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تهران بدترین و یزد بهترین استان برای سرمایه گذاری است

 خوب و بد
 امنیت سرمایه گذاری

فرصت امروز: هفته گذش��ته بود که نهاد پژوهش��ی مجلس، گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1398 را منتشر کرد و 
از بهبود اندک شاخص امنیت سرمایه گذاری در این سال نسبت به سال 139۷ خبر داد. به گفته مرکز پژوهش ها، شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در سال گذشته، رقم 6.۰3 از 1۰ )کمیت 1۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری( به دست آمده که در مقایسه با 
سال 139۷ )با کمیت 6.2۷( مناسب تر ارزیابی شده است. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت گانه این شاخص، در نماگر ثبات اقتصاد 
کالن دیده می شود. شدت نوسان متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم در سال 139۷ )به دلیل خروج آمریکا از برجام(، 
فضای التهاب و نااطمینانی را ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه نوسان در سال 1398، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد...

گفت وگوی صندوق بین المللی پول با پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد 2008

رشد بازار سهام در بحران کرونا موقتی است
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نگاهی به کاهش ارزش پول ملی در 4 دهه گذشته

آنچه بر ریال گذشت

5 گام برای نوآوری در مدل کسب و کار
کمک به ناشنوایان طرح جدید اندروید 

فرصت سازی به سبک مایکروسافت
چگونه لوگوی جذابی برای برندمان طراحی کنیم؟

استراتژی بی سابقه آیفون 
افزایش فروش در صنعت مد و لباس

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیر یک شرکت نرم افزاری به 
بزرگ ترین فرار مالیاتی تاریخ 

آمریکا متهم شد

سرمقاله
گام مثبت بانک مرکزی 
در ساماندهی وصول 

مطالبات بانک ها

چندان جای شگفتی نیست 
که اولین پرس��ش خوانندگان 
این مقاله آن باش��د که مفهوم 
و  چیس��ت  »امه��ال«  واژه 
معادل فارسی آن کدام است؟ 
متاس��فانه واژگان بیگانه مورد 
اس��تفاده در فرآیندهای بانکی 
عمدتا فاقد معادل زبان فارسی 
هس��تند و ع��الوه ب��ر مردمان 
اهل  عادی حتی کارشناس��ان 
ف��ن نی��ز در م��واردی در فهم 
معانی دقی��ق حقوقی و بانکی 
ای��ن واژگان غیرفارس��ی دچار 
واژه هایی  می ش��وند.  مش��کل 
»اس��تمهال«،  »امهال«،  نظیر 
»استصناع« و مانند آنها، از این 
دست واژگان هستند که حتی 
نگارن��ده نیز با وجود س��ال ها 
بانکداری  حرف��ه  در  فعالی��ت 
مفه��وم  تش��ریح  در  گاه��ی 
عرف��ی ای��ن واژگان به مردم و 
بی��ان تفاوت آنه��ا در می ماند. 
متاس��فانه ادبیات بانکداری در 
زبان فارس��ی چن��دان که باید 

و شاید پاس داشته نمی شود.
ب��ه همی��ن جه��ت در این 
یادداش��ت ب��ه واژه »امه��ال« 
ب��ه مفه��وم »فرصت ده��ی به 
بدهکاران بانکی برای پرداخت 

بدهی« اشاره شده است.
ادامه در همین صفحه

شنبه
27 مهر

1399

30 صفر 1442 - سـال ششم
شماره   1646- 16صفحه - 50000   ریال

Sat.18 Oct 2020

ادامه از همین صفحه
نمی دانم این برداشت موردنظر طراحان محترم »دستورالعمل امهال« بوده است 
یا نه، به هر حال پیشینه این موضوع بدین روال است که پیش نویس »دستورالعمل 
امهال مطالبات موسسات اعتباری« ابتدا در  جلسه 8 اسفندماه 139۷ شورای فقهی 
بانک مرکزی از جهات شرعی به تصویب رسید. در بند 2 مصوبه شورای فقهی آمده 
اس��ت: »در امهال مطالبات و روش های گفته شده از »عقد مشارکت کاهنده« نیز 
می توان اس��تفاده نمود. ولیکن منوط به ایجاد سازکارهای اجرایی و قراردادی عقد 

مزبور از سوی بانک مرکزی می باشد.«
ش��ورای فقهی اما در مصوبه خود تعریفی دقیق از »عقد مشارکت کاهنده« ارائه 
نداد و مشخص نکرد که اساسا در »امهال تسهیالت« از طریق »مشارکت کاهنده« 
بانک بس��تانکار با مش��تری بدهکار در چه موضوعی مشارکت می کنند و اینکه آیا 
»مشارکت کاهنده« مرکب از دو عقد مشارکت و عقد فروش اقساطی سهم الشرکه 
بانک است یا فقط همان عقد مشارکت است همراه با شرط ضمن عقد فروش سهم 
الش��رکه بانک و اینکه نحوه و فرآیند تعیین قیمت س��هم الشرکه بانک در قرارداد 
مشارکت کاهنده از چه قرار است و الزام مشتری بدهکار به خرید سهم الشرکه بانک 
در »عقد مشارکت کاهنده« در چه زمانی امکان پذیر است؟ قبل از سررسید دوران 
مش��ارکت و یا بعد از پایان مدت مش��ارکت و با چه فرآیندی در قرارداد مشارکت 

کاهنده می توان سودآوری موضوع مورد مشارکت را احراز نمود و... .
شاید به دلیل همین ابهامات حقوقی و ناشناخته بودن »عقد مشارکت کاهنده« 
اس��ت که ش��ورای پول و اعتبار در تصویب نهایی »دس��تورالعمل امهال مطالبات 
موسس��ات اعتباری« که در شهریورماه 1398 توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی 
کش��ور ابالغ شد، ذکری از »عقد مشارکت کاهنده« نکرده است. اما در جدیدترین 
اصالحیه دس��تورالعمل مورد اش��اره که در نیمه اول مهرماه امسال به شبکه بانکی 
کش��ور ابالغ گردید، مواردی جدید به »دستورالعمل امهال« اضافه شده که عبارت 

است از:
اول؛ در مصوبه جدید، قرارداد مش��ارکت کاهنده به رسمیت شناخته شده و این 
قرارداد چنین تعریف شده است: »قراردادي است که به موجب آن مؤسسه اعتباري 
و مش��تري ضمن قرارداد )ش��رکت نامه( تواف�ق مي نمایند که مشتري به تدریج و 

براساس جدول زمان بندي، سهم الشرکه مؤسسه اعتباري را تملک نماید.«
دوم؛ ازجمله شرایط جدید »امهال« یا فرصت دهی برای پرداخت مطالبات بانک ها، 
»امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباري جز در موارد قانونی صرفا براي مشتریاني 
امکان پ�ذیر اس�ت ک�ه ب�ه تشخیص مؤسسه اعتباري و در چارچوب ضوابط داخلي 
مصوب هیأت م�دیره و ب�رمبن�ای اعتبارس�نجی انج�ام ش�ده، مطالبات مذکور پس 
از امهال در سررسید/سررسیدهاي مقرر با درجه اطمینان معقول، قابل وصول باشد«
سوم؛ و شرط دیگر امهال مطالبات موسسات اعتباری، »رعایت الزامات و شرایط 

ناظر بر هر یک از عقود که مبناي امهال قرار مي گیرد، الزامي است.«
چهارم؛ اضافه شدن عقد مرابحه به عنوان عقود مجاز برای امهال مطالبات.

پنجم؛ لزوم رعایت این شرایط: »در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید 
در قالب عقود مصرح در تبص�ره ذی�ل م�اده  3 »ق�انون عملیات بانکي بدون ربا« 
و اصالحات و الحاقات بعدي قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل هاي اجرای�ي، 
مف�اد این دس��تورالعمل و نرخ هاي سود مصوب ش��وراي پول و اعتبار و همچنین 
ارس��ال اطالعات مربوط به تس�هیالت امه�الي ب�ه سامانه هاي بانک مرکزي الزامي 

مي باشد... .«
ششم؛ در مورد استفاده از »عقد مشارکت مدنی کاهنده« برای »امهال تسهیالت« 
چنین گفته شده: »در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت 
مدني کاهنده، مؤسسه اعتباري براس�اس قرارداد )شرکت نامه( منعقده با مشتري 
به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتري ش�ریک مي گ�ردد و سهم الش�رکه 
وي به صورت تدریجي/ یکجا براس��اس جدول زمان بندي با تأیید مؤسسه اعتباري 
به مشتري واگذار مي شود.« و اینکه »...امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت 

مدني کاهنده، در چ�ارچوب مفاد... این دستورالعمل امکان پذیر مي باشد.«
فارغ از این شرایط که در فرآیند امهال مطالبات، رعایت دقیق آنها الزامی است، 
اما در مورد اصالحیه جدید »دستورالعمل امهال« نبایستی این نکته را به فراموشی 
س��پرد که هدف از تدوین مقررات امهال مطالبات بانکی، فراهم آوردن ش��رایط و 
زمینه هایی اس��ت که بانک ها و موسس��ات اعتباری با شرایطی مشخص و شفاف با 
مشتریان به تفاهم برسند تا مشتری بدهکار در فرصت ایجاد شده بتواند منابع مالی 
الزم را ب��رای پرداخت مطالبات بانک ها فراهم آورد. در واقع، فراهم س��ازی فرصت 
پرداخت، مهمترین فلس��فه وجودی »دس��تورالعمل امهال« است که به مشتریان 
بانک ها به ویژه واحدهای تولیدی امکان  می دهد تا در فرصتی معقول و مناس��ب، 
بده��ی خود به بانک ها را پرداخت نماین��د. بدین لحاظ، اقدام بانک مرکزی در این 
زمینه س��تودنی اس��ت، زیرا هماهنگی و وحدت رویه بانک ها و موسسات اعتباری 
در س��اماندهی وصول مطالبات و سهولت فرصت دهی به مشتریان بانک ها به ویژه 

واحدهای تولیدی بدهکار را در فرآیند امهال در پی خواهد داشت.
البته نباید فراموش کرد که در پدیده »امهال مطالبات« فارغ از مباحث پیچیده 
حقوقی و بانکی، بانک بستانکار است و مشتری تسهیالت گیرنده بدهکار. بدین لحاظ، 
پیچیده تر کردن روابط حقوقی و بانکی بین بدهکار )تس��هیالت گیرنده( و طلبکار 
)بانک تسهیالت دهنده( نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد، بلکه فهم دقیق 
روابط حقوقی را حتی برای اهل فن و بعضا مراجع قضایی مشکل می سازد. مثال در 
»امهال تس��هیالت« براساس »عقد مشارکت کاهنده«، بانک برای وصول مطالبات 
باید چه چیزی را با مشتری بدهکار شریک شود و آیا می توان تصور کرد که بالفاصله 
بعد از ش��روع مش��ارکت و قبل از پایان دوران مشارکت و شروع سوددهی، شریک 

بانک یعنی همان مش��تری بدهکار سهم الش��رکه بانک را به طور تدریجی بخرد تا 
بدهی خود را با بانک تسویه کند و در این حالت قیمت یا بهای سهم الشرکه بانک 
در مطالبات سررس��ید ش��ده و در مطالبات سررسید نش��ده چگونه و براساس چه 
موازینی تعیین خواهد ش��د و اینکه اس��تفاده از قرارداد مشارکت کاهنده در مقام 
وصول مطالبات، آیا از نظر بانکی نوعی پرداخت تسهیالت است یا مکانیزمی حقوقی 
و قانونی برای وصول مطالبات؟ اساسا در مواردی که اطمینان داریم که قصد واقعی 
طرفین قرارداد مشارکت کاهنده در واقع، مشارکت نیست بلکه پرداخت دین است، 
در ای��ن صورت آیا این پدیده با قاعده حقوقی تبعیت عقد از قصد طرفین مغایرتی 

نخواهد داشت؟
ص��رف نظر از این مباحث حقوقی و بانکی، در مواردی که مش��تری تس��هیالت 
گیرنده به ویژه واحدهای تولیدی از پرداخت بدهی خود به بانک ناتوان می ش��وند، 
اخالقی تری��ن و موجه ترین اقدام بانک ها این اس��ت که در چارچوبی مش��خص به 
مش��تری بدهکار، فرصت دهند تا به تدریج بده��ی معوق خود به بانک را پرداخت 
نماید. این چارچوب مشخص بانکی در فرآیند امهال، مدیران بانک ها را در معرض 
اتهام مس��امحه و قص��ور در وصول مطالبات قرار نخواه��د داد. در عین حال، نباید 
فراموش کرد که مطالبات معوق بانک ها با حقوق مردم س��پرده گذار و س��هامداران 
بانک ها، ارتباط مستقیم دارد. اگر بانک نتواند مطالبات خود را به موقع وصول نماید، 
قطعا نخواهد توانست سود علی الحساب سپرده های بانکی مردم را به طور مرتب و 
ماهانه پرداخت کرده و به حس��اب س��پرده گذاران واریز نماید، زیرا در آن صورت با 
س��یل خروج س��پرده های بانکی مواجه خواهیم شد که خود معضل بزرگ دیگری 

است.
بدین لحاظ برای حل مش��کالت بدهکاران بانکی و مقررات گذاری در این زمینه 
نبایستی به گونه ای عمل کرد که مشکالت دیگری برای شبکه بانکی کشور به وجود 
آید. پس بر این مبنا، فرآیند بانکی »امهال مطالبات« باید به گونه ای جامع نگر باشد 
که هم مصالح بدهکاران بانکی و هم مصالح سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها 

را در نظر بگیرد.
همان گونه که گفته شد، »دس��تورالعمل امهال تسهیالت موسسات اعتباری«، 
اقدام مناسبی از سوی بانک مرکزی است که ساماندهی  وصول مطالبات بانک ها و 
فرصت دهی قانونی به بدهکاران بانکی جهت پرداخت بدهی شان به بانک های طلبکار 
را به همراه دارد، اما از نظر عملیاتی، پاره ای از این مقررات نیاز به شفاف سازی دارند 
تا کارگزاران بانکی را در مرحله اجرا با ابهام مواجه نس��ازند. به عنوان مثال، شورای 
محترم فقهی بانک مرکزی در مصوبه خود راجع به قرارداد مشارکت کاهنده تاکید 
کرده که »در امهال مطالبات و روش های گفته شده از »عقد مشارکت کاهنده« نیز 
می توان استفاده نمود. ولیکن منوط به ایجاد سازوکارهای اجرایی و قراردادی عقد 

مزبور از سوی بانک مرکزی می باشد.«

ت��ا آنجایی که نگارنده اطالع دارد، س��ازوکارهای اجرایی و قراردادی تس��هیالت 
مشارکت کاهنده تاکنون در اختیار بانک ها قرار نگرفته و ابالغ نشده است و مشخص 
نیست آیا مشارکت کاهنده نوعی تسهیالت بانکی است یا مکانیزمی شرعی و حقوقی 
ب��رای وصول مطالبات بانک ها. اف��زون بر آن، در جایی که م��واد 12 و 13 قرارداد 
تیپ مش��ارکت مدنی که توس��ط بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شده و مالک عمل 
بانک هاس��ت، چنین مقرر کرده است: »در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامي 
هزینه هاي مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدني پس از برداشت سرمایه 
هر یک از شرکا نشاندهنده سود مشارکت مي باشد و سود مذکور به نسبت ... درصد 
س��هم بانک/مؤسسه اعتباري و ... درصد سهم شریک بین بانک/مؤسسه اعتباري و 
شریک تقسیم خواهد شد. در صورتي که قرارداد قبل از انقضاي مدت به هر دلیل 
فس��خ گردد: اوال؛ چنانچه سود قابل محاسبه باش��د به تناسب مذکور در این ماده 
بین بانک/مؤسس��ه اعتباري و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وي منظور 

خواهد شد؛
ثانی��ا؛ در صورتي که موضوع مش��ارکت به فروش نرفته باش��د، به قیمت روز یا 
قیمت مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري توسط شریک شخصا خریداري و وجه 
آن به حساب مشترک مشارکت مدني واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین 
بانک/مؤسس��ه اعتباري و شریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وي منظور 

خواهد شد«
و ماده 13 قرارداد مورد اش��اره نیز گفته اس��ت: »در پایان مدت مش��ارکت و در 
صورت درخواست بانک/مؤسسه اعتباري، بالفاصله حصه قابل فروش بانک/مؤسسه 
اعتباري را حداقل به مبلغ اصل سهم الشرکه پرداختي بانک/مؤسسه اعتباري، سود 
و س��ایر هزینه هاي انجام ش��ده طبق قرارداد حاضر، خریداري و یا با هماهنگي و 
نظارت بانک/مؤسسه اعتباري، آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و طبق جدول 
محاس��باتي که از سوي بانک/مؤسس��ه اعتباري به رؤیت شریک مي رسد، با بانک/

مؤسسه اعتباري تسویه حساب نماید.«
در این ش��رایط و با این مقررات، بانک ها و موسس��ات اعتباری چگونه برخالف 
این مقررات الزم االجرای ابالغ ش��ده توسط بانک مرکزی، با مشتری بدهکار توافق 
نمایند که بدهی مشتری قبل از سررسید با استفاده از تسهیالت مشارکت کاهنده، 
امهال و قس��ط بندی ش��ود؟ مخل��ص کالم آنکه مقصد نهایی، س��اماندهی وصول 
مطالبات بانک هاس��ت و فرصت دهی به مشتریان بدهکار برای پرداخت بدهی شان. 
پیچده سازی روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان بدهکار، مشکلی را حل نخواهد 
کرد. با ساده س��ازی و شفاف سازی مقررات بانکی بهتر می توان بانک ها و موسسات 
مالی اعتباری را در وصول مطالبات و همکاری با مش��تریان بدهکار یاری رس��اند و 
زمینه تشخیص دقیق روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان را برای مراجع قضایی 

هموار ساخت.

ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی، نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول 
مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیش��تر رش��د نقدینگی، نرخ سود 

سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
عبدالناصر همتی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود درباره روند کنترل 
متغیرهای پایه پولی و نقدینگی نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی 
و اعتباری عالوه بر ضرورت های مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجهه با اثرات 
اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. 
در این ش��رایط کامال پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از 
درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود. 
او ادام��ه داد: در همین راس��تا بانک مرکزی به مانند تم��ام بانک های مرکزی دنیا 

نمی توانست درخصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات 
کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده 
قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت 
به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه 

مسکن انجام گرفت.
به نوشته همتی، نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف 
کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیش��تر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به 
وضعیت اولیه آن بازگردانده ش��د. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریس��ک ترازنامه 
بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود. او با اش��اره به کس��ری بودجه امس��ال افزود: 
همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق 

بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذشده، این روند، در 
نیمه دوم سال نیز باجدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم 
و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن تأمین مالی کرد. بی شک، مهم ترین عامل 
برونزای اقتصاد کش��ور، ادامه تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان 
است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک 
مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل، بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، 

علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
گفتنی اس��ت رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگ��ی در اجالس مجازی وزرا و 
روس��ای کل گروه 2۴، ریاست دوره ای این گروه را برای مدت 12 ماه عهده دار شد. 
گروه 2۴ با هدف ایجاد هماهنگی و پیش��برد مواضع کشورهای در حال توسعه در 

قلمروهای پولی و توسعه مالی در اواخر سال 19۷1 ایجاد شد. همتی در این اجالس 
با اشاره به اهمیت گروه 2۴ گفت: با توجه به رکودهای عمیق کنونی که از همه گیری 
کرونا ناش��ی می ش��وند، نقش و اهمیت گروه 2۴ روز به روز پررنگ تر می شود و در 
پیگیری رس��الت این گروه، قصد داریم که تا باالترین حد امکان مسائل گذشته را 
دنبال کنیم و همزمان با تمرکز بر تاب آوری، تعامل س��ازنده تری بین اعضای گروه 
برقرار سازیم. ما باید همواره از یک راه حل جهانی هماهنگ شده طرفداری کنیم تا 
این اطمینان ایجاد شود که تمام کشورها بدون هیچ استثنایی به واکسن و درمان 
کم هزینه برای کووید-19 و کمک های مالی از جمله کمک های اضطراری برمبنای 
نیازها و دالیل بشردوستانه دسترسی داشته باشند، به گونه ای که همه ما بتوانیم با 

اطمینان و باالترین توان بالقوه، فعالیت های اقتصادی خود را از سر گیریم.

رئیس کل بانک مرکزی: نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه بازگردانده شد
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فرصت امروز: تاکنون بیش از یک میلیون زندگی به طور غم انگیزی از 
دس��ت رفته است، شیوع کرونا همچنان ادامه دارد و نگرانی های زیادی 
درب��اره آین��ده وجود دارد. بحران کرونا ش��بیه هیچ کدام از مش��کالت 
پیشین بشر نبوده، اما به نظر می رسد جهان به آرامی در حال سازگاری 
با این بیماری اس��ت. اگرچه اقتصاددانان در مورد بحران اقتصادی ناشی 
از کرونا و تبعات آن در س��ال های آتی دیدگاه ه��ای مختلفی دارند، اما 
اغلب نمی توانند روزهای روشنی را برای اقتصاد دنیا تصور کنند. ازجمله 
آنها، پل کروگمن، اس��تاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و برنده نوبل اقتصاد 
س��ال 2۰۰8 اس��ت. او به تازگی با وب س��ایت صندوق بین المللی پول 
گفت وگو کرده و نس��بت به آینده اقتصادی جهان هشدار داد. کروگمن 
ک��ه هم تجربه فعالی��ت اقتصادی دارد و هم یک روزنامه نگار ش��ناخته 
شده و س��تون نویس ثابت نیویورک تایمز است، می گوید اقتصاد جهانی 
با عوامل بحران آفرین زیادی دس��ت به گریبان اس��ت. ب��ه عنوان نمونه، 
درحالی که در جریان بحران کرونا، ش��مار زیادی از مردم بیکار شدند، 
ام��ا هم زمان بازارهای مالی دنیا رش��د کرده اند. به اعتقاد کروگمن، این 
رشد بازار س��هام، موقتی است و نباید به آن دل بست: »اینکه برخی از 
مردم تصور می کنند اگر درگذش��ته توانسته اند از سرمایه گذاری در بازار 
سهام س��ود کسب کنند، در آینده هم ش��رایط بر همین منوال خواهد 

بود. ساده لوحی است.«
بازخوردهای پاندمی کرونا در اقتصاد جهانی

کروگمن ابتدا درباره ش��رایط کنون��ی و تأثیر پاندمی کرونا در اقتصاد 
جهانی گفت: »ما هنوز در مراحل اولیه بحران قرار داریم و انتظار می رود 
موج های دیگری از تعطیلی فعالیت های اقتصادی و تهدیدهای ویروسی 
در دنیا وجود داشته باشد. وضعیت کنونی بسیار نگران کننده است ولی 
مسئله مهم، سختی هایی است که در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد. 
در ماه های آینده، س��ختی های زیادی اقتصاد دنیا را هدف قرار می دهد؛ 
س��ختی هایی که از مح��ل تعطیلی دوباره فعالیت ه��ای اقتصادی ایجاد 
می شود و بر موج بیکاران اضافه می کند. افزایش بیکاران در شرایطی که 
اغلب دولت ها دیگر توان ارائه کمک های مالی یا پرداخت های مس��تقیم 
را به مردم ندارند، می تواند مش��کالت بیش��تری ایجاد کند. تصور کنید 
در جری��ان اولی��ن موج تعطیل��ی فعالیت های اقتص��ادی، دولت آمریکا 
بودجه ای ب��رای ارائه وام های کم بهره و کمک مالی در نظر گرفت. حال 
که در هفتمین سال ماه میالدی هستیم، نه تنها اوضاع بهتر نشده است 
بلک��ه هر روز اخباری در مورد رکوردهای تازه کرونا منتش��ر می ش��ود. 
برخی از کش��ورها محدودیت های اقتص��ادی را بازگردانده اند و برخی از 
قرنطینه های جدید صحبت می کنند. پس ش��رایط نه تنها بهبود نیافته 
بلکه بدتر هم ش��ده اس��ت. در این وضعیت دولت ه��م بودجه ای برای 
حمای��ت از کس��ب وکارها ندارد و آنه��ا هم چاره ای ج��ز تعدیل نیرو و 
تعطیلی فعالیت خود ندارن��د. این یعنی افزایش بیکاری، کاهش قدرت 
خرید و بحران بیشتر در اقتصادی که هم اکنون هم با چالش های بزرگی 

دست به گریبان است.
او در پاس��خ به اینکه آیا سیاس��ت تزریق به اقتصاد از سوی دولت ها 
سیاس��ت درستی بود یا تنها بر بار بدهی ها افزوده است، گفت: »بهترین 
سیاس��تی ک��ه در ابتدای بح��ران اجرا ش��د، تزریق به اقتص��اد و ارائه 
دستمزدهای بیکاری به افرادی بود که کارشان را ازدست داده بودند. این 

کار باعث شد تا مصرف کاهش پیدا نکند و از فاجعه ای بزرگ جلوگیری 
ش��ود. البته این تزریق ها بیش��تر در کش��ورهای صنعتی انجام شد ولی 
نتوانس��ت از افت نرخ رش��د اقتص��ادی و افزایش نرخ ورشکس��تگی ها 
جلوگیری کند. در کش��ورهای درحال توس��عه امکانات مالی الزم برای 
اجرای این سیاس��ت نبود و به همین دلیل تأثیر اقتصادی بحران کرونا 
روی این کش��ورها بزرگ تر اس��ت. در مورد بده��کاری دولت ها قبل از 
ش��روع کرونا نیز نگران��ی اقتصاددانان در این مورد صحیح اس��ت ولی 
در ش��رایط فعلی دولت ها چ��اره ای جز تزریق به اقتص��اد و افزایش بار 
بدهی ندارند. انتخاب بین تزریق توسط دولت های بدهکار یا عدم تزریق 
اقتصادی توسط آنها، انتخاب بین بد و بدتر بود و تمامی دولت ها گزینه 

اول را انتخاب کردند.«
به گفته کروگمن، »حتی در ش��رایط فعلی هم باید سیاس��ت تزریق 
ب��ه اقتصاد ادامه پیدا کند زیرا این تنها ابزار برای مقابله با رکود ناش��ی 
از کرونا و تس��ریع روند بازس��ازی اقتصادی است، ولی در اغلب کشورها 
دیگر خبری از تزریق های جدید به دنبال ایجاد موج های تازه از بیماری 
شنیده نمی شود. اگر دولت ها بسته های حمایتی از مردم و کسب وکارها 
را ارائه ندهند، باید منتظر روزهای بسیار سختی در اقتصاد دنیا باشیم.«

شباهت ها و تفاوت های بحران کرونا با بحران مالی 2008
نوبلیست اقتصاد 2۰۰8 درباره شباهت ها و تفاوت های بحران کرونا با 
بحران مالی س��ال 2۰۰8 گفت: »بحران اقتصادی کنونی بسیار وسیع تر 
و مخرب تر از بحران س��ال 2۰۰8 اس��ت. برای من تجربه ای تازه اس��ت 
که مشاهده می کنم ش��رایط به سرعت بحرانی می شود و ما تقریباً برای 
مقابله با این ش��رایط هیچ ابزاری در اختیار نداریم. این سرعت تخریب 
اقتصادی در تاریخ بی س��ابقه بوده و ش��رایط اقتصادی دنیا هر روز بدتر 
می شود ولی مسئله این است که دلیل بحران کنونی، مشکالت اقتصادی 
و سیاس��ت های نادرست نبود. نکته مهم این است که در جریان بحران 
س��ال 2۰۰8 ما اجازه تضعیف زیرساخت های مالی و اقتصادی را دادیم، 
سیاست های نادرس��ت اجرا کردیم، وام های بدون پشتوانه دادیم و بعد 
خانه هایی که با این وام ها خریداری ش��ده بود را با قیمت خیلی پایین تر 
برای دریافت اصل وام تصاحب کردیم. در این س��ال ضعف سیاست های 
اقتصادی و بی توجهی به اصول تأییدش��ده اقتصادی باعث بحران ش��د. 
حتی قبل از آغاز بحران سال 2۰۰8 هم ما اجازه دادیم سطح بدهی های 
دولتی با سرعت افزایش پیدا کند، پیچیدگی های زیادی در فضای مالی 
ایجاد ش��ود و س��طح آس��یب پذیری اقتصاد افزایش یاب��د. ما برای حل 
هیچ یک از مش��کالت چاره ای نیندیشیدیم و اقتصاد را در وضعیتی قرار 
دادیم که این ضعف های زیرس��اختی سرعت تخریب اقتصاد را بیشتر از 
انتظار کرده اس��ت. ش��رایط اقتصادی دنیا در سال 2۰۰8 مانند حبابی 
بود که دیر یا زود می ترکید و این اتفاق افتاد. به دلیل همین ضعف های 
زیرس��اختی بود که اصالح اقتصاد، خروج از رکود و بازگش��ت به رش��د 

اقتصادی بعد از بحران 2۰۰8 چندین سال طول کشید.«
به اعتقاد وی، »بحران کرونا اما بزرگ تر از بحران 2۰۰8 است. سرعت 
تخریب اقتصاد باالتر اس��ت، سرعت رشد بیکاری بیشتر است و سرعت 
کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پولی کش��ورهای درحال توسعه 
بیش از س��ال 2۰۰8 اس��ت. با وجود اینکه بحران کنونی بسیار بزرگ تر 
از بح��ران س��ال 2۰۰8 اس��ت، یک تفاوت مه��م ب��ا آن دارد و این بار 

بی مسئولیتی های سران اقتصادی یا تصمیمات نادرست اقتصادی باعث 
ایجاد بحران نش��د بلکه اتفاق غیرمنتظره در حوزه بهداش��ت، دنیا را با 
چال��ش روبه رو کرد. این بار ما نمی توانس��تیم ای��ن بحران را پیش بینی 
کنیم، ش��رایط را برای عدم وقوع بحران آم��اده کنیم یا اقتصاد را برای 
کمتر ش��دن ش��دت آس��یب پذیری تجهیز کنیم. این بار در مقابل یک 
ویروس مهلک ایستادیم و جنگی جهانی را شروع کردیم. تمام کشورها 
درگیر ش��دند و همه با چالش های زیادی روبه رو ش��دند اما یک جنبه 
مثبت هم وجود دارد. با رفع مش��کل کرونا، شرایط به سرعت به وضعیت 
رش��د بازمی گردد و روند رشد اقتصادی v ش��کل خواهد بود زیرا دلیل 

وقوع بحران، ضعف های زیرساختی اقتصادی نبود.«
وضعیت دوپهلوی اقتصادی در بحران کرونا

در حالی که در جریان بحران کرونا، شمار زیادی از افراد بیکار شدند، 
اما هم زمان ش��اهد رش��د بازارهای مالی نیز هس��تیم. کروگمن درباره 
این وضعیت دوپهلوی اقتصادی توضیح داد: »عملکرد بازار س��هام تنها 
تصوی��ری از طرز تفکر افراد در مورد میزان س��ودآوری س��رمایه گذاری 
در بازارهای مالی نیس��ت بلک��ه با تحلیل عملکرد ب��ازار می توان نکات 
مهم تری را دریافت. عملکرد بازار س��هام در کش��ورها نشان می دهد که 
س��رمایه داران چه گزینه هایی برای سرمایه گذاری در اختیار دارند و در 
مورد س��ودآوری سرمایه گذاری در بازارهای دیگر چه تصوری دارند. در 
ش��رایط فعلی اقتصادی که س��رمایه گذاری در تمامی بازارها غیرسودده 
است، تنها سرمایه گذاری س��ودآور، بازار سهام است و هجوم سرمایه ها 
به این بازار اس��ت که زمینه را برای رش��د ارزش آن فراهم کرده است. 
به عنوان مثال س��ود اوراق قرضه 1۰ س��اله دولت آمریکا در شرایط فعلی 
۰.۷ درصد است که نرخی بسیار پایین تر از نرخ تورم فعلی آمریکا است 
بنابراین مردم وارد بازار س��هام می شوند زیرا سودی بیش از ۰.۷ درصد 
به دست می آورند و البته ریسک فعالیت در این بازار را هم می پذیرند.«
ب��ه اعتقاد او، »مس��ئله دیگر، س��رعت ابتال به کروناس��ت و افزایش 
بیماران و چالش های اقتصادی آن، س��ودآوری بازارها را کم خواهد کرد 
ولی ش��مار زیادی از مردم تصور می کنند اگر درگذش��ته توانسته اند از 
س��رمایه گذاری در بازار سهام سود کسب کنند، در آینده هم شرایط بر 

همین منوال خواهد بود. به نظر من، این ساده لوحی است.«
کروگم��ن در پایان درباره تداوم بحران کرونا و اینکه رش��د بازارهای 
مال��ی می تواند به افزایش نابرابری های اقتص��ادی بینجامد، گفت: »این 
وضعیت همیش��ه وجود دارد زیرا بخش اعظم س��هام شرکت های بزرگ 
در اختیار ش��مار کمی از سرمایه داران اس��ت بنابراین زمانی که ارزش 
س��هام در بازارهای مالی باال م��ی رود، ثروت تنها یک درصد از جمعیت 
جه��ان افزایش پیدا می کن��د. این افراد ثروتمندانی هس��تند که بخش 
اعظ��م س��رمایه های خود را به  ص��ورت اوراق قرضه و س��هام نگهداری 
می کنند و در بازارهای مالی فعال هستند، درحالی که مردم عادی بخش 
اعظم س��رمایه عمرشان در ارزش امالک شان نهفته است که در جریان 
بحران ه��ای مالی و افت قیمت ملک، ارزش ثروت آنها س��قوط می کند. 
بنابراین کامال درس��ت اس��ت که این بحران و افزایش ارزش بازار سهام 
باعث افزایش ثروت ثروتمندان می ش��ود و نابرابری اقتصادی را افزایش 
می دهد، ولی این رشد ثروت تنها روی کاغذ است و دشواری کار زمانی 

است که تفاوت درآمدها بیشتر شود.«

گفت وگوی صندوق بین المللی پول با پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد 2008

رشد بازار سهام در بحران کرونا موقتی است

س��ازمان ملل متحد اخیرا ۷۵ ساله ش��ده، اما نظم جهانی که بعد از 
پای��ان جنگ جهانی دوم حاکم ش��د و س��ازمان مل��ل از دل آن بیرون 
آمد، ح��اال به لرزه افتاده اس��ت. همان طور که بان ک��ی مون، دبیرکل 
سابق سازمان ملل مطرح کرده، خطری جدی چندجانبه گرایی را تهدید 
می کند. اجرای سیاست »اول آمریکا« در دولت دونالد ترامپ به نادیده 
گرفتن توافق های چندجانبه منجر ش��د؛ از توافق اقلیمی پاریس گرفته 
تا توافق هس��ته ای ای��ران. از طرف دیگر، چین به وض��وح دارد خود را 
به عنوان حامی جدید س��ازمان ملل جا می زن��د، اما افزایش نفوذ چین 
تبعاتی دارد و اگر پکن پول بیش��تری به حس��اب نهادهای سازمان ملل 
نظیر س��ازمان بهداشت جهانی واریز کند قطعا می خواهد صحبت هایش 

هم برش بیشتری داشته باشد.
به گ��زارش »بی بی س��ی«، آنتونیو گوت��رش، دبیرکل س��ازمان ملل 
می گوید که این سازمان با لحظه ای بنیادین روبه رو شده است. به گفته 
او، آنهایی که پایه گذار س��ازمان ملل بودند جنگ و همه گیری را تجربه 

کرده بودند و به همین خاطر ارزش اتحاد را می دانستند.
نگران��ی بابت تبعات احتمالی رقابت چین و آمریکا برای ثبات جهانی 
ش��دیدا بر گردهمایی مجازی اخیر رهبران دنیا سنگینی می کرد. وقتی 
امانوئل مکرون در اظهارات ضبط  ش��ده خود گف��ت که دنیای امروز را 
نمی ت��وان میان رقابت چین و آمریکا رها کرد، به هیچ عنوان نمی ش��د 
فوری��ت نهفت��ه در لحنش را نادیده گرفت. این رقاب��ت که همه چیز را 

از تجارت تا فناوری شامل شده، دارد به مرور تندتر و داغ تر می شود. 

چنانچه ترامپ از این تریبون جهانی اس��تفاده کرد و با حمله به آنچه 
وی��روس چینی می خواند بیش از پیش بر آتش این دعوای لفظی دمید. 
ت��ا انتخابات آمریکا ح��دود دو هفته مانده و حمله ب��ه چین در کانون 
تبلیغات انتخاباتی ترامپ اس��ت. به نظر می رس��د او قرار است همچنان 
هرگون��ه انتقاد از نحوه مدیریتش در بحران کرونا را با حمله به چین به 

خاطر صدور این ویروس پاسخ دهد.
آیا رقابت میان چی��ن و آمریکا در جهانی دوقطبی نهایتا به درگیری 
نظامی ختم خواهد ش��د؟ شکی نیس��ت که دبیرکل سازمان ملل نگران 
اتفاقات بعدی اس��ت و نسبت به »جنگ سرد« دیگری هشدار می دهد. 
گوترش می گوید »ما داریم در جهت بسیار خطرناکی حرکت می کنیم. 
دنیا از عهده آینده ای که در آن جهان توس��ط دو قدرت اقتصادی برتر 
به دو نیم تقس��یم ش��ده باش��د )هر یک با قوانین خودش( بر نخواهد 
آم��د. خطر جدایی بر محور اقتصاد و فن��اوری می تواند نهایتا به جدایی 
ژئواس��تراتژیک و نظامی تبدیل شود. ما باید هر طور شده از این رخداد 

اجتناب کنیم.«
گفت وگوی علنی درباره تبعات یک »ش��کاف بزرگ« نش��انه سرعت 
تغییرات و تالش دیپلمات ها برای عقب نیفتادن از س��یر وقایع اس��ت. 
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین در ای��ن گفت وگوی مجازی اعالم 
کرد که »چین هیچ قصدی برای درگیر شدن با هیچ کشوری در جنگی 
سرد یا گرم ندارد.« این حرف بسیار پرمعنا است. تنش با چین در دوره 
ریاس��ت جمهوری ترامپ چنان افزایش یافته که گمانه زنی درباره نتایج 

روند فعلی عادی و متداول اس��ت. یکی از دیپلمات های باس��ابقه گفته 
که جلس��ه عمومی در سازمان ملل همیشه نوعی آشفتگی خالقانه بوده 
اس��ت. گردهمایی رهبران و فشردن دست یکدیگر و جلسات خصوصی 
فرصتی بود برای دیپلماس��ی واقعی، اما این دیپلمات می گوید که حاال 
فقط آش��فتگی باقی مانده و معلوم نیس��ت رئیس کیست و کدام رهبر 

فقط و فقط به منافع شخصی تنگ نظرانه خود فکر نمی کند.
دبیرکل س��ازمان ملل به مس��ئله دیگری نیز اش��اره کرد: همه گیری، 
بی عدالتی ه��ای دنیا را برجس��ته کرده اس��ت. او گفت ک��ه مردم دارند 
عذاب می کش��ند، زمین دارد می سوزد و از رهبران دنیا تمنا کرد که به 
کووی��د-19 به عنوان زنگ بیدارب��اش و تمرینی برای چالش های آینده 

نگاه کنند.
اما س��اعاتی بعد از اینکه گوترش گفت منافع شخصی در همبستگی 
است، ترامپ اعالم کرد که بقیه رهبران دنیا هم باید مانند او عمل کنند 
و به فکر کش��ور خودش��ان باش��ند. اگر او دوباره انتخاب شود، سیاست 
یک جانبه گرایی ش��دیدتر خواهد ش��د و س��ازمان ملل احتماال توس��ط 
واش��نگتن بیش از گذشته به حاشیه برده می ش��ود. آیا تعهد آمریکا به 
نات��و نیز کاهش پیدا خواهد کرد؟ در صورت پیروزی بایدن، تنش میان 
واشنگتن و پکن شاید کمتر شود، اما رقابت آنها ادامه پیدا خواهد کرد. 
دس��ته بندی ها دارد در دنیا عوض می ش��ود و حاال پرسش این است که 
نظ��م چندجانبه قدیمی چطور خود را وفق خواهد داد و چه کس��ی آن 

را رهبری خواهد کرد؟

آیا دنیا در آستانه جنگ سرد جدیدی است؟

جهان در آزمون کرونا

دریچه

80درصد افراد مجبورند چندبار شغل خود را عوض کنند
هزینه جابه جایی نیروی کار

فرصت امروز: طب��ق آمارهای وزارت کار، تنها 2۰ درصد از ش��اغالن 
ایرانی موفق می ش��وند بین 2۰ تا 3۰ سال در شغل اصلی خود ماندگار 
ش��ده و به دوره بازنشستگی برس��ند و 8۰ درصد مجبورند حداقل دو یا 
چند بار ش��غل خود را تغییر دهند. براس��اس این آمارها، ماندگاری در 
شغل اصلی برای ۵۴ درصد از ایرانی ها کمتر از 1۰ سال است. به عبارت 
دیگر، 8۰ درصد از شهروندان ایرانی مجبور هستند که چندین بار شغل 
خود را تغییر دهند. در این بین، زنان بیش��تر از گروه های دیگر در بازار 
کار جابه جا می شوند و هزینه این جابه جایی برای آنها بیشتر است. طبق 
یافته های یک پژوهش، گروه های مختلف )گروه های مختلف جنسیتی، 
سنی و تحصیالتی( از نظر هزینه جابه جایی در بازار کار ایران، تفاوت های 
زیادی با یکدیگر دارند و هزینه جابه جایی زنان 1.۵ برابر هزینه جابه جایی 
نس��بت به بقیه اس��ت. همچنین زنان و نیروی کار مس��ن و نیروی کار 
کمتر تحصیلکرده هزینه جابه جایی بزرگ تری نس��بت به مردان،  نیروی 

کار جوان و نیروی کار تحصیلکرده در بازار کار دارند.
هزینه جابه جایی زنان در بازار کار بیشتر است

ازجمله س��ؤاالتی که اقتصاددانان حوزه بازار کار با آن روبه رو هستند، 
بررس��ی می��زان و س��رعت جابه جایی نی��روی کار در پاس��خ به تغییر 
ش��رایط اقتصادی و تحلیل نتایج رفاه��ی و اقتصادی چنین جابه جایی 
اس��ت. تصمیم گیری افراد در مورد اش��تغال آنها در هر دوره براس��اس 
حداکثرسازی مطلوبیت انجام می شود و بنابراین چنین تصمیم گیری ای 
تابعی از شرایط اقتصادی و همچنین شرایط انفرادی هر فرد در هر دوره 
اس��ت. بر این اساس، تغییر ش��رایط اقتصادی در یک دوره سبب تغییر 
تصمیم گیری افراد شده و انگیزه جابه جایی افراد از بخشی به بخش دیگر 
را فراهم می کند. اگرچه تغییر شرایط اقتصادی انگیزه جابه جایی نیروی 
کار را ایجاد می کند، چنین جابه جایی ای مستلزم پرداخت هزینه است. 
این هزینه ش��امل اجزای مختلفی ازجمله هزینه خروج از بخش قبلی، 
هزینه اس��تخدام، هزینه جست وجو و هزینه ناشی از دست رفتن بخشی 
از س��رمایه انسانی ناشی از جانش��ینی ناقص تجربه کاری در بخش های 
مختلف اس��ت. وجود چنین هزینه هایی س��بب کاهش سرعت انطباق 
نیروی کار در پاسخ به تغییر شرایط اقتصادی و حتی جلوگیری از چنین 
جابه جایی ای می شود. بنابراین تحلیل آثار سیاست های موثر بر جابه جایی 
نیروی کار و مسیر گذار آنها بدون تخمین درستی از چنین هزینه هایی 

امکان پذیر نیست.
در این زمینه، محمدحس��ین رحمتی و علی چویداران پژوهش��ی در 
زمینه جابه جایی نیروی کار در اقتصاد ایران انجام داده اند تا به یک مدل 
س��اختاری در این زمینه برسند و نتایج آن را در مقاله »تخمین هزینه 
جابه جایی نیروی کار در یک مدل ساختاری اقتصادی ایران« در شماره 
1 دوره ۵۵ فصلنامه »تحقیقات اقتصادی« دانشگاه تهران منتشر کرده اند.
در مدل مورد استفاده در این پژوهش، عالوه بر تفاوت هزینه جابه جایی 
بخشی بین بخش های مختلف از دستمزد مجازی نیروی کار در هر بخش 
در تخمین هزینه جابه جایی اس��تفاده شده است. برای آنکه اهمیت این 
موضوع در تخمین هزینه های جابه جایی مشخص شود، باید گفت که در 
این مقاله پژوهشگران ابتدا از روشی استفاده کرده است که براساس مدل 
آن، هزینه جابه جایی بین بخش��ی حدود 1.۴ تا 2.۷ برابر متوسط درآمد 
س��االنه تخمین زده شده است. در تحقیق دیگری که در این پژوهش از 
آن استفاده شده، عالوه بر در نظر گرفتن هزینه جابه جایی متفاوت بسته 
به بخش مبدأ و مقصد، این هزینه ها در بین گروه های مختلف افراد نیز 

متفاوت در نظر گرفته شده است.
براس��اس نتایج این مقاله، گروه های مختلف از نظر هزینه جابه جایی 
بین بخش��ی تفاوت های زیادی ب��ا یکدیگر دارند، به گون��ه ای که زنان و 
نی��روی کار مس��ن و نی��روی کار کمتر تحصیلکرده هزین��ه جابه جایی 
بزرگتری نس��بت به مردان،  نیروی کار ج��وان و نیروی کار تحصیلکرده 
دارن��د. برای مث��ال، هزینه جابه جایی زن��ان 1.۵ برابر هزینه جابه جایی 
بین بخش��ی در گروه های مختلف اهمیت تخمی��ن این هزینه ها را برای 
این گروه ها پررنگ تر می کند.  بررسی آثار سیاست های موثر بر جابه جایی 
نیروی کار از جمله سیاس��ت های تجاری بدون درک درس��تی از درجه 
جابه جاپذیری نی��روی کار و بزرگی هزینه هایی که نیروی کار به هنگام 
جابه جایی از بخشی به بخش دیگر با آنها روبه رو است، امکان پذیر نیست. 
تخمین درستی از این هزینه ها عالوه بر آنکه ما را به تحلیل کوتاه مدت 
و میان مدت این سیاس��ت ها قادر می کند، در تعیین بازندگان و برندگان 
چنین سیاست هایی نیز رهنمون می س��ازد. برای مثال، اگر هزینه های 
جابه جایی برای افراد تحصیلکرده پایین ولی برای افراد با تحصیالت کم 
ناچیز باش��د، عمال سیاست های اصالحی اگر باش��د شدت اعمال شود، 
فرصت جابه جایی محدود باشد، ممکن است برای اقشار فرودست بسیار 
پرهزینه به شمار می رود. از این رو، در این پژوهش به طراحی و تخمین 
مدلی ساختاری در جهت تخمین هزینه های جابه جایی بین بخشی نیروی 

کار پرداخته شده است.
مدل مطلوب جابه جایی در بازار کار ایران

براس��اس یافته های این پژوهش، هزینه جابه جای��ی در اقتصاد ایران 
بزرگ و بس��ته به بخش مب��دأ و مقصد و ویژگی های ف��ردی افراد بین 
3.۰8 تا 11.۷۴ برابر متوس��ط درآمد سرانه در سال 139۰ تخمین زده 
می شود. همچنین تفاوت های زیادی بین افراد براساس جنسیت، سطح 
تحصیالت، س��ن و محل زندگی آنها در این هزینه ها مشاهده می شود، 
به گونه ای که زنان، افراد تحصیلکرده و افراد مسن و روستایی با هزینه های 
به مراتب بیشتری روبه رو هستند. براساس نتایج آزمو ن های علمی، اشتغال 
و تولید در هر بخش به میزان قابل توجهی به اندازه این هزینه ها حساس 
اس��ت. براس��اس این یافته ها، درصورتی که هزینه جابه جایی بین بخشی 
صفر باشد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد 
افزایش می یابد. این افزایش به دلیل کاهش درصد افراد در بخش خانه و 
افزایش اشتغال در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله صورت می گیرد. 
چنین افزایش چش��مگیری در تولید در این دو بخش، اهمیت پیگیری 

سیاست های تسهیل کننده جابه جایی نیروی کار را روشن می سازد.
ویژگی های اصلی مدل این اس��ت که افراد بین سنین 16 تا 6۵ سال 
در هر س��ال از بین چهار گزینه کار در بخش قابل مبادله، کار در بخش 
غیرقابل مبادله، تحصیل و ماندن در خانه را انتخاب می کنند. به هر فرد 
در هر دوره دستمزدی تصادفی در هر بخش اشتغال پیشنهاد می شود که 
این دستمزد حاصل ضرب نرخ اجاره مهارت در آن بخش و میزان سرمایه 
انسانی فرد است. میزان سرمایه انسانی فرد در هر بخش تابعی از نوع فرد، 
میزان تحصیالت و س��ن او اس��ت. عالوه بر مطلوبیت ناشی از دستمزد، 
اشتغال در هر بخش دارای مطلوبیت غیرپولی ثابتی در طول زمان است. 
همچنین ماندن در خانه و تحصیالت نیز در هر دوره ای دارای مطلوبیتی 

تصادفی خواهد بود و انتقال از هر بخش به بخش دیگر هزینه بر است.
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فرص��ت امروز: هفته گذش��ته بود که نهاد پژوهش��ی مجلس، گزارش 
پایش امنیت س��رمایه گذاری در س��ال 1398 را منتشر کرد و از بهبود 
اندک ش��اخص امنیت سرمایه گذاری در این سال نسبت به سال 139۷ 
خبر داد. به گفته مرکز پژوهش ها، ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در 
س��ال گذش��ته، رقم 6.۰3 از 1۰ )کمیت 1۰ به معن��ای ناامنی مطلق 
سرمایه گذاری( به دس��ت آمده که در مقایسه با سال 139۷ )با کمیت 
6.2۷( مناس��ب تر ارزیابی ش��ده اس��ت. بیش��ترین تغییر در نماگرهای 
هفت گان��ه این ش��اخص، در نماگ��ر ثبات اقتصاد کالن دیده می ش��ود. 
ش��دت نوسان متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم در سال 
139۷ )ب��ه دلیل خروج آمریکا از برجام(، فض��ای التهاب و نااطمینانی 
را ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه نوس��ان در س��ال 1398، آرامش 
نس��بی در محیط کس��ب وکار ایجاد ش��د.  در جغرافیای استانی امنیت 
س��رمایه گذاری به ترتیب س��ه اس��تان ته��ران، گی��الن و کهگیلویه و 
بویراحمد، نامناس��ب ترین وضعیت را در سال 1398 داشتند، در حالی 
که در س��ال 139۷ هم اس��تان های ته��ران، کهگیلوی��ه و بویراحمد و 
چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناس��ب ترین ارزیابی را در ش��اخص 
امنیت س��رمایه گذاری به دس��ت آورده بودند. در س��وی مقابل نیز سه 
اس��تان  یزد، خراس��ان جنوبی و قم به ترتیب مناس��ب ترین وضعیت را 
در سال 1398 داش��ته اند، درحالی که سال 139۷ سه استان خراسان 
جنوبی، قم و سیس��تان و بلوچس��تان به ترتیب مناسب ترین وضعیت را 

در این شاخص کسب کرده بودند.
روند تغییرات شاخص امنیت سرمایه گذاری

با گذشت حدود یک هفته از انتشار این گزارش، یکی از اعضای بازوی 
کارشناس��ی مجلس به بازخوانی یافته های پایش امنیت سرمایه گذاری 
س��ال 1398 پرداخت و روند تغییرات شاخص امنیت سرمایه گذاری را 
بررس��ی کرد. امیر سیاح، عضو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها 
در این باره می گوید: »برای س��نجش حس امنیت سرمایه گذاری توسط 
تولیدکنندگان کش��ور، یک ش��اخص وجود دارد که از هفت زیرشاخص 

به نام نماگر تش��کیل ش��ده که خود نماگر هم از چند زیرشاخص دیگر 
به نام مؤلفه تش��کیل شده است.« به گفته س��یاح، »این زیرشاخص ها 
به دو دس��ته تقسیم می شوند؛ یک دس��ته آمار های رسمی منتشرشده 
توس��ط نهاد های معتب��ر )مؤلفه های آماری یا Hard Data( اس��ت و 
دس��ته دیگر از سنجش ادراک فعاالن اقتصادی )مؤلفه های پیمایشی یا 
Survey Data( به دس��ت می آیند که ترکیب این دو دس��ته، شاخص 
امنیت س��رمایه گذاری را به دست می دهد. او با اشاره به چگونگی انجام 
پیمایش امنیت س��رمایه گذاری ادامه داد: »در سال 9۵ و 96 مطالعات 
گس��ترده ای برای تعیین نماگر ها و مؤلفه های موردنیاز سنجش شاخص 
امنیت س��رمایه گذاری در ایران انجام شد که 21 مؤلفه و ۷ نماگر برای 
سنجش ادراک فعاالن اقتصادی استخراج شد که تمام فعاالن اقتصادی 
ثبت ش��ده در اتاق های اصناف، اتحادیه ها و س��ایر تشکل های اقتصادی 
ثبت ش��ده سراسر کش��ور به طور فصلی در مورد آنها مورد پرسش قرار 
می گیرند.« به گفته عضو مرکز پژوهش ها، »در این مطالعه پیمایش��ی، 
جامع��ه هدف م��ورد مطالعه حدود ۴۰۰ هزار فع��ال اقتصادی با هویت 
مش��خص بوده اس��ت؛ برای اینکه نتایج این مطالعه قابل تعمیم به کل 
جامعه هدف باش��د، در هر فصل حدود 11 هزار نفر باید مورد پرس��ش 
ق��رار بگیرند که برای فصل تابس��تان 99 تاکنون حدود 1۰ هزار نفر به 
پرسش��نامه ما پاس��خ داده اند که قابل تعمیم به کل کش��ور نیس��ت به 
همین دلیل در س��ال 99 فقط گزارش سال 98 منتشر شده و به زودی 
فصل تابستان هم منتشر خواهد شد؛ گزارشی که به تازگی منتشر شده 

مربوط به چهار فصل سال 98 است.«
او س��پس به پیش بینی بدتر شدن ش��اخص امنیت سرمایه گذاری در 
س��ال 1399 اش��اره کرد و در پاس��خ به این س��وال که چگونه با وجود 
ش��رایط اقتصادی س��خت حاکم در کشور، امنیت س��رمایه گذاری سال 
1398 نسبت به 139۷ بهبود داشته است، گفت: »امنیت سرمایه گذاری 
با محیط کس��ب و کار کمی متفاوت اس��ت یعنی امنیت سرمایه گذاری 
بیش��تر به مؤلفه ها و نماگر های معرفی ش��ده وابسته است؛ در سال 9۷ 

امنی��ت س��رمایه گذاری به دالیلی مث��ل جهش ارزی و ت��ورم غیرقابل 
پیش بینی )که در س��ال 99 در حال تکرار اس��ت( بسیار پایین بود، اما 
در س��ال 98 به دلیل اینکه این موارد کمی به ثبات رس��ید، ش��اخص 
امنیت س��رمایه گذاری کمی بهتر شد و در سال 99، چون شرایط ارز و 
تورم مجدد دچار مش��کالت متعددی شده است، به احتمال بسیار زیاد، 

شاخص امنیت سرمایه گذاری برای این سال خیلی بدتر خواهد شد.«
جغرافیای امنیت سرمایه گذاری در سال گذشته

در پایش امنیت سرمایه گذاری 1398، استان های کشور از نظر امنیت 
سرمایه گذاری به ۷ دسته تقسیم شده اند که براساس این تقسیم بندی، 
اس��تان های خراسان جنوبی و یزد امن ترین و تهران و گیالن ناامن ترین 
اس��تان ها برای سرمایه گذاری هس��تند. همانطور که در ابتدای گزارش 
اش��اره شد، هرچه نمره امنیت سرمایه گذاری به عدد صفر نزدیک باشد 
به معنای امنیت مطلق سرمایه گذاری و هرچه به رقم 1۰ نزدیک تر باشد 
به معنای ناامنی مطلق س��رمایه گذاری اس��ت. بر این اساس، دو استان 
یزد با نمره ۵.۵۷ و خراس��ان جنوبی با نمره ۵.62 بهترین اس��تان های 
کش��ور به لحاظ امنیت سرمایه گذاری در س��ال گذشته بوده اند. در رده 
بعدی نیز استان های سمنان با نمره ۵.۷2، قم با نمره ۵.۷۴، گلستان با 
نمره ۵.83، هرمزگان با نمره ۵.88 و ایالم با نمره ۵.89 قرار گرفته اند.

همچنین در نقطه مقابل، اس��تان تهران با نمره 6.۵1 بدترین اس��تان 
کش��ور در س��ال گذش��ته به لحاظ امنیت اقتصادی بوده است. پس از 
تهران نیز اس��تان گیالن با نمره 6.32 قرار گرفته اس��ت. در رده بعدی 
ناامن ترین اس��تان های کش��ور نیز کهگیلویه و بویراحمد با نمره 6.23، 
کردس��تان با نمره 6.22، مازندران با نم��ره 6.2۰، اردبیل و آذربایجان 
ش��رقی با نمره 6.1۷، لرستان و قزوین با نمره 6.1۴، خوزستان با نمره 
6.1۵ و چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا نمره 6.12 ایس��تاده اند. همچنین 
بررس��ی دقیق مؤلفه های آماری و پیمایشی حاکی از این است که خلف 
وعده مس��ئوالن و بی ثباتی تصمیمات مدیریتی بیش��تر از تحریم ها به 

شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران ضربه زده است.

تهران بدترین و یزد بهترین استان برای سرمایه گذاری است

خوب و بد  امنیت سرمایه گذاری
نگاه

گزارش چشم انداز اقتصادی جهان توسط  IMF منتشر شد
بهبود رشد اقتصاد ایران و جهان

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی جهان، 
نرخ رشد تولید ناخالص جهان و ایران را به ترتیب منفی ۴.۴ و منفی ۵.۰ درصد 
پیش بینی کرد که این ارقام نس��بت به پیش بینی اعالم شده در گزارش قبلی 

بهبود محسوسی نشان می دهند.
صندوق بین المللی پول جدیدترین نس��خه از گزارش »چشم انداز اقتصادی 
جهان« را منتش��ر کرد که براس��اس این گزارش انتظار می رود اقتصاد جهان 
در س��ال جاری میالدی در مقایسه با سال گذشته ۴.۴ درصد کوچک تر شود. 
این نهاد بین المللی در حالی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2۰2۰ را 
منفی ۴.۴ درصد پیش بینی کرده است که در گزارش قبلی چشم انداز اقتصادی 
جهان که در ماه ژوئن )اوایل تیرماه( منتشر شد، از احتمال افت ۵.2 درصدی 
تولید ناخالص جهان در سال جاری خبر داده بود. صندوق بین المللی پول دلیل 
بهبود ۰.8 واحد درصدی پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 
2۰2۰ را بروز نشانه هایی از بهبود قوی تر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 

جاری میالدی عنوان کرده است.
در گزارش جدید صندوق بین المللی پول نرخ رش��د اقتصادی ایران در سال 
2۰2۰ منفی ۵.۰ درصد پیش بینی شده است که در مقایسه با پیش بینی اعالم 
شده در گزارش قبلی به میزان 1.۰ واحد درصد بهبود نشان می دهد. همچنین 
صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2۰21 را 3.2 درصد 
پیش بینی کرده است که این رقم نیز در مقایسه با پیش بینی قبلی به اندازه ۰.1 
واحد درصد بهبود یافته است. در این گزارش همچنین نرخ تورم و بیکاری در 

ایران نیز به ترتیب 3۰.۵ درصد و 12.2 درصد پیش بینی شده است.
عالوه بر ایران، برخی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 
نیز شاهد بهبود نسبی پیش بینی رشد اقتصادی خود در گزارش جدید صندوق 
بین المللی پول بوده اند و نرخ رش��د اقتصادی کل این منطقه نیز با ۰.6 واحد 
درصد بهبود نس��بت به گزارش قبلی، منفی ۴.1 درصد پیش بینی شده است. 
صندوق بین المللی پول در این گزارش نرخ رش��د اقتصادی عربستان سعودی 
به عن��وان بزرگ تری��ن اقتصاد نفتی منطق��ه را منفی ۵.۴ درصد و نرخ رش��د 
اقتصادی مصر که بزرگ ترین اقتصاد غیرنفتی منطقه به شمار می رود را مثبت 
3.۵ درصد پیش بینی کرده اس��ت که این پیش بینی نشان می دهد که اقتصاد 
مصر در مقایس��ه با س��ایر اقتصادهای منطقه کمتر تحت تأثیر بحران جهانی 

کرونا قرار گرفته است.
تغیی��ر مه��م دیگری که در گزارش جدید چش��م انداز اقتص��ادی جهان به 
چش��م می خورد، تعدیل مجدد نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و 
اقتصادهای نوظهور است. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی این گروه 
از کشورها در سال 2۰2۰ را با ۰.3 درصد تعدیل نسبت به گزارش قبلی، منفی 
3.3 درص��د پیش بینی کرده که تعدیل چش��مگیر ۵.8 درصد پیش بینی نرخ 
رشد اقتصادی هند عامل اصلی این اتفاق بوده است. حتی بهبود پیش بینی نرخ 
رشد اقتصادی چین از 1.۰ درصد به 1.9 درصد نیز نتوانسته است اثر تعدیل 
منفی شدید پیش بینی نرخ رش��د اقتصادی هند )که این روزها بیش از سایر 

اقتصادهای بزرگ جهان درگیر بحران کروناست( را خنثی کند.
در ای��ن میان، پیش بینی صن��دوق بین المللی پول از نرخ رش��د اقتصادی 
کش��ورهای توس��عه یافته جهان در مقایس��ه با پیش بینی قبل��ی بهبود کاماًل 
محسوس��ی نش��ان می دهد. در گزارش قبلی، نرخ رش��د اقتصادی کشورهای 
توسعه یافته جهان در س��ال جاری میالدی منفی 8.۰ درصد پیش بینی شده 
بود، اما صندوق بین المللی پول در گزارش��ی جدید میزان افت تولید ناخالص 

داخلی این گروه از کشورها را ۵.8 درصد پیش بینی کرده است.
علی رغم بهبود پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی جهان 
در س��ال جاری میالدی، پروفسور »گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشد این نهاد 
بین المللی تأکید دارد که جهان هنوز فاصله زیادی تا عبور از بحران کرونا دارد. 
ای��ن اقتصاددان هندی-آمریکایی در ذیل گزارش چش��م انداز اقتصادی جهان 
نوش��ته است: »آمار اشتغال در جهان همچنان بسیار پایین تر از سطح قبل از 
بحران اس��ت. بازار کار قطبی تر از گذشته شده و کارگران کم درآمد، جوانان و 
زنان بیش از سایرین آسیب دیده اند. اقشار فقیر جهان فقیرتر شده اند و انتظار 
می رود در سال جاری میالدی 9۰ میلیون نفر به آمار افراد زیر خط فقر شدید 
افزوده شود. در چنین شرایطی اجتناب از پایان دادن زودهنگام به حمایت های 

پولی و مالی، امری ضروری است.«

در 5 ماه نخست امسال تحقق یافت
رشد 7 برابری تامین مالی از بازار سرمایه

وزارت اقتصاد اعالم کرد که در پنج ماه نخس��ت امسال بیش از 2۷1 هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان تامین مالی در بازار س��رمایه کشور انجام شده که نسبت 
مدت مشابه سال قبل حدود 632.8 درصد افزایش )بیش از ۷ برابر( یافته است.

به گزارش وزارت اقتصاد، بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی کشور از 
مهمترین مجراهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد است. 
بورس از طریق جذب و به کارگیری سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری را 

در اقتصاد باال برده و به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک می کند.
این بازار از سال 1398 و به ویژه در ماه های ابتدایی امسال، با استقبال قابل 
توجهی از س��وی مردم و فعاالن اقتصادی مواجه ش��د؛ گواه این ادعا از یک سو 
افزایش قابل توجه تعداد کدهای بورس��ی صادر ش��ده و از سوی دیگر افزایش 
ارزش معام��الت در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اس��ت، به 
طوری که در پنج ماهه ابتدایی سال 1399 بدون احتساب کدهای صادرشده 
مربوط به سهامداران سهام عدالت، بیش از ۷ میلیون کد بورسی صادر شده، در 
حالی که تعداد کدهای صادره در کل س��ال 1398 بالغ بر 82۰ هزار کد بوده 
اس��ت. همچنین افزایش 11 برابری ارزش معامالت ماهانه بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و ثبت ارزش معامالت روزانه 2۵ هزار میلیارد تومانی خود بیانگر مشارکت قابل 
توجه سرمایه گذاران خرد در بازار سهام و توسعه سرمایه گذاران پایه در این بازار 
است. البته رسالت اصلی بازار سرمایه، تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد است، 
در ۵ ماهه اول س��ال 1399 بالغ بر 2۷1.۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در 
بازار س��رمایه کش��ور انجام شده است که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل 
ح��دود 632.8 درصد افزایش )بیش از ۷ برابر( یافته اس��ت بنابراین این بازار 
می توان��د نقش حائز اهمیتی در جه��ت تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در 
راس��تای تحقق هدف جهش تولید در کشور ایفا کند. در این راستا، به منظور 
استفاده از ظرفیت موجود بازار سرمایه، برنامه دولت در جهت تأمین مالی بخش 
حقیقی اقتصاد و عمق بخشی به بازار سرمایه و حمایت بنیادین از ارکان بازار 
سرمایه است. از طرفی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در بازار سرمایه، نمودی 
از مردمی سازی اقتصاد و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد 
می ش��ود. هدف دولت عالوه بر ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کالن و برقراری 
ثبات مالی، تقویت ساختارهای نظام مالی کشور و فراهم نمودن زیرساخت های 

الزم به منظور حمایت از حقوق صاحبان سرمایه است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرص��ت ام��روز: دول��ت به تازگی دس��ت ب��ه همسان س��ازی حقوق 
بازنشس��تگان زده و ب��ه گفته وزیر کار، حقوق بازنشس��تگان در س��ال 
ج��اری به طور میانگین ۷۷ درصد افزایش یافته اس��ت. در همین حال 
اقتصاددانان نس��بت ب��ه منابع تامین این طرح اب��راز نگرانی می کنند و 
معتقدند اگر منابع این طرح از طریق اس��تقراض دولت از بانک مرکزی 
تامین شده باشد، بار تورمی این افزایش حقوق چیزی جز یک دور باطل 

برای بازنشستگان نخواهد بود.
این در حالی است که صندوق های بازنشستگی با چالش های بسیاری 
ازجمله خطر ورشکس��تگی دست و پنجه نرم می کنند و به عنوان مثال 
و طبق آخرین آمارها، بیش از 3۴ هزار نفر ماهیانه دو حقوق از صندوق 
بازنشس��تگی کش��ور دریافت می کنند که میزان دریافتی برخی آنها به 
بیش از 1۰ میلیون تومان در ماه می رسد. از این 3۴ هزار نفر، 3هزار و 
2۰1 نفر فرزند دختر و پس��ری هستند که همزمان حقوق بازنشستگی 
پ��در و مادر خود را که فوت ش��ده اند دریافت می کنن��د. همچنین 3۰ 
هزار و 9۴۴ زن به همراه ش��وهر خود عضو صندوق بازنشستگی کشور 
هستند و حقوق مرد نیز پس از فوت به حساب آنها واریز می شود، یعنی 
دو حقوق بازنشس��تگی دارند. ۴۴۷ نفر از این زنان، ماهیانه در مجموع 
)حقوق بازنشستگی خود و همسر( بیش از 1۰ میلیون تومان و 2۷ هزار 

و 913 نفر بیش از 6 میلیون تومان دریافت می کنند.
نگاهی به رکوردهای صندوق بازنشستگی کشور

براس��اس قانون پس از فوت بازنشسته، بازماندگانش مشمول دریافت 
مستمری بازماندگان هستند. طبق ماده 86 »قانون استخدام کشوری«، 
وراث قانون��ی متوفی، عبارتند از »فرزندان، زوج ی��ا زوجه دائمی، مادر 
و پ��دری ک��ه در کفالت متوفی بوده اند و همچنی��ن نوادگانی  که پدر و 
مادرش��ان فوت ش��ده و در کفالت متوفی هستند.« البته قانون برای هر 
ی��ک از وارثان قانونی، ش��رایطی را هم تعیین ک��رده و به عنوان نمونه، 
فرزندان یا نوادگان پس��ر باید کمتر از 2۰ س��ال س��ن داش��ته باشند و 
تنها در صورتی که مش��غول به تحصیل باش��ند، می توانند از مستمری 

بازماندگان تا رسیدن به 2۵ سالگی استفاده کنند.
اما افرادی هستند که عالوه بر مستمری خود، همزمان حقوق همسر 
و پدر و مادرش��ان نیز ماهیانه به حس��اب آنها واریز می ش��ود؛ چنانچه 
تنها در صندوق بازنشس��تگی کش��ور بیش از 3۴ هزار نفر )رقم دقیق: 
3۴ ه��زار و 1۴۵ نفر( دو حقوق بازنشس��تگی می گیرند. به این صورت 
که همس��ر عالوه بر حقوق ماهیانه خود مس��تمری شوهر فوت شده را 
دریافت می کند یا فرزندان همزمان حقوق بازنشستگی پدر و مادر خود 

را دریافت می کنند.

تا اردیبهشت امسال یک میلیون و ۴۷1 هزار و 3۴3 حکم بازنشستگی 
در صندوق بازنشس��تگی ثبت شده اس��ت که از این تعداد 2۵۷ هزار و 
69۵ نفر فوت شدند و یک میلیون و 213 هزار و 6۴8 پرونده دیگر نیز 
شامل افرادی می شود که بازنشسته یا از کار افتاده هستند. برابر قانون، 
حقوق فرد متوفی به وراث وی می رسد، بر این اساس فرد می تواند تک 
یا چند وارث باشد. آمارهای صندوق بازنشستگی نشان می دهد که 189 
هزار و 939 نفر تک وارث هس��تند به این ش��کل که به همس��ر، فرزند، 
مادر، پدر، نوه و خواهر حقوق می گیرند. برابر آمار 1۴1 هزار و 86۵ زن 
)همسر(، ۴2 هزار و ۴8 فرزند دختر و ۴هزار و ۴۰ فرزند پسر جزو تک 

وارثانی هستند که حقوق مستمری دریافت می کنند.
بررس��ی ها نشان می دهد 6۷ هزار و ۷۵6 نفر فوت شده عضو صندوق 
بازنشس��تگی که حقوق مس��تمری دارند بین 2 ت��ا 12 وارث دارند که 
باید حقوق به حساب ش��ان واریز ش��ود. درخصوص افراد بازنشسته یا از 
کارافتاده صندوق بازنشس��تگی کش��ور نیز می توان گفت که به ترتیب 
ی��ک میلیون و 2۰۰ هزار و 2۷9 نفر بازنشس��ته و 13 هزار و 369 نفر 

از کارافتاده هستند.
دور باطل افزایش حقوق بازنشستگان با رشد تورم

همانطور که اش��اره شد، با اعالم وزیر کار، صدور احکام همسان سازی 
حقوق بازنشس��تگان کشوری آغاز ش��ده و حقوق آنها در سال جاری به 
طور متوس��ط ۷۷درصد افزایش یافته اس��ت. درب��اره جوانب این طرح، 
وحید ش��قاقی شهری با بیان اینکه همسان س��ازی حقوق بازنشستگان 
اقدام خوبی اس��ت، اما این کار مس��ائلی را به همراه خود دارد، به فرارو 
گفت: دولت در حال حاضر با کسری بودجه شدیدی روبه رو است و برای 
بس��یاری از طرح هایی که در دس��ت اجرا دارد، منابع الزم را در اختیار 
ندارد، دولت برای جبران هزینه های خود دو راه بیشتر ندارد، اول اینکه 
از منابع بانکی این پول را تحت عنوان بدهی دولت به نظام بانکی بگیرد، 
دوم هم اینکه از بانک مرکزی استقراض کند یا به نوعی دست به چاپ 

پول بزند که این اقدام خود نیز بار تورمی بسیار زیادی دارد.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: حال که دولت عنوان می کند، که 
اقدام به همسان سازی حقوق تمام بازنشستگان کشور کرده، خوب است 
اع��الم کند که منابع این کار را از کجا تامین کرده، زیرا که این موضوع 
از اهمیت بسزایی برخوردار است، اگر دولت کاری را انجام دهد که باعث 
ایجاد تورم و افزایش نقدینگی شود، قدر مسلم بازنشستگان نیز متضرر 
خواهند شد. ش��ما فرض بگیرید، دولت به تمامی این قشر یک میلیون 
توم��ان به طور متوس��ط اضافه کن��د، اما در مقابل مح��ل تامین منابع 
این طرح مش��خص نباش��د، در چنین صورتی اث��رات تورمی این اقدام 

بازنشستگان و سایر مزدبگیران را با چالش های بیشتری روبه رو می کند 
و ب��ه فرض 2 میلیون تومان به هزینه های آنها اضافه می کند، در مقابل 

یک میلیون تومانی که به حقوق آنها افزوده شده است.
به گفته ش��قاقی، اگر از بازنشس��تگان پرسیده شود که شما بین مهار 
تورم و کاهش س��طح عمومی قیمت ها و افزایش مس��تمری کدامیک را 
انتخاب می کنید، قدر مس��لم اکثریت قریب به اتفاق افراد، کاهش تورم 
را انتخاب خواهند کرد؛ مس��ئله ای که امروز از اهمیت بسزایی برخوردار 
اس��ت و دولت باید به آن توجه ویژه ای داش��ته باشد. مهم ترین چالش 
امروز مردم گرانی ها و تورم افسار گسیخته ای است که در کالبد اقتصاد 
ایران فرو رفته، اگر برای این موضوع راه حلی پیدا ش��ود، خود به خود 
بس��یاری از مشکالت حل می ش��ود، در غیر این صورت اگر دستمزد ها 
و مس��تمری بازنشستگان نیز افزوده ش��ود، باز هم آنها نمی توانند تمام 
نیاز های خود را برآورده س��ازند، بنابراین بهترین راه در این رابطه مهار 

تورم است.
صندوق های بازنشستگی ورشکست شده اند

ای��ن اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت 
در رابطه با وضعیت بازنشستگان و رسیدگی به امور آنها باید انجام دهد، 
تعیین تکلیف صندوق های بازنشس��تگی است، ادامه داد: در حال حاضر 
این صندوق ها به نوعی ورشکس��ته هستند و هر ساله دولت بودجه ای را 
تعیین می کند تا آنها را به طور موقت از بحران خارج کند، اما این وضع 
نمی تواند پایدار بماند، بنابراین دولت در این رابطه باید هرچه س��ریع تر 
تکلی��ف این صندوق ها را روش��ن کند، در غیر ای��ن صورت نمی توان به 
بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز امید بست، زیرا این صندوق ها 
به نوع��ی حامی و حمایت کننده اعضای خود هس��تند و زمانی که آنها 
ورشکسته قلمداد ش��وند، بالطبع نمی توانند کاری را برای اعضای خود 

انجام دهند.
ش��قاقی با اش��اره به اینکه طی سه سال گذش��ته تورم تجمعی بیش 
از 1۰۰ درصد با رش��د روبه رو بوده اس��ت، یادآور شد: اما در مقابل آن 
نرخ حقوق و دس��تمزد 6۰ درص��د افزایش یافته، به بیان دیگر طی این 
س��ه سال به طور متوس��ط ۴۰ درصد از قدرت خرید مزدبگیران کاسته 
ش��ده، این در حالی اس��ت که تورم اعالمی معدل حدود 1۰۰ قلم کاال 
و یا حتی بیش��تر است، اما س��بد معیشتی مردم 1۵ قلم کاالی اساسی 
اس��ت که رش��د تورم آنها طی این سه سال خیلی بیشتر از 1۰۰ درصد 
ب��وده، تازه به اینها افزایش قیمت مس��کن و خ��ودرو را اضافه کنید، تا 
ببینید که اوضاع اقتصادی طی سه سال گذشته با چه وضعیت وخیمی 

روبه رو بوده است.

بیش از 34 هزار نفر از صندوق بازنشستگی کشور 2 حقوق می گیرند

صندوق های ورشکسته
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اعتبار کارت های نقدی بانک  پاسارگاد تمدید شد
جه��ت رفاه حال مش��تریان و کاهش مراجعه حضوری به ش��عبه ها، 
کارت های نقدی بانک  پاس��ارگاد که تاریخ انقضای آنها مهر، آبان و آذر 
سال 1399 است، به مدت یک سال تمدید شد. به گزارش روابط عمومی 
بان��ک  پاس��ارگاد، از این پس مش��تریان هنگام اس��تفاده از درگاه های 
پرداخت، باید در بخش تاریخ انقضای کارت، به جای عدد 99، عدد ۰۰ 
را وارد کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی و یا 
همراه بانک استفاده می کنند باید نسبت به ویرایش اطالعات کارت های 
خود بر این اس��اس اقدام کنند. گفتنی است هم میهنان می توانند اکثر 
امور بانکی خود را با بهره مندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک 
 پاسارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری کنند. 
مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره  تماس8289۰ و 
https://www.bpi.ir/ در س��ایت این بانک به آدرس CRM  سامانه

crm آماده  پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
حباب 2میلیون تومانی سکه

ب��ا توجه به کاهش 3۰ دالری قیمت هر اونس طالی جهانی، انتظار کاهش 
قیمت ها در بازار سکه و طال در هفته گذشته می رفت اما به دلیل افزایش نرخ 
ارز، قیمت ها صعودی دنبال شدند؛ به گونه ای که اکنون سکه حباب نزدیک به 
2 میلیون تومان دارد اما حبابی روی قیمت طال وجود ندارد. محمد کشتی آرای 
درباره وضعیت بازار س��که و طال طی هفته گذش��ته به ایسنا، گفت: به دنبال 
افزایش نرخ ارز، قیمت  سکه و طال افزایش یافت؛ به طوری که قیمت هر قطعه 
سکه در پایان هفته، به طور متوسط یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان افزایش پیدا 
کرده که تنها به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. چنانچه قیمت جهانی طال هم 
در طول این هفته افزایش��ی بود، طبیعتا قیمت ها بیشتر افزایش پیدا می کرد. 
از س��وی دیگر، در طول این هفته تقاضا برای خرید س��که و همچنین طال در 
بازار وجود داشت و سبب شد که قیمت سکه با توجه به عدم تعادل و تناسب 
عرضه و تقاضا دارای حباب شود. این در حالی است که قیمت طال بدون حباب 
دادوس��تد شده است.  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره تغییرات 
قیمتی یک هفته اخیر، گفت: قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم با افزایش یک 
میلیون و 1۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به 1۵ میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان در پایان هفته رس��ید. همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید نیز 
ب��ا یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان افزایش قیم��ت از 1۵ میلیون و 3۵۰ هزار 
تومان در ابتدای هفته به 16 میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در پایان هفته رسید. 
نیم س��که نیز با ۷۰۰ هزار تومان افزایش از 8 میلیون و 3۵۰ هزار تومان به 9 
میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. ربع سکه هم با افزایش 6۰۰ هزار تومانی به 6 
میلیون تومان و سکه های یک گرمی با افزایش 3۵۰ هزار تومانی به 3 میلیون 
تومان رسیده اند.  به گفته وی، تمامی قطعات سکه، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان دارای حباب هس��تند. در حال حاضر هر قطعه س��که  طرح جدید، 
یک میلیون و 9۵۰ هزار تومان حباب دارد که حدودا 3۵۰ هزار تومان در طول 
هفته اخیر بر آن افزوده شده، چراکه حباب سکه در ابتدای هفته یک میلیون 

و 6۰۰ هزار تومان بوده است.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان می دهد
حوصله سرمایه گذاران طال سر رفت

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد همچنان خوش بینی قوی 
به روند افزایش��ی طال وجود دارد، اما سرمایه گذاران در شرایطی که 
طال در بازه محدودی حبس ش��ده اس��ت، در حال از دس��ت دادن 
عالقه به این فلز ارزش��مند هستند. به گزارش ایسنا، در نظرسنجی 
کیتکونی��وز برای هفته جاری هر دو گروه تحلیلگران وال اس��تریت 
و س��رمایه گذاران قیم��ت باالتر برای طال را پیش بین��ی کردند، اما 
هیچ کس انتظار نداش��ت ط��ال محدوده قیمت فعلی را شکس��ته و 
به س��طح باالتری صعود کند. جورج گرو، مدیرکل ش��رکت »آر بی 
س��ی ولث منیجمنت« در این باره ب��ه کیتکونیوز گفت: اگرچه وی 
به قیمت طال در کوتاه مدت خوش بین است اما نگرانی ها نسبت به 
عمیق شدن رکود اقتصاد جهانی و آمریکا رو به رشد بوده و ممکن 
اس��ت رش��د قیمت طال را محدود کنند. قیمت طال می تواند باالتر 
رود، اما نوس��ان زیادی وجود خواهد داشت زیرا اخبار مدام مثبت و 
منفی می شوند. در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از کارشناسان 
وال اس��تریت، 16 نفر شرکت کردند که از میان آنها 1۰ نفر معادل 
63 درص��د ب��ه افزایش قیمت ط��ال و دو نفر مع��ادل 13 درصد به 
کاه��ش قیمت طال رأی دادن��د و چهار نفر معادل 2۵ درصد نظری 
نداشتند. اگرچه فضا در میان سرمایه گذاران نسبت به صعود قیمت 
ط��ال مثبت ماند اما عالقه به این فلز ارزش��مند ب��ه دلیل ماندنش 
در مح��دوده 19۰۰ دالر، فروکش کرد. در نظرس��نجی کیتکونیوز 
از س��رمایه  گذاران، 1۰۷6 نفر ش��رکت کردند که پایین ترین میزان 
مش��ارکت از م��اه مه ب��ود. در میان این ع��ده، 616 نفر معادل ۵۷ 
درصد به افزایش قیمت طال و 22۵ نفر معادل 21درصد به کاهش 
قیمت طال رأی دادند و 23۵ نفر معادل 22 درصد نظری نداشتند.

در نظرس��نجی هفته پیش، هر دو گروه کارشناسان وال استریت 
و سرمایه گذاران به افزایش قیمت طال ابراز خوش بینی کرده بودند، 
با این حال طال در یک هفته گذش��ته در محدوده 19۰۰ دالر ماند 
و نتوانست روند جدیدی پیدا کند. بهای هر اونس طال در معامالت 
روز جمع��ه بازار نیویورک 2 دالر و ۵۰ س��نت مع��ادل ۰.1 درصد 
افزایش یافت و در 19۰6 دالر و ۴۰ س��نت بس��ته شد اما برای کل 
هفته یک درصد کاهش ثبت کرد که نخس��تین کاهش هفتگی در 
س��ه هفته گذشته بود. اگرچه طال در بازه محدودی حبس شده اما 
برخی از تحلیلگران انتظار دارند عوامل فنی در جهت افزایش قیمت 
این فلز ارزش��مند تغییر کنند. چارلی ندوس، استراتژیس��ت ارشد 
گروه السال فیوچرز به کیتکونیوز گفت: وی به طال خوش بین است 
زی��را قیمت ها از حمایت در میانگین قیم��ت 1۰۰ روزه بهبود پیدا 
کرده اند. همچنین به نظر می رس��د صع��ود دالر آمریکا به مقاومت 
برخورد کرده و ممکن اس��ت در آینده نزدیک با فش��ار فروش فنی 
روب��ه رو ش��ود. وی در ادامه اف��زود: افزایش بدهی دول��ت آمریکا و 

اقدامات محرک مالی بیشتر فضای قوی برای دالر نخواهد بود.
با این همه برخ��ی از تحلیلگران عملکرد اخیر طال را یک اصالح 
قیمت کوتاه مدت در یک روند نزولی گس��ترده تر می بینند. اگرچه 
برخ��ی از تحلیلگ��ران روند قیم��ت طال در کوتاه مدت را کاهش��ی 
پیش بینی می کنند، اما تصور نمی کنند روند صعودی بلندمدت طال 

تغییری کرده باشد.

بانکنامه

تمایل شهروندان ایرانی به نگهداری دالر ممکن است در نگاه نخست 
عجیب باش��د، اما نگاهی به کاهش ارزش پول ملی در ۴ دهه گذش��ته 
نش��ان می دهد ک��ه حق با آنهاس��ت و متغیرهای سیاس��ی و اقتصادی 
متعددی باعث به عقب رانده ش��دن ارزش ریال شده است. در این بین 
طی س��ال های 2۰13 تا 2۰16 به واس��طه توافق برج��ام، اقتصاد ایران 
نرخ های رش��د باال، تورم کم و بازار ارز باثبات��ی را تجربه کرد و نه تنها 
ارزش دالر در ای��ن س��ال ها باال نرفت که در براب��ر ریال پایین هم آمد، 
چنانچه نرخ دالر از 3.6۰۰ تومان در س��ال 2۰13 به 3.۴2۵ تومان در 
سال 2۰16 کاهش پیدا کرد، اما هرچه برجام خوب بود، روی کار آمدن 
دونالد ترامپ در کاخ س��فید و س��پس خروج آمریکا از برجام به فرمان 
او، نقطه پایانی بر نرخ رش��د باال، تورم کم و ثبات بازار ارز بود؛ چنانچه 
متوس��ط نرخ برابری هر دالر در سال  2۰1۵ به 3.6۰۰ تومان، در سال 
2۰16 ب��ه 3.۴2۵ تومان، در س��ال 2۰1۷ به ۴.2۵۰ تومان، در س��ال 
2۰18 به 1۵ هزار تومان، در س��ال 2۰19 به 1۵ هزار و ۷۵۰ تومان و 
در سال 2۰2۰ به بیش از 31 هزار تومان رسید. در همین زمینه، ایسنا 
در گزارش��ی نگاهی کرده به روند کاهش ارزش پول ملی در ۴۰ س��ال 

گذشته و آنچه در این سال ها بر ریال گذشته است.
* مهم ترین شوک های ارزی در پس از انقالب

در س��ال 19۷8 میالدی )13۵۷ خورش��یدی( ارزش ریال که زمانی 
جزو 16 ارز برتر جهانی توسط صندوق بین المللی پول معرفی شده بود، 
در برابر دالر رو به کاهش رفت. 1۰ س��ال بعد در س��ال 1988 میالدی 
)س��الی که جنگ بین ایران و عراق به پایان رس��ید( ارزش دالر با رشد 
2۰ درصدی نس��بت به سال قبل آن به 12۰۰ ریال رسید و پس از آن 
نیز روند کاهش ارزش پول ملی متوقف نشد؛ تا جایی که در شوک ارزی 
مهم بعدی و در سال 199۵ میالدی )13۷۴ خورشیدی( هر دالر با ۵۴ 
درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۰3۰ ریال رسید. در سال 2۰۰9 
میالدی )1388 خورش��یدی( ارزش دالر برای نخستین بار از 1۰ هزار 
ریال نیز عبور کرد و تنها س��ه سال طول کشید تا دالر سه برابر شود و 

به ازای 38۰۰۰ ریال مبادله شود.
سپس طی س��ال های 2۰13 تا 2۰16 روند مثبت مذاکرات هسته ای 
و بازگش��ت امید به جامعه درخصوص آینده کمک زیادی به آرام شدن 
فض��ای بازارها کرد. طی این س��ال ها اقتصاد ایران نرخ های رش��د باال، 
ت��ورم کم و بازار ارز باثباتی را تجربه کرد. ش��کی نیس��ت که برجام در 
این دوره نقش��ی کلی��دی را ایفا کرد و نه تنه��ا ارزش دالر در مجموع 
این س��ال ها باال نرفت که در براب��ر ریال کاهش نیز پیدا کرد، به طوری 
که نرخ دالر از 36۰۰۰ ریال در س��ال 2۰13 به 3۴2۵۰ ریال در سال 
2۰16 کاهش پیدا کرد. آنطور که داده های بانک جهانی نشان می دهد، 
اقتصاد ایران در س��ال 2۰16 میالدی )139۵ خورشیدی( به نرخ رشد 
13.396 درصدی دس��ت یافت و تورم ت��ا ۷.2۴۵ درصد پایین آمد. در 
مقام مقایسه، در سال 2۰19 میالدی )1398 خورشیدی( اقتصاد ایران 

1۰.9درصد کوچک شد و تورم 3۰.9۰۷ درصدی به ثبت رسید. 
* از امضای برجام تا خروج آمریکا از برجام

در 1۴ ژوئی��ه 2۰1۵ پ��س از دو س��ال مذاکره، ای��ران و قدرت های 
جهانی تواف��ق جدیدی را امضا کردند. مزیت اصل��ی توافق برای ایران، 
رها ش��دن اقتصاد این کشور از فشار س��نگین تحریمی بود. خبر برجام 
آثار )مثبت( خود را روی بازارها گذاش��ت اما در سال 2۰18 و به دنبال 
خ��روج آمریکا از تواف��ق، ریال کاهش دیگری را تجرب��ه کرد. به دنبال 
انتخابات 2۰16 آمریکا و اتخاذ رویکرد موسوم به فشار حداکثری توسط 
دونالد ترامپ، ارزش ریال مجددا رو به کاهش رفت. در سال 2۰18 نرخ 
هر دالر )در بازار غیررس��می( به 1۵۰ هزار ریال رسید. عالوه بر کارزار 
فش��ار حداکثری آمریکا، تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در 
برگرداندن ایران به فهرس��ت اقدام��ات متقابل، پیامدهای ویروس کرونا 
روی کس��ب و کاره��ا و روش های تامین مالی کس��ری بودجه دولت به 

کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد. 
بر این اس��اس، متوس��ط ن��رخ برابری ه��ر دالر در س��ال  2۰1۵ به 
36.۰۰۰ری��ال، در س��ال 2۰16 به 3۴.2۵۰ ریال، در س��ال 2۰1۷ به 
۴2.۵۰۰ ریال، در س��ال 2۰18 به 1۵۰ هزار ریال، در س��ال 2۰19 به 
1۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال و در سال 2۰2۰ به 318 هزار ریال )نرخ تقریبی 

روزهای اخیر در بازار آزاد( رسید.
در این بین، عربستان و امارات در سال های اخیر نوسان بسیار کمی را 
در بازار ارز خود تجربه کرده اند، چرا؟ یک دلیل اصلی این است که این 
کش��ورها ارزش پول خود را ب��ه دالر پیوند زده اند و در نتیجه می توانند 
نس��بت به داشتن یک ارز نیرومند مطمئن باش��ند. در جهان امروز، دو 
سیس��تم ارزی عمده وجود دارد: سیس��تم نرخ ش��ناور و نرخ ثابت. در 
سیس��تم ثابت، بانک مرک��زی ارزش پول خود را به ی��ک ارز یا دارایی 
خارج��ی دیگر متکی می کند )معموال به دالر آمریکا( و این نرخ برابری 
را به عنوان نرخ رس��می ارز حفظ می کند. از س��وی دیگر در سیس��تم 
شناور، نرخ ارز توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می شود.

* سیستم شناور ارزی بهتر است یا نرخ ثابت؟
دلیل اصلی انتخاب سیس��تم ن��رخ ارز ثابت، ثبات در آن اس��ت. با این 
شیوه اقتصاد پیش بینی پذیرتر است و س��رمایه گذاران سرمایه بیشتری را 
روانه اقتصاد می کنند. همچنین به سیاس��ت گذار این امکان داده می شود 
تا دستیابی به نرخ پایین تری از تورم را هدف گذاری کند. در عین حال هر 
زمان که س��رمایه گذاران احس��اس کنند ارزش پول ملی اشباع شده است 
)نرخ برابری ارز کمتر از چیزی اس��ت که باید باش��د( تا حد امکان خواهان 
خرید ارز می شوند. این اتفاق در ایران نیز افتاد. از نظر سرمایه گذاران نرخ ارز 
ثابت ۴2۰۰۰ ریالی )ارز ۴2۰۰ تومانی( غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای 
شدید برای تبدیل ریال به دالر، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی 

)آزاد( را روز به روز بیشتر کرد. 
در ط��رف مقاب��ل اما، سیس��تم ارز ش��ناور به دولت ها ای��ن امکان را 

می دهد تا به طور متناوب و در شرایط خاص در نرخ ارز بازنگری کنند. 
طرف��داران و مخالفان زیادی برای هر دو نظ��ام ارزی وجود دارد اما در 
مجموع می توان گفت کش��ورها به ص��ورت کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح 
می دهند )البته نه همیشه(. با توجه به این مسئله که در سیستم نرخ ارز 
ثابت نیاز به داش��تن ذخایر ارزی باالیی است، خیلی از کشورها قابلیت 
اتخاذ این روش را ندارند. سیس��تم ثابت همچنین انگیزه صادرکنندگان 
را در بلندمدت کاهش می دهد و در نتیجه می تواند در یک افق طوالنی 
به کاهش رشد اقتصادی دامن بزند. مسئله دیگر اینکه الزمه اجرای یک 
نظام ارزی پیوندشده، داشتن یک بازار باز توسعه یافته است؛ در نتیجه 
برای کشوری مثل ایران، توسعه بازار باز باید اولویت قبل از روی آوردن 
به سیس��تم نرخ ارز ثابت باش��د. تحریم ها نیز کار مقامات را برای پیوند 
پول ملی به ارزهای معتبر نظیر دالر یا یورو دش��وار کرده اس��ت. حال 

سوال اینجاست که لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟
* بهترین لنگرگاه امن برای ریال چیست؟

در حال��ی که پیوند زدن ارزش ری��ال به ارزهایی همچون یورو و دالر 
برای ایران مقدور نیس��ت، بهتر است س��راغ دارایی های معتبر دیگری 
همچ��ون ط��ال یا ارزه��ای دیجیتالی رف��ت. در این بین ط��ال به دلیل 
مقبولیت بیش��تر جهانی و ذخایر مطل��وب طالی ایران گزینه بهتری به 
نظر می رس��د. این راه توسط ش��ماری از متخصصان مشهور حوزه پولی 
نیز توصیه ش��ده اس��ت. اس��تقرار یک ارز متکی به طال نیازمند ایجاد 
یک هیأت ارزی اس��ت که با وظیفه صدور اسکناس می تواند مستقل یا 
همراستا با بانک مرکزی فعالیت کند. استقالل هیأت ارزی و اختیار آن 
در سیاست گذاری از الزمه های موفقیت آن است. همانطور که در کتاب 
هیأت های ارزی کورت ش��ولر و استیو هانکه نیز بدان اشاره شده است، 
هی��أت ارزی باید دارای ذخایر ارزی کافی برای دفاع از ارزش پول ملی 
باش��د )حداقل 1۰۰ درصد یا بیش��تر از مقدار پول موجود در چرخه( و 

نیز متعهد به تبدیل پول ملی به ارز تکیه گاه. 
درست اس��ت که هیأت های ارزی دارای معایبی نیز هستند از جمله 
محدود شدن سیاس��ت گذار در تعیین نرخ بهره، اما در شرایط فعلی به 
نظر می رس��د یکی از بهترین گزینه های ممکن باشند. عالوه بر آن الزم 
اس��ت که دولت و بانک مرکزی، دست به اصالحات ساختاری دردناکی 
بزنند. این اصالحات شامل تشویق سرمایه گذاران به ورود به بازار سهام، 
افزای��ش جذابی��ت اوراق بدهی برای س��رمایه گذاران، بهب��ود انتظارات 
جامع��ه از طریق اصالحات داخلی و خارج��ی، افزایش نقش بازار اوراق 
بدهی و قرضه در تامین مالی کس��ری بودجه دولت، کاس��تن از سرعت 
رش��د خلق نقدینگی جدید و اصالح ترازنامه های بانکی، تنوع بخشی به 
ش��بکه مالی انتقال ارز در خارج از کش��ور و مدیر بهتر بازار حواله های 
ارزی، یکسان سازی بازار آزاد و رسمی، استفاده بیشتر از ظرفیت ارزهای 
دیجیتالی، مذاکرات برای رفع تحریم های مالی و کاهش مخارج عمومی 

و اتخاذ سیاست های مالی ریاضتی بیشتر است.

درحالی که رئیس کل بانک مرکزی گفته طی سه هفته آینده فشارها 
بر ایران افزایش می یابد، س��یگنال های مخابره ش��ده به بازار ارز نش��ان 

می دهد قیمت های کنونی دالر در بازار ماندگار نخواهد بود.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، بازار ارز ح��اال با چند س��یگنال متناقض و 
متفاوت روبه روست. دالالن در بازار ارز تالش گسترده ای را برای فروش 
دالر به قیمت های باال به کار بس��ته اند و برای اجرایی کردن هدف شان 
هم به خالی فروش��ی روی می آورند و ب��ا خرید دالر به قیمت های باالتر 
از صرافی ه��ای بانکی تالش می کنند از ش��رایط موجود حمایت کنند، 
کارشناس��ان و فعاالن بازار می گویند این قیمت ها می تواند در آینده ای 

نزدیک، پس از برگزاری انتخابات آمریکا با تغییر مواجه شوند.
بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار این روزها عرضه ارز را در دس��تور 
کار خود قرار داده است. گزارش های روزانه داللت بر آن دارد که هر روز 
بیش از ۵۰ میلیون دالر ارز در بازار عرضه می شود، اما حجم خرید این 
ارزها محدوده بسیار کوچکی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر مشتری 
باالیی برای ارزهای عرضه ش��ده از س��وی بانک مرکزی وجود ندارد در 
این وضعیت اما بازار ارز شرایطی داغ و استثنایی را پشت سر می گذارد.
ام��ا چه عواملی زمینه افزای��ش قیمت را فراهم کرد؟ رئیس کل بانک 
مرکزی تش��دید فش��ارهای تحریمی را عامل بروز این اتفاق می داند. از 
سوی دیگر بلوکه شدن ارزهای ایران در سایر کشورها عامل مهم کمبود 

منابع ارزی در داخل کش��ور اس��ت. حمید حس��ینی، فعال اقتصادی و 
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز اتفاقا نپیوستن به اف ای تی اف 
و قرارگیری در لیست سیاه را عامل مهم بروز بحران در جابه جایی پولی 
از یک س��و و انتظارات تورمی و رشد فزاینده نقدینگی را از سوی دیگر 

دلیل محکم رشد قیمت دالر در ماه های اخیر می داند.
در این میان برخی تحلیلگران بازار مالی ریزش بورس و خروج سرمایه ها از 
بورس به سمت بازار ارز را عامل افزایش تقاضا و باال رفتن قیمت ها می دانند 
و می گویند این عوامل دس��ت به دست هم دادند تا بازار ارز شوکی دوباره 
را به فاصله کوتاهی از ش��وک قبلی تجربه نماید. همتی معتقد اس��ت نهاد 
تحت تصدی اش اقدامات ویژه ای را برای ناکام نگه داشتن تحریم کنندگان 
به کار بس��ته اس��ت. دالر در آخرین روز کاری هفته گذشته به 31 هزار و 
۷۰۰ تومان در صرافی های بانکی و رقم هایی بسیار باالتر در بازار آزاد رسید. 
اما کدام عوامل گواهی می دهد که کاهش قیمت ارز در راه اس��ت؟ حمید 
حسینی در پاسخ به این سوال می گوید بررسی ها نشان می دهد درآمد نفتی 
ایران در هفته اخیر رو به افزایش گذاشته است از این رو دسترسی ایران به 
منابع بیشتر از فروش نفت خود عاملی است که فشار بر بازار ارز را کاهش 
خواهد داد. وی می گوید: این اتفاق مهم به تدریج تاثیر خود را در بازار آشکار 
می کند. قیمت دالر از محدوده 2۰ هزار تومان در تیرماه به باالتر از 31 هزار 

تومان در مهرماه ورود کرده است.

حس��ینی هرچند این قیمت ها را ماندگار نمی بیند اما معتقد است در با 
واقعیات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و افزایش روزانه 1۵۰۰ میلیارد تومان 
به حجم نقدینگی کش��ور، رس��یدن قیمت ها به اوایل سال دور از دسترس 
خواهد بود. همتی اما سیگنال های دیگری را بر وضعیت قیمتی در بازار ارز 
تاثیرگذار می داند. او می گوید: خبرهای خوشی از منابع بلوکه شده ایران در 
سایر کشورها در راه است. وی که به تازگی سفری به عراق داشته است در 
گزارش های رسمی تاکید کرده است ۵ میلیارد دالر منابع بلوکه شده ایران 
در عراق حاال امکان استفاده را طبق توافق های جاری یافته اند و اثر این اتفاق 
بر بازار ارز روشن می شود. از سوی دیگر ایران در دیگر کشورها نیز منابعی 
از این دست را داراست. وی بدون اشاره به کشور خاصی تاکید کرده است 
توافق هایی با این کشورها حاصل شده و به زودی اجرایی خواهد شد. بلوکه 
ش��دن منابع ایران در کره جنوبی یکی از خبرسازترین اتفاقات در ماه های 

گذشته تلقی می شود.
از سوی دیگر تحلیلگران می گویند با برگزاری انتخابات آمریکا فارغ از 
نتیجه آن اقتصاد ایران با کاهش فشار در دوره ای کوتاه روبه رو می شود. 
همین اتفاق فرصتی برای بازیابی بازار ارز اس��ت. به نظر می رس��د بازار 
ارز خود را برای س��ه هفته آتی آم��اده می کند و در این محدوده زمانی 
معامله گ��ران تالش گس��ترده خود را ب��رای اثرگذاری و ف��روش ارز به 

باالترین قیمت ها به کار می بندند.

شناسایی سیگنال های کاهش قیمت

بهای دالر چه زمانی کاهش می یابد؟

نگاهی به کاهش ارزش پول ملی در 4 دهه گذشته

آنچه بر ریال گذشت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
اقدامات تاثیرگذار در بهبود معامالت بورس

یک کارش��ناس بازار س��رمایه به اصالح و افت ش��اخص بورس در مرداد و 
شهریورماه اشاره کرد و گفت در کوتاه مدت به دلیل افزایش قیمت دالر، وجود 
آرامش در قیمت های جهانی و احتمال انتشار گزارش مثبت شرکت ها در مهر و 

آبان ماه، انتظار تکرار روند نزولی دو ماه گذشته در بازار وجود ندارد.
مهدی دلبری با بیان اینکه بازار بعد از انتشار گزارش تولید و فروش ماهانه 
شرکت ها در شهریورماه با استقبال خوبی در گروه فلزی، پتروشیمی و معدنی 
همراه شد، به ایرنا گفت: البته گروه فلزی، پتروشیمی و معدنی نسبتا گزارش 

مناسب تری نسبت به سایر گروه ها داشتند.
او ب��ه نوس��ان های کوتاه مدت در بازار اش��اره کرد و گف��ت: اکنون به دلیل 
انتظارهایی که در نتایج انتخابات آمریکا و تعیین نتیجه از ویروس کرونا وجود 
دارد، بازار به صورت احتیاطی در حال دنبال ش��دن اس��ت و س��هامداران در 
شرایط کنونی به دلیل تاثیرپذیری قیمت های جهانی از این دو عامل با مالحظه 

بیشتری اقدام به تصمیم گیری در بازار خواهند کرد.
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: در وضعیت فعلی، حد سود در معامالت 
بورس در حال رعایت ش��دن اس��ت و س��هامداران برای جلوگی��ری از ضرر و 
زیان های احتمالی به محض کسب 2۰ درصد سود، تصمیم به خروج از این بازار 
می گیرند. بازار در یک کانال مش��خصی در حال حرکت است و با شکل گیری 

روند صعودی در بازار، میزان عرضه و تعداد فروشنده در بازار افزایش می یابد.
دلبری به اصالح شاخص بورس در مرداد و شهریورماه سال جاری اشاره کرد 
و گفت: شاخص بورس در دو ماه اخیر اصالح پرشتابی را در بازار تجربه کرد اما 
در کوتاه مدت به دلیل افزایش قیمت دالر، وجود آرامش در قیمت های جهانی 
و احتمال انتشار گزارش مثبت شرکت ها در مهر و آبان ماه، انتظار تکرار چنین 
روندی در بازار وجود ندارد. با توجه به آرامش حاکم شده در بازارهای جهانی، 

قیمت ها به دوران قبل از کرونا بازگشته است.
وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس اش��اره کرد و افزود: 
ب��رای حمایت از معامالت بورس بهتر اس��ت عالوه بر پیش بردن حمایت ها به 
سمت صنایع، حذف قیمت گذاری دس��توری از صنایع و سودی که دالل ها و 

رانت خوارها در حال ورود به آن هستند در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، بهترین روش اعتمادسازی به بازار، 
حذف قیمت گذاری دستوری بوده و بهتر است سود ناشی از افزایش قیمت ها 
به جیب سهامداران واریز شود. اکنون شاهد حضور حدود 6۵ میلیون سهامدار 
)۵۰ میلیون س��هامداران س��هام عدالت و 1۵ میلیون س��هامدار غیر( در بازار 
هس��تیم که طیف گس��ترده ای از جمعیت کشور را شامل می شوند، به همین 
دلیل بهتر اس��ت حمایت های خوبی از بازار صورت گیرد و س��ود شرکت ها در 

بازار افزایش پیدا کند.
دلبری پیش بینی خود از روند معامالت بورس را اینگونه بیان کرد: پیش بینی 
برای معامالت بازار در بلندمدت کمی دشوار است، قانونی در بازار مالی وجود 
دارد ک��ه براس��اس آن نمی توان رفتار بازن��دگان و برندگان در ب��ازار را مورد 

پیش بینی قرار داد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بی��ان اینکه در صورت ثبات ن��رخ دالر در 
قیمت های کنونی، سود شرکت ها در 6 ماه دوم سال با افزایش همراه می شوند، 
گفت: امیدواریم با ایجاد شرایط پایدار در کرونا و ثبات قیمت های جهانی، حجم 
معامالت در بازار بهبود یابد و در کنار آن قیمت سهام با جذابیت همراه شود.   
از زمان شروع ریزش بازار در مردادماه، حدود 2۵ درصد از قیمت سهام در بازار 
اصالح داش��ت، از طرف دیگر قیمت دالر با افزایش حدود 3۵ درصدی همراه 
ش��د که به نسبت می توان امیدوار بود در 6 ماه دوم سال شرایط بهتری را در 

بازار شاهد باشیم.
دلبری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید با آموزش و دانش بیشتری وارد 
بازار ش��وند، گفت: ساختار بازار سرمایه توان پاسخگویی و استقبال مناسب از 
س��رمایه گذاران جدید را نداش��ت، به همین دلیل باید به طور حتم اقدام های 
مناس��بی در تغییر ساختارها و نیروی انس��انی انجام شود. این کارشناس بازار 
س��رمایه در انتها با بیان اینکه سهامداران باید اس��تفاده از تنوع را در پرتفوی 
س��هامداری خود مدنظر قرار دهند و براساس شنیده ها اقدام به سرمایه گذاری 
در بورس نکنند، افزود: سهامدارانی که از طریق فضای مجازی تصمیم به خرید 

سهام در بورس گرفتند با عاقبت بدی در بازار سرمایه همراه شدند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران معامالت هفته گذش��ته را با رش��د 1.3 
درصدی ش��اخص کل به پایان رس��اند و برای دومی��ن هفته متوالی 
س��بزپوش شد. به موازات رش��د 21 هزار واحدی شاخص کل بورس 
در این هفته، شاخص کل هم وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان 
نمادها دارد، وضعیت مش��ابهی را تجربه کرد و رش��د 1.2 درصدی را 
تجربه کرد تا همه نمادهای معامالتی اعم از کوچک و بزرگ هفته ای 

یکسان را پشت سر بگذارند.
نگاهی به عملکرد صنایع سی وهش��ت گانه بورسی در هفته گذشته 
نشان از رشد میانگین قیمت سهام در 21 گروه در مقابل افت شاخص 
1۷ صنعت دارد. در این میان، گروه اس��تخراج نفت و گاز با تک نماد 
»حفاری« بیش��ترین رش��د قیمت معادل 23.۴ درصد را تجربه کرد. 
ش��رکت حفاری شمال روز ش��نبه در اطالعیه شفاف سازی اعالم کرد 
از محل تس��عیر ارز ۷3۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است )به 
ازای هر س��هم حدود 1۴۰ تومان سود(.  این رقم 162 درصد از سود 
س��ال قبل این شرکت بیش��تر بود و به دنبال آن این شرکت با توقف 
نماد معامالتی مواجه ش��د. روز یکش��نبه اما این شرکت در بازگشایی 
بدون محدودیت دامنه نوس��ان با رشد بیش از 22 درصدی معامالت 
این روز را به پایان رس��اند تا این تک س��هم استخراج نفت و گاز، در 

معامالت هفتگی بورس تهران صدرنشین شود.
پاالیش��گاه ها دومین صنعتی بودند که معامالت هفته گذش��ته را با 
رش��د قابل توجه زیرمجموعه های خود به پایان رس��اند و رشد 19.۵ 
درص��دی را تجرب��ه کردند. ق��رار گرفتن چهار نماد اصل��ی این گروه 
در دومین صندوق ETF دولتی و تجربه ش��یرین »دارایکم« س��بب 
ش��ده تا بار دیگر ش��اهد افزایش توجه سرمایه گذاران به سهام دولتی 
باش��یم. این گروه در هفته گذشته با ورود قابل توجه پول های تازه از 
س��وی سرمایه گذاران خرد نیز مواجه شدند. شرایطی که سبب شد تا 
س��ود صندوق پاالیش یکم که تقریبا کامال س��وخت شده بود حال به 
28 درص��د افزایش پیدا کند. در این می��ان مدیر نظارت بر نهادهای 
مالی س��ازمان بورس با اش��اره به مهلت یک ماهه برای آغاز معامالت 
صندوق ه��ای ETF پس از پایان پذیره نویس��ی عن��وان کرد به نظر 
می رسد از ابتدای آبان ماه شاهد بازگشایی نماد صندوق پاالیشی یکم 

و انجام معامالت آن در بورس باشیم.

سیمانی ها هفته گذشته به رشد ۰.۴ درصدی بسنده کردند. در این 
هفته خبر رس��ید موضوع عرضه س��یمان در بورس کاال از سر گرفته 
ش��ده است و احتماال تا پایان سال جاری نهایی و اجرایی خواهد شد. 
عبدالرضا ش��یخان همچنی��ن تاکید کرد تولید س��یمان در نیمه اول 
امس��ال 13 درصد افزایش داشته و شاهد افزایش 18 درصدی تحویل 

سیمان در این مدت بوده ایم.
ام��ا یکی از مهمترین اخباری که در ای��ن هفته مورد توجه فعاالن 
بازار س��هام قرار گرفت، مجمع »شستا« و احتمال بازگشایی این نماد 
در هفته جاری اس��ت. »شس��تا« که از 16 ش��هریورماه با توقف نماد 
معامالتی خود مواجه ش��ده، روز چهارش��نبه 23 مهرم��اه به مجمع 
عمومی س��الیانه رفت و خبر برنامه افزایش س��رمایه شس��تا از محل 
اندوخته 62۰۰ میلیارد تومانی و تخصیص سهام جایزه به سهامداران 
مخابره شد. این شرکت همچنین در مجمع خود 12۰ تومان به ازای 
هر سه تقس��یم کرد. در آن سوی بازار گروه محصوالت چرمی با تک 
نماد »وملی« بود که قعرنش��ین ش��د و با افت هفتگی 13.۷ درصدی 
مواجه ش��د. صنعت س��ایر معادن نیز معامالت هفت��ه منتهی به 23 

مهرماه را با کاهش 9.8 درصدی شاخص پشت سر گذاشت.
در پن��ج روز معامالتی این هفته نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، 
ایران خودرو، س��ایپا، ملی صنایع مس ای��ران، فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالی��ش نفت اصفه��ان و گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان 

ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند.
در هفته ای که گذشت، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، عرضه 
ب��رق، گاز، بخار و آب گ��رم، میانگین، محصوالت فل��زی، اطالعات و 
ارتباطات، مخابرات، بیمه و بازنشس��تگی، رایانه، دارویی، سایر حمل 
و نق��ل، حمل و نق��ل انبارداری و ارتباطات، محص��والت کامپیوتری، 
الکترونیکی و نوری، استخراج کانه های فلزی، فنی و مهندسی، صنایع 
غذای��ی به جز قند و ش��کر، بانک ها و موسس��ات اعتباری، س��یمان، 
آهک و گچ، کاش��ی و س��رامیک، انبوه س��ازی امالک و مس��تغالت، 
س��رمایه گذاری ها، دس��تگاه های برقی، صندوق س��رمایه گذاری قابل 
معامل��ه و ماش��ین آالت و تجهیزات با باالترین درص��د بازدهی همراه 

بودند.
در سوی مقابل نیز الستیک و پالستیک، هتل و رستوران، زراعت و 

خدمات وابس��ته، محصوالت چوبی، فلزات اساسی، چاپ، فعالیت های 
هنری، سرگرمی و خالقانه، خودرو و قطعات، منسوجات، قند و شکر، 
محصوالت کاغذی، وس��ایل ارتباطی، اس��تخراج زغال س��نگ، چند 
رشته ای صنعتی، واس��طه گری های مالی و پولی، پیمانکاری صنعتی، 
اس��تخراج س��ایر معادن، خرده فروش��ی و محصوالت چرمی از جمله 
نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.

همچنی��ن نمادهای کیا الکترود ش��رق )کی��ا(،  پاالیش نفت تهران 
)ش��تران(،  بانک س��امان )س��امان(،  بیمه تجارت نو )بن��و(،  بیمه دی 
)ودی(،  صنایع ش��یمیایی ای��ران َ)یران(،  ب��ورس اوراق بهادار تهران 
)ب��ورس(،  س��یمان اصفهان )س��صفها(،  فرابورس ای��ران )فرابورس(،  
حفاری ش��مال )حفاری(،  توسعه و عمران امید )ثامید(، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، ب��ورس کاالی ایران )کاال(،  کش��اورزی و دامپروری 
مالرد ش��یر )زمالرد(، سایر اش��خاص بورس انرژی )انرژی 3(،  مبین 
وان کیش )رکیش(،  گس��ترش سرمایه گذاری ایرانیان )وگستر(،  نفت 
پاس��ارگاد )شپاس(،  پارس مینو )غپینو(،  شهید قندی )بکام(،  پاالیش 
نفت تبریز )ش��بریز(، کاش��ی پارس )کپارس(،  دارو ابوریحان )دابور(، 
بیمه ما )ما(، بیمه ملت )ملت(،  فجر انرژی خلیج فارس )بفجر(، مرآت 
پوالد )تبوال(، س��یمان آرتا اردبیل )ساربیل( و شرکت سرمایه گذاری 

توسعه آذربایجان )وآذر( مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در هفته ای که گذشت، سیمان ساوه )ساوه(، شرکت سرمایه گذاری 
اعتبار ایران )واعتبار(، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود )کشرق(، 
پیوند گستر پارس )بپیوند(، ویتانا )غویتا(، سیمان الر سبزوار )سبزوا(، 
پمپ ایران )تپمپی(، ش��رکت سرمایه گذاری ارس صبا )وارس(، قاسم 
ایران )قاسم(، گروه صنعتی ملی )وملی(، نهادهای مالی بورس انرژی 
)انرژی 1(،  برق آبادان )آبادا(، ش��رکت س��رمایه گذاری نیرو )ونیرو(، 
کشت و صنعت دش��ت خرمدره )زدشت(، صنایع نسوز توکا )کتوکا(، 
بانک گردش��گری )وگردش(، غتلک سازان سپاهان )فسازان(، سیمرغ 
)س��یمرغ(، پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان )پترول(،  کاشی الوند 
)کلون��د(، گل گهر )کگل(، موتورس��ازان تراکتور )خموتور(، توس��عه 
مس��یر برق گیالن )بگیالن(، نوس��ازی و س��اختمان تهران )ثنوسا(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا )وس��نا( و ریخته گری 

تراکتور )ختراک( از جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.

بازدهی 1.3 درصدی شاخص بورس در هفته ای که گذشت

سبزپوشی بورس در دومین هفته متوالی
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افزایش 72درصدی سرمایه گذاری در 
پروانه های بهره برداری صنعتی

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد میزان 
سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری صادره در شش ماهه نخست سال 
99 نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷2.1 درصد افزایش داشته است. به 
گزارش روز جمعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، براس��اس گزارش ارائه 
ش��ده، میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در جوازهای تاسیس صادره 
در نیمه نخست سال جاری نیز با رشد ۴2.۵ درصدی مواجه شده است. 
طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان 
سرمایه گذاری گواهی های کشف صادره در حوزه معدن نیز افزایش 3۵.۷ 
درصدی داشته اس��ت. در شاخص اشتغال مجوزهای صادره شش ماهه 
اول 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان اشتغال پیش بینی شده 
جوازهای تاس��یس صادره با ۴1۰ هزار و 3۷6 نفر، رش��د 36.3 درصدی 
داشته است. در این مدت میزان اشتغال پروانه های بهره برداری صادره با 

۵1 هزار و ۵9۵ نفر افزایش 8.2 درصدی را نشان می دهد.

احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارت های 
بازرگانی قوت گرفت

رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت احتمال تغییر فرآیند استفاده از 
کارت های بازرگانی وجود دارد و در این صورت باید بررس��ی های زیادی 
صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه بین کش��ور های موفق انجام 
گیرد. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار 
صنع��ت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان 
درب��اره تغییر در فرآیند صدور کارت بازرگانی اظهار کرد: پیش��نهاد های 
متعددی این روز ها به منظور تغییر در فرآیند صدور و اس��تفاده از کارت 
بازرگانی ارائه می ش��ود، اما همچنان اس��تفاده از این کارت ها برای انجام 
امور تجاری ضروری اس��ت. وی افزود: تمام امور صدور، استفاده، تمدید 
و ابطال کارت های بازرگانی برعهده وزارت صمت به کمک اتاق بازرگانی 
صورت می گیرد که هنوز تصمیم قطعی درخصوص تغییر در این فرآیند ها 
گرفته نشده است. معاون وزیر صمت با ذکر این مطلب که احتمال تغییر 
فرآیند استفاده از کارت های بازرگانی وجود دارد، بیان کرد: در این صورت 
باید بررسی های زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه بین 
کشور های موفق انجام گیرد. زادبوم ادامه داد: در برخی از کشور ها کارت 
بازرگانی به صورت فیزیکی وجود ندارد و تمام تجار در سامانه های دولتی 
یا خصوصی احراز هویت می شوند که با استفاده از کد های مختص خود 
امور تجارت خارجی را انجام می دهند. وی در پایان تصریح کرد: تجار به 
عنوان سرمایه های هر کشوری محسوب می شوند چراکه محصوالت را به 

بازار های جهانی عرضه و موجب درآمدزایی برای کشور می شوند.

پیشنهاد بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی 
کرونا رد شد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت متاسفانه به دلیل همه گیری مجدد کرونا و 
تشدید شیوع آن در کشور به خصوص تهران، پیشنهاد به بازگشایی اصناف 
توسط ستاد ملی کرونا رد شد. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران 
در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره بازگشایی برخی اصناف تعطیل شده به علت شیوع 
وی��روس covid-19 اظهار کرد: برخی اصناف با ش��یوع بیماری کرونا به 
تعطیلی کش��یده ش��دند که هنوز تصمیم به بازگش��ایی آنها گرفته نشده 
اس��ت. وی افزود: این اصناف حدود 8 ماه است که تعطیلند و این وضعیت 
مش��کالت مالی زیادی برای آنها به وج��ود خواهد آورد. رئیس اتاق اصناف 
تهران بیان کرد: چند هفته گذش��ته طی برگزاری جلس��ه ای با ستاد ملی 
مبارزه با کرونا موضوع بازگش��ایی این اصناف مطرح ش��د، اما متاسفانه به 
دلیل همه گیری مجدد کرونا و تشدید شیوع آن در کشور به خصوص تهران، 
پیش��نهاد به بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی کرونا رد شد. نوده فراهانی 
ادام��ه داد: ویروس کرونا دارو و درمان خاصی ندارد و تنها راه مقابله با این 
ویروس رعایت اصول اولیه و شیوه نامه های بهداشتی است. وی تصریح کرد: 
امیدواریم با رعایت بیشتر مردم و در جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس 

با آن مقابله کنیم تا تمامی اصناف به واحد های خود بازگردند.

پیش بینی رئیس شورای دام از قیمت گوشت 
قرمز در هفته جاری

رئیس شورای تامین دام کشور گفت با توجه به افزایش روزافزون 
جمعیت دامی، رش��د س��ن دام، زایش های جدی��د پاییزه و کاهش 
تقاضا، در هفته جاری قیمت گوش��ت قرمز از جمله گوشت گوساله 
کاهش می یابد. »منصور پوریان« درباره وضعیت بازار گوش��ت قرمز 
افزود: در هفته های اخیر قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوساله 
به دلیل افزایش نرخ نهاده های دامی از جمله )ذرت، کنجاله سویا و 
جو( روند افزایشی به خود گرفته بود که به زودی تعدیل می شود.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داش��ت: این در حالی است که صنعت 
دامپروری کشور با مشکل جدی کاهش تقاضا روبه روست که همین 

امر مشکالتی را برای تولیدکنندگان این بخش ایجاد کرده است.
رئیس ش��ورای تامین دام کشور تصریح کرد: توان تولید دام زنده 
س��نگین و س��بک در کش��ور افزایش پیدا کرده تا جایی که طبق 
گ��زارش مرکز آمار ایران ما با پروار س��نگین گوس��اله در حد 33۵ 
هزار رأس و گوس��فندی ۷۰ هزار رأس روبه رو هستیم. پوریان ادامه 
داد:  اکن��ون قیم��ت میانگین هر کیلوگرم دام زنده گوس��اله 33 تا 
3۵ هزار تومان و گوس��فندی ۴2 تا ۴3 هزار تومان اس��ت که نرخ 
باالیی به ش��مار می رود. وی تصریح ک��رد: وضعیت تولید دام زنده 
در ح��دی اس��ت که نیاز داخلی را تامین می کن��د و دیگر نیازی به 
واردات گوش��ت قرمز نیس��ت، اما علت باالبودن قیمت گوش��ت در 
کش��ور وجود دالالن اس��ت که اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهند. 
رئیس ش��ورای تامین دام کاهش تقاضا برای مصرف گوشت قرمز را 
در کشور بی سابقه دانست و اضافه کرد: اکنون بازاری برای دام زنده 
و گوش��ت قرمز وجود ندارد و در صورت ادامه روند باالبودن قیمت 
گوشت قرمز، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متضرر خواهند شد.

وی تنها راهکار برای س��اماندهی بازار گوشت را تامین نهاده های 
دامی با نرخ مصوب، حذف دالالن  و متعادل ش��دن عرضه و تقاضا 

عنوان کرد.

اخبـــار

بررسی بازار فوالد در سال 99 گویای آن است که از نیمه اردیبهشت 
امس��ال ش��رایط ناپایدار ش��کل گرفته و به تدریج به رشد قیمت و بازار 
سیاه دامن زده و عرضه ناکافی در بورس نیز این شرایط بی ثباتی قیمت 

را تشدید کرده است.
بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا از تحوالت بازار فوالد، گویای آن است 
ک��ه خألی وجود وزیر صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای مدیریت بازار و 
هماهنگی مراکز مرتبط در این زمینه، نقش اثرگذار داش��ته و اکنون با 

حضور وزیر جدید، این هماهنگی می تواند تحقق پیدا کند.
فروشندگان چه گفتند؟    

»مصطفی محبی« از فروش��ندگان آهن آالت در بازار 
شادآباد گفت: بازار فوالد از اوایل مهرماه با رویه جدیدی 
روبه رو ش��د و با وج��ود اینکه از دهه دوم اردیبهش��ت 
امس��ال افزایش قیمت فوالد را شاهد بودیم، اما مواقعی 
بود که ثبات نرخ در بازار وجود داشت،  اما می توان اعالم 
کرد از دهه دوم مهر افزایش قیمت فوالد کلید خورد.  

»مهران جمالی« یک فعال دیگر بازار آهن آالت هم در 
این ارتباط توضیح داد: افزایش قیمت شمش فوالدی به 
علت افزایش نرخ قراضه و آهن اسفنجی است، از طرفی 
قیم��ت دالر و ارز هم نبض ب��ازار در همه بخش ها را در 
اختی��ار گرفته و نمی توان یک ی��ا دو عنصر را به عنوان 

عامل این التهاب بازار معرفی کرد.
وی یادآور ش��د: رش��د تقاضای داخل��ی باعث کاهش 
تمایل فروش��ندگان ف��والد به فروش ش��د و این امر به 
افزای��ش قیمت ها دام��ن زد و مرجع کنترل��ی در بازار، 

ایفای نقش نداشت.
محبی هم افزود: برخی از فروش��ندگان شمش فوالد 
در بازارهای خارجی تعهد داش��تند و از عرضه به داخل 
استقبال نمی کردند و این امر بی ثباتی را شدت بخشید.

»جواد ش��رفی« از فروش��ندگان بازار آهن نیز موضوع 
افزایش قیمت ش��مش فوالد را به عنوان عاملی دانست 
که رش��د قیمت تولیدات فوالدی را به دنبال داش��ت و 
اضافه کرد: رشد قیمت در تمامی تولیدات فوالدی بازار 
مشاهده می شود و نرخ ها برای بعضی تولیدکنندگان در 

بازار جهشی و بعضی متعادل تر است.
 وی مدع��ی ش��د، نرخ ه��ا در بازار آه��ن در روزهای 
گذشته، به شکل روزانه رش��د داشت، چنانچه بخواهیم 

میانگین داش��ته باش��یم، 8۰ تا 9۰ تومان افزایش نرخ به ازای هر کیلو 
آهن به ویژه برای انواع میلگرد مشاهده می شود.       
 مقاومت میلگرد در برابر شمش 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: معامالت هفته گذش��ته 
ف��والد در ب��ورس کاال )روزه��ای 1۴ تا 16 مهر( که ش��مش و میلگرد 
معامله شده، حاکی از مقاومت میلگرد به کاهش قیمت حداقل به اندازه 

شمش است.
»س��ید رسول خلیفه  سلطانی« افزود: عرضه های هفته گذشته شمش 
و میلگ��رد پ��س از روی کار آمدن وزیر جدی��د صنعت، معدن و تجارت 
)هش��تم مه��ر رأی اعتماد گرفت( و تاکید وی ب��ر کاهش قیمت فوالد، 

صورت گرفته است.

وی افزود: فوالدس��ازان، بیش از 82 هزار تن انواع ش��مش فوالدی را 
ب��ا کاهش 1۵درصدی قیم��ت و با یک هزار و ۵۰۰ توم��ان پایین تر از 

نرخ های قبلی عرضه کردند.
عرضه 32درصد از تولید

 انجم��ن ن��وردکاران فوالدی ایران اعالم کرده اس��ت: واحدهای خود 
مصرف فوالدی، باید در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال 2 میلیون و 3۰۰ 
هزار تن محصول در بورس کاال عرضه می کردند، اما در این مدت ۷۵۰ 

هزار تن محصول از سوی آنها عرضه شده است.

انجمن مزبور می افزاید: مش��خص نیس��ت واحدهای خودمصرفی که 
شمش را برابر سهمیه اعالمی وزارت صنعت در بورس کاال عرضه نکرده 
و تعهدات خود را به انجام نرس��انده اند، چرا محصول تولیدی خود را در 
ب��ورس کاال عرضه نکردند، در حالی که آماره��ای صادراتی نیز در این 

مدت کاهش نشان می دهد.
ضرورت برخورداری مردم از کاهش نرخ ها

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران معتقد اس��ت: فوالدس��ازان با 
وج��ود باالبودن نرخ مواد اولیه خ��ود و افزایش نرخ ارز، برای حمایت از 
مصرف کنن��ده واقعی،  کاهش 1۵۰۰ تومانی قیمت ش��مش را اجرایی 
کردند، بنابراین باید حاصل این کاهش قیمت در تولیدات نیز مش��هود 

باشد و مردم از آن بهره مند شوند.

خلیفه س��لطانی، خواس��تار کنترل و نظ��ارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر ش��یوه عرضه تولی��دات فوالدی در بورس کاال ش��د و افزود: 
براس��اس آمارهای رس��می بورس کاال، نوردکارانی که شمش موردنیاز 
خود را از بورس کاال خریده اند، 3۵ درصد از آن را به شکل محصول در 

بورس کاال عرضه کرده اند.
وی اضافه کرد: فوالدس��ازان در هفته گذش��ته ۷۷ هزار تن ش��مش 
عرض��ه کرده ان��د، اما حدود 2۷ ه��زار تن میلگرد توس��ط کارخانه های 
نوردی )به جز خود مصرفی ها( آن هم با نرخی 1۵درصد باالتر از شمش 

عرضه شده است.
نهادهای نظارتی شفاف سازی کنند

انجم��ن ن��وردکاران ف��والدی درخواس��ت کرده ان��د: 
نهادهای نظارتی سرنوش��ت شمش و مقاطع فوالدی که 
در بورس کاال عرضه نش��ده را مشخص سازند و در این 

ارتباط شفاف سازی انجام شود.
براس��اس ادعای انجمن یادش��ده،  اغلب ش��مش ها و 
مقاط��ع فوالدی واحده��ای بزرگ با نرخ ه��ای باالتر از 

بورس کاال در بازار آزاد عرضه شده است.
ای��ن تش��کل در اطالعیه خ��ود آورده اس��ت: اکنون 
فوالدسازان با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
عرضه تمام تولید خود در بورس کاال روبه رو ش��ده اند و 
برای گمراهی نهادهای نظارتی انگشت اتهام را به سمت 

مصرف کنندگان )نوردکاران( نشانه گرفته اند.
سخنگوی کمیسیون صنایع: کاهش چشمگیر 

قیمت فوالد در آینده نزدیک 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اعالم 
کرد: فوالدکاران کالن کشور از عرضه تمامی محصوالت 
ف��والدی در بورس خبر دادن��د که با تحقق این موضوع، 

قیمت فوالد کاهش چشمگیری خواهد یافت.
وی تصریح ک��رد: فوالدگران کالن کش��ور در صنایع 
پایین دس��تی و باالدستی اعالم آمادگی کردند که تمام 
محص��والت خود را در ب��ورس ارائه کنن��د، تا قیمت ها 

کاهش یابد.
حج��ت اهلل فی��روزی با بی��ان اینکه بررس��ی گزارش 
کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س درباره حوزه فوالد 
در دس��تور کار صحن علنی قرار دارد، گفت : از آنجایی 
که در زنجیره تولید و توزیع فوالد مش��کالت بس��یاری 
وج��ود دارد، کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گزارش��ی درباره علل 
این مشکالت و راهکارهای الزم برای ساماندهی آن تدوین کرده است.

وی یادآور ش��د: تولیدکنندگان، محصوالت تولیدی را به شیوه اندک 
اندک در بورس عرضه می کنند و این عملکرد موجب مش��کالت کنونی 

فوالد شده است.
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس افزود : براساس تبصره 
)1( م��اده ۴۵ قان��ون آیین نامه داخلی مجلس، گ��زارش حوزه فوالد به 
هیأت رئیس��ه ارجاع شد تا پیش��نهاداتی که توسط کمیسیون صنایع و 
مع��ادن در گزارش نظارتی درباره تخلفات حوزه فوالد مطرح ش��ده، به 
عنوان مصوبات کمیسیون در صحن علنی بررسی و در نهایت در صورت 

تصویب نهایی به قانون تبدیل شود.

بازار آشفته فوالد در انتظار ساماندهی عرضه و تعدیل قیمت ها

س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با صدور بیانیه ای اع��الم کرد که تمامی 
مأموریت های این سازمان در بنادر بدون وقفه در جریان است.

به گ��زارش ایرنا از رواب��ط عمومی و امور بین الملل س��ازمان بنادر و 
دریانوردی ، در این  بیانیه آمده اس��ت: دش��منان قسم خورده این ملت 
که سال هاس��ت با اعم��ال تحریم های یک جانبه نتوانس��ته اند به اهداف 
ش��وم خود برای توقف صادرات و واردات کاال دست یابند، چندی است 
در تالش برای انجام حمالت س��ایبری و الق��ای موفقیت آمیز بودن این 

حرکات کور، از طریق عملیات روانی رسانه ای هستند.
در بیانیه س��ازمان بنادر و دریانوردی کشور تصریح شده:  اما به حول 
و قوه الهی و با تالش پرس��نل س��ختکوش سازمان، اقدامات بازدارنده و 
مناسبی در قبال سنگ اندازی بیگانگان انجام شده و کلیه مأموریت های 

سازمان بدون وقفه در جریان است.
این بیانیه می افزاید: همچنین اقدامات فنی خوبی توسط کادر مجرب 
فناوری اطالعات این س��ازمان برای تقوی��ت پایداری خدمات برخط در 
حال اجراس��ت تا روند تخلیه و بارگیری و ورود و خروج کاال از کش��ور، 

حتی لحظه ای دچار خلل نشود.
مرکز ماه��ر )مدیریت مرکز امداد و هماهنگ��ی رخدادهای رایانه ای( 
روز گذش��ته )23 مهر( با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: علی رغم شایعات 
مطرح ش��ده در فض��ای مجازی و برخی رس��انه ها، ش��واهدی از حمله 
گس��ترده به دس��تگاه های متعدد دولتی تا این لحظه مش��اهده نشده و 

حمله صرفا به دو سازمان دولتی بوده است.
روز گذش��ته اخباری درخصوص حمله سایبری به یک سازمان دولتی 

مهم در فضای مجازی مطرح شد و امروز )چهارشنبه( نیز مرکز ماهر در 
اطالعیه ای از حمله مهم سایبری به دو سازمان دولتی خبر داد و اعالم 

کرد این حمالت در حال پیگیری و رفع است.
مرکز ماهر پیرو برخی اخبار و ش��ایعات منتشرش��ده درباره حمالت 
س��ایبری در فضای مجازی اعالم کرد: رخداد حمله مهم سایبری صرفا 
مربوط به دو س��ازمان دولتی بوده که مراجع مسئول در حال رسیدگی 

به موضوع هستند.
معاون س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران نیز در این خصوص گفت که 
حمله سایبری صورت گرفته به دو سازمان در ابعاد حمله وسیع بود، اما 
باید بگویم شبیه و نمونه بزرگ تر از این حمالت را در کشور داشتیم که 

توانسته ایم با آنها مقابله کنیم.

رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است یکی از کارهای خیلی 
خوبی که در شرایط تشدید تحریم ها می شود انجام داد، تقویت سیستم 
تهاتری است و با خیلی از کشورها می توانیم این سیستم را دنبال کنیم.
یحیی آل اس��حاق در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین، در پاس��خ به 
این پرسش که شما معتقدید که دولت برای مقابله با تحریم ها باید طرح 
و برنامه داش��ته باشد. در این شرایط چه س��ناریوهایی باید پیش روی 
دولت برای به حداقل رس��اندن اثر تحریم ها وجود داش��ته باشد، اظهار 

داش��ت: در طول ۴۰ س��ال گذش��ته که ما با تحریم ها مواجه بوده ایم، 
راه های مختلفی را رفته ایم و روش های گوناگونی را دنبال کرده ایم.

وی افزود: یکی از این روش ها، نظام تهاتر است. ما در شرایط جنگ و 
ش��رایط بعد از جنگ و تحریم، از نظام تهاتری به خوبی استفاده کردیم 
و کلی از نیازهای کش��ور را با سیس��تم تهاتری حل و فصل کردیم، زیرا 
هم صادرکننده و هم واردکننده، منافع شان در یک کار دوجانبه است و 
اهرمی که در سیس��تم دوجانبه در اختیار آنها است مثل دالر یا پول یا 

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

هم در بانک مرکزی وجود دارد و هم در کشور اجرا شده است.
وی تاکید کرد: بر این اساس، یکی از کارهای خیلی خوبی که می شود 
انجام داد، تقویت سیس��تم تهاتری است که امکان پذیر است و با خیلی 

از کشورها می توانیم این سیستم را دنبال کنیم.

معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی 
مبن��ی بر کش��ف صدها ه��زار دالر داروی قاچاق از ای��ران، گفت طبق 
بررس��ی ها، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای 

رسمی کشور انجام نشده است.
به گ��زارش ایرنا به نقل از گم��رک، »مهرداد جم��ال ارونقی« اظهار 
داش��ت: در ماه گذش��ته چند محموله دارو از طری��ق قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران و با رعایت کامل تمام مقررات، ترانزیت خارجی شده است 

که مبدأ این داروها نیز کشورهای خارجی بوده است.
وی با اش��اره به لزوم صدور مجوزهای قانون��ی از جمله مجوز وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی برای ص��ادرات دارو، تصریح کرد: 

صادرات کاالهای اساس��ی و ض��روری از جمله دارو به خارج از کش��ور 
ممنوع است و داروهای اعالم شده نیز ایرانی نبودند.

این مقام مس��ئول پروس��ه واردات، انجام تشریفات گمرکی، ترخیص 
قطعی و توزیع داروهای خارجی در کش��ور را یک پروسه سیستماتیک 
برشمرد و خاطرنشان کرد: ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز 
از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای ترخیص 
شده را تا مرحله توزیع، رصد می کند، بنابراین صادرات مجدد این حجم 
دارو از مبادی رس��می، با وج��ود ممنوعیت صادرات آن، دور از ذهن به 
نظر می رس��د و قطعاً خ��روج این محموله از طریق گمرکات کش��ور به 

خارج از کشور انجام نشده است.

معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه در خبر به فرار رانندگان کامیون 
از دس��تگیری توسط گمرک اشاره شده است، اظهار داشت: این خبر به 
گمرکات داخلی کش��ور عراق اش��اره دارد و ارتباطی به گمرکات مرزی 

کشور جمهوری اسالمی ایران ندارد.
وی اف��زود: با توجه ب��ه کنترل های صورت گرفته از س��وی گمرکات 
اجرایی به ویژه گمرکات مرزی ، روز 23 مهرماه بیش از ۵3 هزار قوطی 
داروه��ای مکمل )حدود یک میلیون و 6۴۷ حبه قرص( و 9۰ کیلوگرم 
ش��یلد و ۵ دستگاه photo polymer stap meker توسط پرسنل 
گمرک مهران کش��ف شده که پرونده به مراجع قضائی جهت رسیدگی 

ارسال شده است.

تمامی مأموریت های سازمان بنادر بدون وقفه در جریان است

پیشنهاد یحیی آل اسحاق برای مقابله با تحریم ها

نظام تهاتری فعال شود

معاون فنی و امور گمرکی ایران:

هیچ گونه دارویی از ایران به عراق صادر نشده است

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

خرید و فروش خودرو در بازار آزاد به صفر 
رسید!

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت میزان خرید و فروش در 
بازار  تقریبا به نقطه صفر رس��یده است و قیمت های موجود کاذب 
است. س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت 
و گو با خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
گف��ت: در حال حاض��ر قیمت انواع خودروها ی موج��ود در بازار در 
هفته های گذش��ته بسیار باال و س��لیقه ای اعالم می شود  به همین 
س��بب معامله ای در بازار انجام نمی ش��ود و قیمت مش��خصی برای 

خودرو وجود ندارد.
او افزود: خرید و فروش در بازار  تقریبا به صفر رس��یده اس��ت و 
قیمت های موجود کاذب اس��ت، البته در هفته آینده انتظار می رود 
ب��رای قیمت خ��ودرو اتفاقات خوبی رقم بخ��ورد چراکه با توجه به 
صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه های جدید و 

جامعی برای قیمت خودرو ها در نظر گرفته است.
موتمنی درباره تفاوت قیمت خودرو در بازار گفت: در حال حاضر 
ش��اهد تفاوت قیم��ت خودرو  بی��ن ۵ تا 1۰ میلی��ون تومان برای 
خودرو ه��ای داخلی در بازار هس��تیم که  البته ای��ن تفاوت قیمت، 

برای خودرو های خارجی به 2۰۰ میلیون تومان هم رسیده است.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان خودرو درباره عل��ت تفاوت قیمت 
خودرو در بازار تصریح کرد: زمانی که قیمت خودرو دارای نوس��ان 
بس��یار اس��ت فروش��ندگان واقعی خودرو از گردونه خرید و فروش 
خارج می ش��وند و از آن طرف دالالن با ارائه قیمت های باال، کاذب 

و سلیقه ای سبب می شوند که نرخ خودرو در بازار افزایش یابد.

شورای سیاست گذاری خودرو تشکیل جلسه داد
ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و 
تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 

و مشاور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
 به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، راهکارهای ساماندهی 

بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر صمت در این جلس��ه گفت: در ش��رایط فعلی باید نقدینگی 
موجود به سوی بخش های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو 

به شکل مؤثری کنترل شود.
علیرضا رزم حس��ینی ب��ا یادآوری رش��د 23 درص��دی تولیدات 
خودرویی کش��ور در 6 ماهه اول س��ال 99، تاکید کرد: در صورت 
همکاری همه بخش ها و با توجه به ظرفیت موجود، امکان مدیریت 

بازار وجود دارد.

طبق گزارش های جدید
هوآوی قطعات خودرو می سازد

طبق گزارش��ی جدید هوآوی س��رمایه گذاری در حوزه توس��عه، 
تولید، فروش و سرویس های قطعات خودرو و سیستم های هوشمند 
دیگر را گس��ترش داده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل 
از گیزموچاینا، ش��رکت هوآوی تکنولوژیز برندی ش��ناخته شده در 
صنعت محصوالت الکترونیکی مصرفی است و عالوه بر آن تجهیزات 
مخابراتی نیز می س��ازد، اما اکنون به نظر می رسد هوآوی به زودی 
وارد بازار خودروس��ازی نیز می شود. اخیرا هوآوی نسبت به صنعت 
خودروس��ازی عالقه نشان داده بود اما هیچ گاه از فناوری ۵G برای 
خودرو یا فناوری خاصی مخصوص وس��ایل نقلیه پش��تیبانی نکرده 
بود.  اما به نظر می رس��د در حال حاضر هوآوی به دنبال گس��ترش 
فعالیت ه��ای خود در حوزه توس��عه، تولید، فروش و س��رویس های 

قطعات اتومبیل و دیگر سیستم های هوشمند خودرو است.
طبق گزارش وب س��ایتNetEase، س��رمایه گذاری هوآوی در 
صنعت خودروس��ازی در حال افزایش است. به عبارت دیگر به نظر 
می رس��د هوآوی از فناوری ها و تخصص خود در حوزه ارتباطات در 

خودروها استفاده می کند.
این ش��رکت قبال با برنده��ای دیگر در برخ��ی مدل های خودرو 
همکاری کرده است. بنابراین مدت زمان زیادی طول نمی کشد تا با 

برند خود وارد صنعت خودروسازی شود.
البته هوآوی هدف خود برای س��اخت قطع��ات خودرو را به طور 

آشکار اعالم نکرده بنابراین باید منتظر ماند.

به بهانه محدودیت آمد و شد در 5 کالنشهر
ممنوعیت تردد از اعالم تا اعمال!

در حال��ی که چهارش��نبه هفته گذش��ته اعالم ش��د ب��ه منظور 
جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، ممنوعیت تردد تا روز یکشنبه 
برای پنج اس��تان انجام خواهد ش��د به نظر می رسد تنها 2۴ ساعت 
این ممنوعیت ادامه داشته و هم اکنون تردد به صورت روان و بدون 
محدودیت در حال انجام است. به گزارش ایسنا، سعید نمکی، وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارشنبه هفته گذشته در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد که رئی��س جمهوری اجازه اعمال محدودیت 
تردد در پنج کالنشهر تهران، اصفهان، ارومیه، کرج و مشهد را داده 

و در روزهای تعطیل پیش رو محدودیت ها اجرا می شود.
براس��اس اطالعیه هایی که پس از این اظهارات منتش��ر شد، قرار 
بود محدودیت های تردد در این کالنشهرها تا ظهر روز یکشنبه 2۷ 
مهرماه ادامه داش��ته باش��د، اما به نظر می رسد این ممنوعیت تردد 
تنها 2۴ ساعت دوام داشته است، چرا که براساس اطالعات و اخبار 
رسیده از شهروندان و تصاویر دوربین های نظارت تصویری سازمان 
راه��داری، هم اکنون ت��ردد در برخی از این محوره��ا مانند آزادراه 
تهران-شمال و محور چالوس به صورت روان در جریان است و هیچ 

محدودیتی برای عبور و مرور از این مسیرها وجود ندارد!
این در حالی اس��ت که مرکز مدیریت راه های کش��ور و پلیس راه 
همچن��ان اعالم می کنند که محدودیت ت��ردد همچنان وجود دارد 
و س��امانه 1۴1 س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای نیز در 
آخرین اطالعیه خود آورده که براس��اس اعالم وزارت بهداشت ورود 
و خروج از اس��تان های ته��ران، البرز، اصفه��ان، آذربایجان غربی و 
خراس��ان رضوی به غیر از خودروهای امدادی، اورژانسی و حمل و 

نقل عمومی ممنوع است.

وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت قیمت های دس��توری، صنعت 
خودرو کش��ور را با زیان هنگفت روبه رو کرده اس��ت و در زمان حاضر با 
توجه به این نوع قیمت گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده 

و قیمت بازار برای صنعت خودرو هستیم.
به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حس��ینی در س��فر نیم  روزه به مشهد در 
س��تاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با تاکید بر لزوم اتخاذ 
برخی تصمیمات چالش��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برای بهبود 
ش��رایط کنونی کش��ور ادامه داد: اگر همه بپذیریم که در مس��یر منافع 

ملی حرکت کنیم در درازمدت به نفع اقتصاد ملی کشور خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ریزی شده است که از هفته 

آینده در مراکز عمده فروش��ی و بنکداری کنترل و نظارت های هوشمند 
صورت گیرد. وی افزود: در حالی این مسئولیت را قبول کردم که کشور 
در شرایط خاصی قرار دارد اما در عین حال با تمام توان در پیشبرد امور 

این وزارتخانه تالش خواهم کرد.
رزم حس��ینی ادامه داد: با توجه به ش��رایط موجود ش��اید۷۰ درصد 
وقت خ��ود را درخصوص تنظیم بازار، معیش��ت و ارتزاق عمومی مردم 

می گذرانم تا بتوانیم به تصمیمات درست برسیم.
وی گفت: بر این باوریم که در تصمیم گیری ها باید با کمیس��یون های 

اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسالمی به اجماع حداکثری برسیم.
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت اف��زود: مبن��ای تصمیم گیری در این 

وزارتخانه رس��یدن ب��ه اجماع حداکثری با کمیس��یون های اقتصادی و 
صنایع مجلس شورای اسالمی خواهد بود.

نایب  رئیس اول مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت موجب وحدت و همدلی مدیران در خراس��ان 
رضوی بودند و این اس��تان در دوره مدیریت ایش��ان ش��اهد یک فضای 

آرام بود.
س��ید امیرحس��ین قاضی زاده  هاش��می افزود: مدل ش��خصیتی رزم 
حسینی اجماع  س��ازی است به این صورت که سازمان های دیگر را نفی 
نکرده و از همه ظرفیت ها اس��تفاده می کند. نمونه این تفکر را در طرح 

مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی وی در استان داریم.

رزم حسینی:

قیمت های دستوری برای صنعت خودرو کشور زیانبار بود

دبیر انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو گفت 
محاس��بات این انجم��ن از پرداخت بیش از 1۰۰ ه��زار میلیارد تومانی 
مابه التفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت 

یک سال است.
»آرش محبی ن��ژاد« در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، افزود: 
انجمن خودروس��ازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از 13۰ 
ه��زار میلیارد تومان تخمین زده و مقایس��ه این ارقام که فقط به جیب 
دالالن و واس��طه ها رفته ب��ا رقم حدود 8۰ هزار میلی��ارد تومانی زیان 
زنجیره خودرو و قطعه سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

کشف قیمت خودرو در بورس
ای��ن مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهار 
داش��ت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده 
که طی آن قرار اس��ت خودرو برای کش��ف قیمت در بورس عرضه تا از 

قیمت گذاری دستوری خارج شود.
به گفته وی، این طرح در عمل با مشکالتی مواجه است که عملیاتی 
ش��دن آن را سخت می کند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود 

به قیمت واقعی خود خواهد رسید.
محبی نژاد بیان  داش��ت: اینکه برای مابه التفاوت قیمت مصوب خودرو 
و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل 

اختالف است.
ب��ه اعتقاد وی، این طرح تا رس��یدن به صحن علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی و رأی آوردن هن��وز راه درازی در پی��ش دارد و ت��ا آن زمان 
پیش��نهاد می ش��ود که به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در حاش��یه 

بازار عرضه شود.
این مق��ام صنفی پیش بینی  کرد: طرح یادش��ده می تواند قیمت های 
کاذب ب��ازار را بش��کند و س��فته بازی ها در این بخ��ش را کاهش دهد، 

همچنین موجب افزایش قیمت کارخانه ای خودروها خواهد شد.
فاصله 100درصدی قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو با اشاره 
ب��ه فاصله بیش از 1۰۰ درصدی قیمت کارخانه ای و بازاری خودروهای 
داخلی و مونتاژی، تاکید کرد: وقتی بتوان حتی بخش��ی از این اختالف 
قیمت را اصالح کرد به طوری که کارخانه دار، خودروس��از و قطعه س��از 
ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش 
تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور ش��ده و صنعت خودرو نیز به  تدریج 

از زیان خارج می شود.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در تدوین ای��ن ط��رح از آرا و نظرات بخش 
خصوصی نیز اس��تفاده ش��ده، ادامه  داد: مجلسی ها حدود هشت جلسه 
پیاپ��ی با ارکان مختلف صنع��ت خودرو برگزار کردند و ب��ا اتخاذ آرا و 

نظرات همه، قرار شده طرح، اصالح و در نهایت جمع بندی شود.
این مقام صنفی گفت: ترجیح فعاالن صنعت خودرو و قطعه س��ازی بر 
قیمت گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است، زیرا 
حضور خودرو در بورس نخس��تین تجربه از این درس��ت در جهان است 

که با پیچیدگی های خاص خود همراه است.
وی در عین حال خاطرنش��ان کرد: با این وجود، بورس هم یک راهکار 
خاص است، زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کاال 
نیز در این زمینه و تامین زیرساخت های الزم اعالم آمادگی کرده است.

محبی ن��ژاد اب��راز امیدواری کرد با کش��ف قیمت خ��ودرو در بورس، 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان در ماه های باقی مانده از سال 99 از زیان 
خارج ش��وند. وی گفت: دلیل پیش��نهاد عرضه خ��ودرو در بورس برای 
کش��ف قیم��ت، حضور م��واد اولیه اساس��ی تولی��د آن از جمله فوالد، 
آلومینیوم، محصوالت پتروش��یمی و ... در بورس اس��ت تا در نهایت از 
مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.
به گزارش ایرنا، بیس��تم مردادماه امس��ال »س��یداحمد رسولی نژاد« 
نایب رئیس اول کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با ایرنا، از طرح این کمیس��یون برای ساماندهی صنعت و بازار 

خودرو و رفع مشکالت این حوزه خبر داد.
وی اعالم کرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
طرح جامعی توس��ط متخصصان و اصحاب فن در دس��ت تهیه است و 
درتالش��یم تا پس از بررسی همه مسائل، مش��کالت و وضعیت صنعت 
و ب��ازار خ��ودرو، در کوتاه ترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس 
ش��ورای اس��المی ببریم. در این طرح، مواردی همچ��ون الزام به عرضه 
خودرو در بورس کاال، تعیین س��ود مش��ارکت خودروهای پیش فروش 
شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یک 

بار توسط شورای رقابت دیده شده است.
هفته گذش��ته، »حجت اهلل فیروزی« س��خنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس از آماده س��ازی طرحی برای س��اماندهی صنعت خودرو 
و فروک��ش کردن التهابات قیمت ها تا س��ه هفته آین��ده خبر داده بود، 
ام��ا یک مقام وزارت صنعت گفت: برخ��ی از بخش های این طرح، قابل 

اجرا نیست.

چرا بین تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر تبعیض قائل می شوید؟
س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اش��اره ب��ه زیانده بودن 
تثبی��ت نرخ فروش تایر، به وج��ود تبعیض میان تولیدکننده داخلی که 
موظف ب��ه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای تامی��ن مواداولیه خود با 
واردکننده ای ک��ه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و قیمت گذاری 
دستوری اس��ت، اش��اره کرد و تداوم این روند را مانع افزایش تولیدات 
ملی و تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری در واردات به  جای توسعه 

تولید داخل دانست.
مصطفی تنها در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تولیدکنندگان نهایت 
س��عی خود را بر افزایش تولید داشته و افزایش تولید انواع تایر و تیوب 
در شش ماهه اول امسال در مقایسه با شش ماهه ابتدایی سال گذشته، 
ای��ن موضوع را تایید می کن��د، اظهار کرد: اما همه عوامل، تحت کنترل 
تولیدکننده نیس��ت. کارخانه های تولیدکننده تایر در نهایت بین 2۰ تا 

3۰ روز م��واد اولیه در انبارهای خود ذخیره دارند. اگر این مواد به طور 
پیوسته به کارخانه ها نرسد، روند تولید دچار اختالل خواهد شد.

س��خنگوی انجم��ن تولیدکنندگان تایر ضمن تاکید ب��ر اینکه میزان 
نقدینگ��ی ب��رای تامین مواداولی��ه از طریق ارز و همچنی��ن مواد اولیه 
داخلی اندک اس��ت، گفت: بنابرابن کارخانه ها نمی توانند ذخیره زیادی 
از مواد اولیه در ش��رایط کنونی داش��ته باش��ند. بررس��ی آمار عملکرد 
تایرسازان بزرگ کشور حاکی از تولید 129 هزار و 66۰ تن تایر خودرو 
از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه و رشد 26 درصدی آن در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته است. این میزان تولید مشتمل بر 12 میلیون 
و 1۴3 هزار و 3۵3 حلقه تایر است که از نظر تعداد حلقه نیز رشد 2۵  

درصدی را در مقایسه با شش ماهه سال 98 نشان می دهد.
فروش تایر با قیمت ثابت؛ فقط زیاندهی دارد...

وی تصریح کرد: در ش��رایط امروز که از امش��ب تا صبح فردا، شاهد 

افزای��ش نرخ ارز هس��تیم، هر بار که از س��ازندگان داخل��ی مواداولیه، 
اس��تعالم می کنیم )حت��ی در فاصله زمانی کمتر از ی��ک تا دو هفته(، 
قیمت ه��ا تغییر کرده اس��ت. فروش تایر با قیمت تثبیت ش��ده معنایی 
جز زیان ندارد. تثبیت نرخ تایر در حالی اس��ت که واردکنندگان تایر از 
شمول قیمت گذاری معاف هستند. ضمن اینکه از پرداخت مابه التفاوت 

نرخ ارز سفارشات قبلی نیز معافند.
تنها تاکید کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی از ابتدای 
س��ال موظف به پرداخت مابه التفاوت ش��ده اند. علت و انگیزه این همه 
تبعیض ناعادالنه در قبال تولیدات داخلی مش��خص نیس��ت. تداوم این 
روند نه تنها مش��وق افزایش تولید نیست که به نوعی سنگ انداختن در 
مقابل تولیدات ملی و تش��ویق سرمایه داران به ترجیح سرمایه گذاری در 
واردات به جای توس��عه تولیدات داخلی و فرصت های اش��تغال، رشد و 

توسعه اقتصاد ملی است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی مطرح کرد

تفاوت 100 هزار میلیارد تومانی نرخ خودرو در جیب دالالن

گالیه یک فعال صنعتی

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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توسعه علوم مغز و شناخت در کشور گامی مثبت برای حل مشکالت 
و مقابله با اختالالت و نارس��ایی ها در ش��بکه مغزی محسوب می شود. 
در این راستا تاکنون بیش از ۵۰ انجمن دانشجویی مغز و شناخت در 

مراکز دانشگاهی ایجاد شده است. به واسطه 
تالش ه��ا، حمایت ه��ا و اقدامات گس��ترده 
ستاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
دانش علوم اعصاب و اعصاب ش��ناختی در 
کش��ور مسیر رو به رش��دی را طی می کند 
و یک��ی از رش��ته های م��ورد توج��ه برای 
فعالیت ه��ای علمی و تحقیقات��ی در مراکز 
دانش��گاهی و در میان دانش��جویان اس��ت. 
توجه به امر تربیت و تامین نیروی انس��انی 
موردنی��از کش��ور در ح��وزه عل��وم اعصاب 
و اعص��اب ش��ناختی یکی از سیاس��ت ها و 
اهداف ستاد توس��عه علوم شناختی است و 

خوشبختانه با حمایت های گسترده این ستاد، گام های موثری در این 
زمینه برداش��ته شده و رش��ته های متعددی در این حوزه در مراکز و 
موسس��ات آموزش عالی ایجاد ش��ده اس��ت.  عالوه ب��ر آن حمایت از 

تولید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب و علوم 
ش��ناختی نیز از سیاس��ت های این ستاد است و در حال حاضر بخشی 
از نیازه��ای مراک��ز تحقیقاتی در این زمینه در داخل کش��ور تولید و 
تامین می ش��ود. همچنین برای توس��عه و 
گسترش دانش علوم اعصاب شناختی هر 
ساله مسابقات دانش آموزی در حوزه علوم 
اعصاب شناختی در مدارس سطح برگزار و 
کارگاه ها و سمینارهای آموزشی متعددی 
نی��ز برپا می ش��ود. ام��روز 23 مهرماه نیز 
س��ومین دوره مس��ابقات دانشجویی علوم 
اعصاب شناختی )CNCS2۰2۰(با هدف 
ایجاد زمینه های همکاری میان رش��ته ای 
و آش��نایی دانشجویان با مباحث روز علوم 
اعصاب و پژوهش در حیطه های مرتبط با 
حمایت ستاد توس��عه علوم و فناوری های 
شناختی معاونت علمی به صورت مجازی 
در دانش��گاه علوم پزش��کی ایران گش��ایش یافت. در این مسابقات به 
عن��وان ی��ک رویداد مهم مجازی حدود 6۰۰ دانش��جو از رش��ته های 

مختلف تجربی و فنی از سراسر کشور حضور دارند.

مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت  جمهوری از رونمایی اولین قس��مت 

مستند »رخساره زمین« در آبان ماه خبر داد.
به گزارش ایلن��ا کامبیز مهدی زاده، مدیر 
طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه 
مع��دن و صنای��ع معدنی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت  جمهوری، درباره ماموریت 
این طرح مبتنی ب��ر تمرکز بر جزیره هرمز 
گفت: چندی پیش مق��ام معظم رهبری با 
تاکی��د بر موض��وع خام فروش��ی و صادرات 
فله ای م��واد خام، به فروش خ��اک جزیره 
هرم��ز نیز اش��اره کردند و گفتن��د باید در 
این زمینه کار ج��دی صورت گیرد. در این 
راس��تا و برای تحقق منویات ایش��ان، طرح 
توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن 
و صنای��ع معدنی معاون��ت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری، یکی از اهداف و ماموریت ه��ای خود را تمرکز بر این 
موضوع تعریف کرد.  وی افزود: برای عملیاتی س��ازی این مهم، به همراه 
معاونین این طرح، س��فری به این جزیره داش��تیم تا با تهیه مس��تندی 

بین المللی به شناس��ایی و معرفی پدیده های منحصربه فرد زمین شناسی 
ای��ن جزی��ره، بپردازیم. مه��دی زاده پیرام��ون ظرفیت های گردش��گری 
زمین شناس��ی و معدنی این جزیره گفت: جزی��ره هرمز یکی از مناطقی 
اس��ت که در حوزه زمین شناس��ی اهمیت 
فراوانی ب��رای حفاظ��ت دارد. این جزیره 
کوه های خوراکی دارد و طیف رنگ خاک 
آن حدود ۷۰ نوع اس��ت و ان��واع کانی ها 
و مینرال ه��ا در آن یافت می  ش��ود. مردم 
بوم��ی جزیره از این خ��اک برای مصارف 
خوراک��ی، پخت نان و تهیه ترش��ی با نام 
گلک اس��تفاده می کنند. عالوه بر این هر 
س��اله در جزیره هرمز فرش هایی از خاک 
رنگی این جزیره گس��ترده می شود اما به 
منظ��ور حفظ خاک، این فرش ها تنها باید 
یک بار طراحی و تهیه شده و در محیطی 
قابل حفاظت و مسقف برای بازدید عموم 
نگهداری ش��ود. باید اذعان داشت که جزیره هرمز، بهشت زمین شناسان 
اس��ت و ظرفیت های متعددی برای عالقه مندان و گردشگران حوزه های 

معدن و زمین شناسی دارد.

رونمایی از مستند »رخساره زمین« توسعه علوم شناختی سرعت گرفت

موتور جس��ت وجوی گوگل در هفته ها و ماه های پیش رو میزبان ابزار تصحیح 
نوش��تار متن و نمایش پاراگراف صفحات وب و ابزار بخش بندی ویدئو به  صورت 

خودکار خواهد شد.
گوگل روز گذش��ته رویداد مهمی تحت عنوان Seach On با محوریت موتور 
جست وجوی خود برگزار کرد که در بخشی از آن شاهد اشاره به مجموعه  جدیدی 
از بهبودهایی بودیم که قرار اس��ت در موتور جس��ت وجوی گوگل اعمال ش��وند. 
گوگل می گوید تغییراتی که به تازگی معرفی ش��ده اند در هفته ها و ماه های آینده 
ب��ه Google Search راه پی��دا می کنند. گوگل با معرفی قابلیت های جدید در 
تالش اس��ت با اس��تفاده از تکنیک های هوش مصنوعی )AI( و یادگیری ماشین 

)Machine Learning( نتایج جست وجوی بهتری به کاربران ارائه دهد.
مهم ترین تغییر، ابزار بررسی امال است. گوگل می گوید این ابزار جدید می تواند 
حتی جمالتی را که امالی بسیار ضعیفی دارند تشخیص دهد. براساس گفته های 
پرابهاکار راگوان، مدیر واحد جس��ت وجو در گوگل، 1۵درصد از س��ؤاالتی که به 
 صورت روزانه در گوگل جس��ت وجو می شوند سؤاالتی هستند که گوگل پیش تر 
هرگز آنها را ندیده است؛ این یعنی گوگل باید همواره در تالش برای بهبود نتایج 
جس��ت وجو در پلتفرم خود باشد. راگوان می گوید بخش��ی از 1۵درصد یادشده، 

سؤاالتی هستند که با امالی غلط نوشته می شوند. 

طبق گفته های کتی ادواردز، قائم مقام بخش مهندسی گوگل، به  طور میانگین 
یک مورد از هر 1۰ جس��ت جوی گوگل به   صورت غلط نوش��ته می شوند. گوگل 
مدت ها اس��ت از قابلیت »?Did you mean« )آیا منظور ش��ما ... بود؟( برای 
درس��ت کردن امالی غلط جمله ها اس��تفاده می کند. تا پایان ماه جاری میالدی 
 Did? یعنی حدودا دو هفته  دیگر، به روزرس��انی بس��یار مهم و بزرگی در قابلیت

you mean گوگل اعمال خواهد شد.
گوگل می گوید نسخه  بهبودیافته  ?Did you mean از الگوریتم جدیدی که 
برپایه  ش��بکه  عصبی متشکل  از 68۰ میلیون پارامتر توسعه داده شده است برای 
بررسی امالی جمالت بهره می گیرد. قائم مقام بخش مهندسی در گوگل می گوید 
موتور جست وجو در کمتر از سه میلی ثانیه پس از فشرده شدن دکمه  جست وجو 
 Did? توسط کاربر، الگوریتم مورد بحث را به  راه می اندازد. گوگل می گوید قابلیت
you mean به لطف ش��بکه  عصبی جدی��د می تواند بهتر از قبل جمالت غلط را 

تصحیح کند و درنهایت نتایج دقیق تری به کاربر ارائه دهد. 
موتور جس��ت وجوی گوگل قرار است میزبان تغییر دیگری هم بشود. براساس 
گفته  شرکت اهل مانتین ویو، موتور جست وجوی گوگل از این پس می تواند به جای 

کل صفحات وب، صرفا متن های مستقل صفحات وب را فهرست کند.
ب��رای مثال، اگر کاربران عبارت »چگونه می توانم بفهمم که پنجره های خانه ام 
شیش��ه ی ضداش��عه  ماوراء بنفش دارند؟« الگوریتم جدید می تواند یک پاراگراِف 
به خصوص را در انجمن های آنالین پیدا کند و به  نمایش بگذارد. براساس گفته های 
ادواردز، هنگامی که الگوریتم جدید در ماه آینده  میالدی آغازبه کار کند، می تواند 
۷درصد بهتر از قبل به سؤاالتی که در همه  زبان ها پرسیده می شوند پاسخ دهد. 

گ��وگل همچنی��ن می گوید در تالش اس��ت با اس��تفاده از ه��وش مصنوعی، 
جست وجوهای گس��ترده تر را به چند زیرمجموعه تقسیم کند تا درنهایت نتایج 
دقیق تری روی صفحه به  نمایش دربیایند )برای مثال کمک برای پیداکردن وسایل 
ورزش��ی برای آپارتمان های کوچک در برابر ارائه اطالعات عمومی درباره  وس��ایل 

ورزشی.(
 )Computer Vision( در نهایت گوگل قصد دارد از سیستم بینایی رایانه ای
و تش��خیص گفتار )Speech Recognition( برای تقسیم خودکار ویدئوها به 
چند بخش و برچس��ب گذاری هر بخش اس��تفاده کند. این ابزار جدید قرار است 
نس��خه  خودکار ابزاری باش��د که یوتیوب از مدتی پیش ارائه می دهد. ابزار مورد 
بحث یوتیوب ویدئوها را به بخش های مختلف تقس��یم می کند تا کاربر به سادگی 
به هر بخش دسترس��ی داشته باشد، بااین حال ابزار یادشده تنها روی ویدئوهایی 
اعمال می شود که صاحب کانال در بخش توضیحات آنها زمان دقیق آغاز و پایان 
هر بخش را مش��خص کند. بدی��ن ترتیب ابزار جدیدی ک��ه از بینایی رایانه ای و 
تشخیص گفتار استفاده می کند می تواند ویدئوهای مختلف نظیر ویدئوهای آشپزی 
و ویدئوهای ورزشی را بخش بندی کند. پس از بخش بندی ویدئوها، هر بخش به  
صورت جداگانه قابلیت نمایش در نتایج جست وجو دارد. گوگل قبال اقدام مشابهی 
برای پادکست انجام داده است، بدین صورت که اپیزودهای خاصی از پادکست ها را 
در بخش جست وجو به نمایش درمی آورد. در کنار اینها، گوگل در جریان برگزاری 
مراس��م Search On اعالم کرد امکان جس��ت وجو برای موسیقی با استفاده از 

زمزمه یا آهنگ خواندن را فراهم می کند.
THEVERGE/zoomit :منبع

برنام��ه هم��کاری ب��ا متخصص��ان و کارآفرین��ان ایرانی خارج از کش��ور 
)Connect.isti.ir(، به دنبال فراهم کردن ش��رایط مناس��ب برای تاسیس 
ش��رکت های نوپا اس��ت. این تالش هم تاکنون به ایجاد 16۰ شرکت نوپا در 
حوزه های زیست فناوری، نانوفناوری، سلول های بنیادی، ICT، انرژی و مواد 

پیشرفته توسط جامعه هدف منجر شده است.
بیش��تر این کارآفرینان ایرانی از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، سوئیس، 
سوئد و انگلیس هستند که با کمک این برنامه به ایجاد و تاسیس شرکت های 

نوپا در حوزه های مختلف فناورانه اقدام کرده اند.
برنام��ه هم��کاری ب��ا متخصص��ان و کارآفرین��ان ایرانی خارج از کش��ور 
)Connect.isti.ir( با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و 
متخصصان ایرانی و برقراری ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب 
کش��ور در حال اجرا است. این برنامه با ایجاد شبکه گسترده ای از پایگاه های 
تخصصی ش��امل بهترین دانشگاه ها، پژوهش��گاه ها و شرکت های دانش بنیان  

کشور با سرعت قابل قبولی توسعه یافته است.
براس��اس آخری��ن آمارها تا امروز بی��ش از 12۰ پایگاه تخصصی همکار به 
این برنامه پیوس��ته اند. در این برنامه بی��ش از 6 هزار و ۵۰۰ همکاری موفق 

شامل پست داک، استاد مدعو، فرصت مطالعاتی، تاسیس شرکت و اشتغال در 
ش��رکت های فناور ثبت شده است. همکاری هایی در مرز دانش که به توسعه 
علم و فناوری در داخل کشور، استفاده از تجارب ایرانیان مقیم خارج از کشور 

و بهره بردن از توانمندی های دیگر کشورها می انجامد.
مرک��ز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری با اجرای این برنامه در تالش اس��ت تا در قال��ب حمایت از انجام 
پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پس��ادکترا، فرصت مطالعاتی، استاد 
مدعو و معین، راه اندازی کسب وکارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های فناور 
و برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی به ارتباط موثر متخصصان ایرانی 

خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.
»ارتقای س��طح علمی و حرفه ای پای��گاه تخصصی همکار«، »فراهم کردن 
شرایط مناسب برای توسعه فناوری های نوظهور و پیشرفته در کشور«، »فراهم 
کردن ش��رایط انتقال مهارت ها، روش ها و قابلیت های خدماتی نوین توس��ط 
متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل« و »کمک به تاسیس شرکت های 
فناور در حوزه های فناوری پیشرفته« از جمله مهم ترین اهداف اجرایی کردن 

این برنامه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

»رابرت بروکمن«، مدیرعامل شـرکت نرم افزاری »رینولدز« اوهایو و میلیاردر تگزاسـی، 
به فرار مالیاتی، پولشـویی و کالهبرداری طی دو دهه گذشته متهم شد. وزارت دادگستری 
آمریکا اعالم کرد که وی توانسته بین سال های 1999 تا 2019، رقمی بالغ بر 2 میلیارد دالر 

سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از چشم دولت پنهان کند.
به گزارش دیجیاتو، براسـاس مسـتندات پرونـده، رابرت بروکمن از طریق حسـاب های 
مربوط به شـرکت های موسـوم به »فراسـاحل« در »برمـودا« و »نویس«، سـود حاصل از 

سرمایه گذاری خود را مخفی کرده و در مستندات مالی نیز دست برده است.
از بیـن دارایی هایی که رابرت بروکمن با این پول خریـداری کرده، مزرعه ، خانه لوکس و 

قایق بادبانی فهرسـت شـده که مالیاتی نیز برای آنها پرداخت نکرده اسـت. دادستان های 
آمریکایـی پرونده نیز اعـالم کردند که بین سـال های 2008 و 2010، بروکمن از طریق یک 
شـرکت شـخص ثالث رقمی در حدود 67.8 میلیون دالر اوراق بهادار شرکت نرم افزاری را 
خریداری کرده است. رابرت بروکمن، به عنوان مدیرعامل شرکت نرم افزاری، مجاز به انجام 
چنین کاری نیست و باید حتما مستندات حساب های مالی خود را شفاف سازی کند. چنین 
رویکردهایی می تواند بر قیمت سـهام و معامالت تأثیرگذار باشـد. با این وجود، وی بدون 

اطالع سایر سهامداران چنین رویکردهایی را در پیش گرفته است.
رابرت بروکمن با روش هایی که در پیش گرفته درنهایت توانسته حدود 2 میلیارد دالر از 

گوگل تغییرات جدید موتور جست وجو را معرفی کرد

160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد

مدیر یک شرکت نرم افزاری به بزرگ ترین فرار مالیاتی تاریخ آمریکا متهم شد

دریچــه

نوآوری از دل یک غار تاریک بیرون نمی آید. مس��یر پر پیچ و خم توس��عه 
فناوری و پیش��رفت کشورها نش��ان داده است که برای رسیدن به تعالی، باید 
از ابزارهای مختلفی با کاربردهای گوناگون بهره جس��ت؛ ابزارهایی که مهارت 
کش��ورها در استفاده از آنها، چراغ روشنی می شود فراروی مسیر آینده. ایران 
اکنون در بسیاری از این ابزارها و کاربری آنها توانمند شده است. این حقیقت 
را نگاه��ی به ش��اخص جهانی نوآوری که س��یزدهمین نس��خه آن به تازگی 
منتش��ر شد نش��ان می دهد. ایران از لحاظ ظرفیت های نوآورانه توانسته است 
به ظرفیتی دس��ت پیدا کند که آینده روش��ن را نمایان می کند. سیزدهمین 
گزارش ش��اخص جهانی نوآوری یا )GII(، ظرفی��ت و عملکرد نوآوری 131 

اقتصاد سراسر جهان را مورد مطالعه قرار داده است. 

 پیشرفتی فناورانه
در مسیری پر پیچ و خم
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تعداد شرکت های خالق به هزار رسید. همزمان با این اتفاق تابستان 
سال جاری بود که فراخوان جشن هزاره شرکت های خالق و جشنواره 
خالق برتر منتش��ر ش��د؛ رویدادی که انتخاب و تقدیر از شرکت های 

خالق برتر و اس��تارت آپ های صنایع خالق 
موفق و تجلی��ل از ش��تابدهنده ها و مراکز 

نوآوری را هدف قرار داده است.
پرویز کرمی، رئیس شورای سیاست گذاری 
»جشن هزاره شرکت خالق« گفت: در کنار 
توجه به شکلگیری شرکت های دانش بنیان 
و توسعه آنها، معاونت علمی توسعه  بخشی 
دیگری از ش��رکت ها که عمدت��ا در صنایع 
خ��الق، فرهنگ��ی و خدمات نوی��ن مبتنی 
بر فض��ای دیجیت��ال فعال هس��تند را نیز 
پیگیری می کند.  مش��اور مع��اون علمی و 
فناوری رئیس جمه��وری ادامه داد: از آنجا 
که ظرفیت باالیی میان این شرکت ها برای 

کارآفرینی و رونق اقتصادی وجود دارد، بنابراین گسترش فعالیت آنها 
موضوع مهمی اس��ت. در همین راستا برای تشویق شرکت های خالق 

و گسترش فعالیت آنها »جشن هزاره شرکت خالق« برگزار می شود.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری همچنین بیان کرد: از زمان انتشار فراخوان تاکنون 
133 ش��رکت خالق، 3۵ اس��تارت آپ و 3 شتابدهنده فعال در صنایع 

خالق در این رویداد ثبت نام کرده اند.
کرمی با اش��اره به اینکه ارزیابی طرح ها 
و فرم های ارسالی متقاضیان توسط داوران 
آغاز شده اس��ت، گفت: با توجه به شرایط 
موج��ود کش��ور از نظر ش��یوع گس��ترده 
ویروس کرون��ا، زمان برگ��زاری اختتامیه 
با حضور مس��ئوالن کشوری و برگزیدگان 

نهایی جشنواره اعالم می شود.
ب��ه گفت��ه رئی��س مرک��ز ارتباط��ات و 
اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، عالوه ب��ر بخش های 
مسابقه ای و رقابتی، وبینارها و کارگاه های 
آموزشی مختلفی نیز در حاشیه این جشن 
سراس��ری برگزار شده اس��ت تا آخرین تحوالت و پیشرفت های حوزه 
فناوری های نرم را به ش��رکت کنندگان آموزش دهند و مش��اوره های 

الزم در این بخش عرضه شود.

دومین جشنواره ایده ها و محصوالت نوآورانه با تأکید بر جلب مشارکت 
مردم در حفاظت و احیای تاالب های کشور، در شهر تبریز برگزار می شود. 
ارائه راهکارهای ارتقای مشارکت مردم برای حفاظت از تاالب های کشور 

و شناس��ایی زنجیره های ارزش مؤثر بر بهبود 
اقتصاد خانوار روس��تایی، از جمله اهداف این 
رویداد ملی است. دومین جشنواره »ایده ها و 
محصوالت نوآورانه با تأکید بر جلب مشارکت 
مردم در حفاظت و احیای تاالب های کشور« 
در دو بخ��ش رویداد اس��تارت آپی و دریافت 
ایده برگزار می  شود. با توجه به اهمیت منابع 
آبی و زیست  محیطی کشور، به ویژه تاالب  ها 
تالش بسیاری انجام شده است تا با استفاده از 
ایده  های خالقانه، در راستای حفاظت و احیای 
تاالب ها گام برداشته شود. این جشنواره با در 
نظر گرفتن اهداف مختلفی از قبیل شناسایی 
ن��وآوران و مخترعان و حمای��ت از آنان، برای 

تحقق این امر برگزار می  ش��ود و در آن تالش می  شود تا با کمک فعاالن 
فناور، ش��رکت  های دانش بنیان، مخترعان و استارت آپ  ها و شرکت  های 
فناور زمینه اس��تفاده بیش��تر از فناوری های نوی��ن در احیای تاالب ها و 

دریاچه های کشور فراهم شود. ارائه راهکارهای نوین برای ارتقای مشارکت 
مردم برای حفاظت از تاالب های کش��ور یکی دیگر از اهدافی اس��ت که 
برگزارکنندگان از برگزاری این جشنواره دنبال می کنند. همچنین با توجه 
به اهمیت نقش جوامع روستایی و پیرامونی 
در حفظ و حراس��ت از تاالب  های کش��ور، 
تالش می  شود تا با شناس��ایی زنجیره های 
ارزش مؤثر بر بهبود اقتصاد خانوار روستایی، 
زمینه بهبود وضعیت تاالب  ها فراهم شود تا 
بهره  برداری کمتری توس��ط جوامع انسانی 
از تاالب  ه��ا انج��ام ش��ود. طبیعت گردی و 
گردش��گری جامعه محور و مؤثر بر احیای 
تاالب ه��ا و دریاچه های کش��ور نیز از جمله 
محورهای این رویداد اس��ت. طبیعت گردی 
می-توان��د جایگزی��ن اس��تفاده ناصحی��ح 
از تاالب  ه��ا ش��ود. اس��تفاده از انرژی ه��ای 
تجدیدپذیر در بهینه سازی منابع تاالب ها و 
کاهش مصرف انرژی و عرضه راهکارهای نوین مدیریت پسماند و بازیافت 
نهاده های مصرفی در کشاورزی، از جمله دیگر مباحثی است که حاضران 

در این جشنواره در مورد آن بحث و گفت وگو خواهند کرد.

نجات تاالب های کشور؛ محصوالت و ایده ها را ارائه دهیدزیست بوم صنایع خالق 1000 تایی شد

محمدرض��ا اس��پهبد/ دکترای زمین شناس��ی هس��ته ای: طبق آمار 
سازمان ملل، ایران در سال 19۷۰ بیش از ۵۰ درصد از ذخایر طبیعی 
خود را از طریق خام فروش��ی از دس��ت داده است. خام فروشی بایستی 
در اقتصاد کشور فورا متوقف شود. فروش ذخایر نفتی کشور به صورت 
خام امروزه باعث رکود سرسام آور اقتصادی و ارزش افزوده و هدر دادن 

منابع و قدرت مالی کشور می شود.
از ذخایر نفت و گاز بیش از 2۰۰۰ مش��تق پتروش��یمی اس��تحصال 
می شود. چگونه می توان توجیه کرد که با ذخایر نفت خام کیسه مالی 
و اقتصادی کش��ورهای راقیه را پر کنیم ولی آنها در مقابل محصوالت 
پتروش��یمی را ب��ه قیمت چند برابر فروش یک بش��که نف��ت به ایران 
می فروش��ند. در حالی که کارخانه های پتروشیمی ایران امروزه قادرند 
از فرآورده ه��ای هیدروکرب��وری نفت و گاز محصوالت پتروش��یمی و 

میعانات گازی را مستقیما در بازارهای جهانی عرضه کنند.
 Non(موضوع دیگر خام فروش��ی در سطح معادن فلزی و غیرفلزی
Metallic(  است. ایران مقام باالیی را در ذخایر مس و سرب و روی، 
نیکل و کبالت و نقره و به ویژه آهن و منگنز و کرومیت و ... دارا است. 
کنس��انتره آهن تا عی��ار 6۵ الی۷۰ درصد می تواند ص��ادر گردد. ولی 
م��س به صورت ورقه-ه��ای کاتد و مفتول های حاص��ل از کاتد آماده 
س��ریع برای ص��ادرات خواهد بود. اکنون تنها معدن تولید ش��مش از 
ذخای��ر معدن انگ��وران زنجان به صورت س��رب و روی خالص مصرف 
صادرات خوبی دارد و بایستی کوشش شود. در دیگر زمینه های معادن 
فلزی تولید ش��مش خالص نیز جلوگیری از خام فروشی در دستور کار 
دس��ت اندرکاران بخش دولتی و خصوصی ق��رار گیرد. در مورد معادن 
غیرفل��زی نیز ای��ران مقام باالیی به وی��ژه در ذخایر گ��چ، دولومیت، 
سنگ  های -س��اختمانی )تراورتن و ...(، سنگ آهک و انواع سنگ های 

آذرین درش��ت بلور و رنگارنگ برای ساختمان سازی و ... را دارا است. 
گفتنی است سنگ  های ساختمانی به وسیله سیم برش و بدون انفجار 
روزانه صدها تن تا چندین هزار تن مورد بهره برداری و اس��تخراج قرار 

گرفته و صادر می  شود.
همچنین امروزه ایران مقام باالیی در تولید س��یمان در جهان دارد. 
ذخای��ر عظیم س��نگ آهک و مواد رس��ی کنار هم به وی��ژه در جنوب 
ایران انواع س��یمان-های تیپ های مختلف مخصوصا سیمان تیپ ۴ و 
س��یمان ضد سولفات را در اختیار جهانیان و کشورهای همسایه خلیج 
فارس قرار می دهد. یکی از موارد مهم تهیه کاغذ از س��نگ های آهکی 
با خلوص باال است که فناوری این امر نیز در ایران توسط شرکت های 
دانش بنی��ان در ح��ال انج��ام اس��ت. تهیه م��واد داروی��ی خوراکی از 
فرآورده های معدنی و اس��تفاده از co2 و فلرهای دودکش کارخانجات 

مخصوصا پاالیشگاه گاز کنگان و عسلویه برای تولید یخ خشک.
 استفاده از عناصر نادر خاکی

یک��ی از پدیده های جالب در کش��ور ما وجود عناص��ر نادر همراه با 
عناص��ر فلزی در ح��ال اس��تخراج در معادن مس، مولیبدن، س��رب، 
روی،کرومیت و ... است. به عنوان مثال وجود فلز )RH( رنیوم همواره 
ب��ا مولیبدن همراه اس��ت. کارخانه-های غن��ی از مولیبدن)MO( در 
ایران از آس��تامال در مرز ایران با ارمنس��تان، مع��ادن عظیم در ایران 
مرک��زی در حوزه انارک و کپه داغ و ... می ت��وان به ذخایر این عنصر 
نادر خاکی )رنیوم( دسترس��ی پیدا کرد. دیگ��ر عناصر مانند ربیدیوم، 
هافنی��وم)HF( همراه با استرانس��یوم )SI( به عن��وان عنصر لیتوفیل 
می تواند در اکتش��افات س��طح الرضی ژئوش��یمیایی و ژئوفیزیکی قرار 
گی��رد. وج��ود عناصر دیگری مانن��د )TI( تیتان همراه ب��ا ایندیوم و 

اسکاندیوم و ... قابل بررسی و پیگیری است.

س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری اعالم کرد که طرح های دارای اولویت برای این ستاد، 
در ح��وزه کارب��رد گیاهان دارویی در دامپزش��کی م��ورد حمایت قرار 
می  گیرند. ش��رکت  های تولیدکننده، موسسات و مراکز تحقیقاتی فعال 
در حوزه تولید داروها و محصوالت دامپزشکی بر پایه گیاهان دارویی، 

از جمله مخاطبان این طرح هستند.
ب��ا توجه ب��ه اهمیت صنع��ت پرورش دام در کش��ور، بومی  س��ازی 
فناوری  ه��ای مرتبط با حوزه دامپزش��کی از اهمی��ت باالیی برخوردار 
است. بر این اساس اولویت  های حمایتی ستاد در حوزه کاربرد گیاهان 
دارویی در دامپزش��کی اعالم شده اس��ت. این ستاد با اعالم حمایت از 
پروژه  ه��ای مبتکرانه در این حوزه، س��عی دارد تا ضریب نفوذ گیاهان 

مفید در علم دامپزشکی را افزایش دهد.
ای��ن س��تاد در راس��تای جه��ش تولی��د، از طرح  ه��ا و پروژه  ه��ای 
تجاری س��ازی، در این عرصه حمایت می کن��د. تولید داروهای گیاهی 
جایگزی��ن آنتی بیوتیک  ها در درمان بیماری ه��ای باکتریایی )به  ویژه 
کلی باس��یلوز و سالمونلوز ( در دام، طیور و آبزیان، از جمله طرح  های 

پیشنهادی این ستاد برای تجاری سازی است.
تولی��د داروهای گیاهی ضد کوکس��یدیوز )کوکس��یدیو اس��تات و 
کوکسیدیوس��ید( و تولید فرآورده  های گیاهی تامین کننده اس��یدهای 
آمین��ه متیونین و لیزی��ن نیز از دیگر طرح  هایی اس��ت که از ظرفیت 

خوب��ی ب��رای تولید برخوردار هس��تند. این س��تاد همچنی��ن، تولید 
داروه��ای درمان بیماری های ویروس��ی طیور نیوکاس��ل، برونش��یت، 
آنفلوآن��زا و گامبورو را نیز یکی از محورهایی می  داند که می  تواند مورد 

توجه شرکت  های فعال در این عرصه قرار گیرد.
تولید داروهای گیاهی ضد انگل خارجی و تولید داروهای گیاهی ضد 
انگل های داخلی )ضد نماتد، سستود و ترماتد( نیز از جمله طرح  هایی 

است که می  تواند تجاری سازی شود.
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علم��ی و فن��اوری، همچنین تولید داروهای گیاه��ی اختصاصی زنبور 
عس��ل )ضد واروا و نوزما( را نیز به عنوان یک پیش��نهاد برای اجرا به 

شرکت های فناور ارائه کرده است.
شرکت  های فعال در این حوزه می  توانند با ارسال پروپوزال به همراه 
یک نامه درخواس��ت با سربرگ رسمی به ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب س��نتی، به همراه دیگر مدارک درخواس��تی در 

این طرح شرکت کنند.
طرح  های ارس��الی بایس��تی مبتنی بر کاربرد خالقان��ه و فناورانه  از 
گیاهان دارویی حول محور مش��خص ش��ده باش��د و ذکر نام گیاهان 
دارویی مورد اس��تفاده در پروپ��وزال الزامی اس��ت. عالقه مندان برای 
کس��ب اطالعات بیشتر می توانند به سایت ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری، مراجعه کنند.    

طرح  های نوآورانه گیاهان دارویی در حوزه دامپزشکی حمایت می شود

قایق بادبانی فهرسـت شـده که مالیاتی نیز برای آنها پرداخت نکرده اسـت. دادستان های 
آمریکایـی پرونده نیز اعـالم کردند که بین سـال های 2008 و 2010، بروکمن از طریق یک 
شـرکت شـخص ثالث رقمی در حدود 67.8 میلیون دالر اوراق بهادار شرکت نرم افزاری را 
خریداری کرده است. رابرت بروکمن، به عنوان مدیرعامل شرکت نرم افزاری، مجاز به انجام 
چنین کاری نیست و باید حتما مستندات حساب های مالی خود را شفاف سازی کند. چنین 
رویکردهایی می تواند بر قیمت سـهام و معامالت تأثیرگذار باشـد. با این وجود، وی بدون 

اطالع سایر سهامداران چنین رویکردهایی را در پیش گرفته است.
رابرت بروکمن با روش هایی که در پیش گرفته درنهایت توانسته حدود 2 میلیارد دالر از 

درآمد خود را مخفی نگه دارد. عالوه بر مخفی کاری، اتهامات دیگری از جمله کالهبرداری 
و دست بردن در اسناد مالی نیز دیده می شود.

هیأت منصفه دولت فدرال سانفرانسیسکو، کیفرخواست 39 بندی شامل هفت فقره فرار 
مالیاتی، 20 فقره کالهبرداری، به عالوه اتهامات دیگری از جمله پولشـویی و دستکاری در 

اسناد و مدارک را به پرونده وی ضمیمه کرده اند.
پرونـده رابـرت بروکمـن، تنها پرونده ای نیسـت کـه فـرار مالیاتی در آن درج شـده و 
پرونده های دیگری نیز با همین مضمون در دسـت بررسـی وزارت دادگسـتری قرار دارد. 

هرچند رقم پرونده رابرت بروکمن عددی بزرگ محسوب می شود.

شکست خام فروشی

مدیر یک شرکت نرم افزاری به بزرگ ترین فرار مالیاتی تاریخ آمریکا متهم شد

یادداشـت

شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت 
از استارت آپ ها و ش��رکت های فعال در حوزه محیط زیست، فستیوال عرضه 
نوآوری در حوزه آالینده های زیس��ت محیطی را برگزار می کند. این رویداد در 

راستای طرح جهش تجارت فناوری، برگزار می شود.
بس��یاری از کارخانجات صنعتی در کش��ور با مش��کالتی در حوزه پس��اب 
صنعتی و پس��ماند صنعتی روبه رو هس��تند. این فس��تیوال س��عی دارد تا با 
شناسایی ظرفیت های فناورانه ش��رکت های دانش بنیان، فناور، استارت آپ ها 
و فعاالن فناوری که در این عرصه فعال هس��تند، در راس��تای حل مشکالت 

حوزه صنعت تالش کند.

مسیر عرضه طرح های فناورانه 
زیست محیطی هموار شد



لوگوی برندها هیچ گاه به اندازه زمان کنونی دارای اهمیت نبوده است. 
لوگوی یک برند ظاهر اصلی و رسمی آن در تمام بازارهاست. همین امر 
طراحی لوگو را بدل به امری چالش برانگیز و بسیار حساس می کند. هر 
جایی که یک برند حضور داش��ته باشد، لوگوی آن نیز همراه اش خواهد 
بود. فرآیند بازاریابی، برندسازی و به طور کلی تمام فعالیت های کسب و 
کار از این امر تاثیر می پذیرد. اگرچه بسیاری از برندها نسبت به اهمیت 
لوگوی ش��ان آگاه��ی دارند، اما در عمل طرح ه��ای جذابی را به نمایش 
نمی گذارد. در این مقاله برخی از مهمترین نکات در زمینه طراحی لوگو 

را مدنظر قرار خواهیم داد. 
1. اهمیت طراحی ساده

طرح لوگو اغلب برندهای موفق بس��یار ساده و در عین حال چشم نواز 
اس��ت. ترکیب میان سادگی طرح های بازاریابی و جذابیت شان برای هر 
مش��تری همراه با معنای متفاوت خواهد بود. یک��ی از تاثیرهای اصلی 
طرح های س��اده برای لوگو امکان به یادسپاری ساده از سوی مشتریان 
اس��ت. هرچه جلوه های بصری یک برند سریع تر در ذهن مخاطب هدف 
ش��کل گیرد، شانس بیشتری برای افزایش فروش و تعامل ایجاد خواهد 

شد. 
محتوای بازاریابی و تبلیغاتی همیشه همراه با لوگوی برندهاست. نکته 
مه��م در این میان عدم توجه زیاد کارب��ران به جزییات در کمپین های 
بازاریابی اس��ت. بنابراین برندها فرصت مح��دودی برای نمایش لوگو و 
دیگر جزییات برندش��ان دارند. اگر طرح لوگوی برند س��اده و چشم نواز 
باش��د، امکان جلب نظر مخاطب هدف به س��ادگی فراهم خواهد ش��د. 
ای��ن نکته از نقطه نظر بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف دارای اهمیت 

بسیار زیادی است. 
یکی از بهترین نمونه ها در زمینه طراحی لوگوی ساده و جذاب مربوط 
به برند اپل است. لوگوی این برند در نگاه نخست بسیار ساده و در عین 
حال قابل تفکیک از دیگر رقبایش است. امروزه اغلب مردم لوگوی اپل 
را به خوبی مورد شناسایی قرار می دهند. بی تردید در زمان تاسیس برند 
اپل طراحی لوگوهای پیچیده و دارای ابعات مختلف نیز در دس��تور کار 
برخی از برندها قرار داش��ت. نکته مهم ارزیابی درست استیو جابز و تیم 
بازاریابی اپل از ضرورت های طراحی لوگو بود. س��ادگی لوگوی این برند 
در عین جذابیتش موجب القای احس��اس نوآوری در مشتریان می شود. 
درست به همین خاطر اپل برنامه ای برای تغییر لوگوی فعلی اش ندارد. 

اشتباه برخی از کسب و کارها در مسیر برندسازی تالش برای استفاده 
از طرح های پیچیده برای لوگو است. این امر مشتریان را دچار سرگیجه 
و ناتوانی برای تش��خیص ماهیت اصل��ی فعالیت برند می کند. طرح های 
س��اده جذابیت زیادی برای مخاطب ه��دف دارد، اما این امر به معنای 
ساده انگاری بیش از اندازه در تعامل با مخاطب هدف نیست. بسیاری از 
برندها در این فرآیند دچار س��اده انگاری می شوند. چنین امری موجب 
برداش��ت سطحی مشتریان از یک برند و کاهش عالقه شان برای تعامل 
با آن خواهد شد بنابراین هدف اصلی در طراحی لوگو ایجاد تعامل میان 

سادگی طرح نهایی و پرهیز از ساده انگاری بیش از اندازه است. 
2. استفاده از نام برند

طراح��ی لوگو با اس��تفاده از ن��ام برند ایده ج��ذاب و رایجی در میان 
کسب و کارهای مختلف است. مشهورترین لوگو در این میان مربوط به 
برند کوکاکوال و مک دونالد اس��ت. این برندها با اس��تفاده از نام شان در 
طرح های گرافیکی موفق به ثبت لوگوهای بس��یار جذابی شده اند. نکته 
جالب در این میان ایده ساده چنین برندهایی برای طراحی لوگو است. 
چنین امری در نگاه نخست هیچ شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف 
ندارد، با این حال تحلیل مش��تریان از لوگوهای جذاب با برندها تفاوت 
بس��یار زیادی دارد. این امر توجه به سلیقه مشتریان و فاصله گرفتن از 
دیدگاه های بازاریابی را ضروری می س��ازد. شاید یک طرح برای لوگوی 
برن��د از نظ��ر تیم بازاریابی یا حتی مدیران نامناس��ب باش��د، اما همان 
ایده مورد اس��تقبال وس��یع مش��تریان قرار گیرد. همکاری با مشتریان 
و نمای��ش طرح های اولی��ه از لوگوی برند به آنها همیش��ه تاثیر مثبتی 
ب��ر روی کل فرآیند برندس��ازی و طراحی لوگو دارد. ای��ن امر نیازمند 
ایجاد انجمن مش��تریان و تالش برای بهبود روابط با آنهاس��ت، در غیر 
این صورت تعامل با مش��تریان بدل به چالش��ی جداگانه برای کسب و 

کارها خواهد شد. 
3. استفاده از طرح های متقارن

طراحی الگوهای مختلف برای لوگو هیچ ایرادی ندارد، با این حال باید 
به جلوه هندسی هر طرح توجه داشت. اگر طرح یک لوگو دارای تقارن 
مناس��ب نباش��د، موفقیت چندانی در زمینه جل��ب نظر مخاطب هدف 
کسب نخواهد کرد. این امر ریشه در شیوه واکنش مخاطب به طرح های 
هندسی دارد. هرچه انحنا و بخش های مختلف طرح دارای هماهنگی و 

مزیت تقارن باشد، چشم نوازتر به نظر خواهد آمد. 
ارزیاب��ی لوگ��وی برندهای بزرگ به خوبی اهمی��ت تقارن در طراحی 
لوگو را نش��ان می دهد. کسب و کارها در صورت عدم توجه به این نکته 
ش��اید نیاز به طراحی دوباره لوگو یا حتی تغییر کلی اش را پیدا نمایند. 

اس��تفاده از تجربیات دیگر برندها یا بازاریاب های حرفه ای برای طراحی 
لوگو امری ضروری اس��ت. برندها به این ترتیب از تکرار اشتباهات رایج 

پرهیز خواهند کرد. 
4. برجسته سازی شخصیت برند

ام��روزه هر برند دارای ش��خصیت منحصر به فردی اس��ت. کس��ب و 
کارهای موفق همیشه توانایی بیان دقیق شخصیت برندشان در فرآیند 
بازاریابی و به طور کلی تعامل با مش��تریان را دارند. درس��ت به همین 
خاطر برخی از برندها به سرعت مورد شناسایی مشتریان قرار می گیرند. 
برندهایی نظیر گوگل، eBay و اپل در زمینه طراحی لوگو به شخصیت 
کس��ب و کارش��ان توجه کرده اند. ب��ه عنوان مث��ال، eBay با طراحی 
غیرعادی لوگو و اس��تفاده از حرف ابتدایی اش به صورت کوچک حالت 
غیررس��می و آنالین کسب و کارش را نمایش می دهد. شاید این امر در 
نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیر روانی قابل مالحظه ای بر 

روی مخاطب هدف بر جای می گذارد. 
شناسایی هویت شخصیت اصلی کسب و کار بیشتر از هر نکته دیگری 
دارای اهمیت اس��ت. متاس��فانه برخی از کسب و کارها پیش از طراحی 
لوگو نس��بت به این نکته توجه نش��ان نمی دهند. همین امر در مراحل 
بعدی چالش هایی نظیر طراحی لوگو با ش��باهت باال به رقبا با برندهای 

برتر را پیش می کشد. 
5. کار گروهی

اگر شما به عنوان کارآفرین یا بازاریاب در زمینه طراحی لوگو مشکل 
داری��د، باید ب��ه کار گروهی توجه نمایید. اغل��ب کارآفرینان به تنهایی 
توانایی و مهارت الزم برای طراحی لوگو را ندارند. با این حس��اب کمک 
گرفتن از دیگر اعضای ش��رکت ایده مناس��بی خواهد ب��ود. این امر در 
بخ��ش پایان��ی کار نیز مزیت های بس��یار زیادی به هم��راه دارد. اغلب 
طراح های لوگو متوجه ایرادات طرح ش��ان نمی شوند بنابراین ارائه نمونه 
اولیه به دیگر اعضای ش��رکت و درخواس��ت نظر از آنها نقش مهمی در 

رفع ایرادات اصلی خواهد داشت. 
ام��روزه تم��ام فرآیندهای مرب��وط به برند به ص��ورت تیمی مدیریت 
می ش��ود بنابراین تالش برای طراحی لوگو به ط��ور انفرادی هرگز ایده 
مناس��بی نخواهد بود. چنین اش��تباهی در نهایت بس��یار گ��ران تمام 
می شود. مس��ئله مهم درخصوص طراحی لوگو مربوط به ناتوانی برندها 
برای تغییر س��ریع اش اس��ت. معنای این امر ضرورت وفاداری به طرح 
لوگو دس��ت کم برای ۵ س��ال خواهد بود بنابراین طراحی هوشمندانه و 
ارزیابی مجدد طرح نهایی پیش از رونمایی رسمی ضروری خواهد بود. 
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باالخره پس از گمانه زنی های بسیار، چند شب گذشته آیفون 12 رونمایی 
ش��د. با این حال بزرگ ترین تغییر آن ابدا ارتباطی به ویژگی های گوش��ی 
نداش��ته و به لوازم جانبی آن باز می گردد. درواقع برای نخستین بار شاهد 
محصولی بدون شارژر و ایرپاد بوده ایم. اگرچه این موضوع جزو پیش بینی ها 
محسوب می شد، با این حال به اجرا درآمدن چنین طرحی با توجه به این 
امر که قیمت محصول در مقایس��ه با مدل قبلی، افزایش قابل توجهی نیز 
داش��ته است، بس��یار عجیب بوده و برخی آن را اشتباه تجاری اپل عنوان 
کرده اند. با این حال دلیل اصلی این موضوع چیست ؟ درواقع مسئله زیست 
محیطی به عنوان ترند حال حاضر تمامی برندها مطرح بوده و در این رابطه 
ویدئویی از س��وی یکی از مدیران اپل منتش��ر ش��ده است که وی در کنار 
پنل های خورش��یدی ساختمان اپل، به دلیل این استراتژی پرداخته است. 
در این راستا اعالم شده است که در حال حاضر ۷۰۰ میلیون هدفون اپل و 

2 میلیارد شارژر در جهان وجود دارد که به علت وجود آنها در محصوالت 
جدید، معموال دور انداخته می ش��وند. این امر باعث خواهد شد تا هر ساله 
ش��اهد افزایش تعداد زباله ها باش��یم. در این راستا اپل تالش کرده است تا 
با جداس��ازی این دو محصول، آنها را تنها به افرادی بفروشد که به آن نیاز 
دارند. این امر می تواند باعث تولید 2 میلیون تن کربن شود. درواقع این امر 
از جمله اقدامات اپل در راستای چشم انداز تبدیل شدن به برندی با تولید 
کربن صفر است. اگرچه این طرح در ظاهر بدون ایراد تلقی می شود، با این 
ح��ال منتقدهای جدی ای را نی��ز دارد. درواقع به عقیده برخی از افراد اپل 
می تواند اقدامات به مراتب بزرگ تری در راس��تای کاهش تولید کربن خود 
انجام دهد. درواقع حذف دو وسیله مهم برای یک دستگاه، به معنای کاهش 
هزینه ها خواهد بود. با این حال شاهد افزایش چشمگیر قیمت آیفون جدید 
حتی بدون این دو وس��یله هس��تیم. به همین خاطر به نظر می رس��د که 
س��ناریو دوم، منطقی تر باشد. درواقع اپل در تالش است تا هزینه هایی که 
 ۵G  بحران کرونا به وجود آورده است را در کنار بودجه ای که برای فناوری
قرار داده اس��ت با این استراتژی جدید تامین نماید. این امر در حالی است 

که بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا، بیش از همه افراد عادی را تحت فشار 
قرار داده اس��ت. به همین خاطر حتی اگر حذف دو وسیله را بتوان اقدامی 
س��ودمند برای محیط زیس��ت تلقی کرد، با این حال کاهش قیمت، بدون 
شک اشتباهی بزرگ و ظلمی به مشتری خواهد بود. تحت این شرایط باید 
دید که این اس��تراتژی جدید آیا منجر به کاهش فروش آیفون 12 خواهد 
ش��د و یا این اقدام تاثیر خاصی را بر روی رفتار مش��تری به همراه ندارد. 
درواقع آیفون جدید خصوصا در طراحی و دوربین خود، ویژگی های بسیار 
جذابی را اضافه کرده است که خود برای طرفداران این برند، بهانه ای کافی 
برای خرید خواهد بود. در کنار تمامی این موضوعات، اگر بخواهیم نگاهی 
منصفانه داشته باشیم، هیچ یک از دو سناریو مطرح شده، به صورت کامل 
درس��ت نیست. درواقع اگرچه اس��تراتژی جدید اپل به نفع محیط زیست 
است، با این حال نباید دلیل اصلی آن را صرفا این مسئله تلقی نمود. این 
موضوع می تواند به یک ترند جدید و یا فاجعه ای برای این ش��رکت تبدیل 

شود. 
cnbc.com :منبع

استراتژی بی سابقه آیفون 

کمک به ناشنوایان طرح جدید اندروید 

اگرچه زبان اش��اره برای ارتباط ناشنوایان وجود دارد، با این حال 
این موضوع در بس��یاری از ش��رایط کاربرد الزم را نداشته و این امر 
به ایده ای برای مدیران اندروید تبدیل شده است. برای مثال پارس 
س��گ و گریه نوزاد، از جمله ش��رایطی محسوب می شود که ممکن 
اس��ت فردی ناشنوا از آن باخبر نش��ود. این شرایط بسیار خطرناک 
بوده و احتمال دارد که به یک حادثه منجر ش��ود. به همین خاطر 
نیز تیم طراحی و توس��عه اندروید در اقدام جدید خود، این قشر را 
مورد توجه خود قرار داده و قرار اس��ت که در محصوالت حاوی این 
سیس��تم عامل، گوش��ی تلفن همراه به عنوان یک گوش مصنوعی 
رفتار کرده و افراد را نس��بت به صداهای اطراف خود آگاه سازد. در 
این راستا بهتر است که از مچ بند هوشمند استفاده شود تا افراد در 
کمترین زمان، نسبت به اتفاقات، آگاهی پیدا کنند. با این حال این 
ط��رح جذاب، در مراحل اولیه خود به س��ر می برد و در حال حاضر 
تنها می توان 1۰ صدا را مش��خص کرد. در این راستا مواردی نظیر 
زنگ در، انواع آژیرها، زنگ هش��دارها، زنگ تلفن ثابت و... از جمله 
مواردی هستند که به صورت پیشنهادی در این برنامه وجود داشته 
و افراد در صورت تمای��ل می توانند مواردی جدید را اضافه نمایند. 
به همین خاطر احتماال در به روز رس��انی بعدی، تعداد آن نامحدود 
خواهد شد، با این حال هنوز مشخص نیست که این ابزار کاربردی، 
برای تمامی گوشی های اندرویدی در دسترس قرار خواهد گرفت و 
یا صرفا مختص به گوشی های هوشمند گوگل است. بدون شک در 
صورتی که این طرح موفقیت الزم را به همراه داش��ته باش��د، سایر 
برندها نیز به دنبال پیاده سازی آن خواهند بود که این امر در نهایت 
باعث خواهد شد تا سختی های روزمره افراد ناشنوا، تا حدود زیادی 

کاهش پیدا کند. 
theverge.com :منبع

فرصت سازی به سبک مایکروسافت

یک��ی از مهمتری��ن اتفاقات چن��د هفته اخیر ح��وزه تکنولوژی، 
درگیری های اپل با اپیک گیمز بر س��ر بازی محبوب فورتنایت بوده 
اس��ت. درواقع به نظ��ر طراحان این بازی، سیاس��ت های مالی اپل، 
حالتی اس��تعماری داشته و آزادی عمل برندها را سلب کرده است. 
تحت این شرایط مایکروسافت تالش کرده است تا در سیاست جدید 
خود، با نش��ان دادن خود در جهت خالف چنین سیاس��ت هایی، به 
موقعیتی مناسب دست پیدا کند. درواقع سیاست های جدید درست 
نقطه مقابل اس��تراتژی های اپل قرار دارد. این مسئله ممکن است با 
واکنش منفی مدیران اپل نیز همراه باشد. در ادامه این 1۰ اصل را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-آزادی عم��ل کامل برای توس��عه دهندگان و عدم مس��دودی 

فعالیت های آنها 
2-قبول مدل کسب و کار متفاوت و نوآورانه

3-ع��دم ایجاد مش��کل ب��رای برنامه های��ی ک��ه روش پرداخت 
مخصوصی دارند 

۴-امکان دسترسی توسعه دهندگان به اطالعات موردنیاز
۵-امنیت تنها خط قرمز مایکروسافت خواهد بود 

6-دریافت سهم عادالنه و براساس عملکرد هر یک از برنامه ها در 
کنار عدم ایجاد فشار برای فروش بیشتر

۷-عدم ایجاد محدودیت در ارتباط با مشتری
8-ع��دم ایجاد فضای رقابتی ناس��الم و اختصاص امتیازهای ویژه 

برای برنامه های ساخته شده توسط مایکروسافت
9-عدم استفاده از اطالعات موجود برای ضربه زدن به سایر رقبا

1۰-ش��فافیت در سیاست ها به نحوی که امکان توضیحات همراه 
با مدارک وجود داشته باشد

تمامی این موارد اگرچه ارزش بس��یار باالی��ی دارند، با این حال 
برخی از تحلیلگران نس��بت به صداقت در بیان آنها تردید داش��ته 
و احتم��ال می دهند که این موضوع تنها جنبه تبلیغاتی برای تحت 
فشار قرار دادن اپل خواهد بود. به همین خاطر باید دید که این 1۰ 

اصل، در عمل چگونه انجام خواهد شد. 
theverge.com :منبع
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فعالیت در صنعت مد و پوش��اک برای بسیاری از کارآفرینان همراه با 
هیجان های بسیار زیادی است. این عرصه به طور مداوم در حال تغییر و 
به روز رسانی است. همین امر مشارکت در این حوزه را برای کارآفرینان 
مختلف جذاب می س��ازد. برخ��ی از کارآفرینان عالقه مند به حوزه مد و 
لباس در زمینه راه اندازی بوتیک اقدام می کنند. صنعت مدیریت بوتیک 
در طول س��ال های اخیر نظر بسیاری از کارآفرینان را جلب کرده است. 
افراد فعال در این عرصه امکان خرده فروشی پوشاک و همچنین طراحی 

مدل های تازه را دارند. 
ام��روزه بس��یاری از کارآفرین��ان در زمین��ه مدیریت بوتی��ک دارای 
برنامه های مش��خص برای مش��ارکت در بازار پرسود این عرصه هستند. 

نکت��ه مه��م در ای��ن می��ان تف��اوت می��ان 
برداش��ت های آنها ب��ا واقعیت های دنیای مد 
و لباس اس��ت. این نکته بس��یاری از کسب و 
کارهای با ایده های جذاب را در زمینه کسب 
موفقیت ناکام می گ��ذارد. هدف اصلی مقاله 
کنونی بررس��ی برخی از نکات اساس��ی برای 
افزایش فروش در زمینه مدیریت بوتیک های 
مختلف اس��ت. در ادامه 1۰ نکته و استراتژی 

مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1. استفاده از استراتژی های بازاریابی 

تازه
بازاریاب��ی در زمینه افزایش فروش کس��ب 
و کارها اهمی��ت حیات��ی دارد. اغلب برندها 
در صورت عدم س��رمایه گذاری مناس��ب در 
بخش بازاریابی امکان کس��ب ف��روش باال و 
تعامل مناس��ب با مخاطب هدف را از دس��ت 
می دهند. این امر در مورد بس��یاری از کسب 
و کارها همراه با سرمایه گذاری بر روی حوزه 
بازاریابی و فقدان دریافت نتایج مناسب است. 
نتیجه چنین امری کاهش انگیزه کارآفرینان 
برای بازاریابی و تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. مشکل اساسی در این 
بخ��ش تمایل پایی��ن کارآفرین��ان و مدیران 
بوتیک ه��ای ب��زرگ و کوچک ب��رای تغییر 
استراتژی بازاریابی شان است. برخی از کسب 
و کاره��ا به صورت مداوم توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با استفاده از شیوه های 
ت��ازه را ندارند. یکی از دالی��ل اصلی این امر 
وف��اداری گس��ترده ب��ه ش��یوه های قدیمی 

بازاریابی است. 
اگر الگوه��ای بازاریابی قدیم��ی یک برند 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نداشته باش��د، وضعیت آنها به شدت دشوار 
خواهد شد. همین امر موجب تالش برندهای 
مختلف در صنعت مد و پوش��اک برای تغییر 
بازاریابی ش��ان می ش��ود.  مداوم ش��یوه های 
امروزه الگوهای بازاریابی به س��رعت در حال 
تغییر است. همین امر شرایط دشواری پیش 
روی برنده��ا قرار می دهد. اگر یک کس��ب و 
کار نسبت به تغییر الگوی بازاریابی اش اقدام 
نکند، به س��رعت توانایی تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از دست خواهد داد. 
همکاری با بازاریاب های حرفه ای و ارزیابی 
م��داوم وضعیت بازار فروش پوش��اک کمک 

شایانی به برندها برای بهبود استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی شان خواهد 
کرد. یکی از توصیه های مناسب در این میان فهرست بندی اولویت های 
کس��ب و کار و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس 
آنهاس��ت. گاه��ی اوقات برندها نس��بت به اهداف اصلی ش��ان در حوزه 
بازاریاب��ی آگاه��ی ندارند. همین امر فعالیت ه��ای پراکنده و تالش های 

ناموفق برای تعامل با مخاطب هدف را ناشی می شود. 
2. همکاری با صاحبان کسب و کارهای دیگر

هم��کاری با دیگر کس��ب و کار ب��رای فروش محصوالت اس��تراتژی 
تازه ای نیس��ت. امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها برای حضور بهتر در 
بازاره��ای مختل��ف اقدام به هم��کاری با هم می کنند. ای��ن امر توانایی 
فروش و بازاریابی برندها را به شدت افزایش می دهد. بدون تردید یافتن 
برندهای مناسب برای همکاری کار ساده ای نیست. همین امر مشکالت 
گس��ترده ای برای برندها به ارمغان می آورد. بهترین شیوه در این میان 
یافتن کس��ب و کارهایی با دغدغه ها و اهداف مشابه برندمان است. این 

امر همکاری بلندمدت و مناسب میان طرفین را تضمین خواهد کرد. 
یکی از اش��تباهات رایج در زمینه هم��کاری با دیگر برندها مربوط به 
انتخاب همکار از کس��ب و کارهای غیرمرتبط است. شاید در زمینه مد 
و پوش��اک همکاری میان برندها به دلیل رقابت گس��ترده ایده چندان 
جالبی نباش��د. مهمترین مس��ئله در این میان توجه به زنجیره کس��ب 
و کارهای دیگر اس��ت. معنای این امر ضرورت ارتباط کس��ب و کارهای 
دیگر با حوزه فعالیت ش��ما در قالب یک زنجیره فروش اس��ت. در غیر 
این ص��ورت همکاری موردنظر هیچ نتیجه مثبتی برای طرفین نخواهد 

داشت. 
3. توسعه برنامه جلب وفاداری مشتریان

مشتریان وفادار نقش اساسی در افزایش فروش برندها بازی می کنند. 
کس��ب و کارهای موفق همیش��ه دامنه وسیعی از مشتریان وفادار را در 
کنارش��ان دارند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 
ه��دف و کاهش هزینه های بازاریابی کم��ک می کند. امروزه بخش قابل 
توجهی از بودجه کس��ب و کارها صرف بازاریابی و تبلیغات می شود. اگر 
یک بوتیک امکان جلب نظر مش��تریان به طور مداوم را داش��ته باش��د، 
بخش قاب��ل توجهی از هزینه های بازاریابی اش کاهش پیدا خواهد کرد. 
مهمترین مس��ئله در این میان اطمینان از وفاداری مش��تریان به برند و 

طراحی برنامه هایی برای حفظ چنین مشتریانی است. 

الگوبرداری از سایر برندها برای طراحی برنامه جلب وفاداری مشتریان 
به برند ایده مناسبی محسوب می شود. بسیاری از کسب و کارها در این 
مس��یر شیوه های جذابی را مورد اس��تفاده قرار می دهند. با این حساب 
الگوبرداری از برندهای موفق در این زمینه کمک ش��ایانی به کس��ب و 

کارهای کوچک یا تازه کار خواهد کرد. 
4. توجه به وام های کاری

مشارکت در توسعه کسب و کار اقدام رایجی در ارتباط با کارآفرینان 
و س��رمایه گذارها محسوب می شود. بس��یاری از برندهای بزرگ ابتدا با 
دریافت وام های بانکی یا جلب مشارکت سرمایه گذارهای مختلف شروع 
به کار کرده اند. متاسفانه بس��یاری از کارآفرینان واکنش مثبتی نسبت 
به دریافت وام از دیگر کس��ب و کارها ندارند. این امر ش��رایط دشواری 
برای آنها در زمینه توس��عه کس��ب و کار ایجاد می کند. اگر کارآفرینان 
دسترس��ی مناس��بی به منابع مالی نداشته باش��ند، توسعه کسب و کار 

امری دشوار و زمانبر خواهد بود. 
تأمل درباره وام های مختلف بانکی برای توس��عه کس��ب و کار نیاز به 
آشنایی باال با سیستم های بانکی و پولی ندارد. نکته مهم توجه به تاثیر 
مبلغ وام موردنظر بر روی توس��عه کس��ب و کار و همچنین اطمینان از 
توانایی بازپرداخت وام موردنظر اس��ت. بس��یاری از کسب و کارها بدون 
توجه به توانایی بازپرداخت وام اقدام به قبول تعهدات مختلف می کنند، 
ام��ا در پایان توانایی بازپس دادن وام موردنظر را نخواهند داش��ت. این 
امر اغلب اوقات مش��کالت گس��ترده ای پیش روی کس��ب و کارها قرار 
می دهد. دریافت وام باید در صورت اطمینان از توانایی کسب و کار برای 
بازپرداختش صورت گیرد. در غیر این صورت ش��رایط بس��یار دشواری 

برای کسب و کارها ایجاد خواهد شد. 
5. برگزاری جشنواره فروش

جش��نواره های فروش نقش مهمی در توس��عه کس��ب و کار و بهبود 
فروش دارد. اغلب مشتریان تمایل به خرید محصوالت در جشنواره های 
ویژه همراه با تخفیف های گسترده دارند بنابراین برندها باید نکات مورد 

عالقه مشتریان را مدنظر قرار دهند. 
بازه های زمانی نظیر کریس��مس برای تمام برندها فرصت مناسب به 
منظور ارائه تخفیف و جلب نظر مش��تریان اس��ت. اگر کسب و کار شما 
توانایی مالی در زمینه برگزاری جش��نواره تخفیف را دارد، باید نس��بت 
ب��ه برگزاری چنین رویدادی در بازه های زمان��ی دیگر نیز اقدام نمایید. 
ایجاد جش��نواره منحصر به فرد برای برند مزی��ت رقابت تاثیرگذاری با 
دیگر بوتیک ها را به همراه دارد. امروزه هرچه توانایی یک کس��ب و کار 
برای شخصی سازی رویدادهای کاری بیشتر باشد، نتیجه بهتر در پایان 

کار دریافت خواهد کرد. 
6. توجه به بازخوردهای مشتریان

هر اس��تراتژی و اقدامی از س��وی کس��ب و کارها هم��راه با بازخورد 
مش��خص مش��تریان است. ش��اید یک اس��تراتژی بازاریابی یا فروش از 
نظر مدیران ارش��د یک بوتیک بسیار جذاب به نظر برسد، اما مشتریان 
واکنش منفی نس��بت به آن داشته باش��ند. ارزیابی دقیق و مداوم نحوه 
ارتباط با مشتریان فرصت مناسبی در اختیار برندها به منظور بازآفرینی 

برنامه های شان را خواهد داد. 
نظرخواهی از مش��تریان گرای��ش رایجی در میان کس��ب و کارهای 
مختلف محس��وب می شود. امروزه بس��یاری از برندها در عمل برای هر 

اقدام��ی از مشتریان ش��ان نظرخواهی می کنند. این ام��ر موجب تعامل 
بهینه با مش��تریان و اطمینان از اس��تقبال آنها از تصمیم های موردنظر 
می شود.  گاهی اوقات برندها به دلیل فاصله گرفتن از مخاطب هدف در 
عمل با شکست های گسترده مواجه می شوند. با این حساب اطمینان از 
نظر مساعد مخاطب هدف نسبت به استراتژی های برند گامی مهم برای 

بازاریابی و توسعه کسب و کار به صورت مطمئن خواهد بود. 
7. درخواست همراهی از مشتریان

کسب و کارها در طول سال در رویدادهای مختلفی شرکت می کنند. 
برخی از رویدادهای حوزه کس��ب و کار مربوط به حمایت از ارزش های 
خاصی نظیر حفاظت از محیط زیست است. هر برند براساس تعهداتش 
باید از رویدادهای مختلفی حمایت نماید. اگر کسب و کار شما در زمینه 
حمایت از یک رویداد نیاز به اطالع رسانی یا بازاریابی بیشتر دارد، دعوت 
از مش��تریان برای همکاری با برند بهتری��ن ایده خواهد بود. اگر فرآیند 
موردنظر ش��امل مشارکت در یک ارزش مهم 
برای جامعه باشد، ش��مار باالیی از مشتریان 
واکنش مثبتی نس��بت به درخواست برندها 

نشان خواهند داد.
مهمترین مس��ئله در دعوت از مش��تریان 
ب��رای همکاری و همراهی ب��ا برندها در امور 
عامل المنفع��ه توج��ه به س��لیقه مش��تریان 
اس��ت. همچنین باید ب��ه ارزش های برند نیز 
توجه داش��ت. در این صورت کسب موفقیت 
از طریق درخواس��ت همراهی مش��تریان به 
احتمال فراوان با موفقیت همراه خواهد بود. 

8. توجه به شبکه های اجتماعی
اغل��ب برندهای فعال در زمینه پوش��اک و 
بوتیک های معتبر فقط به سایت رسمی شان 
توجه دارن��د. این امر موج��ب ایجاد فضایی 
جذاب در فضای اینترنت می شود، اما خالی از 
نقطه ضعف نیس��ت. اگر برندها به شبکه های 
اجتماعی توجه نش��ان ندهند، دامنه وسیعی 
از مش��تریان را نادیده گرفته اند. امروزه اغلب 
مردم در ش��بکه های اجتماعی عضویت دارند 
بنابراین توجه ب��ه پلتفرم های اجتماعی باید 
در دستور کار هر برندی قرار گیرد. بازاریابی 
و تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی عالوه بر 
تاثیرگذاری باال موج��ب کاهش هزینه ها نیز 

می شود. 
بس��یاری از برندها به دنب��ال ایجاد انجمن 
مرب��وط به مش��تریان هس��تند. ش��بکه های 
اجتماع��ی بهتری��ن فرصت ب��رای برندها به 
منظ��ور ایجاد انجمنی فع��ال و پویا پیرامون 
کسب و کارشان است. سرمایه گذاری درست 
در شبکه های اجتماعی امکان توسعه اعتبار و 
همچنین فروش بیشتر را به ارمغان می آورد. 
این امر به دلیل پش��تیبانی اغلب شبکه های 
اجتماع��ی از قابلیت ف��روش درون برنامه ای 

است. 
9. تعامل نزدیک با مشتریان

صنع��ت مد و پوش��اک به طور م��داوم در 
ح��ال تغییر و تحول اس��ت. کس��ب و کارها 
برای بق��ا در بازارهای مختل��ف باید به طور 
مداوم با مش��تریان در ارتباط باشند. در غیر 
این صورت به زودی با دیگر برندها جایگزین 
خواهند شد. ارزیابی سلیقه مشتریان و تالش 
برای معرفی محصوالت سازگار با سلیقه شان 
دارای اهمیت باالیی است. برخی از بوتیک ها 
در طول س��ال های متمادی نس��بت به تغییر مدل لباس های شان اقدام 
نمی کنند. نتیجه این امر کاهش انگیزه مشتریان برای مراجعه به بوتیک 

موردنظر و خرید است. 
تعامل بهینه با مش��تریان از طریق فضای آنالین و دیدارهای حضوری 
بهترین ش��یوه برای آگاهی از سلیقه شان اس��ت. امروزه برندهای بزرگ 
به طور مداوم محصوالتی مطابق با س��لیقه مشتریان رونمایی می کنند. 
دلیل موفقیت آنها ارزیابی دقیق و مداوم س��لیقه مش��تریان است. سایر 
بوتیک ها و برندها در زمین پوش��اک نیز باید همین الگو را مدنظر قرار 
دهن��د. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهند داشت. 
10. معرفی محصوالت تازه

طراحی محصوالت پرطرفدار و جلب نظر مشتریان برای مدتی محدود 
پایان کار بوتیک ها و طراح های لباس نیس��ت. بهترین لباس ها نیز پس 
از مدتی قدیمی می ش��ود. برندهای معتبر در صنعت مد و پوشاک برای 
م��دت زمانی طوالنی محص��والت باکیفیت و مورد عالقه مش��تریان را 
معرف��ی کرده اند بنابراین برندهای تازه کار و بوتیک های تازه تاس��یس 
باید به فک��ر ارائه محصوالت جذاب برای مش��تریان در بازه های زمانی 
طوالنی باش��ند. در غیر این صورت شانس��ی برای جل��ب نظر مخاطب 

هدف نخواهند داشت. 
محصوالت تازه باید همیش��ه امکانات تازه ای برای مشتریان به همراه 
داش��ته باش��د. اش��تباه برخی از برندها معرفی محصوالتی بدون مزیت 
مشخص است. نتیجه این امر کاهش تعامل میان مشتریان با برندهاست. 
بسیاری از کسب و کارها در طول بازه های زمانی طوالنی اقدام به تغییر 
در الگوهای تولید محصوالت شان می کنند. این امر نقش مهمی در ادامه 

روند فعالیت مثبت آنها و تاثیرگذاری بر روی مشتریان دارد. 
کس��ب و کاره��ای تازه کار در صنعت مد و پوش��اک ب��ه طور معمول 
درگیری بسیار زیادی بر س��ر طراحی محصوالت تازه با امکانات متنوع 
دارن��د. این امر چالش های زیادی در مس��یر افزایش فروش برای چنین 
کس��ب و کارهایی ایجاد می کند. بهترین راه��کار در این میان توجه به 
ش��یوه معرفی محصوالت تازه از سوی برندهای بزرگ در حوزه پوشاک 
اس��ت. چنین الگویی بر روی وضعیت فروش و سودآوری بوتیک ها تاثیر 

خواهد داشت. 
noobpreneur.com :منبع

کرونا چگونه به فرصتی طالیی برای تسال 
تبدیل شد؟ 

در ش��رایطی که ویروس کرونا به بزرگ ترین تهدید تاریخ صنعت 
خودروس��ازی تبدیل شده است، تسال رشدی فوق العاده داشته و در 
این مدت خود را به عنوان ارزش��مندترین برن��د این حوزه، معرفی 
کرده اس��ت. اگرچ��ه ممکن اس��ت در رابطه ب��ا بزرگ ترین تهدید 
تاریخ صنعت خودروس��ازی، تردیدهایی وجود داش��ته باشد با این 
حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که حتی 
در طول جنگ های جهانی نیز خودروس��ازی ها با تولید ماشین های 
جنگی، به کار خود ادامه می دادند که این مس��ئله باعث ش��ده بود 
تا س��ودآوری آنها با توقف همراه نباشد. با این حال در شرایط حال 
حاضر بسیاری از برندها، فعالیت خود را کاهش و یا به حالت تعلیق 
درآورده اند. با این حال تس��ال به خوبی موفق ش��ده اس��ت تا از یک 
تهدی��د، فرصتی طالیی را به وجود آورد. همین امر نیز باعث ش��ده 
اس��ت تا در این مقاله به برخ از دالیل این موضوع بپردازیم. درواقع 
تردیدی وجود ندارد که تولید خودروهای برقی، به ترند اول تبدیل 
شده است. با این حال پیش بینی تبدیل شدن به ارزشمندترین برند 
آن هم در ش��رایط بحرانی حال حاضر، بدون شک عجیب است. به 

همین خاطر چند دلیل را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-عدم متوقف کردن اقدامات 

این نخستین باری نیست که تسال با بحران مواجه می شود. درواقع 
در س��ال 2۰۰8 این شرکت در آس��تانه ورشکستگی قرار داشت. با 
این حال از سال 2۰12، این شرکت همواره سودآوری داشته است. 
درواقع هدف اصلی این بوده اس��ت که این آمار، تداوم داشته باشد. 
به همین خاطر علی رغم تمامی مخالفت ها، ایالن ماسک تولید خود 
را تنها 2 هفته پس از توقف اقدامات خود، از سر گرفت. این مسئله 
در کنار توجه جهانی به خودروهای برقی و عدم فعالیت س��ایر رقبا 

باعث شد تا این شرکت بتواند فروش بسیار خوبی را داشته باشد. 
2-تعداد واحدهای تولیدی محدود 

ممکن اس��ت تصور کنید که ش��رکتی موفق نظیر تس��ال چندین 
واحد تولید را در سراس��ر جهان دارد، با این حال این شرکت با تنها 
دو کارخانه، در این چند س��ال به کار خود ادامه داده اس��ت. بدون 
شک این تعداد کم، باعث شده است تا عدم فعالیت، با هزینه خاصی 
همراه نباشد. این امر در حالی است که سایر خودروسازی ها به علت 
تعدد واحدهای تولیدی خود، هزینه های زیادی را متحمل شوند. در 
نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که برای 
اطالق عملک��رد مثبت در بازار، هر برند معی��ار خاص خود را دارد. 
بدون ش��ک تسال در مقایسه با س��ایر برندهای خودروسازی مطرح 
جهان، نرخ فروش پایین تری داش��ته و به همین خاطر رس��یدن به 
معیارهای مدنظر برای اطالق سودآوری و موفقیت، ساده تر است. به 
همین خاطر نیز این ش��رکت موفق ش��ده است تا در شرایط سخت 
حال حاضر نیز به خواسته های خود دست پیدا کند. با توجه به این 
امر که هزینه های تسال در مقایسه با سایر برندهای خودروسازی به 
مراتب پایین تر اس��ت، بدون شک رسیدن به سود باال، امری ساده تر 

نیز محسوب می شود. 
3-کنار رفتن سایر رقبا

در بازار به ش��دت رقابتی حوزه ای پرطرف��دار نظیر تولید خودرو، 
بدون ش��ک امکان رش��د برندی نظیر تسال، بس��یار کم خواهد بود. 
تحت این شرایط توقف رشد ابربرندها، بدون شک بهترین خبر برای 
یک برند نس��بتا تازه کار محسوب می شود. این امر باعث می شود تا 
آنها به دور از فض��ای رقابتی بتوانند طرح های خود را پیاده نمایند. 
در کنار این موضوع توجه داش��ته باش��ید که در مقایس��ه با تمامی 
مدیران برندهای خودروس��ازی، ایالن ماس��ک ش��خصیتی شناخته 
ش��ده تر محسوب ش��ده و حضور فعال وی در رس��انه ها، خود عامل 
تبلیغاتی فوق العاده ای محس��وب می ش��ود. درواقع بسیاری از افراد 
تس��ال را صرف��ا به خاطر ش��خصیت محبوب و بر پای��ه اعتبار آقای 

ماسک، خریداری می کنند.
در نهایت بس��یاری از تحلیلگران بر این باور هستند که حتی پس 
از پایان بحران کرونا، این برند همچنان قادر به تداوم بخش��یدن به 
روزهای طالیی خود خواهد بود. علت این امر نیز به این خاطر است 
که آنها ب��ا فعالیت در زمینه تولید خودروهای برقی و خودران، نیاز 
آتی را به خوبی شناس��ایی کرده اند. درواق��ع اگرچه در حال حاضر 
تعداد خودروهای این برند در خیابان ها بس��یار کمتر از س��ایر رقبا 
اس��ت، با این حال این مسئله طی ۵ س��ال آینده تغییرات بسیاری 
را پی��دا خواهد ک��رد. درواقع اقدام تس��ال مصداق بارز اس��تفاده از 

استراتژی اقیانوس آبی محسوب می شود. 
businessinsider.com :منبع
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با استفاده از تکنیک  های زیر، باشگاه 
مشتریان خود را فعال نگه دارید

همانط��ور که در مقاله ه��ای قبلی نیز گفته ش��د، هدف اصلی از 
تشکیل باشگاه مش��تریان، افزایش ارتباط و رضایتمندی کاربران و 
مشتریان و در کنار آن تبلیغ و توسعه کیفیت محصوالت و خدمات 
اس��ت. همچنین این باش��گاه موجب افزایش جذابیت فعالیت شما 

می شود.
ب��ه همین دلیل س��عی می کنند فعالیت ه��ای مختلف و متنوعی 
ب��رای آن طراحی کنند که این کار برای حفظ فعال ماندن باش��گاه 
مش��تریان و ارتباط م��داوم با کاربران از اهمیت بس��زایی برخوردار 
اس��ت. در این مقاله قصد داریم روش ها و تکنیک هایی که به ش��ما 
کمک می کند تا بتوانید باش��گاه مش��تریان خود را فعال نگه دارید 
ارائ��ه دهی��م. اجرایی کردن ای��ن تکنیک ها می تواند ب��ه طرز قابل 
چشمگیری ارتباط ش��ما را با مشتریان توسعه داده و موجب بهبود 

موقعیت شما در میان مشتریان شود.
1- در نظر گرفتن امتیازات ویژه  

در هر باش��گاه مش��تریانی که وارد ش��وید، به ویژه اگر آن باشگاه 
فعالیت باالیی داشته باشد معموالً از یکسری امتیازات برای کاربران 
خود استفاده می کنند تا س��طح فعالیت آنها در باشگاه مشتریان را 
افزایش دهند. به عنوان مثال، اگر یک فروشگاه را مدیریت می کنید، 
می توانید س��قفی از خرید مش��تریان را در نظ��ر بگیرید که پس از 
کس��ب این امتیازات می توانند از خدمات ویژه ای برخوردار ش��وند. 
تحت این شرایط، مشتریان شما سعی می کنند برای کسب امتیازات 
کافی، خریدهای بیشتری داشته باشند تا امتیازهای بیشتری کسب 

کنند.
سپس این امتیازها در باشگاه مشتریان ثبت می شود در زمانی که 
در نظر داش��تید خدمات ویژه ای ارائه دهید این دس��ته از مشتریان 
ش��ما در اولویت قرار می گیرند. براساس نظر مشاوره بازاریابی، شما 
به خوبی توانسته اید با یک ایده ساده ارتباط مشتریان با خودتان را 

به یک ارتباط دائمی تبدیل کنید.
2- افزایش ترافیک بازدید

باشگاه مش��تریانی را می توان باشگاه فعالی دانست که به صورت 
روزانه میزان بازدید باالیی داش��ته باش��د. برای اینکه به این هدف 
خ��ود برس��ید می توانی��د پاداش ه��ا و جوایزی را تعیی��ن کنید که 
مشتریان ترغیب شوند به صورت روزانه به وب سایت شما سر بزنند. 
انجام این ترفند به ش��کل قابل توجهی می تواند میزان بازدید ش��ما 

را افزایش دهد.
3- خدمات مخصوص برای مشتریان مخصوص

ش��ما قطعاً بخشی از مش��تریانی را دارید که به برند یا محصول و 
خدمات ش��ما وفادار هستند. حس��اب این دسته از مشتریان را باید 
با س��ایر مش��تریان خود جدا کنید، چراکه سود اصلی شما از طریق 
این مش��تریان تأمین می شود و این دس��ته از مشتریان هستند که 
به ماندگاری ش��ما در ب��ازار کمک می کنند. از طرفی، این دس��ته 
از مش��تریان باید پاداش وف��اداری خود را دریاف��ت کنند تا انگیزه 
بیش��تری برای وفاداری به برند ش��ما داشته باش��ند. پس در مواقع 
مناسب سعی کنید خدمات ویژه و به خصوصی را برای این دسته از 
مشتریان خود ارائه دهید. این عملکرد شما منجر به انتقال احساس 

قدردانی از مشتریان می شود.
4- اجرای قواعد جذاب بازی

حتم��اً تاکن��ون بازی های ج��ذاب کامپیوتری یا واقع��ی را انجام 
داده ای��د ک��ه در آنها به اندازه فعالیتی که انج��ام می دهید از امتیاز 
برخوردار می ش��وید. این ن��وع جوایز یا امتیازات از س��طح هیجانی 
باالیی برخوردار هس��تند و منجر به صرف زمان بیش��تر از س��مت 
بازیکن ه��ای این بازی می ش��ود. می توانید این قاع��ده هیجان انگیز 
بازی ه��ا را در کس��ب و کار خ��ود وارد کنی��د. به هر ان��دازه ای که 
مش��تریان ش��ما در باشگاه مش��تریان فعال باش��ند امتیاز بیشتری 
کسب خواهند کرد. پس همین ترفند منجر به افزایش بازدید آنها از 

وب سایت باشگاه مشتریان و فعالیت بیشتر آنها خواهد شد.
ب��ا توجه به ۴ تکنیک گفته ش��ده در باال می توانید یک باش��گاه 
مشتریان فعال طراحی کنید که ارتباط شما با مشتریان تان را بیشتر 

از قبل خواهد کرد.
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در دهه 19۵۰، ش��رکت هالوید تصور می کرد که یک محصول برنده 
دارد. به واس��طه مهندسی هوش��مندانه، فناوری جدیدی را ایجاد کرده 
بود که بهتر از محصوالت رقبا بود. تنها مشکل این بود که کسی حاضر 

به خریدن آن نبود.
از این رو ش��رکت را به این تفکر واداش��ت که اگر کس��ی نمی خواهد 
دس��تگاه های کپی آنها را بخرد، ش��اید برخی حاضر به اجاره آن باشند. 
این به یک ایده چند میلیارد دالری انجامید و این ش��رکت که اکنون با 

نام زیراکس شناخته شده است، به قدرتی بزرگ تبدیل شد.
نوآوری های منزوی بعید اس��ت که تأثیر قابل توجهی در س��ودآوری 
کس��ب و کار داشته باش��ند. خلق محصول جدید، بازار هدف یا جریان 
درآمدی جدید ممکن اس��ت تغییراتی را در کس��ب و کار ایجاد کند اما 
برای ایجاد تحوالت پایدار و اثربخش باید مدل کسب و کار را تغییر داد.

در ادام��ه به آنچه باید درب��اره نوآوری در مدل کس��ب و کار بدانید، 
بیشتر می پردازیم:

1. برنامه ریزی را متوقف و آماده سازی را شروع کنید:
پس از جنگ جهانی دوم، شرکت های عظیمی برای تولید محصوالت 
و بازاریابی انبوه تاسیس شد. در آن زمان بود که برنامه ریزی استراتژیک 
در دس��ترس قرار گرفت. مدیریت ارش��د طرحی را تدوین می کرد و از 
کارکن��ان رده های پایین تر می خواس��ت که آن را اج��را کنند. اگر کل 

مجموعه خوب کار می کردند، همه چیز به خوبی پیش می رفت.
اما هنگامی که »جک ولچ« مدیرعامل ش��رکت جنرال الکتریک شد، 
فرآیند برنامه ریزی اس��تراتژیک را محدود کرد و تالش های خود را برای 

ساده سازی فرآیندهای سازمان آغاز کرد.
از آن زمان، بس��یاری دیگر از متخصصین و صاحبان کسب و کارهای 
بزرگ بر اهمیت آماده س��ازی تاکید بیش��تری داش��تند. به عنوان مثال 
»راج��ر مارتی��ن« از مدیران می خواهد ک��ه اجازه ندهن��د برنامه ریزی 
استراتژی بیشترین زمان را به خود اختصاص دهد و این بدان معناست 

که ما باید سریع ترشروع به آماده سازی کنیم.
ش��اید برنامه ریزی به ما اج��ازه تصمیم گیری س��ریع را دهد، اما این 
آماده سازی، توجه به جزییات و گسترش مهارت هاست که به ما توانایی 
اخذ تصمیمات به موقع و منطبق بر تغییرات در زمان واقعی را می دهد.
2. به چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش از طریق مدل کسب و 

کارتان بیندیشید:
در حالی که طرح کس��ب و کار نیاز به ارزیابی مش��خصی از درآمدها 
و هزینه ها دارد، مدل کس��ب و کار چنین نیس��ت. به عبارت س��اده تر، 
منطقی منسجم برای چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش است. کسب و 
کارهایی که به این سه مورد به شکلی منطقی پاسخ دهند، شرکت های 

بسیار موفقی را راه اندازی خواهند کرد.
متأس��فانه، در جهان امروز چرخه های فناوری ب��ه طور قابل توجهی 
کوچک ش��ده اند و مدل های کس��ب و کار دیگر دوام و پایداری ندارند و 

باید در مدل کسب و کارتان نوآوری ایجاد کنید.
این نکته مهمی اس��ت اما بدان معنا نیس��ت که باید مرتباً همه چیز 

را تغییر دهید.
کافی است از خودتان بپرسید، چگونه می توانید ارزش جدیدی ایجاد 
کنی��م؟ آیا می توانیم آن ارزش را در یک مس��یر متفاوت هدایت کنید؟ 
آیا راهی وجود دارد که بتوانید به ارزش اثربخش تری دس��تیابی داشته 

باشید؟
3. به کمک بوم مدل کسب وکار، کمینه محصول پذیرفتنی را 

تولید کنید:
من قباًل کس��ب و کار دیجیتالی را اداره می کردم که تقریبا سهم ۴۰ 
ت��ا ۵۰ درصدی بازار را به خودش اختصاص داده بود و به ما این امکان 
را می داد تا منابع مهندسی بهتری نسبت به رقبا داشته باشیم. چون ما 
آن را یک مزیت مهم رقابتی می دیدیم. به منظور سرمایه گذاری بر این 

مزیت، پروژه های بزرگی را برنامه ریزی کردیم .
متأس��فانه آنچه که طی فرآیند توسعه 6 الی 12 ماهه اتفاق افتاد این 
بود که نیازها در بازار به سرعت تغییر می کردند و ما باید به طور مداوم 
ویژگی های پروژه را تغییر می دادیم. نتیجه این شد که پروژه های کالن 

ما پر از اش��کال بودند و ما مجبور می ش��دیم وقت بیشتری را برای رفع 
آنها بگذاریم.

س��رانجام شروع به تولید محصوالتی با حداقل سود کردیم که معموالً 
تولید آنها طی ش��ش هفته انجام می شد. هرچند تولیدمان فراگیر نبود، 
اما به موقع و در زمان نیاز مش��تری انجام می ش��د. در نتیجه توانستیم 
س��ریع تر واکنش مصرف کننده را در دنیای واقعی ارزیابی کنیم. سپس 
ما از این دانش برای بهبود پروژه شش هفته آینده استفاده می کردیم.
4. ارزیابی هوشمندانه ای از مدل کسب و کارتان داشته باشید:

ایجاد یک مدل کسب و کار موفق کار ساده ای نیست، اما سخت تر از 
آن ارزیابی صحیح مدل کسب و کار است. رشد گاهی می تواند به مرگ 
کس��ب و کار بینجامد. همچنان که کارکن��ان و منابع جدیدی را برای 
پاس��خ به تقاضا وارد کس��ب و کار خود می کنی��د، عملکردتان می تواند 

تحت تاثیر اثرات منفی قرار گیرد.
در واق��ع ارائه یک دفترچه با مجموعه ای از قوانین برای پیروی کردن 
به کارمندان آس��ان است. آنچه که مش��کل است، آگاهی رسانی صحیح 
از مدل کس��ب و کار و اجازه دادن به تیم تان برای دنبال کردن اهداف 

است.
5. همواره برای مواجهه با شکست آماده باشید:

در قرن بیستم، برخی شرکت ها توانستند با ایجاد مزیت رقابتی پایدار 
از طریق پیشرفت مداوم، مسیر موفقیت در کسب و کار را هموار کنند. 
حت��ی یک مزیت رقابت��ی کوچک، که با صبر و حوصله دنبال می ش��د 

می توانست موقعیت پیروزمندانه ای را برای کسب و کارها ایجاد کند.
با این حال، حتی برترین شرکت ها ازجمله »کداک« در حال فروپاشی 

هستند. درحقیقت نباید تنها به یک مزیت رقابتی گذرا اندیشید.
ذات نوآوری در تار و پود مدل کس��ب و کار اس��ت. نوآوری در مدل 
کسب و کار به معنای جست وجو در مورد ناشناخته ها نیست، بلکه یک 
پیگیری مداوم برای چگونگی خلق ارزش، ارائه آن و کس��ب ارزش بهتر 
است. حتی بهترین مدل های کسب و کارها هم بدون نوآوری در نهایت 

با شکست مواجه خواهند شد.
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در کس��ب و کار، معم��وال دیدگاه ه��ای مختلفی مطرح می ش��ود که 
ممکن اس��ت همه آنها درست نباشد. مثال در دیدگاه سنتی این اعتقاد 
وج��ود دارد که ترک کردن کار، یک اش��تباه بزرگ اس��ت اما می بینیم 
افراد زیادی ش��غل فعلی خود را ره��ا می کنند و به راحتی می توانند در 
موقعیت های ش��غلی چه بسا بهتر از ش��غل قبلی خود، مشغول فعالیت 

شوند.
دنبال کردن دیدگاه های غیرس��نتی در کار، ساده نیست و می تواند با 
چالش هایی همراه باشد. البته بس��یاری کارمندان و مدیران نمی توانند 
دیدگاه های سنتی کاری را کنار بگذارند و کمی متفاوت تر به موضوعات 

نگاه کنند.
در این مقاله ۵ اس��تراتژی و درس آموزنده که می تواند مس��یر شغلی 

شما را دگرگون کند، مطرح شده است:
1-فقط در فکر کار کردن برای شرکت های برند و مطرح نباشید

اکثر نیروهای متخصص و کاری در آرزوی گرفتن موقعیت ش��غلی در 
ش��رکت های بزرگ و مطرح هستند، ولی شاید برای شما بهتر باشد در 
ش��رکتی معمولی و کمتر شناخته شده کار کنید. هرچند کار کردن در 
شرکت های بزرگ و مطرح، باعث می شود در محیطی حرفه ای کار کنید 
ولی برای افرادی که هدف ش��ان راه اندازی کسب وکار است، شاید شکل 

قضیه کمی فرق می کند.
گاه��ی ب��رای این افراد، کار ک��ردن در جو بوروکراتیک یک ش��رکت 
بزرگ، به مانعی بزرگ در راه اندازی کسب و کارشان تبدیل شود. گاهی 
برای رسیدن به هدفی بزرگ الزم است، تفکرات سنتی را کنار بگذاریم.

ممکن اس��ت فردی در یک شرکت معمولی مشغول فعالیت شود ولی 

در همان محیط، آنق��در فرصت های یادگیری خوبی برایش پیش بیاید 
اگر در همان بازه زمانی در ش��رکت بزرگ��ی کار می کرد، چنین اتفاقی 

رخ نمی داد.
2- مشکالت خود را راحت مطرح کنید

برخی نیروهای کاری تصور می کنند که نباید از مش��کالت و مس��ائل 
خ��ود با مدیریت مجموع��ه صحبتی به میان بیاورند و معموال مس��ائل 
را پنه��ان می کنند و در م��ورد آن صحبت نمی کنند. این تفکر بس��یار 

اشتباهی است.
این موضوع خصوصا در مورد خانم های ش��اغل بس��یار دیده می شود. 
معموال خانم های ش��اغل مسئولیت هایی در منزل و درخصوص فرزندان 
خود دارند و در عین حال باید در محل کار، مس��ئولیت هایی را به انجام 
برس��انند. عموما، اکثر خانم ها از بیان مش��کالت خود با مدیریت سر باز 

می زنند و ترجیح می دهند مسائل را خودشان حل و فصل کنند.
در ش��رایط همه گیری کرونا که برخی کارکنان در منزل و به صورت 
دورکاری فعالی��ت می کنن��د، چالش های��ی مثل رس��یدن ب��ه کودکان 
اختالل های��ی را در روند کار ایجاد می کند و الزم اس��ت این موارد را با 
مدیریت مطرح کنند. برخی کارمندان از بیان مش��کالت ترس و واهمه 
دارند. حال آنکه با طرح کردن مشکالت، ممکن است تدابیری برای حل 

آنها در نظر گرفته شود.
3- از هر مدیری می توان در س هایی آموخت

بی شک هیچ کس کامل نیست و هر کسی نقاط قوت و ضعف خودش را 
دارد. شما به عنوان کارمند قطعا در زندگی حرفه ای خود با مدیران مختلفی 
کار می کنید. هر کدام از مدیران مهارت ها و توانمندی هایی دارند و در کنار 

آن نیز ممکن است کاستی ها و ضعف هایی نیز داشته باشند.
اگر می خواهید به موفقیت های خوبی در ش��غل برس��ید، سعی کنید 
از هم��ه مدیران با هر نوع عملکرد و روش��ی که دارند، چیزی بیاموزید. 
می توانی��د هم از نقاط قوت و ه��م از نقاط ضعف مدیران مختلفی که با 

آنها کار کرده اید یاد بگیرید.
4- از صفر تا صد در بطن کار حضور داشته باشید

برخ��ی نیروهای کاری و حتی متخصص، به اش��تباه تصور می کنند که 
انجام دادن برخی کارها در محیط کار کسر شأن است. مثال فردی را تصور 
کنید که مدیر یک گروه کاری کوچک است ولی در شأن خود نمی بیند که 

کارهای ساده را انجام دهد. چنین رویکردی کامال اشتباه است.
از صفر تا صد در بطن کارها باش��ید. چنین روش��ی باعث می شود اگر 
مدیر تیم کاری هس��تید، اعضای گروه در کار، اعتماد بیش��تری به شما 
داش��ته باش��ند و برای رفع مشکالت به سراغ خود ش��ما بیایند. در این 

صورت به تثبیت نقش رهبری خود در تیم کاری، قوت بخشیده اید.
5- اجازه ندهید اضطراب و ترس بر شما چیره شود

برخی افراد از هر تغییری می ترس��ند و دچار اضطراب می شوند. ترس 
و اضط��راب می تواند صدمات جبران ناپذی��ری در کار ایجاد کند. برخی 
افراد وقتی دچار اضطراب می ش��وند دیگ��ر نمی توانند به کار خود ادامه 
بدهند. برخی نیز ممکن اس��ت وقتی دچار اضطراب می ش��وند، نتوانند 
تصمیم های درستی بگیرند. این در حالی است که با کنترل اضطراب و 
کاهش آن تا حدی خاص می توانید اس��ترس را به موتوری محرک برای 

افزایش بازدهی تبدیل کنید.
digiato :منبع

5 استراتژی که می تواند در مسیر شغلی شما تحول ایجاد کند

5 گام برای نوآوری در مدل کسب و کار

مترجم: شیدا انصاری

شنبه
27 مهر 1399

شماره 1646



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
27 مهر 1399

15شماره 1646 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: پروژه برق رسانی به دو 
روستای اســتان هرمزگان  با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی و به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع برق هرمزگان روســتاهای ســربند و دهانه گیرای 
شهرستان حاجی اباد با ۲۰ خانوار دو روستای برق دار شده هستند 
که با دســتور دکتر روحانی از طریق ویدئو کنفرانس برق دار شدند. 
برای تامین برق این روســتاها از پنل های خورشیدی استفاده شده 
که طی دو ماه و با اعتبار ۱۴میلیارد ریال تامین برق شــده اند. وزیر 
نیرو در این آیین گفت: هم اکنون ۳۵ روستا در هفته در سراسر کشور 
برق دار می شوند که طی دوره دولت تدبیر و امید ۳ هزارو ۷۹ روستا 
تامین برق شده اند.  دکتر رضا اردکانیان افزود: به مناسبت روز ملی 
روستا و عشایر ۱۵۰ روستا در کشور از نعمت برق برخوردار می شوند.  
اردکانیان در ادامه با اشاره به آغاز طرح برق امید اضافه کرد: این طرح 
بــه عنوان مصوبه دولت از آبان ماه آغاز می شــود که طبق ارزیابی 
صورت گرفته نیمی از جمعیت روســتایی کشور از طرح برق امید 
برخوردار می شــود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مراسم 
بهره برداری از ۲ طرح برقرسانی به روستاهای حاجی آباد هرمزگان 
گفت : ۱۵۰ روستای برقدار شده در کشور جمعیت باالی ۱۰ خانوار 
و ۴۵ روستا نیز کمتر از ۱۰ خانوار جمعیت دارند . وی با بیان اینکه 
هم اکنون ۵۷ هزار و ۵۷۰ روستا در کشور برق دار هستند ، افزود : تا 
پایان دولت تدبیر و امیدنیز ۶۲۵ روستا شامل ۴۵۵ روستای باالی ۱۰ 

خانوار و ۱۹۰ روستای زیر ۱۰ خانوار نیز برقدار می شوند .مدیرعامل 
شرکت توزیع برق در پایان مراسم گفت : سیستم های خورشیدی 
اســتفاده شده در این روســتاها با توان دو هزارو ۵۰۰وات است که 
در نوع خود در کشــور منحصر به فرد است. برای تامین برق مناطق 
روســتایی در کشور از سیستم های یک هزار وات استفاده می شود 
که برای نخستین بار در کشور از پنل های دو هزارو ۵۰۰ وات برای 
روستاهای استان استفاده شده است. آیین افتتاح برق رسانی به این 
دو روستا به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و همزمان با ۱۴۸ روستا 
در سراسر کشور با حضور مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی و با دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان تاکید کرد: 
برخورد جدی با مراکز غیرمجاز تولید ارز دیجیتال

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق هرمــزگان گفت: مراکز 
اســتخراج ارزهای دیجیتال که از برق غیرمجاز یا ســایر انشعابها 
برای تامین برق مورد نیاز خود اســتفاده می کنند،عالوه بر جریمه 
به مراجع قضایی معرفی می شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان، مهندس هاجر عبدی افزود: استفاده از 
این دستگاه ها به دلیل مصرف باالی برق باعث افزایش بار مصرفی 
ترانس ها ، افزایش بار خطوط و در بیشــتر موارد موجب افت ولتاژ 
و تشدید خاموشی ناشی از کمبود برق و ایجاد نارضایتی مشترکین 
می شود. وی با اشــاره به کشف ۶۴ دستگاه تولید ارز دیجیتال در 
پارسیان افزود: فعالیت این دستگاهها با استفاده از انشعاب خانگی 
و کشاورزی بوده که طبق دستورالعمل وزارت نیرو امری غیرقانونی 
است. عبدی اضافه کرد:  اگرچه تولید کنندگان رمز ارز می توانند با 
ارائه مجوز و پروانه صادره از ســازمان های ذیربط نسبت به دریافت 
انشــعاب قانونی اقدام و از حمایت قانونی برخوردار باشند اما برخی 
افراد ســودجو به دلیل کسب سود باالتر از انشعابات دیگر با تعرفه 
های ارزان قیمت به صورت غیر قانونی و مخفیانه استفاده می کنند 
که حسب وظیفه قانونی ، شناسایی و پیگیری های الزم همواره در 
دستورکار قرار داشته و اقدامات قانونی از طریق دستگاه های نظارتی 

و مراجع قضائی به عمل خواهد آمد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از 
خرید اقالم ســاخت داخل به مبلغ ســه هزار میلیارد ریال در سال 
جهش تولید خبر داد. مهندس ســید عبداله موسوی گفت: تامین 
و خریــد این اقالم که به طور عمده کاربردی و پرمصرف در صنعت 
حفاری اســت در قالب ۷۹۱ فقره تقاضا و تعــداد یک هزار و ۸۵۹ 

قلم انجام شد. 
وی افــزود:  تامین و خرید این اقــالم در چارچوب رعایت قانون 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدی  و خدماتی کشــور و در راستای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی در سالی که 
به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، صورت گرفت. موسوی 
اظهار کرد: بررســی سوابق خرید خارجی این اقالم و به روز رسانی 
آنها براساس نرخ روز دالر نشان می دهد میزان صرفه جویی ایجاد  

شــده در خریدهای داخلی نسبت به کاالی مشابه خارجی حداکثر 
۶۰ درصد می باشد. 

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: همچنین به منظور 
تحقق این مهم تاکنون افزون بر ۵۰۰ ســازنده داخلی شناسایی و 
از توان فنی و تخصصی آنها در اجرای پروژه های ســاخت داخل 
شرکت اســتفاده به عمل آمده اســت. وی افزود: در بیش از یک 
دهه گذشــته بیش از ۲۰  هزار قطعه و تجهیز پرمصرف کاربردی 
در صنعت حفاری  توسط ســازندگان و صنعتگران داخلی بومی 
سازی شده در بخش های عملیاتی و خدمات فنی و تخصصی این 
شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. موسوی اظهار کرد: در زمان 
حاضر مراحل طراحی و ساخت مجموعه ای از قطعات و تجهیزات 
مهم در عملیات حفاری از ســوی ســازندگان و مراکز دانشگاهی 
در دســت اجرا است که بخشــی از آنها تا پایان سال وارد چرخه 

عملیات خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: جلســه مراکــز مهارت آموزی 
کاردانش وابســته به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم 
برای شــروع ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، حمیدرضا 
ســمیعی مســئول آموزش کاردانش اداره کل گفت: جلسه مراکز 
مهارت آموزی کاردانش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با حضور مسئول 
آموزش کاردانش و رئیس حراست اداره کل در محل سالن جلسات 
برگزار شــد. وی ادامه داد: در این جلســه کلیه مباحث مربوط به 
برگزاری دوره های مهارتی کاردانش در سال تحصیلی جدید مطرح 
و طی بخشــنامه ای به مراکز ابالغ شــد. تعداد مراکز مهارت آموزی 
کاردانش وابسته به این اداره کل که در زمینه رشته های هنری مجوز 
داشته و حق پذیرش هنرجو را دارند ۸ مرکز می باشد. سمیعی تاکید 

کرد: این مراکز می توانند متقاضیان کســب گواهینامه های مهارتی 
را در آزمــون جامع ثبت نــام کرده و بعد از گذرانــدن این دوره ها، 

هنرجویان را برای آزمون تئــوری و عملی که در دو مرحله )دی و 
خرداد( برگزار می شود شــرکت دهند. سمیعی درخصوص اعطای 
گواهی نامه مهارت به شرکت کنندگان آزمون جامع رشته های هنری 
کاردانش توضیح داد: به متقاضیان پس از قبولی در آزمون های کتبی 
و عملی گواهی نامه مهارت اعطاء می گردد که پس از گذراندن دروس 
عمومی در هنرستان های بزرگسال می توانند مدرک دیپلم خود را از 
اداره کل آموزش و پرورش کســب نمایند. وی با اشاره به وضعیت 
کنونی استان قم و دستورالعمل ستاد مقابله با ویروس کرونا خاطر 
نشــان کرد که مراکز باید تا اعالم وضعیت عادی استان کالس های 
خود را بصورت آنالین )غیرحضوری( برگزار نمایند. شایان ذکر است 
لیســت مراکز مهارت آموزی به همراه رشته های ارائه شده در سال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

قابل مشاهد است.

 اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاستان مرکزی، محمدرضاسمیعی مدیر عامل این شرکت گفت: 
ازجمله اقدامات بهره برداری نواحی گازرســانی ،بازدید و بررســی 
تاسیسات، ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای 
گاز اســت و باید راه های مقابله با بحران های احتمالی را با رعایت 
موارد ایمنی مورد بررســی قرار داد. مدیرعامل شــرکت گاز استان 
مرکزی بر حفظ آمادگی کارکنان شــرکت گاز استان جهت ورود به 
فصل ســرما اشاره و بیان کرد: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام 
گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت شرکت برای تامین گاز پایدار 
و مســتمر و ایمن برای مشترکین استفاده خواهیم کرد. مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان مرکزی تصریح نمود: با فرهنگ سازی واطالع 
رســانی ، رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه ازگاز طبیعی مردم را 
برای مقابله با سرما و رعایت الگوی صحیح مصرف یاری نموده  و قطعاً 
این مساله را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.درادامه جلسه حمید 
رمضانی معاون بهره برداری گزارشی در خصوص آمادگی نواحی برای 
ورود به فصل ســرما ولزوم پایداری شبکه های گاز وپیگیری وصول 

مطالبــات ارائه نموده وگفت: با همکاری نیروهای متعهد و پرتالش 
این شرکت وآمادگی تیم های عملیاتی نواحی گازرسانی ،امیدواریم 
بتوانیم به بهترین شکل ممکن خدمات رسانی به هم  استانی های 
عزیز را انجام داده و سطح رضایتمندی مشترکین گاز طبیعی را باال 
ببریم.ایشان همچنین ازتمهیدات مهم ورود به فصل سرما جهت بهره 
برداری بحث آماده سازی و بروز بودن وتهیه لوازم یدکی خودروهای 

واحدهای تعمیرات و امداد نواحی دانست واز واحد حمل ونقل شرکت 
خواســتار رسیدگی به این امر شد تادر فصل زمستان مشکلی ازاین 
طریق وجودنداشــته باشد. بر پایه این گزارش دراین جلسه کاظمی 
رییس بهره برداری شهرستانها وروسای نواحی نیز نقطه نظرات خود 
را بیان نمودند ودرپایان جلسه مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
در خصوص ورود به فصل سرد سال بر آمادگی کامل و برطرف نمودن 
هرچه سریع تر نقایص احتمالی وهمچنین درخصوص پایش درجه 
حرارت ادارات و ســازمانهای دولتی وتمهیــدات الزم جهت ایمن و 
مقاوم ســازی درخصوص ایستگاه ها وآب گرفتگی تاسیسات تاکید 
نمود تا از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری به عمل آید وازمشترکین 
محترم گازطبیعی درخواســت نمود درصورت بروز هرگونه حادثه و 
بحران درخصوص گازطبیعی با تماس با شــماره تلفن شبانه روزی 
امدادوحوادث شرکت ۱۹۴و همچنین درصورت داشتن هرگونه انتقاد، 
پیشنهادو شکایت با تماس با تلفن گویای سامانه ارتباط بامشتریان 
۳۲۴۱۲۰۶۶،شرکت گازاستان مرکزی را همچون سنوات گذشته در 

ارائه بهترین خدمات به مردم شریف استان یاری نمایند.

 ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، همزمان 
با شروع فصل سرما به مردم در خصوص رعایت نکات ایمنی و مصرف 
بهینه گاز طبیعی هشــدار داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران،"جعفر احمدپور" گفت:  
هر ســال با شروع فصل سرما، تعداد زیادی از هموطنان به دلیل بی 
توجهی به مسائل ایمنی مرتبط با استفاده از گاز طبیعی، جان خود 
را از دست می دهند که به همین دلیل رعایت نکات ایمنی ضرورت 

فراوان دارد. وی افزود: دقت نکردن در نصب صحیح وسایل گاز سوز، 
توجه نداشتن به باز بودن مسیر دودکش،  نداشتن کالهک H شکل 
دودکش، استفاده از وســایل گرمایشی غیر استاندارد، دقت نکردن 
در اســتفاده از تهویه مناسب هوا و کمبود اکسیژن مورد نیاز وسایل 
گاز سوز با بستن کلیه منافذ در ساختمانهای فاقد سیستم گرمایش 
مرکزی، استفاده از وسایل غیر گرمایشی نظیر اجاق گاز و پلوپز برای 
گرمایش و استفاده نکردن از شیلنگ و بست استاندارد از مهمترین 
عوامل بروز حوادث مربوط به گاز اســت. احمدپور از مشترکان گاز 
طبیعی در استان خواست قبل از راه اندازی وسیله گاز سوز، پس از 
حصول اطمینان از باز بودن مسیر دودکش و وجود کالهک H شکل ، 
با استفاده از شیلنگ و بست استاندارد اقدام به اتصال بخاری استاندارد، 

به شیر گاز کنند و محلهای اتصال به شیر و نیز وسیله گازسوز را برای 
اطمینان از عدم نشت گاز ، با کف صابون امتحان نمایند. مدیرعامل 
شرکت گاز استان به رعایت نکات صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی 
هم اشــاره کرد و گفت: استفاده از روشهای مختلف از قبیل استفاده 
از پرده های ضخیم برای ورودی منازل و اتاق ها، لباس مناســب و 
تنظیم دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه ســانتیگراد از مواردی است 
کــه می توان با بکارگیری آن ضمن صرفــه جویی در مصرف گاز و 
کاهش هزینه مصرف گاز ، امکان اســتفاده سایر هموطنان را از این 
نعمت خدادادی فراهم کرد . وی در خاتمه اظهار داشت :امیدواریم با 
مشارکت و همیاری مشترکین عزیز در استفاده صحیح از این نعمت 

الهی شاهد حوادث ناگوار در سطح استان نباشیم.

افتتاح دو پروژه برق رسانی به روستاهای هرمزگان با دستور رئیس جمهور 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

سه هزار میلیارد ریال خرید اقالم ساخت داخل در سال جهش تولید

 برگزاری جلسه مراکز مهارت آموزی کاردانش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم در شروع سال تحصیلی 1399-1400

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد:
آمادگی کامل شرکت گاز استان مرکزی برای ورود به فصل سرما 

مدیر عامل شرکت گاز مازندران، تاکید کرد؛
لزوم رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در فصل سرما

نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از 14 تا 17 آبان ماه برگزار می شود
اصفهان- قاسم اسد: بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع 
صنعت ســاختمان طی روزهای چهاردهم تا هفدهم آبان ماه امسال در 
محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود. 
به گزارش ســتاد برگزاری نمایشــگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان، 
مجری برگزاری این نمایشــگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه جامع صنعت 
ساختمان امسال با گستردگی و انسجام بیشتری برگزار می شود، گفت: 
این نمایشــگاه که تاکنون بیســت و دو دوره از آن برگزار شده به عنوان 
یکی از نمایشگاه های تخصصی مهم و پر مخاطب در سطح کشور شناخته 
می شود و شرکت های بسیاری عالقمند به حضور در آن و ارائه محصوالت و خدمات خود هستند. علیرضا آموخته با بیان اینکه تاکنون 
حضور ۸۰ شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان قطعی شده است، افزود: تاکنون ظرفیت 
شش هزار و ۲۰۰ مترمربع فضای مفید این نمایشگاه تکمیل شده اما پیش بینی می شود با توجه به زمان باقی مانده تا آغاز نمایشگاه، 
تعداد شرکت های حاضر در این رویداد نمایشگاهی افزایش یابد. وی درباره زمینه فعالیت  شرکت های حاضر در نمایشگاه ساختمان 
اصفهان تصریح کرد: شرکت های فعال در زمینه تولیدات و محصوالت دکوراسیون داخلی خانه و آشپزخانه، نما و پوشش های خارجی 
ساختمان، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، محصوالت مرتبط با سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان، مصالح اولیه ساختمانی و تولیدات 
مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و محصوالت، خدمات و دستاوردهای خود را به 
نمایش می گذارند.  مجری برگزاری بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه را 
گرد هم آوردن فعاالن این صنعت اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، خریداران و مصرف کنندگان در یک زمان و یک مکان و توجه 
به ظرفیت های تولید داخل دانست و تاکید کرد: ایجاد بستری مناسب برای تبادل تجربیات میان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، 
آشنایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ظرفیت های موجود برای حضور در فعالیت های اقتصادی کشور، ایفای نقش به عنوان یک 
ابزار بازاریابی در خدمت صنعت ساختمان و ایجاد فرصت سرمایه گذاری مشترک میان فعاالن این صنعت قدرتمند از جمله اهدافی به 
شمار می رود که نمایشگاه ساختمان اصفهان بر اساس آن پایه گذاری و برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه این نمایشگاه جایگاه خود را 
در بین فعاالن حوزه های مرتبط با صنعت ساختمان تثبیت کرده است، گفت: همزمان با این رویداد سایت دائمی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان واقع در منطقه روشن دشت افتتاح و آغاز به کار خواهد کرد؛ بر همین اساس، شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان 
به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان سعی دارد با برگزاری این نمایشگاه به بسیاری از نیازهای عالقمندان و 
کارشناسان این حوزه پاسخ  دهد، بر اساس این گزارش، عالقمندان به کسب اطالعات بیشتر درباره این نمایشگاه می توانند با شماره 

تلفن های ۰۳۱۳۶۶۳۳۹۳۹ و ۰۹۳۵۴۸۰۶۳۹۳ تماس بگیرند.

سید سعید شاهرخی استاندار همدان: 
محمدودیتهای کرونایی یک هفته اجرا میشود

همدان – صنیعی: ســید سعید شاهرخی اســتاندار همدان که در 
نشست کمیته اطالع رسانی کرونا استان با اصحاب رسانه سخن می گفت 
اعالم کرد : استان همدان در شرایط قرمز قرار دارد و اگر مردم پروتکل ها 
را رعایت نکنند شاهد افزایش ابتال و فوتی های کرونایی خواهیم بود . تمام 
مرخصی های مدیران استان لغو و کل استان در آماده باش کامل جهت 
مبارزه با کرونا است .رســانه ها در کنار ستاد استانی کرونا خطر بزرگ 
کرونا را به جامعه اطالع رسانی کنند .بازرسی ها تشدید و با هر شخص یا 
گروهی که بخواهد پروتکل ها را رعایت نکند برخورد شدید قانونی صورت 
می گیرد .هر کسی که به هر شکل مثل مراسمات جشن و عزا باعث تجمع شود به قوه قضاییه معرفی می شود .دانشگاه علوم پزشکی 
همدان به بهترین شکل وظایف خود را انجام داده است . هشت ماه خدمات شبانه روزی کادر بهداشت و درمان استان قابل تقدیر 
است و مردم قدردان آنها هستند .عملکرد فرمانداران در هفته بعد بررسی خواهد شد ، فرمانداران موظف هستند با پیگیری و نظارت 
جدی آمار را کاهش دهند .سه شهرستان همدان ، مالیر و نهاوند شرایط خاصی دارند و فرمانداران باید به صورت ویژه اقدام کنند تا 
شرایط را تغییر دهند .محدودیت هایی که به مدت یک هفته برای استان در نظر گرفته شده در سه قالب بشرح زیر اعالم شد : الف 
( مراکزی که به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود :سینماها ، مراکز  تاتر و تماشاخانه ها ، شهر بازی ها ، گیم نت ها ، تفرجگاه ها 
، تاالرهای پذیرایی ، باغ موزه ها ، اماکن سیاحتی ، نماز جمعه در شهرستان های با وضعیت قرمز ، نمازهای جماعت ، زیارتگاه ها 
، تکایا و اماکن متبرکه استان .باشگاه های ورزشی و بدنسازی ، قهوه خانه ها ، چای خانه ها ، کافه ها ، خانه های مسافر و سوئیت 
های اقامتی در شهر همدان . ب( مراکزی که باید بصورت غیرحضوری فعالیت نمایند :کلیه مراکز آموزشی و دانشگاهی استان ، 
کلیه کالس های آموزش و پرورش در تمام مقاطع ، حوزه های علمیه ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای ، آموزشگاه های آموزشی 
، علمی و آزاد . ج( اماکن و مراکزی که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمپ خواهند شد : مهدهای کودک ، مطب 
پزشکان ، کلینیک های پزشکی ، پاساژها ، دفاتر پیشخوان دولت ، مراکز خدمات الکترونیک قضایی ، مراکز پلیس +۱۰ و هتل ها .

سرمربی و سرپرست تیم بسکتبال شهرداری نوین گرگان معرفی شدند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سیدزمان حسینی و ساعد کریمی به عنوان سرمربی و سرپرست و مربی تیم بسکتبال شهرداری 
نوین منصوب شدند.بر اساس حکم صادر شده توسط شهردار گرگان سیدزمان حسینی به عنوان سرمربی تیم بسکتبال شهرداری نوین 
برای حضور در رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور منصوب شد.در بخشی از حکم وی آمده است به موجب این ابالغ 
به عنوان سرمربی تیم بسکتبال شهرداری نوین برای حضور در رقابت های لیگ دسته یک کشور و همکاری در رده های پایه در فصل 
مسابقاتی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ منصوب می شوید.امید است در سایه الطاف الهی، جدیت و پشتکار و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود، 
تحت نظارت مدیر فنی تیم های پایه و مدیریت باشگاه در راه کسب موفقیت و تربیت نسل جدیدی از بازیکنان برای آینده بسکتبال 
شهر گرگان پیروز و سربلند باشید.همچنین در حکم مسوولیت ساعد کریمی آمده است: به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست و 
مربی تیم بسکتبال شهرداری نوین برای حضور در رقابت های لیگ دسته یک کشور و همکاری در رده های پایه در فصل مسابقاتی 
۱۳۹۹-۱۴۰۰ منصوب می شوید.امید است در سایه الطاف الهیی، جدیت و پشتکار و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود، تحت 
نظارت مدیریت باشگاه در راه کسب موفقیت و تربیت نسل جدیدی از بازیکنان برای آینده بسکتبال شهر گرگان پیروز و سربلند باشید.

تفویض اختیارات، الزمه موفقیت شرکت های یکپارچه آب و فاضالب 
شهری و روستایی/ وجود مدیریت واحد در مواقع بحران 

رشت-مهناز نوبری: رضا حاجی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی اظهار کرد: در بحث تجمیع شرکت های آبفای شهری و روستایی یک مدیریت واحد و یکپارچه ای در 
حال شکل گیری است که این مهم اتفاق مبارکی است.وی با بیان اینکه موضوعی که در این یکپارچه سازی مطرح بوده، بحث سرعت 
در سرویس دهی است، گفت:  باید برای شرکت های آب و فاضالب یکپارچه، هم معاونت شهری و هم روستایی در نظر گرفته شود 
تا بتوان به مشکالت هر دو بخش رسیدگی و مسائل با سرعت برطرف شود.نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: وضعیت آبفار با گذشته قابل مقایسه نیست و باید بتوانیم از این فرصت استفاده کرده تا خدمات بهتری ارائه و مشکالت مردم را 
در سریعترین وقت رفع کنیم.وی اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی را حرکتی مثبت از وزارت 
نیرو دانسته و اذعان کرد: هر تغییر ساختاری و مدیریتی در سازمانها، موافقین و مخالفینی دارد، اما مالک اصلی بهبود تدریجی خدمات 
و نهایتاً افزایش رضایت مردم است.حاجی پور با اشاره به نتایج تجمیع این دو شرکت گفت: طی این اقدام در مواقع بحران کارکنان می 

توانند با نظر مستقیم یک مدیریت واحد، خدمات به موقع و کاملتری را نسبت به گذشته به مردم ارائه کنند.

طرح هادی در 95 درصد روستاهای استان بوشهر اجرا شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر 
گفت: هم اکنون طرح هادی روســتایی با هدف توسعه و عمران مناطق 
روســتایی در ۹۵ درصد از روستاهای این استان به اجرا درآمده است. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ حمید حیدری 
بریدی بیان کرد: استان بوشهر با بیش از ۲۳هزار کیلومتر مربع مساحت 
دارای ۴۰ شهر، ۷۰۰ روستا و آبادی است که از این تعداد ۴۰۶ روستای 
باالی ۲۰ خانوار جمعیت مشــمول اجرای طرح  هادی هستند و تاکنون 
یکهزار و ۷۹۲ طرح هادی در آنها اجرا شده است. وی ایجاد زمینه توسعه 
و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی 
و رفاهی، پرداخت تسهیالت الزم به منظور بهبود مسکن روستائیان و خدمات بهزیستی و عمومی، ایجاد شبکه ارتباطی منظم، 
ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در روستاها و فراهم کردن زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیالت تولیدی، 
اشتغال و ارتقای درآمد روستاییان را از جمله هدف های اجرای طرح هادی عنوان کرد. حیدری بریدی اضافه کرد: اگر چه جمعیت 
روستاهای استان بوشهر در سال های اخیر کاهش یافته اما نقش آنها در عرصه های مختلف از جمله تولید محصوالت کشاورزی و 
دامی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. وی ادامه داد: همین امر باعث شده عمران روستاها با هدف افزایش عملکرد 
کار روستائیان، بهبود معیشت و رفاه زندگی در روستاها، جلب سرمایه گذاری در روستاها، تکمیل و اصالح چرخه تولید و مصرف 

روستایی و پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
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روز گذش��ته ب��ا حض��ور س��ورنا س��تاری مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری، س��امانه ملی پایش اطالع��ات انرژی در س��اختمان  
رونمایی شد؛ سامانه ای که به مدد فعاالن فناور یک شرکت دانش بنیان 
پیاده  شده و قرار است بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و حفظ 

منابع کشور را به ارمغان بیاورد.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م با بیان اینکه 
بهینه س��ازی انرژی در س��اختمان ها باید به ی��ک فرهنگ عمومی بدل 
ش��ود، افزود: بهینه سازی انرژی را می باید به یک ظرفیت تجاری تبدیل 
کنی��م تا بخش خصوصی به می��دان آمده و برای نوآوری های این حوزه 

سرمایه گذاری کند.
  ستاری با اشاره به نقش ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ های 
فعال در بهینه س��ازی انرژی گفت: این کس��ب وکارها نوآوری را در ذات 
خود دارند و نقش��ی اثربخش در ترویج فرهنگ بهینه س��ازی انرژی ایفا 
می کنند بنابراین باید زیست بومی ایجاد شود تا به این حوزه ورود کنند 
اگر اقتصاد این فرآیند با مس��اعد کردن محیط تبدیل ایده ها به کس��ب 
و کار ش��کل بگیرد، شاهد تحول در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ضمن 

حفظ منابع ارزشمند انرژی خواهیم بود.
ضرورت ایجاد زمینه های ترغیبی و تشویقی

 وی از آمادگ��ی معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در 
پیاده س��ازی ایده ه��ای نوآورانه حوزه بهینه س��ازی انرژی ب��ه ویژه در 
ساختمان ها گفت و ادامه داد: رعایت این استانداردها نیازمند مشوق ها 
و حمایت هایی اس��ت که معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
همچ��ون گذش��ته از آن حمای��ت می کن��د. آماده ایم از ش��رکت های 
دانش  بنیان و اس��تارت آپ های حوزه انرژی س��اختمان حمایت کنیم تا 

به این حوزه ورود پیدا کنند.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری ب��ه دربرگیرندگی باالی 
حوزه بهینه س��ازی انرژی اشاره کرد و گفت: نه تنها اقتصاد انرژی، بلکه 
حوزه ه��ای فن��اوری و خدمات در این چرخه نقش آفرین ش��ده اس��ت. 
ارزش اف��زوده و درآمده��ای این حوزه به قدری جذاب و رقابتی اس��ت 
که می تواند زمینه ساز شکل گیری طیف گسترده ای از استارت آپ ها در 

بخش انرژی ساختمان شود.
از بهینه سازی انرژی ساختمان ها حمایت می کنیم

 محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی در مراسم رونمایی از سامانه 
پایش اطالعات انرژی در ساختمان که در محل مرکز تحقیقات مسکن، 
راه و شهرس��ازی رونمایی شد، بهینه س��ازی مصرف انرژی در کشور را 
یک��ی از اولویت های مهم قوانین و سیاس��ت های کل��ی نظام به ویژه در 
برنامه شش��م توسعه دانس��ت و گفت: س��امانه پایش اطالعات و انرژی 
ساختمان یکی از ابزارها، وسایل و لوازمی است که برای کنترل مصرف 
انرژی در س��اختمان موردنیاز اس��ت که با همت دستگاه های مختلف و 

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.
 اس��المی با بیان اینکه از طریق این س��امانه ساختمان های موجود از 
نظر وضعیت مصرف انرژی شناس��ایی می ش��وند، اف��زود: با حمایت ها و 
راهکارهای��ی که باید به صورت تعاملی میان ش��رکت های دانش بنیان و 
فناور در حوزه انرژی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام 
می ش��ود، برنامه ریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای الزاماتی 
ک��ه برای کنترل مصرف در س��اختمان ها اجرایی و نتیجه بخش خواهد 

شد.
 وی ب��ا تأکید ب��ر همکاری و همراه��ی صاحبان س��اختمان ها برای 
موفقی��ت این ط��رح فناور گف��ت: صاحبان س��اختمان و ام��الک باید 
مسئوالنه نقش آفرینی کنند تا  بتوانند از تشویق هایی که وزارت نفت و 
وزارت نیرو برای مصرف انرژی برای آنها قائل می شوند، بهره مند شوند.
 اس��المی با اش��اره به ضرورت رعایت مقررات جدید ملی س��اختمان 
در س��اختمان های جدیداالح��داث از ش��روع صدور پروانه س��اختمانی 
گف��ت مقررات ملی س��اختمان، تکالیف، زوایای مختل��ف کار و الزامات 
ساخت و س��از استاندارد را برای کاهش مصرف انرژی تعیین کرده است. 
مهندسان مشاور، طراحان ساختمان، سازندگان و تولیدکنندگان مصالح 
ساختمانی همه مکلف هستند این الزامات مقررات ملی ساختمان را در 

محصوالت خود و در اجرای بناها و تاسیسات رعایت کنند.
 وزیر راه و شهرسازی بر همراهی شهرداری ها در اجرا و بهره برداری از 
این سامانه تاکید کرد و گفت: ساختمان های جدیداالحداثی که بتوانند 
برچس��ب انرژی دریافت کنند، ساختمان های اس��تانداردی هستند که 

شهرهای آینده را تشکیل می دهند.
اس��المی گفت: کس��انی که در مص��رف انرژی بهین��ه مصرف کردن 
را اولویت قرار می دهند نس��بت به کس��انی که ان��رژی را بهینه مصرف 

نمی کنند بهره مندی بیشتری نسبت به مزایای انرژی خواهند داشت.
 وی از تدوین مشوق ها برای رعایت کنندگان مبحث 19 مقررات ملی 
ساختمان گفت و ادامه داد: این سامانه هم اکنون در اختیار است و همه 
دس��تگاه ها مکلف به همراهی هس��تند و حرکتی در جهت س��اماندهی 

مصرف انرژی در ساختمان ها آغاز می شود.
 شهرداری تهران همراه با معاونت علمی و فناوری در 

بهینه سازی مصرف انرژی
در بخش دیگری از این مراس��م، پیروز حناچی شهردار تهران شهردار 

ته��ران ادامه داد: بح��ث برقی کردن موتورهای دو چ��رخ، برقی کردن 
اتوبوس های ش��هر تهران و همچنین توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه 
جزو برنامه هایی اس��ت که با حمایت و همراهی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری دنبال می کنیم.
 وی همچنین گفت:  موضوع اجباری ش��دن بیمه در س��اختمان هم 
یکی از سیاست های ما اس��ت و معتقدیم سازندگان با اهداف اقتصادی 

باید به سمت کاهش مصرف انرژی در ساختمان بروند.
 حناچ��ی ب��ا اش��اره به ض��رورت تدوی��ن مش��وق ها ب��رای مالکان 
س��اختمان های رعایت کننده بهینه سازی انرژی گفت: باید محدودیت ها 
و مش��وق های مالیاتی برای مصرف کنندگان بهینه و کسانی که مصرف 

باالتری دارند در نظر گرفته شود.
وی با اش��اره به نرخ مصرف انرژی در کش��ورهای گوناگون و جایگاه 
ایران در این حوزه گفت: کش��ور چین با 3.2 میلیون تن، آمریکا با 2.2 
میلی��ون تن و هن��د با 9۰۰ هزار تن مصرف جزو باالترین کش��ورها در 

جدول هستند. ایران اما با مصرف 2۵8 هزار تن در رده 11 قرار دارد.
 ش��هردار تهران همچنین از میزان مصرف س��وخت در ترکیه گفت و 
ادامه داد: در ترکیه مصرف انرژی 8.۵ برابر کمتر از ایران اس��ت چراکه 
هیچ یارانه ای به این بخش داده نمی شود و مالیات بر مصرف هم وجود 
دارد یعنی کسانی که مصرف باالتری داشته باشند باید مالیات بیشتری 

بپردازند.
 حناچی با اش��اره به مصرف برق در ته��ران گفت: مصرف برق روزانه 
در تهران معادل 2۰ هزار گیگابایت ساعت است که مشترکان خانگی با 

سهم ۷۵ درصدی بیشترین مصرف را دارند.
 شهردار تهران متوسط مصرف گاز در تهران را ۷۷ میلیون متر مکعب 
معادل تولید سه فاز پارس جنوبی دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه 
عمده اتالف انرژی در بخش خانگی برآورد شده است، می توان نقش این 

پروژه را در حفظ سرمایه های ملی، سودمند و اثربخش دانست.
 وی با اش��اره به برنامه های تهران ب��رای کاهش مصرف انرژی گفت: 
ش��ورای ش��هر وظایفی را تعیین کرده و در برنامه س��وم ش��هر تهران 
مس��تقیم به کاهش مصرف ان��رژی در س��اختمان های اداری تجاری و 

خانگی اشاره شده است که البته موانع جدی بر سر مسیر وجود دارد.
ش��هردار تهران با تاکید بر اینکه یک��ی از مهمترین عوامل تاثیرگذار 
در کاه��ش مص��رف انرژی بحث واقعی ش��دن حامل های انرژی اس��ت 
ادامه داد: متاس��فانه نمی توانیم با توجه به شرایط اقتصادی هزینه های 

بیشتری را به مردم تحمیل کنیم.
گام ارزشمند ایران در بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 در بخ��ش دیگری از این مراس��م، کلودیو پرووی��داس نماینده مقیم 
برنامه توسعه عمران س��ازمان ملل به گام های ارزشمند ایران در حوزه 
محیط زیس��ت و انرژی اشاره کرد و گفت کشور ایران با وجود تحریم ها 
توانس��ته است گام های بس��یار خوبی در بهینه س��ازی انرژی، کمک به 
فناوری های س��بز و محیط زیس��ت بردارد و در این مسیر برنامه توسعه 
عمران س��ازمان ملل نیز از اجرای پروژه هایی مانند سامانه پایش انرژی 

ساختمان ها حمایت می کند.
 نماینده مقیم برنامه توس��عه عمران س��ازمان ملل متحد در ایران از 
هموار بودن مس��یر توس��عه فناوری های حوزه انرژی و محیط زیست با 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای فناورانه ایران گفت: اج��رای این پروژه گامی 
تاثیرگذار برای حفاظت از محیط زیس��ت و کاهش مصرف انرژی است. 
این پروژه راهبردی ضمن کمک به مصرف انرژی و کاهش هدررفت آن، 

ایجاد اشتغال و اقتصاد را به دنبال دارد.
 ضرورت توجه جدی به مبحث انرژی ساختمان ها

اقبال شاکری نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای 
اس��المی از اهمیت و ضرورت توجه به بهره وری انرژی در س��اختمان ها 
گفت و ادامه داد: باید توجه داشت که بازدهی انرژی و راهکارهایی برای 
افزایش بازدهی در دوران ساخت حائز اهمیت بسیار باالیی است و باید 

به موضوع انرژی در ساخت ساختمان ها توجهی جدی شود.
 عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت اجرایی سازی سازوکارهای 
توجه بخش��ی جامعه به موضوع بهینه س��ازی انرژی در ساختمان تأکید 
ک��رد و افزود: باید زمینه ایج��اد معیارهای متضاد و متناقض که موجب 
می ش��ود به موضوع بهره وری انرژی در س��اختمان ها توس��ط ذی نفعان 
توجهی نش��ود، به کنار بروند. در ساخت یک ساختمان، زمان، هزینه و 
مس��ئله انرژی از اصلی ترین معیارهای در نظر گرفته شده حائز اهمیت 

باالیی است و راهکارهای نوآورانه می تواند این مشکل را حل کند.
 اقدامی مبارک در تحقق عدالت عمومی

 در بخش دیگری از این مراس��م، مالک ش��ریعتی نیاس��ر، سخنگوی 
کمیس��یون انرژی در مجلس شورای اس��المی، پیاده سازی پروژه پایش 
ان��رژی س��اختمان ها را اقدامی مهم به س��وی تحق��ق عدالت در حوزه 
انرژی دانست و افزود: در سیاست های کلی برنامه ششم باید در مصرف 
انرژی به یک دوم برس��یم در حالی که ما در نرس��یدن به این شاخص 
کم کاری هایی داریم و باید دس��تگاه های اجرایی برخی از مواد آیین نامه 

را در این زمینه رعایت کنند.
 ش��ریعتی نیاس��ر با بیان اینکه راه اندازی چنین س��امانه ای یک کار 
ارزش��مند و مبارک است، گفت: باید در این شرایط بتوانیم یک عدالت 

اقتص��ادی در  حوزه انرژی، میان دهک های جامعه و دس��تگاه ها ایجاد 
کنیم. شریعتی نیاسر با تاکید بر اینکه باید توزیع انرژی در بین طبقات 
ثروتمند اصالح شود تا ما برای ایجاد این نابرابری و از بین بردن آن به 
نفع طبقه محروم بتوانیم شکاف ها را کاهش دهیم، ادامه داد: ما در این 
شرایط نیاز به یک قرارگاه عملیاتی فرادستی داریم و نقش دستگاه های 
اجرایی و حمایتی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

تحقق این موضوع اثربخش و راهبردی است.
سامانه شناسنامه انرژی در ساختمان

 س��امانه شناسنامه انرژی در س��اختمان )BEID( سامانه ای تحلیلی 
و آماری اس��ت که با هدف بهبود عملکرد سیستم های انرژی در صنعت 
ساختمان طراحی شده است. این سامانه برای ثبت اطالعات و داده های 
مربوط به کیفیت س��اخت، تجهیزات مرتبط با پوس��ته س��اختمان های 
جدید و پایش نحوه بهره برداری پس از اجرای راهکارهای بهینه س��ازی 
مص��رف ان��رژی در س��اختمان های موج��ود ب��رای ذی نفعان��ی چون 
سیاس��ت گذاران، کاربران دولتی و س��رمایه گذاران بخش خصوصی در 

بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و راه اندازی شده است.
 پ��روژه اصالح سیاس��ت ها و تحول بازار برای افزای��ش کارایی انرژی 
در بخش س��اختمان ب��ا هدف افزای��ش کارایی انرژی س��اختمان های 
مس��کونی، تجاری و اداری که خود منجر به کاهش انتشار آالینده های 
محیط زیس��تی خواهد شد با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان ناظر ملی، برنامه عمران سازمان ملل متحد به عنوان 
ناظ��ر بین المللی و کم��ک بالعوض صندوق تس��هیالت جهانی محیط 

زیست، از آگوست 2۰16 میالدی شروع به کار کرده است.

این پروژه سه دستاورد دارد که عبارتند از: 1. بررسی و بازبینی اسناد 
سیاس��تی، به منظور طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخش��ی و 
اجرای آن، 2. ارزیابی و صحت سنجی پروژه های پایلوت کارایی انرژی و 
محیط زیس��ت در ساختمان های نمونه، 3. ایجاد تحول در ساختار بازار 
انرژی بخش س��اختمان با آموزش تمام ذی نفعان زنجیره ارزش کارایی 
انرژی و محیط . بر همین اس��اس سامانه شناسنامه انرژی در ساختمان 

مربوط به دستاورد نخست این پروژه است که امروز رونمایی شد.
 تجهیزات آزمایشگاهی و پرتابل ممیزی پوسته ساختمان

 در روند پروژه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت در س��اختمان، 
آزمایش��گاه انرژی مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی نیز توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تجهیز ش��د. استفاده از این 
تجهیزات برای ش��رکت های خدمات انرژی، استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنی��ان فراهم خواهد ش��د. ع��الوه بر این آموزش ه��ای الزم برای 
بهره ب��رداری از این تجهیزات که عمدتا ب��رای انجام ممیزی های انرژی 
پوس��ته ساختمان به کار گرفته می شوند، توس��ط اساتید و متخصصان 

مرکز ارائه خواهد شد.
 تجهیزات��ی که در این مرکز به کار گرفته ش��ده، از این قرار اس��ت: 
سرعت س��نج )گوی داغ(، دس��تگاه پایش و تش��خیص گاز شیشه های 
دوجداره، دس��تگاه قابل حمل تحلیل گاز، دستگاه اندازه گیری داده های 
آب و هوایی، دستگاه اندازه گیری قابلیت گسیل )گسیلندگی(، سیستم 
درب دمن��ده، حس��گر صفحه ای بس��یار حس��اس اندازه گی��ری جریان 
حرارت، ثبت کننده داده، دس��تگاه اندازه گیری قابلیت گسیل شوندگی، 

حسگرهای جریان حرارت انعطاف پذیر.

ستاری: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بهینه سازی انرژی را به ارمغان می آورند
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7 راز حفظ مشتری

امروزه اصلی ترین مس��ئله برندها این اس��ت که چگونه مش��تری های جدید را به افرادی دائمی تبدیل 
نمایند. درواقع این مس��ئله از هر اقدام بازاریابی نیز مهمتر خواهد بود. در این راس��تا ممکن اس��ت تصور 
نمایید که حفظ یک مشتری، به افزایش تعداد آنها منجر نخواهد شد. با این حال این مسئله کامال متفاوت 
بوده و اگر قدرت این امر را پیدا کنید که مش��تری را حفظ نمایید، بدون ش��ک آنها اقدام به تبلیغ برند 
شما به صورت ارادی خواهند کرد که این امر شما را در بهترین وضعیت ممکن قرار می دهد. درواقع اگر 
دید بلندمدتی در بازار خود دارید، بدون ش��ک این اقدام برای شما نتایج فوق العاده ای را به همراه خواهد 
داش��ت. با این حال س��والی که مطرح است این اس��ت که چه اقداماتی در این زمینه، باالترین نتایج را به 

همراه دارد؟ در ادامه ۷ مورد از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-نحوه اس��تفاده از محصوالت را آموزش دهید : یکی از بدترین اتفاقات برای هر مشتری این است که 
احتم��اال از تمامی قابلیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن، آگاهی پیدا نخواهد کرد. این امر خود می تواند به 
تجربه ای تلخ و حتی اتفاقاتی ناگوار منجر ش��ود. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت که شما برای آموزش، 
پیش��قدم باشید. درواقع تفاوتی ندارد که محصول ش��ما در چه رده قیمتی قرار دارد. بدون شک آموزش 
اصل بس��یار مهم خواهد بود. در این راس��تا هر برند باید با توجه به امکانات خود اقدام نماید. برای مثال 
ممکن است برای شما این امکان وجود داشته باشد که تا افرادی را موظف به آموزش نمایید. با این حال 
بهتر است که در این زمینه، به صورت مجازی اقدام نمایید. درواقع شما می توانید نحوه کار با محصول را 
ضبط کرده و آن را در سایت اصلی قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا افراد سریعا بتوانند به نیاز خود 
دسترسی پیدا کنند. در این راستا توصیه می شود که آموزش خود را محدود نکرده و حتی از ترفندها نیز 
غافل نشوید. تمامی این مسائل کمک می کند که افراد با آسودگی خاطر باالتری از شما خرید نمایند. در 
آخر فراموش نکنید که تمامی این آموزش ها باید رایگان باش��د. در غیر این صورت نتیجه ای را به دس��ت 

نخواهید آورد.
2-به بازخوردها توجه داش��ته باش��ید: در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
ش��ما باید تنوع باالیی را در زمینه دس��تیابی به نظر مشتری داشته باشید. درواقع اگر انتظار داشته باشید 
که آنها به صورت طبیعی اقدام به چنین مواردی نمایند، بدون ش��ک بدترین تجربه را به دس��ت خواهید 
آورد. به همین خاطر همواره باید محرک هایی وجود داشته باشد تا آنها را به سمت چنین اقداماتی سوق 
دهد. در کنار این موضوع، نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که بازخوردها تنها 
برای کسب اطالعات و بهبود برنامه ریزی ها نبوده و یکی از منابع اطالعاتی بسیار مهم مشتریان و جامعه 
هدف محسوب می شود. به همین خاطر الزم است تا آنها را به خوبی منتشر نمایید. در نهایت صرفا خود 
را به پاسخ های کوتاه و نظرسنجی ها محدود نکرده و از افراد بخواهید که همواره شما را نقد کنند. در این 
راستا صرفا موارد کلی را مورد توجه قرار نداده و حتی از افراد بخواهید که به عملکرد کارمندان شما نیز 
امتیاز بدهند. تمامی این موارد کمک خواهد کرد تا به بهترین ش��کل بتوانید مش��کالت را شناسایی کرده 

و برای آنها برنامه ریزی نمایید. 
3-تنها به اینترنت محدود نباشید : درواقع یکی از نیازهای اصلی مشتریان این است که به صورت مداوم 
با ش��ما ارتباط داشته باش��ند. در این راستا توصیه می ش��ود که برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. درواقع 
بدون برنامه ریزی شما زمان زیادی را از دست خواهید داد. برای مثال شما می توانید روزهای پایانی ماه را 
به ایجاد نشست برای مشتریان باسابقه اختصاص دهید. این امر باعث خواهد شد تا ارتباطی بهتر صورت 
گیرد و بتوانید آنها را برای وفادار ماندن به برند خود، ترغیب نمایید. درواقع نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که شما باید پیگیر ارتباط خود با مشتریان باشید. در غیر این صورت بدترین نتایج 
ممکن را به دس��ت می آورید. برای مثال ممکن اس��ت یک مشتری برای مدتی از شما خرید  نکرده باشد، 
تحت این شرایط شما باید پیشقدم در پر رنگ کردن مجدد ارتباط خود باشید. درواقع این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باش��ید که مشتری گزینه های متعددی دارد. با این حال این امر برای شما صادق نبود و 

الزم است تا جامعه هدف خود را به هر صورتی نگه دارید. 
۴-باش��گاه هواداری ایجاد نمایید: یکی از طرح های بس��یار مفید این اس��ت که به صورت علنی نش��ان 
دهید که در تالش برای حفظ مشتریان خود هستید. در این راستا می توانید آنها را به سهامداران هرچند 
کوچک ش��رکت خود تبدیل کنید. درواقع یک اقدام خوب در این زمینه این اس��ت که به اقدامات انجام 
ش��ده از سوی سایر برندها توجه داش��ته باشید تا نس��بت به اقدامات آنها برای وفادار ساختن مشتریان، 
آگاهی پیدا کنید. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که شما 
باید این اطمینان را داشته باشید که در باشگاه شما، تنوع اقدامات به حدی است که سلیقه های مختلف 

را دربر می گیرد. 
۵-از بازی ها یاد بگیرید : یکی از ویژگی های جالب بازی های آنالین این است که همواره افراد برتر را معرفی 
می کند. این موضوع باعث می ش��ود تا افراد به فعالیت بیشتر برای بهبود جایگاه خود بپردازند. این امر درست 
اقدامی است که شما نیز می توانید انجام دهید. برای مثال قدیمی ترین مشتری ها خود را معرفی کرده و براساس 
معیارهای مختلف، اقدام به رده بندی افراد نمایید. این امر باعث خواهد شد تا مشتری بیش از حد با برند شما 
درگیر شود که این امر احتمال فراموش کردن شما را تقریبا به صفر می رساند. در این راستا فراموش نکنید که 
امتیازها نباید صرفا براساس میزان خرید افراد باشد. درواقع اقداماتی نظیر تولید محتوا، تبلیغ و یا پیدا کردن 
مشتری از جمله اقدامات بسیار مثبت دیگر محسوب می شود. با این حال تنها خود را به این تعداد گزینه محدود 

نکرده و با تنوع باال، شانس موفقیت خود را افزایش دهید. 
6-خبرنامه ایجاد نمایید : برای این امر که تعامل کارمندان با شما افزایش پیدا کند، یکی از راهکارهای 
مناس��ب این اس��ت که آگاهی آنها را پیرامون اتفاقات و اخبار ش��رکت خود افزایش دهید. در این راس��تا 
بهترین اقدام ایجاد یک خبرنامه است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما باید این 
اقدام را به صورت کامال رایگان انجام دهید. در غیر این صورت نتیجه ای به دست نخواهید آورد و در این 
راستا حتی می توان از یک صفحه جداگانه در شبکه های اجتماعی و یا یک فیلد هایالیت نیز استفاده کرد. 
۷-آم��وزش را ج��دی بگیرید : در نهای��ت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید، آموزش مداوم 
کارمندان و مشتریان است. درواقع به هر میزان که آگاهی و توانایی کارمندان افزایش پیدا کند، احساس 
نیاز آنها نیز بیش��تر خواهد ش��د. در این راس��تا کارمندان ش��ما نیز به هر میزان که با روش های جدیدتر 
ارتباط با مشتری آشنا شوند، بدون شک عملکرد بهتری را از خود نشان خواهند داد. در این راستا نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که تنها آموزش کافی نبوده و الزم است تا تمرین نیز داشته 
باشید و درواقع بیش از حد تئوری بودن، آفت بزرگ بسیاری از برندها در زمینه آموزش محسوب می شود. 
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هیچ کس صبح از خواب بیدار نمی شود و به خودش نمی گوید 
ک��ه »امروز تصمیم گرفتم، بدترین تصمیم ها را بگیرم.« همه ما 
س��عی می کنیم از کارهای س��اده مثل مکالمات تلفنی گرفته تا 
کارهای مهم تر، از هرگونه خطا و اش��تباهی جلوگیری کنیم. در 
این مقاله قصد داریم هفت عاملی که عموما باعث تصمیم گیری 
بد می شود را مرور کنیم. بی شک هر کسی دوست دارد از تنبلی، 
نادانی و تکبر دوری کند ولی باز هم ش��رایطی پیش می آید که 
تصمیم گیری های درستی نداریم. چرا گاهی اوقات تصمیم های 
اشتباهی می گیریم؟ با توجه به تنوع اشتباهاتی که ممکن است 
افراد مختلف در زندگی انجام بدهند، می توان پاسخ های بیشماری 
به این سوال داد. هر کسی ضعف های خاص خودش را دارد و به 
تناسب همان ضعف ها هم ممکن است اشتباه تصمیم گیری کند. 
»مورگان هاوسل« برخی از متداول ترین دالیلی که باعث می شود 

افراد باهوش تصمیم های اشتباهی بگیرند را توضیح می دهد.
1-قبیله گرایی

بس��یاری از تصمیم گیری هایی که افراد مختلف می گیرند، در 
اثر رفتارهای قبیل��ه ای پیش می آید. تصمیم گیری هایی که فرد 
نق��ش خاصی در آنها ندارد و ب��ه دلیل آنکه در آن قبیله زندگی 
می کند، نتیجه تصمیم هایی که در قبیله گرفته می شود، به وی 

هم تسری پیدا می کند.
قبیله می  تواند کش��ور، استان، حزب، گروه، شرکت یا ... باشد. 
مثال وقتی تصمیم اشتباهی در یک سازمان گرفته می شود، همه 

پرسنل آن سازمان تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرند.
مورگان هاوسل معتقد اس��ت که باید مراقب این قبیله گرایی 
باش��یم. تصمیم گی��ری در قبیله ممکن اس��ت وضعی��ت ما را 
تهدید کند، ولی اگر هوش��یار باشیم می  توانیم جلوی بسیاری از 

تصمیم های اشتباه را بگیریم.

2-مشوق های اشتباه
ما معموال تصور می کنیم که اخالقیات موضوعی درونی است. 
حال آنکه شرایط بیرونی می تواند روی اخالقیات تاثیرگذار باشد. 
گاه��ی همین عوامل بیرونی باعث می ش��وند ک��ه تصمیم های 
اشتباهی بگیریم. مثال مش��وق های بیرونی اشتباه، روی ما تاثیر 
می گذارند. گاهی در برخی مواقع، برخی عوامل بیرونی می تواند 
روی اخالقی��ات هم تاثیرگذار باش��د. باید مراقب باش��یم عوامل 
بیرونی باعث نش��وند ما تصمیم های اشتباه بگیریم و به سمت و 

سویی که نباید حرکت کنیم.
3- تلفیق خطاهای کوچک

معم��وال ما تاثیر خطاه��ای بزرگ و فاجعه ب��ار را در زندگی  و 
کارمان به خوبی متوجه می شویم، اما در مورد خطاها و اشتباهات 

کوچک ممکن است چنین هوشیاری نداشته باشیم.
هاوسل معتقد است، باید نسبت به هر خطای بزرگ و کوچکی 
هوشیار باش��یم و نگذاریم همین اشتباهات کوچک با هم جمع 
شوند و تبدیل به فاجعه ای بزرگ گردند. بسیاری افراد در مقابل 
اش��تباهات کوچک، بی تفاوت هس��تند و عمق فاجع��ه را درک 
نمی کنند و نمی دانند که همین اشتباه های کوچک در کنار هم 

می تواند گاهی تبدیل به فاجعه و اشتباهی بزرگ شود.
4- سازگاری بیش از حد

برخی افراد خود را با هر ش��رایط س��ازگار می کنند. هاوس��ل 
معتقد اس��ت که در نهایت اکثر انسان ها س��ازگاری با شرایط را 
یاد می گیرند و این س��ازگاری می تواند در مواقعی به ضررش��ان 
تمام شود. جهان در حال تغییر کردن است و انسان ها هم تغییر 
می کنند و عموما خود را با شرایط جدید مطابقت می دهند. این 
کار تا حدی خوب است ولی در برخی مواقع هم می تواند اشتباه 
باشد. در برخی شرایط نباید با هر موقعیتی خودمان را مطابقت 

بدهیم. گاهی همین س��ازگاری بیش از حد باعث می ش��ود که 
تصمیم های اشتباهی بگیریم.

5- قرار گرفتن تحت تاثیر افراد با ارزش های متفاوت
پیروی از افرادی که اه��داف، ارزش ها یا توانایی های متفاوتی 
دارند ممکن اس��ت فرد را به بیراهه بکشاند. این افراد در شرایط 

مشابه ما قرار ندارند.
هاوسل معتقد است که همیشه نباید با افرادی که دقیقا مثل ما 
فکر می کنند، ارتباط داشته باشیم. بهتر است با طیف مختلفی از 
افراد که دیدگاه  ها و ارزش های متفاوتی در زندگی دارند، ارتباط 
بگیریم. هاوس��ل توصیه می کند که از تقلید کردن دوری کنیم. 
وقت��ی با افرادی با دیدگاه های مختلف ارتباط داریم، کمتر دچار 
تقلیدکاری می شویم. تقلید کورکورانه از بقیه می تواند تاثیر بسیار 

بدی روی تصمیم گیری ما داشته باشد.
6- نادیده گرفتن مجهوالت و ناشناخته ها

برخی مسائل هس��تند که واقعا شناختی در مورد آنها نداریم. 
وقتی اطالعات درس��تی در مورد موضوعی نداریم، ممکن است 
دچار تصمیم گیری های اش��تباه شویم. نادیده گرفتن مجهوالت 
یکی از دالیلی است که باعث می شود بسیاری تصمیم های اشتباه 
بگیرند. س��عی کنید در مورد موضوعاتی که به ش��ما و کسب و 

کارتان مربوط می شود، اطالعات کافی داشته باشید.
7- تقلید کورکورانه

تیم کوک هر روز س��اعت ۴ صبح بیدار می شود. اگر شما هم 
قصد دارد بهترین مدیر مجموعه تان باشید باید همین کار را انجام 
دهید. آیا این طرز فکر درس��ت اس��ت؟ واقعا چنین طرز فکری 
اش��تباه اس��ت. تقلید کورکورانه یکی از عواملی اس��ت که باعث 

می شود تصمیم های اشتباه بگیریم.
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برای تصمیم گیری درست از این 7 عامل مخرب دوری کنید
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