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شرط موفقیت کاهش سود سپرده های بانکی چیست؟

 پیامدهای
کاهش سود بانکی

بانک ها در هفته ای که گذشت، توافق کردند که مصوبه شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف 15درصدی در پرداخت سود بانکی 
را رعایت کنند. سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیرماه سال 1۳۹5 باز می گردد که تاکنون بالتکلیف باقی مانده 
بود. هرچند شورای پول و اعتبار حدود چهار سال پیش، بانک ها را ملزم به اجرای این مصوبه کرده بود، اما برخی از بانک ها حاضر به 
اجرای آن نبودند. حاال اگرچه کاهش سقف سود سپرده های بانکی به 15درصد با استقبال مواجه شده، اما هنوز ابهامات و سواالت 
زیادی درباره پیامدهای اجرای آن توسط بانک ها وجود دارد. همواره فاصله میان سود سپرده و سود تسهیالت، موضوعی قابل بحث 
در نظام بانکی ایران بوده و انتشار خبر کاهش نرخ سودهای سپرده بلندمدت، گمانه زنی هایی را درخصوص چرایی و پیامدهای آن...

بیماری کرونا باعث شده ۱۲میلیون شغل در بخش خدمات به مخاطره بیفتد

خدمات زیر تیغ کرونا
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به گفته مرکز پژوهش ها، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱398 بدتر شده است

امنیت سرمایه گذاری در تنگنا

بایسته های کسب و کارهای نوپای مرتبط با هنر
ابزارهای اساسی برای دورکاری در دوران کرونا

والدین نابغه ساز از نگاه محققان دانشگاه هاروارد 
بازاریابی با برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی

نقش رنگ ها در هنر طراحی لوگو
کرونا و سرمایه گذاری برند P&G در حوزه بازاریابی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 فیس بوک ۷/۵ میلیارد دالر
در بزرگ ترین اپراتور موبایل 

هند سرمایه گذاری کرد

۵
فرصت امروز: نهاد پژوهشـی مجلس در گـزارش تازه خود 

به آسیب شناسی آزادسازی سهام عدالت پرداخت 
و مصادیق ناعدالتی در سهام عدالت را برشمرد...

چگونه می توان آسیب های آزادسازی سهام عدالت را کاهش داد؟

 مصادیق ناعدالتی
در سهام عدالت

سرمقاله
بازنگری در فرآیند 

تعیین نرخ سود

به دنبال مطرح شدن خبرهایی 
در فضای مجازی در مورد تغییر 
ن��رخ س��ود س��پرده های بانکی، 
بانک مرکزی رسما اعالم کرد که 
برنامه ای برای تعیین نرخ س��ود 
ماجرا  آن س��وی  ندارد.  س��پرده 
اما انتش��ار این گونه اخبار بیانگر 
تمای��ل بانک��داران و همچنی��ن 
بخش ه��ای مختل��ف م��ردم به 
تغییر فرآیند نرخ س��ود س��پرده 
و همین طور نرخ سود تسهیالت 
بانکی اس��ت. چندان مهم نیست 
که در بس��تر این تغییرات، نرخ 
س��ود و تس��هیالت بانک��ی کم 
یا زیاد ش��ود، بلک��ه فراتر از آن، 
وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع 
بیماری کرونا اس��ت ک��ه ایجاد 
تغییرات��ی در مکانی��زم و فرآیند 
تعیی��ن ن��رخ س��ود تس��هیالت 
البت��ه  بانک��ی  س��پرده های  و 
متناس��ب با متغیرهای اقتصادی 
اجتناب ناپذی��ر  موضوع��ی  را 
می سازد. در حال حاضر، فرآیند 
تعیین نرخ سود مستلزم تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت که 
اقتص��ادی  وضعی��ت  براس��اس 
کشور، نرخ های پیشنهادی بانک 
مرک��زی را ب��ا اعم��ال تغییراتی 
تصوی��ب ک��رده و ب��ه بانک ها و 

موسسات اعتباری ابالغ کند.
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ادامه از همین صفحه
گفتنی اس��ت که در فرآیند تاریخی نرخ گذاری سود تس��هیالت و سپرده های بانکی، نرخ 
س��ود تس��هیالت در دوره ای برای بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی 
متفاوت بود و به عبارت بهتر، نرخ سود تسهیالت هر بخش متناسب با موقعیت و نقش آنها 
در پیشرفت اقتصادی از نرخ سود متناسب تعیین می شد. در زمانی دیگر تسهیالت مشارکتی 
برخالف تسهیالت مبادله ای از شمول نرخ گذاری مستثنی شدند و نرخ آنها تابع توافق میان 
تسهیالت گیرنده و تسهیالت دهنده شد؛ سیاستی که زیاده روی در آن سبب شد که تعدادی 
از بانک ها و موسس��ات اعتباری حتی تس��هیالت خرید اتومبیل را در قالب مش��ارکت مدنی 
پرداخت کنند. قراردادی که چندان مش��خص نبود تس��هیالت گیرنده با خرید یک دس��تگاه 
اتومبیل چه چیزی را با بانک تس��هیالت دهنده شریک می ش��ود. در طرح جدید »بانکداری 
جمهوری اسالمی« نیز تسهیالت بانکی به دو صورت تسهیالت با نرخ سود ثابت و تسهیالت 
با نرخ س��ود غیرثابت تعیین ش��ده و سپرده ها نیز به س��پرده های عام و خاص و سپرده های 
جاری و قرض الحس��نه تقسیم شده اس��ت. در این طرح همچنین پیش بینی شده موسسات 
اعتباری می توانند در قالب قراردادهای مرابحه، اجاره به ش��رط تملیک، س��لف، اس��تصناع و 

خرید دین به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیالت با نرخ سود مصوب پرداخت کنند.
طبعا در مورد نرخ گذاری سود تسهیالت بانکی این سوال مطرح است که آیا از نظر موازین 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ س��ود مورد انتظار تس��هیالت بانکی موجه است یا 
خیر، چه آنکه از نظر موازین ش��رعی پ��ول به تنهایی خلق پول نمی کند، بلکه درآمد بانک ها 
در پرداخت تس��هیالت در واقع، س��ود حاصل از معامالت ش��رعی است و میزان سود معامله 
نیز بستگی به وضعیت اقتصادی جامعه دارد. پس با این دید نمی توان برای معامالت مبتنی 
بر تس��هیالت بانکی س��ود مقطوع تعیین کرد، مگر آنکه این نوع معامالت از نظر عرف دارای 

بازدهی ثابت باشد.
مقوله تعیین نرخ سود تسهیالت بانکی را باید در کنار سود سپرده های بانکی بررسی کرد. 
در تعیین نرخ تسهیالت بانکی، قیمت تمام شده منابع بانکی )تجهیز منابع( بسیار تاثیرگذار 
است. در حال حاضر، تجهیز منابع بانک ها در گرو پرداخت سود مناسب به سپرده های بانکی 
اس��ت، وگرنه س��پرده گذاری در بانک ها جاذبه اقتصادی چندانی برای مردم نخواهد داشت و 
پروسه تجهیز منابع بانک ها با مشکل اساسی روبه رو خواهد شد. پس سپرده پذیری مالزم با 
تعهدات قطعی بانک های س��پرده پذیر به پرداخت حداقل سود علی الحساب به سپرده گذاران 

است که نرخ آن همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
پرس��ش بعدی آن اس��ت که بانک ها باید سود علی الحس��اب و نیز سود قطعی سپرده ها را 
از چه محلی تامین کنند؟ پاس��خ روش��ن اس��ت: از محل پرداخت تس��هیالت و سود حاصل 
از معامالت و عملیات بانکی. بدین جهت، اگر بین س��ود علی الحس��اب س��پرده های بانکی و 
نرخ س��ود تسهیالت مختلف بانکی توازن منطقی وجود نداش��ته باشد، در نتیجه آن، توازن 
بین درآمدها و هزینه های بانک ها به هم می خورد و مقدمه ورشکس��تگی تدریجی بانک ها و 
موسسات اعتباری را فراهم خواهد آورد، ضمن آنکه اگر سود بانک ها از پرداخت تسهیالت به 
روش تعهدی محاسبه شود، در این صورت، تعیین مالیات عملکرد بانک ها براساس سودهای 
تعهدش��ده تس��هیالت پرداختی است، ولو آنکه هنوز وصول نش��ده باشد. این موضوع به این 
معناست که بانک ها بایستی مالیات سود محقق نشده تسهیالت پرداختی را پرداخت کنند و 
این امر هزینه عملیاتی  بانک ها را افزایش خواهد داد. افزون بر آن، س��ود س��پرده های بانکی 
معاف از مالیات است، اما مراجع مالیاتی معموال سود سپرده های بانکی بیشتر از نرخ مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار را به عنوان هزینه عملیاتی بانک ها نمی پذیرند و آن را معاف از مالیات 
تشخیص نمی دهند. در نتیجه آن، مالیات سنگینی از بانک ها مطالبه می کنند که این موضوع 
در حال حاضر، مش��کل بزرگی برای بانک ها شده است. همه این مسائل، اهمیت تجدیدنظر 
در فرایند تعیین نرخ س��ود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیالت 
بانکی را ضروری می نماید. از نظر کارشناس��ی، فرآیند تعیین نرخ های س��ود باید دربردارنده 

چند ویژگی باشند:
اول؛ در نظام بانکی ایران همواره باید بین نرخ س��ود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ 

س��ود مورد انتظار تس��هیالت بانکی، توازن منطقی وجود داشته باشد، وگرنه برای بانک ها و 
موسسات اعتباری از نظر اقتصادی سودآور نخواهد بود که تسهیالت را با نرخی کمتر از سود 
س��پرده های بانکی در اختیار مش��تری قرار دهند. برای حل این مش��کل باید ابتدا بانک ها با 
اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی تالش کنند که نرخ متوسط قیمت تمام شده تجهیز 
مناب��ع بانک کاهش یابد. در کنار آن نیز ش��ورای پول و اعتبار باید نوعی توازن منطقی بین 
نرخ س��پرده های بانکی با نرخ تس��هیالت بانکی ایجاد کند. عدم توجه کافی به این موضوع 
مهم، بانک ها را ناچار خواهد س��اخت که برای جبران حاش��یه س��ود این دو نرخ متوسل به 

راهکارهای مختلف بانکی شوند.
دوم؛ نرخ س��ود مورد انتظار تسهیالت بانکی و همچنین نرخ سود علی الحساب سپرده های 
بانکی بایس��تی توامان و به گونه ای طراحی ش��ود که امکان رقابت بین بانک ها و موسس��ات 
اعتباری برای جذب مش��تری را سلب نکند. متاسفانه در حال حاضر، فرآیند تعیین نرخ های 
مورد اشاره به نحوی است که زمینه رقابت بین بانکی را مسدود کرده است. در فقدان رقابت، 
انگیزه ای برای افزایش خدمات بانکی باقی نخواهد ماند. الزمه رقابت صحیح و س��ازنده بین 
بانک ها و موسس��ات اعتباری، ایجاد توازن در حداقل و نیز حداکثر نرخ س��ود علی الحس��اب 
سپرده های بانکی و سود مورد انتظار تسهیالت بانکی است تا بانک ها بتوانند با سیاست های 
مناس��ب بانکی و برخورداری از نرخ س��ود حداقل و حداکثر به رقابت و ارائه خدمت بیش��تر 

به مردم بپردازند.
س��وم؛ اگر بین نرخ س��پرده های بانکی در مقایسه با نرخ تس��هیالت بانکی، توازن منطقی 
وجود نداش��ته باشد، این موضوع، عدم توازن میان درآمدها و هزینه عملیاتی بانک ها را دربر 
خواهد داش��ت. در این صورت، برای جبران این حاشیه سود متوسل شدن به سایر راهکارها 
توس��ط بانک ها و موسس��ات اعتباری دور از انتظار نخواهد بود. عالوه بر این موضوع، مجری 
اصلی اعمال نرخ های س��ود سپرده و تس��هیالت بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری هستند. 
پس راه حل منطقی این مش��کل، فراهم کردن امکان قانونی نظرخواهی از نمایندگان قانونی 
بانک های دولتی یعنی »ش��ورای هماهنگی بانک های دولت��ی« و بانک های خصوصی یعنی 
»کانون بانک ها« است. به طور منطقی، فراهم آوردن این مهم، راه را برای اجرای مطلوب نرخ 

قانونی و مصوب سپرده ها و همین طور تسهیالت بانکی هموار می سازد.
چهارم؛ تا زمانی که سود سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف باشند، مراجع مالیاتی 
نیز باید نرخ سودی را که با رعایت حداقل و حداکثر سود قانونی سپرده ها با توافق بین بانک 
و تسهیالت گیرندگان تعیین می شود، به رسمیت بشناسند. عدم حل این موضوع بر مشکالت 

مالیاتی بانک ها و موسسات اعتباری می افزاید.
پنجم؛ واقعیت آن است که تقاضا در جامعه برای تسهیالت بانکی زیاد است و منابع فعلی 
بانک ها برای پاس��خ مثبت به این تقاضاها کافی نیس��ت. در نتیجه خواه ناخواه باید پذیرفت 
که در پرداخت تس��هیالت بانکی باید بین بخش های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی و 
صنعتی اولویت قائل بود. این اولویت می تواند هم در نوبت پرداخت تسهیالت و هم در تفاوت 
نرخ سود تسهیالت  بخش تولید اعمال شود. در سال »جهش تولید« و در شرایط کرونایی، 
بخش تولید به  ش��دت نیازمند تس��هیالت بانکی اس��ت. منتها مکانیزم تعیین نرخ تسهیالت 
اولویت دار چه از حیث نرخ سود تسهیالت و چه از حیث اولویت پرداخت بایستی به  صورتی 
طراحی شود که سیاست های کلی آن در اختیار بانک مرکزی و عملیات اجرایی آن در اختیار 
بانک ها و موسس��ات اعتباری به  طور رقابتی باش��د. ضمنا اگر دول��ت و بانک مرکزی اعمال 
سیاست تفاوت نرخ سود بین تسهیالت تولیدی و تسهیالت غیرتولیدی را ضروری تشخیص 
دهند باید راهکاری برای تامین جبران این تفاوت نرخ س��ود تس��هیالت بانکی اندیشه کنند. 
روی آوردن به سیاست تسهیالت تکلیفی در این زمینه چندان موفق و تاثیرگذار نخواهد بود 

و تنها بر مشکالت اقتصادی کشور اضافه می کند.
به هر حال، خدمت بیش��تر به مردم و ایجاد جهش تولیدی مس��تلزم طراحی سیاست های 
مناس��ب بانکی برای کاهش همزمان نرخ سود علی الحس��اب سپرده های بانکی )کاهش نرخ 
متوس��ط قیمت تمام ش��ده منابع بانک ها( و سود مورد انتظار تس��هیالت بانکی و تسریع در 

پرداخت تسهیالت به بخش های مختلف تولید است.

)CRS( »امکان واریز وجه نقد از طریق دستگاه های »خودپرداز-خوددریافت
کدام شعبه های بانک  پاسارگاد دارای دستگاه CRS است؟

بانک  پاس��ارگاد، جهت رفاه حال مشتریان و پیش��گیری از انتقال ویروس کرونا از طریق اسکناس، امکان واریز 
وجه نقد را با استفاده از دستگاه های CRS، در 26 شعبه خود فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، دستگاه های »خودپرداز-خوددریافت« )CRS( عالوه بر ارائه  خدمات 
دس��تگاه های خودپرداز )ATM(، امکان واریز وجه نقد به حساب مش��تری را نیز فراهم می کنند. به این ترتیب 
که مش��تری از طریق این دس��تگاه و با در اختیار داش��تن کارت بانک  پاس��ارگاد قادر خواهد بود وجوه نقد خود 
را بدون مراجعه به ش��عبه به حس��اب خود واریز کند. برداش��ت وجه، انتقال وجه، دریافت مانده حساب، دریافت 
گردش حس��اب، خرید شارژ، تغییر رمز، پرداخت قبض، پرداخت تسهیالت، کمک به خیریه و ... از دیگر خدمات 

دستگاه های CRS هستند. 
امروزه با وجود توس��عه بانکداری الکترونیک و گس��ترش فرهنگ استفاده از کارت های بانکی، موبایل و اینترنت 
هنوز هم اسکناس جایگاه ویژه ای داشته و مشتریان اعتماد خاصی به آن دارند، اما برای انتقال وجوه نقد، حضور 
در شعبه بانک و پرکردن انواع و اقسام فرم ها الزامی بوده و در نتیجه امری زمانبر است. در این میان دستگاه های 
خودپرداز با حذف محدودیت زمان و نیاز به شعبه، تحول زیادی در نحوه ارائه خدمت به مشتریان ایجاد کرده و 
نسل جدید خودپردازها نظیر)CRS(  با قابلیت دریافت پول نقد و بازگرداندن آن به چرخه فعالیت، نقش بسزایی 

در تسهیل خدمات رسانی به مشتریان ایفا می کند.
حاال اما ش��یوع بیماری کرونا و قابلیت اس��کناس ها برای انتقال ویروس باعث ش��ده تا اس��تفاده از این دستگاه 
بیش از پیش الزامی ش��ود. این دس��تگاه با کاهش هزینه پول گذاری، راه حل خوب و سالمی جهت ارائه خدمات 
نوین به مش��تریان بانکی اس��ت. از جمله مزایای دس��تگاه های خوددریافت و خودپرداز می توان به ارائه خدمات 
بهینه به مشتریان بانک ها، جذب سریع تر نقدینگی و ورود آنی پول به سیستم بانکی، کاهش نرخ تمام شده پول 
در سیس��تم بانکی، حذف هزینه های پول رس��انی و افزایش ضرائب ایمنی، ایجاد انگیزه و عالقه مندی مش��تریان 
برای اس��تفاده از خدمات بانکی به صورت ش��بانه روزی، افزایش قابل توجه تراکنش دستگاه به دلیل حذف زمان 
پول گذاری در دس��تگاه، اش��غال فضای کمتر علی رغم ارائه خدمات بیش��تر و صرفه جویی در اس��تفاده از نیروی 

انسانی اشاره کرد.
در حال حاضر، 26 شعبه از شعبه های بانک پاسارگاد از دستگاه های CRS برخوردار هستند: شعبه های اشرفي 
اصفهاني، س��ردارجنگل، برج همت، س��ه راه تهران ویال، میدان آزادي، خاني آباد نو، تهرانس��ر، میدان سعادت آباد، 
ارمغان، آجودانیه، بلوار کشاورز، خیابان فاطمي، سرو، یاسر، شهرک قائم، شیان لویزان، فرجام، شهرک امید، بلوار 
ابوذر، فردوس غربي، فرودگاه امام خمیني CRS، جنت آباد جنوبي، باجه پیامبر CRS، شهید مدني، امام حسن 
و مالصدرا. گفتنی است به زودی تعداد بیشتری از شعبه های بانک  پاسارگاد مجهز به این دستگاه خواهند شد.  

بانک پاس��ارگاد همچنین طبق مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا و با هدف حمایت از هم میهنان در ش��رایط 
اقتصادی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، برای بیش از ۹۹هزار نفر از مشتریان خود، وام یک میلیون تومانی واریز 
کرد. این بانک در اطالعیه ای اعالم کرد: در پی اعالم لیس��ت سرپرس��تان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون 
تومانی از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابالغ بانک  مرکزی، این تس��هیالت به حساب مشتریانی که 

یارانه  خود را از طریق بانک  پاسارگاد دریافت می کنند، واریز شد.
بانک پاس��ارگاد همچنین از دریافت کنندگان این تس��هیالت درخواس��ت کرد تا به منظور جلوگیری از ش��یوع 
وی��روس کرون��ا، جهت دریافت این وجه و یا انجام تراکنش، از ابزارهای بانکداری  الکترونیک اعم از دس��تگاه های 
خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک و ... استفاده کرده و از مراجعه به شعبه های بانک پاسارگاد خودداری کنند. 
مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به شماره 828۹0 و همچنین س��امانه CRM در سایت این بانک 

به آدرس https://www.bpi.ir/crm به  صورت شبانه روزی آماده  پاسخگویی به سؤاالت هم  وطنان هستند.

بازنگری در فرآیند تعیین نرخ سود

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



فرصت امروز: تازه ترین گزارش ها از ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در 
سال گذشته نش��ان می دهد که وضعیت امنیت س��رمایه گذاری در پاییز 
1۳۹8 نسبت به فصل قبل از آن بدتر شده است. با اینکه شاخص امنیت 
س��رمایه گذاری در تابس��تان ۹8 نس��بت به فصل پیش از آن یعنی بهار 
تغییری نداش��ته، اما امنیت س��رمایه گذاری در پاییز ۹8 نسبت به فصل 

تابستان، نامناسب تر ارزیابی شده است.
در گزارش��ی ک��ه نهاد پژوهش��ی مجلس از هش��تمین پای��ش امنیت 
س��رمایه گذاري به تفکیک اس��تان ها و حوزه ه��اي کاري در پاییز 1۳۹8 
منتشر کرده، بی  ثباتی بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر 
در ثبات نس��بی قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت بنزین و ناامنی چندروزه 
در برخی از ش��هرها، افزایش انتظارات تورمی مردم، قطع ش��دن 10 روزه 
اینترنت و... ازجمله دالیلی بوده که باعث ش��ده وضعیت ش��اخص امنیت 

سرمایه گذاری در پاییز پارسال رو به افول بگذارد.
به گفته مرکز پژوهش ها، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران طی 
پاییز 1۳۹8 کمیت 6.12 از 10 )10 بدترین حالت( ارزیابی  ش��ده اس��ت. 
مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن یعنی تابستان 6.07 
محاسبه شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1۳۹8 

نسبت به فصل تابستان، بدتر  شده است.
آنچه بر امنیت سرمایه گذاری در سال 98 گذشت

ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در پایی��ز 1۳۹7، کمی��ت 6.4۳ و در 
زمس��تان 1۳۹7 کمیت 6.18، در بهار 1۳۹8 کمیت 6.07 و در تابستان 
1۳۹8 نیز کمیت 6.07 بوده است. توالی این اعداد به این معناست که روند 
بهبود امنیت سرمایه گذاری )کم شدن کمیت شاخص( که از پاییز 1۳۹7 
شروع  شده بود، در تابستان 1۳۹8 متوقف  شده و در پاییز 1۳۹8 معکوس 
شده است. دالیل بدترشدن شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1۳۹8 
را احتم��االً بتوان به افزایش ناگهانی و س��ه براب��ری قیمت بنزین در آبان 
1۳۹8 و ناامنی ه��ای چندروزه در برخی ش��هرها نس��بت داد. همین طور 
بی ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات 
نس��بی قیمت مواد اولیه که در نیمه اول س��ال 1۳۹8 به وجود آمده بود، 
درعین حال به وجود آمدن بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات 
تورمی آنها در س��طوح مختلف، قطع شدن حدوداً 10 روزه اینترنت و آثار 
ثانویه آن بر کس��ب وکارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر که حتی باعث 
ش��ده مشارکت کنندگان در پاسخ به پرسش��نامه این مطالعه نیز در پاییز 

1۳۹8 نسبت به فصول قبلی با کاهش شدیدی مواجه شوند.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، در 
پاییز 1۳۹8 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به 

ترتی��ب عبارت بوده اند از: وفای به عهد در اجرای قراردادها توس��ط دولت 
و ش��رکت های دولت��ی )8.71(، اعمال نف��وذ و تبانی در معام��الت ادارات 
حکومتی )7.55( و احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی )7.52(. از طرف 
دیگر، مناس��ب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی پاییز 1۳۹8 به  
این  ترتیب بوده اند: سرقت مالی پول نقد، کاال، تجهیزات )4.16(، دسترسی 
آزاد و عموم��ی به اطالعات و تصمیمات مس��ئوالن )4.51( و رواج توزیع 

کاالی قاچاق )4.۹۳(.
این در حالی است که در پایش گذشته براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در تابس��تان 1۳۹8 سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسب ترین 
مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری ارزیابی ش��دند: عمل مسئوالن ملی به 
وعده های داده شده )8.۳5(، اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی 
)8.21( و عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده 
)8.10(. همچنین مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری )نسبت به 
سایر مؤلفه ها( طی تابستان 1۳۹8 نیز عبارت بودند از: 1.سرقت مالی )پول 
نقد، کاال، تجهیزات )4.01(/ 2.رواج توزیع کاالی قاچاق )4.5۹(/ ۳.استفاده 

غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی )4.70(.
جغرافیای استانی امنیت سرمایه گذاری در پاییز

نامناس��ب ترین مؤلفه برای امنیت س��رمایه گذاری که فعاالن اقتصادی 
را بی��ش از هم��ه آزار می دهد در ای��ن مطالعه مؤلفه »وف��ای به عهد در 
اجرای قراردادها توس��ط دولت و شرکت های دولتی« شناسایی  شده است 
و مؤلفه ه��ای عمل نکردن مس��ئوالن »ملی« و »اس��تانی« به وعده های 
مختلف خود ازجمله وعده های اقتصادی که در پایش های گذشته معموالً 
نامناس��ب ترین ارزیابی ه��ا را به خود اختصاص می دادن��د در پایش پاییز 
1۳۹8 در جایگاه شش��م و هش��تم نامناسب ترین مؤلفه ها جای گرفته اند. 
عالوه بر این فعاالن اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمال نفوذ و تبانی در 
معام��الت ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن 
برای سرمایه گذاری شناسایی کردند. به عبارت دیگر بنگاه های اقتصادی طی 
فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه زا و 
مختل کننده سرمایه گذاری و تولید را بیان کردند و انتظار می رود مسئوالن 

اجرایی ملی و استانی به این دو مورد بیشتر توجه کنند.
مرکز پژوهش ها، این گزارش را با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و 
آماری و شاخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری(، تهیه کرده 
است. براساس یافته های داده های پیمایشی در پاییز 1۳۹8، فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در ای��ن پیمایش از زنجان، ای��الم و کهگیلویه و بویراحمد، 
نامناس��ب ترین ارزیابی و از اس��تان های کردستان، بوشهر و یزد مناسب ترین 

ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، 
اس��تان های کهگیلوی��ه و بویراحم��د، ته��ران و اردبیل نامناس��ب ترین و 
استان های همدان، خراس��ان جنوبی و قم مناسب ترین وضعیت را از نظر 
شاخص امنیت س��رمایه گذاری نسبت به سایر اس��تان ها در پاییز 1۳۹8 
کس��ب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1۳۹8 
نشان داده بود به ترتیب سه استان قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی 
جزو مناسب ترین ها بودند و سه استان گیالن، تهران و کردستان به ترتیب 
جزو نامناس��ب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی  ش��ده بودند. البته این 
احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله میان ذهنیت فعاالن 
اقتصادی )پیمایش( با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود 
بخش��ی از این فاصل��ه با افزایش تدریجی در حج��م نمونه های قابل قبول 

پیمایش به حداقل قابل تعمیم )حدود 11470 مورد( کاهش یابد.
وضعیت امنیت سرمایه گذاری در 9 حوزه اقتصادی

براس��اس نتای��ج این مطالع��ه در پاییز 1۳۹8، از بی��ن ۹ حوزه فعالیت 
اقتصادی، فع��االن اقتصادی در ح��وزه )دامداری، مرغداری و ش��یالت(، 
مناس��ب ترین ارزیابی و فعاالن اقتص��ادی در حوزه های ارتباطات و توزیع 
)حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی(، نامناسب ترین ارزیابی 
را از وضعیت امنیت س��رمایه گذاری ارائه کرده اند. در حالی که در تابستان 
۹8 فع��االن اقتصادی از حوزه »معدن )به جز نفت و گاز(« که از سراس��ر 
کش��ور در این پیمایش مشارکت داشته اند بهترین و مناسب ترین ارزیابی 
را از مولفه های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری ارائه داده بودند و در مقابل 
فع��االن اقتصادی در حوزه »ارتباطات، توزی��ع و... )حمل ونقل، انبارداری، 
عمده فروش��ی و خرده فروش��ی(« که از سراس��ر کش��ور در این پیمایش 
مش��ارکت کرده اند، در تابس��تان ۹8 بدترین و نامناسب ترین ارزیابی را از 

مولفه های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری ارائه داده بودند.
با مقایسه این داده ها می توان دریافت که در مطالعه پاییز 1۳۹8 نسبت 
به پایش تابس��تان 1۳۹8 وضعیت حوزه معدن به شدت نامناسب و بدتر 
ش��ده اس��ت، چراکه از منظر فعاالن اقتصادی در حوزه های مربوطه، رتبه 
آنکه در پایش قبلی در بهترین وضعیت نس��بت به سایرین قرار داشته به 
ناگه��ان در پایش پاییز ۹8 به جایگاه هفتم تنزل یافته اس��ت. به عبارت 
دیگر، در حد فاصل س��ه پایش گذشته وضعیت پیمایش فعاالن اقتصادی 
از حوزه های کاری به ش��دت در حال تغییر بوده که یا ناش��ی از نوسانات 
وضعی��ت فعالیت در این حوزه اس��ت ی��ا در مجموع��ه نمونه گیری های 
انجام ش��ده در این پایش با تغییراتی از منظر تعداد فعاالن مشارکت کننده 
در هر حوزه کاری مواجه شده اند یا عوامل دیگری بر این نوع ارزیابی فعاالن 

این حوزه موثر بوده است.

به گفته مرکز پژوهش ها، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱398 بدتر شده است

امنیت سرمایه گذاری در تنگنا

س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در گزارش اخیر خود به 
بررسی اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی پرداخت و هشدار داد که همه گیری 
کووید 1۹ بر کاهش رش��د تولید ناخالص داخل��ی جهان تأثیر فزاینده ای 
داش��ته و ب��ا افزای��ش نااطمینانی، خطرات��ی نظیر فرار س��رمایه، کاهش 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نکول بدهی ها در افق پیش روی اقتصاد 

جهان قرار گرفته است.
اگرچه داده های یونیدو کاهش مستمر رشد تولید اقتصادی را حتی پیش 
از شروع بحران کووید-1۹ نشان می دهد، اما این همه گیری بر کاهش رشد 
تولید ناخالص داخلی جهان تأثیر فزاینده ای داشته و در این میان صنایع 
تولیدی ضربه شدیدی خورده اند. بررسی های یونیدو نشان می دهد: شیوع 
کرونا و پیامدهای اقتصادی ناش��ی از آن، س��ه کانال اصلی اقتصاد جهان 
یعنی عرضه، تقاضا و تأمین مالی را مختل کرده است. بخش تولید در چین 
و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از جمله استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند 
و ایاالت متحده متحمل خسارات سنگینی شده است. صنایع خودروسازی، 
رایانه و لوازم الکترونیک که کش��ورهای پیش��رفته در آنها مزیت نس��بی 

آشکارشده دارند هم از این قاعده مستثنا نیستند.
همچنین ش��وک س��مت عرضه، در زنجیره تأمین جهان اختالل ایجاد 
کرده اس��ت. البته، این ش��وک از طرفی، ش��وک به تقاضای کل هم وارد 
کرده اس��ت؛ زیرا با تمایل خانوارها به اجتناب از خریدهای غیرضروری و 
صرفه جویی در هزینه ها از یک س��و و با کاهش مصرف کاالهای واسطه ای 
توس��ط بنگاه ها از سوی دیگر، سمت تقاضا نیز آس��یب دیده است. از این 
منظر، زنجیره های ارزش جهانی به ش��دت تحت تأثی��ر قرار گرفته اند و با 
افزای��ش نااطمینان��ی در فضای اقتص��ادی جهان، فرار س��رمایه، کاهش 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی و خطر نکول بدهی ها در افق پیش روی 

اقتصاد جهان قرار گرفته است.

شیوع ویروس کووید-1۹ در حال حاضر منجر به بحران بزرگ سالمتی 
در بس��یاری از کش��ورها و وقوع اختالالت اساسی در اقتصاد جهانی شده 
اس��ت. بااین وجود احتماالً اوضاع در هفته ه��ا و ماه های آتی رو به وخامت 
بیشتری می گذارد و پیامدهای اقتصادی ناشی از این همه گیری می تواند 
به یکی از بزرگ ترین ش��وک های چند دهه اخیر تبدیل شود. زنجیره های 
ارزش جهانی از زمان شیوع کووید-1۹ در چین و سپس، تبدیل شدن آن 

به یک پاندمی جهانی مختل شده اند.
برخی از تحلیلگران، تغییرات اساسی را در شبکه تولید جهانی پیش بینی 
کرده ان��د که البته، کلی��د این تغییرات پیش ازای��ن همه گیری، در جنگ 
تجاری آمریکا و چین زده ش��ده بود. داده های یونیدو )س��ازمان توس��عه 
صنعتی ملل متحد( کاهش مس��تمر رشد تولید اقتصادی جهان را نشان 
می دهد که حاکی از کاهش رش��د اقتصادی جهان حتی پیش از ش��روع 
بحران کووید-1۹ اس��ت. به گونه ای که در س��ال 201۹، رش��د تولیدات 
صنعتی به زیر یک درصد کاهش یافت و در س��ه ماهه چهارم سال 201۹ 
در رقم 7.0 درصد باقی ماند. در س��ه  ماهه چهارم س��ال 201۹، تنها سه 
صنعت در همه گروه های کشورها، یعنی محصوالت دارویی پایه، نوشیدنی 
و فرآورده های غذایی، رشد ساالنه مثبتی را تجربه کردند. درحالی که این 
س��ه صنعت، کاالهای مصرفی اساسی هستند و احتماالً طی ماه های آتی 
وضعیت خوبی خواهند داشت؛ انتظار می رود سایر صنایع تولیدی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، دچار ضربه شدیدی 
ش��وند. در نتیجه، پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان در 
ماه های پیش رو کاهش یابد. س��ه کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی تقاضا، 
عرضه و تأمین مالی تحت شیوع این ویروس مختل شده است که در ادامه 
بیشتر به آن می پردازیم. در سمت تقاضا، ترکیب کاهش درآمد و ترس از 
همه گیری ویروس منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی ش��ده اس��ت. 

اگرچه برخی از این تأثیرات ممکن اس��ت با افزایش مخارج دولت جبران 
ش��ود، اما اثر ش��وک ناش��ی از این ویروس بر خالص تقاضا در کوتاه مدت 
منفی خواهد بود. این اثر می تواند در کنار کاهش طرف عرضه که ناش��ی 
از توقف ناگهانی فعالیت های تولیدی و تنگناهای متعاقب در زنجیره های 
ارزش جهانی است بیشتر شود. چنین اختالالتی می تواند به دنبال کاهش 
کاالهای واسطه ای موجب بسته شدن گسترده کارخانه ها حتی در مناطقی 
شود که کمتر تحت تأثیر این ویروس بوده اند. همچنین، نااطمینانی حاصل 
از این ویروس در فضای اقتصادی منجر به افزایش ریسک گریزی و کاهش 
تمایل به نگهداری دارایی های غیرنقدی در بازارهای مالی شده است. عالوه 

بر این، پیش بینی می شود بازار ارز با نوسانات بیشتری روبه رو شود.
یونیدو، تبعات ناشی از شیوع کرونا را شامل افزایش قابل توجه بیکاری، 
ف��رار س��رمایه، امکان ورشکس��تگی و خطر نکول، کاه��ش قابل مالحظه 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی و اخ��الل در زنجیره ه��ای ارزش و 
زنجیره های تأمین جهانی برش��مرده و درباره صنایع تولیدی گفته است: 
ویروس کرونا به سرعت در سراس��ر جهان در حال گسترش است. شواهد 
تجربی حکایت از خس��ارت بخش تولید در چین و بسیاری از اقتصادهای 
پیش��رفته ثروتمند دارد. در بسیاری از کش��ورها از جمله استرالیا، کانادا، 
آلمان، نیوزیلند و ایاالت متحده این آثار را می توان مشاهده کرد. زیان های 
مکرر، به ویژه در صنایع غذایی به دلیل بس��ته ش��دن رس��توران ها و سایر 
اماکن پذیرایی در بازار داخلی این کش��ورها گزارش ش��ده است. عالوه بر 
این، زیان های س��نگینی به صنعت خودروس��ازی در بازارهای بین المللی 
وارد ش��ده است )کاهش چش��مگیر 82درصدی فروش خودرو در آلمان(. 
همچنین، صنایع پیش��رفته مانند رایانه و لوازم الکترونیک که کشورهای 
ثروتمند با مزیت نس��بی آشکارشده قهرمانان سنتی این عرصه ها هستند 

متحمل خسارات سنگینی شده اند.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد گزارش داد

اثر کرونا بر 3 کانال تقاضا، عرضه و تأمین مالی

نگاه

چرا دیگر نفت منفی ۱00 دالر بعید نیست؟
هفته پرالتهاب نفت

ماهواره های س��نتینل 1 که دور مدار زمین می گردند، چشمانی 
در آسمان هس��تند که نش��ان می دهند چرا قیمت نفت آمریکا به 
زیر صفر س��قوط کرد و ممکن اس��ت در اکثر کشورهای جهان نیز 
چنی��ن اتفاقی تکرار ش��ود. اطالعات ماهواره ای نش��ان می دهد که 
ظرفیت مخازن نفت در آس��تانه پر شدن کامل است. چنین اتفاقی 
پی��ش از ای��ن هرگز روی نداده بود و بازار مش��غول حدس و گمان 
پیرامون تبعات چنین رویدادی اس��ت. کارشناسان می گویند چند 
هفت��ه دیگر فضایی ب��رای نگهداری نفت وجود نخواهند داش��ت و 
در نتیجه قیمت های نفت در بس��یاری از نقاط جهان ممکن اس��ت 
صفر ش��ده و در برخی از موارد منفی شود. به گفته فلوریان تالر در 
ش��رکت تحلیل آمار اویل ایکس، »ما در مسیر پیک ظرفیت ذخایر 

جهانی نفت در اواخر مه یا اوایل ژوئن هستیم.«
به گزارش ایسنا، هرج و مرجی که روز دوشنبه در بازار نفت آمریکا 
اتفاق افتاد، می تواند به خوبی آنچه را که در س��طح جهانی در صورت 
پر ش��دن مخازن نفت روی می دهد، ترس��یم کند. همچنین نش��ان 
می دهد که بازار احتماال چنین وضعیتی را پیش  بینی می کند. برخی از 
تولیدکنندگان نفت اکنون در حال تغییر قراردادهای شان برای متوقف 

کردن منفی شدن قیمت ها هستند.
نوس��ان قیمت های نفت ادامه دارد. نفت برنت برای تحویل در ژوئن 
روز سه شنبه 15درصد سقوط کرده و به 16 دالر در هر بشکه رسیده 
بود که پایین ترین رکورد در 21 س��ال اخیر بود. گریدهای نفتی مهم 
اروپایی و آفریقایی که ارزان تر از نفت برنت معامله می شود، زیر 10 دالر 
و در برخی موارد حتی زیر پنج دالر در هر بشکه فروخته خواهند شد.

جایی برای نگهداری نفت نیست
پ��ل س��انکی، تحلیلگر نفتی باس��ابقه بانک میزوهو ک��ه در مارس 
منفی شدن قیمت نفت را به درستی پیش بینی کرده بود، در این باره 
گفت: »ما به وضعیت بحران مدیریت بازار روزبه روز رسیده ایم و احتمال 
اینکه قیمت هر بشکه نفت تا ماه آینده به منفی 100 دالر برسد، بعید 

نیست.«
قیمت ه��ای منفی ک��ف ندارند و پس از تح��والت هفته جاری، هر 
اتفاقی ممکن است، اما در یک مورد یقین وجود دارد؛ آن هم اطالعات 
ماهواره ای هستند که نش��ان می دهند اشباع عظیمی در ذخایر نفت 
وج��ود دارد. در حال حاضر هر هفته 50 میلیون بش��که نفت ذخیره 
می شود که برای تامین نیاز مجموع کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
اس��پانیا و انگلیس کافی اس��ت. به گفته مقامات سه پاالیشگاه دولتی 
در هند، پاالیشگاه  های این کش��ور ۹5درصد از ظرفیت ذخیره سازی 
س��وخت را پر کرده اند. به گفته مله کیاری، رئیس ش��رکت ملی نفت 
نیجریه، این کشور تولیدش را کاهش خواهد داد زیرا دیگر جایی برای 

نگهداری نفت ندارد.
پاالیشگاه های نفت دیگر نفت خریداری نمی کنند زیرا تقاضایی برای 
بنزین وجود ندارد. برخی تولیدکنندگان تولیدشان را کاهش داده اند اما 
سایرین به تولید ادامه می دهند. حتی چند دالر هم برای شرکت های 
مقروض بهتر از هیچ است. نفت به جز مخازن جایی برای رفتن ندارد.

آمار ماهواره ای حتی ممکن اس��ت فضای آزاد مخازن نفت را بیش 
از حد محاس��به کرده باش��د زیرا فضای خالی زی��ادی پیش از این از 
سوی معامله گران اجاره شده است. اگر از باال نگاه کنیم، بازار نفت یک 
سیستم جهانی کامال غیرمتصل به نظر می رسد، اما واقعیت این است 
که این بازار مجموعه هایی از جزایر کوچک و بزرگ است که همگی از 
طریق لینک های باریکی به همدیگر متصل هستند. آنچه که مهم است 
این نیس��ت که کل مخازن جهان چه زمانی پر می شوند بلکه مسئله 
این است که هر کدام از این جزایر یا هاب های منطقه ای چه زمانی به 

ظرفیت کامل می رسند.
البت��ه برای بازار آمریکا، همه چیز به کاش��ینگ اوکالهاما مربوط 
می ش��ود که هاب تحویل معامالت نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت 
اس��ت. این شهر که خود را شاهراه خط لوله جهان می نامد، میزبان 
چند ده پایگاه نگهداری نفت اس��ت که ب��رای نگهداری حدود 80 
میلیون بش��که گنجایش دارند. هنگامی که قرارداد وس��ت تگزاس 
اینترمدیت منقضی شود، معامله گرانی که در کاشینگ نفت دریافت 
کرده ان��د، باید جایی برای نگهداری نفت ی��ا فروش آن پیدا کنند. 
فروشنده بودن یعنی باید نفت را تحویل داد. روز دوشنبه که موعد 
قراردادهای تحویل مه به پایان رسید، معامله گرانی که قراردادهای 
فروش را در دست داشتند، به دلیل اینکه جایی برای نگهداری نفت 
پیدا نکردند، برای خالص شدن از آنها به تکاپو افتادند و در بدترین 
لحظه، یک نفر 40 دالر و ۳2 س��نت در هر بش��که پرداخت کرد تا 

مجبور نباشد نفت را تحویل بگیرد.
در بازار نفت فیزیکی اوضاع خوب نیست و قیمت ها به شدت منفی 
هس��تند. ش��رکت خط لول��ه Plains All American که یکی از 
اپراتورهای بزرگ خط لوله در آمریکا است، از تولیدکنندگان خواسته 
است اگر می خواهند نفت شان را بفروشند باید 55 دالر و پنج سنت در 

هر بشکه پرداخت کنند.
براس��اس گزارش بلومبرگ، مکان های ذخیره س��ازی دیگر نفت که 
ممکن اس��ت به زودی پر ش��وند ش��امل روتردام )هاب پاالیش نفت 
اروپای غربی( و چندین جزیره در منطقه کارائیب و سنگاپور هستند. 
معامله گران هم نفتکش ها را به عنوان مخازن نفت شناور اجاره کرده اند 

و ظرفیت استفاده از این بخش محدود شده است.
نفت یک دالر باال رفت

آخرین خبرها از بازار نفت نیز نشان می دهد قیمت نفت روز جمعه با 
تصمیم تولیدکنندگانی نظیر کویت برای کاهش زودتر تولید و تصویب 
بس��ته نجات اقتصادی دیگری از س��وی آمریکا برای مقابله با تبعات 
پاندمی کرونا، افزایش یافت. بر این اس��اس، بهای معامالت نفت برنت 
یک دالر و هفت س��نت معادل 5درص��د افزایش یافت و به 22 دالر و 
40 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنجشنبه 5درصد صعود 
داشت. نفت آمریکا نیز پس از افزایش 20درصدی در روز پنجشنبه، در 
روز جمعه یک دالر و 12 سنت معادل 7درصد افزایش یافت و به 17 

دالر و 62 سنت در هر بشکه رسید.
با این حال نفت که هفته پرالتهابی را در تاریخ معامالتش س��پری 
کرده، در مسیر ثبت هشتمین کاهش هفتگی در ۹ هفته گذشته قرار 
دارد. نف��ت برنت در این هفته 20درصد و وس��ت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا بیش از ۳درصد کاهش داشت. قیمت وست تگزاس اینترمدیت 
روز دوشنبه به منفی ۳7 دالر و 6۳ سنت رسید در حالی که برنت به 

پایین ترین رکورد خود در 21 سال اخیر سقوط کرد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
شنبه

6 اردیبهشت 1399

شماره 1529



فرصت امروز: بحران کرونا در ایران و جهان باعث شده تا زندگی شاغالن بیش از 
پیش به خطر بیفتد، چراکه کسب و کارها به دنبال شیوع بیماری کرونا تعطیل شده 
و در نتیجه بسیاری از شاغالن با خطر اخراج و تعدیل نیرو مواجه شده اند. سازمان 
جهانی کار در گزارش اخیر خود تخمین زده که 81درصد شاغالن در سراسر جهان 
تاکنون تحت تاثیر پیامدهای شیوع کرونا قرار گرفته اند. این نسبت برای کشورهای 
با متوسط درآمد رو به باال تا مرز 87درصد نیز می رسد چراکه این کشورها معموال 

دارای اقتصاد مبتنی بر بخش خدمات هستند.
در گزارش سازمان جهانی کار البته نامی از ایران نیامده است، اما بررسی ها نشان 
می دهد بیشترین آس��یب کرونا در بازار کار ایران در حوزه خدمات با 12میلیون و 
۳47 هزار و ۹00 نفر ش��اغل بوده است. براساس آنچه مرکز آمار ایران در زمستان 
س��ال گذش��ته اعالم کرده، جمعیت شاغلین 15 ساله و بیش��تر در این فصل 2۳ 
میلیون و 4۳5 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 52 هزار نفر افزایش 
داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نیز نشان می دهد که در 
زمس��تان 1۳۹8، بخ��ش خدمات با 52.7درصد و ح��دود 12میلیون و ۳47هزار و 
۹00 شاغل، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی 

بخش های صنعت با ۳1.7درصد و کشاورزی با 15.6درصد قرار دارند.
ویروس کرونا چند شغل را از دم تیغ می گذراند؟

اما حاال با ش��یوع کرونا، بخش خدمات بیش��تر از س��ایر بخش  های اقتصادی از 
گس��ترش این ویروس آس��یب دیده و این آسیب در بازار کار به عینه قابل مشاهده 
اس��ت، چنانچه به گفته مع��اون وزیرکار، آمارها حکایت از این دارد که بیش��ترین 
آسیب در حوزه خدمات بوده است، یعنی حدود12میلیون و ۳47 هزار و ۹00 نفر 

در معرض آسیب کرونا هستند.
در همین حال، بر اساس برآورد سازمان جهانی کار، بحران کرونا از طریق اختالل 
گس��ترده اقتصادی، ۳.۳ میلیارد نی��روی کار جهانی را تحت تأثی��ر قرار می دهد. 
کاهش های شدید و پیش بینی  نشده در فعالیت اقتصادی، کاهش شدید در میزان 
اشتغال هم از لحاظ تعداد شغل و هم کل ساعات کار را در پی دارد. سازمان جهانی 
کار معتقد اس��ت که واکنش های سیاستی باید چهار رکن را در نظر داشته باشند: 
تحریک اقتصاد و اشتغال، پشتیبانی از بنگاه ها، مشاغل و درآمد، حمایت از کارکنان 

در محیط کار و اتکا به گفت وگوی اجتماعی برای حل مسائل.
در گزارش سازمان جهانی کار، از ۳.۳ میلیارد شغل تحت الشعاع بحران کرونا نام 
برده ش��ده و آمده است که اثرات کرونا در بازار کار، عمیق، فراگیر و بی سابقه بوده 
اس��ت. تعدیل اش��تغال نوعاً با کمی تأخیر، رکود اقتصادی را در پی دارد. در بحران 

فعلی، اش��تغال در نتیجه قرنطینه ها و تعطیلی ها و س��ایر اقدامات، مستقیماً تحت 
تأثیر قرار گرفته و میزان این تأثیر نیز بیش��تر از آن اس��ت که در شروع همه گیری 
پیش بینی شده بود. به همین دلیل، دیده بان سازمان جهانی کار در ویرایشی تازه، 

برآوردهای جدیدی از اثرات کرونا بر اشتغال ارائه کرده است.
برآوردهای جهانی از مدل مورد بررس��ی س��ازمان جهانی کار نشان می دهد که 
این بحران باعث یک کاهش بی س��ابقه در فعالیت اقتصادی و زمان کاری می شود. 
تا یک آوریل 2020، برآوردها حاکی است که ساعات کاری در فصل جاری )فصل 
دوم( تا 6.7درصد کاهش پیدا خواهد کرد که معادل 1۹5 میلیون کارگر تمام وقت 
است. این اتفاق یعنی بسیاری از این کارکنان با کاهش درآمد و فقر شدیدتر مواجه 
خواهند بود، حتی اگر فعالیت های جایگزین هم پیدا شود )به عنوان مثال، بازگشت 
به کشاورزی در مناطق روستایی(. بیشترین کاهش در کشورهای با درآمد متوسط 

به باال انتظار می رود، اما این اثر در کل گروه های درآمدی مشابه است.
توصیه های سیاستی برای مقابله با تبعات کرونا

س��ازمان جهانی کار معتقد اس��ت که افزایش نهایی در بیکاری جهانی در سال 
2020 اساساً به این بستگی خواهد داشت که اقتصاد در نیمه دوم سال چقدر سریع 
می توان��د خود را بازیابی کند و اینکه میزان اثربخش��ی اقدامات در تقویت تقاضای 
نیروی کار چقدر خواهد بود. با این ش��رایط، این ریسک باال وجود دارد که افزایش 
در بیکاری جهانی در انتهای سال 2020 به طور چشمگیری باالتر از پیش بینی های 

دیده بان سازمان جهانی کار باشد.
س��ازمان جهانی کار همچنین در گزارش خود، مهم  تری��ن بخش هایی را که در 
معرض ریسک ابتال به ویروس کرونا قرار دارند، مورد توجه قرار داده و افزون بر آن، 
واکنش های مهمی که از س��وی سیاست گذاران باید اجرا شود، بررسی کرده است. 
بر این اساس، واکنش های سیاستی باید بر دو هدف فوری متمرکز باشند: اقدامات 

حمایت بهداشتی و پشتیبانی اقتصادی از هر دو طرف عرضه و تقاضا.
توصیه سازمان جهانی کار پشتیبانی فوری از بخش ها و گروه های جمعیتی است 
که بیش��ترین تأثیرپذیری را دارند، به خصوص بنگاه ه��ا و کارکنانی که در اقتصاد 
غیررسمی فعالیت می کنند. اقدامات خاص و هدفمند در کشورهای با سطح باالی 
فعالیت های اقتصادی غیررسمی باید انجام پذیرد که از آن جمله پرداخت های نقدی 
به منظور پش��تیبانی از افراد متأثر از قرنطین��ه و تغییر کاربری تولید جهت فراهم 
کردن اش��تغال جایگزین )مثاًل تغییر به سمت تولید تجهیزات محافظت شخصی( 
اس��ت. این نیازها باید با تالش ها به منظور تضمین عرضه کافی مواد غذایی و سایر 
اقالم ضروری تکمیل شود. اقدامات محلی و مبتنی بر جامعه می توانند سریعاً عمل 

کرده و نیازهای خاص را فراهم کنند و باید شامل سازمان هایی باشند که افراد شاغل 
در اقتصاد غیررس��می را نمایندگی می کنند. در کنار پش��تیبانی از افراد شاغل در 
اقتصاد غیررسمی، تالش هایی نیز باید برای حمایت از کارگران و بنگاه های رسمی 
صورت پذیرد تا تضمین کند که بحران باعث افتادن آنها به ورطه مشاغل غیررسمی 

نمی شود و عواید آنها را که در سال های گذشته به دست آورده اند، از بین نمی برد.
سایه کرونا بر ۱۲ میلیون شغل بخش خدمات

از آنج��ا که خدم��ات آخرین حلق��ه زنجیره تولید اس��ت و مواجه��ه خانواده و 
مصرف کننده با آن بیشتر است، در نتیجه کرونا بیشترین آسیب را به شاغالن بخش 
خدمات وارد کرده است. همچنین با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته بیشترین 
حجم گردش مالی بخش خدمات در اقتصاد برای یک ماه پایانی س��ال و اولین ماه 
شروع سال جدید است، کرونا باعث شده که این بخش در این دو مقطع زمانی نتواند 

درآمدزایی داشته باشد.
به گزارش تس��نیم،42 درصد ش��اغالن ایران��ی در حوزه بنگاه ه��ای خدماتی و 
58درصد در حوزه مشاغل شخصی و خانگی هستند. یعنی حدود 5میلیون و 186 
ه��زار و 118 نفر در بنگاه های بخش خدمات و حدود7میلیون و 161 هزار و 782 

نفر مشاغل شخصی و خانگی دارند.
در حوزه مشاغل خدماتی بنگاه ها یا کارگاه ها، بررسی داده های آماری مرکز آمار 
ایران نش��ان می دهد بین ۳1 رش��ته فعالیت، بیش از ۳۹درصد یا معادل 2میلیون 
نفر از کل ش��اغالن کارگاه های خدماتی در بخش خرده فروش��ی ها )به  جز وسایل 
نقلیه موتوری و موتورس��یکلت( شاغل هستند. شاغالن کارگاه های فروش و تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت با سهم 11.4درصدی )حدود 578 هزار شاغل( 
در رتبه دوم، عمده فروش��ی )به جز وس��ایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت( با سهم 
۹.2درصدی در رتبه سوم )با حدود 470 هزار شاغل(، محل های تهیه و صرف غذا 
و نوش��یدنی با س��هم 7.4درصدی و ۳75 هزار شاغل در رتبه چهارم و فعالیت های 
خدماتی شخصی )شست وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش( با سهم 6.2درصدی 
و ۳16 هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند. مجموع این آمارها حکایت از این دارد 
که دولت در بسته حمایتی خود 11رسته بخش خدمات را بیشتر مورد توجه قرار 

داده است. 
در یک کالم، در شرایطی که بیش از 50درصد اشتغال را بخش خدمات تشکیل 
می دهد، حمایت از این بخش نباید به حرف و کالم خالصه شود. بلکه ضرورت دارد 
دولت با س��رعت عمل بیشتری به بررس��ی این بخش بپردازد. در غیر این صورت، 

مخاطره برای 12میلیون و۳47 هزار و ۹00 شاغل این بخش دور از ذهن نیست.

بیماری کرونا باعث شده ۱۲میلیون شغل در بخش خدمات به مخاطره بیفتد

خدمات زیر تیغ کرونا
دریچه

اقتصاددانان چه نظری درباره رکود کنونی دارند؟
سریع ترین رکود در اقتصاد جهانی

نظرسنجی از بیش از 500 اقتصاددان از سراسر دنیا طی چند هفته 
گذشته نشان داده است که اکثر اقتصادهای بزرگ در یک رکود شدید 
اقتصادی به س��ر می برند و بهبود آنها از این رکود زمان بس��یار زیادی 

طول خواهد کشید.
ب��ه گزارش رویترز، اقتصاددانان سراس��ر جهان عقیده دارند رکودی 
ک��ه اقتصاد جهان به خاط��ر همه گیری ویروس کرونا وارد آن ش��ده، 
عمیق ترین رکود در تاریخ اس��ت. بس��یاری از کشورها به منظور مهار 
ش��یوع ویروس کرونا تعطیلی هایی اعمال کرده اند. این ویروس تا حاال 
2.6 میلیون نفر را در سراس��ر جهان مبتال کرده و جان بیش از 180 
هزار نفر را گرفته است و به این ترتیب فعالیت های اقتصادی در سراسر 

جهان مخصوصاً در صنعت خدمات متوقف شده است.
نظرسنجی از بیش از 500 اقتصاددان از سراسر دنیا طی چند هفته 
گذشته نشان داده اکثر اقتصادهای بزرگ در یک رکود شدید اقتصادی 
به سر می برند و بهبود آنها از این رکود زمان بسیار زیادی طول خواهد 
کش��ید. بیش از 55درصد از این اقتصاددان ها یعن��ی 87 نفر از 155 
اقتصاددانی که در این نظرس��نجی شرکت کرده اند گفته اند که بهبود 
اقتصاد جهان به شکل U خواهد بود. ۳1 تحلیلگر نیز گفته اند که بهبود 
اقتصادی به صورت V شکل است و در نهایت 24 نفر هم این روند را 

شبیه عالمت تیک توصیف کرده اند.
پیش بینی می ش��ود اقتصاد جهان در س��ال جاری میالدی 2درصد 
کوچک ش��ود. این رقم سه هفته پیش 1.2درصد پیش بینی می شد و 
نظرسنجی بیستم مارس نیز رقم 1.6 را نشان می داد. مایکل هنسون، 
اقتصاددان ارشد موسسه مالی جی پی مورگان می گوید: اقتصاد جهان 
با سرعتی کوچک می شود که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. 
به گفته وی، حمایت بی سابقه از اقتصاد باعث می شود بهبود اقتصادی 
زودتر از بحران های قبلی آغاز ش��ود ولی تا پایان س��ال 2021 در حد 

پایین باقی می ماند.
پیش بینی می شود رش��د اقتصاد جهان در سال آینده تا 4.5درصد 
افزایش یابد ولی بس��یار ضعیف تر از پیش بین��ی 5.8درصدی صندوق 
بین المللی پول اس��ت. رک��ود اقتصادی آمریکا در حال حاضر بس��یار 
شدیدتر از چند هفته گذشته است. اقتصاد منطقه یورو نیز عمیق ترین 
رکود را تجربه می کند و اقتصاد انگلیس در بدترین بحران در طول تاریخ 
است. پیش بینی می ش��ود نرخ بیکاری در اکثر اقتصادها طی ماه های 

آینده افزایش یابد.

آینده اقتصاد در عصر پساکرونا چگونه است؟
پس از کرونا

اقتصاددانان چگونه به آینده اقتصاد جهانی در عصر عالم گیری کرونا 
نگاه می کنند؟ این سوالی است که »فارن پالیسی« آن را با اقتصاددانان 

در میان گذاشته و از آنها نظرخواهی کرده است.
در پاس��خ به این س��وال، کارمن رینهارت، کرونا را »میخی بر تابوت 
جهانی شدن« دانسته و معتقد اس��ت که »چرخه جهانی سازی مدرن 
از زمان بحران مالی 2008-200۹ با ضرباتی روبه رو بوده است همانند 
بحران بدهی اروپا، برگزیت و جنگ تجاری ایاالت متحده و چین. ظهور 
پوپولیسم در بسیاری از کشور ها تعادل را به نفع کشور و سرزمین خود 
برقرار می کند. عالم گیری اولین بحران از 1۹۳0 اس��ت که اقتصاد های 
پیشرفته و در حال توسعه را درگیر خود کرده است. مانند دهه 1۹۳0 
پیش��فرض های حاکمیتی احتماالً افزایش می یاب��د، فراخوان ها برای 
محدود کردن تجارت و گردش سرمایه خاک بارور و زمینه مساعد خود 

را در چنین شرایط بدی پیدا می کند.«
همچنین لورا داندره تایسون با تیتر»شغل هایی که بازنمی گردند«، 
نوش��ته اس��ت که »عالم گیر و بهبودی پس از آن باعث تسریع روند 
دیجیتالی ش��دن و اتوماس��یون مداوم کار می ش��ود؛ روند هایی که 
ضمن افزایش مش��اغل با مهارت باال طی دو دهه گذش��ته باعث از 
بین رفتن ش��غل های کم مهارت و به رکود دس��تمزد های متوس��ط 
و افزای��ش نابرابری درآمدی می انجامد. ش��غل های با درآمد پایین، 
کم مهارت، به خصوص مش��اغل بنگاه ه��ای کوچک حتی با بهبودی 

اوضاع برنخواهند گشت.«
به اعتقاد او، »تغییر در تقاضا که بسیاری از آنها با جابه جایی اقتصادی 
انجام ش��ده به  واسطه این بیماری تسریع یافته و ترکیب آینده تولید 
ناخالص داخلی را تغییر می دهند. س��هم خدمات در اقتصاد همچنان 
رو به افزایش خواهد بود، اما س��هم خدمات حضوری در خرده فروشی، 
مسافرت، آموزش، مراقبت های بهداشتی و دولتی کاهش می یابد، زیرا 
دیجیتالیسم در نحوه س��ازماندهی و ارائه این خدمات تغییراتی ایجاد 
می کند. رکود باعث تسریع در رشد اشتغال غیراستاندارد و کوتاه مدت، 
کارگ��ران پاره وقت و کارگران با کارفرمایان متعدد ش��ده که در نتیجه 
سیس��تم های جدید مزایا انتقال پذیر و دس��تی می شود که با کارگران 
حرک��ت می کند و تعریف کارفرما را گس��ترده تر می کن��د. برنامه های 
آموزش��ی کم هزینه دیجیتالی برای مهارت س��ازی مشاغل جدید الزم 
اس��ت، وابستگی ناگهانی افراد زیادی به توانایی کار از راه دور، ضرورت 
گسترش زیرس��اخت ها و پهنای باند برای تسریع در دیجیتالی شدن 

فعالیت های اقتصادی را یادآوری می کند.«
جوزف ای اس��تیگلیتز نیز اعتقاد دارد: »اقتصاددانان عادت داشتند 
که مرزبندی کش��ور ها را برای پیگیری سیاست های امنیت غذایی یا 
انرژی به سخره و نادیده بگیرند. آنها معتقدند در دنیای جهانی شده که 
مرز ها اهمیتی ندارند اگر اتفاقی افتاد همیش��ه می توانیم به کشور های 
دیگر متوسل شویم. اکنون به طور ناگهانی مرز ها از اهمیت برخوردارند، 
زیرا کش��ور ها برای تهیه منابع خود تالش می کنند. این بحران یادآور 
قدرتمندی است مبنی بر اینکه واحد اساسی سیاسی و اقتصادی هنوز 

دولت- ملت است.
ب��ا این وج��ود، باید اعتراف کنیم برای س��اختن زنجیره های تأمین 
به ظاهر کارآمد، دچار کوته بینی ش��ده و سیس��تمی را س��اختیم که 
کام��الً انعطاف ناپذی��ر و به طور مکفی متنوع نب��وده و در مقابل وقفه 
آس��یب پذیر اس��ت. در نتیجه شاهد هس��تیم که این سیستم توسط 
اختاللی غیرمنتظره خرد شده است. سیستم اقتصادی که ما بعد از این 
عالم گیری ایجاد می کنیم باید نسبت به این واقعیت که جهانی سازی 
اقتصادی از جهانی سازی سیاسی بسیار فراتر رفته مقاوم  تر و حساس تر 
باش��د. تا زمانی که این امر رخ دهد کشور ها باید برای به دست آوردن 

توازن بهتر بین بهره از جهانی سازی و خوداتکایی تالش کنند.«

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصت امروز: مدیران بانک ها از روز نخست اردیبهشت ماه امسال توافق 
کردند که س��قف 15درصدی نرخ سود سپرده های بانکی را رعایت کنند. 
فارغ از چند و چون کاهش نرخ سود بانکی، اما مطمئنا این تصمیم اثراتی 
در دیگر بخش  های اقتصادی خواهد گذاشت. یکی از این بخش ها، مسکن 
اس��ت که عمدتا کاهش نرخ س��پرده های بانکی به صورت به هم خوردن 
نس��بت ودیعه با اجاره ماهیانه و رش��د تع��داد قراردادهای خرید و فروش 

بروز پیدا می کند.
در بخش اجاره معموال صاحب خانه ها نرخ تورم و سود سپرده های بانکی 
را در محاس��بات ره��ن و اجاره ماهیانه لحاظ می کنن��د. بدین صورت که 
هرچه سود بانکی پایین تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر می شود 
و مالکان ترجیح می دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.

نس��بت نرخ اجاره به ودیعه کم��اکان از فرمول قدیمی تبعیت می کند. 
طبق ع��رف معمول، هر یک میلیون تومان رهن مع��ادل ۳0 هزار تومان 
اجاره در نظر گرفته می ش��ود. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در 
بانک سپرده گذاری می کنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده گذاری 
برای شان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار 

اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر می شود.
از س��وی دیگر با کاهش سود بانکی، س��پرده گذارانی که مبالغ درشت 
در بانک ها گذاش��ته اند پول خود را خارج می کنند و به خرید دارایی های 
ثاب��ت اختصاص می دهن��د. بازار ملک در چنین ش��رایطی ج��زو اهداف 

سرمایه گذاری است. 
با وجود آنکه ممکن اس��ت با پایبندی بانک ها به نرخ 15درصد سپرده، 
س��رمایه ها به س��مت بخش های مولد حرکت کند، این نگرانی هم وجود 
دارد که هجوم س��رمایه ها به بازار مسکن منجر به افزایش قیمت ها شود. 
از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال 

سیاست های مالیاتی بر معامالت سفته بازانه است.

در همین ارتباط، حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
از احتمال ورود نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن 
و همچنین افزایش اجاره بها در ماه های آینده خبر داد و درباره اثراتی که 
کاهش س��ود س��پرده های بانکی به 15درصد می تواند بر دو بازار »خرید 
و فروش« و »رهن اجاره« مس��کن داش��ته باش��د، گفت: در نگاه کالن و 
کلی اقتصاد، هم فعاالن واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان 

همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده ها تأکید داشته اند.
او در گفت وگو با مهر، ادامه داد: کاهش نرخ س��ود س��پرده ها از آنجایی 
که بر نرخ سود تسهیالت نیز اثر مثبت دارد، می تواند در کاهش نرخ سود 
تس��هیالت خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی 
مس��کن بانک های تخصصی بخش مسکن را افزایش می دهد. البته با یک 
کاهش اجباری نرخ س��ود سپرده بانکی، نمی توان آن را ترمیم کرد و باید 
مشوق های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران 

در نابسامانی های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک افزود: با کاهش سود سپرده های 
بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخش��ی از نقدینگی سرگردان وارد بازار 
مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت ها به یک باره 
دچار جهش ش��ود. همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، 
گذران زندگی می کنند، اقدام به کاهش ودیعه مس��کن )پول پیش( کرده 
و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به 
خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده ها، با آغاز 
فصل جابه  جایی مس��تأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان 

شده است.
ب��ه اعتقاد عقبای��ی، حتی ممکن اس��ت برخی موجران ب��رای جبران 
مابه التفاوت نرخ سود سپرده های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن 

را ب��ه طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیج��ه متقاضیان رهن کامل، با 
کمبود شدید واحد مسکونی اجاره ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، 
مواجه شوند. در نتیجه باید در کنار کاهش سود سپرده های بانکی، کاهش 
تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، 
تورم را به عنوان اصلی ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

او با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قش��ری که از کاهش سود 
سپرده ها آسیب می بینند، مستأجران هستند، ادامه داد: اگر سیاست های 
اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد اجرا نشود، 
بیم آن می رود که نقدینگی به س��رعت به بازار مسکن هجوم آورده و این 
کاالی مصرفی را بیش از گذش��ته به کاالی س��رمایه ای تبدیل کند. بازار 
مسکن در س��ال های اخیر عمدتاً یک کاالی س��رمایه ای بود و 80درصد 

معامالت در چهار سال گذشته، سرمایه ای بوده است نه مصرفی.
عقبایی درباره تش��کیل صندوق ودیعه رهن نی��ز گفت: مالکان معموالً 
برای خود استقالل قائل و مایل هستند مستقاًل اجاره بها را دریافت کنند 
ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و 
فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه ها با س��ایر مالکان و موجران نیستند. این 
سیاس��ت صندوق ودیعه، درازمدت اس��ت و نیازمند اصالح قانون موجر و 
مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعالم 
می کرد که باید قراردادهای اجاره از یک س��ال به دو سال افزایش یابد که 

اقدامی نشدنی بود.
به گفته نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، به دلیل آنکه بسیاری از 
موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم 
ودیعه در چنین صندوق هایی می ترسند، بنابراین تا زمانی که این طرح ها 
برای مردم شفاف س��ازی نش��ود و اعالم نش��ود که روش های درآمدزایی 
صندوق های ودیعه مس��کن چیست، امکان اس��تقبال مردم از آنها پایین 

است.

کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر قیمت های اجاره و مسکن دارد؟

ردپای کاهش سود بانکی در بازار مسکن
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بانک مرکزی: وام یک میلیونی برای 
96.۵درصد یارانه بگیران پرداخت شد

بان��ک مرکزی اعالم کرد که بیش از ۹6.5درصد تس��هیالت یک میلیون 
تومان��ی ب��ه یارانه بگیران پرداخت ش��ده اس��ت. به گزارش بان��ک مرکزی، 
بانک ه��ای عامل تا س��اعت 18روز پنجش��نبه چهارم اردیبهش��ت ماه ۹۹، 
از تع��داد 17 میلی��ون و 14۹ ه��زار و ۳16 فقره تس��هیالت قابل پرداخت 
به یارانه بگیران براس��اس فهرس��ت اعالمی از سوی س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ه��ا، تعداد 16 میلیون و 547 هزار و 74۳ فقره از تس��هیالت موصوف 
را پرداخت کرده است. همچنین امکان واریز تعداد 40 هزار و 500 فقره از 
تس��هیالت مذکور نیز به دالیلی از جمله مس��دودی حساب، شماره حساب 
اش��تباه، عدم س��ازگاری شماره حس��اب با کد ملی ارس��الی، نامعتبر بودن 
اطالعات معرفی ش��ده و سایر خطاها میس��ر نشده است. برخی از این موارد 

در هفته پیش رو با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

پرداخت سود به کدام سپرده های بانکی 
ممنوع شد؟

براس��اس قانون بودجه ۹۹ تمامی دس��تگاه های دولتی که از بودجه کل 
کشور استفاده می کنند، مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نیستند.

ب��ه گ��زارش »فرصت امروز«، براس��اس بن��د )ز( تبصره 12 قان��ون بودجه ۹۹، 
دس��تگاه هایی که از بودجه کل کش��ور اس��تفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی 
از بودجه کل کش��ور مجاز به دریافت س��ود از حس��اب های بانکی )حساب جاری، 
پش��تیبان و س��پرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت( مفت��وح در بانک های دولتی و 
غیردولتی نیس��تند. در اجرای این حک��م بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به 
پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت 
سود هستند، نیستند. البته بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، صندوق ها، دانش��گاه ها و مؤسسات پژوهشی و دس��تگاه های مأذون از رهبر 
معظم انقالب و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه 

مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

بررسی بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
سکه و طال زیر سایه اتفاقات نفتی

بازار سکه و طال داخلی در حالی اولین هفته فعالیت رسمی خود در سال 
جدید را پشت سر گذاشت که تحت تاثیر اتفاقات نفتی ایجادشده در دنیا و 
تاثیری که بر طالی جهانی داش��ت، مسیر حرکتی خود را افزایشی انتخاب 
کرده اس��ت. محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر تهران 
در گفت وگو با ایس��نا، به بررس��ی وضعیت بازار س��که و طال در بازار داخلی  
پرداخت و گفت: در هفته ای که گذش��ت، کاه��ش قیمت نفت در بازارهای 
جهان��ی به ویژه نفت آمریکا که به صفر رس��ید تاثیر عم��ده ای بر بازارهای 
بین المللی داش��ت و سبب کاهش ارزش دالر ش��د. به دنبال کاهش ارزش 
دالر، تقاض��ا برای س��رمایه گذاری در بازار طال را به ش��دت افزایش داد؛ به 

گونه ای که قیمت هر انس طال را تا 1740 دالر افزایش داد.
وی افزود: از س��وی دیگر با آغاز فعالیت ها از هفته ای که گذش��ت و اکثرا 
واحده��ای صنف��ی همچون طالفروش��ی ها، سکه فروش��ی ها و صرافی ها باز 
ش��دند، قیمت ارز هم نوسان پیدا کرد و این نوسان با توجه به دادوستدها و 
عرضه و تقاضایی که در بازار داخلی وجود داش��ت، باعث افزایش قیمت ارز 
ش��د بنابراین این دو عامل افزایش قیمت های جهانی و قیمت ارز در داخل، 
باع��ث باالرفتن قیمت طال و س��که در بازار داخلی در طول هفته گذش��ته 

شده و قیمت سکه را به بیش از 6میلیون و 500 هزار تومان افزایش داد.
او با بیان اینکه سکه حباب ۳00 هزار تومانی پیدا کرد، ادامه داد: این در حالی 
بود که تقاضا برای دادوس��تدهای کوچک در بازار وجود نداشت، اما تقاضا برای 
خرید سکه های تمام بهار طرح جدید زیاد بود بنابراین سکه دارای حباب ۳00 
هزار تومانی شده است. در حقیقت به دلیل وجود همین تقاضا برای خرید سکه، 
حدود ۳00 هزار تومان دارای حباب ش��د. به گفته کش��تی آرای، قیمت طال نیز 
به همین ترتیب تحت تاثیر قیمت ه��ای جهانی و قیمت ارز باال رفت. در حالی 
که در ابتدای هفته قیمت هر گرم طالی 18 عیار، 608 هزار تومان بود تا 645 
هزار تومان افزایش پیدا کرد. این مقام صنفی در رابطه با پیش بینی وضعیت بازار 
در هفته پیش رو، گفت: این روزها دنیا به لحاظ تحوالت اقتصادی و سیاسی به 
ش��دت دچار تحوالت می شود. کاهش قیمت نفت ظرف یکی دو روز اتفاق افتاد 
که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نبود. عالوه بر این ویروس کرونا هم که اقتصاد 
جهانی و فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده اس��ت، بنابراین باتوجه به 
این تحوالت و پارامترها، پیش بینی ها به صورت روزانه مورد تحلیل قرار می گیرند.

طال دنده معکوس زد
قیم��ت طال پس از اینکه تا پایان روز پنجش��نبه 1.5درصد جهش یافت، 
در معامالت روز جمعه بازار جهانی با س��ودگیری معامله گران روبه رو شد و 
به کاهش تن داد. به گزارش ایس��نا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز جمعه بازار س��نگاپور با 0.6 درصد کاهش به 1721 دالر و 
15 سنت رسید، با این حال از ابتدای هفته گذشته تاکنون تحت تاثیر آمار 
اقتصادی ضعیف آمریکا و اروپا حدود 2.2درصد رش��د قیمت داش��ته است. 
به��ای معامالت این بازار روز پنجش��نبه تحت تاثیر امی��دواری به اقدامات 
محرک مالی بیش��تر از س��وی آمریکا و انتشار آمار افزایش جمعیت بیکاران 
این کش��ور، تا مرز 17۳8 دالر و 58 سنت پیش رفته بود. در بازار معامالت 
آت��ی آمریکا، ه��ر اونس طال تغییر چندانی نداش��ت و در 1744 دالر و 70 
سنت ایستاد. کایل رودا، تحلیلگر شرکت آی جی مارکتس در این باره گفت: 
افزایش قیمتی که طال پنجشنبه شب داشت به حدی بزرگ بود که این فلز 
ارزشمند در معامالت بازار آسیایی ناچار به عقب نشینی شد. بازارهای سهام 
آس��یا و آمریکا تحت تاثیر تردیدها نسبت به پیشرفت ساخت دارویی برای 
درمان بیماری کووید 1۹ و ش��واهد جدید از آسیب های اقتصادی آمریکا از 
پاندمی کرونا، نزول کردند. دالر نزدیک به باالترین رکورد خود در دو هفته 
اخیر که روز پنجشنبه به آن صعود کرده بود، ماند و طال را برای خریداران 
غیرآمریکایی گران تر س��اخت. براس��اس گزارش رویترز، مجلس نمایندگان 
آمری��کا به اتفاق آرا بس��ته 484 میلیارد دالری کمک به کس��ب و کارهای 
کوچ��ک و بیمارس��تان ها را تصویب کرد و با این بس��ته هزینه آمریکا برای 
مقابله با این بحران، به ۳تریلیون دالر رس��ید. سران اتحادیه اروپا هم با یک 
اعتب��ار اضطراری یک تریلیون یورویی ب��رای کمک به احیا از پاندمی کرونا 
موافقت کردند. اس��تفن اینس، مدیر معامالت و اس��تراتژی بازار در شرکت 
مدیریت دارایی SPI در یادداش��تی نوشت: اگرچه سودگیری باعث کاهش 
قیمت طال ش��ده اس��ت، اما اقدامات محرک مالی بانک های مرکزی سراسر 

جهان و پایین ماندن نرخ های بهره، از قیمت طال پشتیبانی خواهد کرد.

بانکنامه

بانک ها در هفته ای که گذش��ت، توافق کردند که مصوبه شورای پول و 
اعتبار برای رعایت سقف 15درصدی در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند. 
سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیرماه سال 1۳۹5 باز 
می گردد که تاکنون بالتکلیف باقی مانده بود. هرچند شورای پول و اعتبار 
حدود چهار سال پیش، بانک ها را ملزم به اجرای این مصوبه کرده بود، اما 
برخی از بانک ها حاضر به اجرای آن نبودند. حاال اگرچه کاهش سقف سود 
س��پرده های بانکی به 15درصد با اس��تقبال مواجه شده، اما هنوز ابهامات 
و س��واالت زیادی درباره پیامدهای اجرای آن توس��ط بانک ها وجود دارد. 
همواره فاصله میان سود سپرده و سود تسهیالت، موضوعی قابل بحث در 
نظام بانکی ایران بوده و انتشار خبر کاهش نرخ سودهای سپرده بلندمدت، 
گمانه زنی هایی را درخصوص چرایی و پیامدهای آن در بین کارشناس��ان 

بانکی ایجاد کرده است.
علت کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

شهاب جوانمردی، کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر نرخ تسهیالت 
نیز به دنبال این تغییر کاهش یابد، می توان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد 
زیرا قیمت کاال و خدمات را کاهش خواهد داد. جوانمردی در گفت وگو با 
ایرنا، با طرح این س��وال که آیا به دنبال کاهش نرخ س��ود سپرده، بانک ها 
عماًل نرخ تسهیالت را کاهش می دهند و یا فقط برای جبران زیان سیستم 
بانکی و ایجاد س��ود این کاهش صورت می گیرد، گفت: اگر نرخ تسهیالت 
اف��راد حقیقی و حقوقی نیز به دنب��ال این تغییر کاهش یابد، می توان این 
تغییر را مثبت ارزیابی ک��رد چراکه با توجه به هزینه تأمین مالی ارزان تر 

برای صنایع، قیمت کاال و خدمات برای مشتریان نهایی کاهش می یابد.
او ب��ا بیان اینکه تا زمانی که از منطق بازار تبعیت نکنیم دچار مش��کل 

می ش��ویم، می افزاید: باید توجه داش��ت که آیا س��ود 15درصد بلندمدت 
سپرده گذار را به نگه داشت منابع خود در بانک راضی می کند.

به گفته این کارش��ناس اقتصادی، اگر نگه داش��ت سپرده وجود نداشته 
باشد دادن تسهیالت درازمدت که وابسته به سپرده های بلندمدت است به 
خطر می افتد. همچنین اگر سپرده ها از بلندمدت به سپرده های کوتاه مدت 
جهت سفته بازی انتقال یابد می تواند بازارهای پرکشش ارز، سکه و طال را 
ملتهب و تبعات منفی در آن بازارها ایجاد کرده و تاثیر منفی روی قیمت 

تمام شده خدمات و محصوالت داشته باشد.
به اعتقاد جوانمردی، باید فاصله صحیح بین س��ود سپرده و تسهیالت 
یعن��ی قیمت تمام ش��ده پول به هم��راه هزینه عملیاتی بانک ها و س��ود 

تسهیالت، مشخص شود.
تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار سرمایه

عض��و هیات نمایندگان اتاق تهران به تاثیر کاهش س��ود بانکی بر بازار 
سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه یکی از دیگر بازارهاست که می تواند 
جری��ان نقدینگی را دربر گیرد و در صورت��ی که با ورود منابع عرضه های 
اولیه  بیش��تری صورت گیرد، ش��اهد تاثیر مثبت کاهش سود سپرده ها و 
س��رازیر ش��دن نقدینگی به بازار خواهیم بود، اما اگر عرضه های بیشتری 
صورت نگیرد با حباب بازار سرمایه مواجه می شویم بنابراین تعیین قیمت 
سپرده و تسهیالت نباید مستقل از عوامل مهم دیگری مثل قابلیت جذب 
منابع در بازارهای پرکش��ش، نرخ تورم، نرخ اوراق بانکی در بازار سرمایه و 

... صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز صنایع به تسهیالت حتی 
در شرایط فعلی کشور هم بسیار باالست، گفت: در دو سال اخیر و با تغییر 

جدی ن��رخ ارز هزینه تأمین مالی مواد اولیه و کاالهای س��رمایه چندین 
برابر شده است. با توجه به اینکه بیش از ۹0درصد تأمین مالی در ایران از 
طریق سیستم بانکی و تسهیالت است نیاز به تسهیالت خصوصاً تسهیالت 

ارزان قیمت بیش از پیش احساس می شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: باید به بانک ها نیز به عنوان 
بخش��ی از صنعت نگاه کرد و تمام بار هزینه ای کشور را بر دوش سیستم 

بانکی نیندازیم.
لزوم توجه به دغدغه های نظام بانکی

او با بیان اینکه بانک ها خود با دو معضل جدی رو به رو هستند، افزود: 
با توجه به اینکه سهم درآمدی نظام کارمزد خدمات بانکداری بسیار پایین 
اس��ت و عماًل درآمدی وجود ندارد مابه التفاوت نرخ سپرده و تسهیالت در 

بسیاری مواقع هزینه عملیاتی بانک ها را نیز جبران نمی کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرفی نکول تسهیالت )عدم ایفای 
تعهدات( به دلیل رکود تورمی، ریسک اعطای تسهیالت را  نیز افزایش داده 
است که خود سبب افزایش هزینه بانکی شده اند، بنابراین باید به بانک نیز 

به چشم بنگاه اقتصادی نگاه کرد و به دنبال رشد و درآمدزایی آنها بود.
به گفته جوانمردی، با پیاده سازی بانکداری دیجیتال نیز کاهش هزینه 
در بخش بانکی در کوتاه مدت قابل تصور نیست، زیرا بانکداری دیجیتال در 
گرو هزینه ها و سرمایه گذاری های کالن است پس بانک ها باید تراز درآمد 
و هزینه خود را مدیریت کنند. به طور خالصه، اصالح نظام کارمزد خدمات 
بانکی، تعیین فاصله صحیح بین س��ود س��پرده و تس��هیالت و همچنین 
کارآمدتر کردن تأمین مالی صنایع توسط بازار سرمایه، راهکارهای مناسبی 

برای کاهش هزینه های سیستم بانکی خواهند بود.

شرط موفقیت کاهش سود سپرده های بانکی چیست؟

پیامدهای کاهش سود بانکی

ویروس کرونا تمام مناسبات اقتصادی را به هم ریخته و سریع ترین رکود در تاریخ 
اقتصاد جهان را رقم زده اس��ت. کسب و کارها تعطیل شده اند و این اتفاق بیکاری 
خیل عظیمی از شاغالن را فراهم کرده است. در این شرایط دولت چه باید بکند و 

چگونه باید در برابر تهدیدات کرونا از اقشار ضعیف حمایت کند؟
در پاسخ به این سوال، محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران می گوید 
که از نظر دینی و قانونی، دولت وظیفه دارد که از کسانی که روزمزد بودند تا زمانی 
که کرونا هس��ت، حمایت کند و در این مس��یر، تنگنای مالی و استناد به نداشتن 

منابع موضوعیت ندارد.
او در گفت وگو با خبرآنالین، با تش��ریح وضعیت موجود و برآورد اینکه حداقل تا 
س��ه ماه پیش رو کرونا در کش��ور وجود خواهد داشت، گفت: کسانی که دستمزد 
روزانه دارد و روزمزد کار می کردند و اتفاقا تعدادشان هم زیاد است، در این شرایط 
در حال له شدن هستند و وضعیت نامناسبی دارند. شاید برخی از این افراد دو ماه 
گذش��ته را تحمل کرده باشند، اما در ماه های پیش رو با مشکل مواجه می شوند و 
باید این نکته را مدنظر داش��ت. جز این افراد کسانی که خویش فرما بودند نیز نیاز 
به پرداخت های قطعی و واقعی دارند و نمی توان به س��ادگی از کنار آنها گذش��ت. 
نظام تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری باید برنامه ویژه ای برای دوره سه ماهه پیش 
رو تدارک ببیند و در این دوره معاش این گروه ها را فراتر از واریز بسته یک میلیون 

تومانی و ... تامین کند.
او طرحی چون واریز یک میلیون تومان به حس��اب سرپرستان خانوار را طرحی 
ساده انگارانه توصیف کرد و گفت: افرادی مثل ترامپ هم به این موضوع رسیدند که 

پرداخت های نقدی را باید شروع کنند و این کار را کردند.
خوش چهره کارکرد این دس��ت پرداخت ها را ج��دا از تامین معاش، ایجادکننده 
نوع��ی آرامش روحی و روان��ی توصیف کرد و گفت: حتی ممکن اس��ت آنطور که 
گفته می ش��ود ترامپ با هدف جمع کردن رأی دس��ت به این کار زده باشد و پول 

توزیع کند.
این اقتصاددان در پاس��خ به این س��وال که نبود منابع مالی کافی برای حمایت 

از معاش گروه های خاص چه اندازه قابل قبول اس��ت؟ گفت: تجربه نش��ان داده که 
مشکل خیلی از دولت های ما در محدودیت منابع نیست، در ضعف مدیریت منابع 
است؛ یعنی منابع را خوب و به موقع خرج نمی کنیم. من معتقد هستم دولت باید 
برای این پرداخت ها اولویت قائل شود. االن زمان اینکه مو را از ماست بیرون بکشیم 
و صد درصد همه چی درس��ت باشد نیست. امکان 10تا 20درصد خطا وجود دارد 

که بعدا با ابزارهایی امکان پیگیری هست.
به گفته وی، باالخره بخش��ی از هزینه های کس��انی که در خانه هس��تند و کار 
نمی کنند، کاهش پیدا کرده اس��ت بنابراین اگر پرداخت نقدی چیزی در حدود60 
تا70درصد درآمد این افراد باش��د، امکان تامین نیاز اولیه آنها توأم با ایجاد آرامش 

روحی و روانی وجود دارد.
او در پاسخ به اینکه پرداخت های نقدی از چه محلی باید تامین شود؟ گفت: در 
حال حاضر پتانسیل هایی وجود دارد که باید از آن بهره برد. ابتدا اعتمادسازی دولت 
و تبیین این مس��ئله که گروهی از مردم دچار مشکل هستند، اهمیت باالیی دارد. 
یکی از این پتانسیل ها که در دنیا هم مرسوم است، اوراق قرضه عمومی است. یعنی 
دولت از مردم برای هدف های بلندمدت و استراتژیک اوراق قرض می کند. دولت در 
این شرایط می تواند با اوراق قرضه عمومی منابع را تامین کند. اوراق قرضه عمومی 

حتی می تواند بدون بهره باشد.
وی در تبیین این موضوع اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد یک درصد جمعیت 
در آمریکا، بیش از 50درصد ثروت ملی را در اختیار دارند. حاال در ایران نیز شکاف 
طبقاتی زیاد شده است. این گروه ثروتمند باید نشان دهند که در این مرحله وارد 
عمل می ش��وند و خرید اوراق قرضه بهترین محل نمود ایفای مسئولیت اجتماعی 

است.
خوش چهره سابقه انتشار اوراق قرضه ملی در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
انتشار اوراق قرضه مکانیزم دارد. ما تجربه انتشار این اوراق قرضه را در دوره استقرار 
دولت مصدق داشتیم . مصدق با اوراق قرضه کشور را اداره کرد. مشارکت مردم در 
ش��رایط کنونی نیز می تواند اتفاق بیفتد. هم اکنون دولت در تامین منابع با چالش 

روبه رو است، اما اهل فن معتقدند با راه هایی چالش ها قابل حل است. به عنوان مثال 
می بینیم در دولت به موضوع فروش اموال دقت فراوانی شده یا می بینیم شستا در 

بورس عرضه می شود.
او با اش��اره ب��ه اینکه اگ��ر راه را ناقص برویم، راه سوءاس��تفاده مهیا 
می ش��ود، ادامه داد: این نکته که دولت به یک سری اموال نقدشونده ای 
ک��ه در اختی��ار دارد، توجه می کند، یک قدم رو به جلو اس��ت بنابراین 
می توان برای پرداخت نقدی یک جابه جایی در اموال باش��د. اگر دولت 
قائل به پرداخت  نقدی به مردم باش��د، روش ها را می تواند به  درس��تی 
اجرایی کند. در این مس��یر اگر دولت مسائل را شفاف بگوید و کمک ها 

را هم به درستی تشریح کند، بخش مهمی از مشکالت حل می شود.
این فعال سیاسی افزود: در این مسیر دولت باید وارد عمل شود، پای کار بیاید تا 
جز صاحب خانه هایی که رزق و روزی ش��ان از طریق اجاره است، بقیه اجاره نگیرند. 
اگر فقط دو تا سه ماه اجاره خانه ها گرفته نشود، بخشی از مشکالت حل خواهد شد. 
در حال حاضر خیلی از گروه هایی که اجاره پرداخت می کنند، توان پرداخت اجاره 
ندارند. هزینه های فشارآور برای گروه های کم درآمد و فقیر در بازه های زمانی دو سه 

ماهه – با فرض خوش بینانه که کرونا حل شود- باید کم شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس به دلیل پشت سر گذاشتن آخرین روزهای کاری اش 
تقریبا فش��ل است، گفت: با این وضعیت دولت باید تدبیرهایی داشته باشد و آنچه 

قطعی است، اینکه این گروه به ماهانه بین 2 تا ۳ میلیون تومان نیاز دارند.
خوش چهره  سپس به افزایش ضریب رضایتمندی عمومی اشاره کرد و افزود: در 
این صورت مردم متوجه می شوند قوه عاقله ای در کشور حکومت می کند. حکومت 
به چه معناست؟ به این معنا که وقتی مردم نمی توانند کار کنند، رهای شان نمی کند 
و به دنبال رفع مس��ائل آنهاس��ت. توجه کنید به این نکت��ه که در جنگ تحمیلی 
لجستیک تغییر نکرد، بلکه نگاه ها بود که تغییر کرد. اگر باور و اعتماد عمومی به این 
نتیجه برسد که  حاکمیت در جهت مردم حرکت می کند، مشکل حل می شود چون 

بخش مهمی از جامعه به مسئله ورود پیدا می کند.

چگونه می توان در برابر تهدیدات کرونا از مردم حمایت کرد؟

از واگذاری اموال تا فروش اوراق

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در هفته ای که گذشت
رکورد رشد هفته ای بورس شکسته شد

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت بورس اوراق به��ادار در هفته ای که 
گذش��ت با ثبت رشد بیش از ۹6 هزار واحدی، بیشترین رشد هفتگی تاریخ 
بورس را به ثبت رس��اند و 15درصد بازدهی را نیز نصیب س��هامداران خود 
کرد. در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذش��ت، تعداد 
۳7 میلی��ارد و 2۳6میلی��ون انواع اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳۹8 هزار و 185 
میلی��ارد ریال در 5 میلیون و 6۹6هزار و ۹8۹ دفعه طی پنج روز معامالتی 
م��ورد معامله قرار گرف��ت که به ترتیب 2.41درص��د کاهش، 14.55درصد 

افزایش و 2۳.5۹درصد افت را نسبت به هفته قبل تر تجربه کردند.
این در حالی است که تعداد یک میلیارد و ۹ میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران هم در هفته گذش��ته به ارزش 
کل بی��ش از 11 ه��زار و ۳11 میلیارد ریال م��ورد معامله قرار گرفت که به 
ترتیب ب��ا ۹0.18 و ۹0.۳5درصد افزایش همراه ش��دند. در بازار بدهی نیز 
که اوراق مش��ارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در این مدت 
تع��داد یک میلیون و 200 هزار برگه اوراق مش��ارکت به ارزش کل بیش از 
یک هزار و 1۹0 میلیارد ریال معامله شد. شاخص بورس در پایان معامالت 
هفت��ه منتهی به 5 اردیبهش��ت با ۹6 ه��زار و 160 واح��د افزایش، معادل 
14.8۹درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 741 هزار و ۹2۳ واحد رسید. 
شاخص کل هم وزن نیز در این مدت با 26 هزار و 4۹7 واحد افزایش معادل 

11.75درصد رشد کرد و رقم 252 هزار و 56واحد را به نمایش گذاشت.
همچنین ش��اخص بازار اول با 71 هزار و ۹0۳ واحد افزایش به رقم 524 
هزار و ۹12 واحد و ش��اخص بازار دوم با 187 هزار و ۹84واحد افزایش به 
عدد یک میلیون و 574 هزار و ۳1۹واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص 
بازار اول با 15.87درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 1۳.56درصد افزایش 

همراه شدند.

ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس کدامند؟
یک کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر رش��د پرش��تاب ای��ن روزهای 
ب��ورس، رفتار هیجانی موجود در بازار از س��وی س��رمایه گذاران را از جمله 
ریس��ک های تهدیدکننده بازار س��رمایه عنوان کرد. نیما آگاهی در گفت و 
گ��و با ایرنا، به ریس��ک های تهدیدکننده معامالت ب��ورس پرداخت و گفت: 
مشکالت سیستمی در هس��ته معامالتی و مشکالت دسترسی کارگزاری ها 
از جمله موضوعاتی اس��ت ک��ه اخیرا ذهنیت فعاالن بازار س��رمایه را تحت 
تاثیر قرار داده و نیز س��رمایه گذاران عام را با مش��کل مواجه کرده است. به 
گفته وی، مس��ئوالن حاضر در بازار س��رمایه باید تا قبل از رس��یدن به این 
مرحل��ه و ورود گس��ترده نقدینگی به بازار س��رمایه پیش بینی این حجم از 
ورود نقدینگی به بازار را می کردند و برخی از مش��کالت احتمالی را برطرف 
می کردن��د. در چند م��اه اخیر روند بازار متفاوت با انتظ��ارات موجود بود و 
ش��اهد عکس العمل های متفاوتی نس��بت به برخی از اتفاقات بودیم که این 
موضوع نش��انگر وجود یک رفتار هیجانی در بازار است. این کارشناس بازار 
س��رمایه به تغییر رویکرد بازار سرمایه متناسب با تصمیماتی که دولت برای 
بازار سرمایه اتخاذ کرده است، اشاره کرد و افزود: در یک ماه گذشته چندین 
بار رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد در مورد عرضه دارایی های دولتی در بازار 
سرمایه سخن گفته اند؛ اکنون مهمترین وظیفه سکاندار جدید بازار سرمایه 
هدایت عرضه دارایی ها و ش��رکت های دولتی به بازار س��رمایه اس��ت تا این 
مس��یر با موفقیت به پایان برس��د. او به ریسک هایی که اکنون در این برهه 
از زمان معامالت بازار س��رمایه را مورد تهدید قرار داده اس��ت، تاکید کرد و 
گفت: یکی از مهمترین ریسک هایی که اکنون در بازار با آن مواجه هستیم، 
تصمیم   گیری ه��ای عجوالنه برای تغییر برخی از قوانین بازار اس��ت که این 

موضوع می تواند بسیار بر دید سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به وجود اشتیاق زیاد برای خرید در 
بازار س��رمایه حتی در روزهایی که بازار جهانی به شدت منفی است، اظهار 
داش��ت: بخش قابل توجهی از بورس ایران کامودیتی محور است و در چند 
وق��ت اخیر به دلیل روند منفی بورس های جهان��ی انتظار می رفت که بازار 

ایران هم از این موضوع تاثیر پذیرد و روند نزولی را در پیش بگیرد.

نماگربازارسهام

فرص��ت ام��روز: نهاد پژوهش��ی مجل��س در گ��زارش ت��ازه خود به 
آسیب شناس��ی آزادسازی سهام عدالت پرداخت و مصادیق ناعدالتی در 
سهام عدالت را برشمرد. مرکز پژوهش ها همچنین درخصوص آزادسازی 
سهام عدالت براساس مدل ارائه شده در الیحه ساماندهی سهام عدالت، 
معتقد اس��ت که روش آزادس��ازی س��هام عدالت از طریق صندوق  های 
سرمایه  گذاری قابل معامله )ETF( آسیب  های زیادی را به همراه دارد.

به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، دولت باید قبل از آزادسازی سهام 
عدالت، تدبیری برای دهک های پایین درآمدی که مشمول سهام عدالت 
نیس��تند و فرزندان تازه متولدشده مشمولین بیندیشد. سهام عدالت، از 
اقداماتی است که در راستای عمل به اصل 44 قانون اساسی و گسترش 
مالکیت عموم مردم در ش��رکت های دولتی در س��ال 84 اجرایی ش��د، 
اما نحوه شناس��ایی مشمولین و به روزرس��انی آن، باعث انتقادهایی به 
این طرح ش��ده اس��ت. توجه به دهک های جمعیتی به جای دهک های 
درآمدی و عدم پویایی مش��مولین، از جمله نقدها و ایراداتی اس��ت که 

نوعی ناعدالتی را در طرح سهام عدالت قرار داده است.
افراد متمکن فراوانی در مشمولین سهم عدالت که جمعاً به حدود 50 
میلیون نفر می رس��د حضور دارند و در طرف دیگر، مشمولین مستحق 
فراوانی هستند که به دلیل ناقص بودن سازوکار شناسایی و پویا نبودن 
آن از تصاحب سهام عدالت کنار گذاشته شدند. این موضوع باعث شده 
هر نوع تصمیم درباره آزادس��ازی این س��هام به دلیل احساس تبعیض 

شدید در قشر جامانده با اما و اگر مواجه باشد.
چه افرادی مشمول سهام عدالت شدند؟

به گفته مرکز پژوهش ها، علی رغم صراحت قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم در شناسایی علمی شش دهک پایین درآمدی 
به عنوان مشموالن توزیع سهام عدالت، آنچه که در اجرا اتفاق افتاد وارد 
کردن اقش��ار مختلف در طرح به جای دهک های درآمدی بود. در واقع 
به جای آنکه دهک های درآمدی مدنظر قرار گیرند، دهک های جمعیتی 

به عنوان مشمول شناسایی شده  اند.
شناس��ایی مش��موالن در قالب مصوبات س��تاد مرکزی سهام عدالت، 
انجام پذیرفت. مش��موالن مرحله اول را ک��ه حدود چهار و نیم میلیون 
نفر بودند، عمدتاً افراد نیازمند مش��مول طرح شهید رجایی، مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی و افراد تحت حمایت س��ازمان بهزیس��تی کل 
کش��ور تش��کیل می دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز ب��ه عنوان تکمیلی 
مشموالن مرحله اول شناسایی شده که در مجموع هفت و نیم میلیون 

نفر به عنوان مشموالن مرحله اول نهایی شدند.
مش��موالن مرحله دوم، روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابتی 
بودند که در ابتدا مقرر شد تنها ۳0درصد از روستاییان و عشایر مناطق 
کمتر توس��عه یافته و 25درصد از خانوارهای روس��تایی و عش��ایر سایر 
مناطق مشمول توزیع سهام عدالت باشند، اما در تکمیل مشموالن این 
مرحله، در نهایت همه روس��تاییان و عش��ایر به عنوان مشموالن سهام 
عدالت معرفی شده و در مجموع حدود 17 میلیون مشمول برای مرحله 
دوم شناس��ایی ش��ده اند. به همین ترتیب و طی مصوبات مختلف ستاد 
مرکزی سهام عدالت، مشموالن س��هام عدالت در 18 مرحله شناسایی 
ش��ده اند که در حال حاضر تعداد مش��موالن در س��امانه سهام عدالت 

4۹.226.1۹۳ نفر هستند.
تناقض ها در مورد مشمولین سهام عدالت

نکته قابل توجه این است که بین اطالعات ارائه  شده در سایت سازمان 
خصوصی س��ازی در رابطه با مشموالن در پایان سال 1۳۹۳ و اطالعات 
ارائه ش��ده پس از راه  اندازی سامانه و نهایی کردن مشمولین، تفاوت های 
عم��ده ای وجود دارد. تا پایان س��ال 1۳۹۳ مبتنی بر اطالعات س��ایت 
سازمان خصوصی سازی، تعداد ثبت نام شدگان نهایی حدود 46 میلیون 

نفر است. 
در اطالعات مشموالن سهام عدالت پس از راه اندازی سامانه در آذرماه 
1۳۹7 نکاتی وجود دارد. اوأل سال اقدام برای شناسایی مشموالن حذف 
ش��ده و ثانیأ حدود 4۹ میلیون نفر به عنوان مش��موالن نهایی س��هام 
عدالت در سامانه ثبت شده اند. شایان ذکر است که اطالعات منتشرشده 

بر روی سایت س��هام عدالت درخصوص مشموالن، به صورت مداوم در 
حال تغییر اس��ت. برای مثال، براساس اطالعات مندرج در سامانه سهام 
عدالت در مردادماه 1۳۹8 تعداد مش��موالن س��هام عدالت بیش از 60 
ه��زار نفر کاهش داش��ته و از 4۹.226.1۹۳ نفر ب��ه 4۹.162.۳22 نفر 
رس��یده اس��ت. همچنین مشخص اس��ت که س��ازمان خصوصی سازی 
تنه��ا حدود 6 میلی��ون نفر را به عنوان دهک ه��ای اول و دوم درآمدی 
مشموالنی که دارای تخفیف 50درصدی در قیمت سهام هستند لحاظ 
ک��رده و باقی افراد )حدود 4۳ میلیون نفر( در دهک های دوم تا شش��م 
ق��رار گرفته اند. نکته ای که در این خص��وص باید مورد توجه قرار گیرد 
این اس��ت که براساس قانون، مقرر ش��د شش دهک پایین درآمدی در 
طرح س��هام عدالت وارد ش��وند که با لحاظ جمعیت 80 میلیون نفری 
حدود 48 میلیون نفر باید مشمول سهام عدالت باشند و دو دهک پایین 
درآمدی نیز باید حدود 16 میلیون نفر باشد که در فرآیند نهایی کردن 
مش��موالن، تنها ح��دود 6 میلیون نفر به عن��وان دهک های اول و دوم 
درآمدی لحاظ شده اند. البته این موضوع الزاماً به این معنا نیست که به 
10 میلی��ون نفر از جمعیت دو ده��ک پایین درآمدی )تفاوت میان 16 
میلی��ون نفر جمعیت دهک پایین و 6 میلیون نفر لحاظ ش��ده در طرح 
س��هام عدالت( این سهام تعلق نگرفته است، بلکه این امکان وجود دارد 
که گروه هایی از آنها جز 4۳ میلیون نفر باقی مانده لحاظ ش��ده باشند. 
به عبارت دیگر، گروه هایی از این افراد سهام عدالت را دریافت کرده، اما 
از تخفیف 50درصدی در نظر گرفته شده برای دو دهک پایین بهره مند 
نشده اند. بنابراین با توجه به عدم برنامه ریزی صحیح عملیاتی و عدم به 
کارگیری یک روش علمی برای شناس��ایی مشموالن و همچنین قصور 
احتمالی برخی مراجع ذی ربط در امر شناسایی و نهایی کردن ثبت نام 
افراد، این امکان وجود دارد که مش��موالن شناسایی شده تاکنون، شش 
دهک درآمدی را به طور کامل پوش��ش ندهن��د و افرادی با دهک های 
باالتر درآمدی، در توزیع سهام عدالت وارد شده باشند. بر این اساس، در 
صورت آزادس��ازی سهام عدالت، بروز برخی نارضایتی ها )به دلیل ارزش 

باالی حال حاضر سهام( محتمل خواهد بود.
متولدین جدید؛ چالش جدید سهام عدالت

همچنی��ن دولت هی��چ برنامه ای برای متولدین جدید که مش��مول 
دریافت س��هام عدالت هس��تند، ارائه نکرده است و متولدین جدید در 
هر طبقه ای که قرار گیرند، مش��مول دریافت س��هام عدالت نخواهند 
بود. این موضوع در الیحه پیش��نهادی ساماندهی توزیع سهام عدالت 
نیز مس��کوت اس��ت و در الیحه مزبور تنها عنوان شده است که روش 
و چگونگی شناس��ایی و ثبت نام افراد جدی��د و نحوه برخورداری آنها 
از س��هام عدالت، به آیین نامه اجرایی موکول می شود. دولت باید قبل 

از عزم برای آزادس��ازی سهام عدالت، با تعریف دقیق دایره مشموالن، 
نح��وه ورود به این دایره و خ��روج از آن، فکری برای دهک های پایین 
درآمدی که مشمول س��هام عدالت نیستند و متوفیان و متولدین آنها 
بکند. در غیر این صورت تبعیض، ناعدالتی و به دنبال آن نارضایتی های 
اجتماعی دامان این اقدام شایس��ته را خواهد گرفت و خاطرات تلخی 
را مانند اصالح قیمت بنزین در اذهان باقی خواهد گذاش��ت، بنابراین 
دولت باید طوری برنامه ریزی کند که ضمن تأمین مقدمات الزم برای 
آزادس��ازی سهام عدالت، پوش��ش این افراد را با واگذاری شرکت های 
بیش��تری در بورس تأمین کند ک��ه فواید آن به صورت کامل به مردم 

برسد.
مرک��ز پژوهش ها همچنین درخصوص پرتفوی س��هام عدالت تصریح 
می کن��د که تکلیف قانونگذار درخصوص واگذاری ش��رکت  های گروه 2 
ماده )2( قانون اجرای سیاست  های کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون 
اساس��ی رعایت نشده است و سهام برخی از شرکت  های گروه 1 نیز در 
پرتف��وی س��هام عدالت وجود دارد. همچنین از 4۹ ش��رکت موجود در 
پرتفوی س��هام عدالت، 14 شرکت غیربورسی هستند و در الیحه سهام 
عدالت، درخصوص شرکت  های مذکور و جایگزینی آنها با سهام بورسی 
ش��رکت  های در اختیار دولت، به طوری که امکان معامله س��هام آنها در 

بازار بورس فراهم باشد، تصمیمی اتخاذ نشده است.

چگونه می توان آسیب های آزادسازی سهام عدالت را کاهش داد؟

مصادیق ناعدالتی در سهام عدالت

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
6 اردیبهشت 1399

شماره 1529



مشکل تامین مواد ضدعفونی کننده رفع شد
سرپرس��ت معاونت صنایع وزارت صمت از رفع کامل مش��کل تامین مواد 

ضدغفونی و قطع سهمیه الکل واحدهای گران فروش خبر داد.
مه��دی صادق��ی نیارکی، سرپرس��ت معاون��ت صنای��ع وزارت صمت در 
گفت وگو با   باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تامین اقالم ضروری ایام کرونا 
بیان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا مسئولیت دو بخش تامین و لجستیک را 
به عهده وزارت صمت گذاشت که در همان ابتدا باعث شد جلسات متعددی 

با ذی نفعان این موضوع برگزار کنیم.
او ادام��ه داد: در حوزه الکل و مواد ضدعفونی کننده بازطراحی در زنجیره 
تامین و توزیع اتفاق افتاد که نتیجه آن وفور محلول ضدعفونی کننده و انواع 
ژل ها ش��د، به طوری که برخی گزارش ها حاکی از آن اس��ت که دارو خانه ها 
تمایلی به دریافت این اقالم نداش��ته و اعالم موجودی کافی می کنند؛ حتی 

تعدادی از واحدهای تولیدی درخواست صادرات محصوالت خود را دارند.
این مقام مس��ئول بیان ک��رد: از محل تولید روزانه ال��کل و دپویی که از 
ماه های گذش��ته وجود داش��ت حدود 18 میلیون لیتر الکل توزیع شد و به 
طور متوس��ط تولید ضدعفونی کننده از روزی حدود 50 هزار لیتر به حدود 
400 هزار لیتر رس��ید. بس��یاری از خطوط موجود در کشور تغییر کاربری 

دادند و محصول ضدعفونی کننده و ژل را تولید کردند.
او گف��ت: به مرور تولید این اقالم در 40 واحد تمرکز پیدا کرد که از این 
بی��ن حدود 10 واحد صرف��ا وظیفه تامین این اقالم ب��رای مراکز درمانی و 
بیمارس��تانی و بقیه ش��رکت ها محصوالت الزم برای توزیع در بین مردم را 
تامین می کنند. در همان جلس��ات مقرر ش��د که صرفا ژل های تولیدشده، 

عالوه بر داروخانه ها از طریق فروشگاه های زنجیره ای هم به فروش برسد.
صادقی گفت: در هفته اول اسفند به طور چشمگیری با جمله »ماسک و 
الکل نداریم« مواجه می شدیم، اما امروز به راحتی می توان این اقالم را تهیه 
کرد؛ قیمت الکل از همان ابتدا میزان 15 هزار تومان تعیین ش��د که نتیجه 
آن ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعیین قیمت 

رسمی اقالم ضدعفونی کننده بود.
او اف��زود: برخ��ورد  با متخلفان از هم��ان ابتدا آغاز ش��د و الکل موردنیاز 
تع��دادی از واحد های تولیدکننده که در قیمت گذاری مرتکب تخلف ش��ده 

بودند قطع شد. نتیجه این اقدامات تامین مکفی این اقالم برای مردم بود.
سرپرس��ت معاونت صنایع وزارت صمت درباره تامین ماسک و دستکش 
بیان کرد: قبل از شیوع کرونا حدود 2 میلیون دستکش در روز تولید می شد 
که این مقدار امروز به بیش از 4 میلیون و 500 هزار جفت در روز رس��یده 
است؛ خود وزارت بهداشت هم در چند ماه گذشته دپوی زیادی از دستکش 
وارداتی دریافت کرد و بخش زیادی هم از کشفیات سازمان های بازرسی به 
دس��ت آمد. وزارت بهداشت اگر میزان دقیق نیاز خود را اعالم کند می توان 

مابقی تولید را از طریق فروشگاه ها و دارو خانه ها عرضه کرد.

نرخ رسمی انواع نان در ماه رمضان اعالم شد
رئیس اتحادیه نان سنتی نرخ رسمی انواع نان در ماه رمضان را اعالم کرد.

بی��ژن نوروزمق��دم، رئی��س اتحادیه نان س��نتی در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، درباره توزیع نان در م��اه مبارک رمضان، گفت: در تهیه 
و توزی��ع انواع نان مش��کلی وجود ندارد و آرد به موقع بی��ن نانوایان توزیع 
می ش��ود. ماه رمضان ماه برکت خداس��ت و خود نانوایان راضی نیستند که 
در این ماه افزایش قیمت داش��ته باشیم. او بیان کرد: در سال گذشته انواع 
نرخ نان بعد از پنج سال با توافق انجام شد که مقداری گران شود، امسال از 
آنجایی که دولت به فکر مردم است نرخ نان را افزایش نداده ایم، اما با توجه 
به برخی مسائل از جمله افزایش دستمزد، افزایش هزینه آب و برق، هزینه 
کرونایی مانند تهیه دس��تکش و ماس��ک که ماهی یک میلیون و 500 هزار 
تومان برای نانوا تمام می شود، نانوایان درخواست افزایش هزینه نان دارند.

رئیس اتحادیه نان س��نتی تش��ریح کرد: بر این اساس بعد از ماه رمضان 
درصدی نان گران خواهد شد تا هزینه نانوایان جبران شود. اکنون به دلیل 

افزایش دستمزد کارگران، برخی از آنها را به زحمت نگه داشته ایم.
مقدم درخصوص قیم��ت انواع نان گفت: قیمت نان لواش و تافتون ۳00 
دولتی و 450 آزادپز اس��ت، همچنین قیمت نان تنوری 550 دولتی و 850 
آزادپر، بربری ساده دولتی هزار و آزادپز هزار و 500 تومان، بربری کنجدی 
دولتی هزار و 500 و کنجدی آزادپر 2 هزار تومان، س��نگک دولتی س��اده 
هزار و 200 و هر رو کنجد 500 تومان اضافه می شود، سنگک آزادپز ساده 

هزار و 800 و هر رو کنجد 500 تومان اضافه می شود.
او گف��ت: اکن��ون کمب��ود در تهی��ه و توزی��ع ان��واع دس��تکش و م��واد 
ضدعفونی کننده داریم، اما خوش��بختانه به دلیل اینکه کرونا در دمای باال از 
بی��ن می رود نگرانی از وجود وی��روس در نان وجود ندارد، اما به دلیل اینکه 
گفته اند اس��تفاده از ماسک و دستکش الزامی است و مواد ضدعفونی کننده 
پیدا نمی ش��ود و ممکن است تقلبی باشد، درخواست داریم در این خصوص 

با ما همکاری کنند تا بتوانیم این کاال را در اختیار نانوایان قرار دهیم.

خرید شیرخام از دامداران کاهش یافت
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران گفت با توجه به گس��ترش ویروس کرونا 
تقاض��ای کارخانه های لبنی برای خرید ش��یرخام از دامداران کاهش یافته 
اس��ت. سعید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی در نابسامانی 
به سر می برد، اظهار کرد: با توجه به کمبود شدید ذرت، جو و کنجاله سویا 

دامداران با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: در حال حاضر دامداران به دلیل کمبود نهاده های دامی ناچارند 

با قیمت باالتر از طریق دالالن اقدام به خرید کنند.
س��لطانی با انتقاد از این مسئله که جو، س��بوس، کنجاله سویا و ذرت با 
نرخ مص��وب در اختیار دامداران ق��رار نمی گیرد، بیان ک��رد: با وجود آنکه 
کاه، یونج��ه و ذرت علوفه ای 50درصد نهاده موردنیاز دامداران را تش��کیل 
می دهد، قیمت آن به شدت در بازار افزایش یافته است به طوری که قیمت 
ه��ر کیل��و کاه از 440 به یک ه��زار و 500 تومان، یونجه بی��ش از ۳ هزار 
تومان و ذرت علوفه ای 700 تومان رس��یده اس��ت. این مقام مسئول قیمت 
تمام ش��ده هر کیلو ش��یرخام را 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تومان اعالم 
کرد و گفت: این در حالی اس��ت که هر کیلو ش��یرخام با نرخ 2 هزار و 400 
توم��ان از دامداران خریداری می ش��ود. وی ادامه داد: با گس��ترش ویروس 
کرون��ا، کارخانه های لبنی ضم��ن کاهش میزان خرید، پ��ول دامداران را با 
مدت زمان 2 تا ۳ ماه پرداخت می کنند و از طرفی به س��بب کاهش میزان 
خری��د مجبورند چربی ش��یر را بگیرن��د و آن را دور بریزند که این امر تاثیر 
منفی بر تولید دارد. مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: سال گذشته 11 
میلیون تن ش��یرخام در کشور تولید شد که امسال برآورد می شود تا پایان 

سال تولید به 11.5 میلیون تن برسد.

اخبـــار

م��درس خیابانی گفت ثبت س��فارش هر کاالیی که مش��ابه تولید داخلی دارد، 
ممنوع می شود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حس��ین مدرس خیابان��ی قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت روز چهارش��نبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات با بیان 
اینکه صادرات راه نجات کش��ور اس��ت، گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که 
پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت 
در بازار های جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که 2 میلیون و 700 
هزار بش��که نفت را بفروش��یم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه 50 دالر در 
نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دالری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، 

به طور قطع، توانایی اداره نیاز های ارزی کشور را نداشتیم.
وی افزود: اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمد های نفتی پیش رفته است؛ 
ضمن اینکه از سال ۹7 که خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، تمرین های زیادی 
انجام شد تا اتکای تامین نیاز های کشور به درآمد های صادراتی بیشتر شود. موضوع 
صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تش��ریفاتی نیست، بلکه یک 

اجبار به شمار می رود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاش��نه آشیل کشور، تامین 
نیاز های ارزی است و حتی جهش تولیدی که رهبر معظم انقالب به عنوان راهبرد 
اقتصاد ایران در امسال اعالم کرده اند نیز به صادرات گره خورده؛ این در حالی است 
ک��ه صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی تواند تولید 

و تجارت کش��ور را مدیریت کند. وی تصریح کرد: در جلس��ه اخیری که با معاون 
اول رئیس جمهوری در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت 
گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال 
اعالم کرده اند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی 
از جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود. معاون اول رئیس جمهوری قول داد 

که در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات برگزار شود.
م��درس خیابانی با اش��اره به تنوع موجود در کاال ه��ا و بازار های صادراتی ایران 
گف��ت: هر ماه باید گزارش داد که میزان ص��ادرات هر یک از گروه های کاالیی در 
کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کاال ها و بنگاه هایی که این صادرات را به 

ثمر رسانده اند، چقدر بوده است.
وی ادامه داد: منابع مالی در ش��رکت های پتروش��یمی، فوالد و مس به اندازه ای 
است که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح های توسعه ای خود را به ثمر برسانند، 
اما باید از محل وام های صادراتی در نظر گرفته شده، بنگاه های کوچک و متوسط 

را حمایت کرد.
م��درس خیابانی گفت: یکی از مراکز تامی��ن نهاده های دامی ایران مثل ذرت و 
جو و یا حتی گندم، کش��ور های اوراسیا مثل روس��یه و قزاقستان است که ربطی 
به تفاهم نامه اوراس��یا ندارد، بلکه صادرات ما به کش��ور های اوراس��یا بسیار بیشتر 

شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باید تالش کرد که فراهم آوردن 

مراکز لجستیک تجاری را به عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور 
پیش برد؛ این در حالی است که زیرساخت های تجاری در بندر چابهار و سایر بنادر 

کشور بی نظیر است.
م��درس خیابانی با اش��اره به برنامه ای که وزارت ام��ور خارجه در حوزه افزایش 
صادرات و اقتصاد ارائه داده اس��ت، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور 
خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه ها 

در این رابطه چقدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.
وی خواس��تار تدوین برنامه ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه 
و رون��ق صادرات ش��د و گفت: الزامات نبای��د به اهداف گره زده ش��ود، پس اتاق 
بازرگانی باید مش��ارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داش��ته باشد نه اینکه صرفا 

مطالبه گر باشد.
مدرس خیابانی افزود: اس��تقرار نمایندگان تام االختیار تجاری همچنان مغفول 
مانده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه 
معرفی نمایندگان تام االختیار تجاری وارد عمل ش��ود؛ در حالی که این اتفاق رخ 
نداده اس��ت و در عین حال، ایمیدرو و ای��درو نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام 

نداده اند.
مدرس خیابانی گفت: اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روسیه و سایر کشور های 
اوراس��یا باید وارد عمل شده تا بتوان در این کشور های عضو اوراسیا، دفاتر تجاری 

داشته باشیم.

ممنوعیت ثبت سفارش کاال های مشابه تولید داخل

دبیر انجمن تولیدکنندگان برن��ج گفت 600 هزارتن برنج بدون تخصیص ارز 
وارد کشور شد که نیمی از آن در بازار توزیع و نیمی دیگر در بنادر موجود است.
مس��یح کش��اورز، دبیر انجمن تولیدکنن��دگان برنج در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت ترخیص برنج های وارداتی اظهار کرد: 
بنابر آخرین پیگیری ها رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت اولویت تخصیص ارز 

را به کاال های رسوبی دادند.
وی افزود: طبق آمار 600 هزارتن برنج بدون تخصیص ارز وارد کش��ور شد که 

نیم��ی از آن در ب��ازار توزیع و نیمی دیگر در بنادر موجود اس��ت که دولت باید 
کمک تا ارز موردنیاز تامین ش��ود و مش��کلی در بازار پیش نیاید. کشاورز ادامه 
داد: عل��ی رغم آنکه دول��ت موافق تخصیص ارز به واردات برنج اس��ت، اما بانک 
مرک��زی زیربار تخصیص ارز نمی رود. دبیر انجم��ن تولیدکنندگان برنج با تاکید 
بر ترخیص هرچه س��ریع برنج های وارداتی بیان کرد: با گس��ترش ویروس کرونا 
احتمال محدودیت صادرات کاال به دلیل تعطیلی کارخانه ها و ذخیره سازی برنج 
موردنیاز کشور پیش می آید که تعلل در واردات عرضه، برنج با قیمت های باال در 

بازار را به همراه خواهد داشت.
به گفته این مقام مس��ئول، اگ��ر تمهیداتی برای ترخی��ص برنج های وارداتی 

اندیشیده شود، مشکلی در تامین برنج های وارداتی نخواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان حداقل مصرف برنج در ماه رمضان را 
200 هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به کمبود عرضه، فروشندگان با نرخ های 
متفاوت اقدام به عرضه برنج در بازار می کنند به طوری که قیمت با مصوبه ستاد 

تنظیم بازار 50درصد اختالف دارد.

با شیوع کرونا بازار تجهیزات ورزشی هم تحت تاثیر قرار گرفته و برخی لوازم 
ورزشی خانگی افزایش قیمت داشته است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، پس از ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از 
مراکز از جمله باشگاه های ورزشی تعطیل شدند چراکه در این مراکز تجمع افراد 
زیاد بود. پس از آن بس��یاری از ورزشکاران دیگر نتوانستند به این مراکز مراجعه 

کنند و به ورزش در خانه روی آوردند.
برای ورزش در خانه نیاز به استفاده از برخی وسایل ورزشی است که به دنبال 
خانه نشین شدن افراد، استقبال از این وسایل افزایش یافت. این افزایش تقاضای 
خری��د، افزایش قیمت این نوع کاالها را به دنبال داش��ت به گونه ای که در بازار 

لوازم ورزشی، افزایش قیمت وسایلی چون دمبل و وزنه به چشم می خورد.
دمبل 100درصد گران شد

مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی، درباره بازار لوازم 
ورزشی گفت: از زمانی که کرونا در ایران مشاهده شد باشگاه های ورزشی تعطیل 

شدند و پس از آن برخی افراد، شروع به ورزش در خانه کردند.
او بیان کرد: افراد ورزشکار مبتدی استفاده چندانی از وسایل ورزشی در خانه 

ندارند، اما افراد حرفه ای تر نیاز به تجهیزات دارند، از این رو بازار وس��ایل ورزشی 
مانن��د دمبل رون��ق گرفت. در واقع افزایش تقاضا باع��ث افزایش قیمت دمبل و 
وزنه ش��د البته مواد اولیه هم مقداری افزایش یافت اما مقداری هم فروشندگان 

بی انصافی کردند و قیمت را بیش از حد افزایش دادند!
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تشریح کرد: تقاضای لوازم ورزشی در 
وزنه، دمبل و دستگاه های کششی افزایش یافت و تنها این وسایل ورزشی گران 
ش��ده است. اکنون برخی از فروشندگان وس��ایل ورزشی و کفش های ورزشی از 

وضعیت فروششان راضی نیستند و هیچ درآمدی ندارند.
حق پرس��ت ادامه داد: از اول اردیبهشت که پاساژها و مغازه ها فعالیت خود را 
آغ��از کردند، مقداری خرید و ف��روش وجود دارد، اما این خرید و فروش تنها در 
بازار لوازمی چون دمبل و دستگاه های کششی است. به دلیل اینکه وسایل دیگر 

جزو الزامات در ورزش نیست تقاضا ندارند. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان ورزشی تصریح کرد: مواد اولیه دمبل مانند چدن، 
میلگرد و پالس��تیک در کش��ور وجود دارد و مش��کلی در تهیه این مواد نیست 
اما چون چدن از فوالد اس��ت و فوالد مقداری گران ش��ده اس��ت، به این دلیل 

ش��اهد گرانی این وسایل هستیم اما این افزایش نباید غیرمعقول باشد و قطعا با 
فروشندگان متخلف برخورد خواهیم کرد.

او گفت: هم اکنون وزنه یک کیلویی 7 هزار تومانی، 14 تومان ش��ده 
اس��ت که این افزایش غیرمعقول است. بحث فوالد در تهیه وزنه مطرح 
اس��ت که اگر این محص��ول را به تولیدکنندگان بدهند ش��اهد کاهش 

قیمت این کاال خواهیم بود.
حق پرس��ت با تأکید بر اینکه برند های خارجی در بازار، مش��تری های 
خ��ود را دارد، تصری��ح کرد: زمانی ک��ه این برند ها در بازار نباش��د این 

مشتریان مجبورند جنس های خود را از طرق دیگر خریداری کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان ورزشی با تاکید بر اینکه برخی از واحد های داخلی 
در زمینه تولید پوش��اک در کش��ور فعال هس��تند، اما بای��د کیفیت محصول را 
افزایش دهند، گفت: ورزش��کاران به دلیل اینکه حین ورزش، عرق می کنند باید 
از وس��ایل کامال نخ پنبه اس��تفاده کنند. این  پوش��اک  باید دارای کیفیت قابل 
توجهی باش��د که برای تحقق این مهم، نیاز به واردات پارچه است که متأسفانه 

تأمین مواد اولیه در کشور به سختی انجام می شود.

برنج های وارداتی معطل تخصیص ارز در گمرک

بازار داغ خرید لوازم ورزشی خانگی در سایه کرونا

 دمبل و وزنه گران شد

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

آغاز به  کار فعالیت مراکز شماره گذاری خودرو 
از امروز

مراکز ش��ماره گذاری خودرو و آموزش��گاه های رانندگی از امروز )شنبه 6 
اردیبهشت در مازندران( فعالیت خود را از سر می گیرند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، سرهنگ مهدی باقری رئیس 
پلیس راهور مازندران گفت: مراکز شماره گذاری و آموزشگاه های رانندگی از 
شنبه 6 اردیبهش��ت ماه کار خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب 
ستاد مقابله با کرونا دوباره آغاز می کنند. او افزود: برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی مالکان خودرو های با رقم پالک زوج 2، 4، 6 و 8 در روز های زوج 
و مالکان خودرو های دارای عدد فرد در روز های فرد به مراکز ش��ماره گذاری 
مراجع��ه کنند. رئیس پلیس راهور مازندران از مال��کان و خریداران خودرو 
خواست هنگام مراجعه به این مراکز عالوه بر همراه داشتن مدارک شخصی، 
اقالم بهداشتی همانند ماسک، دستکش و نوشت افزار های شخصی نیز همراه 
داش��ته باشند. سرهنگ باقری ادامه داد: نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی 
در آموزش��گاه های رانندگی هم توسط گروه های نظارتی پلیس راهنمایی و 

رانندگی به طور مستمر رصد خواهد شد.

کرونا، هیوندای موتورز را از پا انداخت
ش��رکت خودروس��ازی هیوندای موتورز با انتش��ار گزارش مالی سه ماهه 
نخس��ت در س��ال جاری میالدی اعالم کرد که س��ود خالص آن تحت تاثیر 
ش��یوع گس��ترده ویروس کرون��ا و افت ش��دید تقاضا در بازاره��ای جهانی 
44درصد کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل 
از ایس��نا، هیوندای موتورز که بدون ش��ک یکی از بزرگ ترین خودروسازان 
کره جنوبی و جهان به ش��مار می رود، روز پنجشنبه گزارش مالی سه ماهه 
نخس��ت سال 2020 میالدی را منتش��ر کرد که نشان می دهد سود خالص 
این ش��رکت تحت تاثیر ش��روع گس��ترده ویروس کرونا و افت شدید تقاضا 
در بازاره��ای جهانی با 44درصد کاهش ب��ه پایین ترین میزان در یک دهه 
گذش��ته رسیده است. طبق گزارش��ی که در رویترز آمده است، سود خالص 
هیوندای موتورز در سه ماهه منتهی به مارس 2020 میالدی، 46۳ میلیارد 
وون معادل ۳76 میلیون دالر بوده که از متوسط پیش بینی های تحلیلگران 
فعال در بازار خودرو نیز 607 میلیارد وون بس��یار کمتر گزارش شده است. 
س��ود عملیاتی این شرکت نیز با 5درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته به 864 میلیارد وون رس��یده و درآمدزایی آن نیز 6درصد کاهش 
یافته است. هیوندای موتورز با انتشار بیانیه ای برآورد و اعالم کرده است که 
روند نزولی س��ودآوری این خودروساز در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
نیز همچنان تحت تاثیر همه گیری و ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا تداوم 

پیدا خواهد کرد.

تویوتا به دنبال ازسرگیری تولید خودرو در 
آمریکا از ماه مه

ش��رکت خودروس��ازی تویوتای ژاپن اعالم کرد انتظار دارد بتوانند از روز 
4 م��ه به ص��ورت تدریجی تولید خود در آمریکا را از س��ر گیرد. به گزارش 
خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، ش��رکت خودروسازی تویوتای 
ژاپ��ن اعالم ک��رد: انتظار می رود بتوان��د از روز 4 مه یعن��ی حدود 10 روز 
دیگر به صورت تدریجی تولید خود در آمریکا را از س��ر گیرد. این ش��رکت 
همچنی��ن اعالم کرد: به خاطر ش��یوع وی��روس کرونا قص��د دارد اقدامات 
بهداشتی جدیدی را در خطوط تولید خود اعمال کند. شرکت خودروسازی 
تویوتا ژاپن از ماه مارس تولید خود در آمریکا را به خاطر شیوع شدید کرونا 
در آمری��کا متوق��ف کرده بود. تویوتا اعالم کرده اس��ت که ب��رای ماه آینده 
تولیدی نس��بتاً پایینی خواهد داشت یا از طرف دیگر هنوز مشخص نیست 
که صنعت خودروس��ازی چه زم��ان اجازه خواهد یافت ک��ه تولید خود در 
مکزیک را از سر گیرد. شرکت تویوتا قصد دارد با آغاز تولید از تمام کارگران 
و کارمندان خود تس��ت س��نجش دمای بدن گرفته، تجهیزات بهداشتی در 
اختیار آنها قرار داده، اس��تفاده غیرضرور از آسانسور را متوقف کرده و برای 
ثبت ورود و خروج کارمندان نیز از تجهیزات غیرلمسی استفاده کند. کریس 
رینولز، مدیر بخش آمریکای شمالی تویوتاموتورز می گوید: در آینده نزدیک 
هیچ چش��م اندازی برای بازگشت اوضاع به ش��رایط عادی وجود ندارد. وی 
گف��ت: انتظار می رود تولید خ��ودرو برای تأمین تقاضای مش��تریان در ماه 

مه افزایش یابد.

کرونا تا چه زمانی بازار خودرو را در رکود نگه 
می دارد؟

با وجود ش��روع فعالیت نمایش��گاه های خودرو، ام��ا همچنان بازار خودرو 
در رک��ود عمیق به س��ر می برد و بنا به گفت��ه فعاالن ب��ازار، هیچ تقاضایی 
ب��رای خرید خودرو وجود ندارد و تا زمانی که کرونا ریش��ه کن نش��ود، این 
ش��رایط ادامه خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل 
از خبرآنالی��ن، با وجود اینکه چن��د روزی از اجازه فعالیت نمایش��گاه های 
خودرو از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، اما همچنان بازار خودرو 
خلوت به نظر می رسد. آنطور که فعاالن بازار پیش بینی می کنند، این شرایط 
احتماال تا یک ماه آینده به دلیل ایام ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

آنها عنوان می کنند با توجه به اینکه همچنان مراکز شماره گذاری خودرو امکان 
فعالیت پیدا نکرده اند، بازار خودرو به طور رس��می کار خود را آغاز نکرده و زمان 
آغاز به کار رسمی و کامل، منوط به بازگشایی مراکز شماره گذاری و تکمیل حلقه 
روند قانونی معامالت خواهد بود. اما رکود در بازار خودرو در ش��رایطی است که 
در ابتدای آغاز به کار بازار خودرو، قیمت ها در مسیر صعودی حرکت می کرد، اما 
بالفاصله روند صعودی قیمت ها متوقف و کاهشی شد. بررسی قیمت خودروهای 
داخلی، حاکی از افت دو تا سه درصدی قیمت ها نسبت به روز آغازین هفته جاری 
اس��ت. برخی فعاالن بازار خودروی پایتخت معتقدند افزایش قیمت هایی که در 
بازار ش��اهد بودیم، به دلیل فروش تعدادی خودرو به صورت کارتکسی از سوی 
برخی نمایندگی های ایران خودرو به افرادی بود که در 18 ماه اخیر در س��امانه 
این ش��رکت ثبت نام نکرده بودند. بررسی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد 
ک��ه قیمت پراید 111 به 67 میلیون تومان، پراید 1۳1 به 64.5 میلیون تومان، 
پرای��د 151 )وانت پراید( 70 میلیون توم��ان، تیبا 2 به 85 میلیون تومان، تیبا 
صندوقدار به 75 میلیون تومان و ساینا 82 میلیون تومان رسیده است. همچنین 
هر دس��تگاه س��مند ال ایکس 107.5 میلیون تومان، سمند ای اف7 دوگانه سوز 
1۳5 میلیون توم��ان، پژو 405 جی ال ایکس 105.5 میلی��ون تومان، پژو 405 
دوگانه س��وز 118میلیون تومان، پژو پارس 1۳4 میلیون تومان، پژو 206 تیپ2 
حدود 115 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 حدود 1۳7 میلیون تومان، پژو 206 

وی8 حدود 14۳ میلیون تومان و رانا 105 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

گروه صنعت��ی ایران خودرو راهبردهای خود برای تحقق ش��عار جهش تولید را 
در س��ه بخش، جهاد در تامین، همت در تولید و ش��تاب در تحویل تدوین کرده و 
در صدد اس��ت تا با ایجاد جهش در همه ابعاد توس��عه ای، شعار سال به طور کامل 

عملیاتی و اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی »میهن صنعت«، همانطور که گروه صنعتی ایران 
خودرو در سال گذشته در میان انبوه چالش ها در زنجیره تامین و تولید خودرو در 
کشور توانست رونق را به ویژه در نیمه دوم این سال به خطوط تولید بازگردانده و 
کسری تولید نیمه نخست آن را جبران کند، در سال جاری نیز با برنامه ریزی دقیق 

به دنبال تحقق »جهش« در تولید است. 
این خودروس��از بزرگ کشور با تامین نقدینگی و ارز موردنیاز، تامین مواد اولیه، 
قطعات و مجموعه ها با کیفیت مناسب در زمانبندی مشخص و تولید بدون کسری 
و با قیمت عادالنه و همچنین تامین خدمات پس از فروش متناسب با نیاز مشتری، 

جهادی را در بخش تامین خود ایجاد خواهد کرد. 
همچنین، گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری با ارتقای بهره وری در تمامی 
زمینه ها شامل منابع انسانی، سرمایه، انرژی و...، برنامه های جهشی تولید را محقق 

خواهد کرد. 
تحق��ق برنامه های طراحی و توس��عه محص��والت و همچنی��ن ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدشده بخشی از همت صنعتگران ایران خودرو در بخش تولید سال 

جاری است. 
یکی از دغدغه های اصلی این خودروساز انجام تعهدات معوق و تحویل خودروها 
به مالکان و مش��تریان است. بخشی از تعهدات س��ال گذشته به مشتریان به سال 
جاری منتقل ش��ده اس��ت. ایران خودرو به دنبال این است که با دستیابی به تولید 

یکنواخت و مس��تمر در س��ه ماهه نخست امس��ال تعهدات معوق را به روز کرده و 
خودروها را تحویل مشتریان دهد. 

دستیابی به تولید روزانه بیش از 2هزار دستگاه در روزهای ابتدای سال کاری ۹۹، 
نویدبخش بهبود تولید در این خودروس��ازی و تسریع در فرآیند تحویل محصوالت 

است.
جه��ش در صادرات، تحری��ک تقاضای داخل��ی و صادراتی، کاه��ش ماندگاری 
خودروها و تسریع در فرآیند لجستیک بخشی از رویکردهای ایران خودرو در شتاب 

بخشیدن به تحویل است. 
جهاد خودکفایی

نهضت داخلی س��ازی تولید از سال گذش��ته در ایران خودرو قوت گرفت،کاهش 
ارزبری با تعمیق و توسعه ساخت داخل و اجرای پروژه های بهبود در مجموع 1۳2 

میلیون یورو بوده است.
جهاد آغاز شده در سال گذشته، با جدیت بیشتری در سال جاری نیز ادامه خواهد 
داشت. تسریع در برنامه های نهضت داخلی سازی با رعایت الزامات کیفی در بخش 
تامین از جمله رویکردهای ایران خودرو در راستای تحقق شعار جهش تولید است. 
این خودروساز از سال گذشته توانسته ضمن تعامل موثر با شرکت های 
دانش بنیان و عقد تفاهم نامه برای داخلی سازی قطعات با تکنولوژی باال، 
موفقیت هایی را نیز در این زمینه کس��ب کند. همچنین از ظرفیت های 
تمامی دستگاه ها و نهادهای توانمندی برای تامین قطعات بحرانی بهره 
جس��ته و توانسته از مرحله پرچالش و بحرانی تولید عبور کند. مسیری 
که از س��ال گذش��ته آغاز ش��ده در رابطه با همکاری با دانش بنیان ها و 
نهادهای و س��ازمان های توانمند کش��ور، در س��ال جاری نیز با افزایش 

ظرفیت داخلی س��ازی و ظرفیت سازی برای تامین قطعات بحرانی ادامه 
خواهد داش��ت.  گروه صنعتی ایران خودرو در صدد است تا مواد اولیه، قطعات و 
مجموعه ها را از منابع داخلی و یا خارجی با رعایت الزامات کیفی و با قیمت عادالنه 
تامین کند.  در بخشی از قطعات که از منابع خارجی تامین می شود با به کار بردن 
شیوه ها و راهکارهایی به دنبال حذف واسطه ها، تسهیل و تسریع فرآیند تامین است. 
تامین نیازمندی  های ح��وزه خدمات پس از فروش و تزریق کاال و خدمات برای 
ارائه خدمات مناس��ب و درخور مشتریان از جمله برنامه ها و رویکردهای مهم ایران 

خودرو در سال جاری است. 
خدمات پس از فروش در سال جهش تولید متناسب با میزان تولید و با استفاده 

و بهرهمندی از ابزارهای نوین در این حوزه دنبال خواهد شد. 
جهش در حوزه خدمات نیز در گروه صنعتی ایران خودرو هدف گذاری شده و بر 
همین مبنا تامین قطعات مناس��ب و باکیفیت با قیمت اقتصادی برای توسعه بازار 

این بخش حائز اهمیت است. 
جهش در تولید

گروه صنعتی ایران خودرو تولید و عرضه دس��ت کم 500 هزار دس��تگاه خودرو 
را در س��ال جدید هدف گذاری کرده اس��ت. در این میان اضافه ش��دن خودروهای 
جدید به سبد محصوالت ایران خودرو سبب افزایش تنوع محصوالت و به دنبال آن 
رضایت مش��تریان خواهد ش��د. در طراحی و توسعه محصوالت جدید ایران خودرو 
از ظرفیت های دانش��گاه و شرکت های دانش بنیان نیز استفاده خواهد شد. پیشبرد 
پروژه های توس��عه محصوالت در چارچ��وب برنامه های مصوب و همچنین تجمیع 
فعالیت های تحقیق و توسعه در گروه صنعتی ایران خودرو با هدف افزایش بهره وری 

نیز در دستور کار این خودروساز قرار دارد. 

جهش تولید بر مدار توسعه محصوالت جدید، ارتقای کیفیت، مشتری مداری

رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی درون شهری با اشاره به تعطیلی ۹0درصدی 
ای��ن صنف ب��ه دلیل کرونا، گف��ت مالیات مهم ترین و نخس��تین دغدغه صنوف 
آسیب دیده است. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، حسین 
زن��دی در خصوص فعالی��ت کامیونداران در زمان کرونا و مش��کالت این صنف، 
اظهار داش��ت: همانطور که بیشتر صنوف در این مدت تعطیل بودند و شب عید 
که فصل کار آنها بود نتوانستند فعالیتی داشته باشند، ما نیز از این امر مستثنی 
نبودیم. وی گفت: بیشترین فعالیت حمل و نقل درون شهری مربوط به ایام قبل 
از عید و سه ماه تابستان است که امسال در شب عید نتوانستیم فعالیتی داشته 
باش��یم و باالی ۹0درصد ش��اغلین این بخش تعطیل بودند و تنها 10درصد، آن 

هم برای کارهایی که اجباری بود فعالیت داشتند.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی درون ش��هری گفت جلسات متعددی برای 
حل مشکالت صنوف مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار شد، اما ارقامی 
که برای کمک به آنها در نظر گرفته شده ارقامی است که شاید بخش اندکی از 

مشکالت و آسیب هایی که متوجه صنوف تعطیل شده را پوشش دهد.
فعالیت حدود ۷هزار کامیون در استان تهران

به گفت��ه زندی، هر دفت��ر زیرمجموعه اتحادیه حداقل دارای چهار دس��تگاه 

کامیون و هش��ت کارگر و راننده است و مجموعاً حدود 7 هزار کامیون در سطح 
استان تهران زیر نظر این اتحادیه در حال فعالیت هستند.

وی درخصوص فعالیت اعضای این اتحادیه گفت: فعالیت کامیون های 
ای��ن بخش مربوط به جابه جایی اثاثیه منزل و کاالهای تجاری از جمله 
انتق��ال مبلم��ان از مراکز تولیدی مبل در تهران به س��ایر اس��تان ها و 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس و انتقال کاال از گمرکات  است. همچنین 
حمل مرغ از اس��تان تهران  به کش��ورهای م��رزی از جمله آذربایجان، 
ارمنس��تان و نخجوان نیز از جمله فعالیت های تعریف شده این اتحادیه 
اس��ت. البته فعالیت این اتحادیه محدود به استان تهران است و تنها در 
موارد خاصی که گفته شد، می توانند فعالیت برون شهری داشته باشند.

مالیات نخستین دغدغه همه صنوف است
رئی��س این اتحادیه درخصوص درخواس��ت های این اتحادیه به دلیل ش��یوع 
وی��روس کرونا گفت: نخس��تین موضوع همه اصناف مالیات اس��ت زیرا هیچ کار 
و درآم��دی نبوده ک��ه بخواهند اظهارنامه مالیاتی تنظیم کنند بنابراین مش��کل 

صنوف به تعویق افتادن اظهارنامه های مالیاتی نیست.
وی ادام��ه داد: یکی دیگر از موضوعات وام هایی اس��ت برای کمک صنوف در 

نظر گرفته اند که مشخص نیست به چه نحوی و با چه شرایطی پرداخت می شود. 
همچنین در این مدت که همه صنوف تعطیل بودند برخی از مش��اغل از جمله 
س��وپرمارکت ها و ...که مایحتاج عمومی مردم را تامی��ن می کردند باز بوده ولی 
80درصد صنوف تحت تاثیر ویروس کرونا تعطیل بودند که از دولت و مسئوالن 
درخواست می کنیم هر کاری که می توانند برای کمک به این صنوف انجام دهند.
زن��دی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه اینک��ه برخ��ی از صاحب خانه ها به 
مس��تأجران خود برای جابه جایی و نقل و انتقال مهلت داده و یا اجاره گرفتن 
از آنه��ا را به تعویق انداختند، بنابراین می ت��وان گفت در تهران تعداد افرادی 
که بخواهند اثاثیه منزل جابه جا کنند بس��یار کاهش یافته است. همچنین تا 
ابتدای اردیبهش��ت ماه نیز همه مراکز تجاری و پاس��اژها بسته بودند بنابراین 
کاالی تجاری نیز در این مدت جا به جا نش��ده اس��ت. رئیس اتحادیه حمل و 
نقل کاالی درون ش��هری اظهار داشت: در حال حاضر که مراکز تجاری باز شد 
نیز باید تا س��اعت 18 فعالیت داشته باشند و امروز که ماه مبارک رمضان نیز 
شروع می شود فعالیت ها هرچند که کم بوده اما تحت تاثیر ماه مبارک رمضان 
کاهش بیش��تری خواهد یافت زیرا همیش��ه در م��اه رمضان 60درصد صنوف 

فعالیت آنها کاهش می یابد.

عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی بر اختصاص تس��هیالت 
ارزان قیمت به رانندگان ناوگان حمل و نقل در ش��رایط شیوع بیماری کرونا تأکید 

کرد.
محمدمهدی افتخاری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
ناوگان حمل ونقل برون ش��هری اظهار داش��ت: شرایط حمل ونقل برون شهری در 
حال حاضر با توجه به ش��رایط ش��یوع بیماری کرونا، چندان مناس��ب نیست و 

رسیدگی به وضعیت افراد شاغل در این ناوگان، نیازمند نگاه ویژ ه ای است.
وی افزود: منبع درآمد بسیاری از رانندگان برون شهری، به حمل ونقل محدود 
می ش��ود و با توجه به کاهش ترددها نس��بت به گذش��ته، دولت می بایست برای 

جبران ضرر و زیان این قشر تدبیر و اقدامات ویژه ای به عمل آورد.

نماینده مردم فومن و ش��فت در مجلس ش��ورای اس��المی یادآور ش��د: ما در 
س��ال های گذش��ته نیز ش��اهد وقوع چنین حوادثی در فصل های مختلف سال 
بوده ای��م که ب��ا وجود تفاوت در ن��وع چالش ها، با اس��تفاده از تجربیات قبلی از 

شرایط دشوار عبور کرده ایم.
افتخ��اری درخصوص راهکارهای مناس��ب ب��رای کمک به رانن��دگان ناوگان 
حمل ونقلی گفت: در چنین ش��رایطی ارائه تس��هیالت ارزان قیمت، با س��ود کم، 
بازپرداخت هایی با مدت بس��یار طوالنی، افزایش دستمزدها یا اعطای تسهیالت 
بالعوض راهکارهای مناس��بی است که می تواند در دستور کار قرار بگیرد که در 

گذشته نیز انجام شده و به نتایج مثبتی منتهی شده است.
وی با تأکید بر لزوم تس��ریع در ارائه تس��هیالت و صرف بیشتر منابع در حوزه 

انس��انی بیان کرد: مقدمات اج��رای این راهکارها را هرچه س��ریع تر فراهم کند 
زیرا وضعیت بس��یاری از این افراد که یا مستأجر هس��تند یا فاقد هرگونه منبع 
درآم��دی، همانند بیماری اس��ت که در ح��ال حاضر نیازمند طبیب اس��ت؛ لذا 

راهکارها می بایست به موقع و در زمان خودش تسریع یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص اختصاص 
یاران��ه به رانندگان ناوگان حمل ونقل خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط فعلی، منابع 
اختصاص یافته برای اعطای یارانه یا تأمین نمی ش��ود و یا تأمین آن با دش��واری 
همراه اس��ت بنابراین دولت با کاهش مصرف س��وخت، به عن��وان یکی از منابع 
تأمی��ن یارانه، می بایس��ت در ح��ال حاضر، فصل��ی را برای کمک ب��ه این افراد 

اختصاص دهد.

تعطیلی 90درصدی کامیون های حمل کاالی درون شهری به دلیل کرونا

لزوم اختصاص تسهیالت ارزان قیمت یا بالعوض به رانندگان ناوگان حمل ونقل
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مدیر  عامل یک ش��رکت دانش بنیان از چند دوس��ت و همکالسی دوره دکترا 
می گوید که تصمیم می گیرند به حقوق تدریس در دانش��گاه، بس��نده نکنند و 
با تاسیس یک ش��رکت دانش بنیان، محصولی پلیمری تولید کنند که پیش از 

آن، به صورت گس��ترده از چین وارد می شد. این 
ش��رکت دانش بنیان در رقابت نفس��گیر با رقیب 
چینی موفق شده است سهم قابل توجهی از بازار 

این محصول را به خود اختصاص دهد.
 معصوم��ه  نوجوان، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان اندیش��ه کاوان نصیر ایرانیان در 
این  باره گفت: ما چند همکالس��ی و دوست 
صمیم��ی دوره دکترا در دانش��گاه خواجه 
نصی��ر بودی��م، از هم��ان زمان این س��وال 
مبنایی در این جمع دوس��تانه شکل گرفت 
که آیا قرار است برای آینده شغلی خود تنها 
ب��ه درآمد تدریس در دانش��گاه و نظایر آن 

بسنده کنیم.
وی در ادام��ه با اش��اره به رویداده��ای علمی دوره دانش��جویی گفت: بدون 
داشتن پیش زمینه ای ذهنی مشخص، تصمیم گرفتیم که با تشکیل یک شرکت 
دانش بنیان وظیفه علمی خود را نس��بت به کش��ورمان ایف��ا کنیم و همچنین 

ب��رای عالقه خود به کار آفرینی پاس��خی فناورانه مهیا کنیم. بر این اس��اس با 
توجه به رشته تحصیلی، این سوال را مطرح کردیم که کدام مواد و محصوالت 
به صورت انحصاری از خارج از کش��ور وارد می ش��ود تا تولید آن را بومی سازی 
کنیم. در حال حاضر نیز با وجود آنکه تمام آن 
جمع دوستانه که در هیأت مدیره حضور دارند، 
از اساتید دانشگاه هس��تند، اما بخش عمده ای 
از انرژی خود را صرف بومی س��ازی محصوالت 

ضروری در این حوزه می کنند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان اندیشه کاوان 
نصیر ایرانیان در ادامه با اشاره به مشکالت اولیه 
شروع کار،  اظهار کرد: محصول دانش بنیان این 
ش��رکت، رها ساز پلیمری پایه آبی است که در 
صنایع مختلفی مانند الس��تیک، پالس��تیک و 
صنعت تایر س��ازی کاربرد دارد. محصول ایرانی 
ب��ا قیمت ح��دوداً 60 هزار توم��ان در هر کیلو 
عرضه می ش��ود، ای��ن در حالی اس��ت که نرخ 
نمونه مش��ابه آلمانی با همان کیفیت، حدود ۳00 هزار تومان است. این تفاوت 
نرخ و تشابه کیفیت، باعث شد تا این محصول با استقبال کارخانه های تولیدی 

مواجه شود.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری سال گذشته فراخوانی درباره ارائه یارانه حمایتی خرید تجهیزات 
آزمایش��گاهی منتشر کرد. مدیر شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی 

معاونت علمی و فن��اوری با اعالم ادامه طرح 
در س��ال جاری، گفت: این ط��رح ادامه دارد 
و متقاضیان می توانن��د از این مزایا بهره مند 

شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
فناوری های  آزمایش��گاهی  نخبگان، ش��بکه 
راهب��ردی معاونت علمی و فناوری از س��ال 
گذشته با توجه به استقبال مراکز عضو شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  و با هدف 
بهره مندی بیش��تر آنه��ا از حمایت های این 
س��ازمان، یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی 

از نمایشگاه را بیشتر کرد.
در این طرح مقرر ش��ده اس��ت ک��ه یارانه 

مراک��ز دولتی عضو ش��بکه که ج��زو رتبه های یک تا صد در س��ال جاری 
بوده اند، برای خرید همه تجهیزات س��طح یک یا دو در نمایشگاه، مشمول 
افزای��ش 15درصدی یارانه می ش��وند. همچنین براس��اس این طرح، مراکز 

دولتی عضو ش��بکه که در رتبه باالتر از صد قرار گرفته اند، برای خرید همه 
تجهیزات س��طح یک و دو عرضه ش��ده، از 10درصد یارانه بیش��تر بهره مند 
می ش��وند و مراکز خصوصی عضو ش��بکه هم که در 100رتبه اول ش��بکه 
آزمایش��گاهی در س��ال جاری ق��رار دارند، 
برای خری��د همه تجهیزات س��طح یک یا 
دو، 20درصد یارانه بیش��تر تا س��قف 600 

میلیون ریال دریافت می کنند.
اس��دی فرد با اش��اره به ارائه این خدمات 
به بخ��ش خصوصی هم بیان ک��رد: مراکز 
خصوصی عضو شبکه که در رتبه های باالتر 
از 100 قرار دارند نیز برای خرید تجهیزات 
س��طح یک و دو از نمایش��گاه تجهیزات و 
مواد آزمایش��گاهی ایران س��اخت، مشمول 
20درص��د یاران��ه بیش��تر تا س��قف ۳00 

میلیون ریال می شوند.
به گفت��ه وی این طرح حمایتی منجر به  
توس��عه بازار می شود و می تواند در بازار محصوالت دانش بنیان بدون ایجاد 
ب��ار مالی جدید روی دوش بودجه عمومی کش��ور، تح��والت قابل توجهی 

ایجاد کند.

خرید تجهیزات آزمایشگاهی با یارانه حمایتی تسهیل شدروایت رقابت نفسگیر چند استاد دانشگاه با رقیب چینی در حوزه پلیمر

نام گذاری س��ال ۹۹ به نام جهش تولید، تعدادی از منتخبان مجلس 
یازدهم را بر آن داش��ته تا گام های بزرگ ت��ر و مطمئن تری در زمینه 
تحقق اقتصاد دانش بنیان بردارند و به رونق و توس��عه این اقتصاد کارا 

شتاب دهند.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، محس��ن دهنوی، منتخب مردم تهران در مجلس 
ش��ورای اسالمی با اش��اره به تذکرات مقام معظم رهبری برای شتاب 
دادن به شکلگیری دانش بنیان ها در کشور، گفت: ظرفیت دانش بنیان ها 
در ای��ران زیاد اس��ت و یک��ی از نمودهای خوب آن در دوران ش��یوع 
کرون��ا ب��ود که همه نیازهای کش��ور را تولید کردن��د و هیچ نیازی به 
واردات نداشتیم. حتی در این دوره سخت توانستیم صادرکننده برخی 
تولی��دات مانند ماس��ک و ونتیالتور و کیت های تش��خیصی به برخی 

کشورها شویم.
وی اف��زود: همین توانمندی ها تع��دادی از منتخبان مجلس یازدهم 
را مجاب کرد که اقدامات موثرتری در این زمینه داش��ته باش��ند و با 
تشکیل فراکسیون دانش بنیان در تالش هستند تا حرکت رو به جلوی 

زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور را تسریع کنند.
به گفته دهنوی، یکی از س��رمایه های ایران اسالمی وجود جمعیت 
عظیم جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی است که در صورت به کارگیری 

صحیح آنها می توان اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زد.
وی همچنین تاکید کرد: اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت بوده 
و امروز که به دلیل شرایط تحریم، فروش نفت دچار نوسانات شدیدی 
ش��ده است، اثرات مخرب آن نمود پیدا کرده و ضرورت جدایی اقتصاد 
از نفت را دوچندان کرده است. همان دغدغه ای که بارها رهبری بر آن 

تاکید کرده و راه حل آن را در اقتصاد دانش بنیان دانسته اند.
دهن��وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی اس��ت که 
مبتنی بر دانش و خالقیت بومی جوانان دانشجو و فارغ التحصیل است 
و رش��د بس��یار باالی آن طی 10 سال اخیر که از تصویب قانون جامع 
دانش بنیان می گذرد، اثبات کرده اس��ت ک��ه می تواند نقش جدی در 

معادالت اقتصادی کشور داشته باشد.
این فعال دانش بنیانی در بخش دیگری از س��خنان خود، بیان کرد: 
به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان س��ال ۹۹ را که سال جهش تولید 
اس��ت را می توان به یکی از س��ال های مهم در جهش اقتصادی کشور 

تبدیل کرد.
وی اف��زود: در حال حاضر ۳0 نف��ر از منتخبان مجلس در کنار هم 
جمع شدند و در راستای تحقق گام دوم انقالب اسالمی اقدام به ایجاد 
فراکس��یون دانش بنیان کردند. البته این تع��داد با آغاز به کار مجلس 

قطعا بیشتر هم خواهد شد.
 تحقق اقتصاد دانش بنیان جزو رئوس اصلی مجلس یازدهم

دهن��وی ادامه داد: این فراکس��یون به دنبال کاه��ش واردات اقالم 
اساس��ی موردنیاز و جلوگی��ری از خروج میلیارده��ا دالر ارز که توان 

تولید آن در شرکت های دانش بنیان وجود دارد، است.
به گفته وی، تقویت توان صادراتی کش��ور از طریق تولید محصوالت 
فناورانه، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت های شرکت های دانش بنیان 
و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در 
مجل��س از جمله صنایع و معادن، انرژی، بهداش��ت و درمان، اقتصاد، 
کش��اورزی و محیط زیس��ت، عمران و حقوقی جه��ت پیگیری ایجاد 

جه��ش در اقتصاد دانش بنیان از جمله مهم ترین اهداف تش��کیل این 
فراکسیون است.

دهنوی ادامه داد: افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص 
ملی، کاهش نرخ بیکاری در بین متخصصین و فارغ التحصیالن جوان، 
توسعه  مراکز نوآوری، فضای کاری مشترک استارت آپ ها، شتابدهنده ها 
و کارخانه ه��ای نوآوری و ایجاد هماهنگی بین دس��تگاه های مس��ئول 
مانند معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، صندوق نوآوری و 
شکوفایی، وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی، ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور در قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسالمی برای تحقق 
اقتصاد دانش بنیان هم دیگر برنامه  های فراکسیون دانش بنیان مجلس 

یازدهم است.
دهن��وی در ادامه با اش��اره به اینکه 60 منتخ��ب مجلس یازدهم را 
افراد زیر 40 س��ال تشکیل می دهند، گفت: بیشتر این افراد را چهره ها 
و نخبگان علمی تش��کیل می دهند که دغدغه رش��د علم و فناوری در 
کشور را دارند. به همین دلیل تالش می کنیم در قالب این فراکسیون 

به حرکت زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور سرعت دهیم.
به گفته وی، اصالح فضای کسب و کار برای تحقق اقتصاد دانش  بنیان 
اهمی��ت زی��ادی دارد و از آنجایی که مجالس قب��ل اقداماتی را برای 
اقتص��اد دانش بنیان انجام داده بودند، م��ا داده های آنان را جمع آوری 
کردیم و به دنبال آن هستیم که تحقق اقتصاد دانش بنیان جزو رئوس 
اصلی مجلس و به عبارت بهتر سه اولویت اصلی مجلس یازدهم باشد.

تامین نیازهای کشور با توانمندی دانش بنیان ها
منتخ��ب مردم تهران در مجلس یازده��م، ادامه داد: در حال حاضر 
نزدیک به 4هزار و ۹00 ش��رکت دانش بنیان داریم. اقتصاد دانش بنیان 

می تواند نقش مهمی در جهش تولید و افزایش رفاه جامعه ایفا کند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه درآم��د۹0 ه��زار میلی��ارد تومانی ش��رکت های 
دانش بنیان، گفت: ایران بزرگ ترین و منحصر به فردترین زیس��ت بوم 
فن��اوری و ن��وآوری را در منطقه خاورمیانه دارد و اگ��ر بتوانیم از این 
ظرفیت ها به درس��تی به��ره ببریم، قطعاً می توانیم نیازهای کش��ور را 

خودمان تأمین کنیم.
وی درباره نقش مجلس در تحقق اقتصاد دانش بنیان، بیان کرد: یک 
س��ری از کس��ب و کارهای دانش بنیان نیاز به حمایت های ویژه دارند 
و مجلس ش��ورای اس��المی باید در قالب تصویب و ی��ا اصالح قوانین، 
حمایت های��ی را از کس��ب و کارهای دانش  بنیان در دس��تور کار خود 

قرار دهد.
منتخب م��ردم تهران در مجلس یازدهم ادام��ه داد: در حال حاضر 
ب��رای یک کار تولی��دی در صنایع نوین باید 27 مجوز اخذ ش��ود که 
حداقل سه سال طول می کشد که ما باید اقداماتی انجام دهیم که در 

فرآیند اعطای مجوز به شرکت های دانش بنیان تسریع شود.
دهنوی همچنی��ن گفت: یکی از اولویت های ما در این فراکس��یون 
توجه به سالمت، کشاورزی و حمل و نقل هوشمند است. زیرا این سه 

موضوع در اقتصاد پساکرونا از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.
وی از همه منتخبان مجلس یازدهم ش��ورای اسالمی از هر طیف و 
گروه فکری و نخبگان دعوت کرد تا در پیشبرد اهداف این فراکسیون 
مش��ارکت کنن��د و ب��ه این جم��ع دغدغه مند ب��رای توس��عه اقتصاد 

دانش بنیان بپیوندند.

فیس بوک با س��رمایه گذاری 7/5 میلیارد دالر در Jio، توانسته است ۹/۹درصد از سهام بزرگ ترین 
اپراتور موبایل هند را ازآن خود کند. ظاهرا فیس بوک و Jio برنامه های بزرگی در سر دارند.

به گزارش زومیت، فیس بوک روز گذش��ته در بیانیه ای، از سرمایه گذاری عظیم روی بازار هند خبر 
داد. این شرکت اعالم کرد بیش از 7/5 میلیارد دالر در Jio Platforms سرمایه گذاری کرده است. 
 Reliance زیرمجموعه  فناوری محور شرکت کنگلومری و چندملیتی بزرگی با نام Jio Platforms
Industries است. اطالعات رس��می نشان می دهند Jio Platforms در حوزه های مختلفی نظیر 
ارائه  سرویس پهن باند و سرویس های موبایلی و فراهم سازی بسترهای تجاری برای شرکت های دیگر 

فعالیت می کند.
س��رمایه گذاری 7/5 میلیارد دالری در Jio Platforms، در حدود 10درصد از سهام این شرکت 
 Jio Platforms را ازآن فیس بوک می کند. این یعنی از این به بعد، فیس بوک بزرگ ترین س��هامدار
در بین سهامدارانی است که کمتر از 50درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند و از آنها اصطالحا 

با نام سهامداران Minority یاد می شود.
مهم ترین فعالیت فیس بوک در هند به پیام رس��ان واتس اپ مربوط می ش��ود. آمار نش��ان می دهد 
واتس اپ میلیون ها کاربر در هند دارد و بخش درخورتوجهی از کل کاربران این پیام رسان را کاربران 
ساکن در هند تشکیل می دهند و برخی مؤسسه های پژوهشی مدعی شده اند شمار کاربران واتس اپ 
در هند به 400 میلیون نفر می رس��د. در هیچ نقطه  دیگری از دنیا، کش��وری پیدا نمی شود که شمار 

کاربران واتس اپ آن به 400 میلیون نفر برسد.
دیوید فیش��ر،  مدیر ارش��د بخش درآمد در فیس بوک، به  همراه آجیت موهان، قائم مقام شعبه  هند 
فیس بوک، در بیانیه ای  جدید، می گویند یکی از اهداف فیس بوک از سرمایه گذاری عظیم 7/5 میلیارد 

دالری این اس��ت که بتواند با فرصت هایی که کسب و کارهای کوچک ارائه می دهند، ارتباط مؤثرتری 
برقرار کند. در این بیانیه آمده است:

واتس اپ امروزه به بخش��ی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره   س��اکنان هند تبدیل شده و میزان نفوذ 
واتس اپ در زندگی س��اکنین هند به  حدی اس��ت که استفاده از نام آن در بین لهجه  ها و گویش های 

مختلف هندی، به  امری معمولی تبدیل شده است.
در ادامه  بیانیه مطبوعاتی فیس بوک می خوانیم:

یک��ی از اه��داف اصلی ما از همکاری با Jio این اس��ت که راه های بیش��تری پی��ش  روی مردم و 
کس��ب و کارهای موج��ود در اقتصاد دیجیتال روبه رش��د هند بگذاری��م تا با اتکا ب��ر آنها، عملکردی 
کارآمدتر از خود برجای بگذارند. برای مثال، با گردهم آوردن یکی از کسب و کارهای کوچک Jio با نام 
JioMart و قدرت چش��مگیر واتس اپ، می توانیم به  مردم امکان دهیم با کس��ب و کارها و فروشگاه ها 
ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب، مردم خواهند توانست از طریق گوشی موبایل و اپلیکیشن واتس اپ، 

به راحتی و به  طور یکپارچه محصوالت بخرند. 
 Reliance هفته  گذش��ته ، خبرگزاری اکونومیک تایمز هند در گزارش��ی مدعی ش��د فیس بوک و
در پی همکاری نزدیک و اس��تفاده از س��رویس های واتس اپ و Jio هس��تند تا بتوانند از طریق آنها، 
نوعی س��رویس شبیه  به وی چت برای هند خلق کنند؛ سرویس��ی که این خبرگزاری از آن با عنوان 

»اَبَراپلیکیشن« )Super-App( یاد می کند.
اپلیکیش��ن وی چت ش��رکت تنسنت نفوذ بس��یار زیادی در بین کاربران ساکن چین دارد و برخی 
رسانه ها گفته اند شمار کاربران چینی وی چت به بیش از یک میلیارد نفر می رسد. در ضمن، بسیاری 
از کس��ب و کارهای کوچ��ک فعال در ب��ازار چین از وی چت به  عنوان درگاه پرداخت و بس��تری برای 

کسب وکارهای دانش بنیان در مجلس یازدهم رونق می گیرند

فیس بوک ۷/۵ میلیارد دالر در بزرگ ترین اپراتور موبایل هند سرمایه گذاری کرد

دریچــه

بح��ث آموزش در ح��وزه مالکیت فکری و ثبت اختراع موضوع مهمی برای پژوهش��گران، 
مخترعان و ش��رکت های دانش بنیان توسعه فناوری اس��ت. در همین راستا نیز کانون پتنت 
معاونت علمی برنامه های آموزش��ی را برای گس��ترش این حوزه اجرایی می کند. در س��ه ماه 
نخست سال جاری ۹ رویداد در برنامه های آموزشی کانون قرار گرفته است. در این برنامه ها با 
توجه به شیوع کرونا تمرکز بر روی آموزش از راه دور است و تنها یک دوره به صورت حضوری 
برگزار می شود. در این دوره حضوری با عنوان »هنر مطالعه پتنت« فرصتی برای آشنایی عملی 
برای مطالعه هرچه بهتر یک پتنت فراهم می ش��ود. آش��نایی با مالکیت فکری، پتنت ابزاری 
برای حفاظت از فناوری های نوآورانه، معرفی کانون پتنت و خدمات آن، جست وجوی پتنت، 
آموزش نحوه ثبت درخواست پتنت در پرتال کانون و آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع 
و مزایای آن عناوین برخی از این دوره های آموزشی است که به صورت وبینار برگزار می شود.

مالکیت فکری با 9 رویداد گسترش 
می یابد

شنبه
6 اردیبهشت 1399

شماره 1529
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اینورتره��ای خورش��یدی 5 کیلووات متصل به ش��بکه با فن��اوری بومی را 
نخستین بار شرکت دانش بنیان مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد در کشور 
تولید کرد. اکنون نیروگاه های خورش��یدی خانگی با این محصول ایران ساخت 

می توانن��د تولید برق انجام دهن��د.  اینورترها از 
اجزای اصلی نیروگاه های خورشیدی هستند. آنها 
انرژی خورش��ید را از پنل ها دریافت و به ش��بکه 
برق تزری��ق می کنند. نیروگاه ه��ای فتوولتاییک 
متشکل از آرایه های خورشیدی و اینورتر متصل 
به ش��بکه اس��ت که آرایه های خورشیدی تولید 
ب��رق را انجام می دهد، اما این ان��رژی الکتریکی 
قابل استفاده در شبکه نیست. پس اینورتر متصل 
به ش��بکه مبدل پرقدرتی اس��ت که ب��رق تولید 
آرایه  را مطابق الزامات ش��بکه به ش��بکه تزریق 
می کند. بهزاد س��یاه  کاله، مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان گفت: چند س��الی است که در کشور 
توسعه نیروگاه های خورش��یدی مورد توجه قرار 

گرفته اس��ت. با توجه به پاک بودن این انرژی س��رمایه گذاری روی آن افزایش 
یافته است که خود عاملی برای توسعه فناوری های مرتبط با این حوزه است.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز انرژی خورشیدی در دسترس ترین انرژی پاک 

اس��ت و توس��عه فناوری های مرتبط با احداث نیروگاه های خورشیدی اهمیت 
زی��ادی دارد. ب��ا توجه به این نکته  محصولی با عنوان »اینورتر خورش��یدی 5 
کیلووات متصل به شبکه« را بومی سازی کردیم. این محصول برای نیروگاه های 
خانگی کارب��رد دارد. با توجه ب��ه اینکه وزارت 
نیرو برق تولیدش��ده در نیروگاه های خانگی را 
خریداری می کند این محصول بسیار کاربردی 
اس��ت. س��یاه کاله با بیان اینکه در حال حاضر 
ظرفی��ت تولی��د هر تع��داد از ای��ن محصول با 
توجه ب��ه نیاز ب��ازار وج��ود دارد، گف��ت: این 
محصول تاییدیه انطباق با اس��تانداردهای فنی 
)ش��ش اس��تاندارد فنی( را دریافت کرده است 
و نخس��تین اینورتری اس��ت که امتیاز فناوری 
بوم��ی از وزارت نی��رو دریاف��ت ک��رده اس��ت. 
وی همچنی��ن بی��ان کرد: این محص��ول برای 
نیروگاه های خانگی کارب��رد دارد و طراحی آن 
به گونه ای اس��ت که حداکثر انرژی را به شبکه 
تزریق می کند. همچنین در ش��رایطی که ش��بکه برق با افت فشار مواجه شود. 
ای��ن محصول همچنان توانایی تزریق توان 5 کیلووات را دارد. در حالی که در 

محصوالت خارجی توان با افت فشار کاهش می یابد.

شناسایی و حمایت از شرکت های نوآور در حوزه زیست فناوری دریا اولویتی 
اس��ت که ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دنب��ال می کن��د؛ اتفاقی که به ش��کوفایی توانمندی ه��ا و ظرفیت های موجود 

کشور می انجامد. این خالقیت ها و نوآوری ها قرار 
اس��ت در آینده ای نزدیک سهم قابل توجهی در 
اقتصاد کش��ور داشته باش��ند. بیش از 70درصد 
کره زمین را آب پوش��انده اس��ت. پهنه وس��یعی 
که دربرگیرنده زیس��ت بومی متن��وع و بزرگ از 
جانداران اس��ت. کش��ورهایی که در معرض این 
گس��تره آبی قرار دارن��د پروژه های��ی ملی برای 
بهره بردن از این نعمت تعریف کرده اند و استفاده 
از این زیس��ت بوم را در اولویت قرار داده اند. بازار 
جهانی زیس��ت فناوری دریا س��االنه 50 میلیارد 
دالر سودآوری دارد. این رقم بزرگ تنها با توسعه 
فناوری های این صنعت رو به رش��د جهانی اتفاق 
افتاده است.  کسب و کارهایی که نقشی موثر در 

رونق دهی به اشتغال و کارآفرینی در کشور دارند و گزینه مناسبی برای اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه و مجاور اقیانوس ها محسوب می شوند. به طور مثال 
ایج��اد مناطق ویژه  اقتصادی در فیلیپین، اندونزی، برزیل و ش��یلی، توانس��ته 

بخ��ش اعظم��ی از اقتصاد این کش��ورها را تامین کند. این کش��ورها به عنوان 
پیشتازان حوزه آبزی پروری شناخته می شوند.

تقویت زیس��ت فناوری دریا در کشورهای در حال توسعه، تنها از راه افزایش 
س��رمایه گذاری، ایجاد زیرس��اخت های الزم و 
تامین منابع انس��انی متخصص میس��ر اس��ت. 
ابزارهایی که در ایران به سهولت یافت می شود 
و در دسترس اس��ت، اما هنوز ضرورت ورود به 
این عرصه ارزش آفرین در کش��ور ما چندان به 
اثبات نرسیده اس��ت. البته در معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری تالش هایی در این 
زمین��ه ص��ورت گرفت��ه و با تش��کیل کارگروه 
زیس��ت فناوری دریا، این اقدام��ات هدفمندتر 
و به ش��کل منطقی تری پیش می  روند. حمایت 
و شناس��ایی دانش بنیان های خالقی که بتوانند 
ای��ن حوزه را متحول کنند ه��م در اولویت این 
کارگروه قرار گرفته اس��ت. اما برای موفقیت در 
این حوزه باید بس��ته های حمایتی و تش��ویقی برای راه اندازی کسب وکارهای 
جدید در حوزه زیس��ت فناوری دریا تعریف ش��ود؛ کاری که در س��تاد توسعه 

زیست فناوری معاونت علمی و فناوری پیگیری شده است.

خالقان زیست فناوری دریا حمایت می شوندخانه ها با محصول »ایران ساخت« کارخانه  تولید برق شدند

ش��عار امسال، ادامه منظومه ای از شعار س��ال های گذشته و در راهبرد 
رش��د و تولید اتفاق افتاده است و یک نام گذاری فانتزی نیست. »جهش 
تولید« همانند هواپیمایی است که بعد از حرکت روی باند، انتظار می رود 
از جا کنده شود و در حرکت خود تحول محسوس ایجاد کند واال نه تنها 
به مقصد نخواهد رس��ید بلکه ممکن اس��ت با خروج از باند یا رسیدن به 
انتهای باند و برخورد با موانع، متوقف شود و آسیب ببیند و خطرات زیادی 
را متوجه سیستم کند. با این مثال، تفاوت رونق و جهش تولید روشن تر 

می شود.
رونق تولید برای خروج از رکود است. درست مانند وقتی  که کارخانه ای 
عماًل به تعطیلی کشیده شده است. مجموعه تالش های انجام گرفته برای 
خروج این کارخانه از تعطیلی، رونق بخش��ی به تولید اس��ت، اما جهش 
تولید در زمانی اس��ت که کارخانه ای با یک ظرفیتی در حال کار اس��ت 

ول��ی با چند اقدام و تغییر اصلی، ظرفیت این مرکز تولیدی به چند برابر 
قابل افزایش است. رونق تولید نوعی حرکت برای شناسایی نقاط ضعف و 
قوت و بررسی های الزم برای شناخت بهتر مسیر است، اما جهش تولید، 
هم افزایی و مشارکت جدی تر برمبنای تالش های انجام گرفته برای رونق 

اقتصادی است.
در رونق تولید، بیشتر فعالیت ها در سطح برنامه ای و عملیاتی است، اما در 
جهش تولید، عالوه بر سطح برنامه ای و عملیاتی، باید سهم سیاست گذاری 

درست، برنامه ریزی راهبردی و آینده نگرانه بر چرخه قبل افزوده شود.
در رونق تولید، بیشتر نگاه معطوف به تولید کاالهای مصرفی و زودبازده 
است. اما در جهش تولید، در عین توجه به مقوله تولید کاالهای مصرفی، 
تمرکز بیشتر بر تولید و فعالیت در عرصه کاالهای سرمایه ای و خارج کردن 
کشور از دایره وابستگی به واردات کاالها و فناوری ها از سایر کشورها است.

اضطراب، ش��ایع ترین واکنش هیجانی به بحران اس��ت. واکنش  افراد در مراحل 
گوناگون بحران تفاوت دارد. ممکن است در شروع یا قبل از اتفاق اضطراب بیشتر 
باش��د، اما افرادی با خودکارآمدی بیش��تر، مهارت های شناختی باالتری دارند. در 

نتیجه توان آنها در مواجهه با بحران بهتر است.
۳1 دسامبر 201۹ آغاز شد. مسئوالن بهداشت چین ابتالی 44 نفر به یک نوع 
بیماری تنفسی مرموز را گزارش دادند. تمامی این بیماران به نوعی به یک رستوران 
غذاهای دریایی در ش��هر ووهان مربوط می شدند. تنها یک روز طول کشید تا این 

رستوران بسته و تحقیقات آغاز شود.
یک هفت��ه زمان برد تا از ماهیت عفونی عامل ایجادکننده بیماری اطالعاتی به 
دست آمد. چینی ها نوعی ویروس کرونای جدید را در بدن بیماران شناسایی کردند.
چند ماه گذش��ت این ویروس با سرعت در سایر کشورها نیز شیوع پیدا کرد. تا 
به ایران رس��ید. کرونا تمام فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده است و هر کجای این 
جهان باش��یم این موضوع را لمس کرده ایم، اما این بحران بر فرآیندهای شناختی 

نیز تاثیرگذار است.
اما برای درک درس��ت نخس��ت باید بدانیم بحران چیست. همه افراد در زندگی 
روزم��ره با موضوعات زیادی روبه رو هس��تند و زمانی را صرف حل کردن مس��ائل 
گوناگون می کنند. ش��دت این مسائل نیز در حدی است که با کمی تالش از پس 
آنها برمی آییم. گاهی موضوعاتی پیش می آید که پیش بینی نش��ده اند و ش��دت و 
گس��تردگی زیادی دارند. این تولید بحران می کند و افراد را در فش��ار روانی قرار 

می دهد.
ادراک خطر در وقوع بحران

حال باید دید ارتباط بحران و علوم ش��ناختی چیست. جواد حاتمی عضو هیات 
علمی دانش��گاه تهران گفت: ورود مسائل شناختی و روانشناختی به حوزه بحران 
جدید اس��ت. نخس��تین موضوع نیز در این حوزه ادراک خطر اس��ت. یعنی درک 
خطری که در این بحران قرار است ما و خانواده مان را تهدید کند. در ادراک خطر 

دو ویژگی مهم است و آن اینکه خطر به موقع و به اندازه درک شود.
حاتمی ادامه داد: وقتی ما با خطری مواجه می شویم، سیستم عصبی پاسخ هایی 
را فعال می کند؛ پاسخ هایی مانند فرار یا مواجهه. پس مهم است مقدار خطری درک 
 شده متناسب پاسخ داده شود. البته زمان ادراک خطر نیز موضوعی مهم است. در 

بحران کرونا بسیاری از کشورها دیر خطر را احساس کردند.

به گفته وی، یکی از ویژگی های سیستم عصبی این است که تا نشانه بیرونی دیده 
نش��ود خطر به صورت جدی احساس نمی شود. پس این موضوع مهم باید به افراد 
آموزش داده شود تا با ایجاد سازو کارهایی تا زمانی که خطر جدی نشده است، اقدام 
کنیم و نشانه های آن را ببینیم. راهکاری که دولت و رسانه ها می توانند انجام دهند.

 اضطراب واکنشی هیجانی به بحران
 دقت به این نکته مهم است که عوارض شناختی بحران ها متفاوت است. وقتی 
بحران فراگیر می ش��ود، دیگر توانایی های فردی برای مقابله به تنهایی مهم نیست 
بلکه توانایی نهادهای مقابله کننده و دولت دارای اهمیت است. در اینجا مفهومی به 
نام سرمایه اجتماعی مطرح می شود. حال اگر این سرمایه اجتماعی ضعیف باشد، 

در بحران ها خطرناک است.
اما اضطراب ش��ایع ترین واکنش هیجانی به بحران اس��ت. واکنش ها در مراحل 
گوناگون مختلف تفاوت دارد. ممکن است در شروع یا قبل از اتفاق اضطراب بیشتر 
باش��د. در زمان رخ دادن، ناامیدی، درماندگی یا افس��ردگی ممکن اس��ت ش��یوع 
بیشتری پیدا کند. واکنش های هیجانی می تواند پس از رخ دادن حادثه نیز اتفاق 
بیفتد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین بیان کرد: نتایج مطالعات مختلف 
در حوزه ش��ناختی روی بحران ها نشان می دهد افرادی که خودکارآمدی بیشتری 
دارند مهارت های ش��ناختی باالتری دارند. در نتیجه ت��وان مواجهه بهتری دارند. 
ویژگی دیگر ارتباطات جمعی اس��ت. در یک مطالعه نش��ان داده شد که شانس از 
بین رفتن افرادی که تنها زندگی می کنند در بحران دو برابر دیگران است. فرهنگ 

حمایتگری و احساس هویت یکپارچه هم از دیگر مسائل کمک کننده است.
وی از نقش رسانه ها در برخورد با بحران گفت و افزود: در مواجهه با بحران پیدا 
کردن و دسترسی به منابع اطالعاتی درست بسیار کمک  کننده است. از زمانی که 
شبکه های اجتماعی فعال شده اند، مشکل وفور اطالعات و اخبار نادرست وجود دارد. 

مهارت در شناخت اخبار درست موضوعی مهم است.
در ه��ر صورت بحران کرونا ذهن و قوای ش��ناختی اف��راد را به دلیل اضطراب و 
تهدید ایجادش��ده تحت تاثیر قرار می دهد. مدیریت ذهن یکی از راهکارها در این 
حوزه است. در همین راستا ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی 
از همان روزهای آغاز شیوع بیماری با انتشار کلیپ هایی در فضای مجازی در مسیر 
انتش��ار اطالعات درس��ت از بیماری قرار گرفت. در این صورت بسیاری از ابهامات 

ایجادشده برای افراد رفع می شود و از تنش ها می کاهد.

دالری این اس��ت که بتواند با فرصت هایی که کسب و کارهای کوچک ارائه می دهند، ارتباط مؤثرتری 
برقرار کند. در این بیانیه آمده است:

واتس اپ امروزه به بخش��ی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره   س��اکنان هند تبدیل شده و میزان نفوذ 
واتس اپ در زندگی س��اکنین هند به  حدی اس��ت که استفاده از نام آن در بین لهجه  ها و گویش های 

مختلف هندی، به  امری معمولی تبدیل شده است.
در ادامه  بیانیه مطبوعاتی فیس بوک می خوانیم:

یک��ی از اه��داف اصلی ما از همکاری با Jio این اس��ت که راه های بیش��تری پی��ش  روی مردم و 
کس��ب و کارهای موج��ود در اقتصاد دیجیتال روبه رش��د هند بگذاری��م تا با اتکا ب��ر آنها، عملکردی 
کارآمدتر از خود برجای بگذارند. برای مثال، با گردهم آوردن یکی از کسب و کارهای کوچک Jio با نام 
JioMart و قدرت چش��مگیر واتس اپ، می توانیم به  مردم امکان دهیم با کس��ب و کارها و فروشگاه ها 
ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب، مردم خواهند توانست از طریق گوشی موبایل و اپلیکیشن واتس اپ، 

به راحتی و به  طور یکپارچه محصوالت بخرند. 
 Reliance هفته  گذش��ته ، خبرگزاری اکونومیک تایمز هند در گزارش��ی مدعی ش��د فیس بوک و
در پی همکاری نزدیک و اس��تفاده از س��رویس های واتس اپ و Jio هس��تند تا بتوانند از طریق آنها، 
نوعی س��رویس شبیه  به وی چت برای هند خلق کنند؛ سرویس��ی که این خبرگزاری از آن با عنوان 

»اَبَراپلیکیشن« )Super-App( یاد می کند.
اپلیکیش��ن وی چت ش��رکت تنسنت نفوذ بس��یار زیادی در بین کاربران ساکن چین دارد و برخی 
رسانه ها گفته اند شمار کاربران چینی وی چت به بیش از یک میلیارد نفر می رسد. در ضمن، بسیاری 
از کس��ب و کارهای کوچ��ک فعال در ب��ازار چین از وی چت به  عنوان درگاه پرداخت و بس��تری برای 

ارتباط اعضا با یکدیگر استفاده می کنند. 
میزان اس��تفاده از اپلیکیش��ن واتس اپ در هند با میزان استفاده از سرویس های Jio تقریبا برابری 
می کند. ظاهرا Jio قبل از رقبایش در بازار توانس��ت س��رویس اینترنت 4G را با تخفیف بسیار عالی 
ارائه دهد و بخش مهمی از بازار را از آِن خود کند. فیس بوک در اطالعیه خود می نویس��د امروزه در 
هن��د، بیش از ۳88 میلیون نفر از طریق س��رویس های Jio به اینترنت متصل می ش��وند. فیس بوک 

پیش تر اقداماتی در زمینه  ارائه  دسترسی مردم به اینترنت در هند انجام داده است.
 Free Basics .یاد می شد Free Basics از پروژه ویژه فیس بوک برای ارائه  اینترنت در هند با نام
بخش��ی از پروژه  بزرگ Internet.org است که قصد دارد تمامی افراد کره  زمین را با آن آشنا کند 
که تاکنون به اینترنت متصل نشده اند. فیس بوک برای ارائه  این سرویس در هند با یکی از اپراتورهای 
مخابراتی این کشور همکاری می  کرد تا از این طریق امکان استفاده از اینترنت با قیمت بسیار ارزان 
 Free Basics  را در اختی��ار تمام کاربران ق��رار دهد، بااین حال از همان ابتدای آغ��از  کار، از پروژه
فیس بوک انتقادات بس��یاری شد، تا اینکه دولت هند استفاده از Free Basics را ممنوع اعالم کرد 

و این پروژه به پایان راه رسید.
دیوید فیشر و آجیت موهان در بخشی دیگر از بیانیه  مطبوعاتی فیس بوک می نویسند:

از اینکه توانسته ایم س��رمایه گذاری مان را روی اقتصاد دیجیتالی پرجنب و جوش هند بیشتر کنیم، 
هیجان زده هستیم. تالش های ما در همکاری با شرکت Jio روی بازکردن درهای جدید به روی مردم 
و کس��ب و کارها و تحریک رش��د اقتصاد هند و درنهایت، موفقیت ساکنان این کشور متمرکز خواهد 
ب��ود. برای همکاری با Jio و همکاری های آینده مان با اقتصاد هند به منظور عملی کردن چش��م انداز 

یادشده بسیار مشتاق هستیم.

زمینه سازی برای جهش
نادرقلی ابراهیمی - دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی

ارتقای مهارت های شناختی به مقابله با کرونا کمک می کند

فیس بوک ۷/۵ میلیارد دالر در بزرگ ترین اپراتور موبایل هند سرمایه گذاری کرد

یادداشـت

اس��تارت آپ های استان تهران در راستای رعایت مقررات بهداشتی مرتبط با بیماری 
کرون��ا در فض��ای آنالین ایده ها، محص��والت و خدمات خ��ود را در موضوعات مختلف 
از جمله در مس��ئله مقابله ب��ا ویروس کووید 1۹ در مع��رض داوری هیأت داوران قرار 
دادند. رقابت های رویداد اینوتکس پیچ تهران روز چهارش��نبه ۳ اردیبهشت برگزار شد.  
رویداد اینوتکس پیچ که به صورت اس��تانی برگزار می ش��ود، یکی از رویدادهای جانبی 
نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری )INOTEX 2020( محسوب می شود. قطار این 
رقابت ها پس از برگزاری در استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، اصفهان 
و مازندران، چهارش��نبه ۳ اردیبهش��ت ماه به تهران رس��ید.  به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا و اهمیت حفظ س��المتی ش��رکت کنندگان و مزایای برگزاری آنالین رویدادهای 

استارت آپی، تصمیم گرفته شد تا این رویداد به صورت آنالین برگزار شود.

استارت آپ های تهرانی به  صورت 
آنالین رقابت کردند



یکی از نخستین کارهای پیش روی هر کارآفرین پس از پردازش ایده اصلی کسب 
و کار مربوط به انتخاب نام اس��ت. امروزه تمام کس��ب و کارها دارای نام مشخصی 
هستند. این امر هویت متمایزی به هر برند می دهد. براساس اصول فعالیت در دنیای 
کسب و کار، شروع کسب و کار مستقل بدون تعیین نام امکان ناپذیر است. دلیل این 
امر عدم شناسایی رسمی کسب و کارهای بدون نام از سوی دیگر برندها و مشتریان 
است. انتخاب نام فرآیندی جذاب محسوب می شود. ما در مقام کارآفرین و صاحب 
یک کسب و کار فرصت طالیی برای هویت بخشی به نتیجه تالش های ابتدایی مان را 
خواهیم داشت. بدون تردید وقتی از تعیین نام برند صحبت می کنیم، به طور ضمنی 
طراحی لوگو نیز مدنظر قرار می گیرد. هیچ برندی بدون لوگو امکان فعالیت ندارد. 

لوگوی هر برند نمای بصری آن در برابر مشتریان است. 
طراحی لوگو، درست مانند انتخاب نام، فرآیندی جذاب و هیجان انگیز است. وقتی 
پای اس��اس هویتی کسب و کار در میان باشد، باید تمام دقت اعضای یک شرکت 
ب��ه کار گرفته ش��ود. در غیر این صورت نتیجه نهایی کیفی��ت موردنظر را نخواهد 
داش��ت. امروزه گزینه های بس��یار زیادی در زمینه طراحی لوگو پیش روی برندها 
قرار دارد. استفاده از نام برند همراه با فونتی زیبا به عنوان لوگو یکی از چندین ایده 
پایه ای محس��وب می شود. ما براس��اس نیاز و ماهیت کسب و کارمان باید دست به 
انتخاب شیوه های مختلف بزنیم. بدون تردید در این میان سلیقه شخصی و توجه به 
مخاطب هدف نیز اهمیت دارد بنابراین فرآیند طراحی لوگو در عمل نیازمند توجه 

به متغیرهای مختلفی است. 
ما در این مقاله نگاهی کوتاه به اهمیت لوگو در جلب نظر مخاطب هدف خواهیم 
انداخت. محور اصلی بحث مان نیز بر روی تاثیر رنگ ها بر روی ساختار و معنای لوگو 

خواهد بود. در ادامه بحث در قالب بخش های مختلف واکاوی خواهد شد. 
گزینه های پیش روی برای طراحی لوگو کدام است؟

وقتی بحث از انتخاب رنگ برای طراحی لوگو می ش��ود، گزینه های بسیار زیادی 
پیش روی برندها قرار دارد. به عنوان مثال، ش��ما امکان انتخاب یک رنگ اصلی و 
وفاداری به آن را دارید. ش��اید هم قصد انتخاب چند رنگ و ترکیب آنها با یکدیگر 
برای چش��م نوازی بیشتر لوگوی شان داشته باشید. در نهایت انتخاب با شما خواهد 
بود. نکته مهم در این میان تعدد گزینه های در دس��ترس برای انتخاب است. ما در 
طول روز طیف های رنگی بس��یار زیادی را مشاهده می کنیم. این امر به شیوه های 
مختلف س��اختار ذهنی ما را تحت تاثیر قرار می ده��د. بدون تردید هر رنگ دارای 
معنا و مفهوم خاصی اس��ت. همچنین نحوه تاثیرگذاری آن بر روی س��اختار ذهن 

انسان نیز متفاوت است. 
برخی از طیف های رنگی در طول دهه های متمادی بیشتر موردپسند برندها قرار 
گرفته است بنابراین در ادامه به جای بررسی تمام طیف های رنگی به صورت جزئی 

به بررسی چهار طیف رنگی اصلی در قالبی موشکافانه خواهیم پرداخت:
• آبی: رنگ آبی یکی از متداول ترین گزینه ها برای اس��تفاده در لوگو است. دلیل 
این امر بازنمایی احساس دانایی، وفاداری و اعتماد است. درست به همین خاطر در 

محیط های خدماتی بیشتر از رنگ آبی استفاده می شود. 
• قرم��ز: قرمز رنگ م��ورد عالقه برندهای فعال در صنعت غذا و اتومبیل س��ازی 
است. پیش��فرض اغلب افراد از خودروهای اسپرت و مسابقه ای با رنگ قرمز همراه 
اس��ت. احساس��اتی نظر قدرت، عالقه و آرزو از طریق طیف های مختلف رنگ قرمز 

منتقل می شود. 
• مشکی: استفاده از رنگ مشکی از سوی برندها قدرت بسیار زیادی دارد. شاید در 
نگاه نخست طیف رنگ مشکی و سفید گزینه های دم دستی محسوب شود، اما دلیل 
اس��تفاده از چنین رنگی در دوره کنونی مربوط به مقتضیات صنعت چاپ نیس��ت. 
این طیف رنگی معانی نظیر تش��ریفات، خاص بودگ��ی و قدرت را منتقل می کند 
بنابراین مشاهده استفاده از چنین رنگی از سوی بسیاری از برندهای لوکس مانند 

بنز امری طبیعی است.
• سبز: آخرین رنگ مورد بررسی و یکی از پرطرفدارترین گزینه ها طیف رنگ سبز 
است. رنگ سبز اغلب در میان شرکت های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست و 
صنایع تجدیدپذیر طرفدار دارد. دلیل این امر انتقال حالت نظم، توسعه و سازگاری 

با طبیعت در نزد مخاطب هدف است. 
اس��تفاده از هر رنگ بیانگر معنای خاصی است بنابراین ما باید در زمینه انتخاب 
رن��گ با دقت خاصی عمل کنیم. در غیر این ص��ورت باید به طور مداوم رنگ های 
اصلی لوگوی برندمان را تغییر دهیم. وقتی رنگ های لوگوی یک برند به طور مداوم 
تغییر می کند، پیام روش��نی برای مخاطب هدف ارس��ال خواهد شد: عدم ثبات در 
فعالیت. تمام تالش کسب و کارها در ابتدای مسیرشان باید جلب اعتماد مشتریان 
باش��د. بنابراین پی��ش از تایید نهایی رنگ های لوگو یک ب��ار فرآیند انتخاب آنها و 
اهداف پش��ت سرشان را مرور کنید. این امر نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم 

نهایی شما خواهد داشت. 
استفاده از بازخوردها نسبت به طرح اولیه

اگر شما به دنبال فعالیت مناسب و اصولی در حوزه طراحی لوگو هستید، باید ابتدا 
چند طرح آزمایشی را مدنظر قرار دهید. مزیت اصلی این فرآیند امکان بهره مندی 
از نظرات مختلف برای بهبود کیفیت لوگوی نهایی برندمان است. امروزه هیچ قاعده 
کلی برای طراحی لوگو وجود ندارد. هر برندی امکان استفاده از ساز و کارهای خاص  

خود به منظور طراحی لوگو را دارد. نکته مهم در این میان استفاده از نظرات مختلف 
و ایرادیابی لوگوهای اولیه است. نتیجه نهایی این امر کاهش نیاز برندها به تغییر یا 

طراحی مجدد لوگوهای شان در کوتاه مدت خواهد بود. 
بهتری��ن راهکار برای اطالع از نظرات مختل��ف در مورد تاثیر رنگ های گوناگون 
بر روی لوگوی اصلی برندمان طراحی نس��خه خام در قالب س��یاه و سفید و سپس 
افزودن رنگ های مختلف به آن است. همچنین امکان نظرخواهی از برخی کارمندان 
یا کارش��ناس ها برای تکمیل طرح اولیه لوگو نیز وجود دارد. اگر کس��ب و کار شما 
به عنوان زیرمجموعه یک ش��رکت بزرگ در حال فعالیت است، استفاده از نظرات 
مش��تریان وفادار برند اصلی برای انتخاب رنگ یا رنگ های مناسب منطقی خواهد 

بود. 
رنگ ها چگونه بر روی برندها به مثابه کل تاثیرگذارند؟

پس از بررسی جوانب کار و انتخاب یک طیف رنگی مشخص، نوبت به نهایی سازی 
امور می رس��د. تغییرات جزئی در این مرحله اجرا می شود. در نهایت لوگوی اصلی 
برند ما برای ش��روع به کار کس��ب و کارمان آماده خواهد بود. مزیت اصلی استفاده 
از طیف رنگی مش��خص و تداوم آن در فعالیت های مختلف بازاریابی و برندس��ازی 
امکان آشناساختن مخاطب هدف با ساختار فعالیت برندمان است. امروزه برخی از 
برندها مانند نایک یا اپل به محض مشاهده لوگوی شان از سوی مخاطب هدف مورد 
شناسایی قرار می گیرد. نکته جالب اینکه اغلب کاربران پس از مشاهده چند ثانیه 
نخست یک تبلیغ توانایی بیان برند طراح آن را دارند. این امر تاثیر رنگ های لوگو و 
ساختار کلی آن بر روی ذهن مشتریان را نشان می دهد. هدف اصلی ما باید طراحی 
لوگوهای هرچه بهتر برای جلب نظر مخاطب هدف باشد. به این ترتیب ما توانایی 

تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مشتریان را خواهیم داشت. 
برندها پس از توس��عه در مراحل مختلف نیاز به بازآفرینی یا تجدیدنظر در امور 
مختلف را خواهند داشت. یکی از بخش های مهم در این میان رفع نقص های جزئی 
و به روز رسانی لوگو است. توصیه اصلی من وفاداری به طراح اصلی حتی در صورت 
تمای��ل به بازآفرینی لوگو اس��ت. این امر به صورت پایدار هوی��ت برندمان در نگاه 

مخاطب را حفظ خواهد کرد. 
جمع  بندی

کارآفرینان به طور معمول رنگ یا رنگ های اصلی لوگوی برندش��ان را با تأملی 
بسیار اندک انتخاب می کنند. این امر اغلب در فرآیند توسعه برند مشکالت متعددی 
را ایجاد خواهد کرد. توصیه اصلی مقاله کنونی تأمل بیشتر بر روی تاثیر رنگ لوگو بر 
روی آینده کسب و کار و ارزیابی مشتریان است. به این ترتیب ما توانایی تاثیرگذاری 

هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف را پیدا خواهیم کرد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

ش��رکت کروگر به عنوان یکی از بزرگ ترین خرده فروش��ی های سطح جهان در 
تازه ترین اقدامش برنامه کمک تغذیه تکمیلی موس��وم به SNAP را مورد پذیرش 
قرار داده اس��ت. بر این اساس مدیران این برند تا پایان ماه جاری نزدیک به 2هزار 
نقطه جغرافیایی برای تحویل سفارش��ات مشتریان را تعیین خواهد کرد. سرویس 
موردنظر اکنون به صورت آزمایش��ی در ایالت اوهای��و مورد بهره برداری قرار گرفته 
است. براساس پیش بینی های صورت گرفته در صورت اقدام برای تحویل سفارشات 
در نقاط مختلف از سوی کروگر نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به خرده فروشی ها 

تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
مزیت اصلی اس��تفاده از سیس��تم SNAP مش��تریان پس از ثبت س��فارش از 
خرده فروش��ی های مختلف امکان پرداخت آنالین هزینه در سیستم یکپارچه مورد 
نظر را خواهند داشت. هدف اصلی از توسعه چنین سیستمی کاهش نیاز به ارتباط 
و تعامل مس��تقیم میان مش��تریان و خرده فروشی ها در ش��رایط کنونی گسترش 
کروناس��ت. خرده فروش��ی کروگر با توجه به نیاز به افزایش ارائه خدمات آنالین به 

مش��تریان در تالش برای افزایش کادر موج��ود در زمینه خدمات آنالین و تحویل 
سفارشاتش است. 

بدون تردید اس��تراتژی های نوآورانه برند والمارت در زمینه اس��تفاده از خدمات 
پرداخت هزینه و تحویل س��فارش آنالی��ن نقش مهمی در جهت گیری تازه کروگر 
داش��ته اس��ت. والمارت از ماه ها قبل برای به روز رسانی سیستم پرداخت و تحویل 
آنالین سفارشات به مشتریان اقدام کرده است. نتیجه این امر ایجاد فشار بیشتر بر 

روی سایر خرده فروشی ها برای الگوبرداری از استراتژی والمارت بود. 
بس��یاری از مردم در سراسر دنیا اکنون درگیر چالش های گسترده ویروس کرونا 
هس��تند. نکته مهم در این میان خدمت رس��انی بهینه خرده فروشی ها به مشتریان 
است. بسیاری از محصوالت بهداشتی از طریق خرده فروشی ها در دسترسی مخاطب 
هدف قرار می گیرند. با این حس��اب ادامه فعالیت خرده فروشی ها در شرایط کنونی 

ضروری است. استفاده از روش های آنالین برای ثبت سفارش ضروری است. 
نکت��ه مهم درخص��وص اس��تفاده از ش��یوه های آنالین برای ثبت س��فارش در 
خرده فروش��ی ها انتقاد برخی از کارشناسان بهداشت است. چنین انتقاداتی بر روی 
ضرورت ارتباط حداقلی حتی با استفاده از شیوه های ثبت سفارش آنالین تاکید دارد 
بنابراین رعایت نکات بهداشتی و تالش برای ضدعفونی سازی بسته های سفارش در 

تمام سطوح دارای اهمیت است. 
برند کروگر به منظور رس��یدگی بهتر به سفارش��ات آنالین مش��تریان اقدام به 
اس��تخدام هزاران کارمند تازه کرده اس��ت. بدون تردید ای��ن امر در بحران کنونی 
موجب افزایش س��طح ش��غل در دسترس برای مردم می ش��ود بنابراین تا حدی از 

بحران اقتصادی ناشی از کرونا خواهد کاست. 
خرده فروش��ی کروگر عالوه بر راه اندازی بخش سفارشات آنالین تالش عمده ای 
در راس��تای بهبود کیفیت خدمات حضوری اش کرده اس��ت. این امر شامل رعایت 
فاصله گ��ذاری اجتماعی میان مش��تریان در ش��عبه های مختلف اس��ت. همچنین 
س��اعت های مش��خصی ب��رای مراجع��ه طیف های مختل��ف مردم در ش��عبه های 
خرده فروش��ی تعیین ش��ده اس��ت. نتیجه نهایی این امر کاهش میزان ازدحام در 
شعبه های کروگر است. تازه ترین فناوری این خرده فروشی نیز استفاده از سیستم های 
هوش��مند برای همگام سازی با حساب مشتریان به منظور حذف صف های طوالنی 
صندوق پرداخت اس��ت. به این ترتیب مشتریان پس از خرید بالفاصله از فروشگاه 
خارج می شوند. سیستم هوش��مند گیت های ورود و خروج نیز با اتصال به حساب 

بانکی مشتریان صورت حساب خرید را محاسبه و دریافت خواهد کرد. 
grocerydive.com :منبع

کرونا و تغییرات فعالیت خرده فروشی کروگر

کرونا و سرمایه گذاری برند P&G در حوزه 
بازاریابی 

ش��رکت Procter & Gamble در اوج بح��ران کرون��ا با تصمیم برای 
افزایش بودجه بازاریابی اش خبرس��از ش��ده است. این تصمیم پس از صرف 
هزینه های باال از س��وی مش��تریان برای خرید محصوالت بهداشتی صورت 
گرفته اس��ت. بر این اس��اس ش��رکت P&G ب��ا توجه ب��ه مدیریت طیف 
گس��ترده ای از برندهای فعال در زمینه تولید مواد شوینده اقدام به افزایش 
س��طح س��رمایه گذاری بازاریابی برای فروش کرده اس��ت. براس��اس اعالم 
رس��می تیم بازاریابی ش��رکت در ماه گذش��ته میزان فروش آنها 10درصد 
در مقایس��ه با بازه زمانی مش��ابه در سال گذش��ته افزایش پیدا کرده است. 
بدون تردید این خبر خوش��ی برای اعضای تیم بازاریابی و فروش ش��رکت 
P&G محس��وب می ش��ود. همچنین امکان ارائه خدمت به افراد نیازمند به 
محصوالت بهداشتی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. اکنون بسیاری 
 Procter & Gamble از برندها در تالش برای بقا هس��تند. در این میان
با س��رمایه گذاری مناس��ب در حوزه  بازاریابی امکان کس��ب سود را فراهم 

کرده است. 
جان موئلر، از مدیران ارشد شرکت P&G، در زمینه تصمیم برای افزایش 
س��رمایه گذاری در حوزه بازاریابی بر روی ارائه خدمات به مشتریان در طول 
بح��ران کرون��ا تاکید دارد. بر این اس��اس در زمانی که اغلب ش��رکت ها در 
حال تعطیلی فعالیت شان هستند، افزایش سطح تولید P&G قابل مالحظه 
اس��ت. براس��اس پیش بینی ها این ش��رکت رقمی معادل ۳20 میلیون دالر 
بر روی حوزه بازاریابی س��رمایه گذاری کرده اس��ت. ب��دون تردید این رقم 
تاثیر بسیار زیادی بر روی سرنوشت P&G و برندهای زیرشاخه اش خواهد 

داشت. 
نکت��ه جال��ب درباره افزای��ش بودجه بخ��ش بازاریابی از س��وی مدیران 
ارش��د P&G تداخل اش با برنامه کاهش هزینه های جاری اس��ت. براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته در ابتدای س��ال میالدی هزینه بازاریابی برندهای 
زیرش��اخه Procter & Gamble مع��ادل 120 میلیون دالر )0.7درصد 
درآمد ش��رکت( تعیین ش��ده بود. با این حال بروز ش��رایط بحرانی موجب 

تغییر برنامه شرکت شد. 
marketingdive.com :منبع

تیک تاک با ۲۵0 میلیون دالر به جنگ با 
کرونا می رود 

تیک تاک به عنوان موفق ترین ش��بکه اجتماعی سه سال اخیر، اعالم کرده 
است که 250 میلیون دالر برای کمک به کاهش شیوع کرونا اختصاص می دهد. 
مدیر این برند چینی در جدیدترین مصاحبه خود به ش��رح این اقدام پرداخته 
است. از این مبلغ 150 میلیون دالر به سازمان های محلی برای کمک  به درمان 
بیمارها و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی واریز خواهد شد. 50 میلیون دالر 
نیز صرف ایجاد محتوای آموزش��ی و کمک به معلمان، 10 میلیون به سازمان 
بهداشت جهانی و 14 میلیون نیز به افرادی اختصاص پیدا می کند که شرایط 
بحرانی حال حاضر باعث ش��ده اس��ت تا روند زندگی عادی آنها با مخاطره ای 
جدی مواجه ش��ود. با این حال تا زمان به اجرا درآمدن این طرح، ممکن است 
شاهد تغییراتی باشیم. درواقع بنا بر شایعات منتشرشده، این شرکت به دنبال 
راهکارهایی برای کمک غیرمادی نیز است. همچنین ممکن است این رقم، تنها 
اقدام اولیه باش��د. به هر ترتیب، با توجه به هزینه ای که اختصاص داده ش��ده 
اس��ت، تیک تاک را باید در صدر تمامی شبکه های اجتماعی قرار داد که بدون 
ش��ک وجهه بسیار خوبی را برای آن به وجود می آورد. درواقع کمک های سایر 
ش��بکه های مطرح دیگر، تا به این اندازه سخاوتمندانه نبوده است. این مسئله 
نوعی قدرت نمایی اقتصادی نیز محس��وب شده و نشان می دهد که در شرایط 
حال حاضر که اکثر کسب وکارها با بحران مواجه شده اند، قدرت مالی تیک تاک 

تا چه اندازه زیاد است.
businessinsider.com :منبع

رسوایی هوآوی در حساس ترین سال فعالیت 
این شرکت 

طی چند س��ال اخی��ر هوآوی برترین برند ت��ازه وارد بازار بوده اس��ت که به 
موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده و این امر حیرت بسیاری را به همراه 
داشت، با این حال امسال با تحریم های آمریکا، این شرکت دیگر قادر به استفاده 
از خدمات گوگل نبوده و این مس��ئله آنها را تحت فشار قرار داده است. در این 
شرایط سخت هیچ چیز بدتر از یک رسوایی نخواهد بود. اتهام شرکت این بوده 
است که از تصاویر دوربین های DSLR به عنوان تبلیغ کیفیت لنزهای گوشی 
نوا ۳ اس��تفاده کرده است که با واکنش رس��می و عذرخواهی مدیران هوآوی 
همراه ش��د. نحوه برمل شدن این فریبکاری، توسط یک عکاس چینی صورت 
گرفته است. وی پس از مشاهده تصاویر اعالم کرد که آنها را قبال در یک مسابقه 
عکاس��ی دیده است که با دوربین Nikon D850 ثبت شده بود و ثبت کننده 
این تصاویر نیز فردی به نام سو تای است، با این حال مدیران هوآوی علت این 
اتفاق را در سهل انگاری در ذکر نام عکاس دانسته و استفاده از آن را تنها برای 
تش��ویق افراد به عکاسی در شرایط مختلف، عنوان کرده است. با این حال این 
بهانه ابدا قابل قبول نیس��ت. درواقع س��والی که برای بسیاری از کاربران ایجاد 
ش��ده است این اس��ت که این برند ممکن است دروغ های دیگری را نیز مطرح 
کرده باشد که تا به امروز فاش نشده است. این مسئله بدون شک بر روی میزان 
اعتمادها نسبت به این برند چینی، تاثیر مستقیمی را خواهد داشت. حال باید 
دی��د که این اتفاق، چه تاثیری را بر روی می��زان فروش هوآوی به همراه دارد. 
ذکر این نکته ضروری اس��ت که در چند وقت اخیر، برند رقیب، ش��یائومی از 
تحریم عای هوآوی نهایت استفاده را کرده و حتی آنها را به مزیت رقابتی خود 
تبدیل کرده است. درواقع از آخرین تمسخر وضعیت هوآوی توسط این شرکت، 
زمانی نگذشته است و حاال باید منتظر یک واکنش جدید از سوی آنها باشیم. 
talkandroid.com :منبع
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امروزه ش��بکه های اجتماعی توجه تمام افراد را به خود جلب کرده اس��ت. اغلب 
مردم در سراسر دنیا دست کم یک حساب کاربری در شبکه های اجتماعی دارند. با 
این حس��اب حضور برندها در چنین فضایی برای جلب نظر مخاطب هدف  ارتقای 
کسب و کار کامال طبیعی به نظر می رسد. بدون تردید وقتی صحبت از شبکه های 
اجتماعی می شود، بسیاری از افراد به یاد فیس بوک خواهند افتاد. اکنون فیس بوک 
همچنان برترین پلتفرم اجتماعی از نظر تعداد کاربران فعال محس��وب می شود، با 
این حال تغییرات بسیار زیادی در ساختار شبکه های اجتماعی به وجود آمده است. 
شبکه هایی نظیر اینستاگرام، فیس بوک، لینکدین و اخیرا تیک تاک به شدت مورد 
توجه کاربران سراسر جهان قرار دارد بنابراین نگاه ما به دنیای شبکه های اجتماعی 

باید دقیق و چندبعدی باشد. 
بی تردید استفاده از شبکه های اجتماعی برای بازاریابی و ارتقای کسب و کار یکی 
از اس��تراتژی های ضروری برای هر برند محس��وب می شود. نکته مهم در این میان 
آگاهی از ش��یوه استفاده درست شبکه های اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف 
مدنظرمان اس��ت و در غیر این صورت ما نه تنها به اهداف مان نخواهیم رسید، بلکه 
در عمل موجب رنجش خاطر مخاطب نیز می ش��ویم. امروزه بس��یاری از برندها در 
حال بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی هس��تند، با این حال تعداد کمی از آنها در 
عم��ل توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را دارند بنابراین ما باید به دنبال 

راهکارهایی برای ایجاد تمایز میان فعالیت برندمان با دیگران باشیم. 
فضای ش��بکه های اجتماعی برای برندها به ش��دت رقابتی است. تولید محتوای 
جذاب برای مخاطب هدف به هیچ وجه کار ساده ای محسوب نمی شود بنابراین ما 
باید تمام تالش مان برای ارائه محتوای مناس��ب با س��لیقه کاربران را به کار گیریم. 
برخی از برندها به فرآیند تولید محتوا در شبکه های اجتماعی به چشم نوعی بازی 
ساده نگاه می کنند. نتیجه این نوع نگاه ناکامی مداوم برندها در توسعه کسب و کار 
از طریق پلتفرم های اجتماعی خواهد بود. نکته منفی ماجرا صرف هزینه های گزاف 
از س��وی برخی از برندهاس��ت. بدون تردید اختصاص بودجه به طور مداوم و عدم 

دریافت نتیجه دلخواه برای هر برندی دشوار خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای بهبود وضعیت اس��تفاده از 
شبکه های اجتماعی وجود دارد. به این ترتیب شما در رقابت بر سر تولید محتوای 
ج��ذاب و جلب نظر مخاطب هدف اس��تراتژی های مختلفی در دس��ترس خواهید 
داش��ت. یکی از راهکارهای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف ش��امل راه اندازی 
مس��ابقات جذاب در شبکه های اجتماعی اس��ت. همه افراد شرکت در مسابقات را 
دوس��ت دارند. این امر ش��انس مطلوبی به ما در راس��تای پر کردن اوقات فراغت و 
همراهی با دوس��تان را می دهد. اگر خوش ش��انس باشیم، شاید مبلغ قابل توجهی 
نیز به عنوان جایزه برنده ش��ویم. ما در ادامه نگاهی به برخی از مهم ترین نکات در 
زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی با اس��تفاده از استراتژی برگزاری مسابقه 

خواهیم انداخت. 
۱. شناخت مخاطب هدف

نخستین گام در راستای بازاریابی در شبکه های اجتماعی شناخت دقیق مخاطب 
هدف است. ما باید اطالع دقیقی از سلیقه مخاطب هدف برندمان داشته باشیم. در 
غیر این صورت فرآیند طراحی مسابقه برای آنها دشوار خواهد شد. اصول بازاریابی 
دیجیتال شامل تالش برای مطالعه ویژگی های مختلف هدف است. برخی از برندها 
دارای تیم های توس��عه و تحقیقات بسیار حرفه ای هستند بنابراین چنین تیم هایی 
در عمل مش��کلی برای بررس��ی امور و بازاریابی مناس��ب نخواهند داشت. اگر شما 
دارای تیم مناسبی برای مطالعه پیرامون مشتریان نیستید، باید استفاده از اطالعات 
طبقه بندی شده آژانس های بازاریابی را در دستور کار قرار دهید. بی تردید این شیوه 
نیازمند پرداخت هزینه بیشتری است، اما مزیت استفاده از اطالعات دقیق از سوی 

کارشناس های حرفه ای را دارد. 
نکته مهم بعدی طراحی مسابقه به صورت همه فهم است. اگر مسابقه ما دارای 
پیچیدگی های زیادی باش��د، امکان فهم س��اده ش��رایط  آن از سوی کاربران وجود 
نخواهد داش��ت بنابراین خبری از مش��ارکت باال در مسابقه نیز نخواهد بود. وظیفه 
اصلی ما در این میان تالش برای ساده سازی شرایط حضور در مسابقه و بیان نکات 
کلیدی اس��ت. فقط در این صورت امکان جلب نظر ش��مار باالیی از کاربران فراهم 

خواهد شد. 
۲. انتخاب الگوی مسابقه مناسب

امروزه ش��یوه های مختلفی برای برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی وجود 
دارد. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر برای ش��ما عجیب به نظر برس��د. بسیاری از 
برندهای موفق در زمینه برگزاری مسابقات آنالین نیز نسبت به شیوه های مختلف 
س��اماندهی آن آگاهی ندارند. این امر موجب بروز خطرات زیادی در دس��تیابی به 
نتایج بازاریابی دلخواه مان می شود. درست به همین خاطر برخی از برندها در عمل 

توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به صورت پایدار را ندارند. 
هر برند براس��اس ش��رایط موجود و نیازهای خود باید نسبت به استفاده از یک 
الگوی مس��ابقه واحد در شبکه های اجتماعی اقدام کند. برخی از الگوهای رایج در 

این زمینه عبارتند از:
• مسابقات عکاسی
• مسابقات ویدئویی

• مسابقات قرعه کشی براساس الیک یا درج کامنت در ذیل یک مطلب
• مسابقات نگارش کپشن

• مسابقات شامل پرسش های کوتاه و محدود
انتخاب هر کدام از گزینه های فوق برای ساماندهی شرایط بازاریابی برند بستگی 
به ش��رایط برند شما دارد. برخی از برندها بدون توجه به شرایط کسب و کارشان و 
فقط براساس نگاه به وضعیت کمپین دیگر برندها اقدام به انتخاب یک الگو می کنند. 
نتیج��ه این امر ناتوانی برندها در زمینه تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف 
خواهد بود. ما باید ش��رایط متفاوت هر کسب و کار را مدنظر داشته باشیم. این امر 
شامل نوعی شخصی سازی شرایط بازاریابی برای برندمان است. در غیر این صورت 

همیشه با مشکل بازاریابی مواجه خواهیم بود. 
3. جوایز شما کدامند؟

براساس نوع مسابقه برندمان باید نکات مختلفی را مدنظر قرار دهیم. یکی از نکات 
مهم تعیین جوایز جذاب برای مشتریان است. بسیاری از برندها تعیین جایزه برای 
مس��ابقات را مدنظر قرار نمی دهند. بدون تردید فرآیند مسابقه جذابیت های بسیار 
زیادی دارد، اما این امر بدون ترکیب با جایزه های ارزش��مند تاثیر چندانی بر روی 

کاربران نخواهد داشت.
امروزه تعداد مس��ابقات بس��یار زیادی در حوزه بازاریابی در جریان اس��ت. نکته 
مهم در این میان عدم توجه کاربران به شمار باالیی از آنهاست، بنابراین ما باید به 
دنبال راهکارهایی برای افزایش جذابیت فرآیند مس��ابقات برندمان باشیم. انتخاب 
جایزه های جذاب برای کاربران محرک مهمی در زمینه جلب نظرشان خواهد بود. 
برندهای بزرگ همیش��ه جایزه های جذابی برای مسابقات ش��ان در نظر می گیرند. 
بهترین اس��تراتژی برای تعیین جایزه های مناسب برای برند قرار دادن خودمان در 
جایگاه مش��تریان است. چشم انداز مش��تریان کمک بسیار زیادی به برندها خواهد 

کرد. این امر در زمینه برندس��ازی با تاکید بر رابطه نزدیک با مشتریان مدنظر قرار 
می گیرد. البته در بس��یاری از ش��رایط عادی نیز رابطه نزدیک با مش��تریان کاری 

مطلوب تلقی می شود.
تعیی��ن مقدار مش��خصی پول به عنوان جایزه رایج ترین الگ��و در میان برندهای 
مختلف است. نکته مهم در این میان امکان انتخاب موارد دیگر برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. ما همیشه نیازمند پرداخت پول به مخاطب هدف نیستیم. 
گاهی اوقات امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه های دیگر نیز وجود 
دارد. ب��ه عنوان مثال، اگر ما در زمینه تولید لوازم ورزش��ی فعالیت داریم، انتخاب 
یک یا چند محصول ارزش��مند برندمان به عنوان جایزه جذابیت بیش��تری خواهد 
داشت. مزیت این شیوه امکان جلب نظر کاربران عالقه مند به حوزه فعالیت برندمان 
است. بسیاری از برندها پس از برگزاری مسابقه هیچ دستاورد مشخصی ندارند. این 
امر نش��انی از عدم توجه به جلب نظر کاربران عالقه مند به حوزه فعالیت شان است 

بنابراین استفاده از جوایزی به جز پول نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
4. ضرورت برگزاری مسابقات تعاملی

تم��ام برنده��ا در زمین��ه برگزاری مس��ابقات در ت��الش برای افزای��ش تعامل 
شرکت کنندگان هستند. هدف نهایی ما از برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی 
توسعه جایگاه برند و جلب توجه بیشتر است. اگر ما در این زمینه توانایی مطلوبی 

نداشته باشیم، هرگز موفق به دستیابی به اهداف مان نخواهیم شد. 
فعالی��ت برندها در زمینه ترغیب مخاطب هدف به تعامل بیش��تر در مس��ابقات 
اهمیت زیادی دارد. همه ما تجربه ش��رکت در مسابقات آنالین پرهیجان را داریم. 
چنین مهارتی نزد تمام برندها وجود ندارد، بنابراین ما با تقویت توانایی مان در این 

حوزه امکان ایجاد تفاوت معنادار میان برندمان با دیگر رقبا را خواهیم داشت.
راهکار اصلی برای تقویت انگیزه شرکت کنندگان برای تعامل با برندمان استفاده از 
ارزش های مرکزی کسب و کارمان است. این امر اهمیت فوق العاده زیادی دارد. تمام 
کس��ب و کارها دارای ارزش های مرکزی نیستند. به عبارت بهتر، برخی از صاحبان 
کس��ب و کار هرگز به اهمی��ت ارزش های مرکزی در کس��ب و کار فکر نمی کنند 
بنابراین اگر برند ش��ما فاقد ارزش های مرکزی اس��ت، باید در گام نخس��ت نسبت 
به ایجاد آنها اقدام کنید. ارزش های مرکزی هویت هر برند را مش��خص می س��ازد. 
به عنوان مثال، تعهدات برند ش��ما در زمینه کس��ب و کار چگونه اس��ت؟ اهداف 
اصلی برندتان در زمینه خدمت رس��انی به مشتریان از چه الگویی پیروی می کند؟ 
پاسخگویی دقیق به پرسش های فوق امکان بازاریابی بهتر برای جلب نظر مخاطب 

هدف و برگزاری مسابقات جذاب را فراهم خواهد ساخت. 

۵. پایه ریزی مسابقات پیرامون برندمان
بدون تردید هیچ برندی مایل به آزار مخاطب هدف نیست، با این حال بسیاری 
از برنده��ا در عمل چنین کاری را انجام می دهن��د. اگر فرآیند بازاریابی و برگزاری 
مسابقات ما از نظم و الگویی جذاب پیروی نکند، امکان اذیت کردن مخاطب افزایش 

خواهد یافت. 
امروزه ما تجربه مش��اهده پیام های دعوت برای شرکت در مسابقات گوناگون را 
داریم. بسیاری از چنین پیا م هایی هرگز مورد توجه ما قرار نمی گیرد. دلیل این امر 
کامل واضح اس��ت: مسابقات موردنظر جذابیت کافی ندارد. نکته مهم در این میان 
معنای جذابیت اس��ت. ما چه نوع مسابقات آنالین و مبتنی بر شبکه های اجتماعی 

را جذاب تلقی می کنیم؟
پاس��خگویی به پرسش فوق بدون پرداختن به برخی از موضوعات کلیدی کسب 
و کار امکان ناپذیر است. مسابقات جذاب در دنیای شبکه های اجتماعی همیشه بر 
روی المان های مش��خص و مهمی برای مش��تریان تاکید دارد. به عبارت بهتر، هنر 
طراحی مسابقات در شبکه های اجتماعی شامل یافتن نقاط اشتراک میان کسب و 
کارمان و نیازهای مشتریان است. در غیر این صورت مسابقات ما جذابیت چندانی 
برای مخاطب هدف نخواهد داش��ت. بس��یاری از برندها در زمینه طراحی مسابقه 
در ش��بکه های اجتماعی هزینه های سنگینی به منظور جلب همکاری آژانس های 
بازاریابی انجام می دهند. اگر ما از اصول ساده و پایه ای طراحی مسابقه در شبکه های 
اجتماعی آگاهی داشته باشیم، دیگر نیازی به مراجعه به چنین شیوه هایی نخواهد 

بود. 
6. مسابقات پرسش محور

مس��ابقات پرس��ش محور در میان انواع مختلف مس��ابقات آنالی��ن و مبتنی بر 
ش��بکه های اجتماعی طرفدارهای خاص خود را دارد. بدون شک این نوع مسابقات 
نیازمند اختصاص زمان بیشتری از سوی برندهاست. در شیوه های دیگر ما با طراحی 
مسابقات در عمل دیگری کاری برای ساماندهی نداشتیم، با این حال در اینجا باید 

برخی پرسش های جذاب نیز طراحی کنیم. 
کاربران با مشاهده پرسش های یک برند در مسابقه اش به میزان تخصص آن در 
حوزه کسب و کارش پی می برند. این نکته اهمیت بسیار زیادی دارد. ما در صورت 
آگاهی از چنین نکته ای هرگز اقدام به طراحی پرس��ش های سطحی نخواهیم کرد. 
همچنین باید نسبت به پرهیز از طراحی پرسش های بیش از اندازه دشوار نیز توجه 
داش��ته باشیم. اگر پرس��ش های ما برای مخاطب هدف بیش از اندازه دشوار باشد، 
در عمل فرآیند جلب نظر آنها متوقف خواهد ش��د. مسابقه ای که هیچ کس توانایی 
پیروزی در آن را نداشته باشد، در عمل فقط برای برند طراح جذابیت خواهد داشت. 
ایجاد پیوند میان پرس��ش های برند با سلیقه یا نیازهای مشتریان اهمیت بسیار 
زیادی دارد. شاید انگیزه کاربران برای شرکت در مسابقات برند ما اندکی سرگرمی 
باش��د، اما ما به دنبال جلب نظر مش��تری و فروش محصوالت مان هستیم بنابراین 
باید به خوبی پیرامون کیفیت پرسش های مسابقه تأمل کنیم. برخی از برندها بدون 
تردید و اندکی تأمل بیش��تر بر روی پرسش های ش��ان اقدام به راه اندازی مسابقات 

مبتنی بر شبکه های اجتماعی می کنند. چنین رویکردی هیچ گاه توانایی جلب نظر 
مخاطب هدف را نخواهد داشت. 

بازخورد کاربران نس��بت به فعالیت ما در زمینه طراحی مسابقه مهم ترین معیار 
برای سنجش وضعیت برندمان خواهد بود. برخی از مسابقات همیشه بازخوردهای 
مثبتی از س��وی مش��تریان دریافت می کنند. چنین مس��ابقاتی باید به طور مداوم 
براساس نظرات مشتریان ارتقا پیدا کنند. اگر مسابقه ما بازخوردهای اندکی دریافت 
کرد، این امر نش��انه عدم توجه مخاطب هدف به کمپین مان خواهد بود بنابراین ما 

باید نسبت به تغییر الگوی طراحی مسابقات برندمان اقدام کنیم. 
۷. استفاده از ابزارهای مناسب

ام��روزه ابزارهای بس��یار زیادی ب��رای طراحی یا مدیریت مس��ابقات مبتنی بر 
ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. بدون تردید هنوز هم امکان اس��تفاده از اپ های 
رسمی پلتفرم های اجتماعی برای طراحی و مدیریت مسابقات وجود دارد. نکته مهم 
در این میان نیاز ما برای دسترسی به اطالعات بهتر است بنابراین ادامه استفاده از 
اپ های رس��می شبکه های اجتماعی چندان منطقی به نظر نمی رسد. البته منظور 
من در اینجا توقف استفاده از اپ  های رسمی نیست. نکته مهم تالش برای استفاده 

از ابزارهای مناسب در راستای کمک به بهبود کیفیت مسابقات برندمان است.
انتخاب ابزارهای مناس��ب پیرو یک قاعده کلی نیس��ت. برندها باید براساس نیاز 
و نوع مس��ابقه ای ک��ه انتخاب می کنند، اقدام به گزینش یک ی��ا چند ابزار جانبی 
کنند. تقلید صرف از س��ایر برندها در چنین حوزه ای هرگز ایده مناس��بی نخواهد 
بود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد، هر کسب و کار دارای شرایط خاصی است. با 
این حساب تالش برای استفاده از الگوی فعالیت دیگر برندها بدون تمرکز بر روی 

ویژگی های برندمان نتیجه مناسبی نخواهد داشت. 
8. انتخاب زمان مناسب

بازاریابی بدون توجه به زمان بندی امکان ناپذیر است. هر برند باید توانایی شناخت 
زمان مناسب برای تعامل با مخاطب هدفش را داشته باشد. در غیر این صورت امکان 
دستیابی به اهداف موردنظر برندمان در فرآیند برگزاری مسابقه از بین خواهد رفت. 
بس��یاری از برنده��ا در ه��ر زمانی اقدام به انتش��ار محتوای مربوط به مس��ابقه 
می کنند. این امر یک نقطه ضعف اساس��ی دارد: ش��اید محت��وای موردنظر هرگز 
به دس��ت مخاطب هدف نرس��د. امروزه فضای ش��بکه های اجتماعی شامل حضور 
صفحات تجاری پرتعدادی اس��ت. همچنین کاربران ه��م در زمینه تولید محتوا و 
به اشتراک گذاری آنها با یکدیگر توانایی بسیار زیادی دارند. نتیجه نهایی این بحث 
ضرورت توجه به زمان بندی مناس��ب برای تولید محتواست. در غیر این صورت ما 

توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم داشت.
گاهی اوق��ات کمپین ما کیفیت باالیی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف دارد، 
ام��ا به دلیل زمان بندی نامناس��ب امکان جلب نظر مخاط��ب از بین می رود. ما در 
چنین شرایطی باید نسبت به شناسایی زمان های مناسب به منظور بارگذاری درست 
محتوا اقدام کنیم. بهترین راهکار در این میان ارزیابی وضعیت استفاده از شبکه های 
اجتماعی است. به راستی مخاطب هدف برند ما در کدام ساعت ها بیشترین استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی را دارد؟ پاس��خگویی به چنین پرسش��ی نقش مهمی در 

پیشبرد اهداف ما خواهد داشت. 
اگر ش��ما در زمینه عرضه گوشت فعالیت دارید، انتخاب مناسبت های پرطرفدار 
برای برگزاری مسابقه ای با ماهیت کسب و کارتان مناسب خواهد بود. انتخاب جایزه 
برای مس��ابقات در چنین شرایطی بسیار ساده است. بر این اساس ما باید اقدام به 
اس��تفاده از محصوالت برندمان به عنوان جایزه برای مش��تریان کنیم. بدون تردید 
تمام افراد عالقه مند به بخت آزمایی در زمینه استفاده از مقداری گوشت رایگان در 

مناسبت های مهم خواهند بود.
بخش قابل توجهی از موفقیت مس��ابقات در ش��بکه های اجتماعی بس��تگی به 
زمان بندی درس��ت دارد. این امر در دو س��طح باید مورد توجه قرار گیرد. س��طح 
نخست شامل توجه به تاریخ مناسب برگزاری مسابقه مانند مناسبت های مهم است. 
س��طح دوم نیز ش��امل انتخاب بهترین س��اعت ها از نظر فعالیت مخاطب هدف در 
ش��بکه های اجتماعی است. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف فراهم خواهد شد. 
9. بازاریابی برای مسابقه برندمان

امروزه بازاریابی کاربردهای بسیار زیادی دارد. تمام برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف اقدام به استفاده از تکنیک های مختلف بازاریابی می کنند. در این میان ما باید 
توجه ویژه ای به نحوه فعالیت برندمان در حوزه برگزاری مسابقه داشته باشیم. شاید 
مس��ابقه ما جذابیت بسیار باالیی داشته باشد، اما اگر مخاطب هدف از برگزاری آن 
اطالع نداشته باش��د، امکان کسب موفقیت فراهم نخواهد شد. این مشکل به طور 
ویژه ای از س��وی برندهای تازه کار در زمینه بازاریابی و برگزاری مس��ابقات آنالین 

مشاهده می شود.
ما باید در تمام فعالیت های برندمان توجه به بازاریابی را مدنظر قرار دهیم. در غیر 

این صورت امکان فعالیت مناسب از کسب و کار ما سلب خواهد شد. 
خوش��بختانه امروزه ش��بکه های اجتماع��ی گزینه های بازاریابی بس��یار زیادی 
ب��رای برندها دارد. این امر به طور متوس��ط در تمام ش��بکه های اجتماعی مدنظر 
قرار گرفته اس��ت بنابراین در فرآیند برگزاری مس��ابقه به طور همزمان نس��بت به 
اس��تفاده از گزینه های تبلیغاتی ش��بکه های اجتماعی به منظور جلب توجه دامنه 
هرچه وس��یع تری از کاربران اقدام کنید. این امر ش��انس قابل توجهی برای کسب 
و کار ش��ما به منظور افزایش هیجان مس��ابقه نیز می دهد. به هر حال هرچه تعداد 
شرکت کنندگان یک مسابقه بیشتر باشد، انگیزه دیگران برای پیوستن به آن افزایش 

خواهد یافت. 
۱0. اهمیت میانه روی

میانه روی در تمام بخش های کسب و کار اهمیت دارد. برخی از برندها در زمینه 
برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی زیاده روی می کنند. نتیجه این امر ناتوانی 
آنها برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف است. برند ما باید همیشه به 
دنبال راهکارهای س��اده و کاربردی برای جلب نظر مخاطب هدف باش��د. برگزاری 
مس��ابقه بدون تردید راهکار مناس��بی برای جلب نظر مخاطب هدف است. با این 
حال اگر تعداد مس��ابقات برندمان در طول ماه به طور فزاینده ای زیاد باش��د، توجه 

مخاطب از بین می رود. 
بازاریاب��ی برای برگزاری مس��ابقات بدون توجه به طراحی س��اده و جذاب ش��ان 
هیچ گاه به موفقیت ختم نخواهد ش��د. بس��یاری از برندها به ط��ور مداوم در حال 
س��رمایه گذاری در حوزه بازاریابی و برگزاری مس��ابقات آنالین هستند، با این حال 
کمتری��ن موفقیت��ی در این زمینه کس��ب نمی کنند. دلیل این ام��ر عدم توجه به 

میانه روی در ساختار بازاریابی است. 
انتخاب جایزه برای مس��ابقه آنالین برند نیز امر مهمی محسوب می شود. برخی 
از برندها پیش از برگزاری مس��ابقه تعهدات مختلفی در زمینه پرداخت جایزه های 
سنگین اعالم می کنند، با این حال پس از تعیین برندگان در عمل بودجه کافی برای 
پرداخ��ت ندارند. این امر تاثیر منفی قابل توجهی بر روی مخاطب هدف برند دارد 
بنابراین در صورت ناتوانی برای تحقق جوایز از همان ابتدا نسبت به اصالح شان اقدام 
کنید. در غیر این صورت در آینده با بحران بی اعتمادی مشتریان مواجه خواهید شد. 
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فاکتورهای اصلی در موفقیت استراتژی های 
بازاریابی صنایع غذایی

کس��ب و کارها معموالً استراتژی هایی را برای بازاریابی و موفقیت 
خود طراحی کرده و س��عی می کنند با پیروی از این استراتژی ها به 

موفقیت های موردنظر خود برسند.
شاید هر کس��ب و کاری استراتژی های مختص و مناسب خود را 
طراح��ی کند ولی مهم اس��ت که این اس��تراتژی ها بتواند آنها را به 
موفقیت های موردنظرش��ان برس��اند. به طور مثال، ممکن است دو 
ش��رکت که فعالیت مشابهی دارند حتی از یک استراتژی مشابه نیز 
برای موفقی��ت و روند فعالیت های خود اس��تفاده کنند، ولی نتایج 

متفاوتی را به دست آورند و یکی از آنها موفق تر از دیگری باشد.
در این مواقع اس��ت که سواالت و ابهاماتی برای ما مطرح می شود 
ک��ه چه چی��زی می تواند این موفقیت یا ع��دم موفقیت را به وجود 
آورده باش��د. باید بگوییم که در هر استراتژی عوامل و فاکتورهایی 
وجود دارد که برای موفقیت هر استراتژی باید استفاده شود تا نتایج 
موردنظر به دس��ت آید. از جمله این فاکتورهای اصلی می توانیم به 

موارد زیر اشاره کنیم.
 

۱- توجه به سالمت مشتریان در رأس امور
ه��ر نوع محصول یا خدماتی ک��ه ارائه می دهید به احتمال زیاد با 
سالمت مشتریان شما در ارتباط است. معموالً شرکت ها و برندهایی 
که توانس��ته اند در اس��تراتژی های بازاریابی خود موفق باشند یکی 
از فاکتورهای اساس��ی ک��ه مدنظر قرار داده اند اهمیت به س��المت 
مش��تریان بوده اس��ت. این فاکتور در برنده��ای محصوالت غذایی 
بیش��تر از س��ایر برندهاس��ت. به عنوان مثال در برند ساب وی که 
به تولید فس��ت فودها و س��االدها اشتغال دارد. مش��تریان آنها ادعا 
می کنند که پس از مصرف س��اندویچ ها و ساالدهای این برند نه تنها 
افزایش وزن نداش��ته اند بلکه مقداری نیز کاهش وزن داش��ته اند و 

غذاهای مربوط به این برند را یک غذای رژیمی و سالم می دانند.
همین ادعا و باور مشتریان می تواند مانند یک سکوی پرتاب برای 
این برند باشد و او را به یک رقیب اصلی و جدی برای سایر برندهای 
مواد غذایی و فس��ت فوده��ا تبدیل کند. پس اهمی��ت به برخی از 
فاکتورهای اساس��ی در اس��تراتژی های بازاریابی می تواند به یکباره 
مانند یک س��کو برای اوج گرفت��ن یک برند یا محصوالت و خدمات 

یک شرکت تبدیل شود.
۲- توجه به شرایط و نیازهای مشتریان

از نظر مشاوره بازاریابی، یکی دیگر از فاکتورهای موفقیتی که در 
برخی از برندها از آن اس��تفاده شده و نتایج بسیار خوبی گرفته اند، 
توجه به شرایط مشتریان است. شما با مشتریانی مواجه هستید که 
ش��رایط متفاوتی به لحاظ سالمتی و س��ایر فاکتورها دارند. در نظر 
گرفت��ن این تفاوت ه��ا و اهمیت به آن در تولی��د یا عرضه محصول 
می تواند به عن��وان یکی از عوامل مهم در موفقیت اس��تراتژی های 
بازاریابی ش��ما باش��د. به عنوان مث��ال، در برخ��ی از برندها مانند 
برندهای مواد غذایی به مش��تریانی که ممکن اس��ت از بیماری های 
مختل��ف مانن��د دیابت، بیم��اری قلبی، پوکی اس��تخوان یا س��ایر 
بیماری ها رنج ببرند توجه دارند و سعی می کنند محصوالت مناسب 

برای هر کدام از این گروه های مشتریان خود تولید کنند.
 3- هماهنگی استراتژی ها

قطعاً ش��ما از استراتژی ها و راهکارهای مختلفی در بازاریابی خود 
استفاده می کنید. الزم است همگی استراتژی های شما هماهنگی و 
یکپارچگی با یکدیگر داشته باشند تا یکدستی و هدفمندبودن شما 
در این اس��تراتژی ها را نشان دهند. اگر استراتژی های مختلف شما 
با یکدیگر بس��یار متفاوت باش��د مش��تریان خود را گیج می کنید و 

خودتان نیز نمی توانید به اهداف خود برسید.
4- افراد مشهور

همه ما تصورمان از سلبریتی ها این است که سبک زندگی سالمی 
به لحاظ تغذیه و ورزش و رس��یدگی به ظاهر خود دارند. به همین 
دلیل بس��یاری از افراد هس��تند که به دنبال کش��ف سبک زندگی 
این افراد و تقلید از آنها هس��تند. دانس��تن این مسئله به بسیاری از 
برندها کمک کرده تا در برنامه های تبلیغاتی خود از این سلبریتی ها 

استفاده کنند و انگیزه خرید در مشتریان را باال ببرند.
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ایستگاهبازاریابی بررسی نکات کلیدی برگزاری مسابقه در فضای آنالین

بازاریابی با برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی
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 والدین نابغه ساز
از نگاه محققان دانشگاه هاروارد 

بدون ش��ک والدی��ن در می��زان موفقیت فرزندان، نقش��ی 
کلیدی دارند. درواقع آنها می توانند هسته اولیه رشد و یا عدم 
ش��کوفایی را به همراه داشته باش��ند. در این رابطه محققان 
دانش��گاه ه��اروارد، در جدیدترین تحقیقات خود به بررس��ی 
رفتارهای والدین با فرزندان خود پرداخته اند که از بین تمامی 
آنها، هشت مورد می تواند زمینه رشد آنها را افزایش دهد. این 
امر باعث خواهد ش��د تا در آینده ش��انس حضور فردی موفق 
به مانند ایالن ماسک را در خانواده خود داشته باشید. در این 

راستا به بررسی یافته های آنها خواهیم پرداخت. 
۱-آموزش سریع را در دستور کار خود قرار دهید

برای بس��یاری از خانواده ها نقطه شروع یادگیری فرزندان، 
مقطع اول دبستان است. این امر در حالی است که تحقیقات 
نش��ان می-دهد که اگر از قبل در این رابطه اقداماتی را انجام 
داده باشید، فرآیند شکلگیری ذهن کودک شما، مسیر بهتری 
را طی کرده و ظرفیت رش��د افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد 
ک��رد. این نکته را فراموش نکنید ک��ه نمی توانید نظارت الزم 
را بر روی ش��یوه رفتاری معلم، و نظام آموزشی داشته باشید. 
به همین خاطر بهتر اس��ت که مراحل اولیه، نزد خودتان طی 

شده باشد. 
۲-اجازه صحبت کردن بدهید

ضروری اس��ت که به فرزندان خ��ود اجازه دهید تا هر آنچه 
ک��ه در ذهن آنها می گذرد را عنوان کنند. این مس��ئله کمک 
خواه��د کرد تا آنه��ا هیچ گاه از پرداختن به مس��ائل جدید و 
حتی در ظاهر غیرممکن، واهمه نداشته باشند. در این رابطه 
ضم��ن صبر برای اتم��ام صحبت ها، حتما نظ��ر خود را اعالم 
کنید تا فرزند ش��ما خود را در ش��رایط یک مکالمه دو طرفه 
ح��س کند. این امر کمک خواهد کرد تا به مرور، اش��تباهات 

فکری آنها نیز از بین برود و نظم فکری بهتری شکل گیرد.
3-پشتیبان باشید 

اجازه دهید تا کودکان ش��ما اش��تباه کنند. در این شرایط 
ب��ه جای تنبیه و دعوا ک��ردن آنها، کمک کنید تا اوضاع را به 
ش��رایط عادی برگردانند. این مسئله کمک خواهد کرد تا آنها 
به خوبی بدانند که اشتباه کردن، یک فاجعه محسوب نشده و 
همه چیز با همکاری قابل حل خواهد بود. در نهایت کودکان 
شما در حین مرتب کردن و جبران خطاهای خود، چیزهایی 

را یاد می گیرند. 
4-همه چیز را تا حد امکان ساده کنید 

یکی از س��واالتی که تقریبا تمامی والدین را به مرز کالفگی 
می کش��اند، نحوه به وجود آمدن و فعالیت ابزار مختلف است. 
در این رابطه توصیه می ش��ود که به جای خس��ته کردن خود 
برای توضیح دادن که معموال با س��ردرگمی بیش��تر کودکان 
همراه اس��ت، در یوتیوب جس��ت-وجو کرده و یک انیمیشن 
مرتبط با این موضوع را برای آنها به نمایش درآورید. فراموش 
نکنید که آنچه که افراد مش��اهده می کنند، بیش��تر در ذهن 
آنها خواهد ماند. در نهایت این اقدام ش��ما کمک خواهد کرد 
که آنها متوجه ش��وند که می توانند شخصا جواب پرسش های 
خود را پیدا کنند. این امر بدون ش��ک از حجم کارهای ش��ما 

می کاهد. 
۵-سوال بپرسید 

همواره باید کودکان از ش��ما سوال کنند، شما نیز می توانید 
این اقدام را انجام دهید. درواقع این امر که ش��ما برای عقاید 
آنها احترام قائل شده و نسبت به نظرات شان مشتاق هستید، 
حسی فوق العاده را در آنها به وجود می آورد. همچنین به آنها 
زمانی را برای فکر کردن بدهید. این امر باعث خواهد ش��د تا 
کودکان ش��ما با اولین تجربیات تفکر عمیق و تمرکز بر روی 

یک موضوع آشنا شوند. 
6-بازی کنید 

ب��ازی کردن باعث می ش��ود که خالقیت ک��ودکان به پرواز 
درآید. در این رابطه اجازه دهید که آنها نویس��ندگان سناریو 
باش��ند. همچنی��ن از قوانین بازی آنها پی��روی کنید. این امر 
کمک خواهد کرد تا آنها اولین تجربه مدیریتی خود را کسب 
کنن��د. در نهایت فراموش نکنید که تا 10 س��الگی، کودکان 
مقلد بس��یاری از رفتارهای شما خواهند بود. به همین خاطر 
اطمینان داش��ته باش��ید که عادت های مثبت و سازنده ای را 

دارید. 
۷-مذاکره کنید 

یک��ی از بدترین اش��تباهات این اس��ت ک��ه والدین تمامی 
امکانات را در اختیار فرزندان خود قرار داده و س��ریعا تسلیم 
خواس��ته های آنها می شوند. این مس��ئله باعث خواهد شد تا 
کودکان ش��ما به اف��رادی زودرنج و خودخواه تبدیل ش��وند. 
این امر در حالی اس��ت که اگر در رابطه با موضوعات مختلف 
مذاک��ره کنی��د، بهترین نتایج را به دس��ت خواهید آورد. این 
موضوع کمک خواهد کرد تا آنها به این باور دست پیدا کنند 
که ه��ر چیزی بهای خاص خود را خواهد داش��ت. در نهایت 
کودکانی که سریعا با فنون مذاکره آشنا شده باشند، در روابط 

اجتماعی خود نیز کامال موفق خواهند بود. 
8-تجربیات جدید را مهیا سازید 

ای��ن امر کم��ک خواهد کرد ت��ا امکان س��نجش عالیق و 
اس��تعدادها وجود داش��ته باشد. درواقع اش��تباه بسیار بزرگ 
این اس��ت که کودکان از همان س��نین ابتدایی، استعدادها و 
عالیق آنها س��نجیده نش��ده و این موضوع باعث می ش��ود تا 
استعدادسوزی ش��کل گیرد. در این رابطه فراموش نکنید که 
باید به کودک خود توجه داشته باشید و از تحمیل خواسته-
ها و عقاید، خودداری کنید. برای مثال ممکن است شما یک 
رش��ته خاص را بهترین گزینه تلقی کنی��د، این امر در حالی 
است که استعداد و عالقه فرزند شما در مسیری کامال متفاوت 
است. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که عالقه، رمز 

اصلی موفقیت محسوب می شود. 
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ش��یوع ویروس کرونا تاثیر زیادی بر روی نحوه فعالیت کس��ب و کارها داشته 
است. اکنون اغلب برندها در حال ادامه فعالیت در قالب دورکاری هستند. بدون 
تردید عادت به ش��یوه مدیریت کس��ب و کار در این راهبرد دشواری های خاص 
خود را دارد. بسیاری از مدیران در طول دهه های متمادی عادت به تعامل رو در 
رو با کارمندان داش��ته اند. اکنون با تغییر شرایط وضعیت برای مدیریت کسب و 

کار همراه با چالش های زیادی شده است.
معرف��ی ی��ک راهبرد ت��ازه در حوزه مدیریت کس��ب و کار همیش��ه همراه با 
چالش  های نخس��تین بس��یار زیادی اس��ت. به عنوان مثال، هنوز هم بسیاری از 
کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار نسبت به نحوه مدیریت برندشان در شرایط 
کنونی آگاهی کافی ندارند. این امر در مورد الزامات و شیوه ساماندهی کارمندان 
در دورکاری نیز صحت دارد. ما در این مقاله نگاهی به برخی از ابزارهای اساسی 
برای بهبود وضعیت دورکاری و مدیریت بهینه آن خواهیم انداخت. نتیجه نهایی 
بررس��ی های مقاله حاضر سهولت هرچه بیش��تر مدیران برای ساماندهی شرایط 

دورکاری تیم های کارمندی خواهند بود. 
۱. ویدئوکنفرانس

کار از خانه بدون ارتباط تصویری و رو در رو با دیگران عجیب به نظر می رسد. 
اغلب افراد به چنین ش��یوه ای از فعالیت عادت ندارن��د. به همین خاطر کیفیت 
کاری آنها به ش��دت کاهش پیدا می کند. خوش��بختانه فن��اوری ویدئوکنفرانس 
ام��کان برق��راری تماس تصویری را فراهم کرده اس��ت. ما به ای��ن ترتیب امکان 

مشاهده همکاران یا اعضای تیم کارمندان را خواهیم داشت. 
یکی از نکات مهم در زمینه اس��تفاده از سرویس های ویدئوکنفرانس توجه به 
آگاهی های الزم برای فعالیت در آن است. به عنوان مثال، اگر یکی از کاربران در 
حال ارائه مطلب یا بیان نکته ای اس��ت، سایر کاربران باید میکروفون های شان را 
در حالت بی  صدا قرار دهند. در غیر این صورت کیفیت تماس تصویری به شدت 
کاهش پیدا خواهد کرد. این نکته به طور ویژه در جلس��ات با مش��تریان دارای 
اهمیت اس��ت. ما همیش��ه باید جلوه ای حرفه ای از برندمان ارائه کنیم. مشاهده 
وقفه طوالنی مدت در ویدئوکنفرانس و ناتوانی ما در مدیریت شرایط بخش قابل 

توجهی از اعتماد مشتریان را از بین می برد. 
مزیت اصلی س��رویس های ویدئوکنفرانس امکان تعامل همزمان شمار باالیی 
از کاربران اس��ت. فناوری موردنظر فضای روزم��ره دفتر کار را به صورت مجازی 
بازتولید می کند. شاید در روزهای نخست عادت به این سیستم  برای افراد دشوار 
باشد، اما با اندکی تمرین و ادامه روند مدیریت امور به همین شیوه دشواری های 

موردنظر رفع خواهد شد. 
۲. نرم افزارهای مدیریت پروژه

مدیری��ت پروژه در تیم های ب��زرگ دارای اهمیت زیادی اس��ت. مدیران باید 
همیش��ه از وضعیت تی��م در زمینه پیش��برد اهداف آگاهی حاص��ل کند. اغلب 
شکست ها در زمینه مدیریت پروژه ناشی از ناتوانی مدیر مسئول در زمینه کسب 
اطالعات دقیق و تصمیم گیری به موقع اس��ت. امروزه نرم افزارهای مدیریت پروژه 

امکان فعالیت وسیعی برای برندها فراهم می کنند. 
مزیت اصلی نرم افزارهای مدیریت پروژه امکان س��اماندهی اعضای تیم شرکت 
به سوی هدف خاص اس��ت. ما وقتی در محیط های سازمانی مشغول به فعالیت 
هس��تیم، هر لحظه ام��کان انحراف کارمندان از مس��یر پیش��فرض وجود دارد. 
بی تردی��د احتمال حادثه موردنظر در زم��ان دورکاری به طور معناداری افزایش 
خواهد یافت. بنابراین ما نیازمند شیوه ای برای مدیریت مناسب و به موقع شرایط 
هس��تیم. در غیر این صورت س��اماندهی و پایان بخشی به پروژه ها در زمان مقرر 

غیرممکن خواهد شد. 
وقتی از نرم افزارهای مدیریت پروژه صحبت می ش��ود، بس��یاری از کارآفرینان 
دغدغه های متفاوتی نظیر شیوه مدیریت و نظارت بر عملکرد کارمندان را مطرح 
می کنند. خوشبختانه اغلب نرم افزارهای موجود در این حوزه رابط کاربری بسیار 
ساده ای دارند بنابراین ما با حداقل دانش در زمینه رایانه و فناوری های دیجیتال 

نیز امکان کار با آنها را خواهیم داشت. 

3. ذخیره سازی ابری
تبادل اطالعات در شرایط دورکاری به طور کامل متکی بر سیستم های آنالین 
اس��ت. این امر عالوه بر مس��ئله امنیت اطالعات، بحث ذخیره سازی ش��ان را نیز 
مطرح می س��ازد. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به سوی ذخیره سازی 
ابری اطالعات  گام برداشته اند. مزیت اصلی این شیوه به ترتیب شامل دسترسی 
س��اده به اطالعات موردنظر و کاهش فضای موردنیاز برای آرش��یو منابع اس��ت. 
هرچه س��طح دسترس��ی اعضای تیم ش��رکت به اطالعات موردنیازشان ساده تر 

باشد، کارایی شان افزایش پیدا می کند. 
یکی از نکات مهم در زمینه مدیریت کسب و کار استفاده از فناوری های نوین 
اس��ت. امروزه ذخیره سازی ابری امکان صرفه جویی فراوان برای برندها را ممکن 

ساخته است بنابراین باید تا جای ممکن با فناوری موردنظر سازگار شویم. 
4. اندازه  گیری زمان

هنگام دورکاری تعهد نسبت به ساعت های کاری اهمیت باالیی دارد. دورکاری 
به معنای کاهش س��اعت های کاری نیست. البته برخی از برندها به دلیل شرایط 
اس��تثنایی بحران کرونا اقدام به کاهش ساعت های کاری شان نیز کرده اند، با این 
حال بحث ما ش��امل چنین اس��تثناهایی نیس��ت. برندها به هر حال باید توانایی 

ارزیابی وضعیت براساس میزان ساعت های فعالیت کارمندان را داشته باشند. 
فناوری های نوین در اینجا نیز به کمک برندها آمده اس��ت. بر این اس��اس با 
اس��تفاده از برخی نرم افزارهای س��اده زمان س��نجی امکان رفع چالش موردنظر 
وجود دارد. فناوری ذخیره س��ازی ابری در اینجا نیز نفوذ پیدا کرده اس��ت. اغلب 
نرم افزاره��ای اندازه گیری زمان به صورت آنالی��ن عمل می کنند. معنای این امر 
انتقال س��ریع اطالعات مربوط به ساعت های کاری هر فرد به سرورهای سیستم 
اصلی خواهد بود. محاس��به می��زان فعالیت و عملکرد هر ف��رد در انتهای ماه با 

استفاده از چنین سیستم هایی بسیار ساده خواهد بود.
۵. گزارش نویسی

اگر ش��ما در حوزه کس��ب و کارتان ب��ه طور کامل بر تعام��ل رو در رو تاکید 
داش��ته اید، اکنون با ش��رایط دورکاری و استفاده از سیس��تم های آنالین اندکی 
مش��کل خواهید داشت. بخش اصلی مشکل موجود مربوط به نگارش یا دریافت 
گزارش های کاری اس��ت. برندهای حرفه ای همیش��ه گزارش های دقیقی درباره 
اتفاق��ات مختل��ف در ط��ول روز طبقه بندی می کنن��د. این امر مس��تلزم تعهد 
کارمندان و مدیران به تهیه گزارش ها و ارائه ش��ان به مدیر س��ازمانی ارشد است. 

شرایط دورکاری تهیه و بارگذاری گزارش ها را اندکی دشوار کرده است. 
اس��تفاده از سرویس های ایمیلی گزینه مطلوبی برای ارائه گزارش خواهد بود. 
نکته مهم در این میان نیاز به سیس��تمی یکپارچه ب��رای بهبود وضعیت تهیه و 
بارگذاری آنالین گزارش هاس��ت. اغلب نرم افزارهای مدیریت کس��ب و کار دارای 
بخش ارائه گزارش هس��تند. به این ترتیب ما فرصت کافی برای نگارش س��ریع 
گزارش و ارائه اش به مس��ئول بخش را خواهیم داشت. همچنین تمام گزارش ها 
ب��ه صورت در لحظه در دس��ترس کارمندان قرار خواهد داش��ت. این امر مزیت 

سرورهای آنالین و فناوری ذخیره سازی ابری در حوزه کسب و کار است. 
6. برنامه ریزی برای زمان استراحت

فعالی��ت کاری همیش��ه همراه با لذت و ش��ادکامی نیس��ت. تصویر جذاب و 
هیجان انگیز از فعالیت کاری در طول روز بیش از اندازه ساده انگارانه است. تمام 
افراد در طول مدت فعالیت کاری احس��اس خستگی خواهند داشت. تاکید بیش 
از ان��دازه برخی از مدی��ران برای فعالیت مداوم کارمندان در طول روز همیش��ه 
نتیج��ه معک��وس دارد بنابراین ما در عی��ن توجه به ش��رایط کاری کارمندان و 
تالش برای افزایش کیفیت عملکردش��ان باید زمان های استراحت مناسب را نیز 
پیش بین��ی کنیم. در غیر این صورت با پدیده خس��تگی مفرط در محیط کاری 

مواجه خواهیم شد. 
ش��اید در نگاه نخست کار از خانه بسیار س��اده به نظر برسد، اما دشواری های 
اساسی کار همچنان ثابت خواهد بود. بر این اساس ما نیازمند طراحی زمان های 
مناسب برای استراحت اعضای شرکت در طول روز خواهیم بود. زمان هایی نظیر 
فرصت صرف ناهار یا میان وعده ایده هایی ابتدایی مناس��بی برای تقویت روحیه 

و تغییر فضای کاری در شرایط دورکاری خواهد بود. 
۷. تعیین اهداف و انتظارات

فعالیت دورکاری همیشه همراه با برداشتی منفی است. این امر کاهش شدید 
کیفی��ت کاری را در ذهن الق��ا می کند. نکته مهم در این می��ان امکان بازدهی 
باالی کاری حتی در ش��رایط قرنطینه و دورکاری اس��ت. اغلب برندها در تجربه 
اخیرش��ان از دورکاری افت بهره وری را مشاهده کرده اند. شاید بخشی از این امر 
ناش��ی از کاهش انگیزه کارمندان و ناآش��نایی با سیستم های دورکاری باشد، اما 
بخش اصلی مربوط به عملکرد برندهاست. بسیاری از برندها در شرایط دورکاری 
اهداف و انتظارات مشخصی ندارند. به این ترتیب کارمندان نیز برنامه مشخصی 
برای فعالیت نخواهند داش��ت. بدون تردید در چنین شرایطی انتشار برای بهبود 
وضعی��ت فعالی��ت برند بیش از ان��دازه خوش بینانه خواهد بود. ما باید همیش��ه 
انتظارات مان از وضعیت برندمان واقعی باشد. اگر در مدت زمان دورکاری اهداف 
و انتظارات دقیقی ترس��یم نکرده باشیم، در نهایت امکان حفظ یا افزایش سطح 

عملکرد اعضای شرکت وجود نخواهد داشت. 
برخی از برندها به اشتباه در شرایط دورکاری فقط به دنبال پرهیز از ضررهای 
هنگفت هس��تند. نتیجه این امر عدم واکنش آنها در صورت مواجهه با ضررهای 
کوچک اس��ت. بدون تردید در بحران کنونی توانایی برندها برای رش��د و توسعه 
محدود ش��ده اس��ت، با این حال چنین امری به معنای استقبال از ضرر نیست. 
هدف اصلی در ش��رایط فعلی حفظ وضعیت کس��ب و کارمان اس��ت. اگر بنا بر 
تحمل ضرر باش��د، تعطیلی کس��ب و کار منطقی ترین گزینه خواهد بود. اگر ما 
همچنان در حال فعالیت در بازار هستیم، تعیین اهداف و انتظارات برای فعالیت 

منظم ضروری خواهد بود. 
8. ارائه فهرستی از توصیه ها

ش��اید در ابتدا ارائه فهرس��تی از توصیه ها برای کارمندان امری پیش پا افتاده 
باش��د. بس��یاری از برندها اعتماد باالیی به توانایی کارمندان ش��ان برای انتخاب 
ش��یوه های فعالیت مناسب دارند. نکته مهم در این میان ضرورت هماهنگ سازی 
کارمندان با یکدیگر اس��ت. اگر ما چنین توانایی را نداش��ته باشیم، به سرعت در 

شرایط دورکاری نظم سازمانی از دست خواهد رفت. 
برندهای بزرگ برای شرایط بحرانی دارای دفترچه راهنما هستند. بدون تردید 
دفترچه های موردنظر برای بحرانی به اندازه کرونا نوش��ته نشده اند بنابراین تمام 
برندها باید نس��بت به تهیه فهرستی از توصیه ها برای کارمندان شان اقدام کنند. 
مزیت این امر امکان ساماندهی منظم تمام کارمندان و انتقال تجربه های مختلف 

خواهد بود. 
برخ��ی از مهارت ه��ای دورکاری مانن��د ش��یوه اس��تفاده از س��رویس های 
ویدئوکنفرانس با توضیحی ساده از سوی ما به سرعت از سوی کارمندان آموخته 
خواهد ش��د. ما در چنین شرایطی باید ارائه مطلب به ساده ترین شکل ممکن را 

در دستور کارمان قرار دهیم. 
بدون تردید همه ما امکان دسترس��ی به رایانه و نگارش متن های توصیه ای را 
داری��م. اگر در زمینه ای خاص دارای دانش الزم ب��رای نگارش چنین متن هایی 
نیستید، استفاده از کمک کارشناس های حرفه ای بهترین راهکار خواهد بود. اگر 
ما توصیه نادرس��ت به کارمندان ارائه کنیم، عالوه ب��ر ایجاد اختالل در عملکرد 

برند، اعتبارمان نزد آنها نیز خدشه دار خواهد شد. 
جمع بندی

م��ا اکن��ون در میان��ه تجربه ای دله��ره آور هس��تیم. وضعیت دنیا ب��ا ویروس 
کرونا تغییر اساس��ی کرده اس��ت. حوزه کس��ب و کار نیز در برابر چنین تغییری 
آس��یب پذیر نشان می دهد بنابراین ما باید به سرعت نسبت به شیوه های فعالیت 
در دنی��ای کرونا آمادگی کس��ب کنی��م. در غیر این صورت سرنوش��تی بهتر از 

ورشکستگی در انتظارمان نخواهد بود. 
نکته منفی ماجرا در مورد دورکاری تحمیل ناگهانی این امر به برندهاست. اگر 
ش��رایط کنونی در مراحل مختلف اوج می گرفت، امکان آماده س��ازی بهینه برای 
برندها فراهم می ش��د. اکنون س��رعت عمل برندها در واکنش به ش��رایط جاری 
سرنوش��ت آنها را تعیین خواهد کرد. اس��تفاده از ابزاره��ای مورد بحث در مقاله 
کنونی کمک ش��ایانی به برندها در راستای مدیریت ش��رایط می کند بنابراین با 
اس��تفاده از ابزارهای مذکور در سریع ترین زمان ممکن نسبت به مدیریت کسب 

و کار در شرایط دورکاری اقدام کنید.
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تبریز - ماهان فالح: با توجه به اهمّیت حفظ س��المتی 
ش��هروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در راستای 
سیاس��ت های فاصله گذاری اجتماعی هوش��مند، خدمات 
غیرحضوری شرکت گاز افزایش می یابد. سخنگوی شرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به عدم مراجعه کنتورخوانان به درب منازل، در راستای ارائه 
خدمات غیرحضوری و به منظور پیش��گیری از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا، تا اّطالع ثانوی قرائت کنتورهای گاز توس��ط 
مشترکین انجام خواهد شد. غالمرضا قنبری افزود: با توجه 
به زیرساخت های طّراحی شده در این شرکت و در راستای 
کاه��ش مراجعات حضوری، مش��ترکین محت��رم به منظور 
دریافت قبوض گاز هر دوره 45 روزه می بایست ارقام سیاه 
رنگ شمارش��گر کنتور خود را از طریق تلفن گویای 21۹4 
و یا با ارس��ال کد دس��توری ش��ماره اش��تراک*ارقام سیاه 
رنگ شمارش��گر کنتور به س��امانه پیامکی 1000021۹4 

ثبت نم��وده و برای دریافت خدمات الکترونیکی اش��تراک 
گاز خود، می توانند از طریق تلفن گویای 21۹4 و ارس��ال 
عدد 1 به سامانه پیامکی 1000021۹4 و دریافت راهنمای 
خدمات، اقدام کنند. رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان 

آذربایجان ش��رقی اضافه کرد: راهنم��ا و نحوه ارائه خدمات 
حض��وری و الکترونیکی ش��رکت گاز در ش��رایط کنونی به 
www. :صورت جامع از طریق سایت این شرکت به آدرس
nigc-eazar.ir بخش خدمات الکترونیکی قابل دسترسی 
می باش��د. قنبری در توضیح س��ایر خدمات و سامانه های 
الکترونیکی ش��رکت کاز اس��تان آذربایجان شرقی توضیح 
داد: س��امانه 1۹4 شرکت گاز اس��تان بصورت شبانه روزی 
برای خدمات ام��دادی در زمان وقوع حوادث و اتفاقات گاز 
و همچنین س��امانه تلفن گوی��ای ۳1۹4 راه ارتباطی برای 
دریافت و رس��یدگی به درخواست ها و شکایات مردمی می 
باشد.  قنبری افزود: عالوه بر سامانه های اعالمی، مسؤولین 
میز خدمت در امور مشترکین هر یک از ادارات گاز تبریز و 
شهرستان ها و نیز دفاتر پیشخوان دولت، آماده پاسخگویی 
به س��ؤاالت مش��ترکین محترم و ارائه راهنمایی های الزم 

خواهند بود.

اه�واز – ش�بنم قجاون�د: مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان از اجرای عملیات روکش آسفالت گرم منطقه نفتون به همت 

این شرکت خبر داد .
مهندس قباد ناصری در تکمیل این خبر اظهار داشت : این اقدام در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و ارایه خدمات عام المنفعه به 
شهروندان توسط همکاران زحمت کش مدیریت خدمات انجام شد . به گفته 
ی ای��ن مقام مس��ئول ، این عملیات در ادامه نهضت خدمت رس��انی صنعت 
نفت به ش��هروندان و بمنظور بهره مندی شهروندان و ساکنین این منطقه ی 
پرجمعیت شهری از روکش آسفالت سالم به طول 2000 متر و سطح 20000 
متر مربع اجرا گردید . الزم به ذکر اس��ت سطح آسفالت خیابان اصلی منطقه 
نفتون که یکی از مناطق پرجمعیت شهری مسجدسلیمان است طی سالیان 
اخیر بدلیل حفاری های متعدد دوایر متفرقه دچار تخریب و آس��یب دیدگی 
شدید شده و تکدرخاطر و انتقاد شهروندان را موجب گردیده بود که با پیگیری 
های مهندس قباد ناصری این پروژه عام المنفعه پس از کسب بودجه توسط 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان عملیاتی شد و بدین ترتیب یکی 

از دغدغه های چندساله شهروندان این منطقه مرتفع گردید .

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان :
پروژه احداث پلهای جاده ورودی شهر مسجدسلیمان از پیشرفت 

مناسبی برخوردار است
مدیرمهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
گفت : عملیات احداث پل های جاده ورودی شهر مسجدسلیمان با توجه 

به ش��رایط موجود از پیشرفت و سرعت مطلوبی برخوردار است . مهندس 
مهرداد آقابیگی در تکمیل این خبر اظهار داش��ت : این پروژه که یکی از 
پروژه های عام المنفعه ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان 
بمنظور تعریض و ایمن س��ازی باقیمانده جاده ورودی شهر از سمت اهواز 
حدفاصل سه راهی اللی تا سه راهی بی بتولی می باشد ، تابستان 1398 
عملیات اجرایی آن آغاز گردیده و از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است 
. وی افزود : این پروژه هم اکنون از 43 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار 
است و با تالش مجموعه ی این مدیریت و جدیت پیمانکار امیدواریم که 
روند و ش��تاب اجرای کار به همین ص��ورت باقی بماند و در موعد مقرر و 
پیش بینی ش��ده به اتمام برسد . مهندس آقابیگی در توضیحات تکمیلی 
اظهار داش��ت : این پروژه که با مبلغ 127 میلیارد ریال با نظارت مدیریت 
مهندسی و ساختمان ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در 
حال اجرا می باشد شامل احداث 2 دستگاه پل 97 و 56 متری در انتهای 
قسمت چهاربانده جاده مسجدسلیمان به اهواز و قبل از دوراهی اللی است 
که عملیات اجرایی پل 97 متری در حال انجام است و عملیات اجرایی پل 

دیگر نیز بزودی شروع می شود .

تبری�ز -  ماهان فالح: معاون امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر 
این استان گفت: هفته کار و کارگر فرصت بسیار مناسبی برای بازگویی ارزش 
کار و نقش کارگران در عرصه کار و تالش اس��ت. پرویز پناهی با اعالم برنامه 
های پیشنهادی اعضای ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر استان با قدردانی از 
همراهی و همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی و سازمان بسیج کارگری 
سپاه عاشورا و انجمن های اسالمی کارگران استان اظهار کرد: امسال به لحاظ 
ش��رایط پیش آمده ناشی از ش��یوع بیماری کرونا و دستورالعمل های ابالغی 
از س��وی معاونت اجتماع��ی و فرهنگی وزارت برابر پروتکل های بهداش��تی 

برنامه های این ایام از شرایط و حال وخاصی برخوردار خواهند بود.
وی با اشاره به آمادگی و اعالم نمایندگان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته 
کارگر استان تصریح کرد: برگزاری ویژه برنامه های این ایام با همکاری صدا و 
س��یمای مرکز آذربایجان شرقی اجرای برنامه ها و مسابقات بصورت مجازی و 
تلویزیونی، برگزاری نشست مطبوعاتی بصورت مجازی با خبرنگاران روزنامه ها 

و خبرگزاری های وزین استان، برگزاری مسابقه قرآنی ویژه کارگران و فرزندان 
و همس��ران به صورت مجازی، اهدای نمادین ش��اخه گل به کارگران از سوی 
مدیریت واحدهای تولیدی صنعتی به نمایندگی از طرف س��تاد بزرگداش��ت 
هفته کارگر همچنین گلباران و عطر افشانی مزار مطهر شهداء توسط مدیریت 

گلزار شهدای تبریز، برگزاری نشست های تخصصی با حضور مسئولین بخش 
کارگری اس��تان و انجام مصاحبه اختصاصی با کارگران نمونه و ورزش��کاران 
قهرمان کارگر که در قالب برنامه های ویژه در هفته کارگر و ایام ا.. ماه مبارک 
رمضان از مهم ترین تصمیمات این نشس��ت بود. پناهی ادامه داد: در راستای 
عمل به دس��تور مقام معظم رهب��ری رزمایش کمک های مومنانه و رزمایش 
دفاع بیولوزیک همزمان با این ایام توسط سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورای 

استان برگزار خواهد شد.
پناهی افزود: همچنین در راس��تای تحقق منوی��ات مقام معظم رهبری با 
مشارکت و همراهی بسیجیان مستقر در کارخانجات صنایع مادر شیفت ایثار 
در جهت تولید مایحتاج ضروری از جمله امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی 

در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اجرا می گردد.
وی از همراهی کارفرمایان در اجرای هرچه بهتر این برنامه ها قدر دانی و ابراز 
امیدواری کرد با گرامیداشت و نکوداشت این ایام بتوانیم ارزش و و جایگاه کار و 

کارگر را در جامعه بازگو کنیم.

حمیده زند - در طول چهارس��ال گذشته، با مروری بر کارنامه 
مدیریت ش��هری و با آمدن سید مرتضی س��قائیان نژاد اگر چه به 
زعم بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری، انبوهی از مشکالت و 
بدهی های قم، مجالی برای توسعه شهری برجای نمی گذاشت، اما 
همگرایی شورای اسالمی شهر و استفاده از بسیاری از ظرفیت ها و 
توج��ه به مدیریت منابع، فرصت های خوبی را فراهم آورد، تا جایی 
که قم با همه فراز و نشیب هایی که پیش رو داشت، حرکت در مدار 

توسعه و تحوالت شهری را به خوبی تجربه کرد.
اگ��ر چه هنوز ق��م از نظر زیرس��اختی از برخ��ی از کمبودها و 
مش��کالت رنج می برد، اما نمی توان منکر پیشرفت و تعالی شهر در 
سالهای اخیر شد، به ویژه برخی از پروژه های راکد و نیمه جان قم، 
مراحل نهائی را پیمود و در خدمات ش��هری نیز تحوالت خوبی در 
پاسخگوئی به مطالبات شهروندان و پیگیری مشکالت به وجود آمد. 
اس��تفاده از خرد جمعی و توجه ب��ه اولویت ها و پرهیز از قرار دادن 
شهرداری در حیاط خلوت و تغییر نگرش نسبت به کارآمدی نیروها 
و پرهیز از به کار گیری پیمانکارانی که کارنامه خوبی در فعالیت های 
گذشته نداشتند، همچنین بهره گیری از نیروهای متخصص، مانع 
از فرصت س��وزها و از دست دادن منابع شد و تخولی چشمگیر در 
مدیریت ش��هری قم، رقم خورد. شاید با توجه به تالش های انجام 
ش��ده امروز می توان امیدوار بود که قم به ش��هری توس��عه یافته و 
کالن ش��هری متحول، تبدیل خواهد ش��د، البته باید پذیرفت که 
بس��یاری از برنامه ها به واسطه شیوع کروناویروس فرصت اتمام در 
ش��رایط عادی را پیدا نکرد و برخ��ی از بودجه ها نیز برای مقابله با 
کرونا، تغییر جهت داد، اما نشاط اجتماعی شهر و توسعه فضای سبز 
و آغاز عملیات اجرایی برخی از پروژه ها در شرایط فعلی، نویدبخش 

توسعه یافتگی در چشم انداز شهری قم است.
قم امروز به عنوان یکی از ش��هرهای پیش��رو در توسعه، عمران 
و آبادانی تلقی می ش��ود و تیم مدیریتی ش��هرداری، ظرفیت ها را 
برای رسیدن به پیشرفت مدیریت شهری شناسایی کرده است و با 
ترسیم و تدوین سند چشم انداز شهری قم در افق پنج ساله 1400 
و همچنین بیست ساله قم 1414، برآن است تا حرکنی هدف مند 
در پیش بگیرد. یکی از شاخص های مهم در توسعه یافته گی شهری، 
اجرای پروژه های عمرانی است که در چهار سال اخیر در این زمینه 
تحوالت مهمی شکل گرفته است که طراحی و به سرانجام رسیدن 

تقاطع های غیر همس��طح، تا ایجاد راههای دسترسی و پروژه هایی 
همچ��ون عملیات اجرایی بل��وار جمهوری اس��المی و بلوار بزرگ 
مرجعی��ت از آن جمله اس��ت. همچنین پروژه های��ی همچون باغ 
پرندگان، پارک 1000 هکتاری و تقاطع ولی عصر و پل فردوس��ی 
تقاطع فردوس��ی و پیامبر اعظ��م)ص( و اصالحات ورودی جعفریه 
نیز به خوبی پیش رفته اس��ت و در سال جاری برخی از پروژه های 

عمرانی و تفریحی و گردشگری به سرانجام خواهد رسید.
یکی از اساس��ی ترین مؤلفه ها و ش��اخص های توس��عه یافتگی 
یک ش��هر زیرساخت های شهری اس��ت که قم توانسته بسیاری از 
عقب افتادگی ها را در س��ه سال اخیر جبران کند، در سال گذشته 
طبق برآوردهای انجام گرفته 68 درصد از برنامه های برش سالیانه 
1400 شهرداری قم تحقق یافته است و در زیرساختهای فرهنگی 
نیز به ش��اخص خوبی در اجرای پروژه های شهری دست یافته ایم 
و ده ها طرح فرهنگی و تفریحی نیز در س��ال جاری هدف گذاری 
شده است. مدیریت شهری در قم توانسه است سرانه فضای سبز در 
س��ال گذش��ته را 1۹ متر و 6۹ دهم درصد برساند و در افق 1400 
هدف گذاری انجام شده 2۳ متر مربع برای هر شهروند هدف گذاری 
شده است، همچنین توس��عه ناوگان اتوبوسرانی و ارتقای خدمات 
الکترونیکی شهرداری به ویژه در روزهای کرونایی از دیگر تحوالتی 

است که در مدیریت شهری قم روی داده است.
به طور کلی بالغ بر 800 پروژه در سال ۹8و بودجه ای بالغ بر 2 
هزار و ۳40 میلیارد تومان عملیاتی شد و برای سال ۹۹ نیز بودجه 
ای در حدد ۳ هزار و 81 میلیارد تومان به تصویب رس��یده است تا 
بت��وان تحوالت دیگری را برای رق��م به وجود آورد. احداث خطوط 

قطار ش��هری، توسعه و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر، 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی با تعویض 1400 خودرو در سال گذشته 
نیز بخشی از این تحوالت در شرایط نامساعد اقتصادی بود، از طرفی 
قم در مس��یر هوشمندسازی و ش��هر الکترونیک گام های موثری 
برداش��ت، خدماتی که فایده و اهمیت آن را در رعایت پروتکل های 

بهداشتی و ضرورت خدمات غیرحضوری به خوبی درک کرده ایم.
در س��ال های اخیر براساس سیاست های مدیریت شهری و ارائه 
طرح های تش��ویقی، س��رمایه گذاران زی��ادی از طرح های بزرگ و 
کوچک در قم اس��تقبال کردند و مجموعه های خدماتی، تفریحی 
و رفاه��ی زیادی در جهت خدمت رس��انی به ش��هروندان ش��کل 
گرفت. ش��هر قم با همه مشکالتی که پس��ت سر گذاشته است،در 
حال تبدیل ش��دن به یک ش��هر مطلوب است و با تالش مدیریت 
ش��هری، زیرس��اختهای توس��عه یافتگی در این ش��هر فراهم شده 
اس��ت، قم با بی��ش از ۹6 درصد جمعیت ش��هری و به عنوان یک 
تک ش��هر، در سطح اس��تان، دارای نیازهای پیچیده ای است که 
در این مدیریت ش��هری، بسیاری از این نیازها احصاء شده و برای 
آن برنامه ریزی راهبردی صورت گرفته اس��ت. استفاده از تجربیات 
س��ازنده و بهره گیری از تخصص و دانش و استفاده از ظرفیت های 
داخل��ی و اس��تقبال از طرح ها و ایده های بکر، جهت مناس��بی به 
تحوالت شهری در قم داده است، اگر چه باید کاستی ها و مشکالت 
را نیز همپای رشد و توسعه یافتگی مورد توجه قرار داد و با پذیرش 
کوتاهی ها و مش��کالت، مدیریت شهری را به رشد و توسعه رساند. 
بی شک در مدیریت یکپارچه شهری، همراهی دستگاهها و نهادها 
با ش��هرداری بخش زی��ادی از تحوالت را رقم م��ی زند و مدیریت 
صحیح منابع نویدبخش تحوالت چشمگیری است، همان طور که 
طبق سیاست گذاری های انجام شده 20 درصد بودجه در مدیریت 
شهری قم،هزینه های جاری و 80 درصد آن بودجه عمرانی است و 
مدیریت شهری با رویکرد کاهش هزینه ها این مدیریت منابع را به 

خوبی ثابت کرده است.
شهرداری قم در س��ال ۹6 و در بدترین شرایط 15500میلیارد 
ری��ال از بدهی های گذش��ته را پرداخت کرد و ام��روز با توجه به 
مش��کالت انبوهی که در بحران کرونا، گریبانگیر مدیریت شهری 
ش��ده اس��ت، انتظار می رود بر این مش��کالت، فائق شویم و مسیر 

توسعه و آبادانی را به خوبی در پیش گیریم.

رئیس روابط عمومی این شرکت اعالم کرد؛

خدمات غیرحضوری شرکت گاز آذربایجان شرقی افزایش می یابد

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد

اجرای عملیات روکش آسفالت منطقه نفتون

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

هفته کارگر فرصتی برای بازگویی ارزش کار و نقش بی بدیل کارگران در عرصه کار و تالش است

حتی کرونا ویروس، مانع حرکت  درمدارتوسعه و تحول مدیریت شهری قم نشد 

با تحقق شعار »جهش تولید« ؛  ادامهدهندۀ راه رزمندگان دفاع 
مقدس خواهیم بود

اصفهان – قاسـم اسـد: مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، در آیین گرامیداش��ت سالروز 
خاکسپاری دو شهید گمنام در این شرکت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا گفت: مسئولیتی که 
ش��هدا با نثار خون خود و مجاهدت در راه خدا بر عهدۀ ما گذاش��تند ما را بر آن میدارد تا همچنانکه در 
سال »رونق تولید«، علیرغم همۀ محدودیتها و مشکالت صنعت فوالد و اقتصاد کشور، به اهداف ساالنه 
دست یافتیم، در سال »جهش تولید« نیز با همت و همدلی روزافزون همۀ همکاران تالش کنیم تا این 
هدف متعالی در بزرگترین گروه فوالدس��ازی کشور نیز تحقق یابد. وی »مجاهدت« را یکی از واالترین 
درسهای به یادگار مانده از شهدا دانست و افزود: امروز موفقیت در جنگ اقتصادی است که مایۀ عزت 

و سربلندی کشور است؛ بنابراین در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
مهندس عظیمیان اظهار داش��ت: کارکنان فوالد مبارکه با درک صحیح از ش��رایط اقتصادی کش��ور 
حتی در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا نیز از ابتدای سال، با رعایت کامل دستورالعملها و نکات ایمنی و 
بهداشتی، کماکان اجازه ندادند چرخ تولید از حرکت باز بماند و به رکوردهای جدیدی نیز دست یافتند.
وی در خاتمۀ سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز به نمایندگی از همۀ همکاران شرکت بر مزار مطهر 
و عطرآگین این شهدای نامآشنا حاضر شدیم تا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام راحل، عزم 

خود را برای تحقق شعار رهبر فرزانۀ انقالب جزمتر نماییم.
 

توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد :
توزیع ۱38 بسته بهداشتی و غذایی بین نیازمندان توسط دانشجویان 

عضو کانون خیریه نهال 
سـاری – دهقـان : توزیع 1۳8 بس��ته ی بهداش��تی و غذایی بین 
نیازمندان حاشیه ی ساری و شهریارکنده اسالم آباد توسط دانشجویان 
عضو کانون خیریه ی نهال دانش��گاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. 
کانون خیریه ی دانش��جویی نهال دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران با 
همکاری مددکاران بهزیس��تی و دهیاری روس��تای اس��الم آباد، تعداد 
10۳ بس��ته ی غذایی و بهداش��تی برای خانواده های نیازمند س��اکن 
ش��هریارکنده اس��الم آباد که یک یا چند نفر از اعضای خانواده ناتوان 
ذهنی یا جس��می هس��تند و تعداد ۳5 بس��ته ی غذایی و بهداش��تی 
برای زنان و دختران حاش��یه شهر س��اری، اهدا کرد. هزینه این طرح 10.۳00.000 تومان با مشارکت 
2.150.00 تومان از عواید بازارچه های خیریه نهال علوم پزشکی مازندران و مابقی کمک خیرین عزیز 

و اساتید محترم گروه روانشناسی و مشاوره تامین شد.

همراهی شرکت گاز با مردم در شرایط کرونا با تداوم دوره سرد همه 
اقلیم ها تا ۱۵ اردیبهشت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس محمد رحیم رحیمی در مصاحبه با پایگاه خبری شرکت  
گاز اس��تان گلس��تان از همراهی شرکت ملی گاز  با مردم عزیز  در ش��رایط کرونا خبر داده که در این 
رابطه  دوره سرد  همه اقلیم ها  تا 15 اردیبهشت سال 1۳۹۹ تداوم می یابد.وی افزود: بر اساس مصوبه 
س��ال 85 هیأت محترم دولت، محاس��به قبوض گاز مصرفی مشترکین خانگی ما در کل، به دو  فصل 5 
ماهه سرد و 7  ماهه گرم تقسیم  شده؛ یعنی از شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان هر سال، فصل گرم 
و از شانزدهم آبان تا پانزدهم فروردین سال بعد، فصل سرد محسوب شده و محاسبه قبوض گاز بر این 
اساس انجام  گردید. مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: با عنایت به شیوع بیماری کرونا 
،به منظور مس��اعدت به  مش��ترکین خانگی گاز و برابر درخواست ها وپیشنهاد شرکت ملی گاز ایران و 
وزارت نفت از هیأت محترم دولت مبنی بر موافقت با تمدید دوره سرد  در بخش خانگی  وهمچنین با 
تصویب این موضوع در هیأت دولت، خوشبختانه دوره سرد همه اقلیم ها  به مدت یکماه افزایش یافته و  
تا 15 اردیبهشت سال جاری تمدید شد  که در این راستا  گازبهای مصرفی مشترکین خانگی یک ماه 
دیگر با شرایط فصل سرد محاسبه می شود.شایان ذکر است مصارف دوره سرد سال با گاز بهای کمتری 

نسبت به فصل گرم محاسبه می شود

آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد مسکن در گلستان؛ 3000 
واحدمسکونی تا دهه فجر ساخته می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سرپرس��ت بنیاد مسکن گلس��تان از آغاز طرح ضربتی شناسایی 
محرومان فاقد مس��کن در اس��تان خبر داد و گفت: این طرح در راس��تای برنامه س��اخت ۳ هزار واحد 
مس��کونی ویژه محرومان اجرا شده است.سیدمحمد حسینی اظهار داشت: طرح ضربتی شناسایی افراد 
محروم و نیازمند فاقد مس��کن یا دارای مسکن غیرمقاوم و ناایمن در استان آغاز شده است.وی با اشاره 
ب��ه حضور تیم های ارزیاب در شهرس��تان های مختلف برای راس��تی آزمایی اطالعات خانوارهای محروم 
فاقد مس��کن افزود: این طرح در راس��تای برنامه ساخت ۳ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در استان 
اجرا شده و به مدت ۳ روز ادامه خواهدداشت.سرپرست بنیادمسکن استان گلستان یادآور شد: براساس 
تفاهم نامه س��ازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد و بنیادمس��کن قرار است ۳ هزار واحد مسکونی ویژه 
محرومان در استان ساخته شود که دهه فجر سال گذشته این طرح با حضور مسئوالن کلنگ زنی شد. 

مستند گردشگری استان مرکزی تولید و پخش می شود 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 
گفت: در راستای معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری استان مرکزی قرارداد تولید و پخش 140 

دقیقه فیلم مستند منعقد شده است. 
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان مرکزی در این باره گفت: 
در راستای معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری استان مرکزی قرارداد تولید و پخش 140 دقیقه 
فیلم مس��تند با همکاری  صدا و س��یمای مرکز اس��تان منعقد شده اس��ت. وی افزود: این برنامه شامل 
معرفی بخش های مختلف گردش��گری، میراث فرهنگی و صنایع دس��تی به منظور معرفی توانمندی ها و 
پتانسیل های مختلف استان تهیه و طی سال ۹۹ از صدا و سیمای مرکز استان پخش می شود. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان مرکزی تصریح کرد: معرفی محوطه های تاریخی 
اس��تان، اث��ر جهانی قنات ابراهیم آباد، معرف��ی کارگاه های تولیدی صنایع دس��تی و آثار فاخر و مهم و 
شاخص استان، آگاه سازی به عموم مردم در خصوص تورهای غیرمجاز و  آگاه سازی در نگهداری و حفظ 
زیس��ت محیطی تاالب میقان  و معرفی مس��یرهای گردش��گری و جاذبه های کمتر شناخته شده استان 
از جمله محتواهای این برنامه تولیدی اس��ت. ایزدی بیان کرد: تولید این مجموعه مس��تندها برای 12 
شهرس��تان استان با اضافه ش��دن به این برنامه ها معرفی آداب و سنن استان، بازی هایی بومی محلی و 

رویکردهایی نظیر گردشگری ورزشی، نیز در برنامه ها گنجانده می شود.

آبفای رودسر از هدر رفت ۲0لیتر در ثانیه آب سالم جلوگیری کرد
 رشـت - مهناز نوبری: مدیرآبفای رودس��ر از رفع شکستگی لوله600خط انتقال سفیدآب این 
ش��هر خبرداد . حس��ن امیدوار مدیرآلفای رودسر با اعالم این خبر گفت:  پیرو گزارشات مردمي در 
خصوص شکستگي لوله 600 میلیمتر چدن داکتیل در مسیر خط انتقال سفید آب، منطقه دیمابن، 
این امور بالفاصله پس از بازدید از محل نس��بت ب��ه خرید تجهیزات الزم اقدام کرد.امیدواردر ادامه 
افزود: این شکس��تگی با اس��تفاده از کوالر س��اکت  600میلیمتر همراه با واشر آبندی پس از 2 روز 
کار ب��ی وقف��ه پایان یاف��ت.وی هزینه ي انجام این عملیات را بالغ ب��ر 80میلیون ریال اعالم کرد و 
افزود : همکاری اس��تادکاران واحد اتفاقات آبفاي رودس��ر و املش  منجر به جلوگیری از هدر رفت 
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چن��د عامل اصل��ی وجود دارد ک��ه می تواند نقش��ی تعیین کننده در 
موفقیت هر کس��ب و کاری ایفا کند. وجود تقاضا یا نیاز برای محصول 
یا خدمات آن کس��ب و کار، داش��تن مزیت تولید از سوی تولیدکننده، 
ابزار و تجهیزات مناس��ب برای تولید، دید مناس��ب اقتصادی و تحلیل 
تجاری کس��ب و کار از موضوعاتی اس��ت که در هر کسب و کاری باید 

مورد توجه قرار گیرد.
هرچن��د در تمدن غنی ایران، هنر و صنایع هنری بخش��ی از زندگی 
روزمره ایرانیان بوده اس��ت، اما در ایران کنونی بیش��تر به هنر به عنوان 

یک فعالیت فوق برنامه و عالقه مندی شخصی نگریسته می شود.
ب��ه غیر از برخ��ی حوزه ها مانن��د قالی بافی که آن ه��م کم فروغ تر از 
گذشته است. کمتر می بینیم کسب و کار جدیدی با توجیه اقتصادی در 
حوزه هنری و فرهنگ اصیل ایرانی ایجاد ش��ود. در پاسخ به چرایی این 
موضوع می توان به مس��ائلی مانند تقاضا، مزیت تولید و ابزار و تجهیزات 

مناسب برای راه اندازی این کسب و کار اشاره کرد. به نظر می رسد حلقه 
مفقوده، دید اقتصادی و تحلیل تجاری کسب و کار در این حوزه است.

هنرمندانی که در این حوزه مش��غول به فعالیت هستند، ممکن است 
به دلیل عالقه به رش��ته خود، فارغ از منظر اقتصادی، به کار خود ادامه 
دهند. در صورتی که در دنیای کنونی، لزوم ماندگاری هر صنعتی، گره 
خوردن آن به اقتصاد است. یکی از دالیلی که باعث به فراموشی سپردن 
برخی از رشته های هنری شده است، عدم توجیه پذیری اقتصادی تداوم 
فعالی��ت در آن حوزه اس��ت. در صورتی که اگر مانند پیش��ینیان خود 
اس��تانداردهای یک کس��ب و کار را در فعالیت های هنری رعایت کنیم، 
فعالیت های هنری دارای توجیه پذیری اقتصادی بیش��تری خواهند بود. 
متعاقباً این مسئله می تواند، تداوم فعالیت در آن رشته هنری را تضمین 

کند.
 اگر به موضوع هنر به عنوان یک سوژه کسب و کار اقتصادی بنگریم، 

با تطبیق آن با ش��اخص های اس��تاندارد یک کس��ب و کار، قطعا نقاط 
ضعف قابل توجهی را در این حوزه می یابیم. در این مجال س��عی نشده 
اس��ت تا مش��کالت و نقاط ضعف هنر و صنایع دس��تی را مرور کنیم، 
هدف گوشزدکردن این نکته بسیار ساده اما مهم است که اگر در شروع 
فعالی��ت هنری و فرهنگی، اصول کس��ب و کار را رعای��ت کنیم موفق 

خواهیم شد.
توجه به اصول بازاریابی، ایجاد و یا کشف نیاز، به روز رسانی تجهیزات 
و ابزار تولید، شناس��ایی و جذب سرمایه گذار، تعریف کاربردهای جدید 
از صنای��ع هنری و کاربردی کردن هنر در زندگی روزمره، بس��ته  بندی، 
قیمت تمام شده، سهولت در دسترسی، شیوه توزیع، کیفیت، پیش بینی 
اندازه بازار تقاضا و مقدار فروش، برآورد س��ود سالیانه، زمان رسیدن به 
نقطه س��ر به سر و تنوع س��بد محصوالت و . . . همگی نکاتی است که 
می تواند در راه اندازی یک کسب و کار در حوزه صنایع هنری و فرهنگی 

م��ورد توجه ق��رار گرفته و با پیش بینی منطق��ی، منجر به موفقیت آن 
کسب و کار شود.

بر این اس��اس دو راهکار عمده وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. 
تشویق صاحبان هنر، به کسب آموزش در حوزه های اقتصادی و مهارت 
در شاخص های کسب و کار  از جمله پیشنیازهای مهم موفقیت در این 
حوزه اس��ت. عالوه بر این، قرارگیری صاحبان هنر در تیم های کسب و 
کار به عنوان بخش فنی تولید محصول می تواند یک راهکار منطقی در 

دنیای مدرن امروزی باشد.
قطع��اً اگر هنر واال و باکیفیت اس��المی ایرانی، ب��ا منطق اقتصادی و 
کس��ب و کار آمیخته ش��ود، با توجه به مزیت های قابل توجه کشور در 
ای��ن حوزه، باعث تولید ثروت فراوان خواهد ش��د و چ��ه بهتر اینکه در 
تولی��د ثروت به وجود مزایای نس��بی توجه کنیم ت��ا اینکه بخواهیم در 
اموری ورود کنیم که زمینه های الزم برای آغاز آن را در اختیار نداریم.

 یکی از روش های س��نجش و ارزیابی کارکردهای ش��ناختی انس��ان 
اس��تفاده از مدل  های شبیه س��ازی است. شبیه س��ازی فرآیند طراحی 
مدل یک سیس��تم واقعی و اجرای مکرر آن ب��رای فهم رفتار یا ارزیابی 
راهبردهای مختلف چرخه و عمل آن سیس��تم است. شبیه سازی یکی 
از قوی ترین ابزارهای تحلیل، طراحی و اجرای سیستم ها یا فرآیندهای 

پیچیده است.
شبیه س��ازی به صورت بنیادین مبتنی بر علم رایانه، ریاضیات، نظریه 
احتماالت و آمار اس��ت. علوم ش��ناختی با هویت میان رش��ته ای خود 
به دنبال مطالعه توانایی های ش��ناختی انس��ان مانند ادراک، تفکر، حل 
مس��ئله، حافظه و یادگیری، تصمیم گیری و هر نوع فعالیت ش��ناختی 

دیگر مغز است.

نکته مهم ضرورت تعامل زیرش��اخه های گوناگون علوم شناختی برای 
مطالعه کارکردهای شناختی است. براساس چنین رهیافتی در دهه های 
اخیر پژوهشگران موفق شده اند برخی از کارکردهای شناختی انسان را 

شبیه سازی کنند.
نظریه های متفاوتی درباره نحوه پردازش اطالعات در ذهن/مغز وجود 
دارد. براساس این نظریه ها پردازش اطالعات در ذهن به دو صورت انجام 
می شود. پردازش براس��اس نمادگرایی و پردازش براساس پیوندگرایی. 
از منظ��ر نمادگرایی، تفکر و پ��ردازش داده ها به ص��ورت زنجیره ای از 
نمادها و به صورت متوالی انجام می ش��ود. در حالی که براس��اس نظریه 
پیوندگرایی پردازش اطالعات در مغز حاصل فعالیت ش��بکه وسیعی از 
اتصاالت میان س��لول های عصبی است، به نحوی که پردازش اطالعات 

در آن به صورت موازی است.
هدف شبیه س��ازی مبتنی ب��ر نمادگرایی که از ط��رز کار رایانه الهام 
گرفته شده است، روشن کردن چگونگی اجرای توانایی های شناختی به 
روش محاسباتی است. یعنی انجام تکلیف یا طبقه ای از تکالیف شناختی 
به نح��وی که منجر به تولید مجموعه ای از داده های پیش بینی کننده و 
قابل مقایس��ه با داده های واقعی عملکرد انس��ان باشد. براساس رویکرد 
نمادگرایی، تفکر معادل محاس��به تلقی می ش��ود و تمامی فعالیت های 
ش��ناختی قابل تبدیل به مجموعه ای از عملیات منطقی و قابل محاسبه 

توسط ماشین، رایانه یا نورون است.
رهیافت شبیه سازی مبتنی بر پیوندگرایی در پی شبیه سازی شناخت 
انسان از طریق شبکه ای از واحدهای پردازشگر شبیه سلول های عصبی 

است. براساس این رویکرد تفکر تنها از طریق محاسبات منطقی صورت 
نمی گیرد، بلکه کارکردهای ش��ناختی نتیجه تعامل و فعالیت در شبکه 
عظیمی از س��لول های عصبی اس��ت. محققان با بهره گیری از این الگو 
توانسته اند دس��تاوردهای ارزش��مندی را در مواردی نظیر شبیه سازی 
بازشناس��ی (دیداری و شنیداری)، شبیه س��ازی رفتارهای ساده (اعمال 
حرکتی س��اده) و در سال های اخیر اعمال پیچیده و ترکیبی، به دست 

آورند.
امروزه از شبیه س��ازی در بسیاری از زمینه ها با هدف آموزش، تربیت، 
مهندس��ی نرم، بازی های رایانه ای، پزش��کی، اعمال جراحی پیچیده و 
حس��اس، ارزیابی های ش��ناختی، صنایع دفاعی و موارد دیگر اس��تفاده 

می شود.

سنجش کارکردهای شناختی با ابزاری قدرتمند
علیرضا مرادی - عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی

بایسته های کسب و کارهای نوپای مرتبط با هنر
مریم چراغ - کارشناس حوزه صنایع فرهنگی و هنری
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دوباره فصل گرما در راه اس��ت و ریزگرده��ا خود را برای هوای ایران 
آماده کرده اند؛ ریزگردهایی که چند س��الی اس��ت با شروع فصل گرما 
آسمان ایران را خاکستری و نفس مردم را تنگ می کنند. جنوب و غرب 
کشور هم در کانون این ریزگردهای میهمان قرار دارند؛ پدیده ای تقریبا 

نوظهور که مردم را به همزیستی با خود ناچار کرده است.
  از ماست که برماست

اما این ذرات معلق چرا آمدند؟ محققان می گویند فعالیت های انسانی 
و تغیی��رات اقلیمی مهم ترین دلیل بروز این پدیده طبیعی هس��تند. از 
جمله این عوامل می توان به استفاده بی رویه از منابع طبیعی، فرسایش 
خاک، خشک شدن تاالب ها و ساخت سدها اشاره کرد؛ فعالیت هایی که 
بشر برای تامین نیاز انجام می دهد، اما سالمتی خود را نشانه رفته است.
پدیده گرد و غبار آثار س��وئی در س��المت افراد دارد. افزایش مرگ  و 
میر، بیماری هایی مانند برونش��یت مزمن، آس��م و عفونت های تنفسی 
خفی��ف در ک��ودکان از جمله نتایج وجود ذرات معلق در هوا اس��ت که 
در ای��ن چند س��ال موارد متع��ددی از بروز آ نها در اس��تان  های درگیر 
گزارش ش��ده اس��ت. از دیگر عوارض این پدیده، تحمیل خسارات مالی 
جبران ناپذی��ر به اقتصاد و کش��اورزی اس��تان های درگیر اس��ت، مثال 
براساس اعالم رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان، ریزگردها بیش 

از ۹00 میلیارد تومان خسارت به کشاورزی این استان وارد کرده اند.

 ۲۱ استان درگیر ریزگرد
بنا به گفته رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست، 21 استان کشور 
ما درگیر ریزگردها اس��ت و در بعضی نقاط مانند خوزستان غلظت گرد 
و خاک به حدی اس��ت که گاهی دید ت��ا 50 متر کاهش می یابد. البته 
ایران تنها کش��ور میزبان این پدیده نیست بلکه به اذعان مسئوالن، 17 
کش��ور از پدیده ریزگرد رنج می برند. کش��ورهای عراق، سوریه، کویت، 
بحرین، عربس��تان، ترکیه و امارات هم تاکنون میزبانان خوبی برای این 

ریزگردها بوده اند.
برخ��ی بروز ریزگرده��ا را از کانون ه��ای داخلی می دانن��د و عده  ای 
می گویند بیش از ۹0درصد مشکلی که ما اکنون در کشور با آن روبه رو 
هستیم منش��أ بیرونی دارد و 55درصد تولید ریزگردها مربوط به عراق 
است، اما این حکایت ها دلیلی موجه برای عدم تالش مسئوالن و مدیران 

متولی نیست که کاری نکنند و این پدیده را به حال خود رها کنند.
 روش های زیستی می توانند؟

به گفت��ه برخی محققان و فعاالن زیس��ت محیط��ی، برخی روش ها 
می توان��د عوارض این بالیایی را که حاصل دس��ترنج خودمان اس��ت را 
کاه��ش دهد. روش هایی زیس��تی و طبیعی ک��ه می توانند حال خراب 
طبیعت را خوب کنند؛ طبیعتی که همه به آن نیاز داریم و تخریب آن 

حیات را از کره زمین می گیرد.

فناوری های زیس��تی از جمله روش هایی اس��ت ک��ه در کنار کاهش 
اقدامات تخریبی بش��ر علیه محیط زیست، می تواند این صدمات را کم 
کند. البته اگر این روش ها همه گیر ش��ود و کش��ورها خود را موظف به 
رعایت آن بدانند. س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هم با تالش های گروه محیط زیس��ت خود در تالش 
است تا با توسعه روش های زیستی، مرهمی باشد بر زخم مردمان جنوب 
کشور. استفاده از مالچ های زیستی، پلیمرهای زیستی، احیای تاالب ها، 

توس��عه فناوری های شورورزی، تولید فرآورده های زیستی مناسب برای 
جلوگیری از تشکیل گرد و غبارهای میکرونی در انبارهای روباز صنایع 

فوالد، مس، سرب، روی و آلومینیوم و ... از جمله این روش ها است.
برخی از این روش های زیستی در چند سال اخیر توانسته تا حدودی 
این معضل را رفع کند، اما تاکنون روش��ی قطع��ی و اثرگذار به صورت 
گس��ترده برای کنترل و کاهش ریزگردها در کش��ور مورد استفاده قرار 

نگرفته و باز هم تابستان و ریزگردها در راهند

فناوری ه��ای خواندن و نوش��تن در مغز، پایه و اس��اس روش های 
درمانی نوین برای مشکالت ش��ناختی و ابزار اصلی واسط های مغز-
ماش��ین هس��تند. این ابزارها عموماً متکی ب��ر ابزارهای الکترونیکی، 
مغناطیس��ی، نوری و فراصوت اس��ت. به عالوه، به همراه توسعه فهم 
کارکرد مغز، نیاز به ابزارهای نوین برای مطالعه مغز گسترش می یابد. 
از سال 1۳۹5 تاکنون، ستاد علوم شناختی معاونت علمی به صورت 
مس��تمر به توس��عه مجموعه ای از ابزارهای مطالعه مغز پرداخته و از 
یک س��ال اخیر مرحله گسترش کاربرد آنها را در مراکز علمی هدف 
قرار گرفته اس��ت. در این راستا، س��تاد از ابتدای سال 1۳۹8 نسبت 
به ایجاد کارگروه توس��عه فناوری ها و ابزارهای نوین برای ارتباط دو 
سویه با مغز با هدف درمانی اقدام کرده است. این کارگروه متشکل از 
متخصصانی از دانشگاه، صنعت، کارآفرینان و بازیگران و قانونگذاران 

ملی است.
به طور کلی، مجموعه س��تاد همواره تالش می-کند تا با تمرکز بر 
توس��عه فناوری های خواندن و نوشتن در مغز، تجهیز آزمایشگاه ها و 
آماده س��ازی ابزارها و زیرس��اخت های موردنیاز حوزه علوم شناختی 
در مراکز علمی و تخصصی را در دس��تور کار خود قرار دهد. در این 
خصوص، حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصوالت شرکت های 
دانش بنیان در حوزه علوم ش��ناختی در اولویت ستاد است و با توجه 
به سیاس��ت های کلی ستاد، بازدیدها، تعامالت و جلسات متعددی با 
شرکت های مختلف برگزار می شود تا بدین وسیله عالوه بر شناسایی 
پتانسیل ش��رکت های موجود، نیاز محققان داخل کشور به برخی از 
تجهیزات حوزه علوم ش��ناختی مرتفع ش��ود. در واقع س��تاد توسعه 
عل��وم ش��ناختی در این رهگذر تالش می کند از یک س��و سیاس��ت 
تش��ویق و ترغیب محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی 
و بومی س��ازی تجهیزات در حوزه علوم ش��ناختی را مورد حمایت و 
پش��تیبانی قرار دهد و از طرف دیگر دانش علوم ش��ناختی در مراکز 

علمی و دانشگاهی توسعه و گسترش یابد.
 در این راس��تا، با حمایت های س��تاد در س��ال-های گذش��ته و با 
تعاملی که با بیش از 20 ش��رکت فعال در حوزه علوم شناختی انجام 
شده است، تاکنون حدود 10مرکز درمانی و دانشگاهی به دستگاه ها 
و تجهیزات پیشرفته ساخت داخل از جمله سیستم ثبت فعالیت های 
الکتریکی مغز )الکتروانسفالوگرام( 64 کاناله، سیستم رهگیر چشمی، 

دس��تگاه طیف نگاری کارکردی فروس��رخ نزدیک و سیستم تحریک 
الکتریک��ی فراجمجمه ای با ارزش ح��دودی 18 میلیارد ریال مجهز 
شده اند. همچنین ستاد طی سال های اخیر به صورت غیرمستقیم از 
ش��رکت های مختلف برای حضور در نمایشگاه های جانبی کنگره ها و 
رویدادهای علمی کشور حمایت کرده است. امید است با فعالیت های 
مس��تمری که در این حوزه در حال انجام اس��ت، در کش��ور ش��اهد 
افزایش کمی و کیفی قراردادهای منعقدشده برای ساخت تجهیزات 
حوزه علوم ش��ناختی ش��ویم ت��ا این امر س��بب ش��ود امنیت ملی 
کش��ورمان با اس��تفاده از علوم و فناوری های شناختی در عرصه های 
مل��ی و بین الملل��ی ارتق��ا یافته و بس��یاری از تجهی��زات و امکانات 
موردنیاز طرح های تحقیقاتی و علمی در داخل کشور با هدف کاهش 

وابستگی ها و صرفه جویی های ارزی در این زمینه تامین شود.

ارتقای امنیت ملی با علوم و فناوری های شناختی
محمدحسین مقامی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

میزبان ریزگردها نباشیم
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کرونا و چالش حفظ روحیه کارمندان 

از ویروس کرونا به عنوان تهدید قرن نام برده می شود و این امر بدون شک فشار روانی بسیاری را برای افراد به همراه دارد. در 
این رابطه تنها تهیه لوازم بهداشتی نظیر ماسک و موارد ضدعفونی کننده، بدون شک کافی نبوده و این نکته را فراموش نکنید 
که در شرایط روحی بد، سیستم ایمنی بدن بسیار ضعیف خواهد شد. به همین خاطر برنامه ریزی برای ارتقای روحیه کارمندان، 
امری کامال ضروری خواهد بود. فراموش نکنید که سیستم ایمنی ضعیف، باعث می شود تا احتمال ابتال به این ویروس، چند 
برابر شود. اگرچه در حال حاضر بسیاری از برندها تالش کرده اند تا از طریق دورکاری، از کارمندان خود محافظت کنند. با این 
حال توجه داشته باشید که این مسئله، برای برخی از کسب-وکارها و در رابطه با تمامی بخش ها امکان پذیر نخواهد بود. در این 

رابطه برخی از برندها، اقدامات بسیار جالبی را انجام داده اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
Starbucks-۱

مدیران این شرکت به تمامی کارمندان خود امکان 20 جلسه مشاوره رایگان نزد بهترین روانشناس ها را داده است. 
این قابلیت برای اعضای خانواده کارمندان نیز وجود داش��ته و به عقیده مدیران این ش��رکت، هیچ فردی به اندازه یک 

روانشناس مجرب، نمی توانند به ارتقای روحیه افراد کمک کنند. 
Target-۲

 طرح این برند اینگونه است که کارمندان امکان ثبت نام در سمینارهای برترین مشاوران موفقیت و روانشناس ها را 
دارند. این موضوع کمک خواهد کرد تا نیاز به خارج شدن از خانه نیز کاهش پیدا کند. همچنین برخی از کتاب ها نیز 
رایگان ش��ده اس��ت تا افراد ذهن خود را به فکر کردن در رابطه با شرایط حال حاضر، مشغول نکرده و بهترین استفاده 
را از زمان خود داش��ته باش��ند. در نهایت برخی از برنامه ها رایگان شده است. برای مثال Sleepio نرم افزاری است که 

با تمارین و راهکارهای خود به کاهش استرس و تجربه خواب بهتر، کمک می کند. 
PwC-3

این ش��رکت یک برنامه مش��خص را برای کارمندان خود تعیین کرده است که همگان باید آن را رعایت کنند. برای مثال 
عضویت در انجمن های آنالین مرتبط با سالمت روان، یکی از این موارد محسوب می شود. همچنین شماره روانشناس مجرب 
در اختیار کارمندان قرار گرفته ش��ده اس��ت تا در صورت احساس اس��ترس و مشکل، سریعا با آن صحبت کنند. در نهایت 
تمرین های تنفس، موسیقی درمانی، مدیتیشن و تضمین درمان رایگان به عالوه مرخصی با حقوق در زمان نقاهت از دیگر 

اقداماتی است که این شرکت جهت امنیت فکری و ارتقای روحیه کارمندان خود انجام داده است. 
SoFi-4

ش��ش جلس��ه درمانی رایگان در کنار آموزش رایگان مراقبه، اقدامات اصلی این ش��رکت بوده و مدیران آن عقیده دارند 
آرامش درونی، باالترین مرتبه محسوب می شود که در ایجاد آن خود افراد بیشترین نقش را دارند. در نهایت اشتراک رایگان 
نت فلیکس، کمکی است تا افراد اوقات فراغت بهتری را داشته و فشار موجود را کمتر احساس کنند. همچنین صندوقی جهت 

کمک مالی به کارمندان ایجاد شده است که مبلغ دریافتی، به مرور از درآمد کارمندان کسر خواهد شد.
Kickstand-۵

استراتژی این شرکت کاهش حجم کاری کارمندان است. این مسئله باعث می شود تا امکان استراحت بیشتری وجود 
داشته باشد. همچنین کمک هزینه ای تعیین شده است تا افراد بدون نگرانی مالی، این روزهای سخت را سپری کنند. 

TransferWise-6
این ش��رکت بهترین کالس ها و دوره های آموزش��ی را برای کارمندان خود رایگان کرده است تا در خانه ماندن و شرایط 
قرنطینه، برای افراد قابل تحمل تر باشد. در نهایت امکان دسترسی رایگان به انواع کتاب های الکترونیکی، از دیگر اقدامات این 
شرکت محسوب می شود. در نهایت فواصل استراحت بین کار، افزایش پیدا کرده است تا افراد با خستگی کمتری مواجه شوند. 
businessinsider.com :منبع

چرا سحرخیزی برای کارآفرینان الزامی است 

اگرچه در رابطه با مزیت های س��حرخیزی که با زودتر خوابیدن همراه اس��ت، شکی وجود ندارد، با این حال در این 
مقاله قصد بررس��ی دالیل الزامی بودن این اقدام را برای کارآفرین ها داریم. درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از کارآفرین ها 
این است که به علت عدم نیاز به حضور به موقع در شرکت، آنها می توانند تا نیمه شب به کارهای خود بپردازند، با این 

حال این تفکر کامال اشتباه بوده و در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
۱-امکان به اجرا درآوردن یک برنامه مشخص وجود خواهد داشت 

ساعت خواب مشخص، کمک خواهد کرد تا زندگی کارآفرینان به نظم حیاتی دست پیدا کند. این امر در حالی است 
که اگر در این رابطه نظمی مشخص وجود نداشته باشد، شما محکوم به دوباره نوشتن برنامه ها خواهید بود. همچنین 
این موضوع می تواند بر روی وعده های ش��ما نیز تاثیر منفی را به همراه داش��ته باش��د. برای مثال قرار مالقات در روز 

و یک ساعت مشخص، با ساعت خواب نامعلوم یک ریسک بسیار بزرگ بوده و می تواند وجهه شما را تخریب کند.
۲-زمان بیشتری را در طول روز خواهید داشت

اگر قبل از س��اعت 12 به خواب بروید، عمال به زمان کمتری برای اس��تراحت نیاز خواهید داش��ت. حتما برای شما 
نیز این اتفاق رخ داده و می توانید درس��تی آن را تصدیق کنید. همچنین در هنگام بیدار ش��دن، شما با سطح انرژی به 
مراتب بیش��تری مواجه خواهید بود. این امر به معنای آن اس��ت که شما سریعا می توانید اقدامات خود را شروع کنید. 
همچنین سحرخیزها در طول روز نیز انرژی به مراتب بیشتری دارند. باالبودن سطح انرژی برای مدیران که قلب تپنده 
ش��رکت محسوب می-ش��وند، کامال ضروری خواهد بود. باالبودن سطح انرژی به این معنا است که آستانه تحمل شما 

بیشتر شده و امکان افزایش حجم کارها نیز وجود خواهد داشت. 
3-امکان ورزش به وجود می آید 

یکی از مش��کالت همیش��گی کارآفرین ها این است که به علت مشغله کاری، زمانی را برای ورزش نداشته و این امر 
س��المت آنها را با تهدیدی جدی مواجه می س��ازد. این امر در حالی است که اگر زودتر بیدار شوید، فرصت کافی برای 
ورزش��ی مداوم به وجود خواهد آمد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که به نظر متخصصان، تداوم 
داش��تن تمرین ه��ا، به مراتب مهم تر از حجم آن خواهد بود. به همین خاطر در ای��ن رابطه حتما از یک فرد باتجربه و 

حرفه ای مشورت بگیرید. 
4-بیشتر در کنار خانواده خود خواهید بود

اگر زود از خواب بیدار شوید، یک فرصت ایده آل برای صرف صبحانه در کنار خانواده و رساندن فرزندان به مدرسه را 
خواهید داست. این امر می تواند تا حد زیادی به معضل عدم تعادل کار و زندگی شخصی مدیران کمک کند.  در نهایت 
فراموش نکنید که ایجاد یک برنامه خواب منظم، امری یک شبه نبوده و الزم است تا به صورت مرحله ای اقدام کنید. 
business۲community.com :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

     شنبه   6 اردیبهشت ۱399    شماره ۱۵۲9   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

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 مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

این روزها تعریف مردم از موفقیت و کیفیت زندگی تغییر کرده 
اس��ت. آرامش و خوشبختی در اولویت قرار نداشته و میزان درآمد 
و لوازم لوکس��ی که توانایی خرید آنها را داش��ته باش��یم، به هدف 
ما تبدیل ش��ده است. رسانه ها دائما از شرکت هایی حرف می زنند 
ک��ه ارزش های میلیارد دالری دارن��د و جامعه نیز میزان موفقیت 
را با ماش��ینی که می رانید و ش��هری ک��ه در آن زندگی می کنید 
می س��نجند. اگر قصد دارید کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید 
و هرچه س��ریع  تر، به ثروت هنگفت دس��ت پی��دا کنید، باید روی 
چیزهایی تمرکز کنید که اهمیت بیشتری دارند. در ادامه به برخی 

از این موارد اشاره می  کنیم.
۱. قدرت روانی خود را تقویت کنید

زندگی با فراز و نش��یب های زیادی همراه اس��ت و ش��ما برای 
مقابله با آنها به قدرت روانی و تعادل فکری نیاز دارید. ش��ما باید 
نقاط ضعف ذهن و روان خود را شناس��ایی کرده و آنها را به نقاط 
قوت تبدیل کنید. ذهن های انعطاف پذیر توانایی بهتری در مقابله 

با شرایط دشوار دارند.
۲. به سالمت احساسات خود اهمیت دهید

مردم اغلب ارزش س��المت احساسات را دست  کم می گیرند، اما 
به یاد داشته باشید که باید از سالمت و ثبات آن اطمینان حاصل 
کنید. تمرین های س��المت ذهن نیز به اندازه ورزش های جسمانی 
بااهمیت هس��تند. استرس مزمن مس��تقیما به شش دلیل اصلی 

مرگ مرتبط است.  
3. برای تناسب اندام برنامه ریزی کنید

تناس��ب اندام روی احساسات و س��المت ذهن تاثیر می گذارد. 
افراد فعال اغلب شادتر و سرزنده تر از افراد غیرفعال هستند. حتی 
استفاده از وس��ایل ورزشی ساده پارک ها هم می تواند روحیه شما 
را تقویت کند. س��المت جس��مانی خود را در اولویت قرار دهید و 
برای آن برنامه ریزی کنید. این دقیقا همان چیزی است که هرگز 

باز نمی گردد.

4. زمان بیشتری را برای خانواده و دوستان اختصاص 
دهید

خانواده و دوستان شما در واقع منبع شادی و خوشبختی فراوان 
هس��تند؛ به ویژه دوستان شما؛ چراکه به نوعی خانواده ای هستند 
که انتخاب کرده اید. آنها همچنین در شرایط استرس و بحران نیز 
همراه ش��ما خواهند بود. س��پری کردن اوقات با خانواده می تواند 

شما را به تمام چیزهای بااهمیت دنیا مرتبط کند.
۵. روی قدرت باالتر متمرکز شوید

ایم��ان از ق��درت باورنکردنی برخوردار اس��ت و در زندگی های 
پرهرج و مرج می تواند پناهگاهی آرام باشد. حتما نباید به معجزه و 
یا قدرت های جادویی درمانی باور داشته باشید که بتوانید اینگونه 
از ایمان را در خود تقویت کنید. ایمان یک موضوع شخصی است، 
زیباست و بسیار آرام بخش. ایمان درواقع باور به یک چیز بزرگ تر 
اس��ت و به ش��ما اجازه می دهد که روی چیزهای بزرگ تر تمرکز 

کنید.
6. به دیگران کمک کنید

ن��وع متفاوتی از خوش��بختی و رضایت در »پ��س دادن« نهفته 
اس��ت. انرژی خوش��بختی و خوش  اقبال��ی خود را ب��ا دیگران به 
اش��تراک بگذارید و با پس دادن این ان��رژی، دیگران را نیز از این 
امتی��از برخوردار کنید. فرقی نمی کند که در چه س��طحی زندگی 
می کنید، به یاد داش��ته باشید که همیش��ه کسانی هستند که به 
کمک نیاز دارند. برای کمک به افراد تنگدس��ت و کس��انی که به 

کمک نیاز دارند، وقت صرف کنید.
۷. رویاهای خود را دنبال کنید

همه انس��ان ها مجموع��ه ای از رویاها را در قل��ب خود پرورش 
داده ان��د. دنبال کردن این رویاه��ا، ارزش ذاتی بی نهایتی را ایجاد 
می کن��د. برای مثال، اگر می خواهید که زبان جدیدی را بیاموزید، 
حتم��ا این کار را انجام دهید؛ الزم نیس��ت که حتما در ش��رایط 
خاصی به ش��ما کمک کند. کس��ب و کار جدید خود را راه اندازی 

کنید؛ ش��ما تنها کس��ی هستید که س��ر راه قرار گرفته است. اگر 
دوس��ت دارید که دارایی های خود را به پول تبدیل کرده و با یک 
کوله پش��تی، دنیا را س��یاحت کنید، پس این کار را انجام دهید. 

زندگی، تجربه کردن و گذران روزها با چشم های کامال باز است.
8. افراد منفی باف با طرز فکر سمی را از زندگی خود 

حذف کنید
اف��رادی که طرز فکر منفی دارن��د می توانند اثرات مخربی را در 
سالمت جس��م و روح شما داشته باشند. فرقی نمی کند که تا چه 
اندازه انعطاف پذیر هس��تید، اینگونه از اف��راد در نهایت می توانند 
برای ش��ما زیانبار باش��ند بنابراین اهمیت حذف کردن اینگونه از 

افراد را نادیده نگیرید.
9. اهداف خود را تعیین کنید

ب��رای چیزهایی ک��ه در زندگی به آن نی��از دارید، هدف تعیین 
ک��رده و برای آن ت��الش کنید. اهداف در واقع نقش��ه راهی را به 
سمت دس��تیابی به رویاها در اختیار شما قرار می دهند. دستیابی 
به اهداف نیز بس��یار خوش��ایند است و باعث می ش��ود که به این 

روند ادامه دهید.
س��ریع پولدار ش��دن یکی از حالت های وجودی انسان هاس��ت. 
ل��وازم لوکس، دارایی های مادی و تعریفی ک��ه جامعه از موفقیت 
دارد، تنها وابس��تگی هایی هستند که معنای عمیقی ندارند. موارد 
ناملموس زندگی چیزهایی ارزشمند واقعی هستند؛ به زندگی خود 

معنا ببخشید و ارزش های آن را غنی کنید.
ع��الوه بر ای��ن، اگر کاری که به آن عش��ق می ورزی��د را انجام 
می دهی��د، خوش��بختی را در چیزهایی که دارید پی��دا می کنید 
و فعالیت ه��ا و روابط مثبتی دارید، باعث می ش��ود که مولفه های 
مادی را نیز در زندگی خود در اختیار داش��ته باش��ید. این یکی از 
روش های هستی برای پاداش دادن به اولویت های شماست که در 

واقع یک فرمول قدرتمند است.
Entrepreneur/ucan :منبع 

روش های موثر برای پولدار شدن سریع متفاوت از چیزهایی هستند که تصور می کنید
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