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سرمقاله
تحلیلی بر شرایط جاری کشور در
حوزه سالمت با بررسی چالشهای
زنجیره تولید تا مصرف محصوالت
بهداشتیوضدعفونیکننده

دولت در بودجه سال آینده بيش از  10ميليارد دالر به واردات كاالهاي اساسي اختصاص داده است

مصائب ارز دولتی
در بودجه 99

شیوع کرونا در روزهای پایانی سال ،بالی جان مشاغل کوچک و بزرگ شده است

شوک کرونایی در بازار شب عید

غالمعلی
رموی

در حال��ی که ط��ی قریب به
س��ه هفته از ج��والن ویروس
کرون��ا در کش��ور میگ��ذرد
ضری��ب نف��وذ ای��ن وی��روس
سراس��ر کش��ور را فراگرفت��ه
اس��ت با ش��یوع ای��ن ویروس
عرضه محصوالت بهداش��تی و
ضدعفونیکنن��ده و ماس��ک و
دیگر مایحت��اج هم برای مردم
و ه��م ب��رای کادر درمانی در
شرایط مناسبی قرار ندارد.
در این مدت جامعه عالوه بر
رنج بیماری و بیم��ارداری رنج
ای��ن موضوع هم را هم داش��ت
که تامین مایحتاج پیشگیری و
مراقبتی موردنیاز چگونه تامین
ش��ود .در کنار این مش��کالت
عدم همکاری بخش��ی از افراد
ن��اآگاه جامعه در این ش��رایط
بر مش��کالت افزود و بر تسریع
گسترش این بیماری دامن زد؛
در حالی که متولیان س�لامت،
افراد جامع��ه را از هرگونه تردد
غیرضرور نهی میکنند؛ برخی
اف��راد و خانوادهه��ا بار و بندیل
س��فر را بس��ته و راهی جادهها
ش��دهاند که آثار ای��ن اقدام در
جهش حرک��ت این ویروس در
کل کشور تاثیر گذاشت.
ادامه در صفحه 4

فرصت امروز :در حالی دولت در الیحه بودجه سال آینده ،مبلغ  10میلیارد و  500میلیون دالر را با نرخ  4200تومانی به واردات
کاالهای اساسی اختصاص داده است که اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی همگی خواستار حذف ارز ترجیحی هستند و تجربه اجرای
این سیاست در دو سال گذشته نیز به عینه نشان میدهد که اختصاص ارز ترجیحی با وجود نظارتها تنها به فساد و رانت دامن
زده است .در همین حال ،نهاد پژوهشی مجلس نیز در تازهترین گزارش خود با فعاالن اقتصادی همصدا شده و پيشنهاد داده است
که «ارز ترجيحی برای تمام کاالهای اساسی حذف شود و اجرای سياست حمایتی جایگزین ،با استفاده از بخشی از منابع حاصل...
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چرا بازار متشکل ارزی هنوز راهاندازی نشده است؟

اما و اگرهای بازار متشکل ارزی
4

بوکار
مدیریت و کس 
 8پیشنهاد ساده برای اینکه یک مدیر موفق شوید!

خبر خوب دانشبنیانها از نبرد با کرونا

مدیریت سئو کسب و کار حوزه دیجیتال
توسعه گام به گام پلتفرم بازی گوگل

ارزش برند و روشهای ارزیابی آن

3

الزامات بازاریابی در مراسمهای مهم
 8تا 16

ارزش سهام اپل در یک روز
تقریبا 8درصد سقوط کرد

پاسخ نخبگان و کارآفرینان به پرسش مجله «فورچن»

فرص��ت امروز :آیا پول کاغذی در ده��ه آینده به پایان راه خود
میرس��د؟ آیا پزشکی به سمتی میرود که در آن هر دارو ویژه هر
ش��خص طراحی میشود؟ آیا به زودی گوشتی خواهیم خورد که
کامال در آزمایشگاه تولید شده است؟ آیا کاپیتالیسم از بحرانهای
پیدرپی جان سالم به در میبرد؟ اینها سواالتی است که برای هر
مخاطب دوراندیشی ممکن اس��ت پیش بیاید و ذهنش را درگیر
کند .به همین خاطر ،مجله «فورچن» از چندین متفکر و کارآفرین
خواسته تا قدرتمندترین ایدههایی را معرفی کنند که دهه آینده را
شکل میدهند .گزیدهای از ویژهنامه «فورچن» را در ادامه گزارش
حاضر میخوانید.
دولت کاهش مییابد
* شکاف بخش خصوصی و 
ماریانا مازوکاتو ،اقتصاددان و اس��تاد یونیورس��یتی کالج لندن
میگوید« :نشانههای هش��داردهنده از بد کار کردن بازار سرمایه
در همه جا دیده میش��ود .سود شرکتها را ببینید :در بلندمدت
این سود افزایش پیدا کرده ،اما سرمایهگذاری کاهش یافته .حاال به
سطح نابرابری درآمدی و بیکاری جوانان نگاه کنید :افراد جوان با
بدنهای سر پا مهارتهای الزم را ندارند تا در بازار کار رقابت کنند.
همزمان شرکتها با نومیدی دنبال نیروی کار بامهارت هستند».
از دید مازوکاتو« ،تناقضاتی نظیر اینها نش��انه این واقعیت است
ش دولتی و هم بخش خصوصی راه خود را گ م کردهاند.
که هم بخ 
زمانی شراکت تقریبا بیدردسری میان این دو بخش جریان داشت:
دولت س��رمایه پروژهه��ای خصوصی تحقیق و توس��عه را تامین
میکرد و این ما را به دوران سفرهای فضایی و بعدتر عصر کامپیوتر
و اینترن��ت رهنمون کرد ،اما در صورتی ک��ه دولتها نتوانند این
رابطه را از نو برقرار کنند چش��مه ابداعات خشک میشود و رشد
اقتصادی کش��ورها و سود شرکتها کاهش خواهد یافت .همزمان
نابرابری هم بدتر خواهد شد .مثال سال  ۲۰۱۹پنجاهمین سالگرد
س��فر انسان به ماه بود و انس��ان توانست در آن زمان یک شاهکار
تکنولوژیکی انجام دهد .ماموریت آپولو  ۱۱ماموریت دست چپیها
یا دست راستیها نبود .همه در آن دخیل بودند ،بخش خصوصی
کنار دولت مش��غول به کار بود و تعداد زیادی از ش��رکتها (مثل
موتوروال ،جنرال الکتریک و هانیول) در رس��یدن ما به ماه نقشی
حیاتی ایفا کردند».
* نظام سرمایهداری میتواند نجات پیداکند
سر پال کالیر ،استاد دانشگاه آکسفورد و نویسنده کتاب «آینده
کاپیتالیس��م» میگوید« :من به کاپیتالیسم اعتقاد دارم .این تنها
سیس��تمی در  ۱۰هزار سال اخیر است که توانسته استانداردهای
زندگ��ی را باال ببرد ،اما هدایت س��رمایهداری با سیس��تم خلبان
خودکار جواب نمیدهد .س��رمایهداری به ص��ورت دورهای از خط
خارج میش��ود و ما همین حاال در یکی از دورههای از خط خارج
شدن قطار سیستم سرمایهداری زندگی میکنیم .جامعه اصوال به
تعداد زیادی نهادهای متفاوت نیاز دارد که بتوانند به لحاظ اخالقی
قطبنمای جامعه باشند .انسانها به طور طبیعی خود را در گروهها
س��ازماندهی میکنند و مهمترین گروهی که ما توانستهایم روی
زمین تش��کیل بدهیم شرکت است .ش��رکتها هم باید به لحاظ
اخالق��ی کم نیاورند و در اکثر تاریخ بش��ر ش��اهد چنین روندی
بودهایم.
اما این بخش کاپیتالیس��م در دهه 70می�لادی از ریل خارج

ش��د ،زمانی که میلت��ون فریدمن اعالم کرد تنها هدف ش��رکت
رساندن سود به س��هامداران است .این فقط یک بخش از وظیفه
شرکتهاست ،نه همه آن .لغزش این ایده کار را به جایی رساند که
موسس��ه «( »Business Roundtableتشکیلشده از مدیران
عامل شرکتهای آمریکایی) بعد از  ۳۰سال سجده به ایده فریدمن
باالخره اعالم کرد که «دیگر بس است!» حاال اکثر شرکتها متوجه
ش��دهاند که نیاز به نگاه عمیقتری به مس��ئله هدف کسب و کار
دارند .س��نجش دستاوردهای یک ش��رکت اهمیت دارد چون اگر
فقط یک چیز را حس��اب کنید (س��ود) در نهایت فقط همان یک
چیز نصیبتان میش��ود .اگر یکی از اهداف یک شرکت کمک به
مردم آفریقا باشد ،آن وقت بهترین معیارهای کوتاهمدت برای فهم
موفقیت یا شکس��ت این هدف ،میزان اشتغالزایی آن شرکت در
آفریقا و میزان مالیاتهای پرداختی به دولت است .معیار بلندمدت
هم این میتواند باشد که آیا سیاستهای این شرکت محرک رشد
دیگر شرکتها و موسسات شده یا نه.
رهبری یک ش��رکت نقشی بس��یار مهم در تعیین فرهنگ این
س��ازمان دارد .اگر ش��ما به ش��رکتهای مهم ژاپن��ی نگاه کنید،
میبینی��د که مدیران عامل و مدیران س��طح باال مثل کارکنان و
کارگران عادی لباس میپوشند ،آنها در بوفه مثل کارکنان عادی
غذا میخورند و به همین خاطر اس��ت ک��ه موقع صحبت درباره
ت و کارکنانش میتوانند از کلمه «ما» استفاده کنند بدون
ش��رک 
اینک��ه باعث خنده ش��وند .مدیرعاملی ک��ه میخواهد مثل بقیه
کارکنان شرکتش باش��د باید کمی دست به فداکاری بزند :کمتر
حق��وق بگیرد ،مثل بقیه کارکنانش مس��افرت ب��رود و با آنها غذا
بخورد .اینها خیلی هم سخت نیست .جامعه ما به صورت اتوماتیک
نج��ات پیدا نخواهد کرد .ما باید خودم��ان جامعه را نجات دهیم.
هر زمان که جامعه از خط خارج میشود مسئولیت ما برگرداندن
اوضاع به حالت عادی است ،اما ما این بار کند عمل کردهایم .اگر ما
کاری نکنیم فرزندانمان را به جامعهای نابسامان ،پریشان و آشفته
پرتاب میکنیم .هرچه در این سیس��تم رده باالتری داشته باشید
مسئولیتتان هم باالتر است».
* آینده بازار کار :مدرک دانشگاهی از مد میافتد
جیمی دیمون ،مدیرعامل جیپ��ی مورگان چیس ،بزرگترین
بانک آمریکا میگوید« :گرفتن مدرک چهار ساله کالج تنها مسیر
رس��یدن به شغل پردرآمد نیس��ت .این تفکر کهنه یکی از موانع
رش��د در آمریکاست که جلوی دسترسی گروه زیادی از افراد را به
فرصتهای ش��غلی میگیرد .ما باید راههای سنجیدهتری را برای
استخدام بهترین و بااس��تعدادترین افراد پیدا کنیم تا به نیازهای
این اقتصاد به س��رعت در حال تغییر پاس��خ بدهیم .واقعیت این
اس��ت که آینده مش��اغل به مهارتها مربوط خواهد بود نه فقط
مدرک دانش��گاهی .همین جا بگویم که ما همچنان برای مدرک
کال��ج و باالت��ر از آن ارزش قائل خواهیم ب��ود و آنها از موضوعیت
نخواهند افتاد ،اما اس��تعدادی که باعث رش��د یک اقتصاد جهانی
مثل اقتصاد ما میشود متنوعتر از اقتصاد دانشگاهدیده است .همه
س خواندن معمول در کالج مهارت
قرار نیس��ت با چهار س��ال در 
الزم را کسب کنند.
حاال کس��بوکارها با نهادهای آموزش��ی همکاری میکنند تا
ی تازهای را به وجود آورند و همزمان به دانشآموزان
برنامههای درس 

 ۸ایدهای که دهه آینده را شکل میدهند
این امکان را میدهند که در شرکتها کارآموزی کنند و سریعتر
برای بازار کار آماده ش��وند .مثال در واشنگتن دی.سی این روند در
حال ریشه دواندن است :شرکتها با دبیرستانها ،کالجهای دولتی
و دانش��گاهها همکاری میکنند تا دانشآموزان را برای مش��اغل
پردرآم��د تکنولوژیک آماده کنند .در یک��ی از این همکاریها ۳۰
هزار ش��غل در حوزه امنیت سایبری فقط در ویریجینیای شمالی
وجود دارد که منتظر دانشآموزان تعلیمدیده است.
در آمریکا کالجهای دوس��اله منطقهای که بعد از دبیرستان به
دانشآم��وزان هر منطقه آموزشهای فن��ی و ابتدایی را میدهند
میان افراد بااستعداد یا پولدار آنچنان محبوبیت ندارند ،اما حاال این
کالجها با همکاری با کس��بوکارها فرصتهای شغلی خوبی برای
دانشآموزان ایجاد کردهاند .فراموش نکنید که سال گذشته بیش
از سه چهارم آگهیهای ش��غلی بانک ما در آمریکا نیاز به مدرک
لیسانس نداشت .بازار کار در حال تحولی بنیادین است».
* آینده نهاد کار :هفتهای  ۴روز کار بهتر است!
اندرو بارنز ،کارآفرین نیوزيلندی میگوید« :آیا امکان دارد فقط با
یک تغییر در وضعیت شرکتها هم ضرر کمتری به محیطزیست
برسد ،هم شکاف جنسیتی در محل کار کاهش یابد ،هم سالمت
روان کارکن��ان بهتر ش��ود و هم بهرهروی ب��اال برود؟» بله ،چنین
چی��زی ام��کان دارد ،آن هم ب��ا کاهش روزه��ای کاری در هفته
امکانپذیر اس��ت! او س��ال پی��ش برای  ۲۴۰کارمن��د خود طرح
هفته کاری  ۴روزه را اجرا کرد .بعد از یک دوره آزمایشی به دقت
مدیریت شده ،بارنز متوجه شد میزان تعهد شغلی کارکنانش بعد از
این تغییر ۴۰درصد افزایش یافته است .او حاال کمک به شرکتها
برای درک این ماجرا را ماموریت اصلی خود قرار داده است.
بارنز کار دشواری پیش رو دارد .خودش میگوید« :اگر من وارد
دفتر یک مدیرعامل میشدم و میگفتم میتوانم با تجدید سازمان
ش��رکت شما میتوانم بهرهوری را ۴۰درصد باال ببرم اکثر مدیران
عامل بالفاصله به طرح من چراغ س��بز نشان میدادند ،اما اگر من
وارد دفتر ش��ما ش��وم و بگویم «میخواهم کارکنانتان کمتر کار
کنند» واکنش اولیه این اس��ت« :شوخی میکنی؟» راز ماجرا این
است که بتوانیم بین شکل کار کردن افراد در هفته  ۴روزه با هفته
 ۵روزه تفاوت قائل شویم».
بارنز متوجه شد که کارکنان وقتی ببینند اگر کمتر در شبکههای
اجتماعی وقت بگذرانند یا کمتر با هم حرف بزنند ،میتوانند جایزه
یک روز تعطیلی را بگیرند با خوشحالی این کار را میکنند .مزایای
این طرح برای ش��رکتها ،اقتصاد و جوامع خارقالعاده است .این
سیستم باعث میشود در ساعات شلوغی ،ماشینهای کمتری در
خیابان باش��ند .ساعات کار انعطافپذیر به زنان کمک میکند در
رقابت نابرابر با مردان (چون باید به بچهها هم برس��ند) بهتر عمل
کنند و مشاغل سطح باالتر بگیرند .در شرکت بارنز ،بعد از معرفی
سیستم هفته  ۴روزه ،کارکنان عملکرد قبلی خود را حفظ کردند
و همزمان کاهش ۷درصدی اس��ترس و افزای��ش ۲۴درصدی در
رضایت از توازن کار/زندگی گزارش شده است .بارنز به شرکتهای
خودروسازی آلمانی اشاره میکند که هفته کاریشان  ۲۸ساعته
اس��ت و یا ی��ک تجربه جدید در مایکروس��افت ژاپن ک��ه در آن
مش��خص ش��د چهار روز کار در هفته باعث افزایش ۴۰درصدی
فروش میشود .بارنز میگوید« :ایده اختیاری پنج روز کار در هفته

به ما رسیده و ما در آن گیر کردهایم اما جهان تغییر کرده است».
* انقالب ژنومیک مسیر صنعت دارو را عوض میکند
جنیفر دودنا ،زیستش��یمیدان و از چهرههای کلیدی «انقالب
کریس��پر» میگوید« :برکلی را ملکه کریسپر میدانند؛ فناوریای
انقالبی که به دانش��مندان اجازه میدهد تغییرات��ی در دیانای
س��لولها ایجاد کنند .تکنولوژی ویرایش ژ ن میتواند در مقابله با
وضعیتهایی مثل س��رطان ،اختالالت خونی و دیگر بیماریهای
ژنتیک��ی به کمک پزش��کان بیاید ،اما انقالب ژنومیک س��واالتی
بنی��ادی در ح��وزه اخالق پزش��کی ایج��اد میکن��د .همینطور
هزینههای سنگین آن که باعث میشود مشتریان این تکنولوژی
فقط ثروتمندان باشند .من فکر میکنم  10سال دیگر ما احتماال
پیشبینیه��ای دقیقتری درباره وضعیت س�لامت افراد با توجه
به ژنهایش��ان خواهیم داش��ت .نه فقط این ،ما خواهیم دید که
کریس��پر کل صنعت پزش��کی و داروی��ی را تکان خواه��د داد .از
ویرایش ژنها نه فقط برای درمان بیماریها که برای پیشگیری از
بیماریها استفاده خواهد شد .من واقعا امیدوارم که طی دهه آینده
تالشهای جهانی برای ایجاد مق��ررات در حوزه ویرایش ژنتیکی
افزایش یابد ،به خصوص در بخشهایی که میتواند تاثیری شدید
بر زندگی همه بگذارد .نه فقط بر نوزادان که بر صنعت کشاورزی.
چ��ون در این حوزه هم فرصتهای تجاری بزرگی نهفته اما اینجا
هم نیاز به احتیاط داریم».
* وقتی زنان بازار کار را متحول میکنند
ملیندا گیت��س ،از بنیانگ��ذاران بنیاد بی��ل و ملیندا گیتس،
قدرتمندترین بنیاد خیریه خانوادگ��ی جهان میگوید« :در طول
تاریخ ،چهره قدرت و نفوذ در آمریکا به طرز یکطرفهای س��فید و
مذکر بوده است .طی دهه آینده این تغییر میکند .زنان (و مهمتر
از آن زن��ان از ه��ر طبقه یا نژادی) به طور فزایندهای آن کس��انی
هس��تند که در ش��رکتها تصمیمها را میگیرند ،منابع را کنترل
میکنند و دورنمای تمامی بخشهای جامعه را ش��کل میدهند.
این تغییر هم در خان ه دیده میش��ود و هم در محل کار و هم در
محیط عمومی .این به معنای محصوالت و سیاس��تگذاریهایی
جدی��د خواهد بود که بخش گس��تردهتری از جامعه را نمایندگی
خواهد کرد .طی دهه آینده این روند شدت میگیرد .این همه چیز
را تغییر خواهد داد».
* گوشت مصنوعی اقتصاد غذا را متحول میکند
ج��ان مکک��ی ،بنیانگ��ذار و مدیرعام��ل Whole Foods
میگوید« :مردم کمکم نس��بت به غذایی که میخورند هشیارتر
میش��وند .غ��ذا بخش��ی از آگاه��ی فرد از خود اس��ت و ش��کل
غذاخوردنش تکهای از هویت او به حساب میآید .طی دهه آینده
رژیمهای غذایی ش��خصیتر میش��وند :تعداد گیاهخواران باالتر
میرود و افراد بیشتر از قبل درگیر چه باید خورد و چه نباید خورد
خواهند ش��د .این باعث میش��ود افراد با رژیمهای مشابه غذایی
رابط��ه عمیقتری با هم پیدا کنند و بیش��تر با هم وقت بگذرانند.
همچنان بازار مواد غذایی برای توده مردم وجود خواهد داشت اما
کوچکتر میشود .فروش شرکتهای سنتی که محصوالت غذایی
بستهبندی میفروش��ند پایین خواهد آمد .یک چیز عجیب برای
من درباره محبوبیت گوش��تهای بر پایه گیاهان این بود که این
روند در اصل به خاطر سالمت یا حتی اخالقیات خوردن حیوانات

قدرت نگرفته .این روند را جوانانی به وجود آوردهاند که میخواهند
صدمه کمتری به محیطزیست بزنند .ما تاکنون چنین رفتاری از
یک گروه بزرگ ندیده بودیم .البته نمیگویم آنها به جریان غالب
بدل شدهاند ،اما در مس��یرش هستند .سرمایهگذاری سنگین در
حوزه تولید گوشت آزمایشگاهی به همین خاطر ادامه خواهد یافت.
(این گوشت برخالف گوشتهای گیاهی کنونی واقعا مزه گوشت
میدهد ).گوشتی که با کش��ت سلولی در محیط کنترل شده به
وجود میآید میتواند زمین را تغییر دهد .طی دهه آینده این ایده
تجاری خواهد شد و باعث میشود گوشتخواری این جمعیت عظیم
در دنیا ضربه کوچکتری به محیط زیست بزند .این حتی ارزانتر
هم خواهد بود .بشر در طول تاریخ به یک شیوه به گوشت حیوانات
دسترسی داشته ،حاال این شیوه جدید همه چیز را تغییر میدهد».
* دهه 2020؛ پایان عصر موتورهای درونسوز
کریس��تینا فیگوئرز ،دبیر اجرایی چارچوب پیماننامه سازمان
ملل در تغییر اقلیم بین س��الهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۶میگوید« :در
دهه  ۲۰۲۰ما ش��اهد آغازی بر پایان عصر موتورهای درونس��وز
خواهیم بود .این روندی چشمگیر است چراکه کل رشد اقتصادی
ما طی  ۱۵۰سال گذشته بر پایه این تکنولوژی بوده و سوختهای
فسیلیای که آن را تغذیه میکردند .در طول چند سال اخیر جهان
سرمایهگذاری س��نگینی روی خودروهای الکتریکی و هیدروژنی
انجام داده و این در طول دهه آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.
قانونگذاران در سطوح شهری ،ایالتی و ملی کمکم متوجه خواهند
شد که موتور درونسوز تکنولوژیای است که هم در مقیاس جهانی
و هم در سطح شهر باعث آلودگی جدی هوا میشود .دلیل اصلی
آلودگی ش��هرهای ما سوختهای فسیلیاند که ساالنه  ۷میلیون
نفر را در دنیا میکشد .به عالوه اکثر تولیدکنندگان خودرو متوجه
ش��دهاند که تقاضا برای خودروهایی که دیاکس��یدکربن کمتری
تولید میکنند به طور جدی در حال گسترش است .مشتریان هم
کمکم متوجه میشوند که این خودروها هم تمام مزایای عملکردی
موتورهای درونس��وز را دارند بدون آنکه دردس��رهای نگهداری و
آلودگی آن را داش��ته باش��ند .این خودروه��ا میتوانند از صفر تا
 ۱۰۰کیلومتر در س��اعت را در  ۲.۵ثانیه برسند .شبکههای شارژ
خودروها در حال گسترش پوشش خود هستند و در سال ۲۰۱۹
از قیمت باتریهای آنها ۱۳درصد کاسته شد .عدهای از تحلیلگران
پیشبینی کردهاند که هزین��ه خودروهای الکتریکی و بنزینی در
همین س��ال  ۲۰۲۰برابر خواهد ش��د .فورد اخیرا اعالم کرده که
خودروی شاس��ی بلند فورد موس��تانگ را تولید میکند که کامال
الکترونیک است .در این میان موتورسیکلتها هم به سمت نیروی
الکتریسیته شیفت میکنند :موتورسواران حاال میتوانند به پمپ
بنزینها در هند بروند ،دیوار باتریهای شارژشده را پیدا کنند ،آن
را با باتری خالیشان تعویض کنند و بعد از چند دقیقه راه خود را
بروند .تا سال  ۲۰۳۰احتماال ما نخواهیم توانست خودرویی بخریم
که مجهز به موتور درونسوز باشد .ما البته دوران گذاری  ۱۰تا ۱۵
س��اله را خواهیم داش��ت که طی آن هر دو تکنولوژی کنار هم در
جادهها حضور خواهند داش��ت ،اما تا سال  ۲۰۳۰من دوست دارم
تکنولوژی موتور درونس��وز را در موزه ببینم؛ موزهای که نقش آن
را در توسعه اقتصاد جهانی گرامی میدارد اما مشخص میکند که
این تکنولوژی به تاریخ پیوسته است».
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آفتاب بهترین ضدعفونیکننده اس��ت ،ام��ا خالف این موضوع هم صادق
است .گوشههای تاریک و پنهان هر جایی ،بهترین مکان برای رشد چیزهای
وحشتناک اس��ت بنابراین شفافیت در مدیریت بحران ،برای رهبران بحران
ح��رف اول را میزند .چه چیزی را میدانید ،چه چیزی را نمیدانید و برای
بیش��تر دانستن چه میکنید؟ پاسخ این سواالت را باید روشن کرد .از قدیم
گفتهاند که راز را نمیتوان مدیریت کرد.
در هفتههای اخیر ،اخبار نگرانکنندهای از شیوع کرونا منتشر شده است،
اما بررسی خبرها نشان میدهد که عالئم شیوع یک ویروس خطرناک از ماه
دسامبر سال گذش��ته مطرح شده بود .با این حال ،دولتمردان چین بیشتر
ب��ه پنهان کردن اطالعات و مس��دود کردن جریان انتق��ال آن پرداختهاند.
نتیج��ه اصلی این پنهانکاری ،از دس��ت رفتن ش��ش هفته مهم در کنترل
شیوع ویروس بود.
ممکن است بعضی بگویند «خب ،این مسئله چین است و شفافیت را به
غرب بس��پارید» ،اما ماجرا در ایاالت متحده آمریکا هم خوب ش��روع نشده
اس��ت« .واشنگتنپس��ت» در یک مقاله نگاهی به گذشته انداخته است .در
این مقاله ،کارهای چند کشور غربی در زمان شیوع آنفلوآنزا در سال 1918
بررسی شده که نشان میدهد در غرب همان اشتباهات  100سال پیش در
حال تکرار شدن است .اس��پانیا ،کشوری که در آن سالها بیشترین تمایل
را به افش��ای اطالعات یا موارد ابتال به بیماری در خاک خود نشان میداد،
امروز از ش��هرت خوبی در این باره برخوردار نیست .آنفلوآنزای سال 1918
میالدی را آنفلوآنزای اسپانیایی هم مینامند ،اما اوضاع امروز چگونه است؟
پنهان کردن اخبار بد در بیش��تر س��ازمانها دیده میش��ود ،اما رهبران
باتدبیر تش��خیص میدهند ک��ه صحبت کردن درباره ای��ن اخبار ،زودتر و
صادقانهتر ،یک استراتژی اصلی برای عبور سریعتر از بحران است .اعتبار را
باید یک دارایی دید که در طوالنیمدت به دست میآید .امروز انتشار اخبار
بد به احتمال بیشتر سودآور است تا اینکه به کشورها لطمه بزند .چه برای
رهبران ،چه برای س��ازمانها و ملتها ،سود آتی این کار باالست .در واقع،
در طوالنی مدت به ش��ما به عنوان یک شرکت ،کشور یا ملت مورد اعتماد
نگاه میشود؛ بازیگری که میتوان به تعهد آن برای حل مشکالت پیش رو
اعتماد کرد .انتخاب ش��فافیت در میانه بحران مستلزم آمادگی برای چیزی
اس��ت که متفکر رشته مدیریت« ،پیتر س��نگ» آن را «بدتر پیش از بهتر»
میداند .این یک الگوی قدیمی در نظامهای پیچیده اس��ت .س��ازمانهایی
که به طور جدی به دنبال بهبود عملکرد خود هس��تند ،در آغاز کار ،مردم
را ترغیب میکنند تا صادقانه درباره مش��کالتی که میبینند ،صحبت کنند.
بدون برداش��تن این گام ،موفقیت در بهترین حالت یک توهم اس��ت .بدون
وجود داده درباره چیزی که درست کار نمیکند ،اصالحات غیرممکن است.
بدون داده ،پیشرفتی هم در کار نیست.
وقت��ی خبرهای بد از زمین و زمان میبارد ،مثل گزارش درباره جرائم در
شهرها ،خطای پزشکی در یک بیمارستان یا پیدا شدن یک مورد تازه مبتال
به یک بیماری همهگیر ،یعنی اولین مانع موفقیت از مس��یر ش��ما برداشته
شده اس��ت .مردم با دسترس��ی به اطالعات دقیق میتوانند بر مهارتهای
مقابله با بحران تمرکز کنند.
هرچند دس��تیابی به اطالعات دقی��ق ،یک موفقیت زودهنگام در غلبه بر
بحران تلقی میشود اما بازهم مسائل دلسردکننده وجود دارد .اعداد ممکن
اس��ت در مسیر اش��تباه حرکت کنند .هدف ما این است که جنایت از بین
ب��رود ،بیماران بهبود پیدا کنند و بیماری نابود ش��ود اما نمیتوان آرزوها و
خواب و خیالهای ما را اس��تراتژی دانست .برای واقعی شدن این آرزوها و
تبدیل آن به استراتژی ،شفافیت یک ضرورت است.
شفافیت بدون امنیت روانشناختی ممکن نیست ،یعنی شرایطی که افراد
بتوانند بدون نگرانی از عواقب و پیامدهای س��وال پرسیدن ،نگرانیهایشان
را مط��رح کنند .غیر از این ،اگر قرار اس��ت برای مدیریت بحران ،عضوی از
اعضای س��ازمان از بین برود ،آن عضو کدام اس��ت؟ وقتی مخاطرات ناشی
از بح��ران اوج میگیرد ،در ش��رایط فقدان ایمنی روان��ی ،خطری که افراد
در سازمانها و کش��ورها برای صحبت درباره بحران حس میکنند ،بیشتر
میش��ود 20 .س��ال مطالعه درباره ایمنی روانی نشان میدهد سازمانهایی
که برای کارکنان در صحبت کردن درباره مس��ائل مربوط به بحران ،مسیر
مشخصی را ایجاد کردهاند ،در مقابله با هر نوع چالشی ،موثرتر بودهاند.
ب��ا این حال ،انتخاب ش��فافیت ،چه در مرحله انتش��ار اخبار بد و چه در
مرحله تعیین اس��تراتژی و تامینهای روانی برای کارکنان ،به شجاعت نیاز
دارد .هوش��مندی در دانس��تن این نکته که «برای رس��یدن به اهداف ،این
شفافیت است که نقش مهمی ایفا میکند» ،همه ماجراست.
تعداد مبتالیان به  ۸۰۴۲تن و جانباختگان به  ۲۹۱تن رسید

آخرین توزیع استانی کرونا در ایران

آخری��ن خبره��ا از تعداد مبتالی��ان کرونا در ای��ران از  881مورد جدید
حکایت دارد و در مجموع ،شمار مبتالیان به ویروس کرونا تا ظهر سهشنبه
به  ۸۰۴۲تن رسیده است .به گفته دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت
بهداش��ت ،در  24ساعت گذشته و براساس آخرین نتایج آزمایشها ،ابتالی
 ۸۸۱مورد جدید به کرونا قطعی شده است .او همچنین آمار کلی مبتالیان
به ویروس کرونا در اس��تانهای مختلف را بدین ش��رح اع�لام کرد :تهران
 ۲۱۱۴نف��ر ،ق��م  ۷۵۱نفر ،گیالن  ۵۲۴نفر ،اصفه��ان  ۶۱۸نفر ،البرز ۳۳۹
نفر ،مازن��دران  ۸۸۶نفر ،مرکزی  ۴۱۶نفر ،قزوین  ۲۵۷نفر ،مازندران ۸۸۶
نفر ،قزوین  ۲۵۷نفر ،س��منان  ۲۲۱نفر ،گلستان  ۱۷۹نفر ،خراسان رضوی
 ۲۲۲نفر ،فارس  ۱۵۱نفر ،لرس��تان  ۱۷۶نفر ،آذربایجان ش��رقی  ۱۴۶نفر،
خوزستان  ۱۱۰نفر ،یزد  ۱۲۷نفر ،زنجان  ۷۹نفر ،کردستان  ۷۸نفر ،اردبیل
 ۹۱نف��ر ،کرمانش��اه  ۵۱نفر ،کرم��ان  ۴۰نفر ،همدان  ۷۷نفر ،سیس��تان و
بلوچس��تان  ۴۰نفر ،هرمزگان  ۶۹نفر ،خراس��ان جنوبی  ۵۱نفر ،خراس��ان
ش��مالی  ۳۴نف��ر ،چهارمحال و بختیاری  ۳۷نفر ،ای�لام  ۵۶نفر ،آذربایجان
غربی  ۷۳نفر ،کهگیلویه و بویراحمد  ۱۱نفر و بوشهر  ۱۸نفر.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت همچنین از فوت  54ت��ن از مبتالیان کرونا
در  24س��اعت گذش��ته خبر داد و گفت :متاسفانه در  ۲۴ساعت اخیر۵۴ ،
تن از مبتالیان جانش��ان را از دس��ت دادهاند؛ بنابراین ،تا ظهر سهش��نبه،
آمار جانباختگان این بیماری در کش��ورمان به  ۲۹۱تن رس��یده اس��ت .از
سوی دیگر خوشبختانه تاکنون  ۲۷۳۱تن بهبود یافتهاند .گفتنی است مقام
معظم رهبری با پیش��نهاد وزیر بهداش��ت مبنی بر شهید خدمت محسوب
ش��دن کادر پزش��کی ،پرس��تاری و خدماتی که در جبهه خدمترسانی به
بیماران مبتال به کرونا جان خود را از دست دادهاند ،موافقت کردند.

فرص��ت ام��روز :در حالی دولت در الیحه بودجه س��ال آینده ،مبلغ 10
میلی��ارد و  500میلیون دالر را با ن��رخ  4200تومانی به واردات کاالهای
اساس��ی اختصاص داده اس��ت که اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی همگی
خواس��تار حذف ارز ترجیحی هس��تند و تجربه اجرای این سیاست در دو
سال گذشته نیز به عینه نشان میدهد که اختصاص ارز ترجیحی با وجود
نظارتها تنها به فساد و رانت دامن زده است.
در همین حال ،نهاد پژوهش��ی مجلس نیز در تازهترین گزارش خود با
فعاالن اقتصادی همصدا شده و پيشنهاد داده است که «ارز ترجيحی برای
تمام کاالهای اساس��ی حذف شود و اجرای سياست حمایتی جایگزین ،با
استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز صورت گيرد».
اگرچ��ه به اعتقاد دولتم��ردان ،اختص��اص ارز  4200تومانی به واردات
کاالهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کاالها و بهبود معیشت
مردم صورت میگیرد ،اما دولت در تنگنای شدید ارزی به دلیل تحریمها،
در ش��رایطی مبلغ  10میلیارد و  500میلی��ون دالر را به واردات کاالهای
اساس��ی اختصاص داده که این عدد در سال جاری  14میلیارد دالر بود و
تخصیص آن مانع از رش��د قیمت کاالهای اساسی نشد و کاالهای اساسی
عمدتا با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید.
به گفته مركز پژوهشهاي مجلس ،اختصاص ارز ترجيحی برای واردات
کااله��ای اساس��ی با نرخ  4200توم��ان به ازای هر دالر ،از ابتدای س��ال
 1397هزینههای بس��ياری برای کشور دربرداشته است .نرخ ارز دو تا سه
برابری سامانههای سنا و نيما نسبت به نرخ ارز ترجيحی باعث شده است
تا دستيابی به ارز ترجيحی و واردات براساس این نرخ ،سودآوری بسياری
دربرداشته باشد.
نهاد پژوهشی مجلس معتقد اس��ت که درآمدهای ارزی دولت از محل
صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال ،تقریبا در حدود نصف ارز
اختصاص داده ش��ده به واردات کاالهای اساس��ی بوده و همين امر نشان
میده��د که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دس��ترس کش��ور ،در
خدمت واردات کاالهای اساس��ی قرار گرفته است .تأمين این منابع از یك
ط��رف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانك مرکزی میش��ود و از
طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کاالی اساسی شده است.

همچنین در این فرآیند ،رانت توزیع ش��ده بين واردکنندگان کاالهای
اساس��ی قابل چشمپوش��ی نیس��ت .در حالی که مصرف همه گروههای
کاالهای اساس��ی در سال  1397نسبت به س��ال  1396کاهش داشته و
احتماال با افزایش قيمت آنها ،در سال  1398نيز این کاهش ادامه داشته
اس��ت ،اما واردات کاالهای اساسی در س��ال  1398نسبت به سال 1397
افزایش��ی بوده است .ميزان رش��د واردات برخی از این کاالها تا زمانی که
مشمول دریافت ارز ترجيحی میش��دند در کنار کاهش واردات آنها پس
از خروج از شمول دریافت ارز ترجيحی ،شاهد روشنی است که داللت بر
توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کاالها با نرخ ارز ترجيحی دارد.
از س��وی دیگر ،صدمه واردش��ده ب��ه تولیدکنندگان داخل��ی کاالهای
اساس��ی نیز از دیگ��ر پیامدهای واردات این کاالها با ارز ترجیحی اس��ت.
هزینههای تحمیل شده به کشور از محل تأمین ارز ترجیحی برای واردات
کاالهای اساس��ی به حدی اس��ت که بازنگری در این سیاست را ضرورتی
اجتنابناپذیر میکند.
مرکز پژوهشها در ادامه این گزارش میگوید :موافقان تداوم سیاس��ت
ارز ترجیحی ،با این اس��تدالل که اوال با افزایش نرخ ارز ترجیحی کاالهای
اساسی ،قیمت این کاالها افزایش مییابد و ثانیا سهم این کاالها در سبد
مصرفی دهکهای پایین درآمدی بیش��تر اس��ت ،تداوم این سیاست را به
نفع اقشار محروم جامعه قلمداد میکنند .هرچند این استدالل تا حدودی
درس��ت و قابل قبول است و برخی از کاالهای اساسی مانند برنج خارجی
س��هم قابل توجهی در سبد غذایی گروههای آس��یبپذیر دارند ،اما نکته
مهمی که در این اس��تدالل مغفول اس��ت ،وضعیت درآمدهای ارزی و به
طور کلی ،اقتصاد کشور در شرایط فعلی و بهخصوص سالهای آتی است.
به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس ،اقتصاد ایران در سالهای  1397و
 1398با ش��وک ارزی ناشی از انباش��ت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها
مواجه ش��د که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرفکننده گردید.
ب��ازار ارز تحت تأثیر تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی با نوس��ان زیادی
مواجه ش��د و بهنظر میرس��د پس از طی این نوس��انات به تعادل نسبی
رس��یده باشد .بهطوری که اگر سیاس��تهای داخلی شوک ارزی مجددی
را تحمیل نکند و نرخ ارز متناسب با تورم افزایش مالیمی را داشته باشد،

انتظار افزایش ش��دید در بازار ارز وجود ن��دارد .از طرف دیگر ،درآمدهای
دولت به ش��دت محدود شده است .کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم
رش��د تولید ناخالص داخلی ،درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش
داده و در نتیجه بودجه با کس��ری قابل توجهی مواجه است .بهطوری که
مهمترین چالش کش��ور طی س��الهای آتی ،پیشبینی درآمدها و منابع
پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است .بهنظر میرسد کسری
بودجه اصلیترین عامل فزاینده پایه پولی و در نتیجه تورم خواهد بود که
تأثیر آن بر گروههای آسیبپذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کاالهای
اساس��ی اس��ت .در اقتصاد تورمی ،قیمت دارایی گروههای باالی درآمدی
افزایش مییابد و این در حالی است که گروههای پایین روزبهروز با افزایش
در هزینهها مواجه هستند.
بنابرای��ن هرچند افزای��ش نرخ ارز اختصاص یافته ب��ه واردات کاالهای
اساس��ی ،باعث افزایش قیمت کاالهای اساس��ی خواهد شد ،اما بار مالی و
کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست ،که درنهایت از محل پایه پولی
تأمین میشود ،باعث تورم بیشتری خواهد شد .براساس برآوردهای صورت
گرفته ،حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت
مصرفکننده تا حدود 6درصد خواهد ش��د .این در حالی اس��ت که تورم
ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی ،که میتواند منجر به افزایش بیش از
 47هزار میلیارد تومانی پایه پولیشود ،در حدود 11درصد خواهد بود که
افزایش آن تا 15درصد نیز قابل پیشبینی است.
نکته دیگر از نگاه مرکز پژوهشها ،این اس��ت که در حال حاضر بخش
قابل توجهی از ارز کاالهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین میشود .حتی
در بدترین ش��رایط اگر بپذیریم که الزم است دولت برای تأمین کاالهای
اساس��ی پایه پولی را افزایش دهد ،گزینه بهتر آن است که این پایه پولی
برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کاالهای اساسی،
زیرا در حالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار میگیرد و هم اینکه بخش
قابل توجهی از منابع در اختیار رانتجویان قرار خواهد گرفت.
در ی��ک کالم ،پیش��نهاد مرکز پژوهشه��ا در این گ��زارش ،حذف ارز
ترجیحی برای تمام کاالهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین،
با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز است.

گیالن ،تهران و کردستان بدترین استانها از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری هستند

تحوالت امنیت سرمایهگذاری در تابستان امسال

فرصت امروز« :امنیت س��رمایهگذاری» ش��اخصی اس��ت ک��ه در آن،
متغیرهای اقتصاد کالن با ثبات یا قابل پیشبینی باش��د ،حاکمیت قانون
برقرار باش��د و اعمال ش��ود ،قوانین و مقررات ،تصمیمهای مس��ئوالن و
رویههای اجرایی کش��ور ،باثبات باشند و بهطور سهل و موثری اجرا شوند
و در ص��ورت ضرورت داش��تن تغییر در هر یک از آنه��ا ،تغییرات قبال به
اطالع ذینفعان برس��د؛ همچنین اطالعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی
بهطور ش��فاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی
و انتظامی چنان مجهز و س��الم و کارآمد باش��ند که هرگونه نقض حقوق
مالکیت ش��هروندان ،یا اس��تفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی
دیگران ،برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئوالن
کش��ور ،مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به
نهادهای ذیصالح ،در کمترین زمان ،مال از دست رفته خود را به همراه
خسارت مربوطه دریافت کنند.
در همین راس��تا ،تازهترین پایش امنیت س��رمایهگذاری از سوی مرکز
پژوهشهای مجلس نش��ان میدهد ش��اخص امنیت س��رمایهگذاری در
تابس��تان امسال 6.7 ،از  10بوده است( .عدد  10بدترین حالت است) این
هفتمین س��نجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است که
توسط نهاد پژوهشی مجلس ارزیابی شده است .امتیاز این شاخص در فصل
بهار  1398نیز  6.7محاس��به ش��ده بود که نشان میدهد شاخص امنیت
سرمایهگذاری در تابستان امسال نسبت به فصل قبل از آن ،هیچ تغییری
نداش��ته اس��ت .به عبارت دقیقتر ،وضعیت کلی امنیت سرمایهگذاری در
تابستان امسال نسبت به فصل قبل از آن یعنی بهار از نگاه فعاالن اقتصادی
مشارکتکننده در این پایش ،در مجموع تغییر خاصی نکرده است.
بررسی ش��اخص امنیت س��رمایهگذاری از فصل پاییز  1397با کمیت
 6.43و فص��ل زمس��تان  1397با کمی��ت  6.18و فصل به��ار  1398با
کمی��ت  6.07و فصل تابس��تان  1398نیز با کمیت  6.07نش��اندهنده
مناسبتر ش��دن وضعیت نسبی این شاخص طی سه فصل گذشته است
و بیثباتیهای س��ال  1397بهتدریج در ش��اخص امنیت سرمایهگذاری
ایران کمرنگ میش��ود .عواملی چون ثبات در بازار ارز ،روند کاهشی نرخ

تورم ،ثبات نسبی قیمت مواد اولیه ،تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی
تحریمهای خارجی ،انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه ،بهروزرسانی
اطالعات آماری دریافت ش��ده از نهادهای مرتبط در پایش بهار و تابستان
 ،1398افزایش دامنه مشارکتکنندگان در ارزیابی تابستان  1398و سایر
عوامل قابلتحلیل را میتوان دلیل بهبود نس��بی وضعیت شاخص امنیت
س��رمایهگذاری تا بهار  1398و تثبیت و عدمتغییر آن در تابستان 1398
دانست.
براس��اس ارزیابی فعاالن مش��ارکتکننده در این پیمایش ،در تابستان
امسال سه مؤلفه بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری
ارزیابیش��دهاند :عمل مسئوالن ملی به وعدههای دادهشده ،اعمالنفوذ و
تبانی در معامالت ادارات حکومتی و عمل مس��ئوالن اس��تانی و محلی به
وعدههای اقتصادی دادهش��ده .همچنین مناس��بترین مؤلفههای امنیت
س��رمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) در تابس��تان امسال عبارتاند از:
سرقت مالی (پول نقد ،کاال ،تجهیزات) ،رواج توزیع کاالی قاچاق و استفاده
غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی.
تازهترین پایش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نامناسبترین
مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری در تابستان امسال از نگاه فعاالن اقتصادی
مش��ارکتکننده مش��ابه فصل بهار بوده اس��ت .همچنین رتبه اول و دوم
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) در
تابس��تان امسال مش��ابه ارزیابی فصل بهار بوده و رتبه سوم در پایش قبل
مش��ترکا مربوط به دو مؤلفه اس��تفاده غیرمجاز از ن��ام و عالئم تجاری یا
مالکیت معنوی و مؤلفه میزان اختالل ایجادشده در اثر تحریمهای خارجی
است.
اما نامناسبترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعاالن اقتصادی
را بیش از همه آزار میدهد همچون فصول پیشین ،عمل نکردن مسئوالن
ملی و استانی به وعدههای مختلف خود ازجمله وعدههای اقتصادی است.
عالوه بر این ،فعاالن اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمالنفوذ و تبانی در
معام�لات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن
برای سرمایهگذاری شناس��ایی کردند .بهعبارتدیگر ،بنگاههای اقتصادی

طی فصول اخیر ،نارضایتی و ابراز ش��کایت خود نس��بت به عوامل اصلی
هزینهزا و مختلکننده سرمایهگذاری و تولید را بیان کردند و انتظار میرود
به این دو مورد مهم که عمدتا در حیطه عملکرد قوه مجریه قرار دارد ،توجه
بایسته و شایسته صورت بگیرد.
ای��ن گزارش با اس��تفاده از دو مجموعه دادههای پیمایش��ی و آماری و
ش��اخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایش��ی و آماری) ،تهیهشده
اس��ت .براساس یافتههای دادههای پیمایش��ی در تابستان  ،1398فعاالن
اقتصادی مش��ارکتکننده در این پیمایش از گیالن ،همدان و سیس��تان
و بلوچس��تان ،نامناس��بترین ارزیابی و از استانهای خراسان شمالی ،قم
و بوش��هر مناس��بترین ارزیابی را از وضعیت امنیت س��رمایهگذاری ارائه
کردهاند.
اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش،
اس��تانهای گیالن ،تهران و کردس��تان نامناس��بترین و استانهای قم،
خراسان شمالی و خراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص
امنیت س��رمایهگذاری نسبت به سایر اس��تانها در تابستان  1398کسب
کردهاند .این در حالی اس��ت که در ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری
در فصل بهار ،به ترتیب س��ه اس��تان ایالم ،خراس��ان جنوب��ی و قم جزو
مناسبترینها بودند و سه استان تهران ،گیالن و کهگیلویه و بویراحمد به
ترتیب جزو نامناسبترین استانها ارزیابیشده بودند.
البته این احتمال وجود دارد که بخش��ی از نتایج ،حاکی از فاصله میان
ذهنی��ت فعاالن اقتصادی (پیمایش) با دادهه��ای آماری اقتصاد ایران نیز
باش��د .انتظار میرود بخش��ی از این فاصله با افزای��ش تدریجی در حجم
نمونههای قابلقبول پیمایش به حداقل قابلتعمیم (حدود  11470مورد)
کاهش یابد.
همچنین براساس نتایج این مطالعه ،در تابستان امسال از بین  9حوزه
فعالیت اقتص��ادی ،فعاالن اقتصادی در حوزه مع��دن (بهجز نفت و گاز)،
مناس��بترین ارزیابی و فعاالن اقتص��ادی در حوزههای ارتباطات و توزیع
(حملونقل ،انبارداری ،عمدهفروشی و خردهفروشی) ،نامناسبترین ارزیابی
را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
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شیوع کرونا در روزهای پایانی سال ،بالی جان مشاغل کوچک و بزرگ شده است

شوک کرونایی در بازار شب عید

کرونا بالی جان اقتصاد شده و در روزهای پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی
برای اغلب مش��اغل اس��ت ،ش��یوع این بیماری به کسب و کار بس��یاری از فعاالن
تجاری ،اصناف مختلف و کارگران آسیب رسانده است .با توجه به این شرایط سخت
و دش��وار ،اقداماتی از سوی دولت و ش��بکه بانکی برای جبران این فشارها در نظر
گرفته شده است.
به گزارش خبرآنالین« ،به بازار ش��ب عید و فروش خوب از دو ماه قبل چش��م
داشتم ،جنس شب عید خود را هم خریده بودم ،اما به دلیل نبود مشتری ،مجبور
به مرجوع کردن اجناس شدم ».این بخشی از اظهارات فروشندگان و کسبه خرد در
روزهای کرونایی و س��وت و کور بازار شب عید است؛ اتفاقی که به نظر میرسد در
ابتدای س��ال  ۹۹در صورت ادامه و عدم حمایت دولتی ،منجر به افزایش چکهای
برگشتی و ورشکستگی بسیاری از کسبه خواهد شد.
کسبه از بازار کرونازده این روزها میگویند
فروش��ندگان و تولیدکنندگان در مقابل این س��وال که کرونا در کسبوکار شب
عید ش��ما چه تاثیری گذاش��ت ،اکثرا از نبود نزدیک به ۹۰درصد مشتری صحبت
کردند .یکی از فروشندگان تابلو و شیشه گفت« :بازار اینقدر سوت و کور است که
ما هر س��ال شب عید مجبور بودیم  ۱۲ش��ب به زور به خانه برویم ،حاال ساعت ۹
کرکرههای مغازه را پایین میکشیم ».مدیر یک شیرینیفروشی در شرق تهران نیز
گفت« :امسال در شیرینیفروشی را دم عید میبندم ،االن هم شیرینی نمیپزم .هر
س��ال این موقع اوج پخت ش��یرینی خشک بود ،شیرینیهای ریز .اما در یک هفته
فقط یک مش��تری داش��تم ».همچنین مدیر فروش یک شیرینیفروش در جنوب
تهران هم گفت« :ما در قنادی در روزهای عادی روزی ۴میلیون درآمد داشتیم ،اما
االن به زور روزی  ۳۰۰هزار تومان کار میکنیم».
در صنف تولید و فروش مبلمان نیز یکی از فروش��ندگان گفت« :در حال حاضر
کس��ی اص�لا تمایلی به خرید مبلمان ندارد .در یافتآب��اد و بازار مبل پرنده هم پر
نمیزند .در بازار مبل دالوران هم وضعیت به همین شکل است ».یک آجیلفروشی
ه��م میگوید ۳۸« :میلیون تومان آجیل خریدم؛ فکر نکنم یک میلیون تومان هم
فروش داشته باشم».
در این میان ،کسبه و تولیدکنندگان ،انتظاراتی را مطرح میکنند؛ از جمله اینکه:
«یکی از کارهای خیلی خوبی که دولت میتواند انجام دهد ،این اس��ت که یک ماه
تمامی اقس��اط بانکی رو به تاخیر بیندازد .واقعا در این وضعیت پولی درنمیآید که
بخواهیم قسط بدهیم ،اجاره مغازه هم که بماند».
پیشنهاد بخش خصوصی برای حمایت از کسبوکار
پی��ش از این ،غالمحس��ین ش��افعی ،رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران در نامهای به

رئیسجمهور ،ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسبوکارهای خدماتی ،کوچک
و متوس��ط و بنگاههای بزرگ باالدستی ،هشت پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح
کرد .او در این نامه خطاب به حس��ن روحانی با بیان اینکه کسبوکارهای خدماتی
کوچک و متوس��ط حدود ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند،
نوشت« :با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک
سکته تقریبا گسترده در گردش مالی ،ظهور بدهیهای انباشته ،نکول تعهدات مالی
و بروز موجی از ورشکستگیها و تعطیلی بعضی کسبوکارها باشیم».
به گفته ش��افعی« ،موج این ش��وک از بدنه کس��بوکارهای خدماتی کوچک و
متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کالن و
بنگاههای بزرگ باالدستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه
متغیرهای اقتصاد کالن ،همچون رشد ،اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا
قرار گرفته بودند ،مجددا وارد محدوده بحرانی میکند».
رئی��س ات��اق بازرگانی ایران در ادامه این نامه ،چند پیش��نهاد ارائه داد؛ از جمله
تسهیل فرآیند ثبتسفارش ،اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای
فوری تسهیالت مالی ارزی و ریالی برای تامین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تامین
نیازهای وارداتی کش��ور برای پیشگیری ،محافظت و مقابله با ویروس کرونا ،ارتقای
اولوی��ت بازپرداخت بده��کاری و دیون دولت به بخش خصوصی در الیحه بودجه و
نظام مدیریت مالی دولت ،تمدید ش��شماهه تمامی مزایا و معافیتهایی که موعد
آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان س��ال جاری بوده اس��ت ،بخشودگی
ن اجتماعی و س��ایر عوارض (نظیر عوارض ش��هرداریها و
مالی��ات ،حق بیمه تامی 
دهیاریها) برای کس��بوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه،
امه��ال و تنفس ش��شماهه وصول کلیه مطالبات بانکه��ا ،دوایر دولتی و عمومی
نظیر مالیات ،حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداریها و
دهیاریها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد.
امهال اقساط تسهیالت و مصوبه شورای پول و اعتبار
با توجه به زیان س��نگینی که کس��بوکارها بعد از شیوع ویروس کرونا متحمل
شدند ،تصمیماتی در درون دولت و شبکه بانکی برای جبران این فشارها گرفته شد.
اولین تصمیم که اواسط اسفندماه اعالم شد ،مهلتدهی بانک مرکزی برای اقساط
وام کسبوکارها و افراد عادی بود.
قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح جزییات امهال اقساط تسهیالت
کس��بوکارها و قرضالحس��نه گفت« :پیرو آث��ار منفی ویروس کرون��ا بر جامعه،
کس��بوکارها و بازار مالی کش��ور ،بانک مرکزی در راستای حمایت از کسبوکارها
اع��م از حقیقی و حقوقی راهکارهایی در نظر گرفته که مصادیق آن قرار اس��ت به

فوریت بیان شود».
به گفته وی« ،بخشی از مصادیق این راهکار به گونهای است که کسب و کارهای
حقیقی و حقوقی که اقس��اط برای تسهیالت خود دارند ،در سه ماه بهمن و اسفند
 ۹۸و فروردین  ،۹۹اقس��اط آنها دریافت نخواهد ش��د ،اما در عوض ،اقساط این سه
ماه به انتهای قرارداد آنها اضافه خواهد ش��د .همچنین تمامی اشخاصی که اقساط
تس��هیالت قرضالحس��نه دارند و در سه ماه مذکور (بهمن و اسفند  ۹۸و فروردین
 ،)۹۹این اقس��اط سررسید میشود ،مشمول این دستورالعمل خواهند بود ،اقساط
آنها در پایان قرارداد دریافت میشود .این اقدام مشروط به آن است که این افراد تا
تاریخ یک دیماه امسال ،بدهی جاری نداشته باشند».
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح مصوبات ۱۳اسفند ۹۸شورای پول و
اعتبار گفت« :براساس مصوبه این شورا ،اقساط تسهیالت صاحبان کسب و کارها و
وام قرضالحسنه اشخاص به انتهای دوره اقساط منتقل میشود».
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت« :در جلسه عصر
امروز  ۱۳اسفند  ۹۸شورای پول و اعتبار ،تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان
کسب و کارها به خصوص فعالیتهای خرد که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا،
دچار مشکالت مالی شده و مصادیق آن توسط دولت تعیین میشود (نظیر هتلها،
رستورانها و بخشی از حمل و نقل) اتخاذ کرد».
به گفته وی« ،اقس��اط تس��هیالت این کس��بوکارها و نیز اقس��اط تس��هیالت
قرضالحس��نه کلیه اشخاص ،طی ماههای اس��فند  ۹۸و فروردین و اردیبهشت ۹۹
بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقس��اط آنها منتقل میش��ود.
تمامی بانکها و موسس��ات اعتباری غیربانکی موظف هس��تند براس��اس مصادیق
اعالمی دولت و درخواس��ت مشتری ،مساعدت الزم را به عمل آورند .بالطبع بانک
مرک��زی نیز در کنار مدیران بانکها خواه��د بود و در صورت نیاز به حمایت مالی،
پشتیبانی الزم را از آنها به عمل خواهد آورد».
سقف درآمدی مشمول مالیات افزایش یافت
از سوی دیگر ،با توجه به احتمال چالش مالیاتی اصناف ،تصمیمات تازهای اتخاذ
ش��د .بنا بر تصمیمات اتخاذش��ده در دولت و س��ازمان امور مالیاتی ،سقف درآمد
مش��مول مالیات بنگاههای کوچک اش��خاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است.
هماکنون س��قف فعلی درآمد مش��مول مالیات بنگاههای کوچک برای اش��خاص
حقیقی  ۱۰۰میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذشده در دولت و سازمان
امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است .بر این اساس ،بعد از شیوع بیماری کرونا،
سقف درآمد مش��مول بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی از  ۱۰۰میلیون به
 ۲۰۰میلیون تومان و حقوقی از  ۳۰۰به  ۵۰۰میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

با وام  ۲۴۰میلیون تومانی در کدام مناطق تهران میتوان خانه خرید؟
با وجود آنکه س��قف تسهیالت خرید مسکن از طریق اوراق در تهران به
 ۲۴۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده ،اما مطابق آخرین قیمتها در این
کالنشهر تسهیالت مذکور فقط ۳۳درصد از قیمت یک واحد  ۵۰متری را
در پایتخت پوشش میدهد.
به گزارش ایس��نا ،بخشی از افزایش ۱۱درصدی حجم معامالت مسکن
کل کش��ور در بهمن ماه امسال میتواند ناشی از افزایش سقف تسهیالت
خرید باشد.
مطابق اعالم بانک مس��کن تسهیالت خرید مسکن در بهمن ماه امسال
نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۹درصد رشد داشته است.
هرچند پرداخت تس��هیالت خرید مس��کن با نرخ س��ود پایین ،یکی از
مهمترین راهکارها برای خانهدار ش��دن مردم در کش��ورهای توسعهیافته
اس��ت ،وام  ۱۶۰میلیون تومانی مسکن یکم و  ۲۴۰میلیون تومانی اوراق
تاثیر چندانی در بازار مس��کن شهر تهران ندارد .به خصوص اینکه قیمت
خانه طی سه ماه گذشته در پایتخت ۱۴درصد افزایش یافته و به میانگین
 ۱۴میلیون و  ۴۰۰هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.
با این وجود روز چهارم دی ماه  ۱۳۹۷ش��ورای پول و اعتبار با افزایش
سقف تسهیالت خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق تسهیالت موافقت
کرد که از  ۱۷دی ماه اجرایی شد .این نوع وام تا پیش از این برای زوجین
تهرانی  ۱۲۰میلیون تومان بود که به  ۲۴۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بدین ترتیب به متقاضیان فردی و زوجین تهرانی در مجموع  ۱۴۰و ۲۴۰
میلیون تومان وام خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم
تسهیالت مسکن با نرخ سود ۱۷.۵درصد پرداخت میشود.
در دیگر نقاط کش��ور نیز س��اکنان فردی و زوجین مراکز اس��تانها و
شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر به ترتیب  ۱۲۰و  ۲۰۰میلیون تومان وام از
محل اوراق تسهیالت دریافت میکنند.
با وجود جهش بیش از ۲۰۰درصدی قیمت مس��کن طی دو سال اخیر
و خروج بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی از بازار مس��کن ،آذرماه
امسال به دنبال تغییر قیمت بنزین و نوسان قیمت ارز شاهد رشد معامالت

مس��کن در کل کشور بودیم که قطعا برخی از متقاضیان با استفاده از وام
خانهدار شدهاند .هرچند وام  ۲۴۰میلیون تومانی قدرت پوششدهی قیمت
مسکن در شهر تهران با توجه به میانگین قیمت در پایتخت ( ۱۴میلیون
و  ۴۰۰ه��زار تومان در هر متر مربع) را ندارد اما تس��هیالت  ۲۰۰میلیون
تومانی میتواند تا حدودی در شهرستانها کارساز باشد.
آمار اتحادیه مش��اوران امالک نشان میدهد طی  ۲۹روز ابتدای بهمن
ماه امس��ال  ۶۱هزار و  ۵۱۰مبایعهنامه منعقد ش��ده که نسبت به دیماه
امس��ال ۹درصد و نسبت به بهمن ماه پارس��ال ۱۱درصد افزایش داشته
اس��ت .ماه گذشته نیز قراردادهای خرید و فروش در کل کشور ۱۹درصد
نس��بت به آذرماه باال رفته بود .در ش��هر تهران نیز براساس گزارش بانک
مرکزی ۱۳هزار و  ۲۶۴قرارداد خرید و فروش مس��کن به امضا رس��ید که
نس��بت به ماه قبل ۲۴درصد و زمان مشابه س��ال قبل ۴۲درصد افزایش
نشان داد.
از س��وی دیگر تس��هیالت پرداختی به حوزه خرید و ساخت مسکن در
بهمن ماه  ۱۳۹۸رشد نسبی را نشان میدهد .آنطور که بانک مسکن اعالم
کرده ماه گذش��ته در حوزه تسهیالت خرید مسکن ،افزایش تقاضا هم در
تهران و هم در س��ایر شهرها باعث شد ۱۷هزار و  ۴۵۹فقره تسهیالت به
ارزش بیش از یک هزار و  ۳۵۰میلیارد تومان به مش��تریان بانک مس��کن
پرداخت ش��ود .تعداد تس��هیالت پرداختی برای خرید مس��کن در بهمن
امسال ۹درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش پیدا کرد.
رش��د معامالت مس��کن که به معنای افزایش تقاضای موثر در این بازار
اس��ت تا حدودی میتواند تحت تاثیر بهبود نسبی سقف تسهیالت خرید
مسکن طی دو سه ماه اخیر باشد.
همزمان با افزایش س��قف تسهیالت خرید مس��کن از طریق اوراق وام
جعال��ه نی��ز افزایش یافت .از آنجا که امکان دریاف��ت همزمان این دو نوع
تسهیالت برای خرید مس��کن تحت ضوابط مشخص وجود دارد ،افزایش
همزمان سقفهای این دو تسهیالت توانسته به تحرک معامالتی در بازار
خرید مسکن منجر شود.

اما برای اینکه بدانیم تسهیالت  ۲۴۰میلیون تومانی تا چه حد تکافوی
خرید مسکن در شهر تهران را میدهد کافی است میانگین قیمت خانه در
بعضی از مناطق تهران را بررسی کنیم.
از منطقه  5شروع میکنیم که باالترین تعداد معامالت را در بین مناطق
بیستودوگانه شهر تهران دارد و میانگین قیمت این منطقه در بهمن ماه
 ۱۳۹۸متری  ۱۷.۶میلیون تومان بوده اس��ت ،لذا تسهیالت  ۲۴۰میلیون
تومانی ۲۸درصد قیمت خرید یک خانه ۵۰متری در این منطقه را شامل
میشود.
در منطقه  ۱۴در جنوب ش��رقی تهران نیز که منطقهای نسبتا پرتقاضا
محسوب میشود میانگین قیمت  ۱۰.۹میلیون تومان و سطح پوششدهی
وام  ۲۴۰میلی��ون تومانی ب��رای خرید یک واحد  ۵۰متری در این منطقه
۴۴درصد است.
در منطقه یک اما این نوع وام هیچ تناس��بی با قیمتها ندارد .میانگین
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک در بهمن ماه  ۱۳۹۸بالغ
ب��ر  ۲۸.۵میلیون تومان در هر متر مربع ب��وده ،بنابراین وام  ۲۴۰میلیون
تومان��ی صرف��ا ۱۶.۸درصد قیمت یک واحد  ۵۰مت��ری در این منطقه را
پوشش میدهد.
همچنین مناطق  ۱۵تا  ۲۰نزدیکترین میانگین قیمتی را به تسهیالت
 ۲۴۰میلیون تومانی اوراق دارد؛ البته برای خرید در بسیاری از این مناطق
نیز باید دستکم ۱۰۰میلیون تومان نقدینگی را با وام تجمیع کنید.
قیمت مسکن در شش منطق ه  ۱تا  ۶تهران باالتر از سطح میانگین و در
 ۱۶منطق ه دیگر پایینتر از میانگین شهر است .بررسیها نشان میدهد در
شش منطقه شامل  ۱۵تا  ۲۰از طریق تجمیع وام  ۲۴۰میلیون تومانی با
نقدینگی خانوارها میتوان آپارتمان خریداری کرد .براساس آخرین گزارش
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه  ۱۳۹۸کمترین قیمت خانه
در شهر تهران مربوط به منطقه  ۱۸با  ۷.۱میلیون تومان در هر متر مربع
است .لذا برای خرید یک واحد  ۵۰متری در ارزانترین منطقه تهران باید
حدود ۳۵۵میلیون تومان هزینه کرد.
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گزارش آسوشیتدپرس از زورآزمایی نفتی عربستان و روسیه

بازار نفت چگونه سقوط کرد؟

عربستان و روسیه که پس از آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان به
شمار میروند ،در حالی وارد زورآزمایی نفتی با یکدیگر شدهاند که شیوع ویروس
کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها را در آستانه رکود قرار داده است و پیشبینی
میش��ود که تقاضای جهانی نفت در س��ال جاری میالدی نسبت به سال قبل
کاهش یابد؛ اتفاقی که از سال  2009تاکنون بیسابقه بوده است.
پس از آنکه روسیه در نشست اخیر اوپک و متحدانش (ائتالف نفتی موسوم
به اوپک پالس) از پذیرش طرح کاهش تولید نفت کشورهای عضو این ائتالف
امتناع کرد ،عربستان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت عضو اوپک ظرف تنها
چند س��اعت تصمیم گرفت که تولید نفت خود را افزایش دهد و تخفیفهای
بیشتری را برای مشتریانش در نظر بگیرد .در پی این تحوالت ،قیمت هر بشکه
نفت خام برنت دریای شمال در پایان معامالت دوشنبه بیش از 24درصد کاهش
یافت و به  34.5دالر یعنی کمترین رقم آن در چهار س��ال اخیر رسید .در 29
سال اخیر هرگز سابقه نداشته است که قیمت نفت ظرف یک روز معامالتی تا
این حد سقوط کند.
عربستان چه هدفی را در بازار نفت دنبال میکند؟
اولین هدف س��عودیها از افزایش تولید نفت و ارائه تخفیفهای بیش��تر به
مشتریان خود این است که سهم خود در بازار نفت را حفظ کنند .هم عربستان
و هم روسیه طی سالهای اخیر شاهد این بودهاند که تولیدکنندگان نفت شیل
در آمریکا بخشی از سهم آنها در بازارهای جهانی را در اختیار گرفتهاند .کاهش
قیم��ت نفت –که کاهش تولید نفت در آمریکا را به دنبال خواهد داش��ت -به
عربستان و روسیه کمک میکند تا مشتریان خود را حفظ کنند.
دومین هدف عربستان شاید این باشد که با پایین آوردن قیمت نفت ،روسیه
را دچار مش��کل کرده و این کش��ور را وادار به تجدیدنظر در مواضع خود کند.
تحلیلگران بانک ایتالیایی یونیکردیت ،در این خصوص میگویند« :عربس��تان
س��عودی عمال یک جنگ قیمتی را علیه روس��یه آغاز کرده اس��ت .سعودیها
مصمم هستند که نفت خود را با تخفیف بیشتری بفروشند تا سهم بیشتری از
بازار به دس��ت آورده و درآمدهای نفتی خود را حداکثر کنند .از طرفی به نظر
میرس��د که عربستان س��عودی میخواهد جایگاه خود را بهعنوان بزرگترین
صادرکننده نفت جهان مستحکمتر کرده و در عین حال روسیه را نیز وادار کند
که به پای میز مذاکره بازگردد».
چرا روسیه از پذیرش کاهش تولید نفت خودداری کرد؟
به نظر میرسد که روسیه دیگر دلیلی برای کاهش تولید نفت و واگذار کردن
س��هم بیش��تری از بازار به تولیدکنندگان نفت ش��یل در تگزاس و نیومکزیکو
نمیدیده است .به گفته تحلیلگران ،احتماال حتی خود سعودیها نیز میدانند
که روس��یه توانایی بیشتری برای کنار آمدن با قیمتهای پایین نفت دارد .هم
روسیه و هم عربستان برای تأمین بودجه عمومی خود به نفت وابسته هستند ،اما
مقامات روسیه میگویند که حتی نفت  42دالری نیز برای حفظ توازن بودجه
این کشور کفایت میکند ،اما عربستان که اقتصادش تنوع کمتری دارد ،طبق
محاس��بات کارشناسان صندوق بینالمللی پول باید بتواند هر بشکه نفت را به
قیمت  80دالر بفروشد تا دچار کسری بودجه نشود.
جنگ قیمتی بین عربس��تان و روسیه به هر دو کش��ور خسارت جدی وارد
خواهد کرد ،اما در این میان روسیه یک هدف بلندمدت را دنبال میکند :اعمال
فش��ار بر صنعت نفت آمریکا .تام ادشید ،مدیر بخش تحقیقات شرکت مشاوره
اقتصادی  MacroAdvisoryدر مسکو ،درباره مخالفت روسیه با کاهش تولید
نفت خاطرنشان میکند« :روسها این کار را در راستای مالحظات بلندمدت و
راهبردی انجام میدهند .آنها بر این باورند که با این شیوه میتوانند به سالمت
مالی شرکتهای تولیدکننده نفت شیل در آمریکا آسیب بزنند و از این طریق
بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید نفت در آمریکا را از مدار خارج کرده و رقبای
آمریکایی خود را از بازار نفت بیرون برانند .چیزی که در ذهن آنها میگذرد این
است که اگر تولید نفت را کاهش دهند ،تولیدکنندگان نفت در آمریکا بیش از
همه منتفع خواهند شد بنابراین آنها تصمیم گرفتهاند که رنج کوتاهمدت را به
جان بخرند تا خسارت جدی به رقبای اصلی خود وارد کنند».
اس��تفان اینس ،استراتژیس��ت ارشد ش��رکت خدمات مالی  AxiCorpدر
سیدنی استرالیا ،سناریوی دیگری را مطرح میکند .وی میگوید حتی ممکن
اس��ت رئیسجمهور والدیمیر پوتین به دنبال این باش��د که تحریمهای اخیر
واشنگتن علیه شرکت نفت دولتی «روسنفت» را با ضربه زدن به شرکتهای
نفتی آمریکا تالفی کند.
عواقب جنگ قیمتی در بازار نفت چیست؟
قیمتهای فعلی نفت میتوان��د فعالیتهای تولیدکنندگان نفت
شیل در آمریکا را محدود کند .روند نزولی قیمت نفت در سالهای
 2014تا  2016ش��رکتهای نفتی فع��ال در میادین نفتی تگزاس
و نیومکزیکو را دچار مش��کل کرد .براس��اس محاسبات فدرال رزرو
داالس 50 ،دالر در هر بشکه حداقل قیمتی است که حفر چاههای
جدید نفت در میادین نفت ش��یل در آمری��کا را از لحاظ اقتصادی
توجیهپذیر میکند .غولهای نفتی آمریکا از جمله اکس��ون موبیل
حتی با این رقم نیز حاضر به استخراج نفت شیل نیستند ،بهطوری
که تعداد چاههای نفتی فعال در ایالت تگزاس آمریکا از  553حلقه
در اکتب��ر  2018به  398حلقه در ژانویه س��ال جاری کاهش یافته
اس��ت .طی این دوره  15ماهه ،حدود 14هزار شغل در صنعت نفت
ایالت تگزاس حذف شده است.
به گفته اس��تفان اینس از ش��رکت خدمات مال��ی ،AxiCorp
با توجه به متوقف ش��دن روند رش��د صنعت نفت ش��یل آمریکا به
دلیل نبود س��رمایهگذاریهای جدید ،احتماال این صنعت در آینده
با مشکالت جدی مواجه خواهد شد ،اما «فاتح بیرول» مدیر اجرایی
آژانس بینالمللی انرژی معتقد اس��ت که صنعت نفت شیل آمریکا
میتواند حتی در شرایط جدید هم دوام بیاورد ،هرچند این صنعت
با ریس��کهای زی��ادی مواجه اس��ت .این اقتص��اددان ترکیهای به
کش��ورهای تولیدکننده نفت هشدار میدهد که نباید عجوالنه برای
افزایش چشمگیر تولید نفت خود تصمیم بگیرند.
حاال سوال این است که قیمت فرآوردههای نفتی چقدر تغییر خواهد
کرد؟ در پاسخ باید گفت ،در آمریکا قیمت بنزین مستقیما تابع قیمت
نفت است بنابراین هرگونه کاهش قیمت نفت ،با یک وقفه ششهفتهای
منج��ر به کاهش قیمت بنزین در آمریکا خواهد ش��د .در حال حاضر
قیمت هر گالن ( 3.8لیتر) بنزین در این کش��ور  2.42دالر اس��ت .در
سال  2016وقتی قیمت هر بشکه نفت به  36دالر سقوط کرد ،میانگین
قیم��ت هر گالن بنزین در آمریکا به  2.15دالر رس��ید .کاهش قیمت
بنزین بدین معناست که خانوارهای آمریکایی میتوانند پول بیشتری
را به خرید س��ایر اقالم تخصیص دهند .در کش��ورهای اروپایی اما اثر
کاهش قیمت نفت کمتر در پمپبنزینها احس��اس خواهد ش��د ،زیرا
در اروپا بخش عمده قیمت بنزین را مالیات تش��کیل میدهد .مثال در
آلمان قیمت هر لیتر بنزین  1.32یورو (حدود  1.5دالر) است که بیش
از دوسوم این رقم ،مالیاتی است که دولت بر بنزین وضع کرده است.
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چهارشنبه
 21اسفند 1398

شماره 1510

بانک نامه
سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک
پاسارگاد افزایش یافت

بهمنظ��ور رفاه ح��ال مش��تریان و کاهش مراجع��ه غیرضروری
به ش��عبهها ،س��قف انتقال وجه کارت به کارت در بانکپاس��ارگاد
افزایش یافت.
به گ��زارش روابطعمومی بانکپاس��ارگاد ،این بانک جهت ایجاد
زمین��ه برای کاهش مراجع��ه حضوری به ش��عبهها و جلوگیری از
ش��یوع بیماری کرونا ،س��قف انتقال وجه کارت ب��ه کارت از طریق
اینترنتبانک ،موبایلبانک ،دس��تگاههای خودپرداز و کیوسکها را
به مبلغ  100میلیون ریال افزایش داد .س��قف انتقال وجه از طریق
دستگاههای  Pin Padاین بانک نیز مبلغ  150میلیون ریال است.
پیش از این نیز س��قف برداش��ت نقدی با کارته��ای نقدی بانک
پاسارگاد از طریق دستگاههای خودپرداز این بانک ،به مبلغ  5میلیون
ری��ال افزای��ش یافتهبود .بانکپاس��ارگاد عالوه بر اقدامات یادش��ده،
کارته��ای نقدی که از ابتدا تا انتهای اس��فند س��ال  1398منقضی
میش��وند را بدون نیاز به مراجعه مشتریان به شعبهها ،تا اسفند سال
 1399بهطور خودکار تمدید کرد .مشتریان میتوانند با بهرهمندی از
ک پاسارگاد اعم از بانکداریمجازی،
سامانههای بانکداریالکترونیک بان 
همراهبانک پاس��ارگاد ،س��امانه پرداخت اینترنتی سایت بانک ،کیپاد،
تلفنبانک و س��امانه  *720#اکثر خدم��ات بانکی را بدون مراجعه به
ش��عبهها دریافت کنند .گفتنی است سامانه جامع ارتباط با مشتریان
در س��ایت بانکپاس��ارگاد به آدرس  https://www.bpi.ir/crmو
ک به ش��ماره  82890به صورت
مرکز مش��اوره و اطالعرسانی این بان 
شبانهروزی ،آماده پاسخگویی به سؤاالت هممیهنان است.

تحلیلی بر شرایط جاری کشور در حوزه سالمت
با بررسی چالشهای زنجیره تولید تا مصرف
محصوالتبهداشتیوضدعفونیکننده

ادامه از صفحه اول
واقعیت امر این است که شرایط جاری جامعه مجموعهای است از عدم مدیریت
و هدایت صحیح بیماری و بیمار از یک طرف و عدم همکاری برخی از مردم و افراد
موثر در زنجیره تولید تا مصرف .به عنوان نمونه ذکر چند نکته ضروری است .طی
قریب به دو سه ماه از شیوع کرونا در چین متولیان موضوع سالمت میتواند به این
فکر بیفتند که برای سالمت جامعه و پیشگیری از وقوع بیماری پیشبینیهای الزم
ه��م در حوزه مراقبتی و کنت��رل و هم در حوزه امکانات و تجهیزات صورت پذیرد.
پیشبینی در حوزه اس��تفاده از دستاوردهای کش��ور چین در مبارزه پیشگیرانه از
شیوع بیماری ،از طریق اعزام گروهی تحقیقی و کارشناسی به منظور شناسایی ابعاد
مختل��ف نفوذپذیری این ویروس و رفتارهای الزم برای مقابله با آن همچنین اخذ
دستاوردها و تجارب چین در فرآیند مبارزه که توجه به این امر میتوانست زمینه
حداکث��ری برای پیشبینی و ممانع��ت از نفوذپذیری آن و راهکارهای مقابله آن را
برای مردم و کادر درمانی کشور را به همراه داشته باشد .طی این مدت این فرصت
وجود داشت تا تمهیدات مناسبی در تهیه و تامین مواد بهداشتی و ضدعفونیکننده
و ماس��کهای پیش��گیریکننده از طریق ظرفیت ب��االی تولیدکنندگان داخلی و
واردکنندگان این محصوالت برای تولید و در صورت نیاز واردات به شکل مناسبی
انجام ش��ود تا نیازهای کش��ور در ش��رایط حاد بتواند از این ذخایر اس��تفاده کند.
موضوعی که تجربه آن در کش��ور در شرایط تحریمی پیرامون کاالهای اساسی به
شکل نسبتاً موفقی توسط وزارت صمت انجام شده است.
با توجه به اینکه وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی
اصلی مدیریت تامین ،توزیع و نظارت بر محصوالت بهداش��تی ،ضدعفونیکنندهها
محس��وب میش��ود شایس��ته بود تا اقداماتی را به منظور و مدیریت بازار و کنترل
عرض��ه این محص��والت از طریق زنجیره منس��جم توزیع و از طریق اس��تفاده از
راهکارهای عملی در بهرهمندی متناس��ب از این محصوالت برای همه افراد جامعه
انج��ام میگردید؛ مقولهای که بنابر ش��واهد موجود علی رغ��م تولید محصوالت
بهداش��تی و ضدعفونیکننده نابسامانی از زنجیره توزیع تا مصرف موجب احساس
کمبود در بازارهای رسمی شده است .با توجه به اطالعات منتشره در منابع رسمی
کش��ور ،بضاعت ش��بکه تولید برای تامین نیازهای کشور با توجه به مجاهدتهای
تولیدکنندگان و فعالیت آنها در س��ه ش��یفت تا حدودی وجود دارد و احتماال آنها
میتوانند نیازهای کش��ور را تامین کنند بنابراین پیشنهاد میشود وزارت صنعت،
معدن و تجارت و س��تاد تنظیم بازار که تجارب مناس��بی در ای��ن حوزه دارند در
موضوع ورود جدی داشته باشند .در حوزه نظارت و کنترل شبکه توزیع تا مصرف
نیز نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای
صنفی با داشتن قریب به 10هزار بازرس و ناظر از توانمندی مناسبی برای نظارت و
کنترل بازار برخوردار هستند و تفویض امور به این¬ حوزهها تا حدودی میتواند¬
زمین��ه امنی��ت این بازار را فراهم نماید .در زمین��ه برخورد با متخلفان با توجه به
موضعگیری قاطع رئیس محترم دس��تگاه قضا در برخورد با متخلفان این عرصه،
مش��خص اس��ت که هرگونه فرصتطلبی در این حوزه تنها مشمول تخلفات رایج
صنفی نش��ده و برای مجرمان و قانونش��کنان مجازاتهای شدیدی تا حد افساد
فی-االرض نیز در نظر گرفته شده است بنابراین ضمن تقدیر از قوه قضائیه و انجام
برخوردهای بازدارنده هزینه وقوع تخلف به حدی باال خواهد رفت تا بس��تر انجام
اقدامات مجرمانه و تعدی به سالمت جامعه از فرصتطلبان سلب شود.
باید به این نکته هم توجه ش��ود که با توجه به شیوع این بیماری در کشورهای
همس��ایه جذابیتهای زی��ادی برای قاچاق این قبیل کاالها مش��اهده میش��ود.
بدینوس��یله از همه دس��تاندرکاران امر مبارزه با قاچاق خصوصاً نیروی انتظامی،
نیروهای امنیتی و اطالعاتی تقاضا میش��ود به منظور صیانت از س�لامت جامعه
همچنین جلوگیری از هدررفت منابع کشور ،نسبت به جلوگیری از خروج و قاچاق
ای��ن محصوالت دقت نظر کافی را معمول نماین��د ،چراکه مطابق اطالعات واصله
کامیونها و کانتینرهایی با پوش��ش حمل مواد غذایی ،میوه و ...با جاس��ازی مواد
بهداشتی و ضدعفونی قصد خروج از کشور را داشتهاند که شناسایی و کشف شدهاند.
با عنایت به مطالب پیشگفته پیشنهاد میشود که با توجه به عدم امکان وزارت
بهداشت در مدیریت شبکه توزیع و کنترل بازار این محصوالت به نظر میرسد در
شرایط فعلی و با توجه به حجم فعالیتهای این وزارتخانه ،کلیه وظایف مرتبط با
کنت��رل و مدیریت بازار از این وزارتخانه منفک و در ش��رح وظایف وزارت صمت و
حوزههای ذیربط قرار گیرد تا وزارت بهداش��ت بتواند با فراغ بال به انجام وظایف
مب��ارزه با بیماری و س�لامت جامعه بپردازد .در اینجا الزم اس��ت از مجاهدتها و
رشادتهای کلیه پزشکان ،پرستاران و کادر درمانی همه بیمارستانهای کشور که
علی رغم همه مش��کالت و کمبودها با تالش ش��بانهروزی و گذشت و ایثار از جان
خود تالش دارند تا به درمان و مراقبت از بیماران و مردم بپردازند تقدیر و تشکر ویژه
به عمل آورده شود و این قشر شریف و فداکار بدانند که خاطره این مجاهدتها و
رشادتها که یادآور مجاهدتهای شهدای انقالب در هشت سال دفاع مقدس است،
هرگز از اذهان ملت بزرگ و شریف ایران پاک نخواهد شد و این ملت همواره قدردان
زحمات و تالشهای این عزیزان خواهد بود.
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چرا بازار متشکل ارزی هنوز راهاندازی نشده است؟

اما و اگرهای بازار متشکل ارزی
از ش��هریورماه س��ال  1396تاکنون بازار ارز بارها با نوسانات و تکانههای شدید
مواجه شده و اقتصاد ایران در چند مرحله ،دالر باالی  14هزار تومان را تجربه کرده
است .آخرین باری که قیمت دالر به باالی  14هزار تومان رسید ،همین اواخر بهمن
ماه امسال بود و دالالن ارزی توانستند به بهانه ورود ایران به لیست سیاه  FATFبر
آتش قیمت دالر بدمند و آن را به باالی  16هزار تومان برسانند.
به گزارش تابناک ،بحث راهاندازی بازار متش��کل ارزی ابتدا در س��الهای 1391
و  1394مطرح ش��د ،اما قدمی برای اجرایی ش��دن آن برداشته نشد .بازار متشکل
ارزی ،بازاری اس��ت که با اهداف از پیش تعیین شده دولتها از جمله کوتاه کردن
دست دالالن بازار ارز و همچنین شفافیت معامالت راهاندازی میشود .بازار متشکل
معامالت ارزی در اکثر کش��ورهای در حال توس��عه به طور موفق
راهاندازی و اجرایی ش��ده اس��ت .مدل کلی بازار به نحوی طراحی
شده است که در فاز اول ،معامالت نقدی ارز (اسکناس) راهاندازی
و سایر روشهای معامالت ارزی در مراحل بعد گسترش مییابد.
یکی از مهمترین اهداف راهاندازی بازار متش��کل ارزی
تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخگذاری
اس��ت به گونهای که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز
در کشور ش��ود .بدین صورت که اولین معاملهای که هر
روز صبح در بازار متش��کل ارزی انجام میشود ،نرخ ارز
را تعیی��ن کند .به این ترتیب نرخ ارز براس��اس عرضه و
تقاض��ا تعیی��ن و امکان مداخله در نرخگ��ذاری از جانب
کشورهایی نظیر امارات ،عراق و  ...وجود نخواهد داشت.
گامهایی برای تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی
در  18دی ماه  1397بود که در یک هزار و دویس��ت و شصت
و چهارمین جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار موضوع «بازار متشکل
معام�لات ارزی» مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .یک هفته بعد
از این جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار یعنی در مورخه  24دی ماه
 ،1397جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معامالت ارزی
به منظور بحث و بررس��ی راهکارهای عملیاتی کردن این بازار در
بانک مرکزی برگزار ش��د .در این جلس��ه مجمع موسس مواردی
همچون ترکیب س��هام موسس��ان ،سرمایه ش��رکت ،اساسنامه و
فرآینده��ا و مکانیزمهای عملیاتی کردن بازار متش��کل معامالت
ارزی ،از جمله مباحث فنی و س��اختاری را مورد بحث و بررس��ی
قرار دادند.
در مورخه  29فروردین ماه  1398نیز اولین جلس��ه هیات مدیره بازار متش��کل
ارزی تشکیل شد و در آن محمود شکستهبند به عنوان مدیرعامل و سخنگوی این
بازار (شرکت) انتخاب شد .قربانی (کانون صرافان) ،یوسف حسنپور ،صمد کریمی
(مدیر اداره صادرات بانک مرکزی) و امیر هامونی (مدیرعامل ش��رکت فرابورس) به
عنوان دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت تعیین شدند.
همچنی��ن دوم بهمن م��اه  1397بود که عبدالناصر همتی ب��ا حضور در برنامه
تیتر امشب به عنوان سومین گفتوگوی تلویزیونی خود ،از راهاندازی بازار متشکل
ارزی ظرف دو هفته آینده (یعنی  ۱۷بهمنماه  )۹۷خبر داد ،اما این بازار در تاریخ
مذکور راهاندازی نش��د .در تاریخ  13اس��فندماه  1397رئیس کل بانک مرکزی در
یک گفتوگوی تلویزیونی دیگر ،اع�لام کرد که مقدمات راهاندازی این بازار فراهم
شده اما صالح بر این است که راهاندازی آن در فروردین ماه سال  98صورت گیرد.
در  18فروردین ماه  1398همتی در نشستی با اصحاب رسانه ،با بیان اینکه یکی
وام  ۲۴۰میلیونی ،قیمت اوراق مسکن را تکان داد

افزایش قیمت جعاله وام مسکن

زوجین تهرانی برای تهیه وام  ۲۴۰میلیونی مس��کن و جعاله باید ۲۸
میلی��ون و  ۷۰۴هزار تومان پرداخت کنند .این در حالی اس��ت که این
قیم��ت در حدود یک ماه گذش��ته ۲۱میلیون و  ۷۴۴ه��زار تومان بود.
همچنین مجردهای س��اکن تهران میتوانند ت��ا  ۱۴۰میلیون تومان وام
بگیرن��د که هزینه آن  ۱۶میلیون و  ۷۴۴هزار تومان میش��ود در حالی
که پیش از این  ۱۲میلیون و  ۶۸۴هزار تومان قیمت داش��ت .به گزارش
ایس��نا ،آخرین قیمتها حاکی از آن اس��ت که قیمت هر برگ از اوراق
تسهیالت مس��کن بانک مس��کن از فروردین تا بهمن امسال بین  ۵۳تا
بیش��تر از  ۵۹هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوری که تسه (اوراق)
فروردین ،اردیبهش��ت و خرداد س��ال  ۱۳۹۸به ترتی��ب ۵۷هزار و ۸۸۵
توم��ان ۵۷ ،ه��زار تومان و  ۵۷هزار و  ۱۰۰توم��ان قیمت دارد و قیمت
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر ،مرداد و شهریور
امسال نیز به ترتیب با قیمت  ۵۷هزار تومان ۵۶ ،هزار و  ۲۰۰و  ۵۷هزار
و  ۷۰۰تومان داد و س��تد میش��ود .قیمت اوراق مهر و آبان امسال ۵۷
ه��زار و  ۳۰۰توم��ان و  ۵۷هزار و  ۸۴۰تومان بوده این در حالی اس��ت
که این قیمت در دی ماه نس��بت به آبان ماه کاهش یافته و به  ۵۳هزار
و  ۸۶۰تومان رس��یده اس��ت .این در حالی است که قیمت این اوراق در
بهمن ماه سال  ۱۳۹۸نس��بت به دی ماه این سال افزایشی چشمگیری
داشته و به  ۵۹هزار و  ۷۹۸تومان رسیده است بنابراین هزینه وام مسکن
در ای��ن گزارش براس��اس قیمت اوراق بهمن امس��ال ( ۵۹هزار و ۸۰۰
تومان) محاس��به شده است .بر این اس��اس با توجه به اینکه مجردهای
ساکن تهران میتوانند تا  ۱۴۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که
ش��امل  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۴۰میلیون تومان
جعاله میش��ود ،بنابراین برای  ۱۰۰میلیون تومان تس��هیالت باید ۲۰۰
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه
 ۵۹ه��زار و  ۸۰۰تومانی  ۱۱میلیون و  ۹۶۰هزار تومان میش��ود که با
در نظ��ر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعال��ه که برای آن باید  ۸۰ورق
ب��ه مبلغ 4میلیون و  ۷۸۴هزار تومان خریداری کنند۱۶ ،میلیون و۷۴۴
هزار تومان میش��ود .زوجهای تهرانی نیز بر همین اس��اس میتوانند تا
س��قف  ۲۴۰میلیون تومان ش��امل ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید
مسکن برای هر نفر و  ۴۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند ،بنابراین
زوجین باید  ۴۰۰برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن
 ۲۳میلیون و  ۹۲۰هزار تومان است که همراه با  ۴۰میلیون تومان وام
جعاله که برای آن باید  ۸۰برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند4 ،
میلی��ون و  ۷۸۴ه��زار تومان و در مجموع بای��د  ۲۸میلیون و ۷۰۴هزار
تومان پرداخت کنند .سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای
با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر به  ۸۰میلیون تومان رس��یده که برای
آن باید  ۱۶۰برگه خریداری ش��ود که هزینه آن  ۹میلیون و  ۵۶۸هزار
تومان است .این وام برای سایر مناطق شهری  ۶۰میلیون تومان در نظر
گرفته شده اس��ت که باید برای آن  ۱۲۰برگه خریداری شود که هزینه
آن 7میلیون و  ۱۷۶هزار تومان میشود.

از دستورات نخستین جلسه ش��ورای پول و اعتبار ،بحث بازار متشکل ارزی است،
گفت :روز ش��نبه ( 17فروردین ماه  )1398اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی
مشخص شدند و با توجه به اینکه کارهای نرمافزاری و سختافزاری آن زمان میبرد،
امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.
فروردین ماه هم به پایان رسید و باز هم خبری از راهاندازی بازار متشکل معامالت
ارزی نش��د .در  15اردیبهش��ت م��اه  1398بود که یک مق��ام آگاه در گفتوگو با
تافزاری و
خبرگزاری فارس اعالم کرد :اگر مش��کلی به وجود نیاید ،بسترهای سخ 
یشود و هفته آینده این
نرمافزاری بازار متش��کل ارزی تا چند روز آینده تکمیل م 
بازار آغاز به کار خواهد کرد.

چرا بازار متشکل ارزی در نیمه اول سال راهاندازی نشد؟
این وعده راهاندازی بازار متش��کل ارزی باز هم محقق نش��د تا اینکه در مورخه
 5مردادماه امس��ال جلس��های فی ما بین محمود شکستهبند رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و در این جلسه
اعالم شد که این بازار در آستانه عید قربان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد .در حالی
ک��ه همگان منتظر راهاندازی این بازار بودن��د ،در مورخه  14مردادماه  1398اعالم
شد که آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی باز هم به تعویق افتاده است و این بار اعالم
شد که زمان راهاندازی این بازار معلوم نیست!
س��پس در آذرماه امس��ال محمود شکس��تهبند در مصاحبهای گفت :همه چیز
ب��رای راهان��دازی این بازار فراهم اس��ت و ب��رای افتتاح رس��می آن ،منتظر فرمان
سیاستگذاران هستیم.
او ب��ا بی��ان اینکه در حال حاض��ر  ۱۲۳صرافی مجاز بانک مرک��زی به این بازار

پیوستهاند ،گفت :بیش از  ۸۰صرافی نیز پرونده خود را در این بازار تکمیل کرده و
در حال انجام تستهای سرد و گرم بازار هستند .به گفته شکستهبند ،هشت بانک
مهم کشور نیز به این بازار پیوستهاند.
سوال اما این است که چرا بازار متشکل ارزی هنوز راهاندازی نشده است؟ تابناک
اقتصادی در گفتوگو با سه کارشناس در آبان ماه امسال به این پرسش پاسخ داد.
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره گفت :در نیمه
اول سال به دلیل اینکه روند قیمت در بازار ارز نزولی بود بانک مرکزی نخواست که
با بازگشایی بازار متشکل ارزی این روند کاهشی را متوقف کند.
عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت:
من علت دقیق تعلل سیاستگذار برای دستور راهاندازی این بازار
را نمیدانم اما ش��اید یکی از دالیل تعلل این باش��د که چون بازار
ارز چند ماهی است که به یک ثبات نسبی رسیده است و نرخ ارز
در بازار آزاد کاهش��ی بوده سیاستگذار در حال حاضر تمایلی به
راهاندازی این بازار نشان نمیدهد.
الهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات نیز گفت :به نظر میرسد
با س��اماندهی که در ب��ازار ارز اتفاق افتاده و این ب��ازار به آرامش
رسیده است فعال دولت این بازار را به حالت آماده باش نگه داشته
و تمایلی به راهاندازی آن ندارد.
شایان ذکر است که عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک مرکزی
نی��ز طی مصاحبهای علت تأخیر در راهان��دازی این بازار را برخی
ارزیابیها دانس��ت و اعالم کرد که «این ب��ازار به زودی راهاندازی
میشود ،اما باید به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور
ایجاد نمیکند».
همچنان در انتظار راهاندازی بازار متشکل ارزی
هرچند که طبق گفته کارشناس��ان شاید دلیل عدم راهاندازی
بازار متش��کل ارزی در نیمه اول س��ال جاری ثبات بازار ارز بوده
است ،اما در نیمه دوم سال جاری بازار ارز شرایط باثباتی را تجربه
نکرده اس��ت و قیمت دالر دو بار کانال  14هزار تومان را رد کرده
اس��ت .در هر دوی این عب��ور قیمت دالر از  14ه��زار تومان ،به
اعتراف خود مس��ئولین بانک مرکزی این دالالن بودهاند که نقش
داشتهاند .از آنجایی که یکی از اهداف بازار متشکل ارزی مقابله با
دالالن و س��فتهبازی در بازار ارز عنوان شده است ،حاال پرسش از
بانک مرکزی این است که چرا با توجه به اینکه همه زیرساختها
برای راهاندازی بازار متشکل ارزی فراهم شده ،سیاستگذار دستور راهاندازی آن را
صادر نمیکند؟
هرچند که خبرهای غیررسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که برخی صرافیها
معامالت آزمایش��ی بازار ارز را آغاز کردهاند اما هنوز این خبرها از س��وی مسئولین
تایید نش��ده است .حیدر مستخدمین حسینی ،کارش��ناس امور بانکی در این باره
معتقد است :بازار متشکل ارزی یک پدیده تازهای بوده که شکل گرفته و راهاندازی
آن هم مقداری زمان میبرد تا بازیگران اصلی آن بازار مش��خص ش��ود و وظایف،
قانونمندیها و اس��تانداردهای آن نیز تعریف ش��ود .در شرایط فعلی که اقتصاد ما
دچار التهاب زیادی است راهاندازی این بازار زمانبر است.
به هر صورت چند روزی بیشتر به پایان سال  98باقی نمانده است و با توجه به
زمانبر بودن راهاندازی این بازار از دیدگاه کارشناسان احتماال راهاندازی رسمی این
بازار به سال  99موکول میشود.
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حرکت چراغ قرمز شاخص بورس تهران همچنان ادامه دارد

شاخص بورس تا کجا میریزد؟

فرصت امروز :بازار س��رمایه از نخس��تین روز این هفته وارد مدار نزولی شد و این
روند نزولی در روز سهشنبه نیز ادامه داشت ،بهطوری که شاخص کل در این روز ۱۴
هزار و  ۴۶۵واحد کاهش داش��ت و در نهایت به رقم  ۵۱۹هزار و  ۹۱۳واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با 2هزار و  ۵۳۵واحد کاهش به  ۱۷۸هزار و ۴۳۴
واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و  ۶۸۷واحد افت به  ۱۱۸هزار و ۷۴۹
واحد رس��یدند .شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۶هزار و  ۷۶۲واحد کاهش به رقم ۶۵۹
هزار و  ۱۵۸واحد رس��ید ،شاخص بازار اول 8هزار و  ۲۱۶واحد و شاخص بازار دوم
 ۳۹هزار و  ۶۶۸واحد کاهش داشتند.
در معامالت روز سهش��نبه بیش از 5میلیارد و  ۳۲۳میلیون س��هم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش  ۴۰هزار و  ۸۵۲میلیارد ریال داد و س��تد شد .نمادهای بانک
پارس��یان (وپارس) با  ۲۵۶واحد ،بانک ملت (وبملت) با  ۲۲۳واحد ،نوش مازندران
(غنوش) با  ۱۰۵واحد و فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش (افق) بیشترین تأثیر
مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس (ف��ارس) با 2هزار و ۴۰
واحد ،نفت و گاز پتروش��یمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و  ۱۰۵واحد ،ملی صنایع
م��س ایران (فملی) ب��ا  ۷۹۶واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (ف��والد) با  ۷۸۰واحد،
پتروش��یمی پارس (پارس) با  ۶۸۹واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با  ۵۲۵واحد و معدنی
و صنعتی گل گهر (کگل) با  ۴۷۰واحد از جمله گروههایی بودند که افت ش��اخص
بورس را رقم زدند.
همچنین نمادهای بانک ملت ،سایپا ،ایران خودرو ،بانک تجارت ،ملی صنایع مس
ای��ران ،پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده
قرار داش��تند .گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروههای
صنعت ش��د و در این گروه  ۲۸۵میلیون و  ۶۷۴هزار برگه س��هم به ارزش 4هزار و
 ۷۶۴میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از  ۱۴۹واحد افت داشت و بر روی کانال  ۶هزار و ۷۴۴
واحد ثابت ماند .در این بازار یک میلیارد و  ۹۳۰میلیون برگه سهم به ارزش بیش
از  ۲۱هزار و  ۶۲۹میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیش��ترین تاثیر مثبت را نمادهای پتروش��یمی تندگویان (ش��گویا) ،بانک دی
(دی) ،کلر پارس (کلر) بیمه سامان (سامان) بر شاخص این بازار داشتند .همچنین
نمادهای سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،هلدینگی
صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) صنایع ماشینهای
اداری ایران (مادیرا) و شرکت آهن و فوالد ارفع (ارفع) مانع از رشد بیشتر شاخص
فرابورس شدند.
شاخص بورس تهران به کدام سو میرود؟
همانطور که اشاره شد ،بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری وارد مدار نزولی
شد و از نگاه کارشناسان ،افت بیسابقه قیمت نفت و تصمیم شبانه سازمان بورس،
مهمترین علت ریزش بازار س��رمایه در این هفته بوده است .در این میان ،باید دید
که با توجه به س��ردرگمی فعاالن بازار در زمینه ابالغیههای جدید ،این روند منفی
بازار تا کجا ادامه دارد؟
در پاسخ به این سوال ،امیرعلی امیرباقری در گفت و گو با ایرنا ،افت قیمت نفت

را مهمترین علت ریزش شاخص بورس و وجود هیجان فروش در بازار روز دوشنبه
اعالم کرد و گفت :تا چند وقت گذشته زمانی که قیمت نفت روند نزولی را در پیش
میگرف��ت ،درآمد ارزی ایران هم با کاهش همراه میش��د ،اما اکنون به دلیل عدم
وابستگی ارزی به فروش نفت ،میتوان صف فروش در بازار دوشنبه را بیشتر ناشی
از هیجان دانست تا منطق.
او ابالغ چند دستورالعمل به صورت همزمان را به عنوان دیگر عامل افت شاخص
بورس دانس��ت و افزود :این عامل منجر به فرار س��رمایهگذاران از بازار سرمایه شد،
ریس��ک دس��تورالعملها در میانمدت و بلندمدت نمیتواند بر بدنه بازار تاثیرگذار
باش��د اما اکنون با توجه به اینکه بازار در مرحله حساس��ی قرار دارد ش��اهد تاثیر
ابالغیهها بر روند بازار بودیم.
امیرباقری با بیان اینکه هر بهانهای میتوانس��ت زمینه اصالح بازار را فراهم کند،
گفت :انتظار میرود بازار در میانمدت و کوتاهمدت با شیب مالیم به مسیر صعودی
خود بازگردد و بعید اس��ت ش��اهد خروج افسار گسیخته نقدینگی و ورود لطمه به
این بازار باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار اصالح برای مدت کوتاه در بازار
وجود داشت ،گفت :در بازار فرصتی ایجاد میشود تا سهامداران اقدام به جابهجایی
س��هام خود با س��هام ارزندهتری کنند که در روند صعودی بازار به راحتی قادر به
خرید اینگونه س��همها نبودند .اکنون این امکان میسر شده تا سهامداران به دور از
هیج��ان و با تکیه بر چش��مانداز اقتصادی در بعد داخل��ی و جهانی ،اقدام به تغییر
پرتفوی خود کنند.
به گفته امیرباقری ،انتظار از حقوقیهای بازار این است که به پولهای واردشده
به بازار به چش��م طعمه نگاه نکنند ،در حقیقت س��هامداران را از تحلیل و از سهام
بنیادی نترس��انند زیرا همین امر باعث ورود پول به سهام حبابی که از ارزش ذاتی
خود فاصله گرفتند ،خواهد شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به قرار گرفتن قیمت دالر در نقطه بحرانی
گف��ت :انتظار اصالح زمانی و قیمتی برای قیمت دالر وجود دارد ،همین امر زمینه
رشد کامودیتیها و رشد بازار سرمایه را فراهم میکند.
امیرباقری به کاهش س��هم دالر در س��بد بانکهای ارزی بانک مرکزی در دنیا
اش��اره و بیان کرد :این موضوع چش��مانداز دالر را برای میانمدت و بلندمدت بین
سرمایهگذاران تضعیف میکند و به مرور دیدگاه سرمایهای به دالر از بین میرود .با
توجه به ریسک موجود در بازارهای موازی ،بازار سرمایه به لحاظ ریسک و بازدهی،
معقول ارزیابی میش��ود اما به ش��رط اینکه سرمایهگذاران از هیجان دوری کنند و
قانونگذاران از ابالغ تصمیمات یک شبه بر بدنه بازار خودداری کنند.
ریزش بیسابقه قیمت نفت و صف سنگین فروش
همچنین نوید قدوسی ،کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایرنا ،به مهمترین
عوامل دخیل در افت بازار سرمایه پرداخت و گفت :اکثر سهمها در بازار روز دوشنبه
با صف سنگین فروش مواجه بودند که این صفها تا پایان بازار هم جمع نشدند.
وی به کاهش محس��وس ارزش معامالت در بازار که به یک س��وم روزهای اخیر
رس��یده بود ،اش��اره و بیان کرد :عامل غالب این موضوع ریزش شدید قیمت نفت
بود که از س��ال  ۱۹۹۱تاکنون چنین ریزش��ی بیسابقه بوده است ،قیمت نفت روز

دوش��نبه از همان زمان ش��روع بازار حدود ۳۰درصد ریزش داشت که این موضوع
شوکی را به بازار وارد کرد.
به گفته قدوسی ،اتفاقی که پایان هفته گذشته برای دامنه نوسان رخ داد و بازار
را متراکم کرد اثر آن همچنان از روز شنبه بر بازار ادامه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شد
تا بازار زیر بار فروش برود ،گفت :همه س��همهای وابسته به قیمت کامودیتی و نیز
گروههایی که ارتباطی به کاهش قیمت نفت و دیگر کامودیتیها نداش��تند زیر بار
هجوم برای فروش در بازار قرار گرفتند.
او ب��ا بیان اینکه نفت تا حدودی افت هیجانی خود را جبران میکند ،افزود :یک
سری بستههای حمایتی در کشور چین و آمریکا برای حمایت از بازار سهام و قیمت
کامودیتیها اجرایی میشود که به دلیل بازگشت قیمت نفت و بهبود وضعیت بورس
جهانی میتواند عامل مثبتی برای بورس ایران تلقی شود.
به اعتقاد وی ،در روزهای آینده گروههایی که ارتباطی به قیمت کامودیتی ندارند
راه خود را از گروههای مرتبط با کامودیتی جدا میکنند.
قدوس��ی همچنین به جلسه روز سهشنبه شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت:
اگر در این جلسه مذاکرهای در زمینه کاهش دامنه نوسان صورت گیرد و خروجی
آن مطلوب باشد سمت و سوی بازار تغییر خواهد کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه کاهش دامنه نوسان به دلیل محدود
ش��دن نقدشوندگی عامل خوبی برای بازار محسوب نمیش��ود ،افزود :روز دوشنبه
صحبتهایی در زمینه کاهش دامنه نوس��ان بورس به ۳.۵درصد مطرح ش��ده بود
که در حد شنیدههاست و باید مصوبه آن به صورت رسمی منتشر شود .امیدواریم
مس��ئوالن ،افت بازار دوشنبه را که به دلیل احاطه ش��وک در بازار ایجاد شده بود،
سرلوحه تصمیمگیری خود قرار دهند و تصمیمی را اتخاذ کنند که تا حدودی اثر
این شوکها را در بازار از بین ببرد.

شماره 1510

چهارشنبه
 21اسفند 1398

5

نماگر بازار سهام
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

انعکاس عوامل بینالمللی بر افت برخی قیمتها

یک کارش��ناس بازار س��رمایه ،کاهش قیمت سهام در برخی شرکتهای
پاالیش��ی ،پتروش��یمی و کامودیتیمحور را تحت تاثیر عوام��ل بینالمللی
عنوان کرد .امیر س��یدی در گفتوگو با س��نا ،به بررسی این عوامل موثر بر
روند بورس پرداخت و گفت :از چند هفته پیش و با ش��روع اپیدمی ویروس
کرونا با تالطم در بازارهای جهانی مواجه ش��دیم که از آمریکا آغاز ش��د که
بورس این کش��ور را نیز تحت تاثیر ق��رار داد .از طرفی دیگر این ویروس به
رکود صنایعی مانند حمل و نقل و هوانوردی منجر ش��د که تحت تاثیر این
موضوع هم بخش بس��یار زیادی از تقاضا از بازار خارج شد .البته باید توجه
کنیم که اقتصاد آمریکا مس��تعد برای رکود و بح��ران به دلیل میزان باالی
بدهیه��ا بود و ش��رایط فعلی فق��ط عامل تحریک برای محقق ش��دن این
موضوع بود .سیدی افزود :در این میان نوسانات قیمت نفت به دنبال ناکامی
در توافقات اجالس اوپک و افزایش تولید نفت عربستان از دیگر عواملی بود
که بر قیمتهای جهانی و به دنبال آن قیمت س��همهای کامودیتیمحور و
پتروپاالیش��ی تاثیر گذاش��ت .بنابراین ،مجموع عوامل یادشده در باال سبب
شد تا بازار سرمایه کشور هم تحت تاثیر قرار بگیرد و به طور خاص در سهام
شرکتهای پاالیشگاهی پتروشیمی و کامودیتیمحور اثر منفی بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :باید توجه داشته باشیم که شرکتهای
پاالیش��گاهی اصوال برمبنای حاش��یه س��ود کار میکنند و بر این اساس در
برخی ش��رکتها در دنیا ،روند قیمتی س��هام آنها مثبت ش��ده اس��ت؛ زیرا
اگ��ر ترکیب قیمت فروش محصول ،نس��بت به بهای تمامش��ده نفت ،افت
زیادی نداش��ته باشد ،خود به خود حاشیه س��ود افزایش پیدا میکند .البته
توجه داش��ته باش��ید که ممکن است این افت نفت به صورت کوتاهمدت در
موجودی مواد و کاال به ضرر تمام پاالیشیها باشد.
س��یدی اضافه کرد :اگر در روند رکودی موجود با کاهش مجدد نرخ بهره
توس��ط آمریکا مواجه باش��یم و این کار موثر واقع نشود ،با فشار بیشتری بر
صنایع کامودیتیمحور رو به رو خواهیم بود که در این شرایط بازار به اصالح
قیمته��ا خواهد پرداخت .هرچند ک��ه معتقدم بعد از چنین اصالحی بازار
راه خود را پیدا میکند.
وی در ادامه توضیح داد :زمانی که مواد اولیه ارزان ش��ود ،ش��رکتهایی
که مصرف مواد اولیه داش��ته و کاالی نهایی برای مصرفکننده نهایی تولید
میکنند ،به نفع آنها خواهد بود ،همچنین در این شرایط ،فروش محصوالت
در برخ��ی صنایع مانند دارو ،غذا و کش��اورزی افزایش یافت��ه و نیز آنهایی
که کاالی ساخته ش��ده تولید میکنند (مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی)
با کاهش بهای تمامش��ده مواجه میش��وند ،بنابراین ب��ازار بعد از هضم این
تالطم ،مسیر خود را ادامه خواهد داد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح کرد :به نظر من س��ازمان و ارکان
بورس باید با اجازه دادن تس��ریع روند اصالح قیمتها کمک کنند تا بازار با
س��رعت بیشتری به تعادل برس��د .در حال حاضر ،حجم نقدینگی خوبی در
بازار وجود دارد و با اصالح قیمتها بازار دوباره به مس��یر رو به رش��د خود
ادامه خواهد داد.
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اخبـــار
یارانه کرونایی بدهید

ب��ا توجه به ش��یوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن بر کس��بو
کارها که آنها را با مش��کالت درآمدی و مالی تحت فشار قرار داده،
ی��ک اقتص��اددان در این زمینه با بیان اینکه ب��رای حمایت از افراد
آس��یب دیده از این ویروس ،به آنها وامهایی بدون بهره یا بهر ه کم
پرداخت ش��ود ،اظهار کرد :در این ش��رایط به جز یارانه همیشگی،
یک یارانه کرونایی هم برای حمایت از افراد آس��یب دیده از ش��یوع
کرونا در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا ،شیوع ویروس کرونا نهتنها سالمت و روان مردم
را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید میکند بلکه
ب��ا کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی س��ال
ک��ه عمدتا روزهای پررونقی برای کس��ب وکارهای خرد و کارگران
فصلی اس��ت ،به فعاالن تجاری ،اصناف مختلف و کارگران آنها هم
آسیبهای جدی وارد کرده است.
در این زمینه جعفر خیرخواهان به ایس��نا برای مقابله با خسارات
اقتصادی کرونا و حمایت از افراد آسیب دیده از این ویروس ،توضیح
داد :بخش��ی از خسارتهای اقتصادی با شروع فعالیت دوباره خیلی
از کسبو کارها جبران میشود.
در ادام��ه وی با اش��اره به تمهیداتی که هر یک از دس��تگاههای
اجرایی کشور در بخش اقتصاد در نظر گرفتهاند ،گفت :الزم است تا
وامهای بدون بهرهای یا با بهره کمتر به تولیدکنندگان آسیب دیده
از ش��یوع این ویروس داده شود تا نقدینگی مورد نیاز این اشخاص
برای ادامه فعالیت تامین ش��ود .عالوه بر این ،در این چند ماه مبلغ
یارانهها را هم افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد :بهتر
اس��ت در این شرایط به جز یارانه همیشگی ،یک یارانه کرونایی هم
برای حمایت از افراد آسیب دیده از شیوع کرونا در نظر گرفته شود.
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جا به جایی الکل فقط با حواله وزارت بهداشت امکانپذیر است

برای دریافت اینترنت رایگان اقدام کنید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حالی از ارائه  ۱۰۰گیگابایت
اینترن��ت رایگان خبر داد که این بس��تهها تنه��ا برای خطوط ثابت
ارائه ش��ده و اینترنت همراه را شامل نمیشود ،اما افراد همین حاال
هم میتوانند نس��بت به دریافت اینترنت از هر یک از ارائهدهندگان
خدمات اینترنت ثابت اقدام کنند.
به گزارش ایس��نا ،ش��یوع کرونا در کش��ور ،افراد را ب��ه قرنطینه
اختیاری در خانه تش��ویق کرده است .از همان روزهای ابتدایی که
اعالم ش��د برای جلوگیری از گس��ترش کووید ،۱۹ -بهتر اس��ت از
ه��ر رفتوآمد غیرضروری جلوگیری ش��ود .اف��رادی که این امکان
برایش��ان فراهم بود ،مان��دن در خانه را ترجی��ح دادند .با تجمیع
دانشآموزان ،دانشجویان و کارکنانی که ناچار به انجام فعالیتهای
خود از منزل هستند ،در استفاده از اینترنت ،مصرف افزایش یافت.
افزای��ش ۴۰درصدی مصرف دیتای کش��ور در م��دت یک هفته،
اتفاق��ی ک��ه اپراتورها خود را ب��رای آن آماده نک��رده بودند ،منجر
به کاهش کیفیت اینترنت ش��د تا جایی که زیرس��اخت اعالم کرد
ت بر ثانیه
ظرفیت ش��بکه ارتباطی اپراتورها را ح��دود  ۳۰۰گیگابی 
افزایش داده اس��ت ،اما با توجه به اینکه کرونا در کشور مهار نشده
و تعداد مبتالیان به این ویروس روزبهروز افزایش مییابد ،بس��یاری
از کاربران خواستار امکاناتی از جمله اینترنت رایگان برای گذراندن
ای��ن اوقات در من��ازل بودند؛ موضوع��ی که وزی��ر ارتباطات با آن
موافقت کرد و از ارائه  ۱۰۰گیگ اینترنت رایگان ثابت خبر داد.
س��جاد بنابی -نای��ب رئیس ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت -در
گفتوگو با ایس��نا درب��اره پیشبینیهای الزم ب��رای ثبات کیفیت
اینترنت با توجه به ارائه  ۱۰۰گیگابایت اینترنت ثابت رایگان گفت:
اپراتورها از هفته گذشته که بحث دورکاری شرکتها و سازمانها و
تعطیلی مدارس مطرح شد ،به افزایش ظرفیت شبکه الیه دسترسی
خود اقدام کردند .زیرس��اخت هم در این مدت ظرفیت اپراتورها در
الیه دسترس��ی و ظرفیت بین اپراتورها و زیرساخت را حدود ۵۰۰
گیگابیتبر ثانیه افزایش داده است .در الیه گیتوی بینالملل هم
مشکل ظرفیت نداریم و امکان افزایش ظرفیت وجود دارد.
وی با اش��اره به تعداد  ۹میلیونی مش��ترک اینترنت پهنباند در
مقایس��ه با  ۶۰میلیون مش��ترک همراه ،اظهار کرد :معموال در هر
خانه یک اینترنت ثابت وجود دارد و اگر میانگین هر خانوار را چهار
نف��ر در نظر بگیریم ،انگار  ۳۶میلیون نفر اینترنت ثابت دارند .البته
فلسفه این بسته اینترنتی رایگان ،تشویق به خانهنشینی مردم بوده
اس��ت و اگر قرار بود بستهای برای موبایل ارائه شود ،ضمانتی وجود
نداشت که مردم در خانه بمانند.

شیرینی شب عید چند؟

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران گفت که ش��یرینی در آستانه
شب عید گران نمیشود و قیمت برخی از شیرینیهای پرمصرف را
نیز اعالم کرد .علی بهرهمند در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه شب
عید قنادیها از بیس��تم اسفند شروع میشود ،تصریح کرد :به نظر
میرس��د به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان شاهد رکود در این
بخش باش��یم و با توجه به اینکه این مش��کل پیشبینی نشده بود،
مقابله با آن سختتر است.
وی با بیان برخی مش��کالتی که اخیرا در زمینه تامین مواد اولیه
برای این صنف ایجاد ش��ده بود ،اظهار کرد :برای مثال برای تامین
ش��کر مشکالتی وجود داشت که با توزیع ش��کر دولتی مرتفع شد.
همچنین قیمت برخی از مواد اولیه خارجی همچون پودر نارگیل و
کاکائو با افزایش نرخ ارز افزایش یافت ،اما با توجه به شرایط حاکم
بر بازار به هیچ عنوان در قنادیها افزایش قیمت نخواهیم داشت.
ب��ه گفته رئی��س اتحادیه صنف قن��ادان ته��ران ،در حال حاضر
میانگین قیمت هر کیلوگرم ش��یرینی تر  ۳۵هزار تومان ،ش��یرینی
دانمارک��ی ،زبان و پاپیونی  ۲۸ه��زار تومان و کیک یزدی  ۲۱هزار
تومان است.
به گزارش ایس��نا ،ش��یوع ویروس کرونا و کم ش��دن رفتوآمدها
برای پیشگیری از آن در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی
برای کس��ب وکارهای خرد اس��ت ،باعث شده برخی فعاالن تجاری
و اصناف دچار زیان ش��وند ،بهطوری که بهرهمند پیشتر هم اعالم
کرده بود که فروش قنادان بعد از ش��یوع ویروس کرونا به یک دهم
ماههای گذشته رسیده است.

خیابانی گفت س��ازمان حمایت مکلف ش��د تا بازرس مقیم در تمامی
کارخانجات تولیدکنندگان الکل داشته باشد.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،م��درس خیابان��ی قائم مقام
وزی��ر صنع��ت ،معدن و تجارت از اس��تقرار بازرس��ان س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واحدهای تولیدی الکل و ش��وینده
خبر داد و گفت :تعرفه واردات الکل صفر و واردات بدون تشریفات گمرکی
در حال انجام است.
او ب��ا بی��ان اینکه تولی��د کارگاههای داخل��ی برای ماس��کهای قابل
شستوشو ،با روزانه 2میلیون ماسک آغاز شده است ،گفت :در عین حال
تعرفه واردات نیز صفر ش��ده و واردکنندگان با حداقل تشریفات گمرکی
میتوانند اقالمی همچون ماسک و لباس پزشکی را وارد کشور کنند.
قائ م مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در جلسه عصر روز گذشته
نیز تصمیمات خوبی در رابطه با شبکه توزیع مواد ضدعفونیکننده همچون
الکل با حضور نمایندگان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اتخاذ
ش��د که بر این اساس ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

مکلف ش��د تا بازرس مقیم در تمامی کارخانج��ات تولیدکنندگان الکل
داشته باشد.
او تصریح کرد :هماکنون در  ۲۲واحد تولیدکننده مواد شوینده ،آرایشی
و بهداشتی که زیر نظر انجمن صنایع شوینده هستند ،بازرسهای سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مقیم شدهاند؛ ضمن اینکه ۱۸
واحد تولیدی الکل دارای کد  IRCاز وزارت بهداش��ت نیز به تولید الکل
مش��غول بوده و بازرسان سازمان حمایت نیز در این کارخانجات ،مستقر
ش��دهاند .مدرس خیابانی ادامه داد :بر این اساس ،سهمیه الکل هر یک از
کارخانجات تولیدکننده مواد شوینده و ضدعفونیکننده ،با نظارت سازمان
حمای��ت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تخصیص مییابد و بازرس��ان
بدون تایید حواله و تاییدیه وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی،
اجازه خروج محمولههای الکل از کارخانجات تولیدی الکل را نمیدهند؛
ضم��ن اینکه مقاصد این محمولهها مراک��ز درمانی یا داروخانههای مورد
تایید وزارت بهداشت هستند.
او اظهار کرد :به نظر میرس��د ش��بکه توزیع خوبی در روزهای گذشته

برای توزیع مواد شوینده و الکل شکل گرفته و به زودی بازار روی آرامش
بیشتری خواهد دید.
قائم مقام وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت با بیان اینکه واردات الکل نیز
بالمانع و با کمترین تش��ریفات گمرکی در حال انجام است ،گفت :دپوی
قابل توجه  6میلیون لیتری الکل نیز در کش��ور وجود دارد که س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ش��دت مراقبتهای الزم را
صورت خواهد داد تا بتوان ش��بکه توزیع را به خوبی ساماندهی کرد؛ این
در حالی اس��ت که کلیه داروخانهها نیز در صورت صدور مجوز و ابالغیه
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی تحت نظارت سازمان حمایت
قرار خواهند گرفت تا از حیث دپو و گرانفروشی نیز کنترل شوند.
او گفت :در حوزه تولید ماسک و لباس پزشکی نیز ظرفیتهای تولیدی
خوبی در کش��ور ش��کل گرفته و هماکنون کارگاهه��ای تولیدی داخلی
در حال تولید هس��تند؛ این در حالی اس��ت که می��زان نیازی که وزارت
بهداشت اعالم کرده ،روزانه  ۱۰۰هزار دست لباس است که بر این اساس،
تولیدکنندگان شناسایی شدهاند؛ ضمن اینکه تعرفه نیز صفر شده است.

تامین  ۱۵هزار تن پارچه برای تولید ماسک
سرپرس��ت معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت
 ۱۵هزار تن انواع پارچه تولید ماس��ک توزیع ش��ده و به مرور این رقم
افزایش پیدا میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مهدی صادقی نیارکی در نشست
مش��ترک وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت و وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی به منظ��ور تامین اقالم بهداش��تی و ضدعفونیکننده،
از تامی��ن  ۱۵هزار تن پارچه به منظور تولید ماس��ک برای کارگاههای
تولی��دی خبر داد و گفت :صادرات اقالم بهداش��تی از جمله دس��تمال
کاغذی ،تیشو و آب ژاول ممنوع است.
او گف��ت :در حوزه تولید اقالمی همچون ماس��ک و لباس پزش��کی،

مشکلی در تامین مواد اولیه وجود ندارد و مواد اولیه ماسک نیز به اندازه
کافی در کشور تولید میشود.
سرپرس��ت معاون��ت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
افزود :ظرفیتهای نصب ش��ده تولید پارچههای موردنیاز تولید ماسک
هماکنون با حداکثر تولید در حال کار هس��تند که بر این اس��اس برای
توزیع پارچههای تولیدش��ده ،دو مسیر تولید ماسک از طریق اصناف و
نیز کارگاههای تولید در بخشهای مختلف صنعتی را دنبال میکنیم که
بر این اساس ،مشکلی در حوزه تامین مواد اولیه نداریم.
صادقی نیارکی افزود :تا به حال ۱۵ ،هزار تن انواع پارچه تولید ماسک
توزیع ش��ده و به م��رور این رقم افزای��ش پیدا میکند ،ای��ن در حالی

اس��ت که هر ظرفیتی در کش��ور که برای تولید اقالم بهداشتی نیاز به
مجوز داش��ته ،به س��رعت مجوز خود را از وزارت صمت دریافت کرده و
اس��تانداردهای الزم برای تولید نیز به آنها اعالم شده است؛ ضمن اینکه
در حوزه مواد اولیه نیز در اسرع وقت اقدام خواهیم کرد.
این مقام مس��ئول در وزارت صنعت ادامه داد :هر جایی که در کشور
ظرفی��ت وجود برای تولید اقالم بهداش��تی هماهنگ��ی الزم را با صدور
مجوز داریم در زمینه استانداردس��ازی نیز به توافقات خوبی رس��یدیم
که اقالمی که نیازمند تولید هس��تیم آمادگی داریم استانداردها را اعالم
کنیم و در زمینه تامین مواد اولیه نیز همه تالش این است که در اسرع
وقت در واحدای تولیدی توزیع شود.

تاثیر دالالن در افزایش قیمت دستکش یک بار مصرف
عض��و انجم��ن تولیدکنندگان ظ��روف یک بار مص��رف گفت قیمت
دس��تکش یک بار مص��رف مانند گذش��ته بوده و این دالالن هس��تند
که گرانفروش��ی میکنند .حمید صمدی ،عضو انجمن تولیدکنندگان
ظروف یک بار مصرف در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره
وضعی��ت تولید ظروف و دس��تکش یک بار مصرف گف��ت :فعالیت اکثر
تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف به تعطیلی کش��انده ش��ده است،
چراک��ه رس��توران داران و هتلداران که بیش��ترین متقاضی آنها بودند
تعطیل شدهاند و تقاضایی ندارند.
او بیان کرد :هماکنون بیش��ترین تقاضا برای دستکش و کیسه فریزر
اس��ت .در تولید این دس��ته از کاالها هیچ مش��کلی وجود ندارد و روال

تولید همانند گذش��ته است .عضو انجمن تولیدکنندگان ظروف یک بار
مص��رف با بیان اینکه بیماری کرونا هیچ تاثیری بر تولید مواد نداش��ته
اس��ت و طبق برنامه عمل شده ،به طوری که با توجه به نیاز داخل آمار
بخش تولید هم افزایش پیدا کرده اس��ت ،تش��ریح کرد :مواد اولیه برای
تولید ظروف یک بار مصرف وجود دارد و مشکلی در تولید آن نیست اما
مسئله این است که مواد آن گران است.
صمدی با بیان اینکه قیمت دس��تکش یک بار مصرف افزایش نیافته
اس��ت ،گفت :با ش��یوع بیماری کرونا و به دلیل افزایش تقاضا برای این
کاال ،قیم��ت آن به دس��ت دالالن افزای��ش یافت در غی��ر این صورت
هیچگون��ه افزایش قیمتی درخصوص دس��تکش نداش��تهایم و با همان

قیمت گذشته به بازار عرضه میشود.
او اف��زود :برخی از دالالن و س��ودجویان برای اس��تفاده از فرصت به
وج��ود آمده ،قیمت دس��تکش و لوازم بهداش��تی را افزایش دادهاند در
صورتی که قیمت این دسته از کاالها مانند گذشته است و تفاوتی ندارد.
عض��و انجمن تولیدکنن��دگان ظروف یک بار مصرف تش��ریح کرد :با
توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده است ،عرضه کاال به صورت
دقیق انجام میش��ود و مشکلی در توزیع این کاال وجود ندارد .عالوه بر
این تقاضا برای اس��تفاده از دستکش یک بار مصرف افزایش پیدا کرده
و بالطبع هم صنایع پتروش��یمی هم ب��رای تامین نیاز این بازارها تالش
خود را افزایش میدهند.
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یک بام و دو هوای وزارت صمت برای واردات خودرو

فشار بخش خصوصی برای باز شدن مسیر واردات خودروهای لوکس!

اخبار
بعید است افزایش ۱۱درصدی نرخ کرایه
تاکسیها در هفته پایانی سال اعمال شود

معاون عمرانی فرمانداری تهران با اش��اره به اینکه هیات تطبیق مش��غول
بررس��ی الیحه بودجه س��ال آینده شهرداری تهران اس��ت و الیحه افزایش
11درصدی نرخ کرایه تاکس��یهای پایتخت هنوز به هیات تطبیق ارس��ال
نش��ده است ،گفت :بعید اس��ت این افزایش نرخ در هفته پایانی سال تایید
و اعمال شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا ،غالمحسین آرام
درخصوص افزایش 11درصدی نرخ کرایههای تاکسی که در جلسه این روز
ش��ورا تصویب شده است افزود :برابر روال قانونی هرگونه افزایش قیمت نرخ
حم��ل و نقل عمومی باید در هیات تطبیق فرمانداری تهران مورد بررس��ی
ق��رار گیرد .وی گفت :مصوبه این روز ش��ورا هنوز به هیات تطبیق ارس��ال
نش��ده اس��ت .آرام ادامه داد :با توجه به اینکه هیات تطبیق مشغول بررسی
الیحه بودجه س��ال آینده شهرداری تهران است بعید به نظر میرسد الیحه
افزایش 11درصدی نرخ کرایههای تاکسی در مدت باقی مانده تا پایان سال
مورد بررس��ی قرار گیرد؛ ل��ذا احتمال دارد این افزای��ش قیمت برای هفته
پایانی سال اعمال نشود.
مهندسی روابط سه قوه با محور خودروسازی

خودروسازی شبه دولتی عامل ناکارآمدی

مدت��ی قبل خبر آزاد ش��دن واردات خودرو به صورت غیررس��می در
رس��انهها پیچید که این خبر با تقدیم بودجه به شورای نگهبان رسمی
شد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،اواس��ط بهمن ب��ود که خبر
آزادش��دن واردات خ��ودرو به صورت غیررس��می در رس��انهها پیچید،
ش��نیدهها حاکی از آن بود نوسانات و افزایش قیمت خودرو ،دو موضوع
آزادشدن واردات و اعمال مالیات بر خودروها را به میان آورد؛ به عبارتی
س��ادهتر درهای واردات به روی خودروهای خارجی باز شده و خودروها
هم با ساختاری شبیه به اعمال مالیات بر مسکن در دستور کار نهادهای
ذی ربط قرار خواهند گرفت.
اگرچه هیچ خبر رس��می از این موضوع به فضای رسانهای نشت
پی��دا نکرد ،اما ب��ا این وجود بس��یاری از کارشناس��ان پیشبینی
میکردند این موضوع تصویب ش��ده و بازار خ��ودرو را در روزهای
آخر س��ال کامال تحت تاثیر قرار دهد .برای بسته بودن و باز بودن
مرزهای واردات خودرو دالیل منطقی و مناس��بی وجود دارد؛ هیچ
کس نمیتواند به طور قطعی تعیین کند که مرزهای واردات خودرو
باز یا بسته باشد.
باز شدن درهای بازار کشور برای واردات خودرو میتواند افزایش رونق
و بهبود چش��مگیر بازار و تولیدات خودرو را به همراه داش��ته باشد اما
از طرفی محدودیتهای ما برای اختصاص ارز ش��رایط را متفاوت کرده
اس��ت؛ محدودیتهای ارزی ممکن اس��ت باعث شود بخش عمدهای از

ارز به این موضوع اختصاص پیدا کرده و مجدد نوس��انات ارزی دامنگیر
صرافیها شود.
سکوت وزارت صمت در برابر سوال آزادشدن واردات خودرو!
مهدی صادقی نیارکی ،سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت ،درباره
آزادش��دن مج��دد واردات خودرو اظهار کرد :ما ه��م از مدتی قبل خبر
آزاد شدن واردات خودرو را از طریق سایتها و خبرگزاریهای مختلف
شنیدیم اما هنوز صحبتی از طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت درباره
این موضوع اعالم نشده است.
او بیان کرد :برای ماشینهای هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه
قید شده است اما برنامهای برای آزادکردن واردات خودروهای لوکس و
حتی خودروهای ارزان قیمت نداریم و فعال چنین خبری از هیچ یک از
مسئوالن وزارت صمت تایید نشده است.
صادق��ی نیارکی ب��ا تاکید بر اینکه خبر آزاد ش��دن واردات خودرو را
نه تایی��د و نه تکذیب میکند ،گفت :در ش��رایط فعل��ی تصمیمگیری
برای چنین موضوعی نیاز به ارزیابی و بررس��ی مناس��ب دارد ،به محض
تصمیمگیری درباره این موضوع آن را اطالعرسانی خواهیم کرد.
بدون ش��ک آزاد ش��دن واردات خودرو تاثیر ش��گفتی بر بهبود بازار
و کاه��ش قیمتها خواهد داش��ت .ورود خودروه��ای برندهای معروف
میتواند تولیدکنندگان کشورمان را به سمت تولید در سطح محصوالت
جهانی هدایت کند .در گذش��ته نه چندان دور چنین شرایطی بر کشور
حاکم بود که بسیاری از کارشناسان آن را تایید میکنند.

دادفر :خودرو وارد کنیم ،بازار شفاف میشود!
مه��دی دادفر ،دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو درباره تاثیر توقف
واردات خ��ودرو بر بازار این محصول گفت :خیلی ش��فاف میتوان گفت
ک��ه اگر دولت ب��ه دنبال بازار ش��فاف و غیرانحص��اری و کاهش هزینه
مصرفکنندهها باش��د ،باید واردات خودرو مجدد آزاد ش��ود .خودرو در
کشور ما نقش یک کاالی سرمایهای را دارد نه یک کاالی مصرفی ،پس
بستن مرزها برای واردات آن تنها ایجاد رانت و انحصار را به همراه دارد.
او بیان کرد :دولت به راحتی میتواند با مصوبه آزادسازی خودرو برای
هم��ه مردم صنعت خودرو را به صنعتی پویا و فعال تبدیل کند .منظور
از آزادش��دن واردات خودرو ،قرار گرفتن بازار در دس��ت عدهای محدود
نیس��ت ،متاس��فانه در گذش��ته ما هم انحصار واردکننده و هم انحصار
تولیدکنندهه��ای خودرو را تجربه کردیم اما امروز انحصار تولید بر همه
این موارد چیره شده است.
دادفر با تاکید بر اینکه راهکارهای بس��یاری برای بهبود وضعیت بازار
خودرو کش��ور وج��ود دارد ،تصریح کرد :باید تعرف��ه معقول با پایههای
محاس��بات ریاضی برای بازار واردات در نظر گرفته ش��ود و هر کس��ی
در ص��ورت عالقهمندی بتواند خودرو مورد عالق��ه خود را طبق قوانین
وارد کش��ور کند .متاس��فانه اغلب تعرفههای اعمال ش��ده در این حوزه
رنگ و بوی سیاس��ی دارد .در شرایط فعلی سهام مدیریتی شرکتهای
تولیدکننده در اختیار دولت قرار دارد و این باعث شده تا تصمیمگیریها
در این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.

حضور سرمایههای خرد در بازار بورس راهکاری برای کاهش جذابیت بازار خودرو
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی ضمن تاکید
بر عط��ش بازار تقاضا و تبدیل خ��ودرو از کاالی مصرفی به س��رمایهای ترغیب
کارگزاریها و مردم به سرمایهگذاری در بازار بورس را راهکار مناسبی دانست.
س��عید باستانی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،درخصوص نگاه سرمایهای
به خودرو ناشی از افزایش قیمت کارخانه و بازار اظهار داشت :کاهش ارزش پول
یکی از عوامل اصلی این وضعیت اس��ت که ع��دم توانایی بانکها در جبران این
کاه��ش و از طرف دیگر عامل تورم ،موجب جابهجایی نقدینگی به حوزهای غیر
از حوزه تولید و کار مفید میگردد.
وی با بیان اینکه انباشتن سرمایههای خرد در بانکها به دلیل عدم همپوشانی
نرخ سود بانکی با نرخ تورم صرفه اقتصادی به همراه ندارد ،گفت :نقدینگی خرد
قابلیت سرمایهگذاری در حوزه مسکن را ندارد بنابراین به سمت حوزه سکه ،ارز
و خودرو سوق مییابد.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین
درخص��وص س��رمایهگذاری در حوزه ارز افزود :ارز نیز ش��رایط متعادلی ندارد و
امکان تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیس��ت بنابراین افراد س��رمایه خود را وارد
بازار خودرو میکنند که در شرایط فعلی موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد

بازار کاذب شده است.
باس��تانی با اش��اره به قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت بیان کرد :این
نحوه قیمتگذاری و عدم تصحیح نحوه فروش که در گذشته شکل گرفته است،
عالوه بر اینکه یک اختالف قیمت بس��یاری بی��ن کارخانه و بازار ایجاد میکند،
حفظ ارزش پول و سودآوری برای صاحبان آن را نیز به همراه دارد.
وی با بیان اینکه بازار جذاب خودرو موجب افزایش تقاضا ش��ده اس��ت ،گفت:
تغییر ش��رایط فروش و کاهش نرخ مش��ارکت (سود 20درصدی مشارکت) برای
خری��داران در طرح پیشفروش و از طرف دیگر انجام اقدامات موثر در راس��تای
بهب��ود وضعیت اقتصادی و تامین مالی خودروس��ازان تاثی��ر مثبتی در کاهش
اختالف قیمت کارخانه و بازار خواهد داشت.
نماینده تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
افزایش تولید خودروس��ازان در چنین ش��رایطی پاسخگوی این حجم از تقاضا و
تش��نگی بازار نیست زیرا س��ودآوری این حوزه برای دالالن و مردم عادی آنقدر
جذاب است که به سمت آن سوق مییابند.
باستانی تش��ویق و ترغیب افراد برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه را راهکار
صحی��ح دانس��ت و افزود :میبایس��ت با ترغیب ب��ازار س��رمایه ،افزایش فعالیت

کارگزاریها و همچنین آموزش همگانی برای ورود به عرصه بورس ،سرمای ه را از
حوزه خرید و فروش خودرو خارج و جذابیت حوزه مسکن را نیز کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در صورت ادامه این ش��رایط موج جدید مس��کن را
نیز در سال  99خواهیم داشت ،گفت :خطر دیگری که اقتصاد کشور را
تهدید میکند ورود سرمایههای حدود یک تا دو میلیارد تومان به بازار
مسکن است که اقتصاددانان کالن به ویژه وزارت اقتصاد باید تصمیمی
در این خصوص اتخاذ کنند.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد:
س��رمایههای کالن ب��ه صورت خ��ود به خ��ود وارد چرخه تولید میش��وند ،اما
سرمایههای متوسط و خرد بسیار اتفاق افتاده که به عرصه مسکن یا خودرو وارد
شدهاند ،بنابراین میبایست با انجام اقدامات الزم در راستای کاهش جذابیت بازار
خودرو از ادامه این وضعیت جلوگیری کرد.
باس��تانی درخصوص تاثیر قیمتگذاری دس��توری بر افزایش اختالف قیمت
می��ان کارخانه و بازار گفت :خودروس��ازان اعالم میکنند ک��ه قیمت را افزایش
ندادهاند و آنچه در این میان مهم است اختالف قیمت بین کارخانه و بازار است
که جذابیت ایجاد کرده است.

کاهش 30درصدی مصرف بنزین پس از شیوع ویروس کرونا
رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاهداران س��وخت کش��ور با اشاره به
کاهش 30درصدی مصرف بنزین پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر
کش��ور از وضعیت عادی توزیع س��وخت سیانجی در مناطق سردسیر
کشور خبر داد.
ول��یاهلل محمودی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار داش��ت:
جایگاههای سوخت همزمان با ش��یوع ویروس کرونا علیرغم تالش در
تامین ماسک ،دستکش و الکل برای کارکنان و با وجود کمبود امکانات
تمام س��عی خود را در رعایت مسائل بهداشتی میکنند اما امکان ارائه
این خدمات به مراجعین بیشمار این جایگاهها وجود ندارد.
وی اف��زود :در جایگاهه��ا گندزدای��ی جایگاهه��ا ،نازله��ا و تلمبهها
به ص��ورت روزانه و س��اعتی انجام میش��ود اما مراجعی��ن در موضوع
دس��تورالعمل ش��رکت پخش و پاالی��ش فرآوردههای نفت��ی مبنی بر

لزوم س��وختگیری توس��ط کارکنان جایگاهها همکاری الزم را به عمل
نمیآورند .رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور ضمن
اش��اره به کمبود پرسنل در جایگاهها ،تعداد زیاد مراجعین و عجله آنها
در س��وختگیری گفت :صدور دس��تورات بر روی کاغ��ذ مبنی بر لزوم
س��وختگیری توسط کارکنان جایگاهها در کالنش��هرهایی نظیر تهران،
مش��هد و تبریز غیرممکن اس��ت اما در جایگاههای موجود در شهرهای
کوچک و بین راهی امکانپذیر است.
محم��ودی درخص��وص آماری مبنی ب��ر کاه��ش  20لیتری مصرف
روزان��ه بنزین گفت :پس از س��همیهبندی بنزین بیش از 15درصد افت
مصرف بنزین را ش��اهد بودیم که پس از شیوع ویروس کرونا با کاهش
30درصدی مصرف بنزین و همچنین خلوتی جایگاهها مواجه بودهایم.
وی درخصوص وضعیت توزیع سیانجی و بنزین در نواحی سردسیر

کشور گفت :توزیع سوخت س��یانجی در جایگاههای نواحی سردسیر
کش��ور با توجه به کاهش دمای هوای این مناطق و کاهش مصرف گاز
به وضعیت عادی بازگشته است.
رئیس هی��ات امنای اتحادیه جایگاهداران س��وخت کش��ور در پایان
درخصوص اختصاص س��همیه بنزین نوروزی خاطرنش��ان کرد :نیازمند
تصویب هیات دولت اس��ت و وجود ش��ایعاتی مبنی بر اختصاص  60و
 120لیت��ر بنزی��ن برای تعطیالت نوروزی با توج��ه به وضعیت بیماری
کرونا به نظر نمیرس��د همانند سنوات گذش��ته تخصیص و اعالم شود
و مجل��س نیز اختیار اس��تفاده از این مصوبه را ب��ه دولت محول کرده
اس��ت که با توجه به لغو س��فرهای نوروزی و قرنطینه اکثر ش��هرها و
استانهای کش��ور لزوم آن احساس نمیشود و در نهایت به نظر هیات
دولت بستگی دارد.

صنع��ت خودرو کش��ور با مش��کالت متعددی روبهرو اس��ت که بهلحاظ
ماهیت در سه سطح مختلف قرار میگیرد.
ب��ه گزارش پدال نیوز ،برخی از این مش��کالت مربوط به س��اختار کالن
اقتصاد سیاس��ی کشور و روابط سه قوه اس��ت ،برخی دیگر ناظر بر ساختار
صنعت خودرو و روابط آن با صنایع دیگر و برخی دیگر نیز متأثر از مدیریت
و بنگاهداری ش��رکتهای خودروس��ازی است .هرچند که هر یک از این سه
س��طح ،روابط علت و معلولی منحصربهخود دارد ،اما در نگاه کالن هر س��ه
سطح به طور معناداری متأثر از رفتار دولت است ،چرا؟
دولته��ا در اقتصاد و صنعت حض��ور حداکث��ری و مداخلهگرایانه دارند
بهط��وری که نگاه آنان کوتاهمدت ،حزبی ،سیاس��ی و پوپولیس��تی اس��ت و
بنابراین بهدلیل در اختیار داش��تن قدرت و امکانات فراوان هر س��ه س��طح
یادشده را تحتتاثیر قرار دادهاند .مصادیق بسیاری در تایید این گزاره وجود
دارد .متاسفانه رفتار دولتها در کشورهای در حال توسعه بهویژه دارندگان
منابع نفتی بیش��تر کس��ب درآمد و جبران هزینههای اقتصادی و سیاس��ی
است و نه رشد و توسعه اقتصاد.
تجربه نش��ان داده دولتها با تنظیم روابط برد_ب��رد خود با قوای دیگر،
صنع��ت خودرو را تبدیل به ابزاری برای رس��یدن به اهداف سیاس��ی خود
کردهان��د؛ همچنین متاثر از نگاههای سیاس��ی هیچ برنام��ه کارآمدی برای
تنظی��م روابط صنعت خودرو با صنایع مرتبط دیگر نداش��تهاند و در نهایت
کمترین نظارت را بر نحوه بنگاهداری ش��رکتهای خودروس��ازی داشتهاند؛
از ای��نرو مداخلهگری و نگاه سیاس��ی دولتها به صنعت خودرو ،علتالعلل
ناکارآم��دی و بروز غالب مش��کالت اس��ت ،بنابراین ش��رط الزم برای رفع
مس��ائل کالن ،صنعتی و خرد در صنعت و بازار خ��ودرو ،عدم مداخلهگری
و س��هامداری دولت در شرکتهای خودروسازی است .تا زمانی که دولتها
به جهت س��هامداری کوچکترین نقطه اتصالی با شرکتهای خودروسازی
داشته باشند ،مسائل و مشکالت صنعت خودرو رفع نخواهد شد.

اخذ عوارض آزادراه تهران -ساوه
پیمایشی شد

مدی��رکل بهرهب��رداری آزادراهها از اجرایی ش��دن سیس��تم اخذ عوارض
آزادراهی براساس پیمایش در آزادراه تهران -ساوه در راستای رعایت عدالت
اجتماع��ی خب��ر داد .به گزارش پای��گاه خبری «عصر خ��ودرو» به نقل از
تس��نیم ،بهنام داوودی اظهار کرد :به دنبال راهاندازی سیستم اخذ عوارض
الکترونیک آزادراهی در کش��ور و رعای��ت عدالت اجتماعی پرداخت عوارض
براس��اس پیمایش در آزادراه تهران -س��اوه به عنوان اولین آزادراه در کشور
اجرای��ی ش��د .وی ادامه داد :در این طرح رانندگان ع��وارض عبور از آزادراه
تهران -س��اوه را به صورت کامل پرداخت نمیکنند و نرخ براس��اس مس��یر
طیشده محاسبه میشود .این طرح از محدوده آزادگان تا رباط کریم تعیین
ش��ده اس��ت و رانندگانی که در این محدوده وارد آزادراه شده و از آن خارج
شوند هزینه عبور از کل آزادراه را پرداخت نمیکنند.
وی بیان کرد :بر این اس��اس  5دروازه مش��خص شده و عوارض براساس
ورود و خروج و مسافت طیشده در این محدودهها محاسبه میشود.
مدیرکل بهرهبرداری آزادراهها با یادآوری اینکه برنامهریزی شده تا آزادراه
کرج -قزوین نیز به زودی به این سیس��تم مجهز ش��ود ،گفت :اجرایی شدن
این طرح اقدام مهمی در رعایت حقوق ش��هروندی اس��ت و به زودی تمام
آزادراههای کشور به این سیستم مجهز خواهد شد.

هنوز بسیاری از خبرنگاران کارت بلیت مترو
نگرفتهاند

یک عضو شورای اسالمی شهر تهران نسبت به عدم تخصیص کارت بلیت
رایگان حمل و نقل عمومی به خبرنگاران به معاونت حمل و نقل تذکر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر ،شهربانو امانی در
جلس��ه علنی روز سهشنبه شورای اس�لامی شهر تهران با اشاره به بازدیدی
که از بهش��تزهرا انجام داده بود ،گفت :در این س��ازمان دستورالعملهای
پیشگیری از کرونا به صورت جدی اجرایی میشود .وی از مردم خواست که
حضور در پنجش��نبه و جمعه آخر سال را محدود کنند زیرا ویروس کرونا با
هیچکس��ی ش��وخی ندارد .امانی ادامه داد :در مسیری که به شورا میآمدم،
متوجه ش��دم کس��انی ک��ه گل و گیاه میکارند ،نه از دس��تکش اس��تفاده
میکنند و نه از ماس��ک؛ تقاضا دارم هرچه س��ریعتر به کارگران فضای سبز
توجه شود .این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تذکر کتبی که
به معاونت حمل و نقل و ترافیک خواهد داد ،گفت :براس��اس تبصره ماده 4
مصوبه کاهش ترافیک و آلودگی هوا در محدودههای مرکزی ش��هر در سال
 ،98به شهرداری تهران اجازه داده شد به خبرنگارانی که از سهمیه ورود به
محدوده مرکزی یا وسیله شخصی استفاده نکردهاند یا فاقد خودرو هستند،
کارت بلیت رایگان یک ساله برای استفاده از حمل و نقل عمومی تخصیص
یابد .وی افزود :براس��اس گزارشهای دریافت��ی ،خبرنگاران متعددی جهت
دریافت کارت بلیت یک س��اله با ارائه م��دارک الزم به معاونت حمل و نقل
مراجعه کرده ولی یا به آنها تخصیص داده نش��ده یا آنقدر بوروکراسی اداری
زمانبر بوده که خبرنگاران منصرف شدهاند.
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زمینهسازی برای شناسایی نیروهای
نخبگانی با تشکیل کارگروههای تخصصی
زمینهسازی برای شناسایی نیروهای نخبگانی در حوزههای مختلف ،احصای نیازها و
چالشهای واقعی اقلیم و برقراری ارتباط نظاممند بین این دو ،یکی از رسالتهای مهم
نظام نخبگانی کش��ور است .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی بنیاد ملی نخبگان ،اعتالی
انقالباس�لامی در آینده و تحقق اهداف تعیینش��ده آن ،بیشک نیازمند به کارگیری
ت��وان و ظرفیتهای نخبگان حوزههای مختلف اس��ت؛ از ای��ن رو ،تأکید بر نقش مهم
جوان تحصیلکرده و توانمند و البته متعهد در آینده کشور ،یکی از اصول اساسی بیانیه
گام دوم انقالب اس��ت .به همین منظور ،زمینهسازی برای شناسایی نیروهای نخبگانی
در حوزهه��ای مختلف فرهنگی ،هن��ری ،صنعتی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی و ،...
احصای نیازها و چالشهای واقعی اقلیم و برقراری ارتباط نظاممند بین این دو ،یکی از
رسالتهای مهم نظام نخبگانی کشور است.

دریچــه

حاشیههای پررنگ شیوع ویروس کرونا
محمد طهماسبزاده  -کارشناس توسعه زیستبوم نوآوری حوزه انرژی

وی��روس کرون��ا ،عالوه ب��ر دغدغههای مرتبط با س�لامتی انس��انها،
حاشیههای دیگری بر زندگی جامعه بشری ایجاد کرده است که اهمیت
برخ��ی از این حواش��ی به پررنگی خ��ود متن مصیبت میتواند باش��د.
مهمترین موضوع پس از بخش بهداشت و سالمت ،به آسیبهای اقتصادی
ناشی از ش��یوع این ویروس برمیگردد .جایی که هماکنون شاهد ریزش
شاخص بورس در اکثر کشورهای جهان هستیم .این موج ریزش باالخره
دامن بورس ایران را نیز گرفت و تنها در یک روز شاخص کل بورس ،ریزش
 14800واح��دی (معادل 2.7درصد) را به خود دید که البته این موضوع
معلول یک علت به نام ویروس کرونا نیست اما قطعا یکی از علتهای مهم
در شرایط کنونی شیوع ویروس کروناست.
از طرف��ی دیگر ،قیمت نفت که در نخس��تین ماه س��ال  ۲۰۲۰تحت
تاثیر بحرانهای ژئوپلیتیک به سطح  ۷۱دالر برای هر بشکه رسیده بود،
هماکنون به حدود  ۳۰دالر سقوط کرده است .هماکنون قیمت نفت برنت
به بشکهای کمتر از  ۳۴دالر و قیمت نفت وستتگزاساینترمدیت به زیر
 ۳۰دالر سقوط کرده است .شیوع گسترده ویروس کرونا باعث تعطیلی و
کندشدن روند تولید کاالها در سرتاسر جهان شده و میزان تقاضای نفت
خام را تحت تاثیر قرار داده اس��ت .البته سقوط یکباره بهای نفت پس از
آن رخ داد که در پی عدم توافق اوپک با روس��یه برای کاهش تولید نفت
خام ،عربستان س��عودی اعالم کرد قیمت فروش این محصول را کاهش
خواهد داد.
سه روز پیش هم ،قیمت نفت سنگین ایران به کمتر از  ۳۸دالر سقوط
ک��رده بود که احتمال دارد ،قیمتهای جدید به زیر  ۳۰دالر هم برس��د
بنابراین باید منتظر تبعات بعدی کاهش بهای نفت در اقتصاد کشورهای
نفتی حوزه خلیج فارس بود.
ب��ه تبع کاه��ش قیمت نف��ت ،محصوالت مرتب��ط با پاالیش��گاهها و
پتروشیمیها که برخی از آنها با فرمول قیمتی نفت قیمتگذاری میشوند
نیز تحتالشعاع قرار خواهند گرفت که باید منتظر بود و دید روند قیمتی
این کاالهای استراتژیک چه سناریویی را دنبال میکنند.
موارد دیگری نیز در کش��ور ایران به تبع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار
گرفته است که در ادامه به برخی از آنها به صورت مختصر اشاره شده است:
تاثیر در مصرف بنزین
مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :از انتهای
بهمن ماه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و کاهش رفت و آمد ش��هروندان

میزان مصرف بنزین در کشور ۱۰درصد کاهش یافت.
مصرف آب
قائم مقام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران با تاکید بر اینکه باید
مصرف را مدیریت کنیم ،خاطرنش��ان کرد :مصرف آب تهران  3میلیون و
 322هزار متر مکعب نیز ثبت شده که با اول تیرماه که زمان پیک مصرف
است ،برابری میکند.
میزان آلودگی هوا
در حالی که به نوش��ته روزنام��ه «ژاپن تایمز» ،ماهوارههای س��ازمان
فضانوردی آمریکا (ناسا) و آژانس فضایی اروپا از کاهش چشمگیر آلودگی
هوا و دی اکسید نیتروژن در چین خبر دادند اما متاسفانه شاخص آلودگی
هوای تهران به جای آنکه روند نزولی داشته باشد ،به شاخص  ۱۵۰واحدی
رسیده است .این در حالی است که طی روزهای اخیر در پی شیوع ویروس
کرونا مدارس و دانشگاههای تهران تعطیل شدند و در صورتی که اگر میزان
تردد خودروها هم در سطح شهر کاهش یافته باشد ،این وضعیت میتواند
حامل این پیام باش��د که تأثیر آالیندگی خودروهای س��واری بر آلودگی
هوا نه تنها آدرس خیلی دقیقی نیست ،بلکه متهم ردیف اول هم نیست.
تاثیر در مصرف اینترنت کشور
رئیس س��ازمان تنظی��م مقررات و ارتباط��ات رادیویی و مع��اون وزیر
ارتباطات ،از افزایش ۴۰درصدی استفاده کاربران از اینترنت طی روزهای
اخیر خبر داد و اعالم کرد که همین موضوع س��بب ش��ده تا پهنای باند
اپراتورها اشباع شود و کیفیت ارائه خدمات اینترنت کاهش پیدا کند.
از هفته گذشته و با ورود ویروس کرونا به کشور ،مدارس و دانشگاهها به
حالت تعطیل درآمد ،برای برخی کارمندان پروسه دورکاری تعریف شد و
به نظر میرسد همین مسئله استفاده از اینترنت را به شدت افزایش داده
اس��ت .همچنین ماندن کودکان و نوجوانان در خانه و به طور کلی کمتر
بیرون رفتن مردم از منازل باعث ش��ده که کاربران بیش��تر به استفاده از
اینترنت روی بیاورند.
در پایان الزم به ذکر است ،مواردی که در این نوشتار بیان شد ،بیشتر
شامل آمار و ارقام گزارش شده توسط مراجع ذیصالح بود و قطعا کاهش
رونق کس��ب و کار و کاهش درآمد فعاالن حوزههای مختلف توریس��تی،
رستورانها ،هتلها ،خدمات حمل و نقل ریلی ،هوایی ،اتوبوسرانی ،تاکسی
و  ...نیز به شدت تحتالشعاع این ویروس قرار دارند که در مورد اثرات آن
پس از بررسیهای آماری دقیق میتوان نظر داد.

تسهیالت بیمهای به شرکتهای دانشبنیان رسید
بس��ته حمایتی مصوب شده برای تسهیل امور جاری شرکتهای
دانشبنیان به تدریج توس��عه یافته است .تس��هیالت بیمهای یکی
از مواردی اس��ت که با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری ب��ه ش��رکتهای دانشبنیان
عرضه میشود.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالعرس��انی بنیاد
مل��ی نخبگان ،تس��هیالت ایجادش��ده در
ح��وزه بیمه ،م��وارد و حوزههای مختلفی
را درب��ر میگیرد .براس��اس تفاهمنامهای
که پی��ش از این ،می��ان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و دستگاه دولتی
متولی این حوزه ،منعقد شد ،شرکتهای
دانشبنیان حائز شرایط ،برای قراردادهای
مرتب��ط با فعالی��ت دانشبنی��ان خود ،از
معافیت اعمال ضریب حق بیمه قراردادها
برخوردار میشوند.
بخش��ودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی ،یکی دیگر از تسهیالتی
اس��ت که برابر قانون ،در این زمینه برای ش��رکتهای دانشبنیان
دارای شرایط در نظر گرفته میشود .براساس قانون حداکثر استفاده

از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ،سازمان تامین
اجتماع��ی میتواند نس��بت به بخش��ودگی جرائم خ��ارج از اختیار
کارفرمای��ان اقدام کند .معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری
پس از بررسی درخواستها ،شرکتهای
مورد تایید را به نهاد تعیینشده معرفی
میکند.
مشاوره
ش��رکتهای دانشبنی��ان همچنی��ن
از معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت
جمه��وری و نهادهای همکار ،مش��اوره
بیمه تامی��ن اجتماعی دریافت میکنند.
مشاوره در این حوزه بخشهای مختلفی
را دربر میگیرد .مش��اوره پیرامون کلیه
قوانی��ن کار و تامی��ن اجتماع��ی و تهیه
و تنظی��م الیحه دفاعیه جه��ت ارائه به
س��ازمان تامین اجتماعی ،بخشی از این
خدمت اس��ت .همچنین ش��رکتهای تامین اجتماع��ی در زمینه
بررس��ی قراردادها از نظر بیمه و حضور در جلسات هیاتهای حل
اختالف به عنوان نماینده ،مشاوره دریافت میکنند.

ارزش سهام اپل در یک روز
اپل روز گذش�ته ،حدود 8درصد از ارزش س�هام خود را از دس�ت داد .ای�ن عدد ،معادل
۱۰۰میلی�ارد دالر اس�ت .ب�ه گزارش زومی�ت ،بورسهای بزرگ دنیا روز  ۱۹اس�فند ،ش�اهد
سقوطهای کمسابقهای بودند .کاهش شدید قیمت جهانی نفت باعث سقوط بازارهای بزرگ
دنیا از جمله بازار بورس آمریکا بود .اپل روز گذشته در اتفاقی کمسابقه7/9 ،درصد از ارزش
س�هام خود (معادل 100میلیارد دالر) را از دست داد .ارزش سهام شرکتهای مایکروسافت،
فیسبوک و آلفابت هم بیش�تر از ۶درصد س�قوط کرد .ارزش سهام آمازون هم در پایان این
روز کاری ۳/۵درصد سقوط کرد.
در پایان روز کاری  ۱۹اس�فند ،مجموع سهام شاخص داو جونز ،بهصورت میانگین بیش از
2هزار واحد س�قوط کرد .این بدترین روز این ش�اخص مهم از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸
بود.

خبرگزاری  9to5macوضعیت را اینطور تح
اولین نکته این اس�ت که وحشت از ش�یوع
س�هام داشته است .بس�یاری از ش�رکتها از
چین مواجه هس�تند .بس�یاری از مش�تریها
مسئله باعث کاهش عرضه شده است.
دومین نکته که بس�یار هم مهم اس�ت ،این
هفته کاری گذشته بهشدت کم کرد .این کاهش
حوزه انرژی تأثیر منفی داش�ت .در مرحل ه بعد
شرکتهای نفتی برای بازپرداخت قرضهای خ
کارشناس�ان بازار بورس ،ش�یوع روزافزون

پایش مدام فعالیتها ،شرط موفقیت هستههای پژوهشی است
عض��و هیأتعلمی گروه مکانیک دانش��گاه صنعتی ش��ریف گفت نظارت بر
عملکرد هس��تههای پژوهش��ی و پایش مدام فعالیتهای انجامشده ،از مواردی
است که میتواند سبب موفقیت بیشتر طرح شهید احمدیروشن شود.
امیر نورانی در گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی
بنیاد ملی نخبگان با مثبت ارزیابیکردن طرح
ش��هید احمدیروش��ن ،گفت :اصل اساسی در
این ط��رح ،ایجاد هس��تههای مس��ئلهمحور با
مش��ارکت جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور
است.
وی اف��زود :حف��ظ اصول این ط��رح یکی از
راهه��ای موفقیت اس��ت؛ به عب��ارت دیگر ،در
مسیر اجرای طرح ش��هید احمدیروشن نباید
چالشهای��ی که در ح��وزه مقاله به وجود آمد،
دوباره ایجاد و نگاه کمی حاکم شود.
نوران��ی ادام��ه داد :مهمترین اه��داف طرح
ش��هید احمدیروشن توانمندی مستعدانبرتر،
شبکهس��ازی نخبگانی ،رفع نیازهای کشور و جلوگیری از مهاجرت نخبگانی و
مس��تعدانبرتر است؛ با اتکا به اصول شرایط باید به نحوی ایجاد شود که افراد
تنها به صرف برخورداری از امکانهای مالی به سمت این طرح ترغیب نشوند.

عضو هیأتعلمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف تصریح کرد :هستههای
پژوهش��ی باید با انگیزه تحقق اهداف اصلی این طرح ،تش��کیل شوند
و در نهایت بتوانند ش��رکت دانشبنیان و نوپ��ای خود را ایجاد کنند.
در واقع ارائه تسهیالتی مانند گرنتهای
پژوهشی ،تس��هیالت نظاموظیفه ،کمک
هزینهه��ا و امکانهای مال��ی ،اقدامات
انگیزشی الزمه اجرای این طرح است اما
نباید صرف برخورداری از این حمایتها
س��بب حضور جامعه نخبگانی در طرح
شهید احمدیروشن شود.
دانشآموخته دانشگاه تورنتو اظهار داشت:
یکی از راههای موفقیت بیش��تر طرح ش��هید
احمدیروش��ن ،احصای طرحهای کالن ملی
توس��ط بنی��اد ملی نخب��گان و ارائ��ه آن به
هس��تههای تخصصی اس��ت؛ به عبارت بهتر،
این بنیاد میتواند از طریق تعامل و ارتباط با
دیگر نهادها و دستگاههای کشوری نیازهای واقعی موجود را به خوبی شناسایی
و حول آنها هس��تههای پژوهشی را در قالب این طرح با سرفصلهای تخصصی
ایجاد کند.

کارامـروز
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پژوهشگاهبینالمللیزلزلهشناسیمیزبان
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری شد
س��ورنا س��تاری ،معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری از پژوهش��گاه بینالمللی
زلزلهشناسی و مجموعه آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله بازدید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
صبح روز گذش��ته سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از پژوهشگاه
بینالمللی زلزلهشناسی و مجموعه آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله بازدید کرد.
در این بازدید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای این مجموعه پژوهشی و آزمایشگاهی
برای توس��عه و افزایش توانمندی ش��رکتهای دانشبنیان تأکید و زمینهها برای رونق
هم��کاری و حمایتهای این مجموعه برای اس��تقرار واحدهای فناور و ارائه خدمات به
فعاالن زیستبوم نوآوری فراهم شد.

یادداشـت

2هفته دیگر تستهای بالینی داروی کرونا مشخص میشود
میهمانی ناخوانده آمد و همنشین روزهای پایانی سال  98مردم شد؛
ویروس��ی جهش یافته که روزهای آخر سال را به کام مردم کمی تلخ
کرد ،اما این تلخیها متولیان سالمت کشور را مأیوس نکرد و تالشها
برای کنترل و پیشگیری شیوع این بیماری ادامه دارد.
آنطور که دبیر ستاد توس��عه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری میگوید :تا دو هفته دیگر پاس��خ تستهای بالینی
داروهای کرونا مشخص میشود.
مصطف��ی قانعی که این روزها به عنوان یکی از اعضای کمیته علمی
کووی��د 19-هم فعالیت میکند با اش��اره به اینک��ه داروهای مرتبط با
بیماری کرونا در کش��ور تولید شده است ،گفت :تستهای بالینی این
داروه��ا را آغ��از کردیم و تا دو هفته دیگر پاس��خ این تس��تها آماده
میشود و تا یک ماه دیگر نتایج کامل آن را اعالم میکنیم.

وی ادامه داد :این داروها گیاهی هس��تند و قرار اس��ت برای درمان
بیم��اری کرونا مورد اس��تفاده قرار بگیرند .البته هن��وز به تایید نهایی
نرس��یدهاند .قرار بر این اس��ت که این داروها پس از تایید سازمان غذا
و داروی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی تست بالینی شود
و نتایج را ارائه کنیم.
شایسته یادآوری است« ،با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا
را شکس��ت میدهیم» عنوان فراخوانی است که قصد دارد با همافزایی
فعاالن زیس��ت ب��وم فناوری و نوآوری گامی قدرتمن��د و همافزایی در
کم��ک به مردم و جامعه برای مبارزه ب��ا ویروس جدید کرونا با کمک
توانمن��دی دانشبنیانه��ا و اس��تارتآپها بردارد .با اس��تفاده از این
ظرفیت علم��ی و فناورانه و نوآورانه موجود در کش��ور گامهای جدی
برای مبارزه با این بیماری برداشته شود.

ل سوپرسونیک» در ایران تولید شد
«ناز 

ز تقریبا 8درصد سقوط کرد

حلیل میکند:
ع ویروس کرونا ،تأثیر زیادی روی عملکرد بازار
ز جمله اپل با بحران موجودی انبارهای خود در
ا در این روزها تمایلی به خرید ندارند و همین

است که عربستان س�عودی ،قیمت نفت را در
ش قیمت ،به سرعت روی شرکتهای فعال در
دی ،بانکها ب�ه دلیل نگرانیها دربار ه توانایی
خود ،تحت تأثیر منفی قرار گرفتند.
ویروس کرونا و کاهش کمسابقه قیمت نفت را

دو دلیل اصلی سقوط کمسابقه بورسهای بزرگ دنیا میدانند .این کارشناسان دلیل سقوط
ارزش س�هام اپل را بیشتر مرتبط با ش�یوع ویروس کرونا میدانند .نتایج یک بررسی نشان
میدهد اپل در ماه فوریه ،در چین تنها  ۵۰۰هزار آیفون فروخته اس�ت .این عدد ۶۰ ،درصد
کمتر از میزان فروش این محصول در ماه فوریه سال گذشته میالدی است .اپل فوریه ،۲۰۱۹
در چی�ن ی�ک میلیون و  ۲۷۰هزار آیفون فروخت .همچنین گزارشهایی منتش�ر ش�ده که
نشان میدهند موجودی انبار محصوالت اپل هم در حال تخلیه است.
بررس�یهای  Bank of Americanنش�ان میدهد باید انتظار داش�ت عرضه آیفون  ۹و
آیفون  5Gبه تعویق بیفتد .دلیل این تعویق ،شیوع گسترده ویروس کرونا است .اپل در حال
حاضر کارمندان خود را تش�ویق میکند برای جلوگیری از ش�یوع ویروس کرونا ،دورکاری
کنند.

 140مجموعه جدید به «شبکه آزمایشگاهی» پیوست
«ش��بکه آزمایش��گاهی فناوریه��ای راهبردی معاون��ت علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری با  140عضو جدید س��ال  98را به پایان
میرس��اند ».رضا اس��دیفرد با بیان این مطلب ،گفت امسال 168
درخواس��ت عضویت جدید داشتیم که با
 140مورد آن موافقت شد.
مراکز آزمایش��گاهی در سراس��ر کشور
ب��دون محدودیت میتوانن��د به عضویت
ش��بکه آزمایش��گاهی معاون��ت علم��ی و
فناوری ریاس��ت جمهوری دربیایند .تنها
ش��رط حضور آنه��ا در این ش��بکه ،ارائه
خدمات به عموم مشتریان است.
بر همین اس��اس ،این ش��بکه توانسته
ط��ی س��الهای اخیر تع��داد زی��ادی از
آزمایش��گاههای کش��ور را به عضویت در
ای��ن مجموعه ترغیب کند ک��ه با این کار
در س��ال  ،98اع��داد  168عضو جدید به
این شبکه پیوست.
اسدیفرد با اشاره به این نکته ،میگوید :البته تمدید این عضویت
به عملکرد آزمایش��گاه در شبکه وابسته اس��ت که براساس ارزیابی

ساالنه سنجیده میشود.
وی میافزاید :با هدف آگاه ش��دن مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی
از فعالیتهای انجام ش��ده و آخرین تصمیمات و برنامههای شبکه
و همچنی��ن تعام��ل نزدی��ک با س��ایر
مراکز (بهویژه مدی��ران مراکزی که تازه
در ش��بکه عضو ش��دهاند) ،نشس��تها و
برنامهه��ای جمعی متنوعی در ش��بکه
برگزار میشود.
این نشس��تها به صورت چرخش��ی و
ب��ه میزبانی مراکز عضو برگزار میش��ود
ت��ا بازدی��د از آزمایش��گاههای مجموعه
میزب��ان ،مقدم��های برای ش��کلگیری
همکاریهای متقابل اعضا فراهم کند.
به گفته اس��دیفرد ،پای��گاه اینترنتی
ش��بکه آزمایش��گاهی ،به عنوان مرجع
اطالع��ات توانمندیه��ا و خدم��ات
آزمایش��گاهی کشور ،در دسترس پژوهش��گران و صنایع قرار دارد.
در ای��ن پایگاه ،اطالعات آزمایش��گاها و تجهیزات و خدمات آنها به
شیوههای مختلفی ارائه شده است.

«فوالد» یکی از مهمترین صنایع دنیا ش��ناخته میش��ود و به عبارتی
صنعت فوالد صنعت پای ه محسوب میشود که بسیاری از صنایع دیگر از
جمله خودروسازی ،ساختمان ،کشتیسازی و بسیاری دیگر به آن وابسته
هستند.
از س��وی دیگر صنعت فوالد برای ادامه فعالیت به تجهیزات و قطعات
پیش��رفت ه دیگری نیازمند است تا بتواند محصول نهایی و پرکاربرد دیگر
صنایع که همان فوالد است را تامین کند.
یک ش��رکت دانشبنیان در کشور توانسته است به دانش تولید یکی از
ل سوپرسونیک» دست پیدا کند.
این تجهیزات به نام «ناز 
مهدی صنایعیان ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان «پوالد تجهیز ایرسا»
ل سوپرس��ونیک»
درب��اره نوع فعالیت و تولیدات این ش��رکت گفت« :ناز 
تجهیزی است که تزریق اکسیژن کربن به داخل کورههای قوس را برعهده
دارد .این دستگاه در کاهش مصرف انرژی الکتریکی کورهها تاثیر مستقیم
دارد و در نهایت باعث بهبود کارایی و عملکرد در فرآیند ذوب میشود.
ای��ن فعال فناور ادام��ه داد :از ویژگیهای این ن��ازل میتوان به مافوق
صوت بودن با عدد ماخ بیش از  ،2/3عمر کارکرد باال و عملکرد مناس��ب
آن اشاره کرد.
وی اف��زود :در کارخانههای فوالدس��ازی که به دلی��ل محدودیتهای
اکسیژن ،دبیهای متفاوت در کورهها تزریق میشود توصیه میشود از این
مدل نازل استفاده شود ،زیرا کمتر از پنج دقیقه در مدول گرم قابل تعویض
ل تغییر بوده و برای
اس��ت همچنین احتراق پوشش��ی با تعویض نازل قاب 

کوره با محدوده کاربری 100درصد قراضه مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرعامل ش��رکت دانشبنیان «پوالد تجهیز ایرس��ا» ب��ه واردات این
محصول اش��اره و بیان کرد :نمونه مشابه این محصول همچنان از کشور
ایتالیا وارد کش��ور میشود که ساالنه معادل  90میلیارد تومان ارز به این
منظور از کشور خارج میشود.
صنایعیان همچنین گفت :عمر نمونه مشابه اروپایی این تجهیز در فوالد
مبارکه اصفهان با میانگین  80ذوب بوده است که هماکنون محصول این
شرکت با عمر باالی  500ذوب همچنان در حال کار است.
این فعال فناور به موضوع کیفیت محصول تولیدی این ش��رکت اشاره
کرد و گفت :بنابر اظهار مدیران کارخانههای فوالد ،محصول این ش��رکت
به لحاظ کیفیت و کارایی از نوع مش��ابه خارجی آن بهتر اس��ت و این در
حالی اس��ت که قیمت آن حدود یک پنجم و عم��ر آن چهار برابر نمونه
مشابه اروپایی است.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان «پوالد تجهیز ایرسا» درباره صادرات نیز
گفت :این ش��رکت در حال اقدام برای دریافت اس��تاندارد  CEاست که
امیدوار هس��تیم این امر تا پایان سال جاری انجام شود که در این صورت
صادرات محصول به کشورهای روسیه و قزاقستان صورت خواهد گرفت.
صنایعیان افزود :پیشبینی میشود با صادرات این محصول معادل 50
میلیارد تومان ارز عائد کشور شود.
این فعال فناور درباره میزان اش��تغالزایی صورت گرفته در این شرکت
گفت :در این مجموعه  29نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

نانولولهها درمان سرطان را هدفمند میکنند
«طراحی نانولوله برای درمان س��رطان» تحقیقی بنیادی اس��ت که توس��ط
محققان دانش��گاه علم و صنعت انجام ش��د .این محققان ،نمونه آزمایش��گاهی
این نانولولهها را س��اختند تا داروهای س��رطان هدفمن��د روی بافت موردنظر
اثر گذارد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرسانی
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری،
تحقیق��ات در حوزههای��ی ک��ه در مرزهای
دان��ش قرار دارند عالوه بر اس��تقالل علمی
کش��ور ،پیش��گامی ایران در این حوزهها را
به همراه دارد.
تحقیق��ات در حوزهه��ای جدید کش��فی نو را
هدیه میدهد .در این زمینه محققان در دانشگاه
عل��م و صنعت گرنتی با موضوع «طراحی نانولوله
برای درم��ان س��رطان» را انجام دادن��د .آنها از
پش��تیبانی صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و
فناوران معاونت علم��ی و فناوری برای انجام آن
برخوردار شدند.
عل��ی ملک��ی ،مجری این طرح پژوهش��ی درباره انجام آن گف��ت :بارگذاری
داروهای حس��اس ،کمی��اب و گرانقیمت بر روی سیس��تمهای نانومواد و در

مقیاس کوچک هدفی بود که طرح را با آن آغاز کردیم.
وی ادام��ه داد :وقت��ی دارو به صورت کالس��یک وارد بدن میش��ود ،امکان
هدررفت و نرس��یدن آن به بافت هدف وجود دارد .پس با طراحی و استفاده از
ترکیباتی س��ازگار با بدن میتوان هدفمند دارو
را وارد بدن کرد.
ملک��ی همچنین بی��ان کرد :ب��ا وجود این
سیستمهای س��ازگار در صورت بارگذاری دارو
روی آنها پس از رها ش��دن دارو عوارض خاصی
ایج��اد نمیکنن��د .همچنی��ن در ای��ن صورت
مصرف دارو نیز به میزان زیادی کاهش مییابد
و همان میزان استفادهش��ده نیز روی بافتی که
مدنظر داریم با حداکثر کارایی اثر میگذارد.
ب��ه گفت��ه وی ،نمون��ه آزمایش��گاهی ای��ن
نانولولهها س��اخته ش��ده اس��ت که بارگذاری
داروهای موثر س��رطان نیز با موفقیت روی آن
انجام ش��ده اس��ت .این نانولولهها دارای سطح
فعال��ی با قابلیت عاملدار ش��دن هس��تند و داروها را هدفمند رها میش��وند.
همچنی��ن پایههای این نانولولهها با وجود ترکیبات مغناطیس��ی امکان ردیابی
را آسان میکند.
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سیاست استخدامی جدید مایکروسافت
به قلم :آرون هولمز نویسنده حوزه مدیریت و کسبوکار

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073290 :

ارزش برند و روشهای ارزیابی آن

مترجم :امیر آلعلی

در چند وقت اخیر برندهایی نظیر تس�لا ،با اعالم این خبر که
مدرک تحصیلی دیگر مالک اس��تخدام آنه��ا نخواهد بود ،توجه
بسیاری را به سمت خود جلب کردند .در این رابطه مایکروسافت
نیز اعالم کرده است که برای مشاغل رده پایین تا متوسط خود،
ای��ن سیاس��ت را اجرا خواهد ک��رد .در این رابط��ه مدیران این
ش��رکت عنوان کردهاند که حذف الزامی بودن مدرک تحصیلی،
باعث میش��ود تا تیم ش��رکت تنوع باالتری پیدا کرده و امکان
اس��تخدام افراد بااستعدادتری مهیا ش��ود .درواقع صرفا قضاوت
براس��اس مدرک تحصیلی ،سیاستی درست نبوده و الزم است تا
به عملکرد افراد توجه داشته باشیم .همچنین ان جانسون (مدیر
ارش��د بخش امنیت سایبری مایکروسافت) اعالم کرده است که
در صورت نتیجهبخ��ش بودن این اقدام جدید ،احتماال ش��اهد
پیادهس��ازی آن ب��رای ردههای باالتر نیز خواهی��م بود .با توجه
به این امر که بس��یاری از کارآفرینان بس��یار موفق حال حاضر
جهان ،از دانش��گاه انصراف دادهان��د ،به همین خاطر نباید تصور
ک��رد افرادی که مدرک تحصیلی باالی��ی را دارند ،حتما بهترین
گزینهها محس��وب میش��وند .درواقع با مطالعه آزاد نیز میتوان
حتی به س��طح باالتری نیز دست پیدا کرد .علت این امر به این
خاطر است که در دانشگاه ،نیاز به مطالعه دروس مختلفی وجود
دارد ،ب��ا این حال در مطالع��ه آزاد ،افراد میتوانند دقیقا بر روی
یک موضوع خاص متمرکز ش��وند .همچنین برای موفقیت یک
تی��م کاری ،مهارتهای به مراتب بیش��تر از س��طح دانش کافی
نیاز خواهد بود .پیشبینی میش��ود که ب��ا توجه به این رویکرد
جدید که مورد استقبال برندهای جهانی قرار گرفته است ،شاهد
انقالبی در زمینه استخدام افراد در سراسر جهان باشیم.
منبعbusinessinsider :

دورکاری راهکار اپل برای کاهش سرعت
انتشار ویروس کرونا در آمریکا
به قلم :فرانسیس مورانلی خبرنگار
مترجم :امیر آلعلی

ش��یوع ویروس کرونا در آمریکا باعث شده است تا ابربرندهای
این کش��ور برای کمک به کاهش سرعت انتقال آن ،دورکاری را
به کارمندان خود پیش��نهاد دهند .در این رابطه مایکروسافت و
فیسبوک نیز این سیاس��ت را در پیش گرفتهاند .بنا بر اطالعات
منتشرش��ده میزان مرگومیر ناشی از این ویروس در آمریکا به
 15نفر رس��یده اس��ت که در صورت عدم ت�لاش همگانی برای
جلوگیری از آن ،به زودی این آمار س��ه رقمی خواهد ش��د .در
این راس��تا  12ه��زار از کارمندان اپل ،در ش��رکت کوپرتینو ،از
امروز به کار خود ب��ه صورت دورکاری ادامه خواهند داد ،با این
حال اپل هیچ یک از دفاتر و فروشگاههای خود را تعطیل نکرده
و طب��ق روال س��ابق به کار خود ادامه خواهن��د داد ولی به نظر
کارشناس��ان در صورت عدم توان دولت در کنترل این ویروس،
احتماال باید شاهد اقدامات بیشتری نظیر تعطیلی کامل و ادامه
کار از طریق فروش اینترنتی باش��یم .آخرین آمارهای جهانی در
رابطه با ویروس کرونا حاکی از آن اس��ت که حتی ممکن اس��ت
در تابس��تان پی��ش روی نیز همچنان این مش��کل به قوت خود
باقی مانده باش��د .به همین خاطر ابدا نمیتوان برای آن حداقل
تا به امروز ،نقطه پایانی را متصور ش��د .حال باید دید که س��ایر
برندهای آمریکایی در این رابطه چه اقداماتی را در دس��تور کار
خود قرار خواهند داد.
منبعdailymail :

اقدام جدید هوآوی برای حمایت از اپ گالری
به قلم :جان پتینسون

نویسنده حوزه تکنولوژی و کسبوکار

مترجم :امیر آلعلی

هوآوی در چند وقت اخیر در راس��تای مقابل��ه با تحریمهای
آمری��کا ،اقدام به ایجاد اپ اس��تور اختصاصی خ��ود کرد که در
ح��ال حاض��ر اختالفی فاحش ب��ا دو رقیب اصلی خ��ود (اپل و
گوگل) دارد .به همین خاطر مدیران این شرکت سیاست جالبی
را در پیش گرفتهاند تا توس��عهدهندگان بیش��تری را به س��مت
خ��ود جلب کنند .این اس��تراتژی اختص��اص 100درصد درآمد
به توس��عهدهندگان اس��ت که برای بازیها این رقم تا 86درصد
کاه��ش پیدا خواهد کرد .این امر در حالی اس��ت که گوگل پلی
تنها 70درصد س��ود را به توسعهدهندگان اختصاص میدهد که
این موضوع باعث نارضایتیهایی ش��ده است .برای مثال در سال
گذش��ته کمپانی اپیک گیمز به علت سهم ناعادالنه گوگل ،بازی
محب��وب فورتنایت را در گوگل پلی ق��رار نداده و این موضوع با
نارضایتی کاربران همراه بوده اس��ت .بدون ش��ک این سیاس��ت
هوآوی خصوصا در رابطه با بازیهای محبوب ،قابل تغییر بوده و
میتواند س��هم بیشتری را به آنها اختصاص دهد و به کاملترین
اپل اس��تور جهان تبدیل ش��ود ،با این حال برای استفاده از این
تخفی��ف ویژه ،افراد باید تا زمان  30ژوئن امس��ال ثبت نام خود
را انج��ام داده و توافقنامه را تایید کنند .همچنین ذکر این نکته
ضروری است که در سال دوم ،س��هم اپلیکیشنها به 90درصد
کاهش پیدا خواهد کرد ولی برای بازی نرخ امس��ال باقی خواهد
مان��د .حال باید دید که این اقدام جدید ،تا چه حد موفقیتآمیز
خواهد بود.
منبعtechnologytimes :

در ای��ن مقاله به تعریفی جامع از ارزش برند و ش��یوههای ارزیابی برند
خواهیم پرداخت .اولین سوالی که با دیدن واژه ارزش برند در زبان فارسی
به ذهن میرس��د این اس��ت که آیا  Brand Valueرا میتوان به جای
ارزش وی��ژه برند یا همان  Brand Equityبه کار برد؟ با جس��توجوی
ارزش برند در زبان فارسی به تعاریف هر دو این کلمات برمیخوریم ولی به
درستی تفاوت ارزش برند با ارزش ویژه برند چیست؟
تفاوت ارزش برند با ارزش ویژه برند چیست؟
 Brand Valueو  Brand Equityمعیارهای��ی برای تخمین میزان
ارزش برند به حساب میآیند .تفاوت میان این دو آن است که ارزش برند
( )Brand Valueبه داراییهای مالی شرکت که در ترازنامه شرکت ثبت
شده است اش��اره دارد و این در حالی است که ارزش ویژه برند (Brand
 )Equityمیزان اهمیت برند برای مشتری شرکت است بنابراین Brand
 Valueبا ارزش ویژه برند برابر نیس��ت ،ارزش ویژه برند توسط مشتریان
تعیین میش��ود و از ادراکات ،تجارب ،خاطرات مشتری در ارتباط با برند
نشأت میگیرد و از سوی دیگر  Brand Valueبه ارزش پولی خلق شده
در بازار به وسیله برند برای شرکت اشاره دارد.
ارزش واقع��ی برن��د را چگونه میتوان س��نجید؟ وبس��ایت اینتر برند
( )Inter brand’s websiteب��ه عنوان یک ش��رکت معتبر بازاریابی با
تخصص در زمینه برند و مدیریت برند ،در ارزیابیهای خود از س��ه عنصر
اساسی استفاده میکند:
• عملکرد مالی محصوالت یا خدمات برند
• نقش برند در تصمیمگیری خرید
• قدرت رقابتی برند
شاید بتوان یکی از سادهترین روشهای سنجش و توضیح ارزش برند

( )Brand Valueرا «تس��ت تمای��ل به پرداخت» دانس��ت .برای این
تس��ت کافی اس��ت که شما به عنوان مثال دو بس��ته چیپس با کیفیت
یکس��ان را به مش��تری بدهید که یکی بدون نام و دیگری با برند مزمز
باشد و بسنجید که مشتریان تا چه اندازه تمایل به پرداخت پول بیشتر
برای خرید برند مزمز دارند .البته این تس��ت تنها بخش��ی از یک پازل
بزرگتر اس��ت و سنجش ارزش دقیق یک برند نیازمند سنجش عوامل
ناملموس دیگری نیز اس��ت که در مقاله محاس��به ارزش برند مفصل به
آن پرداخته شده است.
ارزیابی برند ( )Brand Valuationبه معنای فرآیند مورد اس��تفاده
برای محاس��به ارزش یک برند یا میزان مبلغی است که یک شرکت دیگر
حاض��ر به پرداخ��ت آن برای خرید برند یا همان ارزش مالی برند اس��ت.
رویکردهای گوناگونی برای ارزیابی برند وجود دارد که به دو دس��ته کلی
تقسیم میشوند:
• ارزیابیهای ارزش ویژه برند برمبنای تحقیقات :از جمله سنجش آگاهی
از برند ،دانش ،قیمت ،سهم بازار ،رضایت ،ترجیح برند ،توصیهها و …
• رویکردهای صرفا مالی :رویکرد مبتنی بر هزینه ،موارد قابل مقایسه و
دارای مشابه ،قیمتگذاری پرستیژی و استفاده اقتصادی
قبل از ارزیابی برند باید برند و هر آنچه که دارد را شناسایی کرد .شما
باید ارزش هر آن چیزی که مصرفکننده به برند و تصویر ش��ما مرتبط
میداند از جمله ن��ام برند ،عالمت تجاری ،داراییهای بصری مثل لوگو
یا رنگها ،استراتژی بازاریابی خاص ،داراییهای دیجیتال یا الیسنسها
یا حتی سطح وفاداری مشتریان را در نظر بگیرید.
 Brand Valueب��رای توس��عه برند و پیشبینی ارزش کس��ب و کار
در آینده ضروری اس��ت .همانطور که گفته شد روشهای گوناگونی برای

ارزیابی برند وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .انتخاب رویکرد
مورد استفاده به کسب و کار ،صنعت و موقعیت بستگی دارد.
روشهای ارزیابی برند
ارزیابی برند مبتنی بر هزینه ()Cost-Based
استفاده از این روش ارزشگذاری برند مانند آن است که بگوییم قیمت
یک خانه برابر با هزینهای اس��ت که صرف س��اخت و مبله کردن آن شده
اس��ت .در این روش برای ارزیابی برند از هزینههایی که صرف ساخت یک
برند از ابتدا تاکنون ش��ده است ،استفاده میش��ود .این هزینهها میتواند
ش��امل تبلیغات قدیمی ،هزینه کمپینها ،هزینههای ثبت نامی و دریافت
الیسنس باشند.
ارزیابی برند مبتنی بر بازار ()Market-Based
این روش مانند آن اس��ت که برای قیمتگذاری یک خانه برای فروش
در مورد قیمتهای خانههای همسایه در آن خیابان پرس و جو کنیم .در
این روش از یک یا چند عامل قابل مقایس��ه برند شما و کسب و کارهایی
که فروخته شدهاند و در این عوامل مشابه شما بودند ،استفاده میشود .این
عوامل قابل مقایسه میتوانند میزان فروش یک برند خاص ،تراکنشهای
شرکت یا بهای سهام در بازار بورس باشند.
رویکرد درآمدی در ارزیابی برند
اس��تفاده از رویکرد درآمدی در ارزشگذاری برند شبیه به آن است که
درآم��د بالق��وه یک خانه با اج��اره دادن آن را در نظر بگیری��د و از آن در
تخمین قیمت فعلی خانه اس��تفاده کنید .در این روش به منظور تخمین
ارزش برند از درآمد خالص آتی که بتوان به شکل مستقیم به برند نسبت
داد ،استفاده میشود.
منبعbeloved.marketing :

بینش بازاریابی

رشد زیاد از طریق نوآوری ارزشی
دابلیو جان کیم و رنه مابورگن دو پروفس��ور دانش��گاه ایسلند معتقدند بسیاری
از ش��رکتها تفکر اقیانوس قرمز را دارند .بخش اعظمی از این گروه از ش��رکتها
برمبن��ای بهبود بخش��یدن روزافزون هزینه ،کیفیت یا ه��ر دو ،در پی جنگی تمام
عیار با رقبا هستند .این شرکتها در تولید محصوالت و خدمات در زمینههایی که
هیچ رقیب مس��تقیمی وجود ندارد ،حامی تفکر اقیانوس آبی هستند .مدیران باید
به جای جستوجو در مرزهای مرسوم رقابت در صنعت ،ورای این مرزها را در پی
موقعیتهای آزاد در بازار باشند که ترسیمگر نوآوری واقعی ارزش است.
مولفان ش��رکت بلژیکی برت کلیز را به عنوان مثال ذکر میکنند که سالنهای
س��ینما را اداره میکنند و به معرفی  25سالن و  7600صندلی مجموعه سینمای
کین پولیس اس��تناد میکنند .این سینما علی رغم رکود صنعتی ،در مجموعهای
منحصر به فرد از چند ویژگی نظیر موارد زیر توس��عه یافته است :پارکینگ وسیع
و قاب��ل اعتم��اد رایگان ،س��النهای ب��زرگ و جایگاه تجهیزات نمایش��ی و صوتی
هنری و ش��رکت برت کلیز با برنامهریزی هوشمندانه و افزایش تولید جهت پایین
آوردن قیم��ت با هزینهای کم ،س��ینمای منحصر به فرد کی��ن پولیس را به وجود

آورد .تفکر کالس��یک اقیانوس آبی از این قرار اس��ت :طراحی خالقانه فعالیتهای
مخاطرهآمیز تجاری برای تاثیر مثبت بر س��اختار هزینه شرکت و پیشنهاد ارزشی
آن مصرفکنندگان.
صرفهجویی در هزینهها نتیجه حذف و کاهش عوامل موثر بر رقابت س��نتی در
صنعت اس��ت؛ ارزش ارائه ش��ده به مصرفکنندگان در اثر معرفی عواملی به وجود
میآید که صنعت پیش از آن هرگز چنین عواملی را پیشنهاد نکرده بوده است .در
طول زمان همچنان که ارزش باالتر منجر به افزایش میزان فروش میشود ،هزینهها
حتی بیش��تر کاهش مییابد و در نتیجه باعث افزای��ش تولید جهت پایین آوردن
قیمتها میش��ود .بازاریابهای دیگری هستند که نامتعارف بودن اقیانوس آبی را
نشان میدهند که در زیر به آنها اشاره میشود.
ش��رکت کال اوی گلف ،چوب گلف بیگ برتارا با رأس بزرگ و قس��مت مرکزی
پهنتر طراحی کرد تا راهی باشد برای بازیکنانی که به خاطر دشواری در زدن ضربه
مس��تقیم به توپ گل��ف درماندهاند .نت جتس نحوه پیش��نهاد دادن خدمات جت
خصوصی به گروه بزرگتری از مصرفکنندگان را از طریق حق مالکیت مالی متوجه

ش��د .سیرک دو س��ولی با حذف بخشهای پرهزینه سیرک مانند بخش حیوانات
و جایگزینی مهارتهای نمایش��ی و توس��عه و بهبود آن ،سیرک را به عنوان شکل
واالتری از سرگرمی و تفریح به کلی دگرگون ساخت .کیم و مابورگن به بازاریابها
چهار سوال حیاتی برای پرسش از خود در راهبری تفکر صلحآمیز و ایجاد نوآوری
ارزشی پیشنهاد دادند:
 .1عواملی را که صنعت بدیهی میپندارد و باید حذفشان کرد ،کدام است؟
 .2کدام عوامل را باید تا حد زیادی زیر خط استاندارد صنعتی کاهش دهیم؟
 .3کدام را باید تا حد زیادی عوامل فراتر از خط استاندارد صنعتی افزایش دهیم؟
 .4عواملی که صنعت هرگز پیشنهاد نداده و باید ایجاد شود کدام است؟
آنها اعتقاد دارند که موفقترین متفکران صلحآمیز هر سه خط مشی که نوآوری
ارزش��ی در آن رخ میدهد را غنیمت میشمارند :محصول فیزیکی ،خدمات .شامل
نگهداری ،خدمات به مشتری ،ضمانتنامه و آموزش توزیعکنندگان خردهفروشان؛
سیستم تحویل ،کانالهای محتوایی و لجستیکی.
منبعhormond :

بازاریابیوفروش

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

چگونه غرفهای جذاب در مراسمهای کسب و کار داشته باشیم؟

الزامات بازاریابی در مراسمهای مهم

به قلم :آستین روالندز

بازاریاب محتوایی در موسسه Quadrant2Design

حضور در مراس��مهای مهم برای برندها اهمیت بس��یار زیادی دارد .اغلب برندها از
مدتها پیش از شروع همایشهای اختصاصی در حوزه کسب و کار اقدام به رزرو غرفه
میکنند .همه ما تجربه حضور در غرقه برندهای مختلف در مراسمهای مهم را داشتهایم.
ب��دون تردید تمام برندهای حاضر در یک همایش موفق به جلب نظر مخاطب هدف
نمیشوند .همیشه تعدادی از برندها در زمینه بازاریابی مناسب با شکست مواجه خواهند
شد .این امر ناشی از رویکرد مدیران و تیم بازاریابی آنها نسبت به مراسم موردنظر است.
تمام برندهای موفق در زمینه بازاریابی در مراسمهای مهم پیش از اجرای طرحشان اقدام
به ارزیابیاش میکنند .این امر کمک فراوانی به یافتن نقاط ضعف و تالش برای بهبود
آنها خواهد کرد .در سوی دیگر برندهای معمولی هیچگاه تا روز پیش از شروع همایش به
دنبال برنامهای ویژه برای کسب و کارشان نیستند .به این ترتیب همیشه پس از شروع
همایش با مشاهده عملکرد و برنامهریزی برندهای بزرگ غافلگیر میشوند.
چرا آمادگی اولیه پیش از ش��روع همایشها دارای اهمیت اس��ت؟ براساس گزارش
موسسه  Trade Shows Networkاغلب بازدیدکنندگان از مراسمهای کاری همراه
با فهرس��تی از غرفههای مورد عالقهشان قدم به همایش میگذارند .این امر به معنای
برنامهریزی قبلی آنها برای سر زدن به برخی از غرفههاست .اگر ما در این میان برنامه
مناسبی برای بازاریابی پیش از شروع مراسم نداشته باشیم ،شانس چندانی برای جلب
نظر مخاطب هدف به غرفهمان نخواهیم داش��ت .اغلب برندهای حاضر در مراسمهای
بزرگ مشکل عدم آشنایی با مخاطب هدف با خود را دارند .راهکار این مشکل در بازاریابی
پیش از شروع مراسم نهفته است.
برنامهریزی برای حضور موفق در همایشها و مراسمهای کاری اهمیت بسیار زیادی
دارد .امروزه برخی از افراد به طور اختصاصی در زمینه ارائه مش��اوره برای فعالیت بهتر
برندها در مراسمهای کاری فعالیت دارند ،با این حساب حوزه موردنظر باید به طور ویژهای
مورد توجه قرار گیرد .در غیر این صورت احتمال بروز خطا در زمینه دستیابی برندمان
به اهداف موردنظرش افزایش خواهد یافت .در ادامه این مقاله هفت تکنیک مناسب برای
آمادگی قبلی به منظور حضور موفق در مراسمهای کاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
.1تعریف دقیق اهداف
پیش از شروع فرآیند بازاریابی اولیه برای برندمان در مراسم موردنظر باید نسبت به
تعریف دقیق اهدافمان اقدام کنیم .این امر اهمیت بسیار زیادی دارد .برخی از برندها
بدون هدفی مشخص در مراسمهای مختلف کاری حضور پیدا میکنند .به این ترتیب
چنین برندهایی فقط در حال پرداخت هزینه غرفهشان بدون هیچگونه دستاورد عملی
هستن .د
تعیین اهداف برندمان در مراسم پیش روی در زمینه بازاریابی ابتدایی تاثیر انکارناپذیری
دارد .برخی از برندها در زمینه تعیین اهداف بر روی موارد بسیار زیادی تمرکز دارند .به
این ترتیب در عمل امکان رسیدگی به تمام آنها را از دست میدهند .نکته مهم در این
میان تالش برای تعیین اهداف مناسب و مطابق با توانایی برندمان است بنابراین از تعیین
اهداف بیش از حد یا تالش برای پوشش اهدافی خارج از توانایی برندتان پرهیز کنید.
اگر برند ما هدف اصلیاش افزایش فروش در مراس��م موردنظر باشد ،باید استراتژی
متفاوتی در مقایسه با تالش برندهای دیگر برای ارتباط عمیق با مخاطب هدف یا توسعه
روابط با دیگر برندها داشته باشد .اغلب مدیران برندها نسبت به این تفاوت مهم توجه
کافی ندارند .به این ترتیب در عمل با مشکالت بسیار زیادی در زمینه پیشبرد اهداف
مختلفشان مواجه میشوند .تعیین اولیه اهداف نظم خاصی به فرآیند بازاریابی ما خواهد
داد .به این ترتیب ما ش��انس بیشتری برای کسب سود یا دستیابی به سایر اهدافمان
خواهیم داشت .بدون تردید وضعیت هر برند نسبت به رقبا متفاوت است .این امر ضرورت
برنامهریزی بر اس��اس نیاز هر شرکت را برجسته میسازد .برخی از برندها بدون توجه
به تفاوتشان با دیگر رقبا اقدام به فعالیت در دنیای بازاریابی میکنند .نتیجه این امر
مشاهده برندهای بسیار مش��ابه در طول زمان است .اگر ما در تالش برای ایجاد تمایز
میان کسب و کار برندمان با دیگر رقبا هستیم ،باید برنامه مشخصی برای شخصیسازی
فرآیندهای مختلف داشته باشیم .در غیر این صورت مخاطب هدف هرگز به برند ما توجه
کافی نخواهد کرد .موفقیت در غرف هداری به هنگام برگزاری مراسمهای بزرگ نسبت
تنگاتنگی با پایبندی به اهداف اولیه دارد .بسیاری از برندها پس از تعیین برخی از اهداف
به سراغ اهداف مختلف میروند .به این ترتیب در عمل تواناییشان برای تحقق یک هدف
مشخص کاهش مییابد .اگر ما اهداف دیگری در ذهن داریم ،باید در همان جلسه پیش
از شروع همایش نسبت به ارائه و بحث پیرامونش اقدام کنیم .در غیر این صورت هدف
موردنظر باید به طور کلی فراموش شود.
همانطور که پیش از نیز بحث کردیم ،تعیین اهداف نقش مهمی در نظمبخشی به
فرآین��د بازاریابی برندها دارد .اگر برن��د ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف را ندارد .به
احتمال زیاد پایبندی کافی به اهدافش نداشته است .این مشکل از طریق بررسی دوباره
اهداف و تالش برای رفع انحرافهای صورت گرفته با سادگی حل و فصل خواهد شد.
.2یافتن مزیت برندتان
اغلب برندها پیش از شروع مراسمهای مهم اقدام به بازاریابی در شبکههای اجتماعی و
سرویسهای ایمیل میکنند .این امر تاثیر مثبتی بر روی ذهنیت مخاطب هدف نسبت
به برند ما دارد .همانطور که اشاره شد ،اغلب بازدیدکنندگان از قبل فهرستی از غرفههای
مورد عالقهشان برای بازدید را تهیه میکنند .به این ترتیب ما باید فعالیت مناسبی در
زمینه معرفی برندمان به مخاطب هدف در شبکههای اجتماعی و سرویسهای ایمیلی
داشتهباشیم.
وقتی تمام برندها در تالش برای بازاریابی از طریق شبکههای اجتماعی و فعالیت در
سرویسهای ایمیل هستند ،احتمال کاهش عالقه و توجه مخاطب هدف به کمپینی
خ��اص افزایش مییابد .برنده��ای موفق در این میان بر روی مزیتهایش��ان تمرکز
میکنند .وقتی ما عامل متمایزکنندهای از رقبا داشته باشیم ،احتمال کسب موفقیتمان

در جلب نظر مخاطب هدف بیشتر میشود .استفاده از خالقیت برای جلب نظر مخاطب
هدف پیش از برگزاری مراس��مها اهمیت زیادی دارد .هر برن��د دارای ارزشها و اصول
منحصر به فردی اس��ت .استفاده از آنها در فرآیند بازاریابی شانسمان برای جلب نظر
مخاطب هدف را به شدت افزایش میدهد .همچنین ما باید نمایی از فرآیند آمادهسازی
غرفهمان را نیز با مخاطب هدف به اش��تراک بگذاریم .این امر موجب آشنایی مخاطب
هدف با فضای غرفهمان و یافتن سادهتر آن به هنگام برگزاری مراسم میشود .یکی از
اشتباهات برندها در زمینه بازاریابی پیش از شروع مراسمها استفاده از المانهای بیش
از حد شلوغ است .برگزاری یک مراسم در حوزه کسب و کار به معنای ضرورت ارسال
ایمیلهای متعدد از سوی ما و ایجاد مزاحمت برای مخاطب هدف نیست بنابراین باید
بازنگری اساسی در فرآیند بازاریابی برندمان پیش از شروع مراسمها داشته باشیم .اغلب
کاربران در روزهای منتهی به مراسمهای مهم کسب و کار نسبت به دریافت حجم باالی
ایمیلهای تبلیغاتی شاکی هستند .این امر جلوه برند ما را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد
داد بنابراین ما باید اقدام منطقی برای توسعه آگاهی از برندمان پیش از شروع مراسمهای
مهم داشته باشیم .در غیر این صورت مخاطب هدف بیشتر از برندمان متنفر خواهد شد.
.3بررسی عملکرد رقبا
حضور در مراسمهایی با غرفههای متعدد به معنای ضرورت آمادگی برای رقابت هرچه
بیشتر است .اغلب برندها در مراسمهای مهم فقط به نحوه فعالیت خودشان توجه دارند.
این امر در نهایت موجب غفلت از رقبا و کاهش شانسمان برای موفقیت هرچه بیشتر در
مراسم موردنظر میشود .ارزیابی وضعیت برندهای رقیب همیشه مزیتهای بسیار زیادی
برای برندها دارد .این امر موجب آگاهی ما از برخی ترندهای بازاریابی تازه و همچنین
مقایسه طرحهایمان با آنها به منظور یافتن نقاط ضعف میشود .نتیجه نهایی این فرآیند
افزایش شانس ما برای بازاریابی تاثیرگذار خواهد بود.
مس��ئوالن مجری همایشها همیشه فهرستی از برندهای حاضر در مراسم را دارند.
اگر ما در تالش برای ارزیابی وضعیت رقبا هستیم ،باید نقشه جایگاه برندهای مختلف
در راهرو همایش را تهیه کنیم .سپس با مشاهده غرفههای نزدیک برندمان باید ابتدا با
بررس��ی عملکرد آنها کارمان را شروع کنیم .این امر امکان بهبود وضعیت غرفهمان در
مقایسه با رقبا را فراهم میسازد .ما همیشه باید غرفهای جذابتر از برندهای اطرافمان
داشته باشیم .به این ترتیب توجه مخاطب به طور ناخودآگاه به ما جلب میشود.
ارزیابی وضعیت عملکرد رقبا برای حضور موفق در همایشها همیشه با سادگی صورت
نمیگیرد .گاهی اوقات ما باید از ارتباطهایمان با مدیران دیگر شرکتها استفاده کنیم.
همچنین در سایر موارد ما نیازمند ایجاد رابطههای تازه با برندها خواهیم بود .نکته مهم
در این میان ضرورت توجه به محدودیت زمانی پیش رو است .فرآیند ارزیابی عملکرد
رقبا باید در دو مرحله و به صورت کامال سریع صورت گیرد .مرحله نخست پیش از شروع
مراسم برای ارزیابی وضعیت آنها صورت میگیرد .مرحله بعدی نیز با توجه به زمان شروع
همایش به منظور آگاهی از تغییرات برنامهها و جلوه کلی رقبا در همایش خواهد بود .به
این ترتیب ما هر لحظه امکان اصالح و بهبود وضعیت برندمان را خواهیم داشت.
تالش برای بهرهگیری از وضعیت بازاریابی همسایههای غرفهمان در مراسم نیازمند
ایجاد رابطهای خوب با آنهاست .به این ترتیب باید تمام تالشمان برای جلب نظر آنها را
داشته باشیم .گاهی اوقات برخی از برندها نسبت به ارزیابی مستقیم وضعیتشان از سوی
ما واکنش منفی نشان میدهند .تنها راهکار مناسب در این شرایط تالش برای ایجاد
رابطهای دوستانه به منظور کاهش حجم واکنشهای منفی آنهاست .در غیر این صورت
ما هیچ شانسی برای کسب موفقیت در حوزه بازاریابی نخواهیم داشت.
.4فعالیت مناسب در شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی همیشه در حوزه بازاریابی دارای اهمیت هستند .این امر امروزه با
افزایش تعداد کاربران پلتفرمهای اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود.
اغلب برندها پس از شروع مراسم دیگر توجهی به بازاریابی در شبکههای اجتماعی ندارند.
نکته مهم ادامه فرآیند بازاریابی در شبکههای اجتماعی است .به این ترتیب ما فرصت
کافی برای جلب نظر افراد خارج از مراسم را نیز خواهیم داشت .ساالنه بسیاری از افراد به
دالیل مختلف فرصت حضور در مراسمهای مخصوص کسب و کار را ندارند .این امر به
معنای بیتوجهی برندها به چنین افرادی نخواهد بود بنابراین ما باید برنامهای دقیق برای
جلب نظر این دسته از افراد داشته باشیم .یک ایده مناسب در این میان تالش برای جلب
نظر چنین افرادی از طریق نمایش پشت صحنه فعالیت برندمان در مراسم یا پوشش
زنده بخشهای مهم است .به این ترتیب برند ما به نوعی وارد حوزه خبرنگاری و پوشش
مراسم نیز خواهد شد .ما تقریبا هشت هفته پیش از شروع مراسم باید نسبت به ایجاد
هشتگ ویژه برای برندمان اقدام کنیم .این امر موجب بهبود وضعیت ما در زمینه جلب
نظر مخاطب هدف خواهد شد .ایراد اصلی کمپین بسیاری از برندها بیتوجهی به عادی
ساختن ارتباط برندشان با مخاطب هدف است .به این ترتیب مخاطب هدف در مدت
زمانی کوتاه باید با برند آنها آشنا و سپس به خرید از آن عادت کند .بیتردید این اتفاق
هرگز یک شبه روی نمیدهد .به همین خاطر ما باید برنامهریزی دقیقی برای جلب نظر
مخاطب هدف داش��ته باشیم .در غیر این صورت بیش از هر زمان دیگری با مشکالت
عمده در حوزه بازاریابی مواجه خواهیم شد .استفاده از ادمینهای حرفهای برای پوشش
مراسم از سوی برندمان گزینه بسیار جذابی محسوب میشود .شاید تنها نکته منفی در
این میان هزینه باالی همکاری با چنین افرادی است بنابراین تالش برای مدیریت صفحه
از سوی خودمان اقتصادیترین گزینه پیش روی خواهد بود.
امروزه پلتفرمهایی نظیر فیسبوک ،اینستاگرام و توییتر امکانات بسیار زیادی در اختیار
برندها برای فعالیت بازاریابی قرار میدهد .استفاده درست از امکانات موجود در این فضا
اهمیت زیادی برای موفقیت برند ما خواهد داشت.
.5راهاندازی کمپین ایمیلی
پیش از این اهمیت فعالیت در سرویسهای ایمیلی ذکر شد .در اینجا ما به بررسی
هرچه بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت .بسیاری از صاحبان کسب و کار نسبت به
تاثیرگذاری بازاریابی ایمیلی تردید دارند .امروزه اغلب افراد دارای دستکم یک حساب
کاربری در سرویسهای مختلف ایمیلی هستند .تالش برای ارتباط و تعامل هرچه بهتر

با همکاران و دوستان از این طریق موجب افزایش توجه برندها به بازاریابی ایمیلی شده
است .این الگوی بازاریابی شاید با اختالف قدیمیترین مدل در دسترس باشد .نکته مهم
در این میان عدم تاثیرگذاری گذر زمان بر روی کاهش اهمیت بازاریابی ایمیلی است
بنابراین ما هنوز هم امکان استفاده از مزیتهای این شیوه بازاریابی را داریم.
شناسایی مخاطب هدف در فرآیند بازاریابی ایمیلی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
بسیاری از برندها در عمل نسبت به شناسایی مخاطب هدف در سرویسهای ایمیلی
توجه ندارند .نتیجه این امر ناتوانی آنها برای جلب نظر مخاطب هدف و فعالیت مناسب
در چنین فضایی است .وضعیت ایدهآل برای فعالیت در زمینه بازاریابی ایمیلی شروع به
کار در هشت هفته مانده به شروع مراسم است .به این ترتیب مخاطب هدف فرصت کافی
برای آش��نایی با برند ما را خواهد داشت .استفاده از یک تقویم محتوایی برای بازاریابی
هرچه بهتر اهمیت فراوانی دارد .با این کار ما بهترین فرصت برای بازاریابی با استفاده از
ایدههای مختلف را خواهیم داشت.
ارس��ال ایمیل در بازههای زمانی دارای فاصله مناسب ضروری است .همیشه یکی از
شکایتهای کاربران از برندها ارسال ایمیلهای تبلیغاتی به صورت پشت سر هم است.
وقتی فاصله میان ارس��ال ایمیلها بیشتر باشد ،کاربران فرصت کافی برای مطالعه هر
ایمیل را خواهند داشت .در غیر این صورت ایمیلهای ما بدون حتی مطالعه سطحی
از سوی مخاطب هدف حذف خواهد شد .صحبت درباره محتوای ایمیل بدون توجه به
ماهیت فعالیت هر برند امکانناپذیر است بنابراین هر برند براساس زمینه فعالیتش باید
اقدام به جلب نظر مخاطب هدف کند .این امر ش��امل ارائه دلیلی برای تقویت انگیزه
مخاطب به منظور بازدید از غرفه برندمان در مراسم خواهد بود.
.6رسانهها را خبر کنید
ایجاد آگاهی درباره حضور برندمان در مراس��مهای مهم حوزه کسب و کار ضروری
است .نکته مهم در این میان ناتوانی برندها برای ساماندهی فرآیند اطالعرسانی بدون
استفاده از کمک رسانههاست .امروزه رسانههای مختلف هنوز هم تاثیر باالیی بر روی
مخاطب هدف دارند بنابراین همکاری با برخی از رسانههای تخصصی در زمینه انتشار
اخب��ار برندمان کلیدی خواهد بود .اغلب برندها برنامهای برای همکاری با رس��انههای
تخصصی به منظور پوشش اخبار فعالیتشان ندارند .بدون تردید در چنین شرایطی برند
ما در صورت همکاری نزدیک با رسانهها امکان ایجاد تمایز چشمگیری را خواهد داشت.
نکته مهم در زمینه همکاری با رسانهها تالش برای ایجاد مقدمات الزم پیش از شروع
مراس��م است .ما باید رسانههای مناسب با حوزه کسب و کارمان را از میان گزینههای
مختل��ف انتخاب کنیم .اگر م��ا اقدام به همکاری با یک رس��انه عمومی کنیم ،میزان
تاثیرگذاریمان بر روی مخاطب تخصصی کس��ب و کار کاهش خواهد یافت بنابراین
به جای رس��انههای عمومی باید به دنبال رسانههای تخصصی باشیم .نتیجه همکاری
با رس��انههای تخصصی افزایش شهرت برندمان و همچنین کسب اعتبار بیشتر میان
مخاطب هدف اس��ت .امروزه مشتریان در تالش برای یافتن برندهایی با رفتار حرفهای
هستند .با این حساب هرچه برند ما رفتار حرفهایتری داشته باشد ،احتمال جلب نظر
تعداد بیشتری از مشتریان فراهم میشود .همکاری با رسانههای تخصصی به خوبی بیانگر
جلوه حرفهای یک برند است.
همکاری با رسانهها باید براساس یک نقشه از پیش تعیین شده صورت گیرد .این امر
نیازمند تشکیل جلسه رسمی با نمایندگان رسانه موردنظر است .در جلسه موردنظر باید
نکات مهم برای پوشش رسانهای و همچنین برنامهریزی برای مصاحبههای زنده احتمالی
صورت گیرد .وقتی ما در حال مصاحبه با رسانهها هستیم ،هیچ چیز به اندازه خونسردی
اهمیت ندارد .برخی از کارآفرینان در طول مصاحبه استرس بسیار زیادی نشان میدهند.
نتیجه این امر کاهش توجه مخاطب به مصاحبه موردنظر خواهد بود .ما همیشه باید با
اعتماد به نفس و آرامش خاطر نسبت به اظهارنظر پیرامون برندمان اقدام کنیم.
.7ایجاد کانالهای ارتباطی برای پس از مراسم
ادامه فرآیند تعامل با مخاطب هدف پس از پایان مراسم کمتر مورد توجه برندها قرار
میگیرد .بازاریابی در طول مراسمهای کاری اهمیت بسیار زیادی دارد ،با این حال پایان
همایشها به معنای فراموشی آن از سوی ما و اقدام برای ساماندهی امور بازاریابی متفاوت
نیست .ما باید المانهای الزم برای ادامه تعامل با مخاطب هدف را در اختیار داشته باشیم.
برندهای موف��ق در پی یافتن مخاطب هدف در همایشهای مختلف اقدام به معرفی
اکانتهایشان در شبکههای اجتماعی و حتی عضویت مخاطب در خبرنامه رسمیشان
میکنند .به این ترتیب تعامل میان آنها برای مدت زمان بیشتری ادامه خواهد یافت.
نکته جالب درباره اغلب برندها عدم توجهشان به فرآیند جلب نظر مخاطب هدف پس
از پایان مراسم است .به هر حال ما هزینههای بسیار زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف
انجام دادهایم بنابراین باید دستاورد قابل توجهی از هزینههای صورت گرفته داشته باشیم.
هرچه مدت زمان تعامل ما با بازدیدکنندگان بیشتر باشد ،شانس ما برای تبدیل آنها به
مشتریان وفادار افزایش خواهد یافت .خوشبختانه اغلب بازدیدکنندگان عالقهمند به یک
برند در مراسمهای کاری تمایل به ادامه همکاری با برند موردنظر را دارند .به این ترتیب
جای هیچگونه نگرانی برای واکنش منفی کاربران نخواهد بود .تنها نکته مهم در این میان
ضرورت ایجاد کانال ارتباطی مناسب برای تعامل میان کاربران و مخاطب هدف برندمان
است .بدون لحاظ این نکته ما توانایی ادامه ارتباط با مخاطب هدف را نخواهیم داشت.
جمعبندی
حضور موفق در مراسمهای مهم کاری نقش مهمی در افزایش اعتبار برندمان دارد.
بسیاری از کسب و کارها به طور مداوم در مراسمهای مهم حضور دارند ،اما تاثیرگذاری
موردنظر را دریافت نمیکنند .این امر ناشی از عدم توجه چنین برندهایی به اصول حضور
در مراس��مهای کاری اس��ت .هدف اصلی در این مقاله بررسی راهکارهای بازاریابی در
مراسمهای مهم کسب و کار بود .به این ترتیب ما فرصت بهتری برای جلب نظر مخاطب
هدف خواهیم داشت .نکته پایانی در زمینه حضور موفق در مراسمهای مرتبط با کسب
و کار مرب��وط به ارزیابی مداوم نتیجه هر بار حضورمان اس��ت .بهبود تدریجی کیفیت
حضورمان در رویدادهای مختلف فقط از این طریق امکانپذیر خواهد شد.
منبعsmallbusinessbonfire.com :
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ایستگاه بازاریابی
تجربیات یک فروشنده بیمه عمر ()3

فروش در صدا و سیما
محمدرضا محمدی

به عنوان کارش��ناس بیمه عمر به برنامه تلویزیونی دعوت ش��دم.
وقتی دوس��تان پشت صحنه متوجه ش��دند که من فروشنده بیمه
عمر هس��تم به طرف م��ن آمدند و قبل از ش��روع برنامه تند و تند
سوال میکردند .ش��اید این یکی از فرصتهای طالیی برای فروش
بیمه عمر بود .آن روز با اشتیاق از مزایای بیمه عمر برای آنها گفتم
هن��وز در حال حرف زدن بودم که آقای تهیهکننده من را به داخل
اس��تودیو دعوت کرد .از آنها اجازه خواس��تم پس از ضبط برنامه در
خدمتشان باشم.
پ��س از ضبط برنام��ه اتفاق جالب��ی افتاد ،هنوز چن��د دقیقهای
نگذش��ته بود که دیدم فنجان چای در حال لرزیدن اس��ت .من به
م��ن و ما به هم نگاه کردیم و ی��ک دفعه صدای جیغ بلند
او ،او ب��ه ُ
ش��د .دوربینها لرزیدند .چراغهای سقف استودیو لرزیدند همه چی
میلرزی��د؛ زلزل��ه بود .همه نگران و پریش��ان بودند هر کس به یک
س��مت میدوید .چن��د دقیقه بعد همه چی آروم ش��د .همه نگران
بودند و من منتظر ماشینی بودم که قرار بود من را به دفترم برساند.
یکی از هم��کاران اومد پیش من و گفت ببخش��ید این زلزله باعث
ش��د که نتونیم از صحبتهای شما اس��تفاده کنیم .گفتم :خواهش
میکنم .کارگردان برنامه به سمت من آمد و شماره منو گرفت .یکی
دیگه از دس��تیاران برنامه آدرس دفتر کار رو خواست .کارت ویزیت
رو بهش��ون دادم و گفتم دوستان اگه موافق باشید من حاضرم یک
جلسه یک ساعته شما رو به دفتر کارم دعوت کنم و با آرامش برای
ش��ما از فواید بیمه عمر بگم .یکی از همکاران گفت دوستان ما هم
میتونند تو این جلسه بیان؟ گفتم :با کمال میل تشریف بیارن .اون
جلس��ه بعد از رایزنیهای مختلف به شکل عمومی  20روز بعد در
یکی از س��النهای صدا و سیما برگزار شد و حدود  200نفر شرکت
کردن��د .بع��د از چند روز ح��دود  35نفر از این اف��راد بیمه عمر از
شرکت ما خریدند .این یک فرصت طالیی برای ما بود تا بتوانیم در
یک س��ازمان بزرگ ورود پیدا کنیم و بدون شک بر تعداد این افراد
در ماهها و س��الهای آینده اضافه خواهد ش��د مشروط به اینکه در
ارائه خدمات پس از فروش بهترین باشیم.
سازمان و ش��رکتهای بزرگ امکان خوبی برای فروش بیمه عمر
به ش��کل گروهی هس��تند .ش��ما با یک بار پرزنت کردن و وقت و
انرژی کمتر به میزان بیشتری از فروش دست پیدا میکنید بنابراین
تا جایی که میتوانید به ش��کلهای مختلف با س��ازمانهای بزرگ
ارتباط برقرار کنید و در زمان مناسب بیمه عمر بفروشید.
فروش بیمه عمر در سوپرمارکت محله
من تازه کارم را در بیمه ش��روع ک��رده بودم .یک روز با آقا جواد
سوپرمارکتی محله حرف زدم که اگر اجازه بدید میخوام امروز عصر
دو ساعتی مهمان شما باشم .از آنجایی که از قبل با هم دوست شده
بودیم و من همیش��ه از آنجا خرید میکردم با گرمی از تقاضای من
استقبال کرد.
در س��وپرمارکت محله اغلب همس��ایههای ش��ما برای خریدهای
جزئی میآیند .آنجا را از دس��ت ندهی��د .گاهی روزها همان حوالی
پرسه بزنید ش��اید بیاغراق دهها نفر را ببینید و بتوانید در یک روز
10نفر را بیمه عمر کنید.
فرصتها برای شما فروشندگان بیمه عمر همه جا وجود دارد .این
شما هستید که باید با خالقیت و هوش و توانایی خود بتوانید افراد
زیادی را بیمه عمر کنید.
خانم معصومی همسایه قبلی ما تو کوچه پایینی تا منو دید سالم
کرد و گفت :راستی شما یه دکتر خوب نمیشناسید میخوام مامانو
ببرم پیش��ش .گفتم :دکتر چی؟ گفت :وا مث��ل اینکه یادتون رفته
مامان��م آلزایمر داره دیگه .یادتون رفت اون ش��ب اومد خونه ش��ما
در زد گفت اکبر آقا را بگین بیاد و بعد اون داس��تان بلند باالیی که
اتف��اق افتاد را تعریف کرد .تازه دو زاری��م افتاد .گفتم :بله بله دکتر
که هس��تن .ولی اخیرا یکی از دوستام اس��م کسی را گفته که گویا
پزش��ک خیلی حاذقیه .بعد ش��روع کردیم درباره بیماری مادر او و
پدر آقا عبداهلل همسایه پایینی و بیمارستانهای تهران و هزینههای
سنگین درمان حرف زدن.
وقتی داستان به اینجا رسید ،گفتم :خانم معصومی شما هنوز بیمه
عمر نش��دید .کمی خجالت کش��ید و گفت :مامان که نمیشه چون
وضعیتش��و میدونید .گفتم :اما شما و آقای معصومی این فرصت رو
از دست ندهید .این روزها هزینههای درمان زیاد شده خدای نکرده
زبان��م الل اگه فردا یه اتفاقی برای ش��ما بیفت��ه حداقل بیمه عمر
هزینههاشو بده .آقای معصومی که یه کارمند بیشتر نیست .شما هم
که خانهدار هستید .راستی امیر علی شما رفت سرکار؟ کمی درباره
پس��ران اون حرف زدیم .پس از نیم س��اعت گفت :فکر کنم آقای
معصومی حوالی هش��ت بیاد خونه .امکان داره ش��ما امشب تشریف
بیاری��د و حضوری با خود آقای معصومی صحبت کنید .گفتم :حتما
با افتخار خدمت میرس��م .حوالی  9ش��ب با یک بس��ته شکالت به
من��زل آقای معصومی رفتم .خیلی از دیدن من خوش��حال ش��دند.
وقتی داش��تم برمیگش��تم آقا معصومی و خانم معصومی بیمه عمر
شده بودند .قرار شد اول سال بچهها رو هم بیمه عمر کنند.
فرصت دیدار در سوپرمارکتهای محله را از دست ندهید.
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از پلتفرم استادیا چه میدانیم؟

توسعه گام به گام پلتفرم بازی گوگل
به قلم :نیک استات کارشناس فناوری
ترجمه :علی آلعلی

گ��وگل به عنوان غ��ول دنیای اینترنت به آرامی در حال توس��عه
پلتفرم بازی منحصر به فردش اس��ت .اس��تادیا نام پلتفرم بازی تازه
گ��وگل برای گیمرها در سراس��ر دنیاس��ت .نکته مه��م درباره این
پلتف��رم اتکای کام��ل به فضای ابری برای به اش��تراکگذاری بازی
و تجربه لذتبخش س��رگرمی اس��ت .پروژه اس��تادیا به تازگی (دو
م��اه پیش) به طور رس��می رونمایی ش��د .برخ��ی از کاربران از آن
زمان امکان دسترس��ی محدود به پلتف��رم موردنظر را پیدا کردهاند.
اکنون گ��وگل با آزمایش بخشهای بیش��تر پلتف��رماش در تالش
برای افزایش دسترس��ی کاربران است .بر این اساس گوگل اشتراک
رایگان س��ه ماهه پلتف��رماش را به برخی از کارب��ران وفادار گوگل
کروم و دس��تاندرکاران توسعه آن هدیه داده است .این امر با توجه
ب��ه تخصص حرفهای اف��راد موردنظر در ح��وزه  ITامکان دریافت
اطالع��ات دقیقت��ر پیرامون نقاط ق��وت و ضعف پلتف��رم را فراهم
خواهد کرد.
گ��وگل با به اش��تراکگذاری برخ��ی از اطالعات به ط��ور ویژه با
خبرگزاری  The Vergeاز برنامهای برای توس��عه سطح دسترسی
کاربران به پلتفرم بازیاش پرده برداش��ت .اگرچه هنوز اس��تادیا به
بهرهبرداری کامل نرسیده اس��ت ،اما کاربران در  14کشور مختلف
امکان دسترس��ی آزمایش��ی به آن را دارند .گوگل از بیان دقیق نام
 14کشور موردنظر امتناع کرده است .نکته مهم در این میان تالش
تیم فنی گوگل برای ارتقای تجربه بازی گروهی میان کاربران است.
برخ��ی از کاربران در طول چند هفته گذش��ته ایرادهای فراوانی به
نس��خه آنالین بازیهای اس��تادیا وارد کردهاند بنابراین پس از رفع
مشکالت موردنظر باید منتظر دسترسی جهانی به پلتفرم موردنظر
باشیم.
اس��تادیا پرو در حال حاضر تنها س��رویس ابری گوگل در عرصه
گیم است .براساس اعالم رسمی گوگل این پلتفرم از نمایش بازیها
با کیفیت  4kپش��تیبانی خواهد کرد .نکته جالب درباره این پلتفرم
ضرورت نصب گوگل کروم برای اس��تفاده از بازیهاست .در غیر این
صورت باید دس��تگاه اندرویدی داش��ته باش��ید .این خبر به معنای
ضرورت نصب مرورگر کروم یا اس��تفاده از دس��تگاه اندرویدی برای
کارب��ران اپل اس��ت .بدون تردید گوگل در ایجاد این ش��رایط برای
بهرهمندی از استادیا پرو رقابت نزدیک با اپل را مدنظر داشته است.
آمار نصب مرورگر کروم بر روی دس��تگاههای دارای سیس��تم عامل
 IOSدر طول چند س��ال گذشته به طور مداوم افزایش یافته است
بنابرای��ن اقدام گوگل گام��ی دیگر برای بهبود ش��رایطش در بازار
خواهد بود.
اکنون استفاده از نسخه اولیه استادیا پرو هزینه ماهانه  10دالری
در پ��ی دارد .تنها راهکار عضویت در پلتفرم اس��تادیا پرو در حالت
آزمایش��ی معرفی از س��وی یکی از کاربران فعلی یا پیش پرداخت
هزینه کامل عضویت ( 129دالر) اس��ت بنابراین ش��اید بسیاری از
کاربران برای دسترس��ی به خدمات استادیا منتظر رونمایی رسمی
از آن بمانن��د .تیم فنی گوگل در تالش برای طراحی دس��ته بازی
مخصوص پلتفرماش اس��ت .طرحهای ابتدایی این دسته حکایت از
اعم��ال تغییرات فراوان ندارد .ش��اید تنها نکت��ه مثبت امکان نصب
دستگاه اندرویدی بر روی دسته موردنظر برای تجربه بازی راحتتر
باشد.
ب��دون تردی��د گ��وگل در تالش ب��رای افزای��ش ش��مار کاربران
پلتف��رماش خواهد بود .ای��ن امر در ماه دس��امبر  2019با افزایش
ظرفیت سرورهای پلتفرم اس��تادیا به خوبی نمایان شد بنابراین در
ادامه س��ال جاری باید منتظر رونمایی از سایر امکانات استادیا و به
احتمال زیاد رونمایی سراسری از آن باشیم.
ب��دون تردید رونمایی از یک پلتفرم بازی تازه نیازمند همکاری با
استودیوهای س��اخت بازی برای جلب نظر مخاطب هدف است .در
این میان گوگل به س��راغ همکاری با تیم سازنده God Of War
رفته اس��ت .این امر به معنای احتمال باالی انتشار اختصاصی یکی
از نس��خههای آتی این مجموعه برای پلتفرم استادیا خواهد بود .به
این ترتیب گوگل ش��روع توفانی در صنعت توسعه پلتفرمهای بازی
خواهد داشت .نکته جالب اینکه استودیو سانتا مانیکا ،توسعهدهنده
مجموعه بازیهای  ،God Of Warمس��ئولیت توس��عه بخشی از
س��رورهای اختصاصی اس��تادیا را برعهده گرفته اس��ت .این امر به
معنای افزایش توجه طرفدارهای این مجموعه جذاب بازی به پلتفرم
تازه گوگل خواهد بود.
منبعtheverge.com :

مدیریت سئو کسب و کار حوزه دیجیتال
به قلم :راتم گال کارشناس بازاریابی
ترجمه :علی آلعلی

هماهنگسازی صفحات س��ایت برندها برای موتورهای جستوجوگر ،به طور
معمول گوگل ،دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت .این امر در بس��یای از اوقات
تفاوت میان برندهای موفق و شکس��تخورده را نش��ان میدهد .فرآیند مدیریت
سئو ترکیبی از هنر ،عالقه و استفاده از آخرین دستاوردهای حوزه فناوری است.
بنابرای��ن برخالف آنچه در ابتدا به نظر میرس��د ،برندها ب��رای موفقیت در این
عرصه باید تواناییهای گوناگونی را با هم ترکیب کنند.
گوگل در طول سالهای اخیر آپدیتهای متعددی در زمینه خدماتش داشته
است .این امر توجه مداوم برندها به تغییرات گوگل را ضروری میسازد .بسیاری
از مش��تریان برای یافتن برندها در دنیای آنالین از گوگل استفاده میکنند .این
امر موجب تاثیرگذاری باالی گوگل بر روی سرنوش��ت برندها ش��ده اس��ت .اگر
برن��د ما در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت ،باید برنامهای منس��جم
به منظور هماهنگی هرچه بهتر با تغییرات الگوریتم گوگل داش��ته باشد .یکی از
نکات مهم در این میان نحوه طبقهبندی س��ایتها و لینکهای مختلف از سوی
گوگل است .این امر در طول سالهای گذشته دستخوش تغییرات بسیار زیادی
شده اس��ت .برندهای مختلف به دلیل تغییرات الگوریتم طبقهبندی لینکها در
گوگل تا حدودی نس��بت به مدیریت س��ئوی کارآمد ناامید شدهاند ،با این حال
آگاهی از نحوه فعالیت گوگل و تکنیکهای بهبود وضعیت مدیریت سئو وضعیت
را تغییر خواهد داد.
ه��دف اصلی مقاله کنونی بررس��ی نکات مهم و ترنده��ای تاثیرگذار در حوزه
مدیریت سئو است .به این ترتیب کار برای برندها ،به ویژه کسب و کارهای تازه
تاسیس ،راحتتر خواهد ش��د .در ادامه هشت مورد از مهمترین نکات در زمینه
مدیریت سئو کارآمد را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1جستوجوی صوتی
اگرچه فناوری جس��توجوی صوتی از س��ال  2012در دسترس کاربران قرار
داشته است ،اما تا همین سال گذشته بیشتر به عنوان یک فناوری شکستخورده
قلمداد میش��د .ای��ن امر به دلی��ل تجربه منف��ی کاربران از عامل��ی با فناوری
جستوجوی صوتی بود .نکته مهم تغییر اساسی در الگوریتم جستوجوی صوتی
اس��ت .این امر نخس��ت به دلیل پیشرفت چشمگیر گوش��یهای هوشمند روی
داده اس��ت .اوجگیری فناوری جس��توجوی صوتی از سال گذشته و همزمان با
افزایش استفاده کاربران از دستیارهای هوشمند صورت گرفت .یکی از مهمترین
راهکارهای ارتباط با دستیارهای هوشمند استفاده از قابلیت جستوجوی صوتی
اس��ت بنابراین دس��تگاههای هوشمند ،از قبیل گوش��یهای هوشمند ،در زمینه
اس��تفاده از تجهیزات بهتر برای ارتقای تجربه کاربران در زمینه جس��توجوی
صوتی پیشرفت قابل توجهی داشتهاند.
موسس��ه گارتنر در س��ال  2016پیشبینی دقیقی درباره افزایش 30درصدی
اس��تفاده از جستوجوی صوتی در سال  2020انجام داد .پیشبینی موردنظر تا
حد زیادی صحیح محسوب میش��ود .نکته جالب اینکه ما هنوز در ابتدای سال
جاری هستیم .این امر به معنای امکان بهبود این آمار در ماههای پیش روی است.
به این ترتیب شاید شاهد نوعی رکوردشکنی در زمینه توسعه فناوریهای جدید
نیز باش��یم .براس��اس گزارش موسس��ه فوربس 60درصد از کاربران گوشیهای
هوشمند دس��تکم یکبار تجربه کار با سیستم جستوجوی صوتی را داشتهاند.
ای��ن امر بیانگر افزایش تمایل کاربران به اس��تفاده از راهکارهای جایگزین برای
دسترسی به محتوای مورد عالقهشان است .شاید در نگاه نخست این امر عجیب
به نظر برس��د ،اما کاربران در طول یک س��ال اخیر به طور مداوم در تالش برای
یافتن راهکارهایی سادهتر از تایپ متن به منظور جستوجوی محتوا در اینترنت
بودهاند .این امر موجب افزایش اس��تفاده از روباتهای جس��توجوی صوتی در
شبکههای اجتماعی و حتی گوشیهای هوشمند ،در قالب اپ ،شده است .وقتی
کاربران عالقه باالیی به اس��تفاده از سیستم جستوجوی صوتی نشان میدهند،
معنای آن در حوزه مدیریت س��ئو ضرورت استفاده از کلیدواژهها و دیگر الزامات
مرتبط اس��ت .س��ایت ما باید رتبههای مناس��بی در زمینه جستوجوی صوتی
کاربران داش��ته باش��د .در غیر ای��ن صورت امکان جلب نظ��ر مخاطب هدف به
طور یکدس��ت فراهم نخواهد شد .فرآیند جس��توجوی محتوا در گوگل تفاوتی
میان الگوی تایپی و صوتی ایجاد نمیکند .نکته مهم در این میان تفاوت ش��یوه
جس��توجوی صوتی و اس��تفاده از کلمات با ش��یوه تایپی است .توجه به چنین
تفاوتهایی در زمینه مدیریت سئو حیاتی خواهد بود.
امروزه بس��یاری از برنده��ا قدرت و توان تاثیرگذاری جس��توجوی صوتی بر
فرآیند مدیریت س��ئو را نادیده میگیرند .این امر موجب افزایش ناکامی برندها
در زمینه جلب نظر مخاطب هدف ش��ده است .اگر برند ما از همین ابتدا فرآیند
مدیریت سئو را جدی تلقی کند ،امکان ایجاد تمایز میان کسب و کارمان و دیگر
رقبا فراهم خواهد شد .در این زمینه باید به دو نکته کلی توجه داشت:
• توج��ه به کلیدواژههای طوالنی :وقتی کاربران از جس��توجوی صوتی برای
دسترس��ی به محت��وا در گوگل اس��تفاده میکنند ،عبارته��ای طوالنی به کار
میبرن��د .این ام��ر تفاوت عمده الگوی جس��توجوی متنی و صوتی محس��وب
میشود بنابراین ما باید نسبت به استفاده از کلیدواژههای محاورهای در صفحات
سایتمان توجه داشته باشیم.
• ضرورت هماهنگی با گوش��یهای هوش��مند :امروزه اغلب ما از گوش��یهای
هوشمند برای جستوجو در اینترنت استفاده میکنیم .برندها برای افزایش نرخ
بازدید سایتش��ان باید نسبت به سازگاری هرچه بیش��تر با ساختار گوشیهای
هوشمند اقدام کنند .این امر شامل ایجاد قالب ویژه گوشیهای همراه و کاهش
حداکثری حجم قالب س��ایت است .به این ترتیب کاربران تجربه بسیار بهتری از
مشاهده لینکهای سایت ما خواهند داشت.
 .2اهمیت رتبههای برتر نتایج
یک��ی از اهداف اصلی مدیریت س��ئو ،ص��رف نظر از افزایش ترافیک س��ایت،
دس��تیابی به رتبههای برتر در گوگل اس��ت .این امر نیازمند فعالیت متفاوت ما
برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت .امروزه بسیاری از کاربران حوصله مشاهده
صفحه دوم فهرس��ت جستوجویشان را ندارند .این امر به معنای اهمیت هرچه
بیش��تر رتبههای نخست صفحات اول جستوجو اس��ت .هرچه یک برند در این
زمینه رتبه بهتری داشته باشد ،شانس بیشتری برای جلب توجه مخاطب هدف
و به تبع آن دستیابی به اهداف مختلفش دارد.
امروزه مش��کل اصلی برندها ایجاد سایتی جذاب برای مخاطب هدف و ناکامی
در زمینه ارتقای رتبه صفحاتشان است .به این ترتیب اغلب محتوای آنها هرگز
به دس��ت مخاطب هدف نمیرس��د .این امر موجب اتالف بخش قابل توجهی از
بودج��ه بازاریابی و تبلیغات برندها میش��ود .مدیریت س��ئو نقش زیربنای الزم
ب��رای موفقیت س��ایر فعالیته��ا را دارد بنابراین با توجه مناس��ب به این حوزه
امکان پیش��رفت در حوزههای دیگر فراهم میش��ود .نکات مهم در این زمینه به
شرح ذیل است:
• طرح پرس��ش از مخاطب ه��دف :یکی از راهکارهای مهم ب��رای بهبود رتبه

صفحات سایت افزایش میزان تعامل مخاطب هدف است .این امر از طریق طرح
پرس��شهای جنجالی و همچنین پاسخگویی به نظرات کاربران صورت میگیرد.
هرچه کاربران احساس راحتی بیشتری با برند ما داشته باشند ،تمایلشان برای
بیان نکات کلیدی بیش��تر خواهد ش��د .ای��ن امر در نهایت موج��ب بهبود رتبه
صفحات سایت ما در گوگل میشود.
• بررس��ی مداوم ترندهای برتر :تولید محتوا همیش��ه باید براس��اس مشاهده
ترندهای برتر صورت گیرد .در غیر این صورت همیش��ه احتمال بروز خطا وجود
خواهد داش��ت .ایراد اصلی بسیاری از صفحات س��ایت برندها عدم هماهنگی با
سلیقه مخاطب اس��ت .بهترین راهکار برای آگاهی از سلیقه مخاطب و کاربست
آن در فرآیند مدیریت سئو توجه به ترندهای برتر است.
• اهمیت س��اختار محتوا :هر محتوایی باید دارای س��اختار مشخصی باشد .در
غیر این صورت وضعیت آش��فته و دلس��ردکنندهای خواهد داشت .نکته مهم در
این میان انتخاب ساختار براس��اس سلیقه مخاطب هدف است بنابراین ما نباید
براس��اس سلیقه ش��خصیمان اقدام به انتخاب س��اختار محتوایی کنیم .این امر
اغلب نتیجهای جز شکست به همراه ندارد.
 .3جستوجوی تصویری
محتوای بصری همیش��ه در دنیای کسب و کار دارای اهمیت است .این امر از
دهههای بسیار دور تا به حال صحت دارد .اغلب کمپینهای بازاریابی یا تبلیغات
بدون محتوای بصری کمترین توانایی برای جلب نظر مخاطب هدف ندارد .ما در
فرآیند مدیریت س��ئو همیش��ه باید به محتوای بصری توجه داشته باشیم .شاید
برای ش��ما هم تجربه جس��توجو برای یافتن عکاس با موقعیت جغرافیایی یک
عکس پیش آمده باشد .این امر همیشه همراه با استفاده از سیستم جستوجوی
تصویری گوگل است .به این ترتیب کاربران امکان یافتن بهترین اطالعات درباره
عکسهای مدنظرشان را خواهند داشت.

کاربران اینترنت در طول چند س��ال اخیر به طور مداوم عالقه بیش��تری برای
جس��توجوی محتوا به صورت تصویری نش��ان دادهاند .این امر به طور معمول
ش��امل آپلود یک عکس برای دریافت لینکهای مرتبط اس��ت .گاهی اوقات این
امر در مورد جس��توجوی یک محصول ص��ورت میگیرد .به این ترتیب برند ما
باید عکسهای واضح و باکیفیتی از محصوالتش داشته باشد .در غیر این صورت
ش��اید مخاطب عالقهمند به محتوای برندمان توانایی یافتن مشخصات محصول
یا برندمان را نداشته باشد.
بدون تردید رقابت بس��یار ش��دیدی میان برندها برای ارتقای وضعیتشان در
زمینه جستوجوی تصویری گوگل وجود دارد .در این میان توجه به نکات ذیل
کاربردی خواهد بود:
• استفاده از تصاویر دارای کیفیت بسیار باال
• بهینهسازی اندازه تصویر با ساختار کلی متن و تیتر صفحه
• اس��تفاده از کپش��ن و توضیحات موردنیاز در بخشهای مناسب عکس یا در
ذیل آن به عنوان توضیحات تکمیلی
• بهرهمن��دی از تصاوی��ر منحصر به فرد و اختصاصی به جای تصاویر اس��تاکو
رایگان
 .4ضرورت توجه به گوگل بیزینس
ش��اید در نگاه نخست توجه به س��رویس گوگل بیزینس عجیب به نظر برسد.
بس��یاری از کس��ب و کارها هنوز اهمیت جلوه آنالین برندشان برای بازاریابی را
ج��دی تلقی نمیکنند .به ای��ن ترتیب آنها هیچگاه فعالیت مناس��بی در زمینه
جل��ب نظر مخاطب ه��دف در حوزه آنالین ندارند .یک��ی از نکات مهم در حوزه
مدیریت سئو ارائه اطالعات مشخص از برندمان به مخاطب هدف است .بسیاری
از برندها در این زمینه اقدامات الزم را انجام دادهاند ،اما هنوز هم جای کار برای
آنها وجود دارد .امروزه اگر ش��ما نیاز به یافتن فروش��گاه رسمی یک برند داشته
باش��ید ،از چه ابزارهایی اس��تفاده خواهید کرد؟ بدون تردید گوگل مپ یکی از
ابزارهای کاربردی در این زمینه خواهد بود .ایجاد حس��اب رسمی برای برندمان
در س��رویس گوگل بیزین��س امکان نمایش موقعیت س��اختمانهای برندمان را
فراهم میس��ازد .این س��رویس مزیتهای دیگری نظی��ر درج اطالعات تکمیلی
از برندمان در صورت جس��توجوی نام یا محصوالتمان از سوی مخاطب هدف
را نیز دارد .بس��یاری از اوقات کاربران از اطالعات آفالین مرورگرش��ان استفاده
میکنند .این امر ش��امل مراجعه به اطالعات آفالین تاریخچه جس��توجو است.
اگر برند ما دارای اکانت رس��می در گوگل بیزینس باشد ،مرورگر کروم اطالعات
جس��توجوی برندها در آن را به نسبت بیشتری برای کوتاه مدت ذخیره خواهد
کرد .این امر به معنای امکان دسترسی مجدد کاربران حتی در حالت آفالین به
اطالعات موردنظر اس��ت .راهاندازی اکانت رسمی در گوگل بیزینس مزیتهای
بس��یار زیادی دارد .این امر در زمینه مدیریت س��ئو موجب جلب توجه الگوریتم
گوگل به وضعیت برندمان خواهد ش��د .به این ترتیب ما نظر مخاطب هدفمان
را به گونهای تاثیرگذار جلب خواهیم کرد .برخی از نکات مهم در مورد سرویس
گوگل بیزینس به شرح ذیل است:
• مزیت اصلی سرویس موردنظر امکان راهاندازی به صورت کامال رایگان است.
• هرچه برند ما جزییات بیش��تری از خود به اشتراک بگذارد ،شانس بیشتری
برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد داشت.
• گ��وگل بیزینس ب��ه طور معمول اقدام به حذف اطالع��ات برندها در صورت
تکمیل نبودن بخش مربوط به مشخصات برند از سوی صاحبانش خواهد کرد.
 .5تقویمهای ویرایشی
تقویمهای ویرایشی یا تقویمهای محتوایی در هر کسب و کاری دارای اهمیت
است .دلیل این امر کمک آنها به تولید محتوای جذاب براساس ایدههای مختلف
است .بس��یاری از برندها نسبت به اس��تفاده از چنین تقویمهایی توجه کافی را
ندارن��د .به این ترتیب محتوای تولیدی آنها در عرصههای مختلف نظیر بازاریابی
به مرور ماهیت تکراری پیدا میکند.
اس��تفاده از تقویمهای محتوایی کار چندان دشواری نیست .توصیه من تالش

برای جمعآوری ایدههای تولید محتوا و درج آنها در تقویم موردنظر است .سپس
پیش از برنامهریزی برای تولید محتوا باید به ایدههای موردنظر نگاه کنیم .تالش
برای تولید محتوا براس��اس تمام ایدههای درجشده در تقویم موجب بهبود رتبه
سایتمان از نقطه نظر مدیریت سئو خواهد داشت.
ش��اید استفاده از تقویمهای ویرایشی در ابتدا بس��یار دشوار به نظر برسد ،اما
در صورت اس��تفاده از نکات کلیدی و کاربردی بدل به امری س��اده خواهد شد.
بهرهمندی از نکات ذیل در این زمینه ضروری خواهد بود:
• ش��ناخت مش��تریان هدف :ایدهپردازی و تولید محتوا بدون توجه به سلیقه
مش��تریان راه به هی��چ جایی نخواهد ب��رد بنابراین مهمترین اص��ل در انتخاب
ایدههای تولید محتوا برای تقویم ش��ناخت دقیق مش��تریان هدف است .این امر
به ش��یوههای مختلفی امکانپذیر است .سادهترین تکنیک برای شناخت سلیقه
مشتریان توجه به نحوه عملکرد رقباست .به این ترتیب ما اطالعات دست اول و
کامال رایگانی در مورد مشتریان خواهیم داشت.
• آگاهی از فرمت مناس��ب برای تولید محتوا :ایدههای مختلف در زمینه تولید
محت��وا نیازمند فرمتهای گوناگونی هس��تند .توجه به این نکته به هنگام تولید
محت��وا ضرورت دارد .گاه��ی اوقات بهترین ایدهها نیز به دلیل عدم اس��تفاده از
فرمت مناسب توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارد.
 .6تولید محتوا در شبکههای اجتماعی
اس��تفاده از شبکههای اجتماعی برای ارتقای هرچه بهتر شهرت برند امری اثبات
شده است .امروزه اغلب برندهای بزرگ دارای اکانت رسمی در پلتفرمهای اجتماعی
مهم هستند .رقابت میان شبکههای اجتماعی موجب تالش تیمهای فنی هر کدام
به منظور حفظ کاربران ش��ده است .یکی از نتایج این امر مخالفت شدید هر شبکه
اجتماعی با هر عاملی برای انتقال کاربرانش به خارج از پلتفرماش اس��ت .این امر به
طور ویژه از س��وی فیسبوک دنبال میش��ود .این شبکه اجتماعی و اینستاگرام ،به
ک از سوی کاربران ندارد .این امر از
عنوان زیرشاخهاش ،رابطه خوبی با بارگذاری لین 
نقطه نظر بازاریابی شبکههای اجتماعی منطقی به نظر میرسد .اعتبار فیسبوک یا
اینستاگرام مبتنی بر تعداد کاربران باالیشان است .با چنین وضعیتی استفاده از تمام
ابزارهای ممکن برای حفظ کاربران طبیعی خواهد بود .رقابت شدید میان شبکههای
اجتماعی اش��تراکگذاری محتوای بازاریابی موجود در سایت برندها را دشوار کرده
اس��ت .دس��تیابی به این هدف به طور مستقیم غیرممکن است بنابراین باید نسبت
به تولید محتوا و بارگذاری آن در شبکههای اجتماعی اقدام کنیم .به این ترتیب ما
فرصت فعالیت رسمی در شبکههای اجتماعی را خواهیم داشت .بدون تردید فضای
شبکههای اجتماعی با سایت رس��می برندها متفاوت است .نتیجه این امر ضرورت
تولید محتوای مناسب با حال و هوای هر پلتفرم اجتماعی از سوی برندهاست .تاثیر
این شیوه عملکرد بر روی مدیریت سئو برندها افزایش بازدید کاربران از کمپینهای
بازاریابی و تبلیغات برندها به طور کلی است .به این ترتیب صفحات اینترنتی مرتبط
با برند ما رتبههای بس��یار بهتری در گوگل دریافت خواهند کرد .امروزه فعالیت در
شبکههای اجتماعی یک گزینه مطلوب برای برندها نیست .این امر بدل به ضرورتی
اجتنابناپذیر برای برندها شده است بنابراین اگر تا به حال نسبت به راهاندازی اکانت
رسمیتان در شبکههای اجتماعی پرطرفدار اقدام نکردهاید ،باید هرچه زودتر دست
به کار شوید .فعالیت در شبکههای اجتماعی برای بهبود وضعیت کلی سئو برندمان
نیازمند توجه به چند نکته مهم است .استفاده از کلیدواژهها ،عالوه بر سایت رسمی،
در پلتفرمه��ای اجتماعی نیز دارای اهمیت اس��ت .امروزه برخی از کاربران از طریق
جس��توجو در گوگل به محتوای اکانت برندها در ش��بکههای اجتماعی دسترسی
پیدا میکنند .هرچه استفاده ما از کلیدواژهها بهتر باشد ،شانسمان برای جلب نظر
مخاطب هدف بیشتر خواهد شد.
 .7بهروز رسانی محتوای قدیمی
انتشار پست تازه آخرین گام در حوزه بازاریابی محسوب نمیشود .تولید محتوا
و س��پس فراموشی آن بدترین نوع اشتباه بازاریابهاست .ما باید همیشه نسبت
به آپدیت محتوای قدیمی س��ایت یا وبالگمان اقدام کنیم .مزیت اصلی این امر
امکان دسترسی به محتوای تازه بدون نیاز به صرف هزینه و اختصاص زمان قابل
توجه است .چارچوب کلی اغلب محتواهای قدیمی هنوز هم کاربردی است .نکته
مهم افزودن اطالعات بهروز برای افزایش انطباقش��ان با س��لیقه مخاطب اس��ت
بنابراین ما باید به جای تالش برای تولید محتوای تازه دس��ت به اقدام راحتتر
بزنیم .محتوای قدیمی س��ایتها همیش��ه به عن��وان اطالعات مرده طبقهبندی
میشوند .اگر ما در زمینه بهروز رسانی چنین اطالعاتی فعالیت کنیم ،در بدترین
حال��ت موفق به جل��ب نظر مخاطب هدف نخواهیم ش��د .این ام��ر هیچ هزینه
قاب��ل توجهی برای برندها نخواهد داش��ت ،با این حال اگ��ر موفق به جلب نظر
مخاطب هدف ش��ویم ،بدون صرف هزین��های یک محتوای بهروز تولید کردهایم.
خوش��بختانه امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای دسترسی به اطالعات تازه و
تاثیرگذار وجود دارد .بنابراین ما مشکل چندانی در این زمینه نخواهیم داشت.
 .8اهمیت پادکستها
پادکست به طور معمول در زمینه بازاریابی محتوایی مورد غفلت قرار میگیرد.
بس��یاری از برندها هنوز نسبت به اهمیت پادکست در جلب نظر مخاطب هدف
تردید دارند .نکته مهم در این میان شهرت بسیار باالی فرمت پادکست در میان
کاربران اس��ت .مزیت اصلی این فرمت س��ازگاری با ش��رایط جا به جایی مداوم
اس��ت .بنابراین ما در حین سفر یا فاصله میان خانه تا شرکت امکان گوش دادن
به پادکس��تهای مورد عالقهمان را خواهیم داش��ت .یکی از نکات جالب در این
زمینه فعالیت برندها به عنوان اسپانس��ر پادکس��تهای مختلف اس��ت .این امر
موجب افزایش عالقه مخاطب پادکستها برای خرید از برند موردنظر میشود.
اگر ما امکان قبول اسپانس��ری یک پادکست را داریم ،پس چرا اقدام به تولید
پادکست ویژه برندمان نکنیم؟ این امر امکان جلب نظر مخاطب هدف به گونهای
کامال تاثیر ذار را فراهم میآورد .امروزه برندهای دارای پادکست رسمی از اعتبار
بیشتری در میان مخاطب هدف برخوردار هستند .برخی از نکات مهم در زمینه
تولید پادکست به شرح ذیل است:
• توجه به تیتر اصلی پادکس��ت :هر پادکست باید یک نام رسمی و هر قسمت
تیتر مشخصی داشته باشد .این امر به کاربران برای انتخاب پادکست ما براساس
سلیقهشان کمک خواهد کرد.
• هماهنگس��ازی محتوای پادکست برای یوتیوب :پادکستها به طور معمول
در قالب صوتی ارائه میشوند ،با این حال گاهی اوقات امکان بهرهمندی از فرمت
ویدئویی نیز وجود دارد .این امر اغلب برای بارگذاری پادکست در یوتیوب صورت
میگیرد .فرمت ویدئویی پادکستها شامل صحنه ضبط است بنابراین ما نیاز به
تدارک امور عجیب و غریبی نخواهیم داشت.
بدون تردید ترندهای مورد بحث در این مقاله فقط بخشی از نکات و تکنیکهای
مناسب برای مدیریت سئو است .توجه به موارد مورد بحث امکان افزایش وسعت دید
برندها را فراهم میکند .به این ترتیب ما توانایی مدیریت س��ئو کس��ب و کارمان به
صورت متفاوت از رقبا را خواهیم داشت .امروزه تفاوت میان برندها در حوزه کسب و
کار اهمیت بسیار زیادی دارد بنابراین استفاده از مزیتهای مدیریت سئو به صورت
خاص باید مدنظر مدیران شرکتها قرار داشته باشد.
منبعbusiness.com :

تلفن مستقیم86073290 :

اخبار

ایرانزمـین
ایرانزمـــین

تلفن مستقیم86073298 :

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقآبی آب منطقه ای مازندران :

٩۵درصد از حجم مخازن سدهای استان آبگیری شده است.

ســاری – دهقان  :به گزارش خبرنگار مازنــدران به نقل روابط
عمومی آب منطقهای مازندران :آقای مهندس منصور رضایی کالنتری
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت
از آبگیری ٩۵درصدی حجم مخازن سدهای استان خبر داد.
ایشــان با اشاره به افزایش ١۵درصدی حجم ریزش جوی استان در
طی  ۵ماهه اول ســال آبی (مهر الی بهمن) نســبت به دوره شاخص
آمــاری تا کنون از  ٣٢٧میلیون مترمکعب از حجم مخازن ســدهای
اســتان حدود  ٣١١میلیون مترمکعب آبگیری شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۶درصد
افزایش نشــان میدهد .رضایی کالنتری تصریح کرد :در  ٢ســد مهم استان یعنی سد شهید رجایی و البرز به
ترتیب  ١۵۴و  ١٣٧میلیون مترمکعب آب ذخیره شــده که در مقایســه با سال گذشته در سد شهید رجایی
حدود  ٧۵میلیون مترمکعب و در سد البرز حدود  ۵میلیون مترمکعب بیشتر است.
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برقآبی شــرکت گفت :جهت استفاده بهینه از منابع
آب موجود و همچنین کنترل ســیالبهای احتمالی بخشــی از آب جهت انرژی برقآبی و همچنین حقآبه
زیســتمحیطی و تامین آب کشاورزی پاییندست رهاسازی میشود و اکنون  ۶واحد نیروگاه برقآبی مقیاس
کوچک و متوســط موجود در پائین دست سد شــهید رجایی در مدار بهرهبرداری قرار دارند .ضمن آنکه دبی
ورودی سد شهید رجایی نیز بالغ بر  ١۵متر مکعب است .
ایشــان در پایان از کشــاورزان خواست با توجه اعالم زمان مناسب شروع کشت برنج از  ٢0اسفند از سوی
جهاد کشــاورزی به موقع نســبت به انجام کشت و کار اقدام و از منابع آب رها شده از سد در امر کشت برنج
استفاده تا در فصل گرما با کمبود آب مواجه نشوند.

دو اقدام زیربنایی برای تقویت برق شهرستان ماهشهر

اهواز – شــبنم قجاوند  :مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای
خوزســتان گفت :این شــرکت خط  ١٣٢کیلو ولت ماهشهر  ۴00به
جراحی  ٣را از شــرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر تحویل گرفته و
آن را تکمیل و به بهره برداری رسانده است.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت :این خط  ٢۵کیلومتر مدار داشته
و ارزش سرمایه گذاری پروژه بالغ بر  ١۸٧میلیارد ریال بوده است.
وی تقویت زیرساخت های برق ماهشهر و تغذیه برق شهرک بعثت
و جراحــی در این شهرســتان را از مهم ترین اهــداف برقداری این خط عنوان کرد و افزود :از ابتدای ســال
جاری تاکنون  ١۵٩کیلومتر مدار به بخش انتقال و فوق توزیع شــبکه تحت نظارت این شــرکت در دو استان
خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده اســت .مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان همچنین
خبر از واگذاری پست و خط بعثت ماهشهر به این شرکت داده و افزود :با توافقات فی مابین وزارت نیرو و نفت
پست و خط مذکور تحویل این شرکت شده است.
دشت بزرگ تصریح کرد :با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود پست و خط بعثت در تابستان
 ١۴00با ســرمایه گذاری  ٩0میلیارد ریالی به بهره برداری برســد و  ١00مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق
خوزستان اضافه شود.

دیدار مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان

گرگان –خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان با مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق اســتان دیدار و گفتگو نمود..مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت  :شرکت
توزیع برق تا کنون بر روشنایی معابر شهری و روستایی نظارت داشته و در صورت هر گونه مشکل در روشنایی
نسبت به رفع ان اقدام می نماید.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان  ،علی اکبر نصیری
در ایــن دیدار افزود  :این شــرکت آمادگی خود را جهت همکاری بــا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای اســتان در چارچوب قانون جهت روشــنایی جاده های بین شهری و اصلی را اعالم می نماید.در این دیدار
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان گفت  :بیشــک توسعه بخش راه و تأمین زیرساختهای
مورد نیاز این بخش از مهمترین نیازهایی است که باید به آن توجه کرد زیرا بر اساس آن فرایند چرخه حمل
و نقل جادهای شــکل میگیرد.مهدی میقانی گفت  :در این میان فقدان تنها یکی از زیرساختها و تجهیزات
مورد نیاز ،جادهها را از حالت اســتاندارد خارج میکند؛ یکی از این زیرســاختها روشنایی است .وی افزود :
تاریکی برخی محورهای اصلی و پرترافیک در شبهای مهآلود یا بارانی حوادث را دو چندان می کند و چون
برخی از این مســیرها ،محل تردد مسافران بیشــماری از نقاط مختلف کشور است ،رسیدگی به آن ضرورت
دارد.مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان گفت :تمام متخصصان چــه در ایران و چه در دنیا
اذعان دارند که اگر جادهای دارای عالئم ،خط کشــی و تابلو باشد دیگر نیازمند روشنایی نیست و خودمعرف
اســت ولی با این حال در صدد آن هســتیم که بیش از پیش بر روشنایی جاده های اصلی افزوده شود.تأمین
روشــنایی محورهای ارتباطی از نیازهای اساسی اســت که در افزایش احساس امنیت و پیشگیری از حوادث
برای رانندگان و مســافران عبوری مهم است.در ادامه میرصالحی رئیس مرکز مدیریت راههای استان گلستان
گزارشــی از وضعیت موجود روشنایی جاده های بین شهری و دوربین های منصوبه در سطح کل استان ارائه
و پیشنهادهایی در جهت کاهش ارائه تصادفات بین جاده ای ارائه نمود.

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ترویج و
توسعه فرهنگ نورانی نماز

گرگان –خبرنگار فرصت امروز :شــرکت توزیع نیروی برق استان گلســتان در ترویج و توسعه فرهنگ
نورانی نماز دربین دســتگاههای اجرایی استان حائز رتبه برتر برای سومین سال متوالی شد.به گزارش روابط
عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان ؛ علی اکبر نصیری گفت  :طی بررســی های صورت گرفته شده
توســط هیئت داوران شورای اقامه نماز استان گلســتان بر اساس شاخص های مشخص شده  ،شرکت توزیع
نیروی برق اســتان گلستان حائز رتبه برتر برای سومین سال در بین دستگاههای اجرایی استان در سال ٩٧
و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی استاندار گلستان گردیده است .وی اضافه کرد  :این موفقیت حاصل
همکاری کلیه همکاران و پیگیری های مستمر و ارسال بموقع اطالعات و مستندات بر اساس شاخص های
تعیین شده و توسط همکاران معاونت منابع انسانی بوده که جای تقدیر و تشکر را دارد.
توجه مردم به هشدارهای مسئوالن برای پیشگیری از بیماری کرونا/میزان

مسافرت های دریایی در استان هرمزگان کاهش یافت

بندرعبــاس – خبرنگار فرصت امروز :با توجه به درخواســت
مسئولین از مردم جهت پرهیز از انجام سفرهای غیر ضروری به استان
هرمزگان در راســتای پیشــگیری از بیماری کرونا ،میزان مسافران و
ســفرهای دریایی طی هفته جاری در بنادر مسافری استان هرمزگان
کاهش یافته است.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان
هرمزگان ،کاهش میزان مسافرت های دریایی در هرمزگان با وجود
تعطیلی مدارس و دانشگاهها و در راستای درخواست مسئولین از مردم به منظور اجتناب از سفرهای غیر
ضروری و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از بیماری کووید  ١٩انجام شده که نشان
دهنده توجه مردم به هشــدارها میباشد .پرهیز از انجام سفرهای غیرضروری به عنوان یک خواست ملی
و برای حفظ سالمت مردم در اولویت قرار گرفته تا با رعایت اقدامات و مراقبت های پیشگیرانه ،از تسری
بیماری کرونا ،جلوگیری شود .با اجتناب مردم از سفرهای غیر ضروری بنابر خواست مسئولین ،سفرهای
دریایی از بنادر اســتان هرمزگان ،با کاهش چشــمگیری روبرو شده است .براساس آمار ثبت شده ،میزان
تردد و مســافرت های دریایی در مسیرهای دریایی مرکز استان شامل بنادر شهید حقانی به جزایر قشم،
هرمز و الرک از  ٢٩بهمن تا پنجم اســفند ماه ســال جاری ،نسبت به هفته قبل از آن ٢0 ،درصد کاهش
و نســبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٢ ،درصد کاهش یافته است .همچنین آمارها کاهش  ١٧درصدی
مسافر و  ١١درصدی حمل و نقل خودرو در مسیر بندر پل به بندرالفت در جزیره قشم و بالعکس را طي
هفته جاري نشان مي دهد.
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آمادهسازیتمامسالنهایمدیریتبحرانشهرداریقمبرایمقابلهباکرونا

قم  -خبرنگار فرصت امروز :با دســتور شهردار قم،
تمامی ســولههای مدیریت بحران و ســالنهای ورزشی
در اختیار شــهرداری قم در سطح مناطق هشتگانه برای
قرنطینه بیماران و یا ارائه خدمات بهداشت
و درمان آمادهسازی میشوند.
دکتر ســید مرتضــی ســقاییاننژاد با
اشــاره به افزایش تعــداد بیماران مبتال به
ویــروس کرونا و لزوم ایجــاد ظرفیتهای
جدیــد در اماکن نگهــداری و درمان این
بیماران ،اظهار کرد :آماده سازی سالنهای
ورزشی و سولههای مدیریت بحران مناطق
هشتگانه برای استفاده به همین منظور در
دستور کار قرار گرفته است.
شهردار قم با تشــریح برخی از اقدامات
گســترده انجــام گرفته توســط مجموعه
مدیریــت شــهری در خصوص مبــارزه با
شــیوع بیماری کرونا ،گفت :بــا توجه به
شرایط ویژهای که شــهر قم در هفتههای
اخیر شــاهد بوده است ،ســتاد ویژهای به
منظور ساماندهی انجام اقدامات در حوزههای مختلف در
روزهای اولیه در شهرداری قم تشکیل شد.
ســقاییاننژاد عمده اقدامات شهرداری قم را در بخش

ارائه خدمات شــهری دانســت و افزود :حفــظ نظافت و
بهداشت محیط شهری در روزهای اخیر به صورت ویژهای
دنبال شده است و با وجود افزایش قابل توجه پسماندها و

زبالهها به ویژه پسماندهای بیمارستانی ،با افزایش ظرفیت
ناوگان و ســرویسهای جمعآوری زباله مشــکلی در این
زمینه وجود نداشته است.

وی در ادامه اجرای عملیات شستشو و ضدعفونی معابر
و مبلمان شــهری را یادآور شــد و گفت :توان تجهیزاتی
و ماشینآالتی شــهرداری قم به همراه نیروهای خدمات
شهری مناطق برای این منظور ساماندهی
شده و با همکاری مجموعه سپاه و ارتش به
صورت مرتب سطح معابر شهر قم شسشتو
و ضد عفونی میگردد.
شــهردار قم با اعالم آمادگی سولههای
بحــران و ســالنهای ورزشــی در اختیار
شــهرداری قم به منظور انجــام اقدامات
بهداشتی و درمانی ،گفت :دستور الزم برای
استفاده از این اماکن صادر شده است و در
صورت اعالم نیاز از سوی مدیریت استان،
این ظرفیت در اختیار مجموعه بهداشت و
درمان قرار خواهد گرفت.
ســقاییاننژاد همچنیــن شــرایط ارائه
خدمات در آرامستان بهشت معصومه(س)
را در وضعیت مطلوب دانســت و ادامه داد:
علی رغم افزایش پذیرش متوفیان در این
آرامستان در حال حاضر وضعیت مطلوبی در این مجموعه
برقــرار بوده و امور بخشهای مختلف به صورت منظم در
حال انجام و پیگیری است.

مهندس عظیمیان  :رویکرد فوالد مبارکه به الزاامات زیست محیطی ،ملی و جهانی است
اصفهان  -خبرنــگار فرصت امروز :به مناســبت روز
درختکاری مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن
غرس یک اصله نهال در شرکت ،بر اهمیت فضای سبز و نقش
آن در سالمت محیط کار و محیط زیست تأکید کرد.
وی گفــت :امروزه رعایــت دستـــــورالعمـــــــل های
زیســـــــت محیطـــــــی یکـــــــــی از مهــــمترین
دســتورالعملهای هر بنگاه اقتصادی و کارخانۀ تولیدی است و
در واقع دیگر یک اقدام نمایشــی نیست ،بلکه یک الزام بسیار
مهم اســت .این امر از ابتدا تاکنون در فــوالد مبارکه نهفقط
بهعنوان یک الزام بلکه در مقام یک مسئولیت اجتماعی خطیر
ملی و همتراز با استانداردهای جهانی مدنظر بوده و هست.
وی با اشــاره به وجود بیش از  ١۶00هکتار فضای سبز در
فــوالد مبارکه کــه بیش از  ٩۵درصد آن بــه روش قطرهای
آبیاری میشــود ،تصریح کرد :برای حفظ و توسعۀ این میزان
فضای سبز با سرمایهگذاریهای قابلتوجه و پروژههای متعددی
که انجام شــده اســت ،تالش شــده آب موردنیاز این میزان
فضای ســبز را از محل تصفیه و بازچرخانی پســاب انسانی و
صنعتی کارخانه و بدون هیچ برداشت آب اضافی از زایندهرود
تأمیــن کنیم .مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد :با توجه به
اینکه در تابلوی اهداف ساالنه شرکت ،رعایت دستورالعملهای

زیســتمحیطی یکی از ارکان و اهداف ثابت شــرکت اســت،
همواره ســرمایهگذاریهای قابلتوجهی برای انجام پژوهشها و
اجرای پروژههای متنوعتر در این زمینه انجام شده و میشود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :شــرکت فــوالد مبارکه در
راســتای تحقق اهــداف کالن خود در حوزۀ محیطزیســت
و همگام با توســعۀ کمــی و کیفی تولیدات خود ،توســعه و
بهروزرسانی زیرســاختها و تجهیزات کنترلکنندۀ آالیندهها را
نیز سرلوحۀ اقدامات قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه این شرکت بهمنظور نگهداری از فضای
سبز خود که بالغبر  ۵0درصد از کل سطح سایت شرکت فوالد

مبارکه را دربرمیگیرد ،و برای نگهداری و تعمیرات سیستمهای
دفع و کنترل آالیندۀ ســاالنه رقمی بالغبر  ۵0میلیارد تومان
هزینه صرف کرده است ،گفت :نصب و راهاندازی سیستمهای
پایش آنالین بر روی کلیۀ خروجیهای شــرکت فوالد مبارکه
در بخش دودکشــها و تصفیهخانهها اکنــون رقمی بالغبر ٢0
میلیارد تومان ارزشگذاری شــده است .این شرکت هماکنون
طرحهای احداث دریاچۀ ســوم ذخیره پســاب همراه با نصب
سیستم تصفیۀ تکمیلی پساب شهری را با هزینهای بالغبر ۶0
میلیارد تومان در دست اقدام دارد.
عالوه براین احداث سیلوهای ذخیرۀ ریزدانه مواد معدنی و
رفع برخی از اشکاالت در راهبری سیستمهای دفع آالینده را
باهدف بهبود شاخصهای زیستمحیطی خود با هزینهای بالغبر
 ٣0میلیارد تومان پیشــبینی و در دســتور کار داشته است.
طرحهای فرآوری سرباره بهعنوان محصول جانبی فرایند تولید
و با هدف ایجاد ارزشافزوده برای محصوالت شرکت یکی دیگر
از اقداماتی است که با کمک مراکز علمی و پژوهشی کشور با
هزینهای بالغبر  ١0میلیارد تومان در دســت اقدام است .این
شرکت با مشارکت شرکتهای مهندسی داخلی فرایند فروش و
صادرات سرباره را نیز به موازات فعالیتهای علمی و تحقیقاتی
خود در این زمینه دنبال کرده است.

توسعهی شبکهی برقرسانی ،در گروی سرمایهگذاری و پرداخت قبوض برق
تبریز -ماهان فالح :مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق تبریز تاکید کرد :خدماترســانی بهینه و توســعهی
شبکهی برقرسانی در گروی ســرمایهگذاری و پرداخت
بهموقع قبوض برق توسط مشترکین است.
کاظمی گفت :تالش برای خدماترسانی در بخشهای
مختلف توســعهی شــبکه ،ســازماندهی و سیستمهای
برقرســانی ،بدون پرداخت بهموقع قبوض برق توســط
مشترکین و سرمایهگذاری ممکن نیست.
وی از عموم مشــترکان درخواســت کرد در خصوص
پرداخت صورتحســابهای قبوض بــرق مصرفی جدیت
بهخرج داده و شــرکت توزیع نیروی بــرق تبریز را برای
اجرای هر چــه بهتر برنامههای در نظر گرفته شــده در

خصوص توسعه و خدماترسانی یاری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد :در سایهی همکاریهای کلیهی
مشــترکین ،هیچ روز و فصلی از ســال شاهد خاموشی و
قطعی برق نباشیم.
وی یادآور شــد :با توجه به رشــد فزاینــدهی مصرف
برق در کشــور ،عموم مردم و مشترکین در صرفهجویی
و مصرف بهینهی برق مصرفی و پیشــگیری از اســراف و
اتالف بیهوده در مصرف انرژی تالش کنند تا سالی بدون
خاموشی را شاهد باشیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان بار
دیگر همکاری مردم در زمینهی مصرف و پرداخت بهموقع
هزینههــای برق مصرفی را عاملی مهم در امر توســعه و
پایدار نگهداشتن شبکهی برق عنوان کرد.

 112روستای استان اردبیل در آینده نزدیک از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند
اردبیل  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت
گاز استان اردبیل از گازرسانی به  ١١٢روستای این استان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل،
سردار اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت ،با اعالم این
خبر ،اظهار داشت :از کل روستاهای استان  ،تعداد ١٣١٢
روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی با اشاره به شرایط کوهســتانی استان اردبیل علی
الخصوص در شــهرهای جنوبی استان گفت  :پروژه های
گازرسانی در سطح اســتان به سرعت در حال اجراء می
باشــد به نحوی کــه در حال حاضر بیــش از  ٩۴درصد

از خانوار روســتایی اســتان اردبیل از نعمت گاز طبیعی
برخوردارند.

روزانه و به منظور مقابله با ویروس کرونا؛

ساختمان و محل کار کارکنان شرکت آبفا آذربایجان شرقی
ضدعفونی می شود
تبریز -ماهان فالح  :بر اســاس دستور مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی و در
راســتای حفظ ســالمت جامعه و همچنین کارکنان و
مراجعین ،ضدعفونی و گندزدایی ساختمان اداری این
شــرکت و واحدها و مناطق تابعه آبفا اســتان در سایر
شــهرهای آذربایجان شــرقی بصورت روزانه انجام می
شود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب آذربایجان

شــرقی با اعالم این خبر افزود :شرکت آب و فاضالب
اســتان در راستای جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس
کرونــا در جامعه اقدامات مختلفــی از جمله حذف اثر
انگشــت دســتگاه حضوروغیاب ،کاهش ساعت کاری،
فراهم نمودن زیرســاخت خدمــات الکترونیکی برای
مراجعین و توزیع مواد ضدعفونی کننده و ماســک در
بین همکاران و ســایر اقدامات مختلف دیگر در دستور
کار قرار گرفته است.

اســماعیلی در ادامه گفت  :گاز رسانی به مناطق صعب
العبور نشــان از توجه نظام مقدس جمهوری اســالمی و
دولت خدمتگذار به روســتاها و مردم شریف آنست و در
این راه از هیچ تالش کوششی برای تامین آسایش و رفاه
مردم دســت بر نمی داریم و ســعی کلیه خادمین مردم
شــریف استان در شرکت گاز استان اردبیل به جهت باال
بــردن ضریب رفاه مردم در مناطق مختلف اســتان علی
الخصوص مناطق محروم است.
گفتنی اســت  ١00درصد خانوار شهری و بیش از ٩۴
درصد از خانوار روســتایی اســتان اردبیــل از نعمت گاز
طبیعی برخوردارند.
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تلفن مستقیم86073290 :

خبر خوب دانشبنیانها از نبرد با کرونا

س��خنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتوگو با جام جم
از نتایج رضایتبخش آزمون داروی ضد ویروس کرونا توس��ط شرکتهای ایرانی
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی بنی��اد ملی نخبگان ،پرویز کرمی س��خنگوی
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری ،در گفتوگویی ک��ه به تازگی در
روزنامه جام جم منتش��ر ش��ده ،از دستاوردهای ش��رکتهای دانشبنیان برای
مقابله با کرونا گفته است:
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری از اولین نهادهایی بود که اعضای
زیرمجموعهاش یعنی دانشبنیانها را به میدان مبارزه با کووید ۱۹-فراخواند.
پرویز کرمی ،س��خنگوی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در گفت
وگو با جام جم ضمن تش��کر از کادر درمانی کشور به عنوان خط مقدم مبارزه با
کرونا در رابطه با فعالیتهای این معاونت بیان میکند:
معاون��ت علمی در همان روزهای نخس��ت ش��یوع کرونا نس��بت به تش��کیل
کمیت��های از س��تادهای راهبردی فناوریه��ای مرتبط در ح��وزه مقابله با این
بیماری ویروس��ی به سرپرستی س��ورنا س��تاری ،معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور با همراهی صندوق نوآوری و ش��کوفایی اقدام کرد تا زیست بوم فناوری
و ن��وآوری در این مبارزه همدل و همافزا با مدافعان خط مقدم مبارزه پزش��کی
و بهداش��تی اقدامات خود را انجام دهد ».وی میافزاید« :در جلسات این کمیته
فعالیتهای موردنیاز جهت رفع نیازهای کش��ور به دو دس��ته فوری و درازمدت
تقسیمبندی شدند و پیگیریهای الزم برای هر یک از این اقدامات آغاز شد .در
دسته اقدامات فوری بنا شد تا کمبودهای پزشکی ،فناورانه و تجهیزاتی شناسایی
و برای رفع آنها به سرعت اقدام شود.
ب��ه همین منظور فراخوانی از س��وی کمیته مبارزه ب��ا کرونای معاونت علمی
اعالم شد تا شرکتهای دانشبنیان و نوپایی که در حوزههای مختلف میتوانند
ب��ه مقابل��ه با کرونا کم��ک کنند ،اعالم آمادگ��ی کرده و ما نیز پس از بررس��ی
توانمندیهایش��ان از آنه��ا حمای��ت کنیم .براس��اس فراخ��وان معاونت علمی
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی قرار ش��ده اس��ت
شرکتهای فناور و دانشبنیانی که میتوانند در جهت رفع نیازهای کشور برای
مقابل��ه با ویروس کرونای جدی��د فعالیت کنند حمایتهایی براس��اس نیازهای
مجموعهها و تس��هیالت متنوع دریافت کنند .ساخت کیتهای تشخیص کرونا،
تولید ماس��کهای نانو ،تولید مواد ضدعفونیکننده ،س��اخت دستگاههای تولید
ماس��ک نانو ،س��اخت دس��تگاههای تولید مواد ضدعفونیکننده ،داروهای مؤثر
در درمان و کنترل عوارض بیماری ،س��امانههای نرمافزاری پایش ،مدلس��ازی

و شبیهس��ازی نرمافزاری و سایر محصوالت و خدماتی که به هر نحو به مقابله با
ویروس کمک کند محورهای این فراخوان بوده است.
استفاده از توانمندی داخلی برای تولید کیت تشخیص
تولید کیتهای تشخیص کارآمد این ویروس از مهمترین مأموریتهایی است
که از سوی وزارت بهداشت به شرکتهای تولیدکننده کیتهای تشخیصی اعالم
شده است.
از آنج��ا که تولید کیت تش��خیصی این ویروس به تجهی��زات خاص خود نیاز
خواهد داش��ت ،س��ازمان غذا و دارو در همکاری با س��تاد توسعه زیست فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،فراخوانی را منتشر کرد تا از ظرفیت
و توانمندی ش��رکتهای داخلی برای تولید این کیت استفاده شود و در صورت
نیاز تس��هیالت و حمایتهای الزم برای تولید سریعتر و باکیفیت به شرکتهای
توانمند ارائه شود.
مصطفی قانعی ،دبیر س��تاد ویژه توس��عه زیس��ت فناوری و از اعضای کمیته
داوری طرحها در گفت وگو با جام جم درباره نحوه انتخاب ش��رکتهای توانمند
میگوید« :از میان  ۵۰شرکت داوطلب برای فراخوان ،پس از بررسیهای سازمان
غذا و دارو و اعمال داوری طرحها ،پنج شرکت به عنوان شرکتهایی که ظرفیت
موردنیاز برای تولید کیت تشخیصی را دارند انتخاب و هفته گذشته وارد قرارداد
با معاونت علمی و فناوری شدهاند.
وی در ادام��ه درخص��وص نح��وه داوری دانشبنیانه��ا توضی��ح میده��د:
«ش��رکتهای م��ورد تأیید س��ازمان غ��ذا و دارو ب��رای تولید کی��ت ،به کمیته
داوری طرحه��ا در معاونت علم��ی و فناوری ارجاع ش��دند .معیارهای موردنظر
ما برای بررس��ی ظرفیتهای این مجموعههای دانشبنیان سابقه تولید و عرضه
محصوالت مشابه برای بیماریهای دیگر با تأییدیه سازمان غذا و دارو به صورت
موفق ،ضمانت تولید در کمترین زمان ممکن و با حداکثر دقت بوده است.
قانعی با اش��اره به ش��رایط متفاوت هر یک از این مجموعهها تصریح میکند:
«تالش ش��ده تا حمایتها متناس��ب با نیازهای اعالمش��ده از سوی هر شرکت
صورت بگیرد تا بتواند بیش��ترین اثربخشی را در س��ریعترین زمان ممکن برای
عبور از این بحران جهانی فراهم کند .به گفته دبیر ستاد توسعه زیست فناوری،
قرار اس��ت تولیدات این ش��رکتها ،پیش از تمام شدن کیتهای اهدایی چین و
س��ازمان جهانی بهداشت آماده ورود به بازار شوند؛ همان کیتهایی که در حال
حاضر در مراکز تش��خیصی و درمانی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است بنابراین
زم��ان م��ورد انتظار برای آمادهس��ازی این کیتهای تش��خیصی حدود یک ماه
خواهد بود .البته به گفته سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با

توجه به پیشرفتهای خوب برخی از این شرکتها پیشبینی میشود این زمان
به کمتر از یک ماه تقلیل یابد و به زودی با ورود کیتهای ایران ساخت به میزان
کافی به چرخه تش��خیص و درمان نگرانی از بابت کمبود کیتهای تش��خیصی
نخواهیم داشت و چهبسا مازاد تولید هم داشته باشیم .کمیته مبارزه با کرونا ارائه
جزییات بیش��تر در مورد ش��رکتهای برگزیده را منوط به زمانی دانست که این
شرکتها بتوانند در زمان مقرر به صورت موفق فعالیت خود را به نتیجه برسانند.
تالش فناوران نانو در حمایت از کادر درمان
بخش دیگر حمایتهای معاونت علمی و فناوری به حوزه نانو اختصاص یافته
و س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو برای شناسایی و ارائه حمایتهای الزم در این
حوزه مأمور شده است تا از ظرفیتهای این حوزه برای تولید ماسکهای تنفسی
نانو و مواد ضدعفونیکننده کارآمد بهرهبرداری شود.
کرم��ی درخصوص فعالیتهای ص��ورت گرفته جهت افزای��ش ظرفیت تولید
ماس��کهای نانو در کش��ور به جام جم میگوید :تولید ماس��کهای نانو N95
و  N99ب��ه دس��تگاههای دارای فناوری پیش��رفته و گرانقیمت نی��از دارد .در
بررس��یهایی ک��ه در همان روزه��ای ابتدایی داش��تیم ،متوجه ش��دیم یکی از
شرکتهای تولیدکننده این دستگاهها دو دستگاه تولید ماسک نانو را به سفارش
کشور کره جنوبی تولید کرده و آماده صادرات است.
اما بالفاصله با جبران ضرر و زیان تولیدکننده ،مانع از صادرات این دو دستگاه
ش��دیم و آنها را وارد کارخانههای تولید ماس��ک داخلی کردیم .از سوی دیگر با
شناسایی و تجهیز ش��رکتهای موجود در حوزه تولید ماسک حتی ماسکهای
تنفسی ساده که بعضا فعالیت محدودی داشتند ،به سرعت ظرفیت تولید ماسک
را در داخل کش��ور افزایش دادیم به طوری که امروز ش��اهد تولید روزانه ۳۰۰
هزار ماسک نانو برای کادر درمانی و بیماران از شرکتهای دانشبنیان حوزه نانو
هستیم و در تالشیم تا این تعداد را در ادامه افزایش دهیم.
نمونهای از تالشهای به ثمر نشسته
ش��رکت فناوران نانومقی��اس از ش��رکتهای دانشبنیانی اس��ت که پیش از
این در کنار تولید کیتهای تش��خیصی س��ریع مانند آزمون س��ریع بارداری یا
اعتیاد به تولید ماس��کهای تنفس��ی دارای نانوالیاف نیز پرداخته بود .به دنبال
ش��یوع ویروس کرونای جدی��د و فراخوان معاونت علمی و فن��اوری برای تولید
ماس��کهای تنفسی مناس��ب برای بیماران و کادر درمانی کش��ور ،این شرکت
اع�لام آمادگی کرد و در حال حاضر از بیش��تر ظرفیت تولی��د خود برای تولید
این ماسکها اس��تفاده میکند .نادر نادری ،مدیرعامل این مجموعه دانشبنیان
در خصوص میزان ظرفیت تولید ش��رکت به جام ج��م میگوید« :ظرفیت اولیه

ما برای تولید ماس��کهای تنفس��ی دو تا س��ه هزار ماس��ک در روز بوده که در
حال حاضر به  ۱۰هزار ماس��ک ارتقا یافته اس��ت .به گفت��ه نادری این مجموعه
با جذب نیروی کار بیش��تر و افزایش ش��یفتهای کاری به دو شیفت و در ادامه
س��ه ش��یفت کاری ،در پی افزایش تولید اس��ت تا بتواند هرچه سریعتر به رفع
یک��ی از دغدغههای مه��م مراکز درمانی را کمک کند و ب��ه انجام تعهد خود به
وزارت بهداش��ت برای تولید  ۲۰هزار ماسک در روز دست یابد .وی در خصوص
نحوه س��نجش کارایی ماسکهای تولیدی توضیح میدهد :فناوران نانومقیاس از
معدود مجموعههای دارای دس��تگاه آزمون فیلتر نانو اس��ت که میتواند کارایی
تولید را براساس معیارهای گواهینامههای بینالمللی اروپایی ( ) 3 , 2 ,1 FFP
و آمریکایی ( )N95 96بسنجد بنابراین میتوانیم از این ویژگی در جهت تسریع
روند تولید ماس��کهای موردنیاز اس��تفاده کرده و با س��رعت بیشتری ماسکها
را برای تحویل به وزارت بهداس��ت ارائه کنیم .ماس��کهای تولید ش��ده در این
مجموع��ه از نوع س��ه الیه و فلت فولد ( )Flat foldاس��ت که ه��ر دوی آنها با
وجود قدرت فیلتر باالی ۹۰درصد ذرات  ۳۰۰نانومتری ،تنفسپذیری مناس��بی
دارند و در نتیجه نیازی به س��وپاپ خروج ه��وای بازدم ندارد؛ ویژگیای که این
ماس��کها را به گزینه مناسبی برای استفاده بیماران و کادر درمانی تبدیل کرده
اس��ت .نکتهای که باید به آن توجه ش��ود این است که اس��تفاده از ماسکهای
سوپاپدار -که به اشتباه آنها را ماسکهای فیلتردار مینامیم برای افراد مبتال به
بیماریهای تنفس��ی ویروسی مانند کووید ۱۹-نمیتواند مؤثر باشد ،زیرا سوپاپ
موجود روی ماس��ک هن��گام بازدم فرد به یک باره نفس آل��وده به ویروس را به
فضای خارج از ماسک میفرستد بنابراین استفاده از ماسکهای سوپاپدار برای
بیماران مبتال به آلودگیهای ویروسی توصیه نمیشود .نادری با اشاره به کارایی
باالی ماس��کهای مجهز به نانوالیاف تصریح میکند« :ماسک نانویی در صورت
اس��تفاده روزانه در محیطهای غیرآلوده حتی ت��ا چند روز میتواند کارایی خود
را حف��ظ کند ،اما با توجه به مالحظات خاص بهداش��تی درخصوص کووید۱۹-
ای��ن ماس��کها در مراکز درمانی و برای کادر درمانی ک��ه در مواجهه با بیماران
قرار دارند نباید بیش از چهار س��اعت مصرف ش��ود .به همین دلیل نیاز کش��ور
در این روزها به ماس��کهای تنفس��ی مناس��ب بسیار زیاد اس��ت .اما از آنجا که
فناوری ،دس��تگاهها و مواد اولیه موردنیاز برای تولید این ماسکها کامال ساخت
ایران هس��تند ،در این ش��رایط که همه کشورها را با بحران ماسک مواجه کرده،
میتوانیم با حداکثر توان در جهت رفع نیاز کشور به ماسک تالش کنیم .هرچند
اگ��ر پیش از این بحران ،حمایتهای موردنیاز برای توس��عه ظرفیت مجموعهها
صورت گرفته بود ،از این شرایط آسودهتر عبور میکردیم».

تلفن مستقیم86073290 :

بوکـارنوین
کس 

www.forsatnet.ir

شماره 1510

چهارشنبه
 21اسفند 1398

15

 8پیشنهاد ساده برای اینکه یک مدیر موفق شوید!

دنیایی ش��یرین و لذتبخش اس��ت که تمام افراد با اش��تیاق فراوان از خواب
بیدار شوند تا به سرکار بروند ،اما آنچه در واقعیت وجود دارد کارمندان فرسوده،
خس��ته و بیاش��تیاق به شغلشان هستند .هش��ت نفر از مدیرانعامل و اعضای
اوراکلز استراتژیهای موفق خود را برای داشتن یک تیم پربازده با شما در میان
میگذارند .با ما همراه باشید تا بتوانید یک مدیرعامل موفق باشید.
کارمندان معمولی را تشویق کنید تا خارقالعاده شوند
دوت��ی هرمان ،مدیرعام��ل داگالس الیمان ،کارگزاری امالک و مس��تغالت با
فروش ساالنه بیش از  27میلیارد دالر ،میگوید:
تعداد محدودی از ما به ش��غل رویایی خود دست یافتهایم ،شغلی چون ستاره
موس��یقی راک یا یک ورزشکار حرفهای .بیشتر مشاغل ما معمولی هستند .پس
وقت��ی میبینی��د کارمندانتان بیعالقه ،بیاش��تیاق و بیانگیزه ش��دهاند ،برای
افزایش بازدهیشان چه کاری انجام میدهید؟
سبکهای مدیریتی س��نتی روی محور کنترل تمرکز دارند .در واقع ،مدیران
انتظاراتی دارند و بعد بررس��ی میکنند تا ببینند به این انتظارات پاسخ مناسبی
داده ش��ده است یا نه .با این حس��اب ،سبک رهبری از باال به پایین نتیجهبخش
نخواهد بود .الزم اس��ت بدانید ،در کسب و کارهای موفق امروز ،اغلب تصمیمات
در سطوح پایینتر اتخاذ میشود.
در این راس��تا ،باید به جای تالش برای کنترل کردن س��عی کنیم تاثیرگذار
باشیم .رهبران موفق و بزرگ ،بدون توجه به اینکه کجای سازمان قرار گرفتهاند،
کارمندان معمولی را تشویق میکنند تا از طریق اقداماتی که انجام میدهند آنها
به افرادی خارقالعاده تبدیل شوند.
همانند یک مدیر موفق اهداف بسیار بزرگی داشته باشید
مالنی پرکینز ،بنیانگ��ذار و مدیرعامل کمپانی کانوا ( )Canvaبا ارزش بیش
از یک میلیارد دالر ،میگوید:
رهبران موفق و تاثیرگذار با دیدگاهش��ان الهامبخش دیگران هستند و همواره
به اعضای تیمشان متذکر میشوند که روی تاثیرگذارترین امور تمرکز کنند.
ب��رای اینکه همانن��د رهبران بزرگ به موفقیت برس��ید ،اهداف بزرگی تعیین
کنی��د و به اعضای تیمتان انگیزه بدهید ،س��پس برای رس��یدن ب��ه آن اهداف
استراتژیهایی در نظر بگیرید .جالب است بدانید ،انسانهای بزرگ با چالشهای
بزرگ به هیجان میافتند .راضی کردن این افراد برای پیوس��تن به مطالبه ش��ما
درحالیکه هدفتان را انجام کاری مهم تعیین کردهاید سادهتر است.
بهتر است از یک مربی کمک بگیرید .تیمهای ورزشی برتر جهان برای حصول
اطمینان از عملکرد مناسب خود از کمک مربیانی استفاده میکنند ،پس ما هم
بهتر اس��ت برای تیم کاریمان از مربیان داخلی بهره ببریم .افرادی که س��تون
موفقیت شما باشند ،پس حمایت از آنها در اولویت اول خود قرار دهید.
از قضاوت دست بکشید و کارمندان را به بازخورد دادن تشویق کنید
لیز هررا ،موسس و مدیرعامل  ،I Build Your Brandمیگوید:
کارل س��اگان منجم میگفت :هیچ چیز به اندازه یک س��وال احمقانه نیست.
ش��اید این جمله معروفی باشد ،اما اغلب مردم در باور آن دچار مشکل میشوند.
اگر از س��وال کردن بترسید ،احتماال در پیش��نهاد دادن هم واهمه پیدا خواهید
کرد.
برای اینکه کس��بوکاری به پیشرفت برسد به پیش��نهادات مفید نیاز دارد .از
کارمندان تازهوارد گرفته تا مدیرانعامل ،تمام افرادی که در خط مقدم کسب و
کار ش��ما هس��تند بهترین ایدهها را دارند .از سوی دیگر ،میتوان دامنه گسترده
اختیارات مدیرانعامل را هم محدود کرد.
یک��ی از راههای ترغیب کارمندان به بیان ایدهها و پیشنهاداتش��ان ،برگزاری
جلس��ات توفان فکری اس��ت .ما هر هفته یک جلس��ه گروهی برگزار میکنیم و
میتوانیم هر ایدهای را بدون قضاوت تحلیل کنیم .ش��عار ما این است هیچ ایده
بدی وجود ندارد ،مگر آنهایی که اصال گفته نمیشوند.
به دنبال استخدام افرادی باشید که با فرهنگ شما همخوانی دارند
سایمون گرابوسکی ،بنیانگذار و مدیرعامل ClickMeetingمیگوید:
در زمان استخدام ،به دنبال خصوصیاتی در افراد متقاضی باشید که با فرهنگ
شما س��ازگاری دارند .ما هم در  ClickMeetingو هم در GetResponse
ی��ک هدف داری��م :فراهم کردن بهترین راه حلها برای مش��تریان و لذت بردن
از انجام آن.
وقتی به دنبال افراد جدیدی هس��تیم تا وارد تیم کاریمان کنیم ،همیش��ه به
دنبال کس��انی میگردیم که جاهطلب بوده و روحیه تیمی داش��ته باشند .اگر با
تیمتان همراه باش��ید ،هرگز تنها یک مدیر نخواهید بود .ش��ما یک مدیر موفق
و ب��زرگ خواهید بود که برای ش��رکتتان موفقیتآفرین اس��ت ،بدون توجه به
نقشی که دارید.
به عنوان یک مدیر موفق ،افراد مناسب را در موقعیتهای مناسب قرار
دهید
ج��س لنوول ،کارگزار معامالت ملکی و بنیانگذار The Listings Lab for
 Realtorکه به مدت پنج س��ال توانس��ت یک کسب و کار هفت رقمی بسازد و
بیش از  300میلیون دالر فروش ملک داشت ،میگوید:
تعری��ف نقش یک کارمند از توصیف ش��غل او فراتر اس��ت؛ این تعریف باید با
توانایی فرد در آنچه واقعا دوست دارد انجام دهد ،سازگاری داشته باشد .سازگار
بودن مس��ئولیتها با تواناییها بدین معناس��ت که کار بزرگ��ی انجام میدهند،
احس��اس رضایتمن��دی دارن��د و از حداکثر پتانس��یل و ظرفیت خود اس��تفاده
میکنن��د .این مس��اله در حوز ه رهب��ری هم وجود دارد .اگ��ر کاری در توانتان
نیست یا دوست ندارید انجام دهید ،آن را به فرد دیگری بسپارید.
ارزشهای اصلی باید بخش مهمی از ماموریت ،نگرش و فرهنگ ش��ما باش��د

ت��ا بتوانید افراد مناس��ب را ج��ذب کنید .آنها به وضوح از انتظارات ش��ما مطلع
میش��وند و در تصمیماتی که شرکت را به جلو میرانند احساس قدرت خواهند
کرد.
بهعنوانیکمدیرموفقسعیکنیداعضایتیمتانراخوببشناسید
کریک هندلی ،بنیانگذار و مدیرعامل Listen Trustمیگوید:
برای اینکه به رهبر بزرگی تبدیل شوید ،باید زمان زیادی را با اعضای تیمتان
صرف کنید .کارمندان ش��ما باید باور کنند به آنها اهمیت میدهید و در تالش
هس��تید به آنها کمک کنید .پس موفقیتهایشان را قدر بدانید و به آنها کمک
کنید به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنند .سعی کنید بدانید چه چیزی به
آنها انگیزه میدهد .حتی از اعضای تیمتان درباره مسائل شخصی ،خانواده ،عالئق
و رویاهایشان سوال کنید .با اطالع از این موارد ،بهتر میتوانید کارمندانتان را
در تعیین اهداف متعالی و دستیابی به عملکرد بهتر هدایت کنید.
بخش��ی از فرآیند ش��ناخت تیمتان این اس��ت که اجازه دهید آنها هم شما را
بشناس��ند .به کارمندان نشان دهید چقدر دوستش��ان دارید .هالووین گذشته،
من همه را تشویق کردم لباس مخصوصی بپوشند .من هم با لباس و کالهگیس
مدون��ا ،آرای��ش و زی��ورآالت مختلف به آنها پیوس��تم .پس همانن��د یک الگو و
سرمش��ق رهبری کنید ،به اهداف بزرگتان برس��ید و به کارمندان نشان دهید
هیچ چیزی غیرممکن نیست.
به کارمندان اجازه دهید از حوز ه نبوغ خود فراتر بروند
ش��اررام سریواتس��ا ،س��رمایهگذار فرش��ته و مدیرعامل Kingston Lane

میگوید:
در دنیای امروز ،تمرکز نس��بت به هوش اهمیت بیشتری دارد .وقتی یک فرد
موفق روی حوزه نبوغ خود تمرکز میکند ،همه چیز را به نفع خود جلو میبرد،
ام��ا چطور میتوانی��د کاری انجام دهید که افراد موف��ق روی حوزه نبوغ فردی
خود متمرکز شوند؟
پاسخ این است ،تواناییهای فرد را با ظرفیتهایش هماهنگ کنید .هر فردی
تواناییهای متفاوتی چون فروش ،مهندس��ی ،حل مس��ئله و ...دارد ،اما زمان ما
محدود است ،پس ظرفیتها هم محدود میشود .به عنوان یک مدیر موفق ،باید
به این اطمینان برسید که تیمتان بیشتر وقت خود را روی کار در حوز ه نبوغش
صرف میکند یا نه؟
ش��اید از حوز ه نبوغتان بیاطالع باشید ،برای این منظور از خود بپرسید« :اگر
ای��ن ماه هر روز تنها دو س��اعت بتوانم کار کنم ،وقت��م را صرف انجام چه کاری
خواهم کرد؟» این سوال ساده به شما کمک میکند یک یا دو مهارتی که کمک
میکنند به پتانسیل واقعی خود دست یابید را پیدا کنید.
قبول کنید رهبری یک شغل ذاتی است
مارین��ا رز ،بنیانگ��ذار  QDNAو توس��عهدهنده Quantum DNA
 Acceleratioمیگوید:
ب��رای اینکه به یک مدیر موفق و خارقالعاده تبدیل ش��وید باید روی خودتان
کار کنید ،هوش هیجانی و ش��هودی خود را تقویت کنید و به دنبال ریسکهای
جدی باشید .این یک شغل درونی است.

وقتی با صاحبان کس��بوکارها صحبت میکنیم ،متوجه یک سری اشتباهات
میش��ویم .یکی از این اش��تباهات به این خاطر رخ میدهد که مدیران به دلیل
ت��رس ،مقاومت در برابر تغییر یا عدم تمایل به ریس��ک کردن هیچ کاری انجام
نمیدهند .برخی دیگر وقتی اتفاق میافتد که مدیران به اعضای تیمشان قدرت
و اختیار الزم را نمیدهند.
هوش هیجانی یا هوش عاطفی مهارتی دس��تیافتنی اس��ت که ذهن آگاهی،
آگاهی عاطفی و مهربانی را تحت کنترل خود میگیرد .با کنترل عواطف خود و
آگاهی از عواطف دیگران ،تفکر خارج از چارچوب کارآمد اتفاق میافتد که منجر
به حل مساله حرفهای میشود .هوش شهودی نیز یک نوع هوش انسانی تکاملی
بس��یار دقیق است که به مهارت در درک آنی چیزها منجر میشود ،بدون اینکه
به استدالل تحلیلی آگاهانه نیاز داشته باشیم.
ادراک عاطفی و ش��هودی خود را برای تفکر خارقالعاده آماده کنید که عالوه
ب��ر بهبود وضعیت مالیتان به ش��ما کمک میکند عملک��رد در چارچوب چارت
سازمانی یا کسب و کار را پشت سر بگذارید.
آیا میخواهید یک مدیرعامل موفق و کارکشته شوید؟ پس فضایی ایجاد کنید
که سرشار از خالقیت ،مثبتاندیشی ،ابتکار و کنجکاوی باشد .به دنبال آنچه به
اعضای تیمتان انگیزه میدهد باشید و آن را یاد بگیرید .سعی کنید بفهمید نبوغ
و توانایی آنها در چیست و چطور از آن استفاده میکنند .همیشه ابداعات ،هوش
و نبوغ اعضای تیمتان را تشویق کنید و قدردان آنها باشید.
منبعentrepreneur/ucan :

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
برنامه صبحگاهی بهترین کارآفرینهای حال حاضر جهان
به قلم :کارولین سان نویسنده حوزه بازاریابی و کسبوکار
مترجم :امیر آلعلی

نقطه شروع یک روز موفق ،صبحها است .در این رابطه بسیاری از افراد عقیده دارند که این بخش تعیینکننده کیفیت
روز ش��ما خواهد بود .به همین خاطر داش��تن یک برنامه مشخص و دائمی ،بسیار مهم خواهد بود .با این حال بسیاری از
افراد در ایجاد یک برنامه درس��ت و س��ودمند دچار تردید بوده و این امر باعث میش��ود تا در این رابطه بهترین انتخاب
ممکن را نداشته باشند .به همین خاطر توجه به اقدامات انجامشده از سوی سایر مدیران موفق جهان ،میتواند راهنمای
عمل بس��یار خوبی باش��د .در همین راستا به بررسی برنامه صبحگاهی  10تن از بهترین کارآفرینهای حال حاضر جهان
خواهیم پرداخت.
-1ایالن ماسک
ایالن ماسک اعالم کرده است که او هر روز باید شش ساعت خواب را داشته باشد .وی معموال ساعت هفت صبح بیدار میشود.
اگرچه ممکن است تصور کنید که این زمان دیر محسوب میشود ،با این حال او اعالم کرده است که شرایط برای زودتر خوابیدن
وجود نداشته و این امر باعث میشود تا زمان بیشتری برای فرزندان خود داشته باشد .نخستین اقدامی که وی پس از بیدار شدن
خود انجام میدهد ،چک کردن ایمیلها و پیامهایی است که برای او ارسال شده و سعی میکند تا به آنها پاسخ کوتاهی بدهد.
وی برای این اقدام خود محدودیت زمانی  20دقیقه-ای را اعمال کرده است تا به اقدامی زمانبر تبدیل نشود .پس از آن صرف
صبحانه در کنار فرزندان و رساندن آنها به مدرسه ،اقدام بعد محسوب میشود .در نهایت یک دوش سریع وی آخرین اقدام او
قبل از رفتن به سرکار محسوب میشود .با توجه به استفاده از آخرین مدل تسال که یک وسیله خودران محسوب میشود ،وی
در مسیر رسیدن به رفتر کار ،فرصت کافی برای مرور برنامه روزانه خود را خواهد داشت .اگرچه این برنامه معمول او محسوب
میشود ،با این حال تحت شرایط ویژه ،ممکن است تغییراتی را داشته باشد .به همین خاطر نباید تصور کنید که تحت هیچ
شرایطی نمیتوان تغییری را در برنامه به وجود آورد.
-2مارک زاکربرگ
مارک زاکربرگ اعالم کرده اس��ت که صبح زود بیدار ش��دن ،هیچگاه اولویت او نبوده است .درواقع در سکوت شب وی
قادر است تا بهتر کارهای خود را انجام دهد ،با این حال پس از تولد نخستین فرزند او ،کمی در این رابطه تغییر عقیده
داده و تالش کرده اس��ت تا س��اعت خواب خود را با دخترش هماهنگ س��ازد .در نهایت ورزش در خانه و دوش آب سرد
دیگر اقدام او محس��وب میش��ود .نکته جالب این اس��ت که آقای زاکربرگ هیچگاه وقت خود را برای انتخاب لباس تلف
نمیکند و به تن کردن یک مدل ثابت ،به سیاس��ت رفتاری او تبدیل ش��ده اس��ت ،با این حال وی به همه افراد توصیه
میکند که به دنبال برنامه خاص خود باش��ید .درواقع اگرچه اس��تفاده از برخی از اقدامات سایر افراد می-تواند سودمند
باشد ،با این حال کپیبرداری کامل ،بدون شک بدترین تصمیم ممکن خواهد بود .علت این امر به این خاطر است که افراد
با یکدیگر متفاوت بوده و شرایطها نیز مختلف است .به همین خاطر هیچگاه یک برنامه همگانی وجود نخواهد داشت.
-3استیو جابز
وی در رابطه با عادت صبحگاهی خود اعالم کرده بود که پس از انجام مدیتیش��ن و صرف صبحانه ،چند دقیقه رو به
روی آیینهای میایس��تد و از خود س��وال میپرس��د که اگر امروز آخرین زمان زندگی باش��د ،چگونه آن را سپری خواهد
کرد .تکرار هر روزه این پرسش باعث میشود تا بهترین استفاده ممکن را از زمان خود داشته باشد و هیچگاه کاری را به
تاخیر نیندازد .درواقع به عقیده وی ابدا اهمیتی ندارد که چه ساعتی از خواب بیدار می-شوید و یا چه صبحانهای را میل
میکنید ،این موارد کامال به موارد مختلفی بستگی خواهد داشت ،با این حال اگر اقدامی بتواند برای همه افراد سودمند
واقع شود ،بدون شک تکنیک مذکور خواهد بود.
-4اوپرا وینفری
در ابتدای صبح ش��ما باید بهترین حس را داش��ته باش��ید .در غیر این صورت تمام روز شما نابود خواهد شد .به همین
خاطر  20دقیقه مدیتیشن ،می-تواند آرامش و شادابی الزم را در شما ایجاد کند .در نهایت  15دقیقه ورزش با تردمیل
و صرف یک صبحانه س��الم و هماهنگ ش��ده ب��ا یک متخصص تغذیه ،انرژی الزم برای ی��ک روز کاری پرتالش را ایجاد
خواهد کرد.
-5آنتونی رابینز
برنامه صبحگاهی وی ش��امل س��ه مرحله مهم است .نخست چند نفس عمیق و انجام برخی از تمرینهای یوگا ،سپس
بس��تن چش��مها و فکر کردن به سه چیزی که بابت آنها در زندگی خود شکرگزار است و دعا کردن که از عزیزترین افراد
زندگی او تا تمامی مردم جهان را برطبق اولویت ش��امل میش��ود .در نهایت دویدن برای مدت زمانی در حدود  25دقیقه
باعث میشود تا اشتهای الزم برای صرف یک صبحانه کامل ایجاد شود.
-6شریل سندبرگ
به علت مشغله کاری ،وی هر روز صبح در حدود یک ساعت را صرف پاسخ دادن به ایمیلها و انجام کارهای شخصی
خود میکند .پس از آن فرزندان خود را به مدرس��ه برده و در مس��یر با آنها صحبت می-کند .در نهایت رفتن به باش��گاه
آخرین اقدام او قبل از حضور در دفتر کاری است.
-7وارن بافت
وی بالفاصله پس از بیدار شدن اقدام به مطالعه میکند .وی خواندن روزنامه را بهترین اقدام برای این ساعت توصیف
کرده اس��ت که در این رابطه دو روزنامه وال اس��تریت ژورنال و فوربس در صدر عالیق او قرار دارند .وی هر روز صبحانه
خود را در رس��توران مک دونالد صرف میکند ،با این حال علی رغم س��ایر کارآفرینان ،ورزش جایگاه خاصی را در برنامه
صبحگاهی وی ندارد.
-8ریچارد برانسون
وی هر روز ساعت پنج صبح از خواب بیدار میشود و شروع به ورزش میکند که در این رابطه تنها به انجام یک ورزش
خود را محدود نکرده و حتی شنا را نیز در دستور کار خود قرار میدهد .همچنین قانون وی این است که تمامی اعضای
خان��واده بای��د صبحان��ه را در کنار یکدیگر صرف کنند .در نهایت وی قبل از حضور در ش��رکت ،هماهنگیهای الزم را از
طریق ارسال ایمیل و برقراری تماسهای ضروری انجام میدهد.
-9جک دورسی
وی بالفاصله پس از بیدار ش��دن اپلیکیش��ن ورزش��ی خود را اجرا میکند و برای زمانی در حدود  15دقیقه ،به انجام
تمارین آن میپردازد .پس از آن وی به سراغ صبحانه میرود که یک فنجان قهوه ،عضو جدانشدنی آن محسوب میشود.
در حین مس��یر رس��یدن به محل کار نیز گوش دادن به کتاب صوتی و پادکس��ت ،تنها اقدامی است که انجام میدهد .به
عقیده وی چک کردن ایمیل و برنامه کاری باید اقدامی باش��د که افراد در آخرین س��اعت روز خود و قبل از خواب انجام
میدهند.
-10آریانا هافینگتن
خانم هافینگتن اعالم کرده اس��ت که وی برای یک روز کاری خوب ،به هش��ت ساعت خواب نیاز دارد ،با این حال بدن
هر فرد با توجه به این امر که به دنبال راحتی اس��ت ،حتما باید از یک زنگ هش��دار قوی اس��تفاده کنیم تا عادت هشت
ساعت همواره ثابت باقی بماند .وی پس از آن اقدام به بررسی برنامه روزانه خود کرده و برای  20دقیقه مدیتیشن را انجام
میدهد .در نهایت نیز  10دقیقه را صرف پاسخ دادن به ایمیلها میکند تا همه چیز برای حضور او در شرکت آماده باشد.
منبعentrepreneur.com :
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صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر :محمدرضا قدیمی
چاپ :هنر سرزمین سبز

دفتر مرکزی :میدان هفت تیر ،خیابان لطفی ،پالک49
دفتر مرکزی86073381 :
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فکس تحریریه88827112 :
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مسیرموفقیـت

تاثیر مدیریت زمان بر زندگی شخصی
احتماال اصلیترین مش��کلی که مردم امروزه دارند کمبود زمان
است .افرادی که سر کارند کارهای زیادی باید انجام دهند و زمان
خیلی کمی برای زندگی ش��خصی خودش��ان دارند .بیشتر مردم
در مس��ئولیتها و کارش��ان غرق میش��وند و هرچه سختتر کار
میکنند این احس��اس بیشتر میشود .ش��ما به جای اینکه خیلی
واضح تصمیم بگیرید که دلتان چه میخواهد پیوسته به اتفاقاتی
که در اطرافتان میافتد عکسالعمل نش��ان میدهید و به زودی
همه حس کنترلتان را از دست میدهید.
زمان ارزش��مندترین منبع شما است ،باارزشترین چیزی است
ک��ه دارید و با هیچ چیز نمیتوانید آن را عوض کنید یا نمیتوانید
آن را ذخی��ره کنی��د .فقط میتوان آن را ب��ه فعالیتهای با ارزش
باالت��ر یا فعالیتهای با ارزش پایینت��ر اختصاص داد .همه کارها
نیازمند زمان اس��ت .فکر کردن مداوم ب��ه زمانتان پیش از آنکه
آن را س��پری کنید به سرعت باعث بهبود مدیریت زمان و افزایش
بهرهوریتان میشود .من همیشه فکر میکردم که مدیریت زمان
یک ابزار کسب و کار است مثل ماشین حساب یا تلفن همراه .این
چیزی اس��ت که باعث افزایش بهرهوری شما و در نهایت دریافت
پول بیش��تر میشود .بعد آموختم که مدیریت زمان یک مهارت یا
فعالیت محیطی نیس��ت .این هسته مرکزی فعالیتهای شما است
که هر چیز دیگری به آن وابسته است.
افزایش بهرهوری از طریق اهداف شخصی
در زندگی کاری شما ،تقاضاهای زیادی از طرف دیگران از شما
میش��ود که زمان کمی که قرار ب��وده به انتخاب خود بگذرانید را
از ش��ما میگیرد .در خانه ش��ما میتوانید به مقدار زیادی بر نحوه
اس��تفاده از زمان خود کنترل داشته باشید و بهرهوری روزانه خود
را از طریق اهداف شخصی افزایش دهید .مدیریت زمان شخصی با

خود شما شروع میشود .این کار با فکر کردن به اینکه چه چیزی
واقعا برای ش��ما در زندگی مهم اس��ت شروع میش��ود .شما باید
اهداف خود را در س��ه حوزه اصل��ی زندگیتان بچینید .این دلیلی
اس��ت که ش��ما صبحها از خواب بیدار میشوید ،دلیلی که سخت
کار میکنید تا مهارتهایتان را افزایش دهید .دلیل نگرانی ش��ما
در م��ورد پول و بعض��ی وقتها دلیل احس��اس ناامیدی به خاطر
کمبود زمان .اهداف مش��هود و غیرمشهود ش��خصی و خانوادگی
شما چیست؟ یک هدف مش��هود خانوادگی میتواند داشتن خانه
بزرگتر ،ماش��ین بهتر ،تلویزیون��ی بزرگتر ،برنامهریزی برای یک
تعطیالت یا هر چیز دیگری که نیازمند پول است باشد .یک هدف
نامش��هود میتواند س��اختن رابطهای با کیفیت باالتر با همس��ر و
فرزندان ،صرف وقت بیشتر با خانواده و پیادهروی و مطالع ه بیشتر
کتاب باش��د .دستیابی به این هدف ش��خصی و خانوادگی عصاره
واقعی مدیریت زمان و هدف اصلی آن است.
اهداف کاری و شغلی خود را روشن کنید
ح��وزه دوم اه��داف ،اهداف کس��ب و کار اس��ت .یعنی اهداف
«چگونگی» که روشی برای دستیابی به اهداف شخصی «چرایی»
هستند .چگونه میتوانید به سطحی از درآمد برسید که به اهداف
فامیلی دست پیدا کنید .چگونه میتوانید مهارتها و تواناییهایی
که ش��ما را در اوج موفقیت ش��غلی نگاه میدارند را توسعه دهید؟
اهداف ش��غلی و تجاری کامال ضروری هستند .مخصوصا وقتی که
در تعادل با اهداف شخصی و فامیلی باشند.
اقدامات کلیدی مدیریت زمان
اصل مدیریت زمان میگوید که زمانهای سخت زمانهای آسانی
را بی��رون میکنند ،یعنی زمانهای س��ختی مثل زم��ان کار کردن،
زمانهای راحتی مثل زمانی که با خانواده س��پری میکنید را بیرون

میکند .اگر شما کارهایتان را در اداره به دلیل عدم استفاده درست
از زمان به س��رانجام نرسانید به ناچار باید از زمانی که باید با خانواده
بگذرانید بزنید و به کارتان برس��ید .درنتیج��ه از آنجا که خانوادهتان
برایتان مهم اس��ت خود را در یک تضاد ارزشی میبینید .سه سؤال
کلی��دی وج��ود دارد که میتوانی��د دائما از خود بپرس��ید تا زندگی
ش��خصی خود را در تعادل نگاه دارید .نخس��تین سؤال این است که
«چه چیزی واقعا برای من مهم است؟» سپس مطمئن شوید که در
حال انجام کاری در راستای پاسخ این سؤال هستید .دومین سؤال این
است که «باارزشترین فعالیت من چیست؟» در زندگی شخصی این
به این معنا است که «چه کاری است که میکنم و به من بیشترین
لذت و رضایت را میدهد؟ در بین کارهایی که میتوانم در یک زمان
انجام دهم کدام کار بیش��ترین ارزش را به زندگی من میافزاید؟» و
س��ؤال نهایی که باید بارها و بارها از خود بپرسید این است که «االن
چگونه به بهترین وجه از زمانم استفاده کنم؟»
از آنجا که در ی��ک زمان تنها میتوانید یک کار را انجام دهید،
باید مداوما زندگی ش��خصی خ��ود را مدیریت کنید تا بتوانید یک
کار ،مهمترین کار ،را در هر زمان انجام دهید.
تنظیم اولویتهای شخصی
مدیریت زمان ش��خصی شما را قادر میسازد که انتخاب کنید اول
چه کاری را انجام دهید ،بعدا چه کاری را انجام دهید و کدام کارها را
اصال انجام ندهید .شما را قادر میسازد تا هر جنبهای از زندگی خود
را مدیریت کنید تا به بیش��ترین میزان لذت ،ش��ادکامی و رضایت از
فعالیتهایتان برسید .بابت خواندن این مقاله در مورد مدیریت زمان
و افزایش بهرهوری از ش��ما سپاسگزارم ،لطفا نظرات و ایدههای خود
را در قسمت نظرات ثبت کنید و این صفحه را به اشتراک بگذارید.
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