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رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تحریم های تازه 

بانکی می گوی�د تحریم ها موضوع تازه ای نیس�ت؛ 
آمریکا از زمانی که ما انقالب کردیم، تحریم ها را...

تحلیل یحیی آل اسحاق از اثرگذاری تحریم های تازه بانکی 
روی اقتصاد ایران

تحریم های بانکی روی بازار طال و ارز 
چه اثری می گذارد؟

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

سایه روشن تحریم های 
جدید بانکی 

مدی��رکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت اعالم مجدد تحریم ۱۸ بانک ایرانی تنها جنبه تبلیغی دارد و آنچه 
باید در این مس��یر تصمیم گیری شود، دو سال پیش اتفاق افتاده است بنابراین بانک هایی که طرف قرارداد ایران 
بودند، تصمیم خود را برای ادامه یا توقف مبادالت با ایران گرفته اند. به گزارش ایس��نا، حمید قنبری که در یک 
برنامه تلویزیونی درباره تحریم دوباره بانک های ایرانی توسط آمریکا سخن می گفت، اظهار کرد: تمامی بانک هایی 
که اس��امی آنها در فهرس��ت تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا ذکر ش��ده، پیش از این نیز تحریم شده 
بودند؛ به نحوی که بعد از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، تمام تحریم هایی را که آمریکا تعلیق یا لغو کرده 
بود، فعال شد و این بانک ها نیز از همان زمان، مشمول تحریم قرار گرفتند؛ لذا با تحریم اخیر، اتفاق جدیدی در 

مورد این بانک ها نیفتاده است و اینها بانک هایی نبودند که مشمول تحریم نباشند و االن تحریم شده باشند...

بورس هفته را صعودی آغاز کرد
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در تابستان امسال
کاهش جمعیت فعال نرخ بیکاری را به ۹.5درصد تنزل داد

4 قدرت فکری حیرت انگیز برای موفقیت در رهبری
از »هوش اجتماعی« برای موفقیت در کسب و کار کمک بگیر!

بازاریابی در شبکه های اجتماعی و چالش ترغیب مخاطب هدف
الزامات راه اندازی کسب و کار مطمئن در صنعت رستوران داری

خرید مجدد نوکیا استراتژی عجیب مایکروسافت 
تولید کوله پشتی اقدام جدید گوگل

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

خودروی تسال به نزدیک ترین 
فاصله مریخ رسید

نگـــاه
موج گسترش کسب 
و کارهای آنالین در 

روزهای کرونایی
که  می دهد  نش��ان  آماره��ا 
در ش��ش ماهه نخس��ت سال، 
تمای��ل ب��ه راه اندازی کس��ب 
و کاره��ای اینترنت��ی و صدور 
و  کس��ب  تاس��یس  پروان��ه 
داشته  افزایش  آنالین  کارهای 
و تداوم ش��یوع کرون��ا در این 
اثرگ��ذار بوده اس��ت.  زمین��ه 
به گ��زارش ایس��نا، کس��ب و 
کاره��ای اینترنتی به مجموعه 
می ش��ود  گفته  فعالیت های��ی 
که ب��ه ص��ورت آنالی��ن و در 
بس��تر فضای مجازی از طریق 
و  می گیرد  ص��ورت  اینترن��ت 
عرضه کاال و خدمات به ش��کل 
رای��گان ی��ا در قب��ال دریافت 
هزینه را شامل می شود. امروز 
در  تغییرات  بیشترین  اینترنت 
دنی��ای کس��ب و کار را ایجاد 
کرده و بر همین اساس تمایل 
به ایجاد ش��غل در بستر فضای 
مج��ازی روز ب��ه روز در حال 
گس��ترش است. شیوع ویروس 
کرونا و ت��داوم آن در ماه های 
اخیر موجب ش��د ت��ا فعالیت 
بس��یاری از صنوف و کس��ب و 
کارهای خدماتی دچار مشکل 
فعالی��ت  مقاب��ل  در  و  ش��ود 
وکارهای  از کس��ب  بس��یاری 
آنالین و اینترنت��ی رونق یابد. 
کارشناس��ان معتقدند با توجه 

به بستری که در حال 
2حاضر در حوزه...
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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت طی ۶ ماهه نخس��ت سال 
ج��اری ۷ میلیون و ۸۷۰ هزار تن ان��واع مواد نفتی از بندر خلیج فارس 
صادر شده که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته آمارها رشد ۲۱ 

درصدی را نشان می دهند.
عل��ی رض��ا محم��دی کرج��ی ران صب��ح روز ۱۹ مهرم��اه در جمع 
خبرن��گاران، اظهار کرد: در مجموع ۱۵ میلیون تن انواع مواد نفتی طی 
۶ ماهه نخست سال جاری در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده 
که در این راس��تا رش��د ۶ درصدی صورت پذیرفته که از این تعداد  ۷ 
میلیون ۸۷۰ هزار تن انواع مواد نفتی از بندر خلیج فارس صادر و مابقی 
وارد این بندر ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در مدت یادشده ۶۱۰ فروند 

نفتکش در اسکله های مختلف این بندر پهلو داده شده است.
مدی��رکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ظرفیت های ایجادش��ده در 
بن��در خلیج فارس به عنوان مجموع��ه نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر 
ش��هید رجایی که در حال فعالیت اس��ت اش��اره ای داشت و گفت: این 
بندر با هدف افزایش و ارتقای سهم کشور از بازار بانکرینگ، صادرات و 

واردات و ترانزیت فرآوردهای نفتی احداث شده است.
محمدی کرجی ران خاطرنشان کرد: طرح های توسعه ای برای تقویت 
فعالیت ه��ا در این بندر نفتی چه با مش��ارکت س��ازمان و چه از طریق 
جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی  در حال انجام است که می توان به 
احداث س��ه پست اسکله نفتی جدید به عنوان طرح های مهم توسعه ای 

س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی )طرح س��ال جهش تولی��د( و همچنین 
مهندس��ی و اجرای عملیات ایررایزینگ به عنوان روشی نوین به منظور 
نصب سقف های فوق س��نگین مخازن فرآورده های نفتی اشاره کرد که 
این فناوری نیز توس��ط متخصصان ایران��ی در این بندر به اجرا درآمده 

است.
وی اضاف��ه کرد: بنا داریم ای��ن روش را برای تمامی مخازن بزرگ در 

حال ساخت در پایانه نفتی بندر خلیج فارس به اجرا درآوریم.
این مقام مسئول ضمن تبیین موقعیت راهبردی منطقه خلیج فارس 
و ضرورت ایجاد زیرساخت برای پشتیبانی از تولیدات فرآورده های نفتی 
پاالیش��گاه های کش��ور تاکید کرد: می توان با فراهم آوردن بس��تر الزم 

برای توس��عه فعالیت های تجاری و ترانزیتی با کش��ورهای هدف عالوه 
بر افزایش س��هم ایران از صنعت بانکرینگ در منطقه، نقش موثری در 

آبادانی و رونق معیشت ساحل نشینان ایفا کنیم.
ش��ایان ذکر است، سوخت رسانی با کش��تی ها و شناورهای کوچک و 
ب��زرگ در دریا و یا اس��کله را بانکرینگ می گوین��د. تامین آب و آذوقه، 
ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان خدمه 
اسکان و تعویض خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های 
کش��تی و ... از جمله خدمات جانبی صنعت بانکرینگ هس��تند که هر 
یک می توانند زمینه س��از  درآمدزایی های باالیی برای  بزرگ ترین بندر 

بازرگانی ایران باشند.

سرپرست دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران از افزایش ۴۰ میلیون 
مترمکعبی گاز با توجه به کاهش سراسری دما در کشور خبر داد.

محمدرضا جوالیی، سرپرس��ت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به کاهش دما و افزایش مصرف گاز در کش��ور گفت: از 
هفته گذش��ته دمای هوا در بیشتر مناطق کشور کاهش داشته است به 

همین دلیل خانواده ها از وسایل سرمایشی استفاده کرده اند.
او ادامه داد: از روز چهارش��نبه هفته گذش��ته تا جمعه مصرف گاز در 

بخش خانگی و تجاری ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.
جوالیی گفت: روز چهارش��نبه هفته گذشته مصرف گاز بخش خانگی 
و تجاری۲۰۰ میلیون متر مکعب بود که این رقم در روز جمعه به ۲۴۰ 

میلیون مترمکعب رسید.

سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: خوشبختانه با 
وجود کاهش دمای در کش��ور هیچ مشکلی در تامین گاز بخش خانگی 

و تجاری نداشته ایم.
جوالی��ی اضاف��ه کرد: با توجه به بارش برف در اس��تان های ش��مالی 

کشور، گاز هیچ کدام از این مناطق  قطع نشده است.
او تصریح کرد:  در حال حاضر به طور میانگین روزانه ۸۰ میلیون متر 

مکعب گاز به نیروگاه ها تحویل داده می ش��ود و هیچ وقفه ای در زمینه 
صادرات گاز به کشور های همسایه ایجاد نشده است.

سرپرس��ت دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران  با اشاره صادرات گاز 
به کش��ور ترکیه گفت: تعمیرات جزئی در خطوط انتقال گاز به کش��ور 
ترکیه انجام ش��ده اس��ت و تا پایان امروز انتقال مج��دد گاز از ایران به 

کشور ترکیه از سرگرفته می شود.

سرپرس��ت اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه سازمان فضایی 
ایران از برگزاری نشس��ت هایی برای توسعه استارت آپ های این حوزه 

خبر داد.
به گزارش ایس��نا، هادی جلیلی با اشاره به اهمیت توسعه زیست بوم 

اس��تارت آپ های فضاپایه در کشور، گفت: زیس��ت بوم استارت آپ های 
فضاپایه، زیست بوم نوپایی اس��ت که جای خالی برنامه ای اختصاصی، 

برای آن به وضوح احساس می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: در این راستا و به منظور تبادل تجارب کسب 

شده توسط اس��تارت آپ ها، اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه 
س��ازمان فضایی ایران، سلس��له برنامه هایی تحت عنوان یکشنبه های 
استارت آپی را در بستر ویدئوکیک و به صورت مجازی برگزار می کند.

براس��اس اع��الم رواب��ط عمومی س��ازمان فضای��ی ای��ران، جلیلی 

خاطرنش��ان کرد: در این سلس��له برنامه، ضمن گفت وگویی صمیمانه 
با اس��تارت آپ های فضاپایه، درباره تاریخچه تش��کیل آن استارت آپ، 
نحوه شکل گیری ایده، برنامه کسب و کار و چالش های پیش روی آن 

صحبت خواهد شد.

دهقانی زنگنه گفت سازمان هواپیمایی حق دخالت در قیمت بلیت 
را ندارد و هیچ ایرالینی نباید زودتر از موعد نرخ ها را تغییر دهد.

تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در گفت وگو 
با خبرنگار راه و شهرس��ازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
ب��ا بیان اینکه قیمت گذاری در حوزه بلیت هواپیما به هیچ عنوان به 
سازمان هواپیمایی کشور ارتباط پیدا نمی کند، بیان کرد: تنها چیزی 
که س��ازمان هواپیمایی کش��ور به تازگی ابالغ کرده است مربوط به 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی اس��ت که براساس آن، از ابتدای آبان 

ماه تمام پروازها باید با ۶۰ درصد ظرفیت انجام شوند.
او ادامه داد: قیمت گذاری در حوزه هوایی برعهده خود ش��رکت ها 

است و این تغییر قیمتی هم باید از ابتدای آبان ماه انجام شود.

رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری توضیح داد: ایرالین ها، انجمن 
شرکت های هواپیمایی دارند که براساس بخشنامه ۵۰ و ۶۰ درصدی 
و همچنی��ن قیم��ت دالر، برای آنها نرخ های جدی��د را تعیین کرده 

است.
زنگن��ه تصری��ح کرد: تمام��ی پروازها دامنه کف و س��قف قیمتی 
دارند و براس��اس آن دامنه ای��ن قیمت ها تعیین می ش��ود، به طور 
مثال هم اکنون قیمت بلیت مشهد-تهران ۵۰۰ هزار تومان است و از 

ابتدای آبان ماه قیمت آن به ۶۰۰ هزار تومان می رسد.
او تاکید کرد: هیچ ش��رکت و ی��ا ایرالینی حق ندارد زودتر از آبان 

ماه نرخ های خود را تغییر و یا افزایش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونایی 

کش��ور و کمبود مس��افر، بعید به نظر می رس��د که پروازها با سقف 
قیمتی انجام ش��وند و به طور معمول با هم��ان کف قیمتی پروازها 

انجام می شوند.
او همچنین درباره بلیت پروازهای ترکیه هم گفت:  اگر مس��افران 
قص��د دارن��د که بلیت پرواز خود را به مقص��د ترکیه در روز دیگری 
انجام دهند تمامی ش��رکت های هواپیمایی از جمله ترکیش ایر باید 
برای مس��افران در همان روز بلیت ص��ادر کنند و از طرف دیگر اگر 
مس��افران پرواز خود را لغو )کنسل( کرده باشند، باید مبلغ بلیت به 

صورت کامل به آنان استرداد شود.
ایرالین ها ملزم به استرداد کامل مبالغ بلیت مسیر ترکیه هستند

دهقان��ی زنگن��ه بی��ان ک��رد: در صورتی ک��ه مس��افری نتواند از 

ش��رکت های هواپیمایی خارجی مبلغ خود را استرداد کند، سازمان 
هواپیمایی کش��ور از ابزاره��ای خود برای پرداخت مبالغ اس��تفاده 
می کن��د. معاون وزیر راه و شهرس��ازی در م��ورد پروازهای قطر هم 
گفت: به دلیل تعطیالت اخیر امکان انجام تست کرونا وجود نداشت، 
اما امروز این تست انجام می شود و با طرف قطری هم در این زمینه 

رایزنی صورت گرفته است، بنابراین این پرواز امروز انجام  می شود.
این مقم مس��ئول در پایان تاکید کرد: ۲۰ تن از مسافران شرکت 
هواپیمایی قطر ایرویز، به دلیل اطالع رس��انی این شرکت هواپیمایی 
مبنی بر لغو مجوز یکی از آزمایشگاه های داخل فهرست این شرکت، 
اج��ازه پ��رواز نیافتند که ب��ا رایزنی های صورت گرفته این مش��کل 

برطرف می شود.

رشد 21درصدی صادرات مواد نفتی از بندر نفتی خلیج فارس

رئیس سازمان هواپیمایی کشور:

هیچ ایرالینی حق تغییر نرخ بلیت هواپیما زودتر از آبان را ندارد

مصرف گاز در کشور افزایش یافت

 انتقال مجدد گاز ایران به ترکیه از امروز

یکشنبه های استارت آپی، نوپاهای فضایی را فراخواند



آماره��ا نش��ان می دهد که در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال، تمایل به 
راه اندازی کس��ب و کارهای اینترنتی و صدور پروانه تاس��یس کس��ب و 
کارهای آنالین افزایش داشته و تداوم شیوع کرونا در این زمینه اثرگذار 
بوده اس��ت. به گزارش ایس��نا، کس��ب و کارهای اینترنتی به مجموعه 
فعالیت های��ی گفته می ش��ود که به ص��ورت آنالین و در بس��تر فضای 
مج��ازی از طری��ق اینترنت صورت می گیرد و عرض��ه کاال و خدمات به 
شکل رایگان یا در قبال دریافت هزینه را شامل می شود. امروز اینترنت 
بیش��ترین تغیی��رات در دنیای کس��ب و کار را ایجاد ک��رده و بر همین 
اس��اس تمایل به ایجاد شغل در بستر فضای مجازی روز به روز در حال 
گسترش است. شیوع ویروس کرونا و تداوم آن در ماه های اخیر موجب 
شد تا فعالیت بسیاری از صنوف و کسب و کارهای خدماتی دچار مشکل 
ش��ود و در مقابل فعالیت بس��یاری از کسب وکارهای آنالین و اینترنتی 
رونق یابد. کارشناس��ان معتقدند با توجه به بس��تری که در حال حاضر 
در حوزه ش��بکه های اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گس��ترش مش��اغل 
اینترنت��ی در دوران کرونا بهتر جواب می دهد و صاحبان این کس��ب و 
کارها را به درآمدزایی می رس��اند؛ به زعم آنها، عرضه کاال و خدمات در 
بس��تر اینترنت موجب کوتاه شدن دس��ت دالالن و واسطه گران شده و 

کاال بدون واسطه از تولیدکننده به مصرف کننده می رسد.
حمید حاج اسماعیلی � کارشناس حوزه کار � در گفت و گو با ایسنا، 

تاکید دارد که در ش��رایط کرونا باید از فضای مجازی و اینترنت بیشتر 
استفاده شود و حمایت های موثرتری در این زمینه صورت گیرد.

وی می گوی��د: علی رغم نبود زیرس��اخت های الزم، کس��ب و کارهای 
اینترنت��ی در این دوران رونق گرفته و مردم برای بهداش��ت و س��المت 
خ��ود از این ابزار اس��تفاده می کنند، از ای��ن رو ضمانت های الزم جهت 

اعتمادسازی مردم برای استفاده از اینترنت باید به وجود آید.
به اعتقاد این کارش��ناس حوزه کار، کس��ب و کارهایی که در دوران 
کرونا برای ف��روش محصوالت خود به فضای اینترنت روی آورده اند، به 
ش��رط کس��ب مجوزهای الزم از س��وی دولت و جلب اعتماد مردمی از 

موفقیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
به گزارش ایسنا، آمار منتشره از سوی اتحادیه کسب وکارهای آنالین 
نش��ان می دهد که تعداد پروانه های تاسیس این کسب  و کارها در شش 
ماهه نخس��ت امسال به ۴۲۸ پروانه رس��یده که در مقایسه با سال های 
قبل از رش��د نس��بی برخوردار بوده اس��ت. به نظر می رس��د گسترش 
فعالیت های اینترنتی و توسعه دیجیتال سبکی جدید در زندگی روزمره 
و کس��ب و کار در دوران کرون��ا را ب��ه وجود آورده باش��د به نحوی که 
مشاغل سنتی جای خود را به مشاغل اینترنتی داده و صدور پروانه برای 

راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی رو به افزایش است.
بررسی میزان پراکندگی پروانه های صادرشده از سوی اتحادیه کسب 

 و کاره��ای مجازی حاکی از آن اس��ت که ۴۳.۳ درص��د پروانه ها برای 
کس��ب وکارهایی صادر ش��ده که عرضه کننده ان��واع کاال و خدمات در 
فروشگاه های مجازی هستند، بیش��ترین پروانه صادرشده به لحاظ نوع 
فعالیت نیز برای راه اندازی فروشگاه های بزرگ عرضه و فروش کاالهایی 
مانند پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازم خانگی، لوازم سفر 

و پس از آن محصوالت دیجیتالی و لوازم برقی بوده است.
اس��تان های تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان  رضوی و مازندران 
در ص��در جدول دریافت کنندگان پروانه از اتحادیه کش��وری کس��ب  و 
کار مجازی هس��تند و بیش از ۵۰ درصد کس��ب وکارهای عضو اتحادیه 
کس��ب وکارهای مج��ازی، متعلق به اس��تان تهران بوده که تا ش��هریور 

۱۳۹۹ برای دریافت پروانه اقدام کرده اند.
به گزارش ایس��نا، در س��ال های اخیر الکترونیکی ش��دن بسیاری از 
خدمات و عرضه کاال از طریق فروش��گاه های آنالین در بازار کار اثرگذار 
بوده و افزایش استقبال مردم و کارآفرینان از کسب و کارهای اینترنتی 
را به دنبال داش��ته است. موفقیت کس��ب و کارهای اینترنتی در دوران 
کرونا باعث شد تا بسیاری از سایت ها و فروشگاه های آنالین که شاید تا 
قبل از شیوع کرونا چندان مطرح نبودند، با معرفی خدمات و محصوالت 
خود به مردم و جلب اعتماد عمومی، ش��ناخته شوند و به سرعت رونق 

بگیرند.

موج گسترش کسب و کارهای آنالین در روزهای کرونایی

براس��اس اعالم مرکز آم��ار ۹.۵درصد جمعیت فعال کش��ور در فصل 
تابس��تان س��ال بیکار بوده اند که نس��بت به فصل مشابه سال قبل، یک 
درصد کاهش یافته اس��ت؛ این کاهش ناش��ی از کاهش جمعیت فعال 

بوده است.
به گ��زارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، در تابس��تان س��ال 
جاری جمعیت غیرفعال کش��ور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور 
)جمعیت فعال( نس��بت به فصل مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده 
اس��ت که این کاهش در مقایس��ه با فصل بهار س��ال جاری نس��بت به 
فصل مش��ابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است. به عبارت 
دیگر اثر منفی ویروس کرونا بر ش��اخص های نیروی کار کشور در فصل 

تابستان در قیاس با فصل بهار تا حدی تعدیل شده است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.۵درصد 
از جمعیت فعال )ش��اغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررس��ی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در 

سال ۱۳۹۸، ۱.۰ درصد کاهش یافته است. در تابستان ۱۳۹۹، به میزان 
۴۱.۸ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، 
یعنی در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررس��ی تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه 

در سال قبل )تابستان۱۳۹۸( ۳.۱ درصد کاهش یافته است.
جمعیت ش��اغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۴۲ 
هزار نفر بوده که نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل تقریباً یک میلیون 
و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داش��ته اس��ت. بررسی اش��تغال در بخش های 
عمده اقتصادی نش��ان می دهد که در تابستان ۱۳۹۹، بخش خدمات با 
۴۸.۱ درصد بیش��ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 
رتبه های بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۴ درصد و کش��اورزی با ۱۸.۵ 

درصد قرار دارند.
ن��رخ بی��کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ س��اله حاکی از آن اس��ت که ۲۳.۱ 
درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۹ بیکار بوده اند. بررسی 

تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نش��ان می دهد، این نرخ نسبت به 
فصل مش��ابه در سال قبل )تابس��تان ۱۳۹۸(، ۳.۰ درصد کاهش یافته 

است.
بررس��ی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می دهد که 
در تابس��تان۱۳۹۹، ۱۶.۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار 
بوده اند. این در حالی اس��ت که تغییرات فصلی ن��رخ بیکاری این افراد 
نشان می دهد این نرخ نس��بت به تابستان ۱۳۹۸، به میزان ۱.۰ درصد 

کاهش یافته است.
بررس��ی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد 
که در تابس��تان ۱۳۹۹، ۹.۳ درصد جمعیت ش��اغل، به دالیل اقتصادی 
)فص��ل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با س��اعت بیش��تر و…( 
کمت��ر از ۴۴ س��اعت در هفته کار کرده و آماده ب��رای انجام کار اضافی 
بوده اند. این در حالی است که ۳۶.۰ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، 

۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاالی اساس��ی در گمرکات کشور 
موجود است که بندر امام خمینی با بیش از ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تن، 
بیش��ترین موجودی کاال را در بین بندرهای کشور را به خود اختصاص 

داده است.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار ت��ازه موجودی کاال در بنادر 
کش��ور نش��ان می دهد که تا تاریخ ۱۶ مه��ر ۹۹، ۲۱۲۳۰۸ تن گندم، 
۱۶۲۲۵۳۴ ت��ن ذرت، ۲۵۶۷۰۸ تن جو، ۲۰۶۰۹۶ تن س��ویا، ۷۰۶۱۷ 

تن برنج، ۳۵۷۸۴۷ تن ش��کر، ۴۰۹۴۱۸ تن روغن خام و ۲۶۶۱۷۵ تن 
دانه های روغنی در گمرکات کش��ور موجود اس��ت که جمع این آمار به 
۳۴۰۱۷۰۳ تن می رس��د. در تاریخ مذک��ور ۲۳۷۶۲۴۴ تن از موجودی 
کاالهای اساس��ی در بن��در امام خمینی، ۳۹۹۲۶۹ تن در بندر ش��هید 
رجایی، ۲۷۲۱۸۴ تن در بندر امیرآباد و ۱۵۲۸۹۷ تن در بندر نوشهر و 

۱۰۴۳۷۸ تن در بندر انزلی رسوب شده است.
همچنین بیش��ترین موجودی کاالهای کانتین��ری نیز متعلق به بندر 

ش��هید رجایی، بندر بوش��هر، بندر امام خمینی و بندر خرمشهر و بندر 
چابه��ار به ترتی��ب ب��ا ۸۰۶۶۲، ۷۲۶۱، ۴۹۱۶، ۳۹۴۶، ۱۸۴۲ کانتینر 

است.
در تاریخ مذکور، ۸ فروند شناور حاوی کاالی اساسی با ۴۹۷۹۷۳ تن 
ذرت، سویا، برنج و دانه های روغنی در بندر امام خمینی در حال تخلیه 
و ۸ فروند ش��ناور حاوی کاالهای اساس��ی با ۵۲۳۵۵۰ تن ذرت، سویا، 

برنج و دانه های روغنی در انتظار لنگرگاه بوده است.

در تابستان امسال

کاهش جمعیت فعال نرخ بیکاری را به ۹.5درصد تنزل داد

موجودی بیش از 3 میلیون و 400 هزار تن کاالی اساسی در بنادر

یادداشت

معاون وزیر صمت خبر داد
استرداد 15 روزه مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگان متعهد
مع��اون وزیر صمت از اس��ترداد ۱۵ روزه مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، 
حمید زادبوم با اش��اره به ابالغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
به رئیس س��ازمان امور مالیاتی، اظهار داش��ت: براس��اس بند اول 
تصمیمات جلس��ه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
مورخ ۱۳ مهرماه ۹۹ که به تأیید ریاس��ت جمهوری رس��یده است، 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداکثر ظرف ۱۵روز کاری، 
نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که مطابق 
اعالمیه بانک مرکزی به تعهد ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران ادامه داد: این حکم در 
مورد صادرکنندگانی که نس��بت به ایفای درصدی از تعهدات ارزی 

خود اقدام کنند، متناسب با همان میزان اجرا می شود.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی مکلف است 
میزان ایفای تعه��دات ارزی صادرکنندگان را به صورت هفتگی به 

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کند.

بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ جدید تسعیر دارایی و بدهی های ارزی 

بانک ها
بانک مرکزی نرخ تس��عیر دارایی ها و بدهی های ارزی برای تهیه 
صورت ه��ای مالی میان دوره ای بانک ها در س��ال جاری را برای هر 

یورو، ۱۲۹۰۰ تومان و برای هر دالر، ۱۱۰۰۰ تومان اعالم کرد.
ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، بانک مرکزی نرخ تس��عیر دارایی ها و 
بدهی ه��ای ارزی برای تهیه صورت های مالی میان دوره ای بانک ها 
در س��ال جاری را برای هر ی��ورو، ۱۲,۹۰۰ تومان و برای هر دالر، 

۱۱,۰۰۰ تومان اعالم کرد.

اولین فراخوان جذب استارت آپ در حوزه 
فناوری ژرف

یک��ی از ش��تاب دهنده ها اولین فراخوان خ��ود را با هدف جذب 
 )Deep Tech( اس��تارت آپ های فعال در حوزه های فناوری ژرف

برگزار می کند.
به گزارش ایس��نا، یکی از ش��تاب دهنده های فن��اوری و نوآوری 
فعال در حوزه کربن به پش��توانه پنج س��ال فعالیت ش��تاب دهی بر 
بس��تر پلتفرم آی چلنج، در تالش اس��ت که با ارائه بس��ته متنوعی 
از خدمات شتاب دهی، مس��یر توسعه فناوری و تجاری سازی آن را 

برای استارت آپ ها و هسته های فناور هموارتر کند.
کربن بر حوزه های فناوری ژرف )Deep Tech( متمرکز اس��ت 
و به  طور ویژه در این فراخوان به دنبال اس��تارت آپ ها و هسته های 
فناوری اس��ت که در زمینه فناوری نانو، مواد پیش��رفته، سالمت و 
زیس��ت فناوری، هوش مصنوعی، فناوری ش��ناختی و اینترنت اشیا 

فعالیت می کنند.
براس��اس اعالم س��تاد نانو، این ش��تاب دهنده هم اکنون با تأمین 
فضای اس��تقرار مناسب در س��رای نوآوری و شتابدهی دکتر قریب 
و با اتکا به ش��بکه مش��اوران و مربیان خود از همه استارت آپ های 
فعال در حوزه های فوق دعوت می کند تا برای تجاری سازی فناوری 

خود به آنها بپیوندند.
عالقه من��دان ت��ا ۱۵ آبان ۹۹ فرصت دارند ب��ا مراجعه به صفحه 
http:// اختصاص��ی فراخ��وان در وب س��ایت آی چلنج به نش��انی
ichallenge.ir/carbon-acc و یا به نش��انی این ش��تاب دهنده 
http://carbonacc.com  ب��رای ثب��ت ن��ام و معرفی تیم خود 

اقدام کنند.

نقشه پاالیشگاه دوازدهم پارس جنوبی برای 
زمستان

مدیر پاالیشگاه دوازدهم پارس جنوبی گفت ۱۰۰درصد کارهای 
برنامه ریزی ش��ده و ضروری در بازه تعمیرات اساس��ی انجام  ش��ده 
اس��ت و فازهای ۲۲ و ۲۴ با توان کامل برای تولید محصوالت خود 
در زمس��تان آماده هس��تند و امیدواریم زمستان را با آرامش پشت 

سر بگذاریم.
مهدی گرامی شیرازی در گفت و گو با ایسنا، درباره شرایط فعلی 
بخش های مختلف پاالیش��گاه گفت: در حال حاضر تمام بخش های 
واحدهای پاالیش گاز، تثبیت میعانات گازی در س��رویس هستند. 
بخش های پش��تیبانی پاالیشگاه شامل واحدهای آب، برق و بخار و 
... نیز تکمیل شده اند و سایر واحدها نیز مطابق برنامه طرح تا پایان 

سال تکمیل خواهند شد.
وی به آمادگی پاالیشگاه برای تولید زمستان اشاره و اظهار کرد: 
در راس��تای تولید پایدار تعمیرات پاالیشگاه دوازدهم از ۲۰ مرداد 

سال جاری آغاز شد و تا ۱۵ شهریور ادامه یافت.
وی ب��ا بیان اینکه نیروهای مجتم��ع گاز پارس جنوبی از ابتدای 
راه ان��دازی پاالیش��گاه در انتهای س��ال ۱۳۹۶در فازهای ۲۲ و ۲۴ 
حضور داش��ته اند اظهار کرد: نیروهای مجتمع در این دوره در کنار 
پیمان��کار در راه ان��دازی کمک الزم را انج��ام دادند و حضور جدی 
نفرات SPGC از س��ال گذش��ته در این پاالیش��گاه با اضافه شدن 

نفرات انجام شده است.
مدیر پاالیش��گاه دوازدهم پارس جنوبی افزود: چارت س��ازمانی 
رس��می پاالیشگاه حدود ۱۲۰ نفر اس��ت که در حال حاضر حدود 
۷۰ نفر در پاالیشگاه جذب شده اند و امیدواریم به  زودی این چارت 

تکمیل تر شود.
گرامی ش��یرازی با بی��ان اینکه از ۳۰ تیر س��ال جاری، مدیریت 
بهره برداری واحدهای تکمیل شده به مجتمع پارس جنوبی واگذار 
ش��ده اس��ت، گفت: در حال حاضر پیمانکاران طرح در پاالیش��گاه 
مش��غول انجام کارها هس��تند و در نهایت با تکمی��ل تمام واحدها 

پاالیشگاه به  صورت کامل به SPGC واگذار خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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رئی��س اتاق بازرگانی ایران و عراق با اش��اره به تحریم های تازه بانکی 
می گوید تحریم ها موضوع تازه ای نیس��ت؛ آمریکا از زمانی که ما انقالب 
کردیم، تحریم ها را شروع کرده و دائما تحریم ها نیز تشدید شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذش��ته اعالم ک��رد ۱۸ بانک ایرانی 
تح��ت تحریم های جدی��د و ثانوی��ه ق��رار گرفته اند. در بیانی��ه وزارت 
خزانه داری آمریکا آمده اس��ت که این وزارتخانه ط��ی رایزنی با وزارت 
خارج��ه این کش��ور، نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیس��ت 
تحریم ها شناسایی کرده است. به گفته مقامات آگاه، تحریم های جدید 
آن دس��ته از بانک های ایرانی را هدف قرار داده اند که تاکنون مش��مول 
تحریم های ثانویه نبوده اند. طبق تحلیل کارشناسان، هدف از تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران، این اس��ت که کانال های مورد اس��تفاده تهران 

برای واردات اقالم بشردوستانه مانند غذا و دارو مسدود شوند.
این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی معتقد 
است تسری تحریم های ثانویه به باقی مانده بانک های ایرانی بیش از آنکه اثر 
اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام 
شده است. به گفته وی، بانک های خارجی عمال معافیت ها و مجوزهای الزم 
را برای تامین مالی مبادالت دارو و محصوالت غذایی دریافت کرده اند. وی 
تاکید می کند: تعدادی از این بانک ها، وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و 
موادغذایی را به عهده دارند و بانک های خارجی که با این بانک ها مبادالتی 
داشتند، عمال معافیت ها و مجوزهای الزم را برای تامین مالی مبادالت دارو 

و محصوالت غذایی دریافت کرده اند.
تاثیر تحریم های جدید روی اقتصاد ایران چقدر محتمل است؟

با این وجود، این س��وال مطرح است که تاثیر تحریم جدید بر اقتصاد 
ای��ران چقدر محتمل اس��ت. یحیی آل اس��حاق، رئیس اتاق مش��ترک 
بازرگانی ای��ران و عراق در کافه خبر خبرگزاری خبرآنالین با اش��اره به 
تاثی��ر تحریم های بانک��ی آمریکا روی اقتصاد ای��ران و بازارها می گوید: 
جدای از بحث بازارها، تحریم ها موضوع تازه ای نیس��ت. آمریکا از زمانی 
ک��ه ما انق��الب کردیم، تحریم ها را ش��روع کرده و دائم��ا تحریم ها نیز 

تشدید شده است.
وی می افزاید: در این ش��رایط جدید و چن��د هفته مانده به انتخابات 
آمریکا، این کش��ور دنبال این است که ایران را وادار کند تا مذاکراتی را 
داشته باشد، زیرا تصور می کند که هر چقدر فشار را بیشتر کند، احتماال 

ایران برای مذاکره آماده می شود.
رئیس اس��بق اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران ب��ا بیان اینکه 
برای آمریکا خیلی مهم است که ایران برای مذاکره متقاعد شود، عنوان 
می کند: فعال نتیجه مذاکرات برای آمریکا مهم نیس��ت، تنها دنبال این 

است که ایران با این کشور مذاکره کند.
آل اس��حاق با اش��اره به ابزارهایی که آمریکا برای متقاعدکردن ایران 
به مذاکره به کار بس��ته اس��ت، تصریح می کند: یکی از این ابزارها این 
است که تحریم ها را به اوج برساند و آخرین نقطه هایی که فکر می کند 

می تواند موثر باشد، تحریم نظام مالی و پولی و بانکی ایران است.
وی می افزای��د: آمریکا تاکنون چند بانک ایران را تحریم کرده اس��ت 
و حاال هم بقیه بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری را در قالب تحریم 
گذاشته است و تصور می کند همه راه ها را دیگر به روی نقل و انتقاالت 

پولی و مالی با ایران بسته است.
تحریم های تازه ایران یک شو تبلیغاتی برای آمریکایی هاست

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق متذکر می ش��ود: حاال اینکه آمریکا 
هم��ه راه ها را به روی نقل و انتقال پولی و مالی با ایران بس��ته اس��ت، 
خود یک بحث اس��ت، اما آن طور که مقامات بانک مرکزی ایران عنوان 
می کنند، این اقدام بیش��تر یک ش��و و نمایش برای داخل آمریکا است. 
یعنی می خواهد به م��ردم خود بگوید که ما در حداکثرین حالت داریم 

به ایران فشار می آوریم.
آل اس��حاق درباره اثر بیرونی تحریم ها می گوید: سیس��تم بانکی ایران 
معتقد اس��ت که این تحریم ها قبال وجود داش��ته و بعد هم در رابطه با 
مسائل اساسی درخصوص تحریم ها، از قبل برنامه ریزی شده و نگرانی از 

بابت دارو و کاالهای اساسی وجود ندارد.
وی می افزاید: نکته اینجاس��ت که ما دش��من داریم و دشمن از همه 
ابزارهایی که در اختیار دارد، به فش��ار به ایران اس��تفاده می کند، اما در 

مقابل ما باید بتوانیم طرح ها و برنامه های مقابل داشته باشیم.
تحریم های تازه بانکی با صادرات و واردات چه می کند؟

رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره اثر تحریم ها 
روی واردات و ص��ادرات تصریح می کند: در رابطه با بخش صادرات باید 
بگویم که عمده صادرات ما به کش��ورهای همس��ایه و چین اس��ت که 
صادرات به آنها در خارج از سیستم هایی که وجود دارد، عمل می شود.

آل اسحاق ادامه می دهد: ما در رابطه با عراق، چین، هند و کشورهای 
همس��ایه یک سری برنامه هایی داریم و در حال انجام آنها هستیم. یعنی 

این تصمیم نقش جدی در روابط صادراتی ما قطعا ندارد.
وی تصری��ح می کن��د: در رابطه با صادرات به کش��ورهای اروپایی نیز 
ص��ادرات غیرنفتی به اروپ��ا در حدود ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون دالر بیش��تر 

نیست، بنابراین مشکلی از این بابت وجود ندارد.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه می گوید: 
درخص��وص واردات هم باید بگویم که بیش از ۸۰درصد واردات کنونی 
کش��ور، کاالهای اساسی و دارو اس��ت که نظام خود را دارد و اقداماتی 

صورت می گیرد.
آل اس��حاق عنوان می کند: به  هر صورت تحریم های تازه آمریکا، عمل 
س��خیفی اس��ت که ترامپ انجام داده و قطعا آخرین حلقه از حلقه های 
بدرفتاری این کش��ور است اما اینکه چقدر تحریم های بانکی روی وضع 

موجود ما اثر دارد، باید بگویم نقش موثر به روزی نخواهد داشت.
تحریم های بانکی چه اثری روی بازار طال و ارز دارد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اش��اره ب��ه اثر تحریم های بانکی 
روی بازاره��ای ارز، طال و بورس متذکر می ش��ود: این موضوع بس��تگی 
ب��ه انتظ��ارات مردم ایران از فضای آتی و نظ��ام مدیریتی بانکی و بانک 
مرک��زی دارد. تالطم ها و نوس��اناتی که در بازار ط��ال و ارز وجود دارد، 
خیل��ی ب��ه تصمیمات اخیر آمریکا رب��ط ندارد. ما بای��د فضای روانی و 

انتظارات جامعه را با واقعیت ها آشنا کنیم.
رئیس اس��بق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پاس��خ به این 
پرس��ش که برخی معتقدند که تحریم های تازه آمریکا، اقتصاد ایران را 
قفل خواهد کرد. آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ می گوید: خیر، اقتصاد 

ایران قفل نمی شود. اگر بنا بود اقتصاد ایران قفل شود، در این مدت ۴۰ 
س��ال گذشته و با تحریم های آمریکا، حداقل یک سال اقتصاد ایران قفل 

می شد. اقتصاد ایران قفل شدنی نیست.
13 شرط اثرگذاری کامل تحریم چیست؟

آل اس��حاق می افزاید: در حال حاضر ی��ک کار مطالعاتی و تحقیقاتی 
انجام شده که نشان می دهد برای اینکه تحریم اثر کامل خود را داشته 
باش��د و به اهداف خود برسد، ۱۳ ش��رط الزم است. این ۱۳ شرط باید 
با یکدیگر همزمان اجرایی ش��ود تا تحریم ها اثر کامل داشته باشد. یکی 
از این شرط ها این است که کشور تحریم شونده به آن کاال یا پول و ارز 
نیاز قطعی داشته باشد و نتواند آن نیاز را به گونه ای دیگر جبران کند.

وی ادام��ه می دهد: نکته دوم، اختیارات صادرات و واردات و مس��ائل 
جهانی آن کاال اس��ت که ۱۰۰درصد در اختیار تحریم کننده باید باشد. 
برای مثال، اگر گندم را بخواهند تحریم کنند، باید همه صادرات گندم 
به طور انحصاری در اختیار آمریکا باشد تا هیچ کس نتواند تخلف کند.

رئیس اس��بق اتاق بازرگانی و صنایع و مع��ادن تهران عنوان می کند: 
نکته بعد این است که آن کاال قابل جایگزینی نباشد، یعنی کاالیی باشد 
که نتواند با کاالی دیگر جایگزین کرد. در کل، ۱۳ شرط برای اثرگذاری 
کامل تحریم ها نیاز اس��ت و از این ۱۳ ش��رط در طول ۵۰ سال گذشته 
درخصوص همه کش��ورهایی که مورد تحریم قرار گرفته اند، کل ضریب 

تاثیر تحریم ها بیشتر از ۳۰درصد نبوده است.
آل اس��حاق متذکر می شود: درست است که گرانی اتفاق افتاده است. 
بله، ما ۳۰ درصد گران تر و س��خت تر زندگی می کنیم، اما اینکه بگوییم 
آمریکایی ها به تمام اهداف خود رسیده اند، به طور قطع در هیچ کجای 

دنیا ظرف ۵۰ سال گذشته تحریم ها اثر ۱۰۰درصدی نداشته است.
نظام تهاتری فعال شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاس��خ به این پرس��ش که شما 
عنوان کردید که دولت برای مقابله با تحریم ها باید طرح و برنامه داشته 
باش��د، در این ش��رایط چه س��ناریوهایی باید پیش روی دولت برای به 
حداقل رس��اندن اثر تحریم ها وجود داش��ته باش��د، می گوید: در طول 
۴۰ س��ال گذش��ته که ما با تحریم ها مواجه بوده ایم، راه های مختلفی را 

رفته ایم و روش های گوناگونی را دنبال کرده ایم.
رئیس اس��بق اتاق بازرگانی و صنایع و مع��ادن تهران عنوان می کند: 
یکی از این روش ها، نظام تهاتر اس��ت. ما در ش��رایط جنگ و ش��رایط 
بعد از جنگ و تحریم، از نظام تهاتری به خوبی اس��تفاده کردیم و کلی 
از نیازهای کش��ور را با سیس��تم تهاتری حل و فص��ل کردیم، زیرا هم 
صادرکننده و هم واردکننده، منافع ش��ان در یک کار دوجانبه اس��ت و 
اهرمی که در سیس��تم دوجانبه در اختیار آنها است مثل دالر یا پول یا 

نظام بانکی، دیگر نیازی نیست.
آل اسحاق تصریح می کند: در سیستم تهاتری، ما کاال می دهیم و کاال 
می گیریم. این نظام، یک سیس��تم و مدیریتی می خواهد که س��ابقه اش 

هم در بانک مرکزی وجود دارد و هم در کشور اجرا شده است.
وی تاکی��د می کند: بر این اس��اس، یکی از کاره��ای خیلی خوبی که 
می شود انجام داد، تقویت سیستم تهاتری است که امکان پذیر است و با 

خیلی از کشورها می توانیم این سیستم را دنبال کنیم.

تحلیل یحیی آل اسحاق از اثرگذاری تحریم های تازه بانکی روی اقتصاد ایران

تحریم های بانکی روی بازار طال و ارز چه اثری می گذارد؟
دریچه

مرکز آمار اعالم کرد
افزایش 42درصدی هزینه اجاره خانه

متوس��ط هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، 
در تابس��تان ۴۱.۲درصد افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، طبق گزارش 
مرکز آمار در تابس��تان ۱۳۹۹، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق ش��هری، به عدد ۱۹۵,۸ رس��ید که نس��بت به فصل قبل )۱۷۵.۱(، 
۱۱.۸درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط 
به استان همدان با ۱۶.۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان با ۳.۱ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها 
در فصل تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 
۲۸.۹ درصد است که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹)۲۳.۳ درصد(، ۵.۶ واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان 
با ۳۷درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۸.۶ درصد 
افزایش اس��ت. به عبارتی خانوارهای اس��تان همدان به طور متوسط ۸.۱ واحد 
درصد بیش��تر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۲۰.۳ 

واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابس��تان ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۴,۳درصد اس��ت. اطالع مذکور در استان 
لرستان )۳۲.۳ درصد( بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی )۸.۹ درصد( 
کمترین عدد را نش��ان می دهد. بر این اساس، متوسط افزایش هزینه اجاره بها 
برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر 

با ۴۱,۲ درصد است.

یوتیوب فروشگاه می شود
هر اسباب بازی، دستگاه و کاالیی که کاربران در یوتیوب مشاهده می کنند، 
به زودی در خود این سایت ویدئویی به فروش خواهد رسید. به گزارش ایسنا، 
بزرگ ترین س��ایت ویدئویی جهان اخیرا از س��ازندگان ویدئو درخواست کرد از 
نرم افزار یوتیوب برای برچسب گذاری و ردگیری محصوالتی که در کلیپ های شان 
دیده می ش��وند، اس��تفاده کنند. این دیتا به ابزارهای آنالیتیک و خرید گوگل 
مرتبط خواهند شد. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: هدف گوگل تبدیل مجموعه 
وس��یع از ویدئوهای یوتیوب به یک کاتالوگ بزرگ از کاالهاست که بینندگان 
می توانند با یک کلیک، آنها را مستقیما از یوتیوب خریداری کنند. این شرکت 
برای فروش کاالها از طریق یوتیوب در حال تست یکپارچگی با شاپی فای است. 
س��خنگوی یوتیوب تایید کرد که این شرکت در حال آزمایش این قابلیت ها با 
شمار محدودی از کانال های ویدئویی بوده است و خالقان ویدئو روی محصوالتی 
که نمایش داده می شوند، کنترل خواهند داشت. این اقدام می تواند یوتیوب را از 
یک غول تبلیغاتی به رقیب جدیدی برای تجارت الکترونیکی شرکت هایی مانند 
آمازون و علی بابا تبدیل کند. اندی ال وود، رئیس استارت آپ تجارت الکترونیکی 
بس��کت گفت: یوتیوب یکی از دارایی هایی است که از آن حداقل استفاده شده 
اس��ت و اگر گوگل تصمیم بگیرد که در آن س��رمایه گذاری کند، فرصت بسیار 
عظیمی خواهد بود. معلوم نیست یوتیوب چگونه از محل فروش این کاال درآمد 
خواهد داش��ت، با این حال این سرویس پیشنهاد اشتراک به سازندگان ویدئو 
را آغ��از کرده و یک س��هم ۳۰ درصدی از فروش برای خ��ود برمی دارد. گوگل 
به دفعات تجارت آنالین را امتحان کرده اما موفقیت محدودی داش��ته اس��ت. 
این شرکت عمدتا ترجیح می دهد به فروش تبلیغاتی بپردازد که کاربران را به 
سایر فروش��گاه های آنالین هدایت می کنند. با این حال شیوع پاندمی کووید- 
۱۹، بودجه تبلیغات در بخش های س��فر و خرده فروش��ی سنتی که مشتریان 
بزرگ گوگل در بخش تبلیغات هستند را کاهش داده است. در مقابل، تجارت 
الکترونیکی با ماندن مردم در خانه و سفارش آنالین کاالهای موردنیازشان رونق 
پیدا کرده اس��ت. این امر باعث ش��ده گوگل در حاش��یه بماند و شاهد فعالیت 
ش��رکت های دیگر مانند فیس بوک باشد که در حال تبدیل اینستاگرام به یک 
فروشگاه آنالین است. فروش آمازون هم افزایش یافته در حالی که گوگل در سه 

ماهه دوم امسال با نخستین کاهش درآمد روبه رو شد.
ماه هاست که مدیران گوگل تاکید می کنند که یوتیوب برای استراتژی تجارت 
الکترونیکی آنها محوری است و اخیرا هم ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل اظهار 

کرده بود که ویدئوهای یوتیوب می توانند به یک فرصت خرید تبدیل شوند.
براساس گزارش بلومبرگ، این شرکت واحدهای پرداخت و تجارت الکترونیکی 
خود را نیز بهسازی کرده و در ژوئیه اعالم کرد قصد دارد بازرگانان را به سایت 

گوگل شاپینگ جذب کند که شامل ادغام با شاپی فای است.

درخشش هفتگی چشمگیر طالی سیاه
بهای معامالت نفت روز جمعه پس از اینکه رویترز از توافق دس��تمزد میان 
مقامات اتحادیه کارکنان نفتی و تولیدکنندگان نفت نروژ خبر داد، کاهش یافت 
اما تحت تاثیر وقوع یک توفان گرمسیری دیگر و مختل شدن بخشی از تولید 

آمریکا، درخشش هفتگی چشمگیری را به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا، اعتصاب کارکنان نفتی نروژ این کشور را در معرض کاهش 
۲۵ درصدی تولید نفت در یک هفته آینده قرار داده بود. با این حال با نزدیک 
شدن توفان گرمسیری دلتا به منطقه خلیج مکزیکو و توقف بخشی از تولید این 
منطقه، شاخص نفت آمریکا رشد هفتگی ۹.۶درصد را به ثبت رساند. اداره ایمنی 
و محیط زیست آمریکا برآورد کرده که ۹۱.۵۵ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکو 

و ۶۲.۱۷ درصد از تولید گاز طبیعی این منطقه تعطیل شده است.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۹ سنت معادل ۱.۴ درصد 

کاهش یافت و در ۴۰ دالر و ۶۰ سنت در هر بشکه بسته شد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در دسامبر ۴۹ سنت معادل ۱.۱ درصد 
کاهش یافت و در ۴۲ دالر و ۸۵ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته 
۹.۱ درصد رشد نشان داد. بیورن تونهاگن، مدیر بازارهای نفت شرکت ریستاد 
انرژی در اظهاراتی به مارکت واچ گفت: نفت از رش��د هفتگی قابل مالحظه ای 
برخوردار شد اما این رشد تحت تاثیر عواملی صورت گرفت که ماندنی نیستند. 
توفانی که باعث کاهش تولید در آمریکا شد، ضعیف خواهد شد و دوباره تولید این 
کشور افزایش پیدا می کند و همین امر درباره اعتصاب در نروژ هم صدق می کند. 
وقتی خبر اعتصاب منتشر شد، قیمت ها صعود کردند اما پس از اعالم خبر دیدار 
ش��رکت های نفت و اتحادیه با یک میانجیگر برای حل اختالف، عقب نش��ینی 
کردند. زمانی که اعتصاب تمام شود، نفت دوباره به بازار برمی گردد در حالی که 
تقاضا به دلیل محدودیت های مربوط به شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است. 
رابرت یاوگر، مدیر انرژی شرکت میزوهو سکیوریتیز در یادداشتی نوشت: افت 
نفت نش��ان می دهد که بازار بیشتر از اینکه دغدغه توقف تولید را داشته باشد، 
نگران تعطیلی پاالیشگاه ها پس از توفان دلتا و روانه شدن نفت به مخازن است. 
براس��اس گزارش مارکت واچ، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم 
کرد شمار دکل های حفاری نفت فعال آمریکا طی یک هفته گذشته چهار حلقه 
افزایش یافت و به ۱۹۳ حلقه رسید که سومین افزایش هفتگی متوالی بود. شمار 

دکل های حفاری فعال آمریکا با سه حلقه افزایش، به ۲۶۹ حلقه رسید.
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پرونده ۸۰درصد از متقاضیان تس��هیالت مربوط به صاحبان کس��ب 
و کارهای آس��یب دیده ناشی از ش��یوع بیماری کرونا توسط نظام بانکی 
کشور تعیین تکلیف شده و با توجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیالت 
توس��ط س��تاد ملی مقابله با کرونا تا پایان مهرماه س��ال جاری، پرونده 

مابقی متقاضیان نیز در حال بررسی و اقدام است.
ب��ه گزارش ایس��نا، بانک مرکزی اعالم کرد: حس��ب مصوبات س��تاد 
کرونا مقرر شده است که برای کمک به صاحبان کسب وکارهایی که به 
دلیل ش��رایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل 

ش��ده اند ) با ثبت نام متقاضی در س��امانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی و تایید س��امانه مذکور و معرفی به بانک ( تس��هیالت با نرخ 
۱۲درصد پرداخت ش��ود که در این رابطه ت��ا تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹، 

بالغ بر ۵۳۴،۲۹۸ واحد به بانک  های عامل معرفی شده اند.
بر این اس��اس، ۵۰۸،۰۱۲ واحد از متقاضیان تا تاریخ اش��اره شده به 
ش��عب بانک ها و مؤسس��ات اعتباری عامل مراجع��ه کرده  اند که از این 
تعداد ۲۷۸،۲۴۵ واحد با ۴۵۹،۰۲۴ نفر شاغل در مجموع مبلغ ۵۶.۲۷۰ 

میلیارد ریال تسهیالت را دریافت کرده اند.

همچنین تعداد ۱۶۶،۸۹۳ واحد نیز از دریافت تسهیالت به دالیلی از 
جمل��ه عدم توانایی بازپرداخت تس��هیالت و ... انصراف داده اند و پرونده 
مابقی واحدهای کس��ب وکار نیز در دس��ت بررس��ی و تکمیل مدارک و 

وثایق است.
بنابراین حدود ۸۰درصد متقاضیان تعیین تکلیف ش��ده اند و با توجه 
به تمدید مهلت پرداخت تس��هیالت توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تا 
پایان مهرماه س��ال جاری، پرونده مابقی متقاضیان نیز در دست بررسی 

و اقدام است.

مطاب��ق آخرین آمارها مبلغ ۵۰۰۰ میلی��ارد تومان مقرری بیمه بیکاری کرونا از 
سوی دولت به متقاضیان و افراد بیکارشده بر اثر کرونا پرداخت شده است.

به گزارش ایس��نا، در راس��تای حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، 
دول��ت مبلغ ۵۰۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار برای کمک به صن��دوق بیمه بیکاری و 
تامین بودجه بیمه بیکاری بیکارشدگان ناشی از کرونا اختصاص داد که با حمایت 
سازمان برنامه و بودجه و تالش وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دستگاه های 
مربوطه، روند واریز مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشمول و کارگران بیکار شده 

در دستور کار قرار گرفت.
بر این اس��اس مقرر ش��د تا بیمه بیکاری س��ه م��اه اس��فند ۱۳۹۸ و فروردین 
و اردیبهش��ت ۱۳۹۹ ب��ه کارگران آس��یب دیده از کرونا پرداخت ش��ود و س��امانه 
bimebikari.mcls.gov.ir ک��ه وزارت کار از مدت ه��ا قب��ل ب��ه منظ��ور ثبت 

درخواست بیمه بیکاری راه اندازی کرده بود، برای مراجعه متقاضیان معرفی شد.
مدتی بعد از سوی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعالم شد 

متقاضیان بیمه بیکاری کرونا که از ابتدای خردادماه بیکار شده و افرادی که بیکاری 
آنها از اسفند سال گذشته تاکنون استمرار پیدا کرده به سامانه جامع روابط کار به 
نش��انی prkar.mcls.gov.ir مراجعه و نوع بیکاری خود را از طریق خوداظهاری 

اعالم کنند.
براس��اس اعالم اداره کل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت کار تا پنجم 
مهرماه سال جاری، ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد بیکار شده از کرونا که بیکاری آنها 
از اس��فندماه سال گذشته استمرار داشته و از اول خردادماه بیکار شدند یا به دلیل 
اعالم شماره شبای اشتباه، عدم تعلق شماره حساب مربوطه و ثبت ناقص اطالعات 
شخصی یا ثبت نام در ادارات کار و کاریابی ها به جای سامانه از پیش ذکر شده، دچار 

مشکالتی شدند در سامانه جامع روابط کار ثبت نام کردند.
به گفته مس��عود بابایی - مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
- پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان به دو ش��یوه دنبال ش��ده اس��ت؛ دسته اول 
افرادی که از اس��فندماه سال گذشته دریافتی نداشتند و اطالعات این گروه شامل 

۶۵ هزار نفربیمه معادل ۶۵ میلیارد تومان در اختیار س��ازمان برنامه و بودجه قرار 
گرفته و پرونده های شان ارسال شده است و دسته دوم ۳۰ هزار نفربیمه هستند که 
پرونده های ش��ان در سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و این سازمان در حال انجام 

پاالیش  نهایی و ارسال پرونده ها به سازمان برنامه و بودجه است.
طی روزهای گذشته با اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت تدبیر و امید 
تا نهم مهرماه ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل حساب صندوق ذخیره و از طریق 
ثبت نام در سامانه به متقاضیان بیمه بیکاری کرونا پرداخت کرده است. همچنین به 
تمام کارگاه های تولیدی تسهیالت با نرخ چهار و هشت درصد به ازای هر شاغل ۱۲ 

تا ۱۶ میلیون تومان و به شرط حفظ اشتغال موجود پرداخت شده است.
به گزارش ایس��نا، ثبت نام متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا و افراد 
بیکارش��ده از خردادماه س��ال جاری کماکان ادام��ه دارد و متقاضیان با مراجعه به 
س��امانه روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir می توانند روند ثبت نام خود را 

برای بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری دنبال کنند.

تعیین تکلیف 80درصد از متقاضیان وام کرونا

آخرین جزییات پرداخت بیمه بیکاری کرونا
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افزایش قیمت دالر و سکه
بازار دیروز ش��اهد افزای��ش ۶۰۰ تومانی قیم��ت دالر بود که به 
۳۰,۳۰۰ )سی هزار و س��یصد ( تومان رسید. همچنین قیمت طال 

و سکه باال رفت.
قیمت دالر آمریکا )اس��کناس(، دیروز ش��نبه ۱۹ مهرماه ۹۹ در 
صرافی های بانکی برای خرید ۲۹۷۰۰ تومان و برای فروش ۲۹۸۰۰ 

تومان بود.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دالر آمریکا )اسکناس(، روز شنبه 
۱۹ مهرم��اه ۹۹ در صرافی های بانکی برای خرید ۲۹,۷۰۰ تومان و 

برای فروش ۲۹,۸۰۰ تومان بوده است.
همچنی��ن قیمت هر یورو )اس��کناس( برای خرید در صرافی های 

بانکی ۳۴,۸۵۰ تومان و برای فروش ۳۴,۹۵۰ تومان است.
قیم��ت طال  نیز باال رفت و هر گرم طال ۱۸ عیار با افزایش ۱.۵۸ 
درص��دی، از ۱,۳۶۰,۸۶۰ )یک میلیون و س��یصد و ش��صت هزار و 
هش��تصد و شصت( تومان به ۱,۳۸۲,۷۹۱ )یک میلیون و سیصد و 

هشتاد و دو هزار و هفتصد و نود و یک ( تومان رسید.
همچنین قیمت سکه به ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ )پانزده میلیون و چهارصد 
و پنجاه هزار( تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش از آن، افزایش 

۴,۲ درصدی داشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد
کاهش 18 درصدی چک های رمزدار 

وصول شده در مرداد
طبق اعالم بانک مرکزی، ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه 
۹۹ در کل کش��ور وصول ش��د که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد 

۱۸.۷درصد کاهش داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، براساس آمار 
بانک مرکزی، ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ  بر ۱۳۰۰ 
ه��زار میلیارد ریال در مردادماه ۹۹ در کل کش��ور وصول ش��د که 
نس��بت به ماه قبل از نظ��ر تعداد و مبلغ به ترتی��ب ۱۸.۷درصد و 

۱۷.۷درصد کاهش داشته است.
در مردادم��اه ۴۷.۸ درصد از تعداد چک ه��ای رمزدار وصولی در 
سه اس��تان تهران )۳۰.۳ درص�د(، اصفهان )۸.۹ درصد( و خراسان 
رضوی )۸.۶ درصد( وصول ش��ده اس��ت که بیش��ترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
ح��دود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک در مردادماه ۹۹ در کل 
کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره 

عادی و حدود ۷۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است.
بر این اس��اس در کل کش��ور ۹۲ درص��د از کل تعداد چک های 

وصولی، عادی و ۸ درصد رمزدار بوده است.

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز پیش بینی شد
صعود محدود قیمت طالی جهانی

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد کارشناسان وال استریت 
و س��رمایه گذاران پیش بینی می کنند فضا برای صعود بیشتر قیمت 
ط��ال در معام��الت هفته جاری وج��ود دارد اما رکوردش��کنی طال 

نامعلوم است.
به گزارش ایس��نا، طال پس از ش��روع پرتالط��م معامالت در روز 
دوشنبه، موفق شد هفته را با عملکرد مثبت به پایان برساند و تحت 
تاثیر دورنمای انتخابات ریاست جمهوری متالطم آمریکا، نزدیک به 

باالترین حد دو هفته گذشته معامله شد.
اگرچه خوش بینی باالیی به افزایش قیمت طال وجود دارد اما این 
پرس��ش همچنان باقی اس��ت که آیا طال نیروی کافی برای عبور از 

مرز ۲۰۰۰ دالر خواهد یافت یا خیر.
در نظرس��نجی هفته جاری از کارشناس��ان وال استریت، ۱۷ نفر 
ش��رکت کردند که از میان آنها ۱۳ نفر معادل ۷۶درصد به افزایش 
قیمت طال و یک نفر معادل شش درصد به کاهش قیمت طال رأی 

دادند و سه نفر معادل ۱۸درصد نظری نداشتند.
اگرچه س��رمایه گذاران همچنان ب��ه روند صعودی طال خوش بین 
مانده اند اما با ادامه تحکیم قیمت ها، عالقه آنها کاهش قابل توجهی 
پیدا کرده اس��ت و شمار ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی آنالین 

کیتکونیوز به پایین ترین سطح از اواخر ژوئن رسید.
در نظرس��نجی آنالی��ن کیتکونیوز از س��رمایه گذاران، ۱۱۶۴ نفر 
ش��رکت کردند که از میان آنها ۶۲۸ نفر معادل ۵۴ درصد افزایش 
قیمت و ۳۰۹ نفر معادل ۲۷ درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی 

کردند و ۲۲۷ نفر معادل ۲۰ درصد نظری نداشتند.
نیروی صعودی جدید بازار طال در معامالت روز جمعه کمک کرد 
بهای این فلز ارزش��مند رش��د یک درصدی برای کل هفته را ثبت 
کند. هر اونس ط��ال در معامالت روز جمعه بازار نیویورک ۳۱ دالر 
و ۱۰ س��نت معادل ۱.۶ درصد افزایش یافت و در ۱۹۲۶ دالر و ۲۰ 
سنت بسته شد که باالترین قیمت از ۱۸ سپتامبر به این طرف بود.

اگرچه تحلیلگران فضا برای صعود بیشتر قیمت طال را پیش بینی 
می کنند اما متقاعد نش��ده اند که مرز ۲۰۰۰ دالر به زودی شکسته 

خواهد شد.
کالین سیژینسکی، استراتژیست ارش��د بازار در شرکت مدیریت 
س��رمایه SIA اظه��ار ک��رد: انتظ��ار دارم طال در معام��الت هفته 
ج��اری صعود کند، اما ای��ن صعود در مح��دوده معامالتی این فلز 
ارزش��مند خواهد بود. طال برای اینکه به رکورد باالتری صعود کند، 
ب��ه هزینه های محرک مالی بیش��تری نیاز دارد و به نظر می رس��د 
بانک های مرکزی آماده تزریق بیش��تر نقدینگی به بازارها نیستند و 
تص��ور نمی کنم دولت آمریکا تا بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری، 

اقدامی انجام دهد.
ب��ا این حال تحلیلگران پیش بینی می کنند که ممکن اس��ت این 

آغاز روند جدید صعود طال باشد.
آدری��ان دی، رئیس و مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی آدریان 
دی ب��ه کیتکونیوز اظهار کرد که دو گام به جلو و یک گام به عقب 
طال ممکن اس��ت س��رمایه گذاران را دوباره به بازار برگرداند. عوامل 
بنیادین بازار مثبت مانده اند و کس��انی که در حاشیه قرار گرفته اند 
درمی یابند که طال به میزان قابل توجهی کاهش پیدا نخواهد کرد و 

بنابراین در مقطعی برای خرید طال وارد بازار می شوند.

بانکنامه

مدی��رکل ام��ور بین الملل بانک مرک��زی گفت اعالم مج��دد تحریم 
۱۸ بان��ک ایران��ی تنها جنبه تبلیغ��ی دارد و آنچه باید در این مس��یر 
تصمیم گیری ش��ود، دو سال پیش اتفاق افتاده است بنابراین بانک هایی 
که ط��رف قرارداد ای��ران بودند، تصمیم خ��ود را برای ادام��ه یا توقف 

مبادالت با ایران گرفته اند.
به گزارش ایس��نا، حمید قنبری که در یک برنام��ه تلویزیونی درباره 
تحریم دوباره بانک های ایرانی توسط آمریکا سخن می گفت، اظهار کرد: 
تمامی بانک هایی که اس��امی آنها در فهرس��ت تحریم های جدید وزارت 
خزان��ه داری آمریکا ذکر ش��ده، پیش از این نیز تحریم ش��ده بودند؛ به 
نحوی که بعد از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، تمام تحریم هایی 
را که آمریکا تعلیق یا لغو کرده بود، فعال شد و این بانک ها نیز از همان 
زمان، مش��مول تحریم قرار گرفتند؛ لذا ب��ا تحریم اخیر، اتفاق جدیدی 
در مورد این بانک ها نیفتاده اس��ت و اینها بانک هایی نبودند که مشمول 

تحریم نباشند و االن تحریم شده باشند.
وی اف��زود: ن��وع اع��الم این خب��ر نیز ب��ه خوبی نش��ان می دهد که 
آمریکایی ها خود می دانند که قرار نیس��ت اتفاق جدیدی در نتیجه این 
تحری��م رخ ده��د؛ چراکه در مواردی که آنها قص��د دارند یک مجموعه 
مالی را تحت تاثی��ر قرار دهند آن تحریم را ناگهانی اعمال می کنند در 
حال��ی که آمریکایی ها از یک ماه گذش��ته مکرر اع��الم کردند که قصد 
دارند این بانک ه��ا را تحریم کنند و می گفتند که این بانک ها به زودی 
مش��مول تحریم قرار خواهند گرفت و در آینده ای نزدیک، اخبار مرتبط 

با آن را اعالم خواهیم کرد.
قنبری ادامه داد: اعالم مجدد تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی از سوی 

وزارت خزانه داری آمریکا، صرفا اثر سیاس��ی، رسانه ای و تبلیغاتی دارد و 
وقتی که یک بانک مشمول تحریم نباشد و برای اولین بار تحریم شود، 
قطعا ب��ر روابط کارگزاری آن بانک اثراتی به جای خواهد گذاش��ت؛ به 
ای��ن معنا که بانک های خارجی که ب��ا آن بانک کار می کنند، در نتیجه 
تحری��م تصمیم می گیرند ک��ه فعالیت خود را ادام��ه بدهند یا متوقف 
کنند؛ یعنی اگر بانک طرف مراوده بانک تحریم ش��ده ایرانی، در آمریکا 
شعبه داشته و روابط کارگزاری داشته باشد، تصمیم می گیرد که روابط 
را مورد بازنگری قرار دهد ولی اگر این روابط را نداش��ته باشد، روابط با 

بانک ایرانی را ادامه می دهد.
در ادام��ه مدیرکل امور بین الملل بانک مرک��زی گفت: آنچه که باید 
در این مس��یر تصمیم گیری ش��ود، دو س��ال پیش اتفاق افتاده است و 
بانک های��ی که طرف ق��رارداد ایران بودند، تصمیم خ��ود را در ادامه یا 

توقف مبادالت با ایران گرفته اند.
وی خاطرنش��ان کرد: آن دس��ته از بانک های خارجی که کار خود را 
ب��ا بانک های تحریم ش��ده ایرانی از دو س��ال قبل ادام��ه داده اند یا در 
حوزه های کاالهای اساس��ی و اقالمی که مش��مول تحریم نیستند، کار 
می کنند و یا تصمیم گرفتند به دلیل عدم ارتباط با آمریکا، روابط بانکی 

خود را با ایران ادامه دهند لذا تغییر خاصی رخ نخواهد داد.
قنبری در پایان با بیان اینکه توانستیم ارز مورد نیاز کاالهای اساسی 
و موردنی��از مردم و مواد اولی��ه واحدهای تولیدی را تامین کنیم، تاکید 
کرد: در ش��ش ماه نخست امس��ال با وجود همه فش��ارها، توانستیم ۵ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر ارز را برای کاالهای اساس��ی تامین کنیم و 
همچنان هم این فعالیت ادامه دارد. صرفاً از طریق بانک ها کار نمی کنیم 

ب��ه غیر از آن کانال های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز موردنیاز 
ذی نفعان را تامین می کنیم.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به تحریم ثانویه بانک های ایرانی 
گف��ت: از این پس در کن��ار بخش خصوصی، تمام ت��الش خود را برای 
تامین دارو و کاالهای اساس��ی موردنیاز م��ردم از روش های مختلف به 
کار می بندی��م. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در واکنش 
به تسری تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی گفت: تعدادی 
از ای��ن بانک ها وظیفه انتقال منابع ب��رای خرید دارو و موادغذایی را به 
عهده دارن��د و بانک های خارجی که با این بانک ها مبادالتی داش��تند، 
عم��اًل معافیت ها و مجوزه��ای الزم را برای تأمین مال��ی مبادالت دارو 
و محصوالت غذای��ی دریافت کرده اند. رئی��س کل بانک مرکزی افزود: 
هرچن��د در ماه های گذش��ته برای تأمین دارو و غ��ذای مردم به خاطر 
فش��ار حداکثری، به ش��دت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و 
روش هایی اجازه ندادیم هیچ گونه کمبودی در کش��ور ایجاد ش��ود و از 
این پ��س نیز بانک مرکزی در کنار بخ��ش خصوصی، تمام تالش خود 
برای تأمین دارو و کاالهای اساس��ی موردنیاز مردم از روش های مختلف 
به کار خواهد بس��ت و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فش��ار بیش��تری 
ب��ر مردم وارد ش��ود. وی تأکید کرد: این اق��دام آمریکا بیش از آنکه اثر 
اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آن کشور 
انجام ش��ده اس��ت و نش��انگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بش��ر و 
انسان دوستی س��ران این کشور است و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه 

ملت ایران ثبت خواهد شد.

رئی��س کل اس��بق بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه در س��ال ۹۰ تمامی 
بانک های ایرانی تحت ۶ تحریم شورای امنیت قرار داشتند، گفت تجربه 

دور زدن این تحریم ها در اسناد محرمانه بانک مرکزی موجود است.
به گ��زارش خبرن��گار مه��ر، وزارت خزان��ه داری آمریکا در ش��امگاه 
پنجش��نبه ۱۷ مهرماه به وقت تهران، ۱۸ بانک و مؤسسه مالی ایران را 
تحریم کرد. در فهرس��ت تحریم های جدید آمریکا نام »تأمین س��رمایه 
امین«، »بانک کش��اورزی« و تمامی شعب آن، »بانک مسکن« و تمامی 
ش��عب آن، »بانک رفاه کارگران« و تمامی ش��عب آن، »بانک ش��هر«، 
»بانک اقتصاد نوین«، »بانک قرض الحس��نه رس��الت« و تمامی ش��عب 
آن، »بان��ک حکمت ایرانی��ان«، »بانک ایران زمی��ن«، »بانک همکاری 
منطقه ای اس��المی« و ش��عبه های ایران و عراق آن، »بانک کارآفرین«، 
»بانک خاورمیانه« و تمامی شعب آن، »بانک قرض الحسنه مهر ایران«، 
»بانک پاس��ارگاد«، »بانک س��امان«، »بانک س��رمایه«، »بانک توسعه 

تعاون«، »بانک گردشگری« به چشم می خورند.
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا چه می گوید؟

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده اس��ت که این وزارتخانه پس 
از رایزن��ی با وزارت خارجه این کش��ور نهادهای مالی ایران را برای قرار 
دادن در لیس��ت تحریم ها شناسایی کرده اس��ت. به گفته مقامات آگاه، 
تحریم های جدید آن دس��ته از بانک های ایرانی را هدف قرار داده اند که 

تاکنون مشمول تحریم های ثانویه نبوده اند.
طبق تحلیل کارشناس��ان، ه��دف از تحریم های جدی��د آمریکا علیه 
ایران، این اس��ت که کانال های مورد اس��تفاده تهران برای واردات اقالم 

بشردوستانه مانند غذا و دارو مسدود شوند.
تجربه دور زدن تحریم بانک های ایرانی در اسناد محرمانه بانک 

مرکزی
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار 

مه��ر در واکنش به تحریم ۱۸ بانک و مؤسس��ه ایرانی از س��وی وزارت 
خزانه داری آمریکا گفت: در س��ال ۹۱ کل بانک های کش��ور تحت شش 
تحریم ش��ورای امنیت قرار گرفتند که در فهرس��ت آنها، نام بانک های 
دولتی و خصوصی به چش��م می خورد، اما ب��ه هر ترتیب بانک مرکزی، 
ب��ا مجموعه تمهیداتی که فراهم کرد، توانس��ت امورات مرتبط با نقل و 
انتقاالت مالی موردنیاز کشور و واردات را انجام دهد و بر همین اساس، 
هم اکنون نیز این ش��رایط وج��ود دارد که بتوان کار را مدیریت و خللی 

در امور مشاهده نکرد.
وی اف��زود: در این ح��وزه مجموعه ای از تدابیر ب��رای نقل و انتقاالت 
بانکی باید از س��وی بانک مرکزی س��امان داده ش��ود تا بتوان مبادالت 
تجاری را انجام داد؛ این در حالی است که با مجموعه ای از تدابیری که 
سوابق آن در بانک مرکزی موجود است، می توان مبادالت غیرسیستمی 

را برای نقل و انتقاالت ارزی برقرار ساخت.
وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی ها با مراقبت و نظارت کامل است

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از راه ها 
از س��وی بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ تجربه شده و نتایج مثبتی هم 
حاصل ش��ده اس��ت؛ تصریح کرد: بنابراین مقامات ارش��د دولت و بانک 
مرکزی اکنون باید به این فکر باش��ند که از این راهکارهای تجربه شده 
و موفق بهره برداری کنند؛ به خصوص اینکه تحریم کنونی س��خت تر از 
تحریم سال ۹۰ نیس��ت، چراکه آن زمان تحریم های وزارت خزانه داری 

آمریکا همزمان با تحریم های شورای امنیت شده بود.
ب��ه گفته رئیس کل اس��بق بانک مرکزی، مبادالت پول��ی ایران تنها 
از طریق سیس��تم بانکی صورت نمی گیرد و س��ایر سیستم های موازی 
نیز قابل استفاده هس��تند؛ به نحوی که بدون اینکه بخواهیم ارتباطات 
رسمی با بانک های دنیا برقرار کنیم؛ می توان از این راهکارها بهره گرفت 
که اسناد محرمانه آن در بانک مرکزی موجود است؛ البته ما هم دل مان 

نمی خواهد نظام بانکی کشور تحریم باشد، اما حال که این شرایط پیش 
آمده، باید از ابزارهای مرتبط نهایت بهره برداری را صورت داد.

وی اظهار داش��ت: اکن��ون وقت تکیه به ش��بکه مویرگی صرافی های 
کشور است تا با مراقبت و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را 
برآورده ساخت. پس تجربه کامل آن در بانک مرکزی وجود دارد؛ ضمن 
اینکه اگر بانک مرکزی تمایل داش��ته باشد، در جلسات محرمانه حاضر 

به انتقال این تجربیات هستیم.
تحریم های آمریکا صرفاً تبلیغاتی است؛ با کمک بخش خصوصی 

آن را دور می زنیم
در عین حال، عبدالناصر همتی در واکنش به تسری تحریم های ثانویه 
به باقیمانده بانک های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک ها وظیفه انتقال 
مناب��ع برای خری��د دارو و مواد غذای��ی را به عهده دارن��د و بانک های 
خارجی که با این بانک ها مبادالتی داشتند، عماًل معافیت ها و مجوزهای 
الزم را ب��رای تأمین مال��ی مبادالت دارو و محص��والت غذایی دریافت 
کرده ان��د. رئیس کل بان��ک مرکزی افزود: هرچند در ماه های گذش��ته 
ب��رای تأمی��ن دارو و غذای مردم به خاطر فش��ار حداکثری، به ش��دت 
در مضیق��ه بودیم، ولی تاکنون از مس��یرها و روش های��ی اجازه ندادیم 
هیچ گونه کمبودی در کش��ور ایجاد شود و از این پس نیز بانک مرکزی 
در کنار بخش خصوصی، تم��ام تالش خود برای تأمین دارو و کاالهای 
اساسی موردنیاز مردم از روش های مختلف به کار خواهد بست و اجازه 

نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.
وی تأکی��د کرد: ای��ن اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داش��ته 
باش��د، برای اهداف تبلیغاتی و سیاس��ی داخلی آن کش��ور انجام شده 
اس��ت و نش��انگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان دوستی 
س��ران این کش��ور اس��ت و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران 

ثبت خواهد شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 

تجربه دور زدن تحریم بانک های ایرانی در نهانخانه بانک مرکزی

سایه روشن تحریم های جدید بانکی 

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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زمزمه های عرضه دارا سوم در بورس
بانکی یا خودرویی و فلزی

پرونده عرضه های دارایکم و پاالیش��ی یکم )دارا دوم( در حالی بس��ته 
شد که اخیرا وزیر اقتصاد از عرضه صندوق دارا سوم در بورس خبر داد.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 
به دولت اجازه داده ش��ده اس��ت که باقی مانده سهام خود در شرکت ها را 
به روش های معمول یا از طریق صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
)EPF( عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای 
س��ال جاری هیأت وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد تا در 
قالب س��ه صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله باقی مانده سهام دولت را 
واگذار کند. در این راستا نخست صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک 
و بیمه شامل باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و 
شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین، دومین صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله پاالیش��ی شامل باقی مانده سهام دولت در پاالیشگاه های اصفهان، 
ته��ران، بندرعباس و تبریز در بازار س��رمایه عرضه ش��دند. پیش از این 
اعالم ش��ده بود سومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامل صنایع 
خودرویی و فلزی )باقی مانده س��هام دولت در ش��رکت های ایران خودرو، 

سایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مس( است.
با این حال اخیرا فرهاد دژپس��ند – وزیر امور اقتصاد و دارایی – اعالم 
کرده است که دولت تصمیم دارد باقی مانده سهام خود در سه بانک ملت، 
تجارت و صادرات را در قالب صندوق دارا سوم ارائه کند. این خبر در حالی 
از سوی وزیر اعالم شده است که همان طور که ذکر شد دارا سوم قرار بود 
خودرویی و فلزی باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید داراسوم شامل 

چه صنایعی خواهد ماند.
تداوم روند کاهش سهم دالر از ذخایر ارزی جهان

صندوق بین المللی پول از تداوم روند کاهش س��هم دالر از ذخایر ارزی 
جهانی خبر داد.

به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، اقب��ال بانک های مرکزی جهان به 
دالر رو به کاهش اس��ت و ارزهای امن تر نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس 
در حال گرفتن جای اس��کناس سبز هس��تند. آنطور که داده های جدید 
صندوق بین المللی نشان می دهد، سهم دالر از ذخایر ارزی جهان در پایان 
سه ماهه دوم سال به ۶۱.۳ درصد رسیده است تا بدین ترتیب بیشترین 

کاهش فصلی سهم دالر در ۱۱ سال اخیر به ثبت برسد.
از سوی دیگر روند افزایش سهم یوان چین از ذخایر ارزی جهان کماکان 
ادامه دارد و این ارز حدود ۲.۱ درصد کل ذخایر را تشکیل می دهد که ۰.۲ 
درصد بیشتر از رقم ثبت شده در فصل قبل است. در طرف مقابل اما سهم 
ین به ۵.۴ درصد کاهش یافته است. سهم یورو از این ذخایر نیز به ۲۰.۶ 
درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده قبلی است. با بهبود 
وضعیت اقتصاد چین پس از همه گیری کرونا تمایل معامله گران به خرید و 
نگهداری یوان بیشتر شده است تا جایی که این ارز بیشترین صعود را در 

برابر دالر در بین ۹ ارز مهم جهانی داشته است.
در حال حاضر ۶.۸۲ تریلیون دالر از ذخایر ارزی جهانی را دالر تشکیل 
می دهد که در مقایس��ه با پایان سه ماهه نخست سال، از نظر ارزشی ۳۴ 
میلی��ارد دالر و از نظ��ر درصدی ۰.۸۲ درصد افزایش یافته اس��ت. بدین 
ترتی��ب در حال حاضر دالر بی��ش از ۶۱ درصد از کل ذخایر ارزی جهان 

را تشکیل می دهد.
یک��ی از بانک های بزرگ آمریکایی نیز در گزارش��ی جداگانه از کاهش 
تمایل بانک های مرکزی به نگه��داری دالر و افزایش تقاضای خرید طال 
خبر داده است. به گفته بنک آف آمریکا، بانک های مرکزی جهان در سال 
گذشته بیش از ۶۵۰ تن طال به ذخایر ارزی خود افزوده اند. این بانک سهم 
دالر از ذخای��ر ارزی بانک های مرکزی جهان را ۶۱.۸ درصد ارزیابی کرده 

که ۰.۵ درصد بیشتر از برآورد صندوق بین المللی پول بوده است.

کارمزد معامالت بازارگردانی 20درصد کارمزد 
معامالت معمول شد

جلس��ه ش��ورای عالی بورس، عصر دیروز چهارشنبه، ۱۶ مهرماه 
در مح��ل وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی برگزار ش��د. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از بازار س��رمایه، جلسه شورای عالی بورس، 
عصر دیروز چهارش��نبه، ۱۶ مهرماه در محل وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برگزار ش��د. در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده اتاق بازرگانی، 
نماین��ده کانون ه��ا، عضو ناظر مجلس ش��ورای اس��المی، نماینده 
دادستان و دیگر اعضای این شورا برگزار شد، ضمن بررسی آخرین 
تحوالت مربوط به س��هام عدالت گزارش��ی درخصوص شرکت های 
سرمایه گذاری استانی و روند ورود آنها به بازار سرمایه ارائه و مقرر 
ش��د ش��رکت هایی که هنوز اقدامات قانونی برای ورود به بورس را 

انجام نداده اند، در اسرع وقت اقدام کنند.
بررس��ی کارم��زد ح��ق نظ��ارت س��ازمان ب��ورس در معامالت 
بازارگردان��ی، از دیگر محوره��ای مطروحه در جلس��ه عصر دیروز 

شورای عالی بورس بود.
بر این اس��اس، شورا با این پیش��نهاد سازمان بورس موافقت کرد 
که س��قف نرخ کارمزد خرید و ف��روش در موضوع بازارگردانی همه 
نهادهای مالی از جمله صندوق توس��عه بازار س��رمایه، صندوق های 
بازارگردان��ی و س��ایر نهاده��ای مال��ی ک��ه طبق مق��ررات مجوز 
بازارگردانی اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ایران دریافت می کنند، ۲۰ درصد س��قف نرخ های کارمزد 
معمول اوراق بهادار )با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب کارمزد( 

در هر معامله باشد.

نماگربازارسهام

شاخص کل بورس هفته را با روند صعودی آغاز کرد و هرچند حرکتی 
پرنوسان داشت، اما در نهایت در حالی به کار خود پایان داد که بیش از 

۱۰۰۰ واحد صعود کرده بود.
به گزارش ایسنا، معامالت امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید 
که ش��اخص کل بورس با ۱۱۴۳ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۵۴۱ 
هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳۳۱۹ واحد 
رش��د به رقم ۴۱۰ هزار و ۵۱۷ واحد رس��ید. معامله گران این بازار یک 

میلیون معامله به ارزش ۷۸ هزار و ۱۴ میلیارد ریال انجام دادند.
ف��والد مبارک��ه اصفهان، ملی صنای��ع مس ایران، س . نف��ت و گاز و 
پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری غدیر و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ایران خودرو و مخابرات 
ایران نس��بت به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثب��ت را روی این بازار 

گذاشتند.
این در حالی است که شاخص کل فرابورس روندی نزولی داشت و با 

۳۸ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۱۱۵ واحد ایستاد. معامله گران این 
بازار ۷۹۳ هزار معامله به ارزش ۳۱ هزار و ۴ میلیارد ریال انجام دادند.

سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی تندگویان، فوالد هرمزگان جنوب، 
پلیمر آریاساسول، پتروشیمی مارون و شرکت آهن و فوالد ارفع نسبت 
به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثی��ر منفی و در مقابل س��هامی ذوب آهن 
اصفهان نس��بت به سایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.

روند صعودی شاخص های بورسی در اروپا و آمریکا ادامه یافت.
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از بلومب��رگ، روند احی��ای اقتصادی در 
کش��ورهای مختلف ادامه دارد و بازارها رفته رفته در حال بازگش��ت به 
ش��رایط پیش از بحران کرونا هس��تند. با این حال احتمال سقوط آزاد 
مجدد اقتصادی در صورت بروز موج جدید همه گیری کامال جدی است. 
طبق اعالم مرکز آمار انگلیس، رش��د اقتصادی این کش��ور در سه ماه 
منتهی به آگوس��ت امس��ال به ۸ درصد رسیده اس��ت که بهترین رشد 
فصلی ثبت ش��ده ۱۰ س��ال اخیر محس��وب می ش��ود. این رشد نسبت 
به مدت مش��ابه منتهی به ماه قبل ۰.۹ درصد کمتر ش��ده اس��ت. رشد 
اقتصادی در بس��یاری از بخش های مهم اقتصادی این کش��ور در حال 

حاضر در سطح مثبت قرار دارد.
ش��ماری از مقامات بانک مرکزی اروپا از آمادگی برای کاهش بیشتر 
نرخ بهره در صورت لزوم خبر داده اند. نرخ بهره در س��طح منطقه یورو 
اکنون منفی و کمترین نرخ بهره ثبت ش��ده در طول تاریخ این منطقه 
پولی اس��ت اما به نظر می رس��د حتی این نرخ منفی و تزریق گس��ترده 
نقدینگی به بازار به ش��کل مس��تقیم و خرید اوراق قرضه توس��ط بانک 
مرکزی اروپا نیز هنوز نتوانس��ته اس��ت به عطش بازارها برای وجه نقد 

پاسخ بدهد. 
به گفته مقامات بانک مرکزی اروپا، ش��یوع کرونا و پیامدهای جانبی 
آن بر روی بازار کار و انگیزه فعاالن اقتصادی باعث کاهش تمایل آنها به 
پس انداز یا مخارج بیش��تر شده است و حکمفرما شدن رویکرد احتیاط 
در طرف تقاضا باعث ایجاد مش��کالت زیادی برای طرف عرضه نیز شده 
اس��ت. ش��رایط کنونی تنها یک پیام برای سیاس��ت گذار دارد و آن هم 
اینکه نباید خیلی امیدوار به احیای س��ریع رشد اقتصادی و طرف تقاضا 

بود.
در ژاپن نیز بانک مرکزی این کش��ور اعالم کرد نرخ بهره را به منظور 
حمای��ت از ب��ازار و تحریک طرف تقاضا در س��طح منفی ۰.۱ درصدی 
حف��ظ می کند. انتظار می رود مقام��ات بانک مرکزی ژاپن نیز مجبور به 
حفظ طوالنی مدت سیاس��ت های کنونی به مانن��د همتایان آمریکایی 

خود شوند. 
کشمکش بر سر چگونگی و میزان بسته حمایتی جدید در برابر کرونا 
در آمریکا هنوز ادامه دارد و روند معامالت را تحت تاثیر قرار داده است. 
دموکرات ها طرفدار تزریق نقدینگی بس��یار زیادی به اقتصاد هس��تند. 
طبق عقیده آنها پرداخت های نقدی از ۱۲۰۰ دالر در ماه باید به ۱۸۰۰ 
دالر در ماه افزایش پیدا کند که این مبلغ طبق پیشنهاد دموکرات ها به 
جای یک بار پرداخت ماهانه در طول چهار پرداخت هفتگی و هر هفته 
۴۵۰ دالر خواه��د بود. جمهوری خواهان اما موافق پرداخت یارانه نقدی 

مستقیم با مبلغ کمتر و البته پرداخت ماهانه )در یک نوبت( هستند.  
در هفته های اخیر چگونگی و میزان بس��ته حمایتی جدید به یکی از 
اصلی ترین موارد اختالفی بین سران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
تبدیل ش��ده و هم کنگره و هم دولت با بس��ته های پیش��نهادی طرف 
مقابل مخالفت کرده اند. اس��تیون منوچین- وزیر خزانه داری دیدارهایی 
را با نانسی پلوسی- رئیس کنگره بر سر رسیدن به یک راه حل بینابین 
داش��ت که در مواردی نیز پیش��رفت هایی حاصل شد اما دونالد ترامپ- 

رئیس جمهور آمریکا از توقف این مذاکرات با کنگره خبر داده است.
این اختالف نظر حساس��یت ها را نس��بت به نتایج انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری ماه نوامبر بیش��تر کرده اس��ت چراکه دو ط��رف در صورت 

پیروزی رویکردهای متفاوتی از هم را پیش خواهند گرفت.
لورتا مستر- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در کلیولند گفت: حتی 
بدون بس��ته های حمایتی بیشتر نیز روند احیای اقتصادی ادامه می یابد 
اما از سرعت آن به شدت کاسته خواهد شد. خیلی ناامیدکننده است که 
هنوز نتوانسته ایم بر سر اجرایی شدن یک بسته جدید به توافق برسیم، 
با این ح��ال بانک مرکزی کارهای زیادی انجام داده اس��ت و نرخ بهره 
بسیار پایین یک فرصت طالیی را برای تامین نقدینگی موردنیاز کسب 

و کارها فراهم کرده است.
بهبود رش��د اقتصادی و بازگش��ت تدریجی فعالیت ها در کش��ورهای 
مختلف هنوز هم نتوانس��ته است تا شرایط را به وضعیت قبل از بحران 
کرونا بازگرداند و انتظار می رود دست کم تا پایان سال آینده شاهد باقی 
ماندن س��طح فعالیت ه��ای اقتصادی و در میزانی کمت��ر از آغاز بحران 
کرونا باشیم و این وضعیت در صورت معرفی نشدن یک واکسن موثر در 

مقابله با کرونا می تواند از این هم طوالنی تر شود.
رئیس بانک مرکزی آمریکا در پیامی که می تواند حاکی از نیاز بیشتر 
به رویکرد حمایتی از بازارها باش��د از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته 
است تا با بسته های محرک جدید موافقت کنند. این درخواست پس از 
آن بیان می ش��ود که به دلیل اختالف نظر بین مقامات دو حزب اصلی 
آمریکا، هنوز جایگزین مناس��بی برای الیحه ۳ تریلیون دالری قبلی که 

اعتبار اجرای آن نیز منقضی شده، پیدا نشده است.
تاکنون بیش از ۳۶ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۰۲ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین یک میلیون و ۶۹ هزار و ۸۴۹ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا 
ب��ا ۲۱۸ ه��زار و ۱۴۰ نفر، برزیل با ۱۴۹ هزار و ۱۸۹ نفر، هند با ۱۰۷ هزار 
و ۱۴۲ نف��ر، مکزیک با ۸۳ هزار و ۹۶ نفر و انگلیس با ۴۲ هزار و ۶۷۹ نفر 

بوده است.
بورس آمریکا  

در وال اس��تریت، همه ش��اخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه 
ش��اخص اصلی بورسی در س��طح باالتری از روز قبل خود بسته شدند. 
ش��اخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۴۶ درصد افزایش نسبت به 

روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و  ۵۵۶ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۷۶ درصد صعود تا سطح ۳۴۷۲.۹۸ 
واحدی باال رفت و دیگر ش��اخص مهم بورس��ی آمری��کا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۱.۱۳ درصد افزایش در سطح ۱۱ هزار و ۵۵۱.۴۵ واحدی 

بسته شد.
بورس های اروپایی

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، ش��اخص »فوتسی ۱۰۰« بورس 
لندن با ۰.۶۵ درصد افزایش نس��بت به روز قبل و در س��طح ۶۰۱۶.۶۵  
واحد بس��ته شد.  ش��اخص »دکس ۳۰م بورس فرانکفورت در آلمان با 
صعود ۰.۰۷ درصدی و ایس��تادن در س��طح  ۱۳ هزار و ۵۱.۲۳ واحدی 
ب��ه کار خود خاتمه داد و ش��اخص »کک ۴۰« ب��ورس پاریس با صعود 
۰.۷۱ درصدی در س��طح ۴۹۴۶.۸۱ واحد بسته شد. در مادرید شاخص 

»ایبکس ۳۵« ۰.۶ درصد پایین رفت و به ۶۹۵۰.۹۰ واحد رسید.
بورس های آسیایی

در معامالت بورس های آس��یا، ش��اخص ها عملکرد متفاوتی داشتند؛ 
ت��ا جایی که ش��اخص »نیک ک��ی ۲۲۵« بورس توکیو ژاپ��ن با ریزش 
۰.۱۲ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۶۱۹.۶۹ واحدی پایین رفت. شاخص 
»هانگ س��نگ« بورس هنگ کنگ ۰.۳۱ درصد پایین رفت و در سطح 
۲۴ هزار و ۱۱۹.۱۳ واحد بس��ته ش��د. در چین ش��اخص »ش��انگهای 
کامپوزی��ت« افزایش ۰.۱ درصدی را تجربه کرد و در س��طح ۴۶۸۱.۱۴ 

واحد بسته شد.
در اس��ترالیا شاخص »اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی 
با ۱.۰۹ درصد صعود و ایس��تادن در س��طح ۶۱۰۲.۱۷  واحدی به کار 
خ��ود خاتمه داد. در بین دیگر ش��اخص های مهم آس��یایی، ش��اخص 

»تاپیکس« ژاپن نزولی بود.
نفت

در بازار طالی س��یاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بش��که نفت »وست 
تگ��زاس اینتر مدیت« با ۰.۶۴ درصد کاهش به ۴۰.۵۲  دالر رس��ید و 
نفت خام برنت دریای شمال با افت ۰.۴۹ درصدی به ازای ۴۲.۷۶ دالر 

در هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با افزایش ۱.۲۷ 
درصدی نس��بت به روز قبل در س��طح ۱۹۲۷.۳۸ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با صعود ۳.۴۴ درصدی به ازای ۲۵.۱۸ دالر مبادله شد.

ساز کوک بورس ها در اروپا و آمریکا

بورس هفته را صعودی آغاز کرد
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تعهد ارزی در افغانستان و عراق لغو شود
دبیرکل کنفدراس��یون صادرات ایران می گوی��د برای آنکه امکان 
حفظ تجارت در کشورهای همسایه به وجود آید بانک مرکزی باید 

در برخی سیاست های ارزی خود تجدیدنظر کند.
به گزارش ایس��نا، پس از بازگش��ت تحریم های آمریکا علیه ایران 
بانک مرکزی اعالم کرد که به منظور تامین نیازهای داخلی کش��ور 
صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را براساس 
دس��تورالعمل های اجرایی به کشور بازگردانند و در صورتی که این 

اتفاق رخ ندهد با آنها برخورد خواهد شد.
اوج برخورد بانک مرکزی با صادرکنندگان در پایان تیرماه امسال 
رقم خورد و این بانک اعالم کرد کارت بازرگانی افرادی که تعهدات 
خود را اجرایی نکرده اند تعلیق می ش��ود و حتی نام برخی از آنها به 

قوه قضائیه نیز ارائه شده است.
صادرکنندگان در پاس��خ به این فشارها از بانک مرکزی خواستند 
یا در زمان بازگش��ت تجدیدنظر کنند یا با توجه به شرایط تحریمی 
و موقعیت خاص کش��ور از برخورد با صادرکنندگان به ش��کل کلی 
و همگان��ی پرهیز کنند. یکی از این توصیه ه��ا در رابطه با بازار دو 
کش��ور عراق و افغانس��تان اس��ت که با توجه به تحریم های آمریکا 
امکان پرداخت ارز به ایران را ندارند، اما در عین حال بخش مهمی 

از واردات ایران را به خود اختصاص داده اند.
جمشید نفر- دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران - در گفت وگو 
با ایس��نا، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به آنکه شرایط اقتصادی 
کش��ور به نوعی یک جنگ اقتصادی به شمار می رود، ما باید تالش 
کنیم از تمام گزینه های موجود نهایت اس��تفاده را ببریم. در چنین 
فضایی اس��تفاده از بازار کشورهای همس��ایه اهمیت بسیار زیادی 
دارد. از ای��ن رو ای��ن امید وجود دارد دولت با بهبود ش��رایط برخی 

گزینه ها را برای بخش خصوصی باز بگذارد.
ب��ه گفته وی کش��ورهایی مانند عراق و افغانس��تان نقش مهمی 
در صادرات کاالهای ایران��ی دارند که اگر در حوزه رفع تعهد ارزی 
تغیی��ری در آنها رخ ندهد با کاهش صادرات مواجه خواهیم بود. از 
ای��ن رو خواس��ته بخش خصوصی از بانک مرکزی این اس��ت که با 
هدف حفظ ب��ازار صادراتی و حمایت از صادرکنندگان مرزنش��ین 
نس��بت به باقی ماندن تعهد ارزی در عراق و افغانس��تان تجدیدنظر 

کند.

هنر قالیبافان نافذ و صدای شان کوتاه است
حاال که چینی ها به مدد دالالن س��ودجو، نقش��ه ها و قالی ایرانی 
را کپی کرده اند، خالقی��ت نجات دهنده این صنعت منحصر به فرد 
ایرانیان خواهد بود؛ جایی که هیچ دسترس��ی به ذهن های خالق و 
نقش��ه هایی که همچون شعر در فکر بافندگان هنرمند، جاری و رج 

به رج بافته می شود، وجود ندارد.
روزهای بس��یاری پی��ش، قبل از آنکه کرون��ا و ظالمان تحریمگر 
دس��ت به دس��ت هم دهند و مس��یر را بر ش��کوفایی هر صنعت و 
حرفه ای ببندند، به سمن بخس دادن نقشه های ماندگار قالی ایرانی، 
بس��یاری را در دیگر کش��ورها، از هند گرفته تا چین، کمک کرد تا 
جامه  رقیب به تن کنند؛ اگرچه لباس رقابت با فرش منحصربه فرد 

ایرانی، برازنده هیچ قامتی جز خاستگاه این هنر ماندگار نیست.
ب��ه گزارش ایس��نا، امروز خالقی��ت و ایده های خالقان��ه در کنار 
پنجه ه��ای هنرمند، فرش هایی را بافته اند که هر رج آن تار و پودی 
از ابتکار و نوآوری دارد و راه را بر دالالن این تجارت اغواگر، خواهد 
بس��ت؛ خالقیتی که در ذهن بافند شکل می گیرد و بی نیاز از قلمی 
ش��دن کاغذ، با دس��تانی خالق، بر تار و پود، رج می شود و بار دیگر 
جایگاه ایران را در صنعت هنرمندانه قالی بافی، تثبیت خواهد کرد.

در گوش��ه ای از س��رزمین ایران، آنجا که زمانی پایگاه ساسانیان 
ب��ود و همچن��ان یادگار آن دوران و پادشاهی ش��ان هم��ان بناها و 
یادبودهای ثبت ش��ده در میراث جهانی، بر دشت و کوه چشم نوازی 
می کند؛ زنی از تبار عش��ایر، نقش و ن��گار هنر و هنرمندی ایرانیان 
را در رج ه��ای فرش هایش ب��ه تار و پودی همیش��گی گره می زند. 
گره هایی زیبا و ماندگار که عمق و وسعت تفاوت هنر فرش دستباف 

و بافندگان هنرمند فرش دستباف را نشان می دهد.
روس��تای جایدشت شهرس��تان فیروزآباد اس��تان فارس، کارگاه 
بانوی��ی هنرمند اس��ت که هنر اصی��ل اش از اصالت او پ��ا گرفته و 
دست های خالقش با قوت گرفتن از ذهن پویای او با پشم و کرک و 
نخ و ریس��مان، کیمیاگری می کند؛ بانویی که هر رج فرش هایی که 

می بافد، سطری است از صنعت هنرمندانه ایران.
دست بافت های او، خالقانه و بی نظیر است؛ هر فرش کتابی مصور 
که با بیننده س��خن می گوید؛ نقاشی است، ش��عر و داستانی بافته 
ش��ده بر تار و پود؛ این بانوی هنرمند، در آموزش هم بی دریغ آنچه 
را که دارد، هنرمندانه به دیگران می آموزد؛ هنری که حاال متکی به 
نقشه های نقاشی ش��ده بر کاغذ نیست، بلکه از ذهن و دل هنرمند 
عاش��ق و ایده پرداز برمی آید و با سر انگشتان صنعتگران هنرمند، بر 

تن تار و پود گره می شود و یک داستان می سازد.
عش��رت بهمن نژاد، کارآفرین برتر کش��ور در س��ال ۹۹، از طایفه 
عمله قش��قایی و کشکولی اس��ت که با بیش از ۱۵ مدرک داخلی و 
با دستان خالی، کارگاهی در روستای جایدشت فیروزآباد راه اندازی 
کرد و امروز ثمره آن تولید بیش از ۱۱ اثر هنری بی نظیر و دریافت 
۲۷ لوح قدردانی و سپاس و کسب عناوین برتر کارآفرینی و بافنده 

برگزیده از نمایشگاه های داخلی و خارجی است.
بهمن نژاد، که با لبخند و مهربانی میزبان گفت و گوست، به ایسنا 
می گوید: س��ال ۷۹ در مقطع کاردانی فارغ التحصیل شدم و درست 
یک س��ال بعد اولین فرش را به نام س��واران بافتم. بعد از آن روی 

تابلوفرشی به نام روزگار کار کردم.
او با اشاره با اینکه اول بار، کارخانه ای در شهرستان زرقان، اولین 
محل کارش بوده، آنجا را محل خلق نخس��تین اثر هنری اش به نام 
»بهش��ت گمشده« می داند و می افزاید: همان اثر به عنوان برگزیده 

نمایشگاهی انتخاب شد تا راهی آلمان و ژاپن شوم.
بهمن نژاد که از یک کارگر بافنده به کارفرما بدل ش��ده و بستری 
را برای تعلیم و پرورش هنرمندانی دیگر، ایجاد کرده اس��ت، با این 
اعتقاد که بافندگی عالوه بر آنکه عزت و س��ربلندی به دنبال دارد، 
یک معمای عجیب را درون خود جای داده  است، می گوید: از سال 
۸۶ همزمان با تحصیل در رشته کارشناسی، به یک قالی باف ماهر، 

آموزشی به نام گردآفرین دادم و او یک قالی به نام سیمرغ بافت.

اخبـــار

رئیس جمهور جریمه افرادی که بدون ماسک از خانه خارج می شوند 
و اصنافی که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، اعالم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلس��ه ستاد مقابله با کرونا اظهار کرد: مردم 
ما می دانند غیر از جلس��ات س��تاد ملی کرونا جلسات فراوانی در وزارت 
کشور، بهداشت و درمان، بخش تبلیغات و حتی جلسات خود کمیته ها 
هر هفته برگزار می ش��ود، اما س��تاد ملی امروز چهلمین جلسه خود را 
برگزار کرده اس��ت. در آغاز می خواه��م از مردم ایران که در ایام اربعین 
دس��تورالعمل های بهداش��تی را مراعات کردند تش��کر کنم. برای مردم 
خیلی مهم بود در مراس��م راهپیمایی در مسیر پیاده روی نجف تا کربال 
ش��رکت کنند، اما به خاطر دستورالعمل های بهداشتی که آنها را مکلف 
کرده بود، صرفنظر کردند و زیارات و توجه خود به ساالر شهیدان را در 

مجالس و منازل انجام دادند.
رئیس جمهور عن��وان کرد: تاکید می کنیم ب��رای پایان این هفته که 
ایام رحلت پیامبر )ص( و ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( و 
همچنین علی بن موسی رضا علیه السالم است همچنان دستورالعمل ها 
را رعایت کنند. امسال دیگر پیاده روی به سمت خراسان رضوی، مشهد و 
حرم علی بن موسی الرضا نداریم و مراسم هم با رعایت دستورالعمل های 

ابالغ شده به مردم برگزار می شود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: در زمینه کرونا همه توجه داشته باشیم که 
عامل اصلی برای فاصله گرفتن از ش��ر این وی��روس و ابتال و مخصوصا 
موارد حادی که برای برخی پیش خواهد آمد، فرهنگ عامه مردم است 

که می تواند ما را حفاظت و حراس��ت کند. در ش��رایط فعلی بهداش��ت 
شاید بهترین و تنها راه برای مقابله با کرونا باشد. یعنی در شرایطی که 
ما هنوز دارو و واکسن نداریم، تنها راه مقابله ما رعایت امور بهداشتی و 

دستورالعمل هایی است که ابالغ شده است.
10 هزار تست به تست های کرونا اضافه می شود

وی افزود: مثال ممکن اس��ت ما با آنفلوآنزا مواجه ش��ویم، اما در مورد 
آنفلوآنزا هم درمان داریم هم دارو و واکس��ن هست و هم امور بهداشتی 
و پیش��گیری هست، اما در مورد کرونا، چون دارو و واکسن نداریم تنها 
منحصر به امور بهداشتی است. خیلی مهم است ما بیمار را سریع کشف 
کنیم و الزم اس��ت تس��ت ها را گس��ترش دهیم. دیروز با وزیر بهداشت 
صحبت کردم و امروز اعالم کردم ما آماده ایم که ۱۰ هزار تس��ت، عالوه 
بر تس��ت های روزانه ای که انجام می ش��د، اضافه شود و ما بودجه آن را 
تامین می کنیم. روحانی تصریح کرد: روز گذش��ته با وزیر بهداشت برای 
خریداری تست هایی که در زمان کوتاه ۲۰دقیقه ای به ما جواب می دهد 
صحب��ت کردم. ۱۰۰ میلیون دالر ب��رای این کار و خرید های خارجی و 
کیت هایی که موردنیاز اس��ت مقرر کردی��م. البته در داخل هم در حال 
ساخت است و ان شاءاهلل به زودی هم ساخت داخل و هم تامین از خارج 

خواهیم داشت و یک تحول بزرگی در تست به زودی خواهیم دید.
وی با اش��اره به اینکه ش��اید یک عامل اصلی ب��رای اینکه بتوانیم از 
بیماری فاصله بگیریم، مس��یر انتقال است، گفت: ما یک ویروس، افراد 
جامعه و مسیر انتقال داریم و این ویروس که فعال هست و افراد جامعه 
بای��د بتوانند خودش��ان را حفظ کنند، اما اینکه این ویروس به انس��ان 

برسد، عاملش خود انسان است؛ یعنی یک انسان مبتال این ویروس را به 
دیگری منتقل می کند. ممکن است فرد عالمتی نداشته باشد و توانمند 
و نیرومند باش��د و از لحاظ پادتن قوی باش��د، اما ناقل است. پس مهم 
اس��ت که جلوی مسیر انتقال را بگیریم. ویروس هست، جامعه هست و 

باید بتوانیم جلوی مسیر انتقال را بگیریم.
رئیس جمه��ور بیان کرد: ب��رای جلوگیری از مس��یر انتقال به محض 
اینکه فرد متوجه این بیماری شد باید به خانواده و محل کار خود اعالم 
کند و این امروز جزو مصوبات ما بود. این فرد باید به مدت دو هفته در 
قرنطینه بماند و حق ندارد از قرنطینه خارج شود و اگر تخلف کند ۲۰۰ 
هزار تومان جریمه می ش��ود و این برای هر نوبت تخلف است. سامانه و 
س��از و کار این امر مش��خص شده اس��ت و وزارت بهداشت مسئول آن 
است. این مبلغ باید به حسابی که امروز وزارت بهداشت معرفی می کند 
واری��ز ش��ود و اگر پرداخت نکرد به عنوان بده��کاری فرد از طرق دیگر 

اقدام می شود.
وی اضافه کرد: مس��ئله دومی که جزو مصوبات ما بود، مسئله ماسک 
بود. در خصوص ماس��ک همه افراد جامعه باید در اجتماعاتی که حضور 
پیدا می کنند از ماس��ک استفاده کنند و اگر کس��ی استفاده نکرد، ۵۰ 
هزار تومان جریمه می ش��ود. نیروی انتظامی، بسیج، ناظرین و بازرسین 
وظیفه دارند مشخصات افراد را ثبت و به خود فرد اعالم کنند و آن فرد 
باید ظرف دو هفته پول را به حس��ابی که وزارت بهداشت اعالم می کند 
واری��ز کند و اگر واریز نکرد بدهکار اس��ت و از ط��رق مختلف بدهی او 

کسر خواهد شد.

افرادی که ماسک نزنند، جریمه می شوند

امسال پیاده روی به سمت مشهد نداریم

مع��اون فنی و امور گمرک��ی گمرک ایران گفت امروز فهرس��ت اول 
اطالعات صاحبان کاال با ارزش��ی بی��ش از ۳۵۰ میلیون دالر به وزارت 

صمت ارسال می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، مهرداد جمال ارونقی گفت: به اس��تناد مصوبه ۲۲ فروردین سال 
۹۷ هیأت وزیران، واردات تمامی کاال ها به صورت تجاری به کش��ور اعم 
از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی 
بدون انجام ثبت س��فارش ممنوع اعالم شده است. در بند ۴ این مصوبه 
اعالم شده است »تمامی ثبت سفارشات صادره به استثنای مواردی که 
به آن اشاره خواهد شد، با رویه بانکی صادر خواهد شد.« همچنین بند 
۵ مصوبه اش��اره ش��ده تصریح به این موضوع دارد که »ترخیص کاال با 
هر رویه، منوط به تعیین منشأ ارز کاالی وارداتی )صدور اعالمیه فروش 
ارز( از س��وی بان��ک مرکزی خواهد بود که به صورت سیس��تمی اعالم 
می ش��ود.« بنابراین مستند به مفاد مصوبه سال ۹۷ هیأت وزیران، ارائه 

کد رهگیری بانک به گمرک، قبل از ترخیص کاال الزامی شده است.
 ابالغ تصمیمات سفر معاون اول رئیس جمهور

ارونق��ی افزود: با توجه ب��ه رصد میزان کاال های دپوش��ده در بنادر و 
گمرکات کش��ور و انعکاس پیشنهاد های مربوطه جهت تسریع و تسهیل 
در انجام تش��ریفات گمرکی و ترخی��ص کاال های موجود در این اماکن، 
متعاقب سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان و بازدید 
از بن��در و گمرک ش��هید رجای��ی بندرعباس، مصوبات مهم این س��فر 

روز سه ش��نبه )۱۵ مهرم��اه ۱۳۹۹( به گمرک واصل ش��د که متضمن 
تصمیمات بس��یار مهمی برای ترخیص کاال های اساس��ی و غیراساسی 

موجود در بنادر و گمرکات کشور است.
تأمین ارز و صدور اعالمیه تأمین ارز کاال های اساسی

معاون فنی و امور گمرک��ی گمرک اضافه کرد: وفق تصمیمات اتخاذ 
و ابالغ ش��ده، درخصوص کاال های اساس��ی موجود در بنادر و گمرکات 
کش��ور که تأمین و انتقال ارز این کاال ها صورت نپذیرفته، بانک مرکزی 
اع��الم آمادگی کرده اس��ت تا با اعالم وزارت صمت، نس��بت به اولویت 
دادن در تأمی��ن ارز این کاال ها اقدام کند. همچنین بانک مرکزی درباره 
کاال های اساس��ی که به صورت اعتباری خریداری شده و اسناد مالکیت 
آنه��ا در اختیار صاحبان کاال قرار دارد اع��الم آمادگی کرده تا با صدور 
اعالمی��ه تأمی��ن ارز اعتباری اجازه ترخیص این اق��الم را صادر کرده و 
حداکث��ر ظ��رف ۳ ماه پس از ارائه پروانه گمرکی، نس��بت به تأمین ارز 

کاال های ترخیص شده اقدام کند.
صدور کد رهگیری بانک برای نهاده های تولید

این مقام مس��ئول گفت: درخصوص کاال های گروه ۲ که دارای قبض 
انبار تا تاریخ ۵ مهرماه س��ال جاری هستند مقرر شده است تا صاحبان 
کاال ظرف ۲ هفته از تاریخ ابالغ تصمیمات س��فر، اقدام به اظهار کاال به 
گمرک کنند که این موضوع قباًل نیز اطالع رسانی شده است. گمرک در 
این خصوص فراخوان صادر کرده و مقرر ش��ده اس��ت تا لیست مربوطه 
را به وزارت صمت ارس��ال و وزارتخانه مزب��ور اعالم آمادگی کرده تا در 

حداقل زمان ممکن ش��ماره های ثبت س��فارش کاال های اساسی، مواد 
اولیه، کاال های واسطه ای و اجزا و قطعات یدکی تولید را به بانک مرکزی 
ارس��ال و بانک مرکزی ظرف یک هفته پس از دریافت لیست از وزارت 
صمت، نس��بت به تخصیص ارز و پیگیری کد رهگی��ری بانک اقدامات 

الزم را معمول دارد.
ارسال اولین لیست کاال های اساسی و غیراساسی به وزارت صمت

ارونقی با اشاره به بررسی اطالعات واصله از سوی صاحبان کاال اعالم 
کرد: ظرف هفته قبل بیش از ۲هزار و ۵۰۰ فقره درخواس��ت به صورت 
ایمیل به حوزه معاونت فنی گمرک ایران واصل و این اطالعات بررسی و 
پاالیش ش��د که فهرست اول اطالعات صاحبان کاال مربوط به گروه های 
۱ و ۲۱ لغای��ت ۲۵ در بی��ش از ۹۰۰ رک��ورد، با ارزش��ی بیش از ۳۵۰ 
میلیون دالر ظرف روز شنبه ۱۹ مهرماه، به صورت رسمی تحویل وزارت 

صمت خواهد شد.
مع��اون امور گمرکی گم��رک ایران در پایان اظهار داش��ت: صاحبان 
کاال های��ی که س��ریال یا کوت��اژ اظهارنامه های متعلق ب��ه آنها در فایل 
مربوطه وجود ندارد به قید فوریت نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند. 
همچنین سایر صاحبان کاال هایی که تاکنون نسبت به اظهار اقالم خود 
به گمرک اقدام نکرده اند الزم اس��ت جهت برخورداری از مصوبات سفر 
مع��اون اول رئیس جمهور به اس��تان هرمزگان، ظ��رف موعد مقرر »دو 
هفته«، نس��بت به اظهار کاال های خود و ارس��ال مشخصات مربوطه در 

فرمت اعالمی اقدام کنند.

ارسال لیست کاال های اساسی و غیراساسی به وزارت صمت

 الزام به ثبت سفارش برای کاال های وارداتی
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اخبار

وزارت صمت پاسخگوی آشفتگی بازار خودرو 
باشد

عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به تاثیر منفی نرخ ارز در تولی��د به عنوان عامل 
ثبات اقتصادی گفت وزارت صمت مس��ئول برقراری تعادل در بازار 
خودرو اس��ت و باید پاس��خگوی وضعیت این آش��فته بازار ناشی از 

سیاست گذاری ها باشد.
جبار کوچکی ن��ژاد در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: با وج��ود اهتمام خودروس��ازان بر افزای��ش تولید خودرو، 

مشکالت اساسی گریبانگیر بازار خودرو شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت می بایس��ت تع��ادل را بر بازار خودرو 
حاک��م نماید، افزود: خودروهای پراید و پژو ۲۰۶ از درب کارخانه با 
قیمت هایی معادل ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان عرضه می شود و در بازار 

با دو برابر قیمت به فروش می رسد.
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 
تحصیل س��ود از ناحیه دالالن و سودجویان در بازار خودرو دو برابر 
س��ازندگان خودرو اس��ت، گفت: دولت باید با شفاف سازی، قیمت 
واقعی خودرو را محاسبه نماید و دستگاه های نظارتی نیز بر کنترل 

قیمت خودرو در بازار ورود نمایند.
کوچکی نژاد در ادامه تصریح کرد: خألهایی در حوزه تولید خودرو 
از تولی��د تا مصرف، وجود دارد که باید به دقت مورد بررس��ی قرار 
بگیرد تا روش��ن ش��ود دالالن و افرادی که با نفوذ در سیستم، این 

تفاوت قیمت ها را موجب شده اند، چه کسانی هستند.
وی بیان کرد: بدیهی اس��ت که وضعیت آشفته ای بر بازار خودرو 
حاکم ش��ده و مدیریتی بر این بازار وجود ن��دارد. از این رو، وزارت 
صمت می بایس��ت وظیف��ه خ��ود را در کنترل این ب��ازار با تعیین 
قیمت ه��ای واقعی و ان��دک بیرونی انجام داده و ب��ه عرضه خودرو 

اقدام نماید.
عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی با اشاره به زیان دهی خودروسازان تحت فشارهای وارده از 
س��وی دولت مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت خودرو گفت: شرایط 
به گونه ای اس��ت که خودروس��ازان در حال زیان هستند و از سوی 
دیگر هزینه تمام ش��ده تولید، همواره رو به افزایش است اما خودرو 

در بازار دو تا سه برابر قیمت رسمی به فروش می رسد.
کوچکی نژاد معتقد اس��ت: با توجه به اینکه سیاست گذاری برای 
تولی��د و عرضه خودرو از س��وی وزارت صمت اتف��اق می افتد، این 
وزارتخانه می بایس��ت پاس��خگوی این وضعیت ب��وده و به موضوع 

ساماندهی بازار خودرو ورود نماید.
وی درخص��وص اص��الح ن��رخ س��ود بانکی ب��ه عن��وان یکی از 
راهکاره��ای جذب نقدینگی و حذف انتظ��ارات تورمی و در نتیجه 
بازگش��ت آرامش به بازار خودرو گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور 
دچار بحران و آشفتگی است و از شدت تورم رنج می برد و از سوی 
دیگر، س��ود بانکی نیز به یکی از مش��کالت نظام بانکی و اقتصادی 

کشور تبدیل شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سود 
بانکی در حال حاضر به میزان ۱۸ تا ۲۰ درصد محاس��به می ش��ود 
که برای س��رمایه گذاران قانع کننده نیس��ت و بدین ترتیب ریسک 

سپرده گذاری در بانک ها را نمی پذیرند.

تاکسی های شاغل در آژانس ها از طرح رایگان 
گازسوز کردن خودرو بهره مند می شوند

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت 
خودروهایی که در آژانس ها مشغول به فعالیت هستند می توانند از 

طرح رایگان گازسوز کردن خودروی خود استفاده کنند.
احمد مجرد در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم در  ارومیه، در مورد 
گازسوز کردن خودروها با پالک های عمومی اظهار داشت: براساس 
مصوبه وزارت نفت در ش��ورای اقتص��اد مقاومتی خودروها با پالک 
عموم��ی، وانت ه��ا، تاکس��ی ها و کامیونت ها به ص��ورت رایگان به 

سی ان جی تبدیل می شوند.
وی افزود: تاکنون ۳هزار و ۳۰۹ دستگاه خودروی عمومی و باری 

در استان به کپسول سی ان جی به صورت رایگان مجهز شدند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با اشاره 
به اینکه آذربایجان غربی باالترین آمار تبدیل خودروهای عمومی به 
دوگانه سوز را در سطح کشور به خود اختصاص داد، افزود: همچنین 
مشخصات ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو عمومی نیز تأیید و فرآیند 
نوبت دهی آنها انجام ش��ده و در انتظار تبدیل خودروی خود به سی 
ان جی هس��تند. وی بیان کرد: عملیات اج��رای این کار به صورت 
اس��تاندارد و با حض��ور نمایندگان ذی رب��ط در ۱۷ مرکز مجاز به 
ص��ورت رایگان انجام می ش��ود و تا به حال مش��کل خاصی در این 
خص��وص پیش نیامده اس��ت.  مجرد اف��رود: متقاضیان برای نصب 
http:// کپسول روی خودروهای خود می توانند با مراجعه به سایت

gcr.niopdc.ir در این طرح ملی ثبت نام کنند.
وی تاکی��د کرد: با توجه به تداوم طرح تبدیل رایگان خودروهای 
عمومی، ضروری است مالکان خودروهای عمومی بار و مسافر هرچه 
سریع تر در این سامانه ثبت نام کرده و تا زمان تبدیل به دوگانه سوز 
شدن از سهمیه اعتباری برخوردار شوند، در غیر این صورت سهمیه 
اعتباری آنها کاس��ته ش��ده و مانن��د خودروهای عادی از س��همیه 

سوخت برخوردار می شود.
مج��رد عنوان کرد: پ��س از اتمام این ط��رح، خودروهایی که در 
آژانس ها مش��غول ب��ه فعالیت هس��تند می توانند از ط��رح رایگان 

گازسوز کردن خودروی خود استفاده کنند.
وی از صرفه جویی بالغ بر ۲۸ میلیون لیتر بنزین در تیرماه س��ال 
ج��اری خبر داد و گف��ت: تبلیغ و ترویج فرهنگ اس��تفاده مردم از 
 CNG س��وخت پاک در منطقه ارومیه یکی از دالیل رشد مصرف

در منطقه است.
به گزارش تس��نیم طرح تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی 
عمومی از س��ال گذش��ته در وزارت نفت آغاز ش��د و این طرح قرار 

است در ۱۴ ماه عملیاتی شود.
با اج��رای این ط��رح عالوه بر جایگزینی س��وخت پ��اک گاز به 
جای س��وخت مایع و حفظ محیط زیس��ت، در مص��رف بنزین نیز 

صرفه جویی شده و امکان افزایش صادرات آن فراهم می شود.

در ش��رایطی که روزانه بر التهابات بازار خودرو افزوده می شود، رئیس 
ش��ورای رقابت در گفت وگویی روند فعلی فروش و قیمت گذاری خودرو 

را رضایت بخش و بر تداوم این مسیر تاکید کرده است.
به گزارش پدال نیوز، در ش��رایطی که روزانه بر التهابات بازار خودرو 
افزوده می ش��ود، رئیس شورای رقابت در گفت وگویی روند فعلی فروش 
و قیمت گ��ذاری خ��ودرو را رضایت بخ��ش و بر تداوم این مس��یر تاکید 
کرده اس��ت. بازار خودرو طی یک ماه گذش��ته، قیمت های باورنکردنی 
را به خود دید. آنچه مش��خص است قیمت گذاری محصوالت خودرویی 
در ب��ازار را می ت��وان نتیج��ه اعم��ال سیاس��ت ها و دس��تورالعمل های 
سیاس��ت گذار خودرویی خواند که تنها از س��ر ناچاری و گذران شرایط 
کنونی، بر خودروس��از و بازار تحمیل شده اس��ت. طی دو سال گذشته 
مس��یرهای زیادی برای بازگشت بازار آش��فته خودرو به روزهای عادی 
خود از س��وی سیاس��ت گذار خودرویی به طور آزم��ون و خطا، امتحان 
ش��ده است. مس��یرهایی که حکم قرص های مسکنی را داشت که برای 
دوره درمانی کوتاه بازار مریض خودرو تجویز می ش��د حال آنکه پس از 
گذش��ت مدت زمانی کوتاه، این تجویزها تاثیر گذاری خود را از دس��ت 
م��ی داد و بازار به وضعیت س��ابق خود بازمی گش��ت. با این ش��رایط در 
کمال ناباوری سیاس��ت گذار خودرو باز  هم بر تداوم و اجرای سیاست ها 
و دس��تورالعمل های خود تاکید دارد و ظاهرا برنامه دیگری برای تغییر 
مس��یر کنونی ندارد. هرچند علیرضا رزم حس��ینی وزیر جدید صمت از 
زنجیره خودروسازی و مدیران مجموعه خود برنامه ای جامع در راستای 
تغییر وضعیت کنونی بازار خواسته، اما پیش بینی می شود که برنامه های 
ارائه ش��ده نیز در مس��یر کنونی و در نهایت با تغییراتی جزئی پیشنهاد 
ش��ود. در این بین برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند 
که ممکن اس��ت وزیر صمت در مدت زمان کوتاه��ی که به آخر دولت 

دوازدهم مانده، دس��ت به اقدامات اساسی و زیربنایی در راستای کاهش 
التهابات بازار بزند. این در ش��رایطی است که به  نظر می رسد وی موانع 

زیادی را در این مسیر پیش روی خود دارد.
ام��ا ج��دا از عملک��رد مس��ئوالن وزارت صمت که ج��ز راه های رفته 
بی نتیجه، مس��یر دیگری پیش رو ندارند، ش��ورای رقابت هم از ش��رایط 
کنون��ی کامال راضی اس��ت. تفاوت سیاس��ت گذار خودرویی و ش��ورای 
رقابت تنها در این اس��ت که وزارت صمت یا سیاس��ت گذار خودرو خود 
را مس��ئول عملکرد زنجیره خودروس��ازی و همچنین بازار می داند حال 
آنکه شورای رقابت بازار را منفک از تولید می داند و معتقد است که این 
شورا تنها برای خودروسازان قیمت گذاری می کند و وضعیت بازار ربطی 

به عملکرد این شورا ندارد.
هرچند به نظر می رسد که بخش اعظم نابسامانی بازار نتیجه عملکرد 
این ش��ورا اس��ت با این حال رضا ش��یوا رئیس ش��ورای رقابت معتقد 
اس��ت که وظیفه اش تنها تعیین قیمت محصوالت خودروس��ازان است 
و تحوالت بازار ربطی به عملکرد این مجموعه ندارد. به اعتقاد بس��یاری 
از کارشناس��ان و صاحب نظران اقتصادی دولتی ب��ودن و قیمت گذاری 
دستوری خودرو، منشأ تمامی نابسامانی ها در خودروسازی و بازار است. 
مش��خص اس��ت که حضور دولت و ش��ورای رقابت در دو خودروسازی 
بزرگ کش��ور پازل ورشکستگی و نابس��امانی را در این شرکت ها کامل 
کرده است، با این حال ظاهرا اراده ای برای تغییر وضعیت کنونی، الاقل 
در عم��ر باقی مانده از دولت دوازدهم نیس��ت. همانطور که عنوان ش��د 
در ش��رایط کنون��ی صدور دس��تورالعمل ها برای کاه��ش التهابات بازار 
در جریان اس��ت و از س��وی دیگر ش��ورای رقابت نیز محکم بر صندلی 
قیمت گذاری خودرو نشسته است و خود را در این زمینه محق می داند. 
در اواخر هفته گذش��ته خبرگزاری »ایسنا« در گفت وگویی با رضا شیوا 

رئیس این ش��ورا به اظهارات و نظرات وی در مورد قیمت گذاری خودرو 
پرداخت. آنچه از مجموع اظهارات رضا ش��یوا برمی آید این است که وی 
از عملک��رد خود در حیطه تعیین قیمت راضی اس��ت و التهابات بازار و 

آشفتگی قیمت ها در بازار خودرو را متوجه عملکرد خود نمی داند.
 قیمت های عادالنه برای تمامی مشتریان

اگر ش��ورای رقابت، شورایی اس��ت که قرار اس��ت بین خودروسازان 
رقابت ایجاد کند و با ممانعت از انحصار خودرو، زمینه رشد خودروسازی 
را فراهم و به نفع مشتریان نیز کار کند چرا تاکنون نتوانسته به وظایف 
قانونی خود در این زمینه عمل کند؟ در پاس��خ به این س��وال رضا شیوا 
معتقد اس��ت که وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری است 
تا به نوعی در قیمت گذاری آنها مداخله کرده و کاال با قیمت منصفانه و 

عادالنه به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی در گفت وگوی انجام ش��ده تاکید دارد ک��ه با توجه به ممنوعیت 
واردات خ��ودرو در حال حاضر این بازار کامال انحصاری بوده و ش��ورای 
رقاب��ت باید ورود کن��د و خودرو به صورت منصفانه قیمت گذاری ش��ود 
ت��ا هم تولید کننده بتواند به تولید ادام��ه دهد و هم مصرف کننده زیان 
نبیند. اظهارات وی در ش��رایطی اس��ت که این سوال مطرح است که با 
قیمت گذاری ش��ورای رقابت، آیا تولید کننده و مصرف کننده از وضعیت 
کنونی راضی هستند؟ اگر به گفته شیوا هر دو راضی هستند پس زیان 
انباشته و ضرر تولید خودرو در دو شرکت خودروساز چه توجیهی دارد و 
از سوی دیگر مشتری از این آشفته بازار خودرو چه سودی می برد؟ آنچه 
مشخص اس��ت شیوا در اظهارات خود مش��تریان را به دو گروه تقسیم 
کرده اس��ت. مشتریانی که از خودروس��از خودرو خریداری می کنند که 
تعداد آنها بس��یار اندک است و مشتریانی که به دلیل عدم دسترسی به 

خرید از کارخانه مجبورند خودروی خود را از بازار تهیه کنند.

رضایتمندی رئیس شورای رقابت از روند فعلی فروش و قیمت گذاری خودرو

س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران ضمن اشاره به آمار تولید 
تایر در س��ال جاری به بیان نحوه تعیین قیم��ت نهایی محصول تایر و 

دستاوردهای نوین این صنعت پرداخت.
مصطفی تنها در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تامین 
مواد اولیه وارداتی بیش��تر از اینکه از نرخ ارز آزاد متأثر باشد، از نرخ ارز 

نیمایی تاثیر می پذیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه مواد اولی��ه بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام ش��ده 
محصول تایر را دربر  می گیرد، گفت: در چنین ش��رایطی با افزایش نرخ 
ارز نیمایی، نرخ مواد اولیه نیز تا میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد رش��د را تجربه 

خواهد کرد.
س��خنگوی انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران درخص��وص آمار تولید 
تایر در ش��ش ماه نخست س��ال جاری از لحاظ وزنی و حلقه بیان کرد: 
براساس آمارهای ارائه شده، تولید انوع تایر در نیمه نخست سال جاری، 
۲۴ میلی��ون و ۶۴ هزار و ۲۱۷ حلقه و از لحاظ وزنی ۱۴۳ هزار و ۷۴۷ 
تن بوده که به ترتیب ۳۱ و ۲۷ درصد رش��د در مقایسه با سال گذشته 

را نشان می دهد.
تنه��ا درخص��وص پارامترهای موثر ب��ر تعیین قیمت نهای��ی تایر از 
س��وی س��ازمان حمایت تصریح کرد: هزینه مس��تقیم تولید در تعیین 

قیمت های نهایی لحاظ می ش��ود اما با توجه به اعمال ضرایب مشخص 
برای هزینه های سربار، هزینه های مالی بیش از این میزان مورد پذیرش 
ق��رار نمی گیرد و بدین ترتیب می بایس��ت به مخارج تایرس��ازان س��ایر 
بدهی ها از جمله بدهی ناش��ی از دریافت تس��هیالت بابت سود متعلقه 
را که تنها برعهده تولیدکننده اس��ت، بیفزاییم. وی با بیان اینکه قیمت 
نهایی تایر برمبنای قیمت تمام ش��ده به اضافه ۱۵ درصد سود محاسبه 
می شود، گفت: این در شرایطی است که به دلیل وقوع تحریم ها، امکان 
واردات مس��تقیم مواد اولیه از کش��ور مبدأ وجود ندارد و می بایست از 
ظرفیت س��ایر کش��ورها به عنوان حلقه واسط اس��تفاده کرد که همین 
ام��ر موجب افزایش مدت زمان حمل کاال به گمرکات ش��ده و در ادامه 
این وضعیت، کاه��ش موجودی مواد اولیه در این فاصله زمانی محتمل 
اس��ت، در چنین ش��رایطی ناچار از خرید با ارز آزاد یا مراجعه به بازار 
آزاد هس��تیم به طوری که ۱۵ درصد س��ود تعیین ش��ده کفاف مخارج 
تایرس��ازان را نمی ده��د. س��خنگوی انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران 
درخصوص دس��تاوردها و برنامه های صنعت تای��ر در تولید محصوالت 
رقابتی به دس��تیابی به تکنولوژی تولید تایرهای UHP طی دو س��ال 
اخیر اش��اره کرد و گفت: به منظور ارتقای تکنولوژی و ایجاد تحول در 
نسل تایر در گذش��ته، نیازمند خرید تکنولوژی و فرموالسیون تولید از 

کش��ورهای اروپایی بودیم اما در حال حاضر هزینه های بیشتری صرف 
تحقیق و توس��عه می گردد. تنها همچنین از تولید تایرهای خودروهای 
شاسی بلند یاد کرد و افزود: افزایش تعداد و ایجاد تنوع در سایز این نوع 
تایرها از دو سال گذشته تاکنون آغاز شده و تداوم دارد که دستاوردهای 
بزرگی در فناوری و خوداتکایی صنعت تایر کش��ور محسوب می شود و 

نتیجه سال ها مرارت و سرمایه گذاری ظرف دو سال اخیر است.
وی درخصوص هدف گذاری های صنعت تایر در میزان فروش در سال 
ج��اری گفت: در صنع��ت تایر میزان تولید و فروش ب��ا یکدیگر تفاوتی 
ندارد به این مفهوم که هرچه تولید می ش��ود به فروش می رسد و عالوه 

بر آن تولیدکنندگان نیز مجاز به نگهداری تایر نیستند.
س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان درخصوص نحوه 
ارزیاب��ی میزان رضایت مصرف کنندگان و اقدامات ش��رکت ها در جهت 
کس��ب رضایت مش��تریان خاطرنش��ان کرد: عملکردهای ش��رکت های 
مختلف در بررسی میزان رضایت مشتریان متفاوت است به گونه ای که 
برخی از این ش��رکت ها از سیس��تم CTRM بهره می برند و برخی نیز 
نظرسنجی مس��تقیم از طریق نمایندگی ها را در دستور کار خود دارند 
و عالوه بر آن تعدادی از ش��رکت ها نی��ز اقدام به نمونه برداری آماری از 

بازارهای سطح کشور می نمایند.

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، خودروساز حق 
ندارد بیش از ۵۰ درصد مبلغ را در پیش  فروش خودرو دریافت کند، اما 

منعی برای دریافت درصدهای پایین تر وجود ندارد.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس، برخی کاربران س��امانه »فارس من« 
با ثبت س��وژه ای با عن��وان »قیمت پیش فروش خ��ودرو در دعوت نامه 
تغییر نکند« خواس��تار عدم تغییر قیمت نهای��ی خودرو برمبنای پیش 
پرداخت صورت گرفته، ش��ده بودند. به عبارتی خواسته بودند که قیمت 
نهایی خودرو با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت تعیین ش��ود و مبلغ 

پیش پرداخت به عنوان ۵۰ درصد قیمت نهایی خودرو لحاظ شود.
در این خصوص باید اش��اره ک��رد که طبق آیین نام��ه اجرایی قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، فروش��نده حق ندارد بیش از 
۵۰ درص��د از مبلغ را در پیش فروش خ��ودرو دریافت کند؛ به این معنا 
که خودروس��از برای دریافت مبلغ پیش فروش خ��ودرو، نهایتاً می تواند 
۵۰ درص��د مبلغ کل را دریافت کند اما طبق مقررات جاری منعی برای 
دریافت درصدهای پایین تر وجود ندارد. به این ترتیب ممکن اس��ت در 
زمان ثبت نام، مبلغ پیش پرداخت معادل ۵۰ درصد قیمت نهایی خودرو 

باشد اما در زمان تحویل خودرو )به دلیل رشد قیمت نهایی( مبلغ پیش 
پرداخ��ت معادل درصد کمتری از قیمت فروش باش��د. طبق  آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو برای این مسئله 

منعی وجود ندارد.
البته باید توجه داش��ت که در قرارداد ف��روش خودرو چه نوع عرضه 
مدنظ��ر اس��ت؛ فروش با قیمت قطعی و یا فروش ب��ا قیمت روز تحویل 
خودرو. براس��اس هر یک از ای��ن دو نوع قرارداد قیم��ت نهایی خودرو 

مشخص می شود.

عبور هزینه تمام شده تولید تایر از مبنای قیمتی سازمان حمایت

قیمت نهایی خودرو در قراردادهای پیش فروش چگونه محاسبه می شود؟
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سال ۸۴ بود که ایده برگزاری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع 
رشیدی به ثمر نشست و نخستین دوره آن با عنوان نمایشگاه فناورهای 
پیشرفته ایران Hi-tech و با حضور ۱۵۹ طرح فناورانه برگزار شد. امسال 

با اس��تفاده از تجارب پیشین، دور هشتم آن 
برگزار می ش��ود. دوره هش��تم نمایش��گاه و 
جش��نواره نوآوری و فناوری ربع رش��یدی با 
تمرکز بر تجاری سازی فناوری و در ۱۸ بخش 
تخصصی، با رعایت همه پروتکل های بهداشتی 
و با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ۲۲ تا ۲۵ آبان ماه 
س��ال جاری در تبریز برگزار می شود. »کمک 
به تجاری س��ازی فناوری ها«، »بسترس��ازی 
ب��رای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری 
تا کسب وکار«، »شناسایی و معرفی نوآوری ها 
و اختراع��ات فناوران��ه و طرح ه��ا و ایده های 

دانش محور«، »معرفی توانمندی پژوهش��ی و فناوری و بسترسازی برای 
کاربردی کردن آنها« و »معرفی نیازمندی های فناورانه نهادها، دستگاه ها 
و بنگاه ه��ای تولی��دی و خدماتی« از جمله اهداف برگ��زاری این رویداد 

فناورانه اس��ت. همچنین »ایج��اد ارتباط بین دانش��گاهیان و فناوران با 
بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی«، »گسترش همکاری های فناورانه 
منطقه ای، ملی و بین المللی«، »ایجاد فضای مناسب کسب وکار با نخبگان 
علمی و فناوری و ش��کل گیری شرکت های 
دانش بنیان«، »جذب سرمایه گذاری )داخلی 
و خارجی( برای فرصت های سرمایه گذاری 
دانش بنیان و افزایش صادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان« از دیگر اهداف آن است. 
»ام��کان معرفی و عرضه پ��روژه یا محصول 
فناوران��ه به بازار ه��دف و احتمال فروش«، 
»آش��نایی با نهادها و موسسات حمایتی از 
کسب وکارهای دانش بنیان«، »امکان آشنایی 
و تعامل با ش��بکه فناوران و کسب وکارهای 
مرتبط«، »اس��تفاده از کارگاه های آموزشی 
و نشس��ت های تخصص��ی«، »تعام��ل ب��ا 
فن��اوران و صاحب��ان ش��رکت های خارجی 
حاضر در نمایشگاه«، »امکان آشنایی فناوران و صاحبان ایده با چالش ها 
و نیازمندی ه��ای بخش های تولید، صنعت و خدم��ات« از جمله مزایای 

شرکت در این رویداد فناورانه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صبح روز گذش��ته به استان 
گلس��تان وارد شد تا با افتتاح چند مرکز نوآوری، گامی ارزشمند برای 

توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری این استان برداشته شود.
سفرهای استانی س��ورنا ستاری معاون 
علم��ی و فن��اوری رئی��س جمه��وری به 
ایستگاه گلستان رسید. استانی با پیشینه 
تاریخ��ی ۷ هزار س��اله و صنایع دس��تی 
فراوان. س��تاری ب��ه این اس��تان رفت تا 
دس��تاوردهای فناوران��ه آن را ببیند و از 
نزدی��ک با مش��کالت موجود بر س��ر راه 
توس��عه این محصوالت و خدمات آش��نا 
ش��ود.  معاون علم��ی و فن��اوری رئیس 
جمهوری س��فر خود به این اس��تان را با 
بازدید از چند شرکت دانش بنیان و فناور 
در پارک عل��م و فناوری آغ��از می کند و 
ب��ا حض��ور در مرکز تحقیق��ات و آموزش 

کش��اورزی و منابع طبیعی گلس��تان ادامه می یاب��د. همچنین در این 
سفر، آیین واگذاری زمین های پارک استان به شرکت های دانش بنیان 
هم ش��روع می شود.  بازدید از شرکت های دانش بنیان و فناور دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد گرگان هم برنامه دیگر ستاری در این سفر یک روزه 
است. این بازدیدها با افتتاح ویدئوکنفرانسی مرکز نوآوری دانشگاه آزاد 
اسالمی علی آباد کتول ادامه می یابد و در نهایت به افتتاح برخط مرکز 

نوآوری بندر ترکمن می رسد.
 مرکز نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی 
علی آب��اد کتول ب��ا هدف ارتقای رش��د 
علم��ی و اش��تغال زایی ایجاد می ش��ود. 
هدف این مرکز توسعه کارآفرینی در این 
استان اس��ت. مرکز نوآوری بندرترکمن 
هم برای هدایت نخب��گان و کارآفرینان 
اس��تان ایجاد شده اس��ت. در این مرکز 
از ایده ه��ای خالق کس��ب وکارهای نوپا 

حمایت می شود.
 س��تاری در این س��فر برای بررس��ی 
ش��رایط و موقعی��ت بنای خان��ه تقوی 
پیش��نهاد ش��ده برای راه ان��دازی مرکز 
ن��وآوری صنای��ع خالق به این س��اختمان هم می رود و س��پس مرکز 
ن��وآوری پارک اس��تان را افتت��اح و از تیم های مس��تقر در آن بازدید 

می کند.

زیست بوم فناوری و نوآوری استان گلستان توسعه می یابد»ربع رشیدی« به دور هشتم رسید

مع��اون پژوهش و فناوری وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، بر 
لزوم گس��ترش پارک های علم و فناوری اس��تانی در کشور تاکید 

کرد.
وی در نشس��ت روسای پارک های علم و فناوری که به میزبانی 
پارک فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( برگزار ش��د، با اش��اره به 
آغاز سفرهای استانی در راستای ساماندهی دانشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری اظهار داش��ت: در چند سال اخیر جزو پنج کشوری 

هستیم که باالترین رشد کیفی مقاالت در دنیا را داشته است.
وی تصریح کرد: رتبه کیفی کشورمان یعنی میزان استنادات به 
مقاالت نیز به ۱۵ رسیده است؛ این در حالی است که تا چند سال 

گذشته رتبه ایران در این زمینه ۳۰ بود.
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری وزارت علوم در بخ��ش دیگری از 
س��خنانش بیان کرد: در یک دهه اخیر موضوع توسعه فناوری به 
مدد دانش رواج یافته اس��ت. همچنین س��ازوکارهای تبدیل علم 
به فناوری و س��پس فناوری به محصول در کشور فراهم شده که 

پارک های علم و فناوری نقش محوری در این زمینه دارند.
به گفته وی، در حوزه توس��عه فناوری هنوز اوایل راه هستیم و 
ع��الوه بر نهادهای فناور، نقش پذی��ران دیگری وجود دارند که به 

همکاری آنان نیاز است.
رحیم��ی با تاکید بر لزوم گس��ترش پارک های عل��م و فناوری 
استانی خاطرنش��ان کرد: سیاست این است که در هر استان یک 
پارک جامع داشته باشیم و باید در جهتی حرکت کنیم که رئیس 

پارک استان به استاندار فناوری استان تبدیل شود.
وی نس��بت به عملکرد خالقانه پارک های اس��تانی تاکید کرد و 
گفت: اگرچه اصول اولیه پارک های علم و فناوری یکس��ان است، 
ام��ا تفاوت های پارک ها باید مش��هود و رقابت مبتنی بر نوآوری و 
ابتکارات باید اصل باش��د؛ چراکه پارک ها مراکز نوآوری هس��تند 
و بنابرای��ن اولی��ن مظهر نوآوری بای��د در پارک دیده ش��ود که 

خوشبختانه زمینه آن موجود است.
مستقل شدن هیأت امنای ۳ پارک علم و فناوری استانی

سپس مهدی کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داش��ت: در راستای ادغام 
فعالیت پارک های علم و فناوری با دانش��گاه ها، امضای توافق نامه 
بین دانش��گاه های اس��تان با پارک استانی آغاز ش��ده و این روند 

ادامه دارد.
وی با اش��اره به پروژه هم س��رمایه گذاری ک��ه با کمک صندوق 
ن��وآوری آغاز ش��ده، تصریح کرد: مخاطبان ای��ن پروژه پارک ها و 
مراکز رش��د هس��تند و امیدواریم این برنام��ه در هفته پژوهش و 

فناوری به ثمر برسد.
کشمیری در ادامه به آماده سازی تعدادی از شرکت های مستقر 
در پارک های علم و فناوری برای ورود به بازار بورس اشاره کرد و 
افزود: امیدواریم ۱۵ الی ۲۰ ش��رکت تحت پوشش این برنامه قرار 
گیرند تا نهایتاً سه تا پنج شرکت حتماً وارد فرآیند بورس شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت خاطرنش��ان کرد: 
در این زمینه با ش��رکت کارگزار بورس نیز رایزنی ش��ده و آماده 
هس��تیم تا شرکت ها وارد فرآیند آموزش معامالت شوند. مشخصاً 
ش��رکتی باید وارد این فرآیند شود که قابلیت بورس پذیری داشته 

باش��د؛ بدی��ن معنا که اندوخت��ه مالی ش��رکت، جهش های آن و 
گذشته خوب مالی شرکت باید مدنظر قرار گیرد.

کش��میری همچنین از مستقل شدن هیأت امنای ۳ پارک علم 
و فناوری اس��تانی خبر داد و افزود: اخیراً سه پارک یزد، خراسان 
شمالی و فارس موفق شدند که هیأت امنای مستقل داشته باشند 

و این برنامه باید برای سایر پارک ها نیز ادامه داشته باشد.
وی تاکید کرد: پارک های علم و فناوری ش��رایط خوبی از لحاظ 
حمایت های بیرونی دارند و باید متناس��ب با این مسئولیت پذیری 
و ظرفیت، در درون نیز از جهت توانمندس��ازی نیروی انس��انی و 

زیرساخت سیستمی خودشان را تجهیز کنند.
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، با اش��اره 
ب��ه فصل بودجه ری��زی ادامه داد: طبیعی اس��ت اولویت اول تمام 
نمایندگان ابتدا تامین منابع خودش��ان است، اما در کنار آن باید 
به حوزه پارک های علم و فناوری توجه داش��ته باش��ند تا بتوانیم 

جهشی در منابع داشته باشیم.
لزوم ادغام فعالیت پارک های علم و فناوری با دانشگاه

در ادامه این نشس��ت نیلی احمدآبادی، رئیس دانش��گاه تهران 
که به صورت ویدئو کنفرانس در این نشس��ت ش��رکت داشت، با 
اش��اره به پررنگ ش��دن حض��ور پارک های علم و فن��اوری اظهار 
کرد: متاس��فانه هنوز از ظرفیت های علمی دانشگاه ها برای بهبود 

عملکرد و توسعه تکنولوژی استفاده نمی شود.
وی با اش��اره به آس��یب های وضعیت موجود بی��ان کرد: از نظر 
س��اختاری عموم��اً نیازها از باال ایجاد می ش��ود و نهایتاً س��ازمان 
مستقل از زمینه های اصلی خود شکل می گیرد که این موضوع را 
می توان به وضعیت صنعت و دانش��گاه ها تعمیم داد؛ این در حالی 
است که امروزه ادغام فعالیت پاک های علم و فناوری با دانشگاه ها 

بیش از گذشته احساس می شود.
رئیس دانش��گاه تهران ب��ا بیان اینکه هن��وز فعالیت پارک های 
عل��م و فناوری در زنجیره فعالیت دانش��گاه ها و دانش��جویان قرار 
ن��دارد، بیان کرد: هنوز درصد کمی از دانش��جویان از ظرفیت ها و 
قابلیت های پارک های علم و فناوری آگاه هس��تند و الزم است که 

زنجیره کامل علم تا خلق ثروت و کسب و کار روان تر شود.
صدی��ق رئیس فن��اوری اطالعات و ارتباطات )ف��اوا( نیز در این 
نشس��ت اظهار داش��ت: باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که 
از آن جمل��ه می توان به موضوع مقررات پارک های علم و فناوری 

اشاره کرد.
وی ب��ا بیان اینکه مق��ررات معافیت مالیات��ی پارک های علم و 
فناوری با ش��رکت های دانش بنیان اختالف ریش��ه ای و اساس��ی 
دارد، ادامه داد: ش��رکت های مستقر در پارک ها از مزایای مناطق 
آزاد برخوردار می شوند؛ این در حالی است که معافیت شرکت های 

دانش بنیان تنها مربوط به محصوالت آنها می شود.
س��پس مهندس چینی فروش��ان، مدیر امور تقاضامحور شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ظرفیت موجود در سامانه ساتع 
و همچنین منابع جذب ش��ده اش��اره و نقش��ه راهی براساس آن 

ترسیم کرد.
وی در ادامه به توضیح چالش های فرآیندی و قانونی اشاره کرد 

و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه داد.

خودروی رودستری اسپیس ایکس که در سال 2018 میالدی به فضا فرستاده شد، اکنون 
به 5 میلیون مایلی مریخ رسیده که نزدیک ترین فاصله تا این سیاره به حساب می آید.

به گزارش مهر، خودروی رودستری که ایالن ماسک به فضا فرستاد، روز چهارشنبه برای 
نخستین بار به مریخ نزدیک شد.

پشت فرمان این خودرو یک مانکن به نام استارمن در لباس فضانوردی قرار دارد. رودستر 
مذکور و مانکن بخشی از محموله ای بودند که همراه قسمت دوم یک موشک فالکون هوی 

)متعلق به اسپیس ایکس( در سال 2018 میالدی به فضا فرستاده شد.
اسپیس ایکس روز گذشته در یک توئیت اعالم کرد خودروی مذکور برای نخستین بار به 

مریخ نزدیک شده و اکنون در فاصله 5 میلیون مایلی این سیاره قرار دارد.
جاناتان دوول یکی از ستاره شناس�ان مرکز فیزیک اخترشناسی هاروارد-اسمیتسونیان 

در این باره می گوید: این فاصله بسیار زیادی است.
او با استفاده از ابزارهای آزمایشگاه JPL ناسا این خودرو را ردیابی کرد که به نظر می رسد 

لزوم گسترش پارک های علم و فناوری استانی

خودروی تسال به نزدیک ترین فاصله مریخ رسید

دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران استان گلستان، گفت اتفاقات 
خوبی در حوزه دانش بنیان ها در کشور شکل گرفته و اثرات دستاوردهای آنها و این اتفاقات، 
در جامعه مش��هود است. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که صبح 
روز گذشته، برای بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفر قبلی به استان گلستان سفر کرد، 
در جمع خبرنگاران، با اشاره به پیشرفت های استان در حوزه علم و فناوری، بیان کرد: روند 
حرکت اس��تان گلستان در حوزه علمی رو به جلو است، اما با توجه به ظرفیت های باالی 
اس��تانی توقع داریم این حرکت ش��تاب گیرد.  به گفته رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنی��ان، برای ش��تاب گرفتن این حرکت باید همه تالش کنن��د. از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گرفته تا مسئوالن استانی. باید از ظرفیت های باالی این استان 

بهره بیشتری ببریم.

ستاری: آثار دستاورد دانش بنیان ها در 
جامعه مشهود است
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س��الیان سال، برای تامین خدمات باالدستی نفت مانند عملیات 
لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی، پردازش و تفسیر داده های لرزه ای 
به چند شرکت خارجی وابسته بودیم، اما امروز شرکتی دانش بنیان 

با تالشی در مرز دانش توانسته همه این 
خدمات را به صورت بومی ارائه دهد.

س��ال ۸۲ بود که این شرکت با نگاهی 
ویژه به صنعت نفت شکل گرفت. صنعتی 
که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تامین 
می کن��د، اما این صنعت اس��تراتژیک در 
کشور به تامین خدمات و تجهیزاتی نیاز 
داشت که چاره ای جز خرید آنها از دیگر 
کش��ورها نبود، اما شرکتی دانش بنیان پا 
گرفت تا پاسخی باشد برای این نیازهای 

تخصصی و کاربردی در کشور.
شرکت دانش بنیان ژئوفیزیک داناکیش 
با هدف تامین نیازها و خدمات باالدستی 

نف��ت مانند عملی��ات لرزه نگاری دوبعدی و س��ه بعدی، پردازش و 
تفس��یر این داده ها تاسیس ش��د. به گواهی مدیران ارشد صنعت 
نفت ایران، این شرکت توانسته با بومی سازی عملیات ژئوفیزیکی، 

تکیه بر دانش روز، نیروی انس��انی متخصص و مجرب و همچنین 
ارتباط��ات جهانی موثر، انحصار ش��رکت های خارج��ی را از میان 

بردارد.
به گفت��ه داود س��رباز مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنیان، ای��ن مجموعه در 
ط��ی این س��ال ها مدیری��ت پروژه های 
زی��ادی از قبی��ل عملی��ات لرزه نگاری 
بهار، گلس��تان، بی بی حکیمه، نصرآباد، 
تندی��س، اه��واز و ... را با ات��کا به توان 
داخلی برعهده داش��ته و موفق به انجام 
این پروژه ها در شرایط سخت و مناطق 

صعب العبور شده است.
مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنیان 
همچنین می گوید: این شرکت عالوه بر 
استفاده از نرم افزارهای فنی و مهندسی 
روز دنی��ا، ب��ا اس��تفاده از نرم افزارها و 
تکنیک ه��ای مدیریت��ی روز، مانند نرم اف��زار برنامه ری��زی منابع 
سازمانی IFS موفق به برنامه ریزی، انجام و اتمام موفقیت آمیز این 

پروژه های ملی شده است.

مرتض��ی بان��ک در بازدی��د از مرکز ارتب��اط با ذی نفع��ان صندوق 
بازنشستگی کش��وری و چندین پروژه شرکت های نوآور )استارت آپی( 
در زمینه های مختلف موردنیاز سالمندان افزود: استفاده از ظرفیت های 

و  ارتباط��ی  امکان��ات  و  فض��ای مج��ازی 
ش��رکت های نوآورانه، ابتکار بسیار مناسبی 
اس��ت که مدیری��ت صندوق بازنشس��تگی 
کشوری، بس��تر آن را به  خوبی فراهم کرده 
است. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: رویکرد 
دوس��ویه صندوق بازنشستگی در شناسایی 
نیازها و به کارگیری خالقیت و نوآوری برای 
پاسخگویی به آنها می تواند الگوی مناسبی 
برای سیس��تم ها و سازمان های خدماتی در 
کشور ش��ود، اینکه استارت آپ ها به صورت 
متمرک��ز خدمات موردنی��از را با توجه ویژه 
به حداکثر سهولت ممکن طراحی می کنند، 

قابل توجه است.
بانک افزود: ش��اید تصور عمومی آن باشد که تکنولوژی های جدید و 
شرکت های استارت آپی برای بازنشستگان و سالمندان کاربردی ندارد؛ 
درحال��ی که فعالیت های این مرکز نش��ان داد از ای��ن طریق می توان 

تحولی را در جهت بازآفرینی نقش سالمندان در فعالیت های اجتماعی 
و ارتقای کیفیت زندگی آنان به وجود آورد.

وی همچنی��ن با اش��اره به توضیحات ارائه ش��ده از س��وی مدیران 
ای��ن  از  برخ��ی  گف��ت:  اپلیکیش��ن ها 
اپلیکیش��ن ها عالوه بر آنک��ه خدماتی به 
بازنشستگان و س��المندان ارائه می دهند، 
بس��تری هم ب��رای اس��تفاده از خدمات، 
دانش و تجربه بازنشستگان و تولید ثروت 
و ارزش اف��زوده برای آنان فراهم می کنند 
که اقدامی بس��یار مهم، خالقانه و ابتکاری 

است.
مشاور رئیس جمهوری با اشاره به گستره 
جمعیتی جامعه بازنشستگان و سالمندان 
کشور تصریح کرد: فعال شدن شرکت های 
نوآور و خدمات مجازی در میان این قشر، 
می تواند هم در بهبود وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی و س��المت سالمندان موثر باشد و هم بازار و فرصت مناسبی 
برای ورود دانش آموختگان و دانش��جویان رشته های علوم اجتماعی و 

ارتباطات فراهم می سازد.

حمایت مناطق آزاد از خدمات استارت آپ های خدمات رسان به بازنشستگان عملیات ژئوفیزیکی صنعت نفت بومی  شد

اولین مدیرعام��ل بورس تهران اعالم ک��رد موافقت اصولی با 
راه ان��دازی بورس امالک صادر ش��ده و به زودی پذیره نویس��ی 
می شود. این بورس در قالب یک شرکت سهامی عام خواهد بود 
و هیچ کس بیشتر از دو و نیم درصد نمی تواند سهم داشته باشد.

به گزارش سنا، علی رحمانی نخستین مدیرعامل بورس تهران 
اظهار کرد: بورس امالک شامل ساخت و امتیازهای اسمی است 
که در ش��ورای عالی بورس اوراق بهادار به تصویب رسیده است. 
ای��ن بورس بعد از پذیره نویس��ی ثبت می ش��ود و به عنوان یک 

شرکت سهامی عام امسال شروع به کار می کند.
وی اضافه کرد: کارکرد اصلی این بورس کمک به بازار مسکن 
اس��ت تا سرمایه و س��پرده های مردم هم در مقابل تورم مصون 
باش��ند و هم احتمال خانه دار شدن ش��ان بیشتر شود و از طرف 
دیگر به تش��کیل سرمایه در بخش س��اختمان و ساخت کمک 
می کن��د. این بورس در درجه اول یک بازار مالی اس��ت که قرار 

است در آن برای طرح ها تامین مالی صورت گیرد.
چرا بورس امالک؟

علی رحمانی در پاس��خ به انتقاد گروهی ک��ه معتقدند چرا با 
وجود چند بورس، باید بورس دیگری ش��کل گیرد، گفت: بخش 
س��اختمان و زیرس��اخت، تخصصی اس��ت و ابزارهای متفاوتی 
می طلبد و باید نهادها و ابزارهای خاص خودش را داشته باشد.

وی با اش��اره به اینکه مل��ک و س��اختمان بزرگ ترین بخش 
فعال بخش خصوصی اس��ت و س��ازوکارهای تامین مالی خاص 
خودش��ان را دارن��د، اف��زود: ده ه��ا ط��رح داریم ک��ه در بخش 
س��اختمان نتوانس��تند تامین مالی کنند گرچه نظام اجرایی و 

فنی نیز تأمل برانگیز است.
رحمانی با اش��اره به اینک��ه صندوق های زمین و س��اختمان 
یکی از نهادهایی اس��ت که در بورس امالک ساخت و امتیازات، 
عرض��ه خواهد ش��د، گفت: صندوق های زمین و س��اختمان که 
پیشتر در بورس فعالیت می کردند، هنوز موفقیت زیادی در این 
زمینه کسب نکرده اند که به نظر من دلیل آن نداشتن عالقه  در 
زمینه تامین سرمایه در این بخش است. نهادی به عنوان متعهد 
پذیره نویس��ی باید ایجاد ش��ود تا اگر سهامداران فعلی یا بازار از 
بورس امالک اس��تقبال نکردند، آنها این س��هام را بخرند، چون 
طرح ها باید س��اخته شود. ساختار بسیار پیچیده و پرهزینه بود 
بنابراین مقررات، ش��رکت پروژه را تاسیس کردیم، چون در ۱۰ 

سال گذشته فقط یک شرکت پروژه شکل گرفته است.
لزوم استفاده از تجربه های گذشته صندوق های زمین و 

ساختمان
وی اف��زود: زیرس��اخت الزم و کاف��ی را نداری��م بنابراین باید 
به صورت تخصصی کار کنیم و س��اختاربندی درس��ت را انجام 
دهیم و از تجربه های گذش��ته صندوق های زمین و س��اختمان 

نیز استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه ابزارهای فعلی بازار 
س��رمایه برای بازار امالک و زیرس��اخت ها کافی نیس��ت، گفت: 
به طور مثال یک طرح راهس��ازی که ۱۰ س��ال طول می کش��د 
می توانیم اوراق مشارکتی برایش منتشر کنیم به قیمت ۳۰ هزار 
تومان و در طول ۷ یا ۸ سال به سررسید سود ۱۰۰ هزار تومان 

برسد تا دغدغه تامین مالی نداشته باشد.

وی گفت: پیش بینی می کنیم صندوق های زمین و ساختمان 
و امالک و مس��تغالت بتوانند واحدهای سرمایه گذاری شان قابل 

تبدیل به ملک باشد.
تشکیل شرکت های اجاره داری به نام »ریتس«

مدیرعام��ل س��ابق ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار به تش��کیل 
ش��رکت های اجاره داری به نام »ریتس« اشاره کرد و گفت: این 
شرکت ها امالک مسکونی تجاری و صنعتی یا بیمارستان اجاره 
می دهند که پیش بینی می کنیم ش��رکت های اجاره داری خیلی 
موفق باشند، چون در کشور امالکی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد 

تومان داریم که قابل اجاره داری است.
وی اف��زود: برای امالک مازاد دولت نیز ابزاری فراهم می کنیم 
تا قابل اجاره دادن باش��د و درآمد آن هم مش��خص است. البته 
این موضوع قوانین و مقررات می خواهد، چون این نوع شرکت ها 

معاف از مالیات است و در بخش خصوصی فعالیت می کنند.
این کارش��ناس بورس گفت: هیأت دولت قانون خوبی تصویب 

کرد که می تواند زمین واگذار کنند و یونیت )واحد( بگیرند.
وی با اش��اره به اینکه بسیاری از مشکالت مثل تعاونی مسکن 
با تشکیل بورس امالک حل خواهد شد، گفت: در بورس امالک 
استانداردس��ازی و ساخت و ساز س��ریع و هم ارزان سازی انجام 

می شود.
صندوق های زمین و ساختمان زیرمجموعه بورس امالک 

می شود
رحمانی گفت: صندوق های زمین و ساختمان نیز زیرمجموعه 
بورس امالک خواهد ش��د و مش��وق هایی نیز ب��رای آن در نظر 

گرفته می شود تا جذابیت این موضوع از بین نرود.
وی تاکید ک��رد: در کوتاه مدت نباید از ب��ورس انتظار معجزه 
داش��ته باش��یم بلک��ه در فاصله زمان��ی بلندمدت ۵ تا ۶ س��ال 
باید بازار اجاره داری داش��ته باش��یم. در بورس امالک می توانیم 
زیرس��اخت هایی مث��ل آزادراه ه��ا را تعمیر کنیم ی��ا طرح های 

عمرانی مثل بیمارستان ها در این بورس ساخته و تمام شود.
وی اضافه کرد: بورس امالک در گام اول یک بازار مالی است و 

در گام دوم می توانیم یک بازار فیزیکی ایجاد کنیم.
زمزمه مخالفت با بورس امالک

رحمان��ی درباره زمزمه مخالفت ب��ا بورس امالک گفت: برخی 
تصور می کنند در این بورس آپارتمان معامله خواهد ش��د و این 
باع��ث افزایش قیمت می ش��ود در حالی که اص��ال به این حوزه 

ورود نمی شود.
وی گفت: این بورس قرار اس��ت با س��رمایه ۵ ه��زار میلیارد 
تومان ش��کل بگیرد و بورس امالک خودش این س��رمایه را نیاز 
ندارد یعنی شرکتی زیرمجموعه بورس امالک به عنوان توسعه و 
تثبیت نهاد و ابزارهای بخش ساختمان تشکیل شود و در طول 

۵ سال هم بورس این شرکت را واگذار می کند.
این کارش��ناس بورس گف��ت: در صورتی ک��ه هیچ صندوقی 
راه اندازی یا وارد بورس امالک نش��ود این شرکت باید بتواند کار 
را پیش ببرد بنابراین حتما تامین س��رمایه تخصصی مسکن نیاز 
داریم. از آنجا که این بورس در قالب یک ش��رکت س��هامی عام 
خواهد بود هیچ کس بیش��تر از دو و نیم درصد نمی تواند س��هم 

داشته باشد و پذیره نویسی عمومی خواهد شد.

)متعلق به اسپیس ایکس( در سال 2018 میالدی به فضا فرستاده شد.
اسپیس ایکس روز گذشته در یک توئیت اعالم کرد خودروی مذکور برای نخستین بار به 

مریخ نزدیک شده و اکنون در فاصله 5 میلیون مایلی این سیاره قرار دارد.
جاناتان دوول یکی از ستاره شناس�ان مرکز فیزیک اخترشناسی هاروارد-اسمیتسونیان 

در این باره می گوید: این فاصله بسیار زیادی است.
او با استفاده از ابزارهای آزمایشگاه JPL ناسا این خودرو را ردیابی کرد که به نظر می رسد 

همچنان در مسیری قرار دارد که قبل از پرتاب موشک فالکون برای آن تعیین شده بود.
رودس�تر تسال تاکنون 1.7507 بار دور خورش�ید مدار زده و بیش از 37 میلیون مایل از 
زمین فاصله دارد. طبق اطالعات موجود این خودرو طی 2 س�ال و 8 ماه گذشته حدود 1.3 

میلیارد مایل سفر کرده، اما مدتی طول می کشد تا دوباره به زمین نزدیک شود.
به گفته دوول خودروی تسال در سال 2047 میالدی از فاصله 5 میلیون کیلومتری زمین 

می گذرد.

بورس امالک یک بازار مالی است

خودروی تسال به نزدیک ترین فاصله مریخ رسید

یادداشـت

رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی اس��تان بوشهر گفت هدف ما توسعه 
اکوسیس��تم کارآفرین��ی اس��ت، بیش از ۷۰درص��د دانش آموخت��گان علمی 

کاربردی شاغل هستند.
به گزارش ایسنا، شبیر اش��کپور با تبریک بیست وهشتمین سالروز تاسیس 
دانش��گاه جامع علمی کاربردی در کش��ور و هفدهمین س��الروز تاسیس این 
دانش��گاه در اس��تان بوش��هر عنوان کرد: تمایز مراکز علمی کاربردی با سایر 
دانش��گاه ها مهارت آموزی است که دانشگاه ها به سوی مهارت آموزی به منظور 
رفع نیازهای انس��ان و جامعه بروند. در واقع دانش��جویی که از دانشگاه علمی 

کاربردی فارغ التحصیل می شود باید کارفرما باشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر:

هدف ما توسعه اکوسیستم کارآفرینی است



بازاریاب��ی در طول دهه های اخیر توس��عه بس��یار زی��ادی پیدا کرده 
اس��ت. ابزاره��ای بازاریابی همراه ب��ا الگوهای متنوع ای��ن عرصه کار را 
برای بازاریاب ها و برندها س��اده تر کرده اند. ب��دون تردید امروزه عرصه 
بازاریابی یکی از ش��لوغ ترین حوزه های دنیاس��ت. بسیاری از برندها در 
زمینه ه��ای مختلف بازاریاب��ی حضور فعالی دارند. همی��ن امر رقابت با 
برندهای مختلف را دش��وار می س��ازد. خوش��بختانه در طول ۲۰ سال 
گذشته فناوری های مختلف به طور مداوم به کمک بازاریاب ها آمده اند. 
این امر نقش مهمی در توسعه دنیای بازاریابی و بهبود توانایی برندهای 

مختلف برای رقابت تاثیرگذاری با هم داشته است. 
مدیریت فرآیندهای بازاریابی همیش��ه امر ساده ای نیست. همین امر 
بس��یاری از برندها را با تردیدهای جدی ب��رای ورود به عرصه بازاریابی 
مواجه می سازد. استفاده از تمام الگوهای بازاریابی به طور مناسب دارای 
اهمیت باالیی اس��ت. نکت��ه مهم در این میان ض��رورت توجه به زمان 
موردنیاز برای س��اماندهی هر بخش از کمپین های بازاریابی اس��ت. این 
امر در نگاه نخس��ت چالش های بس��یار زیادی پی��ش روی برندها قرار 
می دهد. یکی از فناوری های راهگش��ا در این میان اتوماسیون بازاریابی 
است. اس��تفاده از فناوری های نوین برای کاهش زمان و درگیری عامل 
انس��انی ب��ا فرآیند بازاریاب��ی در طول یک دهه اخیر بی��ش از هر زمان 
دیگ��ری مد نظر بازاریاب ها قرار گرفته اس��ت. مزیت اصلی اس��تفاده از 
اتوماسیون بازاریابی امکان حضور گسترده در عرصه بازاریابی بدون نیاز 

به اختصاص زمان قابل توجه است. 
آش��نایی با نحوه اس��تفاده از اتوماس��یون بازاریابی ب��رای هر برندی 
ض��رورت دارد. آینده ای��ن عرصه بدون کاربس��ت فناوری های نوین در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. بنابراین در ادامه مقاله کنونی به بررسی نحوه 
اس��تفاده از اتوماس��یون بازاریابی خواهیم پرداخت. نکته جالب در این 
میان امکان اس��تفاده از اتوماس��یون بازاریابی از سوی تمام برندها با هر 

حوزه ای از فعالیت است. 
اتوماسیون بازاریابی چیست؟

اتوماس��یون بازاریابی در س��اده ترین معنا ب��ه فرآیندهای خودکار در 
زمینه بازاریابی اشاره دارد. این امر کار برندها برای بازاریابی را به شدت 
س��اده می س��ازد. هرچه نیاز به استفاده از عامل انس��انی برای بازاریابی 
کمتر باش��د، موفقیت برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
و همچنین کاهش هزینه ها بیش��تر خواهد ش��د. امروزه برخی از برندها 
به طور مداوم به دلیل هزینه های باالی تش��کیل تیم بازاریابی و حضور 
در عرصه های مختلف ای��ن صنعت از حضور در آن صرف نظر می کنند 
بنابراین اتوماس��یون بازاریابی نقش مهمی در گس��ترش توانایی برندها 

برای بازاریابی ایفا می کند. 
وقت��ی از خودکارس��ازی ام��ور در زمینه بازاریابی صحبت می ش��ود، 
بس��یاری از افراد به الگ��وی بازاریابی ایمیلی و پاس��خگویی خودکار به 
ایمیل ه��ای کاربران توج��ه می کنند. بدون تردید پاس��خگویی خودکار 
به مخاطب هدف در س��رویس های ایمیل مزیت بسیار مهمی محسوب 
می ش��ود، اما تمام قابلیت های اتوماس��یون بازاریابی در این امر خالصه 

نمی شود. 
اتوماس��یون بازاریابی در طول س��ال های اخیر تحوالت بسیار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. یکی از نکات اساس��ی در این میان تحول در فناوری 
هوش مصنوعی اس��ت. نس��ل جدید هوش مصنوعی ب��ه برندها امکان 
خودکارس��ازی فرآیندهای مختل��ف را می دهد. این امر موجب موفقیت 
برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف بدون نیاز به پیگیری 
مداوم امور ش��ده است. نس��ل های قبل هوش مصنوعی دارای ظرفیت 
بس��یار محدودی بود. این امر برای بس��یاری از برندها به معنای ناتوانی 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و همچنین نی��از به ارزیابی 
م��داوم عملکرد فناوری موردنظر بود. امروزه فناوری هوش مصنوعی در 
زمینه های مختلفی به کمک عامل انسانی آمده است. یکی از حوزه های 
مهم در این میان عرصه بازاریابی است. براساس گزارش کارشناس های 
موسسه HubSpot، نزدیک به ۷۰ درصد از بازاریاب ها در سراسر دنیا 
نسبت به اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی اقدام کرده اند. این امر به 
خوبی تاثیرگذاری فناوری موردنظر در حوزه بازاریابی را نشان می دهد. 
عرصه بازاریابی به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. همین امر 
موجب نیاز کسب و کارها برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف 
می شود. اس��تفاده از اتوماسیون بازاریابی یکی از راهکارهای اساسی در 
جهان کنونی برای بازاریابی بهتر است. در ادامه فناوری موردنظر هرچه 

بیشتر مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار خواهد گرفت. 
اتوماسیون بازاریابی چه کاربردهایی دارد؟

اتوماس��یون بازاریاب��ی مانند هر فن��اوری دیگ��ری دارای کاربردهای 
متنوعی اس��ت. درس��ت به همین خاط��ر اغلب بازاریاب ها نس��بت به 

کاربس��ت ش��یوه های مختلف در ای��ن زمینه اقدام می کنن��د. برخی از 
مزیت های اصلی اتوماسیون بازاریابی به شرح ذیل است:

• اثربخش��ی: اتوماس��یون بازاریاب��ی کابوس های مختل��ف بازاریاب ها 
را کاهش داده اس��ت. بس��یاری از برندها در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به جمع آوری دقیق اطالعات و همچنین ترکیب آنها 
در بازه های زمانی طوالنی داش��تند. اکنون فناوری اتوماسیون بازاریابی 
به سادگی و بدون نیاز به دخالت عامل انسانی این کار را انجام می دهد. 
• صرفه جوی��ی در زمان و هزینه: بازاریابی با اس��تفاده از اتوماس��یون 
بازاریابی نقش مهمی در کاهش هزینه های برندها دارد. س��رمایه گذاری 
در ح��وزه بازاریابی همراه با حضور عامل انس��انی به صورت پررنگ نیاز 
به بودجه فراوانی دارد. اگر در این میان اتوماس��یون بازاریابی جایگزین 
برخی از فعالیت های بازاریاب ها شود، امور به صورت ساده و تاثیرگذارتر 
قابل پیگیری خواهد بود. صرفه جویی در هزینه و زمان نخس��تین دلیل 

برای گرایش برندها به سوی اتوماسیون بازاریابی محسوب می شود. 
• افزایش سود: وقتی هزینه های جاری در زمینه بازاریابی کاهش یابد، 
میزان س��ود نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با استفاده از اتوماسیون 
بازاریاب��ی ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل 
فراه��م خواهد ش��د. وقتی برندها اطالعات دقیق تری از مشتریان ش��ان 
داش��ته باشند، شانس باالتری برای موفقیت بازاریابی پیدا می کنند. این 
امر به لطف فناوری اتوماس��یون بازاریابی به راحتی در دسترس برندها 

قرار دارد. 
• بازخوردهای بهتر: مش��تریان نسبت به مش��اهده محتوای بازاریابی 
هماهنگ با سلیقه ش��ان واکنش بهتری نشان می دهند. این امر در مورد 
برخی از برندها به لطف استفاده از اتوماسیون بازاریابی امکان پذیر شده 
اس��ت. اگر برند ش��ما در این زمینه مهارت باالیی نداشته باشد، امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف و دریافت نظرات مثبت آنها 
از بی��ن می رود. برندهای بزرگ اغل��ب دارای توانایی منحصر به فرد در 
زمینه استفاده از فناوری های نوین برای دریافت بازخورد بهتر هستند. 

گونه های اتوماسیون بازاریابی
اتوماس��یون بازاریاب��ی مانن��د هر فن��اوری دیگ��ری دارای گونه ها و 
کاربردهای مختلفی اس��ت. در ادامه مقاله کنون��ی برخی از کاربردها و 

گونه های اتوماسیون بازاریابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اتوماسیون بازاریابی ایمیلی

اتوماس��یون بازاریابی ایمیلی شاید شناخته شده ترین الگوی بازاریابی 
باش��د. بس��یاری از برندها در زمینه جلب نظر مخاط��ب هدف اقدام به 
اس��تفاده از این الگ��و می کنند. ب��دون تردید برخی از ام��ور در زمینه 
بازاریاب��ی ایمیلی تکراری و زمانگیر اس��ت. اگر برنده��ا در این میان از 
اتوماس��یون بازاریاب��ی اس��تفاده نماین��د، امکان صرفه جوی��ی در زمان 
و بهب��ود عملکرد کمپین فراهم می ش��ود.  تعامل ب��ا مخاطب هدف از 
طریق اتوماس��یون بازاریابی بسیار س��اده است. فناوری هوش مصنوعی 
نیاز به تعریف بانک داده حجیم برای اتوماس��یون را کاهش داده اس��ت. 
نتیجه این امر اسکن ایمیل های دریافتی از سوی کاربران و سپس ارائه 
پاسخ های مناسب به آنها خواهد بود. فرآیند فوق بدون نیاز به پرداخت 

هزینه گزاف و حتی نظارت گسترده عامل انسانی صورت می گیرد. 
اغل��ب برندها برای صرفه جویی در هزینه های ش��ان اقدام به اس��تفاده از 
اتوماس��یون بازاریابی ایمیلی می کنند. اغلب اوقات اس��تفاده از این حوزه 
بسیار سخت و دشوار محس��وب می شود. نکته مهم استفاده از اتوماسیون 
موردنظر با هدف دس��تیابی به اهدافی فرات��ر از صرفه جویی در هزینه ها و 
زمان اس��ت. بدون تردید برندها در عرص��ه بازاریابی اهداف متنوعی دارند. 
استفاده از اتوماسیون بازاریابی ایمیلی به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به 
ه��دف موردنظر ایده جذابی خواهد بود. اگر این امر مورد توجه برندها قرار 
نگیرد، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��دت کاهش خواهد 
یاف��ت.  امروزه برخی از برندها فقط برای حض��ور در دنیای بازاریابی اقدام 
به تولید محتوا و استفاده از فناوری های نوین این عرصه می کنند. این امر 
شاید در نگاه نخس��ت جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد، اما در عمل 
موجب ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد ش��د. 
فقدان برنامه و اهداف مشخص در دنیای بازاریابی همیشه دشوار خواهد بود 
بنابراین پیش از کاربس��ت یک فناوری تازه باید نسبت به هماهنگی اش با 
برنامه کلی بازاریاب��ی برند اطمینان حاصل کرد. در غیر این صورت امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
اتوماسیون بازاریابی دیجیتال

اگرچه بازاریابی ایمیلی بیش��ترین شهرت در زمینه کاربست فناوری 
اتوماس��یون را دارد، اما امکان اس��تفاده از سایر فناوری ها در این زمینه 
نیز وجود دارد. بازاریابی دیجیتال در طول یک دهه اخیر توجه بس��یار 
زی��ادی از س��وی برندها به خود جلب کرده اس��ت. همی��ن امر در یک 
تحلیل بلندمدت موجب کاربس��ت فناوری های نوین در این حوزه شده 
است. به عنوان مثال، هوش مصنوعی در صنعت بازاریابی برای نخستین 

بار در حوزه دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ش��اید در نگاه نخست بازاریابی دیجیتال یک حوزه مشخص و همگن 
باشد. نکته مهم در این میان تنوع درونی این الگوی بازاریابی است. یکی 
از الگوهای جذاب در این میان بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی است. 
امروزه اغلب مردم جهان در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند. استفاده 
از اتوماس��یون بازاریابی در این زمینه امکان گردآوری اطالعات پیرامون 
کاربران به صورت خودکار و انتشار محتواهای مختلف در کمترین زمان 

ممکن را به همراه دارد. 
بازاریاب ها در زمینه حضور در ش��بکه های اجتماعی نیاز به اختصاص 
زمان مناس��ب به منظور بارگذاری محتوا دارند. ش��اید این امر در ابتدا 
س��اده به نظر برس��د، اما برنامه روزانه ش��لوغ اغلب بازاریاب ها ش��انس 
چندانی ب��رای آنها به منظ��ور بارگذاری محتوا باق��ی نمی گذارد. یکی 
از راهکاره��ای مناس��ب در این میان اس��تفاده از اتوماس��یون بازاریابی 
ب��رای انتش��ار محتوای تولیدی برندها در بازه های زمانی مش��خص و از 
پیش تعیین ش��ده اس��ت. این امر نیاز به اختصاص زمان مشخص برای 

بارگذاری محتوا را از میان می برد. 
اتوماسیون تبلیغات

دنیای تبلیغات دارای پیچیدگی های بسیار زیادی است. اغلب برندها 
س��رمایه گذاری قابل توجهی بر روی ح��وزه بازاریابی با هدف جلب نظر 
مخاطب هدف می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار طبیعی به 
نظر برسد، اما در صورت ناکامی برندها در زمینه کسب موفقیت بار مالی 

سنگینی بر روی دوش آنها قرار می گیرد. 
اتوماس��یون تبلیغات فرآیند ارزیابی محتوای تبلیغاتی را ساده س��ازی 
می کند. امروزه دغدغه بس��یاری از بازاریاب ها ناتوانی در زمینه ارزیابی 
عملک��رد محتوای تبلیغاتی اس��ت. این ام��ر بهبود کیفی��ت محتوا در 
نوبت های بازاریابی بعدی را دش��وار می س��ازد. با این حساب استفاده از 
فناوری اتوماس��یون بازاریابی یا هر فناوری دیگری برای بهبود وضعیت 

بازاریابی برندها ضروری محسوب می شود. 
یک��ی از کاربردهای اصلی اتوماس��یون بازاریاب��ی در عرصه تبلیغات 
مربوط به بازآفرینی محتوای قدیمی اس��ت. بدون تردید تولید محتوای 
ت��ازه برای برندها هزینه قابل توجهی در پی دارد. اس��تفاده از محتوای 
قدیمی و تالش برای به روز رس��انی آنها اهمیت بسیار زیادی در زمینه 
بازاریاب��ی دارد. مهمترین نکته در این میان توانایی برندها برای ترکیب 
محتواه��ای قدیمی ب��ا اطالعات تازه و مطابق با س��لیقه مخاطب هدف 
است. اگر این نکته مدنظر برندها قرار نگیرد، تمام تالش شان برای جلب 

نظر مخاطب هدف با مشکل اساسی مواجه خواهد شد. 
اتوماسیون بازاریابی موبایلی

بازاریاب��ی برای کاربران گوش��ی های موبایل در ط��ول یک دهه اخیر 
با توس��عه گوش��ی های هوش��مند حال و هوای تازه ای پیدا کرده است. 
بسیاری از بازاریاب ها پیش از توسعه گوشی های هوشمند هیچ توجهی 
به بازاریابی در این پلتفرم نداشتند. امروزه با توسعه این پلتفرم و معرفی 
امکانات گسترده برای آن هر برندی نیاز به بازاریابی در این زمینه دارد. 
کاربران گوشی های هوشمند در طول سال های اخیر دامنه وسیعی از 
مخاطب برندها را شکل داده اند. دلیل این امر سهولت کار با گوشی های 
هوشمند و همچنین امکان جا به جایی آنها در محیط های مختلف است 
بنابرای��ن تمام برندها باید به اس��تفاده از ن��کات بازاریابی در این حوزه 
براس��اس نیاز برندها توجه نشان دهند. میزان توجه کاربران گوشی های 
هوش��مند به محتوای بازاریابی در مقایسه با کاربران رایانه های شخصی 
یا دیگر دس��تگاه های دیجیتال ۲ برابر بیش��تر اس��ت. همچنین باید به 
رونمای��ی برخی از ش��بکه های اجتماعی اختصاصی برای گوش��ی های 
هوش��مند نیز توجه داشت. امروزه اینستاگرام، تیک تام و اسنپ چت به 
طور انحصاری برای کاربران گوش��ی های هوشمند در دسترس هستند. 
شبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک نیز به طور رسمی اپ هایی 
برای پلتفرم شان ایجاد کرده اند. با این حساب عرصه بازاریابی روز به روز 

به دنیای گوشی های هوشمند وابسته تر می شود. 
استفاده از اتوماس��یون بازاریابی در حوزه گوشی های هوشمند بیشتر 
مرب��وط به گردآوری اطالعات کاربران و همچنین پاس��خگویی س��ریع 
به پرس��ش های آنهاس��ت. این امر به لطف فناوری ه��وش مصنوعی و 
همچنین سرمایه گذاری هنگفت برخی از برندها برای توسعه هماهنگی 

اتوماسیون بازاریابی با این عرصه امکان پذیر شده است. 
جمع بندی

بازاریابی با اس��تفاده از اتوماس��یون نقش مهمی در کاهش هزینه ها و 
افزایش دقت کمپین ها دارد. این نکات از مدت ها قبل مدنظر برندها قرار 
داش��ته است بنابراین با بهبود توانایی برندها در این زمینه امکان تعامل 
بهتر با مخاطب هدف فراهم می شود. استفاده از اتوماسیون بازاریابی در 
میان برندهای بزرگ رواج دارد. نکته مهم اس��تفاده سایر برندها از این 
فناوری به منظور رقابت بازاریابی بهتر با دیگر کس��ب و کارهاس��ت. اگر 
اکنون نس��بت به اخذ این ابزار بازاریابی اقدام نکنیم، ش��اید دیگر هرگز 

فرصتی بهتر یافت نشود. 

رونمایی اسنپ چت از تبلیغات توسعه یافته

اسنپ چت در میان کاربران نسل جوان فضای اینترنت طرفدارهای 
بس��یار زی��ادی دارد. دلیل این ام��ر تمرکز پلتف��رم موردنظر بر روی 
گوشی های هوش��مند و به روز رس��انی مداوم امکاناتش است. همین 
امر موجب توجه گس��ترده برندها به اسنپ چت به عنوان ابزاری برای 
بازاریابی و تبلیغات شده است. اغلب محتوای بازاریابی در اسنپ چت در 
صورت تمایل کاربران امکان »رد کردن« را دارد. این امر با هدف احترام 
ب��ه حریم خصوصی و ترغیب برندها ب��رای طراحی محتوای بازاریابی 
جذاب انجام شده است. نکته مهم در این میان تغییر استراتژی اسنپ 

چت در واکنش به توسعه شبکه های اجتماعی رقیب است. 
تیک تاک به عنوان یک پلتفرم اجتماعی در طول سال  های اخیر 
ش��هرت بسیار زیادی کس��ب کرده اس��ت. این امر در کنار توسعه 
مداوم اینس��تاگرام برای اس��نپ چت خطرآفرین شده است. تمایل 
برنده��ا برای نمای��ش محتوای تبلیغات اجب��اری در نهایت موجب 
تس��لیم اسنپ چت شده اس��ت. بر این اساس از ماه آینده نخستین 
نس��خه از تبلیغات اجباری با تضمین گس��ترده ب��رای نمایش برای 
تمام کاربران به نمایش درخواهد آمد. بی تردید این امر نسل تازه ای 

از کمپین های بازاریابی در شبکه های اجتماعی را ایجاد می کند.
 نکت��ه مه��م درخصوص نمایش تبلیغات در اس��نپ چت ماهیت 
ویدئویی و کوتاه آنهاس��ت بنابراین خبری از مشاهده یک تصویر یا 
کادری همراه با گزینه دانلود اپلیکیش��ن خاص نخواهد بود. دعوت 
از برندها برای اس��تفاده از فیلترهای متنوع اس��نپ چت به منظور 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نکته مهمی محسوب می شود، با 
این حساب تبلیغات اجباری در اسنپ چت هماهنگی بسیار زیادی 

با ماهیت برند این پلتفرم خواهد داشت. 
mobilemarketer.com :منبع

خرید مجدد نوکیا استراتژی عجیب 
مایکروسافت 

بنا بر اخبار منتشرشده به نظر می رسد که مایکروسافت در حال تدارک 
مقدمات جهت خرید مجدد نوکیا اس��ت. این امر نخس��تین بار در س��ال 
۲۰۱۳ رخ داد که به شکست منجر شد. درواقع هدف از این اقدام، رقابت با 
برندهایی نظیر اپل و سامسونگ در حوزه گوشی های هوشمند بوده است. 
در این راس��تا بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که اگرچه چندین 
سال از فروش نوکیا گذشته است، با این حال بار دیگر شاهد خرید مجدد 
آن خواهیم بود. در این راستا مشکالت به وجود آمده برای برندهایی نظیر 
هوآوی و اچ تی س��ی، فضا را برای ش��روعی مجدد، مهیا سخته است. این 
امر در حالی است که در چند سال گذشته، این شرکت در مسیر رشد قرار 
دارد. این امر در حالی است که تا ۲۰ سال گذشته، ابرقدرت بدون رقیبی 
در حوزه تولید گوشی های هوشمند محسوب می شد. با این حال در زمینه 
همگام ش��دن با تغییرات جدید، عمال موفق نبود و این امر باعث نابودی 
امپراتوری آنها شد، با این حال به نظر می رسد که با سرعت کم، این شرکت 
بار دیگر در حال تبدیل ش��دن به یکی از ۵ برند اصلی تولید گوش��ی های 
هوش��مند اس��ت که با حمایت برندی نظیر مایکروسافت، بدون شک این 
موضوع امکان پذیر خواهد بود. حال باید دید که این طرح منجر به نتیجه ای 
جدید خواهد شد و یا شکستی مشابه چند سال گذشته را به همراه دارد. 
forbes.com :منبع

تولید کوله پشتی اقدام جدید گوگل

بدون شک فعالیت در زمینه تولید کوله پشتی، نخستین حوزه ای است 
که هر فرد می تواند برای اقدامات جدید گوگل تصور نماید. این موضوع در 
ظاهر بیش از حد غیرمرتبط به نظر می رسد، با این حال کوله پستی این 
شرکت ابدا با نمونه های مشابه خود، در یک رده قرار نخواهد گرفت. علت 
آن نیز به خاطر اس��تفاده از نوعی پارچه مخصوص اس��ت که در اصطالح 
به آن پارچه هوش��مند گفته می شود. این امر به شما امکان انجام برخی 
از اقدام��ات را از طریق فرمان های لمس��ی، خواه��د داد. برای مثال برای 
بسیاری از ما این موضوع رخ داده است که تمایلی به خارج کردن گوشی 
تلف��ن همراه خود از جیب های مان نداریم. این مس��ئله می تواند به خاطر 
مسائلی نظیر عدم وجود امنیت الزم باشد. تحت این شرایط پس از تعیین 
خواسته های خود و الگوی دسترسی به هر یک از آنها، در این رابطه اقدام 
نمایید. در این راستا شما از سه الگوی حرکت به سمت باال، پایین و کلیک 
کردن برخوردار خواهید بود که می توانید برای دسترسی به امکانات بیشتر، 
از ترکیب آنها نیز استفاده نمایید. برای مثال یک نمونه ساده آن، کاهش 
و یا افزایش صدای موس��یقی در حال پخش اس��ت، با این حال برای این 
امکان، محدودیتی وجود نداش��ته و هر فرمانی را می توان به اجرا درآورد. 
برای مثال جهت فعال شدن شاتر دوربین خود، می توانید تنها یک اشاره 
به دسته کوله خود داشته باشید. همچنین امکان روشن کردن چراغ های 
این صفحه که در دو طرف دسته کوله قرار گرفته است، باعث خواهد شد 
تا در هنگام شب، امکان تصادف کاهش پیدا کند. با این حال میزان نور آن 
کم بوده و به نظر نمی رسد که کاربرد دیگری را داشته باشد. این محصول 
در دو مدل تولید ش��ده و تفاوت آن تنها جزییات کوچک طراحی اس��ت 
ک��ه ۲۰۰ الی ۲۲۰ دالر قیمت دارند. نکت��ه دیگری که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که استفاده از این پارچه هوشمند برای نخستین 
بار نبوده و در نسخه قبلی، برای ژاکت استفاده شده است، با این حال به 
نظر می رس��د که کوله پشتی، کاربرد باالتری را داشته باشد. درواقع ژاکت 
محدود به فصل های س��رد بوده و این امر کاربرد آن را کاهش می دهد. با 
این حال یک کوله، وسیله ای همیشگی خواهد بود. حال باید دید که در 

عمل این تکنولوژی تا چه حد مطابق ادعاها خواهد بود.
techcrunch.com :منبع
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بازاریابی در دنیای کنونی پیوند نزدیکی با ترغیب مخاطب هدف به سوی 
عمل��ی خاص دارد. برنده��ا در بازارهای مختلف نیاز به ترغیب و تاثیرگذاری 
ش��دید بر روی مخاطب هدف هس��تند. در غیر این ص��ورت امکان فعالیت 
بازاریابی و فروش محصوالت ش��ان را نخواهند داش��ت. تن��وع اهداف برندها 
در زمین��ه بازاریابی موجب پدیدار ش��دن کمپین های مختلف با ش��یوه های 
تاثیرگذاری گوناگون بر روی مخاطب هدف می ش��ود. برخی از اهداف برندها 
ش��امل افزایش ترافیک سایت رسمی، ترغیب مخاطب هدف به دانلود کتاب 

PDF یا حتی ثبت تماس تلفنی با شرکت است. 
برنده��ا در صورت موفقیت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بخش 
قابل توجهی از مسیر بازاریابی را طی کرده اند. این امر با توجه به ناکامی شمار 
باالی��ی از برندها در زمینه بازاریابی و تعامل س��ازنده با مخاطب هدف دارای 
اهمیت اس��ت. بنابراین هرچه توانایی یک کسب و کار برای ترغیب مخاطب 
هدف به سوی عملی خاص بیشتر باشد، موفقیت بیشتری از نظر بازاریابی و 

فروش تجربه خواهد کرد. 
بازاریابی و تبلیغات همیشه عرصه پرریسکی محسوب شده است. دلیل این 
امر اثرات بلندمدت شکس��ت در زمینه بازاریابی اس��ت. گاهی اوقات برخی از 
برندها در بازه های زمانی طوالنی شهرت منفی کسب می کنند. شاید این امر 
ناشی از یک اشتباه کوچک در عرصه بازاریابی باشد، اما تاثیراتش تا ده ها سال 

بر روی کسب و کار موردنظر سایه خواهد انداخت.
مشاهده محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای بسیاری از کاربران 
امر جالبی محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان ضرورت ارائه محتوای 
جذاب برای مخاطب هدف اس��ت. اگر محت��وای بازاریابی یک برند کیفیت و 
اس��تانداردهای الزم را نداشته باش��د، کاربران به طور دسته جمعی اقدام به 
نادیده ان��گاری فعالیت های برند موردنظر خواهند کرد. خوش��بختانه امروزه 
ابزارهای بس��یار زیادی برای ارزیابی س��لیقه کاربران در شبکه های اجتماعی 
وجود دارد بنابراین فعالیت بازاریابی برندها باید بس��یار بهتر از سایر حوزه ها 

باشد. 
یک��ی از راهکارهای مفید و جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در فرآیند بازاریابی تالش برای انتقال پیامی مشخص به وی است. این امر از 
طریق ترغیب وی به سوی عملی خاص صورت می گیرد. شاید این امر در نگاه 
نخست بسیار عجیب باشد، اما با نگاهی به تجربه اغلب کاربران در شبکه های 
اجتماعی امکان مش��اهده تاثیرگذاری این ش��یوه فراهم خواهد شد. امروزه 
بس��یاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اقدام 
به طراحی پیام های تعاملی برای ترغیب آنها به سوی عملی خاص می کنند. 
ماهیت عمل موردنظر بسیار س��اده اما تاثیرگذار برای برندهاست. مهمترین 
مسئله در این میان بیان مناسب مطلب و تاثیرگذاری بر روی کاربران است. 

در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. 
بدون تردید بازاریابی با هدف ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص 
به این سادگی ها نیس��ت. این فرآیند دارای چالش های زیادی است بنابراین 
بررس��ی بیشتر موضوع در قالب یک مقاله جداگانه امری ضروری خواهد بود. 
در ادامه برخی از نکات اساس��ی در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار خواهد 

گرفت. 
ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص چیست؟

ترغیب مخاطب هدف به س��وی عملی خاص یکی از تکنیک های بازاریابی 
کاربردی محس��وب می ش��ود. ام��روزه برندها در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات 
س��رمایه گذاری بس��یار زیادی می کنند. این امر با هدف کسب نتیجه دلخواه 
و اثرگ��ذاری بر روی مش��تریان صورت  می گیرد. حال اگ��ر یک برند پس از 
س��رمایه گذاری گسترده بر روی حوزه بازاریابی امکان کسب نتیجه دلخواه را 
نداش��ته باشد، فشار مالی گسترده ای را متحمل خواهد شد. ترغیب مخاطب 
هدف به سوی عملی خاص در کمپین های بازاریابی نوعی عمل اطمینان بخش 

برای برندها محسوب می شود. 
ام��روزه ش��یوه های بازاریابی دارای ش��یوه های متنوعی اس��ت. همین امر 
بازاریاب ها را با ش��رایط دشواری برای جلب نظر مخاطب هدف مواجه کرده 
است. یکی از ایرادات قدیمی کمپین های بازاریابی در تعامل با مخاطب هدف 
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی آنهاس��ت. نتیجه این امر مش��اهده محتوای 
بازاریابی از س��وی کاربران و عدم واکنش ش��ان نسبت به آن است. همین امر 
موجب جهت گیری ش��مار باالیی از برندها نسبت به اس��تفاده از المان های 
مربوط به ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص شده است. برخی از نمونه های 

ترغیب مخاطب هدف شامل موارد ذیل است:
• ایجاد اکانت رسمی برای برند به منظور شروع تعامل با مخاطب هدف

• نگارش یک متن کوتاه و تاثیربرانگیز
• ایجاد مسابقه برای جلب تعامل مخاطب

• دعوت از مخاطب هدف برای امضای یک گزارش یا بیانیه
• دعوت از مخاطب هدف برای ثبت نام در یک دوره آموزشی

یک فرآیند دعوت از مخاطب هدف به صورت حرفه ای امکان تغییر موقعیت 
بازاریابی برندها را به همراه دارد. بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی در 
صورت مشاهده محتوای جذاب بازاریابی نسبت به انجام توصیه های آن اقدام 
می کنند. شاید این امر به سادگی مشاهده ادامه محتوا در سایت رسمی برند 
باشد. نکته مهم در این میان توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. امروزه برندهای بزرگ درست به همین خاطر توانایی موفقیت و 

جلب نظر مخاطب هدف در مقیاس وسیع را دارند. 
هدف اصلی از افزودن المان های مربوط به ترغیب مخاطب هدف به سوی 
عملی خاص ایجاد تعامل بیش��تر ب��ا مخاطب هدف اس��ت بنابراین فرآیند 
موردنظر باید به اندازه کافی و اقناع کننده باش��د. یکی از اشتباهات برندها در 
این میان تدارک فرآیندهای پیچیده برای تعامل با مخاطب هدف است. این 
امر واکنش های بس��یار منفی در میان مشتریان ایجاد می کند. با این حساب 
مش��اهده کمپین های شکس��ت خورده متعدد در عرصه کس��ب و کار امری 

طبیعی محسوب می شود. 
پس از آش��نایی مختصر با چیستی دعوت مخاطب به سوی عملی خاص 
باید به دنبال راهکارهایی برای پیاده س��ازی این شیوه بود. متاسفانه بسیاری 
از برندها در عمل برنامه ای مش��خص برای بازاریابی ندارند بنابراین بس��یاری 
از فرآینده��ای بازاریابی آنها با مش��کل عدم جلب نظر مخاطب هدف مواجه 
می شود. ویژگی اصلی دعوت مخاطب به سوی عملی خاص توانای تاثیرگذاری 
بر روی کاربران اس��ت. در ادامه برخی از نکات مهم در این مورد را بررس��ی 

خواهیم کرد. 
چگونه بر روی مخاطب هدف اثر بگذاریم؟

پیش از شروع به نگارش محتوای بازاریابی باید برنامه ای دقیق برای تعامل 

با مخاطب داش��ت. ایراد اصلی بس��یاری از برندها طراحی محتوای بازاریابی 
و س��پس تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر از همان 
مرحله نخس��ت به دنبال دعوت از مخاطب هدف برای دس��ت زدن به عملی 
خاص نباشیم، در مراحل بعد نیاز به اصالح بخش های قبلی کار پیش خواهد 
آم��د. نتیجه نهایی این امر ناتوانی برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد بود. 
گام بع��د مربوط به نحوه ارزیابی موفقیت کمپین بازاریابی در زمینه جلب 
نظر مخاطب هدف و تعاملش است. اگر برندها معیاری برای اندازه گیری مورد 
فوق نداشته باشند، در عمل به طور مداوم سرمایه گذاری های بی بازگشت انجام 

خواهند داد. این امر در بلندمدت اعتبار برندها را به شدت کاهش می دهد. 
ب��دون تردید راهکار یگانه ای برای موفقیت تمام برندها در زمینه بازاریابی 
وجود ندارد. هر کسب و کار براساس ماهیت فعالیت و وضعیتش در بازار باید 
دست به انتخاب رشته ای از استراتژی ها بزند. در ادامه برخی از نکات اساسی 
و مشترک در میان کسب و کارها برای ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی 
خاص مورد بررسی قرار می گیرد. نکته مهم در اینجا تالش برای شخصی سازی 
ه��ر کدام از توصیه ه��ای مورد بحث در این مقاله اس��ت. در غیر این صورت 

تکنیک های مورد بحث تاثیرگذاری چندانی نخواهند داشت. 

انتخاب کلمات تاثیرگذار
ن��گارش محتوای بازاریابی پیوند نزدیکی با انتخاب کلمات مناس��ب دارد. 
قدرت کلمات امکان تغییر وضعیت برندها در زمینه تعامل با مشتریان را دارد. 
امروزه برخی از برندها به دلیل رفتار مناس��ب و بیان عبارت های جذاب مورد 
توجه مداوم مش��تریان قرار می گیرند. این امر مزیت آنها در مقایس��ه با دیگر 
کس��ب و کارها محسوب می شود. رفتار حرفه ای با مشتریان نقش مهمی در 
جلب اعتماد و رضایت آنها دارد. هرچه اعتماد مش��تریان به یک کسب و کار 
بیشتر باشد، توانایی تاثیرگذاری بیشتری بر روی آنها خواهند داشت. درست 
به همین خاطر برندهایی نظیر نایک یا ریباک به سادگی توانایی برانگیختن 

واکنش مخاطب هدف و ترغیب وی به سوی عملی خاص را دارند. 
اگر یک کس��ب و کار نس��بت به چگونگی اس��تفاده از کلمات تاثیرگذاری 
تردید دارد، بهترین راهکار بررسی کمپین های موفق دیگر برندهاست. این امر 
اعتماد به نفس قابل توجهی به برندها می دهد. اگر یک کس��ب و کار توانایی 
ارزیابی وضعیت بازاریابی دیگر برندها را داش��ته باشد، بخش قابل توجهی از 
مسیر موفقیت را طی کرده است. دست کم دیگر نیازی به ارتکاب اشتباهات 

دیگر برندها نخواهد بود. 
پس از پایان نگارش یک متن در وهله نخس��ت باید نس��بت به تاثیر آن بر 
روی مخاطب هدف ارزیابی دوباره صورت گیرد. برخی از بازاریاب ها در هنگام 
طراحی متن توجه ویژه ای به مخاطب ندارند. این امر ناشی از نگاه به محتوا از 
جایگاه کاری و حرفه ای است. توصیه اساسی در این بخش درخواست از برخی 
همکاران یا دوستان برای پیش مطالعه محتوای موردنظر است. بازخوردهای 

آنها نقش مهمی در بهبود کیفیت نهایی محتوای بازاریابی خواهد داشت. 
برخی از نمونه های مناس��ب برای ترغیب مخاطب هدف به س��وی عملی 

خاص به شرح ذیل است:
• هم اکنون برای دریافت سرویس رایگان ثبت نام نمایید.

• فایل راهنمای محصول را از اینجا دانلود کنید.
• توصیه های راهنمایی رایگان در لینک ذیل.

• با تخفیف خرید کنید.
• کاریابی به صورت رایگان در سایت زیر.

ویژگی اصلی تمام جمالت فوق استفاده از نوعی ترکیب دارای بار مثبت بر 
روی مشتریان است. این امر ناشی از شناسایی دغدغه های مشتریان و تاکید 
بر روی آنهاست. اگر یک کسب و کار به دنبال موفقیت در بازاریابی است، باید 
دغدغه های مشتریان را به خوبی مورد شناسایی قرار دهد. در غیر این صورت 

شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. 
ایجاد حالت اضطرار

ارائه تخفیف های گسترده از سوی برندها برای جلب نظر مشتریان استراتژی 
تازه ای نیست. بس��یاری از مشتریان توانایی پیش بینی ارائه تخفیف از سوی 
برندها در بازه های زمانی مش��خص را دارند. نکت��ه مهم در این میان چرایی 
باورپذیری چنین کمپین هایی از س��وی کاربران اس��ت. تم��ام برندها با ارائه 
تخفیف های گس��ترده امکان افزایش فروش ش��ان در بازه های زمانی طوالنی 
مانند یک سال تجاری را دارند. نکته مهم در این میان برگزاری دوره تخفیف 

ویژه برای مدتی کوتاه مانند یک روز است. 
مهمترین نکته در زمینه ترغیب مخاطب هدف به سوی امری خاص ایجاد 
حالت اضطرار اس��ت. اگر کمپین های تخفیف ویژه برای بازه های زمانی مانند 
یک ماه برگزار ش��ود، شاید هیچ نوع هیجانی در مخاطب هدف ایجاد نشود. 
دلیل این کار تلقی کاربران از جش��نواره موردنظر به عنوان امری همیشه در 
دسترس است. با کاهش زمان ثبت نام و خرید ویژه هیجان قابل مالحظه ای 

در مشتریان ایجاد خواهد شد. 
اگر کس��ب و کارها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تند، 
باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت توانایی جلب نظر 
مخاطب هدف را از دست می دهند. این امر در زمینه ترغیب مخاطب هدف به 
سوی عملی خاص نیز صحت دارد بنابراین پیشنهاد یک برند باید برای مدتی 
محدود در دسترس برندها قرار داشته باشد. در غیر این صورت جذابیت فرآیند 

موردنظر برای مشتریان به سرعت کاهش خواهد یافت. 
بیان مزیت ها به صورت واضح

اس��تفاده از بازه های زمانی دارای تخفیف ویژه از س��وی مش��تریان مزیت 
مش��خصی دارد. همین امر موجب استقبال گسترده مشتریان می شود. حال 
اگر یک برند به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس حضور در سایت 

رس��می یا تعامل بیشتر اس��ت، باید مزیت های این امر به صورت دقیق بیان 
ش��ود. در غیر این صورت مخاطب هدف انگی��زه چندانی برای تعامل با برند 

موردنظر نخواهد داشت. 
یکی از اشتباهات رایج برندها در زمینه بازاریابی عدم بیان سود کاربران در 
پی توجه به محتوا و درخواست ش��ان اس��ت. امروزه اگر فرآیند بازاریابی برای 
مش��تریان جذابیت و منفعت مشخصی نداشته باشد، کمترین توجهی به آن 

صورت نخواهد گرفت.
شناسایی نیازهای مش��تریان برای ارائه پشنهادهای جذاب امری ضروری 
محسوب می شود. بسیاری از برندها اعتماد به نفس باالیی در زمینه شناخت 
مشکالت مشتریان دارند. همین امر موجب شکست آنها در تعامل با مخاطب 
هدف می ش��ود. بازاریاب ها باید همیش��ه نس��بت به تغییر سلیقه مشتریان 
حساسیت نشان دهند. در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف در بازه های زمانی طوالنی نخواهند داشت. 
یکی از نمونه های مناسب در زمینه ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی 
خ��اص با مزیت های مش��خص مربوط به وبالگ Me Undies اس��ت. این 
وبالگ در ش��بکه های اجتماعی برای افزایش ترافیکش اقدام به اهدای جایزه 
هزار دالری به افراد ثبت نام کننده در وبالگش کرد. شاید در نگاه نخست این 
امر بسیار ساده انگارانه باشد، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مشتریان بر 
جای گذاش��ت. امروزه بسیاری از مشتریان منتظر فرصتی برای بهره مندی از 
مزیت های رایگان و جذاب هستند. نقش اصلی برندها نیز ارائه فرصتی برای 

دستیابی مشتریان به نکته موردنظر خواهد بود. 
وفاداری به جلوه برند

امروزه برندها دارای جلوه و ویژگی های منحصر به فردی هس��تند. این امر 
موجب بهبود توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��ود. 
نکته مه��م در زمینه ترغیب مخاطب هدف به س��وی عملی خاص وفاداری 
برندها به جلوه اصلی شان است. شاید این امر در وهله نخست جذابیت چندانی 
برای برندها به ارمغان نیاورد، اما مش��تریان عالقه بس��یار زیادی به مشاهده 
برندهای��ی با جلوه های یکس��ان دارند. تغییر مداوم ش��عار و نماد اصلی برند 
موجب سردرگمی مشتریان می شود، با این حساب بهترین شیوه برای تعامل 
با مش��تریان تاکید مداوم بر روی ارزش های اصلی کسب و کار است. در غیر 
این صورت کس��ب و کارها شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهند داشت. 
گاه��ی اوقات برندها دارای ایده های جذابی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هستند. نکته مهم در این میان توانایی کسب و کارها برای 
تبدیل ایده های اولیه به طرحی مش��ابه با نیازهای کسب و کار است. این امر 
سختی بسیار زیادی برای برندها دارد. درست به همین دلیل برندها در طول 

بازه های زمانی مختلف با شکست در زمینه بازاریابی مواجه می شوند. 
انتشار پیامی واضح با جای هوشمندانه

برخی از برندها برای بازاریابی در تالش برای نمایش هوشمندی و خالقیت 
باالی برندشان هستند. این امر در صورت اجرای درست مزیت های قابل توجهی 
برای کسب و کارها دارد. متاسفانه بسیاری از برندها در فرآیند موردنظر ناکام 
می ش��وند. دلیل این امر گرایش برای پیچیده ساختن فرآیند بازاریابی است. 
هرچه فرآیند بازاریابی برند پیچیده تر ش��ود، توانایی تاثیرگذاری اش بر روی 

مخاطب هدف کاهش می یابد.
همانط��ور که در بخش های قبل��ی نیز مورد تاکید ق��رار گرفت، پیام های 
بازاریاب��ی و دع��وت از مخاطب برای انجام عملی خاص باید کامال روش��ن و 
واضح باشد. در غیر این صورت کسب و کارها شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نخواهند داش��ت. ایجاد وضوح در پیام بازاریابی کار دش��واری 
نیس��ت. مهمترین نکته در این میان قرار دادن خود به جای مخاطب هدف 
اس��ت. این امر س��اده و روشن س��اختن پیام بازاریابی را بدل به امری راحت 

خواهد کرد. 
مش��کل اصلی بس��یاری از برندها ناتوانی برای پذیرش تنوع در شیوه نگاه 
کارب��ران به محتوای بازاریابی با نگاه سازمانی ش��ان اس��ت بنابراین در عمل 

بسیاری از فرصت های بازاریابی شان را از دست می دهند. 
بیان دقیق انتظار برند

وقتی یک برند در تالش برای ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص 
اس��ت، باید به بیان دقیق فرآیند مدنظرش توجه نماید. متاسفانه بسیاری از 
برندها نسبت به این نکته مهم توجه کافی را نشان نمی دهند. بنابراین مواجهه 
با شکس��ت در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری طبیعی جلوه 

می کند. 
برخی از کاربران پس از مش��اهده محتوای تعال��ی برندها اقدام به مراجعه 
به س��ایت درج ش��ده در انتهای مطلب می کنند. بدترین تجربه در این میان 
مشاهده سایتی بی کیفیت یا حتی پیام ارور در بارگذاری محتواست. این امر 
بیانگر ناکامی برندها برای بازاریابی و حتی بر باد رفتن اعتبار چند ساله شان 
اس��ت. ارزیابی مداوم س��المت لینک ها و همچنین تجربه کاربران نسبت به 
تعامل با برند امری ضروری در دنیای بازاریابی است. اگر کسب و کارها به این 
نکته مهم توجه الزم را نش��ان ندهند، به س��رعت وضعیت شان به هم خواهد 
ریخت. متاسفانه برخی از برندها صرفا با هدف حضور در عرصه بازاریابی اقدام 
به تولید محتوا می کنند. اگر کسب و کار شما نیز چنین تجربه ای را دارد، به 

احتمال زیاد شکست های بازاریابی متعددی را تجربه کرده است. 
بیان دقیق انتظار برند به مخاطب هدف امکان س��اماندهی بهینه کمپین 
بازاریابی را در پی دارد. بسیاری از برندها توانایی بیان دقیق و روشن انتظرشان 
را ندارند. همین امر در بازه های زمانی طوالنی موجب ایجاد فاصله میان برندها 

و مخاطب شان می شود. 
تبلیغ برای کمپین بازاریابی

ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص از طریق بازاریابی نیاز به سرمایه گذاری 
نیز دارد. عرصه تبلیغات همیشه ابزاری مناسب برای بازاریابی بهتر بوده است 
.برخی از برندها به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به 
استفاده از زمینه تبلیغاتی دارند. این امر نوعی ضعف در حوزه بازاریابی نیست. 
وجود رقبای مشهور در زمینه بازاریابی امری طبیعی محسوب می شود. نکته 
مه��م در این میان تالش برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با 

استفاده از تمام ابزارهای در دسترس است. 
بدون ش��ک یک برند تازه تاس��یس در حوزه تولید پوشاک ورزشی نیاز به 
س��رمایه گذاری تبلیغاتی قابل توجهی برای رقابت موثر با برندی مانند نایک 

دارد. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی برند موردنظر دشوار خواهد شد. 
امروزه ش��بکه های اجتماع��ی به برندهای فرصت تبلی��غ جذاب و تعاملی 
را می دهد. مهمترین مس��ئله در ای��ن میان همکاری با پلتفرم های اجتماعی 
مناس��ب و پرطرفدار در میان مشتریان هدف است. انتخاب شبکه اجتماعی 

نادرست موجب هدررفت بودجه کسب و کار می شود. 
blog.hootsuite.com :منبع

الزامات راه اندازی کسب و کار مطمئن در 
صنعت رستوران داری

رس��توران ها در طول تاریخ معنای جذابی برای مردم داش��ته اند. اغلب 
غذاه��ای هیجان انگیز و حت��ی خاطره های خانواده ارتب��اط معناداری با 
آش��پزخانه دارد. روی��ای کودکی اغلب مردم در سراس��ر دنی��ا با غذاهای 
خوش��مزه مادران پیوند نزدیکی دارد. همین امر صنعت رستوران داری را 
بدل به گزینه ای جذاب برای کسب و کارهای مختلف کرده است. ارتباط 
معنادار میان صنعت رس��توران داری و خاطرات خوش اغلب مردم کار در 
این عرصه را ساده کرده است. البته این امر به معنای عدم نیاز به رعایت 
نکات بهداشتی در این حوزه نیست. بسیاری از برندها بدون رعایت نکات 
بهداش��تی امکان فعالی��ت در این عرصه را ندارند. مفهوم رس��توران داری 

مطمئن مربوط به همین نکته است. 
رستوران های بزرگ و حرفه ای همیشه نسبت به ارتقای سطح سالمت و 
بهداشت در محیط آشپزخانه حساسیت نشان می دهند. نظارت سازمان های 
مختلف بر روی این امر بیانگر اهمیت این نکته است بنابراین کار در حوزه 
رستوران داری به همین س��ادگی ها نیست. سرمایه گذاری بر روی ارتقای 
سالمت و بهداشت در این صنعت دارای اهمیت بسیار زیادی است.  اغلب 
کارآفرینان صنعت رس��توران داری به طور ساالنه اقدام به ارزیابی وضعیت 
آشپزخانه های شان و بهبود امکانات ایمنی آن می کنند. هدف اصلی در این 
مقاله بررسی برخی از مهمترین المان های مورد نیاز برای فعالیت ایمن و 
رعایت نکات بهداشتی در صنعت رس��توران داری است. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
امکانات و ابزارهای آشپزی

گاز آش��پزی، گریل و فر فقط بخش��ی از امکانات آش��پزخانه محسوب 
می شود. رستوران ها باید به تمام امکانات موردنیاز اعضای آشپزخانه برای 
طبخ غذاهایی با اس��تاندارد باال توجه داش��ته باش��ند. در غیر این صورت 
امکان مدیریت این بخش برای آنها فراهم نخواهد شد. استفاده از امکانات 
گس��ترده در زمینه تجهیز آشپزخانه همراه با مدیریت فضای در دسترس 
نوعی معما محسوب می شود. بسیاری از رستوران ها در این زمینه نیاز به 
مش��اوره دارند. نکته مهم در این میان خرید تجهیزات براساس فضای در 
دسترس رستوران است. شاید یک یخچال بزرگ با حجم باال مزیت قابل 
توجهی برای رس��توران ها داشته باشد، اما در عمل فضای زیادی را اشغال 
خواهد کرد بنابراین انتخ��اب مدل های کوچک تر فرآیند مدیریت فضا را 

ساده تر خواهد کرد. 
بهترین توصیه برای تجهیز آشپزخانه همکاری با برندهای معتبر است. 
برخی از رس��توران ها با ه��دف صرفه جویی در هزینه های ش��ان اقدام به 
خری��د از برندهای متفرقه می کنند. این امر تردیدهای بس��یار زیادی در 
صنعت رستوران داری به همراه دارد. کوچکت ترین نقص فنی در تجهیزات 
آش��پزخانه س��المت مش��تریان را به خطر خواهد انداخ��ت بنابراین باید 
ش��ناخت مناسبی از برند تولیدکننده لوازم مدنظر برای تجهیز آشپزخانه 

داشته باشیم. 
امکانات مربوط به نگهداری از مواد اولیه

پیش از طبخ غذا یا س��رو آن برای مشتریان باید نسبت به فراهم سازی 
م��واد اولی��ه اقدام کرد. نگهداری از مواد اولیه در فضایی مناس��ب بر روی 
کیفی��ت نهایی غذا تاثیر قابل توجهی دارد. اگر رس��توران ها به تجهیزات 
مربوط به نگهداری از مواد اولیه توجه نشان ندهند، تاثیرش بر روی کیفیت 
غذا قابل مش��اهده خواهد بود. برخی از م��واد اولیه نیازی به نگهداری در 
فضای خاص ندارد، با این حال برخی دیگر مانند گوشت و لبنیات باید در 
فضای سرد نگهداری شود. هرگونه تاخیر در نگهداری مناسب از مواد اولیه 

مشکالت قابل توجهی برای رستوران ها ایجاد می کند. 
اس��تفاده از یخچال های خانگی در محیط رستوران ایده جذابی نیست. 
بس��یاری از رستوران ها در ابتدای مسیر فعالیت ش��ان اقدام به استفاده از 
یخچال ه��ای خانگی با هدف کاهش هزینه ها می کنند. ش��اید این امر در 
ابتدای مسیر شروع فعالیت در حوزه رستوران داری منطقی به نظر برسد، 
اما در بلندمدت هزینه های بس��یار زیادی برای برندها به ارمغان می آورد. 
یخچال های خانگ��ی برای کاربرد صنعتی طراحی نش��ده اند، بنابراین در 
صورت اس��تفاده صنعتی به س��رعت نیاز به تعمیر پیدا خواهند کرد. این 

امر هزینه های تعمیر مداوم یخچال برای رستوران ها را به میان می آورد.
برقراری ارتباط با ش��رکت های تولیدکننده تجهیزات نگهداری از مواد 
اولیه در صنعت رستوران داری امکان شخصی سازی سفارشات را به همراه 
دارد. این امر موجب ایجاد هماهنگی میان تجهیزان موردنیاز رس��توران و 
فضای در دس��ترس می شود. نکته جالب اینکه اغلب رستوران های بزرگ 
از این گزینه در راس��تای اس��تفاده هرچه بهتر از فضای در دسترس شان 
استفاده می کنند. همچنین نیازی به صرف هزینه گزاف برای شخصی سازی 
سفارش ها نیست. هزینه اصلی در این میان نیاز به شکیبایی بیشتر برای 

دریافت سفارشات است. 
تجهیزات ایمنی

رس��توران ها به ویژه آشپزخانه، نیاز به استفاده از تجهیزات ایمنی دارد. 
بس��یاری از کارکنان رستوران ها به دلیل بی احتیاطی یا عدم رعایت نکات 
ایمنی دچار آسیب دیدگی های ناگواری می شوند. چنین آسیب دیدگی هایی 
در ساده ترین حالت موجب کاهش کیفیت عملکرد رستوران خواهد شد. 
همچنین در صورت انتش��ار اخبار مربوط به مصدومیت اعضای آشپزخانه 
در فضای آنالین میزان مراجعه مش��تریان به رس��توران به شدت کاهش 

خواهد یافت.
برخی از نکات ایمنی بس��یار س��اده اس��ت. به عنوان مثال، در صورت 
لغزنده بودن کف آش��پزخانه با درج برچسب و عالمت های مناسب امکان 
اطالع رس��انی به کارکنان وج��ود دارد. همچنین راه اندازی س��امانه ثبت 
س��فارش و رزرو آنالین میز بسیاری از س��ردرگمی های مشتریان را رفع 
خواهد کرد. این نکته به ویژه در دوران کرونا دارای اهمیت بس��یار زیادی 
اس��ت. امروزه اغلب رس��توران ها پس از ماه های تعطیلی دوباره شروع به 
فعالیت کرده اند. مهمترین مسئله در این میان رعایت نکات بهداشتی برای 
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در زمینه شیوع ویروس کروناست. اگر یک 
رستوران شهرت منفی در زمینه رعایت نکات بهداشتی و ایمنی پیدا کند، 

مقابله با آن، دست کم تا پایان بحران کرونا، امکان ناپذیر خواهد بود. 
رس��توران داری در زمان کنونی امری چالش برانگیز محسوب می شود. 
بس��یاری از کارآفرینان در این حوزه پس از مدتی فعالیت اقدام به تغییر 
حوزه تخصصی ش��ان می کنند. اگر یک برن��د در این میان تمایل به ادامه 
حضور در صنعت رستوران داری دارد، باید نکات مورد بحث در این مقاله را 
به طور دقیق رعایت نماید. در غیر این صورت شانسی برای ماندگاری در 

این صنعت نخواهد داشت. 
noobpreneur.com :منبع
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5 کلمه ارزشمندی که ما را به یک کارآفرین 
موفق تبدیل می کند

تم��ام میلیونرهای دنیا نقطه  اش��تراکی دارند. آنها به خوبی روش 
موفقی��ت را بلدن��د و عادت های مثبتی در خود ب��ه  وجود آورده اند. 
ش��اید موفقیت آنها از منابع مختلفی حاصل شده باشد و ثروت شان 
نیز از راه های گوناگونی به دس��ت آمده باش��د، اما تمام میلیونرهای 

موفق در این خصوصیت مشترکند.
برای اینکه به یک میلیونر خودس��اخته تبدیل شوید و ثروت خود 
را خودتان به دس��ت آورید، به تالش و پش��تکار زیادی نیاز دارید، 
اما هر کس��ی می تواند به این جایگاه برسد. این افراد در کنار تالش 
مداوم، معنای برخی کلمات و واژه ها را به خوبی درک می کنند و به 
این باور رسیده اند که درک معنای واقعی این کلمات، نقش بسزایی 

در موفقیت شان دارد.
در ادامه، ۵ کلمه ای که میلیونرهای خودس��اخته بیش از هر فرد 

دیگری معنای شان را درک می کنند اشاره می کنیم:
1. محدودیت

میلیونره��ای خودس��اخته، با اینک��ه هیچ چی��زی را محدودیت 
نمی دانن��د، اما معنای این کلم��ه را به خوبی درک می کنند. آنها به 
این درک رس��یده اند که بلندپروازی ها، توانایی بالقوه و اهداف شان 
هیچ محدودیتی ندارند. میلیونرهایی که ثروت ش��ان را خودشان به 
دست آورده اند، به این درک رسیده اند که تصور محدودیت و ناتوانی 
خود در پش��ت سر گذاش��تن موانع، می تواند باعث شکست و عقب 

افتادن شان شود.
آنه��ا ب��ه خوبی درک می کنند ک��ه موفقیت های ش��ان هیچ مانع 
ی��ا محدودیتی ندارن��د و اگر به اندازه کافی ت��الش کنند می توانند 
هر مانعی را پش��ت س��ر بگذارند. برای اینکه محدودیت ها را پشت 
س��ر بگذارید بای��د معنای واقعی محدودیت و اینک��ه چطور افراد را 
زمین می زند را به خوبی درک کنید. میلیونرهای خودساخته درک 

عمیقی از این کلمه دارند.
2. ترس

برای رسیدن به موفقیت و میلیونر شدن، باید ترس  های تان را رها 
کنید. ترس انواع مختلفی دارد که هر یک می تواند شما را از رسیدن 
ب��ه اهداف تان بازدارد. میلیونرها به این درک رس��یده اند و به خوبی 
می دانند ترس بزرگ ترین مانعی اس��ت که برای رسیدن به موفقیت 
باید به آن غلبه کنند. ترس از شکست، ترس از زمین خوردن، ترس 
از نه شنیدن، ترِس از دست دادن دوستان یا توجه دیگران و ... . اگر 
در مقابل ترس زانو بزنید، هیچ وقت نمی توانید به اهداف و رویاهای 

خود دست پیدا کنید.
3. پشتکار

پش��تکار واژه  ارزشمندی اس��ت که هر میلیونر خودساخته ای آن 
را عمیقا درک می کند. اگر برای پش��ت سر گذاشتن سختی ها عزم 
راسخ نداشته باشید هیچ وقت نمی توانید به یک میلیونر خودساخته 
تبدیل ش��وید. راه اندازی یک کسب و کار مستقل کار آسانی نیست. 
در این مسیر شکست ها، اشتباهات و سختی های زیادی وجود دارد 
که باعث می شود به انسان بهتری تبدیل شوید؛ خصوصا وقتی خود 
را به این مس��یر پا یبند بدانید. میلیونرهای خودساخته به این درک 
رس��یده اند و می دانند دس��تیابی به اهداف ش��ان با پشتکار و تالش 

محقق می شود.
4. صبر

اگر معنای واقع��ی صبر را درک نکنید، هیچ وقت به اهداف مالی 
و حرفه ای خود نخواهید رس��ید. اگر می خواهید موفق ش��وید باید 
صبور باشید. قطعا یک شبه نمی توانید پولدار شوید و پولدار بمانید. 
اج��رای بهترین ایده ها هم نیاز ب��ه زمان دارد، اما در زندگی فرصت 
زیادی برای این کار دارید و اگر استراتژی مشخصی داشته باشید و 
از فرصت های خود بهره ببرید، می توانید موفق شوید و از هر میدانی 

سرافراز بیرون بیایید؛ تنها باید صبر داشته باشید.
5. هدف

هی��چ واژه ای ب��ه اندازه  هدف مهم نیس��ت. کارآفرین��ان موفق و 
خودس��اخته با معنای عمیق این کلمه آش��نایی دارند. کارآفرینان 
ب��ه خوبی می دانن��د که ما با اهداف مان زنده ای��م و برای اهداف مان 
می میریم؛ به همین  خاطر اس��ت که این کلمه این قدر اهمیت دارد. 
اهداف ت��ان را ب��اارزش بدانید، آرزوهای بزرگ کنی��د و هر کاری از 
دس��ت تان برمی آید برای رس��یدن به اهداف و رویاهای خود انجام 
دهید. مطمئنا با درک واقعی این ۵ کلمه، شما هم می توانید به یک 

کارآفرین موفق تبدیل شوید.
entrepreneur/ucan :منبع

رهبری
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طبق گفته های متخصصین علوم اعصاب، رهبرانی که درک درس��تی 
از عملکرد مغز دارند، می توانند باعث چابک تر، خالق تر و انعطاف پذیرتر 
 ،)Kevin Chin(ش��دن خود و اعضای تیم ش��ان ش��وند. کوین چین
بنیان گذار ش��رکت س��رمایه گذاری آروان��ا)Arowana(، در تأیید این 

جمله می گوید:
»ضروری است که رهبر یک تیم از لحاظ ذهنی، چابک و انعطاف پذیر 

باشد.«
 Tara( کوین چین س��ال گذش��ته هم��کاری خود را با تارا س��وارت
Swart(، متخص��ص علوم اعصاب و مربی مدیریتی و مدرس دانش��کده 
مدیریت )MIT(، آغاز کرد و اکنون در این مقاله، تجربه های خود را در 

این زمینه به  اشتراک می گذارد.
ط��ی چند ده��ه اخیر، میزان عالقه به اس��تفاده از عل��وم اعصاب در 
کس��ب وکار افزایش یافته است. از نظر تارا س��وارت، علت آنکه رهبران 
کس��ب وکار تاکنون به نقش علوم اعصاب توجهی نداش��ته اند، این است 
که آنها موضوع های ملموس مانند بهتر ش��دن ان��دام را به موضوع های 
نامحس��وس مانند اصالح رفتار ترجی��ح می دهند. به این دلیل که درک 
ای��ن موضوع ها ب��رای آنها راحت تر اس��ت و به خوب��ی می دانند که چه 

کارهایی را باید برای آن انجام دهند.
به عنوان مث��ال، اگر از آنها بخواهیم که هوش هیجانی خود را تقویت 
کنند، برخی از آنها می گویند که دقیقاً نمی دانند چه کاری را باید انجام 
دهند، اما اگر به آنها بگوییم، مس��یری وجود دارد که با س��اختن آن در 
ذه��ن می توانید این کار را انجام دهید، در این صورت بس��یاری از آنها 

مایل هستند که این کار را انجام دهند.
یک طرز فکر درست نیازمند یک مغز سالم است. به همین دلیل، تارا 
سوارت توصیه هایی درباره خواب، غذا و ورزش می کند. خواب نامناسب 
می تواند بسیار خطرناک باش��د و باعث ایجاد آسیب هایی در بدن شود. 
بعد از یک شب کم خوابی، ضریب هوشی شما می تواند ۵درصد یا حتی 

بیشتر از آن کاهش یابد.
اس��تراحت، غذا و اکسیژن، مقوله هایی هس��تند که مغز برای کارکرد 
بهت��ر در موقعیت ه��ای مختلف مانند اس��ترس به آنها نی��از دارد. اگر 
همه ش��رایط یکس��ان در نظر گرفته ش��ود، انعطاف پذیری ذهنی عامل 

متمایزکننده رهبران از یکدیگر است.

برای بهبود انعطاف پذیری و عملکرد ذهنی، به رهبران توصیه می شود 
که به موارد زیر توجه کنند و آنها را به کار بگیرند.

1. انعطاف پذیری ذهنی
هر آنچه در زندگی خود تجربه کرده اید، باعث شده است که مغز شما 
از یک س��ری رفتارها و عادت ها پیروی کند، اما ممکن اس��ت بعضی از 

این رفتارها و عادت ها، درست نباشند.
با تأکی��د بر رفتارهای جدی��د و مطلوب و به کارگیری مس��تمر آنها، 
رهبران می توانند منابع فیزیکی، شیمیایی و هورمونی مغز خود را جهت 
ایج��اد الگوهای رفت��اری جدید تغییر دهند. در ای��ن صورت، طرز فکر 

قدیمی به مرور زمان به دلیل عدم استفاده از بین می رود.
یادگیری موضوع های س��نگین مانند یک س��از موسیقی یا یک زبان 

می تواند روش خوبی برای افزایش انعطاف پذیری باشد.
امتح��ان ک��ردن کارهایی که مغزت��ان تاکنون هیچ تجرب��ه ای از آنها 
نداش��ته اس��ت، عالوه بر یادگیری چیزهای جدید باعث انعطاف پذیری 
بیش��تر مغز می شود. در این صورت، ش��ما می توانید احساسات خود را 

بهتر کنترل کرده و با حل مشکالت پیچیده، خالقانه تر نیز فکر کنید.
2. چابکی مغز

اگر می خواهید چابک باش��ید باید به  صورت چابک فکر کنید. چابکی 
مغز، این امکان را به شما می دهد تا بتوانید در لحظه با چندین دیدگاه و 
طرز فکر مختلف به موضوع نگاه کنید؛ یعنی از زاویه منطقی تا شهودی 

موضوع خالقیت را بررسی کنید.
همچنین چابکی برای کارآفرینان بس��یار مهم اس��ت؛ زیرا فکر کردن 
ب��ه روش های مختلف یا بررس��ی ایده های متنوع می تواند به آنها کمک 
کند تا روندها را شناس��ایی کنند، س��پس تغییر مسیر دهند و از رقبای 
خودشان پیشی بگیرند.  افرادی که چندین کار را به  طور هم زمان انجام 
می دهند، س��عی می کنند از روش های مختلف برای فکر کردن استفاده 

کنند. این موضوع باعث کاهش عملکرد آنها در انجام کارها می شود.
ب��ه همین دلیل توصیه می ش��ود که به ترتیب و براس��اس اولویت به 
بررس��ی مش��کالت بپردازی��د و از زوای��ای مختلف به آنها ن��گاه کنید. 
همچنین رهبران می توانن��د در تیم های خود از طرز تفکرهای مختلف 

استفاده کنند.
3. تسلط بر ذهن

افرادی که دارای یک طرز فکر ثابت و بدون انعطاف هس��تند، بیشتر 
به ویژگی هایی مانند هوش و اس��تعداد بس��نده می کنند اما افرادی که 
یک ذهنیت درس��ت دارند، پیوسته در حال پیشرفت هستند و هوش و 

استعداد خود را از طریق سخت کوشی و تالش افزایش می دهند.
ی��ک طرز فکر ثابت منجر به یک جایگاه ثابت می ش��ود، اما یک طرز 

فکر پیشرفته و انعطاف پذیر، رشد و نوآوری را به همراه دارد.
رهبرانی که ذهنیت انعطاف پذیری ندارند، باید از علوم اعصاب استفاده 
کنند تا خود را به س��مت رشد و توس��عه سوق دهند. این موضوع برای 
کارآفرینان می تواند آس��ان تر باشد؛ زیرا نگرش آنها نسبت به موفقیت و 
میل و اشتیاق شان به خطر کردن با افراد دیگر تفاوت دارد. پس طبیعی 

است که این امر برای کارآفرینان، آسان تر خواهد بود.
4. سادگی

دنی��ای پرتکاپ��وی امروزی، مغزه��ای محدود ما را به خواس��ته های 
غیرممکن حرک��ت می دهد. در نتیجه اس��ترس افزایش پیدا می کند و 

تصمیم گیری ها سخت تر می شود.
رهبرانی که ذهن آگاهی دارند، تمرکز خود را بر روی اندام خود، شیوه 
تنف��س و فکر کردن در لحظه ق��رار می دهند. از این روش برای کاهش 

میزان استرس و آرام کردن ذهن استفاده می شود.
رهبران��ی ک��ه می دانن��د چگونه عملکرد مغ��ز خود را بهب��ود دهند، 
می توانند از همان روش ها برای تیم ش��ان نیز استفاده کنند. برای مثال، 
رهب��ران با طراحی و اجرای برنامه ه��ای کار گروهی به کارمندان کمک 
می کنن��د تا مس��یرهای عصبی جدیدی در ذهن ش��ان ایجاد کنند و به 
انعطاف پذیری بیش��تری در مغزشان برسند. در این صورت می توانند بر 

دانش و مهارت های ناآشنا تسلط پیدا کنند.
رهبران می توانند برای از بین بردن ترس و اس��ترس در فضای کاری 
و همچنین ایجاد اعتماد بیش��تر از درک و بینش خود اس��تفاده کنند. 
اس��ترس داشتن باعث می ش��ود ماده ای به نام کورتیزول در مغز ترشح 

شود که بر تفکر و توانایی کنترل احساسات، تأثیر منفی می گذارد. 
در ع��وض، اگر در محیطی باش��ید که هورمون اکسی توس��ین زیادی 
در آنجا وجود داش��ته باشد، تأثیر بسیار مثبتی بر روی مغز شما خواهد 
داشت. همچنین باعث ایجاد نوآوری و ریسک پذیری بیشتری می شود.
inc/techrasa :منبع

ه��وش اجتماعی یکی از انواع هوش اس��ت که بس��یاری از محققین 
آن را زیرمجموعه »هوش هیجانی« دانس��ته اند. خبر خوب اینکه هوش 

اجتماعی را مثل هوش هیجانی می توان پرورش داد.
در ادام��ه این مطلب با من همراه باش��ید تا با هم نش��انه های هوش 
اجتماعی را بررس��ی کنی��م و ببینیم ب��رای افزایش آن چ��ه کارهایی 

می توان انجام داد.
ویژگی های افرادی که »هوش اجتماعی« باالیی دارند:

1. اظهار قدردانی:
گاه��ی اوقات عادت ه��ای خوبی ک��ه منجر به موفقیت می ش��وند از 
چیزهای به ظاهر س��اده ای شروع می ش��وند که ممکن است در زندگی 
روزمره آنها را نادیده بگیریم. مثل عادت به قدردانی کردن بجا از افراد. 
همه آدم ها دوس��ت دارند بابت ویژگی های خوب ش��ان دیده ش��وند و 

قدردانی کردن به افراد حس خوبی می دهد.
قدردانی کردن جزو عادت افرادی اس��ت که از هوش اجتماعی باالیی 
برخوردارند. بنابراین ش��ما هم می توانید ب��رای پرورش هوش اجتماعی 
خ��ود این کار را به فهرس��ت م��واردی که باید مورد توج��ه قرار دهید 

اضافه کنید.
مهم است که بدانید اگر قدردانی خود را در انتهای دیدار انجام دهید 
بیشتر در ذهن مخاطب خواهد ماند مثال اگر می خواهید از طرف مقابل 

خود برای حضور در جلسه تشکر کنید این کار را در پایان مالقات خود 
انجام دهید.

2.نگاه »برد – برد«:
س��عی کنید در جلس��ات کاری با دید »برد – برد« مذاکره کنید در 
این صورت همکاران و طرف مقابل شما دیدگاه حمایتی شما را متوجه 

خواهند شد و با شما صمیمی تر می شوند.  
3.آگاهی از فرهنگ های مختلف:

اگر شرایط کسب و کار شما به گونه ای است که با افراد از فرهنگ های 
مختلف س��روکار دارید ب��ه عنوان نمونه اگر در کار ص��ادرات و واردات 
باش��ید باید آداب و رس��وم و تش��ریفات فرهنگ های مختلف را بررسی 
کنی��د داش��تن اطالع در این م��ورد یکی از نش��انه های باالبودن هوش 

اجتماعی است.
3.دانستن تاریخ های مهم زندگی کارمندان شرکت:

صاحبان کس��ب و کار و کارآفرینانی که دارای هوش اجتماعی باالیی 
هس��تند، از اهمیت توجه کافی و به موقع به نیروی انس��انی آگاهند. به 
عنوان نمونه برخی کس��ب و کارها در تاریخ تولد پرس��نل به آنها هدیه 
تولد می دهند. برای این کار می توان پکیجی از محصوالت شرکت را در 

نظر گرفت یا یک پکیج هدیه مشابه برای همه پرسنل در نظر گرفت.
4.پذیرش اشتباهات:

کارکنانی که از هوش اجتماعی باالیی برخوردارند هنگامی که به آنها 
انتقاد می ش��ود و این انتقاد بجاست وقت خود و کسب و کار را برای به 
کرس��ی نشاندن نظرات خود تلف نمی کنند. به پذیرفتن انتقادات عالقه 

نشان می دهند و این کار را به سرعت انجام می دهند.
5.تحت کنترل داشتن مکالمات درونی خود:

بسیاری از افراد به سرزنش کردن خود عادت دارند. سعی کنید برای 
خود یک حامی باشید. از خودتان بابت موفقیت های خود سپاس گزاری 
کنید به خصوص موفقیت های کوچکی که دیگران آنها را نمی بینند. این 
مس��ئله درباره شروع تغییر عادت ها برای پرورش هوش اجتماعی بسیار 

کمک کننده و موثر است.
6.توجه به روابط پایدار و بلندمدت:

وقتی با همکاران و پرسنل خود اختالف عقیده دارید به این فکر کنید 
که ش��ما برای حفظ کسب و کار خود به ایجاد روابط پایدار و بلندمدت 
با همکاران احتیاج دارید بنابراین اگر در جلسه ای اختالف عقیده دارید 
به یاد داشته باشید حفظ ارتباط مهم تر از پیروزی در یک جلسه است.

در خاتمه به یاد داش��ته باشید که برای باالبردن هوش اجتماعی هیچ 
وقت دیر نیس��ت تنها نکته این اس��ت که همیش��ه باید در حال تمرین 

باشیم و منتظر نتایج کوتاه مدت و سریع نباشیم.
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از »هوش اجتماعی« برای موفقیت در کسب و کار کمک بگیر!

۴ قدرت فکری حیرت انگیز برای موفقیت در رهبری
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: با همکاری کارکنان ناحیۀ نورد گرم فوالد 
مبارکه، کیفیت عیوب کالفهای گرم ویژه رویۀ خودرو با کیفیت سطح 
ویــژۀ MB به میزان قابل توجهی افزایش یافت. رئیس کنترل کیفی 
نورد گرم فوالد مبارکه ضمن اعالم این مطلب تصریح کرد: محصوالت 
با کیفیت ســطح MB دارای بهترین سطح کیفی است و در زنجیرۀ 
تولید آن شــامل تختال، کالف گرم و کالف ســرد، سختگیرانهترین 
اســتانداردهای بازرسی توسط تیم کنترل کیفی مستقر در نواحی بر 
روی آن اعمال میگردد، بهنحویکه در فرایند تولید در هر ناحیه، مقداری 
از این محصوالت ارزشمند با عنوان غیرقابلقبول از سفارش جدا میشود.

مسعود مهدیه نجفآبادی افزود: در ناحیۀ نورد گرم با پیگیری و مشارکت 
همکاران، دستهای از عیوب با عنوان پوستۀ ناشی از نورد گرم، شامل 
  DC04 با گرید MB پوستۀ نقطهای و زیگزاگی، بر روی محصوالت
کاهــش یافته و میزان محصول غیرقابلقبول از 0.7 درصد تا مردادماه 
ســال جاری به صفر درصد در شهریورماه 1399 رسیده است. وی با 

اشاره به وجود استانداردهای ویژه جهت بازرسی این محصوالت در نورد 
گرم گفت: بازرسی کیفیت سطح محصول بهطور چشمی و به کمک 
تجهیز بازرسی اتوماتیک سطح )پارسیتک( بر روی کلیه این محصوالت 
بهصورت آنالیــن، تأکید بر افزایش کیفیت این محصوالت در ناحیه، 
بازتاب سریع بازرسی در حین تولید و تعیین سریع و دقیق موقعیت 

عیب احتمالی و اعالم شــدت و مقدار آن از مهمترین اقدامات در این 
زمینه است. همچنین اعمال استانداردهای تولید شامل برنامۀ نوردی 
خاص MB، بازرســی ویژۀ کلیۀ تجهیزات پوستهزدایی قبل و حین 
تولید و رفع کوچکترین اشکاالت این تجهیزات، تعویض کلیۀ غلتکهای 
کاری خط قبل از تولید و کنترل ویژۀ کورههای پیش گرم جهت زمان 
ماندگاری رژیم حرارتی بهینه و ریتم تولید، افزایش بازرسیهای چشمی 
در محل بازرسی کالف بازکن توسط بازرسان کنترل کیفی، اصالحات 
دقیق تجهیزات، تهیه و تعویض نازلهای پوســتهزدا، نظارت دقیق بر 
اجرای اســتانداردها و حضور نفرات تأثیرگــذار در زمان تولید بخش 
دیگری از این اقدامات اســت. رئیس کنترل کیفی نورد گرم در پایان 
ضمــن قدردانی از حمایتهای مدیریت ناحیه و تالش کارکنان تولید، 
تعمیرات، بازرسی، پشتیبانی و کنترل کیفی که در ارتقای سطح کیفی 
محصول ســهیم بودند، اظهار امیدواری کرد این روند تا دستیابی به 

باالترین سطح کیفی محصوالت شرکت ادامه یابد.

اهواز – رحمــان محمدی: مدیرعامل شــرکت برق منطقه 
ای خوزســتان به همراه نماینده مردم شادگان در مجلس شورای 
اسالمی از وضعیت احداث پروژه های برق این شرکت در شادگان، 
بازدید و روند اجرایی آنها را بررسی کردند. محمود دشت بزرگ در 
نشست بررسی پروژه های این شرکت در فرمانداری شادگان، گفت: 
درصد بارگیری از تجهیزات فوق توزیع برق شادگان در تابستانی که 
ســپری شده 70 درصد بوده که با وارد شدن پست GIS دورق در 
نیمه دوم سال 1401 این بارگیری به ۵0 درصد و به استانداردهای 
جهانی نزدیک می شود. وی بیان کرد: پست GIS دورق که مراحل 
اجرایی آن در حال انجام شــدن است 100 مگاولت آمپر ظرفیت 
داشته و هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه گذاری آن است. مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: احداث پست برق 

دارخوین نیز در برنامه ریزی های توســعه ای این شرکت قرار دارد 
و در ســال های آینده اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه هزینه 
سرمایه گذاری در پروژه های برق نسبت به سال 97 بیش از ۶ برابر 

شــده، افزود: از مسئوالن و نماینده های استان در مجلس شورای 
اسالمی این انتظار وجود دارد که با توجه به افزایش چشمگیر هزینه 
ها، تزریق منابع به برق استان را پیگیری کنند تا روند اجرایی پروژه 
ها به دلیل محدودیت در منابع مالی متوقف نشــود. مجید ناصری 
نژاد نماینده مردم شــادگان در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
نشست با تشکر از اقدامات و پیگیری های شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در بهره برداری از پروژه ها و تامین برق پایدار، خواستار 
تســریع در پروژه های در دســت احداث در این شهرســتان شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان، فرماندار شادگان، 
مســئولین محلی و معاونین شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز 
در این برنامه بررسی وضعیت پروژه های برق در شهرستان شادگان 

حضور داشتند.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : انبار نفت منطقه ساری از مدرنترین و ایمن 
ترین تاسیسات نفتی در منطقه شمال کشور است که تامین سوخت 
نفتکوره نیروگاه برق شــهید ســلیمی نکا را در فصول سرد سال 
برعهده دارد . به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
، سبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری در جلسه مشترک با مدیران عامل و معاونین نیروگاه 
شــهید ســلیمی نکا و راه آهن اســتان که در تاریخ  1۵/7/99 به 
میزبانی این شرکت برگزار شد تامین پایدار سوخت نیروگاه شهید 
سلیمی نکا را جزء برنامه های جدی این شرکت برشمرد و بیان کرد 
: انبار نفت ساری با توجه به زیرساخت هایی که قابلیت تغییر پذیری 
باالی عملیاتی را داشته و با پشتیبانی نیروهای توانمند عملیاتی و 

همکاری با  حمل و نقل ریلی این امکان را فراهم می کند که در هر 
شرایطی بتواند سوخت دوم نیروگاه مازندران را تامین کند . سبحان 
رجب پور اظهار کرد : در این هم اندیشــی مقرر گردید تسریع به 
هنگام تامین حمل مخزندارها از ســوی راه آهن شمال و تخلیه به 

موقع در زمین سوخت نکا صورت پذیرد . رجب پور با اشاره به وجود 
یکی از بزرگترین نیروگاههای برق در مازندران ، بیان کرد : حمل و 
تخلیه به موقع سوخت جایگزین در نیروگاه شهید سلیمی نکا یکی 
از وظایف اصلی این شــرکت بوده که با توجه به احتمال افت فشار 
گاز طبیعی باید همچون سنوات قبل صورت پذیرد . وی افزود : این 
انبار به غیر از خدمات رســانی به استان مازندران و دیگر استانها ، 
سوخت دوم نیروگاه شهید سلیمی نکا و بخش عمده سوخت دوم  
نیروگاه علی آباد کتول و نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان را به صورت 
روزانه تامین می کند . در ادامه این نشســت مدیران عامل نیروگاه 
شهید سلیمی نکا و راه آهن شمال نظرات  و راهکارهای پیشنهادی 
خود را در جهت بهبود سوخت رســانی بــه نیروگاه  مطرح کرده و 

سخنانی ایراد کردند .

قزوین - خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل راه و شهرسازی استان 
قزوین در جلسه شورای معاونین که با حضور استاندار برگزار شد ضمن 
تشریح اقدامات و فعالیت های اداره کل گفت: همراهی با برنامه ها و 
سیاست های کالن ملی و استانی از جمله مهمترین دستور کارهای 
راه و شهرسازی است.  به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
کل راه و شهرسازی، جلسه شورای معاونین اداره کل راه و شهرسازی 
با حضور جمالی پور استاندار قزوین، فرخزاد معاون عمرانی استاندار، 
پیرمرادی مدیر کل دفتر فنی استاندار، ابراهیم مبارک قدم مدیر کل راه 
و شهرسازی و معاونین و روسای ادارات راه و شهرسازی در سالن آمفی 
تئاتر این اداره کل برگزار شد. در این جلسه ابراهیم مبارک قدم با ارائه 
گزارشی از فعالیت های اداره کل و معاونت های این مجموعه گفت: در 
حوزه معاونت مهندسی و ساخت در زمینه ساخت تاسیسات عمومی 
و دولتی؛ تامین زمین و تامین منابع مالی پنج مدرســه در مهرگان، 
ساخت کالنتری، مجتمع تجاری و رسیدگی به صورت وضعیت ها از 
جمله اقدامات این اداره کل برای اهالی مهرگان بوده و اداره کل راه و 
شهرسازی به طور جد در حال پیگیری و انجام امور می باشد. مدیرکل 

راه و شهرسازی بیان داشت: در حوزه بازآفرینی شهری و مسکن که 
دارای چندین اداره در زیر مجموعه خود می باشــد از جمله مسکن 
که اجرای سیاســت های مسکن شامل مساکن استیجاری، مسکن 
مهر، اقدام ملی مسکن و همچنین آماده سازی اراضی که بتوان مورد 
بهره برداری در زمینه کاربری مسکونی قرار بگیرد در حال اجراست. 
وی افزود: یکی دیگر از ادارات این مجموعه مربوط به حوزه بازآفرینی 
شهری است که در رابطه با بهســازی و نوسازی بافت های فرسوده 
می باشد که بالغ بر هزار هکتار بافت ناکارآمد در سطح استان داریم 

و همچنین ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی 
مربوط به این حوزه اســت. وی اضافه کرد: همچنین بحث آموزش و 
ترویج، بهسازی شبکه معابر و احداث خدمات عمومی به گونه ای که 
در طی برنامه ششم توسعه بتوانیم سرانه خدمات عمومی و زیرساخت 
های آنها به معادل میانگین شــهری برسانیم جزو اهداف این حوزه 
است. مبارک قدم بیان داشت: از باقی مانده اعتبارات سال 98 توانستیم 
مبلغ ده میلیارد تومان جذب کنیم و با هماهنگی ها و جلساتی که به 
طور مستمر در حوزه معاونت عمرانی استانداری تشکیل می شد 13 
میلیارد تومان به ما اعتبار ابالغ شده و منتظر تخصیص آن هستیم که 
یک بخشی را خود ما مجری طرح ها خواهیم بود. دبیر ستاد بازآفرینی 
شهری استان ادامه داد: از جمله این برنامه ها احداث مراکز بهداشت 
و درمان و احداث کتابخانه، فضای سبز، بهسازی معابر، آسفالت حوزه 
بافت های فرســوده و حتی کالس های آموزشی که اداره کل فنی و 
حرفه ای در حوزه ســکونت گاه های غیر رســمی برای ارتقا مهارت 
آموزی بین جوانان و زنان سرپرست خانوار برگزار می کند و بخشی از 

آن را هم خود اداره کل متولی خواهد بود.

همدان – فاطمه صنیعی: رئیس اداره ماشین آالت اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان با اشاره به استحکام 
ماشــین االت راهداری برای گذر از زمستان سخت گفت: 
ماشین آالت راهداری استان همدان، توان عبور از زمستان 
سخت را دارد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان همدان، آرش آزادی بیان داشت: در راستای 
اقتصاد مقاومتی، راهداری استان پیگیر است تا برای بازسازی و ساخت 
بعضی از قطعات و همچنین تعمیرات اساسی ماشین االت سنگین و 

نیمه سنگین خود، از توان نیرو های مجرب راهداری استفاده کند که 
این امر موجب کاهش بسیاری از مشکالت می شود.

آرش آزادی افزود: با توجه به کمبود اعتبارات، فرسودگی ماشین 
آالت، گرانی و کمبــود ق او ادامه داد: با توجه به نیاز مبرم راهداری 
استان به دستگاه بیل مکانیکی، پارسال با مساعدت سازمان متبوع دو 
دستگاه بیل مکانیکی خریداری و به ناوگان راهداری استان اضافه شد. 
آزادی یادآور شد: در سه گذشته 4 دستگاه کامیون مجهز به نمکپاش 
و برف روب و 3 دســتگاه نمکپاش برای نصب بر روی کامیون های 
موجود خریداری شــده است و در گردنه های برفگیر استان مستقر 

شده اند.

آبفا  مدیرعامل  امــروز:  بندرعباس - خبرنگار فرصت 
هرمزگان از افزایش ظرفیت آب شــیرین کن َسلَخ خبر داد و 
گفت: با ارتقاء ظرفیت این آب شیرین کن به 900 متر معکب 
در شبانه روز، بخش عمده نیاز آبي روستاهاي سلخ و گامبرون 

تامین مي شود.
امین قصمي افزود: با اجراي تعهدات سرمایه گذار جدید و ایجاد 
تاسیساتي نظیر مخزن و سیستم پیش تصفیه،  تا پایان شش ماهه 
دوم امسال این آب شیرین کن به ظرفیت نهایي 1200 مترمکعب 
مي رسد. وي گفت: ظرفیت در مدارِ این آب شیرین کن طي شش 

ماه گذشــته به علت فرسودگي تاسیســات و عدم انجام تعهدات 
ســرمایه گذار قبلي، 200 مترمکعب در شبانه روز بوده است که 

در نتیجه این روســتاها با مشکل کمبود مواجه بودند. مدیرعامل 
آبفا اســتان ادامه داد، در حال حاضر آب شرب روستاهاي َسلَخ و 
گامبرون با ظرفیت 900 مترمکعب از طریق شبکه آب روستایي 
توزیع مي شــود در حالي که پیش از این آبرساني به روستاهاي 
مذکور به صورت سیار و هر دو هفته یکبار انجام مي شد.  به گفته 
قصمی، با بهره برداري از ظرفیت نهایي آب شیرین کن َسلَخ آب 
شرب مورد نیاز دو روستاي سلخ و گامبرون  با جمعیتي بالغ بر ۵ 
هزار نفر تامین و بخشي از وعده هاي آبفا براي کاهش تنش آبي 

در روستاهاي جزیره قشم محقق مي شود. 

در راستای افزایش رضایتمندی خودروسازان کشور صورت گرفت؛

)MB( ارتقای كیفیت كالفهای گرم ویژۀ سطح نمایان خودرو

با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس  انجام شد؛

بررسی پروژه های برق منطقه ای خوزستان در شادگان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

تامین پایدار سوخت نفتکوره نیروگاه نکا

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین عنوان کرد :

همراهی و حمایت از برنامه ها و طرح های ملی و استانی

رئیس اداره ماشین آالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان :

ماشین آالت راهداری همدان، توان عبور از زمستان سخت را دارد

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد:

 تحقق وعده آبفا براي کاهش تنش آبي در روستاي سلخ 

وضعیت مطلوب پردیسان از نظر سرانه فضای سبز
قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به 
سرعت توسعه فضای سبز در منطقه 8 شهرداری قم، گفت: بوستان عترت بعد از بوستان استقالل 
دومین بوستانی است که در چند هفته گذشته در منطقه پردیسان افتتاح شده است. به گزارش واحد 
روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام جوادیان با توجه به برنامه های جامع 
شهرداری قم در توسعه فضای سبز در چند سال اخیر، اظهار داشت: منطقه پردیسان امروز رشد بسیار 
خوبی که در توسعه فضای سبز داشته نزدیک ترین سرانه را به استاندارد جهانی دارا است. مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم سرانه فضای سبز منطقه 8 شهرداری را عددی نزدیک به 
23 مترمربع اعالم کرد و افزود: سرانه استاندارد جهانی عددی برای 2۵ مترمربع به ازای هر نفر بوده که منطقه پردیسان به این عدد 
بسیار نزدیک شده است. جوادیان از افتتاح بوستان عترت در پردیسان خبر داد و گفت: بوستان عترت بعد از بوستان استقالل دومین 
بوستانی است که در چند هفته گذشته در منطقه پردیسان افتتاح شده است. وی مساحت بوستان عترت را 32 هزار مترمربع عنوان 
و بیان کرد: این بوستان در بلوار بهشت و در خیابان عترت واقع شده و در مدت یک سال و نیم عملیات عمرانی آن به پایان رسیده 
اســت. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد: آماده سازی بستر بوستان و طراحی آن هم زمان با عملیات 
عمرانی آغازشده و خدمات متنوعی مانند زمین بازی کودکان، زمین ورزش، مسیر دوچرخه سواری، مسیر پیاده روی، نمازخانه، سرویس 
بهداشتی و سکوی نشیمن در آن دیده شده است. جوادیان نوع گیاهان بوستان را موردبررسی قرارداد و تصریح کرد: فضای سبز بوستان 
شامل گیاهان پوششی، درختچه و درخت بوده که متناسب با اقلیم قم و پایدار در برابر گرما و کمبود منابع آب وخاک انتخاب شده 
است. وی سیستم آبیاری بوستان را سیستم تحت فشار اعالم و خاطرنشان کرد: بوستان عترت بااعتباری بیش از دو میلیارد تومان و 

در مدت یک سال و نیم احداث شده است.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های فرهنگی و ورزشی قدمهای مثبتی برداشته است

ایالم -  منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: این واحد صنعتی در 
راستای مسئولیت اجتماعی در حوزه های فرهنگی و ورزشی از جمله جذب ورزشکاران 
قهرمانی و حمایت 100 درصدی از تیم فوتبال بانوان، قدمهای بزرگ و مثبتی برداشته 
اســت.  به گزارش روابط عمومی، دکتر "روح اله نوریان" در دیدار با مدیرکل ورزش 
جوانان اســتان افزود:  پاالیشگاه گاز ایالم از سال  87 تاکنون با تشکیل و حمایت از 
باشگاه فرهنگی ورزشی پاالیش گاز ایالم توانسته است  علی رغم همه سختی ها، تیم 
فوتبال بانوان ایالم را در سطح لیگ برتر فوتبال کشور نگهدارد. وی اظهار داشت: تمام 
بازیکنان این تیم بومی استان هستند و ۶0 درصد اعضای این تیم را رده سنی زیر17 سال تشکیل می دهند. وی با اشاره به اینکه 
پاالیشگاه گاز ایالم در جهت مسئولیت های اجتماعی خود از ورزشکاران استان در رشته های مختلف حمایت کرده است،تصریح کرد: 
این شرکت، برای پرورش استعدادهای ورزشی فوتبال بانوان در استان تالش های قابل توجهی انجام داده که به نحوی تاکنون در لیگ 
برتر باقی مانده است. نوریان با اشاره به اینکه وجود این تیم در استان می تواند منشا شور و نشاط اجتماعی در بین بانوان  استان باشد، 
خاطرنشان کرد: می بایست اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت فوتبال از تیم پشتیبانی کنند تا بتواند به عنوان نماینده استان در 
لیگ برتر بدرخشند. همچنین در این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم گفت: این اداره کل زمین چمن،سالن های بدنسازی 
و سایر نیازمندیهای حوزه ورزشی در اختیار تیم فوتبال بانوان قرار می دهند. "مظفر علی شائی" افزود: تیم فوتبال بانوان نماینده استان 

در لیگ برتر است و بایستی همه مسئوالن تمامی شرایط حضور آنان را در لیگ برتر فراهم کنند . 

بازدید میدانی از پروژه های گازرسانی بخش سرفیروز آباد استان کرمانشاه
کرمانشاه - منیر دشتی: شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه در معیت دکتر مصری نماینده مردم شریف کرمانشاه در 
مجلس شورای اسالمی درروز دوشنبه  14 مهر ماه 99 ضمن بازدید از پروژه های گازرسانی بخش سرفیروزآباد از نزدیک در جریان روند 
اجرای پروژه ها قرارگرفتند. شهبازی عنوان نمود: در حال حاضر ۵2 روستای بخش مذکور گازدار  و سه پیمانکار در محور طاویران ،چشمه 
گچ و گلیانه مشغول فعالیت و کار گازرسانی به 104 روستا در دهستانهای سرفیروزآباد، عثمانوند و جاللوند را در دست اجرا دارند. وی 
گفت : جهت گازرسانی به روستاهای مذکور در مجموع حدود  33۵ کیلومتر خط گازرسانی اجرا خواهد گردید که 3100 خانوار از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار خواهند شد و هم اکنون از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشند.ایشان افزود : برآورد اولیه پیمانهای مذکور 
۵80 میلیارد ریال می باشد و پیش بینی می گردد با تعدیالت مورد نظر به بیش از 800  میلیارد ریال برسد ودراین پروژه سرانه گازرسانی 
به هرخانوار 300 میلیون ریال می باشــد درحالیکه سرانه گازرســانی در کشور 120 میلیون ریال می باشد وبا تعدیالت پیمان سرانه 
گازرسانی به 400 میلیون ریال خواهد رسید. مدیر عامل گاز استان یادآور شدند:در حال حاضر عمده مشکالت  پروژه های مذکور به صورت 
ویژه وجود معارضین محلی و همچنین سایر مجوزات الزم از دیگر ادارات منجمله منابع طبیعی و میراث فرهنگی  و... می باشد. درپایان 
: مصری ضمن تشکر از زحمات مجموعه کارکنان گازاستان و پیمانکاران مربوطه درراستای خدمات رسانی به مناطق محروم روستایی 
استان از روستائیان عزیز تقاضا نمودند به منظور تسریع درانجام کار و بهره برداری از پروژه های مذکور طبق برنامه زمانبندی همکاری الزم 
را با شرکت گازاستان بعمل آوردند و تاکید نمود در روند پیشرفت این پروژهها آماده هرگونه همکاری الزم با مجموعه گاز استان میباشند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان خبر داد:
توزیع الکترونیکی نفت سفید و گاز مایع در گلستان 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان از آغاز توزیع الکترونیکی، نفت سفید، نفت 
گاز و گاز مایع خانگی در استان خبر داد.عیسی افتخاری در نشست خبری اظهارداشت: طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید، نفت 
گاز ) گازوئیل( و گاز مایع در استان گلستان آغاز شده است.وی هدف از اجرای این طرح را تحقق دولت الکترونیک، توزیع عادالنه 
و نظام مند کردن فرآیند عرضه سوخت به مصرف کنندگان واقعی عنوان کرد.افتخاری رسالت شرکت ملی پخش در زنجیره تامین 
و توزیع فرآورده های نفتی را شناسایی مصرف کنندگان واقعی فاقد گاز شهری و شفاف سازی در تحویل سوخت جایگزین برشمرد و 
گفت: ارائه نفت گاز از شهریورماه امسال کارتی شد و کشاورزان می توانند با استفاده از تلفن همراه و کارت بانکی خود و ثبت نام در 
سایت، سوخت دریافت کنند.وی افزود: مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع نیز می توانند پس از ثبت نام و احراز هویت در سامانه 
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر و کارت بانکی ثبت شده در این سامانه 
با مراجعه به عامالن فروش فرآورده های نفتی، سهمیه خود را دریافت کنند.مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان درباره 
تأمین سوخت در مناطق کوهستانی نیز افزود: مشکلی در تامین سوخت نفت سفید، گاز مایع، گازوئیل و نظایر آن وجود ندارد اما 
طبق دستورالعمل وزارت نفت، تامین سوخت مناطق کوهستانی این استان که قبال بر عهده منطقه نفتی شاهرود بود مجددا به گرگان 

واگذار شد که همین موضوع مشکالتی را پدید آورد.

رئیس بهره برداری مرکز استان: این مجموعه اقدامات گسترده ای را در 
زمینه کیفی سازی خدمات به انجام رسانده است 

رشت-زینب قلیپور: حسن منصف رئیس بهره برداری مرکز استان شرکت گاز گیالن تکمیل پروژه های نصب کابینت علمک 
های دو پوندی و ساقه بلند نمودن شیرهای حوضچه ای را از مهم ترین اقدامات این مجموعه در یک سال و نیم گذشته عنوان نمود.وی 
اظهار داشت: این مجموعه با هدف افزایش ایمنی و پایداری جریان گاز، عملیات آشکارسازی، روان سازی و تعمیرات اساسی شیرهای 
مدفون شده ناشی از ساخت و ساز را به انجام رسانده است.مهندس منصف در ادامه اجرای پروژه های جمع آوری و ایمن سازی علمک 
های رها شده و همچنین جمع آوری کنتورهای معیوب و تعویض کنتورهای با قدمت 10 سال با هدف ارتقاء و بهبود کیفیت عملکرد 
دستگاه را از دیگر اقدامات مهم مجموعه بهره برداری مرکز استان عنوان نمود.وی با اشاره به توجه ویژه شرکت گاز به افزایش سطح 
کیفی فرآیندها و خدمات، عنوان نمود: این مجموعه در همین راستا اقدامات گسترده ای نظیر استقرار سیستم سیماک، اجرای برنامه 
بایگانی الکترونیک و بهسازی فضای ادارات گاز شهرستان رشت را به انجام رسانده است.رئیس بهره برداری مرکز استان در ادامه اجرای 
برنامه توسعه شبکه و انشعاب بر اساس درخواست های واصله و متعاقب آن اشتراک پذیری و نصب تجهیزات تحت سیستم نرم افزار 
و همچنین پیگیری در تحقق وصول مطالبات معوقه مبتنی بر شاخصهای تعیین شده را اهداف و برنامه هاي آن مجموعه عنوان نمود.

مهندس منصف رفع نشتی شیرها، تعمیرات و نگهداری ایستگاه ها، خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات بر اساس برنامه ریزی روتین مبتنی 
بر سیستم نرم افزاری و  غیر روتین متناسب با شرایط را از دیگر برنامه هاي امور بهره برداري مرکز استان عنوان نمود.وي همچنین از 
اجرای عملیات جابجایی و تغییر مسیر و ایمن سازی لوله گاز در تقاطع با راه آهن رشت – انزلی در قطعه ۶ و 7 حد فاصل روستای 

پسویشه رشت تا منطقه آزاد انزلی مشتمل بر زیر گذر بصورت کــول گذاری و نصب سازه بتنی داکت توسط این مجموعه خبر داد.

۳1۶ واحد مسکونی روستایی در استان بوشهر افتتاح شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت 1۵ مهرماه روز روستا، 31۶ واحد مسکونی در قالب طرح نوسازی و بهسازی مسکن 
روســتایی در استان بوشهر افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان بوشهر در آیین افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: زیربنای این واحدهای مسکونی 28 هزا و 440 مترمربع است و 
برای احداث آنها 79 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. حمید حیدری بریدی افزود: همچنین امسال مقاوم سازی 2هزار و ۵00 
واحد مسکن روستایی به استان ابالغ شده است که تالش می شود کار این واحدها نیز انجام شود. وی اضافه کرد: سقف تسهیالت 
ابالغی در سال جاری برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ۵0 میلیون تومان تعیین شده است. حیدری بریدی ادامه داد: همچنین 
از محل حساب 100 امام نیز تا سقف هشت میلیون تومان به صورت کمک بالعوض به صاحبان خانه ای که امکان تکمیل واحدهای 

خود را ندارد، پرداخت می شود.
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فعالی��ت در دنی��ای کس��ب و کار نیازمند طراح��ی ایده های جذاب و 
ساماندهی اس��تارت   آپ های موفق اس��ت. برندهای بزرگ همگی با یک 
ایده جذاب و تازه ش��روع ش��ده اند. بدون ایده کارب��ردی امکان طراحی 
اس��تارت   آپ از مرحله نخست تا اجرای آن وجود ندارد. با نگاهی اجمالی 
به وضعیت حوزه های مختلف کس��ب و کار امکان فهم رقابت ش��دید در 
دنیای کس��ب و کار وجود دارد. امروزه اس��تارت پ های جذاب و تعاملی 
بی��ش از ه��ر زمان دیگ��ری کلید موفقیت در کس��ب و کار محس��وب 
می ش��وند. بدون تردید همه کارآفرینان از اهمیت طراحی اس��تارت   آپ 
جذاب آگاهی دارند. چالش مهم در اینجا جلب نظر دیگران به طرح مان 
است. اغلب کارآفرینان و برندها در این مرحله با مشکل مواجه می شوند. 
آیا ش��ما نیز تجربه بیان ایده استارت   آپ  تان برای دیگران و عدم دریافت 

بازخورد مناسب را داشته اید؟ 
نکت��ه مهم در م��ورد ناتوانی کارآفرینان در جلب نظ��ر دیگران درباره 
استارت   آپ شان بیان ضعیف محتوای طرح است، بنابراین ما باید عالوه بر 
ایده پردازی خالقانه به دنبال بیان مناسب طرح مان نیز باشیم. بی تردید 
دیگران دارای زاویه دید مش��ابه ما در زمینه کس��ب و کار نیس��تند. به 
همین خاطر ت��الش برای بیان موضع و اهداف مان برای دیگران اهمیت 
بس��یار زیادی می یابد. اگر شما نیز با مشکل جلب نظر دیگران در زمینه 
حمای��ت از اس��تارت   آپ تان مواجه هس��تید، نیازی به احس��اس تنهایی 
نیست. بس��یاری از افراد در سراسر دنیا با چالشی مشابه مواجه هستند. 
وقتی ایده استارت   آپ ما مورد بی توجهی دیگران قرار می گیرد، دو دلیل 
عمده برای توضیح وجود خواهد داش��ت. نخس��ت اینک��ه ایده موردنظر 
ما بس��یار ساده و غیرکاربردی اس��ت. در این صورت باید ایده دیگری را 
طراح��ی کنیم. تبیین دوم جذابیت ای��ده ما در ماهیتش و ناتوانی ما در 
زمینه بیان مناس��ب آن اس��ت. در این صورت ماموری��ت اصلی ما ایجاد 
آگاهی هرچه بیشتر پیرامون اس��تارت   آپ مان خواهد بود. به این ترتیب 

دیگران نسبت به مزیت های استارت   آپ ما آگاهی خواهند یافت. 
بدون شک تالش برای اطالع رسانی به دیگران در مورد استارت   آپ مان 
بدون تالش عملی امکانپذیر نیست. در این زمینه ما باید خودمان دست 
ب��ه کار ش��ویم. هیچ فرد یا ش��رکت دیگری به جای م��ا فرآیند توضیح 
اس��تارت   آپ و تالش برای جلب نظر دیگران را انجام نخواهد داد. هدف 
اصل��ی من در این مقاله بررس��ی هف��ت دلیل عم��ده در زمینه تحلیل 
ناکارآمدی و عدم توجه دیگران به استارت   آپ مان است. با توجه مناسب 
ب��ه این موارد امکان بررس��ی بهینه دالیل عدم موفقیت اس��تارت   آپ ها 

وجود خواهد داشت. 
1. رفتار حق به جانب و ناتوانی در جلب نظر دیگران

اگ��ر م��ا از همان ابتدا اعتماد بیش از حد به اس��تارت   آپ مان داش��ته 
باشیم، هیچ کس ما را جدی نخواهد گرفت. شاید این امر در ابتدا عجیب 
به نظر برس��د. به هر حال اعتماد به نفس و ایمان به فعالیت کاری یکی 
از اصل های سنتی در حوزه کسب و کار محسوب می شود. نکته مهم در 
اینجا ماهیت پیش بینی ناپذیر دنیای کسب و کار است، بنابراین همیشه 
مق��داری نگرانی و عدم اطمین��ان نزد برندها و کارآفرینان وجود دارد، با 
این وضعیت وقتی ما بیش از حد مطمئن رفتار می کنیم، تردید دیگران 

نسبت به استارت   آپ ما طبیعی خواهد بود. 
یکی از نکات منفی در زمینه اعتماد بیش از حد به اس��تارت   آپ عدم 
تحمل انتقادات است. این امر در اغلب موارد به صورت ترک جلسه کاری 
با اظهار نخس��تین انتقاد همراه است. اگر ما به دنبال موفقیت در دنیای 
کس��ب و کار هس��تیم، باید ظرفیت و انتقادپذیری مان را افزایش دهیم. 

همه افراد در دنیای کس��ب و کار مانند م��ا فکر نمی کنند، بنابراین باید 
زم��ان کافی برای بحث با آنها را مدنظر قرار داد. کس��ب و کار، درس��ت 
مانن��د زندگی روزم��ره، نیازمند گفت وگو و تبادل نظر اس��ت. این امر به 

شکل گیری نقطه نظرهای مشترک کمک شایانی خواهد کرد. 
بی ش��ک هیچ کس تمایلی به گفت وگو یا ش��نیدن صحبت های فردی 
مغرور ندارد. این نکته در زمینه توضیح اس��تارت   آپ اهمیت باالیی پیدا 
می کن��د. گاهی اوقات صاحب های برخی اس��تارت   آپ ها همراه با غرور و 
خودبینی بس��یار زیادی صحبت می کنند. این امر به طور طبیعی موجب 
رنجش دیگران خواهد ش��د، بنابراین حتی اگر بهترین ایده را نیز داشته 
باش��ید، جلب نظر دیگران غیرممکن به نظر می رسد. جلب نظر دیگران 
در حوزه کس��ب و کار بس��تگی زیادی به توانایی ما در زمینه صحبت و 
تعام��ل کاربردی با دیگ��ران دارد. به نظر من یادگیری اصول گفت وگو و 
فن مذاکره یکی از راهکارهای اساسی برای موفقیت در جلب نظر طرف 

مقابل محسوب می شود. 
2. صحبت بیش از حد و عدم گوش دادن به صحبت های طرف 

مقابل
فضای کسب و کار هیچ گاه یک طرفه نیست. این امر به معنای ضرورت 
توج��ه به دیگران و نقطه نظرات ش��ان اس��ت. برنده��ای موفق به خوبی 
ای��ن کار را انجام می دهند. به عنوان مثال، برند مایکروس��افت را مدنظر 
قرار دهید. این برند به خوبی نیاز مش��تریان، ایده های تازه مهندس��ان و 
تقاضای سایر برندها برای همکاری را مدنظر قرار می دهد. تصمیم گیری 
درست در حوزه کسب و کار فقط با توجه به ایده ها و پیشنهادات دیگران 
امکانپذیر است. اگر ما تمایلی به شنیدن صحبت  دیگران نداشته باشیم، 
به طور طبیعی امکان تصمیم گیری مناسب نیز از ما سلب خواهد شد. 

اش��تباه بزرگ اغلب کارآفرینان ناتوان��ی در زمینه اعمال تفاوت میان 
هدای��ت گفت وگ��وی کاری و عدم توجه به صحبت های دیگران اس��ت. 
در فرآین��د بح��ث اعمال نف��وذ ب��ر روی ذهنیت طرف مقاب��ل تکنیک 
بس��یار مناس��بی خواهد بود. نکت��ه مهم در این میان ضرورت ش��نیدن 
صحبت ه��ای طرف مقابل به منظور تاثیرگذاری بر وی اس��ت. هیچ کس 
توانای��ی تاثیرگذاری ب��ر طرف مقابل بدون توجه ب��ه دیدگاه های وی را 
ندارد. درست به همین خاطر بسیاری از کارآفرینان به جای تاثیرگذاری 
ب��ر روی دیگ��ران در عمل به نظرات آنها بی توجه��ی می کنند. بی تردید 
در چنین ش��رایطی نبای��د انتظار دریافت واکنش مثبت از س��وی افراد 

موردنظر را داشت. 
مفهوم کارآفرینی هیچ تناسبی با نادیده انگاری ایده ها و نظرات دیگران 
ندارد، بنابراین ما باید بر روی توانایی گفت وگوی دوجانبه با دیگران کار 
کنیم. فقط در این صورت امکان تعامل س��ازنده در دنیای کسب و کار و 

جلب نظر مثبت دیگران پیرامون برندمان وجود خواهد داشت. 
3. اهمیت مهارت و ماهیت پویای دنیای کسب و کار

اغلب افراد در زمینه طراحی اس��تارت   آپ دس��ت کم یک بار جمله »تو 
هرگز موفق به س��اماندهی چنین طرحی نخواهی شد« را شنیده اند. این 
جمله اغلب در واکنش به طرح های بلندپروازانه بیان می شود. نکته مهم 
در مورد چنین اظهارنظری ارزیابی بس��یار غیرواقعی استارت   آپ هاست. 
گاهی اوقات اس��تارت   آپ ما خارج از زمین��ه تخصصی مان قرار دارد. این 
امر ریس��ک های اجرای ایده موردنظر را افزایش می دهد. به همین خاطر 
اغلب افراد و برندها حاضر به حمایت از آن نخواهند شد. به عنوان مثال، 
اگر شما در زمینه خدمات رایانه ای فعالیت دارید، انتظار موفقیت تان در 
پیش��برد اس��تارت   آپی در مورد صنعت هواپیمایی نیست. همچنین اگر 
هدف اولیه ش��ما ش��روع به کس��ب و کار در زمینه خدمات حمل و نقل 
هوایی بدون اطالع از نحوه کار با هواپیما یا اصول اولیه این صنعت باشد، 

بی تردید هیچ فرد و فرندی از شما حمایت نخواهد کرد. 

ام��روزه دنیای کس��ب و کار بیش از هر زمان دیگری تخصصی ش��ده 
اس��ت، بنابراین ما نیز باید در راستای پیشبرد اهداف مان به تخصص مان 
نگاه کنیم. این امر موفقیت ما در زمینه طراحی استارت   آپ و جلب نظر 

دیگران را تضمین خواهد کرد. 
نکته مهم درخصوص پرداختن به حوزه تخصصی در زمینه ایده پردازی 
وجود مثال های متناقض فراوان است. به عنوان مثال، برادران رایت برای 
طراحی نخس��تین هواپیما هرگز به صورت ج��دی در این حوزه فعالیت 
یا تجربه نداش��ته اند. هدف من از بیان این نکته تاکید بر ماهیت پویای 
کسب و کار است. اگر ایده شما با تخصص تان سازگاری ندارد، در نهایت 
فق��ط پس از تالش ب��رای اجرای ایده موردنظر ام��کان ارزیابی وضعیت 

استارت   آپ تان وجود خواهد داشت. 
4. تاثیر سابقه نامناسب در زمینه تصمیم  گیری های کاری

گاه��ی اوقات حتی ایده های مطلوب و کاربردی ما نیز مورد بی توجهی 
دیگران قرار می گیرد. منظور من از چنین ش��رایطی امکات پذیرش ایده 
ما در صورت بیان از سوی فرد دیگری است. در این حالت مشکل اصلی 
مربوط به اس��تارت   آپ مان نیس��ت. برخی از افراد در حوزه کس��ب و کار 
تصمیم گیری های اش��تباه متمادی داش��ته اند. به این ترتیب با گذش��ت 
زمان دیگر کسی به آنها اعتماد نمی کند. حال اگر همان افراد استارت   آپ 
تازه ای داشته باشند، امکان تاثیرگذاری بر روی دیگران از دست می رود. 
راه��کار مدنظ��ر من در چنین مواقع��ی تالش برای یافت��ن نقاط ضعف 

کارمان و بهبود فرآیند تاثیرگذاری بر روی دیگران است. 
بدون تردید امکان حذف سابقه نامطلوب افراد در زمینه تصمیم گیری 
کاری وجود ندارد. هدف ما در اینجا جلوگیری از ادامه روند تصمیم گیری 
نامناس��ب خواهد ب��ود. به این ترتی��ب در آینده نزدیک دوب��اره اعتماد 
همکاران م��ان را جلب خواهیم کرد. امروزه بدون کس��ب اعتماد دیگران 
امکان فعالیت در دنیای کس��ب و کار وج��ود ندارد. به همین خاطر باید 

توجه زیادی به وضعیت اعتماد دیگران به خودمان داشته باشید. 
5. عدم تمایل به محصول موردنظر یا ناآگاهی از ارزش 

استارت   آپ
برخ��ی افراد هیچ عالقه ای ب��ه حضور در کس��ب و کاری تازه ندارند. 
ای��ن امر موج��ب مخالفت آنها با هر نوع ایده کاری خواهد ش��د. در این 
می��ان تفاوتی بین اس��تارت   آپ های موفق و ضعیف وج��ود ندارد. وقتی 
فردی مایل به حمایت از ایده ای تازه نیست، کیفیت آن اهمیت چندانی 
نخواهد داشت. راهکار موردنظر من در این بخش مبتنی بر ارزیابی دلیل 
عدم تمایل طرف مقابل به مش��ارکت در س��اماندهی کسب و کاری تازه 
اس��ت. گاهی اوقات اف��راد تمایلی به محصول م��ا ندارند. در این صورت 
مخالف��ت پ��ی در پی امری طبیعی خواهد ب��ود. وظیفه ما در این بخش 
اطالع رس��انی به افراد موردنظر پیرامون ارزش محصول مان است. بر این 
اس��اس امکان حل همکاری سرس��خت ترین افراد نیز فراهم خواهد شد. 
دلی��ل دوم مخالفت پ��ی در پی افراد با اس��تارت   آپ ها ناآگاهی از ارزش 
آن اس��ت. در این مرحله نقش توضیح و بی��ان دقیق ایده مان دوچندان 

می شود. 
نکته پایانی در این بخش مربوط به س��لیقه افراد موردنظرمان اس��ت. 
ما باید افراد مناس��ب برای پیشنهاد استارت   آپ مان را پیدا کنیم. در غیر 
این صورت ارزش آن به خوبی درک نخواهد ش��د. اش��تباه بس��یاری از 
کارآفرین��ان تالش برای همکاری با فردی بی عالقه به استارت   آپ ش��ان 
است. در نتیجه روند توسعه کسب و کار به صورت مطلوب پیش نخواهد 
رفت. یک مثال واضح در این زمینه صنعت پرورش دام است. اگر ما ایده 
پرورش دام به صورت تخصصی و کاربردی را بدون توجه به مخاطب مان 
بیان کنیم، احتمال دریافت بازخورد مناس��ب ان��دک خواهد بود. بدون 
تردی��د بیان ای��ده پرورش دام برای اف��راد گیاه خوار هی��چ فایده عملی 

نخواهد داشت. مخالفت مداوم دیگران با ایده ما در چنین وضعیتی جای 
هیچ گونه تعجبی نخواهد داشت. 

6. چرا همه افراد باید کارآفرین باشند؟
گاه��ی اوقات ایده ما برای برخی افراد هی��چ جذابیتی ندارد. در اینجا 
مش��کل اصلی از سوی ما نیس��ت. برخی از افراد تمایلی به کارآفرینی و 
موفقیت بیش��تر در دنیای کس��ب و کار ندارند. به همین خاطر هرچه ما 
تالش کنیم، بازهم آنها تمایلی به همکاری نش��ان نخواهند داد. در اینجا 
ما باید تصمیم گیری سریعی انجام دهیم. اگر هدف ما اصرار بر همکاری 
ب��ا افراد بی عالقه به کس��ب و کارمان باش��د، در نهایت هیچ ش��ریک یا 
مخاطبی برای اس��تارت   آپ مان پیدا نخواهیم ک��رد، بنابراین در صورت 
مش��اهده عدم تمای��ل دیگران به همکاری با ما باید به س��راغ افراد تازه 
رف��ت. فقط در ای��ن صورت امکان تحقق به موقع اس��تارت   آپ مان وجود 

خواهد داشت. 
بی تردید ایده کس��ب و کار مدنظر ما حال��ت انحصاری ندارد، بنابراین 
در ص��ورت اجرای آن از س��وی فردی دیگر فقط حس��رت برای ما باقی 
خواهد ماند. اجرای یک اس��تارت   آپ باید وضعیت تعادل را رعایت کند. 
در این زمینه اجرای دیرهنگام درست مانند اجرای بسیار سریع همراه با 

مشکالت فراوانی خواهد بود. 
فرآیند یافتن افراد مناس��ب برای اجرای اس��تارت   آپ نیازمند تالش و 
پشتکار است. توانایی پذیرش پاسخ های منفی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
اگر ما با نخستین پاسخ منفی عرصه را خالی کنیم، هیچ گاه به موفقیت 
نخواهیم رس��ید. مرور داس��تان موفقیت کارآفرینان بزرگ در این زمینه 
اهمیت بسیار زیادی دارد. آنها همیشه از صفر شروع کرده اند، اما هیچ گاه 
به جایگاه شان راضی نشده اند. تحقق رویاهای ما در مورد استارت   آپ مان 
در گرو موفقیت در جلب نظر س��رمایه گذاری و مخاطب هدف است. اگر 
برخی افراد به استارت   آپ ما توجه ندارند، دلیلی برای اصرار به همکاری 
با آنها وجود ندارد. همیش��ه امکان یافتن همکار یا شریک تازه در حوزه 

کسب و کار وجود خواهد داشت. 
7. به اشتراک گذاری استارت   آپ با افراد نامناسب

بس��یاری از م��ا ایده ه��ای کاری م��ان را با اف��راد نامناس��ب در میان 
می گذاریم. به عنوان مثال، من برای مدت زیادی تمام ایده های کاری ام 
را با پدر و مادرم به اش��تراک می گذاش��تم. نکته مهم در این زمینه عدم 
مهارت و تخصص اینگونه افراد در زمینه تخصصی استارت   آپ مان است، 

بنابراین مشاهده مخالفت یا بی توجهی آنها امری طبیعی خواهد بود. 
اگر ما قصد موفقیت در دنیای کسب و کار را داریم، باید ایده های مان 
را با افراد ماهر و متخصص در میان بگذاریم. به این ترتیب امکان استفاده 
از نقطه نظرات آنها فراهم می ش��ود. بی تردید یک استارت   آپ در مرحله 
نخست کاس��تی های بس��یار زیادی دارد. گفت وگو پیرامون استارت   آپ 
موردنظ��ر با افراد متخصص کمک ش��ایانی به اصالح و به روزرس��انی آن 

خواهد کرد. 
جمع بندی

با توجه به آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفت، جلب توجه و همکاری 
دیگران در مورد استارت   آپ امر دشواری محسوب می شود. این فرآیند شامل 
تالش برای گفت وگو با دیگران و تقویت بسیاری از مهارت های فردی است. 
به عنوان عضوی از دنیای کسب و کار توجه به هفت نکته مورد بحث در این 
مقاله از ما کارآفرین بهتری خواهد س��اخت. در نهایت باید اهمیت انتخاب 
افراد مناسب برای اجرای استارت   آپ را به خاطر داشت. شکست بسیاری از 
استارت   آپ ها به دلیل همکاری با افراد نامناسب است. وقتی تیم استارت   آپ 
ما ناهماهنگ باشد، امکان کسب موفقیت از طریق جلب نظر مخاطب هدف 

کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
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هدر دادن پول و ولخرجی کردن، بس��یار آس��ان است! خیلی وقت ها 
اصال متوجه نمی شویم که پول های مان چطور خرج می شود و موجودی 
حساب بانکی مان آب می رود! ولی با کمی اندیشه و تدبیر و توجه بیشتر 
ب��ه نحوه خرج کردن و پس انداز کردن به راحت��ی می توانیم از هدررفتن 
پول های مان جلوگیری کنیم تا برای روزهای دش��واری که ممکن است 
در آینده در پیش داشته باشیم، مبلغی را پس انداز کنیم. اگر شما نیز از 
آن دسته افرادی هستید که می خواهید از هدردادن پول های تان دست 
برداری��د و اقتصادی تر عمل کنید، می توانید راه هایی را که در این مقاله 

معرفی کرده ایم، امتحان کنید.
۱. ی��ک روز بعدازظهر بنش��ینید و کمی در مورد مس��ائل مالی خود 

فکر کنید
این کار در فهرس��ت مهم ترین اولویت های اغلب افراد قرار ندارد، ولی 
باید یکی از مهم ترین کارهایی باشد که انجام می دهید. چون با بررسی 
مس��ائل مالی تان می توانید از هدررفتن مبال��غ زیادی از پول  جلوگیری 
کنید. مواردی که باید بررس��ی کنید ش��امل حس��اب های بانکی، بیمه 

بازنشستگی و نرخ های بیمه است.
در مورد بیمه های بازنشستگی اطالعات کسب کنید

اگر در جایی ش��اغل هستید که بیمه درمانی و بازنشستگی از مزایای 
آن اس��ت، حق انتخابی ندارید و باید از خدمات بیمه ای اس��تفاده کنید 
که کارفرما یا رئیس شرکت برای کارکنان در نظر گرفته است. ولی اگر 
ش��غل آزاد داشته باشید یا در جایی مش��غول کار باشید که فاقد بیمه 
بازنشستگی اس��ت، می توانید از طرح های بیمه بازنشستگِی ارائه شده از 
سوی شرکت های گوناگون بیمه بهره بگیرید. بهره گیری از این طرح ها و 
سرمایه گذاری در آنها نسبت به نگه داشتن پول  در حساب های پس انداز 
یا س��رمایه گذاری معمول��ی مزیت ه��ای بیش��تری دارد. تحقیق کنید 
و ش��رکت بیم��ه ای را انتخاب کنید که بهترین ش��رایط ممکن را دارد. 
اگر در جایی اس��تخدام نش��ده اید، باز هم می توانید از مزیت های چنین 
حساب هایی برخوردار شوید. با مشاور مالی در مورد این مسئله صحبت 

کنید یا کمی تحقیق کنید.
سایر سرمایه گذاری های تان )به جز صندوق بازنشستگی( را نیز بررسی 

کنید
اگر در زمینه های گوناگون س��رمایه گذاری کرده اید، آیا ترکیب انواع 
س��رمایه گذاری های تان منطقی اس��ت؟ آیا هزینه های��ی که می پردازید 

معقول است؟
مبالغ��ی را که در حس��اب های پس انداز یا حس��اب هایی با س��ود کم 

گذاشته اید، به حساب هایی با سود باالتر انتقال دهید
اگر پول های ش��ما بیش��تر از هزینه ها و مخارج چند ماه آینده است، 
مقداری از آن را در سرمایه گذاری هایی هزینه کنید که ریسک باالتری 
دارند، ولی از سوی دیگر بازده بالقوه آنها نیز باالتر است. البته باید تمام 
ش��رایط این حساب ها را بررس��ی کنید؛ زیرا در بسیاری از حساب هایی 
که س��ود باالت��ری پرداخت می کنند، ملزم هس��تید که مانده حس��اب 
را در س��طح مش��خصی نگه دارید )باید این مبال��غ را پس انداز اجباری 

)Enforced Saving( در نظر بگیرید(.
می توانی��د با برنامه ریزی و داش��تن رویکردی منظ��م در خرج کردن 
پول های ت��ان، از حس��اب های س��رمایه گذاری ای اس��تفاده کنی��د که 
ن��رخ بازدهی باالت��ری دارند؛ به ج��ای اینکه پس اندازت��ان را در جایی 
س��رمایه گذاری کنید که س��ود بس��یار کمی به آن تعل��ق می گیرد و با 
هزینه ها و کارمزدهایی که باید بپردازید به تدریج مانده حس��اب تان آب 
می رود و کاهش می یابد. با مراجعه به وب س��ایت بانک خود از نرخ های 
سود آن آگاه شوید. اگر بانک دیگری وجود دارد که نرخ سود آن باالتر 
اس��ت و برای سرمایه گذاری شرایط بس��یار بهتری دارد، پول های خود 
را در آن بانک س��رمایه گذاری کنید. نترس��ید و به راحتی برای بس��تن 
حس��اب و تغییر بانک خود اقدام کنید و به مدیر بانک فعلی تان بگویید 

که به خاطر شرایط سرمایه گذاری بهتر بانک خود را تغییر می دهید.
نرخ های بیمه درمانی، خودرو، خانه و . . . را بررسی کنید

احتمال اینکه بهترین بیمه را انتخاب نکرده باش��ید، بسیار زیاد است؛ 
چون بیش��تر مردم ترجیح می دهند که س��ال ها از خدمات یک شرکت 
بیمه اس��تفاده کنند و به خود زحمت تحقیق در مورد س��ایر بیمه ها و 
تغییر ش��رکت بیمه را نمی دهند. ولی اگر کمی وقت بگذارید و در مورد 
بیمه های موجود در بازار تحقیق کنید، ممکن اس��ت که در هزینه های 

زیادی صرفه جویی کنید و پول زیادی را پس انداز کنید.
۲. حساب هزینه های تان را داشته باشید

پرداخت ک��ردن هزینه بیش��تر کااله��ا و خدمات با پ��ول نقد موجب 
می ش��ود که حس��اب پول هایی را که خرج می کنید، نگه دارید. س��عی 
کنی��د با پول نق��د هزینه چیزهای��ی را که می خری��د، پرداخت کنید. 
پرداخت پول نقد موجب می شود که بهتر بتوانید حساب هزینه های تان 
را نگه دارید و وقتی از حساب بانکی خود استفاده می کنید، گاهی بدون 

اینکه متوجه شوید موجودی حساب تان به پایان می رسد.
۳. عضویت ها یا اشتراک های بیهوده را لغو کنید

آی��ا برای دریافت خدمات و کاالهای��ی ثبت نام کرده اید که بدون آنها 
نی��ز می توانید زندگی کنید؟ لزومی ندارد که عضویت در باش��گاهی را 
حفظ کنید که دیگر از آن استفاده نمی کنید یا فایده و مزیتی برای تان 
ندارد. تمام عضویت هایی را که برای شان مبلغی پرداخت می کنید، مانند 
عضویت در وب س��ایت ها، خدمات ارائه اطالعات، روزنامه ها، ورزش��گاه، 
انجمن ها و… را بررس��ی کنید و به این فکر کنید که آیا بیشترین بهره 
ممک��ن را از آنه��ا می برید یا فقط به پرداخت ح��ق عضویت آنها عادت 
کرده ای��د و اصال فراموش کرده اید که از آنها اس��تفاده کنید. اگر مدتی 
برای مس��افرت یا کار س��فر می کنید و از خانه دور هس��تید، بعضی از 
عضویت ها و اشتراک های خود را تعلیق کنید تا وقتی به خانه برگشتید 
و زمان آزاد کافی برای بهره گیری از آنها را داشتید، دوباره آنها را فعال 

کنید.
به ویژه در مورد ثبت نام برای خدماتی دقت کنید که »فقط فالن مبلغ 
در ماه« برای تان هزینه دارند! چون پس از ثبت نام در چند مورد از آنها، 
هزینه  حق عضویت آنها روی هم انباش��ته می ش��ود و مبلغ چشمگیری 
خواهد ش��د. در بس��یاری از موارد، ممکن اس��ت که به راحت��ی آنها را 
فراموش کنید و اصال یاد تان برود که برای این عضویت ها و اش��تراک ها 
پول پرداخت می کنید. می توانید برای نگه داش��تن حساب پول هایی که 
برای این عضویت ها پرداخت کرده اید، از کارت بانکی تان استفاده کنید؛ 
چه در حال استفاده از آن خدمات باشید و چه نباشید. در پاسخ دادن به 
این پرسش که آیا این عضویت ها و اشتراک ها واقعا کیفیت زندگی تان را 
باال برده اند یا نیازهای حرفه ای تان را برطرف کرده اند، با خودتان صادق 

باشید؛ به ویژه در مورد اشتراک های آنالین.
در براب��ر تالش های��ی که ب��رای بازگرداندن عضویت ش��ما می کنند، 

مقاومت کنید
در مقابل تالش هایی که برای بازگرداندن شما انجام می شود، مقاومت 
کنید و قوی باش��ید. وقتی وارد فهرس��ت ایمیل خیریه ها، مجله ها و… 
می ش��وید، دیگر ش��ما را رها نمی کنند و پی درپی برای تان پیام ارسال 
می کنن��د، ولی بای��د در برابر این تالش ها مقاوم��ت کنید و به خودتان 
ی��ادآوری کنید که عضویت در آنها چه هزینه هایی را برای ش��ما ایجاد 

کرده بود.
به راحت��ی می توانی��د به ص��ورت دوره ای ب��ه خیری��ه ای کمک کنید 

ک��ه امتیازهای باالیی را از س��ازمان های مس��تقل دریافت کرده اس��ت 
و به درخواس��ت ش��ما برای خارج کردن نام تان از فهرس��ت ایمیلی که 
درخواس��ت های مالی دریافت می کنند، احترام می گذارد و فقط رس��ید 
پرداخت های تان را ارسال می کند. شاید چند هفته طول بکشد تا ارسال 
این ایمیل ها متوقف شود؛ زیرا معموال ایمیل های انبوه به دالیل اقتصادی 
از پیش آماده می شوند. خیریه های فراوانی وجود دارد و مجبور نیستید 
یک خیریه خاص را انتخاب کنید. خیریه ای را برگزینید که برای کسانی 
که به موسس��ه خیریه کمک می کنند و تمایل��ی به دریافت ایمیل های 
درخواس��ت مالی ندارند، این امکان را فراه��م می کنند که دریافت این 
ایمیل ه��ا را لغو کنند؛ نه خیریه هایی که با درخواس��ت های کمک مالی 
مکرر، فش��ار زیادی به ش��ما وارد می کنند و موجب می شوند که از آن 

موسسه فراری شوید.
اگر از عضویت ورزش��گاه خود اس��تفاده نمی کنی��د، روش های بدون 
هزین��ه ای را برای ورزش کردن پیدا کنید. برای نمونه، می توانید مس��یر 
خان��ه تا محل کار را با دوچرخه طی کنید؛ ه��ر روز پیاده روی کنید یا 
آخر هفته ها با دوس��تان یا خان��واده به کوهنوردی و گردش در طبیعت 
بروی��د. با بهره گیری از ای��ن روش ها هزینه های مرب��وط به خودرو نیز 

کاهش می یابد.
گاهی به جای لغو عضویت، بهتر اس��ت سطح عضویت خود را کاهش 

دهید
گاهی نیازی نیست که عضویت خود را به طور کامل لغو کنید و فقط 
باید س��طح عضویت و خدماتی را که دریاف��ت می کنید، کاهش دهید. 
برای نمونه، اگر برای بهره برداری از مجموعه کاملی از امکانات یا شبکه 
کاملی از مکان ها حق عضویت می پردازید، ولی فقط به اس��تفاده از یک 
مکان یا یکی از امکانات نیاز دارید، ببینید آیا راهی وجود دارد که سطح 

عضویت خود را کاهش دهید و در نتیجه پول کمتری بپردازید.
۴. از خریدهای آنی و بدون فکر دست بردارید

شاید بدون فکر و تفریحی خریدکردن، برای تان جذاب باشد ولی اگر 
هر چیزی را که در دس��ترس تان قرار دارد یا برای فروش عرضه ش��ده 
است بخرید، این رفتار به سرعت به عادت بدی تبدیل می شود. در مورد 
فعالیت یا ورزش��ی که قبال انجام نداده اید یا مدل لباس��ی که تابه حال 
نپوش��یده اید، یا چیزی که پیش��تر هرگز آن را امتحان نکرده اید، بیشتر 
از موارد دیگر محتاط باش��ید. بهتر است به جای خرید، به خانه بروید و 

کمی در مورد آن تحقیق و فکر کنید.
از خودتان بپرس��ید آیا واقعا به آن نیاز دارید و آیا می توانید پول الزم 
را ب��رای خرید آن بپردازید. حتی اگر پ��ول کافی برای خرید آن دارید، 
اگر واقعا به آن نیاز نداش��ته باش��ید، از نیروی اراده ت��ان بهره بگیرید و 
از هزینه ه��ای غیرضروری پرهیز کنی��د و به جای خرید چیزی که الزم 
ندارید، پول خود را در جایی س��رمایه گذاری کنید. در این ش��رایط به 
خودت��ان بگویی��د: »من واقعا ب��ه آن نیازی ندارم! پس باید آن را س��ر 

جایش بگذارم!«
به خودتان یادآوری کنید که برای زیبا و جذاب شدن، به لباس های نو 
نیاز ندارید و الزم نیس��ت لباس هایی را بپوشید که با سبک زندگی تان 
تناس��بی ندارند. می توانید س��راغ لباس های قبلی تان بروید و اگر کهنه 
نش��ده اند و هنوز قابل استفاده هس��تند، آنها را بپوشید. اگر این لباس ها 
زیبا و مناس��ب نبودند، هرگز آنها را نمی خریدید، حتی اگر از ُمد افتاده 

باشند و دیگر کسی لباس هایی مانند آنها نپوشد.
فراموش نکنید که اگر چیزی در فروش ویژه ارائه می ش��ود و تخفیف 
خورده است، به این معنا نیست که حتما باید آن را بخرید. نباید چیزی 
را ک��ه واقعا نیازی ب��ه آن ندارید، فقط به دلیل تخفیف و قیمت پایین تر 

بخرید.
۵. به اندازه خرید کنید

با خرید کاالهایی که اس��تفاده نمی شوند و در نهایت مجبور می شوید 
آنه��ا را دور بریزی��د، فقط پول ت��ان را هدر می دهید و مثل این اس��ت 
ک��ه پول های تان را دور بریزی��د. اگر خانواده بزرگ��ی دارید و می دانید 
کاالهای��ی که به صورت عم��ده خریده اید، پیش از تاریخ انقضای ش��ان 

مصرف می ش��وند و ضروری هس��تند، خرید عمده معامله بسیار خوبی 
اس��ت. اگر با یک یا چند خانواده دیگر اقالمی را که خریده اید، تقس��یم 
کنی��د، خریدکردن به ص��ورت عمده می تواند روش بس��یار خوبی برای 
صرفه جویی در هزینه ها باشد؛ وگرنه اقالم را در مقادیر کمتر و براساس 
میزان نیازتان خریداری کنید. این مس��ئله به ویژه در مورد مواد غذایی، 
لوازم آرایش��ی و سایر اقالمی که تاریخ انقضای مشخصی دارند، اهمیت 
زی��ادی دارد. فراموش نکنی��د که حتی خری��دن و مصرف کردن مقدار 
زیادی از چیزهایی که خیلی دوس��ت دارید هم می تواند موجب ش��ود 

که از آنها دل زده شوید.
در خری��د کاالهایی که به صورت »بسته بندی ش��ده« یا »دس��ته ای« 

عرضه می ش��وند، محتاط باشید. در زمان امضای قرارداد تلفنی، قرارداد 
اج��اره خودرو ی��ا هر چیز مش��ابه دیگری مراقب باش��ید؛ چون ممکن 
اس��ت که در نوشته های زیر قرارداد )Fine Print( هزینه ها، مالیات  و 
جریمه های دیرکردی مش��خص شده باشد که در تبلیغات و معرفی آن 
خدمات اش��اره ای به آنها نشده اس��ت. این ترفندی پنهانی و زیرکانه و 
متاسفانه قانونی برای گرفتن پول شماست، بنابراین پیش از امضاکردن 

هر قرارداد، ابتدا همه قسمت های آن را به دقت بخوانید.
هرگز مجذوب کاالهای رایگانی که همراه خریدتان دریافت می کنید، 
نش��وید. اگ��ر دریافت رایگان اقالم��ی که همراه کاالی خریداری ش��ده 
به ش��ما می دهند، واقعا معامله خوبی اس��ت، چرا به ج��ای اضافه کردن 
کاالهایی غیرضروری که نیازی به آنها ندارید، مبلغی را از قیمت کاالی 

موردنظرتان کسر نمی کنند و به شما تخفیف نمی دهند؟
۶. در زمان خرید مواد غذایی و خواروبار هوشیار باشید

بس��یاری از اف��راد در خری��د خواروبار و مواد غذایی احساس��ی عمل 
می کنن��د و گاه��ی کاالهایی را می خرند که نیازی ب��ه آنها ندارند، ولی 
خرید مواد غذایی و خواروبار از آن حوزه هایی است که در آن می توانید 
در خرج ک��ردن پول های تان صرفه جویی کنید و هم زمان از تجربه خرید 
و زندگ��ی خوب ل��ذت ببری��د. می توانید برای داش��تن خریدی خوب، 

روش های زیر را بیازمایید.
همیشه در زمان خرید، فهرستی از اقالم موردنیازتان را همراه داشته 

باشید
خری��د بدون فهرس��تی از کااله��ای موردنی��از مانند این اس��ت که 
پول های تان را دور بریزید؛ چون وسوس��ه می شوید چیزهایی بخرید که 
واقع��ا نیازی ندارید. همیش��ه برگه ای را روی یخچال بچس��بانید و هر 
زمان چیزی تمام ش��د، روی آن بنویسید و پیش از رفتن به خرید، آن 
لیس��ت را بردارید و براس��اس آن خرید کنید. فهرس��تی از غذاهایی را 
که می خواهید در روزهای هفته تهیه کنید، بنویس��ید و براس��اس این 
فهرس��ت اق��الم موردنیازتان را خریداری کنید. به این فهرس��ت پایبند 
باش��ید و فقط در ی��ک یا دو مورد ب��ه خودتان اجازه دهی��د که اقالم 
اضاف��ه ای را بخرید که در این فهرس��ت نیس��تند و خرید آنها ضرورتی 
ندارد. حتما به هوش باش��ید که این ولخرجی های خارج از برنامه تنها 

در موارد خاص و ویژه اتفاق بیفتند!
در مقادیر کمتر ولی متنوع تر خرید کنید

خرید انواع گوناگونی از مواد غذایی تازه مزیت های فراوانی دارد. مواد 
غذایی تازه مزه بهتری دارند؛ به س��رعت مصرف می ش��وند. با خرید این 
م��واد غذایی به ص��ورت منظم می توانید انواع مختلف��ی از خوراکی های 
گوناگ��ون را امتحان کنی��د و از خوردن خوراکی های��ی که مختص هر 
فصل هس��تند، لذت ببرید. این خوراکی ها را می توانید در فروشگاه های 

محبوب تان به صورت فروش ویژه و با تخفیف خریداری کنید.
به ج��ای کااله��ای دارای برند تجاری، اقالم و کااله��ای بدون برند را 

خریداری کنید
فق��ط زمانی کااله��ای دارای برند تجاری را بخری��د که تفاوتی میان 
آنها و کاالهای بدون برند وجود داش��ته باش��د و کیفیت آنها نسبت به 
نمونه های بدون برند باالتر باش��د یا زمانی که این کاالها تخفیف باالیی 
داش��ته باش��ند و قیمت آنها با کاالهای بدون برند و معمولی یکس��ان 
باش��د. بیش��تر اقالم عمومی و ب��دون برند در هم��ان مکان هایی تولید 
می ش��وند ک��ه محصوالت دارای ن��ام تجاری در آنها تولید می ش��وند و 
فقط از دل ربایی های تبلیغاتی و بازاریابی کاالهای دارای برند برخوردار 
نیس��تند. در م��ورد داروها نیز ت��الش کنید به جای داروه��ای تجاری، 
داروه��ای ژنریک را خریداری کنید. )داروهای تجاری مختص یک برند 
و تولیدکننده خاص هس��تند و بنابراین قیم��ت باالتری دارند، ولی هر 
تولیدکننده ای می تواند داروهای ژنریک را تولید و عرضه کند و بنابراین 
قیمت این داروها پایین تر است.( با پزشک خود مشورت کنید و چنانچه 
تفاوتی میان این داروها وجود ندارد، از داروهای ژنریک اس��تفاده کنید. 
در م��ورد محصوالت خارجی و ایرانی هم به همین ش��کل اس��ت، فقط 

به کیفیت و کاربرد آن بسنده کنید نه برند معروف تر و قیمت باالتر.

وقتی گرسنه هستید، مواد غذایی نخرید
با خرید مواد غذایی در زمان گرس��نگی، اقالمی را در س��بد خریدتان 

قرار می دهید که بیشتر از چیزهایی است که واقعا نیاز دارید.
در زمان خرید به بودجه خریدتان پایبند باش��ید و حساب قیمت ها و 

مقادیر را در ذهن تان نگه دارید
گردک��ردن قیمت هر یک از اقالم آس��ان ترین راه اس��ت )یعنی برای 
نمونه، اگ��ر کاالیی را ۹۵۰۰ تومان خریده اید، قیمت آن را در ذهن تان 
۱۰ هزار تومان حس��اب کنید(. گردکردن قیمت ها موجب می ش��ود که 
هزینه های نهایی در ذهن تان بیش��تر از مقدار واقعی آنها باشد که البته 
چیز خوبی است؛ چون موجب می شود که در هزینه ها صرفه جویی کنید 

و پول کمتری بپردازید.
اگر وسوس��ه می ش��وید که کاالهای بس��یار گرانی بخرید یا در حجم 
باالیی خرید کنید، به فروشگاه های تخفیف دار یا عمده فروشی ها بروید

این فروش��گاه ها نیز همان اقالم را عرض��ه می کنند و فقط ویترین و 
نمای آنها زرق وبرق کمت��ری دارد. به عالوه وقتی به صورت عمده خرید 
می کنید، دیگر مجبور نیستید که برای خرید بارها به فروشگاه ها بروید. 
البته باید مراقب کاالهای فاسدش��دنی باشید و بهتر است میوه هایی را 
بخرید که دیرتر خراب می شوند )مانند سیب و پرتقال( و گوشت اضافه 

خریداری شده را در فریزر نگهداری کنید.
۷. از امکان��ات و مراکز رایگان یا کم هزینه محل زندگی تان اس��تفاده 

کنید
حتما در محل زندگی ش��ما مراکز و امکان��ات فراوانی وجود دارد که 
ب��ا بهره گی��ری از آنها می توانید در هزینه های خ��ود صرفه جویی کنید؛ 
بهره گیری از مکان ها و امکاناتی مانند کتابخانه ها، اس��تخرهای عمومی، 
ورزشگاه های دولتی و… هزینه های تان را به میزان چشمگیری کاهش 

خواهد داد.
به جای خرید کتاب به کتابخانه بروید

ب��ا عضوی��ت در کتابخان��ه محل زندگی خ��ود می توانی��د کتاب های 
دلخواه تان را امانت بگیرید و با پرداخت حق عضویت اندکی، کتاب های 
فراوان��ی را به ط��ور رایگان امان��ت بگیرید و مطالعه کنی��د. اگر ترجیح 
می دهی��د که از مناب��ع آنالین اس��تفاده کنید، به راحت��ی می توانید از 
خدمات وب س��ایت ها و س��رویس هایی اس��تفاده کنید ک��ه کتاب های 
الکترونی��ک را به صورت رایگان یا با هزینه های اندک در اختیار کاربران 
ق��رار می دهند. به این ترتیب برای خواندن کتاب محبوب تان دیگر الزم 

نیست که حتی از خانه بیرون بروید!
از امکانات ورزشی محلی مانند استخرهای شنا استفاده کنید

اگر به دلیل ش��لوغ بودن استخرهای عمومی از آنها استفاده نمی کنید، 
می توانید در زمان های خاصی مانند ساعت های اولیه کار استخر یا آخر 
وقت ها که استخر خلوت تر است به استخر بروید یا اگر فکر می کنید آب 
اس��تخر آلوده اس��ت و به همین دلیل تمایلی به استفاده از استخرهای 
عموم��ی ندارید، می توانی��د در مورد تمیزی و پاکیزگی آب اس��تخر با 
کارکنان آن صحبت کنید و از آنها بخواهید که مشکل را برطرف کنند 
یا به استخرهای دیگری که تمیزتر و بهداشتی تر هستند، مراجعه کنید. 
با مقایسه هزینه های ساخت و نگهداری استخر در منزل و قیمت بلیت 
اس��تخر متوجه می ش��وید که بهره گیری از اس��تخرهای عمومی بسیار 
کم هزینه تر اس��ت. برای کاهش هزینه های تان می توانید بلیت اس��تخر 
را در تع��داد باال و با قیمت پایین تری بخرید یا از تخفیف هایی که برای 

استخرها ارائه می شود، استفاده کنید.
در مورد برنامه های پیاده روی در شهر خود تحقیق کنید

با ای��ن کار می توانید از تاریخچه و گذش��ته محلی که در آن زندگی 
می کنید، باخبر ش��وید. می توانید در برنامه ه��ای پیاده روی صبحگاهی 
ش��رکت کنید که معم��وال در روزه��ای تعطیل برگزار می ش��ود یا در 
گروه هایی عضو شوید که با جمع کردن مبلغی با یکدیگر برای پیاده روی 

و گردش به طبیعت می روند.
از نرم افزارهای رایگان استفاده کنید

می توانی��د با بهره ب��رداری از نرم افزارهای رایگان به جای نس��خه های 
پول��ی، در خری��د نرم افزارهای رایان��ه ای صرفه جویی کنی��د. همچنین 
می توانید با بهره گیری از منابع آموزش��ی آنالی��ن، در خرید کتاب های 

آموزشی صرفه جویی کنید.
۸. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

وقت��ی خانه را ترک می کنید، درجه بخاری را کم کنید؛ ترموس��تات 
)دس��تگاه تنظیم گرما( را در س��طحی مناس��ب و راحت ک��ه زیاد گرم 
نباشد نگه دارید؛ چراغ هایی را که الزم ندارید خاموش کنید و با سرعت 
پایی��ن رانندگی کنید تا از مصرف زیاد س��وخت و اس��تهالک خودروی 

خود جلوگیری کنید.
سخن پایانی

هدر ندادن پول و پس انداز بیش��تر یعنی ب��ه خودمان و اطرافیان مان 
بیش��تر اهمیت می دهیم. گرچه گاهی کنار گذاش��تن خویشتن داری و 
خرج کردن پول بدون فکر و برنامه، آسان تر به نظر می رسد؛ با این حال 
همیش��ه صرفه جوی��ی در هزینه ها و لذت ب��ردن از چیزهایی که دارید، 
بهتر اس��ت. وقتی در هزینه های تان صرفه جویی می کنید و پس اندازتان 
به ج��ای آب رفتن، افزای��ش می یابد، احس��اس بهتری پی��دا می کنید. 
می توانید ب��رای موفقیت در صرفه جویی و هدرندادن پول ها به خودتان 
جایزه بدهید. جایزه ای که به خودتان می دهید باید چیزی خوش��ایند و 
جالب باش��د. البته برای تهیه ک��ردن آن، مبلغ زیادی هزینه نکنید و به 

اصل صرفه جویی و پرهیز از هدردادن پول تان پایبند باشید.
wikihow/chetor:منبع
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چگونه کیفیت عملکرد کارمندان را افزایش دهیم؟

دنیای کس��ب و کار در طول ماه های اخیر دس��تخوش تحوالت بسیار زیادی بوده است. این امر کیفیت 
کاری کارمندان و به طور کلی شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از برندها در طول ماه های 
اخیر به طور کامل تعطیل بوده اند. همچنین برخی از کس��ب و کارها به دلیل ناتوانی برای مدیریت بهینه 
کارمندان در طول دوران قرنطینه با ضررهای هنگفت مواجه شده اند. بدون شک مدیریت بهینه کارمندان 
و بهبود کیفیت عملکردش��ان در شرایط دش��وار اهمیت بسیار زیادی دارد. در ادامه برخی از تکنیک های 

مناسب در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. 
تعامل واضح و شفاف با کارمندان: تعامل میان تیم مدیریتی و کارمندان در شرایط دشوار اهمیت بسیار 
زیادی دارد. تیم کارمندان در هر شرایطی نیاز به حمایت و توجه دارد. این امر به معنای مشارکت عملی 
تیم مدیریت ش��رکت در س��اماندهی پروژه ها نیست. نکته مهم در این میان نمایش توجه مداوم شرکت و 
مدیران به کارمندان اس��ت. این امر احس��اس حمایت قابل توجهی در میان کارمندان ایجاد خواهد کرد. 
بس��یاری از برندها در طول زمان نیاز به حمایت مداوم دارند. ش��یوع ویروس کرونا شرایط تعامل مستقیم 
میان مدیران و کارمندان را دش��وار کرده اس��ت بنابراین اس��تفاده از ابزارهای دیجیتال و آنالین باید در 
دس��تور کار کس��ب و کارها قرار گیرد. اگر این نکته به اندازه کافی مورد توجه کس��ب و کارها قرار نگیرد، 

امکان جلب نظر مخاطب هدف به طور کلی از بین خواهد رفت. 
تقویت همکاری و صمیمیت میان کارمندان: فعالیت در ش��رایط دورکاری یا حضور در دفتر کار همراه 
با رعایت نکات بهداش��تی س��ختی های خاص خود را دارد. کارمندان در شرایط موردنظر احساس تنهایی 
بس��یار زیادی خواهند کرد بنابراین یکی از وظایف اصلی تیم مدیریتی تزریق روحیه به کارمندان خواهد 

بود. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده باشد، اما در عمل دشواری های خاص خود را دارد. 
ایج��اد ج��و صمیمی در میان کارمندان در ش��رایط عادی نیز کار س��ختی اس��ت. بنابراین در وضعیت 
ش��یوع ویروس کرونا ایجاد جو صمیمی و دوس��تانه در میان کارمندان بسیار دشوارتر خواهد بود. یکی از 
ایده های مناس��ب در این میان برگزاری مهمانی های آنالین برای گفت وگوی میان کارمندان است. چنین 
مراس��م هایی باید فراتر از دغدغه های کاری و مانند دورهمی های دوس��تانه برگزار شود. برخی از کسب و 
کارها اقدام به ایجاد جو صمیمی در میان کارمندان و اعضای ش��رکت نیز می کنند. این امر توان کسب و 

کار برای حل و فصل سریع بحران های عمیق را به شدت افزایش خواهد داد. 
برخی از کسب و کارها به اشتباه فاصله معناداری میان مدیران و کارمندان ایجاد می کنند. چنین امری 
در شرایطی مانند شیوع کرونا موجب بروز بحران های حل ناشدنی خواهد شد بنابراین همیشه باید شرایط 

دوستانه در محیط کار، حتی هنگام دورکاری، را مدنظر داشت. 
ارزیابی مداوم وضعیت کارمندان: وضعیت کارمندان در طول دوران قرنطینه و دورکاری بس��یار س��ریع 
تغیی��ر می کند. ارزیابی وضعی��ت کارمندان و گفت وگوی تیم مدیریتی با آنها در صورت نیاز یکی از نکات 
ضروری در کس��ب و کارهای مدرن محس��وب می شود. اگر یک کس��ب و کار به طور مداوم با کارمندانش 
گفت وگو نکند، به س��ختی امکان مدیریت بهینه ش��رایط را خواهد یافت. برخی از کس��ب و کارها به طور 
مداوم در زمینه مدیریت وضعیت کارمندان بی توجهی نشان می دهند. نتیجه این امر مواجهه با بحران های 

عظیم و حل ناشدنی در انتهای کار است. همین امر موجب شکست سریع کسب و کارها می شود. 
نظرات بر ش��رایط کارمندان فقط مربوط به وضعیت کاری ش��ان نیس��ت. گاهی اوقات باید نس��بت به 
وضعیت سالمت کارمندان، به ویژه در شرایط کرونا نیز حساسیت نشان داد. کارمندان در صورت مشاهده 
دغدغه مندی برندها نس��بت به وضعیت ش��ان عملکرد بسیار بهتری نش��ان خواهند داد. این امر در مورد 
برندهایی نظیر نایک یا مایکروسافت به خوبی قابل مشاهده است بنابراین برندها باید به دنبال راهکارهایی 
برای بهبود وضعیت رسیدگی به کارمندان شان باشند. در غیر این صورت به سرعت با مشکالتی در زمینه 

رسیدگی به وضعیت آنها مواجه خواهند شد. 
پاسخگویی تیم مدیریتی: پاسخگویی به دغدغه های تیم کارمندان نکته مهمی برای تمام کسب و کارها 
محس��وب می ش��ود. گاهی اوقات کارمندان به دلیل عدم رسیدگی و توجه مدیران به نکات اساسی کسب 
و کار انگیزه ش��ان برای فعالیت مناس��ب را از دست می دهند. این امر نتایج مخربی برای برندها به ارمغان 

خواهد آورد. 
اگر تیم مدیریتی یک برند دچار اش��تباهات محاس��باتی یا عملی گردیده اس��ت، باید به صورت مستقیم از 
تمام کارمندان عذرخواهی نماید. اش��تباهات مربوط به برندها در زمینه کس��ب و کار اغلب فشار مضاعفی بر 
روی کارمندان ایجاد خواهد کرد. بنابراین در صورت اش��تباه از سوی تیم مدیریتی باید دست کم از کارمندان 
عذرخواهی صورت گیرد. در غیر این صورت کاهش انگیزه و کیفیت عملکرد کارمندان امری طبیعی خواهد بود. 
تغییر جایگاه از رئیس به مربی: کمک به کارمندان برای ارتقای کیفیت کاری شان دارای اهمیت بسیار 
زی��ادی اس��ت. برخی از مدیران در این زمین��ه به طور مداوم در کنار کارمندان هس��تند. این امر موجب 
بهبود کیفیت کاری تیم کارمندان در بلندمدت می شود. متاسفانه برخی از برندها به طور مداوم از حضور 
در کنار کارمندان س��ر باز می زنند. این امر موجب تداوم ش��یوه های فعالیت نادرست یا کم بازده کارمندان 
می ش��ود بنابراین در یک مقیاس کلی تفاوت میان عملکرد برندهای موفق و شکس��ت خورده در همین 

نکته نهفته است. 
تقویت گفت وگو در ش��رکت: کارمندان باید امکان گفت وگوی ساده و صمیمی با اعضای مدیریت ارشد 
شرکت را داشته باشند. هرگونه مخالفت با بیان نکات اساسی از سوی کارمندان نتایج مخربی برای برندها 
به ارمغان خواهد آورد. هرچه گفت وگوی میان کارمندان بیشتر باشد، امکان بهبود توانایی شان نیز افزایش 
خواهد یافت. برخی از برندهای بزرگ با ایجاد ش��رایط مس��اعد برای گفت وگوی میان کارمندان موجب 
تقویت انگیزه شان برای کمک به هم به منظور ارتقای کیفیت کاری شان می شوند. این امر همیشه نتیجه 

مناسبی در زمینه بازاریابی و بهبود وضعیت اعضای شرکت دارد. 
طراحی برنامه جامع کس��ب و کار: کار همراه با برنامه دقیق همیش��ه موثر واقع خواهد ش��د بنابراین 
طراحی برنامه جامع کسب و کار دارای اهمیت باالیی از نظر بهبود کیفیت عملکرد اعضای شرکت است. 
برخی از برندها به طور منظم برنامه های کاری را طراحی و در دس��ترس کارمندان قرار می دهند. این امر 

موجب فعالیت بهتر و روحیه بخشی به کارمندان می شود. 
برخی از کس��ب و کارها در زمینه طراحی برنامه کاری به دنبال ش��یوه های تازه هستند. این امر شامل 
طراحی دو نوع برنامه کوتاه و بلندمدت برای حوزه کس��ب و کار می ش��ود بنابراین برندها در چشم اندازی 
گس��ترده در هر حوزه ای با برنامه به فعالیت ش��ان ادامه می دهند. امروزه اگر کارمندان از برنامه های برند 
آگاهی داشته باشند، انگیزه شان برای ادامه همکاری و بهبود کیفیت کاری بیشتر خواهد شد. این امر باید 

مدنظر تمام کارآفرینان و مدیران کسب و کار قرار داشته باشد. 
entrepreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

اغلب ما وقتی به س��ن جوانی می رسیم آرزوی یادگیری 
مهارت های زیادی را داریم، اما همیش��ه مانعی سر راه مان 
وجود دارد، البته در بیش��تر مواقع تنها مانع تفکرات منفی 
خودمان اس��ت. گاهی نیاز به یک تلنگر داریم. اگر شما هم 
به یک تلنگر اساس��ی نیاز داری��د، ادامه مقاله را بخوانید تا 
بدانی��د برای یادگیری مهارت های موردعالقه تان چه کاری 

باید انجام دهید و چطور از یادگیری لذت ببرید. 
تاکن��ون ای��ن اتفاق برای ش��ما رخ داده اس��ت؟ س��وار 
ماشین تان می شوید، اس��تارت می زنید و گاز می دهید، اما 

ماشین حرکت نمی کند. خب، ترمز دستی را نکشیده اید.
ش��اید االن بگویید روش��ن کردن ماش��ین چه ربطی به 

یادگیری دارد؟
اگر ترمز دس��تی را نکش��یده باش��ید یادگیری برای تان 
س��خت می ش��ود. ترمزها همانند عقاید و تفکرات منفی ما 
هس��تند. اگر آنها را بشناس��یم و برای همیش��ه از شرشان 
خالص شویم، یادگیری هر چیزی برای مان آسان می شود.

ذهن انس��ان همانند ماش��ین اس��ت که م��دام در حال 
یادگی��ری اس��ت. یک ک��ودک نوپا را در ذهن تان تجس��م 
کنی��د؛ در مدت زمان کوت��اه دو مهارت خیلی س��خت را 
یاد می گیرد: راه رفتن و حرف زدن. جالب اس��ت کودک با 
وجود سن کمی که دارد هر دو را با هم یاد می گیرد، حتی 

می تواند هم زمان دو یا چند زبان را بیاموزد.
یادگیری ه��ر مهارت��ی کار چندان پیچیده ای نیس��ت، 
تنها باید ۴ س��وال را از خود بپرس��ید تا بتوانید آس��ان تر 

یاد بگیرید:
۱. چه کسی قرار است در این مسیر رانندگی کند؟

 ۲. آیا ترمز دستی را کشیده اید؟
 ۳. به کجا می خواهم برسید؟

 ۴. نقشه راهی دارید؟
اکنون به ترتیب به چهار سال باال پاسخ می دهیم.

۱. چه کسی قرار است در این مسیر رانندگی کند؟
این س��وال انگیزه تان را مش��خص می کن��د. آیا مهارتی 
ک��ه به دنبال یادگیری آن هس��تید و برای��ش برنامه ریزی 

می کنی��د ضروری اس��ت؟ اگر این چنین اس��ت، انگیزه تان 
خارجی است، یعنی به افراد دیگر بستگی دارد. آیا خودتان 
برای یادگیری این مهارت اش��تیاق داری��د؟ در این مورد، 

انگیزه تان درونی است.
برای یادگیری یک مهارت، باید انگیزه تان درونی باش��د، 
زی��را »بایدها« ب��رای ی��ک فعالیت مس��تمر نتیجه بخش 
نیس��تند. اگر انگیزه تان بیرونی است، به دنبال یک انگیزه  
درونی بگردید تا در مس��یر یادگیری قدم اس��توار بردارید. 
قبل از ه��ر چیزی از خودتان بپرس��ید: این مهارت جدید 

برای من و زندگی ام چه فایده ای دارد؟
۲. آیا ترمز دستی را کشیده اید؟

آی��ا باوره��ا و تفکرات منف��ی را از خ��ود دور کرده اید تا 
پتانسیل یادگیری تان افزایش یابد؟ یک راه حل آسان برای 
پاس��خ به این سوال وجود دارد: به هر آنچه فکر می کنید و 

می گویید گوش کنید.
مثال من خودم متوجه شدم سه باور منفی در ذهنم وجود 
دارد که اجازه نمی دهد به دنبال یادگیری ساخت ویدئو بروم.

باورهای منفی و بازدارنده من:
- »در کارهای فنی تخصصی ندارم«،

- »نمی توانم با نرم افزارهای جدید کار کنم«،
- »به اندازه کافی در کارهای بصری خوب نیستم«.

همین طور که مش��خص اس��ت، س��ه باور منف��ی باعث 
می ش��ود دس��ت از س��اخت ویدئو بردارم و ای��ن کار برایم 
غیرممکن ش��ود. این باورها تمام جوانب کار را تحت تاثیر 
قرار داده بود: از فیلمبرداری تا تدوین ویدئو و انتشار آن در 
اینترنت. وقتی متوجه این مسئله شدم، به طور جدی طرز 

تفکرم را تغییر دادم. با خودم تکرار کردم:
- »من به آسانی می توانم با دوربین کار کنم و متخصص 

شوم«،
- »من به خوبی می توانم با نرم افزارهای جدید کار کنم« و

- »قدرت چش��م هایم هر روز با تمرین کردن بهتر و بهتر 
می شود«.

نتیج��ه خ��ودم را ه��م غافلگیر ک��رد. اکن��ون می توانم 

مهارت ه��ای جدی��د را خیلی زودتر از آن ک��ه انتظار دارم 
یاد بگیرم.

۳. به کجا می خواهم برسم؟
برای اینکه به مقصد برسید نیاز به سوخت دارید. اهداف 
روش��ن می تواند سوخت س��فر یادگیری تان را تامین کند. 
اکنون به این س��وال پاس��خ دهید: »چ��را می خواهید یک 

مهارت جدید یاد بگیرید؟«
هر چقدر پاس��خ به این سوال روش��ن تر باشد، یادگیری 
برای تان آس��ان تر خواهد شد. من اکنون به دنبال یادگیری 
مهارت ساخت ویدئو هستم. اگر هدفم را این طور بیان کنم: 
»می خواهم ویدئوهای خوبی بسازم تا در سایت های معتبر 
منتشر کنم.« هیچ انگیزه و حرکتی در من ایجاد نمی شود، 
چون هدفم مبهم اس��ت اما اگر بگویم: »می خواهم ۵ ویدئو 
درباره روش های مدیتیشن ارائه دهم« یک مقصد مشخص 

برای پیمودن مسیر یادگیری دارم.
۴. نقشه  راه کجاست؟

اگر بدون نقش��ه ق��دم بردارید، حتی اگر مقصد داش��ته 
باش��ید، باز هم دچار مشکل خواهید شد. داشتن نقشه راه 
به شما نشان می دهد چگونه به مقصد موردنظرتان برسید، 
اما چگونه نقش��ه درس��ت کنیم؟ می توانی��د بخش هایی از 
نقش��ه را خودتان درس��ت کنید و جزییات آن را به کمک 

یک مربی ترسیم کنید.
نقشه  تهیه شده توسط شما باید شامل موارد زیر باشد:

• سواالت ۱ تا ۴ را پاسخ دهید.
• یک مربی پیدا کنید.

• دوستی همراه خود داشته باشید.
• سفرتان را شروع کنید.

• فواصل طی شده را اندازه بگیرید و برای آنها به خودتان 
پاداش بدهید.

وقتی مس��یر را گم کنید نقش��ه  راه به کمک تان می آید. 
همچنین می توانید ببینید کجای مس��یر هستید و مرحله  

بعدی سفرتان را مشخص کنید.
goodlifezen/ucan :منبع

با کنار گذاشتن ذهنیت منفی، هر چیزی را به آسانی یاد بگیرید
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