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انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران دارد؟

 تعلیق اقتصاد
در تنگنای سیاست

نزدیک به یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است و همه بازارها چشم به انتخابات سوم نوامبر دوخته اند. سرنوشت 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده شاید در هیچ دوره دیگری به اندازه اکنون برای اقتصاد ایران و جهان مهم و حیاتی نبوده است. 
همگان منتظرند تا چهره چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا را ببینند. دوراهی حزب دموکرات یا جمهوری خواه بار دیگر ناظران سیاسی 
را به دو قطبی چپ و راست تقسیم کرده است. سوال این است که اقتصاد ایران در صورت پیروزی دموکرات ها و یا جمهوری خواهان، چه 
وضعیتی خواهد داشت و کدام انتخاب، نتیجه بهتری برای وضعیت اقتصادی کشورمان به دنبال دارد؟ فارغ از پاسخ این سوال و فرضیه های 

مختلفی که در این مورد مطرح است، تصور اینکه از بین جو بایدن و دونالد ترامپ کدامیک به کاخ سفید راه می یابند، دست کم برای...

مهرماه سرآغاز رشد دوباره بورس خواهد بود؟

 سمت و سوی بورس 
در هفته دوم مهر
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سهام، طال، دالر و مسکن به ترتیب باالترین بازدهی را در نیمه نخست امسال داشتند

طعنه دالر به بورس

برندسازی مشارکتی با چاشنی شکست
 RAY نکات مدیریتی فیلم

چطور از هدر دادن زمان جلوگیری کنیم؟
چگونه حق امتیاز یک برند دیگر را کسب کنیم؟

برگزاری مسابقه بازاریابی در اینستاگرام از ابتدا تا انتها 
فولکس واگن رقیب جدید تسال 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون نمایشگر هوشمند »اکو 
شو 1۰« و اسپیکر »اکو« را با 

طراحی کروی معرفی کرد

یادداشت

مصادره به مطلوب

چن��د وقتی اس��ت برخی از 
رس��انه های جمع��ی البت��ه به 
نقل از مس��ئوالن اجرایی خبر 
می دهن��د ک��ه بانک ه��ا بیش 
از 2 ه��زار واح��د تولی��دی را 
پرسش��ی  کرده اند.  »مصادره« 
ک��ه در اف��کار عموم��ی نقش 
می بندد، این اس��ت که اساسا 
مگر بانک ها تا آن اندازه قدرت، 
اقتدار و صالحیت قانونی دارند 
که واحده��ای تولی��دی را به 
نفع خود مصادره کنند؟ فرضا 
مصادره هم کنن��د، یک واحد 
تولی��دی نیمه فعال چه دردی 
از مجموع��ه دردهای س��خت 
نظ��ام بانکی را درم��ان خواهد 
»مصادره«  ماجرای  پس  کرد؟ 
چیست و بانک ها چرا و چگونه 
واحده��ای تولی��دی بده��کار 
از  می کنن��د؟  »مص��ادره«  را 
»مصادره«  واژه شناس��ی،  نظر 
از ب��اب مفاعله و ریش��ه صدر 
اس��ت. در یکی از فرهنگ های 
لغت در معنای واژه »مصادره« 
آم��ده اس��ت: »اخ��ذ جریمه، 
کردن  ضب��ط  جریمهگی��ری، 
اموال و دارایی کس��ی به سبب 
جرمی ک��ه مرتکب ش��ده. در 
اسالم مصادره سابقه دارد و از 

راشدین  خلفای  زمان 
4شروع شده است، به...
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فرصت امروز: با شیوع کرونا، بسیاری از غول های فناوری به طراحی اپلیکیشن های کاربردی 
برای شناس��ایی ویروس کرونا دس��ت زده اند و به موازات اس��تقبال از این تکنولوژی، بحث ها 
درباره نقض حریم خصوصی کاربران نیز بیشتر شده است، با این حال به نظر می رسد فناوری 
تنه��ا ابزار آدمی برای مدیریت پاندمی کرونا اس��ت و جز تکنولوژی راه دیگری برای مقابله با 
وی��روس مهلک کووید-19 و در امان ماندن از عوارض س��رایت کرونا وجود ندارد. در واقع، از 
هم��ان ابتدای ظه��ور کووید-19، فناوری ها نقش مهمی در مدیریت این ویروس داش��ته اند. 
بیش��تر این فناوری ها کمک کردند تا ش��هروندان روزهای قرنطینه خانگی را راحت تر از سر 
بگذرانند و در عین حال بسیاری از کسب وکارها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. اگرچه 
فناوری های نوین هنوز نتوانس��ته اند روشی آس��ان و در دسترس برای تولید واکسن کرونا در 
اختیار دانشمندان قرار دهند، اما در کنترل این ویروس مرگبار بسیار موثر عمل کرده اند. در 
این زمینه، »weforum« به تازگی در گزارشی به 10 فناوری ای که در راستای مدیریت کرونا 

به زندگی انسان ها کمک کرده، پرداخته و آنها را برشمرده است.
* ردیابی مکان: رایج ترین فناوری استفاده ش��ده به هنگام کنترل انتشار ویروس کرونا، ردیابی 
مکان افراد به وسیله اطالعات مکانی آنهاست که از تلفن های همراه آنها به  دست می آید. این فناوری 
برای آگاهی از مکان هایی است که فرد بیمار در آنجا حضور داشته و یا با تعدادی از مردم در تماس 
بوده است. این ردیابی در روزهای اول انتشار ویروس کرونا و در شرایط قرنطینه به وسیله کشورهایی 
نظیر چین، کره جنوبی، تایوان و آلمان انجام شد. همچنین آنها با استفاده از این فناوری فضاهای 
عمومی را که مردم در آنجا تجمع کرده بودند، شناسایی کردند. هرچند که به موازات استقبال از 

این تکنولوژی ردیابی مکان، بحث ها درباره نقض حریم خصوصی شهروندان نیز بیشتر شده است.
* اپلیکیش��ن های تلفن همراه: به تازگی ش��رکتی در بریتانیا اپلیکیشنی ساخته است که 
به وس��یله آن افرادی که مش��کوک به کرونا هستند، عالئم خود را به مراکز بهداشتی گزارش 

می دهند. بیش از ۷۵0 هزار نفر فقط در مدت ۳ روز عالئم خود را با استفاده از این اپلیکیشن 
به مراکز بهداشتی بریتانیا گزارش دادند. بدین ترتیب دولت بریتانیا به راحتی توانست گروه های 
پرخطر را شناسایی کند. کره جنوبی هم با استفاده از یک اپلیکیشن در مدت زمان کم توانست 

محل زندگی افراد مبتال به کرونا را شناسایی کند.
* ربات ها و پهبادها: این روزها ربات ها و پهبادها برای کنترل ویروس کرونا کمک بسیاری 
کردند و از آنها بیش از هر زمان دیگر اس��تفاده ش��ده اس��ت. ربات ها در تحویل غذا و دارو به 
بیماران و افرادی که در قرنطینه هس��تند و همچنین ضدعفونی کردن مناطق مختلف مانند 
تمیز کردن بیمارس��تان ها بس��یار فعال بوده اند. همچنین برخی از کشورها مثل چین برای 
شناس��ایی افرادی که ماس��ک نزده اند و متفرق کردن تجمعات از پهبادهایی که به دوربین و 
بلندگو مجهز بودند استفاده کردند. مسئوالن با به کارگیری پهبادها می توانند وظایف شان را در 

حالی که با مردم فاصله ایمن دارند، انجام دهند.
* هوش مصنوعی: وقتی یک اپیدمی رخ می دهد، اولین س��والی که به ذهن می رس��د این 
است که آیا می توان برای درمان یا پیشگیری از آن، دارو یا واکسنی تولید کرد؟ دنیا در حال 
حاضر با ناامیدی در حال پیدا کردن روش هایی برای کند کردن گسترش بیماری کرونا است 
اما فناوری می تواند این روند را سرعت دهد. این روزها هوش مصنوعی نقش مهمی در ترکیب 
مواد شیمیایی برای تولید واکسن کرونا دارد و می تواند با شناسایی سریع ساختارهای پروتئینی 
ویروس کووید-19 به محققان و دانشمندان در تشخیص ترکیبات مناسب واکسن کمک کند. 
موسس��ه هوش مصنوعی آلن در آمریکا به تازگی سیس��تمی ایجاد کرده که براس��اس توالی 

ژنتیکی ویروس کرونا، ساختاری سه بعدی از آن به دست می دهد.
* چاپ سه بعدی: این روزها فناوری چاپ سه بعدی برای کاهش شوک های ناشی از کمبود 
تجهیزات و ابزارهایی که برای محافظت انس��ان در برابر ویروس کرونا استفاده می شود، نقش 

مهمی بازی کرده است. متخصصان با استفاده از این فناوری شروع به چاپ تجهیزاتی مانند 
دستگاه های تنفس با سرعت بسیار باالیی کرده اند. البته این فناوری در برخی مواقع مانند تولید 
ماسک که باید زیر نظر قوانین بهداشتی انجام شوند، با مانع مواجه می شود. با این حال تولید 

بخشی از تجهیزات موردنیاز با این روش سرعت بیشتری گرفته است.
* خرید اینترنتی: س��ال 2002 میالدی که بیماری س��ارس همه گیر ش��د، یکس��ری از 
کسب وکارها با شرکت های همکار و همچنین مشتریان خود وارد تعامالت اینترنتی شدند. این 
روند ادامه پیدا کرد تا اینکه امروز شاهد فروشگاه های اینترنتی بسیاری در سراسر دنیا هستیم. 
وجود اینترنت و خریدهای اینترنتی، اجرای فاصله گذاری اجتماعی را راحت تر کرده است. از 
طرف دیگر، تحویل کاال هم باعث می شود که افراد در تماس با یکدیگر باشند و ویروس کرونا 
همچنان به انتشار خود ادامه دهد. از همین رو، در برخی از کشورها نظیر چین با استفاده از 

ربات ها و پهبادها، امکان ارسال کاالها برای مشتریان فراهم شد.
* پرداخت های دیجیتالی: مدت هاست که مردم تشویق به پرداخت های دیجیتالی شده اند، 
اما این روزها که کرونا بیداد می کند، مسئوالن از مردم خواسته اند که خریدها و امور بانکی خود 
را به صورت دیجیتالی انجام دهند. به همین دلیل، بانک های مرکزی بیشتر کشورها از جمله 
چین، آمریکا و کره جنوبی دس��ت به اقدامات متعددی زده اند تا بیش��تر نقل و انتقاالت پولی 
به صورت دیجیتالی و با استفاده از کارت های اعتباری و کیفهای پول  الکترونیکی انجام شوند. 
پرداخت های دیجیتالی باعث می شود که مردم به راحتی کاالهای خود را به صورت اینترنتی 

خریداری کرده و پرداخت شان را به طور دیجیتالی انجام دهند.
* دورکاری: با ش��روع پاندمی کرونا، بس��یاری از ش��رکت ها و ادارات، کارمندان خود را به 
دورکاری فرس��تادند. فناوری هایی مانند شبکه خصوصی مجازی )شبکه ای است که اطالعات 
در آن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت جابه جا می شود، اما در عین حال با استفاده 

از الگوریتم های رمزنگاری و احراز هویت، این ارتباط همچنان اختصاصی باقی می ماند(، صدا 
روی پروتکل اینترنت )برای انتقال صدا و فایل های رسانه ای دیگر(، جلسات مجازی، فناوری 
ابر )برای حفظ حجم باالیی از داده ها( و حتی فناوری های تشخیص چهره به کمک افراد آمده 
است تا آنها بتوانند تمام وظایف کاری خود را از راه دور و در منزل انجام دهند. دورکاری عالوه 
بر پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، در صرفه جویی زمان های مربوط به رفت وآمد به محل کار 

و برگشت به خانه کمک می کند و انعطاف پذیری بیشتری دارد.
* یادگیری از راه دور: از زمانی که انتش��ار ویروس کرونا در دنیا شدت گرفت، 191 کشور 
جهان، مدارس و دانش��گاه های خود را تعطیل کردند. بس��یاری از موسس��ات آموزش��ی نیز 
کالس های درس خود را به صورت آنالین برگزار کردند و به آموزش محصالن خود از راه دور 
مشغول شدند. فناوری هایی مانند حقیقت مجازی، واقعیت افزوده، چاپ سه بعدی و ربات های 

معلم مجهز به هوش مصنوعی در این امر به کمک متخصصان آموزش و پرورش آمده اند.
* تفری��ح و س��رگرمی آنالین: انجام قرنطین��ه خانگی و اجرای فاصله گ��ذاری اجتماعی، 
شهروندان جامعه را از هم دور کرده است و به همین دلیل آنها به دنبال روشی برای پر کردن 
این خأل اجتماعی بودند. فناوری ها امروزه برای سرگرم نگه داشتن مردم و نزدیک کردن آنها 
به هم روش های خالقانه ای دارند. کارشناسان با استفاده از اینترنت و فناوری های مربوط به آن 
مانند واقعیت مجازی و واقعیت افزوده توانستند با اجرای برنامه های اینترنتی متعددی مانند 
کنس��رت های آنالین، تورهای مجازی موزه ها و برنامه های دیگ��ر، مردم در قرنطینه مانده را 
سرگرم کنند. همچنین شبکه های اجتماعی به کمک مردم آمدند و با برقراری تماس مجازی، 
فاصله ه��ای اجتماعی را کم کردند. بازی های اینترنتی هم فناوری دیگری اس��ت که مردم و 
عالقه مندان را س��رگرم می کنن��د. در یک کالم، این روزها با اس��تفاده از فناوری های متعدد 

می توان تا حدی از عوارض بیماری کرونا و پاندمی کووید-19 در امان ماند.

نگاهی به روند تولید کربن در 2۵ س��ال گذشته نشان می دهد که میزان انتشار کربن یک 
درص��د مردم جهان یعنی ثروتمندان، بیش از دو برابر میزان انتش��ار کربن نیمی از جمعیت 
زمی��ن یعنی مردم فقر اس��ت. در واق��ع، یک درصد از جمعیت جه��ان، دو برابر ۳.1 میلیارد 
نفری که جزو فقیرترین مردم قرار می گیرند، آلودگی ایجاد کرده اند و آنها مسئول بیش از دو 
برابر آلودگی جهان در سال های بین 1990 تا 201۵ میالدی بوده اند. این جدیدترین نتیجه 
تحقیقات کنفدراسیون آکسفام با انستیتوی محیط زیست استکهلم است که به تازگی در قالب 

گزارش های »مقابله با نابرابری کربن و مبارزه با فقر« منتشر شده است. 
آمارهای جهانی نش��ان می دهد که در سال 2019 متوسط دی اکسید کربن جوی جهان 
حدود 409.8 قسمت در میلیون )به طور خالصه ppm( بود، با دامنه عدم قطعیت مثبت یا 
منفی 0.1 قس��مت در میلیون. س��طح دی اکسید کربن امروز بیش از هر دوره ای در حداقل 
800 هزار سال گذشته است و رکورد جدیدی محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد که 
میزان افزایش ساالنه دی اکسید کربن در جو طی 60 سال گذشته حدود 100 برابر سریع تر 
از افزایش طبیعی سال های قبل از آن است؛ مانند شرایطی که در پایان آخرین عصر یخبندان 
11 هزار تا 1۷ هزار سال پیش رخ داده است. علت آن هم تشدید فعالیت های انسانی است که 
غلظت دی اکس��ید کربن در جو را افزایش داده و اثر گلخانه ای طبیعی زمین را تقویت کرده 
است. وضعیت به گونه ای است که غلظت دی اکسید کربن به دلیل مصرف سوخت های فسیلی 
حاوی کربن در حال افزایش است و هرچه گیاهان طی سال های متمادی از طریق فتوسنتز از 
جو خارج کرده اند، در عرض دوره کوتاهی دوباره در حال بازگشت به جو است. اقیانوس ها نیز 
به اندازه ای دی اکسید کربن جذب کرده اند که pH )کمیتی برای تعیین میزان اسیدی یا بازی 
بودن یک محلول آبی( خود را 0.1 واحد کاهش دهند و اسیدیته آنها ۳0 درصد افزایش یابد. 
در چنین شرایطی کنفدراسیون آکسفام و انستیتوی محیط زیست استکهلم گزارش می دهند 
که در تمام این تغییرات سهم ثروتمندان دو برابر فقرا بوده است. چراکه با مصرف سوخت هایی 

مانند بنزین، گازوئیل، گاز و همین طور انرژی برق، کربن بیشتری وارد جو کرده اند.
تازه ترین گزارش این دو مؤسس��ه تحقیقاتی نشان می د هد که یک درصد ثروتمند جهان 
مسئول 1۵ درصد انتشار کربن بین سال های 1990 و 201۵ میالدی بوده اند؛ بیشتر از همه 
ش��هروندان اتحادیه اروپا و بیش از دو برابر نیمه فقیرترین بش��ریت. در این مدت، 10 درصد 
ثروتمندترین افراد جهان )حدود 6۳0 میلیون نفر( مس��ئول ۵2 درصد کل آلودگی بوده اند و 
یک س��وم بودجه جهانی کربن برای جلوگیری از گرمایش 1.۵ درجه س��انتیگراد را به خود 
اختص��اص داده اند، در حال��ی که نیمه فقیرترین جمعیت جهان فق��ط 4 درصد از بودجه را 
دربر گرفته است. بودجه کربن، مقدار دی اکسید کربن است که می تواند بدون ایجاد افزایش 
دمای کره زمین از 1.۵ درجه س��انتیگراد به جو افزوده شود؛ هدفی که دولت ها در توافقنامه 
پاریس برای جلوگیری از بدترین تأثیرات تغییر کنترل نشده آب و هوا تعیین کرده اند. میزان 
انتش��ار کربن، س��االنه 60 درصد بین سال های 1990 و 201۵ رش��د داشته است. ۵ درصد 
ثروتمندترین ها عامل بیش از یک سوم )۳۷ درصد( این رشد بودند. میزان انتشار آالینده های 
یک درصد ثروتمند؛ سه برابر بیشتر از ۵0درصد فقیرترین ها بود. 10درصد ثروتمندان کسانی 
هس��تند که درآمد آنها باالی ۳۵ هزار دالر در س��ال بوده و یک درصد ثروتمند جهان هم به 
کسانی اطالق می شود که درآمدشان باالی 100 هزار دالر در سال بوده است. فقیرترین ها که 
۵0 درصد بشریت را تشکیل می دهند تقریباً ۳.1 میلیارد نفر هستند؛ 10 درصد ثروتمندترین 
افراد تقریباً 6۳0 میلیون نفر می ش��وند و یک درص��د ثروتمندترین تقریباً 6۳ میلیون نفر از 

افراد جهان.
بررسی های آکسفام و استکهلم نشان می دهد که در صورت هدف قرار دادن انتشار بیش از 
حد کربن توسط ثروتمندان و سرمایه گذاری در جوامع فقیر و آسیب پذیر، دولت ها می توانند 
با نابرابری شدید و بحران آب و هوایی مقابله کنند. در این زمینه، یک مطالعه نشان می دهد 
که 10 درصد ثروتمندترین خانوارهای جهان تقریباً نیمی از کل انرژی مربوط به حمل و نقل 

زمینی )4۵ درصد(  و س��ه چهارم کل انرژی مرتبط با هواپیمایی را مصرف می کنند. بخش 
حمل و نقل امروزه حدود یک چهارم انتشارات کربن در سطح جهانی را تشکیل می دهد.

در این خصوص، کیم گور، رئیس سیاست های اقلیمی مؤسسه آکسفام و نویسنده گزارش 
می گوید: »مصرف بیش از حد افراد ثروتمند در حال تشدید تغییرات آب و هوایی است و این 
کشورهای فقیر و افراد جوان هستند که تاوان آن را می دهند.« او تأکید می کند که »چنین 
نابرابری جدی در تولید کربن نتیجه مستقیم سیاست های بلندمدت دولت هاست که در ترویج 

رشد اقتصادی نابرابر و پر کربن نقش داشته است.«
تحقیقات نش��ان می دهد که در حال حاضر به خاطر محدودیت های ناش��ی از پاندمی 
کرونا تا اندازه ای انتش��ار کربن کاهش یافته اس��ت اما با کاهش محدودیت های کرونایی 
آالینده کربن با س��رعت بیش��تری باز خواهد گش��ت. این در حالی اس��ت که اگر تولید 
گازهای گلخانه ای س��ال به س��ال کاهش پیدا نکند و نابرابری کربن کنترل نشود، بودجه 
کربن باقیمانده تا س��ال 20۳0 به طور کامل تخلیه می ش��ود و مسئله مهم در این زمینه، 
سهم غنی ترین هاست. به طوری که 10 درصد ثروتمندترین ها به تنهایی می توانند بودجه 
کرب��ن را تا س��ال 20۳۳ تم��ام کنند؛ حتی اگر هیچ انتش��ار کربنی به ج��ز مصارف این 
10 درصد وجود نداش��ته باش��د. تحقیقات آکسفام و اس��تکهلم درحالی متهم ردیف اول 
تولی��د کربن را ثروتمندان می داند که تاکنون جوامع صنعتی، کش��ورهای نفتی و همین 
طور توس��عه نیافته ها که دسترس��ی به تکنولوژی روز دنیا را ندارند، مقصر اصلی نامیده 
می ش��دند. البته در گزارش »مقابله با نابرابری کربن« به س��هم خاورمیانه، چین، اتحادیه 
اروپا و آمریکا در پیدایش وضع کنونی اشاره شده است. به این ترتیب که در سال 201۵، 
ش��هروندان ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و حدود یک پنجم شهروندان چین و هند درآمد 
خالص بیش از ۳8 هزار دالر داش��ته اند و جزو 10 درصد محسوب می شدند و یک درصد 
ثروتمندترین افراد نیز با درآمد خالص بیش از 109000 دالر، ش��هروندانی از خاورمیانه، 

چین و ایاالت متحده بوده اند.
گزارش »مقابله با نابرابری کربن« همچنین تخمین می زند که این 10 درصد ثروتمندترین 
افراد باید تا سال 20۳0 کاهش مصرفی به اندازه 10 برابر مصرف کنونی خود را رعایت کنند 
تا جهان فقط افزایش دمای 1.۵ درجه س��انتیگراد را تجربه کند؛ در غیر این صورت سیاست 
بودجه کربن قابل اجرا نیس��ت و باید ش��اهد تغییرات آب و هوایی و حدی شدیدتر، موج های 
گرما و آتش س��وزی بی سابقه، خشکسالی ها و سیالب های ویرانکننده و افزایش فقر در جهان 

باشیم، اما راه چاره چیست؟
رئیس سیاست های اقلیمی مؤسسه آکسفام توضیح می دهد که دولت ها باید از این فرصت 
پیش آمده در نتیجه شیوع کرونا استفاده کنند و در اقتصاد خود تغییر شکل دهند و فردایی 
بهتر را برای همه ما بسازند. دولت ها باید از طریق وضع مالیات و عوارض و ممنوعیت استفاده 
از »کربن لوکس« مانند خودروهای پرمصرف آفرود و پروازهای مکرر میزان تولید کربن توسط 
ثروتمن��دان را کنترل کنند، اما در مقابل درآمد را در خدمات عمومی و بخش های کم کربن 

برای ایجاد شغل و کمک به پایان فقر سرمایهگذاری کنند.
چن��دی پی��ش آژانس بین الملل��ی انرژی نیز هش��دار داد که فقط در ادام��ه روند مصرف 
س��وخت های فسیلی در 6 ماه نخس��ت 2020 می توان به آینده زمین امیدوار بود. این آژانس 
ب��ا کاهش مصرف در نتیج��ه همه گیری کرونا توصیه کرد: »ب��رای ادامه روند کنونی مصرف 
س��وخت های فس��یلی برنامه ریزی کنید.« آژانس بین المللی انرژی با بررس��ی میزان کاهش 
گازهای CO2 )دی اکسید کربن( در ماه های اخیر تخمین زده است که میزان انتشار این گاز 
آالینده و مخرب در سال 2020 حدود 8 درصد نسبت به 10 سال اخیر )تقریباً 2.6 گیگاتن( 
کاهش می یابد که بزرگ ترین کاهش ساالنه محسوب می شود و فقط با حفظ همین شرایط 
می توان تولید دی اکسید کربن برای رعایت بودجه افزایش 1.۵ درجه ای دما را محدود کرد. 

البته در اجرا شدن آن ثروتمندان نقش اساسی دارند.

1۰ فناوری ای که توانسته اند پاندمی کرونا را مدیریت کنند

تکنولوژی علیه کرونا

یک درصد از جمعیت جهان بیشترین میزان کربن را در ۲5 سال گذشته تولید کرده اند
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نزدیک به یک ماه به انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا باقی مانده 
اس��ت و همه بازارها چشم به انتخابات سوم نوامبر دوخته اند. سرنوشت 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده ش��اید در هیچ دوره دیگری 
ب��ه اندازه اکنون برای اقتصاد ایران و جهان مهم و حیاتی نبوده اس��ت. 
هم��گان منتظرند تا چهره چهل و شش��مین رئیس جمه��ور آمریکا را 
ببینن��د. دوراهی ح��زب دموکرات ی��ا جمهوری خواه ب��ار دیگر ناظران 
سیاسی را به دو قطبی چپ و راست تقسیم کرده است. سوال این است 
که اقتصاد ای��ران در صورت پیروزی دموکرات ها و یا جمهوری خواهان، 
چه وضعیتی خواهد داشت و کدام انتخاب، نتیجه بهتری برای وضعیت 
اقتصادی کشورمان به دنبال دارد؟ فارغ از پاسخ این سوال و فرضیه های 
مختلف��ی که در این مورد مطرح اس��ت، تصور اینک��ه از بین جو بایدن 
و دونال��د ترامپ کدامیک به کاخ س��فید راه می یابند، دس��ت کم برای 
افکار عمومی ایران جالب اس��ت و شهروندان ایرانی کم و بیش خبرهای 
انتخابات آمریکا را دنبال می کنند. نکته جالب اینکه متغیرهای جنسیت 
و تحصیالت در پیگیری انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا موثر است و 
مردان بیش��تر از زنان و افراد تحصیلکرده بیشتر از افراد فاقد تحصیالت 

انتخابات آمریکا را پیگیری می کنند.
چند و چون نگاه شهروندان ایرانی به انتخابات آمریکا

در تازه ترین نظرس��نجی »ایسپا« از پاسخگویان پرسیده شد که »چه 
می��زان اخبار مرب��وط به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا را دنبال 
می کنن��د؟« از مجم��وع جامعه آم��اری این نظرس��نجی، ۷6.4 درصد 
گفته ان��د اخب��ار مربوط به ای��ن انتخابات را در ح��د »خیلی کم و کم« 
پیگی��ری می کنن��د؛ 9.۳ درصد گفته اند در حد »متوس��ط« پیگیر این 
اخبار هس��تند و تنها 10.9 درصد از پاسخگویان در حد  »زیاد و خیلی 

زیاد« آن را دنبال می کنند.
در این بین، جنس��یت و تحصیالت نیز در پیگی��ری خبرهای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا موثر اس��ت؛ از یکس��و، کس��انی که تحصیالت 
آکادمیک و دانش��گاهی دارند، بیش��تر خبرهای انتخابات آمریکا را تعقیب 
می کنند و میزان پیگیری اخبار انتخابات سوم نوامبر سال 2020 در میان 
افراد تحصیلکرده بیش��تر از افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی است. از سوی 
دیگر نیز مردان بیش��تر از زنان پیگیر انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
هستند و عالقه و پیگیری بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین جوانان 
یعنی افراد 18 تا 29 س��اله کمتر از س��ایر گروه های س��نی، این انتخابات 
را دنبال می کنند. این نظرس��نجی »ایسپا« )مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران( با جامعه آماری افراد باالی 18 سال در سراسر کشور )1618 نفر( در 

22 تا 26 شهریورماه به شیوه مصاحبه تلفنی انجام شده است.
واکنش بازارهای مالی به بازگشت لفظی تحریم ها

برای اینکه تصویری از می��زان اثرگذاری انتخابات آمریکا بر معادالت 
اقتصاد ایران داش��ته باشیم، تنها کافی اس��ت به تحوالت هفته گذشته 
بازارهای مالی در اثر تشدید تنش های لفظی تحریم و ادعای آمریکا در 
فعال سازی مکانیسم ماش��ه در برجام نگاهی بیندازیم؛ جایی که قیمت 

دالر مرز 28 هزار تومان را پش��ت س��ر گذاش��ت و قیمت س��که نیز بار 
دیگ��ر به کان��ال 1۳ میلیون تومان راه یافت. همچنین ش��اخص بورس 
تهران پس از اعالم بازگش��ت تحریم های سازمان ملل علیه ایران توسط 
واش��نگتن، در جریان معامالت روز یکشنبه بیش از 4۷ هزار واحد افت 
کرد و بازدهی منفی 2.8 درصدی را تجربه کرد. شاخص کل بورس روز 
ش��نبه هم متأثر از فضای تنش آمیز تحریم ه��ای لفظی بیش از 4 هزار 

واحد ریخته بود.
این روند در روز دوشنبه و در سی و یکمین روز شهریورماه نیز ادامه 
یافت و ش��اخص بورس ۵۷ هزار و 88 واحد کاهش یافت و تا رقم یک 
میلی��ون و ۵9۵ هزار واحد در آخرین روز تابس��تان عقب رفت. در روز 
سه شنبه و در اولین روز پاییز نیز شاخص بورس تهران 1۳ هزار و 96۵ 
واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۵81 هزار واحد رسید. درمجموع، 
نماگر بازار س��هام در چهار روز ابتدای هفته گذش��ته بیش از 121 هزار 
واح��د افت کرد و تنها در روز چهارش��نبه دوم مهرماه ۳0 هزار و 2۷4 
واحد رشد کرد و مجددا به کانال یک میلیون و 600 هزار واحد رسید.

همچنین ارزش واقعی س��هام عدالت نیز تحت تاثیر نوسان بازار سهام 
ق��رار گرفت و درحالی ک��ه ارزش آن تا چندی پیش به مرز 20 میلیون 
تومان رسیده بود، تا حدود 16 میلیون تومان کاهش یافت. طبق آخرین 
به روزرس��انی گزارش دارایی، ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 
492 هزار تومان در حال حاضر کمی بیش��تر از 16میلیون و 400هزار 
تومان است. ارزش این سهام در تاریخ چهارم شهریورماه کمی بیشتر از 
14 میلیون و 800 هزار تومان و در تاریخ 1۳ مردادماه نیز اندکی بیشتر 
از 1۷ میلیون و 900 هزار تومان بوده است بنابراین ارزش سهام عدالت 

نیز از گزند تنش های لفظی تحریم ها در امان نماند.
اهمیت اقتصاد در معادله سیاست؛ از تهران تا واشنگتن

آمریکا هفته گذش��ته بازگش��ت تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران 
را رس��ما اعالم کرد، تروئیکای اروپای��ی در بیانیه ی ادعای آمریکا را زیر 
س��وال بردند، دبیرکل س��ازمان ملل متحد با ارس��ال نامه ای به شورای 
امنی��ت گفت که نمی تواند اقدامی برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران 
انجام دهد، حس��ن روحانی نیز پیش��اپیش نتیجه این کارزار سیاسی را 
پی��روزی ایران تلق��ی کرد و آن را به مردم تبریک گفت، در همین حال 
محمدجواد ظریف از جامعه جهانی خواس��ت تا مقابل اس��تفاده آمریکا 
از ابزار تحریم و رفتار قلدرمآبانه واش��نگتن بایستند؛ این ماحصل تمام 
رخدادهای هفته گذش��ته در میدان سیاس��ت بود و متأثر از این فضای 
تنش آلود سیاس��ی اما بازارهای مالی ایران بار دیگر ملتهب شدند. حاال 
نزدی��ک به یک ماه دیگر یک بزنگاه سیاس��ی دیگ��ر پیش روی اقتصاد 
ای��ران قرار گرفته و آن همانا انتخابات ریاس��ت جمهوری 2020 آمریکا 

است.
در ای��ن زمینه، مرتضی افقه کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه 
»انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا از اهمیت بسزایی برخوردار است«، 
گف��ت: » اگر ترامپ دوباره انتخاب ش��ود، به ط��ور قطع حلقه محاصره 
تنگ تر خواهد ش��د و فش��ار علیه اقتصاد ایران نیز مضاعف می ش��ود. با 
اینکه ایران از لحاظ ذخایر استراتژیک کاالیی و همچنین وضعیت ارزی 
در موقعیت نس��بتا مناس��بی قرار دارد، اما اینکه این فش��ار وحشتناک 

بخواه��د برای چهار س��ال دیگر نیز ادامه پیدا کند، قدر مس��لم چنین 
مس��ئله ای با دش��واری های زیادی روبه رو خواهد بود و به نظر می رسد 

باید در وضعیتی که وجود دارد تغییراتی رخ دهد.«
این اقتصاددان ادامه داد: »اما اگر بایدن انتخاب شود، به احتمال زیاد 
بخش��ی از تحریم ها برداشته می شود و امکان بازگشت آمریکا به برجام 
ق��وت می گیرد. در این صورت فروش نفت و صادرات کاال های غیرنفتی 
نیز می تواند به مانند گذشته انجام شود و درنهایت این مسئله می تواند 
منجر به ورود ارز به کشور شده و از فشاری که االن بر مردم وجود دارد، 

تا میزان زیادی بکاهد.«
به اعتقاد او، »اگر ترامپ بار دیگر به کاخ س��فید راه یابد، این ذهنیت 
که شاید توافقی بین ایران و آمریکا در زمینه های گوناگون منعقد شود، 
زیاد اس��ت، زیرا به نظر نمی رس��د که ش��رایط بتواند به این گونه ادامه 
پیدا کند بنابراین باید منتظر اتفاقاتی باش��یم که ممکن اس��ت در پاییز 
و زمس��تان رخ دهد. البته این امیدواری وجود دارد که با فراهم ش��دن 
شرایط، کشورمان بتواند به اوضاع عادی برگردد و فشار غیرقابل تحملی 
که به مردم وارد شده و معیشت و زندگی آنها به طور جدی مورد تهدید 

قرار داده، از بین رود.«
افقه با اش��اره به اینکه »اقتصاد ایران دچار مش��کالت ساختاری است 
که از دهه های قبل تا االن ادامه داش��ته است«، یادآور شد: »ناکارآمدی 
که در اقتصاد ایران طی ۳0 س��ال اخیر وجود داش��ته، باعث ش��ده که 
وضعیت اقتصادی به این روز بیفتد بنابراین اگر تحریم ها نیز یک روز به 
طور کامل برداشته ش��ود، ما نباید انتظار معجزه را داشته باشیم و باید 
یک برنامه اصالحی درس��ت و حسابی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان 
اوضاع را سروسامان داد. در غیر این صورت اگر برنده نوبل اقتصاد را نیز 
به ایران بیاورند، با این ساختار های معیوب و فشلی که وجود دارد قطعا 

چیزی تغییر نمی کند.«
رفع تحریم ها بدون FATF راهگشا نخواهد بود

او به قرار گرفتن ایران در فهرس��ت س��یاه FATF اشاره کرد و ادامه 
داد: »ورود ایران به لیست سیاه FATF، یکی از گرفتاری های جدی ا ی 
اس��ت که حتی اگر تحریم ها برداشته ش��ود، اثر خود را همچنان دارد. 
مبادالت پولی و مالی تنها در صورتی با کش��ور های دیگر مّیس��ر است 
که ایران از این لیس��ت س��یاه خارج شود، در غیر این صورت رفع کامل 
تحریم ه��ا نیز کاری را از پیش نخواهد ب��رد، بنابراین با توجه به چنین 
وضعیت��ی به نظر می رس��د، در کوتاه مدت نباید انتظار بهبود را داش��ت 

حتی اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا شود.«
این اقتصاددان با بیان اینکه »اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا ش��ود، 
باید اقداماتی انجام داد تا مردم اثر این گش��ایش ها برای ش��ان ملموس 
باش��د«، گفت: »در زمانی که برجام منعقد شد، ایران رشد اقتصادی ۷ 
درصدی را تجربه کرد، اما این رشد عمدتا مربوط به عملکرد شرکت های 
بزرگ ازجمله پتروش��یمی ها بود. برای اینکه مردم آثار بهبود اقتصادی 
را را لمس کنند، دولت باید دس��ت به اصالحات س��اختاری در اقتصاد 
بزند و به عنوان نمونه در کس��ب و کار های کوچک و متوسط نیز همان 
اقداماتی را که در بنگاه ه��ای بزرگ انجام می دهد، تکرار نماید تا مردم 

چنین تغییراتی را در زندگی خود احساس کنند.«

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران دارد؟

تعلیق اقتصاد در تنگنای سیاست

اس��تاد اقتصاد دانشگاه ییل پیش��بینی کرد ارزش دالر در سال آینده 
ریزش کند.

به گزارش »راش��اتودی«، وادار ش��دن بانک مرکزی آمریکا به تزریق 
س��نگین نقدینگی به بازارهای مالی برای کاس��تن از تبعات کرونا باعث 
ش��ده است تا دالر تحت فشار زیادی در برابر ارزهای امن قرار گیرد. در 
همین رابطه، اس��تفان روچ، استاد اقتصاد دانش��گاه ییل پیشبینی کرد 
س��ال آینده با ریزش دالر همراه باش��د. به عقیده روچ، این احتمال که 
ارزش دالر کاهش شدیدی پیدا کند دیگر یک اتفاق دور از ذهن نیست.

روچ با اش��اره ب��ه اینکه داده های مربوط به ش��اخص های کالن نظیر 
پس انداز و حس��اب جاری چندان دلگرم کننده نیستند، گفت: »کسری 
حس��اب جاری آمریکا از هر کش��ور دیگری در جهان بیشتر است و در 
سه ماهه دوم سال وضع خیلی بدتر شده است. مجموع پس انداز دولت، 
کس��ب و کارها و شهروندان به سطوح پایین کم سابقه ای است که شاید 

تنها در طول بحران مالی 2009 مشابه آن را دیده بودیم.«
او که پیش��تر در ماه ژوئن سال قبل نیز پیشبینی سقوط دالر طی دو 
س��ال آینده را مطرح کرده بود، معتقد اس��ت این اتفاق سال آینده رخ 
خواهد داد و اگر روند افزایش کس��ری و بدهی حساب های دولتی ادامه 
داش��ته باشد، این ریزش تشدید خواهد ش��د. به عقیده این اقتصاددان 
آمریکایی، دالر در برابر حوادث پیش روی خود از ایمنی الزم برخوردار 

نیس��ت.  روچ که س��ابقه مدیریت ش��عبات بانک مورگان اس��تنلی در 
کش��ورهای آسیایی را نیز برعهده داش��ته است از احتمال ۵0 درصدی 
وق��وع رکود اقتصادی در آمریکا خب��ر می دهد و می افزاید: »فصل پاییز 
احتماال باعث اوج گیری مجدد شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا خواهد 
شد. ش��اید میزان شیوع به حدی باال باش��د که دولت مجبور به اعمال 
مجدد قرنطینههای سراسری شود که در این صورت تمام پیشبینی های 
خوش بینانه از ثبت رش��دهای باال در سه ماهه سوم و چهارم سال غلط 

از آب درخواهند آمد.«
در همین حال، شاخص دالر در هفته گذشته سرانجام ریزش کرد.

به گزارش »رویترز«، ش��مار افراد متقاضی مزایای بیکاری در آمریکا 
مجددا در حال نزدیک ش��دن به رکورد ثبت ش��ده تابستان است و این 
مس��ئله می تواند کار را برای حفظ ن��رخ بیکاری در محدوده تک رقمی 
دش��وار کند. در حال حاض��ر نرخ بیکاری آمریکا 8.۵ درصد اس��ت که 
ای��ن رقم فاصله قابل توجهی با نرخ بیکاری 4.۵ درصدی قبل از بحران 

کرونا دارد.
عام��ل موثر دیگ��ر بر ب��ازار ارز، اخبار مرب��وط به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا اس��ت. اگرچ��ه جو بایدن هنوز با اخت��الف اندکی در 
نظرس��نجی ها از ترامپ پیش اس��ت اما نمی توان با قطعیت درخصوص 
برنده احتمالی س��خن گفت. در ش��رایطی که دونالد ترامپ تردیدهایی 

درخص��وص پذیرش نتیج��ه انتخابات در صورت شکس��ت خوردنش را 
ایجاد کرده، رئیس جمهوری خواه سنا آمریکا گفته است پیروز انتخابات 
از هر کدام از دو حزب در ماه ژانویه رئیس جمهور خواهد ش��د و کسی 
نمی توان��د مانع این کار ش��ود. اختالف��ات بین چین و آمری��کا نیز زیر 
ذره بی��ن معامله گران قرار دارد. آمریکا مج��ددا چین را به نقض حقوق 
بشر متهم و به فشار خود روی اپلیکیشنهای چینی افزوده است. روابط 
س��رد دو طرف در حال نش��ان تدریجی پیامدهای خود روی مناسبات 
مالی و تجاری اس��ت و معامله گران از این نگران هستند که فاز نخست 
تواف��ق تجاری با وخیمتر ش��دن فضای کنونی از دس��ت برود و جنگ 

تجاری بین دو طرف از سر گرفته شود. 
اظهارات ترامپ مبنی بر دس��تکاری تعمدی چین در نرخ های برابری 
ارزی بار دیگر باعث نگرانی معامله گران از تش��دید اختالفات دو اقتصاد 
نخست جهان شده است. به گفته ترامپ، چین با دخالت در بازار ارز به 

دنبال کاهش مزیت رقابتی تولیدکنندگان آمریکایی بوده است.
رئیس جمهور آمریکا همچنین از رد درخواس��تش برای تغییر در نرخ 
برابری دالر در مقابل س��ایر ارزها توس��ط مش��اورانش خبر داد و گفت: 
»پیش مش��اورانم رفتم و از آنها پرسیدم چطور است کاری درخصوص 
دالر انج��ام دهیم؟ آنها گفتند که این کار ممکن نیس��ت و باید به طور 

طبیعی نرخ ارز شناور باشد.«

ارزش دالر در سال آینده ریزش خواهد کرد؟

پیش بینی سقوط دالر در سال ۲۰۲1

نگاه

گزارش »نیوزویک« درباره دوگانه اقتصادی بایدن-ترامپ
اقتصاددانان به »بایدن« چه گفتند؟

فرصت امروز: ش��مارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در س��وم نوامبر س��ال 2020 آغاز شده اس��ت. با اینکه جو 
بای��دن، نام��زد دموکرات ها از دونالد ترام��پ، رئیس جمهور فعلی و 
نامزد جمهوری خواهان در نظرس��نجی ها پیش��ی گرفته اس��ت، اما 
نباید از یاد برد که در س��ال 2016 نیز ترامپ از هیالری کلینتون 
در نظرس��نجی رس��انه ها عقب بود و در انتها نیز به کاخ س��فید راه 
یافت. اگرچه خروج از معاهدات بین المللی و نحوه مدیریت اپیدمی 
کرونا این روزها به عنوان پاشنه آشیل دوره ریاست جمهوری ترامپ 
برش��مرده می ش��وند و عملکرد چهارساله او را زیر س��وال برده اند، 
اما در نهایت این نظرس��نجی ها نیس��تند که مهمان کاخ س��فید را 

مشخص می کنند.
اینکه پیروزی کدامیک از دو نامزد ریاس��ت جمهوری برای حال 
و روز اقتصاد آمریکا بهتر اس��ت، مس��ئله ای است که در چند هفته 
گذش��ته در کانون بحث ها و در تیررس نگاه رس��انه ها قرار داش��ته 
اس��ت. در این راس��تا، رس��انه های مختلف به بررس��ی برنامه های 
اقتصادی ج��و بایدن و دونالد ترامپ پرداخته اند و بازخورد پیروزی 
هر ک��دام را در اقتصاد آمریکا س��نجیده اند. ازجمل��ه »نیوزویک« 
هفته گذش��ته در گزارش��ی با عنوان »اقتصاددانان به بایدن گفتند 
برنامه هاي مالیاتي ات محقق نمي ش��ود«، به ارزیابی برنامه مالیاتی 
بایدن پرداخت و پیش��نهاد افزایش مالیات او را نقد کرد. به اعتقاد 
لوس��ي هارلي مک اون، نویس��نده این گزارش، شاید بایدن مجبور 
شود از برخي برنامه هاي خود تا حدي عقب نشیني کند. خالصه ای 

از این گزارش را در ادامه می خوانید.
»پیش درآم��د انتخابات ای��ن دوره آمریکا، تعه��دات و الزامات 
سیاس��ي و اقتصادي اس��ت که اکنون به مرکز توجه آحاد جامعه 
تبدیل ش��ده، به خصوص اینکه جو بایدن، نماینده حزب دموکرات 
از برنامه ه��اي مالیاتي خ��ود پرده برداري کرده و بر اس��اس گفته 
اقتصاددان��ان نقط��ه مقابل ترامپ اس��ت. هرچن��د اقتصاددانان و 
سیاس��یون پس از ارائه این پیش��نهادها تمام تالش خود را براي 
پ��ي بردن به اینکه »آیا وعده هاي بایدن عملي مي ش��ود؟« به کار 
گرفتن��د. نکت��ه جالب در ای��ن خصوص، ارائ��ه برنامه در خصوص 
جلوگیري از تغییرات اقلیمي، مراقبت هاي بهداش��تي و آموزشي و 
بهبود زیرساخت توسط کمپین او منتشر شده اما همچنان برنامه 
رس��مي مالیاتي به بیرون درز پیدا نکرده هرچند او در برنامه هاي 
کمپین تبلیغاتي خود به برخي اعداد و رقم مالیاتي پرداخته است. 
به عنوان مثال قرار اس��ت فش��ار مالیاتي زیادي را به شرکت هایي 
وارد کن��د ک��ه ترامپ در صدد بود در دور دوم ریاس��تش در کاخ 
سفید، به آنها آسان تر گیرد. از سوي دیگر بایدن قرار است مالیات 

بیشتري را نیز از ثروتمندان بگیرد.
براس��اس گزارش��ي از اندیش��کده بنیاد مالیات، بخش زیادي از 
افزایش مالیات که بایدن پیش��نهاد کرده از افراد و مشاغل با درآمد 
باال اخذ مي ش��ود، اما در سوي دیگر میدان، بخش دیگري از برنامه 
بای��دن براي احیاي بهتر اقتصاد آمریکا پ��س از کرونا، اخذ مالیات 
کمتر از خانوارهاي متوس��ط آمریکایي اس��ت. یک��ي از راهکارهاي 
کاهش ب��ار مالیاتي بر این خانوارها، اخذ مالیات بیش��تر از افرادي 
اس��ت که بی��ش از 400 هزار دالر درآمد دارند، ام��ا گام اول براي 
بای��دن در صورت پیروزي در انتخابات، لغ��و تعهد قانوني »کاهش 
مالیات براي مش��اغل و افراد ثروتمند« اس��ت که ترامپ در س��ال 
201۷ آن را ب��ه تصویب س��نا رس��انده ب��ود. این ط��رح به گفته 
کارشناسان مهم ترین طرح اقتصادي پس از ریاست جمهوري دونالد 
ریگان بوده و مي تواند کس��ري بودجه آمریکا را تشدید کند، چیزي 
ک��ه آمری��کا پس از کرونا با آن مواجه ش��د. بایدن قرار اس��ت نرخ 

مالیات را از ۳۷ به ۳9.6درصد برساند.
بخ��ش دیگري از برنامه بایدن براي مالیات، افزایش نرخ آن براي 
ش��رکت ها از 21 به 28درصد است. اگر بایدن به موفقیت برسد در 
طول یک دهه ۳.۳ تا 4 هزار میلیارد دالر مالیات ها افزایش خواهد 
یافت. هرچند برنامه هاي مالیاتي نامزد دموکرات 10 س��اله اس��ت 
اما هنوز که »فقط« حرف هایي از آن زده ش��ده، اقتصاددانان به او 

درخصوص این برنامه ها و میزان موفقیتش هشدارهایي داده اند.
در این راس��تا، اریکا یورک، اقتصاددانان مرکز تحقیقات سیاست 
مالیاتي فدرال درباره میزان راستي آزمایي سیاست هاي مالیاتي جو 
بای��دن می گوید: »هزینه های��ي که جو بایدن به اقتص��اد آمریکا از 
طریق بهبود زیرساخت ها، بهداشت و آموزش وارد مي کند طي یک 
دهه به ۵ تا 8 هزار میلیارد دالر مي رسد. به بیان دیگر، برنامه هاي 
اقتصادي بایدن، ش��کاف ۵ هزار میلی��ارد دالري بین مبلغي که از 
مالیات ها جمع مي ش��ود با مبلغي که قرار است هزینه شود، ایجاد 

مي کند.«
یورک در بخش دیگر صحبت هایش به این نکته اشاره مي کند 
که افزایش نرخ مالیاتي توس��ط بایدن، براس��اس اسناد تاریخي 
پنجمی��ن افزای��ش مالیات از دهه 1940 اس��ت. هرچند تفاوتي 
ک��ه دارد در میزان قابل توجهي اس��ت که تیم بایدن آن را جمع 
مي کنند. به اعتقاد این اقتصاددان، برنامه هاي مالیاتي او همراستا 
با اهدافش )دریافت مالیات از شرکت هاي بزرگ( نیست، چراکه 
عم��ده این هزینه ها را ش��رکت هاي س��هامي یا ش��رکت هاي با 
مسئولیت محدود مي دهند که بار اقتصادي آن مي تواند بر دوش 

مردم بیفتد.
ب��ه گفته یورک، »افزای��ش مالیات مي تواند ب��ه تولید اقتصادي، 
اشتغال و دستمزد آسیب زند.« به اعتقاد این اقتصاددان، برنامه هاي 
بایدن باید بیش��تر از این »ساخته و پرداخته« شود و حتي یکي از 
وعده هاي مالیاتي خود را نقض کند تا شانس همراهي ها را افزایش 
دهد. عمده اقتصاددانان معتقدند با شرایط فعلي باید رشد اقتصادي 
بلندمدت وعده داده ش��ده توس��ط نامزدها در س��طح 1.۵1درصد 
باش��د. در طرف دیگر، اقتصاددان خوش بیني به اس��م مارک مازور 
وجود دارد که مدیر اتاق فکر مرکز سیاس��ت هاي مالیاتي اس��ت و 
نس��بت به مش��ي مالیاتي بایدن امیدوار است. به اعتقاد او، شاید تا 
نیم��ه اول 2021 با برنامه هاي بایدن در ص��ورت پیروزي مخالفت 
ش��ود، اما به محض اینکه نشانه هایي از خروج اقتصاد از رکود یافت 
شود، این سیاست ها نیز به تصویب مي رسند. مازور گفته هاي خود 
را این گون��ه به پایان مي رس��اند که »هیچ ک��س پرداخت مالیات را 
دوست ندارد اما اگر به دنبال بهبود سیستم نظامي و آموزشي یا راه 

و جاده بهتر هستید، راه دیگري وجود ندارد.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت ام��روز: قیمت دالر در اولین هفته مهرماه مرز 28 هزار تومان 
را رد کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. حاال تصور اینکه نرخ دالر 
به ۳0 هزار تومان برس��د، چندان هم دور نیست. قیمت سکه نیز متأثر 
از افزای��ش ن��رخ ارز به 1۳ میلیون تومان رس��یده و ادع��ای آمریکا در 
فعال ش��دن مکانیسم ماشه در برجام و تشدید تنش های لفظی تحریم، 

تازه ترین بهانه این سرکشی قیمتهاست.
قیم��ت دالر از کان��ال 16 هزار تومان در ابتدای فروردین امس��ال به 
28 ه��زار توم��ان در ابتدای مهرم��اه افزایش یافته و قیمت س��که از 6 
میلیون تومان به بیش از 1۳ میلیون تومان رسیده است، یعنی بازدهی 
۷۵درص��دی ب��رای دالر و بازدهی 110درصدی برای س��که تا در بین 
بازارهای پنجگانه، رتبه دوم و سوم بیشترین بازدهی را در نیمه نخست 

امسال از آن خود کنند.
با اینکه شاخص بورس از نیمه تابستان مسیر ریزش را در پیش گرفته 
و پله پله از ارتفاع 2میلیون واحدی پایین آمده اس��ت، اما بازار س��هام 
همچنان در رتبه نخست بازدهی بازارها قرار دارد. شاخص بورس تهران 
درحالی از عدد ۵12 هزار و 900 واحد در پایان س��ال گذش��ته به رقم 
یک میلیون و ۵9۵ هزار و 160 واحد در روز ۳1 شهریور امسال رسیده 
که حاکی از بازدهی 210 درصدی در ش��ش ماهه امس��ال است. به این 
ترتیب، پس از س��هام، بازار طال )س��که( رتبه دوم باالترین بازدهی را از 

آن خود کرده و دالر نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.
رتبه چهارم بیش��ترین بازدهی نیز به بازار مسکن رسید. طبق آخرین 
گزارش بانک مرکزی در مردادماه امس��ال، متوسط قیمت هر متر واحد 
مس��کونی در شهر تهران 2۳ میلیون و 110 هزار تومان بوده که نسبت 
به متوس��ط 1۵ میلیون و 6۵8 هزار تومان در آخرین روز اس��فند سال 
گذش��ته نشان دهنده بازدهی 4۵ درصدی اس��ت. رتبه آخر بازدهی در 
میان بازارهای پنجگانه نیز به بازار پول رس��ید تا س��پرده های بانکی در 
ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال کمترین بازدهی )حدود 8درصد( را برای 

سپرده گذاران خود به همراه داشته باشند.
سمت و سوی بازار ارز و سکه در ابتدای پاییز

در اولین هفته مهرماه امس��ال نرخ ارز و س��که افزایش چش��مگیری 
داش��ت و بازار سرمایه نیز با افت ش��اخص کل همراه بود، به طوری که 
نرخ ارز و س��که کانال قیمتی جدیدی را تجربه کردند اما بازار س��رمایه 
برخالف بازارهای مالی دیگر در فار اصالح به س��ر برد. ش��اخص بورس 
در نخس��تین روز هفته گذشته با افت ش��دید شاخص کل مواجه بود و 
ش��اهد قرمزپوش ش��دن همه نمادهای بازار سرمایه بودیم که این روند 
در روزهای بعد ادامه داش��ت و تنها در آخرین روز هفته شاخص بورس 

رشد مثبتی را تجربه کرد.
در اولین هفته مهر نرخ طال و سکه نیز همسو با بازار ارز روند صعودی 
داشت به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از مبلغ 

12 میلیون و ۷۷0 هزار تومان به قیمت 1۳ میلیون و ۳۵0 هزار تومان 
رس��ید و هر گرم طالی 18 عیار نیز از قیمت یک میلیون و 20۳ هزار 
تومان به نرخ  ی��ک میلیون و 246 هزار تومان افزایش یافت. همچنین 
دالر و یورو وارد کانال قیمتی جدیدی ش��دند و قیمت دالر از 26 هزار 
و ۷۵0 تومان به مبلغ 2۷ هزار و 800 تومان رس��ید که این رقم بیانگر 
افزایش یک هزار و ۵0 تومانی نرخ دالر اس��ت یورو نیز با افزایش 900 
تومانی از قیمت ۳1 هزار و ۵00 تومان به ۳2 هزار 400 تومان رسید.

درباره تازه ترین تحوالت سکه و طال، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران با بیان اینکه هم اکنون حباب س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
به یک میلیون و 1۵0 هزار تومان رس��یده اس��ت، ب��ه ایرنا گفت: علت 
ایجاد حباب در قیمت سکه، تقاضای زیادی است که طی روزهای اخیر 
از س��وی مردم برای خرید س��که به عنوان یک کاالی سرمایه ای ایجاد 
ش��ده است. محمد کشتی آرای درباره علت تداوم افزایش قیمت سکه و 
طالی آبش��ده در بازار ادامه داد: هرچند قیمت انس جهانی در سه روز 
آخر هفته کاهش قابل توجهی داشت، اما نباید فراموش کنیم که قیمت 
ارز در بازار آزاد هم روندی مثبت داش��ته که توانس��ته تاثیر افت قیمت 

جهانی طال را خنثی سازد.
او با رد ادعای نقش آفرینی دالالن و سفته بازان در روزهای اخیر بازار 
توضیح داد: قیمت گذاری طال، صرفا برمبنای بهای جهانی طال و قیمت 
دالر در بازار آزاد محاسبه می شود و بنابراین تنها عاملی که می تواند در 
این کاال ایجاد حباب کند، افزایش تقاضا اس��ت. از س��وی دیگر سرعت 
تحوالت و تغییر قیمت ها در روزهای اخیر به حدی زیاد اس��ت که عمال 
ام��کان نقش آفرینی برای دالالن وجود ندارد بنابراین در ش��رایطی که 
مردم حتی سرمایه های بسیار خرد خود را هم می خواهند به طال تبدیل 

کنند طبیعی است شاهد مقداری حباب نیز در بازار باشیم.
به گفته وی، تمام معامالت مربوط به س��که و طالی خام، به صورت 
کامال نقدی و فیزیکی انجام می ش��ود. به این صورت که حتی کاس��بان 
معتب��ر بازار هم اگر برای خرید س��که و طالی خام اقدام کنند، باید در 
ابت��دا پول نقد تحویل دهند و بعد س��که را به ص��ورت فیزیکی تحویل 
بگیرن��د. در بازار طال خبری از معامالت فردایی و ش��یوههای فروش��ی 
مانند س��لف وجود ن��دارد، بنابراین امکانی برای س��فته بازان هم فراهم 
نیست. بازار در حال حاضر در طالی خام شاهد هیچگونه حبابی نیست، 
اما درخصوص س��که تمام بهار آزادی که ب��ا قیمت 1۳ میلیون و ۳6۵ 
هزار تومان در حال معامله اس��ت، ی��ک میلیون و 1۵0 هزار تومان این 

قیمت از حباب تشکیل شده است.
او با اشاره به تاثیر غیرمستقیم شرایط بازار بورس بر افزایش تقاضای 
خرید س��که و ط��ال تاکید کرد: عالوه بر رکود در ب��ازار بورس، در حال 
حاضر بازار طالفروشان هم وضعیت خوبی ندارد که عاملی برای افزایش 

تقاضای خرید سکه است.

کشتی آرای با بیان اینکه نباید تقاضا برای خرید این اقالم را معادل با 
رونق صنعت طال تصور کرد، اضافه کرد: خرید و فروش سکه، طالی آب 
ش��ده یا ش��مش، کمکی به بخش اقتصادی بازار طال که کامال در رکود 
به س��ر می برد نمی کند و عدم اس��تقبال از خرید مصنوعات طال، برای 

طالفروشان و کارگاه های تولیدی مشکالت فراوانی ایجاد کرده است.
وضعیت بورس در مهرماه از شهریور بهتر خواهد بود

یک کارش��ناس بازار سرمایه نیز پیشبینی کرد که بورس می تواند در 
مهرماه وضعیت به مراتب بهتری نسبت به شهریورماه داشته باشد. بهزاد 
صمدی با بیان اینکه ش��اخص بازار بورس ایران در اواس��ط مردادماه با 
توجه به اش��باع خرید اندیکاتورها در تمامی تایم فریمها، با فشار عرضه 
و فروش روبه رو ش��د، به ایس��نا گفت: این در حالی ب��ود که در دنیای 
مجازی ش��اهد دعوت مردم به بازار سرمایه بودیم. فشار عرضه و فروش 
حکمفرما بر بازار، منجر به صف های فروش سنگین تر و ترس از دست 
دادن اصل س��رمایه،  نا امید ش��دن از حمایته��ای حقوقی ها و در عین 
حال صحبت های غیرکارشناس��ی باعث دلس��ردی سهامداران در شش 

هفته گذشته شد.
او ب��ا تاکید بر اینکه در 40 روز گذش��ته مش��خص ش��د حمایتهای 
دستوری جلسات ش��ورای عالی بورس تاثیر روانی بر بازار ندارد، گفت: 
اول مهرماه اندیکاتور ش��اخص قدرت نس��بی، به حمایت خط روند پنج 
س��اله خود رسید که محدوده ۵9 را نشانه گرفته بود. اندیکاتور شاخص 
قدرت نس��بی در پنج س��ال گذش��ته همواره به این خط روند، واکنش 
مناس��بی داش��ته و اول مهر  با برخورد دقیق به این خط روند ش��اهد 
جمع آوری صف های فروش س��نگین در نمادهای شاخص ساز و حمایت 
قاطعان��ه از ب��ازار بودیم. هرچند بازار در آن روز ب��ه صورت یکپارچه از 
صف ه��ای فروش رهایی پیدا نکرد، ولی به مرور زمان می توان به کلیت 
بازار امیدوار بود. امیدوارم سهامداران به پارامترهای بنیادی و تکنیکالی 

بازار توجه ویژهای داشته باشند.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با اش��اره به وضعیت ب��ورس کاال، توضیح 
داد: در بورس کاال ش��اهد رش��دهای باالی 100درصد در ش��ش ماهه 
اول س��ال بودیم. همچنین قیمتهای جهانی نیز در چند هفته گذش��ته 
با رش��د خیلی خوبی روبه رو بودند. از س��وی دیگر مهم ترین عامل برای 
بازار بورس ایران رشد نرخ دالر نیمایی و بازار آزاد است. نکته مهم دیگر 
برای بازار، گزارش های ماهانه و س��ودهای محقق ش��ده فصل تابستان 
خواهد بود که باعث جذاب شدن قیمتها برای سرمایهگذاری خواهد بود 
بنابراین به س��هامداران توصیه می شود با توجه به رسیدن به حمایتهای 
واقعی اعم از تکنیکال و رونمایی از گزارش ها، آگاهانه برای سرمایههای 
خ��ود تصمیمگی��ری کنند و از رفتارهای هیجان��ی پرهیز کنند. به نظر 
می رسد شاخص کل می تواند در مهرماه وضعیت به مراتب بهتری نسبت 

به شهریورماه داشته باشد.

سهام، طال، دالر و مسکن به ترتیب باالترین بازدهی را در نیمه نخست امسال داشتند

طعنه دالر به بورس
دریچه

4 استارت آپ برای عالقه مندان به پادکست
هدیه ای برای گوش های شما

تلفنهای هوش��مند به ج��زء جدایی ناپذیر س��بک زندگی تبدیل 
ش��ده اند. سطح استفاده از انواع رسانه های مجازی با باالرفتن سطح 
نفوذ این تلفن ها افزایش یافته اس��ت. نفوذ تلفن های هوش��مند در 
زندگی مردم برای افراد خالق یک فرصت است تا در این بازار غوطه 
خورده و کاالی شان را بفروشند. یکی از این کاالها، پادکست است. 
اکنون نزدیک به 10 اس��تارت آپ ایرانی به طور تخصصی در تولید 
و توزیع آن در فضای مجازی فعالیت می کنند. با 4 اس��تارت آپ در 

این زمینه آشنا شوید.
* نوار: ن��وار از آغاز دهه 90 در زمینه تولی��د و توزیع دیجیتالی 
کتاب ه��ای صوتی فعالیت می کند. این اس��تارت آپ در توضیح کار 
خود نوش��ته: »نوار راه حلی اس��ت برای زندگی ش��لوغ امروزی که 
کتاب ه��ا، دانس��تنی های مفید زندگ��ی و کس��ب و کار و هر چیز 
خوب دیگری را برای ش��ما شنیدنی و جذاب می کند. اینگونه شما 
می توانی��د همیش��ه و همه جا با گوش دادن ب��ه کتاب های صوتی، 
یاد بگیرید، ش��گفت زده بش��وید و از وقت خود بهترین اس��تفاده را 
ببری��د. مثال موقع پیادهروی روزانه، توی مترو، تاکس��ی و اتوبوس، 
زمان مس��افرت ها، موقع رسیدگی به کارهای خانه، قبل از خواب و 
یا هر وقت دیگهای می تونید از ش��نیدن کتاب ل��ذت ببرید. نوار با 
همکاری ناش��رین و گویندههای حرفه ای و با حفظ حقوق مولفین 
و مترجمین برای ش��ما بهترین محتواهای صوتی را آماده می کند و 
امیدوار اس��ت که به عنوان یک دوست خوب در لحظه های زندگی 

شما حضور داشته باشد.«
* ش��نوتو: ش��نوتو کار خود را از سال 9۳ آغاز کرده است. شنوتو 
در واقع بستری نرم افزاری برای انتشار پادکست و کتاب های صوتی 
در محیط وب و موبایل است. در واقع این نرم افزار امکان دسترسی 
به مجموعه ای گسترده از کتاب های صوتی را برای مخاطبان فراهم 
می کند. ش��نوتو می گوید تا امروز بیش از 1۷00 نفر پادکست های 
خود را در شنوتو منتشر کرده اند و بیش از یک میلیون و ۵00 هزار 

دقیقه فایل صوتی در این استارت آپ بارگذاری شده است.
* س��بکتو: س��بکتو یک پلتفرم تولید میکروکتاب اس��ت. در این 
نرم اف��زار می توانی��د کتاب ها را به طور نوش��تاری و صوتی دریافت 
کنید. س��بکتو از س��ال 9۵ راه اندازی ش��ده اس��ت. در این سایت 
می توانید میکروکتابهای صوتی و نوشتاری و نانوکتاب و میکرومقاله 

دریافت کنید.
* ناملی��ک: ناملیک اخبار و مقاالت را جمع آوری و دس��ته بندی 
می کند. تیم گوینده های ناملیک این مطالب را می خوانند و با کسب 
اجازه از صاحبان محتوا، آنها را در قالب پادکس��ت منتشر می کنند. 
انتشار این پادکس��ت ها از طریق وب سایت و اپلیکیشن های موبایل 
انجام می ش��ود. ناملیک در توضیح فعالیت خود نوش��ته: »وقتی در 
سال 94 ناملیک را راه انداختیم، تعداد پادکست های فارسی به عدد 
انگش��ت های دو دست نمی رس��ید. خودمان پادکست می ساختیم، 
پادکس��ت گوش می دادیم )آن روزها پادکس��ت سریال تازه معروف 
ش��ده بود( و به دیگران معرفی می کردیم؛ ناملیک هم انگیزه ای بود 
تا این عالقه مان را به آدم های بیش��تری منتقل کنیم و جایی برای 
جمع کردن آدم های ش��بیه خودمان بس��ازیم. س��ایت و اپلیکیشن 
ناملیک را س��اختیم، دوستان پادکست س��از پیدا کردیم و در تولید 
چند تا پادکست  که بعضی شان هنوز منتشر می شوند و کلی شنونده 
دارن��د همکاری کردیم. حاال نزدیک ۵ س��ال از آن روزها می گذرد. 
تعداد پادکس��ت های فارس��ی را با 20 دس��ت هم نمی شود شمرد 
و هر روز آدم های بیش��تری ش��بیه ما، گوش ش��ان را برای شنیدن 

پادکست های خوب تیز می کنند.«

حجم تجارت به ۲ میلیارد و 65۰ میلیون یورو رسید
جزییات تجارت ایران و اروپا در 7 ماهه ۲۰۲۰

ات��اق بازرگان��ی ته��ران در جدیدترین گزارش خ��ود به ارائه 
آمارهای��ی از وضعی��ت تجارت ای��ران با کش��ورهای اروپایی در 
هفت ماهه س��ال میالدی جدید پرداخته است. این برآورد نشان 
می دهد که در هفت ماهه س��ال ج��اری میالدی، میزان تجارت 
انجام ش��ده میان ایران و 2۷ کش��ور اروپایی ب��ه مرز 2 میلیارد 
و 6۵0 میلیون یورو رس��یده اس��ت. این عدد در مقایسه با هفت 
ماهه نخس��ت سال قبل، کاهش��ی 9 درصدی را نشان می دهد. 
این در حالی اس��ت که پیش از این افت تجارت مشترک ایران و 
اروپا، تحت تاثیر تحریم های جدید ترامپ در آمارهای قبل خود 
را نش��ان داده بود و از این رو بخش قابل توجهی از این کاهش 

جدید تحت تاثیر شیوع کرونا بوده است.
بررس��ی آمارها نش��ان می دهد که در ژانوی��ه 2020 که هنوز 
خبری از انتش��ار وی��روس کرونا در نقاط مختل��ف جهان نبود، 
میزان تجارت ایران و اروپا بیش از 1۷درصد رشد داشته است اما 
این آمار در ماه دوم کاهش یافته و از ماه سوم منفی شده است. 
بیشترین کاهش ثبت شده در این تجارت مشترک به ماه جوالی 

بازمی گردد که همکاری ها حدودا 20درصد کاهش یافته است.
در حوزه صادرات، فعالیت ایران در دو ماه ابتدایی سال جدید 
بسیار مثبت بوده و طبق آمارهای به ثبت رسیده در ماه نخست 
بی��ش از 4۵ و در م��اه دوم بیش از 42درص��د صادرات ایران به 
اروپ��ا افزایش یافته اس��ت اما این ع��دد در ماه های بعدی منفی 
شده و در آوریل رکورد منفی 64 درصد را به ثبت رسانده است. 
ب��ا این وجود در دو م��اه اخیر، بار دیگر ص��ادرات ایران به اروپا 

رشد داشته است.
در ح��وزه واردات نیز تنه��ا در ماه های ژانوی��ه و آوریل، روند 
واردات ای��ران از اروپ��ا مثبت بوده و در س��ایر ماه ها نس��بت به 
عملکرد س��ال 2019، کاهش را نش��ان می دهد. در مجموع نیز 
می��زان واردات ایران از اروپا بیش از 11درصد کاهش یافته اما با 
ای��ن وجود بخش قابل توجهی از کل تجارت دو طرف به ش��مار 
می آی��د و ت��راز تجاری ایران در معامله با اروپ��ا با فاصله ای زیاد 

منفی است.
گزارش اتاق بازرگانی تهران نش��ان می دهد که مانند سال های 
گذش��ته، آلمان اصلی ترین شریک اروپایی ایران به شمار می رود 
و ب��ه تنهایی بیش از 41درص��د از کل تجارت میان دو طرف را 
به خود اختصاص داده اس��ت. پس از آن ایتالیا، هلند، اس��پانیا و 

فرانسه قرار دارند.
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همانطور که س��ازمان برنامه و بودجه پیش از این زمان همسان س��ازی 
حقوق بازنشس��تگان کشوری و لش��کری را اول مهرماه امسال اعالم کرده 
بود، هفته گذش��ته و در جلس��ه هیأت دولت مصوبه همسان سازی حقوق 
بازنشس��تگان کشوری و لش��کری توس��ط معاون اول رئیس جمهور ابالغ 
شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دستورالعمل اجرایی همسان سازی 
حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری را به صندوق های بازنشستگی 
کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ابالغ کرد و با این ابالغ 
از اول مهرماه حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری همسان سازی 
می ش��ود. در واق��ع، بع��د از مدت ها رایزن��ی و وعده هایی ک��ه در رابطه با 
همسان سازی حقوق بازنشسته ها از مهرماه امسال داده شده بود سرانجام با 
پیشنهاد مطرح شده از سوی هیأت دولت موافقت شده و به زودی در رابطه 
با متناسب سازی حقوق بازنشس��ته ها تا 90 درصد حقوق شاغالن همتراز 
اقدام خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، طبق ماده )۳0( قانون برنامه شش��م 
توس��عه دولت مکلف به ایجاد ش��رایط مناس��ب و عدالت در پرداخت ها به 
بازنشستگان اس��ت؛ به طوری که با بررسی جهت برقراری عدالت در نظام 
پرداخت ها، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها و برخورداری از امکانات 
شاغالن، بازنشسته ها و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف 

را انجام دهند. 

بر این اس��اس ط��ی بودجه های س��نواتی در رابطه ب��ا ترمیم حقوق 
بازنشس��ته ها تامین منابع صورت گرفت که برای سال جاری حدود 10 
هزار میلیارد تومان پیش��بینی شد، اما جلسات بسیاری بین نمایندگان 
بازنشس��تگان و س��ازمان برنامه و بودجه برگزار ش��د تا اینکه از چندی 
پیش نوبخت اعالم کرد که قرار اس��ت همسان سازی حقوق بازنشسته ها 
تا 90 درصد میانگین حقوق ش��اغالن همتراز صورت گیرد. البته وعده 

داده شد که از ابتدای مهرماه همسان سازی حقوق اجرایی شود.
 ام��ا اخی��را هیأت دولت با موض��وع مربوط به همسان س��ازی حقوق 
بازنشسته ها موافقت و آن را به سازمان برنامه و بودجه ابالغ کردند. این 
در حالی اس��ت که طبق مصوبه هیأت دولت صندوق های بازنشس��تگی 
کش��وری و س��ازمان تامی��ن اجتماعی نیروهای مس��لح مکلف ش��دند 
ع��الوه بر امتیازات ش��غلی از محل منابع داخلی و س��ایر منابع حاصل 
از س��رمایهگذاری های خود و همچنین منابعی که در بودجه پیشبینی 
شده نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با 90 درصد میانگین 
حقوق مشمول کسور بازنشس��تگی شاغلین هم طبق مشترک صندوق 

متناسب با سنوات خدمت از نیمه دوم سال اقدام کنند.
بر این اساس افزایش حقوق بازنشسته ها باید به نحوی انجام شود که 

حقوق بازنشس��تگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق 
مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب 
با س��نوات خدمت نشود. سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا مصوبه دولت 
در رابطه با متناسب س��ازی حقوق بازنشس��تگان را ابالغ کرده و نوبخت 
ط��ی این ابالغیه به صندوق بازنشس��تگی کش��وری و س��ازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرده است که نسبت به متناسب سازی 
حقوق بازنشس��تگان، وظیفه بگیران و مس��تمری بگیران تحت پوشش 
برمبنای 90 درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن 
هم طبقه متناسب با س��نوات خدمت اقدام خواهد شد که این سازمان 

نیز بر موضوع نظارت خواهد کرد. 
در حال��ی همسان س��ازی حقوق از مهرماه آغاز خواهد ش��د که زمان 
اجرای کامل این مصوبه به طور کامل مش��خص نش��ده اما چندی پیش 
رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی گفته بود که در صورتی که تامین 
اعتب��ار به صورت کامل صورت نگیرد، ممکن اس��ت همسان س��ازی در 
دو مرحله ش��ش ماهه انجام و یک س��ال به طول انجام��د. در رابطه با 
ترمیم حقوق بازنشس��ته ها در س��ال جاری حداقل حقوق پرداختی به 
آنها، 2میلیون و 800 هزار تومان که معادل حداقل پرداختی به شاغالن 

است. 

با ابالغ دستورالعمل اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان

موعد اجرای وعده بازنشسته ها رسید
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تدابیر ویژه بانک مرکزی برای عقبگرد نرخ ارز
قیمت دالر به 3۰ هزار تومان می رسد؟

دالر در حال��ی در مح��دوده 2۷ هزار تومان اولی��ن هفته مهرماه 
را به پایان برد که انتظار می رفت تدابیر اتخاذش��ده برای بازگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات غیرنفتی بتوان��د آرامش این بازار را تا حدی 

تضمین نماید.
به گزارش خبرآنالین، نرخ دالر در نیمه اول سال 1۳99 افزایشی 
قابل توجه را تجربه کرده اس��ت. قیم��ت دالر از محدوده 1۵ هزار 
تومان در اولین روزهای ماه فروردین به 2۷ هزار تومان در ش��رایط 
جاری رس��یده اس��ت. این رش��د قابل توجه سبب ش��ده است در 
تابس��تان امس��ال روند بازدهی بازار ارز حتی از بورس، صدرنشین 

بازدهی بازارها در دو سال اخیر نیز پیشی گیرد.
در حالی که بسیاری نگران تداوم افزایش نرخ دالر هستند، برخی 
معتقدن��د دالر 2۷ هزار تومانی بخش ه��ای متفاوت اقتصاد ایران را 
متأثر کرده و قیمت کنونی قیمت باالیی اس��ت. اگر درباره نرخ دالر 
از رئیس کل بانک مرکزی س��وال کنید به سنت دو سال اخیر نرخ 
را ب��اال می خوان��د و می گوید این نرخ ها ماندگار نیس��ت و قیمت ها 

تعدیل خواهد شد.
او در صفحه ش��خصی اش در یکی از ش��بکه های اجتماعی هر از 
چندی تالش دارد با س��یگنال دهی به بازار تالش کند مانع از رشد 
قیمت ها ش��ود. وی بارها و بارها سرمایه گذاران بازار ارز را از حضور 
در این بازار به دلیل زیان احتمالی برحذر داشته است. البته برخی 
با اس��تناد ب��ه افزایش نرخ دالر س��خنان وی در این خصوص را رد 
می کنن��د اما نکته اینجاس��ت که از منظر ملی، خری��د ارز به قصد 
سرمایه گذاری در نهایت به زیان سرمایه گذار و کلیت اقتصاد خواهد 
بود چراکه در ش��رایط تحریمی ورود تقاضای مضاعف به بازار خود 

زمینه را برای رشد قیمت ها مهیا خواهد کرد.
در آخرین اظهار نظر در صفحه شخصی، همتی تاکید کرده است 
گش��ایش ارزی در راه اس��ت. وی گفته اس��ت: در حوزه بین المللی 
رایزنی های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف 
دیگ��ر میزان صادرات نفت و فرآورده های آن بهتر و روند بازگش��ت 
ارز صادرکنندگان س��رعت گرفته که هر س��ه ای��ن عوامل تاثیرات 
مثبتی خواهند داش��ت. هرچند از اعالم این نکته از س��وی همتی 
پنج روز می گذرد اما توضیحاتی دقیق تر در این زمینه از س��وی وی 

ارائه نشده است.
س��وال اما این است که چرا دالر گران می شود؟ نرخ دالر در بازار 
تنها در شهریورماه افزایشی نزدیک به ۵ هزار تومان را تجربه کرده 
اس��ت. قیمت دالر در ابتدای این ماه 22 هزار و ۵00 تومان بود اما 
در شرایط کنونی از 2۷ هزار تومان فراتر رفته است. در این زمینه، 
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مقام اسبق بانکی 
درخص��وص دالیل افزایش نرخ دالر به موضوعاتی فراتر از تش��دید 
تحریم ها اش��اره می کند. وی معتقد اس��ت که اتفاقا نپیوس��تن به 
اف ای تی اف و قرار رفتن در لیس��ت س��یاه تحریم ه��ای بانکی خود 
عاملی برای بروز بحران بانکی و تش��دید مش��کالت در حوزه نقل و 
انتقال پول بوده است. این نکته اعالمی از سوی وی در توییت یکی 
از اعضای اتاق بازرگانی، پدرام س��لطانی نیز مورد تایید قرار گرفته 
است. او در صفحه شخصی خود اعالم کرده است: »بانک های روسی 
دیگر تراکنش های مربوط به کار با ایران، حتی به روبل روس��یه، را 
انجام نمی دهند. آنهایی که می گفتند تصمیمات FATF هیچ اثری 

روی ما ندارد کجا هستند؟«
حسینی هاشمی نیز می گوید: عواملی که امروز تاثیر خود را نشان 
داده اند تش��دید تحریم های اقتصادی، تحریم فروش نفت از س��وی 
ایران، قرارگیری در لیس��ت سیاه اف ای تی اف هستند از سوی دیگر 
کارکرد سیستمی نادرست نظام بانکی و مشکالتی از این دست نیز 

در شکل گیری مشکالت امروز بی تاثیر نیست.
در عی��ن حال مجیدرض��ا حریری، رئیس ات��اق بازرگانی ایران و 
چی��ن نیز با اش��اره به این��ک امروز دیگر افزایش ن��رخ دالر تقصیر 
کس��ی نیس��ت، گفت: ببینید این یک حساب س��اده است که چرا 
ن��رخ پول ملی تا این اندازه کاهش پی��دا می کند. گرچه باید توجه 
داش��ت در ش��رایط امروز ما اتفاقات سیاسی کشورهای دیگر هم بر 
بازار موثر اس��ت. به بیان دیگر حتی تغییر کابینه در کاخ س��فید بر 
بازار این تاثیرات ش��گرف دارد. این ناش��ی از نقشی است که ما در 
عرصه سیاست بین الملل برای خود انتخاب کردیم. از سوی دیگر به 
ش��کل سنتی در پایان دوره ریاست جمهوری هشت ساله نیز کشور 
ما دچار آش��فتگی سیاسی می ش��ود که امسال این مهم همزمان با 
انتخابات آمریکا و شیوع کرونا بود که شرایط را به شکل شدیدتری 

تحت تاثیر خود قرار داد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: این وقایع سبب شده تا رقم فروش 
نفت ایران به ناچیزترین حد خود رس��یده است. این در حالی است 
که 10 س��ال پیش ما س��االنه 120 میلی��ارد دالر درآمد نفتی در 
کنار ۳0 میلیارد دالر درآمد غیرنفتی داش��تیم. امسال خوش بینانه 
از ف��روش نفت تنه��ا ۵ میلیارد دالر ارزآوری ش��ود. آمار پنج ماهه 
صادرات غیرنفتی نیز بیانگر آن اس��ت که حداکثر ۳0 میلیارد دالر 

درآمد داشته باشیم.
بانک مرکزی حاال به صرافان هش��دار داده اس��ت: هرگونه اعالم 
قیمت ه��ای نامتع��ارف و خارج از روی��ه ابالغی، ایج��اد جو روانی 
نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می شود. از سوی دیگر 
طبق اعالم بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگان 
متخلف یا ب��ه عبارت دیگر صادرکنندگانی ک��ه صادرات آنها بیش 
از ی��ک میلی��ون دالر بوده و بخش عمده تکلی��ف خود درخصوص 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات را در مهل��ت مق��رر قانونی و به 
روش های اعالمی بان��ک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به 
قوه قضائیه ارس��ال ش��د. باید دید این دست هش��دارها و اقدامات 

می تواند تاثیری بر کاهش نرخ ها در بازار باقی بگذارد؟

بانکنامه

عل��ی نظافتیان دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ه��ا: چند وقتی 
است برخی از رس��انه های جمعی البته به نقل از مسئوالن اجرایی خبر 
می دهند که بانک ها بیش از 2 هزار واحد تولیدی را »مصادره« کرده اند. 
پرسش��ی که در افکار عمومی نقش می بندد، این اس��ت که اساسا مگر 
بانک ها تا آن اندازه قدرت، اقتدار و صالحیت قانونی دارند که واحدهای 
تولیدی را به نفع خود مصادره کنند؟ فرضا مصادره هم کنند، یک واحد 
تولی��دی نیمه فعال چه دردی از مجموعه دردهای س��خت نظام بانکی 
را درمان خواهد کرد؟ پس ماجرای »مصادره« چیس��ت و بانک ها چرا و 

چگونه واحدهای تولیدی بدهکار را »مصادره« می کنند؟
از نظر واژه شناس��ی، »مصادره« از باب مفاعله و ریش��ه صدر است. در 
یک��ی از فرهنگ های لغت در معنای واژه »مصادره« آمده اس��ت: »اخذ 
جریمه، جریمهگیری، ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب جرمی 
که مرتکب شده. در اسالم مصادره سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین 
ش��روع ش��ده اس��ت، به این معنا که اگر والیان )عمال( از راه تجارت یا 
طریق دیگر اضافه بر حقوق س��ودی به دست می آوردند، خلفا نصف آن 
س��ود را به نفع بیتالم��ال مصادره می کردند. این عم��ل را در آن زمان 

مقاسمه و مشاطره می گفتند.«
اص��ل 49 قانون اساس��ی نیز در این مورد تاکید کرده اس��ت: »دولت 
موظف اس��ت ثروت هاي ناش��ي از ربا، غصب ، رش��وه ، اختالس ، سرقت ، 
قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها و معامالت 
دولتي ، فروش زمین هاي  موات و مباحات اصلي ، دایر کردن اماکن فساد 
و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت 
 معلوم  نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگي و تحقیق 

 و ثبوت شرعي به وسیله دولت اجرا شود.«
بدین ترتیب، »مصادره« به معنای نوعی مجازات اس��ت که در نهایت 
ب��ه س��لب مالکیت ام��وال مجرمین و خط��اکاران منتهی خواهد ش��د. 
مج��ازات کردن مجرمی��ن و خطاکاران نیز صرف��ا در صالحیت محاکم 
جزایی قوه قضائیه اس��ت. در نتیجه بانک ها خواه دولتی باش��ند و خواه 
خصوص��ی هیچگونه قدرت قضایی و صالحی��ت قانونی برای »مصادره« 
واحده��ای تولیدی بدهکار و صاحب ش��دن آنها را ندارند. تا آنجایی که 
نگارن��ده اطالع دارد، قبل یا بعد از انقالب تاکنون هیچ واحد تولیدی از 
طریق »مص��ادره« به تملک بانک ها در نیامده اس��ت بنابراین این خبر 
که »بانک ها... واحد تولیدی را »مصادره« کرده اند« از اس��اس، غیرواقع 
و نوعی جوسازی و مغالطه رسانه ای علیه بانک هاست. پس اصل جریان 

چیست؟
واقعیت آن اس��ت که پرداخت تس��هیالت مختل��ف و برعهده گرفتن 
تعهدات، رویکرد اصلی و فلس��فه تاس��یس بانک ها اس��ت، یعنی حیات 
بانک ها در گروی پرداخت مستمر تسهیالت و وصول به موقع مطالبات و 
مجددا پرداخت تس��هیالت به متقاضیان است. بیشتر واحدهای تولیدی 
نیز ازجمله مش��تریان اصلی بانکها هستند. روندی که سال هاست ادامه 
دارد و بخش تولید را از تس��هیالت و اعتبارات بانکی بهره مند س��اخته 
اس��ت، اما بانک ها چ��ه به لح��اظ قانونی و چه به لح��اظ حفظ حقوق 
سپرده گذاران و سهامداران قانونا مجاز نیستند تسهیالت بانکی را بدون 
وثیقه کافی و معتبر و دارای قابلیت نقدشوندگی باال پرداخت کنند، زیرا 
پرداخت تس��هیالت بدون وثیقه کافی و معتبر، مس��اوی با معوق شدن 
تسهیالت خواهد بود. بحران تسهیالت معوق نیز منتهی به ضعف قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها خواهد ش��د بنابراین پرداخت تسهیالت نیازمند 
فراهم آوردن وثایق موردنیاز بانک اس��ت که نوع و میزان آن براس��اس 
نتایج حاصل از اعتبارس��نجی مشتری، مقررات بانک مرکزی و آییننامه 

داخلی هر بانک تعیین می شود.
ام��ا در مورد وثایق تس��هیالت تولیدی، وضع به گونه دیگری اس��ت. 
وثایق این تس��هیالت با وثایق س��ایر تس��هیالت معموال متفاوت است. 
ریش��ه این موضوع یعنی »وثایق تس��هیالت تولیدی و تملک واحدهای 
تولی��دی بدهکار« در واقع، مصداق ضرب المثل معروف »آنچه درو کنی 
که خود کش��ته ای« اس��ت، یعنی اصل ماجرا عمدتا به یکی از مصوبات 

س��الیان پیش مجلس به نام »قانون عدم الزام س��پردن وثیقه ملکی به 
بانکها و دس��تگاه ها و س��ایر مؤسسات و ش��رکت های دولتی به منظور 
تسهیل امر  سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و 
صادرات��ی« برمی گردد که در خردادماه 1۳80 به صورت ماده واحده به 
تصویب رسیده اس��ت. مجلس در مورد این قانون گفته است: »بانک ها 
و دس��تگاه ها و سایر مؤسسات و ش��رکت های دولتی موظفند به منظور 
تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نس��بت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند 
و بدون رضایتگیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری 

نمایند.«
گرچه در این قانون، ممنوعیت بانک ها از مطالبه وثایق خارج از طرح، 
ناظر بر مواردی اس��ت که تسهیالت گیرنده به ارائه وثایق خارج از طرح 
راضی نباش��د، اما در عمل، شبکه بانکی کش��ور ناچار شده است که در 
تس��هیالت تولیدی، محل اج��رای طرح را به منظ��ور تضمین و توثیق 
تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی به رهن بگیرد و کسر و کمبود 
وثایق و تضمینات را با سایر وثایق تکمیل کند. با این فرآیند، تسهیالت 
مورد درخواست واحدهای تولیدی در چارچوب قرارداد پرداخت و توافق 
می شود دریافت کننده تسهیالت در موعد مورد توافق، اقساط تسهیالتی 

را که دریافت کرده بازپرداخت نماید.
اما به دالیل موجه و غیرموجه، اقس��اط تس��هیالت پرداخت ش��ده در 
موعد مورد توافق پرداخت نمی شود، بدهی تسهیالت گیرنده در سیستم 
بانک در طبقه معوق جای می گیرد و معضل »مطالبات معوق بانک ها « 
از همین نقطه شروع می شود. در نتیجه  این تحوالت، بانک ها در مواج هه 
ب��ا موج فزاینده مطالبات معوق عمال چاره ای نخواهند داش��ت جز آنکه 
تا حد امکان با بدهکاران بانکی مدارا کنند و در چارچوب دس��تورالعمل 

امهال به آنان فرصت پرداخت دهند.
در نهایت اگر تالش بانک ها برای مدارا و کمک به مشتری بدهکار به 
جایی نرس��د، چاره ای جز اس��تفاده از وثایق تسهیالت به منظور وصول 
مطالب��ات معوق نخواهد بود. وثایق تس��هیالت نیز در چارچوب مقررات 
قانون��ی با صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از طریق ادارات ثبت 
ی��ا از طریق طرح دعوی در محاکم ق��وه قضائیه صورت می گیرد. بدین 
ترتیب، بانک ها جز با مس��اعدت و همکاری قانونی ادارات ثبت اسناد و 
محاکم قضایی قادر به وصول مطالبات خود از بدهکاران بانکی نیستند. 
در ای��ن راس��تا، اگرچه در امر وص��ول مطالبات، اولوی��ت اصلی بانکها، 
وصول نقدی مطالبات معوق است، اما در نهایت برای اموال مورد وثیقه 
خریدار پیدا نمیش��ود و بانک های طلبکار چاره ای جز تملک واحدهای 
تولیدی نخواهند داش��ت. پدیدهای که ممکن است در عمل منتهی به 
بنگاهداری بانک ها ش��ود. حتی این مرحله نیز نقطه ش��روع مش��کالت 
است، زیرا بانک ها بعد از طی مراحل تملک ناچارند واحدهای تملیکی را 
اداره کنند، بعضا مطالبات سازمان های دولتی و نهادهای عمومی از این 
واحدها را بپردازن��د، واحدهای تملیکی را آماده فروش از طریق مزایده 
کنند و در نهایت آن را ظرف مدت مشخصی از طریق مزایده بفروشند، 
وگرنه مش��مول مقررات انضباطی بانک مرکزی و احتماال جرائم مالیاتی 

خواهند شد.
اگر پس از طی این مراحل و تحمل مشکالت مورد اشاره، واحد تولیدی 
به فروش برسد، اقدامات بانک نیز به ثمر خواهد نشست و منتهی به وصول 
نقدی مطالبات معوق خواهد شد بنابراین برخالف آنچه شایع است، بانک ها 
نه واحدهای تولیدی را »مصادره« می کنند و نه هیچگونه تمایلی برای وثیقه 
گرفتن واحدهای تولیدی دارند. تولید هم در تخصص و توان بانک ها نیست. 
نگهداری واحدهای تملیکی نیز هیچ گونه ارزش افزوده ای برای بانک ها دربر 
ندارد و در کوتاه مدت منتهی به برگشت منابع نقدی به بانک ها نخواهد شد. 
البته باید توجه داش��ت که تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، یکی از 
رویکردهای اصلی شبکه بانکی کشور است. در عین حال، وصول مطالبات 
مع��وق هم وظیفه ش��رعی و قانونی بانک ها در مقابل مردم س��پرده گذار و 
س��هامداران بانک هاس��ت، وگرنه با پیگرد و برخورد مراجع نظارتی مواجه 
خواهند ش��د. لذا صحیح نیست آدرس اشتباه داد و وصول مطالبات معوق 

توسط بانک ها را به عنوان یک پدیده نکوهش شده در جامعه جا انداخت و 
در مس��یر وصول مطالبات، بانک ها را با هزار و یک مشکل مواجه ساخت و 
با عنوان کردن »مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها«، همه مشکالت 
ریز و درشت واحدهای تولیدی را به گردن بانک هایی انداخت که با پرداخت 
تس��هیالت به واحدهای تولیدی به آنها کمک کرده اند ولی در عمل با عدم 
پرداخ��ت مواجه ش��ده اند. این قبیل سیاس��تهای تبلیغاتی، نتیجهای جز 
ترویج فرهنگ تس��هیالت بانکی بی بازگشت و ایجاد توقع کاذب در جامعه 
برای دریافت تس��هیالت بانکی و پس ندادن آن به دنبال ندارد. این جریان 
همچنین منتهی به افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی و تضعیف قدرت 
تس��هیالت دهی بانک ها خواهد شد و بانک ها را از ادامه پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی ناتوان می کند که خود سم مهلکی برای اقتصاد کشور 
است بنابراین باید پذیرفت که مشکالت مالی و غیرمالی تعدادی از واحدهای 
تولیدی، واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است که متاسفانه در مواردی منتهی به 
تعطیلی واحدهای تولیدی فعال نیز ش��ده ش��ده است، اما از نظر قانونی و 
نیز عملیاتی، اقدام بانک ها برای وصول مطالبات معوق هم موجب تعطیلی 
واحدهای تولیدی نیس��ت و می ش��ود بین بانک و صاحبان واحد تولیدی 
بدهکار توافق شود که واحد تولیدی تا مدت مشخصی تحت مدیریت آنان 

باشد تا تکلیف مطالبات بانک مشخص گردد.
به هرحال، مشکالت بانکی واحدهای تولیدی با استفاده از راهکارهای 
کارشناس��ی و تنها از مجاری قانونی تا ح��دود زیادی قابل حل و فصل 
اس��ت. حل مش��کالت بانکی واحدهای تولیدی نیز مستلزم همکاری و 
تواف��ق این قبیل واحدها و بانک های تس��هیالتدهنده اس��ت. اگر واحد 
تولیدی توان ارائه وثایق خارج طرح را دارد، هیچ الزامی برای وی نباید 
وجود داش��ته باشد که حتما واحد تولیدی خود را به رهن بانک بگذارد. 
پس تملک نهایی وثیقه ها جزو اموال و سرمایه بانک ها تلقی می شوند و 

نمی توان آنها را خارج از تشریفات قانونی واگذارکرد.
ب��رای حل این مش��کل قانونی، بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار 
می توانن��د با صدور مصوبه به بانک ها اختیار دهند که در صورت تملک 
نهای��ی واحدهای بدهکار تولیدی توس��ط بانک هایی ک��ه از آنان طلب 
دارند، این واحدها را براس��اس ش��رایط خاص در ازای پرداخت نقدی یا 
اقساطی مطالبات معوق بانک ها به تس��هیالت گیرندگان بدهکار واگذار 
نماین��د. با این تدبی��ر، بانک ها نه متهم به مص��ادره واحدهای تولیدی 
و تعطی��ل کردن آنها می ش��وند و نه متهم به حی��ف و میل بیت المال و 
فروش اموال تملیکی به ثمن بخس و نه متهم به قصور و تعلل در وصول 
مطالبات بانکی. آن س��وی ماجرا نیز عملکرد اصالحی بانک هاست. رفع 
این ابهام مس��تلزم آن اس��ت که بانک ها نیز قراردادهای خود با تمامی 
تس��هیالت گیرندگان و واحده��ای تولیدی را دقیقا براس��اس مقررات و 
مصوبات ابالغ��ی بانک مرکزی تنظیم کنند و حس��اب های بین خود و 
تسهیالت گیرندگان را چنان شفاف س��ازند که مشتری تسهیالتگیرنده 
دقیقا بداند که چه مبلغی بابت اصل تس��هیالت و چه مبلغی بابت سود 
و متفرعات آن به بانک بدهکار اس��ت. عدم شفاف سازی بانک ها در این 
مورد به ضرر آنها تمام خواهد ش��د و در اف��کار عمومی اتهام »مصادره 

واحدهای تولیدی« را متوجه آنان خواهد ساخت.
مخلص کالم آنکه در بررسی مشکالت مالی و بانکی واحدهای تولیدی 
بایس��تی همه جوانب را رعایت کرد و موضوع را هم از دریچه مصالح و 
منافع تسهیالت گیرنده بدهکار و هم از دید مسئولیتهای قانونی بانکه ا در 
مقابل سپرده گذاران و سهامداران خود مورد بررسی قرار داد. همان گونه 
ک��ه بروز موانع متعدد در وصول مطالب��ات معوق بانک ها، نتیجهای جز 
تضعیف قدرت تس��هیالتدهی بانک ها و محرومیت واحدهای تولیدی از 
دریاف��ت منابع مالی موردنیاز به دنبال نخواهد داش��ت، حل مش��کالت 
واحده��ای تولی��دی نی��ز نیازمند خ��رد جمعی و طراح��ی راهکارهای 
کارشناسی اس��ت. فرافکنی این مش��کالت و بیان موضوعات غیرواقعی 
نظیر »مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها« و نکوهیده جلوه دادن 
موضوع وصول مطالبات بانک ها در س��طح جامعه، به حل این مشکالت 

کمکی نخواهد کرد.

به گفته بانک مرکزی، س��ومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که 
ص��ادرات آنها بیش از یک میلیون ی��ورو بوده و بخش عمده تکلیف خود 
درخص��وص بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را در مهل��ت مقرر قانونی و 
ب��ه روش های اعالمی بان��ک مرکزی به چرخه اقتص��اد برنگردانده اند، به 
قوه قضائیه ارس��ال ش��د. طبق این فهرست، اس��امی 10۳۳ صادرکننده 
ک��ه مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 4.9 میلیارد یورو می رس��د، برای قوه 
قضائیه ارسال شده است تا طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

با صادرکنندگان متخلف برخورد الزم صورت گیرد. این فهرست، سومین 
لیس��ت ارس��الی بانک مرکزی به قوه قضائیه اس��ت و مجم��وع مبلغ دو 
فهرس��ت قبلی، 6.8 میلیارد یورو بوده اس��ت. بانک مرکزی همچنین در 
بخش��نامه ای به ش��رکت های صرافی  اعالم کرد: هرگونه اعالم قیمت های 
نامتع��ارف و خارج از رویه ابالغ��ی، ایجاد جو روان��ی نامطلوب و التهاب 
در بازار ارز، جرم محس��وب می ش��ود. بانک مرکزی در این بخش��نامه به 
شرکت های صرافی  اعالم کرد: برای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطالع می رساند، خرید و فروش 
ارز )اس��کناس و حواله( تنها در چارچوب مق��ررات اعالمی بانک مرکزی 
مجاز اس��ت. هرگونه اعالم قیمت های نامتع��ارف و خارج از رویه ابالغی، 
ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محس��وب می ش��ود 
بنابراین عالوه بر برخورد انتظامی با ش��رکت های صرافی متخلف، مدیران 
و مسئوالن این دسته از صرافی ها به اتهام »اخاللگر اقتصادی« به مراجع 

امنیتی و قضایی معرفی می شوند.  

سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه ارسال شد

1۰33 صادرکننده با 4.9 میلیارد یورو تعهد

آیا بانک ها بیش از ۲هزار واحد تولیدی را »مصادره« کرده اند؟

مصادره به مطلوب

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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چالش ها و موانع عرضه خودرو در بورس
خودرو هم بورسی می شود؟

در ش��رایطی ک��ه پراید به عنوان ارزان ترین خ��ودرو قیمت 100 
میلی��ون توم��ان را رد کرده اس��ت، از یکی دو هفت��ه پیش، زمزمه 
عرضه خودرو در بورس کاال از س��وی بهارستان اعالم شد و گروهی 
از نماین��دگان مجلس در طرح 20 ماده ای به فکر س��اماندهی بازار 
خ��ودرو افتاده اند؛ طرح��ی با عنوان »س��اماندهی ب��ازار و صنعت 
خودرو« که تمرکز اصلی آن بر شفاف س��ازی تولید و عرضه خودرو 
از طریق بورس کاال صورت می گیرد. طرحی که گفته شده به زودی 
ب��ه اجرا خواهد رس��ید و محور اصلی آن، عرض��ه خودرو در بورس 
کاالی ایران به  منظور ش��فافیت باالی معامالت این بورس و تحقق 
اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی مصرفی اس��ت. البته پیش 
از این نیز تجربه عرضه خودرو در س��ال 1۳96 وجود داش��ت و در 
دو مرحله خودرو س��راتو در بورس کاال عرضه ش��د که به موفقیت 

چندانی نرسید. 
حاال نمایندگان مجلس و پیش��نهاددهندگان طرح می گویند که 
ب��ه دنبال جلوگی��ری از داللی در بازار خودرو هس��تند. صحبت از 
قیمت گ��ذاری خودرو در بورس اما در حالی مطرح می ش��ود که به 
گفته رضا شیوا، رئیس ش��ورای رقابت تا وقتی که عرضه تا این حد 
محدود اس��ت ورود خودرو به بورس نه تنها نمی تواند مش��کل بازار 
آن را حل کند بلکه ممکن اس��ت با توجه به حجم گس��ترده تقاضا، 
قیمت های باالتری در بورس کش��ف ش��ود. فعاالن و صاحب نظران 
اقتصادی هم تأکید می کنند که در ش��رایط فعلی، عرضه خودرو به 
بورس نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه منجر به چند قیمتی 

شدن محصوالت در بازار خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، فراتر از داللی بازار، بخش مهمی از افزایش 
قیم��ت خودرو به افزایش بس��یار زیاد هزینهه��ای تولید محصول، 
مواد اولیه، افزایش قیمت ارز، مش��کالت ساختاری صنعت خودرو، 
مش��کالت ساختاری صنایع خودرو و... باز می گردد و باتوجه به این 
چالش ها، عرضه خودرو در بورس کاال کمک چندانی نمی کند و اگر 
دولت به فکر تغییر ش��رایط است باید اصالحات اساسی در صنعت 

خودرو اتفاق بیفتد.
ام��ا جدا از نظر نمایندگان مجل��س، آیا مدیران بورس کاال با این 
طرح موافق هس��تند؟ جواد فالح، مدی��ر مطالعات اقتصادی بورس 
کاالی ای��ران در مورد جزییات عرضه خ��ودرو در بورس کاال گفته 
است: »در طرح ارائه شده، خودروهای وارداتی و داخلی که تیراژ باال 
دارند، در بستر معامالتی بورس کاالی ایران قرار خواهند گرفت. در 
طرحی که نمایندگان مجل��س درخصوص عرضه خودرو در بورس 
کاال مطرح کرده اند، قیمت پایه ای را خواهیم داش��ت که در شورای 
رقابت تعیین می ش��ود. ب��ا این قیمت پایه، خ��ودرو در تابلو بورس 
ق��رار خواهد گرفت و متقاضیان خری��د، دارای گواهینامه رانندگی، 
برمبن��ای این قیمت پایه مج��از به رقابت با یکدیگ��ر خواهند بود. 
افرادی که به این ش��یوه خودرو خریداری می کنند تا 12 ماه اجازه 
خرید مجدد نخواهند داش��ت و در این رقابت خرید، اش��خاصی که 
باالترین پیش��نهاد برای خری��د خودروهای عرضه ش��ده روی تابلو 
بورس را ارائه کنند، قادر به خرید آن در بورس کاال خواهند بود.«

همچنین فربد زاوه، کارشناس صنعت و بازار خودرو معتقد است: 
عرضه خ��ودرو در بورس کاال به بهانه  اینکه افراد کف بازار ناس��الم 
هس��تند، حرفی خنده دار و غیرمنطقی اس��ت؛ چراکه اگر معامالت 
خودرو در بورس دس��تکاری نش��ود، قیمت خودروها همانی خواهد 
بود که در بازار اس��ت اما اگر در این معامالت اعمال نفوذ ش��ود باید 
منتظر باشیم تا همان سناریوی شکست خورده بازار ارز برای خودرو 

نیز تکرار شود.
به گفته زاوه، عرضه خودرو در بورس کاال هیچ تأثیری در قیمت ها 
در ب��ازار نخواهد داش��ت و این پروژه از همین االن شکس��ت خورده 

محسوب می شود.
او در این باره گفت: »عرضه خودرو در بورس به بهانه  اینکه افراد 
کف بازار ناس��الم هس��تند، حرفی خنده دار است و منطقی نیست؛ 
بورس قاعدتاً اگر دس��تکاری نشود و س��ازوکار خود را بخواهد طی 
کن��د، قیمت خودروها در بورس کاال همانی خواهد بود که در حال 
حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دستکاری و 
اعمال نفوذ کنیم باید منتظر باش��یم تا همان بالیی که بر سر قیمت 
ارز آم��ده و در ح��ال حاضر بازار چند نرخی اس��ت، مش��ابه همین 

سناریو برای خودرو تکرار شود.«
زاوه ادام��ه داد: »راه��کار ح��ل مش��کالت فعلی بازار خ��ودرو را 
نبای��د در جاده مخصوص جس��ت وجو کنیم، مش��کالت خودرو در 
همی��ن نزدیکی ه��ا و در بانک مرکزی اس��ت. به ب��اور زاوه، روندی 
که خودروس��ازی کشور برای افزایش ش��مار در پیش  گرفته است، 
منجر به افزایش تورم می ش��ود و تا زمانی که دولت و بانک مرکزی 
مدیری��ت تأمین را واگذار نکنند، آش��فتگی حاکم ب��ر بازار خودرو 

همچنان ادامه خواهد داشت.«
به گفته این کارش��ناس بازار خودرو، طی سال های اخیر هرچند 
راهکار خصوصی سازی در کشور برای پرهیز از مشکالت فعلی حتی 
در عالی ترین س��طح مدیری��ت نظام در قالب اصل 44 ابالغ ش��د، 
ول��ی انحراف در اجرای این اصل مش��کالت را پیچیده تر کرد. ورود 
خودروس��ازان و قطعه سازان به بازار س��هام، نه تنها مشکالت را کم 
نکرد که ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی را با بح��ران نقدینگی و 

زیان های شدید مواجه ساخت.
او در پاسخ به این سؤال که مهم ترین اولویت وزیر جدید صنعت، 
معدن و تجارت در حوزه خودرو چه باید باش��د، پاس��خ داد: نه تنها 
صنعت خودرو، بلکه کلیه صنایع به اقتصاددانی نیاز دارد که پیش از 
هر اقدامی، رویه های غلط گذش��ته را اصالح کند. متأسفانه در حال 
حاضر آنچه در وزارت صنعت و در رابطه با صنعت ش��اهد هس��تیم، 

رفتارهای سلیقه ای مدیران و کارشناسان این وزارتخانه است.

دریچه

فرص��ت امروز: بورس تهران در هفته گذش��ته تح��ت تاثیر تنش های 
لفظی تحریم قرار داش��ت و در مجموع بازده��ی منفی ۵.۵ درصدی را 
در نخس��تین هفته مهرماه به ثبت رس��اند. ش��اخص کل بورس تنها در 
آخرین روز هفته توانس��ت از گزند تنش های تحریم بگریزد و رش��د ۳0 
ه��زار واح��دی را تجربه کند، وگرن��ه در چهار روز ابت��دای هفته تماما 
قرمزپوش بود تا بار دیگر ثابت کند چرا بازار سهام را دماسنج اقتصاد و 

واکنش پذیرترین بازارها می خوانند.
نگاهی به عملکرد صنایع سی وهش��ت گانه بورس��ی در این هفته تنها از 
سبزپوشی 4 گروه در مقابل افت میانگین قیمت ها در ۳۳ صنعت حکایت 
دارد. بیش��ترین افت هفتگی از آن گروه اس��تخراج نفت و گاز با تک نماد 
»حفاری« دارد که هفته گذش��ته متحمل کاهش 16.۳ درصدی شد. پس 
از آن گ��روه فرآورده های نفتی که روز ش��نبه پ��س از توقف دو هفته ای با 
بازگشایی نمادهای معامالتی خود همراه شد، شاهد کاهش 14.6 درصدی 
شاخص گروه خود بود. مخابرات دیگر گروه منفی هفته گذشته بورس تهران 
بود که زیان 12.9درصدی به سهامداران دو شرکت زیرمجموعه خود یعنی 
»اخابر« و »همراه« تحمیل کرد. خودرویی ها نیز که دو هفته قبل به گردونه 
معامالت بازگش��تند، با صف های سنگین فروش در هفته گذشته دست و 
پنجه ن��رم کردند و در نهایت به افت 12.8 درصدی میانگین قیمت ها تن 
دادند. در این هفته همچنین شاهد رشد شاخص در 4 گروه خرده فروشی، 
زراعت، کاشی و سرامیک و محصوالت شیمیایی بودیم. در این میان گروه 
خرده فروش��ی با تک سهم »افق« صدرنش��ین بازده هفتگی با رشد قیمت 

2.4درصدی شد.
مهمترین تحوالت بورس تهران در هفته گذشته

از مهم ترین تحوالت اثرگذار بر بازار سهام در هفته گذشته، ممنوعیت 
فروش حقوقی ها، ممنوعیت معامالت الگوریتمی و البته رشد نرخ برابری 
دالر ب��ه 28هزار تومان بود. از ابتدای هفته گذش��ته، اخبار و ش��ایعات 
مربوط به تحریم های جدید آمریکا و تالشی که برای فعال سازی مکانیز 
ماشه انجام می دهد تا حدودی بر نگرانی معامله گران افزود. با این حال 
ب��ه مرور این فضای منفی فروکش کرد و تا حدودی ش��اهد بازگش��ت 
آرامش به گردونه معامالت س��هام بودیم، به طوری که ش��اخص بورس 
در روز چهارش��نبه به مدار صعود بازگش��ت و با رشد حدود 2 درصدی 
تا ح��دودی امید را به گردونه معامالت بازگردان��د. در بازارهای جهانی 
نی��ز در کن��ار افت قیمت طالی س��یاه نفت، افزای��ش نگرانی ها از موج 
دوباره شیوع کرونا و همزمان مبهم بودن چشم انداز سیاستهای حمایتی 

دولت ها دیگر کاالها را نیز با نوسان منفی مواجه کرد.

نگاهی به پرمعامله ترین صنایع بورس��ی در هفته گذش��ته نیز نش��ان 
می دهد که بیشترین ارزش دادوستدها از آن گروه فرآورده های نفتی با 
معامله 8 هزار میلیارد تومانی اختصاص پیدا کرد. پس از آن گروه فلزات 
اساسی با دادوستد ۷ هزار و 460 میلیارد تومانی همراه شد. در مجموع 
6 گ��روه ب��ا ارزش بازار باال ش��امل فرآورده های نفتی، فلزات اساس��ی، 
بانک ه��ا، محصوالت ش��یمیایی، خودرو و کانه های فل��زی به ترتیب در 
صدر پرمعامله ترین صنایع بورس )از منظر ارزش( در هفته منتهی به 2 
مهرم��اه قرار گرفتند و بیش از 8۳ درصد کل ارزش معامالت هفتگی را 

به خود اختصاص دادند.
تابستان با اصالح شاخص بورس به پایان رسید

ش��اخص بورس تهران در این هفته، 9۳ هزار واحد کاهش داش��ت و 
بازده��ی منف��ی ۵.۵ درصدی را تجربه کرد. ش��اخص کل در پایان روز 
چهارش��نبه )26 ش��هریورماه( با عدد یک میلیون و ۷04 هزار واحد به 
معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه )2 مهر ماه( به عدد 
ی��ک میلیون و 611 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل )ه��م وزن( نیز از 
رق��م 4۳0 هزار و 202 واحد به 41۳ ه��زار و 4۳0 واحد کاهش یافت 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( هم از 281 هزار و 988 واحد به عدد 2۷0 
ه��زار و 9۵۳ واحد افت ک��رد. در پنج روز معامالتی این هفته همچنین 
نماده��ای بانک ملت، ف��والد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، 
س��رمایه گذاری غدیر، ف��والد مبارکه اصفهان، پاالی��ش نفت اصفهان و 
س��رمایهگذاری ایران خودرو و گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان 

ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند.
در هفته ای که گذش��ت، بیمه و بازنشس��تگی، سایر واسطه گری های 
مالی، خرده فروش��ی، کاش��ی و سرامیک، ش��یمیایی و هتل و رستوران 
ب��ا باالترین درصد بازدهی همراه بودن��د. در مقابل پیمانکاری صنعتی، 
چ��اپ، س��ایر حم��ل و نق��ل، حم��ل و نق��ل انب��ارداری و ارتباطات، 
چندرش��ته ای صنعتی، استخراج ذغال سنگ، وس��ایل ارتباطی، قند و 
شکر، واسطه گری های مالی و پولی، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی 
و نوری، دارویی، محصوالت چوبی، زراعت و خدمات وابس��ته، استخراج 
کانه ه��ای فلزی، منس��وجات، اطالع��ات و ارتباطات،  کان��ی غیرفلزی، 
سرمایه گذاری ها، ماشینآالت و تجهیزات، انبوه سازی امالک و مستغالت، 
الستیک و پالستیک، صنایع غذایی به جز قند و شکر، فعالیتهای کمکی 
به نهادهای مالی واس��ط، عمده فروشی، استخراج سایر معادن، سیمان، 
آهک و گچ، بانک ها و موسس��ات اعتب��اری، عرضه برق، گاز، بخار و آب 
گرم، محصوالت چرمی، دس��تگاه های برقی، فلزات اساسی، فعالیت های 

هنری، سرگرمی و خالقانه، رایانه، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، 
محصوالت فلزی، خودرو و قطعات، فنی و مهندسی، محصوالت کاغذی، 
مخابرات و فرآورده های نفتی از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی 

را با خود در بازار به همراه داشتند.
کدام نمادها باال و کدام نمادها پایین رفتند؟

همچنین نمادهای کیا الکترود ش��رق )کیا(، صندوق س��رمایهگذاری 
مدیریت ثروت صندوق بازنشس��تگی )مدیر(، شهرس��ازی و خانه سازی 
باغمیشه )ثباغ(، قند نیش��ابور )قنیشا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، شرکت 
س��رمایهگذاری صبا تامین )صبا(، پتروش��یمی س��رمایهگذاری ایرانیان 
)پترول(، بانک دی )دی(، توس��عه و عمران امید )امید(، کشتیرانی آریا 
)حاریا(، فرآورده های س��یمان شرق )کفرآور(، بیمه کارآفرین )وآفری(، 
کشاورزی و دامپروری مالرد ش��یر )زمالرد(، عمران و سازندگی استان 
قزوی��ن )ثقزوی(، جوش��کاب یزد )ب��کاب(، آهن و فوالد ارف��ع )ارفع(، 
س��پنتا )فپنتا(، س��اختمان اصفهان )ثاصفا(، صنایع بهداش��تی س��اینا 
)س��اینا(، پتروشیمی قائد بصیر )ش��بصیر(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
کف )ش��کف(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، شرکت س��رمایه گذاری 
دارویی تامین )تیپیکو(، پتروش��یمی غدیر )شغدیر(، خدمات کشاورزی 
)تکشا(، شیمیایی سینا )شسینا(، شرکت سرمایهگذاری خراسان جنوبی 
)وس��خراج(، شرکت س��رمایهگذاری ساختمانی اعتمادگس��تر )ثعتما(، 

خوراک دام پارس )غدام( جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در هفته ای که گذش��ت، پاالیش نفت تهران )شتران(، بانک پارسیان 
)وپارس(، مع��ادن روی ایران )کروی(، س��ایپا )خس��اپا(، پاالیش نفت 
تبریز )ش��بریز(، قند ثابت خراس��ان )قثابت(، تامین سرمایه بانک ملت 
)تملت(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، دارویی برکت )برکت(، سالمین 
)غس��الم(، باما )کاما(، لیزینگ صنعت و معدن )ولنصم(، حفاری شمال 
)حفاری(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، صنایع شیمیایی ایران )شیران(، 
گلوک��وزان )غگل(، ذوب آهن اصفهان )ذوب(، ای��ران خودرو )خودرو(، 
ش��رکت س��رمایهگذاری وملی )ونیکی(، اعتباری ملل )وملل(، شرکت 
س��رمایهگذاری مسکن )ثمس��کن(، س��رامیک اردکان )کسرا(، سیمان 
تهران )س��ترا(، مس باهنر )فباهنر(، دارویی زه��راور )دزهراوی(، بانک 
سینا )وس��ینا(، نفت بهران )ش��بهرن(، تلیس��ه نمونه )تلیسه(، معادن 
بافق )کبافق(، ش��رکت س��رمایهگذاری توس گس��تر )وتوس(، ش��رکت 
س��رمایهگذاری پرئیس )پردیس(، بیمه دی )ودی(، توس��عه ساختمان 
)ثاخت(، بیمه دانا )دانا(، توس��عه مول��د نیرگاهی جهرم )بجهرم(، رایان 

سایپا )ولساپا( از جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت روند تثبی��ت قیمت دالر نیمایی 
در محدوده 22 تا 2۳ هزار تومان نش��ان دهنده روند صعودی کلی بازار 
س��رمایه است و به نظر می رس��د مهرماه برخالف شهریورماه، سرآغازی 

مثبت برای بازار سرمایه باشد.
هومی��ن عمیدی به رون��د معامالت بورس در آخری��ن روز معامالتی 
هفته ای که گذشت اشاره کرد و به ایرنا گفت: در روند معامالتی دومین 
روز مهرماه، ش��اهد حمایت سهامداران حقوقی از نمادهای بزرگ بودیم 
و رش��د ۳0 هزار واحدی شاخص بورس در این روز به واسطه معامالت 

پرحجم در نمادهای بزرگ رخ داد.
او ادامه داد: حمایت از شرکت های بزرگ و شاخص ساز بورس، اگرچه 
در ای��ن مقطع می تواند روند کلی معامالت بورس را تحت الش��عاع قرار 
دهد اما بی تفاوتی س��هامداران عمده  در نمادهای کوچک تر و قفل شده 
در صف های فروش می تواند تصور یک جانبه بودن سیاس��ت حمایت از 

نمادهای بزرگ بورس را تقویت کند.
به اعتقاد عمیدی، این ذهنیت که فقط باید ش��اخص کل و نمادهای 
بزرگ مثبت ش��ود و در نمادهای کوچک ش��اهد صف های فروش قفل 
ش��ده باش��یم با تئوری حمایت از کل بازار سرمایه س��ازگار نیست. به 
نظر می رس��د سیاست الزام ش��رکت ها به بازارگردانی از اواسط مهرماه، 
یکی از بهترین تصمیمات اتخاذشده در این مدت بود که باید برای کل 

بازارهای بورس، فرابورس و پایه فرابورس الزامی شود.
وی به مزایای اس��تفاده از اس��ناد خزانه اش��اره کرد و افزود: با توجه 
به اهمیت اس��ناد خزانه ضرورت دارد تا ش��ورای عالی بورس در زمینه 
قوانین اس��ناد خزان��ه در بازار پایه فرابورس نی��ز تجدیدنظر کند تا این 
ش��رکت ها بتوانند نیز هم ردیف با باقی شرکت های بورسی و فرابورسی 
قوانین خرید سهام خزانه را اجرا کنند. عمیدی ادامه داد: 6 نماد بانکی 
در ب��ازار پایه فرابورس حضور دارند که مصوبه حمایتی بانک مرکزی در 
مورد سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه و اجازه صادرشده، به دلیل 
ضعف موجود در قانون سهام خزانه برای این 6 بانک اجرایی نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با به پایان رسیدن شهریورماه 
باید در انتظار انتشار گزارش 6 ماهه شرکت ها و گزارش حسابرسی شده 
شرکت ها تا انتهای مهرماه باش��یم، افزود: افزایش نرخ های اتفاق افتاده 
ب��رای صنایع متفاوت در کنار میزان تغییرات تولید و فروش ش��رکت ها 
احتماال ب��ا نتایج متفاوتی هم��راه خواهند بود که باعث ش��گفتی بازار 

می شوند.
وی ب��ه اقداماتی که زمین��ه بازگرداندن رونق ب��ه معامالت بورس را 
فراه��م می کند اش��اره کرد و گف��ت: از جمله ابزارهای تش��ویقی برای 
بازگرداندن رونق به معامالت بورس و اعتمادس��ازی بیش��تر سهامداران 
حقیقی و حقوقی، افزایش س��طح اعتبارات مشتریان حقیقی و حقوقی 

اس��ت که می تواند موجب افزایش درآمد کارگ��زاران و افزایش حجم و 
گردش معامالت شود.

عمیدی با بیان اینکه توجه به این نکته ضروری است که روند معامالتی 
محصوالت در بورس کاال و فلزات همچنان صعودی و مثبت باشد، گفت: 
همچنین با راه اندازی بورس مس��کن، شاهد عرضه دارایی های شرکت ها 
ب��ه خصوص بانک ها در این بازار بوده و ارزش گذاری دقیق تری نس��بت 

به این دارایی ها و در نهایت ارزش گذاری شرکت ها صورت می گیرد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به اینکه ورود زیرمجموعه های 
ش��رکت ها به بازار فرابورس در منصفانه کردن ارزش گذاری ها موثر بوده 
و این اقدام باید با دقت بیش��تری انجام ش��ود، افزود: ظرفیت های فعلی 
قوانین افزایش س��رمایه که با مشوق های خوبی همراه شده است نباید 
از چشم هیأت مدیره شرکت ها مخفی بماند و باید به سرعت در دستور 
کار قرار گیرد. متأس��فانه ش��اهد هس��تیم که در برخی از ش��رکت های 
س��یمانی با وجود تأیید این نوع افزایش س��رمایه ها در مجامع، از طرف 
سهامداران عمده تا به امروز اقدام مناسبی شکل نگرفته و انجام این نوع 

افزایش سرمایه ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
عمیدی پیشبینی خود از روند معامالت بورس را اینگونه بیان کرد: به 
نظر می رس��د با تثبیت نرخ ارز در قیمت های فعلی دوباره ش��اهد بهبود 

وضعیت معامالت بورس و بازگشت رشد مجدد به بازار سرمایه باشیم.

مهرماه سرآغاز رشد دوباره بورس خواهد بود؟

سمت و سوی بورس در هفته دوم مهر

شاخص بورس تهران در هفته ای که گذشت بازدهی منفی 5 درصدی را ثبت کرد

تحوالت بورس در اولین هفته پاییز
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اسناد زائد در فرآیند صدور کارت بازرگانی 
حذف شد

با دس��تور زادبوم، گواهی بانک عامل و تعهدنامه محضری با توجه 
به جایگزینی اس��تعالم سیس��تمی حس��اب جاری و چک برگشتی 

و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت حذف شد.
ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، با دس��تور زادبوم رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران، گواهی بانک عامل )فرم الف( و تعهدنامه 
محضری )فرم دال( با توجه به جایگزینی اس��تعالم سیستمی حساب 
جاری و چک برگش��تی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع 

تجارت از تاریخ 1۳99/۷/۳ حذف شد.
انتقال درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق قانون و مقررات 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به س��امانه جامع تجارت و تأیید آن براساس 
استعالمات سیستمی در س��امانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری به عنوان زیرس��امانه ارزیابی اهلیت فعاالن اقتصادی در حوزه 
تجارت، باالخره پس از چند سال تاخیر با توافق سه جانبه وزارت صمت، 
اتاق بازرگانی ایران و س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ابالغ 
قائم مقام وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته شروع شد. نهایتاً پس 
از طی یک دوره آزمایش��ی، انتقال صدور و تمدی��د کارت بازرگانی از 

مردادماه امسال به فرآیند جدید انجام پذیرفت.
از مزای��ای فرآین��د جدید، حذف اس��ناد فیزیکی که س��ابق بر این 
برای احراز ش��رایط صدور و تمدید دریافت می ش��د و جایگزینی آنها 
با اس��تعالمات سیس��تمی اس��ت. به این ترتیب ضمن ایجاد تسهیل 
حداکث��ری، اطمین��ان کامل از احراز ش��رایط ص��دور و تمدید کارت 
بازرگان��ی طبق م��اده 10 آیین نامه اجرایی قانون مق��ررات صادرات و 

واردات محقق خواهد شد.
دو نمونه از این اسناد یکی گواهی بانک عامل برای احراز شرط داشتن 
حس��اب جاری و نداشتن چک برگشتی )فرم الف( و دیگری تعهدنامه 
محضری )فرم دال( به عنوان پیش نیاز گواهی ماده 186 مالیاتی است 
که با دس��تور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 
22218/100/99 مورخ 1۳99/۷/2 اس��ناد مذک��ور از روز 1۳99/۷/۳ 
حذف ش��د و به این ترتیب در زمان و هزین��ه فرآیند صدور و تمدید 
کارت بازرگانی، صرفه جویی و بهبود قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

 در فرآیند جدید، استعالم سیستمی حساب جاری و چک برگشتی 
از بان��ک مرکزی و همچنین تعهدنامه الکترونیکی در بس��تر س��امانه 
جامع تجارت جایگزین اس��ناد مذکور ش��ده اس��ت که قطعاً از جهت 
اطمینان بخشی برای احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی، بسیار 
بهتر بوده و نگرانی های قبلی از بابت صدور و تمدید کارت بازرگانی به 
نام اش��خاص فاقد شرایط که زمینه سوءاستفاده های مختلف از جمله 
فرار مالیاتی چندده هزار میلیارد تومانی، انباش��ت بدهی های گمرکی 
معوق، قاچاق کاال و سوءاستفاده های ارزی در واردات و صادرات کاال را 

سبب شده بود، به حداقل کاهش خواهد یافت.

اخبـــار

رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان جوجه یکروزه گف��ت تولیدکنندگان 
جوج��ه یکروزه هر ماه از محل فروش جوجه 180میلیارد تومان متضرر 

می شوند.
غالمعلی فارغی، رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت 
و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از استمرار بحران جوجه یکروزه خبر 
داد و گف��ت: قیمت کنون��ی هر قطعه جوجه یک��روزه یک هزار و ۵00 

ت��ا یک ه��زار و ۷00 تومان اس��ت که با قیمت تمام ش��ده خود فاصله 
معناداری دارد. وی قیمت تمام ش��ده هر قطعه جوجه یکروزه را ۳ هزار 
و 400 توم��ان اع��الم کرد و افزود: با توجه به عرض��ه جوجه یکروزه  با 
نصف نرخ تمام ش��ده، هر م��اه تولیدکنندگان مرغ م��ادر 1۷0 تا 180 
میلیارد تومان از ناحیه فروش متضرر هستند.  فارغی درباره آینده بازار 
جوج��ه یکروزه بیان کرد: اگر نهاده با نرخ مصوب به میزان کافی توزیع 
شود، قیمت جوجه در بازار تا حدودی بهبود می یابد، در غیر این صورت 

بحران قیمت همچنان در بازار ادامه خواهد داشت.
این مقام مس��ئول تولید ماهیانه جوجه یکروزه را 120 میلیون قطعه 
اعالم کرد و افزود: این در حالی است که نیاز ماهیانه کشور 80 میلیون 

قطعه اس��ت که مازاد تولید نس��بت به نیاز کش��ور منجر به افت قیمت 
جوجه یکروزه در بازار ش��ده اس��ت. وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از 
صادرات جوجه یکروزه نداریم، بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای س��ال 10 
میلیون قطعه جوجه به بازار های هدف صادر ش��ده اس��ت و پیش بینی 

می شود که مجموع صادرات به حدود ۳2 تا ۳۳ میلیون قطعه برسد.
رئیس انجمن تولیدکنن��دگان جوجه یکروزه در پایان تصریح کرد: با 
وجود مش��کالت متعدد پیش روی صنعت، بنده معتقدم که ارز 4200 
تومان��ی باید حذف ش��ود و در مقابل به مصرف کننده یارانه مس��تقیم 
پرداخت ش��ود و برای تولیدکننده با تامین منابع مالی از بانک ها جبران 

شود.

زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه به ۱۸۰ میلیارد تومان رسید

نای��ب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت میزان خرید تضمینی گندم 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.

علیقل��ی ایمانی، نایب رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران در گفت و گو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه برداش��ت گندم به پایان 
رس��یده اس��ت، اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت 
تاکنون 8 میلیون و ۳00 هزار تن گندم مازاد کشاورزان خریداری شده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 تا 9 درصد رشد داشته است.
وی با اش��اره به اینک��ه مراکز خرید تا پایان آبان باز هس��تند، افزود: 
برخی کش��اورزان و دالالن، گندم خود را در انبار ها نگه داشته اند که با 

اعالم قیمت بتوانند با نرخ باالتری عرضه کنند.
ایمان��ی از قاچاق آرد خبر داد و گفت: کل می��زان تولید گندم، وارد 
چرخه خرید تضمینی نمی ش��ود، یک بخشی از مرز های کشور خارج و 
بخش دیگر وارد مرغداری ها و در انبار ها احتکار می شود که دولت باید 

تدابیری بیندیشد تا نان مردم دچار چالش نشود.
نای��ب رئیس بنی��اد ملی گندم��کاران ادام��ه داد: با وج��ود افزایش 

چندبرابری قیمت بذر، کود، سم و ... کشاورزان به سمت و سوی تولید 
اقتص��ادی می روند که بناب��ر تاکید مقام معظم رهب��ری انتظار می رود 
مس��ئوالن دولتی حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی داشته باشند تا 

کشاورزان بدون دغدغه به تولید ادامه دهند.
به گفته وی، هر زمانی که حمایت از بخش کش��اورزی برداشته شود، 
تولی��د دچار رکود می ش��ود و در صورت حمایت از کش��اورزان، رش��د 

محصوالت کشاورزی مشهود است.
ایمان��ی درخصوص نرخ 4 هزار تومانی خری��د تضمینی گندم گفت: 
با وجود افزایش هزینه های س��م و کود، توان اقتصادی کش��اورز اجازه 
نمی ده��د که برای یک هکتار گندم ۳ تا 4 میلیون تومان هزینه کند و 
به نظر می رس��د با اعالم نرخ 4 هزار تومانی خرید، نگاه دولت بیشتر به 

مصرف کنندگان بوده است.
وی در پای��ان ب��ا بیان اینکه اط��الع دقیقی از وضعی��ت تولید گندم 
نداریم، تصریح کرد: با توجه به متوس��ط کش��ت و تولید منطقی گندم، 

آنچه مشهود است نیازی به واردات نداریم.

رشد 9 درصدی خرید تضمینی گندم 

نیازی به واردات گندم نداریم
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هیچ مشکلی بابت سوخت رسانی وجود ندارد
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت خروجی 
از انبارها و س��وختی که به پمپ بنزین ها می رسد طبق روال عادی 

گذشته است و مشکلی از این بابت نیست.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نق��ل از ایلنا، فاطمه 
کاه��ی ضمن تکذیب اخب��اری مبنی بر عدم توزیع و ی��ا امتناع از 
سوخت رس��انی در برخ��ی جایگاه ها، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
سوخت به اندازه کافی وجود دارد و موجودی انبارها کامال پر است.
وی اف��زود: خروج��ی از انبارها و س��وختی که ب��ه پمپ بنزین ها 
می رسد طبق روال عادی گذشته است و مشکلی از این بابت نیست.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر هیچ مش��کلی نه در بخش موجودی، حمل و نقل و 
بخ��ش توزیع وجود ندارد و جایگاه ها همچون گذش��ته روال عادی 

سوخت رسانی را انجام می دهند.

پیش بینی قیمت خودرو در مهرماه
دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو گفت پیش بینی ما برای نیمه 
مهرماه این اس��ت چنانچه قرار باشد قیمت دالر افزایش یابد قیمت 
خودروهای داخلی و خارجی گران خواهد شد. اکنون قیمت سانتافه 

مدل 2018 دو میلیارد و ۳00 میلیون تومان است.
روند صعودی قیمت دالر قیمت خودروهای خارجی را به ش��کل 
بی سابقه ای گران کرده است. تحلیلگران بازار معتقدند چنانچه دالر 
ارزان نش��ود قیمت خودروهای ایران��ی و خارجی هم ارزان نخواهد 

شد.
پیش بینی قیمت خودرو در هفته آینده

در همی��ن حال دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو از افزایش 
بی سابقه قیمت خودروهای خارجی خبر داد و به تجارت نیوز گفت: 
با افزایش سرسام آور قیمت دالر قیمت خودروهای خارجی و داخلی 
به ش��کل بی سابقه ای گران ش��ده اس��ت. با توجه به سیر افزایشی 
قیمت دالر قیمت خودروهایی خارجی و داخلی مجدد گران خواهد 
ش��د چراکه با دالر 28 هزار تومانی خودروسازان مدعی هستند که 

در حالت زیان  قرار دارند.
مه��دی دادفر اف��زود: پیش بینی ما برای نیمه مهرماه این اس��ت 
چنانچه قرار باشد قیمت دالر افزایش یابد قیمت خودروهای داخلی 
و خارجی گران خواهد ش��د. اکنون قیمت س��انتافه مدل 2018 دو 
میلی��ارد و ۳00 میلیون تومان اس��ت. تویوتا راوف��ور با قیمت یک 
میلیارد و 900 میلیون تومان خرید و فروش می شود. تویوتا پریوس 
نیز با قیمت یک میلیارد و 200 میلیون تومان معامله ش��ده است. 
س��وناتا نیز با قیمت یک میلی��ارد و 400 میلی��ون تومان فروخته 

شده است.
او اضاف��ه کرد: خودروهای خارجی با قیمت دالر 40 هزار تومانی 
خرید و فروش می شود. متاسفانه بازار فعلی کاالها بازارگردان ندارد 

و تمام فرآیندها به شکل ناصحیحی اجرا می شود.

سرعت گرفتن توسعه خودرو برقی
نخستین جلسه مش��ترک ایران خودرو و مپنا برای امکان سنجی 
همکاری مش��ترک برای توس��عه خودروهای برقی برگزار ش��د و تا 
کمتر از یک ماه آینده با ادامه نشس��ت های مشترک و بررسی ابعاد 

مختلف، تفاهم نامه همکاری تدوین خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری دانس��تنی آنالین ب��ه نقل از ایکوپرس- 
در ای��ن نشس��ت، راهبرده��ای پلتفرم��ی ایران خودرو در توس��عه 
خودروهای هیبریدی، استراتژی های تامین قطعات و برآورد قیمتی 
خودروهای هیبریدی-برقی، تشریح ش��د. همچنین توانمندی ها و 
راهبردهای شرکت مپنا برای همکاری های مشترک با ایران خودرو 

مورد بررسی قرار گرفت.
مع��اون طراحی،  توس��عه و تکوین محصول ای��ران خودرو در این 
نشس��ت، با بیان ای��ن که پلتف��رم K1۳2 برای توس��عه خودروی 
هیبریدی-برقی در نظر گرفته ش��ده، اظهار ک��رد: تمام اجزای این 
پلتفرم متعلق به ایران خودرو است و قابلیت باالیی برای برقی سازی 

نیز دارد.
کیانوش پورمجیب تصریح ک��رد: به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم 
که این خودرو را به س��مت صنعتی س��ازی ببری��م و اگر زمینه های 

اقتصادی فراهم شود،  آماده تولید انبوه هستیم.
گورمجیب با اشاره به توانمندی های شرکت مپنا، زمینه همکاری 
را گس��ترده خواند و تاکید کرد:  ش��کل گیری این همکاری می تواند 

حرکت در این مسیر را سرعت بخشد.
ایشان با بیان اینکه اگر خودرویی خوب و در سطح استانداردهای 
جهان��ی تولید کنیم،  می ت��وان به بازارهای صادراتی هم اندیش��ید، 
اضافه کرد: اگر همکاری های مش��ترک شکل گرفته و جنبه اجرایی 
پی��دا کند، می ت��وان پیش بینی کرد ظرف 18 م��اه خودروی برقی 

مبتنی بر پلتفرم K1۳2 قابل عرضه باشد.
مدیرعام��ل بخش تولی��د مپنا نیز در این نشس��ت،  با اش��اره به 
توانمندی های موجود در این شرکت در زمینه نیروگاهی، پروژه های 
ریل��ی و نفت و گاز گف��ت: با توجه به ارتب��اط خودروهای برقی به 
زمین��ه فعالی��ت مپنا، وارد این بخش نیز ش��ده ایم و قصد داریم در 

مسیر حل مشکل آالیندگی هوا به کمک خودروساز بیاییم.
محمدرضا روش��نی مق��دم از آمادگ��ی مپنا ب��رای فراهم کردن 
زیرس��اخت توس��عه خودروی هیبریدی-برقی خبر داد و گفت: در 
زمین��ه امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری ش��ارژر توانمندی الزم 

وجود دارد.
روش��نی مقدم اضافه کرد: امکان جمع آوری اجزای پلتفرم برقی 
نیز توسط مپنا فراهم اس��ت. این توانایی با شکل گیری استارت آپ 

در این شرکت ایجاد شده است.
محمدرضا روشنی مقدم تاکید کرد:  آماده همکاری با خودروسازان 
در زمینه های موردنظر آنان به عنوان توسعه دهنده،  تامین کننده و یا 

شریک در تامین اجزای کلیدی خودروی برقی هستیم.
موس��ی رفان، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل 
مپنا )مکو( نیز در این نشست، ورود مپنا به حوزه برقی سازی خودرو 
را ناش��ی از مسئولیت های اجتماعی و شرایط کسب و کار دانست و 
گف��ت: این فعالیت می تواند با توجه به زمینه مرتبط به فعالیت های 

مپنا، موفق عمل کند.

خبرگزاری صدا و س��یما به نقل از عضو هی��أت مدیره اتحادیه صنف 
الستیک فروش��ان و تعویض روغن تهران نوش��ت فروش تایر به صورت 
عمده توس��ط نمایندگی ها به دلیل سود پایین ۳ درصدی که 40 سال 

است برای این صنف تعیین شده به صرفه نیست.
محمدرضا آل س��ارا افزود: اکنون تایرهای سنگینی که توسط اعضای 
صن��ف ما خریداری می ش��ود اجازه فروش ندارند ت��ا زمانی که از طرف 
راهداری حواله ای برای ما صادر شود و این یعنی اعضای صنف ما بیش 
از دو سال است که نقش انباردار را برای سازمان راهداری ایفا می کند.

وی گفت: در ابتدا که س��امانه توزیع تایرهای خودروهای س��نگین به 
راه افتاد این سامانه به خوبی عمل و بسیاری از مشکالت بازار را برطرف 
می کرد، اما حدود یک س��ال اس��ت که به دلیل صادر نکردن حواله به 
مقدار کافی از طرف راهداری این س��امانه باعث شده تا تایرهای اعضای 

صنف ما در انبارهای شان رسوب کند و تاریخ آنها منقضی شود که همه 
اینها باعث ضرر و زیان بسیاری به اعضای این صنف شده است.

عضو هی��أت مدیره اتحادیه صنف الستیک فروش��ان و تعویض روغن 
ته��ران اف��زود: از ط��رف دیگر قیمت تای��ر خودروهای س��بک افزایش 
چش��مگیری داش��ته که آن هم به دلیل توزیع مناس��ب و کافی نکردن 
اس��ت. آل سارا ادامه داد: برای مثال نمایندگی هایی که مسئول توزیع و 
فروش عمده تایر تولیدکنندگان داخلی و وارداتی هستند تنها ۳ درصد 
می توانند در فروش عمده خود س��ود بگیرند و این در حالی اس��ت که 
فقط مالیات و عوارض یک مغازه در س��ال حدود ۳ درصد اس��ت و این 
باعث می ش��ود تا فروشندگان این صنف در نمایندگی ها از فروش عمده 

خود هیچ سودی نبرند.
وی گف��ت: می ت��وان ب��ه راحت��ی قض��اوت ک��رد ک��ه هیچ کس در 

نمایندگی های این صنف حاضر نیس��ت س��رمایه در گ��رو تولیدکننده 
بگذارد و با رقم های سنگین نیز خرید کند و بعد آن را با ۳ درصد سود 
در عمده فروشی به فروش برساند در حالی که می تواند کاالی خود را به 

صورت خرده فروشی فروخته و سود بیشتری ببرد.
عضو هی��أت مدیره اتحادیه صنف الستیک فروش��ان و تعویض روغن 
ته��ران افزود: البته باید تأکید کنم که س��ود خرده فروش��ی ما هم 12 
درصد اس��ت و این در حالی اس��ت که در چند س��ال گذش��ته تمامی 
ش��اخص های اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است، اما سود تعیین 
ش��ده برای اعضای صنف ما در عمده فروش��ی و خرده فروش��ی براساس 
قانونی اس��ت که 40 س��ال پیش تنظیم شده اس��ت و حاال از ما انتظار 
می رود تا ما براساس همان قانون هم سود دریافت کنیم و هم به صورت 

عمده کاال بفروشیم.

نمایندگی ها الستیک خودرو نمی فروشند

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از 
راهکارهای مجلس برای حل مش��کالت قطعه سازان و بازار خودرو خبر 
داد. علی جدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص مشکالت 
قطعه س��ازان در تامین م��واد اولیه و ترخیص قطع��ات از گمرک اظهار 
داش��ت: موضوع ترخیص قطعات از گمرک تاکنون طی جلسات متعدد 
برگزارشده میان خودروسازان و اعضای کمیسیون، مورد طرح و بررسی 
قرار نگرفته اما در صورت درخواس��ت وزارت صمت، کمیس��یون صنایع 

وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده خواهد گرفت.
وی افزود: طرح س��اماندهی صنعت خودرو ارائه شده از سوی مجلس 
یازدهم، مشمول مباحث کلی صنعت خودرو است و موضوع تامین مواد 

اولیه در آن جای ندارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات 
قطعه سازان مبنی بر امتناع فوالدسازان از عرضه ورق فوالدی در بورس 
کاال گفت: در صورت ارجاع این مش��کالت به کمیسیون صنایع، به طور 
قطع کمیس��یون صنایع در این راستا مس��اعدت و پیگیری های الزم را 

ترتیب خواهد داد.

وی تاکی��د ک��رد: این مش��کالت موردی و ناش��ی از ع��دم همکاری 
دس��تگاه های مرتبط اس��ت و ش��اهد یک خأل قانون��ی در این مباحث 
نیستیم. جدی درخصوص گالیه قطعه سازان مبنی بر فروش مواد اولیه 
با نرخ فوب خلیج فارس گفت: کمیس��یون در صدد الزام تولیدکنندگان 
م��واد اولی��ه به ویژه صنایع فوالدی به عرض��ه ورق فوالد در بورس کاال 
ب��رای مصارف صنایع داخلی به میزان ۵ تا 1۵ درصد کمتر از نرخ فوب 

خلیج فارس است.
وی با اش��اره به رش��د نرخ ارز و عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو 
گفت: عرضه پاس��خگوی حجم فزاینده تقاضا نیس��ت و در کنار آن بروز 
تقاض��ای کاذب نیز موج��ب عطش بازار و افزایش قیمت خودرو ش��ده 
است. این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت صمت به 
عنوان متولی صنایع کش��ور طی مدت 4 ماه بدون وزیر اداره می ش��ود، 
بی��ان کرد: همین عامل س��لب تحرک مدی��ران تصمیم گیر را به همراه 
داش��ته و دس��ت مجلس را نیز در جایگاه نظارتی بسته که عمال همین 

موضوع بر مشکالت صنعت خودرو افزوده است.
جدی در ادامه ریزش بورس را موجب هجوم نقدینگی به سمت بازار 

خودرو دانست و درخصوص راهکار رفع این مشکل تصریح کرد: مجلس 
به دنبال این اس��ت که با راهکارهایی بتواند نقدینگی موجود در بازار را 

از طریق بورس به سمت تولید هدایت نماید.
وی در این خصوص از الیحه دوفوریتی دولت و تصویب آن در مجلس 
یاد کرد و گفت: این الیحه این امکان را برای شرکت های دولتی فراهم 
کرد که 20درصد از س��هام خود را به منظور اجرای طرح های توسعه ای 

داخلی، واگذار نمایند.
جدی با اش��اره به اینکه راهکارهای متع��ددی برای هدایت نقدینگی 
در دس��تور کار مجلس قرار دارد، یادآور ش��د: فروش نفت یکی دیگر از 
راهکارها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید بود که متاسفانه در حال 

حاضر از سوی دولت متوقف شده است.
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در 
پای��ان خاطرنش��ان کرد: دولت مص��ر بود، 220 میلیون بش��که نفت را 
براساس قرارداد سلف به فروش برساند اما نظر مجلس بر فروش قطعی 
آن در بورس بود که در صورت اجرای آن، رقم قابل توجهی از نقدینگی 

در کشور جمع آوری می شد.

ی��ک فعال بازار خودرو از وضعیت بازار خ��ودرو گفت بازار خودرو در 
ی��ک هفته اخیر راکد بوده و تحت تاثی��ر پیام نویدبخش رئیس جمهور 
قرار داشت. کاظم محمدی نیکخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: بازار خ��ودرو در هفته اخیر تحت تاثی��ر پیام نویدبخش 
رئیس جمهور قرار داش��ته و مردم منتظر نتیجه این پیام بودند که بازار 
خودرو نیز مس��تثنی از تاثیرات این خبر نبوده و به همین دلیل ش��اهد 

رکود بازار خودرو در هفته اخیر بودیم.
وی با اش��اره ب��ه قیمت خودرو در بازار بیان ک��رد: قیمت ها همچنان 
دارای حباب اس��ت و با توجه به اینکه قیمت مصوب در کف بازار وجود 
ندارد قیمت ها دلخواهانه بوده و تنها فروش��نده واقعی به فروش خودرو 
به ۵ ی��ا 10 درصد زیر این حباب رضایت می دهد. مصرف کننده واقعی 
نی��ز در بازار وجود ندارد و افرادی که قصد حفظ ارزش ریالی س��رمایه 

خود را دارند اقدام به خرید خودرو می کنند و متاس��فانه این امر موجب 
ش��ده خودرو از یک کاالی مصرفی به کاالی س��رمایه ای مبدل ش��ود. 
ضمن اینکه ش��دت افزایش قیمت ارز از اردیبهشت ماه موجب افزایش 
قیمت انواع کاال ش��ده ک��ه تاثیر آن بر خودرو بی��ش از کاالهای دیگر 
احساس می ش��ود. این فعال بازار خودرو درباره طرح ساماندهی صنعت 
خودرو توسط مجلس و عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: با توجه به 
شرایط بی ثبات اقتصاد کشور عرضه خودرو در بورس همانند روش های 
پیش فروش و قرعه کش��ی یک آسپرین است چرا که در طول مدت ۵0 
س��اله صنعت خودرو ش��اهد عرضه آن در بورس نبودیم و این روش نیز 

مانند راهکارهای دیگر مانند یک آسپرین آزاردهنده عمل می کند.
نیکخواه ضمن بیان اینکه تنها راهگشای صنعت خودرو افزایش عرضه 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: کارخانه های تولیدکننده خودرو بر اساس سه 

مقوله تعریف، ظرفیت س��ازی و ظرفیت تولید برای محصوالت س��االنه 
خود برنامه ریزی می کنند و زمانی که مقرر می ش��ود خودروس��از طبق 
برنام��ه به عنوان مثال حدود 2 میلیون خودرو در س��ال تولید کنند اما 
تنه��ا ۵00 هزار دس��تگاه و یا یک چه��ارم آن را تولید می کند بنابراین 
عرضه پاس��خگوی تقاضا نبوده و در نتیجه پول های سرگردان در دست 
مردم جذب خودروهایی می شود که در کف بازار وجود دارند. همچنین 
بازنگری س��ه ماهه قیمت ها توسط ش��ورای رقابت ممکن است موجب 
کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو ش��ود اما تاثیری بر قیمت های بازار که 
100درصد افزایش داش��ته اند ندارد بنابراین ورود شورای رقابت در امر 
قیمت گذاری خودرو و یا آزادس��ازی آن هیچ گونه تاثیری بر قیمت بازار 
آزاد خ��ودرو نخواهد گذاش��ت و تنها با افزایش عرض��ه خودرو می توان 

چالش های بازار خودرو را رفع کرد.

قانون فروش مواد اولیه برمبنای فوب خلیج فارس تعدیل می شود؟

آزادسازی قیمت خودرو هیچ تاثیری بر قیمت بازار آزاد نخواهد گذاشت
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بسیاری از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، فناور و خالق در زمینه اخذ 
گواهینامه ها و مجوزها و استانداردهای الزم در حوزه کاری خود، با چالش 
مواجه هستند. فرآیند اخذ این گواهینامه ها و هزینه مربوط به آن مسائلی 

را برای این شرکت ها به وجود می آورد. بر این 
اس��اس، یک بس��ته خدمتی با عنوان »تهیه 
گزارش نیازس��نجی گواهینامه ها و مجوزها« 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

تدوین شده است.
یکی از مشکالتی که شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور ب��ا آن روب��ه رو هس��تند، مبح��ث 
گواهینامه ها، مجوزها و اس��تانداردها اس��ت. 
ش��ناخت هر کدام از این موارد و نحوه کسب 
یک گواهینامه یا اس��تاندارد، نیاز به دانش و 
اطالعاتی دارد که باید آموزش داده ش��ود. در 
برخی مواقع یک مجوز یا گواهینامه به شرکت 
دانش بنیان، خالق و فناور، معرفی می شود تا 

آن را اخذ کند و ش��رکت هزینه قابل توجهی نیز پرداخت می کند، اما در 
نهایت این گواهینامه یا استاندارد کیفیت محصول یا خدمات سودی برای 
آن مجموعه ندارد و شرکت زیان می کند.  برای حل این مشکل یک بسته 

خدمتی با عنوان »تهیه گزارش نیازسنجی گواهینامه ها و مجوزها« تعریف 
شده است. در این خدمت، انواع گواهینامه های سیستمی مانند انواع ایزوها 
)ISO2011 ،  ISO2009 (  و انواع گواهینامه های مربوط به محصوالت 
دانش بنی��ان، خالق و فناور وج��ود دارد. در 
واقع براساس جزییات این خدمت، راهنمایی 
و کم��ک الزم ب��رای اخ��ذ گواهینامه های 
الزم در این بس��ته خدمتی گنجانده ش��ده 
اس��ت. همچنین مش��اوران و کارشناس��ان 
مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
راهنمایی ه��ای الزم را ب��رای عضوی��ت در 
انجمن ه��ا و مراکز صنفی ح��وزه کاری آن 

شرکت در این بسته خدمتی قرار داده اند.
یک��ی دیگ��ر از موارد قرار گرفت��ه در این 
بسته خدمتی، حمایت های مالی برای اخذ 
گواهینامه ها و اس��تانداردهای الزم اس��ت. 
در واق��ع معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تخصیص منابع به 
ش��رکت های دانش بنیان، فناور و خالق کمک می کند تا هزینه های الزم 

برای دریافت و اخذ این گواهینامه ها را پرداخت کنند.

معاون نوآوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت هش��تمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ایران س��اخت هم زمان با هفته پژوهش و بیس��ت¬ و یکمین نمایشگاه 

دس��تاوردهای پژوهش و فناوری کشور در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران و با رعایت 
کلیه دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا برگزار می شود.
پیمان صالحی با بیان اینکه این نمایشگاه 
2۷ ت��ا ۳0 آذرم��اه س��ال ج��اری برگ��زار 
می ش��ود، ادامه داد: دوره قبلی نمایشگاه در 
سال گذش��ته یکی از مصداق ¬های »رونق 
تولید« بود که با توج��ه ویژه معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور تولیدکننده 
تجهیزات تاکن��ون منجر به ف��روش 2۳0 
میلیارد تومانی محصوالت در نمایشگاه شد 

ک��ه ح��دود دو برابر دوره قب��ل از آن بود.  رئیس نمایش��گاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت درباره حمایت از خرید تجهیزات و به روز 
رسانی آزمایشگاه¬ ها و کارگاه ¬ها در مدارس و مراکز کار و دانش و فنی 

و حرف��ه ¬ای در هفتمین دوره نمایش��گاه گفت: امضای تفاهم نامه میان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در 
این دوره از نمایش��گاه با اختصاص یارانه ۵0 درص��د برای مدارس و ۷0 
درصد برای پژوهش  سراهای دانش آموزی 
تاکنون بالغ بر 4۵ میلیارد تومان تجهیزات 
آموزش��ی توس��ط نهادهای تابع��ه وزارت 

آموزش و پرورش خریداری شده است.
 وی همچنی��ن افزود: هش��تمین دوره 
نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ایران ساخت، در 14 بخش موضوعی نفت 
و پتروشیمی، برق، الکترونیک و نرم افزار، 
عمران و س��اختمان، مکانیک، ش��یمی و 
متالوژی، کشاورزی و محیط زیست، فیزیک 
پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد 
آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست 
مواد، تجهیزات تس��ت و آزمون صنعتی، 
خدم��ات کالیبراس��یون و یک بخ��ش موضوعی جدید ب��رای حمایت از 
شرکت¬های دانش -بنیان و فناور تولیدکننده تجهیزات آموزشی موردنیاز 

آموزش و پرورش برگزار می شود.

دانش بنیان ها در هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساختارائه یک بسته خدمتی مسیر حرکت شرکت های دانش بنیان را هموار می کند

نسرین قرایی / کارشناس حوزه بازی و اسباب بازی در صنایع خالق و فرهنگی: 
یکی از نکات زیبای زندگی رس��ول اکرم )ص( بازی کردن آن حضرت با کودکان 
برای پرورش شخصیت آنها با توجه به توانایی های جسمی و ذهنی کودکان است. 
چراکه مش��ارکت س��ازنده و هدفمند همساالن و بزرگس��االن در بازی با کودک 
می تواند موقعیت خوبی برای اثرگذاری و آموزش غیرمس��تقیم مهارت ها و نکات 

اخالقی به آنها باشد؛ امری که روانشناسی امروز نیز به آن اشاره دارد.
اهمیت بازی و اس��باب بازی از گذش��ته های دور مورد توجه انسان بوده است. 
این پیشینه طوالنی را می توان در نگاره های به جا مانده از مصر باستان که نشانگر 
تصاویری از توپ، عروس��ک، حیوانات کوچک و ارابه های دس��تی است، یافت. در 
بسیاری از این تصاویر کودکان را با ماسک  های خاص می توان دید که به بازی های 
نمایشی پرداخته اند یا بزرگس��االنی که در حال ساخت اسباب بازی هستند یا با 
ک��ودکان بازی می کنند. نمونه هایی از این تصاوی��ر را در آثار تاریخی به جا مانده 
از تمدن های کهن دیگر مانند روم و یونان باس��تان نیز می توان دید که نمایانگر 
اهمیت بازی و اس��باب بازی اس��ت. در بسیاری از داستان ها و روایات مصر، یونان 
و روم باس��تان آمده است که عروسک ها و پیکره های سفالی را درون قبر کودکان 
می گذاش��تند، تا در زندگی پس از مرگ هم سرگرم شان کند و این اهمیت بیش 
از پیش سرگرمی و نقش اسباب بازی در تفریح کودک را در اعصار گذشته نمایان 

می کند.
 بازی فعالیتی آزاد است که کودک داوطلبانه و با هدف لذت و سرگرمی آن را 
انتخاب می کند، گاهی با ابزار و وس��ایل در کنار همس��االن یا بزرگساالن و گاهی 
بدون هیچ یک از آنها. نکته مهم و حائز اهمیت این است که هم بازی باید همراه و 

هم سال کودک باشد، نه خیلی بزرگ تر نه خیلی کوچک تر.
همراه بزرگ تر گام ه��ای متفاوت تری برمی دارد که قاعده و قوانینش را کودک 
نه تنها نیاموخته که شاید از نظر توانمندی هم در آن سطح نباشد. همراه کوچک تر 
هم با گام های کوچک تر می تواند کودک را به یک نواختی و کسالت سوق دهد یا 
اعتماد نامناسب نسبت به توانمندی هایش در وی ایجاد کند. کودک و همبازی  اش 
باید در یک حدود سنی باشند. یک گستره سنی مشخص با حیطه توانمندی های 
فیزیکی و ش��ناختی یکسان. بزرگساالن در بازی با کودکان باید همسطح آنان به 
دنیای اطراف نگاه کنند و فعالیتی را برای همراهی انتخاب کنند که یا کودک در 
انجام آن نس��بتا تواناس��ت و یا می تواند با تالش و مشارکت بزرگسال آن را انجام 
دهد. یکی از هم بازی های کودک اسباب بازی است که انتخاب مناسب آن به رشد 
و توسعه شناختی و فیزیکی بهتر کودک منجر می شود و این امر اهمیت رده بندی 
سنی اسباب بازی را به خوبی روشن می کند. بیش از ۵0 درصد از شخصیت انسان 
در س��ال های پیش از دبستان شکل می گیرد. از آنجا که بازی زبان کودک است، 
خلق بازی و اس��باب بازی مناسب نیازمند توجه و سرمایه گذاری مادی و معنوی 
ویژه ای اس��ت. دانش��مندان معتقدند برای آموزش و تروی��ج هر آموزه و مفهومی 
بهترین زمان سال های پیش از دبستان بوده و بهترین روش برای یادگیری، تجربه 
و اکتشاف است. همانگونه که ژان پیاژه روانشناس سوئیسی، از پیشگامان مطالعه 
در حوزه کودک، به یادگیری اکتشافی باور دارد و کودک را دانشمند فعالی می داند 

که از طریق تجربه و اثرگذاری روی محیط آن را کشف می کند.
کودک در بازی های مختلف با ابزار متفاوت به کشف و تعامل با محیط اطراف 
خود مش��غول می ش��ود. در حین بازی با تمرین و تکرار برای خود تجربه اندوزی 
می کند. ش��اهد این امر شباهت برخی از اس��باب بازی ها  به ابزار و وسایل دنیای 
بزرگس��االن است، مانند آسیاب بادی، ارابه و اس��ب که اشیای واقعی در مقیاس 
کوچک هس��تند و در نخس��تین کتاب های چاپی از دوره ه��ای مختلف نیز دیده 

می شوند.
تقلید بازی و ابزار آن از دنیای بزرگساالن قاعدتاً نه تنها در سرگرمی کودک که 
در تجربه و یادگیری آنچه برای دوران بزرگسالی حیاتی است نیز موثر است. کودک 
در بازی با عروس��ک هایش کارهای پدر و مادر در طول شبانه روز را تکرار کرده و 

نگهداری، پرورش دادن و بسیاری از ویژگی های اخالقی پدر و مادر را فرا می گیرد. 
در بازی با توپ ها، ماشین ها یا سایر اسباب بازی ها حرکت، توازن، ترتیب، چیدمان، 
عبور و مرور و ... را بارها و بارها مرور می کند. از این رو بازی و اسباب بازی به هر 
ش��کلی می تواند تجربه ای باشد سرشار از یادگیری که نه تنها مهارت های فیزیکی 
کودک که مهارت های شناختی وی را نیز تقویت می کند. بنابراین بازی همانطور 
که ابزار لذت و نشاط کودک را فراهم می آورد، در توسعه جسمی، هوشی، حسی و 
هیجانی کودک نیز موثر است. اهمیت بازی و اسباب بازی در امر آموزش از سالیان 
دور و از زمان افالطون و ارسطو مورد توجه بوده و هست. امروزه بهترین روش های 
آموزش��ی دنیا بر تجربه، سرگرمی و اکتشاف اس��توار است مانند، سرگرم آموزی، 

بازی آموزی، های اسکوپ و بازی های مانند اینها.
آنچه بازی و اسباب بازی را اثربخش و هدفمند می کند شناخت کافی از دوران 
کودکی و مراحل رشد کودک است. با توجه به نظریات رشد، در هر دوره سنی از 
تولد تا پایان کودکی )1۵ س��الگی( توانایی های خاصی با توجه به محدودیت های 
فیزیکی و ش��ناختی در کودک ایجاد یا تقویت می ش��ود که این امر تعیین کننده 
عملکرد کودک در هر مرحله اس��ت. بازی ها با توجه به مراحل رش��د ش��ناختی، 
هیجانی و اجتماعی کودک دسته بندی های گوناگونی دارند. شناخت مراحل رشد 
و بررس��ی هر یک کمک می کند تا والدین، مراقبین، دس��ت اندرکاران آموزشی و 
طراحان و تولیدکنندگان بازی و اسباب بازی بهترین انتخاب در این حوزه را داشته 

باشند و در راستای تکمیل مراحل رشد کودک گام بردارند.
عدم تطابق اسباب بازی با گروه سنی مخاطب می تواند منجر به بروز مشکالت 
اساس��ی در ش��ناخت و باورهای کودک شود و این نیاز به رده بندی سنی را بیش 
از پیش روشن می سازد. برای هر گروه سنی 4 ویژگی اساسی اسباب بازی ها باید 

مورد بررسی و توجه قرار گیرد که عبارتند از: کاربری، کاربردی، محتوا و ایمنی.
یک اسباب بازی باید برای گروه مخاطب قابل استفاده بوده و مهارت هایی بیش 
از حد توان وی را طلب نکند. این امر به کاربری  اسباب بازی در گروه سنی مدنظر 
اشاره دارد. عالوه بر این اسباب بازی ها از نظر کاربرد نباید خیلی ساده و پیش پا 
افتاده باشند و هیچ چالش و جذابیتی را برای مخاطب در پی نداشته باشد. از نظر 
محتوای اسباب بازی ها، طراحان عالوه بر درک و توان تحلیل امور از دید کودک 
باید مسائل فرهنگی و محیطی را نیز مورد توجه قرار دهند و در آخر ایمنی اسباب 
بازی است که با توجه به گروه سنی مخاطب باید استانداردهای خاصی را از نظر 

نوع مواد تولیدی، اندازه و شکل مدنظر داشت.
یکی از چالش های  اساسی اسباب بازی ها عدم تطابق رده بندی سنی ذکر شده 
روی بسته بندی آنها با نوع محصول است. این مسئله منجر می شود تا کودک در 
چالش با اس��بابی که سنخیتی با توانمندی هایش ندارد، دچار تعارضات مختلفی 

شود که عدم اعتماد به نفس و اتکا به توانایی های فردی یکی از آنها است.
ش��ناخت مراحل رش��د و ویژگی های هر مرحله، استانداردهای رده بندی سنی 
)کاربری، کاربرد، محتوا و ایمنی( و آشنایی کافی با فرهنگ و زیست بوم می تواند 
منجر به آفرینش ابزاری شود که مخاطب را تمام و کمال در راستای اهداف ذکر 
شده هدایت کند. به نظر می رسد باید سازوکارهایی برای رده بندی سنی مناسب 

اسبب بازی اندیشیده و طراحی شود.
بر این اس��اس، صنعت بزرگ اسباب بازی سازی در کش��ور که از جمله صنایع 
خالق محس��وب می شود باید تمام این نکات و موارد مهم را در نوآوری های خود 
موردنظ��ر قرار دهد. در واقع نوآوری به معنای عبور از مقدمات و ملزومات مهم و 
علمی ساخت اسباب بازی نیست، بلکه به معنای خلق تجربه های جدید و مفرح در 
کودکان با استفاده از اصول و قوانین پذیرفته شده علمی و آموزشی در این صنعت 
است. در کشور ما نیز با توجه به وجود بازار مصرف گسترده، ظرفیت قابل توجهی 
در اختیار این صنعت قرار داد، در صورتی که دستگاه های اجرایی همکاری الزم را 
عرضه کنند. ش��رکت های خالقی که در این زمینه فعال هستند، آمادگی دارند تا 

این صنعت را به شکل چشمگیری متحول کنند.

نسـل چهارم اسپیکرهای هوشمند »آمازون اکو« با طراحی جدید کروی شکل، پردازنده 
سفارشـی مبتنـی بر یادگیـری ماشـینی و افزایش سـرعت در پردازش و پاسـخ دهی به 
درخواسـت ها، با قیمت 99 دالر اول آبان  ماه )۲۲ اکتبر( به بازار عرضه می شـود. همچنین 
آمازون از نمایشـگر هوشـمند »آمازون اکو شـو 1۰« نیز با قابلیت حرکت کردن روی پایه 
موتوری و دنبال کردن کاربر رونمایی کرد. به گزارش دیجیاتو، نسـل چهارم اسـپیکرهای 
هوشـمند آمازون در کنار طراحی جدید کروی، از مزایای دیگری همچون پخش بهتر صدا 
نیـز بهره می برند، اما اساسـی ترین تغییری که در اسـپیکر به وجود آمـده، ماژول جدید 
تشخیص گفتار است که می تواند به راحتی صدای کاربر را پردازش کرده و سریع تر از قبل 

به درخواست های دریافتی واکنش نشان دهد.
یکـی دیگـر از قابلیت هـای اضافه شـده بـه آمـازون اکـو جدید، مـاژول سـیلیکونی 
»Neural Edge AZ1« اسـت که قبل از ارسـال درخواسـت به فضای ابـری، صدای فرد 

درخواسـت کننده را با استفاده از الگوریتم های تشخیص گفتار مبتنی بر یادگیری ماشینی 
پـردازش می کند. درنتیجه به نظر می رسـد با چنین فرآیندی، صدهـا میلی ثانیه به زمان 

پاسخ دهی اسپیکر هوشمند سرعت می بخشد.
براساس اعالم آمازون، اسپیکر جدید ترکیبی از ویژگی های نسل سوم آمازون اکو و »اکو 
پالس« را به همراه دارد و از »Zigbee« نیز پشـتیبانی می کند؛ زیگبی یکی از موفق ترین 
پلتفرم هـای ارتبـاط بیـن گجت های هوشـمند خانگی اسـت. کنترل سـایر دیوایس  های 
هوشـمند منزل با کمک اسپیکر هوشمند یکی از قابلیت هایی است که بسیاری از کاربران 
به آن توجه نشـان می دهند. اسپیکر نسـل چهارم آمازون عالوه بر پشتیبانی از زیگبی، با 
شبکه بی سـیم آمازون »سایدواک« )Amazon Sidewalk( که شبکه بی سیم محلی این 
شـرکت است نیز کار می کند. مهرماه سال گذشته  شـبکه بیسیم سایدواک معرفی شد تا 
به عنـوان پروتکلی امن از طریق پهنای باند پایین، انـرژی موردنیاز دیوایس های اینترنت 

نوآوری در صنعت اسباب بازی

آمازون نمایشگر هوشمند »اکو شو ۱۰« و اسپیکر »اکو« را با طراحی کروی معرفی کرد

دریچــه

فرصتی فناورانه برای عالقه مندان به حوزه زیس��ت فناوری با اجرای طرح ها 
و پروژه هایی که نیازی از کشور را رفع می کنند فراهم شد. 10 مهرماه امسال 
رویدادی برای شناس��ایی دانش��جویان مستعد، توانمندس��ازی آنها در حوزه 
مس��ائل صنعتی، تیم سازی و اتصال این افراد به مجموعه های فناور و صنعتی 
کش��ور برگزار می شود. همه دانش��جویان و فارغ التحصیالن رشته های فنی و 
مهندس��ی، علوم پزش��کی و علوم پایه کل کشور به ش��رکت در این رویداد و 
مس��ابقه فناورانه دعوت شدند. »مسابقه ملی ره زیس��ت ۳« با همکاری بنیاد 
مل��ی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود. 
محوره��ای اصل��ی این رویداد ش��امل ۵ ح��وزه آب و محیط زیس��ت، انرژی، 

حمل ونقل، زیست فناوری و هوشمندسازی است.

توانمندی های خود در انجام پروژه های 
زیست فناوری را محک بزنید

شنبه
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شماره 1631
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اگر بگوییم که نیمی از عمر ما یا س��اعات روزمره مان را در ترافیک 
از دس��ت می دهیم پربیراه نگفته ایم؛ ترافیکی که گاه یک مس��یر نیم 
س��اعته را برای مان تا دو س��اعت ادامه دار می کند و به روح و روان مان 

لطم��ه می زند. اما رفع ای��ن چالش روزمره 
را در ح��ال حاضر چاره ای نیس��ت و تنها با 
اتخاذ برخی سیاس��ت ها و بهبود رفتارهای 
ترافیکی، عوارض آن کمی س��بک تر ش��ده 
است. البته که اجرای برنامه های حمل ونقل 
هوش��مند را ب��اب ورود ب��ه کاه��ش ای��ن 
مش��کالت می دانند؛ برنامه هایی که افزایش 
بهره وری، کاه��ش ترافیک، کاهش آلودگی 
هوا، کاهش تصادفات و ایجاد کسب وکارهای 
نوی��ن را به دنبال دارد. توس��عه حمل ونقل 
هوش��مند یکی از اولویت های ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل هوش��مند 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

است. این کار ذیل برنامه های مختلفی در ستاد پیگیری می شود. یکی 
از آنها اجرای طرح تاکس��ی هوایی است؛ پرنده های بین شهری که قرار 
اس��ت نقش تاکسی های زردی را بازی کنند که روزانه تعداد باالیی از 

شهروندان را برای رسیدن به مقصد جابه جا می کنند.
منوچهر منطقی، س��تاد توس��عه فناوری های فضای��ی و حمل ونقل 
هوش��مند معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری درب��اره این 
تاکس��ی ها می گوی��د: فعال قرار اس��ت از 
این نوع وس��ایل نقیله در مناطق کم تردد 
اس��تفاده ش��ود. این کار اگر در اس��تان ها 
و ش��هرهای کمتر برخوردار ه��م قابلیت 
اجرایی داش��ته باشد قطعا رونق اقتصادی 

را برای آنها به همراه خواهد داشت.
ب��ه گفت��ه او، ط��رح تاکس��ی هوایی با 
هواپیماهای 4 تا 19 نفره آغاز می شود. در 
این طرح همه فرودگاه های کم تردد کشور 
فعال می شود و هواپیماهای موجود در این 
کالس می توانند خدمات رس��انی بیشتری 
داشته باش��ند. منطقی ادامه می دهد: این 
طرح پی��ش از انقالب کلید خورده بود اما 
ب��ه دالیل متعددی اجرای آن به تعویق می افتاد، اما ما در س��تاد این 
ط��رح را به صورت جدی پیگیری کردیم و با توان دانش بنیان های مان 

توانستیم آن را به مرحله اجرا برسانیم.

در راستای گس��ترش بیمه در میان فعاالن فناور زیست بوم نوآوری 
کشور شرکت های دانش بنیان، فناور و خالق می توانند در چهار سطح 
مختل��ف از خدمات بیمه ش��بکه فناوری و ن��وآوری معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری بهره مند ش��وند. 
متقاضیان ت��ا 1۵ مهرماه فرص��ت دارند تا 
کارکن��ان ش��رکت و والدین خ��ود را برای 
دریافت بسته حمایتی بیمه ثبت نام کنند.

طیف گس��ترده ای از فعاالن زیس��ت بوم 
اقتصاد دانش بنیان کشور اعم از شرکت های 
دانش بنی��ان، خ��الق و فن��اور و همچنین 
ش��رکت های مس��تقر در پارک ه��ای علم و 
فن��اوری می توانن��د از این بس��ته خدمتی 

استفاده کنند.
براس��اس طرح ارائه ش��ده از سوی شبکه 
فناوری و ن��وآوری معاونت علمی و فناوری 
متقاضی��ان  )تین��ت(،  ریاس��ت جمهوری 

می توانند در چهار س��طح مختلف از خدمات بیمه ای اس��تفاده کنند، 
کارکنان این ش��رکت ها عالوه بر همس��ر و فرزندان، می توانند والدین 

خود را نیز تا سقف ۷0 سال بیمه کنند.

این بس��ته خدمت��ی، میزان کم  نظیری از خدمات درمانی را ش��امل 
هزینه های بیمارستانی تخصصی و عمومی، زایمان، درمان نازایی، انواع 

هزینه های پاراکلینیکی و دندانپزشکی را ارائه می دهد.
نرخ ح��ق بیمه از طریق ای��ن طرح در 
مقایسه با س��ایر بیمه های درمان تکمیلی 
و طرح  های مش��ابه به میزان قابل توجهی 
پایین  ت��ر و ارزان  تر اس��ت. همچنین این 
طرح، مش��کل محدودیت ۵0 نفر پرسنل 

برای شرکت هاي طرف قرارداد را ندارد.
در طرح ویژه این بسته خدمتی مجموع 
تعهدات ب��رای هزینه های بیمارس��تانی و 
جراحی ه��ای مهم، در دو س��رفصل ۵0 و 
100 و در مجموع 1۵0 میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.
عالقه من��دان ت��ا 1۵ مهر س��ال جاری 
فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه شبکه 
فن��اوری و نوآوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ضمن 
اطالع از جزییات بیشتر این طرح، نسبت به تکمیل فرم های ثبت نامی 

اقدام کنند.

فناوران در 4 سطح از خدمات بیمه درمانی بهره مند شدندنخستین تاکسی های پرنده مهرماه به آسمان ایران می آیند

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
در حاش��یه دیدار رئیس و مس��ئولین سازمان صداوس��یما از مجموعه 
پ��ارک فناوری پردی��س معاونت علمی، گف��ت همکاری های دو جانبه 
معاونت و رس��انه ملی از س��ابقه و عمق قابل توجهی برخوردار اس��ت. 
ب��ا توجه به تاکی��دات مجدانه رهب��ر فرزانه انقالب، ب��رای حمایت از 
زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان کشور، س��ازمان صداوسیما سعی کرده 

است تا صدای رسای این زیست بوم در جامعه باشد.
پرویز  کرمی، مش��اور معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری ضمن 
تش��ریح س��وابق و جزییات همکاری های دوجانبه میان صداوس��یما و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: صداوسیما تالش های 
قابل تقدیری برای پ��ژواک و معرفی تالش های فعاالن دانش بنیان در 
جامعه انجام داده است. با این همه، همکاری های دوجانبه در گام دوم 

انقالب باید به شکل ساختارمند تری پیگیری شود. 
 توسعه همکاری های دوجانبه 

نماین��ده تام االختیار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
س��ازمان صدا و س��یما در ادامه افزود: در دیدار رئیس و مسئولین دو 
نه��اد توافقات بس��یار خوبی ص��ورت گرفت و با توجه به دس��تورات و 
اقدامات رئیس محترم س��ازمان صداوسیما، فعاالن دانش بنیان و فناور 
به زودی حضور پررنگ تر و پرتعداد در شبکه های مختلف سیما و صدا 

خواهند داشت. 
  مش��اور مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، اف��زود: با توجه 
به تفاهم صورت گرفته مقرر ش��ده اس��ت تا کمیته ای مش��ترک میان 
مس��ئولین دو نهاد برای پیگی��ری برنامه های جدی��د و همکاری های 
مش��ترک تشکیل شود. در نشس��ت مشترک برگزار ش��ده همچنین، 
دبی��ر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان نماینده معاونت و هماهنگ کننده 

شرکت های دانش بنیان با نماینده رسانه ملی تعیین شد. 
 ساخت چند برنامه جدید 

رئی��س مرکز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری در ادامه گفت: براساس دستور و مساعدت رئیس صدا 

و س��یما، ۵0درصد از زمان برنامه های ش��بکه 4 سیما به عنوان شبکه 
دانش کش��ور باید به بازتاب فعالیت های صورت گرفته در زیس��ت بوم 
اقتص��اد دانش بنیان اختص��اص یابد.  همچنین در این نشس��ت که با 
حضور علی فروغی رئیس ش��بکه س��ه برگزار ش��د، مصوب شد تا این 
ش��بکه نیز به عنوان ش��بکه ج��وان، چند برنامه جدید ب��رای معرفی  
اقتصاد دانش بنیان محصوالت، خدمات و توانمندی های ش��رکت های 

دانش بنیان، خالق و فناور به جامعه، در دستور داشته باشد. 
  دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ضمن اشاره به جزییات برنامه های در دست تهیه، افزود: 
ساخت دوره جدیدی از برنامه های فناوری محور، تهیه تیزرهای تبلیغاتی 
و ساخت مستندهای جدید در ارتباط با زیست بوم نوآوری کشور از دیگر 

دستورات رئیس سازمان صداوسیما در این نشست بود.
 وی ضم��ن توضیح نحوه تصمیم گیری در مورد محتوای برنامه های 
در دس��ت تهیه، گفت: در این نشس��ت با توجه به نقطه نظرات مطرح 
ش��ده، س��اخت س��ریال با موضوع اقتصاد دانش بنی��ان و فعالیت های 
فناوران��ه در دس��تور کار قرار گرفت. همچنین  رئیس س��ازمان صداو 
س��یما اعالم کرد که بخش مش��خصی از برنامه های خبری این رسانه 
به بازتاب رخدادها و توانمندی های حوزه نوآوری و فناوری در کش��ور 

تخصیص می یابد.
 دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری، در ادام��ه اف��زود: ش��بکه های رادیویی و 
تلویزیونی صداوس��یما نیز براس��اس راهبردهای تعیین ش��ده از سوی 
کمیته مشترک، به معرفی محصوالت دانش بنیان در خارج از مرزهای 
کشور خواهند پرداخت. ریاس��ت سازمان صداوسیما همچنین در این 
نشست بیان کرد که شبکه نهال باید با تهیه برنامه های ویژه کودکان و 

نونهاالن آنها را با زیست بوم اقتصاد دانش بنیان آشنا سازد. 
 به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تصمیم گیری 
در مورد محتوا و خط مش��ی برنامه های جدی��د و پیگیری تصمیمات 
اخذشده در این نشس��ت، از جمله وظایف کمیته مشترک تعیین شده 

میان دو نهاد خواهد بود.

درخواسـت کننده را با استفاده از الگوریتم های تشخیص گفتار مبتنی بر یادگیری ماشینی 
پـردازش می کند. درنتیجه به نظر می رسـد با چنین فرآیندی، صدهـا میلی ثانیه به زمان 

پاسخ دهی اسپیکر هوشمند سرعت می بخشد.
براساس اعالم آمازون، اسپیکر جدید ترکیبی از ویژگی های نسل سوم آمازون اکو و »اکو 
پالس« را به همراه دارد و از »Zigbee« نیز پشـتیبانی می کند؛ زیگبی یکی از موفق ترین 
پلتفرم هـای ارتبـاط بیـن گجت های هوشـمند خانگی اسـت. کنترل سـایر دیوایس  های 
هوشـمند منزل با کمک اسپیکر هوشمند یکی از قابلیت هایی است که بسیاری از کاربران 
به آن توجه نشـان می دهند. اسپیکر نسـل چهارم آمازون عالوه بر پشتیبانی از زیگبی، با 
شبکه بی سـیم آمازون »سایدواک« )Amazon Sidewalk( که شبکه بی سیم محلی این 
شـرکت است نیز کار می کند. مهرماه سال گذشته  شـبکه بیسیم سایدواک معرفی شد تا 
به عنـوان پروتکلی امن از طریق پهنای باند پایین، انـرژی موردنیاز دیوایس های اینترنت 

اشـیا را تامین کند و آنها را از فواصل دور به شـبکه متصل نماید. همان طور که گفته شـد، 
جدیدترین نمایشـگر هوشـمند پرچمدار خود یعنی »اکو شـو 1۰« را نیز رونمایی کرد که 
تغییراتی نسـبت به نسل قبلی خود دارد. این نمایشگر به جای آنکه در یک موقعیت ثابت 
بماند، به واسطه قرار گرفتن روی پایه موتوری و با استفاده از فناوری بینایی رایانه و قدرت 

مکان یابی، توانایی چرخیدن و حرکت کردن دارد.
نمایشـگر هوشمند 1۰ اینچی جدید همانند نسل قبلی خود تصاویری با رزولوشن اچ دی 

ارائه می دهد و از ماژول »AZ1« و »نت فلیکس« نیز پشتیبانی می کند.
اکو شـو 1۰ مجهز به دوربین جدید 13 مگاپیکسلی اسـت و در هنگام ارتباط تصویری با 
کاربـر قابلیـت زوم کردن را نیـز دارد. وقتی کاربر در محیط خانه یا آشـپزخانه در حرکت 
اسـت، دوربین با کمک پردازشـگر مبتنی بر بینایی ماشین، وی را دنبال می کند. نمایشگر 

جدید هوشمند با قیمت ۲49.99 دالر به فروش می رسد.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

 صداوسیما برنامه های جدید دانش بنیان می سازد

آمازون نمایشگر هوشمند »اکو شو ۱۰« و اسپیکر »اکو« را با طراحی کروی معرفی کرد

یادداشـت

توربین  و تجهیزات جانبی آن از جمله نیازهای صنعتی در کشور است. این 
نیاز با تالشی دانش بنیان بومی سازی شد و در اختیار صنایع نیروگاهی نفت و 

گاز قرار گرفت. پیش از این واردات تنها مسیر تامین این نیاز در کشور بود.
ش��رکتی دانش بنیان از س��ال ۷8 در کشور پا گرفت تا پاسخی باشد به نیاز 
صنع��ت نفت و گاز در حوزه تامین توربین ه��ای گاز و بخار نیروگاهی. بازاری 
بزرگ که پیش از آن توس��ط دیگر کش��ورها تامین می ش��د. در حال حاضر 
این ش��رکت ب��ا ثبت تولید و تحوی��ل بیش از ۳00 واح��د توربین های گاز و 
بخ��ار نیروگاهی به بازار ایران و منطقه خاورمیانه در کارنامه خود، یک بازیگر 

بین المللی در صنعت توربین محسوب می شود.

از واردکننده به بازیگر بین المللی 
صنعت توربین تبدیل شدیم



برندس��ازی فرآیندی دشوار و حس��اس است. این امر برای بسیاری از 
کس��ب و کارها نگران کننده به نظر می رسد. همین امر موجب همکاری 
می��ان برنده��ای مختلف برای س��اماندهی بهینه این فرآیند می ش��ود. 
برندس��ازی ب��ا کمک دیگر برندها درس��ت مانند مش��ارکت و همکاری 
میان دانش آموزان در مدرس��ه برای ارائه پروژه های کالسی است. بدون 
تردید همه ما س��ابقه مش��ارکت در پروژه های مختل��ف در طول دوران 
تحصیل مان را داش��ته ایم. وقتی یک برند در عرصه کس��ب و کار شروع 
به همکاری با دیگر برندها می کند، عالوه بر منفعت جانبی این فرآیند، 
ام��کان یادگیری نکات تازه از س��وی هر کدام از آنه��ا نیز افزایش پیدا 

می کند. 
بدون تردید برندسازی با کمک دیگر برندها گزینه جذابی برای کسب 
و کارها محسوب می شود. نکته مهم در این میان ناتوانی کسب و کارها 
برای موفقیت در زمینه مش��ارکت با هم در تمام حوزه هاس��ت. شکست 
یکی از پیامدهای طبیعی و احتمالی مش��ارکت میان کسب و کارهاست 
بنابراین برندها در زمینه برندس��ازی با مش��ارکت یکدیگر باید آمادگی 

مواجهه با شکست را نیز داشته باشند. 
امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها در حوزه بازاریابی، مدیریت کسب 
و کار و برندس��ازی فق��ط به پیروزی و موفقیت فک��ر می کنند. بنابراین 
در ص��ورت مواجهه با هرگون��ه ناکامی یا ایراد احتمال��ی توان مدیریت 
آن را از دس��ت می دهند. هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخی از 
مهمترین نکات در زمینه شکست برندسازی مشترک برندهای مختلف 
اس��ت. در این می��ان نگاهی به وضعیت برخی از نمونه های مش��هور در 
زمینه شکس��ت برندس��ازی مش��ترک خواهیم انداخت. سپس به سراغ 
واکاوی هرچه دقیق تر موضوع از طریق بررسی دالیل احتمالی شکست 

همکاری برندسازی خواهیم رفت. 
همکاری تارگت و نیمن مارکوس

خرده فروش��ی تارگت و موسس��ه طراحی و فروش لباس نیمن تارگت 
در س��ال 201۳ اقدام به همکاری گس��ترده برای برندس��ازی در مورد 
لباس ه��ای تازه کردند. برند تارگت در طول دهه های متمادی فعالیتش 
از نظر فروش لباس مشکل داشت. همین امر آنها را به سوی همکاری با 
نیمن مارکوس سوق داد. این همکاری با امیدواری بسیار گسترده برای 
بهبود وضعیت هر دو برند ش��روع شد. میزان سرمایه گذاری هر کدام از 

طرفین نیز قابل توجه بود. 
اگ��ر ش��ما از طرفدارهای لباس و پوش��اک لوکس باش��ید، به خوبی 
از قیمت ه��ای ب��االی گزینه های نیمن مارکوس آگاه��ی دارید. این امر 
بس��یاری از خریداران را نس��بت ب��ه خرید محصوالت ای��ن برند ناامید 
می سازد. نکته مهم اینکه لباس های این برند در اغلب مراسم های بزرگ 
و بین المللی از س��وی مهمان های ویژه مورد اس��تفاده قرار می گیرد. با 
این حساب نیمن مارکوس یک برند لوکس و جذاب محسوب می شود. 
ماهیت کسب و کار تارگت به عنوان یک خرده فروشی ارائه محصوالت 
با قیمت پایین بود. این امر در دهه های متمادی شمار باالیی از مشتریان 
را ج��ذب ک��رده بود. اش��تباه اصلی مدیران ارش��د تارگت اق��دام برای 
همکاری با نیمن مارکوس بود. موسسه نیمن مارکوس یک تولیدکننده 
لباس های لوکس با س��طح تیم بس��یار باال محس��وب می ش��ود. همین 
امر مش��تریان تارگت را نس��بت به خرید لباس ه��ای موردنظر منصرف 
می س��اخت. کسب و کارها در زمینه بازاریابی و برندسازی باید به دنبال 
همکاری های بلندمدت باش��ند. این ام��ر در صورت عدم تمرکز بر روی 
کس��ب و کارهای دارای اهداف و دامنه مش��تریان مشترک امکان ناپذیر 
خواهد بود بنابراین هر کس��ب و کار در عمل باید تمرکز باالیی بر روی 
فرآیند برندسازی مشترکش داشته باشد. در غیر این صورت با مشکالت 

عمده ای مواجه خواهد شد. 
تارگ��ت به عنوان یک خرده فروش��ی عمده ش��هرتش را مدیون ارائه 
گزینه های ارزان برای مشتریان است. اگر آنها به این نکته توجه نداشته 
باش��ند، در بلندمدت امکان تاثیرگذار مناس��ب بر روی مش��تریان را از 
دس��ت خواهند داد. این امر دقیقا برای آنها و نیمن مارکوس روی داد. 
س��ال 201۳ از نقطه نظر فروش پوشاک برای هر دو برند فاجعه بار بود. 
تاثیرات بلندمدت این همکاری نامناس��ب تا س��ال ها بعد نیز گریبانگیر 
تارگ��ت بود. همین امر موجب صرف نظ��ر طوالنی مدت تارگت از ایجاد 

تغییرات در بخش ارائه پوشاک شد. 
همکاری کرفت و استارباکس

یکی از همکاری های برندس��ازی که برای م��دت زمانی طوالنی دوام 
آورد، مربوط به کرفت و اس��تارباکس اس��ت. نکته جال��ب در این میان 
پایان تلخ این همکاری با طرح مسئله در دادگاه و تبدیلش به یک نبرد 
واقعی بود. وقتی همکاری برندس��ازی کرفت و اس��تارباکس شروع شد، 
این همکاری همراه با موفقیت بس��یار زیادی ب��ود. همین امر برندهای 
متعددی را نسبت به مشارکت در این حوزه ترغیب کرد. در ادامه فرآیند 
موردنظر بس��یاری از ش��عبه های کرفت اقدام به تبلیغ برای استارباکس 
کردند. این امر در تبدیل اس��تارباکس به یکی از کافه های مش��هور در 
سراسر دنیا نقش مهمی ایفا کرد. با این حساب شاید استارباکس بسیار 

بیشتر از کرفت از همکاری دوجانبه شان سود برد. 
براساس ادعای ویلیام نئومن، خبرنگار نیویورک تایمز، پایان همکاری 
کرفت و استارباکس در سال های  بعد ناشی از ادعای استارباکس مبنی 
ب��ر ناتوانی کرفت ب��رای عمل به تعهداتش بود. این امر خش��م مدیران 
ارش��د کرفت را برانگیخت. به این ترتیب اس��تارباکس امکان استفاده از 
شعبه های کرفت را از دست داد. این امر در کوتاه مدت برای استارباکس 
یک فاجعه تمام عیار بود. نتیجه این همکاری برندسازی در دادگاه های 
بین المللی و کشورهای مختلف تعیین شد. اگرچه هنوز هم شکایت های 
زی��ادی بین کرف��ت و اس��تارباکس وج��ود دارد، اما نتیج��ه همکاری 

برندسازی آنها کامال مشخص است. 
بازاریابی و برندسازی در دنیای کنونی بدون آگاهی از نیازهای کسب 
و کار امکان پذیر نیس��ت. بس��یاری از کسب و کارها در مسیر جلب نظر 
مخاط��ب هدف اق��دام به همکاری با هر برندی می کنند. این نش��انه ای 
خطرناک از سوی کسب و کارها محسوب می شود. وقتی یک برند اقدام 
به برندسازی مشترک با یک موسسه یا شرکتی دیگر می کند، باید نسبت 
ب��ه تغییر هویتش در فرآیند همکاری آگاهی داش��ته باش��د. برندهایی 
ک��ه تجربه همکاری، حتی در کوتاه مدت، را داش��ته اند، تا مدت ها کنار 
یکدیگر برای مش��تریان ترسیم ش��ده اند. همین امر در صورت همکاری 

نامناسب میان برندها مشکالت عمده ای را ایجاد خواهد کرد. 
همکاری Forever ۲1 و آتکینز

س��ال گذشته از نظر همکاری کسب و کارها برای برندسازی مشترک 
س��ال پرباری بود. برند Forever 21 و آتکینز در سال گذشته نسبت 
به بازاریابی و برندس��ازی مش��ترک اقدام کردند. این همکاری در ابتدا 
ماهیت طوالنی مدت داش��ت، اما پس از گذش��ت چند ماه به فاجعه ای 

تمام عیار تبدیل شد. 
ماهی��ت هم��کاری می��ان Forever 21 و آتکین��ز ارس��ال رایگان 
اسنک های آتکینز از سوی Forever 21 بود. این امر در ابتدا همکاری 
جذابی برای بهبود روابط میان طرفین محس��وب می شد. نکته مهم در 
این می��ان تفاوت حوزه فعالیت دو برند و عدم اس��تقبال مش��تریان از 
هم��کاری میان آنها بود. اغلب برندها در زمینه همکاری با یکدیگر برای 
بازاریابی و برندس��ازی به سلیقه مش��تریان توجه ندارند. کسب و کارها 
برای موفقیت باید همیش��ه به نظرات مش��تریان توجه داش��ته باشند. 
در غی��ر این صورت امکان هم��کاری و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
را از دس��ت خواهند داد. امروزه بسیاری از برندها در فرآیند بازاریابی و 
برندسازی، علی رغم س��رمایه گذاری گسترده، از همان ابتدا با شکست 
مواجه می ش��وند. دلیل این امر ذهنیت متفاوت مشتریان از یک برند و 

تمایل برای حفظ آن ذهنیت است. 
اگر کس��ب و کارها بدون اطالع از نظرات مش��تریان اق��دام به ایجاد 
تغییر در کس��ب و کار و وضعیت شان نمایند، ریسک بزرگی پیش روی 
آنها قرار خواهد گرفت. احتمال ریزش مش��تریان در تمام همکاری های 
برندس��ازی وجود دارد. نکته جالب اینکه اغلب کسب و کارها نسبت به 
ای��ن نکته مهم از همان ابتدا توجهی ندارند. برهمین اس��اس مواجهه با 
شکست در عرصه کسب و کار و همکاری برندسازی امری رایج محسوب 
می ش��ود. اگر برندها از همان ابدا نس��بت به وضعیت همکاری ش��ان با 
هم توجه داش��ته باشند، تعداد شکست های برندسازی به شدت کاهش 

خواهد یافت. 
همکاری برند شل و لگو

یکی دیگ��ر از همکاری ه��ای طوالنی م��دت میان برنده��ا در زمینه 
برندس��ازی مش��ترک مربوط به شرکت شل و لگو اس��ت. این همکاری 
نزدیک به ۵0 س��ال ادامه داشته است. با این حساب شکست همکاری 
موردنظر باید همراه با دالیل مش��خصی باش��د. در ابت��دا، همکاری لگو 
با یک ش��رکت نفتی از نقط��ه نظر اقتصادی منطقی به نظر می رس��د. 
برندهای عرصه س��رگرمی برای کسب سرمایه باید اقدام به همکاری با 
ش��رکت ها و حتی اش��خاص مختلفی نمایند. لگو با همکاری شل نیازی 
برای همکاری با سرمایه گذارهای متعدد و درگیری های حقوقی نداشت. 

همین امر همکاری موردنظر را بلندمدت ساخت. 
پس از گذش��ت چند دهه از همکاری میان لگو و شل شهرت لگو در 
زمینه تولید اس��باب بازی و سرگرمی به ش��دت افزایش یافت. این امر 
در کنار کاهش ش��هرت ش��ل به دلیل فعالیت همراه با تخریب محیط 
زیس��ت موجب بروز مشکالتی شد. یکی از نکات مهم در این میان عدم 
تاثیرگذاری همکاری میان این دو برند در بلندمدت بود. نتیجه همکاری 
برندسازی ش��ل و لگو برای هر دو طرف مطلوب بود، اما دیگر توجیهی 
برای لگو نداش��ت. همین امر همکاری موردنظر را به پایان رساند. نکته 
جالب در این میان عدم ش��کایت طرفی��ن از هم در دادگاه های مختلف 
ب��ود. با این حس��اب قطع همکاری ش��ل و لگو یکی از دوس��تانه ترین 

شکست ها و پایان همکاری های عرصه کسب و کار محسوب می شود. 
امروزه همکاری میان برندها در عرصه های مختلف با شکس��ت مواجه 
می ش��ود. این امر نتیجه حتمی هر همکاری نیس��ت. بسیاری از برندها 
مانند شل و لگو همکاری بلندمدت و موفقی با هم داشته اند. نکته مهم 
در این میان شناس��ایی زمان مناسب برای پایان موفقیت آمیز همکاری 
اس��ت. در غیر این صورت مانند لگو با فش��ار مشتریان و کاهش فروش 

نیروی اجبار به همکاری موردنظر پایان خواهد داد. 

چرا همکاری برندسازی شکست می خورد؟
بررس��ی همکاری های ن��اکام در زمینه برندس��ازی ای��ده  جذابی در 
اختیار برندها قرار می دهد. اگر ش��ما نی��ز قصد همکاری با دیگر برندها 
برای برندس��ازی موفقیت آمیز را دارید، تجربه همکاری برندهای بزرگ 
ب��ه کارتان خواه��د آمد. نکته مه��م در این میان عدم کفایت بررس��ی 
نمونه های شکست خورده است. کارشناس های کسب و کار برای کمک 
هرچه بهتر به برندها اقدام به ارزیابی نکات مش��ترک در شکس��ت های 
متعدد برندس��ازی مش��ترک بوده ان��د. در ادامه برخ��ی از دالیل اصلی 
شکس��ت همکاری برندسازی کس��ب و کارها مورد بررسی قرار خواهد 
گرف��ت. این نکات کمک قابل توجهی به ش��ما برای جلب نظر مخاطب 

هدف و ادامه طوالنی مدت همکاری را خواهد داشت. 
1. ارتباطات ضعیف

هم��کاری با یک برند دیگر برای برندس��ازی مش��ترک نیاز به ارتباط 
نزدی��ک میان دو طرف دارد. برخی از برندها نس��بت به این نکته توجه 
کافی را ندارند. همین امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها ایجاد خواهد 
کرد. وقتی ش��ما نس��بت به ایجاد ارتباط مناس��ب با کسب و کار طرف 
قراردادتان توجه به خرج ندهید، بسیاری از امور براساس حدس و گمان 

مدیریت خواهد شد. 
بدون تردید حوزه های فعالیت برندهای همکاری در زمینه بازاریابی یا 
برندسازی دارای تفاوت های معناداری است. همین امر موجب ضرورت 
ارتباط نزدیک آنها با هم می ش��ود. یکی از نمونه های مناس��ب در مورد 
ارتباط نزدیک میان برندها مربوط به ش��ل و لگو اس��ت. این دو برند در 
بیش از ۵0 س��ال همکاری برندس��ازی جلس��ات هفتگی منظمی برای 
بهبود ش��رایط هم��کاری برگزار می کردن��د. این امر تاثی��ر بلندمدت و 

پایداری بر روی همکاری طرفین داشت. 
یک��ی دیگر از ن��کات مهم در زمینه ارتباطات مرب��وط به تالش برای 
نمایش جلوه ای انسانی از کسب و کارهاست. این امر در راستای ارتباط 
نزدیک میان طرفین امکان پذیر می ش��ود. اگر شما نسبت به جلب نظر 
مخاطب هدف براساس نقاط مشترک کسب و کارهای تان اقدام نکنید، 

تفاوت ها موجب ناامیدی مشتریان می شود. 
۲. عدم هماهنگی داستان برندها

همکاری برندس��ازی باید به نوعی مکمل هر کس��ب و کار باشد. اگر 
کسب و کارها دارای تفاوت عمده ای هستند، داستان آنها برای مخاطب 
ه��دف جذاب نخواهد بود. به عن��وان مثال، همکاری یک برند تخصصی 
در زمین��ه تولی��د خودرو با ش��رکت های حوزه IT هی��چ معنایی برای 
مش��تریان ایجاد نخواهد کرد. برعکس، حوزه تولید پوش��اک ورزشی و 
همکاری برندهای فعال در این حوزه با تیم های ورزش��ی مطرح یکی از 
بهترین نمونه ها محس��وب می شود.  وقتی داستان برندها امکان تکمیل 
هم را داش��ته باش��د، همکاری موردنظر بس��یار جذاب خواهد بود. این 
ام��ر در مورد اغلب همکاری های برندس��ازی صح��ت دارد. نکته مهم از 
بی��ن رفتن نقطه اش��تراک میان کس��ب و کارها پس از گذش��ت زمان 
اس��ت بنابراین توجه به وضعیت کس��ب و کارها و تالش برای نزدیکی 
مداوم ش��ان به هم به منظور ادامه همکاری برندس��ازی ضروری اس��ت. 
در غیر این صورت باید نس��بت ب��ه پایان دادن به همکاری موردنظر در 
مدت زمانی مش��خص اقدام کرد. امروزه اشتباه اصلی برندها تالش برای 
ادامه همکاری برندسازی حتی در شرایط بسیار دشوار است. همین امر 

مشکالت عمده ای پیش روی برندها قرار می دهد. 
3. عدم توجه به مشتریان

همانطور که در مثال های قبل مشاهده کردیم، همکاری میان برندها 
باید برای مشتریان نیز معنادار باشد. گاهی اوقات همکاری میان برخی 
از برندها برای مشتریان معنادار نیست. همین امر موجب بروز مشکالت 
عمده ای برای آنها می ش��ود. مش��تریان باید همیش��ه در مرکز فعالیت 
برندها قرار گیرند. این امر شامل تالش برای جلب نظر آنها یا دست کم 
اطالع از نظرش��ان در مورد همکاری میان برندهاست. اگر کسب وکارها 
به این نکته توجه نداشته باشند، در میانه همکاری با واکنش های منفی 
و متعدد از س��وی مش��تریان مواجه خواهند ش��د. این امر در بلندمدت 

موجب تاثیر منفی بر روی فعالیت کسب و کارها خواهد شد. 
4. نگارش قراردادهای نامناسب

همکاری میان برندها باید براس��اس قراردادهای معتبر باش��د. برخی از 
برندها در این زمینه نس��بت ب��ه نگارش قرارداد به ط��ور کلی یا توجه به 
کیفیتش غفلت می کنند. نتیجه این امر درگیری های عمده در دادگاه ها بر 
س��ر مفاد قرارداد و تخلف یکدیگر است. نمونه های متعددی در این زمینه 
وجود دارد. بدون تردید درگیری میان برندها در دادگاه عالوه بر هزینه باال 
از نظر مادی موجب بدبینی مشتریان نیز می شود.  اگر شما قصد همکاری با 
یک برند دیگر را دارید، باید نسبت به نظرات مساعد مشتریان، مدیران ارشد 
و حتی کارمندان دو طرف اطمینان حاصل کنید. س��پس با نگارش متنی 
مناسب و دقیق اقدام به عقد قرارداد برای مدت زمانی مشخص نمایید. یکی 
از ایرادات اغلب قراردادهای برندسازی مشارکتی مربوط به عدم تعیین زمان 
مش��خص است. این امر در بلندمدت ایرادات بسیار زیادی به همراه خواهد 
داش��ت بنابراین از همان ابتدا باید نس��بت به وقوع مشکالت برندسازی و 

همکاری دوجانبه اقدام کرد. 
blog.hubspot.com  :منبع

جهش ۲5۰ میلیارد دالری صنعت 
خرده فروشی آنالین در 5 سال آینده

براس��اس گزارش موسسه مارکاتوس، مش��تریان در زمینه خرید 
از خرده فروش��ی های حضوری وفاداری بس��یار زیادی از خود نشان 
می دهند. همین امر موجب بروز مش��کالتی برای خرده فروشی های 
آنالین در زمینه جلب نظر مش��تریان ش��ده اس��ت. ش��اید در نگاه 
نخس��ت خرید آنالین س��رعت بسیار بیش��تر در کنار دردسر کمتر 
ب��رای برندها به ارمغان بیاورد، اما نکته مهم در این بین لذت خرید 
به صورت حضوری است. این نکته در مورد خرده فروشی های آنالین 
دقیقا برعکس اس��ت. بر این اساس اغلب مشتریان در زمینه خرید 
آنالین وفاداری بس��یار اندکی ب��ه برندها دارند. یکی از دالیل اصلی 
این امر دشواری برندسازی در فضای آنالین است. خرده فروشی های 
حضوری در دهه های متمادی با تعامل مس��تقیم با مشتریان موفق 
به برندس��ازی مناسبی ش��ده اند. علی رغم دشواری های فعالیت در 
زمین��ه خرده فروش��ی آنالین برخی از نکات این حوزه را به ش��دت 
س��ودآور کرده اس��ت. ش��یوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر 
خرده فروش��ی های آنالین را به ش��دت از رقبای حضوری شان جلو 
انداخته است. بر این اساس بسیاری خرده فروشی های حضوری نیز 

اقدام به ورود به عرصه دیجیتال کرده اند. 
ام��روزه خرید آنالی��ن یک گزینه دلبخواهی نیس��ت. بس��یاری 
از مش��تریان برای خری��د مطمئن و ایمن چاره ای ج��ز مراجعه به 
فروشگاه های آنالین ندارند. این امر با شیوع ویروس کرونا خطرهای 
زیادی پیش روی مردم قرار داده اس��ت. خرده فروشی های حضوری 
نیز با استفاده از شرایط کنونی در تالش برای حضور هرچه بهتر در 

عرصه دیجیتال هستند. 
براس��اس گزارش موسس��ه مارکاتوس، فروش خرده فروشی های 
آنالی��ن در بازه زمانی ۵ س��ال آینده افزایش قاب��ل توجهی خواهد 
داش��ت. این افزایش معادل ارزش 2۵0 میلیارد دالری اس��ت. یکی 
از دالیل اصلی این ارزیابی درگیری بلندمدت با ویروس کروناس��ت. 
با این حس��اب رفتار مش��تریان در زمینه خرید برای مدتی طوالنی 
معطوف به خرده فروش��ی های آنالین خواهد ب��ود. امروزه برندهای 
بس��یار زیادی در معرض کس��ب س��ودهای فراوان از خرده فروشی 
آنالین هس��تند. این امر انگیزه س��ایر برندها ب��رای حضور در این 
صنعت را افزایش داده است. بر این اساس در سال های آینده شاهد 

افزایش رقابت میان خرده فروشی های آنالین خواهیم بود.
مهمترین چالش پیش روی خرده فروشی های آنالین مسئله جلب 
وفاداری مش��تریان است. اگر خرده فروش��ی ها توانایی جلب تعامل 
پایدار مش��تریان را نداشته باش��ند، هزینه های بازاریابی و تبلیغات 
هنگفتی را متحمل خواهند شد. این امر در طول دوران کرونا کمتر 
م��ورد توجه کارآفرینان قرار گرفته اس��ت. یکی از دالیل اصلی این 
امر عدم احس��اس نیاز خرده فروش��ی های آنالین به جلب وفاداری 
مش��تریان است. وقتی مشتریان در شرایط کرونایی انتخاب دیگری 
پیش روی ندارند، توجه به جلب وفاداری آنها مدنظر اغلب کسب و 
کارها نخواهد بود. برندهای تازه وارد به عرصه خرده فروش��ی آنالین 
باید نسبت به این نکته توجه بسیار زیادی داشته باشند. در غیر این 

صورت سهم چندانی از سود سرشار حوزه موردنظر نخواهند برد. 
grocerydive.com :منبع

فولکس واگن رقیب جدید تسال 

با توجه به این امر که مدیرعامل فولکس واگن اعالم کرده اس��ت 
که برند تس��ال ۵ سال از س��ایر خودروس��ازها جلوتر است، به نظر 
می رس��د که هیچ شانس��ی برای رقابت با ای��ن برند محبوب، وجود 
ن��دارد. با این حال برای جلب توجه بازار، همواره راهکارهایی وجود 
دارد. در این راس��تا فولکس واگن قرار اس��ت تا ب��رای خودروهای 
برقی خود، 2 سال شارژ رایگان را در نظر بگیرد تا افراد بیشتری به 
سمت خرید، ترغیب ش��وند. بنا بر اخبار منتشرشده این استراتژی 
قرار اس��ت که برای جدیدترین محصول آنها که تا چند هفته دیگر 
 4 ID رونمایی خواهد ش��د، به اجرا گذاشته ش��ود. نام این خودرو
بوده و بس��یاری از تحلیلگران این اس��تراتژی را کامال هوش��مندانه 
توصیف کرده اند، با این حال نکته ای که ممکن است باعث شکست 
این طرح ش��ود این اس��ت که برخ��ی از افراد از ب��رق خانگی برای 
ش��ارژ اتومبیل ه��ای خود اس��تفاده می کنند. به همی��ن خاطر نیز 
ممکن اس��ت برای این دس��ته از افراد، چنین طرحی جذابیت الزم 
را نداش��ته باش��د. درواقع نکته ای که کامال مشهور است این است 
ک��ه فولکس واگن برای رقابت جدی تر، باید به دنبال تنوع دادن به 
طرح های خود باش��د. در غیر این صورت ممکن اس��ت هزینه ها در 
این زمینه، با نتایج موردانتظار، همراه نباشد. به هر ترتیب باید دید 
که این محصول جدید، قدرت به چالش کشیدن ارزشمندترین برند 
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اینس��تاگرام با داش��تن بیش از یک میلیارد کارب��ر فعال در طول ماه 
یکی از بزرگ ترین پلتفرم های آنالین محسوب می شود. بسیاری از مردم 
دس��ت کم یک حساب کاربری رس��می در این پلتفرم دارند. همین امر 
برندها و بازاریاب ها را نس��بت به حضور در اینس��تاگرام ترغیب می کند. 
امروزه راهکارهای بازاریابی بس��یار متنوعی پیش روی برندها قرار دارد. 
برخ��ی از برندها در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف اقدام به 
استفاده از مسابقه های جذاب می کنند. استراتژی برگزاری مسابقات در 
فضای آنالین همیش��ه طرفدارهای خاص خود را داش��ته است. اکنون 
با ش��یوع ویروس کرونا و قرنطینه همراه با کاهش اجباری س��اعت های 

کاری چنین استراتژی جذابیت های بیشتری خواهد داشت. 
برگزاری مس��ابقات بازاریابی در اینستاگرام امر ساده ای نیست. توجه 
ب��ه تعداد باالی برندهای حاضر در اینس��تاگرام باید پیام روش��نی برای 
بازاریاب ها داش��ته باشد. رقابت گسترده در اینستاگرام کار هر بازاریابی 
را س��خت خواهد کرد بنابراین آگاهی از تکنیک های برگزاری مس��ابقه 
آنالین اهمیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. چالش اصلی در این میان 
عدم آگاهی بازاریاب ها از نحوه طراحی و ش��روع فرآیند بازاریابی است. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی موضوعات ف��وق خواهد بود. در ادامه 
شیوه برگزاری مسابقه بازاریابی در اینستاگرام و توصیه های مهم در این 

زمینه را با هم مرور خواهیم کرد. 
تعیین اهداف مشخص

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امر کم هزینه ای محسوب می شود، 
با این حال چنین امری به معنای بازاریابی کامال رایگان نیس��ت. برندها 
برای فعالیت در هر حوزه ای باید هزینه مش��خصی صرف نمایند. با این 
حس��اب توجه به اهداف مشخص برای بازاریابی ضروری خواهد بود. در 

غیر این صورت برندها بودجه شان را دور ریخته اند. 
یک��ی از ایرادات اصل��ی بازاریاب ها عدم برنامه ری��زی و تعیین اهداف 
پیش از حضور در عرصه بازاریابی است. این امر به معنای شروع فعالیت 
بازاریابی و س��پس نگرانی در مورد اهداف پیش روی اس��ت. وقتی یک 
کمپین بازاریابی دارای اهداف از پیش تعیین ش��ده نباشد، به سرعت با 

مشکالت حل ناشدنی مواجه خواهد شد. 
فعالیت در هر بخش از بازاریابی باید با تعیین اهداف مش��خص شروع 
شود. بدون شک هر برندی براساس نیازهای مشخص اقدام به حضور در 
عرصه بازاریابی می کند بنابراین باید اهداف موردنظر به خوبی برجس��ته 
و مش��خص شود. اگر ش��ما در زمینه تعیین اهداف بازاریابی برندتان با 
مشکل مواجه هستید، به کمپین های قبلی تان نگاه کنید. ایرادات اصلی 
کمپین موردنظر کدام اس��ت؟ ارزیابی ای��رادات کمپین های قبلی نکات 

مفیدی برای تعیین اهداف تازه در اختیار شما قرار خواهد داد. 
یکی از نکات مهم در زمینه برنامه ریزی و تعیین اهداف برای برگزاری 
مس��ابقه در اینستاگرام تعیین زمان مش��خص برای آن است. مسابقات 
برای همیش��ه امکان اجرا ندارد بنابراین پیش از ش��روع مس��ابقه باید 
نسبت به بازه زمانی اش فکر کرد. در غیر این صورت جلب نظر مخاطب 

هدف برای شرکت در مسابقه بسیار دشوار خواهد شد. 
ایجاد شیوه ورود به مسابقه

ورود به مس��ابقه بازاریابی باید ش��یوه خاصی داشته باشد. در غیر این 
صورت شاید تعداد زیادی از کاربران وارد مسابقه شده و اطالعات اندکی 
در اختی��ار ش��ما قرار گیرد. برندها در هر ص��ورت باید بر روی مخاطب 
هدف تاثیر گذاشته و در نهایت جایزه مشخصی به برندگان اعطا نمایند. 
اگر فرآیند ثبت نام در مس��ابقات وجود نداش��ته باش��د، یافتن کاربران 

برنده مسابقه بسیار دشوار خواهد شد. 
ام��روزه برنده��ا از برگزاری مس��ابقات بازاریابی با ه��دف جمع آوری 
اطالع��ات از مخاطب ه��دف اس��تفاده می کنند، با این حس��اب ایجاد 
روندهای مشخص برای ثبت نام کاربران امری ضروری خواهد بود. نکته 
مهم در این میان احترام به حریم خصوصی کاربران اس��ت. معنای این 
امر درخواس��ت برای دسترسی به اطالعات عمومی مانند ایمیل، شماره 
تماس و چند پرس��ش در موردنظر کاربران در مورد برند است. اگر شما 
اقدام��ی فراتر از این انجام دهید، با واکنش منفی مخاطب هدف مواجه 

خواهید شد. 
گام بعد در زمینه س��اماندهی مسابقه بازاریابی مربوط به تعیین نحوه 
شرکت در مسابقه است. این امر شامل بیان هدف اصلی مسابقه و سپس 
تعیین شیوه پیروزی در آن است. امروزه کاربران بسیار زیادی تمایل به 
شرکت در مس��ابقات برندها دارند بنابراین شما باید برندگان پرتعدادی 
را اع��الم نمایید. تمرکز بر روی یک برنده انگیزه کاربران برای ش��رکت 
در مس��ابقه را به ش��دت کاهش خواهد داد. اگر کسب و کار شما تجربه 
برگزاری مس��ابقه در اینس��تاگرام را نداشته است، مش��اهده نمونه های 
موفق از برندهای بزرگ ایده مناسبی خواهد بود. این امر اطالعات مفید 

و کاربردی در اختیار برندها قرار می دهد. 
خلق هشتگ مناسب

بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی بدون توجه به کاربرد هش��تگ ها 
امکان ناپذی��ر اس��ت. اغلب کارب��ران برای جس��ت وجوی محتوای مورد 
عالقه ش��ان اقدام به استفاده از هش��تگ ها می کنند. این امر اینستاگرام 
و بس��یاری از پلتفرم های دیگر را بدل به نوعی موتور جس��ت وجو کرده 
اس��ت. اگر مسابقه یک برند فاقد هش��تگ مناسب باشد، انگیزه کاربران 

برای شرکت در آن کاهش خواهد یافت. 
نقش اصلی هش��تگ فراهم سازی شرایط دسترسی س��اده کاربران و 
بازاریاب های برند به محتوای تولیدی کاربران اس��ت. برخی از برندهای 
بزرگ به طور مداوم اقدام به بازنشر محتوای باکیفیت مخاطب هدف در 
طول برگزاری مسابقه می کنند. اس��تفاده از هشتگ  فرآیند جست وجو 
میان میلیون ها محتوای مختلف در اینستاگرام را ساده تر خواهد کرد. 

برخی از نکات مهم درخصوص انتخاب هشتگ به شرح ذیل است:
• انتخاب هش��تگ باید در نهایت کوتاهی صورت گیرد. هش��تگ های 
بلن��د اغلب انگیزه ای در مخاطب هدف ایجاد نمی کند بنابراین ش��انس 

شما برای تاثیرگذاری بر روی کاربران به شدت کاهش خواهد یافت.
• ارتباط مفهومی میان هش��تگ با ماهیت برند و مس��ابقه باید مدنظر 
قرار گیرد. این امر دش��واری بسیار زیادی برای برندها به ارمغان خواهد 
آورد. ش��اید شما نیاز به اختصاص زمان فراوان برای انتخاب نام مناسب 
برای هش��تگ داشته باش��ید. این امر در نهایت امر ارزش اش را خواهد 

داشت.

• هش��تگ یک برند بای��د خاطره انگیز و به یاد ماندنی باش��د. در غیر 
این صورت به س��رعت از س��وی کاربران فراموش خواهد ش��د. استفاده 
از المان های نوس��تالژیک ایده مناس��بی در راس��تای جلب توجه پایدار 

کاربران خواهد بود. 
• هش��تگ ها باید ویژگی منحصر به فرد نیز داش��ته باشند. استفاده از 
هشتگ های عمومی به هیچ وجه ایده مناسبی نیست بنابراین در ابتدای 

مسیر بازاریابی هرگز به دنبال استفاده از چنین الگوهایی نباشید. 
تعیین تم مشخص برای مسابقه

اینس��تاگرام یک پلتفرم مبتنی ب��ر جلوه های بصری اس��ت بنابراین 
برندها در ابتدای برگزاری مسابقه ش��ان باید تم موردنظر برای ارس��ال 
تصاویر از س��وی کارب��ران را تعیین نمایند. اگر برند ش��ما به این نکته 
توجه نداش��ته باشد، در نهایت چند هزار تصویر بدون ارتباط معنادار با 
هم دریافت خواهد کرد. چنین رویدادی مدیریت کمپین بازاریابی برای 

هر برندی را دشوار خواهد کرد. 
یک��ی از بهترین عملکردها در مورد اعالم تم مش��خص برای بازاریابی 
مرب��وط ب��ه مجل��ه D Magazine اس��ت. ای��ن مجل��ه در مس��ابقه 
اینس��تاگرامی اش از کاربران برای ارس��ال بهترین جلد مجله درخواست 
مطرح کرد. تم اصلی مس��ابقه نیز استفاده از طیف رنگ آبی بود. نتیجه 
نهایی این مسابقه میلیون ها محتوای دارای ماهیت مشترک بود بنابراین 
بازاریاب های مجله به خوب��ی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

را پیدا کردند. 

تعیین نحوه انتخاب برندگان
کاربران در شبکه های اجتماعی با هدف پیروزی در مسابقات اقدام به 
تولید محتوا و مش��ارکت می کنند بنابراین شما باید ایده مشخصی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته باشید. این امر اهمیت بسیار 
زیادی از نقطه نظر بازاریابی دارد. وقتی ماهیت و نحوه انتخاب برندگان 
در یک مس��ابقه آنالین مشخص نباشد، کاربران نسبت به حضور در آن 

انگیزه کافی را نخواهند داشت. 
امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای انتخاب برندگان مسابقه وجود 
دارد. نکت��ه مه��م در ای��ن میان تصمیم گی��ری در این رابط��ه پیش از 
برگزاری مس��ابقه و سپس اطالع رس��انی دقیق است. یکی از شیوه های 
مناسب برای انتخاب برندگان رأی گیری از کاربران است. به این ترتیب 
محتوای دارای رأی بیش��تر به عنوان برنده مس��ابقه اعالم خواهد ش��د. 
این ش��یوه تعامل بسیار زیادی از س��وی کاربران طلب می کند. مزیتش 
نیز دعوت شرکت کنندگان از تمام دوستان شان برای رأی دادن است. 

یکی دیگر از راهکارهای مناس��ب برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��تفاده از هیأت داوران است. این امر کمتر مورد توجه 
برنده��ا قرار دارد. دلی��ل آن نیز ماهیت تخصصی هیأت داوران اس��ت. 
اگر ش��ما توان جلب نظر کارش��ناس های حرفه ای برای تعیین برندگان 
را نداش��ته باش��ید، همیش��ه با اعتراض هایی در زمینه دلیل اعالم یک 
محت��وای خاص به عن��وان برنده مواجه خواهید بود. درس��ت به همین 
خاطر اغلب برندها اقدام به اس��تفاده از گزینه رأی گیری می کنند. البته 
گزینه رأی گیری نیز دارای ایراداتی اس��ت. یکی از ایرادات مشخص در 

این زمینه امکان تقلب با ربات های رأی دهنده است. 
وظیفه اصلی بازاریاب ها در حوزه بازاریابی تعیین اهداف مش��خص و 
روند تعیین برنده مس��ابقه اس��ت. سپس باید نسبت به اطمینان از عدم 
تقلب کاربران اقدام کرد. این امر س��ختی زی��ادی به همراه دارد، اما در 

صورت رعایتش امکان جلب اعتماد کاربران فراهم خواهد شد. 
تعیین جایزه مناسب

پس از تعیین نحوه انتخاب برندگان مس��ابقه باید به دنبال جایزه های 
مناس��ب نیز ب��ود. برخ��ی از برندها هرگز ب��ه جایزه مناس��ب تا پایان 
کمپین ش��ان فکر نمی کنند. اگر جایزه یک برن��د به اندازه کافی جذاب 

نباشد، امکان جلب نظر و مشارکت کاربران وجود نخواهد داشت. همین 
امر در بلن��د مدت موجب کاهش جذابیت های مس��ابقه یک برند برای 
مخاط��ب هدف خواهد ش��د. ام��روزه برخی از برندها به ط��ور مداوم با 
شکس��ت در زمینه برگزاری مسابقات اینستاگرامی مواجه هستند. یکی 

از دالیل اصلی چنین امری بی توجهی به جایزه مناسب است. 
ش��اید هدف اصلی کاربران از شرکت در مس��ابقه های آنالین مربوط 
ب��ه جایزه ها نباش��د، اما بخش قابل توجهی از کارب��ران با نیم نگاهی به 
چنین حوزه ای اقدام به ش��رکت در آن می کنند بنابراین انتخاب جایزه 
اهمیت بس��یار باالیی دارد. ایج��اد هماهنگی میان جایزه برند و ماهیت 
کس��ب و کار ضروری است. اگر ش��ما قصد تاثیرگذاری طوالنی مدت بر 
روی مخاطب هدف را دارید، باید جایزه هایی مناس��ب برای آنها تعیین 
کنید. به عنوان مثال، برند ریباک در اغلب مسابقه هایش کفش های تازه 
ش��رکت را به عنوان جایزه مس��ابقه تعیین می کند. این امر انگیزه قابل 
توجهی در میان طرفداران برند برای شرکت در مسابقه ایجاد می کند. 
اغل��ب ش��رکت های فع��ال در زمینه مد و پوش��اک ب��رای حضور در 
مس��ابقات آنالین تمهیدات ویژه ای لحاظ می کنند. این امر ش��امل ارائه 
برخ��ی از لباس ه��ای با تخفیف فراوان و همچنین تعیین س��قف خرید 
رایگان برای برندگان مس��ابقه اس��ت. همین امر موجب ش��هرت باالی 
مس��ابقات مربوط به برندهای خرده فروش و حوزه مد در میان کاربران 

اینستاگرام می شود. 
تعیین شرایط مسابقه

حضور در یک مسابقه باید همراه با تعیین دقیق شرایط فعالیت باشد. 
برخی از برندها به دلیل عدم تعیین ش��رایط ش��رکت در مسابقه مجبور 
به حذف برخی از کاربران پس از شروع فرآیند می شوند. این امر نتیجه 
بسیار دشواری برای برندها در پی دارد. اعتبار یک کسب و کار در زمینه 
برگزاری مس��ابقه، در صورت عدم توجه به نکات جانبی، با خطر مواجه 
خواهد شد بنابراین بازاریاب ها باید پیش از شروع رسمی مسابقه نسبت 
ب��ه تعیین نحوه فعالیت و رقابت در آن اقدام نمایند. در غیر این صورت 

هم برندشان و هم کاربران دچار سردرگمی خواهند شد. 
برخی از مهمترین نکات در زمینه تعیین ش��رایط مس��ابقه به ش��رح 

ذیل است:
• تعیین نام و مش��خصات دقیق برای مس��ابقه به منظور تشخیص از 

سایر مسابقات مشابه
• تعیین زمان شروع و پایان مسابقه

• اعالم رسمی نحوه شرکت در مسابقه
• تعیین محتوای مورد تایید برای رقابت در مسابقه

• اعالم دقیق و تفصیلی نحوه انتخاب برندگان مسابقه
بازاریابی برای مسابقه

برگ��زاری مس��ابقات نوعی اقدام بازاریابی محس��وب می ش��ود. نکته 
جالب در این میان ضرورت بازاریابی و تبلیغات برای مس��ابقات اس��ت. 
اگر ش��ما به این نکته توجه نداش��ته باش��ید، امکان جلب نظر مخاطب 
هدف را از دس��ت خواهی��د داد. امروزه برندهای بزرگ پیش از ش��روع 
رس��می مسابقه ش��ان اقدام به بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف برای 
م��دت زمانی طوالنی می کنند. این امر تاثی��ر روانی قابل مالحظه ای بر 
روی مخاطب هدف دارد. اگر ش��ما به موقع ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام نکنی��د، تا مدت ها امکان جلب نظر مخاطب هدف 

را نخواهید یافت. 
برندهای بزرگ نظیر ریباک از ماه های قبل از ش��روع مسابقه اقدام به 
تبلیغش می کنند. این امر محدود به پلتفرم اینس��تاگرام نیس��ت. بدون 
تردی��د اغلب کاربران در چند ش��بکه اجتماعی حض��ور دارند بنابراین 
تبلیغات برای جلب نظر مخاطب هدف دارای اهمیت فزاینده ای خواهد 

بود. 
استفاده از وبالگ رسمی برند برای بازاریابی مسابقه امر جالبی است. 
ای��ن ام��ر نیاز به جلب نظر مخاطب هدف در ب��ازه زمانی کوتاه مدت را 
تامی��ن خواهد ک��رد. امروزه برخی از برندها حتی وبالگ رس��می برای 
برندش��ان ندارند. این امر چالش بزرگی در مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. اگر شما عالقه مند به بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید این نکته را به بهترین 

شکل ممکن مدنظر قرار دهید. 
ارزیابی نحوه عضویت کاربران در مسابقه

ارزیابی اطالعات کاربران حاضر در مسابقه اهمیت بسیار زیادی دارد. 
امروزه برخی از کاربران برای افزایش شانس ش��ان در زمینه پیروزی در 
مس��ابقات اقدام به تقلب های گس��ترده می کنند. این امر شامل حضور 
با چند حس��اب کاربری در مس��ابقه نیز می ش��ود. یک��ی از راهکارهای 
جلوگیری از چنین تقلب هایی ارزیابی مداوم ش��رایط ثبت نام و کاربران 
حاضر در مس��ابقه اس��ت. اگر این نکت��ه را مدنظر ق��رار ندهیم، امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش خواهد یافت. 
امروزه برخی از کاربران نس��بت به تقلب های گس��ترده در مس��ابقات 
ش��کایت دارند. رسیدگی سریع به چنین ش��کایت هایی باید در اولویت 
فعالیت برندها قرار داشته باشد. در غیر این صورت اعتبار کسب و کارها 

به شدت زیر سوال خواهد رفت. 
بهبود مداوم مسابقات

برگزاری مس��ابقه گام نهایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیس��ت. بس��یاری از برندها باید به طور مداوم برای جلب نظر مخاطب 
هدف اقدام به آپدیت مس��ابقات نمایند. مسابقات آنالین مثل بازی های 
رایان��ه ای ی��ا موبایلی نیاز ب��ه آپدیت در طول زمان دارن��د بنابراین اگر 
مسابقه شما طوالنی مدت است، در طول برگزاری مسابقه نقطه ضعف ها 

را شناسایی و نسبت به رفع شان اقدام نمایید. 
برخ��ی از برندها پس از تعیین ش��رایط اولیه مس��ابقه و برگزاری اش 
دیگر توجه به آن ندارند. این امر موجب کاهش انگیزه کاربران در طول 
زمان برگزاری مسابقه و ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهد ش��د بنابراین ش��ما باید همیش��ه به دنبال تاثیر گذاری بر روی 
مخاطب هدف به شیوه های قابل توجه باشید. در غیر این صورت شانس 

چندانی برای ادامه تعامل سازنده با مخاطب هدف نخواهید داشت. 
ام��روزه برگزاری مس��ابقات در فضای اینس��تاگرام ب��دل به گزینه ای 
جذاب برای برندها ش��ده اس��ت. برخی از بازاریاب ه��ا به طور مداوم در 
تالش برای س��رمایه گذاری در حوزه موردنظر هستند. اگر شما توانایی 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را نداشته باشید، در انتهای 

مسیر با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهید شد. 
blog.hubspot.com :منبع

 چگونه مهارت فروشندگی مان را
تقویت کنیم؟

کارآفرین��ان در زمینه مدیریت کس��ب و کار نی��از به مهارت های 
متع��ددی دارن��د. یکی از مهارت ه��ای اصلی در این می��ان توانایی 
ف��روش کاال و خدم��ات مختلف اس��ت. این امر به وی��ژه در مراحل 
ابتدایی شروع کس��ب و کار دارای اهمیت فراوانی است. بسیاری از 
کسب و کارهای تازه تاسیس توانایی استخدام فروشندگان حرفه ای 
را ندارن��د. همچنین آگاه��ی از اهداف اصلی برند نی��ز اغلب اوقات 
مورد توجه فروشندگان نیس��ت بنابراین فعالیت کارآفرینان در این 
زمینه امری ض��روری خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین نکات 
برای تقویت مهارت فروش��ندگی مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. 
مهارت های موردنظر نقش مهم��ی در بهبود وضعیت برندها از نظر 

فروش خواهد داشت.
1. مطالعه پیرامون مشتریان

ش��ناخت مش��تریان مهمترین گام ب��رای ف��روش محصوالت به 
آنهاس��ت. اش��تباه برخی از فروش��ندگان و کارآفرینان تالش برای 
ف��روش محصوالت با تکیه ب��ر برخی از تکنیک های فروش اس��ت. 
این امر همیش��ه نتیجه دلخ��واه برای برندها را ب��ه ارمغان نخواهد 
آورد. هرچه ش��ناخت برندها از سلیقه مشتریان بیشتر باشد، شانس 

باالتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهند داشت. 
امروزه س��لیقه مش��تریان در حوزه های مختلف به س��رعت تغییر 
می کن��د بنابراین برندها بای��د آمادگی ارائه محص��والت منطبق با 
س��لیقه تازه مشتریان را داش��ته باش��ند. نکته مهم تر در این میان 
اهمیت فروش آنالین است. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف اقدام به حضور در 
فضای آنالین می کنند. اگر کس��ب و کار ش��ما هنوز نس��بت به این 
نکته بی توجه اس��ت، باید تجدیدنظر اساس��ی در وضعیت کس��ب و 

کارتان صورت دهید. 
۲. شناسایی شخصیت گروه های مشتریان

ام��روزه مش��تریان یک طی��ف یکدس��ت از خریداران نیس��تند. 
گروه های مختلف مشتریان دارای سلیقه و حتی معیارهای متفاوت 
برای ارزیابی محصوالت هس��تند. بنابراین شخصی سازی محصوالت 
برای دامنه متنوع مش��تریان امری ض��روری خواهد بود. اگر برندها 
نس��بت به این نکته مهم توجه نداش��ته باش��ند، به ط��ور مداوم با 
مشکالتی عمیق در زمینه جلب نظر مشتریان مواجه خواهند شد. 

اش��تباه اصلی برخی از برندها تمرکز ب��ر روی یک گونه خاص از 
مش��تریان است. با این حساب آنها در عمل شانس جلب نظر دامنه 
وس��یعی از مش��تریان را از دس��ت خواهند داد. بدون تردید تالش 
برای جلب نظر دامنه متنوع از مش��تریان کار دش��واری اس��ت. این 
امر نیازمند شناس��ایی دقیق سلیقه های متفاوت مشتریان، طراحی 

محصوالت متنوع و در نهایت بازاریابی تاثیرگذاری برای آنهاست. 
3. آشنایی با مزیت های محصوالت برند

امروزه هر برندی در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اق��دام به طراحی محصولی منحصر به ف��رد می کند. اگر یک 
برند محصول منحصر به فردی نداشته باشد، کار بی نهایت دشواری 
برای بازاریابی و فروش پیش روی خواهد داش��ت. همین امر موجب 
جلب توجه برندها به فرآیند آش��نایی با مزیت محصوالت شان شده 
اس��ت. این امر امکان بازاریابی بهتر و بیان مزیت های محصوالت در 

کمپین های فروش را فراهم می کند.
عدم آگاهی فروش��ندگان از مزیت یک محصول ش��رایط دشواری 
ب��رای فروش ایجاد خواهد کرد. یکی از ش��رایط رای��ج در این فضا 
ناتوانی فروش��ندگان برای پاس��خگویی دقیق به مش��تریان اس��ت 
بنابراین همیش��ه مش��تریان با گزینه های دیگر برای خرید مواجه و 

عالقه شان از برند موردنظر منحرف خواهد شد. 
4. تعیین اهداف فروش مشخص

ارزیاب��ی توانایی ف��روش برند در بازه های زمان��ی مختلف اهمیت 
دارد. بس��یاری از برندها با اعمال تکنیک ه��ای تازه در تالش برای 
بهبود وضعیت فروش ش��ان هس��تند. نکته مهم در این میان تعیین 
اهداف مشخص و س��پس ارزیابی توانایی برند برای تحقق آنهاست. 
این امر ش��امل تعیین تعداد مشخص برای فروش در بازه زمانی یک 
ماهه اس��ت. اگر کسب و کار ش��ما در بازه زمانی موردنظر موفق به 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و فروش موردنظر شد، امکان ارزیابی 

موفقیت آمیز از فعالیت برند وجود خواهد داشت. 
امروزه فروش در بازارهای گوناگون کار س��اده ای نیست. بسیاری 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان برنامه های مختلفی را 
دنب��ال می کنند، اما بدون تعیین اهداف و معیارهای مناس��ب برای 
ارزیابی وضعیت برند نتیجه تمام تالش ها قابل ارزیابی نخواهد بود. 
business.com :منبع
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 چگونه حق امتیاز یک برند دیگر را
کسب کنیم؟

ایجاد کس��ب و کار تازه همیش��ه همراه ب��ا نگرانی ها و نیاز 
برای فعالیت س��خت اس��ت. برخ��ی از کارآفرین��ان انگیزه یا 
توان تاس��یس کسب و کار تازه را ندارند. این امر موجب بروز 
مشکالتی برای کارآفرینان یا حتی فراموشی شروع یک کسب 
و کار مستقل می شود. در این میان برخی از کارآفرینان برای 
ش��روع فعالیت کاری ش��ان به دنبال ایده های س��اده تر مانند 
خرید حق امتیاز دیگر ش��رکت ها هس��تند. خرید خق امتیاز 
به معنای فعالیت به مثابه یکی از ش��عبه های یک برند مطرح 
اس��ت. این امر شاید در نگاه نخس��ت جذابیت زیادی نداشته 
باشد، اما امکان کسب اعتبار و تجربه در حوزه کسب و کار را 
فراهم می س��ازد. بسیاری از برندهای بزرگ در ابتدا به عنوان 
زیرشاخه شعبه ش��رکت های دیگر فعالیت داشته اند بنابراین 
شما باید امکانات کسب و کارتان را در ابتدا مورد بررسی قرار 
دهی��د. برخی از نکات مهم در زمینه خرید حق امتیاز س��ایر 

کسب و کارها به شرح ذیل است. 
1. سرمایه گذاری مداوم

ش��روع کس��ب و کار به عنوان زیرش��اخه یا شعبه یک برند 
دیگر نیازمند س��رمایه گذاری مداوم برای توسعه کسب و کار 
است. بسیاری از کسب و کارها برای همیشه زیرشاخه و شعبه 
برندهای بزرگ باقی می مانند. با این حس��اب شما باید انگیزه 
کافی برای عبور از این مرحله را داش��ته باش��ید. در غیر این 
ص��ورت مانند بس��یاری از برندهای دیگر ب��دل به گزینه های 

حاشیه ای مخاطب هدف خواهید شد. 
برخی از کارآفرینان در زمینه سرمایه گذاری بر روی کسب 
و کارشان زیاده روی می کنند. این امر موجب ایجاد اختالل و 
مشکالت اساسی در زندگی ش��خصی می شود. با این حساب 
شما باید هرچه سریع تر نسبت به بهبود وضعیت کسب و کار 

و سرمایه گذاری منطقی در آن اقدام نمایید. 
۲. تحقیقات در مورد شرکت موردنظر

انتخاب یک ش��رکت برای فعالیت به عنوان ش��عبه اش کار 
س��اده ای نیس��ت. هیچ کس��ب و کاری عالقه مند به ش��روع 
فعالیت به عنوان شعبه یک ش��رکت شکست خورده نخواهد 
ب��ود بنابرای��ن کارآفرینان پیش از انتخاب نهایی باید دس��ت 
به بررس��ی دقیق و متمرک��ز بزنند. برخ��ی از کارآفرینان در 
ای��ن زمینه دق��ت الزم را به خرج نمی دهن��د. نتیجه این امر 
تصمیم گیری های غیرتخصصی اس��ت. اگر شما بدون توجه به 
ای��ن نکته اقدام ب��ه بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
ه��دف نمایید، مش��کالت زیادی پیش روی ت��ان قرار خواهد 

گرفت. 
3. ثبت درخواست برای اخذ حق امتیاز

ام��روزه کس��ب و کارها به طور رس��می ب��رای اعطای حق 
امتیازش��ان در بازارهای مختلف اقدام می کنند. این امر شامل 
درج فرم های موردنیاز در س��ایت رس��می و درخواست برای 
ارس��ال ایمیل از س��وی کس��ب و کارهای دارای شرایط الزم 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر شما عالقه مند به فعالیت به عنوان 
یکی از ش��عبه های مک دونالد در بازار محلی تان باشید، پس 
از ثبت درخواس��ت تیم مدیریتی مک دونالد ش��رایط شما را 
مورد بررس��ی قرار خواهد داد. در نهایت نیز اعالم نظر رسمی 
از طریق ایمیل صورت خواهد گرفت. مهمترین نکته در زمینه 
ثبت درخواست اعالم مزیت های کسب و کار به صورت دقیق 
اس��ت. این امر در تصمیم نهایی مدیران ارشد برند مورد نظر 

تاثیر قابل مالحظه ای دارد. 
4. آشنایی با برند موردنظر

آش��نایی با برند موردنظر پس از اخ��ذ اولیه حق امتیاز باید 
سریع صورت گیرد. این امر شامل حضور در یکی از شعبه های 
این برند و آش��نایی با نحوه مدیریت کسب و کار است. بدون 
تردید ش��ما تا مرحله کنونی آشنایی نسبی با وضعیت کسب 
و کار موردنظ��ر پیدا کرده اید، اما این امر برای مدیریت بهینه 
کس��ب و کار کافی نیست بنابراین شما باید به دنبال آشنایی 
عملی با فعالیت به عنوان نماندگی برند موردنظر نیز باشید. 

خوشبختانه برندهای محتلف شرایط ساده ای برای آشنایی 
هرچه بیش��تر کارآفرینان عالقه مند با کسب و کارشان فراهم 
می کنند. به عنوان مثال، نایک برای اعطای حق امتیاز به یک 
برند اقدام به ارائه آموزش های تخصصی و حتی دعوت از تیم 
کارآفرینان برای ش��رکت در دوره های آموزش��ی می کند. این 
ام��ر با هدف بهبود توانایی و آش��نایی کارآفرینان موردنظر با 

ماهیت کسب و کار و نحوه مدیریتش صورت می گیرد. 
5. گفت وگو با دیگر شعبه های برند موردنظر

مدیریت ش��عبه یک برند بزرگ کار س��اده ای نیس��ت. شما 
مس��ئولیت گس��ترده ای در مورد وضعیت ش��عبه تان خواهید 
داش��ت بنابراین گفت وگو با س��ایر دارندگان حق امتیاز برند 
موردنظر امری ضروری خواهد بود این امر اعتماد به نفس شما 
ب��رای مدیریت بهینه کس��ب و کار را افزایش می دهد. امروزه 
کارآفرینان بسیار زیادی بدون آشنایی دقیق از نیازهای عملی 
فعالیت در حوزه کسب و کار اقدام به مشارکت با دیگر برندها 
می کنند. نتیجه این امر در نهایت ناتوانی برای فعالیت مناسب 

در عرصه کسب و کار است. 
6. اطمینان از سودآوری نمایندگی

ش��روع کسب و کار به عنوان نماینده یک کسب و کار دیگر 
امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این زمینه با مشکالتی 
مواجه هس��تند. بهترین توصیه در این میان درخواست کمک 
از تیم مدیریت ارش��د برند موردنظر است. گاهی اوقات کمک 
موردنظر ش��امل ارائه خدماتی مانند بازاریابی و حسابداری به 
صورت رایگان می شود. هرچه باش��د، شروع فعالیت همراه با 
کمک های مش��خص تیم مدیریتی بسیار س��اده تر و راحت تر 
خواه��د بود بنابراین همیش��ه باید درخواس��ت کمک از برند 

دارای امتیاز را مدنظر قرار داد. 
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 RAY نکات مدیریتی فیلم
ترجمه: علی آل علی

اگر بخواهیم بهترین فیلم ها را برای کارآفرین ها و افرادی که در تالش 
برای رس��یدن به هدفی هس��تند را معرفی نماییم، بدون شک مواردی 
ک��ه از زندگینامه افراد موفق جهان ایجاد ش��ده اس��ت، بهترین گزینه 
خواهد بود. در این راس��تا ارزش آنها را حتی می توان از مس��تندها نیز 
باالتر دانس��ت. علت این امر به این خاطر است که در مستند، نگاهی از 
بیرون به قضایا داریم. این امر می تواند خس��ته کننده باش��د. با این حال 
در فیلم ه��ای زندگینامه، ش��ما از کودکی تا پیری، همراه با ش��خصیت 
اصل��ی خواهید بود. این امر باعث خواهد ش��د تا به درک بهتری از آنها 
دس��ت پیدا کنید. همچنین این شیوه روایت، به مراتب جذاب تر بوده و 
باعث می ش��ود تا ش��ما تا لحظه آخر، کامال درگیر بمانید. در این راستا 
یکی از بهترین فیلم های این س��بک، در رابطه با زندگی ری چالز است 
که جیمی فاکس با بازی فوق العاده خود موفق شد تا اسکار سال 2004 
را به دس��ت آورد. در رابطه با ری چالز ذکر این نکته ضروری اس��ت که 
وی یکی از نوابغ موس��یقی بوده و سبک های جدیدی را وارد این عرصه 
کرده اس��ت. این امر در حالی اس��ت که وی از ۷ سالگی، بینایی خود را 
به صورت کامل از دست داده است. در این رابطه بسیاری از تحلیلگران 
بر این باور هس��تند که این مسئله باعث شده است تا وی بتواند قدرت 
شنوایی فوق العاده ای را به دست آورد که در کار او کامال تاثیرگذار بوده 

است. در ادامه به بررسی نکات اصلی این فیلم خواهم پرداخت. 
1-محدودیت تنها در ذهن شما وجود دارد

ممکن اس��ت تص��ور نمایید ک��ه از دس��ت دادن بینایی، ب��ه معنای 
ناکارآمدن ش��دن خواهد بود. در این راستا برخی برای موفقیت نه تنها 
س��المت کامل را ش��رط اصلی می دانند، بلکه امکانات را نیز در نظر می  
گیرن��د. ای��ن امر در حالی اس��ت که ری چالز عمال هی��چ یک از آنها را 
نداش��ته است. وی در س��نین کودکی بینایی خود را از دست داده و در 
خانواده ای بس��یار فقیر و بدون پدر بزرگ ش��ده است. در این راستا وی 
در ابتدای کار خود، مورد تمسخر نیز قرار گرفته و رویای او برای تبدیل 
شدن به یک پیانیست و خواننده مطرح، غیرممکن تلقی می شد. با این 
حال وی نه تنها موفق ش��د تا به محبوب ترین هنرمند زمان خود تبدیل 
ش��ود، بلکه از این طریق ثروت بس��یار زیادی را نیز به دست آورد. این 
موض��وع تلنگری به افرادی خواهد بود که بهانه های مختلف را برای رها 
ک��ردن رویاهای خود دارند. با توجه به این امر که داس��تان فیلم واقعی 
اس��ت، بدون ش��ک ش��ما نیز می توانید هر هدفی را به واقعیت تبدیل 
نمایید. در طول فیلم ش��اهد این امر هس��تید که اگرچه س��ختی های 
زیادی متحمل ری چالز می شود، با این حال به این علت که او در مسیر 
عالقه اصلی خود گام برداشته است، ابدا ناامید نشده و همواره در تالش 

برای برداشتن گام های بعدی است.
۲-به اندازه خواسته خود به دست خواهید آورد 

در یکی از دیالوگ های طالیی این فیلم، بیان می شود که اگر به دنبال 
پول کم باش��ید، به همان اندازه به دس��ت خواهید آورد. با این حال اگر 
هدف ش��ما مبالغ باال باشد، مس��یر برای شما هموار خواهد شد. درواقع 
منظور کلی از جمله فوق این اس��ت که هر فردی باید به دنبال اهداف 

ارزش��مندی در زندگی خود باش��د. بدون شک با چش��م انداز و اهداف 
کوچک، موفقیت های بزرگ را به دس��ت نخواهید آورد. در این راس��تا 
جاه طلب بودن بس��یار مهم ب��وده و هنگامی که در مس��یر مورد عالقه 
خود گام بردارید و ناامید نش��وید، بدون شک اتفاقات مثبتی رخ خواهد 
داد. در بخش های مختلف این فیلم ش��اهد تصمیمات بزرگ آقای چالز 
هستیم که باعث می شود تا وی چندین گروه را برای رسیدن به سطوح 

باالتر، رها کند.

3-ارزش خود را محدود نکنید 
در ابتدای فیلم ش��اهد این موضوع هس��تیم که نخستین مدیر برنامه 
چالز، در تالش اس��ت ت��ا وی را فریب دهد. درواقع ممکن اس��ت برای 
بس��یاری از اف��راد رهای��ی از فقر و رس��یدن ب��ه رفاهی نس��بی، کامال 
رضایت بخش باش��د. با این حال چالز به علت اعتقادی که به خود دارد، 
در برابر اقدامات مش��کوک آنها ساکت نمانده و هیچ گاه اجازه نمی دهد 
که معلولیت او، زمینه سوءاس��تفاده را مهیا سازد. در نهایت وی همواره 
تالش کرده است تا موسیقی مدنظر خود را تولید نماید. به همین خاطر 
وی ابدا به منفی بافی حتی س��رمایه گذارهای خود نیز توجهی نداش��ته 
اس��ت. نتیجه آن نیز باعث ش��ده اس��ت تا نام وی در تاریخ موس��یقی، 
ماندگار ش��ود. درواقع معلولیت نباید باعث ش��ود که خود را به دیگران 
وابسته تلقی نمایید. در سکانس های متعدد نیز مادر چارلز، تالش کرده 
اس��ت تا فرزند خود را مس��تقل بزرگ نماید تا احس��اس ضعف نداشته 

باشد. 

4-همه چیز در پول خالصه نمی شود
ممکن است تصور کنید که افراد موفق، دارای ویژگی های اخالقی بسیار 
خوبی هستند، با این حال این موضوع ابدا درست نبوده و آنها نیز درست به 
مانند هر فرد دیگری، ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شوند. درواقع عدم 
توجه کافی به زندگی شخصی و تعهد به خانواده، درگیر شدن با مواد مخدر 
و بدرفتاری با اطرافیان شهرت و اعتبار او را به مرز نابودی نیز کشاند. با این 
حال در کنار این موضوع باید توجه داش��ته باشید که هیچ گاه برای تغییر 
دیر نبوده و وی با اراد  ای فوق العاده طی یک دوره سخت درمانی، به شرایط 
مطلوب بازگشت و اشتباهات گذشته خود را جبران کرد. درواقع نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه موفقیت های کاری زمینه 
رفاه و کس��ب ثروت را به همراه خواهد داشت، با این حال خوشبختی تنها 
زمانی ایجاد می شود که به خانواده خود توجه کافی را داشته باشید. در این 
راس��تا یکی از مزیت های آشنایی با زندگینامه افراد موفق این است که به 
شما فرصت عدم تکرار اشتباهات را می دهد. این امر باعث خواهد شد تا با 

مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. 
5-بدون تیم مناسب، هیچ موفقیتی را به دست نخواهید آورد 

آش��نا ش��دن با برخی از افراد در زندگی ری چال��ز، باالترین تاثیر را 
داش��ته است. آنها وی را به سمت تبدیل شدن به یک موزیسین مطرح، 
س��وق دادند. در کنار این موضوع ش��ما باید نسبت به انتخاب تیم خود 
نیز وس��واس باالیی را داشته و در صورت نیاز، از اعمال تغییرات، واهمه 
نداشته باشید. درواقع به هر میزان که افراد حرفه ای و دلسوز بیشتری را 
در کنار خود داشته باشید، شانس موفقیت شما نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد. درواقع بدون س��رمایه گذاران، بازاریاب ها و مدیران تولید شاید ری 

چارلز در سطح یک هنرمند محلی باقی می ماند. 
6-مقصری برای بسیاری از اتفاقات وجود ندارد 

یک��ی از م��واردی ک��ه در فیلم ب��ه آن تاکید ویژه ای ش��ده اس��ت، 
درگیری های روحی ری چارلز اس��ت. این امر باعث ش��وک های عصبی 
ناگهانی نیز ش��ده اس��ت. علت آن نیز به این خاطر بوده اس��ت که وی 
در س��نین کودک��ی، در حین بازی ب��ا برادر کوچک تر خ��ود، با صحنه 
غرق ش��دن او مواجه ش��ده وی به ش��وک فرو رفت. این امر باعث شد 
ت��ا وی نتواند فردی را برای کمک خبر نمای��د. در این رابطه وی حتی 
خود نیز تالش��ی برای نجات برادر خود انجام نداده اس��ت. درواقع شاید 
بت��وان گفت یکی از دالیل اعتبار او، تالش برای فراموش کردن این غم 
بزرگ بوده اس��ت، با این حال وی پس از توصیه های پزش��ک خود پس 
از ترک اعتیاد، با این مس��ئله نیز کن��ار می آید که علت مرگ برادرش، 
بی احتیاطی خود او بوده است و از یک کودک، انتظار اقدامی فوق العاده 
نمی رود. در این راس��تا فراموش نکنید ک��ه تا زمانی که با خود به صلح 
نرسید، نمی توانید به درستی مسیر موفقیت خود را طی نمایید. درواقع 
این موضوع نیز اش��تباه اس��ت که تص��ور کنید همواره بای��د تنهایی با 
مشکالت خود، مواجه شوید. بدون شک اگر موضوعی به درگیری ذهنی 
شما تبدیل شده است، الزم است تا آن را برطرف نمایید. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که گذشته را رها کرده و از محکوم کردن مداوم خود، 
جلوگیری نمایید. فراموش نکنید که بزرگ ترین موفقیت های ری چالز، 

پس از طی کردن این دوره و ترک اعتیاد او به دست آمده است. 
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از ماه مه، به سال 200۷، زمانی که سیستم های عامل شبکه های مجازی 
هنوز وب سایت ها بودند، بازگشتم. من فیس بوک، توییتر و ردیت را از تلفنم 
حذف کردم. در طول ماه، اگر می خواستم از این سیستم های عامل  استفاده 

کنم، مجبور بودم به صورت دستی در میز دسکتاپ الگین کنم. 
این تصمیم را پس از گوش دادن به مصاحبه  تریس��تان هریس، »طراح 
اخالق حرفه ای« س��ابق در گوگل گرفتم. من همیشه می دانستم که زمانم 
را در شبکه های مجازی هدر می دهم، اما هنوز کاماًل متوجه نشده بودم که 

چقدر عادت های شبکه های مجازی در من نهادینه شده اند.
خدمات بزرگ طراحی شده اند تا از آسیب پذیری های روان شناختی ما، به 
ویژه نیاز به تأیید مکرر دیگران، از جمله الیک، ستاره های طالیی و قلب ها 
اس��تفاده کنند. این عادات کوچک برای لذت، م��ا را به چک  کردن آن  در 
صبح ها و شب ها ترغیب می کنند، به طوری که توجه ما به تبلیغ کنندگان 

فروخته می شود. این یک مدل کسب و کار است.
من نمی خواستم به طور کامل از آن فاصله بگیرم، همان طور که بسیاری از 
مردم این کار را انجام داده اند. من فقط می خواستم از حضور دائمی فیس بوک، 
توییتر و ردیت خارج شوم. آنها را در جیبم نمی خواستم، من نمی خواستم 
بدون اینکه تصمیم بگیرم به طرف آنها کشیده شوم. من می خواستم آنها به 
آنچه که قباًل بودند برگردند: وب سایت های سرگرم کننده ای که ممکن است 

در یک روز خاص آن را بازدید کرده و یا بازدید نکنم.
آنچه آموختم

 وقتی که این سرویس ها در تلفن همراهم وجود نداشتند، هیچ مشکلی 
برای استفاده نکردن از آنها برایم پیش نیامد. دلم برای آنها تنگ نمی شد، 
اما چندین بار در روز ناخودآگاه، تلفنم را بیرون کش��یدم و از آنها را چک 
می کردم. این وسوس��ه معموالً در لحظاتی رخ م��ی داد که در حال انتظار 
ب��ودم: زمانی که غذا در حال گرم ش��دن در مایکروویو بود، زمانی که یک 
دوس��ت به دستش��ویی رفته بود یا حتی زمانی که یک وب سایت به آرامی 

بارگذاری می  شد.
تا روز ششم تلفن من تبدیل به یک جسم غیرجالب شده بود. من آن را 
بسیار کمتر از قبل بیرون میاوردم و زمان کمی را برای آن صرف می کردم. 
وسوس��ه ناخودآگاه هر زمان که هنوز اتفاق می  افتاد، یادآوری می  شد تا یا 
مسئولیتی که اجتناب می کنم  را انجام  دهم، صبر کنم و یا کتاب یا مقاله ای 
بخوانم. )من از برنامه ای به نام Pocket استفاده کردم که مقاله های آنالین 

را برای خواندن آفالین ذخیره می کند.(
ه��ر زم��ان ک��ه وارد توییتر، فیس ب��وک یا ردیت ش��دم، آنه��ا را کاماًل 

خسته کننده و حتی زننده یافتم. این گونه در وبالگم آن را توضیح دادم:
... پ��س از صرف زم��ان کمی به دور از این پلتفرم ها، ه��ر زمان که وارد 
می ش��وم، آنه��ا را به عن��وان مخزن برای احساس��ات مح��ض و انرژی که 
می خواهم صرف چیزهای مهم کنم، می بینم. آنها  جاهایی هستند که وقتی 
حوصله تان س��ر رفته، یا هنگامی که از چیزی که باید انجام دهید اجتناب 
کنید می روید. من می دانم که بس��یاری از این احساس��ات تجسم خالص 

است - من قطعاً از این پلتفرم ها آن گونه استفاده کرده ام.

از زمان آغاز آزمایش، فراوانی زمان را احساس کردم. بخشی از این زمان 
4۵ یا 90 دقیقه اس��ت که من دیگر هر روز آن را آنالین هدر می دهم، اما 
نکته  مفیدتر آن این است که من دیگر به طور مداوم حواس پرتی ها را تجربه 
نمی کنم. من به صورت طوالنی مدت فعالیت های آفالین را ادامه می دهم و 
به آسانی در آنها غوطه ور می شوم. یک ساعت اکنون مانند یک واحد زمانی 

طوالنی به نظر می رسد.
شبکه های مجازی حداقل برای من به عنوان یک اسفنجی که توجهات 
منحرف کننده و زمان را به خود جذب می کرد بود و البته، برخالف خواندن، 
کار ک��ردن، فعالیت بدنی یا اجتماعی زندگی واقعی، ش��بکه های مجازی 
فعالیتی هستند که نیاز به هیچ تالشی ندارند. شبکه های مجازی هیچ  نیازی 
به اعتماد به نفس، عزیمت و یا قصدی ندارند و هیچ گونه ریسکی را به وجود 
نمی آورند. اساساً، س��اده ترین راه برای صرف وقت را حذف کردم، بنابراین 
هم��ه چیزهایی که باقی مانده اند، فعالیت هایی هس��تند که حداقل نیاز به 
تعهد و عزیمت دارند. من بیشتر مطالعه می کنم، پیاده روی می کنم، بیشتر 
اجتماعی شده ام و بدون خودمحوری زیاد کار می کنم. من احساس می کنم 
آزادتر از همیش��ه برای انجام این کارها هس��تم، زیرا هیچ رقیب فوق العاده 
آس��انی وجود ندارد که آنها را تحت فشار قرار دهد و تمام این زمان جدید 

برای من است.
فیس بوک می داند شما کارهای مهم تری برای انجام دارید

حوال��ی روز نه��م اتفاق جالبی افتاد، فیس بوک متوجه غیبت من ش��د. 
هنگامی که ش��ما گذاش��تن پس��ت را متوقف می کنید، در نهایت جریان 
نوتیفیکیش��ن ها خشک می شود، زیرا هیچ چیزی برای الیک و یا  ریپالی 
وجود ندارد. به طور معمول من وارد سیستم می شوم و هیچ نوتیفیکیشنی 
را مش��اهده نمی کنم، به س��رعت اخبار خبری را نگاهی می اندازم و آن را 

می بندم.
یک روز، من چندین نوتیفیکیشن پیدا کردم و شگفت زده شدم. فکر اول 

من این بود که کسی عکسی های قدیمی را الیک کرده است.
ام��ا هیچ کس این کار را نکرده بود. من نوع جدیدی از نوتیفیکیش��ن را 
مش��اهده کردم: »نظر جی��م را در مورد این عکس ببینی��د« یا »جین در 
اس��تاتوس خود نظر داد«، انگار که اس��تفاده  شخص دیگری از فیس بوک 

چیزی است که من باید در مورد آن اطالع داشته باشم.
این نوتیفیکیش��ن های جاسوس��ی برای من مانند لحظه  »امپراتور هیچ 
لباسی نپوشیده است« بود. پس از آن مشخص شد که فیس بوک می داند 
که کاربران آنها کارهای مهم تری برای انجام دارند و بی س��ر و صدا امیدوار 
است که متوجه نشوند که چقدر کم از آن را می گیرند. فیس بوک می داند 
که بیش��تر ارزشی که ارائه می دهد در سطح غذای مو ش های آزمایشگاهی 
اس��ت: لذت کوچک و برنامه ریزی شده ای که ما آموخته ایم چندین بار در 
روز انتظارش را داش��ته باشیم. فیس بوک اکنون در مورد هدف اولیه خود 
نیس��ت - در تماس بودن با دوس��تانی که ممکن است از آنها دور شویم. از 

اواسط دهه  2000  زمانی که:
• ما راه های کمتری برای تماس داشتیم

• فیس بوک هیچ پولی به دست نمی  آورد
• هنوز کش��ف نکرده بودیم که حفظ صدها روابط س��طحی آنالین واقعاً 

زندگی ما را غنی نمی کند.
مطمئناً »لذت نوتیفیکیشن« همه  آن چیزی نیست که افراد از فیس بوک 
می گیرند؛ م��ا می خواهیم عکس های دوس��تان مان را ببینی��م )گاهی( و 
ویدئوهای حیوانات بامزه وقتی در  مقابل هستند امری ناخوشایند نیست. 
ام��ا اینها برای انگی��زه دادن به کاربران به منظور چ��ک کردن فیس بوک 
چندین بار در روز کافی نیس��ت - الزم نیست که گفته شود، اما مشتریان 
فیس بوک 1.۳ میلیارد کاربر روزانه نیس��تند، بلکه ۵ میلیون تبلیغ کننده 
هس��تند. اعداد کوچک در دایره قرمز، اولین چیزی است که وقتی صفحه 
بارگذاری می ش��ود، می بینیم. دلیل آن این اس��ت که ما اغلب به آن س��ر 

می زنیم و تبلیغ کنندگان حاضر به پرداخت آنچه انجام می دهند هستند.
آی��ا من واقعاً در هنگام انتظار تلفن خود را از جیبم بیرون می آورم چون 
به طور ناگهانی خواس��تار دیدن عکس های تعطیالت دوس��تم هستم؟ نه، 
این به این دلیل اس��ت که من متوجه ش��دم که در جیب من یک وعده به 
طور روزافزونی پاداش کوچک وجود دارد: کس��ی ممکن است من را منش 
کرده باشد یا چیزی را که گفتم الیک کرده باشد. اگر پس از آن، عکس ها 
و مقاالت و پست های دیگران را مشاهده می کنم، این امری تصادفی است.

حتی در اینس��تاگرام محبوب من نیز آگهی ها به طور فزاینده ای بیشتر 
شده اند و در حال حاضر آنها فیدها را به صورت تاریخی تقسیم بندی کرده اند 
تا پست های دوستان تان را در طول هفته مشاهده کنید - یک عکس از 10 
دقیقه پیش، بعد از آن یکی از شش روز قبل، سپس یکی از هشت ساعت 
پیش و ... ظاهراً این »تجربه ای است که کاربران می خواهند« در صورتی که 
کاربر اینستاگرام به طور واضح آن را نمی خواهد و هنوز هیچ گزینه ای برای 

خاموش کردن آن وجود ندارد.
آنچه که این تغییر ناخواسته واقعاً انجام می دهد، اطمینان از یک جریان 
مستمر از نوتیفیکیشن های در حال انتظار است. فیس بوک اینستاگرام را در 

سال 2012 برای یک میلیارد دالر خریداری کرد.
اکنون چه؟

بنابراین ش��بکه های مجازی ب��ه نوعی توجه من را از دس��ت داده اند، یا 
حداقل نسخه  201۷ آن. من این خدمات را کاماًل رها نمی کنم، اما همچنان 
به استفاده از آنها در سبک 200۷ متعهد هستم: من از آنها برای به اشتراک 
گذاشتن چیزهایی که فکر می کنم مردم می خواهند ببینند، برای ارتباط با 
مردم زمانی که روش های بهتر وجود ندارد، برای ارسال و دریافت دعوت نامه 
به رویدادهای واقعی، و برای دیدن کارهایی که مردم انجام می دهند استفاده 

می کنم.
 آنها برای همیشه در تلفن همراه من وجود نخواهند داشت، آیکون های 
راه اندازی سریع را در مرورگر دسکتاپ خود حذف کرده ام و آماده ام دوباره 
رمزهای عبور را حفظ کنم. به رغم تمام تالش های فیس بوک و توییتر برای 

مشکل کردن این امر، من قصد دارم از آنها مانند وب سایت استفاده کنم.
Raptitude/ucan :منبع 

چطور از هدر دادن زمان جلوگیری کنیم؟

به قلم: کریک جونز
کارآفرین 
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اخبار

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل رروابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران وی با بیان این مطلب گفت: امروز 
دنیا انقالب اسالمی را با دفاع مقدس آن و شخصیت های آن دوران 
می شناسد. جانشین سپاه کربالی استان افزود: متاسفانه مجموعه 
فرهنگی کشور نتوانست درست و شایسته دفاع مقدس را به جامعه و 
جهان معرفی کند. ایشان با اشاره به اوضاع کشور در سال 59 گفت:  
درآن مقطع نیروهای مسلح شــرایط و آمادگی برای دفاع نداشت. 
قدمت تاســیس بسیج ما کمتر از یک سال بود. سپاه ما  بسیار نوپا 
بوده و ارتش هم به دلیل فرار برخی از سران آن و یا اعدام برخی از 
آنها شرایط بسیار نامناسبی داشت. از طرف دیگر شرایط کشور عراق 
به گونه ای بود که آنها به ازای هریک میلیون نفر جمعیت یک لشگر 
پیاده داشتند. یعنی کشور 14 میلیونی عراق در آن شرایط دارای 14 
لشگر پیاده نظام بود که این بدون احتساب دیگر نیروهای مسلح آن 
کشور از جمله هوایی، دریایی، گارد ویژه و... است. از طرف دیگر 40 
کشور جهان از کشور عراق حمایت کردند که تمامی ابر قدرت ها از 
جمله آمریکا، شوروی، کشورهای قدرتمند اروپایی نیز جزء آنها بودند 
و متاسفانه سازمان های بین المللی نیز در کنار آنها قرار گرفتند اما 
ایران بود و ایران و استراتژی آنها سقوط کشور در مدت کمتر از یک 
هفته بود و حداقل انتظار آنها جدایی خوزستان از میهن عزیز اسالمی 
بود. اما دیدیم به فضل الهی و استقامت ملت بزرگ ایران دشمنی که 
آمده بود بماند و اسم برخی از شهرهای ما را تغییر داده بود با شکست 

مواجه شد و بعد ازهشت سال حتی یک وجب از خاک ما را نتونست 
تصرف کند و ما در این جنگ توانســتیم ابهت دو ابرقدرت جهان را 
بشــکنیم و به قول حضرت امام )ره( اینهایی که قصد داشتند مانع 
صدور انقالب شوند با دفاع فرزندان این مرز و بوم در این هشت سال 
انقالب ما به ملت های دیگر جهان صادر شد. سرهنگ رضائی با اشاره 

به برنامه های شوم دشمن از جمله دین زدایی  تصریح کرد: مشرکین 
و کفار در برهه ای از زمان به اسپانیا حمله کردند. اسپانیایی که یک 
روز کشور مسلمان بود امروز کسی اسپانیا را در دنیا به عنوان کشور 
مسلمان نمی شناسد و دشمن همان برنامه را می خواست برای ایران 
اسالمی پیاده کند که به فضل الهی و استقامت مردم دشمن شکست 
خورد و باور داریم تا زمانی که ایمان این ملت استوار و استقامت آنها 
پایدار باشد این ملت پیروز خواهد بود و ان شااله دشمن این آرزو را 
برای همیشه به گور خواهد برد. جانشبن سپاه کربالی مازندران با 
اشاره به کینه غیرقابل تصور دشمن نسبت به این نظام بر هوشیاری 
جوانان و تالش بیشتر برای حفظ این نظام تاکید و گفت: امروز تنها 
راه نجات کشــور قوی شــدن در همه عرصه ها از جمله اقتصادی 
و فرهنگی اســت. وی در پایان ضمن قدردانی از مدیریت و حضور 
کارکنان شــرکت آب منطقه ای مازندران در این همایش با اشاره 
به توانمندی و اوج آمادگی نیروهای مســلح گفت: امروز دشمن به 
خوبی می داند که از راه نظامی نمی تواند به این نظام آسیب برساند 
و اگر خطایی کند نیروهای مسلح ما با سیلی محکمی پاسخ آن را 
خواهند داد. لذا با اعمال تحریم های ظالمانه می خواهد مشکالت 
اقتصادی ما را تشدید کند که باید با تالش مضاعف این مکر و نقشه 
شوم دشمن را نقش بر آب کنیم. شایان ذکر است در این مراسم از 
40 نفر از رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس با اهدای لوح 

تقدیری تجلیل به عمل آمد.

آذربایجان شرقی – فالح: همزمان با هفته بیست و یکم پویش 
ملی هر هفته الف – ب- ایران طرح آبرسانی به 33 روستای استان 
آذربایجان شــرقی با حضور مقام عالــی وزارت نیرو بصورت ویدئو 
کنفرانسی به بهره  برداری رسید. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان 
شــرقی، با اجرای این طرح ها در ۲0 اســتان کشور از جمله در 33 
روستای آذربایجان شــرقی، ۲۸1 هزار نفر از جمعیت روستایی از 
آب ســالم و پایدار برخوردار می شــوند. وزیر نیرو در مراسم افتتاح 
همزمان طرح های آبرســانی به 400 روستا در ۲0 استان کشور از 
طرح آبرســانی به 33 روستا در استان آذربایجان شرقی  که در 14 
شهر استان واقع شده اند و با جمعیت ۲0۲۸0 نفر بهره برداری نمود 
این طرح در قالب پویش ملی هر هفته الف – ب – ایران هفته بیست 
و یکم همزمان با چند استان دیگر از طریق ویدئوکنفرانس با حضور 
وزیر نیرو به بهره برداری رســید. وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به 

افزایش بیش از 4 درصدی عرضه انرژی نسبت به پارسال و افزایش 
30 درصدی صادرات انرژی در سال 99، از جبران حدود 1 میلیارد 
مترمکعبی بیالن منفی سفره های آب زیرزمینی با اجرای طرح های 
تعادل بخشــی آب های زیرزمینی خبر داد و گفت: با هدف کاهش 

میزان فروچاله ها طرح های سازگاری با کم آبی هم در همه استان ها 
در حال اجراست. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی در آیین افتتاحی این طرح ها که همزمــان با بهره برداری 
از طرح های آبرســانی به 400 روســتای کشــور و با حضور ویدئو 
کنفرانســی وزیر نیرو انجام گرفت، با قدردانی از توجه ویژه وزارت 
نیرو به طرح های آبرسانی روستایی گفت: برای اجرای این طرح مبلغ 
۲34.۸۸4 میلیون ریال که  مبلغ ۲19.۸۸4 میلیون ریال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی و مبلغ 15.000 میلیون ریال از محل 
اعتبارات بودجه  عمومی هزینه شــده است . وی همچنین به طرح 
تصفیه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه اشاره کرد و 
افزود: این تصفیه خانه با هدف حذف آهن از آب شرب با ظرفیت ۲۸ 
لیتر بر ثانیه و با اعتبار 40 میلیون ریال جهت تامین آب روستاهای 

مجتمع سراجوی غربی طراحی و احداث گردیده است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مسعود ناصری، رئیس 
روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان از اختصاص تسهیالت به 
متقاضیان لوله کشی گاز خبر داد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان هرمزگان،مسعود ناصری، رئیس روابط عمومی این شرکت 
در راستای کمک به شهروندان جهت تسهیل در اشتراک پذیری گاز 
افزود: با همکاری و هماهنگی با بانک های صادرات و تجارت زمینه 
اعطای وام به متقاضیان این استان به مبلغ 50 میلیون ریال فراهم 
شده است. وی افزود: اختصاص این سهمیه از سال 99 در دستور کار 
شرکت گاز استان هرمزگان قرار گرفت و  پیرو جلسات متعدد صورت 
گرفته مقرر شد مبلغ 50 میلیون ریال این تسهیالت به متقاضیان 
جهت لوله کشی گاز قرار گیرد و بازپرداخت این تسهیالت سه الی 
پنج ساله می باشــد. مسعود ناصری  با بیان این مطلب که اعطای 

این وام می تواند بخش بزرگی از مشــکالت مردم این اســتان را در 
راســتای بهره مندی از نعمت گاز طبیعی مرتفع کند،تصریح کرد: 
هم استانی هایی که در مناطق گازدار شده سکونت دارند و علمک 
گاز درب منــزل و یا مجتمع آن ها نصب شــده  می توانند پس از 
تشکیل پرونده جهت اخذ اشتراک گاز، با دریافت معرفی نامه از سوی 
ادارات شهرستانی گاز  و با مراجعه به شعب منتخب بانک صادرات و 
کلیه شعب بانک تجارت در شهرستان خود نسبت به اخذ تسهیالت 
بانکی جهت لوله کشــی گاز داخل منازلشان، اقدام کنند. این مقام 
مسئول افزود: شرکت گاز استان هرمزگان در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود و رفاه بیشــتر مردم هرمزگان جهت استفاده از گاز 
شهری، به ایجاد زیرســاخت ها و توزیع گاز شهری، انعقاد قرارداد 
بــا برخی بانک های صــادرات و تجارت جهت دادن تســهیالت به 

شهروندان متقاضی درخصوص  گازکشی در منازل آنها  اقدام کرده 
و بی شک با استفاده شهروندان از گاز طبیعی، الگوی زندگی آنان به 
سمت رفاه بهتر و بیشتر تغییر پیدا خواهد کرد و دیگر نیاز به رفت 
و آمدهای غیرضروری جهت تعویض سیلندر گاز در بیرون از منزل 
نمی باشد و به خصوص در این ایام که با بیماری فراگیر کرونا دست 

و پنجه نرم می کنیم. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم از کمک 
۷00 میلیون ریالی نماینده آیت اهلل العظمی سیســتانی در ایران، برای 
تأمین ملزومات آموزش غیرحضوری به دانش آموزان و دانشجویان خبر 
داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد اســتان قم با اشــاره به آغاز سال تحصیلی گفت: امسال با توجه به 
تغییر رویکرد آموزشی در کشور نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیز تغییر 
کرده اســت. وی ضرورت تهیه لوازم آموزشی غیر حضوری مانند تبلت را 
خاطر نشــان کرد و گفت: دانش آموزان نیازمند و تحت حمایت کمیته 

امداد بدلیل گرانی تبلت امکان تهیه آنرا ندارند و ما از خیران و نیکوکاران 
 درخواست می کنیم کمیته امداد را برای تهیه این ملزومات کمک کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم ضمن قدردانی از مراجع عظام تقلید که 
همیشه این نهاد را در خدمت رسانی به نیازمندان یاری می کنند گفت: 
در همین راستا حجه االسالم والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده 
آیت اهلل العظمی سیستانی در ایران، مبلغ ۷00 میلیون ریال برای تأمین 
ملزومات آموزش غیرحضوری به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت 

کمیته امداد استان قم کمک کرد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدســلیمان گفت : با تکیه بر تفکر دفاع مقدس توانســته 
ایم بر توطئه های متعدد دشــمنان انقالب اسالمی پیروز شویم و 
اســتقالل سیاســی و اقتصادی مان را حفظ کنیم . مهندس قباد 
ناصری که به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و 
دفاع مقدس با همراهی مدیران و روسای ستادی در پایگاه مقاومت 
شهید تندگویان این شرکت حضور یافته بود ، هفته دفاع مقدس را 
به ارکان و اعضای این پایگاه تبریک گفت و از رشــادت و پایمردی 
رزمندگان در دفاع از کیان انقالب و حفظ تمامیت ارضی کشورمان 
تقدیر کرد . وی طی ســخنانی با اشــاره به اینکه در تجاوز دشمن 
بعثی به خاک کشــورمان یک دفاع منسجم با همکاری همه قوای 
نظامی و غیرنظامی شــکل گرفت اظهار داشت : اگر آن رشادت ها 
و پایمردی رزمندگان نیروهای مسلح کشورمان در دفاع از تمامیت 
ارضی کشورمان نبود ، امروز عالوه بر اینکه شاهد حضور بیگانگان 
در کشور می بودیم سرنوشتی مشابه افغانستان را پیدا می کردیم . 
مهندس ناصری ادامه داد : شهدای گرانقدر ما ، سرداران و سربازان 
ایثارگر ما در طول ۸ ســال دفاع مقدس با نثار خون و جانشان در 
راه پایداری انقالب اسالمی باعث شدند تا توطئه های دشمنان یکی 
پس از دیگری نقش بر آب شــود و شکست بخورد . وی در بخش 
دیگری از ســخنانش اظهار داشــت : ملت غیور ایران با روحیه ای 
نشأت گرفته از فرهنگ ایثار و شهادت و با روحیه ی بسیجی ، چه 
در طول ۸ سال دفاع مقدس و چه سالهای پس از آن که جنگ های 

روانی و اقتصادی دشمن را شاهد بوده ایم پای انقالب و نظام مقدس 
اسالمی ایستادند و نتیجه ی آن ثبات و استقالل سیاسی و اقتصادی 
کشــورمان و زبونی و خاری دشمنان ، استکبار و وابستگانش است 
. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تصریح 
کرد : همین روحیه ی بســیجی ملت ایران کلید رهایی بخشی و 
خالصی از مشکالتی بوده که بواسطه ی عداوت دشمنان با انقالب 
و وضع تحریم های ظالمانــه و جبارانه بوجود آمده اند . این مقام 
مســئول افزود : با روحیه ی بســیجی و تفکر جهادی که در سایه 
ی رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری صورت گرفته است امروز 
شاهد جهش و پیشرفت چشمگیر در صنایع مختلف همچون نفت - 
دفاعی - مهندسی - پزشکی - کشاورزی و هسته ای بوده و هستیم 
به گونه ایکه توانسته ایم انحصار این صنایع را از دست قدرت های 

بزرگ جهانی ربوده و ثابت کنیم هدف این انقالب که قطع وابستگی 
به بیگانگان بوده ، بخوبی محقق گشته است . وی با اشاره به جنگ 
روانی شدید دشمنان و اعالم وضع تحریم های ظالمانه جدید علیه 
کشــورمان گفت : 41 سال است که گوشــمان با نام تحریم آشنا 
شــده و واژه ی تحریم برای ملت قدرتمند ایران واژه ی ناملموس 
و جدیدی نیســت و در سایه ی همین تحریم ها بوده که موفق به 
شکست دشمنان و کسب دستاوردهای مختلف در صنایع مختلف 
شده ایم . وی با اشاره به نقش صنعت نفت و کارکنان آن در دوران 
دفاع مقدس اظهار داشــت : کارکنان صنعت نفت در دوران دفاع 
مقدس هم در خط مقدم جنگ با گرفتن اسلحه با دشمن متجاوز  
می جنگیدند و هم در جبهه ی تولید با ایثار و از خود گذشتگی در 
زیر شدیدترین بمباران ها و موشکباران ها به بازسازی تأسیسات و 
استمرار فرآیند تولید و صادرات این ماده استراتژیک می پرداختند . 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در خاتمه 
افزود : امــروز هم در یک وضعیت ناعادالنــه صنعت نفت بعنوان 
صنعت نخست و خاکریز اول جنگ اقتصادی هدف حمالت آمریکا 
قرار گرفته و تحریم های گوناگون علیه آن وضع شده اما با تکیه بر 
خرد و دانایی ولی امرمان و توجه به اصل اقتصاد مقاومتی توانسته 
ایم قطعات و تجهیزات مختلف مــورد نیاز این صنعت پیچیده را 
توسط مهندسان و متخصصان ایرانی طراحی و تولید کرده و با نگاه 
بــه حمایت از کاالی ایرانی ، موجب جهش تولید و رونق اقتصادی 

برای تولیدکنندگان ایرانی شویم .

سرهنگ رضایی جانشین سپاه کربالی مازندران: 

دفاع مقدس سند افتخار یک ملت است

با اعتبار 40 میلیون ریال و با هدف حذف آهن از آب شرب؛

تصفیه خانه آب مجتمع سراجوی غربی مراغه طراحی و احداث شده است 

مسعود ناصری، رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان خبر داد :
پرداخت تسهیالت 50 میلیون ریالی برای گازکشی منزل

کمک ۷00 میلیون ریالی حجه االسالم والمسلمین شهرستانی به کمیته امداد قم

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد :

با تفكر دفاع مقدس توانسته ایم بر توطئه های دشمنان انقالب پیروز شویم

رئیس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان تصریح کرد: 
تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط فوالد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند

اصفهان – قاســم اسد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگوی تلفنی با رادیوفوالد از اقدام فوالد مبارکه در تأمین 
رایگان اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه به عنوان اقدامی 
راه گشــا و ارزشــمند یاد کرد. دکتر طاهره چنگیز  تصریح کرد: رؤسای 
بیمارستان هایی که دغدغۀ تأمین اکسیژن را داشته اند، همواره قدردان و 
سپاس گزار فوالد مبارکه به جهت این حمایت ارزشمند و حیاتی خواهند 
بود. وی در ادامه به کمک های فوالد مبارکه در خصوص تأمین بخشــی 
از تجهیزات موردنیاز بیمارستان های درمانگر بیماران مبتال به کرونا اشاره 
کرد و از دیگر صنایع استان دعوت کرد تا همچون فوالد مبارکه به حمایت 
از سیستم درمان استان بپردازند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
ادامه با اشــاره به هزینۀ 5 میلیارد تومانی تأمین لباس ها و وسایل حفاظتی کارکنان حوزۀ بهداشت و درمان استان در هر هفته، 
خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی همچنان متقاضی حمایت صنایع استان اصفهان در ادامۀ این مسیر است و با توجه به کافی 
نبودن بودجه های دولتی، نقش حمایتی صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار است. خانم دکتر چنگیز در ادامه اظهار داشت: به منظور 
قدردانی از حمایت های فوالد مبارکه و ارج نهادن به زحمات کارکنان این شرکت، از هیچ تالشی در راستای ارتقای سالمتی این 
عزیزان فروگذار نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه یک سوم از کل مبتالیان قطعی که اخیرا در کشور شناسایی شده اند، مربوط به استان 
اصفهان بوده است، اظهار داشت: این امر نشان از جدیت در فرایند شناسایی مبتالیان جدید در استان اصفهان و یک امتیاز برای 
این استان به شمار می رود. به گفتۀ وی آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که مبتالیان زیادی در استان داریم و انتظار می رود 
شهروندان این موضوع را یک هشدار جدی بدانند. وی با تأکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که مبتالیان بسیاری که هنوز ابتالی 
آن ها مشخص نشده، در جامعه در حال تردد باشند، ابراز امیدواری کرد مبتالیان جدید نیاز به بستری شدن در بیمارستان  نداشته 
باشند و با قرنطینۀ خانگی دوران بیماری خود را بگذرانند و سالمتی خود را بازیابند. وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و اجرای 
طرح چرخش بیمارســتان های مرجع در اصفهان سعی شــده تخت کافی برای بیماران در نظر گرفته شود و به این ترتیب برای 
کارکنانی که شش ماه به صورت مستمر مسئولیت مراقبت از بیماران را در بیمارستان های مرجع به عهده داشته اند، امکان استراحت 

بیشتری فراهم شود. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
بوشهر مهیای پذیرش غیرمستقیم کشتی های 50 هزار تنی است

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: این بندر مهیای پذیرش غیر مستقیم کشتی  های 50 هزار 

تنی کاالهای اساسی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، 
ســیاوش ارجمندزاده در این ارتباط اظهار داشت: بوشهر تا سال گذشته 
تنها امکان پذیرش کشتی  های ۲0 هزار تنی داشت که با بهره  برداری از 
پروژه الیروبی کانال دسترســی بندر بوشهر اکنون شرایط برای پذیرش 
کشتی های 30 هزار تنی در این بندر فراهم است. وی بیان کرد: با این حال یکی از رویکردهای استان در جهت رونق بندری پذیرش 
کشتی های کاالی اساسی با ظرفیت  های 40 تا 50 هزار تنی است. ارجمندزاده ادامه داد: در حال حاضر گرچه به لحاظ عمق کنونی 
کانال امکان پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده وجود ندارد اما با سبک سازی در لنگرگاه امکان پذیرش غیرمستقیم کشتی های 
40 تا 50 هزار تنی با هزینه قابل رقابت با سایر بنادر جنوبی کشور وجود دارد. وی یادآور شد: از سال  گذشته تاکنون ۶ کشتی 
با حدود ۷0 هزار تن کاالی اساسی برنج در بوشهر پهلو گرفته و در روزهای آینده نیز یک کشتی ۲۸ تنی حامل کاالهای اساسی 
در بندر بوشهر پهلو می  گیرد. ارجمندزاده اظهار داشت: با این حال افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر برای پذیرش مستقیم 
کشتی های 50 هزارتنی در اولویت قرار دارد که انتظار است ک مسئوالن استان از جمله نمایندگان برای تحقق این مهم تالش جدی 
داشته باشند. وی اظهار کرد: امرارمعاش عمده جمعیت ساحل نشین استان بوشهر به طور مستقیم و غیرمستقیم از راه دریا صورت 

می  گیرد که چنین شرایطی می طلبد پروژه های توسعه ای بندر در اولویت های اصلی و مهم استان قرار گیرد.

روابط عمومی گاز گلستان :
پایداری جریان گاز در منازل زلزله زده گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان از پایداری جریان گاز در مناطق زلزله زده استان 
خبرداد.سیدجالل ابوالقاسمی در خصوص وضعیت گاز در مناطق زلزله زده استان، اظهارکرد: جریان گاز در مناطق زلزله زده استان 
برقرار است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.وی توضیح داد که در اثر ریزش آوار بر روی کنتور و رگالتور گاز برخی از 
منازل مسکونی در روستایی قطع شده است که بسیار محدود و جزئی است.ابوالقاسمی بیان کرد: خوشبختانه تأسیسات شرکت گاز 
این مناطق تخریب و یا دچار آسیب دیدگی جدی نشده و اگر خسارتی هم وارد شده باشد جزئی بوده و نگرانی در این خصوص 
وجود ندارد.رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ادامه داد کرد: از بامداد روز حادثه مسئوالن گاز شهرستان و تیم های 

تعمیرات و امداد این شرکت در حال آماده باش هستند تا چناچه مشکلی وجود داشته باشد سریعاً مرتفع شود.

انتخاب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی بعنوان دستگاه برتر در 
جشنواره شهیدرجایی

اراک - خبرنگار فرصت امروز: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای موفق به کســب رتبه برتر جشــنواره شــهید رجایی برای 
ســومین سال متوالی در بین دستگاههای اجرایی استان شــد به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مرکزی،منصور جلیلوندمدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان در حاشیه برگزاری  آیین تجلیل از دستگاههای برتر استان در 
مراسم جشنواره شهید رجایی و گرامیداشت هفته دولت با بیان اینکه بالندگی و شکوفایی انقالب اسالمی ،همواره مرهون عزم و 
اراده پوالدین خدمتگزاران صدیق و پرتالش در عرصه های مختلف بوده است . در این راستا این اداره کل طی ارزیابی های صورت 
گرفته در بین دستگاههای اجرایی استان در سال 139۸ موفق به کسب رتبه برتر در گروه علمی،فرهنگی و آموزشی برای سومین 
سال متوالی گردید که مهندس آقازاده استاندار محترم مرکزی با اهدا لوح تقدیر و تندیس از زحمات کارکنان خدوم آموزش فنی 
و حرفه ای تقدیر نمود. جلیلوند  ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران مجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در ارائه 
خدمات آموزشی ،تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی  مراجعین و استمرار اقدامات شایسته  این مجموعه در خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی و مردم شریف استان را از عنایات  الهی دانست.

 کارگاه آموزشی سامانه اطالعات مكانی تحت وب طی سه روز 
در آبفای گیالن برگزار شد

رشت-زینب قلیپور: معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت از برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه سامانه اطالعات مکانی تحت 
وب توسط گروه GIS شرکت خبر داد.مژگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای گیالن با اشاره به پیاده سازی نرم افزار 
سیستم اطالعات مکانی آب و فاضالب مبتنی بر وب از ابتدای سال جاری در این شرکت اظهار داشت: به منظور مدیریت تاسیسات، 
انجام پروژه های شرکت، اجرای الزامات و دستورالعمل های شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و ارتقای زیر ساخت SDI این 
طرح اجرا شد و کارگاه آموزشی سه روزه در شهریور ماه با حضور نمایندگان کلیه مناطق و امور استان تشکیل شد.وی همچنین 
افزود: در این کارگاه آموزشــی نحوه عملکرد سامانه اطالعات مکانی تحت وب تشریح و گزارشی از کلیه عوارض اطالعات مکانی 
موجود در سامانه هر یک از مناطق و امور ارائه و فلوچارت روند اجرای GIS و تهیه نقشه های ازبیلت شرح داده شد.گفتنی است 
با توجه به یکپارچگی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی، دستورالعمل برداشت اطالعات عوارض محدوده های روستایی 
شــرکت های آب و فاضالب - ابالغی از ســوی شرکت مهندسی - بررسی و چالش های عمده مطرح شد و جمع آوری و تکمیل 

اطالعات و نقشه های مکانی در دستور کار شرکت قرار گرفت. 

ساخت خانه برای ایتام گلستانی توسط بنیاد مسكن استان گلستان 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت : براساس تفاهم نامه پنج جانبه 
همکاری بین سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی قرار است برای ایتام تحت پوشش این دو نهاد حمایتی واحد مسکونی ساخته شود.وی گفت: اطالعات و 
تعداد این افراد از طریق مرکز به استان ابالغ شده و قرار است در مرحله نخست ۶5 واحد مسکونی برای ایتام بسازیم.مدیرکل بنیاد 
مســکن اســتان افزود: برای احداث این منازل 50 میلیون تومان به صورت بالعوض ) ۲5 میلیون تومان از سوی صندوق توسعه 
ملی و ۲5 میلیون تومان از سوی کمیته امداد و بهزیستی( و 50 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی با 
نرخ سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله پرداخت می شود.وی بیان داشت: اقدامات اولیه برای اجرای این طرح در دستور کار قرار 
گرفته و جلسات مشترک نیز بین کمیته امداد و بنیاد مسکن استان برگزار شده و تا یک ماه آینده ساخت این واحدهای مسکونی 

در استان آغاز خواهدشد.
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س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و عبدالعلی 
علی عس��گری رئی��س س��ازمان صداو س��یما از مجموع��ه ش��رکت ها و 
توانمندی ه��ای پارک فناوری پردیس معاون��ت علمی بازدید کردند. در 
این بازدید بر توس��عه همکاری های دوجانبه و اس��تفاده از ظرفیت های 
رس��انه مل��ی در معرفی هرچه بیش��تر زیس��ت بوم ن��وآوری و اقتصاد 

دانش بنیان در کشور تاکید شد.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در جریان این بازدید، گفت: 
اختراع و پژوهش��ی که بخش خصوصی حاضر به خرید و سرمایه گذاری 
روی آن نیس��ت، احتم��االً از  ارزش ذات��ی کاف��ی برای تجاری س��ازی 
برخوردار نیس��ت، اختراع و نوآوری ارزشمند توانایی حل یک مشکل از 
مشکالت جامعه را دارد و طبیعتاً سرمایه گذار نیز برای آن پیدا می شود.

  بسته های خدمتی
سورنا ستاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان ضمن تاکید بر توسعه هرچه 
بیشتر زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان در کشور، افزود: در حال حاضر 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، بیش از 140 بسته خدمتی 
مختلف به ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور عرض��ه می کند، خروجی 
تدریجی این خدمات در این بازه زمانی ش��ش س��اله ب��ه تولد بیش از 

۵۳00 شرکت دانش بنیان انجامیده است.
 رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان ضمن توضیح گام های 
برداش��ته شده در راستای فرهنگ س��ازی و تقویت زیست بوم فناوری و 
نوآوری بیان کرد: رس��انه ملی تریبون پرقدرت برای ترویج زیس��ت بوم 
اقتصاد دانش  بنیان اس��ت. رس��انه  مل��ی ظرفیت های قاب��ل توجهی در 
اختیار دارد، در صورت توس��عه همکاری های دوجانبه، بس��تر مناسبی 

برای توسعه بازار محصوالت دانش بنیان، خالق و فناور ایجاد می شود.
  مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه ظرفیت های 
گس��ترده رس��انه ملی در تبیین اقتصاد دانش بنی��ان در جامعه، گفت: 
بس��یاری از شرکت های دانش بنیان رش��دیافته و بالنده هستند، معرفی 
محصوالت ش��رکت های کوچک و متوس��ط دانش بنیان از صداوس��یما 
می تواند رشد این شرکت ها را نیز به شکل قابل توجهی تسریع بخشد.

 بازارسازی برای محصوالت دانش بنیان
س��تاری ضمن مه��م ارزیابی ک��ردن تبلیغات و معرف��ی محصوالت 
دانش بنی��ان، اف��زود: بازدی��د امروز رس��انه ملی از این مرک��ز می تواند 
نقط��ه عطفی در همکاری های دوجانبه باش��د. با توجه به دس��تورات و 
پیگیری های رئیس محترم صداوس��یما برای ایجاد کمیته همکاری های 
مش��ترک رس��انه ای، انتظار م��ی رود که رون��د معرف��ی توانمندی های 
زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در صداوسیما، جهش یابد. بر اساس توافق 
صورت گرفته، ش��بکه های ب��رون مرزی نیز در راس��تای معرفی هرچه 

بیشتر محصوالت و خدمات فناورانه ایران ساخت تالش می کنند.
 روحیه فناورانه و ارزش های انقالب اسالمی

عبدالعلی علی عسگری، رئیس س��ازمان صداوسیما نیز در این بازدید 
ضمن اش��اره به موفقیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در توس��عه زیرس��اخت های نوآوری در کش��ور گفت: تمام تالش ما در 
این س��ازمان حمایت از زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان در کشور است. 
روحیه جهادی موجود در میان فعاالن فناور ریشه در ارزش های انقالب 

اسالمی دارد.
 توسعه زیست بوم 

رئیس سازمان صداوسیما، با اشاره به وظایف این سازمان در گسترش 
فرهن��گ کارآفرینی و نوآوری در کش��ور گفت:  همان خط س��لطه که 
امیرکبیر را ش��هید کرد، در دوران ستم ش��اهی نیز تالش کرد تا ایران 
همواره واردکننده و  وابس��ته باش��د. انقالب  اسالمی نقطه آغاز حماسه 

خودکفایی در کشور است.
  علی عسگری در ادامه افزود: رهبر انقالب همواره از تالش های انجام 
گرفته در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان حمایت کرده اند و سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم که پرچمدار این زیس��ت بوم 

هستند، تالش های قابل تحسینی در این حوزه انجام داده اند. 
  خودکفایی در دوران دفاع مقدس

 وی با اشاره به همکاری های سازنده شکل گرفته بین دو نهاد، گفت: 
بخشی از تاریخ کمتر روایت شده دوران دفاع مقدس، تالش های صورت 
گرفته برای خودکفایی در حوزه دفاعی در کارخانجات تولیدی و صنایع 
س��پاه و ارتش است. پدر آقای ستاری، شهید منصور ستاری، خود یکی 

از سرآمدان بومی سازی صنایع دفاعی در دوران دفاع مقدس هستند.
 توجه به ذخایر و توانمندی های طبیعی

رئیس س��ازمان صداوسیما افزود: با توجه به تنوع آب و هوایی کشور، 
عرصه هایی مانند کش��اورزی و امنیت غذایی، ظرفیت های فراوانی برای 
فعالیت ش��رکت های دانش بنیان دارد. تکمی��ل زنجیره ارزش در حوزه 
نفت، گاز و پتروش��یمی و فناوری اجتماع��ی از جمله دیگر عرصه های 

مهم برای فعالیت های نوآورانه است. 
 وی ضمن تاکید بر بهره گیری از توان همه ش��بکه های صدا وس��یما 
افزود: حتی ش��بکه نهال نیز می تواند با فرهنگ سازی در میان نونهاالن 
کش��ور آنها را از همان ابتدا با فرهنگ کارآفرینی و نوآوری آش��نا کند. 
مستندسازی و شبکه ها و رادیوهای برون مرزی نیز بستر بسیاری خوبی 

برای بازاریابی بین المللی محصوالت دانش بنیان و فناور است.
  رئیس رس��انه ملی، در پایان بیان کرد: ش��بکه س��ه به عنوان شبکه 
ج��وان، برنامه ه��ای جدی��دی را برای معرف��ی بیش��تر توانمندی های 

دانش بنیان کشور، با همکاری معاونت علمی عرضه خواهد کرد. 
 درج نام شرکت های دانش بنیان  

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و نماینده 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در صدا و سیما ضمن تشکر 
از حمایت و همکاری ها و تجربیات ارزش��مند رس��انه ای دونهاد گفت: با 
ایج��اد دفتر همکاری های دوجانب��ه می توانیم کیفیت و کمیت اقدامات 
انجام ش��ده در حوزه فرهنگ سازی و ترویج اقتصاد دانش بنیان در رسانه 

ملی را ارتقا دهیم. 
کرمی با تش��کر از رئیس رس��انه ملی برای دس��تور مساعد، خواستار 
پخش تی��زر رایگان و اختصاص زم��ان و برنامه ه��ای مرتبط با معرفی 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در ش��بکه های سه، ایران کاال، 
شبکه چهار، آموزش و بخش های خبری و با ذکر نام و برند شرکت های 
دانش بنیان و فناور شد که مورد موافقت رئیس رسانه ملی قرار گرفت. 

  تبدیل ایده به محصول
 مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی نیز در 
جریان این دیدار گف��ت: تولید ثروت از دانش یکی از اهداف اصلی این 
مجموعه محس��وب می شود. پارک فناوری پردیس معاونت علمی، حلقه 
واسط بین دانشگاه و صنعت است. هسته های فناور دانشگاهی ایده ها و 
طرح های خود را با استفاده از امکانات این مجموعه به لبه تجاری سازی 

نزدیک می کنند.
  گسترش فعالیت 

رئی��س پارک فن��اوری پردیس معاونت علمی، افزود:  از س��ال1۳80 
زمین های فاز یک پارک فناوری پردیس معاونت علمی خریداری شد و 
به تدریج زیرساخت های این مجموعه مانند صندوق پژوهش و فناوری، 

شتاب دهنده ها و مرکز نوآوری شکل گرفت.
 وی گف��ت: در دوره جدی��د ی��ک ش��عبه جدید ب��رای خدمات دهی 
به ش��رکت های خارج از پارک تاس��یس ش��د، این مجموع��ه به عنوان 
زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با ایجاد کارخانه 
ن��وآوری و مجموعه، ه��ای وب در محله نوبنیاد ته��ران، تالش کرد تا 

فعالیت های خود را گسترش دهد. 
صفاری نیا افزود: تا سال قبل، بخش خصوصی بیش از 2۳00 میلیارد 
تومان در این پارک س��رمایه گذاری کرده اس��ت.  بیش از 28 ش��رکت 
از ایرانیان جذب ش��ده  از خارج از کش��ور نیز در این مجموعه مس��تقر 

شده اند.
  معرفی محصوالت به مشتری خارجی 

 مجتب��ی رضایی، مدیرعامل ش��رکت بیناب س��نجش دماوند، که با 
حمای��ت برنامه جذب نخبگان ایرانی خارج از کش��ور، از کانادا به ایران 

بازگشته است، یکی از مدیران فناور حاضر در این نشست بود و محصول 
فناورانه این ش��رکت را که  دس��تگاه س��نجش آالینده های هوا است را 
معرف��ی کرد.  این فعال فناور از رئیس رس��انه ملی درخواس��ت کرد تا 
این س��ازمان، با اس��تفاده از ش��بکه های برون مرزی، نسبت به معرفی 
توانمندی  های شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی به مخاطب خارجی 

اقدام کند.
 مهن��از قم��ی، مدیرعام��ل ش��رکت فناور ایک��س نانو س��ینا نیز که 
تولیدکننده نانو داروها اس��ت، ش��رحی از فعالیت ه��ا و محصوالت این 

شرکت را به حاضران در جلسه ارائه کرد.
چند مدیر و فعال فناور نیز نقطه نظرات و درخواس��ت های خود را با 

مسئولین حاضر در نشست در میان گذاشتند.
  امکانات پارک 

 پ��ارک فناوری پردیس معاونت علمی، هس��ته مرکزی ناحیه نوآوری 
پردیس در ش��مال ش��رق تهران است.  بیش از 240 واحد فناور در این 
مرکز فعال هس��تند و نزدیک به ۵000 فعال فناور، به صورت روزانه از 

امکانات این پارک استفاده می کنند.
 معافیت های مالیاتی، بسته های حمایت مالی، لغو محدودیت استقرار 
در 120 کیلومتری ش��هر تهران برای ش��رکت های فناور و ده ها خدمت 
دیگ��ر از جمله مزایایی اس��تقرار ش��رکت های فن��اور در ناحیه نوآوری 

پردیس معاونت علمی محسوب می شود.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در تالش است تا با توسعه 
زیرساخت ها، در فازهای جدید، ده ها هکتار به ظرفیت این پارک اضافه 

کند. 
 بازدید از بخش های مختلف

 در ای��ن دیدار همچنین معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با 
همراهی رئیس سازمان صداوسیما و دیگر مسئولین و مدیران حاضر در 
این نشس��ت، با مدیران و فعاالن فناور برخی شرکت های دانش بنیان و 
فناور، مس��تقر در پارک فناوری پردیس معاونت علمی گفت وگو کردند.  
بررس��ی چالش های این ش��رکت ها و راهکار برون رفت از این مسائل، از 

جمله مباحثی بود که در مورد آن گفت وگو شد. 
 در حاش��یه ای��ن بازدید همچنین، نمایش��گاهی از برخی محصوالت 
دانش بنی��ان و فناورانه مجموعه پارک فن��اوری پردیس معاونت علمی، 
برگزار شد. رئیس و مدیران سازمان صداوسیما به همراه معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در این بازدید با آخرین محصوالت دانش بنیان 

عرضه شده در این پارک آشنا شدند.
بازدی��د از بخش های مختلف پارک فن��اوری پردیس معاونت علمی، 

بخش دیگری از برنامه های این رویداد بود. 

ستاری: رسانه ملی تریبون پرقدرت برای ترویج زیست بوم اقتصاد دانش  بنیان است
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5 راهکار تامین مالی کسب و کارها
چالش تامین مالی کسب و کار

تمام کس��ب و کارها، علی رغم تفاوت های حوزه فعالیت شان، دارای یک نکته مشترک هستند: 
نیاز به تامین مالی برای ادامه فعالیت. این نکته همیش��ه دغدغه اصلی صاحبان کس��ب و کار و 
عالقه مندان به تاسیس شرکت است. شاید در نگاه نخست اغلب کسب و کارها با بودجه مناسبی 
کار را شروع نمایند، اما الگوی قدیمی کارآفرین پولدار از مدت ها پیش دیگر کاربرد ندارد. امروزه 
اغلب کس��ب و کارها با ش��یوه های مختلف تامین سرمایه متولد می شوند بنابراین هر کارآفرینی 
در چنین بازاری باید نکات مهم برای تامین مالی کس��ب و کارش را به خوبی بداند. در غیر این 
صورت امکان بقا در حوزه کس��ب و کار به ش��دت دشوار خواهد شد. در ادامه برخی از مهمترین 

تکنیک ها برای تامین مالی سرمایه کسب و کار را مرور خواهیم کرد. 
1. تامین سرمایه برای خرید تجهیزات شرکت

مدیریت کس��ب و کار بدون بودجه و توان مالی امکان ناپذیر اس��ت. امروزه کس��ب و کارها به 
ط��ور مداوم نیازمند خرید تجهیزات تازه برای فعالیت مناس��ب کارمندان هس��تند. این امر بار 
مالی قابل توجهی بر روی کس��ب و کارها ایجاد می کند. اگر ش��ما به فکر خرید تجهیزات برای 
کس��ب و کارتان هستید، باید به وام های مختلف در این حوزه توجه نمایید. سازمان های دولتی 
و ش��رکت های بیمه برای خرید تجهیزات کسب و کار اقدام به اعطای وام های مختلف با شرایط 
گوناگون می کنند. شاید استفاده از چنین وام هایی در نگاه نخست بی فایده به نظر برسد، اما در 

شرایط اضطراری تاثیر قابل توجهی بر روی ادامه فعالیت کسب و کار خواهد داشت. 
یکی دیگر از راهکارهای تامین س��رمایه موردنیاز در راس��تای خرید تجهیزات سازمانی شامل 
مش��ارکت با ش��رکت های تولیدکننده تجهیزات در بازه زمانی طوالنی است. این امر شامل تعهد 
برای خرید محصوالت موردنیاز شرکت در بازه زمانی طوالنی در ازای دریافت تخفیف قابل توجه 

است. این امر برای برندهایی با وضعیت مالی نامساعد بهترین راهکار خواهد بود.
2. اخذ وام های کاری

وام ه��ای کاری یکی از رایج ترین ش��یوه های تامین مالی کس��ب و کارهاس��ت. امروزه بانک ها 
وام ه��ای مختلفی در اختیار کس��ب و کارها و کارآفرینان قرار می دهند. اگر ش��ما عالقه مند به 
اخذ چنین وام هایی هستید، پیش از هر اقدامی باید نسبت به مطالعه دقیق شرایط اقدام کنید. 
بس��یاری از کسب و کارها بدون اطمینان از توانایی بازپرداخت وام ها اقدام به اخذشان می کنند. 
نتیج��ه این امر اغلب اوقات ناتوانی برای بازپرداخت وام و در نهایت ورشکس��تگی کس��ب و کار 

خواهد بود. 
اخذ وام در راس��تای بهبود وضعیت کس��ب و کار صورت می گیرد بنابراین اگر ش��ما نسبت به 
توانایی بازپرداخت آن اطمینان ندارید، باید بازنگری اساسی در وضعیت تان انجام دهید. در غیر 

این صورت خطر ورشکستگی همیشه در کنارتان خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از بانک ها در ازای ارائه وام در س��ود نهایی شرکت ها سهیم می شوند. این امر 
نوعی تامین س��رمایه مطمئن و شراکت پرسود محسوب می شود. اغلب کارآفرینان بدون تامین 
س��رمایه امکان فعالیت در عرصه کس��ب و کار را ندارند بنابراین بای��د در کمترین زمان ممکن 
س��رمایه مدنظرشان را تامین نمایند. همکاری با بانک ها در طول تاریخ مطمئن ترین شیوه برای 

تامین سرمایه محسوب می شود. 
اگ��ر ش��ما در زمینه اخذ وام تردیدهایی در مورد امکان پ��س دادن مبلغ موردنظر دارید، باید 
موضوع را با بانک موردنظر یا مشاورهای مالی شرکت در میان بگذارید. این امر فرصت مناسبی 

در اختیار شما برای انتخاب راهکارهای جایگزین خواهد داد. 
۳. استفاده از کارت اعتباری کسب و کار

یکی از تکنیک های مدیریت مالی مربوط به استفاده از کارت بانکی واحد برای تمام هزینه های 
کس��ب و کار است. مزیت های ش��یوه امکان ارزیابی هزینه های جاری شرکت در طول ماه است 
بنابراین ش��ما برای اخذ وام رقم دقیقی در اختیار خواهید داش��ت. همچنین در صورت تمایل 
برای صرفه جویی در هزینه های شرکت به راحتی امکان اعمال استراتژی های مختلف را خواهید 

داشت. 
بسیاری از کسب و کارها بدون اطالع از سرمایه موردنیازشان اقدام به اخذ وام می کنند. نتیجه 
این امر اغلب اوقات اخذ وام هایی بیش��تر از مبلغ موردنیاز اس��ت. بس��یاری از کسب و کارها در 
ص��ورت مواجهه با باقی مانده وام موردنیازش��ان اقدام به صرف هزینه های غیرضروری می کنند. 

نتیجه نهایی این امر افزایش بار مالی کسب و کار و بازپرداخت دشوار آن خواهد بود.
4. فروش سهام شرکت

اگر کسب و کار شما از زمان تاسیس گردش مالی مثبت داشته باشد، امکان عرضه سهامش در 
بورس وجود خواهد داشت. این امر گزینه ای جذاب برای کسب و کارها محسوب می شود. امروزه 
سهام بسیاری از کسب و کارها در بورس عرضه می شود. این امر فرصت مناسبی در اختیار کسب 

و کارها و سرمایه گذارها برای مشارکت سودآور می دهد. 
اگر ش��ما تجربه عرضه سهام کس��ب و کارتان در بورس را ندارید، باید با احتیاط بسیار زیادی 
در این زمینه اقدام کنید. برخی از کس��ب و کارها در بلندمدت با عرضه سهام ش��ان امکان ارائه 
سود به سهامداران را پیدا نمی کنند بنابراین تعداد سهم های فروخته شده باید متناسب با توان 
پرداخت س��ود کس��ب و کار تعیین ش��ود. در غیر این صورت چالش های مالی گسترده ای پیش 

روی کسب و کارها خواهد بود. 
۵. مشارکت با دیگر کسب و کارها

امروزه بسیاری از ش��رکت ها در عمل توانایی تامین سرمایه موردنیازشان را ندارند. همین امر 
ایده مش��ارکت کسب و کارها با هم برای تامین س��رمایه را بدل به گزینه ای جذاب کرده است. 
بدون تردید وقتی صحبت از مش��ارکت میان کس��ب و کارها می شود، مثال های بسیار زیادی به 
ذهن می آید. نکه مهم در مورد برندهای بزرگ اغلب مربوط به مش��ارکت برای تامین تخصص و 
فناوری موردنیاز به منظور حضور بهتر در یک بازار است. تفاوت اصلی در اینجا نیاز به سرمایه در 
دسترس است بنابراین همکاری شما با دیگر شرکت ها باید بر محور سرمایه در دسترس صورت 

گیرد. در غیر این صورت هیچ کدام امکان بهبود وضعیت مالی تان در بازار را نخواهید داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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ب��ه تازگی در مورد اینکه چه چی��زی باعث ایجاد تفاوت 
در زندگی ام شد فکر می کردم. چگونه من از یک قربانی به 
یک شخص پیروز تبدیل شدم و چه اتفاقی در طول مسیر 
زندگی ام افتاد بنابرای��ن در اینجا به برخی بینش ها درباره 

آنچه برای من تاثیرگذار بود می پردازیم.
ش��ما متوجه خواهید ش��د که تاکید این مقاله بر عادات 
اس��ت، زیرا تعیین کردن هدف یک کار عالی اس��ت اما به 
دس��ت نمی آیند مگر اینکه عادات را تمرین کرده و تبدیل 

به عادات خود کنید.
چیزی که من می خواهم با شما به اشتراک بگذارم، عاداتی 
اس��ت که من را از مریض بودن، ورشکسته بودن و تیره بخت 
بودن به یک آدم س��الم، ش��اد و مولتی میلیونر تبدیل کرد و 
من این را برای ایجاد اشتیاق کاذب نمی گویم، فقط واقعیت را 
می گویم، هر کاری که می خواهید را با این عادت ها انجام دهید.

اما...
ش��ما احتماال از این لیس��ت متنفر خواهید شد زیرا آن 
چیزی که ش��ما انتظارش را دارید نخواهد بود، اما اگر شما 
می دانس��تید که چگونه سالم، شاد و مولتی میلیونر باشید، 

آیا تا حاال به این ویژگی ها نمی رسیدید؟
چیزی که بعضی از ش��ما را ناامید می کند این اس��ت که 
این لیس��ت به ش��دت به اعمالی برای س��الم بودن تمایل 
دارد. شما به دنبال تکنیک های مذاکره قدرتمند، نکته های 
رسانه های اجتماعی یا برخی از رازهای گمشده برای ثروت 

و رفاه هستید.
ببخش��ید که ش��ما را ناامید کردم اما این عادات جذاب 

نیستند، فقط تاثیرگذار هستند.
برخی از شما از این مقاله متنفر خواهید شد و نه به این 
دلیل که فکر می کنید این لیس��ت تاثیرگذار نیس��ت بلکه 
ش��ما به این دلیل از این پس��ت متنفر خواهید شد که در 
قلب خود می دانید که این لیس��ت واقعا تاثیرگذار اس��ت و 
این بدان معنا اس��ت که ش��ما باید با وقعیت روبه رو شده و 

خود را تغییر دهید.
واقعیت این اس��ت ک��ه تنه��ا زمانی که ما ب��ا خودمان 
بی رحمانه صادق باشیم و گاهی اوقات انتخاب های سختی 
را انجام دهیم، اس��ت که می توانیم به موفقیت های واقعی 

دست  یابیم.
فرم��ول زیر می تواند یک��ی از مهم تری��ن فرمول ها برای 
سالمت، شادی و خوشبختی و موفقیت باشد که شما تا به 

حال یاد گرفته اید.
خون پاک = تفکری روشن

تفکری روشن = انتخاب های عاقالنه
انتخاب های عاقالنه = نتایج عالی

یک بار دیگر نیز این فرمول را بخوانید و آن را فرا بگیرید 
زیرا دس��تیابی به موفقیت به صورت واقعی و یا انجام کاری 
واقعا ش��گفت انگیز نیاز به چن��د عنصر خیلی مهم دارد که 
آنها عبارتن��د از ایجاد انرژی، تصمیم های عاقالنه گرفتن و 

تفکری روشن داشتن.
در نظ��ر داش��ته باش��ید که من ای��ن را ب��رای قضاوت 
اخالقیات ش��ما نمی نویس��م و به خورد و خوراک شما نیز 

کاری ندارم و فرشته  هم نیستم.
ح��ال که این حرف ها را با ش��ما زدم می خواهم ۷ عادت 
برای رس��یدن به سالمت، شادی و ثروت را با شما در میان 

بگذارم.
1. آب بنوشید

مق��دار زیادی آب بنوش��ید برای مثال حداقل ش��ش یا 
هش��ت لیوان در روز آب بنوش��ید. ش��ما باید برای از بین 
بردن سم ها و اینکه بد ن تان به درستی عمل کند نیاز دارید 
تا تش��نگی خود را کامال برطرف س��ازید. اگر شما تشنگی 
خود را با سه یا چهار قوطی نوشابه در روز برطرف می کنید 
دس��ت نگهداری��د، زیرا ش��واهد مربوط به مصرف ش��کر و 
ش��یرین کننده های مصنوعی که با ش��رایطی مانند چاقی، 
دیابت، فش��ار خون باال، مش��کالت قلب��ی و آلزایمر همراه 

است، بسیار زیاد است.
۲. مقدار زیادی غذای زنده بخورید

غ��ذای زنده، زنده اس��ت، دارای ان��رژی و نیروی زندگی 
است. هویج، کرفس، س��یب، آناناس و آجیل نمونه هایی از 
غذاهای زنده هس��تند. غذاهای مرده دارای انرژی یا نیروی 
حیات نیس��تند. مثال، چیپس، پف��ک، کیک ها و کوکی ها، 
آب نب��ات، پیتزا، الزانیا، سوس��یس و کالب��اس از غذاهای 
مرده به حس��اب می آیند. آژانس ه��ای تبلیغاتی ذهن ما را 
شست و ش��و داده اند تا فکر کنیم اینها غذای واقعی هستند، 

اما آنها موادی تولیدی هستند.
خوردن غذای زنده ش��ما را زنده نگه می دارد اما خوردن 
غذای مرده ش��ما را ب��ه مرگ نزدیک ت��ر می کند. کیفیت 

زندگی خود را باال ببرید.
3. یک بار در هفته سالم خرید کنید

ب��ه دنب��ال غذاه��ای ارگانی��ک بگردید که ب��دون مواد 
نگه دارنده و دیگ��ر مواد افزودنی باش��ند و اصالح ژنتیکی 
هم نش��ده باشند. غذاهای ناسالم را از خانه خود دور کنید 
تا وسوس��ه نشوید و غذاهای سالم را در دسترس خود قرار 

دهید.
4. هر روز تمرین های قلبی-عروقی)کاردیو( انجام دهید

این پمپاژ قلب شما، گردش خون تان را سالم نگه  داشته 
و ظرفیت ریه های ش��ما را افزایش می دهد و به س��وخت و 

ساز شما کمک می کند تا چربی بسوزانید.
5. حداقل  3بار در روز تمرینات مقاومتی انجام دهید

ش��ما به چیزی بیش��تر از کاردیو نیاز دارید. هرچه شما 
بزرگ ت��ر می ش��وید، ماهیچه های ش��ما تحلی��ل می روند. 
ماهیچه بیش��تری بس��ازید و رنگ پوس��تی بهتر داش��ته، 

انعطاف پذیر شوید و راحت تر چربی بسوزانید.
6. مغز خود را تغزیه کنید

ه��ر روز زمانی کنار بگذارید تا به مغ��ز خود تغذیه داده 
و آن را پ��رورش دهی��د. کتاب ه��ای مثب��ت بخوانی��د، به 
پادکس��ت های مثبت و دیگر رسانه های صوتی گوش دهید 
و ویدئوهایی در مورد رشد شخصی و توسعه خود را تماشا 
کنید. ارتعاشات خودآگاه خود را در سطح باالیی نگه  دارید 
ت��ا وقتی به جهان بیرون پا می گذارید، افراد و ش��رایطی با 

ارتعاشات را باال به خود جذب کنید.
7. یک مکان مقدس برای خود ایجاد کنید

هم��ه ما به ی��ک مکان ب��رای تفکر، آرام��ش و تفکرات 
ض��روری نیازمندیم. این مکان می تواند یک باغ، یک بالکن 
یا حتی یک کمد باش��د، اما جایی را ایجاد کنید تا بتوانید 
به آن پناه  ببرید و حتی بهتر است اگر بتوانید نفس خود را 

به طور روزانه توسعه دهید.
هنگامی که شما این عادت ها را تبدیل به یک روال عادی 
در زندگی خود کنید، افزایش چش��مگیری در سرزندگی، 
انرژی و هوش و قدرت ذهنی خود مش��اهده خواهید کرد. 
شما راحت تر و روشن تر فکر می کنید، خالقیت شما بهبود 

می یابد و مهارت تفکرات حیاتی شما نیز بهبود می یابد.
تمام اینها به تش��خیص بهتر منجر خواهد شد، بنابراین 
تم��ام تصمیماتی را که در مورد زندگی، س��المت، روابط، 
س��رمایه گذاری و فرصت ه��ای تجاری می گیری��د نیز بهتر 
می ش��ود و از نظر روانی هم حس بهتر و شادتری خواهید 

داشت.
ب��ه ذهن و بدن خود س��وخت، اس��تراحت و تمرینی را 
ک��ه برای خدمت به ش��ما بدان نیاز دارند بدهید، س��پس 
آنها برای رس��اندن شما به جایی که می خواهید برسید در 

دسترس شما خواهند بود و شما را به آنجا می رسانند.
آیا برای رسیدن به آن چیزی که می خواهید آماده اید؟
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