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فرصت ام�روز: س�ومین هفته ش�هریورماه ب�رای بازارهای 

مالی توفانی آغاز ش�د، نرخ ارز در روزهای ش�نبه 
و یکشنبه افزایش یافت و شاخص بورس با وجود...

در بیست و سومین روز شهریور در بازارهای مالی چه گذشت؟

 بورس قرمز پوشید
دالر و سکه گران شد

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

سیاست تجاری کشور، الگوی مشخصی ندارد و منحصر به اقدامات کوتاه مدت و مقطعی است

مختصات سیاست 
تجاری ایران

فرصت امروز: آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که در سال 2018 سهم صادرات ایران از صادرات جهانی 0.55 درصد 
و س��هم واردات نیز 0.25 درصد بوده اس��ت. آمارهای جهانی همچنین نشان می دهد که عمده محصوالت صادراتی ایران شامل مواد 
معدنی و فرآورده های نفتی و عمده محصوالت وارداتی نیز قطعات ساخته ش��ده یا صنعتی اس��ت، درحالی که این رویه باید معکوس 
باشد. اگرچه اقتصاد ایران تا اندازه زیادی وابسته به صادرات محصوالت خام است، اما اگر منافع حاصل از این درآمدهای نفتی صرف 
گس��ترش و تجهیز زیرس��اخت های تجاری و تولید گردد، اقتصاد ملی مطمئنا در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. البته افزایش 
صادرات )نفتی و غیرنفتی( نیازمند اتخاذ مجموعه ای از سیاست های اقتصادی به هم پیوسته، نظام مند و مستمر در حوزه تجاری است...

رئیس کل بانک مرکزی: روند تامین ارز کاالهای وارداتی سرعت می گیرد

 تفاهم ارزی بخش خصوصی
با بانک مرکزی
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کرونا چطور فهرست رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان را تغییر داد؟

رقابت پذیرترین اقتصادهای 2020

اقتصاد هوشمند ابرفرصت پیش روی کسب وکارها
چگونه استرس کارمندان تازه کار را کاهش دهیم

چگونه مهارت مدیریت زمان را در هنگام دورکاری بهبود دهیم؟
هر آنچه درباره برند نایکی باید بدانید

3 عامل موثر در گوش دادن مشتری به سخنرانی شما
6 مورد از اشتباهات رایج در بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  آمازون به گران فروشی
متهم شد

یادداشت
رونق و رکود مردادماه

زیادی  زم��ان  م��دت  هرچند 
نیس��ت که از تولید شاخص های 
اقتصادی مرتبط با محیط کسب 
و کار توس��ط اتاق ایران می گذرد 
ول��ی در همین م��دت کوتاه هم 
ات��اق بازرگانی ایران توانس��ته با 
ارائه اطالعات مفید در زمینه های 
مختلف کسب وکار، وظیفه خود 
در قب��ال م��اده ۴ قان��ون بهبود 
مستمر کس��ب و کار را به خوبی 
ایفا کند. در همین راس��تا، اتاق 
ایران، انتش��ار گزارش ش��امخ یا 
همان ش��اخص مدیران خرید در 
بخش صنعت را از س��ال 1۳۹۷ 
و ش��امخ کل اقتصاد را  از س��ال 
گذش��ته آغاز کرد ک��ه طی آن، 
وضعیت رونق و رکود و مولفه های 
موثر بر تولی��د و فروش کاالها و 
خدم��ات را با دریاف��ت اطالعات 
از بنگاه ه��ای ب��زرگ اقتصادی و 
در مقاط��ع ی��ک ماه��ه گزارش 
می کند. ش��امخ یا همان شاخص 
مدیران خرید )PMI( شاخصی 
شناخته شده در سطح بین المللی 
اس��ت که در  بیش از ۴0 کشور 
دنیا محاس��به و انتش��ار می یابد.   
طبق نظرس��نجی انجام شده از 
بی��ش از 500 بن��گاه اقتصادی 
کش��ور، ش��اخص مدیران خرید 

ب��رای کل اقتصاد ایران 
2در مردادماه...
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پاندمی کرونا به طور غیرمنتظره ای س��المت و اقتصاد جوامع مختلف را به خطر انداخت و 
موجب اختالل بسیاری در زندگی روزمره مان شد. زندگی زیر سایه تهدید کرونا به گونه ای که 
خودمان هم باورمان نمی شود، تغییر کرد و به نظر می آید برخی از این تغییرات برای همیشه 

باقی خواهند ماند.
ب��ه گزارش خبرآنالین، اثرات قرنطینه و کم کاری های طوالن��ی به دلیل خطرات کرونا، تا 
مدت ها حتی پس از تمام شدن این خطر باقی خواهند ماند. در نتیجه ما انسان ها برای ادامه 
بقا باید با شرایط جدید سازگار می شدیم. این سازگاری در بیشتر جنبه های زندگی مان در این 

8 یا ۹ ماه شیوع کرونا رخ داده است که احتماال برای همیشه باقی می مانند.
* دورکاری: ش��یوع کرونا باعث ش��د که به  طور کامال ناگهانی ده ها میلیون نفر در سراسر 
دنیا خانه نشین شوند و وظایف کاری خود را از طریق اینترنت انجام دهند. این تجربه به مذاق 
خیلی ها خوش آمد. ۴2درصد از افراد شرکت کننده در یک نظرسنجی، از دورکاری و شرایط 
تازه خود بس��یار راضی بودند و ۷8درصد از این افراد می گفتند که کارایی شان در خانه بیش 
از محل کار اس��ت. دورکاری باعث می شود که افراد خانواده بیشتر در کنار هم باشند و از شر 
رفت وآمدهای خسته کننده خانه تا محل کار هم راحت شوند. بسیاری از این افراد می خواهند 
در صورت امکان این روش کار را برای همیشه ادامه دهند. حتی برخی از شرکت ها قصد دارند 

5 درصد از کارکنان خود را به دورکاری بفرستند.
* مراجعه به پزشک: در یک نظرسنجی یک سال پیش از شیوع کرونا، مشخص شده بود 
که تنها ۴ درصد از بیماران و پزشکان به  صورت مجازی با هم در ارتباط هستند و بیماران با 
استفاده از اینترنت، از راه دور ویزیت می شوند، اما این موضوع اکنون تغییر کرده است. خدمات 
پزشکی از راه دور، بسیار بیشتر شده است و مردم به دلیل پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، با 

استفاده از فضای مجازی با پزشک موردنظر خود تماس گرفته و ویزیت می شوند.
* خرید از فروشگاه: جای تعجبی نیست که خرید اینترنتی از فروشگاه ها در دوران کرونا و 
قرنطینه به  شدت افزایش یابد. در روزهای اولیه شیوع کرونا، 55درصد از خریدهای فروشگاهی 
به صورت آنالین انجام ش��د که 1۶درصد بیشتر از مدت مش��ابه در سال گذشته بوده است. 
همچنین دانلود نرم افزارهایی که در خرید آنالین به مشتریان کمک می کنند، سه تا چهار برابر 
از گذشته شده است. در یک نظرسنجی مردم گفتند که این روش خرید برای آنها بسیار بهتر 

است و به این روند ادامه خواهند داد.
* در تماس بودن: در روزهای قرنطینه، ش��بکه های اجتماعی خیلی پرکاربرد شدند. مردم 
نمی توانستند به دیدن خانواده یا دوستان شان بروند و بسیاری از آنها با استفاده از شبکه های 
مجازی با یکدیگر در تماس بودند. در حقیقت دنیاگیری ویروس کرونا موجب توسعه بیشتر 
زندگی اجتماعی آنالین ش��د. البته قرار نیس��ت در آینده پس از پایان اپیدمی ویروس کرونا، 
مردم باز هم در خانه بمانند و فقط اینترنتی با یکدیگر در تماس باش��ند. آنها سرانجام روزی 
مهمانی گرفته و از بودن در کنار دوستان و خانواده شان لذت می برند، اما چیزی که این میان 
باقی می ماند، توجه بسیار به فضای مجازی، حتی از سوی بزرگساالن مسن مانند پدر و مادران 
سالمند است. آنها در این دوران قرنطینه چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی را یاد گرفتند 

و مسلما در آینده هم از آن استفاده خواهند کرد.
* پوشیدن ماس��ک صورت: یکی از روش های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا،  استفاده 
از ماس��ک است. مردم بیشتر کش��ورها ملزم به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی از جمله، 
پوشیدن ماسک ش��ده اند. متخصصان می گویند، این ماسک ها صرفا ابزارهای مراقبت فردی 
نیس��تند، آنها مناسب مراقبت از تمام افراد یک جامعه هستند. ویروس کرونا، تغییر عظیمی 

در پوش��یدن ماس��ک به  وجود آورده است. در گذشته مردم احس��اس خوبی درباره پوشیدن 
ماسک نداشتند و افراد کمی به دالیل مختلف، مانند آلودگی هوا، از ماسک استفاده می کردند. 
اکنون انتظار می رود که حتی با تمام ش��دن فاجعه کرونا، مردم با شروع فصل سرماخوردگی 
و آنفلوآنزاها به  راحتی از ماسک استفاده کنند. بنابراین در آینده اگر به دلیلی مجبور به زدن 
ماس��ک باشید، دیگر احس��اس عجیب بودن نمی کنید و این کار هم از نظر اطرافیان تان هم 

غیرمعمول نخواهد بود.
* هواپیماهای تمیز: بیش��تر خطوط هوایی به دلیل مشکالت اقتصادی، برای تمیز کردن 
هواپیماها، وق��ت و هزینه کمتری صرف می کردند. آنها معموال هر 18 ماه یک بار هواپیماها 
را کامال تمیز و ضدعفونی می کردند، اما اکنون خطوط هوایی برای اینکه مسافران را متقاعد 
کنند که فضاهای بسته هواپیما مکانی امن هستند و آنها را به بیماری کرونا مبتال نمی کنند، 
مجبور به تمیز و ضدعفونی مرتب هواپیما شده اند و انتظار می رود که این رویه حتی پس از 

کرونا هم باقی بماند.
* شست وش��وی دس��ت ها: این روزها به  لطف کرونا همه ما یاد گرفتیم که شست وش��وی 
صحیح دس��ت ها چگونه اس��ت و البته چقدر هم بای��د برای آن زمان ص��رف کنیم. در یک 
نظرس��نجی در آمریکا مشخص شده که شستن دست ها با روش درست و اصولی آن به یک 
عادت در مردم تبدیل ش��ده است و کارشناسان معتقدند که این عادت فراموش نخواهد شد. 
خوش��بختانه از این به بعد مردم حتی پس از رهایی از ویروس کرونا، همچنان به بهداش��ت 
دست های خود اهمیت خواهند داد. همچنین ضدعفونی کننده های الکلی دست که این روزها 
به یکی از پرمصرف ترین کاالها تبدیل شده است، محبوبیت خود را همچنان حفظ خواهد کرد.

* تحوالت تحصیل: بیش از ۷2 درصد از جمعیت دانش آموزی دنیا تحت تاثیر پیامدهای 

ویروس کرونا قرار گرفتند. بیشتر مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند. بیشتر کالس ها و امتحانات 
حضوری لغو شدند و دسترسی دانشجویان به کتابخانه غیرممکن شد. یک شبه بیشتر والدین 
مجبور به آموزش کودکان خود در خانه ش��دند. بنا به گفته مدیر موسسه آموزشی ناتینگهام 
در بریتانیا، »ما خیلی ناگهانی وارد یک دوره آزمایش��ی تحصیل کودکان در خانه و همچنین 
به  صورت آنالین شدیم. مسلما دیدن نتیجه این روش آموزش در خانه و به صورت اینترنتی 

جالب خواهد بود.«
از طرف دیگر، کارشناسان آموزش  و پرورش در این مدت که مجبور به آموزش کودکان به 
ص��ورت آنالین بودند می گویند، روش آموزش آنالین برای دانش آموزان کوچک موفقیت آمیز 
نیست و موفقیت آنها وابسته به مقدار وقتی است که والدین شان در خانه برای آنها می گذارند، 
اما این روش آموزش برای دانش��جویان مش��کل خاصی ایجاد نکرده است و آنها توانسته اند از 
وقت آموزشی شان موثرتر استفاده کنند. حتی در این مدت بسیاری از سیستم های دانشگاهی، 
تعداد زیادی دانش��جو از سراسر دنیا پذیرفته اند که قرار است به  صورت آنالین تحصیل خود 

را آغاز کنند.  
اتف��اق دیگ��ری که در م��دت قرنطینه رخ داد، س��رویس دهی اکث��ر کتابخانه های دنیا به 
عالقه مندان سراس��ر جهان به  صورت اینترنتی بود؛ اتفاقی که می تواند پایدار و طوالنی مدت 
باش��د. البته در گذش��ته تعدادی از کتابخانه ها سرویس دهی آنالین داشتند اما انتظار می رود 
که از این به بعد بیشتر کتابخانه ها،  به ویژه کتابخانه های وابسته به دانشگاه ها چنین خدماتی 
ارائه دهند. ویروس کرونا سرانجام از زندگی ما دست برمی دارد اما تغییراتی که از خود به جای 

گذاشته است، تا مدت ها یا همیشه با ما خواهند ماند.
aarp.org.  :منابع

فرصت امروز: سال تحصیلی 1۴00- 1۳۹۹ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری کشور 
روز یکشنبه در مراسمی با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی آغاز شد. در این مراسم که به 
صورت ویدئوکنفرانس با تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، ابتدا روسای دانشگاه های 
تهران و علوم پزشکی تهران، گزارشی از وضعیت دانشجویان این دانشگاه ها در سال تحصیلی 
جدید ارائه کردند. س��پس وزیران علوم و بهداش��ت از روند پذیرش دانش��جویان و همچنین 

وضعیت دانشگاه های سراسر کشور در سال جدید گزارش دادند.
رئیس جمهور نیز با تبریک آغاز فعالیت تحصیلی دانشگاه ها به اساتید و دانشجویان کشور، 
تاکید کرد که دانشگاه نقش مهمی در امیدآفرینی و ایجاد اعتماد در جامعه دارد و باید دست 
به دست هم دهیم اعتماد ملی و امید به آینده را تقویت کنیم. او دانشگاه را فضایی برای نقادی 

خواند و گفت که شاید هیچ جایی مانند دانشگاه برای نقادی جدی تر نباشد.
حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی و فناوری کش��ور با بیان اینکه از روز اول مقابله با کرونا خود را موظف 
می دیدم در همه امور، برنامه ها و کارهایم پروتکل ها را رعایت کنم، گفت: هرچند گاهی رعایت 
پروتکل ها با خواست قلبی انسان و عواطف و خواسته های او مطابقت ندارد، اما تصورم بر این 

است که پروتکل شکنی نباید در ذهن ما شکل گیرد و رشد پیدا کند.
وی با قدردانی از تالش های وزارت علوم برای بازگش��ایی دانش��گاه ها با رعایت پروتکل ها، 
افزود: از کادر درمانی سراسر کشور نیز تشکر می کنم که توانستند طوری عمل کنند که امروز 
بگوییم کادر درمانی و پزش��کی کش��ور روی پای خود ایستاده است و ما برای بستری کردن 

بیماران تخت کم نیاوردیم.
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: امروز حدود ۹5 درصد نیازهای دارویی خود را در داخل کش��ور 
تامین می کنیم. همچنین مردم ما برای تامین ضروریات زندگی خود از آب و برق و گاز تا مواد 
غذایی در سایه تالش همه در مراکز علمی و تحقیقاتی و تولیدی به مشکلی برنخوردند و این 

برای من خوشحال کننده است.

روحان��ی با بیان اینکه ویروس کرونا زندگ��ی مردم و اقتصاد جوامع را تحت  تاثیر قرار داده 
است، تاکید کرد: کشورهایی هستند که بیش از 20درصد اقتصادشان در این مدت شیوع کرونا 
کوچک شده است و امروز همه ما را وادار کرده که زیست جدیدی را در پیش گیریم و با سبک 
جدیدی فعالیت کنیم، اما مهم این است که برای هر کاری بتوانیم آن فعالیت را در چارچوب 

پروتکل ها ادامه دهیم و آن کار تعطیل نشود.
او یادآور ش��د: اگر از ابتدا قرار بود کارها را تعطیل کنیم چقدر به زندگی مردم لطمه وارد 
می شد و جدای از تامین نشدن ضروریات زندگی آنان، نشاط اجتماعی هم از میان می رفت و 

در زمینه نیازهای معنوی هم به مشکل می خوردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دانشگاه مرکز نوآوری است و جایگاهی است که مدیران آینده 
ما را تربیت می کند، تاکید کرد: دانشگاه همواره فضای نقادی است. نقادی نسبت به حکومت، 
حاکمان، دولت و جامعه ماست. شاید هیچ جایی مانند دانشگاه برای نقادی جدی تر نباشد و 

وقتی این نقادی با در نظر گرفتن واقعیت های جامعه باشد، قطعاً به نفع ماست.
وی با یادآوری تحریم های آمریکا و شکست آنان در زمین زدن اقتصاد ایران، گفت: ما باید 
روی پای خودمان بایس��تیم و به درون بنگریم و از توانمندی داخلی اس��تفاده کنیم، اما این 
واقعیت هم هست که بدون تعامل با جهان زندگی کردن بسیار سخت و گاهی ناممکن است. 
ما باید بتوانیم آنچه تولید می کنیم صادر کنیم و در مواردی که چیزی در داخل موجود نیست، 

بتوانیم آن را وارد کنیم.
روحانی ادامه داد: همانطور که مواد اولیه یا حتی خود نیازهای بهداشتی و درمانی را گاهی 
نیازمندیم که وارد کنیم و به کشور بیاوریم باید بخشی را که مازاد نیازمان است بتوانیم صادر 
کنیم و باید بتوانیم این مشکالت را در فضای امروز برطرف کنیم. همچنین آنچه برای کاالهای 
ضروری ما نیاز بوده به اندازه پارس��ال و در مواردی بیش از آن، نیازمندی های خود را برطرف 

کردیم و برخالف همه مشکالت این کاالها را در کشور در اختیار داریم.
او با اشاره به رشد مثبت اقتصادی در ماه های اخیر، یادآور شد: ما در تیر و مرداد صادرات 

و واردات مان به ش��رایط س��ال گذشته بازگشته و حتی در مواردی بهتر شده است و برخالف 
مشکالت، حرکت جامعه ما حرکتی بوده که توانسته در حد توان مسائل ما را برطرف کند.

رئیس جمهور با ناموفق خواندن تالش های دش��منان در زمینه سیاس��ی و حقوقی در برابر 
ایران، گفت: آمریکا االن که به پایان فرصت یک ماهه خود برای پیروزی در برابر ایران نزدیک 
می شود و مدام هم می گوید در پایان یک ماه به موفقیت می رسد، حتی نتوانسته است کارش 
را در این زمینه شروع کند و حتی شورای امنیت به طرح آمریکا تا امروز توجهی نکرده است.

ب��ه گفته روحانی، دانش��گاه ها همانطور که باید ب��ه نقد بپردازند باید ب��ا قلم و بیان خود 
موفقیت های به دست آمده در زمینه سیاسی و حقوقی بین الملل را برای مردم تشریح کنند. 

این موارد در تاریخ کشور ما بسیار بااهمیت است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به اقدام دانشگاه ها در سال های گذشته برای 
برتری در میان دانشگاه های جهان افزود: همه شاخص ها و آمارها به ما می گوید که شرایط ما 
نس��بت به سال گذشته در این زمینه بهتر شده است و در شتاب علمی نسبت به گذشته در 
برخی از موارد از کشورهای برتر بوده ایم و این یعنی ما پیشرفت علمی را فراموش نکردیم و از 

جایگاه 120 در جهان در طول هفت سال اخیر به جایگاه ۶5 رسیدیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه تعداد ش��رکت های دانش بنیان در طول هفت س��ال اخیر 100 
برابر شده است، یادآور شد: درآمد این شرکت ها نیز در هفت سال اخیر ۶00 برابر شده است 
و اگر همکاری دانشگاه ها با شرکت های دانش بنیان و مراکز تولیدی دانش محور نزدیک شود، 
به روزی می رس��یم که دانش��گاه ها در کار پژوهشی خودکفا می شوند و نیازی به کمک دولت 

نخواهند داشت، هرچند که تا زمانی که الزم باشد دولت کمک خواهد کرد.
او با اش��اره به اینکه امروز زمان تاب آوری مضاعف ما در برابر کرونا و تحریم هاس��ت، گفت: 
علت اینکه ما توانس��تیم ۴2 س��ال برابر فشارها ایس��تادگی  کنیم و در سه سال اخیر هم در 
برابر تحریم های ش��دید مقاومت کنیم به دلیل اعتمادی است که مردم به فرهیختگان، نظام 
و دولت داش��ته اند و تا زمانی که این اعتماد وجود دارد می توانیم در برابر مش��کالت مقاومت 

کنی��م. البته در کنار این اعتماد، وجود امید هم به ما کمک می کند که مردم هراس��ی برای 
مشکالت پیش رو نداشته باشند. مثاًل اگر این آمادگی و ایثارگری ها در کادر پزشکی نبود، در 
وزارت نیرو نبود، در سایر موارد نبود، این امید هم لطمه می خورد. پس اعتماد مردم در برابر 

کارکرد نظام و دولت است.
روحانی در انتها گفت: مردم وقتی در ش��رایط کرونایی می بینند که با همه مشکالت، کار 
تحصیل و دانش آموختن فراموش نمی شود، می توانند به نظام و کشور خود اعتماد کنند، وقتی 
می بینند که با وجود تحریم ها، برق و آب قطع نمی شود می توانند به نظام و کشور اعتماد کنند 
و این ما هستیم که باید دست به دست هم این اعتماد و امید را حفظ کنیم و دانشگاه ها در 

این زمینه نقش اساسی دارند.

روحانی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها:

دانشگاه همواره فضایی برای نقادی است

از زندگی اجتماعی آنالین تا شستن دست ها و هواپیماها

8 تغییر در سبک زندگی با شیوع کرونا

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 



فرص��ت ام��روز: موسس��ه مطالعات��ی »IMD« تازه تری��ن گ��زارش 
رقابت پذیری اقتصادهای جهان در س��ال 2020 را منتشر کرد. این سی 
و دومین س��الی است که مدرس��ه اقتصاد »آی ام دی« سوئیس به سنت 
هر س��اله خود اقدام به ارائه گزارش رقابت پذیری کرده و ۶۳ کشور دنیا 
را در گزارش امس��ال خود رتبه بندی کرده اس��ت. در این گزارش البته 
 ،»IMD« اس��می از ایران به میان نیامده اس��ت و طبق گفته موسسه
صرفا از ۶۳ کش��وری که اطالعات روش��ن و شفافی درباره رقابت پذیری 
آنها وجود دارد، استفاده شده است. در رتبه بندی سال 2020، سنگاپور 
رقابت پذیرترین کشور دنیا معرفی شده و این دومین سال متوالی است 
که این جایگاه به س��نگاپور اختصاص یافته اس��ت. پس از سنگاپور نیز 
کش��ورهای دانمارک، س��وئیس، هلند و هنگ کنگ به ترتیب رتبه های 

دوم تا پنجم امسال را به دست آورده اند.
آرتور بوریس، رئیس این موسسه مطالعاتی و استاد رشته فاینانس در 
مورد گزارش امسال می گوید: »مهم ترین شاخصه سال 2020 این است 
ک��ه اقتصادهای کوچک قدرت رقابت باالتری در میان کش��ورهای دنیا 
به دس��ت آورده اند. قدرت گیری اقتصادهای کوچک می تواند نویدبخش 
این مس��ئله باشد که ما اقتصاد پویاتری خواهیم داشت که سرعت رشد 
باالت��ری را تجرب��ه می کند.« به گفته او، »مزیت مهمی که کش��ورهای 
کوچک نسبت به دیگر کش��ورها دارند آن است که این کشورها قدرت 
بیش��تری برای مقاوم��ت در برابر بحران کنونی دارند و همین مس��ئله 
قدرت رقابت پذیری آنها را در عرصه بین المللی بیش��تر کرده اس��ت. در 
کش��ورهای کوچک و کم جمعیت رسیدن به یک اتفاق نظر برای اجرای 
سیاستی در مقابله با کرونا، اجرای طرح های قرنطینه و در نهایت گذر از 
این بحران ساده تر از کشورهای بزرگ است و تجربه هم نشان داده است 
کش��ورهای کم جمعیت و کوچکی مانند نیوزیلند و اس��ترالیا و سنگاپور 

موفق تر از کشورهای بزرگی مانند آمریکا بودند.«
کشورهای ابتدا و انتهای فهرست را بشناسید

در س��ال 2020 ش��مار زیادی از اقتصادهای کوچک برمبنای ارزش 
تولید ناخالص داخلی در میان 10 اقتصاد رقابت پذیر دنیا قرار گرفته اند. 
به عنوان مثال، س��ه کشور سنگاپور و هنگ کنگ و امارات متحده عربی 
که س��ه کشور در حال توسعه آسیایی و سه اقتصاد کوچک هستند، در 
می��ان 10 اقتصاد برتر این فهرس��ت قرار گرفته اند درحالی که در س��ال 

گذشته چنین جایگاهی نداشتند.
بر این اس��اس، در ابتدای فهرس��ت اقتصادهای رقابت پذیر امس��ال، 
کش��ورهای سنگاپور، دانمارک، سوئیس، هلند و هنگ کنگ جایگاه اول 
ت��ا پنجم را دارند و س��وئد و نروژ و کانادا و ام��ارات و آمریکا به ترتیب 
شش��مین تا دهمین کشور این فهرست هستند. در میان این 10 کشور 
سه کش��ور هنگ کنگ، امارات و آمریکا نسبت به سال قبل افت جایگاه 
را تجربه کردند و سنگاپور نسبت به سال قبل جایگاهش تغییری نکرده 
است. آمریکا بیشترین افت جایگاه را تجربه کرده است که برابر با هفت 
پله است و کانادا با تجربه باالترین ارتقای جایگاه نسبت به سال قبل در 

سوی دیگر طیف قرار دارد.
در انتهای این فهرس��ت نیز کش��ورهای ونزوئال، آرژانتین، مغولستان، 
کرواس��ی، آفریقای جنوبی، اردن، اس��لواکی، برزی��ل، اوکراین و کلمبیا 
قرار گرفته اند که به اس��تثنای برزیل، کرواس��ی و مغولستان شاهد افت 
جایگاه شان نسبت به سال قبل بودند. بیشترین افت جایگاه در این گروه 

از کش��ورها به کرواسی اختصاص داش��ت که جایگاهش نسبت به سال 
قب��ل ۴ پله کاهش پیدا کرد. ترکیه در این رده بندی جایگاه ۴۶ را دارد 
و جایگاهش نسبت به سال قبل 5 پله ارتقا پیدا کرده است. اندونزی در 
این فهرس��ت جایگاه ۴0 را دارد و جایگاهش نسبت به سال قبل 8 پله 
کاهش پیدا کرده است. ژاپن سی امین کشور این فهرست است و مالزی 
جایگاه 2۷ را دارد. چین در این رده بندی جایگاه 20 را دارد و آلمان و 
استرالیا به ترتیب جایگاه 1۷ و 18 را به خود اختصاص داده اند. قطر در 
این رده بندی جایگاه 1۴ را دارد که نس��بت به س��ال قبل ۴ پله افت را 

تجربه کرده است و تایوان یازدهمین کشور دنیاست.
دلیل موفقیت 3 کشور نخست در فهرست امسال

س��ه کشور سنگاپور، دانمارک و سوئیس در این رده بندی جایگاه اول 
تا س��وم را دارند و سؤال این اس��ت که این کشورها چگونه توانستند به 
 »IMD« این موفقیت برس��ند؟ مطالعات انجام ش��ده توس��ط موسسه
نش��ان می دهد عملکرد قدرتمند اقتصادی س��نگاپور که ریشه در حجم 
باالی س��رمایه گذاری بین المللی در این کش��ور و حج��م باالی تجارت 
جهانی دارد، یک عامل بس��یار مه��م در این موفقیت بود. از طرف دیگر 
نرخ پایین بیکاری و باالبودن میزان فرصت های ش��غلی در این کش��ور 
اس��ت که می تواند بازار کاری پویا و اقتص��ادی پرقدرت را ایجاد کند و 

زمینه را برای تسریع روند رشد اقتصادی فراهم آورد.
ای��ن موسس��ه مطالعاتی در م��ورد دالی��ل دیگر موفقیت س��نگاپور 
نوش��ت: »عملکرد باثبات در بخش آموزش و توس��عه زیرس��اخت های 
تکنولوژی از جمله زیرساخت های مخابراتی، سرعت اینترنت و صادرات 
تکنولوژی های پیشرفته نقش بسیار مهمی در اقتدار اقتصادی این کشور 
آس��یایی داشته اس��ت و قدرت رقابت این کشور را در سطح بین المللی 

افزایش داد.«
دانمارک در این رده بندی جایگاه دوم را دارد و قدرت باالی اقتصادی 
این کش��ور، پویایی بازار کار و توس��عه یافتگی بخش آموزش و بهداشت 
همه از دالیل موفقیت این کش��ور در س��طح بین المللی است. به عالوه 
این کشور در عرصه بین المللی هم بسیار فعاالنه عمل می کند و توانسته 
اس��ت حجم باالیی از سرمایه های بین المللی را جذب کند. دانمارک در 
میان کش��ورهایی است که بهره وری فعالیت های اقتصادی در آن بسیار 
باالس��ت و در کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط این کشور باالترین 

راندمان را در میان تمامی کسب و کارهای فعال در قاره سبز دارد.
سوئیس سومین کش��ور این فهرست در سال جاری است. این کشور 
روند افزایش تدریجی را طی سال های اخیر طی کرده است و از جایگاه 
پنجم در سال 2018 به جایگاه سوم در سال جاری رسید. حجم باالی 
تجارت بین المللی س��وئیس عام��ل اصلی عملکرد اقتص��ادی قدرتمند 
این کشور اس��ت. البته نمی توان از قدرت باالی زیرساخت های علمی و 

بهداشتی و سیستم های آموزشی هم غفلت کرد.
جنگ تجاری به جایگاه آمریکا و چین لطمه زد

برای دومین س��ال متوالی آمریکا نتوانست جایگاه خود را در فهرست 
اقتصاده��ای رقابت پذیر دنیا حفظ کند و نس��بت به س��ال 201۹ افت 
جای��گاه را تجربه کرد. این کش��ور که در س��ال 201۷ جایگاه اول این 
فهرست را داشت در سال گذشته این جایگاه را به سنگاپور واگذار کرد 
و خود به عنوان س��ومین اقتصاد رقابت پذیر دنیا معرفی ش��د، ولی این 
وضعیت برای مدت زیادی دوام نداشت و این اقتصاد بزرگ دنیا در سال 

جاری جایگاه دهم فهرس��ت را به خود اختصاص داد. دلیل افت جایگاه 
کش��ور آمریکا در این س��ال ها را می توان جنگ تج��اری آمریکا و چین 
دانست که باعث افت ارزش صادرات آمریکا و کاهش توان اقتصادی این 
کش��ور شد؛ سیاس��تی که ترامپ بعد از روی کار آمدن با هدف حمایت 
از اقتصاد داخلی در پیش گرفت و باعث شد تا زیرساخت های مالی این 
کش��ور آس��یب ببیند. این جنگ تجاری جایگاه چین را هم در فهرست 
اقتصادهای رقابت پذیر در دنیا تنزل داد. این کش��ور که در سال 201۹ 
جایگاه 1۴ را داش��ت در سال جاری توانست جایگاه بیستم را در میان 

اقتصادهای رقابت پذیر در دنیا به دست آورد.
هنگ کنگ که در فهرست امس��ال جایگاه پنجم را به خود اختصاص 
داده اس��ت، طی یک س��ال اخیر س��ه پله افت جایگاه داشته است. این 
کشور در س��ال 201۹ جایگاه دوم دنیا در میان اقتصادهای رقابت پذیر 
را داش��ت. دلیل افت جایگاه این کش��ور کوچک آسیایی را می توان در 
افت عملکرد اقتصادی این کشور و افزایش تنش های اجتماعی دانست.

در میان کش��ورهای خاورمیانه، امارات متحده عربی رقابت پذیرترین 
کش��ور است. این کشور که در فهرست سال 2020 جایگاه نهم را دارد، 
در س��ال 201۹ جای��گاه پنجم را به خود اختص��اص داده بود. با وجود 
چهار پله افت جایگاه، باز هم امارات برترین کشور خاورمیانه در فهرست 

اقتصادهای رقابت پذیر امسال است.
کدام کشورها بیشترین رشد را تجربه کردند؟

یکی از کشورهایی که باالترین رشد را در فهرست امسال تجربه کرد، 
نروژ اس��ت. این کشور در سال 201۹ جایگاه یازدهم فهرست را داشت 
و در س��ال 2020 به هفتمین جایگاه رس��ید. اصلی ترین دلیل موفقیت 
نروژ را می توان در راندمان باالی کس��ب و کارها در این کشور دانست؛ 
مس��ئله ای که در اغلب کشورهای اس��کاندیناوی دیده می شود و باعث 
می ش��ود تا شروع به کار و کس��ب درآمد از کسب و کارهای تازه، رواج 

زیادی داشته باشد.
بریتانی��ا هم با وجود چالش های زی��ادی که در نتیجه برگزیت تجربه 
کرده، در س��ال 2020 توانست ارتقای جایگاه را تجربه کند. در گزارش 
سال 201۹ این کشور جایگاه 2۳ را در میان اقتصادهای رقابت پذیر دنیا 
داش��ت، در حالی که امسال جایگاه 1۹ را به خود اختصاص داده است. 
برخی بر این باور هس��تند برگزیت و نگرانی در مورد تبعات این مسئله 
روی اقتصاد بریتانیا س��بب شده است تا قوانینی در حمایت از کسب و 
کارهای کوچک در این کش��ور وضع شود و به دنبال آن بریتانیا جایگاه 
بهتری در فهرس��ت اقتصادهای رقابت پذیر به خود اختصاص دهد. این 
کش��ور از نظر راندمان کسب و کارها جایگاه 20 را داشت، در حالی که 

در سال 201۹ جایگاه ۳1 فهرست را به خود اختصاص داده بود.
فرانس��ه نیز با یک پله افت جایگاه نس��بت به س��ال 201۹، توانست 
جای��گاه ۳2 فهرس��ت س��ال 2020 را به خود اختصاص ده��د. در قاره 
آمریکای شمالی نیز کشور کانادا موفق به ارتقای جایگاه شد. این کشور 
که در س��ال 201۹ سیزدهمین اقتصاد رقابت پذیر دنیا معرفی شده بود 
در س��ال جاری توانس��ت جایگاه هش��تم را به خود اختصاص دهد. این 
ارتقای جایگاه به دلیل بهبود وضعیت بازار کار و باز شدن فضای اجتماع 
برای ایجاد فرصت های شغلی و آغاز کسب و کارهای تازه بود. همچنین 
در آمریکای التین، ش��یلی رقابت پذیرترین اقتصاد منطقه شناخته شده 

و در فهرست منتشرشده توسط موسسه »IMD« جایگاه ۳8 را دارد.

کرونا چطور فهرست رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان را تغییر داد؟

رقابت پذیرترین اقتصادهای 2020

بیکاری، درد بزرگی است، به ویژه در جامعه ای مثل ایران که پل های 
ارتباطی بین نیروی کار و کارفرما تکامل نیافته اس��ت. در این بین، در 
چند سال گذشته سایت ها و استارت آپ هایی در حوزه استخدام و یافتن 
ش��غل، کار خود را آغاز کرده اند تا حلقه های رسیدِن دو سوی بازار کار 
به یکدیگر را تکمیل کنند. در این گزارش به ۴ مورد از آنها پرداخته ایم.

* ای��ران تلنت: نزدیک به ی��ک میلیون نفر از جامع��ه متخصصان و 
مدی��ران ایرانی به عضوی��ت بزرگ ترین وب س��ایت اس��تخدامی ایران 
درآمده اند و بالغ بر 5 هزار شرکت معتبر داخلی و خارجی، استخدام های 
خ��ود را از طریق آن انجام می دهند. س��ایت ایران تلنت تحت مالکیت و 
مدیریت ش��رکت آریا تالین گام از س��ال 1۳8۳ با ارائه خدمات آنالین 
ب��رای ایجاد ارتباط مس��تقیم میان کارجوی��ان و کارفرمایان راه اندازی 
ش��د. ایران تلنت در این س��ال ها به عنوان س��ایت استخدامی پیشرو در 
کشور، با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در فضای مجازی، فعالیت 
خود را گسترش داده اس��ت، اما ایران تلنت چه خدماتی ارائه می کند؟ 
ایران تلنت یک س��رویس کامال آنالین اس��ت. این س��رویس برای افراد 

متخصص و مس��لط به زبان انگلیس��ی امکان یافتن بهترین فرصت های 
کاری و حرفه ای را در سراسر ایران در بهترین شرکت ها فراهم می سازد. 
همچنین از طریق این س��ایت، شرکت ها و موسسات می توانند بهترین 
مدیران و متخصصی��ن را در کمترین زمان یافته و از آنان برای فعالیت 

در مجموعه خود دعوت به همکاری نمایند.
* کاربوم: این س��امانه متعلق به ش��رکت دانش بنیان توسعه سرمایه 
انسانی آریا س��ابین، با هدف کمک به داشتن زندگی_شغلی بهتر است 
و مجموعه کاملی از خدمات موردنیاز کارجویان جهت توانمندسازی در 
زندگی ش��غلی ارائه نموده است. تست های خودشناسی جهت شناخت 
انتظارات ش��غلی، رزومه س��از فارسی و انگلیس��ی آنالین جهت معرفی 
حرفه ای کارجویان، معرفی برند کارفرمایی س��ازمان ها جهت آش��نایی 
کارجویان با فرهنگ و محیط کار آنها، انتش��ار آگهی های اس��تخدامی 
جهت اطالع رس��انی آخری��ن فرصت های ش��غلی، مق��االت و محتوای 
آموزش��ی جهت کمک ب��ه ارتقای عملکرد کارجوی��ان در محیط کار از 

خدمات عمده کاربوم است.

* جابینج��ا: یک س��امانه کاریاب��ی آنالین با بیش��ترین تعداد آگاهی 
اس��تخدام در ایران اس��ت. همین امروز تعداد آگهی های اس��تخدام در 
این سامانه به ۹ هزار و 5۳2 آگهی رسیده و ۴هزار و ۴0 شرکت ایرانی 
ه��م به دنبال نیروی کار مورد نظر خود در جابینجا می گردند. جابینجا 

همچنین به جویندگان کار در نوشتن رزومه استاندارد کمک می کند.
* پونیش��ا: اگر دنبال کار ثابت نیستید و به قول معروف، می خواهید 
زمان کار خود را خود تعیین کنید، پونیش��ا گزینه های خوبی برای شما 
دارد. پونیش��ا می گوید »ما یک بازار کار آنالین نیستیم. در واقع ما یک 
کارخانه آنالین هس��تیم که با فراهم کردن ابزار مناسب برای انسان های 
باانگی��زه، کمک می کنیم تا جهان به م��کان بهتری برای زندگی تبدیل 
ش��ود.« ما برای همه امکاناتی را فراه��م می آوریم تا بتوانند با اطمینان 
و ب��دون حضور فیزیکی ب��ا یکدیگر کار کنند، پروژه ه��ا را انجام دهند، 
محص��والت جدید خلق کنن��د و یا کیفیت محص��والت فعلی را بهبود 
بخش��ند. ما کمک می کنیم بهره وری افزایش یابد و ساعات مفید کاری 

بیشتر شود.

4 استارت آپی که برای بیرون آمدن از الک بیکاری به شما کمک می کنند

مسیر استارت آپی برای کاریابی

یادداشت

رونق و رکود مردادماه

هرچند مدت زمان زیادی نیس��ت که از تولید شاخص های اقتصادی 
مرتبط با محیط کس��ب و کار توسط اتاق ایران می گذرد ولی در همین 
مدت کوتاه هم اتاق بازرگانی ایران توانس��ته ب��ا ارائه اطالعات مفید در 
زمینه های مختلف کسب وکار، وظیفه خود در قبال ماده ۴ قانون بهبود 
مس��تمر کس��ب و کار را به خوبی ایفا کند. در همین راستا، اتاق ایران، 
انتشار گزارش شامخ یا همان شاخص مدیران خرید در بخش صنعت را از 
سال 1۳۹۷ و شامخ کل اقتصاد را  از سال گذشته آغاز کرد که طی آن، 
وضعیت رونق و رکود و مولفه های موثر بر تولید و فروش کاالها و خدمات 
را با دریافت اطالعات از بنگاه های بزرگ اقتصادی و در مقاطع یک ماهه 
گزارش می کند. شامخ یا همان شاخص مدیران خرید )PMI( شاخصی 
شناخته ش��ده در سطح بین المللی است که در  بیش از ۴0 کشور دنیا 
محاسبه و انتشار می یابد.   طبق نظرسنجی انجام شده از بیش از 500 
بنگاه اقتصادی کش��ور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در 
مردادماه ۴۶.۴۳ به دس��ت آمده  اس��ت که نس��بت به تیرماه )۴5.۴۷( 
افزایش بسیار جزئی داشته  است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت و 
خدمات در مردادماه در وضعیت رکودی )زیر50( و بخش س��اختمان در 
وضعیت رونق )باالی 50( به سر برده اند که البته با توجه به سهم باالی 
بخش خدمات در  اقتصاد کش��ور، طبیعی است که وضعیت کل اقتصاد 
متأث��ر از این بخش خواهد بود. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نش��ان 
می دهد که در سه ماهه نخست امسال، کل اقتصاد به میزان 5.۳ درصد 
کوچک شده یا به تعبیر دیگر، دارای رشد منفی است؛ موضوعی که قبال 
توس��ط اتاق ایران در قالب گزارشات شامخ کل اقتصاد در سه ماهه اول 
سال منتشر شد نیز نشان می داد که رقم شاخص کل اقتصاد در فروردین، 
اردیبهش��ت و خرداد 1۳۹۹ به ترتیب 28.۶8، 50.1۷ و ۴8.۴1 بوده اند 
که نتیجه اصلی آن، ایجاد وضعیت رکودی در اقتصاد است. البته وضعیت 
اش��تغال )50.۳2( در این ماه بدون تغییر نسبت به ماه قبل ارزیابی شد 
ولی در مورد تولید محصوالت )۴۷.58(، میزان سفارشات جدید مشتریان 
)۴1.5۳( و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴0.2۴( کاهش 
قابل توجه نس��بت به تیرماه گزارش ش��ده است. شاید بتوان مهمترین 
مش��کالت مربوط به کل اقتصاد کش��ور در این ماه را در دو حوزه اصلی 
برشمرد؛ یکی کاهش موجودی )۴0.2۴( و دیگری افزایش  قیمت خرید 
مواداولیه یا لوازم خریداری ش��ده )۹0.2۷(. در مردادماه ش��دت کاهش 
در فعالیت ها در بخش های خدمات، کش��اورزی و س��اختمان نسبت به 
تیرماه کمتر بوده اس��ت، اما بخش صنعت با کاهش ش��دیدتر در میزان 
تولید روبه رو بوده  اس��ت. براس��اس داده های به دست آمده از بنگاه های 
بخش صنعت، شامخ صنعت در مرداد، ۴8.0۶ است که نسبت به ماه قبل 
)55.25( کاهش قابل توجهی را به ثبت رس��انده  است. این شاخص که 
طی چهار ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است، نشان می دهد 
اکثر بنگاه های اقتصادی این بخش در مردادماه وضعیت کسب و کار خود 
را بدتر از تیرماه ارزیابی کرده اند. کاهش در فعالیت  بنگاه های اقتصادی از 
یک سو، تحت تاثیر کاهش تقاضای مشتریان که طی افزایش قیمت های 
ماه های گذشته رخ داده و کمبود نقدینگی بنگاه ها بوده و از سوی دیگر، 
کمبود مواد اولیه طی ماه های  گذشته به شدت بر میزان تولید مردادماه 
تاثیرگذار بوده است. همچنین تعطیالت تابستانی بخشی از بنگاه ها نیز بر 
کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است. البته با مقایسه شامخ کل بخش 
صنعت و زیربخش های آن در مردادماه و مقادیر مش��ابه در مرداد س��ال 
گذش��ته، روند مشابهی در کاهش فعالیت های صنعت مالحظه می شود. 
هرچند تعطیالت تابستانی در کاهش شاخص موثر بوده است، اما تاثیر 
این تعطیالت امسال به دلیل وضعیت ناشی از کووید-1۹ کمتر از سال 
قبل بوده اس��ت، زیرا بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل تعطیلی های 
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا و عقب ماندگی از تولید در ماه های گذشته 
به ناچار از تعطیلی تابس��تانی اس��تفاده نکردند. با همه اینها آنچه مایه 
امیدواری است، آن است که شاخص انتظارات تولید در ماه آینده هم در 
بخش صنعت )58.۶2( و هم در کل اقتصاد )51.55( نسبت به مردادماه 
بیشتر شده که نشان دهنده خوش بینی تعداد بیشتری از فعاالن اقتصادی 
به بهبود وضعیت در شهریورماه است؛ موضوعی که در اغلب کشورهای 
بحران زده از شیوع ویروس کرونا نیز قابل مشاهده بوده و به مرور به سمت 

افزایش تولید و بازسازی اقتصادی خود حرکت می کنند.

ورود بانک ها به بورس چه تاثیری بر تورم دارد؟
ورود بانک ها به بورس و الزامات آن

ش��ورای عالی بورس در جدیدترین مصوبات خود برای حمایت از بازار 
سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران، بستری فراهم کرد 
تا بانک ها بتوانند بدون نگرانی از بحث های مالیاتی و بدون محدودیت در 
بورس فعالیت کنند و افزایش سرمایه دهند، صندوق تشکیل دهند و از 

سهام خزانه استفاده کنند.
در این زمینه، وحید ش��قاقی، کارش��ناس اقتصادی این اقدام را برای 
بورس مثبت دانس��ت و به ایسنا، گفت: حضور بانک ها در بورس ایرادی 
ندارد زیرا، بانک ها در س��ایر بازارها چون مسکن هم فعالیت دارند و چه 

بهتر که در بازار سرمایه هم فعالیت داشته باشند.
همچنین کامران ندری در این رابطه می گوید: اگر بانک ها وارد بورس 
ش��وند، این امر برای بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد داشت، اما خرید و 
ف��روش بانک ها در این بازار در نهایت از محل خلق پول انجام می ش��ود 

که مشکل زاست. 
ب��ه اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، در این راس��تا، ابتدا دارایی هایی بر 
ترازنامه بانک ها می نش��یند که هر لحظه ممکن است قیمت آنها کاهش 
یابد و از این جهت، دارایی های پرریس��کی هس��تند. معموال بانک های 
مرکزی اجازه اینکه دارایی های پرریس��ک در ترازنامه بانک ها بش��یند را 
نباید بدهند که مشخص نیست چرا بانک مرکزی ایران با مصوبه موافقت 

کرده است. 
او ادامه داد: هرچه میزان دارایی های پرریس��ک افزایش پیدا می کند، 
نسبت کیفیت سرمایه هم زیاد می شود که به عبارتی بانک ها باید سرمایه 
بیشتری نگهداری کنند. البته بعید می دانم که بانک ها تمایلی برای حضور 
در بازار سرمایه نشان دهند که اگر هم وارد بورس شوند، راه حل خوبی 
برای حمایت از بازار س��رمایه نیس��ت زیرا، از طریق آن خلق نقدینگی 
صورت می گیرد و در ترازنامه بانک ها دارایی پرریس��کی وارد می شود که 
ممکن است مشکالت پولی برای اقتصاد کشور ایجاد کند که در نهایت 

موجب افزایش تورم می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

حسین سالح ورزی
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فرصت ام��روز: آمارهای س��ازمان تجارت جهانی نش��ان می دهد که 
در س��ال 2018 س��هم صادرات ایران از ص��ادرات جهانی 0.55 درصد 
و س��هم واردات نیز 0.25 درصد بوده اس��ت. آمارهای جهانی همچنین 
نش��ان می دهد که عمده محصوالت صادراتی ایران شامل مواد معدنی و 
فرآورده ه��ای نفتی و عمده محصوالت وارداتی نیز قطعات ساخته ش��ده 
ی��ا صنعتی اس��ت، درحال��ی که این روی��ه باید معکوس باش��د. اگرچه 
اقتصاد ایران تا اندازه زیادی وابس��ته به صادرات محصوالت خام اس��ت، 
ام��ا اگر منافع حاصل از این درآمدهای نفتی صرف گس��ترش و تجهیز 
زیرس��اخت های تجاری و تولید گ��ردد، اقتصاد ملی مطمئنا در وضعیت 
بهت��ری قرار خواهد گرف��ت. البته افزایش ص��ادرات )نفتی و غیرنفتی( 
نیازمن��د اتخ��اذ مجموعه ای از سیاس��ت های اقتصادی به هم پیوس��ته، 
نظام مند و مستمر در حوزه تجاری است. در این راستا، بازوی کارشناسی 
مجلس در تازه ترین گزارش خود به نقد مختصات سیاست تجاری ایران 
در حوزه ص��ادرات و واردات پرداخت و چالش ها و راهکارهای توس��عه 

صادرات غیرنفتی را بررسی کرد.
آسیب شناسی صادرات غیرنفتی ایران در دهه 90

در ده��ه 1۳۹0 درآمده��ای ارزی از محل صادرات کاالهای غیرنفتی 
حداکثر در س��طح 50 میلی��ارد دالر باقیمانده اس��ت هرچند که اخیراً 
و به واس��طه تش��دید تحریم های اقتصادی، صادرات غیرنفتی با کاهش 
ارزش��ی و وزنی مواجه ش��ده اس��ت، بااین حال بس��یاری از کارشناسان 
معتقدند که ایران پتانسیل صادرات کاالهای غیرنفتی فراوانی را در خود 
دارد و ب��ا رفع موانع می توان صادرات غیرنفتی را تا س��طح قابل توجهی 

افزایش داد.
اگرچه صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی رش��د نس��بتاً بیشتری داشته 
اس��ت، اما به لحاظ ارزشی، روند صعودی با ش��یب نسبتاً مالیمی رشد 
داش��ته است، همچنین آمارها نش��ان می دهد که در سال 1۳۹8 رشد 
ارزشی صادرات غیرنفتی کاهش  یافته است، ولی به لحاظ وزنی روند آن 
افزایشی بوده است. این در حالی است که روند ارزشی و وزنی صادرات 
غیرنفت��ی در اکثر س��ال ها هم جهت حرکت کرده اس��ت. دالیل متعدد 
این امر می تواند ش��امل الزام به بازگش��ت ارزه��ای صادراتی )که لزوماً 
سیاست نادرس��تی نیس��ت(، اصالح قیمت پایه های صادراتی، صادرات 
کاالهای خام و با ارزش افزوده پایین و ارزان فروش��ی کاالهای صادراتی 
باشد. بر این اساس در سال 1۳۹8 به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل، صادرات 1۴.۳ درصد رشد داشته است، اما درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات نسبت به سال 1۳۹۷ حدود منفی ۶.۶ درصد کاهش 

داشته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش ها، مروری بر این راهبردها نشان می دهد 
سیاست تجاری ایران به خصوص در حوزه واردات و صادرات عماًل شامل 
اقدامات کوتاه مدت و مقطعی بوده و به واسطه عدم برنامه ریزی درست و 

صحیح و در برخی مقاطع نیز عوامل برون زایی مانند تشدید تحریم های 
اقتصادی، دچار درهم ریختگی ش��ده اس��ت و لذا الگوی مش��خصی در 
این خصوص وجود ندارد. برخی موارد نیز مورد غفلت واقع  ش��ده است 
و اگرچ��ه در مقام برنامه ریزی به آنها اش��اره  ش��ده اس��ت، اما در عمل 
اثرگ��ذاری چندان��ی در این خصوص رخ نداده اس��ت. به ط��ور مثال در 
حوزه جذب س��رمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری و دیپلماس��ی فعال 
تجاری و هدفمند دس��تگاه های سیاست گذار در مقام عمل نتوانسته اند 
اثرگذاری چندانی را در ارتقای صادرات غیرنفتی و تولید داش��ته باشند. 
تجارت خارجی هدفمند نیازمن��د برنامه ریزی در جهت حفظ بازارهای 
صادراتی است اگرچه که عوامل برون زا در این خصوص تأثیرگذار است، 
اما دستگاه های اجرایی کشور باید بتوانند حداقل بخشی از آثار احتمالی 
این عوامل )مانند تش��دید تحریم های اقتصادی( را پیش بینی و اقدامات 
متناس��بی را از قبل سازماندهی نماید )تحریم می تواند مانع حفظ بازار 

صادراتی غیرنفتی شود.(
قوانین زائد با صادرات غیرنفتی کشور چه می کند؟

گ��واه این مدع��ا که اقدام��ات انجام ش��ده در قالب قوانی��ن برنامه و 
س��ایر قوانین اثربخش��ی الزم را نداشته است، نوس��ان در روند صادرات 
غیرنفتی کش��ور اس��ت که با امکانات عظیم داخلی در اقتصاد ایران در 
س��طح ارقام نازلی )حدود ۴0 الی 50 میلیارد دالر در س��ال( باقیمانده 
اس��ت، درحالی که کشور ترکیه در همس��ایگی ایران که به لحاظ منابع 
طبیع��ی و نیروی کار نس��بت به ایران از امکان��ات پایین تری برخوردار 
اس��ت، در سال 201۹ براس��اس آمارهای سازمان تجارت جهانی حدود 
1۷0 میلیارد دالر صادرات کاال داش��ته اس��ت که بیش از سه برابر رقم 

صادرات غیرنفتی ایران است.
تنها مقررات مرتبط با صادرات از سال 1۳۹2 تا بهمن ماه 1۳۹۷ نشان 
می دهد که برای واردات کاال این بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراتب 
بیشتر از این مقدار است. درهرحال طی این مدت، عوامل برون زایی نیز 
رخ می دهد که با همراهی این بخشنامه ها، امکان برنامه ریزی بلندمدت 
را از صادرکننده و تولیدکننده می گیرد. این دس��تورالعمل ها در ماه های 
اخیر به واس��طه شرایط تحریمی و به واس��طه تعهد ارزی صادرکنندگان 
و با اعمال بیش��تر محدودی��ت صادراتی نیز افزایش یافته اس��ت. عدم 
ثبات مقررات صادرات یکی از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی 
محسوب می ش��ود زیرا هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی 
تأثیر می گذارد. از جنبه خریدار خارجی، طبیعی است که هر خریداری 
مایل اس��ت با صادرکننده ای که توانایی تأمی��ن کاالهای موردنیاز وی 
ب��رای مدت طوالنی را دارا باش��د، وارد معامل��ه و امضای قرارداد گردد، 
زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررس��ی کاال و کیفیت آن و نیز ارزیابی 
صادرکننده نخواهد بود. از جنبه داخلی نیز عدم ثبات مقررات صادرات، 
برنامه ری��زی صادرکننده ایرانی از نظ��ر اقتصادی بودن صادرات یک قلم 

کاال در یک مقطع خاص زمانی را غیرممکن ساخته و با توجه به ارزش 
ب��االی بعضی از معامالت، صادرکنندگان بالقوه را در ش��رایط تردید در 
مدت اعتبار مق��ررات از انجام صادرات منصرف می س��ازد. این موضوع 
خصوص��اً در مواردی که صادرکننده خ��ود تولیدکننده کاال بوده و خط 
تولی��د کارخانه را متناس��ب با نیاز بازار صادرات��ی تنظیم کرده و عمدتاً 
بازار صادراتی را به  جای داخلی مورد هدف قرار می دهد، بسیار حساس 

است.
آنطور که این گزارش نش��ان می دهد زمانی که تعداد بخش��نامه ها و 
مقررات در حالت حدی خود طی سال های مورد بررسی قرار گرفته اند، 
بر صادرات غیرنفتی تأثیر محسوس��ی گذاش��ته اس��ت. اثر این اقدام با 
وقفه زمانی در س��ال های 1۳۹۳ و 1۳۹۷ زمانی که تعداد بخشنامه ها و 
مقررات تغییر قابل توجهی یافته اس��ت بسته به شرایط و نوع بخشنامه 
و مقررات، در س��ال بعدی بر صادرات غیرنفتی قابل  مش��اهده است. به  
عبارت  دیگر، در سال هایی که تعداد بخشنامه ها و مقررات افزایش  یافته 
است )1۳۹۳ و 1۳۹۷( در سال های پس  از آن )1۳۹۴ و 1۳۹8( میزان 
صادرات کاهش��ی بوده است. البته تأثیر منفی تعدد قوانین و مقررات بر 
عملکرد بخش ه��ای اقتصادی در مطالعات نظری نیز به اثبات رس��یده 

است.
مصائب اقتصاد بخشنامه ای در حوزه صادرات و واردات

این مطالعه نش��ان می دهد به  طور میانگی��ن، هرگونه اصالح مقررات 
کس��ب وکار در جه��ت مثبت ک��ه تجارت نیز بخش��ی از آن به ش��مار 
می رود، با 15 درصد افزایش نرخ رش��د در تولید ناخالص داخلی همراه 
اس��ت. به  ط��ور کلی، تغییرات مک��رر در قوانین و مق��ررات صادراتی و 
عدم پیش بینی پذیری آنها امکان برنامه ریزی را از صادرکنندگان س��لب 
می کند و باعث می ش��ود در وهله اول ریس��ک های اقتصادی افزایش و 
در صورت تداوم شرایط بی ثبات، تبدیل به نااطمینانی در اقتصاد شود.

خالصه وضعیت آسیب شناس��ی قوانین و مقررات نش��ان می دهد که 
تع��دد قوانین، تعارض منافع در تجارت خارجی، ضمانت اجرایی ضعیف 
قوانی��ن و مقررات، کارایی پایین بخش��نامه ها و مق��ررات، جامع نبودن 
قوانی��ن و مقررات، ضعف دانش��ی مجریان قانون و بخش��ی نگری آنها از 
چالش های اصلی صادرات کشور در حوزه قوانین و مقررات داخلی است. 
همچنین فقدان ش��ناخت کافی و عدم رعایت استانداردهای مربوط به 
قوانین و مقررات کشورهای طرف تجاری، عدم شناخت کافی از مقررات 
گمرکی و تعرفه ای کش��ورهای مقصد تجارت و همچنین عدم اس��تفاده 
مطلوب از عضویت در س��ازمان ها و نهادهای تجاری در سطح جهانی و 
منطقه ای به نفع تجارت کش��ور از عوامل تضعیف کننده صادرات کشور 
در حوزه قوانین و مقررات بین المللی است که در کنار مشکالت مربوط 
به قوانین و مقررات حوزه داخلی، منجر به رش��د ضعیف صادرات کشور 

طی سالیان متمادی شده است.

سیاست تجاری کشور، الگوی مشخصی ندارد و منحصر به اقدامات کوتاه مدت و مقطعی است

مختصات سیاست تجاری ایران
دریچه

حجم تجارت غیرنفتی ایران 31 درصد کاهش یافت
تنگنای دالر با کاهش تراز تجاری

در شرایطی که قیمت دالر در بازار ارز به بیش از 25 هزار تومان رسیده 
اس��ت و برخ��ی از س��ایت ها از دالر 2۷ هزارتومانی ه��م صحبت به میان 
می آورند، آمارهای منتشرشده از سوی گمرک به خوبی نشان می دهد که 
دولت با محدودیت ارزی رو به رو است. آمارهای 5 ماهه ابتدای امسال که 
گمرک ایران منتشر کرده است، نشان می دهد میزان تجارت ایران با سایر 
کشورها به 2۴.۶ میلیارد دالر رسیده که نسبت به سال گذشته ۳1 درصد 
کاهش را نشان می دهد. طبق آمارهای رسمی، میزان تجارت خارجی ایران 

در مدت مشابه سال گذشته ۳5.۶ میلیارد دالر بوده است.
به اعتقاد کارشناس��ان و اقتصاددانان، فشارهای شدید تحریم ها و شیوع 
بیماری کرونا و اثرات س��وء اقتصادی آن در ایران و جهان باعث ش��ده که 
میزان تجارت خارجی کشور با کاهش شدید رو به رو شود و ماحصل این 
اتفاق کاهش درآمدی ارزی است، آن هم در بستری از موقعیت اقتصادی 
که ای��ران به دلیل تحریم های ش��دید آمریکا امکان جذب س��رمایه گذار 
خارجی را ندارد و فروش نفت )به عنوان اصلی ترین منبع درآمدهای ارزی 

دولت( نیز به شدت کاهش پیدا کرده است.
همچنی��ن طب��ق آمارهای گمرگ، در 5 ماهه نخس��ت امس��ال ارزش 
ص��ادرات ۳۹ درص��د و ارزش واردات 2۳ درص��د افت کرده اس��ت. در 5 
ماهه ابتدایی س��ال ج��اری، ارزش کل صادرات بدون نف��ت خام ایران به 
10میلیارد و8۷5 میلیون دالر رسیده که ۳8.۷درصد کمتر از مدت مشابه 
س��ال قبل بوده اس��ت. همچنین در این دوره زمانی، ارزش کل واردات به 
1۳میلیارد و۷0۷میلیون دالر رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قب��ل 2۳.۳درصد کاهش یافته اس��ت. در جمع بندی این اع��داد و ارقام و 
با توجه به تراز تجاری کش��ور می توان گفت که درآمد ارزی کش��ور از راه 
تجارت غیرنفتی 2.8میلیارد دالر کمتر از هزینه های ارزی بوده و این میزان 

ارز در ازای تأمین نیازهای وارداتی از کشور خارج شده است.
آمارهای گمرک همچنین نش��ان می دهد ک��ه در 5 ماهه 1۳۹۹، چین 
ب��ا واردات حدود ۳ میلیارد دالری از ایران، بزرگ ترین ش��ریک تجاری و 
مشتری کاالی غیرنفتی ایران بوده است. جالب این است که در این دوره 
حت��ی واردات کاالی چی��ن به عنوان اصلی ترین ش��ریک تجاری ایران به 
کشورمان نیز با کاهش ۳1 درصدی نسبت به سال قبل روبه رو شده است. 
بعد از چین نیز عراق مهم ترین شریک تجاری ایران بوده است و پس از آن 
امارات متحده عربی در جایگاه سوم قرار گرفته است. همچنین عجیب ترین 
تغییرات در روابط تجاری ایران با شریک و همسایه اش ترکیه رقم خورده 
اس��ت، به گونه ای که واردات 5.2 میلیارد دالری ترکیه از ایران در 5 ماهه 
نخست س��ال ۹8، با کاهش ۹0 درصدی به 51۳ میلیون دالر در 5 ماهه 
نخس��ت امسال تنزل پیدا کرده است و این کش��ور همسایه در رده بندی 

مقاصد صادراتی ایران، از جایگاه سوم به جایگاه پنجم سقوط کرده است.

ظهور متخلف جدید در پیمان نفتی اوپک
از کاهش تولید تا چالش اوپک

درست وقتی که به نظر می رسد اوپک سرانجام مشکالت طوالنی مدت 
تخلف اعضا از اهداف تولید نفت را مدیریت کرده است، سر و کله یک 

متخلف جدید پیدا شد.
به گزارش ایسنا، امارات که معموال شریک وفادار عربستان بوده است، 
در ژوئیه تولید نفتش را اندکی باال برد و در اوت هم همچنان تولیدش 
را افزایش داد. اکنون بسیاری از معامله گران بازار نفت توجه خود را به 
آماری معطوف کرده اند که نش��ان می دهد تولید نفت این کشور حوزه 
خلیج فارس ممکن اس��ت بسیار فراتر از تصور قبلی باشد و در کاهش 

قیمت نفت به پایین ترین حد دو ماه اخیر نقش داشته است.
قوی ترین س��یگنال از سوی آژانس بین المللی انرژی در ماه گذشته 
ارسال شد که برآورد کرد امارات در ژوئیه ۳ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرده است. طبق گزارش شرکت پترو لجستیک که آمار صادرات 
بین المللی نفت را رصد می کند، این کش��ور در اوت از این س��طح هم 
تولید بیشتری داشته است. شرکت تحقیقاتی کپلر هم اعالم کرده که 
ص��ادرات امارات باالتر از آمار تولید رس��می بوده و آمار نفتکش ها که 
توس��ط بلومبرگ گردآوری شده است، نشان می دهد این کشور حدود 
2.۹ میلیون بشکه در روز نفت در ماه میالدی گذشته صادر کرده است.

این آمار بس��یار باالتر از آمار 2.۶۹۳ میلیون بشکه در روز تولید اوت 
اس��ت که از س��وی س��هیل المزروعی، وزیر انرژی امارات اعالم شد و 
براس��اس آن، این کش��ور تنها بیش از 100 هزار بشکه در روز باالتر از 

سهمیه تولیدش تحت توافق اوپک پالس، نفت تولید کرده بود.
جدا کردن میزان تولید از آمار صادرات یک کشور علم دقیقی نیست. 
بسیاری از کشورها از جمله امارات پاالیشگاه هایی دارند که به پاالیش 
داخلی نفت با نرخ ماهانه متفاوت می پردازند. بخشی از صادرات ممکن 
است از مخازن نفت برداشت شود و صادرات نفت ممکن است با افزودن 
میعانات که جزو توافق کاهش تولید اوپک پالس نیست، افزایش پیدا 
کند بنابراین گفتن اینکه کشتی ها در هنگام ترک پایانه های بارگیری 
کامال پر بوده اند، دش��وار است. با این همه، این باور که یکی از اعضای 
مهم اوپک سهمیه تولیدش را نقض کرده، روی قیمت ها تاثیر گذاشته 
اس��ت. به گفته بیل فارن پرایس، مدیر شرکت مشاوره گروه انرژی آر 
اس، هنگام��ی که یکی از اعض��ای کلیدی اوپک در عمل به تعهداتش 
کوتاهی می کند، پرس��ش های بازار را درباره پایداری کل پروژه کاهش 
تولید برمی انگیزد. اوپک تاکنون در عمل به کاهش داوطلبانه تولید نفت 

کار فوق العاده ای انجام داده است اما باید به این روند ادامه دهد.
اوپک و متحداتش با اجرای موفقیت آمیز کاهش تولید، موفق شده اند 
بازار نفت را از عمق بحران ویروس کرونا که در جریان آن قیمت نفت 
آمریکا به پایین صفر س��قوط کرده بود، احیا کنن��د. این امر تا حدود 
زیادی به دلیل تمرکز این گروه روی پایبندی کامل تک تک اعضایش 
به اهداف تولید حاصل ش��د. از زمانی که این گروه در آوریل با کاهش 
تولید تاریخی ۹.۷ میلیون بش��که در روز موافقت کرد، عمده تالش ها 
برای پایان دادن به تقلب مربوط به نیجریه و عراق بوده است. این تالش 
که با هدایت عربستان سعودی انجام گرفته، مثمرثمر بوده است و هر 
دو کش��ور پایبندی باالتری به توافق نس��بت به دورهای قبلی کاهش 
تولید نش��ان داده اند. با این حال این نگرش که در ائتالف اوپک پالس 
شکاف ایجاد شده است، به همراه تردیدها درباره نیرومندی روند احیای 
تقاضای جهانی برای نفت همزمان با افزایش آمار جهانی ابتال به کووید- 

1۹، باعث اضطراب بازار نفت شده است.
براس��اس گزارش بلومبرگ، مس��ئله اخیر ممکن اس��ت تنش های 
جدیدی را در نشس��ت 1۷ س��پتامبر کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک پالس ایجاد کند که محل اصلی اعمال فش��ار از سوی شاهزاده 

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان روی اعضای متخلف است.
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زمزمه هایی از کمبود موبایل در بازار به گوش می رسد که در پی این 
زمزمه ها بسیاری از سایت های معروف فروش لوازم دیجیتال برای انواع 

گوشی های موبایل پرتقاضا اعالم عدم موجودی کرده اند.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، در پ��ی اعالم ع��دم موجودی بس��یاری از 
س��ایت های پرتقاضا، قیمت ها در بازار موبایل با نوس��ان شدیدی همراه 
ش��ده اس��ت به گونه ای که روزان��ه قیمت برخی از گوش��ی های همراه 

پرتقاضا تا 500 هزار تومان نوسان قیمت پیدا می کند.
ابراهیم درس��تی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل درخصوص علت 
نوسان اخیر قیمت موبایل در بازار گفت: بازار موبایل طبیعتا تحت تاثیر 
مس��تقیم بازار ارز اس��ت و در وضعیتی که تقاضا و نقدینگی به س��مت 
بازار ارز حرکت کرده اس��ت و قیمت ارز در حال افزایش اس��ت احتمال 
اینکه شاهد افزایش قیمت در بازار موبایل باشیم نیز بسیار زیاد است و 

افزایش تقاضا در افزایش قیمت ها نیز بی تاثیر نبوده است.
او درخص��وص وضعی��ت تقاضا در این ب��ازار نیز گفت: با بازگش��ایی 
مدارس و دانشگاه ها به صورت غیرحضوری و مجازی بالطبع تقاضا برای 
این محصول نیز افزایش یافته اس��ت اما این تقاضا به حدی نبوده است 

که بازار با کمبود مواجه شود.
درس��تی درخص��وص وضعیت عرضه در ب��ازار هم اف��زود: عده ای از 
واردکنندگان که گوش��ی های همراه را ب��ا ارز پایین تر خریداری و وارد 
کرده ان��د اقدام ب��ه احتکار این گوش��ی های همراه برای ف��روش آنها با 
قیم��ت ارز باالتر کرده اند و یا گوش��ی های همراه را ب��ا قیمت ارز فعلی 
ب��ه مغازه داران می فروش��ند که در اینجا باعث بدنام ش��دن مغازه داران 
می شوند، چراکه مصرف کننده در ارتباط با مغازه دار است و وی را مقصر 
افزای��ش قیمت گوش��ی های همراه می داند و در اینجا خواهش��ی که از 
واردکنندگان داریم این اس��ت که گوشی های همراه را به قیمت همان 
ارزی که خریداری کرده اند و درصد سود مصوب به مغازه داران بفروشند.

او درخص��وص اعالم ع��دم موجودی خیلی از س��ایت ها در این مدت 
گفت: خیلی از س��ایت های بزرگ خرید و ف��روش محصوالت دیجیتال 
خود واردکننده هس��تند و ب��ا اعالم عدم موجودی س��عی در باالبردن 
قیمت ها دارند، در حالی که واردات به اندازه کافی صورت گرفته اس��ت 
و هیچ کمبودی در انبارهای این واردکنندگان دیده نمی ش��ود در اینجا 
سازمان حمایت از مصرف کننده و نیروهای نظارتی باید به موضوع ورود 

کنند و از احتکار جلوگیری کنند تا واحدهای صنفی و مغازه داران بدنام 
نشوند. به گفته وی، یکی از دالیل افزایش قیمت اخیر گوشی های همراه 
در بازار می تواند به دلیل کمبود عرضه در این بازار باشد، اما این کمبود 
عرض��ه به دلیل کمبود گوش��ی هم��راه در بازار نیس��ت بلکه در نتیجه 

احتکار گوشی های همراه به دست واردکنندگان است.
بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که قیمت گوشی های همراه طی 
چند روز اخیر افزایش داش��ته است، به گونه ای که گوشی سامسونگ آ 
51 که بین ۶.5 تا ۷ میلیون تومان قیمت داشته است در حال حاضر ۷ 
تا ۷ میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت دارد و یا سامسونگ آ ۳0 اس که 
۴.5 تا ۴.8 میلیون تومان قیمت داش��ت در حال حاضر باالی 5 میلیون 
تومان معامله می ش��ود. در بین گوش��ی های آیفون نی��ز در حال حاضر 
گوش��ی آیفون 8 پالس با ظرفیت 25۶ گیگابای��ت 1۷ میلیون و 250 
هزار تومان قیمت دارد. همچنین آیفون ایکس با ظرفیت ۶۴ گیگابایت 
1۷ میلی��ون و ۴50 ه��زار تومان و آیفون ۶ اس ب��ا رم ۶۴ گیگابایت 5 
میلیون و ۹00 ه��زار تومان قیمت دارد. قیمت آیفون 5 اس با ظرفیت 

1۶ گیگابایت نیز ۳ میلیون و ۹00 هزار تومان است.

از احتکار و رشد تقاضا تا گرانی ارز 

چرا قیمت موبایل باال رفت؟
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تالش های پیدا و پنهان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
شیب صعودی در بازار طال و سکه

قیمت س��که و طال در روز یکشنبه همچنان با رشد قیمت مواجه 
بود و س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدید، با نزدیک ش��دن به مرز 
1۳ میلی��ون تومان به قیمت 12 میلیون و ۶50 هزار تومان معامله 
ش��د. در این روز در حالی که قیم��ت انس جهانی طال همچنان در 
مح��دوده ی��ک هزار و ۴1 دالر ثابت ماند، اما ب��ازار طال تحت تاثیر 
هجوم نقدینگی به سمت این بازار و البته بازار ارز شاهد ادامه شیب 

تند افزایش قیمت هاست.
بر این اساس سکه تمام بهار آزادی طرح جدید همچنان با شتاب به 
سمت رکورد 1۳ میلیون تومانی در حرکت است و تا آخرین خبرها به 
بهای 12 میلیون و ۶50 هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز نس��بت به روز شنبه با افزایش قیمت 250 هزار تومان 
مواجه اس��ت و به ارزش 11 میلیون و 850 هزار تومان فروخته ش��د. 
همچنین نیم سکه به بهای ۶ میلیون و ۴50 هزار تومان، ربع سکه به 
قیمت ۳ میلیون و ۶00 هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به 

ارزش یک میلیون و ۹00 هزار تومان معامله شد.
ع��الوه بر این در ب��ازار طال نیز بهای یک گرم طالی خام 18عیار 
نیز در آس��تانه ثبت رکوردی جدید ب��ه ارزش یک میلیون و 1۹۳ 
هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز با افزایش قیمت حدود 
120 هزار تومانی نسبت به روز شنبه، ارزش 5 میلیون و 1۷0 هزار 

تومان را ثبت کرد.
ب��ازار ارز نیز ش��اهد التهاب قیمتی بود، ب��ه طوری که بهای دالر 
و ی��ورو در روز یکش��نبه همچن��ان با افزایش قیم��ت مواجه بود و 
قیم��ت دالر در صرافی ه��ای بانکی به کانال 2۳ ه��زار تومانی وارد 
شد. این روند در حالی رخ داد که بانک مرکزی اعالم کرد، التهابات 
ب��ازار دلیل اقتص��ادی ندارد و برمبنای بازی روانی نوس��ان گیران و 
س��فته بازان با انتظارات عموم جامعه ایجاد ش��ده است. به گزارش 
ایرنا، فعاالن بازار ارز، نزول ش��دید شاخص های بازار بورس طی یک 
ماه گذش��ته و احتمال تش��دید تحریم ها را مهم ترین عوامل ایجاد 
انتظ��ار افزایش قیمت در بازار ارز و گس��یل نقدینگی را به س��مت 

این بازار دانسته اند.
سیاست بانک مرکزی در این شرایط، عدم دنباله روی از این دسته 
دالالن بازار ارز بود. بازارس��از عالوه بر افزای��ش عرضه ارز در بازار، 
قیمت دالر و ی��ورو را در صرافی های بانکی به ترتیب در کانال های 
22 و 2۶ ه��زار تومان ثابت نگاه داش��ت، ت��ا اطمینان را از حمایت 

دولت از این دامنه قیمتی برای ارز ایجاد سازد.
این مجموعه اقدام ها هرچند ش��یب اولیه صع��ود قیمت در بازار 
ارز را کاه��ش داد، اما با مقاومت جدی دالالن��ی که از التهاب بازار 
ارز س��ود می برند مواجه ش��د و در پی معامالت صوری و شبانه، در 
پایان هفته قیمت دالر بازار غیررس��می در کان��ال 25 هزار تومان 
معامله ش��د. همین امر باعث پدید آمدن اختالف قیمت قابل توجه 
میان قیمت ارز در صرافی های بانکی و بازار ارز ش��د که در پی آن 

صف های طویل در مقابل صرافی ها ایجاد شد. 
این هجوم متقاضیان ارز برای اس��تفاده از سهمیه ساالنه 2200 
دالری خ��ود و ف��روش آن در بازار آزاد و بهره برداری از س��ود این 
اختالف قیمت بود. در نتیجه این ش��رایط بانک مرکزی در اقدامی 
دیگر به صورت موقت فروش سهمیه 2200 دالری ارز به مشتریان 
را متوق��ف کرد تا التهاب روانی ایجادش��ده در بازار را تحت کنترل 

خود درآورد.
در ادام��ه همی��ن ش��رایط روز جمعه، عبدالناص��ر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در یادداش��ت اینستاگرامی، دو نکته مهم را برای 
فعاالن بازار سرمایه و تحلیلگران اقتصادی یادآوری کرد. نکته اول، 
تاکید بر ش��رایط س��خت و پیچیده جنگ اقتصادی علیه ایران طی 
دو س��ال اخیر بود. شرایط بی سابقه ای که همتی آن را »شدیدترین 
فش��ارها« نامیده و از رس��انه ها و فعاالن بازار تقاضا کرد تا »اندکی 
انصاف و مس��ئولیت پذیری در تحلیل و س��خن گفت��ن، با توجه به 

عوامل موثر خارج از کنترل« را در نظر داشته باشند.
شرایط جنگی اقتصادی که کشور در آن به سر می برد نیاز به همراهی 
و پشتیبانی همه آحاد کشور اعم از حکومتی و ملتی دارد. درخواست 
همتی از این اقشار، فراموش نکردن تفاوت میان شرایط عادی اقتصادی 
با این موقعیت ویژه ای است که کشور و بازار ارز در آن قرار دارد. انتظار 
می رود که در صورت توجه به این موضوع، با ارائه تحلیل ها و نقدهای 

ارائه شده، راهکاری برای اقتصاد کشور فراهم شود.
ام��ا نکته دومی ک��ه مورد توج��ه همتی قرار گرف��ت، مربوط به 
بخش��ی از اقداماتی اس��ت که بانک مرکزی طی دو س��ال گذشته 
انجام داده اس��ت، اما »برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار 
حداکثری«، این اقدام ها رس��انه ای نش��ده اند. همتی تحلیلگران را 
به این نکته توجه داده اس��ت که در ش��رایط جنگی نباید فراموش 
کنند، اگر همچنان پس از گذش��ت 2 سال، دولت آمریکا در تحقق 
هدف خود برای از هم پاش��اندن ساختارهای اقتصادی کشور ناکام 
مانده اس��ت، به علت اقدامات عدیده ای است که سیستم اقتصادی 
کش��ور، از جمله بانک مرکزی صورت داده اس��ت؛ اقدام هایی که با 
تمهید آنها، از تخریب ضربات ش��دید دشمن خارجی جلوگیری به 
عمل آمده است. همتی در این یادداشت تاکید کرد: »اگر نبود این 
بخش اقدامات و تالش ها، بس��یاری از مشکالت اقتصادی امروز در 
ابعاد بس��یار بزرگ تری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادل های جدی 

می کرد.«
آنچه که همه مسئوالن و از جمله رئیس کل بانک مرکزی به آن 
اذعان دارند، ش��رایط سخت و خطیر اقتصادی کشور است که بازار 
ارز به عنوان نمودی از آن جلوه گر این مش��کالت اس��ت، اما راهکار 
کاهش این مش��کالت و برداشتن دردی از دردهای جامعه، در عدم 
پیروی از س��فته بازان و دالالن نهفته است. سودجویانی که با ایجاد 
التهاب در بازارهای مالی و پولی، عالوه بر آنکه امنیت روانی جامعه 
را دچ��ار اخت��الل می کنند، موجبات تقویت جبهه دش��من در این 

جنگ اقتصادی را نیز فراهم می آوردند.
با وجود این هشدار همتی، اما بازار آزاد ارز روز اول هفته )شنبه( 
را هم با روندی صعود آغاز کرد و قیمت دالر به کانال 2۶ هزار تومان 
هم ورود کرد. در این شرایط اما کارشناسان از امکان موفقیت بانک 
مرکزی در کنترل بازار می گویند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان 
عالوه بر س��یگنال صادرش��ده از طرف همتی مبنی بر اقداماتی که 
رسانه ای نمی شوند، به احتمال زیاد دولت به دنبال کاهش اختالف 
قیم��ت میان نرخ ارز در صرافی های بانک��ی با نرخ بازار آزاد خواهد 

رفت، تا انگیزه روانی برای خرید و فروش ارز کاهش پیدا کند.

بانکنامه

فرصت امروز: در نشست مشترک فعاالن بخش خصوصی با رئیس کل 
بانک مرکزی بر چهار محور اصلی در زمینه ارز صادراتی توافق ش��د و 
قرار شد که جلس��ات هفتگی در بخش های مختلف صادراتی با حضور 
نمایندگان بخش خصوصی و  بانک مرکزی جهت بررسی مشکالت هر 

حوزه در بازگشت ارز صادراتی تشکیل شود.
در این نشس��ت، غالمحسین ش��افعی رئیس پارلمان بخش خصوصی 
کش��ور به همراه تعدادی از اعضای هیأت رئیس��ه ات��اق  ایران و فعاالن 
بخ��ش خصوص��ی ب��ا رئی��س کل بان��ک مرک��زی صحبت ک��رده و از 
دغدغه های صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی سخن رفت. رئیس کل 
بانک مرکزی نیز از احیای صادرات و سرعت گرفتن تامین ارز کاالهای 
وارداتی خبر داد و گفت که خوش��بختانه روند صادرات کش��ور پس از 

طی سه ماهه اول سال در حال احیاست.
در این نشس��ت مش��ترک در چهار مح��ور اصلی تفاهم ش��د. طبق 
مذاکرات انجام ش��ده مقرر شد ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق 
ایران، گمرک و بانک  مرکزی تعدیل ش��ود؛ دومین تفاهم صورت گرفته 
بر این اساس است که جلسات هفتگی با حضور نماینده های بخش های 
مختلف صادراتی با بانک مرکزی تش��کیل ش��ود؛ در سومین مورد قرار 
ش��د برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی تمهیدات 
ویژه ای در نظر گرفته ش��ود؛ در چهارمین مورد تفاهم نیز مقرر ش��د تا 
برای صادرات به کش��ورهای منطقه مثل عراق، افغانستان که مبادله با 

آنها با ارز دالر نیست، شرایط خاصی در نظر گرفته شود.

رئی��س کل بانک مرکزی در ای��ن دیدار، ضمن قدردان��ی از عملکرد 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران و فعاالن اقتصادی در 
بازگشت ارزهای صادراتی به بررسی و مرور مشکالت آنان در این مسیر 
پرداخت و گف��ت: بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان را در دس��تور 
کار دارد و از هرگون��ه همکاری با آنان در راس��تای بازگش��ت ارزهای 

صادراتی شان دریغ نخواهد کرد.
همت��ی با بی��ان اینک��ه صادرکننده ها نقش��ی اساس��ی در مقاومت 
اقتصادی کشور ایفا کرده و می کنند، بر ضرورت همدلی و تالش جمعی 
صادرکننده ها برای عبور از ش��رایط سخت کنونی کشور تأکید کرد. او 
با اشاره به تعدد وظایف بانک مرکزی، تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو 
و م��واد اولیه را اولویت اصلی بانک مرکزی دانس��ت و گفت: باید توجه 
داشته باشیم که بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست و به هرحال ناچار 

به اولویت بندی نیازهای کشور است.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین با اش��اره به معرف��ی 250 نفر از 
صادرکنن��دگان متخلف به قوه قضائیه گفت: اینها تولیدکننده نبودند و 
با حق العمل کاری و روش های خالف متعدد نس��بت به خروج س��رمایه 
و تخل��ف در اجرای تعهد صادراتی خود عمل کرده بودند و چاره ای جز 

برخورد قضایی برای بانک مرکزی باقی نگذاشتند.
ب��ه گفته همت��ی، بانک مرک��زی هی��چ گاه بنای برخ��ورد قضایی با 
صادرکنندگان واقعی و درستکار نداشته و حتی االمکان تعامل با آنها را 
دنبال می کند. بانک مرکزی مشکالت صادرکنندگان در شرایط کنونی 

را درک می کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به روند مناسب تأمین 
ارز در س��امانه نیما طی روزهای گذشته گفت: در روز جاری )یکشنبه( 
128 میلیون دالر در س��امانه نیما عرضه ش��ده که بیش از ۷0 میلیون 
دالر آن معامله شده است. بر همین اساس در این روزها متوسط عرضه 
ارز در نیم��ا به  صورت روزان��ه 100 میلیون دالر بوده و تداوم این روند 
نش��ان دهنده بهبود روند بازگش��ت ارزهای صادراتی به کشور برمبنای 

سیاست های اتخاذشده و استقبال صادرکنندگان است.
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به کاهش میزان صادرات کش��ور 
در س��ه ماه نخس��ت امس��ال به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و برخی از 
محدودیت ه��ا گفت: خوش��بختانه رون��د صادرات کش��ور پس از طی 
س��ه ماهه اول سال در حال احیاست و روند تأمین ارز کاالهای وارداتی 

سرعت خواهد گرفت.
در این نشس��ت همچنین صادرکنندگان، مش��کالت و موانع خود در 
بازگش��ت ارزهای صادراتی را مطرح کرده و توجه بانک مرکزی در رفع 
آنها را خواس��تار و از تالش های این بانک قدردانی کردند. غالمحسین 
ش��افعی، رئیس اتاق بازرگان��ی ایران نیز با بیان اینک��ه صادرکنندگان 
متعه��د دلیلی برای عدم رفع تعهد صادراتی ش��ان ندارند، گفت: درک 
متقابل مش��کالت بانک مرکزی و صادرکنندگان توس��ط طرفین برای 
گذر از شرایط سخت کشور ضروری است و برگزاری چنین جلساتی به 

افزایش این همگرایی کمک می کند.

فرص��ت ام��روز: بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی خود به تازگی اقدام به س��اخت 1۳ مدرسه در استان لرستان 
کرده  اس��ت که از این تعداد، 5 مدرس��ه در روزهای ۳0 و ۳1 مردادماه 
امس��ال افتتاح شد. بانک  پاس��ارگاد به دنبال حادثه سیل سال گذشته 
در برخ��ی از مناطق غربی کش��ور، عالوه بر ارس��ال کمک های نقدی و 
غیرنقدی، مشارکت خود در امر ساخت مدرسه در مناطق آسیب دیده را  
اعالم کرد و در این راستا، عملیات احداث 1۳ مدرسه در نقاط سیل زده  
اس��تان لرستان توس��ط این بانک آغاز شد. از این تعداد 5 مدرسه اخیرا 
در ش��هرهای الیگودرز )روستای کشکک(، دورود )روستای فرمان آباد(، 
الشتر )روستای گریران علیا(، چگنی )روستای دوره( و نورآباد )روستای 
نبی وند( به بهره برداری رس��ید. بانک  پاسارگاد همچنین مشارکت خود 
را در توس��عه اقتصادی اس��تان لرس��تان اعالم کرد و در نشستی که به 
دنبال افتتاح مدارس در این استان با حضور مسئوالن استانی و مدیران 
بانک برگزار شد، در زمینه  حمایت های مالی و توسعه   سرمایه گذاری در 
لرستان اعالم آمادگی نمود. در همین راستا، گروهی متشکل از مدیران و 
کارشناسان بانک  پاسارگاد در این استان حاضر شدند و در نشست هایی 
تخصصی به بررسی ، تبیین و تعیین نحوه مشارکت و حمایت این بانک از 
پروژه ها و طرح های تولیدی، صنعتی و اقتصادی مختلف استان لرستان 
پرداختند. در این جلسات، طرح های زودبازده و ظرفیت های راکد دارای 
توجیه اقتصادی که پس از بازگش��ت ب��ه چرخه  اقتصاد می توانند باعث 
ایجاد رونق و افزایش تولید، بهره وری و اش��تغال زایی در اس��تان شوند 
بررس��ی ش��دند. همچنین طرح های اقتصادی و پروژه های متعددی در 
بخش های مختلف اعم از صنایع معدنی، س��یمان، پتروش��یمی، سنگ 
زینتی و گچ صنعتی، پرورش ماهیان س��ردابی، بسته بندی و برندسازی 
محصوالت تولیدی، حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک مانند کسب و 
کارهای خانگی و ... مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. بانک  پاسارگاد 
در این راستا آمادگی خود را جهت ارائه تسهیالت و مشارکت در اجرای 
برخی از پروژه ها، پس از امکان س��نجی و بررس��ی دقیق طرح ها، اعالم 

کرده  است.

 تمدید مهلت ارسال آثار
به جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد

بانک  پاسارگاد همچنین در ادامه ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
از چند س��ال قبل اقدام به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد کرده 
اس��ت که تازه ترین دوره این جش��نواره هم اکنون در مرحله ارسال آثار 
قرار دارد و براساس آخرین خبرها، مهلت ارسال فیلم به این جشنواره با 

توجه به استقبال عالقه مندان تا پایان مهرماه تمدید شده است.
طبق اع��الم دبیرخانه  جش��نواره فیلم کوتاه پاس��ارگاد، با توجه به 
استقبال بس��یار خوب عالقه مندان و تداوم ارس��ال آثار، مهلت ارسال 
فیلم های کوتاه تا پایان مهر س��ال 1۳۹۹ تمدید ش��د. به این ترتیب، 
افرادی که جهت ارس��ال آثار در س��ایت جش��نواره ثبت نام کرده اند و 
همچنین س��ایر عالقه مندان پس از ثبت ن��ام، می توانند آثار خود را با 
موض��وع »حمایت از تولید و رش��د اقتصاد ملی«، به دبیرخانه ارس��ال 

کنند.
این جش��نواره در دو بخش فیلم سازان حرفه ای و باتجربه و همچنین 
جوانان و عالقه مندان غیرحرفه ای برگزار خواهد شد. مدت زمان نمایش 
آثار ارس��الی به همراه تیتراژ باید بین 180 ثانیه تا 10 دقیقه باشد. آثار 
در ابع��اد اس��تاندارد )حداقل ۷20( و در دو کیفیت مناس��ب بازبینی و 
اک��ران، در فرمت های MP۴ و HD ی��ا FHD تهیه و برای دبیرخانه 
جشنواره ارسال شود. جوایز جش��نواره در بخش فیلم سازان حرفه ای و 
باتجربه از نفرات اول تا س��وم به ترتیب عبارتند از جام زرین پاس��ارگاد 
و مبلغ 500 میلیون ریال، جام س��یمین پاسارگاد و مبلغ ۳50 میلیون 
ریال و جام بلورین پاسارگاد و مبلغ 200 میلیون ریال. همچنین جوایز 
جش��نواره در بخش اس��تعدادهای جوان از نفرات اول تا سوم به ترتیب 
جام زرین پاس��ارگاد و مبلغ 200 میلیون  ریال، جام س��یمین پاسارگاد 
و مبلغ 150 میلیون  ریال و جام بلورین پاس��ارگاد و مبلغ 100 میلیون 
ریال اس��ت. عالقه مندان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و یا 
www. ثبت نام و دریافت کد رهگیری به س��ایت جش��نواره به نش��انی

pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند. 

 عملکرد بانک  پاسارگاد در دوران شیوع ویروس کرونا
بانک  پاس��ارگاد همچنین در دوران ش��یوع وی��روس کرونا، گام های 
مؤثری در راس��تای بهبود وضعیت اقتصادی هم میهنان برداش��ته  است. 
این بانک در اوایل شیوع کرونا، با توجه به بروز مشکالت اقتصادی برای 
برخی از هم میهنان، همکاری خوبی با فعاالن اقتصادی به ویژه صاحبان 
کسب و کارهای کوچک، در زمینه  بازپرداخت تسهیالت دریافتی انجام 
داد. این مس��اعدت از طریق اعطای مهلت س��ه ماهه و یا عدم دریافت 
جرایم متعلقه به مش��مولین طرح انجام گرفت. بانک  پاسارگاد همچنین 
در ماه ه��ای تیر و خرداد امس��ال مطابق با مصوبه س��تاد ملی مقابله با 
کرونا، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 10 میلیون ریالی را به افرادی که 
از طریق حس��اب خود در این بانک، یارانه دریافت می کنند، در دستور 
کار ق��رار داد که ط��ی آن در ۴ مرحله، در مجم��وع مبلغ 1.1۶۶.۳۴0 
میلیون ریال به تعداد 11۶ هزار و ۶۳۴ خانوار تسهیالت پرداخت کرد.

این بانک س��پس در گام بعدی با هدف کمک و حفظ اش��تغال افراد، 
به یاری صاحبان کس��ب و کارهای آس��یب دیده ناشی از شیوع ویروس 
کرونا که توس��ط نهادهای نظارتی شناس��ایی و معرفی شدند، شتافت و 
در مجم��وع 1.۷50 میلیارد ریال در قالب یک هزار و 85۳ فقره پرونده 
تس��هیالتی پرداخت کرد. این بانک  در ادامه  اقدامات خود در راس��تای 
فراهم سازی مقدمات طرح اعطای تسهیالت به مستاجران کم درآمد در 
ش��رایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناش��ی از شیوع ویروس کرونا 
نیز اقدام کرده  اس��ت. گفتنی اس��ت بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود از روزهای نخس��ت شیوع بیماری کرونا، 
ع��الوه بر ایجاد امکان��ات الزم جهت ویزیت مجازی بیم��اران از طریق 
دستگاه تله  مدیسین در پایگاه  های تشخیص سیار، ۷0 دستگاه ترمومتر، 
۳50 ه��زار ماس��ک N۹5 و 10 ه��زار واحد لباس مخص��وص بیماران 
کرونایی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اهدا کرد. این بانک 
همچنین اعالم کرده  اس��ت که از هر پ��روژه  تحقیقاتی و تولیدی برای 
ساخت واکس��ن بیماری کرونا و همچنین تولید دارو برای این بیماری، 

حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد تمدید شد

مسئولیت اجتماعی به سبک بانک پاسارگاد

رئیس کل بانک مرکزی: روند تامین ارز کاالهای وارداتی سرعت می گیرد

تفاهم ارزی بخش خصوصی با بانک مرکزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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 کدام مشموالن غیرمستقیم 
سهام عدالت امکان معامله دارند؟

لزوم ثبت نام سهامداران عدالت در سجام
از میان ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی، 22 شرکت 
نسبت به برگزاری مجمع افزایش سرمایه و ثبت صورتجلسات 
افزایش سرمایه خود نزد اداره ثبت شرکت ها و همچنین تهیه 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده اق��دام کرده اند و تاکنون 
18 ش��رکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 

تهران درج شده اند.
به گزارش ایس��نا، پس از آزادسازی س��هام عدالت و پایان 
مهلتی که به مش��موالن این س��هام داده ش��ده بود تا روش 
مدیری��ت س��هام خ��ود را )روش مس��تقیم و غیرمس��تقیم( 
انتخاب کنند، س��ازمان خصوصی س��ازی موظف ش��د پس از 
تخصیص س��هام افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، 
باقیمانده س��هام شرکت های بورسی س��رمایه پذیر را براساس 
تعداد مش��مولینی که در هر استان به روش غیرمستقیم باقی 
مانده اند به هر یک از ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی از 
محل سهام تجمیع ش��ده، شرکت های سرمایه پذیر تخصیص 
و ب��ا در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن ش��رکت ها به 

قیمت پایانی روز اول تیرماه ۹۹ سرمایه آنها را تعیین کند.
 همچنی��ن برمبنای هر س��هم هزار ریالی تعداد س��هام هر 
یک از س��هامداران شرکت های س��رمایه گذاری استانی را به 
تفکیک هر اس��تان تعیین و به شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اعالم کند.  در این راستا، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
به��ادار و تس��ویه وجوه هم موظف ش��د، براس��اس اطالعات 
ارسالی سازمان خصوصی سازی نسبت به ثبت سرمایه و درج 
اطالعات تعداد سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی و نیز 
تعداد س��هام تخصیص یافته به هر مش��مول در هر استان که 
در روش غیرمستقیم باقی مانده اند، در پایگاه داده خود اقدام 

کند.
از س��وی دیگر ش��رکت های س��رمایه گذاری استانی مکلف 
ش��دند با برگ��زاری مجم��ع عموم��ی فوق العاده ب��ه منظور 
افزایش س��رمایه به قیم��ت پایانی روز اول تی��ر ۹۹ از محل 
س��هام واگذارشده به این ش��رکت ها و به نام دارندگان سهام 
عدالت همان استان که سهامداری شرکت های سرمایه پذیر را 

انتخاب کرده اند، اقدام کنند.
بر این اساس و طبق آخرین اخبار، 22 شرکت سرمایه گذاری 
اس��تانی نس��بت به برگزاری مجمع افزایش س��رمایه و ثبت 
صورتجلس��ات افزایش س��رمایه خود نزد اداره ثبت شرکت ها 
و همچنین تهیه صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره 

منتهی به 15 مرداد ۹۹ اقدام کرده اند.
همچنین با توجه به اینکه شرکت های سرمایه گذاری استانی 
مکلفن��د حداکثر دو م��اه پس از ثبت افزایش س��رمایه خود 
نس��بت به برگزاری مجمع جهت انتخاب مدیران اقدام کنند 
و باتوجه به اینکه مجامع ایش��ان مطابق آیین نامه آزادسازی 
س��هام عدالت به صورت الکترونیکی خواهد بود، بنابراین الزم 
اس��ت تمامی سهامداران شرکت های س��رمایه گذاری استانی 
)افرادی که روش غیرمس��تقیم را انتخاب کرده اند( نسبت به 
ثبت نام در س��امانه سجام اقدام کنند تا هم بتوانند نسبت به 
خرید و فروش س��هام شرکت های اس��تانی خود و همچنین 
اعمال رأی در مجامع ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی 

مربوطه خود اقدام کنند.  
اما کدام ش��رکت ها تاکنون در بورس تهران درج ش��ده اند؟ 
تاکنون ش��رکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی با نماد 
»وِس��ُخراج« به عنوان اولین شرکت س��رمایه گذاری استانی، 
ش��رکت سرمایه گذاری اس��تان قم با نماد »وسقم« به عنوان 
دومین ش��رکت سرمایه گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری 
استان خراسان شمالی با نماد »وسخراش« به عنوان سومین 
شرکت سرمایه گذاری اس��تانی، شرکت سرمایه گذاری استان 
خراس��ان رضوی با نماد »وس��رضوی« به عن��وان چهارمین 
شرکت سرمایه گذاری اس��تانی، شرکت سرمایه گذاری استان 
کرم��ان ب��ا نماد »وس��کرمان« ب��ه عنوان پنجمین ش��رکت 
سرمایه گذاری استانی، ش��رکت سرمایه گذاری استان همدان 
با نماد »وس��همدا« به عنوان ششمین شرکت سرمایه گذاری 
اس��تانی، ش��رکت س��رمایه گذاری اس��تان اصفهان ب��ا نماد 
»وس��صفا« به عنوان هفتمین شرکت سرمایه گذاری استانی، 
شرکت س��رمایه گذاری استان خوزس��تان  با نماد »وسخوز« 
به عنوان هش��تمین شرکت س��رمایه گذاری استانی، شرکت 
س��رمایه گذاری استان کردس��تان با نماد »وسکرد« به عنوان 
نهمین شرکت سرمایه گذاری استانی و شرکت سرمایه گذاری 
اس��تان ای��الم با نماد »وس��یالم« به عنوان دهمین ش��رکت 
سرمایه گذاری اس��تانی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش 

شده اند.
همچنین ش��رکت س��رمایه گذاری استان گلس��تان با نماد 
»وسگلس��تا« ب��ه عنوان یازدهمین ش��رکت س��رمایه گذاری 
اس��تانی، ش��رکت س��رمایه گذاری اس��تان گی��الن ب��ا نماد 
»وس��گیال« به عن��وان دوازدهمین ش��رکت س��رمایه گذاری 
اس��تانی، ش��رکت س��رمایه گذاری اس��تان زنج��ان ب��ا نماد 
»وس��زنجان« به عنوان س��یزدهمین شرکت س��رمایهگذاری 
استانی، شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با نماد 
»وساش��رقی« به عنوان چهاردهمین ش��رکت سرمایه گذاری 
اس��تانی، ش��رکت س��رمایه گذاری اس��تان مرکزی ب��ا نماد 
»وس��مرکز« ب��ه عنوان پانزدهمین ش��رکت س��رمایه گذاری 
و  چهارمح��ال  اس��تان  س��رمایه گذاری  ش��رکت  اس��تانی، 
بختیاری با نماد »وس��محال« به عنوان ش��انزدهمین شرکت 
سرمایه گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری استان فارس با 
نماد »وس��فارس« به عنوان هفدهمین شرکت سرمایه گذاری 
اس��تانی و شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان 
با نماد »وسیستا« به عنوان هجدهمین شرکت سرمایه گذاری 

استانی نیز در بورس تهران پذیرش شده اند.
بنابراین س��اکنان این اس��تان ها که مش��مول سهام عدالت 
هس��تند و روش غیرمس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود 
انتخاب کرده بودند، می توانند در صورت سجامی بودن نسبت 

به معامله سهام خود اقدام کنند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: س��ومین هفته ش��هریورماه برای بازارهای مالی توفانی 
آغاز ش��د، نرخ ارز در روزهای ش��نبه و یکشنبه افزایش یافت و شاخص 

بورس با وجود رشد روز شنبه، در روز یکشنبه افت کرد.
ش��اخص کل بورس در بیس��ت و سومین روز ش��هریور 5هزار و 5۶8 
واحد کاهش داشت و رقم یک میلیون و 5۷8 هزار واحد را نمایش داد. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با ۳ه��زار و ۳82 واحد کاهش به ۴2۳ هزار 
و 15۳ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 2هزار و 21۶ واحد افت به 
2۷۷ هزار و ۳81 واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۳ هزار و 8۶۴ واحد و 
شاخص بازار دوم 12 هزار و  8۴ واحد کاهش داشت. شاخص فرابورس 
نی��ز نزدیک به 1۴ واح��د افزایش یافت. در معام��الت این روز بیش از 
۹ میلی��ارد و ۳۳2 میلیون س��هم، ح��ق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 
10۶ هزار و 15 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه فلزات اساسی هم 

صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
مهم ترین نمادهای بورس در روز یکشنبه

در دومی��ن روز هفت��ه نمادهای معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و ۹۹2 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۶۶2 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۳۳1 واحد، 
پتروش��یمی جم )ج��م( با ۶۶۶ واحد، بانک صادرات ای��ران )وبصادر( با 
۶51 واح��د، بانک ملت )وبملت( با 5۴۹ واحد، فوالد کاوه جنوب کیش 
)کاوه( با ۴05 واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۳82 واحد، 
گروه صنعتی پاکش��و )پاکشو( با ۳۳۷ واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( 
با ۳20 واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با ۳1۹ واحد، توسعه معادن 
و فل��زات )ومعادن( با 2۹1 واحد، پتروش��یمی پ��ارس )پارس( با 21۳ 
واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 20۶ واحد، صنایع پتروشیمی کرمانشاه 
)کرماشا( با 18۷ واحد و بانک تجارت )وتجارت( با 1۷8 واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 
۳1۷ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با یک هزار و 
1۴۳ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و 5۹ واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران )همراه( با یک هزار و 1۳ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با ۹۹2 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با 81۶ واحد، 
س��رمایه گذاری ص��در تامین )تاصیک��و( با ۴52 واحد، س��رمایه گذاری 
صن��دوق بازنشس��تگی )وصن��دوق( ب��ا ۴2۹ واح��د،  گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با ۴1۳ واحد، فوالد خراس��ان )فخاس( با 
۴10 واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۴0۷ واحد، سرمایه گذاری 
ملی ایران )ونیکی( با ۳8۴ واحد و فوالد خوزس��تان )فخوز( نیز با ۳۳۳ 

واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنین نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک 
صادرات ایران، بانک ملت،  سرمایه گذاری غدیر، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو و بهس��از کاش��انه تهران ازجمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 

گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد و 1۷1 میلیون برگه 
سهم به ارزش 28 هزار و 10۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.

ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 1۴ واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کانال 1۶ هزار و ۷8۳ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و ۴۴۷ 
هزار برگه سهم به ارزش 2۷ هزار و ۳۶2 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، پلیمر آریاساسول )آریا(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید نی��روی برق دماوند )دماوند(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(،  سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر(،  برق و انرژی پیوند گس��تر پارس 
)بپیون��د(، بیمه تجارت نو )بنو(،  بیمه اتکایی ایرانیان )اتکام(،  کش��ت و 
دامداری فکا )زفکا(،   تولید و صادرات ریشمک )ریشمک( و کشاورزی و 
دامپروری مالرد شیر )زمالرد(  تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. 
همچنی��ن نمادهای س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(،  پتروش��یمی 
تندگویان )شگویا(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(،  توسعه 
مس��یر برق گیالن )بگیالن(،  بانک دی )دی(، صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، اعتباری ملل )وملل(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارف��ع( و بیمه دی )ودی( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
قیمت سکه به موازات رشد دالر افزایش یافت

به موازات افت ش��اخص کل بورس و قرمزپوشی بازار سهام، پیشروی 
قیم��ت دالر در روز یکش��نبه ادام��ه یافت و در کان��ال 2۶ هزار تومان 
پیشروی کرد. دالر با ثبت رشد 1.02 درصدی به 2۶ هزار و ۳50 تومان 
رس��ید، درحالی که در روز شنبه، 2۶ هزار و 80 تومان و در پایان هفته 
گذش��ته 25 هزار و 5۷0 تومان معامله شده بود. رشد نرخ دالر در بازار 
آزاد با عدم تغییر قیمت یورو نس��بت ب��ه روز قبل همراه بود، به طوری 
که هر اس��کناس یورو  روز یکشنبه در بازار آزاد ۳0 هزار و 881 تومان 
قیم��ت خورد. همچنین قیمت س��که بهار آزادی ک��ه در ابتدای هفته 
جاری به کانال 12 میلیون تومان وارد شده بود، در دومین روز هفته به 
12 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت و نسبت به روز شنبه 100 
هزار تومان رش��د را ثبت کرد. س��که در پایان هفته گذشته 11 میلیون  

و۹50 تومان قیمت خورده بود.
روز یکش��نبه همچنین در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی که 
ب��ا حضور وزی��ر اقتصاد و رئیس کل بانک مرک��زی درباره  وضعیت بازار 
سرمایه تش��کیل شده بود، رئیس مجلس از تحول بورس سخن گفت و 

اعالم کرد که به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود.
در همین حال، یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند بورس 
در بلندمدت متعادل و افزایشی خواهد بود، گفت: اصالح شاخص بورس 
در دوره های زمانی مختلف باید انجام شود تا به مرور قیمت ها جذاب و 

تقاضا در بازار شکل بگیرد.
محمد نوربخش با اشاره به افت معامالت بورس در روز یکشنبه افزود: 

نمی توان انتظار داشت که کلیت معامله بورس با برگزاری جلسه شورای 
عالی بورس و تصمیم های اتخاذش��ده در این جلس��ه ها تغییر روند دهد 
و در مس��یر صعودی قرار گیرد. با چنین تصمیم هایی می توان تا حدی 
ترس س��رمایه گذاری در این بازار را کاهش داد اما این موضوع نیازمند 

برخی موارد است که باید رعایت شود.
نوربخش با بیان اینکه بازار نیازمند روندی طبیعی اس��ت که باید طی 
ش��ود، به ایرنا گفت: بازار در چند وقت گذش��ته رش��د بسیار زیادی را 
تجربه کرد و س��هامداران سود زیادی را از این بازار کسب کردند، اما از 
زمان��ی که افراد عادی و با تصمیم های هیجانی اقدام به س��رمایه گذاری 
در بورس کردند، بازار نیاز به اصالحی پیدا کرد که اکنون الزم است این 

مسیر به طور حتم طی شود.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، این اصالح باید انجام ش��ود تا 
به مرور قیمت ها جذاب و تقاضا در بازار ش��کل بگیرد. برخی از سهم ها 
در ب��ازار با رش��د حبابی همراه ش��ده بودند و قیمت آنه��ا دیگر ارزش 
س��رمایه گذاری در این بازار را نداشت، هر چقدر که سهم بزرگ تر باشد 
و حباب آن بیش��تر ش��ود تبعات بیش��تری را با خود در بازار به همراه 

خواهد داشت.
نوربخش با بیان اینکه گاهی ممکن اس��ت حباب قیمتی در برخی از 
س��هم های کوچک ایجاد ش��ود که مطمئن هستیم حباب ایجادشده در 
این س��هم ها نمی تواند چندان تاثیری را بر روند معامله بازار ایجاد کند، 
گفت: زمانی که کل بازار وابسته به برخی از سهام بزرگ در بازار شوند، 
باید اینگونه س��هام در یک بازاری با دامنه نوس��ان باز، بازگشایی شوند 
ت��ا در یک روز همه منفی های آن جبران ش��ود و بع��د از آن بازار روند 

طبیعی را در پیش بگیرد.
تاثیر اوراق اختیار تبعی بر معامالت بازار سرمایه

این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت:  روند منفی روز یکشنبه ناشی از 
انتشار خبر شایعه بازگشایی نماد سهام پاالیشی ها بود که به شدت روند 
بازار را تحت تاثیر قرار دادند. برخی از سهم ها با چنان رشد پرشتابی در 
بازار همراه بودند که بازگش��ایی آنها با دامنه نوسان باز نمی تواند ضربه 
زی��ادی را به آن س��هم وارد کند. فعاالن بازار باید اج��ازه دهند تا روند 
طبیعی بورس از طریق افت و خیزها و برخی از تحلیل ها شکل بگیرد.

نوربخش با اشاره به اینکه روند بورس در بلندمدت متعادل و افزایشی 
خواهد بود، گفت: اکنون شاهد سهام خوبی در بازار برای خرید هستیم 
و با توجه به نرخ کنونی دالر، س��هام دالرمحور مانند سهام پتروشیمی، 

فلزی و معدنی در بازار رشد خواهند کرد.
به عقیده وی، رش��د س��هام دالری محور مش��روط ب��ه تخلیه حباب 
آنهاس��ت و بازار به راحتی تحت تاثیر این سهام می تواند به روند تعادلی 
بازگردد. او با اشاره به تاثیر به کار گرفتن اوراق اختیار تبعی بر معامالت 
بازار گفت: این اوراق نوعی بیمه س��هام اس��ت که ضمانتی را در اختیار 
سهامداران قرار می دهد، در صورتی که معامله آن سهم چندان مطلوب 

نباشد برای ناشر آن اوراق ریسک بزرگی را ایجاد می کند.

فرابورس ایران محدودیت های جدید اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مسکن صادره از سوی دو بانک دولتی را اعالم کرد.

به گ��زارش فرابورس ایران، پیرو مصوبه های ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
م��واردی به عن��وان محدودیت در ارتب��اط با اوراق گواه��ی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت بانک مس��کن اعالم شده که نخستین محدودیت 
آن ش��امل محدودی��ت زمانی بفروش نرفتن توس��ط خریداران در کلیه 
نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت مسکن بانک یادشده )تسه( به مدت 

چهار ماه است.
 همچنی��ن محدودیت بفروش نرفتن توس��ط خری��داران اوراق برای 
نماده��ای اوراق گواه��ی ک��ه چهار ماه ت��ا پایان معام��الت آن در بازار 
فراب��ورس ای��ران باقی مانده اس��ت، اعمال نخواهد ش��د، در این مقطع 

زمانی، نمادهای معامالتی تس��ه ۹۷0۷، تسه ۹۷08، تسه ۹۷0۹ و تسه 
۹۷10 مشمول این محدودیت نمی شوند.

محدودی��ت دیگر اعمال ش��ده در زمین��ه اوراق گواهی صادره بانک 
مس��کن محدودیت ورود س��فارش خری��د و انجام معامل��ه به میزان 
حداکثر 280 ورقه برای هر کد معامالتی در هر جلسه معامالتی است 
و متقاضی��ان خرید بای��د محدودیت های ذکرش��ده را در زمینه ورود 
سفارش��ات خرید و معامالت انجام ش��ده رعایت کنند، تخطی از پیام 
ناظر بازار و ورود س��فارش، منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی 

به تخلفات می شود.
موارد دیگری در ارتباط با نمادهای اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده 
از تس��هیالت مسکن بانک ملی اعالم ش��ده که نخستین موضوع شامل 

اعتبار اوراق تس��هیالت مس��کن بانک ملی )تملی( ب��رای نقل و انتقال 
)خرید و فروش( در بازار فرابورس در نمادهای معامالتی )تملی ۷101( 
و قبل از آن از روز پانزدهم ماه ذکرشده در شرح نماد به مدت سه سال 
و اعتبار مابقی نمادهای معامالتی اوراق تس��هیالت مس��کن بانک ملی 
)تملی( برای نقل و انتقال )خرید و فروش( در بازار فرابورس از روز 15 

ماه ذکرشده در شرح نماد به مدت دو سال تقویمی است.
همچنی��ن اعتبار کلی��ه اوراق گواهی صادره برای اخذ تس��هیالت، تا 
ی��ک ماه پس از توقف نماد معامالتی آن در بازار فرابورس ایران اس��ت 
و محدودی��ت حجمی هر س��فارش خرید )حداکثر تع��داد اوراق بهادار 
در هر س��فارش( برای نماد معامالتی اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده 

از تسهیالت مسکن بانک ملی به تعداد 2۴0 ورقه تعیین شده است.

فرابورس اعالم کرد

محدودیت های جدید برای معامالت اوراق تسهیالت مسکن

در بیست و سومین روز شهریور در بازارهای مالی چه گذشت؟

بورس قرمز پوشید، دالر و سکه گران شد
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 66 کشور جهان مقصد
صادرات شکالت های ایرانی

دبیر انجمن بیس��کویت، شیرینی و ش��کالت ایران گفت با وجود 
اینکه در حال حاضر از ۷0 درصد ظرفیت تولیدی کش��ور اس��تفاده 

می شود، اما انواع محصوالت به ۶۶ کشور جهان صادر می شوند.
جمش��ید مغازه ای، دبیر انجمن بیس��کویت، ش��یرینی و شکالت 
ایران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص وضعیت 
تولید انواع ش��کالت در کش��ور اظهار کرد: تولی��د در حال حاضر با 
وجود مش��کالتی که در ابتدای سال داشتیم، در وضعیت مساعدی 

به سر می برد و میزان تولید به اندازه سال قبل خواهد بود.
وی افزود: برای تولید انواع بیس��کویت، شیرینی و شکالت برخی 
مواد اولیه به کش��ور وارد می شود که از جمله آنها می توان به انواع 

روغن های تخصصی و شیر خشک اشاره کرد.
به گفته دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران در برخی 
از تولیدی ها از ش��یر خشک ایرانی نیز استفاده می شود، اما کیفیت 

موارد خارجی بیشتر است.
مغ��ازه ای بی��ان کرد: یک��ی از مش��کالت بزرگی ک��ه هم  اکنون 
تولیدکنن��دگان ب��ا آن مواجه اند، تامین مواد اولیه تولید اس��ت. به 
تازگی با رش��د ن��رخ ارز واردات م��واد اولیه ب��ا هزینه های باالتری 
تمام می ش��ود و همین موضوع سبب شده تا هزینه های تولید برای 

تولیدکننده به صرفه نباشد.
وی ب��ا اش��اره به وضعیت صادرات انواع بیس��کویت، ش��یرینی و 
ش��کالت ادامه داد: از ابتدای س��ال تاکنون به ارزش 1۶0 میلیارد 
دالر صادرات به ۶۶ کش��ور جهان انجام دادیم که نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل 15درصد کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن بیس��کویت، شیرینی و شکالت ایران تصریح کرد: در 
تالش هس��تیم تا این کاهش 15درصدی را جبران کنیم و تا پایان 
امس��ال به میزان سال گذشته صادرات انجام دهیم و در درآمد های 

ارزی اختالل ایجاد نشود.
مغازه ای افزود: س��ال گذش��ته بالغ بر ۶00 میلیارد دالر و س��ال 
قبل ت��ر 800 میلیارد دالر صادرات انجام داده ایم که دلیل این اُفت 
صادرات، محدودیت های مالی و بانکی اس��ت به طوری که برخی از 

مقاصد صادراتی را از دست داده ایم.
وی عنوان کرد: ظرفیت های تولیدی کشور، تولید سالیانه بالغ بر 
2 میلیون و ۴00 هزار تن اس��ت در حالی که میزان تولید س��الیانه 
هم اکنون یک میلیون و 800 هزار تن است یعنی کمتر از ۷0درصد.

صادرات سیب زمینی بدون پرداخت عوارض 
مجاز است

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم کرد که صادرات این کاال در حال حاضر بدون پرداخت 
عوارض مجاز است. به گزارش ایسنا، محمدرضا کالمی اظهار کرد: با 
توجه به اینکه در فصل برداش��ت سیب زمینی قرار داریم و تا پایان 
آبان ماه این وضعیت در کش��ور وجود دارد، با درخواس��ت ارائه شده 
از س��وی س��یب زمینی کاران، صادرات بدون عوارض سیب زمینی تا 
اطالع ثانوی مجاز ش��د. وی تاکید کرد: همچنین در این نشس��ت 
بررس��ی الزم برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات سیب زمینی به 
کش��ور مورد بررسی قرار گرفت و تدابیر الزم برای تسریع این روند 
در دس��تور کار قرار گرفت. به گفته این مقام مسئول تقاضایی برای 
افزایش مهلت برخی از صادرکنندگان س��یب زمینی برای بازگشت 
ارز صادراتی ارائه ش��د که مقرر ش��د جوانب موضوع در نشستی با 

حضور مسئوالن کمیته ارزی مورد بررسی و رصد قرار گیرد.

از تحریمی که به داد تولید ملی رسید تا 
تبعیض در اخذ مالیات!

طغی��ان کروناوی��روس، در کنار بحران اقتصادی س��ال های اخیر 
منج��ر به اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه برای قطع زنجی��ره این اپیدمی 
ش��امل قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماع��ی، تعطیلی صنوف، 

مدارس، دانشگاه ها و بسیاری از بنگاه های اقتصادی و ... شد.
سایه ش��وم تحریم ها و چالش های اقتصادی این سال ها همراه با 
شیوع کرونا آسیب جدی به سیستم عرضه، تولید و تقاضا وارد کرد 
و حتی بسیاری از مش��اغل را به آستانه ورشکستگی کشاند. گرچه 
دول��ت با اتخاذ سیاس��ت های حمایتی در قالب اعطای بس��ته های 
حمایتی به کمک کس��ب و کارها شتافت و بخشی از خسارت وارده 

را جبران کرد، اما میزان حمایت صورت گرفته کافی نیست.
از جمله کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس 
کرون��ا و چالش ه��ای اقتصادی دید، تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
ل��وازم خانگی اس��ت. در همین رابط��ه در گفت وگویی ب��ا یکی از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی به ابعاد بیشتری از میزان آسیب پذیری 

و مخاطرات ایجاد شده می پردازیم.
رئی��س انجمن مدیران صنای��ع و مدیرعامل ی��ک واحد صنعتی 
تولیدکنن��ده ان��واع یخچال و فریزر در منطقه ویژه اقتصادی ش��هر 
صنعتی کاوه در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: این واحد تولیدی و 
صنعتی در س��ال 1۳۷2 تاسیس شده و در حال حاضر تولیدکننده 
انواع یخچال و فریزر خانگی در انواع متنوع اس��ت و از لحاظ کیفی 
محصوالتی تولید و روانه بازار می ش��ود که به راحتی با تولید مشابه 

وارداتی رقابت می کند.
س��عید رضوانی از طرح توس��عه این واحد تولی��دی برای عرضه 
س��ایر اقالم سبد کاالیی لوازم خانگی با اخذ مجوز خبر داد و افزود: 
این کارخانه توانس��ته اس��ت با کیفیت بخش��ی ب��ه تولیدات طبق 
اس��تانداردهای اروپایی ظرفیت تولید خود را از س��االنه ۴50 هزار 
عدد یخچال با اش��تغال زایی برای ۳00 نف��ر به دو برابر در ماه های 

آینده افزایش دهد.
ضربه سنگین کرونا به بدنه تولید

وی در ادام��ه به ش��رایط تولیدکنندگان ل��وازم خانگی در دوران 
ش��یوع بیماری کووید- 1۹ و تاثیر آن بر اقتصاد وابس��ته به صنعت 
اش��اره کرد و گفت: ش��یوع کروناویروس نه تنها اقتصاد ایران بلکه 
اقتصاد کل جهان را تحت تاثیر قرار داده است و نه تنها اثر تخریبی 
کووید- 1۹ بر صنایع مشهود بود، بلکه شاهد رکود موثری بر کسب 

و کارهای کوچک و بنگاه های اقتصادی بودیم.

اخبـــار

مدی��رکل صنایع ب��رق و الکترونیک وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
)صمت( در پاس��خ به این س��وال که چرا با وج��ود افزایش تولید، لوازم 
خانگی ارزان نمی شود، گفت برخی آمارها نشان می دهد میزان تولید با 
میزان نصب در منازل تطابق ندارد. وقتی میزان نصب کمتر است یعنی 
ی��ا کاال در انباره��ا مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدند و در گوش��ه 

منازل احتکار کرده اند.
به گزارش ایس��نا، کیوان گردان درباره مش��کالت در زمینه تامین ارز 
م��واد اولی��ه تولید لوازم خانگی، گفت: با توجه ب��ه وضعیت تولید ما در 
ش��رایط تحریم و رسیدن عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی به 
بیش از ۶0 درصد، به نظر نمی رسد چنین مشکالتی وجود داشته باشد. 
همچنین در پنج ماهه اول امس��ال 582 هزار دس��تگاه یخچال و فریزر 
تولید ش��ده بود که در مدت مشابه س��ال جاری با 1۳درصد افزایش به 

۶۶0 هزار دستگاه رسیده است.
وی افزود: تولید ماش��ین لباسش��ویی نیز در پنج ماهه اول امس��ال با 
58 درصد افزایش از 2۳۳ هزار دس��تگاه در مدت مش��ابه سال گذشته 
به ۳۶8 هزار دس��تگاه رس��یده اس��ت. همچنین با وج��ود اینکه بعد از 
جنگ اقتصادی دو شرکت کره ای که قطعات و خدمات فنی و مهندسی 
برای ش��رکت های داخلی فراهم می کردند، کشور را ترک کردند، تولید 
تلویزیون ۶۳.5 درصد افزایش داش��ته اس��ت و تولی��د آن از 2۹5 هزار 
دس��تگاه در پنج ماهه اول س��ال گذشته به ۴82 هزار دستگاه در مدت 
مش��ابه امسال رسیده است. این درحالی است که قبال تقریبا ۷0 تا 80 

درصد بازار تلویزیون در اختیار برندهای کره ای بود.
گردان همچنین با بیان اینکه بعد از الیاف اکریلیک، ماشین لباسشویی 
و تلویزیون بیش��ترین افزایش تولید را تا پایان تیر داشته، تصریح کرد: 
نمی توان گفت هیچ مشکلی وجود ندارد، اما ما به دنبال بهبود و بسامان 
کردن مش��کالت این صنعت هستیم و معاون امور صنایع ماموریت دارد 
که مش��کالت مربوط به تامین ورق ف��والدی را برطرف کند، اما به طور 
کل��ی آمارها می گوید حال صنعت لوازم خانگی خوب اس��ت. همچنین 

واردات لوازم خانگی در حال حاضر 100درصد به کشور ممنوع است.
وی در ادامه در پاس��خ به این س��وال که آیا با وج��ود افزایش تولید، 
قیمت ها کاهش یافته، در برنامه تیتر امش��ب تصریح کرد: ما نس��بت به 
توزیع کنندگان و تولیدکنندگان گله مندیم. هرچند این مسئله در حوزه 
مس��ئولیت های سازمان حمایت و بخش های نظارت و بازرسی است، اما 
مسئله اینجاست که با توجه به افزایش تولید، تولیدکنندگان باید مکلف 
باش��ند که کاالها را عرضه کنند اما برخی آمارها نش��ان می دهد میزان 
تولید ب��ا میزان نصب در منازل تطابق ن��دارد. وقتی میزان نصب کمتر 
اس��ت یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی ل��وازم خانگی را خریدند 
و در گوش��ه منازل احتکار کرده اند. این مقام مس��ئول با اشاره به مجوز 
افزایش قیمت 25 درصدی لوازم خانگی و 20 درصدی تلویزیون که در 
اردیبهشت ماه صادر شد، گفت: قیمت محصوالت در واحدهای تولیدی 
مشخص اس��ت و از س��وی تولیدکنندگان رعایت می شود، اما در مورد 

قیمت کف بازار مسائل مختلفی دخیل است.

چرا ورق فوالدی به دست تولیدکننده نمی رسد؟
در ادامه حمیدرضا غزنوی، س��خنگوی انجم��ن تولیدکنندگان لوازم 
خانگ��ی هم گفت که بعد از خروج کره ای ها بازار ۶0 تا ۷0 درصد خالی 
ش��د، بنابراین تولید باید افزایش یابد، اما در افزایش تولید و جبران این 
۶0 درص��د مش��کالتی در زمینه تامین ارز، ورق ف��والدی و محصوالت 
پتروشیمی مشکالتی وجود دارد. ورق فوالدی با ارز آزاد 12 هزار تومان 
تمام می ش��ود، در بورس به دس��ت تولیدکننده نمی رسد و در بازار آزاد 
25 هزار تومان خرید و فروش می ش��ود و در نهایت مصرف کننده تحت 

فشار قرار می گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه با وجود تولید باالی ورق فوالد،  میزان عرضه ورق 
ف��والد در بورس کفاف هم��ه تولیدکنندگان را نمی دهد و بس��یاری از 
تولیدکنندگان ورق فوالد س��رد که ورق گرم را از فوالد مبارکه گرفتند، 
محصوالت ش��ان را در ب��ورس عرض��ه نمی کنند، تصریح ک��رد: یک از 
انتظارات تولیدکنندگان این اس��ت که ورق ه��ای با کیفیت به صنایعی 
مثل خودرو و لوازم خانگی داده ش��ود و بخش هایی مثل بشکه سازان از 
این ورق ها استفاده نکنند، اما مشکل این است که به هر کسی که پروانه 
بهره برداری گرفته از طریق بهین یاب ورق فوالدی می دهند، اما کس��ی 
پیگیری نمی کند که چه تعدادی از آنها به ازای آن، چه میزان تولیدات 
دارند و فوالد مبارکه نباید ورق گرمش را به کسانی بدهد که ورق سرد 
تولیدی ش��ان را در بورس عرضه نمی کنن��د و در این باره وزارت صمت 

باید یک کار فوری بکند.

چرا با وجود افزایش تولید، لوازم خانگی ارزان نشد؟

نای��ب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت با توجه به رش��د چندبرابری 
هزینه های تولید چطور می توان انتظار افزایش یا پایداری تولید را داشت؟ 
علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از افزایش چندبرابری هزینه های تولید 
اظهار کرد: با توجه به افزایش 5 برابری قیمت سموم و کود، امکان تولید 
برای کشاورزان وجود ندارد چراکه در مرحله کاشت، گندمکاران برای هر 
هکتار گندم 5میلیون تومان باید هزینه کنند. او افزود: با وجود آنکه ۷5 
درصد کشاورزان خرده پا هستند، توان خرید نهاده با نرخ فعلی را ندارند 

که این امر معیشت کشاورز را تحت تاثیر قرار می دهد.
دستیابی به تولید باالی 18 میلیون تن گندم مستلزم حمایت 

همه جانبه دولت
ایمانی با اشاره به اینکه مصرف کود های کشاورزی تا ۶0درصد مدیون 
کود های کش��اورزی اس��ت، بیان کرد: اگرچه یک موسس��ه تحقیقاتی 
برآورد کرده اس��ت که تولید گندم ایران طی سال های 2020 تا 202۴ 
به بیش از 18 میلیون تن می رسد، اما افزایش چندبرابری قیمت سموم 

و کود شیمیایی مانع تحقق دستیابی به این امر مهم می شود.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کش��اورز بدون کود و آفت کش 
نمی تواند مراقبت های الزم در برابر عوامل خس��ارت زا انجام دهند، بیان 
کرد: علی رغم آنکه در س��ال جهش تولید ق��رار دادیم، اما اتخاذ برخی 
تدابیر همچون حذف یارانه نهاده های تولید و تاخیر در اعالم  نرخ خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی امری نگران کننده است.
او قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را 5 هزار تومان اعالم 
کرد و گف��ت: با افزایش هزینه های تولید و احتس��اب 15درصد س��ود 
منطقی برای کشاورز، قیمت واقعی هر کیلو گندم 5 هزار تومان است و 

اعالم پایین تر از این نرخ بیانگر کاهش سود کشاورز است.
نای��ب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتق��اد از افزایش 100درصدی 
قیمت ماشین آالت و دنباله بند ها بیان کرد: با توجه به رشد چندبرابری 
هزینه ه��ای تولید چطور می ت��وان انتظار افزایش یا پای��داری تولید را 
داش��ت، این در حالی اس��ت که دولت با اعالم قیمت مناسب و در نظر 
گرفتن خط اعتباری مش��خص ب��رای نهاده های تولی��د در قالب کارت 

اعتباری و تس��هیالت ارزان قیم��ت می تواند کش��اورزان را به امر تولید 
تشویق و ترغیب کند.

ایمان��ی ادامه داد: در دول��ت یازدهم و دوازدهم، تولید گندم به 15 تا 
15.5 میلیون تن رس��ید که با این وجود حتی برای ذخایر اس��تراتژیک 

نیازی به واردات نداریم.
او از آغاز کش��ت گندم در استان های سردس��یر خبر داد و گفت: اگر 
کش��اورز ب��دون کود اقدام به کش��ت گندم کند، گیاه به س��بب فقدان 
تغذیه مناسب عملکرد مناسبی ندارد، در حالی که با اعالم نرخ مناسب 

کشاورزان از بالتکلیفی خارج می شوند.
نای��ب رئیس بنیاد ملی گندم��کاران در پایان تصریح ک��رد: با وجود 
افزای��ش چندبرابری هزینه های تولید و نگران��ی از آینده تولید، نامه ای 
به وزارت جهاد کش��اورزی، ریاس��ت جمهوری و دولت ارسال کرده ایم 
ت��ا تصمیماتی را اتخاذ نکنند که تولید تح��ت تاثیر آن قرار بگیرد و به 
عبارت دیگر اس��تمرار خودکفایی گندم مس��تلزم حمایت همه جانبه از 

بخش تولید است.

 صادرات محصوالت ش��وینده، صابون و آب ژاول تا پایان آذرماه امس��ال 
بالمانع اس��ت. به گزارش ایسنا، مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت- در نامه ای به مدی��رکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات این وزارتخانه اعالم کرده که براس��اس مصوبات بیس��ت 
و پنجمین جلس��ه س��تاد مقابله با ویروس کرونا و با توجه به نامه معاون 

وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو صادرات محصوالت شوینده، صابون و آب 
ژاول تا پایان آذرماه امسال از نظر این معاونت بالمانع است. این موضوع به 
اطالع کلیه گمرکات اجرایی نیز رسیده است. البته براساس این نامه انجمن 
صنایع ش��وینده بهداشتی و آرایش��ی ایران مکلف به تنظیم بازار به منظور 
جلوگیری از کمبود محصوالت یادش��ده در شرایط کنونی کشور هستند. 

در پی شیوع ویروس کرونا، در نیمه دوم اسفند گمرک اعالم کرد که برای 
مقابله با ویروس کرونا در کش��ور صادرات برخی اقالم بهداشتی، نساجی و 
س��لولزی تا اطالع ثانوی ممنوع اس��ت که صادرات محصوالت بهداشتی و 
ضدعفونی کننده نیز از قبی��ل آب ژاول، ضدعفونی کننده ها، صابون و کلیه 

تعرفه های ذی ربط آن ممنوع شد.

انتقاد گندمکاران از افزایش 100درصدی قیمت ماشین آالت

رفع ممنوعیت صادرات محصوالت شوینده، صابون و آب ژاول تا پایان آذر

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

دو روی قیمت گذاری فصلی خودرو
در شرایطی شورای رقابت قیمت گذاری فصلی را جایگزین تعیین 
قیمت س��االنه کرد که برخی کارشناس��ان معتقدن��د این تغییرات 
اگر چه تامین کننده منافع خودروس��ازان اس��ت اما بی ثباتی تولید و 

عرضه را در پی خواهد داشت.
به گزارش پدال نیوز، در ش��رایطی ش��ورای رقابت قیمت گذاری 
فصلی را جایگزین تعیین قیمت س��االنه کرد که برخی کارشناسان 
معتقدند این تغییرات اگر چه تامین کننده منافع خودروسازان است 
اما بی ثباتی تولید و عرضه را در پی خواهد داش��ت. رئیس ش��ورای 
رقابت اواخر اردیبهشت ماه امسال همراه با رونمایی از بسته فروش 
خودروسازان اعالم کرد خودروسازان هر سه ماه یک بار می توانند با 

تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت ها را داشته باشند.
این ش��ورا طی فعالیت 8 س��اله خود در روال��ی معمول قیمت ها 
را اوای��ل فص��ل به��ار تعیین می کرد و خودروس��ازان نی��ز تا پایان 
س��ال پایبن��د به قیمت های ابالغی از س��وی این ش��ورا بودند. این 
در ش��رایطی اس��ت که همراه با اعمال تحریم ه��ای بین المللی و به 
دنبال آن بی ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، از اردیبهشت امسال 
قیمت گذاری فصلی در دستور کار این شورا قرار گرفت. به این معنا 
که قیمت خودرو هر س��ه ماه یک بار به درخواس��ت خودروس��ازان 
از س��وی شورا تجدیدنظر می ش��ود. آنچه مشخص است با توجه به 
س��یر صعودی نرخ ارز به واسطه توقف فروش نفت و همچنین روند 
افزایشی نرخ تورم، گریزی از افزایش فصلی قیمت خودرو نیست. به 
این ترتیب این س��وال مطرح می شود که قیمت خودرو، به خصوص 
برای خودروهای قدیمی و از رده خارج خودروس��ازان که تا دو سال 
پیش خروج آنها از خط تولید قطعی بود تا چه سقفی قابل افزایش 

است؟
در ش��رایط کنونی قیمت ها نس��بت به سال ۹۷ یعنی سال شروع 
تحریم های ثانویه رش��د چشمگیری پیدا کرده است با این حال این 
افزای��ش قیمت ن��ه تاثیری بر کاهش زیان انباش��ته تولید کنندگان 
داش��ته و ن��ه از ضرر تولید کاس��ته اس��ت. آنچه مش��خص اس��ت 
خودروسازان اعتقادی به واقعی سازی قیمت خودرو ندارند و بیشتر 
خواهان آزاد س��ازی هس��تند. به این معنا که مج��وز افزایش قیمت 
شورای رقابت را چه در قالب مجوز ساالنه و چه فصلی، قبول ندارند 

و بر قیمت گذاری حاشیه بازار تاکید دارند.
همان طور که عنوان ش��د در آزادسازی و واقعی سازی آنچه مالک 
قرار می گیرد نحوه تعیین قیمت اس��ت به طوری که در روش نخست 
نظ��ام عرضه و تقاضا مبنا قرار می گی��رد و در روش دوم هزینه های 
تولید. به عبارت بهتر، وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت گذاری در 
حاشیه بازار می شود، قیمت کارخانه ای خودروها نزدیک به نرخ های 
بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی سازی، هزینه های 
تولی��د مالک عمل ق��رار می گیرند. کارشناس��ان معتقدند با اجرای 
روش نخس��ت، داللی و واس��طه گری از بازار خودرو رخت برخواهد 
بس��ت، حال آنکه با واقعی سازی قیمت، کماکان شاهد اختالف نرخ 
کارخانه و بازار خودروها  و حضور س��وداگران در این بازار خواهیم 
بود. ب��ه این ترتیب اگرچ��ه قیمت گذاری فصلی به نوعی به س��ود 
خودروس��ازان است، اما تولید کنندگان این محصول بیش از آنکه به 
دنبال واقعی سازی قیمت ها باشند، آزاد سازی را دنبال می کنند. آنها 
با اس��تناد به زیان انباش��ته و ضرر تولید، افزایش فصلی قیمت ها را 
ناکافی می خوانند و معتقدند این مسیر شورای رقابت نیز نمی تواند 

هزینه های تولید را پوشش دهد.
اما واقعی س��ازی قیمت خودرو به صورت فصلی در دل خود مزایا 

و معایبی دارد.
هرچند سیاست گذار خودرویی به نظر می رسد برای جبران زیان 
تولید خودرو در ش��رکت های خودروساز چاره ای جز افزایش قیمت 
فصلی خودرو ندارد اما بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند این ایده 
می توان��د محرکی برای بی ثباتی قیمت ب��ازار و حتی تولید خودرو 

باشد.

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان افزایش قیمت خ��ودرو را آرزوی دیرینه 
خودروس��ازان عن��وان کرد و گفت ب��ا توجه به افزای��ش قیمت خودرو 

متناسب با ارز ادعای خودکفایی در تولید خودرو واهی است.
مه��دی دادفر در گفت وگو با میزان، با اش��اره به وضعیت بازار خودرو 
اظهار کرد: بنابر آمار های 10 س��ال گذش��ته نیاز ب��ازار ایران به خودرو 
سالیانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو است در حالی که سال 
۹۷ و ۹8 به ترتیب ۹00 هزار و ۶00 هزار دس��تگاه خودرو در کش��ور 
تولید ش��د و این نش��ان کس��ری تولید ۹00 هزار دستگاه طی دو ساله 
گذش��ته دارد، از س��وی دیگر وضعیت تولید در سال جاری نیز چندان 

تغییر نکرده است.
ممنوعیت واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی 

دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در س��ال ۹5 به بهانه 
حمایت از تولید داخلی ش��رکت های غیرنمایندگ��ی واردکننده خودرو 
را حذف کردند و س��ال ۹۶ س��ایت ثبت س��فارش خودرو را بس��تند و 
ش��رکت های نمایندگ��ی را ح��ذف کردند و طی چهار س��ال گذش��ته 

خودرویی به کشور وارد نشده است.
وی افزود: پی��ش از این التهابات ارزی و تحریم های ظالمانه ادعا های 
فراوانی از س��وی برخی مس��ئوالن حوزه صنعت مبنی بر تولید داخلی 
خودرو و خودکفایی در این صنعت به کرات عنوان شد، اما با تحریم های 

بین المللی و افزایش نرخ ارز صحت این ادعا زیر سوال رفت.
دادف��ر بیان ک��رد: حمایت از تولی��د داخلی مخصوص��ا در خودرو به 

عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت امری انکارناپذیر اس��ت، اما توقع 
مصرف کننده برای اس��تفاده از خودرو باکیفیت نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد. دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو بیان کرد: در حال حاضر تنها 
باید مدل و نظریاتی را مورد توجه قرار داد که منجر به کاهش قیمت ها 

و توزیع مناسب شود و هدف های دیگر را در اولویت بعدی قرار داد.
وی افزود: طی س��ه دهه گذش��ته به دلیل ضعف در قرارداد ها و عدم 
پیگیری مدیران ش��رکت های خودروس��ازی ش��اهد عدم خودکفایی در 
تولید قطعات خودرو هایی هس��تیم که نزدیک به ۳0 سال به مونتاژ آن 

مشغول هستیم که از فناوری روز نیز بهره نمی برند.
به گفته وی، وابستگی ارزی بسیاری از خودرو ها باال است به گونه ای 

که خودرو پراید نزدیک به 2500 دالر وابستگی ارزی دارد.
بیکاری 16 هزار نفر در پی ممنوعیت واردات خودرو 

دادفر عنوان ک��رد: ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به بیکار ش��دن 
1۶ هزار فعال این بخش ش��ده اس��ت و زیان های جبران ناپذیری به این 
بخش در جهت حمایت از خودروس��ازانی ش��د که تحت مالکیت وزارت 

صمت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که ممنوعیت 
واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته است اظهار 
کرد: از س��ال ۷۴ تا ۹۷ با ردیف کد تعرفه 8۷0۳ که مربوط به واردات 
خودرو اس��ت، مجموعا ۶۷8 هزار و 1۴2 دستگاه خودرو وارد شده و در 
بهترین س��ال واردات ۹5 هزار و ۶5۶ خودرو به ارزش 2 میلیارد و 2۴ 

هزار دالر که معادل ۴.5 درصد از س��هم واردات ساالنه کشور را به خود 
اختصاص داده و از سال ۷۴ تا ۹۷ مجموعا تنها 2.8۳ درصد از مجموع 

صادرات ایران بوده است.
وی افزود: آیا سهمی که واردات خودرو در مقابل خدماتی که از قبیل 
کاهش مرگ ومیر، کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی و افزایش رفاه 
مردم و متعادل س��ازی بازار خودرو ارائه می ده��د، در مقابل ممنوعیت 

واردات تناسب دارد؟
زیان انباشته خودروسازان به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است

دادفر عنوان کرد: افزایش قیمت اولین و آخرین آرزوی خودروس��ازان 
بوده و این موضوع به دلیل حضور این دو ش��رکت در شاخه های متعدد 
و فراوان تولید قطعات است که هیچ توجیه اقتصادی ندارد، این تصمیم 

باعث افزایش زیان انباشته به ۳0 هزار میلیارد تومان شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: خودروسازان برای تامین 
ای��ن زیان انباش��ته دو راه پیش رو دارند؛ راه اول این اس��ت که نهضت 
کاه��ش هزینه و تغییر س��اختار انجام دهن��د و راه دیگر افزایش قیمت 

نهایی خودرو است.
دادفر بیان کرد: چابک س��ازی خودروس��ازان به معنای تعدیل نیروی 
انس��انی نیس��ت و باید نس��بت به تعدیل فعالیت هایی که هیچ توجیح 
اقتصادی ندارند مانند مشارکت در تولید تجهیزات فرعی خودرو، رنگ، 
آینه و ساخت کارخانه های خودروسازی در کشور های که زمینه توسعه 

ندارند، اقدام کرد.

افزایش قیمت خودرو آرزوی دیرینه خودروسازان

خودکفایی در تولید خودرو ادعایی واهی است

س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی گفت در هفته های گذش��ته قطعات 
وارداتی خودرو به شدت گران شده است.

کاظمی در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با تاکید بر اینکه 
قیمت لوازم یدکی به شدت افزایش داشته است، گفت: به دلیل افزایش 
ن��رخ ارز، قطعات خودروهای خارجی بیش��تر افزایش قیمت را داش��ته 

است.
س��خنگوی اتحادیه ل��وازم یدکی با بیان اینکه قیم��ت برخی از لوازم 
یدک��ی به ص��ورت هفتگی افزایش پیدا می کند، تش��ریح کرد: در طول 
چند هفته گذشته شاهد افزایش 2 برابری قطعات مهم خودرو هستیم. 
دیسک و صفحه بیشترین افزایش قیمت را داشته است چراکه اکثر این 

قطعات وارداتی هستند. کاظمی با بیان اینکه بیشترین قطعات وارداتی 
فرانسوی، آلمانی و ژاپنی هستند، بیان کرد: واردات قطعات خودرو آزاد 
اس��ت و با نرخ ارز آزاد آنها را خریداری می کنیم. در گذشته ارز نیمایی 

به واردات قطعات خودرو اختصاص پیدا می کرد که حذف شده است.
او ادامه داد: مش��کلی در تامین قطع��ات موردنیاز خودرو های داخلی 
وجود ندارد، همچنین این مش��کالت ب��رای خودرو های چینی به دلیل 
تداوم مراودات با تجار و تولیدکنندگان این کشور کمتر است، اما عمده 

مشکالت مربوط به دیگر خودرو های خارجی است.
س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی با بیان اینکه تحریم های اقتصادی در 
قیمت لوازم یدکی خودرو موثر است، گفت: محدودیت فروش تولیدات 

صنعتی یا محدودیت در تبادالت مالی منجر می ش��ود قیمت تمام شده 
یک جنس وارد شده برای واردکنندگان و فروشندگان بیشتر شود.

به گفته کاظمی تحریم باعث می ش��ود واردکنندگان نتوانند قطعات 
یدکی خودرو را به طور مس��تقیم از تولیدکنن��دگان خارجی خریداری 
کنند، بنابراین پای واس��طه ها و دالل ها وس��ط می آید و هر یک از این 

مراحل به معنای گران تر شدن قیمت تمام شده کاالی وارداتی است.
س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی با تاکید بر اینکه مشکالت موجود در 
روند اداری ترخیص کاال از گمرک و بوروکراس��ی اداری موجب می شود 
ل��وازم یدکی گران تر به دس��ت مصرف کننده برس��د، گف��ت: نهاد های 

باالدستی باید فکری به حال این رویه کنند.

رئی��س دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت به بیان میزان 
تعهدات معوقه و جاری دو شرکت بزرگ خودروسازی و جزییات اجرای 

طرح های آتی این شرکت ها پرداخت.
س��هیل معمارباش��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
مجم��وع تعهدات دو ش��رکت بزرگ خودروس��از و می��زان خودروهای 
تحویل��ی و معوق��ه به اختص��اص 80 درصدی خودروه��ای تحویلی به 
تعهدات معوق اش��اره کرد و اظهار داشت: مجموع تعهدات خودروسازان 
در حال حاضر ۷۴۷ هزار دس��تگاه است که با کاهش 8 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
وی درخصوص میزان تعهدات معوق خودروسازان گفت: خودروسازان 
در س��ال گذشته در همین زمان ۴۴۷ هزار دستگاه تعهد معوق داشتند 
ک��ه امروز این تعهدات معوق به 108 هزار دس��تگاه رس��یده که بیانگر 

کاهش ۷5 درصدی معوقات است.
رئی��س دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت ضمن تفکیک 
تعهدات دو ش��رکت بزرگ خودروس��از به تعهد ۳۶۶ هزار دس��تگاهی 
شرکت ایران خودرو در حال حاضر اشاره کرد و افزود: نسبت به مجموع 
تعهدات این شرکت، ۳8 هزار و ۹00 دستگاه تعهد معوق بوده اما نکته 
حائز اهمیت این اس��ت که معوقات این خودروسازی در حال حاضر ۷۹ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
معمارباش��ی مجموع تعهدات ش��رکت س��ایپا را ۳81 هزار دستگاه و 
همراه با کاهش 8 درصدی در مقایس��ه با سال گذشته دانست و تصریح 
کرد: تعهدات معوق این ش��رکت نیز با ۷5 درصد کاهش نسبت به سال 

گذشته به ۶۹ هزار دستگاه رسیده است.
ب��ه گفته وی اختصاص 80 درص��دی خودروهای تحویلی به معوقات 
موجب مدیریت مناسب تعهدات شده و با این موضوع که اغلب مشتریان 

موفق به دریافت خودروهای ثبت نامی خود شده اند، همراه بوده است.
رئی��س دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صمت درخصوص 
چگونگ��ی اجرای طرح های جدی��د فروش فوق العاده خودروس��ازان در 
صورتی که اجرای آن منوط به ایفای تعهدات قبلی ش��ده اس��ت، گفت: 
در جلس��ه گذش��ته کمیته خ��ودرو مجوز الزم مبنی ب��ر اجرای فروش 
فوق العاده در شش ماهه دوم سال جاری صادر گردید و بر همین اساس 

شرکت های خودروس��از برنامه های خود را به گونه ای تنظیم می نمایند 
که تحویل 152 هزار دس��تگاه تا پایان س��ال براساس طرح های فروش 

فوق العاده عملیاتی گردد.
معمارباش��ی درخصوص نحوه اجرای فروش فوق العاده خودروس��ازان 
توضیح داد: این طرح ها می بایس��ت حداقل هر دو هفته یک بار از سوی 
خودروس��ازان اجرایی ش��ود و با توجه به اینکه این ش��رکت ها در حال 
حاضر تعهدات خود از فروش فوق العاده قبلی را ایفا نموده اند، می توانند 

نسبت به اجرای طرح های جدید اقدام نمایند.
وی یادآور ش��د: شرکت ایران خودرو در حال حاضر تاکنون نسبت به 
فروش 12۹ هزار دس��تگاه به صورت فوق العاده اقدام کرده که از مرحله 
اول 15هزار دس��تگاهی، 1۴ هزار و ۹۳۹ دستگاه ایفای تعهد شده و از 
مرحله دوم 1۴ هزار دس��تگاهی، تا روز پنجش��نبه 20 شهریورماه سال 

جاری نسبت به تحویل 12 هزار و 182 دستگاه اقدام نموده است.
رئی��س دفت��ر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صم��ت ادامه داد: 
ش��رکت س��ایپا نیز از 10 هزار دس��تگاه، ۷ هزار و ۷۴5 دس��تگاه را به 
فروش رس��انده بود که از این میزان ۷ هزار و ۳۴۶ دس��تگاه را تحویل 
داده ک��ه اختالف حاصله بیش��تر مربوط به فرآیند زمان تجاری س��ازی 

شدن خودرو تا زمان تحویل به مشتری است.
معمارباشی گفت: پس از تجاری شدن یک تعهد، اطالعات احراز محل 
س��کونت مشتری توسط وی به خودروساز ارائه می شود و پس از ارسال 
این اطالعات از س��وی خودروساز به پلیس راهور ناجا، نسبت به صدور 
پالک الکترونیکی از سوی پلیس راهور اقدام می گردد و در ادامه پالک 
فیزیک��ی خودروها صادر و تحویل خودروس��از می ش��ود و بدین ترتیب 
حمل خودرو توس��ط خودروساز به محل سکونت مش��تری امکان پذیر 
خواهد ش��د. وی درخصوص طرح های فروش آتی خودروسازان تصریح 
کرد: طی شش ماهه دوم سال جاری تعدادی طرح های فروش فوق العاده 
مبنی بر تعهد 152 هزار دس��تگاهی و طرح های پیش فروش و مشارکت 
در تولید با توجه به ظرفیت خودروس��ازان اجرایی خواهد شد که زمان 
تحویل در یک مرحله از طرح های پیش فروش ۴ تا 12 ماه و در مرحله 
بعدی موعد تحویل 12 تا 2۴ ماه مقرر گردیده که به طور قطع به موقع 

تحویل مشتریان خواهد شد.

قیمت دیسک و صفحه 2 برابر شد

افزایش قیمت چند برابری قطعات وارداتی خودرو

طرح های فروش اقساطی و شرایطی خودرو در راه است
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خط لوله ه��ا، از خطوط انتقال نفت پاالیش��گاه ها تا لوله های انتقال 
برق، در اعماق و ابعادی زیر زمین قرار می گیرند که دسترس��ی نیروی 
انس��انی برای بازرس��ی و تعمیر آ نه��ا در برخی مواقع ناممکن اس��ت. 

اینجاس��ت که پیگ ها به می��دان می آیند؛ 
ربات های��ی که ب��ا قابلیت هایی چون انتقال 
صدا، تصوی��ر و امکان ترمی��م، کار را برای 
ترمیم یا مش��اهده این خطوط طویل آسان 

می کنند.
پیگ ه��ای موج��ود در ب��ازار ک��ه مورد 
استفاده صنایع قرار می گیرند، دارای ابعادی 
هس��تند که ممکن است در هر لوله ای قابل 
اس��تفاده نباش��ند. به ویژه در خطوط لوله  
باریک که انحناهای ۹0 درجه دارند امکان 
حرکت یا چرخش پیگ های موجود نیست. 
یک شرکت دانش بنیان با استفاده از فناوری 
بومی، زمینه را برای کوچک شدن ابعاد این 

پیگ ها فراهم کرده و توانسته است امکان حرکت پیگ ها را در خطوط 
لوله کمتر از ۴ اینچ فراهم کند.

 احس��ان بهروزی، مدیرعامل صنعت��کاران الکترونیک مراغه با بیان 

اینکه این ردیاب قابلیت ردیابی انواع پیگ ها را داراست، گفت: دستگاه 
یادش��ده با قابلیت عبور از زانوی ۹0 درجه لوله چهار اینچ قابلیت های 
منحص��ر به فردی را در پیمایش داخل خطوط لوله کمتر از ۶ اینچ به 

همراه آورده است.
مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنیان با 
بیان اینک��ه صنایع زیرس��اختی از جمله 
صنای��ع نفت، گاز و نی��رو از این محصول 
دانش بنیان بهره می برن��د، ادامه داد: این 
محص��ول دارای ابع��اد بس��یار کوچک با 
قابلیت ردیابی ان��واع پیگ چهار اینچ گیر 
کرده در عمق ش��ش متری مدفون در زیر 

خاک است.
ای��ن فعال فناور، بهره گی��ری از فناوری 
تقوی��ت میدان مغناطیس��ی ب��رای به کار 
بردن در اعماق زیاد و ابعاد کمتر را ویژگی 
این محصول ایران ساخت دانست و گفت: 
نمونه های مشابه داخلی و خارجی محصول دارای ابعاد بسیار بزرگ تر 
و در نتیج��ه قابلیت اس��تفاده در خطوط تغذیه ش��هری چهار اینچ با 

قابلیت عبور از زانویی ۹0 درجه را ندارند.

در ادامه طرح های تخفیفی فصلی ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهب��ردی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ای��ن بار این 
اعتب��ارات به اعضای جدید هیأت علمی رس��ید. این اف��راد می توانند 

از 100درص��د تخفی��ف ای��ن خدم��ات 
آزمایشگاهی اس��تفاده کنند. پاییز امسال 
ب��ا ح��ال و هوای دیگ��ری در راه اس��ت؛ 
روزهای��ی ک��ه دانش��گاه ها و م��دارس به 
ص��ورت نیمه حضوری فعالیت خود را آغاز 
می کنن��د و بوی ماه مهر به ش��کلی دیگر 
در کش��ور پیچیده اس��ت، ام��ا در همین 
روزهای کرونایی ه��م فعالیت های علمی 
تعطیل نیست و شبکه آزمایشگاهی اعالم 
ک��رده که تخفی��ف 100 درص��دی برای 
اعض��ای جدی��د هیأت علمی دانش��گاه ها 
که در س��الی خاص و متف��اوت کار خود 
را آغاز کرده اند در نظر گرفته اس��ت. این 

ش��بکه در پاییز س��ال ۹۹، به هر یک از اعضای جدید  هیأت علمی 5 
میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایش��گاهی ارائه می کند؛ تخفیف هایی 
که توس��عه این خدم��ات و افزایش کیفیت تحقیق��ات و پژوهش های 

علم��ی را به دنب��ال دارد. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراس��ر 
کشور، دانشجویان دکترا و پژوهش��گران پسا دکترا، کارشناسی ارشد، 
دانش بنیان،  ش��رکت های  کارشناس��ی، 
صنایع کشور و س��ایر پژوهشگران برای 
حمایت  آزمایش��گاهی  خدمات  دریافت 
می کند. شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، پلتف��رم به اش��تراک گذاری 
دس��تگاه ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی 
و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی 
خدمات آزمایش��گاهی در کش��ور است. 
در ای��ن ش��بکه خدمات آزمایش��گا هی 
متنوع��ی در ح��وزه فن��ی و مهندس��ی 
مانن��د مکانیک، م��واد و متالورژی، برق 
و الکترونیک، ش��یمی، هوا فضا، معدن، 
حوزه محیط زیس��ت، کش��اورزی و گیاهان دارویی، زیس��ت فناوری و 
پزشکی، داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت ، علوم شناختی 

و مغز، صنایع دستی، مواد غذایی و ... ارائه می شود.

100 درصد تخفیف؛ اعضای جدید هیأت علمی اعتبار پاییزی دریافت می کنندمحصول »ایران ساخت« بازرسی و ترمیم خطوط لوله باریک را ممکن کرد

کارخانه نوآوری آزادی میزبان سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار و پیروز حناچی، 
شهردار تهران برای برگزاری نخستین مجمع فناوری و نوآوری استان 

تهران شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشست با بیان اینکه 
شبکه نوآوری تهران با هدف هم افزایی میان فعاالن زیست بوم نوآوری 
و فناوری پایتخت ش��کل گرفته اس��ت، عنوان ک��رد: تهران با ظرفیت 
خارق العاده در ایده های خالقانه، بستری برای ایجاد شبکه های نوآوری 
است. ستاری به ظرفیت های شهر تهران اشاره کرد و گفت: شهر نوآور، 
ش��هری است که ش��هرداری به مثابه یک شتاب دهنده بزرگ کسب و 
کار عمل کند و زمینه س��از بلوغ و تجاری س��ازی ایده های نوآور باشد. 
ش��هرداری تهران بازار بزرگ��ی در اختیار دارد ک��ه می تواند زمینه ای 
برای خلق فرصت و ارزش افزوده از نیازهای ش��هری به دس��ت فعاالن 

زیست بوم استارت آپی باشد.
وی با تأکید بر اینکه خدمات ش��هری باید به دست بخش خصوصی 
و در تلفیق با نوآوری ارائه ش��ود، بی��ان کرد: دولت باید زمینه را برای 
حضور بخش خصوصی در ارائه خدمات فراهم کند تا نیازها، نوآوری ها، 
کیفی و ارزان تأمین شوند. اقتصاد دانش بنیان، استارت آپی و گفتمانی 
که تا چند سال اخیر جایی در جامعه نداشت امروز به رگ حیاتی کشور 
در عبور از گردنه های حس��اس و نیز تبدیل نیازها به خدمات نوآورانه 
بدل ش��ده است. رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با بیان 
اینکه تمامی س��رویس های شهری بس��ترهایی برای حل ارزش افزوده 
و اشتغال هس��تند، افزود: شهرداری می تواند نقش مدیریتی و نظارتی 
داشته باشد و بخشی از درآمدهای شهری را از این ناحیه دریافت کند. 
ده ها س��ال در بخش سنتی مقاومت هایی شکل گرفت و قطعا نگاه های 
س��نتی در می��دان نبرد با ای��ن ایده های نوآورانه بازن��ده خواهند بود. 
ستاری، نمونه موفق ایجاد بستر نوآورانه را برای استارت آپ ها در حوزه 
فین تک ها عنوان کرد و گفت: فین تک ها به عنوان بازیگران استارت آپی 
فض��ای تراکنش های مالی را تحول بخش��یده اند و اکنون به جایگاهی 
رس��یده اند که بانک ها به عنوان بازیگران سنتی بر روی این فین تک ها 
سرمایه گذاری می کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان 
اینکه بازار فناوری میدان نقش آفرینی کس��ب و کارهای دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها اس��ت، افزود: بازیگران س��نتی در رویارویی با ایده های 
خالقان��ه و نوآورانه فرصتی برای پیروزی ندارند مگر آنکه رویکرد خود 

را به سرمایه گذاری بر روی این ایده ها تغییر دهند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری همراهی نهادهای اثرمند 
مانند ش��هرداری تهران و استانداری را در توس��عه ناحیه های نوآوری 
در تهران کارآمد دانس��ت و گفت: اگر ناحیه نوآوری و کارخانه ش��کل 
گرفته اس��ت با همراهی و حمایت ش��هرداری بوده است. اگر در شرق 
تهران پردیس به یک ش��هر نوآوری تبدیل می شود به واسطه همراهی 
و همکاری استانداری بوده است و این همراهی برای دیگر بخش ها نیز 
به یک الگو در همراهی با گفتمان اقتصاد دانش بنیان بدل شده است.
 همکاری ش��هرداری تهران و اس��تارت آپ ها در حوزه های گوناگون 

توسعه یافته است
در بخ��ش دیگری از این نشس��ت، پیروز حناچی ش��هردار تهران به 
ظرفیت های توس��عه فناورانه پایتخت اش��اره کرد و گفت: بیش از ۳0 
درصد گردش اقتصادی کشور، 25 درصد تولید ناخالص ملی، 2 درصد 
مساحت و 20 درصد جمعیت کشور سهم تهران است و همین موضوع 

پایتخت را برای توسعه کسب و کارهای فناور مساعد می کند.

وی با اشاره به همراهی سیاست های شهرداری تهران با شرکت های 
دانش بنی��ان گف��ت: به اس��تثنای ش��رکت های دانش بنی��ان و صنایع 
پیش��رفته و صنایع غذایی، رعایت فاصله ش��عاع 120 کیلومتری اجرا 
می ش��ود. شهرداری تهران نیز با شرکت های دانش بنیانی که در تهران 

استقرار دارند همراه است.
 وی ایجاد کارخانه های نوآوری از اماکن متروکه و بدون اس��تفاده را 
حاص��ل یک نگرش دانش بنیان دانس��ت و گفت: این اقدام حاصل یک 
دیدگاه است که برمبنای آن هر چیزی که عمر قبلی اش تمام می شود 
می تواند منبعی برای حرکت جدید باش��د. این کارخانه زمینه ای برای 
توس��عه ایده های نوآورانه شده است. نمونه های موفق از این صنایع که 
به مراکز فرهنگی، تاریخی، هنری و نوآور و دانش بنیان تبدیل شده اند 

کم نداریم و باید این روند را ادامه دهیم.
حناچ��ی با بیان اینکه در ش��رایط تحریم نیازها واقعی تر ش��ده و به 
ش��کل جدی تری به نقش ش��رکت های دانش بنیان نگریسته می شود 
اظه��ار کرد: نقش ش��رکت های دانش بنیان جدی ش��ده و با همکاری 
معاون��ت علمی در ح��وزه حمل و نقل پیش��رفته کارهای خوبی انجام 
ش��ده اس��ت. به زودی اولین رام قطار شهری را که توسط شرکت های 

دانش بنیان داخلی سازی شده است به بهره برداری خواهیم رساند.
وی ادامه داد: در این همکاری، توسعه خودروها و موتورسیکلت های 

برقی به کمک شرکت های دانش بنیان به آسانی محقق خواهد شد.
ش��هردار تهران ابراز امی��دواری کرد در حالی ک��ه منابع محدودی 
داریم، با استفاده از خالقیت و نوآوری شرکت های دانش بنیان خألهای 

موجود را پر کنیم و از این بستر برای توسعه شهری فراهم کنیم.
در بخش دیگری از نخس��تین مجمع فناوری و نوآوری استان تهران 
انوش��یروان محسنی بندپی استاندار تهران با اش��اره به ظرفیت باالی 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری استان تهران گفت: برگزاری این مجمع 
در تهران یک ضرورت بود و خوش��بختانه ظرفیت��ی برای هم افزایی و 

تعامل میان فعاالن فناور استان تهران فراهم شده است.
استاندار تهران با بیان اینکه رونق و جهش تولید با  ایجاد کارخانه ها 
و نواح��ی نوآوری در اس��تان تهران چند گام ج��دی به تحقق نزدیک 
شده است، ادامه داد: برای تحقق اقتصاد دانش بنیان همکاری خوبی با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم. همچنین  در کارگروه 
علمی و فناوری اس��تانداری تهران نیز تمام پیش بینی و برنامه ریزی ها 

برای توسعه و بالندگی فناوری ها و نوآوری ها انجام گرفته است.
محسنی بندپی نقش ش��هرداری تهران را در توسعه نواحی نوآوری 
مؤثر دانس��ت و گفت: آنچه که در حوزه مدیریت ش��هری ارزش دارد 
این است که به جای مجوز برای برج ها مجوز ایجاد شکل گیری چنین 

مراکز نوآوری را ایجاد کرده است که جای قدردانی دارد.
 در این نشست فعاالن زیست بوم نوآوری برای توسعه همکاری های 
علمی و فناورانه  با گردهمایی عناصر فعال در زیست بوم فناوری تهران 
هدف این نشس��ت فناورانه گردهم آمدند و به بیان دیدگاه های ش��ان 
پرداختند. فعاالن زیست بوم نوآوری و فناوری در این نشست با انتشار 
بیانیه ای، بر ضرورت همراهی ش��هرداری و اس��تانداری برای توس��عه 
زیس��ت بوم نوآوری و حمای��ت از فعاالن نوآور مس��تقر در ناحیه های 

نوآوری تاکید کردند.
 این نشس��ت به همت پارک فناوری پردی��س معاونت علمی برگزار 
ش��د. در حاش��یه این نشست س��تاری، حناچی و محس��نی بندپی از 
شتاب دهنده ها، ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، فضاهای کار 

اشتراکی بازدید کردند.

به دنبال افزایش 900درصدی قیمت ماس�ک و س�ایر اقالم بهداش�تی موردنیاز در ش�رایط 
همه گیری کرونا، آمازون به افزایش ناعادالنه قیمت ها و گران فروشی متهم شد.

به گزارش دیجیاتو، موسس�ه حامی حقوق مصرف کنن�دگان »Public Citizen« در ایاالت 
متح�ده، در آخرین گزارش خود اعالم کرد طی دوره همه گی�ری ویروس کرونا، آمازون قیمت 
اقالم بهداشتی را به  صورت ناعادالنه افزایش داده است. در بخشی از این گزارش به قیمت اقالم 
ضروری همچون ماسک، ضدعفونی کننده دست، اسپری ضدعفونی کننده، دستمال کاغذی و 
دستمال توالت اشاره شده که با افزایش قیمتی بسیار باالیی طی چند ماه اخیر مواجه بوده اند.

به گزارش این موسس�ه غیرانتفاعی اول آوریل )13 فروردین ماه( قیمت یک بسته 50 تایی 
ماسک صورت در حدود 4 دالر بوده ولی همان محصول در تاریخ 16 آگوست )26 مردادماه(  با 

افزایش قیمت 900درصدی و با قیمت 39.99 دالر توسط آمازون به فروش رسیده است.

همچنین قیمت دستمال توالت که سایر فروش�گاه ها آن را با قیمت 6.89 دالر می فروشند، 
در آمازون تقریبا 37 دالر اس�ت. افزایش قیمت ها به همین جا ختم نمی ش�ود و قیمت اسپری 
ضدعفونی کنن�ده با جهش قیمت 80 درصدی از حدود 7 دالر به 13 دالر افزایش یافته اس�ت. 

این افزایش قیمت ها شامل محصوالت دیگری از جمله آرد، شکر و نشاسته ذرت نیز می شود.
آمازون بارها و بارها به ش�رکت هایی که کاالهای خود را گران تر از قیمت معمول می فروشند 
خرده گرفته اس�ت و پیش�تر نیز یک میلیون محصول که گران ت�ر از قیمت معمول به فروش 
می رسیدند، از پلتفرم خود حذف کرد و همچنین بیش از 10 هزار حساب کاربری را که به افزایش 
قیمت مش�کوک بودند، به حالت تعلیق درآورد. اما گزارش منتشرش�ده جدید، نمونه هایی از 
محصوالتی را در وب س�ایت آمازون نش�ان می دهد که افزایش قیمت ش�دیدی داش�ته  اند و 
برچس�ب توسط آمازون فروخته شد نیز روی آنها خورده است. سخنگوی آمازون در بیانیه ای 

ستاری: شهر نوآور فرصتی برای خلق ارزش افزوده از نیازها است

افزایش 900درصدی قیمت ماسک

 آمازون به گران فروشی متهم شد

دریچــه

ژئوماتی��ک از جمله فناوری هایی اس��ت که دیر آمد ول��ی زود جای خود را 
میان فناوری های م��درن و پیچیده باز کرد. این مفهوم نوین علمی در تالش 
است تا اطالعات دریافتی از داده های جغرافیایی یا زمین مرجع را ساماندهی 

کند. کاربردهای این فناوری نوین با کمک رسانه ملی ترویج می شود.
ژئوماتی��ک علم��ی کاربردی اس��ت که با طیف وس��یعی از عل��وم و دانش  
مهندس��ی در ارتباط اس��ت. این فناوری به یاری آمده اس��ت تا تصویر بشر از 
دنیای پیرامونش دقیق تر و واقعی تر باش��د. این علم دانشی بین رشته ای است 
که در علوم مختلفی مانند نقشه برداری، جغرافیا، زمین شناسی، محیط زیست، 

حمل ونقل و ... کاربرد دارد.

توسعه فناوری های ژئوماتیک؛ رسانه  
ملی به میدان می آید

دوشنبه
24 شهریور 1399

شماره 1623
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کمیس��یون اروپا، بازوی اجرای��ی اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانینی 
ب��رای نظارت دقیق روی ارزهای دیجیتال و »اس��تیبل کوین« اس��ت. 
به گزارش دیجیاتو، طبق گزارش��ی جدید قوانی��ن جدید برای برخورد 

با نوس��انات ش��دید بیت کوی��ن و همچنین 
نمونه ه��ای  توس��ط  ایجادش��ده  خط��رات 
سیس��تمی مانن��د لیبرا وضع خواهند ش��د. 
اتحادی��ه اروپا می خواهد به ریاس��ت مرجع 
ارزه��ای  روی   ،)EBA( اروپ��ا  بانک��داری 
دیجیتال نظارت کند. ارزش استیبل کوین ها 
برخالف بیت کوین با ارزهای رایج مانند دالر 
و یورو گره خورده و نوس��انات قیمتی کمی 
دارند. اس��تیبل کوین به ی��ک دارایی ثابت 
مانند طال یا ارزهای دیگر وابس��ته است. این 
قانون با س��طح ریس��کی که هر رمزارز برای 
اقتصاد ب��ه همراه دارد، گره خورده و نظارت 
روی توکن ها با اثرات بیش��تر، سختگیرانه تر 

خواهد بود. برای مثال »Libra Association« به عنوان صادرکننده 
لیبرا باید به یک موسس��ه اعتباری یا موسس��ه پ��ول الکترونیکی تحت 
نظ��ارت EBA تبدیل ش��ود. همین موضوع باعث می ش��ود که لیبرا و 

س��ایر توکن های الکترونیکی در مقایسه با دیگر شرکت های دیجیتال با 
قوانین سختگیرانه تری مواجه شوند. با توجه به کاربران باالی فیس بوک 
در سراس��ر جهان، مقامات در کش��ورهای مختلف نسبت به لیبرا نگران 
هستند. نهادهای نظارتی نگران این موضوع 
هس��تند که سیاس��ت های مالی در جهان 
بی ثبات ش��وند و همچنین امکان پولشویی 
و نادیده گرفتن حریم شخصی فراهم شود. 
برخی دولت ها مانند فرانسه تهدید کرده اند 
که اس��تفاده از آن را ممنوع خواهند کرد. 
آلمان، فرانس��ه، اسپانیا و هلند اخیرا اعالم 
کرده اند اس��تیبل کوین ها ت��ا زمانی که در 
اتحادیه اروپا قانونی نش��وند، امکان فعالیت 
آنه��ا وج��ود نخواهد داش��ت و نگرانی ها و 
چالش ه��ای نظارت��ی باید برطرف ش��وند. 
طبق پیشنهاد کمیسیون، توسعه دهندگان 
دارایی ه��ای دیجیتال باید »کاغذ س��فید« 
با جزیی��ات اطالعات مربوط به صادرکننده، توک��ن یا پلتفرم معامالت 
ارائ��ه کنند تا خریدار احتمال��ی بتواند آگاهانه تصمیم به خرید بگیرد و 

خطرات مربوط به آن را نیز درک کند.

ظاهرا ش��ایعه های فروش آرم به انویدیا بیش از همیش��ه به واقعیت نزدیک 
شده اند و این قرارداد با پرداخت ۴0 میلیارد دالر به سافت بانک، امضا می شود. 
ب��ه گزارش زومیت، س��افت بانک احتماال در ابتدای هفت��ه  جاری برای فروش 

نهایی آرم به انویدیا آماده می شود. منابع متعدد 
خبری ادع��ا می کنند که این قرارداد با پرداخت 
۴0 میلیارد دالر امضا خواهد ش��د. وال استریت 
ژورن��ال اولی��ن رس��انه ای بود که خب��ر فروش 

احتمالی شرکت بریتانیایی را منتشر کرد.
ش��ایعه های مرتبط ب��ا فروش آرم ب��ه انویدیا 
از م��اه جوالی به جریان افت��اده بودند. از همان 
زم��ان، غول دنی��ای پردازنده ه��ای گرافیکی به  
عنوان تنها مشتری جدی آرم مطرح می شد. اگر 
قرارداد انویدیا و س��افت بانک به نتیجه برسد، با 
یک��ی از بزرگ ترین فرآیندهای خرید و ادغام در 
صنعت تراش��ه روبه رو خواهیم بود. قراردادی که 
قطعا با بررس��ی موش��کافانه و انتقادهایی جدی 

ازس��وی تنظیم گران قانونی روبه رو می ش��ود. وال استریت ژورنال ادعا می کند 
ش��رکت های ژاپن��ی و آمریکایی از هفته ه��ا پیش، مذاکره ه��ای فروش را به 
 صورت جدی دنبال می کرده اند. سافت بانک، غول ژاپنی سرمایه گذار در دنیای 

فناوری، در س��ال 201۶ با پرداخت ۳1 میلیارد دالر، شرکت آرم را خریداری 
کرد. تراش��ه های طراحی شده در ش��رکت بریتانیایی، امروزه در پردازنده های 
موبایلی س��اخت ش��رکت های بزرگ��ی همچون اپ��ل، سامس��ونگ و کوالکام 
استفاده می شوند. آرم از زمان فروخته شدن به 
سافت بانک، افزایش ارزش را تجربه کرد. اخبار 
خ��وب متعدد همچ��ون عرضه  مایکروس��افت 
س��رفیس جدید ب��ا وین��دوز مخص��وص آرم 
و تصمی��م اپ��ل ب��ه اس��تفاده از پردازنده های 
مبتنی بر آرم در کامپیوترهای ش��خصی آتی، 
ب��ه افزایش ش��هرت و اعتب��ار آرم کمک کرد. 
انویدیا پیش��گام بازار پردازنده ه��ای گرافیکی 
محس��وب می شود. آرم تراش��ه های مخصوص 
ای��ن پردازنده ها را نیز طراح��ی می کند. البته 
انویدیا به  جز تراش��ه های موبایلی س��ری تگرا 
که در دس��تگاه هایی همچون نینتندو س��وئیچ 
استفاده می شوند، طراحی CPU خاصی انجام 
نمی دهد. اکنون اگر خرید آرم به قطعیت برسد و تنظیم گران قانونی هم مانع 
خاصی جلوی راه تیم س��بز ایجاد نکنند، می توان تغییرات بسیار عمیقی را در 

فرآیند تولید CPU در این شرکت پیش بینی کرد.

انویدیا به احتمال زیاد با پرداخت 40 میلیارد دالر، شرکت آرم را از سافت بانک می خرداتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه ای برای ارزهای دیجیتال وضع می کند

برخی، کشورهای دارای اقتصاد بسته را مهد شکل گیری مناطق آزاد می دانند و 
برخی بروز جنگ جهانی دوم و عواقب ناگوار آن برای کشورهای تازه به استقالل 
رسیده را بهانه شکل گیری آن، اما این مفهوم به سرعت در کشورها جای خود را 
باز کرد و به ایران هم رس��ید؛ مناطقی که قرار اس��ت فضایی برای توسعه تجارت 
تعامالت داخلی و بین المللی دانش بنیان ها باش��د. »منطقه آزاد تجاری« را قلمرو 
معینی در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن تعریف می کنند که در این 
محدوده تجارت آزاد با س��ایر نقاط جهان مجاز ش��ناخته شده  است. در دنیا این 
مناطق آزاد نقش تسهیل گر اقتصادی را بازی می کنند که با توسعه تجارت داخلی 
و بین المللی به شکوفایی اقتصادی منطقه و یک کشور منجر می شوند. دو منطقه 
آزاد تانگر و لکی جزو برترین مناطق آزاد آفریقا، شناخته می شوند. اینچئون و دئگو 
– گیونگ بوک را هم بهترین های آسیا معرفی می کنند. در خاورمیانه هم مراکزی 
چون کاال های چندگانه دوبی یا DMCC در امارات متحده عربی، در رتبه نخست 
قرار دارد و منطقه آزاد کالیپدا در کشور لیتوانی منطقه آزاد شانون در ایرلند را هم 
بهترین های دنیا می دانند. جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد، جذب 
و انتقال فناوری به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور، 
افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به 
کش��ورها برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و 
متنوع ساختن صادرات و افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر را 

دالیل ایجاد این مناطق عنوان کرده اند.
در ای��ران هم مناطق آزادی مانند ارس، ماکو، اروند کیش، چابهار، فرودگاه امام 
خمینی و ... ایجاد شده است. این مناطق ظرفیت باالیی در زمینه توسعه تعامالت 
تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی دارند. همین ظرفیت ها هم معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری را در تکاپوی استفاده پتانسیل های موجود این مناطق 

برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری انداخته است.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به دنبال س��وق دادن شرکت های 
دانش بنیان به سمت مناطق آزاد است. در تالش است تا این ظرفیت های دانشی 
را به راه اندازی خطوط تولیدی، صنعتی، تجاری و بازرگانی  خود را در این مناطق 
هدایت کند. مناطق آزاد تجاری مزیت های ویژه ای دارند از جمله می توان به صفر 

بودن مالیات، صفر بودن تعرفه گمرکی، عدم نیاز به روادید برای افراد خارجی که 
مستقیم به این مناطق پرواز می کنند و ... اشاره کرد.

در حال حاضر هم یک مثلث به صورت پایلوت »تهران- چابهار- کیش«  ایجاد 
ش��ده اس��ت. در این مثلث، تهران به عنوان مرکز ش��تاب دهی صادرات و میزبان 
ش��رکت های خارجی خواهد بود. برج فناوری کیش ه��م محل ایجاد فضای کار 
اش��تراکی اس��ت و دفترهای کار خانگی و چابهار به عنوان تامین کننده ظرفیت 

فیزیکی شرکت های دانش بنیان عمل می کند.
البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش است تا این مثلث را به 
دیگر مناطق آزاد کشور هم توسعه دهد. مناطقی مانند سرخس، ارس، ماکو و بقیه 
نقاط. هدایت دانش بنیان ها به این مناطق نیاز به حمایت های دولتی دارد. این کار 
با هدف توسعه تعامالت داخلی و بین المللی دانش بنیان ها صورت می گیرد. جذب 
ظرفیت های ش��رکت های خارجی هم هدف دیگری است که در این طرح مدنظر 
است. بر همین اساس هم سال گذشته برج فناوری در منطقه آزد کیش با همکاری 
سازمان توسعه تجارت، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری افتتاح ش��د. در حال حاضر هم 25 ش��رکت دانش بنیان در آن مستقر 
هستند و یکصد شرکت در انتظار بررسی و تایید قرار دارند. این برج فناورانه در 10 
طبقه آماده شده و ظرفیت فیزیکی خوبی برای استقرار شرکت های دانش بنیان و 

توسعه کسب وکار داخلی و بین المللی این شرکت ها دارد.
 همچنین در منطقه آزاد چابهار هم امکانات خوبی برای شرکت های دانش بنیان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در این مرکز حدود ۳0 هکتار زمین، دو سوله 2 هزار 
متری و برخی امکانات دیگر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در اختیار شرکت ها برای کارهای اداری و اقامتی منظور شده است.
چابهار از نظر موقعیت جغرافیایی برای کشور مهم و راهبردی است و تنها منطقه 
کش��ور است که مشمول تحریم ها نشده است. این منطقه درگاه ورود کشورهای 
آس��یای میانه به جنوب کشور است و کشورهای ازبکستان و روسیه عالقه زیادی 
به حضور در این منطقه دارند. همس��ایگی آن با کشورهای عمان، هند، پاکستان 
و افغانستان هم مزید بر علت شده که این منطقه آزاد به عنوان مهم ترین منطقه 

مطرح شود.

مه��دی هادی / مدرس دوره های تجاری س��ازی فناوری س��لول های بنیادی و 
پزش��کی بازساختی: در حوزه سلول های بنیادی به ویژه در بازه زمانی شش ساله 
اخیر، ایران پیشرفت بسیار قابل توجهی در عرصه های جهانی داشته است. معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای ایجاد جهش در این عرصه س��تاد توسعه 
علوم و فناوری های س��لول های بنیادی را ایجاد کرد، تالش مدیریت این ستاد در 
این سال ها برای ایجاد تحرک در عرصه تجاری سازی طرح ها و ایده های فناورانه، 
به خوبی خود را در زیست بوم نوآوری کشور نشان داده است. تالش های این ستاد 
به صورت اخص و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شکل عمومی باعث 
ش��ده اس��ت که جایگاه ایران در عرصه تولید علم و مقاالت در حوزه س��لول های 
بنی��ادی به رتبه پنجم جهانی ارتقا یاب��د. اگر این وضعیت با زمانی نه چندان دور 
مقایسه شود که فناوری سلول های بنیادی در دانشگاه های کشور به عنوان فناوری 
نوظهور و شاید نه چندان ضروری قلمداد می شد، می توان میزان تحوالت شگرف 
ای��ن عرصه را درک کرد. با این همه باید اعتراف کرد که وضعیت فعلی در عرصه 

سلول های بنیادی با ظرفیت های کشور، تفاوتی بنیادین دارد.
یک��ی از عرصه ه��ای مغفول مان��ده در این حوزه ش��کاف می��ان تولید علم و 
تجاری س��ازی است. بخشی از این ش��کاف به خاطر موانع اداری است که در این 
زمینه وجود دارد. با وجود آنکه ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرده است تا  در راستای وظایف 
خود برای هماهنگی بین دستگاهی و سیاس��ت گذاری، دیگر ارگان های دولتی را 

ترغیب کند تا در این زمینه تسهیالت بیشتری قائل شوند، اما میزان سختگیری ها 
در این عرصه هنوز قابل توجه اس��ت.  بس��یاری از اس��تارت آپ ها، ش��رکت های 
دانش بنیان و فناوری که در عرصه س��لول های بنیادی فعال هستند، ممکن است 
برای س��ال ها تالش کنند تا یک طرح را به مرحله تجاری س��ازی برسانند، با این 
هم��ه زمانی که برای اخذ تاییدیه و مجوزهای الزم به نهادهای ذی صالح مراجعه 
می کنند، با سد بزرگی از موانع اداری روبه رو می شوند. فرآیندهای طوالنی اداری 
و سخت گیری در این حوزه، ممکن است به دلسرد شدن سرمایه گذاران نیز منجر 
ش��ود. سرمایه گذاران فعال در زیست بوم، بسیار عالقه مند هستند تا در این حوزه 
سرمایه گذاری کنند، اما وقتی می ببینند که ممکن است تا سرمایه گذاری آنها به 
دلیل عدم کسب مجوز از بین برود، دلسرد می شوند. یکی از راه های برون رفت از 
این وضعیت می تواند اعطای اختیارات و بودجه بیشتر به معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، در این حوزه باشد، همچنین تش��کیل کارگروه های مشترک 
برای بررسی موردی درخواست های کسب تاییدیه میان معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و نهادهای دیگر، می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
حوزه س��لول های بنیادی، یکی از رشته هایی اس��ت که می تواند ارزش افزوده 
بس��یار قابل توجهی به همراه داشته باشد و حتی از ظرفیت چند میلیارد دالری 
صادرات نیز برخوردار است. می توان با اصالح روش های مدیریتی در این عرصه و 
تس��هیل فرآیندهای اداری، تا حد زیادی به شرکت های دانش بنیان و فناور فعال 

در این حوزه کمک کرد.

تسهیل تجاری سازی در حوزه سلول های بنیادی

همچنین قیمت دستمال توالت که سایر فروش�گاه ها آن را با قیمت 6.89 دالر می فروشند، 
در آمازون تقریبا 37 دالر اس�ت. افزایش قیمت ها به همین جا ختم نمی ش�ود و قیمت اسپری 
ضدعفونی کنن�ده با جهش قیمت 80 درصدی از حدود 7 دالر به 13 دالر افزایش یافته اس�ت. 

این افزایش قیمت ها شامل محصوالت دیگری از جمله آرد، شکر و نشاسته ذرت نیز می شود.
آمازون بارها و بارها به ش�رکت هایی که کاالهای خود را گران تر از قیمت معمول می فروشند 
خرده گرفته اس�ت و پیش�تر نیز یک میلیون محصول که گران ت�ر از قیمت معمول به فروش 
می رسیدند، از پلتفرم خود حذف کرد و همچنین بیش از 10 هزار حساب کاربری را که به افزایش 
قیمت مش�کوک بودند، به حالت تعلیق درآورد. اما گزارش منتشرش�ده جدید، نمونه هایی از 
محصوالتی را در وب س�ایت آمازون نش�ان می دهد که افزایش قیمت ش�دیدی داش�ته  اند و 
برچس�ب توسط آمازون فروخته شد نیز روی آنها خورده است. سخنگوی آمازون در بیانیه ای 

اعالم کرد: »همانطور که پیشتر نیز گفته ایم، افزایش قیمتی برای محصوالتی که مستقیما توسط 
شرکت به فروش می رسد، اتفاق نیفتاده است. سیستم  ما به گونه ای طراحی شده که بهترین 
قیمت موجود را از میان گزینه های مختلف رقبا نش�ان می دهد و در صورت مش�اهده هرگونه 
تخطی، سریعاً در رفع آن تالش می کنیم. تیم آمازون به  صورت شبانه روزی بر فروشگاه نظارت 
می کنند و تاکنون بیش از یک میلیون کاال را حذف کرده اند. مشتریان آمازون به دنبال کمترین 
قیمت ها هس�تند و ما س�خت تالش می کنیم تا بهترین قیمت موجود را در بین صدها میلیون 
محصول فروش�گاه به مش�تریان ارائه دهیم.« در حالی که بسیاری از کس�ب و کارها از جمله 
گردشگری، هوانوردی و رستوران ها در دوران بحران کرونا از پا درآمدند، شرکت های فناوری و 
به ویژه آمازون به سود سرشاری دست پیدا کرده اند، به گونه ای که ثروت جف بزوس، بنیانگذار 

این شرکت از 200 میلیارد دالر هم فراتر رفته است.

توسعه یک الگوی جهانی؛ مزیت های ویژه مناطق آزاد بین المللی می شود

افزایش 900درصدی قیمت ماسک

 آمازون به گران فروشی متهم شد

یادداشـت

تفاهم نام��ه ای برای ارتقای یکی از ناش��ران معتب��ر تخصصی در حوزه علوم 
انس��انی به س��طح بین المللی و هم��کاری در زمینه ارتق��ای یکی از مجالت 

تخصصی در حوزه علوم انسانی به سطح بین المللی امضا شد.
این تفاهم نامه میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و موسس��ه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران امضا 

شد.
هم��کاری در زمینه اجرای 10 طرح تحقیقاتی و 5 طرح تحقیقاتی رس��اله 
دکترا از موضوعات این تفاهم نامه است. همچنین حمایت برای اجرای 5 طرح 

تحقیقاتی پسادکتری نیز از این طریق سرعت می گیرد.

ارتقای ناشران علوم انسانی به سطح 
بین الملل؛ تفاهم نامه امضا شد



ارزش ش��رکت نایکی چیزی حدود 2۷ میلیارد دالر تخمین زده شده 
و تع��داد کارکنان مجموعه عظی��م نایکی در بخش های مختلف بیش از 
۴5 هزار نفر اس��ت. ترکیبی از نوآوری، سرمایه گذاری به موقع و کیفیت 
فوق العاده  محصوالت باعث ش��ده نایکی برای سال ها بر قله  عالمت های 
تجاری ورزش��ی باقی بماند و س��الیانه صدها میلیون دالر س��ود داشته 

باشد. 
شکل گیری شرکت نایکی

فی��ل نایت دون��ده ای متولد پورتلن��د بود که زیر نظ��ر مربی اش بیل 
باورم��ن آموزش  دیده بود. بیل باورمن همیش��ه به دنبال راه هایی برای 
بهب��ود عملکرد دانش آموزان خود بود و در زمان های آزادش روی بهبود 
کفش ه��ای آنها برای افزایش عملکردش��ان تالش می ک��رد. او چندین 
ط��رح مختل��ف را امتحان کرده بود ولی هیچ ک��دام خیلی موفق از آب 
درنیامدن��د. در هم��ان زمان فیل نایت به عنوان دانش��جوی MBA در 
دانش��گاه استنفورد به ادامه تحصیل مش��غول بود. در آنجا بود که او به 
شرکت های ژاپنی سازنده کفش پیشنهاد داد ایده های او را برای رقابت 
با ش��رکت های آلمانی به کار ببرند اما توس��ط شرکت های ژاپنی نادیده 
گرفته شد. به همین دلیل تصمیم گرفت از ژاپن فقط کفش وارد کند و 
بفروش��د. نام این کفش های ژاپنی  Onitsuka Tiger بود که امروزه 
بنام ASICS ش��ناخته می ش��وند. نایت در آن س��ال ها کفش هایی که 
از ژاپن وارد می کرد را پش��ت وانت خود می گذاش��ت و برای فروش به 
میادین مسابقات دوومیدانی می برد. نایت یک بار فروش سهام شرکتش 
را ب��ه مربی پیش��ین اش یعنی باورمن پیش��نهاد داد. باورمن به این کار 
عالقه  زیادی نشان داد اما به جای خرید سهام شرکت شاگرد قدیمی اش 
به او پیش��نهاد ش��راکت داد و به این ترتیب ش��راکت آن دو آغاز ش��د. 
ش��رکت Nike ابتدا ب��ه ن��ام Blue Ribbon Sports(  BRS( در 
س��ال 1۹۶۴ توس��ط فیل نایت و بیل باورمن تأسیس شد و در ۳0 مه 
1۹۷1 رس��ما به شرکت نایک بدل شد. البته ما در ایران نام این برند را 
نایک تلفظ می کنیم ولی تلفظ صحیح آن نایکی اس��ت. هرچند سرعت 
کس��ب و کار آنها کند بود ولی تا س��ال 1۹۶5 توانس��تند میزان فروش 
را ب��ه 20 هزار دالر برس��انند.  در س��ال 1۹۶۶ نایکی اولین فروش��گاه 
خرده فروش��ی خ��ود را واقع در بولوار Pico ۳10۷ در س��انتا مونیکای 
کالیفرنیا در نزدیکی سالن زیبایی افتتاح کرد. تا سال 1۹۷1 رابطه  بین 
نایکی و اونیتس��وکا تایگر رو به اتم��ام بود و نایکی آماده  راه اندازی خط 
تولید کفش خود با لوگوی تازه طراحی شده توسط کارولین داویدسون، 
یعنی Swoosh، بود. این لوگو ابتدا در سال 1۹۷1 توسط نایکی مورد 
اس��تفاده قرار گرفت و در س��ال 1۹۷۴ در دفتر پروانه ها و عالمت های 

تجاری ایالت متحده ثبت شد.
تولید اولین کفش ورزشی

نای��ت و باورمن پس از س��ال ها تالش در س��ال 1۹۷1، تولید اولین 
کفش ورزش��ی خود را آغاز کردند. این کفش وزن سبک تری نسبت به 
دیگر کفش های ورزشی داشت و در قسمت زیر کفش هم برای حرکات 
کشش��ی برآمدگی هایی داشت. این کفش ورزش��ی در سال 1۹۷2 و با 
ن��ام Nike Cortez به بازار عرضه ش��د. این کف��ش تبدیل به یکی از 
پرفروش ترین محصوالت آنها شد و تا امروز به عنوان یکی از طراحی های 
نمادین این ش��رکت باقی مانده اس��ت. نایکی بخش زیادی از موفقیت 

خود را مدیون همین طراحی اولیه است. 
باورم��ن همچنان به فکر بهبود دادن کفش ه��ای مخصوص دوندگی 
بود؛ او می خواس��ت الیه  ه��ای زیرین کفش را ط��وری طراحی کند که 
س��بک تر باش��ند و نیازی به اس��تفاده از میخ های فلزی نداشته باشند. 
ایده ه��ای باورمن درنهای��ت منجر به طراحی یک کف��ش انعطاف پذیر، 
جدید و س��بک با نام Moon Shoe شد. چون ردپایی که از کف این 
کفش به جای می ماند شبیه به آثار به جا مانده از ردپای فضانوردان در 

سطح ماه بود آن را به این اسم نام گذاری کرد.
Nike Air Max 

در س��ال 1۹۷8 نایک��ی، تکنول��وژی Air خود را معرف��ی کرد. ایده 
تکنول��وژی Nike Air  از ذه��ن یک مهندس هوافضا ریش��ه گرفت. 

فرن��ک رودی )Frank Rudy( ب��ا ی��ک نظریه بنیادی��ن وارد نایکی 
ش��د، نظریه ای که هیچ کس قبل از نایکی حاضر به باورش نش��ده بود؛ 
استفاده از هوا در زیره کفش! این تکنولوژی شامل یک توده هوای کاماًل 
فش��رده در کیس��ه های مقاوم و در عین حال انعطاف پذیری می شد که 
در الی��ه میانی و زیر بخش های پاش��نه و جلوی کفش قرار می گرفتند. 
این کوش��ن های ب��ادی )Cushion(  در انواع کفش نایکی، از فش��ار 
وارده بر پا می کاهند و خیلی س��ریع پس از هر فش��ار یا ضربه به حالت 
اولیه خودش��ان بازمی گردند، بنابراین در طول زمان قابلیت ضربه گیری 
خودشان را به بهترین شکل حفظ می کنند. چون هوا خیلی سبک است 
کوش��ن های زیره کفش به س��بک ترین وزن ممکن می رسند درنتیجه 
انرژی هدررفته به کمترین س��طح و توانایی دویدن یا انجام هر حرکت 
ورزش��ی به بیشترین حد می رس��د. از سوی دیگر هیچ سیستم کوشنی 
در کفش به اندازه سیس��تم هوا یا Air بادوام نیست. کوشن های فومی 
به مرور زمان دچار شکس��تگی و خردشدگی می شوند، اما چنین اتفاقی 
برای هوا نمی افتد. تکنولوژی Nike Air  هرگز متوقف نمی ش��ود بلکه 

هر ساله با تحولی تازه و پیشرفت جدیدی مواجه می شود.
محصوالت نایکی

نایک��ی مجموعه ای از محص��والت مختلف را به فروش می رس��اند از 
جمله کفش و پوشاک برای فعالیت های ورزشی نظیر فوتبال، بسکتبال، 
دو، ورزش ه��ای رزمی، تنی��س، فوتبال آمریکایی، بازی های ورزش��ی، 
گل��ف و تمرین های ورزش��ی برای م��ردان، زنان و ک��ودکان. همچنین 
محصوالت��ی برای تنیس، گلف، اسکیت بورد س��واری، فوتبال، بیس��بال، 
فوتبال آمریکایی، دوچرخه س��واری، والیبال، کش��تی، تشویق کنندگان، 
فعالیت ه��ای آب��ی، اتومبیلرانی و دیگر کاربردهای ورزش��ی و تفریحی. 
نایک��ی به خاطر عرضه  لباس های مد روز ش��هری، در فرهنگ جوانان و 
هیپ هاپ مش��هور و محبوب اس��ت. نایکی اخیراً برای تولید Nike+  با 
ش��رکت اپل همکاری کرده اس��ت، محصولی که از طریق ابزار رادیویی 
داخل کفش که به آیپد نانو وصل است، عملکرد دونده را پایش می کند. 
این محصول با وجود ارائه  آمار مفید، مورد انتقاد پژوهشگران قرار گرفته 
چراکه افراد می توانس��تند با اس��تفاده از ذرات هوش��مند پنهان  شدنی 
کوچک، وس��ایل RFID، کاربر را از فاصله  ۶0 پایی در ش��بکه  حسگر 

بی سیم شناسایی کنند.
تبلیغات و بازاریابی نایکی

ام��روزه قس��مت اعظ��م بودج��ه بازاریاب��ی نایکی ص��رف حمایت از 
تورنمنت ه��ای جهانی یا ص��رف حمایت از ورزش��کاران انفرادی مانند 
رونال��دوی برزیلی می ش��ود. نایکی از طریق قرارداده��ای حمایت مالی 
ب��ا ورزش��کاران مش��هور، تیم های حرف��ه ای و تیم های ورزش��ی کالج، 
محصوالتش را تبلیغ می کند. مایکل جردن یکی از اولین و محبوب ترین 
تبلیغ کنندگان این برند بود. افزایش ش��هرت جردن در آن سال ها باعث 
ش��د نایکی وارد مرحله ای جدید شود و فروش شرکت به شدت افزایش 
یابد. او به قدری محبوب بود که همکاری خودش را با نایکی ادامه داد و 

خط تولید کفش هایی با نام ایر جردن را راه اندازی کرد. 
چیزی که برند نایکی را از سایر رقبایش متمایز می کند قدرت سرمایه  
این برند اس��ت. این گونه اس��ت که ورزشکاران ممتاز دنیا همچون راجر 
فدرر، س��رنا ویلیامز، مایکل جردن، لیونل مس��ی، کوب��ی برایانت، ماریا 
ش��اراپووا و... برن��د نایک��ی را برگزیده و از آن حمایت می کنند. ش��عار 
تبلیغاتی »فقط انجامش بده« هم در موفقیت نوین نایکی بس��یار مؤثر 
بوده اس��ت. درواقع استراتژی تجاری و بازاریابی تهاجمی نایکی اغلب با 
رفتار تهاجمی تیم های ورزش��ی مقایس��ه می شود. »فقط انجامش بده« 
تنها جمله ای تبلیغاتی نبوده بلکه اس��تراتژی بازاریابی و فلس��فه کاری 

نایکی هم بوده است.
نایک��ی از تمام فرصت های موجود در بازار برای افزایش درآمد و ارائه  
محصوالت خود استفاده می کند که ازجمله  آنها می توان سرمایه گذاری 

در اقتصاد چین و ظهور پررنگ تر در تولید محصوالت زنانه را نام برد.
نایکی و نوآوری، دو مفهوم جدایی ناپذیر

کمپانی نایکی یکس��ری محصول جدید از جمل��ه یک کفش فوتبال 

مق��اوم در براب��ر گل و الی با ن��ام Anti Clog ارائه کرده اس��ت. این 
محص��والت نایک��ی برای مقابله با مش��کل بازی فوتب��ال در زمین های 
گل آلود مثل پر ش��دن کف کفش با گل و خاک مرطوب، سنگین شدن 
کفش و س��ر خ��وردن روی زمین گل آلود که انعطاف پذیری کش��ش و 
س��رعت بازیکنان را می گیرد طراحی ش��ده است. گل و الی می تواند تا 
50 درص��د به وزن کفش اضافه کند و این موضوع در عملکرد بازیکنان 
تأثیر جدی دارد. بر این اس��اس نایکی از پلیمری در کف کفش استفاده 
می کند که هنگامی که در معرض تماس با آب قرار می گیرد به گونه ای 

لغزنده می شود و گل و الی به آن نمی چسبد.
 Nike Air محص��ول دیگ��ر عرضه ش��ده توس��ط نایک��ی ب��ه ن��ام
VaporMax دارای دو الی��ه اس��ت ک��ه از Flyknit - ماده پلیمری 
که در پوشش درونی پاکت های پستی نیز به کار برده می شود- ساخته 
ش��ده است. در محصوالت مشابه قبلی از الیه کشسان برای محافظت و 
بهبود دوام اس��تفاده می شد اما طراحی جدید به طراحان اجازه می دهد 
که از دو الیه از ترکیب هوا و Flyknit اس��تفاده کنند که در فرم دهی 
و عملکرد بهتر کشش��ی کفه کفش مؤثر اس��ت. این محصول نسبت به 
محصوالت پیش��ین ۳5 درصد تنفس پذیرتر است. یکی دیگر از اقدامات 
جالب نایکی این اس��ت ک��ه به تازگی اقدام به طراحی سیس��تم نوینی 
کرده اس��ت و طی آن خری��داران محصوالت این ش��رکت می توانند با 
حض��ور در کارخانه  نایکی کفش کتانی مورد عالق��ه  خود را با توجه به 
نظر و س��لیقه ای که دارند طراحی کنند و نس��خه  کامل و پوشیدنی آن 
را در حداکث��ر زمان ۹0 دقیقه تحویل بگیرند. مش��تریان پس از حضور 
در کارخان��ه  نایکی ابتدا مدلی خام از کفش کتانی رده  Presto X این 
ش��رکت را با توجه به اندازه  پاهای خود در اختیار می گیرند. سپس آنها 
می توانند طرح های مورد عالقه  خود را با رنگ ها و س��بک های متفاوت 
گرافیک��ی روی این کفش اختصاصی پی��اده کنند و در نهایت به کمک 
تکنولوژی واقعیت افزوده نتیجه  کار را روی کفش��ی که در اختیار دارند 
مش��اهده کنند. سپس تکنولوژی جدید شرکت نایکی کفش اختصاصی 
ش��ما را براس��اس همان طرحی که خود برگزیده اید تولید می کند و آن 
را حداکث��ر در مدت زمان تقریبی یک س��اعت و نیم در اختیارتان قرار 
خواه��د داد. البته بهره من��دی از این تکنولوژی جدی��د در حال حاضر 
فقط در شهر نیویورک آمریکا امکان پذیر است و صرفا به صورت دعوت 
مس��تقیم کارخانه از مشتریان موردنظر خود انجام می شود. با این حال 
ش��اید تکنولوژی جدید ش��رکت نایکی در آینده به ش��کل عمومی تری 

استفاده شود.
نایکی باارزش ترین نشان تجاری ورزشی در جهان در سال 2016

اشتیاق باورمن برای یافتن راه حل بهتر جهت طراحی کفش و تجارت 
کوچک ش��اگرد او فیل نایت اکنون در تعامل با یکدیگر رشد پیدا کرده 
است. این تعامل منجر به ساخت شناخته شده ترین و بزرگ ترین عالمت 
تجاری جهان در زمینه ورزش ش��ده است. طبق رده بندی مجله  تجاری 
فوربس )Forbes(  در س��ال 201۶، نایکی باارزش ترین نشان تجاری 
ورزش��ی در جهان ب��ود. ارزش این ش��رکت 2۷ میلی��ارد دالر تخمین 
زده ش��د. تعداد کارکنان مجموعه عظی��م نایکی در بخش های مختلف 
بیش از ۴5 هزار نفر اس��ت. ترکیبی از نوآوری، س��رمایه گذاری به موقع 
و کیفی��ت فوق العاده  محصوالت باعث ش��ده که نایکی برای س��ال ها بر 
قل��ه  عالمت های تجاری ورزش��ی باقی بماند و س��الیانه صدها میلیون 
دالر س��ود داشته باشد. امپراتوری نایکی در حال حاضر با پوشش دادن 
رش��ته های ورزشی بیش��تر پرقدرت تر از هر زمان دیگری پیش می رود. 
نایکی هم اکنون اسپانسر بسیاری از ورزشکاران سرشناس در رشته های 
ورزش��ی فوتبال، تنیس و بسکتبال است. ورزشکاران بسیاری در جهان 
توسط این شرکت حمایت می شوند و قرارداد تجاری با آن بسته اند. وین 
رونی، کریستیانو رونالدو و نیمار ستاره های بزرگ دنیای فوتبال هستند 
ک��ه با نایکی قرارداد دارند. نایکی ب��ر کیفیت و زیبایی محصوالت خود 
تأکید دارد و س��عی می کند با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز 

مرغوب ترین محصوالت را وارد بازار کند.
ucan :منبع

3 عامل موثر در گوش دادن مشتری به 
سخنرانی شما

اگ��ر تمایل داری��د تا مخاطب��ان واقعا به حرف های ش��ما گوش 
دهند، باید اثرگذارترین راه های صحبت کردن را بدانید. در بیش��تر 
مکالمه ه��ای مربوط به کس��ب و کار و یا حتی دیگ��ر مکالمه های 
معمول��ی، تمرک��ز اصلی ف��رد مقابل معطوف به این اس��ت که این 
مکالمه چه منفعتی برای او دارد. این به آن معناست که آنچه شما 
می گویید باید دربردارنده پاسخ بسیاری از سوال های شنونده باشد.
اگ��ر ش��ما به دنب��ال راه هایی هس��تید ت��ا عالقه ش��نونده را به 
صحبت های خود برانگیزانید می  توانید از سه روش موثر زیر استفاده 

کنید. 
1. آماده سازی

یک ارائه خوب همیش��ه مدت طوالنی قبل از رس��یدن مخاطبان 
شروع می شود. مهم نیست شما در حال فروش چه چیزی هستید، 
اگر خودتان ندانید جنس آن چیست هیچ کس آن را نخواهد خرید. 
کلید اصلی یک ارائه خوب این است که اگر می خواهید کسی واقعاً 
به حرف های شما گوش کند، باید به طور دقیق بدانید که در مورد 
چه چیزی صحبت می کنید. البته نوع آماده س��ازی به طبیعت آنچه 
در موردش ارائه خواهید کرد، بس��تگی دارد اما به یاد داشته باشید 
که حاش��یه رفتن اضاف��ی در اینجا می توان��د مخاطبان تان را دچار 

سردرگمی کند.
هن��گام آماده ش��دن ب��رای هر نوع جلس��ه یا ارائ��ه، بیش از هر 
چیزی زمان خود را به پیدا کردن تس��لط بر روی اطالعات بر روی 
جن��س محصول موردنظر اختصاص دهید. ش��ما بای��د به خوبی بر 
روی موضوع مس��لط باش��ید و در مورد آن جزییات زیادی بدانید. 
آماده س��ازی می تواند ش��امل در نظر گرفتن بس��یاری از سوال های 

احتمالی مخاطبان باشد.
2. ارائه

در این گام، مهم نیست که در مورد چه چیزی صحبت می کنید، 
اکنون تنها مس��ئله حائز اهمیت این اس��ت که چگونه در مورد آن 
صحب��ت کرده و توجه مش��تریان را جلب خواهید کرد. هر کس��ی 
ک��ه به ان��دازه کافی خود را آماده کرده باش��د، می تواند س��اعت ها 
صحبت کند اما بخش��ی از برنامه ریزی ش��ما باید به این گونه باشد 
ک��ه بهترین فاکتورها را برای ارائه خود به کار ببندید. قبل از اینکه 
شروع کنید، تصمیم بگیرید که از چه مثال هایی برای روشن شدن 
مطلب اس��تفاده کنید و یا اینکه بررس��ی کنید که آیا روشی وجود 
دارد ک��ه بتوانید از فایل های صوتی، ویدئویی و یا چند تصویر برای 

ارائه بهتر، بهره گیرید.
ب��رای زمانی که قص��د دارید ارائه بزرگی داش��ته باش��ید، برای 
دوس��تان خ��ود و یا در مقابل آین��ه تمرین کنید تا ب��ه نکات الزم 
دس��ت یابید. برای تاثیرگذاری بیش��تر، در مورد این فکر کنید که 
در ارائه های کوچک تر، چه چیزهایی را بیان می کردید. تالش کنید 
که سخنرانی خود را با کلماتی مثال »ام« یا »آه« شروع نکنید، در 
واقع این گونه الفاظ نشان می دهند که شما آمادگی کامل را ندارید 
و در نتیجه تاثیرگذاری شما را تضعیف خواهد کرد. باید دقت کنید 

که مخاطبان را با کلماتی قاطع، شگفت زده کنید.
زمان بگذارید و مطمئن شوید که برای ارائه آماده هستید، لباس 
رس��می بپوشید، سر وقت حاضر باشید و همچنین محترم و مودب 
صحبت کنید. به یاد داش��ته باش��ید که ارائه ش��ما فقط آن چیزی 
نیس��ت که می خواهید بگویید، بلکه پکیج کامل��ی از چگونه آماده 

شدن شما برای آن خواهد بود.
3. شور و هیجان

کلید اینکه وقتی شما صحبت می کنید، مشتریان به صحبت های 
ش��ما گوش دهند، انتقال شور و شوق و هیجان است. اگر شما شور 
و ش��وق داشته باش��ید، در صحبت های تان، در طرز قرارگیری روی 
س��ن و حتی در چهره  ش��ما نمایان خواهد شد. هیچ آماده سازی و 
یا مهارتی در ارائه وجود ندارد که عدم داش��تن ش��ور و شوق برای 
موضوع را پوش��ش دهد. موثرترین س��خنرانان کس��انی هستند که 
ترکیب هر س��ه مورد گفته شده را با هم رعایت می کنند. این گونه 
اف��راد، مخاطب��ان را برای گوش دادن به صحبت های ش��ان ترغیب 
خواهن��د کرد. ترفندی که بای��د انجام دهید این اس��ت که تعادل 
خود را دریابید و اجازه دهید که ش��ور و ش��وق شما در صدر همه 

چیز قرار گیرد.
در این میان اگر در مورد ارائه موضوع هیچ شور و هیجان درونی 
نداشتید، چطور؟ برای همه ما پیش آمده است که گاهی شغل خود 
را دوست نداشته و بالطبع، برای بیان موضوعات مربوط به آن، شور 
و هیجانی در ما نبوده اس��ت. در این گونه مواقع بهتر اس��ت که از 
جنبه ای دیگر به موضوع نگاه کنید. خود را جای مش��تری بگذارید، 
باید راهی بیابید که حس اش��تیاق را در خود ایجاد کرده و بتوانید 
آن را انتقال دهید. آنها در این مکان حاضر ش��ده اند تا بش��نوند که 
ش��ما چه می گویید، حتی اگر شده با اشتیاق ساختگی باید موضوع 

را برای آنها حیاتی و مهم جلوه دهید.
همچنین به یاد داش��ته باش��ید که بهترین س��خنرانان، معموال 
بهترین ش��نوندگان نیز هس��تند، از این رو زمان��ی را برای به دقت 
گوش دادن به صحبت های مش��تری اختصاص دهید. مراقب باشید 
که هنگام صحبت های تان، حفظ منابع مشتری را در ذهن او ایجاد 

کنید، در این صورت همیشه به شما گوش خواهد داد.
آماده س��ازی، ارائه و شور و شوق سه مفهوم ساده هستند که اگر 
درس��ت استفاده شوند، می توانند س��خنرانی شما را عالی کنند. در 
زندگ��ی خصوصی و عمومی نیز می توان ای��ن اصول را اعمال کرد، 
اگر ش��ما به زندگی افراد موفق به دقت نگاه کنید، مطمئنا این سه 

فاکتور را در آنها خواهید یافت.
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ب��زرگان کس��ب و کار معتقدند که رویکرد مش��ترکی در بازاریابی دیده 
می  ش��ود. از این رو مهم نیس��ت که چه هنجار صنعتی در زمان موردنظر 
وجود دارد، بلکه تنها باید به س��وی بازار هدف متمرکز ش��د. تنها چیزی 
که در مورد مش��تریان باید دانست، این است که آنها چه کسانی هستند؟ 
کجا زندگی می کنند؟ چه چیزی می خواهند؟ و ... . پاس��خ به این سواالت 
اس��تراتژی بازاریابی را می س��ازد. در این میان بیشتر صاحبان کسب و کار 
معموال مرتکب انجام اش��تباهات رایجی در بازاریابی می ش��وند. با بررسی 

اشتباهات دیگران می توان از انجام آنها اجتناب کرد. 
نخستین اشتباه رایج در بازاریابی صرف هزینه  زیاد برای تبلیغات 

است
بیش��تر کارآفرینان در پرداخت هزینه برای تبلیغات عجله می کنند زیرا 
می خواهند به صورت خودکار و با س��رعت باال به نتیجه برس��ند. بهترین 
رویکرد این اس��ت که ابتدا با مش��تریان خود یک رابطه ایجاد کنید. زمانی 
که شما آنها را بشناسید، بدانید کجا هستند، چگونه و کی به آنها دسترسی 
خواهید داشت و عالقه مندی های آنها چیست، به صورت هدفمندتری برای 

تبلیغات هزینه خواهید کرد.
البته تبلیغاتی که با صرف هزینه همراه هستند، برای بازاریابی، ارزشمند 
خواهند بود، ولی این تبلیغات هنگامی به اوج کمال و ارزشمندی خواهند 
رس��ید که هزینه کسب مشتری )CPA( آنها از ارزش طول عمر مشتری 
)CLV( کمتر باشد. اگر هزینه های شما بیشتر از ارزش مشتری باشد که به 
دست می آورید، کسب و کارتان متضرر خواهد شد. اگر هنوز نمی دانید که 
ارزش مشتری چیست، به سختی متوجه خواهید شد که در حال هدر دادن 
سرمایه خود هستید. تبلیغات پولی زمانی مفید خواهند بود که دریابید که 
چه معیارهایی برای ش��ما ارزشمند هس��تند و اینکه بدانید چه مزایایی از 

کال-تو- اکشن ها )Call-to-Action( دریافت خواهید کرد.
دومین اشتباه رایج در بازاریابی، تعجیل در افیلیت مارکتینگ است

هدف از انجام این کار توس��عه یک رابطه با س��ازمان ها و ش��رکت های 
وابسته به شما و تمامی مخاطبین و مشتریان شان پیش از آنکه شما شروع 
به فروش محصول یا س��رویس های تان به آنها کنید، اس��ت. شاید این نوع 
بازاریابی کار زیادی بطلبد اما ارزشمند خواهد بود. در این روش کسب درآمد 
آنالین، سایتی به عنوان بازاریاب برای سایت شما بازدیدکننده می فرستد، 
اگر این بازدیدکننده از سایت شما خرید انجام دهد در این صورت درصدی 

از مبلغ فروش به بازاریاب تعلق می گیرد.
در واقع در وب س��ایت بازاریاب، محصوالت شما تبلیغ می شود و اگر 

کاربری که در س��ایت بازاریاب اس��ت، برای خرید محصول شما ترغیب 
ش��ود، پس از کلیک بر روی لینک محصول به وب س��ایت ش��ما منتقل 
ش��ده و در آنجا خری��دش را انجام می دهد و پورس��انت آن به بازاریاب 
 ،)Affiliate Marketing( تعلق می گیرد. در روش بازاریابی وابس��ته
فروشنده تنها زمانی هزینه می کند که محصوالتش به فروش برسد و از 
طرف دیگر، بازاریاب ها با معرفی محصوالت در س��ایت خود یا هر جای 
دیگر ازجمله تاالرهای گفت وگو، درآمدهای خوبی کسب می کنند. حال 
اگر قبل از اینکه خودتان محصولی را به فروش برسانید، اقدام به افیلیت 
مارکتینگ کنید، مثل این اس��ت که در یک کنفرانس حضور پیدا کرده 
و ناگهان شخصی از ش��ما درخواست استعانه کند. شاید این کار خوبی 
به نظر برس��د ولی ش��ما تازه با این فرد مالقات داش��ته اید و نمی توانید 
به س��رعت به او اعتماد کنید. رویکرد افیلیت مارکتینگ به نظر آس��ان 
است چون می توانید از مخاطبان بازاریاب استفاده کنید، اما در انتخاب 
س��ایت بازاریاب تعجیل نکنید. باید ابتدا با آنها وارد ارتباط اولیه شوید. 

به خصوص اگر قصد برندسازی داشته باشید.
سومین اشتباه رایج در بازاریابی، پیام های نامطلوب در شبکه های 

اجتماعی است
پیش از این در روش های موفقیت در کس��ب و کار و بازاریابی، بارها در 
مورد استفاده از مزایای شبکه های اجتماعی شنیده اید. اگر نخواهیم بگوییم 
که اهمیت شبکه های اجتماعی در کسب و کارها، بسیار حیاتی است، ولی 
با این حال می توان گفت که یکی از ابزارهای مفید در بازاریابی محس��وب 
می ش��ود. حال اگر به ش��کل نادرستی از آنها اس��تفاده شود، نقش سوئی 
خواهند داش��ت. به طور مثال فرض کنید که با رویکردی ش��بیه به اینکه 
بگویید: »هی، ما یک وب سایت جدید راه اندازی کرده ایم، به آن سر بزنید«، 
ش��روع کنید، قطعا برای مخاطب جذاب نخواهد بود. این چیزی است که 
»broadcasting« خوانده می شود. در واقع این واژه زمانی به کار می رود 
که شما به جای صحبت و توضیح برای افراد، به صورت ناگهانی مطلبی را 

به آنها گوشزد می کنید.
پیامی که با broadcasting همراه باش��د، مدت زمان زیادی تاثیرگذار 
نخواهد بود. مردم دوس��ت ندارند که چیزی را به آنها گوش��زد کنید. آنها 
خواس��تار ارتباط با ش��ما و برند شما هس��تند. پلتفرم های اجتماعی برای 
 broadcast ارتباطات اجتماعی، طراحی ش��ده اند. وقتی ش��ما پیامی را
می کنید، جلوی توانایی خود برای ارتباط با مخاطبان را گرفته اید. بازاریابی 
امروزه به رابطه ای که با مخاطبان تان ایجاد می کنید، بس��تگی دارد. اگر بر 

روی ارتباط با مخاطبان خود، کار نکنید، هیچ کس به پیام های شما توجه 
نخواهد ک��رد. برخی از کارآفرینان معتقدند که بای��د در همه پلتفرم های 
ش��بکه های اجتماعی عضو بود، اما بهتر اس��ت که مشتریان خود را دنبال 
کنید، به طور مثال اگر آنها از فیس بوک استفاده نمی کنند، نیازی به حضور 

شما در فیس بوک نیست.
چهارمین اشتباه رایج در بازاریابی، استخدام متخصص برای انجام 

کارهایی است که هیچ درکی از آنها ندارید
یک��ی از مواردی که معموال افراد در بازاریابی با آن مواجه می ش��وند این 
اس��ت که علی رغم باهوش بودن، احساس حماقت می کنند. به یاد داشته 
باشید که اگر متوجه نمی شوید که هزینه چه چیزی را پرداخت می کنید و 
در واقع در مورد کار انجام ش��ده درک درستی ندارید، احتمال اینکه فریب 

بخورید بسیار باالست.
از سوال کردن نترسید، باید به جوابی برسید که شما را قانع و آگاه سازد. 
اگ��ر در مورد مطلب خاصی گیج ش��ده اید، این احتمال وجود دارد که فرد 
مقابل شما نیز سردرگم باشد و با اطالعات مبهم به نتایج نامطلوب برسید. 
متخصصی که استخدام می کنید باید توانایی این را داشته باشد که شما را 
آگاه سازد و تمام موارد را برای شفاف سازی موضوع به شما توضیح دهد. او 

باید روشی بیابد تا به راحتی مطالب مجهول را برای شما قابل فهم سازد.
پنجمین اش��تباه رایج در بازاریابی، محدود کردن بازارا هدف به خانواده 

و دوستان است
شاید خیلی از محصوالت و سرویس هایی که شما ارائه می دهید، موردنیاز 
خانواده و یا دوستان تان باشد. این بدان معنا نیست که باید آن را در اختیار 
آنها قرار دهید. آنها بازار هدف ش��ما نیس��تند. بازار هدف خود را گسترش 

دهید. خود را محدود به اطرافیان نکنید.
شش��مین اش��تباه رایج در بازاریابی، طول دادن بیش از حد زمان عرضه 

است
گاه��ی اوقات هیچ کاری پیش نمی بریم ولی در عمل مش��غول کارهای 
زیادی هستیم. وسواس بیش از حد، پیش از ارائه محصول بازار را از چنگ 
ش��ما درمی آورد. همیشه دالیل منطقی وجود دارد که نشان دهد محصول 
یا سرویس شما در حد کمال خوب نیست. بی عیب و نقص کردن محصول، 

زمان زیادی از شما خواهد گرفت.
رید هافمن می گوید: »اگر زمانی که محصول خود را عرضه می کنید کمی 

خجالت زده نشوید، قطعا زمان زیادی را پیش از عرضه آن هدر داده اید.«
ucan :منبع

مش��تری مداری و دادن حق به مش��تریان جزو خط  مش��ی های مهم 
کس��ب و کارهای امروزی اس��ت، بااین حال پیچیدگی های دنیای امروز 
ظرافت های خاصی را برای رفتار با مشتریان می طلبد. بسیاری از اوقات، 
تفاوت شکست و پیروزی یک شرکت در روش برخورد با مشتری هایش 
خالص��ه می ش��ود. در این مقاله، به ۶ نش��انه که بیانگ��ر بی توجهی به 

مشتریان است و راهکارهایی برای پرهیز از آنها اشاره می کنیم.
تحقیق��ات نش��ان داده اند ک��ه 8۶ درص��د مش��تریان حاضرند برای 
دریافت خدمات مطلوب، هزینه بیش��تری پرداخت کنند، به شرطی که 
از پش��تیبانی مناسب برخوردار ش��وند. هزینه کردن برای جلب رضایت 
مشتری،  به معنای دورریختن پول نیست؛  نوعی سرمایه گذاری است که 

شما برای کسب سود بیشتر در آینده انجام می دهید.
نادیده گرفتن و بی توجهی به نیازهای مشتریان در بلند مدت، به شدت 
به درآمدهای ش��رکت ش��ما آس��یب می زند بنابراین برای جلوگیری از 
چنی��ن اتفاقی، الزم اس��ت که برخی از اش��تباهات رای��ج در برخورد با 

مشتریان را بشناسید تا از وقوع آنها جلوگیری کنید.
1. شما از مشتریان خود شناخت ندارید

ش��اید کسب وکار شما مشتریان زیادی داش��ته باشد، اما آیا شما هم 
از آنها ش��ناخت کافی دارید؟ مشتریان شما دوست دارند از محصوالت 
و خدمات جدید مطلع ش��وند. تبلیغ��ات بهترین روش برای معرفی آنها 
است، اما بدون شناخت مش��تریان، تولید یک تبلیغ مناسب غیرممکن 

است.
درک نیازها و سلیقه های مش��تریان، اولین قدم برای طراحی راهبرد 
مناس��ب رفتار با آنها اس��ت. امروزه شرکت هایی هس��تند که در حوزه 
بازاریابی و ش��ناخت مشتریان،  به کسب وکارها مشاوره می دهند. اگر در 
کسب وکار خود چنین بخشی ندارید، می توانید از تخصص آنها استفاده 

کنید.
2. مشتریان به شما دسترسی ندارند

یکی از متداول ترین نقاط ضعف کس��ب وکارها، پش��تیبانی ضعیف از 
مشتریان است. اگر مشتریاِن محصوالت یا خدمات شما بخواهند درباره 

تجربه خود نظری بدهند، باید راهی آسان و سریع طراحی کرده باشید 
تا بتوانند حرف خود را به گوش شما برسانند.

یکی از س��اده ترین و درعین ح��ال نا کارآمدترین روش ها اس��تفاده از 
بخش »تماس با ما« اس��ت. در این بخش مش��تریان درخواست خود را 
به صورت پیام متنی و آدرس ایمیل ش��ان را برای پاسخگویی عوامل آن 
کس��ب وکار می نویسند. تجربه نش��ان داده است که پیام هایی که از این 
طریق ارس��ال می شوند، معموال بی پاس��خ می مانند. این کار باعث ایجاد 

حس نارضایتی در مشتریان می شود.
در س��ال های گذشته، باتوجه  به گس��ترش زیرساخت های ارتباطی و 
سهولت استفاده از شبکه های اجتماعی، بسیاری از کسب وکارهای موفق 

بخشی از پشتیبانی خود را به این فضا منتقل کرده اند.
به هرح��ال از هر روش��ی که اس��تفاده کنی��د، خیلی مهم اس��ت که 
مش��تریان ش��ما بتوانند تقریبا در هر ساعت از ش��بانه روز، به شخصی 

دسترسی داشته باشند تا بتوانند نظر و مشکالت خود را مطرح کنند.
3. به نظرات مشتریان خود گوش نمی کنید

صرف طراحی یک کانال س��ریع و آس��ان برای دسترسی مشتریان به 
ش��ما کافی نیست. ش��ما باید افرادی را آموزش دهید تا بتوانند به شکل 
مطلوب با مش��تریان ارتباط برقرار کنند و با  آنها تعامل س��ازنده داشته 
باش��ند. اگر قرار باش��د فقط شنونده شکایت ها باش��ید اما کاری نکنید، 

خیلی زود اعتبار خود را از دست خواهید داد.
پرسیدن سؤاالت مناس��ب و بجا از مشتریان، هنگام گفت وگو با آنها، 
بس��یار مهم است. این کار به ش��ما در فهم ریشه مشکل و دستیابی به 

راه حل اساسی کمک می کند.
4. اهداف و ارزش های کسب وکارتان را نادیده می گیرید

در ش��رایط ناپایدار اقتصادی، کس��ب وکارها کار دشواری برای حفظ 
اهداف و ارزش های تعیین ش��ده دارند، ام��ا باید بدانید که نادیده گرفتن 
آنه��ا، ضرب��ات جبران ناپذی��ری بر اعتب��ار برند و تصویر ش��ما در ذهن 

مشتریان وارد می کند.
امروزه، م��ردم توجه زیادی به اهداف، ارزش ه��ای اخالقی و کاری و 

مس��ئولیت های اجتماعی شرکت ها می کنند؛ مثال اینکه یک کسب وکار 
چه نگرش��ی به مس��ائل نژادی، حقوق اقلیت ها و محیط زیس��ت دارد. 
پس الزم اس��ت که اهداف و ارزش های ش��رکت خود را برای کارکنان 
شفاف و روشن بیان کنید و آنها را در تبلیغات و عملکرد کسب وکارتان 

بگنجانید.
5. بخش های مختلف کسب وکار شما هماهنگ نیستند

یکی از مس��ائلی که باعث نگرش منفی مش��تریان درباره برند ش��ما 
می ش��ود، ناهماهنگ��ی بی��ن گروه های مختلف ش��رکت اس��ت. ایجاد 
هماهنگی بین بخش های مختلف،  نه فقط در بحث مش��تریان، بلکه در 
موفقیت کلی کس��ب وکار بسیار مهم است. الزم است که مشتری مداری 
به عن��وان یک ارزش مهم برای همه بخش های ش��رکت تعریف و تبیین 
ش��ود و نیز راهکارهای سریع و مؤثر برای پاس��خگویی به مشتریان در 

همه بخش ها فراهم شود.
6. شفاف نیستید!

در سال 201۹، یک ش��رکت تحقیقاتی نتایج بسیار مهمی را منتشر 
کرد. براس��اس یافته های آنها،  80 درصد مش��تریان پیش از استفاده از 
خدمات یا محصوالت یک شرکت، باید به آن اعتماد کافی داشته باشند.
بهترین روش برای جلب این اعتماد، ش��فافیت است. کسب وکارهایی 
که اهداف، ارزش ها، س��هامداران و صورت های مال��ی و مالیاتی خود را 
مخف��ی می کنند، نمی توانند اعتماد مش��تریان را ج��ذب کنند. ترتیبی 
بدهی��د تا به طور مرتب، اوضاع و احوال ش��رکت و کس��ب وکارتان را به 
گوش مش��تریان برسانید. در مواجهه با بحران ها،  صادقانه و شفاف عمل 
کنید. مسئولیت اشتباهات تان را بپذیرید و در صدد جبران آنها برآیید.

جمع بندی
هر تجارتی براساس ارتباط و اعتماد استوار است. قاعده ساده ای دارد: 
اگر  برای مش��تریان خود  احترام و ارزش قائل شوید، آنها هم در واکنش 
به ش��ما همین کار را خواهند کرد. ایجاد یک رابطه پایدار نقش بس��یار 

مهمی در موفقیت کسب و  کار شما دارد.
forbes/chetor :منبع

6 نشانه مهم بی توجهی به مشتریان و راه های حل این مشکل

چگونه تیم فروش خود را تقویت کنیم 

تقویت مداوم درس��ت به مانند این است که فردی تبر خود را تیز 
نگه دارد. این امر باعث می ش��ود تا وی بتواند هر نوع چوبی را بدون 
متحمل ش��دن به س��ختی زیادی، قطع و برش دهد. در این راستا 
ش��اید بتوان واحد فروش را مهمترین بخش یک شرکت تلقی کرد. 
عل��ت این امر به این خاطر اس��ت که فروش، ه��دف نهایی تمامی 
اقدامات برندها محسوب می شود. تحت این شرایط سوالی که مطرح 
اس��ت این اس��ت که چگونه می توان تیم ش��رکت را تقویت نمود؟ 
در این راس��تا ۴ مورد منتخب را بررس��ی خواهیم کرد با این حال 
پیش  زمینه این امر، اس��تخدام افرادی اس��ت که تمایل به پیشرفت 

را داشته باشند. 
1-امکان مطالعه را مهیا سازید 

شما باید شرایطی را مهیا سازید که افراد بتوانند به منابع مختلفی 
دسترسی داش��ته باش��ند. درواقع یکی از بزرگ ترین سدهای افراد 
برای مطالعه مداوم، عدم دسترس��ی به منابع ارزشمند است. در این 
رابطه عامل قیمت بدون شک برای کارمندان، اهمیت باالیی خواهد 
داش��ت. این امر در حالی اس��ت که برای برندها، تخفیف های بسیار 
خوب��ی وجود دارد. در این راس��تا الزم اس��ت تا بودج��ه خود را به 
ص��ورت کامال حرفه ای خ��رج کرده و با کاه��ش هزینه های اضافه، 
بدون ش��ک فرصت چنین اقدامی را پیدا خواهید کرد. در این راستا 
حتی می توان از تجربه و دانش افراد تیم شرکت نیز استفاده نمود. 

2-از دوره  های آنالین کمک بگیرید 
ام��روزه اینترنت به بخش جذایی ناپذی��ر زندگی هر فردی تبدیل 
شده اس��ت. درواقع این بس��تر امکانات فوق العاده ای را ایجاد کرده 
اس��ت که باعث خواهد ش��د تا بتوانید بدون نیاز ب��ه صرف زمان و 
هزین��ه زیاد، موارد موردنیاز را در تیم خ��ود تقویت نمایید. در این 
رابطه نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
دوره های آنالین، عمال مرزها را از بین می برد. به همین خاطر حتی 
کارمندان ش��ما در خارج از کش��ور و یا منطق��ه فعالیت، می توانند 
از آنها اس��تفاده کنند. در این راس��تا با یک جس��ت و جوی س��اده 
می  توانی��د به نمونه  های مختلفی، دسترس��ی پیدا کنید، با این حال 
خ��ود را صرفا به دوره های��ی محدود نک��رده و از وبینارها نیز غافل 

نشوید. 
3-تمرین داشته باشید 

برای این امر که در یک زمینه کامال موفق ظاهر شوید، الزم است 
تا تمرین داش��ته باش��ید. در این رابطه می توان تیم  های ورزشی را 
مثال بس��یار خوبی دانست. درواقع هر باشگاه قبل از هر بازی خود، 
باره��ا موارد را تمری��ن می کند. درواقع تیم ف��روش نیز باید چنین 
اقدام��ی را انجام دهد تا قدرت به اجرا درآوردن هر اس��تراتژی را به 
دس��ت آورد. درواقع نباید بیش از حد بر روی اطالعات تئوری تیم 
خود، اتکا نمایید. در کنار این موضوع توجه داش��ته باش��ید که باید 
بر روی کار تیمی نیز تمرکز داش��ته باشید. در این رابطه می توان از 

افراد باتجربه برای مدیریت اقدامات، استفاده کرد. 
4-هرگز متوقف نشوید 

در نهایت توصیه می ش��ود که از شکس��ت خود نهایت استفاده را 
داشته باش��ید. درواقع نباید تیم خود را محدود کنید. به آنها اجازه 
دهی��د که موارد جدید را یاد بگیرند. این موضوع باعث خواهد ش��د 
تا ش��اهد شکوفایی خالقیت هایی باشید که شما را می تواند حتی به 
اندازه چند سال جلو بیندازد. همچنین ضروری است تا به تیم خود 
اعتماد داش��ته باش��ید و آنها را با چند نتیجه منفی، متوقف نکنید. 
درواقع هیچ چیز بدتر از متوقف شدن برای یک تیم فروش نخواهد 
بود، با این حال در صورت تداوم نتایج منفی، الزم است تا به دنبال 

جایگزین کردن افراد تیم خود باشید.
smallbiztrends.com :منبع
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چگونه استرس کارمندان تازه کار را کاهش دهیم

یکی از استرس زاترین شرایط برای هر کارمندی، روزهای نخست 
حضور در ش��رکت جدید اس��ت. در این راستا ش��ما به عنوان مدیر 
ش��رکت می توانید ش��رایط را تا میزان باالیی بهبود بخشید. در این 
راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که عدم 
فعالیت ش��ما در این زمینه حتی ممکن اس��ت منج��ر به درگیری 
میان تیم کاری نیز بش��ود. درواقع نمونه های متعددی از این مسئله 
تا به امروز رخ داده که باید از آن تجربه کس��ب نمایید، با این حال 
این اقدام ابدا س��خت نبوده و به س��ادگی قابل اجرا اس��ت. در این 
راس��تا چند نمونه کامال کاربردی و تاثیرگذار را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
1-جلسه ای خصوصی داشته باشید 

قب��ل از آنکه بخواهید یک کارمند را به تیم ش��رکت خود معرفی 
نمایید، بهتر اس��ت که جلسه ای خصوصی داشته باشید تا در رابطه 
با موضوعات مختلف صحبت کنید. در این راستا توصیه می شود که 
برخی از اطالعات و نقش��ه ش��رکت را در اختیار کارمند قرار دهید 
و در رابطه با فرهنگ س��ازمانی صحبت نمایید. همچنین می توانید 
اطالعات��ی کلی در رابطه با س��ایر کارمن��دان را در اختیار فرد قرار 
دهید و به سواالت احتمالی پاسخ دهید. این امر باعث خواهد شد تا 
افراد بیش از حد ناش��ناخته نباشند و بهتر بتوانند خود را در هنگام 

معرفی همگانی، آماده نمایند.
2-تیم بندی انجام دهید

برای این امر که کارمند جدید شرکت بهتر بتواند با شرایط جدید 
وقف پیدا کند، توصیه می ش��ود که آنه��ا را با جدیدترین فردی که 
قبال اس��تخدام شده اس��ت، در یک گروه قرار دهید. درواقع چنین 
ف��ردی می تواند اطالعات بس��یار خوبی را در اختی��ار فرد قرار دهد 
و ب��ه فرد مذکور، کمک های بس��یار خوبی را براس��اس تجربه خود 
نماید، با این حال شما باید انگیزه ای را برای کارمندی که قرار است 
کمک رس��ان باشد، در نظر بگیرید تا انگیزه الزم وجود داشته باشد. 
همچنین نظارت کلی را فراموش نکنید تا نس��بت به درس��ت بودن 

همه چیز، اطمینان داشته باشید. 
3-لحن دوستانه را فراموش نکنید

هی��چ چی��ز بهتر از وجود مدیری نیس��ت که با لحن��ی مهربان و 
صمیمی با کارمند جدید خود صحبت می کند. در این راستا توصیه 
می ش��ود که تمرین هایی را برای تیم ش��رکت داش��ته باش��ید. این 
ام��ر باعث خواهد ش��د تا تمامی افراد بتوانند به خوبی در راس��تای 
خوش آمدگویی به کارمن��دان جدید، رفتار نمایند. نکته دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که از همان روز اول، به 
کارمن��د اجازه ش��روع فعالیت را بدهید. این امر باعث خواهد ش��د 
ت��ا پس از ایجاد آمادگی ذهنی، اقدام��ات عملی را نیز انجام دهند. 
تحت این شرایط احتمال بروز خطا به کمترین میزان ممکن خواهد 
رس��ید. در نهایت فراموش نکنید که به هر صورتی که با افراد رفتار 

نمایید، آنها را به سمت اقداماتی مشابه سوق خواهید داد. 
4-بازبینی داشته باشید

اگرچه احتماال ش��ما توجه فردی به کارمندان خود ندارید و آنها 
را در انج��ام کارها کام��ال آزاد می گذارید، با ای��ن حال این موضوع 
ب��رای کارمندان جدید کامال متفاوت بوده و الزم اس��ت تا باالترین 
توجهات را به آنها داش��ته باشید. در این راستا عملکرد آنها را مورد 
بررس��ی قرار دهید ت��ا در صورت وجود مش��کل، برنامه ریزی انجام 
شود. همچنین تا ماه نخس��ت فعالیت، کارمند جدید باید بتواند به 
ش��ما دسترسی کامل را داش��ته باشد. در این راستا صبور بودن، راز 
موفقیت بوده و الزم است تا توقعات واقع  بینانه داشته باشید. درواقع 
کارمن��دان جدید به یک مربی دلس��وز به جای منتقدی جدی، نیاز 

دارند. 
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آیا کارمندان برنامه ریزی الزم جهت حضور 
طوالنی مدت در یک شرکت را دارند؟ 

در ش��رایطی که بسیاری از مدیران تصور می کنند که اولویت اول 
کارمندان، حضور طوالنی مدت در یک ش��رکت اس��ت، با این حال 
جدیدترین آمار منتشرش��ده در این زمینه حاکی از آن است که در 
ح��دود ۷5 درصد کارمندان، برنامه ای برای بیش از 5 س��ال ندارند. 
همین امر باعث می شود تا هر شرکتی با بحران های جدی در زمینه 
نیروی کاری خود مواجه باش��د. در این رابطه اگرچه دالیل مختلفی 
وجود دارد، با این حال ابدا برای ش��ما به عنوان مدیر ش��رکت، این 
موارد اهمیتی نداشته و الزم است تا تمرکز خود را بر روی راهکارها 
قرار دهید. در این راس��تا توصیه می ش��ود که در قراردادهای خود، 
به دنبال بیش از 10 س��ال باش��ید. درواقع هماهنگی عاملی اس��ت 
که طی چند س��ال به دس��ت می آی��د و این امر باعث خواهد ش��د 
ت��ا از دس��ت دادن افراد، صرفا به معنای رفت��ن یک یا چند کارمند 
نباش��د. بدون ش��ک این مسئله عملکرد سیس��تم را مختل خواهد 
کرد. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که همواره باید میزان رضایت کارمندان را بس��نجید. درواقع 
هی��چ عملی نمی توان��د یک کارمند را مجبور به ماندن در ش��رکت 
نمای��د. با این حال در صورتی ک��ه تمامی تالش خود را برای جلب 
رضایت آنها انجام داده باشید، بدون شک احتمال این امر بسیار کم 
خواهد بود. در کنار این موضوع توجه داشته باشید که اقدامات شما 
باید براس��اس اولویت ها باش��د. برای مثال تا زمانی که کارمندان از 
درآمد خود احس��اس رضایت را به دس��ت نیاورند، بدون شک سایر 
اقدام��ات، تاثیر چندانی را نخواهد داش��ت. همچنین الزم اس��ت تا 
نگاهی ش��خصی به کارمن��دان خود داش��ته و از مدیریت کلی آنها 
خ��ودداری نمایید. برای مثال ممکن اس��ت برخ��ی از کارمندان از 
انگیزه رش��د بیشتری برخوردار باشند، تحت این شرایط عدم توجه 

ویژه شما، بدون شک زمینه جدایی را مهیا می کند. 
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محققان دانش��گاه »کالیفرنیا، ارواین« ب��ه این موضوع پی برده اند که 
کارکنان دفاتر هر ۳ دقیقه و 5 ثانیه دست از کار می کشند و 2۳ دقیقه 

و 15 ثانیه طول می کشد تا دوباره کار خود را شروع کنند. 
به گزارش دیجیاتو، این اختالالت باعث هدر رفتن ساالنه 28 میلیارد 
س��اعت می ش��ود و یک تریلیون دالر به اقتصاد آمریکا ضربه می زند. در 
همین راس��تا مدیریت زمان اهمیت باالی��ی دارد و باید روی تقویت آن 

تمرکز کنید.
اف��راد چگونه می توانن��د مهارت مدیریت زمان خ��ود را تقویت کنند 
و کمتر میان وظایف مختلف جابه جا ش��وند ت��ا همچنان متمرکز باقی 

بمانند؟ برای پاسخ به این سوال همراه ما باشید.
تقویم خود را بررسی کنید

اگر نمی دانید زمان ش��ما چگونه س��پری می شود، به تقویم خود نگاه 
کنید. در کجا بیشتر زمان شما سپری می شوند؟ اگر این محل، جلسات 
اس��ت که باید تمام آنه��ا را ارزیابی کنید تا مواردی ک��ه چندان مفید 
نیس��تند، از تقویم ش��ما حذف ش��وند تا عملکرد موفق ت��ری در زمینه 
مدیریت زمان داشته باشید. حتی کوچک ترین وقفه ها نیز به مرور زمان 
جمع می ش��وند و بخش زیادی از زمان ش��ما را می  گیرند. مدیر سایت 

»Hubstaff«، »کاترین وب« در این زمینه اعالم کرده:
»جلس��ات غیرضروری یکی از بزرگ ترین دالیل اتالف وقت است که 
در زمان دورکاری با آن مواجه می شویم. از آنجایی که اخیرا بسیاری از 
کمپانی ها برای اولین بار شروع به دورکاری کرده اند، بسیاری از مدیران 
برای اطالع از ش��رایط با کارکنان خود جلس��ه تشکیل می دهند. برخی 
تیم ها روزانه 2 یا ۳ جلس��ه کوتاه دارند که هر کدام از آنها یک س��اعت 
طول می کشد. به جای این وقفه ها، می توان کار مفید انجام داد و عالوه 
بر این، چنین وقفه هایی تمرکز تیم روی اولویت ها را دشوارتر می کند.

دو جلس��ه کوتاه روزانه باعث 10 ساعت وقفه هفتگی در کار می شود 

که 25 درصد زمان مفید تیم است. اگر تعداد این جلسات افزایش پیدا 
کن��د، ۳0 تا 50 درص��د تایم هفتگی کارکنان در همین جلس��ات تلف 

خواهد شد، در همین راستا می توان آنها را کاهش داد.«
جابه   جایی میان وظایف مختلف را متوقف کنید

»تچان« ی��ا »Flow State« در ماه آوریل در موتور جس��ت وجوی 
گ��وگل محبوبیت باالیی داش��ت که علت آن مربوط ب��ه دورکاری افراد 
می ش��ود و آنها سعی در بهینه کردن زمان خود در خانه داشتند. تچان 
به یک حس در ش��رایط مناس��ب گفته می ش��ود که در کار به صورت 
کامل غوطه ور می شوید، مانند روزهایی که کد یا محتوای بازاریابی را به 

راحتی از مغز خود به کامپیوتر منتقل می کنید.
اگرچ��ه این حال��ت برای انجام کارهای دش��وار ایده آل  اس��ت، اما به 
راحتی نمی توان به صورت مداوم به آن دس��ت پیدا کرد. سه راهکار زیر 

می توانند به شما در این راه کمک کنند:
• محرک های داخلی را ساکت کنید.

• محرک های خارجی را مسدود کنید.
• از فرآیندهای تمرین ذهن استفاده کنید.

اجازه دهید درباره مورد س��وم بیشتر صحبت کنیم، چراکه پیچیده تر 
از موارد دیگر اس��ت. برای اینکه کارها به بخش��ی از حافظه شما تبدیل 
ش��وند، باید مغز خود را با وظایف موردنی��از تمرین دهید. همانطور که 
برای درس��ت کردن یک ساندویچ به صورت خودکار می توانید مراحل را 

انجام دهید، برای برخی از کارها نیز نیازی به فکر کردن ندارید.
موس��س»Productivityist«، »مای��ک وردی« نقط��ه مقابل این 
فرآیندهای ذهنی خودکار را »ذهن مبتدی« معرفی می کند. به گفته او، 
افراد می توانند کارهای ساده زیادی را انجام دهند تا در جریان کارهای 
روزمره خود به حالت تچان دست پیدا کنند. برای مثال مهم است افعال 
را به صراحت در لیست انجام کارها بنویسید تا با ذهن مبتدی خود در 

آن اشتباه نکنید. به جای نوشتن »تماس با جیم«، جزییات را در لیست 
خود وارد کنید مانند »تماس با 555555 برای صحبت با جیم و پاسخ 

به سواالت درباره سری داده.«
در این مس��یر مس��دودکردن محرک های خارجی مفید خواهد بود و 
می توانی��د با چنین اقدامی روی کارهای س��خت تمرکز کنید. اگر تمام 
ای��ن اقدامات را انجام دهید، برای مدت زمان بیش��تری در حالت تچان 

باقی می مانید.
پاسخگو و مسئولیت پذیر باشید

زمانی که در دفتر مشغول به فعالیت هستید و با همکاران خود محاصره 
شده اید، حس مسئولیت و پاسخگویی به شما منتقل می شود. اگر کار خود 
را انج��ام ندهید، کارکنان به چنین موضوعی پ��ی می برند، اما کار از خانه 
متفاوت است. در حالی که محیطی مانند خانه می تواند خالقیت برخی افراد 

را افزایش دهد، برای برخی باعث حواس پرتی می شود.
اگر در انجام کارها در خانه با مش��کل روبه رو می شوید و در مدیریت 
 Goalry« زم��ان موفق نیس��تید، به توصیه »ایتن ت��اوب«، مدیرعامل

and Loanry« توجه کنید:
»زمانی که در خانه هس��تید، به یک برنامه پایبند باش��ید. اگر با افراد 
دیگری زندگی می کنید، به آنها بگویید که اگر حواس تان پرت ش��د به 
ش��ما چنین موضوعی را گوشزد کنند. حواس همه ما پرت می شود، اما 

باید به خود آموزش دهیم که از آن جلوگیری کنیم.«
بس��یاری از ما تا زمان ش��یوع ویروس کرونا دورکاری را تجربه نکرده 
بودی��م و این احتم��ال وجود دارد که هن��گام کار در خانه تمرکز کافی 
نداش��ته باش��یم. ما باید بتوانیم عالوه بر انجام کاره��ای خود، زمانی را 
برای خانواده، دوستان و کارهای دیگر اختصاص دهیم و به همین علت 

مدیریت زمان اهمیت باالیی دارد.
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یکی از مزایای راه اندازی اس��تارت آپ این است که برای هدایت آن به 
یک عمر تجربه نیاز نیس��ت اما در عین حال اگر از مش��اوره یک رهبر 
مجرب هم بی نصیب باش��د، ممکن اس��ت با تصمیمی اش��تباه به نقطه 
پایان برس��د. با توجه به این مس��ئله ترجیح می دهید تیم رهبری را از 
افراد درون اس��تارت آپ انتخاب کنید یا از کسانی که در شکل گیری آن 

نقش نداشته اند کمک بگیرید؟
»Joe Procopio«  ب��ا بی��ش از 20 س��ال تجرب��ه در تاس��یس 
ش��رکت های کوچک و بزرگ معتقد اس��ت که پاسخ به این سوال برای 
هر اس��تارت آپ متفاوت اس��ت و انتخاب هر یک از این دو روش مزایا و 

معایب خود را دارد.
رهبری استارت آپ و معضل تعادل

تمام اس��تارت آپ ها در یک نقطه با ای��ن معضل برخورد خواهند کرد 
که چگونه این کسب و کار با رشد سریع را بدون انداختن آن به خندق 
 Procopio رک��ورد یا کوبیدنش به دیوار اش��تباهات هدایت کنی��م؟
براساس تجربه ای که در چنته دارد معتقد است فارغ از ابعاد استارت آپ 
بای��د بین داش��تن تجربه و برخوردار ب��ودن از انعطاف پذیری الزم برای 
پذیرش ایده های جدید، تعادل برقرار ش��ود. ش��اید در نگاه اول این دو 

ویژگی منحصر به فرد تلقی شوند اما لزوما اینطور نیست.
آشوب در ابتدای راه

معم��وال در ابتدای راه ش��کل گیری یک اس��تارت آپ اعض��ای اولیه 
کس��انی هستند که مش��تاق ایده هستند. این هس��ته اولیه عمدتا یا از 
نظر جغرافیایی به مکان ش��رکت نزدیک هستند یا با بنیانگذاران ارتباط 
فامیلی و دوس��تی دارند. ش��اید این تیم با اش��تیاق بیش��تر و در ازای 
دس��تمزد کمتری کار کنند اما طولی نمی کشد که شرکت نیاز به رشد 

پیدا کرده و آشوب و هرج و مرج خود را نشان می دهد.
هیچ فرمول مش��خصی وجود ندارد که براساس آن بدانید چه کسانی 
باید اس��تخدام ش��وند، کدامیک باید ترفیع پیدا کند و چه زمانی دست 
به این کار بزنید اما دس��تورالعمل  هایی برای ساختاربندی شرکت بدون 

درست کردن پیچیدگی  های اضافه وجود دارد.
انتخاب رهبر از درون تیم

از نظ��ر Procopio تجربه کس��ی که یک س��ال درون تیم بوده، به 
اندازه س��ه سال افراد خارج از ش��رکت ارزش دارد. در صورتی که مثل 
بعضی از استارت آپ ها از همان اول نقش ها و سمت ها را با عناوینی مثل 
»مدیران اجرایی« )C-level( و معاون ارش��د )VP-level( پر نکرده 

باشید، دست تان باز خواهد بود.
خ��ود او ترجی��ح می دهد تا زمانی ک��ه اعضای تیم به ح��دود 10 تا 
20 نرس��یده این عناوین را به کس��ی اعطا نکند چراکه با گذشت زمان 
مش��خص می شود کدام فرد شایسته دریافت چه عنوانی است؛ مثال اگر 
اعضای گروه »نیما« را به عنوان رهبر پذیرفته اند، می توانید رس��ما او را 

به عنوان مدیرعامل برگزینید.
البته این روش هم همیش��ه ج��واب نمی دهد. اگر فرد موردنظر آماده 
پذیرش مسئولیت ها نبوده و توان استفاده درست از اختیارات را نداشته 
باش��د مشکل بزرگی به بار خواهد آمد. همیشه در نظر داشته باشید که 
یک مدیر اجرایی در نهایت باید توان هدایت ده ها و چه بسا صدها نفر با 

وظایف ویژگی های مختلف را داشته باشد.
اگر شرکت به سرعت در حال رشد است و باید هرچه سریع تر مدیران 
را انتخاب کنید، رودربایس��تی را کنار گذاش��ته و شفاف عمل کنید. از 
همان اول با افراد درباره انتظاراتی که در مقام مدیر از آنها دارید صحبت 
کرده و تاکید کنید که در هر مرحله از رش��د باید صالحیت خود برای 

حفظ موقعیت اثبات کنند.
ارشدیت را با رهبری اشتباه نگیرید

این دقیقا مخالف آن چیزی اس��ت که در باال گفتیم. یعنی لزوما یک 
س��ال تجربه حضور در اس��تارت آپ چند برابر تجربه افراد بیرون از آن 

ارزش ندارد.
به ندرت تمامی هسته اولیه یک استارت آپ از رهبران شکل می گیرد 
و معم��وال از 10 تا 20 نفر اولیه و حتی بنیانگذاران اصلی یک یا دو نفر 

رهب��ر، چند نفر مدیر میانی و بقیه هم زنبور کارگر هس��تند. از این رو 
نباید تصور کنید صرف حضور در هس��ته اولیه راه اندازی کس��ب و کار 
بدین معنا اس��ت که فرد باید نقش رهبری داش��ته باشد. گماردن افراد 
فاقد صالحیت در نقش مدیر و رهبر خیانت به خود آنهاست و در عوض 
باید با تشویق آنها به کسب مهارت های جدید بستری را برای رشدشان 
فراه��م کرد. اگر هم می خواهید به ای��ن افراد پاداش دهید این کار را با 

پاداش مادی یا سهم انجام دهید نه عنوانی که سزاوارش نیستند.
همزمان تعداد زیادی رهبر استخدام نکنید

از قدیم گفته اند دو ش��یر در ی��ک اقلیم نمی گنجند، حاال تصور کنید 
حضور تعداد زیادی کارش��ناس که خ��ود را متخصص می دانند در یک 
استارت آپ می تواند چه فاجعه ای به بار آورد. برگزاری جلسات با حضور 
آنها می تواند به استدالل های ناتمام هر یک در مورد تجارب قبلی منجر 
شود و احتماال در نهایت هر کدام ساز خود را خواهند زد. در صورتی که 
تعداد کارکنان استارت آپ کمتر از 20  نفر است در هر دور استخدام به 

همکاری با یک نفر بسنده کنید.
حتی زمانی که دست به استخدام مدیران کارکشته می زنید آنها را با 
افرادی که سابقه زیادی در شرکت دارند همراه کنید. شاید این مدیران 
تجربه زیادی در چنته داش��ته باش��ند اما بدین شکل سریع تر و بهتر با 

چم و خم کسب و کار شما آشنا خواهند شد.
استخدام رهبران رشددهنده به جای بزرگان صنعت

از نظر این کارشناس بهتر است به جای فردی که تنها در یک صنعت 
س��ابقه دارد، افرادی را اس��تخدام کنید که مهارت خود در رش��د دادن 
اس��تارت آپ  ها ب��ا حوزه  های کاری مختل��ف را ثابت کرده ان��د. در ثانی 
فراموش نکنید ش��ما به عنوان یک استارت آپ قرار است شرکت های با 
ساختار سنتی و سابقه چندین را به چالش بکشید نه اینکه روش آنها را 
کپی   برداری کنید؛ از این رو رهبرانی را استخدام کنید که آمادگی انجام 

این کار و مهارت آن را داشته باشند.
Builtin/digiato :منبع

کدامیک برای استارت آپ ها بهتر است: انتخاب رهبر از درون تیم یا استخدام آن؟

چگونه مهارت مدیریت زمان را در هنگام دورکاری بهبود دهیم؟
به قلم: انجمن کارآفرینان جوان

مترجم: امیر آل علی

به قلم: سامسون هایلیسوس نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: جلســه مجمــع عمومی صاحبان 
سهام شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با حضور جانباز 
رئیس مجمع و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و  
خشایی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، 
دستور جلسه مجمع، شامل بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت آبفا استان و 
همچنین صورتهای مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
ســال ۹۷ بود که به تصویب اعضاء رسید. در این جلسه که بصورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، جانباز رئیس مجمع عمومی، خشایی 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور به همراه هیئت همراه در شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و همچنین  مدیرعامل آبفا استان و اعضای هیئت مدیره شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی و نماینده سهام شهرداری و نماینده 
حسابرسی حضور داشتند. در ابتدای این جلسه، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی گزارشی از عملکرد و فعالیت 
های هیئت مدیره این شرکت در سال ۹۸ و برنامه های سال ۹۹ را 
قرائت کرد. همچنین حسابرس مستقل و بازرس سازمان حسابرسی 
گزارش صورت های مالی طرح های تملک دارایی سال ۱۳۹۷ را ارائه 
و در نهایت بودجه ســال ۹۹ و صورت های مالی طرح های تملک 
دارایی ســال ۹۷ به تصویب اعضاء مجمع رسید. الزم به ذکر است 

بر اســاس اعالم شرکت آبفا استان، در پایان جلسه مجمع عمومی، 
جانباز و خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و عضو هیئت 
مدیره شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از مدیرعامل، کارکنان 
و همچنین صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
به خاطر تالش های بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب شرکت 

تشکر و قدردانی کردند.
بررسی طرح های تامین آب شرب شبستر 

در دیدار نماینده مردم شبســتر در مجلس شــورای اسالمی و 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، مسائل 
و مشکالت مربوط به منطقه شبستر و شهرهای تابعه در خصوص 

آب مورد بررسی قرار گرفت. گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی 
حاکی اســت، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی در این دیدار، طی گزارشــی در خصوص مشکالت تامین 
آب شبستر گفت: شهر شبستر با حدود 45000 فقره مشترک آب 
شهری و 25000 فقره مشترک آب روستایی و با تحت پوشش قرار 
دادن ۱۱ شهر و 55 روستا در سطح استان در حال حاضر به لحاظ 
تامین آب پایدار از نظر کمی و کیفی در شهرها، در وضعیت سر به 
ســر بوده ولی در برخی از روستاها با کمبود و افت فشار آب مواجه 
هســتیم. وی افزود: البته در فصل پیک مصرف تابستان امسال در 
برخی از روزها به لحاظ تولید و مصرف در موازنه منفی قرار گرفتیم. 
وی اضافه کرد: علیرغم اقدامات و سیاست های شرکت آبفا استان 
جهت تامین آب اضطراری در کوتاه مدت در شهر شبستر و شهرها 
و روستاهای تابعه، ضروری بنظر می رسد طرح دراز مدت آبرسانی 
بمنظور تامین آب پایدار در منطقه از رودخانه ارس برای تامین آب 
شــرب و کشاورزی با شتاب بیشتری توسط شرکت آب منطقه ای 
استان پیگیری گردد. در این جلسه راستی نماینده مردم شبستر در 
مجلس شــورای اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شــرقی، طرح ها و پیشنهادهای شرکت 
آبفای استان در خصوص تامین آب شرب منطقه شبستر را منطقی 

ارزیابی کرد.

ســاری – دهقان: مدیرعامل شــرکت گاز 
مازنــدران از تکمیل طرح گازرســانی به ســه 
شــهر و ۱۸5 روستای کوهســتانی و سخت گذر 
شهرستان های نوشهر، نور و آمل با اعتبار یکهزار 
میلیــارد تومانی حداکثر تا 2 ســال آینده خبر 
داد. به گزارش خبرنــگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، "جعفر 
احمدپور" در جلســه بررسی پروژه گازرسانی به 
بخش کجور در نوشــهر گفت : برای اجرای این 
پروژه ها ۳۳۷ کیلومتر خطوط تغذیه در مناطق 
کوهســتانی و صعب العبور انجام می شود که از 
ایــن میزان 45 کیلومتر آن به صورت 20 اینچی 

و بقیه لوله گذاری 6 تا ۱2 اینچ است. وی افزود : 
شهرهای پول و کجور در بخش کجور شهرستان 
نوشهر و شهر بلده در شهرستان نور از جمله این 
سه شهر کوهستانی است. مدیر عامل شرکت گاز 
مازندران با اشاره به در حال اجرا بودن گاز رسانی 
بین شــهرهای پول و کجور گفت: هم اکنون ۱۱ 
کیلومتر از مسیر  ۱۳ کیلومتر خط انتقال گاز این 
مناطق انجام شد و بقیه نیز تا آبان ماه امسال به 
اتمام می رسد. وی تصریح داشت : این خط لوله 
از منطقه ونوش بخش مرکزی نوشهر تا 2 راهی 
کدیر در بخش کجور با لوله 20 اینچی و سپس 
از آنجا 2 خط لوله ۱2 اینچی در مسیر اول برای 

شهرهای پول و کجور و روستاهای بخش کجور و 
دیگری برای بخش بلده شهرستان نور لوله گذاری 
می شــود. مدیرعامل شــرکت گاز مازندران بر 
سرعت اجرای این پروژه تاکید کرد و اظهار داشت: 
در راستا کاهش زمان این پروژه به چهار فاز تقسیم 
شده است تا هر پیمانکار به صورت جداگانه هر فاز 
پروژه را اجرا کند. وی افزود : گازرســانی به این 
مناطق با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن 
روستاها حداکثر تا 2 سال آینده به بهره برداری 
می رسد ، اما به دلیل نزدیکی فاصله بخش کجور 
به ونوش ، مردم این بخش زودتر از بخش بلده و 
منطقه چالو آمل از نعمت گاز بهره مند خواهند 

شــد. احمدپور همچنین از احداث یک ایستگاه 
پمپاژ گاز در زمینی به مساحت حدود 2 هزار متر 
مربع در منطقه ونوش خبر داد. وی با بیان اینکه 
حذف مصرف سوخت فسیلی و برداشت چوب از 
جنگل ها با بهره برداری طرح گازرسانی به مناطق 
کوهســتانی گفت: اجرای این طرح ها موجب از 
بین رفتن خسارت های زیست محیطی ناشی از 
حمل و نقل و برداشت چوب از جنگل در مناطق 

کوهستانی می شود. 

اهواز- شــبنم قجاوند: رییس روابط عمومی شــرکت ملی 
مناطــق نفتخیز جنوب و نماینده مدیریت موزه ها و مرکز اســناد 
صنعت نفت در شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنــوب، در بازدید از 
زادگاه نفت در جلســه ای با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان ، ضمن بررسی و چاره جویی مسایل و مشکالت 
مربوط به این حوزه، موزه نفت مسجدســلیمان را مقوم هویت این 
شــهر و زمینه ساز توسعه ی منطقه دانســت. رییس روابط عمومی 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نماینده مدیریت موزه ها و مرکز 
اسناد صنعت نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در بازدید 
از زادگاه نفت در جلسه ای با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان ، ضمن بررسی و چاره جویی مسایل و مشکالت 
مربوط به این حوزه، موزه نفت مسجدســلیمان را مقوم هویت این 
شهر و زمینه ســاز توسعه ی منطقه دانست. مهندس شهرام وردک 
در این جلسه از اهتمام مهندس قباد ناصری، دکتر اکبر نعمت اللهی، 
دکتر فرشید خدادادیان ، مهرداد آقابیگی مدیر مهندسی و ساختمان 
، ابوذر شجاعی برجوئی رییس موزه و قاسم صالحی مورکانی رییس 
روابط عمومی شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان در رفع چالش های 
اجرای پروژه ســاختمان اصلی موزه اکتشاف ، حفاری و تولید نفت 

مسجدســلیمان تقدیر کرد و گفت : با اینکه مدت زیادی نیســت 
که به مجموعه موزه های مناطق نفتخیز جنوب ملحق شده ام، اما 
شاهد پیگیری های فراوان و همکاری های شایسته ی جنابعالی و تیم 
پروژه بوده ام و امیدوارم بتوانیم در دهه ی فجر ســال جاری، شاهد 
افتتاح آزمایشــی این طرح ملی باشیم. وی با اشاره به وجود اولین 
تأسیســات مرتبط با صنعت نفت در این شــهر ، راه اندازی موزه را 
یک کار هوشــمندانه و یک نیاز در این صنعت عنوان کرد و گفت 
: راه اندازی موزه نفت می تواند بســتر ســاز توسعه و عمران شهر 

مسجدسلیمان بر مبنای گردشگری صنعتی باشد و به موازات آن، 
نقش آفرینی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان در 
حوزه ی مسئولیت های اجتماعی نیز بسیار ثمربخش بوده و خواهد 
بود. عضو کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب همچنین به ارائه خدمات مختلف شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد 
و گفت : بدون شــک ارائه ی خدمات در حوزه های مختلف عمرانی 
، فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشــی ، ورزشی و بهداشتی در چارچوب 
نظامنامه CSR وزارت نفت، گویای خدمتگزاری صنعت نفت به مردم 
است . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز 
طی ســخنانی با تقدیر از همکاری و نگاه همیشه مثبت مدیرعامل 
و اعضای هیأت مدیره شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به شهر 
مسجدسلیمان گفت : با وجود محدودیت های مالی و شرایط سخت 
اقتصادی، توانســته ایم با اولویت بخشی به برخی پروژه ها همچون 
احداث پل های بزرگ بتنی ورودی شــهر ســرعت اجرایی خوبی 
ببخشیم و بزودی شاهد اجرای عملیات تعریض باقیمانده از مسیر 
ورودی شــهر مسجدسلیمان از سمت اهواز به منظور ایمن بخشی 

مسافرت شهروندان باشیم .

اصفهان – قاسم اسد: سرپرست گنجیه و مرکز 
اســناد آبفای استان اصفهان ضمن اعالم خبر راه 
انــدازی این دفتر اعالم کرد: هــدف از راه اندازی 
دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان 
جمع آوری اســناد، مکاتبات، عکس ها، اشــیا و 
تجهیزات مرتبط بــا تاریخ صنعت آب و فاضالب 
و نمایش آن هــا در قالب یک موزه تاریخی برای 
عموم شهروندان است. مهرداد خورسندی افزود: 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان نخستین 

شــرکتی به شــمار می رود که از سال ۱۳45 به 
طور همزمان کار اســتحصال، انتقال و توزیع آب 
آشامیدنی و همچنین جمع آوری، انتقال، تصفیه 
و دفع فاضالب را با عنوان ســازمان آب و فاضالب 
اصفهان آغاز کرد.  وی بیان کرد: ســابقه بیش از 
نیم قرن خدمت رسانی به شهروندان و لزوم جمع 
آوری، حفظ و نمایش آثار و مستندات نخستین 
شــرکت آب و فاضالب کشور، ضرورت راه اندازی 
این دفتر را نشــان می دهد.  خورسندی در ادامه 

افزود: طی ســال های اخیر تالش بسیاری برای 
جمع آوری و نگهداری صحیح انواع تجهیزات شده 
است. این تجهیزات شامل وسایل و ابزاری می شود 
که به وسیله آنها مردم تحت پوشش شرکت آب 
و فاضالب در استان اصفهان قرار گرفتند. الزم به 
توضیح است که دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای 
استان اصفهان در ساختمان شماره دو شرکت واقع 
در میــدان جهاد و در ضلع غربی عمارت تاریخی 
صارمیه واقع شده است. همچنین عالقه مندان می 

توانند از این پس با شماره تلفن های ۳2۳6۳066 
و ۳2۳6406۱ داخلی 2۷2  تماس گرفته و طرح 
ها و پیشنهادهای خود را با گنجینه و مرکز اسناد 

آبفای استان اصفهان در میان گذارند.  

آذربایجان شرقی - فالح: وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی طی 
حکمی حسین فتحی را به سمت مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی 

آذر بایجان شرقی منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، دکتر حسین فتحی که 
پیش از این سرپرســتی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربایجان شــرقی را برعهده داشت با حکم مقام عالی وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرکل این اداره کل منصوب شــد. 
در این حکم آمده اســت؛ "ادارات کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در راهبری سیاســت های معطوف به تثبیت فرایند کســب و کار، 
شناســایی و معرفی فرصت های اشتغال و آماده سازی افراد جویای 
کار از طریــق مهارت آموزی جهت ورود پایدار به بازار کار کشــور 
دارای نقش ممتازی اســت. ضرورت دارد نســبت به حفظ امنیت 
شــغلی کارگران و صیانت از ســرمایه های انسانی و تعادل در نظام 
جبران خدمت کارگران، توسعه کارآفرینی، حمایت از شرکت های 
تعاونی، توسعه حوزه های رفاه اجتماعی، تعمیق اصل سه جانبه گرایی 

و رعایت حقوق شــهروندی اهتمام الزم به عمل آورید. امیدوارم با 
اســتعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری ) مدظله العالی(  و با  رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی، 
منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق و 

موید باشید."
برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها بصورت الكترونیكی

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا که برگزاری بموقع 

مجامع عمومی تعاونی ها''بصورت فیزیکي'' را عمال سلب کرده است 
و به منظور پیشــگیری ازایجاد اختالل در روند امور آنها، برگزاری 
مجامع عمومی''بصورت مجازي'' با اصالحیه ایین نامه تبصره ۳ ماده 

۳۳ قانون بخش تعاوني اقتصاد امکان پذیر گردید. 
حســین فتحی اظهار کرد: هر یک از مجامع عمومي را مي توان 
بصورت حضوري و یا الکترونیکي با تجمیع میزان حضور آنها برگزار 
کرد. برگزاری مجمع عمومی الکترونیکی مستلزم درج در اساسنامه 
نیست و هر شرکت تعاونی می تواند با درج در آگهی مجمع عمومی، 
اعالم نشــانی سامانه جامع و هوشــمند بخش تعاونی و چگونگی 
دسترسی به راهنمای آن در آگهی دعوت نسبت به برگزاری مجمع 

خود اقدام کند. 
فتحی بیان کرد: شرکت سگال آذر اولین شرکت تعاونی آذربایجان 
شــرقی بود که مجمع الکترونیکــی را در تبریز برگزار و توســط 
ویدئوکنفرانس باحضور معاون اول ریاســت جمهوری و مقام عالي 

وزارت متبوع و استانداران سراسر کشور رونمایی شد.

با برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام؛

بودجه سال ۹۹ آبفا آذربایجان شرقی به تصویب رسید

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد :

استمرار عملیات گاز رسانی به 185 روستای کوهستانی مازندران

رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب :

موزه نفت مسجدسلیمان، مقوم هویت و زمینه ساز توسعه ی مسجدسلیمان است

دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان راه اندازی می شود

با حكم وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی؛

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی منصوب شد

مشاور مدیرعامل ایمیدرو اعالم کرد:
 افزایش بودجه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در سال ۹۹

پروژه بندر پارسیان با تدبیر ایمیدرو احیا شد  
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: ســید علی اصغر عالمه 
مشــاور رئیس هیات عامل در مناطق ویژه ایمیدرو )کاشان، المرد، 
پارسیان و خلیج فارس( در جریان بازدید روند ساخت بندر پارسیان، 
گفت: بنــدر منطقه ویژه اقتصادی پارســیان از پروژه های عظیم 
سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
است که این پروژه با تدبیر رئیس هیات عامل ایمیدرو احیا شد و در 
نشست پایش پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی ادامه 
داد: عالوه بــر مولفه های حمایتی و معافیتهای گمرکی و مالیاتی 
مناطق ویژه، تکمیل طــرح عظیم بندر تخصصی صنعتی-معدنی 
پارســیان مزیتی پرکاربرد و مهم در اقناع سرمایه گذاران برای حضور در این پهنه اقتصادی  محسوب می شود.  عالمه از آماده 
شدن اسکله 5 بندر پارسیان خبر داد و گفت: فاز نخست این بندر، ظرفیت تخلیه و بارگیری ۹ میلیون تن کاال را دارد و افتخاری 
برای کشورمان خواهد بود که محصوالت کلیدی آلومینیوم، سیمان و سایر تولیدات صنایع معدنی از بندر پارسیان به بازارهای 
خارجی عرضه شود و آن چیزی که امروز اهمیت ساخت این بندر برای نقش آفرینی در معادالت بین المللی و حمل و نقل جهانی 
را دوچندان ساخته نیز موقعیت استراتژیک بندر پارسیان و طراحی و جانمایی صنایع بزرگ انرژی بر، پتروشیمی، فوالد، آلومینیوم 
و سیمان واقع در مناطق ویژه اقتصادی پارسیان و المرد است.  مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو در حوزه مناطق ویژه اقتصادی  
بیان کرد: در سخت ترین شرایط اقتصادی کشورمان، این پروژه بندری با همت متخصصان داخلی در حال ساخت است. پیشرفت 
ساخت بندر سبب شده تا سرمایه گذاران زیادی به حضور در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ترغیب شوند که در راستای تحقق 
جهش تولید و منویات مقام معظم رهبری، ایمیدرو بودجه عمرانی سال ۹۹ این منطقه را به حدود ۳00 درصد افزایش داد و می 

طلبد که مدیران منطقه ویژه تالش کنند تا این بودجه جذب و برای ایجاد زیرساختها هزینه شود.  

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
عملیات مقابله با آلودگی در اطراف جزیره خارگ آغاز شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: عملیات پاک سازی لکه نفتی در 
غرب سکوی نفتی ابوذر )واقع در اطراف جزیره خارگ- خلیج فارس( 
آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر، محمد قاسمی در تشریح این عملیات اظهار داشت: به دنبال 
دریافت تصاویــر ماهواره ایی از مرکز کمک هــای متقابل در موارد 
اضطراری در دریا مبنی بر رویت لکه آلودگی در غرب سکوی نفتی 
ابــوذر بالفاصله برنامه ریزی و هماهنگی برای انجام عملیات مهار و 
پاکسازی آلودگی نفتی انجام شد. وی بیان کرد: در این راستا عملیات 
بارگیری تجهیزات مقابله با آلودگی شامل بوم فراساحلی و اسکمیر و بیش از ۳0 بشکه مواد امحا کننده دیسپرسنت بر روی شناور 
خلیج فارس انجام شد. قاسمی عنوان کرد: تجهیزات به همراه کارکنان عملیات مقابله با الودگی دریا به موقعیت گزارش شده اعزام 
شدند.  وی گفت: هماهنگی جهت اعزام یدک کش از بندر امام انجام شده و شناور ناجی ۸ در ساعت 5:۳0 از بندر خارک برای 
پایش الودگی به موقعیت اعزام شد.  قاسمی عنوان کرد: در ساعت ۷:۳0 صبح ناجی ۸ لکه آلودگی را به صورت وسیع و پراکنده 
رویت کرد.  وی افزود: همزمان شناور صبور2 از بندر امام خمینی برای مشارکت در عملیات مهار و پاکسازی به موقعیت اعزام شد. 
قاسمی گفت: با برنامه ریزی انجام شده، عملیات بوم اندازی و استفاده از امحاکننده های شیمیایی توسط یدک کش های مجهز به 

بازوی پاشش مواد زایل کننده نفت در دستور کار قرار دارد.  

بازدید معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از فاز 
دوم مسكن مهر رشت

رشت-زینب قلیپور: دکتر نوبخت معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه دکتر زارع استاندار 
گیالن جهت بررسی زیرساختها از فاز دوم مسکن مهر رشت بازدید نمودند.در این بازدید سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن توضیحاتی درخصوص پروژه های آب و فاضالب این منطقه ارایه نمود و گفت: 
اولویت اول در فاز دوم مسکن مهر، اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول 5200 متر با اعتبار 55 میلیارد ریال بود که به اتمام 
رسید و همچنین در حوزه آبرسانی ، اجرای شبکه توزیع آب در فاز دوم مسکن مهر رشت به ارزش 25 میلیارد ریال در اولویت 
قرار دارد که در مرحله  عقد قرارداد میباشد.وی همچنین افزود: برای تکمیل کل پروژه های فاز دوم مسکن مهر رشت اعم از آب 

و فاضالب، 250 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با تامین اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

درافشانی:
هنرمندان 22 استان کشور در مسابقه منطقه ای خوشنویسی خط عشق 

شرکت کردند
قزوین – خبر نگار فرصت امروز: درافشــانی،معاون شــهردار و 
رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: 
هنرمندان 22 اســتان کشور در مســابقه منطقه ای خوشنویسی 
»خط عشــق« شــرکت کردند.  به گزارش روابط عمومی سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شــهرداری؛محمد درافشانی با اعالم 
این خبر افزود:مســابقه منطقه ای خوشنویســی »خط عشق« به 
مناسبت دهه اول محرم و ســومین هفته فرهنگی قزوین توسط 
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری با مشارکت انجمن 
خوشنویســان قزوین در فضای مجازی برگزار شد. وی اظهار کرد: 
مسابقه منطقه ای خوشنویسی »خط عشق« با موضوع محرم و عاشورای حسینی در سه رشته نستعلیق،شکسته نستعلیق و خط 
تحریری )خط خودکاری( برگزار شد. درافشانی خاطرنشان کرد:خوشنویسی یکی از بهترین ابزارهایی است که با استفاده از آن 
می توان گزاره های دینی به ویژه فرهنگ عاشورا را به شهروندان و به خصوص نسل جوان منتقل کرد، لذا برگزاری این مسابقه 
خوشنویسی در دهه اول محرم در دستور کار سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قرار گرفت. وی در ادامه گفت:۷5 
اثر به بخش نستعلیق،۳4 اثر به بخش شکسته نستعلیق و ۸5 اثر به بخش خط تحریری از 22 استان کشور به دبیرخانه مسابقه 
خوشنویسی »خط عشق« ارسال شده است. این مقام مسئول افزود:کیفیت آثار ارسالی به دبیرخانه از سوی هیئات داوران بسیار 

مطلوب ارزیابی شده است که این امر بیانگر باال بودن سطح کیفی مسابقه خوشنویسی »خط عشق« است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم از صدور 603 فقره پروانه 
عبور ترافیكی در استان خبر داد

ایالم- منصوری- نوراهلل دلخواه با بیان این مطلب اظهار داشت: این میزان پروانه عبور ترافیکی ویژه ناوگان باری در مدت 5 
ماهه امسال در این استان صادر شده است. وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال ۹۸ نیز ۷5۳ فقره به ثبت رسیده است، افزود: 
این رقم 20 درصد کاهش یافته است. دلخواه عنوان کرد: سرعت، ساعت و مسیر مجاز از جمله مواردی است که در پروانه ترافیکی 
ناوگان های باری دارای بار ترافیکی قید می شود و راننده مکلف به رعایت آن است. وی افزود: به منظور تأمین ایمنی تردد و عدم بروز 
اختالل در تردد وسایل نقلیه در محورها و همچنین حفظ و حراست از راه و ابنیه فنی راه ها به عنوان سرمایه های ملی، مشخصات 
بارهایی که نیاز به حمل شدن دارد باید به لحاظ وزن، طول، عرض و ارتفاع تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راه ها باشد.

افزایش 3 برابری ارزش سهام پتروشیمی شازند
اراک - خبرنگار فرصت امروز: ابراهیم ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند ؛ سهام پتروشیمی شازند سهام 
پایدار و بنیادی است و همانند برخی از سهام ها حبابی نیست و تاکید می کنم از فروردین ماه سهام شرکت 
بیش از 100 درصد رشد داشته است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ارزش سهام 3 برابر شده است.  
به گزارش ایران پترونت مدیرعامل پتروشیمی شازند تاکید کرد: هیچکدام از شرکت های پتروشیمی کشور تنوع محصوالت این شرکت 
را ندارند بنابراین سهام پتروشیمی شازند سهامی پایدار است و سهامداران نسبت به حفظ سهام خود با دانش و حوصله عمل کنند و 
هیچگونه نگرانی از این بابت نداشته باشند. وی گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان سهامدار عمده شرکت همه 

تالش خود را جهت حمایت انجام داده است و این شرکت تالش کرده است تا سهام شاراک دچار مشکل نشود.
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مع��اون تحقیق��ات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی با بیان 
اینکه س��رای نوآوری، مدل دانش��گاه آزاد برای تبدیل شدن به دانشگاه 
کارآفرین اس��ت، گفت دانشگاه آزاد اسالمی با ایجاد سراهای نوآوری به 

دنبال تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم است.
به گزارش ایسنا، دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در دیدار با اعضای 
هیات رئیس��ه واحد مالیر ب��ا فعاالن، صاحبان صنای��ع و اعضای هیات 
مدی��ره بازار مبل منب��ت مالیر، با قدردان��ی از مهمان نوازی صنعتگران 
مالیر و ابراز خرس��ندی از حضور در این جلسه مشترک، اظهار داشت: 
در بازدیدی که از کارگاه های تولید و نمایشگاه های فروش مبل و منبت 
شهرس��تان مالیر داشتم، به رش��د و تحول در مالیر امیدوارم شدم و از 
اینکه چنین جمع فرهیخته و ارزشمندی پای کار صنعت شهرستان که 
جریان س��از حرکت های نو است، بسیار خرسند شدم. این تعامل نعمت 
بزرگی برای دانش��گاه آزاد اس��المی است که ان ش��اءاهلل بتوانیم از این 

فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.
مع��اون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی از مردم 
ب��ودن، پرهی��ز از هرگونه سیاس��ت زدگی، جریان زدگی و حواش��ی در 
دوره جدی��د مدیریتی و حرکت در راس��تای حل مش��کالت مردم را از 
ویژگی های منحصر به فرد این دانش��گاه دانس��ت و تأکید کرد: ساختار 
غیردولتی دانش��گاه آزاد اسالمی باعث می شود این دانشگاه در پیشبرد 
اهداف و برنامه های عملیاتی خود مصمم و با ش��تاب باش��د و به سمت 

توسعه اقتصاد شهری و بسترسازی اشتغال دانش بنیان گام بردارد.
وی با اش��اره به س��وابق خود در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، 
گفت: تاکنون ۳2 ش��رکت دانش بنیان راه اندازی کرده  و کامال با فضای 
کس��ب و کار دانش بنیان آشنا هس��تم، بنابراین حضورم در این جلسه 
مش��ترک یک نشست تشریفاتی نیست، بلکه برای تحقق اهداف تعیین 
ش��ده، برنامه های عملیاتی و جدی در دس��تور کار داری��م که با تعامل 
و مش��ارکت صنعتگ��ران، هنرمندان و صاحبان صنایع مالیر در س��رای 

نوآوری مبل منبت دانشگاه آزاد اسالمی اجرایی خواهیم کرد.
عضو هیات رئیس��ه دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد: این دانشگاه دارای 
ظرفیت حضور منطقه ای، ساز و کار غیردولتی و عزم جدی است که این 
توانمندی ها باعث می شود دانش��گاه آزاد اس��المی به سمت حل مسائل 

استان ها و مشکالت صنایع پیش برود.
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به طرح ایجاد سراهای نوآوری در دانشگاه 
آزاد اسالمی، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسالمی می خواهد همانطور که 
تولیدکنندگان مبل براس��اس نیاز بازار، مبل می سازند، دانشگاه هم نیاز 
جامعه و این صنعت را شناسایی کند تا متناسب با آن در واحد مالیر و 

سرای نوآوری آزاد، دانشجو تربیت کند.
وی افزود: س��رای نوآوری مانند دانش��کده اس��ت، اما از عنوان سرای 
نوآوری برای آن اس��تفاده می کنیم، چراکه دانش��کده ها موضوعی بوده، 
اما س��راها تخصصی هستند، مانند مبل و منبت و فرآورده های انگور در 
مالیر که از ظرفیت های این شهرس��تان به حساب می آید، در این مدل 
س��عی می کنیم در کنار صنعتگران و هنرمندان، فضای آموزشی ایجاد 
کنیم که دانش��جویان متناس��ب با نیاز صنعت مهارت بیاموزند و زمانی 
که فارغ التحصیل می شوند به این باور برسند که به مهارت و دانش آنها 

افزوده شده است و می توانند کارآفرین باشند.
س��رای نوآوری را با همکاری ترکیبی صنعتگران و دانش��گاه طراحی، 

مدیریت و اجرایی می کنیم
وی ب��ا بیان اینکه س��رای نوآوری را با هم��کاری ترکیبی صنعتگران 
و دانش��گاه طراحی، مدیریت و اجرایی می کنیم، گفت: س��رای نوآوری 
مبل و منبت س��ومین س��رای نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی در کشور 
اس��ت که امیدوارم این س��را بتواند در حوزه کار خود موفق و در کشور 

پیشتاز باشد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی با اش��اره 
به فلس��فه شکل گیری دانشگاه آزاد اس��المی، خاطرنشان کرد: همیشه 
براساس نیازها، فعلی اتفاق می افتد، به عنوان مثال مردم برای راحتی و 

ش��کیل بودن منزل شان نیاز به مبل داشتند و این صنعت به وجود آمد 
یا برای درمان بیماران بیمارس��تان ها ساخته شد، دانشگاه آزاد اسالمی 
هم س��ال 1۳۶0 تاسیس ش��د، چراکه مردم می خواستند با تحصیل در 

دانشگاه شخصیت اجتماعی کسب کنند و اشتغال آنها تضمین شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با اش��اره به کارکرد دانشگاه ها در نسل های 
مختلف، اظهار داشت: دانشگاه در نسل اول خود افراد دیوان ساالر برای 
پس��ت ها و مشاغل دولتی تربیت می کرد و مردم هم با این هدف هزینه 
می کردند تا فرزندان ش��ان را به دانشگاه بفرستند، اما پس از اشباع شدن 
مش��اغل دولت��ی، صنایع نیاز به پژوهش پیدا کردند و دانش��گاه ها برای 
پاس��خگویی به این نیاز، وارد برگزاری دوره ه��ای تحصیالت تکمیلی و 
ایجاد آزمایش��گاه های تخصصی شدند و نس��ل دوم دانشگاه ها به وجود 

آمد.
وی اف��زود: این روند ادامه داش��ت تا اینکه کش��ور با حجم انبوهی از 
فارغ التحصیالن دوره کارشناس��ی ارش��د و دکترا مواجه شد و نتوانست 
اش��تغال آنها را ایجاد کند و وارد فضایی ش��دیم که جوانی اگر مدرک 
دکترا هم داش��ته باشد، مش��اغل دولتی و کارخانجات آنها را استخدام 
نمی کنند، چون نیروی تحصیلکرده و پژوهش��گر در گذش��ته به اندازه 
کافی جذب مشاغل شده بودند و دانشگاه نسل اول و دوم دیگر کارکرد 
خود در اشتغال را از دست داده؛ اما هنوز کارکرد شخصیت اجتماعی ساز 
را دارد که مردم ترجیح می دهند فرزندان شان به دانشگاه های با کیفیت 

کمتر و هزینه کمتر بروند.
عضو هیات رئیس��ه دانشگاه آزاد اس��المی، با اشاره به چالش اشتغال 
ب��رای دانش��جویان و فارغ التحصیالن، گفت: با توجه ب��ه کارآمد نبودن 
مدارک دانش��گاهی در دوره جدید، دانش��گاه های نس��ل سوم به عنوان 
دانش��گاه های کارآفرین پدید آمدن��د. افرادی از این دانش��گاه ها خارج 
می ش��وند که می توانند کس��ب وکار راه اندازی کنن��د و ایده های خود را 

عملی کنند.
دانشگاه آزاد اس��المی با ایجاد سراهای نوآوری به دنبال تبدیل شدن 

به دانشگاه نسل سوم است
دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد: اکنون دیگر باید با دانشگاه نسل 
دوم خداحافظی کنیم، دانش��گاه آزاد اس��المی با ایجاد سراهای نوآوری 
به دنبال تبدیل ش��دن به دانش��گاه نس��ل سوم اس��ت تا مدرکی که به 
دانش��جویان خود می دهد، مدرک کارآفرینی، فناوری و نوآوری باشد و 

بتواند کارآفرینی و اشتغال زایی جوانان را تأمین کند.
وی با اش��اره به عدم موفقیت هنرس��تان ها در تربیت افراد حرفه ای، 
تصریح کرد: اگر هنرس��تان ها در تربیت دانش��جویان خود موفق نبودند 
به دلیل آن اس��ت که معلمان و اس��اتیدی که در هنرس��تان ها تدریس 
می کردند، خودشان صنعتگر و هنرمند نبودند و تجربه عملی نداشتند، 
اما دانشگاه آزاد اسالمی در مدل سرای نوآوری خود می خواهد از اساتید 
باتجربه و دارای مهارت اجرایی اس��تفاده کند، بنابراین دانش��گاه نس��ل 
س��وم فقط مدرک نمی دهد، بلکه منجر به ایجاد و تقویت کس��ب و کار 

می شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: دانش��گاه نس��ل سوم، هنرستان 
پیشرفته نیست که از آن افرادی فارغ التحصیل شوند که هنر می دانند و 
مدرک دارند، بلکه دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است که از آن شرکت 
و فناوری خارج می شود. به عنوان مثال در سرای نوآوری یک استارت آپ 
ش��کل می گیرد که تیم است و بر فروش محصول مبل و منبت در بازار 
عراق تمرکز دارد، این استارت آپ صنعت مبل را می شناسد، با برندینگ 
و استانداردسازی آشناست، بازار خارجی و حقوق تجارت آن را می داند 
و ب��ه صفر تا صد صادرات اش��راف دارد. این تی��م، مبل تولید نمی کند، 
ام��ا می تواند به بازاریابی و فروش محصوالت کمک فراوانی کند. چنین 

مدلی تاکنون در کشور وجود نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه نسل سوم، اکوسیستم را بزرگ می کند، 
در بحث مونتاژ کردن چوب برای ساخت مبل که در بازدید از کارگاه ها 
دیدیم، یک شرکت دانش بنیان یا استارت آپ می تواند سرعت و کیفیت 

مونت��اژ را دو برابر کند، همانطور که تولید دس��تگاه سی ان س��ی باعث 
سرعت بخشیدن به تولید مبل شد و به کمک صنعتگران آمد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی ادامه داد: 
مدل س��راهای نوآوری با دانش��گاه متفاوت اس��ت، چراکه هیچ کدام از 
صنعتگ��ران و کارگران حاضر نیس��تند با صرف چهار س��ال 1۴0 واحد 
درس��ی بگذرانند تا در نهایت مدرک لیسانس بگیرند، بنابراین باید این 
افراد را با ش��رایط ویژه به عنوان اس��تاد و دانش��جو در سراهای نوآوری 

جذب کنیم.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با اش��اره ب��ه موفقیت صنعت مبل و منبت 
در شهرس��تان مالیر و حمای��ت صاحبان صنایع از ای��ن صنعت، اظهار 
داش��ت: مبل و منبت در مالی��ر پا بر جا ماند، به دلیل آنکه دلس��وزان 
مالی��ر این صنع��ت آن را مدیریت و دلس��وزانه از آن حمایت کردند تا 
زمین نخورد، کارهایی که این افراد انجام دادند بس��یاری از دکترها که 
از دانش��گاه فارغ التحصیل شده اند، نمی توانس��تند انجام دهند که جای 

تبریک و خداقوت دارد.
وی افزود: ما امید داریم همانطور که صنعتگران و دلسوزان مالیر، این 
شهرس��تان را تبدیل به پایگاه مبل و منبت ای��ران کردند، با این همت 
می توانند سرای نوآوری مبل و منبت دانشگاه آزاد اسالمی را حمایت و 
هدایت کنند تا به علمی شدن این صنعت و توسعه منطقه کمک کند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی تاکید کرد: 
باید روزی برسد که اس��اتید روش فروش، مارکتینگ و... برای تدریس 
به مالیر بیایند. س��رای نوآوری این توان را دارد که دوباره دانشگاه را پر 
رفت و آمد کند. مطمئن هس��تم که همت، باور، صبر، از خودگذشتگی 
که در این جمع می بینم، می تواند مدل س��رای نوآوری مبل و منبت را 

اجرایی کرد.
عضو هیات رئیسه دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به ظرفیت های این 
دانش��گاه در برندس��ازی، معرفی و فروش محصوالت، گفت: دانش��گاه 
آزاد اس��المی دو برابر دانش��گاه های دولتی دانشجو، ۴00 واحد و مرکز 
دانشگاهی، هزار مدرسه و آموزشگاه سما و ۷0 هزار عضو هیات علمی و 
کارمند دارد که خانواده ۶ میلیون نفری را تش��کیل می دهد، بنابراین از 
وزارتخانه های علوم، بهداش��ت، آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی 
بزرگ تر است و می تواند این ظرفیت را برای معرفی محصوالت و کمک 

به صنایع به کار گیرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: ما می توانیم سرای نوآوری مبل 
و منبت را در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی تبلیغ کنیم و از این طریق 

به برندسازی مبل و منبت مالیر کنیم.
وی اف��زود: برای معرف��ی صنایع، خدمات و محص��والت دانش بنیان 
دانش��گاه آزاد اسالمی به دنبال ایجاد دیجی کاالی دانشگاه آزاد اسالمی 
هس��تیم تا کاالهای دانشگاه را در این ش��بکه معرفی کنیم و به فروش 
برس��انیم. همچنین می توانیم استارت آپ های تخصصی در حوزه مبل و 
منب��ت برگزار کنی��م، به عنوان مثال برای تس��هیل در خرید و انتخاب 
مبلمان، می شود یک اپلیکیشن ساخت که خریداران از منزل خودشان 
عک��س بگیرند و با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن مبل مورد نظرش��ان را 
متناسب به منزل خود انتخاب کنند. معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری 
دانشگاه آزاد اس��المی با اشاره به رایزنی های خود با بخش های مختلف 
دولتی برای حمایت از صنایع، اظهار داش��ت: من پیش از سفر به مالیر 
با دکتر س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور جلس��ه داشتم و 
ظرفیت ه��ای شهرس��تان را مطرح کردم و قول گرفتم که هر هس��ته و 
واحد فناوری که در حوزه مبل و منبت راه اندازی ش��ود، بتواند از 110 
امتیاز برند خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��تفاده 
کند، همچنین قرار ش��د به هس��ته های فناوری هم ک��ه در این حوزه 

راه اندازی می شود یک میلیارد تومان اعطا شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه ادبیات تجارت جهان با ادبیات 
تجارت ۳0 سال گذش��ته بسیار فرق کرده است، گفت: صنعتگران باید 
ادبیات جدید جهان را بشناس��ند و ما دانشگاهیان هم باید کاری کنیم 

جوان مالیری حتی برای تحصیل در رش��ته های پزش��کی هم از مالیر 
نرود و کس��ب دانش و مهارت آموزی در صنعت مبل و منبت شهرستان 

خود را به رشته پزشکی ترجیح دهد.
عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد: هنر مبل و منبت، 
صادرات، رویه کوبی، رنگ، صادرات محصول و ... یک چرخه کامل است 
که نیاز به تعامل دارد و یک نفر نمی تواند همه این کارها را انجام دهد، 
بنابراین باید یک شبکه ایجاد کنیم تا عالوه بر اشتغال آفرینی برای دیگر 

افراد، هنر و صنعت مبل و منبت را تقویت کنیم.
وی با اش��اره به درخواس��ت صاحبان صنایع مب��ل و منبت مبنی بر 
اس��تفاده درس��ت از ضایعات چوب، اظهار داش��ت: در این زمینه دکتر 
صدری مهر با یکی از کارخانجات تماس گرفت تا بتوان از ضایعات چوب 
مبل و انگور بهترین بهره برداری را داش��ت، طرح های مختلف برای این 
کار در حال بررس��ی اس��ت که اگر صرفه اقتصادی داشته باشد، آن را با 

مشارکت دانشگاه آزاد اسالمی در شهرستان اجرایی کنیم.
دکت��ر دهقانی فیروزآبادی تصریح ک��رد: وقتی می توان خرده چوب و 
ضایع��ات مبل را با کمترین هزین��ه و امکانات تبدیل به نئوپان کرد که 
منجر به ایجاد کارخانه تولید نئوپان و اشتغال آفرینی در مالیر شود، چرا 

باید آن را با تبدیل کردن به ذغال با کمترین قیمت به فروش رساند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به 
پیشنهاد تعدادی از اعضای جلس��ه مبنی بر ورود دانشگاه آزاد اسالمی 
ب��ه حوزه ارائه مجوز و اس��تاندارد در حوزه مب��ل و منبت، گفت: بحث 
اس��تاندارد نکته بسیار مهمی است که دانشگاه می تواند کمک جدی در 
این عرصه به صنایع داشته باشد، برای این کار ابتدا باید استانداردهای 
مبل و منبت جهان کش��ورهای پیشروی جهان مانند ایتالیا را بررسی و 

مطالعه کنیم تا به یک استاندارد تکمیلی و بومی برسیم.
وی ادامه داد: اگر مالیر می خواهد در حوزه مبل و منبت دس��ت اول 
بماند، باید به حوزه استاندارد کردن و مرجع مجوز شدن ورود کند، هر 
کشوری که توانس��ته صنعتی را در اختیار بگیرد، متولی صدور مجوز و 

استاندارد آن صنعت هم شده است.
دکتر دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: یکی از نکاتی که ممکن اس��ت 
تخریب کننده باشد، اقدامات افراد سودجو است که با کارهای بی کیفیت 
نام  محصول شهرستان را بد می کنند، مالیر می تواند متولی صدور مجوز 
در حوزه مبل و منبت و تبدیل به یک برند شناخته شده شود تا مردم با 

اطمینان این استاندارد و مجوز، اقدام به خرید محصول کنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با تأکید بر 
اصالح روند فروش و صادرات محصوالت، اظهار داش��ت: پورت صادراتی 
مب��ل و منبت باید در کش��ور مقصد باش��د و در داخل مالی��ر به افراد 
خارجی فروخته نشود، چراکه با این کار عالوه بر آنکه محصول در داخل 
به قیمت ارزان فروخته نمی شود، می توان در کشور مقصد محصول را به 

قیمت ارزی فروخت و ارزآوری کرد.
دکت��ر دهقانی فیروزآبادی در پایان گفت: این جلس��ه بس��یار جمع 
دوس��تانه و صمیمانه ای بود، امیدوارم جلسه بعدی بتوانیم مدل سرای 
نوآوری مبل و منبت دانشگاه آزاد اسالمی و سرفصل های آن را طراحی 
و تدوین کنیم. ان ش��اءاهلل به روزی برسیم که آثار دانشگاه آزاد اسالمی 
در همه کارگاه ها و نمایش��گاه های کشور مش��هود باشد و دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد مالیر میزبان جلسات ملی در حوزه مبل و منبت شود.

سرای نوآوری، مدل دانشگاه آزاد برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین است
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مدیرعام��ل فرابورس ایران در ابتدای پنل »نقش فین تک در توس��عه 
اقتصاد هوش��مند، فرصت ها و چالش ها« تعریف س��نتی اقتصاد را علم 
مدیری��ت منابع محدود برای خواس��ته های نامحدود عنوان  کرد و گفت  
تعری��ف علم اقتصاد در چند س��ال اخی��ر به مدیری��ت داده و طراحی 
مکانیزم در مدل های الکترونیک تبدیل ش��ده  اس��ت و در واقع اقتصاد 
به غیر از انگیزه و داده نیس��ت و مهم این است که سیاست گذار چگونه 
 در حوزه ه��ای مختل��ف انگیزه  ایجاد کرده و مبتنی ب��ر دیتا عمل کند. 

امی��ر هامونی تاکید ک��رد باید در ح��وزه دیتا س��رمایه گذاری کنیم و 
فین تک ها می توانن��د در این زمینه کمک کنند؛ چراکه نقش کارآمدی 
 در زمین��ه تولی��د دیتای موث��ر برای اس��تفاده سیاس��ت گذاران دارند. 
هامونی در این پنل با بیان اینکه مسئله انسان محوری اقتصاد هوشمند 
مس��ئله پررنگی در این مقوله  است، اظهار داش��ت:  یکی از چالش های 
فعلی در س��طح اقتصاد، بحث ناس��ازگاری بهینه برنامه هاس��ت به این 
مفهوم که ممکن اس��ت  سیاس��ت و تصمیمی از س��وی سیاس��ت گذار 
در ی��ک بخ��ش اتخاذ  ش��ود ک��ه بر س��ایر حوزه ه��ا اث��رات نامطلوب 
ب��ه جای  بگ��ذارد و این در حالی اس��ت که ب��ا اقتصاد هوش��مند این 
ناس��ازگاری برنامه ه��ا از بی��ن رفته و ب��ا ارائه دیتای قاب��ل قبول  برای 
 سیاس��ت گذار، اثرات ای��ن ناهماهنگی تا کمترین ح��د تقلیل می یابد. 
به گفته وی در این حوزه اندازه گیری متغیرهای اقتصادی در بخش های 
مختلف کار فین تک هاس��ت چراکه با  ارائه دیتای مناس��ب از سوی آنها 
به نهادهای حاکمیتی و سیاس��ت گذاران مس��ئله ناسازگاری برنامه های 
بهینه  مرتفع می ش��ود؛ به عنوان مثال اثر وضع مالیات بر یک بخش بر 
حوزه هایی مانند بورس، بانک و بیمه سنجیده  می شود و به سیاست گذار 
 در زمین��ه وض��ع قوانی��ن بهت��ر و رفع ناس��ازگاری ها کم��ک می کند. 

هامون��ی در بخش دیگ��ری از پنل نق��ش فین تک در توس��عه اقتصاد 
هوش��مند درخصوص اس��تارت آپ های فع��ال در بخش بیم��ه، گفت: 
طی یکی دو س��ال نخس��ت که رویداد فین اس��تارز را برگ��زار کردیم، 
اس��تارت آپ های بیم��ه ای که به تازگی ش��روع به فعالی��ت کرده بودند 
در مقی��اس کوچک در این رویداد حض��ور یافتند و در حال حاضر این 
اس��تارت آپ ها به شرکت های بزرگ حوزه اینش��ورتک در کشور تبدیل 
 ش��ده اند و جزو ش��رکت های موفق در ح��وزه بیمه به ش��مار می آیند.

ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل فرابورس ای��ران، تامی��ن مالی جمع��ی در دنیا 
مدل ه��ای مختلف��ی اع��م از م��دل مبتن��ی ب��ر اه��دا، م��دل مبتنی 
ب��ر پ��اداش، مبتن��ی ب��ر وام و م��دل مبتنی ب��ر ش��راکت دارد که از 
بی��ن ای��ن چه��ار ح��وزه کراودفاندین��گ، ش��ورای عال��ی ب��ورس در 
 ح��ال حاض��ر روی ح��وزه ش��راکت، مقررات گ��ذاری ک��رده اس��ت.
ن��دارد زمان��ی  محدودی��ت  جمع��ی  مال��ی  تامی��ن   فراخ��وان 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه دس��تورالعمل تامی��ن مالی جمع��ی در مدل 
مبتنی بر ش��راکت ابالغ ش��ده و ط��ی فراخوانی که منتش��ر کرده ایم، 
10 تیم اس��تارت آپی درخواس��ت خود را برای دریاف��ت مجوز عاملیت 

تامی��ن مالی جمع��ی به کارگ��روه ارزیاب��ی تامین مالی جمع��ی ارائه 
داده ان��د، افزود: البت��ه این فراخوان ادام��ه دارد و محدود به زمان بندی 
خاص��ی نیس��ت؛ بلکه ه��ر زمان ک��ه تیم ه��ای جدید بخواهن��د وارد 
ای��ن ح��وزه ش��ده و ب��رای دریاف��ت مج��وز اق��دام کنن��د، کارگروه 
 ارزیاب��ی تامی��ن مالی جمع��ی این درخواس��ت ها را بررس��ی می کند.

هامون��ی در ادامه، آمارهای��ی درخصوص صندوق های س��رمایه گذاری 
جسورانه، اینش��ورتک ها، رگ تک و بالک چین ارائه کرد و اظهار داشت: 
صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه در حوزه فین تک در سال 2018 
رک��ورد جالب��ی را در جهان ثبت کرده و تقریب��ا 20 میلیارد دالر جمع 
معامالت صنعت فین تک در این س��ال بوده اس��ت که از این میزان، 1۶ 
 میلیارد دالر به قاره آس��یا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی اس��ت.

ب��ه گفت��ه وی در ح��وزه بیم��ه نی��ز اینش��ورتک ها در س��ال 2018 
در دنی��ا 5.۷ میلی��ارد دالر معامل��ه ب��ه ثبت رس��انده اند و بیش��ترین 
رک��ورد ای��ن حوزه متعلق به س��ال 201۶ بوده که تقریب��ا 12 میلیارد 
 دالر در قال��ب M&A، وی س��ی ها و... معامل��ه انج��ام ش��ده اس��ت.

مدیرعامل فرابورس ایران در نهایت با اش��اره به اینکه در حوزه رگ تک 
در س��ال 2018 ح��دود ۳.۷ میلیارد دالر س��رمایه گذاری انجام ش��ده 
اس��ت، افزود: در حوزه بالک چین و رمز ارز نیز در سال 2018 رقم ۴.5 

میلیارد دالر س��رمایه گذاری صورت گرفته است و همه این آمارها نشان 
 می دهد که کشور ما فرصت های بسیار زیادی برای توسعه فین تک دارد.
کس��ب وکارها روی  پی��ش  ابرفرص��ت  هوش��مند   اقتص��اد 

عل��ی عبداله��ی، رئیس مرک��ز فن��اوری اطالع��ات و توس��عه اقتصاد 
هوش��مند وزارت اقتص��اد در پنل »نق��ش فین تک در  توس��عه اقتصاد 
هوش��مند، فرصت ه��ا و چالش ه��ا« عنوان ک��رد: یک��ی از برنامه های 
اساس��ی در دس��تور کار وزارت  اقتصاد بحث توس��عه اقتصاد هوشمند 
اس��ت و بررس��ی ها حاک��ی از آن اس��ت که پارادایم ه��ای دیجیتالی و 
 الکترونیک��ی  فعلی در ح��ال تغییر به پارادایم هوشمندس��ازی اس��ت. 

وی مصادی��ق فین تک ه��ا را در اقتصاد هوش��مند مقوله هایی همچون   
AI، بالک چی��ن و بایومتری��ک عن��وان ک��رد و  اف��زود: در ی��ک کالم 
 باید گفت اقتص��اد هوش��مند ابرفرصت پیش روی کسب وکارهاس��ت. 
علی عبدالهی درخصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حمایت از فین تک ها 
نیز عنوان کرد که در ش��اکله دولت این  اعتقاد به وجود آمده که توسعه 
بدون بهره گیری از فین تک ها ممکن نیست؛ به عنوان مثال اگر در بازار 
س��رمایه  از همان ابتدای الکترونیکی ش��دن به بخش خصوصی اعتماد 
 نمی شد امکان نداشت کیک اقتصاد در این بخش  تا این اندازه رشد کند.  

وی ب��ا تاکید بر اینک��ه امروز نیاز داریم ب��ه فین تک هایی که در زمینه 

معامالت الگوریتمی فعالیت می کنند اعتماد  کنیم تا جای کار پیدا کنند، 
عنوان کرد: بزرگ ترین هنر دولت باید این باشد که پا در کفش فین تک ها 
 نکند و  فقط مراقب باشد از چارچوب های کلی قوانین کشور عبور نکنند .

ب��ه گفت��ه وی س��امانه  G2B  یک��ی از مهم تری��ن اقدامات��ی اس��ت 
 ک��ه در وزارت اقتص��اد ب��ا ه��دف بسترس��ازی ایج��اد ش��ده  اس��ت. 
س��ازمانی ارتباط��ات  اصل��ی  کلی��د  هوش��مند   اقتص��اد 

در ای��ن پنل قاس��م نعمتی، رئیس مرکز فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
بیم��ه مرک��زی نیز عن��وان کرد: اگ��ر موض��وع  اقتصاد هوش��مند قرار 
اس��ت مورد بررس��ی ق��رار گیرد باید به چند س��وال اساس��ی پاس��خ 
داد: اینک��ه اص��وال چ��را به  دنب��ال هوش��مندی در اقتصاد هس��تیم؟ 
 آی��ا اقتص��اد فعل��ی هوش��مند نیس��ت؟ حلق��ه مفق��وده کجاس��ت؟
به گفته وی در وضعیت س��نتی، حاکمیت به دنبال نقش نظارتی خود 
اس��ت و در هر جا ک��ه موضوع جدی��دی  پیش بیاید ک��ه این نقش را 
تحت الش��عاع قرار ده��د، اولویت حاکمیت حفظ نق��ش حداکثری خود 
اس��ت، اما در  اقتصاد هوشمند دو طرف مردم و حاکمیت دیده می شود 
 و بن��ا به اقتضائات آن، محدودیت های اعمالی حاکمیت  کاهش می یابد. 
ارتباط��ات  اصل��ی  کلی��د  را  هوش��مند  اقتص��اد  همچنی��ن  وی 
 س��ازمانی، ش��فافیت اطالعات��ی و س��یالیت اطالع��ات عن��وان  ک��رد .
اس��ت اصل��ی  انس��ان  مح��ور  هوش��مند،  اقتص��اد   در 

آیت حس��ینی، مش��اور کس��ب وکار و مترجم کتاب »جنگل بارانی« در 
پنل نقش فین تک در توسعه اقتصاد  هوشمند به اینکه چگونه می توانیم 
س��یلیکون ولی جدید بس��ازیم و این نمونه موف��ق را در تمامی حوزه ها 
تکرار  کنیم، اشاره کرد و گفت: اقتصاد زمانی معنا پیدا می کند که مردم 
در چرخه آن حضور داش��ته باشند و اقتصاد  هوشمند تنها با شعار دادن 
امکان پذیر نیس��ت؛ بلکه ُحسن اقتصاد هوشمند این است که تجربه گرا 
 شویم و بر اس��اس نیازهای مردم، چرخه های اقتصاد را بازتعریف کنیم. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در اقتص��اد هوش��مند نمی ت��وان رگوالتوری 
بس��یار نزدی��ک به فرد داش��ت و باید بس��یاری از  صنای��ع را بازتعریف 
ک��رد، اف��زود: ب��رای نمون��ه چ��را ب��رای اح��راز هوی��ت در سیس��تم 
بانک��ی، مراجع��ه حض��وری انج��ام  می ش��ود، اگ��ر فین تک ه��ا ب��ه 
 نیازه��ای مبتن��ی بر تجربه پاس��خ بدهند بس��یار کارس��از خواهد بود .
گفتنی اس��ت که پن��ل »نقش فین تک در توس��عه اقتصاد هوش��مند، 
فرصت ه��ا و چالش ها« به عنوان یکی از برنامه ه��ای فرابورس ایران  در 
جری��ان الکامپ با حضور مدیرعامل فراب��ورس ایران به عنوان دبیر پنل 
و آیت حس��ینی مشاور کسب وکارهای نوآور، علی  عبدالهی رئیس مرکز 
فناوری اطالعات و توس��عه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و سید قاسم 
نعمتی رئیس مرکز فناوری اطالعات و  ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان پنلیست  در سومین روز از بیست وپنجمین دوره 

نمایشگاه الکامپ برگزار  شد. 
منبع: سنا

اقتصاد هوشمند ابرفرصت پیش روی کسب وکارها
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5 درس مهم کارآفرینی که با غلبه بر فقر می توان آموخت
وقتی کسی جمله  » می خواهم فقیر باشم «  را می شنود، احتماال قبل از آنکه این فکر به ذهنش برسد که 
واقعا چه کسی دلش می خواهد فقیر باشد، چشمانش از تعجب گرد می شود. با وجود این، شاید برای تان 
جالب باش��د اگر بدانید بس��یاری از آدم ها می خواهند فقیر باش��ند – بدون اینکه حتی خودشان بدانند. 
من معموال داستان چگونگی رسیدنم را به آگاهی کاملی از مسائل مالی داخل خانه پس از جدایی مادر 
و پدرم برای همه تعریف می کنم. من از همه یارانه های دولتی اس��تفاده می کردم و اجاره  خانه مادرم را 
)که معموال همیشه از موعد پرداختش می گذشت( با صاحبخانه تسویه می کردم و معموال برای خرید به 
ارزان ترین فروشگاه ها می رفتم. من تمام این تجربه ها را با جزییات در برنامه تد تاک در رابطه با موضوع 
توانمندس��ازی مالی بیان کرده ام. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا 5 درس مهم کارآفرینی که با 

غلبه بر فقر می توان آموخت را بدانید.
دلیل اینکه می  گویم آرزو می کردم فقیر باش��م این اس��ت که علی رغم اینکه کنار آمدن با فقر تجربه  
ناخوش��ایندی اس��ت، تمرین خوبی برای تقویت قدرتی است که به بقای شما کمک می کند – و من یاد 
گرفتم چگونه زنده بمانم. بسیاری از آدم هایی که چنین حقیقتی )یا حقیقت مشابهی( را با شما در میان 
می گذارند، ممکن است در طول زندگی شان فقط خواسته باشند زنده بمانند، نه اینکه لزوما به سطحی از 
زندگی برسند که بتوانند ولخرجی یا تجمل گرایی کنند. تجربه  کار در صندوق یک فروشگاه مواد غذایی 
محلی باعث شد متوجه بشوم آدم هایی وجود دارند که بدون کمک برنامه  کوپن غذا می توانند به راحتی 
به صورت نقدی یا با کارت اعتباری خرید کنند. ناگهان متوجه ش��دم دیگر نمی خواهم فقط زنده بمانم، 
بلکه می خواهم زندگی ام را از لحاظ مالی به شکوفایی برسانم. در این مقاله، به 5 نکته اشاره می کنم که 

با انجام آنها توانستم طرز فکر فقرطلب خود را پشت سر بگذارم و دیگر دلم نخواهد فقیر باشم.
پس از آنکه با مس��ائل مالی در خانه آش��نا می ش��وید، به تدریج به آگاهی از نحوه  مدیریت زمان نیاز 

پیدا خواهید کرد.
درس مهم کارآفرینی برای غلبه بر فقر

1- تغییر دنیای اطراف خود
من به اندازه  کافی خوش شانس بودم که این فرصت را به دست آوردم که با فراموش کردن دانسته های 
نادرس��ت خود و نقل مکان به بخش دیگری از کش��ور و ش��روع یک زندگی جدید، بتوانم دنیای اطراف 
خود را تغییر دهم. با اینکه ابتدا نتیجه  ترک هر چیز و هر کس��ی که از قبل می ش��ناختم، ناراحت کننده 
و ترس��ناک به نظر می آمد، تصمیم گرفتم دلم را به دریا بزنم و وارد مس��یری ش��وم که من را به اینجا 
رساند. گاهی اوقات، تغییری در چشم انداز، اولویت ها و قرار گرفتن در معرض موقعیت های مختلف همان 
جرقه ای است که برای تغییر وضعیت خود به آن نیاز دارید. بعضی از آدم ها تمام طول زندگی شان را در 
همان ش��هری سپری می کنند که در آن متولد شده اند. آرزوهای تان هرچه باشند، موفقیت ممکن است 

فقط در آن سوی ترس ها و ناشناخته ها انتظارتان را بکشد.
2- سرمایه گذاری در تحصیل و آموزش

اگر به دنبال تحصیل در حوزه های مدیریت مالی ش��خصی، کارآفرینی، پیش��رفت ش��خصی و س��ایر 
موضوع��ات مورد عالقه تان هس��تید، گزینه ه��ای رایگان و غیررای��گان مختلفی برای ت��ان وجود دارند. 
سرمایه گذاری در این حوزه از نظر من یعنی اشتغال به صورت کارآموزی رایگان در شرکت های خدمات 

امور مالی و همچنین، خرید کتاب ها، شرکت در دوره های آموزشی، سمینارها و رویدادهای شبکه ای.
صرف��ا قرار گرفتن در معرض مفاهی��م، اصول و تمرین های عملی درخصوص روش های ثروت س��ازی 
به من الهام می بخش��د بخواهم بیش��تر یاد بگیرم و بیش��تر کار کنم. این وضعیت چش��م اندازم را برای 
کارهایی که امکان انجام شان را دارم، وسیع تر می کند و من  را وامی دارد راهی برای انجام آن کارها پیدا 
کنم. همیش��ه برای یادگیری چیزهای جدید زمان مناس��بی وجود دارد و با کمک گوگل که همیشه در 

دسترس تان است، فرصت های یادگیری همواره پیش روی تان خواهند بود.
3- ایجاد یک گروه

من متوجه بس��یاری از مفاهیمی که یاد گرفته بودم، برای همکاران، گروه دوس��تان و خانواده ام که با 
آنها وقت می گذرانم، بیگانه به نظر می رسند. برای پیشرفت و رسیدن به سطوح باالتر، الزم بود خودم را 
در جمع آدم هایی قرار دهم که تمام چیزهایی را که من به دنبال ش��ان بودم تجربه کرده باش��ند و روش 
رس��یدن به آنها را به من نش��ان دهند. ایجاد روابط استراتژیک از گذشته تاکنون و همچنان در آینده به 
عنوان یکی از عوامل بس��یار مهم در فرآیند تبدیل ش��دن به یک کارآفرین موفق شناخته می شود. ایجاد 
یک گروه، خواه به صورت استخدام یک فرد حرفه ای نظیر حسابدار یا وکیل باشد، خواه پیدا کردن یک 
مربی یا صرفا ایجاد یک شبکه با افراد مرتبط با حوزه  کاری ، مسیرم را به سمت موفقیت هموار کرده ، و 

در مقابله با هر مانع یا هنگام تعیین هر هدف به کمک من آمده است.
4- اجرای هر آنچه یاد گرفته اید

یک��ی از چیزهای��ی که تاکنون در زندگی یاد گرفته ام،  این اس��ت که هرگز منتظر نش��وید به آمادگی 
کامل برس��ید و هیچ وقت قرار نیس��ت به آن س��طح تکامل برسید. به هر ش��کل، هر آنچه را تاکنون یاد 
گرفته اید، به کار ببندید. ترس از شکس��ت باعث می ش��ود بس��یاری از آدم ها حتی پیش از ش��روع دچار 
شکس��ت ش��وند و هرگز نتوانند حتی ذره ای طعم موفقیت را بچشند. اجرای هر آنچه از طریق آزمون و 
خطا یاد گرفته ام، آنچنان اعتماد به نفس��ی به من داد تا بتوانم فرصت های بهتری برای خود ایجاد کنم، 
بیش��تر س��رمایه گذاری کنم و بتوانم نقص های خود را برطرف کنم. برای آنکه بتوانم واقعا تفکر فقیرانه 
را از خود دور کنم، باید روی چیزهایی ش��رط می بس��تم که صد درصد مطمئن نبودم آیا برای انجام شان 

آمادگی کامل دارم یا خیر.
5- خودباوری

اگ��ر بخواهم تمام عوامل دخیل را در رس��یدنم ب��ه موفقیت در یک عبارت خالص��ه کنم، باید بگویم 
تم��ام ای��ن عوامل فقط به خودباوری نامحدود و پایدار برمی  گردند. ب��دون اعتماد به نفس و باور به خود 
نمی توانستم از عهده انجام هیچ کاری در زندگی بربیایم. خودباوری به من جرأت داد تا از سکون خارج 
شوم، به من انگیزه داد تا منابع خود را صرف تحصیل کنم، به من جسارت داد تا وارد شبکه ای جدید از 

آدم ها شوم و به من اعتماد به نفس داد تا بتوانم هر آنچه را یاد گرفته ام، به اجرا دربیاورم.
entrepreneur/bazdeh :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از مواردی که می تواند باعث موفقیت شما در دنیای 
کار ش��ود، مهارت در نوشتن است، حتی اگر در شغل خود 
چندان نیازی به نوش��تن نداش��ته باش��ید به همین دلیل 
تقویت مهارت نوشتن باید در اولویت های شما قرار بگیرد.

بس��یاری از افراد در هنگام اس��تخدام نیروهای جدید از 
آنها ی��ک نمونه نوش��ته دریافت می کنند ک��ه البته نباید 
س��اخته ذهن آنها باش��د و هرگونه متنی که توس��ط آنها 
نوش��ته شده باش��د، مفید خواهد بود، اما علت اهمیت این 

موضوع چیست؟
دالیل زیر علت اهمیت نویسنده خوب بودن و اینکه چرا 

باید روی مهارت نوشتن تمرکز کرد را مشخص می کنند:
• نوش��تن خوب با نحوه تفکر ارتباط دارد: نوش��تن یک 
بین��ش مناس��ب از نحوه کار ذهن اف��راد در اختیار ما قرار 
می دهد. نویس��ندگان خوب، افکار س��اختاریافته و منطقی 
دارند و کدام فردی به دنبال متفکران در تیم خود نیست؟

• ارتباط ش��فاف و متقاعدکننده پشتوانه یک متخصص 
موفق اس��ت: مهارت ه��ای دیگر نیز اهمی��ت باالیی دارند، 
ب��ا این حال اگ��ر بتوانید خود را به خوبی با نوش��تن بیان 
کنید، بیش��تر پیش��رفت خواهی��د کرد. فرق��ی نمی کند با 
ش��رکا، مش��تری یا همکاران خود ارتباط برقرار می کنید، 
نحوه نوش��تن روی دید افراد نسبت به شما و کمپانی تاثیر 
می گ��ذارد. ارتباط روش��ن باعث ایجاد اعتم��اد به نفس و 

روابط سازنده تر می شود.
• اگر نویسنده خوبی باشید، همیشه برای شما کار وجود 
دارد: اگر نویس��نده خوبی نباشید، رئیس شما باید برخی از 

کارها را ش��خصا انجام دهد چراکه باید نوش��ته را تصحیح 
کند.

چگونه نویسنده بهتری شویم؟
اگر می خواهید مهارت نوش��تن خ��ود را تقویت کنید، ۷ 

نکته زیر را مدنظر قرار دهید:
1- تا جای ممکن مطالعه کنید

بهترین راه برای تقویت مهارت نوش��تن، مطالعه اس��ت. 
مطالعه دامنه لغات ش��ما را گسترش می دهد، دستور زبان 
شما را تقویت می کند و باعث می شود از نویسندگان بزرگ 
اله��ام بگیرید. با توجه به این موضوع قبل از خواب س��عی 
کنی��د کتاب بخوانید یا اگر از وس��ایل حمل و نقل عمومی 
اس��تفاده می کنید، در آن کتاب بخوانید. در حالت کلی هر 

زمانی که وقت داشتید، کتاب بخوانید.
2- نوشته خود را بررسی کنید

ش��اید در نوش��تن مهارت خیلی باالیی نداش��ته باشیم، 
اما بررس��ی نوش��ته ها حتی ایمیل می تواند از بروز هرگونه 
مش��کل جلوگیری کند. در همین راستا چندین ثانیه وقت 

گذاشته و نوشته خود را بخوانید.
3- برای انتقال منظور خود تا جای ممکن از کلمات 

کمتری استفاده کنید
اس��تفاده از کلم��ات کمتر، یک راهکار خوب محس��وب 
می شود. هیچ فردی نمی خواهد پیامی که می توانید در 50 

کلمه بیان کنید را در 200 کلمه بخواند.
4- از کلمات ساده استفاده کنید

اگر می خواهید ارتباط خوبی داش��ته باش��ید، پیام خود 

را به گونه ای بیان کنید که مخاطب با س��اده ترین راه قادر 
به درک آن باش��د و در همین راس��تا کلمات ساده بهترین 
راه حل هس��تند. نیازی نیست در پیام خود کلمات سنگین 

و دشوار به کار ببرید.
5- از توازن ساختار نوشته مطمئن شوید

ش��اید این نکته به نظرتان اضافی باشد، اما اگر متن شما 
ساختار موازی و مش��ابه نداشته باشد، امتیاز آن را کاهش 
می دهد. برای مثال اگر از ۶ مورد صالحیت خود در رزومه، 
5 مورد آن با فعل ش��روع شده باشد و یکی از آنها ساختار 
متفاوتی داش��ته باشد، شانس اس��تخدام شما کاهش پیدا 

می کند.
6- از حکایت ها و مثال ها استفاده کنید

هر داس��تان شاید هزار کلمه باشد، اما اضافه کردن یکی 
از آنها به پیام می تواند باعث ارتباط بیش��تر خواننده با آن 

شود و پیام شما را به خاطر بسپارد.
7- متن خود را برای ویرایش به فرد دیگری بسپارید

همه ما ممکن است در نوشته خود دچار اشتباه شویم و 
ب��ه همین علت در صورت امکان می توانید آن را در اختیار 

فرد دیگری قرار دهید.
نوش��تن روزن��ه ای اس��ت که از می��ان آن، هوش ش��ما 
می درخش��د، بنابراین بدون توجه ب��ه محلی که در آن کار 
می کنید، مهارت نوش��تن خود را تقوی��ت کنید تا موفق تر 
ش��وید. در نهایت ب��از باید به این موضوع اش��اره کنیم که 

برای تقویت مهارت نوشتن تا جای ممکن مطالعه کنید.
Fast Company/digiato :منبع

ارتقای این مهارت شانس شما را برای استخدام در هر شغلی افزایش می دهد
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