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چرا پایه پولی در چند ماه گذشته رشد کرده است؟

 رمزگشایی
از تحوالت پولی

فرصت امروز: روند رش��د پایه پولی و حجم نقدینگی در فصل زمس��تان 1398 و بهار 1399 صعودی تر از فصل های گذشته بوده 
است؛ رشد پایه پولی در فصل بهار امسال 8.8 درصد بوده، درحالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال 1398معادل 3.3 درصد 
و در بهار سال 1397 معادل 2.2 درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی در بهار امسال از رشد آن در سال های گذشته به 
طرز معناداری بیشتر بوده است. عالوه بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 
1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط 
پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیشتر از گذشته افزایش یافته است. نهاد پژوهشی مجلس با این مقدمه به »بررسي...

روند صعودی قیمت ها با عرضه ۸۵ میلیون دالر در بازار ارز متوقف شد

حمله بانک مرکزی به دالر
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نرخ بیکاری در ۱۵ استان کشور 2 رقمی است

بازار کار کرونازده

۶ گام برای کسب موفقیت در زندگی و کسب و کار
اصلی ترین راز موفقیت برترین کارآفرین های جهان 

نکات اساسی در طراحی بودجه مراسم تجاری
بازاریابی ماکیلون با هدف حفاظت از محیط زیست

۱۰ استراتژی بازاریابی در دوران کرونا برای کسب و کارها
یوتیوب فروشگاه آنالین خواهد شد

۸ تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

تولید ون الکتریکی اقدام جدید 
آمازون 

یادداشت
عرضه روزانه ۵۰ میلیون 
اسکناس دالر، نرخ ارز را 

کاهش می دهد؟

بانک مرکزی سقف خرید صرافی ها 
و بانک ه��ا در بازار متش��کل ارزی را 
افزایش داده و قرار اس��ت روزانه 50 
میلیون دالر ارز به طور اس��کناس از 
روز دوشنبه بیست و یکم مهرماه وارد 
این بازار ش��ود، اما آیا این سیاس��ت 
در کاه��ش التهاب ب��ازار ارز اثرگذار 
اس��ت؟ واقعیتی که بای��د در تحلیل 
بازار ارز به آن دقت کنیم، نفتی بودن 
اقتصاد ایران است. اقتصادهای نفتی 
دالریزه می شوند، چراکه بنگاهداری 
و تصدیگ��ری همه به دس��ت دولت 
میفتد. با وجود همه احکام حکومتی 
از سال 1359 به بعد مبنی بر کاهش 
وابس��تگی اقتصاد کش��ور به نفت و 
حرکت به س��مت اقتص��اد مالیاتی، 
اقتصاد ایران همچنان نفتی است. در 
اقتصادهای متکی به مالیات، فعالیت 
اقتصادی توسط مردم انجام می شود 
و مردم از سود این فعالیت ها مالیات 
می دهند تا چرخ دولت ها بچرخد. این 
روندی است که در همه اقتصادهای 
س��الم دنیا جریان دارد. اقتصاد نفتی 
م��ا این فرص��ت را دارد تا مثل نروژ، 
پ��ول نف��ت را ذخیره کن��د. اکنون 
ذخی��ره ارزی ن��روژ از محل فروش 
نف��ت به بی��ش از 500 هزار میلیارد 
یورو می رس��د، اما ذخیره ارزی ایران 

با وج��ود اینکه درآمدهای 
4نفتی آن...
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زمانی که بحران کرونا به پایان برسد، تنها خاطره ای از آن بر جای خواهد ماند و 
تصویری از دنیایی که دگرگون ش��ده و با آنچه قبال می شناختیم، تفاوت دارد. این 
بحران درس های زیادی برای ما و آیندگان خواهد داش��ت؛ درس هایی که می تواند 
ضعف های دنیای ما را برمال کند و به تجربه های تازه ای که انس��ان ها در مواجهه با 
چالش های بزرگ یاد گرفته اند، بیفزاید. به گزارش »صندوق بین المللی پول«، البته 
این اولین باری نیس��ت که ما با ش��رایط تازه ای در دنیا روبه رو می شویم و تحوالت 
دردناک زندگی را به تجربه هایی مهم تبدیل می کنیم. زمانی که رهبران کشورها در 
ماه جوالی سال 1944 در برتون وودز گردهم آمدند تا دنیای بعد از جنگ را بسازند 
و سازوکارهای مالی مناسبی برای اقتصاد جنگ زده جهان طراحی کنند، جنگ هنوز 
ادامه داشت، اما تمامی سران اقتصادی دنیا معتقد بودند که این بحران روزی تمام 
می ش��ود و باید برای آن روز آماده بود. آنها دریافته بودند که تمرکز دنیا باید روی 
ایجاد زیرساخت های مالی و اقتصادی تازه برای بعد از جنگ باشد و تالش برای پایان 

این بحران انسانی را به سیاستمداران بسپارند.
ش��رایط امروز دنیا هم ش��باهت زیادی به آن روزها دارد. تمام جهان درگیر یک 
جنگ جهانی با ویروس��ی است که به سرعت از یک نقطه از دنیا به دورترین نقطه 
س��فر می کند و میلیون ها انسان را در این مسیر مبتال کرده و هزاران نفر را به کام 
مرگ کش��انده است. دانش��مندان در تالش هستند تا با کشف واکسن، راهی برای 
مبارزه با ویروس کووید-19 پیدا کنند، ولی نه زمان عرضه این واکس��ن مش��خص 
اس��ت و نه می توان به درس��تی هزینه های اقتصادی آن را تخمین زد. در ش��رایط 
کنونی، مسئولیت اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی این نیست که بگویند بحران چه 
زمانی تمام می شود و چه کارهایی برای آن انجام شده است، بلکه آنها موظفند در 
میانه همین س��ال های بحرانی به فکر ایجاد س��ازوکار تازه ای برای دنیای پساکرونا 
باش��ند. سازوکاری که بدون ش��ک با آنچه قبال وجود داشت، تفاوت های معناداری 

دارد و ناشناخته های زیادی را برای ما ایجاد خواهد کرد.
اقتصاد جهانی هم اکنون با چالش های بس��یار متفاوتی دس��ت به گریبان است، 
ولی برای حل مشکل تنها یک راه وجود دارد. سرعت عمل در ارائه راهکار و اجرای 
راهکارهای تأییدش��ده و نترسیدن از تجربه کردن شرایط تازه. در فضای اقتصادی 
پساکرونا ناشناخته های زیادی وجود دارد که هر چقدر تالش کنیم از امروز آنها را 
پیش بینی کنیم، درک هم��ه آنها ممکن نخواهد بود. پس افرادی می توانند در آن 
روزها عملکرد موفقی داشته باشند که به میانه میدان بروند، خطر کنند و با تجربه 

شرایط تازه بتوانند راه حل های تازه ای را برای مشکالت پیدا کنند.
در ش��رایط فعلی هم مس��ائل زیادی وج��ود دارد که م��ا نمی توانیم زمان بندی 

صحیحی برای آنها ارائه دهیم. مثال نمی دانیم تالش های جهانی برای کشف واکسن 
کرونا تا چه زمانی به نتیجه می رسد، نمی دانیم در حالت کلی امکان ساخت واکسن 
وجود دارد یا نه، نمی دانیم آیا موج های دیگری از بیماری شایع می شود که زمینه را 
برای تعطیلی فعالیت های اقتصادی فراهم می کند یا اینکه اثرات اقتصادی این بحران 
روی اقتص��اد دنیا چقدر خواهد بود؟ ولی در میان تمامی این س��وال ها و نگرانی ها 
می توان 3 اصل مهم را دریافت. اصول س��ه گانه ای که باید در دنیای پساکرونا اجرا 

شوند تا از وقوع چنین بحران هایی جلوگیری شود.
* ضرورت همکاری های جهانی در حوزه بهداشت

یک��ی از مهم ترین مس��ائل در دنیای پس��اکرونا، افزایش همکاری ه��ا در حوزه 
بهداشتی و درمانی است. در بخش های مطالعاتی هم باید مشارکت های زیادی در 
عرصه بین المللی انجام ش��ود تا ریشه بیماری ها شناخته ش��ود و راه های مبارزه با 
آنها یا جلوگیری از انتش��ار آنها شناخته ش��ود. پیش از همه گیری کرونا، کشورها 
و س��ازمان های زیادی مدعی همکاری های وس��یع با هم برای مبارزه با بیماری ها 
بودند ولی وضعیت کنونی نشان می دهد که ضعف هایی در این بخش وجود داشته 
است. حال دولت های غربی باید به این سؤال پاسخ دهند که ضعف موجود در نظام 
همکاری های جهانی در عرصه بهداشت و درمان در چه زمینه ای بوده و این ضعف ها 
چطور باید برطرف شوند. تنها این رویکرد است که می تواند توان انسان ها در مقابله 
با ویروس های آتی و بیماری های همه گیر آینده را افزایش دهد و س��طح س��المت 

جهانیان را افزایش دهد.
ارائه پاس��خی جهانی به بیماری های پاندمی در جهان نیازمند تالش های جهانی 
و تمرکز تمامی کشورها روی این مسئله است، اما امروزه بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه و بازارهای در حال گذار دنیا برای مقابله با شوک های ناشی از همه گیری 
بیماری ها و ش��وک های اقتصادی آمادگی الزم را ندارند. به همین دلیل طرح هایی 
برای حمایت از اقتصادهای فقیر در دوره های پاندمی مطرح شده و بر ضرورت تولید 
واکسنی که برای تمامی کشورهای دنیا قابل دسترس و استفاده باشد، تاکید شده 
است؛ واکسنی که یک کاالی عمومی بین المللی باشد و هم از نظر سطح دسترسی 

و هم از نظر قیمتی برای تمامی دنیا قابل استفاده باشد.
* سلطه تکنولوژی های نوین در دنیای امروز

به دنبال همه گیری کرونا، استفاده از تکنولوژی در زندگی روزمره انسان ها افزایش 
زیادی پیدا کرد. ویدئوکنفرانس ها، دورکاری، ایجاد پلتفرم های اجتماعی، خریدهای 
مجازی و حتی س��فر به صورت آنالین همه نتیجه اس��تفاده از تکنولوژی در دوره 
پاندمی بودند که تغییرات اساس��ی در س��بک زندگی ایج��اد کرده اند و پیش بینی 

می ش��ود این تغییرات ماندگار باشد و در پساکرونا هم حفظ شوند. در بخش مالی 
هم تغییرات زیادی ایجاد ش��د از جمله دیجیتالیزه ش��دن نظام بانکی، کاهش نیاز 
به ش��عبه های بانکی فعال و در نهایت نقل و انتقال وج��وه مالی به صورت آنالین. 
همه این تغییرات در دوره ای کوتاه ایجاد شد و اثری ماندگار بر جای گذاشت. باید 
پذیرفت که تکنولوژی نقشی کلیدی و مهم در ایجاد منابع جدید رشد اقتصادی ایفا 
می کند و بسترساز رشد بهره وری اقتصادی می شود و به نیروی کار و کسب و کارها 
کمک می کند تا خود را با شرایط تازه کار تطبیق دهند و این دوره گذر را سریع تر 

و کم هزینه تر طی کنند.
یکی از ضروریات مهم در دنیای پس��اکرونا این اس��ت که تمامی افراد جامعه را 
در مسیر تغییر تکنولوژی و شرایط کار با توجه به تکنولوژی های تازه همراه کنیم 
و هیچ ک��س از این قافله جا نماند. ارتباط آنالین را می توان اصلی ترین و مهم ترین 
مس��ئله در دنیای پساکرونا دانس��ت ولی در کشوری مانند آمریکا که بزرگ ترین و 
صنعتی ترین اقتصاد دنیا اس��ت 21 میلیون نفر به اینترنت دسترسی ندارند. آمارها 
نشان می دهد ۶0 درصد از جمعیت ساکن روی کره زمین که اغلب در کشورهای 
در حال توسعه ساکن هستند و سهم اعظم آنها را زنان تشکیل می دهند، کامپیوتر 
ندارند و به اینترنت هم دسترس��ی ندارند و شمار زنان آنالین در دنیا 250 میلیون 

نفر کمتر از مردان است.
تکنولوژی های جدید این پتانس��یل را دارند که تبعیض و نابرابری در دسترسی 
به اطالعات را در جهان کاهش دهند، اما این مهم در صورتی محقق می ش��ود که 
دولت ها زیرس��اخت های الزم را فراهم کنند. در غیر این صورت در دنیای پساکرونا 
با افزایش نابرابری ها روبه رو خواهیم بود؛ نابرابری های اقتصادی که در نتیجه کاهش 
س��طح اطالعات و توانمندی های عده ای از افراد ایجاد می ش��ود که به دنیای تازه 
دسترس��ی ندارند. اصالح نظام بهداشتی با توجه به پتانسیل های موجود در دنیای 
اینترنت هم می تواند در ارائه خدمات سالمتی به مردم کمک بزرگی بکند و خطرات 

ناشی از بیماری ها را کاهش دهد.
 نکته دیگر، ضرورت اصالح سیستم آموزشی است. این اصالحات هم برای آموزش 
کودکانی که نیروی کار آینده را تش��کیل می دهند باید انجام شود و هم باید برای 
آموزش نیروی کار امروزی که با ش��رایط تازه ای در بازار کار روبه رو ش��ده اند و باید 
اطالعات تازه ای در مورد نحوه کار با دنیای تکنولوژی داش��ته باشند. البته  تمامی 
مش��اغل نمی تواند به صورت آنالین انجام ش��ود. مثال کادر درمانی، افراد فعال در 
مراکز نگهداری از سالمندان، فعاالن حوزه کشاورزی و افرادی که در سوپرمارکت ها 
و داروخانه ها کار می کنند، گروه هایی هستند که امکان دورکاری ندارند، ولی دنیای 

تکنولوژی فضای کاری این افراد را نیز تغییر خواهد داد و دریافت آموزش های الزم 
برای این افراد هم مسئله ای جدی است.

* افزایش سطح تاب آوری اقتصادی ضروری است
در دنیای پس��اکرونا توجه به مسائل زیست محیطی و تالش برای کاهش اثرات 
مخرب فعالیت های صنعتی روی محیط زیس��ت افزایش چشمگیری پیدا می کند. 
در این دوره س��رمایه گذاری روی زیرس��اخت هایی که ت��اب آوری باالیی در مقابل 
تغییرات جوی دارند افزایش پیدا می کند و روند حرکت به سمت اقتصاد کم کربن 
تسریع می شود. در این حوزه ها فرصت های شغلی تازه ای ایجاد می شود و نیروهای 
توانمند و کارکشته ای برای کار در این حوزه ها موردنیاز است. نیروهایی که آموزش 
آنها از همین س��ال های کرونایی شروع می شود و در دوره پساکرونا رسما وارد بازار 
کار می شوند. در پساکرونا سرمایه ها صرف ساخت زیرساخت های تولید انرژی های 
احیاش��دنی، ساخت جاده ها و ساختمان هایی که تاب آوری باالیی در برابر تحوالت 
طبیعی دارند و افزایش ظرفیت گریدهای برقی می شود. در این سال ها سرمایه گذاری 
روی ساخت ساختمان هایی که با انرژی های پاک کار می کنند و کارخانه هایی که در 
فرآیند تولید خود کربن کمتری منتشر می کنند افزایش می یابد. البته سرمایه گذاری 
در حوزه تکنولوژی و دیجیتالیزه شدن فعالیت های صنعتی هم ارتقا پیدا خواهد کرد.
دنیای پساکرونا به سرعت در حال شکل گیری است و این دنیا جنبه های روشن و 
درخشانی دارد ولی نمی توان از تلخی های پیش رو هم چشم پوشی کرد. در سال های 
اولیه پس��اکرونا، رشد فقر و بیکاری، افزایش نابرابری های اقتصادی و کاهش شدید 
تنوع زیس��تی در زمین معضالت جدی خواهند بود. در س��ال های اولیه ما ش��اهد 
تضعیف ش��رایط زیست محیطی هستیم که این مسئله به دلیل تالش کشورهای 
در حال توس��عه به خصوص چین در افزایش تولیدات صنعتی و به منظور جبران 
خسارت ناشی از دوره کرونا اتفاق می افتد.  پساکرونا دوره ای است که باید طی کنیم. 
نمی دانیم از چه س��الی شروع می ش��ود و چه مدت طول می کشد تا بشر از شرایط 
زندگی پیش از کرونا به وضعیت پس��اکرونا برود و در این وضعیت موقعیت خود را 
تثبیت کند، ولی یک مسئله روشن است. باید از همین امروز برای کسب مهارت های 
موردنیاز در دوره پساکرونا برنامه ریزی شود و نیروهای کاری برای این دوره آموزش 
ببینند. دولت ها باید بودجه هایی برای حمایت از نیروهایی که در دوره آموزش قرار 
دارند، تهیه کنند یا اینکه شرکت ها زمینه را برای آموزش نیروهای خود فراهم کنند. 
در این صورت است که دوره گذار با سرعت بیشتری طی می شود و کمترین هزینه 

به اقتصاد دنیا و زندگی مردم وارد می شود.

پاندمی کرونا تنها جس��م را درگیر نمی کند، بلکه می تواند آس��یب های جدی برای روح 
و روان انس��ان ها هم داش��ته باش��د. در این بین، برخی از افراد بیشتر از سایرین در معرض 
آس��یب های روانی قرار دارند. »اکونومیس��ت« در گزارش خود می گوی��د که چطور باید با 
این انس��ان ها مواجه ش��د. به گزارش »اکونومیس��ت«، مردم اکوادور هنوز به دنبال اجساد 
خویش��اوندان خود می گردند که چهار ماه پیش جان خ��ود را بر اثر ابتال به کووید- 19 از 
دست داده اند. در ایتالیا، پسربچه ای نزد کشیشی رفته و از او درخواست کرده بابت گناهانش، 
برایش طلب عفو و مغفرت کند، چراکه یک بار وقتی بیرون بوده، ماس��کش را پایین آورده 
اس��ت. از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، هیچ وقت پیش نیامده بود که این تعداد از 
مردم در نقاط مختلف جهان دچار ترومای جمعی شوند. در واقع، بحران کرونا، همه مردم 
جهان را به نوعی با خود درگیر کرده و آنها را دچار آش��فتگی های ذهنی کرده است. حتی 
زمانی که بیماری کرونا تحت کنترل درآید، باز هم زخم های عمیقی بر روح انسان ها باقی 

می گذارد که درمان آن سال ها زمان خواهد برد. برای بسیاری از انسان ها، همه گیرِی کرونا 
صرفا نوعی مس��ئله آزاردهنده اس��ت که در کارهای روزم��ره و فعالیت های عادی، اختالل 
ایجاد می کند، اما گروه خاصی وجود دارند که با این مسئله دچار تروماها و بحران های حاد 
روحی ش��ده اند. کرونا آنها را دچار استرس های ش��دید می کند و در نهایت با عالئم حادی 
مثل کابوس مواجه می شوند. احساس گناه و تالش برای انزوا هم از دیگر بحران هایی است 
ک��ه کرونا می تواند برای این افراد ایجاد کند. به عبارت دیگر، کرونا به هر ش��کلی می تواند 
روان های آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار دهد. اکثر مواقع افرادی در معرض آسیب هستند که 
خویشاوندان خود را از دست داده اند. کسانی که برای دوره ای درازمدت دچار بیماری شده اند 
هم به نوعی با بحران های شدید روحی مواجه خواهند شد. به  عالوه کسانی  که در گذشته 
دچار بحران هایی مثل جنگ ش��ده اند، بیش��تر در این ماجرا آسیب می بینند. پرستاران و 
پزشکان هم جزو گروهی هستند که به لحاظ روحی در معرض آسیب های جدی قرار دارند. 

همچنین ضربه اقتصادی کرونا، انسان ها را به سرعت به سمت ترومای روحی روانه می کند. 
به عنوان مثال، در بنگالدش، 80درصد از درآمِد مردم فقیر از دست رفته و بررسی ها نشان 
می دهد که 89درصد از مردم فقیر این کش��ور در دوران کرونا دچار استرس هستند. البته 
انس��ان ها عموما انعطاف پذیر هس��تند و آن دسته ای که در گذشته با ترومای روحی مواجه 
شده اند، عمدتا بهتر می توانند با این مسئله مقابله کنند. انسان ها وقتی خانه خود را با زلزله 
از دست می دهند، خودشان دوباره از نو، خانه را می سازند و به هر شکلی که شده به زندگی 
ادامه می دهند. حتی بمباران شهرهای بزرگ، کاری می کند که انسان های بازمانده، خودشان 
را دوباره بسازند، هرچند که جنگ افراد را به لحاظ روانی با بحران های جدی مواجه می کند. 
اقداماتی که الزم اس��ت تا مش��کالت در این زمینه را کاهش ده��د، هزینه کمی دارند اما 

می توانند به جمعیت زیادی از افراد نفع برسانند. 
بررس��ی هایی که براس��اس موارد گذش��ته صورت گرفته، نش��ان می دهد افرادی که در 

بحران های گذش��ته، دچار تروما و مش��کالت روحی ش��ده اند، در صورتی توانسته اند زودتر 
خودش��ان را بس��ازند که به نوعی حمایت های بیرونی دریافت کرده اند. در واقع، اگر کسی 
از آنها حمایت کرده باش��د، این افراد زودتر بهبود پیدا می کنند. البته دقیق تر این است که 
این افراد باید حمایت ها را درک کرده باشند نه اینکه صرفا آن را دریافت کرده باشند. این 
یعنی، حمایتگری از طرف دیگر کافی نیست، شخص آسیب دیده هم باید بتواند این حمایت 
را درک و احساس کند. اگر این حمایت از سوی افراد درک شود، قطعا شرایط برای شخص 
بهبود پیدا خواهد کرد. به این ترتیب کمک های مالی و غذایی، به تنهایی کافی نیست. زمانی 
اینها کمک محسوب می شوند که فرد به لحاظ روحی با دریافت آنها احساس آرامش کند. 
البته کمک های روحی اغلب خودجوش و مردمی هستند، اما دولت ها هم می توانند مواردی 
را در دستور کار خود قرار دهند. مثال در فرانسه، بعد از حمالت تروریستی، خدمات درمانِی 

روانی در نظر گرفته شد. در مورد سایر فجایع هم قضیه باید به همین شکل باشد. 

چطور زخم های روانِی کرونا را درمان کنیم؟
ترومای جمعی
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فرصت امروز: روند رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در فصل زمستان 
1398 و بهار 1399 صعودی تر از فصل های گذش��ته بوده اس��ت؛ رشد 
پایه پولی در فصل بهار امس��ال 8.8 درصد بوده، درحالی که رشد فصلی 
این متغیر در بهار س��ال 1398معادل 3.3 درصد و در بهار سال 1397 
معادل 2.2 درصد بوده اس��ت. همچنین رش��د فصلی نقدینگی در بهار 
امس��ال از رشد آن در سال های گذش��ته به طرز معناداری بیشتر بوده 
است. عالوه بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی 
در 12 م��اه منتهی به خردادماه 1399 همگ��ی حکایت از این واقعیت 
دارد ک��ه اقتصاد در فصل به��ار 1399 و 12 ماه منته��ی به خردادماه 
1399 ش��اهد یک انبس��اط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با 

شتابی بیشتر از گذشته افزایش یافته است.
نه��اد پژوهش��ی مجلس با این مقدمه به »بررس��ي تح��والت پولي و 
بي ثباتي در قیمت کاالها، خدمات و دارایي ها در ماه هاي اخیر« پرداخت 
و کوشید تا در دل این گزارش به چند سوال و نگرانی افکار عمومی در 
بازارهای مالی پاس��خ دهد: اینکه چرا پایه پولی در چند ماه گذش��ته به 
 طور ش��تابان رشد کرده اس��ت؟ علت بي ثباتي قیمت کاالها، خدمات و 
دارایي ها چه بوده است؟ آیا رشد بازار سرمایه باعث رشد تورم می شود؟

وضعیت متغیرهای پولی در یک سال گذشته
جدا از رش��د پایه پولی و حجم نقدینگی، ترکیب این دو نیز در فصل 
به��ار 99 تغییر کرده اس��ت؛ به طوری که س��هم پ��ول از نقدینگی در 
خردادماه امس��ال به 19درصد )باالترین نس��بت در س��ال های پس از 
1391( رس��یده و نرخ رش��د یک س��اله پول نیز ۶1.5 درصد )باالترین 
نرخ رش��د پول در سال های اخیر( بوده است. در ارتباط با تغییر ترکیب 
پایه پولی نیز سهم سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی در پایه 
پولی افزایش  یافته اس��ت و ذخایر اضافی بانک ها در س��ه  ماهه ابتدای 
امس��ال با نرخ رش��د 1۶5 درصدی به میزان 58 ه.م.ت افزایش  یافته و 
سهم آن از پایه پولی از ۶ درصد در پایان اسفندماه 1398 به 15 درصد 

در پایان خردادماه 99 رسیده است.
مرکز پژوهش ها در پاس��خ به این سؤال که علت رشد باالی پایه پولی 
در ماه های اخیر چیس��ت، نوشته است که آمارها و داده های منتشرشده 
بانک مرکزی نش��ان می دهند که علت اصلی رش��د باالی پایه پولی در 
س��ال 1398 و بهار 1399 جبران بخش��ی از نات��رازی بودجه دولت با 
اس��تفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی 
در سه ماهه ابتدایی امس��ال 29 هزار میلیارد تومان افزایش  یافته است 
و عمدت��ا در قالب تنخواه گردان خزانه )موض��وع ماده )1( قانون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت مص��وب 1380( از بانک مرکزی دریافت 
ش��ده است. سقف تنخواه گردان خزانه در س��ال 1399 نیز مشابه سال 
1398 با اس��تناد به م��اده )10( قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 

دولت از 3 درصد به 5.5 درصِد بودجه عمومی دولت افزایش یافت.
همچنی��ن برخ��ی از عملیات ارزی دول��ت از دو کانال )برداش��ت از 

منابع صندوق توس��عه ملی و تخصی��ص ارز 4200 تومانی برای واردات 
کاالهای اساس��ی( منجر به افزایش پایه پولی ش��ده است؛ از یک سو، با 
توجه به عدم نقدش��وندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عمال امکان 
وص��ول یا فروش این ارزه��ا برای بانک مرکزی وجود نداش��ته و خرید 
این ارزها از صندوق توس��عه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مس��یر 
افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ش��ده اس��ت. از سوی 
دیگ��ر، با توجه به عدم کفای��ت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین 
بخش��ی از ارز ترجیحی ب��رای واردات کاالهای اساس��ی از محل ذخایر 
ارزی بان��ک مرکزی صورت گرفته اس��ت. در صورت��ی  که بانک مرکزی 
مکلف به تخصیص ذخایر نقدش��ونده خود به قیمت نبود و می توانس��ت 
ای��ن بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، می توانس��ت میزان 
بیش��تری از پایه پولی افزایش  یافته ناش��ی از خرید ارز صندوق توسعه 

ملی را کاهش دهد.
چرا تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی کاهش یافت؟

رش��د باالی پایه پولی در سه ماهه ابتدایی س��ال )افزایش عرضه ذخایر( 
در کنار کاهش تقاضای ذخایر که در پی ش��یوع ویروس کرونا اتفاق افتاد، 
موجب افت شدید نرخ سود بین بانکی شد. عواملی که موجب کاهش تقاضای 
ذخایر در بازار بین بانکی شده است عبارتند از: آزادسازی سپرده قانونی برای 
پرداخت تس��هیالت حمایتی کرونا به میزان یک سوم تسهیالت پرداختی 
برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس )حدود 8 ه.م.ت( و همچنین کاهش 
تس��هیالت دهی بانک ها به دلیل کاهش تقاضای برخی از بنگاه ها )کاهش 
تقاضای سرمایه در گردش و...( و افزایش ریسک نکول تسهیالت )چشم انداز 

منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس(.
ش��یوع کرونا از سوی دیگر به واس��طه افزایش مخارج دولت و کاهش 
درآمدهای مالیاتی موجب تش��دید کس��ری بودجه دولت ش��ده است و 
طبعا پیامد دیگر ش��یوع ویروس کرون��ا افزایش پایه پولی از محل پولی 
ش��دن کسری بودجه بوده است. نرخ س��ود بین بانکی تنها طی سه ماه 
)از اس��فندماه 1398 ت��ا خردادم��اه 1399( از 18 درص��د به 9 درصد 
رس��ید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی اسمی در حالی اتفاق افتاد که 
تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب 

شدیدتری را تجربه کرد.
نرخ سود اسناد خزانه اسالمی به عنوان شاخص بازده بدون ریسک در 
اقتصاد نیز روندی مشابه نرخ سود بین بانکی طی کرد و در خردادماه به 
14.8 درصد رس��ید. از تیرماه و در پی افزایش نرخ سود بین بانکی نرخ 
س��ود اسناد خزانه اسالمی نیز مجدداً روند صعودی به خود گرفته است 

و بازده تا سررسید برخی از انواع آن، به 20 درصد نیز رسیده است.
به اعتقاد مرک��ز پژوهش ها، در پایان بخش تحلی��ل متغیرهای پولی، 
الزم اس��ت همان طور که تأثیر شیوع ویروس برپایه پولی موضوع بحث 
قرار گرفت، به کانال های تأثیر شیوع ویروس بر نقدینگی نیز اشاره شود. 
توقف برخی از رسته های کسب وکار متأثر از شیوع ویروس )نظیر بخش 

گردش��گری( عماًل به معنای عدم امکان بازپرداخت اقس��اط تسهیالت 
این کسب وکارهاس��ت. عدم بازپرداخت اقساط که یا به علت امهال یا به 
دلی��ل عدم امکان بازپرداخت از س��وی بنگاه ها و خانوارها اتفاق میفتد، 
عماًل منجر به کندشدن روند محو پول خواهد شد. گزیرناپذیری بخشی 
از رش��د نقدینگی که از محل پرداخت س��ود س��پرده ها اتفاق میفتد و 
جذابیت س��رمایه گذاری در بازار دارایی ها احتمال تداوم خلق نقدینگی 
همچون گذش��ته را تقویت می کند و این مطلب در کنار کندشدن محو 

پول، موجب رشد باالتر نقدینگی خواهد شد.
آیا رشد بازار سرمایه باعث رشد تورم می شود؟

بازوی کارشناسی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به این سوال 
پاسخ داده که آیا رشد بازار سرمایه منجر به تورم مي شود؟ این پرسش 
از آنجا مطرح ش��ده که پس از رشد شاخص های مربوط به بازار سرمایه 
در ماه های اخیر، این نگرانی ایجاد ش��ده اس��ت که رش��د شاخص های 
بازار س��رمایه درنهای��ت منجر به ایجاد تورم و افزایش ش��اخص قیمت 
مصرف کننده خواهد ش��د! اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند اس��تفاده از 
مدل های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل 
مختلف )ارز، رش��د پول و...( مؤثر بر سطح عمومی قیمت هاست، در این 
خص��وص باید توجه کرد که چنین مطالعات��ی تاکنون صورت نگرفته و 

نگرانی های یادشده از حیث علمی اثبات نشده است.
گذش��ته از این، س��ازوکار قابل قبولی برای تبیین این رابطه علّی )تأثیر 
رشد شاخص های بازار سرمایه  بر تورم( قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات 
اقتصادی نیز )براس��اس جست وجوهای صورت گرفته( وجود چنین رابطه 
علّی را تبیین نکرده اند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی 
جمع صفر است و درنهایت تأثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم )پول و 

شبه پول( ندارد، می تواند نفی کننده چنین رابطه علّی باشد.
به عبارت روش��ن تر، اگر قیمت یک س��هم رش��د 200 درصدی را در 
یک روز تجربه کند با خرید این س��هم، معادل قیمت س��هام از سپرده 
خریدار کسر و به سپرده فروشنده آن افزوده خواهد شد و حجم پول و 
نقدینگی در اقتصاد تغییری نخواهد کرد. درصورتی که فروش��نده سهام 
مبلغ دریافتی از خریدار را از بازار س��هام خارج کرده و صرف خرید کاال 
یا خدمات کند بازهم تقاضای کل بازار کاالها و خدمات تغییری نخواهد 
کرد، زیرا قدرت خرید خریدار س��هام در بازار کاالها و خدمات کم شده 
اس��ت. درصورتی که فروشنده سهام مجددا سهام دیگری خریداری کند 
و خروج پول از بازار س��هام اتفاق نیفتد که اساسا موضوع سرایت قدرت 
خرید به بازار کاال و خدمات منتفی اس��ت. بیان این نکته ضروری است 
که عدم اثرگذاری رشد بازار سرمایه  بر تورم به این معنا نیست که تغییر 
و تحوالت ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد یا 
رکود بازار س��رمایه است، بر بی ثباتی قیمت ها و هجوم به بازار دارایی ها 
)طال، خودرو، مس��کن، ارز و...( و ایج��اد التهاب های کوتاه مدت در این 

بازارها بی تأثیر است.

چرا پایه پولی در چند ماه گذشته رشد کرده است؟

رمزگشایی از تحوالت پولی

دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ازجمله آخرین رهبران سیاس��ی 
است که دچار بیماری کرونا شده است و حتی چند روزی در بیمارستان 
»والتر رید« بستری ش��د. در این بین، به نظر می رسد فهرست رهبران 
سیاس��ی که گرفتار وی��روس کووید-19 می ش��وند، روزبه روز بیش��تر 
می ش��ود، اما رهبران سیاس��ی دیگری که مبتال به کرونا ش��ده اند، چه 
کسانی هستند؟ رهبرانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا به سر می برند 
و خود نیز مقهور بحران شده اند، تا آنجا که حتی نتوانسته اند از بیماری 
کرون��ا بگریزن��د و هر یک از آنها به صورت خفیف یا ش��دید به بیماری 
کرونا مبتال ش��ده اند. »خبرآنالین« در گزارشی به نقل از »سی بی ای« و 

»تولسا« نگاهی کرده به تمام رهبرانی که دچار بیماری کرونا شده اند.
* بوریس جانس��ون: نخست وزیر بریتانیا، اولین رهبر از میان رهبران 
دنیاست که به کرونا مبتال شد. او به دلیل اینکه در ابتدا این بیماری را 
دست کم گرفته بود، انتقاد همه را برانگیخته بود. وقتی عالئم بیماری او 
پس از یک روز ابتال شدت گرفت، او را به بیمارستان منتقل کردند. در 
بیمارس��تان به جانسون اکسیژن دادند اما او به دستگاه ونتیالتور نیازی 
پی��دا نکرد. او بعدها از کادر درمان بیمارس��تان که درمان او را به عهده 
داشتند، قدردانی کرد و معتقد بود که آنها او را از خطری که می توانست 
پایان مرگباری داشته باشد، نجات دادند. همچنین چارلز، شاهزاده ولز، 

وارث تاج و تخت انگلیس هم به عالئم خفیف کرونا مبتال شده بود.
* ژائیر بولس��ونارو: آزمای��ش کرونای ژائیر بولس��ونارو، رئیس جمهور 
برزیلی، در ماه ژوئیه مثبت ش��د. او با اس��تفاده از داروی هیدروکس��ی 
کلروکین، داروی تاییدنش��ده ماالریا، به درم��ان خود پرداخت. او ماه ها 
پیش از ابتال به کرونا، این ویروس را جدی نگرفته بود و آن را »آنفلوآنزا 
کوچولو« می نامید و اهمیتی به فاصله گذاری اجتماعی نمی داد و بدتر از 

همه که مردم را به ماس��ک نزدن تشویق می کرد. برزیل با بیش از 4.8 
میلیون نفر مبتال به کرونا و مرگ بیش از 144هزار نفر به سومین کشور 

جهان از نظر مرگ ومیر ناشی از کرونا تبدیل شد.
* الکساندر لوکاش��نکو: رهبر بالروس در ماه ژوئیه، پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری، اعالم کرده بود که به کرونا مبتال شده است. منتقدان 
او می گفتند که لوکاش��نکو خود را بیم��ار جلوه می دهد تا بتواند نتیجه 
انتخابات را به نفع خود تمام کند. بالروس یکی از چند کش��ور اروپایی 
اس��ت که به دنبال عالم گیری ویروس کرونا، کش��ور را قرنطینه نکرد و 
خود لوکاش��نکو معتقد بود که اقدامات کشورهای دیگر افراطی است و 
ش��دت ویروس در دنیا را کم اهمیت جلوه می داد. این کشور 839 فوت 

ناشی از کرونا ثبت کرده است.
* نیکول پاش��ینیان: نخست وزیر ارمنس��تان، اول ژوئن اعالم کرد که 
به بیماری کووید-19 مبتال ش��ده است. نیکول پاشینیان در یک برنامه 
تلویزیونی اع��الم کرد که آزمایش کرونای او، همس��ر و چهار فرزندش 
مثبت شده است. همچنین نیکول پاشینیان گفت که آنها عالئم خاصی 
نداش��تند و بیماری شان بس��یار خفیف بوده اس��ت. او تا مدتی کارها و 

وظایف خود را در خانه انجام می داد.
* خوان اورالندو ارناندز: رئیس جمهور هندوراس، ماه ژوئن اعالم کرد 
ک��ه آزمایش کرونای او و دو تن از افرادی ک��ه از نزدیک با او همکاری 
داش��ته اند، مثبت شده اس��ت. خوان اورالندو ارناندز، درمان MAIZ را 
که یک درمان آزمایش��ی و تاییدنشده ای از چند داروی میکرودایسین، 
آزیترومایسین، ایورمستین و ماده معدنی روی است را شروع کرد. خوان 
اورالندو ارناندز، مدت کوتاهی در بیمارس��تان بستری و سپس مرخص 
ش��د. او در گردهمایی رهبران دنیا در س��ازمان ملل خواس��ت که پس 

از تولید واکس��ن، مردم دنیا به آن دسترس��ی عادالنه داش��ته باشند و 
می گفت نباید اجازه داد که مردم جان ش��ان را به  خاطر این بیماری از 

دست بدهند.
* آلبرت دوم، ش��اهزاده موناکو: آزمایش کرونای آلبرت دوم اواس��ط 
ماه مارس مثبت اعالم ش��د. این شاهزاده ۶2 ساله سه روز پس از اینکه 
نخس��ت وزیر موناکو »س��رژی تل« به کرونا مبتال شده بود، گرفتار این 

بیماری شد.
* آلخان��درو جیاماتی: رئیس جمه��ور گواتماال، س��پتامبر اعالم کرد 
ک��ه آزمایش کرونای او مثبت اس��ت. آلخاندرو جیاماتی گفت که عالئم 
بیماری اش بس��یار خفیف اس��ت و فقط ب��دن درد دارد. بیماری او مثل 
یک س��رماخوردگی ش��دید بود. تب نداشت و فقط کمی سرفه می کرد. 
او وظایف کاری خ��ود را از خانه انجام می داد. گواتماال بیش از 92هزار 
مبتال به کرونا داشت که بیش از 3 هزار نفر از آنها جان خود را از دست 

دادند.
* لوئیس ابی نادر: او که اخیرا رئیس جمهور جمهوری دومینیکن شد، 
در روزهای کمپین انتخاباتی اش به ویروس کرونا مبتال شده بود. لوئیس 
ابی نادر پیش از انتخابات ریاست جمهوری کشورش در ژوئیه مجبور شد 
هفته ها در قرنطینه بماند. جمهوری دومینیکن، بیش از 100هزار مبتال 
به کووید-19 داشته که بیش از 2000 نفر جان خود را از دست داده اند.
* جنین آنز: خانم جنین آنز، سیاس��ت مدار 53 ساله اهل بولیوی که 
از نوامبر 2019 ریاس��ت جمهوری بولیوی را به طور موقت برعهده دارد، 
ماه ژوئیه به کرونا مبتال ش��د. او و چند تن از مقامات دولت، مانند وزیر 
بهداشت بولیوی که به کرونا مبتال شده بودند، به مدت 14 روز خود را 

قرنطینه کردند و اواخر ژوئیه کار خود را از سر گرفتند.

از بوریس جانسون تا دونالد ترامپ

تمام رهبران سیاسی که کرونا گرفتند

دریچه

جایزه نوبل اقتصاد به 2 اقتصاددان آمریکایی رسید
نوبلیست های اقتصاد  2۰2۰

فرص��ت امروز: جایزه نوبل اقتصاد روز گذش��ته به دو اقتصاددان 
آمریکای��ی به نام ه��ای پل میلگرام و رابرت ویلس��ون از دانش��گاه 
استنفورد برای »بهبود نظریه حراج و خلق قالب های جدید حراج« 
رس��ید. نوبل اقتصاد پایان بخش فصل جوایز نوبل سال 2020 بود 
و پ��س از آنکه به ترتیب برن��دگان جایزه نوبل پزش��کی، فیزیک، 
شیمی، ادبیات و صلح از سوی آکادمی نوبل معرفی شدند، سرانجام 
روز دوش��نبه این هفته نوبت به نوبل اقتصاد رس��ید تا فصل جوایز 
نوبل امس��ال با اهدای این جایزه به پل میلگرام و رابرت ویلس��ون 

به پایان برسد.
پل رابرت میلگرام در 20 آوریل 1948 در آمریکا متولد شد. او از 
سال 1987 به عنوان اقتصاددان و پروفسور علوم انسانی در دانشگاه 
استنفورد فعالیت می کند. میلگرام کارشناس »نظریه بازی« به ویژه 
»نظریه حراج« و استراتژیس��ت قیمت گذاری است. این اقتصاددان 
بنیانگذار چندین ش��رکت اس��ت که از جمله آنه��ا به حراجی هایی 
می توان اش��اره کرد که با فراهم کردن نرم افزار و خدمات، بازارهای 
کارآمدی را برای حراج ها و مبادالت تجاری پیچیده ایجاد می کند.

دیگ��ر برن��ده نوبل اقتصاد امس��ال، رابرت باتلر ویلس��ون در 1۶ 
ماه م��ه 1937 در آمری��کا متولد ش��د. او اقتصاددان و پروفس��ور 
برجسته و بازنشس��ته مدیریت در دانشگاه استنفورد است و عمدتا 
ب��ه علت مش��ارکت در علوم مدیری��ت و اقتصاد بازرگانی مش��هور 
 sequential( اس��ت. پایان نامه دکترای او برنامه نویسی مرحله ای
quadratic programming( را معرف��ی کرد که به یک روش 
تکراری پیشرو برای برنامه نویسی غیرخطی تبدیل شد. تحقیقات او 
در مورد قیمت گذاری غیرخطی بر سیاس��ت های شرکت های بزرگ 

به ویژه در صنعت انرژی تأثیر زیادی داشته است.
نگاهی به سابقه برندگان نوبل اقتصاد

روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد هر س��اله به این ترتیب است که 
ابتدا متقاضیان در کمیته نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت نام 
می کنند و کمیته نوبل مس��ئول انتخ��اب کاندیدا ها از بین تمامی 
ثبت نام ش��وندگان اس��ت و این انتخاب با رأی گیری اعضای کمیته 
نوب��ل صورت می گی��رد. جایزه نوبل اقتص��اد 2020 درحالی به پل 
میلگرام و رابرت ویلس��ون از دانشگاه استنفورد اهدا شد که تا سال 
201۶، به جز 7 درصد برندگان این جایزه، باقی از آمریکای شمالی 
یا اروپای غربی بوده اند و تاکنون دو زن نیز )یکی در سال 2009 و 

یکی در سال 2019( برنده این جایزه شده اند.
کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در سال 19۶8 
بنیان گذاش��ته ش��د و اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال 19۶9 به 
»رنجر فریچ« و »جان تینبرگن« به خاطر توسعه و کاربردی کردن 
مدل ه��ای پویا در تحلیل های اقتصادی داده ش��د. از س��ال 19۶9 
تاکن��ون 52 جای��زه نوبل علوم اقتصادی به 8۶ ف��رد برگزیده اعطا 
شده است. تاکنون 25 جایزه نوبل تنها به یک فرد اختصاص یافته 
است. جوان ترین فرد دریافت کننده نوبل 4۶ سال و پیرترین آن 90 
سال سن داشته است. متوسط سن دریافت کنندگان جایزه نوبل نیز 

۶7 سال بوده است.
جای��زه نوبل س��ال 2019 نی��ز به س��ه اقتصاددان ب��ه نام های 
»آبحجیت بانرجی« از هند، »اس��تر دوفلو« از فرانسه و »میشائیل 
کرم��ر« از آمریکا برای »دس��تاورد تجربی آنه��ا در کم کردن فقر 
جهانی« اختص��اص یافت. ایران تا به ح��ال در جایزه نوبل اقتصاد 
یک کاندیدا داشته و در سال 2013 محمدهاشم پسران اقتصاددان 
ایران��ی مقیم آمریکا، یکی از کاندیدا ه��ای دریافت این جایزه بوده 

است.
نگاهی به برندگان جایزه نوبل 2۰2۰

دوش��نبه هفته گذش��ته ب��ود ک��ه آکادمی نوبل با انتش��ار 
بیانیه ای اعالم کرد که جایزه نوبل پزش��کی س��ال 2020 به 
دلیل کشف ویروس هپاتیت C به هاروی آلتر، چارلز رایس و 
مایکل هوتون اهدا می ش��ود. سپس روز سه شنبه و چهارشنبه 
به ترتیب برندگان جایزه نوبل فیزیک و ش��یمی سال 2020 
اعالم ش��دند و به گفته آکادمی نوبل، جایزه فیزیک امس��ال 
به س��ه دانش��مند از بریتانیا، آلمان و آمریکا به نام های راجر 
پنروز، رینهارد گنزل و آندرا گز به خاطر تحقیقات شان درباره 
س��یاه چاله ها و جایزه نوبل ش��یمی نیز به دو زن فرانس��وی و 
آمریکای��ی به نام های امانوئل ش��ارپنتیه و جنیف��ر ای دودنا 

رسید.
تحقیقات این دو شیمیدان تأثیری انقالبی در علوم زیستی 
گذاشته و به درمان های جدید بیماری سرطان کمک می کند. 
آنها شش��مین و هفتمین زنی هس��تند که جایزه نوبل شیمی 
را دریافت می کنند. به گفته آکادمی علوم س��لطنتی س��وئد، 
ای��ن جایزه به دلی��ل توس��عه روش ویرایش ژنوم ها موس��وم 
ب��ه »کریس��پر« یا »قیچ��ی ژنتیکی« ب��ه این دو دانش��مند 
اهدا ش��د. ای��ن روش می توان��د دی ان ای تم��ام موجودات و 

میکروارگانیسم ها را تغییر دهد.
روز پنجش��نبه نیز برن��ده جایزه نوبل ادبیات اعالم ش��د و 
لوئیس گلوک، شاعر آمریکایی از سوی آکادمی نوبل شایسته 
دریافت نوبل ادبیات 2020 ش��ناخته شد. در ادامه روز جمعه 
برنده جایزه نوبل صلح که به طور س��نتی بیش از سایر جوایز 
نوب��ل مورد توجه افکار عمومی قرار دارد، اعالم ش��د و برنامه 
جهانی غذا به عنوان برنده نوبل صلح سال 2020 معرفی شد.
اعطای جایزه نوبل صلح امسال به برنامه جهانی غذا به خاطر 
فعالیت ه��ای این نهاد بین المللی در راه مبارزه با گرس��نگی و 
همچنین کمک به بهبود ش��رایط حاکم در مناطق جنگ زده 
صورت گرفته است. گفتنی است شاخه کمک غذایی سازمان 
 )World Food Programme WFP( متح��د  مل��ل 
بزرگ ترین نهاد انس��انی جهان در زمینه امنیت غذایی و رفع 
گرس��نگی است. این س��ازمان از طریق اداره مرکزی خود در 
رم و بی��ش از 80 دفتر در کش��ورهای دیگر، جهت کمک به 
مردمی که قادر به تأمی��ن غذای کافی جهت اعضای خانواده 

خود نیستند، تالش می کند.
 پایان بخش جوایز نوبل سال 2020 نیز اهدای جایزه نوبل 
اقتصادی در روز گذشته )دوشنبه 12 اکتبر( بود و این جایزه 
ب��ه پل میلگرام و رابرت ویلس��ون، دو اقتصاددان آمریکایی از 
دانشگاه استنفورد برای »بهبود نظریه حراج و خلق قالب های 

جدید حراج« اعطا شد.
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فرصت امروز: براساس جدیدترین آمارهای وزارت کار، تنها 20درصد 
از ش��اغالن ایرانی موفق می ش��وند بین 20 تا 30 س��ال در شغل اصلی 
خود ماندگار ش��وند و به دوره بازنشستگی برسند و 80 درصد مجبورند 
حداق��ل دو یا چندین بار ش��غل خود را تغییر دهن��د. طبق این آمارها، 
ماندگاری در ش��غل اصلی برای 54 درصد از ایرانی ها کمتر از 10 سال 
است. آنچه می توان آن را »بی هویتی شغلی« و »نمود عدم امنیت شغلی 

در بازار کار ایران« نام داد.
در ش��رایطی ک��ه کمتر از چند ماه به یک س��الگی ش��یوع کرونا در 
ای��ران زمان مان��ده، بازخوردهای کرونا در ب��ازار کار و افزایش بیکاری، 
ازجمله مهمترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران اس��ت؛ رخدادی 
که گزارش تازه مرکز آمار ایران نیز آن را تایید می کند و نشانگر شرایط 
س��خت بازار اشتغال اس��ت، تا جایی که در تابستان امسال نه  تنها هیچ 
 شغلی به موجودی اقتصاد اضافه نشده، بلکه 1.2 میلیون نفر از شاغالن 
نیز حذف ش��ده  اند. این گزارش از بازار کار کرونازده کشور حکایت دارد 
و نش��ان می دهد در تابس��تان 1399 وضعیت نامس��اعدی بر بازار کار 

حاکم شده است.
تصویر بازار کار ایران در آخرین تابستان قرن

در تابس��تان امسال  و در س��ایه تشدید مش��کالت اقتصادی ناشی از 
ش��یوع کرونا، جمعیت غیرفعال کش��ور افزایش یافت��ه و جمعیت فعال 
کش��ور )شاغل و بیکار( نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش مواجه 
ش��ده است. این تغییر همزمان باعث شده به  واسطه کاهش متقاضیان، 
نرخ بیکاری در گروه های مختلف کاهش پیدا کند، اما آثار آن بر میزان 
اشتغال به  مراتب شدیدتر از آثار آن بر میزان بیکاری بوده است. باتوجه 
به اینکه در تابس��تان امسال ش��اهد کاهش 3.1 درصدی نرخ مشارکت 
اقتصادی در کشور و جامعه بوده ایم؛ جمعیت شاغالن 15 سال و بیشتر 

در این فصل با کاهش  1.2میلیون نفری به 23 میلیون و 542 هزار نفر 
رسیده است، یعنی در تابستان امسال تنها 37.8 درصد از جمعیت 15 
 ساله و بیشتر متقاضی حضور در بازار کار بوده اند و این میزان نسبت به 

تابستان سال گذشته 3.1 درصد کاهش داشته است. 
همچنین در تابس��تان امسال، تعداد شاغالن در هر 3 بخش خدماتی، 
صنعتی و کش��اورزی ب��ا ریزش مواجه ش��ده اند. البت��ه بخش خدمات 
بیش��ترین آس��یب را دیده و بخش صنعت کمترین ریزش را پشت سر 
گذاش��ته است. طبق گزارش مرکز آمار، در این فصل بیش از 817 هزار 
نفر از ش��اغالن بخش خدمات ایران ش��غل خود را از دس��ت داده  اند و 
این مس��ئله باعث شده س��هم بخش خدمات از بازار کار ایران از 49.1 
درصد به 48.1درصد )نس��بت به س��ال گذشته( برسد. همچنین بخش 
کشاورزی نیز در این فصل 24۶هزار نفر از شاغالن خود را از دست داده 
و سهم آن در بازار کار کشور با 0.5درصد کاهش نسبت به فصل مشابه 

سال قبل به 18.5درصد رسیده است.
در ای��ن بی��ن با توجه به ش��رایط کنونی نگرانی جوان��ان به خصوص 
جوانان تحصیلکرده هم نسبت به شرایط بازار کار در کشور بیشتر شده 
اس��ت. اگرچه که آمارهای مرکز آمار نش��ان می دهد در تابستان امسال 
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24س��اله به 23.1 درصد رس��یده اس��ت که 
نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل 3 درصد کاهش نشان می دهد و این 
بیانگر آن اس��ت که جوانان توانسته اند سهم بیشتری از بازار را به دست 

بیاورند.
باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری در استان ها

جغرافیای اس��تانی بیکاری در فصل تابستان نیز نشان می دهد که از 
31 اس��تان ایران، نرخ بیکاری در 15 اس��تان دو رقمی و در 1۶ استان 
تک رقمی بوده اس��ت. بررسی نرخ بیکاری 31 استان کشور در تابستان 

امس��ال )نسبت به تابس��تان پارسال( همچنین نش��ان می دهد که نرخ 
بیکاری س��ه استان تهران، گلس��تان و یزد که در تابستان سال گذشته 
دو رقمی بوده است، در تابستان امسال تک رقمی شده است. در مقابل 
نرخ بیکاری س��ه اس��تان آذربایجان غربی، خراسان شمالی و گیالن در 

مقایسه با تابستان پارسال دو رقمی شده است.
در نگاه کلی، مقایس��ه آمارها در گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با نرخ بی��کاری 1۶.3 درص��دی در صدر 
بیکارترین اس��تان کش��ور قرار دارن��د. پس از چهارمح��ال و بختیاری نیز 
اس��تان های خوزستان، کرمانشاه و لرستان دارای بیشترین نرخ بیکاری در 
تابستان امسال هستند. در سوی مقابل نیز خراسان رضوی با نرخ بیکاری 
5.7 درصدی کمترین نرخ بیکاری را در بین 31 اس��تان کش��ور داراست و 

پس از آن استان های خراسان جنوبی، ایالم و تهران قرار دارند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، اس��تان چهارمحال و بختیاری با 1۶.3 
درصد، خوزستان 15.3 درصد، کرمانش��اه 15.2 درصد، لرستان 14.7 
درصد، هرمزگان 13.3 درصد، سیستان و بلوچستان 13.2 درصد، البرز 
12.4 درص��د، اصفهان 11.۶ درصد، قم 11.5 درصد، کردس��تان 11.4 
درصد، کرمان 11.3 درصد، خراس��ان ش��مالی 11.1 درصد، آذربایجان 
غربی 10.9 درصد و گیالن و بوش��هر 10.۶ درصد به ترتیب بیش��ترین 

نرخ بیکاری را در بین استان های کشور دارا هستند.
همچنین استان های خراس��ان رضوی با 5.7 درصد، خراسان جنوبی 
5.8 درصد، ایالم ۶.2 درصد، تهران ۶.4 درصد، س��منان و همدان ۶.8 
درصد، اردبی��ل ۶.9 درصد، آذربایجان ش��رقی 7.4 درصد، زنجان 7.5 
درص��د، مازندران 7.7 درصد، مرک��زی 8.1 درصد، فارس و قزوین 8.5 
درص��د، گلس��تان 8.7 درصد، یزد 9.4 درص��د و کهگیلویه و بویراحمد 

9.9 درصد به ترتیب کمترین نرخ بیکاری را در تابستان امسال دارند.

نرخ بیکاری در ۱۵ استان کشور 2 رقمی است

بازار کار کرونازده
استارتآپها

با 4 استارت آپ آموزش مجازی آشنا شوید
در خانه بمانیم و یاد بگیریم

بیس��تم مهرماه بود که تلفات کرونا بار دیگر در ایران رکورد شکس��ت و 
ب��ا فوت 251 بیمار مبتال، رکورد کرونایی تازه ای در ایران ثبت ش��د. این 
امر نش��ان می دهد که خطر کرونا بیشتر از هر زمان دیگری جدی است و 
اگر محدودیت ها و قواعد فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم رعایت نشود، 

ایران به زودی چند پیک دیگر کرونا را هم پشت سر می گذارد.
تجربه هفت ماهه بش��ر در پاندمی کرونا نش��ان می دهد که عدم حضور 
در تجمع��ات و فاصله گرفت��ن از مراکز با تراکم جمعیت باال، نقش مهمی 
در کاه��ش خط��ر ابتال به بیم��اری کرون��ا دارد و در نهای��ت، در کاهش 
تعداد قربانیان اثرگذار اس��ت. در این میان، با آغاز س��ال تحصیلی جدید، 
آموزش رس��می در سراسر کش��ور به صورت آنالین و مجازی دنبال شده 
و اس��تارت آپ ها و اپلیکیشن های آموزشی با اس��تقبال روبه رو شده اند. در 
واقع، اس��تارت آپ ها در همه گیری کرونا به کمک آموزش مجازی آمده اند 
تا با حفظ ایمنی مردم، خانه نش��ینی عالقه مندان به یادگیری را آس��ان تر 
کنند، چنانچه بیش از 10 استارت آپ ایرانی در حال حاضر زمینه آموزش 
مج��ازی را برای عالقه مندان فراه��م کرده اند. در گزارش حاضر با خدمات 

چهار استارت آپ آموزش مجازی آشنا می شوید.
* آداک آکادم��ی: اس��اس کار آداک آکادم��ی، آموزش آنالین اس��ت. 
دوره های آموزشی مختلف در مراکزی مثل دانشگاه آزاد، فنی و حرفه ای و 
دیگر مراکز معتبر آموزشی در آداک آکادمی در دسترس است. هدف این 
پلتفرم آموزشی این است که آموزش های کاربردی را در اختیار مردم قرار 
دهد. این پلتفرم اعالم کرده قصد دارد مشکالتی مثل اتالف زمان و صرف 
هزینه های گزاِف برگزاری کالس های فیزیکی را برای دانشجویان و اساتید 
ح��ذف کند. عموم م��ردم با آداک آکادمی می توانند حتی با گوش��ی های 
هوش��مند به آموزش دسترس��ی پیدا کنن��د. در آداک آکادمی می توانید 
آموزش های توانمندی شخصی تا ایمنی در محیط کار اداری و کاشی کاری 

ساختمان را دریافت کنید.
* همیار آی تی: تا امروز بیش از 2هزار نفر در همیار آی تی عضو شده اند 
تا با دریافت مقاالت مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات، دانش خود در 
زمینه فناوری ارتقا دهند، اما فرستادن مقاله تنها کار همیار آی تی نیست. 
این سایت با توسعه پیشتیبانی، خدماتی مثل پاسخ به پرسش های کاربران 
و امکان کس��ب درآمد از همیار آی تی را هم فراهم کرده است. همیار آی 
تی برای بس��یاری از افرادی که پرسش های زیادی درباره فناوری دارند اما 

کسی را ندارند که به آنها پاسخ دهد، کارآمد است.
* اکس��ل پدیا: این استارت آپ، دانشنامه فارسی اکسل است. در سایت 
اکسل پدیا می توانید کتاب های فارسی، ویدئوهای آموزشی فارسی و مقاالت 
را دریافت کنید و البته پیش از همه گیری کرونا آموزش های حضوری این 
مجموع��ه هم برقرار بوده اس��ت. این پلتفرم کار خود را از س��ال 88 آغاز 
کرده است. در معرفی اکسل پدیا آمده »همیشه سعی مون بر این بوده که 
دانش مون رو با آموزش به بقیه و انجام پروژه در حوزه های مختلف از جمله 
مهندسی صنایع بهبود بدیم. به مرور زمان هر چقدر بیشتر پیش رفتیم و 
بیشتر مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم که اکسل یک نرم افزار معمولی 
نیست و استفاده صحیح و بجا از این معجزه سبز می تونه تاثیر خیلی خیلی 
زیادی داشته باش��ه. از طرف دیگه کمبود شدید نیروی انسانی مسلط به 
اکس��ل رو به ش��دت حس می کردیم، پس تصمیم گرفتیم برای کمک به 
ارتقای فرهنگ و دانش اکسلی، فعالیت هامون رو منسجم کنیم. این شد که 
اکسل پدیا در سال 94 متولد شد و به عنوان زوج اکسلی شناخته شدیم«. 

سامان چراغی و حسنا خاکزاد موسسان و مدیران اکسل پدیا هستند.
* تیکا: استارت آپ تیکا، پلتفرم آموزش آنالین زبان است. در این سایت 
می توانید زبان های انگلیس��ی، آلمان، فرانس��ه، ترکی استانبولی، روسی و 
ایتالیایی و ... را یاد بگیرید. تیکا در اپلیکیشن و سایت به کاربران خدمات 
می ده��د. در تیکا فرصت آموزش برای زبان آموز و تدریس برای مدرس��ان 

زبان فراهم شده است.
بالی جدید دستگاه های اینترنت اشیا

بات نت جدید HEH که به تازگی کش��ف ش��ده اس��ت، می تواند تمام 
داده های سیس��تم های آلوده مانند روترها، سرورها و دستگاه های اینترنت 
اش��یا )IoT( را پاک کند. به گزارش ایس��نا،   بات نت )Botnet( شبکه ای 
از چندین کامپیوتر اس��ت که مخفیانه و بدون اطالع صاحبان شان، توسط 
یک بات مس��تر )Bot Master( برای انجام فعالیت های مخرب یا ارسال 
ایمیل ه��ای هرزنامه تحت کنترل گرفته ش��ده اس��ت. ای��ن بات نت ها یا 

دستگاه های اجیرشده می توانند بسیار مشکل ساز باشند.
حمله بات ها مانند باج افزارها که سایت ها را به طور کامل قفل می کنند، 
به تازگی بیشتر مطرح شده و منجر به نارضایتی شده  است. حمله بات ها 
نامحس��وس است، به همان اندازه هم برای یک تجارت ویران کننده است، 
زیرا حس��اب های اعتباری به سرقت می رود و به فروش می رسد، اطالعات 
کارت ها ناقص می ش��وند و تصمیمات بدی براساس داده های ناقص گرفته 
می شود. اطمینان بیش از حد به امنیت سایبری، مشاغل را قربانی حمله 

بات ها می کند.
در این راس��تا و به نقل از مدیریت راهبردی افتای ریاس��ت جمهوری، 
بات نتی شناس��ایی شده که با حمله به هر سیستم متصل به اینترنت که 
درگاه ه��ای )23 و Telnet )2323 خ��ود را به ص��ورت آنالین در معرض 
قرار می دهند، گس��ترش پیدا می کند. بات ن��ت HEH، با به دام انداختن 
دس��تگاه های آلوده، آنها را به انجام حم��الت Telnet در اینترنت مجبور 
می کند تا باعث تقویت بات نت شوند؛ این ویژگی بات نت به مهاجمان اجازه 
می دهد تا ضمن اجرای دس��تورات Shell روی دس��تگاه آلوده، همچنین 
لیس��تی از عملی��ات shell از پیش تعریف ش��ده، را اج��را کنند تا تمام 

پارتیشن های دستگاه پاک شود.
بدافزار HEH، در عین حال فاقد هرگونه ویژگی های تهاجمی از قبیل 
توانایی راه اندازی حم��الت DDoS، امکان نصب Crypto-miners یا 
کدی برای اجرای پروکس��ی ها و پخش ترافیک برای عامالن مخرب است. 
پایگاه اینترنتی zdnet نیز نوشته است: از آنجا که این بات نت، نسبتاً جدید 
است، محققان نمی توانند تشخیص دهند که آیا عمل پاک سازی دستگاه از 
روی عمد انجام می شود یا فقط یک روال خودتخریبی با کدگذاری ضعیف 
است، اما صرف نظر از هدف، اگر این ویژگی بات نت راه اندازی شود، می تواند 

به غیرفعال شدن صدها یا هزاران دستگاه منجر شود.
این مس��ئله می تواند ش��امل روترهای خانگی، دس��تگاه های هوشمند 
اینترنت اش��یا )IoT( و حتی سرورهای لینوکس باشد. بات نت می تواند با 
پورت های Telnet هر چیزی با امنیت ضعیف، حتی سیستم های ویندوز 
را آلوده کند، اما بدافزار HEH فقط در سیستم عامل )NIX( کار می کند. 
 firmware از آنجا که پاک کردن همه پارتیش��ن ها، سیس��تم عام��ل یا
دستگاه را نیز پاک می کند، این عملیات قابلیت این را دارد که به طور موقت 
دس��تگاه ها را brick  کند )از کار بیندازد( - تا زمانی که firmware یا 

سیستم عامل آنها دوباره نصب شود.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بررس��ی آمارهای اس��تانی رش��د اجاره بها نش��ان می دهد سه استان 
همدان، چهارمحال و بختیاری و تهران در تابس��تان امس��ال، بیشترین 
نرخ تورم اجاره بها را نس��بت به تابس��تان سال گذش��ته تجربه کرده اند. 
طبق گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
خانوارهای شهری در تابستان 1399، افزایش اجاره نسبت به فصل بهار 
11.8 درصد بوده؛ یعنی مس��تأجرانی که در تابستان وارد قرارداد اجاره 
جدید ش��ده اند به  طور متوس��ط حدود 12 درصد بیشتر از مستأجرانی 
ک��ه در بهار به خان��ه جدید خود رفته اند، اج��اره پرداخت کرده اند. این 
نخستین بار از سال 1395 تاکنون است که نرخ تورم فصلی اجاره بیش 
از 10درصد بوده اس��ت. عالوه بر این، براس��اس نرخ تورم نقطه به نقطه 
که رش��د قیمت اجاره مس��کن را در تابس��تان س��ال جاری با تابستان 
س��ال گذش��ته مقایس��ه می کند، از تورم 28.9 درصدی خبر می دهد؛ 
یعنی مس��تأجرانی که در تابس��تان وارد قرارداد جدید ش��ده اند به طور 
میانگین نسبت به تابستان سال گذشته حدود 29 درصد اجاره بیشتری 

پرداخته اند.
آخرین وضعیت اجاره نشینی در استان های مختلف

به گزارش ایرناپالس، بررس��ی و مقایسه رشد اجاره بها در قراردادهای 
جدید و قراردادهای تمدیدشده نشان می دهد در تابستان، تمدید برای 
مس��تأجرها به صرفه نبوده و هزینه جس��ت وجو برای خانه جدید و نقل 
مکان، گزینه مناس��ب تری پیش روی اجاره نشین ها بوده است. براساس 
آمارهای اعالم ش��ده توسط مرکز آمار، متوس��ط افزایش اجاره بها برای 
خانوارهایی که تمدید قرارداد داش��ته اند در تابستان سال جاری، 41.2 
درصد بوده، در حالی که ورود به قرارداد جدید به طور متوس��ط افزایش 

29 درصدی اجاره را برای آنها به همراه داشته است.
این در حالی اس��ت که در اوایل تابس��تان، رئیس جمهوری در جلسه 
س��تاد ملی مقابله با کرونا افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان 
تعیین شده را ممنوع اعالم کرده بود. بر این اساس سقف افزایش میزان 
اجاره به��ا در تهران حداکث��ر 25 درصد، در دیگر کالنش��هرها حداکثر 
20 درصد و دیگر ش��هرهای کش��ور حداکثر 15 درصد اعالم شده بود. 
ضمن آنکه روحانی اول مردادماه امس��ال از تصمیم دولت برای پرداخت 
مبل��غ ودیعه مس��کن خبر داد و گفت: افرادی که حق��وق ثابت دارند و 
خانواده ه��ای تحت حمایت در تهران برای ودیعه و اجاره مس��کن مبلغ 
50 میلیون، در ش��هرهای بزرگ 30 میلیون و در شهرهای کوچک 15 

میلیون تومان تسهیالت با سود 13درصد دریافت می کنند.

بررس��ی آمارهای اس��تانی رش��د اجاره بها نش��ان می دهد سه استان 
هم��دان، چهارمح��ال و بختی��اری و تهران در تابس��تان س��ال جاری، 
بیش��ترین نرخ تورم اجاره بها را نسبت به تابس��تان سال گذشته تجربه 
کرده اند. نرخ تورم اج��اره در همدان 37 درصد، چهارمحال و بختیاری 
3۶.8 درصد و تهران 3۶.7 درصد بوده است. در مقابل، آذربایجان غربی 
تنها اس��تانی اس��ت که با تورم نقطه به نقطه تک رقمی، کمترین رش��د 

اجاره بها را در تابستان سال جاری تجربه کرده است.
افزایش ش��اخص قیمت اجاره بهای واحد مسکونی در تابستان امسال 
نسبت به فصل مشابه پارسال در آذربایجان غربی 8.۶ درصد بوده است. 
اس��تان خراسان رضوی با 14.7 درصد و استان سیستان و بلوچستان با 

15 درصد، از دیگر استان ها با کمترین نرخ تورم اجاره هستند.
همچنین نتایج سرش��ماری نفوس و مس��کن در س��ال 1395 نشان 
می دهد حدود یک سوم از خانوارها در ایران مستأجر هستند. این درصد 
در مقایسه با سرشماری گذشته یعنی سال 1390 افزایش 4.1درصدی 

اجاره نشینی در کشور را نشان می دهد.
در این میان هفت اس��تان تهران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانش��اه، 
لرس��تان، البرز، خراسان رضوی و قم، بیش��تر از 40درصد جمعیت آنها 
اجاره نش��ین  هس��تند. وام ودیعه مس��کن می تواند به ط��ور موقت و در 
ش��رایطی که درآمد بخشی از شاغالن به دلیل همه گیری کرونا کاهش 
یافته تا حدودی از خانوارهای اجاره نش��ین حمایت کند، اما الزم اس��ت 
راه حل ه��ای بلندمدت و کالن اقتصادی نیز برای حفظ و بهبود رفاه این 
خانوارها مورد توجه باشد. نرخ اجاره بها به طور معمول متناسب با قیمت 
مسکن تعیین می شود و بنابراین افزایش قیمت مسکن، افزایش اجاره بها 
را ب��ه دنبال دارد. در نتیج��ه راه حل های کالن اقتصادی که کنترل نرخ 
ت��ورم را هدف گذاری می کنند، می توانند در متعادل ش��دن قیمت ها در 

بازار اجاره مسکن نقش داشته باشند.
پیش بینی بازار مسکن در نیمه دوم امسال

در همین زمینه، یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بازار مسکن 
ماهی��ت کندی دارد، گف��ت: در صورت تثبیت ن��رخ ارز می توان انتظار 
داش��ت بازار مسکن برای مدت دو سال در آرامش بماند. حسن محتشم 
به ایسنا، گفت: تعداد معامالت مسکن از ابتدای پاییز تا اواسط زمستان 
در س��طح پایینی خواهد بود و طبیعتا قیمت ها به ثبات نسبی می رسد. 
البته تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد و به تبع آن بازار مسکن در ایران را 
نمی توان انکار کرد. در واقع نوسانات بازار مسکن تابع متغیر کوتاه مدتی 

است که هنوز اتفاق نیفتاده است. اگر دموکرات ها برنده انتخابات آمریکا 
ش��وند احتم��ال افت قیم��ت ارز و پایین آمدن قیم��ت کاالها از جمله 
مس��کن وجود دارد. پیش بینی من این اس��ت که اگر ن��رخ ارز به ثبات 

برسد تا حدود دو سال بازار مسکن آرام خواهد بود.
این عض��و هیأت مدیره انجمن انبوه س��ازان تهران درب��اره علت افت 
معام��الت در ش��هریورماه گفت: معموال ش��هریورماه با توج��ه به زمان 
نزدیک ش��دن به فصل مدارس، معامالت نسبت به تیر و مرداد مقداری 
اف��ت می کند. با ورود به پاییز ه��م تعداد قراردادهای خرید و فروش در 
سطح پایینی باقی می ماند تا زمانی که از اواسط بهمن ماه شاهد افزایش 
معامالت شب عید هستیم. این چرخه معموال رفتار سالیانه بازار مسکن 

طی سال های گذشته بوده است.
محتش��م با بیان اینکه اغلب خرید و فروش های بازار مس��کن از نوع 
س��رمایه گذاری اس��ت، تصریح کرد: عمده متقاضیان برای حفظ ارزش 
دارای��ی خود اقدام به خرید مس��کن می کنند. تع��دادی از فعاالن بازار 
مس��کن وارد بورس ش��ده بودند که بعد از افت شاخص بورس، بعضا با 

ضرر 50 درصدی خارج شدند و به بازار مسکن رو آوردند.
او ب��ا اش��اره به رکود بخش س��اخت و س��از گفت: پ��روژه اقدام ملی 
نمی تواند جوابگوی نیاز مس��کن کشور باش��د. حتی مسکن مهر هم در 
بعضی نقاط هنوز تحویل نش��ده اس��ت. بعضا متقاضیان مسکن مهر که 
10 سال پیش به دولت پول داده اند یا هنوز واحدشان را تحویل نگرفته 
یا به بهانه هایی مثل عدم تکمیل آورده، واحدش��ان به افراد دیگر واگذار 
ش��ده است. ناکارآمدی طرح های وزارت راه و شهرسازی در مسکن مهر 
نش��ان داده ش��ده و به همین دلیل متقاضیان، چندان از مس��کن ملی 

استقبال نکردند.
این کارش��ناس بازار مس��کن درباره نوس��انات بازار مسکن نسبت به 
بازاره��ای موازی گفت: قیمت خانه در همه نقاط کش��ور به یک اندازه 
باال نرفته است. به طور مثال در شمال تهران قیمت مسکن با نرخ دالر 
همتراز ش��ده و حتی باالتر رفته اس��ت اما در بعضی نقاط کش��ور رشد 
چندان��ی اتفاق نیفتاده اس��ت. به طور کلی بازاره��ای بورس، طال و ارز 
خاصیت نقدش��وندگی دارند و همین مسئله باعث تقاضای آن می شود. 
افراد با س��رمایه اندک هم می توانند سهام بخرند یا دالر خریداری کنند 
اما مس��کن یک کاالی درش��ت اس��ت و پایین بودن توان طرف تقاضا 
باعث می ش��ود تا کن��د حرکت کند اما از نظر ریس��ک پذیری، امن تر از 

دیگر بازارها است.

اجاره نشینی در کدام استان ها کم هزینه تر است؟

جغرافیای استانی اجاره نشینی

سه شنبه
22 مهر 1399

شماره 1644



عرضه روزانه ۵۰ میلیون اسکناس دالر، نرخ 
ارز را کاهش می دهد؟

بانک مرکزی سقف خرید صرافی ها و بانک ها در بازار متشکل ارزی را افزایش 
داده و قرار اس��ت روزانه 50 میلیون دالر ارز به طور اس��کناس از روز دوشنبه 
بیست و یکم مهرماه وارد این بازار شود، اما آیا این سیاست در کاهش التهاب 
بازار ارز اثرگذار اس��ت؟ واقعیتی که باید در تحلیل بازار ارز به آن دقت کنیم، 
نفت��ی بودن اقتصاد ایران اس��ت. اقتصادهای نفتی دالریزه می ش��وند، چراکه 
بنگاه��داری و تصدیگری همه به دس��ت دولت میفتد. با وج��ود همه احکام 
حکومتی از س��ال 1359 به بعد مبنی بر کاهش وابس��تگی اقتصاد کش��ور به 
نفت و حرکت به س��مت اقتصاد مالیاتی، اقتصاد ایران همچنان نفتی اس��ت. 
در اقتصادهای متکی به مالیات، فعالیت اقتصادی توس��ط مردم انجام می شود 
و مردم از س��ود این فعالیت ها مالیات می دهن��د تا چرخ دولت ها بچرخد. این 
روندی است که در همه اقتصادهای سالم دنیا جریان دارد. اقتصاد نفتی ما این 
فرصت را دارد تا مثل نروژ، پول نفت را ذخیره کند. اکنون ذخیره ارزی نروژ از 
محل فروش نفت به بیش از 500 هزار میلیارد یورو می رسد، اما ذخیره ارزی 
ایران با وجود اینکه درآمدهای نفتی آن چند برابر نروژ بوده، به زحمت 20 تا  

50 میلیارد دالر است.
وضعی��ت کنونی بازار ارز، نتیجه سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی اس��ت. 
س��ازمانی که وظیفه اصلی آن، حفظ ارزش پول است، اما در انجام این وظیفه 
موفق نبوده است. موفق ترین روسای بانک مرکزی در سال های گذشته، کسانی 
بودند که س��رعت کاهش ارزش پول ملی را کم کردند، اما هیچ یک نتوانستند 
جلوی کاهش ارزش ریال بایستند. در همه این سال ها درآمدهای نفتی به وفور 
در دس��ترس بوده و بانک مرکزی دالرهای نفتی را به بازار تزریق کرده اس��ت. 
دولت ها خود با اعالم چند نرخ برای ارز به رانت ارزی در کش��ور دامن زدند و 
این روند همیش��گی در بانک های مرکزی ایران بوده است. در سال هایی مثل 
س��ال 1380 ش��اهد تک نرخی کردن ارز بودیم اما در نهایت در سال 1397، 
دولت تصمیم گرفت به ذخایر ارزی دست نزند. در این سال نرخ 4200 تومان 
تا مدت ها به عنوان تنها نرخ ارز اعالم می شد و پس از آن سروکله نرخ نیمایی 
و آزاد هم پیدا ش��د. دولت همچنین اعالم کرد که نیاز ارزی کش��ور از محل 
صادرات غیرنفتی تامین می شود، اما کدام صادرات غیرنفتی؟ چرا این صادرات 

غیرنفتی نتوانست میزان عرضه را به اندازه ای برساند که دالر گران نشود؟
بازیگر اصلی اقتصاد ایران، دولت اس��ت که نفس بخش خصوصی را گرفته. 
بنابراین س��هم بخش خصوصی از ص��ادرات غیرنفتی اندک اس��ت، اما دلیل 
دیگ��ر پوچ بودن فکر تامین نیاز ارزی از محل صادرات غیرنفتی، س��هم باالی 
خصولتی هاست. بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران توسط خصولتی ها 
انجام می شود که در شرایط عادی به حرف دولت گوش نمی دهند، چه برسد 
به ش��رایط بحرانی امروز که الزم اس��ت ارز خود را ارزان تر در بازار بفروش��ند. 
صادرات غیرنفتی که دولت از آن حرف می زند، صادرات پتروشیمی هاست که 
در واقع، همان صادرات نفت است و تبدیل به محمل رانتی برای عده ای خاص 
ش��ده است. ترکیب اقتصاد ایران نشان می دهد که بازیگر اصلی دولت است و 
هیچ عامل دیگری نقش آنچنانی در تحوالت بازار ارز ندارد. آنچه امروز در بازار 
ارز درو می کنیم، نتیجه بذری است که دولت ها در سال های گذشته کاشته اند. 
دولت هایی که با سیاس��ت های خود به توس��عه اقتصاد زیرزمینی دامن زدند. 
اقتص��اد زیرزمینی هیچ گاه مالیات نمی پ��ردازد، ارز دولتی را برای منافع خود 
در اختیار می گیرد و به اندازه ای قدرت دارد که در انتخاب وزیر و وکیل کشور 
هم اثرگذار اس��ت. باید گفت اثر تحریم های خارجی آمریکا از آثار سوء اقتصاد 

زیرزمینی در کشور ما کمتر است.
اکنون با توجه به این ش��رایط و نحوه کارگردانی دولت در بازار ارز باید دید، 
تصمیم ت��ازه بانک مرکزی می تواند به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد کمک کند 
یا خیر؟ البته در این بین چند پرس��ش دیگر هم مطرح است. آیا نرخ ارز مثل 
سال 1397 پس از افزایش قابل توجه به مرزهای قدیم خود باز می گردد؟ آیا 
برعکس سال 1397 که با جهش دالر، قیمت های دیگر کاالها رشد کرد و هرگز 
پایین نیامد، در سال 99 قیمت دیگر کاالها با تدبیر بانک مرکزی برای کاهش 

نرخ ارز، همپای دالر ارزان می شود؟

بودجه ۱4۰۰ با اصالحات ساختاری تدوین شود
نامه قالیباف به روحانی

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی در نامه ای به رئی��س جمهوری، 
اصالحات س��اختاری بودج��ه را از مطالب��ات اصلی نماین��دگان و از 
محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و خواستار این شد که 
الیحه بودجه 1400 متناس��ب با شرایط اقتصادی و با لحاظ اصالحات 

ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.
در نام��ه محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس جمهور آمده اس��ت: 
»ریش��ه بس��یاری از مس��ائل و چالش ه��ای کنونی اقتص��اد ایران 
در کاس��تی های نظام بودجه ریزی کش��ور نهفته اس��ت. به ویژه در 
س��الیان اخیر و با تش��دید تحریم ه��ای ظالمانه آمری��کا و کاهش 
ش��دید درآمدهای نفتی، کس��ری بودجه دولت و روش های جبران 
آن، تبعات نامطلوبی بر ش��اخص های اقتصاد کالن کش��ور بر جای 
گذاشته اس��ت. لذا انجام اصالحات ساختاری در بودجه، به یکی از 
مطالبات جدی رهبر معظم انقالب تبدیل شده است که در سنوات 

اخیر به کرات بر آن تأکید داشته اند.
در زمان تدوین الیحه بودجه 1398 و در آذرماه سال 1397 معظم 
له مقرر فرمودند »نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی 
و کاهش کسری بودجه با افق دو سال )1399-1398( تدوین و مصوب 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه س��ال 1398 نیز در 
چارچوب این برنامه تنظیم ش��ود.« همچنی��ن تاکید نمودند آنچه در 
سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
درباره اصالح س��اختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت 
تصویب و ابالغ شده الزم است اجرایی و در بودجه سال 1398 گنجانده 
شود. این مهم بار دیگر در بیانات اخیر ایشان که به مناسبت هفته دولت 
و در جلس��ه مجازی با اعضای محترم هیأت دولت ایراد گردید، مورد 

تاکید قرار گرفت.
به عالوه اصالحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان 
محترم مجلس و کمیس��یون های تخصصی از دولت محترم و یکی از 
محورهای اصلی بس��ته اقتصاد مردمی اس��ت. با عنایت به فرا رسیدن 
زم��ان تهیه الیحه بودجه در دولت، انتظار می رود الیحه بودجه س��ال 
1400 متفاوت با لوایح بودجه گذش��ته و متناسب با شرایط اقتصادی 
کش��ور و با لحاظ اصالحات س��اختاری مدنظر رهب��ر معظم انقالب و 

نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.«

یادداشت

فرصت امروز: ورود دالر به کانال 31 هزار تومان و س��که به کانال 1۶ 
میلی��ون توم��ان، رکوردهای جدیدی بودند که در بیس��تمین روز پاییز 
اتف��اق افتاد. بانک مرکزی اما بیکار ننشس��ت و با انتش��ار اطالعیه ای از 
عرض��ه روزان��ه 50 میلیون دالر به بازار از روز دوش��نبه بیس��ت و یکم 
مهرم��اه خبر داد. انتش��ار این اطالعیه بانک مرکزی در عصر یکش��نبه 
جلوی روند افزایش��ی قیمت ها را گرفت و جهت قیمت ها در بازار ارز و 
س��که عوض شد. با این تصمیم قیمت دالر که تا آستانه کانال 32 هزار 
تومان هم پیش رفته بود، به ابتدای کانال 31 هزار تومان بازگش��ت. در 
کنار عرضه روزانه اسکناس، بانک مرکزی همچنین سقف خرید بانک ها 
و صرافی ها در بازار متش��کل ارزی را افزایش داد و آن را  به 500 هزار 
دالر رساند. همین دو اقدام کافی بود تا از التهاب بازار ارز و سکه کاسته 
ش��ود و با ش��روع روز دوش��نبه و عرضه 85 میلی��ون دالر در بازار ارز، 

قیمت ها به سمت پایین میل کردند.
طبق اعالم بانک مرکزی حجم عرضه ارز به صورت حواله و اس��کناس 
در روز دوش��نبه افزای��ش یافت و حجم عرض��ه ارز به صورت حواله )در 
بس��تر سامانه نیما( نس��بت به روز قبل 27 درصد افزایش یافت و 1۶8 
میلیون یورو شد. در بازار متشکل معامالت ارزی نیز بیش از 85 میلیون 

دالر به صورت اسکناس عرضه شد. 
کاهش هزار تومانی نرخ دالر و ۵۰ هزار تومانی سکه

همانطور که پیش بینی می شد، آغاز عرضه روزانه 50 میلیون دالر در 
بازار توس��ط بانک مرکزی و همچنین افزایش سقف خرید صرافی ها در 
بازار متش��کل به 500 هزار دالر، زمینه افزایش عرضه و به تبع آن افت 
قیمت ها را فراهم کرد به طوری که نرخ دالر در روز دوش��نبه نسبت به 
یکشنبه حدود یک هزار تومان کاهش یافت و قیمت سکه نیز 50 هزار 

تومان پایین آمد.
گزارش ه��ای میدانی نش��ان می ده��د قیمت ف��روش دالر در تابلوی 
صرافی ها با کاهش نس��بت به نرخ پایانی روز یکشنبه، 30 هزار و 200 
تومان و قیمت خرید دالر نیز 29 هزار و 200 تومان درج ش��د. قیمت 
فروش یورو نیز با کاهش نسبت به نرخ پایانی روز قبل، 35 هزار و 700 

تومان و قیمت خرید آن،  34 هزار و 700 تومان تعیین شد.
قیمت س��که تمام بهار آزادی نیز در این روز کاهش 50 هزار تومانی 
را تجربه کرد و به قیمت 1۶ میلیون تومانی معامله ش��د. در بیس��ت و 
یکمین روز مهرماه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د به قیمت 1۶ 
میلیون تومانی بازگش��ت و س��که تم��ام بهار آزادی ط��رح قدیم نیز با 
کاه��ش 100 ه��زار تومانی به قیم��ت 14 میلی��ون و ۶00 هزار تومان 
رس��ید. همچنین نیم س��که با بهای 8 میلیون و ۶00 هزار تومان، ربع 
س��که، 5 میلیون و 700 هزار تومان و هر قطعه س��که یک گرمی نیز به 

ارزش 2 میلیون و 850 هزار تومان معامله شد.
در ب��ازار طال نیز بهای یک گرم طالی خام 18 عیار با افزایش قیمت، 
به ارزش یک میلیون و 450 هزار تومان فروخته ش��د و هر مثقال طال 
نیز با افزایش 510 هزار تومانی، رقم ۶ میلیون و 315هزار تومان را ثبت 
کرد. این در حالی اس��ت که انس جهانی طال در این روز میل افزایش��ی 

داشت و به قیمت یک هزار و 923 دالر معامله شد.

مداخله در بازار به معنای تزریق اسکناس نیست
در همی��ن حال، مداخله در بازار ارز تیغ دو لبه ای اس��ت که می تواند 
بس��یاری از سیاست های ارزی دولت ها را تحت الشعاع قرار دهد. در این 
بین کارشناس��ان دیدگاه های مختلفی نس��بت به این رویه دارند. با این 
حال، نکته مهم این اس��ت که اگرچ��ه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز 
به منظور حفظ ارزش پول ملی و همچنین مدیریت در نحوه مصرف ارز 

ضروری است، اما با شرایط مختلف، مداخله باید متفاوت باشد.
در این زمینه، سیدیاس��ر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان 
اینکه مداخله در بازار ارز به این معنا که بانک مرکزی با مدیریت عرضه 

ارز قیمت آن را کنترل کند، راهبرد درس��تی نیس��ت و نه تنها موفقیت 
نمی آورد بلکه هدر دادن ارز هم اس��ت، به ایِبنا می گوید:   چه در دولت 
س��ابق و چه در دولت فعلی این اقدام اش��تباه اس��ت و چه ارز دولتی و 
چه ارز بخش خصوصی باید در چرخه اقتصاد یک کش��ور قرار بگیرد و 
صرف نیازهایی ش��ود که ناظر به منافع عمومی هس��تند. متاس��فانه در 
همه دوره ها ارز به مصارفی رس��یده که ب��ا منافع عمومی در تضاد بود. 
م��ا با تخصیص بهینه ارز ه��م می توانیم جلوی قاچاق را بگیریم. چراکه 
قاچاقچ��ی درآمدی ندارد و پ��ول را از همین بازار جمع می کند و با آن 
قاچاق کاال انجام می دهد که این روند به اقتصاد آسیب می زند. پس اگر 
ما در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به ش��دت سختگیری کنیم 

آن وقت می توان مداخله در بازار ارز را مثبت دانست.

جبرائیل��ی تاکید می کند: اقدامات مداخله ای در بازار کامال باید تحت 
مدیریت دولت برای مصارف خاص در نظر گفته ش��ود و همه مبادالت 
باید رهگیری ش��ود تا به مقصد اصابت کند بنابراین مداخله در بازار به 
معنای پخش اس��کناس در بازار، 100 درصد کار غلطی است و از سوی 

دیگر، رهگیری نکردن ارز مشکل را دو چندان می کند.
او با بیان اینکه در ش��ش ماهه اول امسال ما حدودا 13 میلیارد دالر 
صادرات و 1۶ میلیارد دالر واردات داش��ته ایم، پیشنهاد می کند: اگر آن 
13 میلی��ارد دالر به چرخه اقتصادی کش��ور بازگ��ردد و بانک مرکزی 
تدابیری بیندیش��د که صادرکننده حتی اگر ارز هم نمی آورد ما به ازای 
صادرات خود س��همیه ای برای واردات کاالهای اساس��ی برایش تعیین 

شود، این نیز مطلوب است.
جبرائیل��ی اضاف��ه می کند: چون م��ا ارز را برای ای��ن می خواهیم که 
واردات کنیم و نیازهایمان را تامین کنیم، پس حتی صادرکنندگان اگر 
به صورت تهاتری کاالی موردنیاز کشور را تامین کنند، به نظر من باید 
بانک مرکزی از آنان بپذیرد چون به نظر می رس��د این راهکار مناس��بی 
باش��د که البته این مس��ئله به تنهایی در اختیار رئی��س بانک مرکزی 
نیس��ت چون دولت باید این را سازماندهی کند و بخش های مختلفی از 
جمل��ه بانک مرکزی، وزارت اقتص��اد و وزارت صمت را با هم هماهنگ 

تقسیم وظایف کند.
مداخله در بازار ارز در دوران کرونا ضروری است

حس��ن گلمرادی؛ عضو هیأت علمی موسس��ه عالی آموزش بانکداری 
ایران نیز درباره اینکه آیا اقدامات مداخله ای در بازار ارز اقدام درس��تی 
است، می گوید: بسته به شرایط جواب می تواند متفاوت باشد. از آنجا که 
حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک های مرکزی اس��ت و معموال 
بانک های مرکزی نس��بت به بی ارزش ش��دن ارزش پ��ول ملی وظایفی 
برعهده دارند که از جمله می توان به اقدامات مداخله ای اش��اره داش��ت 
در ش��رایطی که نیازهای ارزی و انتظارات تورمی س��بب ایجاد تقاضا و 
افزایش آن شده و تحریم های یک طرفه و بیماری کرونا جریان ورودی 
منابع ارزی را با مش��کل مواجه س��اخته اس��ت، دخالت بانک مرکزی و 
مدیری��ت ن��رخ ارز به منظور جلوگی��ری از کاهش ارزش پ��ول ملی را 

می توان اقدامی الزم و ضروری تلقی کرد.
ب��ه گفته وی، اینکه انتظ��ار می رود فروش نفت باال ب��رود تا نرخ ارز 
تعدیل ش��ود باید گفت بدون ش��ک افزایش فروش نفت و فرآورده های 
نفتی و انتقال آن به داخل کش��ور می تواند سبب کاهش انتظارات و در 
نتیجه تعدیل نرخ ارز از کانال کاهش تقاضا و افزایش عرضه ارز باش��د. 
گس��ترش ص��ادرات غیرنفتی و موظف کردن صادرکنن��دگان به انتقال 
ارز به داخل کش��ور و افزایش و تس��هیل مراودات اقتصادی بین مرزها 
و همس��ایگان از قبیل بازارچه های مرزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و 
رایزنی های اقتصادی، جلوگیری از بورس بازی و س��فته بازی در بازار ارز، 
کنترل خروج س��رمایه از کشور، تقویت بازار سرمایه و هدایت نقدینگی 
به بازار س��رمایه و فعالیت های مول��د و جلوگیری از جو روانی کاذب در 
بازار ارز از جمله اقداماتی است که می تواند در شرایط کنونی در تعادل 

بازار ارز نقش داشته باشد.

رئی��س کل بان��ک مرکزی برای مذاکره با مقام��ات بانکی و اقتصادی 
عراق به بغداد س��فر کرد. گفته می شود قرار است در این سفر بخشی از 

این منابع مالی آزاد شود.
صب��ح دوش��نبه عبدالناصر همتی ب��رای مذاکره با مقام��ات بانکی و 
اقتصادی عراق در رأس هیأت بانکی و تجاری به بغداد سفر کرد.  عراق 
خریدار گاز و برق از ایران اس��ت. بخش��ی از مناب��ع مالی ایران از منبع 
صادرات انرژی به عراق در نزد این کش��ور است. قرار است در این سفر 
بخشی از این منابع مالی آزاد شود. همتی بارها به عراق سفر کرده است. 
او در ش��انزدهم بهمن ماه 1397 امضای توافق س��ازوکار پرداخت مالی 
میان دو کش��ور ایران و عراق امضا کرده بود. همچنین در س��فر بعدی 
خود درباره اس��تفاده از منابع مالی ایران برای واردات کاالهای اساس��ی 
مانن��د دارو از عراق تفاهم کرده ب��ود. عراق یکی از بزرگ ترین بازار های 
هدف صادراتی ایران هم هس��ت. در این باره یحیی آل اس��حاق، رئیس 
اتاق مش��ترک ایران و عراق می گوید: تعامل بین ایران و عراق در حوزه 
نقل و انتقال پولی به دو بخش تقس��یم می شود: بخشی روابط اقتصادی 
میان دو دولت اس��ت؛ بازگش��ت ارز حاصل از صادرات برق، گاز و سایر 
انرژی ها شرایط خاصی دارد، اما بخشی از این نقل  و انتقال توسط بخش 

خصوصی دو کشور انجام می شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه می دهد: برخی از تجار ایرانی و 
صادرکننده ها با کارت بازرگانی کاال صادر می کنند و یا خودشان صاحب 
کاال هس��تند؛ این افراد ممکن است تسویه مالی را با ریال انجام دهند. 
البته گروه دیگری هم هستند که با دینار و ارز تعامل می کنند. مجموعه 

اینها تابع نظامات بانک مرکزی است.

اما اخیرا بانک مرکزی از رفع تعهد ارزی صادرکننده ها به عراق گفته 
که باید مثل صادرات به بقیه جاها انجام ش��ود، ولی آل اس��حاق معتقد 
اس��ت: واقعیت این اس��ت که وضعیت بازار عراق و افغانستان مثل بازار 
سایر کشورها نیست. باید بانک مرکزی واقعیت های اقتصادی دو کشور 
را قبول کند؛ باید شیوه خاص این کشورها را به رسمیت بشناسد وگرنه 
این مختصر صادرات به کشور عراق و افغانستان هم به مشکل می خورد 

و بازار را به رقبا واگذار می کنیم.
در همی��ن ح��ال، رئیس کل بان��ک مرکزی پس از ورود ب��ه بغداد با 
همتای عراق��ی اش دیدار کرد و گفت که مقام��ات عراقی بر حل وفصل 
مس��ائل بانکی میان دو کش��ور تأکید دارند و به زودی با س��ازوکارهای 

اتخاذشده، این مشکالت رفع خواهد شد.
مصطفی غالب مخیف نیز در این گفت وگو تأکید کرد: تالش  داریم به 
همکاری بانکی با جمهوری اسالمی ایران ادامه دهیم و از تجارب تهران 
در ام��ور مالی و بانکی اس��تفاده خواهیم کرد. تمام تالش ما این اس��ت 

که همکاری دو کش��ور ادامه داشته باش��د و مشکالت موجود در حوزه 
مطالبات مالی و پولی ایران نیز حل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی عراق افزود: برخی س��ازوکارها وجود دارد که 
می توان ب��ا بهره گیری از آنها به تقویت همکاری بانکی و پولی میان دو 
کشور و رفع مش��کالت موجود، کمک کرد. پیش��نهاد دادیم کمیته ای 
مش��ترک با حضور مقامات بانکی و مالی دو کش��ور تش��کیل شود تا به 

راهکار الزم برای حل مسائل ایران و عراق دست یافت.
همتی نی��ز در این دیدار ابراز امیدواری ک��رد که با همکاری همتای 
عراقی خود مس��ائل پیچیده بانکی میان دو کش��ور برطرف ش��ود. وی 
گف��ت: امیدوارم با اراده ای که نزد مقامات عراقی وجود دارد، مش��کالت 

بانکی و مالی میان دو کشور حل شود.
همتی روابط و مناسبات جمهوری اسالمی ایران و عراق را بسیار مهم 
و مؤثر دانس��ت و افزود که تهران به توس��عه بیش از پیش همکاری ها با 

بغداد اهمیت می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی به همتای عراقی اش چه گفت؟

احتمال آزادسازی منابع ارزی با سفر همتی به بغداد

روند صعودی قیمت ها با عرضه ۸۵ میلیون دالر در بازار ارز متوقف شد

حمله بانک مرکزی به دالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

عباس هشی
کارشناس اقتصادی
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
بورس هنوز نرخ دالر را باور نکرده است

هرچند به نظر می رسد کاهش های پی در پی شاخص کل بورس 
و همچنین فرابورس به پایان رسیده است اما بازار سرمایه همچنان 
بر مدار نوس��ان در حرکت اس��ت. در این راس��تا یک تحلیلگر بازار 
سرمایه بر این باور است که دلیل وجود نوسان در بازار سرمایه این 
اس��ت که این بازار هنوز نرخ این روزهای دالر را باور نکرده است و 

این نوسان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد.
روزبه ش��ریعتی در گفت و گو با ایس��نا، با اشاره به نوسانات بازار 
س��رمایه اظهار کرد: دلیل این نوس��انات این است که بازار سرمایه 
هنوز نرخ های جدید دالر را باور نکرده اس��ت. اگر بازار بخواهد این 
نرخ دالر را باور کند، در این روزها هیچ کس سهمی برای خرید پیدا 

نمی کرد و شاخص نیز به راحتی سقف خود را رد می کرد.
وی ادامه داد: تفاوت بازار سرمایه با سایر بازارها مانند بازار مسکن 
و خ��ودرو ک��ه دالالن در آن فعالیت دارند، این اس��ت که در بازار 
سرمایه حس��اب و کتاب اقتصادی بیشتر است. این بازار از حاال در 
حال بررس��ی نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا است و به 
همین دلیل بس��یاری از سهامداران، مخصوصا پول های هنگفت که 

ریسک گریز هستند تا انتخابات آمریکا دست نگه داشته اند.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه روند بازار س��رمایه تا 
انتخابات آمریکا نوس��انی خواهد بود، گفت: البته شاخص کف بازار 
که یک میلیون و 80 هزار واحد بود، بیش از این کاهش��ی نخواهد 
ش��د اما ممکن اس��ت تا انتخابات آمریکا نیز افزایش چش��مگیری 

نداشته باشد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در روز دوشنبه برخالف روزهای 
گذش��ته روندی نزولی داش��ت و بیش از 17 هزار واح��د کاهش یافت. 
شاخص کل با این کاهش 17 هزار و 5۶0 واحدی به رقم یک میلیون و 
579 هزار واحد رسید. شاخص کل )هم وزن( نیز با 2هزار و 538 واحد 
کاه��ش به 41۶ هزارو 447 واحد و ش��اخص قیم��ت )هم وزن( با یک 
هزار و ۶۶3 واحد افت به 272 هزار و 870 واحد رس��ید. ش��اخص بازار 
اول 12 هزار و 590 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 3۶ هزار و  49۶ واحد 
کاهش داش��تند. در آن سوی بازار س��رمایه نیز شاخص فرابورس 19۶ 

واحد کاهش داشت و بر روی کانال 18 هزار و 279 واحد ثابت ماند.
در معامالت بیس��ت و یکمین روز مهرماه بیش از 19 میلیارد و 310 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۶4 هزار و 47 میلیارد 
ریال داد و ستد ش��د. گروه خودرو صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گ��روه 7 میلیارد و 3۶ میلیون برگه س��هم به ارزش 28 
هزار و 225 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای بانک ملت، ایران 
خودرو، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان، بانک تجارت و بانک ص��ادرات ایران در گروه 

نمادهای پربیننده قرار داشتند.
نمادهای پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 3 هزار و 578 واحد، ایران 
خ��ودرو )خودرو( با یک ه��زار و 197 واحد، مخابرات ای��ران )اخابر( با 
714 واحد، پتروش��یمی جم )جم( با 49۶ واحد، سایپا )خساپا( با 4۶5 
واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با 402 واحد، گروه صنعتی پاکش��و 
)پاکش��و( با 341 واحد، حفاری ش��مال )حفاری( با 288 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری صنایع ش��یمیایی ایران )ش��یران( با 279 واحد، بورس 
اوراق بهادار تهران )بورس( با 241 واحد، س��ایر اش��خاص بورس انرژی 
)انرژی 3(، فج��ر انرژی خلیج فارس )بفجر( ب��ا 15۶ واحد، داروپخش 
)وپخ��ش( ب��ا 140 واح��د و بورس کاالی ای��ران )کاال( ب��ا 130 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
* اکنون زمان خرید پلکانی در بازار سهام است

دورنم��ای بازار س��رمایه ایران ب��رای ۶ ماهه دوم س��ال را می توان با 
محوریت اثر تورم بر بازار س��رمایه، گسیل نقدینگی سرشار به این بازار، 
اراده حاکمیت در صیانت از بازار س��هام و همچنین احتمال ادامه روند 
افزایش��ی ن��رخ ارز، مثبت ارزیابی ک��رد؛ این نکته ای اس��ت که فردین 
آقابزرگی کارش��ناس بازار سرمایه به آن اشاره می کند و می گوید: با در 
نظر گرفتن افت تقاضا در اقتصاد دنیا به دلیل شیوع بیماری کرونا و در 
نتیجه تضعیف اقتصاد جهان و ایران و از سوی دیگر با فرض ثابت بودن 
کلی��اِت عوام��ل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی در ب��ازه ای کمتر از ۶ ماه، 
آینده بازار سرمایه ایران مثبت خواهد بود. بر این اساس می توان انتظار 
داش��ت به میزان نرخ تورم قابل محاس��به برای شش ماهه دوم سال که 
حداقل 20 تا 25 درصد برآورد می ش��ود، رشدی در همین حدود را در 

شاخص کل و سطح عمومی قیمت ها در بورس شاهد باشیم.
به گفته آقابزرگی، با توجه به افت مناسب قیمت اغلب سهام بنیادی، 
چنانچه چشم انداز میان مدت حداقل یک ساله برای امر سرمایه گذاری 
در بورس داش��ته باش��یم، بهترین موقعیت برای ایجاد پرتفوی س��هام 

مقطع کنونی و خرید پلکانی است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت وگو با سنا، ادامه داد: انتظارات 
تورمی در ابتدای  س��ال  1399 به وضوح  لزوم سرمایه گذاری و تبدیل 
پس اندازها به س��رمایه گذاری در بورس را توجیه کرد. در این راس��تا به 
دلیل شفافیت، نقدشوندگی و قانونمندی، بازار سهام یکی از گزینه های 
جذاب برای هدایت نقدینگی بود. ضمن اینکه تجربه دهه های گذش��ته 
نش��ان م��ی داد در بازه ه��ای زمانی میان م��دت و بلندم��دت، بازدهی 
س��رمایه گذاری در بورس ب��ه مراتب قابل توجه تر و منطقی تر از س��ایر 
بازارها بوده اس��ت. به این ترتیب س��رمایه گذاران به سمت ورود به بازار 

سرمایه تمایل نشان دادند.  
به اعتقاد او، با توجه به تجربیات گذش��ته در بورس تهران که در پی 

رش��د بی وقفه باید انتظار اصالح قیمت ها را داش��ته باش��یم و همچنین 
فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب 
س��هام صنایع و ش��رکت ها با قیمت تابلو، شرایط به ترتیبی رقم خورده 
که باید بپذیریم بعد از هر دوره رش��د، دوره اصالح قیمتی آغاز ش��ود. 
در این بین مس��لما ش��رکت های دارای توجیه کارشناس��ی نیز در کنار 
سایر ش��رکت های دارای ارزش ذاتی و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری، 

وجود دارند.
وی س��پس ب��ه اولوی��ت تفکیک صنای��ع پرداخت و گف��ت: در گروه 
اول صنای��ع ارزآور و خودکف��ا از حیث تامین مواد اولیه، پاالیش��گاهی، 

پتروشیمی، فوالدی و فرآورده های معدنی قرار دارند.

آقابزرگی گروه دوم را ش��رکت های صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: 
این صنایع با آزادسازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و همچنین حذف 
ارز 4200 تومانی مواجه هس��تند. گروه سوم را هم شرکت های صنعت 
بان��ک، بیمه، لیزینگ و  تامین س��رمایه تش��کیل می دهن��د که از نظر 
افزایش گردش مالی با افزایش حاشیه سود عملیاتی روبه رو هستند. در 
گروه چهارم نیز شرکت هایی قرار می گیرند که به دلیل اجرای طرح های 
توس��عه یا بهبود و افزایش کارایی وضعیت تولید و فروش به طور خاص 
و به دور از ش��رایط عمومی صنعت خود عملکرد مناس��بی نس��بت به 

دوره های قبل داشته اند.
*تاثیر نوسانات نرخ دالر در بازار سرمایه

آقابزرگی یکی از اصلی ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازار س��رمایه 
در ماه ه��ای اخیر را پیش بین��ی افزایش نرخ ارز عنوان کرد که س��بب 
ش��کلگیری وضع هیجانی در بورس ش��د و اف��زود: احتماالت موجود و 
سناریوهای قابل بررسی برای پیش بینی روند نرخ ارز در شرایط کنونی 

را در دو بخش سیاسی و اقتصادی می توان تقسیم بندی کرد.
وی در ادامه به س��ناریوی اول اش��اره کرد و گف��ت: احتمال کاهش 
ن��رخ ارز متأث��ر از بهبود روابط خارجی و گش��ایش اقتص��ادی به دلیل 
تلطیف روابط سیاس��ی با کش��ورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت و 
همچنین احتمال افزایش نرخ ارز متأثر از تداوم جریان روابط سیاسی با 

کش��ورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی را می توان یکی از سناریوها 
دانست.

آقابزرگ��ی احتمال موفقیت آمیز بودن برقراری ارتباط با کش��ورهایی 
همچون چین را در فهرس��ت س��ناریوی دوم ق��رار داد و گفت: در این 
صورت گش��ایش اقتص��ادی در زمینه مراودات ارزی ایجاد ش��ده و در 
نتیجه ورود ارز و کاهش قیمت آن را ش��اهد خواهیم بود. البته در این 
میان یک احتمال دیگر را نیز نباید نادیده گرفت و آن عدم توازن رشد 
تولی��د ناخالص ملی و حجم نقدینگی اس��ت که منج��ر به افزایش نرخ 

ارزها خواهد شد.
به گفته او، مانند قیمت جاری معامالت س��هام که در یکس��و خریدار 
و در س��وی دیگر فروشنده وجود دارد، نمی توان به طور مطلق استنتاج 
کرد که قیمت خرید به معنای جذابیت سهم و قیمت فروش به معنای 
عدم جذابیت اس��ت. برای پیش بینی روند نرخ ارز نیز با توجه به تحلیل 
و پیش بین��ی هر ی��ک از حالت های ذکرش��ده در باال می ت��وان قیمت 
مش��خصی را برآورد کرد، اما به طور مطل��ق وزن اصلی و اثرگذار برای 
تغیی��ر روند نرخ ارز، عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود که اساس��ا نقش 

دولت در این زمینه بسیار پراثر و قوی است.
* راهکار صیانت از بازار سرمایه چیست؟

این فعال بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه شکل گیری روند طبیعی 
اص��الح قیمت در بورس مس��ئولین را به فکر کنت��رل و مهار این روند 
انداخته اس��ت، گفت: اگرچه ابزارهایی همچون تزریق منابع نقدی برای 
خرید سهام یا ممانعت از فروش برخی سهامداران عمده می تواند به طور 
موقت و در کوتاه  مدت روند اصالح قیمت ها را با کاهش همراه کند، ولی 
تجربه پیش��ین در بازار سرمایه ایران نشان داده است که این رویکرد و 
سیاس��ت های این چنینی پاس��خگو نخواهد بود و تنها نتیجه آن حجیم 
شدن سطوح اصالحات قیمت و گسترده تر شدن این اصالح خواهد بود.
آقابزرگ��ی ادامه داد: برخ��الف حرکت ذاتی و طبیعی بازار س��رمایه 
نمی ت��وان صرفا با تامین نقدینگی از محل های مختلف از جمله صندوق 
تثبی��ت بازار یا صندوق توس��عه مل��ی روند طبیعی ب��ازار را تغییر داد. 
در همین راس��تا، اغلب فعاالن ب��ازار عالقه مند به ایجاد وضعیت تعادلی 
در بازار س��هام هس��تند، اما اگر این جریان از طری��ق تزریق نقدینگی 
از صندوق های��ی که صرفا برای موارد خاص و س��رمایه گذاری بلندمدت 
ایجاد ش��ده اند، تامین شود مسلما به شرایط عمومی بازار سرمایه لطمه 

وارد خواهد کرد.
به گفته آقابزرگی، بهترین حالت برای ایجاد تعادل در بازار، رجوع به 
ذات و ماهیت بازار و انتظام خودس��اخته درونی بورس است و لزوما اتکا 
به این مکانیزم، به معنای رها کردن وضعیت بازار به حال خود نیس��ت. 
بلکه اصالحات ذات بازار اس��ت و باید بپذیریم که مقابله با روند طبیعی 

بازار عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.

کاهش بیش از ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس تهران

شاخص بورس منفی شد
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گوشت قرمز گران شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت از ابتدای هفته گوشت گاوی 
4 تا 5 هزارتومان و گوش��ت گوسفندی نیز در روزهای گذشته حدود 
2هزارتومان افزایش قیمت داشته است. علی اصغر ملکی در گفت وگو 
با ایس��نا، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گوشت قرمز در روزهای 
اخیر افزایش یافته است، گفت: گوشت گاوی از ابتدای هفته و گوشت 
گوسفندی نیز از روز گذشته با افزایش قیمت همراه شده است که این 
افزایش قیمت در گوشت گوساله چهار تا پنج هزار تومان و در گوشت 
گوس��فندی نیز حدود 2 هزار تومان بوده است. رئیس اتحادیه گوشت 
گوس��فندی اضافه کرد: در ش��ش ماهه دوم سال هستیم و نهاده های 
دامی و علوفه گران ش��ده اس��ت و دامداران مجبور به افزایش قیمت 
دام های شان هستند. وی تصریح کرد: تقاضا برای خرید گوشت افزایش 
نیافته اس��ت و قیمت گوشت در آینده به عرضه و تقاضا بستگی دارد. 
به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح 
شهر تهران در روز دوشنبه )21مهرماه( قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
تا 107 هزارتومان و قیمت هر کیلو گوشت گوساله نیز با قیمت 110 

هزارتومان در خرده فروشی های سطح شهر تهران عرضه می شود.

صادرات محصوالت کشاورزی راهی برای 
بی نیازی از درآمد های نفتی

یک مقام مس��ئول گفت با توجه به پتانس��یل باالی تولید، می توان 
با صادرات محصوالت کش��اورزی از درآمد های نفتی بی نیاز شد. سید 
جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه امکان جایگزینی 
محصوالت کش��اورزی ب��ا درآمد های نفتی وج��ود دارد، اظهار کرد: با 
وجود آنکه صادرات محصوالت کش��اورزی ارزآوری خوبی برای کشور 
دربردارند، اما متاس��فانه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برنامه 
مدونی در این خصوص ندارند. او با انتقاد از این مسئله که وزارت جهاد 
کشاورزی وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد، افزود: وزارت جهاد 
کشاورزی اذعان می کند که با واگذاری برخی امور به وزارت صمت، آنها 
باید نسبت به امور صادرات برنامه ریزی کنند که متاسفانه وزارت صمت 
کامال نسبت به این موضوع بی تفاوت است و تنها به حوزه خودروسازی 
فکر می کند. حسینی ادامه داد: اگر مسئوالن برنامه ریزی مدونی برای 
تولید نداش��ته باشند، با این وجود نمی توان امیدی به توسعه صادرات 
محصوالت کش��اورزی داشت، در حالی که محصوالت خشکبار ایرانی 
نظیر کش��مش، پس��ته، خرما، بادام و زعفران در دنیا بی نظیر هستند. 
او ب��ا تاکید بر احی��ای قانون تمرکز بیان کرد: تا زمانی که قانون انتزاع 
بالتکلیف باش��د، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برنامه خود را 
به درستی انجام نمی دهند که با این وجود عمده محصوالت به مصرف 
واقعی می رس��د و مابقی به ضایعات تبدیل می شود. مشاور ارشد نظام 
صنفی کش��اورزی در پای��ان با بیان اینکه نیازی ب��ه درآمد های نفتی 
نداریم، تصریح کرد: همه س��اله یکی از محصوالت کشاورزی به دلیل 
نبود بازار مناسب اعم از سیب زمینی و پیاز هدر می رود، در حالی که این 
قابلیت وج��ود دارد که با صادرات محصوالت زراعی و باغی با ارزآوری 

مناسب از درآمد های نفتی بی نیاز شد.

افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی تولید طالی سرخ در 
راه است

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت پیش بینی می شود امسال تولید 
زعفران نس��بت به س��ال قب��ل 10 تا 15درصد افزای��ش یابد. علی 
حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه برداشت زعفران آغاز به زودی آغاز می شود ، 
اظه��ار کرد: طی روز های اخیر برداش��ت نوبرانه زعفران آغاز ش��ده 
و ط��ی 10 روز آینده به انبوه می رس��د. او افزود: ب��ا توجه به رصد 
مزارع پیش بینی می شود که اگر مشکل خاصی رخ ندهد، تولید این 
محصول نس��بت به مدت مشابه سال قبل حداقل 10 تا 15 درصد 
افزایش یابد. حس��ینی ادامه داد: با وجود آنکه برداش��ت زعفران به 
انبوه نرسیده است، نمی توان حداقل و حداکثری برای قیمت تعیین 
کرد و به عبارت دیگر نرخ واقعی محصول در 10 روز آینده مشخص 
می شود. این مقام مسئول با انتقاد از عرضه هر مثقال زعفران با نرخ 
100 هزار توم��ان در مغازه ها بیان کرد: عرضه هر مثقال زعفران با 
نرخ 100 هزار تومان نوعی س��ودجویی و فرصت طلبی است، چراکه 
مغازه داران س��ال قب��ل نصف این نرخ خری��داری کردند و با عرضه 
به قیمت های غیرواقعی س��ود های هنگفتی به جیب می زنند. عضو 
ش��ورای ملی زعفران از توقف صادرات طالی سرخ خبر داد و گفت: 
با توجه به آغاز برداش��ت زعفران، پیش بینی می ش��ود که صادرات 
ط��ی یک ماه آینده با رس��یدن قیمت محصول ب��ه نرخ واقعی آغاز 
ش��ود. او در پایان تصریح کرد: مس��ئوالن اگر نقدینگ��ی موردنیاز 
کش��اورزان را در قالب وام های کوتاه مدت تامین کنند، کش��اورزان 
دیگ��ر مجبور ب��ه فروش زعفران تولیدی خود به دالل و واس��طه ها 

برای تامین نقدینگی موردنیاز نخواهند بود.

سهمیه مواد پتروشیمی مورد مصرف در 
صنایع نساجی اصالح شد

مدی��رکل صنایع غیرفلزی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: با اجرای برنامه اصالح س��همیه مواد پتروشیمی مورد مصرف 
در صنایع براس��اس آمار تولید و میزان خرید س��ال قبل، در عرضه 
هفته گذشته بورس شاهد کاهش 50 درصدی سهمیه های دریافتی 

بودیم.
به گزارش ایسنا، محسن صفدری اظهار کرد: اصالح سهمیه مواد 
پتروشیمی به منظور مدیریت تقاضای محصوالت پتروشیمی مورد 
مصرف در صنایع و در راس��تای کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه 

موردنیاز صنعت انجام شده است.
وی افزود: در مجم��وع ۶8۶ واحد صنعتی مصرف کننده پروپلین 
نساجی در کش��ور وجود داشتند که پس از تصمیم کمیته راهبری 
مدیریت تقاضای محصوالت پتروش��یمی و طرح افق برای مدیریت 
تقاضای مواد پتروشیمی و دستور اصالح سهمیه واحدها، در عرض 

هفته گذشته 407 واحد مشمول اصالح سهمیه شدند.

اخبـــار

جلسه بررس��ی قیمت بلیت هواپیماها که قرار بود صبح دیروز برگزار 
شود به دلیل عدم حضور مدیران بازرگانی ایرالین ها لغو شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، قرار بود صبح روز گذشته جلسه 
بررس��ی نهایی قیمت بلی��ت هواپیما با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و 
مدیران شرکت های هواپیمایی برگزار شود، اما این جلسه به ظهر امروز 

موکول شد.
روز گذش��ته محمد اس��المی وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد: سازمان 
هواپیمایی کش��وری با حض��ور اعضای انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
جلس��ه ای درباره قیمت بلیت هواپیما برگزار خواهد کرد و هر نتیجه ای 

در این نشست به دست بیاید ما نیز آن را می پذیریم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم شرکت های 

هواپیمایی افزایش قیمت را اعمال کنند.
رفیع��ی رئیس هی��أت مدیره دفاتر خدمات مس��افرتی در گفت وگو با 
خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه 
امروز مقرر ش��ده بود در س��اعت 10 صبح جلس��ه ای در رابطه با قیمت 

بلیت هواپیما برگزار شود، افزود: متاسفانه به دلیل عدم حضور
مدیران بازرگانی ایرالین ها جلسه در این ساعت لغو شد.

به گفته این مقام مس��ئول به نظر می رسد که وزیر راه و شهرسازی از 
صحبت های روز گذشته خود عقب نشینی کرده باشد.

اجازه افزایش قیمت بلیت هواپیما را نمی دهیم
رئی��س هیأت مدیره دفاتر خدمات مس��افرتی تصری��ح کرد: به هیچ 
عن��وان اجازه نخواهیم داد که با این بهانه ها مجددا قیمت بلیت هواپیما 

افزایش یابد.
او توضیح داد: بعد از پیگیری های زیاد امروز ساعت 2 مجددا جلسه ای 
ب��ا حضور مدی��ران بازرگانی ایرالین ها و نماین��دگان مجلس و وزیر راه 

وشهرسازی برگزار خواهد شد.
تعیین قیمت بلیت هواپیما فرمول خاصی ندارد

رفیعی در پاس��خ به س��وال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر 
اینکه آیا تعیین ش��دن قیمت بلی��ت هواپیما فرمول خاصی دارد، افزود: 
به هیچ عنوان قیمت بلیت هواپیما فرمول خاصی ندارد و تنها براس��اس 

عرضه و تقاضا تعیین می شود.
گفتنی اس��ت، موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما از چند روز پیش 
واکنش های بس��یار زیادی را به دنبال داش��ت به طوری که نمایندگان 
مجلس و همچنین ش��ورای رقابت برای رس��یدگی به این موضوع ورود 

کرده اند.
براس��اس این گزارش شب گذشته هم اس��المی درباره قیمت گذاری 
بلیت هواپیماها گفت: نفس قیمت گذاری وظیفه دولت نیس��ت و طبق 

قانون،  قیمت با عرضه و تقاضا تعیین می شود.
او ادامه داد: در این ش��رایط با یک اقدام هیجانی نمی توان قیمت ها را 
تعیین کرد. س��ازمان هواپیمایی کش��وری باید جلساتی را برگزار کند و 
ما جمع بندی و نتایج بررسی ها را ببینیم و به یک نتیجه نهایی برسیم.
اسالمی ادامه داد: براساس آن چیزی که اعالم شده، تغییر قیمت ها در 
اول آبان ماه فعال متوقف ش��ده است تا  نتیجه نهایی بعد از بررسی های 

بیشتر اعالم شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: م��ا اگر بخواهیم به ص��ورت هیجانی و 
براس��اس حباب ارز تصمیم بگیریم واقعا همه چیز متأثر می ش��ود ولی 

االن زمان تغییر و تصمیم گیری در این بخش نیست.
کالم آخر اینکه دس��تور وزیر راه و شهرسازی برای لغو افزایش قیمت 
بلی��ت هواپیما تاثیر بس��یار زیادی برای برق��راری آرامش در این حوزه 
داش��ت که امیدواریم با برگزاری جلس��ه امروز همچنان این دستور به 

قوت خود باقی بماند.

جلسه تعیین قیمت بلیت هواپیما به تعویق افتاد

با وجود اذعان مسئوالن پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین نهاده های 
دامی، اما مرغداران در تامین ذرت و سویا همچنان دچار مشکل هستند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، طی چند ماه اخیر چالش هایی 
در تامین بازار نهاده های دامی به وجود آمده که تالش مس��ئوالن برای 

ساماندهی بازار تاکنون بی نتیجه مانده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد 5 برابر 
و ذرت 2 تا 3 برابر نرخ مصوب اس��ت که این امر در قیمت تمام ش��ده 

تولید تاثیر بسزایی دارد.
بس��یاری از فعاالن صنعت مرغداری بر این باورند که نرخ تمام ش��ده 
ه��ر کیلومرغ زنده با احتس��اب تامین 50 درصد نه��اده با نرخ مصوب،  
17 هزار و 700 تومان و مرغ گرم 25 هزار تومان اس��ت که در صورت 
ح��ذف ارز دولتی از واردات نهاده های دام��ی، قیمت مرغ گرم به بیش 
از 40هزار تومان می رس��د و با این وجود مرغ به کاالی لوکس در س��بد 

خانوار تبدیل می شود.
با وجود اذعان مسئوالن پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین 500 هزار 
ت��ن نهاده دامی در فصل پاییز، اما مرغداران در تامین ذرت و س��ویای 

موردنیاز همچنان دچار مش��کل هستند که اگر هرچه سریع تر تدابیری 
برای رفع این بحران اندیشیده نشود، صنعت مرغداری در ورطه نابودی 
قرار می گیرد. حال به س��راغ مس��ئوالن ذی رب��ط می رویم تا از آخرین 
جزیی��ات بازار نهاده های دامی و تاثیر آن در قیمت تمام ش��ده مرغ به 

عنوان یکی از کاال های پروتئینی سبد خانوار باخبر شویم:
بازار نهاده های دامی همچنان بحرانی است

حبیب اس��داله ن��ژاد، نایب رئیس کان��ون انجمن صنف��ی مرغداران 
گوش��تی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی  باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی همچنان بحرانی 
اس��ت، اظهار ک��رد: هم اکنون قیمت هر کیلو کنجاله س��ویا از 13 هزار 
تومان فراتر رفته است که با نرخ مصوب خود اختالف چندبرابری دارد.

وی افزود: علی رغم اظهار نظر مس��ئوالن پشتیبانی امور دام مبنی بر 
تس��ریع در بارگیری نهاده های دامی، اما تاکنون این امر محقق نش��ده 
اس��ت که انتظار می رود دس��تگاه های مس��ئول قیمت کنجاله سویا را 

منطقی کنند.
اس��داله نژاد با اشاره به اینکه توزیع نهاده های دامی تنها توسط دولت 

ص��ورت می گیرد، بیان کرد: ب��ا وجود تخصیص ارز دولت��ی به واردات 
نهاده ه��ای دام��ی، پیش بینی دقیق��ی راجع به وضعی��ت قیمت نداریم 

چراکه آینده بازار به تصمیمات دولت بستگی دارد.
نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی ادامه داد: بنابر 
آخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار، قیمت تمام ش��ده هر کیلو مرغ زنده 
به ش��رط تامین 100درصدی نهاده های دام��ی 10 هزار و 500 تومان 
اس��ت، در حالی که س��ویا و ذرت موردنیاز 100 درص��د با نرخ مصوب 

تامین نشده است.
وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 500 تومان و کنجاله سویا 
را 2 هزار و 450 تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش 3 برابری 
قیمت واکسن و دارو، نرخ تمام شده هر کیلو مرغ زنده با احتساب تامین 
100درصدی نهاده ، 13 هزار و ۶00 تومان و قیمت مرغ گرم 19 هزار 
و 700 تومان است، در حالی که هم اکنون مسئوالن اذعان می کنند که 
تنه��ا 40 تا 50 درصد نهاده ها با نرخ مصوب و مابقی از بازار آزاد تامین 
می شود که با این وجود قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده 17 هزار و 

700 تومان و مرغ گرم 25 هزار و ۶00 تومان است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران با اشاره به حادشدن وضعیت 
بیمارس��تان های تهران در پی تش��دید ش��یوع کرونا و تکمیل ظرفیت 
آنها تاکید کرد قطعا جریم��ه نقدی برای متخلفین رعایت پروتکل های 
بهداش��تی اعمال خواهد شد. به گزارش ایس��نا حمیدرضا گودرزی در 
تش��ریح جزیی��ات اعم��ال جریمه های نق��دی برای متخلفی��ن رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و استفاده از ماسک گفت: چهلمین جلسه ستاد 
ملی کرونا برگزار ش��د و تصمیماتی در آن درخصوص استفاده از ماسک 
از درب منزل اتخاذ و مقرر ش��د ستادهای استانی مقابله با کرونا در پی 
این جلس��ه اقداماتی از جمله جریمه برای ش��هروندانی که پروتکل ها را 

رعایت نمی کنند انجام دهند.
وی اف��زود: در تاکس��ی ها و اصناف و ادارات ای��ن جریمه ها به راحتی 
قاب��ل اعمال خواه��د بود. متاس��فانه در حال حاضر وضعی��ت کرونا در 
تهران بسیار حاد ش��ده و بیمارستان ها درخصوص پذیرش این بیماران 
با مش��کل مواجه ش��دند. بر همین اس��اس برای افرادی که پروتکل ها 

را رعای��ت نمی کنن��د جریمه 50 هزار تومانی و ب��رای افرادی که بیمار 
ش��ده اند و قرنطینه را رعایت نمی کنند جریمه 200 هزار تومانی اعمال 

خواهد شد.
به گفته وی، این جریمه ها برای ش��هروندان از طریق نیروی انتظامی 
با چهره نگاری انجام خواهد ش��د و بازرسین وزارت بهداشت نیز در این 

خصوص اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل عمومی رانندگانی که از ماس��ک 
اس��تفاده نمی کنند جریمه 100 هزار تومانی و برای هر مسافر متخلف 

نیز 20 هزار تومان جریمه اعمال خواهد شد.
گ��ودرزی ای��ن را هم گفت که تمامی ناوگان حم��ل و نقل عمومی و 
مس��افران آنها موظف به اس��تفاده از ماسک هس��تند. عدم رعایت این 
موضوع برای ش��رکت های حمل و نقلی جریمه 500 هزار تومانی را در 
پی خواهد داش��ت و به ازای هر مس��افر جریمه 20 هزار تومانی اعمال 

می شود.

معاون استانداری تهران در تشریح شمار مبتالیان به کروناویروس در 
س��طح اس��تان تهران گفت: تا این لحظه 12۶ هزار نفر به این بیماری 
مبتال ش��دند و 8100 نفر نیز جان خود را از دس��ت دادند. متاس��فانه  
می��زان رعایت پروتکل در اس��تان تهران کاهش پی��دا کرده و بر همین 
اس��اس چهار راهکار استفاده از ماس��ک، غربالگری، مراقبت و قرنطینه 
و آگاهی بخشی در دس��تور کار قرار گرفته است. قطعا افرادی که مبتال 
به بیماری ش��ده اند باید نسبت به تکمیل فرم های وزارت بهداشت اقدام 
کنند و برای خارج شدن از قرنطینه حتما هماهنگی انجام دهند. در غیر 
ای��ن صورت خروج بدون هماهنگی از قرنطینه 200 هزار تومان جریمه 
در پی خواهد داش��ت و نظارت این موضوع نیز با بازرس��ان بهداش��ت و 

درمان خواهد بود.
به گفته گودرزی، همچنین افرادی که در مکان های بس��ته و س��ر باز 
از ماس��ک استفاده نکنند نیروی انتظامی و بازرسان بهداشت و درمان و 
نیروهای مقاومت بسیج نسبت به اعمال جریمه آنها اقدام خواهند کرد.

بحران بازار مرغ به دلیل مشکالت تامین نهاده دامی

جزییات میزان و نحوه اعمال جریمه های کرونا در پایتخت

ماسک باید ۱۵۰۰ تومان توزیع شود

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

سیگنال تشدید تحریم ها برای صنعت خودرو 
چیست؟

یک کارش��ناس صنعت خودرو درباره اینکه آیا تشدید تحریم ها، 
باز هم اثری روی صنعت خودرو می گذارد، اظهار داش��ت دیگر هیچ 
تشدیدی وجود ندارد؛ هر آنچه تحریم پذیر بود، تاکنون تحریم شده 

است و چیزی وجود ندارد که به لیست تحریم ها اضافه شود.
مری��م فکری گف��ت: با وجود آزم��ودن روش ه��ای مختلف برای 
کاس��تن از التهاب بازار خ��ودرو، این روزها پ��ی در پی رکوردهای 
قیمتی جدیدی به ثبت می رس��د که نش��ان می ده��د این بازار نیز 
هم راس��تا با اوضاع کلی اقتصاد کش��ور پیش م��ی رود. در روزهایی 
ک��ه نرخ ارز باز هم ب��اال رفته و به تبع آن، دیگر بازارها در مس��یر 
صع��ود قرار گرفته اند، خودرو نیز از قافله گرانی عقب نمانده و پا به 
پ��ای دیگر کاالها مرزهای قیمت��ی را رد می کند؛ تا جایی که بنا به 
گفته فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، افزایش قیمت ها منجر به 
انقباض شدید بازارها و نیز کاهش تقاضا شده است. وی در کافه خبر 
خبرگ��زاری خبرآنالین درباره تعطیلی س��ایت های اینترنتی فروش 
خودرو عنوان کرد: این اقدام فقط موجب کاهش شدید شفافیت در 
بازار و حتی افزایش لجام گس��یخته آن شده است؛ به طوری که من 
به عنوان یک کارش��ناس بازار، قیمت محص��والت را نمی دانم و هر 
روز اعداد و ارقام عجیبی می شنوم. به اعتقاد زاوه، این تعطیلی حتی 

کالهبرداری و گران فروشی را تسهیل کرده است.
آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگو با فربد زاوه، کارشناس 
صنعت خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در کافه خبر خبرآنالین، 

است.
* وضعیت حال حاضر بازار خودروی داخلی را به طور کلی چطور 

ارزیابی می کنید؟
در ح��ال حاضر ب��ازار خودرو همانند همه بازارهای کش��ور دچار 
تالطم تورمی ش��دید است. سیاست های انبساطی مالی دولت، عدم 
توجه به کس��ر شدید درآمدها در دوران تحریم، پولی سازی کسری 
بودج��ه در کنار بی انضباطی پولی در بانک مرکزی، افزایش ش��دید 
پایه پولی و عبور نقدینگی از مرزهای بحرانی، سبب تورم شدید در 
کشور ش��ده است. بازار خودرو، مس��کن و از آنها مهم تر، بازار مواد 
غذایی با بحران ش��دید افزایش قیمت مواجه هس��تند؛ در حالی که 
نه تنها اقشار کارمند و حقوق بگیر که کارآفرینان خصوصی و اصناف 
و مش��اغل خدماتی با کاهش شدید درآمد مواجه شده اند. این رویه 
س��بب انقباض ش��دید بازارها شده و در بس��یاری از بازارها کاهش 

تقاضا محسوس شده است.
کاهش شدید تقاضا در موادغذایی که از اهمیت سالمتی عمومی 
برخوردار اس��ت، هشداری اس��ت که باید آن را خیلی جدی گرفت. 
این کاهش تقاضا، محدود به مناطق فقیر کش��ور نیس��ت. حتی در 
مناطق گران قیمت ش��هرهایی مانند تهران، می توان به عینه کاهش 
حجم خرید مش��تریان را دید. این موضوع در بازار خودرو هم عینا 

مشاهده می شود.
هرچند فش��ار س��نگینی از ب��اب افزای��ش قیمت ب��ازار خودرو 
به خص��وص در باالی بازار ب��ه مصرف کننده وارد می ش��ود و تقاضا 
را تحت الش��عاع ق��رار داده، اما نکت��ه نگران کننده افزایش ش��دید 
خودروه��ای ارزان قیمت داخلی و خودروهای تجاری اس��ت. بخش 
مهم��ی از تقاضای ب��ازار خودروه��ای ارزان قیمت، کارب��رد دوگانه 
شخصی-تجاری برای مشتریان دارد. تعداد زیادی از افرادی که این 
خودروها را می خریدند، هم مصارف شخصی خود را انجام می دادند 
و هم برای کار دوم در قالب تاکس��ی های اینترنتی و یا مس��افربری 
شخصی به کسب درآمد برای کمک هزینه زندگی اقدام می کردند. 
این س��طح قیمت ها هم خری��د را غیرممکن کرده اس��ت و هم در 
صورت موجود بودن منابع مالی کافی برای مشتری، فعالیت تجاری 

با خودرو را غیراقتصادی کرده است.
ارزان تری��ن خ��ودروی س��اخت داخل ب��ه بی��ش از 130میلیون 
تومان رس��یده است که هزینه مالی س��االنه آن برای خریدار بیش 
از 2 میلیون تومان در ماه اس��ت. اف��زودن هزینه هایی مانند بیمه، 
سوخت، سرویس، الستیک و تعمیراتی که ناشی از کیفیت نازل این 
خودروهاس��ت، سبب می ش��ود عمال فعالیت اقتصادی با آنها صرفه 
نداش��ته باشد و بهای تمام شده اس��تفاده به مراتب باالتر از درآمد 
ماهانه آنها ش��ود. در واقع این قش��ر نه تنه��ا در زمان خرید خودرو 
که در زمان اس��تفاده هم تحت فش��ار ش��دیدی هستند که عواقب 
بد اقتصادی دارد که می توان��د در صورت بی توجهی به چالش های 
اجتماع��ی تبدیل ش��ود. در این بی��ن، قیمت خودرو ب��رای طبقه 
متوس��ط و حتی ثروتمند به حدی رس��یده اس��ت که اصوال خرید 

خودرو تبدیل به آرزو شده است.

خودروهایی که با وجود ثبت سفارش 
همچنان در گمرکات بالتکلیفند

دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو با اش��اره ب��ه آخرین وضع 
خودروه��ای دپوش��ده در گمرکات، واردات را تنها راه گش��ایش در 
بازار خودرو کش��ور اعالم کرد و گفت به رغم راهکارهای ارائه ش��ده 
به دولت و مجلس تاکنون پاس��خی از س��وی مسئوالن درخصوص 
رفع ممنوعیت واردات خودرو اعالم نش��ده اس��ت. مهدی دادفر در 
گف��ت و گو با خبرنگار پرش��ین  ، با اش��اره به گذش��ت نزدیک به 
یک ماه از اتمام مهلت ترخیص خودروهای رس��وب شده در گمرک 
اظهار داش��ت: همچنان بالغ بر 2400 دس��تگاه خودرو در گمرکات 
باقی اس��ت که حدود 1100 دس��تگاه از این خودروه��ا در اختیار 
مرجع قضایی اس��ت و الباقی آنها نیز کماکان بالتکلیف اس��ت. وی 
ب��ا توجه به آخرین وضعیت خودروهای فاقد ثبت س��فارش تصریح 
کرد: اگرچه اکثر خودروهای دارای ثبت سفارش و دپو در گمرکات 
در آخرین مهلت تعیین ش��ده ترخیص شدند اما عمده خودروهای 
باق��ی مانده در گم��رک که تاکنون امکان ترخی��ص پیدا نکردند یا 
ثبت س��فارش نداش��ته و یا باالی 2500 سی سی بوده و مشکالتی 
به لحاظ استانداردی داشتند. وی افزود: در حال حاضر تنها مشکل 
درخص��وص افرادی اس��ت که ه��م اظهارنامه داش��تند و هم ثبت 
س��فارش و پرداختی های گمرک��ی را انجام دادند، اما برای ترخیص 
به آخرین مهلت تعیین ش��ده در تاریخ 2۶ شهریور امسال نرسیدند 
بنابرای��ن همچنان بالتکلیف هس��تند.  دبیر انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو تصریح کرد: تاکنون برای هی��چ کدام از خودروهایی که به 
دلیل مشکل قضایی ترخیص نشدند حکم برائت صادر نشده است.

س��خنگوی انجمن صنفی تایر ایران گفت خرید و فروش کدهای رزرو 
تایرهای وانتی در سامانه جامع تجارت توسط دالالن و واسطه ها، سبب 

شده تا افزایش قیمت این تایرها را در بازار شاهد باشیم.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نق��ل از ایرنا، مصطفی 
تنها افزود: در س��امانه جامع تجارت گزینه ای تحت عنوان رزرو 2 ماهه 
تایر پیش بینی ش��ده که ام��کان ثبت تایرهای وانتی را توس��ط مالکان 

خودروهای سواری میسر کرده است.
وی بیان داش��ت: از روز نخست با این گزینه مخالف بودیم، زیرا رزرو 
بدون پرداخت وجه انجام می ش��ود و این مس��ئله ب��ه خریداران امکان 
می دهد تا هر زمانی که خواس��تند برای پرداخت وجه اقدام کنند و در 

برخی موارد به هیچ وجه برای خرید مراجعه نمی کنند.
تنه��ا خاطرنش��ان کرد: مش��کلی که اکن��ون و متأث��ر از هیجانات و 
رفتارهای بازار به وجود آمده، این است که کد رزروهای تایرهای وانتی 

از سوی افراد به دیگران فروخته می شود.
س��خنگوی انجم��ن تولیدکنن��دگان تایر بیان داش��ت: پ��س از آنکه 
تایرس��ازان از حدود یک ماه پیش مکلف به ثبت تایرهای وانتی تولیدی 

خود در س��امانه جامع تجارت ش��دند، برخی افراد به س��رعت اقدام به 
رزرو این تایرها در س��امانه ک��رده و در نتیجه موجودی توزیع کنندگان 
ای��ن تایرها را به نفع خود قفل کردن��د که در ادامه، افزایش قیمت ها را 

به دنبال داشته است.
وی یادآور ش��د: عالوه بر س��امانه جامع تجارت که مربوط به س��تاد 
تنظیم بازار اس��ت و تولیدکنندگان موظفند تولیدات و محصوالت خود 
را با ذکر جزییات وارد آن کنند، س��امانه های دیگری نظیر سامانه جامع 
انباره��ا و س��امانه 124 وجود دارند، این در حالی اس��ت انتظار می رود 

سامانه های ذکرشده با یکدیگر پیوند داشته باشند.
تنه��ا تاکی��د کرد: وجود گزین��ه رزرو دو ماهه کاال در س��امانه جامع 
تجارت فسادزا بوده و یکی از آثار سوء آن که همین فروش کدهای رزرو 

و در نتیجه افزایش قیمت تایرهای وانتی است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ادامه داد: این در حالی است که 
برخی محصوالت در سامانه یادشده بدون کد »آیسیک« بوده، اما برخی 

دیگر کدهای مکرر دارند.
مشکالت تولید

وی در ادام��ه با اش��اره به رش��د تولید انواع تایر و تی��وب در ۶ ماهه 
نخس��ت امسال در همس��نجی با پارس��ال، افزود: تولیدکنندگان نهایت 
س��عی خود را بر افزایش تولید دارند، اما همه عوامل، تحت کنترل آنها 

نیست.
تنها بیان داش��ت: این کارخانجات در نهایت بین 20 تا 30 روز مواد 
اولی��ه دپو )انب��ار( دارند و اگر این مواد به طور پیوس��ته به کارخانجات 

نرسد، روند تولید دچار اختالل خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: میزان نقدینگی برای تامین مواد اولیه از طریق 
ارز و همچنی��ن م��واد اولیه داخلی اندک اس��ت، بنابراب��ن کارخانجات 

نمی توانند ذخیره زیادی از مواد اولیه در شرایط کنونی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمار عملکرد تایرس��ازان بزرگ کشور حاکی 
از تولی��د 129 ه��زار و ۶۶0 ت��ن تایر خودرو از ابتدای امس��ال تا پایان 
ش��هریورماه و رشد 2۶ درصدی آن در همس��نجی با پارسال است. این 
میزان تولید مشتمل بر 12 میلیون و 143 هزار و 353 حلقه تایر است 
که از نظر تعداد حلقه نیز رش��د 25  درصدی را در مقایس��ه با ۶ ماهه 

پارسال نشان می دهد.

کاسبی جدید دالالن با خرید و فروش »کدهای رزرو تایرهای وانتی«

وزارت نف��ت در حالی رش��د تولید خودرو را به عن��وان عامل افزایش 
مص��رف بنزین معرف��ی می کند که آمار و ارقام موج��ود، این ادعا را رد 

می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، از همان روزهای ابتدای روی کار آمدن دولت 
یازدهم زمزمه هایی درباره حذف نظام س��همیه بندی بنزین شکل گرفت 
و در اولین مرحله، س��همیه تاکس��ی ها حذف شد. با جدی تر شدن عزم 
وزارت نف��ت و دولت برای تک نرخی کردن قیمت بنزین، کارشناس��ان 
بسیاری به وزارت نفت هشدار دادند که »عقیم سازی« سیستم مدیریت 
مصرف سوخت با برنامه های در پیش رو، منجر به افزایش مصرف بنزین 

می شود.
با این وجود وزیر نفت که در ابتدا از نقش نظام سهمیه بندی و کارت 
س��وخت در کاهش مصرف بنزین گفته بود ب��ا تغییر موضع، اعالم کرد 
این سامانه کارکردی ندارد و باید حذف شود؛ موضوعی که وزارت نفت 

هم در جوابیه اخیر خود به این رسانه بر آن تاکید داشت.
در این میان ش��اهد بودیم که افزایش مصرف بنزین از س��ال 94 به 
بع��د کلید خورد و از رقم 71 میلی��ون لیتر، به رقم 97 میلیون لیتر در 

سال گذشته رسید.
تالش هایی برای حفظ کارت سوخت

از سال 94 وزارت نفت تالش کرد کارت سوخت را با این استدالل که 
با بنزین تک نرخی، دیگر نیازی به حفظ این ابزار نیس��ت، حذف کند. 
حتی وزیر نفت کارت س��وخت را عاملی ب��رای آزار مردم نامید و تاکید 

کرد نیازی به کارت س��وخت نیست و هزینه 20 میلیارد تومانی سامانه 
کارت سوخت، چیزی جز دردسر و فشار مالی برای این وزارتخانه ندارد.

در مقابل اما بس��یاری از کارشناس��ان معتقد بودند حذف س��امانه و 
تشریفاتی کردن کارت سوخت، منجر به از دست رفتن اطالعات مهمی 
در ح��وزه مصرف بنزین و افزایش قاچاق می ش��ود، اما زنگنه با رد این 
ادع��ا، اعالم کرد کارت س��وخت هیچ اطالعات مهم��ی در اختیار نظام 

اقتصادی قرار نمی دهد.
مهم ترین منتقد وزارت نفت، وزارت کش��ور بود که معتقد بود حذف 
کارت س��وخت منجر به افزایش قاچاق می ش��ود، ام��ا در نهایت وزارت 
نفت، توانس��ت رأی خود را بر کرس��ی بنشاند و مجلس هم در سال 95 

رأی به حذف کارت سوخت داد.
اصالحات بهارستانی

ب��ا باالگرفتن اختالفات در این باره، اما مجلس ش��ورای اس��المی در 
اصالحیه ای در تاریخ 20 اردیبهش��ت 9۶ تصمیم گرفت کارت سوخت 
را حفظ کند. نکته جالب در این باره نقش آفرینی نمایندگان نزدیک به 

وزارت نفت برای عدم تصویب حفظ کارت سوخت بود.
به عنوان نمونه، اس��داهلل قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی در این 
ب��اره گفته بود: حفظ کارت س��وخت تنها در زمان��ی که بنزین به ایران 
فروخته نمی شد و در تولید بنزین خودکفا نبودیم، ضروری بود. با توجه 
ب��ه تولید داخلی بنزین و گام نهادن در جهت خودکفا ش��دن در بنزین 

حفظ کارت سوخت معنایی ندارد.

انتظار بیهوده برای کاهش مصرف
بررس��ی ها نش��ان می دهد با توجه به تک نرخی ش��دن بنزین و عدم 
احیای نظام سهمیه بندی، هیچ تأثیری بر کاهش مصرف بنزین به وجود 
نیام��د که هیچ، بلکه افزایش مصرف بر کش��ور تحمیل ش��د و دولت با 
واردات بنزی��ن، کمب��ود را جبران کرد. نهایت این اقدام دولت، ش��اهد 

افزایش میزان مصرف بنزین به میزان 81 میلیون لیتر در روز بودیم.
کارت س��وخت که از س��ال 9۶ تبدیل به یک کارت بی خاصیت برای 
مردم ش��ده ب��ود، عماًل کارایی خود را از دس��ت داد ول��ی وزارت نفت، 
در پاس��خ به انتقاداتی درباره افزایش مصرف بنزین مدام با بهانه تراشی 
می گفت میزان تولید خودروها افزایش یافته است و این افزایش مربوط 

به خودروسازان است.
بی��ژن زنگنه در مهرماه س��ال 98 گفت: احیای کارت س��وخت هیچ 

تأثیری بر کاهش مصرف بنزین نداشته است.
در همین حال میزان مصرف بنزین به حدی از روند اس��تاندارد خارج 
ش��ده بود که یک بار علی ربیعی، سخنگوی دولت با ابراز نگرانی از این 
رون��د گفت: با چنین وضعیتی، ایران در س��ال 1400 واردکننده بنزین 

خواهد شد.
ربیعی و سایر دولتمردان اما نگفتند که مهم ترین دلیل پرش های بلند 
مصرف، حذف نظام سهمیه بندی و رها کردن روش های مرسوم مدیریت 
مصرف سوخت بود. جایی که وزارت نفت کارت سوخت را حاشیه نشین 

کرده و عماًل موجب افزایش مصرف شده بود.

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س می گوید 
وابس��تگی 30 تا 40 درصدی صنعت تایر به واردات مواد اولیه و وجود 
مش��کالت متعدد مانند انتقال پول به خارج از کش��ور، نوسانات ارزی و 
کمبود نقدینگی موجب ش��ده تولیدکنندگان داخلی نتوانند نیاز بازار را 

تامین کنند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نق��ل از خانه ملت، بهزاد 
رحیمی عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد 
از گرانی الس��تیک در بازار، گف��ت: از آنجایی که م��واد اولیه موردنیاز 
تولید تایر مانند رزین وارداتی اس��ت، رش��د نرخ ارز بر قیمت تمام شده 
الس��تیک اثرگذار بوده و موجب گران��ی و در نتیجه کمبود این کاال در 

بازار می شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به جوالن 

دالالن و سوداگران در بازار تایر و احتکار الستیک، افزود: ناتوانی دولت 
در س��اماندهی بازار موجب ش��ده که بازار الس��تیک به عرصه ای برای 

سوداگران و مأمنی برای سرمایه های سرگردان مردم تبدیل شود.
وابستگی 30 تا 40 درصدی صنعت تایر به واردات مواد اولیه

وی اضافه کرد: وابس��تگی 30 تا 40 درص��دی صنعت تایر به واردات 
مواد اولیه و وجود مش��کالت متعدد مانند انتقال پول به خارج از کشور، 
نوس��انات ارزی، کمبود نقدینگی و... موجب شده تولیدکنندگان داخلی 
نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، بنابراین کاهش عرضه در بازار به واسطه 

این موانع، گرانی تایر و نابسامانی بازار الستیک را رقم زده است.
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تداوم نابس��امانی 
بازار الستیک موجب تحمیل بار مضاعف به خانواده ها می شود زیرا تایر 
کاالیی مصرفی بوده و پس از دوره ای مش��خص باید تعویض شود، ادامه 

داد: در حال حاضر تولیدکنندگان از افزایش ظرفیت تولید، مش��روط بر 
تامین مواد اولیه و ارز استقبال می کنند بنابراین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید تدابیر الزم برای تحقق این مهم را پیش بینی و اجرایی کند.

ورود کمیسیون صنایع و معادن به موضوع نابسامانی بازار تایر
ب��ه گفته رحیم��ی هرچند دولت ب��ا اجرای برخی سیاس��ت ها مانند 
ثبت نام برای دریافت یک حلقه الس��تیک دولتی، به دنبال س��اماندهی 
حوزه الس��تیک است اما تفاوت قیمتی که ناشی از اجرای این سیاست 
اس��ت، منجر به ایجاد بازار س��یاه و گرانی شده و تاثیری در ساماندهی 
بازار ندارد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح 
کرد: کمیس��یون صنای��ع و معادن به موضوع نابس��امانی بازار تایر ورود 
می کن��د زیرا تامین این کاال ب��ر قیمت برخی محص��والت دیگر مانند 

خودرو و... نیز اثرگذار است.

پشت پرده ارتباط تعداد خودرو و مصرف بنزین

 گرای غلط وزارت نفت

وابستگی 3۰ تا 4۰درصدی صنعت تایر به واردات مواد اولیه
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کسب و کارامـروز۸

آخرین داده های درخواس��ت ویزای تحصیلی اس��ترالیا پرسش های 
مهم��ی را در مورد چگونگ��ی رفتار با دانش��جویان بین المللی و اینکه 

مقصد مهاجرتی آنان کجاست، به وجود آورده است.
براس��اس اعالم وزارت امور داخلی، تعداد 
ویزای دانش��جویی دریایی استرالیا در سال 
مالی 2020-2019 نس��بت به س��ال قبل، 
با کاهش 88درصدی درخواس��ت ها، به یک 

سوم 33.5 درصد کاهش یافته است.
به دانش��گاه های اس��ترالیا اغلب در مورد 
وابستگی آنها به ش��هریه های بین المللی به 
عنوان منبع درآمد هش��دار داده شده است. 
گزارش اخیر نشان داد که این منبع، به طور 
متوس��ط 2۶.2درصد از درآمد یک موسسه 
را تش��کیل می دهد و در برخی موارد به 40  

درصد می سد.
ش��یوع Covid-19 و پیش بینی کاهش 

ورود دانشجویان بین المللی، باعث شده است که بسیاری از مؤسسه ها 
ب��رای صرفه جوی��ی در هزینه ها برخ��ی خدمات و امکان��ات رفاهی را 
 DHA کاهش دهند. در حالی که بیش��ترین افت در آخرین داده های

را می ت��وان به Covid-19 نس��بت داد، اما این ارقام نش��ان می دهد 
ک��ه حتی قبل از همه گیری نیز 9درصد کمتر از مدت مش��ابه س��ال 
قبل وجود داش��ته اس��ت. از نظر اقامت ویزای دانش��جویی در انتظار، 
10 درصد در تعداد درخواس��ت ها رش��د 
یافته اس��ت، نپال و هند ب��ه ترتیب 3۶ و 
39 درصد افزایش داش��ته اند.  فیل هانی 
وود، مدی��ر انجم��ن بین الملل��ی آموزش 
اس��ترالیا )IEEA( گفت ای��ن انجمن از 
اینک��ه بازار کلی��دی چین در مقایس��ه با 
دوره قب��ل تنها 19.9درصد عقب نش��ینی 
کرده اس��ت شگفت زده ش��د. با این حال، 
هند 4۶درص��د  و نپال بیش از ۶0 درصد 
افت داش��ت. هانی وود گفت: ما باید چند 
سوال بپرسیم: اینکه چرا چنین اتفاقی رخ 
داده اس��ت؟ و آیا این دانشجویان واقعاً به 
بازارهای دیگ��ری مانند انگلیس می روند؟ 
آی��ا این دانش��جویان نگ��ران برنامه ه��ای ویزای کار پ��س از تحصیل 
هس��تند، که ما در زمان جمع آوری داده ها با بسته انعطاف پذیری ویزا 

توضیح نداده بودیم.

مواد معدنی از کانس��ارها تا س��نگ های قیمتی ش��اید در نگاه نخست 
هم ارزش و هم عیار به نظر برسند، اما وجود تجهیزات و روش های فناورانه 
در س��نجش کیفیت این منابع اس��ت که ارزش آفرین شان می کند. یک 

ش��رکت دانش بنیان اکنون در س��نجش و 
ارزش یابی کیفیت مواد معدنی، پژوهشگران، 
دانش��گاهیان و صنایع را همراهی می کند. 
علی دلیر، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
ورود  ض��رورت  از  بینال��ود«  »کانس��اران 
در  اثربخ��ش  راهکاره��ای  و  تجهی��زات 
نمونه برداری صحیح از معادن گفت و ادامه 
داد: بخش های گوناگون مواد معدنی اهمیت 
زیادی دارد و نمونه برداری صحیح و اصولی 
نقشی کلیدی در بهره برداری صحیح از منابع 
معدنی ایفا می کند. کم توجهی به این اصول 
و حوزه اثرات نامطلوبی را به همراه دارد که 
از دستیابی به هدف نهایی و بهره وری الزم 

جلوگیری می کند.  مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به آنالیز مواد 
معدنی به عنوان یک واحد اثربخش در پروژه های اکتش��افی کشور افزود: 
تالش کردیم با افزایش تعداد زیرمجموعه ها در داخل و خارج از کش��ور، 

زمینه ارائه خدمات فناورانه در حوزه اکتشاف و نمونه برداری را فراهم کنیم 
و به تازگی در همین راستا، باشگاه مهارت پروری متخصصان نمونه برداری 
معدنی را راه اندازی کردیم. این فعال فناور ادامه داد: عمده تخصص افراد 
جذب ش��ده در رش��ته های زمین شناسی، 
معدن و انواع گرایش های رش��ته ش��یمی 
اس��ت ولی رش��ته  تحصیل��ی و تخصصی 
افراد مشغول به کار در این مجموعه طیف 
گسترده ای از رشته های فنی، علوم پایه و 
علوم مهندسی را شامل می شود. این فعال 
فناور خدمات آنالی��زی دقیق و مبتنی بر 
صحت را مهم ترین خدم��ت فناورانه این 
ش��رکت دانش بنیان عنوان ک��رد و گفت: 
هر اکتش��اف برای به ثمر رسیدن نیازمند 
مطالعات و نتایج آنالیز با دقت و صحت باال 
نیاز دارد و خود مطالعات برمبنای آنالیزها 
و آزمون هایی است که آزمایشگاه کانساران 
بینالود انجام می دهد. اگر این آزمون ها با دقت و صحت باال انجام نش��ود، 
پروژه های اکتشافی ممکن است حتی پس از صرف سرمایه های هنگفت 

با شکست روبه رو شوند.

نمونه برداری معدنی با تجهیزات »ایران ساخت« کیفی شد شرایط تازه مهاجرتی چه می گوید

تولی��د محصوالت دارویی گیاهی دامپزش��کی را هدف گرفتند تا بتوانند 
با اس��تفاده از تخصص نیروی انس��انی خود، این صنعت کاربردی را توسعه 
دهند. ش��رکتی دانش بنی��ان در حال حاضر با تولی��د 15 محصول دارویی 
دامپزش��کی با پایه گیاهی، رتبه نخست کش��ور را به لحاظ تعداد داروهای 

گیاهی دامپزشکی به خود اختصاص داده است.
توجه به ع��دم وجود باقی مانده دارویی در مواد غذایی، پرورش دهندگان 
و دامپزش��کان را به س��مت اس��تفاده از داروهای گیاهی سوق داده است. 
اتحادی��ه اروپا از س��ال 2 هزار میالدی برای اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها به 
عنوان محرک رشد در طیور را به شدت محدود کرد. این موضوع باعث شد 
که ش��رکت ها به س��مت یافتن داروهایی با منشأ طبیعی سوق داده شوند. 
گیاهان دارویی به عنوان بهتری��ن گزینه در صدر روش های جایگزین قرار 

گرفتند.
در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل روز دنیا توجه به سالمت غذایی 
به خصوص مواد غذایی با منش��أ حیوانی است. استفاده از داروهای گیاهی 
و گیاه��ان دارویی از قدیم در جوامع بش��ری برای درمان بیماری  حیوانات 

مطرح بوده است.
ش��رکتی دانش بنیان با اش��راف بر روی این صنعت ب��زرگ و حیاتی در 
کش��ور اقدام به تولید داروهای گیاهی دامپزش��کی ک��رد. داروهایی که در 
ارتباط مس��تمر با مراکز تحقیقاتی و دانش��گاهی کشور تولید شده اند. این 
شرکت استفاده از مواد اولیه گیاهی بومی ایران و ترویج توسعه و کاشت و 
پرورش این گیاهان را در برنامه خود قرار داده است. همچنین  »تمرکز بر 
کیفیت و اثربخش��ی داروها«، »توجه ویژه به طب سنتی کشور«، »پویایی 
و پیش��رو بودن در زمینه های مختل��ف«، »خودکفایی و اعتماد به تولیدات 
داخلی« و »توجه ویژه به صادرات و بازارهای خارج از کش��ور« از اهداف و 

آرمان های شرکت در قالب دانش بنیانی است.
الله حج��ازی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان باریج اس��انس، می گوید: 
کش��ور ما با توج��ه به تنوع آب و هوایی و گونه گیاهی از گذش��ته تاکنون 
توانس��ته در زمینه تولید داروهای گیاهی با مصارف گوناگون پیشتاز باشد. 
ش��رکت داروس��ازی باریج اسانس در تالش اس��ت با تکیه بر پتانسیل های 
موجود و مواد اولیه داخلی گامی برای بهبود کیفیت و سالمت مواد غذایی 

با منشأ حیوانی بردارد.
به گفته او، مهم ترین هدف واحد دامپزش��کی ش��رکت، جایگزین کردن 
داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی و ایجاد سبد کامل و جامعی از 
داروهای گیاهی است. برای رسیدن به این هدف هم اقداماتی مانند تحقیق 
و پیش فرموالسیون داروهای جدید براساس نیاز بازار و منابع علمی معتبر، 
بررس��ی و پایش میزان اثربخش��ی و بهبود فرموالسیون داروهای موجود و 
انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی با همکاری مراکز و موسس��ات ذی ربط 

را در اولویت قرار دادیم.
این فعال دانش بنیانی با اشاره به رشد تولید و افزایش میزان فروش 300 
درصدی محصوالت دامپزش��کی ش��رکت در چند سال اخیر، بیان می کند: 
گروه دامپزش��کی مجموعه ما سال گذشته موفق به دریافت هشت موافقت 

اولیه تولید داروی دامپزشکی شد.
 ورود 30 قلم داروی گیاهی دامپزشکی تا 3 سال آینده

ب��ه گفته حج��ازی، تولید، ف��روش و پخش محصوالت دامپزش��کی این 
شرکت، تحت عنوان ش��رکت جدیدی به نام دشت گلستانه باریج، فعالیت 
خود را از امس��ال ب��ا نام تجاری»باری��ج وت« آغاز کرده اس��ت و تصمیم 
دارد مطابق با برنامه ریزی های انجام ش��ده بالغ ب��ر 30 قلم داروی گیاهی 
دامپزشکی جدید را تا سه سال آینده وارد بازار کند که برخی از آنها برای 

نخستین بار برای درمان یک نوع بیماری خاص فرموله شده اند.
ای��ن فعال فن��اور همچنین می گوید: گروه دامپزش��کی ما ب��ه زودی با 
س��ازمان دامپزشکی در حوزه آزمایشگاهی همکاری می کند. دریافت مجوز 
برای این کار هم در مراحل پایانی است و همکاری به زودی آغاز می شود. 
محصوالت تولیدی ما ان��واع گواهینامه های اس��تاندارد کانادا و گواهینامه 

حالل را کسب کرده است.
او با تش��ریح تفاوت محصوالت دامپزشکی این ش��رکت با سایر رقیبان، 
ادامه می دهد: مهم ترین تفاوت داروهای گیاهی نس��بت به ش��یمیایی عدم 
وجود باقیمانده دارویی در نسوج و عدم وجود دور پرهیز از مصرف دارویی 
اس��ت. به این معنا که گوش��ت حیوان پس از مصرف داروی گیاهی قابلیت 

مصرف دارد و تهدیدی برای سالمت انسان محسوب نمی شود.
ای��ن فع��ال دانش بنیان با اش��اره به ش��یوع بیماری های ت��ب برفکی و 
آنفلوآنزای فوق حاد تنفس��ی در فصل پاییز، بیان می کند: با ورود به فصل 
س��رما بیماری های تنفس��ی در طیور به علت عدم تهویه مناس��ب سالن ها 
افزای��ش می یابد و در دام های بزرگ نی��ز بیماری هایی مانند تب برفکی و 

بیماری قارچی در نتیجه افزایش رطوبت هوا تشدید می شود.
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان در ادامه بیان می کند: در فصول سرد 
س��ال ب��ا توجه به تغییر جی��ره غذایی، بیماری های گوارش��ی مانند نفخ و 
اسهال شایع می شود که برای درمان نفخ از داروی گیاهی وتیزیم باریج  و 
برای برطرف کردن اسهال دام نیز از زاتاسین باریج استفاده می شود که این 
شرکت توانست مجوز ساخت آنها را به ترتیب در سال 94 و 97 کسب کند.
او ب��ا بیان اینکه داروی میرتووت باریج  برای درمان تب برفکی و داروی 
رس��پیتول- بی باریج برای رفع بیماری های کمپلکس تنفس��ی طیور بسیار 
مفید اس��ت، می گوی��د: در کارآزمایی بالینی ای��ن فرآورده ها، نتایج خوبی 

نسبت به محصوالت رقیب به دست آمده است.
به گفته حجازی، محصول میرتووت باریج  در کارآزمایی بالینی توانست 
ضایعات دهانی ناش��ی از بیماری برفک��ی را پس از دو روز در 80/8 درصد 
م��وارد و پ��س از چهار روز در 93/5 درصد موارد بهبود  دهد که نتایج قابل 
توجهی اس��ت. همچنین رس��پیتول � بی باریج  در کارآزمایی انجام ش��ده 
از نظر کنترل و کاهش ش��دت رال های تنفس��ی بسیار بهتر از برم هگزین 

عمل کرده است.
این فع��ال فناور ادامه می ده��د: محصول میرتووت باری��ج  )درمان تب 
برفکی( به عنوان محصول ش��اخص شرکت داروسازی باریج اسانس و حتی 
شاخص در کشور است. این داروی گیاهی در سال 85 از گروه دامپزشکی 
ش��رکت باریج اسانس وارد بازار ش��د. با توجه به اینکه واکسن تب برفکی 
نمی توان��د مصونیت 100درصدی در مقابل این بیماری ایجاد کند بنابراین 
میرتووت باریج  یک داروی حیاتی برای بهبود این بیماری است و می تواند 

از پیشرفت بیماری جلوگیری و دام ها را از خطر مرگ نجات دهد.
او همچنی��ن بیان می کن��د: داروی مایکوس��یدین باریج  ب��رای درمان 
قارچ حیوانات از دس��تاوردهای متخصصان گروه دامپزش��کی باریج اسانس 
اس��ت که از صفر تا صد آن در این ش��رکت تولید و س��اخته شد. داروهای 
دامپزشکی این شرکت با اثرگذاری زیاد توانسته است جایگزین خوبی برای 

داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها در سطح کشور باشد.
حج��ازی در ادامه تاکید می کند: عمده جامع��ه هدف 15 رقم محصول 
تولیدی گروه دامپزشکی شرکت باریج اسانس به ترتیب برای دام ها، طیور، 
زنبور عسل و آبزیان است. شرکت ما هم اکنون دارای 38 نمایندگی رسمی 
در کش��ور اس��ت و داروهای گیاهی دامپزش��کی آن در بی��ش از یک هزار 

داروخانه دامپزشکی کشور به فروش می رسد.

به قلم: آنی پالمر ، خبرنگار/ مترجم: امیر آل علی: آمازون به عنوان بزرگ ترین فروشگاه 
آنالین جهان، نیاز زیادی به تجهیزات جهت تحویل سفارشات داشته و در راستای کاهش 
تولید کربن و تبدیل شـدن به یک برند سـبز، از ون های خود رونمایی کرد. این وسـیله 
جذاب با همکاری اسـتارت آپ آمریکایی به نام ریوین تولید شده و قرار است که از سال 
آینده، به صورت گسـترده مورد اسـتفاده قرار گیرد. این محصول جذاب در کنار طراحی 

خـاص خود که دید بهتری را برای راننده به همـراه دارد، از تکنولوژی های جدیدی نظیر 
دوربین 3۶۰ درجه و دستیار رانندگی بهره مند است. همچنین در این محصول به راحتی 
و امنیت رانندگان، توجه ویژه ای شـده اسـت. درواقع در طراحی این وسیله از چند هزار 
راننده ون، نظرسـنجی شـده اسـت. حال باید دید که این محصول جذاب، تا چه اندازه 
می تواند مطابق ادعاها باشـد. درواقع با توجه به این امر که توجه بیشتر به محیط زیست 

تولید ۱۵ داروی جدید

 صنعت دامپزشکی کشور از محصوالت گیاهی دانش بنیانی بهره مند شد

تولید ون الکتریکی اقدام جدید آمازون 

دریچــه

توس��عه فناوری، محصوالت و خدمات شناختی س��المندان عنوان چالشی 
است که با حمایت س��تاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی 
برگزار شد. پس از داوری نهایی آن 20 تیم برای ورود به دوره پیش شتابدهی 

انتخاب شدند تا شاهد تولید محصوالت فناورانه در این حوزه باشیم.
پس از انتش��ار فراخ��وان این چالش فعاالن و فناوران این حوزه از سراس��ر 
کشور 40 طرح مختلف ارس��ال کردند؛ طرح هایی در حوزه هایی مانند تولید، 
توسعه و بومی سازی؛ بازی های دیجیتال، مداد - کاغذی و فیزیکی، اپلیکیشن 
و س��ایت های e-learning و m-learning، فناوری و ابزارها و بسته های 
ارتقا و توانبخشی شناختی. در نهایت نیز داوری انجام شد و 20 تیم برگزیده 

انتخاب شدند.

 توسعه فناوری و خدمات شناختی 
سالمندان

سه شنبه
22 مهر 1399
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با توجه به توافق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و سازمان 
صداوس��یمای جمهوری  اس��المی  ایران، از این پس، زمان و برنامه های 
بیش��تری به ترویج فعالیت های زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، تخصیص 

می یابد. شرکت های دانش بنیان برای معرفی 
خ��ود در صداوس��یما، می توانند مس��تقیماً 
درخواست خود را به معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ارس��ال کنند. در راستای 
گسترش همکاری های پیشین، میان دو نهاد 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و س��ازمان صداوس��یمای جمهوری  اسالمی 
ایران، کمیته ای ویژه تش��کیل ش��ده اس��ت 
تا سیاس��ت گذاری های الزم در حوزه ترویج 
و فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان انجام 
ش��ود. در حال حاضر با توجه به تس��هیالت 
در نظر گرفته شده، شرکت های دانش بنیان، 
می توانند، مس��تقیماً درخواست خود را برای 

حضور و معرفی در برنامه های مختلف س��ازمان صداو سیما، ارائه کنند. 
براس��اس این تس��هیالت، فعالیت های برتر دانش بنی��ان، در قالب های 
متنوع رس��انه ای مانند خبر، گزارش خبری، برنامه های ترویجی و دیگر 

برنامه ه��ای رادیوی��ی و تلویزیونی، معرفی می ش��ود. ب��ا توجه به تعدد 
درخواس��ت ها، برای حضور شرکت های دانش بنیان و معرفی محصوالت 
دانش بنیان و فناور، معیارهایی در نظر گرفته ش��ده است. شرکت هایی 
می توانند از این تسهیالت رسانه ای استفاده 
کنن��د که به کاهش وابس��تگی کش��ور به 
واردات در ح��وزه محصوالت و فناوری های 
دانش بنی��ان، به ش��کل مش��خص، کمک 
کرده باش��ند. و یا آنکه در راس��تای تولید 
باکیفیت و ایجاد فرصت های شغلی مناسب 
برای جوانان تحصیلکرده و نخبگان علمی، 
کوشش کرده باشند.  »صادرات محصوالت 
دانش بنیان«، یکی دیگر از ش��اخصه هایی 
اس��ت ک��ه ش��رکت های دانش بنی��ان در 
صورت برخ��ورداری از آن، می توانند برای 
معرف��ی موفقیت های صادراتی خود در این 
برنامه ها، حضور یابند.  همچنین براس��اس 
توافق دوطرف، برنامه های ویژه برای رفع چالش ها و مش��کالت صنایع و 
فعالیت های تولیدی کش��ور، با کمک شرکت های دانش بنیان و فناور در 

صداوسیما، تولید و پخش خواهد شد.

مخازن دوجداره ذخیره گازهای مایع پروپان و بوتان، یکی از محصوالت 
راهبردی مورد استفاده در پاالیشگاه های گازی و مجتمع های پتروشیمی 
است. چند جهادگر عرصه دفاع مقدس، با تاسیس یک شرکت دانش بنیان، 

موفق ش��دند تا این محص��ول را با قیمتی به 
مرات��ب کمت��ر از نمون��ه مش��ابه خارج��ی، 
بومی سازی کنند. غالمرضا زینل پور، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان مهندسی پناه ساز ایران، در 
ای��ن  باره گفت: محصول اصلی این ش��رکت، 
مخازن دوجداره ذخیره گازهای مایع پروپان و 
بوتان است و در حال حاضر شرکت مهندسی 
پناه س��از ایران، دانش طراحی، مهندس��ی و 
س��اخت مخازن LPG را به صورت کامل در 
اختیار دارد و تقریباً در تمامی فازهای پارس 
جنوبی و جزایر س��یری و خ��ارگ پروژه های 
متعددی را اجرا کرده است. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان مهندسی پناه ساز ایران، در ادامه 

گفت: در پاالیشگاه های فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی عالوه 
بر تولید گاز ش��یرین جهت مصارف خانگ��ی و صنعتی و نیز اتان جهت 
اس��تفاده در مجتمع های پتروش��یمی، حجم قابل مالحظه ای پروپان و 

بوتان با ارزش صادراتی باال تولید می ش��ود. به منظور تس��هیل در حمل 
و نقل و صادرات گازهای پروپان و بوتان، فرآیند ذخیره س��ازی این گازها 
در دمای پایین در مخازن ذخیره ای که به همین منظور طراحی و ساخته 
می ش��وند، صورت می پذیرد. وی افزود: این 
مخ��ازن، عموماً در پاالیش��گاه های گازی و 
مجتمع های پتروشیمی استفاده می شود. در 
گذشته کار طراحی و ساخت این نوع مخازن 
را ش��رکت های خارجی انجام می دادند، اما 
این شرکت با بومی سازی دانش فنی مخازن، 
بهای تمام ش��ده س��اخت هر ی��ک از این 
مخازن را در مقایس��ه با سازندگان خارجی 
حداقل به میزان 8 میلیون یورو کاهش داد. 
غالمرضا زینل پور در توضیح پیش��ینه این 
شرکت، گفت: شرکت دانش بنیان مهندسی 
پناه ساز ایران، توسط جمعی از متخصصین و 
جهادگران عرصه دفاع مقدس با هدف کمک 
به آبادانی و سازندگی کشور تاسیس شده و از بدو تاسیس تاکنون با تکیه 
بر توانمندی های داخلی پروژه های بزرگ متعددی را در رشته های نفت و 

گاز، آب و فاضالب، راه، اسکله و بندر به انجام رسانده است.

جهادگران دفاع مقدس شرکت دانش بنیان تاسیس کردنددانش بنیان ها برای حضور در صدا و سیما مستقیماً درخواست می دهند

مهدی پورمحمد، اس��تاد موسس��ه آم��وزش عالی علوم ش��ناختی: 
زبان شناسی شناختی یکی از جذاب ترین حوزه هایی است که به بررسی 
رابطه زبان با نظام اندیشه انسان می پردازد. زبان شناسی شناختی، زبان 

را برونداد مشخصه های کلی نظام شناختی انسان می داند.
نتایج پژوهش ه��ای محققانی همچون لیکاف، جانس��ون، النگاکر و 
برخی دیگر از پژوهشگران در دهه 70 و 80 میالدی و نیز پژوهش هایی 
که پس از آن صورت گرفته است، بینش عمیقی را نسبت به چگونگی 

ارتباط بین زبان و نظام اندیشه انسان فراروی ما قرار می دهد.
از همی��ن رو ب��رای گس��ترش و ارتقای بیش��تر پژوهش ها در حوزه 
زبان شناس��ی ش��ناختی در جامعه علمی و دانش��گاهی کش��ور قصد 
برگزاری نخستین مدرس��ه مجازی زبان  شناسی شناختی را با حمایت 
س��تاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و با همکاری 
دانش��گاه تربیت مدرس و موسس��ه آم��وزش عالی علوم ش��ناختی و 

استادان برتر این حوزه داریم. پس به دنبال آن هستیم در این مدرسه 
آش��نایی عالقه  مندان به حوزه های زبان شناس��ی با رویکردهای جدید 

زبانشناسی شناختی رقم خورد.
در ای��ن مدرس��ه مج��ازی، در ه��ر ماه یکی از اس��اتید ای��ن حوزه 
درخصوص زبانشناس��ی ش��ناختی؛ گامی ب��رای ارائ��ه نظریه کنش، 
اس��تعاره شناختي از منظر عصب روانشناس��ي زبان،  چند معنایی در 
چارچوب معناشناسی شناختی، طرح واره هاي تصوري، ماهیت ساختار 
در زبان  شناس��ی ش��ناختی با نگاهی به واج شناس��ی و ابه��ام از منظر 

زبان شناسی شناختی سخنرانی می کنند.
تن��وع بحث ها و س��خنرانی هایی که در این مدرس��ه وجود دارد، به 
مخاطب��ان این امکان را می دهد که با بعضی از موضوعات اساس��ی در 
زبان شناس��ی شناختی آش��نا ش��وند و همچنین به دانشجویان حوزه 

زبان شناسی امکان ایده پردازی برای انجام پژوهش را خواهد داد.*

پیش بینی می ش��ود که در س��ال 2020 میالدی، ب��ازار بازی های 
موبایلی درآمدی بالغ بر 77 میلیارد دالر در سطح جهان داشته باشد. 
با توجه به رش��د روزافزون کاربران گوشی های هوشمند همراه، کشور 
ما نیز یک بازار گس��ترده و بس��یار س��ودآور برای بازی های رایانه ای 

محسوب می شود.
درآمد بازی های رایانه ای گوش��ی های تلفن همراه س��االنه شاهد بیش از 
13 درصد رش��د است. تعداد کاربران گوشی های هوشمند در سطح جهانی 
و به  صورت س��االنه رشدی بیش از ۶ درصد را شاهد هستند. تعداد کاربران 
گوش��ی های همراه هوشمند در سال 2020 به عدد 3.5 میلیارد نفر رسیده 
اس��ت. که نمایانگ��ر منبع جدی��دی از بازیکن ها و مصرف کنن��دگان برای 
سال های آتی است. تعداد کاربران گوشی های همراه ایرانی نیز به تبع رشد 

جهانی، شاهد رشد چشمگیری بوده اند.  
 خانه نشینی اجباری

همه  ما با وضعیت هولناک و ناخوش��ایند همه گیری ویروس کرونا دست 
و پنجه نرم می کنیم. برای بس��یاری از افراد محب��وس در خانه، بازی راهی 
اس��ت برای گذراندن وقت. قرنطینه های ملی و منطقه  ای و ممنوعیت های 
سفر در سراسر جهان، به ویژه در بازار  هایی مانند آسیا، خاورمیانه و آمریکای 
التین، منجر به افزایش چشمگیر تعامل مصرف کننده با بازی های موبایلی 

شده است.
به  عبارت ساده تر، قابل حمل و در دسترس بودن گوشی های همراه سلطه  
این بازار در س��ال جاری را حتی بیش از پیش پایدار ساخته است. این بازار 
جایگاه س��نتی کافی نت ها و نظایر آنها را تا حد زیادی تصاحب کرده است. 
همه گیری ویروس کووید-19 همان فرصت طالیی بود که بازار بازی سازی 

رایانه ای به دنبال آن بود.
 افزایش درآمد

ب��ه  طور طبیعی، افزایش مدت زمان اختصاص داده ش��ده به بازی، درآمد 
بازی ه��ای موبایلی را نی��ز افزایش خواهد داد، ام��ا از آنجا که تبدیل کردن 
بازیکن های گوشی  همراه به پرداخت کنندگان پول دارای روندی بسیار زمانبر 

است، رشد تعامل مصرف کننده به  مراتب فرا تر از رشد درآمد خواهد بود.
ایجاد رشد در مخارج مستقیم مصرف کننده نیز تا  حدودی با مدل تجاری 
تبلیغات درون بازی که اخیرا بس��یار مرسوم شده است، جبران می شود. در 
واقع شرکت های بازی س��از به جای آنکه مستقیماً از بازیکنان پول دریافت 
کنند، هر روز بیش��تر به سمت تبلیغات سوق پیدا می کنند. دریافت پول از 

تبلیغات کنندگان بسیار راحت تر از دریافت پول از بازیکن است.
ب��ا  این وجود، پیش بینی می ش��ود که بازار بازی ه��ای رایانه ای تلفن های 
هوشمند تا انتهای سال2020 به 77.2 میلیارد دالر برسد. افزایش عالقه به 
بازی به دلیل خانه نشینی اجباری ناشی از کووید-19 عاملی اصلی در رشد 

بازار به  شمار می رود.
 ایجاد بازار

در رابطه با فروش��گاه های اپلیکیش��ن که این درآمد ها را ایجاد می کنند، 
انحص��ار دو گان��ه  اپل و گوگل در ب��ازار همچنان پا بر جا اس��ت، با این همه 
فروش��گاه های ملی در برخی کش��ورها، موفق ش��ده اند در حوزه بازی های 
رایان��ه ای ای��ن دو را به عق��ب برانند، در ص��ورت حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان و فناور، ایران توانایی ایجاد یک اپلیکیش��ن محبوب و سراسری 

در این حوزه را دارد.
پیش بینی می شود که بازار بازی های موبایل در سال 2023 به رشد100 
میلیارد دالری برس��د و از آن نیز فرا تر برود. بازارهای نوظهور مانند آسیای 
جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقای شمالی، مناطق جنوبی صحرای آفریقا و 

آمریکای التین بیشترین رشد را در این زمینه ایجاد خواهند کرد.
چین، آمریکا و ژاپن نیز س��ه بازار بزرگ بازی های موبایل در سال2023 
باق��ی خواهن��د ماند. در این بین، کش��ور ایران نیز مانند دیگر کش��ورهای 
خاورمیانه در زمره بازارهای رو به رش��د طبقه بند ی ش��ده است، با این همه 
رش��د بازیکنان با رشد بازی سازها برابر نیس��ت و باید شرکت های بازی ساز 

بسیار بیشتری در کشور فعال شوند.
 توسعه 5g در ایران

کش��ور ما نیز در حال توسعه زیرس��اخت های مرتبط با اینترنت 5G  در 
کشور است. رشد سرعت اینترنت و سایر زیرساخت ها، بستری بسیار مناسب 
برای رشد بازی های رایانه ای فراهم می کند. ستاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرده است تا با 
حمایت از ش��رکت های خالق که در این حوزه فعال هستند، از شرکت های 
بازی ساز ایرانی حمایت کند. با این همه، حمایت از این شرکت های فناور و 
دانش بنیان، نیازمند عزم ملی و هماهنگی های گسترده بین دستگاهی است.

در صورت حمایت دیگر نهادهای مس��ئول، بازار بسیار گسترده ای در این 
ح��وزه وجود دارد، کاربر ایرانی بازی های رایانه ای نش��ان داده اس��ت که در 
صورت��ی که بازی ه��ای رایانه ای با کیفیت به وی عرضه ش��ود، حتماً از آن 

استقبال خواهد کرد.

کرونا دنیای بازی های رایانه ای را وسعت بخشیده است

خـاص خود که دید بهتری را برای راننده به همـراه دارد، از تکنولوژی های جدیدی نظیر 
دوربین 3۶۰ درجه و دستیار رانندگی بهره مند است. همچنین در این محصول به راحتی 
و امنیت رانندگان، توجه ویژه ای شـده اسـت. درواقع در طراحی این وسیله از چند هزار 
راننده ون، نظرسـنجی شـده اسـت. حال باید دید که این محصول جذاب، تا چه اندازه 
می تواند مطابق ادعاها باشـد. درواقع با توجه به این امر که توجه بیشتر به محیط زیست 

به یک ترند جدی تبدیل شده است، احتماال تا چند سال آینده، برندهایی که توجهی به 
این مسـئله نداشته و در این مسیر اقدامی را انجام نمی دهند، مورد بی توجهی خریداران 
قرار خواهند گرفت، به همین خاطر این اقدامات برای بقای شـرکت ها نیز ضروری خواهد 

بود.
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ایده پردازی در انجام پژوهش ها

تولید ون الکتریکی اقدام جدید آمازون 

یادداشـت

بس��یاری از صاحب نظران معتقدند س��ده بیس��ت و یکم، دوره حاکمیت و 
ش��کوفایی فناوری زیستی است. فناوری های با ارزشی که رهاوردشان توسعه 
پایدار در کش��ور است. این فناوری های زیستی برای توسعه خود در کشور به 
ایده های خالقانه نیاز دارند که قرار است این نیاز با کمک عالقه مندان به این 

حوزه تامین شود.
زیست فناوری یکی از فناوری های کاربردی و تاثیرگذار در دیگر علوم است. 
مثال علوم زیست شناسی پایه، صنایع کشاورزی، فرآوری غذایی، دارو و صنایع 
شیمیایی هم به توسعه این علم وابسته هستند. زیست فناوری به عنوان علمی 

نوین، نقشی تاثیرگذار و کلیدی در توسعه پایدار ملی و بین  المللی دارد.

در تحقق 3 درصد از سهم بازار جهانی 
زیست فناوری نقش آفرینی کنید



برگزاری مراس��م های کاری در میان برندهای مختلف امری رایج است. ساالنه 
مراسم  های بس��یار زیادی با اهداف مختلف در سراسر دنیا برگزار می شود. برخی 
از مراسم های بزرگ مانند مراسم برند سونی، اپل و مایکروسافت عالوه بر حضور 
چندین هزار بازدیدکننده با اس��تقبال گس��ترده ای در س��طح جهان نیز رو به رو 
می شود. یکی از مهمترین نکات در زمینه طراحی مراسم های کاری جذاب توجه 
به تعیین بودجه برای آنهاس��ت. بسیاری از برندها در گام نخست اقدام به تعیین 
هیچ گونه بودجه ای نمی کنند. این امر همیشه خطر صرف هزینه بسیار زیاد برای 
مراسم را به همراه دارد. نقطه مقابل این وضعیت شامل طراحی برنامه برای صرف 
مقدار مشخصی از هزینه و در نهایت ناتوانی برای رعایت برنامه موردنظر است. هر 

دو حالت فوق برای برندها به یک صورت مضر است. 
طراحی برنامه بودجه برای برگزاری مراسم های مناسب اهمیت باالیی دارد. نکته 
مهم در این میان عدم آگاهی کسب و کارها از شرایط تعیین بودجه برای بازاریابی 
و جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. همین امر موجب شکست بسیاری از کسب و 
کارها، علی رغم داش��تن ایده های جذاب، می ش��ود. هدف اصلی در مقاله کنونی 
بررس��ی هرچه بهتر بازاریابی با استفاده از تعیین بودجه مناسب برای مراسم های 
تجاری است. در ادامه به بررسی دقیق ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت. 

چگونه برای مراسم تجاری بودجه تعیین کنیم؟
شروع فرآیند تعیین بودجه بدون آشنایی با وضعیت کسب و کار و موقعیتش 
در بازار امکان پذیر نیست. هر کسب و کار براساس وضعیت مالی و میزان اعتبارش 
باید اقدام به برگزاری مراس��م های تجاری نماید. گاهی اوقات برخی از برندها به 
دلیل عدم جذابیت برای مخاطب هدف یا فعالیت در سطح خرد اقدام به همکاری 
با برندهای بزرگ تر برای برگزاری مراسم های کاری می کنند. این امر ایده مناسبی 
برای توس��عه برند و کاهش هزینه های اضافی خواهد بود بنابراین گام نخست در 
مسیر برنامه ریزی مالی برای مراسم های تجاری تعیین شیوه اجرای مراسم است. 

اگر یک کس��ب و کار در زمینه برگزاری مراس��م تجاری مصمم باش��د، پس از 
تصمیم گی��ری در مورد نح��وه برگزاری باید ب��ه دنبال معیارهای��ی نظیر تعداد 
بازدیدکنن��دگان احتمالی، مهمان های اصلی و همچنین انتخاب مکان مناس��ب 
برای برگزاری مراس��م باشد. امروزه بسیاری از برندها توانایی برگزاری مراسم های 
تجاری شان در دفتر اصلی شرکت را ندارند بنابراین هماهنگی با سالن های بزرگ 

یا هتل ها امری ضروری خواهد بود. 
روش برگزاری مراسم از سوی سازمان ها

هر کس��ب و کار ش��یوه خاصی برای برگزاری مراس��م های کاری دارد. این امر 
تف��اوت میان برندها را رقم می زند. امروزه برندهای بزرگ به ش��یوه های متفاوت 
مراس��م های تجاری را شخصی س��ازی می کنند. درست به همین خاطر مخاطب 
هدف نسبت به حضور در تمام آنها تمایل نشان می دهد. اگر مراسم های مختلف و 
بزرگ دارای ماهیت یکسانی بود، کمتر مخاطبی در تمام آنها حضور پیدا می کرد. 
یافتن شیوه ای مناسب برای ساماندهی مراسم دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
برخی از برندها به طور مدام در این زمینه با مشکل مواجه هستند. توصیه اساسی 
در این بخ��ش الگوبرداری از برندهای بزرگ ب��رای کاهش هزینه های مربوط به 
طراحی الگوی منحصر به فرد برگزاری مراسم است. مسئله اساسی در این میان 
ایجاد تغییرات اساس��ی در الگوی دیگر برندهاست. در غیر این صورت با واکنش 

مناسبی از سوی مخاطب هدف مواجه نخواهیم شد. 
جایگاه تحقیق و مطالعه 

پس از بررس��ی شیوه های برگزاری مراس��م باید به دنبال ایده های جذاب برای 
مدیریتش بود. بدون تردید برخی از ایده های کلیشه ای همیشه در دسترس برندها 
قرار دارد. اگر یک کسب و کار از چنین ایده هایی استفاده نماید، به احتمال زیاد 
واکنش مناسبی از سوی مخاطب هدف دریافت نخواهد کرد. امروزه مشتریان به 
دنبال مراسم های متفاوت و کاربردی هستند بنابراین جهت گیری اصلی برندها باید 

به سوی رفع نیازهای مشتریان از طریق برگزاری مراسم تجاری باشد. 
بخش توس��عه و تحقیقات کس��ب و کارها نقش مهم��ی در فرآیند جلب نظر 
مخاطب هدف بازی می کن��د. این بخش باید به طور دقیق بر روی وضعیت بازار 
متمرکز شود. فقط در این صورت امکان شناسایی برندهای برتر برای کاربست در 
مراس��م و همچنین آگاهی از سلیقه مخاطب هدف وجود دارد. متاسفانه بسیاری 
از برنده��ا در مس��یر مطالعه بازار به دنبال یافتن داده های��ی برای تایید ایده های 
اولیه شان هستند. اگر وضعیت بازار با انتظارات یک برند سازگاری ندارد، باید اقدام 
به تغییر ایده های اصلی کرد. در غیر این صورت هزینه های شکس��ت در برگزاری 

مراسم جذاب بسیار بیشتر از حد انتظار خواهد بود. 
همکاری با آژانس های مش��اوره ای یا دست کم افراد حرفه ای در زمینه برگزاری 
مراس��م بخش قابل توجهی از نگرانی کسب و کارها را کاهش خواهد داد. کسب 
و کارها برای موفقیت در بازار باید آماده هرگونه همکاری با دیگر برندها باش��ند. 
در غیر این صورت شاید هزینه نهایی برگزاری مراسم تکراری و کلیشه ای بسیار 

زیاد شود. 
پیش بینی خدمات اساسی

در طول برگزاری مراس��م های تجاری برخی از خدمات باید به طور مداوم ارائه 
شود. به عنوان مثال، برخی از برندها در مراسم های تجاری شان برخی مواد غذایی 
یا لوازم اساسی مانند کاغذ و خودکار را به صورت رایگان در اختیار مخاطب هدف 
قرار می دهند. اگر کسب و کار شما قصد انجام چنین فرآیندی را دارد، باید پیش 
از برگزاری مراس��م نسبت به آماده س��ازی نیازهای اصلی اقدام نماید. در غیر این 
صورت مشکالت بس��یار زیادی در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به 

صورت پایدار خواهد داشت.

امروزه بس��یاری از ش��رکت کنندگان در مراسم های تجاری شرکت ها سال بعد 
دیگر به برند موردنظر توجه نش��ان نمی دهند. دلیل این امر تجربه نامناس��ب در 
زمینه حضور در مراسم برندهاس��ت. نظرخواهی از مشتریان و همچنین ارزیابی 
عملکرد برندهای مطرح در زمینه بازاریابی مراسم های تجاری برای بهبود کیفیت 
مراس��م برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر این نکته مورد بررسی و توجه دقیق 

قرار نگیرد، بسیاری از برندها توانایی تکرار موفقیت های شان را نخواهند داشت. 
ارزیابی و کنترل مداوم امور

هر مرحله از طراحی فرآیند بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف باید با نهایت 
دقت صورت گیرد. مراس��م های تجاری به طور معمول هزینه بسیار زیادی از 
برندها می گیرد بنابراین تضمین دس��تیابی به موفقیت در این عرصه ضروری 

خواهد بود. 
ارزیابی و کنترل تمام امور به طور مداوم دارای اهمیت بس��یار زیادی است. 
برخی از برندها در این زمینه فرآیندهای بسیار جذابی را طراحی می کنند. این 
امر ش��امل بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به شیوه های مختلف و ایجاد 
هم��کاری نزدیک میان بخش های مختلف برند اس��ت. وقتی میزان همکاری 
بخش های مختلف شرکت افزایش پیدا کند، عملکرد برند به شدت بهبود پیدا 
خواهد کرد. این امر در مورد برندهایی با دامنه وسیعی از کارمندان و گروه های 

کاری مختلف بیشتر صدق می کند. 
بودجه مراسم های تجاری چه شکلی است؟

بودجه مراسم تجاری وضعیت کلی کسب و کار و محورهای قابل دسترسی 
را مشخص می سازد. برنامه ریزی برای مراسم های تجاری بدون آگاهی از بودجه 
در دسترس بسیار دشوار خواهد بود. یکی از نکات اساسی در این زمینه توجه 
به نمونه های موفق در زمینه طراحی بودجه کسب و کار است. بخی از برندها 
به طور مداوم در زمینه طراحی بودجه دارای مهارت و اس��تعداد باال هس��تند. 
این امر کار را برای برندهای مختلف بی نهایت ساده می سازد. تعیین بخش های 

مختلف هزینه ای و بودجه در دسترس شرکت امر مهمی محسوب می شود. 
برخی از کس��ب و کارها بر روی س��ودهای احتمالی کسب و کارشان برای 
بهبود وضعیت بازاریابی حس��اب ویژه ای باز می کنند. این امر اهمیت بس��یار 
زیادی برای برندها در زمینه س��اماندهی مراسم تجاری دارد. متاسفانه شرایط 
بازار گاهی اوقات امکان بررس��ی دقیق شرایط بازار و همچنین حساب کردن 
روی س��ودهای احتمال��ی را نمی دهد بنابراین تعیین بودج��ه اولیه در زمینه 
مراس��م های تجاری بای��د فقط با تمرکز بر روی بودجه و منابع در دس��ترس 
صورت گیرد. در غیر این صورت بخش قابل توجهی از مراسم شرکت به شانس 

و اقبال گره خواهد خورد. 
بس��یاری از طراح های بودجه حرفه ای در زمینه برگزاری مراسم های بزرگ 
ب��ه طور مداوم به فعالیت برندهای برجس��ته توجه دارند. امروزه بس��یاری از 
مراسم های مهم با کمترین هزینه ممکن برگزار می شود. با این حساب کاهش 
هزینه های کس��ب و کار از طریق الگوبرداری از وضعی��ت دیگر برندها دارای 
اهمیت بس��یار زیادی خواهد بود. ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار دشوار 
باش��د، اما در صورت اجرای درس��ت از سوی کس��ب و کارها نقش مهمی در 

کاهش هزینه های شرکت دارد. 
دالیل اهمیت تعیین بودجه در فرآیند برگزاری مراسم تجاری

تعیین بودجه مراسم های تجاری امری مهم محسوب می شود. نکته اساسی در 
این میان بی توجهی برخی از کسب و کارها به فرآیند بازاریابی و تعیین بودجه برای 
مراسم تجاری اس��ت. بسیاری از کارآفرینان با تجربه نسبت به برنامه ریزی بیش 
از اندازه روی خوش نش��ان نمی دهند. اگر برنامه ریزی دقیق برای بودجه مراس��م 
تجاری مورد توجه قرار نگیرد، بسیاری از فرآیندهای کاری ناموفق خواهد شد. این 
امر به دلیل تمایل برندها برای س��رمایه گذاری بیشتر و بیشتر بر روی حوزه هایی 
نظیر مراس��م های تجاری اس��ت. بسیاری از کس��ب و کارها پس از پایان مراسم 
تجاری شان، علی رغم کسب موفقیت، با بدهی های گسترده مواجه می شوند. این 

امر تاثیر به شدت منفی بر روی وضعیت برندها بر جای می گذارد. 
یک��ی از مهمترین نکات در زمینه برگزاری مراس��م های تجاری موفق ارزیابی 
مداوم ش��رایط و تاثیر برنامه های مختلف بر روی مخاطب هدف است. اگر برنامه 
مشخصی از نظر مالی و تعیین معیارهای مناسب برای ارزیابی شرایط در دستور 
کار برندها قرار نگیرد، امکان ارزیابی شرایط کسب و کار بسیار دشوار خواهد بود. 
درس��ت به همین خاطر برندهای بزرگ به صورت منظم اقدام به انتش��ار گزارش 
کسب و کارشان می کنند. این امر عالوه بر ایجاد جلوه ای حرفه ای از کسب و کار 

موجب جلب نظر سرمایه گذارهای مختلف نیز می شود. 
برنامه ریزی مالی همیش��ه مسئولیت زیادی برای برندها به همراه داشته است. 
پاس��خگویی به تیم س��رمایه گذارها در صورت بروز شکس��ت به هیچ وجه ساده 
نیست. برخی از کارآفرینان در پی بروز مشکل در مراسم های تجاری و مواجهه با 
شکست کارنامه حرفه ی شان نابود شده است بنابراین توجه به حوزه های مختلف 
برنامه ریزی مالی و تعیین شرایط برای مراسم تجاری دارای اهمیت بسیار زیادی 

است. 
مباح��ث فوق در زمینه اهمیت برنامه ریزی و تعیین بودجه مالی مراس��م های 
تجاری در نگاه نخس��ت پراکنده به نظر می رسد. بدون تردید هر مخاطبی دالیل 
متعددی برای برنامه ریزی در حوزه کسب و کار دارد. بررسی دقیق تر این موضوع 
نیازمند تقسیم بندی دالیل به گونه های مهم است بنابراین در ادامه مقاله به بررسی 
4 دلیل عمده در مورد اهمیت و تاثیر برنامه ریزی مالی برای مراس��م های تجاری 
خواهی��م پرداخت. این بخش به طور ویژه برای کارآفرینان دارای ش��ک و تردید 

گسترده در مورد تعیین بودجه مراسم تجاری مفید خواهد بود. 
سازماندهی بهینه مراسم

برگزاری مراس��م های تجاری مانند یک سیس��تم عمل می کند. هرچه ورودی 

سیستم مشخص و روشن تر باشد، امکان ارزیابی خروجی ساده تر خواهد بود. برخی 
از کسب و کارها تمایلی برای آگاهی از ورودی و خروجی سیستم ندارند. این امر 
اغلب اوقات به دلیل ترس از شکس��ت و ضررهای مالی هنگفت صورت می گیرد. 
نکته مهم در این میان ناتوانی کس��ب و کارها برای ارزیابی وضعیت مراس��م در 

صورت بی توجهی به تعیین بودجه به منظور ارزیابی هزینه های ورودی است. 
اغلب برندها در زمینه برگزاری مراس��م های تجاری گرایش یکسانی دارند. این 
امر ش��امل برگزاری مراسم به صورت ساالنه است. اگر نتیجه برگزاری مراسم در 
یک س��ال مورد ارزیابی دقیق قرار نگی��رد، امکان بهبود عملکرد برند در بازه های 
زمانی بعدی وجود نخواهد داشت بنابراین ارزیابی وضعیت برند در بازه های زمانی 
مداوم از اهمیت بسیار زیادی برای برندها برخوردار است. برخی از کسب و کارها 
به صورت مداوم در تالش برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به شیوه های 
مختلف هستند. نکته مهم در این میان ضرورت ارزیابی نتایج تالش های قبلی برای 

برنامه ریزی بهتر در آینده است. 
مراسم های تجاری در تحلیل کلی نوعی پروژه بزرگ محسوب می شوند. برندها 
ب��رای کار بهتر بر روی چنین پروژه هایی باید معیارهای مش��خص و اندازه گیری 
هزینه های مالی را در دس��تور کار قرار دهند. س��رمایه گذارهای بزرگ همیش��ه 
صورتحس��اب عملکرد مالی ش��رکت ها را رصد می کنند بنابراین در صورت عدم 
بررسی مراسم های تجاری در صورتحساب های مالی وضعیت بسیاری از کسب و 

کارها به هم خواهد خورد. 
کنترل بیشتر بر روی مراسم

مراس��م های تجاری همیش��ه امکان انحراف از مسیر اصلی و برجسته ساختن 
اهداف حاش��یه ای را دارد. بس��یاری از برندها در عمل توانایی کنترل مسیرهای 
حاش��یه ای در مراس��م را ندارند. یکی از اش��تباهات رایج در ای��ن میان دعوت از 
مهمان های غیر مرتبط با موضوع اصلی مراسم است. این امر بحث های حاشیه ای 
را در کلیت مراس��م حکمفرما می کند. همین ام��ر در اغلب موارد موجب ناتوانی 

برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف می شود. 
وقتی بودجه و میزان س��رمایه گذاری برندها بر روی مراسم مشخص و محدود 
باشد، میزان سرمایه گذاری بر روی بحث های حاشیه ای کاهش خواهد یافت. این 
امر به طور خودکار دستیابی به هدف اصلی برند را ساده می سازد. برنامه ریزی مالی 
کار چندان دشواری نیست. نکته اساسی در این میان اطالع تمام بخش های کسب 
و کار از سیاست های مالی شرکت است. در غیر این صورت وضعیت کسب و کار 

به طور مداوم در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. 
بس��یاری از تیم های بازاریاب��ی و گروه های کاری ش��رکت ها در عمل به دلیل 
عدم آگاهی از برنامه مالی ش��رکت اقدام به خلق هزینه های مختلف برای مراسم 
می کنند. این امر در نهایت بار مالی س��نگینی بر روی دوش شرکت باقی خواهد 
گذاشت. استفاده از سرویس های پیام رسان یا کانال های ارتباطی مناسب اهمیت 
باالیی برای کسب و کارها دارد. اگر برندها به این نکته مهم بی توجه باشند، توانایی 

جلب نظر مخاطب هدف در بازه های زمانی مشخص را از دست می دهند. 
افزایش قدرت چانه زنی

کسب و کارها در صورت مواجهه با محدودیت مالی اقدام به چانه زنی و کسب 
تخفیف های مختلف می کنند. این امر در صورت مشخص نبودن بودجه برند تمایل 
کمتری در میان اعضای شرکت ایجاد خواهد کرد. نکته اساسی در این میان تعیین 
بودجه به صورت دقیق و درخواست از کارمندان برای کاهش هزینه های برگزاری 

مراسم تا جای ممکن است. 
برخی از تیم های بازاریابی در صورت مواجهه با بودجه محدود برند دس��ت به 
کس��ب تخفیف های مختلف از طرف های قرارداد برای برگزاری مراس��م می زنند. 
مهمترین مسئله در این میان ترغیب کارمندان و اعضای تیم بازاریابی برای دریافت 
تخفیف بیشتر است. این امر در نهایت صرفه جویی مالی قابل توجهی برای برندها 

به همراه خواهد داشت. 
بسیاری از کسب و کارها قدرت چانه زنی بسیار باالیی دارند. این امر در صورت 
مواجهه با بودجه محدود باورپذیری بیشتری در میان مشتریان ایجاد خواهد کرد. 
نکته اساسی در این میان توجه به برداشت طرف های مقابل از درخواست برند برای 
تخفیف است. اگر صورتحساب و بودجه مالی شرکت کامال مشخص باشد، کسب 

تخفیف از طرف های قرارداد ساده تر خواهد شد. 
تهیه گزارش مالی مراسم

گزارش های مالی مراس��م نقش مهمی در توجیه س��رمایه گذاری شرکت 
دارد. هیأت مدیره ش��رکت ها اغلب مایل به بررسی وضعیت برگزاری مراسم 
پس از پایانش هستند. این امر از نظر مالی اهمیت بسیار زیادی برای برندها 
دارد. بدون تردید سود ناشی از مراسم های تجاری در بلندمدت قابل ارزیابی 
اس��ت. نکته مهم در این میان توجه به اختالف میان بودجه تعیین شده در 
زمینه برگزاری مراس��م و هزینه های واقعی برند است. شاید در نگاه نخست 
وفاداری به بودجه اصلی برند در زمینه برگزاری مراس��م امری طبیعی باشد، 
اما بسیاری از اوقات هزینه های برگزاری مراسم بسیار بیشتر از این می شود. 
در این صورت کسب و کارها باید به دنبال راهکاری برای توجیه هزینه های 
گزاف شان باشند. در غیر این صورت تیم مدیریت در برنامه مالی تجدیدنظر 

اساسی خواهد کرد. 
گزارش های مالی به طور رایج هر س��ال منتش��ر می ش��ود. کاهش هزینه های 
برگزاری مراسم در مقیاسی گسترده به معنای امکان سرمایه گذاری بر روی سایر 
حوزه ه��ا و جلب نظر مخاطب هدف خواهد ب��ود بنابراین باید تهیه گزارش برای 
کاهش هزینه های ش��رکت در بلندمدت را مدنظر قرار داد. بدون شک این امر در 
ابتدا برای بازاریاب ها و تمام اعضای ش��رکت دش��وار خواهد بود، اما پس از مدت 

زمانی کوتاه بدل به عادت اصلی کسب و کار خواهد شد. 
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 بازاریابی ماکیلون با هدف حفاظت از محیط 
زیست

برند نستله در طول سال های اخیر فعالیت قابل توجهی در زمینه 
دعوت از مش��تریانش برای حفاظت از محیط زیس��ت داشته است. 
ماکیلون به عنوان زیرش��اخه این برند در زمینه تولید غالت و انواع 
خوراکی های مخصوص ن��وزادان در بازار برزیل اقدام به رونمایی از 
کمپین تازه ای با محوریت حفاظت از محیط زیس��ت کرده اس��ت. 
برند نس��تله در فرآیند اجرای تعهداتش نسبت به حفاظت از محیط 
زیس��ت قصد مشارکت در برنامه کاش��ت 500 هزار درخت تازه در 
بخش های آسیب پذیر آمازون را دارد. این امر در کمپین های متعدد 
نس��تله با دعوت از مشتریان دنبال می شود. اکنون برند ماکیلون در 
تالش برای ترغیب مخاطب هدف پای فرزندان خردسال خانواده ها 
را نیز به ماجرا باز کرده اس��ت. بر این اساس دلیل اصلی حفاظت از 
محیط زیس��ت از س��وی خانواده ها توجه به زندگی مطلوب و سالم 

فرزندان عنوان شده است. 
بخش قابل توجهی از کمپین ماکیلون آشنایی کودکان با مفاهیم 
مربوط به حفاظت از محیط زیس��ت و نحوه نگهداری از آن اس��ت. 
ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما بخش 
قابل توجهی از کمپین های بازاریابی نستله بر محور ارائه کمک های 
آموزش��ی به خانواده های مختلف جری��ان دارد. دلیل این امر تولید 
محصوالت گسترده و نگرانی های مشتریان نسبت به نحوه اثرگذاری 

کارخانه های این برند بر روی محیط زیست است. 
یکی از اهداف مش��خص کمپین تازه کامیلون رسیدگی به وضعیت 
جنگل های س��بز آمازون اس��ت. بخش هایی به وس��عت 1200 هکتار 
از جنگل ه��ای موردنظر به دلیل بهره برداری بی��ش از اندازه در خطر 
فرس��ایش سریع قرار دارد. با این حس��اب نستله با همکاری مستقیم 
با نهادهای ملی و بین المللی متولی رس��یدگی به وضعیت موردنظر در 
تالش برای تغییر این وضعیت اس��ت.  ماکیلون در بازار برزیل بخشی 
از س��ود فروش محصوالتش را برای کمک به نهادهای متولی بازسازی 
جنگل ها اختصاص داده است. این امر در کنار برنامه های آموزشی این 
برند نقش مهمی در بهبود وضعی��ت آنها در بازارهای مختلف خواهد 
داشت. یکی از تعهدات قبلی نستله در این زمینه کاهش ساالنه 300 
تن پالس��تیک مصرفی در بس��ته بندی محصوالتش است. این امر در 
ص��ورت ادامه در طول دهه پیش روی نقش مهمی در کاهش آلودگی 
زیست محیطی از سوی نستله و برندهای زیرشاخه اش خواهد داشت. 

  brandingforum.org :منبع

انتخاب آیکون های قدیمی امکان جدید 
اینستاگرام 

10 س��ال از شروع فعالیت اینس��تاگرام گذشته است و در این مدت 
کوتاه، به مهمترین ش��بکه اجتماعی جهان تبدیل شده است. در این 
راس��تا حمایت برندی قدرتمند نظیر فیس بوک نیز بی تاثیر نبوده و با 
توجه به مش��کالت جدی ای که برای رقیب اصلی، ش��بکه تیک تاک 
رخ داده اس��ت شاهد طالیی ترین روزهای اینستاگرام هستیم. در این 
راستا برطبق عادت همیشگی، اینستاگرام سعی کرده است که با یک 
امکان جذاب، مخاطبان را در این جش��ن س��هیم نماید. در این راستا 
هم اکنون کاربران می توانند با نصب جدیدترین نسخه این برنامه، آیکون 
این ش��بکه را تغییر دهند. در این بین ش��اهد نسخه های قدیمی نیز 
هستیم که بدون شک حس نوستالوژی را به همراه خواهد داشت. در 
کنار این موضوع امکان دسترس��ی به استوری های بسیار قدیمی خود 
نیز ممکن شده است که برای این امر باید یکسری تنظیمات را انجام 
دهید، با این حال با توجه به این امر که برنامه ای برای مدت زمان این 
طرح اعالم نش��ده اس��ت، به نظر می رسد که تا ماه آینده، برای تمامی 
افراد صرفا آیکون رسمی به نمایش درآورده خواهد شد. به همین خاطر 
اگر خواهان تجربه این طرح متفاوت هس��تید، بهتر است که از همین 
امروز برای آن اقدام نمایید. حال باید دید که این طرح تا چه اندازه مورد 

استقبال کاربران قرار خواهد گرفت. 
theverge.com :منبع

افزایش راحتی کاربران استراتژی جدید 
اسپاتیفای

اسپاتیفای به عنوان بزرگ ترین سرویس پخش موسیقی اعالم کرده 
اس��ت که برای افزایش رف��اه کاربران خود، امکان پی��دا کردن قطعه 
موردنظر با وارد کردن بخش��ی از متن آن را ایجاد خواهد کرد. این امر 
در حالی است که در حال حاضر افراد باید اطالعاتی نظیر اسم خواننده 
و یا نام اثر را وارد کنند. بدون ش��ک چنین تغییری باعث خواهد ش��د 
ت��ا پیدا کردن موارد، به امری به مراتب س��اده تر تبدیل ش��ود، با این 
حال نکته جالب این اس��ت که فهرست نمایش ها، براساس بیشترین 
ارتباط خواهد بود. این امر به معنای آن اس��ت که ش��ما می توانید از 
وجود نمونه های دیگر حاوی چنین متنی نیز آگاه شوید که بدون شک 
جذابیت خاصی را خواهد داش��ت. با این حال این طرح برای اولین بار 
مورد استفاده قرار نمی گیرد. درواقع اپل از دو سال قبل، در این زمینه 
اقدام کرده و این امر باعث ش��ده است تا بسیاری از تحلیلگران، اضافه 
شدن این قابلیت را بیش از حد دیر توصیف نمایند. حال باید دید که 
عملکرد این بخش تا چه حد می تواند رضایت کاربران را به همراه داشته 
باشد. درواقع هم اکنون با آپدیت این برنامه، می توانید به امکان مذکور 

دسترسی داشته باشید. 
theverge.com :منبع
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ب��رای اصالح برنامه بازاریابی و بهبود تالش های تان جهت دسترس��ی 
ب��ه مصرف کنندگان در طول دوره ش��یوع همه گی��ری کرونا از این 10 

استراتژی بازاریابی در دوران کرونا برای کسب و کارها استفاده کنید.
نیازهای بازار هدف تان دائما در حال تغییر هستند بنابراین، هماهنگ 
کردن خود با گرایش های روز و اصالح استراتژی های کسب و کاری تان 
براس��اس ای��ن نیازه��ا از اهمیت باالی��ی برخوردارند. یک��ی از راه های 
دسترسی به مش��تریان در طول این دوره  متزلزل، سازگار کردن برنامه  

بازاریابی تان با نیازهای آنها است. 
برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه  بازاریابی یک استراتژی کلی است که چگونگی برقراری ارتباط 
ب��ا مخاطب هدف و نحوه  اثرگذاری را ب��ر آنها برای خرید محصوالت یا 
خدمات تان نش��ان می دهد. با اینکه برنامه های بازاریابی ممکن است از 
برنامه های پایه تا برنامه های جامع متنوع باش��ند، همه  آنها باید ش��امل 

اطالعات��ی مرتبط ب��ا برند ش��ما و چگونگی دیده 
شدنتان در نگاه مشتریان باشد.

هیزر ش��اک، موسس آژانس دشاک، در مصاحبه 
ب��ا نش��ریه  بیزین��س گفته اس��ت، » ی��ک برنامه  
اس��تراتژیک و خوش س��اخت به جایگاه فعلی یک 
ش��رکت در بازار و همچنین، به نقش��ه راه رسیدن 
ب��ه آین��ده ای مش��خص در یک چارچ��وب زمانی 
معین اش��اره می کند. با اینک��ه ویژگی های مربوط 
به این برنامه ها از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت 
هستند، به طور معمول باید هفت عامل مهم  را در 
نظر داشته باشید: محصول، قیمت، تبلیغ، موقعیت 

مکانی، بسته بندی، تثبیت جایگاه و آدم ها.«
هنگام تبلی��غ و ترویج محصوالت و خدمات تان، 
پی��روی دقی��ق از برنام��ه  بازاریاب��ی جهت حفظ 
مس��یر هماهنگ ب��ا هوی��ت برندت��ان از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. با وجود ای��ن، یک برنامه  
بازاریابی س��ند زنده ای اس��ت که بای��د به گونه ای 
اصالح و تنظیم ش��ود که به بهترین ش��کل ممکن 
با نیازهای جاری مش��تریان هماهنگ باشد. برای 
مثال، بح��ران بیم��اری کرونا، رک��ود اقتصادی و 
ناآرامی ه��ای مدن��ی تغییرات قاب��ل مالحظه ای را 
در رفتار مصرف کنندگان ایجاد کرده اند و کس��ب 
و کار ش��ما باید استراتژی های بازاریابی خود را به 
گونه ای اصالح و تعدی��ل کند که با نیازهای فعلی 

مصرف کنندگان سازگار شوند.
اقتص��اد و ب��ازار دائما در حال��ت تغییر وضعیت 
هستند و مصرف کنندگان تان را مجبور به پذیرش 
تنوع گس��ترده ای از ش��رایط و وضعیت های خرید 
می کنن��د. چگونگ��ی ایج��اد تغیی��ر و تح��ول در 
تالش های بازاریابی تان جهت س��ازگار شدن با این 
نیازها می تواند در موفقیت با عدم موفقیت کس��ب 
و کار ت��ان تاثیر مس��تقیم بگذارد. ب��ه جای تداوم 
روش های معمول و قدیمی کس��ب و کاری تان – 
که احتماال مشتریان تان نس��بت به آنها بی تفاوت 
ش��ده اند – ی��ا اص��الح و تغیی��ر بی��ش از اندازه  
روش های بازاریابی و ق��رار دادن مصرف کنندگان 
در معرض اطالعات خس��ته کننده، استراتژی های 
بازاریابی عالی و متعددی وجود دارند که می توانید 

آنها را به کار ببندید.
بنابرای��ن، برای تعیین  بهترین راه جهت اصالح و تعدیل اس��تراتژی 
بازاریابی و رس��یدن به مخاطب��ان  موردنظرتان در دوره آش��فتگی های 
اقتص��ادی جاری، با صاحبان کس��ب و کار های کوچ��ک و متخصصان 

بازاریابی گفت وگو کرده ایم.
۱. بر ارتباط واقعی میان محصوالت یا خدمات تان با نیازهای 

مشتری تاکید کنید
همان ط��ور ک��ه نیازه��ای مصرف کنن��دگان تغییر می کنن��د، نحوه  
پاس��خگویی محصوالت یا خدمات تان با نیازهای آنها نیز تغییر می کند. 
الزم اس��ت بر این مس��ئله تاکید کنید که چگونه برند ش��ما همچنان 
ب��رای مصرف کنندگان ت��ان بااهمی��ت اس��ت و چگون��ه محص��والت و 
خدمات تان می توانند برای زندگی  آنها مفید و موثر باشند. بدین منظور 
بای��د تمرکزت��ان را از یک محصول به محصول دیگ��ر تغییر دهید تا بر 
روش ه��ای منحصر به ف��ردی تاکید کنید که در ح��ال حاضر خدمات 
و محصوالت ارائه  ش��ده توس��ط ش��ما می توانند از طریق آنها نیازهای 

مخاطبان تان را برطرف کنند.
پیگ آرنوف فین، موسس و مدیرعامل شرکت ماونز و موگولز، در این 
مورد می گوید، » آنطور که از نش��انه های بازار برمی آید، میان همه گیری 
کرون��ا و رکود احتمالی، فرصت��ی در اختیار رهبران و برندها قرار گرفته 
است تا بتوانند خود را به مصرف کنندگاِن نگران از شرایط روز نزدیک تر 
کنند و بر ارتباط واقعی میان محصوالت یا خدمات ش��ان با نیازهای آنها 

تمرکز کنند.«
2. نیازهای جاری مصرف کنندگان را برطرف کنید

لیندا پوفال، مشاور بازاریابی و صاحب شرکتی به نام روابط استراتژیک، 
می گوی��د، » به جای آنکه آش��کارا ب��ه تبلیغ محص��والت و خدمات تان 
بپردازید، بیش از پیش بر برآوردن نیازهای مصرف کنندگان و کمک به 
آنها در مقابله با واقعیت های مربوط به همه گیری کرونا تمرکز کنید.  به 
تازگی ش��اهد ارائه خدمات رایگان از طرف ارائه دهندگان سرویس های 
ابری SaaS )نرم افزارهای اجاره ای( و س��ایر اپلیکیش��ن ها در یک دوره  
زمانی محدود بوده ام همچنین، برخی از رسانه های خبری سطح امنیتی 
فایروال های ش��ان را در مورد گزارش های مربوط به ویروس کرونا پایین 
آورده اند تا مخاطبان بتوانند نیازهای نرم افزاری یا خبری ش��ان را از این 

طریق برطرف کنند.«
ارائه  ابزارهای مفید و تبلیغات حساب ش��ده می تواند میزان آگاهی از 
برن��د و وفاداری مش��تری را افزایش دهد. به راه های��ی فکر کنید که از 
طریق آنها بتوانید به مش��تریان تان در انج��ام یک خرید منطقی کمک 
کنید؛ خواه از طریق ترویج س��رویس های آنالین باش��د، خ��واه با ارائه  
اطالع��ات در گذرگاه ها و خیابان ها یا فراهم ک��ردن امکانات الزم برای 

گفت وگوی آنالین زنده و پشتیبانی از مصرف کننده.

3. تالش های تان را درخصوص بازاریابی دیجیتالی افزایش دهید
مصرف کنندگان همواره آنالین هستند و الزم است شما نیز این چنین 
باش��ید. بر اقدامات مربوط به بازاریابی دیجیتالی نظیر پرداخت به ازای 
کلیک، بهینه س��ازی موتور جست وجو )س��ئو( و بازاریابی ایمیلی تمرکز 
بیش��تری داشته باشید. همواره وب س��ایت خود را به روز نگه دارید و از 
طریق وبالگ ها، ویدئوها، رسانه های اجتماعی و سایر محتوای دیجیتالی 
ب��ر تقویت جایگاه تان ب��ه عنوان یک رهبر فکری تمرک��ز کنید. اگر در 
این زمینه دارای بودجه  بازاریابی خاصی هس��تید، برای آنکه در دنیای 
مجازی بیش��تر مشاهده شوید، یک متخصص بازاریابی یا یک شخصیت 

بانفوذ در رسانه های اجتماعی را استخدام کنید.
4. کمپین بازاریابی ایمیل تان را اصالح کنید

ش��رکت ها برای مقابله با چالش های منحصر به فردی که مش��تریان 
ممکن است با آنها رو به رو شوند، باید بر سازگاری کمپین های بازاریابی 

ایمیلی خود تمرکز بیش��تری داش��ته باش��ند. جهت هماهنگ شدن با 
انتظارات مصرف کنندگان، به جای ارس��ال محتوای ایمیلی اس��تاندارد 
و معم��ول )آنطور که همیش��ه رایج بوده اس��ت(، باید لح��ن، محتوا و 
بس��امد این ایمیل ها را تغییر دهید. هوی��ت برند خود حفظ کنید، ولی 
ب��ه این نکته توجه کنید که ایمیل های تان بتوانند ارزش افزوده ای برای 

مخاطبان تان به همراه داشته باشند.
هی��زر ش��اک در این م��ورد می گوی��د، » ب��رای مثال، بس��ته بودن 
مهدکودک ها به این معنا نیست که والدین برای مراقبت از فرزندان شان 
دیگ��ر به کمک نیاز ندارند. فرصت به اش��تراک گذاری یا به روزرس��انی 
ایمیل ها را برای س��ومین بار از دس��ت ندهید؛ ب��ه دنبال ارائه  چیزهای 
باارزش باش��ید – مثال بیان نکاتی درباره  روش های سرگرم کننده برای 
تمرین و آموزش حروف الفبا در هنگام آماده کردن شام. این روش های 
برقراری ارتباط به همراه ارائه  چیزهایی باارزش می توانند مشتریان را به 

سمت شما جذب کنند.«
۵. بر بازاریابی توسط رسانه های اجتماعی تمرکز کنید

به احتمال زیاد بخش بزرگی از مخاطبان تان در رس��انه های اجتماعی 
حض��ور دارند؛ بنابرای��ن، از این ابزار نیز به نفع خودتان اس��تفاده کنید 
و ش��ما نیز در آنها حضور فعال داش��ته باش��ید. تالش های بازاریابی تان 
را روی کانال ه��ای آن دس��ته از رس��انه های اجتماع��ی متمرکز کنید 
که اش��تیاق مشتریان را به تعامل با ش��ما برانگیزانند )مثال فیس بوک، 
توییتر یا اینس��تاگرام(. به جای  آنکه مس��تقیما کاالها یا خدمات تان را 
تبلیغ کنید، پس��ت های مرتبط با موضوع کاری تان را در این رسانه های 
اجتماعی به اش��تراک بگذارید – پست هایی که برای مخاطب ارزشمند 

باشند، به آنها آموزش دهند یا سرگرم شان کنند.
هیزر شاک در این مورد نیز می گوید، » همواره در این رسانه ها مشغول 
باش��ید؛ در پست های مخاطب تان کامنت بگذارید و پست های آینده تان 
را براس��اس احساسات و بازخوردهای فعلی مخاطبان تان طراحی کنید. 
در این دنیای پر از آش��فتگی، تهیه  پس��ت های 30 روز آینده از قبل و 
ارس��ال آنها به صورت خودکار اصال ایده  مناس��بی نیست. فارغ از آنکه 
پس��ت های تان تا چه حد بی طرفانه و بی خبر از تحوالت دنیا است، این 

کار ممکن است شما را ناشنوا و بی احساس جلوه دهد.«
۶. اطالعات مهم را با مخاطبان در میان بگذارید

خ��ط ارتباطی میان خود و مخاطبان تان را همیش��ه ب��از نگه دارید؛ 
مخاطبان از هر گونه شفافیت و صداقت به خوبی استقبال می کنند. هر 
سازمان و هر صنعت مقررات و خط مشی های مخصوص به خود را دارد 
بنابراین مش��تریان را از نحوه  تاثیرپذیری و اص��الح این مقررات مطلع 
کنید. این کار، به ویژه، می تواند برای به روز کردن ساعات فعالیت تان در 

وب سایت و فهرست کسب و کار های گوگل مفید باشد.
پوفال در این باره می گوید، »حتی اگر در این شرایط مجبور به تعطیلی 

باش��ید، ارتباط خود را به مخاطبان تان متوقف نکنید. آنها می خواهند از 
حضور همیش��گی شما مطمئن شوند؛ همچنین، می  خواهند بدانند شما 
چه وق��ت و چگونه مجددا فعالیت های تان را از س��ر می گیرید. به ویژه 
اگر کس��ب و کار کوچکی داشته باشید، مشتریان شخصا نگران خودتان 
خواهند بود بنابراین حتما پیام هایی را در شبکه های اجتماعی برای آنها 

ارسال کنید و مکررا پست های جدیدی بگذارید.«
۷. با مخاطبان تان همکاری کنید

به گفته  هیزر شاک، این شرایط فرصت خوبی را در اختیارتان گذاشته 
اس��ت ت��ا از طریق ارزیابی مج��دد اهداف تان، تنظی��م و اصالح جداول 
زمانی و اس��تقبال از مخاطبان برای همکاری و تبدیل آنها به بخشی از 
فعالیت های تان، خود را مانند یک رهبر واقعی نشان دهید. از مخاطبان 
هدف تان بخواهید ش��ما را در مسیر کسب و کاری تان راهنمایی کنند؛ 
زیرا آنها بینش ارزشمندی درباره  نیازهای خود و نحوه  کمک شما برای 

رفع این نیازها در اختیار دارند.
هی��زر ش��اک در این مورد می گوی��د، »برای 
آنکه مشتریان و طرفداران پر و پا قرصی داشته 
باش��ید، باید کم��ی برای مخاطبان ت��ان هزینه 
کنید. وقتی به مش��تریان تان نشان می دهید به 
حرف ها و راهنمایی های ش��ان گوش می کنید و 
می پذیرید، آنها به ش��ما اعتماد خواهند کرد و 
به مش��تریان وفاداری برای تان تبدیل خواهند 

شد.«
۸. محبت و همدلی تان را نشان دهید

نشان دادن محبت و همدلی تان به مشتریان، 
ب��ه خص��وص در ط��ول ای��ن دوره  آش��فته و 
پراس��ترس از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
این ش��رایط که مشتریان با عوامل استرس زای 
روان��ی، هیجان��ی و مال��ی دس��ت و پنجه نرم 
می کنند، با ارائه  محتوای محبت آمیز و همدالنه 
به مش��تریان تان نش��ان دهید که واقعا به آنها 

توجه می کنید.
آرنوف فین در این مورد می گوید، »در فرآیند 
تسکین درد و دلداری،  کلمه ها نقش مهمی ایفا 
می کنند و به وضوح می توانیم ببینیم کدام یک 
از رهبران و برندها هر روز با ارس��ال پیام هایی 
که نه تنها ذهن و روان آدم ها، بلکه قلب و روح 
را تس��کین می دهند، بهترین عملکرد را از خود 
نش��ان می دهند. هیچ زمانی تاکن��ون برقراری 
ارتباط دقیق، محبت آمیز، ش��فاف، قابل اعتماد 
و به موقع این چنین حائز اهمیت نبوده است.«

9. از جامعه خود پشتیبانی کنید
با هر روش��ی ک��ه می توانید از اف��راد جامعه 
خ��ود پش��تیبانی کنید؛ خ��واه از طریق کمک 
مالی یا داوطلب شدن برای انجام کارهای خیر 
باش��د، خواه همکاری با سایر کسب و کار ها. در 
صورت امکان، استراتژی های کسب و کار ی تان 
را به گون��ه ای تغییر دهید ک��ه بتوانید بهتر از 
گذش��ته به جامعه خود کم��ک کنید. کمک به 
اف��راد جامعه باعث افزایش حمایت مش��تریان، 
حس��ن ش��هرت و آگاهی از برندتان می ش��ود. 
ب��ا ترغیب اعضای گروه تان به ش��رکت در امور 
خیریه و انسان دوس��تانه، می توانید به تس��هیل آن دسته از جنبش های 
مس��ئولیت  پذیری اجتماعی که اعضای گروه تان در سطح شرکت به آنها 
ب��اور دارند کم��ک کنید و از این طریق فرهنگ س��ازمانی مثبتی را در 

شرکت ایجاد کنید.
۱۰. قیف فروش تان را حسابرسی کنید

فقط به این دلیل که اس��تراتژی بازاریابی تان تا همین س��ه ماه پیش 
درس��ت کار می کرد، بنا نیست از امروز به بعد نیز به همان درستی کار 
کند. با تغییر بازار، حسابرسی کامل قیف فروش و تحلیل داده ها اهمیت 
باالیی پی��دا می کنند. انجام یک تحلیل رقابتی به ش��ما کمک می کند 
سایر رقبای تان را نیز در بازار خود زیر نظر داشته باشید؛ به این ترتیب، 
می توانید متوجه ش��وید چه چیزهایی برای تان کارس��از هس��تند و چه 

چیزهایی بی فایده.
هیزر شاک در این مورد نیز می گوید، »من فکر می کنم همه ما گاهی 
اوقات در هیجان های مان غوطه ور می ش��ویم و به راحتی ممکن اس��ت 
در دام خودش��یفتگی بیفتیم. با وجود این، در هر مش��کلی یک فرصت 
وجود دارد. انجام تالش مضاعف برای ارزیابی مجدد قیف های فروش تان 
همان عاملی است که می تواند سرنوشت شما را تغییر دهید؛ 25 درصد 

افزایش یا کاهش سهم تان در بازار.
در برنامه بازاریابی تان باید از چه چیزهایی اجتناب کنید

در ارزیابی مجدد برنامه بازاریابی تان چیزهای متعددی وجود دارند که باید 
از آنها اجتناب کنید. برای مثال، از یک سو نباید همچنان همان پیام های 
تکراری و قدیمی مربوط به کمپین بازاریابی تان را تکرار کنید – که گویی 
هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ چیز تغییر نکرده اس��ت؛ از س��وی دیگر، نباید 
مخاطب را به طرز خس��ته کننده ای در محتوای بازاریابی و مطالب سیاسی 
غرق کنید. مصرف کنندگان از تبلیغات و محتواهای رنگارنگی که مستقیما 

آنها را به خرید محصوالت و خدمات فرا می خوانند، خسته شده اند.
پذیرش و اذعان به مش��کالت جاری از اهمیت باالیی برخوردار است، 
ولی قرار نیس��ت بیش از اندازه نیاز درباره این مسائل صحبت کنید. به 
جای بمباران مخاطبان با اطالعات خام و عادی، آن دس��ته از پیام های 
بازاریابی حاوی نکات آموزش��ی یا سرگرمی ارس��ال کنید که برای آنها 

ارزشمند باشند و تجربه آنها را از برخورد با برندتان بهبود ببخشند.
همچنی��ن، نباید بیش از اندازه برند خ��ود را به مصرف کننده تحمیل 
کنی��د ی��ا محص��والت و خدمات تان را بی��ش از اندازه تبلی��غ کنید. از 
این مس��ئله اطمین��ان حاصل کنید ک��ه هرگونه ارتباط میان ش��ما و 
مشتریان تان دارای هدف و ارزش خاصی باشد – چه این ارتباط از طریق 
وب سایت تان باش��د، چه از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی. از آنجا 
که ش��رایط اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده اس��ت، باید استراتژی های 

بازاریابی تان را براساس این تغییرات اصالح کنید.
business/bazeh :منبع

پاکستان به صف تحریم کنندگان تیک تاک 
پیوست 

اگرچه تحریم تیک تاک در دو کشور آمریکا و هند، جنبه سیاسی 
داش��ته است، با این حال این مس��ئله برای پاکستان کامال متفاوت 
بوده و بنا بر اخبار منتشرش��ده به نظر می رس��د که مس��ئوالن این 
کش��ور، صرفا با محتوای برخی از ویدئوهای آن مشکل داشته و آن 
را مبتذل دانس��ته است. به همین خاطر از امروز کاربران این کشور، 
امکان دسترس��ی به حساب های خود را نخواهند داشت. نکته جالب 
این اس��ت که دولت پاکستان نس��بت به اقدامی برای مسدودسازی 
محتواهای غیراخالقی برای کاربران این کشور، نامه ای را به مدیران 
تیک تاک ارس��ال کرده و عدم پاس��خدهی، باعث شده است تا این 
تصمیم را اتخاذ نمایند. در این راستا اعالم شده است که اگر مدیران 
تیک تاک، راه حلی پیدا کنند، این شبکه می تواند بار دیگر فعالیت 
خ��ود را ادامه دهد. با این حال نکته ای ک��ه حتمی خواهد بود این 
اس��ت که تحریم کردن این ش��بکه، ممکن است توسط کشورهای 
دیگر نیز انجام ش��ود. به همین خاطر اب��دا نمی توان آینده خوبی را 
برای شبکه ای که بسیاری از رکوردها را جا به جا کرده است، متصور 
ش��د. تحت این شرایط به نظر می رس��د که بهترین راهکار موجود، 
فروش آن به برندی آمریکایی باش��د. در این راس��تا از فیس بوک به 
عنوان جدیدترین گزینه خرید نام برده می شود. درواقع تجربه موفق 
اینستاگرام و واتس اپ، ممکن است در نهایت باعث شود تا بار دیگر 
مارک زاکربرگ، مالکیت یکی  دیگر از ش��بکه های رو به رشد را در 

دست گیرد. 
cnet.com :منبع

یوتیوب فروشگاه آنالین خواهد شد

مس��ئله متنوع س��ازی منابع درآمدی، همواره یکی از دغدغه های 
اصلی برندهای مختلف بوده اس��ت. در این راس��تا یوتیوب به عنوان 
بزرگ ترین بستر اش��تراک گذاری ویدئو در تالش برای اضافه کردن 
بخشی است که براساس آن افراد قادر خواهند بود تا پس از مشاهده 
یک کلیپ، محصول معرفی ش��ده را به صورت مس��تقیم خریداری 
نمایند. این امر باعث خواهد ش��د تا یوتیوب به یک فروشگاه آنالین 
نیز تبدیل ش��ود. با توجه به کاربران میلیونی و محبوبیت فوق العاده 
باالی این شبکه، پتانسیل الزم برای تبدیل شدن به رقیبی قدرتمند 
ب��رای برندهایی نظیر آم��ازون وجود دارد. درواق��ع در حال حاضر 
بیش��ترین درآمد یوتیوب از طریق تبلیغات به دس��ت می آید که بر 
این اساس تحلیلگران بسیاری عقیده دارند که این طرح جدید، پس 
از گذش��ت دو سال می تواند به درآمد اصلی تبدیل شود. با توجه به 
این امر که گوگل، مالک یوتیوب اس��ت، بسیاری بر این باور هستند 
که این اقدام، کیفیت و امنیت فوق العاده ای را خواهد داشت. در این 
راستا می توان شاهد فعالیت تجاری به مراتب بیشتری در این شبکه 
باش��یم. با این حال هنوز زمان مشخصی برای شروع آن اعالم نشده 
اس��ت. به همین خاطر برای اطمینان از نتایج آن، باید منتظر اخبار 

بیشتری پیرامون این طرح بزرگ باشیم. 
engadget.com :منبع

ارسال مطالب سیاسی در فیس بوک
ممنوع شد 

یکی از انتقادهای جدی ب��ه فیس بوک در انتخابات قبلی آمریکا، 
این بوده اس��ت که آنها سیاس��تی نظیر آنچه که توییتر انجام داده 
اس��ت را در پیش نگرفته و با این اقدام ب��ه حمایت از دولت ترامپ 
متهم ش��دند، با این حال مدیران این ش��بکه برای امسال برنامه ای 
جدید را در نظر دارند. بر این اس��اس از امروز امکان ارسال هرگونه 
مطالب سیاسی در رابطه با انتخابات آمریکا ممنوع شده است. هدف 
از ای��ن اقدام نیز جلوگیری از آش��وب و ایجاد فضایی عادالنه، اعالم 
ش��ده اس��ت. با این حال در این رابطه برخ��ی از تحلیلگران بر این 
باور هس��تند ک��ه با توجه به ای��ن امر که جو بای��دن، احتمال رأی 
باالیی دارد، این اقدام فیس بوک در راس��تای حفظ خود از مشکالت 
احتمال��ی آتی خواهد ب��ود. این طرح نیز تا پای��ان رأی گیری برای 
انتخاب��ات آمری��کا، باقی می ماند. این امر در حالی اس��ت که دونالد 
ترامپ اعالم ک��رده که در صورت رأی نی��اوردن، نتایج انتخابات را 
قبول نخواهد کرد. به همین خاطر ممکن است این طرح برای مدتی 
طوالنی ت��ر، تمدید ش��ود. حال باید دید که این اق��دام تا چه اندازه 

می تواند فیس بوک را از فشارهای وارده، خارج نماید. 
theverge.com :منبع
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اصلی ترین راز موفقیت برترین کارآفرین های جهان 

بهترین اقدام برای رس��یدن به موفقیت این است که به توصیه های 
اف��رادی گ��وش دهید که مدت ها قبل، مس��یر موردنظر ش��ما را طی 
کرده اند. در این راستا اگرچه ممکن است توصیه این افراد به اندازه یک 
کتاب باشد، با این حال همواره یک راز اصلی برای هر یک از آنها وجود 
دارد که بدون شک باالترین تاثیر ممکن را به همراه خواهد داشت. به 
همین خاطر بهتر اس��ت که به جای توجه به یک نفر خاص، راز اصلی 
چندین فرد موفق را مورد بررسی قرار دهید. در این راستا توجه داشته 
باش��ید که فهرست ما تنها محدود به کارآفرین ها بوده و در حوزه های 
دیگر، شما باید به دنبال افراد دیگری باشید. در این رابطه 7 فرد منتخب 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-اطراف خود را با افرادی باهوش تر از خود پر نمایید

جک ما موسس علی بابا
جک ما در مصاحبه ای جنجالی اعالم کرده است که در ابتدای کار خود 
اطالع��ات چندانی در رابطه با تکنولوژی و حتی اصول مدیریت نداش��ته 
اس��ت، با این حال تیم س��ازی قوی او و همکاری با اف��رادی که به مراتب 
باهوش تر از او بوده اند. باعث شد تا بتواند به باالترین جایگاه ممکن دست 
پیدا کند. درواقع به نظر او، مهمترین اقدامی که هر فرد برای موفقیت خود 
باید انجام دهد این است که اطراف خود را با بهترین افراد ممکن پر نماید. 

2-بر روی حوزه مورد عالقه خود متمرکز بمانید 
جی زی خواننده و کارآفرین

اگر تصور می کنید که جی زی تنها یک رپر محسوب می شود، بدون 
شک در اش��تباه بوده و وی مالک چندین برند است. بدون شک وی با 
21 جایزه گرمی، الگوی بسیار خوبی نه تنها برای عالقه مندان این حوزه، 
بلکه تمامی افراد جهان برای رس��یدن به خواسته های خود خواهد بود. 
وی در این مسیر با سختی ها و نادیده گرفته شدن های بسیاری مواجه 
ش��ده ولی هیچ گاه حوزه کاری خود را تغییر نداده است. درواقع توصیه 
وی که بدون شک برای هر فردی کاربرد دارد این است که هدف اصلی 
خود را شناسایی کرده و در این مسیر تحت هر شرایطی متمرکز باقی 
بمانید. بدون ش��ک برای فردی که نهایت تالش خ��ود را با تمرکز باال 
در حوزه مورد عالقه خود انجام می دهد، ش��انس موفقیت زیادی وجود 
خواهد داش��ت. با این حال در رابطه با زم��ان آن همه چیز به خودتان 
بستگی نداش��ته و الزم است تا صبر باالیی را داشته باشید. برای مثال 
اگرچه آقای جی زی چندین سال از عمر خود را در فقر به سر برد، با این 
حال موفقیت حال حاضر، به مراتب بیشتر از زمانی است که می توانست 

با ورود به یک حوزه کاری دیگر، یک زندگی دیگر را داشته باشد. 
3-برای هر روز خود برنامه ریزی داشته باشید 

تیم فریس کارآفرین و نویسنده 
بدون شک تیم فریس برای بسیاری از افراد استاد رسیدن به موفقیت 
محس��وب می شود. وی نویس��نده چندین کتاب در زمینه پیشرفت و 
رس��یدن به خواسته ها بوده و در س��طح جهانی، بسیار محبوب است. 
وی در رابط��ه با بهترین توصیه خود اعالم کرده اس��ت که برای جامع 
بودن یک مورد که برای تمامی افراد کاربرد داشته باشد، موارد کوچک، 
به مراتب ارزش باالتری را خواهد داش��ت. در این راستا برای موفقیتی 
تضمین شده تنها کافی است که برای هر روز خود برنامه ریزی داشته 
باشید. این امر کمک می کند که مدیریت زمان و اقدامات موردنیاز شما، 
به بهترین شکل، انجام شود. در نهایت با چنین اقدامی، شما یک سال 
فوق العاده را خواهید داش��ت. این امر در حالی اس��ت که اگر صرفا یک 
چشم انداز بزرگ را تعیین نمایید، بدون شک در مقطعی خسته خواهید 

شد و ممکن است زمان زیادی را از دست دهید. 
4-سحرخیزی و ورزش مداوم

ریچارد برانسون موسس هلدینگ ویرجین 
ریچارد برانس��ون اصلی ترین راز موفقیت خود را در یک نکته جالب 
دانس��ته است. به نظر او سحرخیزی و ورزش مداوم، بزرگ ترین لطفی 
اس��ت که هر فرد می تواند نس��بت به خود داشته باش��د. در این راستا 
فراموش نکنید که چنین اقدامی باعث خواهد ش��د تا بهترین استفاده 
را از 24 ساعت طول روز خود داشته و اعتماد به نفس شما نیز تقویت 
ش��ود که اصل اولیه برای رسیدن به هر خواسته ای خواهد بود. در این 
راس��تا نوع ورزش تفاوتی نداش��ته و هر فرد باید ب��ا توجه به عالقه و 
امکانات خود اقدام کند. برای مثال آقای برانسون سه ورزش تنیس، شنا 

و دویدن را به سایر گزینه ها ترجیح می دهد.
5-انتخاب های خود را محدود نمایید 

مارک زاکربرگ مالک فیس بوک
برای ه��ر فردی مجموعه ای از انتخاب های متف��اوت وجود دارد که 
می تواند هر یک از آنها را انتخاب کند. با این حال اگر هدفی در زندگی 
خود دارید، دیگر فرصت پرداختن به بسیاری از آنها را نخواهید داشت. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا آنها را حذف و یا محدود نمایید. این 
امر باعث خواهد شد تا بتوانید تمرکز اصلی خود را بر روی موارد کامال 
اصل��ی و ضروری قرار دهید. درواقع ش��ما نباید ان��رژی خود را صرف 
کارهایی نمایید که درجه اهمیت آنها برای مسیری که انتخاب کرده اید، 

زیاد نیست. 
۶-خودتان مشوق اصلی باشید 

TOMS بلیک مایکوسکی موسس
واقعیت این اس��ت که هدف شما برای تقریبا تمامی افراد، خنده دار 
و غیرممکن خواهد بود. تحت این شرایط اگر به دنبال تایید و تشویق 
دیگران باش��ید، تنها فرصت را از دس��ت خواهید داد. به همین خاطر 
ضروری اس��ت که خودتان تبدیل به بزرگ ترین مشوق شوید. این امر 
یک نکته مثبت است. علت آن نیز به این خاطر است که شما باالترین 
حد خودشناسی را داشته و می توانید بهترین گزینه ها را انتخاب کنید. 

7-تصمیم گیری سریع همه چیز است 
جف بزوس موسس آمازون

در نهایت هیچ فهرستی در رابطه با موفق ترین افراد جهان، بدون حضور 
ثروتمندترین ف��رد حال حاضر، کامل نخواهد بود. مارک زاکربرگ از ایده 
کتابفروش��ی آنالین، به یکی از 3 برند ارزشمند حال حاضر جهان رسیده 
اس��ت. در این راس��تا وی اعالم کرده است که با توجه به سرعت تغییرات 
در جهان حال حاضر، بس��یار مهم است که قدرت تصمیم گیری سریع را 
داشته باشید. این امر باعث می شود که هیچ فرصتی را از دست ندهید. با 
این حال این سرعت باال ممکن است به شکست هایی نیز منجر شود. با این 
حال در مقایسه با موفقیت هایی که می توانید به دست آورید، بدون شک 
اندک خواهد بود. درواقع نتایج فوق العاده این اقدام، به ریسک آن می ارزد. 
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تعریف ما از موفقیت چیس��ت؟ روش های متعدد و متفاوتی برای کس��ب 
موفقیت در زندگی و کسب و کار وجود دارد، اما شاید روشی که بهترین نتیجه 
را برای شما به همراه دارد به نگرش و تصویر ذهنی شما از موفقیت بستگی 
داشته باشد. ما معموالً موفقیت را با خوب کار کردن یا درآمد باالداشتن یکی 

می دانیم.
دس��تاوردهای حرفه ای فقط یک تکه از پازل موفقیت هستند و ابعاد مهم 
دیگ��ر زندگی، تکه های دیگر این پ��ازل. خانواده، روابط عاطفی، تحصیالت و 
ورزش برخی از ابعادی هستند که آدم ها می خواهند در آنها به موفقیت دست 
یابند. تعریف شخصی شما از موفقیت ممکن است متفاوت باشد، اما براساس 
همین تعریف شخصی، ش��ما موفقیت را امری عملی، شاد، بی خطر، سالم و 

دوست داشتنی تعریف می کنید.
کسب موفقیت در زندگی یعنی توانایی رسیدن به اهداف تان در زندگی؛ هر 
چه که هس��ت. به این ترتیب، برای اینکه ش��انس دست یافتن به این چیزها 
را افزای��ش بدهید، چه کارهایی می توانید بکنید؟ عادت های مهم افراد موفق 

چیست؟
موفق شدن محدود به یک راه و روش واحد نمی شود. شاید آن چیزی که 
منجر به موفقیت شما می شود برای دیگری کارساز نباشد. هیچ معجون تمام 
و کمال��ی وجود ندارد که بتواند موفقیت ش��ما را تضمین کند. با این وجود، 
چند گام اساسی هست که با دنبال کردن آنها می توانید شانس موفقیت خود 

در زندگی، عشق، کار، یا هر چیزی که برای تان مهم است را افزایش بدهید.
1.ذهنیت رشد را در خودتان ایجاد کنید

روانشناسی به نام کارول دوک پژوهشی انجام داده و براساس یافته های آن 
ادعا می کند که اساساً دو نوع وجود دارد که تفکرات انسان راجع به خودش و 

توانایی هایش را تحت تاثیر قرار می دهد: ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد.
افرادی که ذهنیت ثابت��ی دارند معتقدند که چیزهایی مثل هوش ثابت و 
تغییرناپذیر هس��تند. این افراد بر این باورند که موفقیت نتیجه سختکوشی 

نیست بلکه نتیجه استعدادهای درونی هر فرد است.
افراد این گروه معتقد هس��تند که انسان با یا بدون چنین استعدادهایی به 
دنیا می آید. به همین ترتیب، این افراد، در رویارویی با دشواری ها و سختی های 
زندگی ظرفیت زود جا زدن و شانه خالی کردن را دارند. وقتی شرایط راحت 
برای شان مهیا نمی شود، تسلیم یا بی خیال می شوند چون باور دارند که مهارت 

ذاتی مورد نیاز برای توفق و برتری را در خودشان ندارند.
از طرف دیگر، افرادی که ذهنیت رشد دارند احساس می کنند که در نتیجه  
تالش و کوشش قابلیت تغییر، رشد و یادگیری را دارند. احتمال موفق شدن 
در افرادی که قابلیت و توانایی رشد را در خود می بینند بیشتر از سایرین است. 
این افراد، در صورت س��خت شدن شرایط، به دنبال راه یا راه هایی می گردند 

تا مهارت های خود را ارتقا بدهند و همچنان در مسیر موفقیت باقی بمانند.
افرادی که ذهنیت رش��د دارند معتقدند که بر زندگی خودش��ان مس��لط 
هس��تند. درحالی که، افراد دارای ذهنیت ثابت معتقدند این اوضاع و شرایط 

است که تسلط و کنترل را در اختیار دارد.
چطور می توانید ذهنیت رشد را در خودتان ایجاد کنید؟

باور داشته باشید که تالش های تان مهم و تاثیرگذار است.
به جای اینکه فکر کنید توانایی ها یا مهارت های ثابت و تغییرناپذیری دارید، 
باور داشته باشید که تالش و سختکوشی می تواند منجر به رشد معنادار شود.

مهارت های جدید یاد بگیرید
وقتی با چالش��ی روبه رو می ش��وید، به دنبال راه هایی برای ارتقای دانش  و 

مهارت هایی باشید که برای پیروزی و موفقیت خود به آنها نیاز دارید.
شکست را تجربه ای آموزنده بدانید

ذهنیت رشد داش��تن یعنی اینکه شکس��ت را آیینه توانایی های خودتان 
ندانید. شکست را به منزله تجربه ای ارزشمند بدانید؛ منبعی که از مسیر آن 
قادر هستید یاد بگیرید و خودتان را ارتقا بدهید. وقتی چیزی کارساز نمی شود، 

با خودتان فکر کنید: این بار یک چیز متفاوت را امتحان می کنم.
2. هوش هیجانی تان را ارتقا دهید

به طور کلی این باور وجود داش��ته که هوش یک��ی از فاکتورهای موثر در 
موفقیت در ابعاد مختلف زندگی اس��ت. با این وجود، برخی از کارشناس��ان 
معتقدند وقتی پای موفقیت در میان اس��ت، هوش هیجانی از اهمیت بسیار 
باالتری برخوردار می ش��ود. هوش هیجانی عبارت اس��ت از توانایی و مهارت 
درک، بهره گیری و تجزیه و تحلیل با استفاده از نیروی عواطف و احساسات. 
افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند قادر هستند نه تنها احساسات خود را 
به خوبی درک کنند، بلکه در درک احساس��ات دیگران نیز مهارت باالیی از 

خود نشان می دهند.
برای اینکه هوش هیجانی تان را باال ببرید:

به احساسات خود دقت کنید:
روی احساسات تان تمرکز کنید؛ آنها را شناسایی و تعریف کنید؛ بفهمید چه 
چیزی چه احساسی را در شما برمی انگیزد. محرکه های هر یک از احساسات 

خود را بشناسید.
احساسات خود را مدیریت کنید:

یک گام به عقب بردارید. س��عی کنید هر چیزی را از دریچه  نگاه منصفانه 
و بی طرفانه  خود ببینید. مراقب باشید احساسات خودتان را سرکوب یا خفه 
نکنید. روش هایی سالم و مناسب پیدا کنید و به احساسات خودتان رسیدگی 

کنید.
به دیگران گوش بدهید:

گوش دادن به دیگران نه تنها مس��تلزم ش��نیدن چیزهایی  اس��ت که آنها 
می گویند، بلکه در این فرآیند شما باید به سیگنال های غیرکالمی و زبان بدن 

آنها نیز خوب دقت کنید.
3. انعطاف پذیری ذهن تان را باال ببرید

انعطاف پذی��ری ذهنی یعنی ذهن ش��ما خاصیت ارتجاعی، کشس��انی یا 
سازگاری داشته باش��د تا در صورت رویارویی با موانع همچنان قادر به ادامه  
مسیر باشد. افرادی که از این توانایی و قدرت ذهنی برخوردار هستند چالش ها 
را فرصت و موقعیت می دانند. آنها بر این باورند که کنترل تقدیر و سرنوشت 
خود را در دس��ت دارند؛ آنها به توانایی های خود برای موفق ش��دن اطمینان 

دارند؛ آنها خود را در به پایان رساندن آنچه شروع کرده اند متعهد می دانند.
چطور می توانید انعطاف پذیری ذهنی خودتان را باال ببرید و احتمال موفق 

شدن در زندگی تان را افزایش بدهید؟
خودتان را باور داشته باشید:

گفت وگوهای ذهنی منفی تان را متوقف کنید. راه های مثبت اندیش ماندن را 
پیدا کنید. به خودتان انگیزه بدهید و خودتان را تشویق کنید.

دست از تالش کردن برندارید:
حتی وقتی اوضاع و ش��رایط غیرممکن به نظر می رسد، حتی وقتی موانع 
و مش��کالت مدام می خواهند ش��ما را به عقب برانند، به دنبال راه هایی برای 

ارتقای مهارت های خودتان باشید. تمرکزتان را روی به پیش راندن، سماجت 
و مداومت در مس��یرتان قرار بدهید. یکی از مهم ترین عادت های افراد موفق 
این است: آنها همیشه موانع و شکست های شان را فرصتی آموزنده و تجربه ای 

برای یادگیری می دانند.
هدف گذاری کنید:

افرادی که ذهن های منعطف دارند می دانند که نخستین گام موفق شدن 
مش��خص کردن اهدافی قابل دستیابی اس��ت. این اهداف لزوماً سهل الوصول 
نیس��تند. وقتی چیزی داشته باش��ید و برای آن چیز هدفی را در نظر گرفته 

باشید، بهتر قادر می شوید در مسیر خود پیش بروید و بر موانع پیروز شوید.
حامی پیدا کنید:

تنها انجام دادن هر کاری ممکن اس��ت سخت باشد ولی وقتی خودتان را 
به یک سیستم حمایتی قدرتمند مجهز می کنید، همه چیز برای تان راحت تر 
می شود. مربی، دوس��ت، همکار، اعضای خانواده؛ همه  این افراد می توانند در 
صورت س��خت شدن اوضاع و شرایط به شما روحیه بدهند، به شما مشورت 
بدهند و حتی کمکی برس��انند تا به این ترتیب ش��انس موفقیت خودتان را 

افزایش بدهید.
4. نیروی اراده  خود را تقویت کنید

در یک مطالعه  طولی، روانشناس��ان به بررس��ی گروهی کودک پرداختند. 
طبق گفته  معلم ها، این گروه کودکانی بسیار باهوش بودند. پژوهشگران این 
کودکان را از دوران کودکی تا بزرگسالی شان مورد مطالعه قرار دادند و میزان 
پیشرفت آنها را در این مسیر با یکدیگر مقایسه کردند. آنها دریافتند کسانی که 
به بیشترین میزان از موفقیت در زندگی خود دست یافتند دارای ویژگی های 

مهم و مشترکی بودند؛ از جمله استقامت و نیروی اراده.
اگرچه استقامت و نیروی اراده بخشی از خصوصیات شخصیتی فرد به شمار 
می رود اما هر یک از ما قادر هستیم این دو ویژگی را در خودمان تقویت کنیم. 

رضایت ُمعوّ َق، آموختن حفظ اس��تقامت و استمرار در رویارویی با چالش ها و 
انتظار برای دریافت پاداش سختکوش��ی ها می تواند کلید کسب موفقیت در 

زندگی باشد.
با استفاده از راهکارهای زیر می توانید نیروی اراده تان را تقویت کنید:

حواس خودتان را پرت کنید:
ب��رای مث��ال، تصور کنید می خواهی��د وزن کم کنید ول��ی بعضی وقت ها 
نمی توانید به تنقالت موردعالقه تان ناخنک نزنید. در این صورت بهتر اس��ت 
لحظات��ی که نیروی اراده تان ضعیف ش��ده، حواس خودت��ان را پرت کنید تا 

وسوسه نشوید و با خوردن تنقالت، از مسیر کاهش وزن تان پرت شوید.
تمرین کنید:

نیروی اراده ساختنی است اما ساختن آن مستلزم صرف زمان و تالش است. 
با اهداف کوچکی ش��روع کنید که رسیدن به آنها نیازمند به کارگیری نیروی 
اراده تان است؛ مثاًل با خودتان قرار بگذارید که بعد از این دیگر شیرینی جات 
نخورید. وقتی مهارت به کارگیری نیروی اراده را در خودتان به وجود می آورید 
تا به وسیله  این نیرو به چنین اهداف کوچکی برسید، خواهید دید که در زمان 

پرداختن به اهداف بزرگ تر، نیروی اراده تان قوی تر شده است.
5. بر انگیزه های درونی تان تمرکز کنید

چه چیزی بیشترین انگیزه را به شما می دهد؟ آیا پاداش های بیرونی هستند 
که شما را در مسیر رسیدن به اهداف تان مستمر نگه می دارند یا محرک های 
درون��ی و ش��خصی تری دارید که ش��ما را مصمم و باانگیزه نگه داش��ته اند؟ 
پاداش ها یا انگیزه های بیرونی مثل پول، هدیه و تحسین و تقدیر شاید موثر 
باش��د اما عده  زیادی هم هستند که رضایت درونی خود را قوی ترین نیروی 

انگیزه و الهام می دانند.
اگر شما کاری را انجام می دهید به این دلیل که از کاری لذت می برید، به 
این دلیل که آن کار برای تان مهم و معنادار اس��ت یا به این دلیل که دوست 
دارید تاثیرات و نتایج کاری که می کنید را ببینید، خبر خوب این اس��ت که 
انگیزه های درونی تان هستند که نیروی محرکه  شما شده اند. تحقیقات نشان 
داده اند اگرچه مشوق ها می توانند نقش موثری در برخی عملکردهای ما داشته 
باش��ند، اما محرکه ها و انگیزه های درونی تاثیری بهتر در کیفیت عملکرد ما 

خواهند داشت.
اگرچه معموالً انگیزه های بیرونی است که موتور انسان را روشن می کند، اما 
انگیزه های درونی هستند که او را هل می دهند و منجر به مداومت او و تداوم 

رفتارهای جدیدش می شوند.
چطور می توانید انگیزه های درونی تان را تقویت کنید؟

خودتان را به چالش بکشید:
دنبال کردن هدفی قابل دس��ترس اما نه لزوماً راحت روشی موثر است که 

با به کار بردن آن می توانید انگیزه های خود برای موفق شدن را باال ببرید.
چالش ها می توانند شما را به کاری عالقه مند نگه دارند، عزت نفس شما را 
باال ببرند و در بخش هایی که می توانید تقویت ش��ان کنید، به ش��ما بازخورد 
بدهند. کاری را انتخاب کنید که کمی برای تان چالش زاس��ت. این تمرین به 

شما انگیزه ای برای شروع می دهد و به عالوه، کاری مهیج خواهد بود.
کنجکاو بمانید:

به دنبال چیزهایی باش��ید که توجه تان را جلب می کند و دوست دارید که 
بیشتر درباره شان یاد بگیرید.
کنترل را به  دست بگیرید:

شاید اگر احساس نکنید که تاثیری بر نتیجه دارید، از درون باانگیزه ماندن 
و دنبال کردن هدف خاصی برای تان سخت باشد. به دنبال راه هایی باشید تا 

بتوانید نقشی موثر و فعال داشته باشید.
از رقابت نترسید:

شاید آن بیرون دیگرانی باشند که تالش می کنند تا به همان هدفی برسند 
که شما می خواهید برسید. این به آن معنا نیست که شما باید تسلیم شوید 
یا هدف تان را رها کنید. پیشرفت یا مسیر رشد خودتان را با هیچ کس دیگر 
مقایس��ه نکنید. می توانید به دیگران نگاه کنید، از آنها انگیزه و الهام بگیرید، 

اما به یاد داش��ته باش��ید که هر یک از ما در مسیری متفاوت و منحصربه فرد 
هستیم.

۶. ویژگی های افراد موفق را در خودتان پرورش دهید
روانشناسان تالش کرده اند تا ارتباطی میان برخی خصوصیات و ویژگی های 
اخالقی به خص��وص با موفقیت در کار و زندگی به وج��ود آورند. ام بی تی آی 
یکی از آزمون هایی اس��ت که به طور فراگیر و ب��ه منظور ارزیابی متقاضیان 
شغلی توسط کسب وکارهای گوناگون استفاده می شود. با این وجود، معموالً 
پژوهش ها قادر نیس��تند ارتباط واقعی نتایج ای��ن آزمون با عملکرد فردی را 

نشان بدهند.
اخی��راً تحقیقات بیش��تری صورت گرفته و نش��ان داده اس��ت که برخی 
ویژگی های اخالقی و خصوصیات فردی به طور مستمر با موفقیت در ارتباط 
هستند. محققانی به نام های ایان مک رائی و آدریان فرنهام شش خصوصیت 
فردی اصلی موثر در عملکردهای شغلی افراد را کشف کرده اند. با این وجود، 
این دو محقق معتقدند که هر یک از ویژگی ها دارای سطوحی بهینه هستند. 
نداش��تن یا کم داش��تن هر کدام از آنها یا بیش از حد داش��تن آنها مانع از 

موفقیت می شود.
اگر در تالش هس��تید تا بفهمید چطور باید در زندگی موفق بش��وید، یاد 

بگیرید چطور می توانید ویژگی های اساسی را در خودتان پرورش بدهید:
وظیفه شناسی:

افراد وظیفه شناس به تاثیرات و نتایج اعمال خود فکر می کنند. آنها همچنین 
چگونگی واکنش ها و احساسات دیگران را هم در نظر می گیرند. با روش های 

زیر می توانید وظیفه شناسی و چه بسا وجدان را در خود پرورش بدهید:
به عواقب و نتایج کارها و اعمال تان فکر کنید.

خودتان را به جای دیگران بگذارید و از دریچه نگاه آنها به اوضاع و شرایط 
نگاه کنید.

پذیرش ابهامات:
زندگی سرشار از موقعیت ها و شرایطی است که همیشه هم شفاف و معلوم 
نیستند. آنهایی که ظرفیت موفقیت باالیی دارند بهتر می توانند این ابهامات 
را بپذیرند. آنها به جای اینکه صلب و س��خت باش��ند و مقاومت کنند، آماده 
هستند تا در صورت رویارویی با غیرمنتظره ها، خودشان را با اوضاع وفق دهند. 
با ش��یوه های زیر می توانید یاد بگیرید که به اس��تقبال ابهامات و گنگی های 

زندگی بروید:
زوایای دید خودتان را به چالش بکشید. گزینه ها و نظراتی غیر از گزینه ها و 

نظرات خودتان را بررسی کنید.
از ناشناخته ها نترسید.

خواستار و مشتاق تغییر باشید.
برای تنوع و گوناگونی ارزش قائل شوید.

مهارت سازگاری:
عالوه بر اینکه الزم اس��ت پذی��رای ابهامات و گنگی های زندگی باش��ید، 
موفقیت ایجاب می کند تا مهارت سازگاری سریع و لحظه ای در برابر تغییرات 
را هم در خودتان به وجود بیاورید. با ش��یوه های زیر می توانید مهارت سازگار 

شدن را در خودتان پرورش بدهید:
موقعیت های دشوار را از نو برای خودتان بسازید. این بار، آنها را فرصتی برای 

یادگیری و رشد بدانید نه مانعی در مسیر زندگی.
پذیرای تغییر باش��ید. وقتی برنامه ها یا موقعیت ها عوض می شود، یک گام 
به عقب بردارید و به دنبال راه های مختلف بش��د تا به وس��یله آنها به اوضاع 

جدید بپردازید.
شجاعت:

موفق ترین آدم های دنیا اغلب نمونه  بارزی از ش��جاعت و شهامت هستند. 
آنها حتی در رویارویی با شکست های احتمالی هم مشتاق و خواستار مخاطره 
هستند. تحقیقات نشان می دهند که افراد شجاع از احساسات مثبت خود برای 
غلبه بر ترس های شان بهره می برند. با شیوه های زیر می توانید تحمل خطر را 

در خودتان تقویت کنید:
احساسات منفی را فرو بنشانید و روی احساسات مثبت ترتان تمرکز کنید.

خطر را با شعور و عقل سلیم خودتان متعادل کنید: محتاط و واقع بین بودن 
هم- بسته به موقعیتی که در آن قرار دارید- منجر به موفقیت  شما می شود.

کنجکاوی:
افراد موفق نس��بت به جهان پیرامون شان کنجکاوند. آنها همیشه مشتاق 
به یادگیری علوم و مهارت های بیش��تری هستند. با شیوه های زیر می توانید 

کنجکاوی  را در خودتان پرورش بدهید:
ارتباطی بی��ن کارهای ت��ان و عالقه مندی های تان برقرار کنی��د. مثاًل اگر 
مستندسازی برای تان کاری خسته کننده و کسالت آور است، راه موثرتری برای 
طبقه بندی اطالعات تان پیدا کنید؛ راهی که در آن از نقاط قوت خود به عنوان 

یک سازمان دهنده در جهتی مثبت استفاده کنید.
چیزهای جدید یاد بگیرید.

رقابت:
افراد موفق قادرند از رقابت برای انگیزه دادن به خودشان بهره ببرند؛ آنها در 
عین حال مراقب هس��تند که در دام حسادت گرفتار نشوند. با شیوه های زیر 

می توانید نوعی احساس رقابت سالم را در خودتان پرورش بدهید:
روی ارتق��ای خودتان تمرکز کنید. نگران بهترین بودن در موضوع خاصی 

نباشید. به پیشرفت خودتان توجه کنید.
از موفقیت دیگران خوشحال شوید.

شاید برخی ویژگی های شخصیتی و تیپ های شخصیتی برای برخی مشاغل 
مناسب تر باشند. با این وجود، هیچ ویژگی  شخصیتی مسلم و مشخصی وجود 
ندارد که بتواند موفقیت را تضمین کند یا کم داش��تن آن منجر به شکس��ت 

فرد شود.
اگرچه اختالف نظرهایی هس��ت درباره  اینکه شخصیت تا چه میزان امکان 
تغییر دارد؛ با این وجود، پرورش برخی از این ویژگی های شخصیتی می تواند 
به ش��ما در کس��ب  مهارت های موثر و مفی��د و کارب��ردی در ابعاد مختلف 

زندگی تان کمک کند.
کالم آخر

یادتان باشد یک معیار واحد برای ارزیابی و سنجش موفقیت وجود ندارد. به 
عالوه، در پاسخ به پرسش اینکه چطور می توانیم در زندگی موفق شویم هم با 
یک پاسخ روبه رو نمی شویم. با این حال، وقتی عادت های افراد موفق را مطالعه 
می کنیم، می توانیم روش ها و اس��تراتژی های جدیدی را فرا بگیریم و آنها را 
در زندگی روزمره  خودمان به کار ببریم. با پرورش و تقویت این مهارت ها، در 
طول زمان، خواهید دید که بهتر می توانید به اهداف خودتان برس��ید. به این 
ترتیب، ش��ما به همان موفقیتی در زندگی دست می یابید که خودتان روزی 

خواستارش بوده اید.
verywellmind/bazdeh :منبع

۶ گام برای کسب موفقیت در زندگی و کسب و کار
به قلم: برد هاجسون  نویسنده حوزه موفقیت و کارآفرینی 

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

اصفهان - قاســم اسد: مختار بخشــیان، معاون بهره برداری 
فــــوالد مبارکه، در گفت وگو با خبرنــگار ماهنامۀ اخبار فلزات، از 
چشم انداز روشن تولیـــد در فـــــوالد مــبارکه و بهره بــرداری 
حــداکثری از ظرفیت هـای تولیــد در ایـن شـرکت خبر داد. وی 
گفت: شرکت فوالد مبارکه، به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد 
کشور، در ســال های اخیر همواره تالش کرده با تولید محصوالتی 
متنوع و با ارزش افزودۀ باال، در مســیر سودآوری و رشد اقتصادِی 
هرچه بیشتر حرکت کند. این شرکت برنامه ریزی های گسترده ای 
برای رفع موانع موجود در مسیر توسعۀ صنعت فوالد و بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت های تولیدی خود انجام داده تا بتواند با رشــد 
تولیداتش، نقشی اساسی در بازارهای بین المللی فوالد ایفا کند. تأمین 
منابع پایدار معدنی و مدیریت یکپارچۀ تأمین کاالهای استراتژیک و 
اهرمی برای گروه؛توسعۀ بازارهای داخلی و افزایش صادرات؛ توسعۀ 
مشــارکت های ارزش افزا با تولیدکنندگان زنجیرۀ ارزش؛ طراحی و 
توســعۀ محصوالت جدید به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولید؛ 

ارتقای زیرســاخت های پشتیبانی فنی تولید؛ توسعۀ بومی سازی و 
حمایت از تولیدات کیفی داخلی. در ادامۀ این سیاســت ها، شرکت 
فوالد مبارکه با توســعۀ خط نورد گرم شمارۀ 2، باعث تکمیل سبد 
محصوالت نوردی از ضخامت 0.18 تا 25 میلی متر خواهد شد. این 
امر عالوه بر تأمین نیاز بازار داخل، کشور را از واردات بی نیاز می کند. 
این شرکت در راستای افزایش بهره برداری از ظرفیت های تولید انواع 

ورق های گالوانیزه و قلع اندود، دو استراتژی را در دستور کار قرار داده 
است: 1. به روزرسانی و توسعۀ خطوط سیکل تولید محصول گالوانیزه 
به منظور تولید محصوالت جدید متناســب با تغییر نیاز بازار )برای 
نمونه، تغییر نیاز مصرفی صنایع خودروسازی از محصوالت سرد به 
محصوالت گالوانیزۀ خاص( و افزایش کیفیت محصوالت قلع اندود 
به منظور تأمین مواد بســته بندی صنایع غذایــی؛ 2. افزایش تولید 
چرخۀ گالوانیزه و قلع اندود )امکان ســنجی افزایش سرعت و تدوین 
نقشۀ دانشی تجهیزات خطوط تولید(.  مشوق های صادرات، تعرفه ها، 
تســهیالت و... را می توان از تمهیدات و مســاعدت های دولتی ای 
دانست که در صورت اجرا، کمک شایانی در دستیابی به چشم انداز 
افق 1404 فوالد کشور خواهد کرد. شرکت فوالد مبارکه، در راستای 
تحقق این هدف ملی، اقداماتی نظیر انتقال دانش فنی به شرکت های 
تازه تأسیس، مشــارکت در راه اندازی شرکت های در حال ساخت و 
ورود بــه حوزۀ صنایع معدنی به منظور تأمین پایدار مواد اولیه برای 

مواجهه با این ریسک را در برنامۀ استراتژیک خود قرار داده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســتاد شــهر هوشــمند 
شهرداری قم گفت: در جهت استفاده از ظرفیت فقهی در حل مسائل 
مدیریت شهری قم، تعامل با اندیشمندان و نخبگان حوزوی به عنوان 
امری راهبردی در دستور کارشهرداری قم است. همایون یزدان پناه 
در خصوص اســتفاده از ظرفیت حوزوی و فقهی در رفع مشکالت 
مدیریت شــهری، اظهار داشت: توسعه شهر یکی از موضوعات مهم 
در ارتباط با مسائل فقهی است. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری 
قم تصریح کرد: در این ارتباط جلسات مختلفی برگزار شده است و 
میز شهر پیشرفت پژوهی را شکل دادیم که مرتبط با پیشرفت و رشد 
شهرایرانی، اسالمی است و به دنبال آن هستیم مدل عملیاتی بومی 
ایرانی و اســالمی پیشرفت پژوهی را تحقق بخشیم. یزدان پناه بیان 
کرد: در حال حاضر با بررسی های انجام شده  چنین مدلی در کشور  
که مبتنی بر اصول علمی تهیه شده باشد یافت نشد. وی عنوان کرد: 
آن چه در حوزه شهرســازی و برنامه ریزی باید به آن اســتناد شود، 
مدل عملیاتی است، در حال حاضر مدل های عملیاتی در کشور بومی 
نیستند و یا اگر از مدل هایی به عنوان مدل بومی نام برده می شوند به 
علت عدم اجرای فرآیند علمی در جمع نخبگان مربوطه، مدل قابل 
استناد نیستند. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم خاطرنشان 

کرد: در جهت یافتن مدل اسالمی و ایرانی به مراکز مختلف اندیشه 
ورزی و علمی دانشگاهی و حوزوی فقهی مراجعه کرده ایم و تاکنون 
مدلی که نهایی شده و مورد قبول نخبگان مربوطه قرار گرفته باشد 
در دســترس نبوده ولی حرکت های انفرادی خوبی از ســوی برخی 
از اندیشــمندان  انجام شده که با تجمیع نظرات و اجماع به نتیجه 
مطلوب نائل خواهیم شد. یزدان پناه گفت: در حال حاضر نظریه قابل 
قبول جمع نخبگانی در پیشرفت شهر اسالمی و ایرانی به عنوان نظریه 
مرجع نداریم در حالی که مبنای شکل گیری مدل، نظریه است و باید 

در مراکز نظریه پردازی کار شــود تا به مدل بومی پیشرفت اسالمی 
ایرانی شهرها برســیم. وی اظهار داشت: در شرایط فعلی مدل شهر 
همگرا برای برنامه ریزی 5 ســاله دوم راهبردی شهر قم با پیشنهاد  
مشاور کار می شود و این مدل همگرا از مدل هایی است که در جهان 
نیز بروی آن کار شده است. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم 
بیان کرد: آیا این مدل مطلوبی برای شهر قم از نظر پیشرفت پژوهی 
است؟ ممکن است خوب باشد اما قطعا مطلوب نیست، چون براساس 
نظریه های تمدن غرب بیرون آمده است و با اینکه نقاط مثبتی دارد 
ولی نمی تواند تمام ابعاد مورد نظر در پیشرفت شهر اسالمی ایرانی را 
پوشــش دهد. یزدان پناه خاطرنشان کرد: در معماری و شهرسازی 
نیز این مســائل دارای اهمیت زیادی است، ما از نظر اسالمی ایرانی 
و شیعی دارای ظرفیت های بسیار غنی هستیم و تاکنون بسیاری از 
این ظرفیت ها تحت عنوان مدل نیامده اســت و نمی توانیم در این 
باره اقدامات مشخصی در برنامه ها پیش بینی نمائیم. وی تصریح کرد: 
حاکمیت  و دولت باید در این باره تالش کنند، ولی در واقع وظیفه 
حوزه های علمی و پژوهشی در این عرصه سنگین است و اگر در حوزه 
پژوهش مدلی برای ارائه نباشد، ممکن است به ظاهر بومی باشد اما ما 

را به تمدن اسالمی مطلوب نمی رساند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: منطقه ده عملیات انتقال 
گازدرحــوزه نگهــداری و تعمیرات خطوط لوله بــه منظور انتقال 
پاک،ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی ازابتدای امسال تاکنون گام 
های موثری برداشته است. به گزارش روابط عمومی، حمید خدری 
مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز با بیان اینکه اقدام های مناسبی 
در راســتای پایداری شبکه انتقال گاز درحوزه نگهداری و تعمیرات 
خطوط لوله انجام شده است، گفت: تعمیر و نگهداری خطوط لوله از 
مهمترین فعالیت های منطقه محسوب می شود که از ابتدای سال 
جاری تاکنون بیش از 300 کیلومترعملیات پیگرانی هوشمند وبالغ 
بر 500 کیلومتر پیگرانی تمیزکننده درمحدوده خط سوم، چهارم، 
پنجم و ششــم سراسری به انجام رسیده است. وی ادامه داد: انجام 
عملیات اسلیوگذاری )مقاوم سازی( دربیش از 10 نقطه ازمحدوده 
خطوط لوله چهارم وهفتم، تعویض شــیرهای 6 اینچ انشعاب شهر 
برازجان،  رفع نشتی شیر 36 اینچ ارتباطی خط لوله سوم به چهارم، 

اجرای ابنیه حفاظتی احداث دیوارحائل محددوده خط لوله دهم و 
ششم وهمچنین نشت یابی بیش از 2000 کیلومتر ازخطوط لوله 
را می توان ازمهمترین پروژه هایی دانســت که درراستای صیانت 
ازمحیط زیست و نگهداری خطوط لوله انتقال گاز به انجام رسیده 

است. مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز، انجام عملیات انشعاب گیری 
گرم)هات تپ( بر روی خط لوله چهارم سراســری جهت گازرسانی 
به روستاهای شهرستان الروگراش )ازتوابع استان فارس( را ازدیگر 
اقدامات دراین حوزه عنوان کرد و گفت: اقدام های انجام شده را می 
توان درراستای مسئولیت های اجتماعی و پدافند غیر عامل برشمرد 
که بخش مهمی از توسعه پایدار شــبکه گازرسانی را بهمراه دارد. 
خدری درادامه این گفتگو به شــیوع ویروس کرونا همزمان  با آغاز 
برنامه های تعمیراتی  اشاره کرد و افزود: تحقق برنامه های تعمیراتی 
دراین دوره خاص، منوط به اجرای دســتورالعمل ها و پروتکل های 
ویژه و مهمی بود که در راستای سالمت منابع انسانی و تداوم روند 
اهداف سازمانی رعایت گردید و خوشبختانه به تجارب ارزشمندی 
دست یافتیم. وی یادآورشد: به لطف خداوند با کار تیمی و هماهنگی 
و همدلی کارکنان بتوانیم به نحو مطلوب در امر خدمات رسانی و تاب 

آوری در فصل سرد سال گام های موثرتری برداریم.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان از تحقق 101 درصدی برنامه های تولید نفت و 
گاز این شرکت در 6 ماهه نخست سالجاری خبر داد . جلسه پیش 
بینی بهره دهی 5 ساله چاه های نفت و گاز این شرکت برای نیمه ی 
دوم سال 1399 با حضور مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب در ساختمان مرکزی شماره یک برگزار 
شــد . در این جلســه که بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی با 
حضور تعداد اندکی  از مدیران و کارشناسان فنی و عملیات شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد و سایر مدیران و 
کارشناسان فنی و عملیات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز 
با سیســتم ویدئو کنفرانس در مباحثات حضور داشتند ، وضعیت 
تولید شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در نیمه ی 
اول و دوم سالجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی با اشاره 
به تحقق کلیه ی تعهدات این شرکت در نیمه ی نخست سالجاری 

اظهار داشت : علیرغم مشکالت فراوان ناشی از انتشار ویروس کرونا 
، گرمای شدید تابستان و بحث های تحریمی توانستیم با همکاری 
صمیمانه و تالش های مجاهدانه همه ی همکاران در همه ی بخش 
های ســازمان ، تعهدات تولید نفت و گاز را عملی و محقق سازیم 
. مهندس قباد ناصری افزود : علیرغم مشــکالت فراوانی که از نظر 

بعد مســافت ، پراکندگی تأسیسات عملیاتی ، وجود رودخانه ها و 
دریاچه های آب شــیرین و تالقی خطوط لوله با این منابع مواجه 
ایم توانســتیم ضمن عمل به کلیه تعهدات تولید ، 1 % نیز بیشتر 
نفت و گاز تولید نماییم و از این رو برآیند تولید این شرکت 101 % 
و مثبت اعالم می شود . الزم به توضیح است در ادامه این نشست 
تخصصی ، مســایل و مشکالت مربوط به تولید از کلیه ی میادین 
و مخازن نفت و گاز این شــرکت از سوی کارشناسان مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت و برنامه تولید این شرکت برای نیمه ی دوم 
ســال 1399 مورد تصویب قرار گرفت . شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان یکی از شــرکت های 5 گانه بهره بردار تابع 
شرکت ملی مناطق نتفخیز جنوب است که براساس برنامه تولیدی 
تکلیفی ابالغی از سوی شرکت ملی نفت ایران ، راهبری و مدیریت 
مخازن و میادین نفت و گاز شمال استان خوزستان و بخش های از 
استان های ایالم و لرستان را در حوزه ی به وسعت تقریبی 27000 

کیلومتر مربع بر عهده دارد .

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر محمد پنبه چی معاون 
توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با اشــاره اجمالی به اقدامات انجام شده از ابتدای شیوع کرونا گفت: 
شیوع کرونا سختی ها و مشقات بسیاری برای بخش ها و قاطبه کادر 

دانشگاه در تمامی حوزه ها ایجاد نموده است.
وی به رشــادت های کادر بهداشتی و درمانی و تالش پرسنل، 
مدیران واحدها و مســووالن دانشــگاه بــرای تامین تجهیزات و 
امکانات اشــاره کرد و افزود: برای دســتیابی به نتیجه مطلوب، 
سنگین ترین و بی نظیرترین تدارکات و پشتیبانی در تاریخ دانشگاه 
و در تمامی امور اعم از توسعه و بهره برداری از زیرساخت ها، تامین 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی و حفاظتی، تامین کادر مورد نیاز، 
تدارکات گســترده بودجه ای و مالی در تمامی امور و تالش برای 
پرداخت مطالبات همکاران بمنظور تامین رضایت ایشان صورت 

گرفته است.

دکتر پنبه چی ادامه داد: علیرغم وجود تنگناهای مالی دانشگاه با 
حمایت ریاست محترم دانشگاه و تالش، همت و همراهی ارزشمند 
همکاران در حوزه های بودجه و مالی دانشگاه، عالوه بر حصول نتایج 
مطلوب در حوزه های توسعه و پشتیبانی در همین دوره کوتاه چند 
ماهه شــیوع کرونا تاکنون 12 ماه کارانه پزشکان، 11 ماه کارانه و 

اضافه کار کادر درمانی، 10 ماه اضافه کار کادر بهداشــت، آموزش، 
اورژانس 115 و ستاد پرداخت شده است.

وی بیان داشتند پرداخت کارانه پزشکان تا فروردین 99، کارانه 
پرسنل بیمارستانها تا تیر یا مرداد ماه 99، اضافه کار پرسنل شبکه 
های بهداشــت، دانشکده ها، 115 و ســتاد تا مرداد ماه 99، کارانه 
پرسنل 115 تا تیرماه و کارانه رزیدنتها تا تیر ماه سال جاری رسیده 

است.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
پرداختی کلینیکهای ویژه را تقریبا به روز عنوان کرد و افزود: پرداخت 
مطالبات به حق پرسنل و پزشکان خدوم بیمارستان ها و شبکه های 
بهداشت همواره از اولویت های اساسی دانشگاه بوده است بطوریکه 
نظم و عمق تقویمی پرداخت مطالبات پرسنلی در دانشگاه بی تکرار 
می باشد و با همراهی مسووالن مرتبط، عمق تقویمی پرداخت مزایای 
تقریبا تمامی واحدهای محیطی، با ستاد مرکزی دانشگاه یکی شده 

است.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد: 

چشم انداز روشن تولید

لزوم استفاده از ظرفیت اندیشمندان حوزوی در مسائل مدیریت شهری

تحقق برنامه های تعمیراتی خطوط لوله درمنطقه ده عملیات انتقال گاز

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد
بهره دهی 101 درصدی چاه های نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
 پرداخت مطالبات به حق پزشکان ، پرستاران و کارکنان حوزه سالمت همواره از اولویت های اساسی ما است

 برگزاری کالسهای آموزش مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی 
در مدارس سطح استان اردبیل

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: کالس آموزشی استفاده بهینه و 
ایمن از گاز طبیعی و وسایل گاز سوز در بین دانش آموزان مدارس شهر 
آبی بیگلو از توابع شهرســتان نمین استان اردبیل برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل 
این شــرکت با اعالم این خبر افزود : در راستاي فرهنگ سازي عمومي 
مصرف بهینه گاز طبیعي و رعایت نــکات ایمني در بین دانش آموزان 
بعنوان همیاران شرکت گاز، و ترویج فرهنگ مصرف گاز طبیعي در میان 
خانواده ها ، کالس آموزشي با حضور کارشناس اداره گاز ناحیه آبی بیگلو 
در مدرسه ابتدایی شهید ذاکر 1، شهر آبی بیگلو برگزار گردید. اسماعیلی با اشاره به این موضوع که افزایش آگاهی مشترکین گاز 
در زمینه مصرف ایمن و بهینه می تواند حفظ و صیانت از این سرمایه ملّی و همچنین کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی 
را به دنبال داشته باشد اظهار داشت: در این دوره آموزشی که با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی برای 100 نفر از دانش آموزان 
مقاطع ابتدایی شهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین برگزار شد کلیه آموزش های الزم به منظور عملی کردن شعار اصالح الگوی 
مصرف، ترویج فرهنگ استفاده صحیح از گاز طبیعی و پیشگیری از خطر گاز گرفتگی ارائه گردید. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و اصالح الگوی مصرف به عنوان یکی از فرآیندهای فرهنگ سازی طی سالهای 
اخیر در اکثر مدارس و مساجد استان برگزار شده بود که خوشبختانه اثربخشی بسیار خوبی به همراه داشته و زمینه ساز کاهش 
حوادث و صرفه جویی در مصرف گاز مشترکان بوده است.  اسماعیلی در پایان گفت: دانش آموزان با توجه به نقش تأثیر گذاری که 
در ارتباط با والدین و اصالح فرهنگ اجتماعی دارند می توانند نقش فعال و موثّری در شکل گیری فرهنگ صحیح استفاده ایمن 

و بهینه از گاز طبیعی داشته باشند.

مدیر جدید امور آب و فاضالب شهرستان سیریک معرفی شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور احمد 
شاکری قائم مقام مدیرعامل آبفا، احمد جمال الدینی فرماندار سیریک و 
یداهلل مرادی مدیر حراست آبفا، مدیر جدید امور آب و فاضالب شهرستان 
سیریک معرفی شد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان، در این مراسم احمد شاکری قائم مقام مدیرعامل 
آب و فاضالب هرمزگان ضمن قدردانی از زحمات قدرت فریدونی مدیر 
سابق این شهرستان گفت: سیریک از جمله شهرستان های دارای تنش 
آبی است که با اتمام پروژه های در دست اجرا شاهد بهبود وضعیت آب 
آن خواهیم بود. وی با بیان اینکه آب این شهرستان از منابع آب شیرین کن و منابع زیر زمینی تامین می شود، افزود: با وارد مدار 
شــدن آب شیرین کن زیارت تا پایان امسال، بخشی از مشکالت کمبود آب این شهرستان مرتفع خواهد شد. شاکری همچنین 
از پیگیری برای تامین آب بخش هایی از این شهرستان از دشت تلنگ میناب خبر داد و تصریح کرد، تا زمان تحقق این اقدامات 
مدیریت توزیع آب از سوی آبفا صورت خواهد گرفت تا چالش کمتری در زمینه تامین آب مشترکین سیریک شاهد باشیم. در ادامه 
این مراسم احمد جمال الدینی فرماندار سیریک به وضعیت آب این شهرستان اشاره و ابراز امیدواری کرد، با تالش مدیر جدید آب 
و فاضالب سیریک شاهد بهبود وضعیت آب این شهرستان باشیم. وی ابراز امیدواری کرد، با حضور مدیر جدید آبفا شاهد تحقق 
برنامه های تدوین شده باشیم. همچنین در پایان این مراسم از تالش های قدرت فریدونی مدیر سابق امور آبفای سیریک قدردانی 
و محمد کارگر به عنوان مدیر جدید آب و فاضالب این شهرستان معرفی شد. کارگر پیش از این مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
ابوموسی بود. گفتنی است، در حکم مدیر امور آبفای سیریک که به امضای امین قصمی مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان رسیده، 
آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق خدمتی جنابعالی به موجب این ابالغ به سمت سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 
سیریک منصوب می شوید. امید است با اتکال به ایزد متعال و رعایت تقوای الهی و با سعی و تالش وافر و بهره گیری از نیروهای 
دلسوز و کارآمد در پیشبرد و تحقق کامل اهداف شرکت در جهت خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف آن شهرستان موفق 

و موید باشید

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی:
طرح آجر به آجر در مدرسه سازی نماد ایمان و اعتقاد راسخ خیرین است

اراک - خبرنگار فرصت امروز: حسین محمدی مدیرکل نوسازی 
مدارس اســتان مرکزی با دکتر محمد حســن آصفری نماینده مردم 
شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی  در 

راستای تبیین طرح آجر به آجر دیدار و گفت و گو کردند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی طرح آجر به آجر را مسیری 
پویا در راستای علم و دانش مطرح کرد و اظهار داشت: طرح آجر به آجر 
با اهدا کمترین مبلغ  و حتی یک آجر می تواند تحول عظیمی در راستای 

ارتقای علم و دانش کشور ایجاد نماید.
محمدی طرح آجر به آجر را یار و یاور آموزش و پرورش در تامین فضای شاد و ایمن برای آینده سازان کشور دانست و تصریح 
کرد: امروز شاهد این مهم هستیم که ملت شریف ایران اسالمی دست به دست هم  داده اند و با همت و تالش مضاعف، همراهی و 

همدلی در احداث، بازسازی و تجهیز مدارس استانمان مشارکت کرده اند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی با اشاره به نقش تاثیر گذار و بی بدیل خیرین مدرسه ساز در کشور بیان داشت: مشارکت  
خیرین نیک اندیش در مدرسه سازی ضرورتی مهم است و این مشارکت  با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، نشان از ایمان 

و اعتقاد راسخ و باالی خیرین در این راه خداپسندانه دارد. 
محمد حسن آصفری نماینده مردم شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه با بیان اینکه 
طرح آجر به آجر باید به درستی در جامعه فرهنگ سازی شود، اظهار داشت: مشارکت همگانی خیرین مدرسه ساز در این طرح 

میتواند تحول عظیمی در سیستم علم و دانش کشور ایجاد نماید.
شایان ذکر است، دکتر محمد حسن آصفری نماینده مردم شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی 

در این نشست به پویش آجر به آجر پیوست

 اعتبارات تحقیقاتی کشاورزی در بودجه سال آینده استان گلستان 
تقویت می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلستان با تاکید بر اهمیت جایگاه کشــاورزی در تولید ناخالص استان اظهار 
کرد:اعتبارات تحقیقاتی کشــاورزی و ماهیگیری در عرصه مرکز تحقیقات کشاورزی و دیگر مراکز مرتبط در بودجه سال آینده 
استان تقویت می شود.دکتر هادی حق شناس امروز ر در کارگروه گلستان در کارگروه آموزش. پژوهش. فناوری و نوآوری استان 
تصریح کرد: اقدامات پژوهش محور موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود .وی افزود: مجموع اعتبارات پژوهشی 
استان در سال گذشته 22میلیارد تومان بوده که این رقم در سال جاری  به 32 میلیارد تومان ارتقا یافته است.استاندار گلستان 
یادآور شد: یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به پژوهش اختصاص دارد که تالش ما تجمیع این اعتبارات و استفاده از آن 
در پروژه های بزرگی همچون عالج بخشی خلیج گرگان است.دکتر حق شناس گفت: در تمام دنیا واحد های تحقیق و توسعه 
که  مسئولیت پژوهش را برعهده دارند مورد توجه هستند .الزم به ذکر است در این جلسه دکتر فرجی رییس مرکز تحقیقات 
کشاورزی استان و مهندس عابدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ارائه گزارشات پرداختند و پیرامون آن بحث 

و گفتگو صورت گرفت.

کار از شهرداری گذشت / چشم امید آتش نشانی همدان به بودجه دولتی
همدان – صنیعی: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از اختصاص بودجه هزار میلیاردی دولت برای تجهیز 
آتش نشانی کالن شهرها خبرداد. وحید علی ضمیر در گفت وگو با پایگاه خبری همدان آنالین، در توضیح این خبر تصریح کرد: با 
توجه به میانگین باالی عمر تجهیزات آتش نشانی و کمبود برخی از تجهیزات از جمله نردبان 56 متری، پیگیر هستیم که این بودجه 
دولتی به همدان هم اختصاص یابد. وی با بیان اینکه برخی از تجهیزات سبک از دوماه گذشته نوسازی و برخی خریداری شده اند 

افزود: نیمی از منابع اعتبار تجهیزات مورد نیاز را شهرداری و باقی مانده آن را باید از بودجه دولتی استفاده کنیم.
علی ضمیر با اشاره به کمبود نیروی آتش نشان تصریح کرد: در سال گذشته 14 نیروی آتش نشان در مراحل استخدام رسمی 
جذب ســازمان شده اند اما این کمبود همچنان در سازمان محسوس است و برای استخدام مجدد نیرو باید درخواستی کتبی به 
مقام ارشد استان ارسال کنیم. وی خاطرنشان کرد: کمبود نیرو خللی در اجرای به موقع عملیات ها وارد نکرده است اما برای تامین 
نیروی انسانی سعی در برگزاری آزمون های استخدامی داریم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان در پایان عنوان 
کرد: برای خرید نردبان 56 متری که یافتن آن با توجه به تحریم ها ســخت و زمانبر اســت به بودجه ای بالغ بر 30 میلیارد تومان 

احتیاج داریم.
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22 مهر 1399

شماره 1646



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱486073290 www.forsatnet.ir

مترج��م: نازنین توکلی  : کس��ب وکارهای نوپا قرار نیس��ت همیش��ه 
 Google، WallMart، کوچ��ک بمانند. ش��رکت های بزرگی مانن��د
Alibaba و Ford ب��ا فعالیت ه��ای کوچکی کارش��ان را آغاز کردند، 
اما به  تدریج رش��د کردند و به بازیگران اصلی در بازار ملی و بین المللی 

تبدیل شدند.
بسیاری از رهبران بزرگ صنعت، کسب و کارشان را با حداقل امکانات 
و در جایی بیرون از خانه مثل گاراج، رس��توران یا حتی وس��یله نقلیه 
شخصی ش��ان شروع کردند. مایکروس��افت و آمازون مثال های بارزی از 
تغییرات بزرگ جهانی به کمک ایده های کسب و کاری کوچک هستند.

اینک��ه بیاموزی��د چگونه کس��ب و کارتان را رش��د دهی��د، تنها هدف 
ارزش��مندی نیست که باید به آن برس��ید، رشد و توسعه عامل کلیدی 
بقای کس��ب و کار و رفاه اقتصادی تان است، اما برای اینکه کسب و کار 
خود را به س��طحی فراتر از آنچه که هست برس��انید چه کارهایی باید 

انجام دهید؟ چگونه می توانید آن را به مرحله درآمدزایی برسانید؟
البته اس��تراتژی هایی وجود دارد که توسط کس��ب و کارهای بسیاری 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند و منجر ب��ه موفقیت های قابل توجهی در 
آنها ش��ده اند. س��رمایه گذاری روی بعضی از این راهکارها می تواند برای 
ش��ما هم مفید واقع شود. در ادامه پیشنهاد می کنیم یک یا چند مورد 

از این استراتژی های رشد را امتحان کنید:
1. محصوالت یا خدمات خود را متنوع کنید:

رش��د موفقیت آمیز از طریق ایجاد تنوع در محصول مبتنی بر مفهوم 
»تشابه« اس��ت. به عبارت ساده تر ممکن اس��ت در بازار موجود تاکنون 
روی نیازه��ای مش��ابهی تمرکز کردید. یا احتماال روی بخش��ی از بازار 
تمرکز کردید که خواس��ت ها و ویژگی های مش��ابهی داشتند. می توانید 
در تامین نیازهای مش��ابه مش��تریان خدمات و محص��والت متنوعی را 
ارائ��ه بدهید. مثال ی��ک نجار می تواند عالوه بر ف��روش قاب عکس های 
چوب��ی، خدمات قاب گرفتن عکس مش��تریان را مطابق با س��فارش و 

سلیقه مشتری به آنها ارائه بدهد.
2. میزان دسترسی افراد به محصوالت و خدمات تان را افزایش دهید:   
در صورت��ی ک��ه محصول یا خدمات خود را در دس��ترس مش��تریان 

جدید قرار دهید، روش های مختلفی برای رش��د کس��ب وکارتان وجود 
خواهد داش��ت. به  عنوان مثال فروشگاه های خود را در مکان های جدید 
باز کنید. این مکان های جدید می توانند در فضای مجازی قرار داش��ته 

باشند، مانند رسانه های اجتماعی یا وب سایتی با فروشگاه آنالین.
رویکرد دیگر، گسترش دسترس��ی مشتریان به محصوالت و خدمات  
ش��ما از طریق تبلیغات اس��ت. پس از مش��خص کردن بازار جدید، کار 
تبلیغ را در رس��انه هایی آغاز کنید که بازار و مش��تریان ش��ما را هدف 

قرار می دهند.
3. در بازار نفوذ کنید:

وقتی به چگونگی رش��د کس��ب و کارتان فکر می کنید ، احتماال اولین 
چیزی که به ذهن تان می رس��د جذب مش��تریان جدید اس��ت، اما باید 
بدانید مش��تریانی که تا به امروز ش��ما را همراهی کردند، بهترین منبع 

برای افزایش فروش تان هستند.
در واقع تشویق کردن مشتریان فعلی به خرید بیشتر از شما، آسان تر 
و مقرون به صرفه تر از پیدا کردن مشتری جدید و ترغیب آنها به خرید 
از شما خواهد بود بنابراین روی راه های بازگشت مشتری و تکرار فرآیند 

خرید تمرکز کنید.
4. کسب وکارتان را به نوآوری مجهز کنید:

کشف و ارتقای کاربردهای جدید محصوالت و خدمات تان، روشی عالی 
برای ترغیب مش��تریان موجود به خرید بیشتر، همچنین جذب مشتریان 
جدید است. برای مثال به محصوالت آرایشی و بهداشتی که به شیوه کامال 
صنعتی از مشتقات نفتی تهیه می شوند، توجه کنید. اگر شرکت تولیدکننده 
در اقدامی خالقانه، به جای اس��تفاده از مواد اولیه صنعتی از شیر یا عصاره 
گیاهان طبیعی اس��تفاده کند،  می تواند فروش خ��ود را افزایش دهد. این 

شرکت حتی می تواند مشتریان جدیدی را جذب کند.
5. محصول یا خدمت تان را صادر کنید:

صادرات محصول یا خدمت به بازارهای بین المللی می تواند پیشرفتی 
عالی در برنامه بلندمدت کس��ب و کارتان باشد. مانند دریافت حق امتیاز 
که نیاز به یک تعهد بزرگ نس��بت به زمان و منابع دارد و در عین حال 

می تواند برای کسب و کارتان بسیار باارزش باشد.

۶. از مش��تریان فعلی بخواهید دیگران را به کس��ب و کار شما ارجاع 
دهند:

جذب مش��تری جدید به س��مت کس��ب و کارتان هرگز رویکرد بدی 
نیس��ت. یک��ی از س��اده ترین راه ها برای ای��ن منظور، این اس��ت که از 
مش��تریان فعلی تان بخواهید دیگران را به سمت کسب وکار شما ارجاع 

دهند.
داش��تن محصوالت خوب و خدمات مش��تریان عال��ی، صرفاً با فرض 
اینکه مش��تریان از کسب و کارتان تعریف کنند، کمک زیادی به افزایش 
مش��تریان تان نمی کند. ش��ما باید به طور جدی به دنبال افزایش تعداد 

ارجاع ها باشید.
حی��ن یا بعد از هر خرید رضایت بخش برای مش��تری از او بپرس��ید، 
آیا ش��خص دیگری را می شناسد که عالقه مند به محصوالت یا خدمات 

شما باشد؟
7. در نمایشگاه های تجاری شرکت کنید:

برپایی نمایش��گاه های تجاری می تواند راهی عالی برای معرفی و رش��د 
کس��ب و کارتان باشد. از آنجا که نمایشگاه های تجاری افرادی را که پیش تر 
عالقه مند به نوع محصول یا خدمت شما هستند، جلب می کنند، می توانند 

به طرز قدرتمندی میزان سودآوری شما را ارتقا دهد.
بنابراین نمایشگاهای تجاری را بسیار بادقت انتخاب کنید به گونه ای 

که با خدمات و محصوالت شما تطابق کافی را داشته باشد.
8. هزینه های کسب و کار را کاهش دهید:

ب��ه خاطر داش��ته باش��ید وقتی راجع به رش��د کس��ب و کار صحبت 
می کنیم، در واقع درباره رشد سودآوری کسب و کار صحبت می کنیم. در 
این راستا کاهش هزینه ها یکی از راهکارهای بسیار موثر است. دو روش 

کلیدی برای کاهش هزینه و افزایش حاشیه سود وجود دارد:
-افزایش حجم معامالت در موجودی ها

- به حداقل رساندن اتالف ناشی از ساخت محصول یا ارائه خدمت.
9. یک بازار گوشه ای را تسخیر کنید:

ی��ک ماهی ب��زرگ در حوضچه ای کوچ��ک را در نظ��ر بگیرید. بازار 
گوش��ه ای همان حوضچه است. یک گروه کاماًل تعریف شده از مشتریان. 

آنه��ا را به عن��وان زیرمجموعه ای از بازاری بزرگ ت��ر در نظر بگیرید که 
نیازهای ش��ان برآورده نشده اس��ت، اکنون بر آن نیازهای برآورده نشده 
تمرک��ز کنید و راه��کاری برای تامی��ن آنها بیابید. ای��ن نحوه عملکرد 

استراتژی تسخیر بازار گوشه ای برای رشد کسب و کار است.
به عنوان مثال، گلخانه ا ی ممکن اس��ت تخصص و تمرکزش در زمینه 
پرورش گل س��رخ باشد، در عین حال یک کس��ب و کار طراحی داخلی 

منزل ممکن است تمرکز کارش روی طراحی داخلی پنجره ها باشد.
10. از فرانشیز استفاده کنید:

فرانش��یز یا حق امتیاز، گونه ای از کس��ب و کار است که بر پایه آن به 
یک ش��رکت اختیار داده می ش��ود که تولیدات یا فرآورده های ش��رکت 
دیگر را بفروش��د و در برابر آن مبلغی دریافت کند. در عمل فرانشیز به 
منزله یک اس��تراتژی کسب و کار است که هدف آن جذب و نگهداری 

مشتری است.
اگر کسب و کار موفقی دارید و می توانید با همکاری شرکت های دیگر 
سیس��تمی را ایجاد کنید که اطمینان حاصل کنی��د دیگران می توانند 
موفقیت ش��ما را دوبرابر کنند، داشتن حق امتیاز می تواند راهی سریع 

برای رشد کسب و کارتان باشد.
فرض کنید این امتیاز را دارید، حال از خود بپرسید چگونه می توانید 
کسب و کار کوچک تان را رشد دهید؟ پاسخی که به این سوال می دهید 

مستقیما بر ارتقای کسب و کار شما تاثیرگذار خواهد بود.
سخن پایانی

اجازه ندهید راهکارهای پیش��نهادی، ش��ما را س��ردرگم و دستپاچه 
کند. نیازی نیس��ت همه این راهکاره��ا را به کار گیرید. یک یا دو مورد 
از ایده های پیش��نهادی را که مناس��ب با کسب و کار و شرایط شماست، 

انتخاب کنید و مشغول تدوین استراتژی رشد کسب وکارتان شوید.
احتماالً رش��د فوری را تجربه نخواهید کرد، اما هر کدام از روش های 
توسعه کسب و کاری که انتخاب می کنید ، در صورتی که تداوم یابند، به 
پیشرفت تان منتج می شوند و کس��ب و کارتان به آنچه ایده آل شماست، 

تبدیل خواهد شد.
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س��ام والتون مؤسس شرکت والمارت، بزرگترین شرکت خرده فروشی 
جهان بود که با روحیه پیروزی طلب و اس��تراتژی هایش،  کسب وکارهای 
خرده فروش��ی آمریکا را دچار انقالبی عظیم ک��رد. در ادامه درباره روند 
ش��کل گیری والمارت توس��ط س��ام والتون و اس��تراتژی هایی که برای 
موفقی��ت به کار گرفت صحبت خواهیم کرد. ع��الوه بر این 10 توصیه 
مهم از س��ام والتون را خواهید خواند که به ش��ما در موفقیت کس��ب و 

کارتان بسیار کمک خواهد کرد.
س��ام والتون به تنهایی والمارت را به بزرگ ترین شرکت خرده فروشی 
جه��ان تبدیل کرد، روند خرید و فروش در آمریکا را دچار تحول کرد و 
به ثروتمندترین مرد زمان خود تبدیل شد. از طرف دیگر والتون رفتاری 
متواضعانه و به دور از تکبر داش��ت. این رویکرد و رفتار او، باعث ش��د تا 
غول های خرده فروش��ی از قبیل کامارت، سیرز و ولورث، زمانی متوجه 
ظهور رقیب نوپا اما توانای خود شوند که او قدرت را به دست گرفته بود 

و آنها فرصت ازمیدان به درکردن او را از دست داده بودند.
والتون خرده فروش��ی را که به ش��غل دائمی او تبدیل ش��د، در سال 
1940 آغ��از ک��رد. در آن زمان والتون به عنوان فروش��نده  کارآموز در 
فروشگاه جی سی پنی در شهر دموین از ایالت آیووا مشغول به کار شده 
بود. او هرگز مثل س��ایر کارمندان این فروشگاه نبود و از اینکه مشتری 
را به  خاطر کاغذبازی منتظر بگذارد، نفرت داشت. همین باعث شده بود 
دفاتر فروش او نامنظم باش��ند و بارها به دلیل بی نظمی، از س��وی مدیر 
باالدستی خود تهدید به اخراج شده بود. با وجود این، مهارت زیاد او در 
فروش باعث شد تا حقوق او 25 دالر در ماه نسبت به حقوق پایه  او در 

بدو استخدام، افزایش یابد.
والتون در س��ال 1942 به ارتش ایاالت متحده  آمریکا پیوس��ت و در 
ط��ول جنگ جهانی دوم به عنوان افس��ر ارتباطات، در س��پاه اطالعات 
ارتش فعالیت داش��ت. در س��ال 1945، زمانی که ارت��ش را ترک کرد، 
ازدواج کرده بود و یک فرزند داشت که باید از آنها حمایت می کرد. پس 
تصمیم گرفت که روی پای خودش بایستد. در 27 سالگی، با سرمایه ای 
ک��ه 5 ه��زار دالر آن برای خودش بود و 20 هزار دالر آن را از پدرزنش 
قرض گرفته بود، یکی از فروش��گاه های بن فرانکلین در ش��هر نیوپورت 

واقع در ایالت ارکانزاس را خریداری کرد.
با سخت کوش��ی و درپیش گرفتن رویکرد ارزان فروشی نسبت به رقبا، 
والتون خیلی س��ریع کسب وکار خود را تا سه برابر گسترش داد. تا سال 
1950 او صاحب فروش��گاه  بن فرانکلین در یک منطقه  مش��ترک بین 

شش ایالت بود.
زمانی که صاحب زمین های فروشگاه تصمیم گرفت زمین ها را بفروشد 
و کس��ب وکار والتون را به پسرش واگذار کند، والتون با فروش زمین ها 
مخالف��ت کرد. صاحب زمی��ن قرارداد اجاره را تمدی��د نکرد. حتی این 

مسئله هم نتوانست مانع پیشرفت و موفقیت کسب وکار والتون شود.
ش��اید بس��یاری از افراد در مواجهه ب��ا چنین تجربه ای شکس��ت را 
می پذیرفتند و عقب نشینی می کردند، اما سام والتون با بقیه فرق داشت.

او در مناطق روس��تایی اطراف آرکانزاس به دنبال محل جدیدی برای 
فروش��گاه خود بود و این مکان را در یک مجتمع کوچک در بنتون ویل 
پی��دا کرد. او یک مغازه در میدان ش��هر انتخاب ک��رد و با تجربه ای که 

به دست آورده بود، آن مغازه را با قرارداد 99 ساله اجاره کرد.
والتون در تابس��تان 1950 »والتونز فایو اند دیم« را افتتاح کرد. البته 
دو فروشگاه مشابه دیگر نیز در شهر وجود داشتند، اما هیچ کدام از آنها، 
مانند فروش��گاه والتون تخفیف های دائمی به مشتریان ارائه نمی کردند. 
همین موضوع باعث موفقیت فروش��گاه جدید او شد و والتون را تشویق 
کرد تا کس��ب وکار خود را گس��ترش دهد. والتون درب��اره  عطش خود 
برای گسترش کسب وکار چنین می گفت: »شاید به گسترش فروشگاه ها 
اعتیاد پیدا کرده بودم و شاید هم دوست نداشتم همه  تخم مرغ ها را در 

یک سبد نگه دارم.«
در ط��ول س��ال های 1950، با پولی ک��ه والتون ق��رض گرفته بود و 
س��ود حاصل از فروش، فروشگاه های والتون یکی پس از دیگری افتتاح 
می ش��دند. تا س��ال 19۶0، او صاحب 15فروشگاه ش��ده بود، اما سود 
فعل��ی او را راضی نمی کرد و معتقد بود که تالش ش��بانه روزی او الیق 
سود بیش��تری است، بنابراین تالش کرد با کاهش چشمگیر قیمت ها و 
افزایش فروش های ویژه، رقبای تجاری خود را پش��ت سر بگذارد. البته 
این اس��تراتژی چندان جدید نبود، اما ارزان فروشی های آن دوره خیلی 
کوچک بودند، بیش��تر در ش��هرهای بزرگ قرار داشتند و تنها برخی از 

محصوالت شان تخفیف داشت.
ایده  والتون، افتتاح فروش��گاه های بزرگ در شهرهای کوچک بود که 

تمام اجناس را با تخفیف به مشتریان بفروشند.
در ابتدا او قصد داش��ت تا ایده  خود را در فروش��گاه های بن فرانکلین 
اجرا کند، اما مدیران این شرکت با ایده   او یعنی نصف کردن قیمت های 
عم��ده  محص��والت مخالفت کردند. والتون ریس��ک بزرگی ک��رد. او با 
گروگذاش��تن خانه  خود در سال 19۶2 اولین فروشگاه والمارت )مخفف 
والتون مارت( را در روجرز-آرکانزاس که فاصله  کمی با بنتونویل داشت، 

تأسیس کرد.

البت��ه والتون تنها کس��ی نبود که ایده  تخفیف های بزرگ را در س��ر 
داش��ته باش��د. در همان س��ال اس.اس کرزج، »کام��ارت« و وولورس 
»وولکو« را افتتاح کردند که به  راحتی می توانس��تند والمارتز را شکست 
دهند، اما والتون برای جلب توجه این دو غول خرده فروش��ی راه درازی 

در پیش داشت.
مش��تریان در ش��هرهای کوچک آمریکا، به عل��ت تخفیف های خوب 
والم��ارت برای خرید به آن هجوم می آوردن��د و همین موضوع، موجب 
افزایش قطعی فروش و س��ود گردید. این موفقیت زودهنگام، س��رمایه  
تأسیس فروش��گاه های بیشتر را فراهم کرد؛ به طوری که تا سال 19۶9، 
18 فروش��گاه والمارتز در آرکانزاس و میس��وری تأس��یس شده بود. تا 
آن س��ال والتون با کمک س��ود فروش��گاه و مبالغی که قرض می کرد، 

کس��ب وکار خود را توسعه می داد اما در س��ال 1970 او تصمیم گرفت 
که ش��رکت را عمومی کند. پیش��نهاد اول خرید شرکت 5 میلیون دالر 
بود و ۶1درصد مالکیت س��هام ش��رکت در اختیار والتون و خانواده اش 
باق��ی می ماند. به این ترتیب او بدهی های ش��رکت را پرداخت کرد و با 
برنامه های بلندپروازانه  خود به س��وی گسترش هرچه بیشتر کسب وکار 

قدم برداشت.
در س��ال اول عمومی شدن، ش��ش فروشگاه، در دو س��ال بعدی 13 
فروش��گاه و در س��ال های بعد به ترتیب 2۶ و 14 فروشگاه، به مجموعه 
فروش��گاه های والمارتز اضافه ش��د. در پایان س��ال 1980، والتون 27۶ 
فروش��گاه داش��ت و بعد از آن به  طور متوس��ط 100 فروشگاه در سال 
تأسیس می کرد. در سال 1983، والتون اولین باشگاه های عمده فروشی 

س��ام را راه اندازی کرد که هدف آن صاحبان تجارت های کوچک و سایر 
اف��رادی بود که مای��ل به خرید کاالهای تجاری خ��ود به صورت عمده  

بودند. با این کار سرمایه  والتون چند برابر شد.
در س��ال 1985 مجله  فوربس او را با دارایی معادل 2.8 بیلیون دالر، 
ثروتمندترین مرد آمریکا اعالم کرد. در س��ال 1987 والمارتز س��ومین 
فروشگاه بزرگ خرده فروشی بعد از کامارت و سیرز، در آمریکا بود. پس 
از تمام این موفقیت ها، در س��ال 1988 والت��ون اعالم کرد که تصمیم 
دارد مدیریت اجرایی والمارتز را به دیوید گالس محول کند، اما خودش 

همچنان ریاست والمارتز را برعهده خواهد داشت.
دو س��ال بعد پزشکان تش��خیص دادند که والتون به سرطان بدخیم 
استخوان مبتالس��ت، اما این بیماری هم نتوانست روحیه  پیروزی طلب 

او را شکس��ت دهد. در همایش س��االنه وال مارتز در س��ال 1990، او 
پیش بینی کرد که در 10 س��ال آینده سود ش��رکت به پنج برابر مقدار 
فعل��ی خود، یعنی ب��ه 125 بیلیون دالر خواهد رس��ید. دو س��ال بعد 
والمارتز با س��بقت از کامارت و سیرز بزرگ ترین فروشگاه خرده فروشی 

منطقه بود.
در 17 مارس 1992، رئیس جمهور وقت آمریکا، جورج بوش، به پاس 
خدمات والتون، مدال آزادی را به او اهدا کرد. این آخرین افتخار والتون 
بود؛ چراکه چند روز بعد در بیمارس��تان دانشگاه آرکانزاس بستری شد 
و در 5 آوریل 1992، ش��ش روز بعد از تولد 74 س��الگی خود، چشم از 
جهان فروبست. دارایی خالص او در زمان مرگ 25 بیلیون دالر تخمین 

زده می شود.

س��ام والتون مبدع خرده فروش��ی نب��ود؛ همان طور ک��ه هنری فورد 
مخت��رع اتومبیل نبود، اما همان طور که خ��ط تولید اتومبیل های فورد 
صنعت خودروهای آمریکا را متحول کرد، اس��تراتژی قوی ارزان فروشی 
والتون، کس��ب وکارهای خرده فروشی در آمریکا را دچار انقالب عظیمی 

کرد.
والت��ون تنه��ا روش خریدوفروش در آمریکا را تغییر نداد، او فلس��فه  
راه اندازی کسب وکارهای خرده فروشی را با انتقال قدرت از فروشنده به 
مشتری تغییر داد و این رویکرد در بسیاری از صنایع آمریکا فراگیر شد. 
اس��تراتژی والتون بعدها راه را برای بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای 
مثل بارنز اند نوبل، بالک باستر و هوم دیپو، باز کرد و چهره خرده فروشی 

را برای همیشه تغییر داد.
10 توصیه از سام والتون

• به کار خود متعهد باشید.
• س��ود خود را با همکاران تان سهیم شوید و آنها را در پیشرفت خود 

شریک بدانید.
• به همکاران تان روحیه و انرژی مثبت بدهید.

• در مورد آنچه که می توانید انجام دهید با همکاران تان صحبت کنید.
• از خدماتی که کارمندان تان در راس��تای پیش��رفت کسب وکار ارائه 

می دهند، قدردانی کنید.
• موفقیت های خود را جشن بگیرید.

• همه  نظرات را بشنوید.
• فراتر از انتظارات مشتریان تان عمل کنید.

• در کنترل هزینه ها از رقبای خود پیشی بگیرید.
• مسیر خود را مشخص کنید.

نقطه  اشتراک پنتاگون و والمارت چیست؟
یکی از مهم ترین دالیل پیشرفت و موفقیت والمارت، سازگاری سریع 
آن با تکنولوژی بود. س��ام والتون در همان ابتدا به این موضوع پی برد 
ک��ه برای کاهش هزینه ها و افزایش س��ود باید موجودی انبار را کنترل 
کند و کاالهای مناس��ب را با تعداد مناس��ب در انبار داشته باشد. وجود 
کاالی زی��اد در انبار به معنای هزینه  اضافی و موجودی کم کاال در انبار 
به معنای ناتوانی در پاسخگویی به تقاضای مشتری است. اطالع داشتن 
از کاالهای فروخته شده، موجودی انبار، سفارشات و سفارشاتی که هنوز 
موجود نیس��تند، یکی از وسواس های دائم والتون بود، بنابراین والمارت 
یکی از اولین فروش��گاه های خرده فروشی بود که اسکنرهای الکترونیک 
را روی صندوق ه��ای خود، که به رایانه مرکزی کنترل موجودی متصل 

بودند، نصب کرد.
در لیس��ت پایگاه های داده ب��زرگ جهان، پایگاه داده  فروش��گاه های 

والمارت از لحاظ ظرفیت، بعد از پایگاه داده  پنتاگون قرار می گیرد.
entrepreneur/chetor :منبع
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3 گام اساسی برای شروع کسب و کار
چالش تبدیل ایده کسب و کار به واقعیت

اغلب افراد تمایل باالیی برای ش��روع کس��ب و کار مستقل ش��ان دارند. کارمندان و کارآفرینان برای تحقق 
ایده های کسب و کارشان تالش و پشتکار زیادی نشان می دهند. تجربه مشترک بسیاری از اهالی دنیای کسب 
و کار مربوط به س��اعت های طوالنی کار و بی خوابی های مکرر اس��ت. بدون تردید کارمندان و کارآفرینان در 
کش��ورهای گوناگون دارای ایده های مختلفی هستند. اغلب افراد ایده شان را بسیار جذاب و مفید برای شروع 
کسب و کار می دانند. نکته مهم در این میان عدم تبدیل بسیاری از ایده ها به کسب و کار واقعی است بنابراین 

شمار باالیی از ایده های کاری هرگز به مرحله طراحی اصلی و سپس اجرا نیز نمی رسند. 
بدون شک صرف زمان و تالش فراوان برای تبدیل ایده ای کاری با واقعیت و سپس مواجهه با شکست 
برای هر کارآفرینی دشوار خواهد بود. بسیاری از افراد در پی مواجهه با چنین شکست هایی فکر راه اندازی 
کسب و کار مستقل را به طور کلی فراموش می کنند. این امر از نقطه نظر روحیه و توانایی سازمانی افراد 
نوعی فاجعه محس��وب می شود. درست به همین خاطر اغلب کارمندان و کارآفرینان فعال در شرکت های 

مختلف هیچ انگیزه ای برای تالش بیشتر یا حتی عملکرد بهتر ندارند. 
من اخیرا در مصاحبه ای با جو سیانسیوتی، کارآفرین برجسته و نویسنده حوزه راه اندازی کسب و کار، نسبت 
به دالیل ناتوانی افراد برای تبدیل ایده های کاری شان به کسب و کارهای جذاب صحبت کرده ام. جو بسیاری از 
ایده های کاری را جذاب و حتی سودآور در بازارهای مختلف ارزیابی می کند. نکته مهم در این میان عدم آمادگی 
کارآفرینان برای اجرای ایده های موردنظر اس��ت. این امر نوعی حسرت مداوم برای کارآفرینان برجای خواهد 
گذاشت. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی مهمترین نکات برای آمادگی در زمینه تبدیل ایده های کاری به 
استارت آپ یا به عبارت دیگر واقعیت های دنیای کسب و کار است. در ادامه برخی از مهمترین محورهای این 
حوزه با هدف دستیابی به آمادگی الزم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر شما نیز دارای ایده های جذابی برای 

شروع کسب و کار هستید، توجه به نکات ذیل راهگشا خواهد بود. 
تامین سرمایه 

نخس��تین گام برای رهایی از دنیای رویایی و ورود به عرصه واقعیت کس��ب و کار توجه به نحوه تامین 
س��رمایه اس��ت. امروزه هر نوع فعالیتی در دنیای کس��ب و کار نیاز به س��رمایه اولیه دارد. بس��یاری از 
کارآفرینان به دلیل ناتوانی برای تامین س��رمایه اولیه هرگز به س��راغ تاس��یس کسب و کار نمی روند. این 
امر پدیده ای رایج در میان کسب و کارهای مختلف محسوب می شود. شروع نکردن یک کسب و کار ایده 
بس��یار بهتری در مقایس��ه با مواجهه با شکس��ت زودهنگام به دلیل ناتوانی برای تامین سرمایه موردنیاز 
است، بنابراین مشاهده عدم تمایل کارمندان شرکت های مختلف برای شروع فعالیت کاری امری طبیعی 

خواهد بود. 
بررس��ی بیشتر در حوزه کسب و کار و آش��نایی با مدیران باتجربه در شرکت های بزرگ مسیر مناسبی 
پیش روی کارآفرینان تازه کار قرار می دهد. بسیاری از شرکت ها در مسیر توسعه کسب و کارشان تمایل به 
حمایت از استارت آپ های تازه دارند. این امر فرصت طالیی برای کارآفرینان به منظور بهبود وضعیت شان 
و تاسیس کسب و کار تازه قرار می دهد. تامین سرمایه فقط معطوف به وام گرفتن از بانک ها نیست. گاهی 
اوقات کارآفرینان باید اقدام به شراکت بلندمدت با سرمایه گذارها با دیگر برندها نمایند. متاسفانه بسیاری 
از کارآفرینان نس��بت به این نکته موضع گیری منفی دارند. همکاری با سرمایه گذارها یا دیگر برندها ایده 
بدی نیس��ت. ش��اید سود نهایی کسب و کار بین کارآفرین اصلی و سرمایه گذار تقسیم شود، اما دست کم 
ایده اصلی قابلیت اجرا پیدا می کند بنابراین تصمیم اساس��ی در چنین موقعیتی میان راه اندازی کس��ب و 

کار یا صرف نظر کامل از آن خواهد بود. 
تولید محصوالت جذاب

پیش از راه اندازی رسمی کسب و کار باید به فکر طراحی یک محصول جذاب نیز بود. بسیاری از کسب 
و کارها ماه ها پس از تاس��یس رسمی ش��ان اقدام به معرفی نخستین محصول رسمی می کنند. این امر بار 
مالی گزافی بر روی دوش کسب و کارها در ماه های نخست فعالیت قرار خواهد داد. توصیه اساسی در این 
بخش تالش برای طراحی اولیه محصول یا محصوالت ابتدایی است. این امر زمان کمتری برای طراحی و 

سپس تولید محصوالت نیاز خواهد داشت. 
بس��یاری از کارآفرینان از همان ابتدا نس��بت به طراحی نوع تازه ای از محصوالت یا مزیت های مشخص 
ایده هایی در ذهن دارند. تأمل بیش��تر بر روی ایده ها و تالش برای نزدیکی هرچه بیشترش��ان به واقعیت 
پیش از شروع رسمی کار امری ضروری خواهد بود. چنین نکته ای اغلب مورد بی توجهی کارآفرینان قرار 
می گیرد. اگر یک کارآفرین در زمینه طراحی اولیه محصوالت با چالش مواجه است، باید اقدام به بازنگری 
اساس��ی در نحوه طراحی محصول نماید. بهترین گزینه در این میان الگوبرداری از برندهای بزرگ اس��ت. 
کسب و کارهای موفق همیشه تیم های طراحی محصول حرفه ای در دسترس دارند. ارزیابی نحوه فعالیت 

چنین تیم هایی جذابیت بسیار زیادی برای کارآفرینان تازه کار به همراه خواهد داشت. 
یادگیری اصول مدیریت کسب و کار از برندهای دیگر برای تمام کارآفرینان تازه کار دارای اهمیت است. 
هیچ کارآفرینی از روز نخس��ت تمام مهارت های الزم برای موفقیت را بلد نیس��ت. این امر بیانگر ضرورت 

ارزیابی و یادگیری نکات تازه از برندهای دیگر به طور مداوم است. 
یافتن بازار هدف

بازاریابی و تبلیغات برای محصوالت در صورت عدم تمرکز بر روی بازار هدف امر مناس��بی نخواهد بود. 
بسیاری از برندها هزینه های بازاریابی بسیار زیادی برای فروش محصوالت شان انجام می دهند. اگر مرحله 
پیش از بازاریابی در زمینه یافتن بازار مناس��ب به درس��تی انجام نش��ود، تمام هزینه های بعدی بی نتیجه 

باقی خواهد ماند. 
یافتن بازار هدف برای محصوالت کس��ب و کار کار بیش از اندازه پیچیده ای نیس��ت. برخی از کس��ب و 
کارها در این مرحله به طور مداوم به دنبال سخت کردن مسیر پیش روی شان هستند. نکته مهم در این 
میان تعامل با مشتریان در بازارهای مختلف و ارزیابی کلی از وضعیت بازخوردهای آنهاست. مشتریان هر 
بازار که بازخورد بهتری نسبت به محصوالت برند دارند، باید در اولویت کسب و کار قرار گیرند. بی تردید 
هر کس��ب و کاری تمایل به توس��عه فعالیت و حضور در کسب و کارهای مختلف دارد. این امر در مراحل 
نخست باید با توجه به وضعیت کلی کسب و کار و مبتنی بر گزینش از میان تعداد مختلف بازارها صورت 

گیرد. در غیر این صورت تمام سرمایه مالی کسب و کارهای تازه تاسیس را از بین خواهد برد. 
توصیه های مطرح در این مقاله تمام فرآیند تبدیل ایده های کاری با واقعیت را شرح نمی دهد، اما بخش 
مهم و ابتدایی کار را تحت پوشش قرار داده است. استفاده از توصیه های این مقاله گام موثری برای تبدیل 

ایده های کسب و کار به واقعیت خواهد بود. 
noobpreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

فقط بچه ها نیس��تند که به خ��واب بعدازظهر نیاز دارند؛ 
بلکه خیلی از بزرگس��االن نیز به چ��رت زدن عالقه مندند. 
تحقیقات حاکی از آن است، خواب بعدازظهر و چرت زدن 
در طول روز برای بزرگس��االن هم مفید اس��ت. البته برای 
لذت بردن از خواب نیم روزی نیاز نیست احساس خستگی 
کنی��د. چ��رت زدن در طول روز فواید زی��ادی دارد. چرت 
کوتاه در اواسط بعدازظهر به افزایش حافظه، بهبود عملکرد 
ش��غلی، بهبود روحیه، افزایش هوشیاری و کاهش استرس 
کمک می کند. پس از خواب بعدازظهر خود لذت ببرید و از 

فواید بی شمار آن بهره مند شوید. 
۱. چرت زدن باعث افزایش حافظه می شود

تحقیقات نشان می دهد خواب در به یاد سپردن خاطرات 
نقش مهمی ایفا می کند. چرت زدن همانند خواب ش��بانه 
به ما کم��ک می کند تمام چیزهایی را که در طول روز یاد 
گرفته ایم، به خاطر بسپاریم. چرت عصرگاهی مانع فراموش 
 motor( ک��ردن چیزهای��ی مانن��د مهارت  های حرکت��ی
skills(، ادراک حسی )sense perception( و یادآوری 

کالمی )verbal recall( می شود.
2. چرت زدن به ایجاد ارتباط میان اطالعات کمک 

می کند
چرت زدن عالوه بر اینکه باعث می ش��ود تمام چیزهایی 
را ک��ه تازه یاد گرفته ایم به خاطر بس��پاریم، کمک می کند 
مغزم��ان میان چیزهایی ک��ه درک کرده ایم، ارتباط برقرار 
کن��د. طی تحقیقی، افرادی که ب��ه خواب بعدازظهر عادت 
دارن��د، راحت تر می توانند اطالعات��ی را که در طول روز به 

 دست آورده اند، کنار هم قرار دهند.
3. چرت زدن کمک می کند پله های پیشرفت شغلی 

را طی کنیم
وقت��ی کاری را چند ب��ار در طول روز انج��ام می دهیم، 
عملکردمان رو به افول می رود. تحقیقات حاکی از آن است، 
چرت زدن به ما کمک می کند عملکردمان را بهبود دهیم و 
آن را یکنواخت نگه داریم؛ عالوه بر آن، از افت عملکردمان 

جلوگیری می کند.
4. چرت زدن روحیه مان را بهتر می کند

وقت��ی هیچ حس و حالی برای انجام وظای��ف روزانه ندارید، 
کمی چرت بزنید تا روحیه تان بهتر ش��ود. چرت زدن یا یک 
س��اعت اس��تراحت )حتی بدون اینکه به خواب برویم( باعث 
می شود خلق و خوی بهتری پیدا کنیم. به عقیده  کارشناسان، 
آرامش حاصل از دراز کشیدن و استراحت کردن باعث بهبود 

روحیه می شود، چه به خواب برویم و چه نرویم.
۵. چرت زدن باعث هوشیاری مان می شود

خیلی از افراد بعد از صرف ناهار، احس��اس خواب آلودگی 

می کنند و این احس��اس تنها مختص ش��ما نیست، اما 20 
دقیقه چرت زدن باعث می ش��ود سنگینی پلک های مان از 

بین برود.
۶. چرت کوتاه فواید زیادی دارد

چ��رت 10 دقیقه ای می تواند برای مان مفید باش��د. بهتر 
است زمان چرت زدن را به 30 دقیقه یا کمتر برسانید تا با 
احساس خستگی بیشتر از خواب بیدار نشوید. به سستی ای 
که بعد از چرت زدن طوالنی احس��اس می شود، »اینرسی 
خواب« )sleep inertia( گفته می ش��ود. هر چقدر زمان 
چرت زدن بیشتر باشد، احتمال اینکه با این احساس بیدار 
شوید بیش��تر است. در این ش��رایط برای سرحال شدن و 

برگشت به کار به زمان بیشتری نیاز خواهید داشت.
۷. چرت عصرگاهی از مصرف کافئین بهتر است

اگر احساس خس��تگی می کنید، اما کارهای عقب افتاده 
زی��ادی دارید یا باید درس بخوانی��د، به جای مصرف قهوه 
بهتر اس��ت کمی چرت بزنید. چرت زدن بیشتر از دریافت 

کافئین باعث افزایش قدرت حافظه و یادگیری می شود.
۸. شب باید بیدار بمانید؟ کمی چرت بزنید

اگ��ر می دانی��د به دالیل مختلف چون مس��افرت، ش��ب 
نمی توانید خوب بخوابید بهتر اس��ت ب��ا چرت عصرگاهی 
خود را آماده کنید و تا جای ممکن به سراغ کافئین نروید. 
چرت زدن ش��ما هر چقدر طوالنی تر باشد، بهتر است. اگر 
مجبورید از کافئین اس��تفاده کنید، باید بدانید نوش��یدن 
مق��دار کمی کافئین بهتر از مصرف یک فنجان بزرگ قهوه 

است.
9. چرت زدن باعث کاهش استرس می شود

اگ��ر در طول روز اس��ترس زی��ادی داری��د، چرت زدن 
برای تان مفید اس��ت. چرت زدن اس��ترس ش��ما را کاهش 
می ده��د و باعث بهب��ود عملکرد سیس��تم ایمنی بدن تان 
می ش��ود. متخصص��ان معتقدن��د چ��رت عصرگاه��ی 30 

دقیقه ای بسیار موثر است.
۱۰. چرت زدن به سالمت قلب کمک می کند

جالب است بدانید، چرت زدن برای قلب تان مفید است. 
در پژوهشی اعالم شد، افرادی که به مدت 45 تا ۶0 دقیقه 
چرت می زنند، بهتر می توانند استرس ذهنی خود را پشت 
سر بگذارند و فش��ار خون پایین تری هم دارند. پس چرت 
زدن به بدن کمک می کند با وجود قرار گرفتن در موقعیتی 

سخت و پراسترس، سالمت خود را حفظ کنند.
۱۱. چرت عصرگاهی باعث افزایش قدرت خالقیت 

می شود
آی��ا تابه حال برای تان پیش آمده با ایده ای ناب از خواب 
 )REM sleep( بیدار شوید؟ حرکات تند چشم در خواب

ک��ه معموال 70 ت��ا 90 دقیقه بعد از به خ��واب رفتن آغاز 
می ش��ود، بخشی از مغز را فعال می کند که با تخیل و رویا 
دیدن در ارتباط اس��ت. چرت کوتاهی که با حرکات سریع 
چش��م همراه است، به ما کمک می کند ایده های خود را به 
روش های جدیدی به کار ببندیم و زودتر به پاسخ برسیم.

۱2. خواب شبانه  باکیفیت تری خواهید داشت
جالب اس��ت بدانید، چ��رت زدن در ط��ول روز به افراد 
بزرگسال کمک می کند خواب شبانه بهتری داشته باشند. 
تحقیقات حاکی از آن اس��ت، چرت نیم ساعتی بین ساعت 
1 ت��ا 3 بعدازظهر که با پیاده روی و نرمش های کش��ش در 
هن��گام عصر ترکیب ش��ود، به بهبود خواب ش��بانه کمک 
ش��ایانی می کند. همچنین، سالمت ذهن و جسم نیز ارتقا 

می یابد.
۱3. چرت بعدازظهر برای کودکان مفید است

وقت��ی کودکان به س��ن پیش دبس��تانی ی��ا مهدکودک 
می رس��ند، چرت عصرگاهی را کنار می گذارند، اما حقیقت 
این اس��ت، چرت زدن برای افزایش قدرت یادگیری و رشد 
در این دوران مهم اس��ت. کودکانی که بعدازظهرها به طور 
منظم چرت کوتاهی دارند بیشتر از سایر کودکان می توانند 
چیزهای��ی را که یاد گرفته اند، به خاطر بس��پارند. به دلیل 
اینکه حافظ��ه کوتاه مدت در این س��نین محدودیت دارد، 
کودکان کوچک ت��ر نیاز به خواب بیش��تری دارند. حافظه 
کوت��اه مدت نقش مهم��ی در حفظ و نگه��داری خاطرات 

روزانه در مغز به عهده دارد.
۱4. چرت زدن را به عادت هر روز خود تبدیل کنید

نتایج برخی تحقیقات ثابت می کند چرت زدن در صورتی 
باعث بهبود قدرت یادگیری می شود که فرد به طور منظم 
چرت بزند. یکی از انواع یادگیری، توانایی تشخیص تفاوت 

بین چیزهای مشابه مانند تصاویر یا بافت ها است.
۱۵. زمان مناسبی برای چرت عصرگاهی انتخاب 

کنید
ب��رای اینکه بهره  بیش��تری از چ��رت زدن ببرید، زمان 
مناسبی برای آن تعیین کنید. اغلب افراد خواب بعدازظهر 
را بهتری��ن و طبیعی ترین خواب روزان��ه می دانند. عده ای 
معتقدند خوابیدن بین ساعت 2 و 3 بعدازظهر، یعنی وقتی 
سطح هوشیاری انسان به طور طبیعی کاهش می یابد، بهتر 
است. بهترین زمان چرت زدن بستگی به این دارد که شب 
گذشته چقدر اس��تراحت کرده اید. اگر شب گذشته خواب 
خوبی داشته اید، چرت عصرگاهی را به ساعات عصر موکول 
کنی��د. اما اگر کمبود خواب دارید، اوایل روز چرت بزنید تا 

انرژی الزم برای انجام وظایف روزانه تان را داشته باشید.
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