
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

یک کارشــناس اقتصادى گفت: ضعف در مدیریت هزینه ها و 
نداشتن انضباط مالى برخى از خانواده ها باعث ورود خانوار به 

بازار ارز و طال شده است.
وحید میرزائى کارشناس اقتصادى در گفتگو با جهان اقتصاد، با 
بیان این مطلب اظهار داشت: بسیارى از افرادى تصور مى کنند 
که قدم جدى براى بهبود شرایط اقتصادى زندگى خود یعنى وارد 
شدن به بازار طال و ارز و تالش براى نوسانگیرى است! درحالى 
که گام اساسى براى بهبود اوضاع اقتصادى در خانواده ها رسیدن 
به یک انضباط مالى و مدیریت هزینه هاى جارى زندگى است.

وى تصریح کرد: علم اقتصاد بر پایه "امروز چه بخرم؟" استوار 
نیســت و این تصور غلطى است که برخى به پیشنهاد اطرافیان 
اقدام به خریــد ارز و طال و حواله خودرو مى کنند که البته در 
بیشــتر موارد نیز این افراد با شکست مواجه مى شوند چرا که 
شروع فعالیت اقتصادى از مدیریت هزینه ها در خانواده ها شروع 

مى شود.
وى ادامــه داد: مدیریت هزینه ها از طریق دســتیابى به الگوى 
مصرف صحیح از جمله موضوعاتى است که کمتر به آن پرداخته 
شده، به طور نمونه با کوچکترین شایعه اى صف خرید یک کاال 
در کشور شکل مى گیرد و به دلیل انبار خانگى نیاز کاذب پدیدار 
مى شود که این امر خود باعث گرانى هاى بعدى و صرف بودجه 
یک خانوار براى یک کاالى غیرضرورى مى شود. درواقع بخشى 
از منابع مالى یک خانواده صرف کاال و یا سرمایه گذارى بر روى 

مواردى مى شود که اساسا نیاز نیست.
میرزائى اضافه کرد: درحال حاضر افراط و تفریط در امور مالى و 

اقتصادى خانواده ها به یکى از معضالت کالن مبدل شده است 
چراکه بخش قابل توجهى از کســب و کارهاى موجود بر پایه 
مدیریت یا مالکیت خانوادگى استوار است، به طورى که حدود 
نیمى از تولید ناخالص ملى از طریق این کسب و کارها تأمین 
مى شود درحالى که هم اکنون بخشى از خانوارهاى ایرانى وارد 

بازارهایى شــده اند که نه علم آن را دارند و نه به اقتصاد کشور 
کمک مى کند.

این کارشناس اقتصادى بیان کرد: مدیریت اقتصادى خانواده در 
شرایط عادى باید بر اساس میزان درآمدهاى هر یک از اعضاى 
خانواده و هزینه ها تنظیم شود. همان طور که در خانواده، والدین 

باید مدیریت عاطفى، روانى و اجتماعى را اعمال کنند، در بحث 
هزینه  کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت 
است. چنانچه رونق و شکوفایى اقتصادى، رشد و ترقى خانواده 

را در پى خواهد داشت.
وى خاطرنشــان کــرد: برنامه ریــزى مالى، مجموعــه اى از 
پیش بینى هاى اقتصادى اســت که هر فرد را براى یک زندگى 
با آرامش و آســایش در آینده نزدیک و دور آماده مى کند؛ این 
برنامه ریزى شامل جنبه هاى مختلفى است که فقط به پس انداز 
کردن و ســرمایه گذارى هنگفت در سرمایه گذارى هاى خاص 
خالصه نمى شود بلکه این سرمایه گذارى ها فقط بخش کوچکى 

از یک برنامه ریزى جامع براى زندکى است.
وحید میرزائى افزود: در یــک برنامه ریزى مالى کامل و دقیق، 
وضعیت مالى امروز فرد یا خانواده بررسى شده و اهداف مالى 
در آینده نزدیک و دور نیــز مورد نظر قرار خواهد گرفت و با 
توجــه به آنها روش یا روش هاى حصــول این اهداف و قابل 

دسترس بودن آنها مورد بررسى قرار خواهد گرفت. 

پرواضح اســت که کشور دچار بحران شده است که ریشه و منشا ساختارى آن به 
لحاظ طبیعى بودن یا دست ساخته بودن بشر محرز نیست، چون منبع بحران مشهود 
نیست در نتیجه در مورد زمان استمرار آن نیز به یقین نمى توان صحبت کرد. با مقدمه  
فوق این ماموریت بر عهده  بنده است تا با بیان برخى مسایل روشنگر مسیرتان باشم. 
یقین بدانید که کمک من به صورت فکرى و چه بصورت فیزیکى همواره با شــما 

خواهد بود.
در کشــور 5 نوع بحران بحران  ناشى از نوســانات ارزى، بحران ناشى از تحریم ها 
و FATF، بحران ناشــى از سیاست هاى دولتى و روند هاى قانونى، بحران ناشى از 
نبود نیروى انسانى و قوانین یکطرفه  کار و کارفرمایى و بحران ناشى از شیوع کرونا 
ویروس، داریم که تقریبا عموم کسب و کارها با 4 نوع از این بحران ها کنار آمده و 
اکوسیستم ها به آن عادت کرده اند. یعنى به این بحران ها برخورده کرده، مبتال شده اند 

و با بحران در درون خود همزیستى مى کنند.
من در این مجال در مورد 4 آیتم ابتدایى هیچ صحبتى نمى کنم چراکه وقتى بحرانى 
مدیریت شد، یعنى کنترلش کرده اند و یا با بحران کنار آمده اند و عمال دست کارى در 

روند کار ممکن است موجب آسیب شود.
به عنوان مثال وقتى در بحث قوانین دولتى مشکل داریم یعنى بحران داریم، ممکن 
است اکوسیستم با روابط خارج از ساختار و به کمک برخى افراد موثر، اموراتش را 
پیــش ببرد بنابراین تالش براى رفع بحران و یا حل قانونمند قضیه، مى تواند باعث 

فوران بحران شود.
در مورد کرونا ویروس و دانش پزشکى آن قطعا نظراتى ندارم اما در مورد مقابله با این 
بحران که بر پیکره اقتصادى کشور و به ویژه بخش خصوصى ممکن است گزندى 
برساند، مى خواهم صحبت کنم. صحبت هایى از جنس تجربه و از جنس مدیریت 

بحران هایى که داشته ام.
در هر کسب و کارى که وارد شده ام این پیام را به هر نحو منتقل نمودم اما این بار 
مجددا این مطلب را مى نگارم ولى نه براى حســرت خوردن و نکوهش بلکه براى 
همیشه و براى بحران هاى آتى، چراکه ما در مرکز بحران هاى جهانى زندگى مى کنیم، 
ایران همیشــه آبستن بحران و کشمکش بوده و هست. تا زمانى که این گربه به این 
شکل خوابیده باشد وضع همین است اما اگر این گربه ُمثله ُمثله شود دیگر خطرى 
تهدیدش نمى کند اما ما هرگز نخواهیم گذاشت تا اراده  برخى از جهانیان براى تجزیه 
ایران عملى شــود و ایران را همان گونه که هست حفظ خواهیم کرد و آرامش را به 
آن باز مى گردانیم. حرف همیشگى من این بوده و هست: فضاى غیرقابل پیش بینى 
کسب وکارها در ایران به گونه اى است که باید مدیران ارشد همیشه احتمال دهند که  
بحرانى در سایه پنهان شده و هر لحظه ممکن است ظهور نماید به همین دلیل محکم 

باید در زمان توسعه، نیم نگاهى به این فاکتور خفته داشته  باشند.
مدیریت بحران براى شما در یک نگاه

مدل کارى پیشنهادى براى مدیریت بحران
 اما گام هاى پیشنهادى براى مقابله با آسیب هاى اقتصادِى کرونا ویروس:

1- حفظ خونسردى؛ این بخش یکى از اصلى ترین وظایف شماست. دامنه  بحران 
پنجم یعنى همان کرونا آن قدر بزرگ است که ممکن است شما را ناامید  کند، بابت 
توســعه سازمان از درون شما را مالمت  کند، انگیزه  شما را بگیرد، به لحاظ روحى 

خسته اتان کند، به شما استرس فراوان دهد و شما را عصبى  کند.
لطفا خونسرد باشید تا بتوانید تصمیمات هوشمندانه همچون همیشه بگیرید. براى 
حفظ خونسردى باید تمرکزتان را باال ببرید، پزشکان مى گویند که تنفس هاى کوتاه 
را بایــد به تنفس هاى بلند تغییر دهید تا از همه  ظرفیت  ریه هاى خود بهره ببرید تا 
بخش هاى خفته  ریه نیز درگیر عمکلرد تنفسى شده و قدرت تمرکزتان را باال رفته و 
بر اضطراب فائق آیید. قبول کنید که باید اکسیژن بیشترى به مغز برسانید تا مغز بهتر 

واکنش نشان دهد. 
موفقیت هاى گذشته  خود را دائما مرور کنید تا قدرت نفس اتان افزایش یابد.

هربار که احساس سنگینى مى کنید از یک تا ده را به آرامى بشمارید و به چیزى جز 
این کار فکر نکنید.

براى حفظ خونسردى و بسط آن به روند روزمره  خود، دایما خود را بنگرید، آیینه اى 
مقابل خود قــرار دهید تا دایما میمیک صورت خود را ببینید، آن گاه اخم نخواهید 
کرد، در فکر فرو نخواهید رفت و ناخودآگاه به خودتان لبخند مى زنید. مهم نیست 
دیگران در مورد این رفتارهاى جدیدتان چه مى گویند مهم این اســت که در مسیر 

حال خوب هستید.
2- به سالمتى خود چند برابر گذشــته بپردازید؛ مدیرى که سالم و سالمت باشد 
مى تواند راهبرى بهترى را به انجام رساند، مدیرى که به لحاظ جسمى ضعیف باشد، 
درگیر بیمارى باشد و یا مشکالت کوچک بدنى و روحى داشته باشد بدون شک در 
شرایط سخت نمى تواند با شکیبایى و حوصله تصمیم گیرى کند. اگر ورزش نمى کنید 
که یقین دارم فرصتش را هم ندارید، دست کم آب بسیار بنوشید ولو به اجبار اما بدانید 

آب همواره روشنى است، پاکى است و سالمتى.
ویتامین C و D را که مى دانم مصرف مى کنید پس این روزها که بیشتر درگیر روزمره 
هســتید قرص جوشان فراموش نشود. این داروى تقویتى قواى جسمى، سلولى و 

ایمنى شما را باال مى برد.
3- تا مى توانید از شکنجه  خاموش دورى کنید؛ اغلب رسانه ها با دروغ و غوغاساالرى 
و بزرگ نمایى، برند مى شوند. در دام کثیف آن ها گرفتار نشوید. دانستن اخبار براى 
یک مدیر بســیار عالى است اما نه در فضاى مســموم که هرکس به طریقى دل ما 
مى شکند. بیگانه جدا، دوست جدا مى شکند. مملکت ما مملکت موج سوارى است 

بنابراین مواظب باشید تا در موج آن ها غرق نشوید.
قطعا آمار مرگ و میر کرونا در ایران چندین برابر دنیا و چند ده برابر آمارهاى اعالمى 
صدا و سیماست اما اینکه 1000 نفر باشد یا 2000 نفر بدون شک به حال امروز من و 
شما فرقى ندارد. مهمترین کار ما حفاظت از سالمت خودمان، خانواده امان، کارکنانمان 
و حفظ سرمایه امان است. دانستن این حجم از اخبار بد، ناگوار، تلخ، تکرارى و گاها 
آزار دهنده، جز رویاندن بذر ناامیدى و خســتگى هیچ کارى نمى کند. فضاى امروزِ  
رسانه ها و فضاى مجازى، فضاى شکنجه  خاموش است. شکنجه اى که باعث مرگ 
خالقیت مى شــود. بهتر است شما از این بســتر خارج شوید. شما امروز براى کار 
مهم ترى مســوولیت دارید و در قبال خودتان و همه انسان هایى که چشمانشان به 

دستان شماست مسوولید.
4- نیروهاى انســانى کلیدى خود را به هر شکل حفظ کنید. شما نباید در بحران ، 
سرمایه هاى اصلى خود را ببازید. بدون شک تعطیلى و پرداخت حقوق به کارمند، 
براى مدیر دردآور است اما یادتان نرود که بحران ها گذرا هستند و رو سیاهى آن  به 
ذغال خواهد ماند. این که چقدر زیان بر ما تحمیل شود دقیقا به تصمیمات من و شما 
باز  مى گردد. ممکن اســت بحران بصورت مستقیم به یک میزان خسارت وارد کند 
اما به سبب تصمیمات غیر سیستمى، یقین بدانید که ممکن است در آینده هزینه هاى 
متفاوت و بسیارى را بر ما تحمیل کند. بدست  آوردن برخى از نیروهاى انسانى در این 
روزگار ایران که به بن بست نیروى کار متخصص و اغلب نیمه متخصص خورده ایم، 
کار دشــوارى است بنابراین به این مطلب توجه کنید. 5- تا مى توانید بالون خود را 
ســبک کنید. بالون وقتى سبک شود، اوج مى گیرد و وقتى اوج بگیرد بدون شک تا 
مدت ها بر فراز ابرها و بادها خود به خود حرکت مى کند اما بالونى که به زمین برسد، 
زمین گیر مى شود و دوباره بلند کردنش، پرهزینه و گاها ناشدنى است. نیروهاى انسانى 
ناکارآمد، موازى و ضعیف را رخصت کنید، شیفت و ساعات کارى را تا حد ممکن 
کاهــش دهید. هزینه هاى جارى و تنخواه را على رغم کوچک بودن بهتر نظارت و 
مدیریت کنید. برخى از قراردادها و تعهداتان را هوشمندانه تعلیق یا فسخ کنید. تنها 
دلیل این کار نیز ندانستن عمر بحران است. اگر یقین دارید که تا پایان فروردین این 
روند تمام مى شود که خواندن این مطلب به درد شما نخواهد خورد اما اگر از منبع 
موثق و قوى اطالعاتى ندارید پس باید بین بد و بد تر یکى را انتخاب کنید. این روزها 
باید خود را چابک کنید. بخشى از کار را به سمت دور کارى ببرید شاید نتایج بهترى 
هم حاصل شد. روند و فرآیند دورکارى را به سرعت مصوب و اجرایى کنید. در هر 

سیستمى حداقل 30 درصد امور را مى توان در قالب دورکارى پیش برد.
اطالعات حســاس اما نه محرمانه را با تامین کنندگان، شرکا، مدیران و مشتریان به 
اشــتراك بگذارید و حتما تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشترى را پیش بینى 
کنید تا غافلگیر نشوید. با حداقل ذخیره موجودى و تولید مبتنى بر تقاضاى کششى 
به تغییرات پاسخگو باشید. این روزها به سود نیاندیشید و تنها به کاور کردن هزینه ها 

فکر کنید تا بحران بگذرد.
توانایى انسجام افراد، فرایندها، دانش و مهارت ها را داشته باشید، این کار بدون توجه 
به مکان شرکت انجام خواهد گرفت یعنى فراتر از مکان و محل، تیم خود را بازچینى 

کنید.
6- تلفن هاى شرکت به هر عنوان باید در ایام تعطیل پاسخ داده  شوند. انتقال مکالمه 

یا دایورت آن بر روى یک تلفن همراه و پاســخگویى یک فردِ با دقت، به شــدت 
توصیه مى شــود. نباید بحران به مشتریان، شرکاى تجارى و تامین کنندگان ما منتقل 
شود. بگذارید آن ها همواره فکر کنند که ما هستیم، با همان قدرت قبل و پاسخگوییم. 
فردى که این مسوولیت را مى پذیرد باید با همه افراد سازمان در ارتباط باشد و یکایک 
پاســخگویان شرکت نیز باید در دسترس باشند تا این فرد بتواند ارتباط هاى موثر را 

برقرار نماید.
7- فروش آنالین را توسعه دهید. یقین دارم که هم مى دانید فروش آنالین چیست 
و هم دیده ام که در این مسیر قرار گرفته اید. یعنى اغلب کسب و کارها در این مسیر 
هستند اما براى بهتر بودن در این بخش باید کمپین دیجیتال داشته باشید. از قدرت 
اینفلوئنسرها و بالگرها بهره بگیرید تا بتوانید بخشى از خال فیزیکى بازار را پوشش 
دهید. این کار تنها فروختن نیســت بلکه دمیدن انرژى مناسبى به معناى زنده بودن 
سیستم است پس نبض سیستم را زنده نگهدارید. مدل فروش آنالین متفاوت است 
بنابراین امروز من که مشاور ساختار، بازاریابى و برند هستم را فریز کنید و به دنبال 
مغزهاى توانمند در حوزه  آنالین باشید. این افراد به خوبى این بستر را مى شناسند و به 
سرعت شما را به باالترین نقطه  فروش مى رسانند. حال باید به شبکه توزیع فکر کنید. 

فروش آنالین یک شبکه کوچک اما کارآمد از تامین و توزیع مى خواهد.
8- به دنبال مقصر نگردید. در بحران به دنبال مقصر براى اتفاقات درون ســازمانى 
نباشید. این کار شما را بیشتر به حاشیه مى برد. در این شرایط که همه استرس دارند و 
قطعا به اندازه  یک مدیر همچون شما، درایت و تسلط بر درون ندارند، با کوچکترین 

جریانى برآشفته مى شوند بنابراین شما این فضا را تلطیف کنید.
9- از هیچ کس به اندازه اى که از خودتان انتظار دارید، مطالبه نکنید. این اخالق را همه 
مدیران ایرانى دارند چه در بحران و چه در شــکوفایى، چرا که معتقدیم کس نخارد 
پشــت من جز ناخن انگشت من! در روزهاى بحرانى مثل امروز، بهتر است باز هم 
فشار بیشتر را خودتان تحمل کنید. چاره اى نیست چون این شرکت، شرکت شماست 

و کسى دلسوزتر از شما نخواهد بود.
10- بحران یک فرمانده مى خواهد. زیاد مشــورت کــردن در این روزها به نفع اتان 
نیســت، نه این که پرونده  مشــورت را ببندید، اما این که بخواهید زمان زیادى را به 
مشــورت اختصاص دهید نتیجه اى خوب نخواهد داد. بحران نیازمند تصمیم گیرى 
سریع و قاطع است و از سویى بسیارى از مشاورین تجربه  بحران را به شکل اجرایى 
ندارند. به همین دلیل توصیه  مى کنم هنر تصمیم گیرى سریع را فرا بگیرید و پس از 
تصمیم گیرى، چنــدان به دامنه  خطاى تصمیمات فکر نکنید. در بعضى اوقات یک 

تصمیم اشتباه بهتر از تصمیم نگرفتن است. 
11- نقش خود را از مدیر به رهبر تغییر دهید. رهبر خیلى نگاه ساختارى و سلسله 

مراتبى ندارد. تالش کنید بر قلب ها حکومت کنید.
براى این کار از متد رهبرى به جاى تکنیک هاى مدیریتى اســتفاده کنید. بهتر است 
تصمیم و برخوردهاى چکشى را کنار بگذارید تا بحران بگذرد آن گاه به نقش مدیریتى 

خود بازگردید.
12- دایما به بعد از بحران فکر کنید. معموال پس از هر بحرانى، با یک بازار تشــنه 
مواجه مى شویم به ویژه که بحران فعلى یکى از جذاب ترین رفتارهاى مشتریان ایرانى 
یعنى خرید شب عید را گرفته است بنابراین پس از عبور از این بحران با بازار خوبى 
مواجه خواهید بود که فاقد رقباى ُخرد و نابخرد هست پس همه چیز جبران مى شود 

به شرط آن که شما مقاومت کنید.
13- تا حد ممکن نقدینگى را در سیســتم خود نگاه دارید. وقتى بحران ها ادامه دار 
شــوند، یک طناب نجات محکم به کار مى آید که آن نقدینگى است به همین دلیل 
توصیــه مى کنم این طناب را به عنوان یک حــق براى خود نگه دارید. با طرف هاى 
تجارى عمده و بدهى هاى بزرگ و هزینه هاى مستمر همچون اجاره ها وارد مذاکره 

شوید و وقت مناسب بخرید و تا مى توانید تعهداتان را به ماه هاى آتى هدایت کنید.
14- براى مسایل امنیتى انبار و فروشگا ه ها بیشتر تالش کنید. براى حفظ موجودى و 
دارایى خود در هر حالتى چه کاالى تولید شده و چه کاالى خام بهتر است مشکالت 
اقتصادى عامه  مردم را در نظر بگیرید پس بهتر است کمى به مسایل امنیتى بیشتر فکر 
کنید تا تعطیالت نوروزى و این بحراِن بى والد نیز بگذرد چراکه این روزها سارقین و 

شیادان گستاخانه تر اقدام مى نمایند.
15-  بحران را براى روزهاى پیِش رو شبیه ســازى کنید. یکى از بهترین راهکارهاى 
پرورش ذهن مدیران براى حل بحران ها، تمرین پیش از وقوع مشکل است. درست 
اســت که االن بحران حادث شده است اما ممکن است شــدت و دامنه آسیب آن 
تغییر کند بنابراین سعى کنید زمان مشخصى در روز به تمرین ذهنى و فکر در مورد 
راهکارهاى عبور از موانع مختلف اختصاص دهید. ذهن خود را تمرین دهید تا در 
رویارویى با مشکالت بتواند بهترین راهکارها را در کوتاه ترین زمان ممکن پیدا کند. 
حتى مى توانید راهکارهاى خالقانه و جالبى را که به ذهن اتان مى رسد یادداشت کنید و 
ابعاد مسایل را از جنبه هاى گوناگون بررسى کنید. مغز شما مى تواند راهکارهاى خوبى 

را کشف کند به شرط آن که آن را درگیر راه حل نمایید.
16- کارهاى شرکت را اولویت بندى کنید. الزم است یک سرى امور را از دایره پیگیرى 
به صورت موقت خارج کنید. بحران دقیقا زمانى اســت که نوع دیگرى از انطباق را 
مى طلبد. براى این کار امور مهم تر را جایگزین امور وقت گیرى نمایید که قطعا امروز 
نتایج آن گره گشاى شما نخواهند بود. شما زمان کم و کار بسیار دارید به همین دلیل 

باید از زمان استفاده  بهترى نمایید.
17- برخى قوانین، دستورالعمل ها و شرح وظایف قبلى را موقتا از دستور کار خارج 
کنید. براى رفع برخى از موانع الزم اســت تصمیم بگیرید که بعضى از واحدها در 
حالت امرجنسى و فوق العاده کار کنند یعنى با رویکردى متفاوت و فرآیندى جدید. به 

مدیرانتان تفهیم کنید که این تصمیمات مقطعى و براى عبور از بحران است.
18- اجازه ندهید برخى انسان ها به شما تلقین کنند که انتهاى این بازى شکست است.
این بخش را با یک بیت شعر پاسخ مى دهم و شما را به خداى بزرگ مى سپارم. خدایى 
که هرکس به نوعى و روشــى قبولش داریم. خدایى که من مى گویم از جنس دین 

نیست بلکه از جنس باور و اراده  قلبى شماست.
و کالم آخر اینکه بحران هاى بزرگ، مردان بزرگ به وجود می آورد. 

راهکار مدیریت بحران هاى در سایه 

یک کارشناس اقتصادى درگفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

ضعف در برنامه ریزى مالى عامل ورود خانواده ها به بازار ارز و سکه
خبر

افتخارى دیگر براى ایران
اعطاى لقب مخترعINV  توسط فدراسیون جهانى اختراعات

 به مخترع ایرانى 
لقــب مخترع INV توســط فدراســیون جهانى 
اختراعات به دکتر کامبیز مهدى زاده فرساد اعطا شد.

به گزارش جهــان اقتصاد، کمیته اجرایى IFIA بر 
اساس تصویب نهایى از سوى اعضاى هیات رئیسه 
IFIA در ویساکاپاتنام هند و سى و سومین جلسه 
مجازى IFIA که در سال 2020 برگزار شد ، مقرر 
گردید به مخترعانى از جهان که اختراعاتى با تکیه 
بر ارزیابى بدیع بودن (نــوآورى در اختراع)، اقدام 
متفکرانه و منفعت براى بشریت داشته باشند، لقب 
مخترع (INV) تعلق گیرد. بر طبق این سند به پاس 
قدردانى از تالش هاى دکتر کامبیز مهدى زاده فرساد، پژوهشگر بین المللى که داراى چندین مدال 
از مسابقات جهانى اختراعات آمریکا، کانادا، آلمان و ... است، لقب INV (مخترع) و عضویت 

فدراسیون جهانى اختراعات (IFIA) از ژنو سوئیس اعطا گردید.

در نشست مدیران عامل صندوق هاى بازنشستگى فوالد و کارآفرینى امید 
صورت گرفت

تفاهم نامه پرداخت وام ضرورى به بازنشستگان فوالد اجرایى شد
مدیران عامل صندوق بازنشســتگى فوالد و صندوق کارآفرینى امید، تفاهم نامه پرداخت وام 
ضرورى به بازنشســتگان فوالد را اجرایى و مبادله نمودند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از 
روابط عمومى صندوق بازنشستگى فوالد، دکتر مسرور در این نشست ضمن تشریح برنامه هایى 
که صندوق بازنشستگى فوالد براى بهبود وضعیت رفاهى و معیشتى بازنشستگان دارد اظهار 
کرد انعقاد این تفاهم نامه یکى از گام هاى صندوق براى رسیدن به این اهداف مى باشد. وى از 
همکارى و تعامل صمیمانه دکتر نوراهللا زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینى امید جهت انعقاد این 

تفاهم نامه در راستاى ارائه خدمات به بازنشستگان قدردانى نمود.
نوراهللا زاده نیز در این نشست اظهار امیدوارى کرد با اجراى این تفاهم نامه بازنشستگان عزیز 
فوالد بتوانند از مزایاى آن استفاده نمایند و این موضوع زمینه ساز توسعه همکارى هاى بیشتر 

در آینده گردد.
گفتنى است بر اساس تفاهم نامه میان صندوق بازنشستگى فوالد و صندوق کارآفرینى امید، به 

بازنشستگان فوالد وام ضرورى با بهره 4 درصد پرداخت مى گردد.
مقرر گردید با توافق طرفین، شیوه نامه اجرایى پرداخت وام در فروردین ماه، تنظیم و اجرا گردد.

طى 11 ماه محقق شد
واردات نهاده هاى دامى به بیش از 14 میلیون تن رسید

میزان واردات نهاده هاى دام و طیور در 11 ماهه گذشته سالجارى با رشد 21 درصدى نسبت به 
دوره مشابه سال قبل به بیش از 14 میلیون تن رسید.

بــه گزارش به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى اتحادیه واردکنندگان نهاده هاى 
دام و طیور ایران(آوندا)، میزان واردات نهاده هاى دام و طیور در 11 ماهه ســال گذشــته 11,6 

میلیون تن بود.
گفتنى است، ارزش واردات نهاده هاى دام و طیور در 11 ماهه سال گذشته بیش از 2,9 میلیارد 
دالر بوده که این رقم در سالجارى با رشد 31 درصدى به حدود 3,9 میلیارد دالر رسیده است.

 براساس این گزارش، در 11 ماهه سالجارى بیش از 8 میلیون و 133 هزار تن ذرت به ارزش 
بیش از 1,9 میلیارد دالر وارد کشور شده است که نسبت به دوره مشابه گذشته به لحاظ وزنى 

یک درصد و به لحاظ ارزشى 6 درصد رشد را نشان مى دهد.
گفتنى است؛ در 11 ماهه سال 97 بیش از 8 میلیون تن ذرت به ارزش بیش از 1,8 میلیارد دالر 

وارد کشور شده است.
در بازه زمانى یادشده در این گزارش حدود 3,8 میلیون تن جو به ارزش بیش از 953 میلیون 
دالر وارد کشــور شده است که نسبت به واردات 2,3 میلیون تن ذرت به ارزش بیش از 534 
میلیون دالر سال گذشته به لحاظ ارزشى رشد  59 درصدى و به لحاظ وزنى رشد 78 درصدى 

را نشان مى دهد.
الزم به ذکر است؛ در 11 ماهه سال گذشته بیش از 1,2  میلیون تن کنجاله سویا با ارزش بیش 
از 544 میلیون دالر وارد کشور شده است که این میزان در سال جارى با رشد 78 درصدى به 
لحاظ وزنى و رشد 71 درصدى به لحاظ ارزشى به حدود 2,2 میلیون تن به ارزش حدود 932 

میلیون دالر رسیده است.

400 میلیارد تومان براى تجهیز بیمارستان ها 
و تامین لوازم ضرورى پرداخت شد

در پى شیوع ویروس کرونا، با ابالغ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 400 میلیارد تومان در 
اختیار دانشگاه هاى علوم پزشکى قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، مبلغ 400 میلیارد تومان براى تجهیز بیمارستان ها و تامین لوازم ضرورى و تادیه 
مطالبات کارکنان ایثارگر و مقابله اثربخش با بیمارى کرونا با ابالغ رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور پرداخت و در اختیار دانشگاه هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى استان 

تهران قرار گرفت.
پیرو درخواست ستاد فرماندهى عملیات  مدیریت بیمارى کرونا در کالنشهر تهران با ابالغ محمد 
باقر نوبخت معاون رییس جمهورى و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ 400 میلیارد 
تومان براى تجهیز بیمارستان ها و تامین لوازم ضرورى و تادیه مطالبات کارکنان ایثارگر و مقابله 
اثربخش با بیمارى کرونا پرداخت و در اختیار دانشگاه هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و 

درمانى استان تهران قرار گرفت.
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 با کوچکترین شایعه اى صف خرید یک کاال در 
کشور شکل مى گیرد و به دلیل انبار خانگى نیاز 
کاذب پدیدار مى شود که این امر خود باعث 

گرانى هاى بعدى و صرف بودجه یک خانوار براى 
یک کاالى غیرضرورى مى شود. درواقع بخشى 
از منابع مالى یک خانواده صرف کاال و یا سرمایه 

گذارى بر روى مواردى مى شود 
که اساسا نیاز نیست


