ان به دلیل آنچه برخی از جمله 
رئیس مجلس از آن به عنوان اختاف کارشناس��ی نام بردند، رونمایی 
نش��د و طبق گفته های رئیس دفتر رئیس جمهور، برای تصمیم گیری 
نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. مطابق گفته های حسن 
روحان��ی، دولت به صورت جدی ب��ه دنبال کنترل نقدینگی، مقابله با 

تحریم های ترامپ و ایجاد تعادل مابین درآمد و هزینه مردم است.
این طرح که به تصویب دولت و سران قوا رسیده، می تواند گره گشای 
وضعیت س��خت و پیچی��ده اقتصاد ایران ش��ود. حس��ن روحانی در 
آخرین صحبت های خود، پیش��نهاد داده اس��ت که سکه و دالر جای 
سرمایه گذاری نیست، اما بورس و خرید نفت می تواند جای امنی برای 
سرمایه گذاری مردم باشد. این در شرایطی است که کسب و کار مردم 
طی دو س��ه سال اخیر روزگار ناخوش��ی را پشت سر گذاشته است و 

نگاهی به وضعیت موجود بازارها گویای این حقیقت است.
افزایش تورم در کش��ور در حال حاضر باعث ش��ده است که سفره 
خانوار کوچک ش��ود؛ به طوری که هر دوره، کاالها و خدمات موردنیاز 
خود را از سبدهای شان حذف می کنند. بنگاه های تولیدی نیز به دلیل 
ش��رایط اقتصادی کشور، فش��ار روانی مبهم بودن آینده اقتصاد را هر 
روز لم��س می کنند و امیدی به س��رمایه گذاری در صنعت و تولید و 
بنگاه داری ندارند. به عبارتی، بنگاه های اقتصادی به دلیل سیاسی شدن 
صادرات و س��خت تر ش��دن فعالیت در این حوزه، به تجارت خارجی 
امید چندانی ندارند. تحریم ه��ای فعلی که در آن قرار داریم، به گفته 
کارشناسان، یکی از پیچیده ترین تحریم های تجربه شده تا امروز بوده 
که دولت را مجبور به برخوردهای انفعالی و همچنین اتخاذ تصمیم های 
متناقض و پشت سر هم کرده است. تردیدی نیست که در این اوضاع 
و ش��رایط هر فرد یا گروهی که به هر دلیل سیاس��ی و اقتصادی و یا 
خانوادگی دسترس��ی بیشتری به اطاعات و تصمیمات دارد، می تواند 
منافع بیشتری را کسب کند. حال دولت برای گشایش اقتصاد، طرحی 
تازه را در دس��تور کار دارد. با این حال، در این شرایط برای بسیاری از 
مردم این سوال وجود دارد که چه تضامینی وجود دارد که اگر نفت به 
قیمت باالتر در آینده فروش رفت، پولش به حساب آنها خواهد رفت و 
برعکس آن نیز اگر قیمت های نفت نسبت به امروز افت پیدا کرد، دولت 
چگونه خس��ارت آنها را جبران می کند. متاسفانه دولت دچار کسری 
بودجه فزاینده اس��ت و این یعنی چشم انداز تورمی سال ۹۹ به دلیل 
افزایش هزینه های بخش سامت و همچنین تقلیل بار مالی حمایت 
از خانوارها و بنگاه های آسیب دیده کسری بودجه مضاعف خواهد بود. 
با این اوصاف، اولویت اصلی باید رفع کس��ری بودجه و مقابله با پولی 
ش��دن آن باش��د. در این صورت دود تبعات تورمی آن به چشم همه 
م��ردم مخصوصا دهک های ضعیف خواه��د رفت. دولتمردان صحبت 
از پیش فروش ۲۲۰ میلیون بش��که نفت به م��ردم در یک بازه زمانی 
یک ماهه کرده اند. طبق این طرح مردم نفت را به بهای دالر ارز س��نا 
می خرند و پول آن را اما به تومان می دهند و س��رانجام پول خود را به 
توم��ان پس می گیرند. صنعت موازی را ه��م در این طرح گنجانده اند 
که حکای��ت از دادن وکالت به وزارت نفت برای فروش این نفت دارد. 
ای��ن پیش فروش نفت مجهوالت بس��یاری دارد ک��ه هنوز جواب های 
قانع کننده ای برای آن داده نشده و افزایش و کاهش قیمت های جهانی 
نفت و یا تغییر در نرخ برابری دالر با پول ایران و امکان فروش نفت پس 
از پایان بازه زمانی یک ساله که رفع تحریم ها را پیش فرض می گذرد، از 

جمله موضوعات محل سوال است.

بیشترین حجم سرمایه گذاری نصیب سیستان و بلوچستان شد
عملکرد سرمایه گذاری خارجی در 5 ماهه امسال

آمارهای منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نش��ان می دهد که در پنج ماهه نخست امسال حجم سرمایه گذاری 
خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت ۹۷ درصد رش��د 
داش��ته است. همچنین تا پایان مرداد ماه امسال ۴۹ طرح صنعتی، 
معدنی و تجاری به ارزش ۸۵۰ میلیون دالر در هیأت سرمایه گذاری 
خارج��ی مصوب ش��ده که به لحاظ تعداد و حج��م به ترتیب ۳۲ و 
۹۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ 
به طوری که در پنج ماهه اول س��ال گذشته سرمایه گذاری خارجی 
در بخ��ش صنعت، معدن و تجارت ش��امل ۳۷ طرح به ارزش ۴۳۱ 
میلیون دالر بوده اس��ت. آمارها همچنین نشان می دهد که در این 
مدت ۶۰ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۲۴۰۰ میلیون دالر 
در کل بخش های اقتصادی کش��ور تصویب ش��ده و بخش صنعت، 
مع��دن و تجارت ۲۶درصد از س��رمایه گذاری خارجی مصوب را در 
پن��ج ماهه اول امس��ال به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین در 
این مدت بخش صنعت با ۴۱ طرح ۸۳.۶ درصد از س��رمایه گذاری 
خارجی را به خود اختصاص داده اس��ت. در بخش معدن و تجارت 
نیز به ترتیب پنج و سه طرح تصویب شده که یعنی با ۱۰.۲ و ۶.۲ 

درصد از کل سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دادند.
براس��اس این آمار، از بین ۴۹ طرح یادش��ده ۲۶ طرح به ارزش 
۷۲۸ میلیون دالر در حال طی مراحل اجرایی و ۲۳ طرح به ارزش 
۱۲۲ میلیون دالر در حال بهره برداری اس��ت. چهار گروه نخس��ت 
س��رمایه پذیر نیز شامل ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، ساخت 
فلزات اساس��ی، س��اخت محصوالت غذایی و انواع آش��امیدنی ها و 
س��اخت ماش��ین آالت و تجهی��زات طبقه بن��دی نش��ده در جای 
دیگر اس��ت ک��ه به ترتی��ب ۴۰۵ ، ۴۵، ۳۲ و ۲۶ میلی��ون دالر از 

سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دادند.
آلم��ان، ام��ارات متحده عربی، چی��ن و ترکیه نیز چهار کش��ور 
نخس��ت س��رمایه گذار هس��تند که به ترتیب ۳۴۱، ۵۴، ۳۲ و ۳۰ 
میلیون دالر از حجم س��رمایه گذاری خارجی مرب��وط به آنها بوده 
است. همچنین در بین استان ها، سیستان و بلوچستان، خوزستان، 
تهران، آذربایجان شرقی و البرز و به ترتیب ۴۲، ۳۸، هشت، هشت 

و چهار درصد از این سرمایه گذاری را جذب کرده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: عدد ش��امخ کل اقتص��اد ایران در مردادماه امس��ال با 
ایس��تادن بر رقم ۴۶.۴۳ واحد، همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت 
اکث��ر بنگاه های اقتصادی داللت دارد، هرچن��د روند کاهش در فعالیت 
بنگاه ها تنها اندکی مایم تر از ماه پیش��ین یعنی تیرماه است. شاخصی 
که نسبت به تیرماه وضعیت بهتری را نشان می دهد، اما همچنان حاکی 

از چشم انداز رکودی در اقتصاد ایران است. 
مرک��ز پژوهش ه��ای اقتص��ادی اتاق ای��ران، یازدهمین دوره ش��امخ 
کل اقتص��اد منتهی به م��رداد ۱۳۹۹ را با اندکی بهبود نس��بت به ماه 
قبل ۴۶.۴۳ واحد اعام کرد. این ش��اخص اگرچ��ه ۰.۹۶ واحد معادل 
۲.۱۱ درصد نس��بت به تیرماه بهتر ش��ده اس��ت، اما همچنان وضعیت 
ش��اخص هایی نظیر سفارش��ات جدید مش��تریان، موجودی مواد اولیه 
ل��وازم و همچنی��ن قیمت خرید م��واد اولیه و لوازم را بدت��ر از ماه قبل 
نش��ان می دهد. به عبارت دیگر، بررسی ها نشان می دهد با اینکه شامخ 
کل اقتصاد در مردادماه اندکی نس��بت به تیرماه بهبود یافته اس��ت اما 

همچنان برخی از حوزه های مهم وضعیت نامطلوبی دارند.
ش��اخص مدیران خرید )PMI( موس��وم به ش��امخ از مهرماه ۱۳۹۷ 
توسط مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران محاسبه و منتشر می شود 
و در مرداد امسال، یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و سومین 
دوره ش��امخ بخش صنعت از س��وی این مرکز منتش��ر ش��ده است. در 
گزارش ش��امخ مرداد ۱۳۹۹، رقم ش��امخ کل اقتص��اد ۴۶.۴۳ واحد و 

ش��امخ بخش صنعت نس��بت به ماه های قبل شاهد ریزش جدی بوده و 
از ۵۵.۲۵ واحد در تیرماه به ۴۸.۰۸ واحد در مردادماه رسیده است.

شامخ کل اقتصاد در دوره یازدهم
عدد ش��امخ کل اقتصاد ایران در مردادماه با ایس��تادن بر رقم ۴۶.۴۳ 
واح��د، همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه های اقتصادی 
حکای��ت دارد؛ هرچن��د روند کاه��ش در فعالیت بنگاه ه��ا فقط اندکی 
مایم تر از تیرماه اس��ت. در این دوره، ش��اخص میزان سفارشات خرید 
مشتریان به ۴۱.۵۳ واحد رسیده که ۴ ماه گذشته کمترین مقدار را به 
ثبت رس��انده است. بررس��ی نظرات فعاالن اقتصادی در این دوره نشان 
می دهد، بیشترین بخش تأثیرگذار در کاهش شاخص میزان سفارشات 

خرید مشتریان، افت شدید تقاضا در بخش صنعت بوده است.
از سوی دیگر در مردادماه امسال، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری ش��ده نیز به ۴۰.۲۴ واحد رس��یده که کمترین مقدار در میان 
زیرشاخص های شامخ محسوب می شود و نشان دهنده کمبود مواد اولیه 
برای بنگاه های اقتصادی اس��ت. همچنین نتایج نظرسنجی از بنگاه های 
اقتص��ادی منتخب نش��ان می دهد در مرداد امس��ال، قیمت خرید مواد 
اولی��ه یا لوازم خریداری ش��ده نیز به ۹۰.۲۷ واحد رس��یده که از تداوم 

افزایش در قیمت مواد اولیه حکایت دارد.
شامخ صنعت در دوره بیست و سوم

در مردادماه امسال همچنین عدد شامخ کل بخش صنعت با سقوطی 

کم س��ابقه از ۵۵.۵۲ واحد در تیرماه، به ۴۸.۰۶ واحد رس��یده است که 
کاه��ش فعالیت های صنعتی در مردادماه را نش��ان می دهد. بررس��ی ها 
نش��ان می دهد بخش��ی از این روند کاهشی به دلیل تعطیات تابستانی 
برخی از بنگاه ها در مردادماه اس��ت، اما بخش��ی دیگر ناش��ی از کاهش 
شدید تقاضا و فروش بوده که باعث شده است شاخص نسبت به تیرماه 

با کاهش شدید روبه رو باشد.
در مرداد امس��ال، شاخص میزان سفارشات مشتریان در شامخ بخش 
صنعت به ۴۴.۲۳ واحد رس��یده که نس��بت به رقم ۵۸.۸۵ واحدی این 
ش��اخص در تیرماه ب��ا کاهش جدی روبه رو بوده. کاهش این ش��اخص 
نشان دهنده تأثیر افزایش قیمت ها در ماه های اخیر بر تقاضای مشتریان 

است.
همچنی��ن در این ماه ش��اخص موجودی اولیه ب��ه رقم ۴۳.۰۹ واحد 
رسیده که همچنان نش��ان دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه 
بنگاه های تولیدی است، اما این روند کاهشی نسبت به تیرماه )۵۳.۳۹( 
اندکی کمتر ش��ده است. از سوی دیگر، شاخص مقدار تولید محصوالت 
در بنگاه های اقتصادی نیز به ۴۶.۲۳ واحد رس��یده که نس��بت به رقم 
۵۶.۴۷ واحدی این شاخص در تیرماه از افول جدی سطح تولید حکایت 
دارد. برآورد می ش��ود این کاهش به دنبال کاهش شدید موجودی مواد 
اولیه در ماه های گذش��ته و کمبود ش��دید نقدینگی و همچنین کاهش 

میزان سفارشات مشتریان در مردادماه باشد.

شامخ اقتصاد در مردادماه از وضعیت رکودی در اغلب بنگاه های اقتصادی حکایت دارد

انقباض تولید در میانه تابستان
ارتباطات

وزیر ارتباطات خبر داد
تمدید اینترنت رایگان ۶00 هزار معلم

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به ارائه اینترنت رایگان 
گف��ت اینترن��ت رایگان ۶۰۰ ه��زار معلم را تمدی��د می کنیم تا در 

آموزش مجازی هزینه ای را پرداخت نکنند.
محمدج��واد آذری جهرمی با حض��ور مجازی در برنامه »یک روز 
ت��ازه« از تمدید اینترنت رایگان ۶۰۰ ه��زار معلم خبر داد و درباره 
ارائ��ه اینترنت رای��گان به دانش آموزان نیز گف��ت: کارهای اینترنت 
رایگان برای ارائه آموزش مجازی به دانش آموزان از ۱۵ شهریور آغاز 
شده و شرکت ایرانس��ل نیز با انتشار اطاعیه  ای، برنامه هایش برای 

اجرای بسته های آموزشی را به اطاع مشترکان رساند.
وی ادام��ه داد: اینترنت رایگان ش��امل مجموعه س��ایت هایی که 
از س��وی وزارت آموزش وپرورش تعیین ش��ده و یک بس��ته  ماهانه 
برای دانش آموزان است. نام این بسته را »شاد« می گذاریم اما فقط 
مش��مول استفاده از »شاد« نیست. طی سه روز آینده جزییات ارائه 

این بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعام می کنیم.
آذری جهرمی درباره ارائه بس��ته های اینترنتی رایگان به معلمان 
نیز توضیح داد: یک معلم در یک کاس معموال ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز 
دارد که مصرف اینترنت ب��رای وی باال می رود بنابراین از فروردین 

ماه بسته اینترنتی ۲۰ گیگی سه ماهه به آنها ارائه کردیم.
وی تصری��ح کرد: ب��رای اینترنت معلمان دو اقدام اساس��ی انجام 
ش��د، همه مدارس در سراسر کش��ور به شبکه ملی اطاعات متصل 
ش��دند و بنابراین اس��تفاده از اینترنت در این ش��بکه رایگان است، 
روز گذش��ته مصرف اینترنت ۵ گیگابیت بود به نس��بت آنچه برای 
آنها در نظر گرفته ایم ناچیز بود اما برای روز اول ش��روع خوبی بود. 
بس��ته اینترنتی که فروردین ماه به ۶۰۰ ه��زار نفر از معلمان ارائه 
کردی��م را تمدید می کنیم که تا آنها هزینه ای برای آموزش مجازی 

پرداخت نکنند.

درآمد ده ها میلیونی شاخ های فضای مجازی
 قیمت تبلیغات

در صفحات اینستاگرام چقدر است؟
این روزها اینس��تاگرام یکی از منابع کس��ب درآمد و ش��هرت به 
حس��اب می آید که از کمپانی های معروف سامسونگ و نایک گرفته 

تا شهروندان عادی در آن فعالیت می کنند.
ب��ه گ��زارش خبرآناین، باگرهای��ی که در اینس��تاگرام فعالیت 
می کنند جدا از ش��هرتی که به دس��ت می آورند به کس��ب درآمد 
نیز می پردازند یا به طور صحیح از ش��هرتی که به دس��ت آورده اند 
کسب درآمد می کنند چراکه وقتی یک باگر در مورد محصولی نظر 
می دهد، از آنجایی که مردم به باگر محبوب خود اعتماد بیش��تری 

دارند، آن محصول مورد توجه آنها قرار می گیرد.
همچنان که باگ��ری در دنیا به یکی از پرطرفدارترین ش��غل ها 
تبدیل ش��ده است در ایران نیز رشد باگرهای موفق سرعت گرفته 
اس��ت؛ باگرهایی که در زمینه های طنز، فرهنگی، گردشگری و یا 
اجتماع��ی فعالی��ت می کنند و در موارد اندک حتی توانس��ته اند به 

عرصه رسانه ای و حتی شبکه های ملی نیز راه پیدا کنند.
براساس گزارش های میدانی خبرنگار خبرآناین، درآمد باگرهای 
موفق در ماه به چند صد میلیون تومان می رس��د چراکه هزینه هر 
استوری تبلیغاتی در صفحه این اشخاص از ۵ میلیون تومان شروع 

می شود و تا ۱۰ میلیون تومان باال می رود.
جدا از اس��توری های تبلیغاتی تعدادی از برندها برای تبلیغ برند 
خود از ش��هرت این باگرها نیز اس��تفاده می کنن��د به گونه ای که 
طب��ق گفته یکی از باگره��ای ایرانی تبلیغ ی��ک برند خاص مثل 
برن��د مبلمان گاهی برای صاح��ب آن برند ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان 
هزین��ه ایجاد می کند، اما ش��رایط قرارداد تبلیغ ی��ک برند در بین 
باگره��ای مختلف متفاوت اس��ت. گاهی ع��ده ای از باگرها برای 
درس��ت کردن یک تبلیغ و قرار دادن س��ه پس��ت از آن تبلیغ در 
صفح��ه خود ۵۰ میلیون تومان می گیرند و گاهی نیز ممکن اس��ت 
تعداد پس��ت ها بیشتر و یا دس��تمزد افزایش یابد. یکی از باگرهای 
ایرانی که نسبتا تعداد دنبال کننده های آن در اینستاگرام پایین بود 
درخص��وص درآمد خود گفت: »من که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در 
اینس��تاگرام دنبال کننده دارم به طور میانگین ماهانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلیون تومان از این راه کس��ب درآمد می کنم، اما درآمد من ثابت 
نیس��ت و ممکن اس��ت یک ماه درآمد من ب��ه ۳۰۰ میلیون تومان 
برسد اما ماه بعد ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشم.« این روزها 
اینستاگرام نه تنها روشی برای کسب درآمد باگرهای معروف است 
بلکه ش��هروندان عادی که تنها کمی دنبال کننده های آنها بیش��تر 
از س��ایر افراد در اینس��تاگرام اس��ت نیز از این طریق کسب درآمد 
می کنند؛ هرچند درآمد آنها به درآمد باگرهای معروف نمی رس��د، 
اما برای گذران زندگی کافی است و در اکثر مواقع درآمد آنها بیشتر 
از کارمندان و یا کارگران اس��ت. یکی از این ش��هروندان عادی که 
صفحه  اش در اینستاگرام تنها ۲۰ هزار دنبال کننده دارد درخصوص 
درآمد خود گفت: »من برای هر پس��ت تبلیغاتی یک میلیون تومان 
و برای هر استوری تبلیغاتی نیز ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کنم و 
می توان گفت به طور میانگین ماهانه ۷ میلیون تومان درآمد دارد.«
یکی دیگر از این افراد که تنها ۹ هزار دنبال کننده در اینستاگرام 
خود داش��ت هم گفت: »مقدار پولی که ش��ما برای گذاش��تن یک 
اس��توری در صفح��ه خ��ود دریاف��ت می کنید بس��تگی ب��ه تعداد 
بازدیدکننده های شما دارد و نرخ معمول برای هر هزار بازدیدکننده 
۱۰۰ ه��زار تومان اس��ت ام��ا در این بین برخی دس��تمزد کمتری 
دریافت می کنند تا آگهی بیشتری بگیرند و برخی نیز آنقدر معروف 
هس��تند که نرخ مصوب را بش��کنند و من نیز ب��رای قرار دادن هر 
پست تبلیغاتی در صفحه خودم ۵۰۰ هزار تومان و برای هر استوری 
تبلیغات��ی نیز ۵۰ ه��زار تومان دریافت می کنم و ب��ه طور میانگین 

درآمد من ماهیانه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است.«
بررسی های میدانی حاکی از آن است که عده زیادی از باگرهایی 
که در اینس��تاگرام فعالیت می کنند در دنیای واقعی ش��غل نس��بتا 
مناسبی داشتند، اما خروج از آن شغل و پرداختن به شغل باگری 
برای آنها نه تنها درآمد بیش��تر بلکه ش��هرت را نیز به ارمغان آورده 
اس��ت. بر این اس��اس ش��یوع کرونا وضعیت ش��غلی این افراد را با 

تغییری مثبت مواجه کرده است.
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با نزدیک ش��دن ب��ه ۳۱ ش��هریورماه، مهلت پرداخ��ت ارز حاصل از 
صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی 
که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به 

مرحله ابطال نزدیک خواهد شد.
به گزارش ایرنا، از بهار امس��ال جنجال هایی برای وضعیت کارت های 
بازرگانی به وجود آمد که براس��اس آن مهلت هایی برای ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان تعیین ش��د ت��ا بازرگانانی که از 
اوای��ل س��ال ۹۷ تا پایان س��ال ۹۸ محصوالتی را صادر ک��رده بودند تا 
تاری��خ معین ش��ده ارز حاص��ل از صادرات خود را ب��ه چرخه اقتصادی 

کشور بازگردانند.
در ابتدا، اطاعیه هایی برای آن دس��ته از بازرگانان که هیچ میزان از 
ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را به بانک مرک��زی پرداخت نکرده بودند 
منتشر شد تا این افراد نسبت موضوع پرداخت های خود به بانک مرکزی 
اقدامی انجام دهند و  اعام ش��د که آخرین مهلت برای ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه است، بر این اساس، آنها فرصت دارند 
تا در این زمان مش��خص ش��ده تعهد خود را انج��ام دهند و البته برای 
ش��رکت ها و صادرکنندگانی که وظیفه خود را به درس��تی انجام داده و 
در موعد مقرر اقدام به پرداخت تعهدات خود کرده بودند نیز روش هایی 

برای تقدیر در نظر گرفته شد.
بعد از ۳۱ تیرماه س��ال ج��اری با پیگیری ه��ا و هماهنگی های بانک 
مرکزی و س��ازمان توس��عه تجارت، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که 
نسبت به تعهدات ارزی خود کمتر از ۷۰درصد عمل کرده بودند تعلیق 
ش��د و ادامه فعالیت ای��ن افراد که تجارت خود را طی یک و دو س��ال 

گذشته انجام داده بودند به حالت تعلیق درآمد.
جمش��ید نفر، رئیس کمیسیون صادرات ایران در گفت وگو با خبرنگار 

ایرن��ا تصریح ک��رد: بخش خصوص��ی از دس��تورالعمل های دولت برای 
برخورد با کسانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور 
بازنمی گردانند و به صورت حقیقی از تجار محسوب نمی شوند، حمایت 
می کند زی��را صادرکنندگان حقیقی باید از سوءاس��تفاده گران تفکیک 
شوند تا تجار حقیقی که در چارچوب قوانین فعالیت می کنند، شناخته 

شوند و مانعی برای ادامه صادرات خود نداشته باشند.
وی همچنین ضمن درخواست برای فراهم کردن زیرساخت های الزم 
جهت برخورد با سوءاس��تفاده گران پیشنهاد کرد تا تشکل های بازرگانی 
برای کمک به دولت ایجاد ش��ود تا مس��یر را برای برخورد با متخلفان 

هموار کنند.
به گفته وی، ۷۵درصد صادرکنندگان شامل بخش فوالد، پتروشیمی، 
مس و معادن هیچ مش��کلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و 
همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰درصد ارز را از راه های 
مورد قبول این نهاد وارد کشور کرده اند و ۱۰درصد باقی مانده بخش های 
خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع 

کاال نتوانسته اند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند.
از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت در بخشنامه های مختلف به غیر 
از تعیی��ن زمان برای اتمام فرصت ب��ه صادرکنندگان برای پرداخت ارز 
حاص��ل از صادرات خود اعام کرد که بازرگانان در مهلت تعیین ش��ده 
می توانند با بانک مرکزی وارد تعامل ش��وند و با شرح مشکات در صدد 
رفع آن برآیند و همچنین جلساتی با شرکت های تولیدکننده جهت رفع 
موانع برای پرداخت تعهدات ارزی برگزار شد تا دولت همکاری های الزم 

با بازرگانان داشته باشد.
همچنین حمید زادبوم، رئیس س��ازمان توسعه تجارت نیز در گفت و 
گو ب��ا ایرنا، در توضیح روند ابطال یا تعلی��ق کارت های بازرگانی گفت: 

اف��راد دارای کارت بازرگان��ی به دو گروه تولیدی که تا ۳۱ ش��هریورماه 
مهلت اقدام برای ایفای تعهدات ارزی خود دارند و غیرتولیدی تقس��یم 

می شوند.
وی اف��زود: افرادی که در گ��روه دوم قرار می گیرند اگر برای پرداخت 
تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده اند در پایان مردادماه کارت آنها تعلیق 
ش��ده اس��ت، اما بازرگانانی که یک تا ۳۰ درصد به تعهدات ارزی خود 
عم��ل کرده باش��ند تا ۱۵ ش��هریورماه فرصت تعامل ب��ا بانک مرکزی 
داش��تند و صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را 
ایفا کرده اند نیز فقط تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و در غیر این صورت 

اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها خواهد شد.
همچنین براس��اس آمارهای اعام ش��ده ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده 
طی س��ال های ۹۷ و ۹۸ با کارت های مختل��ف بازرگانی صادرات انجام 
داده ان��د که از این تعداد حدود ۲ هزار ش��رکت ب��ه طور کامل تعهدات 
ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانده اند؛ 
حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود 
را به کش��ور نپرداخته اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها زیر ۱۰۰ هزار 
ی��ورو تعهد دارند که اگر ای��ن افراد تا پایان ۳۱ ش��هریورماه که مهلت 
قانونی تعامل با بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شده است 
برای رفع مش��کات موجود اقدامی نکنند کارت بازرگانی آنها از س��وی 

»کارگروه پایش رفتار تجاری« تعلیق خواهد شد.
قرار اس��ت تا این کارگروه که با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه 
تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تش��کیل می ش��ود، پس از 
پایان این زمان نسبت به ابطال کارت های بازرگانی کسانی که در جهت 
رفع موانع موجود اقدامی نکرده باش��ند تصمیم گی��ری کند که در این 

صورت، امکان فعالیت مجدد کارت وجود نخواهد داشت.

رئی��س جمهور پ��س از ارائه گزارش بانک مرک��زی در مورد اقدامات 
انجام ش��ده برای تامین ارز موردنیاز مواد اولیه تولید دارو، گفت دولت 
با وجود همه تنگناها و فش��ارهای مختلفی که در شرایط کنونی وجود 
دارد، تاش می کند که کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود.
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حجت االس��ام 
والمس��لمین حس��ن روحانی روز یکش��نبه در جلسه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، افزود: در کنار معیش��ت و تامین کاالهای اساسی مردم 

و مواد اولیه تولید برای کارخانجات، س��امت م��ردم مهمترین اولویت 
اس��ت از این نظر تامی��ن دارو جزو حوزه های اصلی و راهبردی اس��ت 
و دس��تگاه های ذی ربط با برنامه ریزی هایی ک��ه انجام داده اند، نخواهند 

گذاشت که در این خصوص مردم احساس کمبودی نمایند.
 روحانی ادامه داد: از محل تس��هیات کرونایی، مطالبات کادر درمان 
ک��ه ایثارگرانه در ماه ه��ای اخیر در خط مقدم مقابله ب��ا بیماری کرونا 
حضور داش��ته اند تامین خواهد شد و در این خصوص با برنامه ریزی های 

انج��ام گرفته از س��وی بانک مرکزی و س��ازمان برنام��ه و بودجه همه 
مطالبات باید به س��رعت پرداخت ش��ود. در این جلس��ه همچنین وزیر 
راه و شهرسازی گزارش��ی از پیشرفت کار بورس اماک و دیگر راه های 
تامین مالی پروژه های تولید مسکن انبوه ارائه کرد. رئیس جمهور ضمن 
تاکی��د بر حمایت و تقویت س��رمایه گذاری در بخش مس��کن به عنوان 
پیشران رونق تولید و اشتغال، بهره گیری از شیوه های مختلف مشارکت 

مردم در تامین مالی پروژه های تولید مسکن را الزم دانست.

مهلت صادرکنندگان رو به پایان است

مهلت دو هفته ای برای بازگرداندن ارز صادراتی

دولت تالش می کند کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود

قول روحانی به کادر درمان
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 اقدامات بانک  پاسارگاد جهت بهبود
شرایط اقتصادی در دوران کرونا

 بانک  پاسارگاد در دوران شیوع ویروس کرونا، گام های مؤثری در 
راستای بهبود وضعیت اقتصادی هم میهنان برداشته  است.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک در اوایل شیوع 
ویروس کرونا، با توجه به بروز مش��کات اقتص��ادی برای برخی از 
هم میهن��ان، هم��کاری خوبی با فعاالن اقتصادی ب��ه ویژه صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچک، در زمینه  بازپرداخت تسهیات دریافتی 
انجام داد. این مس��اعدت از طریق اعطای مهلت سه ماهه و یا عدم 

دریافت جرایم متعلقه به مشمولین طرح انجام گرفت.
بان��ک  پاس��ارگاد همچنین در ماه های تیر و خرداد س��ال جاری، 
مطاب��ق با مصوبه س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا، پرداخت تس��هیات 
ارزان قیمت ۱۰ میلیون ریالی را به افرادی که از طریق حساب خود 
در این بان��ک، یارانه دریافت می کنند، در دس��تور کار قرار داد که 
طی آن در ۴ مرحله، در مجموع مبلغ ۱.۱۶۶.۳۴۰ میلیون ریال به 

تعداد ۱۱۶ هزار و ۶۳۴ خانوار تسهیات پرداخت کرد.
براس��اس این خبر، بانک  پاسارگاد در گام بعدی، با هدف کمک و 
حفظ اش��تغال افراد، به یاری صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده 
ناشی از ش��یوع ویروس کرونا که توسط نهادهای نظارتی شناسایی 
و معرفی ش��دند، شتافت. در این راس��تا در مجموع، بالغ بر ۱.۷۵۰ 
میلی��ارد ریال، در قال��ب یک هزار و ۸۵۳ فقره پرونده تس��هیاتی 

پرداخت کرد.
این بانک  در ادامه  اقدامات خود، در راستای فراهم سازی مقدمات 
طرح اعطای تسهیات به مستاجران کم درآمد در شرایط اقتصادی 
تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا اقدام کرده  است.

گفتنی اس��ت بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود از روزهای نخس��ت ش��یوع بیم��اری کرونا، عاوه بر 
ایجاد امکانات الزم جهت ویزیت مجازی بیماران از طریق دس��تگاه 
تله  مدیس��ین در پایگاه  های تشخیص س��یار، ۷۰ دستگاه ترمومتر، 
۳۵۰ هزار ماس��ک N۹۵ و ۱۰ هزار واحد لباس مخصوص بیماران 
کرونایی به دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر کشور اهدا کرد. این 
بانک همچنین اعام کرده  است که از هر پروژه  تحقیقاتی و تولیدی 
برای س��اخت واکسن بیماری کرونا و همچنین تولید دارو برای این 

بیماری، حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

توسط بانک مرکزی
نرخ سود سپرده های مدت دار در زمان 

برداشت تعیین شد
بانک مرکزی مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در ارتباط با تغییر نرخ 
سود سپرده های مدت دار در زمان برداشت، قبل از سررسید را اباغ 
کرد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات 
اعتباری، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
که قبل از سررس��ید برداشته ش��وند، معادل نرخ سود علی الحساب 
س��پرده س��رمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کس��ر نیم 
درصد اعام کرد. این بخشنامه پیرو بخشنامه  قبلی بانک مرکزی با 
موضوع اباغ سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
م��دت دار صادر و ب��ا تاکید بر اینکه نرخ های مربوطه در بخش��نامه 
یادشده حداکثر نرخ سود علی الحس��اب سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار، صادر ش��ده است. براساس این بخشنامه سایر مصوبه های 

قبلی شورای پول و اعتبار در این رابطه ملغی است.

افزایش 150 تومانی قیمت دالر و یورو در صرافی ها
قیمت طالی آب شده کم شد

قیمت س��که و طا روز یکشنبه با توقف رش��د قیمت سکه و ادامه 
کاهش قیمت مثقال طا و طای آب ش��ده همراه بود. در شانزدهمین 
روز شهریورماه قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید بدون تغییر 
نسبت به روز قبل به ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید. سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز همچون روز ش��نبه به ارزش ۱۰ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان فروخته ش��د. همچنین نیم سکه به بهای ۵ میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومان، ربع س��که به قیمت ۳میلی��ون و ۲۲۰ هزار تومان 
و هر قطعه س��که ی��ک گرمی نیز به ارزش یک میلی��ون و ۷۲۳ هزار 
توم��ان معامله ش��د. در بازار طا نیز یک گرم ط��ای خام ۱۸عیار به 
ارزش یک میلیون و ۹۶ هزار تومان فروخته ش��د و هر مثقال طا نیز 
ارزش ۴ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان داشت. بهای انس جهانی نیز بدون 
تغییر نسبت به روز گذشته به بهای یک هزار و ۹۳۴ دالر معامله شد. 
همچنین بهای دالر و یورو در صرافی های بانکی با افزایش ۱۵۰ تومانی 
در این روز همراه ش��د. با وجود عرضه س��نگین ارز توسط بازارساز در 
روزهای گذش��ته، همچنان نرخ دالر و یورو در بازار غیررس��می، روند 
کاهشی به خود نگرفت. بر این اساس،  قیمت دالر در صرافی های بانکی 
با افزایش ۱۵۰ تومانی نس��بت به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید و 
۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان برای فروش رسید. همچنین تابلوی صرافی های 
بانکی برای خرید و فروش یورو نیز ش��اهد افزایش قیمت ۱۵۰ تومانی 
بود. این صرافی ها هر یورو را با بهای ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری و 
۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروختند. در بازار غیررسمی نیز همچنان قیمت 
دالر با روندی مایم رو به افزایش است و در کانال ۲۴ هزار تومان خرید 
و فروش می شود. گفتنی است س��فته بازان و دالالن بازار ارز در حالی 
برای کسب سود بیشتر، افزایش صوری تقاضا و افزایش کاذب قیمت ها 
در معامات ش��بانه را در دس��تور کار خود قرار داده اند که بازارس��از با 
عرضه های گسترده به دنبال کنترل نوسانات ارز است. نوسانات بازار ارز 
در هفته های اخیر تا حد زیادی کنترل شده که این موضوع بیش از هر 

چیز به عرضه های گسترده بازارساز در بازار باز می گردد.
بررسی میدانی نش��ان دهنده آرامش و ثبات در بازار است، اما در 
این میان، جوس��ازی های کاذبی توسط برخی دالالن انجام می شود 
که سعی در برهم زدن این آرامش دارند. پیگیری ها حاکی است که 
بانک مرکزی قصد دارد با عرضه های گس��ترده نشان دهد که دست 
ب��اال را در کنترل نوس��انات ارز دارد. از س��وی دیگر افزایش عرضه 
ارز صادرکنندگان در س��امانه نیما نیز در جریان اس��ت، با این حال 
قیمت ها در بازار نسبت به کاهش مقاومت می کنند، زیرا سفته بازان 
و دالالن با هدف کسب سود بیشتر به عنوان خریدار کاذب در بازار 

حضور دارند.

بانکنامه

فرصت امروز: ش��ورای پول و اعتبار به تازگی در راس��تای »تس��هیل 
جریان مبادالت خرد« با صدور »کیف الکترونیک پول« از طریق بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری موافقت ک��رد. هدف اصلی کیف پ��ول مجازی، 
تضمین راحتی در پرداخت اس��ت و نسل مدرن کیف پول های مجازی 
عموما در تلفن های همراه جانمایی می شود. این ابزار همچنین می تواند 
چالش رمزهای یکبار مصرف را برطرف کرده و جایگزین مناس��بی برای 

پرداخت از طریق کارت های بانکی یا اسکناس باشد.
در ای��ن باره، علی نظافتیان دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها و 
موسس��ات اعتباری ب��ا تاکید بر اینکه موجودی کیف پول باید توس��ط 
دارنده آن تامین ش��ود، گفت: کیف پول الکترونیکی می تواند به عنوان 
پرداخت تس��هیات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با دریافت 
کی��ف، تس��هیات از بانک دریاف��ت کند و بابت آن باید به بانک س��ود 
پرداخت نماید که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین 
می شود. در این راستا، بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند تا کیف 
پول الکترونیک نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم 

برای پرداخت بهای کاالهای موردنیازشان باشد.
او کی��ف پول الکترونیک��ی را ابزار پرداخت جدی��دی تعریف کرد که 
ع��اوه بر کاربران، موسس��ات اعتباری و راهبران کی��ف الکترونیکی در 
آن نق��ش اصلی را بازی خواهن��د کرد. بدین ترتیب، اصطاح کیف پول 
ب��ه معنای محل مجازی برای نگهداری پول خرد دارنده کیف نیس��ت، 
بلکه کیف پول الکترونیکی، ترکیبی از نرم افزار و س��خت افزار اس��ت که 
اطاعات هویتی، شخصی و حس��اب یا حساب های بانکی صاحب کیف 
را در خ��ود دارد و به کاربر کیف پ��ول این امکان را می دهد تا تراکنش 
الکترونیک��ی پرداخت بهای کاال یا خدمات خریداری ش��ده مانند خرید 
بلیت س��ینما، مترو، اتوبوس و نظیر آنها را به راحتی انجام دهد که این 
پرداخت ها می تواند ش��امل خرید اقام از یک فروشگاه به صورت آناین 

با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد.
فروشنده به حساب بانکی دارنده کیف دسترسی ندارد

نظافتیان با بیان اینکه ممکن است گواهینامه رانندگی، کارت سامت 
و س��ایر اسناد شناس��ایی و تلفن همراه در کیف پول الکترونیک ذخیره 
ش��ده باشند، گفت: فروشنده به هیچ وجه به حساب بانکی دارنده کیف 
پول یا کاربران دسترس��ی نخواهد داش��ت، زیرا عملیات انتقال از طریق 
یک واسطه به نام »راهبر کیف« که بین دارنده حساب بانکی و فروشنده 

کاال یا خدمات قرار دارد، انجام می ش��ود بنابراین نگرانی از هک ش��دن 
حساب بانکی وجود نخواهد داشت.

دبیر کمیس��یون حقوقی کان��ون بانک ها، از دیگ��ر ویژگی های کیف 
الکترونیک��ی پ��ول را ذخیره اطاع��ات هویتی دارنده ی��ا کاربر کیف و 
مش��خصات دقیق پذیرنده آن بر روی سیس��تم های پرداخت و دستگاه 
ارتباطی کاربران کیف دانست و افزود: برخاف پرداخت به وسیله کارت 
عاب��ر بانک در اس��تفاده از کیف الکترونیکی پول کارب��ر نیازی ندارد تا 

اطاعات بانکی خود را به هر صفحه پرداخت وارد کند.
او با تاکید بر اینکه بانک یا موسسه مالی ذی ربط هیچ گونه مسئولیتی 
ب��رای تامین موجودی کیف پول ندارد، ادام��ه داد: موجودی کیف پول 
بایس��تی توسط دارنده آن تامین ش��ود و بانک بابت ارائه خدمات کیف 
پ��ول فقط کارمزد دریافت می کند. در این مفهوم کیف پول الکترونیکی 
ب��ه عنوان یک فرآین��د پرداخ��ت الکترونیکی فق��ط در رده خدمات و 
س��رویس های بانکی جای می گیرد و تس��هیات بانک��ی و تامین مالی 

محسوب نمی شود.
ب��ه گفته وی، کیف پ��ول الکترونیک��ی می تواند به عن��وان پرداخت 
تس��هیات بانک��ی نیز عمل کن��د و دارنده و کاربر آن ب��ا گرفتن کیف 
الکترونیکی پول، نوعی تس��هیات از بانک دریافت کند و بابت آن باید 
به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط 

بانک تامین می شود.
منابع کیف پول الکترونیک از کجا تامین می شود؟  

نظافتی��ان درباره نحوه تامین منابع الزم ب��رای کیف پول نیز توضیح 
داد: س��اده ترین روش آن اس��ت که منابع الزم برای پرداخت های کیف 
پول از محل حس��اب بانکی دارنده آن برداشت شود که این خود نوعی 
پرداخت نقدی اس��ت. از نظر مبانی اعتب��اری، فرآیند اصلی پرداخت و 
دریافت الکترونیک در س��ایر کش��ورها بر پایه دادن اعتبار به دارنده یا 
کارب��ر کیف صورت می گیرد، یعنی کیف الکترونیکی پول همواره دارای 
میزان مش��خصی از اعتبار است که به کاربر امکان می دهد با استفاده از 
این اعتبار خریدهای مورد دلخواه خود را انجام دهد و بدهی خود را به 
شرکت یا بانکی که به وی از طریق کیف پول اعتبار داده بازپرداخت کند 
که کیف پول در این کش��ورها هم ابزاری الکترونیکی برای سازماندهی 
پرداخت های دارنده یا کاربر آن اس��ت و هم نوعی فرآیند مالی یا بانکی 
برای تامین اعتبار برای خریدهای الکترونیکی اس��ت که وجه آن توسط 

بانک یا موسس��ه مالی ب��ه روش اعتباری تامین و پرداخت می ش��ود و 
توسط دارنده و کاربر کیف پول تسویه می شود.

او ادامه داد: منبع تامین نقل و انتقاالت عابر بانک در کشورمان فقط 
موجودی حساب دارنده کارت است و بانک ها هیچ گونه تسهیاتی برای 
تامین محل پرداخت عابر بانک ها در اختیار دارندگان آن قرار نمی دهند 
و کی��ف پول در واقع، تنها اب��زاری الکترونیکی برای پرداخت اس��ت و 
هیچ گون��ه وام یا تس��هیات بانکی در اختیار دارن��ده یا کاربر کیف پول 

قرار نمی گیرد.  
نظافتی��ان با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات کیف پول باید به صورت 
مشخص اطاع رسانی و قراردادهای مربوطه نیز برمبنای این نرخ تنظیم 
و بسته شود، گفت: بانک ها و موسسات اعتباری عامل و راهبر کیف پول 
نمی توانند تا قبل از دریافت وجه در حس��اب واسط، مانده کیف پول را 
افزایش دهند که این مقررات بدین معناست که انجام تراکنش به روش 

اعتباری در فرآیند کیف پول امکان پذیر نیست.
در کیف پول الکترونیکی، پرداخت نقدی انجام نمی شود

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با تاکید بر اینکه کیف پول ارائه 
خدمات بانکی در حوزه پرداخت های الکترونیکی اس��ت و تامین مالی و 
تس��هیات بانکی محسوب نمی شود، گفت: بابت این خدمات بانک فقط 
کارمزد دریافت می کند و نه سود. در پدیده کیف الکترونیکی هیچ گونه 
پرداخت نقدی صورت نمی گیرد و مس��یر انتقال بهای خرید از حس��اب 
دارنده کیف به حس��اب واسط و سپس به کیف پول فروشنده از طریق 
راهبر کیف کاما ش��فاف اس��ت و انجام پولشویی از طریق کیف پول را 

بسیار مشکل می سازد.
او در پایان، س��رعت نقل وانتقال پرداخت های الکترونیکی و امن بودن 
آن را عامل موثری در استقبال مردم از کیف الکترونیکی پول دانست و 
گفت: اگر قرار است انواع محصوالت بانکداری الکترونیک در ایران رواج 
یاب��د، انتظ��ار از بانک مرکزی در این زمینه آن اس��ت که به محصوالت 
بانک��داری الکترونیک از جمله کیف پول الکترونی��ک نه تنها به عنوان 
ابزار پرداخ��ت و خدمات بانکی، بلکه به عنوان نوعی تس��هیات بانکی 
نگاه کند و مکانیزمی که مغایر با موازین شرعی نباشد، برای آن طراحی 
کند تا کیف الکترونیک پول عاوه بر ابزار پرداخت های ش��خصی، نوعی 
مس��اعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای 

کاالهای موردنیازشان باشد.

معاون فناوری های نوین بان��ک مرکزی از تهیه اطلس توانمندی های 
ه��وش مصنوعی در حوزه بانکداری و راه ان��دازی نئوبانک ها در ایران تا 
س��ال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت نئوبانک ها ش��عبه ندارند و در آنها تاش 
می ش��ود ارتب��اط با م��ردم به ص��ورت غیرحضوری باش��د و به صورت 

دیجیتال به مشتریان سرویس داده شود.
مهران محرمیان روز یکشنبه در رویداد دو روزه مجازی ارائه نیازهای 
فناوران��ه حوزه امنیت فناوری اطاع��ات )افتا( که در صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی برگزار شد، افزود: فعاالن این حوزه شرکت ها و استارت آپ ها 
هستند که می توانند از سرویس های بانکداری و ترکیب آن با حوزه های 

دیگر، حوزه های جدید برای ارائه خدمات به مشتریان ارائه کنند.
او با بیان اینکه بانکداری باز، کلید به وجود آمدن سرویس های جذاب 
برای مش��تریان است، ادامه داد: اصلی ترین وظیفه بانک های مرکزی در 
حوزه پرداخت و تس��ویه، نظارت، سیاست پولی و بانکداری دولت است 
و یک��ی از فناوری های اصلی ک��ه ما در صنعت بانکی نی��از داریم و در 
حال حاضر در دنیا از آن اس��تفاده می ش��ود، هوش مصنوعی است. هر 
جا هوش��مندی وارد  شود، ما ش��اهد افزایش سرعت، کیفیت سرویس، 
شناس��ایی موارد متقلبانه و تخلف و کاهش مداخات انسانی و به دنبال 
آن کاهش فس��اد هستیم. بر این اس��اس در حال حاضر با کمک تیمی 

از خبرگان دانش��گاه ها و بخش های صنعتی، با وضعیت سنجی از کشور 
در حال تهی��ه اطلس توانمندی های هوش مصنوعی در حوزه بانکداری 
هستیم تا بتوانیم بخشی از قابلیت های آن را در یک افق ۵ ساله محقق 

کنیم.
مع��اون فناوری ه��ای نوین بان��ک مرکزی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از 
حمایت ه��ای در نظرگرفت��ه ب��رای این بخ��ش در الیه بسترس��ازی و 
توانمندسازی است، یادآور شد: اتوماسیون رباتیک فرآیندها و نئوبانک ها 
از حوزه های جدید فناوری اطاعات در حوزه بانکداری است. نئوبانک ها 
ش��عبه ندارند و تاش ش��ده که ارتباط با مردم به صورت غیرحضوری 
باش��د و به صورت دیجیتال به مشتریان سرویس داده شود، در دنیا این 
کار در حال انجام اس��ت و ما تاش می کنیم در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ یک 

تا دو نئوبانک در کشور داشته باشیم.
محرمی��ان ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاض��ر در این بخش ب��ا ایجاد 
کارگروه هایی در بانک مرکزی در حال طراحی این نوع بانک ها هستیم، 
یادآور ش��د: فن��اوری دیگری که در صنعت مالی تاثیر داش��ته، فناوری 
باک چین اس��ت، کاربردهای باک چین بسیار متعدد است ازجمله آن 
می ت��وان به احراز هویت اش��اره ک��رد، این حوزه حوزه مهمی اس��ت و 
ش��رکت های دانش بنیان می توانند در شبکه بانکی کشور کارهای خوبی 

در این زمینه انجام دهند. وی با اش��اره به اینکه ما در حال حاضر برای 
اس��تخراج رمزارز در کشور قانون داریم، گفت: برای مبادله رمزارزها در 
صرافی ه��ای رمزارز، هنوز قانونی ب��رای پرداخت وجود ندارد و پرداخت 
رمزارزه��ا ب��ه هیچ وجه  قابل قب��ول بانک مرکزی نیس��ت. این امر در 
ایران و در۹۰درصد کش��ورهای دنیا به دلی��ل اینکه تهدیدی برای پول 
ملی محسوب می شود، قابل قبول نیست. محرمیان یادآور شد: در نظام 
پرداخت وج��ه از نظر تعداد تراکنش جزو کش��ورهای پرتراکنش مبلغ 
پایین هستیم، افزود: از نظر تعداد کارتخوان فیزیکی دو برابر نرخ جهانی 

هستیم و حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان  در ایران فعال است.
او همچنین در زمینه کیف پول نیز گفت: در نظام پرداخت ها، مقررات 
کیف پول در کش��ور مصوب و اباغ شده اس��ت و شرکت ها برای کیف 
پول نی��از به دریافت مج��وز از بانک مرکزی ندارند، کی��ف پول ها باید 
ظرف شش ماه  تعامل پذیری داش��ته باشند، شرکت های کوچک نوآور 
می توانن��د فناوری جدیدی که مش��تری بتواند راحت تر با این کیف کار 

کند، ارائه دهند.
ب��ه گفته وی، در زمینه اح��راز هویت قوی نیز در حال حاضر س��ند 
ایران��ی این حوزه در حال تدوین اس��ت و بع��د از انجام، تصویب و اباغ 

خواهد شد.

طبق اعام بانک مرکزی، مانده س��پرده ها و تسهیات بانکی در پایان 
خرداد امس��ال در مقایس��ه با مقطع مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب با 
افزایش ۳۴.۷ درصدی و ۳۲.۲ درصدی مواجه شده که تهران بیشترین 

رقم سرمایه گذاری را داشته است.
آنچه اطاعات بانک مرکزی از وضعیت مانده س��پرده ها و تس��هیات 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به تفکیک اس��تان در پایان 
خرداد امس��ال نشان می دهد، مانده کل س��پرده ها بیش از ۲۹۰۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد سال قبل به میزان ۳۴.۷ درصد 
و نس��بت به پایان س��ال گذش��ته معادل ۸درصد افزایش یافته اس��ت. 

همچنین، بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده بیش 
از ۱۵۰۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان و کمترین مبلغ نیز مربوط به اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
عاوه بر این، مانده کل تسهیات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است 
که نس��بت به زمان مشابه پارسال معادل ۳۲.۲ درصد و نسبت به پایان 
س��ال قبل به میزان ۶.۹ درصد با افزایش مواجه ش��ده است. همچنین 
بیش��ترین مبلغ تسهیات مربوط به اس��تان تهران بیش از ۱۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان اس��ت. براساس اعام بانک مرکزی، نسبت 

تسهیات به س��پرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۸درصد است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ 
واحد درصد کاهش را نش��ان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران 

۹۲.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.
یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیات و سپرده ها در استان تهران 
در این گزارش، اس��تقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی س��ایر استان ها در اس��تان تهران بیان شده اس��ت، زیرا عمده 
فعالیت ه��ای بانکی آنها از طریق ش��عب بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

افزایش بیش از 30درصدی سپرده های بانکی

تهرانی ها در رتبه نخست 

راه اندازی نئوبانک ها در ایران تا سال 1400

اطلس هوش مصنوعی بانکداری تدوین می شود

بانک ها چه زمانی موجودی کیف پول الکترونیک را تامین می کنند؟

پرداخت پول با کیف مجازی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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راه های تقویت بازار سهام و سهامداران در شرایط فعلی
بورس رهبری هوشمند برای بازارهاست

یک تحلیلگر بازار س��رمایه با پیش بینی روند صعودی میانمدت 
و بلندم��دت ب��رای بورس، رمز س��ود بردن از این ب��ازار را ایجاد 

چشم  انداز بلندمدت برای سهامداران عنوان کرد.
مجید س��لطانی در گفت و گو با سنا، بورس را رهبری هوشمند 
ب��رای همه بازارها دانس��ت و گفت: این اصاح ب��رای ادامه روند 
صعودی بازار الزم و ضروری بود. هرچه رش��د ش��تابان تر باش��د، 
اصاح نی��ز عمیق تر خواهد بود. این اصاح عمی��ق برای بازار ما 
که در این مقطع بخش عمده ای از س��هامداران آن سهامدار تازه 
وارد هستند و عموما تجربه دیدن اصاح را ندارند شاید خوشایند 
نباشد. ش��اید اگر این اصاح زودتر صورت می گرفت، می  توانست 
کم عمق تر و لطیف تر اتفاق بیفتد و باعث نگرانی س��هامداران تازه 

وارد نیز نشود.
او ادام��ه داد: درخصوص رفتار حقوقی ها و حقیقی های بازار نیز 
تجربه نش��ان می دهد عموما حقیقی های بازار اشتیاق فراوانی به 
س��ود دارند و در روندهای صعودی بس��یار فعال و پرانرژی حاضر 
می ش��وند بنابرای��ن تاکنون اصاح��ی در بازار توس��ط حقیقی ها 
استارت نخورده است، اما حقوقی ها این نقش را به خوبی در بازار 
ما ایفا کرده  اند بنابراین در رش��دها حقیقی ها بسیار فعال هستند 

و در اصاح، حقوقی ها.
س��لطانی متذکر ش��د: در اصاح اخیر نیز همین موضوع وجود 
داش��ت و تفاوتی بین این اصاح و اصاح های گذش��ته بازار دیده 
نمی ش��ود، ام��ا به نظر می  رس��د در اصاح اخی��ر، حقوقی ها باید 
زودت��ر و بدون ش��تابزدگی برای حمایت وارد بازار می ش��دند. در 
واق��ع می توان گفت دلیل این ش��تابزدگی نی��ز همان تاخیر بوده 
اس��ت. وقتی قیمت ها به شدت رشد کرده و رقابت شدیدی برای 
فروش ایجاد ش��ود، بازار وارد رقابت ناخوش��ایندی بین حقوقی ها 
و حقیقی ها برای فروش خواهد ش��د که این مساله در اصاح های 

گذشته دیده نشده بود.
این تحلیلگر بازار س��رمایه درخصوص ادام��ه روند اصاح بازار 
گفت: فش��ار فروش به دلیل تاخیری بود که در شروع اصاح بازار 
وجود داش��ت؛ موضوعی که در اصاح های پیشین، وجود نداشت. 
از کنار هم قرار گرفتن رفتار هیجانی حقوقی ها برای فروش سهام 
و س��رمایه گذاران تازه وارد، به راحتی می توان دومینوی فروش را 
تفس��یر کرد که چطور یک هیجان کوچک سهامدار حقوقی باعث 

یک تاطم در بازار شد.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسه های هماهنگی میان سهامداران 
ب��زرگ و بازارگردان ها، راهکاری مناس��ب برای حمایت از بازار به 
شمار می رود، افزود: چنین نشست هایی در زمان ریزش بازارهای 
مالی برگزار می شود، به طوری که در ریزش چند ماه پیش بورس 
آمریکا نیز حقوقی های این بازار و ترامپ، جلس��اتی را برای نجات 
بازارهای س��رمایهای خود برگزار کردند تا بتوانند هیجان ناشی از 

اپیدمی ویروس کرونا را کنترل کنند.
س��لطانی یکی دیگر از راهکارهای حمایتی بازار را اعطای طرح 
های تشویقی به سهامداران دانست و گفت: کسی که سرمایه خود 
را ب��ه بازار می آورد برای اینکه با خیال راحت س��هامداری کند و 
چش��مش به بازارهای دیگر نباشد نیاز به مشوق دارد. یکی از این 
مشوق ها اعطای وام است. البته با شرایطی به عنوان مثال براساس 
میزان سرمایهای که سهامدار وارد بازار می کند و میزان ماندگاری 
که سرمایه وی در بازار دارد می توان درصدی از سرمایه ماندگار را 

به صورت وام یا کارت های اعتباری به سهامدار اعطا کرد.
او با بررسی روند قیمتی سهام شرکت ها طی میانگین ۱۵ سال 
گذش��ته گفت: توصیه همیش��گی من به سهامداران، تشکیل یک 
س��بد از سهام صنایع پیشرو در بازار و سهامداری بلندمدت است. 
سهامداری یعنی سرمایهگذاری بلندمدت با مازاد سرمایه یا همان 
پس انداز. اگر این دید وجود داش��ته باشد، سهامدار دچار استرس 
و ضرر و زیان نخواهد ش��د و با خیال راحت سهامداری می کند و 
سود نیز کسب می کند؛ آن هم سودی که قطعا از همه بازارهای 

دیگر باالتر خواهد بود.
ای��ن فعال بازار درخصوص ورود تازه واردان به بازار س��رمایه و 
خرید و فروش مس��تقیم نیز گفت: عموما سهامداران خرد اطاع 
زیادی از روش های غیرمستقیم ورود به بازار ندارند و از صندوق ها 
و صندوق ه��ای با درآمد ثابت، صندوق های س��هام، صندوق های 
ترکیب��ی و س��بدگردان ها و رتبه بن��دی آنه��ا و م��واردی از این 
دس��ت کمتر آگاهی دارند. اما دلیل مهم تر تمایل س��هامداران به 
س��رمایهگذاری مستقیم این است که در ذات معامله گری لذت و 
هیجانی وجود دارد که سهامداران خرد دوست دارند آن را تجربه 
کنند، اما اگر این معامله گری صرفا با هیجان و لذت و بدون دانش 
بخواهد پیش برود بعد از مدتی سرخوردگی شدیدی ایجاد خواهد 
کرد که ممکن اس��ت فرد را به طور کامل از این بازار دور کند. از 
همین رو توصیه می ش��ود که اگر س��رمایه گذاری مجهز به دانش 
معامله گری نیس��ت، پس انداز اصلی خود را به طور غیرمستقیم و 
توس��ط صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار کنند و از سودی که 
به مرور زمان از این صندوق ها حاصل می ش��ود استفاده کنند و با 
س��ود این صندوق ها در بازار کار کنند و به تدریج هم دانش خود 

را افزایش دهند.
به گفته وی، به این ترتیب س��هامداران تازه وارد، هم س��رمایه 
خ��ود را از ضررهای ش��دید حفظ می کنند و ه��م فرصتی برای 
آم��وزش دارن��د و هم تجربه خ��ود را با این پ��ول در بازار محک 
می زنن��د. اگر بازدهی س��رمایه گذاری مس��تقیم آنه��ا از بازدهی 
صندوق سرمایه گذاری ش��ان بیشتر اس��ت می توانند پول خود را 
از صندوق برداش��ت کرده و ادامه مس��یر را خودشان طی کنند. 
این می تواند یک پیش��نهاد معقول باش��د برای اینکه هم سرمایه 
خود را حفظ کنند و از هم شور و هیجان سرمایه گذاری مستقیم 

بهره ببرند.
س��لطانی پیش��نهاد داد که ایجاد یک بازار برتر با گلچین چند 
س��هم مناسب از هر صنعت که سوددهی خوب  و شناوری باالیی 
دارند، کاه��ش برخی محدودیت ها، تعیین بازارگردان های معتمد 
و خوش��نام جهت مدیریت هیجانات قیمتی و حفظ نقدشوندگی، 
از بهترین راهبردها برای باالبردن اس��تانداردهای بازار سرمایه در 
مقطع فعلی اس��ت. بازار سرمایه در چنین شرایطی می تواند نقش 
خ��ود را به عنوان بهترین الگو و معیار برای باقی بازارها ایفا کرده 

و رهبری هوشمند و تاثیرگذار برای آنها باشد.

نگاه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران که در ساعات ابتدایی روز یکشنبه 
روندی صعودی داش��ت و به یک میلیون و ۶۶۹ هزار واحد رسیده بود، 
در ساعات میانی و پایانی معامات اندکی روند نزولی گرفت و در نهایت 
به رش��د ۵هزار واحدی بس��نده کرد. ش��اخص کل بورس در این روز ۵ 
ه��زار و ۸۴۷ واحد رش��د کرد و در رقم ی��ک میلیون و ۶۴۷ هزار واحد 
ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۳ هزار و ۴۷۲ واحد کاهش به ۴۴۱ 
ه��زار و ۷۹۰ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( ب��ا ۲هزار و ۲۷۶ واحد 
افت به ۲۸۹ هزار و ۶۵۸ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۹ هزار و ۸۸۶ 
واحد افزایش و شاخص بازار دوم ۱۰ هزار و  ۸۶۵ واحد کاهش داشت. 
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۸ واحد افزایش داشت و کانال ۱۷ هزار و 
۳۳۹ واحد را نمایش داد. در معامات شانزدهمین روز شهریورماه بیش 
از ۱۰ میلیارد و ۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۵ 
هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه فلزات اساسی هم در 

معامات این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
کدام سهم ها دیروز باال و پایین رفتند؟

نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۳ هزار و ۶۷۹ واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۳ هزار و ۴۲۰ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با ۳ هزار و ۴۴ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با یک هزار و ۸۳۲ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار 
و ۱۱۷ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۷۸۲ واحد، توس��عه معادن و 
فل��زات )ومعادن( با ۷۵۶ واحد،  س��رمایه گذاری غدی��ر )وغدیر( با ۶۶۷ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۶۶۵ واحد و پتروشیمی 
جم )جم( با ۶۵۷ واحد و بانک تجارت )وتجارت( با ۶۵۲ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
۲ هزار و ۱۴۰ واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��امی ایران )حکشتی( با 
ی��ک هزار و ۶۴۴ واحد، گروه مپنا )رمپنا( ب��ا ۹۸۶ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( ب��ا ۹۵۸ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۹۳۷ واحد، ش��رکت 
ارتباطات س��یار ای��ران )همراه( با ۸۱۳ واحد، فوالد خراس��ان )فخاس( 
با ۵۵۱ واحد، س��ایپا )خس��اپا( با ۳۶۲ واحد، گ��روه بهمن )خبهمن( با 
۳۰۷ واحد، س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی )وبان��ک( با ۳۰۵ واحد، 
سرمایه گذاری صدر تامین )تاپیکو( با ۲۸۷ واحد و تولیدی فوالد سپید 

فراب کویر )کویر( با ۲۳۷ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای مل��ی صنایع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان، 
ایران خودرو، بانک تجارت، س��ایپا، بانک صادرات ایران و سرمایه گذاری 
غدی��ر ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی هم 
در معامات روز یکش��نبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه یک میلیارد و ۵۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۸ هزار و ۳۵۲ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۸ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
۱۷ هزار و ۳۳۹ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و ۷۴۷ میلیون 

برگه سهم به ارزش ۵۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 

پلیمر آریاساسول )آریا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، توس��عه مس��یر برق گیان )بگی��ان(، تولید نیروی 
برق دماون��د )دماوند(،  ویتانا )غویتا(، برق و انرژی پیوند گس��تر پارس 
)بپیوند(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، هلدینگ صنایع 
معدن��ی خاورمیان��ه )میدکو(، بیم��ه تجارت نو )بنو(، کش��ت و صنعت 
شهداب ناب خراسان )غشهداب(، توزیع داروپخش )دتوزیع( و دامداری 

تلیسه نمونه )تلیسه( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نمادهای بانک دی )دی(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( ،  اعتباری ملل )وملل(،  فرابورس ایران 
)فرابورس(،  توس��عه و عمران استان کرمان )کرمان(، پتروشیمی مارون 
)مارون(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، صنایع ماش��ین های 
اداری ایران )مادیرا(، توکاریل )توریل( و جنرال مکانیک )رنیک( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
کاهش آثار رکودی کرونا و تداوم تولید و فروش شرکتها

بورس تهران، نخس��تین روز این هفته را با رشد شاخص کل آغاز کرد 
و  ش��نبه پرامیدی را پشت سر گذاشت، هرچند رشد شاخص بورس در 
محدوده ۱۰ هزار واحدی متوقف ش��د اما نور امیدی بر دل سهامداران 
تابید که هفته بهتری پیش روس��ت. این روند در روز یکشنبه نیز ادامه 
یافت و شاخص کل بورس به رشد کم رمق ۵هزار واحدی بسنده کرد.

درباره سمت و سوی آتی شاخص بورس، یک کارشناس بازار سرمایه 
معتقد اس��ت: با توجه به کاهش رکود ناش��ی از شیوع کرونا بر عملکرد 
ش��رکت ها و بازگشت بسیاری از صنایع به چرخه تولید و فروش، انتظار 
می رود تا پایان سال انتظار سودآوری بسیار شرکت های بورسی برآورده 

شده و روند سهام آنها در بازار مطلوب تر شود.
حس��ن قاسمی با بیان اینکه اکنون تا حدودی اثر رکود ناشی از کرونا 
خنثی ش��ده، به س��نا گفت: برخی صنایع بورسی مانند فلزات، پاالیشی 
و پتروش��یمی ها و به  ویژه ش��رکت های فعال در صنعت فلزات، وضعیت 
تولید و فروش مطلوب ش��ده اس��ت به طوری  که P/E آنها به عدد ۱۰، 
۱۲ یا ۱۵ نزدیک ش��ده بنابراین ش��رکت ها به تولید و فروش خودشان 
ادامه می دهند و احتمال دارد تا پایان س��ال بتوانند سودهای خوبی به 
س��هامداران خود ارائه کنند که این امر بر جو عمومی بازار تأثیر خواهد 

داشت.
به گفته وی، افت قیمت ها که در این چند هفته اتفاق افتاد تا حدودی 
باعث ش��د بسیاری از سهم های بازار ارزنده باشند، اکنون سرمایه گذاری 
در صنایعی که آمار تولید و فروش آنها رو به رشد است، اقدامی منطقی 

است.
قاس��می پیرامون لزوم آشنایی سرمایه گذارانی که به  تازگی وارد بازار 
س��رمایه شده اند با مقوالتی مانند نوسان و ذات سرمایه گذاری در بورس 
گفت: کمتر از یک س��ال گذش��ته هفت الی هشت میلیون سرمایه گذار 
وارد ب��ازار س��رمایه ش��ده اند که بخش عم��ده ای از این تع��داد، تجربه 
س��رمایه گذاری را ندارند و در این دوره، با افزایش ش��اخص ها و قیمت 
سهام، سود مناسبی را کسب کرده اند، که باعث شد تا یک عادت ذهنی 

برای افراد ایجاد شود که روند بورس همیشه به همین شکل است.

این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: حقیقت اینکه بازار سهام یک بازار 
بلندمدت اس��ت و سرمایه گذار نباید انتظار داش��ته باشد در کوتاه مدت 
و هر روز به یک بازدهی مش��خصی برسد. س��رمایه گذاران باید در نظر 
داشته باشند روزهایی که بازار منفی بوده و قیمت ها در محدوده نوسان 
قرمز قرار دارند، نباید دچار هیجان ش��وند و اقدام به فروش کنند، زیرا 
فش��ار فروش باعث می شود سهمی که منفی است تا کف قیمت، نزولی 

شود.
او بورس را محلی برای افراد صبور دانست و به سهامداران توصیه کرد: 
توصیه می شود سرمایه گذاران کمتر معامله کنند و هر روز قیمت ها را با 
هدف معامله، دنبال نکنند و چنانچه در س��همی سرمایه گذاری کرده اند 
باید براس��اس یکس��ری اصول و قواعد اقدام به فروش کنند. سهامداران 
ب��ه  جای آنکه ه��ر روز به دنبال معامله کردن باش��ند، باید س��همی را 
که انتخاب کرده اند، کنار بگذارند و منتظر نتیجه تحلیل ش��ان باش��ند 
ی��ا اینکه تحلیل ها را دنبال کنند یا به وس��یله مش��اور و افراد حرفه ای 
س��رمایه گذاری کنند و دست به معامله نزنند، چراکه تصمیم گیری های 
هیجانی باعث می شود بازار دائماً در سقف یا کف ۵ درصد حرکت کند.

رکود فصلی شهریورماه به دلیل مجامع شرکت ها
او پیرامون تحوالت فصلی بازار س��رمایه و اثر آن در معامات بازار نیز 
گفت: همه ساله بعد از برگزاری فصل مجامع روند معامات اکثر سهم ها 
پس از توزیع سود به یک رکود نسبی دچار می شوند که امسال به دلیل 
تعویق یک الی  دو ماهه مجامع به دلیل شیوع کرونا، این روند در حدود 

یک ماه به تعویق افتاده و آن رکود فصلی در شهریورماه رخ داد.
به عقیده وی، فصل مجامع به دلیل ش��یوع ویروس کرونا یک الی دو 
ماه به تعویق افتاد و شاید آن دسته از افراد که این استدالل را داشتند، 
ممکن اس��ت ش��هریورماه روند بازار منفی ش��ود به همین دلیل به این 

تحلیل رسیده بودند.
قاسمی افزود: رکودی که همه ساله بعد از مجامع که عموماً در مرداد 
روی می دهد، امس��ال با یک تا دو ماه تأخیر در ش��هریور خود را نشان 
داد، اما در بقیه ایام، اس��تدالل منطقی و دقیقی در پشت تحلیل برخی 
افراد که پیش بینی روند نزولی می کردند، وجود نداش��ته است بنابراین 
به نظر می رس��د اتفاق های هفته های گذش��ته همان دوره رکود پس از 
برگزاری مجامع بوده که البته این بار با یک تأخیر یک ماهه اتفاق افتاد.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، برخی موارد ش��ایعات توسط 
نوس��ان گیران مطرح می ش��ود و تحلیل مشخصی در پشت این شایعات 
وجود ندارد و اکنون بازار س��رمایه، بازیگران غیرحرفه ای زیادی دارد که 
این افراد براساس شایعه معامله می کنند و ممکن است این امر نیز عامل 

تشدید روند موردانتظار و نوسان فصلی بوده باشد.
او در انته��ا به افراد ت��ازه وارد توصیه کرد: اف��رادی که به تازگی وارد 
بورس ش��ده اند، آموزش های الزم را دریافت کنند. این افراد یا به وسیله 
تجربه و آزمون وخطا یا حضور در دوره آموزش��ی، آشنایی بهتری با بازار 
سرمایه پیدا خواهند کرد و به نظر می رسد با افزایش بلوغ سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه نهایتاً در یک سال آینده بازاری داشته باشیم که نسبت 

به سال های ۹۵ و ۹۶ بازیگران حرفه ای تری داشته باشد.

در حال��ی که پیش از این مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری 
اعام کرده بود ۱۴ شرکت زیرمجموعه این صندوق در راه بورسی شدن 
ق��رار دارند، دومین هلدینگ از زیرمجموعه های این صندوق در راه بازار 

سرمایه است و تا ماه آینده بورسی می شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، اکبر افتخ��اری، مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری - اوای��ل مردادماه اعام ک��رده بود که در آغ��از هیچ کدام از 
ش��رکت های ما شرایط بورسی شدن را نداش��تند، ولی پس از برگزاری 
جلس��ات مرتب درباره بورس��ی شدن شرکت ها، ۱۴ ش��رکت در مسیر 
بورس��ی ش��دن قرار گرفتند که از این میان، سه ش��رکت تا پایان سال 

وارد بازار بورس می شوند.
در این راستا، افتخاری اخیرا اعام کرده که مقدمات پذیرش آتیه صبا 
در بورس در حال انجام و امید اس��ت که در ماه های آینده شاهد حضور 
شرکت س��رمایه گذاری آتیه صبا به عنوان دومین هلدینگ صندوق در 

تابلو بورس اوراق بهادار باشیم.
او ب��ا بیان اینکه ترکیب س��بد دارایی های هلدینگ آتیه صبا از جنبه 
تنوع فعالیت ش��رکت های تابعه متنوع اس��ت، بر ض��رورت نظم دهی و 
س��امان بخش��یدن آنها تاکید کرد و گفت: بس��یاری از شرکت های این 
هلدینگ برای گذشته هستند و باید درخصوص کیفیت استمرار فعالیت 

آنها در آینده تصمیم گیری ش��ود، چراکه اداره کردن این ش��رکت ها با 
تجهیزات و تکنولوژی قدیمی دش��وار است و نیازمند ساماندهی جدی 

در ساختارشان هستند.
همچنین حجت اهلل میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت کار با اشاره 
به حداکثرس��ازی شفافیت در شرکت ها اظهار امیدواری کرد که با ورود 
ش��رکت س��رمایه گذاری آتیه صبا به بورس به عنوان یک شرکت کامًا 
ش��فاف، سالم و پاک در سطح ملی با اس��تقبال تمام سهامداران بورس 

مواجه شود.
وی ب��ا بیان اینکه تغییر مدیران و اص��اح ترکیب مدیریتی به میزان 
زیادی در بهبود ش��رکت و اداره دارایی های بخش عمومی می تواند موثر 
واقع ش��ود، تصریح کرد: واقعیت این اس��ت که از س��ال ۱۳۹۴ بیش از 
یک س��وم وقت مدی��ران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در س��تاد و 
در صندوق بازنشس��تگی کشوری صرف مس��ائل و مشکات موجود در 
ش��رکت های تابعه هلدینگ آتیه صبا ش��ده است و شاید می توان گفت 
آتیه صبا پرمس��ئله ترین و پرحاش��یه ترین هلدینگ وابسته به صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری بوده است، البته بخش��ی از این مسئله ناشی از 

ترکیب شرکت هایی است که تناسب و تجانسی با هم نداشته اند.
میرزای��ی با تاکید بر اینک��ه دوران بی انضباطی مالی در این هلدینگ 

طی ش��ده اس��ت، اظهار کرد: این اس��تراتژی که مقام عال��ی وزارت و 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری در پیش گرفته اند و آن بورس��ی کردن 
ش��رکت  ها است تنها راهی اس��ت که راه تکرار خطا در آینده را خواهد 
بس��ت و این شفافیت به راهی بی بازگش��ت برای بنگاه ها تبدیل خواهد 
ش��د. امیدوارم که شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا تا اوایل آبان ماه وارد 
بورس ش��ود و از دوستان س��ازمان بورس هم تقاضا دارم در این مسیر 

تسریع کنند.
علیرض��ا عظیمی، مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا نیز در مجمع عمومی 
س��االنه ش��رکت س��رمایه گذاری آتیه صبا منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 
گفت: امیدوارم با ورود ش��رکت س��رمایهگذاری آتیه صبا به بورس یکی 
از عرض��ه های قابل توجه وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی را بعد از 
شستا شاهد باشیم و این صرفاً ورود یک شرکت سرمایه گذاری به بورس 
نیس��ت، بلکه ورود شرکتی است که در گذش��ته چندان شفاف نبوده و 
همواره دچار حاش��یههایی بوده اس��ت و این مهم دوچندان قابل توجه 

خواهد بود.
براس��اس این گزارش، س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی با نماد 
»وصندوق« نخس��تین زیرمجموعه صندوق بازنشستگی بود که بورسی 

شد.

دومین هلدینگ زیرمجموعه صندوق بازنشستگی در راه بورس

شاخص بورس تهران به رشد 5 هزار واحدی بسنده کرد

رشد کم رمق بورس در معامالت یکشنبه
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تخم مرغ چندنرخی شد! 
  هر شانه تخم مرغ

25 یا 35 هزار تومان؟!
تعیی��ن نرخ مص��وب تخم م��رغ از س��وی دولت اخی��را موجب 
چندنرخی ش��دن تخم مرغ در بازار ها و اعام قیمت های متفاوت از 

ارگان های متفاوت شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوسان قیمت تخم مرغ طی 
چند وقت گذش��ته روند صع��ودی به خود گرفت��ه و این در حالی 
اس��ت که مس��ئوالن مربوط به تنظیم بازار و قیمت ها، این موضوع 
را تخلف فروش��ندگان می دانند و معتقدند قیمت تخم مرغ افزایش 

نیافته است. 
عب��اس تاب��ش، رئی��س س��ازمان حمای��ت تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنندگان در آخرین جلس��ه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: هر 
ش��انه ۳۰ عددی تخم مرغ باید حداکثر تا ۲۰ هزار تومان در تمام 
واحد های فعال کش��ور عرضه شود و این قیمت با توجه به وضعیت 

و هزینه های تولید، مقطوع است.
تخم مرغ یکی از اقام غذایی اس��ت که مورد استفاده تمام اقشار 
جامع��ه قرار می گیرد، به این معنا که این محصول روزانه اس��تفاده 
زیادی در کشور دارد و دولت باید توجه زیادی به آن داشته باشد.

ای��ن تمام ماجرا نیس��ت و تخ��م مرغ در بازار دچ��ار چند نرخی 
ش��ده به طوری که هر شانه تخم مرغ در واحد های خرده فروشی و 
س��وپرمارکت های سطح شهر تا ۳۵ هزار تومان نیز فروخته می شود 
که این قیمت بیش از قیمتی اس��ت که در ستاد تنظیم بازار اعام 

شده است.
بی اطالعی تنظیم بازاری ها از وضعیت بازار

محمد آقاطاه��ر، رئیس اتحادیه بنکداران م��واد غذایی در گفت 
وگ��و با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصاد باش��گاه 
خبرن��گاران جوان بیان کرد: در حال حاضر هر ش��انه تخم مرغ ۳۰ 
عددی در بنکداری ها و عمده فروش��ی ها ب��ه قیمت ۲۵ هزار تومان 

عرضه می شود.
وی افزود: این قیمتی اس��ت که طی چند روز گذش��ته حدود ۳ 
ه��زار تومان افزایش پیدا کرده که دلیل آن نیز به نظر می رس��د به 

افزایش هزینه های تولید باز می گردد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاس��خ به این س��وال که 
چرا قیمت اعام ش��ده توسط ستاد تنظیم بازار و قیمت های سطح 
ش��هر متفاوت است، توضیح داد: مسئوالنی که در ستاد تنظیم بازار 
تصمیم گیری می کنند، به نظر می رس��د از شرایط بازار و هزینه های 
تولید بی اطاع  هس��تند چراکه قیمت اعام ش��ده تخم مرغ در این 
ستاد طی چند ماه گذش��ته تغییر نکرده در صورتی که هزینه های 

تولید روز به روز در حال افزایش است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان تخم مرغ محصول خود را با حاشیه 
س��ود مش��خصی به بازار عرض��ه می کنند پ��س در صورتی که این 
تولیدکنن��دگان محص��والت خود را با قیمت مصوب س��تاد تنظیم 
بازار و س��امانه ۱۲۴ عرضه کنند، مسلما متحمل ضرر های سنگین 

می شوند.

بازار نهاده های دامی همچنان دچار بحران است
 نرخ هر کیلو مرغ

 1۹ هزار تومان
نای��ب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گفت با توجه به 
کمب��ود نهاده دامی، مرغداران در تامین آن با چالش جدی مواجه 

هستند.
حبیب اس��داله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغ��داری ۱۲ هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده به 

طبخ در خرده فروشی ها ۱۹ هزار تومان است.
وی با اش��اره به اینکه تامی��ن نهاده های دام��ی همچنان دچار 
چالش و بحران اس��ت، افزود: با وجود آنک��ه دولت قادر به تامین 
نهاده دامی با نرخ مصوب نیس��ت، اما از اعام آن نگران اس��ت که 

مرغداران جوجه ریزی را کاهش دهند.
اس��داله نژاد ادامه داد: با استمرار نوس��ان نرخ نهاده های دامی و 

کاهش جوجه ریزی، بازار مرغ دچار بحران می شود.
وی با انتقاد از ش��رایط نامساعد بازار نهاده های دامی بیان کرد: 
بازار نهاده های دامی روز به روز بدتر می شود به طوری که کنجاله 

سویا با نرخ مصوب ۵ برابر و ذرت ۳ برابر فاصله دارد.
به گفته اس��داله نژاد، علی رغم نوسان ش��دید قیمت نهاده های 
دامی، دس��تگاه های نظارت��ی بر مرغداران فش��ار می آورند تا مرغ 
تولیدی خود را ب��ا نرخ مصوب عرضه کنند، در حالی که عرضه با 
ن��رخ مصوب تنها در صورت تامین نهاده با نرخ مصوب امکان پذیر 

است.
نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی قیمت هر 
کیلو کنجاله س��ویا را باالی ۱۲ ه��زار تومان و ذرت ۳ هزار تومان 
اعام کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت کنجاله سویا، نرخ دان 
آماده به طور متوس��ط به ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان رس��یده 
اس��ت، در حالی که با تامین نهاده با نرخ مصوب، قیمت دان آماده 

باید حدود ۳ هزار تومان باشد.
وی ادام��ه داد: اگرچه مس��ئوالن اذعان می کنند که مش��کات 
تامی��ن نهاده های دامی در حال رفع اس��ت، ام��ا در حقیقت حل 
مش��کل از توان بخ��ش دولتی خارج اس��ت و نگ��ران تامین دان 

واحد های مرغ در حال پرورش هستیم.
اس��داله نژاد درباره آینده بازار مرغ گفت: با اس��تمرار روند فعلی 
نهاده های دامی، بازار مرغ در ش��ش ماهه دوم س��ال دچار بحران 
می ش��ود به طوری که اگر دولت تدبیری نیندیش��د قیمت مرغ به 

باالی ۳۰ هزار تومان می رسد.
نایب رئی��س کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی در پایان 
قیم��ت هر قطعه جوجه یک��روزه را ۵۰۰ تومان اعام کرد و گفت: 
علی رغم افزایش هزینه های تولید، نرخ پایین جوجه یکروزه نشان 

می دهد که مرغداران رغبتی به این امر ندارند.

اخبـــار

مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صم��ت از کنترل 
واردات با محدودیت ثبت سفارش اقام غیرضرور و یا مشابه تولید داخل 
به میزان ۲۴۰۰ردیف تعرفه خبر داد و اعام کرد که برای جلوگیری از 
سوءاستفاده احتمالی و انباش��تگی تعهدات ارزی تا اطاع ثانوی صدور 

مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است.
به گزارش ایسنا، سعید عباسپور با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم 
رهب��ری در دیدار با هی��ات دولت درخصوص ض��رورت کنترل واردات 
بی روی��ه و واردات اق��ام کاالیی لوکس به کش��ور گفت: در حال حاضر 
محدودیت ثبت سفارش اقام غیرضرور و یا مشابه تولید داخل به میزان 

۲۴۰۰ ردیف تعرفه از مجموع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه اعمال می شود.
وی اف��زود: امس��ال همچنین ضواب��ط کارتابل فنی ب��رای کنترل و 
جلوگی��ری از ورود کاالهای مش��ابه تولید داخل و درخصوص س��قف و 
س��ابقه برای وارد کنندگان کاال اعمال می شود. در این مدت محدودیت 

ثبت س��فارش برای مواداولی��ه واحدهای تولیدی ب��ه میزان ۲۰درصد 
بیشتر از میانگین هر سال اعمال می شود.

عباسپور گفت: ۳۲۰۰ ردیف تعرفه که در مقابل صادرات بودند و نیاز 
به رعایت سقف و س��ابقه نداشتند نیز حذف شده اند و معافیت سقف و 

سابقه واردات برای موبایل نیز در این مدت حذف شده است.
مدی��رکل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت درخصوص اقدامات انجام ش��ده برای س��اماندهی کارت های 
بازرگانی نیز توضیح داد: در همین راس��تا ع��دم ارائه خدمات مرتبط با 
کارت بازرگانی تا تس��ویه تعهدات ارزی برابر ب��ا تکالیف وزارت متبوع، 
مندرج در بند ۷ بس��ته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به 

سازمان های استان ها اباغ شده است.
اعمال سقف ۵۰۰ هزار دالری صادرات برای کارت اولی ها

عباس��پور ب��ا بیان اینک��ه برای جلوگی��ری از سوءاس��تفاده احتمالی 

و انباش��تگی تعه��دات ارزی تا اطاع ثانوی صدور مج��وز موردی برای 
صادرکنن��دگان مبتدی ممنوع ش��ده، اعام کرد: ب��ا توجه به مصوبات 
قرارگاه جهش تولید اعمال سقف ۵۰۰ هزار دالری صادرات برای کارت 

اولی ها به استثنای واحدهای تولیدی صادر شده است.
ص��دور و تمدید کارت بازرگانی برای افراد با کمتر از ۷۰درصد ایفای 

تعهدات ارزی ممنوع است
عباس��پور یادآوری ک��رد: در این مدت با توجه ب��ه مصوبات کارگروه 
پای��ش رفتار تجاری، کارت بازرگانی صادرکنندگان غیرتولیدی به دلیل 
عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق ش��ده و همچنین صدور و تمدید کارت 
بازرگان��ی برای کلیه اس��امی معرفی ش��ده با کمت��ر از ۷۰درصد ایفای 
تعه��دات ارزی ممنوع اس��ت. همچنین صدور هرگون��ه کارت بازرگانی 
تحت عنوان »یکبارمصرف«، »موقت« و یا عناوین مش��ابه ممنوع شده 

است.

صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی تا اطالع ثانوی ممنوع است

رئیس اتحادیه فروش��ندگان صوت��ی و تصویری و تلفن همراه گفت 
با شروع س��ال تحصیلی جدید و آموزش مجازی دانش آموزان، تقاضا 

برای خرید تلفن همراه در بازار افزایش یافته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ابراهیم درستی رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان دس��تگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه در برنامه 
اقتصادی رادیو گفت وگو اظهار کرد: این روز ها به دلیل ش��روع س��ال 
تحصیل��ی جدید و آم��وزش مجازی دانش آم��وزان، تقاضا برای خرید 
تلفن همراه هوش��مند و سایر کاالهای مش��ابه در بازار افزایش یافته 
اس��ت و از این رو انجم��ن واردکنندگان و نهاد ه��ای مرتبط با بخش 

واردات کاال باید روند واردات تلفن همراه را سرعت ببخشند.
وی افزود:  نوس��ان قیمت ارز ب��ر قیمت گذاری محصوالتی همچون 

موبایل که کاما وارداتی است، تاثیر مستقیم دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان دس��تگاه های صوتی و تصویری و تلفن 
همراه بیان کرد: قیمت تلفن همراه عاوه بر نوسان ارز به دالیلی دیگر 
همچون تصمیم گیری در ایجاد محدودیت برای واردات نیز دستخوش 

افزایش قیمت شده است.
درس��تی ادامه داد: محدودیت در واردات تلفن همراه بیش از ۳۰۰ 
یورو، یک س��ری شبهاتی در بازار ایجاد کرد که سبب شد قیمت این 

کاال ظرف یک هفته با رشد غیرمنطقی مواجه شود و  در این شرایط 
برخی افراد سو دهای کانی به جیب زدند.

وی تصریح کرد: برخورد با این افراد باید از س��وی نهاد های نظارتی 
و قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا قیمت تلفن همراه به ارزش واقعی 

خود برسد و مردم نیز قدرت خرید سابق خود را به دست بیاورند.
نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف در پایان عنوان کرد: امیدواریم 
هرچه س��ریع تر وزی��ر جدید ب��رای وزارت صمت معرفی ش��ود تا با 
نظارت های ش��دید تر نس��بت به گذش��ته، به اوضاع بازار سر و سامان 

بدهد.

یک کارش��ناس بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رض��وی گف��ت ۵۵۳۱ مورد بازرس��ی در ح��وزه لبنیات انج��ام و ۴۳۱ 
پرون��ده به ارزش یک میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون ری��ال در طول یک ماه 
گذش��ته ثبت شده است. محمد اخوان در گفت وگو با ایسنا، درخصوص 
اقدامات نظارتی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی در 
زمین��ه افزایش قیم��ت لبنیات اظهار کرد: قیمت مصوب ش��یر خام در 
ماه های گذشته ۲۹۰۰ تومان به اضافه ۷ درصد نوسان بوده اما در حال 
حاضر قیمت شیر خام فراتر از این میزان از سوی دامداران به واحدهای 
تولیدی عرضه می ش��ود که باعث ش��ده قیمت تمام شده محصوالتی که 
دارای قیمت مصوب نیس��ت، دچار تغییرات ش��ود. این موضوع مستلزم 
آن است که ضوابط قیمت گذاری این واحدهای تولیدی را بررسی کنیم.

وی اف��زود: قیمت ۱۰ قلم کاالیی که مصوب اس��ت، از قبل از طریق 
س��تاد تنظیم بازار کش��ور اعام شده اس��ت بنابراین واحدهای تولیدی 
ملزم هس��تند ای��ن قیمت ها را رعایت کنن��د و هیچ گونه افزایش نرخی 

در این اقام نداش��ته باشند. بازرسان ما در بازرسی های معکوس به این 
نتیجه رس��یدند که برخی از واحدهای تولیدی بزرگ تخلف کرده اند که 
این موارد در دست بررسی است و نتایج آن به زودی اعام خواهد شد.
کارشناس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با 
اش��اره به قیمت مصوب مصرف کننده ۱۰ قلم کاالیی که از سوی ستاد 
تنظیم بازار اعام ش��ده، گفت: قیمت ش��یر بطری یک لیتری کم چرب 
۱.۵ درصد، ۵۶۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری ۲ درصد، چربی ۵۹۰۰ 
تومان، ش��یر بطری ی��ک لیتری پرچرب ۳ درصد، ۶۵۰۰ تومان، ش��یر 
کامل ۳.۲ درصد، ۶۶۰۰ تومان، ش��یر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ 
درص��د، ۴۰۰۰ تومان، ماس��ت ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ درصد، ۶۳۰۰ 
تومان، ماست ۹۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد، ۷۳۰۰ تومان، ماست دبه ای 
۲۵۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ درصد، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ماست دبه ای 
۲۵۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد، ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و پنیر یواف ۴۰۰ 

گرمی، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.

اخوان بی��ان کرد: واحدهای تولیدی موظف هس��تند این قیمت های 
مصوب و تکلیفی را رعایت کنند. اگر مردم مواردی مش��اهده کردند که 
واحد تولیدی نس��بت به قیمت مصوب اقام اعام ش��ده افزایش قیمت 

داشته، حتما از سامانه ۱۲۴ به ما اعام کنند.
وی درخصوص اقامی که قیمت مصوب ندارند عنوان کرد: واحدهای 
تولیدی بای��د ضوابط قیمت گ��ذاری را رعایت کنند. یک س��ری کاالها 
قیمت مصوب ندارد اما باید در یک فضای عرفی قیمت گذاری شود. اگر 
بازرسان ما بررس��ی کنند که واحدهای تولیدی ضوابط قیمت گذاری را 

رعایت نکرده اند، با آنها برخورد خواهد شد.
کارشناس بازرسی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
درخصوص عل��ت افزایش قیم��ت لبنیات تصریح کرد: س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان باید درخصوص هزینه های تولید شیر خام اعام نظر 
کند. در افزایش قیمت تولید ش��یر خام، تنه��ا نهاده های دامی دخالت 

ندارد؛ دارو، واکسن و حقوق و مزایای کارگری نیز لحاظ می شود.

افزایش تقاضای خرید تلفن همراه با شروع سال تحصیلی

ثبت یک میلیارد و 200 میلیون ریال تخلف در حوزه لبنیات

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

دولت از خودروسازی ها خارج شود
طبق گفته س��خنگوی صنای��ع و معادن، دولت در ش��رکت های 
خودروس��ازی نه مالک است و نه مستاجر بنابراین باید آن را تخلیه 

کند و از تصدیگری و سیاست گذاری دست بردارد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« ب��ه نقل از تجارت نیوز، 
مجلس شورای اسامی بعد از دو هفته تعطیلی و حضور نمایندگان 

در حوزه های انتخابیه، از دیروز کار خود را از سر گرفته است.
هفته گذش��ته اعضای کمیسیون صنایع و معادن اعام کردند که 
ط��رح خودرو با ۱۹ ماده آماده اس��ت و احتماال این هفته به صحن 
مجلس می رود، همچنین اعضای این کمیس��یون سه شنبه آینده به 

شرکت سایپا می روند.
حجت اله فیروزی، س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این 
خصوص گفت: از جمله برنامه های این هفته اعضای کمیس��یون در 
روز سه شنبه بعد از ظهر، بازدید از شرکت خودروسازی سایپا است 
و همچنین صبح سه ش��نبه نیز آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به همراه معاونانش در کمیسیون حاضر می شوند.
به گفته وی، در این جلس��ه قرار اس��ت درخصوص بخش هایی از 
حوزه کاری وزارت کار که با کمیس��یون صنایع و معادن مش��ترک 

است بحث و گفت وگو شود.
فیروزی اف��زود: در این هفته چندین طرح که کارگروه ها بر روی 
آن کار کارشناس��ی کرده اند از جمله طرح حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان و طرح س��اماندهی وضعیت خودرو در کمیسیون مطرح 
می شود که اگر نظر اعضا با آن موافق باشد به صحن مجلس می رود. 
همچنین در ۱۰ روز گذش��ته از پتروشیمی ماهشهر بازدید کردیم 

و بررسی مشکات آن در دستور کار این هفته کمیسیون است.
مدیریت خودروسازی ها باید خصوصی شود

سخنگوی کمیسیون صنایع با اش��اره به وضعیت خودروسازی ها 
گفت: س��هم دولت در شرکت های خودروس��ازی اندک و در حدود 
۱۵درصد است اما دولت در این صنعت تصدیگری دارد، باید به این 
س��مت برویم که تصدیگری از دولت حذف شود و بخش خصوصی 

خودش بتواند مدیریت و سیاست گذاری کند.
وی افزود: یکی از ایراداتی که به خودروس��ازی ها داریم این است 
که چرا علی رغم اینکه دولت س��هم اندک��ی دارد اما نحوه اداره آن 
دولتی اس��ت و ورودها و نفوذ ها از مجراهای دولتی انجام می ش��ود. 
در این خصوص نیاز به قانون گذاری نیست و باید روش ها را اصاح 

کرد.
وی در پایان تاکید کرد: وقتی فردی مالک و مس��تاجر یک خانه 
نیس��ت باید آن خانه را تخلیه کند، دولت هم در خودروسازی ها در 

این وضعیت قرار دارد.

محیط زیست تصمیم خود را درباره پالک گذاری 
خودرو های یورو 4 تغییر نمی دهد

رئیس س��ازمان محیط زیس��ت گفت محیط زیست تصمیم خود 
را درب��اره عدم پاک گذاری خودرو های یورو ۴ تغییر نمی دهد مگر 
اینکه قانون در این باره عوض ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، عیس��ی کانتری، رئیس س��ازمان محیط زیس��ت کشور در 
حاش��یه نشست احیای دریاچه ارومیه در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به س��وال باش��گاه خبرنگاران جوان درباره موافقت محیط زیست با 
پاک گ��ذاری خودروهای یورو ۴ اظهار ک��رد: دولت تصویب کرده 
تنها به ۵ هزار دس��تگاه تاکس��ی و ۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه وانت که 
سال گذشته تولید شده مجوز داده شده است تا پاک گذاری شوند.

او با اشاره به اینکه از اول امسال هیچ خودرویی با استاندارد یورو 
۴ اج��ازه پاک گذاری ندارد، بیان کرد: تا زمانی که این مصوبه باقی 
اس��ت تصمیم محیط زیست نیز همین باقی خواهد ماند مگر اینکه 
قانون عوض ش��ود. رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: حتی 
یکی از خودروس��ازان برای رفع این مش��کل متوس��ل به دادستانی 
کشور شده بود که ما پاسخ دادیم قانون این را می گوید اگر مشکلی 
هس��ت قانون را ع��وض کنید. او بیان کرد: حفظ محیط زیس��ت از 
برنامه های ماس��ت تا گردشگران بتوانند از مناطق حفاظت شده در 
چارچوب قوانین محیط زیست استفاده کنند. رئیس سازمان محیط 
زیست درباره حضور زنان در مناطق چهارگانه محیط زیست گفت: 
هیچ گونه بخش نامه ای برای من��ع حضور زنان در مناطق چهارگانه 
محیط زیس��تی و فصل گاوبانگی از اواسط شهریور تا مهرماه صادر 
نشده است. او عنوان کرد: چنین چیزی اصا وجود ندارد و سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت هیچ مشکلی با حضور زنان در مناطق خود 

و مراسم موسوم به گاوبانگی ندارد.

خودروسازان از بالتکلیفی وزارت صمت برای افزایش قیمت 
خودرو سوءاستفاده می کنند

 دست مجلس برای استیضاح بسته است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به موضوع افزایش 
قیمت خودرو گفت علت افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس بررس��ی می ش��ود که به نظر می رس��د، بخشی از 
افزایش قیمت غیرمنطقی خواهد بود. مصطفی طاهری در گفت وگو 
با خبرنگار موج رس��ا، موضوع افزای��ش قیمت خودرو را غیرمنطقی 
دانس��ت و اظه��ار ک��رد: موضوع افزای��ش قیمت خ��ودرو امروز در 
کمیسیون مطرح خواهد شد و علت افزایش آن بررسی می شود. وی 
تصریح کرد: متاس��فانه نبود وزیر صمت دست مجلس را درخصوص 
استیضاح به منظور بررسی افزایش قیمت بسته است و خودروسازان 
نیز از این خأل ایجادش��ده سوءاس��تفاده می کنند. عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی در م��ورد میزان افزایش 
قیمت  خودروها گفت: موضوع افزایش قیمت خودرو باید به صورت 
دقیق بررس��ی شود و بعد از بررسی کارشناسی می توان در مورد آن 
قضاوت دقیق کرد. وی عنوان کرد: براس��اس بررس��ی های اولیه آن 
چیزی که مس��لم است بخش��ی از افزایش قیمت ها غیرواقعی است 
و ربط��ی به افزایش قیمت ارز ندارد. طاهری عنوان کرد: متاس��فانه 
برخی ها از جو روانی افزایش قیمت ها سوءاس��تفاده کرده و نس��بت 
به افزایش قیمت دامن می زنند. وی ابراز کرد: بعد از بررس��ی کامل 
در کمیس��یون مشخص خواهد شد که چند درصد افزایش قیمت ها 

واقعی و چند درصد غیرواقعی است.

 دلی��ل هجوم تقاضا در طرح های فروش ش��رکت های خودروس��از 
چیست؟

وزارت صم��ت ب��ه  عن��وان سیاس��ت گذار کان خ��ودرو تولید یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه خودرو را برای سال جاری هدف گذاری 
کرده اس��ت. این هدف گذاری در شرایطی است که براساس آمارهای 
منتشرشده توسط وزارت صمت تا پایان پنجمین ماه از سال جاری دو 
شرکت بزرگ خودروساز کشور؛ یعنی ایران خودرو و سایپا توانسته اند 
در مجم��وع تولید ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دس��تگاه خ��ودرو را در خطوط 
تولید خ��ود نهایی کنند. ب��ه این ترتیب خودروس��ازان ۲۶ درصد از 

هدف گذاری وزارت صمت در تولید خودرو عقب مانده اند.
به گزارش پدال نیوز، وزارت صمت هر س��ال برنامه تولید خودرو در 
کشور را هدف گذاری می کند. این در شرایطی است که در هدف گذاری 
س��ال گذش��ته کف تولید یک میلیون دس��تگاهی و سقف تولید یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دس��تگاهی مدنظر سیاس��ت گذار خودرویی قرار 
داش��ت، اما شرکت های خودروس��از در مجموع )چه سنگین سازان و 
چه سواری سازان( سال گذشته توانستند ۹۲۷ هزار و ۱۹۷ دستگاه از 
ان��واع محصوالت خود را تولید کنند. این میزان تولید به آن معنا بود 
که خودروسازان نتوانستند کف هدف گذاری را نیز محقق کنند. حال 
این س��وال مطرح است که آیا خودروس��ازان در سال جاری می توانند 

هدف گذاری اعام شده را محقق کنند؟
برای پاس��خ به سوال مطرح شده ابتدا باید به جزییات هدف گذاری 
صورت گرفت��ه برای تولید خودرو در س��ال جاری بپردازیم. براس��اس 

برنامه اعامی وزارت صمت سهم خودروسازان تجاری از هدف گذاری 
صورت گرفته ۳۰ هزار دس��تگاه اس��ت و الباقی سهم سواری سازان و 
تجاری سازان س��بک )وانت بار( خواهد بود. بنابراین مشخص است که 
بار اصلی تحقق هدف گذاری صورت گرفته روی دوش سواری س��ازان 
و تولیدکنندگان وانت بار قرار دارد. ش��رکت های فعال در زمینه تولید 
س��واری و وانت بار اگر بخواهند هدف گذاری صورت گرفته را عملیاتی 

کنند، باید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
تولید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو طی یک سال به آن 
معناست که خودروسازان به  طور ماهانه باید ۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
از ان��واع محص��والت خود را در خط��وط تولید نهایی کنن��د بنابراین 
خودروس��ازان باید تا پایان مرداد ماه سال جاری در مجموع ۴۸۷ هزار 
و ۵۰۰ دس��تگاه خودرو تولید می کردند، اما آمار منتشرش��ده توسط 
وزارت صم��ت نش��ان دهنده تولید ۳۶۰ هزار و ۸۰۰ دس��تگاه خودرو 
اس��ت. دو خودروس��از بزرگ کش��ور در حالی که توانس��ته اند نسبت 
به س��ال گذش��ته رش��د ۲۱ درصدی را تا پایان مرداد محقق کنند، 
ام��ا تا پایان ماه پنجم ۲۶درصد از هدف گ��ذاری که وزارت صمت در 

سال جاری برای آنها در نظر گرفته است، عقب هستند.
این در ش��رایطی اس��ت که شرکت های خودروس��از در حال حاضر 
همچن��ان ب��ا چالش هایی همچ��ون ناکافی ب��ودن نقدینگ��ی، عدم 
دسترس��ی آس��ان به قطعات موردنیاز و تبعات ش��یوع ویروس کرونا 
روبه رو هس��تند و به  نظر می رسد این چالش ها مسیر خودروسازان را 
ب��رای تحقق هدف گذاری صورت گرفت��ه در ماه های پیش رو تا پایان 

س��ال س��خت تر از گذش��ته کند. در این زمینه کارشناسان معتقدند 
س��ایر تکالیفی که وزارت صمت به خودروس��ازان دیکته کرده اس��ت 
مانند حذف خودروهای پرتیراژی چون  پراید و پژو ۴۰۵ و همچنین 
تولید محصوالت جدید سبب می شود که خودروسازان از هدف گذاری 

صورت  گرفته دور شوند.
اما به تمامی دس��ت اندازهای تولید خودرو در سال جدید، بسیاری 
از دس��ت اندرکاران صنعت خودرو افت تقاضا را نی��ز اضافه می کنند. 
در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیس��ت. این در 
شرایطی است که به واسطه گسترش سوداگری در بازار خودرو فاصله 
زیادی میان این دو شکل گرفته است. با این حال کارشناسان صنعت 
خودرو با توجه به قیمت گذاری سه ماهه خودرو توسط شورای رقابت 
و همچنی��ن با پیش بینی افزایش نرخ تورم، ب��ر روند صعودی قیمت 
خودرو در شش ماه دوم سال تاکید دارند، اما این روند چه تاثیری بر 
بخش تقاضا خواهد داش��ت؟ آنچه مشخص است همراه با افزایش نرخ 
ت��ورم، هزینه نهاده های تولید نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت 

که این امر منجر به افزایش چند باره قیمت خودرو می شود.
از س��وی دیگر نرخ تورم بر قدرت خرید مش��تریان نی��ز تاثیرگذار 
خواهد بود و اگر قیمت ها افس��ار گسیخته به روند صعودی خود ادامه 
دهند با توجه به توان خرید مش��تریان، پیش بینی می ش��ود که تقاضا 
افت چشمگیری به خود ببیند. بنابراین در کنار چالش هایی که تولید 
بع��د از تحریم به خود دیده اس��ت، باید کاهش تقاض��ا را نیز به این 

چالش ها در شش ماهه دوم سال اضافه کرد.

آیا خودروسازان می توانند هدف گذاری اعالم شده را محقق کنند؟

متول��ی قیمت گ��ذاری خ��ودرو باید انجم��ن خودروس��ازان و بخش 
خصوصی باشد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی دولت را 
متولی اصلی تامین ارز و حل مشکات نقدینگی قطعه سازان دانست.

فرهاد طهماس��بی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
تامین ارز برای صنعت قطعه س��ازی از جمله مواردی اس��ت که باید در 
برنامه های س��االنه دولت بررسی شود و با توجه به شرایط تحریم دولت 
می بایست مشکات نقدینگی و ارزی قطعه سازان را دوراندیشی می کرد 
و ب��ا برنامه ریزی ه��ای الزم جهت تامین ارز از وجود چنین مش��کاتی 
جلوگی��ری می کرد اما متاس��فانه ش��اهد کوتاهی دول��ت در این زمینه 

هستیم.

وی ادام��ه داد: بنابرای��ن پیش��نهاد بن��ده در زمینه حل مش��کات 
قطعه س��ازان برنامه ری��زی دولت جهت تامی��ن ارز موردنیاز این صنعت 
اس��ت و در این زمینه مجلس تنها در زمینه قانون گذاری می تواند ورود 
پی��دا کند و اجرای آن ب��ا دولت خواهد بود. حال اگ��ر مجلس بخواهد 
تصمیمات خلق الساعه در زمینه تامین ارز قطعه سازان بگیرد، دولت این 
موض��وع را بهانه ای برای عدم تخصی��ص ارز به بخش های دیگر کرده و 
ممکن است دولت مدعی شود که محل تامین بودجه نداشتم و مجلس 
آن را به من تحمیل کرد لذا این موارد نیاز به برنامه ریزی ساالنه دولت 
دارد ام��ا با این وجود اگ��ر در مواقع بحرانی دولت نیاز به کمک مجلس 
داش��ته باشد ما با بررسی های الزم و با توجه به شرایط موجود به دولت 

جهت حل مشکات قطعه سازان کمک خواهیم کرد.

نماینده مردم فارس در مجلس در پاس��خ به این سؤال مبنی بر اینکه 
آیا با قیمت  گذاری دس��توری م��واد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان موافق 
هس��تید، گفت: به اعتقاد بنده مشکل صنعت خودرو کشور دقیقا ناشی 
از همین قیمت گذاری های دس��توری اس��ت و اگر متولی قیمت گذاری 
خ��ودرو، انجمن خودروس��ازان و بخش خصوصی باش��د با چالش های 

کمتری در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود.
طهماس��بی تصریح کرد: متأس��فانه مدیران خودروس��ازی کش��ور ما 
دولت��ی هس��تند و جرأت بیان واقعی��ات را ندارند چراکه اگر س��خن و 
تصمیمات آنها برخاف خواسته دولت باشد از سمت خود عزل خواهند 
ش��د بنابراین باید بپذیری��م این موارد از ایرادات صنعت خودروس��ازی 
ما اس��ت و الزم اس��ت که دست خودروساز را باز گذاش��ته تا بتواند در 

خودروسازان داخلی به لحاظ تولید، چگونه عمل کرده اند؟
براس��اس آمار، تولید خودروی کشور در بخش سواری از ابتدای سال 
جاری با افزایش ۲۰درصدی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته همراه 
ش��ده اس��ت که دراین راس��تا ایران خودرو طی پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری افزایش ۳۹درصدی در تیراژ تولید خود رقم زده و سایپا نیز عاوه 
بر افزایش تیراژ محصوالت داخلی، تیراژ مونتاژی ها را کاهش داده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، براساس آمار تفکیکی ارائه شده 
توسط دو خودروساز بزرگ کشور، تولید خودروهای سواری در پنج ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش حدود ۲۰ 
درصدی همراه ش��ده اس��ت که در این میان گروه صنعتی ایران خودرو 
ب��ا افزایش حدود ۳۹ درصدی در تیراژ تولید س��واری، بیش از ۷درصد 
س��هم بازار خود را افزایش داده اس��ت و گروه خودروسازی سایپا نیز از 
ابتدای س��ال جاری تا دهه اول شهریورماه با تجاری سازی بیش از ۱۷۶ 
هزار دستگاه، افزایش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد 

کرده است.
براساس آمار، طی پنج ماهه ابتدایی سال ۹۹، ایران خودرو موفق شده 
اس��ت که ۱۸۸ هزار و ۲۲۳ دستگاه خودروی س��واری تولید کند. این 
خودروس��از در حال حاضر ۵۴ درصد سهم بازار خودروی سواری کشور 
را در اختیار دارد. همچنین در بخش خودروهای تجاری و س��نگین نیز 
توانسته در همین بازه زمانی افزایش حدود ۱۷۱ درصدی در تیراژ تولید 

و ۱۰.۵ درصدی در سهم بازار این بخش را به ثبت برساند.
در مجموع این خودروس��از داخلی در پنج ماه نخس��ت امسال نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته، با افزایش ۴۰ درصدی، تیراژ تولید در دو 

بخش سواری و تجاری را به ۱۹۲ هزار دستگاه رسانده است.
همچنین گروه خودروس��ازی س��ایپا نیز با تولی��د ۱۷۶ هزار و ۴۰۵ 
دس��تگاه خودرو س��واری و تجاری از ابتدای سال ۹۹ تا پایان روز دهم 
ش��هریورماه، تیراژ تولید محصوالت خود را نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش داده است.

طبق آمار دو ش��رکت زامیاد و سایپادیزل که تولیدکننده محصوالت 
تجاری گروه خودروس��ازی سایپا به شمار می آیند، در این ۱۶۵ روز )از 
ابتدای سال ۹۹ تا پایان روز ۱۰ شهریورماه(،   ۱۳ هزار و ۸۵۰ دستگاه 
خودرو تولید کرده اند که در حدود ۱۷۰۰ دستگاه نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته افزایش داشته است.
بررس��ی تولیدات س��ایپا تا دهم شهریورماه امس��ال نشان از کاهش 
تولی��د محصوالت مونتاژی و جایگزین ش��دن آنها با محصوالت داخلی 
این خودروس��از دارد. تی��راژ تولید خودروه��ای CKD که محصوالت 
مشترک با خودروسازان خارجی بوده است، از ابتدای سال ۹۸ تا  دهم 
ش��هریورماه س��ال گذش��ته، بیش از ۹ هزار و ۸۹۰ دستگاه بوده که در 

مدت مشابه سال ۹۹ به ۴ هزار و ۷۸۸ خودرو رسیده است
از سوی دیگر این کاهش تولید با افزایش ۵هزار خودرو از محصوالت 
خانواده X۱۰۰ و X۲۰۰ سایپا پوشش داده شده است. ضمن اینکه در 
مدت زمان منظور در بررسی آمار، بیش از ۱۵۷ هزار دستگاه محصوالت 

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

تغییر تخصیص ارز موجب ایجاد اخالل در بازار الستیک می شود

اختالف ۶0درصدی قیمت بازاری با کارخانه
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بیش از ۸۰۰ ش��رکت خاق در کش��ور در حال فعالیت هس��تند و مراکز 
متعددی در زیس��ت بوم صنایع خاق به این شرکت ها خدمات ارائه می دهند. 
پ��ارک ملی علوم و فناوری های نرم و فرهنگی که با حمایت س��تاد توس��عه 

فناوری های نرم و هویت ساز تاسیس شده است، 
یکی از این مراکز اس��ت، این پارک برای توسعه 
خدمت رس��انی، ۴ دفتر اس��تانی تاسیس کرده 
است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم راس��تا با اجرای قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خاق را نیز به پیش برد. پیش بینی می شود که 
تع��داد این ش��رکت ها که در ح��ال حاضر ۸۰۰ 
شرکت است در آینده نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت 
افزایش یابد. رش��د کمی و کیفی ش��رکت های 
خاق، ایجاب می کند که مراکز خدمات رسان به 
این شرکت ها نیز توسعه یابد. در این راستا، ستاد 
توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری از ایجاد مراکز متعدد نوآوری ویژه صنایع خاق در 
سراس��ر کش��ور حمایت کرده است. تاسیس ده ها مرکز رش��د، مرکز نوآوری، 
شتاب دهنده ها و صندوق های مالی، از جمله خدمات عرضه شده در این حوزه 

است. بسیاری از این مراکز در کنار خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان و 
فناور، به صورت ویژه به شرکت های خاق نیز خدمات ارائه می کنند. پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و فرهنگی، یکی از مراکز تخصصی است که به صورت 
خاص حمایت از ش��رکت ها و تیم های خاق و 
فعال در حوزه صنایع فرهنگی را به عنوان هدف 
خود قرار داده اس��ت. این پارک که با حمایت 
جهاد دانشگاهی ایجاد ش��ده است، در تعامل 
با س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاش 
می کند تا فعالیت های خود را چه از نظر کمی 
و چه از نظر کیفی توسعه دهد. در حال حاضر 
نزدیک به ۳۰ ش��رکت در این پارک مس��تقر 
هستند و تعداد قابل توجهی از استارت آپ ها و 
فعاالن حوزه صنایع خاق از این مرکز خدمات 
دریافت می کنند. پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و فرهنگی همچنین ی��ک مرکز نوآوری و 
یک مرکز رش��د جامع را تاس��یس کرده است تا استارت آپ های حوزه صنایع 
خاق به صورت تخصصی از منتورها و مش��اوران این حوزه مش��اوره دریافت 

کنند و خدمات تخصصی موردنیاز به آنها اختصاص یابد.

گردش��گری از جمل��ه صنایع مدرن و بس��یار س��ود آور عصر حاضر 
محس��وب می ش��ود. فن��اوری و ن��وآوری نی��ز در این صنعت نقش��ی 
تعیین کنن��ده دارد. در ای��ن راس��تا ش��رکت های دانش بنیان خدمات 

وی��ژه ای به ای��ن صنعت ارائ��ه می دهند. 
یکی از این شرکت ها س��امانه ای طراحی 
کرده است که در سریع ترین زمان ممکن، 
آژانس های مسافرتی را به بیش از ۱۲۰۰ 

هتل در سراسر کشور وصل می کند.
س��ید هادی ملک، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنی��ان نوید ارتباط پای��دار ایرانیان 
در این  باره گفت: صنعت گردشگری برای 
رونق هرچه بیش��تر به فن��اوری و نوآوری 
نی��از دارد. در این راس��تا تاش کردیم تا 
با رصد نیازهای این صنعت، س��امانه ها و 
خدمات فناورانه موردنیاز گردش��گری در 
کشور را تامین کنیم. سامانه رزرواسیون ) 

ذخیره کردن( خدمات گردشگری بر این اساس ایجاد شد.
ملک در ادامه گفت: این س��امانه در ح��ال حاضر به بیش از ۱۲۰۰ 
هتل در سراسر کشور و نزدیک به ۲۰۰ آژانس مسافرتی خدمات ارائه 

می دهد. در صنعت گردش��گری بسیار مهم است که دفاتر گردشگری، 
مناس��ب ترین هتل و مرکز اقامت��ی را برای فرد گردش��گر مهیا کند. 
برای رس��یدن به این خواسته این آژانس ها تمایل دارند که بدانند چه 
اتاق های در کدام هتل ها و به چه قیمتی 

قابل رزرو است.
وی همچنین بیان کرد: این سامانه در 
لحظه ده ها گزینه مختلف به آژانس های 
مسافرتی ارائه می کند و درخواست آنها 
ب��ه صورت مس��تقیم در دفتر هتل ثبت 
می شود. به دلیل س��رعت باال و کاهش 
مش��کات و راحتی کار، این س��امانه با 
اس��تقبال کم نظیر آژانس های مسافرتی 

روبه رو شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنیان نوید 
ارتباط پای��دار ایرانی��ان در ادامه گفت: 
یکی از امتیازات استفاده از این نوآوری، 
بهره مند ش��دن از قیمت های رقابتی اس��ت. این مس��ئله برای آژانس 
مسافرتی یک مزیت بزرگ ایجاد می کند و باعث می شود که هتل های 

با قیمت مناسب تر را به گردشگر معرفی کند.

سامانه های فناورانه به گردشگری رونق داد4 دفتر پارک ملی صنایع خالق فعالیت های فناورانه را پیش می برند

یک گام دیگر در مس��یر توس��عه فناوری های معدنی برداشته 
ش��د. با حضور کامبیز مهدی زاده، مدیر طرح توس��عه نوآوری و 
فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی و سعید غریب خواجه 
مدیرعام��ل س��ازمان منطقه ویژه رب��ع رش��یدی تفاهم نامه ای 
ب��ا هدف ایجاد منطق��ه ویژه فناوری های معدنی منعقد ش��د تا 

زیست بوم نوآوری و فناوری های حوزه معدن رونق بگیرد.
گامی در مسیر توسعه ظرفیت های صنایع معدنی

 مدیر طرح توسعه نوآوری و فناوری های حوزه معدن و صنایع 
معدنی در این نشست با بیان اینکه ظرفیت های بسیار ارزشمند 
در ح��وزه معدن نهفته اس��ت که در پیوند ب��ا فناوری و نوآوری 
می تواند تحول آفرینی کند، ادامه داد: بسیاری از توانمندی های 
نهفت��ه در ح��وزه معدن و صنای��ع معدنی، با حرکت در مس��یر 
نوآوری ه��ا می تواند ضمن گ��ذار از خام فروش��ی و خلق ارزش 
افزوده، زمینه س��از اشتغال، رونق اقتصاد و حرکت شتابان کشور 

در مسیر توسعه باشد.
مهدی زاده ادامه داد: بر همین اس��اس و با هدف رونق اقتصاد 
دانش بنی��ان، تاش می کنیم با ایجاد بس��تری ب��رای حمایت و 
تجاری س��ازی نوآوری ه��ای حوزه معدن، ضمن ش��کوفایی این 

ظرفیت ها گام هایی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور برداریم.
وی از استقرار دبیرخانه دائمی »فراخوان حمایت از طرح های 
فناورانه معدنی« در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی خبر 
داد و گفت: منطقه ربع رش��یدی به عن��وان پیش قراول صنایع 
معدنی، با حرکت در مس��یر فناوری های این حوزه می تواند گام 

بلندی در رونق اقتصاد دانش بنیان کشور بردارد. 
بر همین اساس و با استقرار دبیرخانه دائمی فراخوان حمایت 
از طرح ه��ای فناورانه معدنی که چندی پیش اعام ش��د، تاش 

می کنیم در مسیر توسعه فناوری های این حوزه گام برداریم.
»صنایع معدنی ایران« بستری آماده برای نوآوری ها و 

فناوری های پیشرفته
 مدیر طرح توسعه نوآوری و فناوری های حوزه معدن و صنایع 
معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گردش��گری 
معدن و فناوری های پیش��رفته حف��اری را برخی از اولویت های 
نیازمند کار نوآورانه فعاالن فناور دانس��ت و گفت: گردش��گری 
معدن یکی از ظرفیت هایی است که فناوری و نوآوری زمینه ساز 
شکوفایی آن می شود. همچنین اکتشاف در عمق به شدت آماده 
ورود فناوری های روزآمد این حوزه اس��ت و باید به این س��مت 

حرکت کنیم.
مهدی زاده با تأکید بر اینکه ش��اخص پیش��رفت کش��ورها از 
ظرفیت ه��ای عظی��م نفت و گاز به س��وی ایده ه��ای نوآورانه و 
فناوران��ه تغییر یافته اس��ت، ابراز امیدواری ک��رد با همکاری و 
تعامل میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان 
منطقه ویژه فناوری ربع رش��یدی، گامی تازه در مس��یر توسعه 
فناوری ه��ای حوزه معدن، تبدیل خام فروش��ی ب��ه ایجاد ارزش 

افزوده و توسعه پایدار پیموده شود.
عزم جدی برای شکوفایی ظرفیت های معدنی

س��عید غریب خواجه، مدیرعامل س��ازمان منطق��ه ویژه ربع 

رش��یدی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عزم جدی 
برای ش��کوفایی ظرفیت های معدنی با سرعت بخشیدن به رشد 
فناوری های این حوزه گفت: تاکنون با ظرفیت های حوزه معدن 
با رویکرد س��نتی برخورد شده اس��ت اما زمانی  که فناوری های 
پیش��رفته وارد حوزه های صنعتی از جمله معدن ش��ود، ش��اهد 

پیشرفت شتابان و بدون معطلی خواهیم بود.
غریب خواجه به ظرفیت های نهفته معدنی در استان آذربایجان 
ش��رقی اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۵۰۰ میلیون تن ظرفیت 
صنعت مس، ۴۰ میلیون تن طا  و ۸۰ میلیون تن س��نگ های 
تزئینی نمایانگر صرفاً بخشی از صنایع مرتبط با معدن در استان 
آذربایجان شرقی است؛ این ظرفیت با ورود نوآوری و فناوری به 
بخش صنعت می تواند زمینه س��از تحولی شگرف و شتاب دهنده 

توسعه کشور باشد.
وی با بیان اینکه در جریان نمایش��گاه س��ال گذش��ته شبکه 
فناوری های معدن راه اندازی ش��د، ادامه داد: امس��ال با تعاملی 
که براس��اس ای��ن تفاهم نامه همکاری در حمای��ت از طرح ها و 
ایده های نوآورانه صورت می گیرد، ش��اهد درخشش و پیشرفت 

فناوری های معدنی خواهیم بود.
مدیرعام��ل س��ازمان منطقه وی��ژه ربع رش��یدی بیان کرد: 
ای��ن س��ازمان ب��ه نمایندگ��ی از معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ت��اش می کند تا ب��ا ایجاد بس��تری برای 
نوآوری ها، گامی در جهت توسعه فناوری های این حوزه و رفع 

عقب ماندگی ها بردارد.
معرفی کسب  وکارهای فناورانه و نوآورانه

در تفاهم نامه ای که به امضا رسید دو طرف نسبت به همکاری 
در ایجاد منطقه ویژه فناوری در حوزه های زمین شناسی، معدن 
و صنای��ع معدنی، توس��عه فعالیت های آموزش��ی، پژوهش��ی و 
ترویجی برای توانمندس��ازی مدیریت کسب وکارها، شرکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپ های مرتب��ط و توس��عه فعالیت های 
مرتبط با کارآفرینی و تجاری س��ازی فناوری های زمین شناسی 

معدن و صنایع معدنی توافق کردند.
همچنین معرفی کس��ب  وکارهای فناورانه و نوآورانه براساس 
آمایش س��رزمینی و مزیت های زمین شناس��ی معدنی اس��تان، 
توس��عه زیس��ت بوم نوآوری و فن��اوری اس��تان از طریق جلب 
مشارکت جهت تأمین زیرساخت های موردنیاز برای شکل گیری 
و توسعه فعالیت مؤسسات و شرکت های دانش بنیان و بهره گیری 
از ظرفیت ها، تجارب و توانایی ها در حوزه معدن و زمینه س��ازی 
جلب مشارکت بخش های خصوصی در امور معدن، تدوین بانک 
جامع اطاعات معدنی اس��تان و توس��عه اپلیکیشن های معدنی 
و نرم افزارهای تخصص��ی موردنیاز از دیگر محورهای تفاهم نامه 
همکاری میان طرح توسعه نوآوری و فناوری های حوزه معدن و 

صنایع معدنی سازمان منطقه ویژه ربع رشیدی است.
براس��اس ای��ن تفاهم نام��ه، دبیرخان��ه مرکزی اس��تانی برای 
فراخوان جذب و شناس��ایی طرح ه��ای نوآورانه و فناورانه حوزه 
زمین شناس��ی، مع��دن و صنایع معدن��ی در منطق��ه ویژه ربع 

رشیدی استقرار خواهد یافت.

به قلم: جیس�ون مرداک  / خبرنگار- مترجم: امیر آل علی: بیل گیتس 
در جدیدتری�ن س�خنرانی خ�ود، به تحس�ین خودروه�ای الکتریکی و 
مزای�ای آن پرداخ�ت، با این حال وی هیچ گونه اش�اره ای به برند تس�ال 
نداشته است و سایر شرکت های فعال در این زمینه نظیر پورشه و تویوتا 
را م�ورد مثال قرار داد. این امر اگرچه در ظاهر بس�یار عجیب اس�ت، با 
ای�ن حال ب�رای درک دلیل آن باید ب�ه اتفاقات پیرامون دو ش�خصیت 
ایالن ماس�ک و بیل گیتس طی چند ماه اخی�ر نگاهی بیندازیم. درواقع 
نقطه ش�روع ای�ن اتفاق را بای�د اظهارنظرهای عجیب آقای ماس�ک در 

رابطه با ویروس کرونا و انتقادهایی دانس�ت که وی به صورت مس�تقیم 
و غیرمستقیم به آقای گیتس داشته است. در این رابطه اگرچه تا مدتی 
موس�س مایکروسافت هیچ گونه واکنشی را از خود نشان نمی داد، با این 
حال به نظر می رس�د ک�ه وی در حال تالفی کردن به ش�یوه خاص خود 
اس�ت. بدون شک شخصیتی نظیر بیل گیتس که به نماد موفقیت، ثروت 
و انجام اقدامات خیرخواهانه تبدیل شده است، مورد توجه جهانی بوده 
و ع�دم ذکر نام تس�ال در حالی ک�ه بهترین برند فع�ال در زمینه تولید 
خودروهای الکترونیکی محسوب می شود، برای وجهه این برند بسیار بد 

»ربع  رشیدی« زیست بوم توسعه فناوری های معدن و 
صنایع معدنی شد

انتقام به سبک بیل گیتس

دریچــه

یک همکاری مش��ترک برای توس��عه فناوری در کشور. توسعه یک فناوری 
نوین برآمده از موجودی ریز و دوزیست که با وجود فراوانی اش از کاربردهای 
آن اطاعی نداریم؛ جلبک هایی که قرار اس��ت با س��رمایه گذاری مشترک دو 
نهاد دولتی و با اتکا به توان بخش خصوصی توس��عه یابد و به صنعتی بزرگ 
بدل ش��ود. این همکاری مش��ترک فناورانه که در قالب یک فراخوان منتش��ر 
شده برای س��رمایه گذاری در حوزه جلبک شکل گرفته است. این کار توسط 
موسسه دانش بنیان برکت ستاد اجرایی فرمان امام و با همکاری ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری  انجام می ش��ود. 
مشارکت در این فراخوان به دلیل بروز بیماری کرونا و شرایط خاص کشور تا 

۱۹ شهریورماه تمدید شد.

رقابت ملی و بین المللی صنعتگران 
حوزه جلبک داغ می شود
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تجهیزات آزمایش��گاهی ایران س��اخت یک ش��رکت دانش بنیان فعال 
در حوزه تس��ت، کیفیت مواد و فرآورده های پاستیک را کیفیت سنجی 
می کن��د. فرآورده های پلیمری جایگاهی یافته اند که زندگی بدون پلیمر 

تقریبا بی معنا اس��ت. پاستیک ها مهم ترین 
خروجی های این مشتق نفتی هستند و تمامی 
بخش های زیس��ت بش��ری را دربر گرفته اند؛ 
موضوع��ی ک��ه در اثرمن��دی و مان��دگاری 
محصوالت پلیمری اهمیت دارد، کیفیت تولید 
و نحوه فرآوری آنها است. این کار با سنجش 
کیفیت نمونه های تولیدی به کمک تجهیزات 
پیشرفته و روش های پیچیده سنجش ممکن 
می شود. ش��رکت دانا پاستیک ضمن تولید 
فرآورده های پلیم��ری، در محورهای آزمون، 
آموزش، پژوهش، مشاوره و بازرسی با تمرکز 
در صنعت پلیمر به صورت تخصصی فعالیت 
می کند.  قدرت اله هاشمی مطلق، مدیرعامل 

این شرکت فناور، ارزیابی کیفی تجهیزات تولید و همچنین فرآورده های 
پلیمری را مهم ترین فعالیت داناپاس��تیک عنوان ک��رد و گفت: آنالیز و 
شناس��ایی، تحلیل و داوری شکست زودهنگام قطعات پلیمری، طراحی 

و انج��ام آزمون ه��ای خاص، در کن��ار تولید دانش فن��ی و  آموزش های 
کاربردی کنترل کیفیت و مهارت تولید از گام هایی است که برای افزایش 
کیفیت در فرآورده های پلیمری ایران ساخت برداشته ایم.  این فعال فناور 
از مش��اوره مواد ب��رای تولید بهتر صنایع به 
عنوان خدمتی دیگر یاد کرد و گفت: تدوین 
استاندارد، تدوین مشخصات فنی، بازرسی و 
صدور گواهی کیفیت محصول و پیش بینی 
ط��ول عمر قطع��ات پلیم��ری  از خدماتی 
هس��تند که به صنایع و دیگر ش��رکت های 
دانش بنیان برای تولید محصوالت پلیمری 
با کیفیت بهتر ارائه می کنیم. مدیرعامل دانا 
توانمندي ها، مشکات  پاستیک، شناخت 
پایین دس��تي  صنای��ع  نیازمندي ه��اي  و 
پتروشیمي را یکی از توانمندی های فعاالن 
فناور این ش��رکت عنوان ک��رد و گفت: در 
حوزه هایی مانن��د لوله هاي پلیمري، صنایع 
خودرو و فیلم هاي پلیمري گام برداش��ته ایم و هدف گذاری بر ریل اصاح 
و توس��عه محصوالت صنایع پتروشیمي ایران س��اخت و ارتقای کیفیت 

محصوالت فعلي قرار داده شده است.

ش��رکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنع��ت نفت، مورد حمایت 
ویژه قرار می گیرند. این حمایت با مش��ورت ش��رکت های »مهندس��ین 
مش��اور صنعت نفت« و کارگزاران فن��اوری و نوآوری اختصاص می یابد و 

شامل بس��ته حمایت مالی، س��رمایه گذاری 
در قرارداده��ا و تامی��ن تضامی��ن می ش��ود. 
احمد عس��گری، مدیرکل س��رمایه گذاری و 
بومی س��ازی پارک فن��اوری پردیس معاونت 
علمی گفت: در راس��تای هم رس��انی عرضه و 
تقاض��ا در صنعت نفت و یافت��ن راه حل های 
نوآوران��ه ب��رای چالش های مط��رح در حوزه 
نفت، فراخوانی برای حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فن��اور فع��ال در صنعت نفت 
منتشر ش��د. عس��گری با بیان اینکه فرآیند 
شناس��ایی در دو حوزه انجام می ش��ود، ادامه 
داد: از یک سو با رصد کارشناسی صنعت نفت 
در کش��ور، نیازهای این صنعت اعم از نیاز به 

بومی سازی قطعات و تجهیزات و نیاز به خدمات فناورانه شناسایی می شود. 
از س��وی دیگر، شرکت های دانش بنیان توانمندی های خود در این حوزه 
را نمایش می دهند. مدیرکل س��رمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری 

پردیس معاونت علمی، به لزوم اختصاص حمایت های هوشمند اشاره کرد 
و افزود: بسته حمایتی اختصاص یافته هم طرف عرضه و هم سمت تقاضا 
را ش��امل می ش��ود. در واقع ش��رکت های بزرگ فعال در صنعت نفت در 
صورتی که با شرکت های دانش بنیان قرارداد 
ببندند، از حمایت هایی برخوردار می شوند. 
البته ش��رکت های دانش بنیان طرف قرارداد 
نیز بسته های حمایتی متنوعی را می توانند 
دریافت کنند. عس��گری گف��ت: برای آنکه 
صنایع بزرگ نفت با اطمینان و آرامش خاطر 
بیشتری با ش��رکت های دانش بنیان قرارداد 
همکاری منعقد کنند، پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی حاضر ش��ده است مسئولیت 
حقوقی ای��ن قراردادها برعه��ده گیرد و در 
صورت ل��زوم، در این طرح س��رمایه گذاری 
انج��ام ده��د.  وی همچنی��ن اف��زود: این 
حمایت ها، ریس��ک همکاری با شرکت های 
فناور و دانش بنیان را کاهش می دهد و جذابیت همکاری با آنها را بیشتر 
می کند. شرکت های دانش بنیانی که  در راستای حل چالش های صنعت 

نفت همکاری می کنند، از خدمات بسیار متنوعی بهره مند می شوند.

فعاالن صنعت نفت حمایت ویژه می شوندتجهیزات باکیفیت »ایران ساخت« به سنجش پلیمرها کمک می کند

صدیقه صادق حس��نی: مدیر آزمایشگاه پژوهش��گاه صنعت نفت عضو شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
میکروس��کوپ نیروی اتمی را اب��زاری قدرتمند در مطالعه م��واد در مقیاس نانو 
می دانند. این وس��یله به شناسایی بررس��ی ویژگی های ساختاری و فیزیکی مواد 
نظیر زبری، س��ختی، توپوگرافی و اندازه ذرات مواد به پژوهشگران کمک می کند. 
تامین این فناوری پیچیده با توجه به توسعه فناوری نانو در کشور به یک ضرورت 
بدل شده است. در دنیا استفاده از این نوع میکروسکوپ ها توسعه یافته است. ایران 
هم که در جمع کشورهای دارای فناوری نانو قرار دارد در تاش است تا استفاده 
از این میکروسکوپ ها را در کشور توسعه دهد. یکی از مجموعه های فناوری که از 
این دستگاه برای ریخت شناسی هندسی، توزیع چسبندگی، اصطکاک، ناخالصی 
س��طحی، جنس نقاط مختلف س��طح، خواص کشس��انی، مغناطیس��ی، بزرگی 
پیوندهای ش��یمیایی، توزیع بارهای الکتریکی سطحی و قطبیت الکتریکی نقاط 
گوناگون نانومواد اس��تفاده می کند آزمایشگاه پژوهشگاه صنعت نفت عضو شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
این دستگاه با برخورداری از مزایای تهیه تصویر با توان تفکیک باال، به کارگیری 
آس��ان، عدم نیاز به آماده س��ازی پیچیده نمونه، تهیه تصاویر س��ه بعدی و امکان 
بررسی توپوگرافی سطح به صورت ابزاری قابل قبول در حوزه های مختلف علوم و 

فناوری درآمده و کاربردهای بسیار گسترده ای یافته است.
افزایش دانش کارشناس��ان، ارتب��اط اثرمند پژوهش��گران و کاربران تجهیزات 
آزمایش��گاهی مهم ترین هدف کارگروه تخصصی میکروس��کوپی پروبی روبش��ی 

)SPM( شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری است. تاش کردیم تا با بهره گیری از خرد جمعی متخصصین این حوزه 
برای کالیبراس��یون و اس��تفاده بهینه از دس��تگاه های موجود، قابلیت های جدید 

کاربری دستگاهی فعال شود.
اعضای کارگروه با تاش��ی موثر به شناخت قابلیت های دستگاه پرداختند تا با 
مکتوب کردن یافته ها مس��یر برای سایرین و استفاده از ویژگی های مهم دستگاه 
هموار ش��ود. در این راس��تا، یکی از کاربردهای مهم اس��تفاده از این دس��تگاه، 

اندازه گیری نیروهای چسبندگی سطحی در سیستم های گوناگون است.
این مجموعه همکاری خود را نخست با عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری 
نانو آغاز کرد و با تش��کیل ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی، تمامی 
دستگاه های این حوزه به عضویت ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در 
آمد و تاش شده است در حوزه های متنوع خدمات مطلوب و اثرمند به محققین 
ارائه  شود. شبکه س��ازی و ایجاد بستر تعامل میان مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها 
و شرکت ها زمینه ساز اش��تراک گذاری ظرفیت های فکری، هم افزایی و جهش در 
تولید می ش��ود. با شبکه سازی، شرکت های مختلف و متنوع از سراسر کشور این 
فرصت را می یابند تا با به اشتراک گذاشتن امکانات، دانش و توانمندی نرم افزاری 
و سخت افزاری، عاوه بر اجتناب از انجام فعالیت های موازی، به پیشرفت های موثر 
و جهش تولید محصوالت دست پیدا کنند. البته پیشرفت و تعالی خدمات فناورانه 
و آزمایشگاهی در این رهگذر مستثنی نخواهد بود و آثار و برکات ارزشمندی برای 

همه فعاالن این عرصه به ارمغان می آورد.

حمایت  های بیمه  ای که معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری به شرکت-
 های دانش  بنی��ان، خاق و فناور ارائه می دهد، با عقد قرارداد با ش��رکت بیمه 
ایران و تاسیس پیشخوان مشاوره بیمه تامین  اجتماعی، به شکل قابل توجهی 
گس��ترش یافته است. در حال حاضر این شرکت ها سه بسته حمایتی مجزا در 
حوزه بیمه دریافت می کنند. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بیش 
از ۱۱۰ بس��ته خدمتی مختلف به ش��رکت های دانش بنی��ان عرضه می کند و 
یک س��رفصل از این کتابچه حمایتی به موضوع بیمه اختصاص یافته اس��ت. 
شرکت های تجاری عادی معموالً بیشتر دارایی های مشهود خود مانند تجهیزات 
صنعتی را تحت پوش��ش بیمه قرار می دهند، اما دارایی ارزش��مند شرکت های 
دانش بنیان و فناور، از نوع نامشهود است و مسائلی مانند دانش فنی، حق اختراع 
و نظایر این را تشکیل می دهد. این مسئله باعث شده است تا این شرکت ها به 
خدمات بیمه ای خاصی نیاز پیدا کنند که در قالب سیستم سنتی بیمه کشور، 
قابل عرضه نیست. بر این اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاش 
ک��رد تا با رایزنی ب��ا ارگان های مختلف و عقد قرارداد دوجانبه با س��ازمان ها و 
شرکت های بیمه گر، خدمات بیمه ای ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان، فناور 
و خاق فراهم کند. بر این اس��اس، در حال حاضر این ش��رکت ها، س��ه بسته 
بیمه ای مجزا و تعریف شده دریافت می کنند که هر کدام به یک نیاز مشخص 

بیمه ای شرکت های دانش بنیان، فناور و خاق، پاسخ می دهد.
 بسته خدمات بیمه بازرگانی و تجاری: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
قراردادی با شرکت بیمه ایران منعقد کرد تا این شرکت بیمه گر، منطبق با نیاز 
شرکت های دانش بنیان به آنها خدمات بیمه ای عرضه کند. شرکت بیمه ایران 

براساس این قرارداد در موضوعات مختلف، خدمات بیمه ای ارائه می دهد.
یک��ی از ای��ن خدمات، بس��ته بیمه درمان تکمیلی اس��ت. ش��رکت های 
دانش بنیان همچنین از این شرکت در حوزه بیمه مسئولیت، بیمه آتش سوزی 
و بیمه مهندس��ی نیز از ش��رکت بیمه ای��ران، بیمه نام��ه دریافت می کنند. 
شرکت های دانش بنیان برای برخورداری از این خدمات، می توانند با مراجعه 

به هر کدام از ش��عب بیمه ایران در سراسر کشور، خدمت بیمه ای موردنظر 
خود را انتخاب کنند.

 معافیت در پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها: مسائل و چالش های مرتبط 
ب��ا تامین اجتماعی و حق بیمه قراردادها، از جمله مش��کاتی بود که مدیران 
ش��رکت های دانش بنیان در دیدار با معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، 
مطرح می کردند. در حال حاضر با رایزنی های انجام گرفته، تس��هیات بس��یار 

خاصی در این زمینه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
براس��اس قانون، بنگاه های اقتصادی، بابت قراردادهای تجاری مختلف مانند 
قرارداد پیمانکاری معموالً مبلغی را تحت عنوان ضرایب حق بیمه قراردادها، به 
سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند. در حال حاضر با توجه به بخشنامه 
و مس��اعدت این سازمان، قراردادهای دانش بنیانی که به تایید معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری رسیده باشند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها 

معاف هستند.
 خدمات مش��اوره: مرکز ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، در بخش های مختلفی از جمل��ه در حوزه بیمه به 
ش��رکت های دانش بنیان خدمات مش��اوره ارائه می کند. با توجه به گستردگی 
مسائل قانونی مرتبط با بیمه تامین اجتماعی، این مرکز، یک پیشخوان مشاوره 

بیمه تامین اجتماعی تاسیس کرده است.
این پیشخوان در حوزه های مختلفی مانند، ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد 
از عقد قرارداد با محوریت بیمه سازمان تأمین اجتماعی، تهیه و تنظیم الیحه 
دفاعیه جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی و بررسی قراردادها از نظر بیمه، 

خدمات عرضه می کند.
عاقه من��دان می توانند برای اطاع از جزییات خدمات در حوزه بیمه و دیگر 
حوزه ها مانند خدمات حمایتی در بخش های صادرات، واردات و معرفی محصول 
و توس��عه بازار به سایت های وابسته به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.

3 بسته  حمایتی در حوزه بیمه به شرکت  های دانش بنیان عرضه شد

رابطه با ویروس کرونا و انتقادهایی دانس�ت که وی به صورت مس�تقیم 
و غیرمستقیم به آقای گیتس داشته است. در این رابطه اگرچه تا مدتی 
موس�س مایکروسافت هیچ گونه واکنشی را از خود نشان نمی داد، با این 
حال به نظر می رس�د ک�ه وی در حال تالفی کردن به ش�یوه خاص خود 
اس�ت. بدون شک شخصیتی نظیر بیل گیتس که به نماد موفقیت، ثروت 
و انجام اقدامات خیرخواهانه تبدیل شده است، مورد توجه جهانی بوده 
و ع�دم ذکر نام تس�ال در حالی ک�ه بهترین برند فع�ال در زمینه تولید 
خودروهای الکترونیکی محسوب می شود، برای وجهه این برند بسیار بد 

خواهد بود. در ادامه س�خنرانی آقای گیتس اظهار امیدواری کرده است 
که در نهایت قیمت این خودروها، برابر با مواردی بش�ود که از س�وخت 
فسیلی استفاده می کنند. درواقع قیمت باالتر، به جدی ترین مانع خرید 
این خودروها تبدیل ش�ده است. تحت این ش�رایط کاهش هزینه باعث 
خواهد شد تا امکان استفاده گسترده از این وسایل با سوخت پاک، مهیا 
ش�ود. حال باید دید که در نهایت این درگیری ها بین دو کارآفرین نابغه 

عصر حاضر، به چه سرانجامی می رسد. 
newsweek.com :منبع

ابزاری قدرتمند برای مطالعه مواد نانویی

انتقام به سبک بیل گیتس

یادداشـت

رئیس جهاد دانش��گاهی گفت ظرفیت الزم در کش��ور وجود دارد تا اقتصاد 
را مبتنی بر توانمندی های ملی بس��ازیم. به گزارش ایرنا، حمیدرضا طیبی در 
مراس��م انعقاد قرارداد بین جهاد دانشگاهی و سازمان منطقه آزاد قشم اظهار 
داشت: در تاش هستیم عاوه بر تامین نیازهای ملی وارد بازارهای منطقه ای 

و بین المللی شویم تا به ساختن جامعه ای ایده آل کمک کنیم.
وی ادامه داد: جهاد دانش��گاهی در حوزه پژوهش و فناوری اعم از پزشکی، 
فنی و مهندس��ی، علوم انس��انی و اجتماعی و کش��اورزی دستاوردهای بسیار 
ارزشمندی کسب کرده است. دستاوردها هم در تامین نیازهای ملی و هم در 

سطح بین المللی و منطقه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیت الزم برای ساخت اقتصاد 
مبتنی بر توانمندی های ملی وجود دارد



س��ایت رسمی برند برای فعالیت در عرصه کسب و کار اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر ش��ما به دنبال جلب نظر مشتریان تازه هستید، باید به 
ط��ور مداوم توانایی تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی آنها را تقویت نمایید. 
ام��روزه یکی از بهتری��ن راهکارها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
استفاده از سایت رسمی و جذاب است. مشتریان در صورت تمایل برای 
خرید یک محصول ابتدا به س��راغ سایت رس��می برندهای مدنظرشان 
می رون��د بنابرای��ن در صورت مواجهه با س��ایتی بی کیفیت به س��رعت 

نظرشان نسبت به کسب و کار موردنظر تغییر خواهد کرد. 
مدیریت س��ایت در زمینه تجربه مش��تریان از برند نیز نقش مهمی ایفا 
می کند. امروزه اغلب فرآیندهای تجاری در دنیای آناین صورت می گیرد. 
بسیاری از برندهای بزرگ بیشترین فروش شان در خرده فروشی های آناین 
اس��ت بنابراین مشاهده ناتوانی ش��رکت ها برای مدیریت سایت به صورت 
تاثیرگذار آزاردهنده خواهد بود. ش��ناخت درس��ت از مش��تریان نخستین 
گام برای مدیریت هرچه بهتر س��ایت است. اگر شما از اطاعات مربوط به 
مشتریان تان برای مدیریت سایت استفاده نکنید، در طول زمان سایت تان 

برای آنها فاقد هرگونه جذابیتی خواهد شد. 
دش��واری مدیریت سایت رسمی در عرصه کس��ب و کار بر هیچ کس 
پوشیده نیست. همین امر موجب بررسی تخصصی موضوع ایجاد تجربه 
مناسب برای مشتریان از طریق مدیریت سایت در این مقاله شده است. 
در ادام��ه برخی از نکات مهم را در قالب تخصصی تر مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
تولید محتوای بیشتر پیرامون محصوالت برند

امروزه هر برندی با هدف رفع برخی از نیازهای مش��تریان وارد دنیای 
کس��ب و کار می ش��ود. این امر به معنای تولید محصوالت مناس��ب با 
سلیقه مش��تریان و همچنین شناس��ایی نیازهای آنها برای رفع شان از 
طریق محصوالت اس��ت. اگر ش��ما ارزیابی درستی از نیازهای مشتریان 
داش��ته باش��ید، امکان بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
افزای��ش خواهد یافت. نکته مهم در این می��ان توجه به وضعیت تجربه 
مش��تریان از محصول مان است. برخی از برندها برای سال های متمادی 
در زمینه تولید محصول در حوزه ای خاص فعالیت دارند، اما کمتر مورد 
توجه مش��تریان قرار می گیرند. یکی از دالیل اصلی در این میان ناتوانی 

برندها برای تولید محتوای جذاب پیرامون محصوالت شان است. 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات در عص��ر کنون��ی نقش مهم��ی در جلب نظر 
مش��تریان دارد. اگر ش��ما بودجه کافی برای فعالیت بازاریابی در اختیار 
ندارید، باید همیش��ه به سایت رس��می تان به عنوان یک پلتفرم رایگان 

ب��رای بازاریابی نگاه نمایید. این امر به معن��ای تولید محتوای جذاب و 
تعاملی در س��ایت رسمی برند پیرامون محصوالت مختلف است. امروزه 
مش��تریان به نظرات کاربران در سایت رسمی برندها توجه باالیی دارند 
بنابراین ایجاد امکان نظردهی از سوی مشتریان نقش مهمی در افزایش 

ترافیک سایت خواهد داشت. 
تولی��د محتوای جذاب درب��اره محصوالت در قالب فرم��ت ویدئو دارای 
جذابیت های بس��یار زیادی اس��ت. امروزه اغلب برندها فق��ط به بازاریابی 
ویدئوی��ی توج��ه دارند. نکته مه��م در این میان ن��گارش متن های جذاب 
پیرامون محصوالت اس��ت. هدف اصلی از این اق��دام بهبود توانایی برندها 
برای بیان ویژگی های محصوالتی در قالبی کوتاه و جذاب است. بدون تردید 
حوصله مخاطب هدف در فضای آناین با مطالعه متن های طوالنی چندان 
سازگار نیست بنابراین شما باید نسبت به انتخاب متن هایی هرچه کوتاه تر 
اقدام نمایید. در غیر این صورت ش��اید امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور کامل از بین برود. توصیه ما در این بخش استفاده از متن هایی 
بی��ن ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ کلمه اس��ت. این امر موجب بی��ان کامل ویژگی های 

محصوالت و جلب نظر مشتریان خواهد شد.
ن��گارش متن های طوالنی ت��ر از ۱۸۰۰ کلمه فقط در صورت جذابیت 
ب��االی محصوالت گزینه مناس��بی خواهد بود. به عنوان مثال، ش��رکت 
سونی در صورت نگارش یک کتابچه در مورد پلی استیشن ۵ نیز باز هم 

توجه زیادی جلب خواهد کرد. 
ساده سازی دسترسی کاربران به محتوای سایت

دسترس��ی به محتوای مختلف س��ایت باید در نهایت سادگی صورت 
گیرد. بس��یاری از کاربران در زمینه تعامل با برندها مش��کل ناتوانی در 
زمینه مشاهده محتوای مورد عاقه شان یا دست کم جست وجو در میان 
محتوای س��ایت ها را دارند. شاید شما با شرکت در چند کاس طراحی 
سایت اقدام به راه اندازی س��ایت رسمی برای برندتان کرده باشید. این 
امر از نظر صرفه اقتصادی بسیار مهم است. با این حال در عمل ایرادات 
بس��یار زیادی در زمینه بازاریابی و جلب نظ��ر مخاطب هدف به همراه 
خواهد داشت. توصیه اساسی در این بخش تاش برای کمک گرفتن از 

نظرات دیگران و کارشناس های مدیریت سایت خواهد بود. 
برخی از مدیران ارش��د ش��رکت ها با هدف کاهش هزینه ها از هرگونه 
کمک گرفتن یا دست کم استخدام یک کارشناس مدیریت سایت امتناع 
می کنند. اگر ش��ما با بودجه های اندک در زمینه مدیریت سایت مواجه 
هستید، دست کم باید از مقاالت و ویدئوهای آموزشی در سطح اینترنت 

برای بهبود وضعیت سایت تان استفاده نمایید. 
دسترس��ی س��اده به مقاالت یا معرفی محصوالت باید براساس ایجاد 
فهرس��ت مناسب از س��وی برند صورت گیرد. این امر اغلب مورد غفلت 
برنده��ا قرار می  گیرد. بنابراین ش��ما با مراجعه به س��ایت برندها امکان 

مش��اهده فهرست مطالب براس��اس دس��ته بندی موضوعی را نخواهید 
داشت. ایجاد چنین فهرستی از نظر کدنویسی بسیار ساده است بنابراین 
ش��ما با کمترین اطاعات در زمینه طراحی سایت نیز امکان حضور در 

میان سایت های جذاب تجاری را خواهید داشت. 
تمرکز بر روی کاربران گوشی های هوشمند

تمرکز بر روی کاربران گوش��ی های هوشمند در طول یک دهه اخیر 
افزایش یافته است. این امر به دلیل بهبود توانایی گوشی های هوشمند و 
استفاده شمار باالیی از کاربران از چنین گوشی هایی برای جست وجوی 
محتوا در اینترنت است. امروزه تنها کاربران رایانه های شخصی اقدام به 
مشاهده محتوای س��ایت های مختلف نمی کنند. مرورگرهای مخصوص 
گوشی های هوش��مند در طول سال  های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا 
کرده ان��د. مرورگر محبوب کروم در طول س��ال های اخیر به طور مداوم 
امکان��ات تازه ای در دس��ترس کاربران قرار داده اس��ت. این امر موجب 
توجه هرچه بیش��تر بازاریاب ها به تولید محت��وای جذاب برای کاربران 

گوشی های هوشمند شده است. 
اگر کاربران گوش��ی های هوش��مند با سایتی ناس��ازگار با پلتفرم شان 
مواج��ه ش��وند، به احتمال زی��ادی هرگز به دنبال ادام��ه حضور در آن 
نخواهند رف��ت. این امر در زمینه بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
اگر ش��ما به تجربه کاربری آنها توجه نداشته باش��ید، دامنه وسیعی از 

مشتریان احتمالی تان را از دست خواهید داد. 
خوش��بختانه ام��روزه گ��وگل اطاع��ات جامع��ی در م��ورد کاربران 
گوش��ی های همراه در اختیار برندها قرار می دهد بنابراین ش��ما فرصت 
کاف��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی چنین مخاطبی را خواهید داش��ت. 
مهمترین نکته در این میان سازگاری سایت شما با کاربری گوشی های 
هوش��مند است. در غیر این صورت امکان ادامه تعامل با مخاطب هدف 

وجود نخواهد داشت. 
تنظیم درست صفحات برای مطالعه بهتر

اس��تفاده از فونت، اندازه و پس زمینه مناس��ب برای مشاهده محتوای 
به صورت راحت دارای اهمیت اس��ت. اگر شما نسبت به این نکته توجه 
نداشته باشید، باید منتظر ریزش شدید مخاطب هدف سایت تان باشید. 
برخ��ی از س��ایت ها پس از مدت زمانی مش��خص اقدام ب��ه تغییر قالب 
سایت ش��ان می کنند. این اق��دام اگر به صورت درس��ت صورت نگیرد، 

موجب بروز مشکات زیادی در زمینه مدیریت سایت خواهد شد. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ برای طراحی قالب س��ایت همیشه ایده 
مناسبی اس��ت. این امر امکان بهره  گیری از تجربه آنها برای ساماندهی 
بهینه قالب س��ایت را فراهم می س��ازد بنابراین دیگر مشکلی در زمین 

مدیریت سایت و تعامل با مخاطب هدف نخواهد بود. 
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همانطور که در مقاله قبلی گفته شد، تشکیل باشگاه مشتریان امروزه 
به یک��ی از پرطرفدارترین روش ه��ای مدیریت بازار و رفتار مش��تریان 
تبدیل ش��ده است. آنچه از تشکیل این باشگاه دنبال می شود ایجاد فضا 
و فرصتی مناس��ب برای برطرف کردن مش��کات و نیازهای مش��تریان 
اس��ت. تجربه ثابت کرده این باشگاه می تواند به مدیران بازاریابی کمک 
بس��یاری کند تا نیازهای بازار را به درس��تی تش��خیص داده و بدون از 
دس��ت دادن فرصت ها بتوانند آنها را به بهترین روش ممکن و در اسرع 
وقت برآورده کنند. از آنجایی که باش��گاه مشتریان مزیت ها و جنبه های 
مثبت بسیاری برای مدیران و بازاریابان دارد در این مقاله به این موضوع 

و مزیت ها خواهیم پرداخت.
1- افزایش امکان گردآوری داده های کاربران

از طریق س��ایت باشگاه مشتریان می توانید اطاعات افراد یا کاربرانی 
که عضو این باش��گاه هستند را به دست آورید. کاربران زمانی که اقدام 
به ثبت نام در باش��گاه مش��تریان می کنند می توانند ب��ا توجه به اینکه 
ش��ما چه نوع اطاعاتی را برای ثبت نام از آنها درخواس��ت کرده اید در 
س��امانه وارد کنند و در نتیجه ش��ما یک اطاعات منسجمی از کاربران 
که مشتریان شما هس��تند خواهید داشت. این اطاعات را می توانید به 
طبقات مختلف تقس��یم و دسته بندی کرده تا زمان تصمیم گیری از آنها 

اس��تفاده کنید. اگر قصد دارید اطاعات بیشتری از کاربران و مشتریان 
خود در دس��ت داش��ته باش��ید تا تصمیمات بهتری بگیرید بهتر است 

سواالت بیشتر و متنوع تری را در زمان ثبت نام از آنها بپرسید.
2- افزایش امکان ارتباط و همبستگی با کاربران

استفاده از واژه ای به نام باشگاه، بار عاطفی و روانشناختی باالیی دارد 
و احس��اس همبستگی و ارتباط را در ذهن مش��تریان و کاربران بیشتر 
تداع��ی خواهد کرد. از آنجایی که انس��ان ها عای��ق جمعی و اجتماعی 
دارند از اینکه عضو یک گروه باشند و به آن تعلق داشته باشند احساس 
خوشایندی برای آنها ایجاد خواهد کرد. با اینکه ارتباط مشتریان در این 
باش��گاه به صورت غیرحضوری است ولی همان احساس تعلق و ارتباط 

حضوری را در بین مشتریان به وجود می آورد.
3- افزایش امکان شناسایی مشتریان وفادار

براس��اس تجربیات مش��اوره بازاریابی، مش��تریانی که عاوه بر خرید 
از محصوالت ش��ما در باش��گاه های طراحی ش��ده نیز ثبت نام می کنند 
نش��ان دهنده اهمی��ت آنها و برن��د و محصول شماس��ت و تمایل دارند 
ارتب��اط خود را ب��ا برند یا محصول ش��ما افزایش داده ی��ا ادامه دهند. 
پ��س می توانید این کاربران را به عنوان مش��تریان وفادار خود بدانید و 
برنامه ریزی های مجزایی مانن��د در نظر گرفتن هدایا یا امتیازهای ویژه 

در ایام به خصوصی را برای آنها در نظر بگیرید.
4- افزایش امکان تبلیغات برند

تبلیغ کردن به صورت شفاهی یکی از راهبردهای تأثیرگذار در بازاریابی 
است که تشکیل باشگاه مشتریان می تواند به این سبک بازاریابی و تبلیغات 
کمک بس��یاری کند. کاربران و مشتریانی که در باشگاه شما عضو هستند 
هر کدام به عنوان تبلیغ گرهای شفاهی شما هستند که نام محصول یا برند 
شما را در همه جا منتشر می کنند. هزینه های زیادی که باید صرف تبلیغات 

کنید از این طریق به راحتی تحقق پیدا می کند.
5- اهمیت تعداد اعضای باشگاه مشتریان

هر چقدر تعداد اعضای باش��گاه مش��تریان شما بیشتر باشد به عنوان 
یک اعتبار برای ش��ما محس��وب می شود. این عدد نش��ان دهنده تعداد 
مش��تریان وفادار یا افرادی اس��ت که از برند یا محصول ش��ما استفاده 
می کنن��د و از آن راضی هس��تند و تمایل دارند فعالیت ه��ا، برنامه ها و 
محصوالت جدید ش��ما را دنبال کنند بنابراین، می توانید با تکیه بر این 
اعضا متوجه ش��وید که تعداد طرفداران شما یا رقیبان تان بیشتر است. 
همچنین می توانید امیدوار باش��ید که این اعضا، افراد دیگری را نیز به 

عضویت باشگاه شما دربیاورند.
qmpmarketing :منبع

مزیت های تشکیل باشگاه مشتریان برای بازاریابان و مدیران

کمپین جدید KFC، خالقانه یا گیج کننده؟

وضعی��ت دنیای تبلیغات به لطف ویروس کرونا بس��یار عجیب و 
غریب اس��ت. برخی از رفتاره��ای اجتماعی نظیر دس��ت دادن در 
طول ماه های گذش��ته به طور کامل ممنوع شده است. در این میان 
وضعیت برند KFC با ش��عار اصلی »خوش��مزه، ب��ه اندازه خوردن 
انگش��تان دس��ت« با چالش جدی برای نمایش مواجه شده است. 
امروز پس از گذش��ت ۶۰ س��ال از طراحی این ش��عار دیگر امکان 
نمای��ش اش، برای مدتی محدود، وجود ندارد. براس��اس توصیه های 
پزش��کی هرگونه تماس انگشتان دس��ت به اعضای صورت و دهان 
خط��ر انتقال ویروس کرون��ا را به هم��راه دارد. بنابراین KFC در 
بیلبوردهای تازه اش در س��طح شهرهای مختلف اقدام به درج شعار 
قدیمی اش با ش��طرنجی کردن عبارت »خوردن انگش��تان دست« 

کرده است. 
ب��دون تردید اقدام ت��ازه KFC در زمینه تبلیغات نوآوری زیادی 
به همراه دارد. با این حال کاربران در شبکه های اجتماعی احساس 
س��ردرگمی نس��بت به پیام اصلی این کمپین داشته اند. همین امر 
موجب پاس��خگویی به پرس��ش های مشتریان از س��وی اکانت های 
رسمی KFC شده اس��ت. اگرچه کمپین تازه KFC خاقیت های 
 بسیار زیادی از نظر تخصصی دارد، اما موجب سردرگمی زیادی در 
میان کاربران نیز شد است بنابراین باید نوعی تجدیدنظر اساسی در 
م��ورد فعالیت تبلیغاتی این برند صورت گیرد. اس��تفاده از خاقیت 
حرف��ه ای در عرصه تبلیغات همیش��ه به معن��ای موفقیت در جلب 
نظ��ر مخاطب هدف نیس��ت. این امر درس مه��م KFC از کمپین 

اخیرش است. 
creativebloq.com :منبع

مدیرعامل HTC از سمت خود استعفا داد 

تا حدود ۷ سال گذش��ته، HTC یکی از ۴ برند اصلی در زمینه 
تولید گوش��ی های هوشمند تلقی می شد. در این رابطه جالب است 
بدانید که نخستین گوش��ی دارای سیستم عامل اندروید، محصول 
ای��ن برند بوده اس��ت. با این ح��ال عدم تنوع و توج��ه به تغییرات 
بازار، باعث ش��ده اس��ت تا این برند به صورت کام��ل از بازار رقابت 
کنار گذاش��ته ش��ود. در این رابطه ظهور برندهای ت��ازه کار چینی 
نظیر هوآوی و ش��یائومی را نیز باید یکی از دالیل س��رعت بخشی 
به این روند نیز دانس��ت. در این راس��تا مدیرعامل این شرکت تنها 
پس از یک س��ال فعالیت از سمت خود اس��تعفا داد تا بیانگر تداوم 
اوضاع نه چندان مناس��ب این ش��رکت باش��د. این خبر باعث شده 
است تا چر ونگ، از موسسان و رئیس حال حاضر هیأت مدیره این 
ش��رکت، وظیفه مدیرعاملی را نیز برعهده بگیرد. در این راستا ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که HTC حضوری فعال در بازار واقعیت 
مجازی داش��ته و در ای��ن زمینه یکی از برندهای اصلی محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر برخی تحلیلگران بر این باور هس��تند که 
عدم توجه کافی به بخش تولید گوش��ی های هوشمند، یک سیاست 
خودخواس��ته ب��وده و نبای��د آن را به معنای وجود بح��ران در این 
ش��رکت تلقی نمود. به هر صورت باید دید که این تغییر، تا چه حد 
می تواند تاثیرگذار باش��د. درواقع از ش��روع سال ۲۰۲۰ این شرکت 

ضررهای سنگینی را متحمل شده است. 
yahoo.com :منبع

همکاری کانن و گوگل 

یکی از مش��کات همیش��گی عکاس ها از دس��ت دادن تصاویری 
اس��ت که برای آنها زمان و انرژی زیادی صرف ش��ده است. در این 
راس��تا جدیدترین بیانیه کانن بیانگر آغاز همکاری آنها برای امکان 
تهیه نس��خه پش��تیبان ب��ر روی Google Photos اس��ت. نکته 
جالب این اس��ت که با این اق��دام دیگر نیازی ب��ه حافظه خارجی 
نیز نخواهد بود و تمام��ی مدل هایی که اتصال به اینترنت را دارند، 
می توانن��د از این قابلیت جذاب اس��تفاده کنن��د. همچنین افراد از 
طریق گوش��ی های تلفن همراه خود نیز می توانند همگام سازی های 
الزم را انجام داده و به تصاویر دسترسی پیدا کنند. با این حال این 
قابلیت در حال حاضر تنها برای کاربران اندروید و آی او اس فراهم 
ش��ده و به نظر می رس��د که برنامه ای برای سایر سیستم های عامل 

گوشی تلفن همراه، وجود ندارد. 
در این راس��تا با مراجعه به س��ایت کانن می توانید فهرست کامل 
دوربین هایی که از این قابلیت پشتیبانی می کنند را مشاهده نمایید. 
ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت که این امکان رایگان نبوده و الزم 
اس��ت تا اش��تراک گوگل وان را خریداری نمایید که به ازای ۱۰۰ 
گیگابایت حافظه برای آن مبلغ ۲۰ دالر تعیین ش��ده اس��ت. با این 
حال تنوع در این زمینه باال بوده و بیش��ترین حجم ۲ ترابایت است 

که ۱۰۰ دالر هزینه را خواهد داشت. 
فراموش نکنید که این مبالغ تنها برای حق اش��تراک یک س��ال 

محسوب می شود. 
ب��ا این حال برای آش��نایی بیش��تر کاربران، یک ماه نخس��ت با 
ظرفی��ت ۱۰۰ گیگ به صورت رایگان قرار داده ش��ده اس��ت. حال 
بای��د دید که این طرح ج��ذاب تا چه اندازه مورد توجه مش��تریان 
بزرگ ترین برند تولید دوربین های حرفه ای عکاسی قرار می گیرد. 
techcrunch.com :منبع

توصیه هایی برای بازاریابی بهتر در فضای اینترنتBRANDکارگاهبرندینگ

چگونه تجربه مشتریان از سایت برندمان را بهتر کنیم؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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فعالیت در ش��بکه های اجتماعی فقط مربوط به برندها نیس��ت. امروزه بسیاری 
از مردم در سراس��ر دنیا با اس��تفاده از شبکه های اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کنند. هدف اصلی از تاس��یس شبکه های اجتماعی نیز همین نکته است. وقتی 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارند، سطح ارتباط شان بازتابی از زندگی 
روزمره اس��ت. اغلب مردم در واکنش به اتفاقات و رویدادهای مهم اقدام به فعالیت 
اجتماعی می کنند بنابراین مشاهده فعالیت اجتماعی گسترده کاربران در شبکه های 
اجتماعی امر عجیبی نیس��ت. بازاریابی با استفاده از هشتگ درست از همین نکته 
الگوبرداری کرده اس��ت. کاربران معترض به مس��ائل مختلف اجتماعی، اقتصادی 
یا سیاس��ی در شبکه های اجتماعی با استفاده از هش��تگ های خاص اقدام به بروز 
نارضایتی شان می کنند. این امر امروزه در زمینه بازاریابی نیز به خوبی قابل مشاهده 

است.
براساس گزارش موسسه فوربس، ۷۵ درصد از کاربران در شبکه های اجتماعی با 
اس��تفاده از هشتگ های مربوط به فعالیت های مدنی و اجتماعی اقدام به بارگذاری 
محتوا می کنند. افزایش محبوبیت هش��تگ ها در طول س��ال های اخیر بس��یاری 
از بازاریاب ه��ا و برنده��ا را به خود جلب کرده اس��ت. همین ام��ر موجب افزایش 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی هش��تگ محور از سوی برندها ش��ده است. این امر در 
کنار فعالیت های اجتماعی مهم کاربران با اس��تفاده از هشتگ های کاربردی نوعی 
تاقی و هم پوش��انی میان فعالیت برندها و کاربران عادی ایجاد کرده است. در این 
مقاله هدف اصلی بررسی ماهیت هشتگ و سپس بررسی کاربردهای آن در زمینه 
ساماندهی کمپین های اجتماعی است. واکاوی این امر همراه با مشاهده نقش آفرینی 
برندها در فعالیت اجتماعی و کمپین های مدنی به خوبی نقش تازه کسب و کارها و 

حمایت شان از مشتریان را نشان خواهد داد.
فعالیت اجتماعی هشتگ محور چیست؟

فعالیت اجتماعی با استفاده از هشتگ به معنای کاربرد هشتگ های مناسب برای 
فعالیت اجتماعی یا مدنی اس��ت. بر این اساس تعدادی از کاربران برای جلب توجه 
رسانه ها و مردم عادی به مسئله ای مهم اقدام به ایجاد هشتگی خاص و تولید محتوا 
براساس آن می کنند. به معنایی دیگر، هشتگ ها امکان سازماندهی بهتر به گروه های 
کاربران برای مخابره پیام های مهم را می دهد. امروزه تعداد بسیار زیادی از کاربران 
در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. این امر موجب ناتوانی رسانه ها برای مشاهده 
تمام پیام ها و مخابره نمونه های مهم می ش��ود. استفاده از هشتگ ها و جنبش های 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی به خوبی فرصت مشاهده مهمترین خواسته های مردم 

در سطح بین المللی و محل را فراهم خواهد کرد. 
فعالیت مدنی و اجتماعی براساس هشتگ ها در طول سال های اخیر توسعه بسیار 
زیادی پیدا کرده است. تازه ترین هشتگ موردنظر کاربران در شبکه های اجتماعی 
»زندگی سیاه پوستان مهم است« یا Black Lives Matter محسوب می شود. این 
هشتگ در طول ماه های گذشته و پس از مرگ جورج فلوید به دست پلیس ایاالت 

متحده بدل به ترندی داغ در سراسر جهان شد. 
استفاده از هشتگ ها برای بیان نکات و پیام های اجتماعی گزینه بسیار مطلوبی 
اس��ت. یکی از دالیل اصلی این امر امکان ش��رکت در جنبش ها بدون نیاز به صرف 
هزینه اس��ت. ش��یوع ویروس کرونا اهمیت جنبش های آناین را بیش از هر زمان 
دیگری نش��ان داده اس��ت، با این حساب در طول س��ال های آینده نیز باید انتظار 

مشاهده کمپین های بیشتری را داشته باشیم. 
هش��تگ های مربوط به رویدادهای اجتماعی دامنه بسیار متنوعی دارد. برخی از 
مهمترین گزینه ها برای استفاده از هشتگ ها در زمینه جنبش های اجتماعی مربوط 
به حوزه سیاسی، اجتماعی، آگاهی بخشی به مردم، واکنش به ترندها، حقوق زنان، 

مقابله با نژادپرستی و انتشار اطاعات به صورت آزادانه است. 
استفاده درست از هشتگ ها نقش مهمی در بهبود وضعیت بازاریابی برندها دارد. 
نکته مهم در این میان حضور به موقع در کنار کاربران و حمایت از جنبش های دارای 
نقطه نظر مشترک با ارزش های کسب و کارمان است. در ادامه برخی از مهمترین 
کمپین های دارای هشتگ در شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

تاریخچه فعالیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی
با افزایش محبوبیت ش��بکه های اجتماعی نزدیک به ۳.۶ میلیارد نفر در سراسر 
جهان به پلتفرم های مختلف دسترس��ی دارند. استفاده از شبکه های اجتماعی بعد 
مسافت را به طور کلی از بین برده است بنابراین کاربرانی با زمینه اجتماعی و حتی 

فاصله های بسیار دور امکان تعامل در لحظه با هم را یافته اند. 
ام��روزه کارب��ران فقط برای تعامل با اعضای خانواده یا دوس��تان از ش��بکه های 
اجتماعی استفاده نمی کنند. بسیاری از کاربران در عمل برای شرکت در جنبش های 
اجتماعی نیز از پلتفرم های مختلف سود می برند. این امر بیانگر گستره تاثیرگذاری 
شبکه های اجتماعی بر روی زندگی افراد است. شاید تا همین یک دهه پیش تنها 
راهکار بیان اعتراضات نسبت به پدیده هایی نظیر نابودی محیط زیست انتخاب یک 
محل و تجمع مس��المت آمیز در آن بود، ام��ا اکنون وضعیت به طور کامل متفاوت 

شده است. 
تاریخچ��ه فعالی��ت اجتماعی و مدنی در ش��بکه های اجتماعی به س��ال ۲۰۰۴ 
برمی گردد. در این سال فیس بوک نخستین تجربه اش به عنوان شبکه اجتماعی را 
داشت. توسعه فیس بوک و راه اندازی یوتیوب در سال ۲۰۰۶ و توییتر در سال ۲۰۰۷ 
موجب افزایش حضور کاربران در شبکه های اجتماعی شد. این امر همراه با فعالیت 
جسته و گریخته برخی از سیاستمداران و همچنین فعال های مدنی موجب توجه 
هرچه بیش��تر به راه اندازی کمپین های اجتماعی در این فضا گردید. اظهارنظر در 
شبکه های اجتماعی بسیار ساده تر از فضای زندگی واقعی است. همین امر شکلگیری 
جنبش های اجتماعی در شبکه های اجتماعی را بسیار ساده کرده است. کمپین های 
مربوط به فعالیت در شبکه اجتماعی و حمایت از ارزش های خاص نخستین بار در 
س��ال ۲۰۰۹ و انتخابات ایاالت متحده شکل گرفت. شرکت کنندگان در انتخابات 
ایاالت متحده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مهم برای بیان اهداف و جلب 
نظر رأی دهندگان استفاده می کردند. این امر از آن زمان تا به حال همچنان پابرچا 
مانده اس��ت. امروزه نیز سیاستمداران استفاده قابل توجهی از شبکه های اجتماعی 

می کنند. 
فعالیت اجتماعی و مدنی در ش��بکه های اجتماعی فقط مربوط به سیاستمداران 
رسمی و دولتی نیست. کاربران عادی نیز در راستای همراهی با مردم برای حمایت 
از ارزش های��ی خاص اقدام به راه اندازی کمپین در ش��بکه های اجتماعی کرده اند. 
این امر دارای اهمیت بس��یار زیادی از نقطه نظر بازاریابی اس��ت. مشارکت برندها 
در جنبش های اجتماعی نقش مهمی در اعتبار و توس��عه نام شان دارد. در ادامه به 
بررسی برخی از مهمترین کمپین های اجتماعی و تاثیرشان بر روی فعالیت برندها 

خواهیم پرداخت. 
1. زندگی سیاه پوستان مهم است

یکی از کمپین های اجتماعی مهم در طول سال های اخیر مربوط به توجه به زندگی 
سیاه پوس��تان است. امروزه بسیاری از شعارهای مربوط به ریشه کنی نژادپرستی در 
سراسر دنیا به گوش می رسد. نکته مهم در این میان تداوم رفتارهای نابرابر با مردم 

رنگین پوست است. شاید مهمترین رنگین پوستان تحت فشار در جامعه بین المللی 
سیاه پوستان باشند. تاریخچه برده داری در ایاالت متحده و دیگر کشورهای صنعتی 
به خوبی بیانگر اهمیت توجه به سطح زندگی سیاه پوستان است. اگر از سیاه پوستان 
در جوامع اروپایی و آمریکای ش��مالی در مورد وضعیت زندگی ش��ان سوال کنیم، 
اغلب آنها تجربه توهین های نژادپرستانه را دارند. این امر در ایتالیا به عنوان یکی از 

کشورهای اروپایی صنعتی حتی در عرصه ورزش نیز قابل مشاهده است. 
کمپین زندگی سیاه پوس��تان مهم است، نخستین بار در س��ال ۲۰۱۳ از سوی 
آلیشیا گارزا در فیس بوک راه اندازی شد. هدف آلیشیا تاکید بر روی اهمیت زندگی 
تمام انسان ها، به ویژه سیاه پوستان، به دلیل مواجهه با شرایط اجتماعی نابرابر بود. 
کمپین موردنظر در س��ال ج��اری نیز با مرگ جورج فلوید ب��ار دیگر بدل به ترند 

جهانی شد. 
جنبش »زندگی سیاه پوستان مهم است« در طول سال های اخیر به داستان های 
بسیار زیادی توجه کرده است. بیان داستان هایی واقعی از آزار و اذیت سیاه پوستان 
در ش��بکه های اجتماع��ی مختلف ب��ا هش��تگ Black Lives Matter موجب 
واکنش های بسیار زیادی شده است. برخی از مقامات دولتی در کشورهای مختلف 
نیز در واکنش به چنین اظهارنظرهایی اقدام به بازنگری در قوانین ضدنژادپرستی به 

منظور مقابله بهتر با این پدیده کرده اند. 
براس��اس گزارش نیویورک تایمز، کمپین »زندگی سیاه پوس��تان مهم است« در 
طول ماه های اخیر بدل به مهمترین کمپین اجتماعی در ایاالت متحده شده است. 
این امر دارای اهمیت روزافزونی اس��ت. برهمین اساس شاید امکان نامیدن کمپین 
موردنظ��ر به عنوان بزرگ ترین کمپین اجتماعی تمام تاریخ وجود داش��ته باش��د. 
حمایت از ارزش های اجتماعی همیشه در کمپین های اجتماعی قابل مشاهده است. 
این امر در مورد »زندگی سیاه پوستان مهم است« حتی توجه برندها را نیز به خوبی 

جلب کرده است. 

یک��ی از ش��رکت های موفق در زمینه همراهی با م��ردم در کمپین ها 
و جنبش های اجتماعی برند نایک اس��ت. این برند در طول س��ال های 
متم��ادی فعالیتش ب��ه عنوان یک تولی��دی لباس و لوازم ورزش��ی به 
طور مداوم پش��ت مش��تریانش بوده اس��ت و همین امر نایک را بدل به 
برندی رقابت ناپذیر در بازارهای جهانی کرده اس��ت. شاید شما فعالیت 
مناس��ب برای جلب نظر مخاطب هدف و فروش بیش��تر را فقط محدود 
ب��ه تولید محص��والت باکیفیت و ارزان بدانید. نکت��ه مهم در این میان 
ضرورت فعالیت اجتماعی برای تعامل با مشتریان است. امروزه مشتریان 
انتظارات بس��یار زیادی از برندها دارند بنابراین ش��ما باید خود را آماده 

هرگونه فعالیت اجتماعی نمایید. 
امروزه شمار بس��یار زیادی توییت، پست اینس��تاگرامی و محتوای ویدئویی در 
یوتیوب پیرامون اهمیت زندگی سیاه پوس��تان منتشر می ش��ود. حضور برندها در 
میان کاربران کمک قابل توجهی به باورپذیری هرچه بهتر ادعاهای مختلف برندها 
می کند. اگر شما نیز در زمینه کسب و کار شعارهای قابل توجهی دارید، باید نسبت 
به مش��ارکت در کمپین های اجتماعی مرتبط با ارزش های تان حساسیت به خرج 

دهید. 
2. دختران مان را پس دهید 

یکی دیگر از مثال های جذاب در زمینه فعالیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی 
مربوط به کمپین دختران مان را پس دهید یا Bring Back Our Girls اس��ت. 
این کمپین در پی ربودن ۲۷۶ دختر دانش آموز از سوی گروه تروریستی بوکو حرام 
در س��ال ۲۰۱۴ شروع ش��د. بوکو حرام یک گروه تروریستی در آفریقاست. یکی از 
اعتقادات عجیب این گروه تروریس��تی حرام بودن مطالعه کتاب و تحصیل اس��ت. 
آنه��ا حق تحصیل برای بانوان را حرام تلقی می کنن��د بنابراین در یکی از اقدامات 
تنفربرانگیزش��ان چندین کودک دانش آموز را ربودند. در این میان یکی از اقدامات 

تروریستی این گروه ربودن ۲۷۶ دانش آموز دختر در نیجریه بود. 
میش��ل اوباما یکی از مهمترین فعال های اجتماعی در ایاالت متحده محس��وب 
می ش��ود. وی در واکنش رس��می به این اقدام تروریستی جزو نخستین کاربرهای 
هشتگ دختران مان را پس دهید، بود. این هشتگ به سرعت بدل به ترندی جهانی 
برای مقابله با وضعیت اس��فبار دختران و به طور کلی دانش آموزان در نیجریه شد. 
کمپین موردنظر برای رسیدگی به وضعیت دانش آموزان دختر در نیجریه موفق به 
گردآوری ۳۰۰ هزار دالر شد. این امر به خوبی تاثیرگذاری کمپین های اجتماعی بر 

روی مخاطب هدف را نشان می دهد. 
پس از اعام خبر ربودن دختران دانش آموز از س��وی گروه تروریستی بوکو حرام 
بسیاری از س��لبریتی ها نیز اقدام به همدردی با خانواده های ربوده شدگان کردند. 
نکته مهم در این میان نقش آفرینی چهره هایی نظیر بردلی کوپر، دمی مور، سیلوستر 
اس��تالونه و آنتونیو بان��دراس در این ماجرا بود. این افراد باتوجه به س��ابقه فعالیت 
اجتماعی از همان روزهای نخست اقدام به حمایت از حقوق دختران آفریقایی برای 
تحصیل کردند. بخش قابل توجهی از مبلغ ۳۰۰ هزار دالری از س��وی همین افراد 
گردآوری شد بنابراین نقش آفرینی این افراد به عنوان برندهای شخصی در این ماجرا 

قابل ماحظه است. 
3. چالش سطل آب یخ

چالش س��طل آب یخ هنوز هم در ذهن کاربران شبکه های اجتماعی باقی مانده 
است. این کمپین یکی از فراگیرترین فعالیت های اجتماعی در پلتفرم های مختلف 
محس��وب می شود. این کمپین با هدف اطاع رسانی به مردم در مورد بیماری نادر 

ALS طراحی ش��د. بیماری موردنظر نوعی ناتوانی عصبی محسوب می شود. تامین 
هزینه های موردنیاز برای رسیدگی و درمان بیماران ALS در برخی از موارد بسیار 
کان است بنابراین کمپین موردنظر با هدف تامین بخشی از هزینه موردنیاز برای 

رسیدگی به این بیماری شروع شد. 
چالش سطل آب یخ با هدف بازسازی شرایط عصبی دشوار بیماران طراحی شد. 
بر این اس��اس افراد شرکت کننده بایس��تی یک سطل آب یخ را بر روی خود خالی 
می کردند. واکنش بدنی به یخ درست مانند لحظه ای از ناتوانی عصبی بیماران بود. 
در ای��ن میان افراد امکان پرداخت مبلغی به عنوان کمک هزینه به موسس��ه های 
موردنظر را نیز داش��تند. در این میان هزینه بس��یار زیادی برای کمک به بیماران 

اختصاص یافت. 
حضور چهره های مختلف از سراسر دنیا در این چالش بر جذابیت آن افزود. بدون 
تردید چهره هایی نظیر اپرا و بیل گیتس به تنهایی برای توسعه جهانی یک کمپین 
کافی هس��تند. نکته مهم در این میان واکنش برندها نس��بت به ای��ن رویداد بود. 
بی تردید برندها امکان حضور در چنین چالشی را ندارند. دلیل این امر ناتوانی برای 
حضور به عنوان یک ش��خص و خالی کردن سطل آب یخ بر روی بدن بود. در این 
میان برخی از برندها مانند سامسونگ یا ایسر اقدام به ترقیب کارمندان به منظور 
حضور در این چالش کردند. بیل گیتس و شرکتش مایکروسافت در این میان کمک 
مالی قابل توجهی به کمپین موردنظر کردند. این امر با توجه به اهمیت تهیه مبلغ 
مناس��ب برای درمان بیماران موجب افزایش محبوبیت برند مایکروسافت در میان 

مشتریان بازارهای جهانی شد. 
حضور در چالش های مختلف باید با دقت صورت گیرد. وقتی برند ش��ما در یک 
روی��داد اجتماعی حضور پی��دا می کند، این امر بیانگر ویژگی های برند شماس��ت. 
بنابراین هرگونه اقدام نامناسب امکان مواجهه با شکست را افزایش خواهد داد. برخی 
از برندها در این میان اقدام به حضور در هر کمپینی می کنند. این امر موجب بروز 
مشکاتی برای چنین برندهایی خواهد شد. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان و تکراری شدن حضور برند در رویدادهای اجتماعی است. 
4. زانو بزنید

 Take یکی از کمپین های مربوط به مقابله با نژادپرستی تحت عنوان زانو بزنید یا
A Knee شناخته می شود. این کمپین در سال ۲۰۱۶ با زانو زدن کولین کاپرنیک، 
ورزشکار مطرح فوتبال آمریکایی، شروع شد. وی به عنوان مدافع حقوق سیاه پوستان 

این حرکت را برای ادای احترام به تمامی درگذشتگان نژادپرستی شروع کرد. 
شاید در نگاه نخست این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما پیام های بازاریابی بسیار 
زیادی را مخابره می کند. امروزه اغلب تیم  های ورزش��ی و حتی شرکت های تجاری 
در روزهای معین برای ادای احترام به درگذشتگان نژادپرستی از این اقدام استفاده 
می کنند. به این ترتیب کولین کاپرنیک یکی از مهمترین فعالین مقابله با نژادپرستی 

در دهه اخیر نام گرفت. 
اس��تفاده از هش��تگ زانو بزنید، در طول سال های اخیر در واکنش به بسیاری از 
اظهارنظرهای نژادپرس��تانه استفاده شده است. یکی از نمونه های این امر سخنرانی 
دونالد ترامپ بر علیه اهالی مکزیک و مهاجران این کشور بود. این امر موجب واکنش 
ش��دید از س��وی کاربران برای مقابله با ترامپ شد. حجم این واکنش ها بسیار زیاد 
بود بنابراین در سخنرانی های بعدی دونالد ترامپ مجبور به بازنگری در حرف های 

خود شد. 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی در طول یک دهه اخیر به دلیل توس��عه شدید 
ش��بکه های اجتماعی افزایش یافته اس��ت. این امر در طول سال های اخیر یکی از 
مهمترین رویدادهای بازاریابی و تبلیغاتی برای برندها را شکل داده است. برندهایی 
نظیر نایک، اپل و تیم های ورزش��ی در رتبه های نخس��ت اس��تفاده از کمپین های 
اجتماعی بوده اند. امروزه با مش��اهده اکانت های مربوط به تیم های ورزش��ی امکان 

مشاهده دقیق واکنش آنها به نژادپرستی وجود دارد. 
5. من هم همینطور

 Me Too امروزه بسیاری از مردم در مورد کمپین من هم همینطور یا
اطاع وس��یع دارند. این کمپین در سال ۲۰۰۷ با هدف اطاع رسانی در 
مورد آزار و اذیت های جنسی، کامی و روحی نسبت به بانوان راه اندازی 
ش��د. حضور بسیاری از چهره های سرش��ناس در این کمپین اجتماعی 
موجب افزایش شجاعت کاربران برای بیان داستان های تلخ زندگی شان 
شد. در این میان برخی از برندها نظیر نایک نیز به طور رسمی اظهارات 

ورزشکاران زن را بازنشر می کرد. 
نکت��ه جالب درخص��وص کمپین من هم همینطور ادامه آن از س��ال 
۲۰۰۷ ت��ا به امروز اس��ت بنابراین ما در اینجا ب��ا طوالنی ترین کمپین 
تاریخ فعالیت اجتماعی مواجه هس��تیم. بیان داستان های مربوط به آزار 
و اذیت جنس��ی از س��وی برخی از چهره های سرش��ناس حتی موجب 
دستگیری و محاکمه برخی از س��لبریتی ها شده است بنابراین واکنش 
چنین افرادی در شبکه های اجتماعی بی تاثیر نیست. وقتی یک کمپین 
اجتماعی همراه با نتیجه ملموس باش��د، انگیزه کاربران برای ش��رکت 
در آن افزای��ش می یابد. این امر به بهترین ش��کل برای کمپین من هم 

همینطور روی داده است. 
وقتی ش��ما در تاش برای طراحی کمپین های اجتماعی هستید، باید به میزان 
همه گیری ش��ان نیز توجه داشته باش��ید. تاکید بر روی نکات مهم و چالش برانگیز 
همیشه نتیجه مناسبی به همراه دارد. این امر در مورد کمپین من هم همینطور به 

خوبی قابل مشاهده است. 
۶. کرونا ویروس

مقابله با ویروس کرونا در طول ماه های اخیر بدل به دغدغه تمام کشورها و مردم 
شده است. همین امر برای شکلگیری هشتگ کووید- ۱۹ یا Covid۱۹ کافی است. 
امروزه بسیاری از محتواهای برندها با هدف بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف بر 
این محور تولید می شود. استفاده از این هشتگ نخستین بار در اواخر سال ۲۰۱۹ 
برای بیان نگرانی نسبت به وضعیت چین روی داد. توسعه سراسری این ویروس به 
سرعت توجه مردم جهان به هشتگ موردنظر را افزایش داد. با این حساب استفاده 
از هشتگ موردنظر عاوه بر کاربران عادی در میان برندها و سلبریتی ها نیز توسعه 

پیدا کرد. 
امروزه بسیاری از کش��ورها برای مقابله با ویروس کرونا هزینه های سرسام آوری 
انجام می دهند. اگر ش��ما نیز به مقابله با این ویروس توجه دارید، باید نس��بت به 
حضور در این کمپین توجه نمایید بنابراین با حضور در این کمپین شما نیز در کنار 

میلیون ها کاربر حاضر در مورد ویروس کرونا خواهید ایستاد. 
جمع بندی

امروزه ش��بکه های اجتماعی بسیاری از فعالیت های مهم اجتماعی را تغییر داده 
اس��ت. اعتراض نس��بت به روندهای مختلف و حمایت از برخ��ی از رویدادهای در 
ش��بکه های اجتماعی بدل به امری رایج در میان افراد مختلف شده است. اگر برند 
ش��ما در زمینه همراهی با کاربران برای حضور در کمپین های مختلف اقدام نکرده 
است، باید هرچه زودتر در نحوه فعالیت تان تجدیدنظر نمایید. در غیر این صورت با 

واکنش منفی کاربران در سراسر دنیا مواجه خواهید شد. 
com.learn.g2 :منبع

تاثیر باورهای مثبت در فروش بیمه عمر
شگفتی ساز فروش بیمه عمر شوید

فروشندگی بیمه یک کس��ب و کار بسیار شورانگیز است. فروشنده 
بیمه به نس��بت باوری که به کار خود دارد می تواند موفقیت های عالی 
و ممتاز کسب کند و رقم های فروش باالیی را هر ماه به نام خود ثبت 

نماید. 
باور نقش تعیین کننده ای در موفقیت دارد. همه ما سرنوشت زندگی 
خود را براس��اس باورها ش��کل می دهیم. باورها مجموعه ای از افکاری 
است که طی سالیان سال با خود حمل می کنیم؛ افکاری که از محیط 
خانواده، محیط تحصیلی، محیط اجتماعی و محیط رس��انه وارد ذهن 

ما شده است.
 فروش��نده موفق بیمه نامه کس��ی اس��ت که باورهای درس��تی در 
زمینه فروش دارد. کس��انی که در زندگی با فراز و نش��یب های زیادی 
روبه رو می ش��وند به دلیل تغییر و تبدیل باورهای ذهنی آنهاست؛ زیرا 
هم��ه ما خالق واقعیت های زندگی خود هس��تیم و هیچ چیِز از پیش 

تعیین شده ای وجود ندارد. 
 وقتی در مدار نظام کیهانی قرار می گیریم خواس��ته ها و نیازهای ما 
طبق نظم کیهان��ی آفریدگار جهان برآورده می ش��ود بنابراین دارایی، 
ثروت، فقر، بدبختی، خوشبختی، بیماری و سامتی همه و همه زاییده 

باورهای ذهنی ماست.
اگ��ر امروز یک فروش��نده موف��ق در زمینه بیمه هس��تیم به دلیل 
توانمندی ذهنی ماست. ما آدم ها هیچ تفاوتی با یکدیگر نداریم. خداوند 
همه آدم ها را یکسان آفرید و هیچ فرقی بین آنها قائل نشد، اما اسباب و 
شرایط زیادی برای تغییر و تبدیل ما فراهم کرد تا هر کس می تواند از 

این اسباب برای بهتر شدن خود بهره گیرد. 
 خداون��د به هم��ه آدم ها کمک می کند تا به آرزوهای خود برس��ند 
وقتی در ذهن آرزوی موفقیت و فروش بیش��تر در زمینه بیمه عمر را 
داریم نظم کیهانی همه اسباب را برای رسیدن به آرزوها فراهم می کند. 
هنگامی که با ترس و نگرانی از شکست ها و عدم موفقیت ها می گوییم 
باز هم نظم ناپیدای هستی ما را در همان مسیر شکست ها و ناکامی ها 

قرار می دهد. 
جهان به خواسته من و شما احترام می گذارد و هیچ تغییر و تبدیلی 
در باوره��ای ما به وج��ود نمی آورد بلکه این ما هس��تیم که باید روی 

باورهای ذهنی خود برای رسیدن به دنیای بهتر فعالیت کنیم. 
اگر در بازار بیمه مردان بزرگی مثل مهدی فخارزاده هستند به دلیل 
پاکسازی باورهای ذهنی او از هر چه نومیدی و ناکامی است. کسی که 
خود را در فروش آدم ناکامی می بیند ناکامی به دنبالش می رود و او برای 

رسیدن به اهدافش ناکام می ماند. 
باورها نق��ش موثری در زندگی آدم ها دارند. باورهای مثبت انس��ان 
را به رش��د و پیشرفت می رساند و باورهای منفی زمینه های سقوط را 
فراهم می کند. بس��یاری از افرادی ک��ه در زمینه فروش بیمه نامه عمر 
کار می کنند، هنوز نمی دانند که سرنوش��ت کسب و کار و زندگی آنها 
دست خودشان است. اگر فخارزاده ها از بیمه سربلند بیرون آمدند نتیجه 
باورهای قدرتمند آنهاست، اما چون ذهن ما انباشته از باورهای نادرست 
در زمینه موفقیت است نمی توانیم باور کنیم که ما نیز می توانیم مثل 

فخارزاده و حتی بهتر از او در بازار بیمه عمر موفق شویم.
ما آدم ها با هم فرقی نداریم من می توانم به هر آرزویم برسم مشروط 
به اینکه باورهای درستی در زمینه آن آرزو داشته باشم. وقتی می گویم 
من بزرگ ترین فروشنده بیمه عمر در جهان خواهم شد و بعد یواشکی 
ب��ه حرف خودم می خندم یعن��ی باور ندارم م��ن می توانم بزرگ ترین 

فروشنده بیمه عمر جهان شوم.
زندگی ما آدم ها را باورهای ما می سازد. همه آدم ها با باورها، موفقیت ها 
یا شکس��ت های زندگی خود را رقم می زنند. ما آدم ها هیچ فرقی با هم 
نداریم. هوش و استعداد آدم ها یک شوخی بزرگ است. آدم های موفق 
با باورهای موفق به نتایج ش��گفت انگیز رس��یدند. اگر ادیس��ون موفق 
می ش��ود به دلیل باورهایی اس��ت که در ذهن دارد، بنابراین اگر هزار 
بار هم شکس��ت می خورد باورهای ذهن��ی او را آدم موفقی می داند اما 
فروش��نده جوانی که دو بار جواب رد می ش��نود از دنیای فروش بیمه 
خداحافظی می کند برای اینکه باورهای او برای فروشنده ای موفق بودن 

فراهم نشده است.
ش��ما تا زمانی که باورهای خود برای رسیدن به فروش بیمه عمر را 
اصاح نکنید نمی توانید فروش��نده خوبی ش��وید. روزانه با ده ها نفر از 
فروش��ندگان روبه رو می شوم که کلمه نمی توانم یا نمی شود را بر زبان 
جاری می کنند. ما در نظام هستی چیزی به نام نمی شود یا امکان ندارد 
یا نمی توانم، نداریم. جهان به س��رعت در حال رش��د و پیشرفت است. 
هر لحظه میلیون ها و میلیاردها س��یاره و ستاره متولد می شوند و این 
یعنی جهان در حال گس��ترش است، اما ما زمانی می توانیم به رشد و 
پیشرفت برسیم که خود را با رشد جهان هستی همسو کنیم. هماهنگی 
و همسویی ما در درون ما اتفاق می افتد و تا زمانی که به رشد و توسعه 

خود باور نداشته باشیم نمی توانیم فروشنده موفقی شویم. 
همیش��ه فکر می کنیم که دیگران از ما بهتر هس��تند. هیچ کس 
از م��ن و تو بهتر نیس��ت. تو باید روزی هزار ب��ار بگویی من بهترین 
فروش��نده بیمه عمر جهان هس��تم. من موفق ترین فروش��نده بیمه 
عم��ر ایران هس��تم. م��ن معجزه ف��روش بیمه عمر جهان هس��تم. 
من شگفتی س��از فروش بیمه عمر هس��تم. این من  ها را با باورهای 
درونی ات بگو تا باور کنی که تو هم بهترین فروش��نده هس��تی. چرا 
عقب می  نش��ینی و فکر می کنی دیگران از تو بهتر هستند. دیگران 

زمانی از تو بهترند که تو احساس بهتر بودن نداشته باشی. 
ش��اید بگویید آیا س��ن و تجربه و دانش و آگاهی، برای موفقیت در 
فروش بیمه عمر موثر نیس��تند؟ پاسخ مثبت است،. اما اگر کسی سن 

کمی داشته باشد، مانعی برای موفقیت نیست. 
اگر سن شما کم اس��ت، اگر تحصیات عالیه ندارید، اگر قد و قیافه 
ندارید، اگ��ر تجربه طوالنی ندارید، اگر آگاه��ی و دانایی کافی ندارید، 
اشکالی ندارد شما اول باورتان را بسازید همه اینها حل می شود. دانش 
الزم است تجربه خوب است ولی عامل اصلی تعیین کننده موفقیت شما 

در درون شماست. 
بزرگ ترین فروش��ندگان بیمه عم��ر در جهان با ما تفاوتی ندارند. 
آنها روی ذهن خود کار کردند و به این باور رس��یدند که بیمه یک 
نیاز مش��ترک همه آدم های روی زمین اس��ت بنابراین با اعتماد به 
نفس باال فروش های عالی را رقم زدند و موفقیت های عالی کس��ب 

کردند.

ایستگاهبازاریابی بررسی برخی از مهم ترین کمپین های اجتماعی دهه های اخیر

بازاریابی در شبکه های اجتماعی و مسئله فعالیت اجتماعی
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راهکارهایی برای برخورد منطقی و بدون دردسر 
مدیران با کارکنان ناکارآمد و ضعیف شرکت

می ت��وان گفت نحوه برخورد با کارکنان ضعیف و ناکارآمد یکی از 
دشوارترین کارها برای مدیران است.

بس��یاری از مدیران س��عی می کنن��د تا جایی که ام��کان دارد با 
این کارمندان برخورد نداش��ته باش��ند یا س��عی می کنند از خطاها 
و ضعف های آنها چشم پوش��ی کنند. همین موضوع موجب می شود 
تا مدت ها از کم کاری ها یا نقص های رفتاری این عضو ش��رکت رنج 
بکش��ند. به جز مدیران، حضور این کارکنان برای سایر کارکنان نیز 
آزاردهنده خواهد بود به همین خاطر بهتر است تکلیف این کارکنان 
خیلی زودتر مشخص شود. حضور این کارکنان در تیم شما نه تنها 
ه��م مدی��ران و هم کارکن��ان را آزار خواهد داد بلک��ه موجب رواج 

بی نظمی و عدم وظیفه شناسی در محیط کاری شما خواهد شد.
بنابرای��ن به خوبی می توان متوجه ش��د که یک کارمند ضعیف تا 
چه حد می تواند برای یک مجموعه تبعات منفی در پی داشته باشد. 
از آنجایی که برخورد با کارمند ضعیف و ناکارآمد هم دش��وار است 
و هم می تواند هزینه های زیادی برای ش��رکت در پی داش��ته باشد 
چراک��ه با برکناری این ش��خص، باید به فکر اس��تخدام یک نیروی 
جدی��د باش��ند و این کار هم رون��د و مراحل خ��ود را دارد که هم 
زمانبر است و هم هزینه های زیادی را در پی دارد. براساس تجربیات 
مش��اوره بازاریابی بهتر اس��ت پس از تش��خیص کارمندی که دچار 
ضع��ف و ناکارآمدی اس��ت مراحل زیر را عملی کنید تا س��ازمان یا 

شرکت شما کمترین ضرر را متحمل شود.
۱- می توانید این کارمند را به قس��مت های دیگر ش��رکت تان که 
متناس��ب با توانایی های اوست راهنمایی کنید، با این کار شما به او 
این اجازه را می دهید که در سازمان یا شرکت شما باقی بماند ولی 
به قس��متی که متناس��ب با توانایی های اوس��ت منتقل شود. عاوه 
بر ای��ن، در صورتی که این کارمند، در بخش جدیدی که ش��ما به 
او پیش��نهاد داده اید تمایل نداشته باش��د کار کند به اختیار خود از 
مجموعه ش��ما خارج می شود و این نگرش که شما او را از مجموعه 
حذف یا برکنار کردید نخواهد داشت. این کار به شما کمک می کند 
ت��ا ب��دون درگیری و مش��کات بعدی ک��ه یک کارمن��د ضعیف و 
نارکارآمد برای شما می توانست داشته باشد خودتان را نجات دهید. 
البته این برکناری غیرمس��تقیم نیز شرایط خاصی باید وجود داشته 

باشد تا قابل پذیرش باشد.
۲- یک��ی دیگ��ر از ش��رایطی که ب��رای برخورد با این دس��ته از 
کارمندان باید فراهم کنید این اس��ت که نمونه های بی مس��ئولیتی 
و کاره��ای ضعیف را با دلیل و س��ند ب��رای او بازگو کنید. اگر برای 
ای��ن کار دلیل کافی یا مدرک مورد قبول ندارید بهتر اس��ت از آن 

چشم پوشی یا راه حل دیگری را جست جو کنید.
۳- با بخش مدیریت منابع انسانی هماهنگ باشید. شما نمی توانید 
بدون هماهنگی و اطاع بخش مدیریت منابع انس��انی خود اقدام به 
برکناری یا جابه جایی یک کارمند کنید. علت این کار هم این است 
که بخش منابع انسانی می تواند از اقدام شما حمایت کرده و شرایط 

بهتری را فراهم کند.
۴- وظایفی که از فرد اس��تخدام ش��ده در آن بخش انتظار دارید 
را ب��رای ای��ن کارمند خود به خوبی توضیح دهی��د. در این صورت، 
کارمن��د ش��ما به خوبی می تواند تخمین بزند ک��ه عملکرد او تا چه 
ان��دازه با وظیفه ای که باید انجام م��ی داده و انتظاری که از عملکرد 

او می رفته فاصله دارد.
۵- با توجه شرایط باید به این نکته توجه کنید که برای چندمین 
بار اس��ت ک��ه این خطا یا ک��م کاری یا ضع��ف در عملکرد از طرف 
کارمند ش��ما س��ر می زند. اگر برای اولین بار است بهتر است فقط 
ب��ه یک تذکر کردن اکتف��ا کنید. زیرا جا به جای��ی یا خروج آن از 
مجموعه می تواند به فعالیت ش��ما لطمه بزند، اما اگر برای چندمین 
بار و به صورت مس��تمر این خطا سر می زند وقت آن است که برای 
این مشکل خود به دنبال راه حل باشید و راه های پیشنهاد شده در 

باال را انتخاب کنید.
qmpmarketing :منبع
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یک��ی از مهارت های ویژه هر کارمند و کارآفرینی در دنیای کس��ب و 
کار مربوط به هوش عاطفی اس��ت. بدون تردید همه ما در موقعیت های 
مختل��ف کاری با گزینه و انتخاب های متفاوتی رو به رو هس��تیم. نکته 
مهم در این میان اس��تفاده مناسب از هوش عاطفی برای اتخاذ بهترین 
تصمیم هاست. شاید هر کسب و کاری برای همکاری با کارمندان دارای 
هوش عاطفی دالیل متفاوتی داش��ته باش��د، اما مهمترین تاثیرگذاری 
این مهارت در عرصه کس��ب و کار مربوط به توانایی هماهنگی سریع با 

شرکت و تاثیرگذاری بر روی دیگران است. 
بدون تردید تقویت مهارت ه��وش عاطفی در میان کارآفرینان نوعی 
چالش مهم محس��وب می شود. بس��یاری از افراد در عمل امکان تقویت 
ه��وش عاطفی  ش��ان را ندارند. این نکته موجب از دس��ت دادن ش��مار 
باالیی از فرصت های ش��غلی و امکان ارتقای جایگاه س��ازمانی می شود. 
برهمین اساس در ادامه به بررسی برخی از نکات مهم در زمینه تقویت 

هوش عاطفی در عرصه کس��ب و کار خواهیم 
پرداخت. 

1. انتخاب واکنش های محاسبه شده به 
جای عمل ناگهانی

اس��ترس و نگران��ی در مح��ل کار ام��ری 
طبیعی اس��ت. امروزه اغلب مردم در شرایط 
کاری بس��یار دش��واری مش��غول به فعالیت 
هس��تند. ش��یوع ویروس کرونا تاثیر بس��یار 
زیادی ب��ر روی افزایش نگران��ی کارمندان و 
به طور کلی اعضای ش��رکت ها داش��ته است. 
این امر کارآفرینان را با ش��رایط دش��واری از 
نظر س��اماندهی ش��رایط مواجه کرده است. 
اگر ش��ما در مقام عضوی از شرکت به دنبال 
ساماندهی بهینه امور هس��تید، باید به جای 
ارائه واکنش ه��ای ناگهانی به امر مختلف، در 
تاش برای ارائه واکنش های حس��اب ش��ده 

باشید. 
بدون تردید ارائه واکنش  های حساب ش��ده 
در لحظات دش��وار زندگی کار سختی است. 
بس��یاری از افراد در قالب کلیش��ه های رایج 
در مقاب��ل اتفاق��ات ناگهانی واکنش نش��ان 
می دهند. شیوع ویروس کرونا یکی از بهترین 
مثال ها در این زمینه اس��ت. وضعیت کسب و 
کاره��ای مختلف در برابر این ویروس بس��یار 
دش��وار خواهد بود. برخی از کسب و کارها با 
تأمل��ی اندک برای ارائه واکنش موفق به ارائه 
نمایشی عالی در زمینه مدیریت بحران کرونا 
شدند بنابراین مشاهده تفاوت میان برندها در 
این زمینه بیشتر بیانگر سطح گوناگون هوش 

عاطفی در میان آنهاست. 
برنامه ری��زی ب��رای مقابل��ه ب��ا بحران ها و 
ارائه واکنش های حس��اب شده همیشه ساده 
نیست. شما به عنوان عضوی از یک مجموعه 
تجاری باید س��ناریوهای مختل��ف بحران را 
مرور نمایید. سپس واکنش های حساب شده 
برای ه��ر بحران را طراح��ی نمایید. فقط در 
ای��ن صورت امکان اس��تفاده از هوش عاطفی 
در عرصه کس��ب و کار وجود خواهد داش��ت. 
برخ��ی از کارآفرینان انتظار ارائه واکنش های 
حساب ش��ده به طور ناخودآگاه را دارند. این 
امر دشواری بسیار زیادی برای آنها به ارمغان 

خواهد آورد. 
2. یافتن راهی برای انگیزش درونی

تقوی��ت روحی��ه برای ادام��ه کار در عرصه 
کس��ب و کار ضروری اس��ت. کارآفرینان در 
طول دوران فعالیت ش��ان در عرصه کس��ب و 
کار با مشکات بسیار زیادی مواجه می شوند. 
این امر در نگاه نخس��ت باید موجب کس��ب 

تجربه و بهبود عملکرد کارآفرینان شود. نکته مهم در این میان دشواری 
غلبه بر برخی از بحران ها و مش��کات عرصه کسب و کار است. بسیاری 
از کارآفرینان پس از پش��ت سر گذاشتن چند بحران کاری دیگر انرژی 

و انگیزه ای برای ادامه کار ندارند. 
ه��وش عاطفی یکی از راهکارهای مناس��ب برای تقویت روحیه کاری 
پس از مواجهه با ش��رایط دشوار است. شما باید همیشه آمادگی تقویت 
روحیه خودتان را داش��ته باش��ید. اگر در انتظار برای تقویت روحیه تان 
از س��وی دیگران باشید، ش��اید هیچ گاه اتفاق موردنظرتان روی ندهد. 
تقوی��ت هوش عاطف��ی از طریق یافت��ن راهکاری ب��رای بهبود روحیه 

بهترین گزینه برای کارآفرینان تحت فشار محسوب می شود. 
ه��وش عاطف��ی در کارآفرینان بای��د موجب تقویت توانایی و س��طح 
واکنش ش��ان در برابر اتفاقات مختلف ش��ود. اگر ش��ما در این زمینه با 
مشکات بسیار زیادی مواجه هستید، شاید راهکار مناسب برای تقویت 
روحیه خود را پیدا نکرده اید. جس��ت وجو در این عرصه نیازمند صبر و 
حوصله فراوانی اس��ت. در غیر این صورت ش��ما راهکار نامناسبی برای 

تاثیرگذاری بر روی خود پیدا خواهید کرد. 
3. استفاده از افکار خودآگاه در مسیر مثبت

تفکر مثبت و نگهداری از احساس��ات مطلوب در ذهن کار س��اده ای 
نیس��ت. ما در طول روز، به ویژه در محیط کس��ب و کار، به طور مداوم 
در معرض افکار منفی هس��تیم. چنین افکاری در صورت عدم مدیریت 
مناس��ب از س��وی کارآفرینان به ش��دت مخرب خواهد بود. هر فرد در 
عرصه کس��ب و کار یا زندگی ش��خصی دارای خاطره های جذابی است. 
نق��ش چنین خاطره های��ی در عرصه روانش��ناختی کمک ب��ه عبور از 
بحران های عاطفی اس��ت. اگر ش��ما در عرصه کس��ب و کار با بحران یا 
احساسات ناگواری مواجه هس��تید، باید نسبت به بهبود وضعیت تان از 

طریق کاربست خاطره های خوش قبلی اقدام نمایید. 

م��ا در طول روز دالیل کافی برای منفی بافی در مورد اتفاقات مختلف 
را داریم. اگر ش��ما به تقویت روحیه تان توجه نداش��ته باش��ید، به طور 
مداوم با ش��رایط دشواری مواجه خواهید شد. بسیاری از کارآفرینان در 
طول زم��ان به دلیل عدم توجه به تقویت روحیه ش��ان به طور ناگهانی 
دچار فروپاش��ی احساس��ی می ش��وند. این امر به معنای کاهش شدید 

انگیزه و توانایی آنها برای ادامه کار خواهد بود. 
4. توجه به نیازهای کارمندان

توج��ه به نیازه��ای کارمندان در عرصه کس��ب و کار نقش مهمی در 
تقویت هوش عاطفی دارد. بس��یاری از کارمندان در ش��رایط س��ازمانی 
نیازهای ش��ان را به طور واضح بیان نمی کنن��د. این امر دالیل مختلفی 
دارد. قص��د ما در این بخش بررس��ی دالیل این امر نیس��ت. نکته مهم 
در این میان واکنش ش��ما نس��بت به عملکرد کارمندان و فهم س��ریع 

مشکات آنهاست. 
شاید فهم س��ریع نیازها و خواسته های کارمندان بدون بیان مستقیم 
آنها کار دش��واری به نظر برس��د. سطح رابطه عمیق ش��ما با کارمندان 
در اینجا راهگش��ا خواهد بود. بس��یاری از کارآفرینان در طول سال های 

متم��ادی هرگز اقدام به تعامل نزدیک با کارمن��دان نمی کنند. این امر 
درست مانند ضرورت تعامل نزدیک با مشتریان برای فعالیت بهتر دارای 

اهمیت است. 
ش��ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار یا کارآفرین مس��تقل وظیفه 
ارزیابی دقیق وضعیت کارمندان را دارید. امروزه در عرصه بازاریابی برای 
تاثیرگذاری بهتر بر روی مش��تریان اقدام ب��ه گردآوری اطاعات و فهم 
سلیقه اصلی مش��تریان می شود. اگر شما نیز در عمل به چنین الگویی 
در زمینه مدیریت داخلی شرکت تان توجه نمایید، فرصت مناسبی برای 

رشد هوش احساسی تان فراهم ساخته اید. 
نیازه��ای کارمندان فقط مربوط به خودش��ان نیس��ت. وقتی آنها در 
عرصه کس��ب و کار ش��ما فعالیت دارند، نیازهای کاری آنها در حقیقت 
نیاز برند ش��ما نیز هس��ت. بنابراین ش��ما باید با دقت فراوانی نسبت به 
مدیری��ت امور کاری اقدام نمایید. در غیر این صورت وضعیت کاری تان 
به ش��دت دش��وار خواهد بود. مهمترین نکته در این میان حفظ احترام 
متقابل اهمیت باالی��ی دارد. اینکه کارمن��دان دارای نیازهای مختلفی 
هس��تند، مجوزی برای رفتار نامناسب با آنها نیست. اگر شما در زمینه 
کس��ب و کار چنین رفت��اری را بروز دهید، اعتبار خودتان و کس��ب و 

کارتان به شدت خدشه دار خواهد شد. 
5. استفاده از انتقادها و بازخوردها

فعالیت در زمینه کس��ب و کار همیش��ه همراه ب��ا دریافت بازخورد و 
انتقادهای مختلف اس��ت. کمتر فردی امکان فعالیت در عرصه کس��ب 
و کار و عدم دریافت انتقاد را دارد. ش��اید برخی از انتقادهای واردش��ده 
به کس��ب و کار ش��ما ناشی از بی انصافی باش��د. نکته مهم در این میان 
اس��تفاده از انتقادها و بازخوردهای مهم به منظور توس��عه کسب و کار 

است. 
وقتی از بازخوردها و انتقاده��ای مهم صحبت می کنیم، باید معیاری 

برای تش��خیص آنها وجود داشته باش��د. نکته مهم در این میان فقدان 
معیار مشخص از سوی کارآفرینان است. هوش عاطفی درست در همین 
نقط��ه به کمک کارآفرینان خواهد آمد. اغلب ما در عرصه کس��ب و کار 
دارای نقطه ضعف هایی هس��تیم. نکته مهم در این میان آگاهی نس��بی 
اغلب کارآفرینان از ناتوانی های ش��ان در عرصه کارآفرینی است بنابراین 
ش��ما باید به دنبال ایده های مناسب در راستای تقویت نقاط ضعف تان 
در بازخورده��ا و انقادات دیگران باش��ید. این امر مس��یر بهبود عملکرد 

بزرگ ترین رهبران تجاری را نشان می دهد. 
یادگی��ری ن��کات آموزنده از شکس��ت های قبلی در عرصه کس��ب و 
کار تنه��ا راهکار افزایش تجربه نیس��ت. ش��ما ام��کان ارزیابی و تحلیل 
نظ��رات دیگران در مورد کس��ب و کار و فعالی��ت خودتان را دارید. این 
امر چش��م انداز وسیعی در اختیار شما برای ایجاد تغییرات راهبردی در 

فعالیت تان خواهد داد. 
امروزه بس��یاری از افراد در ش��رکت های بزرگ ب��ه همکاران یا حتی 
مدیران ش��ان توصیه هایی درباره بهبود عملکردش��ان ارائه می کنند. اگر 
شما چنین توصیه هایی را دریافت نمی کنید، باید در رفتارتان با دیگران 
تجدیدنظر نمایید. در غیر این صورت وضعیت 
کاری شما هر روز دشوارتر خواهد شد. وقتی 
کارمن��دان توصی��ه یا حتی انتق��ادی به تیم 
مدیریت��ی وارد نمی کنند، ای��ن امر به معنای 
توانایی پایین تی��م موردنظر برای همراهی و 
درک متقابل از کارمندان اس��ت. بدون شک 
در چنی��ن ش��رایط خب��ری از تقویت هوش 

عاطفی نخواهد بود. 
۶. گوش دادن مستمر به دیگران

گ��وش دادن به دیگران نوع��ی بیان توجه 
به آنهاس��ت. این امر اغلب در مورد مشتریان 
برنده��ا م��ورد توجه قرار می گیرد. اگر ش��ما 
نس��بت به عملکرد برندتان انتقاد دارید، باید 
نظ��رات دیگ��ران را نی��ز جویا ش��وید. اغلب 
اوقات برنده��ا توانایی تعامل ب��ا کارمندان و 
اعضای ش��ان برای یافتن ای��رادات را ندارند. 
کارآفرینان شاید ایده های جذابی برای توسعه 
کس��ب و کار داشته باش��ند، اما اغلب اوقات 
ش��نوندگان خوبی نیستند. همین امر موجب 
ارزیابی پایین از هوش احساسی آنها می شود. 
ش��ما برای مدیریت بهینه کسب و کار عاوه 
بر ایده های جذاب و طایی نیازمند همفکری 
با دیگران نیز هستید. کارمندان شرکت اغلب 
اوق��ات ایده های��ی متفاوت از تی��م مدیریتی 
دارند. دلیل این امر چش��م انداز متفاوت آنها 

با مدیران ارشد شرکت است. 
اگر ش��ما ب��ه صحبت ه��ای کارمندان تان 
توجه نداش��ته باش��ید، به م��رور دیگر نظری 
از س��وی آنه��ا دریافت نخواهید ک��رد. ادامه 
این روند هم��راه با ریزش ش��دید کارمندان 
شرکت خواهد بود. امروزه برخی از شرکت ها 
به دلی��ل ناتوانی مدیران ش��ان ب��رای بهبود 
وضعیت هوش عاطفی ش��ان به طور مداوم با 
ترک کارمندان برتر مواجه هس��تند بنابراین 
ش��ما ب��رای موفقی��ت در ای��ن عرص��ه باید 
بازنگری اساس��ی در مورد وضعیت همفکری 

با کارمندان داشته باشید. 
گ��وش دادن ب��ه کارمن��دان همیش��ه کار 
سختی نیس��ت. امروزه امکان دریافت نظرات 
کارمندان به صورت هوشمند در قالب اپ های 
پیام رسان و س��پس ارائه نظر شخصی به آنها 
به صورت رو در رو یا همان اپ های پیام رسان 
وجود دارد. ش��ما باید در حالت کلی س��طح 
توجه تان به مش��تریان را نشان دهید. در غیر 
ای��ن صورت امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را 

از دست خواهید داد. 
7. شناخت بهتر از خود

شناخت بهتر کارآفرینان از خودشان نقش 
مهمی در زمینه موفقی��ت کاری دارد. این امر اغلب مورد غفلت برندها 
قرار می گیرد. اگر ش��ما در زمینه کس��ب و کار دارای شناخت درستی 
از خود نیس��تید، در زمینه تصمیم گیری و حتی تعامل با دیگران دچار 
مشکل خواهید شد. هرچه شناخت شما از خودتان بیشتر باشد، توانایی 
تقویت هوش عاطفی تان نیز بیش��تر خواهد ش��د. امروزه بدون شناخت 
درس��ت از خود امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی دیگران وجود ندارد 
بنابراین اگر ش��ما ش��ناخت درس��تی از خودتان ندارید، وضعیت بهبود 

هوش عاطفی تان دشوار خواهد شد. 
وقتی از ش��ناخت از خود صحبت می کنیم، بسیاری از افراد آن را مفهوم 
فاقد معنا ارزیابی می کنند. منظور اصلی در زمینه ش��ناخت از خود آگاهی 
از عادت ها، شیوه های کاری بهتر و همچنین نحوه شناخت سریع تر دیگران 
از س��وی خود است. افراد در زمینه فعالیت کاری تفاوت های بسیار زیادی 
با هم دارند بنابراین ش��اید راهکارهای مورد تاکید کارآفرینان برای برخی 
از آنها مناس��ب نباش��د. ش��ما به عنوان کارآفرین باید به دنبال استفاده از 
شخصی سازی تکنیک های کاری برای خودتان باشید. این امر امکان فعالیت 
کاری بهتر را فراهم خواهد کرد. نکته مهم در این میان ضرورت ش��ناخت 

درست از خود برای فعالیت بهتر در این زمینه است. 
امروزه هوش عاطفی مورد تاکید بس��یار زیادی از س��وی کارآفرینان 
و رهب��ران تج��اری موفق قرار می گی��رد. نکته مهم در ای��ن میان عدم 
ش��ناخت دقیق این مفهوم و شیوه های تقویت آن از سوی شمار باالیی 
از اهالی کسب و کار است. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از 
نکات مهم برای تقویت روحیه کاری و بهبود وضعیت فعالیت از س��وی 
کارآفرین��ان بود. با توجه به توصیه های مندرج در این مقاله امکان ارتقا 
و تقویت هوش احساس��ی از سوی کارآفرینان با سهولت بیشتری فراهم 

خواهد شد. 
myasbn.com :منبع

چگونه هوش عاطفی مان را تقویت کنیم؟

بهبود هوش عاطفی در عرصه کسب و کار
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

ایالم – منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم به تنوع 
در تولید محصوالت پاالیشــگاه اشاره کرد و گفت: در پاالیشگاه گاز 
ایالم زنجیره متنوعی از محصوالت متــان، اتان ، پروپان، میعانات 
گازی تولید و گوگرد تولید می شــود. دکتــر " روح اله نوریان" در 
بازدید نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی از پاالیشگاه 
گاز ایالم افزود: این واحد صنعتی برای افزایش تولیدات محصوالت 
جانبی برنامه های مدونی طراحی و در دست اقدام دارد که در صورت 
موافقت ســتاد شــرکت ملی گاز ایران در آینده نزدیک مطالعات و 
کارهــای اجرایــی آن آغاز می شــود. وی از کاهــش آالینده های 
زیست محیطی در این پاالیشــگاه خبرداد و اظهار داشت: در آینده 
نزدیک با راه اندازی پتروشــیمی ایالم و دریافت LPG توســط آن 
شرکت، میزان آلودگی ناشی از سوختن فلر این شرکت به طور قابل 
توجهی کاهش پیدا خواهد کرد و در فاز دوم این واحد صنعتی که در 
آینده شروع به کار خواهد کرد واحد TGTU در راستای دستیابی به 
استانداردهای زیست محیطی در واحد بازیافت گوگرد احداث خواهد 
شــد که با وجود آن، دستیابی به استانداردهای زیست محیطی در 
واحد تولید گوگرد محقق می شــود. وی با اشاره به اینکه در مدل 
تعالی سازمانی پاالیشگاه همگام با شرکت ملی گاز ایران معیارها و 
اهدافی در زمینه حفاظت از محیط زیست در دستور کار قرار دارد که 
مسئوالن و کارکنان این شرکت خود را موظف به رعایت حداکثری 
و حفظ محیط زیســت در بخش هــای آب، خاک و هوا می دانند، 
تصریح کرد: با  نصب و راه اندازی زباله سوز واحد تصفیه خانه پساب 
صنعتی ، لجن های تولید شده در واحد تصفیه خانه پساب صنعتی 
به نحو مطلوبی امحا می شــوند که خود گامی دیگر در راســتای 

مدیریت پسماند و حفظ محیط زیســت در این شرکت می باشد.   
وی از مطالعات اولیه فروش گوگرد مذاب در این پاالیشگاه خبر داد 
و اظهار داشت:مهمترین مشتریان گوگرد کارخانه های تولید اسید 
سولفوریک سازی هستند و فروش گوگرد بشکل مذاب در پاالیشگاه 
باعث کاهش هزینه هایی می گردد که صرف شکل دهی آن می شود 
و در شرکت های خریدار ضمن حفظ خلوص باالی گوگرد از مصرف 
انرژی جهت مذاب نمودن ممانعت بعمل می آید. همچنین در این 
دیدار نماینده حوزه شــمالی اســتان ایالم گفت: در شرایط  امروز 
اقتصادی کشور، بارزترین جمله معروف انجام خدمات، کار و تالش 
برای تولید پایدار و اشتغال و خدمت بی منت به مردم است که در 
این راستا پاالیشگاه گاز ایالم قدمهای مثبتی برداشته است. "علی 
اکبر بسطامی" با اشاره به اینکه آنهایی که همچون شهید رجایی در 
طول تاریخ انقالب به مردم و نظام خدمت کرده اند نام آنها در بلندای 
تاریخ زرین انقالب اسالمی روشن و منور است، افزود: خدمتگذاری و 

ترویج گفتمان خدمت بی منت از شاخص های اصلی نظام اسالمی 
مبتنی بر فرهنگ علوی و فاطمی است. وی با بیان اینکه در مجموعه 
های بزرگ همچون پاالیشــگاهها، نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر 
مواهب خدادادی ، کارگزاران آن علمداران و بیرق داران امر به معروف 
برای مردم هستند،اظهار داشت: در هر جا که با روحیه جهادی، نظام 
را اداره کردیــم ، موفق بودیم و در زمان جنگ تحمیلی با تکیه بر 
داشته خود توانستیم در مقابل دنیا پیروز میدان شویم. نماینده مردم 
استان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب 
هر ساله بر برنامه محور بودن مسئوالن اجرایی کشور تاکید می کند و 
این مهم می بایست برای آنها درس آموز و عبرت انگیز باشد تا مردم 
و نظام به خود متکی باشند، اظهار داشت: مدیران اجرایی می بایست 
با روحیه جهادی کشــور را اداره کنند و نامگذاری هر سال توسط 
معظم له به همین منظور اســت . بسطامی با بیان اینکه در هر جا 
که متکی به دانش جوانان انقالبی، مدیران و دست اندرکاران توانمند 
بوده ایم، موفقیت های خوبی حاصل شده است، تصریح کرد: با هم 
افزایی و دانش مبتنی بر آموزه های دینی و بهره گیری از نیروهای 
متخصص و کارآمد می توان کشــور را در زمینه های مختلف اداره 
کرد.  نماینده مردم ایالم، ایوان ،سیروان، چرداول ، هلیالن ، مهران 
و ملکشاهی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بیش از 11 
درصد گاز کشور در این دیار مرزی قرار دارد و نبایستی محروم باشد، 
گفت: با اینکه استان ایالم  یکی از استانهای نفت و گاز خیز کشور 
است ولی متاسفانه آنچنان که باید و شاید در زمینه های مختلف به 
آن توجه نشــده است و انتظار میرود که مسئوالن در سطح ملی به 

آن توجه ویژه کنند.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مردم  طی ۷ سال گذشته، 
اقدامات ماندگاری در حوزه گازرســانی به شهرها، مناطق محروم، 
روستاها و همچنین صنایع استان بوشهر انجام شده است. به گزارش 
روابط عمومی شرکت"گاز استان بوشهر مدیرعامل شرکت گاز استان 
بوشهر با اعالم این خبر، اظهار کرد: تا سال ۹۲، تنها 104 روستای 
استان بوشهر به شبکه گازرسانی متصل بود که در دولت های یازدهم 
و دوازدهم تعداد روستاهای گازدار به 4۲۲ روستا رسید که این امر، 
رشد 4 برابری گازرسانی به روستاهای استان را نشان می دهد. مسلم 
رحمانی افزود: با وجود باالبودن هزینه ها، این شرکت گازرسانی به 
مناطق محروم و روستاها را در دستور کار قرار داد، به گونه ای که تا 
پایان سال ۹۲، تنها ۲۲ هزار و 805 انشعاب گاز روستایی نصب شده 
بود که این رقم تا به امروز به ۷4 هزار و 4۲8 انشعاب رسیده است. 
وی اضافــه کرد: در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، ضریب نفوذ 
بهره مندی خانوار روســتایی استان از گاز طبیعی حدود 36 درصد 
بود که این رقم در دولت یازدهم و دوازدهم به ۹6.5 درصد افزایش 
یافت که نشــان از رشد 168 درصدی خانوار بهرمند از گاز طبیعی 
روستایی دارد.  به گفته رحمانی، ضریب نفوذ گاز در خانوار روستایی 
استان بوشهر تا پایان دولت دوازدهم به ۷/۹۹ درصد خواهد رسید. 

دیر عامل شرکت گاز استان بوشهر بیان داشت: نگاه ویژه این دولت 
در توسعه گازرسانی باعث شد که بالغ بر۹۹ درصد از خانوار شهری 
استان بوشهر تحت پوشش گاز قرار گیرند و این در حالی است که تا 
قبل از دولت های یازدهم و دوازدهم تنها ۷۲ درصد از خانوار شهری 
تحت پوشــش گاز بوده اند که نشان از رشد 38 درصدی گازرسانی 
به مناطق شهری در دولت های یازدهم و دوازدهم را دارد. رحمانی با 
اشاره به برخورداری 3۹ شهر از شهرهای استان بوشهر از گاز طبیعی، 
افزود: تنها جزیره خارگ در استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی محروم 
اســت و آن هم به دلیل عدم وجود گاز طبیعی قابل اســتفاده در 

شــهرها اســت.  وی ادامه داد: جهت تحقق گازرسانی به شهرها و 
روستاهای استان بوشهر، تاکنون ۷۲۷5 کیلومتر شبکه گذاری اجرا و 
۲1۹00 مشترک از گاز طبیعی بهرمند شده اند. رحمانی یکی دیگر 
از خدمات بزرگ دولت تدبیر و امید در اســتان بوشهر را گازرسانی 
به جزیره شیف در استان عنوان کرد و گفت:  طول خط لوله انتقال 
گاز از طریق دریا به جزیره شیف ۲.5 کیلومتر و با عبور خط لوله از 
زیر بســتر دریا به روش اچ دی دی )HDD( بود که برای نخستین 
بار در صنعت گاز کشــور اجرایی شد و در سفر ریاست جمهوری به 
استان بوشهر در اسفند ماه ۹۷ به بهره برداری رسید. وی تصریح کرد: 
میزان فروش گاز به بخش صنایع، سال ۹8 نسبت به سال۹۲ رشد 
5۲ درصدی داشته که نشــان از تالش دولت برای رونق بخشیدن 
به فعالیت های صنعتی در کشــور دارد؛ در ســنوات اخیر بر اساس 
مصوبه شورای اقتصاد 1۷8 واحد صنعتی در استان گازدار شده اند 
که با حمایت دولت وقت، واحدهای تولیدی و صنعتی باقیمانده نیز 
گازدار خواهند شد. شــایان ذکر است که انجام این مهم، منجر به 
صرفه جویی 3۲8 میلیارد ریالی سوخت مایع در سال ۹8 شده که 
کمک شایانی به حفظ و نگهداری از محیط زیست و توسعه پایدار 

استان خواهد بود.  

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان گفت: این شرکت علي رغم محدودیت منابع 
آبی طی ســال های گذشــته و کمبود اعتبارات و منابع مالي به 
ویژه با اجراي طرح یکپارچه ســازي شــرکت هاي آب و فاضالب 
شــهري و روستایي، تمام تالش خود را برای ارتقاء سطح خدمات 
آبرساني به روستاهای جزیره قشم به کار گرفته است . امین قصمی 
افزود: با توجه به تنش دار بودن روســتاهاي قشــم به ویژه غرب 
این جزیره، رفع کم آبي این منطقه را در اولویت برنامه هاي خود 
قرار داده اســت. وی با اشــاره به وضعیت آب روستای سلخ قشم 
افزود: آب شرب روستاي ســلَخ جزیره قشم از طریق آب شیرین 
کن 1۲00 مترمکعبي تامین مي شــود که متاسفانه به دلیل عدم 
انجام تعهدات ســرمایه گذار این پــروژه، ظرفیت در مدارِ این آب 
شیرین کن طي ماه هاي گذشــته 400 مترمکعب در شبانه روز 
بوده اســت و در نتیجه این روستا با مشــکل کمبود مواجه شده 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد، تا زمان 
رفع این مشــکل؛ آبرساني به ســلخ از محل آب شیرین کن و به 
صورت ســیار )روزانه( در حال انجام است که این موضوع قطعي 
ســه ماه آب در این روســتا را منتفي مي کند.  به گفته قصمی، 
آبفا هرمزگان براي رفع مشــکل کمبود آِب این روستا و به منظور 

اســتفاده از ظرفیت نهایي آب شیرین کن سلخ، اقدام به انتخاب 
ســرمایه گذار جدید نموده است که طي ماه های آینده مشکالت 
فني این آب شیرین کن برطرف و به ظرفیت نهایي خود مي رسد. 
وی حجم باالی ذخیره آب خانگی )بین 15 تا ۲0 مترمکعب( در 
روستاهاي جزیره قشــم را از دالیل دیگر کمبود و افت فشار آب 
دانست و گفت: الگوي مصرف آب براي هر خانوار 16 مترمکعب در 
ماه اســت که این مسئله بر میزان مصرف آب افزوده و کمبود آب 
را تشدید کرده است. مدیر عامل آبفا در عین حال از اختصاص دو 
دستگاه تانکر به دهیاری سلخ برای آبرسانی سیار خبر داد و گفت: 
عالوه بر آبرساني سیار توسط  آبفا و دهیاري، براي جبران کمبود 

آب، بخشی از نیاز آبی روستای سلخ از طریق ایستگاه پمپاژ شهر 
طبل تامین مي شود. وی افزود: آبفا هرمزگان در چند ماهه اخیر 
و به منظور کاهش تنش آبي در روســتاهاي شهرستان قشم اقدام 
به اجراي پروژه هایي نظیر؛ اصالح شبکه روستاهای قشم به طول 
10 کیلومتر، توسعه شبکه روستاهای تورگان و پی پشت به طول 
14 کیلومتر، اصالح ایستگاه پمپاژ درکو و گوران، اصالح ایستگاه 
پمپاژ آب شــیرین کن مپنا، رفع نشتي مخازن آب و اجرای خط 
انتقال ایستگاه پمپاژ درگهان تا مخزن ذخیره این شهر کرده است . 
قصمی، احداث ۲ سایت آب شیرین کن هر یک به ظرفیت 3000 
متر مکعب در شبانه روز در روستاهاي باسعیدو و رمچاه و توسعه 
شبکه روستاهای نقاشه ، معتمد آباد و شهرک گیاهدان را از دیگر 
پروژه های در دست اجرای این مجموعه عنوان کرد. مدیرعامل آب 
و فاضالب هرمزگان در پایان ضمن عذرخواهي از مردم روستاهاي 
جزیره قشم به دلیل مشکالت موجود در بخش آب، این اطمینان 
را داد که پس از  یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب شهري 
و روستایي، تمام توان خود را در راستاي ارتقاء خدمات رساني به  
روستاها به عنوان مهمترین هدف این طرح، به کار گرفته و تالش 
دارد با توجه به توان مالي و مهندسي خود ، تنش آبي در روستاها 

را به کمترین حد ممکن برساند. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: اتمام پروژه های 
مهم عمرانی در دســت اجرا در شهرداری قم، چهره شهر را تغییر 
می دهد. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکترسید مرتضی 
سقائیان نژاد در جلسه بررســی پروژه های مهم عمرانی شهر قم با 
اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال اجرا، اظهار داشت: یک 
جهش اجرایی در پروژه های عمرانی می تواند چهره شهر قم را تغییر 
دهد. شهردار قم با اشاره به وضعیت پیگیری پروژه باغ پرندگان شهر 
قم، ادامه داد: این پروژه در مراحل پایانی بوده و با تزریق بودجه ای که 
به آن صورت می گیرد باید به زودی برای انتقال پرندگان آماده شود. 
سقائیان نژاد به پروژه بوستان کوثر در منطقه چهار شهر قم اشاره کرد 

و افزود: این پروژه هم باید با پیگیری مسئوالن مربوط در نیمه اول 
امسال به پایان برسد. وی با اشاره به روند احداث بوستان خضر، گفت: 
اسناد مناقصه نیمی از این بوستان با برآورد ریالی سه میلیارد و 500 
میلیون تومان آماده شده و با اجرای این بخش از روشنایی می توان 
بوستان را در پاییز امسال به مرحله بهره  برداری رساند. شهردار قم با 
اشاره به تالش برای تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح ولیعصر)عج( 
تا پایان شهریور، اضافه کرد: عملیات عمرانی پروژه پیاده راه خیابان 
انقالب هم تحت نظارت حوزه فنی باید در پاییز امسال به پایان برسد. 
سقائیان نژاد خطاب به مسئوالن حوزه عمرانی، گفت: مسیرمستقیم 
پروژه تقاطع غیر همسطح خیابان فردوسی و بلوار پیامبر اعظم)ص( 

از منظر فنی و عمرانی و روشنایی و فضای سبز هم باید تا پایان مهر 
ماه به اتمام برسد. وی با اشاره به پیگیری برای تکمیل تقاطع ورودی 
جعفریه در پاییز امسال، اضافه کرد: بوستان شهید زین الدین از دیگر 

پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی قابل قبول داشته است. 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان از افتتاح هفتاد و پنجمین 
جایگاه عرضه سوخت مایع اســتان گلستان همزمان با هفته 
دولت خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلســتان، عیســی افتخاری ضمن 
اعالم این خبر گفــت: جایگاه"حاجیلی دوجــی" با ظرفیت 

ذخیره ســازی 145 هزار لیتر فراورده نفتی)بنزین معمولی، 
بنزین ســوپر و نفتگاز(، 3 ســکو و 1۲ نازل، دومین جایگاه 
عرضه ســوخت مایع در شهرســتان مراوه تپه می باشد.وی 
افــزود: این جایگاه در زمینی به مســاحت 1600 متر مربع و 
هزینه حدود ۲ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث 
شــده و زمینه اشــتغالزایی برای ۹ نفر را فراهم آورده است.

مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
اظهار داشــت: امیدواریم با بهره برداری از این جایگاه خدمات 
مناســب و مطلوبتری در حوزه سوخترسانی در بخش حمل و 
نقل به مردم شریف منطقه ارایه گردد.در آیین افتتاح جایگاه 
"حاجیلــی دوجی" معاون اســتانداری گلســتان و جمعی از 

مسوولین استانی و شهرستانی حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

سبد محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم متنوع است

رشد 168 درصدی گازرسانی روستایی در استان بوشهر 

مدیرعامل آبفا هرمزگان در تشریح وضعیت آب روستاهای قشم؛

اولویت آبفا؛ کاهش تنش آبی در روستاهای قشم/ ظرفیت آب شیرین کن سَلخ افزایش می یابد

جهش اجرایی پروژه های عمرانی در شهر قم

هفتاد و پنجمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی مایع استان گلستان افتتاح شد

مهندس برادران نصیری به تشریح اقدامات صورت گرفته در معاونت مالی 
و پشتیبانی شرکت گازاستان گیالن پرداخت 

رشت- مهناز نوبری: معاونت مالي و پشتیباني شرکت گاز از ابتدای سال گذشته تاکنون توانسته است با برنامه ریزی مناسب، 
وظایف محوله را در حوزه های مختلف به نحو شایسته ای به انجام رساند. مسعود برادران نصیری معاون مالی و پشتیبانی شرکت 
گاز استان گیالن در گفتگو با واحد روابط عمومی اظهار داشت: این معاونت از ابتدای سال گذشته اقدامات گسترده ای را در حوزه 
های مرتبط به انجام رسانده است.وی در این خصوص بیان نمود: با برنامه ریزی های صورت گرفته لیست سمت های بالتصدی 
در شــرکت شناسایی و به شرکت های گاز استانی و تأمین نیروی انسانی برای تأمین نیروی مناسب اطالع رسانی شد.مهندس 
برادران نصیری در ادامه تصریح کرد: برنامه ریزی های الزم به منظور انجام روش اجرائی جانشین پروری و کاراهه شغلی کارکنان 
در سال ۹۹ در واحد منابع انسانی انجام شده است.معاون مالی و پشتیبانی درخصوص برنامه های اجرائی در زمینه ارتقای سطح 
کیفی کارکنان، گفت: استقرار برنامه نرم افزاری جبران خدمات در قالب گزارش سه ماهه عملکرد واحدها به منظور عدالت بیشتر 
در پرداخت اضافه کاری ماهیانه و ارتقای اثربخشی کیفی پرسنل، از اقدامات شاخص این معاونت می باشد.وی پیگیری و توزیع 
وام های اضطراری، مددکاری و ایثارگران برای کارکنان رسمی، پرداخت دو ماه مساعده حقوق به کلیه نفرات رسمی و قرارداد 
مستقیم در سال های ۹8 و ۹۹ و فراهم نمودن امکان معرفی کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکاری در بانکهای مسکن 
و ملت جهت اخذ وام خرید و جعاله تعمیرات را از دیگر اقدامات انجام شــده در این زمینه عنوان نمود.مهندس برادران نصیری 
همچنین با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در آن معاونت درخصوص مقابله با ویروس کرونا اظهار داشــت: این امور همزمان با 
شیوع ویروس کرونا اقدام به توزیع اقالم بهداشتی بین کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی و ادارات سطح استان و ایجاد شرایط 
الزم جهت بهره مندی بانوان و افراد دارای شرایط زمینه ای برای عدم حضور در ایام اوج بیماری کرونا در اسفند ماه سال ۹8 و 
فروردین سال )بالغ بر 40 نفر( نمود.معاون مالی و پشتیبانی در زمینه نظارت بر فعالیت هاي پیمانکاران به منظور حصول اطمینان 
از رعایت کلیه مفاد پیمانها اظهار داشت: این معاونت در این زمینه اقدام به استقرار برنامه تعمیر و نگهداری مستغالت بر بستر 

نرم افزار مربوطه نموده است.

حاصل 5 ماه کار جهادی تالشگران خطه جنوب غرب کشور در نیروگاه رامین اهواز
متخصصین نیروگاه رامین بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی 

الکتریکی تولید کردند
اهواز – شبنم قجاوند: در پنج ماهه نخست امسال 3 میلیارد و 
81۹ میلیون و 303 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه 
رامین اهواز تولید شــده اســت خلیل محمدی مدیر عامل نیروگاه 
رامین اهواز با اعالم این خبر گفت: تابستان امسال ، خوزستان سخت 
ترین شرایط گرمایی را در طی چندین دهه اخیر تجربه کرده است 
و مســلماً اثر این گرمای شــدید بر روی تجهیزات نیروگاهی کاماًل 
مشــهود بوده است.با این وجود در نیروگاه رامین با توجه به گرمای 
طاقت فرســای جنوب و نیز شیوع ویروس کرونا ، تالشگران متعهد 
و متخصص نیروگاه رامین ســختی های گرمای باالی 60 درجه را 
تحمل نمودند تا هم چرخ صنایع تولیدی کشور در حرکت باشد و هم هموطنان بتوانند از برقی پایدار و مطمئن بهره مند گردند.  
مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز در ادامه ، متوسط تولید لحظه ای این نیروگاه در 5 ماهه اخیر را  ۲۲8 هزار کیلووات و میزان ساعت 
کارکرد واحدهای تولیدی را 16هزار و ۷3۷ ساعت عنوان نمود.  گفتنی است نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور 
و تأمین کننده بیش از 40 درصد برق خوزستان ، با  6 واحد تولیدی در حال گذر از آخرین روزهای پرمصرف برق در تابستان گرم 

خوزستان می باشد و نقش مهمی را در تقویت ، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور  ایفاء می کند.

 با حضور استاندار استان مرکزی
پروژه ارتقاء کیفیت آب شهر فرمهین کلید خورد

اراک - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته دولت عملیات 
اجرایــي پروژه ارتقاء کیفیت آب شــرب  شــهر فرمیهن با حضور 
مهندس آقازاده استانداراستان مرکزي ، دکتر زندیه وکیلي معاون 
هماهنگي امور عمراني استانداري ، خزاعي پور فرماندار شهرستان 
فراهان ، مهندس عرفاني نســب  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي  ، و جمعي از مسئوالن محلي آغاز شد. به گزارش 
روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي ، مهندس 
یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
در این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواري ماه محرم و گرامیداشت 
هفته دولت اظهار داشت : استفاده از آب شرب با باالترین سطح کیفیت  براي مردم خوب استان مرکزي از دغدغه هاي مهم 
در شرکت آب و فاضالب میباشد و انشاهلل با اجراي این پروژه ، کیفیت آب شهر فرمهین مطلوب و در حد استانداردهاي ملي 
خواهد شد.  وي اقدامات الزم براي انجام این پروژه را نصب یک دستگاه تصفیه آب به ظرفیت دو هزار متر مکعب در شبانه 
روز ، ساخت مخزن دو هزار متر مکعبي ذخیره آب ، احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲5 لیتر بر ثانیه ، اجراي خط 
انتقال به طول 3.5 کیلومتر با قطر 315 میلیمتر و احداث ســوله 1۷0 متري برشــمرد. وي هزینه اجراي این پروژه را 100 

میلیارد ریال برآورد نمود و اظهار امیدواري کرد این مبلغ در زمان مناسب ، تخصیص یابد.

براي پنجمین سال پیاپي؛
 آبفا هرمزگان حائز رتبه برتر 

بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: براي پنجمین سال پیاپي 
در بیست و سومین جشنواره شــهید رجایی استان، شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان حائز رتبه برتر در بخش شــاخص های عمومی و 
اختصاصی شد.  به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، در 
بیست و سومین جشنواره شهید رجایي که به مناسبت هفته دولت 
و با حضور دکتر "همتي" استاندار هرمزگان، نماینده ولي فقیه در 
اســتان و جمعي از مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان برگزار 
شد، شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در ارزیابی عملکرد سال ۹8 
دســتگاه های اجرایی، رتبه برتر جشــنواره را احراز نمود و تندیس 
و لوح تقدیر جشنواره از سوی استاندار هرمزگان به امین قصمي مدیرعامل آبفاي استان اهدا شد. بنا بر این گزارش، بر اساس 
نتایج ارزیابي صورت گرفته از عملکرد دستگاه های اجرایي استان و بر اساس شاخص های عمومي و اختصاصي، این شرکت با 
ارائه عملکرد قابل قبول و مطلوب، در میان سایر دستگاه های اجرایي هرمزگان با کسب رتبه برتر مورد تقدیر قرار گرفت. گفتني 
است، در بخش شاخص هاي اختصاصي، آبفا با اجراي پروژه هاي شاخصي نظیر؛ اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در شهرهای 
بندرعباس ، آغاز طرح انتقال آب از آب شیرین کن یکصد هزار مترمکعبی به مخازن داماهی، طرح تامین آب رویدر، طرح تامین 
آب بستک و جناح از آب شیرین کن چارک، احداث تصفیه خانه فاضالب میناب، احداث تاسیسات آبگیری اسکله سد جگین 
و طرح جمع آوری فاضالب در بافت فرســوده شــهر بندرعباس که با پیشرفت فیزیکی قابل توجهی   در حال اجر و یا تکمیل 
و به بهره برداري رســیده، کارنامه موفقي ارائه نموده و سبب ایجاد  تحول چشمگیری در بخش خدمات رسانی به مردم شده 
اســت.  همچنین اجراي طرح آبرساني از سد سهران به بشاگرد و اجراي طرح ملي آبرساني از سد جگین به سردشت بشاگرد 
و آبرساني به شمال شهر بندرعباس و طرح تامین برق اضطراري تصفیه خانه آب این شهر از دیگر پروژه هاس شاخص آبفا در 

سال ۹8 بوده است.  

تصمیم قطعی شهرداری گرگان برای تیمداری در لیگ برتر بسکتبال
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: عبدالرضا دادبود پس از شرکت در جلسه مشترک با رئیس فدراسیون بسکتبال اظهار کرد: 
امروز به دعوت رئیس فدراسیون بسکتبال، جلسه ای را در فدراسیون داشتیم.وی ادامه داد: پیرو مباحثی که وجود داشت مذاکرات 
خوبی صورت گرفت و نکته نظرات دو طرف مطرح شد و با توجه به اینکه درخواست های زیادی از طرف هواداران تیم بسکتبال 
و هم اســتانی های خوبمان و همشهری های عزیز برای ادامه فرآیند در لیگ برتر بسکتبال وجود داشت این موضوع امروز بررسی 
شد.شــهردار گرگان خاطرنشان کرد: امروز در این جلســه به این جمع بندی رسیدیم که شهرداری گرگان برای فصل آینده نیز 
تیم داری کند و همچنان پیگیر مطالبات خود در فدراسیون باشد.دادبود بیان کرد: با توجه به محدودیت زمانی که وجود دارد انشااهلل 
تالش می کنیم هر چه سریعتر فرآیند تشکیل تیم را برای حضور قدرتمند با سرعت پیگیری کنیم.وی تاکید کرد: امیدوارم با تعامل 

فدراسیون بسکتبال سایر مسائل فی ما بین زودتر حل و فصل شود.
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در مصاحبه های اس��تخدامی س��ؤال های متعددی درباره  ش��خصیت 
و مهارت ها مطرح می ش��ود. در این  میان، برخی س��ؤال ها بیشتر روی 

شخصیت فردی و ارتباطات متقاضی متمرکزند.
مصاحبه  استخدامی در غالب شرکت های حرفه ای، تأثیر بسیار زیادی 
بر آینده شغلی فرد می گذارد. حتی اگر رزومه  افراد مملو از تجربه های 
مهم کاری باش��د، چند س��اعت یا چند دقیقه مصاحبه تأثیر مهم تری 
روی تصمیم گیری نهایی کارفرما خواهد گذاشت. درواقع، همین زمان 
به ظاهر بی اهمیت کوتاه می تواند اس��تخدام شدن یا نشدن متقاضی را 
تعیین کند. درنتیجه، متمایزبودن در جلس��ه  مذک��ور اهمیت فراوانی 

برای نیروی انسانی دارد.
نیروی متقاضی امروز که درک بهتری از شرایط در حل تغییر فضای 
کس��ب وکار دارد، بیش از نسل های پیشین به مصاحبه های استخدامی 
اهمیت می دهد. همچنین، ش��رکت های نوپا و آنهایی که حداقل ظاهر 
و رویکردی مدرن تر دارند، مصاحبه های استخدامی استانداردتر برگزار 

می کنند.
در این  میان، آشنایی با آنچه کارشناس استخدامی در نظر دارد )اهداف او 
از سؤال ها(، برای متقاضی اهمیت پیدا می کند. ذهن آگاهی درباره  سؤال ها 
و آمادگی برای پاس��خ دادن، یکی از رویکردهای مناسب متقاضیان خواهد 
بود که بخت اس��تخدام را افزایش می ده��د. در ادامه  این مطلب زومیت، 
چند نمونه از موارد پرتکرار در مصاحبه های استخدامی و روش هایی برای 

پاسخ گویی مناسب به آنها را بررسی می کنیم.
تجربه  همکاری

افراد با نگاه کردن به رزومه، متوجه احساس همکاری با شما نخواهند 
ش��د. درحقیقت، نح��وه  تعام��ل و ارتباطات کاری هی��چ گاه در رزومه 
مش��خص نمی ش��ود. همچنین، متقاضی تمای��ل دارد خود را همکاری 
ب��اارزش و فردی معرفی کن��د که ارتباط و همکاری با او جذاب خواهد 
بود؛ درنتیجه، س��هم عمده ای از رویکردها و اطاعات مؤثر در استخدام 
اجتماعی هستند. البته، قطعا دانش و تخصص در حوزه  فعالیت اهمیت 
دارد، ام��ا درنهایت، باید تاش کنیم از لحاظ ارتباط و همکاری خود را 

فردی مناسب تیم نشان دهیم.
یکی از اش��تباه های رایج متقاضیان اس��تخدام، ش��رکت در مصاحبه  
ش��بیه به آزمون است. درواقع، آنها مصاحبه را مانند امتحانی می بینند 
ک��ه یا باید بدون اش��کال یا در حد قبولی اولی��ه بگذرانند. ایراد اصلی 
چنین تصوری، جایی خود را نشان می دهد که فرد سؤال کننده را مانند 
اس��تاد و آموزگار می بینید؛ درنتیجه، س��ؤال های او را نوعی پرسشنامه  
صرفا تخصصی تصور می کنید که فقط به پاسخ های صحیح نیاز دارد. 

درنتیجه  تصور باال، متقاضی تاش می کند هرچه  بیشتر خود را تبلیغ 
کند. البته، چنین تاشی عموما به صورت ناخودآگاه انجام می شود، ولی 
به هرحال فرد بهترین پاسخ ها را در ذهن خود آماده می کند. پاسخ هایی 

که طبق تصور خودش، خوشایند کارشناس مصاحبه خواهند بود.
اگر به جای تصور آزمون، کارش��ناس مصاحبه را مانند فردی ببینید 
که به دنبال همکار اس��ت، ارتباط ش��ما تغییر می کن��د. درواقع، هدف 
مکالمه را تنها باید شناخت بیشتر افراد از یکدیگر تصور کنید؛ درنتیجه  
چنین تصوری شما و مصاحبه کننده، هدف مشترکی پیدا خواهید کرد. 
سپس، مکالمه به فرآیندی برای حل  مسئله تبدیل می شود؛ مسئله ای 
که با این س��ؤال مطرح می ش��ود: آیا ما می خواهیم ب��ا هم کار کنیم؟ 
درنهایت با در نظر گرفتن چنین س��ؤالی، متقاضی عاوه بر تاش برای 

نشان دادن تخصص، توانایی رسیدن به توافق را نیز نشان می دهد.
یکی دیگر از مزای��ای تغییر رویکرد به تاش برای همکاری، افزایش 
هماهنگ��ی مغز متقاض��ی و مصاحبه کننده خواهد ب��ود. چنین اتفاقی 
عموم��ا در مکالمه های عادی یا آش��نایی های ف��ردی رخ می دهد. در 
مکالمه های عادی، افراد به س��رعت صحبت و تاش می کنند اطاعات 
را در رون��دی زمان بندی ش��ده منتقل کنند. مغز هر فرد در پاس��خ به 
اطاعات دریافت ش��ده، درک��ی از صحبت ها پیدا و لغ��ات و لحن صدا 
و حتی س��بک دس��تور زبانی جمات بع��دی را پیش بینی می کند. در 
مکالم��ه  مثبت، همان س��اختارها را طرفین تک��رار و کپی می کنند و 

درنهایت، مغزها با هم هماهنگ می شوند.
اگر در ارتباط با مصاحبه کننده رویکردی شبیه به دوست داشته باشید، 
او هم به مرور رویکرد مش��ابه دوستانه را پی می گیرد. در چنین روشی، با 
لبخند، زبان بدن صمیمانه، صحبت کردن دوستانه و ارسال انرژی مثبت، 
ارتباط چش��می و اشتیاق، هماهنگی مغزی با مخاطب را شروع می کنید. 
درنهایت با ایجاد مکالمه  دوس��تانه، کارش��ناس مصاحب��ه به احتمال زیاد 

متقاضی را فردی مناسب گروه و فرهنگ سازمانی خود می بیند.
توانایی یادگیری

وقتی به مصاحبه  اس��تخدامی دعوت می ش��وید؛ یعن��ی مهارت های 
اصل��ی برای فعالیت در ش��غل مدنظ��ر را دارید. گفتنی اس��ت امروزه، 
توانای��ی یادگیری و افزایش  مهارت ها اهمی��ت زیادی برای کارفرمایان 
دارد و قطعا در مسیر کاری، به یادگیری مهارت های جدید نیاز خواهید 
داشت. در اینجا، نشان دادن تمایل برای یادگیری اهمیت بسیار زیادی 
پیدا می کند. درواقع، تنها ذکر تمایل در رزومه کافی نیست و متقاضی 

باید درک کند آماده  افزایش مهارت های خود هستید.
کارشناس��ان مصاحبه ب��رای درک تمایل فرد ب��ه یادگیری، احتماال 
س��ؤال را در لحنی غیرمس��تقیم مطرح می کنند. درواقع، شاید متوجه 
منظور اصلی آنها، یعنی یادگیری نش��وید. البته ش��اید منظور را درک 
کنید، اما روشی برای پاسخ مناسب نداشته باشید. به هرحال در چنین 
ش��رایطی، نمی توان به بخت واقبال متکی ش��د یا پاسخ هایی با چاشنی 
دروغ ارائه کرد. متخصص اس��تخدام قطعا پاس��خ هایی با چاشنی دروغ 

زیاد می شنود و در تشخیص آنها استاد است.

ب��رای نش��ان دادن تمایل ب��ه یادگی��ری، بهترین روش نش��ان دادن 
ناآگاهی اس��ت. درواقع، به جای پاسخ های حدسی یا تاش برای دروغ، 
ب��ه ناآگاهی و نداش��تن دانش درب��اره  موضوع مدنظر اعت��راف کنید. 
مطالعه  های رفتاری نشان می دهد غالب مردم به نشان دادن جهل خود 
تمایلی ندارند. آنها چنین رویکردی را نشانه  ضعف می دانند یا از تصور 
ضعف دیگران می ترس��ند. به هرحال، کارش��ناس مصاحبه به دنبال فرد 
دانای کل نیس��ت و درع��وض، کارمندی می خواهد که س��ؤال کند و 
به دنبال اطاعات بیش��تر باش��د. متقاضی عالی همیشه در مصاحبه ها 
به دنبال اطاعات هم خواهد بود و پاس��خ های مبتنی بر همان اطاعات 

ارائه می دهد.
مصاحبه کننده  حرفه ای به متقاضی ای تمایل دارد که انگیزه توس��عه  
فردی را نش��ان دهد. همچنین، متقاضی ابتدا باید نش��ان دهد در چه 
م��واردی اطاع��ات ندارد. درحقیق��ت، باید حفاظ امنیت��ی دانای کل 
خود را پایین بیاورد و پس از نش��ان دادن نقاط جهل مهارتی، به دنبال 

اطاعات بیشتر از مخاطب باشد.
درنتیجه  توضیحات مذکور، هرگاه با سؤال هایی مبهم روبه رو شدید، 
به دنبال شفاف س��ازی باشید. س��ؤال مبهم را با ظاهری متفاوت مطرح 
کنید یا تفس��یرهای مدنظر خود از س��ؤال را به مصاحبه کننده بگویید. 
حتی اگر پس از توصیف های مجدد متوجه منظور سؤال نشدید، بازهم 
راه ح��ل در پیش دارید. به کارش��ناس بگویید قبا با چنین مس��ئله یا 

مشکلی مواجه نشده اید.
برخی از س��ؤال های مبهم نیازمند شناسایی سناریویی از محیط کار 
هس��تند. در چنین وضعیتی، از مصاحبه کننده بپرس��ید آیا باید روش 
حل مس��ئله  خود را در س��ناریو مذکور توضیح دهی��د یا او روش حل 
مسئله در سازمان را شرح خواهد داد )یا هر دو(. به هرحال، هدف نهایی 
این اس��ت که نحوه  روبه روشدن با مش��کات را خودتان شرح و نشان 

دهید که در همه  شرایط از یادگیری استقبال می کنید.
یکی از روش های کاربردی دیگر برای نشان دادن تمایل به یادگیری، 
س��ؤال کردن از فرصت های ادامه  تحصیل یا دوره های آموزش��ی است. 
آیا دوره های آموزش��ی داخلی و سمینارهای مهارتی در شرکت برگزار 
می ش��ود؟ آیا مربیان آموزش��ی یا هرگونه تسهیات دیگر برای افزایش 
مهارت کاربران دارند؟ پرس��ش درب��اره  امکانات و منابع مذکور بیش از 

همه نشان می دهد که به دنبال فرصت های آموزشی هستید.
فعالیت داوطلبانه

مصاحبه کنندگان عموما به دنبال افرادی هستند که کارها را به صورت 
خ��ودکار انج��ام دهند یا ش��روع کننده کاری باش��ند. بهترین راه برای 
نشان دادن چنین روحیه ای، آماده بودن کامل در مصاحبه است. به  بیان  
دیگر، باید ش��ناخت مناسبی از شرکت مقصد و فعالیت های آن داشته 
باش��ید. تاریخچه و توانایی ه��ا و ضعف ها همگی اهمی��ت دارند. اگر با 

کارمندان کنونی یا سابق شرکت مذکور ارتباط دارید، اطاعات مدنظر 
را از طریق آنها کسب کنید.

برخ��ی از س��ؤال های مصاحبه ای عموما تکراری هس��تند؛ درنتیجه، 
می ت��وان با مطالع��ه  مطالب مرتبط، برای آنها آمادگ��ی کلی پیدا کرد. 
در اینج��ا، تهدیدی به صورت توهم دانایی کل ایجاد می ش��ود. به  بیان  
دیگر، ش��اید تصور کنید اطاعات کامل و جامعی درباره  مسائل دارید، 
درصورتی ک��ه این گون��ه نیس��ت. در حقیقت، متقاضی��ان عموما تصور 
می کنن��د اطاعات کاملی درباره  زمین��ه  کاری و ابزارها و تکنیک های 
مرتب��ط با تخصص خود دارند، اما در روز مصاحبه، توانایی ارائه  پاس��خ 
مناس��ب را نخواهند داش��ت. به  همین دلیل، تمرین اهمیت زیادی در 

فعالیت های پیش از مصاحبه پیدا می کند.
تمرین به متقاضی امکان می دهد که ضعف ها و کمبود دانش خود را 
پیدا کند. در زمان تمرین، فرصت جبران و پرکردن خأل های اطاعاتی 
وجود دارد؛ درنتیجه، با تکرار برخی موارد واضح و پاس��خ های مناسب، 

می توان در روز مصاحبه عملکردی رضایت بخش نشان داد.
برخ��ی افراد تصور می کنند تمرین کردن س��ؤال ها پیش از مصاحبه، 
پاس��خ های آنها را تمرین ش��ده و نه از روی دانایی نشان دهد. فراموش 
نکنی��د در هم��ه  مصاحبه ها، عاوه بر س��ؤال های تکراری، س��ؤال های 
ناگهان��ی و جدید هم مطرح می ش��ود؛ ازای��ن رو، می توانید مهارت های 
پاس��خ گویی س��ریع و حل مسئله  خود را در آن س��ؤال ها نشان دهید. 
به ع��اوه، آمادگی برای مصاحبه را به راحتی مصاحبه کننده شناس��ایی 
و درک می کند و نش��ان دهنده  پیشگام بودن شما برای انجام فعالیت ها 

خواهد بود.
با وجود تمامی راهکارهای گفته ش��ده و هزاران مطلب آموزشی دیگر 
درباره مصاحبه های اس��تخدامی، همیشه امکان ردشدن در مصاحبه ها 
وجود دارد. همه می دانیم مقدار آگاهی و مهارت نیز بسیاری مواقع در 
ردشدن بی تأثیر هستند. در صورتی که با چنین نتیجه ای مواجه شدید، 
از پرس��یدن دلیل نهراس��ید. اگر ارتباط خوبی با مصاحبه کننده برقرار 
شده باش��د، پرسیدن بازخورد دشوار نخواهد بود. در چنین مکالمه ای، 
به دنبال راه هایی برای بهبود مهارت های خود باش��ید. درواقع، بپرسید 

در چه صورتی شغل مذکور به شما می رسید.
درنهایت، آگاهی از قصد مصاحبه کنندگان در فرآیندهای استخدامی، 
قدم مؤثری در آماده س��ازی پیش از جلس��ه خواهد داشت. تمام تاش 
خود را به کار بگیرید تا درکی از نیازهای ش��رکت مخاطب و کارشناس 
پیدا کنید. موارد گفته ش��ده در این مقال��ه، تنها مثال هایی از انتظارات 
مش��ترک شرکت ها و کارشناسان بودند. فراموش نکنید شرایط کاری و 
صنعت مقصد و بس��یاری از عوامل دیگ��ر، در انتظارات مصاحبه کننده 

تأثیر می گذارند.
HBR/zoomit :منبع
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ام��روزه فن��اوری باک چی��ن و محص��والت مرب��وط ب��ه آن ازجمله 
رمزارزهای��ی همانن��د بیت کوی��ن و اتریوم و اس��تخراج ای��ن رمزارزها 
موردتوجه بس��یاری از نهادهای مختلف قرار گرفته اس��ت. ذات فناوری 
باک چی��ن ب��ر مبن��ای غیرمتمرکز ب��ودن و به معنای نب��ود نهادهای 
واس��طه ای متمرکز برای تأیید تعامات و تراکنش ها اس��ت. به عبارتی 
دیگر، در این م��دل، تأیید تعامات و تراکنش ها از طریق دخیل کردن 
افراد متعدد و توزیع دفترکل ثبتی بین تمام کاربران هر ش��بکه میس��ر 
می شود که این امر ش��فافیت بیشتر وقایع ثبت شده و نقل وانتقاالت را 
در پ��ی خواهد داش��ت و طبیعتاً اعمال تغییرات در وقایع ثبت ش��ده را 
به علت درگیر بودن تعداد بیش��تری بازیگر )نس��بت به حالت متمرکز( 

دشوار می کند.
فرصت ه��ای اقتص��ادی این فن��اوری از قبیل اش��تغال زایی، افزایش 
به��ره وری انرژی در کش��ور، ظه��ور مدل های درآمدی نوین و توس��عه 
اس��تارت آپ های مبتن��ی ب��ر ای��ن ح��وزه، پذی��رش این فن��اوری را 
اجتناب ناپذی��ر ک��رده و از س��وی دیگ��ر مش��خصه هایی همانند حذف 
واسطه ها و شخص به شخص بودن تبادالت، این فناوری و محصوالت آن 

را غیرقابل فیلتر کردن کرده است.
اس��تخراج رمزارزهای جه��ان روا مانند بیت کوین ی��ک فرصت بزرگ 
اقتصادی اس��ت که از طریق تأمین و مشارکت در پردازش تراکنش های 
جهانی و امن نگه داش��تن دفترکل توزیع شده می تواند برای کارآفرینان 
فع��ال، درآمدزای��ی داش��ته باش��د. تص��ور کنی��د در حی��ن تراکنش 
کارت به کارت در سیس��تم فعلی بانکی، کارمزد تراکنش به پردازنده آن 
یعنی بانک مرکزی تعلق می گیرد ولی در این حالت غیرمتمرکز، کارمزد 
تراکنش به نس��بت س��هم توان پردازش��ی هر کارآفرین در هر نقطه از 
کره زمین، نس��بت به کل توان پردازش��ی آن شبکه به وی تعلق خواهد 
گرفت. عموماً جنس کارمزد از جنس همان رمزارز اس��ت و با هدف باال 
ب��ردن انگیزه کار برای فعاالن، در هر بل��وک )مجموعه ای از تراکنش ها 
و تعام��ات(، مقداری از رمزارز مربوط��ه نیز تولید و به عنوان پاداش در 
کن��ار کارمزد تراکنش ها به افراد تعلق می گی��رد تا امنیت هر صفحه از 
دفتر کل توزیع ش��ده توس��ط این عمل تضمین و وقایع صحیح، ثبت و 

الک ومهر شود.
الزم به ذکر اس��ت، در بسیاری از رمزارزها، میزان تولید رمزارز کامًا 
ثابت و شفاف است و همین امر باعث شفافیت عرضه آن شده و با اقبال 
اجتناب ناپذیر عمومی و درنتیجه افزایش تقاضا برای آن، امروزه ش��اهد 
افزایش قیمت این رمزارزها هس��تیم و کارشناس��ان به دالیل مختلفی، 
قیمت ه��ای باالت��ر و حجم ب��ازار بزرگتری را نیز ب��رای آنها پیش بینی 
می کنن��د. مثا برای رمزارز بیت کوین یکی از این دالیل، نصف ش��دن 
پ��اداش )میزان رمزارز تولیدی( در هر تقریباً چهار س��ال اس��ت. حدود 
۳۵۰ روز دیگر میزان تولید رمزارز بیت کوین نصف خواهد شد و از ۱۲.۵ 
بیت کوی��ن در هر بلوک )تقریباً هر ۱۰دقیقه( به ۶.۲۵ بیت کوین در هر 

بلوک کاهش خواهد یافت.
اس��تخراج رمزارزها با هر کامپیوتر پردازنده ای قابل انجام اس��ت، ولی 
امروزه نس��ل جدی��دی از کامپیوتره��ا روانه بازار ش��ده اند که مختص 
استخراج رمزارزها بوده و با حذف سایر خدمات مانند خروجی گرافیکی 
 ASIC ی��ا صدا، بر روی پردازش متمرکز ش��ده اند که م��ا آن را با نام
MINER می شناس��یم. هر دستگاه مختص اس��تخراج یک نوع رمزارز 
ب��ا الگوریتم رمزنگاری خاص خودش اس��ت. مص��رف انرژی برق که در 
ش��بکه های رمزارزی از آن به عنوان انج��ام کار)proof of work( یاد 
می شود، منجر به هزینه بر شدن تقلب و تأمین امنیت شبکه و درنتیجه 
خل��ق ارزش ذاتی برای هر رمزارز که با اثبات کار )PoW( کار می کند 
می ش��ود. از این طریق، انگیزه صادق بودن برای استخراج کننده ایجاد و 

امنیت برای این شبکه فراهم می شود.
این رمزارزها اکثراً در کاس دارایی دس��ته بندی می شوند، ولی گاهی 
به دلیل ویژگی هایی که دارند، کارکرد واسطه تبادل نیز پیدا می کنند و 
ش��بیه پول یا ارز رفتار می نمایند. از این جمله این ویژگی ها می توان به 
موارد زیر اشاره کرد که ما آن را برای رمزارز بیت کوین بررسی می کنیم:
۱• تقسیم پذیری رمزارز بیت کوین )تا ۸ رقم اعشار تقسیم می شود(

۲• فس��ادناپذیری )چای و تنباکو روزگاری کارکرد پولی داشتند ولی 
فسادپذیر بودند(

۳• قابلیت حمل )نقطه ضعف طا و نقره، انگیزه پیدایش اسکناس های 
با پشتوانه(

۴• یکسان بودن )در همه نقاط جهان یک گرم طای خالص، یکسان 
است(

۵• صعب الجعل بودن )به سادگی قابل جعل نیستند(
۶• مح��دود بودن )هوا ارزش بیش��تری برای بش��ر دارد ولی به علت 

فراوانی طا ارزشمند است(
این ویژگی ها در بیت کوین بدون هرگونه کاس��تی و خللی مش��اهده 
می ش��ود و باعث ش��ده این رمزارز در طول زمان به مأمنی برای حفظ 

ارزش دارایی و به نوع جدیدی از دارایی با قابلیت تبادل تبدیل شود.
گاهی بیان می ش��ود که اس��تخراج رمزارزها در همه حالت ها بس��یار 
س��ودآور اس��ت. برای بررس��ی صحت و دقت این جمله بایستی توجه 
داش��ت که محصول تولیدی صنعت استخراج از جنس رمزارز است و با 
توجه به تغییرات قیمتی مستمر آن، نمی توان درآمد ثابتی برای آن در 
نظر گرفت. از طرفی چون عرضه و تولید این رمزارز ثابت است، با اضافه 
ش��دن فعالین دیگر، س��هم رمزارز مربوط به توان پردازشی هر شخص، 
درنهایت کمتر ش��ده و اصطاحاً سختی شبکه افزایش می یابد. از سوی 
دیگر عمر پایین دس��تگاه های اس��تخراج کننده و خط��ر تکنولوژی های 
نوین در حوزه مدارات مجتمع )ICها( نیز ریس��ک س��رمایه گذاری در 
این حوزه را به ش��دت افزایش می دهد. ب��ا ذکر یک مثال می توان درک 
کرد که س��رمایه گذاری در این حوزه به ش��دت پرریسک است. شخص 
س��رمایه گذاری که دس��تگاه رایِج مدل ASIC S۹ را در انتهای س��ال 
۱۳۹۶ با قیمت ۲.۵۰۰ دالر تهیه می کرده، صاحب ۱۴ تراهش بر ثانیه 
توان پردازش��ی شده اس��ت. قیمت محصول تولیدی این دستگاه یعنی 
بیت کوین شاهد یک ریزش از حدود ۲۰ هزار دالر به حدود ۳۰۰۰ دالر 
بود و سختی شبکه به علت افزایش تمایل سرمایه گذاری تا ۵ برابر زیاد 
شد و قیمت دستگاه ماینر نیز به شدت پس  از آن کاهش یافت )به علت 
ریزش قیمت و با توجه به این نکته که تحویل این دس��تگاه ها از زمان 
ثبت س��فارش در حالت خوش بینانه حدود یک ماه به طول می انجامد( 
تمامی این عوامل، بازگش��ت س��رمایه )ROI( محاسبه شده توسط یک 
کارآفرین را از ح��دود ۵ ماه یا کمتر، ناگهان چندین برابر افزایش داده 

است. حال می توان بهتر در زمینه درستی این جمله که استخراج بسیار 
سودآور است قضاوت کرد.

توان برق موردنیاز برای هر دس��تگاه مت��داول S۹ حدود ۱۳۷۰ وات 
اس��ت که با س��ایر موارد حدود ۱۵۰۰ وات در نظر گرفته می شود. توان 
پردازش��ی کل ش��بکه باک چین بیت کوین در حال حاضر به عدد ۷۵ 
میلی��ون تراهش بر ثانیه رس��یده اس��ت که تقریباً مع��ادل ۵ میلیون و 
۳۵۰ هزار دس��تگاه و مصرف برق این ش��بکه حدود ۸۰۰۰ مگاوات در 
کل جهان است. متاس��فانه با کج سلیقگی برخی مسئولین، مصرف این 
تجهیزات به عنوان یکی از علل مهم خاموش��ی های کش��ور اعام ش��ده 
اس��ت که با توجه ب��ه تخمین اعامی خود وزارت نی��رو، حداکثر ۵۰۰ 
مگاوات از برق کش��ور احتماالً در این حوزه مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. باتوجه به اینکه هر سال، خاموش��ی هایی در کشور وجود داشته 
اس��ت، اگ��ر طبق آمار دقیق مصرف پیک کش��ور )که قبًا هم توس��ط 
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی آن وزارتخانه پیش بینی ش��ده بوده 
اس��ت( را حدود ۶۰ هزار مگاوات در نظ��ر بگیریم، مصرف انرژی حوزه 
اس��تخراج رمزارزها در کشور ۰.۸  درصد از پیک مصرف کشور را شامل 
می شود و افزایش ۷ درصدی پیک مصرف انرژی در امسال )اعام شده 
توسط وزارت نیرو( را نمی توان گردن این حوزه انداخت. البته اگر واقعاً 
۵۰۰ مگاوات از برق کش��ور صرف این امر ش��ود جای بسی خوشحالی 
دارد که کش��ور م��ا در یک فناوری نوین و غیرمتمرکز، امروز توانس��ته 
اس��ت س��همی معادل ۶.۲۵ درصد از کل شبکه بیت کوین را از آن خود 
کند که می توان با کمک آن از آسیب های متمرکز بودن نظام های مالی 
دنیا که یکی از مش��کات اساسی کشور و عاملی برای اعمال فشارهای 
اقتصادی غرب اس��ت اندکی کاست. حال این سؤال مطرح است که این 
اظهارنظره��ای غیرمنطقی که موجب تناقض در بیانات مقامات کش��ور 
پیرامون این حوزه ش��ده و موجب ظلم به این حوزه ش��ده اس��ت چه 
اخالی در نظام اقتصادی کش��ور ایجاد می کند و چگونه باید به نس��ل 

آینده درباره غفلت از این فرصت اقتصادی پاسخ داد؟
در ادام��ه ی��ک مبح��ث اقتص��ادی ب��ر مبنای ی��ک تئوری بس��یار 

محافظه کارانه را بیان می کنم.
گاه��ی بیان می ش��ود تکنول��وژی باک چین و بیت کوی��ن بدعتی از 
ایاالت متح��ده برای جذب دالرهای بازار با کم��ک این رمزارز و تقویت 
دالر اس��ت. چ��ون ایاالت متحده بدهی ملی بزرگ��ی دارد و دالر آمریکا 
پ��س از لغ��و Gold Standard در س��ال ۱۹۷۱ توس��ط نیکس��ون، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، حدود ۹۵درصد رقیق شده است، بیت کوین 
حربه ای برای جذب دالر به این سیستم و انقباض پایه پولی دالر است. 
اگ��ر ذات تکنولوژی ماورای بیت کوین را بشناس��یم متوجه می ش��ویم 
که س��رمایه گذاری توسط ارزهای ملی کش��ورها در این کاس دارایی 

اجتناب ناپذیر و از طرفی آینده نگرانه است.
اگر دولت ایران در حوزه اس��تخراج رمزارز س��رمایه گذاری می کرد و 
تولی��د این ابزار قدرتمند و غیرمتمرک��ز و آزاد را انجام می داد )با توجه 
به انرژی خیز بودن کش��ور و ش��رایط سخت فروش حامل های انرژی در 
ح��ال حاض��ر و عاقه مردم ایران به بیت کوین( آیا نمی توانس��ت از این 
ابزار برای جذب ریال و انقباض پایه پولی ریال بهره ببرد؟ آیا برای این 
مقصود حتماً باید ذخایر س��که طای کش��ور را در چند برهه به حراج 
می گذاش��تیم؟ آیا می توان بخش��ی از آرامش بازار فعل��ی ارز را مدیون 
تولید این ابزار تبادل بین المللی در داخل توس��ط کارآفرینان و سربازان 
اقتصادی داخلی دانس��ت که بار نیاز ب��ه دالر کاغذی و حواله را از بازار 

آزاد کم کرده اند؟
پاس��خ به این سؤاالت می تواند مس��یر پیش رو را بیش ازپیش روشن 

کند.
فعالی��ن این ح��وزه، صادرکننده انرژی نیس��تند. انتخ��اب نرخ برق 
صادراتی برای فعالیت استخراج رمزارز چیزی جز مرگ این حوزه بسیار 

مفید نخواهد بود زیرا:
اوالً: کارآفرین��ان این حوزه ایرانی هس��تند و حق دارند از انرژی خیز 

بودن کشورمان بهره  ببرند.
دوم��اً: چندنرخی ش��دن تعرفه برق خ��ارج از مصوبه جام��ع و کامل 
اباغی از س��وی هیات وزیران به تاریخ اردیبهش��ت ماه سال ۱۳۹۸ در 
زمینه تعرفه های برق در کش��ور که به دستور وزیر محترم جناب آقای 
اردکانیان الزم االجرا ش��د، زمینه رانت را محیا کرده و فس��ادآور بوده و 

یادآور خاطره دالر چندنرخی است.
س��وماً: نرخ ۷ سنتی اعام ش��ده اجرایی نبوده و عمًا صادرات حامل 
ان��رژی برق با نرخ کمتر از این انجام می ش��ود و گاهی در دریافت پول 

حاصله نیز مشکاتی وجود دارد.
چهارماً: مزیت رقابتی کش��ورمان برای این حوزه با توجه به نرخ های 
پایین ت��ر برق )ح��دود ۳ س��نت( در کش��ورهایی مانن��د آذربایجان و 
گرجس��تان و چین و روس��یه از بین رفته و درنتیجه وقوع دو س��ناریو 

محتمل خواهد بود. یکی کوچ س��رمایه از کش��ور برای فعالیت در این 
ح��وزه و دوم زیرزمینی و خانگی ش��دن این صنعت که زمینه فس��اد و 
تضییع حق��وق مصرف کننده را در پی خواهد داش��ت. خطرات خانگی 
ش��دن اس��تخراج رمزارزها از قبیل آتش سوزی و نیز عدم امکان کنترل 

آسان و ارزان تعداد زیادی مشترک نیز مزید بر علت خواهد بود.
پنجم��اً: با اعمال این تعرفه، فرصت نوس��ازی و مصرف مازاد برق در 
کشور در ایام غیر پیک مصرف سال از دست می رود، زیرا پیشنهادهای 
مقب��ول فعالین مبنی ب��ر تمایل تولید برق و یا نوس��ازی صنعت کامًا 
عملیاتی اس��ت. پیشنهاداتی مانند مش��ارکت درصدی از درآمد حاصل 
از اس��تخراج رمزارز در زمینه انرژی های خورشیدی یا تجدیدپذیر پس 
از بازگش��ت سرمایه اولیه آنها یا آزاد گذاش��تن و اجرای مصوبه مربوط 
به قرارداد فروش س��ه جانبه و مذاکره تولیدکننده و استخراج کننده که 
می تواند منجر به عاقه س��رمایه گذاری در صنعت زیرساخت برق کشور 
نیز ش��ود، روی میز اس��ت. بازار، خودتنظیم اس��ت و راه خ��ود را پیدا 

می کند.
آیا با اتکای صرف بر ش��دت انرژی بری یک صنعت، می توان در مورد 
بق��ا یا برچیدن آن تصمی��م گرفت؟ بخش صنعت ح��دود ۳۶درصد از 
انرژی مصرفی کش��ور را به خود اختصاص می ده��د و ۴۵درصد از این 
مق��دار، نصیب صنایع فوالد و آلومینیوم می ش��ود. این دو صنعت عاوه 
بر مصرف نیمی از ان��رژی اختصاص یافته به کل صنایع، آب بری زیادی 
دارن��د و با تولید آالینده های زیس��ت محیطی، هزینه ّه��ای گزافی را به 
دوش کش��ور تحمیل می کنن��د. افزون  بر این، چرخ ای��ن صنایع بدون 
اس��تخراج و استحصال مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی از حرکت خواهد 
ایس��تاد. خوش��بختانه این دو صنعت راهبردی از جمله صنایع پیشرو و 
فعال در عرصه اقتصادی کش��ور هستند و از نظر ظرفیت تولید نیز قادر 
به صادرات و عرضه محصوالت خود به بازارهای خارجی اند. با این  حال، 
به دلیل شرایط ویژه حاکم بر مناسبات پولی و بانکی کشور که متاثر از 
تحریم های ایاالت متحده است، مطابق با نقل قولی از مدیرعامل شرکت 
ایمیدرو، صنایع یادش��ده با مش��کات متعددی در زمین��ه دریافت ارز 
حاصل از صادرات، دس��ت وپنجه نرم می کنند. نکته جالب توجه در این 
میان آن است که میزان انرژی مصرفی این صنایع با کل انرژی مصرفی 
ش��بکه بیت کوین در سراس��ر جهان برابری می کند. به این ترتیب، این 
امکان فراهم اس��ت که ما با میزبانی از بخش اعظمی از زیرس��اخت های 
اس��تخراج رمزارز بیت کوین در کش��ور، تبدیل به قطب��ی تاثیرگذار در 
حوزه نوظهور رمزارزها بش��ویم؛ بی آنکه ناچار باش��یم با معضات ناشی 
از دریافت ارز حاصل از صادرات فوالد و آلومینیوم مواجه ش��ویم. البته 
این به معنای زیان ده بودن این دو صنعت نیست و نمی توان منکر نقش 
راهبردی آنها در چرخه اقتصادی اقتصاد ش��د بلکه این نکته را گوشزد 
می کن��د که با تکیه صرف بر عامل ش��دت مصرف ان��رژی نمی توان در 
مورد بقا یا برچیدن یک صنعت تصمیم گرفت و الزم اس��ت مخاطرات 
و فرصت های هر یک از حوزه های س��رمایه گذاری به دقت مورد بررسی 

قرار گیرد.

طبق اعام رس��می وزارت محترم نیرو، اتاف شبکه توزیع برق حدود 
۱۰ تا ۱۷درصد است که همین میزان از مصرف شبکه استخراج رمزارز 
بیت کوین در کل جهان بیش��تر اس��ت. البته اتاف در ش��بکه توزیع تا 
حدودی اجتناب ناپذیر اس��ت، ولی آیا نمی توان با دخالت دادن فعالینی 
که انگی��زه کافی برای فعالیت دارند، کش��ور را از ظرفیت های علمی و 

عملی سرمایه گذاران بهره مند کرد؟
به عنوان نکته نهایی بایس��تی به این موضوع نیز اشاره شود که برخی 
برخورده��ای منفی با ای��ن صنعت متوجه محص��ول تولیدی آن یعنی 
بیت کوین و امکان استفاده از آن در جرائم مالی و پولشویی است. برای 
پاس��خ به این نکته بایس��تی توجه داشت که براس��اس آمارها، ین ژاپن 
دومین ارز اس��تفاده شده برای خرید رمزارزها در جهان است و در سال 
۲۰۱۸، از مجموع پرونده های مرتبط با پولش��ویی در این کش��ور، تنها 
۱.۶درصد آن به رمزارزها مرتبط بوده است و دلیل عدم تمایل مجرمین 
به استفاده از رمزارزها شفافیت تبادالت در این حوزه است. وجود قوانین 
در کنار شفافیت ذاتی شبکه بیت کوین باعث شده است که ۹۷درصد از 
مجموع تمامی بیت کوین های حاصل ش��ده از انجام جرائم مختلف برای 
نقدشدن به کشورهای بدون مقررات درزمینه صرافی های رمزارزی روانه 
شود. این امر خود نشانگر قدرت کنترل مراجع قانون گذاری بر رمزارزها، 

برخاف ادعاهای موجود است.
برخوردهای��ی با اس��تراتژی ک��ور و ممنوعیت های غیرکارشناس��انه، 
زمینه رش��د قاچاق و ضایع ش��دن حقوق هم��گان و حتی خود دولت 
را در زمینه ه��ای این چنینی فراهم می کند. ل��زوم تدوین قوانین بدون 
رویکرد دستوری و تخریبی در اسرع وقت احساس می شود، اما از طرفی 
برخوردهای س��لیقه ای )از اظهار رسمی مبنی بر صنعت شناخته شدن 
این حوزه توس��ط دولت تا اطاق کلماتی مانند سودجویان اقتصادی(، 
تمای��ل کارآفرینان را برای مذاکرات و تجمیع زیر یک پرچم را کمرنگ 
و کمرنگ ت��ر می کند. طبیعتاً در هر زمین��ه ای خاف وجود دارد و این 
صنعت نیز مستثنا نیست؛ لذا فعالین این حوزه نیز با انجام فعالیت های 
غیرقانونی همانند اس��تخراج با تعرفه کش��اورزی مخالف بوده و تمایل 
دارند با مش��خص ش��دن مقررات این حوزه، با این دست از فعالین که 
وجهه فعاالن کس��ب وکار استخراج رمزارزها را تخریب می  کنند برخورد 
قانونی ش��ود. فعالین این حوزه از هرگونه فضای خاکستری و مبهم که 
زمینه موج سواری افراد خاصی را بیش ازپیش فراهم می کند اعام برائت 
می کنند. ای کاش به هشدارهای مستند کارشناسان درباره فرصت های 
اقتصادی پیش آمده و مش��کات پیش رو توجه بیشتری می شد. قطار 
تکنولوژی در این ایس��تگاه ایستاده است، تصمیم ماست که سوار شویم 

یا در پی قطار در حال دویدن بمانیم.
isna :منبع
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تکنیک هایی برای مدیریت زمان که برای بهره وری بیشتر نیاز است
به هر شغل و حرفه ای که مشغول باشید، باید مدیریت زمان داشته باشید تا بتوانید به تمام کارهای خود برسید. هر فردی 
با مسئولیت های زیادی رو به رو است که باید انجام شان دهد، پس باید زمان خود را به گونه ای مدیریت کنیم تا موفقیت مان 

حتمی شود. در ادامه چند نکته مهم برای مدیریت زمان را متذکر می شویم. 
خیلی از افراد برای اس��تفاده درس��ت از زمان خود تاش زیادی می کنند، زیرا یک دلیل اساسی در پس تاش های آنها 
وجود دارد. میان زمان س��اعتی و زمان واقعی تفاوت اس��ت که خیلی از افراد از درک آن ناتوان اند، در واقع زمان س��اعتی 
مربوط به ثانیه، دقیقه و ساعت های هر روز است، اما زمان واقعی براساس نوع کاری که برعهده دارید و نگرش شما در نحوه  
انجام آن، تفاوت می کند. با تمایز درست میان این دو می توانید به طور بهتری مدیریت زمان را به کار بگیرید و بهره وری 
باالتری خواهید داشت. در ادامه نکاتی را متذکر می شویم که باید برای استفاده درست از زمان خود به کار بگیرید تا از هر 

روز خود بهترین بهره را ببرید.
الگوی مناسبی برای خواب خود داشته باشید

بهره وری هر روز شما به شب قبل بستگی دارد، زیرا وقتی خواب مناسبی داشته باشید روز پرباری در انتظارتان خواهد 
بود. دکتر استفانی سیلبرمان، روانشناس بالینی، می گوید بهترین راهکار برای تنظیم الگوی خواب، تغییر آن طی افزایش های 
۱۵ دقیقه ای است تا در نهایت بتوان خواب مناسبی داشت و آن را طی زمان به  طور پایدار حفظ کرد. پس اگر می خواهید 
سحرخیز شوید و احساس خستگی و خواب آلودگی به سراغ تان نیاید، در هر ۳ تا ۴ روز یک بار ۱۵ دقیقه زودتر از خواب 
بیدار شوید تا بتوانید بدن تان را با الگوی مناسب خواب سازگار کنید و به بهره وری باالیی دست یابید. این چرخه قابل تکرار 

است تا در نهایت خواب تان به گونه ای تنظیم شود که بتوانید هر روز سر ساعت مشخصی بیدار شوید.
مسئولیت های نزدیک به هم از نظر مکانی را، زودتر انجام دهید

وقتی روز خود را ش��روع کردید، تمام کارهایی که از نظر مکانی نزدیک تر هس��تند را زودتر انجام دهید تا در زمان خود 
صرفه جویی کنید. مثًا وقتی در آشپزخانه صبحانه خوردید، کارهای دیگری که در آشپزخانه دارید را هم انجام دهید و بعد 
به سراغ دیگر وظایف خود بروید. وقتی مسئولیت های زیادی را در یک مکان و در مدت زمان مشخصی انجام دهید، دیگر 
نیاز نیست تا مرتب از جایی به جای دیگر بروید و دوباره به سر جای اول خود برگردید، بلکه با داشتن برنامه ریزی منظم و 
کارآمد به تمام کارهای خود می رسید و دسترسی به اهداف برای تان آسان تر خواهد شد. البته برای به کارگیری این راهکار 

باید در نگرش خود تغییر ایجاد کنید تا بهره وری باالتری داشته باشید.
از مسیر رفت و آمد روزانه خود نهایت استفاده را ببرید

خیلی از افراد در انجام کارهای خود تمایل دارند به جای کمیت، از کیفیت آن بزنند. پس وقتی چند کار را به طور هم زمان 
انجام می دهید، در انتخاب وظایف خود عملکردی گزینشی داشته باشید تا بتوانید میان اهداف و خروجی کارها توازن خوبی 
به وجود آورید. اگر برای رفتن به سرکار از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، وقت بیشتری برای انجام کارهای خود خواهید 
داشت تا اینکه با تمام شدن ساعت کاری مجبور شوید نگاهی گذرا به ایمیل ها داشته باشید و سریعاً سوار خودروی شخصی 
خود شوید. خیلی از افراد بخشی از کارهای روزمره خود را در طول مسیر رفت و آمد به محل کار انجام می دهند، پس در 

رفت و آمدهای هر روز خود از این زمان ها استفاده کنید و بهره وری تان را باال ببرید.
غذایی سالم و مغذی بخورید

ناهاری که در محل کار می خورید، تأثیر زیادی در کیفیت کار شما دارد. اگر برنامه های زیادی برای انجام دادن داشته 
باشید، معموالً عادات غذایی خود را کنار می گذارید و به سراغ انواع فست فود می روید تا انرژی زیادی در بدن خود ایجاد 
کنید. استفاده درست از زمان ارتباط مستقیمی با نحوه جذب کالری در طول روز دارد، پس حتماً باید ناهار سالم و مناسبی 
بخورید. اگر بخواهید در طول روز بازدهی باالیی داشته باشید، در وعده  ناهار به ۴۰۰ تا ۶۰۰ کالری نیاز دارید. توصیه ما 
مصرف بیش��تر غذاهای با کربوهیدرات پایین و فیبر باالس��ت که از آن جمله می توان به نان سبوس دار، میوه و سبزیجات 
تازه اشاره کرد. اگر نیاز به میان وعده ای برای تأمین انرژی بعدازظهر خود دارید به سراغ موز یا آووکادو بروید که انرژی را 

به صورت آهسته آزاد می کنند.
بعد از ناهار، 20 دقیقه چرت بزنید

مارگارت تاچر، نخست وزیر انگلیس، در سخت ترین دوران صدارت خود در تمام ساعات کاری چرتی انرژی زا داشت. او به 
جای اینکه ۶ تا ۸ ساعت به صورت بی وقفه بخوابد، در طول روز چرت های ۲۰ دقیقه ای داشت تا بتواند کمبود خواب را در 
بدن خود جبران کند و انرژی از دست رفته را به دست آورد. یکی از تکنیک هایی که سبب هوشیاری بیشتر و شارژ شدن 
دوباره مغز می ش��ود، چرت ۲۰ دقیقه ای بعد از صرف ناهار اس��ت. بدین ترتیب فارغ از محرک های مصنوعی مانند کافئین 

می توانند بهره وری خود را در طول روز باال ببرید.
در زمان کار با رایانه، استراحت های کوتاه و منظمی داشته باشید

شاید در هنگام انجام کارهای روزمره احساس کنید تمرکزتان کاهش یافته و کج خلق شده اید. گاهی نگاه کردن مداوم 
به نمایشگر کامپیوتر، کتاب خواندن یا رانندگی سبب خستگی شدید چشم می شود که این مسئله سبب گردن درد، کتف 
و کمر دردهای طوالنی مدت خواهد شد. به همین خاطر توصیه می شود هر زمان که امکان دارد استراحت کوتاه و منظمی 
به خود دهید. کارمندانی که دائم در پشت میز کامپیوتر نشسته اند، در ۵۰ تا ۹۰ درصد موارد دچار خستگی چشم می شوند، 
پس نیاز است محیط کار خود را به صورتی تنظیم کنند که نمایشگر حداقل ۵۰ سانتی متر با چشمان شان فاصله داشته باشد.

نتیجه کار را تجسم کنید و روی دستیابی به هدف متمرکز شوید
در ساعات پایانی روز، تمرکز کمتری برای انجام کارها و مسئولیت های مان داریم. معموالً در اطراف ما عوامل حواس پرتی 
وجود دارد که توجه ما را به چیزهای دیگر جلب می کند. دیوید راک، مؤسس انیستیتو Neuro Leadership، معتقد 
است مغز انسان نسبت به عوامل حواس پرتی واکنش نشان می دهد. پس باید بتوانید تا جای ممکن روی یک هدف خاص 

متمرکز بمانید، البته تصور نتیجه کار و رضایت خاطر حاصل از آن نیز به شما کمک زیادی می کند.
برای استفاده درست از زماِن شب، به سراغ فناوری های جدید بروید

فناوری به کارمندان کمک می کند تا بهره وری باالتری داشته باشند و از زمان خود بهترین استفاده را کنند. کارآفرینی که 
از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر کار می کند و وقتی به خانه برمی گردد باید در نقش مدیر یک ساعت عمل کند، اما می توانید 
یکی از سایت های وردپرسی را انتخاب کنید تا بتوانید محتوای تان را ایمن نگه دارید و پاگین ها و تم های جدید را به طور 
خودکار آپدیت کنید. با استفاده از فناوری های روز در برنامه  روزانه خود می توانید هم زمان چند کار را به طور خودکار جلو 

ببرید و در زمان خود صرفه جویی کنید.
شب ها کمی فعال بمانید

با وجود تمام وظایفی که باید در طول روز انجام دهید، کمی از وقت خود را به استراحت و تقویت اعصاب اختصاص دهید 
و کارهای شخصی تان را به انجام رسانید. توصیه می شود ورزش های قلبی-عروقی را در شب انجام دهید که سبب بهبود 
عملکرد فیزیکی بدن می شود. این ورزش ها سبب می شود تا تمرکز کافی برای انجام کارهایی که قبل از رفتن به رختخواب 
باید انجام دهید، داشته باشید. ورزش های عصرگاهی سریع تر انجام می شوند و این مسئله سبب می شود تا بتوانید بیشترین 

بهره را از روز خود ببرید.
با آهنگ مالیم و آرامی از خواب بیدار شوید

معموالً افرادی که نمی توانند صبح زود از خواب بیدار شوند، آهنگ گوش خراش و بلندی انتخاب می کنند تا بتوانند بهتر 
بیدار شوند، اما بهتر است به ریتم ساعت طبیعی بدن یا نشانه های طبیعی برای بیدار شدن آرام متکی باشید، مثًا صداهای 

آرامش بخش باران در جنگل که به تدریج بیشتر می شود و شما را به  آرامی بیدار می کند.
lifehack/ucan : منبع

تبلیغـاتخالق

مدیریت درس��ت پول یک��ی از مهارت های ضروری برای 
دس��تیابی به موفقیت اس��ت. خیلی از افراد موفق در اوایل 
زندگی از پول اس��تفاده بهینه می کنن��د. برای این منظور 
الزم است در برخورد با مشکات و تهدیدات مالی آمادگی 
داش��ته باشید. با صرف زمان و یادگیری چند نکته کلیدی، 

آینده خود را تضمین خواهید کرد. 
۱. افراد موفق کمتر از درآمدشان خرج می کنند

یک��ی از کلیدی ترین مهارت ه��ای مدیریت پول، زندگی 
کردن در سطحی پایین تر از درآمد است. اغلب افراد موفق 
و ثروتمن��دان بی روی��ه پول خرج نمی کنن��د و این اصل را 
یکی از اصول اساس��ی خود قرار داده اند. سر جان تمپلتون 
که با سرمایه گذاری ثروتمند شد، ۵۰ درصد درآمد خود را 
پس انداز می کرد و زندگی او در سطحی پایین تر از متوسط 
جامعه بود. اگ��ر نمی توانید این قدر س��خت زندگی کنید، 
اصا جای نگرانی نیست. حتی با پس انداز ۱۰ تا ۱۵درصد 

از درآمد ماهانه تان هم می توانید به موفقیت مالی برسید.
۲. افراد موفق روی قیمت تمرکز نمی کنند، بلکه ارزشی 

که آن کاال دارد برایشان مهم است
پول��ی ک��ه ب��رای خری��د لب��اس، غ��ذا ی��ا حت��ی یک 
س��رمایه گذاری می پردازید مهم نیست، چرا که افراد موفق 
ب��ه ارزش کاال دقت و توجه بیش��تری دارن��د. برای مثال، 
در مورد س��رمایه گذاری چشم انداز رشد آن در آینده را در 
نظ��ر می گیرند و در مورد وس��ایل فیزیکی و ش��خصی نیز 
به کیفیت و دوام بیش��تر توجه دارند. مثا یک کفشی که 
۲۰۰ دالر قیمت دارد کاالی با ارزش��ی است و سال ها قابل 

استفاده خواهد بود.
ثروتمن��دان معتقدند کاالهای ب��اارزش و با کیفیتی که 

چندین سال دوام می آورند را بخرید.
۳. افراد موفق بعد از هر تغییر بزرگ در زندگی، س��رمایه 

خود را بررسی می کنند
افراد موفق به ازدواج، مسافرت، خریدهای بزرگ و دیگر 

تغیی��رات مهم، اهمیت می دهند و بع��د از هر تغییر بزرگ 
در زندگ��ی یا حداقل دوره یک س��اله نشس��ته و تاثیر این 
تغییرات را روی ثروت و طرح های آینده خود بررسی کرده 

و در صورت لزوم طرح های آینده شان را تعدیل می کنند.
۴. اف��راد موف��ق به دنب��ال درآمد ثابت نیس��تند بلکه از 

راه هایی می خواهند درآمدشان را افزایش دهند
اغلب مردم عاش��ق درآمد ثابت هستند و حتی با افزایش 
حداقلی راضی می ش��وند. حقیقت این اس��ت، این افزایش 
ناچیز پاس��خگوی گرانی و تورم نیست و روز به روز قدرت 
خرید کمتر می ش��ود. در مقابل، افراد موفق به دنبال راهی 
برای افزایش درآمد خود هس��تند و انتخاب های خوبی در 
زندگی ش��خصی و ام��ور خیریه دارند و همواره احس��اس 

امنیت می کنند.
افراد موفق هر روز به این مس��اله فکر می کنند که چطور 
می توانن��د درآمد خود را افزایش دهند. مثا با ش��رکت در 
دوره ه��ای آموزش��ی مهارت های خود را ارتق��ا می دهند یا 
ایده های بهتری برای بهره وری کارمندان و ش��رکت مطرح 
می کنن��د. آنها می دانند چطور می توانند پول بیش��تری به 

دست بیاورند.
۵. افراد موفق به صورت های مالی توجه ویژه ای دارند

افراد موفق و ثروتمند دائما صورت های مالی را بررس��ی 
می کنند. آنها س��اعتی را در هر ماه به بررس��ی موارد مالی 
چون حس��اب های بانکی، س��رمایه گذاری ها، پس اندازها و 
دارایی ه��ا اختصاص می دهند و وقتی به تناقضی برخوردند 

بافاصله برای رفع آن اقدام می کنند.
بهت��ر اس��ت ش��ما ه��م روزی را در تقویم به بررس��ی 

صورت های مالی اختصاص دهید.
۶. آنها هرگز ریسک اشتباه نمی کنند

وارن بافت، مرد میلیاردر دنیا می گوید:
 هرگز پول تان را از دس��ت ندهید. هر س��رمایه گذاری با 
ریس��ک همراه اس��ت و حتی ممکن اس��ت باعث از دست 

دادن س��رمایه ش��ود، اما افراد موفق از دو اب��زار قدرتمند 
برای جلوگی��ری از ضررهای مالی اس��تفاده می کنند. آنها 
ب��ا بیمه و تنوع دارایی )س��رمایه گذاری در جاهای مختلف 
چون اماک، س��هام و...( به کاهش و حذف ریس��ک کمک 

می کنند.
 ۷. اف��راد موفق تظاهر به دانس��تن هم��ه چیز در مورد 

پول نمی کنند
اف��راد موفق این واقعیت را ب��ا تمام وجود درک کرده اند. 
وقتی درباره پول صحبت می شود، با اطاعات زیادی مواجه 
می ش��ویم و به همین خاطر است که افراد ثروتمندی چون 
وارن باف��ت محدودیت های خود را شناس��ایی کرده و روی 

نقاط قوت خود تمرکز می کنند.
باید ببینید چقدر در مورد پول و سرمایه گذاری اطاعات 
داری��د. اگر نیاز اس��ت، چند کتاب در ای��ن زمینه مطالعه 

کنید.
۸. آنه��ا تصمیم گی��ری آخ��ر را به کارشناس��ان محول 

نمی کنند
افراد موفق عاش��ق مش��اوره گرفتن هس��تند، اما هرگز 
تصمیم گیری را به کارشناس��ان واگ��ذار نمی کنند. خیلی 
خوب اس��ت برای تنظیم امور مالی از مشاوره کارشناسان 
خبره در حوزه مالیات اس��تفاده کنیم. افراد موفق سواالت 
زیادی می پرسند و برای کسانی که مشاوره می دهند ارزش 

زیادی قائلند.
۹. افراد موفق زندگی را فدای پول نمی کنند

خیل��ی خوب اس��ت هدف خ��ود را موفقی��ت مالی قرار 
دهید. افراد موفق به این درک رسیده اند که موفقیت مالی 
تنه��ا یک  بخش از زندگی موفق اس��ت. مثا بی توجهی به 

سامتی به خاطر کسب پول، کار نادرستی است.
اهداف مشخصی تعیین کنید و بین اهداف مالی، اهداف 
شغلی، اهداف شخصی و خانوادگی خود تعادل برقرار کنید.
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۹ اشتباه مالی که افراد موفق هرگز انجام نمی دهند
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