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پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس »کرونا« چقدر نگران کننده است؟

 »کرونا«
علیه کسب و کار

فرصت امروز: ویروس »کرونا« دست کم از چهارشنبه گذشته تاکنون به مهم ترین دغدغه جامعه ایران تبدیل شده است. بیست و 
سوم بهمن ماه بود که مرگ دو نفر بر اثر »کرونا« در قم توسط وزارت بهداشت اعالم شد و بدین ترتیب ایران به جمع 26 کشوری 
پیوست که تا آن روز، »کرونا ویروس« در خاک آنها منتشر شده بود. در این میان، آخرین خبرها از وزارت بهداشت نشان می دهد 
که تعداد مبتالیان به »کرونا« و همچنین میزان فوتی ها به مرور در حال افزایش است. براساس آنچه دکتر کیانوش جهانپور، رئیس 
مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرده، تا ظهر یکشنبه شمار مبتالیاِن »کرونا ویروس« به ۴۳ نفر افزایش 
یافته و همینطور تعداد فوتی ها به هشت نفر رسیده است.  آنطور که مسئوالن وزارت بهداشت گفته اند، منشأ جغرافیایی »کرونا« در...

جعبه ابزار کالسیک بازار سرمایه با »فروش تعهدی« تکمیل شد

 شروع »فروش تعهدی«
با ۸ نماد در روز یکشنبه
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آنچه با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، در بازار ارز رخ داد

از سرمستی دالالن تا ترس از ریزش قیمت ها

ارتقای روحیه کارمندان با 3 استراتژی ساده 
چگونه مهارت مدیریتی خود را افزایش دهیم

مواد ارگانیک فرصت طالیی رستوران ها
رازهای موفقیت تبلیغات پیامکی

رازهای ساخت برندی ماندگار
چگونه وبالگی محبوب داشته باشیم 

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اقدام بی سابقه جف بزوس
 با فروش بیش از 4 میلیارد دالر

از سهام آمازون

3
یکی از اعضای کمیته دسـتمزد شورای عالی کار می گوید در 

جلسه پیشین که بدون حضور نمایندگان کارفرمایی 
برگزار شد، دولت و کارگران به توافقاتی...

آخرین پیشنهادها برای تعیین حداقل مزد

 سبد معیشت
امروز مصوب می شود

یادداشت
فرار بورس از تله شکست 

FATF  کرونا و

هفته اول اس��فندماه با استرس، 
نگران��ی و بداقبال��ی در ایران آغاز 
ش��د. مهمان ناخوان��ده »کرونا« با 
سرعت باورنکردنی از قم به تهران 
رسید و بعد از درگیر کردن شماری 
از ش��هروندان ب��ه عرص��ه تجارت 
منطقه ای ایران س��رایت پیدا کرد، 
اما اتف��اق دوم در پاریس رخ داد، 
آن هم در اجالس نهاد موس��وم به 
گروه ویژه اقدام مالی و بازتاب های 
این اتف��اق بالفاصل��ه در بازارهای 
ای��ران نمایان ش��د.  FATF بعد 
از چند ب��ار فرصت دهی به ایران و 
بی اعتنای��ی نهادهای تصمیم گیر و 
کالن کش��ور، بار دیگر نام ایران را 
به لیست س��یاه خود برد. تصمیم

FATF  سیس��تم بانک��ی و مالی 
ای��ران را مل��زم می کند ت��ا طبق 
اس��تانداردهای جهان��ی، قوانی��ن 
مربوط به ش��فافیت و پولشویی را 
به طور کامل اج��را کند. در حالی 
که اتف��اق اول یعنی ورود کرونا به 
ایران، ماهیت غافلگیرانه داش��ت و 
مثل یک ش��وک، فضای زندگی و 
اقتص��اد ایران را تح��ت تاثیر قرار 
اتف��اق دوم یعن��ی تصمی��م  داد، 
FATF  کام��ال پیش بینی ش��ده 
بود و نظام اقتصادی و بانکی ایران 
خود را ب��رای این تصمی��م آماده 

عبدالناصر  ب��ود.  ک��رده 
5همتی به عنوان رئیس...

دوشنبه
5 اسفند
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فرصت امروز: »در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم حدود 2 هزار و 800 بانک 
محلی، ش��هری و استانی را با یکدیگر ادغام و نزدیک به 80 بانک بزرگ ایجاد 
کردند. هدف از این کار، س��پردن کل اقتصاد تولید و س��رمایه گذاری و توسعه 
به این بانک ه��ا بود.« این عصاره صحبت های دکتر مجید قاس��می مدیرعامل 
بانک  پاس��ارگاد در »ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی« با عنوان »نظام 
بانکی در خدمت تولید« بود. در این همایش که 29بهمن ماه در دانشگاه علم و 
صنعت برگزار شد، چندین پنل و نشست تخصصی برگزار شد که از جمله آنها، 
نشست »ساز و کار تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک ها« با حضور 
دکتر مجید قاس��می مدیرعامل بانک  پاسارگاد، دکتر محمدحسین حسین زاده 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رس��الت، دکتر علی نصیری اقدم دبیر کمیسیون 
اقتصادی دولت و دکتر معصومه فوالدی رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک 

بانک توسعه صادرات بود.
دکت��ر قاس��می در این نشس��ت به ماده 8 قان��ون عملیات بانک��ی بدون ربا 
اش��اره کرد و گفت: براس��اس ماده 8 قانون عملیات بانکی ب��دون ربا، بانک ها 
می توانن��د در اقتص��اد، س��رمایه گذاری مس��تقیم کنند، اما نبای��د در کارهای 
مصرفی غیرضروری و کارهای تش��ریفاتی و لوکس که برای اقتصاد ملی ارزش 
افزوده ای ایجاد نمی کند، وارد ش��وند. دولت نیز باید این چارچوب را هر س��اله 
در برنامه ه��ای خود بگنجاند و در بودجه هم وضعیت آن را گزارش دهد. حال 
آنکه ما به س��ادگی با نفی موضوعی به نام بنگاه داری، کل این ماده از قانون را 

نادیده گرفته  و فراموش کرده ایم.
وی ادامه داد: گفته می ش��ود بانک ها باید واسطه  وجوه باشند؛ درست است. 
بانک ها وکیل هس��تند. س��پرده های مردم را جذب می کنن��د، منابع را تجهیز 
می کنند و براس��اس مجوزه��ای قانونی از محل آنها س��رمایه گذاری کرده و یا 
تس��هیالت ارائه می کنند. طبق قانون مدنی، وکیل موظف است که به بهترین 
ش��کل، منافع م��وکل خود را تأمی��ن کن��د. چارچوب های قانون��ی هم اجازه  

سرمایه گذاری مستقیم را می دهد.
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد به تجربه کشورهای جهان درخصوص بنگاه داری 
اش��اره کرد و ادامه داد: در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم حدود 2 هزار و 800 
بانک محلی، ش��هری و اس��تانی، در مقیاس های کوچک و بزرگ وجود داشت 
که توان س��رمایه  آنها ضعیف بود و نمی توانستند کارهای بزرگ انجام دهند. از 
ای��ن روی بانک ها را با یکدیگر ادغام و نزدیک به 80 بانک بزرگ ایجاد کردند. 
هدف از این کار س��پردن کل اقتصاد تولید و س��رمایه گذاری و توس��عه به این 

بانک ها بود.
به گفته قاسمی، در اقتصاد قرن بیستم ژاپن، کرتسو )Keiretsu( به گروهی 
یکپارچه از شرکت ها با محوریت یک بانک گفته می شود که فعالیت های مالی، 
تجاری و تولیدی مرتبط و س��هامداران مشترک دارند. هر بانک در شرکت های 
گروه هم س��هم مالکیتی دارد و هم س��هم اعتباری. سهم مالکیتی دارد به این 
دلیل که مراقبت کند با نفوذ در مدیریت ش��رکت های گیرنده  منابع، اعتباراتی 

که به آنها پرداخت می کند در جای درست هزینه شود.
او با اش��اره به این مطلب که تعداد س��رانه ش��عبه ها در ایران از کشورهایی 
چ��ون آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و ژاپن کمتر اس��ت، در حالی ک��ه آنها از نظر 
بانک��داری مجازی از ما پیش��رفته تر هس��تند، افزود: ما با نفی س��رمایه گذاری 
مس��تقیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تجویز ش��ده اس��ت، عمال ابزار 
نظارت��ی بانک ها را از آنها گرفته ایم. در این ش��رایط وقتی بانک ها برای کمک 
به تس��هیالت گیرنده ای که دچار مشکل ش��ده  است، از تسریع در وصول طلب 
خ��ود برای کمک به واحد اقتصادی ع��دول و مطالبات خود را امهال می کنند 
اما درخواس��ت می کنند که بنگاه اقتصادی اجازه دهد حسابرسی انجام شود تا 

ضعف  ها برای ادامه کار مشخص گردد، این اجازه به بانک داده نمی شود. سپس 
با پیگیری هایی که برای استیفای حقوق ذی نفعان خود انجام می دهیم، متوجه 
می شویم تسهیالت صرف امور غیرضروری مانند خرید بنز، ویال در فالن کشور 
و … ش��ده  است. این در حالی اس��ت که به عنوان مثال در آلمان هیچ بانکی 
نیست که در شرکتی که به آن تسهیالت پرداخت کرده  است، قدرت مالکیتی 
نداش��ته  باشد. مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد با اش��اره به گروه های سو می تو مو 
)Sumitomo Group( و میتسوبیشی )Mitsubishi Group( به عنوان 
نمونه های موفقی که بانک ها به عنوان هس��ته  فعالیت های مالی در آنها حضور 
دارند، ادامه داد: بانک های آمریکایی هم تعداد زیادی ش��رکت های زیرمجموعه 
 )Subsidiary Companies( دارن��د ک��ه بان��ک جی پ��ی م��ورگان چیس

 )JP Morgan Chase( با ۳ هزار و ۳92 شرکت، بیشترین تعداد را به خود 
اختصاص داده  است. به گفته وی، بخش عمده ای از جهش اقتصادی کشورهای 
اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میالدی به اعتقاد اغلب اقتصاددانان، 
مدی��ون الگوی اقتصادی اس��ت که بانک ها در آن، مالک و س��رمایه گذار تعداد 

زیادی بنگاه های اقتصادی هستند.
دکتر قاس��می س��پس به نقش بانک ها در اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت: 
در آمری��کا تا س��ال ۱966 بانک ها هم��ه  نیازها را تأمین می کردن��د، اما تا آن 
مقطع اقتصاد آمریکا به قدری رشد کرده بود که بانک ها توان تأمین تمام منابع 
موردنیاز توس��عه  اقتصادی را نداش��تند. از این رو به فکر تقویت بازار س��رمایه  
ضعیف خود افتادند. در این راس��تا اقدام به نگارش قانون جدید بازار س��رمایه 
کردند، به  طوری که بازار س��رمایه به رقیب بانک ها تبدیل ش��ود. این در حالی 
اس��ت که ما در ایران در همان س��ال )۱۳۴5شمس��ی(، کپی قانون قبل را به 
عنوان قانون بورس اوراق بهادار در کشورمان تصویب و تا سال ۱۳82 از همان 
قانون تبعیت می کردیم. با وجود آنکه از س��ال ۱۳82 به بعد این قانون اصالح 
ش��ده اس��ت، در حال حاضر 90درصد تأمین مالی در کش��ور در بازار پول رخ 

می دهد و فقط ۱0درصد از بازار سرمایه تأمین می شود.
او ب��ا بیان این مطلب ک��ه آن چیزی که تحت عنوان نفی بنگاه داری بانک ها 
عنوان می ش��ود، هیچ مبنای تئوری و عملی ندارد و بانک ها باید بتوانند منابع 
تخصیص��ی را مدیریت کنند، ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران در ش��رایط خاص 
تحریم قرار دارد و س��رمایه گذاری خارجی در کش��ورمان متوقف ش��ده است. 
دولت به دلیل کس��ری بودجه امکان سرمایه گذاری ندارد. رشد سرمایه گذاری 
در کش��ور منفی اس��ت و میزان آن نیز در سال ۱۳97 منفی بوده  است. چنین 
اقتص��ادی که در حال انقباض و آب رفتن اس��ت، آیا می تواند اش��تغال  زایی و 
ب��ا تورم مب��ارزه کند؟ می تواند ق��درت خرید مردم را حفظ کند؟ کش��ور نیاز 
ب��ه س��رمایه گذاری دارد و سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی بدون رش��د 

سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.
به اعتقاد قاس��می، در این مس��یر قطعا همان طور که در دنیا شاهد بوده ایم، 
الزم اس��ت بانک های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی، بخش مناس��بی از منابع 
خود را صرف حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی کنند و یا در پروژه های 
ب��زرگ که بخش خصوصی توان مدیریت اجرایی و مالی برای پذیرش تعهدات 
س��نگین ندارد، با ورود به سرمایه گذاری مس��تقیم و با استفاده از ذخایر غنی 
س��رمایه انسانی مجهز و مجرب در حوزه های مختلف می توانند رسالت تاریخی 

و قانونی خود را به احسن وجه به سرانجام سربلندی و سرآمدی برسانند.
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد در پایان ب��ه بحران های مالی جهان در چند دهه 
گذش��ته اش��اره کرد و گفت: در بحران های مالی س��ال های2007 و ۱9۳0 تا 
۱9۳۳ در جه��ان، بانک هایی توانس��تند از بحران مالی عب��ور کنند که عمده  

فعالیت های مالی آنها به صورت مشارکتی یا سرمایه گذاری بوده  است.

فرصت امروز: وزیر کش��ور آمار مشارکت در انتخابات را 2۴ میلیون 
و 5۱2 هزار و ۴0۴ نفر اعالم کرد.

عبدالرض��ا رحمانی فضلی دیروز در نشس��ت خبری ب��ا خبرنگاران 
حاضر در س��تاد انتخابات کشور، با تش��ریح فرآیند برگزاری انتخابات 
دوم اس��فند، گفت: ما ۱۱2۳ هیأت اجرایی تش��کیل دادیم. همچنین 
آم��وزش ۳ هزار نفر از دس��ت اندرکاران امر انتخاب��ات و ۴596 هزار 
نفر از کس��انی که در س��ایر امور فعال بودند، انجام شد تا از میان ۱6 
ه��زار نفری که ثبت نام کردند بین 52۳2 نفر در مجلس و 25 نفر در 

خبرگان رقابت ها را شاهد باشیم.
رحمان��ی فضلی با بیان اینکه واجدین ش��رایط 57 میلیون و 9۱8 
هزار و ۱59 نفر هس��تند، گفت: 2 میلیون و 9۳۱ هزار نفر رأی اولی 

داشتیم که حضورشان در انتخابات بسیار خوب بوده است.
وزیر کشور با بیان اینکه برخی می گفتند میزان مشارکت در اختیار 
وزارت کش��ور بود اما اعالم نکردیم، تصریح کرد: حتما باید کار قانونی 
پی��ش رود و با امضای صورت جلس��ه در هیأت نظ��ارت و هیأت های 
اجرایی انجام ش��ود و به تأیید ش��ورای نگهبان برسد و سیستم ما هم 

بیش از 99درصد فعال بود.
ب��ه گفته رحمان��ی فضلی، 2۴ میلیون و 5۱2 ه��زار و ۴0۴ نفر در 
انتخابات مشارکت کردند که ۴8درصد بانوان و 52درصد آقایان بودند.

او با بیان اینکه ۴2.57درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت 
کردن��د، گفت: ای��ن در حالی بود که ما ه��م ورود بیماری »کرونا« را 
داش��تیم و هم مس��ائلی مثل س��قوط هواپیما، حوادث آبان و دی را 
داش��تیم و در این ش��رایط این میزان حضور و مش��ارکت مردم کامال 

قابل قبول است.
وزیر کش��ور در پایان هم گفت: کس��انی که به امر نتایج رأی گیری 
اعت��راض دارن��د می توانند ش��کایت خود را اعالم کنن��د تا طی هفت 
روز بررس��ی ش��ود و نهایتا صحت آن اعتراض را شورای نگهبان اعالم 

می کند.
تشکر عمیق از ملت ایران در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

در همین حال، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح یکشنبه در ابتدای 
جلس��ه درس خارج فقه، از درخش��ش مطلوب ملت ایران در امتحان 
بزرگ انتخابات و ناکام گذاش��تن فرصت طلب��ی و تبلیغات همه جانبه 
دشمنان، تش��کر کردند و گفتند: در مقابل توطئه دشمن برای ضربه 
زدن ب��ه ارکان مختلف کش��ور، همه باید برای دفاع هوش��یار و آماده 

ضربه و حمله متقابل باشیم.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به فضاسازی منفی و پرحجم دستگاه های 
تبلیغاتی بیگانه علیه ش��رکت مردم در انتخابات، خاطرنش��ان کردند: 
این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک ش��دن به انتخابات 
بیش��تر ش��د و در دو روز آخر نیز ب��ه بهانه یک بیم��اری و ویروس، 
رسانه های آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور 

در انتخابات چشم پوشی نکردند.
رهبر انقالب اس��المی با ش��کر خداوند متع��ال و قدردانی عمیق از 
حضور گس��ترده مردم در انتخاب��ات به رغم این تبلیغ��ات مغرضانه، 

گفتند: خداوند اراده کرده است این ملت را پیروز کند.
ایشان دشمنِی دشمنان با ملت ایران را محدود به عرصه های اقتصاد، 
فرهنگ و باورهای دینی و انقالبی مردم ندانستند و افزودند: آنها حتی 

با انتخابات ملت ایران نیز مخالف هس��تند، چراکه نمی خواهند پدیده 
شرکت مردم به  نام دین در پای صندوق رأی و در خدمت انقالب، به 

 عنوان یک واقعیت تثبیت شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای برگ��زاری انتخابات در نظام اس��المی 
را باطل کنن��ده ادعای دش��منان مبن��ی بر مخالفت دی��ن با آزادی و 
دموکراس��ی خواندند و گفتند: انتخابات در جمهوری اس��المی نشان 
می ده��د که دی��ن مظهر کامل یک دموکراس��ی همه جانبه اس��ت و 
برگزاری ۳7 انتخابات در طول ۴۱ س��ال نشان دهنده اهتمام بی نظیر 

نظام اسالمی به مردم ساالری است.
رهب��ر انقالب اس��المی با دع��وت همگان به ش��ناخت دش��من و 
هوش��یاری در مقابل آن، تأکید کردند: در مقابل فعالیت هزاران نفر از 
جبهه دش��من علیه مس��ائل گوناگون ایران، در جبهه ملت ایران باید 
میلیون ه��ا نفر آماده دفاع، ضربه و حمل��ه متقابل در امور تبلیغاتی و 

انواع کارهای ممکن برای ملت باشند.
آمار نهایی انتخابات مجلس در تهران اعالم شد

عصر روز گذش��ته همچنین آمار نهای��ی انتخابات مجلس در تهران 
اعالم ش��د. بر این اساس، اعضای »لیس��ت وحدت« ائتالف نیروهای 
انقالب اس��المی راهی مجلس شدند و هر ۳0کرس��ی حوزه انتخابیه 
ته��ران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر را از آن خ��ود کردن��د. بدین 
ترتی��ب در مجلس یازدهم چهره نماین��دگان تهران یک چهره کامال 

اصولگرایانه خواهد بود.
به گزارش تابناک، ستاد انتخابات کشور پس از پایان شمارش آرا در 
حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر، آمار نهایی انتخابات 
مجلس در تهران را اعالم کرد. بر این اساس اعضای »لیست وحدت« 
ائتالف نیروهای انقالب اس��المی راهی مجلس شدند و هر ۳0 کرسی 
حوزه انتخابیه تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر را که از سال 9۴ 
و در مجل��س دهم در اختیار اصالح طلبان بود، از آن خود کردند. آمار 

منتخبان تهران به این شرح اعالم شد:
محمدباق��ر قالیب��اف یک میلی��ون و 265 هزار و 287 رأی، س��ید 
مصطفی آقامیرس��لیم 892 هزار و ۳۱8 رأی، مرتضی آقاتهرانی 868 
هزار و 25 رأی، الیاس نادران 8۴۱ هزار و 956 رأی، س��ید محس��ن 
دهنوی 829 هزار و 292 رأی، سید محمود نبویان 82۱ هزار و 20۳ 
رأی، س��ید احس��ان خاندوزی 80۱ هزار و 696 رأی، اقبال ش��اکری 
795 هزار و 2۱۱ رأی، ابوالفضل عمویی 792 هزار و 96۴ رأی، بیژن 
نوب��اوه وطن 792 هزار و 565 رأی، مجتبی توانگر 789 هزار و 9۱۳ 
رأی، فاطمه رهبر 787 هزار و ۴85 رأی، محسن پیرهادی 785 هزار 
و ۴50 رأی، روح اهلل ایزدخ��واه 78۴ ه��زار و ۴56 رأی، احمد نادری 
78۳ هزار و 5۴5 رأی، عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی 779 هزار 
و ۴79 رأی، س��ید نظام الدین موس��وی 778 هزار و 6۱8 رأی، زهره 
الهیان 77۳ هزار 26۳ رأی، مالک ش��ریعتی نیاسر 768 هزار و ۱۳9 
رأی، مهدی شریفیان760 هزار و ۱6 رأی، سیدرضا تقوی 75۳ هزار و 
۳۱7 رأی، سمیه رفیعی 7۴2 هزار و 975 رأی، سید علی یزدی خواه 
7۴2 ه��زار و ۳9۴ رأی، عل��ی خضریان 7۴0 ه��زار و ۳۳ رأی، رضا 
تقی پور انوری 728 هزار و 2۳8 رأی، فاطمه قاس��م پور 726 هزار و 7 
رأی، مجتبی رضاخواه 72۳ هزار و 729 رأی، زهره سادات الجوردی 
7۱۴ هزار و 9۳۱ رأی، غالمحس��ین رضوانی 7۱۱ هزار و 608 رأی و 

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 6۴2 هزار و 2۱۴ رأی.

دکتر مجید قاسمی در »ششمین همایش اقتصاد مقاومتی« مطرح کرد

نقش تاریخی بانک ها در توسعه اقتصادی
تشکر عمیق رهبر انقالب از ملت ایران در پی امتحان بزرگ انتخابات

مشارکت 42درصدی در انتخابات مجلس یازدهم

سید حمیدرضا علوی
کارشناس بازار سرمایه



فرصت امروز: ویروس »کرونا« دست کم از چهارشنبه گذشته تاکنون به مهم ترین 
دغدغه جامعه ایران تبدیل شده است. بیست و سوم بهمن ماه بود که مرگ دو نفر 
بر اثر »کرونا« در قم توسط وزارت بهداشت اعالم شد و بدین ترتیب ایران به جمع 
26 کش��وری پیوست که تا آن روز، »کرونا ویروس« در خاک آنها منتشر شده بود. 
در این میان، آخرین خبرها از وزارت بهداشت نشان می دهد که تعداد مبتالیان به 
»کرونا« و همچنین میزان فوتی ها به مرور در حال افزایش است. براساس آنچه دکتر 
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم 
کرده، تا ظهر یکش��نبه ش��مار مبتالیاِن »کرونا ویروس« به ۴۳ نفر افزایش یافته و 

همینطور تعداد فوتی ها به هشت نفر رسیده است. 
چرا قم اولین شهر دریافت کننده »کرونا« بوده است؟

آنطور که مسئوالن وزارت بهداشت گفته اند، منشأ جغرافیایی »کرونا« در ایران، 
ش��هر قم بوده و ویروس »کرونا« از این ش��هر به شهرهای دیگر ایران سرایت کرده 
اس��ت، اما چرا قم اولین شهر دریافت کننده »کرونا« در کشور بوده است؟ در پاسخ 
باید گفت، قم دومین ش��هر از نظر جذب گردش��گر مذهبی در ایران پس از مشهد 
به  شمار می رود و در نتیجه، رفت و آمدها به شهر قم، حجم باالیی دارد. همچنین 
به دلیل وجود حوزه علمیه در این شهر، طلبه ها از کشورهای مختلف و همجوار به 
این شهر می آیند و عالوه بر مسائل فرهنگی و مذهبی، رفت وآمدهای اقتصادی نیز به 
این شهر حجم باالیی دارد. قم همجوار سه استان  مهم صنعتی کشور است؛ تهران، 
اصفهان و مرکزی. از این رو، شهر قم را به چهارراه اقتصادی نیز تشبیه می کنند، زیرا 
این شهر در همجواری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قرار گرفته که در مرکزیت 
جاده های ترانزیتی ایران اس��ت. از این رو، با توجه به حجم رفت و آمدهای گسترده 
زیارتی و اقتصادی در این ش��هر، چندان دور از ذهن نیست که قم به عنوان یکی از 

نقاط مستعد جذب کرونا مطرح باشد.

تبعات شیوع »کرونا« در بخش های مختلف اقتصاد
»کرون��ا« پدیده ای چندوجهی اس��ت و عالوه بر تبعات اجتماع��ی دارای اثرات 
اقتصادی نیز هس��ت. برآوردها نش��ان می دهد که بخش های صادرات، گردشگری 
و کس��ب وکارهای عمومی از این ویروس، تاثیر زی��ادی خواهند دید، کما اینکه در 
کش��ور چین نیز همین اتفاق رخ داده اس��ت. گردش��گری اولین حوزه ای بود که از 
»کرونا« آس��یب دید و شیوع آن به ویژه در س��ال نو چینی ها اثرات سوء زیادی بر 
گردش��گری چین گذاش��ت. همینطور صادرات و واردات از دیگر بخش هایی است 
که با تدابیر امنیتی مواجه ش��ده و خیل انبوه و عظیم کامیون ها در پشت مرزهای 
ترانزیتی موید این مطلب است، اما مطمئنا بخش بزرگی از کسب وکارهای عمومی 
نیز از ش��یوع »کرونا« آس��یب خواهند دید. از آنجایی که یکی از اقدامات ضروری 
برای پیش��گیری از ابتال به ویروس »کرونا«، اجتناب از حضور در تجمعات اس��ت، 
در نتیجه، کس��ب وکارهایی که با تجمع پیوند خورده اند، همچون س��ینما و تئاتر و 
رشته های ورزشی احتماال در این ایام با کمبود مشتری مواجه می شوند. همچنین 
با توجه به اینکه تهیه غذا هم از مواردی است که با احتیاط با آن برخورد می شود، 
احتماال رستوران ها و مراکز تهیه غذا نیز در این روزها با کمبود تقاضا مواجه شده اند.
در این میان، اما برخی از کس��ب وکارها می توانند از این ش��رایط س��ود ببرند؛ با 
توجه به اینکه س��فر با وس��ایل نقلیه عمومی دارای ریسک بیشتری است، احتمال 
سفر با وسیله نقلیه شخصی طبیعتا در این روزها افزایش خواهد یافت و مردم کمتر 
به وس��ایل حمل و نقل عمومی روی می آورند؛ در نتیجه، مصرف بنزین نیز در این 
روزها در مس��یر افزایش��ی قرار خواهد گرفت که به معنای رونق کس��ب وکار پمپ 

بنزین ها خواهد بود.
کرونا 1۸5 میلیارد دالر به اقتصاد چین ضرر زد

برای بررسی اثرات اقتصادی »کرونا« بد نیست نگاهی به چین بیندازیم و ببینیم 

این ویروس چه بر سر کسب و کارها در سرزمین اژدهای زرد آورده است! طبق آنچه 
نایب رئیس س��ابق صندوق بین المللی پول گفته، ویروس »کرونا« با کاهش هزینه 
مصرف کنندگان و گردشگری در دو ماه اول سال میالدی جاری ۱.۳ تریلیون یوان 

)۱85 میلیارد دالر( برای چین هزینه داشته است.
به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، ژو مین که بین سال های 20۱۱ تا 20۱6 
نایب رئیس صندوق بین المللی پول بوده، گفته اس��ت که ش��یوع ویروس »کرونا« 
احتماال 900 میلیارد یوان در ژانویه و فوریه به صنعت گردش��گری آس��یب رسانده 
اس��ت و هزینه کرد مصرف کنندگان برای غذا و نوش��یدنی ها هم ۴20 میلیارد یوان 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
ژو که در حال حاضر سرپرست موسسه ملی تحقیقات مالی در دانشگاه سینگهوا 
در پکن است، افزود: با وجود آنکه هزینه های آنالین مخصوصا در خدمات آموزشی و 
تفریحی بخشی از این خسارت ها را جبران کرده ولی کل آسیب واردشده به اقتصاد 

طی این دوره ۱.۳8 تریلیون یوان است.
ژو همچنی��ن گف��ت که کاهش مصرف در س��ه ماهه اول س��ال میالدی جاری 
می تواند رشد اقتصادی چین را سه تا چهار درصد پایین بیاور، بنابراین چین به یک 

بازگشت قوی نیاز دارد و این کار ۱0 برابر تالش بیشتری را می طلبد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد هزینه مصرف کنندگان زیربنای اقتصاد چین است و 
حدود 60درصد رشد این کشور را در سال گذشته تشکیل داد. ولی با توجه به اینکه 
ویروس کرونا هنوز کامال مهار نش��ده است، بسیاری از دولت های محلی تمایلی به 
بازکردن تاسیسات عمومی مثل سینماها و رستوران ها ندارند. علی رغم تخمین های 
ناامیدکننده ژو، این آمار ش��امل فروش خودرو نمی ش��ود. فروش خودرو در چین 
20.5درصد نس��بت به سال گذش��ته در ژانویه کاهش یافت که بزرگ ترین کاهش 

ماهانه طی ۱5 سال گذشته بود.

پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس »کرونا« چقدر نگران کننده است؟

»کرونا« علیه کسب و کار

وقتی استیون سودربرگ در س��ال 20۱۱ میالدی، فیلم »شیوع« را می ساخت، 
ایده علمی-تخیلی فیلمش این قدر به واقعیت این روزهای جهان نزدیک نبود. جالب 
اس��ت که داستان فیلم »شیوع« همانند واقعیت این روزهای جهان در چین اتفاق 
می افت��د و خیلی از عالقه مندان و مخاطبان س��ینما، آن را پیش بینی هالیوودی از 

»کرونای چینی« نام داده اند.
در همی��ن حال، نگاه به عملک��رد بانک های چین برای مقابله با تبعات اقتصادی 
ش��یوع »کرونا« و چگونگی حمایت از بنگاه های اقتصادی در سرزمین اژدهای زرد 
می تواند برای بسیاری از کشورها از جمله کشورمان در این روزها، آموزنده و جالب 
توجه باش��د؛ از جمله این مس��ئله ک��ه غول های بانکی چین چگون��ه از بنگاه های 
اقتص��ادی خود در مقابل وی��روس »کرونا« حمایت می کنند؟ »سی ان بی س��ی« و 

»بلومبرگ« در دو گزارش جداگانه به این موضوع پرداخته اند.
ابتدا به عملکرد بانک خلق چین می پردازیم. به گفته »سی ان بی سی«، بانک خلق 
چین با ش��یوع »کرونا« اقدامات مختلفی برای حمایت از اقتصاد در مقابل ویروس 
»کرونا« انجام داده اس��ت. از زمانی که »کرونا ویروس« شیوع پیدا کرد، بانک خلق 
چین مدام در حال رسیدگی به وضعیت بنگاه های اقتصادی است و اقداماتی انجام 

می دهد تا بار مشکالت از روی دوش آنها برداشته شود. 
ب��ه عنوان مث��ال، بانک خلق چین برای حمایت از اقتص��ادش در مقابل ویروس 
»کرونا« آزادسازی جریان نقدینگی را بیشتر کرده و هزینه های مالی برای شرکت ها 
را کاهش داده اس��ت. در همین زمینه، لئو گوکیانگ، معاون رئیس کل بانک خلق 
چین گفت: »بانک خلق چین، نرخ بهره بازار را کاهش داده است و نقدینگی را در 
جریان قرار داده تا به شرکت های آسیب دیده از ویروس کرونا کمک کند.« به گفته 
لئو، »با تنظیم مقررات برای نسبت ذخیره بانک ها، قرار است نقدینگی بیشتری به 
سمت آنها آزاد شود. همچنین وضعیت سیاست پولی چین مطلوب است و اقدامات 
هم کافی بوده است. ما اطمینان داریم که قادر به جبران تأثیر این اپیدمی هستیم.«
بانک خلق چی��ن، نرخ واقعی وام را به خصوص ب��رای بنگاه های کوچک کاهش 
داده است. این اقدام هم با بهبود بیشتر سازوکار انتقال نرخ وام صورت گرفته است. 
به اعتقاد لئو، »بانک خلق چین برای محرک بازار به اقدامات س��یل مانند متوسل 

نمی شود.«
در این میان، چین در هفته های اخیر چندین بار نرخ بهره را کاهش داده است. 

بانک خلق چین در تالش برای کاهش فش��ارهای مالی ش��رکت هایی است که به 
دنبال ش��یوع ویروس »کرونا« دچار اختالل ش��ده است. سرمایه گذاران هم به  طور 
گس��ترده انتظار دارند، اقدامات حمایتی پولی و مالی بیش��تری در هفته های آینده 
صورت بگیرد. در ادامه این روند نرخ سپرده ها هم با معیارهای جدید تنظیم خواهد 

شد.
لئو معتقد است که »تأثیر این بیماری همه گیر بر اقتصاد چین محدود خواهد بود 
و پکن در تالش است که اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی امسال را برآورده کند.«
به گفته مس��ئوالن چینی، تأثیر ویروس »کرونا« ب��ر اقتصاد چین کوتاه مدت و 
محدود خواهد بود. همچنین بعد از پایان یافتن این بیماری همه گیر، تأخیر تقاضا و 
مصرف به حالت قبل برمی گردد و اقتصاد چین به  سرعت بهبود می یابد. اقتصاددانان 
تخمین می زنند که رش��د اقتصادی چین می تواند در س��ه ماهه اول س��ال جاری 
ب��ه  احتم��ال  زیاد تا ۳درصد و حتی کمتر کاهش یابد که از 6درصد س��ه ماه قبلی 
خیلی کمتر اس��ت. به گفته اقتصاددانان این ضعیف ترین سرعت رشد در ۳0 سال 

گذشته است.
لئو همچنین در پایان گفت: »بانک خلق چین به  دقت قیمت های مصرف کننده 
را رصد می کند. شاخصی که می تواند توسط ویروس کرونا مختل شود.« به گفته او، 
»مبانی اقتصاد چین س��الم است و کشور ذخایر ارزی فراوانی برای پشتیبانی از ارز 

خود، یعنی یوان در اختیار دارد.«
در همین حال، اما اگر دولت چین نتواند شیوع »کرونا« را در سه ماهه اول سال 
2020 مهار کند، بس��یاری از مشاغل کوچک از اپیدمی بیماری متأثر می شوند. به 
گزارش بلومبرگ، بریجیتا، مدیر یکی از بزرگ ترین شرکت های فروشنده خودرو در 
چین است. شرکتی که ۱00 فروشگاه خود را برای یک ماه به دلیل شیوع ویروس 
»کرونا« بس��ته است. ذخایر نقدی این شرکت درحال آب رفتن است و بانک ها هم 
برای تمدید مهلت پرداخت میلیاردها یوآن بدهی این شرکت که در ماه آینده باید 

پرداخت شود، تمایلی نشان نمی دهند.
این در حالی است که غیر از بانک، شرکت بریجیتا باید به پرداخت بدهی اش به 
دیگر طلبکاران هم فکر کند. او به بلومبرگ می گوید: »اگر نتوانیم بدهی ها را بدهیم، 
ش��رایط مان خیلی بد می شود.« در شرکت او بیش از ۱0 هزار نفر کار می کنند که 
انواع خودرو از مدل های متوسط تا مدل های باال مثل تولیدات بی ام و را می فروشد.

هرچند مقامات در چین برای کنترل بیماری تالش کرده اند، اما همه گیر ش��دن 
»کرونا« بیش از 75 هزار نفر را در چین درگیر کرده اس��ت، با این حال میلیون ها 
شرکت در سراسر چین در برابر این بحران ایستاده اند تا جلوی سقوط خود را بگیرند. 
یک بررس��ی در ماه فوریه 2020 درباره وضعیت ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
چینی نش��ان می دهد که یک سوم از این ش��رکت ها نقدینگی کافی برای پوشش 
هزینه ه��ا ب��رای یک ماه را در اختی��ار دارند و نقدینگی یک س��وم دیگر در دو ماه 

آینده ته می کشد.
هرچند دولت چین نرخ بهره را کم و بانک ها را به افزایش وام و تس��هیل ضوابط 
برای کمک به ش��رکت ها مکلف کرده با این حال بسیاری از شرکت های خصوصی 
اعالم کرده اند که به بودجه کافی برای پرداخت معوقات و دس��تمزدها دسترس��ی 
ندارند و از بانک ها خواس��ته اند تا مهل��ت بازپرداخت معوقات را تمدید کنند. بدون 
حمایت مالی کافی از سوی بانک ها، بسیاری از این شرکت ها ممکن است از گردونه 

تولید خارج شوند.
چانگش��ان، تحلیلگر در یکی از موسس��ات مش��اوره مدیریت چین به بلومبرگ 
می گوید: »اگر دولت چین نتواند ش��یوع کرونا را در سه ماهه اول سال 2020 مهار 

کند، بسیاری از مشاغل کوچک از اپیدمی بیماری متأثر می شود.«
با وجود س��هم 60درصدی از اقتصاد و 80درصدی در اشتغال چین، شرکت های 
خصوص��ی  نبردی طوالنی با بحران ه��ا برای بقای خود دارند. ب��ا وجود اثرپذیری 
ش��دید این بنگاه ها از ش��یوع ویروس »کرونا«، غول های بانکی در چین در حمایت 
از آنها کمرنگ ظاهر ش��ده اند و بیشتر به مقابله مستقیم با شیوع ویروس »کرونا« 

پرداخته اند.
به عنوان نمونه، بانک صنعتی و بازرگانی چین، بزرگ ترین وام دهنده در این کشور 
برای مشتریان خود از شرکت های کوچک 5درصد حمایت مالی در نظر گرفته است. 
این بانک در پاسخ به بلومبرگ از اختصاص 5.۴ میلیارد یوآن معادل 770 میلیون 
دالر برای کمک به شرکت های کوچک چینی خبر داده است. در مجموع بانک های 
چینی 25۴ میلیارد یوآن وام به مهار آثار بیماری بر کسب و کارهای چین اختصاص 
داده اند و وام دهندگان خارجی هم نرخ های بهره را کم کرده اند. مشاغل کوچک در 
چین در هر فصل از سال باید بهره ای معادل  ۳6.9 تریلیون یوآن برای وام هایی که 

دریافت کردند، پرداخت کنند.

بانک های چین برای مقابله با تبعات اقتصادی »کرونا« چه می کنند؟

مصاف ویروس و اقتصاد

دریچه

افزایش شمار مبتالیاِن »کرونا« به 43 نفر و فوتی ها به ۸ نفر
وزیر بهداشت: کرونا را شکست می دهیم

آخرین خبرها از مس��ئوالن وزارت بهداش��ت نش��ان می دهد که 
تعداد مبتالیان به »کرونا« و همچنین فوتی ها افزایش یافته اس��ت. 
به گفته دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رس��انی و روابط 
عمومی وزارت بهداش��ت، تا ظهر یکشنبه ش��مار مبتالیاِن »کرونا 
وی��روس« به ۴۳ نفر افزای��ش یافته و همینطور تع��داد فوتی ها به 
هش��ت نفر رس��یده اس��ت. در همین حال، وزیر بهداشت از ایجاد 
بس��یج ملی کرونا در کش��ور خبر داد و از ناقلی��ن چینی به  عنوان 
منش��أ کرونای جدید در ایران نام برد. دکتر سعید نمکی همچنین 
از توزیع رایگان بسته های ویژه مقابله با کروناویروس شامل ماسک، 
مایع ضدعفونی کننده و بروش��ورهای آموزشی در میان خانواده های 
قم خبر داد و درباره منش��أ این بیماری در کش��ورمان گفت: طبق 
بررس��ی های مان منبع ویروس را پیدا کردیم ک��ه از ناقلین چینی 
بوده اس��ت و موارد آن در حال مشخص شدن است. همچنین یکی 
از فوتی ه��ا در قم بازرگانی بود که از طریق پروازهای غیرمس��تقیم 
سفرهایی به چین داشته اس��ت. وزیر بهداشت نمکی با بیان اینکه 
از امروز درصددیم که ماس��ک را به صورت رایگان در اختیار مردم 
ق��رار دهیم، افزود: با ش��هردار محترم و تیم ش��هرداری جلس��اتی 
داش��تیم و قرار ش��د روزی دو مرتبه ضدعفونی ک��ردن اتوبوس ها و 
ایستگاه های مترو انجام شود. ضمن اینکه در ورودی متروها از مواد 
ضدعفونی کننده استفاده کرده و ماسک رایگان به مردم ارائه دهیم.

وحشت بیهوده و کاذِب »کرونا« در ایران
به گزارش ایس��نا، نمکی خطاب به مردم گفت: وحشت بیهوده ای 
که درباره کرونا در مردم ایجاد ش��ده، وحش��تی کاذب اس��ت. باید 
توجه کرد که بیماری ناش��ی از ویروس کرون��ای جدید هم میزان 
مرگ ومیر و هم بیماری زایی اش به مراتب از بیماری آنفلوآنزا کمتر 
اس��ت؛ به عنوان مثال طبق گزارش��اتی که خ��ود آمریکایی ها ارائه 
داده اند حدود 280هزار مورد بس��تری را ب��رای ویروس آنفلوآنزای 
نوع بی تخمین می زنند که البته در حال حاضر اوج گرفتاری ما هم 
در ارتباط با آنفلوآنزای نوع بی وجود دارد و بسیاری از مواردی که 
بس��تری شده اند یا بیمارانی که می بینیم آنفلوآنزای نوع بی هستند 
ک��ه در حال حاضر نیز در پیک زمس��تانه این بیم��اری قرار داریم. 
آمریکایی ها تخمین می زنند که در رابطه با آنفلوآنزا نوع بی ۱6هزار 

مرگ داشته باشند.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که ما در آنفلوآنزا پاییزه یعنی 
آنفلوآن��زای H۱N۱ آمار م��رگ و میرمان به مراتب پایین تر از حد 
انتظ��ار بود. البت��ه آمار مرگ و میر و بیماری زایی H۱N۱ بس��یار 

بیشتر از کرونا است.
نمکی با بیان اینکه از تاریخ هفتم بهمن ماه به محض انتشار خبر 
کرونا در چین با اصرار بنده و حمایت دولت، پروازهای مس��تقیم از 
چین را لغو کردیم، گفت: اما متاس��فانه پروازهای غیرمس��تقیم از 
چین برقرار بود. البته ما در ۳6 مبادی ورودی کشور نیرو گذاشتیم 
تا همه چیز را به طور مرتب دیده بانی کنند. این در حالی است که 

این اقدامات ابدا در کشورهایی مانند امارات و ترکیه انجام نشد.
وزی��ر بهداش��ت همچنی��ن با اش��اره ب��ه امکانات تش��خیصی و 
آزمایش��گاهی در زمینه کروناویروس جدی��د گفت: در حال حاضر 
خوش��بختانه امکانات آزمایش��گاهی ما کامل است. حتی زمانی که 
سازمان بهداش��ت جهانی و چین هم در کیت های تشخیصی دچار 
مشکل بودند ما توانستیم در انیستیتو پاستور کیت های تشخیصی 
را طراح��ی کرده و بس��ازیم؛ به ط��وری که قبل از اینکه س��ازمان 
بهداش��ت جهانی تعداد محدودی کیت در اختیارمان قرار دهد، ما 
روش تش��خیصی کرونا را طراحی کرده و کیت های آن را س��اخته 
بودیم. در حال حاضر هم در حوزه تش��خیصی کامال س��وار بر کار 

هستیم.
چرا آمار »کرونا« در ایران نسبت به دیگر کشورها باالست؟

او در پاس��خ به این س��وال که چرا آمار مبتالی��ان و جانباختگان 
ناش��ی از کرونا در ایران بیش از برخی کشورهای دیگر است، گفت: 
این موضوع به ش��فافیت سیس��تم اطالع رس��انی ما بازمی گردد. در 
ح��ال حاضر خبری را دریافت کردیم مبنی بر اینکه 9 مس��افر کره 
جنوبی که از سرزمین های اشغالی به کره جنوبی بازگشته اند از نظر 
کروناویروس جدید مثبت بودند بنابراین این افراد از س��رزمین های 
اش��غالی که رژیم صهیونیستی مدعی است از کرونا پاک هستند به 
کره جنوب��ی رفته اند و مثبت بوده اند، بنابراین رژیم صهیونیس��تی 
ک��ه خودش را از بهترین نظام های بهداش��تی می داند آنقدر درباره 
کروناویروس کتمان  کرده که افراد از کره جنوبی به این کشور سفر 

کرده و مبتال بازمی گردند.
وی اف��زود: در عین حال کش��ورهایی هم وج��ود دارند که اصال 
س��اختار اطالع رس��انی در این زمینه ندارند و اعالم می کنند که تا 
ام��روز هیچ مورد مثبتی نداش��ته ایم، بنابراین مردم این موضوعات 
را اینچنین برداش��ت نکنند که یک کشور عقب افتاده تاکنون هیچ 
مورد مثبتی نداش��ته و ما به عنوان کش��وری که یک��ی از بهترین 
زیرس��اخت های بهداش��تی و درمانی را داریم، موارد مثبت کرونا را 

داشته ایم.
وزیر بهداشت، سفر به قم و دیگر شهرهای زیارتی را توصیه نکرد 
و با تاکید بر توجه به مس��ائل بهداشتی گفت: باید شستن دست ها، 
پرهیز از روبوسی، نرفتن به نقاط پرجمعیت و ... را رعایت کنیم. در 
عین حال از مردم عزیز قم خواهش می کنم که س��فر نکنند. برخی 
ب��ه ما گفتند که قم را قرنطینه کنی��د، اما من اعتقاد دارم مردم ما 
آنقدر فهیم، ش��ریف و باش��خصیت هس��تند که با آموزش هایی که 
ارائه می دهیم، خودشان رعایت می کنند و قرنطینه خانگی را برای 
خودش��ان اعمال می کنند، بنابراین خواهشم از مردم این است که 
از قم به جایی س��فر نکنن��د و در عین حال اع��الم می کنم که در 
حال حاضر رفتن به س��مت قم و شهرهای زیارتی را مطلقا توصیه 
نمی کنی��م، چراکه در حال حاضر قم یک کانون بیماری اس��ت که 
بای��د آن را مدیریت کنیم و موارد زی��ادی را که از مناطق مختلف 
مورد بررس��ی قرار دادیم و مثبت ش��ده اند، اکثرا منشأ سفر به قم 

داشته اند.
وزیر بهداشت از ایجاد بسیج ملی کرونا در کشور خبر داد و گفت: 
بسیجی را با عنوان »کرونا را شکست می دهیم« با ایجاد پایگاه هایی 
در سراس��ر کش��ور آغاز کردیم و امیدواریم همه مردم همانطور که 
در بس��یج ملی کنترل فش��ارخون به ما کمک کردند، به این بسیج 
هم خواهند پیوس��ت و به زودی شکس��ت کامل کرونا را در کشور 

اعالم خواهیم کرد.
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یکی از اعضای کمیته دس��تمزد شورای عالی کار می گوید در جلسه پیشین که 
بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار ش��د، دولت و کارگران به توافقاتی بر سر 
سبد معیشت رسیدند، اما به دلیل حضور نداشتن کارفرمایان، اعالم آن را به روزی 

که توافق با کارفرمایان حاصل شد، موکول کردند.
به گزارش خبرآنالین، بنا بود در جلس��ه هفته گذش��ته کمیته مزد شورای عالی 
کار، سبد معیشت حداقلی برای سال جاری به تصویب طرفین برسد، اما حضور پیدا 
نکردن نمایندگان کارفرمایی در این جلس��ه سبب شده تا مصوبه ای صادر نشود، با 
این حال ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که در نبود کارفرمایان، نمایندگان کارگری 
و دولت به تفاهم در رابطه با دس��تمزد س��ال آینده رسیدند. این در حالی است که 
سبد معیشتی ارائه شده از سوی دولت ۱20 هزار تومان ارزان تر از سبد پیشنهادی 
کارگران بود، اما طرفین نهایتا به توافق رسیدند که همین سبد ارزان تر به تصویب 
برسد. بر این اساس می توان ادعا کرد در دوشنبه این هفته که بناست دوباره جلسه 
کمیته مزد تعیین ش��ود کارفرمایان، کاری س��خت برای تغییر نظر دو طرف دیگر 

خواهند داشت.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دس��تمزد شورای عالی کار، در رابطه 
با نتیجه نگرفتن جلسه هفته گذشته این کمیته در رابطه با تعیین سبد معیشتی 
حداقلی گفت: در جلسه مورد بحث نمایندگان کارفرمایان به جلسه نرسیدند. یکی 
از این نمایندگان به دلیل بیماری خود به این جلسه نرسید با این حال به نظر من 

این جلسه جزو جلسات خوبی بود که داشتیم.
قدرت خرید کارگران به شکل اجتناب ناپذیری باید افزایش یابد

ای��ن فعال کارگری ادامه داد: مهم ترین اتفاق این اس��ت که وزیر کار نیز در این 
جلس��ه به درخواست خود حضور پیدا کردند. این در حالی است که وزرای پیشین 

نهایتا برای جلس��ه تعیین مزد خود را به جلس��ات می رس��انند، اما ای��ن بار آقای 
شریعتمداری درخواست حضور در جلسه را از طرف خود و معاون روابط کار داشت 
که از قضا با موافقت بقیه ش��رکت کنندگان ایش��ان به همراه معاونت روابط کار در 
این جلسه حضور یافتند. توفیقی خاطرنشان ساخت: به دلیل حضور وزیر من فکر 
می کنم اتفاق خوبی در هفته گذش��ته افتاد و امیدوارم این تبدیل به یک سنت در 
س��ال های آینده شود، چراکه به هر حال افزایش مزد تنها بر دو مولفه حداقل سبد 
معیش��تی و نرخ تورم استوار اس��ت و اهمیت وزیر کار نسبت به این مساله از مهم 
بودن آن نش��أت می گیرد. وی در پاسخ به سوالی که تعدادی از کارگران نسبت به 
عقب افتادن تعیین سبد معیشت ابراز نگرانی کرد، تصریح کرد: عقب افتادگی خاصی 
پیش نیام��ده و همانطوری که عرض کردم این هفته روز دوش��نبه تصمیم نهایی 
اتخاذ خواهد ش��د و در جلسه پیش هم با وجود عدم حضور نمایندگان کارفرمایی، 
جلسه برگزار شد و به نسبت موفق هم بود. توفیقی در رابطه با مباحث جلسه هفته 
گذشته گفت: در این جلسه هم تیم کارگری و هم تیم دولت با ارقام و اسناد خود 
در رابطه با س��بد معیش��تی حاضر ش��دند. اختالفی که میان ارقام ارائه شده طرف 
کارگری و دولت ۱20 هزار تومان بود و ما هم بعد از بحث بر سر سبد معیشتی که 
دولت فراهم کرده به توافق رسیدیم و در هفته آینده کارفرمایان با پیشنهاد خود در 

جلسه حاضر خواهند شد.
فاصله زیاد حداقل مزد با حداقل معیشت در کشور

او به مش��کالت کارگران و همچنین فاصله زیاد حداقل مزد با حداقل 
معیش��ت اش��اره و تاکید کرد: مش��کالت طبقه کارگر ای��ران در حوزه 
معیش��ت به اندازه ای زیاد است که دیگر کس��ی آن را کتمان نمی کند. 
هم اکنون حداقل مزد با حداقل معیشت فاصله زیادی دارد. سال گذشته 

حداقل مزد امس��ال در حالی یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد 
که س��بد معیشتی سال گذشته ۳میلیون و 670 هزار تومان به تصویب 
رس��ید یعنی دو حداقل م��زد هم به کف هزینه های معیش��تی نخواهد 

رسید.
توفیق��ی افزود: این واقعیات در اقتصاد ما وجود دارد و کس��ی هم آن 
را کتمان نمی کند. به همین دلیل افزایش معقول حداقل دس��تمزد یک 
امر اجتناب ناپذیر است و دولت نیز بر این مساله توافق دارد، با این حال 
در جلس��ه دوش��نبه این هفته که نمایندگان کارفرمایان حاضر خواهند 
ش��د هم مش��کلی وجود ندارد، چراک��ه وقتی مرکز آمار ای��ران از تورم 
52درصدی خوراکی ها و آش��امیدنی ها خبر می دهد یعنی دس��تمزد به 
مرات��ب در تامی��ن نیازهای خانوار ناتوان تر اس��ت. به همین دلیل جای 

نگرانی چندانی وجود ندارد.
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه امیدوار به تصویب 
حداقل دس��تمزد و س��بد معیشتی مناسب جامعه اس��ت، گفت: بحث خوش بینی 
نیس��ت زیرا وضعیت برای اکثریت طبقه کارگر بحرانی است و افزایش عادالنه مزد 
اجتناب ناپذیر است. اقتصاد ایران نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و هیچ راهی برای 

این مساله بهتر از افزایش ریالی مزد وجود ندارد.
او تصریح کرد: هر تصمیم غلطی در این شرایط با فروپاشی خانواده های بسیاری 
همراه خواهد شد. به همین دلیل من به نمایندگان دولت و کارفرمایی هم می گویم 
این فرصت را از دست ندهیم. افزایش ۱0 تا ۱5درصدی مزد اکنون به شدت زیانبار 
اس��ت و حداقل کاری که در ش��رایط فعلی می توان انج��ام داد حفظ قدرت خرید 

مزدبگیران است.

آخرین پیشنهادها برای تعیین حداقل مزد

سبد معیشت امروز مصوب می شود
یادداشت

ستون چپ
ارتباطات

در ۳ ماهه سوم امسال صورت گرفت
ارسال بیش از 52 میلیارد پیامک درون شبکه

تعداد پیامک های درون شبکه ای توسط هر یک از اپراتورهای تلفن همراه که 
طی س��ه ماهه  سوم سال جاری ارسال شده، بیش از ۴6 میلیارد در همراه اول، 

6میلیارد در ایرانسل و 6۳ میلیون در رایتل را شامل می شود.
با گسترش ش��بکه های اجتماعی و پیام رسان ها، اما همچنان برخی افراد در 
صورت دسترسی نداشتن به اینترنت و یا به دالیل دیگر، برای برقراری ارتباط با 
دوستان خود، از روش هایی مانند مکالمه و ارسال پیامک استفاده می کنند. در 
این زمینه، آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
تعداد پیامک های ارسال شده در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه در سه ماهه  
س��وم س��ال جاری را مش��خص کرده که در ادامه گزارش حاضر به آنها اشاره 

شده است.
بر این اس��اس، تعداد پیامک های خروجی از همراه اول به س��ایر اپراتورها در 
مجموع بیش از ۴میلیارد و ۳07 میلیون عدد و تعداد پیامک های ورودی از سایر 
اپراتورهای سیار به اپراتور همراه اول، بیش از ۴میلیارد و 9۱5 میلیون عدد بوده 
است. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای همراه اول، بیش از ۴6 میلیارد 

و ۳6۴ میلیون عدد بوده است.
همچنین تعداد پیامک های خروجی از اپراتور ایرانس��ل به سایر اپراتورها در 
مجموع بیش از ۴میلیارد و 66۴ میلیون عدد و تعداد پیامک های ورودی از سایر 
اپراتورهای سیار به اپراتور ایرانسل، بیش از ۴ میلیارد و 255 میلیون عدد بوده 
اس��ت. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای ایرانسل، بیش از 6 میلیارد و 

2۳5 میلیون عدد بوده است.
از سوی دیگر، تعداد پیامک های خروجی از اپراتور رایتل به سایر اپراتورها در 
مجم��وع بیش از 8۴9 میلی��ون و 5۱9 هزار عدد و تعداد پیامک های ورودی از 
س��ایر اپراتورهای سیار به اپراتور رایتل، بیش از 500 میلیون و 5۴۳ هزار عدد 
بوده است. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای رایتل، بیش از 6۳ میلیون 

و 26۴ هزار عدد بوده است.
*****************************

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد
دلیل مشکالت »دولت همراه« به زبان ساده

دولت همراه بناست خدمات دستگاه های دولتی را به  صورت غیرحضوری ارائه 
کند؛ هرچند ارائه این خدمات از طریق اپلیکیش��ن دولت همراه چندان مطابق 
میل مردم نیست، اما معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است که 
الزم نیست دولت اپلیکیشن یا برنامه ارائه دهد، بلکه خدمات دولت باید از طریق 

اپلیکیشن های پرکاربر ارائه شود.
به گزارش ایس��نا، »دولت همراه« راه اندازی شده تا با بهره گیری از آن، مردم 
به ج��ای مراجعه  حضوری برای دریافت خدم��ات دولتی، هر زمان و هر جا این 
خدمات را دریافت کنند و به همین دلیل است که حل چالش های آلودگی هوا، 
اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهره وری، با بهره گیری از 

خدمات دولت همراه میسر می شود.
سامانه »دولت همراه« سال گذشته رونمایی شد؛ البته پروژه هایی مانند شبکه 
ملی اطالعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه هایی هستند که افتتاح 
آنها تازه س��رآغاز فعالیت های الزم در این طرح ها به ش��مار م��ی رود و آغاز به 
کارشان، به این معنا نیست که کامال به اتمام رسیده اند؛ بلکه الزم است خدمات 
متنوع در بس��تر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات 
و صرفه جویی در زمان و سهولت در بوروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.

در آخرین آماری که درباره دولت همراه از س��وی س��ازمان فناوری اطالعات 
اعالم ش��ده، میزان نصب یونیک دولت همراه یا استفاده از USSD آن بیش از 
 G2C 7میلیون بود که به معنای اس��تفاده این تعداد از ش��هروندان به صورت
)دولت به مصرف کننده( است. سایر موارد به تفکیک هر دستگاه متفاوت است 
و میزان تراکنش میان دستگاهی سال ۱۳97 نیز بالغ  بر ۳50 میلیون اعالم شد.
این در حالی است که رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
اخیرا در پاس��خ به یکی از کاربران توییتر که نوش��ته بود: »مشکل دولت همراه 
برطرف شد؟ من از خبرهای خوش خوشحال می شم، اما از عدم پاسخگویی در 
ماجرای دولت همراه بسیار ناراحت. یعنی اینکه این سامانه این همه مدت پایین 
باشه یک درد و عدم پاسخگویی صحیح و روشن یک درد بزرگ تر.« گفته است: 
»سامانه دولت همراه توسط سازمان فناوری اطالعات ایران مدیریت و راهبری 

می شود. حتما پیگیری می کنم که مشکل چیست.«
البته نظراتی که درباره اپلیکیشن دولت همراه در فروشگاه های آنالین مطرح 
می ش��ود حاکی از آن اس��ت که این اپلیکیشن ظاهرا نمی تواند پاسخگوی نیاز 
کاربران باش��د؛ برخی از کاربران به مش��کل عدم احراز هویت اش��اره می کنند 
که با وجود درج ش��ماره ملی و تاریخ تولد اتفاق نمی افتد، برخی می گویند کد 
فعال سازی برای ش��ان ارسال نمی شود و کاربرانی که از دریافت نکردم خدمات 
ناراضی هستند هم معتقدند اپلیکیشن دولت همراه برنامه ناکارآمدی است که 

حتی نمی توان آن را حذف کرد.
در همین حال، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات درباره مشکالت 
اپلیکیش��ن »دولت همراه« گفت: دلیل این موضوع به زبان ساده این است که 
الزم نیست دولت اپلیکیشن ارائه دهد و ارائه آن انحصاری باشد، آنچه من از روز 
اول با آن مخالفت کردم و اکنون هم به دنبال تغییر رویه هستیم، یعنی خدمات 
دولت از طریق اپلیکیش��ن های پرکاربر ارائه ش��ود. یعنی اگ��ر روی موبایل تان 
اپلیکیشن اپراتوری را دارید، اشکالی ندارد که از همان اپلیکیشن خدمات دولت 

الکترونیک تان را هم بگیرید.
وی ادامه داد: اگر راه های دریافت خدمات موازی باشد، رقابت ایجاد می شود، 
اما تا زمانی که این راه ها به  صورت انحصاری در دس��ت دولت باش��د، هر روز به 
دالیل مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین خدمات می تواند در اپلیکیشن 
دولت همراه متمرکز  شود، اما اپلیکیشن های مختلف هم می توانند به این هسته 
وصل شوند و هر سرویسی را که خواستند دریافت کنند، یعنی کاربران اپ دولت 
همراه را داشته باشند اما قرار نباشد این انحصارا تنها راهی باشد که مردم با آن 

روبه رو می شوند.
مع��اون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اج��رای این تغییر رویکرد زمان می برد، 
اف��زود: این موضوع در این لحظه این اولویت یک ما نیس��ت، بلکه اولویت این 
است که مردم بتوانند از اپلیکیشن ها یا برنامه هایی که سرویس را بهتر از دولت 
ارائه می دهند، سرویس بگیرند. اگر قرار بود همین سرویس هایی که اپلیکیشن 
پرداخت یا اپلیکیش��ن های حمل و نقل دارند، توس��ط دولت ارائه شود، با این 
کیفیتی که االن مردم دریافت می کنند ممکن نبود و امروز امکانات امروز فراهم 

نمی شد.
ناظمی خاطرنش��ان کرد: ما می خواهیم مثل موارد دیگر که وقتی بازیگران 
مختلف وارد شدند، کیفیت سرویسی که مردم دریافت کردند، افزایش پیدا کرد 
این اتفاق در دولت هم بیفتد، هرچند پافشاری بخش های مختلف دولت برای 
این زیاد است. یعنی بخش های مختلف دولت حاضر نیستند این را بپذیرند که 

ارائه سرویس به مردم از طرق اپلیکیشن های مختلف باشد.
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مسعود دانشمند
فعال اقتصادی

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی چکیده شاخص ها 
و مهم تری��ن اقدام��ات این وزارتخانه در ۱0 ماهه س��ال 98 را اعالم کرد و از رش��د 
20درص��دی ص��ادرات غیرنفتی خبر داد. رش��د تولید و همچنین افزایش س��هم 
تسهیالت بخش صنعت، معدن و بازرگانی از دیگر نکات جالب توجه گزارش وزارت 

صمت بوده است.
به گزارش ش��اتا و براس��اس آمار معاونت طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تعداد 5 هزار و 2۱2 فقره پروانه بهره برداری با میزان س��رمایه گذاری ۴۴.5 
هزار میلیارد تومان و اشتغال 8۱ هزار و 2۴۴ نفر در ۱0 ماهه امسال صادر شده که 

شاهد رشد 5۳درصدی در تعداد پروانه های بهره برداری صادره بودیم.
همچنین تعداد جواز س��ال تأس��یس صادره در این مدت 22 هزار و 7۴5 مورد 
بوده اس��ت. در همین حال، با برآورد س��رمایه گذاری ۳۱2.7 هزار میلیارد تومانی و 
همچنین پیش بینی اش��تغال 5۱8 هزار و 2۳7 نفری می توان گفت که نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل در تعداد ۱8.7درصد و در سرمایه گذاری 2۱.5درصد و در 

اش��تغال ۱6.7درصد رشد را شاهد بوده ایم. از س��وی دیگر، به گفته وزارت صمت، 
مجوزهای صنفی صادرش��ده ۳۳9.۴ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با افزایش ۳.9درصد مواجه شده است.
طب��ق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱0 ماهه ۱۳98 صادرات کاالهای 
غیرنفتی ۱۱5.۳ میلیون تن به ارزش ۳5.5 میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 20.7درصد رشد را نشان می دهد. همچنین میزان 
واردات به کشور 28.6میلیون تن به ارزش ۳6 میلیارد دالر بوده که به لحاظ ارزشی 

0.۱2درصد کاهش را نشان می دهد.
در این میان، بخش مهمی از آمار وزارت صمت به تسهیالت پرداختی برمی گردد. 
طبق این گزارش، تسهیالت پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری در 9 ماهه سال 
۱۳98 ب��ه بخش های مختلف اقتص��ادی مبلغ 626.۳ هزار میلیارد تومان اس��ت. 
تس��هیالت بخش صنعت و معدن به ۱90.۴ هزار میلیارد تومان رس��یده است. در 
بخش بازرگانی نیز ۱20.9 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت  شده است. سهم 

تس��هیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتی��ب ۳0.۴ و ۱9.۳درصد بوده 
است. همچنین در راستای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، از ابتدای سال ۱۳98 
تا پایان دی ماه ۱۳98، جمعا مبلغ حدود ۳0 هزار میلیارد تومان تس��هیالت به ۱9 
هزار و 9۱۱ واحد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت  شده است. در قالب تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱8( تا پایان دی ماه، ۱۳98 تعداد 2 هزار و ۱25 واحد 
به بانک های عامل معرفی شد که از این تعداد، ۴2۳ واحد تسهیالت خود را به ارزش 

2 هزار و ۴۴7 میلیارد تومان دریافت کرده اند.
در ۱0 ماهه سال ۱۳98 همچنین از میان ۴2 محصول منتخب صنعتی و معدنی، 
۳0 محصول رش��د و ۱2محصول کاهش تولید داش��ته اند. فوالد خام با 20 میلیون 
تن 6.8درصد، س��یمان با 5۱.2 میلیون تن ۱2.2درصد، کاتد مس با 207.8 هزار 
تن ۳.۱درصد، لوازم خانگی )شامل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی( 
با 2۱۴9.7 هزار دس��تگاه 7.8درصد و محصوالت پتروش��یمی با ۴5.8 میلیون تن 

۱.9درصد رشد تولید داشته اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال قرار گرفتن پروژه های نیمه تمام 
بخش خصوصی، ذیل طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت که سازندگان 

متعددی در تهران و دیگر شهرها برای این منظور اعالم آمادگی کرده اند.
به گزارش ایسنا، قرار است برای استفاده از ظرفیت های بیشتر به منظور 
تکمیل واحدهای نیمه تمام بخش خصوصی که به هر دلیل معطل مانده 

منابعی اختصاص پیدا کند که البته هنوز به مرحله  اجرا نرسیده است.
محم��ود محمودزاده، معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در این  باره گفت: 
اگر زمین یا پروژه نیمه تمام��ی، مالک خصوصی دارد، می تواند در صورت 
تمایل به طرح اقدام ملی مسکن بپیوندد. یکی از معضالت این نوع پروژه ها 

تضمین خرید و تامین مالی است که دولت برای آن برنامه دارد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه هنوز این قالب از برنامه به ش��کل رس��می 
اعالم نش��ده، متقاضیان متعددی از سراسر کش��ور و تهران آمادگی خود 

را برای اختص��اص زمین و پروژه های خود در ای��ن زمینه اعالم کرده اند، 
به این صورت پولی که از متقاضیان دریافت می ش��ود به تکمیل پروژه ها 

کمک می کند.
ب��ه گفته محمودزاده، نوع دوم این قالب که به زودی تفاهم نامه های آن 
انجام می شود، تحریک روند ساخت پروژه های نیمه تمام سطح شهرهاست 
که اگر در قالب طرح اقدام ملی با قیمت مناسب برای اقشار متوسط ارائه 
شود، دولت تسهیالت و بسته های خدماتی طرح  اقدام ملی ارائه می دهد.

محم��ودزاده چند روز قبل نیز در گفت وگو با ایس��نا، ش��رایط واگذاری 
مسکن ملی در تهرانسر را تشریح کرده بود.

از س��وی دیگر وزارت راه و شهرس��ازی، زمان ثبت اعتراض کسانی که 
شرایط ش��ان احراز نش��ده را اواخر هفته جاری اعالم ک��رد. در اطالعیه ای 
که در این زمینه اعالم ش��ده آمده اس��ت: »متقاضیان طرح اقدام ملی که 

نس��بت به نتیجه پاالیش ثبت  نام خود اعت��راض دارند، می توانند از تاریخ 
98/۱2/0۱ب��ا مراجعه به س��امانه طرح اقدام مل��ی و ورود کد رهگیری از 
دلیل عدم تایید ش��رایط خود مطلع شوند و در صورت اعتراض به نتیجه 
پاالیش، از اواخر هفته اول اسفندماه 98، نسبت به درج اعتراض در همین 

سامانه اقدام کنند.«
این وزارتخانه همچنین در اطالعیه دیگری خطاب به کس��انی که قصد 
انصراف دارند اعالم کرده اس��ت: »متقاضیانی که ش��رایط آنها جهت ثبت  
نام در طرح اقدام ملی مس��کن تایید ش��ده اس��ت، در صورتی که تمایل 
ب��ه انصراف در ای��ن مرحله از طرح را دارند، می توانن��د از اواخر هفته اول 
اس��فندماه با ورود کد رهگیری در این سامانه نسبت به ثبت انصراف خود 
 اق��دام کنند.« متقاضیان برای اعتراض یا انصراف باید به نش��انی اینترنتی
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بانک مرکزی اعالم کرد
ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده توسط بانک ها

بانک مرکزی در بخشنامه ای، ممنوعیت تبلیغات غیرشفاف و گمراه کننده 
از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابالغ کرد.

بانک مرکزی در این بخش��نامه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
اعالم کرد: »اخیرا برخی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی با اس��تناد 
به عناوین و رتبه های اخذش��ده از مراجع گوناگون داخلی و خارجی نسبت 
به انجام تبلیغات درخصوص عنوان و رتبه کس��ب ش��ده اقدام می کنند، از 
آنجای��ی که این قبیل تبلیغات می تواند موجب��ات انتقال اطالعات ناصحیح 
به جامعه ش��ده و به برداش��ت ها و انتظارات غیرواقعی منتج ش��ود موضوع 
در بانک مرکزی مورد رس��یدگی قرار گرفت و نهایتا پس از طرح در س��ی و 
هفتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی 
مقرر شد: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تبلیغات خود درخصوص 
کس��ب رتبه های مختلف از مراجع گوناگ��ون داخلی و خارجی، ضمن اعالم 
روش��ن و شفاف شاخص/ ش��اخص های مذکور، نام مرجع اعطاکننده رتبه و 

نهادها/ اشخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر کنند.«

رئیس کل بانک مرکزی:
با هیجانات بازار ارز، هیجانی برخورد نمی کنیم

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد بانک مرکزی با هیجانات بازار ارز، هیجانی 
برخ��ورد نمی کند و توصیه می ش��ود م��ردم از ورود به دام روانی س��فته بازان و 
سودجویان پرهیز کنند. عبدالناصر همتی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی 
خود نوشت: درخصوص آنچه موجب تصمیم FATF برای اقدامات تقابلی علیه 
ایران ش��د و مطابق انتظار موجب خرس��ندی دولت آمریکا و موجه نشان دادن 
تحریم های ظالمانه آنها گردید، صحبتی نمی کنم. او ادامه داد: به دنبال این اقدام 
همان گونه که قبال تاکید کردم، گروهی در تالش بوده و هستند تا با ایجاد فضای 
روان��ی بی ثباتی و نیز اعالم نرخ های بی پایه و غیرمعامالتی در فضای مجازی، در 
چارچوب فشار حداکثری آمریکا این تصمیمات را تکمیل کنند و ثبات بازارها از 
جمل��ه بازار ارز را مجددا به هم بزنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این بانک با 
هیجانات بازار هیجانی برخورد نمی کند بلکه با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات 
و روش های تجربه ش��ده خود در طول ماه های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر 
تالش ها برای س��فته بازی از طریق تحمیل شوک به بازار ارز را با تقویت اقدامات 
در دست اجرا خنثی می کند و ثبات الزم را به بازار اعاده خواهد کرد. او همچنین 

به مردم توصیه کرد: از ورود به دام روانی سفته بازان و سودجویان پرهیز کنند.

قیمت سکه در مرز 6 میلیون تومان
دالر سدشکنی کرد

قیمت دالر در صرافی های بانکی با رش��دی 200 تومانی در روز یکشنبه 
هم��راه بود.  به گزارش خبرآنالین، در حالی که در اولین روز هفته هر دالر 
در صرافی ه��ای بانکی به قیمت ۱۴ ه��زار و 5۳0 تومان قیمت خورد، بهای 
معامل��ه این ارز در صرافی های بانکی در روز یکش��نبه ب��ه ۱۴ هزار و 750 
تومان رسید.  رشد قیمت دالر در دو روز اخیر پس از آن رخ داد که ایران در 
لیست سیاه اف ای تی اف قرار گرفت و فعاالن بازار می گویند جو روانی حاکم 
بر بازار دلیل مهم افزایش قیمت ها و غیرقابل پیش بینی ش��دن وضعیت در 
بازار ش��ده است. بر این اساس، هر دالر آمریکا در دومین روز هفته از مردم 
در صرافی های بانکی به قیمت ۱۴ هزار و 650 تومان خریداری ش��د. س��د 
مقاومتی دالر حاال به قیمت ۱5 هزار تومان رسیده است چراکه در بازار آزاد 
نیز در این سقف قیمتی دالر خرید و فروش می شود. هر یورو نیز با پذیرش 
افزای��ش همگام با دالر، به قیمت ۱5 هزار و 800 تومان فروخته ش��د. نرخ 

خرید یورو از مردم نیز ۱5 هزار و 700 تومان گزارش شد.
در همین حال، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز تحت تاثیر رشد 
نرخ دالر با افزایش حدود 200 هزار تومانی قیمت نس��بت به روز شنبه همراه 
بود و به بهای 5میلیون و 970 هزار تومان فروخته ش��د. قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با رشدی قابل توجه به 5میلیون و 960 هزار تومان رسید. 
همچنین نیم سکه نیز ۳میلیون و 20 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 870 
هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی 950 هزار تومان داد و س��تد شد. هر گرم 
طالی ۱8 عیار 6۱0 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 6۴5 هزار تومان 
به فروش رس��ید. قیمت اونس به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی به نرخ شنبه 
یعنی یک هزار و 6۴۳ دالر ارزش گذاری ش��د. فعاالن بازار می گویند مهم ترین 
دلیل قیمت سکه و طال به رشد قیمت ارز در بازار برمی گردد. در روزهای اخیر 
البته عبور قیمت اونس در بازارهای جهانی از مرز یک هزار و 600 دالر نیز در 

رشد قیمت ها در بازار طال و سکه موثر بوده است.

افزایش 9.۷درصدی تسهیالت اعطایی شبکه بانکی
بررس��ی آمار عملک��رد بانک ها و موسس��ات اعتباری کش��ور حاکی از آن 
اس��ت که مبلغ کل تس��هیالت اعطایی در آذر 98 نس��بت به پایان سال 97 
حدود 9.7درصد رش��د داشته اس��ت. به گزارش ایرنا، بررسی جدیدترین آمار 
عملکرد بانک ها و موسس��ات اعتباری کش��ور در آذر 98 نش��ان می دهد که 
مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری ۱۴ هزار و 26۴ میلیارد 
ریال بوده که نس��بت به اسفند سال 97 معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش 
یافته اس��ت. همچنین تس��هیالت قرض الحس��نه 7.۳درصد از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری را تش��کیل داده و حجم عمده عملکرد 
تس��هیالتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با 27.8درصد و فروش اقساطی 
با 27.۳درصد اس��ت. به لحاظ عددی در پایان آذرماه س��ال جاری ۱0۴۴.8 
ه��زار میلیارد ری��ال از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال 97 که 78۴ 
هزار میلیارد ریال بوده، ۳۳.۱درصد رش��د نشان می دهد. بر پایه این گزارش، 
تس��هیالت پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در پایان آذر 98 متفاوت 
ب��وده به نحوی که 9.5درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحس��نه بوده 
که رقم آن 2۳۴ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیالت اعطایی قرض الحسنه 
بانک های تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱67 هزار میلیارد ریال بوده است. 
در بانک های تجاری کش��ور، سهم عمده تسهیالت پرداختی مربوط به فروش 
اقس��اطی به میزان ۴2.2درصد است که رقم آن ۱0۳9 هزار میلیارد ریال در 
پایان آذر 98 بوده اس��ت.  این میزان در اس��فند س��ال 97 معادل 858 هزار 
میلیارد ریال بود. ۱۱.2درصد تس��هیالت بانک های تجاری به رقم 275 هزار 
میلیارد ریال در پایان آذرماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این 
رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت 
کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان آذرماه 98 به 

فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

بانکنامه

بازار ارز هم اکنون به جوالنگاه دالالنی تبدیل ش��ده است که سرمست از افزایش 
حدود 2هزار تومانی بهای دالر در یک ماه گذش��ته در انتظار رشد بیشتر قیمت ها 
نشس��ته اند، اما از سوی دیگر، برخی از سفته بازان نیز با نگرانی از ورود قریب الوقوع 
بانک مرکزی نس��بت به ریزش شدید قیمت ها هش��دار می دهند. در همین حال، 
عبدالناصر همتی دیروز در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود به سرمایه گذاران در 
بازار ارز هشدار داد و گفت که بانک مرکزی با هیجانات بازار ارز، به  صورت هیجانی 
برخورد نمی کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به مردم توصیه کرد که از ورود 

به دام روانی سفته بازان و سودجویان پرهیز کنند.
ب��ه گزارش ایرنا، »فقط می خریم، فروش نداری��م.«؛ این جمله را »محمد« یکی 
از دالالن بازار ارز در خیابان فردوس��ی می گوید. او به همراه شمار زیادی از دالالن 
خرده پای بازار ارز امیدوارند که قیمت دالر و س��ایر ارزها به دلیل قرار گرفتن ایران 

در فهرست سیاه FATF باال برود.
بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF باعث رونق کار دالالن و سفته بازان بازار 
ارز شده است. پس از تقویت احتمال قرار گرفتن ایران در بلک لیست این نهاد مالی 
بین المللی، روند افزایش��ی نرخ ارز از حدود یک ماه پیش آغاز ش��د. بر این اساس، 
قیمت دالر در صرافی های بانکی از ۱2هزار و 950 تومان در 2 بهمن به ۱۴ هزار و 
500 تومان در روز شنبه سوم اسفندماه افزایش یافت. البته بهای دالر در بازار آزاد 

در روز شنبه به حدود ۱5هزار تومان نیز رسید.
رشد حدود ۱500 تومانی نرخ دالر در صرافی های بانکی و افزایش 2هزار تومانی 
در ب��ازار آزاد، در کمتر از یک ماه باعث ایجاد این س��وال در میان فعاالن اقتصادی 

شده که نرخ دالر تا کجا قرار است باال برود؟
مراجعه به بازار آزاد و غیررس��می ارز که در خیابان فردوس��ی تهران واقع ش��ده 
نیز نش��ان دهنده تکاپوی دالالن از یکسو و فعاالن اقتصادی از سوی دیگر است، به 
طوری که شماری از مردم و یا فعاالن اقتصادی برای رصد بازار و اطالع از قیمت ها 
روانه این بازار شده اند و از سوی دیگر دالالن با جوسازی تالش می کنند، قیمت ها 

را باالتر ببرند.
رصد بازار ارز و گفت وگو با فعاالن این بازار نش��ان می دهد که درباره چشم انداز 
روزهای آینده این بازار، اختالف نظر وجود داشته و آمیزه ای از امید به رشد قیمت ها 

و ترس از تزریق گسترده ارز و سقوط قیمت ها بر بازار ارز حاکم شده است.
برتری خریداران بر فروشندگان در بازار آزاد ارز

نکته جالب توجه در بازار ارز در روز یکش��نبه، برتری ش��مار خریداران نسبت به 
فروش��ندگان بود به طوری که دالالن و فروش��ندگانی که در کنار خیابان به طور 
غیررس��می اقدام به داد و س��تد می کنند اعالم می کردند که خریدار دالر هستند، 
ام��ا دالری برای فروش ندارند. زمانی که از آنها علت عدم فروش س��وال می ش��د، 
برخی می گفتند که قیمت ها در روزهای آینده افزایش می یابد بنابراین نمی خواهند 

بفروشند و فقط می خرند.
ش��ماری از دالالن نیز می گفتند که چون کس��ی به آنها دالر نفروخته به همین 
دلی��ل دالری برای ف��روش ندارند. محم��د از خرده فروش��ان دالر و ارز در خیابان 
فردوسی به ایرنا، گفت: »فقط می خریم، فروش نداریم.« همچنین »صادق کاظمی« 
از فروشندگان دالر نیز در این باره گفت: احتمال باالرفتن دالر وجود دارد به همین 

دلیل، فروشنده کم شده است.
از سوی دیگر در این میان، گروه دیگری از فعاالن بازار دیگر نسبت به ادامه رشد 
قیمت دالر و س��ایر ارزها تردید نش��ان می دهند و معتقد هستند، قیمت ارز رشد 
زیادی داشته و ریسک آن باال رفته است. به نظر این گروه، امکان دارد که قیمت ها 

دچار ریزش شده و »خریداران را نقره داغ کند«.
نگرانی دالالن از سقوط آزاد قیمت ها

گروه دیگری از فعاالن بازار ارز نیز معتقد هستند که براساس تجربه های قبلی که 
بانک مرکزی به یکباره ورود پیدا کرده و قیمت ها را کاهش می داد، این بار نیز این 
اتفاق رخ خواهد داد. به نظر آنها نرخ ۱5هزار تومان، یک مرز روانی بسیار مهم برای 
ارز به شمار رفته و با نزدیک شدن قیمت ها به آن، بانک مرکزی به صورت قدرتمند 

وارد بازار شده و همه قیمت سازی های دالالن را بر باد خواهد داد.
»رس��ول« از فروش��ندگان دالر در خیابان فردوسی به خبرنگار ایرنا، گفت: مثل 
دفعه های قبل که قیمت خیلی باال رفته بود، بانک مرکزی دوباره ارزها را روانه بازار 

کرده و قیمت ها سقوط می کند.
به گفته وی، »االن ریس��ک بازار ارز زیاد شده و خریداران دالر و ارز باید ریسک 

ریزش قیمت ها را بپذیرند.«
رش��د کوتاه و موقت نرخ دالر پس از رخدادهای��ی مانند خروج آمریکا از برجام، 
سقوط پهپاد جاسوسی آمریکا، شهادت سردار قاسم سلیمانی و پاسخ موشکی ایران 
به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین االس��د و سپس کاهش شدید قیمت ها موجب 

شده تا دالالن بازار ارز، این بار نیز منتظر ریزش قیمت ها باشند.

آنچه با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، در بازار ارز رخ داد

از سرمستی دالالن تا ترس از ریزش قیمت ها

با وجود اینکه میزان وام دهی بانک ها به تولید افزایش یافته، هنوز بخش عمده ای 
از نی��از اصلی بنگاه های تولی��دی در زمینه تأمین نقدینگی و س��رمایه در گردش 
بی جواب مانده اس��ت و به گفته دبیر انجمن ملی لیزینگ، نصف منابع مالی بخش 
تولید توس��ط بانک ها تامین ش��ده اما انحصار بانک ه��ا در وام دهی نمی تواند همه 
نیازهای تولید را تأمین کند که در این میان باید سهم تامین مالی غیربانکی از جمله 
لیزینگ را افزایش داد، در حالی که اکنون تسهیالت پرداختی این بخش نسبت به 

شبکه بانکی حدود یک درصد بوده که ده ها برابر از کشورهای پیشرو کمتر است.
به گزارش ایسنا، گزارش بانک مرکزی از تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های 
اقتصادی طی هشت ماهه امسال نشان می دهد 5۳۱ هزار میلیارد تومان وام در این 
مدت پرداخت شده که 27.6درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این 
وجود، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی در س��ال رونق تولید به قدری افزایش 

یافته که افزایش معمول تسهیالت بانکی نمی تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.
طبق اعالم بانک مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
کلیه بخش های اقتصادی طی هش��ت ماهه امسال 285 هزار میلیارد تومان معادل 
5۳.8درصد کل تس��هیالت پرداختی اس��ت که در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال 
معادل ۱5.۳درصد افزایش دارد. س��هم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال ۱۱5 هزار میلیارد تومان بوده 
است که حاکی از تخصیص ۴0.5درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش 

کلیه بخش های اقتصادی است.
در همین زمینه، محمدهادی موقع��ی، دبیر انجمن ملی لیزینگ درباره انحصار 

بانک ها در تامین مالی بیان کرد: طبق گزارش های ارائه ش��ده توسط وزارت صمت، 
حج��م منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و تولید بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که فقط 50درصد آن توسط بانک ها تأمین شده است. قطعا انحصار بانک ها 
در بازار تسهیالت و وام دهی نمی تواند کل نیاز بخش های مولد اقتصادی و کسب و 

کارها را به منابع مالی تأمین کند.
وی در م��ورد نقش صنعت لیزینگ در پیش��رفت نظام تأمی��ن مالی تاکید کرد: 
راهکارهای جایگزین و روش های تامین مالی غیربانکی در بس��یاری از کش��ورهای 
جهان روز به روز سهم خود را در تأمین مالی افزایش می دهند. از جمله این ابزارها 
ش��رکت های لیزینگ هستند. نسبت تس��هیالت اعطایی صنعت لیزینگ کشور به 
تس��هیالت اعطایی شبکه بانکی حدود یک درصد است، این در حالی است که این 

رقم در کشورهای پیشرو در تأمین مالی خالق بین ۱0 تا ۴0درصد است .
به گفته وی، کارآمدی نظام مالی با خروج از بانک محوری در تأمین مالی است 
که توجه به ابزارهای جدید اعتباردهی مثل شرکت های لیزینگ می تواند نظام تأمین 

مالی را متحول کند.
همچنین نعمت اهلل ش��هبازی، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، آمار تأمین مالی بخش صنعت و سهم تأمین شده توسط 
بانک ها را اینگونه تش��ریح کرد: براس��اس بررس��ی ها و مطالعات صورت گرفته نیاز 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در سال ۱۳98 برای واحدها و طرح ها حدود ۴25 
هزار میلیارد تومان است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تسهیالت اعطایی 
ش��بکه بانکی طی 9 ماه امسال به بخش صنعت و معدن حدود ۱90 هزار میلیارد 

تومان بوده است بنابراین کماکان بخش عمده ای از نیاز اصلی بنگاه های تولیدی در 
زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بدون جواب باقی مانده است.

 وی درباره راهکارهای خروج از بانک محوری در تأمین مالی نیز اظهار کرد: خروج 
از بان��ک محوری در تأمین مالی بخش تولید با توجه به عملکرد ش��بکه بانکی در 
تأمین مالی این بخش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تجارب کشورهای پیشرفته 
نیز مؤید این رویکرد اس��ت؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فاصله گرفتن 
از بانک محوری در تأمین مالی، توجه ویژه به ابزارهای نوین نظیر انتشار انواع اوراق 
بدهی، تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیره تأمین)SCF(، ایجاد انواع صندوق ها، 
صنعت لیزینگ و ... را در دستور کار خود قرار داده است که این مهم نیازمند توجه و 
اهتمام همه دستگاه های مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای بورس، سازمان 

بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی است.
شهبازی در مورد نقش لیزینگ ها در تأمین مالی گفت: با توجه به تجارب جهانی 
بدون تردید صنعت لیزینگ به واس��طه ایفای نقش مهم در تأمین س��رمایه ثابت 
از طریق تأمین ماش��ین آالت و تجهیزات صنعتی و معدنی برای س��رمایه گذاران و 
همچنین در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال و نیز تأمین ماشین آالت 
بهره ب��رداری معادن، ظرفیت های خوبی برای تأمین مالی بخش تولید دارد که این 
موض��وع نیاز به اصالحات��ی در ضوابط جاری بانک مرک��زی دارد و در حال حاضر 
از طریق کمیته مش��ترک صنعت لیزینگ با محوریت انجمن ملی لیزینگ، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی تسهیلگری و توسعه استفاده 

از ظرفیت های این ابزار برای تأمین مالی بخش تولید در حال پیگیری است.

ترس از کرونا، ارزش دالر را به باالترین میزان در ۳ ساله گذشته رسانده است. 
در همین زمینه، س��ی ان ان در گزارش��ی به تأثیر کرونا بر ارزش دالر و همچنین 
سود و زیان شرکت های چندملیتی پرداخته و نوشته است: شاخص دالر آمریکا به 
باالترین میزان در س��ه  ساله گذشته رسیده اس��ت، چراکه سرمایه گذاران نگران از 

شیوع کرونا، پول خود را به اسکناس سبز که امن تر است تبدیل کرده اند.
به گفته سی ان ان، از زمان شیوع کرونا در ژانویه، نگرانی شماره یک وال استریت، 
سرمایه گذارانی است که در اوضاع آشفتگی به دنبال سرمایه گذاری امن می گردند. 
این موارد در سطح جهانی رو به افزایش است، اما هزینه های مالی و اقتصادی شیوع 

این ویروس غیرقابل محاسبه است.
اما در این میان سرمایه گذاران دارایی هایی دالری در نظر می گیرند که تا حدودی 
خود را از اثرات اقتصادی شیوع ویروس محافظت کنند. به  طور مثال اقتصاد آمریکا، 

نسبت به همتایان خود کمتر به تجارت و صادرات متکی است. این به این معناست 
که کند ش��دن رشد اقتصادی چین در سه  ماهه اول سال کمتر از سایر کشورها به 
ایاالت  متحده آسیب خواهد رساند. به  این  ترتیب اقتصاد آمریکا رو به رشد است و 

طوالنی ترین رشد تاریخ خود را پشت سر می گذارد.
مدل تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتالنتا پیش بینی کرده اس��ت که اقتصاد 
آمریکا در س��ه ماه اول سال 2.6درصد رشد خواهد کرد. با داشتن بازار کار خوب و 
دس��تمزدهای نسبتا باال، مصرف کننده آمریکایی که ستون فقرات اقتصاد آمریکا را 

تشکیل می دهد، در وضعیت خوبی قرار دارد.
ح��اال در میان همه این م��وارد، ارزش دالر در حال افزایش اس��ت. به طوری که 

ارزهای دیگر در برابر جذابیت های این اسکناس سبز هیچ شانسی ندارند.
شاخص دالر آمریکا این هفته را با باالترین میزان از آوریل 20۱7 به پایان رساند. 

این ش��اخص با اس��تفاده از قدرت دالر در برابر ش��ش ارز دیگر جهانی اندازه گیری 
می شود. در این سبد، یورو بیشترین وزن را دارد، اما ضعف در ارز مشترک اروپا هم 
در این میان به رشد دالر کمک کرده است. این هفته یورو به پایین ترین سطح در 

۳۴ ماه گذشته در برابر دالر رسید.
اما این ماجرا می تواند برای ش��رکت های چندملیتی جالب نباشد. حتی با توجه 
به هزینه ش��یوع ویروس کرونا، باالرفتن ارزش دالر یک ضربه مضاعف به شرکت ها 
خواهد بود. چراکه ش��رکت های خارج از آمریکا زمانی که بخواهند درآمدش��ان در 

کشور دیگر را به دالر تبدیل کنند، با کاهش مواجه خواهند شد.
اپل مش��هورترین شرکتی اس��ت که اعالم کرد به دلیل تأثیر شیوع کرونا، هدف 
درآمد س��ه ماه اول شرکت برآورده نمی شود. پیش بینی می شود که سایر شرکت ها 

قبل از شروع فصل بعدی درآمدی، اعالمیه های مشابهی مطرح کنند.

دبیر انجمن ملی لیزینگ: انحصار بانک ها جوابگوی نیاز تولید نیست

محدودیت های لیزینگ در تامین مالی

شرکت های چندملیتی از قدرت گرفتن دالر ضرر می بینند

کرونا، دالر را قدرتمند کرد
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FATF  فرار بورس از تله شکست کرونا و
سید حمیدرضا علوی کارشناس بازار سرمایه

هفته اول اس��فندماه با اس��ترس، نگرانی و بداقبالی در ایران آغاز شد. مهمان ناخوانده 
»کرون��ا« با س��رعت باورنکردنی از قم به تهران رس��ید و بعد از درگیر کردن ش��ماری از 
ش��هروندان به عرصه تجارت منطقه ای ایران سرایت پیدا کرد، اما اتفاق دوم در پاریس رخ 
داد، آن هم در اجالس نهاد موسوم به گروه ویژه اقدام مالی و بازتاب های این اتفاق بالفاصله 
در بازارهای ایران نمایان ش��د.  FATF بعد از چند بار فرصت دهی به ایران و بی اعتنایی 
نهادهای تصمیم گیر و کالن کش��ور، بار دیگر نام ایران را به لیست سیاه خود برد. تصمیم

FATF  سیستم بانکی و مالی ایران را ملزم می کند تا طبق استانداردهای جهانی، قوانین 
مربوط به شفافیت و پولشویی را به طور کامل اجرا کند. در حالی که اتفاق اول یعنی ورود 
کرونا به ایران، ماهیت غافلگیرانه داش��ت و مثل یک ش��وک، فضای زندگی و اقتصاد ایران 
را تحت تاثیر قرار داد، اتفاق دوم یعنی تصمیم FATF  کامال پیش بینی شده بود و نظام 
اقتصادی و بانکی ایران خود را برای این تصمیم آماده کرده بود. عبدالناصر همتی به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی و کس��ی که در خط مقدم مواجهه باFATF   قرار دارد، در چند 
گفت و گو و یادداشت خود، عملکرد یکساله بانک مرکزی را شاهد گرفت و بر این اساس 
اطمینان داد که تصمیم گروه FATF مشکل جدی برای تجارت خارجی و بازار ارز ایران 
نخواهد گذاشت. به این صورت بود که بازار بورس ایران و میلیون ها سهامدار آن صبح شنبه 
سوم اسفندماه را با دلهره و نگرانی آغاز کردند. این موج استرس، اولین عالیم و نتایج خود را 
در افت ۱2هزار واحدی شاخص بورس و منفی شدن سهم ها نشان داد. در حالی که بسیاری 
از سهامداران خرده پا به سمت فروش هجوم می بردند، به فاصله دو ساعت، اتفاقی عجیب و 
شاید کم سابقه در بازار بورس رخ داد. شاخص کل در چرخش مهم از فاز منفی خارج شد 
و دوباره مسیر صعود را در پیش گرفت. راز این چرخش بزرگ و فرار بورس از یک ریزش 
ش��دید چه بود؟ این سوال اکنون موضوع بحث جدی کارشناسان بازار سرمایه شده است  
اولین دلیل را می توان در سخن سکاندار نظام بانکی ایران یعنی عبدالناصر همتی جست 
و جو کرد، آنجا که گفت؛ »انرژی منفی FATF قبل از این در بازار تجارت و اقتصاد ایران 
تخلیه شده است و لذا تصمیم اجالس پاریس چندان اتفاق غیرمنتظره به حساب نمی آید.« 
دومین اتفاقی که در روز یکشنبه مانع از ریزش بورس شد، نقش آفرینی »حقوقی ها« بود. 
ماه اسفند به صورت عرفی در بازار سرمایه ایران به عنوان »ماه عرضه حقوقی ها« نام گرفته 
است، اما حقوقی ها در این روز بیش از عرضه و فروش نگاه خود را به سمت تقاضا و خرید 
معطوف کردند و همین اقدام باعث شد تا کفه معامالت در بازار بورس متعادل شود. عامل 
س��وم، ورود و حضور نقدینگی باال در بورس اس��ت که باعث ش��ده بازار سرمایه ایران در 
روزهای پرحادثه اس��فند همچنان رنگ بهاری به خود گیرد. در این میان نظرسنجی یک 
موسسه معتبر اقتصادی نیز بر این امر مهر تایید نهاد که سهامداران، هفته اول اسفند را با 
رنگ سبز و منحنی صعودی شاخص سپری خواهند کرد. اما در بازار همجوار بورس، یعنی 
بازار ارز، هنوز نشانی از آرامش دیده نمی شود و پیش بینی بانک مرکزی در این بازار هنوز 
محقق نشده است تا جایی که روز یکشنبه تب FATF و کرونا دست به دست هم دادند 
تا قیمت دالر تا آستانه کانال ۱5 هزار باال رود. در این میان، بورس پیچ سخت سوم اسفند 
را در حالی به سالمت پشت سر گذاشت که خبرهای تازه از تجارت منطقه ای و داد و ستد 
ایران با همسایگانش، چشم انداز روزهای آینده اقتصاد ایران را دشوار کرده است؛ خبرهایی 
که حکایت از این دارند که برخی از کشورهای منطقه اعم از عراق، ترکیه، کویت و امارات 
هراس��ان از ورود کرونا به بستن مرزها، توقف پروازها و محدود کردن مبادالت اقتصادی با 
ایران روی آورده اند، اگرچه گفته می شود سفیرها و دیپلمات های ایران مذاکرات گسترده ای 
را برای از س��رگیری پروازها و باز ماندن مرزهای هوایی و دریایی آغاز کرده اند. اما آنچه به 
بورس مربوط می شود، روز یکشنبه شاخص کل روی عدد ۴8۱ هزار واحد قرار گرفت. روی 
نمودار تحلیلی شاخص بورس طی روزهای آینده در محدوده ۴9۳ هزار تا 500 هزار واحد 
با مقاومت روبه رو خواهد شد که چند عامل می تواند باعث شکسته شدن این مقاومت و پرواز 
بورس به باالتر از 500 هزار واحد شود؛ اولی، همپوشانی بورس و دالر است و دومی، عملکرد 

حقوقی ها است که با پرهیز از عرضه بیشتر، فرصت رشد و صعود را از بازار سلب نکنند.

یادداشت

فرصت امروز: جعبه ابزار کالسیک بازار سرمایه با راه اندازی »فروش تعهدی« از روز 
گذش��ته تکمیل شد و »فروش تعهدی« با هشت نماد به  طور آزمایشی آغاز به کار 
کرد. در این روز، سازو کار »فروش تعهدی« در راستای صیانت از سالمت شهروندان 
به صورت مجازی رونمایی شد و در آیین رونمایی از آن، مدیران ارشد بازار سرمایه 

از جمله علی صحرایی، حسن امیری و امیر هامونی حضور داشتند.
علی صحرایی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در آیین رونمایی از س��ازوکار 
»فروش تعهدی« از راه اندازی این سازوکار به مثابه تکمیل شدن جعبه ابزار کالسیک 
بازار سرمایه یاد کرد و گفت: در راستای سلسله ابزارهای نوین بازار سرمایه سازوکار 
فروش تعهدی راه اندازی شد، سال گذشته آتی سبد سهام با کارکرد شاخص و سال 
قبل از آن اختیار معامالت رونمایی شده بود و حال با این سازوکار جدید معامالتی 

باید گفت جعبه ابزار کالسیک بازار سرمایه تکمیل شد.
عملکرد فروش تعهدی در بورس چین و ژاپن

او به عملکرد فروش تعهدی در بورس چین و ژاپن اشاره کرد و ادامه داد: در اغلب 
بورس های دنیا فروش تعهدی تحت عنوان فروش استقراضی کارکرد دارد. در بورس 
چین »ش��نزن« 800 نماد از 2 هزار نماد مورد معامله در این بورس تحت سازوکار 
فروش استقراضی هستند و در سال 20۱8 حدود ۱6درصد از معامالت بورس شنزن 
از طریق سازوکار فروش استقراضی انجام شد. همچنین، در بورس ژاپن نیز در ژانویه 

2020 حدود 5درصد از معامالت از طریق این سازوکار رقم خورد.
به گفته وی، تاکنون در بازار سرمایه ایران از محل افزایش قیمت دارایی های مالی 
سرمایه گذاران منتفع می ش��دند و حال با سازوکار فروش تعهدی عالوه بر پوشش 
ریسک، امکان انتقاع و سودآوری از محل ریزش قیمت سهام و دارایی مالی موردنظر 

نیز که تحت این سازوکار است، وجود دارد.
مدیرعام��ل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران، کارکرد اصل��ی این اب��زار را کمک به 
نقدشوندگی بازار عنوان کرد و گفت: استفاده از سود در کاهش قیمت ها و نیز ابزار 
پوشش ریسک دو مولفه اصلی این ابزار هستند که البته این موضوع به نگاه مالک 

سهام باز می گردد.
صحرایی تصریح کرد: فروش تعهدی دیروز با پنج نماد در بورس تهران و سه نماد 
در فرابورس ایران ش��روع می شود. از این طریق طرف های عرضه و تقاضای بازار به 
یکدیگر نزدیک می شوند و از این طریق بازار می تواند قیمت هایی که در بازار وجود 
دارد با پشتوانه بیشتری تصویب شود. در این فرآیند در تالشیم تا با کمک به پویاتر 

شدن بازار سرمایه در راستای تامین منابع برای اقتصاد ملی گام برداریم.
به گفته او، البته فروش س��هام تعهدی به میزان نیم درصد از سقف قیمت مجاز 
در لحظه فروش انجام می شود و در حالی که شاخص کل بازار بیش از 2درصد افت 
کند یا ش��اخص هم وزن بیش از ۱.5درصد افت کند و یا نماد مورد معامله ۳درصد 

افت کند، فروش تعهدی متوقف می شود.
صحرایی همچنین تأکید کرد: در ابزار فروش تعهدی هم محدودیت حجم وجود 
دارد که تا 5درصد س��هام ش��ناور شرکت هاست و هم محدودیت قیمت وجود دارد 
و نیز کس��انی که ممنوعیت متقاضی ش��دن دارند، مانند س��هامداران عمده ای که 
5درصد س��هام یک ش��رکت را دارند و یا اعضای هیأت مدیره ش��رکت ها به عنوان 
دارنده اطالعات نهانی اجازه فروش تعهدی ندارند و تنها کسانی به عنوان متقاضی 
در موقعیت فروش تعهدی قرار می گیرند که به وکالت از مالک سهام باشند و حجم 

آن نیز تا 5درصد از سهام شناور خواهد بود.
افزایش شفافیت و نقدشوندگی با فروش تعهدی

همچنین حس��ن امیری، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این 
مراس��م، بهبود وضعیت نقدش��وندگی سهام در بازار سرمایه کش��ور را از مهم ترین 
اهداف راه اندازی ابزار فروش تعهدی دانس��ت و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار، 
دو کارکرد مهم افزایش ش��فافیت و تقویت نقدش��وندگی را در طراحی و راه اندازی 

ابزارهای جدید دنبال می کند.
او س��پس به معرفی این ابزار پرداخت و توضیح داد: ابزارهای معرفی شده به بازار 
کمک می کنند تا در بحث نقدینگی وضعیت بهتری داش��ته باش��یم. همچنین در 
زمینه ش��فافیت، طی دو س��ال گذشته با همکاری ناش��ران، اطالع رسانی سریع و 

به موقع، بسیار بهبود پیدا کرده است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از آنجا 
که  شفافیت حد و مرز ندارد، تالش می کنیم عالوه بر انتشار به موقع اطالعات، روی 
کیفیت گزارش دهی نیز کار می کنیم و از س��ال آینده س��ازمان بورس به طور ویژه 

روی این موضوع  تمرکز خواهد کرد.
امیری اظهار داشت: درخصوص نقدشوندگی نیز با توجه به اصالح دستورالعمل ها  
در دو س��ال گذشته، روند بازگشایی و بسته شدن نمادها روند خوبی بوده و شاهد 

توقف های طوالنی  نبودیم.
عضو هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در حال حاضر، ش��روع 
به کار این ابزار با هش��ت نماد و به صورت آزمایش��ی اس��ت؛ با این هدف  که هم 
س��رمایه گذاران با روش های انجام کار آش��نایی بیش��تری پیدا کنند و هم ایرادات 

احتمالی آن رفع و رجوع شود.
توصیه امیری به سهامداران در بازار سرمایه

امیری بار دیگر توصیه و تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار و نقدینگی جذب 
شده، س��هامداران حتما با تحلیل وارد بازار سرمایه شوند و از ورود مستقیم پرهیز 
کنند. به ویژه با توجه به ساز و کار تخصصی بازار سرمایه، حتما از طریق صندوق ها 

یا سبدگردان ها اقدام کنند و حتی االمکان تک سهم نباشند.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سهامداران 
عمده هم با توجه به جذب باالی نقدینگی در بازار س��رمایه، از فرصت اس��تفاده و 
ش��رکت ها را توانمند کنند. همچنین ش��رکت ها برای افزایش سرمایه از این امکان 

استفاده کنند تا شاهد تداوم سودآوری شرکت ها باشیم.
امیری اظهار داش��ت: سازوکارهای افزایش س��رمایه از طریق سلب حق تقدم و 
صرف س��هام در یک ماه گذشته معرفی ش��دند و بعضی شرکت ها برای استفاده از 
این روش اعالم آمادگی کردند. بدیهی اس��ت منابع حاصل از این افزایش س��رمایه 
مستقیما به شرکت ها تزریق خواهد شد؛ از طرف دیگر سهامداران هم باید تعهدات 

قبلی خود را اجرا کنند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بعضی شرکت ها می توانند 
از این فرصت اس��تفاده کنند و برای س��همی که عرضه قبلی ش��ده، از طریق بوک 
بیلدینگ عرضه مجدد داش��ته باشند. به این ترتیب س��هم در اختیار تعداد زیادی 
از سهامداران قرار می گیرد و  نگرانی های احتمالی درخصوص کرسی هیات مدیره 

مرتفع خواهد شد.
بازار حرفه ای و دوطرفه با ابزار فروش تعهدی

امی��ر هامون��ی، مدیرعامل فرابورس ای��ران نیز در آیین رونمای��ی از ابزار فروش 
تعه��دی، با بی��ان اینکه بازار با راه اندازی این ابزار، دوطرفه و حرفه ای خواهد ش��د، 
گفت: ابتکار کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در انطباق ابزار فروش تعهدی 
با مس��ائل شریعت، موجب ش��د یکی از بازارهای پیشرو در منطقه در بحث فروش 

استقراضی باشیم.
به گفته هامونی، ساز و کار فروش تعهدی، بازار را دوطرفه خواهد کرد و موجب 

تبدیل بازار، به یک بازار حرفه ای می شود.
او با اشاره به اینکه در بورس های کشورهای اسالمی این ابزار به سختی تصویب و 
معامله می شود، افزود: دلیل این مسئله آن است که در کشورهای اسالمی پذیرفته 

نیست که دارایی نداشته به فروش برسد چراکه دارایی منفی ایجاد می کند.
مدیرعام��ل فرابورس ایران ادامه داد: در مباحث توس��عه اقتصادی دارایی منفی 
وجود ندارد در حالی که، هنگام فروش استقراضی ) short selling( دارایی منفی 
ایجاد می کنیم و آن را به فروش می رس��انیم، ام��ا در این میان ابتکاری که کمیته 
فقهی سازمان بورس در بحث طراحی این ابزار داشته است نه تنها در کنار فروش 
تعهدی از ابزار قرض و بدهی )لندینگ و باروئینگ( ایجاد شده استفاده می شود بلکه 

قرض گیری سهام در قالب عقد وکالت صورت می پذیرد.
به اعتقاد هامونی، به این ترتیب سهامداری فکر می کند بازار منفی می شود و در 
نظر دارد سهم خاصی را به فروش برساند لذا از کسی که سهم را در اختیار دارد این 

دارایی را قرض می گیرد و به عنوان وکیل در بازار به فروش می رساند.
جهانی سازی بازار سرمایه و ابزارهای تمدن ساز

او از کمیته فقهی تشکر کرد و گفت: این مکانیزم در کمتر جایی از دنیا استفاده 

ش��ده اس��ت. درواقع این دارایی است که به فروش می رسد و مالکیت آن متعلق به 
فرد دیگری اس��ت و آن را قرض می گیریم و در بازار می فروش��یم و دوباره در بازار 
می خری��م و به جای اصل��ی بازمی گردانیم. این ابتکار جای تش��کر دارد و باید این 
ابزارهایی را که کمیته فقهی در راستای جهانی سازی بازار سرمایه طراحی می کند، 

ابزارهای تمدن ساز نامید.
ب��ه گفته وی، یکی از ویژگی های دس��تورالعمل ف��روش تعهدی این 
اس��ت که کلیه اوراق بهادار را ش��امل می ش��ود و فقط مختص به سهام 
نیس��ت ما در اوراق صکوک و اس��ناد خزانه اسالمی نیز می توانیم از این 
ابزار استفاده کنیم. حتی صندوق های با درآمد ثابت نیز می توانند از این 

ابزار استفاده کنند.  
هامونی در پایان گفت: تنها هش��داری که درخصوص اس��تفاده از این بازار باید 
اعالم کنم این اس��ت که فقط سرمایه گذاران حرفه ای و متخصص، که دانش مالی 
و س��رمایه گذاری دارند از این ابزار اس��تفاده کنند و تازه واردها برای کاهش ریسک 
پرتفوی خود فقط از صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های مشاور سرمایه گذاری 

بهره ببرند.

جعبه ابزار کالسیک بازار سرمایه با »فروش تعهدی« تکمیل شد

شروع »فروش تعهدی« با ۸ نماد در روز یکشنبه

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

به شماره ثبت 37648 و شناسه ملی 14005547430

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر می رساند مصوبات 
مجمع صندوق مورخ 98/09/23 مبنی بر افزودن تعهد پذیره نویسی به موضوع فعالیت 
صندوق؛ به تصویب رسید. برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی

 https://www.aaketf.com مراجعه فرمایید.

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

به شماره ثبت 30052 و شناسه ملی 10320816892
به آگاهی سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 
خارج شدن سهم  بر    می رساند مصوبات مجمع صندوق مورخ 1398/10/21 مبنی 
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت   اضافه شدن صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا   
 سایر موارد به تصویب رسید. برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی

https://armanandishfund.com مراجعه فرمایید.
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شماره 1500



کاهش قیمت گوشت قرمز در راه است
رئیس ش��ورای تامین کنن��دگان دام گفت 800 هزار رأس دام س��نگین و ۴ 
میلیون رأس دام س��بک مازاد بر نیاز کش��ور انباشت شده است. منصور پوریان، 
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره آخرین وضعیت مازاد دام در کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا پایان دی 
ماه حدود 800 هزار رأس دام سنگین و ۴ میلیون رأس دام سبک در واحد های 
پرواربندی انباشت شده است که به سبب نبود تقاضا در بازار داخل باید این میزان 
مازاد از کش��ور خارج ش��ود. او افزود: با توجه به زایش مناس��ب پاییز و به دنبال 
آن زایش های بهاره به جمعیت دام مازاد افزوده می ش��ود که این امر مش��کالت 
متعددی را برای دامداران ایجاد می کند. پوریان با اش��اره به اینکه کمبودی در 
عرض��ه دام به بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به جمعیت مازاد دام کش��ور 
دامداران تا قبل از ۱5 اسفندماه دام های مربوط به سال گذشته را در بازار عرضه 
می کنند که این امر نشان از وضعیت مناسب تولید و عرضه است. رئیس شورای 
تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: با توجه به ذخایر مناسب گوشت منجمد در 
بخش دام سبک و سنگین و مازاد دام در ایام پایانی سال نه تنها افزایشی نخواهیم 
داشت بلکه قیمت گوشت کاهش می یابد، چراکه دامداران به دنبال عرضه انبوه 
دام مربوط به سال گذشته هستند. این مقام مسئول قیمت فعلی گوشت در بازار 
را کاذب دانست و گفت: بنابر آمار گرفته شده از شهرک های پرواربندی تقاضایی 
برای خرید در بازار وجود ندارد و نوسانات قیمت دام و گوشت در کف بازار طبق 
روال همه س��اله در چنین ایامی مربوط به سودجویی عوامل واسطه و دالل رخ 
می دهد در حالی که به س��بب عرضه مناسب دام قیمت گوشت با روند کاهشی 

باید در بخش خرده فروشی مواجه شود.

کرونا سامسونگ را تعطیل کرد      
 تأثیر تعطیلی سامسونگ بر بازار موبایل ایران

به تازگی کارمند یکی از کارخانه های تولید گوش��ی سامس��ونگ به کرونا 
مبتال ش��ده و در حال حاضر این کارخانه تعطیل اس��ت. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران جوان،  سامس��ونگ کره جنوبی اعالم کرد، یک��ی از کارمندان 
کارخانه های تولید گوشی سامسونگ در شهر گومی در جنوب شرق کره به 
ویروس کرونا مبتال ش��ده و همین موضوع باعث تعطیلی این کارخانه شده 
اس��ت. این ش��رکت از همکاران فرد مبتال به ویروس کرونا خواسته است تا 
خود را قرنطینه کنند و مراحل تش��خیص ابتال به این بیماری را پش��ت سر 
بگذارند. بخش قابل توجهی از گوشی های سامسونگ در ویتنام و هند تولید 
می شود و محصوالت کارخانه گومی صرفا به بازار داخل کره اختصاص دارد، 
بنابرای��ن اخت��الل چندانی در تیراژ تولیدات ای��ن کارخانه به وجود نخواهد 
آمد اما بخش عمده ای از محصوالت گوشی های رده باال این شرکت در این 
واحد، تولید می ش��د و تعطیلی آن می تواند با توجه به موجودی محدود این 
نوع گوش��ی ها، مشکالتی را ایجاد کند. به طور کلی می توان پیش بینی کرد 
که تعطیلی این واحد تولیدی تغییر چندانی را برای بازارهایی مثل ایران به 
همراه ندارد و اختالل��ی در موجودی و عرضه این محصوالت وجود نخواهد 
داش��ت، اما برخی از محصوالت بال رده و تازه وارد این ش��رکت تولیدکننده 

تلفن همراه با کمبود موجودی در سطح جهانی مواجه می شود.

برخورد با گرانفروشان و احتکارکنندگان 
انواع ماسک های پزشکی

مدی��رکل نظارت بر محصوالت بهداش��تی، دارویی و تجهیزات پزش��کی 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان هش��دار داد که کلیه 
احتکارکنندگان و گرانفروش��ان انواع ماسک های پزشکی شناسایی و با آنها 
برخورد قانونی می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ اسماعیل مهدی پور اظهار 
ک��رد: با توجه ب��ه افزایش تقاضا برای انواع ماس��ک های پزش��کی و به تبع 
آن سوء اس��تفاده های احتمالی برخی از عرضه کنن��دگان و عوامل توزیع در 
ع��دم عرضه مکفی و فروش اقالم مذکور به قیمت های غیرمتعارف، حس��ب 
هماهنگی های به عمل آمده با س��ازمان غذا و دارو حداکثر نرخ فروش انواع 
ماسک س��ه الیه جراحی به تفکیک قیمت فروش کارخانه، فروش به مراکز 
درمان��ی از س��وی عوامل توزی��ع و مصرف کننده نهایی پ��س از تصویب در 
کمیس��یون نرخ گ��ذاری مربوطه به کلیه واحدهای تولیدی ابالغ ش��د . وی 
در ادامه اظهار داش��ت: واحدهای مذکور مکلف به رعایت سقف قیمت  های 
مصوب تعیین شده و درج قیمت بر روی بسته بندی محصوالت خود هستند. 
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت هرگونه ماسک و کاالی پزشکی، ممنوع 
است، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر حداکثر نرخ فروش به مصرف کننده 
نهایی هر عدد ماس��ک س��ه الیه، مطاب��ق مصوبه کمیس��یون نرخ-گذاری 
مربوطه ۴۱00 ریال است و کلیه داروخانه  ها و مراکز عرضه مکلف به رعایت 

سقف قیمت تعیین شده در فروش انواع ماسک سه الیه هستند.

کمبودی در توزیع تخم مرغ وجود ندارد
قیمت هر کیلو تخم مرغ ۸ هزار و 500 تومان

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت با توجه به تولید روزانه 2 هزار و 
900 تن تخم مرغ در کش��ور، کمبودی در عرضه وجود ندارد. ناصر نبی پور، 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران،  از ثبات قیمت تخم 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغ��داری 8 ه��زار و ۴00 تا 8 هزار و 500 تومان اس��ت. وی افزود: با توجه 
به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که روند فعلی قیمت تخم 
مرغ در بازار ادامه یابد. نبی پور با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع تخم مرغ 
وج��ود ن��دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه تش��کل ها و اتحادیه ها مس��ئولیت 
تنظیم بازار را عهده دار هس��تند، از این رو به س��بب تعادل قیمت ۱5 روزی 
اس��ت که مجوز صادرات صادر نشده اس��ت. این مقام  مسئول درباره آخرین 
وضعیت بازار نهاده های دام��ی گفت: در حال حاضر وضعیت عرضه ذرت در 
بازار بسیار نامناسب است که اگر پشتیبانی امور دام همراهی نکند، به سبب 
عدم اختصاص ارز به واردکنندگان مشکالت فعلی در بازار ادامه خواهد یافت، 
به همین خاطر انتظار می رود که دولت مس��ئله ارز واردکننده را حل کند یا 
پش��تیبانی امور دام باید در توزیع ذرت کمک کند. این مقام  مس��ئول تولید 
ماهان��ه تخم مرغ را 80 تا 90 هزار تن اعالم کرد و افزود: بنابر آمار روزانه 2 
هزار و 900 تا ۳ هزار تن تخم مرغ در کش��ور تولید می ش��ود که بدین ترتیب 
کمب��ودی در عرضه وجود ندارد. رئیس هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اس��تان تهران در پایان متوسط سرانه مصرف تخم مرع را ۱0 کیلوگرم اعالم 
ک��رد و گف��ت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش قیمت س��ایر 
محصوالت پروتئینی، س��رانه مصرف به ۱۳کیلوگرم رسیده است، چراکه در 
شرایط فعلی تخم مرغ ارزان ترین پروتئین در دسترس مردم به شمار می رود.

اخبـــار

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه مش��کالت اقتصادی فعلی، ریش��ه های 
غیراقتصادی دارد، تصریح کرد که برای حل دائمی آنها باید بسترهای غیراقتصادی 
الزم برای رش��د و رفاه اقتصادی فراهم ش��ود و برای رسیدن به این امر، اقداماتی 
همچون تغییر ارزش ها و اولویت های حاکم بر نگرش تصمیم گیران، برقراری ارتباط 
با اقتصادهای پیشرفته جهان، توسل به مبادالت تجاری بین کشوری الزم است تا 

امکان بهره مندی به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم شود.
مرتض��ی افق��ه در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه در ش��رایط فعلی کش��ور، 
اگرچه مش��کالت برجس��ته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آنها ریشه های 
غیراقتصادی دارند، گفت: برای حل دائمی مشکالت اقتصادی ابتدا باید بسترهای 
غیراقتص��ادی الزم برای رش��د و رفاه اقتصادی را فراهم ک��رد، در غیر این صورت 
هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشکالت اقتصادی، 

حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود.
وی ادام��ه داد: بع��د از وقوع انقالب اس��المی تاکنون، مجموع��ه ای از مکاتب و 
تئوری های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته اند که حاصل این چهار 
دهه، پیچیده تر، مزمن تر و العالج تر شدن معضالت اقتصادی و به تبع آن مشکالت 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
ایجاد بسترهای فکری و نگرشی توسعه گرا الزمه حل مشکالت 

اقتصادی
این اس��تاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری و نگرشی حاکم بر کشور و 
جامعه، توسعه گرا و هموارکننده رش��د و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی 
قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکالت اقتصادی نخواهد بود، اظهار کرد: 
در تمام��ی مکاتب، فرمول ها و تئوری های اقتص��ادی موجود در ادبیات اقتصادی، 
وجود این بس��ترهای فکری و نگرشی هموارکننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده 
هس��تند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، ب��ه ارائه راه حل اقدام 
کرده اند. آنچه در کشور ما تاکنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دالر از درآمدهای 
نفتی و غیرنفتی کش��ور )همچون بذر کش��اورزی(، در فضاهای فکری و نگرش��ی 
ضدتوس��عه ای )زمین های نامرغوب( بوده که حاصلی جز ش��اخص های اقتصادی 

اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.
وی اف��زود: بس��یاری از دیدگاه ه��ای حاکم ب��ر تصمیمات کش��ور، اولویت ها و 
ارزش هایی غیر از رش��د، رفاه و بهبود معیش��ت جامعه را هدف گرفته اند، بنابراین 

آنچه در ش��رایط فعلی کشور جاری اس��ت، امری غیرعادی نیست و کامال بازتابی 
است از دیدگاه های فکری فلسفی حاکم بر نظام تصمیم گیری کشور که شواهد این 
ادعا را می توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته ها، سخنرانی ها و تالش های 
تصمیم گی��ران به وضوح مالحظه ک��رد، بنابراین تا ارزش ها و اولویت های حاکم بر 
نگرش تصمیم گیران تغییر نکند، حتی اگر مشکالت تحریمی رفع شوند، در بهترین 
شرایط به شاخص های اقتصادی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بازخواهیم گشت.
حل مشکالت اقتصادی در گرو ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان

این اقتصاددان در پاس��خ ب��ه اینکه حذف کامل یا ایج��اد محدودیت در روابط 
اقتصادی با س��ایر کشورها چه تبعاتی دارد، بیان کرد: محال است بتوان مشکالت 
اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در میان مدت حل 
کرد. این حرف نه از آن بابت اس��ت که نیروهای انس��انی و قابلیت های غیرانسانی 
موجود در کش��ور نتوانند به این هدف برسند، بلکه با توجه به توضیحات پیشین، 
اصوال س��اختارهای حاکم بر نظام ارزش��ی تصمیم گیران، اجازه رشد بدون توسل 
ب��ه فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصوالت )س��رمایه ای، 

واسطه ای و مصرفی( از خارج نخواهد داد.

مشکالت اقتصادی ریشه های غیراقتصادی دارد

 نگرش ها را تغییر دهید

با گذش��ت بیش از ۴0 سال رقابت ژئوپلیتیک بین ایران و آمریکا که 
نزدیک بود در ژانویه گذشته به یک جنگ تمام عیار بینجامد، کشاورزان 
آمریکای��ی به لطف سیاس��ت های خصمانه کشورش��ان در قبال ایران و 
تغییرات اقلیمی توانسته اند مقام نخست تولید پسته را از ایران بگیرند.

ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از بلومبرگ، با گذش��ت بیش 
از ۴0 س��ال رقاب��ت ژئوپلیتیک بین ایران و آمریکا ک��ه نزدیک بود در 
ژانویه گذش��ته به یک جنگ تمام عیار بینجامد، کشاورزان آمریکایی به 
لطف سیاست های خصمانه کشورشان در قبال ایران، تغییرات اقلیمی و 
سیاست های نادرس��ت دولت ایران در زمینه مدیریت اقتصادی و منابع 
آبی توانس��ته اند مقام نخست تولیدکننده پس��ته جهان را از این کشور 

بگیرند.
ط��ی س��ال های 200۴ ت��ا 2009 میالدی ای��ران به طور متوس��ط 
۴0درصد پس��ته جه��ان را تولید می کرد در حالی که س��هم آمریکا در 
این مدت ۳۳درصد بود اما طی س��ال های 20۱۴ تا 20۱9 این وضعیت 
وارونه ش��د. در بازه زمانی اخیر ۴7درصد از سهم تولید جهانی پسته به 

آمریکا رس��ید و س��هم ایران به 27درصد کاهش یافت. در فصل زراعی 
۱9-20۱8 سهم ایران تا 7درصد نیز کاهش داشت.

ب��ه گفته پینو کالکاگن��ی، معاون رئیس ش��ورای بین المللی آجیل و 
خش��کبار و مدیر ش��رکت خش��کبار بس��انا گروپ ایتالیا: »عالقه مندی 
به کش��ت پسته در کش��ورهای جدیدی نظیر گرجس��تان، ازبکستان و 
آذربایجان نیز افزایش یافته است. ما در این کشورها در حال اجرای یک 
پروژه هس��تیم.« کشورهای چین، اسپانیا و استرالیا هم در حال توسعه 
تولید پس��ته خود هستند. بس��انا گروپ همچنین در حال توسعه مزارع 

جدید پسته در کشورهای قزاقستان، رومانی و اوکراین است.
از نگاه ژئوپلیتیک یک توضیح برای افت جایگاه ایران در تولید پس��ته 
جهان وج��ود دارد. مزارع بزرگ پس��ته در کالیفرنیا کس��ب و کارهای 
چند میلیون دالری ای هستند که البی گرهای قدرتمند آنها تمام تالش 
خ��ود را برای وضع محدودیت های بیش��تر بر رقی��ب اصلی خود یعنی 
ایران به کار می بندند. از س��ال ۱979 تاکنون آمریکا سیاست خود را از 
ممنوعیت واردات پسته ایرانی به وضع تعرفه های وارداتی تنبیهی بیش 

از 2۴درصدی و مجددا ممنوعیت واردات پس��ته ایران تغییر داده است. 
تعرفه های باال و ممنوعیت واردات پس��ته ایران با تحریم های اقتصادی 
گس��ترده تری که موجب محدود ش��دن تأمین مال��ی پروژه ها در ایران 
ش��ده همزمان گشته است، تفاوتی نمی کند که این سرمایه گذاری ها در 

صنعت نفت ایران باشد یا بخش کشاورزی این کشور.
عالوه بر تحریم ها و سیاس��ت های خصمانه آمری��کا تغییرات اقلیمی 
نیز نقش مهمی در افت تولید پس��ته ایران داش��ته اس��ت. یکی از تجار 
پس��ته ایرانی می گوید افت اخیر تولید پس��ته این کشور عمدتا ناشی از 
چهار سال خشکسالی پیاپی در استان های تولیدکننده پسته بوده است. 
پس از بارش های اخیر تولید پس��ته مجددا در حال افزایش اس��ت، اما 
محصول هنوز از استاندارد الزم برخوردار نیست و آینده نیز چندان قابل 
پیش بینی نیس��ت. به گفته محمد صالحی رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
پسته ایران: »زمس��تان ها دیگر به اندازه کافی سرد نیست و تابستان ها 
نیز بیش از حد گرم ش��ده اس��ت. در این باره نمی توان کار زیادی انجام 

داد.«

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت با توجه به کاهش قدرت خرید، 
قیمت زعفران نسبت به ماه های قبل ۳ تا ۴درصد کاهش یافته است.

غالمرض��ا میری، نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد 
و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران 6 میلیون و 200 هزار 

تومان و حداکثر قیمت آن ۱0 میلیون و 500 هزار تومان است.
وی افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید و مصرف زعفران در س��بد 

خانوار ناش��ی از ش��رایط فعلی اقتصاد، قیمت زعفران نسبت به دی ماه 
۳ تا ۴درصد کاهش یافته اس��ت. میری درباره آینده بازار زعفران گفت: 
اگرچه ش��رایط کشور به گونه ای است که امکان پیش بینی قیمت وجود 
ندارد، اما میزان تقاضا برای خرید زعفران در بازار های داخلی و صادراتی 

در حدی نیست که منجر به افزایش قیمت شود.
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اش��اره به اینک��ه صادرات زعفران 
تعریفی ندارد، بیان کرد: در حال حاضر صادرات زعفران به کش��ور های 

چین، هنگ کنگ و ویتنام به س��بب شیوع بیماری کرونا کاهش یافته 
اس��ت که با رفع این چالش هم طبق روال همه ساله میزان صادرات در 

اسفند روبه کاهش است.
میری در پایان درب��اره آخرین وضعیت صادرات زعفران تصریح کرد: 
بنابر آمار ۱0 ماهه گمرک میزان صادرات نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل ۳درصد کاهش یافته اس��ت که بنابر روال همه ساله، صادرات این 

محصول طی ماه های بهمن و اسفند کاهشی خواهد بود.

عوامل افت تجارت پسته ایران در بازارهای بین المللی

طالی سرخ ارزان شد

صادرات زعفران تعریفی ندارد

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

 الزام ثبت اسناد فروش
توسط تولیدکنندگان تایر

مدی��رکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت در صورت عمل 
نک��ردن به تکالی��ف قانونی در جهت ارائه اطالعات فروش به س��امانه جامع 

تجارت، احتمال افزایش فشار بر واحد های تولیدی متخلف وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
محم��د قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اش��اره به 
ال��زام ثبت اطالعات واردکنن��دگان و تولیدکنندگان تایر در س��امانه جامع 
تجارت گفت: این تکلیف توس��ط واردکنندگان به صورت کامل اجرایی شده 
اس��ت اما متاسفانه، روند ثبت اسناد فروش توسط تولیدکنندگان تاکنون به 
صورت کامل عملیاتی نش��ده اس��ت. او با بیان اینکه جلسات مشترکی بین 
تولیدکنندگان و وزارت صمت برای حل این مس��ئله تش��کیل ش��ده است، 
گف��ت: بعض��ی از تولیدکنندگان نتوانس��ته اند اطالعات خود را در س��امانه 
جامع تجارت بارگذاری کنند و به عبارت دیگر درگیر مش��کالت نرم افزاری 
بودند، اما عده  زیادی از تولیدکنندگان به دلیل عدم تمایل برای به اشتراک 
گذاش��تن ای��ن اطالعات با وزارت صم��ت از انجام تکلیف قانونی خود س��ر 
ب��از زدن��د. مدیرکل دفتر امور خدم��ات بازرگانی وزارت صم��ت با تاکید بر 
اهمیت ثبت اسناد فروش و توزیع تایر توسط تولیدکنندگان گفت: بسیاری 
از واحد های تولیدی با فرآیند های سیس��تمی آشنا هستند و از آنها استفاده 
می کنن��د به همی��ن دلیل اقناع آنها برای همکاری با س��امانه جامع تجارت 
دور از ذهن نیس��ت؛ همچنین آنها آش��نایی بیش��تری با کارکرد  بانک های 
اطالعاتی و نقش آنها در افزایش ش��فافیت دارن��د. او در همین رابطه ادامه 
داد: تولیدکنندگان تایر می بایست اهمیت شفافیت در زنجیره تولید و توزیع 
کاال های اساس��ی را درک کنند چراکه این مسئله برای ایجاد ثبات در بازار 
تایر ضروری اس��ت. قبله با اش��اره به محدودیت های  ارزی و همچنین خطر 
افزایش قاچاق کاال در کشور گفت: تولیدکنندگانی که از ارز دولتی استفاده 
کرده و همچنین انتظار برخورد با قاچاق کاال را دارند، می بایس��ت در ساز  و  
کار افزایش ش��فافیت با وزارت صمت همکاری داشته و اطالعات خود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت کنند. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت 
صم��ت افزود: به عنوان مثال آن دس��ته از واحد های تولیدی تایر که نگران 
تامین مواد اولیه خود هس��تند، باید ماحصل دریافت مواد اولیه و ارز دولتی 
خود را در اختیار وزارت صمت قرار دهند، چراکه این وزارتخانه تنها در این 
صورت می تواند از چگونگی عملکرد تولیدکنندگان آگاهی یابد و براس��اس 
آن نیاز  ه��ای آنها را تامین کند. او برخ��ورد با تولیدکنندگان متخلف تایر را 
ح��ق قانونی وزارت صمت دانس��ت و گفت: در صورت ع��دم انجام تکالیف 
قانون��ی در جهت ارائه اطالعات فروش به س��امانه جام��ع تجارت، احتمال 
افزایش فشار بر واحد های تولیدی متخلف وجود دارد که این مسئله به نفع 
مصالح کش��ور نیست و وزارت صمت عالقه مند اس��ت که این مشکل از راه 

گفت وگو حل شود.

اعالم اولویت تخصیص وام بالعوض برای 
دوگانه سوز کردن

سخنگوی ش��رکت پخش فرآورده های نفتی گفت اولویت برای تخصیص 
وام بالعوض با خودرو های عمومی اس��ت و اگر ظرفیت تکمیل نش��ود برای 
دوگانه سوزی تاکس��ی های اینترنتی نیز اقدام خواهیم کرد. به گزارش گروه 
اقتصادی خبرگزاری دانش��جو، فاطمه کاهی س��خنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران درباره اولویت های این ش��رکت برای تخصیص وام 
بالعوض برای دوگانه سوزی خودرو ها گفت: برای تخصیص وام بالعوض برای 
دوگانه سوز کردن خودروها، خودرو های عمومی مانند تاکسی ها و وانت های 
بار در اولویت هس��تند. در واقع ما ابتدا به تقاضا های مربوط به حمل و نقل 
عمومی و حمل و نقل بار پاسخ می دهیم و در نتیجه تاکسی های اینترنتی در 
اولویت های بعدی ما برای تخصیص وام هس��تند. وی در ادامه اظهار داشت: 
در حال حاضر ظرفیت یک میلیون و ۴6۴ هزارتایی برای دوگانه سوز کردن 
خودرو ه��ا وجود دارد که اولویت ب��رای تخصیص وام بالعوض با خودرو های 
عمومی اس��ت و اگر ظرفیت تکمیل نش��ود برای دوگانه سوزی تاکسی های 
اینترنتی نیز اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت برای دوگانه س��وز کردن 

تاکسی های اینترنتی نیز برنامه ریزی جداگانه ای خواهیم کرد.

افزایش 20درصدی نرخ بلیت مترو از سال آینده
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه 
مترو تهران ورشکسته است  و دولت حمایت الزم را نمی کند، گفت نرخ بلیت 

مترو سال آینده حدود 20درصد افزایش می یابد.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از فارس، محمد علیخانی 
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد نرخ بلیت 
مترو و اتوبوس برای سال آینده اظهار داشت: برای سال جدید به احتمال زیاد 
افزایش نرخ ها مش��ابه پارسال و حدود 20درصد اس��ت ولی باید توجه داشت 
که نرخ واقعی بلیت حمل و نقل عمومی بس��یار بیش��تر از میزان کنونی است. 
وی افزود: در حال حاضر شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی متضرر است 
و مترو نیز ورشکس��ته محسوب می ش��ود، چراکه دولت سهم خود را در حوزه 
حمل و نقل عمومی نمی پردازد. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
ش��هر تهران ادامه داد: به طور مثال اگر قیمت بلیت مترو ۳ هزار تومان باش��د 
هزار تومان آن را باید دولت، هزار تومان را ش��هرداری و هزار تومان را شهروند 
بپردازد ولی اکنون ش��هرداری 2 هزار سوبسید و شهروند هزار تومان پرداخت 
می کند. علیخانی گفت: از طرفی مترو ورشکس��ته اس��ت و همچنین نمی توان 
فعالیت این ش��رکت را تعطیل کرد و ش��هرداری مجبور است خودش هزینه ها 
را تأمی��ن کند. وی گف��ت: قیمت واقعی نرخ حمل و نق��ل عمومی به صورتی 
حس��اب می ش��ود که باید کل درآمد ش��رکت مترو از هزینه دریافت بلیت از 
هزینه های آن کس��ر شود و آنچه باقی می ماند درآمد شرکت محسوب می شود 
که اکنون این درآمد کمتر از هزینه ها اس��ت. رئیس کمیسیون عمران و حمل 
و نقل ش��ورای شهر تهران خاطرنشان کرد:  در سال 97 شهرداری حدود 900 
میلیارد تومان سوبسید یا یارانه برای بلیت حمل و نقل عمومی پرداخت کرد و 
2۳0 میلیارد تومان درآمد داشت امسال این درآمد حدود 250 میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده و میزان یارانه ارائه شده هزار میلیارد تومان است و این یعنی 
ضرر و ورشکس��تگی شرکت مترو و باید در این زمینه چاره ای اندیشیده شود. 
علیخان��ی تأکید کرد: دولت از طرف��ی تمایل به افزایش قیمت بلیت ندارد و از 
طرف��ی یارانه خود را به حمل و نقل عمومی نمی پردازد اتوبوس های ش��رکت 
واحد نیز بخشی مربوط به بخش خصوصی هستند و شهرداری باید یارانه آنها 
را ه��م بده��د چرا که در غیر این صورت فعالیت آنها متوقف می ش��وند و همه 
این موضوعات جزو مش��کالتی است که باید دولت فکری به حال آن کند. وی 
خاطرنش��ان کرد: پیش بینی ما برای افزایش نرخ بلیت اتوبوس و مترو بین ۱5 

تا 20 درصد است و به زودی نتیجه نهایی اعالم می شود.

یک کارش��ناس بازار خودرو می گوید چنانچه قیمت دالر گران ش��ود، 
پیش بینی می شود سال آینده قیمت تمام خودروها گران خواهد شد.

 به گزارش گس��ترش نیوز، قیمت خودروها در سطح بازار نشان می دهد 
که روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد و روز گذشته پراید از 
مرز 70 میلیون تومان گذشت. آیا قیمت خودرو تا پایان اسفندماه صعودی 

خواهد شد؟
در همین حال، یک کارش��ناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که 
نوس��ان افزایش قیمت دالر تا پایان اسفندماه ادامه دار است؟ گفت: صنایع 
خودروس��ازی ما به منابع خارجی وابستگی دارد. در تولید برخی خودروها 
7درصد و در تولید خودروهای مونتاژی نیز تا 80درصد وابس��تگی به مواد 
اولیه خارجی داریم. هرچند که تا پیش از تشدید تحریم ها وابستگی ما به 

مواد اولیه بیش از اینها بود اما با توجه به تحریم های ظالمانه اتکای ما به 
مواد اولیه داخلی کمی بیشتر شد.

مه��دی دادفر افزود: ما برای تولید خ��ودرو و دریافت مواد اولیه و قطعه 
 FATF ارزبری داریم. قیمت دالر هم با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
رو به رشد است، بنابراین قیمت کاالهای تولیدی سال آینده افزایش خواهد 

یافت.
او اظهارک��رد: بارها اع��الم کرده ایم که صنعت خودروس��ازی ما برنامه 
اس��تراتژیک صنعتی برای تولید خودرو ندارد. همچنی��ن در حوزه تولید 
خودرو پیش بینی هم برای افزایش میزان تولید در نظر گرفته نشده است. 
همین مجموعه عوامل دست به  دست می دهد که قیمت خودرو را به طور 

غیرمنتظره ای گران کند.

دادفر به لیست جدید توقف تولید خودروها اشاره کرد و گفت: پژو 206، 
پژو 2008، پژو 207، هایما، سراتو، ال 90 و تندر 90 خودروهایی هستند 
که در لیس��ت توقف تولید قرار گرفته اند. همین عوامل باعث می شود که 
قیمت پراید در ش��ب عید 70 میلیون تومان شود. چنانچه این رویه ادامه 
یابد و قیمت دالر گران ش��ود پیش بینی می ش��ود قیم��ت تمام خودروها 

گران شود.
همچنین بهرام ش��هریاری، یک کارش��ناس بازار خودرو درباره وضعیت 
خ��ودرو تا پایان هفته گفت: با توجه به نوس��ان قیمت دالر نه تنها قیمت 
خ��ودرو بلکه تم��ام کاالهای صنعتی احتماال تا پای��ان هفته گران خواهد 
شد. قیمت مواد اولیه بر قیمت تمام شده کاالها اثرگذار است، یقینا قیمت 

خودرو از محل کارخانه هم سال آینده گران خواهد شد.

خودرو سال آینده گران می شود؟

مه��دی دادفر گفت وقتی تقاضا در بازار خودرو بیش از عرضه باش��د نوس��ان 
قیمت و دالل��ی بروز می کند، از این رو سیاس��ت گذاران باید برای تقاضای بازار 
برنامه ریزی داش��ته باش��ند تا دالل��ی از بین برود و اگر این رون��د بی توجهی به 

وضعیت عرضه ادامه داشته باشد داللی نیز بیشتر خواهد شد.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو در گفت وگو با خبرن��گار خبرگزاری موج 
با اش��اره به اینکه ب��رای 5۱00 خودرو در گمرکات دپو مان��ده دولت مصوبه ای 
ب��رای ترخیص ای��ن خودروها ابالغ کرده ک��ه هنوز اجرا نش��ده، گفت: بیش از 
۱000 خودرو از خودروهای موجود در گمرک توس��ط دس��تگاه قضایی متوقف 
مانده که به نظر تخلفاتی مانند ثبت س��فارش غیرقانونی داش��ته اند، با این حال 
بای��د حداقل ۴۱00 خ��ودرو از مجموع آنها ترخیص ش��ود که ام��وال و دارایی 
مردم اس��ت. از طرف دیگر باید توجه داش��ت که هر چقدر از ترخیص آنها زمان 

بگذرد تصمیم گیری درباره آنها س��خت تر می ش��ود و مسئله دیگر اینکه تعهدات 
ش��رکت ها به مردم باید انجام ش��ود. مهدی دادفر با بیان اینکه مصوبه ای تعیین 
تکلیف خودروهای خارجی مانده در گمرکات کشور به دلیل اشکال ماهوی ابالغ 
نشده، افزود: گمرک در تهیه پیش نویس وزارت اقتصاد و امور دارایی در ترخیص 
خودروهای دپومانده نقش موثری داش��ته اس��ت، البته پیش نویس گمرک برای 
خودروها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی داش��ته و به خودروها ثبت 
س��فارش نداده اند، آن هم در ش��رایطی که ترخیص خودرو نیازمند قبض انبار و 
ثبت سفارش است. او با تاکید بر اینکه تعدادی از خودروهای خارجی  از طریق 
ال س��ی وارد کشور ش��ده اند، اظهار کرد: به دلیل اینکه منشأ ارز واردات را یکی 
از دالی��ل ترخیص نکردن خودروها مطرح کرده ان��د توقف خودروهایی که با ال 
س��ی وارد شده اند نوعی تخلف است، چراکه سامانه بانکی و نیما حدود یک سال 

پیش راه اندازی نش��ده، از این رو نمی تواند دلیل توقف خودروها در گمرک باشد 
بنابراین مس��ئله اینجاس��ت که این خودروها با قوانی��ن و مقررات جدید متوقف 
ش��ده اند، در حالی که قانون عطف بماس��بق نمی شود. در ادامه نیز روند برخورد 
با این مس��ئله به گونه ای اس��ت که تعیین تکلیف منوط به مسیری غیرمنطقی 
شده به همین دلیل باید اصالحات الزم در مصوبه ترخیص خودروها انجام شود.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید ب��ر اینکه ترخیص این خودروهای 
دپوشده به معنای پایان واردات است، اظهار کرد: گروهی به دلیل منافع شخصی 
به دنبال متوقف کردن اس��تفاده م��ردم از خودروهای باکیفیت بودند و در ادامه 
ممنوعی��ت واردات خودرو رقم خورد و از آنجایی ک��ه برنامه ای برای واردات در 
سال آینده نیز وجود ندارد در بودجه سال 99 نیز درآمدی واردات خودرو نیامده 

است بنابراین این رویکرد به معنای تعطیلی واردات خودرو است.

مدی��رکل دفتر توانمندس��ازی معلوالن س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از تالش 
بهزیستی برای دریافت کارت سوخت ویژه معلوالن برای حدود ۳50 هزار معلول 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایلنا، »محمدرضا ش��هبازی« 
مدیرکل دفتر توانمندس��ازی معلوالن س��ازمان بهزیستی کش��ور درباره آخرین 
وضعیت صدور کارت های بنزین برای افراد دارای معلولیت گفت: قرار بود، کارت 
سوخت جدید برای افراد دارای معلولیت که دارای خودروهایی با پالک معلوالن 
هس��تند، صادر کنند و سهمیه ۴0درصد مازاد بنزین هم روی کارت  آنها ذخیره 
ش��ود، اما مدتی است، شرکت تولید و پخش فرآورده های نفتی در پروسه صدور 
کارت با مشکالت اجرایی مواجه شده اند که در آخرین استعالم ما از این شرکت 
اعالم ش��د، س��همیه ۴0 لیتر بنزین م��ازاد نیز برای افرادی که کارت س��وخت 

دریافت کرده اند، شارژ شده است.
وی درباره تعداد کارت های صادرش��ده گفت: ما آماری از کارت های س��وخت 
تحویل داده شده در اختیار نداریم، اما قرار بود برای 27 هزار نفر کارت سوخت 

صادر شود. مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن کشور با بیان اینکه یک میلیون 
و 500 هزار معلول تحت پوش��ش سازمان بهزیستی در کشور وجود دارد، گفت: 
حداقل 55۴ نفر از این معلوالن افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند. 
بخش��ی از این افراد شاغل هس��تند یا برای دریافت خدمات درمانی، آموزشی و 
حتی مش��ارکت های اجتماعی نیاز به استفاده از خودرو برای تردد دارند با توجه 
به اینکه سیس��تم حمل و نقل عمومی هم برای این افراد مناس��ب سازی نشده 
اس��ت، در نتیجه خیلی از این افراد مجبور هس��تند به همراه خانواده ش��ان تردد 

کنند.
ش��هبازی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر فقط به اف��راد دارای معلولیتی که 
خودروهایی با پالک معلولیت دارند، کارت س��وخت معلوالن تعلق می گیرد. این 
افراد حدود 27 هزار نفر می ش��وند. در صورتی ک��ه حداقل نیاز معلوالن در این 
بخش براس��اس برآوردهای ما حدود ۳50 هزار نفر است که یا خودشان یا افراد 
خانواده ش��ان مالک خودرو بوده و این افراد را برای دریافت خدمات توانبخش��ی 
و... جابه جا می کنند و س��همیه بنزین وی��ژه نیز دریافت نمی کنند و باید افزایش 

سهمیه بنزین نیز برای این افراد در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: در س��ازمان بهزیس��تی پیگیر این موضوع هستیم تا این تعداد 
نیز از افزایش س��همیه بنزین بهره مند شوند؛ در این راستا نیز نامه نگاری هایی با 
ریاست جمهوری انجام شده است و  رئیس جمهور نیز به وزیر در این رابطه قول 
مساعد داده اند. همچنین نامه هایی برای وزیر کشور ارسال شده است تا تدبیری 
برای معلوالنی ش��ود که می خواهند در شهر تردد کنند و متاسفانه نمی توانند از 
سیس��تم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. حتی سیستم هایی مانند اسنپ نیز 
پاسخگوی معلوالن نیستند و حتی وقتی می بینند، فرد درخواست دهنده معلول 

است سفر خود را کنسل می کنند.
وی ادامه  داد: در حال حاضر آن چیزی که وزیر کش��ور براساس پیگیری هایی 
ک��ه ما انجام داده ایم، دنبال کرده این اس��ت که موضوع را ب��ه کارگروه ویژه در 
هیات وزیران که اختصاص سهمیه بنزین را پیگیری می کنند، ارجاع داده  تا آنها 
تصمیم گیری کنند که برای این تعداد از معلوالن س��ازمان بهزیستی چه اقدامی 

باید صورت گیرد.

ریشه ناکارآمدی بازار خودرو در سیاست های کالن

قول مساعد رئیس جمهور برای اختصاص سهمیه بنزین به 350 هزار معلول

هنوز نتیجه ای نگرفتیم
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کسب و کارامـروز۸

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از برگزاری جشنواره و مسابقه »پاناسه« با هدف تالش برای 
کاربردی سازی پایان نامه های دانشگاهی توسط این معاونت خبر داد و گفت این 

رویداد فرهنگ ساز باعث آگاهی جامعه از اهمیت 
پایان نامه ها و دس��تاوردهای علمی می شود و در 
آن دانشجویان یافته های پژوهشی خود را در سه 

دقیقه با زبانی ساده بیان و معرفی می کنند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنیان معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری درباره برگزاری جش��نواره 
و مس��ابقه »پاناسه« گفت: ساالنه حدود 800 
ه��زار پایان نامه در کش��ور ارائه می ش��ود که 
معادل یک درصد جمعیت کش��ور است. این 
در حالی اس��ت که در کشورهای توسعه یافته 
تعداد پایان نامه ها کمتر از نیم درصد جمعیت 

آنها را ش��امل می ش��ود. یعنی تعداد تحقیقات دانش��جویی انجام شده در 
ایران حداقل دو برابر کش��ورهای پیش��رفته است. مش��اور معاون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهوری ادامه داد: اما این س��وال پی��ش می آید مردم از 

چ��ه تعداد ای��ن تحقیقات خبر دارن��د و نتیجه آنه��ا وارد زندگی مردم و 
جامعه می ش��ود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش برای 
کاربردی س��ازی علوم و تجاری سازی فناوری این جش��نواره را طراحی و 
به موقع اجرا گذاش��ت که از طریق برگزاری 
این جشنواره پلی میان پژوهشگران و مردم 
زده شود و فاصله پژوهش تا نیاز مردم کمتر 
ش��ود. این روی��داد باعث آگاه��ی جامعه از 
اهمیت دستاوردهای علمی فناورانه می شود 
و کمک می کند دانش��جویان بیشتر به نقش 
فعالیت های علمی کاربردی در آینده کشور 
فک��ر کنند. در نتیج��ه در انتخاب موضوع و 
نیاز جامعه اش��راف بیش��تری داشته باشند. 
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین 
افزود: در این رقابت محققان و دانش��جویان 
دوره تحصیالت تکمیلی دس��تاوردهای خود 
را در سه دقیقه با زبان قابل فهم بیان می کنند. این رقابت در گام نخست 
در دانش��گاه ها برگزار می ش��ود و در گام بعدی برگزیده ها در رقابت نهایی 

شرکت می کنند.

بلنکت های هواژل جدیدترین نسل عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی دنیا 
هستند که دارای تخلخل نانومتری اند.

حس��ن برگزین، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »پاکان آتی��ه نانو دانش« با 
اشاره به تولید نوع جدیدی از عایق های نانویی 
در کش��ور ادامه داد: با استفاده از »بلنکت های 
ه��واژل« با کمتری��ن ضخامت عای��ق می توان 
خط��وط س��رد و گ��رم را عای��ق کاری کرد که 
مزایای بس��یاری دارن��د. به جای اس��تفاده از 
20 س��انتی متر عایق های قدیم��ی می توان از 
پنج س��انتی متر از این عایق ها استفاده کرد، به 
همی��ن دلیل در فضا و زمان نصب صرفه جویی 

صورت می گیرد.
وی بیان کرد:  ای��ن عایق ها کامال به صورت 
آب گری��ز تولی��د می ش��وند. به عبارت��ی دیگر 
رطوب��ت و آب به هیچ عن��وان تاثیری بر روی 
کارایی آن ندارند؛ این در حالی اس��ت که عایق 

پشم شیشه و یا پشم سنگ این ویژگی را ندارند و در اثر برخورد رطوبت باعث 
خوردگی سطح زیر عایق می شوند.

به گفته برگزین، این عایق ها دارای استحکام بسیار باالیی هستند، به طوری 

که با عبور از روی این عایق  هیچ گونه فشردگی در آن ایجاد نمی شود. عالوه بر 
این، به دلیل ساختار نانومتری، این عایق ها از طول عمر باالیی نیز برخوردارند.
ای��ن عایق ها کامال ضدحریق هس��تند و ت��ا دمای ۱200 ت��ا ۱۳00 درجه 
سلس��یوس را تا مدت زم��ان چندین دقیقه 
تحم��ل می کنند به طوری که به س��طح زیر 

عایق نیز آسیبی وارد نخواهد شد.
این محصول تنها عایقی اس��ت که از دمای 
منفی 200 درجه سلس��یوس تا مثبت 650 
درجه سلسیوس را به صورت پیوسته قابلیت 
استفاده دارند. به دالیل ویژگی ای که در این 
عایق وج��ود دارد از این محصول می توان در 
صنایع نفت، گاز، پتروش��یمی، ب��رج تقطیر، 
رأکت��ور، خطوط انتق��ال، ساختمان س��ازی، 
کوره ها، لباس ه��ای ضدحریق، صنایع نظامی 
و هواپیما و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.

ای��ن فعال فناور بیان کرد: این ش��رکت در 
ح��ال تولید لباس ضدحریقی اس��ت که تنها با س��ه میلی متر ضخامت تحمل 
2500 درجه سلس��یوس را دارد که این لباس در صنایع نظامی کش��ور تست 

خود را با موفقیت سپری کرده است.

نسل جدید عایق ها در داخل کشور تولید شدکاربردی سازی پایان نامه های دانشگاهی

 افراد و جوامع اگر در محدوده راحت خود یا در محیط و ش��رایطی 
پای��دار زندگی کنن��د، عموما در برابر تغییر مقاومت نش��ان می دهند. 
کسب وکارها و بنگاه های تولیدی که مواد اولیه و محصوالت واسطه ای 
مصرف می کنند نیز چنانچه به ش��رایط پایداری رس��یده باشند تمایل 

چندانی برای تغییر نشان نمی دهند.
از طرف��ی هر نوع نوآوری و تکنولوژی نوین که ارائه می ش��ود، قطعا 
در س��اختارهای قبلی تغییری را ایجاد می کند. اگر اندازه این تغییر به 
اندازه ای باشد که شرایط پایدار موجود را بر هم بزند، ورود آن به بازار 

با دشواری و سختی مواجه می شود.
بنابرای��ن ب��رای بیرون کش��یدن مصرف کنن��دگان و هر ب��ازاری از 
محدوده راحت ش��ان باید مکانیزم های دفاعی آن��ان را از طریق ایجاد 

موقعیت ه��ای بی خط��ر و ارائ��ه راهکارها و 
تغیی��رات تدریج��ی پایی��ن آورد. این موانع 
در ح��وزه تکنولوژی ه��ای نوی��ن مربوط به 
ش��رکت های دانش بنی��ان ایران��ی در زمان 
ارائه به شرکت ها و مصرف کنندگان خارجی 
ممکن است معلول شرایط سیاسی کشور یا 

عامل ناپایدارکننده اقتصادی باشد.
در دنیای تجارت و صادرات شکس��تن این 
مقاوم��ت ب��رای ورود به یک ب��ازار جدید و 
عرضه محصول به مش��تریان صادراتی بسیار 
مهم اس��ت. اگر کااله��ا و خدمات جدیدی 
که عرضه می ش��وند کاربرد دشواری داشته 
باش��ند و یا از کانال یک ش��رکت ایرانی به 
ب��ازار صادراتی عرضه ش��وند ک��ه در مورد 
ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی کش��ور مبدأ 
)ایران( ابهام وج��ود دارد، باید از روش های 
بازاریابی ویژه ای اس��تفاده کرد. شرکت های 

دانش بنی��ان ایرانی که آمادگی ص��ادرات محصوالت خود را دارند باید 
تالش کنند دوره آزمایشی رایگان و یا ضمانت استرداد وجه در صورت 

عدم رضایت مشتری را برای او فراهم کنند.
ای��ن روش از آنجا که معامل��ه را خالی از هرگونه ریس��کی می کند 
برای مشتریان جذابیت خواهد داشت. همچنین تضمین استرداد وجه 
نش��ان دهنده اعتماد فروش��نده به محصول خویش است. هرچند این 
روش دارای اثربخش��ی بس��یار زیادی برای توس��عه صادرات است، اما 
هزینه ه��ای زیادی را برای تولیدکننده و ش��رکت دانش بنیان تحمیل 
می کند. به نظر می رس��د نهادهای حامی صادرات دانش بنیان به جای 
ارائه تس��هیالت )در قالب وام( بابت ارسال نمونه رایگان صادراتی باید 

این ریسک را برای صادرکننده پوشش دهند.
راه��کار دومی که وج��ود دارد ارائه خدمات آموزش��ی رایگان برای 
اس��تفاده از محص��ول یا خدمت اس��ت. به عن��وان مثال بس��یاری از 
ش��رکت های تولیدکننده محص��والت دارویی یا تجهیزات پزش��کی با 
برگزاری تورهای تفریحی آموزشی برای مشتریان خود تالش می کنند 
ضمن آموزش مزیت ها و کاربردهای دس��تگاه خود به مشتری خاطره 
خوشی را برای وی رقم بزنند. بسیاری از کلوپ های تفریحی و ورزشی 
نی��ز با برگزاری دوره های آموزش��ی کم هزینه و ی��ا حتی رایگان لذت 
آن ورزش تفریحی را به ش��رکت کننده می چش��انند و پس از س��پری 

ش��دن این فاز اغلب کارآموزان حاض��ر به پرداخت هزینه های عضویت 
در باش��گاه یا کلوپ می شوند. این روش بازاریابی در ورزش هایی نظیر 

تیراندازی، اسبدوانی و گلف بسیار رایج است.
فروش یک کاالی اساسی با قیمت ارزان ولی با ارائه گزینه هایی برای 
به روز کردن یا افزودن وسایل جانبی به آن، کار دیگری برای بازاریابی 
اس��ت. سیس��تم های رایان��ه ای و محص��والت صوتی-تصویری خانگی 
نمونه هایی از این نوع بازاریابی هس��تند و مشتری به  محض خریداری 

محصول اصلی مجبور به خرید لوازم جانبی آن نیز خواهد بود.
نمون��ه این موضوع توس��ط نگارن��ده این مقاله به وضوح در کش��ور 
کنیا مش��اهده گردید. یک شرکت اروپایی تمام مسیر فرودگاه تا شهر 
نایروبی  را به دوربین های کنترل سرعت مجهز کرده است. این شرکت 
اروپایی ظاه��را در زمان برگزاری مناقصه 
با قیمت بس��یار ارزان تری نسبت به رقبا، 
مناقصه نص��ب دوربین های تصویربرداری 
و سیس��تم های ف��الش ن��وری را برن��ده 
شده بود. س��پس با دریافت هزینه، اقدام 
ب��ه نصب دوربین ها در مس��یر فرودگاه تا 
ش��هر کرده بود. اما عماًل این سیس��تم ها 
کار نمی کرد. واقعیت آن بود که ش��رکت 
فروش��نده بابت ارائه نرم افزارهای تحلیلی 
و عملیات��ی این دوربین ها، هزینه بس��یار 
هنگفت��ی را از دول��ت تقاضا کرده بود که 
عمال امکان فراهم شدن آن توسط دولت 
میس��ر نبود. هرچند ای��ن مدل از فروش، 
نوعی رندی و تقلب محس��وب می ش��ود، 
ام��ا عماًل دولت کنیا چاره ای جز پرداخت 
هزین��ه آن نرم افزاره��ای تحلیل��ی به آن 
ش��رکت اروپایی نداش��ت. در هر صورت 
ب��ا توجه به ن��وع محصول و تکنولوژی که یک ش��رکت دانش بنیان به 
مش��تری خارجی عرض��ه می کند، باید تالش ک��رد فرآیند تغییر برای 
وی دارای کمترین هزینه و بیش��ترین منافع باش��د. نوع ارائه محصول 
یا خدمت به یک مش��تری خارجی به طوری که بیش��ترین تأثیر را در 
پی داش��ته باشد و نیز طراحی پکیج های خاص بازاریابی که در مقابل 
رقبا وی را مجاب به خریداری محصول کند، بس��یار مهم است. ایجاد 
اعتماد و اطمینان در مش��تری صادراتی برای شرکت های دانش بنیان 
ایرانی که همواره زیر چتر تحریم و تهدیدهای سیاس��ی هستند، بسیار 

مهم تر و سخت تر است.
پیشنهاد می ش��ود نهادهای حامی صادرات شرکت های دانش بنیان 
بس��ته های حمایتی ویژه برای توس��عه فعالیت های بازاریابی صادراتی 
ش��رکت های دانش بنی��ان را به نح��وی طراحی کند که ریس��ک های 
مربوطه را برای ش��رکت های صادراتی پوش��ش ده��د. روش طراحی 
دستورالعمل های حمایتی نیز می تواند براساس الگوهای رایج خدمات 
بازاریابی لحاظ ش��ود که در هر کس��ب و کار و متناسب با هر محصول 
متفاوت خواهد بود. لذا بحث انعطاف پذیری دستورالعمل های حمایتی 
بازاریاب��ی در ح��وزه صادرات به طوری که هم هوش��مند باش��د و هم 
قابلیت اجرای سریع داشته باشد، بسیار مهم است و به طور جدی باید 

مدنظر طراحان و سیاست گذاران دولتی قرار گیرد.

فروش 2میلیون سـهم به ارزش 4.1 میلیارد دالر اقدام جدید جف بزوس، ثروتمندترین 
فرد جهان و مالک برند آمازون اسـت. نکته جالب این اسـت که این اقدام طی تنها هفت 
روز انجام شـده است. این امر در حالی است که جان کوم )یکی از بنیان گذاران واتس اپ( 
برای فروش سـهمی به همین میزان به فیس بوک، چند ماه زمان را صرف کرد. نکته جالب 
این اسـت که چنین اقدامی تاکنون توسـط هیچ مدیری انجام نشده و بی سابقه محسوب 
می شـود. درواقع این عمل بزرگ ترین فروش سـهام تاریخ طی تنها یک هفته است. حال 

بایـد دید که این اقدام، چه تاثیری بر روی شـرکت آمازون خواهد گذاشـت. واقعیت این 
اسـت که فروش سـریع سـهام به تعداد باال، باعث می شـود تا ارزش کلی آن کاهشـی را 
داشته باشد که این اتفاق برای ارزش سهام آمازون رخ داده است. به همین خاطر بسیاری 
از تحلیلگران این اقدام را نادرسـت؛ غیراصولی و عجوالنه عنوان کرده اند، با این حال این 
اقدام از پیش تعیین شـده عنوان شـده است و نمی توان به این سادگی آن را اشتباه تلقی 
 Origin کرد. درواقع بنا بر اطالعات منتشرشده این مبلغ قرار است تا صرف تامین پروژه

تغییر کنید
مسعود حافظی - معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اقدام بی سابقه جف بزوس با فروش بیش از 4 میلیارد دالر از سهام آمازون
به قلم: آنا پالمر - نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار - مترجم: امیرآل علی

دریچــه

ارتقای س��طح ارائه خدمات در صنعت آزمایش��گاهی کش��ور، یکی از اهدافی اس��ت 
که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به دنبال آن اس��ت. شبکه آزمایشگاهی 
فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری هم با ارائه خدمات 

تخفیفی به اعضای خود این هدف مهم را در کشور تسهیل می کند.
ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای ترغیب و تشویق آزمایشگاه ها برای عضویت در شبکه اقدام به ارائه تخفیفات ویژه 
به اعضای جدید کرده اس��ت. در این طرح، در سال جاری دانشجویان دکترا و محققان 
پس��ا دکترای دانشگاه ها و موسسات علمی-پژوهشی سراسر کشور  با ثبت نام در باشگاه 
مش��تریان شبکه آزمایشگاهی از یارانه دریافت خدمات آزمایشگاهی به میزان ۴0درصد 

هزینه  خدمات تا سقف مبلغ 20 میلیون ریال بهره مند شدند.

اعضای جدید شبکه آزمایشگاهی از 
تخفیف ویژه برخوردار می شوند

دوشنبه
5 اسفند 1398
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اوتیس��م یک اختالل عصبی - رشدی است که یکی از انواع اختالالت دوران 
کودکی محس��وب می ش��ود. این اختالل بخش های مختلف مغ��ز در کودکان 
دارای اوتیسم را در همکاری با هم دچار مشکل می کند و این موضوع می تواند 

رشد و گسترش مهارت های اجتماعی و ارتباطی 
فرد را مختل کند.

شرکت دانش بنیان »فناوران شناختی پارس« 
توانس��ته است با به کارگیری توان و دانش بومی 
به تولید چند محصول در حوزه علوم شناختی به 

خصوص اوتیسم دست پیدا کند.
منوچهر مرادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
»فناوران ش��ناختی پارس« درباره نوع فعالیت و 
تولیدات این ش��رکت توضیح داد: مجموعه ای از 
سیستم های هوش��مند وجود دارند که می توانند 
به عنوان سیستم هشدار دهنده اولیه به  کار  روند. 
از جمله این سیس��تم ها، سیستم غربالگری اولیه 
اوتیسم اس��ت که می تواند وجود نش��انه هایی از 

اوتیس��م در کودکان را به خانوده برای مراجعه به متخصصین و پزشکان اعالم 
کند.

این فعال فناور ادامه داد: در همین راس��تا، این ش��رکت محصوالت مختلفی 

را طراح��ی و تولید کرده اس��ت ک��ه هر کدام کارکرد و ویژگ��ی خاص خود را 
داراس��ت. این محصوالت عبارتند از: »ماشین اسباب بازی هوشمند«، »سیستم 
هوش��مند غربالگری اولیه اوتیسم« »توان بخش��ی تطابق چشم و دست )بازی 
زنبور گلچین(«، »المپ های توجه اشتراکی« و 

»جمع آوری صدا برای غربالگری اوتیسم«.
وی درب��اره یک��ی از این محص��والت به نام 
»سیس��تم هوش��مند غربالگری اولیه اوتیسم« 
توضیح داد: این محصول یک سیستم هوشمند 
اس��ت که توس��ط متخصصین علوم شناختی، 
روانشناس��ی و روانپزش��کی و ه��وش مصنوعی 
ساخته شده اس��ت. در این سیس��تم سواالتی 
طرح شده است که با پاسخ دادن به آن سیستم 
قادر اس��ت با دقت غربالگری اولیه را انجام داده 
و در صورت احتمال وجود اوتیس��م خانواده  را 
مطل��ع کند. جواب غربالگری اولیه سیس��تم به 

صورت پیامک به کاربر ارسال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »فناوران شناختی پارس« افزود:  دقت سیستم 
بستگی به دقت پاسخی است که به سواالت سیستم داده می شود و در صورت 

اشتباه در پاسخ، غربالگری سیستم معتبر نخواهد بود.

میالد صدرخانلو، رئیس ش��بکه فن بازار ملی ایران وابسته به معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، اجرایی شدن طرح »لیزینگ محصوالت دانش بنیان « 

را گامی در جهت گسترش عدالت اجتماعی در حوزه فناوری خواند.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وی 
در ادام��ه اظهار کرد: ش��بکه فن ب��ازار ملی ایران 
)از زیرمجموعه ه��ای معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری(، طرحی خاص برای لیزینگ 
محص��والت دانش بنی��ان و فن��اور را تدوین کرد 
و مناب��ع تامین ش��ده که از صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی اس��ت را با همکاری صندوق توس��عه 

فناوری های نوین اجرایی کرد.
 شبکه بروکرها

رئیس ش��بکه فن ب��ازار ملی ای��ران در ادامه با 
اش��اره به ضرورت ه��ای اجرای چنی��ن طرحی، 
گف��ت: در اجرایی کردن طرح لیزینگ محصوالت 

دانش بنیان و فناور از شبکه کشوری، بروکرهای شبکه فن بازار ملی ایران کمک 
گرفته ش��ده اس��ت و آنها، هم در مرحله نیازس��نجی و هم در مرحله ارزیابی 

درخواست ها، به اجرایی شدن این طرح کمک می کنند.

  عدالت اجتماعی
صدرخانلو، با توضیح اقدامات انجام گرفته برای اجرای بهینه تر این طرح، بیان 
داش��ت: این احساس وجود داش��ت که طرح های مرتبط با لیزینگ محصوالت 
دانش بنیان و فناور، آنچنان که باید و ش��اید به 
تمام کشور تسری پیدا نمی کند و تنها مختص 

به پایتخت و چند شهر بزرگ هستند. 
وی افزود: شبکه سراسری فن بازار ملی ایران 
این ظرفیت را در اختیار دارد تا با تس��ری این 
طرح به تمام کشور و به ویژه شهرهای کوچک 
و کم برخوردار، گام��ی در جهت اجرای عدالت 

اجتماعی در حوزه فناوری بردارد.
 روش اطالع رسانی

میالد صدرخانلو، نحوه اطالع رس��انی در 
مورد این طرح را به دو روش عنوان کرد و 
افزود: »در روش اول اطالع رسانی با کمک 
بروکرهای ش��بکه فن بازار مل��ی ایران در 
سراس��ر کشور انجام می گیرد و به موازات آن یک اطالع رسانی خاص، 
مختص جامعه هدف طراحی ش��ده اس��ت تا بتوان بهترین اثربخشی 

ممکن را از این طرح به دست آورد.«

طرح لیزینگ محصوالت دانش بنیان و فناور اجرایی شد»سیستم غربالگری اولیه اوتیسم« بومی شد

بچه ه��ا می خواهند کودکی کنند، اما باالخ��ره روزی آنها هم بزرگ 
خواهند ش��د. به همین دلیل اس��ت ک��ه اجازه دادن ب��ه بچه ها برای 
راه ان��دازی غرفه ه��ای محلی، فروش در حیاط منزل یا مش��اغلی مثل 
چمن زنی می تواند راهی عالی برای یادگیری مسئولیت پذیری و درک 
ارزش پول باش��د. با این حال، مش��اغل کودکانه در صورتی که مجوز 
قانونی نداش��ته باشند، ممکن است با مشکل روبه رو شوند. حتی گاهی 

به دلیل شکایت همسایه ها تعطیل خواهند شد.
ش��هرها، کش��ورها و ایاالت، قوانین مختلفی دارند که براس��اس آن 
کس��ب و کارها موظفند مجوزهای الزم را ب��رای فعالیت خود دریافت 
کنند. ای��ن قوانین تقریباً در مورد هر کس��ب وکاری صدق کند، حتی 

کسب وکارهای کوچکی که کودکان مالک آن هستند.
تع��داد فزاین��ده ای از جوام��ع در ح��ال 
ت��الش هس��تند ت��ا تس��هیالت الزم برای 
بهب��ود درآمدزای��ی کارآفرین��ان جوان را 
در اختیارش��ان ق��رار دهند. در بس��یاری 
از کش��ورها، ک��ودکان و نوجوان��ان ب��رای 
راه اندازی کسب وکار به صورت قانونی باید 
مدارک الزم را تأمین کنند. بس��ته به سن 
کودک، الزم است والدین در این زمینه به 

آنها کمک کنند.
آیا کودکان می  توانند صاحب یک 

کسب و کار باشند؟
کودکان هم می توانند صاحب کسب وکار 
باش��ند. راه اندازی کس��ب و کار راهی عالی 
ب��رای کودکان اس��ت که بتوانن��د به جای 
نشس��تن در خانه، ان��رژی و خالقیت خود 
را روی چیزهای مثبت متمرکز کنند. باید 
به این نکته توجه داش��ت که صرف نظر از 

سن مالک، هر کسب وکار باید الزامات قانونی خاصی را رعایت کند.
والدین باید این ش��رایط را درک و اطمینان حاصل کنند که مشاغل 
فرزندان ش��ان قانونی اس��ت. به عالوه تکمیل م��دارک از جمله تکمیل 
مدارک دریافت مجوز الزامی اس��ت و حتی بس��ته به قوانین هر کشور 

شاید الزم شود بابت درآمد کسب و کار مالیات پرداخت کنید.
آیا کودکان کارآفرین هم به پروانه کسب و کار احتیاج دارند؟

پاس��خ این س��وال مثبت است. هر کس��ب وکاری نیاز به مجوز دارد، 
حتی اگر توسط یک کودک یا نوجوان اداره شود. سن فردی که کسب 
و کار را اداره می کند، مهم نیس��ت. مهم این است که اطمینان حاصل 
ش��ود که این ش��غل کامال قانونی اس��ت. در غیر این صورت هر کسی 

می تواند فعالیت این کسب وکار را به مقامات گزارش دهد.  
مسئوالن ش��هر و شهرستان در حوزه قضایی که مشاغل در آن قرار 
دارد می توانند الزامات را تش��ریح کنن��د ، مجازات های مربوط به عدم 
تعه��د را توضیح داده و مس��تندات مناس��بی را برای انج��ام روند کار 

ارائه دهند.
ممکن اس��ت از خودتان بپرس��ید: »چرا برای راه ان��دازی یک غرفه 
فروش لیموناد در نزدیکی خانه، باید این همه مرحله پشت سر گذاشته 
ش��ود؟ مگر این غرفه کوچ��ک چه مزاحمتی ایج��اد می کند؟« اولین 
شکایات می تواند از سوی همسایگان باشد. در بعضی موارد، همسایگان 

ممکن است احساس ناراحتی کنند، چون مشتریانی که در کنار غرفه 
فروش لیموناد ایس��تاده اند، مس��یرهای عبور آنها را مسدود می کنند. 
همچنین س��ر و صدا یا ترافیک بیش��تری را به خیابان های آن منطقه 

مسکونی تحمیل می کند.«
به عالوه، رقبای بزرگ تر ممکن است برای کسب وکارهای متعلق به 
کودکان کارآفرین مزاحمت ایجاد کنند. به  عنوان مثال، یک ش��رکت 
متعلق به مدیریت فضای س��بز ش��هری می تواند اعالم کند کسب وکار 
چمن زنی که توسط یک نوجوان اداره می شود، نمی تواند علف های هرز 
باغچه شما را به خوبی از بین ببرد و به همین دلیل خدماتش را ارزان تر 
ارائ��ه می دهد. بنابراین آگاهی از پیامدهای قانونی و نحوه عملکرد رقبا 
در مواجهه با عملکرد کودکان کارآفرین باید برای والدین بس��یار حائز 
اهمیت باشد. کودکانی که کسب وکار خود 
را ب��دون مجوز اداره می کنن��د، باید انتظار 
مجازات هایی نظیر بس��ته شدن کسب وکار 
یا ج��زای نقدی را داش��ته باش��ند. تجربه 
چنین ش��رایطی معموال ب��رای کارآفرینان 
نوجوان که رویا های بزرگی را در سر دارند، 

اغلب دلچسب نیست.
اما نباید ترسید:

همواره ب��رای والدینی ک��ه می خواهند 
به کودک ش��ان کمک کنند کس��ب وکاری 
را ش��روع کند، منابع زیادی وجود دارد تا 
اطمینان حاصل ش��ود که این کار به روش 
صحیح انج��ام می ش��ود. به عن��وان مثال، 
در بس��یاری از کش��ورها ادارات مربوط به 
کس��ب و کارهای کوچ��ک وج��ود دارد که 
لینک هایی را با اطالعات مربوط به دریافت 
مجوز در اختیار کسب وکارها قرار می دهند 

و حتی منابعی را برای مشاغل خانگی فراهم می کند.
چه کسب وکارهایی برای کودکان مناسب است؟

بهترین راه برای تصمیم گیری در مورد نوع کس��ب و کار مناسب برای 
فرزند ش��ما، ترغیب کردن او به سوی عالقه مندی هایش است. کودک 
ش��ما باید بداند چه چیزی واقعا او را به وجد و اش��تیاق می آورد. اگر 
فرزند ش��ما از کارکردن در حوزه ای خاص لذت می برد، به او در یافتن 

حوزه مورد عالقه اش کمک کنید.
هنگامی که والدین می خواهند به فرزند خود برای ش��روع کار جدید 
کمک کنند، اولین کاری که اغلب به ذهن ش��ان می رسد، این است که 
یک غرفه محلی فروش لیموناد راه بیندازند. درحالی که مشاغل دیگری 

هم وجود دارد که می تواند برای کودک جالب  باشد.
به عنوان مثال کودکان ممکن اس��ت در تهیه تنقالت یا شیرینی پزی 
بس��یار عالی باش��ند. اگر عالقه ای به پخت و پز نداشتند، می توانند به 
جای آن دسرها را تزئین کنند. حتی می توانند نانوایی را پیدا کنند که 
به تزئین کار روی نان نیاز داش��ته باش��د یا اگر عاشق حیوانات باشند، 
بنابرای��ن می توانن��د از حیوان��ات خانگی مراقبت کنند ی��ا در صورت 
ام��کان آنها را پرورش دهند. آنها حتی می توانند پادکس��ت با محتوای 

قصه گویی برای کودکان دیگر تهیه کنند و بفروشند.
businessnewsdaily/modirinfo  :منبع

بایـد دید که این اقدام، چه تاثیری بر روی شـرکت آمازون خواهد گذاشـت. واقعیت این 
اسـت که فروش سـریع سـهام به تعداد باال، باعث می شـود تا ارزش کلی آن کاهشـی را 
داشته باشد که این اتفاق برای ارزش سهام آمازون رخ داده است. به همین خاطر بسیاری 
از تحلیلگران این اقدام را نادرسـت؛ غیراصولی و عجوالنه عنوان کرده اند، با این حال این 
اقدام از پیش تعیین شـده عنوان شـده است و نمی توان به این سادگی آن را اشتباه تلقی 
 Origin کرد. درواقع بنا بر اطالعات منتشرشده این مبلغ قرار است تا صرف تامین پروژه

Blue شود که برای اکتشافات فضایی طراحی شده است. هدف این طرح این است که سفر 
به فضا را مقرون به صرفه تر کند تا حتی شـاهد توریسـت هایی برای این سـفر و بازدید از 
سیارات باشیم. همچنین بخشی دیگر از آن نیز صرف کمک به بی خانمان ها و ایجاد شرایط 
آموزش باکیفیت برای خانواده های کم توان خواهد شد که از مجموعه اقدامات خیرخواهانه 

جف بزوس محسوب می شود.
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چگونه به کودک مان در راه اندازی کسب وکارش کمک کنیم؟
مترجم: نازنین توکلی 

اقدام بی سابقه جف بزوس با فروش بیش از 4 میلیارد دالر از سهام آمازون
به قلم: آنا پالمر - نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار - مترجم: امیرآل علی

یادداشـت

ش��کل و یا فرم دادن به مواد با تراش و برش به وس��یله دستگاه ها و ماشین های ابزار 
را اصطالحا ماش��ین کاری می گویند. در ماش��ین کاری از ابزار یا دس��تگاه های مختلفی 
استفاده می ش��ود؛ از ماش��ین های تراش، فرز، مته صفحه تراش، سنگ زنی، تیزکاری و 
س��وراخ کن برحسب  نوع کار استفاده می ش��ود. یک شرکت دانش بنیان توانسته است با 
به کارگیری دانش و توان بومی به تولید تعداد زیادی از قطعات موردنیاز صنایع گوناگون 
دست پیدا کند. فایق زرافش��ان، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »پیشرو صنعت دقیق« 
درباره نوع فعالیت این ش��رکت گفت: ش��رکت دانش بنیان »پیش��رو صنعت دقیق« در 
زمینه طراحی و س��اخت انواع قالب های صنعتی از جنس پالستیک، دایکاست و فلزی، 
ان��واع پره های توربینی، ایملیرهای صنعتی، توپک های هوش��مند و همچنین طراحی و 

ساخت تجهیزات خطوط تولید مشغول به فعالیت است.

محصوالت ماشین کاری شده 
ایران ساخت شد



اگرچه تلفن همراه به یکی از وس��ایل جدانشدنی افراد در طول شبانه روز تبدیل 
شده است، با این حال نمی توان اطمینان داشت که همه این افراد به اینترنت متصل 
باش��ند. همچنین با توجه به تنوع روش های تبلیغات اینترنتی، این احتمال وجود 
دارد که اقدام ش��ما با مخاطب حداکثری همراه نباش��د. این امر در حالی است که 
پیامک را می-توان برای هر فردی ارس��ال کرد و از مش��اهده آن اطمینان باالیی را 
داشت. علت این امر به این خاطر است که افراد سریعا پیامک های خود را مشاهده 
می کنند. این امر در حالی است که این میزان برای مواردی دیگر نظیر ایمیل، نرخی 
بسیار پایین را دارد و ممکن است حتی تا یک ماه، افراد ایمیل های خود را نبینند، 
با این حال روش انجام این اقدام نیز بسیار مهم بوده و مرز میان شکست و موفقیت 
را رقم خواهد زد. در همین راستا به بررسی هشت اقدام ضروری خواهیم پرداخت.

1-ارزشمند باشید 
ی��ک پیامک صرفا تبلیغاتی به عنوان عاملی مزاحم برای مخاطب خواهد بود. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا از خدشه دار کردن وجهه برند خود، فاصله بگیرید. 
در این رابطه ارائه یک پیشنهاد سودمند، گزینه ای فوق العاده محسوب خواهد شد. 
در این رابطه کدهای تخفیف ویژه، نمونه رایج و کامال کاربردی محسوب می شود، 
با این حال ش��ما می-توانید در راس��تای ایجاد تفاوت، اقدامات��ی دیگر را نیز مورد 

بررسی قرار دهید. 
2-به متن توجه کنید 

رعایت اصل سادگی در کنار واضح بودن، دو اصلی خواهد بود که باعث می شود تا 

مخاطب احساس راحتی الزم را داشته باشد. در این رابطه ضروری است تا صرفا بر 
روی متن تمرکز کرده و از مواردی نظیر ایموجی، اکیدا خودداری کنید. در نهایت 

لحن صمیمی به ایجاد حسی دوستانه کمک شایانی خواهد کرد. 
CTA-3 را مورد استفاده قرار دهید 

فراخوان عمل)CTA( در یک پیامک به سادگی قابل اجرا خواهد بود. برای مثال 
این امر که از افراد بخواهید تا بر روی لینک کلیک کرده و وارد س��ایت ش��وند و یا 
عددی را برای شما راسال کنند، از جمله این موارد محسوب می شود. فراموش نکنید 
که برای این امر که مخاطب را تشویق به این کار کنید، ضروری است تا محدودیت 
زمانی قائل شوید. برای مثال این امر که اگر نیم ساعت بعد از ارسال پیام وارد لینک 
شوید، از تخفیف ویژه ای برخوردار خواهید شد، به خوبی کنجکاوی الزم را در افراد 

به وجود خواهد آورد. 
4-پلتفرمی برای خود داشته باشید 

بدون شک ارسال هزاران پیامک به صورت همزمان و پیگیری واکنش ها، نیاز به 
یک سیستم کارآمد دارد. به همین خاطر ضروری است تا با شرکت های ارائه کننده 
چنین س��رویس هایی همکاری کنید، با این حال قبل از نهایی کردن انتخاب خود، 

تحقیقات الزم را انجام دهید تا نتیجه کار، بهترین موجود باشد. 
5-به اهمیت زمان توجه کنید 

ش��ما نمی توانید پیام خود را در هر زمانی ارس��ال کنید. درواقع این اقدام باید با 
توجه به ویژگی جامعه هدف شما باشد. برای مثال اگر جامعه هدف شما را کارمندان 
تشکیل می دهند، بدون شک ساعت اداری بدترین زمان برای ارسال پیام  خواهد بود، 
با این حال به صورت کلی برخی از زمان ها کاندیداهای خوبی محس��وب می شوند. 

برای مثال هشت صبح و 9 شب به صورت معمول برای هر فردی مناسب است. 

6-شخصی سازی را جدی بگیرید 
هیچ چیز بدتر از پیامی نخواهد بود که ظاهری روبات گونه دارد. این موضوع باعث 
می شود تا افراد احساس کنند که این پیام ارسالی ابدا به آنها تعلق نداشته و اقدامی 
اس��ت که برای بس��یاری از افراد دیگر انجام شده است، با این حال اگر شما نام فرد 
را ذکر کنید، از نظر روانشناسی تاثیر اقدام شما چند برابر خواهد شد. خوشبختانه 
امروزه چنین اطالعاتی به سادگی قابل دسترسی است. به همین خاطر هیچ بهانه ای 

برای استفاده نکردن از آن وجود ندارد. 
۷-در راستای یک هدف جلو بروید 

از جمله اشتباهات بسیار رایج این است که هدفی برای پیام ها وجود نداشته و یا 
در صورت برنامه ریزی، موارد ارتباط الزم را با یکدیگر ندارند. همچنین توجه داشته 
باش��ید که هر پیام باید تنها یک هدف مش��خص را داشته باشد در غیر این صورت 
مخاط��ب ارتباط الزم را نمی تواند با آن برقرار کند. در این رابطه ضروری اس��ت تا 

ارتباط الزم میان تمامی اقدامات خود را ایجاد کنید. 
۸-آمارها را تحلیل کنید 

ش��ما باید آمارهای ماهانه خود را به صورت ی��ک آمار کلی درآورده و با یکدیگر 
مقایسه کنید. این امر باعث خواهد شد تا نسبت به موفقیت آمیز بودن اقدامات خود 
به اطمینان الزم دست پیدا کنید. همچنین شما باید از یک تیم پشتیبانی مناسب 

برخوردار باشید تا افراد در هر لحظه بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند. 
در نهای��ت این امر که به صورت مداوم مق��االت مرتبط با این موضوع و اقدامات 
سایر برندها را مورد بررسی قرار دهید، راهنمای عمل بسیار خوبی بوده و رشد مداوم 

شما را تضمین خواهد کرد. 
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آی��ا تاکنون به این موضوع فکر کرده ای��د که چه عواملی منجر به ماندگاری یک 
برند می ش��ود؟ درواقع تنها س��اخت برند کافی نبوده و این امر دلیل اصلی ناموفق 
بودن بیش از نیمی از برندهای جهان می باش��د. دروقع ش��ما باید یکسری اصول را 
رعایت نمایید تا در دس��ته حرفه ای ها قرار گیرید. خوشبختانه این اقدامات نیاز به 
بودجه خاصی نداش��ته و ش��ما می توانید با هر وضعیتی در این رابطه اقدام نمایید. 
همچنین فراموش نکنید که تفاوتی ندارد که از زمان تشکسل برند شما چه مدت 
زمان گذشته است، بدون شک همواره فضا برای شروعی مجدد و انجام این اقدامات 

خواهد بود. در همین راستا به بررسی 5 راز اصلی خواهیم پرداخت. 
1-با مشتریان به صورت فعاالنه ارتباط داشته باشید 

بسیاری از افرد تصور می کنند که ارتباط با مشتری تنها تا مرحله فروش محصول 
بوده و پس از آن ضروری است تا به دنبال فردی دیگر باشند. این امر در حالی است 
که ارتباط ش��ما در هیچ مرحله ای نباید کاهش پیدا کند. به همین خاطر ضروری 
است تا در این زمینه برنامه ریزی داشته و هر روز تعاملی را ایجاد نمایید. در نهایت 
این امر که به نظرات مخاطبان خود توجه داشته باشید، باعث خواهد شد تا روابط 
ش��ما بهبودی چشمگیر را داشته باش��د. در این رابطه افزایش آستانه تحمل حتی 

بدترین انتقادها نیز بسیار مهم خواهد بود. 

2-تولید کننده حتی ساده تر محتواها باشید 
این موضوع باعث خواهد ش��د تا نمونه کار ش��ما در هیچ صفحه  دسگری وجود 
نداش��ته باشد. برای مثال یکی از اقدامات اشتباه س��ایت ها این سات که از تصاویر 
موجود در اینترنت استفاده می کنند. این امر در حالی است که تهیه این موارد کار 
چندان س��ختی نبوده ولی ارزش کار ش��ما را به مراتب افزایش خواهد داد. این امر 
حتی در زمینه سئو سایت نیز تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود 
که در تالش برای س��اخت محتواهایی باشید که تمامی بخش های آن توسط خود 
شما انجام شده باشد. در نهایت برای این امر که مخاطب نیز نسبت به این موضوع 
آگاهی پیدا کند، ضروری اس��ت تا از اقداماتی نظیر نمایش پش��ت صحنه، استفاده 
نمایید. در نهایت با این تصاویر ش��خصی س��از و منحصر به فرد شما قادر به انجام 

اقدامات به مراتب ببیش تری خواهید بود. 
3-آموزش را همه چیز بدانید 

در کن��ار آموزش کارمندان، ضرروی اس��ت تا مخاطب را نیز به س��طح مورد 
نظرتان برس��انید. به همین خاطر ش��ما باید برای آموزش برنامه ریزی دقیقی 
را داش��ته باش��ید. در این رابطه ضروری است تا بخش��ی از سایت شما به این 
موضوع اختصاص داشته باشد. برای مثال یک برند فعال در زمینه فروش لوازم 
خانگی، از طریق آموزش های آشپزی می تواند نیاز به محصوالت خود را در دل 
جامعه تش��دید نمایید. در نهایت فراموش نکنید که هر میزان که در این رابطه 
تنوع باالتری را داشته باشید، شانس موفقیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. برای 

مثال استفاده از اینفوگرافی، ویدئو، فایل صوتی و... از جمله این موارد محسوب 
می شود. 

4-داستان سرایی نمایید 
تمامی افراد به داستان ها تمایل داشته و شما می توایند از آن برای افزایش مدت 
زمان ماندگکاری برند در ذهن مخاطبین استفاده نمایید. به همین خاطر این امر که 
حتی برای ساده ترین اقدامات خود داستانی را شکل دهید، بدون شک تاثیر اقدامات 
را به باالترین حد ممکن خواهد رس��اند. در نهایت فراموش نکنید که داستان شما 
باید با لحنی کامال دوستانه و مطابق میل جامعه هدف باشد. برای مثال اگر اکثریت 
جامعه هدف شما نوجوانان هستند، بدون شک لحن شما کامال تفاوت تر از زمانی 

خواهد بود که جامعه هدف شما از بین افراد مسن می باشد. 
5-از تکنولوژی های بروز استفاده نمایید 

تکنولوزی باعث راحت تر شدن کارها می شود. تحت این شرایط اگر برند شما به 
آن توجه ویژه ای را نداشته باشد، نیاز مشتری به بهترین شکل تامین نشده و آن ها 
همواره به دنبال برندهای دیگر خواهند بود. به همین خاطر ضروری است تا تمامی 
فناوری های سودمند را مورد توجه جدی خود قرار دهید. برای مثال واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده از جمله این موارد محسوب می شود که تا به امروز مودر توجه جدی 
قرار نگرفته است و این امر به معنای آن خواهد بود که در صورت فعالیت، شما یک 

مزیت رقابتی فوق العاده را در اختیار خواهید داشت. 
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رازهای ساخت برندی ماندگار

اقدام جدید دولت روسیه برای جلوگیری از 
انتشار ویروس کرونا 

وی��روس کرونا به علت س��رعت انتق��ال فوق العاده ب��االی خود، 
نگرانی بس��یاری را در س��طح جهان به وجود آورده است. در چند 
روز اخیر جدیدترین تئوری در رابطه با منش��أ این ویروس، کش��ور 
آمریکا معرفی ش��ده است. درواقع طی چند ماه اخیر آمریکا و چین 
درگیری هایی را با یکدیگر داش��ته-اند و این امر باعث شده است تا 
برخی عقیده پیدا کنند که این ویروس س��اخته کشور آمریکا برای 
ضرب��ه زدن به چین اس��ت، با این حال با توجه ب��ه این امر که این 
ویروس در حال گس��ترش جهانی بوده و در این بین حتی برندهای 
آمریکایی نیز به علت نی��روی کار ارزان قیمت چین و کارخانه هایی 
که در این کش��ور دارند متحمل ضرر شده اند. چندان نمی توان آن 
را منطقی به حساب آورد، با این حال تفاوتی ندارد که این ویروس 
از چه طریقی ایجاد ش��ده باش��د، هر دولتی باید برای جلوگیری از 
انتظار آن در کش��ور خود برنامه ای داش��ته باش��د تا بتواند امنیت 
مردم��ان خود را حفظ کند. در این رابطه روس��یه به عنوان دومین 
ابرقدرت جهان اعالم کرده اس��ت که از تکنولوژی تش��خیص چهره 
اس��تفاده می کند. این امر باعث خواهد شد تا امکان قرنطینه کردن 
س��ریع وجود داشته باشد. درواقع روسیه در همان روزهای ابتدایی 
انتش��ار این ویروس در کش��ور چین، تمامی مرزهای خود را با این 
کش��ور بسته اس��ت و اقدام جدید آنها در راس��تای کسب اطمینان 
و مدیریت بیش��تر اس��ت. در نهایت این موضوع باعث می ش��ود که 
امکان قرنطینه س��ریع چینی هایی که در این کشور وجود دارند نیز 
کامال امکان پذیر باش��د. در این رابطه دولت روسیه جوایزی را برای 
اطالع رسانی مردم از تردد چینی ها در سطح شهر قرار داده است تا 
این کش��ور در برابر ویروس مذکور در امان نگه داش��ته شود، با این 
حال این موضوع می تواند برای کره ای ها و ژاپنی ها که شباهت های 
باالیی را با چینی ها دارند، مشکل ساز باشد. با توجه به سخت گیری 
دولت روس��یه، حتی امکان دارد که ش��اهد اقدامات خش��ونت باری 
نیز باش��یم. حال باید دید که س��ایر کشورها برای حفظ جان مردم 
خود در برابر این ویروس، چه برنامه ای را در دس��تور کار خود قرار 

می دهند.    
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چرا جلوگیری از انتشار اخبار غلط در رابطه با 
ویروس کرونا حیاتی است

ه��ر روز خبری جدید در رابطه با انتش��ار ویروس کرونا منتش��ر 
می ش��ود که بسیاری از آنها حاوی اطالعات نادرست بوده و این امر 
می تواند به ش��رایطی بحرانی و واکنش های احساس��ی منجر شود. 
در این بین تجربه تلخ اوکراین یک نمونه عینی محس��وب ش��ده و 
بار دیگر اهمیت اقدام گوگل برای ایجاد یک سیس��تم اطالع رسانی 
معتبر در رابطه با این ویروس را به اثبات می رس��اند. طی چند روز 
گذش��ته خبری در بین مردم اوکراین دست به دست شد که حاکی 
از ابتالی پنج نفر از مردم این کشور به ویروس کرونا بود. همین امر 
باعث شد تا برخی از افراد خشمگین به اتوبوس حامل چینی ها برای 
قرنطینه ش��دن، حمله کنند. این اتفاق باعث ش��د تا رئیس جمهور 
این کشور آقای والدیمیر زلنسکی نسبت به این اتفاق واکنش نشان 
داده و اع��الم کند که حتی یک مورد ابت��ال به این ویروس گزارش 
نشده است. این س��خنرانی در کنار تاکید وزیر بهداشت، باعث شد 
تا آرامش نس��بی برقرار ش��ود. با این حال هنوز از منشأ انتشار این 
خبر اطالعی در دس��ت نبوده و برخی کشورهای خارجی را مسئول 
آن می-دانند. تاکنون در رابطه با ابتالی اوکراینی ها به این ویروس 
تنها دو مورد گزارش شده است که در سفر دریایی به اطراف چین 
در یک��ی از بندرهای هم��ان منطقه به حال��ت قرنطینه درآمده اند. 
در نهایت اعالم ش��ده اس��ت که هیچ ایمیل، پیام��ک و خبری در 
ش��بکه های اجتماع��ی ابدا موثق نبوده و با افردی که براس��اس آن 
اقدامی را انجام دهند، شدیدا برخورد خواهد شد. درواقع تنها منبع 
موثق مورد تایید دولت، تلویزیون اعالم ش��ده اس��ت. حال باید دید 
که این اق��دام دولت اوکراین، تا چه ان��دازه می تواند به آرام ماندن 
اوضاع کمک کند. همچنین س��ایر دولت ها بای��د از این تجربه تلخ 
درس عب��رت گرفته و به دنب��ال روش هایی برای مقابله با انتش��ار 
اخبار نادرس��ت و ایجاد یک کانال خبررس��انی موثق باشند، در غیر 

این صورت حتی ممکن است شاهد اتفاقی به مراتب بدتر باشیم.
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اگرچه برخی معتقدند که وجود محتواهای ارزش��مند تمام چیزی است که شما 
برای موفقیت یک سایت نیاز خواهید داشت، با این حال واقعیت با این تفکر فاصله 
داشته و شما باید اقدامات متعددی را در این زمینه انجام دهید. فراموش نکنید که 
اگر ش��ما در این زمینه کوتاهی کنید، مخاطب موجود جذب س��ایتی دیگر خواهد 

شد. در همین راستا به بررسی روش های کارآمد در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1-از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 

حضور در ش��بکه های اجتماعی فرصتی ایده آل برای ش��ناخت بیشتر محسوب 
می شود. علت این امر به این خاطر است که در حال حاضر تعداد افرادی که در طول 
روز ساعت های متمادی در شبکه های اجتماعی حضور دارند، بسیار باال بوده و این 
امر باعث می-شود تا شانس دیده شدن باالیی را داشته باشید، با این حال فراموش 
نکنید که در این رابطه کیفیت کار شما بسیار مهم بوده و صرفا نباید به حضور خود 
اکتفا کنید. در نهایت فراموش نکنید که صفحه ش��ما باید ارتباط الزم را با س��ایت 
داش��ته باش��د. برای مثال در هر یک از پست ها، لینکی را نیز ذکر کنید تا با تعداد 

بازدیدکنندکان بیشتری مواجه شوید. 
2-اصول سئو را جدی بگیرید 

این امر باعث خواهد شد تا مطالب شما در موتورهای جست و جو بهتر به نمایش 
درآورده ش��ود. برای این موضوع رعایت اصولی نظیر انتخاب تیتر براس��اس کلمات 
کلیدی، کامال ضروری خواهد بود. در نهایت استفاده از سایت هایی که تحلیل را بر 

وضعیت سئو سایت شما انجام می دهند، کمک شایانی محسوب می شود.
3-تنوع داشته باشید 

اقدامات صرفا تجاری برای مخاطب جذابیتی را به همراه نخواهد داشت. به همین 
خاطر ش��ما باید بخش-های متنوعی را داشته باشید تا امکان جذب حداکثری به 
وجود آید. فراموش نکنید که یکی از بخش هایی که مورد توجه همگانی قرار دارد، 

مطالب آموزشی و اخبار است. 
4-تبلیغات داشته باشید 

اگرچه روش های تبلیغاتی بس��یار متنوع اس��ت، با این حال ش��ما باید به دنبال 
بهترین آنها باش��ید. در این رابطه گوگل خدمات بس��یار خوبی را انجام می دهد که 
کامال مقرون به صرفه اس��ت. برای مثال پرداخت به ازای هر کلیک بر روی تبلیغ، 
از جمله روش های آن محس��وب می ش��ود، با این حال بهتر اس��ت تا در این زمینه 
تحقیقات الزم را انجام دهید. در غیر این صورت هزینه فرصت ش��ما صرف بهترین 
گزینه نخواهد شد. در این رابطه مجموعه سخنرانی-های نیل پاتل، راهنمای عمل 

بسیار خوبی خواهد بود. 
5-صرفا به اینترنت محدود نباشید 

اگرچه ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد، با این حال شما در فضایی 
غیر از اینترنت نیز می توانید برای س��ایت خود تبلیغ کنید. برای مثال ذکر آدرس 
سایت در کارت ویزیت، یکی از این گزینه ها محسوب می شود. به همین خاطر ابدا 

نباید خود را محدود کنید.
6-در نمایشگاه های مرتبط با حوزه کاری خود حضور داشته باشید 

این امر نه تنها فرصتی را برای آگاهی از جدیدترین اتفاقات در حوزه کاری ش��ما 
مهیا خواهد کرد، بلکه زمینه را برای ایجاد ارتباط با افراد مختلف مهیا می سازد. به 
همین خاطر بهتر است که یک غرفه را برای خود داشته باشید و یا به صورت فعاالنه 

با افراد حاضر ارتباط برقرار کنید. 
۷-از اینفلوئنسرها استفاده کنید 

این افراد به علت محبوبیتی که در شبکه های اجتماعی دارند، به سرعت می توانند 
مخاطبین ش��ما را افزایش دهند. به همین خاطر ضروری است که با آنها همکاری 
داشته باشید. در این رابطه توصیه می شد که از تبلیغ مستقیم جلوگیری کنید. این 

امر تاثیر به مراتب باالتری را به همراه خواهد داشت. 
۸-آدرس سایت را در هر مکانی درج کنید

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که آدرس سایت شما باید کامال ساده باشد 
تا افراد بتوانند به راحتی در ذهن خود حفظ کنند. همچنین ضروری است تا عامل 
تکرار را رعایت کنید. درواقع در هر مکانی باید آدرس سایت تکرار شود تا به خوبی 
در ذهن مخاطب ش��کل گرفته و یادآوری داش��ته باش��د. برای مثال بر روی لباس 

کارمندان، بسته بندی محصوالت و هر مکانی می توان این اقدام را انجام داد. 
9-به هماهنگی سایت با گوشی های تلفن همراه توجه داشته باشید

این امر که کاربران از طریق تلفن همراه خود نیز به راحتی بتوانند در سایت شما 
گشت و گذار کنند، باعث خواهد شد تا با یک شانس بزرگ برای جذب مخاطبین 
بیشتر مواجه ش��وید. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بیشتر افراد از 
طریق تلفن های همراه خود به اینترنت وصل می شوند. تحت این شرایط اگر سایت 
شما با این دستگاه ها سازگار نباشد، بدون شک زمینه رشد شما بیش از حد محدود 
خواهد شد. در نهایت توجه داشته باشید که در کنار محتواهای ارزشمند، شما باید 

به جنبه های زیبایی کار نیز توجه داشته باشید. 
10-از نویسنده مهمان استفاده کنید 

بدون همکاری با س��ایر افراد، تولید محتوای ش��ما به بهترین شکل ممکن انجام 
نخواهد شد. به همین خاطر زمن بازنشر مطالب مهم، از نویسنده مهمان نیز استفاده 

کنید. این امر در نهایت به تنوع بیشتر مطالب کمک شایانی را خواهد کرد. 

11-شرکایی را برای خود پیدا کنید 
این امر که در مس��یر کار خود برندهایی را که اهدافی مش��ترک با شما دارند را 
شناس��ایی کنید، باعث می ش��ود که در صورت همکاری با یکدیگر، توانی به مراتب 
باالتر را داش��ته باشید. در این رابطه س��اده ترین نوع همکاری، تبلیغ برای یکدیگر 

محسوب می شود. با این حال بهتر است تا به دنبال سطحی باالتر باشید. 
12-از ایمیل کمک بگیرید 

برای آش��نا کردن افراد با سایت خود شما می-توانید از ایمیل و پیامک استفاده 
کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که این اقدام شما 
باید همراه با ارائه یک کد تخفیف مناسب باشد. در غیر این صورت به عنوان برندی 

مزاحم شناخته خواهید شد. 
13-خودتان را معرفی کنید 

این امر که تمامی افراد تیم شرکت خود را معرفی کنید برای هر مخاطبی جذاب 
بوده و آنها را در مدت زمانی کوتاه تر به اعتماد الزم برای خرید از شما و وفادار شدن 
به برند خواهد رساند. به همین خاطر ضروری است تا این بخش را از همان ابتدای 

شروع کار خود، راه اندازی کنید.
14-در یوتیوب حضور داشته باشید 

بنا بر آمارهای منتشرش��ده، ویدئو ه��ا از باالترین میزان جذابیت برای مخاطبین 
برخوردار هستند، با این حال قرار دادن آنها صرفا در سایت می تواند زمینه رشد را 
برای شما به همراه داشته باشد. به همین خاطر شما باید از پرکاربردترین وب سایت-
های اش��تراک گذاری ویدئو اس��تفاده کنید که در این رابطه یوتیوب بهترین گزینه 

موجود محسوب می شود. 
15-به روزرسانی مداومی را داشته باشید 

تمامی اطالعات ش��ما باید کامال بروز و معتبر باش��د. این امر مرز میان یک برند 
قابل اعتماد و ضعیف را مشخص خواهد کرد. به همین خاطر بر روی آمارهایی که 
منتشر می کنید، دقت عمل باالیی داشته باشید. در نهایت فراموش نکنید که اعمال 
تغییرات مداوم اساسی، باعث می شود تا مخاطب امکان خو گرفتن با محیط کاربری 

را نداشته باشد که یک نکته منفی محسوب می شود. 
16-از نشریات کمک بگیرید 

در این رابطه الزم اس��ت تا با توجه به بودجه خود رفتار کنید. برای مثال ممکن 
است شما تنها بتوانید از رادیو در این رابطه کمک بگیرید، با این حال شما با انجام 

تحقیقات، حتما گزینه مناسبی را پیدا خواهید کرد. 
در نهایت این امر که حداقل یک خالقیت و ویژگی منحصر به فرد را داشته باشید، 

خود به دلیلی برای حضور کاربران زیاد تبدیل خواهد شد.
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رازهای بازاریابی موفق برای کسب وکارهای کوچک

کس��ب وکارهای کوچک گرچه به عقیده بس��یاری از افراد با ظرفیت رشد بسیار 
محدودی مواجه هستند، با این حال این کوچک بودن صرفا ویژگی ای منفی محسوب 
نش��ده و این امر باعث می ش��ود تا چاالکی باالتری را نیز داشته باشند. به مانند هر 
کسب-وکار دیگری، شما باید از سطح مطلوبی برخوردار باشید. در غیر این صورت 
نتیجه ای مناس��ب را به دست نخواهید آورد. در این رابطه آگاهی بسیار مهم بوده و 
باعث می شود تا درگیر اقدامات اشتباه و کم تاثیر نشوید. یکی از مهم ترین بخش-های 
تجاری، بازاریابی بوده و از آن به عنوان عامل حیات یک کسب وکار نام برده می شود. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا بیش��ترین توجه را به آن داشته باشید. در همین 
راستا به بررسی 9 راز بازاریابی موفق برای کسب وکارهای کوچک خواهم پرداخت. 

1-برندی را برای خود داشته باشید 
اشتباه بزرگ بسیاری از مدیران کسب وکارهای کوچک این است که تصور می کنند 
آنها به برندی نیاز نداشته و می توانند بدون این موضوع نیز به کار خود ادامه دهند، با 
این حال برند به معنای امضای شما خواهد بود. بدون آن هیچ فردی نمی تواند تعلق 
محصول به شما را تشخیص دهد. به همین خاطر تفاوتی ندارد که در چه زمینه ای 
و در چه سطحی مشغول فعالیت هستید، نخستین اقدام شما باید ایجاد برند باشد. 
در این رابطه فراموش نکنید که طراحی برند از بخش هایی نظیر روانشناس��ی رنگ، 
طراحی لوگو و شعار تشکیل شده است. برای عملکردی حرفه ای در این زمینه توصیه 
می شود تا در وبالگ Kissmetrics مقاله نیل پاتل در رابطه با اصول ساخت برند 

را مطالعه کنید. 
2-استفاده از ایمیل را جدی بگیرید 

اگرچه بسیاری از افراد تصور می کنند که این اقدام منسوخ شده محسوب می شود، 
با این حال واقعیت این است که تاثیر این بخش نه تنها کم نشده است، بلکه افزایش 
نیز پیدا کرده و علت اصلی تصورات غلط در این رابطه به این خاطر است که روش های 
استفاده از آن حرفه ای محسوب نمی شود. به همین خاطر توصیه می شود تا در سایت 
DIY مقاله ایوانا تیلور در رابطه با آموزش بازاریابی از طریق ایمیل را مشاهده کنید. 

3-محتواهای جذاب را ایجاد کنید 
کپی برداری از اقدامات دیگران، بدترین اتفاقی است که می تواند توسط شما انجام 
شود. به همین خاطر نیز ضروری است تا محتواهایی منحصر به فرد تولید کرده و در 
این رابطه به خواست مخاطبان خود نیز توجه داشته باشید. این امر باعث خواهد شد 
تا سایت شما از حالت صرفا تجاری خارج شده و دلیل برای مراجعه افراد به مراتب 
بیش��تر ش��کل گیرد. همچنین فراموش نکنید که به هر میزان که سطح اطالعات 
مخاطبان افزایش پیدا کند، احتمال انجام خرید از سوی آنها نیز بیشتر خواهد شد. 
برای درک بهتر از اقداماتی که باید انجام شود، مجموعه مقاالت کریستوفر ژان بنیتز 

در سایت BizSugar گزینه ای کامال مناسب خواهد بود. 
4-همکاری داشته باشید 

به عنوان یک برند کوچک، شما تنها زمانی قادر به رشد بیشتر خواهید بود که با 
س��ایرین تعامل و همکاری الزم را داشته باشید. به همین خاطر توصیه می شود که 
همواره به دنبال شرکایی برای خود باشید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این 
است که صرفا الزامی برای دشمنی با برندهای رقیب وجود نداشته و شما می توانید با 
همکاری مناسب، هر دو پیشرفتی قابل مالحظه را داشته باشید. در این رابطه همواره 
این جمله را به خاطر داشته باشید که نباید موفقیت را صرفا برای خود بخواهید. این 
امر باعث خواهد شد تا به برندی منزوی و ضعیف تبدیل شوید. در نهایت این امر که 
بخشی از اقدامات خود را به افرادی دیگر محول سازید، باعث می شود تا سرعت انجام 
کارها افزایش پیدا کند. برای مثال بسیاری از برندها، مسائل مربوط به حمل و نقل را 
به برندی دیگر محول می کنند که این امر نه تنها در هزینه-های آنها صرفه جویی را 
به همراه دارد، بلکه سرعت و کیفیت کار را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر نباید 
تصور کنید که همه چیز را تنها خودتان باید انجام دهید. در این رابطه ایوان ویدجایا 

در سایت Biz Penguin به خوبی در رابطه با این موضوع صحبت کرده است. 
5-از تکنولوژی بازاریابی غافل نشوید 

پیشرفت س��ریع تکنولوژی تمامی بخش های کسب وکار را دچار تحول کرده 
است ک در این رابطه بازاریابی نیز از آن محروم نمانده است. تکنولوژی بازاریابی 
در توضیحی جامع مجموعه فناوری هایی محسوب می شود که انجام اقدامات را 
ساده تر کرده است. این امر خصوصا در زمینه بازاریابی دیجیتال بسیار مفید بوده 
و باعث بهتر شدن اقدامات می شود. فراموش نکنید که بدون توجه به این بخش، 
ش��ما متحمل هزینه های باال و نیاز به تالش زیاد خواهید بود. این امر در حالی 
اس��ت که یک فناوری در کوتاه ترین زمان، کارهای��ی را انجام خواهد داد که در 
حالت معمول به ساعت ها زمان نیاز دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که عدم توجه به تکنولوژی باعث خواهد شد تا سایر برندها رشد 
به مراتب باالتری را تجربه کنند که بدون شک این امر به ضرر شما خواهد بود. 
همچنین در دنیای مدرن حال حاضر، استفاده از این روش ها به توقع مشتری نیز 
 Land marketing تبدیل ش��ده است. در این رابطه اسکات برینکر در سایت

توضیحات جامعی را انجام داده است. 
6- ضرورت تولید فیلم را جدی بگیرید

فیلم ها در صدر موارد مورد عالقه مخاطبان قرار دارند. به همین خاطر بسیار مهم 
اس��ت که در زمینه تولید آنها فعال باش��ید، با این حال نکته-ای که ذکر آن کامال 
ضروری است این است که ایجاد تنوع در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. برای مثال 
فعالیت شما باید شامل معرفی، نقد و بررسی محصول، مطالب آموزشی، مصاحبه و ... 
باشد. در غیر این صورت نتیجه خوبی را به دست نخواهید آورد. در این رابطه رامون 
ری در سایت Smallbiztechnology تمامی توضیحات الزم را انجام داده است. 

۷-از چت بات استفاده کنید 
جس��ت وجوی صوتی و چت بات ها از دیگر مواردی اس��ت که به خواست مشتری 
تبدیل شده است. به همین خاطر باید خود را به خوبی برای استفاده موثر از آن آماده 
کنید. فراموش نکنید که در حال حاضر افراد بیشتر ارتباط خود به اینترنت را از طریق 
گوشی های هوشمند خود انجام می دهند که میزبان خوبی برای این دو مورد خواهد 
بود. کریس فراسکال در سایت BizSugar و راشل استراال در صفحه توییتر خود در 

این رابطه توضیحات بسیار خوبی را انجام داده اند. 
۸-از شبکه های اجتماعی غافل نشوید 

تاکنون حتی یک مورد برند موفق پس از ظهور شبکه-های اجتماعی وجود نداشته 
است که از این بخش استفاده مفیدی را نداشته باشد. به همین خاطر حضور حرفه ای 
شما کامال الزامی خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که هر شبکه، از اصول و ویژگی های خاص خود برخوردار است. به همین خاطر توصیه 
می  ش��ود تا مطالب ماریا دایکس��تر را در رابطه راز موفقیت در هر یک از شبکه های 

اجتماعی، مورد مطالعه قرار دهید.
9-اصول سئو را جدی بگیرید 

به عنوان توصیه آخر بهتر است تا آگاهی خود را در رابطه با اصول سئو افزایش داده 
و با انجام آنها، شاهد بهتر دیده شدن مطالب و صفحه خود در موتورهای جست وجوگر 
باشید. این نکته را فراموش نکنید که حتی بهترین مطالب در صورتی که به خوبی 
دیده نش��وند، نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. برای این بخش مطالب پاتریک 

راینهارت مرجع آموزشی بسیار خوبی خواهد بود. 
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ایستگاهبازاریابی

چگونه مخاطبین بیشتری را برای سایت خود ایجاد کنیم 

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: گابریل پیکارد کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

به قلم: آنی پیلون کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

دغدغه بسیاری از مدیران سایت های تجاری این است که چگونه در درازمدت 
بتوانن��د همچنان محبوبی��ت خود را حفظ کنن��د. درواقع می ت��وان نمونه های 
بسیاری از سایت هایی را نام برد که علی رغم شروعی فوق العاده، پس از چند ماه 
با افتی شدید مواجه شدند. تحت این شرایط سوال این است که راه حل گرفتار 
نش��دن به چنین ش��رایطی چه اس��ت؟ نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که با انجام این اقدامات، شما می-توانید حتی شروعی به مراتب 
بهتر را نیز داش��ته باش��ید. در نهایت فراموش نکنید که تنها راز موفقیت، صرف 
بودج��ه کالن نبوده و هیچ چیز بهتر از عملکردی اصولی و هدفمند نخواهد بود. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی ش��ش راز محبوب ماندن یک وبالگ در 

درازمدت خواهیم پرداخت.
1-مخاطب هدف خود را تعیین کنید

نخس��تین و مهم ترین س��وال این است که ش��ما برای چه افرادی می خواهید 
تولید محتوا را انجام دهید. فراموش نکنید این س��ایت که در ابتدا جامعه هدف 
ش��ما کامال محدود و مشخص باشد و پس از جلب رضایت آنها به دنبال افزایش 
تعداد مخاطبان خود و افزایش محدوده عملکردی باشید، به مراتب بهتر از زمانی 
خواهد بود که از همان ابتدا جذب حداکثری را در دس��تور کار خود قرار دهید. 
به همین خاطر شناخت جامعه هدف و تمرکز کردن بر روی آنها شما را متوجه 
تمامی اقدامات ضروری خواهد کرد. در این رابطه حتی برخی از افراد، از مدت ها 
قبل از تاس��یس سایت خود اقدام به ش��ناخت جامعه هدف برای درک بهتر آنها 
می کنند. در نهایت فراموش نکنید که ش��ناخت مخاطب، اقدامی است که نقطه 

پایانی برای آن وجود نداشته 
2-عملکرد رقبا را مورد توجه قرار دهید

این امر که بدانید رقبای شما چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند، 
نه  تنها باعث ایجاد ایده هایی در ذهن ش��ما خواهد ش��د، بلکه می-توانید میزان 
موفقیت آمیز بودن طرح ها را مش��اهده کنید. نکت��ه دیگری که ذکر آن ضروری 
است این است که ابدا نباید کپی برداری داشته باشید. این امر وجهه برند شما را 
بیش از حد تخریب خواهد کرد. به همین خاطر شما تنها می توانید ایده بگیرید. 

3-ارتباط خود با کاربران را بهبود بخشید 
ای��ن ام��ر که در تالش باش��ید تا ارتباط ش��ما ب��ا کاربران به ص��ورت مداوم 
بهبودهایی را داشته باشد، باعث خواهد شد تا بخش بزرگی از توقعات مخاطبان 
برطرف ش��ده و ارتباطی دوطرفه ش��کل گیرد. فراموش نکنید که این ارتباط در 
نهایت می تواند باعث ش��ود تا بخش��ی از نیاز به محتوای ش��ما از طریق ارتباط 
خود ش��ما با کاربران تامین ش��ود. به همین خاطر اهمیت این موضوع تنها برای 
فروش باالتر نخواهد بود. در نهایت این امر که جدیدترین اصول س��ئو را رعایت 
کنید، باعث خواهد ش��د تا همواره به بهترین ش��کل در موتورهای جست وجوگر 
به نمایش درآورده ش��وید که این موضوع خود به افزایش ترافیک س��ایت و روند 

همواره صعودی منجر خواهد شد. 
4-برنامه کاری داشته باشید 

بدون ش��ک حتی در بهتری��ن حالت ممکن نیز تمامی بخش های ش��ما برای 
کاربران جذابیت یکس��انی را نخواهد داشت. به همین خاطر اگر مخاطب نسبت 
به زمان ارسال محتواهای جدید در رابطه با هر یک از موضوعات آگاهی نداشته 
باش��د، حس نارضایتی شکل خواهد گرفت. به همین خاطر شما باید یک برنامه 
درست را برای خود ایجاد کرده و بر روی آن تاکید ویژه ای را داشته باشید. این 

موضوع باعث خواهد شد تا مخاطب نیز بتواند با شیوه کاری شما هماهنگ شده 
و رضایت الزم را داش��ته باشد. در نهایت فراموش نکنید که در برنامه ریزی خود، 
بای��د نظرس��نجی الزم از مخاطبان انجام دهید. در غیر این صورت برنامه ش��ما 
بهتری��ن برنامه ممکن نخواهد بود. در این رابطه انواع نرم افزارها و اپلیکیش��ن ها 
ب��رای مدیریت بهتر اقدامات وجود دارد که اس��تفاده از آنه��ا می تواند به بهبود 

عملکرد شما منجر شود. 
5-سرعت پاسخگویی باالیی را داشته باشید 

این امر که مخاطب در کوتاه ترین زمان ممکن به پاس��خ موردنظر دس��ت پیدا 
کند، دارای اهمیت بس��یار باالیی خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا به 
اندازه میزان نیاز خود، ادمین هایی را داش��ته باش��ید. این امر نه تنها برای سایت، 
بلکه در زمینه مدیریت ش��بکه های اجتماعی شما نیز بسیار ضروری خواهد بود. 
در نهای��ت فرام��وش نکنید که تحلیل اقدامات س��ایت های خارجی نیز می تواند 

راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
6-از اهمیت شبکه های اجتماعی غافل نشوید 

اگر به ش��بکه های اجتماعی توجه ویژه ای را نداشته باشید، بدون شک از یک 
فرص��ت طالیی خود را مح��روم خواهید کرد. به همین خاطر ضمن شناس��ایی 
محبوب-تری��ن ش��بکه در جامع��ه هدف خود، ضروری اس��ت تا تنه��ا به دنبال 
بهترین اقدامات باش��ید. در زمینه مدیریت هرچه بهتر شبکه های اجتماعی انواع 
نرم افزارها و اپلیکیش��ن ها وجود دارد که اس��تفاده از آن می تواند کامال کارس��از 

باشد.  
در نهایت توجه داشته باشید که ضروری است تا تمامی این شش مرحله را به 
صورت همزمان مورد توجه خود قرار دهید تا باالترین میزان نتایج به دست آید. 
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مواد ارگانیک فرصت طالیی رستوران ها

آیا شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که اعتقاد دارند استفاده 
از مواد ارگانیک مزیتی رقابتی محس��وب می ش��ود؟ بدون شک این 
موضوع صحت داش��ته و صاحبان رس��توران هایی که اصرار به عدم 
اهمیت این موضوع دارند، تنها خود را از یک فرصت طالیی موجود، 
محروم کرده اند. در همین راس��تا پس از مصاحبه از چندین مدیران 
رستوران-هایی که این سیاست را در پیش گرفته و نتایج فوق العاده  
را به دس��ت آورده اند، به دالیلی دست پیدا کرده ایم که در ادامه به 

بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-کیفیت باالتر و قیمت مناسب تر

بدون شک مواد ارگانیک کیفیت غیرقابل مقایسه ای با سایر مواد 
غذایی داش��ته و این امر باعث می-ش��ود تا در نهایت کیفیت غذای 
ش��ما نیز ارتقایی چشمگیر را داشته باشد. نکته جالب این است که 
بنا بر تحقیقات انجام ش��ده این مواد، پذیرای باکتری های به مراتب 
کمت��ری نیز هس��تند. این نکت��ه را فراموش نکنید ک��ه در صورت 
اس��تفاده از این موارد، ش��ما می توانید با کش��اورزان محلی ارتباط 
برقرار کنی��د. درواقع افراد هنگامی که بدانند یک محصول دقیقا از 
کجا تهیه ش��ده است، اطمینان بیشتری را پیدا خواهند کرد. حذف 
واس��طه، باعث می ش��ود تا قیمت تمام ش��ده کامال مقرون به صرفه 
باش��د. به همین خاطر ابدا نباید آن را اقدامی بیش از حد هزینه بر 

در نظر بگیرید.
2-کمک به اقتصاد محلی

این امر که برندی محبوب در جامعه محلی خود باشید، یک اقدام 
بسیار ضروری محسوب می ش��ود. درواقع سود اصلی شما از طریق 
این افراد به دس��ت خواهد آمد. به همین خاطر اگر ش��ما به اقتصاد 
آنها کمکی را کرده باش��ید، بدون ش��ک به انتخاب اول آنها تبدیل 
خواهید شد. این امر خود نتیجه-ای فراتر از صدها تبلیغ را به همراه 
خواهد داش��ت. به همین خاطر توصیه می ش��ود ت��ا به جای صرف 
هزینه برای روش های منسوخ ش��ده، به دنبال راهکارهای جدیدتر 
و تاثیرگذارتر نظیر اقدام مذکور باش��ید. در نهایت حمایت ش��ما از 
کش��اورزی، خود چندین فرصت ش��غلی را ب��رای مردمان محلی به 

وجود می آورد.
3-وجود محصوالت تازه تر

در بس��یاری از رس��توران ها به این علت که م��واد غذایی از نقاط 
بس��یار دور تهیه می ش��ود، تازگی ای در آنها مش��اهده نشده و این 
امر بدون ش��ک یک نکته منفی اس��ت. این امر در حالی است که از 
طریق محصوالت ارگانیگ، ش��ما در کمتری��ن زمان ممکن به مواد 
دسترس��ی خواهید داشت. در نهایت توجه داشته باشید که در حال 
حاضر یک توجه جهانی به سمت این دسته از محصوالت که سالم تر 
هستند وجود داشته و این امر می تواند به دلیلی برای مراجعه افراد 
حتی از مس��افت های دور تبدیل شود. همچنین فراموش نکنید که 
توج��ه به این بخش کمتر انجام ش��ده و ش��ما می توانید با تکیه بر 
آن رش��دی فوق العاده را برای خود داشته باشید. این موضوع حتی 
می تواند باعث ش��ود تا شما به مثالی برای متخصصان تغذیه و افراد 

دغدغه مند تبدیل شوید. 
4-به کاهش انتشار کربن کمک خواهد کرد 

با توجه به تغییرات اقلیمی شدید و افزایش دمای بی سابقه سطح 
زمی��ن، بس��یاری از برندها از برنامه -های خود ب��رای کاهش میزان 
انتش��ار کربن صحبت می-کنند، با این حال شما نیز به عنوان یک 
رس��توران می  توانی��د در این رابطه اقدامات بزرگ��ی را انجام دهید. 
درواقع در کش��اورزی رایج، میزان اس��تفاده از کودهای شیمیایی و 
انواع سم پاش��ی ها بس��یار باال ب��وده و این امر کربن زی��ادی را وارد 
محی��ط می-کند، با این حال در فرآین��د تهیه محصوالت ارگانیک 
اب��دا این موارد وجود نداش��ته و ش��ما از این موض��وع می توانید در 
کن��ار کمک به ایج��اد جهانی بهتر، به عنوان عام��ل تبلیغاتی خود 
نیز اس��تفاده کنید، با این حال توجه داش��ته باشید که این امر باید 
کام��ال صادقانه و مطابق حقیقت باش��د. در غیر این صورت با اتهام 

فریبکاری و نتایج کامال عکس مواجه خواهید شد. 
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بس��یاری از مدیران تصور می کنند ک��ه مهارت مدیریت تنها مختص آنها بوده 
و برای س��ایرین کاربردی ندارد. این امر در حالی است که واقعیت کامال متفاوت 
بوده و این امر می تواند به ارتقای توانایی و روحیه افراد منجر ش��ود. با تحقیق از 
ش��رکت هایی که مدیران آنها به آموزش این مهارت توجه داشته اند، متوجه این 
امر شدم که عملکرد تیم به مراتب درخشان تر از سایرین بوده است، با این حال 
سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان به این خواسته دست پیدا 

کرد. در همین راستا به بررسی هفت راهکار کامال کاربردی خواهیم پرداخت. 
1-مثالی برای تیم خود باشید 

این امر که افراد تیم در اقدامات شما ایده آل-های مدیریتی را مشاهده کنند، 
باعث یادگیری آنها و تالش برای انجام اقدامات مشابه خواهد شد. این موضوع در 
نهایت باعث می شود تا مدیر به مراتب بهتری نیز باشید. برای مثال اگر خواهان 
این امر هستید که افراد اصول رهبری را یاد بگیرند، در ابتدا الزم است تا آنها را 

به بهترین شکل به اجرا درآورده باشید. 
2-نقاط ضعف و قدرت تیم خود را بشناسید 

در این رابطه منظور اصلی تمامی افراد تیم بوده و الزم است تا شناخت خوبی 
را از تمامی افراد پیدا کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا دقیقا بدانید که افراد تا 
چه اندازه با اصول مدیریت نزدیک و یا دور هستند. این امر در زمینه برنامه ریزی 
برای هر یک از افراد بسیار مهم خواهد بود. درواقع شما باید راه حل های همگانی 

را کنار بگذارید. 
3-امکان تصمیم گیری را ایجاد کنید 

اگ��ر بخواه��م مهم تری��ن ویژگی ی��ک مدیر را ن��ام ببرم، بدون ش��ک قدرت 
تصمیم گی��ری گزین��ه شایس��ته ای خواه��د بود. درواق��ع یک مدیر اگ��ر نتواند 

تصمیم��ات خوبی را اتخاذ کند، محکوم به ناب��ودی خواهد بود. به همین خاطر 
برای تقویت این مهارت ضروری اس��ت تا ش��رایط را برای تصمیم گیری جداگانه 
کارمن��دان خود ایج��اد کنید. فراموش نکنید که ق��درت تصمیم گیری، از جمله 
مهارت هایی محس��وب می-شود که حتی زندگی ش��خصی افراد را نیز می تواند 
متحول سازد. در نهایت این امر به رشد تفکر خالق در تیم منجر خواهد شد که 

یک ویژگی فوق العاده مهم برای شرکت خواهد بود. 
4-مسئولیت بدهید 

همه افراد داش��تن مسئولیت را دوست داشته و این امر باعث می شود تا حس 
بس��یار خوبی را نس��بت به خود پیدا کنند. فراموش نکنید که یک مدیر موفق، 
فردی کامال مس��ئولیت پذیر نیز محسوب می ش��ود. این مهارت ابدا بدون تمرین 
به دس��ت نخواهد آمد و الزم اس��ت تا ش��رایط را برای تمرین افراد مهیا سازید، 
ب��ا این حال فراموش نکنید که ش��ما ب��ه مانند یک مربی دلس��وز باید در کنار 
تیم خود باش��ید، درواقع در صورت رها کردن افراد، هیچ نتیجه ای را به دس��ت 
نخواهید آورد. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که این 
اقدامات باعث خواهد ش��د تا افراد از روزمرگی فاصله گرفته و در کنار کار خود، 
آموزش-هایی را نیز داش��ته باشند که بدون ش��ک در میزان رضایت شغلی آنها 
تاثیرگذار بوده و شرایط را برای رشد و حتی ایجاد شرکت خودشان، مهیا خواهد 
ساخت. اگرچه ممکن است تصور کنید که این افراد در صورت فعالیت جداگانه، 
به رقیبی برای شما تبدیل خواهند شد، با این حال آمارها حاکی از آن است که 
این دس��ته از کارمندان که با کس��ب مهارت و کمک های مدیر شرکت در مسیر 
کارآفرینی گام برمی دارند، نخستین متحدان برند سابق خود محسوب شده و در 

تالش برای جبران خواهند بود. 
5-اعتماد کنید 

هیچ نتیجه ای از اقدامات خود به دس��ت نخواهی��د آورد اگر اعتماد الزم را به 
تیم خود نداش��ته باش��ید. فراموش نکنید که افراد در شرایط محدود، به توانایی 

باال نمی رسند. به همین خاطر ضروری است تا به صورت مرحله ای پیش رفته و 
در نقطه ای به آنها کامال اعتماد کنید تا استعدادها و ایده-های خود را به صورت 
آزادانه پیاده س��ازی کنند. این امر جزو آخرین اقدامات ش��ما در راس��تای ایجاد 

مهارت مدیریتی در بین افراد تیم شرکت خواهد بود. 
6-از اعمال فشار برای بهترین شدن افراد واهمه نداشته باشید 

یک ورزش��کار حرفه ای از دل تمرینات س��خت به س��طح فعلی خود 
رس��یده اس��ت. علت این امر که تمامی ورزش��کاران مربی ای برای خود 
دارند این اس��ت که افراد ممکن اس��ت در هر مرحله به فکر اس��تراحت 
دادن به خود باشند، با این حال یک مربی با ایجاد اجبار آنها را به سمت 
بهترین ش��دن سوق می-دهد. این امر درست اقدامی است که شما نیز 
باید انجام دهید. درواقع شما باید فشار الزم را بر روی تیم شرکت وارد 
کنید تا نتیجه کار بهترین ممکن باشد. همچنین الزم است تا شرایطی 
را مهیا س��ازید تا افراد تمامی ترس های خود را کنار گذاشته و شجاعت 

الزم برای تبدیل شدن به یک مدیر را پیدا کنند.
۷-مشوق باشید 

این امر که از جمالت روحیه بخش اس��تفاده کنی��د، کمک خواهد کرد تا تیم 
ش��ما همواره انگیزه الزم برای ادامه کار خود را داش��ته باشد. درواقع با توجه به 
این امر که اقدام مذکور کامال برای افراد جدید است، بدون شک شاهد مشکالت 
زیادی خواهید بود. این امر می تواند منجر به ناامیدی افراد ش��ود که ش��ما نباید 

اجازه دهید که چنین شرایطی اتفاق بیفتد. 
در آخر فراموش نکنید که مهارت مدیریتی باعث خواهد شد تا کارمندان شما 
نه تنه��ا در رابطه با وظایف خ��ود، بلکه در زمینه کار تیمی نیز عملکرد به مراتب 
بهتری را داشته باشند. به همین خاطر از یاددهی اصول و تجربیات خود به آنها 

ابدا خودداری نکنید.
business2community.com :منبع

تفاوتی ندارد که مدیر چه ش��رکتی هس��تید، شما مس��ئول روحیه تیم خود 
می باش��ید. درواقع اگر تیم ش��رکت کارایی الزم را نداشته باشد، نخستین فردی 
که متهم خواهد شد، مدیر شرکت بوده و این امر تنها بیانگر عدم توانایی شما در 
ایجاد انگیزه خواهد بود. این اتهام بدون ش��ک برای هر مدیری تلخ بوده و وجهه 
او را تخریب خواهد کرد. تحت این شرایط چگونه می توان از این اتفاق جلوگیری 
کرد؟ در این رابطه سیاس��ت بسیاری از مدیران این است که سریعا کارمندی را 
که روحیه او تضعیف ش��ده اس��ت، با فردی دیگر جایگزین می کنند. با این حال 
اخراج کردن تنها پاک کردن صورت مسئله خواهد بود. به همین خاطر شما باید 
روش هایی را بدانید که به وس��یله آنها می توان همواره روحیه تیم ش��رکت را در 
س��طحی مطلوب باقی نگه داشت. اگرچه بسیاری از افراد تصور می کنند که این 
اقدام بیش از حد پزهزینه و زمان بر محس��وب می-شود، با این حال واقعیت این 
است که شما با روش-هایی کامال رایگان و ساده می توانید در این زمینه اقدامات 
فوق العاده تاثیرگذاری را انجام دهید. در این راس��تا به بررس��ی س��ه استراتژی 

منتخب خواهیم پرداخت. 
1-به کارمندان خود کمک کنید تا هدفی داشته باشند 

وجود هدف باعث می ش��ود تا افراد انگیزه باالیی را داشته باشند، با این حال 
بس��یاری از افراد هدف نهایی آنها کس��ب درآمد بوده و این امر بدترین اتفاق 

محس��وب می شود. به همین خاطر شما باید به افراد در پیدا کردن هدف خود 
کمک کنید. برای مثال ممکن اس��ت فردی همواره رویای یک خودرو، سفر به 
یک کش��ور و یا هر چیزی را داش��ته باش��د. با این حال با وضعیت فعلی خود 
ابدا شانس��ی را برای آن قائل نمی ش��وند، با این حال شما می-توانید آنها را در 
رسیدن به خواس��ته های خود امیدوار ساخته و شرایطی را فراهم آورید که در 
صورت عملکرد درخش��ان آنها، بخش��ی از این خواس��ته-ها تامین شود. با این 
اقدام ش��اهد روحیه ای از جانب کارمندان خ��ود خواهید بود که حتی بدترین 
ش��رایط نیز نمی تواند تاثیر بیش از حد مخربی را بر روی آنها داش��ته باشد، با 
این حال فراموش نکنید که شما باید به وعده های خود عمل کنید، در غیر این 
صورت با بدترین اتفاق ممکن که بی اعتمادی تیم شرکت است، مواجه خواهید 
ش��د. برای آگاهی از رویای افراد، ضروری اس��ت تا ارتباط خود را با آنها بهبود 
بخشید. به همین خاطر توصیه می شود تا از زمان هایی نظیر صرف ناهار، برای 

بیشتر آشنا شدن استفاده کنید.
2-فرصت یادگیری را ایجاد کنید 

ای��ن امر ک��ه افراد در کن��ار انجام کاره��ای روزانه خود، با م��واردی جدید و 
آموزش هایی مواجه باشند، بدون شک در روحیه آنها و فاصله گرفتن از روزمرگی 
تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا فرصت یادگیری بیش��تر 
را ب��رای تمام��ی افراد ایجاد کرده و با این اقدام، یک مزیت را برای کار کردن در 
ش��رکت ایجاد کنید. بدون ش��ک چنین آموزش هایی نه تنها باعث خواهد شد تا 
تیم قدرتمندتری را در اختیار داش��ته باش��ید، بلکه امکان رشد افراد را نیز مهیا 

خواه��د کرد. درواقع بس��یاری از کارمن��دان تمایل دارند تا س��طح خود را ارتقا 
بخشند، با این حال هزینه باالی دوره های آموزشی  و دور بودن موسسات باعث 
می ش��ود تا از این خواسته خود چشم بپوش��انند که رفع این نیاز از جانب شما، 
بدون ش��ک بهترین تصویر ذهنی را به همراه داش��ته و وفاداری کارمندان را نیز 
با افزایشی چشمگیر مواجه می سازد. در نهایت فراموش نکنید که تجربیات شما 
و س��ایر کارمندان نیز خود یک کالس درس مفی��د خواهد بود. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا شرایطی مهیا شود که تیم شرکت بتواند از یکدیگر نیز یاد بگیرند. 
همچنین با انجام اقداماتی نظیر انتخاب بهترین دانش��جو ماه و اختصاص جوایز، 

می توانید افراد را به اهمیت دادن بیشتر به این اقدام سوق دهید. 
3-روابط کامال دوستانه ای را برقرار کنید 

ای��ن ام��ر که کارمندان با ش��ما و تمامی همکاران خود درس��ت به مانند یک 
دوس��ت رفتار کنند، جوی اس��ت که موفقیت ش��ما را تضمی��ن خواهد کرد. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا در این رابطه پیش��قدم شده و بهترین ارتباط را با 
کارمندان خود داشته باشید. این امر باعث می شود تا پس از گذشت مدتی، این 
امر به یک فرهنگ در شرکت تبدیل شود. نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که 
کارمندان در شرکت هایی که ارتباطات خوبی وجود دارد، رضایت شغلی باالتری 
را داش��ته و محل کار را عمال خان��ه دوم خود تلقی می کنند. این ارتباط عاطفی 
در نهایت باعث می شود تا کارمندان نهایت تالش خود را انجام داده و با بسیاری 

از مسائل کنار بیایند. 
entrepreneur.com :منبع

ارتقای روحیه کارمندان با 3 استراتژی ساده 

چگونه مهارت مدیریتی خود را افزایش دهیم 

به قلم: ریک گودمن نویسنده و سخنران حوزه مدیریت 
مترجم: امیر آل علی

به قلم: راشان دیکسون  کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

به قلم: راب استار نویسنده حوزه کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان: 
بخشودگی اعمال شده در قبوض پیامکی یا کاغذی گاز مربوط به مناطق سیل زده است

 گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس رحیمی در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت گاز استان گلستان 
در این خصوص گفت:با عنایت به وقوع ســیل در ابتدای سال 98 دربرخی از شهرهای استان و حسب تصمیم دولت  
نسبت به طرح بخشودگی قبوض مصرفی گاز مناطق سیل زده ، مبالغی بصورت بستانکاری در صورتحساب مصرفی  
مشترکین مناطق مذکور ثبت شده است.وی افزود: این بخشودگی  برای کلیه مشترکین شهرهای سیل زده استان با 
تعرفه از نوع خانگی و تجاری ، به اندازه میزان مصرف در آن بازه زمانی  اعمال شده که در قبوض پیامکی یا کاغذی آنان 
تحت عنوان  بستانکار  درج  گردیده است.مهندس رحیمی  درادامه اظهارداشت:آن دسته از مشترکین مناطق سیل 
زده که بستانکاری فوق الذکر را در قبوض کاغذی یا پیامکی رویت نکرده اند ، با مراجعه به ادارات گاز منطقه  نسبت به اصالح آن اقدام   نمایند؛ضمن اینکه 
بخشش فوق محدودیت زمانی نداشته و نیازی به مراجعه فوری به ادارات گاز وجود ندارد.مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره به اینکه این طرح به همه 
مصرف کنندگان گاز تعلق نمی گیرد از عموم مشترکین گرامی درخواست داشت تا از مراجعه به ادارات گاز خودداری نمایند.ایشان در پایان با تشکر از مساعدت 
و همراهی مشترکین عزیز استان  تصریح کرد: با توجه به کاهش  دمای و سرد بودن  هوا که افزایش مصرف گاز را بهمراه داشته  از همه مصرف کنندگان  
عزیز  تقاضا داریم  تا با صرفه جویی در مصرف گاز نسبت  به استمرار و پایداری جریان گاز کمک نموده و این شرکت را در روند خدمات رسانی  یاری رسانند.     

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بنیاد مسکن استان در دهه فجر ۹۸ با 
اعتبار ۲۵۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آقای حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان از افتتاح 
و کلنگ زنی پروژه های بنیاد مسکن استان با اعتبار ۲۵۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان خبر داد.ایشان با گرامیداشت نام و یاد مدیرکل فقید بنیاد مسکن استان و 
زحمات و خدمات صادقانه ایشان ابراز داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۳9 پروژه طرح هادی روستایی در سطح استان باعتبار ۱۳ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان و 
۱۰ هزار و 9۰۰ خانوار بهره مند افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.آقای حسینی همچنین از کلنگ زنی ۲۷8 پروژه طرح هادی روستایی بااعتبار ۵۰ میلیارد 
تومان و بیش از ۱۰۰ هزار خانوار بهره مند خبر داد.سرپرست بنیاد مسکن استان افتتاح و بهره برداری از ۳۲۰۰ واحد مسکونی )۷۰۰ واحد از محل اعتبارات طرح ویژه 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ۲۵۰۰ واحد بازسازی شده ناشی از طوفان و سیل بااعتبار ۱89 میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان و ۳۲۰۰ خانوار بهره مند خبر داد.

مهندس موسوی معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران:
 تاکنون ۲۹٠ میلیون مترمکعب آب در سدها و ۲۴٠ میلیون مترمکعب در 

آب بندان ها ذخیره شد
ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای سید 
جمال موسوی معاون بهره برداری شرکت حجم آب ذخیره شده در سدها و آب بندان های استان را حدود ۵۵۰ 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: در مقایسه با سال گذشته حجم ذخیره آب در سدها حدود ۳۲درصد و 
در آب بندان ها تقریبا مشابه سال گذشته است.   وی افزود: تالش داریم حجم ذخیره آب سدها را تا رقم ۳۰۰ 
میلیون مترمکعب برســانیم و باقی مانده حجم ذخیره را که حدود ۲۵ میلیون مترمکعب است برای مدیریت 
سیالب نگهداریم تا در شرایط وقوع سیل از خسارات احتمالی به پایین دست جلوگیری کنیم. موسوی حجم 
ذخیره ۲ سد بزرگ استان)سدهای شهید رجایی و البرز( را به ترتیب ۱۳۷ و ۱۳۱ میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: هم اکنون 8۴درصد حجم سد 

شهید رجایی و 9۳درصد حجم سد البرز پر شده است و باقی مانده سدهای استان بین 9۵ تا ۱۰۰درصد آبگیری شده است.

الیحه بودجه ۹۹ شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر شد؛
امینی زاده خبر داد: افزایش ۲۹ درصدی بودجه ۹۹ نسبت به سال جاری

بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز:  شهردار بندرعباس الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده را، در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر تقدیم رئیس این شورا کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر عباس، عباس امینی زاده در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس را جهت تصویب به این شورا تقدیم کرد. وی در این جلسه پیرامون الیحه پیشنهادی 
اظهار کرد: بودجه سال آتی بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، با استناد به برنامه راهبردی در مدت بیش از چهار ماه تدوین شده است. شهردار بندرعباس با اشاره 
به اینکه این بودجه بر اساس یک برنامه عملیاتی همراه با برنامه اقتصادی تدوین و تقدیم شورای اسالمی شهر شده است، ادامه داد: چند بخش با اولویت بندی اعالم 
شده از سوی شورای اسالمی شهر در تدوین الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده مد نظر قرار داشته است. امینی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه های 
جاری و نرخ حقوق و دستمزد، بودجه این بخش از اولویت های مهم بوده و همچنین تقویت حمل و نقل عمومی برای سال آینده در دستور کار قرار گرفته است. 
وی به مسئله ساماندهی معابر به عنوان یکی از درخواست های شهروندان اشاره و عنوان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام نیز جزو دیگر اولویت های سال آینده است. 
این مقام مسئول تصریح کرد: تالش کردیم در بودجه سال 99 به غیر از یکی دو موضوع، هیچ پروژه عمرانی جدیدی در شهر تعریف نکرده و تمرکز را بر روی اتمام 
پروژه های نیمه تمام قرار می دهیم. امینی زاده گفت: استفاده از توانمندی شهرداری برای رفع مشکالت پیامبر اعظم)ص(، هرچند که هنوز تغییر و تحول اساسی 
در این بخش صورت نگرفته، در بودجه سال آینده لحاظ شده است. شهردار بندرعباس با اشاره به مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور، رقم پیشنهادی بودجه سال 
99 را بالغ بر ۱۱۷۳ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بودجه سال آتی به نسبت سال جاری، ۲9 درصد افزایش داشته است. وی در عین حال با اظهار اینکه اگر 
می خواستیم بودجه را آرمانی ببندیم، باید به رقمی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسیدیم، تاکید کرد: هیچکس نمی تواند ادعا کند که در این شرایط اقتصادی 

حاکم، بودجه را ۱۰۰ درصد محقق می کند اما در بخش های مختلف تالش می کنیم به تعهدات بودجه ای عمل کرده و برنامه ها را پیش ببریم.
 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛
مسئله کمبود پزشک متخصص در لرستان طی سال ۹۹ کامال حل می شود

خرم آباد – خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشــگاه علوم پزشکی لرستان گفت: امیدواریم در سال 99 
کمبودهای لرســتان در حوزه پزشکان متخصص رفع شود و دیگر معضلی به نام کمبود پزشک متخصص را 
نداشته باشیم.  محمدرضا نیکبخت صبح روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه 98 در نشست خبری با اصحاب رسانه با 
اشاره به اینکه پرداخت های پزشکانی که ۱۲ ماه عقب بود، االن ۷ ماه عقب است و مطالبات آنها را تا خردادماه 
نیز پرداخت کرده ایم، اظهار داشت: پرداخت کارانه پرستاران را تا پایان تیرماه داشته ایم.  وی با بیان اینکه سعی 
کرده ایم حق التدریس اساتیدی که در دانشگاه تدریس می کنند را بدهیم که در این رابطه مطالبات معوقه یک 
و نیم ساله آنها را پرداخت کردیم، تصریح کرد: فراخوان جذب ۳۶ عضو هیئت علمی را نیز داده ایم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر 
اینکه امسال در جذب پزشکان متخصص خوب عمل کردیم، افزود: امیدواریم در سال 99 کمبودهای لرستان در حوزه پزشکان متخصص رفع شود 
و دیگر معضلی به نام کمبود پزشک متخصص را نداشته باشیم. نیکبخت با اشاره به این که متخصصانی که در لرستان هستند بهترین هستند و لذا 
از مردم می خواهیم وقت و پول خود را صرف مراجعه به پزشکان استان های دیگر نکنند، گفت: تعداد زیادی از این پزشکان در کلینیک های دولتی 
کار می کنند. وی یادآور شد: من نمی خواهم بگویم هیچ تخلفی در حوزه سالمت و درمان صورت نمی گیرد اما میزان آن کم است، اگر کسی بوده که 
زیرمیزی گرفته بسیار مختصر و کم بوده و با شدت هم برخورد کرده ایم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
این که در بخش بهداشت کارهای خوبی در استان صورت گرفته است، تصریح کرد: همین که آمار مرگ و میر مادران باردار در استان اینقدر پایین 
است و به دو نفر در سال 98 رسیده است یک موفقیت بزرگ است؛ این امر ناشی از فعالیت مراکز بهداشت فراگیر در استان، فعالیت خوب اورژانس 
هوایی، تعدد متخصصان زنان و… است. نیکبخت گفت: ۴۴۴ سورتی پرواز در سال داشته ایم تا بیماران، مجروحان و مادران باردار منتقل داده شوند.

تعرفه های خدمات دندانپزشکی در حال تنظیم است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تعرفه های خدمات دندانپزشکی در وزارت بهداشت در حال تنظیم است و به محض ابالغ به 
حوزه درمان، به مطب های دندانپزشکی اعالم می شود. عباس پزشکی در نشست با خبرنگاران با اشاره به وضعیت جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان اظهار داشت: برای جذب نیرو در یک ارگان نیاز به مجوز است، تمام نیروهای طرحی را وارد بیمارستان ها کرده ایم و االن نیرویی در نوبت 
طرح نداریم اما همچنان به نیرو در مراکز درمانی نیازمندیم. وی یادآور شد: مجوز جذب 8۰ نیروی پرستار را گرفته ایم که در ۱8 مرکز درمانی استان 
آنها را توزیع می کنیم. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در حوزه دندانپزشکی تعرفه مصوبی در سطح وزارت بهداشت وجود 
نداشت، تصریح کرد: دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت دستور دادند این تعرفه ها مشخص شود و االن تعرفه های دندانپزشکی در حال 

تنظیم است و به محض ابالغ به حوزه درمان آنها را به مطب ها ابالغ می کنیم و نظارت های الزم را نیز اعمال می کنیم. 

معاون سمای دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان:
۱۲ مدرسه جدید سما در استان همدان راه اندازی می شود

همدان – خبرنگار فرصت امروز: معاون ســمای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان همدان گفت: »در 
تفاهم نامه ای میان سازمان سما و اداره کل آموزش و پرورش استان همدان مقرر شده، تعداد ۱۲ مدرسه جدید 
در این استان راه اندازی شود.« به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از همدان، علی مظاهری در حاشیه سومین 
جلسه شورای سیاستگذاری سما که به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان برگزار شد، درباره مصوبات 
این جلسه اظهار کرد: »محوری ترین مسئله جلسه امروز درباره راه اندازی و توسعه مدارس سما در استان همدان 
شکل گرفت و به تصویب رسید.« وی ادامه داد: »با رایزنی های مستمر و مستدل و بر اساس تفاهم نامه مقرر 
شد تا سال ۱۴۰۰ تعداد  مدارس در استان همدان از ۱۶ مدرسه به ۲8 مدرسه ارتقا پیدا کند.« ظاهری افزود: »از این تعداد مقرر شد چهار مدرسه 
در مرکز استان، دو مدرسه در رزن، یک مدرسه در تویسرکان، دو مدرسه در نهاوند، یک مدرسه در شهرستان بهار و دو مدرسه که شامل متوسطه 
دوم دخترانه و پسرانه است، در مالیر راه اندازی شود.« معاون سمای دانشگاه آزاد اسالمی همدان گفت که مصوبه دیگر جلسه سیاستگذاری سمای 
استان همدان مرمت، نگهداری و حفظ ساختمان ها بود. مظاهری تشریح کرد: »با توجه به قدمت و عمر مدارس مصوب شد با هماهنگی آموزش و 
پرورش و سازمان نوسازی مدارس در بحث نوسازی و حفظ و نگهداری ساختمان ها، برابر با آیین نامه استحکام مدارس، مسائل مورد نیاز و ضروری 
رعایت شود.« وی بررسی مسائل مالی سما را یادآور شد و گفت: »درباره بررسی مباحث مالی نیز موارد جزئی مورد طرح و بررسی قرار گرفت و با 

اعالم نظر و موافق اعضا، در موارد مقتضی مصوبات الزم اخذ شد.«
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در راستای ترویج 
و توســعه فرهنگ مدیریت مصرف آب کتابچه آموزشی  »  طرح ملی بانوی آب و روش 
های عملی مدیریت مصرف آب در منزل  « را تدوین و به چاپ رساند. مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آبفا آذربایجان شرقی گفت: امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی و 
رشــد جمعیت، مصرف آب افزایش یافته است. بحران آب در اکثر کشورهای جهان رو به 
گسترش است. در این سالها صرفه جویی در مصرف آب یکی از اصلی ترین دغدغه های 
کشــورهایی است که برای دوری از خطر کمبود آب در فکر استفاده ی بهینه و مدیریت 
شــده از اب هستند. باقرزاده اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع برای تامین آب و با 
در نظر گرفتن بحران آب در ســالهای اخیر الزم اســت نهادهای متولی و عالقمندان به 
پایداری سرزمین در برنامه های مشترک اقدامات جدی، موثر و پایدار برای ارتقای فرهنگ 
حفاظــت از آب تالش کنند. باقرزاده در خصوص طرح بانوی آب افزود: طرح آموزشــی 
بانوی آب، تالشی است با محوریت مشارکت مردمی و استفاده از توان و قابلیت های پیدا 

و پنهان نیروی های مردمی و تشــکل های غیردولتی، سعی دارد تجربه ای موثر و عینی 
برای بســط فرهنگ حفظ حرمت آب و ارتقای ارزش آن به جایگاه واقعی اش، در نتیجه 
کاهش، مدیریت مصرف و حفظ آب برای نسل های آینده را رقم بزند. وی اضافه کرد: این 
کتابچه به عنوان یک اقدام فرهنگی و ویژه نامه به مجموعه روشهای عملی مصرف بهینه 
آب پرداخته است. مدیر روابط عمومی آب و فاضالب استان ادامه داد: در این کتابچه، پس 
از مقدمه، مطالبی پیرامون توسعه پایدار، مسئولیت پذیری اجتماعی، حقایقی درمورد آب 
و آب مجازی، به چشم  می خورد. همچنین در ادامه این کتاب، بصورت مصور چگونگی 
مدیریت مصرف آب برای گروههای مخاطب درج گردیده است که مخاطبین  بتوانند ضمن 
آشنایی با مفاهیم اولیه آب، سواد آبی خود را ارتقاء دهند   شایان ذکر است این کتابچه در 
۱۴ صفحه توسط دبیرخانه این طرح با همکاری سازمان مردم نهاد « خانه محیط زیست 
توسعه پایدار آذربایجان شرقی »تدوین و به چاپ رسیده و در اختیار کلیه شرکت های آب 

و فاضالب کشور جهت بهره برداری قرار گرفته است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با صــدور پیامی، انتخاب 
نمایندگان جدید مردم در مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری قم، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در پیامی انتخاب 
آیت اهلل محمد یزدی به عنوان نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و 
آقایان احمد امیرآبادی فراهانی، حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری 
و علیرضــا زاکانی به عنوان نمایندگان مردم قم در یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی را تبریک گفت.
پیام شهردار قم به این شرح است:

انتخابــات نماد و جلوه مرد م ســاالری در نظام اســالمی اســت که در 
عرصه های مختلف در دوران بیش از ۴۰ ســاله انقالب شکوهمند اسالمی، 
ظهور و بروز ویژه ای داشته اســت. برگزاری ۳۷ انتخابات و همه پرسی در 
طول تاریخ انقالب و مشارکت مطلوب مردم در آنها نشان دهنده تکیه انقالب 
بر رای و خواست عمومی و مهر تاییدی بر نظام مردم ساالری اسالمی است.

حضور مردم در طول دوران انقالب پای صندوق های رای، همواره درخت 
انقالب را بارورتر ساخته و بر شکوه و عظمت آن در پیشگاه جهانیان افزوده 
اســت. ملت ما همواره حضور پای صندوق های رای را به عنوان یک وظیفه 
شرعی و ملی دانسته و جلوه ای از اقتدار را پیش چشمان جهانیان آفریده اند.

ملــت عزیز و مقتــدر ایران در طــول تاریخ با باوری عمیــق به دنبال 
اســتقرار حق و عدالت در جهان بوده است و در هر فراز، متناسب با شرایط 

و مقتضیات، تصمیمات سرنوشــت ساز گرفته اســت و در عرصه انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و اولین میان دوره پنجمین مجلس 
خبرگان رهبری نیز اقتدار خود را به نمایش گذاشــته و حماسه ای جدید 
را آفریدند. اینجانب ضمن تبریک به چهره خدوم انقالب اســالمی حضرت 
آیــت اهلل محمد یزدی منتخب مردم قم در انتخابات پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری و برادران ارجمنــد آقایان دکتر احمد امیرآبادی فراهانی، 
حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری و دکتر علیرضا زاکانی منتخبین مردم 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی که توفیق خدمت به 
مردم در خانه ملت را پیدا کردند و آرزوی توفیق برای ایشان، از مردم بصیر، 
والیتمــدار و انقالبی قم مقدس که با حضور خود پای صندوق های رای بار 
دیگر توطئه دشــمن را خنثی کرده و مشــت محکمی بر دهان استکبار و 

یاوه گویان خارجی و داخلی زدند تقدیر و تشکر می نمایم.
سید مرتضی سقائیان نژاد - شهردار قم

ایالم – هدی منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
رعایت مقررات HSE باعث تولید ایمن، پاک و پایدار می شود، گفت: برای ارتقاء 
شــاخص های حوزه HSE پاالیشــگاه، عالوه بر بهره جستن از توان و تخصص 
نیروهای داخلی از ظرفیت علمی پژوهشــگران و شرکت های مشاور استفاده می 
شــود . به گزارش روابط عمومی، مهندس "شهریار داری پور" در حاشیه ممیزی 
HSE پاالیشگاه گاز ایالم که توسط ممیزین مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید 
شرکت ملی گاز ایران انجام شــد،افزود: از اهداف ممیزی به عمل آمده در حوزه 
HSE می توان به شــناخت وضعیت فعلی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، یافتن 
 HSE نقاط قابل بهبود و تبادل دانش در راستای همسان سازی و ارتقای جایگاه
در بین پاالیشگاه های گاز کشور اشاره کرد. وی با بیان اینکه در نقشه استراتژی 

این شرکت، به وضوح به حوزه HSE تأکید شده است، اظهار داشت :در راستای 
ارتقاء سطح بهداشت، ایمنی و آتش نشانی، محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل، این شرکت در سال جاری پروژه های مهمی از جمله استقرار سیستم 

مدیریت شرایط اضطراری ، شناسایی خطرات HAZID و HAZOP، نصب و 
راه اندازی زباله سوز پساپ، احداث زمین تمرین و اطفا حریق آتش نشانی و غنی 
سازی جنگلهای اطراف پاالیشگاه به انجام رسانده است.مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم تصریح کرد: کارگروه ممیزی مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت 
ملی گاز ایران ضمن بررســی مستندات، دستورالعمل ها و روش های اجرایی و با 
برگزاری مانور نشت گاز در ناحیه فرآیندی، از واحدهای بهداشت، محیط زیست، 
ایمنی، آتش نشانی، درمانگاه و اتاق مدیریت بحران این شرکت بازدید نموده و هر 
یک را مورد ارزیابی قرار داده اند که بنابر گزارش نهایی این کارگروه مبنی بر معرفی 
نقاط قوت، ضعف و قابل بهبود، این شرکت برنامه های الزم را برای رفع نواقص در 

برنامه ریزی های آتی خود قرار خواهد داد.

رشــت- زینب قلیپور:  در راستای طرح یکپارچه سازی شــرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
مراسم معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن انجام شد.در این مراسم 
حمیدرضا جانباز رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور با اشاره به اینکه مردم گیالن از دیرباز در عرصه علم و فرهنگ نقش داشته اند 
اظهار داشــت: عملکرد شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی استان گیالن در 
سطح کشور مطلوب بوده است.وی با اشاره به تصویب قانون تشکیل شرکت های آب 
و فاضالب در سال ۱۳۶9 از آن بعنوان یک اتفاق خوب یاد کرد و گفت: بعد از تصویب 
این قانون صنعت آب و فاضالب پیشرفت خوبی داشته که امید می رود با اجرای طرح 
یکپارچگی آیندگان نیز بعنوان یک فراز مثبت و ارزشــمند از آن یاد کنند.مدیرعامل 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان طراحی پیچیده طرح ها و سازه های آب 
و فاضالب تصریح کرد: در ســطح کشور در بخش مهندسی آب پیچیده ترین طراحی 
اجرا می شــود که با استفاده از توان و پتانسیل موجود داخل کشور انجام می شود و 
علیرغم تحریم ها روند خدمات رسانی به صورت مستمر انجام می گیرد.وی همچنین 
به ۲9 قرارداد ســرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و افزود: ۲9 قرارداد سرمایه گذاری 
در کشــور  با محوریت اجرای طرحهای فاضــالب با اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد تومان طی 
هفته آتی انجام می شود و با توجه به محدودیت های مالی، استفاده از بخش خصوصی 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد.جانباز در ادامه افزود: در ســاختار جدید یکپارچه نه 
شــهر است و نه روستا، بلکه شرح وظایف در الیه های مختلف تفکیک و تعریف شده 
اســت و با توجه به سختی کار آبرسانی به روستاهای گیالن ، پروژه های بسیار خوبی 

برای آبرسانی تعریف شده است.وی همچنین از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بعنوان 
بزرگترین تصفیه خانه آب کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یاد کرد و گفت: 
این تصفیه خانه از افتخارات صنعت آب کشــور است و بهره برداری از مدول دوم این 
تصفیه خانه ۳ مترمکعب بر ظرفیت تولید آب استان خواهد افزود.سپس سید محسن 
حسینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره 
بــه بحران برف اخیر در گیالن ضمن تقدیر از تالش و کوشــش خدمتگزاران صنعت 
آب و فاضالب اظهار داشت: مجموع فعالیتها باعث شد عملکرد خوبی در عبود از این 
بحران داشته باشیم.وی در ادامه گفت: در استان گیالن بیش از یک میلیون مشترک 
در بخش شهری وروستایی است و در این راستا برای ارائه خدمات بهتر، تبادل آب در 

حوزه شهری و روستایی انجام می گیرد .

اهواز – شبنم قجاوند: مهندس سید عبداله موسوی در آیین رونمایی از 
دستگاه حفاری سنگین خشکی ۷۲ فتح در منطقه صنعتی اهواز، ابتدا به وزیر 
نفت، استاندار، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و سایر مدیران و مسئوالن، 

رئیس جهاد دانشگاهی و سازندگان و سایر مدعوین خیر مقدم گفت.
وی همچنین از سازندگان و صنعتگران داخلی که به عنوان بازوی صنعت 
نفت نفش بی بدیلی در تامین نیازهای این صنعت ایفا می کنند، قدردانی کرد.

موسوی افزود: شرکت ملی حفاری در بیش ازیک دهه گذشته در تعامل و 
ارتباط با سازندگان، صنعتگران و مراکز علمی، پژوهشی و شرکت های دانش 
بنیان موفق به مهندسی و ساخت بیش هفت هزار قطعه  و تجهیز پرمصرف 

کاربردی در دستگاه ها و تجهیزات حفاری گردیده است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: این همکاری موجب شده 
که ناوگان این شــرکت بتواند در شرایط تحریم های ظالمانه ، انجام وظایف 
محوله و تامین نیازهای شرکت ملی نفت ایران را پاسخگو و ارائه خدمات نماید.

وی گفت: با اهتمام وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و 
تالش جمعی متخصصان و کارکنان خدوم این شرکت، تالش به عمل آمده تا 
از قابلیت ها و ظرفیت های شرکت در بخش های عملیاتی، فنی و مهندسی و 

پشتبانی صنعت حفاری استفاده بهینه به عمل آید.
موسوی افزود: این شرکت همچنین امکانات و نیروهای تخصصی خود را 

بسیج تا بتواند در طرح توسعه میادین نفت و گاز خاصه در حوزه های میادین 
مشــترک و اجرای پروژه های مربوط به حفظ و نگهداشت تولید در مناطق 

نفتخیز جنوب و چاه های اکتشافی نقش آفرینی کند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری اظهار کرد: در همین راستا انتظار می رود با 
پی جویی های به عمل آمده ناوگان این شرکت که با پیوستن دستگاه حفاری 
۷۲ فتح که امروز رونمایی شد به بیش از ۷۰  دستگاه حفاری افزایش  می یابد 
به طور کامل به کارگیری و ضمن تعامل با دیگر شرکت های بخش خصوصی 
فعال در این عرصه در پیشبرد و تحقق اهداف کالن صنعت نفت موفق عمل 
نماید. وی گفت: دستگاه حفاری سنگین ۷۲ فتح که دو هزار اسب بخار توان و 
قادر به حفاری تا عمق شش هزار متر است توسط جهاد دانشگاهی کشور در 
چارچوب قرار داد ساخت سه دستگاه حفاری ۷۱، ۷۲ و ۷۳ فتح ساخته شده  
است که دکل ۷۱ پیش از این در مدار عملیات قرار گرفت و دستگاه  ۷۳ نیز 

در سال 99 به این شرکت تحویل خواهد شد.

آبفا آذربایجان شرقی منتشر کرد؛
کتابچه آموزشی » طرح ملی بانوی آب «

پیام تبریک شهردار قم به منتخبین مردم

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:
تولید پایدار در سایه رعایت قوانین و مقررات  HSE محقق می شود

با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مراسم معارفه مدیرعامل آب و فاضالب استان گیالن انجام شد 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد :

تمام توان و ظرفیت های این شرکت در خدمت صنعت نفت کشور است

اراک - مینو رســتمی: مرکزی معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور 
گفت: در ســال 9۲ جمعیت روستایی کمتر از یک میلیون نفر به آب پایدار 
دسترسی داشــتند اما امروز بیش از هفت میلیون نفر جمعیت روستایی در 
کشور به آب پایدار متصل شده اند.  شاهین پاکروح در آیین معارفه مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در 
استان در عرصه خدمات آب و فاضالب شهری و روستایی اظهار کرد: شرکت 
آبفای شهری استان مرکزی جزو شرکت های برتر کشور بوده و آبفای روستایی 
نیز همواره رتبه  مناسب و رده های یک تا پنج کشوری را به خود اختصاص داده 
است که این ظرفیت ها نشان دهنده ساختار نیروی انسانی، برنامه ریزی و اجرا 
در قالب شرکت هایی است که خدمات را در قالب لیتر بر ثانیه ارائه می دهند 
و عالوه بر موضوعات کمی، کیفیت نیز به عنوان خط قرمز این خدمات مطرح 
است. معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور در خصوص اقدامات انجام شده 
در عرصه آبرسانی روستایی اضافه کرد: پس از پیروزی انقالب اسالمی اقداماتی 
فوری در این حوزه توسط جهاد سازندگی وقت در عرصه های مختلف تامین 
آب، برق، مخابرات و ... انجام شد اما طبیعتا خشکسالی بسیاری از منابع آبی 
روستاها را دچار تنش کرد. پاکروح ادامه داد: در سال 9۲ برای جمعیتی کمتر 
از یک میلیون نفر در کشور از منابع عمرانی، طرح های تامین آب پایدار انجام 
شــده بود اما امروز با توجه به توجه دولت و مجلس به این موضوع و تامین 
منابع مالی مورد نیاز برای پروژه ها، بیش از هفت میلیون نفر جمعیت روستایی 
در کشور به آب پایدار متصل شده اند و پیش بینی می شود تا پایان دولت این 

رقم به مرز ۱۰ میلیون نفر برســد. وی خاطرنشان کرد: امروز در انتهای دهه 
سوم طبیعتا می طلبد ساختارهای متناسب با دغدغه های موجود به روز شوند 
و تشکلی در ساختار اداری و نظام اجرایی تعریف شود که بتواند دغدغه های 
موجود را برطرف کند. به گزارش ایسنا، معاون اقتصادی استاندار مرکزی نیز 
در این جلسه گفت: یکپارچه سازی آب و فاضالب شهری و روستایی در استان 
مرکزی اقدام خوبی بود که سبب انسجام خدمات قابل ارائه در مجموعه آب و 
فاضالب انجام شد. سعید فرخی بیان کرد: در سال جاری مردم شاهد  کمترین 
تنش در حوزه  ارائه خدمات آب و برق بوده اند. با وجود سختی برخی معابر در 
کوچه های شــهر اراک، اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد منازل شهری اراک به 
شبکه جمع آوری فاضالب متصل شده اند. فرخی در پایان بر حضور حداکثری 
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد. مدیرعامل آب و فاضالب 

استان مرکزی نیز گفت: در استان مرکزی از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر جمعیت شــهری و روســتایی، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و 8۵ درصد 
جمعیت روســتایی از پوشش شبکه توزیع آب بهره مند هستند این در حالی 
است که میانگین ضریب بهره مندی جمعیت روستایی کشور از این شبکه ۷۵ 
درصد اســت. مهندس عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي طي ارائه گزارشــي از وضعیت ارائه خدمات آب و فاضالب در شهرها 
و روســتاهاي استان مرکزي  بیان داشت : جمعیت تحت پوشش آب شهري 
در استان مرکزي 99/98 درصد و نسبت بهره مندي جمعیت روستایي استان 
مرکزي از آب شــرب 8۵ درصد است این در حالیست که میانگین کشوري 
بهره مندي روســتاها از آب شــرب  ۷۵ درصد مي باشد . وي ضمن اشاره به 
مزایاي یکپارچه ســازي شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي استان 
ها بیان داشت:ارتقاء سطح خدمات رساني و پاسخگویي سریع به مشترکین ، 
هم افزایي ظرفیت هاي فني ، اجتماعي و اقتصادي آبفاي شهري و روستایي 
، رفع مسایل مشترک و کاهش هزینه هاي اداري و مدیریتي  این شرکتها  ، 
ســهولیت مدیریت و نظارت عالي شرکت مهندسي آبفاي کشور و زارت نیرو 
و همچنین تعدیل ســاختار وزارت نیرو از طریق کاهش ۳۱ شــرکت دولتي 
در راســتاي چابک ســازي دولت از مزایاي یکپارچه سازي شرکت هاي آب 
و فاضالب شــهري و روستایي مي باشد. مهندس عرفاني نسب تصریح کرد : 
استان مرکزي ظرفیت تولید ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب را دارد در حالي است 

که نیاز ساالنه استان ۱۱۰ میلیون مترمکعب مي باشد.

معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور خبر داد:

اتصال هفت میلیون روستایی به منابع آب پایدار

یکشنبه
4 اسفند 1398

شماره 1498
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چطور مخاطبان خود را در شبکه های اجتماعی افزایش دهیم؟

بدون توجه به اینکه کس��ب و کار ش��ما در چه جایگاهی ق��رار دارد، قطعا به 
دنبال افزایش کاربران صفح��ات اجتماعی بوده و می خواهید حضور پررنگ تری 
در شبکه های اجتماعی داشته باشید. هرچه تعداد کاربرانی که به طور مستمر و 
از طریق تبلیغات، جذب صفحات اجتماعی شما می شوند بیشتر باشد، راه اندازی 
اس��تارت آپ و میزان فروش محصوالت بهتر خواهد بود. در ادامه با یوکن همراه 
باش��ید تا نکاتی را برای افزایش کاربران در س��ه شبکه اجتماعی پرطرفدار بیان 

کنیم. 
پروفایل اجتماعی و صفحات پرباری بسازید

اولی��ن قدم برای افزایش مخاطبان در ش��بکه های اجتماع��ی، ایجاد پروفایل 
و صفحات قدرتمند برای حس��اب های اجتماعی کس��ب و کارتان اس��ت. در این 
راس��تا نیازمند تصاویر نمایه و عکس های پروفایِل دارای برند خواهید بود. عالوه 
ب��ر آن، باید تم��ام اطالعات مربوط به خ��ود را ثبت کنید. در ش��بکه اجتماعی 
توییتر این کار به آس��انی و تنها از طری��ق وارد کردن بیوگرافی ۱60 کاراکتری، 
لینک وب سایت و مکان انجام می گیرد، اما در فیس بوک باید شرح کوتاه، لینک 
وب س��ایت، آدرس و ش��ماره تلفن خود را وارد کنید. بهتر است تا جای ممکن، 

فیلدهای موجود در پروفایل ها و صفحات اجتماعی خود را پر کنید.
بعد از پر کردن فیلدهای الزم و قدم برداش��تن در راس��تای جذب مخاطبان، 
چند )حداقل پنج تا ده( مطلب را در صفحات اجتماعی تان به اش��تراک بگذارید. 
این کار س��بب می ش��ود کاربرانی که حساب اجتماعی ش��ما را دنبال می کنند، 
مطالب تان را بخوانند و انگیزه ای برای دوباره س��ر زدن به صفحه ش��ما را داشته 
باشند. اگر نمی دانید چه مطالبی باید ارسال شود، ادامه  مطلب را از دست ندهید.

محتوای باکیفیت به اشتراک بگذارید
قب��ل از اینک��ه اس��تارت آپ تان راه اندازی ش��ود، با اش��تراک گذاری محتوای 
موردعالقه مخاطبان هدف، به دنبال جذب مخاطبان بیشتر در اغلب شبکه های 
اجتماعی باش��ید. برای مثال، اگر اس��تارت آپ ش��ما مربوط به وس��یله ای برای 
بازاریابی در فیس بوک اس��ت، مطالب��ی درباره فیس بوک به اش��تراک بگذارید. 
مطالبی که اش��تراک گذاری می کنید ش��امل محتوای وبالگ، پادکس��ت، ویدئو، 
پاورپوینت، اینفوگرافیک و ... بوده که توسط خودتان یا دیگران ایجاد شده است.

از ابزارهای دوستیابی استفاده کنید
در بیش��تر شبکه های اجتماعی، راهی برای اتصال ش��ما با دوستان تان وجود 
دارد. ش��بکه اجتماعی توییت��ر امکانی فراهم کرده تا در بی��ن مخاطبین ایمیل 
جس��ت وجو کنی��د، فیس بوک نیز امکانی دارد تا در بی��ن مخاطبین ایمیل خود 
جس��ت وجو کنید و از جست وجوی پیش��رفته افراد بهره ببرید. شبکه اجتماعی 

اینستاگرام، شما را به سمت دوستان فیس بوکی تان که در اینستاگرام هم حساب 
دارن��د، رهنمون می کند. لینکدین این امکان را فراهم کرده تا در بین مخاطبین 
ایمیل خود جس��ت وجو کنید و با تکیه بر اطالعات پروفایل تان، همکالس��ی ها، 

همکاران قبلی و فعلی تان را به شما معرفی می کند.
در وب سایت خود، لینک صفحات اجتماعی تان را وارد کنید

ای��ن کار از طری��ق اف��زودن آیکون ه��ای کوچِک مربعی ش��کل ش��بکه های 
اجتماعی به هدر )header(، پانوش��ت )فوتر( و نوار کناری )س��ایدبار( س��ایت 
قابل انجام اس��ت. البته می توانید دکمه های رس��می شبکه های اجتماعی را هم 
در وب س��ایت خود قرار دهید. پیشنهاد می کنیم دارایی های برند رسمی، دکمه، 
نش��ان و ابزارک ها را در فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید. کار 
هوش��مندانه ای است، اگر آیکون شبکه های اجتماعی را در وب سایت های دانلود 

تصاویر استوک )آماده(، همانند DepositPhotos پیدا کنید.
در امضای ایمیل تان، به بهترین صفحات اجتماعی خود لینک بدهید

با قرار دادن لینک ش��بکه های اجتماعی برتر در امضای ایمیل، تمام کاربرانی 
که از طریق ایمیل با ش��ما در ارتباط هس��تند از راه اندازی استارت آپ تان مطلع 
می شوند. این کار از طریق آیکون های کوچِک مربعی شکل شبکه های اجتماعی 
یا لینک های متنی اس��تاندارد قابل انجام اس��ت. البته می توانید از سرویس هایی 
چ��ون WiseStamp ب��رای ایجاد امضاهای ایمیل حرف��ه ای و دارای لینک به 

صفحات اجتماعی خود، بهره ببرید.
حساب های اجتماعی تان را تبادل کنید

اگر دارای حسابی در یکی از شبکه های اجتماعی هستید که مخاطبان زیادی 
هم دارد، از اعضای آن حساب بخواهید در حساب دیگر شما عضو شوند. این کار 
به آسانی و از طریق ارسال یک توییت به دنبال کنندگان حساب توییترتان انجام 
می شود؛ مثال در توییتر از آنها بخواهید اگر در پینترست )Pinterest( هم عضو 

هستند، در آنجا شما را دنبال کنند.
این امکان وجود دارد از یک حساب اجتماعی، به حساب اجتماعی دیگر لینک 
دهید. برای مثال، ش��بکه اجتماعی پینترست به ش��ما امکان می دهد به توییتر 
و فیس بوک هم لینک دهید. Woobox، اپلیکیشن س��اِز فیس بوک اس��ت. این 
برنامه دارای اپلیکیشن هایی است که به شما اجازه می دهد به صورت رایگان، به 
صفحه  فیس بوک خود تب هایی را برای توییتر، اینس��تاگرام و پینترس��ت، اضافه 

کنید.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی توییتر

• مخاطبان هدف را در توییتر پیدا کنید و با آنها وارد تعامل شوید

ش��بکه اجتماعی توییتر به ش��ما امکان می دهد حداکث��ر 5000 نفر را دنبال 
کنید. وقتی دیگران ش��ما را دنبال می کنند، ش��ما هم می توانید افراد بیش��تری 
را دنب��ال کنید. وقتی صفحات توییتر افراد دیگ��ر را دنبال می کنید، آنها مطلع 
می ش��وند دنبال شده اند. البته برای گسترش ارتباطات و دنبال کردن افراد، چت 

کردن با آنها را هم شروع کنید.
برای پیدا کردن مخاطبان هدف خود، از بخش جس��ت وجوی توییتر استفاده 
کنید. توییتر کلمات و واژه های کلیدی را از بیوگرافی کاربران و توییت های آنها 
جست وجو می کند. اگر توییتی دریافت می کنید، حتما پاسخ آن را بدهید. وقتی 

دیگران پاسخ شما را دوست داشته باشند، قطعا دنبال کننده تان خواهند شد.
• از تبلیغات توییتر استفاده کنید

اگر برای تبلیغات استارت آپ تان بودجه ای در نظر گرفته اید، از تبلیغات توییتر 
اس��تفاده کنید. توییتر، حساب ش��ما را به مخاطبان هدف نمایش داده و آنها را 

تشویق می کند دنبال کننده تان شوند.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی فیس بوک

• از صفحه فیس بوک تان برای »الیک کردن« دیگر صفحات اجتماعی استفاده کنید
اگر روی نش��انه کشویِی اطراف عکس خود، در س��مت راست باالِی داشبورد 
صفحه فیس بوک ت��ان کلیک کنید، با انتخاب صفحه  فیس بوک تان از فهرس��ِت 
نمایش داده ش��ده، می توانید از آن اس��تفاده کنید. بدین ترتیب می توانید دیگر 
صفح��ات فیس بوک را هم »الیک« کنید و در آنها کامنت بگذارید. صفحاتی که 
مخاطبان هدف ش��ما در آنها عضو هس��تند را پیدا کنید و از طریق صفحه  خود 

با آنها وارد رابطه شوید.
• اجازه دهید دنبال کنندگان فیس بوک، پروفایل تان را بخوانند

ش��بکه اجتماع��ی فیس ب��وک دارای تنظیماتی اس��ت که با اس��تفاده از آنها 
می توانید به دیگر کاربران اجازه دهید پروفایل شخصی شما را دنبال کنند. بدین 
ترتیب، تمام مطالب به اش��تراک گذاشته شده را در فید اخبار )newsfeed( با 
دنبال کنندگان تان به اشتراک می گذارید، بدون اینکه آنها را دوست خود بدانید. 
این کار س��بب می ش��ود مخاطبان بیش��تری داشته باشید و کس��ب و کارتان را 

معرفی کنید، در عین حال، موضوعات شخصی را هم محرمانه نگه دارید.
• در گروه های فیس بوک عضو شوید

یک راه دیگر برای استفاده از پروفایل شخصی تان در فیس بوک، شرکت کردن 
در گروه های مرتبط به خدمات و محصوالت شماس��ت. گروه هایی که مخاطبان 
هدف تان به آنها عالقه مند هستند را پیدا کرده و در بحث های شان شرکت کنید.
نکات��ی مهم ب��رای ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام که کاماًل متف��اوت از دیگر 

شبکه های اجتماعی است
اگ��ر بتوانی��د بهتری��ن اس��تفاده را از ای��ن ش��بکه اجتماع��ی ببری��د، قطعا 
دنبال کنندگان اینس��تاگرام تان غوغا می کند و کس��ب و کار خود را به طور قابل 

توجهی رونق خواهید داد.
• دیگر کاربران را در اینستاگرام دنبال کنید

همانند توییتر، در اینس��تاگرام هم وقتی دیگر کارب��ران را دنبال می کنید، از 
همراهی ش��ما مطلع می ش��وند. می توانید با جس��ت وجوی هشتگ هایی که فکر 
می کنید مخاطبان هدف در زمان ارس��ال تصاویر اس��تفاده می کنند، آنها را پیدا 
کنید. س��پس با گذاش��تن کامنت زیر تصاویر و ویدئوهای ش��ان در فید اخبار، با 

آنها وارد رابطه شوید.
• از هشتگ استفاده کنید

وقت��ی تصویر یا ویدئویی را در اینس��تاگرام به اش��تراک می گذارید، حتما در 
قسمت ش��رح عکس )caption( از هشتگ استفاده کنید. کاربران اینستاگرام، 
برای پی��دا کردن عکس های مرتبط به موضوعات موردعالقه ش��ان، از هش��تگ 
اس��تفاده می کنند. وقتی کاربران از طریق هش��تگ، تصویر یا ویدئوی ش��ما را 
ببینند و وارد صفحه تان ش��وند، می توانند از طریق کلیک روی دکمه ای نزدیک 

نام تان، شما را دنبال کنند.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی لینکدین

لینکدین مس��یر س��ختی را پیش روی کاربران می گذارد و جذب مخاطب به 
سختی انجام می شود، زیرا هدف لینکدین این است تنها با افرادی ارتباط برقرار 
کند که آنها را می شناس��د. البته لینکدین برای ارتباطات کسب و کار با کسب و 

کار )B2B( بسیار مناسب است.
• در گروه های لینکدین عضو شوید

عضویت در گروه های لینکدین برای ارتباط با اعضای فعال این ش��بکه اجتماعی، 
ایده  بس��یار خوبی است. س��عی کنید در بحث های موجود شرکت کنید، پاسخ های 

خوبی به سؤاالت بدهید و دیگران را به ایجاد ارتباط با خود عالقه مند کنید.
• زیِر پست ها کامنت بگذارید

لینکدین به کاربران خود امکان می دهد مطالبی ارس��ال کنند و برخی از این 
اعض��ا، هزاران دنبال کننده دارند. برای رونق اس��تارت آپ خ��ود، افراد مرتبط با 
خدم��ات و محصوالت خ��ود را که دنبال کنندگان زیادی ه��م دارند، پیدا کنید، 
آخرین پست های شان را دنبال کنید و در کامنت آن پست ها، با مخاطبان هدف 

وارد رابطه شوید.
entrepreneur/ucan :منبع
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چه تغییراتی در انتظار دنیای بازاریابی است؟
به دهه نوین بازاریابی خوش آمدید

م��ا اکن��ون در دهه تازه ای از بازاریابی قرار داریم. بدون تردید اغلب بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و کار 
عالقه من��د به پیش بینی وضعیت دنیای بازاریابی در دهه پیش رو هس��تند و متاس��فانه این امر در اغلب 
اوقات امکان پذیر نیست. تالش برای پیش بینی دقیق تمام اتفاق ها و تحوالت حوزه بازاریابی تا حد زیادی 
بر احتماالت تکیه دارد. اگرچه پیش بینی دقیق آینده امکان پذیر نیست، اما تحلیل وضعیت کنونی عرصه 
بازاریابی برای کس��ب آمادگی نس��بی در مواجهه با رویدادهای آینده منطقی خواهد بود بنابراین ما باید 

آماده تغییرات احتمالی بازاریابی باشیم. 
صنعت بازاریابی از س��ال 20۱0 تغییرات بس��یار زیادی کرده است. این تغییرات بخش قابل توجهی از 
تجربه ما از دنیای پیرامون مان را تغییر داده اس��ت. در دهه گذش��ته همزمان با رشد شبکه های اجتماعی 
موبایلی بسیاری از کسب و کارها به سوی ایجاد حساب کاربری رسمی گام برداشته اند. نتیجه این امر در 

کنار توسعه فناوری هوش مصنوعی حضور تمام وقت برندها در کنار مشتریان است. 
پلتفرم فیس بوک در س��ال 20۱2 به مرز یک میلیارد کاربر فعال رس��ید. این امر رکوردی خاص برای 
ش��بکه های اجتماعی محس��وب می شود. در دهه گذشته اینس��تاگرام و اسنپ چت نیز به عنوان دو شبکه 
اجتماع��ی پرطرفدار رونمایی ش��دند. نتیجه حضور کاربران در ش��بکه های اجتماع��ی کاهش هزینه های 
برندسازی و بازاریابی است. به این ترتیب اغلب برندها توانایی جلب نظر مخاطب هدف بدون نیاز به ایجاد 

تغییرات گسترده یا صرف هزینه های فراوان را دارند. 
دهه کنونی همراه با تاثیرات بس��یار زیاد شبکه های اجتماعی بر روی فرهنگ عامه است. شاید در ابتدا 
هیچ کس چنین انتظاری از پلتفرم های اجتماعی نداش��ت. در زمان ظهور فیس بوک امکانات ش��بکه های 
اجتماعی بسیار محدود بود، با این حال اکنون تعداد شبکه های اجتماعی نیز رشد قابل مالحظه ای کرده 
اس��ت. کاربران با سلیقه های مختلف امکان یافتن ش��بکه های اجتماعی مورد عالقه شان به بهترین شکل 
ممکن را دارند بنابراین برندها باید دس��ت به شناس��ایی عمیق مخاطب هدف ش��ان برای حضور موفق در 
ش��بکه های اجتماعی مورد پسندش��ان بزنند. ش��اید تا همین یک دهه پیش حضور در تمام ش��بکه های 
اجتماعی از س��وی برندها امکان پذیر بود، اما اکنون با توجه به افزایش تعداد شبکه های اجتماعی این امر 

غیرممکن محسوب می شود. 
افزای��ش رقابت در حوزه بازاریابی یک��ی دیگر از نتایج افزایش تمایل کاربران به حضور در ش��بکه های 
اجتماعی است. در کنار این موضوع باید افزایش تعداد برندهای فعال در سراسر دنیا را نیز مدنظر داشته 
باشیم. این امر رقابت بسیار زیادی در حوزه بازاریابی، به ویژه در حوزه دیجیتال، ایجاد کرده است بنابراین 
ما باید آماده رقابت با سایر برندها در زمینه جلب نظر مخاطب هدف باشیم. نکته منفی این ماجرا افزایش 
هزینه تبلیغات و بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. وقتی برندهای زی��ادی در زمینه بازاریابی در 
 Profit شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، هزینه تبلیغات نیز افزایش خواهد یافت. براساس آمار موسسه
Well در طول پنج س��ال اخیر هزینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی 5۳درصد افزایش یافته است. این 

امر هزینه باالیی بر روی دوش برندها و به ویژه استارت آپ های تازه ایجاد می کند. 
تغییرات در حوزه بازاریابی فقط معطوف به برندها نیس��ت. مش��تریان نیز در طول یک دهه گذش��ته 
تغییرات بس��یار زیادی پیدا کرده اند. ش��اید ۱0 س��ال پیش یک برند در مقایسه با رقبا در صورت فروش 
یک محصول خاص به صورت بهتر موفق محسوب می شد، اما اکنون معیارهای بسیار زیادی برای ارزیابی 
موفقیت برندها وجود دارد. اکنون مش��تریان انتظارات بس��یار باالیی از برنده��ا در زمینه ایجاد رابطه ای 
صمیمانه و نزدیک دارند. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ در تالش برای ساماندهی باشگاه مشتریان 
و تولی��د محتوای بازاریابی شخصی سازی ش��ده برای مخاطب هدف هس��تند. در این بین اگر همچنان بر 
روی الگوهای س��نتی بازاریابی تاکید داشته باش��ید، اوضاع فعالیت تان بسیار آشفته خواهد شد. برندها و 
بازاریاب ها باید همگام با مش��تریان تغییر یابند. در غیر این صورت به سرعت تعداد مشتریان شان کاهش 

خواهد یافت. 
ما به عنوان بازاریاب معمارهای تجربه مش��تریان هس��تیم. الزمه طراحی تجربه مناسب برای مشتریان 
دسترسی به اطالعات دقیق است. در غیر این صورت تمام تالش های ما نقش بر آب خواهد شد. متاسفانه 
برخ��ی از بازاریاب ها در زمین��ه طراحی کمپین بازاریابی برای مخاطب هدف ب��ر روی طرح های پیچیده 
تمرکز دارند. این امر موجب دلس��ردی مخاطب از کمپین ما خواهد ش��د. امروزه هرچه محتوای بازاریابی 
ساده و شفاف تر باشد، موفقیت بیشتری در زمینه جلب نظر مخاطب هدف خواهد داشت. برندهای بزرگ 
براس��اس فعالیت ساده و تولید کمپین های جذاب برای مخاطب هدف موفق به جلب اعتماد آنها شده اند. 
امروزه مقوله اعتماد مش��تریان به برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ما در این زمینه عملکرد مناس��بی 

نداشته باشیم، به طور مداوم مشتریان مان را از دست خواهیم داد. 
یک��ی از نکات منفی در زمینه بازاریابی مدرن ناتوانی برندها در زمینه تکرار فروش به مش��تریان واحد 
است. این امر برندها را با چالش مشتریان ثابت مواجه کرده است. وقتی ما مشتریان ثابت نداشته باشیم، 
بخ��ش قابل توجه��ی از بودجه مان صرف بازاریابی و تبلیغات خواهد ش��د. امروزه برندها براس��اس تعداد 
مش��تریان ثابت شان ارزیابی می ش��وند. اگر برند ما دارای مش��تریان ثابت اندکی است، این امر به معنای 

ضرورت ایجاد تغییر در نحوه بازاریابی و ارتباط مان با مخاطب هدف است. 
ت��ا همین ۱0 س��ال پیش تعداد فروش محصوالت برای بازاریاب ه��ا معیار اصلی در زمینه موفقیت یک 
کمپین محس��وب می ش��د. اکنون ماجرا به طور کلی فرق کرده است. تعداد فروش بیشتر به طور قطع به 
معنای موفقیت ما در زمینه جلب نظر مش��تریان نیس��ت. ما به جای فروش بیش��تر باید به دنبال تعامل 
سازنده و بلندمدت با مشتریان باشیم. امروزه سطح تعامل ما با مخاطب هدف دارای اهمیت است بنابراین 

نحوه نگاه ما به حوزه بازاریابی باید تغییر کند. 
یکی دیگر از تغییرات عمده در طول یک دهه اخیر نحوه طراحی اس��تراتژی بازاریابی محتوایی اس��ت. 
اوایل دهه گذشته طراحی استراتژی بازاریابی محتوایی به معنای استفاده از وبالگ بود. اکنون استفاده از 
ش��بکه های اجتماعی برای توسعه محتوای بازاریابی نیز مدنظر قرار دارد. در یک نگاه کلی، اگر ما توانایی 
استفاده درست از شبکه های اجتماعی در راستای تحقق اهداف بازاریابی مان را نداشته باشیم، بسیاری از 

فرآیندهای بازاریابی مان فاقد تکلیف و سرنوشت مشخص خواهد بود. 
تنها نکته قطعی درباره دهه آینده بازاریابی ضرورت آمادگی برای تغییرات بیشتر است. انتظار ثبات در 
حوزه بازاریابی و به طور کلی کسب و کار بسیار بی ربط خواهد بود. این امر موجب ناتوانی برندها در زمینه 
ادامه فعالیت همگام به س��ایر رقبا خواهد ش��د بنابراین ما باید فرض ثبات در حوزه کسب و کار را به طور 
کلی فراموش کنیم. این امر امکان فعالیت بهتر و دریافتی واقع گرایانه از دنیای بازاریابی را فراهم می سازد. 
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