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پیامدهای رد الیحه بودجه سال 99 بر اقتصاد ایران چیست؟

رمزگشایی از تصمیم 
بودجه ای مجلس

حاال مجلس شورای اسالمی در خرق عادتی آشکار و در استثنایی ترین موقعیت اجتماعی-اقتصادی کشور، کلیات بودجه سال 99 
را رد کرده است . به گزارش خبرآنالین، در حالی رئیس مجلس شورای اسالمی از تصمیم بهارستان برای بررسی دوباره بودجه 99 در 
کمیسیون تلفیق خبر می دهد که یک نماینده پیشین مجلس، اتفاق رخ داده را اتفاقی استثنایی و بی تکرار در تاریخ پارلمان جمهوری 
اس��المی ایران می داند. هادی حق ش��ناس به تالش نمایندگان برای موکول کردن بررس��ی بودجه سال 99 به مجلس بعدی اشاره 
می کند و می گوید: »غالبا مجلس ها تا آخرین روزهای فعالیت راسا وظایف پارلمان را به جا می آورند و نمایندگان در جایگاه نمایندگی 

ایفای نقش موثر می کنند، چه رأی آورده باشند و چه رد صالحیت شده باشند. از این رو، تصمیم اخیر نشانه اعتراض است.«...

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

تالش برای تکمیل آزادراه تهران - شمال 
تا پایان دولت
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برآورد رسانه های غربی از خسارت یک تریلیون دالری »کروناویروس« در اقتصاد جهانی

»کرونا« در کمین کسب و کار

توصیه های مالی برای صاحبان کسب و کارهای کوچک
استراتژی پپسی برای سلطه بر بازار چین

برندسازی با همکاری صنعت گیم
اهمیت هویت بصری در تبلیغات تازه مک دونالد

چالش افزایش سرعت سایت خرده فروشی ها
IGTV استراتژی اینستاگرام برای کسب درآمد بیشتر از

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اوبر روی سقف تاکسی های خود 
تبلیغات نمایش می دهد

4 FATF اجـالس هفتـه گذشـته مجمـع عمومـی 
در حالی به کار خود پایان داد که اقدامات چند...

از ورود ایران به لیست سیاه تا نگرانی از عملکرد پاکستان 
و توصیه به امارات

در آخرین نشست مجمع 
عمومی FATF چه گذشت؟

یادداشت
 »کرونا« تک امیدی

در محاصره نگرانی ها

ویروس مرگب��ار »کرونا« به 
ایران رس��یده و تلفاتش رو به 
افزایش اس��ت. در همین حال، 
نگران��ی عمومی نی��ز در حال 
گس��ترش یافتن است، اما چرا 
باید نگران ش��د؟ چ��ه عواملی 
موج��ب نگرانی اس��ت، چه در 
حوزه دول��ت و چه ملت؟ ابتدا 

از دولت شروع می کنیم؛
سیس��تم  فق��دان  ی��ک- 
اطالع رس��انی م��ورد اعتم��اد 
موج��ب نگرانی اس��ت. مردم 
می خواهند بدانند که واقعیت 
این بیماری چیست، چرا و چه 
موقع به ایران رس��یده و برای 
مقابله با آن چکار باید کرد. اما 
وقتی که سیستم اطالع رسانی 
فاقد ش��فافیت الزم  رس��می 
اس��ت، طبیعی است که مردم 
ب��ه خبره��ا و هش��دارها ب��ه 
دیده تردید نگریس��ته و سراغ 
دیگر منابع خبری غیررسمی 
برون��د. هجوم اخبار درس��ت 
و  تحلیل ه��ا  و  نادرس��ت  و 
توصیه ه��ای رنگارنگ، جامعه 
را خسته تر و نگران تر می کند. 
نظام اطالع رسانی رسمی باید 
نشان دهد که دغدغه مردم را 
دارد و به فکر توجیه اقدامات 

نیست.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
دو- ناکارآمدی نظام اداری کشور هم که خصوصا در مواقع بروز حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله 
آش��کار شده، موجب نگرانی اس��ت. وقتی که دولت در زمینه مدیریت بحران های قبلی کارنامه قابل 
قبولی نزد افکار عمومی ندارد، چرا مردم نگران ش��یوع ویروس »کرونا« نش��وند! اطالع مردم از تجربه 
دیگر کشورها در مقابله با این پدیده به آنها آموخته که چنین کاری نیازمند مدیریتی یکپارچه، جامع 

و هماهنگ است وگرنه باید منتظر افزایش هزینه های مادی و انسانی بود.
سه- ضعف و نقص نظام پزشکی و درمانی کشور در مواجهه با پدیده هایی در سطح »کرونا« موجب 
نگرانی است. اگر مردم نسبت به وجود امکانات در دسترس برای تشخیص و درمان به موقع این بیماری، 
از پرسنل کارآزموده گرفته تا دارو و تجهیزات بیمارستانی، اطمینان خاطر نداشته باشند، نگران خواهند 
ش��د. بله، بس��یاری از این نقائص و کمبودها در کوتاه مدت قابل رفع نیس��ت و مسائل سیاسی مثل 
تحریم ها یا کم رغبتی دیگر کشورها برای کمک به ما نیز مزید بر علت است، ولی این مسائل بر میزان 

نگرانی ها می افزاید که از آنها نمی کاهد.
حال به سراغ جامعه برویم؛

یک- بی اعتمادی مردم به حکومت موجب نگرانی است. اساسا هر دولتی برای اجرای پروژه های ملی 
و کالنی مثل مقابله با »کرونا« نیازمند همراهی مردم است ولی الزمه این همراهی، اعتماد مردم است 

و بی اعتمادی، دولت را از پشتیبانی اجتماعی محروم می سازد.
دو- گس��ترش رفتارهای خودخواهانه مردم هم موجب نگرانی اس��ت. رفتارهای آزمندانه مردم در 
قبال ش��یوع ویروس »کرونا« مثل تهیه هرچه بیش��تر وس��ایل پیش��گیری برای خود )ماسک و مواد 

ضدعفونی کننده و ...(، نشان از بی اعتنایی آنها نسبت به سرنوشت دیگر اعضای جامعه دارد؛ جامعه ای که 
در آن هر کس به دنبال جلب حداکثری منافع خود، ولو به بهای تضییع حق دیگران باشد، فاقد »چسب 
اجتماعی« الزم است. در چنین وضعیتی افراد نامطمئن نسبت به آینده، بی اعتنا به سرنوشت مشترک 
اجتماعی، وارد مسابقه بقا برای تضمین آینده می شوند. سه- جامعه ضعیف و نامتشکل فاقد توان الزم 
برای مقابله با بحران هایی در س��طح »کرونا« اس��ت، که این هم مایه نگرانی است. قدرت و استحکام 
درونی جامعه نه به خاطر تعداد جمعیت، بلکه برخاسته از واقعیتی به نام »جامعه مدنی« است، یعنی 
وجود نهادهای میانجی میان دولت و مردم. احزاب سیاسی، نهادهای صنفی و تشکل  های داوطلبانه ای 
که افراد ذی نفع و ذی عالقه را گرد خود جمع می آورند، به هنگام بحران می توانند با بسیج اعضای شان 
از موجودیت جامعه دفاع کنند. پا نگرفتن نهادهای مدنی در جامعه موجب کاهش توان درونی جامعه 
می ش��ود. یک جامعه ضعیف با افراد نامتشکل به جای آنکه در مواقع بحرانی همراه و پشتیبان دولت 
باش��د، طلبکار او خواهد بود. اما آیا امیدی هس��ت؟ »کرونا« ضعف های دولت و ملت را نمایان کرده و 
موجب نگرانی عمومی ش��ده است. سوءاستفاده دشمنان ایران از این ضعف ها و هراس افکنی های شان 
به ویژه در فضای مجازی، بر دامنه و شدت نگرانی ها افزوده است. با این همه، نحوه رویارویی دولت با 
این پدیده می تواند فرصتی تازه برای تغییر این وضعیت باشد، مشروط بر آنکه اهمیت موضوع به خوبی 
درک شود. پدیده های اجتماعی مثل بی اعتمادی یا زوال سرمایه اجتماعی، یک شبه پدید نیامده اند که 
یک باره از میان بروند. اما تغییرات اجتماعی کالن نیز با برداشتن گام های خرد آغاز می شوند. تهدید 

»کرونا« می تواند تبدیل به فرصتی برای اصالح و بهبود وضعیت اجتماعی شود.
منبع: خبرآنالین

»کرونا« تک امیدی در محاصره نگرانی ها

»برای مواجهه با ویروس کرونا، به طور مکرر دس��ت ها را با آب و صابون بش��وییم. همچنین باید از 
مصرف ویتامین C، س��یگار، انواع دمنوش های سنتی و استفاده سرخود انواع آنتی بیوتیک خودداری 
کرد.« این توصیه دکتر رضا عبادی، متخصص بیماری های عفونی بیمارس��تان بازرگانان در نشس��ت 
آموزش��ی پیش��گیری از ویروس کرونا در جمع کارکنان اتاق بازرگانی ایران اس��ت. او در این نشست، 
توصیه ه��ای مختلفی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا ارائ��ه داد و گفت: از آنجا که تا به امروز 
هیچ درمانی برای بیماری کرونا یافت نشده است، تا حد ممکن باید به کمک رعایت بهداشت فردی و 
عمومی از شیوع این بیماری جلوگیری کرد. در صورتی که عالئم اولیه آن را احساس کردید در اسرع 

وقت به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.
مهم ترین نکات مطرح شده از سوی دکتر عبادی به این شرح است:

* این بیماری در بین کودکان نیز قابل انتشار است.
* ابتال به ویروس کرونا در بین افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، شدت باالتری خواهد داشت 
بنابراین افرادی که از کورتون استفاده می کنند و یا بیماری قلبی دارند بیشتر از سایر افراد در معرض 

ابتال هستند و ممکن است بعد از ابتال عالئم شدیدتری را تجربه کنند.
* مهم ترین راه انتقال، قرار گرفتن در معرض س��رفه و عطس��ه فرد آلوده است. پس باید در هنگام 
عطسه یا سرفه از دستمال کاغذی استفاده کنیم و پس از استفاده آن را در سطل زباله دردار بیندازیم. 

از طرفی عطسه و سرفه تا فاصله یک متری قدرت انتقال دارد.
* نکته مهم دیگری که باید موردتوجه باش��د عدم نیاز به اس��تفاده از انواع ماس��ک و دستکش در 
محیط های معمولی اس��ت. تنها دو گروه باید از آنها اس��تفاده کنند؛ اول افراد مبتال و دوم افرادی که 
وظیفه مراقبت از مبتالیان را به عهده دارند. توجه داش��ته باشید که استفاده از ماسک و دستکش در 
حالت عادی احتمال انتقال ویروس را بیشتر می کند، چرا که اگر فردی تصمیم گرفت از این دو مورد 
استفاده کند ممکن است دست های خود را کمتر بشوید و حتی با لمس کردن قسمت بیرونی ماسک 

زمینه انتقال ویروس را مهیاتر کند.
* این بیماری از طریق لمس سطوح آلوده نیز منتقل می شود بنابراین بهتر است سطوحی که امکان 

آلوده شدن دارند مانند سرویس های بهداشتی عمومی از طریق آب ژاول، ضدعفونی شوند.

* فرد مبتال به این ویروس از زمان ش��روع بیماری ت��ا هفت روز قابلیت انتقال به دیگران را دارد و 
به طور متوس��ط از یک روز تا 14 روز قبل از نمایان ش��دن عالئم نیز می توانسته بیماری را به دیگران 

سرایت دهد.
* براساس مطالعات انجام شده و اعالم سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با این نوع از ویروس کرونا 
که به ناول 2019 شهرت دارد نباید ویتامین C، سیگار، دمنوش های سنتی و انواع آنتی بیوتیک بدون 

تجویز پزشک، مصرف کرد.
* توصیه می شود از شرکت در مهمانی ها، جشن های عروسی و یا حضور در اماکن پررفت و آمد مانند 

بازار، پاساژها و ... خودداری کرد.
* در خانه به منظور تغییر هوای داخلی دو پنجره را باز بگذارید.

* از تماس با حیوانات خودداری کنید و با هر تماس اتفاقی دست های خود را بشویید.
* از مصرف روزانه دهان شویه ها خودداری کنید؛ هفته ای دو مرتبه کافی است.

* آنچه بیش از هر چیز به جلوگیری از ابتال به این ویروس کمک می کند، مصرف زیاد آب اس��ت. 
این نکته را فراموش نکنید.

* توجه داشته باشید که تا به امروز در دنیا هفت نوع ویروس کرونا شناخته شده که چهار نوع آن 
خطرناک نبوده و منجر به مرگ ومیر نمی ش��ود؛ سه نوع آن خطرناک است. مورد اول ویروس سارس 
است که خواستگاه آن نیز از کشور چین بود. دومین نوع این ویروس، مرس )Mers( است که در سال 
2012 از عربستان شروع شد و نوع سوم آن که هنوز ناشناخته است، ناول 2019 بوده و طی مدتی که 
از شیوع آن می گذرد بیش از 30کشور را درگیر کرده است. قدرت انتقال ویروس ناول 2019 از دو نوع 

دیگر کرونا بیشتر بوده و برای همین نسبت به آنها افراد بیشتری را آلوده کرده است.
* حدود 90درصد مبتالیان به نوع ضعیف آن دچار می شوند که تنها عالئم سرماخوردگی معمولی 

را دارد و درمان پذیر است.
* 7درصد مبتالیان عالوه بر عالئم معمولی با تنگی نفس نیز مواجه هستند و باید با مراجعه به موقع 
به اورژانس بیمارس��تان از حادتر شدن بیماری جلوگیری کنند و 3درصد مابقی دچار نوع شدید این 

بیماری می شوند که از تنگی شدید تنفس رنج می برند و باید تحت درمان ویژه قرار بگیرند.

80درصد افراد خودبه خود خوب می شوند
دستاوردهای جدید در کنترل شدت، عالئم و شیوع »کرونا«

با ادامه روند شیوع ویروس جدید کرونا در چین و سراسر جهان، کارشناسان شدت این بیماری، نحوه گسترش آن در میان 
بیماران و چگونگی انتشار آن را در مکان های سربسته مانند بیمارستان ها بهتر کنترل می کنند.

به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس نیوز، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که کمتر از دو درصد از مواردی که بر اثر آلودگی 
با ویروس کرونا بیمار ش��ده اند، جان خود را از دس��ت داده اند که اغلب بر اثر نارس��ایی چند اندام در افراد مس��ن و افرادی بوده 

است که وضعیت بهداشتی ضعیفی داشته اند.
همچنین به گفته محققان، بیمارانی که به دلیل »کووید-19« در بیمارس��تان بس��تری ش��دند، عالئم زیادی را نشان دادند، 
به طوری که همه این بیماران به غیر از دو نفر از آنها تب داشتند، 70درصد احساس خستگی می کردند، ۶0درصد سرفه خشک 
داش��تند، 3۵درصد درد عضله را تجربه کردند و 31درصد هم مش��کل تنفسی داشتند. شمار اندکی از این بیماران نیز سردرد، 
خس خس س��ینه، اس��تفراغ، اسهال و درد شکمی را گزارش دادند. همچنین 10درصد از بیماران قبل از بروز تب و تنگی نفس، 

یک یا دو روز اسهال و حالت تهوع داشتند.
در همین حال، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اکثر بیماران 
با خدمات دریافتی روبه بهبود می روند، گفت: خوش��بختانه با تالش های صورت گرفته و استفاده از روش های مدرن تشخیصی و 

درمانی، اکثر بیماران با خدمات دریافتی روبه بهبود می روند که این موضوع نوید بسیار خوبی برای مردم است.
دکتر محمدمهدی گویا در نشس��ت خبری بیماری کرونا در بیمارس��تان مسیح دانش��وری افزود: تجربه ای که در بیمارستان 

مسیح دانشوری در همین مدت کوتاه به وجود آمده است، می تواند مورد استفاده سایر کشورهای دنیا قرار گیرد.
وی اضافه کرد: از زمانی که امکانات تش��خیص )دوش��نبه هفته گذش��ته( این بیماری را در اختیار گرفتیم تابه حال بیش از 
1700 آزمایش در پنج آزمایش��گاه تخصصی انجام ش��ده که یکی از آنها آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری 

است.
گویا افزود: ش��اید باورکردنی نباش��د که به طور متوسط هر آزمایش��گاهی روزانه حدود 300 آزمایش پیچیده تخصصی انجام 

داده اند که در نوع خودش بی نظیر است.
 اف��زون بر این، یک متخصص بیماری های عفونی با اش��اره به اینکه، حدود ۸0درصد اف��راد مبتال به کرونا خودبه خود خوب 
می ش��وند یا افراد بدون عالمت هس��تند، گفت: 20درصد افراد، بیماری شدیدتر پیدا می کنند و مجبور می شوند در بیمارستان 

بستری شوند.
دکتر پیام طبرس��ی در جمع خبرنگاران در بیمارس��تان مس��یح دانش��وری با تأکید بر اینکه چرخه انتقال ویروس کرونا باید 
قطع ش��ود، گفت: چرخه انتقال این ویروس ش��امل دست دادن، روبوسی و حضور در مجامع شلوغ و پرازدحام است که باید از 

آنها خودداری شود.
این متخصص عفونی افزود: شس��تن دس��ت با آب و صابون و ماندن افراد مریض در خانه راهکار مناس��بی برای پیشگیری و 

کنترل این بیماری است.
وی ادامه داد: با این کار می توان جلوی چرخه انتقال بیماری را گرفت و مراقبت از بیماران بسیار راحت تر انجام خواهد شد 

تا آنان مداوا پیدا کنند.
طبرسی تصریح کرد: دوره کمون بیماری 3 تا 14 روز است و در این دوره ممکن است بیماری انتقال پیدا کند.

وی تب و س��رفه را از مهم ترین عالمت این بیماری برش��مرد و گفت: عالئم دیگری مانند درد بدن، تنگی نفس و اس��هال، 
گل��ودرد، آب ریزش بین��ی به یک درجاتی در این بیماران دیده می ش��ود. در مراحل انتهایی درصدی ممکن اس��ت دچار تنگی 

نفس شوند.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: ۵0درصد بیماران بس��تری در بیمارس��تان مس��یح دانش��وری روبه بهبودی هستند، 
درصدی هم بیماری ش��ان وخیم اس��ت و در بخش سی س��ی یو این مرکز درمانی بستری هستند و تعدادی هم جان خود را از 
دس��ت دادند. از سوی دیگر، مهار اپیدمی بیماری کرونا تنها به وسیله وزارت بهداشت امکان پذیر نیست و به همین دلیل کمک 

همه مردم را می طلبد.
در این بین، نکته مهم این است که سطوح بی جان ناقل ویروس »کرونا« هستند. به گفته پزشکان دقیقاً مشخص نیست که 
کروناویروس تا چه مدت می تواند روی س��طوح و اش��یایی که پتانسیل آلوده کردن افراد را دارند، باقی بماند، اما برخی محققان 

با مطالعه رفتار سایر کروناویروس ها به سرنخ هایی در این باره دست پیدا کرده اند.
براساس نتایج تحقیقاتی که اوایل ماه جاری میالدی در نشریه Hospital Infection منتشر شد، این کروناویروس ها تا 9 

روز بر روی سطوح بی جان از جمله سطوح فلزی، شیشه ای و پالستیکی ضدعفونی نشده باقی می مانند.
به اس��تناد نتایج این مطالعه، تمیز کردن این سطوح با ش��وینده ها و محصوالت ضدعفونی کننده رایج خانگی می تواند تغییر 
ایج��اد کن��د. این کروناویروس ه��ا را می توان با اتانول ۶2 تا 71درصد، هیدروژن پراکس��ید 0.۵ درصد، آب ژاول 0.1درصد و یا 

سفیدکننده در عرض یک دقیقه به طور مؤثر غیرفعال کرد.
این مطالعه جدید شامل تجزیه وتحلیل 22 مطالعه قبلی منتشرشده در مورد کروناویروس ها بود که محققان امیدوارند بتواند 

به شناخت بیشتر کروناویروس جدید کووید-19 کمک کند.

توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم

15 نکته کلیدی در جلوگیری از ابتال به »کرونا«

محمود اسماعیل نیا
عضو  انجمن جامعه شناسی ایران



ش��یوع ویروس »کرون��ا«، ثبات اقتصاد جهانی را تح��ت تاثیر قرار داده 
و جهانی ش��دن آن حاال به مرز نگران کننده ای رس��یده اس��ت. همین امر 
باعث ش��ده تا اقتصاددانان دوباره به فکر تحلی��ل اقتصاد جهان بیفتند و 
به گمانه زنی درباره میزان خسارت این ویروس بر رشد اقتصادی بپردازند؛ 

آنچه که می توان از آن به مثابه »مصاف ویروس و اقتصاد« یاد کرد.
در همی��ن ح��ال، »بلومب��رگ« از خس��ارت ی��ک تریلی��ون دالری 
»کروناویروس« در اقتصاد جهانی خبر داده و تخمین زده است که شیوع 
این بیماری و تبدیل شدن آن به یک بحران بین المللی، یک تریلیون دالر 
از تولی��د ناخالص جهانی را از بین خواهد برد. غیبت نیروی کار، بهره وری 
پایین کسانی که به محل کار می روند، مسافرت های محدود، مختل شدن 
زنجیره های تولید و عرضه، کاهش تجارت و اختالل سرمایه گذاری از جمله 
آثار عمده ویروس »کرونا« اس��ت که به اعتق��اد »بلومبرگ«، هزینه یک 

تریلیون دالری را به اقتصاد جهان تحمیل می کند. 
اما درحالی که شاخص سهام ایاالت متحده آمریکا از روز دوشنبه بیش 
از 3درصد س��قوط کرده است، بانک های مرکزی و نهادهای پژوهشی ادعا 
می کنند که ش��یوع »کرونا« آس��یب چندانی بر رشد اقتصادی ندارد و به 
محض کنترل بیماری، اقتصاد جهانی سریعا به روند عادی خود بازمی گردد. 
صندوق بین المللی پول نی��ز پیش بینی خود درخصوص اقتصاد 2020 را 
به دلیل ش��یوع ویروس »کرونا« تنها 0.1درصد تغییر داده و رشد اقتصاد 
جهان در سال جاری میالدی را 3.3درصد اعالم کرده است. رئیس سازمان 
بهداش��ت جهانی هم ب��ا اعالم نگرانی عمیق گفته هن��وز »کرونا« به یک 

بیماری همه گیر تبدیل نشده است.
یک بیماری مسری و یک تریلیون دالر هزینه

به گفته بلومبرگ، تعطیلی ادامه دار کارخانه های چینی و شیوع بیماری 
در کره جنوبی، ایتالیا و ایران که به مرگ و میر بیش��تر انجامیده، احتمال 
سرایت به دیگر کشورهای اروپایی و تشدید آسیب های اقتصادی »کرونا« 

را تقویت کرده است. به همین دلیل، موسساتی مثل »یو بی اس گروپ« 
و مدیر آن، آکسل وبر، نگاه بدبینانه تری نسبت به صندوق بین المللی پول 
درباره آثار اقتصادی »کرونا« دارند و هشدار داده اند که رشد اقتصاد جهانی 
از 3.۵درصد به 0.۵درصد سقوط می کند و روند کاهش تولید در چین در 

سه ماهه اول سال جاری میالدی ادامه دار خواهد بود.
براساس اعالم بانک جهانی، یک بیماری همه گیر می تواند میلیون ها نفر 
را به کام مرگ بکشد و حتی برآوردهای محافظه کارانه می گوید این بیماری 
یک درصد از اقتصاد جهانی را نابود می کند. همچنین موارد مش��ابهی در 
تاری��خ معاصر بوده که تبدیل به مصادیقی برای تحلیل آینده »کرونا« در 
اقتصاد جهانی شده اس��ت. برای مثال، بحران آنفلوآنزا در سال 191۸ در 
اس��پانیا باعث از بین رفتن ۵0 میلیون نفر شد و ۵درصد از تولید ناخالص 
جهان��ی را از بین برد. در م��ارس 201۶ الرنس س��امرز، خزانه دار ایاالت 
متحده آمریکا در مقاله ای، اثر مالی آنفلوآنزای همه گیر در هر س��ال را به 
تخریب های ناشی از گرم شدن کره زمین تشبیه کرده است. در این مقاله 
محاسبه شده که اگر مرگ و میر ناشی از یک بیماری همه گیر به 700 هزار 

نفر در یک سال برسد، 0.7درصد از درآمدهای کل جهان از بین می رود.
»آکس��فورد اکونومیک« نیز اثر ی��ک بیماری همه گیر جهانی بر اقتصاد 
همه کش��ورها را 1.1تریلیون دالر برآورد کرده اس��ت، به ویژه که اقتصاد 
ای��االت متحده آمری��کا و منطقه یورو در نیمه اول س��ال 2020 در رکود 
است. همه این برآوردها نشان می دهد که این بیماری همانند یک شوک 
ش��دید برای اقتصاد جهانی عمل می کند. غیر از مه��ار بیماری »کرونا«، 
کنش دولت ها و بانک های مرکزی نیز در روند کنترل صدمات این ویروس، 
اثرگذار اس��ت. با ح��ال، تحلیلگران می گویند، هزینه های��ی را که ویروس 
»کرونا« بر اقتصادهای جهان تحمیل کرده، نمی توان صرفا با دس��تکاری 

نرخ بهره جبران کرد.
خسارت 139 میلیارد دالری به ثروتمندان در یک روز

همچنی��ن خبرگزاری »اس��پوتنیک« از خس��ارت 139 میلیارد دالری 
ویروس »کرونا« به ثروتمندان جهان در یک روز خبر داده و نوش��ته است 
که تداوم روند شیوع »کرونا« باعث خسارت سنگین سهامداران شده است.

»اس��پوتنیک« در این گزارش به فهرست ۵00 فرد ثروتمند »فوربس« 
اش��اره کرده و گزارش داده که در پی ریزش بس��یار سنگین شاخص های 
بورس��ی در سطح جهان، ۵00 فرد ثروتمند این فهرست در مجموع 139 

میلیارد دالر در یک روز زیان دیده اند. 
به گفته »اسپوتنیک«، افزایش شمار مبتالیان به »کرونا« باعث شده تا 
موج جدیدی از نگرانی ها در بین معامله گران به راه بیفتد؛ به طوری که روز 
دوشنبه ش��اخص های بورسی در نیویورک همگی بیش از 3درصد ریزش 
کردند و در ایتالیا نیز شاخص بورس میالن بیش از ۶درصد عقب نشست.

این هرج و مرج در بازارها باعث ش��ده اس��ت تا نمادهای مهم بورس��ی، 
ریزش محسوسی را تجربه کنند: ثروتمندترین فرد جهان یعنی جف بزوس 
به دنبال ریزش اخیر ش��اخص ها، 4.۸ میلیارد دالر از ثروتش را از دس��ت 
داد. برنارد آرنو، ثروتمندترین فرد فرانسه و اروپا نیز با کاهش مشابه ثروتش 
روبه رو شد و آمانسیو اورتگا، سهامدار اصلی برند »زارا« نیز 4میلیارد دالر 

خسارت متحمل شد.
بسیاری از شرکت های بزرگ در روزهای اخیر مجبور به توقف فعالیت های 
خود در چین شده اند و آنهایی هم که در سرزمین اژدهای زرد فعالیت تولیدی 
ندارند، با اخالل در زنجیره تامین خود مواجه اند. سازمان بهداشت جهانی نیز 
در بیانیه ای با ابراز نگرانی از گسترش شیوع ویروس »کرونا« در سطح جهان، 
نسبت به یک همه گیری گسترده هشدار داده و خواسته است تا هر کاری الزم 

است برای آمادگی در برابر »کرونا« انجام شود.
گفتنی اس��ت تاکنون بی��ش از ۸0 هزار و 130 م��ورد ابتال به »کرونا« 
گزارش شده است که در این بین، 2702 نفر جان خود را از دست داده اند. 
تاکنون ویروس »کرونا« در چین، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، 
تایلند، تایوان، مالزی، ایران، ایتالیا، استرالیا، آلمان، آمریکا، ویتنام، فرانسه، 
ماکائ��و، کانادا، امارات متحده، انگلیس، فیلیپین، هند، روس��یه، اس��پانیا، 
بلژیک، کامبوج، مصر، فنالند، اس��رائیل، کویت، عمان، افغانستان، ، لبنان، 
نپال، س��ریالنکا و سوئد گزارش شده است. پس از چین نیز بیشترین آمار 
قربانیان مربوط به ایران با 1۵ نفر، کره جنوبی با هشت نفر،  ایتالیا هفت 

نفر و هنگ کنگ با دو نفر بوده است.

برآورد رسانه های غربی از خسارت یک تریلیون دالری »کروناویروس« در اقتصاد جهانی

»کرونا« در کمین کسب و کار

تحلیلگران می گویند که اگر بحران »کرونا« در هفته های آینده مهار نشود، 
صنعت خودروس��ازی، تاوان بسیار س��نگینی برای ناآمادگی در برابر چنین 
بحرانی خواهد پرداخت، زیرا نبود طرح های پش��تیبان مناس��ب و مکفی و 
محدودبودن زنجیره های تأمین در صنعت خودروس��ازی جهان باعث شده 
تا این صنعت در مواجهه با بحران ناش��ی از ش��یوع ویروس »کرونا« دچار 

مشکل شود.
ب��ه گزارش »فوربس«، تحلیلگرانی که به  دق��ت وضعیت دنیا را زیر نظر 
دارند، معتقدند اگر بحران »کرونا« تا نخستین روزهای فصل بهار، که البته 
چیزی به آغاز آن نمانده اس��ت، ادامه پیدا کند، صنعت خودروسازی تاوان 
بسیار سنگین تری برای ناآمادگی خود در برابر این ویروس خواهد پرداخت.

»کروناوی��روس« که در آخرین روز س��ال 2019 در ش��هر ووهان چین 
شناس��ایی شد، تاکنون بیش از 2۶00 نفر را در چین و حدود 40 نفر را در 
دیگر کش��ورهای جهان به کام مرگ کش��انده است. تعداد مبتالیان به این 
بیماری نیز بالغ بر ۸0 هزار نفر گزارش شده است. این ویروس که تاکنون به 
بیش از 3۵ کشور سرایت کرده، فعالیت های برخی شرکت های خودروسازی 
و قطعه سازی در چین و کره جنوبی را به دلیل کمبود قطعه و مواد خام یا 

ترس از بیمارشدن کارگران، ُکند یا حتی متوقف ساخته است.
رازات گ��وراف، مدیرعامل ش��رکت مش��اوره صنعتی لیاماس��افت که به 
خودروسازان بزرگی از جمله فورد و جنرال موتورز و تأمین کنندگان آنها در 
زمینه راهبردهای زنجیره تأمین مش��اوره می دهد، با اشاره به اینکه ساالنه 
بیش از 40 میلیارد دالر از قطعات موردنیاز کارخانه های خودروسازی آمریکا 
در چین تولید می ش��ود، هش��دار می دهد: »اگر به اواسط ماه مارس )اواخر 
اس��فند( برس��یم اما وضعیت تغییری نکرده باش��د، در طیف گسترده ای از 

صنایع با کمبودهای جدی مواجه خواهیم شد.«
شرکت آمریکایی BDO که یکی از بزرگ ترین شرکت های ارائه خدمات 
حرفه ای و حس��ابداری در این کشور اس��ت، اخیرا یک نظرسنجی را درباره 
آخری��ن وضعیت زنجیره تأمین ش��رکت های مختلف برگزار کرده اس��ت. 
براس��اس نتایج این نظرسنجی که مدیران تولید 100 شرکت در آن حضور 
داشته اند، 21درصد از مدیران تولید گفته اند که شرکت شان اخیرا به دالیل 

مختلف با مشکل اختالل در زنجیره تأمین مواجه شده که یکی از مهم ترین 
دالیل، بحران »کرونا« بوده است.

جفری پرات، مدیر بخش مشاوره زنجیره تأمین در شرکت BDO در این 
رابطه می گوید: »نکته ای که مشتریان ما دارند متوجه می شوند، این است که 
به اندازه ای که باید و به اندازه ای که می توانستند برای مقابله با بحران آماده 
نبوده اند. همه ما متوجه شده ایم که این وضعیت تنها به دلیل شیوع ویروس 
»کرونا« نبوده، بلکه عوامل دیگری مانند جنگ های تعرفه ای و تجاری نیز در 
آن نقش داشته اند. از طرفی در سال های گذشته بسیاری از تأمین کنندگان 
بخش عمده فعالیت های تولیدی خود را در چین متمرکز کرده و به ضرورت 
ایجاد تنوع جغرافیایی در فعالیت های خود توجهی نشان نداده  بودند. البته 
از زمان تش��دید جنگ تجاری، شرکت ها، تالش هایی را برای افزایش تنوع 
جغرافیایی در فعالیت های تولیدی آغاز کرده اند و این تالش ها پس از بحران 

»کرونا« شدت گرفته است.«
برخورداری از آمادگی الزم برای مقابله با چنین بحران هایی، به ویژه برای 
صنعت خودروس��ازی اهمیت زیادی دارد. در صنعت خودروس��ازی، اجرای 
راهب��رد بلندمدت تحوی��ل درس��ت به موق��ع )just-in-time( به منظور 
حداقل س��ازی انباش��ت موجودی در انبارها مس��تلزم این است که تحویل 
قطعات از س��وی تأمین کنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام ش��ود و 
اصطالحا »لید تایم« کاهش یابد. در واقع، شرکت های خودروسازی همواره 
س��عی می کنند کمتری��ن موجودی را در انبارهای خود داش��ته باش��ند و 

محصوالت را برای تحویل فوری به بازار تولید کنند.
با این حال، به گفته رازات گوراف، این شرکت ها معموال در انبارهای خود 
از موجودی کافی برای پاس��خگویی به اختالالت کوتاه مدت زنجیره تأمین 
برخوردارند، اما اگر بحران برای چند ماه طول بکشد، موجودی انبارها نیز به 
اتمام خواهد رسید و آنگاه باید تصمیم دیگری گرفت. او در این باره می گوید:  
»وضعیت اخیر واقع��ا آنها را مجبور خواهد کرد که ایجاد موازنه بین اصول 
تولید ناب از یک س��و و نگهداری بخش��ی از تولید در انبار برای پاسخگویی 
به موقعیت های بحرانی از سوی دیگر را مورد بررسی قرار دهند. البته اتخاذ 

چنین تصمیماتی چندان هم ساده نیست.«

چالش دیگری که خودروسازان جهان برای جذب تأمین کنندگان پشتیبان 
با آن مواجهند، ماهیت به  ش��دت رقابتی این صنعت اس��ت. جفری پرات از 
ش��رکت BDO در این خصوص توضیح می دهد:  »یکی از محدودیت هایی 
که صنایعی مانند خودروس��ازی دارند، به مسئله سرمایه گذاری، به اشتراک 
گذاشتن اطالعات طراحی و ارائه گواهینامه  به تأمین کنندگان مربوط می شود. 
همان طور که می دانید، انجام این کارها در صنعت خودروس��ازی س��رمایه 
زی��ادی می طلبد. من فکر می کنم که دلیل متنوع نبودن تأمین کننده ها در 

صنعت خودروسازی همین است.«
در برخی م��وارد، کارخانه هایی ک��ه به  عنوان تأمین کننده پش��تیبان با 
خودروس��ازان بزرگ همکاری می کنند نیز مانند تأمین کنندگان اصلی در 
چین فعالیت می کنند. این ش��یوه انتخاب تأمین کننده شاید در موارد بروز 
س��یل یا زلزله که فقط یک یا چند ش��هر خاص را تحت تأثیر قرار می دهد، 
مؤثر واقع ش��ود، اما در هنگام وقوع بحران هایی مانند ش��یوع یک بیماری 

مرگبار و مسری نمی تواند چاره ساز باشد.
رازات گوراف از شرکت مشاوره صنعتی لیاماسافت در این رابطه می گوید: 
»همچنان  که ش��رکت ها س��اختار و طراحی زنجیره تأمین خود را بازبینی 
می کنند، در نظر گرفتن چنین ریسک هایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
م��ن فکر می کنم ش��رکت ها در آینده س��رمایه گذاری بیش��تری در حوزه 
برنامه ریزی احتیاطی خواهند داشت. مشکل این است که هیچ کس نمی داند 
هزینه نداش��تن یک برنامه احتیاطی هوشمندانه برای موقعیت های بحرانی 

چیست.«
روند ش��یوع ویروس »کرونا« باالخره روزی متوقف خواهد شد، اما سوال 
اینجاس��ت که چقدر طول خواهد کش��ید که وضعیت صنعت خودروسازی 
به حال��ت عادی بازگردد. جف پرات از ش��رکت BDO پیش بینی می کند 
که برای عادی ش��دن وضعیت صنعت خودروس��ازی ممکن است یک دوره 
س��ه ماهه زمان الزم باشد. اما احتماال یکی از اثرات ویروس کرونا بر صنعت 
خودروسازی جهان، ایجاد تغییراتی در رویکرد خودروسازان خواهد بود. شاید 
خودروسازان و قطعه سازانی که برای مواجهه با این بحران آماده نبوده اند، به 

فکر طراحی یک پالن B مناسب و قوی برای بحران بعدی بیفتند.

وقتی ویروس »کرونا« ضعف های صنعت خودروسازی را نمایان می کند

آسیب های »کرونا« در صنعت خودروسازی به روایت »فوربس«

نگاه

مهار ویروس »کرونا« چه هزینه هایی به بار می آورد؟
 آزمون »کرونا«

در اقتصاد سرمایه داری
با ش��یوع ویروس »کرونا« در موتور اقتص��ادی یکی از غول های 
اقتص��ادی دنیا، مهار این بیماری، هزینه ه��ای اقتصادی زیادی به 
بار آورده اس��ت و از بسته شدن راه های ارتباطی می توان به عنوان 
اولین هزینه »کرونا وی��روس« یا اصطالح علمی آن »کووید-19« 

یاد کرد.
به گزارش خبرآنالین، یکی از صنایعی که بیش��ترین آس��یب را 
از ش��یوع »کرونا« دیده است، صنعت هواپیمایی است، چراکه این 
صنایع هوایی برای جلوگیری از ش��یوع بیش��تر ای��ن بیماری باید 
پروازهای خود را به یکی از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا متوقف 
می کردن��د و ای��ن اتفاق به معنای کاهش تع��داد زیادی از پروازها 
اس��ت، به طوری که تخمین زده می شود درآمد خطوط بین المللی 
هواپیمای��ی طی این جریان نزدیک ب��ه 29.3 میلیون دالر کاهش 
پیدا کند. در این بین، خطوط هوایی که در چین مس��تقر هستند 
و پروازهای مس��تقیم به این کشور دارند بیشترین آسیب را از این 
اتفاق می بینند و تخمین زده می ش��ود ای��ن چند خط هواپیمایی 

نزدیک به 12.۸ میلیارد دالر کاهش درآمد را تجربه کنند.
خطوط هوای��ی چین قبل از ش��یوع بیماری »کرونا« س��ومین 
خط��وط هوایی پررف��ت و آمد دنیا بوده اس��ت، اما با ش��یوع این 
بیماری، جایگاه چین در این فهرس��ت به رتبه 2۵ نزول پیدا کرده 
اس��ت و تخمین زده می شود که ترافیک خطوط هوایی نزدیک به 

4.7درصد کاهش پیدا کند.
فرودگاه های��ی که بیش��ترین تاثی��ر را از این اتف��اق می گیرند، 
فرودگاه ه��ای ای��االت متح��ده آمریکا هس��تند به ط��وری که در 
ح��ال حاض��ر فرودگاه ه��ای ش��هرهای نیوی��ورک، لس آنجل��س، 
سان فرانسیس��کو و در س��ایر کش��ورها فرودگاه های تورنتو و گوام 
بیشترین کاهش مسافر را تجربه می کنند. در اروپا نیز فرودگاه های 
ش��هرهای لندن، مسکو، پاریس، فرانکفورت،  آمستردام و استانبول 
بیش��ترین کاهش مس��افر را تجربه می کنند و در این بین در آسیا 
نیز فرودگاه های اکثر کش��ورها تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته اند 

و با کاهش شدید مسافر مواجه اند.
ام��ا یکی از بزرگ ترین بحران هایی که چین در حال حاضر با آن 
مواجه اس��ت، کنترل قیمت محصوالت خوراکی اس��ت و به گفته 
کارشناس��ان، ویروس »کرونا« در حال امتحان کردن چین اس��ت 
ت��ا ببیند این کش��ور می تواند غذای یک میلی��ارد و 400 میلیون 
نف��ر جمعیتش را در طول ای��ن بحران تامین کند یا خیر و احتکار 
در انبارهای این کش��ور نیز یکی از بزرگ ترین مشکالتی است که 

دولت چین با آن مواجه است.
چین در حال حاضر تمام نیرویش را به کار گرفته است تا بتواند 
صادرات غذا به ش��هرهای ووهان و ش��انگهای را ادامه دهد، اما در 
ای��ن وضعیت با ابتال 17 هزار مرغ ب��ه آنفلوآنزا، بحران دیگری در 
دل بحران درس��ت شده اس��ت و غذارس��انی را در چین سخت تر 
کرده اس��ت. در کنفرانس روز دوش��نبه گذش��ته که در این شهر 
برگزار شد گفته شده است که حجم سبزیجاتی که به شهر ووهان 
چین صادر می شود نزدیک به ۶0 هزار تن است و در مقابل حجم 
گوش��ت خوک فریز شده ای که به این شهر صادر می شود 10 هزار 

تن است.
یکی از مقامات مس��ئول این کش��ور درخص��وص پرهزینه ترین 
اق��دام علیه وی��روس کرونا گفته اس��ت که اقدامات بهداش��تی و 

پیشگیری های الزم پرهزینه ترین ها برای دولت بوده است.
چین از س��ال 2003 میالدی به چرخ��ه اقتصاد جهانی راه پیدا 
کرد، به طوری که محصوالت غول های تکنولوژی سایر کشورهای 
دنیا در این کش��ور س��اخته می ش��وند و در حال حاضر 1۶درصد 
رش��د داخلی اقتصاد جهانی وابس��ته به چین است و این کشور با 
حج��م زی��ادی از متقاضیانی که در درون خ��ودش دارد، می تواند 
بازار تقاضای فلزات،  خودرو و حتی کاالهای لوکس را دس��تخوش 

تغییرات جدی قرار دهد.
یکی از مس��ائلی که باعث می ش��ود ویروس »کرونا« نس��بت به 
ویروس »س��ارس« در سال 200۸ آس��یب زاتر باشد، جهانی سازی 
اقتصاد جهانی اس��ت به گونه ای که در ح��ال حاضر مرزهای ملی 
نس��بت به س��ال های گذش��ته از اهمی��ت کمت��ری برخوردارند و 

کشورهای دنیا بسیار به یکدیگر وابسته تر هستند.
یکی دیگر از بحران هایی که در حال حاضر، گریبانگیر بانک های 
جهانی است، بدهی آنهاست، به گونه ای که تاکنون در هیچ بحران 
مالی بدهی این بانک ها باالتر از این حد نبوده است و استفاده زیاد 
از مناب��ع این بانک ها می تواند آس��یب های جبران ناپذیر بر اقتصاد 
جهان��ی وارد کند. همچنی��ن صنعت خودروس��ازی، یکی دیگر از 
آس��یب پذیرترین صنایع طی شیوع »کرونا« اس��ت، به طوری که 
بسیاری از ش��رکت های خودروس��ازی بزرگ ترین نمایندگی های 
خود را که در ش��هرهای کش��ور چین و خصوصا ووهان واقع شده 
اس��ت، تعطیل کرده اند، چنانچه تولیدات شرکت های خودروسازی 
هوندا، هیوندای ،  جنرال موتورز، رنو، تویوتا و فولکس واگن نزدیک 

به 1۵درصد کاهش یافته است.
بازار برندهای لوکس نیز از آس��یب پذیرترین ها طی این اتفاقات 
بوده است، چراکه بیشترین تقاضای این بازارها از طریق شهروندان 
چینی برطرف می ش��ود و این در حالی اس��ت که این برندها مانند 
برن��د »باربری« مجبور ش��ده ۶4 نمایندگی اش در این کش��ور را 

تعطیل کند.
اما در این بین، یکی از بزرگ ترین مشکالتی که بازارهای تقاضای 
جهانی با آن مواجه اند، کمبود تجهیزات برای س��اخت گوشی های 
هوش��مند اس��ت، چراکه در حال حاضر بزرگ تری��ن تولیدکننده 
تراشه های گوش��ی های همراه دچار بحران تعطیلی کارخانه هایش 
شده است و کمپانی ها نگرانند که با بحران کمبود تجهیزات مواجه 
شوند. البته این نگرانی ها فقط برای کارخانه های تولید گوشی های 
همراه نیس��ت بلکه اکثر صنایع بزرگ دنیا مثل صنایع تولید لوازم 

خانگی و یا خودروسازی ها با بحران کمبود تجهیزات مواجه اند.
اقتصاددان��ان بر این باورن��د که اگر در همین موقعیت، ش��یوع 
وی��روس »کرونا« کاهش یابد و ای��ن بیماری روند مثبتی در پیش 
بگیرد، نتیجه آن تنها یک ضربه زودگذر به اقتصاد چین اس��ت که 
قابل جبران خواهد بود، اما اگر روند مبتالیان همین طور باال رود و 
کارخانه ها بازگشایی نشوند، صدمات جبران ناپذیری به بار می آید.
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حاال مجلس شورای اسالمی در خرق عادتی آشکار و در استثنایی ترین 
موقعیت اجتماعی-اقتصادی کش��ور، کلیات بودجه س��ال 99 را رد کرده 

است .
به گزارش خبرآنالین، در حالی رئیس مجلس شورای اسالمی از تصمیم 
بهارستان برای بررسی دوباره بودجه 99 در کمیسیون تلفیق خبر می دهد 
که یک نماینده پیشین مجلس، اتفاق رخ داده را اتفاقی استثنایی و بی تکرار 
در تاریخ پارلمان جمهوری اس��المی ایران می داند. هادی حق ش��ناس به 
تالش نمایندگان برای موکول کردن بررس��ی بودجه سال 99 به مجلس 
بعدی اشاره می کند و می گوید: »غالبا مجلس ها تا آخرین روزهای فعالیت 
راس��ا وظایف پارلمان را به جا می آورند و نمایندگان در جایگاه نمایندگی 
ایفای نقش موثر می کنند، چه رأی آورده باش��ند و چه رد صالحیت شده 

باشند. از این رو، تصمیم اخیر نشانه اعتراض است.«
حاال اما علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی می گوید: »در 
جلسه غیرعلنی اخیر با نمایندگان درباره اینکه چگونه می توان بودجه سال 
آینده را اصالح کرد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بررسی کردیم که 

راهکار آیین نامه ای برای بررسی الیحه بودجه چیست؟«
به گفته الریجانی، »طبق تبصره 3 ماده 1۸2 آیین نامه داخلی مجلس، 
اگر کمیس��یون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را 
رد کند، این الیحه باید به دولت بازگردد و دولت باید الیحه جدیدی ارائه 
دهد، اما در حالتی که کمیسیون تلفیق آن را تأیید کرده و مجلس آن را 

رد کرده است، سکوت آیین نامه ای وجود دارد.«
رئیس مجلس شورای اس��المی از بررسی در هیأت رئیسه مجلس به 
همین منظور خبر داد و گفت: »براس��اس بررس��ی هایی که ما در هیأت 
رئیس��ه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق 
از این ساعت تشکیل جلسه دهد و الیحه بودجه 99 را بررسی و اصالح 

کند.«
توصیه به تمرکز بر بخش هزینه ها به  جای درآمدها

در همین حال، هادی حق ش��ناس، استاندار گلستان و نماینده پیشین 
مجلس در این خصوص گفت: »بهتر اس��ت نماین��دگان مجلس به جای 
تمرک��ز در بخ��ش درآمدها، بر هزینه ها متمرکز ش��وند و این بخش را به 
س��مت واقعی سازی ببرند.« حق شناس در پاس��خ به این سوال که دالیل 

اتخ��اذ این تصمیم مجلس چه بود نیز گفت: »بهتر اس��ت به ریش��ه های 
این تصمیم برگردیم و ببینیم چرا چنین اتفاقی رخ داده اس��ت. من تصور 
می کنم مجلس تحت تاثیر دو اتفاق چنین تصمیمی را گرفت؛ نخس��ت، 

اتفاق سیاسی و دوم، اتفاق اجتماعی.«
استاندار گلستان در توضیح این مطلب ادامه داد: »رد صالحیت برخی از 
نمایندگان مجلس فعلی و ویروس کرونا از مهم ترین دالیل برای اتخاذ این 

تصمیم بی سابقه از سوی مجلس بوده  است.«
او با اشاره به اینکه »بسیاری از نمایندگان انگیزه ای برای بررسی بودجه 
ندارند و ترجیح می دهند بررس��ی بودجه به مجلس بعدی واگذار ش��ود«، 
گفت: »با این تصمیم احتماال نمایندگان مجلس در همین ش��رایط دست 

به بررسی بودجه بزنند.«
این در حالی اس��ت که حس��ن روحانی پیشتر و در زمان تحویل الیحه 
بودجه 99 به مجلس، سال آینده را سالی سخت برای اقتصاد ایران ارزیابی 
کرده بود و به نظر می رسد با توجه به پیروزی اصولگرایان در مجلس حتی 

برای مصوبه های اقتصادی و لوایح بودجه نیز کار دشوارتر از پیش شود.
حق ش��ناس درباره آینده اقتصاد کش��ور پس از رد الیحه بودجه 99 و 
پیامدهای آن در ش��رایط فعلی گفت: »س��ال آینده همچون امسال سال 
راحتی برای اقتصاد کش��ور نخواهد بود. البته نبود بودجه س��بب می شود 

حتی دولت برای افزایش حقوق نیز با مشکل مواجه شوند.«
به گفته وی، »بی تردید مجلس آینده نیز راه را برای دولت چندان هموار 
نخواه��د کرد و این مش��کل می تواند بحران اقتصادی را تش��دید کند. در 
دو س��ال گذشته هم رش��د اقتصادی کشور منفی بود و هم تورم دورقمی 
ش��د. ولی علی رغم این دو اتفاق، اقتصاد همچنان اشتغال زایی داشت. این 
ام��ر همزمان با این اتفاق همراه خواهد بود که س��ال با الیحه بودجه آغاز 

نخواهد شد.«
آیا درآمدهای بودجه سال 99 غیرواقعی است؟

نماینده پیش��ین مجل��س درباره انتقادات نماین��دگان مجلس در مورد 
غیرواقعی بودن درآمدهای دولت هم گفت: »البته این نقد می تواند درست 
باش��د ولی کاش نمایندگان مجلس به جای انتقاد از این بخش، به بخش 
هزینه ها می رفتند و آن را واقعی می کردند، چراکه وقتی هزینه های دولت 
4۸4 هزار میلیارد تومان اعالم می شود، دولت هم باید منابع آن را حداقل 

روی کاغ��ذ اعالم کند. اینکه در الیحه بودجه، 120 هزار میلیارد تومان از 
منابع اس��ناد خزانه تعیین ش��ده و مالیات نیز بیش از 200 هزار میلیارد 

تومان مشخص شده است، از همین امر ناشی می شود.«
حق ش��ناس ادامه داد: »هر اقتصادی بعد از دو سال رشد منفی در رکود 
قرار می گیرد و در ش��رایط رکودی، باالبردن می��زان مالیات به هیچ وجه 
واقع بینانه نیس��ت، اما باید پرس��ید دولت منابع دیگ��ری هم دارد؟ وقتی 
اقتصاد ایران دیگر امکان فروش نفت را ندارد و سهم نفت در بودجه جاری 
از 40درص��د به کمتر از 10درصد رس��یده یعنی بای��د بیش از 90درصد 
هزین��ه از منابعی دیگر تامین ش��ود. راه های دیگر هم چیزی جز انتش��ار 
اس��ناد خزانه و مالیات نیست و این دو بخش هم اکنون ظرفیت الزم برای 

این مهم را ندارند.«
او در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود ظرفیت مالیاتی دو 
برابر مالیات اخذ ش��ده در سال جاری است، افزود: »البته که این ظرفیت 
در اقتصاد کش��ور وجود دارد اما در شرایط رکود تورمی، این ظرفیت قابل 

استفاده نیست.«
به اعتقاد اس��تاندار گلستان، »افزایش نرخ مالیات در سال رکود عمال به 

تعمیق آن منجر خواهد شد.«
نماینده پیش��ین مجلس اضافه کرد: »به ای��ن ترتیب من فکر می کنم 
اگ��ر نمایندگان محترم مجلس به جای تاکید بر غیرواقعی بودن درآمدها 
بر کاهش هزینه ها توجه می کردند و در این بخش تعدیل ایجاد می ش��د، 
نتایجی بهتر از رد کل الیحه بودجه به همراه می داشت. حتی نمایندگان 
مجلس این فرصت را داشتند که منابع درآمدی دیگری برای دولت ایجاد 
کنند. توجه کنیم که در کمیسیون تلفیق از هر کمیسیونی دو سه نماینده 
حضور دارد و نمایندگان دولت هم در جلسات شرکت می کنند و حتما این 

اعداد هم مورد بحث قرار گرفته است.«
حق ش��ناس در انتهای سخنانش در رابطه با چرایی اتخاذ این تصمیم از 
سوی مجلس نیز گفت: »این اتفاق کم سابقه به نظر من ناشی از یک فضای 
معترض در مجلس است. رد صالحیت هایی که از نمایندگان فعلی صورت 
گرفت و امکان حضور دوباره آنها را در مجلس ناممکن کرد، در کنار بیماری 
کرونا و مس��ائل اغلب سیاس��ی، عامل اصلی این اقدام بوده که حداقل من 

هیچ گاه به یاد ندارم در گذشته تکرار شده باشد.«

پیامدهای رد الیحه بودجه سال 99 بر اقتصاد ایران چیست؟

رمزگشایی از تصمیم بودجه ای مجلس
دریچه

سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد
حقوق کارگران چند درصد رشد مي کند؟

در حال��ی ک��ه کمتر از یک ماه به پایان س��ال بیش��تر باقي نمانده، 
دوشنبه ش��ب در جلسه ش��وراي عالي کار براي تعیین دستمزد سال 
آین��ده؛ نمایندگان کارگ��ران، کارفرمایان و دولت بعد از چند س��اعت 
کش��مکش روي رقم 4 میلی��ون و 940 هزار تومان براي عدد س��بد 
معیشت به توافق رسیدند؛ رقمي که البته نماینده کارگران در ابتدا آن 

را ۵.۵ میلیون تومان اعالم کرده بودند.
نمایندگان کارگري در شوراي عالي کار معتقدند هزینه زندگي خانوار 
کارگري ظرف یک س��ال گذشته به دلیل افزایش قیمت بنزین، ارز و 
... دو برابر شده است. رقم سبد معیشت کارگران براساس اعالم کمیته 
دستمزد در سال جاري )9۸( 3میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده 

بود.
در دو ماه گذش��ته حاش��یه ها و اختالف ها بر سر تعیین میزان مزد 
س��ال آینده کارگران در جلسات شورای عالی کار جدی تر شده است. 
نمایندگان کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید طبق قانون متناسب 
با میانگین تورم حدود 40درصدی کشور و سبد معیشت باشد و حاال 
رس��یدن به عدد 4 میلیون و 940 هزار تومان براي س��بد معیشت در 
ش��وراي عالي کار مي تواند به عنوان برگ برنده اي ب��راي کارگران در 
میزان افزایش حقوق در نظر گرفته ش��ود همچنان که افزایش حدود 
یک میلیون و 200 هزار تومان س��بد معیش��ت در سال جاري نسبت 
به س��ال 97 باعث افزایش 3۶.۵درصدی حداقل مزد کارگران در سال 

139۸ شد.  
البته در این بین نمایندگان دولت به دنبال افزایش حقوق 1۵درصد 
هستند؛ عددی که برای کارمندان دولت هم در بودجه سال آینده دیده 
 شده است و به  نوعی برای کارگران هم از سوی دولت پیش بینی  شده 
اس��ت، اما دراین بین نمایندگان کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان 
باید طبق قانون کار عمل کرده و افزایش دستمزد براساس میانگین نرخ 

تورم امسال و سبد معیشت در نظر گرفته شود.
یک��ی از طرح هایی که نمایندگان کارگران ب��رای افزایش حقوق در 
س��ال آینده پیش��نهاد داده بودند ولی درنهایت از س��وي نمایندگان 
کارفرمایان و دولت رد ش��د و در ش��ورای عالی کار رأی نیاورد، طرح 
منطقه ای شدن حقوق و دستمزد بود. زیرا نمایندگان کارگران معتقدند 
هزینه های زندگی و سبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف کشور، 
متفاوت اس��ت برای مثال هزینه زندگی در تهران چند برابر شهرهای 
کوچک تر است. طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار 
ایران حداقل هزینه یک خانواده در ش��هر تهران به بیش از ۵ میلیون 
تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در 

سال جاری حدود یک میلیون و ۶00 هزار تومان بود.
اقتصاد خانواده های ایرانی به دلیل رش��د40درصدی تورم در شرایط 
بسیار سختی قرار گرفته و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بی ثباتی 
در پرداخت حقوق ش��ان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. در 
ماه های گذش��ته بسیاری از واحدهای کارگری، کارخانه ها و واحدهای 
تولیدي ش��اهد اعتراض کارگران به وضعیت معیشت شان بوده اند. این 
اعتراض ه��ا در حالی صورت می گیرد که بس��یاری از کارفرمایان اعالم 
می کنن��د واحدهای تولیدی آنها با مش��کالت نقدینگ��ی، بدهی های 
س��نگین و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها روبه رو شده اند و توان 
افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جز کاهش توان مالی 
آن بنگاه اقتصادی و حرکت به  س��وی تعدیل نیرو و حتی تعطیلی در 

بلندمدت نخواهد داشت.
در همین زمینه، علی خدایی، عضو »کارگری« ش��ورای عالی کار به 
»مهر« گفت: با توجه به تجربیات سال های گذشته در جلسات تعیین 
دستمزد شورای عالی کار، نمی توانم بگوییم امسال سخت تر از سال های 
گذشته است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم سال های سخت تر از امسال هم 
نظیر دوران جنگ تحمیلی که هیچ گونه افزایش دستمزدی نداشتیم، 

تجربه کردیم.
به گفته وی، آنچه که وجه تمایز امس��ال در حوزه تعیین دس��تمزد 
نس��بت به سال های دیگر اس��ت، نگرش جامعه امروز است. انسجام و 
عدالتی که در گذش��ته در جامعه وجود داشته شاید در این سال ها به 
آن حد وجود نداشته است. آستانه تحمل جامعه نیز پایین تر از دوران 
جنگ تحمیلی است، اما به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، امسال در 
حوزه تعیین دستمزد جامعه کارگری یکی از سال های خاص و اثرگذار 
است. البته در سال 91 هم به دلیل تحریم های هسته ای شرایطی مشابه 
شرایط امروز را تجربه کردیم. در همان زمان هم شرایط اقتصادی مشابه 
دو س��ال گذشته را داشتیم و البته در س��ال های ۸9 و 90 همزمان با 
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها با این مش��کالت اقتصادی مواجه 

بودیم.
او با بیان اینکه از دید یک کارگر ش��رایط را اینگونه تحلیل می کنم، 
ادامه داد: با توجه به مش��کالت اقتصادی که طی این س��ال ها پش��ت 
سر گذاشته ایم، انرژی ذخیره شده جامعه کارگری برای تحمل شرایط، 
تحلی��ل رفته اس��ت و اکنون درخصوص تعیین دس��تمزد که یکی از 
مهم ترین مؤلفه های زندگی یک کارگر است، وضعیت خوب نیست به 
همین دلیل ما به عنوان نمایندگان کارگری تصور می کنیم در جریان 
تعیین »حداقل دستمزد« سال آینده کارگران، روزهای سختی را پیش 

رو داریم.
این عضو ش��ورای عالی کار افزود: باید فراتر از ش��ورای عالی کار در 
حوزه های بین بخشی از جمله مالیات و سیاست های حمایتی از بخش 
تولید و کارگر تصمیم گیری کرد، در غیر این صورت، در بر روی همان 
پاشنه قبلی می چرخد و فقط با افزایش دستمزد ساالنه، اتفاق خاصی 
در ح��وزه حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد افت��اد البته نگاه هایی که 
تا به امروز از س��وی دولت و کارفرمایان مش��اهده شده سختی شرایط 
را برای جامعه کارگری بیش از گذش��ته کرده اس��ت. دولت در شرایط 
تورمی روی افزایش حدود 1۵درصدی حداقل دستمزد مانور می دهد، 
در حالی که نرخ تورم رس��می، عددی بسیار باالتر از این میزان است. 
طبیعی اس��ت که ما احساس می کنیم جلسات سختی را برای تعیین 

دستمزد سال 99 پیش رو داریم.
اسماعیل ظریفی آزاد، کارشناس روابط کار و مدیرکل سابق جبران 
خدم��ت وزارت کار نیز به »مهر« گفت: براس��اس اعالم مرکز آمار با 
تورم حدود 40درصدی مواجه هس��تیم. معنای این آمار این اس��ت 
ک��ه اگر مجموع دریافتی کارگران حدودا 40درصد افزایش یابد تازه 
می توانند به قدرت خرید ابتدای امس��ال برس��ند. البته این بدون در 
نظر گرفتن عدد س��بد هزینه معیشت است که با احتساب آن عدد 
بزرگ تری می شود، اما اگر میانگین را در نظر بگیریم به تعبیر من به 

عدد تورم 40 می رسیم.
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در بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 14 میلیون و 40۵ 
هزار تومان رس��ید که نس��بت به ماه قبل 3.۸درصد افزایش نش��ان می دهد، اما از 

سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته کاسته شده است.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت با رشد 3.۸درصدی ماهیانه وارد کانال 
14میلیون تومان شد. بهمن ماه 139۸ براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به 14 میلیون و 40۵ هزار 
تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل 3.۸درصد و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 43درصد افزایش نشان می دهد.
تعداد معامالت مس��کن ش��هر تهران نیز در دومین ماه از زمستان 139۸ به 13 
هزار و ۵۵0 فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال 2۵درصد و نسبت به بهمن ماه 

پارسال 42درصد رشد نشان می دهد.
ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه 139۸ بالغ بر 
1۵ هزار و 940 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته 34درصد و نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته 114درصد افزایش یافته است.
به طور کلی طی 11 ماهه نخست سال 139۸ ارزش معامالت واحدهای مسکونی 
در تهران ۸1 هزار و 270 میلیارد تومان بوده که رش��د ۶.4درصدی نس��بت به 11 
ماهه س��ال 1397 نش��ان می دهد. همچنین متوس��ط قیمت یک مترمربع واحد 
مسکونی شهر تهران در 11 ماهه نخست سال جاری 13 میلیون و 1۸۵ هزار تومان 
بوده که نسبت به 11 ماهه نخست سال گذشته ۶4درصد افزایش داشته است. تعداد 
معامالت نیز در 11 ماهه ابتدایی امس��ال ۵4 هزار و 910 فقره بوده که از کاهش 

13.۵درصدی نسبت به 11 ماهه ابتدای سال 1397 حکایت دارد.
از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی طی دی ماه که 
گزارش آن در بهمن ماه اعالم ش��ده حاکی از آن است که تعداد واحدهای در حال 
ساخت در دی ماه 139۸ بالغ بر ۶9۸1 واحد بوده که نسبت به  ماه قبل 23درصد 
و نسبت به دی ماه پارسال 1۸درصد بیشتر شده است. یعنی حجم معامالت فعلی 
تقریبا دو برابر میزان ساخت و ساز است، اما این نسبت احتماال با کاهش معامالت 

در پایان اردیبهشت ماه می تواند تعدیل شود.
قیمت خانه در تهران در شرایطی به رقم بی سابقه  متری 14 میلیون و 4۵0 
هزار تومان رسیده که کارشناسان سه عامل رونق پیش از عید و افزایش قیمت 
ارز را در رش��د قیمت مس��کن موثر می دانند، با این حال منحنی بازار نشان 
می دهد که  شیب رشد قیمت مالیم تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها 
کاهش یافته که ممکن است بر روی بازار مسکن تاثیر بگذارد. مطابق آمار دفتر 
اقتصاد مسکن، پس از یک دوره چهارماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، 
به یکباره در آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین ش��اهد رشد 137درصدی 
معامالت و رشد ۶.۸درصدی قیمت مسکن در تهران بودیم، اما افزایش در دو 
ماه بعد از آن به ترتیب 3 و 3.۸درصد بوده و به نوعی سرعت رشد کند است. 
کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت سوخت که منجر به افزایش نرخ ارز 
شد در بازار مسکن از بین رفته و طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، 

قیمت مسکن باید در ماه های آینده کنترل شود.

نرخ تورم از جمله ش��اخص های مهم اقتصادی اس��ت که همواره توس��ط افکار 
عموم��ی مورد رصد قرار می گیرد. از ای��ن رو، واکاوی گزارش اخیر مرکز آمار ایران 

درباره میزان تورم در بهمن ماه امسال از اهمیت زیادی برخوردار است.
مرکز آمار ایران در این گزارش، نرخ تورم 12ماهه منتهی به بهمن 9۸ را منتشر 
کرده و در نتیجه با تمرکز بر آن می توان به این پرسش پاسخ داد که کدام استان ها 

دارای بیشترین نرخ تورم و کدام استان ها دارای کمترین نرخ تورم هستند؟
اما پیش از اینکه به این پرس��ش برس��یم، باید به تعریف نرخ تورم بپردازیم. نرخ 
تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات مشخص در یک 
بازه زمانی مش��خص. مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم، سبدی از کاالها و خدمات 
را در نظر می گیرد که در این س��بد 47۵ قلم کاال و خدمت وجود دارد. همچنین 

برای محاس��به نرخ تورم، بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته می شود که طول این 
بازه عموما نرخ تورم را به سه نوع مختلف تقسیم می کند: نرخ تورم ساالنه، نرخ تورم 

نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه.
طب��ق گزارش مرکز آم��ار ایران، در بهمن ماه امس��ال عدد ش��اخص کل برای 
خانوارهای کش��ور )139۵=100( به 197.۶ رس��ید که این عدد نسبت به ماه قبل 
1.1درصد افزایش را نش��ان می دهد. یعنی نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای کشور 
1.1درصد بوده است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به اس��تان قزوین با 2.2درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
اردبیل با 0.۵درصد کاهش بوده است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )نرخ تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کش��ور 2۵درصد بوده است. 

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه متعلق به استان هرمزگان )32.1درصد( و کمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان )1۸.۸درصد( بوده است.

همچنین نرخ تورم 12ماهه منتهی به بهمن ماه 139۸ برای خانوارهای کشور به 
عدد 37درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ایالم با نرخ 
تورم 44.۶درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان فارس با نرخ تورم 32.۸درصد 
اس��ت.  این اعداد بیانگر آن است که خانوارهای ساکن استان ایالم به طور متوسط 
7.۶درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و خانوارهای ساکن استان فارس به طور 
متوس��ط 4.2درصد کمتر از میانگین کل کش��ور برای خرید یک »مجموعه کاال و 
خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. بنابراین در بهمن ماه امس��ال، ارزان ترین استان 

برای زندگی استان فارس و گران ترین استان برای زندگی استان ایالم بوده است.

ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معامالت

مسکن در پایتخت وارد کانال 14 میلیونی شد

ایالم بیشترین و فارس کمترین نرخ تورم را دارد

جغرافیای استانی تورم در بهمن ماه

چهارشنبه
7 اسفند 1398

شماره 1502



بانک مرکزی اعالم کرد
 افزایش 24درصدی معامالت مسکن تهران

در بهمن ماه
بانک مرکزی اعالم کرد تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران 
در بهمن ماه س��ال 139۸ به 3.13هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
قبل 24.1درصد افزایش داش��ته است. به گزارش بانک مرکزی، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
42درصد افزایش یافته اس��ت. در بهمن ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران 144 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.4درصد 
افزایش را نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه حاکی از آن است که از مجموع13 
هزار و 2۶4 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
43.2درصد بیش��ترین سهم را به خود اختصاص داده اند. توزیع تعداد معامالت 
انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن نیز نشان می دهد که 
از میان مناطق بیست ودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 17.1درصدی از  کل 
معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

در 9 ماهه امسال
تولید ناخالص داخلی 2437 هزار میلیارد 

تومان شد
مجموع تولید ناخالص داخلی )GDP( ایران در 9 ماهه امسال در بخش های 
مختلف به 2437 هزار میلیارد تومان رسید. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران در گزارشی به ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی کشور طی 9 
ماهه 139۸ براساس آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته است. بر این اساس سهم 
بخ��ش صنایع و معادن از ارزش اف��زوده فعالیت های اقتصادی طی 9 ماهه 9۸ 
معادل 113۸ هزار میلی��ارد تومان، بخش خدمات 1093 هزار میلیارد تومان، 
صنعت )ساخت( 474 هزار میلیارد تومان، نفت و گاز طبیعی 3۶7 هزار میلیارد 
تومان، کشاورزی 21۶ هزار میلیارد تومان، ساختمان 101 هزار میلیارد تومان 
و س��ایر معادن 14 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین س��هم هر یک از 
بخش های مختلف از مجموع تولید ناخالص داخلی طی 9 ماهه به این ش��رح 
است: گروه کش��اورزی ۸.9درصد، گروه خدمات 44.9درصد، صنعت )ساخت( 
19.4درصد، س��اختمان 4.2درصد، نفت و گاز طبیعی 1۵درصد، س��ایر معادن 
0.۶درصد و سایر 7درصد. آمارهای منتشرشده نشان می دهند که سهم بخش 
کش��اورزی در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل از آن 0.1درصد رشد داشته 
ولی س��هم بخش خدمات 1.2درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش 
صنعت )ساخت( در مدت زمان مورد گزارش 1.3درصد و سهم بخش ساختمان 
0.7درصد رش��د داش��ته است، با این حال س��هم بخش نفت و گاز طبیعی در 
این زمینه 2.۶درصد کاهش یافته است. سهم سایر معادن در آمارهای 9 ماهه 
GDP کش��ور نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت بوده و تغییری نداشته، اما 

سهم سایر موارد 1.۶درصد افزایش را نشان می دهد.

صعود سکه به رقم 6 میلیون و 100 هزار تومان
دالر باز هم قد کشید

قیمت دالر در صرافی های بانکی با عبور از س��د مقاومتی در مرز 14 هزار و 
۸00 تومان ایستاد. در چهارمین روز هفته، هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی 
به قیمت 14 هزار و ۸00 تومان فروخته شد که در قیاس با روز دوشنبه افزایشی 
۵0 تومانی را نشان می دهد. نرخ خرید دالر در این صرافی ها نیز 14 هزار و 700 
تومان اعالم ش��د. هر یورو نیز با رش��دی اندک در آستانه کانال 1۶ هزار تومان 
متوقف ش��د. هر یورو در صرافی های بانکی درحالی به قیمت 1۵ هزار و 900 
تومان فروخته شد که نرخ خرید یورو برابر با 1۵ هزار و ۸00 تومان اعالم شد. در 
همین حال، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 30 هزار تومانی 
نسبت به روز دوشنبه به بهای ۶ میلیون و 100 هزار تومان فروخته شد. قیمت 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۶ میلیون و ۵0 هزار تومان به فروش 
رس��ید. نیم سکه نیز 3میلیون و ۵0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸90 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 9۵0 هزار تومان داد و ستد شد. همچنین هر 
گرم طالی خام 1۸ عیار ۶21 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2میلیون و ۶93 
هزار تومان به فروش رس��ید. رشد قیمت دالر و اونس مهم ترین عامل افزایش 
قیمت طال و سکه هستند. قیمت دالر در روزهای اخیر به دلیل قرار گرفتن ایران 
در فهرست سیاه FATF رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در این میان، صرافان 
می گویند بازار ارز به دلیل ترس از ش��یوع کرونا با خلوتی خاصی روبه روست و 
قیمت ها در ش��رایطی افزایش می یابد که مشتری چندانی در بازار نیست و در 
نتیجه خرید و فروش خاصی در این حوزه صورت نمی گیرد. منظور از مشتری، 
مش��تریان خاصی است که با هدف سرمایه گذاری و مراقبت از ارزش پول خود 
وارد بازار می شوند. همتی نیز هشدار داده است که سرمایه گذاران مراقب ریسک 

موجود در بازار ارز باشند.

آنچه دیروز در بازارهای جهانی رخ داد
عقبگرد دالر در برابر سایر ارزها

ارزش دالر در براب��ر س��ایر همتایانش کاهش یافت. به گ��زارش رویترز، در 
جریان معمالت روز سه شنبه، ارزهای امن در برابر دالر در موقعیت برتری قرار 
گرفتند و دالر به عقب رانده شد. گزارشات جدید حاکی از آن هستند که کرونا 
در حال ادامه پیش��روی در مناطق مختلف جهان بوده و شمار بیشتری را نیز 
مبتال کرده است. مو سیونگ، تحلیلگر بازار ارز در بانک مرکزی سنگاپور گفت: 
یک نوع جنگ احساسی در معامالت به چشم می خورد که در آن معامله گران 
نمی توانن��د نگرانی خود را مخفی نگه دارند. خیلی مهم اس��ت که چین برای 
حمایت از اقتصادش چه کاری انجام دهد و حمایت قوی باعث خواهد ش��د تا 
بازارها مجددا اوج بگیرند. همچنین ان اولیور، کارش��ناس مسائل اقتصادی در 
موسس��ه »آی ام پی« گفت: خبرهای بد جدیدی درخصوص کرونا داش��تیم. 
ش��مار مبتالیان هنوز در حال بیشتر شدن است و اکنون روند شیوع بیماری 
در خارج چین نگران کننده ش��ده است. بر این اس��اس، شاخص دالر که نرخ 
برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت روز 
سه ش��نبه با صعود 0.۵1درصدی نسبت به روز قبل و در سطح 99.227 واحد 
بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل 1.02دالر اعالم شد. همچنین 
پوند با صعود 0.03درصدی نس��بت به روز قبل خ��ود و به ازای 1.2932 دالر 
مبادله ش��د. یورو 0.31درصد ب��اال رفت اما با باقی مان��دن در کانال 1.0۸ به 
1.0۸۵1 دالر رس��ید. همچنین نرخ برابری ه��ر دالر آمریکا معادل 1.329۵ 
دالر کانادا اعالم شد. در برابر همتای سنگاپوری، هر دالر به ازای1.3977 دالر 

سنگاپور مبادله شد.

بانکنامه

اجالس هفته گذش��ته مجمع عموم��ی FATF در حالی به کار خود 
پایان داد که اقدامات چند کشور از جمله ایران، پاکستان، امارات و کره 
جنوبی، از موضوع های مهم این نشس��ت بود و در پایان، ایران به دلیل 
تصویب نکردن قانون پالرمو)Palermo( و کنوانس��یون مقابله با تامین 

مالی تروریسم )CFT( به فهرست سیاه بازگردانده شد.
در همین حال، تارنمای گروه ویژه اقدام مالی، گزارش نشس��ت اخیر 
این نهاد را منتشر کرده است. در این اجالس که شیانگمین لیو از چین، 
ریاس��ت نشست را به عهده داشت، بیش از ۸00 نماینده از 20۵ کشور 
به همراه سازمان های بین المللی ش��رکت داشتند. از جمله اولویت های 
اس��تراتژیک در این اجالس، ش��ناخت و ش��یوه کاربرد هویت دیجیتال 
با ه��دف محدودکردن پولش��ویی و خطرات تامین مالی تروریس��م در 
دارایی ه��ای مجازی، ارزیابی متقابل از اقدامات جمهوری کره و امارات، 
گزارش پیگیری برای ارزیابی متقابل اقدامات آمریکا و کش��ورهایی بود 

که مشمول نظارت تشدید شده هستند.
همچنین کش��ورهایی که مشمول نظارت بیش��ترند، فعاالنه به دنبال 
رفع نواقص و کمبودهای استراتژیک خود در زمینه برخورد با پولشویی، 
تامین مالی تروریس��م و تامین مالی گس��ترش س��الح های هس��ته ای 
هس��تند. در واقع، وقتی FATF کشوری را مشمول نظارت بیشتر قرار 
می دهد به این معناست که آن کشور متعهد شده هرچه سریع تر نواقص 
استراتژیک شناسایی شده را در مهلت زمانی توافق شده حل وفصل کند 

و بر این اساس تحت نظارت بیشتر قرار دارد.
نگرانی گروه ویژه اقدام مالی از عملکرد پاکستان

به گزارش ایرنا، در ادامه گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده است: پاکستان 
از جمله کش��ورهایی است که باید اقدام هایی برای برطرف ساختن نواقص 
و کاس��تی هایش در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی 
جرائم اقتصادی انجام می داد. زیرا از س��رزمین های پرخطر محسوب شده 
که مش��مول فراخوان برای اقدام مقتضی هستند. در واقع مناطق پرخطر، 
کشورهایی محسوب می شوند که در زمینه برخورد با پولشویی، تامین مالی 
تروریسم و تامین مالی گسترش سالح های هسته ای، نواقص و کاستی های 

عمده استراتژیک دارند.
 FATF ،در مورد کش��ورهایی که پرخطر تش��خیص داده می ش��وند
ب��ه همه اعضای��ش فراخوان می ده��د و همه آنها را موظ��ف می کند تا 
ت��الش مقتضی در این موارد خاص به عم��ل آورند. در حادترین موارد، 
از کش��ورها خواسته می ش��ود با اجرای برخی اقدامات متقابل، سیستم 
مال��ی بین المللی را از گزند پولش��ویی، تامین مالی تروریس��م و تامین 
مالی گس��ترش سالح های هس��ته ای محافظت کنند. براساس تاکیدات

FATF، پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سالح های 
کش��تار جمعی، خطرهایی است که از سوی کشورها متوجه نظام مالی 

بین المللی است.
پاکس��تان در ژوئن 201۸ در سطوح عالی سیاسی خود تعهد داد که 
با FATF و APG )گروه آس��یا و اقیانوس آرام در زمینه پولشویی( در 
زمینه تقویت رژیم مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم همکاری 
ک��رده و نواقص اس��تراتژیک خ��ود را در زمینه مبارزه ب��ا تامین مالی 
تروریس��م برطرف کن��د. از آن زمان تاکنون، پاکس��تان در بخش هایی 
از برنامه اقدام خود به پیش��رفت هایی رسیده که شامل نظارت برمبنای 
خطر، پیگیری همکاری داخلی و بین المللی برای شناسایی افرادی است 
که پول نقد با خود حمل می کنند. این کش��ور همچنین باید به فعالیت 
خود در برنامه اقدام در زمینه برطرف کردن کاس��تی های استراتژیکش 

ادامه دهد.
در پای��ان، هم��ه ضرب االجل ها برای برنامه اقدام مهلت پاکس��تان به 
پایان رس��یده وFATF از اینکه چرا پاکستان با توجه به خطراتی که از 
ناحیه این کش��ور متوجه مبارزه با تامین مالی تروریسم است نتوانسته 
در چارچوب زمانی مقرر برنامه اقدامش را تکمیل کند، ابراز نگرانی کرد.

ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
در بخش بعدی این گزارش به اقدامات ایران اشاره شده و آمده است: 
در ژوئن 201۶ ایران متعهد ش��د ضعف ها و نواقص استراتژیک خود را 
در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند. مهلت 
برنامه اقدام ایران در ژانویه 201۸ به پایان رسید. در اکتبر 2019 نهاد 
FATF به همه اعضایش فراخوان داد و همه کشورها را موظف به انجام 
سه اقدام کرد: افزایش نظارت برای شرکت های مستقر در ایران، گزارش 
منظ��م از معام��الت مالی و افزایش الزامات حسابرس��ی برای گروه های 

مالی مستقر در ایران.
براس��اس این گ��زارش، در فوریه FATF ،2020 ب��ه ایران یادآوری 
کرد که برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده و قانون پالرمو و کنوانس��یون 
مقابله با تامین مالی تروریسم)CFT( را هماهنگ با استانداردهای این 
نهاد تصویب نک��رد. در نتیجه تعلیق اقدامات متقابل را لغو می کند و از 
هم��ه اعضایش می خواهد اقدامات متقابل موث��ر منطبق با »توصیه نامه 
19« را به اجرا بگذارند. براس��اس توصیه نامه 19 این نهاد، کشورها باید 
در صورت فراخوان FATF، اقدامات متقابل مناس��بی را )با کشورهایی 
که در فهرس��ت س��یاه قرار می گیرند( به طور مستقل از هرگونه تماس 
FATF ب��رای انجام این کار اعمال کنند. چنی��ن اقدامات متقابل باید 

مؤثر و متناسب با خطرات باشد.
در این گزارش تاکید شده، ایران تا زمانی که »برنامه اقدام« را تکمیل 
نکرده است، همچنان در بیانیه »سرزمین های پرخطر مشمول فراخوان 
برای اقدام« باقی خواهد ماند. همچنین اگر ایران پالرمو و کنوانس��یون 
مب��ارزه با تامی��ن مالی تروریس��م)CFT( را منطبق با اس��تانداردهای 
FATF  امض��ا نکند، این نهاد مالی در مورد برداش��تن گام های بعدی 
تصمیم خواهد گرفت. از جمله تصمیم ها این خواهد بود که آیا اقدامات 

متقابل را معلق بگذارد یا نه.
FATF تصریح کرده، تا زمانی که ایران برای رفع نواقص شناس��ایی 
ش��ده در موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم، دست به اقدامات الزم 
در برنامه عمل خود نزند، این نگرانی وجود دارد که در ایران تروریس��م 
تامین مالی می شود و این یک تهدیدی علیه نظام مالی بین المللی است.

FATF در ژوئ��ن س��ال 201۶ از تعهدی که ایران در س��طوح باالی 
سیاس��ی خود در این زمینه انجام داد اس��تقبال ک��رد. این تعهد برای 
برطرف کردن نواقص و ضعف های اس��تراتژیک ایران در زمینه مقابله با 
پولش��ویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی جرائم اقتصادی بود. در 
عین حال ایران تصمیم گرف��ت برای اجرای »برنامه اقدام« خود کمک 

فنی تقاضا کند.
از سال 201۶، ایران یک سیستمی برای اعالن پول نقد خود راه اندازی 
ک��رد. همچنین اصالحاتی در قانون تأمین مالی ضد تروریس��م و قانون 
مبارزه با پولش��ویی انج��ام و آنها در کنار آیین نامه مبارزه با پولش��ویی 
تصویب کرد. این نهاد همچنین در فوریه 2020 یادآور شد، شش مورد 
دیگ��ر باقیمانده که ایران باید کامال آنه��ا را تکمیل کند: هرگونه تامین 
مالی تروریس��م را یک نوع »جرم « محس��وب کند؛ شناس��ایی و توقیف 
دارایی های تروریست ها هماهنگ با قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل باشد؛ حصول  اطمینان از اینکه یک برنامه متناسب و قابل اجرا به 
کار گرفته ش��ده اس��ت تا در ارتباط با مشتریان به قانون عمل می شود؛ 
اثبات اینکه مس��ئوالن کشور به چه ترتیب س��ازوکاری برای شناسایی 
افرادی تعیی��ن کرده که بدون مجوز وجوه نق��دی را جابه جا می کنند؛ 
تصویب و اجرای کنوانس��یون های پالرمو و س��ی اف تی و شفاف س��ازی 
توانای��ی ارائه کمک ه��ای حقوقی متقابل؛ حص��ول اطمینان از اقدامات 
مؤسس��ه های مالی که نقل و انتقال ه��ای مالی )الکترونیکی( آنها حاوی 

اطالعات کامل مبدأ و ذی نفع باشد.
از توجه به هویت دیجیتال تا محدودیت دارایی مجازی

همچنین یکی از اولویت های اس��تراتژیک اعالم شده در این اجالس، 
»درک و اس��تفاده از هویت دیجیتال به عنوان یک اهرم قدرت« است. 
همه س��اله بر ش��مار قراردادهای مالی الکترونیک��ی )دیجیتال( به طرز 
سرس��ام آوری افزوده می ش��ود. ای��ن واقعیت ایجاب می کند ش��ناخت 
بهتری داش��ته باش��یم از اینکه خدمات مالی الکترونیکی به چه طریقی 

مشتریان شان را شناسایی و صحت آنها را تایید می کنند.
اج��الس مجمع عموم��ی FATF یک جزوه راهنم��ا در مورد هویت 
الکترونیکی به تصویب رس��اند. این جزوه راهنما به موسسه های دولتی 
و س��هامداران بخ��ش خصوص��ی کمک می کند ت��ا بهتر با ش��یوه کار 
سیستم های شناسایی آی.دی)ID( الکترونیکی آشنایی پیدا کنند. این 
جزوه راهنما، الزامات و نیازمندی های FATF را برای شناسایی و تایید 
و تصدیق مشتری و وظایف مقرر جاری توضیح می دهد که این اقدامات 
چگونه می توان��د با اجزای اصلی سیس��تم های شناس��ایی الکترونیکی 

هماهنگ باشد.
 FATF معتقد اس��ت که نوآوری، این پتانس��یل را دارد که تالش ها 
در راه مقابله با پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ارتقا دهد. 
سیس��تم های شناس��ایی قوی و غیرقابل نف��وذ الکترونیکی می تواند در 
ح��وزه امور مالی، عوامل قاب��ل اعتماد بودن، امنی��ت و کارآمدی را در 
شناس��ایی افراد باال ببرد و از ضعفی که در کنترل انس��انی وجود دارد 

بکاهد.
FATF  همچنین از نزدیک بر روند اجرا و تأثیرگذاری استانداردهای 
جدی��د خود برای مقابله با خطرهای احتمالی پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریس��ِم دارایی ه��ای مجازی نظ��ارت می کند. از جمله م��وارد مورد 
سنجش، پیش��رفت های انجام شده در زمینه اجرای کامل »قانون سفر« 
بوده که نیازمند شفاف س��ازی در مورد مبدأ و ذی نفع پرداخت اس��ت. 
همچنی��ن FATF به مدت 12 ماه، اجرای الزامات و نیازهای جدید را 
در دست بازنگری قرار داد و در مجمع عمومی، پیشرفت هایی که در این 
زمینه به دست آمده است را مرور کرد و نقطه نظرات نمایندگان بخش 

خصوصی و راه حل های فنی پیشنهادی آنها را مورد بررسی قرار داد.
این نهاد قرار اس��ت گزارش کاملی از تحلیل و بررس��ی های خود در 
زمین��ه خطراتی که در راه مبارزه با پولش��ویی و مقابل��ه با تامین مالی 
تروریس��م وجود دارد را به همراه ارز الکترونیکی موس��وم به »اس��تیبل 
کوین« و همچنی��ن کاربرد اس��تانداردهای FATF در مورد آنها را به 

اجالس آتی گروه 20 در ژوئیه 2020 گزارش کند.
تاکید FATF به کره جنوبی و تکلیف امارات به بازنگری

همچنینFATF و گروه آسیا - پاسیفیک در امور مبارزه با پولشویی 
به طور مشترک به سنجش اقدامات کره جنوبی در مبارزه با پولشویی و 

تامین مالی تروریسم پرداختند. مجمع عمومی بعد از بررسی ارزیابی ها 
ب��ه این نتیجه رس��ید ک��ه کره جنوب��ی متوجه خطرات ش��ده و از یک 
چارچوب سازمانی و قانونی درس��ت و حسابی برخوردار است که نتایج 
خوبی را عرضه می کند. خطراتی که کره با آنها روبه روست شامل کاربرد 
موثر هوش مالی و توسعه آن و همچنین احیای درآمدهای جنایی است.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: کره باید اقدامات مبارزه با پولش��ویی و 
تامین مالی تروریس��م را به کار ببندد و بر تجارت های غیرمالی نظارت 
داشته باشد، نظارت ها را تقویت کند و همه تمرکزش را روی جلوگیری 
از اس��تفاده نادرست از شخصیت های حقوقی و سوء استفاده از تمهیدات 
پولش��ویی و تامین مالی تروریسم، انجام تحقیقات در زمینه پولشویی و 

تعقیب قانونی در این زمینه قرار دهد.
مجمع عموم��ی در این اجالس همچنین در مورد ارزیابی مش��ترک 
FATF و  MENAFATF )کارگروه اقدام مالی خاورمیانه و ش��مال 
آفریق��ا( از امارات نیز بحث کرد و به این نتیجه رس��ید که این کش��ور 
بسیاری از اقداماتش در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
را ب��ه اجرا درآورده اس��ت. از جمله ای��ن اقدامات، تاس��یس یک اداره 
تشخیص مخاطرات ملی است. تهیه یک استراتژی کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریست)CFT( و مبارزه با پولشویی و اقدامات مؤثر برای 
انجام تحقیقات و پیگرد قانونی در زمینه تامین مالی تروریس��م از دیگر 

اقدامات این کشور است.
در ای��ن گزارش تاکید ش��ده، با این حال، امارات بای��د یک بازنگری 
و پاالی��ش کل��ی در تص��ور خود از پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م 
انجام دهد. همچنین بای��د اقداماتش در زمینه تحقیق،  پیگرد قانونی و 

همکاری بین المللی در زمینه پولشویی را تقویت کند.
در عی��ن حال ام��ارات باید همه تمرکزش را روی ای��ن بگذارد که از 
سوء اس��تفاده از اش��خاص و ترتیبات حقوقی جلوگیری، بر روند گردش 
ام��ور نظ��ارت و اطمینان یابد دارایی های مرتبط با ت��رور و تامین مالی 
سالح های کش��تار جمعی، بی هیچ درنگ و تاخیری همه توقیف )فریز( 
ش��وند. این گزارش ه��ا بعد از بازبینی کیفیت، قوت و اس��تحکام در ماه 

آوریل)فروردین-اردیبهشت 99( منتشر خواهد شد.
کدام کشورها مشمول نظارت بیشتر FATF شدند؟

براس��اس این گزارش، س��رزمین هایی که مش��مول نظارت بیشترند 
فعاالنه با FATF کار می کنند تا نواقص اس��تراتژیک خود را در مقابله 
با پولش��ویی، تامین مالی تروریس��م و تامین مالی اش��اعه س��الح های 
کش��تارجمعی برطرف کنند. هرگاه  FATF س��رزمینی را در محدوده 
نظارت بیش��تر قرار می دهد به این معناس��ت که کشور موردنظر متعهد 
اس��ت به سرعت کم کاری های استراتژیک شناسایی شده را در چارچوب 
زمان��ی مورد توافق، برطرف کند. در واقع این رویکرد به معنای افزایش 

نظارت  بر این کشورهاست.
باتوجه به ای��ن اقدامات، FATF به ترینیدادوتوباگو بابت پیش��رفت 
قابل مالحظه در برطرف کردن نواقص استراتژیک خود در زمینه مبارزه 
با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م تبریک گفت. این نواقص پیش��تر 

توسط FATF شناسایی شده و در برنامه اقدام گنجانده شده بود.
 FATF بر این اساس این کش��ور دیگر مشمول روند افزایش نظارت
نخواهد بود و با کارگروه اقدام مالی کارائیب که عضو آن است همکاری 
خواهد کرد تا برنامه های مقابله با تامین مالی تروریسم)CFT( و مبارزه 

با پولشویی)AML( را تقویت کند.
در این اجالس کش��ورهای آلبانی، باربادوس، جامائیکا، موریشیوس، 
میانمار، نیکاراگوآ و اوگاندا مش��مول تشدید نظارت شدند. این کشورها 
از س��وی FATF به عنوان س��رزمین های دارای نواقص استراتژیک در 
زمین��ه مقابله با تامین مالی تروریس��م و مبارزه با پولش��ویی ش��ناخته 
ش��ده اند. هر ک��دام از آنها یک برنامه اقدام ب��ا FATF تهیه کرده اند تا 

حادترین نارسایی ها در این زمینه را رفع و رجوع کنند.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت، همه کشورها الزاما باید آماده باشند 
هرگاه FATF آنها را موظف به انجام کاری می کند،  باید بتوانند دست 
ب��ه اقدامات متقابل بزنند. همچنین کش��ورها باید قادر باش��ند به طور 
مس��تقل آنچه را که FATF  از آنها خواسته، انجام دهند. این اقدامات 

متقابل، باید موثر و متناسب با خطرهای موردنظر باشد.
در ای��ن اج��الس مجم��ع عموم��ی FATF  همچنی��ن در زمین��ه 
پیش��رفت هایی که این گروه در یکی از اولویت های این س��ازمان یعنی 
مب��ارزه با پولش��ویی درآمد حاصل از تج��ارت غیرقانونی حیات وحش، 
بحث و بررس��ی ش��د. موضوع های دیگری همچون »ترویج و تس��هیل 
نظارت مؤثرتر در س��طح مل��ی، بازبینی اس��تراتژیک روندهای ارزیابی 
شبکه جهانی FATF و ریاست این نهاد بین سال های 2020 تا 2022، 

در اجالس یادشده مورد بررسی قرار گرفت.
 FATF در این اجالس، مارکاس پله یر از آلمان به عنوان رئیس آتی
انتخاب ش��د. تیم او از اول ژوئیه)10 تیرماه( 2020 کار خود را در این 
گروه آغاز خواهد کرد. پله یر نخس��تین رئی��س FATF خواهد بود که 
برای دو دوره ریاس��ت این نهاد را برعهده خواهد داشت. او اکنون نایب 
رئیس FATF اس��ت. او تا نشس��تن بر مسند ریاس��ت گروه در سمت 

کنونی اش انجام وظیفه خواهد کرد.

از ورود ایران به لیست سیاه تا نگرانی از عملکرد پاکستان و توصیه به امارات

در آخرین نشست مجمع عمومی FATF چه گذشت؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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رشد 14هزار واحدی شاخص بورس در روز سه شنبه
 شاخص بورس، کانال 518 هزار واحد را

رد کرد
ش��اخص کل بورس در روز سه ش��نبه قدم به قدم رشد کرد و در 
حالی که در س��اعات اولیه معامالت روی محور ۵03 هزار واحد در 
حرکت بود، با گذش��ت زمان از س��اعت معامله به ارقام ۵10 هزار، 
۵12 ه��زار، ۵17 ه��زار و در نهایت ۵1۸ هزار واحد رس��ید. بر این 
اساس، شاخص کل در این روز 14 هزار و 77۸ واحد افزایش داشت 

و در نهایت به رقم ۵1۸ هزار و ۵13 واحد رسید.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 4هزار و 710  واحد افزایش به 
170 هزار و 944 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 3هزار و 13۶ 
واحد رش��د به 113 هزار و ۸03 واحد رس��ید. شاخص آزاد شناور 
نیز با 1۸ هزار و ۸۶۵ واحد افزایش به رقم ۶44 هزار و 922 واحد 
رس��ید، ش��اخص بازار اول 9 هزار و 7۵4 واحد و شاخص بازار دوم 

34 هزار و 4۶۶ واحد افزایش داشتند.
در معامالت روز سه شنبه بیش از ۸میلیارد و 1۶0 میلیون سهم، 
ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۵2 ه��زار و 914 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 3هزار و 434 
واحد، ف��والد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با یک ه��زار و 9۶معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با ۵3۸ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیک��و( با 474 واحد، معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 443 
واح��د و بانک ملت )وبمل��ت( با 430 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت 
را بر ش��اخص کل داش��تند. در مقابل، نمادهای پتروشیمی پارس 
)پارس( با 3۶3 واحد، س��رمایه گذاری غدیر ])وغدیر( با 132 واحد، 
پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 9۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 
۶7 واحد، پتروش��یمی جم )جم( با ۵0 واحد و پتروش��یمی خارک 
)ش��خارک( با 3۵ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص 

بورس را رقم زدند.
همچنین نمادهای بانک ملت، سایپا، بانک تجارت، ایران خودرو، 
پاالی��ش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پاالیش نفت تهران 
از جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه فلزات اساسی هم در 
معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ۶23 میلیون و 729 هزار برگه س��هم به ارزش ۵هزار و ۵34 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از  139 واحد رش��د داشت و بر روی 
کانال ۶ هزار و ۶91  واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و ۶20 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 2۶ هزار و 34۶ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
بیش��ترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد س. توس��عه 
و هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی مارون 
)مارون(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرم��ز(، فرابورس ای��ران )فرابورس(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگ��رس( و س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر( بر ش��اخص این بازار 
داشتند. همچنین نماد جنرال مکانیک )رنیک(، بیمه کوثر )کوثر(، 
تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، س��رمایه گذاری مس سرچش��مه 
)سرچشمه( و نفت پاس��ارگاد )شپاس( هم مانع از رشد بیشتر این 

شاخص شدند.

نماگربازارسهام

س��ازمان خصوصی سازی در راس��تای برطرف کردن ابهامات درباره سهام عدالت 
با انتش��ار گزارش��ی به 3۵ سوال مهم پاس��خ داد. طرح س��هام عدالت در حالی از 
س��ال 13۸۵ تاکن��ون در حال اجرا اس��ت که بیش از 49 میلی��ون نفر از جمعیت 
کش��ور مشمول این سهام هستند. در این راستا، سازمان خصوصی سازی به منظور 
فرهنگ سازی بهتر و پاسخ به ابهامات و پرسش های موجود در این زمینه، اقدام به 
انتشار مطلبی شامل مهمترین پرسش های قابل طرح در زمینه سهام عدالت و پاسخ 

به آنها به شرح زیر کرده است:
* س��هام عدالت چیست؟ س��هام مربوط به 49 شرکت س��رمایه پذیر است که 
براساس مصوبات هیات وزیران به مشمولین سهام عدالت واگذار شده است. لیست 
و اطالعات مربوط به  ش��رکت های مزبور در س��امانه اینترنتی س��هام عدالت درج 

شده است.
* چه کسانی سهام عدالت دارند؟ به عبارت دیگر، چه گروه هایی مشمول سهام 
عدالت ش��دند؟ چرا؟ مرجع تشخیص مشمولین سهام عدالت کجا بوده؟ مشمولین 
سهام عدالت در مقاطع گذشته براساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت 
در 1۸ گروه تعیین شده اند و نهادهای متولی این گروه ها نیز در ستاد مزبور مشخص 
گردیده اند که در نهایت براس��اس اطالعات ماخوذه از نهادهای مذکور سهام عدالت 
به این گروه ها تخصیص داده ش��ده اس��ت. در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر 

مشمول سهام عدالت هستند.
* آیا همه کسانی که برگه های سهام عدالت را دارند سهامدار محسوب می شوند؟ 
خیر، برگه های سهام عدالت مالک نیست. اشخاصی که با در دست داشتن برگه های 
دعوتنامه سهام عدالت و سایر مدارک الزم تشریفات ثبت نام را در بازه زمانی تعیین 
شده )تا پایان اسفندماه 1394( انجام داده و مشخصات آنها در سامانه سهام عدالت 

درج شده باشد مشمول سهام عدالت هستند.
* آیا س��هام عدالت ش��امل همه افراد خانوار می شود و یا فقط سرپرست خانوار؟ 
سهام عدالت شامل تمام افرادی است که در زمان ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم 
جمع آوری اطالعات تکمیل و ارسال گردیده و دعوتنامه سهام عدالت نیز برای  شان 

صادر شده و فرآیند ثبت نام آنها طی شده است.
* ارزش س��هام عدالت چقدر اس��ت؟ ارزش سهام عدالت کلیه مشمولین مطابق 
www. میزان اعالمی در صورتحس��اب مندرج در سامانه س��هام عدالت به نشانی

samanese.ir متفاوت بوده است.
* آیا برگه های س��هام عدالت قابل خرید و فروش هستند؟ خیر، برگه های سهام 

عدالت فاقد هرگونه ارزشی هستند.
* چرا مبلغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟ دلیل این تفاوت ناشی از تخفیفات 
اعطایی دولت به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیس��تی، میزان مبالغ واریزی مش��مولین بابت تتمه مبلغ بدهی و تعداد اعضای 

خانوار و ... است.
* آیا امکان انتقال سهام عدالت از پدر به فرزندان و یا برعکس وجود دارد؟ خیر، 
در حال حاضر در حالتی که هر دو در قید حیات باشند چنین امکانی وجود ندارد.

* سود سهام عدالت چگونه پرداخت می شود؟ به صورت سالیانه پرداخت می شود. 
پس از برگزاری مجامع عمومی 49 شرکت سرمایه پذیر، دریافت سود از شرکت ها و 

مشخص شدن سود قابل تقسیم بین مشمولین پرداخت می شود.
* چرا 10 س��ال اول هیچ سودی به سهام عدالت اختصاص نیافت؟ از بابت ثمن 
معامله سهام شرکت های سرمایه پذیر که به مشمولین واگذار شده است هیچ مبلغی 
از مشمولین دریافت نگردیده بود مقرر بود بهای مورد واگذاری به مشمولین از محل 
سود سالیانه شرکت ها تامین و تسویه گردد، بنابراین تمام سود دریافتی از شرکت ها 

در بازه 10 ساله اول طرح، بابت تسویه اقساط کسر و اعمال گردیده است.
* چگونه متوجه بش��ویم که س��هام عدالت داریم یا خیر؟ با مراجعه به س��امانه 

اینترنتی س��هام عدالت ب��ه نش��انی www.samanese.ir و وارد کردن کد ملی 
می توان اطالعات الزم را دریافت کرد.

* شماره شبا برای سود را کجا باید ارائه بدهیم؟ مشموالن می بایستی با مراجعه 
به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و ثبت اطالعات 

شناسنامه ای نسبت به ثبت شماره شبای بانکی اقدام کنند.
* آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه افراد همان خانواده قابل قبول است؟ 
خیر، هر یک از اعضای خانوار می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود در 

سامانه سهام عدالت اقدام کند.
* شماره شبا باید مربوط چه بانکی باشد؟ مشموالن سهام عدالت می توانند نسبت 
به ثبت شماره شبای بانکی خود نزد کلیه بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از 

بانک مرکزی اقدام کنند.
* تاکنون چه مقدار س��ود مربوط به سهام عدالت واریز شده است؟ پس از پایان 
دوره 10 س��اله؛ سود عملکرد سال 139۵، 139۶، 1397 شرکت های سرمایه پذیر 

بین مشمولین سهام عدالت تخصیص و پرداخت شده است.
* آیا مبلغ س��ود برای همه یکسان است؟ خیر، میزان سود به تناسب ارزش هر 

فرد در سامانه سهام عدالت برای هر مشمول تعیین می شود.
* کسانی که تاکنون سود دریافت نکرده اند چه باید بکنند؟ کلیه مشمولین سهام 
عدالت برای دریافت سود سهام عدالت می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی 

خود در سامانه اینترنتی سهام عدالت اقدام کنند.
* از زمانی که ش��ماره ش��با در سامانه وارد ش��د تا زمان واریز سود چقدر طول 
می کش��د؟ شماره شبای بانکی اعالمی مشمولین س��هام عدالت پس از استعالم از 
بانک مرکزی و اخذ تاییدیه در س��امانه درج و در لیست واریزی سود سهام عدالت 

قرار می گیرد.
* س��هام اف��راد پس از ف��وت چه می ش��ود؟ وراث متوفیان با مراجع��ه به دفاتر 
پیشخوان دولت الکترونیک و ارائه مدارک شناسایی و گواهی حصر وراثت می توانند 

نسبت به تسهیم و انتقال سهام بین وراث اقدام کنند.
* ارزش سهام عدالت در بازار چقدر است؟ در حال حاضر به دلیل عدم آزادسازی، 
س��هام عدالت قابلیت معامله ندارد. براس��اس آخرین اطالعات ماخوذه ارزش سهام 

عدالت هر مشمول حدود ۸ برابر است.
* ثبت نام جدید برای سهام عدالت کی آغاز می شود؟ در حال حاضر تمام سهام 
قابل تخصیص به گروه های هدف واگذار و نهایی شده است و سهمی برای واگذاری 

به افراد جدید از سبد سهام عدالت امکان پذیر نیست.
* چرا مددجویان بهزیستی سهام شان دو برابر بقیه است؟ براساس مفاد آیین نامه 
سهام عدالت مشموالن دو دهک پایین درآمدی )نهادهای تحت حمایت بهزیستی 
و کمیته امداد امام ره ( ش��امل احتس��اب ۵0درصد تخفیف در بهای واگذاری و به 

صورت اقساط 10 ساله بوده اند.
* آیا کس��انی که بس��ته معیشتی دریافت می کنند س��هام عدالت هم می توانند 

بگیرند؟ بسته معیشتی ارتباطی به سهام عدالت ندارد.
* سود سهام عدالت شامل مالیات می شود؟ مالیات مربوط به سود سهام عدالت 
قبال توس��ط شرکت های سرمایه پذیر محاسبه، کسر و پرداخت شده است و مالیات 

جدیدی ندارد.
* چه تعداد از افراد از سهام عدالت شان خبر ندارند؟ بیشتر چه کسانی هستند؟ 
از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت تاکنون حدود 41 میلیون و ۵00 هزار نفر با 
مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت نسبت به ثبت شماره شبای بانکی مراجعه 

نموده اند. ضمنا حدود 2،۵ میلیون نفر نیز از مشموالن در قید حیات نیستند.
* آیا ش��ماره تلفن و ش��ماره ش��با باید حتما به نام فرد مش��مول باشد؟ شماره 
ش��بای بانکی می بایستی حتما به نام خود مشمول باشد. همچنین در سامانه فعال 

الزامی نس��بت به ثبت شماره تلفن خود مش��مول وجود ندارد ولی برای اقدامات و 
اطالعیه های بعدی ثبت شماره تماس خود مشمول هم ضروری به نظر می رسد.

* برای اطالعات بیشتر به کجا مراجعه کنیم؟ مشموالن سهام عدالت در اقصی 
نقاط ایران برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعیه های الزم صرفا به سامانه اینترنتی 
س��هام عدالت به نشانی www.samanese.ir مراجعه و کسب اطالع نمایند. یا با 

شماه تلفن ۸333۸-021 تماس گرفته و سواالت خود را مطرح کنند.
* در شهرس��تان ها برای س��هام عدالت به کجا باید مراجعه کرد؟ در حال حاضر 
نیازی به مراجعه حضوری نیست. مشموالن سهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای 
اطالع از آخرین اخبار و اطالعیه های الزم صرفا به س��امانه اینترنتی س��هام عدالت 
به نش��انی www.samanese.ir مراجعه و کس��ب اطالع کنند یا با ش��ماه تلفن 

۸333۸-021 تماس گرفته و سواالت خود را مطرح کنند.
* س��هام عدالت از چه زمانی قابلیت خرید و فروش پیدا می کند؟ الیحه ساماندهی 
سهام عدالت در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد. بدیهی است که در صورت 

تصویب و ابالغ الیحه مذکور سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا خواهد کرد.
* افرادی که ثبت نام آنها به صورت ناقص انجام ش��ده است، آیا سهام عدالت به 
آنها تعلق خواهد گرفت؟ خیر، کسانی که ثبت نام آنها به صورت ناقص انجام شده، 

سهام عدالت به آنها تعلق نخواهد گرفت.
* آیا امکان افزایش سرمایه برای دارندگان سهام عدالت وجود دارد؟ خیر، امکان 

واریز برای افزایش میزان سهام عدالت مشمولین وجود ندارد.
* آیا سهام عدالت برای افرادی که تازه به دنیا آمده اند تعلق می گیرد؟ خیر، دیگر 

ثبت نام جدید امکان پذیر نیست.
* چرا به همه اقش��ار جامعه سهام عدالت تعلق نگرفته است؟ براساس آیین نامه 
توزیع س��هام عدالت، مشمولین طرح شامل ش��ش دهک بوده اند که گروه های آن 

توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در سال 13۸۵ تعیین شده است.
* س��ود س��هام عدالت هر چند وقت یکبار واریز می شود؟ سود سهام عدالت هر 

سال یکبار واریز می شود.
* سود سهام عدالت توسط شرکت ها در چه زمانی واریز می شود؟ سود شرکت ها 
ظرف مهلت قانونی مندرج در قانون تجارت ) به مدت هش��ت ماه پس از برگزاری 

مجامع عمومی سالیانه ( دریافت و برای توزیع تخصیص می یابد.

آنچه باید درباره سهام عدالت بدانید

پاسخ به ۳۵ سوال مهم درباره سهام عدالت

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه شرکاء و اعضاء هیئت مدیره موسسه نظم آوران حفیظ به شماره ثبت 3341۸ و شناسه ملی 
1400390۵۶77 جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در س��اعت 9 صبح مورخ 139۸/12/19 و مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 139۸/12/19 که در نشانی: تهران، تهران نو، خیابان 

شهید ناصر ترابی، بن بست اول، پالک 2، طبقه اول تشکیل می گردد خواهشمند است حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العادهک ورود شریک جدید و افزایش سرمایه، اصالح ماده اساسنامه و مواردی 

که در صالحیت مجمع می باشد.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العادهک انتخاب مدیران، تعیین اعضای هیئت مدیره، تعیین 
وضعیت امضاء مجاز، تعیین سمت مدیران و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
مقام دعوت کننده: هیئت مدیره

چهارشنبه
7 اسفند 1398

شماره 1502



زنجبیل کیلویی 120 هزار تومان!
ترکش ویروس کرونا عالوه بر بازار تجهیزات بهداش��تی، بازار برخی اقالم 
خوراکی را نیز هدف قرار داده اس��ت؛ به طوری ک��ه برخی از اقالم در بازار 
صیفی جات در چند روز اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای همراه شده است.

به گزارش ایس��نا، پس از ش��یوع  ویروس کرون��ا در ایران برخی از 
پزشکان و متخصصان حوزه س��المت به شهروندان توصیه کردند که 
برای افزایش ایمنی و مقاومت بدن ش��ان در برابر این ویروس، حتما از 
ویتامین های مختلف از جمله ویتامی��ن ث  و مواد غذایی دارای طبع 
گرم اس��تفاده کنند. حتی در برخی از شبکه های مجازی توصیه هایی 
مبنی بر افزایش مصرف لیموترش، س��یر و زنجبیل به شهروندان شد؛ 
توصیه هایی که به س��رعت دست به دست چرخید و ظرف مدت چند 
روز مردم نگران از ابتال به ویروس کرونا را وادار به خرید سیر، زنجبیل، 

لیموترش و لیموشیرین با قیمت های گزاف کرد.
با داغ ش��دن بازار این اقالم قیمت ها نیز س��یر صعودی به خود گرفت؛ به 
طوری که  زنجبیل، س��یر، لیموترش در حال حاضر جزو کاالهای لوکس به 
ش��مار می رود. براساس مش��اهدات میدانی، زنجبیل تازه در خرده فروشی ها 
کیلویی 120 هزارتومان و لیموترش و س��یر نیز کیلویی ۵0 هزار تومان به 

فروش می رسد.
این افزایش قیمت ناگهانی عالوه بر اینکه مصرف کنندگان را نگران کرده، 
باعث نارضایتی فروشندگان میوه و سبزی نیز شده است. آنها معتقدند برای 
خری��د این محصوالت به صورت عمده از میادین میوه و تره بار بهای زیادی 
می پردازند؛ در حالی که مش��تریان تصور می کنند که خود مغازه داران برای 

سود بیشتر قیمت ها را باال برده اند.
در این باره رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی درباره گرانی سیر 
و زنجبیل و لیموترش به ایس��نا، گفت: وقتی در مقطع کوتاهی تقاضا برای 
محصولی بیش��تر می ش��ود، عده ای برای س��ودجویی از این فرصت استفاده 

می کنند و به تبع آن قیمت ها باال می رود.
 اس��داهلل کارگ��ر با بیان اینکه اتحادیه خرده فروش��ی میوه و س��بزی پل 
ارتباطی بین بار فروش و مصرف کننده است و در تعیین قیمت نقشی ندارد، 
اظهار کرد: نقش اتحادیه این اس��ت که با اعمال سود مصوب، محصوالت را 
در اختیار مصرف کنندگان قرار ده��د، بنابراین اینکه قیمت این محصوالت 

در مبدأ گران می شود، برعهده بخش های دیگر است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی اضافه کرد: در اینگونه مواقع 
متاس��فانه فروش��نده متهم اصلی شناخته می ش��ود، زیرا مردم برای خرید 
کاال با فروش��ندگان مواجه اند، اما حقیقت این اس��ت که خود فروشنده هم 
محصوالت��ش را از مبدأ گران  می خرد. حتی در بعضی مواقع قیمت کاال به 
حدی باال می رود که فروشندگان سود مصوب شان را در کمترین حد ممکن 

اعمال می کنند.
وی افزود: براس��اس کش��ف قیمت میدان مرکزی میوه و تره بار، زنجبیل 
تازه تا 110 هزارتومان هم به فروش رس��یده است و اگر قرار باشد با اعمال 
س��ود 3۵درصدی در خرده فروش��ی ها عرضه ش��ود قیمت آن به 140 هزار 

تومان می رسد.
او با بیان اینکه ما نیز از این افزایش قیمت انتقاد داریم، گفت: براس��اس 
کش��ف قیم��ت در میادی��ن مرکزی می��وه و تره بار، قیمت لیم��و ترش ۵0 

هزارتومان، سیر 3۵ هزار تومان و لیمو شیرین  9000 تومان است.

مجوز واردات ماسک تنفسی صادر شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از صدور مجوز برای واردات 
ماس��ک های تنفس��ی خبر داد و گفت به بانک مرکزی ابالغ کردیم 
که واردات ماسک اولویت اول دریافت ارز است و در کنار آن مجوز 
موقت برای تغییر خطوط تولیدی برخی کارخانه ها نیز صادر ش��ده 

است.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی روز سه شنبه در نشست هماهنگی 
طرح نظارت و بازرسی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان، با بیان اینکه 
ظرفیت های تولیدی مناسبی در حوزه صنایع غذایی وجود دارد، از 
افزایش 20درصدی تولید مواد غذایی در 10 ماهه امس��ال خبر داد 
و گفت: بخش��ی از کاالهای اساس��ی وارداتی نیز بیشتر از سال های 

قبل وارد شده است.
افزایش قیمت مواد بهداشتی در این شرایط طبیعی است

وی ب��ا بیان اینکه ش��یوع وی��روس کرونا ب��ه دو حالت در ب��ازار اثرگذار 
بوده اس��ت، تصریح کرد: تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا و فضاسازی های 
رس��انه ای، قیمت برخ��ی کاالها افزایش یافته اس��ت. از طرف دیگر مصرف 

برخی اقالم بهداشتی نیز به شدت افزایش یافته که طبیعی است.
رحمان��ی ادام��ه داد: ش��یوع وی��روس کرونا ب��رای برخی دش��منان این 
فرصت طلب��ی را ایج��اد ک��رد ک��ه ب��ازار را به ه��م بریزند. البت��ه برخی از 
فروش��ندگان نیز از ای��ن موضوع به عنوان یک فرصت ی��اد کردند و کاال را 

احتکار یا گرانفروشی کردند.
وزیر صمت از اس��تان های کشور درخواست کرد که جلسات ستاد تنظیم 
بازار را به صورت مس��تمر با حضور اس��تانداران برگزار کنند و گفت: تالش 
داریم بتوانیم تولید اقالم بهداشتی را که این روزها بیشتر مورد توجه و نیاز 

مردم است، افزایش دهیم.
 کمبود شکر نداریم

رحمانی در ادامه با تاکید بر اینکه کمبودی در زمینه ش��کر وجود ندارد، 
تصریح کرد: اگر عرضه با وقفه ایجاد ش��ود، برخی به س��مت احتکار حرکت 
می کنند. البته ش��کر به اندازه کافی در کشور وجود دارد و حتی ما متهم به 
این بودیم که چرا اینقدر ش��کر ذخیره سازی ش��ده است بنابراین فقط باید 

این کاال در بازار عرضه شود.
استقرار نماینده وزارت صمت در واحدهای تولید مواد 

ضدعفونی
وزیر صمت از فعالیت 14 واحد فعال بزرگ در بخش مواد ضدعفونی کننده 
خبر داد و گفت: اکنون نمایندگان وزارت صمت در این کارخانه ها مس��تقر 
ش��ده اند تا مشکالت ش��ان را رفع کنند بنابراین مشکلی برای کاالرسانی در 

بازار نداریم.
صدور مجوز کوتاه مدت تغییر خط تولید برای محصوالت 

بهداشتی
وی همچنین از هماهنگی با وزارت بهداشت برای صدور مجوزهای کوتاه 
م��دت به برخی واحدهای تولیدی ب��رای تغییر خط تولیدی خبر داد تا آنها 

بتوانند محصوالت موردنیاز پزشکی را تولید کنند.
به گفته این مقام مس��ئول، در حال حاضر 70 واحد تولیدی مواد 
شوینده در کشور فعال است که 2۵0 هزار تن ظرفیت تولید دارند. 
مواد اولیه این محصوالت نیز داخلی است و سال گذشته تنها نیمی 

از آن مصرف شده است.

اخبـــار

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی گفت ذخایر کاال های بهداشتی ما کافی 
است، ولی مردم نباید برای خرید آنها هجوم ببرند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مدرس خیابانی در نشست 
خبری که روز گذش��ته برگزار شد، اظهار کرد: تامین بازار امسال عملکرد 
خوبی از خود نشان داده و توانسته از اتفاقاتی مثل بنزین، کرونا و نوسانات 
ارزی عبور کند، اما این فرآیند زمانی تکمیل می شود که نظارت و کنترل 

کافی بر بازار وجود داشته باشد.
او با اش��اره به وضعیت مناس��ب تولی��د و و برنامه ریزی های مناس��ب 
انجام شده، گفت: دپوی کاالهای اساسی در بنادر شمالی و جنوبی نشانگر 

این است که مشکلی در تامین کاال های اساسی وجود ندارد.
مدرس خیابانی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای افزایش تقاضای 

پایان سال تصریح کرد: مجموع کاالهایی که برای نمایشگاه های بهاره در 
نظر گرفته بودیم که برگزاری آنها با دس��تور وزارت بهداشت کنسل شد؛ 
این کاالها به شبکه های توزیع، فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و 

تره بار تزریق می شود.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی تصریح کرد: هیچ گاه ویروس��ی با وجهه 
سیاسی همراه نبوده است اما یک مقام آمریکایی اعالم کرده است که ما 
با رشد این ویروس به دنبال کنترل و توقف اقتصاد چین هستیم و شاید 

برای ایران هم به همین صورت باشد.
او گف��ت: بخش��ی از نگرانی مردم ب��رای مدیریت ب��رای ویروس کرونا 
طبیعی و قابل درک است، اما فشار فضای مجازی و رسانه های خارجی بر 
این ماجرا دامن می زند. ذخایر کاالهای بهداشتی ما کافی است ولی مردم 

نباید برای خرید آنها هجوم ببرند؛ این مواد تاریخ استفاده محدودی داشته 
و خرید بیش از نیاز فقط مشکل برای سایرین ایجاد می کند.

م��درس خیابانی بیان کرد: کاالها بدون محدودیت تزریق می ش��وند و 
ذخیره ای بیش از نیاز کشور داریم؛ دخایر استراتژیک ما بیش از دو برابر 
نیاز کش��ور اس��ت. برنامه های تنظیم بازاری هم از دی ماه کلید خورده و 

مشکلی ایجاد نخواهد شد.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی تصریح کرد: اس��تان ها باید روی مراکز 
نگهداری کاال تمرکز و به تخلفاتی مثل احتکار و امتنان از عرصه رسیدگی 
کنند. تمام انبار های بزرگ کش��ور رصد می شود؛ لیست کاالهایی که ارز 
4200 تومانی دریافت کرده اند هم به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است.

ذخایر کاال های بهداشتی کافی است، مردم احتکار نکنند

کارش��ناس بازار سرمایه گفت خروج آهن اسفنجی از چرخه عرضه در بورس، 
زمینه را برای ظهور دالالن در بازار فوالد فراهم کرده است.

یاس��ر مؤمنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
بی��ان کرد: وقتی کاالیی از بورس خارج می ش��ود، تولیدکننده به هر قیمتی که 
خواست محصوالتش را می فروشد همچنین این فروش می تواند به هر کسی که 

فروشنده مایل باشد، انجام شود.
او اضافه می کند: در ش��رایط فعلی وزارت صمت، اقدام دیرهنگام، اما خوبی را 
انجام داده اس��ت البته اگر این اقدام به صورت مقطعی نباش��د و تمرکز آن روی 
این صنعت بیشتر باشد. نه اینکه به جهت نزدیکی به روز های پایانی سال، چنین 
تصمیمی گرفته ش��ده باش��د. اگر این تصمیم درست اجرا ش��ود، مصرف کننده 

نهایی می تواند منتفع شود.
مؤمن��ی ه��م بر ضرورت عرض��ه انواع ف��والد در بورس کاال تأکی��د می کند و 
می گوید: آنچه مش��خص است، عدم عرضه آهن اس��فنجی در بورس سبب بروز 
مش��کالت، معامالت غیرشفاف و التهاب بازار شد. اگر می خواهیم شفافیتی ایجاد 
شود و همه افراد در هر مکانی ببینند که این محصول به درستی روی تابلو عرضه 
ش��ده است و قیمت های عرضه جلوی چشم همگان باشد، باید آهن اسفنجی در 

بورس به فروش برس��د. بدون تعارف باید بگوییم که در بازار غیررس��می، پشت 
فاکتور ها ممکن اس��ت مسائلی باش��د که برای پایان دادن به شائبه ای و سالمت 

اقتصادی، بهترین راه، عرضه در بورس کاال است.
آهن اسفنجی، کاالیی نهایی نیست

در ادامه علیرضا کدیور، کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار کرد: آهن اس��فنجی، 
کاالیی اس��ت که در واقع، ماده اولیه تولید فوالد اس��ت یعنی ش��مش فوالد یا 
ورق فوالد و صنایع پایین دس��تی از آن استفاده می کنند. درواقع، آهن اسفنجی، 
کاالی��ی نهایی نیس��ت. از س��وی دیگر آهن اس��فنجی، کاالیی هم نیس��ت که 
مصرف کننده زیادی داش��ته باش��د و واحد های پایین دستی فوالدی هستند که 

مشتری آن استفاده می کنند.
او اضاف��ه می کن��د: تصمی��م وزارت صم��ت زمانی منطقی می ش��د که عرضه 
آهن اس��فنجی در بورس کاال انجام می ش��د، ولی محدودیت خرید را صرفا برای 

واحد های پایین دستی می گذاشتند تا حداقل شفافیت از بازار حذف نشود.
ام��ا آیا این تصمیم وزارت صم��ت می تواند دالل بازی را در بازار فوالد 

پایان دهد؟
گفتنی اس��ت، وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن فوالد صدور بخشنامه وزارت 

صم��ت را مثبت ارزیابی می کن��د و می گوید: یکی از دالیل التهاب بازار فوالد در 
این چند وقت این است که نقدینگی به بازار فوالد هجوم آورده است.

فوالد؛ کاالیی با ماندگاری باالس��ت و قدرت نقدشوندگی دارد، به همین دلیل 
توج��ه تج��ار را به خود جلب کرده و ب��ه فعال بازار تبدیل ش��ده اند و در چنین 
ش��رایطی، آهن اسفنجی به دس��ت واحد های تولیدی نمی رس��د و التهاب بازار 

باال می رود.
یعقوبی اضافه می کند: تا ش��ش ماه پیش تقاضا برای آهن اس��فنجی 
کمتر از عرضه بود، اما هر چقدر به پایان س��ال نزدیک می شویم، تقاضا 
برای آهن اس��فنجی باال می رود. دلیل افزایش تقاض��ا، ورود واحد های 
القایی به چرخه مصرف است. با افزایش تقاضا تجار به موضوع ورود پیدا 

کردند و قیمت ها را باال بردند.
او ادامه می دهد: پیش از این، واحد های القایی بیش��تر از آهن قراضه اس��تفاده 
می کردن��د که در حال حاضر میزان عرضه آهن قراضه در کش��ور کاهش  یافته و 
قیمت آن با افزایش مواجه شده است. ساماندهی مناسبی هم در بازار آهن قراضه 
وج��ود ندارد و به همی��ن دلیل واحد های القایی به مصرف آهن اس��فنجی روی 

آورده اند و تقاضا برای این محصول باال رفته است.

اصرار مسئوالن شورای اقتصاد به قیمت فعلی خرید تضمینی گندم و اجتناب 
کشاورزان در تحویل محصول عاملی برای گرانی نان می شود.

به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، علی رغ��م تاکید مقام معظم رهبری بر 
خودکفایی محصوالت اس��تراتژیک و امنیت غذایی کش��ور، اما تکرار بی توجهی 
مس��ئوالن ش��ورای اقتصاد به اصالح نرخ خرید تضمینی و مش��کالت متعدد در 
تامین نهاده موردنیاز کش��اورزان کار را به جایی می رس��اند که برای تامین نان 
موردنیاز کش��ور چاره ای جز واردات گندم  نداشته باشیم . این در حالی است که 
با وجود ش��رایط مس��اعد اقلیمی و پراکنش بارش تنها در س��ایه حمایت دولت، 

خودکفایی برای چندمین سال متوالی محقق خواهد شد.
براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی دولت موظف است 
که نرخ خرید تضمینی محصوالت را قبل از شروع فصل کشت به گونه ای تعیین 
کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعالم شده بانک مرکزی کمتر نباشد.

بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که امس��ال برای چندمین س��ال متوالی 
مسئوالن ش��ورای اقتصاد در اعالم قیمت منطقی خرید تضمینی گندم  کوتاهی 
کردند که اگر هرچه س��ریع نس��بت به اصالح نرخ اقدام نکنند به سبب اجتناب 

کش��اورزان در تحویل گندم تولیدی به مراکز دولتی، تامین نان موردنیاز کش��ور 
دچار چالش می شود که این امر موجب شده تا پای گندم های وارداتی به کشور 

باز شود .
حال به س��راغ مس��ئول ذی ربط می رویم  تا از آخری��ن وضعیت اصالح قیمت 

خرید تضمینی گندم باخبر شویم:
نگرانی ها از حیث تامین نان مصرفی کشور

عطااله هاش��می، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اش��اره به اینکه مش��کلی در 
تامین گندم  موردنیاز داخل وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد 
اقلیمی، کمبودی در ارتباط با تولید گندم داخل و تامین نیاز کشور وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینک��ه در تامین گندم موردنیاز نان مصرف��ی مردم نیازی به 
واردات نداریم، افزود: با وجود بارندگی های مناسب و پراکنش بارش، تولید گندم 
به مراتب بهتر از س��ال های گذش��ته اس��ت که با این وجود خللی در تامین نان 

موردنیاز آحاد جامعه وجود ندارد.
هاش��می قیمت واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم را 2 هزار و ۵00 تومان 
اع��الم ک��رد و گفت: علی رغ��م افزایش هزینه ه��ای تولید، تش��کل ها و اتحادیه 

همچن��ان بر نرخ 2 هزار و ۵00 تومانی خرید تضمینی گندم اصرار دارند که اگر 
بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد اقدام به اصالح قیمت تضمینی گندم نکند، برای 

تامین نان موردنیاز چاره ای جز واردات نداریم.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر بنا به هر دلیلی مسئوالن شورای اقتصاد حاضر 
به اصالح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نشوند، بدون تردید 

در بحث خرید همانند امسال دچار مشکل خواهیم شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اش��اره به اینکه کش��اورزان چشم به راه اصالح 
قیمت خرید تضمینی گندم هس��تند، تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد کشت 
انتظار می رود که هرچه س��ریع تر قیمت خرید تضمینی برابر با هزینه های تولید 
و ت��ورم افزایش یابد، در غیر این ص��ورت خودکفایی گندم در ورطه نابودی قرار 

می گیرد.
هاش��می ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که امسال همانند سال گذشته 
می��زان تولید گن��دم حداقل به 13.۵ میلیون تن برس��د ک��ه در صورت اصالح 
قیمت و اش��تیاق کش��اورزان نس��بت به تحویل گندم به مراک��ز خرید نیازی به 

واردات نداریم.

دالالن، کمر بازار آهن اسفنجی را خم کردند

واردات گندم، نان را گران می کند! 
 اعتراض ها به نرخ خرید تضمینی گندم

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

»کاهش ساعت طرح ترافیک« منوط به 
تصمیم شورای  عالی ترافیک است

رئیس مرک��ز ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری تهران اعالم کرد که 
کاهش ساعت اجرای طرح ترافیک در حوزه اختیارات شورای عالی ترافیک 
اس��ت. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا،  غالمحسین 
محمدی  درخصوص انتش��ار برخی اخبار مبنی بر احتمال کاهش س��اعت 
اجرای طرح ترافیک در پی مشاهده مواردی از کروناویروس و استفاده مردم 
از حمل و نقل ش��خصی، گف��ت: تصمیم گیری درخصوص کاهش یا افزایش 

ساعت اجرای طرح ترافیک منوط به تصمیم شورای عالی ترافیک است.
وی ب��ا بیان اینکه ش��هرداری ته��ران اختیاری در این خص��وص ندارد و 
ش��ورای عالی ترافی��ک باید در این خص��وص تصمیم بگیرد، اف��زود: البته 
پیش��نهاداتی در این خصوص ارائه شده اس��ت اما از آنجایی که اجرای این 
تصمیم نیازمند همکاری بین بخش��ی اس��ت باید مراج��ع ذی صالح در این 

خصوص تصمیم بگیرند.

تولید 3000 موتورسیکلت  برقی برای 
پستچی ها

با ارائه تس��هیالت س��ازمان حمل و نقل و ترافیک، 3000 موتورسیکلت 
برق��ی تولی��د و به منظور کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف س��وخت در 

اختیار توزیع کنندگان شرکت ملی پست قرار می گیرد.
 ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نق��ل از  ایس��نا، طی 
تفاهم نامه ای چهارجانبه  فی مابین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ش��رکت ملی پس��ت و 
ش��رکت تولیدکننده موتورس��یکلت های برقی، تولید 3000 موتورس��یکلت 

برقی برای پستچی های پایتخت در دستور کار قرار گرفت.
س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با هدف کمک به کاهش 
آلودگی هوا و اس��تقرار مدیریت سبز، اعطای تس��هیالت با کارمزد 4درصد 
تا س��قف 1۵0 میلیون ری��ال برای هر موتورس��یکلت )نیمی از قیمت کل( 
را  برعهده گرفته اس��ت و فرصت جایگزینی موتورسیکلت های برقی را برای 

توزیع کنندگان شرکت ملی پست فراهم می کند.
بر این اس��اس 3000 موتورس��یکلت برقی با مش��خصات فنی موردتایید 
ش��رکت ملی پس��ت تولید و طی دو مرحله در اختیار ق��رار می گیرد که در 
مرحله نخس��ت ۵0 دس��تگاه از این موتورس��یکلت ها تولید و پس از تایید 
قابلیت ه��ای موردنظ��ر از قبی��ل میزان پیمای��ش، توان بات��ری، کارآمدی 
موتورس��یکلت و س��ایر موارد، بقیه موتورس��یکلت های تعهدش��ده )29۵0 

دستگاه موتورسیکلت برقی دیگر ( نیز تولید و آماده تحویل می شود.
جایگزین کردن موتورس��یکلت های برقی با بنزینی، س��االنه 2100 لیتر 
به ازای هر دس��تگاه، کاهش مصرف س��وخت به همراه خواهد داش��ت و با 
پیاده س��ازی طرح جایگزینی موتورس��یکلت های برقی با بنزینی برای 300 
هزار دس��تگاه موتورس��یکلت در تهران حدود 1.۵ میلیون تن آالیندگی از 

فضای شهری کاهش می یابد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
تفاهم نامه همکاری چهارجانبه به امضای یوسف حجت - سرپرست معاونت 
و مدیرعام��ل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران، منوچهر 
منطق��ی - دبیر توس��عه فناوری های حوزه قضایی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، جلی��ل مجاهد - رئیس هیأت 
مدیره شرکت نیرو موتور سهند و حسین نعمتی - معاون وزیر، رئیس هیأت 

مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست رسید.
 

 تقاضا در بازار خودرو
 چگونه مدیریت خواهد شد؟

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم کرد نقدینگی س��رگردان، افزایش 
قیمت ارز و دس��توری بودن قیمت خودرو از عوامل موثر بر اختالف قیمت 

کارخانه و بازار و التهاب بازار خودرو است.
احم��د نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار »خبرخودرو«، اظهار داش��ت: 
بارها اعالم کرده ایم که دلیل اصلی اختالف قیمت بین کارخانه خودروسازی 
و بازار، وجود 2.3 میلیارد میلیون تومان نقدینگی سرگردان در جامعه است؛ 
همچنین انتظارات تورمی، افزایش قیمت ارز و دستوری بودن قیمت خودرو 
از عوامل موثر بر اختالف قیمت کارخانه و بازار و التهاب بازار خودرو است.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران تصریح کرد: از بهمن ماه گذش��ته ایجاد 
اختالف بین قیمت کارخانه و بازار موجب وضعیت فعلی بازار خودرو ش��ده 
اس��ت. در بهمن ماه گذشته سازمان حمایت قیمت تمام شده پراید را معادل 
با 39 میلیون تومان برآورد کرد که الزم است مطابق با فرمول، سود کارخانه 
و 9درصد ارزش افزوده و 3درصد بابت ش��ماره گذاری و حدود 3درصد بیمه 
ش��خص ثالث به آن افزوده ش��ود، به این ترتیب پراید باید با قیمتی حدود 
47 میلیون تومان توس��ط خودروساز به فروش رسد، این در حالی است که 
به خودروس��از تکلیف ش��د خودرو پراید را با قیمت 37.۵ میلیون تومان به 
فروش رس��اند. ما همان زمان به این شیوه قیمت گذاری توسط ستاد تنظیم 

بازار و کمیته خودرو اعتراض کردیم.
نعمت بخ��ش گفت: این اختالف قیمت طبیعتا موجب هجوم نقدینگی به 
بازار خودرو ش��ده و از بهمن ماه گذش��ته این شیوه ادامه داشته است، البته 
وزارت صمت برای کوتاه کردن دس��ت دالالن تدابیری را در نظر گرفت، اما 

صف خرید خودرو همچنان به قوت خود باقی است.
وی گف��ت: ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران خودروهای 
خریداری ش��ده توس��ط مردم را به لحاظ خدمات پ��س از فروش و کیفیت 
خدمات در دوران گارانتی و سرویس اولیه رصد می کند که در این تماس ها 
مش��خص می شود بیش از 70درصد خریداران، خودرو موردنظر را به فروش 
رس��انده اند؛ این موضوع نش��ان می دهد اکثر خریداران، خودرو را به منظور 
س��رمایه گذاری خریداری می کنند زیرا بی��ن کارخانه و بازار اختالف قیمت 
وجود دارد. دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت: تنها راه حل این معضل، 

به کارگیری تجربه دهه 70 و فروش خودرو براساس حاشیه بازار است.
نعمت بخ��ش افزود: قیمت هر کاالیی را عرضه و تقاضا مش��خص می کند. 
ایران خودرو و س��ایپا در ح��ال حاضر تالش دارند هر ک��دام روزانه 2 هزار 
دس��تگاه خودرو تولی��د و عرضه کنند و ما امکان تولی��د بیش از این تعداد 
را در ش��رایط فعلی نداریم بنابراین باید تقاضا مدیریت شود. اگر خودروساز 
براساس حاشیه بازار اقدام به فروش خودرو کند قطعا دالالن و کسانی که به 
قصد کسب سود وارد عرصه خرید خودرو می شوند از خرید خودرو منصرف 
ش��ده و تقاضا کاه��ش می یابد. کاهش تقاضا موج��ب کاهش قیمت خودرو 
خواه��د ش��د و مثال قیمت خودرو پراید به مرور و ظ��رف کمتر از دو ماه به 

حدود 4۸ میلیون تومان خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی گفت با توجه به دستور ویژه رئیس جمهور، همه 
تالش مان را می کنیم که آزادراه تهران - شمال تا پایان دولت دوازدهم 
تکمیل شود و مردم بتوانند راحت تر مسیر تهران - شمال را طی کنند.
 به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو« به نقل از ایسنا، محمد اسالمی 
امروز )سه شنبه( در حاشیه مراسم افتتاح قطعه نخست آزادراه تهران - 
شمال اظهار کرد: همیشه برای مردم ایران رفتن به شمال از مسیر جاده 
قدیم تهران - چالوس دغدغه و پرزحمت بوده است که اکنون عالوه بر 

قطعه چهارم، قطعه یک آن راه اندازی شد.
وی خط��اب به رئیس جمه��ور اظهار امیدواری کرد با دس��توری که 
درباره راه اندازی باند رفت از قطعه دوم آزادراه تهران - ش��مال تا پایان 
دولت دوازدهم صادر ش��ده و از س��وی دیگر آغاز عملیات س��اخت باند 
دوم 1۵ کیلومتر از مرزن آباد تا دزدبن، مردم بتوانند س��ریع تر و روان تر 

مسافت تهران تا شمال را طی کنند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه یک��ی از مهم تری��ن قطعات و 

بخش های آزادراه - تهران ش��مال قطعه نخس��ت آن است، ادامه داد: با 
افتت��اح این قطعه نه تنها حدود ۶0 کیلومتر از مس��یر تهران تا چالوس 
کوتاه ش��د، بلکه حداقل یک س��اعت و نیم از زمان سفر مردم نیز کمتر 
می ش��ود. همچنین براس��اس برآوردهای اولیه صورت گرفته حدود ۸۶ 
میلیون لیتر مصرف بنزین در سال ناشی از افتتاح این پروژه صرفه جویی 
خواهد ش��د. وی با اشاره به اینکه همه دس��ت اندرکاران در این آزادراه 
از وزارت راه و شهرس��ازی تا بنیاد مس��تضعفان و شرکت های راهسازی 
فع��ال، تالش ش��ان را انجام می دهند تا دس��تور رئیس جمه��ور درباره 
تکمیل آزادراه تهران - شمال اجرایی شود، گفت: در حال حاضر در هر 
اس��تانی که وارد می شویم، آنجا تبدیل به کارگاه راهسازی شده است و 
همه شرکت ها خوش��بختانه فعال هستند و سازمان برنامه و بودجه نیز 

به صورت ویژه از این طرح ها پشتیبانی کرده است.
اسالمی با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم ۵۸۵ کیلومتر آزادراه به 
ش��بکه آزادراهی کشور اضافه خواهد ش��د، اعالم کرد: تاکنون در دولت 

تدبیر و امید 300 کیلومتر آزادراه س��اخته ش��ده است و نهایتاً تا پایان 
دول��ت با این عملک��رد می توانیم 3۵درصد طول آزادراه های کش��ور را 
افزایش دهیم. وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به توسعه زیربناهای حمل 
و نقل در راستای کاهش حجم ترافیک و حوادث جاده ای گفت: امسال 
732 کیلومت��ر بزرگراه به بزرگراه های کش��ور اضاف��ه کرده ایم که البته 
ش��امل احداث بزرگراه های جدی��د و تبدیل راه های اصل��ی به بزرگراه 
اس��ت. همچنین در زمینه راه های روستایی تاکنون 1000 کیلومتر راه 
روستایی احداث و تکمیل شده است و هزار کیلومتر دیگر نیز در دست 
اجرا بوده که نزوالت آس��مانی، قدری سرعت ما را در این زمینه کاهش 
داده اس��ت. وی در ادامه صحبت های خود از عملکرد وزیر س��ابق راه و 
شهرسازی و همچنین رئیس س��ابق بنیاد مستضعفان، مسئوالن سابق 
شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور و شرکت های 
خصوصی فعال در این پروژه برای پیگیری ساخت و تکمیل این آزادراه 

قدردانی کرد. 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

تالش برای تکمیل آزادراه تهران - شمال تا پایان دولت

دبی��ر انجمن صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان  گف��ت کل مطالبات 
زنجی��ره تامین داخلی از خودروس��ازان به رقم 31 هزار میلیارد تومان رس��یده 
که 14 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و در صورت پرداخت نشدن 
تسهیالت ۵هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، »بحران ملی خودرو« گریبانگیر 

کشور خواهد شد.
»آرش محبی نژاد« روز سه ش��نبه  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
افزایش تیراژ تولید در ماه های گذش��ته، افزایش قیمت قطعات و نداش��تن منابع 
کافی از س��وی خودروس��ازان برای پرداخت مطالبات، دالیل اصلی افزایش این 
ارقام است و پرداخت نش��دن مبلغ ۵هزار میلیارد تومان یادشده به بروز شرایط 

بحرانی قطعه سازان منجر خواهد شد.
وی بیان داش��ت: از شهریورماه تاکنون ده ها جلسه با حضور مسئوالن مختلف 
کش��ور در این زمینه برگزار ش��ده و بیش از 100 برگ مکاتبه انجام ش��ده و در 

نهایت اواسط بهمن ماه مبلغ ۵هزار میلیارد تومان مصوب شد.
ب��ه گزارش ایرنا، در ماه های گذش��ته هیات دولت تزری��ق نقدینگی 10 هزار 
میلی��ارد تومان��ی به صنعت خ��ودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلس��ه ای در 
کمیس��یون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک  مرکزی، وزیر 

اقتصاد و نمایندگان بانک های عامل حضور داش��تند اعط��ای نیمی از این مبلغ 
یعنی ۵هزار میلیارد تومان به هر خودروس��از ب��رای تزریق به زنجیره تامین آن 

صورت جلسه شد.
در نهایت با تصویب ش��ورای پول و اعتب��ار بیش از 7هزار میلیارد تومان برای 
دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵هزار میلیارد تومان آن به صورت 
تس��هیالت بانکی در اختیار خودروس��ازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و 
2هزار میلیارد تومان دیگر خودروس��ازان پس از اصالح س��اختار مالی شان اوراق 

مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
محبی ن��ژاد گفت: با اینکه 13 بهمن ماه بخش��نامه بانک مرکزی به بانک های 
عامل برای پرداخت این مبلغ انجام شد، اما تا امروز فقط 1۵درصد این تسهیالت 

آن هم فقط به یک خودروساز )ایران خودرو( پرداخت شد.
این مقام صنفی ادامه داد: اعمال س��لیقه از س��وی بانک ه��ای عامل که یکی 
تس��هیالت را پرداخ��ت کرده و دیگ��ری انج��ام نمی دهد، به مش��کلی فراروی 

قطعه سازان تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: مطابق آخرین توافق انجام ش��ده، مقرر بود ۵0درصد این خط 
اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین شده و منابع آن در اختیار بانک های عامل 

قرار گیرد، اما تاکنون بانک مرکزی قدم مثبتی در این راستا برنداشته است.
محبی نژاد یادآور ش��د: اکنون به جز بحران تحریم های خارجی، قطعه سازان با 
غول کرونا هم درگیر ش��ده اند که خالی شدن موجودی کاالها و قطعات سفارش 
داده ش��ده از چین و سایر کشورها را برای شان به دنبال داشته و بیم آن می رود 

که صنایع کشور با تعطیلی مواجه شوند.
وی گفت: برخی ش��نیده ها نیز حاکی اس��ت که بانک مرکزی در پی تعطیلی 
احتمالی واحدها ناشی از ویروس کرونا، به دنبال پرداخت نکردن این مبلغ است 

که نتیجه قطعی آن تعطیل شدن و توقف تولید خودرو است.
دبی��ر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان  تاکید ک��رد: برآورد 
تخصصی کارشناسان انجمن این است که اگر تا یازدهم اسفندماه این تسهیالت 
پرداخت نش��ود، قطعه س��ازان با مشکالت حاد مواجه ش��ود و انتظار داریم بانک 

مرکزی به فوریت مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرایی کند.
وی اظهار داش��ت: هنوز حدود 1۵0 هزار نفر از نیروهای تعدیل ش��ده صنعت 
قطعه س��ازی که در پی تحریم ها از کار بیکار شده بودند، به سر کار بازنگشته اند 
و اگر کارخانجات قطعه س��ازی تعطیل شود، بخش خصوصی قادر به نگه داشتن 

نیروهایش نیست و بحران ملی خودرو گریبان کشور را خواهد گرفت.

اعضای ش��ورای ش��هر تهران ب��ا تخصیص ۵درصد درآم��د حاصل از 
عوارض پارک حاشیه ای به پلیس راهور موافقت کردند.

به گزارش  پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
جوان، بررس��ی اعت��راض هیأت تطبی��ق فرمانداری ته��ران در تعیین 
نرخ عوارض پارک حاش��یه ای در س��ال 99 و تعیی��ن ضوابط واگذاری 
بهره برداری از پارکینگ های عمومی ش��هرداری تهران در دس��تور کار 

دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این دستور محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: بند یک و دو اعتراض فرمانداری 
را قب��ول نکردیم، اما بند س��وم اعتراض )۵درص��د درآمد صرف هزینه 

لجستیک و انسانی پلیس راهور( را قبول کردیم.
علیخان��ی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث این بود که اگر خودروهایی 
که دوبله در محل پارک حاش��یه ای توقف می کنند، دوربین تخلف آنها 
را ثب��ت کن��د، این جریمه ربطی به پارک حاش��یه ای ندارد و ما نیز آن 

را قبول کردیم.
او ادامه داد: اصالح عبارت دیگری را انجام دادیم که براس��اس آن تصور نشود 
ش��هرداری با ایج��اد محل هایی برای اخ��ذ عوارض پارک حاش��یه ای محل های 

عمومی را تملک کرده است.
کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: یکی دیگر از موارد 
این بود که به ش��هرداری تهران اجازه داده می ش��ود با اس��تفاده از نرم افزار های 

مربوطه زمان رزرو را یک ساعت در نظر بگیرد )پیش تر در مصوبه این زمان سه 
ساعت در نظر گرفته شده بود(.

در ادامه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت: نقش پلیس را نباید 
در مطالب��ات و درآمد ها در حوزه ترافیک کمرنگ دید و این موضوع که چرا باید 
به پلیس پول بدهیم جلوه خوبی در مدیریت ش��هری ندارد و هماهنگی ترافیک 

و راهور یک امر ضروری است که باید شکل گیرد.
بند 1 و 2 گزارش کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران در 
صحن ش��ورا به رأی گذاشته ش��د و اعضا با 1۶ رأی موافق بر مصوبه خود اصرار 
کردند و اعضای شورای شهر تهران با تخصیص ۵درصد درآمد این محل )عوارض 

پارک حاشیه ای در سال 99( به پلیس راهور موافقت کردند.

مطالبات از خودروسازان به 31 هزار میلیارد تومان رسید

تخصیص 5درصد درآمد عوارض پارک حاشیه ای سال 99 به پلیس راهور
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پ��ارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، تعدادی از 
قطعات اراضی فاز س��وم خود را که پردیس کارآفرینی نامگذاری شده و 21 هکتار 
وس��عت دارد را واگذار می کند. هدف اصلی از تاس��یس این پ��ارک بزرگ فناوری 

در ش��مال ش��رق ش��هر تهران، بی��ش از هر چیز 
تجاری س��ازی فناوری و کمک سرمایه گذاران برای 
ورود به کس��ب و کاره��ای دانش بنیان و فناور بوده 
اس��ت. هم اکنون ف��از اول پارک فن��اوری پردیس 
)پردیس نوآوری( به بهره برداری رس��یده است و فاز 
دوم )پردی��س دانش( قطعاتش به متقاضیان واگذار 
ش��ده و از س��ال آینده نیز به بهره برداری می رسد. 
این مجموعه بزرگ که از س��ال ۸4 فعالیت خودش 
را با اس��تقرار اولین شرکت آغاز کرد، اکنون میزبان 
بیش از 200 شرکت فعال در حوزه مختلف فناوری 
اس��ت. در حال حاضر حدود 4۵00 نفر در مجموعه 
شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس اشتغال 
دارند. حسین صابری، قائم مقام ریاست پارک فناوری 

پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: زیست بوم شکل گرفته 
در درون ای��ن مجموعه حاصل کنار هم قرار گرفتن افراد خالق، ش��رکت های نوپا، 
شرکت های سرمایه گذار و شرکت های دانش بنیانی است که غالبا از نیروهای جوان 

تشکیل شده اند. فراهم آوردن مزیت های قانونی، بخش دیگری از جذابیت های این 
مجموعه است که به نوبه خود باعث توسعه کسب و کارهای نوین خواهد شد. وی 
اف��زود: در حال حاضر، پارک فناوری پردیس برای واگذاری اراضی فاز س��وم خود، 
موسوم به پردیس کارآفرینی با وسعت 21 هکتار، 
اعالم فراخوان کرده است. قائم مقام رئیس پارک در 
توضیح مسائل مربوط به قطعات آماده شده جهت 
واگذاری در پردیس کارآفرینی، اظهار کرد: در این 
فراخ��وان تعدادی از قطعات این فاز واگذار خواهد 
شد. مساحت این قطعات براساس نیاز متقاضیان 
بین ۵۵0 تا 2۵00 مترمربع اس��ت. وی همچنین 
درخصوص اولویت واگذاری این اراضی توضیح داد: 
»ما به دنبال جذب شرکت های با ظرفیت رشد باال 
هستیم؛ چه از لحاظ دانش و فناوری و چه ظرفیت 
س��ودآوری اقتصادی. در این فراخوان حوزه هایی 
مانند تجهیزات پزشکی پیشرفته، فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات، الکترونیک، کنت��رل و ابزار دقیق و 
خدمات آزمایش��گاهی و کارگاهی، در اولویت واگذاری خواهند بود« براس��اس این 
فراخوان، متقاضیان می توانند با مراجعه به وبگاه پارک فناوری پردیس به نش��انی 

techpark.ir از ۶ بهمن تا 1۵ اسفند درخواست خود را ثبت کنند.

صندوق »س��رمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین« به عنوان اولین 
صندوق خصوصی با دوره فعالیت هفت سال آغاز به پذیره نویسی می کند.

 این صندوق از روز سه ش��نبه شش��م م��اه جاری لغایت بیس��تم به مدت 10 
س��رمایه  می کن��د.  پذیره نویس��ی  کاری  روز 
تش��کیل این صندوق ۵0 میلیارد تومان اس��ت 
ک��ه 3۵ درص��د آن تادیه ش��ده اس��ت. تعداد 
کل واحده��ای س��رمایه گذاری ای��ن صن��دوق 
۵00000 واح��د اس��ت ک��ه ارزش مبن��ای هر 
واح��د س��رمایه گذاری 100000 تومان اس��ت. 
حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد 
معامالتی حقیقی و حقوقی 1000 واحد اس��ت. 
»مشاور س��رمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک« 
مدیریت این صندوق را برعهده دارد. موسس��ین 
صندوق سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه 
نوآفرین، صندوق مالی توس��عه تکنولوژی ایران، 
صن��دوق توس��عه فناوری های نوی��ن، هلدینگ 

مالی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و 
تبادل تکنولوژی و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هستند که مجموعا 
30درصد از سرمایه صندوق را تامین کرده اند و 70درصد سرمایه نیز از عموم مردم 

 Private Equity( پذیره نویسی می شود. صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
Fund(، گون��ه ای از طرح های س��رمایه گذاری جمعی هس��تند که بر مبادالت 
س��هام اختصاصی متمرکز اس��ت. هدف از تش��کیل این صندوق ه��ا، جمع آوری 
س��رمایه از س��رمایه گذاران و س��رمایه گذاری 
در ش��رکت های دارای پتانسیل رش��د زیاد با 
هدف کسب بیش��ترین بازده اقتصادی ممکن 
در برابر پذیرش ریس��ک است. عالوه بر کسب 
بازدهی از سرمایه گذاری های بلندمدت در این 
زمینه، کمک به رش��د اقتصادی، کارآفرینی و 
ایجاد اش��تغال، اصالح ساختار مالی شرکت ها، 
شفاف س��ازی عملکردها و راهبری آن از دیگر 
اه��داف ای��ن ن��وع صندوق ها اس��ت. موضوع 
فعالی��ت ای��ن صندوق ه��ا، جم��ع آوری منابع 
مالی و تخصیص عمده آن به س��رمایه گذاری 
در سهام یا س��هم الشرکه شرکت ها با موضوع 
فعالیت در صنایع دانش بنیان با فناوری باال از 
قبیل داروس��ازی و تجهیزات پزش��کی، فناوری اطالعات و نرم افزارهای رایانه ای، 
فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین آالت و تجهیزات 

و ساخت قطعات و محصوالت شیمیایی است.

پذیره نویسی صندوق »سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین«شرکت های دانش بنیان و فناور در پردیس کارآفرینی پذیرش می شوند

در این اوضاع برخی از بانک ها تالش کردند با ارائه ابتکارهایی 
به راه حل های خالقانه ای برس��ند تا صاحبان کسب و کار کشور 
بتوانند با نرخ مناسب و بدون پیچیدگی خاصی و طی یک روال 
س��اده تس��هیالت دریافت کنند. یکی از بهترین خدمات در این 
خصوص که به همه فعاالن اقتصادی پیشنهاد می شود تسهیالت 

ارزان قیمت بانک  پاسارگاد است.
به گزارش ایلنا، فقدان س��رمایه مناس��ب یکی از موانع بسیار 
اصلی در عدم به ثمر نشس��تن بسیاری از ایده ها و یا کند شدن 
توسعه بنگاه های اقتصادی به شمار می آید. در تمام دنیا صاحبان 
ایده و کس��ب و کار به اش��کال مختلف به دنبال جذب سرمایه 
هستند تا کسب و کار خود را راه اندازی کنند و یا توسعه دهند. 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران فرشته، بازار سرمایه و بانک ها از 
مهم ترین تأمین کنندگان سرمایه در تمام دنیا هستند. در کشور 
ما بدون ش��ک بار اصلی به دوش سیستم بانکی است. زیرا هنوز 
ش��تاب دهنده ها توس��عه نیافته اند و بازار س��رمایه نیز به نسبت 

کشورهای توسعه یافته آنقدر عمق ندارد.
عالوه بر این س��رمایه گذاران ش��خصی غالبا در ایران به دالیل 
فرهنگی هنوز آمادگی س��رمایه گذاری مستقیم روی پروژه های 
دیگ��ران را ندارند. بنا ب��ه این دالیل فع��االن اقتصادی نیازمند 
سرمایه، چشم امید اصلی شان به شبکه بانکی است، اما متاسفانه 
بسیار ش��نیده ایم و دیده ایم که اخذ تس��هیالت از شبکه بانکی 
بس��یار پیچیده و زمان بر اس��ت. نیاز به وثیقه های س��نگین و یا 
ضامنین بسیار معتبر، سخت گیری بانک ها درخصوص طرح های 
توجیهی و اعتبارس��نجی مش��تریان و بوروکراسی حاکم بر این 
روند از مهم ترین مش��کالت تس��هیالت دهی بانک ها اس��ت. به 
همی��ن دلیل واس��طه هایی میان بانک و متقاضی در کش��ور ما 
ظه��ور و بروز پی��دا کردند که ب��ه  راحتی می ت��وان آگهی های 

تبلیغاتی آنها را در نیازمندی های آفالین و آنالین دید.
پرس��ش این اس��ت که چرا باید اینچنین باشد. اگر همه چیز 
مبتن��ی بر یک روال ش��فاف و بدون رانت باش��د آی��ا نیازی به 
این گونه واس��طه ها وجود دارد؟ قاعدتا ه��ر متقاضی باید بتواند 
به ش��عبه ای که در آن حس��اب دارد مراجعه کند و از ش��رایط 
و ضواب��ط مطلع ش��ده و م��دارک مورد نیاز بان��ک را تهیه کند 
و وام موردنظر را دریافت کند. یا مش��مول می ش��ود و یا خیر؟ 
اگر ش��رایطش را ندارد هیچ واس��طه دیگری نیز نمی تواند برای 
ای��ن فع��ال اقتصادی کاری انج��ام دهد. در یک دنیای ش��فاف 
هم��ه بانک ها باید انواع تس��هیالت و مقررات مرب��وط به آنها را 
روی س��ایت بانک منتشر کنند و افراد متناسب با شرایط و نیاز 
خود نس��بت به اخذ آنها اقدام کنند، اما گذشته از این موضوع، 
قیمت تس��هیالت و ی��ا همان نرخ بهره وام ها نی��ز یکی دیگر از 
موانع و مش��کالت فعاالن اقتصادی کش��ور اس��ت. از یک طرف 
به دلیل نرخ تورم باال نمی توان نرخ س��ود س��پرده های بانکی را 
خیلی کاهش داد و به همین دلیل نیز نمی توان نرخ تس��هیالت 
ارائه ش��ده به متقاضیان را کم کرد. این نرخ همواره مورد گالیه 
بسیاری از کارشناس��ان و بازیگردانان اقتصادی کشور است، اما 
راه حل جامعی نیز در این خصوص ارائه نمی شود. از طرف دیگر 
کارمزده��ا و نرخ های پنهانی هم وجود دارد که منجر به افزایش 

نرخ بهره تسهیالت می شود. بیش  از آن چیزی که در ابتدا و در 
ظاهر به متقاضی اعالم می شود.

در این اوضاع برخی از بانک ها تالش کردند با ارائه ابتکارهایی 
به راه حل های خالقانه ای برس��ند تا صاحبان کسب و کار کشور 
بتوانند با نرخ مناسب و بدون پیچیدگی خاصی و طی یک روال 
س��اده تس��هیالت دریافت کنند. یکی از بهترین خدمات در این 
خصوص که به همه فعاالن اقتصادی پیشنهاد می شود تسهیالت 
ارزان قیمت بانک  پاس��ارگاد اس��ت. این بانک با هدف کمک به 
رشد و ش��کوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش دامنه خدمات 
بانکی، اقدام به اعطای تسهیالت ارزان قیمت کرده  است. براساس 
این طرح، مش��تریان متناسب با ضریب امتیازشان در بانک و با 
حداق��ل مانده روزانه یک میلیون ریال در حس��اب های جاری و 
کوتاه مدت خود مش��مول برخورداری از این تسهیالت می شوند. 
ش��ایان ذکر است به هر یک میلیون ریال در حساب های جاری 
یا کوتاه مدت مش��تری روزان��ه یک امتیاز تعل��ق می گیرد. نرخ 
این تس��هیالت 9 الی 1۸درصد برای حس��اب های جاری و 1۸ 
درصد برای حس��اب های کوتاه مدت عادی اس��ت. حداقل مبلغ 
تس��هیالت اعطایی برای اش��خاص حقیقی 200 میلیون ریال و 
برای اش��خاص حقوقی ۵00 میلیون ریال تعیین ش��ده  اس��ت. 
اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، فعاالن اقتصادی، پذیرندگان 
فعال دس��تگاه های کارت خ��وان بانک )دارای مج��وز فعالیت(، 
مخاطبان اصل�ی ای�ن طرح هس��تند و بان��ک  پاس��ارگاد آماده 

ارائ��ه تس�هیالت ارزان قیم�ت ب�ه این اشخاص است.
از مزیت ه��ای مهم ط��رح بانک  پاس��ارگاد تس��هیالت بدون 
محدودی��ت و تن��وع در ن��رخ تس��هیالت اس��ت. از مهم تری��ن 
مزیت ه��ای دیگ��ر خدم��ات بانک  پاس��ارگاد در ای��ن خصوص 
مسدودنشدن سپرده متقاضی است. در برخی از بانک های دیگر 
با طرح های مش��ابه س��پرده افراد مسدود می ش��ود و این بسیار 
مورد اعتراض صاحبان کسب و کار است. همچنین افراد مختلف 
ش��رایط گوناگونی دارند و قادر نیستند با یک شرایط و مقررات 
خاص تس��هیالت دریافتی را برگردانند. از مهم ترین مزیت های 
دیگر طرح تس��هیالت ارزان قیمت بانک پاس��ارگاد تنوع در نوع 

بازپرداخت وام دریافتی طبق خواسته مشتری است.
در زمینه برخورداری از امتیازهای این طرح و نحوه اس��تفاده 
از آن نی��ز بای��د اش��اره کنی��م که دارا ب���ودن یک���ی از ان�واع 
حس�اب های ق�رض الحس�نه ج�اری ی�ا س�پرده س�رمایه گذاری 
کوت�اه م���دت ع�ادی ن��زد ش����عبه های بان����ک و همچنین 
داراب�ودن امتی�از الزم در حس���اب های ق�رض الحس�نه ج�اری 
ی���ا س���پرده س���رمایه گذاری کوت�اه م�دت ع�ادی از ش��رایط 
دریافت این تس��هیالت است. بدیهی اس��ت  ارائه مدارک الزم، 
ارائه تضمین یا وثیق��ه موردقبول بانک و گواهی فعالیت صنفی 
و اعتبارس��نجی از س��وی بانک از دیگر مقررات استفاده از طرح 

تسهیالت ارزان قیمت بانک پاسارگاد است.
با توجه به نیاز شدید بنگاه های اقتصادی، استارت آپ ها و صاحبان 
کس��ب و کار به نقدینگی و س��رمایه امیدواریم س��ایر بانک ها نیز 
طرح های مشابهی را ارائه کنند تا بخشی از مشکالت اهالی کسب و 

کار در شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور برطرف شود.

اوبر به زودی برنامه ای را برای نمایش تبلیغات روی سقف تاکسی  های خود شروع می کند که درآمد جدیدی 
برای رانندگان به  همراه خواهد داشت. به گزارش زومیت، اوبر تصمیم گرفته است واحد کسب وکاری جدیدی 
راه اندازی کند که هزاران تبلیغ دیجیتال را روی سقف خودروهای طرف قرارداد با این شرکت نمایش می دهد. 
 Uber OOH Powered by در گزارش��ی جزییات واحد تبلیغاتی اوبر موس��وم به )AdWeek( ادویک
Adomni را ش��رح داد که در مرحله  ابتدایی اس��ت و از آغاز آوریل سال جاری، تبلیغات را روی خودروهای 
فعال در آتالنتا و داالس و فینیکس آمریکا نمایش می دهد. باتوجه  به زمان انتش��ار گزارش و خبر، احتمال 
اینکه با دروغ آوریل روبه رو باشیم، بسیار اندک خواهد بود. به هرحال تصمیم اوبر برای ورود به دنیای تبلیغات 
)تقریبا( س��نتی، جذاب و جالب به نظر می رسد. رانندگان اوبر و Uber Eats در مرحله ابتدایی، برای نصب 
بیلبورد دیجیتالی روی س��قف خودروهای ش��ان 300 دالر و در ادامه، به ازای بیش از 20 ساعت رانندگی با 
بیلبورد در هر هفته 100 دالر دریافت می کنند. نمایشگرها عالوه  بر نشان دادن تصاویر ثابت هشت ثانیه ای، 
ویدئوهای تبلیغاتی نیز نمایش می دهند. ادویک در بخش��ی از گزارش خود می  نویس��د هم اکنون برخی از 
خودروهای فعال در سه منطقه  آزمایشی اوبر، به بیلبوردهای تبلیغاتی مجهز هستند. آنها درحال حاضر فقط 

اعالمیه های عمومی را نمایش می دهند تا به مرور خودروهای جدید هم به برنامه اضافه ش��وند. زیرمجموعه  
Uber OOH )مخففOut Of Home( به دنبال درآمدزایی از جریان تبلیغاتی است که از مدت ها پیش 
ش��روع ش��د، اما اوبر درآمدی از آن کسب نکرد. یکی از اس��تارت آپ های مستقر در سان فرانسیسکو از سال 
201۸ ش��روع به کار کرد و به رانندگان اوبر و لیفت امکان داد روی سقف خودروهای شان، تبلیغات نمایش 
دهند. استارت آپ مذکور اکنون به نام Firefly در پنج شهر فعالیت می کند. به هرحال، برنامه  جدید اوبر باعث 
می شود غول تاکسی های اینترنتی به جریان درآمدی تازه وارد شود و از آن بهره ببرد. اوبر که در مه 2019 
س��هام خود را به صورت عمومی عرضه کرد، از آن زمان دش��واری های متعددی برای تبدیل به کسب وکاری 
س��ودده پشت سر گذاشت. آنها با ساختارشکنی جهانی در صنعت تاکس��یرانی، نیروی کار ارزان قیمت را به 
کسب وکار خود جذب کردند. البته اوبر هنوز به سودآوری نرسیده است و تنها در یک فصل از سال 201۸، 
خس��ارت ۵ میلیارددالری گزارش کرده است. آنها در س��رویس تحویل غذای خود با خسارت کامل فعالیت 
می کنند و اخیرا نیز مجبور شده اند 3۵0 نفر از نیروهای خود را تعدیل کنند. درنهایت در موقعیتی که هر دالر 
درآمد اهمیت دارد، توسعه  جریان درآمدی جدید اهمیت زیادی خواهد داشت و شاید تبلیغات روی سقف 

تسهیالت ارزان قیمت، راهکاری برای رونق تولید

اوبر روی سقف تاکسی های خود تبلیغات نمایش می دهد

دریچــه

کش��ور عط��ر و رایح��ه، بهمن م��اه امس��ال میزب��ان یک هی��ات تجاری و فن��اور از 
دانش بنیان های کش��ورمان بود؛ دانش  بنیان هایی که با س��فر به کش��ور فرانس��ه ضمن 
آش��نایی با زنجیره ارزش عطر و رایحه این کش��ور، به دنبال توسعه بازار تولیدات خود 

در این کشور بودند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
جمع��ی از برترین ش��رکت های بخش گیاه��ان دارویی و معطر ایران ب��ا حمایت مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، با س��فر 
به کش��ور فرانسه از معروف ترین ش��رکت های خصوصی فعال فرانسوی، مراکز علمی و 
آموزش��ی مرتبط و همچنین س��ندیکا و قطب رقابتی عطر، رایحه و آرایشی و بهداشتی 

این کشور )در جنوب و مرکز فرانسه( بازدید کردند.

دانش بنیان های تولیدکننده عطر 
بازار خود را توسعه می دهند

چهارشنبه
7 اسفند 1398

شماره 1502
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»اکس��یر« عنوان رویدادی است که توسط کانون پتنت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود تا مسیر با برگزاری نمایشگاه 
خالقیت و نوآوری ایران زمینه نمایش و معرفی اختراعات برگزیده فراهم 

شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
فراخ��وان ش��رکت در نمایش��گاه خالقیت و 
نوآوری ایران توس��ط کان��ون پتنت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد. 
عالقه مندان برای حضور در بخش اختراعات 
برگزیده این رویداد تا 29 اس��فندماه س��ال 

جاری فرصت دارند.
این رویداد همچون ویترینی برای نمایش 
و معرفی اختراعات برگزیده به سرمایه گذاران 
محسوب می ش��ود. همچنین کانون پتنت با 
برگزاری آن فرصتی برای توسعه مهارت های 

خالقانه استعدادهای جوان و نوجوان فراهم کرده است.
 ارائ��ه دیدگاه ها، انتقال تجربی��ات و به اش��تراک گذاری رویکردهای 
فعاالن زیست بوم نوآوری از اهدافی است که برگزاری این رویداد دنبال 

می کن��د تا همچون پنجره ای برای نمایش��ی متف��اوت و هیجان انگیز از 
برترین اختراعات تاریخ بشر باشد.

کانون پتن��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری این رویداد 
را با عنوان »اکس��یر« برگ��زار می کند. این 
رویداد جامع با مش��ارکت تمامی بازیگران 
زنجی��ره اختراع تا تجاری س��ازی و با تکیه 
و  ترویج��ی  آموزش��ی،  رویکرده��ای  ب��ر 
شبکه س��ازی برگزار می ش��ود ت��ا راهکاری 
برای فعال س��ازی ظرفیت ه��ای بالقوه این 

حوزه باشد.
ترویج و آموزش در مسیر خالقیت منتهی 
ب��ه اختراع برای جامعه جوان و پژوهش��گر 
ایران��ی، معرفی ظرفیت های عملیاتی پتنت 
ب��رای جامع��ه س��رمایه گذار کش��ور، خلق 
فرصت��ی ب��رای الهام بخش��ی، گفت وگ��و و 
همفکری بین بازیگران زیس��ت بوم نوآوری 
کشور با محوریت پتنت و معتبرسازی مجدد مفهوم پتنت برای بازیگران 
دولتی و غیردولتی زیست بوم نوآوری در کشور برخی از کارکردهای این 

رویداد معرفی شده است.

ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور حاض��ر در نمایش��گاه توانمندی های فنی و 
مهندس��ی ایرانی با محوریت رونق تولید، با حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهوری، آخرین دس��تاوردهای خود را به بازدیدکنندگان عرضه 

کردن��د. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نزدیک 
به ۵00 شرکت در رشته های مختلف کاری در این 
رویداد پنج روزه، توانمندی ها و محصوالت خود را 
عرضه کردند. در این بازدید، تولیدکنندگان مختلف 
دغدغه های خود را با معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در میان گذاش��تند. »راه و شهرس��ازی، 
نفت، گاز و پاالیش و پتروش��یمی، نیرو و ICT از 
جمله رش��ته هایی بود که شرکت های دانش بنیان، 
فناور و س��ایر تولیدکنندگان، فع��ال در آن حوزه، 
محصوالت ایران س��اخت خود را را به شرکت های 
متقاضی و بازدیدکنندگان عرضه کردند. همچنین 
در این رویداد، بخش ویژه ای برای »مسئولیت های 

اجتماعی« ش��رکت ها و هلدینگ ه��ای حاضر در این رویداد در نظر گرفته ش��د. 
امضای یک قرارداد چندجانبه با حضور قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، شرکت ذوب آهن 
اصفهان و چند نهاد دولتی از جمله رویدادهای جنبی این نمایشگاه بود. براساس 

ای��ن قرارداد، قرارگاه خاتم ب��ا توجه به پروژه ریل ملی، با اس��تفاده از توانمندی 
ش��رکت های دانش بنیان، انجام برخی پروژه های ریلی، خصوصا خط آهن چابهار، 
را برعهده می گیرد. برگزاری نشست های ارائه نیازمندی های فناورانه هلدینگ های 
تخصصی قرارگاه خاتم االنبیا با حضور شرکت های 
دانش بنی��ان، فناور و ... از جمله دیگر بخش هایی 
ب��ود ک��ه در حاش��یه نمایش��گاه برگ��زار ش��د. 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور م��ورد حمایت 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
منظور داخلی س��ازی محصوالت و نیازمندی های 
صنایع مختلف و عب��ور از برخی محدودیت های 
تحریم��ی، توانمندی های خود را با هلدینگ های 
بزرگ صنعتی و پیمانکاران پروژه های مختلف، به 
اشتراک گذاشتند. همچنین با حضور رئیس بنیاد 
ملی نخبگان، قراردادی میان قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبی��ا و انجمن س��ازندگان صنعتی ایران 
)س��تصا(، منعقد شد. نمایش��گاه توانمندی های 
فن��ی و مهندس��ی ایرانی با محوریت تحقق ش��عار س��ال »رونق تولی��د«، از روز 
ش��نبه )س��وم اس��فندماه( به مدت پنج روز در محل شبستان 1 و 2 مصالی امام 

خمینی)ره( تهران در حال برگزاری است.

شرکت های دانش بنیان بر روی تحریم ها پل می زنندفراخوان شرکت در نمایشگاه خالقیت و نوآوری ایران منتشر شد

کس��ب وکارهای گوناگون در دنیای فناوری تحت تأثیر ش��یوع 
ویروس کرونا جدید هس��تند و زنجیره  تأمین بسیاری از آنها در 

خطر قرار دارد.
ش��یوع وی��روس کرونا تأثی��ری عمیق روی کس��ب وکارهایی 
گذاشته است که زنجیره  تأمین بین المللی دارند. چینی ها تصمیم 
گرفته اند برای جبران خسارت های ناشی از شیوع ویروس، تولید 
را در کارخانه های خود افزایش دهند. کس��ب وکارهای وابس��ته 
به زنجی��ره  تأمین چین، هنوز در وضعیت نامش��خص و ناایمن 
ق��رار دارند. درواقع، تحلیل ها و برنامه ریزی های آنها برای تأمین 
قطعات و مواد اولیه بسیار تحت تأثیر تصمیم چینی ها قرار دارد.
کسب وکارهای امروزی در مقایسه  با گذشته دیدگاه روشن تری 
درب��اره  زنجیره  تأمین خود دارند. آنها پیش بینی های عمیق تری 
در برنامه ریزی ها می کنند و توانایی زیادی در پیش بینی رخدادها 
پیدا کرده اند. البته درنهایت، می توان ادعا کرد سهم کمی از آنها 
برای رخدادهای غیرمنتظره آماده هس��تند و می توانند واکنش 
نش��ان دهند. ویروس کرونا جدید یک��ی از رخدادهای عجیب و 
شوکه کننده در سال های اخیر محسوب می شود که تأثیر زیادی 
روی فرآیندهای عرضه و تقاضا در زنجیره های تأمین گذاش��ته 
و بس��یاری از کس��ب وکارها را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار 

داده است.
جلس��ه های گوناگ��ون گ��زارش درآمدی در صنع��ت فناوری 
و صنای��ع دیگر، نش��ان دهنده  بی اعتم��ادی مدیران ب��ه آینده  
کس��ب وکارها در س��ال جاری هس��تند. پیش بینی س��ودآوری 
بسیاری از شرکت ها کاهش یافته است و بازه  احتمالی سودآوری 
نی��ز در آنه��ا به  صورت بزرگ ت��ری تدوین می ش��ود. درنهایت، 
کسب وکارها با وجود استفاده از جدیدترین فناوری های تحلیلی 

و آماری، نمی توانند پیش بینی های درستی ارائه کنند.
رخداد پیش آمده س��ؤال جالبی درباره  استفاده از فناوری های 
م��درن در کس��ب وکار به وجود م��ی آورد: آیا ه��وش مصنوعی، 
یادگیری ماش��ین، اینترنت اش��یا، تحلیل های تجویزی و تمامی 
عبارت ه��ای جذاب دنیای فناوری می توانند آینده را در وضعیت 
بی س��ابقه پیش بینی کنند؟ احتماال خی��ر. مدل هایی که امروزه 
در پیش بینی عملکرد کس��ب وکار استفاده می شوند، متغیرهای 
بی ش��ماری دارند و نمی توانند به طور قطعی درآمد شرکت ها را 

پیش بینی کنند.
اپل مانند بس��یاری از ش��رکت های بزرگ جهان درباره  کرونا 
می گوی��د نگرانی اصل��ی اش س��المت کارمن��دان و کارگران و 
شرکای شان در چین است. کوپرتینویی ها می گویند درآمد فصل 
جاری با پیش بینی های گذش��ته هم��گام نخواهد بود، اما رقم و 
بازه  مشخصی نیز ارائه نکرده اند. با گسترش شیوع ویروس کرونا 
و پیاده سازی سیاست های متعدد پیشگیری و قرنطینه، اپل هم 
مانند بس��یاری از شرکت ها با مش��کالت زنجیره  تأمین و تقاضا 

روبه رو می شود.
اپ��ل در بیانی��ه ای درب��اره وضعیت کنونی عملک��رد در چین 

می گوید:
ادامه  فعالیت به مرور در سراس��ر کش��ور شروع شده است، اما 

نرخ بازگش��ت به کار آهسته تری در مقایس��ه  با پیش بینی های 
خود مش��اهده می کنیم. درنتیجه به دو دلی��ل انتظار نداریم به 
پیش بینی های مان برای فصل منتهی به مارس دست پیدا کنیم: 
1. تأمی��ن جهانی آیف��ون به صورت موقت محدود می ش��ود؛ 2. 
کاهش تقاضا برای محصوالت ما در چین دیده می ش��ود. تمامی 
فروش��گاه های مان در چین و بس��یاری از فروش��گاه های همکار 

تعطیل شده اند.
جودی��ث مک کن��ا،  مدیرعامل والمارت اینترنش��نال، وضعیت 

تأمین را در کشورش تقریبا مناسب تحلیل می کند:
در س��ال های گذش��ته، با تأمین جهانی نیازه��ای خود نکات 
متعددی آموختیم. فروش��نده های ما اکن��ون جزییات زیادی از 
جریان پروژه های تأمین دارند و می دانند هر س��فارش در کدام 
کارخانه قرار دارد و وضعیت تحویل آن را نیز مشاهده می کنند. 
از دی��دگاه من، توجه ب��ه جزییات در جریان پیش آمده بس��یار 
اهمیت دارد. اگرچه وضعیت کنونی بسیار متغیر و سیال به  نظر 
می رسد، توجه به جزییات کمک می کند دید شفاف تری درباره  
مس��ائل داشته باش��یم و تأثیر آن بر کسب وکار خود را در آینده 

تحلیل کنیم.
از شرکت های مشابه می توان Analog Devices را مثال زد 
که مدیر مالی آنها تأثیر کاهش تقاضا در چین را روی کسب وکار 
تأیی��د می کند. او پیش بین��ی می کند ش��رکتش در فصل دوم 
خسارتی حدود 70 میلیون دالر متحمل شود. به عالوه، تغییر در 
وضعیت تأمین نیروی انس��انی باعث کاهش سرعت پیاده سازی 
ش��بکه  ۵G می ش��ود که روی فروش محصوالت این شرکت و 
فعاالن مشابه تأثیر می گذارد. درمجموع، هر سه شرکت امیدوار 
هس��تند ضربه  سنگین فوریه در ماه های پیش  رو جبران شود و 
زمان زیاد باقی  مانده تا پایان سال 2020، خسارت های یک ماه 

را جبران کند.
مش��کل اصلی ش��رکت های دارای زنجیره  تأمین جهانی در 
زمان و چگونگی بازگش��ت نیروی انسانی به کار دیده می شود. 
بسیاری از کارشناس��ان آینده  تقاضای صنعت و زنجیره  تأمین 
را نامش��خص می دانن��د. تنه��ا نکت��ه  مش��خص و مطمئن در 
پیش بینی ها این اس��ت که قطعا رفت��ار خرید در چین پس از 
شیوع ویروس کرونا تغییر خواهد کرد. یونگ ژانگ، مدیرعامل 

علی بابا، دراین باره می گوید:
17 س��ال پی��ش، کس��ب وکار تج��ارت الکترونی��ک پ��س از 
همه گیری س��ارس رشد بی س��ابقه ای تجربه کرد. اعتقاد داریم 
س��ختی های کنون��ی با تغییر رفت��ار در می��ان مصرف کننده ها 
و کس��ب وکارها همراه خواهد بود و البت��ه فرصت های جدیدی 
ایجاد می کند. روز به روز مصرف کننده های بیشتری می بینیم که 
از ابزاره��ای دیجیتال برای رفع نیازهای روزمره  خود آس��ان تر 
اس��تفاده می کنند. با اطمینان خاط��ر می گوییم اقتصاد و جامعه  
چین بیش��تر به سمت دیجیتالی ش��دن پیش می رود و به زودی 
فرصت ب��رای س��اختن بنیادهای رش��د طوالنی م��دت اقتصاد 

دیجیتالی علی بابا فراهم می شود.
ZDNET/zoomit :منبع

اعالمیه های عمومی را نمایش می دهند تا به مرور خودروهای جدید هم به برنامه اضافه ش��وند. زیرمجموعه  
Uber OOH )مخففOut Of Home( به دنبال درآمدزایی از جریان تبلیغاتی است که از مدت ها پیش 
ش��روع ش��د، اما اوبر درآمدی از آن کسب نکرد. یکی از اس��تارت آپ های مستقر در سان فرانسیسکو از سال 
201۸ ش��روع به کار کرد و به رانندگان اوبر و لیفت امکان داد روی سقف خودروهای شان، تبلیغات نمایش 
دهند. استارت آپ مذکور اکنون به نام Firefly در پنج شهر فعالیت می کند. به هرحال، برنامه  جدید اوبر باعث 
می شود غول تاکسی های اینترنتی به جریان درآمدی تازه وارد شود و از آن بهره ببرد. اوبر که در مه 2019 
س��هام خود را به صورت عمومی عرضه کرد، از آن زمان دش��واری های متعددی برای تبدیل به کسب وکاری 
س��ودده پشت سر گذاشت. آنها با ساختارشکنی جهانی در صنعت تاکس��یرانی، نیروی کار ارزان قیمت را به 
کسب وکار خود جذب کردند. البته اوبر هنوز به سودآوری نرسیده است و تنها در یک فصل از سال 201۸، 
خس��ارت ۵ میلیارددالری گزارش کرده است. آنها در س��رویس تحویل غذای خود با خسارت کامل فعالیت 
می کنند و اخیرا نیز مجبور شده اند 3۵0 نفر از نیروهای خود را تعدیل کنند. درنهایت در موقعیتی که هر دالر 
درآمد اهمیت دارد، توسعه  جریان درآمدی جدید اهمیت زیادی خواهد داشت و شاید تبلیغات روی سقف 

تاکس��ی ها، اهمیت زیادی برای اوبر پیدا کند. درحال حاضر، شرکت Adomni روی تاکسی های سنتی در 
سرتاسر آمریکا تبلیغات نمایش می دهد و برای نشان دادن نحوه  نمایش تبلیغات روی سقف خودروهای اوبر، 
ویدئوهای تبلیغاتی و اطالع رسانی منتشر می کند. تبلیغ دهندگان می توانند نمایش تبلیغ را به صورت آنالین 
و برای خودروهای در دسترس بخرند. سپس، محتوای تبلیغاتی از طریق اینترنت برای بیلبورد روی خودرو 
طرف قرارداد ارسال می شود. برت بیکر، مدیر برنامه  جدید تبلیغاتی اوبر، در ایمیلی به رسانه ها درباره   استراتژی 
جدید گفت: پس از بررس��ی ایده که تقریبا بیش از یک س��ال طول کشید، به این نتیجه رسیدیم که اکنون 
بهترین زمان برای رونمایی شبکه  تبلیغاتی جدید است و هیچ شریکی هم بهتر از Adomni نبود. تخصص 

آنها در کسب وکار نمایش تبلیغات و فروش برنامه ریزی  شده  تبلیغات ارزش زیادی برای ما دارد.
برنامه  جدید اوبر به  نوعی شبیه به زنده شدن مفهومی قدیمی به  نظر می رسد. اولین تاکسی ها در آمریکا در 
دهه  1910 متولد شدند و اوبر حدود یک قرن بعد و با ایده  اپلیکیشن، در کسب وکار آنها ساختارشکنی کرد. 
تبلیغاتی که روی تاکس��ی ها نمایش داده می شدند، از س��ال 1990 در آمریکا وجود داشتند و ایده  جدیدی 

نیستند. دراین میان، اوبر نمی خواهد از بازار پردرآمد آنها بی بهره بماند.

ویروس کرونا تحلیل های زنجیره تأمین کسب وکارها را 
تحت تأثیر قرار می دهد

اوبر روی سقف تاکسی های خود تبلیغات نمایش می دهد

یادداشـت

دوره آموزشی مجازی »آشنایی با حمایت های بین المللی از اختراعات« ویژه مستعدان برتر 
تحت حمایت  بنیاد ملی نخبگان در سطح ملی برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان، بنیاد نخبگان اس��تان البرز با هدف آش��نایی فناوران و پژوهش��گران با 
 ،)PCT( چگونگی و انواع حمایت های بین المللی از اختراع و معاهده همکاری ثبت اختراع
دوره آموزشی مجازی »آشنایی با حمایت های بین المللی از اختراعات« را ویژه مستعدان برتر 
تحت حمایت  بنیاد ملی نخبگان در س��طح ملی برگ��زار می کند. تاریخچه نیاز به حمایت 
بین المللی از اختراعات، آش��نایی با سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO، انواع حمایت 
بین المللی از اختراعات، آشنایی با معاهده همکاریPCT ، جست وجوی اختراعات در پایگاه
Patent Scope ، م��دارک موردنیاز جهت ثبت اختراع در PCT و فرآیند ثبت اختراع در

PCT از مهم ترین محورهای این برنامه است.

برگزاری دوره آموزشی مجازی 
حمایت های بین المللی از اختراعات



برخی از برندها بسیار جذاب و خاطره انگیز هستند. آنها به خوبی از نحوه فعالیت 
در حوزه بازاریابی و تبلیغات آگاهی دارند. به همین خاطر نیاز چندانی به استفاده 
از الگوهای عجیب و غریب تبلیغاتی پیدا نمی کنند. این برندها حتی بدون لوگو یا 
نام ش��ان نیز توانایی کس��ب موفقیت در عرصه تبلیغات را دارند. این امر ایده اصلی 
م��ک دونالد برای طراحی تبلیغات تازه اش محس��وب می ش��ود. آنه��ا در تازه ترین 
تصمیم شان از بیلبوردهای مختلف در سراسر جهان برای توسعه کمپین تازه خود 
استفاده کرده اند. نکته مهم درباره کمپین تبلیغاتی تازه این برند فقدان کمان های 
طالیی مشهور مک دونالد و شعار ویژه اش است. به این ترتیب در نگاه نخست شاید 
تبلیغ موردنظر هرگز قابل تش��خیص نباش��د، در عوض تیم بازاریابی مک دونالد از 
عبارت های کوت��اه برای بیان اهمیت ارزش های مرکزی برندش و میزان آش��نایی 
مخاطب هدف با آنها اس��تفاده کرده اس��ت. وقتی یک برند ش��هرت بسیار زیادی 
در حوزه کس��ب و کار داشته باشد، تبلیغاتش بدون نیاز به استفاده از لوگو و شعار 
تبلیغاتی رس��می نیز قابل تشخیص خواهد بود.  شاید بسیاری از طرفدارهای مک 
دونالد برای کمپین های تازه تبلیغاتی این غول دنیای فست فود به دنبال رونمایی 
از نس��خه های تازه برگر یا س��ایر بخش های منوی این رستوران باشند، با این حال 
مک دونالد در کمپین تازه اش هیچ محصول تازه ای نیز معرفی نکرده است. آنها به 
س��اده ترین شکل ممکن در تالش برای جلب توجه مخاطب هدف هستند. این امر 
بدون اس��تفاده از لوگو یا هر المان مش��خص و مرتبط با مک دونالد صورت گرفته 
اس��ت. این الگوی بازاریابی و تبلیغات در دنیای کنونی کمتر آشناس��ت. بس��یاری 
از برندها هزینه های سرس��ام آوری برای جلب نظ��ر مخاطب هدف انجام می دهند 
بنابراین استفاده از الگویی متفاوت از سوی مک دونالد شاید عجیب به نظر برسد. 

چارلز نیکس یکی از مشهورترین بازاریاب های چند دهه اخیر محسوب می شود. 
همکاری ب��ا برندهای بزرگ در کمپین های موفق از وی چهره ای جهانی س��اخته 
است. به همین خاطر درباره کمپین تازه مک دونالد به گفت وگو با وی پرداخته ایم. 
نیکس در ابتدای گفت وگو به نکته جالبی درباره ایده مک دونالد اشاره کرد: »امروزه 
کلمات اهمیت بسیار زیادی دارند. اگر ما مطابق شعارها و کلمات مورد استفاده در 

تبلیغات مان عمل کنیم، هیچ مانعی جلودار ما نخواهد بود.« 

بدون تردید کمپین تازه مک دونالد سر و صدای زیادی در دنیای تبلیغات به پا 
کرده است. به همین خاطر در ادامه برخی از نکات مهم درباره ایده تیم بازاریابی این 

غول عرصه فست فود را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تحول از عرصه تبلیغات به اثر هنری

اس��تفاده از طرح های هنری و تغییر در الگوی تبلیغات با فعالیت برند جت ست 
در س��ال 2001 شروع شد. در آن زمان از تیشرت هایی با طرح های هنری مختلف 
برای نمایش خالقیت برند موردنظر استفاده می شد. بی تردید از آن زمان تا به حال 
فناوری در دس��ترس برندها و بازاریاب ها تغییر بس��یار زیادی کرده است. بر همین 
اس��اس نحوه فعالیت مک دونالد نیز بسیار شاخص تر است. اگر قصد بررسی بیشتر 
در زمینه اس��تفاده از طرح های هنری برای رونمایی از محصوالت یا خدمات تازه را 
داشته باشیم، باید به سراغ گروه موسیقی بیتلز برویم. این گروه موسیقی در دهه ۶0 
میالدی تحولی شگرف در نحوه رونمایی از آلبوم های موسیقی ایجاد کرد. استراتژی 

کنونی مک دونالد ادامه منطقی و هنری همان خط فکری محسوب می شود. 
کمپین تازه مک دونالد با همکاری مش��ترک موسس��ه لئو بارنت و دیوید شون، 
طراح مشهور تبلیغات، ساماندهی شده است. در این الگوی تبلیغاتی از عبارت های 
کوتاه و تاثیرگذار برای جلب نظر مخاطب هدف اس��تفاده می ش��ود. حوزه تبلیغات 
همیش��ه عرصه نوآوری های تازه است. بسیاری از برندها با استفاده از همین شیوه 
موفق به ثبت نام شان در میان برندهای بزرگ و افسانه ای شده اند بنابراین مشاهده 

جهت گیری مک دونالد امر عجیبی نخواهد بود. 
یکی از نکات مهم درباره تبلیغات مک دونالد ظاهر ساده ش��ان اس��ت. شاید ما از 
یک تبلیغ که ادعای اثر هنری را دارد، انتظار بیش��تری داش��ته باش��یم. نیکس در 
این زمینه اظهارنظر جالبی دارد: »وقتی ما در اتوبان یا خیابان ها در حال رانندگی 
هس��تیم، دقت چندانی به فضای بیرون مس��یر نخواهیم داش��ت. به همین خاطر 
طراحی بیلبوردهای دارای جزییات فراوان هیچ مزیتی برای مک دونالد در راستای 
جلب نظر مخاطب هدف محسوب نمی شود« بنابراین اثر مک دونالد همچنان یک 

تبلیغات مینیمالیستی محسوب می شود. 
هدف اصلی مک دونال��د در زمینه طراحی کمپین تازه اش جلب توجه مخاطب 
هدف به س��اده ترین شکل ممکن بود. بدون تردید ارزیابی یکی از بیلبوردهای این 
برند بحث پیش روی را روش��ن تر خواهد ک��رد. یکی از بیلبوردهای اصلی این برند 
دارای کلماتی به این صورت اس��ت: »مافین، تخم مرغ، سس، پنیر، مافین.« اگر از 

طرفدارهای مک دونالد و منوی میان وعده یا صبحانه اش باشید، به خوبی با مفهوم 
این عبارت ها آش��نایی خواهید داشت بنابراین نیازی به درج لوگو یا نام مک دونالد 

در این بیلبورد وجود ندارد. 
یک��ی از نکات مه��م در زمینه بیلبوردهای م��ک دونالد تکلیف افراد ناآش��نا با 
محصوالت این برند اس��ت. در ای��ن صورت به احتمال زیاد انگی��زه چنین افرادی 
ب��رای پرس و جو درباره محصول موردنظ��ر افزایش خواهد یافت. به این ترتیب ما 
موقعی��ت بهتری برای رونمای��ی از محصوالت مان یا تعامل با مخاطب هدف جدید 
خواهیم داشت. بسیاری از برندها در زمینه طراحی تبلیغات فقط به فکر جلب نظر 
مش��تریان تازه هستند. به این ترتیب مشتریان قدیمی در عمل به دست فراموشی 
س��پرده می شوند. استراتژی تبلیغاتی مک دونالد درست برعکس این روند است. بر 
این اساس تمرکز اصلی بر روی مخاطب هدف قدیمی برند قرار دارد. این امر امکان 
تعامل هرچه نزدیک تر با مش��تریان ثابت را فراهم خواهد ساخت. در حقیقت برند 
مک دونالد به خوبی از اهمیت مشتریان ثابت برند آگاهی دارد. به همین خاطر به 
دنبال ایجاد تغییرات گسترده در نحوه تعامل با آنها نیست. در عوض آنها بیشتر در 

تالش برای حفظ مشتریان ثابت و سپس جلب نظر مشتریان تازه هستند. 
م��ک دونالد در زمینه تبلیغ��ات بر روی ایجاد فرهنگ منحص��ر به فرد برندش 
تاکید دارد. این امر تبلیغات آنها را بسیار جذاب می سازد. همچنین اینگونه تبلیغات 
به راحتی از س��وی مش��تریان مورد شناس��ایی قرار خواهد گرفت. امروزه یکی از 
دغدغه های برندها ناتوانی در زمینه اثبات تعلق تبلیغات شان به خود است. شاید در 
نگاه نخس��ت این امر عجیب به نظر برسد، اما دلیل آن بی توجهی به ایجاد فرهنگ 
منحصر به فرد برند اس��ت. به این ترتیب م��ا در عمل مزیت و تفاوتی با دیگر رقبا 

نخواهیم داشت. 
بدون تردید رس��توران های دیگری نیز در حال تولید فس��ت فودهای خوشمزه 
هس��تند. با این ح��ال هیچ کدام به اندازه مک دونالد در میان مش��تریان ش��هرت 
ندارند. چنین تفاوتی بدون کاربس��ت ش��یوه های مختلف بازاریابی و از همه مهم تر 
فرهنگ سازی از سوی مسئوالن این برند امکان پذیر نیست. ما با هر سلیقه و پسندی 
در زمین��ه کس��ب و کار به عنوان مخاطب هدف برندها نس��بت به تالش تیم های 
بازاریابی برای توسعه فرهنگ خاص هر شرکت واکنش مثبتی خواهیم داشت. این 

امر باید به طور ویژه ای مدنظر بازاریاب ها و سایر برندها قرار گیرد. 
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صنعت گیم در طول دهه های اخیر رش��د بس��یار زیادی داش��ته است. 
براساس پیش بینی انجمن بازی های دیجیتال ایاالت متحده تا سال 202۵ 
ارزش ای��ن حوزه ب��ه 300 میلیارد دالر خواهد رس��ید. همین امر موجب 
افزایش تمایل غول های بزرگی نظیر گوگل و اپل برای راه اندازی پلتفرم های 
گیم ش��ده است. نکته جالب اینکه هر دو آنها دارای پلتفرم های فعال گیم 
هس��تند. برندهای هوش��مند به خوبی از تاثیر صنعت گیم بر روی زندگی 
روزمره مردم آگاهی دارند. آنها از همین نکته برای تغییر شیوه برندسازی و 

ارتباط نزدیک تر با مخاطب هدف استفاده می کنند. 
موسسه JWT در آخرین گزارش اش از افزایش تمایل برندهای مختلف به حضور 
در صنعت گیم خبر داده اس��ت. یکی از نش��انه های افزایش اهمیت این صنعت در 
نگاه برندها حضور سلبریتی های مختلف در بازی های ویدئویی است. شاید تا پیش 
از این ما چندان انتظاری از سلبریتی ها برای حضور در صنعت گیم نداشتیم، با این 
حال افزایش جذابیت های این حوزه و س��ود سرشار برندها موجب حضور گسترده 

سلبریتی ها شده است. 
شاید هیچ بازی به اندازه فورتنایت برای مخاطب امروزی جذابیت نداشته باشد. 
این بازی آنالین امکان رقابت با دیگر بازیکنان از سراسر دنیا را فراهم می سازد. نکته 
جالب این بازی امکان دسترس��ی به آن از طریق تمام کنس��ول های بازی است. به 
این ترتیب حتی در اتوبوس و از طریق گوشی های همراه نیز امکان شرکت در این 
بازی وجود دارد. برند آدیداس در پی افزایش محبوبیت این بازی اقدام به همکاری 
تجاری نزدیک با تیم طراحی فورتنایت کرده است. به این ترتیب باید انتظار مشاهده 

تبلیغات بیشتر از این برند در جریان بازی را داشته باشیم. 
برند نایک همیشه در عرصه برندسازی سلیقه منحصر به فردی داشته است. این 
برند در طول س��ال های اخیر به طور جدی در فکر ایجاد بس��تری برای حضور در 
صنعت گیم بوده است. به این ترتیب در دهه پیش روی ما شاهد نخستین پلتفرم 
بازی از سوی نایک خواهیم بود. اگرچه در این زمینه اخبار رسمی وجود ندارد، اما 
ش��ایعه های قوی در مورد طراحی یک پلتفرم بازی از سوی این غول دنیای ورزش 

شنیده می شود. 
برندهای حوزه تولید لوازم بهداشتی و آرایشی نیز در زمینه همکاری با برندهای 
مش��هور صنعت گیم فعالی��ت زیادی دارند. این امر ش��امل هم��کاری با برخی از 
گیمرهای حرفه ای برای تبلیغ محصوالت یا حتی طراحی بنر برای تبلیغات درون 
بازی هاس��ت. جالب ترین نمونه تبلیغاتی در این زمینه مربوط به تعیین جایزه برای 
برندگان بازی های آنالین تحت عنوان بن تخفیف گسترده برای محصوالت برندهای 

آرایشی و بهداشتی است. 
برندهای گوناگون با زمینه های فعالیت مختلف در تالش برای جلب نظر مخاطب 
هدف هستند. این امر ش��امل حضور گسترده در صنعت گیم نیز می شود بنابراین 
مشاهده همکاری هرچه بیشتر برندها با شرکت های تولید گیم عجیب نخواهد بود. 
نکته مهم در این میان آگاهی از نحوه همکاری مناس��ب با برندهای فعال در حوزه 
گیم اس��ت. ما باید س��رمایه گذاری مطمئنی در این حوزه انجام دهیم. در غیر این 
ص��ورت بودجه بازاریابی و تبلیغاتی م��ان را به هدر خواهیم داد. همچنین کمترین 

نتیجه دلخواه در زمینه برندسازی را نیز کسب خواهیم کرد. 
برندسازی موفق با حضور در صنعت گیم

ش��اید در نگاه نخست همکاری برندها با تیم های طراحی گیم غیرممکن به نظر 
برس��د، با این حال در طول سال های اخیر موارد بسیار زیادی از این همکاری ها را 

مش��اهده کرده ایم. بدون تردید همکاری میان برندهای تجاری و تیم های فعال در 
صنعت گیم به همین س��ادگی ها هم نیس��ت. به همین خاطر بسیاری از برندها در 
عمل در زمینه چنین همکاری هایی شکس��ت می خورن��د. وقتی ما در تالش برای 
همکاری با چنین تیم هایی هستیم، باید به نکات مختلفی توجه داشته باشیم. برخی 

از این نکات مهم به شرح ذیل است:
• ش��ناخت مخاطب هدف: ما باید ش��ناخت درستی از مخاطب هدف مان داشته 
باش��یم. اشتباه برخی از برندها تالش برای همکاری با یک تیم طراحی بازی بدون 
شناسایی سلیقه مخاطب هدف شان است. شاید مخاطب هدف ما عالقه چندانی به 
بازی مورد نظر نداشته باشد. در این صورت سرمایه گذاری ما بی نتیجه باقی خواهند 
ماند. همچنین اگر در تالش برای همکاری با گیمرهای حرفه ای هستید، هماهنگی 

میان شخصیت آنها و ویژگی های برندتان را مدنظر قرار دهید. 
• خالقیت حداکثری: برندها به هنگام تالش برای حضور در کنار تیم های بازاریابی 
یا حمایت مالی از آنها باید خالقیت بیشتری به خرج دهند. درج بنرهای تبلیغاتی 
درون بازی ایده کافی برای جلب نظر گیمرها نیست بنابراین ما در این زمینه نیاز به 

خالقیت و نوآوری بیشتری خواهیم داشت. 
• ایده های کوچک همیش��ه بد نیس��ت: در دنیای گیم نکات کوچک نیز مدنظر 
گیمرها قرار می گیرد بنابراین ما با طراحی ایده های کوچک نیز امکان کسب موفقیت 
در حوزه برندس��ازی را خواهیم داشت. اشتباه برخی از برندها تالش برای موفقیت 
با اس��تفاده از ایده های بزرگ و پرهزینه اس��ت. این امر اغلب به دلیل عدم آشنایی 
بازاریاب ه��ا و برندها با ویژگی های صنعت گیم همراه با ناکامی خواهد بود بنابراین 
پی��ش از طراحی یا اجرای ایده های برندس��ازی تان به نحوه تاثیرگذاری اش بر روی 

مخاطب هدف فکر کنید. 
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موفقیت در برندسازی با چاشنی گیم

برندسازی با همکاری صنعت گیم

کرونا عامل کاهش 92درصدی فروش خودرو 
در کشور چین 

کرون��ا نه تنها مردم، بلکه کس��ب وکارها را نیز ب��ا تهدیدی جدی 
مواجه ساخته است. این مسئله تنها به کشور چین محدود نبوده و 
تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که به علت نیروی کار ارزان، تقریب��ا تمامی برندهای مطرح 
جه��ان در این کش��ور کارخانه و نمایندگی ف��روش دارند. فراموش 
نکنید که چین به عنوان پرجمعیت ترین کش��ور جهان معرفی شده 
و این امر باعث می شود تا حضور در بازار این کشور برای هر برندی 
دارای اهمیت باش��د، با این حال طی چند روز اخیر خبری منتشر 
شده است که نگرانی بسیاری را به همراه داشته و از آن تحت عنوان 
بحران صنعت خودروسازی در کشور چین نام برده می-شود. طبق 
آمارها میزان فروش خودرو پس از انتش��ار ویروس کرونا در مقایسه 
با سال گذشته کاهشی 92درصدی داشته است که رقمی بی سابقه 
محس��وب می ش��ود. به همین خاطر بس��یاری از برندهای بزرگ به 
دنب��ال راهکاری برای وضع موجود هس��تند که در این بین فروش 
اینترنتی، بهترین گزینه محس��وب می شود. درواقع تمامی مراحل 
خرید خودرو کامال به صورت اینترنتی مهیا خواهد بود تا افراد سریعا 
پس از خرید در درب منزل خود، س��فارش را دریافت کنند. اگرچه 
بعید اس��ت که تحت ش��رایط فعلی، افراد تمایل��ی به خرید خودرو 
جدید داش��ته باش��ند، با این حال می تواند کمی ب��ه بهبود اوضاع 
کمک کند. مش��کل بعدی این اس��ت که بس��یاری از کارخانه های 
تعطیل ش��ده، تولیدکننده لوازم و قطعات خ��ودرو بوده اند که این 
موضوع باعث ش��ده اس��ت تا زنجیره تامین این صنعت با مش��کلی 
جدی مواجه ش��ود. درواقع همگان منتظر ساخت واکسن و نابودی 
این ویروس هس��تند تا اوضاع به شرایط عادی خود بازگردد، با این 
ح��ال در رابط��ه با زمان دقیق ای��ن اتفاق نمی ت��وان نظر قطعی  را 
داش��ت. درواقع اگر این شرایط برای دو ماه دیگر ادامه داشته باشد، 

با بحران مالی جدی بسیاری از برندها مواجه خواهیم شد.
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همه آن چیزی که باید در رابطه با ساعت 
کاری شناور بدانیم 

این امر که س��اعت کاری براساس خواست افراد و شرایط مختلف 
تغییر پیدا کند، اقدامی است که از آن تحت عنوان ساعت شناور یاد 
می ش��ود. اقدام مذکور باعث خواهد شد تا امکان ایجاد تعادل میان 
کار و زندگی شخصی نیز ساده تر باشد. همچنین این امر به افزایش 
رضایت شغلی کارمندان نیز منجر خواهد شد. آمارها نیز حاکی آن 
اس��ت که کیفیت انجام کارها با این سیاست چندین برابر می شود، 
با این حال س��والی که مطرح می شود این است که چگونه نکاتی را 

باید مورد توجه قرار دهیم. 
1-وظایف روزانه را تعیین کنید 

در برنامه شناور، زمان حضور و خروج در شرکت کامال به خواست 
کارمند بس��تگی دارد، با این حال ش��ما باید اطمینان داشته باشید 
که کارها به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا وظایف را تعیین کرده و کارمند خود را در نحوه و 
زمان انجام آن آزاد بگذارید. این امر باعث می شود تا آنها از اجباری 
بیهوده فاصله گرفته و حتی از طریق دورکاری نیز بتوانند بس��یاری 

از اقدامات خود را انجام دهند. 
2-شرایط خاص را مورد توجه قرار دهید 

در برخی از ش��رایط ضروری است تا تمامی کارمندان در شرکت 
حضور داشته باشند. برای مثال نیاز به یک کار تیمی برای مدیریت 
یک نمایشگاه، از جمله این موارد محسوب می شود. به همین خاطر 
نباید به نحوی رفتار کنید که کارمندان س��اعت کاری ش��ناور را به 
حق��ی برای خود تلقی کنند. همچنین در صورتی که عملکرد یکی 
از کارمندان تضعیف شده است، الزم است تا این امکان را از وی تا 
زمانی که بتواند اعتمادسازی دوباره ای را انجام دهد، پس بگیرید. 

3-برنامه ریزی داشته باشید
این امر که به یک باره تعداد زیادی از کارمندان در شرکت حضور 
نداشته باشند، شرایط را سخت خواهد کرد. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا هماهنگی های الزم از شب قبل با ش��ما انجام شده باشد. 
درواقع در بسیاری از ش��رایط شما باید با این اقدام مخالفت کنید. 
در این رابطه بسیاری از شرکت ها امکان ساعت کاری شناور افراد را 
محدود می کنند. برای مثال سه بار در هفته، یکی از استانداردهای 
رایج محسوب می ش��ود. این امر باعث خواهد شد تا نظم کاری نیز 

دچار مشکل نشود. 
در نهایت بررس��ی اقدامات انجام ش��ده از س��وی س��ایر مدیران 

می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
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س��رعت س��ایت یکی از معیارهای مهم برای موفقیت خرده فروشی های آنالین 
محسوب می ش��ود. امروزه خرده فروشی های بسیار زیادی در فضای آنالین فعالیت 
دارند. بدون تردید استقبال مشتریان نسبت به آنها یکسان نیست، بنابراین باید به 
دنبال معیارهای مشتریان برای انتخاب یک خرده فروشی آنالین بر دیگران باشیم. 
در میان معیارهای مختلف، س��رعت س��ایت اهمیت قابل توجهی دارد. اگر سایت 
خرده فروش��ی ما سرعت پایینی داشته باشد، کاربران پیش از بارگذاری صفحات از 
س��ایت مان خارج خواهند شد. امروزه پیشرفت های بسیار زیادی در زمینه افزایش 
س��رعت بارگ��ذاری صفحات صورت گرفته اس��ت بنابراین کاربران س��رعت پایین 
س��ایت ها را تحم��ل نخواهند کرد. این امر در زمینه خرده فروش��ی، به دلیل وجود 

گزینه های مختلف، شدت بیشتری دارد. 
براس��اس گزارش گوگل، سرعت مطلوب برای بارگذاری صفحات سایت حداکثر 
سه ثانیه است. اگر صفحات سایت ما در حالت استاندارد بیشتر از این زمان را نیاز 
دارد، باید به دنبال راهکارهایی برای رفع مش��کالت موجود باشیم. الگوریتم گوگل 
در زمینه رتبه بندی سایت ها نسبت به سرعت بارگذاری صفحات توجه ویژه ای دارد 
بنابراین با بهبود وضعیت خرده فروش��ی مان در این زمینه شانس مان برای افزایش 

مشتریان بیشتر خواهد شد. 
بدون تردید بس��یاری از کارآفرینان و صاحبان خرده فروشی ها نسبت به ضرورت 
افزایش سرعت سایت آگاهی دارند. نکته مهم در این میان چگونگی شروع کار است. 
در این مقاله پنج راهکار س��اده برای افزایش سرعت سایت خرده فروشی ها را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. موارد مورد بررسی در این مقاله امکان پیاده سازی سریع در 

کمترین زمان ممکن، حداکثر یک روز، را خواهد داشت. 
1. چالش حجم تصاویر محصوالت

بدون تردید خرده فروشی های آنالین دارای تعداد بسیار زیادی محصول برای ارائه 
به مشتریان هستند. هر کدام از محصوالت نیز به طور طبیعی دارای تصاویر متعدد 
و باکیفیتی خواهد بود. این امر موجب افزایش فضای ابری موردنیاز برای بارگذاری 
تصاویر می ش��ود. همچنین به طور طبیعی سرعت بارگذاری صفحات در پی آپلود 

تصاویر سنگین و باکیفیت افزایش خواهد یافت. 
مشتریان در دنیای خرید آنالین عالقه بسیار زیادی به مشاهده تصاویر محصوالت 
دارند. این امر همیش��ه باید مدنظر مش��تریان قرار داشته باش��د. اگر شما در سال 
2020 در تالش برای فروش آنالین محصوالت بدون اس��تفاده از تصاویر ش��فاف از 
آنها هستید، بدون تردید شکست خواهید خورد. برخی از خرده فروشی های آنالین 
به دلیل بارگذاری تصاویر بی  کیفیت از محصوالت مورد بی توجهی مش��تریان قرار 
می گیرند. این امر اغلب خرده فروش��ی ها را به سوی استفاده از عکاس های حرفه ای 
س��وق داده است. نکته منفی ماجرا کاهش شدید سرعت بارگذاری صفحات در پی 

استفاده از تصاویر باکیفیت است. 
تصاویر باکیفیت حجم باالیی، تا شش مگابایت، دارند. این امر تاثیر قابل توجهی 
بر روی سرعت بارگذاری صفحات خواهد داشت بنابراین مشاهده سرعت بارگذاری 
پایین برخی از صفحات خرده فروش��ی ها بی علت نیس��ت. برخی از خرده فروشی ها 
در تالش برای کاهش حجم تصاویر اقدام به برش یا کاهش ش��دید کیفیت تصاویر 
می کنن��د. این راهکارها نتیجه مثبتی در پی ندارد. وقتی کیفیت عکس ما بس��یار 
پایین باش��د، مخاطب هدف انگیزه ای برای خرید را از دس��ت خواهد داد. تکنیک 
منطقی در این بخش تالش برای همگام س��ازی تصاویر ب��رای بارگذاری در فضای 
آنالین است. این امر با کاهش کیفیت عکس متناسب با مرورگرهای مختلف امکان 
افزایش س��رعت س��ایت را به برندها خواهد داد. به عنوان مثال، اگر در تالش برای 
فروش زین دوچرخه هستید، تصویر اصلی شاید ۵۵ کیلو بایت حجم داشته باشد. 
این حجم شاید در نگاه نخست چندان زیاد نباشد، اما همگام سازی تصویر موردنظر 

تاثیر محسوسی بر روی سرعت بارگذاری صفحه خواهد داشت. پس از همگام سازی 
همی��ن تصویر حجم آن ب��ه 23 کیلو بایت کاهش خواهد یافت. این امر در مقیاس 

حجم های باال به معنای امکان نصف ساختن حجم خواهد بود. 
نکته مهم درباره همگام س��ازی تصاویر برای مرورگرها عدم افت کیفیت تصاویر 
به طور محس��وس اس��ت بنابراین ما عالوه بر افزایش س��رعت بارگذاری تصاویر به 
کیفیت خرده فروش��ی مان نیز صدمه ای نخواهیم زد. دوربین های حرفه ای جزییات 
بسیار زیادی را به نمایش درمی آورد. ما در حوزه خرده فروشی نیازی به این جزییات 
ف��راوان نداریم بنابراین تالش برای حذف برخی از موارد غیرضروری تصاویر کمک 

شایانی به ما خواهد کرد. 
2. آزمایش سرعت سایت

هنگامی که بحث از افزایش س��رعت سایت می ش��ود، هیچ راهکار یگانه ای برای 
موفقیت وجود نخواهد داشت بنابراین ما باید راهکارهای مختلفی را امتحان کنیم. 
نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از چندین راهکار در کنار هم است. به 
این ترتیب شانس ما برای افزایش سرعت سایت در کوتاه ترین زمان ممکن بیشتر 
می ش��ود. هر س��ایتی دارای برخی از ایرادهای مهم است. این امر تاثیر محسوسی 
بر روی س��رعت بارگذاری صفحات خواهد داشت بنابراین باید به سرعت ایرادهای 

موجود در سایت مان را رفع کنیم. 
خوشبختانه امروزه سایت های بسیار زیادی در زمینه آزمایش سرعت سایت های 
مختلف فعالیت دارد. این فرآیند به س��ادگی با درج نام س��ایت مان در بخش اصلی 
س��ایت یا موسس��ه های موردنظر ص��ورت می گیرد. برخی از نمونه های پیش��رفته 
آزمایش سرعت سایت حتی ایرادهای موجود را به تفکیک بیان می کند بنابراین کار 

ما برای افزایش سرعت سایت ساده تر از هر زمانی خواهد شد. 
سایت های آزمایش سرعت س��ایت ها به طور معمول از 100 نمره می دهند. اگر 
س��ایت ش��ما نمره 90 یا باالتر را کس��ب کرد، این امر به معنای موفقیت شما در 
زمینه افزایش مناس��ب س��رعت سایت تان اس��ت. در غیر این صورت باید به دنبال 
رفع ایرادهای موجود باشیم. نکته مهم در این میان استفاده از چند سایت آزمایش 
سرعت است. به این ترتیب ما آگاهی معتبری در زمینه وضعیت سایت مان خواهیم 
داشت. همیش��ه احتمال بروز خطا در ارزیابی سایت ها را مدنظر داشته باشید. این 

نگرانی با استفاده از چند سایت ارزیابی سرعت سایت رفع خواهد شد. 
3. استفاده از تکنیک های مدیریت سئو

استفاده از راهکارهای مدیریت سئو در زمینه افزایش سرعت بارگذاری صفحات 
اهمیت خاصی دارد. برخی از خرده فروشی ها در راستای جلب نظر بیشتر مخاطب 
از کلیدواژه های پرتعداد استفاده می کنند. این امر تاثیر قابل توجهی بر روی سرعت 
بارگذاری صفحات خواهد داش��ت. س��ایت م��ا به طور کل هرچ��ه دارای صفحات 
کم حجم تری باشد، سرعت بارگذاری بیشتر خواهد داشت بنابراین ما در زمینه هر 

اقدامی برای سایت مان باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم. 
بسیاری از خرده فروشی ها دارای سازگاری الزم با موتورهای جست وجو نیستند. 
این امر موج��ب افزایش هزینه های تبلیغ��ات و بازاریابی برای خرده فروش��ی های 
موردنظر می ش��ود. اگر ما ب��ه خوبی با کلیدواژه ها و ترندهای حوزه خرده فروش��ی 
آش��نایی داشته باش��یم، مدیریت سئو امر دش��واری نخواهد بود. ایراد اصلی اغلب 
خرده فروشی ها عدم تالش برای آشنایی با رویدادهای تازه در حوزه خرده فروشی و 
ترندهای داغ در این حوزه است. به این ترتیب آنها توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را نخواهند داشت. آشنایی با حوزه مدیریت سئو دردسر زیادی 
ندارد. نکته مهم در این زمینه تالش برای آش��نایی هرچه بیش��تر با اصطالح های 
تخصصی کس��ب و کارمان و همچنین ساده س��ازی مفاهیم بیش از اندازه گنگ و 

تخصصی برای مخاطب هدف است.
4. ساده سازی محتوای موبایلی

بدون تردید محتوای س��ایت ما از طریق دس��تگاه های هوشمند مختلفی مورد 
بازدید قرار می گیرد. امروزه کاربران از دس��تگاه های متنوعی برای جس��ت وجو در 

فضای آنالین اس��تفاده می کنند. یکی از موارد محبوب در میان کاربران استفاده از 
گوش��ی های هوشمند است. خرده فروش��ی ما باید آمادگی الزم در راستای نمایش 
محتوای مخصوص برای گوش��ی های هوشمند را داش��ته باشد. در غیر این صورت 

بخش قابل توجهی از مخاطب هدف مان از دست می رود. 
وقتی سایت برند ما دارای المان های سنگین و پرحجم باشد، تجربه کاربران دارای 
گوشی های هوشمند همراه با کندی بسیار زیادی خواهد بود. این امر نتیجه طبیعی 
اس��تفاده از المان های پرحجم است. خوش��بختانه امروزه امکان طراحی قالب های 
س��ایت مخصوص کاربران گوشی همراه وجود دارد. به این ترتیب چنین قالب هایی 
معموال دارای حجم کمتری در مقایسه با نسخه اصلی سایت خواهد بود. کاربران در 
این صورت دیگر نیازی به انتظار برای بارگذاری صفحات نخواهند داشت. بارگذاری 
سریع صفحات مزیت های زیادی برای برندها دارد. نخستین مزیت آن امکان جلب 
نظر کاربران گوش��ی های همراه به منظور اس��تفاده از اپ رسمی ش��ان است. وقتی 
کاربران از اپ رسمی ما استفاده کنند، بسیاری از دغدغه های مان در زمینه سرعت 

بارگذاری صفحات خرده فروشی کاهش می یابد. 
بازاریاب ها در زمینه طراحی محتوا برای کاربران گوش��ی های هوش��مند باید به 
کاهش حجم هرچه بیش��تر المان های صفحه توجه داش��ته باشند. اشتباه برخی از 
خرده فروشی ها کاهش معنادار کیفیت تصاویر است. این امر تجربه کاربری مخاطب 
هدف را دستخوش تغییرات منفی خواهد کرد. امروزه گوشی های هوشمند توانایی 
بس��یار زیادی دارند. این امر شامل نمایش تصاویر باکیفیت بسیار باال نیز می شود. 
ب��ه این ترتیب ما نباید با کاهش کیفیت تصاویر تجرب��ه کاربری مخاطب هدف را 

دستخوش تغییرات منفی کنیم. 
5. ضرورت سازگاری با مرورگرهای محبوب

کارب��ران برای جس��ت  وجوی محتوا یا بازدید از س��ایت ها در فض��ای آنالین از 
مرورگرهای مختلفی استفاده می کنند. هر مرورگر دارای ویژگی های خاصی است. 
این امر ش��امل اس��تفاده از الگوریتم های متفاوت برای افزایش س��رعت س��ایت ها 
می شود. به این ترتیب ما باید شناخت مناسبی از الگوریتم جست وجوی هر مرورگر 
داشته باشیم. خوشبختانه الگوریتم اغلب مرورگرهای پرطرفدار دارای شباهت های 

بسیار زیادی است بنابراین ما در عمل کار دشواری نخواهیم داشت. 
نکته مهم در زمینه بهبود سرعت بارگذاری صفحات سایت مان توجه به توصیه های 
هر مرورگر اس��ت. همچنین باید کاربران را با حذف فایل های اضافی مرورگر آش��نا 
کنی��م. وقتی م��ا به عنوان کاربر در تالش برای جس��ت وجوی محتوای مختلف در 
فضای آنالین هستیم، حافظه موقت مرورگر به سرعت پر خواهد شد بنابراین باید 
به طور مداوم نس��بت به حذف این حافظه اقدام کنی��م. در غیر این صورت تجربه 
کاربری مان به مرور زمان همراه با کاهش سرعت خواهد شد. خوشبختانه امروزه به 
راحتی امکان فعال سازی گزینه پاکسازی خودکار حافظه موقت در مرورگرها وجود 

دارد بنابراین آشناسازی مخاطب هدف با این امر نکته مهمی محسوب می شود. 
جمع بندی

افزایش س��رعت سایت در حوزه خرده فروشی اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 
از برندها نسبت به این نکته آگاهی دارند، اما شیوه های مناسب برای شروع فرآیند 
موردنظر را نمی شناسند. همچنین باید به عالقه خرده فروشی ها برای مشاهده سریع 
تاثیرات افزایش سرعت سایت نیز اشاره کرد. در این مقاله هدف اصلی ایجاد پیوند 
میان این دو نیاز اصلی خرده فروش��ی ها بود، بنابراین با استفاده از راهکارهای مورد 
بحث عالوه بر افزایش س��رعت سایت امکان مشاهده سریع نتایج نیز وجود خواهد 
داشت. نکته پایانی مقاله حاضر ضرورت توجه به استفاده از تکنیک های مورد بحث 
در این مقاله به صورت یکجا و همزمان است. در غیر این صورت ما نتیجه دلخواه را 
کسب نخواهیم کرد. همانطور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، هیچ راهکار یگانه ای 
برای افزایش س��رعت س��ایت وجود ندارد بنابراین ما باید از راهکارهای مختلف در 

کنار هم استفاده کنیم. 
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استراتژی اینستاگرام برای کسب درآمد 
IGTV بیشتر از

اینس��تاگرام در طول یک دهه اخیر به عنوان پرطرفدارترین ش��بکه اجتماعی 
عکس محور فعالیت داش��ته است. ایده جذاب اینستاگرام پس از اندکی توسعه از 
سوی فیس بوک خریداری شد. فیس بوک از آن زمان تا به حال نوآوری های قابل 
توجهی در وضعیت استارت آپ اینستاگرام ایجاد کرده است. به عنوان مثال، افزودن 
امکان بارگذاری ویدئوهای کوتاه یکی از این نوآوری های جذاب محسوب می شود. 
پس از اینکه تیم فنی اینستاگرام در سال 201۸ امکان بارگذاری محتوای ویدئویی 
طوالنی در قالب IGTV را فراهم کرد، نگاه بسیاری از کارشناس ها نسبت به این 
پلتفرم تغییر کرد. بر این اس��اس طبق اخبار به دست آمده از سوی وال استریت 
ژورن��ال تیم بازاریابی فیس بوک در تالش ب��رای همکاری با چندین تولیدکننده 
حرف��ه ای ویدئو به منظور افزایش امکانات و جذابیت های بخش IGTV اس��ت. 
 IGTV اس��تراتژی اصلی فیس بوک افزایش درآمد ناش��ی از تبلیغات در بخش
است. این امر با توجه به افزایش روزافزون تمایل برندها برای فعالیت در این حوزه 

محتمل به نظر می رسد. 
نوآوری تیم فیس بوک در بخش IGTV ش��امل آزمایش راهکارهای مختلف 
برای تولیدکنندگان حرفه ای ویدئو به منظور درآمدزایی اس��ت. محورهای اصلی 
این اس��تراتژی ام��کان بارگذاری ویدئوهای تبلیغاتی شخصی س��ازی ش��ده تر و 
همچنین مجموعه ویدئوهای تخصصی مانند آنچه در س��ایر پلتفرم های مشهور 
قابل دسترسی است، خواهد بود. بر این اساس سازندگان ویدئوهای حرفه ای امکان 
همکاری با برندهای مختلف برای نمایش تبلیغات ش��ان در قالب ویدئوهای  خود 
را خواهند داشت. سود نهایی نیز میان برند موردنظر و تیم سازنده ویدئو تقسیم 

خواهد شد. 
سرویس IGTV نخستین بار در سال 201۸ برای افزایش مدت زمان بارگذاری 
ویدئو در پلتفرم اینستاگرام رونمایی شد. هدف اصلی اینستاگرام ترغیب سازندگان 
ویدئو به صورت حرفه ای و آماتور برای حضور در پلتفرم اش بود. با توجه به افزایش 
بازدید کاربران از محتوای IGTV باید استراتژی کلی اینستاگرام را موفق ارزیابی 
کرد. این بخش برای اینس��تاگرام اهمیت بس��یار ویژه ای دارد. امروزه اینستاگرام 
رقبای سرسختی مانند تیک تاک نیز دارد بنابراین سرمایه گذاری هرچه بیشتر بر 
روی نمایش محتوای ویدئویی آنالین ضروری خواهد بود. نکته مهم در این میان 
ضرورت یافتن راهکاری از سوی اینستاگرام برای درآمدزایی تولیدکنندگان ویدئو 
در بخش IGTV است. در غیر این صورت انگیزه آنها برای حضور در این بخش 

به شدت کاهش خواهد یافت. 
نکته مهم در بخش IGTV فعالیت برخی از فیلمس��ازهای نسبتا حرفه ای در 
آن است. بسیاری از برندها برای ساخت ویدئوی تبلیغاتی از همین تولیدکنندگان 
استفاده می کنند. به این ترتیب تیم بازاریابی برخی از برندهای بزرگ نیز در زمینه 
تولید ویدئو برای بخش IGTV کامال منفعالنه عمل می کند. این امر تا حدودی 
ناش��ی از تخصص باالی تولیدکنندگان ویدئو در اینستاگرام است، اما بخش قابل 
توجهی از آن نیز به بی توجهی برندها نسبت به اهمیت این بخش مربوط می شود 
بنابراین فیس بوک در زمینه افزایش محبوبیت بخش IGTV باید انگیزه برندها 

را نیز تقویت کند. 
اینستاگرام از سال گذش��ته اقدام به همکاری با برخی از سازندگان ویدئوهای 
حرفه ای، اینفلوئنسرها و س��لبریتی ها برای تولید مجموعه محتوای ویدئویی در 
بخش IGTV کرده اس��ت. اگرچه این پروژه تازه در ابتدای راه اس��ت، اما نوید 
نمای��ش آثار جذاب��ی در این بخش را می دهد. هدف اصلی اینس��تاگرام پرهیز از 
دریافت حق اشتراک برای مشاهده ویدئوهای خاص در IGTV است بنابراین باید 
زمینه همکاری تبلیغاتی سازندگان ویدئو و برندهای عالقه مند تقویت شود. به این 
ترتیب کاربران امکان مشاهده محتوای جذاب به صورت رایگان را خواهند داشت. 
بدون تردید میزان درآمد اینس��تاگرام از تبلیغات بس��یار زیاد است. این امر به 
طور کامل مربوط به انگیزه برندها برای صرف دالرهای بیشتر در این پلتفرم است 
بنابراین اینستاگرام فرصت مناسبی در راستای بهبود وضعیت پلتفرم اش با بهبود 
رابطه میان تولیدکنندگان محتوا و اسپانس��رها خواهد داش��ت. این امر موقعیت 

بهتری برای آنها در رقابت با تیک تاک ایجاد می کند. 
یکی از مقامات ارش��د فیس بوک در مصاحبه با وال اس��تریت ژورنال پیرامون 
استراتژی تازه این برند برای اینستاگرام اینگونه اظهارنظر کرده است: »هیچ چیز 
در طول زمان ثابت نخواهد ماند. ما نیز در تالش برای ارتقای کیفیت اینستاگرام 
برای نمایش ویدئوهای حرفه ای هس��تیم. هدف اصلی ما ایجاد شرایط بهتر برای 
فعالیت تولیدکنندگان حرفه ای ویدئو و اسپانسرهای شان به طور همزمان است.« 
بدون تردید برنامه فیس بوک تاثیر مثبتی بر روی آینده اینستاگرام خواهد داشت. 
 IGTV نکته مهم در این میان ضرورت تس��ریع فرآین��د افزایش امکانات بخش
اس��ت. رقبای سرس��خت فیس بوک، به ویژه تیک تاک، در طول چند سال اخیر 
شهرت و محبوبیت بسیار زیادی کسب کرده اند. یکی از نمودهای اصلی این بحث 
مش��اهده ویدئوهای تولیدش��ده در تیک تاک در صفحه های مختلف اینستاگرام 
است. این امر برای مدیران ارشد فیس بوک زنگ خطر را به صدا درآورده است. به 
همین خاطر استراتژی اصلی مسئوالن فیس بوک افزایش سریع و به موقع امکانات 

تبلیغاتی، به ویژه در بخش IGTV است. 
براس��اس اعالم رس��می فیس بوک در سال جاری شاهد س��رمایه گذاری 1.4 
میلیارد دالری این برند بر روی بخش نمایش ویدئوهای آنالین خواهیم بود. بخش 
قابل توجهی از این هزینه ها شامل پشتیبانی از پخش رویدادهای مهم دنیای هنر و 
ورزش به صورت زنده خواهد بود. به این ترتیب بخشی از استراتژی فیس بوک برای 
مقابله با رقبا استفاده از حق پخش رویدادهای مهم خواهد بود. تیک تاک در این 
زمینه برنامه خاصی ندارد. به همین خاطر اقدام به موقع فیس بوک به عنوان مزیتی 
رقابتی محسوب می شود.  بدون تردید فیس بوک دیگر مانند گذشته تنها پلتفرم 
بزرگ در دنیای شبکه های اجتماعی نیست. این امر ضرورت نوآوری سریع و همه 
جانبه را مطرح می کند. اگر مدیران ارشد فیس بوک و اینستاگرام به سرعت در پی 
بهبود وضعیت تبلیغاتی پلتفرم های شان نباشند، به زودی شاهد کاهش درآمدشان 

و حضور رقبای سرسرخت بیشتری مانند تیک تاک خواهند بود. 
بخش اصلی درآمد اینس��تاگرام از تبلیغات برندها حاصل می شود. مدیران این 
پلتفرم به خوبی از شکس��ت احتمالی در صورت دریاف��ت حق پخش از کاربران 
برای مشاهده محتوای ویدئویی آگاه هستند بنابراین استراتژی اصلی آنها حضور 
به عنوان اسپانسر اصلی برخی از مجموعه ویدئوهای جذاب و تقسیم سود نهایی 
با سازندگان از طریق جلب تبلیغات جانبی است. این امر با توجه به دامنه وسیع 
روابط اینس��تاگرام با برندهای مختلف منطقی ترین شیوه ممکن به نظر می رسد. 
بسیاری از تولیدکنندگان ویدئو، مانند اینفلوئنسرها، ارتباط گسترده ای با برندهای 
مختلف در سراسر جهان ندارند. همین امر فرآیند همکاری تبلیغاتی برای آنها را 
دش��وار خواهد کرد.  نکته مهم درخصوص اس��تراتژی تازه اینستاگرام پرهیز تیم 
فیس بوک از ارائه هر زمان مش��خصی برای رونمایی از تغییرات تازه اس��ت، با این 
حال به احتمال زیاد تا پایان س��ال جاری ش��اهد به روز رسانی های مهمی در این 
پلتفرم خواهیم بود. این امر آینده فعالیت تبلیغاتی برندها در شبکه های اجتماعی 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
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پیشنهاد 704 میلیون دالری پپسی برای خرید یک 
خرده فروشی چینی

استراتژی پپسی برای سلطه بر بازار چین

برند پپس��ی در آستانه خرید یک خرده فروش��ی آنالین در چین 
اس��ت. این خرده فروش��ی در زمین��ه ارائه اس��نک های مختلف به 
مش��تریان فعالیت دارد. هدف اصلی پپسی از این اقدام کسب سهم 
بیش��تر از بازار غذا و تنقالت در سراس��ر دنیاست. بدون شک چین 
یک��ی از اهداف تج��اری مهم ب��رای برندهای اروپای��ی و آمریکایی 
محس��وب می ش��ود. جمعیت باال و س��طح مطلوب فناوری امکانات 
مناس��بی در اختیار مدیران برندهای خارج��ی برای فعالیت در این 

بازار قرار می دهد. 
براس��اس اظهارنظر رسمی مسئوالن پپس��ی توافقات اولیه برای 
خرید خرده فروشی Be & Cheery با ارزش حدودی 70۵ میلیون 
دالر انجام ش��ده اس��ت. البته رقم مورد بحث هنوز به طور رس��می 
اعالم نش��ده اس��ت، با این حال پیش بینی کارش��ناس های کسب و 
کار حاک��ی از ارزش 700 تا ۸00 میلیون دالری این خرده فروش��ی 

آنالین است. 
ارزش بازار اسنک در کشور چین در طول سال های اخیر به شدت 
افزایش پیدا کرده است. این بازار در بین سال های 200۶ تا 201۶ 
معادل 400درصد رشد داشته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد 
و دارایی چین این نرخ رش��د باال در س��ال 2019 نیز ادامه داشت. 
این امر ارزش بازار اس��نک چین را به 3 تریلیون یوآن، معادل 427 
میلیارد دالر، رس��انده است بنابراین مشاهده تالش برندهای بزرگ 

برای حضور در این بازار پرسود تعجب برانگیز نخواهد بود. 
بازگش��ت دوب��اره پپس��ی به ب��ازار چی��ن پ��س از تعطیلی چند 
هفته ای کس��ب و کار ای��ن برند صورت می گیرد. این امر ناش��ی از 
افت اوایل س��ال میالدی بازار کس��ب و کار در چی��ن بود. بنابراین 
پپسی برای حضور دوباره در بازار پرسود چین به فکر خرید یکی از 
خرده فروشی های محبوب افتاده است. این امر جایگاه پپسی در بازار 

موردنظر را محکم تر خواهد کرد. 
همانطور که در اخبار متعدد بیان شده است، اکنون کشور چین با 
ویروس کرونا دس��ت و پنجه نرم می کند. یکی از توصیه های رسمی 
مقامات در پی تالش برای کنترل این ویروس واگیردار خرید آنالین 
وس��ایل موردنیاز شهروندان این کشور است. به این ترتیب در طول 
چند هفته اخیر بازار فعالیت خرده فروشی های آنالین در چین رونق 

باالیی یافته است. 
خرده فروش��ی Be & Cheery ش��عبه مرکزی خود را در ش��هر 
هانگژو تاسیس کرده است. این خرده فروشی بیشتر در زمینه عرضه 
میوه های خش��ک شده و دیگر اس��نک ها به صورت آنالین فعالیت 
دارد. این برند در س��ال گذش��ته رکورد 171 میلیون یوآن، معادل 
24.3 میلیون دالر، س��ود خالص را بر جای گذاش��ته است. به این 
ترتیب در مقایس��ه با سال 201۸ رش��د 32درصدی را تجربه کرده 

است. 
موسسه غذای بهداشتی هاوژیانگنی، صاحب کنونی خرده فروشی 
Be & Cheery، در سال 201۶ با پیشنهادی 9۶0 میلیون یوآنی، 
مع��ادل 13۶.۵ میلیون دالر، این خرده فروش��ی را خریداری کرده 
اس��ت. رقم پیش��نهادی برند پپس��ی برای خرید این خرده فروشی 
بیانگر رشد پنج برابری ارزش این فروشگاه آنالین در طول سال های 
 Be & Cheery اخیر است. به این ترتیب سود سرشاری از فروش

در انتظار مسئوالن موسسه هاوژیانگنی خواهد بود. 
برند پپس��ی ده های متمادی در بازار چین حضور داش��ته اس��ت 
بنابراین آنها از قواعد معامله در این کش��ور بی اطالع نیس��تند. این 
برند در س��ال های گذش��ته نیز اقدام به انجام معامله های مختلف با 
برندهای چینی کرده اس��ت. ورود پپسی به عرصه مواد غذایی سالم 
در پی افزایش فش��ار بر آنها و دیگ��ر برندهای فعال در زمینه تولید 
نوش��ابه های گازدار برای افزایش استانداردهای تولید صورت گرفته 
اس��ت. امروزه بسیاری از اسنک ها و نوشیدنی های مورد عالقه مردم 
دارای مواد مضر زیادی اند. این امر اغلب موسس��ه های بهداش��تی و 
جنبش های زیست محیطی را بر علیه پپسی و دیگر برندهای مشابه 
متحد کرده اس��ت بنابراین پپسی در عمل با مشکالت بسیار زیادی 
برای جل��ب نظر مخاطب هدف و تعامل س��ازنده با نهادهای مدنی 

مختلف مواجه است. 
براس��اس اظهارنظر رس��می مسئوالن پپس��ی در آغاز ماه جاری 
امکان رکوردش��کنی آنها در زمینه کس��ب سود و دو برابر شدن آن 
در مقایسه با میانگین دهه گذشته وجود دارد. در این صورت پپسی 
برنامه های بسیار بیش��تری برای تسلط بر بازار چین و به طور کلی 
ش��رق آسیا خواهد داشت. هیچ کارآفرینی از ارزش بازار شرق آسیا 
بی اطالع نیس��ت بنابراین پپسی با آمادگی کامل برای رقابت بر سر 

این بازار باارزش وارد میدان شده است. 
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یکی از قوانین اصلی در حوزه کارآفرینی تالش برای تفکیک امور مالی شرکت 
و حوزه ش��خصی اس��ت. بس��یاری از برندها به دلیل ناتوانی در زمینه محاس��به 
دقیق هزینه های برندش��ان و فقدان برنامه مش��خص در این زمینه با شکس��ت 
مواجه می شوند. اغلب اوقات صاحبان کسب و کار مسیر کامال متفاوتی در زمینه 
مدیری��ت امور مال��ی در پیش می گیرند. به این ترتیب بس��یاری از آنها در عمل 
حوزه مالی کاری و خصوصی شان را ترکیب می کنند. ایراد اصلی این امر کاهش 
توانایی محاسبه وضعیت مالی برند خواهد بود. امروزه مدیریت امور مالی بدل به 
چالش��ی مهم برای کارآفرینان شده است. این امر اهمیت ویژه ای برای صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچک دارد بنابراین اگر ش��ما نیز در زمینه کسب و کارهای 

کوچک فعالیت دارید، باید به وضعیت مالی برندتان توجه ویژه  داشته باشید. 
بس��یاری از ما تجربه مالقات یا همکاری با کارآفرینان مشهور و در عین حال 
بی توجه به مسئله مالی  برندشان را داشته ایم. توجه به سرنوشت اغلب این برندها 
درس مهم��ی در زمینه اهمیت مدیریت ام��ور مالی به صورت دقیق دارد. گاهی 
اوقات ما از نظر توانایی های شخصی در سطح بسیار باالیی قرار داریم، اما به دلیل 
مش��کالت مالی استارت آپ ها و ایده های شان شکست می خورند. چنین وضعیتی 
برای هیچ کارآفرینی س��اده نیس��ت. امروزه برخی از سختکوش ترین کارآفرینان 
نیز به دلیل تنبلی در زمینه مدیریت مالی درست کسب و کار با مشکالت زیادی 
مواجه می شوند. این امر موجب افزایش توجه برندها به مسئله مدیریت امور مالی 

و تالش برای ساماندهی وضعیت سرمایه گذاری شان شده است. 
مش��کل اصلی در زمینه بی توجهی به مدیریت مال��ی امکان غافلگیری در هر 
لحظه اس��ت. اگر ما با حس��اب بر روی پس انداز بانکی ش��رکت اقدام به طراحی 
یک کمپین بازاریابی کنیم، به طور طبیعی انتظار وجود مقداری پول در حساب 
ش��رکت را خواهیم داش��ت. این امر با مشاهده حس��اب خالی یا بودجه کمتر از 
ح��د انتظار موجب بر هم خوردن برنامه های ما خواهد ش��د. این اتفاق بیش��تر 
برای کس��ب و کارهای کوچک روی می دهد. برنده��ای بزرگ در طول زمان به 
خوبی ش��رایط فعالیت در حوزه کسب و کار و دشواری های آن را درک کرده اند 
بنابراین به خوبی با تکنیک های برنامه ریزی ها و مدیریت حس��اب های ش��رکت 

آشنا هستند. 
اگر شما صاحب یک کسب و کار کوچک هستید، بخش قابل توجهی از آینده 
برندتان بستگی به نحوه مدیریت مالی دارد. به همین خاطر در ادامه مقاله کنونی 
برخی از نکات مهم در زمینه مدیریت امور مالی در کسب و کارهای کوچک مورد 
بررس��ی قرار خواه��د گرفت. مدیریت مالی صحیح در کس��ب و کارهای کوچک 
امکان توسعه برند به صورت منسجم و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه برند 

را فراهم خواهد کرد. 
ایجاد بودجه مالی اضطراری

یک��ی از قوانین ع��ام در زمینه مدیریت مالی آمادگی ب��رای مواجهه با بحران 
است. هر برندی در طور دوران فعالیتش با مشکالت مالی مواجه می شود. اشتباه 
برخی از کارآفرینان تلقی بحران های مالی به مثابه اتفاق هایی نادر اس��ت. ما هر 
لحظه امکان مواجهه با کس��ری بودجه یا بحران های مالی را داریم. نکته مهم در 
این میان آمادگی الزم برای کنار آمدن با چنین ش��رایطی است. متاسفانه اغلب 
کارآفرینان با چنین مفهومی آش��نایی ندارند. به همین خاطر در صورت مواجهه 

با مشکل مالی در عمل فاقد برنامه خواهند بود. 
توصیه کاربردی  این بخش ش��امل ایجاد بودجه مالی اضطراری است. وقتی ما 
در ش��رایط بحرانی نیاز به پول داشته باش��یم، پر کردن حساب ها در سریع ترین 
زمان ممکن اهمیت خواهد داش��ت. برخی از شرکت ها به دلیل تاخیر در تامین 
مالی تا آس��تانه ورشکس��تگی نیز پیش می روند. در چنین ش��رایطی استفاده از 
بودج��ه اضطراری برای رفع مش��کالت راهگش��ا خواه��د بود. وقت��ی از بودجه 
اضط��راری صحبت می کنی��م، باید در طول زمان به دنب��ال پس انداز مقداری از 
درآمدمان باشیم. اشتباه برخی از برندها ایجاد حساب بانکی تحت عنوان بودجه 
اضطراری و عدم توجه کافی به آن اس��ت. به این ترتیب در زمان موردنیاز هیچ 

مبلغ قابل توجهی در حساب موردنظر نخواهد بود. 
ایجاد بودجه اضطراری در طول زمان کار دش��واری نیست. راهکارهای زیادی 
در این زمینه وجود دارد. ش��ما براس��اس ماهیت و توانایی برندتان باید دس��ت 
ب��ه انتخ��اب از میان الگوهای مختلف ایجاد حس��اب اضط��راری بزنید. برخی از 
برندها هر سه ماه یکبار نیمی از درآمد یک ماه را به بودجه اضطراری اختصاص 
می دهن��د. همچنی��ن برخی دیگر از برندها نیز این فرآیند را هر ش��ش ما یکبار 

دنب��ال می کنند بنابراین در صورت تمایل برای تاس��یس بودجه اضطراری یکی 
از راهکاره��ای مط��رح در این بخش را مدنظ��ر قرار دهید. انتخاب ش��ما پیوند 
تنگاتنگی با توانایی مالی تان خواهد داش��ت بنابرای��ن انتخاب تان باید به صورت 
واقع بینانه انجام ش��ود. در غیر این صورت در نیمه راه حس��اب بودجه اضطراری 

کامال خالی خواهد شد. 
بسیاری از کارآفرینان نسبت به اهمیت بودجه اضطراری بی توجه هستند. اگر 
ش��ما به طور ناگهانی بزرگ ترین مشتری تان را از دست دهید، چه سرنوشتی در 
انتظار کس��ب و کارتان خواهد بود؟ بس��یاری از کارآفرینان در کسب و کارهای 
کوچک حتی به این مس��ئله فکر نیز نمی کنند. به این ترتیب ناگهان با مش��کلی 
ب��زرگ و ویران کننده مواجه می ش��وند. در چنین ش��رایطی ما نی��از به مقداری 
پس انداز برای مدیریت امور کس��ب و کار تا زمان یافتن مشتری جایگزین داریم. 
اگر از ابتدا به دنبال ایجاد حس��اب اضطراری نباشیم، در چنین موقعیت هایی با 

مشکالت فراوانی مواجه خواهیم شد. 
مدیریت حساب های شخصی

مدیریت حس��اب های ش��خصی اهمیت زیادی دارد. ما در ص��ورت مواجهه با 
بحران های مالی عمده در زندگی شخصی امکان مدیریت مناسب کسب و کارمان 
را نخواهیم داشت. اشتباه نخست کارآفرینان در این زمینه ترکیب حساب کاری 
و شخصی است. به این ترتیب وضعیت دو بخش زندگی آنها هرگز از هم تفکیک 
نمی ش��ود. ما باید همیش��ه آمار دقیق از وضعیت مالی ش��خصی و حرفه ای مان 

داشته باشیم. در غیر این صورت برنامه ریزی غیرممکن خواهد شد. 
مدیریت حس��اب های شخصی در گام نخس��ت به معنای ایجاد دست کم یک 
حس��اب رسمی برای زندگی ش��خصی مان اس��ت. تمام حقوق های دریافتی  مان 
از محل کار باید در این حس��اب قرار گیرد. حس��اب رس��می ش��رکت باید فقط 
مخصوص بودجه ها باشد. در غیر این صورت ما به برداشت بیش از حد از حساب 

شرکت برای هزینه های شخصی متمایل خواهیم شد. 
بس��یاری از کارآفرینان با وعده پس انداز بیشتر در ماه آینده از حساب رسمی 
ش��رکت مبالغ قابل توجهی برداش��ت می کنند. این امر یک��ی از ایرادهای اصلی 
ترکیب حس��اب ش��خصی و کسب و کار است. وقتی حس��اب رسمی ما جداگانه 
باش��د، انگیزه مان برای برداش��ت غیرمج��از از آن کاهش خواه��د یافت. این امر 

مدیریت امور شخصی زندگی را نیز ساده تر خواهد کرد. 
یکی دیگر از ایرادهای اصلی ترکیب حس��اب ش��خصی و کس��ب و کار امکان 
دریافت مالیات بیشتر است. شرکت های مالیاتی در زمینه محاسبه مالیات برندها 
به حساب های رسمی شان هم توجه می کنند بنابراین در صورت وجود مبالغ باال 
در حس��اب مان باید آماده پرداخت مالیات بیش��تر نیز باشیم. از آنجایی که نرخ 
مالیات کس��ب و کارها با افراد خصوصی تفاوت دارد، ترکیب دو حساب موردنظر 

به هیچ وجه اقدام منطقی نخواهد بود. 
مدیریت حس��اب های ش��خصی به صورت جداگانه تاثیر انکارناپذیری بر روی 
بهب��ود روحیه مان در محی��ط کار دارد. به این ترتیب ما توانایی بیش��تری برای 
کار باانگی��زه و تعهد به محیط کار خواهیم داش��ت. وقتی ما دغدغه های فراوانی 
در زمینه زندگی ش��خصی داشته باش��یم، تالش برای تمرکز بر روی یک پروژه 
دشوار خواهد شد. بسیاری از مدیران در چنین شرایطی اقدام به ترک محل کار 
می کنند. اگر به موقع حوزه مالی خصوصی و تجاری را جدا نکنیم، ش��اید کسب 
و کارمان با بحران های بس��یار جدی مواجه ش��ود. این امر هرگز نتیجه مناسبی 

برای ما در پی نخواهد داشت. 
ضرورت پس انداز برای دوران بازنشستگی

صاحب��ان کس��ب و کارهای کوچ��ک به طور معم��ول مقدار زیادی از س��ود 
برندش��ان را در زمینه س��رمایه گذاری تجاری صرف می کنن��د. انگار کارآفرینان 
جوان هرگز به فکر بازنشستگی نیستند. این امر به طور ویژه در سال های ابتدایی 
فعالیت قابل مش��اهده خواهد بود. نکته مهم در زمینه پس انداز پول برای دوران 
بازنشس��تگی عدم نیاز به پرداخت مالیات اس��ت. این امر نیازمند افتتاح حساب 
ویژه بازنشس��تگی در یک بانک اس��ت. ب��ه این ترتیب دیگر نی��ازی به پرداخت 

مالیات برای پس انداز موردنظر نخواهیم داشت. 
هر کارآفرینی در نهایت باید بازنشس��ته ش��ود. این امر سرنوشت حتمی همه 
ماست. برخی از کارآفرینان از همان  سال های ابتدایی فعالیت به دنبال پس انداز 
بخشی از درآمدشان برای سال های بازنشستگی هستند، با این حال برخی دیگر 
هرگ��ز به این موضوع فکر نیز نمی کنند بنابراین مش��اهده مش��کالت مالی برای 

کارآفرینان در دوران بازنشستگی امر عجیبی نخواهد بود. 
مدیری��ت مالی هوش��مندانه ش��امل برآورد درآم��د خالص برن��د و همچنین 
خودمان به عنوان صاحب آن اس��ت. این نکته به م��ا در زمینه برنامه ریزی بهتر 

برای س��ال های بازنشس��تگی کمک خواهد کرد. بس��یاری از کارآفرینان پس از 
بازنشس��تگی هیچ برنامه ای ندارند. به همین خاطر اغلب دوباره به سراغ فعالیت 
کاری می روند. اگر ما عالقه مند به دوران بازنشس��تگی بی دغدغه هستیم، باید از 
همین االن به فکر پس انداز بخش��ی از درآمدمان باش��یم. همچنین تالش برای 

سرمایه گذاری های مطمئن در حوزه های کم خطر نیز منطقی خواهد بود. 
اشتباه برخی از برندها و صاحبان آنها سرمایه گذاری تمام درآمدشان در حوزه 
کسب و کار است. نکته مهم در این میان مسئولیت یک برند در برابر کارمندانش 
اس��ت بنابراین ما باید به فکر دوران بازنشستگی کارمندان مان نیز باشیم. در غیر 

این صورت انگیزه آنها برای ادامه همکاری با ما کاهش خواهد یافت. 
سرمایه گذاری بر روی کاهش ریسک های شرکت

برخی از موسس��ه های تخصصی در زمینه کاهش ریس��ک های کس��ب و کار 
فعالیت دارند. وظیفه اصلی آنها بررس��ی وضعیت یک ش��رکت و ارائه راهکارهای 
مناس��ب برای مقابله با ریسک های موجود یا احتمالی است. بسیاری از صاحبان 
کسب و کار تا پیش از مواجهه با مشکالت و ریسک های بزرگ به دنبال راهکاری 
برای حل ش��ان نیستند. همانطور که در زمینه پزشکی فرآیند پیشگیری اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد، در دنیای کس��ب و کار نی��ز باید از بروز مش��کالت کاری 
پیش��گیری کرد در غیر این صورت هزینه های بس��یار زیادی بر برند ما تحمیل 

خواهد شد. 
برخی از کارآفرینان جوان عالقه بس��یار زیادی به ریس��ک پذیری دارند. شاید 
این نوع مدیریت کس��ب و کار در نهایت موجب موفقیت آنها شود، اما در نهایت 
یک چالش و مش��کل بزرگ مانع شان خواهد شد. فعالیت بی دردسر با استفاده از 
تحلیل اطالعات موجود در عرصه کس��ب و کار امکان پذیر اس��ت. به این ترتیب 

برند ما نیازی به نگرانی از وضعیت بازار و ریسک های احتمالی نخواهد داشت. 
صاحبان کس��ب و کار چه زمانی اقدام به پذیرش ریسک های بزرگ می کنند؟ 
اغلب زمانی که اطالعات معتبری در دسترس ما نباشد، چنین اقدای از سوی ما 
روی خواهد داد. بنابراین تالش برای سرمایه گذاری برای شناسایی بهتر وضعیت 

کسب و کار و بازارهای مختلف در نهایت به سود ما خواهد بود. 
یکی از اهداف مهم در حوزه مدیریت مالی تالش برای کاهش هزینه های برند 
است. مواجهه با مشکالت کاری همیشه هزینه بسیار زیادی برای کسب و کارها 
دارد بنابراین در صورت پیش��گیری از بروز چنین اتفاقاتی امکان کسب موفقیت 
بیشتر فراهم خواهد شد. متاسفانه کارآفرینان جوان هرگز به فکر روزهای دشوار 
کس��ب و کار نیس��تند بنابراین همیشه ایده های ساده و س��طحی برای این امر 
دارند. اگر ما نگاهی دقیق تر به دنبال کسب و کار داشته باشیم، امکان درک بهتر 
واقعیت ه��ای موجود در ای��ن عرصه را خواهیم یافت. این امر کمک قابل توجهی 
ب��ه م��ا خواهد کرد. عدم واقع گرایی در زمینه مدیریت کس��ب و کار و امور مالی 
همیشه موجب شکست برندها می شود. شاید شما با ریسک پذیری های عجیب و 
غریب در کوتاه مدت به موفقیت برسید، اما سرنوشت نهایی شما در صورت ادامه 

چنین مسیری شکست و حذف از دنیای کسب و کار خواهد بود. 
تالش برای استفاده از کمک های حرفه ای

برنامه ریزی مالی هرگز کار س��اده ای نیس��ت بنابراین در زمینه مدیریت امور 
مالی کس��ب و کار نیاز به مش��اوره با افراد متخصص طبیعی خواهد بود. تالش 
برای مدیریت تمام بخش های کس��ب و کار بدون استفاده از کمک دیگران یکی 
از اش��تباه های رایج کارآفرینان محسوب می ش��ود. ما باید ناتوانی مان در زمینه 
مدیریت امور کس��ب و کار به طور کام��ل را بپذیریم. فقط در این صورت امکان 
مدیری��ت بهینه تمام بخش ها برای ما فراهم خواهد ش��د. برخ��ی از کارآفرینان 
اس��تفاده از کمک دیگران را غیرمنطقی یا بیانگر ضعف ش��ان می دانند. این نوع 
برداشت با واقعیت های کنونی عرصه کسب و کار هماهنگی الزم را ندارد بنابراین 
یک��ی از اقدامات مه��م برای هر کارآفرینی تغییر نوع نگاه اش به حوزه کس��ب و 

کار خواهد بود. 
مدیریت امور مالی در بس��یاری از موارد نیازمند مهارت های چندگانه اس��ت. 
اغل��ب کارآفرینان دارای مجموعه مهارت ه��ا و دانش های موردنیاز در این عرصه 
نیس��تند بنابراین تالش برای اس��تفاده از افراد حرفه ای طبیعی خواهد بود. نکته 
مهم در این میان همکاری یا اس��تفاده از کمک افراد متعدد است. به این ترتیب 
ما دیدی وسیع نسبت به وضعیت کسب و کارمان و امور مالی اش پیدا می کنیم. 
یکی از ایرادهای اصلی کارآفرینان در زمینه کسب و کار ناتوانی در تهیه اطالعات 
معتبر از منابع گوناگون اس��ت. وقتی ما فقط یک منبع اطالعاتی داش��ته باشیم، 
به طور طبیعی بخش��ی از حوزه کسب و کار را مورد بی توجهی قرار خواهیم داد. 

این امر در حوزه مدیریت امور مالی نیز صحت دارد. 
منبع: فوربس

چالش مدیریت امور مالی کسب و کارهای کوچک

توصیه های مالی برای صاحبان کسب و کارهای کوچک

به قلم: گرگ شوارتز کارشناس امور مالی و کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

CNN به قلم: لورا هی کارشناس کسب و کار در
ترجمه: علی آل علی
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 کاشت 16936 اصله نهال جنگلی
از محل مجازات های جایگزین حبس در کالله

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: عملیات جنگلکاری توســط متهمان و محکومین در مراجع قضایی 
تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس در شهرستان کالله آغاز شد.محمدصادق بشکوفه رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان کالله اظهارداشت: از ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد26 فقره 
رای دادگاه از مراجع قضایی شهرســتان کالله مبنی بر کشــت نهال های جنگلی توسط افراد خاطی که 
به نوعی موجب تخریب اراضی ملی و جنگلی گردیده بودند، صادر شــده اســت.وی در ادامه گفت: طبق 
مفاد، 26 فقره حکم دادگاه متهمان می بایســت تعــداد 15586 اصله نهال جنگلی و تعداد 1350 بوته 
آتریپلکس در اراضی ملی و تخریب شده غرس نمایند و به مدت دوسال نیز عملیات مراقبت و نگهداری 
را انجام دهند.بشــکوفه اظهار کرد: این تعداد اصله نهال در سطح حدود 27 هزار متر مربع از گونه های 
ون، ســنجد تلخ ،ســرو و چنار در اراضی منابع ملی و همچنین حاشیه جاده ها و بوستان های محلی در 
روستاها غرس می گردد.ایشان ضمن اعالم آمادگی جهت اجرای دقیق احکام قضایی عنوان کرد: این نوع 
مجازات های جایگزین حبس ضمن توسعه فضای سبز و افزایش سرانه جنگل باعث خشنودی و رضایت 
مندی متهمان گردیده اســت.وی افزود: در این زمینه از تالش بی شــائبه مجموعه اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان کالله ، ریاســت محترم دادگستری و دادستان و قضاتی که در این زمینه فعالیت 

داشتند کمال تشکر و قدردانی می شود.

جلسه ستاد هفته منابع طبیعی برگزار شد.
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان جلسه ستاد هفته منابع طبیعی برگزار شد.جلسه ستاد هفته منابع طبیعی با حضور مختار 
مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلســتان، ابوطالب قزل سفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان ،نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان،کارشناس دفتر امور 
روستایی استانداری،کارشناس محیط زیست  و جمعی از معاونان و روسای ادارات ستادی در محل  دفتر 
ریاســت سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان  در این 
نشســت گفت: هدف اصلی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت، احیا، توسعه، اصالح و 
بهره برداری انفال الهی است.قزل ســفلو افزود:شعار هفته منابع طبیعی امسال "نهالکاری همگانی ،برای 
ایرانی سرســبز" میباشد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان  نیز در ادامه جلسه تصریح کرد: جلسات 
هفته منابع طبیعی با دستور و هدف مشخص برگزار شود.مختار مهاجر افزود: طبق فرمایش گوهربار مقام 
معظــم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شــود اطالع رســانی و در اختیار 
گذاشــتن آگاهی صحیح به مردم از طریق رســانه ها وجراید حائز اهمیت است.وی ضمن ارزیابی مثبت 
از تالش ها و اقدامات منابع طبیعی و آبخیز داری گلســتان از مدیریت و کارکنان پرتالش این اداره کل 
تشکر کرد و اظهار داشت: به منظور تولید چوب ، طرح های  زراعت چوب  که در حال حاضر مورد توجه 

بسیاری از عموم قرار گرفته باید گسترش پیدا کند.

افزایش صدور مجوزهای پشتیبان مشاغل خانگی در همدان
همدان - خبرنگار فرصت امروز:  رئیس اداره اشــتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان همدان از افزایش صدور مجوزهای پشــتیبان مشاغل خانگی در این استان خبر داد و گفت: 
امسال با عنایت به طرح ملی مشاغل خانگی و در راستای تقویت بخش پشتیبان های مشاغل خانگی، بیش از 

180 نفر پشتیبان مشاغل خانگی شناسایی و مجوز صادرشده است. 
به گزارش خبرنگار همدان و به نقل از ایسنا، اسماعیل قهرمانی گفت: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی در ســال 138۹ تصویب شده است. وی اظهارکرد: از ســال 13۹0 دستگاه های اجرایی استان همدان 
شــامل سازمان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و صندوق کارآفرینی با همکاری اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی مبادرت به صدور مجوز مشاغل خانگی کردند.
وی گفت: امســال 320 نوع رشته مشــاغل خانگی از ستاد تهران به اســتان ها اعالم شده که دستگاه های 
اجرایی با توجه به نوع رشــته امورات مربوط به متقاضیان مشــاغل خانگی را انجــام می دهند. قهرمانی بیان 
کرد: مجوزهای مشاغل خانگی به دو صورت مستقل )توسط یک نفر( و پشتیبان )توسط یک فرد توانمند که 
مســئولیت پشتیبانی از چند نفر را دارد( صادر می شود. خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد صدور مجوز مشاغل 
خانگی متعلق به سازمان صنعت، معدن تجارت و جهاد کشاورزی است که از ابتدای امسال تاکنون 1205 نفر 

مجوز مشاغل خانگی دریافت کرده اند.
وی با اشــاره به این که 1060 نفر به صورت مســتقل و 1۴5 نفر پشــتیبان با 885 نفر تحت پوشش مجوز 
دریافت کرده اند، یادآور شــد: از ابتدای امسال 6۹6 فقره تســهیالت به مبلغ 71 هزار و 176 میلیون ریال از 
محل مانده اعتبار سال ۹7 و همچنین اعتبار سال ۹8 به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت شده است. رئیس 
اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان بیان کرد: بیش 

از 70 درصد آمار مربوط به صدور مجوز و ارائه تسهیالت مربوط به بانوان است.

سه انتصاب در برق منطقه ای خوزستان
اهواز – شــبنم قجاوند: مراسم تودیع و معارفه مدیر 
دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان برگزار شد. با حکم مدیرعامل 
این شــرکت؛ مهرداد حیدری ارجلــو به عنوان مدیر دفتر 
هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی منصوب شد. 
همچنین در این مراســم از خدمات عبدالرسول زرگر در 
طول تصدی سرپرســتی دفتر هیئت مدیره تقدیر و تشکر شد. در احکام دیگری نیز سید جلیل موسوی به عنوان 
مدیر امور انبارها و غالمرضا اسکندری به عنوان مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری در شرکت منصوب شدند.

در بندر شهید رجایی صورت می گیرد :
HSEاجرای ممیزی نظارت برفرآیندهای جاری مراکز

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون امور بندری 
و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نظارت دقیق 
بر اقدامات مراکز HSE وفرآیندهای جاری و انطباق با الزامات 
و دســتورالعمل های ابالغی را مهمترین هدف در اجرای طرح 
۴5 روزه ممیزی شــرکت های بندر شهید رجایی عنوان کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان، "منصور خرمشکوه" با بیان اینکه قواعد حضور در دنیای رقابتی امروز و بازارهای داخلی و جهانی براساس اصل 
نوین مدیریت HSE وضع می شــود اظهارداشــت: در تمام فعالیتها، تامین انتظار ذینفعان، کارکنان و کسب رضایت آنها 
در زمینه هایی نظیر پیشــگیری از وقوع حوادث، بیماریهای شــغلی و نیز جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی رعایت 
اصول HSE که مالک عمل و انتخاب است. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره 
به ضرورت اهمیت اجرای الزامات ایمنی و بهداشــت محیط زیست در مجتمع بندری شهید رجایی افزود: نظارت دقیق بر 
اقدامات مراکز HSE و فرآیندهای جاری در شــرکت های مجتمع بندری شــهید رجایی براساس الزامات و دستورالعمل 
های ابالغی، امری مهم و اجتناب ناپذیر است که بشکل مستمر توسط همکاران HSE بندر مورد ارزیابی و پایش قرار می 
گیرد. این مقام مسئول با بیان اینکه ممیزی و ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در بخش های مختلف تخلیه و بارگیری 
تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی و بندری، توســعه عمرانی و امثالهم انجام می شــود تصریح کرد: براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته 28 ممیز مبرز طی مدت ۴5 روز بخش های یاد شــده را مورد بررســی و بررسی قرار می دهند . خرمشکوه 
دست یافتن به بهبود مستمر و ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای پیشبرد اهداف مراکز HSE ، همچنین نظارت دقیق 
بر اقدامات این مراکز، فرآیندهای جاری و انطباق آن با الزامات و دســتورالعمل های ابالغی را مهمترین اهداف در اجرای 
این ممیزی برشــمرد و خاطر نشان کرد: نتایج حاصله از ارزیابی در رتبه بندی شرکتها بسیار موثر بوده و نقش بسزایی را 
در تعریف و اجرای اقدامات اصالحی و تبیین سیاست های بهبود کوتاه مدت و بلند مدت درسال آینده ایفا خواهد کرد.
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اخبار

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنــگار مازندران به 
نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: سینا هاشمی 
مدیریــت منابع آب شهرســتان نکا، بهشــهر و گلوگاه از 
الیروبی و تعریض بســتر جاری رودخانه نکارود از ابتدای 
شهر نکا به طول 17 کیلومتر به سمت شمال این رودخانه 
تا محدوده سد انحرافی واقع در روستای بایع کال خبر داد.  
ایشــان با اشــاره به ضرورت الیروبی و تعریض بســتر 
رودخانه در این محدوده گفت: هرساله تعدادی از روستاها 
از جمله حاجی محله گیل آباد، هلمسر، بزمین آباد و باغات 
و اراضی کشاورزی آنها دچار خسارات ناشی از آبگرفتگی و 
طغیان سیل می شدند که با این اقدام )الیروبی و تعریض(، 

سیالب های قانونی )سیالب هایی که دوره بازگشت آنها  
کمتر از 25 سال است( به راحتی از رودخانه عبور کرده و 

خسارتی متوجه مجاورین نخواهد شد.
مهندس هاشــمی طول این بازه را حدود 17 کیلومتر 
اعالم کرد و گفت: تاکنــون 70درصد از عملیات الیروبی 
و تعریض ایــن بازه انجام شــد که امیدواریــم با تالش 
شــبانه روزی که در حال انجام است، این پروژه را تا پایان 

اردیبهشت ۹۹ به اتمام برسد
ایشــان در پایان تصریح کرد: برای اجــرای این پروژه 
عالوه بر بهره گیری از اعتبارات دولتی از مشــارکت بخش 
خصوصی نیز استفاده شــد که جا دارد از عوامل اجرایی 
این پروژه، همراهی و همکاری مردم و مشــارکت بخش 

خصوصی قدردانی شود.

اهواز – شبنم قجاوند: سرپرســت معاونــت بهره برداری 
شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: آزمایشات خود راه انداز 
"تست بلک استارت" واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان با 
موفقیت انجام شد. رامین گلشنی راد بیان کرد: تست خود راه 
انداز "بلک استارت" که از مهمترین تست های پایداری شبکه 
های انتقال می باشــد در حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی 
با انجام عملیات های خاص و بســیار حســاس بهره برداری، با 

موفقیت و رضایت تمام انجام گردید.
وی تصریح کرد: آزمایشــات خود راه انداز نیروگاه ها یکی از 
تست های مهم و حساس جهت بازیابی شبکه برق می باشد که 

در زمان خاموشی های گسترده و با اتکا به بلک استارت نیروگاه 
انجام می شود.

سرپرســت معاونت بهره برداری شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان در اهیمت خود راه انداز نیروگاه هــا، افزود: در هر 
زمانی که خاموشی گسترده در شبکه اتفاق می افتد و نیروگاه 
دسترســی به شبکه برق ندارد با استفاده از دیزل خود راه انداز 
واحد، راه اندازی واحد نیروگاهی صورت می گیرد و بدین ترتیب 
بصورت داخلی و محلی نیروگاه را برقدار و پس از آن شــبکه و 

برق مشترکین تأمین می گردد.
گلشنی راد ادامه داد: با انجام سلسه آزمایشات فوق پایداری 
و آمادگی شــبکه های انتقال و نیروگاهــی در برق منطقه ای 

خوزستان برای مقابله با بحرانهای احتمالی افزایش یافت.

اراک – مینورستمی: به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت پتروشیمی شازند، چهارمین جشنواره ملی نوآوری 
محصول برتر ایرانی از سوی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه 
صنعتی شریف و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علم و فناوری دانش بنیان ریاست 

جمهوری روز پنج شنبه 17 بهمن ماه با حضور جمعی از مدیران 
عامل و متخصصان حوزه های صنعت، علم و فناوری کشــور و 
همچنین با حضور مهندس ولدخانی مدیرعامل پتروشــیمی 
شازند در محل ســالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف 
برگزار شــد. در این جشنواره بر اساس ارزیابی های انجام شده 

مبتنی بر مدل مرجع نوآوری محصول )PRIM(  پلی پروپیلن 
گرید RP801  تولید شــده در واحد PP شرکت پتروشیمی 
شازند مفتخر به کســب عنوان نوآوری محصول برتر ایرانی در 
سال 13۹8 گردید و لوح زرین و گواهینامه نوآوری محصول برتر 

ایرانی به جناب آقای مهندس ولدخانی اهدا شد.

شــهردار  امروز:  فرصت  - خبرنــگار  بندرعباس 
بندرعباس با صدور پیامی به مناسبت پنجم اسفندماه»روز 

مهندس« را تبریک گفت.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده در این پیام آورده اســت: از 
زمان پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران تا به امروز 
فعالیت ها و اقدامات گسترده ای در حوزه مهندسی صورت 
گرفته و در واقع مهندســان به عنوان ســرمایه تخصصی 
کشــور قادرند با بهره مندی از قدرت تحلیل و تضارب آراء 
مطروحــه در عرصه های علمی، جامعه را در رســیدن به 

توسعه پایدار یاری کنند.
وی افزود: بدون شــک نامگذاری پنج اسفند به عنوان 
روز برزگداشــت خواجــه نصیرالدین طوســی  شــاعر، 
فیلســوف، متکلم، فقیه، دانشــمند، ریاضی دان و منجم 

برجسته ایرانی به نام روز مهندس نشانگر اهمیت این روز 
در برنامه ریزی های کالن کشوری دارد.

شــهردار بندرعباس در ادامه این پیام نیز با بیان اینکه  
روز مهنــدس در واقع روز پاسداشــت خالقیــت، ابتکار، 
نــوآوری و ابداع در عرصه اندیشــه ورزی و عملگرایی در 
جهت پیشــرفت و ســازندگی کشور اســت، آورده است: 

فرصت را مغتنم شــمرده، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
تالش گران عرصه مهندســی کشــور، این روز پرافتخار را 
به همه مهندســان متعهد شــهر و خصوصا مهندســین 
شهرداری بندرعباس تبریک گفته، توفیقات روزافزون این 
قشــر پرتوان را در کمک به توســعه و پیشرفت کشور از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.
امینی زاده در بخش دیگری از این پیام همچنین عنوان 
کرد: اندیشه ژرف و ذهن پویاي مهندسین، کاشف ارجمند 
نظم شگرف نظام هســتي است که با پویش مستمر عمر 
خــود را صرف تدبر و تامل در راســتاي کشــف و تبیین 
روابط منطقي جهان و الهام گیري از نظم الهي در ساخت 
ســازه هاي پایدار در راســتاي آرامش آدمي و رقم زدن 
توسعه و پیشرفت امروز و فرداي ایران اسالمي نموده اند.
عباس امینی زاده - شهردار بندرعباس

تبریز - ماهان فالح: معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عنوان کرد: در راستای توسعه 
دولت الکترونیک 22 خدمت غیر حضوری از طریق سامانه جامع 

روابط کار به کارگران و کارفرمایان ارائه خواهد شد
معاون روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران 
شرقی در جلســه اجرایی نمودن سامانه روابط کار که با حضور 
نمایندگان تشــکالت کارگری و کارفرمایی برگزار شــد گفت: 
ســامانه وب سایت جامع روابط کار به منظور تسریع و تسهیل و 
شفافیت در روند ارائه خدمات به کارگران کارفرمایان و دریافت 
خدمات بدون نیاز به حضور افــراد در ادارات تعاون کار در این 
استان راه اندازی شــده است. vحسین فتحی ادامه داد: سامانه 
جامع روابط کار دارای ۴8 زیرســامانه اســت کــه در ابتدا 2۴ 

ســامانه آن که زیر مجموعه های روابط کار هســتند به خدمت 
می پردازند وی راه اندازی ســامانه جامع روابط کار را اقدامی در 
راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک و تسهیل گری در ارائه 
خدمات و کارها دانســت که در وقــت و هزینه کارگر و کارفرما 

صرفه جویی می کند.
معاون روابط کار اداره کل تصریح کرد: کارگران و کارفرمایان 
برای اســتفاده از این سامانه باید یکبار به دفاتر پیشخوان دولت 
مراجعه کرده تا هویت آنان تایید شــود و نام کاربری و رمز عبور 

دریافت کنند
وی تصریــح کــرد: ثبــت قراردادهــای کار و تمامی مراحل 
دادرســی کار از طرح دادخواســت تعیین وقت رسیدگی، ارائه 
لوایح مربوط و ابالغ رای از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

مدیریت منابع آب شهرستان نکا، بهشهر و گلوگاه خبر داد  : 
الیروبی و تعریض 1٧ کیلومتر از بستر رودخانه نکارود

تست بلک استارت واحد های نیروگاه آبادان با موفقیت انجام شد

با همت و خودباوری متخصصان پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن گرید RP801 تولیدی این شرکت به عنوان 
نوآوری محصول برتر ایرانی شناخته شد

با صدور پیام؛

شهردار بندرعباس 5 اسفندماه، روز مهندس را تبریک گفت

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

۲۲ خدمت غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان ارائه خواهد شد

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با صدور پیامی 
پنجم اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز ملی 
مهندس را گرامی داشت. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
قم ، دکتر سقائیان نژاد با صدور پیامی پنجم اسفند ماه زادروز 
خواجه نصیرالدین طوســی و روز ملــی مهندس را گرامی 

داشت. متن پیام شهردار قم به این شرح است:
بسمه تعالی

افتخار آفرینی پیوست خالقیت مهندس است و زمان نمی 
شناســد و پنجم اسفند بهانه ای برای تجلیل در قالب تبریک 
است. تمدن بشــری مدیون ایده های مهندسین تالشگر بوده 
و دســتاوردهای علمی، برایند مهندســی فکر و پدیدارسازی 
ایده هاســت و ایده پردازی محصول غنی ســازی فکر است. 
ســاختار ذهنی و سازه های فهمی مهندسین؛ تضمین کننده 
استحکام بنای ساخت و تولید است و استحکام ریشه در بنای 
افکار مهندس دارد. مهندس از زمان خود پیشی می گیرد که با 
آینده انگاری و استخدام فکر و قلم، نمود عینی را در قالب تولید 
نمایان می سازد و باهم آوای دانش، دقت و سرعت؛ زیباشناسی 
در خلق، مهندسی در تولید و تحیر در مشاهده را رقم می زند و 
می توان گفت: افتخار آفرینی پیوست خالقیت مهندس است و 
زمان نمی شناسد و پنجم اسفند بهانه ای برای تجلیل در قالب 
تبریک است. ادبیات توسعه و پیشرفت بر عمق و دامنه سطح 
دانش علمی مهندس گواهی می دهــد و بهارنوآوری، مدیون 
بارش افکار موزون مهندسی اســت و افکار مهندس نیازمند 

اکتشاف بوده و اکتشاف، مشــتاقانه مترصد ایده های نوین و 
بدیع مهندسین اســت. مهندسین و اندیشمندان با صعود به 
قله های رفیع علم و فهم بلندای نظم در طبیعت؛ نســبت به 
کیفیت خلقت ســر تعظیم فرود می آورند و وجدان مبتنی بر 
فطرت شان بر وحدانیت گواهی می دهد. بی شک نماد معرفی 
حق تعالی با نمود مهندســی خلقت همراه اســت و می توان 
گفت خالق هستی، اولین مهندس خلقت است. نظم منظومه ی 
خلقت نشانه ای از توحید است. فهم فلسفه مهندسی در خلقت 
افزایش عمق و دامنه ســطح معرفت و بینش اســت که و ما 
خلقــت الجن و االنس اال لیعبدون بــوده و عبادت مبتنی بر 
شناخت است. هرچه معرفت ، عمیق و سطحش توسعه می یابد 

تواضع در بندگی تبلور یافته و نمودش ظاهرتر می گردد.
ُ أَْحَســنُ الَْخالِِقیَن برخلقت انسان،  مهر تایید َفَتَباَرَک اللَّ
گواهی بر این امر اســت که مهندس ناظر کمیت و کیفیت 

کار مهندس ســاخت و تولید را به زیبائی تحسین و تشریح 
ساخته و نقطه عطفی برای کنترل کیفیت گردیده و برایند 
تجمع نظام مهندســی تاریخ اعتراف به تحیر است تا توان 
ارزیابی؛ متریال ها و زیرساخت های بگونه ای نظامندند که فرا 
فهمی بوده و عقالی عالم توان همگامی در ادراک را ندارند و 
توانمندیش مقیاس پذیر نیست و تبحر و استادیش میکرو و 
ماکرو بردار نبوده و تجزیه و تحلیل انسانی در خصوص خلقت 
بدون اســتمداد از آیات و روایات سر درگم است. اتزعم انک 
جرم صغیر و فیک انطوی العالم االکبر رونمائی از موجودیست 
که مراحل ســاخت آن در قران با فرازهای زیبا و نورانی ثُمَّ 
َخلَْقَنا النُّْطَفــَه َعلََقًه َفَخلَْقَنا الَْعلََقَه ُمْضَغــًه َفَخلَْقَنا الُْمْضَغَه 
ِعَظاًما َفَکَســْونَا الِْعَظاَم لَْحًما ثُمَّ أَنَشــأْنَاُه َخلًْقا آَخَر تشریح 
گشته و مهندسی ژنتیک را به فکر فرو برده که قبل از رشد 
علمی بشــر چگونه قران این سلسله و زنجیره خلقت انسان 
را به خوبی تشریح ســاخته است. اینجانب به برکت توفیق 
همجواری حضرت فاطمه معصومه)ســالم الل علیها( پنجم 
اسفند را که ســالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز 
مهندس است تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی را 
برای همگان بخصوص مهندسین عزیزدر سایه عنایات خاصه 
امام زمان )عجل الل تعالی فرجه الشــریف( جهت سربلندی 
ایران اسالمی با تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبری 

را از درگاه خالق هستی و مهندس خلقت آرزومندم.
سید مرتضی سقائیان نژاد - شهردار قم

پیام شهردار قم به مناسبت گرامیداشت روز مهندس
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7 اشتباه مخرب در بازاریابی محتوا
امروزه بازاریابی محتوا یکی از پیش نیازهای اصلی تبلیغ محصول 

است، اما در این روش از چه خطاهایی باید خودداری کرد؟
شاید بازاریابی محتوا، مفهوم جدیدی به نظر برسد، اما این روش از صدها سال قبل 
کاربرد داشته است. داستان گویی یکی از قدیمی ترین شکل های ارتباطی است. برای 
مثال بنجامین فرانکلین، با انتش��ار کتابی به نام سالنامه  ریچارد فقیر، به کسب وکار 
چ��اپ خود کمک کرد. امروزه، بازاریابی محتوا یکی از پیش نیازهای افزایش فروش 
است. بازاریابی محتوا نه تنها بر بهبود کسب وکار تأثیر می گذارد بلکه سه برابر بیشتر 
از بازاریابی خروجی به نتیجه می رسد و هزینه ها را تا سقف ۶2درصد کاهش می دهد 
و از نظر نرخ تبدیل، شش برابر سودمندتر از روش های دیگر است. بازاریابی محتوا 
یکی از بهترین روش ها برای جلب اعتماد، جذب مخاطب و بهبود خدمات مشتری 
اس��ت، اما اگر می خواهید فروش خود را از طریق بازاریابی محتوا بهبود دهید، الزم 

است از چند خطای متداول دوری کنید.
1. استفاده از دستورالعمل یکسان برای همه

برای افزایش فروش از طریق بازاریابی محتوا، نباید برای تمام افراد از دستورالعمل 
یکس��انی اس��تفاده کنید. برای مثال نیاز به تولید محتوایی برای جذب مخاطب و 
افزایش مصرف دارید. این کار مانند پختن غذا برای گروه بزرگی از افراد است. ممکن 
است استیک بپزید اما اگر در میان مخاطبان تان افراد گیاهخوار یا وگان وجود داشته 

باشند، آنها نمی توانند از چنین غذایی لذت ببرند.
مثال: برای رس��یدن به استراتژی مناس��ب بازاریابی محتوا باید با بررسی دقیق 
داده ها و توسعه  شخصیت مشتری قبل از توسعه  تقویم محتوا، برای شناخت مخاطب 
وقت بگذارید. به این ترتیب می توانید با کفش آنها راه بروید و محتوای مناس��ب را 
در زمان مناس��ب از طریق کانال مناسب منتقل کنید. قبل از قرار دادن گوشت ها 
در فر، خواسته ها، نیازها، عالیق و انگیزه های مخاطب را بشنوید. اگر اغلب میهمانان 
شما گیاهخوار هستند، غذای بدون گوشت بپزید. به یاد داشته باشید نیاز مخاطب 

اهمیت دارد نه شما.
2. تأکید بیش از حد روی فروش

بازاریابی محتوا نوعی دس��تورالعمل فروش نیست. بلکه به معنای اشتراک گذاری 
اطالعات س��ودمندی اس��ت که بتوانند به پرس��ش های مخاطبان پاسخ دهند یا 
مشکالت آنها را حل کنند. برای مثال، اگر نیاز به دستورالعمل برگر گیاهی داشته 
باشید، ممکن است بتوانید در وب سایت وسایل آشپزخانه به پاسخ خود برسید، اما 
اگر آن وب س��ایت بدون هیچ دستورالعمل مشخصی، تنها محصوالت خود را برای 
فروش گذاش��ته باشد چه حسی پیدا می کنید؟ ش��اید به سایت دیگری بروید که 
اطالعات موردنیاز ش��ما را داشته باشد. پس از ایجاد کتابخانه محتوایی با اطالعات 
سودمند، نگاهی به سازماندهی اطالعات بیندازید و آن را به گزینه سودمندی برای 
مخاطب خود تبدیل کنید. برای مثال ش��رکت Nurx دارای یک بالگ معمولی و 
بخشی برای پرسش و پاسخ است که محتوا را به مرکز اطالعاتی قابل جست وجویی 

برای عناوین مرتبط با سالمت روابط تبدیل کرده است.
3. نادیده گرفتن کیفیت و بهبود محتوا

در بحث تولید محتوا، تعادل اهمیت زیادی دارد. انتشار سالیانه  پست ها کمکی به 
بهبود محصول یا خدمات شما نمی کند. از طرفی انتشار پنج مقاله  غیرآموزنده و پر از 
اشتباه در روز هم روش مؤثری نیست. در عوض سعی کنید وقت خود را صرف تولید 
محتوای جذاب کنید حتی اگر هفته ای یک بار آن را منتشر کنید. همیشه بهتر است 

بر کیفیت تمرکز کنید تا کمیت.
ع��الوه بر ای��ن، محتوای ج��ذاب می تواند به مدت س��ال ها مرجع افراد باش��د. 
سرمایه گذاری اولیه باالخره منجر به پاداش می شود. برای رسیدن به حداکثر سود از 
محتوای خود، می توانید آن را به صورت اینفوگرافیک یا فصلی از کتابی الکترونیکی، 
بازنشر کنید. یکی از دیگر مزایای تولید محتوای باکیفیت، اشتراک گذاری انبوه آن 
است. اگر شخصی محتوای شما را مفید ببیند، تمایل بیشتری به اشتراک گذاری آن 
خواهد داشت، با این حال نباید از بهبود محتوا غافل شد. محتوا برخالف رویاها به 

خودی خود ساخته نمی شوند.
CTA 4. نداشتن

فراخوان عمل)CTA(، هدفی ساده دارد: راهنمایی مخاطبان خود برای رسیدن 
به انتظارات آینده. فراخوان عمل می تواند در قالب یک پست، به روزرسانی شبکه های 
اجتماعی یا ایمیل باشد. CTA مرتبط برای ترغیب مخاطب به گام های آینده، حائز 
اهمیت است. فراخوان عمل قوی می تواند گزینه  »اضافه کردن به کارت« یا »تست 
30 روزه  رایگان« باشد. در هر صورت CTA به افراد برای ادامه راه انگیزه می دهد.

5.  نادیده گرفتن توصیه ها
محتوای کاربری از جمله نقد و توصیه، هرگز نباید نادیده گرفته شوند. محتوای 
کاربری نه تنها به تولید محتوای بیشتر کمک می کنند بلکه اعتماد مخاطب را هم 
افزایش می دهند. درواقع براساس بازاریابی هینز و G2، تقریبا 92درصد از خریداران 

B2B پس از خواندن نقدی مطمئن به خرید می پردازند.
ع��الوه بر این، توصیه نامه ها بهتر می توانند خدمات، محص��والت و مزایای آن را 
توصیف کنند. توصیه نامه ها همچنین می توانند تمایز شما از رقبا را پررنگ کنند و از 
ادعاهای شما در محتویات قبلی حمایت کنند. تأیید شدن از سوی دیگران، هدیه ای 

ارزشمند در بازاریابی محتوا است.
6. عدم درک 4 گام چرخه  خرید

چهار مرحل��ه در چرخه خرید وجود دارد: آگاهی، پژوهش، درک و خرید. اولین 
مرحله  ایجاد آگاهی زمانی است که مشتری از وجود راه حل برای مشکل خود آگاه 
نیست. مرحله  پژوهش زمانی است که مشتری از وجود راه حل آگاه است و به دنبال 
اطالعات می رود. س��ومین مرحله درک اس��ت که به مقایسه  محصوالت و خدمات 
اختصاص می یابد و در نهایت چهارمین مرحله، خرید است که به معنای تصمیم گیری 

برای سرمایه گذاری بر راه حل است.
 هر بازاریاب محتوایی باید از چرخه  خرید آگاه باشد. همچنین باید محتوایی را 
برای هر کدام از بخش های فروش، تولید کند. برای مثال، محتوای آموزش��ی برای 
آگاهی مفید اس��ت، اما محتوایی مثل مطالعات موردی می تواند به توسعه  رابطه با 
خریدار در مرحله  جمع آوری اطالعات تا مراحل بعدی کمک کند. محتوای ش��ما 
نه تنها می تواند مشتری ایده آل را تعیین کند بلکه می تواند سطح آن را هم تعیین 

کند.
7. از خودراضی بودن

حتی اگر به استراتژی مناس��بی برای بازاریابی محتوا دست یافتید، برای دیدن 
نتایج و جبران زحمات باید عملکرد اس��تراتژی خود را تست کنید. در صورتی که 
چیزی مطابق انتظارتان پیش نرفت، باید کل دوره را تغییر داده و بر افزایش تغییرها 

و بهبود کار تمرکز کنید.
عالوه بر این، باید براساس آخرین اخبار و روند ها خود را به روز نگه  دارید. به یاد 
داشته باشید، مشتری طعم تغییر را می چشد؛ فناوری هم با سرعت باالیی در حال 
تکامل اس��ت. در صورتی که از روش های منس��وخ اس��تفاده کنید و محتوا را روی 
پلتفرم های کم طرفدار منتشر کنید، پیشرفت چشمگیری نخواهید داشت. ارتباط 

ایده ها، هم در محتوا و هم در روش ها حائز اهمیت است.
بازاریابی محتوا یکی از مؤثرترین روش ها برای بهبود کس��ب وکار اس��ت، اما در 
صورتی به نتیجه می رسید که از خطاهای فوق دوری کنید. اگر مراقب نباشید، حتی 
سخت کوشی شما هم می تواند منجر به رکود فروش شود. خروجی ضعیف می تواند 

به معنای اتالف وقت باشد، حتی اگر از بهترین روش ها استفاده کرده باشید.
FORBES/zoomit :منبع

رهبری

از س��ال 200۸ برندینگ شخصی یکی از موضوعات باب روز در میان 
مردم بوده و س��اخت یک برند ش��خصی برای گسترش تجارت و کسب 
درآمدی بیشتر توصیه می شود، اما این کار برای هر کسی ممکن نیست. 
آیا برندینگ ش��خصی برای ش��ما مناسب اس��ت؟ چگونه می توان به 
این موضوع پی برد؟ برندینگ ش��خصی کامال به ش��خص ش��ما مربوط 
نمی ش��ود، بلک��ه به مردم بس��تگی دارد، اما پایه و اس��اس فروش برند 
ش��خصی تان به شما بستگی دارد بنابراین ش��ما برای برند خود به یک 

داستانی نیاز دارید که برای افراد دیگر سودمند باشد.
نویس��نده س��ایت Entrepreneur در ادامه می گوی��د که من برند 
ش��خصی خود را با این ایده ش��روع کردم که تج��ارت خود را هنگامی 
که دانش��جوی دندان پزشکی بودم تاس��یس کردم. طبیعتا ساخت برند 
ش��خصی ام و وقت کمی که به دلیل دانش��گاه داش��تم باعث پرس��یدن 

سواالت زیادی از طرف مردم شد.
من افراد زیادی را یافتم که ش��نیدن داس��تان ساخت برند شخصی ام 
ب��رای آنها جالب بود و می خواس��تند بدانند ک��ه در تجارت جدید من 
چه می گذرد. اگر افراد دیگر بتوانند از داس��تان ش��ما بهره ببرند، ش��ما 
مس��ئولیت دارید تا داستان خود را با آنها به اشتراک بگذارید. نوشته ای 
که من بر روی آن کار می کردم تبدیل به اولین پست من در سایت شد 

و افراد بسیاری را به خود جذب کرد.
نش��انه هایی وجود داش��ت که باعث ش��د من به ساخت برند شخصی 
خود فکر کنم. اگر شما نیز این نشانه ها را مشاهده کردید، بهتر است که 
ساخت برند شخصی خود را شروع کنید. اما سوال این است که چگونه 

می توان این نشانه ها را شناسایی کرد؟
1. شما نسبت به کمک کردن به مردم مصر هستید

برندینگ ش��خصی کامال به شما مربوط نمی شود، بلکه به افرادی که 
به آنها خدمت می کنید بس��تگی دارد. ش��ما برای ساخت برند شخصی 
خودتان نیاز دارید تا نس��بت به کمک به مردم مصر باش��ید. اگر ش��ما 
صادق و مصر نباشید، چرا مردم باید به دنبال شما و برند شما باشند؟ به 

نظر می رسد که اغلب مردم دوست دارند که با دیگر افراد معاشرت کنند 
و از شرکت های بزرگی که اهمیتی به آنها نمی دهند خوش شان نمی آید.
ش��ما باید خود را در موقعیتی قرار دهید که در آن ش��خصی صادق 
و مصر باش��ید که به مردم اهمیت می دهد. اگر ش��ما نس��بت به کمک 
به دیگران مصر و صادق نباش��ید برندینگ ش��خصی برای شما مناسب 

نخواهد بود.
2. شما به درازمدت فکر می کنید، نه کوتاه مدت

کامال مش��خص است که ساخت برند ش��خصی در کوتاه مدت تقریبا 
هیچ نتیجه ای ندارد. س��اخت یک برند و ج��ذب مردم به آن برند زمان 
می برد. شما تا زمانی که پیروان خوبی نداشته باشید از برند خود سودی 
نخواهید برد. ش��ما همچنین ممکن اس��ت فرآیندی را شروع کنید که 

مقیاس ناپذیر بوده و در کوتاه مدت ارزشی نداشته باشد.
اگر شما شخصی هستید که فقط به کوتاه مدت فکر می کنید برندینگ 
شخصی برای شما مناسب نخواهد بود، اما اگر شما شخصی هستید که 
به س��مت کاری درازمدت حرکت می کنید، این سرمایه گذاری می تواند 
بهترین سرمایه گذاری شما باشد. اینکه شما مدت زمانی را بر روی برند 
ش��خصی خود کار کنید بس��یار موثر بوده و آن زمان است که برند شما 

برای تان سودمند خواهد بود.
3. فرصت های دیگر در برابر چشمان شما ظاهر می شوند

اگر ش��ما تصمیم بگیرید که یک تجارت مربیگری و مش��اوره دادن را 
انتخ��اب کنید، ش��ما باید به اندازه ای بر روی تج��ارت خود کار کنید تا 

تمامی وقت شما برای ماه ها پر باشد.
ش��ما سودی را که در کوتاه مدت به دست می آورید نخواهید دید، اما 
هنگامی که زمان گذاشته و تالش و پشتکار به خرج دهید در درازمدت 

مشاهده خواهید کرد که تمامی این تالش های ارزشمند بوده است.
4. شما دائما اقدام به کار می کنید و برای انجام آن زمان دارید

همان طور که گفته ش��د برندینگ ش��خصی یک استراتژی درازمدت 
است و نیاز دارد که شما به طور خالصانه به مردم کمک کنید. شما نیاز 

دارید که دائما برای ساخت برند خود تالش کرده و به طور خالصانه به 
مردم کمک کنید، اما ش��ما برای ساخت برند خود به زمان نیاز دارید تا 

برند شخصی خود را توسعه دهید.
ش��ما باید از سرگرمی ها و خواسته های شخصی خود زده و نسبت به 
زمان��ی که دارید احتیاط بیش��تری به خرج دهی��د. مهم ترین کاری که 
هنگام ساخت برند خود باید انجام دهید کار کردن و تالش کردن برای 
برندتان اس��ت، اما اگر وقت ش��ما پر بوده و هفته ای حداقل 1۵ الی 20 
س��اعت نتوانید برای برند خود وقت بگذارید، بهتر اس��ت به دنبال کار 

دیگری باشید.
5. شما یک رهبر هستید

در واقع رهبری یا مدیریت یک برند، یک معیار بسیار مهم است. شما 
در اصل در حال س��اخت یک قبیله هس��تید و ی��ک اجتماع را در برند 
خود به وجود نمی آورید و همان گونه که س��ت گودین گفته است »یک 

اجتماع، قبیله ای بدون یک رهبر است.«
اگر می خواهید یک قبیله داش��ته باشید، شما نیاز دارید که یک رهبر 
باش��ید و قبیله خ��ود را رهبری کنید. اگر فک��ر می کنید که نمی توانید 
نقش یک رهبر را به عهده بگیرید، به فکر س��اخت یک برند ش��خصی 

نباشید.
اینترنت به افراد با پشتکار نیاز دارد و نیازی به شرکت های 

ناشناخته ندارد
اگر فکر می کنید که معیارهای س��اخت یک برند ش��خصی را دارید، 
بنابراین برای ساخت برند شخصی خودتان اقدام کنید و یکی از بهترین 
س��خنان س��ت گودین درباره این موضوع این اس��ت که »وب می تواند 
کارهای اعجاب انگی��زی را انجام دهد اما نمی تواند مدیریت و رهبری را 
به ارمغان بیاورد، برای مدیریت و رهبری به فردی مش��تاق و با پشتکار 
نیاز اس��ت.« اگر شما فردی مشتاق و با پش��تکار هستید مدیریت را از 

همین حاال آغاز کنید و برند شخصی خود را بسازید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

بس��یاری از کس��ب و کار ها فکر می کنند با مش��کالت زیادی دست و 
پنج��ه نرم می کنند، در حالی که نمی دانند تنها یک مش��کل وجود دارد 
ک��ه مانع پیش��رفت کارها می ش��ود: ارتباطات. نکته اینجاس��ت که رفع 
این مش��کل، آنقدرها هم س��خت نیس��ت، اما بگذارید این مشکل را اول 
بشناس��یم تا بتوانیم راه حلی برای حل آن ارائه دهیم. با ما همراه باشید 
تا مش��کل ارتباطات در ش��رکت ها را ح��ل کنیم. اگر کم��ی با دقت به 
این قضیه نگاه کنید، متوجه می ش��وید که اکثر مش��کالت شرکت ها در 
ارتباطات خالصه می شود. احتماال بارها به این مسئله برخورده اید: مدیر 
ش��ما می خواهد پروژه ای را انجام دهید و ش��ما بی درنگ به س��راغ آن 
می روید و با تمام وجود و انرژی، آن کار را پس از مدتی انجام می دهید. 
در حال��ی ک��ه پیروزمندانه و با اعتماد به نفس نتای��ج کار را به مدیرتان 
نشان می دهید و انتظار دارید که با تعریف و تمجید رو به رو شوید، اخم 
مدیر تنها چیزی است که گیرتان می آید. مدیر شما می گوید »کار بسیار 
خوبی انجام داده ای ولی این اصال چیزی نبود که از تو می خواستم.« در 
نتیجه نه تنها وقت شما هدر رفت، بلکه احتماال زیانی نیز به شرکت خود 
وارد کرده اید و س��رافکنده تر از گذش��ته به میز خود باز می گردید. علت 
این امر، مش��کل در نوع ارتباطات است. اگر همان موقع چیزی که مدیر 
از شما خواسته بود را برای او بازگو می کردید یا حتی مدیرتان در حین 

انجام پروژه پیگیر کارتان می شد، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد.
با این حال برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق ها باید راه هایی وجود 
داشته باشد. در ادامه با سه راه حل برای از بین بردن مشکالت ارتباطات 
آشنا می شوید که اکوسیستم کاری شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نظرات همه را جویا شوید
آن کارمند دون پایه ای که در گوش��ه اتاق کز می کند یا در جلس��ات 

ماهیانه شما همیشه ساکت می نشیند، ممکن است راه حل فوق العاده ای 
برای حل مش��کل شرکت تان داشته باش��د، اما آیا او می تواند نظرش را 
ب��ه راحتی در میان بگذارد؟ یا اینکه س��اختار کمپانی ش��ما به گونه ای 
است که حتی اگر کارمندی مشکلی را پیدا کند، باید ساکت بنشیند و 

مسئوالن و دیگر مدیران را به چالش نکشد؟
بس��یار مهم اس��ت تا محیط کاری مناس��بی را خلق کنی��د تا در آن 
کارمندان بدون در نظر گرفتن جایگاه خود بتوانند ایده ها و نظرات شان 
را بیان کنند، با این کار ش��ما احتمال برطرف کردن مشکالت سخت و 

در ظاهر غیر قابل حل را تا حد زیادی افزایش می دهید.
مطمئن شوید کارمندان از وظایف یکدیگر باخبرند

 همواره این ایده را در نظر داشته باشید که کارمندان خود را از وظایف 
یکدیگ��ر آگاه نگه دارید. زمانی که کارمندان ندانند همکاران ش��ان چه 
وظایفی دارند یا حیطه تخصصی ش��ان چیست، س��رعت انجام پروژه  ها 
پایین می آید، زیرا انگار هر کارمندی به یک زبان بیگانه حرف می زند. با 
افزایش آگاهی کارمندان نسبت به وظایف همکاران شان، کارایی آنها نیز 
بیشتر می شود. مثال زیر به خوبی می تواند این موضوع را توضیح دهد:

تصور کنید که کارفرمایی از کارمند ش��ما س��والی می کند که مربوط 
به بخش دیگری از کمپانی شماس��ت. اگر کارمندتان بتواند بدون کمک 
شخص دیگری به سوال پاسخ دهد، زمان زیادی صرفه جویی می شود و 
دیگر نیاز نیس��ت تا یک نفر از هر تیمی را در جلس��ه کاری خود داشته 

باشید.
دسته بندی کارمندان را فراموش کنید

بس��یاری از ش��رکت ها و س��ازمان ها عالقه دارند تا کارمندان خود را 
براس��اس تخصص، دسته بندی کنند. مثال اعضای گروه مارکتینگ همه 

در بخ��ش مارکتینگ و اعض��ای گروه مالی، در بخش مخصوص به خود 
فعالیت کنند. تا حدودی ممکن اس��ت این نظریه جواب دهد ولی بهتر 

است در این روند، تجدیدنظر کنید.
ای��ن رویه ممکن اس��ت به درد س��ازمان هایی بخ��ورد که اعضای 
آن ب��رای یک ه��دف و اولویت فعالیت نکنند و اطالع��ات را با دیگر 
بخش های آن س��ازمان به اش��تراک نگذارند. این دسته بندی و عدم 
اش��تراک اطالعات، مش��کالتی مانند ناکارآمدی سازمانی را به دنبال 
دارد. یکی از ش��ایع ترین مشکالت در اینگونه سازمان ها، رقابت است 
که جایگزین همکاری تیمی می ش��ود. همچنین دسته بندی براساس 
وظایف کارمندان باعث می ش��ود تا پیدا کردن مقصر برای س��رزنش 
کردن نیز ساده تر شود و این آخرین چیزی است که شما در شرکت 

خود می خواهید.
به جای جدا کردن کارمندان، آنها را در گروه هایی قرار دهید که برای 
رس��یدن به یک هدف تالش می کنند. این کار به شما کمک می کند تا 

جابه جایی کار ها را با کارایی بهتری میان کارمندان انجام دهید.
نتیجه گیری

اگر اعضای ش��رکت ش��ما بخواهند به صورت پویا و بهینه با یکدیگر 
کار کنند، باید ارتباطات خوب را در شرکت خود نهادینه کنید. فرهنگ 
شرکت شما باید به گونه ای باشد که ارتباطات درست را سرلوحه کار ها 
قرار دهد و به گونه ای نباشد که با مرزبندی های مختلف، اعضای شرکت 
را از هم دور کند؛ پس بهتر اس��ت از همین االن به دنبال ایجاد فضای 
مناس��ب با ارتباطات درس��ت باش��ید تا بعد ها پس از ضررهای فراوان، 

حسرت نخورید.
Forbes/digiato :منبع
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ب��رای موفقیت در هر ش��غلی نیاز به تجرب��ه و مهارت های تخصصی 
دارید، اما این کافی نیس��ت. گفته می شود روابط عمومی یا مهارت های 

ارتباطی نیز نقش مؤثری در موفقیت شغلی ما دارند. 
دیوی��د پارن��ل )David Parnell(، نویس��نده و مش��اور در زمینه 
ارتباط��ات، می گوید: مهارت برق��راری ارتباط یا همان روابط عمومی به 
معنای داشتن ویژگی هایی مختلفی است که فرد از طریق آنها می تواند 
با دیگران ارتباط خوبی برقرار کند. به عقیده او، گاهی این ویژگی ها در 
قالب »دوست داشتنی بودن« یا »شخصیت خوب داشتن« معنا می یابد. 
البته برای داش��تن این ویژگی ها بای��د برخی صفات دیگر را در خود به 

وجود آورید تا ارتباطی مثبت و سازنده با دیگران داشته باشید.
در ادامه قصد داریم ش��ما را با اصلی ترین مهارت های ارتباطی آش��نا 

کنیم که برای موفقیت شغلی نیاز است.
لی��ن تیل��ور )Lyn Taylor(، مش��اور ارتباطی و نویس��نده  کتاب 
»روش ه��ای کنترل رفتاره��ای رئیس گرایانه« مهارت ه��ای مذکور را 
»ارتباط��ی مؤثر با در نظر گرفتن مصلح��ت طرفین« معرفی می کند. 
او درب��اره رفتار در محیط های کاری می گوید: »کارمندان تمایل دارند 
در محیط های دوس��تانه کار کنند؛ زی��را محیط های جدی، بازدهی و 
راندمان آنها را پایین می آورد. با تقویت مهارت های ارتباطی می توانید 
ب��ازده کار را باال ببرید. کس��انی که هوش اجتماع��ی باالیی دارند، در 
محی��ط کار به مدیرانی مقتدر و با نفوذ تبدیل می ش��وند. آنها به این 
ب��اور رس��یده اند که اعتماد ب��ه روابطی که بر پایه  احترام اس��ت، رمز 
موفقیت شغلی و افزایش بهره وری است. با ایجاد مهارت های ارتباطی، 
رفتارهای منفی گرایان��ه کاهش می یابد و می توان جلوی تمام تنش ها 

و اختالفات را گرفت.«
مهارت برقراری ارتباط با دیگران

یک��ی از مهارت های ارتباطی مهم در زمینه  کاری، ارتباط با دیگران و 
درک موقعیت و نظرات آنهاست. گاهی به راحتی می توان ارتباط برقرار 
کرد؛ همین که می توانیم موافقت یا مخالفت خود را به راحتی با دیگران 
در می��ان بگذاریم در واقع با آنها ارتباط برق��رار کرده ایم. اگر باتجربه و 

باهوش باشید، با هر فردی می توانید ارتباط برقرار کنید.
ایجاد مهارت سخنوری

مهارت حرف زدن در جم��ع را می توان یکی از مهم ترین مهارت های 
ارتباطی در نظر گرفت. تس��لط ما بر بیان موض��وع، تأثیر فوق العاده ای 
روی مخاطب می گذارد و سبب می شود برای شنیدن نظرات و ایده های 
ما رغبت بیش��تری داشته باشد. تیلور درباره مهارت سخنوری می گوید: 
»اگر اس��تعداد الزم را در ش��یوه  گفتاری و نوش��تاری داش��ته باش��ید، 
موفقیت به ش��ما نزدیک خواهد بود. در جهانی که به س��بب پیشرفت 
تکنولوژی، امکان ارتباط دائم فراهم ش��ده، بسیار مهم است که نظرات 

خود را واضح و روشن بیان کنید.«
پارنل در این باره می گوید: »هر فردی جهان بینی و درک متفاوتی از 
مس��ائل دارد، پس باید کالم مان روشن باشد و از ایجاد ابهامات معنایی 
اجتناب کنیم. کس��انی که ب��ه اصول ارتباطی پایبند هس��تند با گفتار 

شفاف خود از بروز هر ابهامی جلوگیری می کنند.«
مدارا با دیگران

یکی از مهارت های ارتباطی، مدارا کردن اس��ت. کسانی که اهل مدارا 
هس��تند، صبر بیش��تری از خود نش��ان می دهند و در شرایط سخت و 
تنش زا می توانند خونسردی خود را حفظ کنند. اگر نتوانید این شرایط 
را به خوبی مدیریت کنید، قطعا خبری از موفقیت ش��غلی نخواهد بود. 
مدارا با دیگران و تحمل کردن وضعیت، ویژگی مثبتی است که در نظر 

رئیس تان می آید.
اعتماد کنید

ی��ک رابطه  مثبت و مؤثر بر پایه  اعتماد ش��کل می گیرد. اعتماد یکی 
از مهارت های ارتباطی اس��ت که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. وقتی 
به موفقیت ش��غلی می رس��ید که قابل اعتماد باشید و به مخاطب خود 

احساس امنیت دهید.
در زمان مناسب، همدلی و مهربانی خود را بروز دهید

وقت��ی می توانی��م موقعیت طرف مقاب��ل را درک کنیم که خود را در 
جای��گاه او بگذاریم. پس ش��رایط را از دید دیگران بررس��ی کنید و هر 
ج��ا نیاز ب��ود، از کمک و همدلی دریغ نکنی��د. در محیط کار و زندگی 
شخصی، حمایت و همدلی خود را به اطرافیان تان نشان دهید، زیرا این 

رفتارها احساس مثبتی را در مخاطب شما به وجود می آورد.
اگر در محل کار رفتارهای مناس��بی نداش��ته باش��ید، ارتباطات تان 
محدود ش��ده و به پیشرفت شغلی نخواهید رسید. پس می توان همدلی 

را ارزشمندترین مهارت ارتباطی دانست.
ه��ر فردی در زندگی خود با مش��کالت و چالش های زیادی رو به رو 
اس��ت، برای داش��تن رابطه ای مؤثر و س��ازنده باید بدانیم چه زمانی به 

دیگران کمک برسانیم.
خوب گوش دهید

قبل از اینکه س��خنران موفقی باشیم باید مهارت گوش دادن را در 
خود به وجود آوریم. گوش دادن تأثیر بس��زایی در تقویت ارتباطات 
ما دارد. ش��نونده  خوب به مخاطب خود توجه می کند. او زمانی را به 
تحلیل گفته های طرف مقابل اختصاص داده و س��پس به حرف های 
او واکنش نش��ان می دهد. ش��نونده  خوب بودن مهارتی اس��ت که با 
تمرین به دس��ت می آی��د و بازخورد مثبتی را در دیگ��ران به دنبال 

خواهد داشت.
به مخاطب تان توجه کنید

وقت��ی ارتباطی مثبت و مؤثر خواهید داش��ت ک��ه طرف مقابل توجه 
ش��ما را نس��بت به خودش درک کند. اگر می خواهید تظاهر کنید به او 
توجه دارید، هیچ شانس��ی برای موفقیت ش��غلی نخواهید داشت. یکی 
از راهکارهایی که عالقه ش��ما را به طرف مقابل نش��ان می دهد، به یاد 

داشتن تاریخ ها و رویدادهای مهم زندگی است.

منعطف باشید
»دوست داشتنی بودن« و »داشتن شخصیت خوب« به هم وابسته اند. 
تص��ور کنید یک فرد معتاد یا زندانی ش��خصیت قابل قبولی در جامعه 
ندارد، اما این فرد اگر توانایی خوبی در برقراری ارتباط داش��ته باش��د، 
می توان��د توجه دیگ��ران را به خود جلب کند و ش��رایط را به نفع خود 
تغییر دهد. پس اگر بتوانید در زندگی خود فردی انعطاف پذیر باش��ید، 

به یک شخصیت دوست داشتنی تبدیل خواهید شد.
قضاوت عادالنه

یک��ی از مهارت های ارتباطی قضاوت درس��ت و عادالنه اس��ت. برای 
دس��تیابی ب��ه این مه��ارت باید گوش ش��نوا داش��ته باش��یم و جهان 
پیرام��ون خود را به دقت ببینیم. خیل��ی از تصمیمات و واکنش های ما 
به قضاوت های مان وابس��ته اس��ت، حتی این مهارت در انتخاب دوست 

مناسب نیز به ما کمک می رساند.
مذاکره کنید

وقتی ش��ناخت کاف��ی از مخاطب خود به دس��ت آوردی��د و مهارت 

س��خنوری را کس��ب کردید، حاال زمان آن اس��ت تا با بیانی قدرتمند 
در مقاب��ل طرف مقابل قرار گیرید و او را به انجام آنچه که می خواهید، 
متقاع��د کنید. مه��ارت مذاکره به ما کمک می کند تا در پیش��نهادات 
کاری و دریاف��ت حق��وق و مزایای بهتر به هدف مان برس��یم. وقتی به 
عنوان ویزیتور یا بازاریاب مش��غول فعالیت هس��تید، مهارت مذاکره به 
ش��ما کمک می کند تا مشتری را ترغیب کنید محصول یا خدمت شما 

بهترین انتخاب برای او است.
روشن فکر باشید

وقتی روش��ن فکر باش��ید و در مقابل هیچ ایده و نظ��ری از خود واکنش 
نشان ندهید، فردی منعطف به نظر می رسید و افراد بیشتری تمایل خواهند 
داشت با شما کار کنند. برای ایجاد احترام و اعتماد در دیگران باید به آنها 

اطمینان دهید نظرشان برای شما مهم است و به کار گرفته می شود.
بیشتر بخندید!

افرادی که روحیه ش��اد دارند، به دنب��ال تنش و جر و بحث نخواهند 
بود. حتی می توانید فش��ار کار را با خندیدن و ش��وخ طبعی کمتر کنید 

و به موفقیت ش��غلی برسید. پس در محیط کار شاد باشید تا ارتباطات 
سازنده تری را تجربه کنید.

طرف مقابل تان را بشناسید
الزم اس��ت مخاطب خود را به خوبی بشناس��ید و مطابق با شرایط او 
حرف بزنید. ش��اید این مهارت خیلی به چش��م نیاید اما می تواند روابط 

شما را به شکست برساند.
صداقت داشته باشید

رابطه  مثبت و نتیجه بخش بر پایه اعتماد شکل می گیرد و برای ایجاد 
اعتماد نیز صداقت الزم اس��ت. در هر رابطه ای، صداقت داشته باشید تا 

به موفقیت برسید.
از زبان بدن کمک بگیرید

زبان بدن اهمیت بسیاری در ارتباطات ما دارد. در واقع بخش زیادی 
از رواب��ط م��ا از زبان بدن تأثیر می پذیرد و به عن��وان یکی از مهم ترین 
مهارت های ارتباطی معرفی می ش��ود. جالب اس��ت بدانید، حتی وقتی 
ک��ه با طرف مقابل حرف نمی زنیم، باز هم در حال برقراری ارتباط با او 
هس��تیم. پس برای داش��تن ارتباطی مؤثر باید مراقب حالت بدن، طرز 

بیان، ظاهر و صدای خود باشیم.
رفتار مناسب

برای ارتباطی تأثیرگ��ذار باید از کلمات احترام آمیز همانند »لطفا« و 
»متش��کرم« اس��تفاده کنید. بیان این کلمات به همراه لبخند به طرف 

مقابل می فهماند روند انجام کار از نتیجه  آن مهم تر است.
روش حل مسئله

همیشه مسائل زیادی در پیش روی ما وجود دارد. مهم این است 
بتوانیم برخورد درس��تی با آنها داشته باشیم و شیوه حل مسئله را 
یاد بگیریم. اگر در محل کار فعال باش��ید، فش��ار کاری کمتری به 
هم��کاران خود وارد می کنید و این تأثیر زیادی در ارتباطات ش��ما 

خواهد داشت.
حامی خوبی باشید

هر کس��ی دوس��ت دارد دیگران توانایی های او را باور داش��ته باشند. 
وقتی با تشویق از طرف مقابل خود حمایت می کنید، به او انگیزه کافی 
برای رس��یدن به هدف��ش را می دهید. در محل کار هم��کاران خود را 
تشویق کنید و به آنها انگیزه دهید. مطمئن باشید همکاران تان دوست 

دارند با افراد باانگیزه و پرانرژی همانند شما کار کنند.
با استفاده از نکات باال می توانید مهارت های ارتباطی را در خود تقویت 
کنید. کسانی که شناخت بهتری از احساسات و روحیات اطرافیان خود 
دارند، در کارشان موفق ترند. استفاده از مهارت های ارتباطی، ما را زودتر 
ب��ه اهداف مان می رس��اند. البته باید مهارت ه��ای ارتباطی مان اصولی و 

درست باشد.
Forbes/ucan :منبع 

چند مهارت ارتباطی که شما را در شغل تان به موفقیت می رساند!
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چگونه دفتر کار منظمی داشته باشیم؟

فعالیت در دفتر کار بخش قابل توجهی از روز بسیاری از ما را تشکیل می دهد. این امر ساعت های زیادی از روز را شامل شده، بسیاری 
از تعامالت و ارتباط های حرفه ای مان را شکل می دهد. سهولت استفاده از امکانات دفتر کار و راحتی فعالیت در محیط آن اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر کارمندان یا مدیران در دفتر کار احساس راحتی نداشته باشند، کیفیت عملکردشان به مرور زمان کاهش خواهد یافت.  
ساماندهی دفترهای کار در ظاهر امر ساده ای به نظر می رسد. ما همیشه نسبت به برخی از امور تلقی ایده انگارانه داریم، با این حال 
فقط پس از مشاهده دقیق آنها به پیچیدگی های شان پی خواهیم برد. بدون تردید در هر دفتر کاری تعداد بسیار زیادی وسیله مانند 
میز، رایانه و تجهیزات نورپردازی وجود دارد. ما به عنوان مدیر یا رئیس یک بخش باید توانایی مطلوبی در زمینه ساماندهی دفتر کار 
داشته باشیم. در غیر این صورت کیفیت عملکرد همه افراد حاضر در دفتر کاهش خواهد یافت.  یک دفتر سازمان یافته و منظم ایده آل 
هر مدیری محسوب می شود. ما برای تحقق این ایده آل باید به طور شخصی دست به کار شویم. برخی از مدیران در انتظار ساماندهی 
و نظم بخشی به دفتر کار از سوی دیگران هستند. به این ترتیب وضعیت دفتر شرکت در طول مدت طوالنی بی تغییر باقی می ماند. در 

این مقاله برخی از نکات مهم در زمینه ساماندهی و نظم بخشی به دفترهای کاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1. اهمیت اقدام نخست

اهمیت دفتر منظم و دارای ساماندهی مطلوب در چیست؟ بسیاری از کارآفرینان پاسخ مشخصی برای این پرسش ندارند. بدون 
تردید امکان یافتن پاسخ های بسیار زیادی در این بخش وجود دارد، اما مهم ترین نکته از نظر من امکان تاثیرگذاری اولیه مطلوب 
بر روی کارمندان، شرکا و مشتریان است. دفتر کار یک برند نکات بسیار زیادی درباره فعالیت آنها ارائه می کند. این امر در زمینه 

برندسازی نیز اهمیت دارد. دفتر کار هر برند نمایی تمام عیار از وضعیت آن ارائه می کند. 
2. توانایی تمرکز بیشتر

اس��تفاده از دفتر کار منظم امکان بهبود تمرکز را فراهم می س��ازد. بس��یاری از کارآفرینان و کارمندان در محیط کار با مش��کل 
حواس پرتی مداوم مواجه هستند. تنها راهکار مناسب در این میان تالش برای ساماندهی دفتر کار به گونه ای مطلوب است. شاید در 
نگاه نخست کاهش شلوغی دفتر کار غیرممکن به نظر برسد، اما در صورت تالش برای استفاده از تمام فضای در دسترس دفتر این 

امر با سادگی امکان پذیر خواهد بود. 
3. ضرورت دسترسی ساده به امکانات

کارآفرینان در دفتر کار نیازمند امکانات متنوعی هستند. مهم ترین نکته در ساماندهی دفتر کار سهولت دسترسی به بخش های 
مختلف و امکانات گوناگون است بنابراین ما عالوه بر استفاده از تمام فضاهای موجود نباید دسترسی کارمندان به بخش های مختلف 
را مسدود کنیم. استفاده از نرم افزارهای طراحی دکوراسیون برای ساماندهی بهتر محیط کار منطقی به نظر می رسد. این امر زاویه دید 
بازتری در اختیار ما قرار خواهد داد. به این ترتیب تصمیم گیری ما برای دفتر کار براساس معیارهای درست و مشاهده تمام جزییات 
خواهد بود. نکته جالب اینکه برخی از نرم افزارهای طراحی دکوراسیون به طور کامل رایگان در دسترس عالقه مندان قرار دارد بنابراین 

ما نیازی به صرف هزینه برای طراحی دکور دفتر کارمان نخواهیم داشت. 
4. اولویت تمیزی 

دفتر کار باید همیش��ه تمیز باشد. بس��یاری از برندها در زمینه توجه به نظافت دفترهای کار کم کاری می کنند. این امر موجب 
مش��اهده دفترهای کار ش��لخته و تقریبا کثیف می شود. وقتی دفتر کار، نظم و تمیزی الزم را نداشته باشد میزان تمرکز کارمندان 
به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این امر باید در زمینه نظم بخشی به هر دفتر کاری مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت 

مدیریت کارمندان دشوار خواهد شد. 
5. قرار دادن هر وسیله در جای مشخص

یکی از راهکارهای مناس��ب برای کاهش بی نظمی و ش��لختگی دفتر کار تعیین مکانی مشخص برای هر وسیله است. برخی از 
کارمندان در طول روز عادت به جا به جایی وسایل با خود دارند. این امر استفاده از وسایل موردنظر از سوی سایر کارمندان را دشوار 
می سازد. بنابراین ما باید همیشه محلی مناسب برای وسایل مختلف تعیین کنیم. به عنوان مثال، بخش پرونده های کاری باید در یک 
قفسه مشخص باشد. در غیر این صورت برای یافتن یک پرونده باید میز کار تمام کارمندان را جست وجو کنیم. این امر زمان زیادی 
از ما به هدر خواهد داد. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت زمان تالش برای ساماندهی دفتر کار مناسب حیاتی خواهد بود.  وقتی 
هر وسیله ای جای مشخصی داشته باشد، انرژی کارمندان برای یافتن وسایل مورد نیازشان هدر نخواهد رفت. این امر امکان افزایش 

بهره وری کلی شرکت را فراهم خواهد ساخت. 
6. کاهش وسایل روی میز

میز کار نباید بیش از اندازه شلوغ باشد. این امر تمرکز ما را به شدت بر هم خواهد زد. هرچه میز کاری ساده تر باشد، امکان استفاده 
بهتر و راحت تر از آن افزایش خواهد یافت. وجود وسایل و ابزارهای مختلف بر روی میز فرآیند کار کردن را دشوار خواهد کرد. به 
هر حال در چنین شرایطی همیشه عاملی برای حواس پرتی وجود خواهد داشت. به این ترتیب ما در عمل کیفیت مناسبی از خود 

در زمینه کاری نشان نخواهیم داد. 
شاید شلوغی میز کار علت بسیار ساده ای در زمینه کاهش تمرکز کارمندان محسوب شود. بسیاری از برندها با چنین بهانه هایی از 
کاهش ابزارهای موجود بر روی میز شانه خالی می کنند. نکته مهم در این میان اهمیت نکات کوچک در ساماندهی دفتر کار و بالطبع 
مدیریت بهینه کسب و کار است. تفاوت برندهای بزرگ و کوچک همیشه در نحوه نگاه به مسائل مختلف نهفته است. اگر ما دقت 

کافی به فرآیندها و نکات کوچک نداشته باشیم، هرگز به جایگاه برندهای بزرگ نخواهیم رسید. 
7. توسعه سیستم کاغذی

امروزه در دفترهای کاری به مانند گذشته کاغذ استفاده نمی شود. شاید تا همین دو دهه پیش بخش قابل توجهی از هزینه های 
جاری برندها معطوف به تهیه کاغذ بود. اکنون استفاده از رایانه ها و سیستم های ارتباطی میان بخش های مختلف شرکت توسعه 
بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت بنابراین دیگر نیازی به استفاده زیاد از کاغذ وجود ندارد. نکته مهم در این میان استمرار استفاده از 
کاغذ از سوی برخی برندهاست. این امر عالوه بر افزایش هزینه ها موجب بی نظمی بسیار زیادی در دفتر کار نیز خواهد شد. مشاهده 
برگه های مختلف بر روی میز کاری موجب نگرانی و حتی خستگی بیش از حد کارمندان خواهد شد بنابراین ما باید برنامه مشخصی 
برای کاهش میزان استفاده از کاغذ در محیط کار داشته باشیم. در غیر این صورت به سرعت بودجه برندمان کاهش خواهد یافت. 

همچنین از نقطه نظر نظم دهی به دفتر کار نیز مشاهده حجم وسیعی از کاغذ دردسرساز خواهد بود. 
8 اختصاص 5 دقیقه پایان روز به مرتب سازی میز

مدیریت بهینه دفتر کار بدون همکاری کارمندان امکان ناپذیر اس��ت. ما باید برنامه مشخصی برای جلب همکاری کارمندان در 
راستای نظم بخشی به دفتر کار داشته باشیم. اختصاص پنج دقیقه پایانی هر روز به منظم ساختن میز کار از سوی هر کارمند بهترین 
گزینه برای کاهش دردسرهای مدیریت دفتر کار خواهد بود. به این ترتیب هر کارمند با اختصاص زمانی کوتاه به مدیریت میزش 
نیاز به فردی دیگر برای مرتب س��ازی تمام میزها را از بین می برد.  مزیت اصلی منظم س��اختن میز کار از سوی هر کارمند امکان 
شخصی سازی آن است. بدون تردید هر کارمند به طور ویژه ای از میز و کشوهای آن استفاده می کند بنابراین تمیز کردن هر میز از 

سوی همان کارمند به شخصی سازی هرچه بهتر فضای میز کمک خواهد کرد. 
9. اهمیت توجه به رایانه ها

اس��تفاده از رایانه در محیط کار امری عادی اس��ت. برخی از کارآفرینان از لپ تاپ برای سهولت جا به جایی در دفتر کار یا دیگر 
مکان ها استفاده می کنند. نکته مهم در این میان قرار دادن رایانه ها یا لپ تاپ ها در محلی مشخص در پایان روز است. این امر نظم 
خاصی به دفتر خواهد داد. در غیر این صورت ما باید همیش��ه به دنبال یافتن رایانه یا تجهیزات جانبی آن در بخش های مختلف 

دفتر باشیم. 
noobpreneur.com :منبع
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خالقیت برگ برنده موفقیت در کار محس��وب شده و الزم است 
ت��ا برای افزایش س��طح آن، اقداماتی را انج��ام دهیم، با این حال 
بس��یاری از افراد در این زمینه اقداماتی مخرب و یا بدون تاثیری 
انج��ام می دهند که ع��دم آگاهی کافی در ای��ن زمینه را به اثبات 
می رس��اند. فراموش نکنید که اگر تالش-های ش��ما با نتیجه الزم 
همراه نباشد، ممکن است روحیه خود را از دست بدهید. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا هزینه فرصت خ��ود را تنها صرف اقدامات 
مفید کرده و رسیدن به خالقیت را خواسته-ای بسیار بزرگ تلقی 
نکنید. در همین راس��تا به بررس��ی هفت راهکار بسیار ساده و در 

عین حال کارآمد خواهیم پرداخت. 
1-کنجکاو باشید 

خالق ترین اف��راد، کنجکاوترین آنها هس��تند. این امر که دقت 
عم��ل باالیی را نس��بت به همه چیز داش��ته باش��ید و ب��ه دنبال 
پیداک��ردن دالیل بروید، به خوبی خالقیت ش��ما را تقویت خواهد 
ک��رد. فراموش نکنید که تمامی خالقیت ها و نوآوری های تاریخ، از 

دل یک کنجکاوی بیرون آمده است. 
2-نسبت به هیچ چیز اطمینان نداشته باشید 

ای��ن موضوع باعث خواهد ش��د ت��ا همواره با تردید به مس��ائل 
مختلف نگریس��ته و توجه بیش��تری را کنید. درواقع هنگامی که 
در دنیای قطعیت به س��ر می برید، هیچ گاه به دنبال موردی جدید 
و خل��ق ی��ک خالقیت نخواهید بود. همچنین ع��دم خو گرفتن با 

ش��رایط، به ش��ما کمک خواهد کرد تا به صورت کامال مصمم به 
دنبال راه حل باشید. 

3-قوانین را کنار بگذارید 
انجام کارها به یک ش��یوه مش��خص، باعث می ش��ود تا نتایجی 
مش��ابه را نیز به دست آورید. با این حال اگر شما خواهان رسیدن 
به یک خالقیت هستید، ضروری است تا در این رابطه تفاوت هایی 
را ایج��اد کنید. ای��ن موضوع باعث خواهد ش��د ت��ا در نهایت به 
خالقیتی نتیجه بخش دس��ت پیدا کنید. درواقع شما باید مرزی را 
میان یک کار متفاوت و یک خالقیت ارزش��مند قائل ش��وید و هر 

اقدام متفاوتی را در این دسته قرار ندهید. 
4-متفاوت باشید 

ب��رای خلق یک اتفاق متفاوت، ش��ما باید خودتان نیز انس��انی 
متفاوت باش��ید. به همین خاطر تالش کنید ت��ا تفاوت هایی را با 
شیوه رایج زندگی افراد داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید 
که انتخاب های ش��ما باید ش��امل موارد مثبت باش��د. در غیر این 
صورت با نتیجه ای بسیار بد مواجه خواهید شد. در نهایت فراموش 
نکنی��د که برای خلق یک خالقیت، حتما نیاز به انجام کاری بیش 
از ح��د بزرگ نبوده و با تغیی��رات کوچک نیز می توان تاثیر خوبی 
را بر روی مخاطبین به همراه داش��ت. همچنین مش��اهده مداوم 
انواع خالقیت های ارائه شده از سوی سایر افراد، می تواند راهنمای 
عمل بس��یار خوبی برای شما باشد. همچنین می توانید روش های 

آنها را تقلید کنید. 
5-محیط خود را عوض کنید 

این امر که در فضاهای جدیدی حضور داش��ته باش��ید، ذهن شما 

را آزاد خواه��د کرد. خالقیت درس��ت برعکس رکود بوده و حتی اگر 
در حال حرکت باش��ید، عملکرد مغز شما به مراتب بهتر خواهد شد. 
به همین خاط��ر نیز امروزه از ابزارهایی نظیر میزهای تردمیلی برای 
بهبود عملکرد کارمندان استفاده می شود. همچنین این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باش��ید که خالقیت ممکن است در هر لحظه ای به 
ذهن ش��ما خطور کند. ب��ه همین خاطر خود را مح��دود به زمان و 
مکانی مشخص نکنید. درواقع بسیاری از مدیران، سفرهایی را ترتیب 

می دهند تا ذهن خود را آزاد کرده و بهتر فکر کنند. 
6-به خودتان زمان و فرصت کافی بدهید 

حتی اگر به خالقیت های اولیه خوش فکرترین کارآفرینان حال 
حاضر جهان نیز نگاهی بیندازید، بدون ش��ک متوجه سطح پایین 
آنها خواهید شد. درواقع رسیدن به این مهارت ابدا یک شبه نبوده 
و الزم اس��ت تا تمرین زیادی را داش��ته باش��ید. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا زمان و فرصت کافی به خودت��ان داده و نظرات 
منفی دیگران را مورد توجه قرار ندهید. در نهایت مشورت گرفتن 
از افراد توانا، به ش��ما کمک می کند تا س��ریعا متوجه بس��یاری از 

اشتباهات خود شده و به سطحی باالتر دست پیدا کنید.
7-ایده های موفق را مورد بررسی قرار دهید 

تحلیل و بررس��ی ایده های موفق به ش��ما کمک خواهد کرد تا 
به نقاط قوت و ضعف آنها پی برده و ذهنی آماده تر داش��ته باشید. 
در نهایت فراموش نکنید که نباید به خودتان بیش  از حد س��خت 
بگیرید. درواقع این امر طبیعی اس��ت که حت��ی بیش از نیمی از 

ایده های شما با نتیجه الزم همراه نباشد. 
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