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بیشترین سودآوری در 45 روز نخست امسال از آن بورس بوده است

بازدهی بازارهای مالی 
در نیمه بهار

آنطور که از روند تغییر قیمت ها در بازارهای طال، س��که، دالر و بورس برمی آید، بیش��ترین س��ودآوری در میان بازارهای مالی 
از آن بورس بوده اس��ت و بازار س��رمایه توانس��ته در مدت یک ماه و نیمی که از فصل بهار می گذرد، بیش��ترین سودآوری را برای 
سرمایه گذارانش به ارمغان بیاورد. به گزارش خبرآنالین، هر چقدر از سال ۹۹ می گذرد، عددهایی که بازدهی بازارهای مالی را نشان 
می دهند، بیشتر نمایانگر آن است که امسال سال بازار سرمایه است. اگرچه در سال ۹۸ نیز بیشترین سودآوری در میان بازارهای 
مالی به بازار س��رمایه اختصاص داشت و سود خوبی برای س��رمایه گذاران خود به همراه آورد، اما در بهار سال جدید، بورس تهران 
تقریبا دو برابر جهش پیدا کرده است؛ اتفاقی که هیچ یک از بازارها در ۴۵ روز نخست سال ۹۹ تجربه نکرده اند. سرمایه گذاران کدام...

اجاره مسکن در 2 سال گذشته ۳۱درصد گران شد

جغرافیای استانی اجاره خانه
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چرا واگذاری سهام شرکت های دولتی، چالش جدیدی برای خصوصی سازی است؟

ETF مشکالت واگذاری به روش

تاریک روشنای اقتصاد دانش بنیان
رستوران  داری در دوران کرونا

چالش بهبود سالمت در محیط  های کاری
توسعه کسب و کارهای کوچک در 6 گام
چالش طراحی متن در بازاریابی ویدئویی 
کرونا و تغییر فعالیت آژانس های بازاریابی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

وارن بافت آموزش چند ساعته 
تیم کوک را سپری کرد

4
فرصـت امـروز: نمایندگان مجلس سـرانجام پـس از کش و 

قوس های شـش ماهـه به دولت اجـازه دادند که در 
دوره گذار حداکثر سه ساله، چهار صفر از پول ملی...

چراغ سبز مجلس برای حذف 4 صفر از پول ملی

»تومان« واحد پولی ایران 
می شود

یادداشت
حذف 4 صفر از پول ملی

 نمایشی و مخرب

م��ورد  در  کار  و  گفت وگ��و 
حذف چهار صف��ر از پول ملی 
در شرایط حاضر چیزی شبیه 
تجوی��ز جراح��ی زیبایی برای 
بیمار مبتال به س��رطان است. 
دوس��تان صحب��ت از کاه��ش 
هزینه ه��ای حس��ابداری بر اثر 
ای��ن تغیی��ر می کنن��د که  در 
میان م��دت ح��رف صحیح��ی 
اس��ت. البته در کوتاه مدت این 
اقدام، با توج��ه به لزوم اصالح 
ارق��ام آماره��ا و صورت ه��ای 
مالی س��ال های گذشته، برای 
مقایسه پذیر شدن، هزینه زاست 
و ش��انس خطا ه��م در دوران 
تغیی��ر، در محاس��بات مال��ی 
باال م��ی رود، اما ب��ه  طورکلی 
ناکارآمدی ه��ای  مقی��اس  در 
نظ��ام اقتص��ادی ای��ران، این 
اعداد و ارقام خنده آور اس��ت. 
در ای��ران، دول��ت تقریب��اً هم 
ان��دازه تولی��د ناخالص داخلی 
نومینال، سوبسید پیدا و پنهان 
توزیع می کند و این سوبس��ید 
در برخ��ی حوزه ه��ا همچ��ون 
آب و ان��رژی، ع��الوه بر ایجاد 
ناکارآم��دی اقتصادی ش��دید، 
اثرات مهمی ب��ر ناپایدارکردن 
زیست بوم ایران دارد که بهای 

آن را نسل های بعدی 
4به  سختی خواهند ...

سه شنبه
۱6 اردیبهشت
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»بلومبرگ بیزنس ویک« در گزارش تازه خود به این مسئله پرداخته است که چگونه 
می توان در مقابله با ویروس کرونا، مانع ورشکستگی کسب وکارها شد؟ این نشریه معتقد 
اس��ت که سیاست های اتخاذشده از س��وی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا 
بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت های اقتصادی متمرکز ش��ده و می تواند کس��ب وکارهای 
کوچک و متوس��ط را ورشکسته کند. از همین رو، »بلومبرگ بیزنس ویک« به بررسی 
راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته و اینکه 
چطور می توان هم جلوی گسترش کرونا را گرفت و هم مانع ورشکستگی کسب وکارها 
شد. در این گزارش که آن را مرکز پژوهش های اتاق ایران ترجمه کرده است، می خوانیم:
»در دوران مبارزه با ویروس کرونا تجارت دچار وقفه ش��ده اس��ت. در اینجا راه هایی 
برای کمک به ش��رکت ها برای بقا در دوران اپیدمی ارائه می شود. ما در اقتصاد سوگند 
بقراط نداریم که بگوید: »نخست از آسیب زدن پرهیز کنید.« اگر چنین سوگندنامه ای 
وجود داشت، باید گفت رهبران دنیا در حال زیر پا گذاشتن آن به شکلی جدی هستند. 
آنها با هدف مقدس نجات جان انس��ان ها به  طور عمد در حال نیمه جان کردن اقتصاد 

جهانی هستند.
برنامه از این قرار است که فعالیت اقتصادی را برای چند هفته یا چند ماه به حالت 
حیات تعلیق درآورند تا از بدترین وضعیت شیوع کووید 1۹ عبور کرده و سپس بیمار 
)اقتصاد جهانی( را دوباره احیا کنند. آیا این کار ضروری اس��ت؟ احتماالً بله. خطرناک 

است؟ بدون تردید بله.
از آنجا که چنین کاری با این وسعت تاکنون صورت نگرفته است، ازاین رو ریش سفیدی 
ه��م وجود ندارد که ما را در این راه راهنمایی کند؛ بنابراین، قرار اس��ت همان طور که 
پیش می رویم برنامه ریزی کنیم و در مواجهه با واقعیات جدید با آزمون وخطا برنامه را 
اصالح کنیم. چنانکه دکترها مات و مبهوت باید انتخاب کنند کدام بیمارها باید نجات 
داده شوند و کدام یک باید رها شوند، ما نیز باید درخصوص اینکه کدام بخش ها، کدام 

شرکت ها و کدام کارگران برای نجات اولویت یا شایستگی دارند، تصمیم بگیریم.
و نهایتاً ناگزیر خواهیم بود بین نجات جان انسان ها و نجات معیشت افراد، دست به 
انتخابی دردناک بزنیم. هرچه افراد بیشتری از طریق ایجاد محدودیت های سفت وسخت 
از ش��ر ویروس کرونا نجات داده ش��وند، به همان نسبت معیشت های بیشتری آسیب 
می بینن��د که در برخ��ی موارد این آس��یب قابل ترمی��م نخواهد بود. دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 2۴ مارس امس��ال گفت که تمای��ل دارد اقتصاد ایاالت 
 متح��ده »ب��از بماند و آماده برای ش��روع دوباره از عید پاک باش��د« که مصادف با 12 
آوریل اس��ت. به هرحال، هرچ��ه ما در مورد قرنطینه ک��ردن و فاصله گذاری اجتماعی 
آسان تر بگیریم تا اقتصاد بتواند نفس بکشد، نفس بیماران بیشتری توسط این بیماری 
ترس��ناک گرفته خواهد ش��د. مارتین آیخنباوم از دانشگاه نورث وسترن و برخی دیگر 
از صاحب نظران در مقاله  کاری جدیدی حس��اب کرده اند که در مقایس��ه با دست روی 
دس��ت گذاش��تن  کامل، ایاالت  متحده می تواند از طریق اقدامات محدودکننده جدی، 
جان ۵00 هزار نفر را نجات دهد، اما این کار به قیمت از دس��ت رفتن 10درصد بازده 
اقتصادی این کش��ور در س��ال 2020 تمام خواهد شد. تردیدی نیست که این مسئله 

چندان خوشایند نخواهد بود.
در اینجا سیاس��ت گذارانی که به نمایندگی از ما تصمیم می گیرند، باید یک اصل را 
مدنظر قرار دهند: اگر ش��ما ناگزیر باید به اقتصاد آس��یب وارد کنید، لطفاً طوری باشد 
که قابلیت برگش��ت پذیری داشته باشد. آس��یب وارد کنید، اما آن را نکشید. آن را خم 

کنید، اما نشکنید.
توقف ناگهانی می تواند صدها هزار کس��ب وکار کوچک و متوس��ط را از میدان به در 
کند؛ یعنی ورشکستگی. برخی به سرعت دوباره کمر راست خواهند کرد که خیلی خوب 
استف اما در بسیاری از موارد، این مشکل همیشگی خواهد بود. گروه هایی با عملکرد باال 
که سال ها طول کشیده تا شکل بگیرند، از هم خواهند پاشید. اشتراک مساعی ها از بین 
خواهد رفت. کارگرانی که در جایی خاص کار کرده و جا افتاده اند، به دردس��ر خواهند 

افت��اد و در جس��ت وجوی کار، در مواجهه با کارفرمایانی که نمی دانند آنها چه کس��ی 
هستند و چه  کاری از دست شان برمی آید، با مشکل روبه رو خواهند شد.

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده  جایزه  نوبل در نشست انجمن اقتصاد بین الملل 
در کنار بحرالمیت اردن که در سال 201۴ برگزار شد، در سخنرانی خود گفت: »بخش 
اعظم اطالعات در جامعه  ما در درون ش��رکت ها ادغام ش��ده اس��ت. ورشکستگی یک 
شرکت منجر به از دست رفتن سرمایه  سازمانی و اطالعاتی با هم خواهد شد، این یعنی 

شوکی منفی برای اقتصاد.«
البته پاس��خ این است: شرکت ها را تا حد امکان به حال خود بگذارید. اگر شرکت ها 
و بنگاه هایی که کاال تولید و خریدوفروش می کنند، آماده به کار باشند، راه اندازی دوباره 
اقتصاد پس از فروکش کردن شیوع ویروس کووید 1۹ آسان تر خواهد بود. این مسئله 
نشانه ای از حسن نیت هم به  حساب می آید: اقتصاددان دیوید لووی که خود رئیس یک 
کس��ب وکار خانوادگی به نام »مرکز پیش بینی جروم لوی« در مونت کیسکو نیویورک 
است، در ایمیلی با عنوان »رؤیاها نابود شدند، فرصت ها از دست رفتند، زندگی ها نابود 
ش��دند«، می نویسد: »رها کردن یک کس��ب وکار در راه سقوط به ویژه کسب وکاری که 
طی س��الیان دراز شکل گرفته و س��ابقه ای طوالنی دارد، به صاحبان این کسب وکارها 

و خانواده های ایشان که همیشه درگیر ماجرا هستند، ضربه ای ویرانگر وارد می کند.«
با این حس��اب چه باید کرد؟ یک راهکار خوب برای س��ر پا نگه داش��تن شرکت ها، 
کورتزآربایت  آلمانی یا همان س��اعت کاری کم اس��ت. در این روش دولت برای حقوق 
کارکنان و کارگرانی که در غیر این صورت از کار بیکار می شدند، یارانه می دهد. مارکوس 
برونرمایر اقتصاددان آلمانی االصل از دانشگاه پرینستون می گوید: »کورتزآربایت به آلمان 
کمک کرد سریع تر از سایر کشورهای اروپایی از بحران مالی فرار کند.« چند کشور در 
حوزه  اسکاندیناوی از این  رویه  آلمان تبعیت کرده اند و بریتانیا هم در تاریخ 20 مارس 

برنامه  مشابهی را اعالم کرد.
راه حل جایگزین دیگر نیز وام دادن بی قیدوشرط و ارزان به کسب وکارها تا زمانی است 
که ویروس کرونا از بین برود. وقتی پای ش��رکت های بزرگ در میان باشد، فدرال رزرو 
برای تأمین مالی اوراق تجاری، کاماًل آمادگی دارد و در تاریخ 23 مارس اعالم کرد که 
این صندوق حتی مستقیماً اقدام به خرید اوراق قرضه شرکتی خواهد کرد که این اقدام 
خود انحرافی بزرگ برای بانک مرکزی به حساب می آید )جورج روزناک، یکی از مدیران 
راهبرد درآمد ثابت در مؤسسه  سرمایه گذاری ولز فارگو در تلویزیون بلومبرگ دراین باره 

می گوید: »به به، فقط به به«(.
کمک رس��انی به ش��رکت های کوچک تر که برای تأمین پول به جای بازار به بانک ها 
متکی هس��تند، مشکل دش��وارتری اس��ت. الیحه  2 تریلیون دالری که در تاریخ 2۵ 
مارس برای تصویب به کنگره ارائه ش��د، دربرگیرنده  2۵0 میلیارد دالر برای وام دادن 
به کسب وکارهای مزبور از طریق بانک هایی است که با اداره  کسب وکارهای کوچک سر 
و کار دارند. ایده  دیگر برونرمایر این اس��ت ک��ه فدرال رزرو برای بانک ها جهت هدایت 
وام ها به بنگاه های کوچک و متوسط نرخ سود منفی تعیین کند، یعنی از روزنه  تنزیل 

به آنها پرداخت کند.
در یک رکود معمولی، تشویق بانک ها به »همیشه سبز« کردن وام های خود )دادن 
پول جدید به وام گیرندگان  تا بتوانند س��ود وام های قدیمی خود را بپردازند( اشتباهی 
قابل توجه خواهد بود. این کار تضییع سرمایه ای ارزشمند برای زنده نگاه داشتن مشتی 
زامبی محس��وب می شود، س��رمایه ای که باید در جهت سرمایه گذاری  اشتغال زا به کار 
گرفته ش��ود. ولی ش��رایط امروز یک رکود عادی نیست. شرکت هایی که به کمک نیاز 
دارند، زامبی نیستند. سرپا نگه داشتن آنها نه تنها اشتباه و گناه نیست، بلکه یک ضرورت 

است. برونرمایر می گوید: »این تغییری 1۸0 درجه ای در ساختار ذهنی مردم است.«
استیگلیتز، برنده  جایزه  نوبل که در دانشگاه کلمبیا تدریس می کند، از یک فصل 11 
فوق العاده دفاع می کند که مانع از ورشکستگی گسترده می شود. او در مقاله ای در سال 
2010 به همراه مارکوس میلر از دانشگاه وارویک می نویسد که نظام نامه  ورشکستگی 

»ضرورتاً برای حوادث ویژه ای است که طی آنها می توان دارایی ها را به قیمت های بازاری 
فروخت« که طبیعتاً در بحرانی که در آن هیچ کس تمایلی برای گرفتن چاقوی در حال 
سقوط ندارد، صدق نمی کند. آنها درباره فصل 11 فوق العاده می نویسند که یک مؤسسه  
تحت حمایت دولت »کس��ب وکارهای مشکل دار را در هم ادغام خواهد کرد و هم زمان 
تصمیم می گیرد )و این کلید حل معما است( که چگونه در یک رویه  مشترک راجع به 
همه  آنها تصمیم گرفته خواهد شد.« به  عنوان  مثال این رویه  مشترک می تواند شامل 

پرداخت بدهی از طریق واگذاری سهام باشد.
دبورا لوکاس از مؤسس��ه  فناوری ماساچوس��ت )ام آی تی( بیشتر عمر کاری خود را 
صرف مطالعه و تحقیق درخصوص دولت فدرال به عنوان یک مؤسسه مالی کرده است. 
او اقتصاددان برتر در اداره  بودجه  کنگره بوده است و در حال حاضر مدیر مرکز گالوب 
برای تأمین مالی و سیاست گذاری در دانشکده مدیریت اسلوان  دانشگاه ام آی تی است. 
لوکاس می گوید: »شما خواهان این نیستید که شرکت ها و مؤسسات فعال و پررونق را 
نابود کنید و در موقعیت کنونی همین بزرگ ترین ریسک است و ارزش آن را دارد که 

برای پرهیز از چنین کاری هزینه  زیادی پرداخت کرد.«
او معتقد است که شرکت ها نباید به  طور مستقیم در قالب هدیه کمک مالی دریافت 
کنند، چراکه هر ش��رکتی پول نقدی که پیشنهاد شده اس��ت را خواهد گرفت، حتی 
درصورتی که مدیران بدانند که موقعیت شان ناپایدار است. در این شرایط وام بهتر است. 
مدیران معموالً وامی که می دانند توانایی پس دادنش را ندارند، نمی گیرند، چراکه یک 
عدم پرداخت می تواند در دادگاه  ورشکستگی آنها را حسابی به دردسر بیندازد. لوکاس 
با اتکا به تجربه  خود در بحران مالی بزرگ معتقد است که شرط گذاشتن برای وام ها، 
مثل الزام به حفظ کارگران بر سر کارشان، اشتباه است. او پیش بینی می کند که بسیاری 
از مدیران ترجیح می دهند بی خیال پول موردنظر ش��وند تا اینکه دست و پای خود را 

ببندند.
کمک ه��ای مالی دولتی چندان محبوب نیس��تند. هنگامی ک��ه در مقاله ای پیش تر 
ب��ه این موض��وع پرداختیم، در توییتر با واکنش هایی روبه رو ش��دیم مثل »یک پخش 
پول ورشکس��ته به لحاظ اخالقی در میان طبقه  س��رمایه دار.« چپی ها خواهان کمک 
به کارگران هس��تند و نه س��رمایه داران و یک بخشی از راس��ت لیبرال شامل بسیاری 
از اقتصاددان��ان می گویند که ب��ازار آزاد در به کارگیری مج��دد منابع )یعنی کارگران، 
ماشین ها، پتنت ها، مارک های تجاری و ...( با سریع ترین و باالترین ظرفیت  در زمانی که 
یک ش��رکت سقوط می کند، عملکرد خوبی دارد. جفری میرون اقتصاددانی از دانشگاه 
هاروارد در مجله  طرفدار آزادی کاتو در س��ال 200۹ می نویسد: در بحران مالی بزرگ، 
»سیاست گذاران ایاالت متحده باید به  جای کمک مالی به بانک ها به آنها اجازه می دادند 

روند استاندارد ورشکستگی را طی کنند.«
افراد هم به کمک نیاز دارند. افزایش دادن عواید بیکاری و تمدید دوره زمانی آن یک 
امر مسلم است. شکیبایی در برابر بازپرداخت بدهی ها هم اقدام مناسبی است. روی هم 
رفته این تنها ش��رکت ها نیس��تند که باید از در هم شکستن آنها جلوگیری کرد، بلکه 
باید به معاش خانوارها هم توجه نمود. در این میان، فرآیند نجات شرکت ها می تواند به 
ش��کل وحشتناکی دچار انحراف شود. بن هانت، یکی از بنیان گذاران و از مدیران ارشد 
سرمایه گذاری در شرکای بنیاد دوم حساب می کند که بازخرید سهام شرکت در چهار تا 
از بزرگ ترین خطوط هوایی، از جریان آزاد پول نقد آنها بین سال های 201۴ تا 201۹ 
بیش��تر است، که این مسئله به ثروتمندش��دن مدیران عامل و سهامداران انجامید اما 
درعین حال موجب شد شرکت های مزبور هیچ گونه آمادگی برای رویارویی با یک بحران 
را نداش��ته باش��ند. هانت در تاریخ 1۹ مارس بر روی وب سایت خود، اپسیلون تئوری، 
می نویس��د: »راکون ها و جامعه ستیزها با تمام قوا در این حوزه حضور دارند و به دنبال 
عمومی کردن زیان های خصوصی خود هس��تند و منافع شخصی شان کاماًل پوشیده و 

محفوظ می ماند.«
منطقی است که برای کمک به شرکت ها شرط و شروطی گذاشته شود، همان طور 

که الیحه  جدید این کار را می کند. هانت برای فوق العاده مدیریت مدیران عامل سقف 
قاطعی تعیین می کند، اعضای هیأت مدیره را اخراج و جایگزین می کند؛ از شرکت ها 
می خواهد که با فروش س��هام خود حتی به قیمت های نامطلوب امروزی، پول تهیه 
کنند و تا زمانی که بازپرداخت وام های دولتی به اتمام نرس��یده است، بازخرید سهام 
خود و پرداخت س��ود سهام را ممنوع می کند. مشارکت در تملک شرکت ها در ازای 
کمک اضطراری )چنان که وزیر خزانه داری استیون منوچین با درایت درخواست کرده 
اس��ت( به قیمت کمی نزدیک تر کردن ایاالت متحده به سوسیالیسم برنی سندرز، به 
مالیات دهندگان مقداری دست باال را می دهد. همچنین منطقی است که برای نجات 
از میان صنایع دست به انتخاب بزنیم. خطوط هوایی ممکن است زیرساختی حیاتی 
باش��ند اما کازینوها و خطوط کشتیرانی تفریحی از زیرساخت های حیاتی به حساب 

نمی آیند.
در راستای پایبندی به فلسفه  خم کن و نشکن، کمک ها باید روی آسیب پذیرترین 
گونه از شرکت ها متمرکز شوند که بار چندانی به دارایی های فیزیکی تحمیل نمی کنند. 
وقتی کارکنان شرکت های با دارایی سبک پراکنده شوند، ارزشی ناچیز برای شرکت باقی 
می ماند یا اصاًل ارزشی برایش نمی ماند. کسب وکارهای کوچکی که تقریباً نیمی از نیروی 
کار ایاالت متحده را در استخدام خود دارند، احتماالً بیشتر از شرکت های بزرگ از نوع 
دارایی س��بک هستند. شرکت های برخوردار از دارایی های فیزیکی ارزشمند می توانند 
به راحتی به کار برگردند. شکس��ت یک تولیدکننده  نفت شیل به هیدروکربن هایی که 
هنوز اس��تخراج نشده اند آسیبی نمی زند. خطوط کشتیرانی تفریحی هنوز کشتی های 
خود را دارند، خطوط هواپیمایی هواپیماهای خود را دارند و کازینوها هنوز س��الن های 
قمار خود را دارند که با پایان یافتن تهدید ویروس کرونا به س��رعت می توانند کار خود 

را از سر بگیرند.
نق��ش سیاس��ت در تصمیم گیری درخص��وص کمک های مالی بای��د تا حد ممکن 
کمرنگ باشد. البته گفتن این حرف ساده و عمل کردن به آن دشوار است. برایان دیز، 
استیون شافران و َدن جستر که برنامه ها را طراحی کرده اند در فصلی از کتاب »اولین 
واکنشگران« که توسط کس��انی که بحران مالی را تجربه کرده اند نوشته و ویراستاری 
شده است، نوشته اند: در سال های 200۸ تا 200۹ هنگامی که دولت های بوش و اوباما 
در تالش بودند کمپانی جنرال موتورز و ش��رکت مس��ئولیت محدود کرایسلر را نجات 
دهند، »ما س��عی می کردیم تالش های افراد ذی نف��ع در همه  جوانب امر برای دخالت 
در تصمیمات خرد درخصوص اینکه کدام بنگاه باید بسته شود یا کدام کارخانه تعطیل 
شود را خنثی کنیم.« البی کننده ها بار دیگر دست به کار شده  و به نمایندگی همگان از 
دامداران تا صاحبان سالن های تئاتر تا کارخانجات تولید پوشاک ورزشی مشغول فعالیت 
ش��ده اند. دولت ترامپ نیز پذیرفت که بررس��ی کمک مالی برای حمایت از شرکت ها 

به صورت مستقل انجام شود.
کمک های مالی دولت به شرکت ها و کمک به افراد به شکل عجیبی گران خواهد بود. 
فرصت خوبی است که افراد بیشتری از برنامه  تشویقی مورد بحث در ساختمان کنگره 
در تاریخ 2۴ مارس تبعیت کنند. البته این بدان خاطر است که تاکنون نیاز برای گرویدن 
به چنین برنامه ای بیشتر از این نبوده است. دستور دولت برای تعطیل کردن اقتصاد را 
به منزله  سکته  قلبی )یا اگر بخواهیم از استعاره امروزی تر استفاده کنیم( سندروم حاد 
تنفسی اقتصاد در نظر بگیرید. درمان چنین بیماری برای موفقیت باید تهاجمی باشد و 

اقدامات نیمه کاره و اقتصادی کردن این روند را قطع نمی کند.
هر کاری که الزم اس��ت انجام شود باید به سرعت صورت پذیرد. بیکاری ها از همین 
حاال هم شروع شده است. هرچه کسب وکارها بیشتر آسیب ببینند، سرپا شدن دوباره  
آنها دشوارتر خواهد بود. چنان که بیانیه  2۴ مارس ترامپ نشان می دهد، فشار سیاسی 
برای تداوم فعالیت اقتصادی نرمال روزبه روز افزایش پیدا می کند. مطمئن ترین راه برای 
حفظ حمایت از محدودیت هایی که از عموم مردم در برابر کووید 1۹ محافظت می کند، 

تخفیف خسارتی است که این محدودیت ها به اقتصاد وارد می کنند.«

»بلومبرگ بیزنس ویک« پاسخ داد

با شیوع کرونا چطور می توان مانع ورشکستگی کسب وکارها شد؟

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



فرصت امروز: سوم اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور از واگذاری سهام 
ش��رکت های مهم بیم��ه ای و بانکی در قالب صن��دوق »ETF« خبر داد. 
س��پس وزیر اقتص��اد اعالم کرد که اولین صندوق قاب��ل معامله در بورس 
ش��امل سهام س��ه بانک به ارزش 16 هزار و ۵00 میلیارد تومان است. در 
نتیجه پذیره نویس��ی صندوق های قابل معامله ETF از روز یکش��نبه 1۴ 

اردیبهشت آغاز شد و تا 31 این ماه ادامه دارد.
این نخستین صندوق از صندوق های سه گانه دولتی است که واحد های 
آن به عموم فروخته می شود و این اقدام به  دنبال اعالم دولت برای فروش 
باقیمانده سهامش در شرکت هایی که سهام شان در بورس مبادله می شود، 
کلید خورده اس��ت. براس��اس این طرح، باقیمانده سهام دولت در بانک ها، 
بیمه ها، شرکت های پتروشیمی، پاالیشگاه ها، خودروسازی ها و شرکت های 
فلزی در قالب سه صندوق به ارزش ۵۵هزار میلیارد تومان فروخته می شود 
و نخستین صندوقی که عرضه آن شروع شده به سهام دولت در بانک ها و 
بیمه ها تعلق دارد و با نام صندوق »واسطه گری های مالی« معرفی شده و 
متقاضیان می توانند با پرداخت حداکثر 2میلیون تومان تا 31 اردیبهشت 

در این پذیره نویسی مشارکت کنند.
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله چیست؟

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در ب��ورس، یک��ی از انواع 
صندوق های س��رمایه گذاری در بازار سرمایه است که در آنها، دارایی هایی 
عموماً از جنس سهام، ممزوج و به عنوان دارایی های صندوق در نظر گرفته 
می شود و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد. 
هرچند بهره مندی از موج رونق بازار سهام به لحاظ تأمین مالی برای دولت 
و اقتصاد گام مهمی محس��وب می ش��ود و حتی می تواند به متعادل شدن 
بازار س��هام کمک کند، اما نکته مغفول آن است که این نوع از واگذاری ها 

می تواند پیامدهای منفی بلندمدتی داشته باشد.
به عبارت دیگر، اگرچه این پذیره نویس��ی می تواند به رونق اقتصادی در 
کوتاه مدت، خصوصی سازی در کشور و جبران کسری بودجه دولت منجر 
ش��ود، اما نگرانی هایی را هم به دنبال داشته است که به سازوکار واگذاری 

در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله باز می گردد. 
در روزهای گذش��ته برخی از اقتصاددانان نس��بت به سازوکار واگذاری 
سهام این ش��رکت های دولتی هشدار داده اند و نهاد پژوهشی مجلس هم 
در گزارش��ی اعالم کرده که این نوع واگ��ذاری می تواند »حکمرانی« این 

شرکت ها و مجموعه ها را در آینده با چالش های جدی رو به رو کند.
البته تجربه خصوصي سازي در س��ال هاي پس از تصویب قانون اجراي 
سیاست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي همواره با موارد چالش برانگیزي 
همراه بوده است که این چالش ها عموماً به نقایصي در روش هاي واگذاري، 
قیمت گذاري و اهلیت خریداران باز مي گردد. ش��واهد امر نش��ان می دهد 
که تجربیات ناموفق در امر واگذاري و مس��ائل اجتماعي ایجادشده در پي 
آنها، موجب ش��ده تا دولتمردان برای اجتناب از بروز چالش هاي بالقوه در 
برخي ابعاد واگذاري ها مانند اهلیت خریدار، به راهکارهایي مانند واگذاري 

از طریق صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس روی آورند.
ETF انتقاد مرکز پژوهش ها به واگذاری با روش

مج��وز ای��ن نوع واگذاري به می��زان 6700 میلیارد توم��ان در بند الف 
تبصره 2 قانون بودجه س��ال 13۹۹ به دولت داده ش��ده است. البته مرکز 
پژوهش هاي مجلس در زمان بررس��ي الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
مجلس ش��وراي اس��المی اعالم کرد که به دلیل وج��ود نقایص جدي در 
سازوکار طراحي شده، این رویکرد با مشکالت متعددي مواجه خواهد بود، 
اما به هر حال با توجه به شرایط کشور این موضوع در سقف تعیین شده به 

تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید.
در همین حال، بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی که چند روز قبل 
درباره چالش های واگذاری با روش ETF منتش��ر کرد، بار دیگر نسبت به 
تبعات این س��ازوکار برای واگذاری سهام شرکت های دولتی، هشدار داد و 
نوش��ت: »با توجه به گستردگي ابعاد موضوع، این رویکرد مي تواند تبعات 
نامناس��بي در اداره شرکت هاي منتقل شده به صندوق هاي سرمایه گذاري 
قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش هاي اقتصادي که این شرکت ها 
در آنها حضور دارند مثل بخش بانکداري به دنبال داش��ته باشد و از سوي 
دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومي شده و به یک گره جدید 

در مسیر حکمراني اقتصادي کشور تبدیل شود.«
اما در ش��رایطی که پذیره نویسی صندوق های قابل معامله ETF از روز 
یکش��نبه این هفته آغاز ش��ده، مرکز پژوهش ها در پایان گزارش خود از 
دولت خواس��ته است که فعال این واگذاری را متوقف کند. به اعتقاد مرکز 
پژوهش ه��ا، »با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک س��و 
و وج��ود راهکارهاي مختلف براي واگذاری س��هام دولت از س��وی دیگر، 
پیشنهاد اکید آن است که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادي در 
آینده، از تصمیم ش��تابزده در این خصوص خودداري ش��ده و این تصمیم 

براي بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعال به تعویق افتد.«
واگذاری به روش ETF؛ جدید اما پرچالش است

س��ید حس��ین س��لیمی، عضو هیات نماین��دگان اتاق ای��ران ازجمله 
کارشناسانی اس��ت که اعتقاد دارد این سازوکار واگذاری، چالش جدیدی 
برای خصوصی س��ازی ایرانی خواهد بود. او معتقد اس��ت ک��ه واگذاری و 
خصوصی س��ازی از طریق ETF روش جدیدی اس��ت که دولت به دنبال 

اجرای آن است اما این روند بایستی به تدریج صورت گیرد.
سلیمی با اشاره به تاریخچه خصوصی سازی ایرانی به»پایگاه خبری اتاق 
ایران« می گوید: خصوصی س��ازی در همه جای دنیا روند متفاوتی را طی 
کرده است، اما در ایران، به رغم تأکید مقام معظم رهبری، مجلس و دولت 
و دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب، اما هنوز اتفاق جدی در این زمینه 
نیفتاده اس��ت و هر زمان که شاهد بودیم دولت ها اقدام به خصوصی سازی 
کردند، نتیجه ای جز فس��اد نداش��ته و همیش��ه اهلیت واگذاری ها مورد 

مناقشه بوده است.
به گفته سلیمی، تاریخچه کش��ورهای موفق در زمینه خصوصی سازی 

نش��ان می دهد که برای خصوصی س��ازی موفق، این کشورها به بودجه و 
س��اختار معین در مدت زمانی مشخص هم زمان توجه نشان دادند. »تروی 
هند« داس��تان بزرگ تری��ن خصوصی س��ازی تاریخ اس��ت. در این مدل 
ش��رکت ها طوالنی مدت به بخ��ش خصوصی واگذار و به آنه��ا زمان داده 
می شود تا بتوانند به سود برسند. در آن زمان، چند برابر صنایع سنگینی 
فعلی ما ظرف مدت زمانی کوتاه واگذار شدند و بعد از ۴- 3 سال هم همان 
واحدها به تولید رسیدند و دولت از محل مالیات بودجه اختصاص داده شده 

برای واگذاری را جبران کند.
وی ادام��ه می ده��د: در چن��د س��ال گذش��ته ک��ه دول��ت تصمیم به 
خصوصی س��ازی و واگذاری گرفته ش��اهد اتخاذ تصمیم هایی هستیم که 
عواقب آن معموالً در نظر گرفته نمی ش��ود.  واگذاری و خصوصی سازی از 
طریق ETF ها هرچند جدید اس��ت اما می تواند چالش هایی ایجاد کند. 
اینک��ه دولت تصور کند یک فرد یا مجموعه گروهی می تواند عهد ه دار این 
صندوق های بزرگ ش��ود، قطعاً ما را با مش��کالتی بعد از واگذاری مواجه 
خواهد کرد. بحث بر سر 7 هزار میلیارد تومان دارایی های دولت است که 
دولت قصد دارد تنها 20درصد آن را که معادل 1۴00 هزار میلیارد تومان 
است واگذار کند؛ این ارقام برای اقتصاد کوچک ما درعین حال بزرگ است 

و سرنوشت ساز.
ETF چشم انداز بورس با واگذاری به روش

بازار س��رمایه از اوایل سال گذشته تاکنون داغ ترین دوران تاریخ خود را 
س��پری می کند؛ بورس به انتخاب اول جامعه برای سرمایه گذاری تبدیل  
ش��ده و رکوردها در بخش های مختلف هر روز جابه جا می ش��وند. در این 
میان، سؤال بزرگی که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده، این است که 
رشد شاخص بورس تا کجا واقعی است و آیا سناریوی تلخ ریزش یک باره 
نرخ ارز در یک روز که س��ال گذش��ته رقم خورد و عده ای را متضرر کرد، 

برای این بازار هم اتفاق می افتد؟
سلیمی در پاسخ به این سوال می گوید: ساختار بورس ریسک پذیر است؛ 
ن��ه در ای��ران، بلکه در همه جای دنیا. در مقاطع��ی که به اصطالح اقتصاد 
شکوفا شده است، به همان نسبت هم بازار بورس رشد داشته و بالعکس هر 
زمان که با بحران های غیرقابل پیش بینی مواجه بودیم، شاهدیم که چطور 
بورس متأثر از این وقایع افت کرده است بنابراین همیشه سهامدار بورس 

باید پذیرای ریسک باشد.
به اعتقاد سلیمی، یکی از مهم ترین نقطه ضعف های بازار سرمایه ایران در 
مقایسه با دیگر کشورها، پایین بودن دانش اقتصاد و باالخص دانش بورس 

است که منجر به تصمیم های هیجانی می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت آموزش و اطالع رس��انی در 
این حوزه تاکید می کند و در پایان می گوید: از ابتدای سال که دولت تاکید 
بر مشارکت مردم در بورس دارد یکی از مهم ترین وظایف صدا و سیما این 
اس��ت که دانش مردم را درباره بورس باال ببرد تا مردم سطح توقع خود را 

از بورس مشخص کنند و حساب شده قدم بردارند.

چرا واگذاری سهام شرکت های دولتی، چالش جدیدی برای خصوصی سازی است؟

ETF مشکالت واگذاری به روش

این روزها با واگذاری سهام شرکت های دولتی به روش ETF، این سوال 
مطرح ش��ده که آیا این سازوکار واگذاری همان خصوصی سازی است؟ در 
پاسخ به این سوال، علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی معتقد است که صندوق های قابل معامله یا همان 
ETF که دولت پذیره نویسی آن را از این هفته آغاز کرده، خصوصی سازی 
نیست. او در گفت وگو با فرارو می گوید: من این شیوه را برای کنترل، رصد 
و پایش مدیریت ش��رکت های دولتی که قرار اس��ت واگذار شوند، مناسب 
نمی دانم. همچنین ممکن اس��ت در ای��ن صندوق ها مخاطرات اخالقی به 
وج��ود آید، به این معنا که مدیران برای رضایت س��هامداران صورت های 
مالی مناس��ب و مثبتی را اراده دهند، اما در عمل شاهد باشیم که چنین 

چیزی در واقعیت وجود ندارد.
به اعتقاد این اقتصاددان،  اینکه مقامات دولت می گویند این واگذاری ها 
خصوصی سازی اس��ت، پذیرفته نیس��ت. واگذاری های این چنین در دنیا 
همواره با مسائل مختلفی روبه رو بوده که این امر در ایران با پیچیدگی های 

بیشتری همراه است.
دین��ی ترکمانی با تاکید بر اینکه ما در بورس ب��ا دو بازار اولیه و ثانویه 
روبه رو هس��تیم، گف��ت: بازار اولیه بدین قرار اس��ت که محل تامین مالی 
بوده، به عنوان مثال همین عرضه اولیه سهام شستا یا همین صندوق هایی 
که در حال حاضر پذیره نویس��ی می شود، یک سهامی عرضه می شود و در 
قبال آن نیز نقدینگی جذب می ش��ود، به خصوص االن که تقاضای بسیار 
باالی��ی در بورس وج��ود دارد. اینکه گفته ش��ود االن یک دارایی فروخته 
می شود و بعد نیز اتفاقی نمی افتد، حرف غلطی است، وقتی شما یک سهام 
را عرض��ه می کنید، باید منابع حاص��ل از آن را صرف فعالیت های مولد و 

س��رمایه گذاری کنید تا بتوانید سود این پول را محقق سازید، نه این شما 
این منابع را صرف امور جاری کنید.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر دولت با کسری 
بودجه روبه رو اس��ت و شاید این منابع بخش��ی از هزینه های شرکت ها و 
بنگاه های واگذارش��ده را پوش��ش دهد، اما این امر در بلندمدت اگر صرف 
موارد جاری شود و مولد نباشد خطرزا است، به بیان دیگر، این اقدام فرقی 
با استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ندارد، منتهی 
عوارض تورمی و چاپ پول استقراض را ندارد، اما نوعی تولید بدهی است 
و تنها نوع بدهی متفاوت است، بنابراین باید این سرمایه ها بتواند سودساز 
باشد و اصل سرمایه سهامداران را برگرداند، در غیر این صورت در بلندمدت 

این سهام فروشی ها عوارض بسیار خطرناکی به همراه خود دارد.
عض��و هیأت علمی موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی با بیان 
اینک��ه بازار ثانویه بورس نیز همین عرصه خرید و فروش س��هام توس��ط 
سرمایه د اران خرد است، اضافه کرد: االن که تنور بورس بسیار داغ است و 
بیشتر نقدینگی موجود در اقتصاد سرازیر به این بازار است، باید گفت: این 
ب��ازار تا یک جای��ی کار می کند و از یک جایی به بعد دیگر جواب نخواهد 
داد، در حال حاضر عرضه نمی تواند تقاضا را جوابگو باش��د و با هر عرضه 
اولیه ای که صورت می گیرد، به س��رعت نقدینگی جذب می ش��ود، در این 
رابطه کاهش نرخ سود بانکی نیز بسیار مهم بود و کمک کرد سرعت ورود 
پول به بورس ش��تاب بگیرد و این س��رعت گردش پول باعث شده بورس 

بسیار داغ شود.
دینی ترکمانی ادامه داد: این بازار تا جایی سود می دهد و بعد از آن نیز 
ممکن است با کاهش قیمت سهام روبه رو شود، از سویی این روند توجه به 

بورس ناشی از آن است که هیچ تعادلی در اقتصاد ما وجود ندارد و به دلیل 
اینکه بخش واقعی اقتصاد کارکرد درستی ندارد، سیل نقدینگی به بورس 
هج��وم می برد، به بیانی هیچ گونه تعادلی بین بخش مالی با بخش واقعی 
اقتصاد کش��ور وجود ندارد و نتیجه این موضوع نیز آن اس��ت که امروز در 
بورس مشاهده می کنید. او با تاکید بر اینکه سقوط بورس در اقتصاد های 
جهان همواره وجود داشته است، تصریح کرد: مصداق این موضوع، بحران 
200۸ آمریکا است که بورس این کشور با سقوط وحشتناکی روبه  رو شد، 
شاخص های اقتصادی آمریکا نیز آن موقع وضعیت درستی نداشتند و این 

امر موجب شد که بورس این کشور با ریزش تاریخی روبه رو شود.
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه برای ادامه رشد بورس نمی توان زمان 
تعیی��ن کرد، گفت: با توجه به قدرت نقدینگی در چنین بازاری، هر زمان 
که س��هامداران احساس کنند که دیگر ممکن است روند منفی آغاز شود، 
آن موقع اس��ت که باید احساس نگرانی کرد، بنابراین اینکه شما بخواهید 
بدانید این روند صعودی و ش��تابان بورس تا چه زمانی ادامه دارد، می توان 
گفت: بسته به رفتار سرمایه گذاران است، اما این نیز یک امر قطعی است 
که هر چقدر این صعود ادامه داش��ته باشد، ریسک سهامداری به تبع آن 
نی��ز افزایش پیدا خواهد کرد. به اعتقاد وی، دولت نیز این روز ها از بورس 
حمایت می کند و ترجیحش این اس��ت که نقدینگی به بورس وارد شود، 
ت��ا اینکه در بازار دالر باش��د، زیرا که رابطه بین ن��رخ ارز و نرخ تورم یک 
رابطه مستقیم است و با افزایش قیمت دالر تورم نیز افزایش پیدا می کند، 
بنابراین دولت دوست دارد، نقدینگی در بورس وجود داشته باشد، تا قیمت 
ارز دیرتر با رشد همراه باشد، اما تجربه های مختلف نشان داده رشد بورس 

همیشگی نیست.

واگذاری شرکت های دولتی به روش ETF خصوصی سازی نیست

نیمه پنهان واگذاری

نگاه

پیش بینی مجمع جهانی اقتصاد از دهه آینده
خشم زمین علیه اقتصاد جهانی

فرص��ت امروز: با اینکه نادانس��ته های م��ا درباره وی��روس کرونا هنوز از 
میزان دانس��ته های ما بیشتر اس��ت، اما به نظر می رسد منشأ کروناویروس 
از بازار حیوانات شهر ووهان چین بوده است. اگرچه برخی از اظهارنظرهای 
سیاس��ی، منشأ ویروس کووید-1۹ را آزمایش��گاهی مخفی در شهر ووهان 
قلمداد می کنند، اما س��ازمان بهداشت جهانی رسما اعالم کرده که ویروس 
کرونا منشأ طبیعی دارد. امکان سرایت ویروس از حیوانات وحشی به انسان 
در حال حاضر قانع کننده ترین فرضیه ای اس��ت که در ارتباط با منشأ کرونا 
در دس��ترس ماست و این مهم به ما نش��ان می دهد دست درازی انسان به 
طبیع��ت و آنچ��ه که به  عنوان مث��ال در بازار مواد غذایی ش��هر ووهان رخ 
می داد، چه بهای س��نگینی می تواند برای جامعه بش��ری به همراه داش��ته 
باشد بنابراین شیوع کرونا تلنگری برای تفکر در این مسئله است که آدمی 
با طبیعت چه کرده است؛ آنچه که می توان آن را »خشم زمین علیه اقتصاد 

جهانی« با شیوع کرونا تعبیر کرد.
در این راستا، پس از یک سال سیل و خشکسالی در نقاط مختلف جهان، 
در س��الی که بخش بزرگی از جنگل های استرالیا و آمازون در آتش سوخت 
و در س��الی که یک فعال نوجوان محیط زیس��ت چهره برگزیده سال مجله 
»تایم« شد، شاید خیلی عجیب نباشد که مجمع جهانی اقتصاد برای اولین 
بار مش��کالت محیط زیست را بزرگ ترین ریسک  پیش  روی اقتصاد دنیا در 

دهه پیش رو معرفی کند.
مجم��ع جهانی اقتص��اد هر ژانویه در آس��تانه کنفرانس س��االنه داووس 
س��وئیس، گزارش مفصلی درباره ریس��ک های پی��ش روی اقتصاد جهان در 
س��ال و دهه آینده منتش��ر می کند. امس��ال برای اولین بار از سال 2006 
)س��ال آغاز این پیش بینی ها( ریسک های مربوط به آب و هوا توانسته اند به 
مهم ترین و محتمل ترین ریس��ک های پی��ش  روی اقتصاد جهانی طی دهه 

آینده تبدیل شوند.
ریسک های طبیعی؛ از قدرت تاثیر تا احتمال رخداد

ای��ن گزارش به  ص��ورت نظرس��نجی از 10۴7 نف��ر از سیاس��تمداران، 
جامعه شناسان و فعاالن اقتصادی تهیه شده و همگی آنها روی یک موضوع 
توافق دارند: گرم ش��دن زمین مهم ترین ریسک بلندمدتی است که جهان با 
آن روبه روس��ت. این گزارش ریس��ک های بلندمدت را به دو بخش تقس��یم 
کرده: ریس��ک هایی که احتمال شان باالست و ریسک هایی که تاثیر بزرگی 

بر اقتصاد جهان می گذارند.
ب��ه گفته مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریس��کی که احتمال رخ دادن ش��ان 
باالس��ت، عبارتن��د از: آب  و هوای غیرقابل پیش بینی، ش��دید و غیرفصلی؛ 
ناتوانی جهان در رس��یدن به هدف کاهش تولید گازهای گلخانه ای؛ بالیای 
طبیعی؛ نابودی تنوع زیس��تی و بالیای محیط زیس��تی با منش��أ انس��انی. 
همچنین پنج ریسکی که قدرت تاثیر باالیی دارند، شامل ناتوانی جهان در 
رسیدن به هدف کاهش تولید گازهای گلخانه ای؛ سالح های کشتار جمعی؛ 
نابودی تنوع زیس��تی؛ آب  و هوای غیرقابل پیش بینی، شدید و غیرفصلی و 

بحران آب است.
طی س��ال 201۹ جهان متوجه شد ضربه تغییرات آب و هوایی شدیدتر 
از چی��زی بوده که تعداد زیادی از مردم پیش بینی کرده بودند و روند بدتر 
ش��دن اوضاع هم سریع تر از اکثر پیش بینی ها بوده است. تالش های دولتی 
برای جلوگیری از انتش��ار بیشتر گازهای گلخانه ای و گرم تر شدن زمین در 
س��ال 201۹ کاهش یافت و کشورهای بیشتری بی سر و صدا تعهدات خود 
را ره��ا کردند. مجمع جهانی اقتصاد بزرگ ترین تهدید کوتاه مدت بر اقتصاد 
جهان را زیرس��اخت های شکننده اقتصاد کالن و نابرابری مالی عنوان کرده 
که احتماال باعث رکود اقتصاد در س��ال 2020 می شوند. دیگر تهدید پیش 
روی اقتصاد جهان طی س��ال 2020 گس��ترش فضای دوقطبی سیاسی در 
جوامع مختلف خواهد بود. تنش های بازرگانی میان کش��ورها و دردسرهای 
ژئوپلیتیک هم به بی ثباتی اقتصادی اضافه خواهند کرد. طبق این پیش بینی 
انتظار می رود حمالت س��ایبری در سال 2020 مداوم تر و ویرانگرتر بشوند 
و این هم به ضرر اقتصاد دنیا خواهد بود. حمالت س��ایبری نیز قرار اس��ت 
زیرس��اخت های رقیب را هدف قرار دهن��د و این یعنی جنگ های دیجیتال 

وارد مرحله ای تازه می شوند.
در این گزارش همچنین به این نکته اش��اره شده که چطور ریسک هایی 
که آرام آرام ش��کل گرفته اند حاال هم زمان با هم قدرتمند ش��ده اند. اقتصاد 
جهان در سال 2020 وارد رکود می شود و هم زمان در این سال وارد یکی از 
گرم ترین سال های دهه های اخیر می شویم. این دو را اضافه کنید به محیط 
ژئوپلیتی��ک بی ثبات دنیا تا ببینید که چطور جهان امس��ال با چالش هایی 
جدی روبه روست. طبق این گزارش »درست حاال که چالش های پیش روی 
ما نیازمند اقدام س��ریع جمعی است، ش��کاف میان جامعه جهانی در حال 
گسترش است. اگر منتظر بمانیم که این غبار ژئوپلیتیکی و تنش اقتصادی 
فروبنش��یند و بعد دست به عمل بزنیم، به احتمال زیاد فرصتی حیاتی را از 

دست خواهیم داد« و ممکن است برای مقابله با گرم شدن واقعا دیر شود.
سال 2020 میالدی؛ سال نقطه عطف سایبری

در ح��ال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان آنالین هس��تند و روزانه 
حدودا یک میلیون نفر به تعداد کاربران اینترنت اضافه می ش��ود. دوس��وم 
جمعیت زمین امروز صاحب یک دس��تگاه موبایل اس��ت. در س��ال 2020 
حرکت انقالب چهارم صنعتی به سمت دیجیتالیزه شدن صنایع و دسترسی 
مداوم به اینترنت ادامه خواهد یافت. اما همچنان که این تکنولوژی ها باعث 
پیش��رفت هایی در حوزه های اقتصادی-اجتماعی می ش��وند، تعداد حمالت 

سایبری باالتر خواهد رفت و ریسک های ناشی از آن تقویت خواهد شد.
همچنین س��ال 2020 اولین س��الی اس��ت که در بخش های��ی از جهان 
اینترنت نسل پنجم به راه خواهد افتاد و این به معنای دسترسی گسترده تر 
مردم به اینترنت فوق س��ریع موبایل است. چنین سرعتی به شرکت ها این 
اج��ازه را می دهد که اینترنت اش��یا را به طور جدی امتح��ان کنند. از این 
پس ع��الوه بر افراد، خودروها و دس��تگاه های برقی هم ب��ه اینترنت وصل 

خواهند شد.
با افزایش ق��درت و اهمیت تکنولوژی های دیجیتال، جمله »اس��تراتژی 
س��ایبر همان اس��تراتژی تجاری است« کامال درس��ت به نظر می رسد. یک 
نظرس��نجی از رهب��ران تجاری نش��ان می دهد آنها در آس��تانه دهه جدید 
معتقدند که ریس��ک های حوزه امنیت س��ایبری که شرکت ش��ان را تهدید 
می کند رو به افزایش اس��ت. برای درک بهتر این ریسک ها و مواجهه با آنها 
ای��ن رهب��ران باید دانش خود را در این حوزه باال ببرن��د و از ابزارها و افراد 
حرفه ای در این بخش استفاده کنند. جهان وارد مرحله ای شده که فقط دو 
گزینه پیش  روی شرکت هاس��ت: یا ریسک امنیت سایبری را مدیریت کنند 
یا به آن بی توجهی کنند و ضربه اش را بخورند. بخش امنیت سایبری از این 
پس به اندازه بخش های امور مالی یا منابع انسانی اهمیت دارد. شرکت ها از 
این پس برای همکاری با شرکت های دیگر به وضع امنیت سایبری آنها نگاه 
خواهند کرد چون نمی خواهند با ش��راکت با یک ش��رکت پرریسک، امنیت 

خود را به خطر بیندازند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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آنطور که از روند تغییر قیمت ها در بازارهای طال، س��که، دالر و بورس 
برمی آید، بیش��ترین س��ودآوری در میان بازارهای مالی از آن بورس بوده 
اس��ت و بازار س��رمایه توانس��ته در مدت یک ماه و نیمی که از فصل بهار 

می گذرد، بیشترین سودآوری را برای سرمایه گذارانش به ارمغان بیاورد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، هر چقدر از س��ال ۹۹ می گ��ذرد، عددهایی که 
بازدهی بازارهای مالی را نشان می دهند، بیشتر نمایانگر آن است که امسال 
س��ال بازار سرمایه است. اگرچه در س��ال ۹۸ نیز بیشترین سودآوری در 
میان بازارهای مالی به بازار س��رمایه اختصاص داش��ت و سود خوبی برای 
س��رمایه گذاران خود به همراه آورد، اما در بهار س��ال جدید، بورس تهران 
تقریبا دو برابر جهش پیدا کرده است؛ اتفاقی که هیچ یک از بازارها در ۴۵ 

روز نخست سال ۹۹ تجربه نکرده اند.
سرمایه گذاران کدام بازارها سود بیشتری کردند؟

ش��اخص کل بازار سرمایه با گذش��ت یک ماه و نیم از فصل بهار، از رشد 
۸6.۴درصد برخوردار بوده اس��ت؛ به ط��وری که از عدد ۵12 هزار و ۹00 
واحد در آخرین روز کاری س��ال ۹۸ به عدد ۹۵61۹2 واحد افزایش یافته 
است. کارشناس��ان معتقدند دو تصمیم راهبردی دولت، یعنی آزادسازی 
سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های بزرگ دولتی باعث شده تا بورس 
تهران به مرکز ثقل اقتصاد ایران در سال ۹۹ تبدیل شود. به همین دلیل 
اکن��ون بخش عمده ای از بحث های اقتصادی در داخل و خارج به س��مت 
وضع حال و آینده بورس ایران رفته است. تحلیلگران بازار سرمایه، عرضه 
سهام بزرگ دولتی ها و حتی آمدن سهام عدالت به بورس را اتفاقی مثبت 
می بینند، زیرا خروجی و نتیجه این اتفاقات، در بلندمدت به توسعه و عمق 
یافتن بازار منجر می شود؛ ضمن آنکه مجوز باالترین مقام نظام برای عرضه 
س��هام عدالت، تضمینی مهم برای ایمنی بازار و آرامش خاطر سهامداران 
اس��ت. در این باره فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد گفته است که عرضه های 

اولیه و حمایت از بازار س��رمایه ادامه خواهد داشت، در نیمه دوم سال نیز 
عرضه هایی خواهیم داشت و بنابراین مردم نباید در خرید سهام شتاب زده 
عمل کنند. همچنین بررسی بازدهی بازارهای مالی نشان می دهد که پس 
از بازار سرمایه در ۴۵ روزه نخست امسال، بیشترین بازدهی به سکه تعلق 
داش��ته و بازار سکه توانسته س��ودآوری خوبی به همراه داشته باشد. روند 
تغییر قیمت ها در بازار س��که نش��ان می دهد در حالی ک��ه در روز پایانی 
س��ال ۹۸ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت 6 میلیون 
و 2۸ ه��زار تومان به فروش می رفت، در حال حاضر نرخ آن به 6 میلیون 
و ۴2۴ هزار تومان افزایش یافته اس��ت بنابراین این تغییر قیمت از رش��د 

6.۵درصدی قیمت سکه در ۴۵ روز اول سال ۹۹ حکایت دارد.
از بازدهی 6درصدی طال تا رشد 4درصدی دالر

در مدت ۴۵ روز نخست سال ۹۹ به نظر می رسد که پیامدهای اقتصادی 
کرونا روی بازارها و به خصوص بازار جهانی طال، در رش��د قیمت طال در 
بازار ایران نیز بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که در این مدت نرخ هر گرم 
طالی 1۸عیار با رشد 6درصدی روبه رو شده است. آن طور که از گزارش ها 
برمی آید، در حالی در روز پایانی اسفندماه ۹۸ نرخ هر گرم طالی 1۸عیار 
براب��ر ب��ا 602 هزار و 600 تومان بود که در حال حاضر قیمت آن به 63۹ 

هزار و 300 تومان افزایش یافته است.
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر تهران درباره وضعیت 
بازار طال گفته است که بازار طال به دلیل شیوع ویروس کرونا، هنوز شرایط 
آرام و باثب��ات خ��ود را باز نیافته اس��ت. او درباره چش��م انداز بازار طال در 
ماه مبارک رمضان نیز معتقد اس��ت که تقاضای خرید طال در ماه مبارک 
رمض��ان کاهش می یابد و به همین دلیل پیش بینی می ش��ود که ش��اهد 

وضعیتی آرام در بازار طال باشیم.
از سوی دیگر، بررسی تغییرات قیمت ها در مدت ۴۵ روز گذشته نشان 

می دهد که نرخ دالر در این بازه زمانی از رشد ۴.6درصدی برخوردار بوده 
اس��ت. هر دالر آمریکا در آخرین روز کاری اسفند ۹۸ در حالی با نرخ 1۴ 
ه��زار و ۹03 توم��ان به فروش رفت که در حال حاضر قیمت آن به حدود 

1۵ هزار و 600 تومان افزایش یافته است.
آنچه باعث ثبات و آرامش بازار ارز شد

همچنین آخرین خبرها از بازار س��که و ارز در س��ومین روز این هفته 
نش��ان دهنده صعود 120 هزار تومانی نرخ س��که و تداوم آرامش بازار ارز 
اس��ت، چنانچه هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد 
تهران با رشد 120 هزار تومانی قیمت نسبت به روز قبل به مبلغ 6 میلیون 
و ۵1۵ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز 6 میلیون و 3۸0 هزار تومان قیمت گذاری شد.
همچنین نیم سکه 3 میلیون و 2۸0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
۸20 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸0 هزار تومان قیمت خورد. هر 
گرم طالی خام 1۸ عیار 6۴۴ هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 
7۹۴ هزار تومان ارزش گذاری ش��د. اونس طال هم با رشد حدود ۵ دالری 

به بهای یک هزار و 70۸ دالر معامله شد.
قیمت دالر نیز در صرافی های بانکی بدون تغییر قیمت به همان نرخ 1۵ 
هزار و 600 تومان فروخته ش��د. نرخ خرید هر دالر طی روز دوش��نبه در 
تابلوی صرافی های بانکی 1۵ هزار و ۵۵0 تومان و فروش 1۵ هزار و 600 
توم��ان بود. قیمت خرید هر یورو نیز 17 هزار تومان و نرخ فروش آن 17 

هزار و 100 تومان شد.
به گفته کارشناس��ان، رش��د بی سابقه ش��اخص بورس، واگذاری سهام 
ش��رکت های دولتی، کاهش تقاض��ای دالر و افزایش عرضه باعث کاهش 
سفته بازی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز شده است، در نتیجه بازار 

ارز در این روزها نوسان های اندکی را تجربه می کند.

بیشترین سودآوری در 45 روز نخست امسال از آن بورس بوده است

بازدهی بازارهای مالی در نیمه بهار
انرژی

بازیابی قیمت نفت می تواند دهه ها طول بکشد
چشم انداز طوالنی برای بهبود نفت

چه کس��ی می داند که شرایط عادی برای تقاضای نفت چه زمانی 
به قبل از بحران کووید-1۹ برخواهد گش��ت. هیچ کس نمی داند، اما 
احتماالً برگشتن به شرایط عادی چند سال به درازا خواهد کشید.

در این راس��تا، بلومبرگ در گزارش��ی تخمین زده اس��ت که چه 
زمانی بازار نفت به شرایط عادی برخواهد گشت. به گفته بلومبرگ، 
درحالی که عالئم در حال ظهور هستند، ممکن است ما بدترین روند 
تاریخی تقاضای نفت را پش��ت س��ر بگذاریم. هیچ کس هم تابه حال 
پیش بینی ای برای بهبودی س��ریع در بازار نفت نداش��ته است. در 
این میان برخی بدبین تر هس��تند. به طور مثال بن ون باردن، مدیر 
اجرایی داچ ش��ل معتقد است که تقاضای نفت هرگز به  طور کامل 

بهبود پیدا نخواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند که سوخت جت تا پایان سال 2022 به سطح 
سال گذشته نخواهد رس��ید. البته این تحلیل گروه خوش بینان در 
بازار اس��ت. مدیرعامل بوئینگ معتقد اس��ت که ترافیک مس��افران 

ممکن است تا سه سال آینده به سطح سال 201۹ برنگردد.
حاال از دس��ت دادن تقاضا در آینده چه مسائلی را ایجاد می کند. 
به  طور مثال فرض کنیم که تقاضا ۵ میلیون بش��که در روز کاهش 
یابد که حدود ۵درصد از تقاضای جهانی نفت در سال 201۹ است. 
در ح��ال حاضر افت مصرف جهانی نف��ت در ماه آوریل 3۵ میلیون 
بش��که در روز کاهش  یافته و پیش بینی می ش��ود که س��ال 2020 
تقاضای نفت حدود 10 میلیون بش��که در روز یا 10درصد کمتر از 

سال 201۹ شود.
مطمئناً بس��یاری از ما به همان س��رعتی که می توانیم به زندگی 
قبل از شیوع کرونا برمی گردیم، اما برخی دیگر همچنان از رفت وآمد 
روزانه خودداری می کنن��د و دورکاری را ادامه می دهند. کارفرماها 
هم احتماالً خوشحال خواهند بود که آرزوی آنها را برآورده کرده اند.
پ��س از ماه ها ارتب��اط تلفنی موفق، ممکن اس��ت آن دس��ته از 
سفرهای کاری که با هواپیما انجام می شد هم مورد بررسی دقیق تر 
قرار بگیرد. این تغییرات ممکن است برای همیشه تقاضای سوخت 
را کاه��ش دهد یا باعث افزایش مصرف برق ش��ود، اما این مس��ئله 

کمکی به صنعت نفت نخواهد کرد.
البته ما می توانیم به طور جمعی همان طور که بحران سال 200۹-
200۸ را پش��ت سر گذاش��تیم، از بحران کرونا هم عبور کنیم، اما 
مسئله این است که شیوع یک بیماری با بحران مالی بسیار متفاوت 
اس��ت. این بیماری به سالمت جس��می و همچنین سالمت مالی ما 
ضرب��ه می زند و همه را وادار می کند تا راه های دیگری برای زندگی 
و کار در پی��ش بگیرن��د. این صنعت می تواند ب��ا کاهش ۵درصدی 
تقاضا برای مدت زیادی زنده بماند، اما پیشرفت در آن بسیار سخت 
خواهد بود. البته احتماالً ظرفیت های جدید ایجاد خواهد شد. حتی 
قبل از همه گیری کرونا، ما با جهانی روبه رو بودیم که رشد تقاضای 
نفت به طور فزاینده به جای سوخت، در رشد پالستیک متمرکز شده 
ب��ود. هر بار که قیمت نفت افزای��ش می یابد، تولیدکننده ها با عجله 
س��عی می کنند تا از ظرفیت بیکار خود استفاده کنند. پس از رکود 
قیمت نفت در اواسط دهه 1۹۸0، دو دهه طول کشید تا قیمت به 
سطح قبلی برگشت، اما این بار انتظار می رود که این روند طوالنی تر 

باشد

سخنگوی صنعت برق:
خوش مصرف ها منتظر تشویق باشند

س��خنگوی صنع��ت ب��رق از پرداخ��ت 106 میلیارد پ��اداش به 
مش��ترکان خانگی خوش مصرف برق در س��ال گذش��ته خبر داد و 
گفت اجرای مصوبه دولت درباره تعرفه های تشویقی، ویژه مشترکان 

خوش مصرف خانگی، امسال نیز تداوم خواهد یافت.
مصطفی رجبی مش��هدی با بیان اینکه در سال ۹۸ تجربه موفقی 
در نحوه اعمال تعرفه های تش��ویقی برق به دس��ت آمد، اضافه کرد: 
در سال گذشته براساس مصوبه دولت، تعرفه های تشویقی که برای 
اصالح مدل مصرف مش��ترکان خانگی تدوین شده بود، نتایج بسیار 

خوبی داشت.
او با بیان اینکه س��ال گذشته 2۴ میلیون مشترک خانگی الگوی 
مصرف را رعایت و تنها مش��مول 7درصد افزایش بهای مصرف برق 
شدند، ادامه داد: با این حال ۵میلیون مشترک نیز بودند که مصارف 
آنها بیش از الگوهای تعیین ش��ده قرار داش��ت و در رده مش��ترکان 

پرمصرف قرار گرفتند.
براساس اعالم توانیر، سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه براساس 
مصوب��ه دولت و با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، به تعرفه 
برق این دس��ته از مش��ترکان پرمصرف، 16درصد دیگر اضافه شد، 
گف��ت: در عین حال گروهی از مش��ترکان عالوه ب��ر رعایت الگوی 
مصرف، در دوره تابس��تان، نس��بت به کاهش مصرف برق خود نیز 

اقدام کرده بودند.
رجبی با بیان اینکه سال گذشته ۸ میلیون مشترک خانگی نه تنها 
الگوهای تعیین شده را رعایت کردند، بلکه در فصل تابستان، مصرف 
ب��رق خود را کاه��ش دادند، افزود: به این گروه از مش��ترکان 106 
میلی��ارد تومان پاداش اختصاص یافت که در قبوض برق آنها لحاظ 

و در عمل از هزینه برق آنها کاسته شد.
به گفته رجبی، با توجه به تجربه موفق سال گذشته، مصوبه دولت 
امس��ال نیز اجرایی خواهد شد و مشترکانی که الگوی تعیین شده را 
رعایت کنند تنها مش��مول 7درصد افزایش تعرفه خواهند شد و به 

بهای برق مشترکان پرمصرف 16درصد دیگر نیز اضافه می شود.
سخنگوی برق خاطرنش��ان کرد: آمارهای صنعت برق نشانگر آن 
اس��ت که حدود ۸۵درصد از مش��ترکان خانگی در رده مشترکانی 
هس��تند که براس��اس الگوهای تعیین ش��ده برق مصرف می کنند و 
صرف��ا مش��مول 7درصد افزایش به��ای برق مصرفی خواهند ش��د 
بنابراین مش��ترکان پرمص��رف نیز می توانند با رعای��ت راهکارهای 
ساده ای که توسط شرکت های برق اعالم می شود، مصرف برق خود 
را کاهش و در رده مش��ترکان خوش مصرف ق��رار گیرند و حتی از 

پاداش همکاری نیز بهره مند شوند.
رجب��ی یادآور ش��د: از جمل��ه راهکارهای س��اده کاهش مصرف 
می توان به تنظیم درجه کولرهای گازی در دمای 2۴ تا 2۵ درجه، 
اس��تفاده از دور کن��د کولرهای آب��ی، بهره گیری از ن��ور طبیعی و 

خاموش کردن المپ های اضافی طی روز اشاره کرد.
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تازه ترین مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرون��ا، مالکان را مکلف به تمدید دو ماهه 
اجاره نامه ها کرده و براس��اس آن، موجران ملزم ب��ه تمدید دو ماهه اجاره نامه هایی 
هستند که زمان اتمام قرارداد یک ساله میان موجر و مستأجر، از اسفند ۹۸ تا پایان 
اردیبهشت ۹۹ بوده است. طبق این مصوبه، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، 
اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه و همچنین ودیعه مسکن 
می شود؛ همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام 

تیرماه امسال از مستأجر ندارد.
این مصوبه در حالی اس��ت که آخرین آمارها از رشد 31درصدی میزان اجاره بها 
در دو س��ال گذشته حکایت دارد. جدیدترین آماری که مرکز آمار ایران از شاخص 
قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری منتشر کرده، نشان می دهد 
از زمستان 13۹6 تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره بها بین 16.۸درصد 

تا 31.6درصد متغیر بوده است. 
طبق گزارش مرکز آمار، متوس��ط افزایش اجاره به��ا برای خانوارهای که تمدید 
قرارداد داش��ته اند، در س��ال 13۹7 به 17.2درصد در بهار، 26.3درصد در تابستان، 
2۵.۴درصد پاییز و در روندی کاهش��ی به 21درصد در زمس��تان می رس��د، اما در 
س��ال 13۹۸ اجاره بها افزایش یافته و از 27درصد در بهار به 27.1درصد تابس��تان، 
31.2درصد پاییز و در نهایتا 31.6درصد در زمس��تان می رسد. وضعیت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری نیز بیانگر آن است که در زمستان سال گذشته 
شاخص قیمت به 16۹.3 رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴درصد افزایش 

یافته است. 
همچنین در زمستان س��ال گذشته بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان 
با 7.7درصد افزایش و کمترین آن به اس��تان آذربایجان غربی با 0.6درصد افزایش 
اختصاص دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه(، 22.۹درصد است که نسبت به پاییز 13۹۸)21.6درصد(، 
1.3واحد درصد افزایش دارد، اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
لرس��تان با 3۵.7درصد افزایش و کمترین آن مربوط به اس��تان آذربایجان غربی با 
۹.۴درصد افزایش است. به عبارت دیگر، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 
12.۸درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و خانوارهای اس��تان آذربایجان غربی  

13.۵درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
از س��وی دیگر نیز به دلیل تبعات اقتصادی کرونا، ش��امخ بخش س��اختمان در 
 )PMI( فروردین امس��ال به 1۸.7۵ واحد رسید. در این ماه شاخص مدیران خرید
موس��وم به شامخ برای بخش س��اختمان س��قوط ۴6درصدی را تجربه کرده و به 
1۸.7۵ واحد رس��یده که از رکود س��نگین در این بخش حکایت دارد. این سقوط 

بدترین وضعیت ش��امخ س��اختمان در طول عمر هفت ماهه این ش��اخص را رقم 
زده است.

جدیدترین نتایج استخراج شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ برای 
بخش ساختمان حاکی از این است که در آغاز سال ۹۹، دورنمای فعالیت های حوزه 
مس��کن به  شدت کساد و راکد شده است؛ به گونه ای که شامخ بخش ساختمان در 
فروردین امس��ال با سقوط ۴6درصدی نسبت به ش��امخ ماه قبل، به 1۸.7۵ واحد 

رسیده است.
به گزارش اتاق تعاون ایران، براساس نظرسنجی از فعاالن حوزه ساختمان ایران، 
میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات س��اختمانی در فروردین امسال، نسبت به 
ماه قبل بیش از ۴6درصد کاهش داشته و به پایین ترین میزان طی هفت ماه اخیر 

رسیده است.
صنعت س��اختمان براساس اس��تاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت های 
اقتصادی )ISIC(، به س��ه گروه اصلی س��اخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های 
ساخت وساز تخصصی ساختمان دسته بندی می ش��ود. در یک تقسیم بندی دیگر، 
بخش س��اختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( 

است.
در بخش مس��کونی ب��ه دلیل تعطیالت ن��وروزی و تداوم تعطی��الت در نتیجه 
ش��یوع ویروس کرون��ا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مس��کن، 
میزان معامالت مس��کن روند کاهش��ی شدیدی داش��ت به طوری که طبق گزارش 
بانک مرکزی میزان معامالت آپارتمان های مس��کونی در تهران نس��بت به ماه قبل 

۸7.۸درصد کاهش یافت.
با این حال قیمت مس��کن در تهران )به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کش��ور( 
تنها 2.1درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. عواملی همچون انتظارات تورمی در 
سال جدید، اعمال کاهش نرخ سود بانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای 
موازی نظیر مس��کن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش محس��وس 
قیمت مسکن شد. در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تأثیر نوسانات ارزی، 
تداوم مش��کالت موجود در حوزه واردات مواد اولیه هم زمان با شیوع ویروس کرونا 
و بس��ته بودن راه های مرزی و تعطیلی فعالیت های فیزیکی به ویژه در س��ه هفته 
ابتدایی فروردین، عماًل میزان فعالیت های تولید و خدمات با کاهش زیادی نس��بت 

به ماه های قبل مواجه شد.
در بخش عمرانی نیز همچنان به واس��طه کمب��ود اعتبارات عمرانی دولت و عدم 
پرداخت دس��تمزد پیمان��کاران، کندبودن یا تعلیق روند انج��ام پروژه های عمرانی 
کماکان مش��هود ب��ود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش اش��تغال و رش��د 

اقتصادی، الزم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش 
عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.

براس��اس این گزارش، عدد ش��امخ کل با کاهش ۴6درصدی نسبت به ماه قبل، 
به 1۸.7۵ واحد رس��یده اس��ت، چراکه میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات 
ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از ۴6درصد کاهش یافت و به پایین ترین میزان 

طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.
از س��وی دیگر به دلیل تعطیلی بس��یاری از مشاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت 
خری��د، میزان س��فارش های جدید 33درصد کاهش داش��ت. در نتیجه مواد اولیه 
کمت��ری نیز خریداری ش��د. قیمت مواد اولیه در اقالمی نظی��ر آهن و فوالد کمی 
کاه��ش یافت. تعداد نیروی انس��انی درمجموع ح��دود 21درصد کاهش یافت که 
بخش��ی از آن به دلیل متوقف بودن بس��یاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی از 
کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کارهای معوق 

و ناتمام بیش از 26درصد افزایش یافت.
همچنی��ن قیمت محصوالت و خدمات این حوزه نس��بت به ماه قبل درمجموع 
کم��ی کاهش یافت. به دلیل کاهش تقاضا، میزان فروش بیش از 60درصد کاهش 
یافت. با توجه به کاهش حجم فعالیت ها و تعطیل بودن اکثر مش��اغل ساختمانی، 

میزان مصرف حامل های انرژی 3۵درصد کمتر شد.
میزان صادرات کاالها و خدمات این بخش که در ماه های قبل نیز روند مطلوبی 
نداشت، در این ماه 16درصد کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات 
تجاری در نتیجه ش��یوع جهانی ویروس کرونا، افزایش قیمت تمام ش��ده تولیدات 
داخلی و عدم امکان رقابت با محصوالت خارجی و افزایش اعمال تحریم ها، منجر به 

کاهش گسترده فعالیت های تجاری شده است.
با توجه به آغاز به کار بس��یاری از فعاالن س��اختمانی در هفته آخر فروردین و 
اوایل اردیبهش��ت و رونق تدریجی کس��ب وکارها، فعاالن این حوزه نسبت به بهبود 

کسب وکار خود در اردیبهشت نسبت به فروردین، ابراز امیدواری کردند.
این بررسی آماری نشان داد، بیشترین مشکالت موجود هم اکنون تأثیرات منفی 
شیوع کرونا بر فضای عمومی کسب وکار این صنعت است، از مهم ترین این مشکالت 
می توان غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، قوانین 
گمرکی حاکم در ثبت سفارش ها و ترخیص کاالهای وارداتی موردنیاز بخش تولید، 
بی ثباتی قیمت ها و نوس��انات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مش��کل در تحویل 
قراردادهای قبل��ی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توس��ط کارفرمایان 
به ویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهم ترین مش��کالت داخلی 

فضای کسب وکار در بخش ساختمان هستند.

اجاره مسکن در 2 سال گذشته ۳۱درصد گران شد

جغرافیای استانی اجاره خانه

سه شنبه
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حذف 4 صفر از پول ملی؛ نمایشی و مخرب

گفت وگ��و و کار در مورد حذف چهار صفر از پول ملی در ش��رایط حاضر 
چیزی ش��بیه تجوی��ز جراحی زیبایی برای بیمار مبتال به س��رطان اس��ت. 
دوس��تان صحبت از کاهش هزینه های حسابداری بر اثر این تغییر می کنند 
ک��ه  در میان م��دت حرف صحیحی اس��ت. البته در کوتاه م��دت این اقدام، 
با توجه به لزوم اصالح ارقام آمارها و صورت های مالی س��ال های گذش��ته، 
برای مقایس��ه پذیر شدن، هزینه زاست و شانس خطا هم در دوران تغییر، در 
محاس��بات مالی باال می رود، اما به  طورکلی در مقیاس ناکارآمدی های نظام 
اقتصادی ایران، این اعداد و ارقام خنده آور است. در ایران، دولت تقریباً هم 
اندازه تولید ناخالص داخلی نومینال، سوبس��ید پیدا و پنهان توزیع می کند 
و ای��ن سوبس��ید در برخی حوزه ها همچ��ون آب و انرژی، ع��الوه بر ایجاد 
ناکارآمدی اقتصادی ش��دید، اثرات مهمی بر ناپایدارکردن زیس��ت بوم ایران 
دارد که بهای آن را نس��ل های بعدی به  س��ختی خواهند پرداخت. این فقط 
یک قلم از مش��کالت حاد در کش��ور ما است و حاال در میان فهرست مطول 
مشکالت ناکارآمدی در کشور، چرا دوستان نگران هزینه های حسابداری به 
دلیل وجود صفرهای اضافه ش��ده اند؟!   انگار در انباری که ش��تر با بارش در 
آن گم می شود؛ ش��ما برای افزایش دقت انبارداری، واحد اندازه گیری ارزن 
ورودی انب��ار را، از کیلوگرم به دانه تغییر دهی! در کوتاه مدت هم، اثر حذف 
چهار صفر از پول ملی، با گردشدن قیمت ها به سمت باال، اثر تورمی خواهد 
داش��ت، اما درمجموع این فعالیت یک کار غیرضروری و نمایش��ی است که 
هی��چ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کش��ور ندارد و امیدواریم مس��ئوالن به 
 جای ادامه این مس��یر مخ��رب بازی با اعداد، به فکر حل مش��کالت واقعی 

اقتصاد ایران باشند.

همتی درباره واحد پولی جدید توضیح داد
بازگشت قران به واحد پولی ایران

نماین��دگان مجلس با حذف چهار صف��ر از پول ملی موافقت کردند تا در 
س��ه سال آینده واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند. در همین 
زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در تازه  ترین یادداش��ت اینستاگرامی خود با 
بیان اینکه »تومان« و »قران« همزمان با پول فعلی، در کل کش��ور جاری و 
تدریجاً جایگزین اس��کناس ها و مسکوکات فعلی می شوند، اعالم کرد: واحد 
پ��ول ملی »تومان« می ش��ود و هر یک »تومان« نیز مع��ادل 100 »قران« 
خواهد ش��د. به نوش��ته همتی، »صبح امروز 1۵ اردیبهشت ماه 13۹۹، در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی الیحه پیشنهادی دولت، مبنی بر حذف 
چهار صفر از پول ملی و تعیین »تومان« به عنوان واحد پول ملی، که توسط 
بانک مرکزی ارائه ش��ده بود، به تصویب رسید. براساس ماده واحده مصوب 
مجلس، بع��د از اقدامات اجرایی موردنیاز، واحد پ��ول ملی جدید »تومان« 
می شود که معادل 10.000 »ریال« جاری خواهد بود. هر یک »تومان« نیز 
معادل 100 »قران« خواهد ش��د. »تومان« و »قران« همزمان با پول فعلی، 
در کل کش��ور جاری شده و تدریجاً جایگزین اسکناس ها و مسکوکات فعلی 
می ش��وند. الزم می دانم از هیأت وزیران، کمیس��یون های اقتصاد و برنامه و 
بودجه، خصوصاً نمایندگان مجلس، که امروز با رأی قاطع خود، ماده واحده 

حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند، قدردانی کنم.«

در فروردین ماه امسال
تراکنش های الکترونیکی کشور کاهش یافت

تع��داد تراکنش های ش��بکه الکترونیک��ی پرداخت کش��ور در فروردین ماه 
امس��ال نسبت به ماه گذشته و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب ۴0 و 10درصد 
کاهش یافته اس��ت. براس��اس تازه ترین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور 
تعداد تراکنش های ش��اپرک در فروردین ماه س��ال ج��اری یک میلیارد و ۹21 
میلی��ون و ۵۸2 هزار و ۹72 تراکنش بوده ک��ه ارزش این تراکنش ها به بیش 
از 1۹7 هزار میلیارد تومان رس��یده است. نس��بت ارزش تراکنش های شاپرک 
به نقدینگی در این ماه 12.3۴درصد بوده و نس��بت اس��کناس و مسکوکات در 
دس��ت اش��خاص به نقدینگی 2.33درصد بوده که هر دو نسبت به ماه گذشته 
کاهش داشته است. این آمار نشان می دهد که تراکنش های شاپرک نسبت به 
اسفندماه سال گذشته ۴0درصد و نسبت به فروردین ماه سال گذشته 10درصد 
کاهش یافته است. همچنین ۸۹درصد از این تراکنش های انجام شده مربوط به 
کارتخوان های فروشگاهی، 6درصد ابزار اینترنتی و حدود ۵درصد مربوط به ابزار 
پذیرش موبایلی بوده است که پرداخت قبوض و شارژ تلفن همراه 2.3۸درصد 
از تراکنش ه��ا و خری��د کاال و خدمات ۹7.62درص��د را به خود اختصاص داده 
است. در این گزارش آمده است که بیشترین کارت خوان های فروشگاهی فعال 
با عدد یک میلیون و 7۵۵ هزار مربوط به استان تهران بوده اما بیشترین سرانه 
تعداد کارت خوان های فروشگاهی مربوط به استان یزد و بیشترین سرانه تعداد 
تراکنش های کارت خوان های فروشگاهی در اختیار استان هرمزگان بوده است. 
از مجموع تراکنش های انجام شده در این ماه ۹1.22درصد موفق بوده که درصد 
تراکنش  های موفق س��وئیچ شاپرک به کل تراکنش ها ۹۹.۹۵درصد بوده است. 
براس��اس اعالم ش��اپرک خطاهای رخ داده در تراکنش ها، 0.67درصد خطای 
پذیرندگی، 0.61درصد خطای ش��اپرکی، ۴.31درص��د خطای صادرکنندگی، 

۹0.۵7درصد خطای کاربری و 0.۵۴درصد خطای کسب و کار بوده است.

بانک مرکزی اعالم کرد:
پرداخت وام یک میلیونی به بیش از ۳5 هزار 

خانوار جامانده
مدی��رکل اعتب��ارات بانک مرک��زی از پرداخ��ت بیش از 3۵ ه��زار فقره 
تس��هیالت یک میلیون تومانی به یارانه بگی��ران در صف دریافت خبر داد و 
گفت از تعداد ۴1 هزار فقره تس��هیالت قابل پرداخت به سرپرس��تان خانوار 
معرفی ش��ده از سوی سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها که به دالیلی از جمله 
مس��دودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم س��ازگاری شماره حساب با 
کد ملی ارس��الی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی ش��ده و سایر خطاها امکان 
پرداخت آن از س��وی بانک های عامل میس��ر نش��ده بود، با پیگیری های به 
عمل آم��ده و با همکاری بانک های عامل مش��کالت مربوط به آنها برطرف 

شده است.
علی اصغ��ر میرمحمدصادق��ی اف��زود: بنابرای��ن، 3۵ ه��زار و 601 فقره 
از تس��هیالت مزبور تا تاریخ  1۵ اردیبهش��ت ماه 13۹۹ رفع و تس��هیالت 

10میلیون ریالی به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. 

یادداشت

فرص��ت امروز: نمایندگان مجلس س��رانجام پس از کش و قوس های 
ش��ش ماهه به دولت اجازه دادند که در دوره گذار حداکثر س��ه س��اله، 
چه��ار صفر از پول مل��ی را حذف کرده و واحد پول مل��ی را از ریال به 
توم��ان تبدیل کند. موضوع حذف چهار صفر از پول ملی البته فرآیندی 
دو ساله بوده است که به 1۵ دی سال ۹7 یعنی زمان تدوین این الیحه 
توس��ط بانک مرکزی و ارائه آن به هیات وزیران با عنوان »اصالح ماده 
ی��ک قانون پولی و بانکی کش��ور« برمی گردد؛ بع��د از آن دولت در 13 
مرداد ۹۸ این الیحه را تصویب و برای اجرای تش��ریفات قانونی در 30 
مرداد سال گذشته به مجلس ارسال کرد. نمایندگان مجلس نیز به یک 
فوری��ت آن در جلس��ه 7 مهر 13۹۸ رأی دادند تا الیحه برای بررس��ی 
بیش��تر به کمیسیون اقتصادی ارجاع ش��ود. حاال نمایندگان مجلس در 
جلس��ه علنی دیروز تصویب کردند که در طی سه سال آینده واحد پول 

ایران تومان شود.
در جلسه علنی دیروز مجلس چه گذشت؟

در جلس��ه علنی روز دوش��نبه مجلس و در جریان بررسی کلیات این 
الیح��ه س��ه نماینده به عنوان موافق و س��ه نماینده ب��ه عنوان مخالف 
صحبت کردند و نهایتا پس از س��خنان رئیس کل بانک مرکزی و اعالم 
نظر کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق تصویب کلیات، مجلس شورای 

اسالمی با کلیات این الیحه موافقت کرد.
طب��ق این الیحه واحد پول ملی کش��ور از ریال به تومان تغییر کرده 
و چه��ار صفر نیز از پول ملی حذف می ش��ود؛ فرآیند اجرایی این طرح 
پنج س��ال از تاریخ تصویب قانون پیش بینی ش��ده اس��ت. از پنج سال 
فرآیند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سه 
س��ال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول 

خواهد انجامید.
در متن ماده واحده ای که نمایندگان در نشس��ت علنی با تصویب آن 
موافقت کردند آمده اس��ت که واحد پول ایران تومان است و هر تومان 
براب��ر 10 هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران اس��ت. برابری پول های 
خارجی نس��بت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی 
در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کش��ور 

در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.
همچنی��ن دوره گردش م��وازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در 
این قانون دوره گذار نامیده می شود حداکثر سه سال است. پس از پایان 
دوره گذار تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده 
است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است. بانک مرکزی 
نیز موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، 

ترتیبات اجرایی الزم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
مخالفان حذف صفر از نظام پولی چه گفتند؟

* س��یدتقی کبی��ری: تغیی��ر واحد پول��ی ضرب س��که جدید، چاپ 
اس��کناس و امحای اسکناس  های گذشته، هزینه های زیادی را به دولت 
تحمیل می کند که در ش��رایط فعلی اقتصادی توجیه ندارد. تومان یک 
عنوان از رژیم گذش��ته است، آیا احیای آن اقدامی درستی است، از این 

رو تغییر عنوان واحد پولی هم نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.
* مه��رداد بائ��وج الهوت��ی: مردم انتظ��ار دارند مجل��س در روزهای 

آخر برای بهبود وضعیت اقتصادی ش��ان اق��دام موثری صورت دهد، در 
حال��ی که حذف چهار صف��ر و تغییر واحد پولی، تغییر محسوس��ی در 
زندگی مردم و حفظ ارزش پول ملی ایجاد نمی کند. همه کش��ورها در 
ش��رایط باثبات اقتصادی واحد پولی خود را اص��الح کردند. اعمال این 
تغییرات در ش��رایط متزلزل اقتصادی موجب بدتر شدن تورم و افزایش 
قیمت ها می شود، بنابراین بهتر است اجازه دهیم مجلس آینده در زمان 

مناسب تری این موضوع را بررسی کند.

* نادر قاضی پور: اصالح واحد پولی کش��ور در شرایط فعلی تنها یک 
نمایش برای حفظ ارزش پولی اس��ت، اما در واقعیت هیچ اتفاق مثبتی 
نخواه��د افتاد. س��یل کاهش ارزش پول ملی ب��ه راه افتاده که وضعیت 
اقتصادی مستضعفین را روز به روز بدتر می کند. آیا دولت با اجرای این 
الیح��ه قول می دهد که تورم را در طول س��ال های آینده کنترل کند؟ 
آزموده را آزمودن خطاست و این اقدام نه تنها ارزش پول ملی را افزایش 
نمی دهد، بلکه تورم را هم کنترل نخواهد کرد. بهتر است در این شرایط 
ب��رای بهبود وضعیت کارگران، کش��اورزان و فرهنگیان، اقدام موثرتری 
صورت گیرد. اگر دولت در گفتار خود صادق است، به جای این نمایش، 
اق��دام عملی برای حفظ ارزش پولی کش��ور انجام دهد. اگر حذف چهار 
صف��ر تورم را کاهش م��ی داد، باید تمام دانش��گاه های جهان را تعطیل 
می کردند ب��ه جای آن بازی با صفرها را به جری��ان می انداختند. طرح 
اصالح واحد پولی و حذف چهار صفر در 2۸ کشور جهان اجرا و شکست 
خورده است. بهتر است بررسی این موضوع را به مجلس آینده بسپاریم 

تا با کار کارشناسی و زمان بیشتر، این مهم را به سرانجام برسانند. 
آنچه موافقان حذف صفر از نظام پولی کشور گفتند

* محمدرض��ا صباغیان بافقی: اصالح س��اختار پولی یکی از اقدامات 
خوب دولت اس��ت چراکه ارزش پول کش��ور کاهش یافته تا حدی که 
حت��ی هزینه چاپ پ��ول به اندازه ارزش پول نیس��ت و این اقدام دولت 
باعث برگش��ت ارزش پول کش��ور خواهد ش��د. امروز زمان مردم برای 
ش��مارش پول گرفته می شود که درصد خطا را باال می برد و حذف صفر 

از واحد پول کشور باعث می شود، درصد خطا پایین بیاید.
* علی بختیار: باید از چاپ بیش از حد اس��کناس جلوگیری کنیم تا 
هزینه ها پایین بیاید. کش��ورهای بسیاری برای حل مشکالت مالی خود 

اقدام به حذف صفر کرده اند که این موضوع در برخی از کشورها چند بار 
تکرار شده است. حذف صفر مسئله تورم را حل می کند و اصالح ساختار 

پولی کشور باعث تقویت ارزش پول و سهولت معامالت خواهد شد.
* صدی��ف ب��دری: حتی با توج��ه به افزای��ش اس��تفاده از پرداخت 
الکترونیکی، باز هم نظام اسکناس��ی برای کش��ورها مهم بوده و نادیده 
گرفت��ه نمی ش��ود.  به دلیل ت��ورم در س��ال های اخیر، اس��کناس ها و 
مسکوکات کارایی خود را از دست داده اند و ارزش آنها بسیار افت کرده 
که همین امر باعث ش��ده حمل و نقل اسکناس دشوار شود. با توجه به 
بهای فلز مسکوکات ش��اهد خروج سکه از سیستم مالی کشور شده ایم 
ضم��ن اینکه واحد پول فعلی ایران یعنی ریال، هویت خود را از دس��ت 
داده و دیگ��ر م��ورد مطالبه مردم نبوده و هم��گان از واحد پولی تومان 
اس��تفاده می کنند. گردش��دن قیمت ها با واحد ریال به سمت باال باعث 
نارضایتی مردم به خصوص در زمینه کرایه حمل و نقل ش��ده اس��ت. از 
این قانون در بازه زمانی پنج س��اله اس��تفاده می شود که مشکلی برای 

معامالت به وجود نمی آورد.
دفاع همتی از حذف 4 صفر از پول ملی

رئیس بانک مرکزی نیز در صحن علنی مجلس گفت: با توجه به رایج 
بودن تومان در عرف می خواهیم با عرف هماهنگ باشیم.

عبدالناص��ر همتی با بی��ان اینکه کاهش کارایی پ��ول ملی در نتیجه 
تورم مزمن و انباش��ته پنج دهه اخی��ر اتفاق افتاده، گفت: این امر باعث 
ش��ده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می ش��د در 
جامعه کاربرد نداشته باش��د. مجلس شورای اسالمی فوریت این الیحه 
را سال گذشته تصویب کرد و ما امیدواریم کلیات و جزییات این الیحه 
نیز به تصویب برسد، به خصوص که ما هزینه باالیی برای چاپ و امحای 
اس��کناس پرداخت می کنیم. ما ۸ میلیارد اسکناس داریم که ۵ میلیارد 
آن زیر 2000 تومان اس��ت. در حال حاضر مسکوکات ما از وعده خارج 
می ش��وند و س��االنه یک میلیارد اسکناس امحا می شود که این هر سال 

۴00 میلیارد تومان هزینه دارد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی با تاکید بر اهمیت اف��ت حیثیت ملی پول 
ایران افزود: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختالف 
دارد و معادل 0.000006 اس��ت. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما 
102 اس��ت که باالترین بین کش��ورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات 
در کش��ور 26 اس��ت در حالی که در کش��ورهای اروپایی این رقم 200 

تا 300 است.
به گفته همتی، در اینجا تورم علت است نه معلول و این تغییر معلول 
تورم مزمن چند دهه ای اس��ت. وظیفه بانک مرکزی تس��هیل مبادالت 
بازرگانی مردم اس��ت و به همین دلیل ما پیش��نهاد ای��ن الیحه را ارائه 

کرده بودیم.
او با بیان اینکه این تغییر به صورت تدریجی انجام خواهد شد، گفت: 
ه��ر دو پول به موازات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف ش��ود. 
ما مجددا یکش��نبه شب در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که 
پول ملی تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد یعنی یک تومان 
معادل 100 قران و 10 هزار ریال سابق که با توجه به پیش بینی ها این 
امر بسته به شرایط و آماده سازی از دو تا پنج سال به طول می انجامد.

داس��تان تغییر واحد پول ایران به س��ال 130۸ باز می گردد. در آن 
زمان به طور رس��می واحد پول ایران، ریال تعیین شد. در سال 1372 
ب��رای اولین بار ایده حذف صفر از ریال مطرح ش��د و بانک مرکزی در 
آن زمان مطالعات گسترده ای را در این زمینه آغاز کرد. در سال 13۸6 
مج��دداً ایده حذف صفر از پول ملی با دس��تور محمود احمدی نژاد در 
دس��تور کار ق��رار گرفت. این طرح به قدری جدی ش��ده بود که بانک 
مرک��زی با راه اندازی س��ایت ویژه رفرم پول ملی، از مردم درخواس��ت 
ک��رد تا نظرات خود را پیرامون نام واحد جدید پولی و همچنین میزان 
صفرهایی که باید از پول ملی حذف ش��وند ارائه دهند. ولی عمر دولت 
دهم به اجرای رفرم پولی قد نداد و این طرح با تغییر دولت به فراموشی 
سپرده شد. این فراموشی تا اواسط آبان ماه سال 13۹۵ ادامه داشت تا 
اینکه حسین قضاوی، معاون وقت امور بانکی وزیر اقتصاد که در دولت 
قبل ِس��َمت معاون اقتصادی بانک مرکزی را برعهده داشت بر ضرورت 
حذف پول ملی تاکید کرد. سپس در 17 آذرماه 13۹۵ خبری از هیأت 
دولت منتش��ر ش��د که حکایت از رأی کابینه دولت یازدهم به اصالح 
پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت. البته این تصمیم 

براساس طرح بانک مرکزی اتخاذ شده بود.
موضوع حذف صفر از پول ملی بعد از تصمیم خبر 17 آذرماه 13۹۵ 
مس��کوت ماند تا اینکه دوب��اره در 11دی ماه 13۹7 و ب��ا رونمایی از 
ایران چک ه��ای جدید یک ب��ار دیگر موضوع حذف صف��ر از پول ملی 
به خبر رس��انه ها تبدیل ش��د. بانک مرکزی از ایران چک های ۵0 هزار 
تومان��ی رونمای��ی کرد که چه��ار صفر آن کمرنگ ش��ده بود و همین 
موضوع ح��ذف چهار صفر از پول ملی را تقوی��ت می کرد. این موضوع 
توس��ط عبدالناصر همتی مورد تایید قرار گرفت. س��ایت بانک مرکزی 
در خب��ری در 16 دی م��اه 13۹7 محتویات نشس��ت رئیس کل بانک 
مرکزی با نمایندگان عضو فراکس��یون والیی مجلس را منتشر کرد. در 
این نشس��ت عبدالناصر همتی گفت که الیحه حذف چهار صفر از پول 
ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده و امیدوارم هرچه سریع تر 

این مهم به نتیجه برسد.
س��رانجام در ۹ مردادماه س��ال 13۹۸ هیات دولت تصویب کرد که 
چهار صفر از پول ملی حذف ش��ود. پس از تصویب این الیحه )اصالح 
قان��ون پولی و بانکی کش��ور( در هیات دولت، ای��ن موضوع برای طی 
تش��ریفات قانونی در 30 مردادماه س��ال گذش��ته به مجلس ش��ورای 
اس��المی ارس��ال ش��د. در 7 مهرماه 13۹۸ نماین��دگان مجلس ضمن 
تصویب یک فوریت این الیحه، آن را جهت بررسی های تکمیلی و ابعاد 
مختلف اجرایی به کمیس��یون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. سرانجام 
این الیحه با انجام اصالحات جزئی در عنوان و متن در 6 بهمن 13۹۸ 
مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت 

طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
در نهایت روز گذشته بررسی الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور 
در دس��تور کار جلس��ه علنی مجلس قرار گرفت و کلیات این الیحه با 

اکثریت آرا به تصویب رس��ید. نمایندگان پ��س از تصویب کلیات وارد 
بررسی جزییات این الیحه شدند.

گفتنی اس��ت که طبق این الیحه واحد پول ملی کش��ور از ریال به 
تومان تغییر کرده و چهار صفر نیز از پول ملی حذف می ش��ود؛ فرآیند 

اجرایی این طرح پنج سال از تاریخ تصویب قانون پیش بینی شده است. 
از پنج سال فرآیند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت و س��ه س��ال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به 

تومان به طول خواهد انجامید.

سرگذشت حذف صفر از پول ملی ایران

پول ملی منهای 4 صفر

چراغ سبز مجلس برای حذف 4 صفر از پول ملی

»تومان« واحد پولی ایران می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

سه شنبه
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آغاز پذیره نویسی صندوق »واسطه گری مالی 
یکم« در بانک  پاسارگاد

پذیره نویسی واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس )ETF( »واس��طه گری مالی یکم« ب��ه منظور واگذاری باقی مانده 
س��هام دولت در بانک های صادرات ایران، ملت، تج��ارت، بیمه البرز و بیمه 
اتکایی امین، از تاریخ 1۵ اردیبهش��ت لغایت 31 اردیبهش��ت سال 13۹۹، 
از طریق بانک  پاس��ارگاد انجام خواهد ش��د. به گ��زارش روابط عمومی بانک 
پاس��ارگاد،  براساس تصمیم دولت، باقی مانده سهم دولت در بانک های ملت، 
تجارت و صادرات و همچنین شرکت های بیمه البزر و اتکایی امین از طریق 
پذیره نویسی واحدهای س��رمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس )ETF( »واسطه گری مالی یکم« واگذار خواهد شد. قیمت سهام 
تشکیل دهنده  واحدهای س��رمایه گذاری صندوق، در روز آغاز پذیره نویسی، 
متوس��ط قیمت س��هام در 30 روز گذش��ته )منته��ی به انتش��ار فراخوان 
واگذاری( با احتس��اب 20درصد تخفیف اس��ت. براساس این خبر، اشخاص 
حقیقی، بدون محدودیت سنی، می توانند با مراجعه به سامانه  پذیره نویسی 
واحد های س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در بورس 
)ETF( »واس��طه گری مالی یکم« به نش��انی eft.bpi.ir، اطالعات هویتی 
خود را تکمیل و نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوق، اقدام 
نماین��د. برای خرید واحدهای مذکور که ه��ر یک به ارزش 100 هزار ریال 
اس��ت، الزامی به داشتن کد بورسی نیس��ت، اما متقاضیان باید برای معامله 
این واحدها که از دو ماه پس از پایان پذیره نویس��ی امکان پذیر است، نسبت 
به ثبت نام در سامانه  احراز هویت سجام و دریافت کد بورسی اقدام نمایند.

مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به شماره ۸2۸۹0 و سامانه 
CRM در س��ایت این بان��ک ب��ه آدرس https://www.bpi.ir/crm به 

صورت شبانه روزی آماده  ارائه  اطالعات بیشتر به هم میهنان هستند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد
احراز هویت غیرحضوری سجام در انتظار 

تایید مراجع
صبح دوش��نبه خبری از سوی رئیس س��ازمان بورس اعالم شد مبنی بر 
اینکه به زودی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی تمهیداتی فراهم می کند که 
احراز هویت مش��تریان بورس��ی در سامانه س��جام به صورت غیرحضوری و 
الکترونیکی انجام  ش��ود. در همین زمینه، مدیرعامل ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی از آمادگی زیرساخت های این شرکت برای احراز هویت غیرحضوری 
و الکترونیکی مش��تریان بورس��ی در س��امانه س��جام خبر داد و گفت: همه 
زیرس��اخت های الزم در این زمینه در ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی مهیا 

است و با هیچ گونه مشکلی برای این اقدام روبه رو نیستیم.
حس��ین فهیمی در گفت وگو با ایرنا، ادامه داد: این اقدام نیازمند تصمیم 
مراجع ذی صالح اس��ت که در صورت تایید این مراجع به زودی اجرای آن 
را در دس��تور کار قرار خواهیم داد. اکنون رفاه حال سهامداران و افرادی که 
به دنبال احراز هویت س��جام هستند برای ما در اولویت قرار دارد و از امروز 
ب��ه منظور اجرای هرچه زودتر این تصمیم و انج��ام احراز هویت به صورت 

غیرحضوری اقدامات الزم را به مسئوالن مربوطه ابالغ می کنیم.
او به افرادی که به دفاتر پیش��خوان برای احراز هویت مراجعه می کنند و 
با قطعی دستگاه ها مواجه می شوند، اشاره کرد و افزود: قطعی سیستم دفاتر 
پیشخوان و باقی مراکزی که مسئولیت احراز هویت را برعهده دارند ارتباطی 
به شرکت سپرده گذاری ندارد بلکه این موضوع مربوط به خود مراکزی است 
که مس��ئول اجرای این اقدام هستند. همچنین روح اهلل حسینی مقدم، عضو 
ش��ورای عالی بورس به تصمیم شورای عالی بورس برای انجام احراز هویت 
س��جام به صورت غیرحضوری اش��اره کرد و گفت: به نظر می رسد که بهتر 
باش��د با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و جلوگیری از گستردگی آن مراحل 

احراز هویت به صورت غیرحضوری تسهیل شود.
به گفته وی، تاکنون رفتار مناس��ب و حرفه ای از س��وی دفاتر پیشخوان 
با س��هامداران و سرمایه گذاران انجام نشده است، به همین دلیل بهتر است 
س��ازمان بورس برای تس��هیل این امر هر اقدامی را که الزم است در دستور 
کار قرار دهد. در صورتی که اجرای این اقدام نیازمند تصمیم ش��ورای عالی 
بورس اس��ت باید هرچه زودتر این مسئله در این شورا مطرح شود تا بتوان 

این اقدام را برای راحتی سهامداران به حالت اجرا در آوریم.
 عضو ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه الزم است سازمان بورس شرایط 
ورود م��ردم به بورس را ایمن و س��اده کند، گفت: اگر الزم اس��ت اقدامات 
جدید را در این زمینه در دستور کار قرار دهد و در صورت نیاز به مصوبات 
جدی��د بای��د پیگیری ه��ای الزم صورت گی��رد. دفاتر پیش��خوان اگر رفتار 
منصفانه و حرفه ای با افرادی که به دنبال ورود به بورس هستند ندارند، باید 

از مجاری مربوطه نظارت الزم صورت گیرد و به تخلف ها رسیدگی شود.

دریچه

فرص��ت امروز: بازار س��رمایه در س��ومین روز هفت��ه و پانزدهمین روز 
اردیبهش��ت ب��ه روند صعودی خ��ود ادامه داد و با رش��د 22 هزار و ۹02 
واحدی در ارتفاع ۹7۹ هزار و 103 واحد ایس��تاد. بازار سرمایه در این روز 
همانند روزهای گذشته رشد چند هزار واحدی داشت و معامالت این بازار 
در حالی به پایان رس��ید که ش��اخص کل نزدیک به 23 هزار واحد صعود 

کرد و به یک قدمی رکورد یک میلیون واحدی رسید.
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 2 ه��زار و ۵۸ واحد افزایش به 312 هزار 
و 7۵ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 366 واحد رش��د به 
207 هزار و 171 واحد رس��ید. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز 27 هزار و 127 
واحد، شاخص بازار اول 1۹ هزار و ۸11 واحد و شاخص بازار دوم 33 هزار 
و 63۵ واحد افزایش داشت. در معامالت این روز بیش از 10 میلیارد و ۸7 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۴3 هزار و 330 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
مهم ترین نمادهای بورس در روز دوشنبه

نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 6 هزار و 12۹ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 6۵۵ واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با یک هزار و 736، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و 170 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۵۵ واحد و معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۵۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را در 

بین تمامی نمادها بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقابل نیز نمادهای گروه مپن��ا )رمپنا( با ۵21 واحد، خدمات 
انفورماتیک )رانفور( با ۴۵۴ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( 
با 3۵3 واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 2۸6 واحد، ش��رکت ارتباطات 
سیار ایران )همراه( با 2۸۴ واحد و مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 26۹ 
واحد مانع رشد شاخص بورس شدند. همچنین نمادهای بانک ملت، فوالد 
مبارکه اصفهان، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، گلوکوزان، پاالیش 
نفت اصفه��ان، ملی صنایع مس ایران و بانک تج��ارت از جمله نمادهای 
پربیننده دیروز بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت روز دوش��نبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 26۹ 

هزار برگه سهم به ارزش 20 هزار و ۴03  میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به 1۴1 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
11 ه��زار و 226  واحد ثابت مان��د. در این بازار 3 میلیارد و ۴۵3 میلیون 
برگه سهم به ارزش بیش از 66 هزار و 2۹6  میلیارد ریال داد و ستد شد. 
در این روز اغلب نمادهای فرابورس از جمله نماد هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( 
و فرابورس ایران )فرابورس( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. 
همچنین نمادهای تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، صنایع ماشین های 
اداری ایران )مادیرا(، پتروش��یمی غدیر )شغدیر( و کشتیرانی دریایی خزر 

)حخزر( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
تاثیر حذف ۴ صفر از پول ملی بر معامالت بورس

صبح دوشنبه نمایندگان مجلس با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت 
و تصویب کردند تا در س��ه س��ال آینده واحد پول کشور از ریال به تومان 
تغییر پیدا کند. از نظر فعاالن بازار سرمایه این تصمیم می تواند با تاثیر مالی 
 رفتاری در معامالت بورس همراه باشد بنابراین سوال این است که حذف 

چهار صفر از پول ملی چه تاثیری بر معامالت بازار سرمایه دارد؟
در پاس��خ به این پرسش، احمد اش��تیاقی به تاثیر این تصمیم بر روند 
معامالت بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت: اکنون همه سهم ها در بازار از 
قیمت 100 تومان عبور کرده است، بنابراین حذف چهار صفر از پول ملی 
می تواند به صورت روانی در بازار تاثیرگذار باشد و باعث می شود تا قیمت 

سهام به سمت اعداد پایین تر پیش رود.
او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ادامه داد: حذف چهار صفر از پول ملی 
می تواند از نظر مالی رفتاری از سوی افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه 

شده اند بر بازار تاثیرگذار باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه قیمت سهام در بازار، وابسته 
به مدل ارزش گذاری اس��ت و از این طریق می توان تعیین کرد که قیمت 
تعیین ش��ده برای سهام ارزان یا گران اس��ت، گفت: از لحاظ مالی رفتاری 
تمایل عموم مردم بیشتر به سمت س��هم های ارزان قیمت است، بنابراین 

زمانی که چهار صفر از پول ملی حذف شود به نوعی می توان سهم هایی که 
قیمت آنها باالتر است را به سمت پایین سوق داد.

به اعتقاد وی، این اقدام به منظور س��ر و س��امان دادن وضعیت موجود 
و کاه��ش ارزش در قیمت ها از لحاظ صفری در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
بنابراین این اقدام ممکن است از نظر مالی و رفتاری بر بازار تاثیرگذار باشد 
اما نمی تواند تاثیر خاصی را بر روی ارزش شرکت ها داشته باشد. به عبارت 
دیگ��ر، حذف چهار صفر از پول ملی باعث روان تر ش��دن قیمت س��هم ها 
می شود، اما این مسئله باید مشخص شود سهامی که نرخ آن 100 تومان 
است با حذف چهار صفر چه اتفاقی برای آنها رخ می دهد و چه برنامه هایی 

برای معامالت آنها انجام خواهد شد.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان گفت: در مدل حذف چهار صفر از 
پول ملی یک سنجشی برای قیمت های کمتر از یک ریال تعیین می شود.

حذف ۴ صفر از پول ملی اثری بر بازار ندارد
همچنین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با اشاره به بی تاثیر 
ب��ودن حذف چهار صفر از پول ملی بر بازار س��رمایه گفت: باید در انتظار 

تصمیمات آتی دولت در راستای چنین تصمیمی باشیم.
س��عید اسالمی بیدگلی در گفت وگو با سنا، به بررسی تاثیر این موضوع 
بر روند بازار س��رمایه پرداخت و گفت: این اتفاق اثر خاصی بر روند کنونی 

بازار سرمایه نخواهد داشت.
به گفت��ه وی، حذف صفر از پول ملی، تغیی��ری در متغیرهای بنیادی 
اقتص��اد ایج��اد نخواهد ک��رد؛ در واقع باید منتظر باش��یم ت��ا اثرات این 
سیاست گذاری از جنبه سیاس��ت گذاران به ویژه در زمینه تورم اقتصادی 

چه خواهد بود.
عضو ش��ورای  عالی بورس با اش��اره به اینکه حذف صفر، به رند ش��دن 
اعداد در معامالت بازار س��هام کمک ش��ایانی خواهد داشت، گفت: چنین 
تصمیمی در مجموع عواقب منفی به دنبال ندارد، البته باید عنوان کرد که 
این تصمیم، سیاست گذاری های آتی و مصوبات دیگری نیز به دنبال دارد، 
به عبارت دقیق تر به دنبال وضع چنین مواردی، پیامدها و سیاس��ت های 

بعدی در انتظار اقتصاد است.

عضو ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه تمام اهداف و توان حاکمیت، 
دولت و شورای بورس در جهت تعمیق بازار سرمایه است، گفت اقتصاد 
ای��ران به معنای واقعی در جهت اعمال مدیریت و افزایش س��هم بخش 
خصوصی در اقتصاد گام برداشته که مسیر اصلی این امر از بازار سرمایه 
می گذرد. باید س��هام شرکت های دولتی و شبه دولتی و همچنین سهام 
ش��رکت های زیرمجموعه  این نهاد به عموم مردم عرضه شود که در این 
راستا عرضه سهام دولتی در قابل صندوق های ETF و آزادسازی سهام 

عدالت گام نخست و اساسی به شمار می آید.
به گزارش س��نا، ش��اهین چراغی با اش��اره به عرضه نخس��تین دوره 
از س��هام باقی مان��ده دول��ت در قال��ب صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
قابل معامله)ETF(، گفت: برای از بین رفتن چس��بندگی میان مدیران 
دولتی، نهادی و بانکی بهترین راه این است که شرکت های زیرمجموعه 

بانک های دولتی و شبه دولتی در بازار سرمایه عرضه شوند.
شاهین چراغی در ادامه با بیان اینکه دلیلی برای سهامداری دولت در 
این  مجموعه ها وجود ندارد، گفت:  قطعا بخش خصوصی توان مدیریت 
به مراتب بهتر و مناسب تری از مدیران گذشته در این شرکت ها خواهد 
داش��ت. با قاطعیت می توان عنوان کرد که امروز توان  فکری و مدیریتی 
بخش خصوصی و به روز بودن آنان چندین برابر مدیران نهادی و دولتی 
در ش��رکت ها است و این موضوع در روح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
به درس��تی دیده شده و به همین جهت مورد تاکید مقام معظم رهبری 

برای اعمال مالکیت بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی بازار س��رمایه اعتقاد 
دارند به جای عرضه  س��هام  کوچک  با تعداد محدود به اشخاص حقیقی 
ت��ازه وارد به ب��ازار، تقاضای س��رمایه گذاران جدید را با س��هام بنیادی 
شرکت های معدنی، فوالدی، پتروشیمی و ... که در الیه زیرین بانک های 
دولتی وجود دارند، باید پاسخ داد و این نوع سهام به آنان واگذار شود.

چراغی با اظهار این مطلب که ما نباید نگران  مدیریت این ش��رکت ها 
باشیم، گفت: باید سهام را به مردم عرضه کنیم که در این راستا عرضه 
س��هام دولتی صندوق های قابل معامله و آزادس��ازی سهام عدالت گام 

نخست و اساسی به شمار می آید.
به گفته این فعال بازار سرمایه، مردم و فعالین در بازار سرمایه همواره 
با هوش��مندی بیشتر واحدهای تجاری را اداره می کنند. این امر ضریب 

امنیت ملی را نیز افزایش می دهد. االن وقت عرضه سهام الیه های پایین 
شرکت های شبه دولتی است. مطمئن باشید امروز در مقابل این حرکت 
بس��یار خوب در اقتصاد همه ما مس��ئول هس��تیم، اگر با بازار همراهی 
نکنی��م، قطعا مورد غض��ب و هجوم فعالین بازار س��رمایه  قرار خواهیم 

گرفت و آینده درخصوص ما قضاوت خواهند کرد.
چراغی تاکید ک��رد: باید از این فرصت تاریخی برای توس��عه اقتصاد 

ایران استفاده کنیم، این فرصت در اقتصاد ایران تکرارناپذیر است .
عضو ش��ورای عالی بورس با اش��اره به توان باالی حاکمیت، دولت و 
ش��ورای بورس در جهت تعمیق بازار س��رمایه اشاره کرد و گفت: امروز 
خوش��بختانه بورس ب��ه واقعیتی در اقتصاد ملی تبدیل ش��ده که مورد 
توج��ه ویژه مقام معظ��م رهبری نیز قرار گرفته اس��ت. حکم حکومتی 
معظم اهلل به شورای عالی بورس، نشان می دهد، اقتصاد ایران به معنای 
واقعی در جهت اعمال مدیریت بخش خصوصی قدم برداش��ته و هر روز 

سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر خواهد شد.
چراغی ادامه داد: قطعا بزرگ ش��دن بازار سرمایه با این شتاب تجربه 
جدیدی اس��ت که در کنار نقاط قوت، قطعا کاستی و ضعف نیز خواهد 
داش��ت، اما نباید از این ش��رایط هراس داشت. در واقع باید با همدلی و 

اهتمام تمام ارکان بازار سرمایه در جهت رفع آن تالش کرد.
وی با بیان این مطلب که باید هیجانات کاذب را در بازار متوقف کرد، 
گفت: همچنین باید مردم و سرمایه گذاران جدید را به سازوکار معامالت 
در بورس آش��نا و آگاه کنیم. باید سرمایه گذاران بدانند که ریسک های 
متفاوتی در بازار س��رمایه وجود دارد و بای��د با دیدگاه بلندمدت در آن 
س��رمایه گذاری کنیم. به گفته چراغی، ماهیت بازار سرمایه با بازار پول 
متفاوت اس��ت و طبیعتا بازدهی و زیان آن هم  متفاوت خواهد بود. بازار 
سرمایه ریسک های خاص خود را دارد و در این راستا قوانین و مقررات 
بازار همواره باید حافظ منافع س��هامداران جز باش��د تا آسیبی به مردم 
که ولی نعمت ما در کشور هستند، وارد نشود. باید از هرگونه هیجانات 
کاذب در بازار س��رمایه به هر نحو ممکن جلوگیری کرد، ولو این امر با 

تصویب قوانین و مقرراتی در جهت کنترل هیجان باشد.
چراغی به ارائه پیش��نهاد در جهت تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه 
پرداخت و با اظهار این مطلب که افق بازار س��رمایه در کشور ما روشن 
اس��ت، گفت: باید عرضه های اولیه و ورود ش��رکت های دولتی و ش��به 

دولتی به بازار س��رمایه را افزایش داد. این امر نه تنها آس��یب احتمالی 
وارده ب��ه ب��ازار را کاهش خواهد داد و راه��کاری مهم در جهت کنترل 
هیجان معامله گران اس��ت، بلکه نشاط، شفافیت و توسعه هرچه بیشتر 

بازار را به دنبال خواهد داشت.

از عرضه شرکت های دولتی تا آزادسازی سهام عدالت

2 گام برای افزایش مدیریت بخش خصوصی

حذف 4 صفر از پول ملی چه تاثیری بر معامالت بورس دارد؟

رشد ۲۲ هزار واحدی شاخص بورس
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 تولید چای خشک به ۳0 هزار تن خواهد 
رسید

رئیس س��ازمان چای گفت با توجه به وقوع س��رمای بهاره، امس��ال 
برداشت برگ سبز چای با کمی تاخیر آغاز شد.

حبیب جهان ساز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از برداشت 
برگ چین اول برگ س��بز چای خبر داد و گفت: امسال برداشت برگ 
س��بز چای به س��بب بارندگی ه��ای اخیر با کمی تاخی��ر در چند روز 

گذشته آغاز شد.
او اف��زود: تاکنون 133 تن برگ س��بز چای از چایکاران دو اس��تان 

 گیالن و مازندران خریداری شده است.
جهان ساز قیمت خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای درجه یک 
را ۴ هزار و 600 تومان و درجه دو را 3 هزار و 300 تومان اعالم کرد.

رئیس س��ازمان چ��ای ادامه داد: با وجود ش��رایط مس��اعد اقلیمی 
پیش بینی می شود که امسال 13۵ هزار تن برگ سبز چای تولید شود 

که از این میزان 30 هزار تن چای خشک استحصال می شود.
جهان ساز با اش��اره به اینکه 30درصد چای موردنیاز کشور از تولید 
داخل تامین می شود، بیان کرد: بنابر آمار، سالیانه 10۵ هزار تن چای 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که 30درصد این میزان از تولید داخل و 

مابقی از واردات تامین می شود.
واردات 75 هزار تن برگ سبز چای در سال گذشته

رئیس س��ازمان چای درباره آخرین وضعیت واردات چای در س��ال 
۹۸ گف��ت: اگرچه آمار دقی��ق واردات را وزارت صمت باید اعالم کند، 
اما بنابر آمار غیررس��می سال گذش��ته حدود 70 تا 7۵ هزار تن چای 

وارد کشور شده است.
او میزان واردات چای را تابع نوسان نرخ ارز و قیمت خرید تضمینی 
اع��الم کرد و افزود: با توجه به اعالم قیمت خرید تضمینی مناس��ب و 
احیای بخشی از باغات رهاش��ده پیش بینی می شود که امسال نیاز به 

واردات تا حدودی کاهش یابد.
جهان س��از در پایان تصریح کرد: امس��ال اعالم نرخ خرید تضمینی 
رضایت چایکاران را جلب کرده اس��ت که این امر در افزایش کمیت و 

کیفیت تولید تاثیرگذار خواهد بود.

چه دستی پشت پرده واردات شکر است؟
با وجود پتانس��یل منابع آبی و کارخانه بزرگ تولید ش��کر و امکان 
دس��تیابی به خودکفایی شکر، برخی دس��ت ها هنوز بر واردات تاکید 

دارند!
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در س��ال های نه چندان دور در 
تولید شکر به عنوان یکی از کاالهای اساسی و استراتژیک کشور تا مرز 
خودکفایی پیش رفتیم که متاسفانه سیاست نادرست مسئوالن دولتی 

مانع استمرار این روند شد.
با وجود آنکه ضریب خوداتکایی ش��کر به مرز ۸۵درصد رس��ید، اما 
قیمت گذاری نامناس��ب خرید تضمینی ش��کر دروازه های کشور را به 

روی واردات گشود.
بنابر آمار وزارت جهاد کش��اورزی سالیانه 2 میلیون و 200 هزار تن 
ش��کر در داخل مورد اس��تفاده قرار می گیرد در حالی که دبیر انجمن 
صنف��ی کارفرمای��ان میزان مصرف را 2 میلی��ون و ۸00 هزار تن تا 3 

میلیون تن اعالم می کند.
بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود منابع آبی و کارخانه 
بزرگ هفت تپه، پتانس��یل خودکفایی ش��کر وجود دارد که اگر مافیای 

واردات اجازه بدهند، نیازی به واردات نداریم.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی رب��ط می رویم  ت��ا از آخرین وضعیت 
مقایس��ه کشت و صنعت نیشکر با کشورهای پیشرفته و دالیل ناکامی 
خوداتکایی تولید شکر و راهکارهای دستیابی مجدد به خودکفایی این 

محصول استراتژیک باخبر شویم:
فعالیت ۳8 کارخانه چغندر قند و نیشکری در کشور

غالمحس��ین بهمئ��ی، دبیر انجم��ن تصفیه کارخانه های ش��کر در 
گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت تولید شکر اظهار کرد: با وجود تالش های 

متعدد برای  خودکفایی شکر در داخل، اما این امر محقق نشد.
وی افزود: سال ۹6 با تولید 2 میلیون و ۸0 هزار تن باالترین میزان 
تولید ش��کر در کش��ور را داش��تیم که این میزان جوابگوی نیاز داخل 

نیست.
بهمئی با اشاره به اینکه اختالف آماری در میزان مصرف شکر داخل 
وجود دارد، بیان کرد: بنابه اعتقاد انجمن کارخانه تصفیه ش��کر خام 2 
میلیون و ۸00 هزار تن تا 3 میلیون تن و انجمن صنفی قند و شکر 2 
تا 2 میلیون و 200 هزار تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

دبی��ر انجم��ن صنفی تصفی��ه کارخانه های ش��کر ادام��ه داد: طی 
سال هایی که واردات شکر قطع شد، قیمت شکر به یکباره 100درصد 

افزایش یافت چراکه نیاز کشور باالتر از تولید داخل است.
وی از رون��د کاهش��ی تولید ش��کر خبر داد و گفت: س��ال ۹7 یک 
میلیون و ۵00 هزار تن و سال ۹۸ یک میلیون تن شکر در داخل تولید 

شد که با این وجود نیاز به واردات 2 میلیون تن شکر داریم.
بهمئی درباره آخرین وضعیت تعداد کارخانه های ش��کر اظهار کرد: 
هم اکنون 3۸ کارخانه چغندر و نیش��کری و 1۵ کارخانه تصفیه ش��کر 

در داخل وجود دارد.
خودکفایی شکر در داخل شدنی است

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران 
جوان،  با اش��اره به راهکارهای خودکفایی تولید شکر در کشور اظهار 
کرد: اگر قیمت تضمینی خرید ش��کر مناسب برای کشاورزان مشخص 
شود، در تولید شکر 100درصد خودکفا خواهیم شد، همانگونه که در 
س��ال ۹6 این امر اتفاق افتاد. وی افزود: در س��ال ۹6 سیاس��ت دولت 
و وزارت جهاد کش��اورزی منجر به تحقق خودکفایی شکر و بی نیازی 
از واردات ش��د. ملک زاده ادامه داد: عدم اجرای سیاس��ت و برنامه های 
دولت در س��ال گذش��ته و اعالم قیمت نامناس��ب، س��طح زیر کشت 
چغندرقند را کاهش داد و کار را به جایی رساند که تولید شکر همانند 

سال های قبل به شدت کاهش یافت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر خوداتکایی 
شکر در داخل گفت: با توجه به شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا به 
سهولت نمی توان از دیگر کشورها شکر وارد کرد، از این رو باید کاری 

کنیم که شکر موردنیاز در داخل تولید شود.

اخبـــار

در حال��ی که عالوه بر باالرفتن نرخ ارز و کمبود جهانی این کاال به  دلیل کرونا، 
مشکالت ثبت سفارش و واردات منجر به افزایش قیمت گوشی شده، به گفته یک 
فعال بازار موبایل، در صورتی که این مش��کالت برطرف ش��ود، حداکثر ظرف یک 

هفته قیمت کاال به روال مشخصی برمی گردد.
به گزارش ایس��نا، ش��یوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشته و از جمله اینکه 
تولیدکنندگان گوشی در بسیاری از کشورها با سلسله تعطیلی مواجه شدند و این 
موضوع س��اخت گوش��ی و قطعات را با مش��کل مواجه کرد. از طرفی در ایران نیز 
اگرچه همواره در سال های اخیر در ماه اسفند با رشد فروش گوشی مواجه بود، اما 
س��ال گذش��ته، با وجود افزایش نرخ ارز و مشکالت مربوط به کرونا، برخالف رویه 

سابق، رکود تورمی در بازار گوشی ایجاد شد.
بدین ترتیب قیمت اجناس این بازار بال ارفته و با کاهش شدید 30 تا۴0درصدی 
در تقاضا مواجه و افق کوتاه مدت و میان مدت برای واردکنندگان موبایل تیره شد. 
اکنون بعد از بازگش��ایی واحدهای صنفی کم  خطر، فعاالن این حوزه با چالش های 
جدید مواجه ش��دند. از طرفی ادامه تعطیلی مراکز آموزش��ی و به تبع آن تمرکز 
بر آموزش آنالین در دانش��گاه ها و اس��تفاده از اپلیکیش��ن های آموزش��ی توسط 

دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است.

از ط��رف دیگر مجموع عواملی همچون کمب��ود جهانی کاال به  دلیل کرونا، باال 
رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کاال منجر 
به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصوالت در آینده ش��ده و عوامل تعادل 
بین عرضه و تقاضا را برهم زده و قیمت گوشی را افزایش داده است. واردکنندگان 
نیز عنوان کردند با ادامه مشکالت در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز، با افزایش 

بیش از 30درصدی قیمت ها مواجه خواهیم شد.
بیشتر گوشی های بازار در سال 98 وارد شدند

در این راس��تا احس��ان علوی نس��ب - فعال بازار موبایل - در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار کرد: ترخیص هایی که واردکنندگان موبای��ل انجام دادند و کاالیی که وارد 
کردند، عمدتا مربوط به س��ال گذش��ته بوده  است. در حالی که با توجه به کرونا و 
تعطیلی  گمرک و مش��کالتی که وجود داش��ت و عدم ورود کاال از کشورهای مبدأ 
به دلیل محدود ش��دن پروازها، حجم گوش��ی هایی که در سال ۹۹ ترخیص شده، 

بسیار محدود است.
وی ادام��ه داد: پ��س از انج��ام واردات کاال و و اظهار آن در گم��رک، نرخ کاال 
مش��خص اس��ت، از طرفی خرید ارز هم که از طریق س��امانه نیما انجام می شود، 
به ریال مش��خص است. س��ازمان حمایت یک جدول دارد و مطابق آن نرخ فروش 

واردکننده را مشخص می کند بنابراین باالرفتن قیمت گوشی ربطی به واردکننده 
ن��دارد. چون واردکنندگان در این مدت نتوانس��تند جنس زی��ادی وارد کنند و از 
طرفی مبنای نرخ فروش شان هم مشخص است و خارج از آن نمی توانند هزینه ای 
دریافت کنند. این فعال بازار موبایل با اش��اره به افزایش قیمت گوش��ی بیان کرد: 
قیمت گوش��ی متأثر از چند پارامتر است که در این مدت این پارامترها با مشکل 
روبه رو و باعث ش��ده ورود کاال و عرضه موبایل کم ش��ود. ممکن است واردکننده 
قبال سود کمتری می گرفته و طی این زمانی که عرضه کاال کم شده، حداکثر سود 
1۵درصدی که س��ازمان حمایت تعیین کرده را دریافت می کند تا بتواند ضرر این 

مدت را جبران کند و کارش کامال قانونی است.
علوی نس��ب با بیان اینکه اگر عرضه به حالت طبیعی برگردد، بازار هم به حالت 
طبیعی برمی گردد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت باید همکاری کنند و اجازه 
تخصیص ارز و ثبت س��فارش بدهند و واردکننده بتواند کاال بیاورد. مورد دیگر که 
از دس��ت ما خارج است، پروازهای واردات کاالست که از کشورهای مبدأ به ایران 
متوقف ش��ده و البته شنیده ش��ده که این مشکل در چند روز آینده حل می شود. 
به محض اینکه این مش��کالت حل ش��ود، حداکثر ظرف یک هفته قیمت کاال به 

روال مشخص برمی گردد.

بازار در انتظار کاهش قیمت گوشی

دول��ت ترام��پ همزمان با بررس��ی تعرفه ه��ای جدید برای تنبی��ه پکن بابت 
عملکردش در ش��یوع ویروس کرونا، در حال بررسی طرحی به منظور جابه جایی 

زنجیره تامین صنعتی جهان از چین است.
به گزارش ایسنا، دولت دونالد ترامپ که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
س��وم نوامبر، حمالت اخیر علیه چین را افزایش داده است، از مدت ها قبل وعده 

داده بود که تولید را از کشورهای دیگر به خاک آمریکا منتقل کند.
چن��د مقام س��ابق و فعلی دولت آمریکا به رویترز گفتن��د: نابودی اقتصادی و 
مرگ و میر گسترده در آمریکا بر اثر ویروس کرونا باعث شده است دولت، انتقال 
تولید محصوالت ش��رکت های آمریکایی به کشور و قطع وابستگی زنجیره تامین 
به چین یا حداالمکان انتقال آنها به کش��ورهایی که دوستانه تر به شمار می روند 

را به شکل جدی تری بررسی کند.
کیت ک��راچ، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفت: ما در چند 
س��ال گذشته در تالش برای کاهش وابستگی زنجیره تامین به چین بوده ایم اما 

اکنون به این ابتکار شتاب می دهیم.
به گفته مقامات آمریکایی، وزارت بازرگانی، خارجه و س��ایر آژانس های دولتی 
آمریکا در حال بررس��ی راه هایی برای واداشتن ش��رکت ها به قطع تامین مواد و 

جابه جایی تولید از چین هستند. تشویق های مالیاتی و یارانه ها از جمله تدابیری 
هستند که برای تحرک بخشیدن به این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته اند.

سیاست دولت ترامپ همواره با کشمکش های پشت پرده میان مشاوران موافق 
تج��ارت و مخالفان چین تعریف ش��ده و اکنون گ��روه دوم می گویند نوبت آنها 

شده است.
ترام��پ مک��ررا تاکید کرده که عالوه بر ع��وارض 2۵درصدی فعلی روی 370 

میلیارد دالر کاالی چین، می تواند تعرفه های جدیدی وضع کند.
ش��رکت های آمریکایی که ای��ن تعرفه ها را پرداخت می کنن��د در حال حاضر 
نسبت به تعرفه های فعلی شکایت دارند به خصوص که در دوران قرنطینه مقابله 
با ویروس کرونا، با افت شدید فروش روبه رو شده اند، اما این به معنای آن نیست 
ک��ه ترامپ از تعرفه های جدید صرف نظر کند. راه های دیگر تنبیه چین می  تواند 
ش��امل تحریم ها علیه مقامات یا ش��رکت های چینی و روابط نزدیک تر با تایوان 
باشد، اما بحث درباره انتقال زنجیره تامین برای دولت ترامپ واقعی، محکم و به 

شکل غیرمعمولی چندجانبه است.
دولت آمریکا به دنبال تشکیل اتحادی از شرکای معتمد به نام »شبکه موفقیت 
اقتصادی« است و این شبکه شرکت ها و گروه های جامعه معدنی را دربر می گیرد 

که تحت استانداردهای مشترک در همه زمینه ها از کسب و کار دیجیتال گرفته 
تا انرژی، زیرساخت، تحقیقات، تجارت، آموزش و بازرگانی فعالیت می  کنند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در 2۹ آوریل اعالم کرده بود که دولت آمریکا 
س��رگرم همکاری با اس��ترالیا، هند، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوب��ی و ویتنام برای 
حرکت دادن اقتصاد جهانی به پیش است و این مذاکرات شامل بحث هایی درباره 
تغییر ساختار زنجیره تامین برای جلوگیری از تکرار دوباره اتفاقات اخیر هستند.

طبق آمار س��ازمان ملل، چین در س��ال 2010 از آمریکا به عنوان بزرگ ترین 
کش��ور تولیدکننده جهان س��بقت گرفت و عامل 2۸درص��د از تولید جهانی در 

سال 201۸ بود.
پاندم��ی کرونا نقش کلیدی چی��ن در زنجیره تامین برای داروهای ژنریک که 
عم��ده داروه��ای تجویزی در آمریکا را تش��کیل می دهد را ب��ارز کرد. همچنین 
برتری چین در حوزه کاالهایی مانند دوربین های حرارتی که برای س��نجش تب 

کارکنان الزم هستند و اهمیتش در تامین غذا را منعکس کرد.
براس��اس گزارش رویترز، بس��یاری از ش��رکت های آمریکایی در بخش تولید 
چین، سرمایه گذاری سنگینی انجام داده اند و برای سهم بزرگی از فروش خود به 

بازار چین با جمعیت یک میلیارد و ۴00 میلیون نفر وابسته هستند.

رحمانی گفت یکی از شاخص های تاثیرگذار در جهش تولید، توجه به 
بازار ۸0 میلیونی داخل و تحریک تقاضای خرید کاال های مصرفی بادوام 
س��اخت داخل است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، 
رض��ا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتق��ای بهره وری از طریق 
بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ و صنوف تولیدی را از جمله برنامه های 
مهم وزارت صمت در س��ال جه��ش تولید عنوان کرد و از بازس��ازی و 
نوس��ازی حداقل ۵0 واحد صنعتی بزرگ و بازس��ازی و نوسازی حداقل 

1۵00 واحد صنفی تولیدی در سطح کشور در سال ۹۹ خبر داد.
او تصری��ح کرد: این برنامه همس��و با برنام��ه راه اندازی مجدد 2200 
واح��د صنعتی تعطیل و فعال س��ازی ظرفیت خال��ی واحد های صنعتی 
ب��ا اولویت تامین بازار ۸0میلیونی داخل کش��ور در س��ال ۹۹ پیگیری 

می شود.

برنامه ریزی برای تحریک تقاضای خرید کاال های مصرفی بادوام 
ساخت داخل

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از ش��اخص های بسیار 
مه��م و تاثیرگذار در جهش تولید، توجه به ب��ازار ۸0 میلیونی داخل و 

تحریک تقاضای خرید کاال های مصرفی بادوام ساخت داخل است.
رحمان��ی گفت: در گام نخس��ت این پروژه، افزای��ش تولید و تقاضای 
محصوالت لوازم خانگی ش��امل ماش��ین لباسش��ویی، یخچ��ال فریزر، 
تلویزیون و کولر آبی و همچنین فرش دس��تباف در س��طح بازار داخل 
در دستور کار است. وی افزود: برای تقویت زنجیره های صنایع منتخب 
و افزایش رقابت پذیری آنها این وزارتخانه اجرای بس��ته های سیاس��تی 
درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب شامل صنایع نساجی، 
پوش��اک و چ��رم، صنایع خ��ودرو، صنایع ل��وازم خانگی، الس��تیک و 

پالستیک، فلزات اساس��ی، صنایع پایین دست پتروشیمی و محصوالت 
از کاغذ را در دستور کار قرار داده است.

توجه به توسعه بازار و تقویت برند های ایرانی
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توس��عه بازار ۸0 میلیونی 
داخ��ل و همچنین توجه ب��ه ظرفیت های صادراتی کاال ه��ای ایرانی به 
خصوص به کشور های همسایه نیازمند ارتقای جایگاه برند های ایرانی و 

کیفیت تولیدات داخلی است.
رحمان��ی گفت: ای��ن مهم در صنایعی همچون ل��وازم خانگی و فرش 
دستباف از اهمیت فراوانی برخوردار است و با وجود همه محدودیت ها، 
می توانیم با مهیا ش��دن عرصه برای ب��روز و ظهور توان تولید داخل در 
ح��وزه صنایع لوازم خانگی، به س��مت احیا و تثبی��ت جایگاه برند های 

ایرانی حرکت کنیم.

نقشه جدید ترامپ برای انتقام گیری از چین

برنامه ریزی برای تحریک تقاضای خرید کاال های داخلی

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

مشتری بنزین زیاد شد
مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع ه��ای خدماتی، رفاهی و 
بین راهی گفت در حال حاضر میزان مصرف بنزین نس��بت به ماه گذش��ته 

افزایش یافته اما هنوز به میانگین سال گذشته نرسیده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، محمد عطاپور، 
با بیان اینکه از یک س��و به دلیل افزایش تردد مردم و بازگشایی بخش  های 
اقتصادی ش��اهد افزایش مصرف بنزین در کش��ور هس��تیم و از سویی دیگر 
به دلیل افزایش نرخ بنزین و ترویج اس��تفاده از س��ی ان جی میزان مصرف 
کاهش پیدا کرده اس��ت، اظهار کرد: افرادی همچون رانندگان تاکس��ی که 
معموال خودروهای دوگانه سوز دارند، به دلیل تفاوت قیمت ترجیح می دهند 
از س��وخت س��ی ان جی استفاده کنند و س��همیه کارت سوخت خود را به 
اش��خاص دیگر می فروش��ند. وی افزود: روی این مسئله ابزار کنترلی وجود 
ندارد و آسیب این مس��ئله بیشتر متحمل جایگاه داران می شود، چراکه این 
مسئله میزان فروش جایگاه داران را کاهش داده و آنها را با مشکالتی مواجه 
کرده اس��ت. مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، 
رفاهی و بین راهی با اش��اره به ترافیک به وجود آمده در تهران با برداش��تن 
طرح ترافیک در پی ش��یوع ویروس کرونا، تاکید کرد: همین مسئله موجب 
شده تا میزان مصرف بنزین در کالنشهرها نسبت به ماه گذشته افزایش یابد.

عطاپور با بیان اینکه این موضوع تنها ش��امل حال کالنشهرها شده است، 
اظهار کرد: البته میزان مصرف همچون میانگین سال گذشته نشده است، به 
طور مثال اگر پارسال 110 میلیون میزان مصرف بنزین در زمان پیک بود، 
امس��ال این عدد به حدود  6۵ میلیون لیتر رس��یده که اگر بهمن، فروردین 
و اس��فند امس��ال را با سال گذشته مقایس��ه کنیم، مصرف بنزین ۵0درصد 
کاهش یافت و به حدود ۵0 میلیون لیتر در روز رس��یده است. به گفته وی 
با این وجود میزان مصرف اکنون نسبت به ماه گذشته روند افزایشی داشته 

و به حدود 60 تا 6۵ میلیون لیتر رسیده است.
مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع ه��ای خدماتی، رفاهی و 
بین راه��ی با بیان اینکه به دلیل گران بودن بنزین س��وپر اس��تقبال از این 
فرآورده نفتی کاهش یافته است، اظهار کرد: همچنین به دلیل اینکه بنزین 
سوپر حتما باید به صورت آزاد خریداری شود و متقاضی نمی تواند از کارت 
س��وخت خود برای این مسئله اس��تفاده کند، میزان مصرف بنزین سوپر در 
کش��ور روند کاهش��ی دارد. عطاپور با تاکید بر اینکه اگر ماش��ین فردی به 
گونه ای باش��د که حتما از بنزین سوپر استفاده کند، در واقع سهمیه کارت 
سوخت برای آن ش��خص فایده چندانی ندارد، تصریح کرد: این مسئله باید 

مورد بررسی قرار بگیرد و در آن تجدیدنظر شود.

جریمه 26میلیارد تومانی برای شورای شهر
پرونده گرانفروشی و افزایش نرخ طرح 

ترافیک در تعزیرات
س��خنگوی س��ازمان تعزی��رات حکومتی گفت ش��ورای ش��هر ب��ه دلیل 
گرانفروش��ی در اماکن ورزشی ش��هرداری تهران،26 میلیارد تومان جریمه 

شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، سید یاسر رایگانی 
سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی کش��ور در برنامه تلویزیونی گفت: با 
اعالم شکایت سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از 
شورای ش��هر تهران مبنی بر گرانفروشی در بحث استفاده از اماکن ورزشی 
ش��هرداری و افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در ش��عبه 

بدوی و تجدیدنظر استان تهران در هر دو مورد برائت گرفتند.
وی افزود: اما با اعتراض مجدد س��ازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و ارجاع امر از طرف وزیر دادگس��تری و رئیس س��ازمان 
تعزیرات این موضوع در ش��عبه ۴ عالی س��ازمان مجدداً مورد بررس��ی قرار 

گرفت.
رایگانی گفت: در بحث عوارض محدوده طرح ترافیک مجدداً ش��هرداری 

و شورا را به برائت دادیم.

مع��اون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نقل ج��اده ای گفت نرخ جدید 
عوارض آزادراه های دولتی با تأکید ش��ورای اقتصاد از اول اردیبهش��ت ماه امس��ال 

اعمال شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، آقای خداداد مقبلی معاون برنامه ریزی این سازمان با اعالم این خبر گفت: 
نرخ جدید اخذ عوارض آزادراه های تهران-قم، کرج-قزوین، بندرعباس-شهیدرجایی 
مطابق با مصوبه مورخ 13۹۹/01/10 ش��ورای اقتصاد از اول اردیبهشت ماه امسال 

اجرایی شد و به حساب خودرو های عبوری منظور شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، عوارض مذکور، صرف بهسازی و نگهداری آزادراه ها 
به منظور حفظ و ارتقای ایمنی تردد و توس��عه ش��بکه آزادراه های کشور می شود، 
افزود: اخذ عوارض در آزادراه های یادشده به منظور جلوگیری از اتالف وقت کاربران 

جاده، کاهش مصرف س��وخت، حفظ ایمنی و روان سازی تردد، الکترونیکی است و 
هماهنگ با فرآیند پرداخت س��ایر آزادراه های شبکه آزادراه های کشور پیاده سازی 
می شود. معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درخصوص نرخ 
جدید اخذ عوارض آزادراه های دولتی افزود: براساس مصوبه یادشده شورای اقتصاد، 
به ازای هر بار ورود به آزادراه های دولتی برای خودرو های سواری و وانت بار 12 هزار 
ریال، کامیونت و مینی بوس 2۴ هزار ریال، کامیون دو محور و اتوبوس 36 هزار ریال 

و کامیون سه محور و بیشتر ۴۸ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
مقبل��ی ب��ر ایجاد بس��تر های قانونی الزم ب��ه منظور ضمان��ت پرداخت عوارض 
خودرو های عبوری آزادراه ها اشاره کرد و گفت: تعدیل و متناسب سازی نرخ جرایم 
عدم پرداخت عوارض آزادراهی با نرخ عوارض و خس��ارات ناش��ی از عدم پرداخت 
مطابق مصوبه هیأت وزیران محاس��به می ش��ود. وی اضافه کرد: نرخ جدید جریمه 

پرداخت نکردن عوارض براساس مصوبه مورخ 13۹۹/01/10 شورای اقتصاد، ۴00 
هزار ریال برای خودرو های س��واری، وانت باره��ا، مینی بوس و کامیونت، ۵00 هزار 
ریال برای اتوبوس و کامیون دو محور، ۹00هزار ریال برای کامیون سه محور، تریلی 
و نفتکش منظور می ش��ود. مقبلی در مورد اخذ ع��وارض از کاربران عبوری آزادراه 
کنارگذر جنوبی و غربی تبریز تا پایان نیمه اول امس��ال گفت: اخذ عوارض آزادراه 
کنارگذر جنوبی و غربی تبریز براساس مصوبه مورخ 13۹3/07/2۹ شورای اقتصاد، 
به س��ازمان تکلیف شده بود که تاکنون به عللی نظیر محدودیت فضای ساختمان 
ایستگاه اخذ عوارضی و سیاست های وزارت در واگذاری منافع بهره  برداری در ساخت 
و توس��عه شبکه آزادراهی و مذاکره با سرمایه گذاران مختلف به تعویق افتاده بود و 
با تأکید مجدد ش��ورای اقتصاد براساس مصوبه مورخ 13۹۹/01/10 در دستور کار 

سازمان قرار گرفته است و تا پایان نیمه اول امسال عملیاتی خواهد شد.

تعدیل نرخ عوارض آزادراه های دولتی

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از افزایش قیمت 
خ��ودرو انتقاد ک��رد و خرید حتی ی��ک پراید را هم برای اقش��ار ضعیف جامعه 

رویایی دانست.
به گ��زارش خبرگزاری صنایع، قیم��ت خودروی داخلی ط��ی روزهای اخیر، 
افزایش چش��مگیری داشته است و برخی کارشناسان حوزه صنعت، عمده دالیل 
جه��ش قیمت خودرو را تحریم، ش��یوع ویروس کرونا، نامت��وازن بودن عرضه و 
تقاضا، گران شدن مواد اولیه و باالبردن هزینه تمام شده خودرو توسط خودروساز 

دانسته اند.
 ب��ه همین منظور خبرن��گار خبرگزاری صنایع، پیرامون بررس��ی چالش های 
پیش روی صنعت خ��ودرو و دالیل افزایش قیمت خودروی تولید داخل خصوصاً 
پراید، با عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س دهم گفت وگویی اختصاصی 

داشت که در ادامه می خوانید.
 جهش غیرمنطقی قیمت خودرو

 حمی��د گرمابی در گفت وگ��وی اختصاصی با خبرنگار خبرگ��زاری صنایع، با 
اش��اره به جهش نرخ خ��ودروی تولید داخل طی روزهای اخی��ر کرونایی، اظهار 

داشت:
با توجه به تورم ساالنه و افزایش قیمت همه کاالها، این موضوع شامل خودرو 

هم می شود و در صورتی  که این رقم منطقی باشد، قابل  پذیرش است.
نکت��ه چالش برانگیز که اعت��راض همه را به دنبال داش��ته، افزایش بی ضابطه 
قیم��ت خودرو در روزهای اخیر اس��ت که خودروس��ازان آن را ب��ه افزایش نرخ 

هزینه های تولید ربط می دهند.

 بهانه های بی اساس خودروسازان
 عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس دهم در ادامه، اضافه کرد:

اگر افزایش قیمت خودرو طی سال جدید، ناشی از مواد اولیه خودرو 
مثل مواد پلیمری، فوالد و مس باش��د که در س��اخت خودرو اس��تفاده 
می ش��وند و به طور س��االنه افزایش قیمت دارند، منطقی و قابل پذیرش 
اس��ت. ولی آنچه مهم اس��ت، اینکه مواد اولیه تا این حد افزایش قیمت 
نداشته اند که خودرو گران شده است، بنابراین عوامل دیگری باعث این 

اتفاق بوده است که باید بررسی شوند.
 نظارت بر تولید و قیمت فروش 

 گرمابی در پاسخ به اینکه خودروسازان معتقدند سود ناشی از افزایش قیمت 
به جیب تولیدکنندگان مواد اولیه می رود و به همین منظور خواستار طرح توزیع 
س��ود متوازن در زنجیره تولید هس��تند، اظهار داش��ت: وزارت صنعت روی مواد 
اولیه موردنیاز تولید خودرو نظارت دارد و قیمت ها رقابتی است و این طور نیست 
که بدون کنترل، هر کاری که بخواهند انجام دهند. پس این ادعا که سود حاصل 
از فروش خودرو به جیب تولیدکننده مواد اولیه می رود، ادعایی بی اساس است.

 نبود تعادل در عرضه و تقاضا
 نماین��ده مردم نیش��ابور و فی��روزه در مجلس دهم، نبود تع��ادل در عرضه و 

تقاضای بازار داخلی را یکی از عمده چالش های بازار خودرو دانست و افزود:
اگ��ر بین عرضه و تقاضا تعادل وجود نداش��ته باش��د و تقاضای خرید بیش از 
عرضه باش��د، نظ��م و توازن به هم می ریزد و منجر ب��ه افزایش غیرواقعی قیمت 

خودرو می شود.

 چالش های پیش روی صنعت خودرو
 ای��ن نماینده مجلس دهم در ادامه به س��ایر چالش ه��ای پیش روی صنعت 

خودرو اشاره و تاکید کرد:
به دلیل اینکه صنعت خودروس��ازی، از جمل��ه چند صنعت مهم و 
اصلی بعد از نفت و پتروش��یمی اس��ت و حجم قابل توجهی از اشتغال 
کشور را دربر می گیرد، مثل سایر صنایع با مشکل سرمایه در گردش 
مواجه اس��ت. البته صنعت خ��ودرو می تواند نقدینگی و س��رمایه در 
گ��ردش موردنیاز خود را در پیش فروش ها به دس��ت آورد، ولی چون 
صنعت خودرو، از جمله صنایعی بود که از ابتدا تحریم شد، توانستیم 
این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و قطعات خودرو را بومی س��ازی 
کنی��م.  گرمابی درخصوص چالش های قیم��ت، تصریح کرد: ویروس 
کرونا زمینه س��از کاهش تولید داخلی و افزای��ش غیرواقعی قیمت ها 
شده است، چالش دیگر نیز مربوط به باالبردن هزینه های تولید توسط 

خودروسازان است.
افزایش قیمت رویایی خودرو

به گ��زارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیس��یون صنای��ع  و معادن مجلس در 
پای��ان، با تأکی��د بر اینکه جهش قیمت خ��ودرو به خودی خود یک چالش بزرگ 
محس��وب می شود، اظهار داش��ت: با توجه به افزایش غیرواقعی قیمت خودروی 
داخلی، قش��ر ضعیف جامعه پول خرید پرای��د 70 میلیون تومانی را ندارد و این 
رقم از سطح توان مالی مردم باالتر است و خرید یک پراید هم دیگر برای مردم 

آرزو است.

مشکل در ترخیص خودروهای دپوشد ظاهرا چیزی نیست به جز 
تفسیر مصوبات در سطح کارشناسی در بدنه دولت و نیز تناقض های 
اطالعاتی و نقص در سیس��تم بانکی که متاسفانه رکن اصلی ضرر و 

زیان ناشی از این موارد را مردم تشکیل می دهند.
به گزارش مردم ساالری آنالین، در شرایط کنونی ترخیص 3۵00 
خودروهای دپوش��ده در گمرک با مش��کل تفسیر مصوبات در سطح 
کارشناس��ی در بدنه دولت روبه رو شده، واردکننده ها معتقدند دولت 
در واق��ع در مصوبه دوم، مصوبه اول را تمدید کرده و در مصوبه اول 
تم��ام فعالیت های مربوط به ویرایش ثبت س��فارش ها، تمدید کارت 
بازرگان��ی و ... قابل انجام بود، اما در ش��رایط کنونی در مصوبه دوم 
فقط ترخی��ص خودرو را انجام می دهن��د، در حالی که هدف دولت 
از صدور این مصوبه خارج ش��دن خودرو از گمرک بوده است. نکته 
دیگ��ر اینکه پس از صدور مصوبه دوم 1200 خودروی کرمان موتور 

ترخیص شده، اما سایر خودروها همچنان در دپو باقی مانده اند.
داستان از آنجایی شروع شد که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
اعالم کرد که »س��ازمان توس��عه تجارت در اجرای مصوبه ترخیص 
خودرو از گمرکات استنکاف کرده و مدعی هستند که بانک مرکزی 
به صورت شفاهی بیان کرده که از ترخیص خودروها جلوگیری شود، 
از این رو س��ازمان توس��عه تجارت ب��ه هر نحوی از انج��ام تغییر و 
ویرایش ثبت سفارش و نیز ثبت سفارش جدید خودرو و ... خودداری 
می کند.« این صحبت مورد اعتراض سازمان توسعه تجارت واقع شد 
و در جوابیه ای تاکید کرد »براساس تصویب نامه شماره 1۵2676/ت 
م��ورخ 2۹ بهمن ۹۸ هیات محت��رم وزیران صرف��ا مهلت ترخیص 
خودروهای موجود در گمرک تمدید ش��ده و این بدین معناست که 
از لحاظ قانونی این دفتر امکان صدور ثبت سفارش جدید را نداشته 
و صرف��ا ویرایش و تمدید ثبت س��فارش جهت ترخیص خودروهای 
دارای ثبت س��فارش مجاز است که در همین راستا امکان تمدید و 
ویرایش ثبت س��فارش در س��امانه جامع تجارت فراهم ش��ده است. 
همچنی��ن واردکنن��دگان خودروهایی که قب��ل از ممنوعیت مجوز 
ثبت س��فارش را اخذ کرده ان��د و در مرحله درب خروج گمرک قرار 
داش��ته اند با توجه ب��ه رویه های گمرکی، نیاز ب��ه تمدید و ویرایش 
ثبت س��فارش نداشته، از این رو ترخیص خودروهای مصوب با ابالغ 

تصویب نام��ه و بدون نیاز به تغییر در س��امانه جامع تجارت صورت 
گرفته است.«

تناقض های اطالعاتی و نقص در سیستم بانکی از جمله مشکالت 
ترخیص خودرو

طبق گفته واردکننده ها مش��کلی که در حال حاضر وجود دارد 
این اس��ت که اطالعات خودروها در سامانه ثبتارش ثبت شده و 
در سیس��تم های بانکی قابل رویت است در حالی که اطالعات به 
سامانه جامع منتقل شده و همین مانع انجام عملیات پیش اظهار 
به واردکننده ها ش��ده است و از طرف دیگر سامانه بانک ها به روز 
رس��انی نش��ده، زیرا در ش��رایط کنونی همه اطالعات در سامانه 
جام��ع تجمیع ش��ده و اساس��ا اطالعات س��امانه ثبتارش مالک 
عمل نیس��ت، از این رو به روزرس��انی باید ص��ورت گیرد تا برای 
خودروهایی که گواهی فنی صادر شده همچنان خطای سیستمی 

نمایش داده نشود. 
ای��ن تناقض های اطالعاتی باعث ش��ده برای خودروهایی که با ارز 
آزاد وارد ش��ده اند ترخیص خودرو با روش کنونی بانک اجرا نش��ود، 
زی��را در این روش ابتدا نیازمند ابطال گواهی ثبت آماری اس��ت که 
امکان پذیر نیس��ت بنابراین کسانی که از طریق بانکی مبادله ارز آزاد 

را انجام داده اند نمی توانند خودروهای خود را ترخیص کنند.
نکته دیگر این اس��ت که در سیستم بانکی، قبض انبار ثبت نشده 
و تنها گزینه تمدید ثبت س��فارش بانکی برای خرید ارز وجود دارد 
و ای��ن خدمت مش��مول واردکننده های با ارز آزاد نمی ش��ود و این 

مغایرت ها مانع از ترخیص خودرو از گمرک شده است.
در بخش دیگری س��ازمان توس��عه تجارت در جوابیه خود آورده 
»درخص��وص خودروه��ای دارای پرونده قضایی ب��ا توجه به بند)3( 
تصویب نامه مذکور و ذکر عبارت حکم قطعی برائت از س��وی مراجع 
رس��یدگی کننده، از لحاظ قانونی امکان انجام تش��ریفات گمرکی و 

ترخیص با حکم رفع توقیف وجود ندارد.« 
این در حالی است که بند یک مصوبه 2۹ بهمن ۹۸ هیات وزیران 
ب��ه ش��ماره 1۵2676 ت ۵73۹۴ ه بر تمدی��د ترخیص خودروهای 
موضوع بن��د»3« داللت دارد و پیرامون تایی��د ضوابط فنی و تایید 

شناسه و ... هیچ گونه اشاره ای نکرده است.

افزایش قیمت خودرو

 خرید پراید رویایی شد!

مردم متضرر اصلی عدم ترخیص خودرو

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کسب و کارامـروز8

ایران از نظر نیروی انس��انی زیس��تی در کش��ور ثروتمند اس��ت باید از این 
خیل عظیم انس��انی ارزشمند به خوبی اس��تفاده کنیم. اگر از دانش آموختگان 
و س��رآمدان علمی زیستی کش��ورمان برای تعیین اولویت های این حوزه بهره 

بگیری��م قطعا توس��عه پایدار زیس��ت فناوری در 
کش��ور محق��ق خواهد ش��د. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، جمعیت دنیا 
س��ال 20۵0 از ۹ میلی��ارد نفر خواهد گذش��ت. 
توده عظیمی از انس��ان ها که تامین مایحتاج آنها 
به دغدغه امنیتی تبدیل خواهد ش��د. اگر غذای 
تولیدشده در دنیا 70درصد بیشتر نشود با سیل 
گرس��نگان جهانی روبه رو خواهیم شد، اما تامین 
نیازهای آینده بشر قطعا به تخریب محیط زیست 
و انسان  منجر می شود. چه باید کرد تا هم به نیاز 
مردم پاس��خ داده ش��ود و هم کره زمین را حفظ 
کرد. دنیا برای پاسخ دادن به این دغدغه جهانی 
یک راه را انتخاب کرده اس��ت. توس��عه پایدار به 

کمک زیس��ت فناوری؛ علم��ی برآمده از دل طبیعت برای حف��ظ آن. این علم 
ب��ا قدمت زیاد می تواند در کنار تامین نیازهای بش��ر به غ��ذا، آب، هوای پاک 
و ... محیط زیس��ت را هم حفظ کند. زیس��ت فناوری از ابزارهای کارای دانشی 

اس��ت که با کمک گرفتن از توانمندی های س��لولی و مولکولی توانس��ته تولید 
محصوالت کشاورزی، غذایی، دارویی، پزشکی و ... را افزایش دهد آن هم بدون 
تخریب محیط زیست. این افزایش تولید می تواند پاسخگوی نیاز آینده بشر به 

غذا و آب باشد.
ایران غنی از نیروی انسانی و توانمند زیستی
ایران هم در این محاس��بات جهانی به عنوان 
یک پهنه وسیع و غنی از توانمندی های ژنتیکی 
و انس��انی حق حی��ات دارد و برای ادامه حیات 
خ��ود چاره ای جز پیوس��تن به جری��ان جهانی 
توسعه زیست فناوری ندارد. دانشی که با قدمتی 
باال در اختیار دانشمندان ایرانی بود و این روزها 
هم دوباره همان توانایی ها با شکل گیری زیست 
بوم فناوری و نوآوری ش��کوفا شده و در اختیار 

جامعه علمی و مردم قرار گرفته است.
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری که از باس��ابقه ترین 
س��تادهای معاونت علمی است با استفاده از خالقیت و نوآوری نخبگان زیستی 
کش��ور که جزو سرآمدان علمی دنیا محس��وب می شوند در تالش است تا این 

علم نافع را در کشور توسعه دهد.

عالوه بر بازار گس��ترده داخلی، فرصت های متعددی در کش��ورهای 
همس��ایه وجود دارد که می تواند فراهم کننده مشتریان جدیدی برای 
محصوالت دانش بنیان تولیدش��ده در زیست بوم نوآوری کشور باشد. 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
رخداده��ای مختلف��ی را در طول س��ال 
برگزار می کند تا ش��رکت های دانش بنیان 
هرچه بیشتر، با نکات فنی فعالیت در این 

کشورها آشنا شوند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، کش��ور عراق یکی از مقاصد 
صادرات��ی عمده ب��رای  تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشور محسوب می شود. با 
این همه تغییرات عمده در بخش��نامه ها و 
قوانین و مقررات آن کشور و لزوم آشنایی 
ب��ا جزیی��ات مختل��ف بازاریاب��ی و نحوه 
ص��ادرات محصوالت دانش بنی��ان به این 

کش��ور، لزوم آموزش توس��ط خبرگان این عرصه را برای شرکت های 
دانش بنیان ضروری ساخته است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا، امکان برگزاری حضوری این  گونه رخدادها از 

برگزارکنندگان، سلب شده است، به همین خاطر مرکز شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی، این رویداد را در قالب وبینار برگزار کرد.

این وبینار با حضور کاوه دلیری،  مدیر پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان 
ایرانی و به همت مرکز ش��رکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری برگزار شد.
واکاوی  و  چالش ه��ا  برخ��ی  بررس��ی 
فرصت  ه��ای پیش روی متقاضی��ان صادرات 
محصوالت دانش بنیان به این کشور از جمله 

سرفصل های مطرح شده در این وبینار بود.
به گفته س��خنران این وبینار، کشور عراق 
به س��ه منطقه تجاری عمده )اقلیم کردستان 
عراق، بغداد و بصره( تقس��یم می شود که کار 
کردن در هر یک از این س��ه ناحیه اقتصادی، 

ویژگی  ها و مختصات خود را دارد.
بررسی شرایط رقبایی مانند ترکیه و چین 

نیز از جمله دیگر موضوعات مورد بررسی در این وبینار بود.
فایل ویدوئوی این وبینار و فایل پاور پوینت مدرس از روزهای آتی  از طریق 

وب سایت daneshbonyan.ir در دسترس  عالقه مندان خواهد بود.

وبینار بررسی فرصت های عراق برای شرکت های دانش بنیان برگزار شداولویت های زیستی را نخبگان تعیین می کنند

آمارها نش��ان می دهد، مس��یر و جهت گیری ایران در رسیدن به پیشرفت در 
ش��اخص های نوآوری، صحیح بوده است و ادامه راه در این مسیر، نیازمند عزم 
و تالش��ی جدی در حمایت از نهادها و فعاالن زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی 
اس��ت؛ اقدامی که در آینده ای نه چندان دور آورده های ارزش��مندی به ارمغان 

خواهد آورد.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، چند ماه��ی از ورود 
بیگان��ه ای که حیات بش��ر را با تهدیدی ج��دی مواجه کرده اس��ت می گذرد. 

ویروس��ی که هر روز، ابع��اد تازه ای از 
خ��ود نمای��ان می کن��د و نگرانی ها را 
افزون. ویروس کرونا چش��م انداز پیش 
روی جهان ب��رای آین��ده ای عاری از 
بیماری را مبهم س��اخته است اما ابزار 
و سپر مس��تحکم ایستادگی در مقابل 

بحران های این چنینی چیست؟
به باور بسیاری از کارشناسان، آنچه 
که در این شرایط و بحران های مشابه 
می تواند درهایی را به روی روش��نایی 
رهایی از مشکالت کمتر شناخته شده 
از  کش��ورها  بهره من��دی  بگش��اید، 
ظرفیت ه��ای نوآوران��ه اس��ت. به هر 
می��زان ک��ه زمینه و زیس��ت بوم برای 
شکوفاش��دن، آزمون و تجربه ایده های 
فرصت های  باش��د،  فراه��م  نوآوران��ه 
بیشتر و دس��ت بازتری برای مقابله با 
تهدیدهایی چون بیماری ها، کمبودها 
و چالش ها فراروی جوامع قرار خواهد 

گرفت.
ابزار نوآوری، که اس��تفاده از آن 
محدودیتی را ش��امل نمی شود و 
ظرف استفاده از آن فزاینده است، 
یعنی به هر میزان که بس��تر برای 
اس��تفاده از نوآوری فراهم باش��د، 
می تواند به بازتولید بینجامد و در 
حقیقت به جای آنکه از محتویات 

ظرف نوآوری کاسته شود، بر میزان آن افزوده خواهد شد.
ابزار کارآمد مقابله با بحران ها

کش��ورهای گوناگ��ون جه��ان اندوخته ه��ا و ظرفیت های ش��ان را در حوزه 
نوآوری به کار بس��تند و کوش��یدند ب��ا راهکارهای خالقانه، تکی��ه به نوآوری و 
خل��ق راهکارهای جدید از ای��ن مخمصه رهایی یابند. کش��ورمان ایران نیز به 
کمک داش��ته های خود بر بستر زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، توانمندی های 
فناوران��ه و نوآورانه خود را در عرصه مقابله با کرون��ا به مثابه یک پدیده کمتر 
شناخته شده و بحرانی جهانی به بوته آزمون گذاشت. خوشبختانه در این مسیر 
به موفقیت هایی در زمینه تولید تجهیزات پزش��کی و بیمارستانی، ماسک های 
نانو، مواد ضدعفونی کننده و س��امانه های هوش��مند مقابله با شیوع این بیماری 
دس��ت یافت. آنچه که کش��ورها را در مقابله با بحران ه��ای این چنینی توانمند 
می س��ازد، بهره مندی از ظرفیت های نوآورانه اس��ت. ایران از ظرفیتی که برای 
توسعه فناوری و نوآوری ها ایجاد کرد، توانست بهره الزم را ببرد اما جایگاه این 

ظرفیت و توانمندی نس��بت به گذشته و در مقایسه با دیگر کشورها کجاست؟ 
ایران در مقایس��ه با جهان چه اراده  و تالش��ی را برای توسعه زیست بوم نوآوری 

هزینه کرده است؟ 
مسیر رو به جلوی ایران در نوآوری

گ��زارش ش��اخص های جهان��ی ن��وآوری)Gii( روند و جهت گی��ری حرکت 
ایران در مس��یر ن��وآوری، جایگاه ایران در ش��اخص ها و حمایت از این بس��تر 
را به تصویر کش��یده اس��ت. ش��اخص جهانی نوآوری معیارهایی دارد که بر دو 
ن��وآوری  درون داد)ورودی(  ش��اخص 
و برون داد(خروج��ی( نوآوری اس��توار 
اس��ت. مولفه ه��ای درون داد ن��وآوری 
ش��امل نهاده��ا، س��رمایه انس��انی و 
پیچیدگی  زیرس��اخت ها،  تحقیق��ات، 
بازار و پیچیدگی کس��ب وکارها است. 
مولفه ه��ای ب��رون داد نوآوری ش��امل 
برون دادهای خالقان��ه و برون دادهای 

دانش فناوری را شامل می شود.
رتبه ایران در س��ال 2017 نس��بت 
به س��ال 2013   به می��زان 31 رتبه 
ارتقا یافته است. ایران از نظر »شاخص 
جهانی نوآوری« جای��گاه جهانی  7۵ 

را در سال 2017 کسب کرده است.
ایران از نظر شاخص های زیرساخت 
پژوه��ش و فن��اوری از ۹۹ در س��ال 
2013 به 7۹ در سال 2017 رسیده و 
20 پله ارتقا یافت. رتبه ایران در بخش 
خروجی های دانش��ی و فناورانه از 76 
در س��ال 2013 به ۴7 در سال 2017  

رسیده و ۴۹ رتبه ارتقا داشته است.
ام��ا یک��ی از مهم تری��ن بخش های 
گزارش ش��اخص های جهانی نوآوری، 
ایران در خروجی های خالقانه  جایگاه 
اس��ت. براساس ش��اخص های فناورانه 
مربوط به بخش خروجی های خالقانه، 
رتبه ایران از 127 در س��ال 2013 به 

6۵ در سال 2017 ارتقا یافته است.
در ش��اخص به کارگیری دانش که ذیل بخش خروجی های دانش و فناورانه 
اس��ت، ایران در رتبه 2۴ جهان قرار گرفت. کشور ایران در این شاخص نسبت 
به س��ال 2013،  ۴0 پله ارتقا داش��ته است. همچنین در زیرشاخص نرخ رشد 
تولی��د ناخالص داخلی نس��بت به نیروی کار که ذیل ش��اخص تاثیر دانش در 
بخش خروجی های دانش و فناورانه اس��ت، ای��ران در رده هجدهم جهان قرار 

گرفته است که در سال 2013، در رتبه ۸۹ قرار داشت.
این آمارها نش��ان می دهد، مسیر و جهت گیری در توسعه فناورانه و رسیدن 
به پیشرفت در شاخص های نوآوری، صحیح بوده است و ادامه راه در این مسیر، 
نیازمند عزم و تالش��ی جدی در حمایت از نهادها و فعاالن زیس��ت بوم نوآوری 
و کارآفرینی اس��ت؛ اقدامی که در آینده ای نه چندان دور آورده های ارزشمندی 
ب��ه ارمغان خواهد آورد ضمن آنک��ه در مواجهه با رویدادهای آنی و بحرانی که 

نوآوری تنها عالج شان است می توانند به یاری کشور بیایند.

موفق ترین سـرمایه گذار قـرن همواره به خاطر اخالق های خاص خـود، مورد توجه بوده 
اسـت. نمونه آن را می توان اسـتفاده چندین سـاله از یک گوشـی تاشـوی ساده ساخت 
سامسـونگ دانسـت، با این حال پس از خرید بخشـی از سـهام اپل، تیم کوک اعالم کرد 
که اگر آقای بافت حاضر به اسـتفاده از جدیدترین محصول این شـرکت شود، وی شخصا 
آموزش هـای الزم را بـه او خواهد داد. در ایـن رابطه وارن بافـت در جدیدترین مصاحبه 
خود اعالم کرده اسـت که این آموزش چند سـاعته را اخیرا به پایان رسانده و از امکانات 

این دسـتگاه شگفت زده شـده است. وی همچنین از صبر باالی تیم کوک قدردانی کرده و 
اعـالم نمود که این آموزش چند سـاعته برای فردی جوان احتمـاال در ۱5 دقیقه به اتمام 
می رسـید، با این حال تیم کوک تالش کرده اسـت تا به صورت کامل نه تنها طرز استفاده، 
بلکـه نحـوه کار را نیز توضیح دهد. نکته قابل ذکر دیگر این اسـت که وارن بافت در حال 
حاضر بزرگ ترین سـهامدار اپل محسـوب شده و نام وی باعث شـده است تا ارزش سهام 
این شـرکت رشـدی قابل توجـه را پیدا کند. علت ایـن امر به این خاطر اسـت که وی به 

 آورده های ارزشمند
ارمغان زیست بوم نوآوری و کارآفرینی

وارن بافت آموزش چند ساعته تیم کوک را سپری کرد
به قلم: ترون محمد - روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

با هدف افزایش انگیزه و تش��ویق محققان، پژوهش��گران و اس��اتید و همچنین برای 
گس��ترش بیش��تر فناوری ه��ای مرتبط با حوزه فوتونیک و مواد پیش��رفته در کش��ور، 
صاحبان مقاالت تجربی در این حوزه که آثار خود را در نشریات منتخب و مورد تایید، 
نش��ر داده اند از حمایت و پرداخت های تشویقی برخوردار می ش��وند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و س��اخت معاونت علمی در نظر دارد برای تقویت علمی زیس��ت بوم حوزه فوتونیک و 
مواد پیش��رفته، عالوه بر طرح های مبتنی بر محصول و فناوری، حمایت خود از مقاالت 
علمی را نیز گس��ترش دهد. مقاالت مش��مول این بس��ته حمایتی باید در در سال های 
201۸ و 201۹ در نش��ریات معتبر بین المللی )Q_1و IF باال( منتشر شده باشند و به 

نام جمهوری اسالمی ایران ثبت شده باشد. 

مقاالت حوزه فوتونیک و مواد 
پیشرفته مورد حمایت قرار می گیرند

سه شنبه
16 اردیبهشت 1399

شماره 1537
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هوشمندسازی حمل ونقل به افزایش امنیت و ترددهای روزانه منجر می شود. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه ۸0درصد جابه جایی های ثبت ش��ده در دنی��ا هم مربوط به 
حمل ونقل جاده ای است، استفاده از فناوری های هوشمند در آن اهمیت باالیی 

دارد؛ موضوعی ک��ه در ایران به دلیل ثبت باالی 
تصادفات جاده ای یک نیاز مبرم و پایه ای اس��ت؛ 
نیازی که قرار اس��ت با کم��ک 1۴0 دانش بنیان 

فعال در این حوزه میسر شود.
بخ��ش  قدیمی تری��ن  و  پرمخاطب تری��ن 
حمل ونق��ل را ب��ه حمل ونق��ل جاده ای نس��بت 
داده ان��د. جابه جایی های��ی ک��ه روی زمی��ن و با 
ابتدایی ترین وس��ایل نقلیه آغاز شد و امروز جای 
خود را به انواع خودروهای س��اخته دس��ت بشر 
داده و به مدد اس��تفاده از فناوری های ارتباطات 
و اطالعات به یک س��اختار هوشمند تبدیل شده 
اس��ت. این روند صعودی در ای��ران هم با کمک 

1۴0 دانش بنیان داخلی تسهیل می شود.
در دنیا حمل ونقل جاده ای به س��مت هوشمندس��ازی حرک��ت کرده و این 
مس��یر با کمک ش��رکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطات و اطالعات تسهیل 
شده است. این کار سال ها است در دنیا به عنوان یک اصل در حمل ونقل مورد 

توجه مدیران قرار دارد.
 فعاالن حمل ونقل جاده ای زیر سقف

معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری به عنوان نهاد متولی توس��عه 
زیس��ت بوم فن��اوری و ن��وآوری با شناس��ایی 
نیازه��ای فناورانه کش��ور فعالیت خ��ود را آغاز 
ک��رد. این نهاد در هر حوزه ای که بتوان به مدد 
فناوری و ن��وآوری خالقیتی ایج��اد کرد ورود 
می کند. از جمله این حوزه ها که به خلق دانش 
و ن��وآوری نی��از دارد تا بتوان��د خدمات بهتری 
ب��ه مخاطب��ان ارائه کند، صنع��ت حمل و نقل 

جاده ای است.
ب��ر همین اس��اس در گروه هوشمندس��ازی 
ستاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیش��رفته معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری اقدامات مختلفی برای توس��عه این 
صنعت پرکاربرد تعریف و تعیین ش��ده است. از 
جمله این اقدامات می توان به شناس��ایی زیس��ت بوم حمل و نقل هوشمند در 
کش��ور که شامل 1۴0ش��رکت خصوصی و دانش بنیان و ۵0 شرکت دولتی یا 

نیمه دولتی می شود، اشاره کرد.

نیروی انسانی فعال، نوآور و باانگیزه سرمایه اصلی هر کشوری است؛ 
س��رمایه ای گرانبها که با فعالیت خود ثروت آفرینی می کند و نقش��ی 
تاثیرگذار در اقتصاد دانش بنیان دارد. در این میان ابزارهای گوناگونی 

برای ارتقای توانمندی های افراد وجود دارد 
که ارتقای س��رمایه های ش��ناختی یکی از 
آنها اس��ت. ستاد توسعه علوم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت پا در مس��یر ارتقای این 

توانمندی گذاشته است.
 س��تاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی 
معاونت علمی با اقدام��ات و برنامه های گوناگون 
ارتقای توانمندی شناختی در افراد را مورد توجه 
قرار داده اس��ت. توانمندسازی ش��ناختی افراد و 

عملکرد بهتر مغز در این حوزه دنبال می شود.
افراد س��الم برای داش��تن مغزهایی توانمندتر 
و اینکه بتوانند توج��ه، تصمیم گیری یا خالقیت 
بهتری ب��روز دهند ب��ه دنبال تقوی��ت، بهبود و 

بازتوانی ش��ناختی هستند و در افراد بیمار )آلزایمر، پارکینسون و دچار سانحه 
ش��ده( نیز می توان ب��ا بازتوانی ش��ناختی کمک کرد تا کیفی��ت زندگی افراد 
افزای��ش یابد. پ��س فناوری و حوزه علوم ش��ناختی با به تاخی��ر انداختن این 

بیماری ها به افراد کمک می کند.
 به گفته مجید نیلی احمدآبادی، دبیر س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی، ارتقای سرمایه ش��ناختی ایرانی شعاری است که از 
س��ال گذش��ته آن را دنبال می کنیم ت��ا افراد 
توانمندتر ش��وند. توس��عه بازی های ش��ناختی 
یکی از ابزارهایی اس��ت که برای رسیدن به این 
هدف به کار برده شد. در این زمینه با برگزاری 
یک چالش فناورانه 3۴ تیم منتخب وارد مرحله 
شتابدهی شدند. توس��عه فناوری در این حوزه 
گامی تاثیرگ��ذار برای ارتق��ای توانمندی های 
شناختی افراد است. همچنین توسعه بسته های 
پرورش ش��ناختی ب��ا قابلیت کارب��رد در خانه، 
مدرس��ه و آموزش های عمومی یکی از اقدامات 

دیگر در این حوزه است.
  پس تمرین  و ب��ازی یکی از راهکارها برای 
ارتقای مهارت های ش��ناختی و آموزش اس��ت. 
زیرا آموزش س��ازمان بندی نورونی را تجدید می کند. توس��عه فناوری های این 
حوزه در کشور امری ضروری است تا با بازی های جدی توانمندسازی شناختی 

افراد سرعت گیرد.

سرمایه های شناختی ارتقا می یابد۱40 شرکت دانش بنیان در حوزه حمل ونقل هوشمند شناسایی شد

محققان در کش��ور نوع جدیدی از س��لول های خورشیدی حساس 
ش��ده با رنگ زا را تولی��د کردند. مزیت این س��لول های خورش��یدی 

پایداری بیشتر در کنار قیمت پایین آنها است.
 انرژی خورشیدی به وس��یله سلول های خورشیدی جذب می شود. 

در س��ال های اخیر فناوری در این 
ح��وزه تنوع زی��ادی ایج��اد کرده 
اس��ت. س��ه نس��ل از این سلول ها 
م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرن��د. 
س��لول های خورشیدی سیلیکونی، 

الیه نازک و رنگدانه ای.
در ای��ن می��ان ن��وع رنگدانه ای 
یا حس��اس ش��ده با رنگ زا قیمت 
پایین ت��ری دارد و پایدارتر اس��ت. 
محققان دانشگاه گیالن در طرحی 
با پش��تیبانی صن��دوق حمایت از 
پژوهش��گران و فن��اوران معاون��ت 
علمی نوع جدیدی از س��لول های 
خورشیدی حساس ش��ده با رنگ زا 

را تولید کردند.
ج��واد مخت��اری مج��ری ای��ن 
طرح پژوهش��ی گفت: س��لول های 

خورش��یدی حس��اس ش��ده به رنگ زا به علت مقرون به صرفه بودن 
و انعطاف پذیری باال جایگزین مناس��بی برای س��لول های خورشیدی 
س��یلیکونی ش��ده اند. مهم تری��ن جزء تش��کیل دهنده  این دس��ته از 
سلول های خورشیدی را رنگ زا تش��کیل می دهد. در این پروژه، برای 

کاهش هزینه ها و مش��کالت زیس��ت محیطی رنگ زایی طراحی شده 
است که متشکل از یک الکترون دهنده و الکترون کشنده  قوی است.

وی ادامه داد: با توجه به این نکته که در این دس��ته از سلول های 
خورشیدی مهم ترین جزء تاثیرگذار بر افزایش راندمان تبدیل انرژی 
خورشیدی به الکتریکی، رنگ زا 
اس��ت، تحقیقات گسترده ای در 
این زمینه در حال انجام اس��ت 
و تالش ها برای افزایش راندمان 
تبدی��ل ان��رژی خورش��یدی به 
افزای��ش  روز  ه��ر  الکتریک��ی 
می یاب��د، ام��ا بس��یاری از این 
اقدام��ات از لح��اظ اقتص��ادی 
مق��رون ب��ه صرف��ه نیس��ت و 
زیس��ت  مش��کالت  همچنی��ن 

محیطی را به دنبال دارند.
مخت��اری همچنین بیان کرد: 
تا ب��ه حال رنگ زاهای گوناگونی 
طراحی ش��ده است که برخی از 
آنها نیاز به م��واد اولیه و کمکی 
فراوان یا حتی س��می دارند و به 
دلیل داشتن ساختاری بزرگ و 
پیچیده، مراحل س��نتز آنها طوالني و دش��وار اس��ت. در این پروژه، 
س��نتز رنگ زایی با س��اختاری س��اده و موثر به همراه مراحل سنتز 
آسان، مقرون به صرفه و عاری از هرگونه آلودگی برای محیط زیست 

دنبال شد.

زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی 
بازس��اختی توانمند در حال گس��ترش اس��ت. در این می��ان تربیت و 
پرورش نیروی انس��انی خالق ضرورت این حوزه است که ستاد توسعه 
فناوری ه��ای س��لول های بنیادی معاونت علمی ای��ن موضوع را دنبال 
می کند.  در س��ال های اخیر شاهد رشد و پیش��رفت حوزه های علمی 
و فن��اوری زیادی در کش��ور بودی��م. حوزه هایی که هر ی��ک به مدد 
شکلگیری زیست بوم فناوری و نوآوری اکنون حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد. سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی یکی از این حوزه ها 

است که رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
نیروی انسانی فعال و خالق پیشران این حوزه هستند. از این رو ستاد 
توسعه فناوری های س��لول های بنیادی جذب، تربیت و توانمندسازی 
نیروی انسانی الزم در زمینه تحقیقات، فناوري و خدمات در این حوزه 
را به عنوان یکی از راهبردهای خود در نظر گرفته اس��ت. این س��تاد 
برای توس��عه حوزه آموزش و پژوهش فعاالنه وارد عمل شد و حمایت 
از رس��اله های دکترا را مدنظر قرار داد. نتیجه آن نیز توسعه تحقیقات 
این حوزه روی مدل های حیوانی و پیش بالینی اس��ت تا در گام بعدی 

تحقیقات بر انسان آغاز شود. البته ناگفته نماند که ستاد در این حوزه 
برنامه حمایتی دیگری عالوه بر رس��اله های دکترا داشت. براساس این 

برنامه از پروژه های تحقیقات پیش بالینی حمایت شد.
برای ش��تاب دادن به حرکت در این مس��یر محققان جوان توس��ط 
ستاد مورد حمایت قرار گرفتند. جوانانی که به عنوان نیروی تازه نفس 
می توانند با تحقیقات علمی و فناورانه خود دس��تاوردهای تازه ای برای 
کش��ور داشته باشند. البته حمایت از ایجاد پژوهش سرای دانش آموزی 
نیز بخش دیگری از اقدامات س��تاد اس��ت تا عالوه بر زمان حال، برای 
آینده نیز برنامه داش��ته باشیم. دانش آموزان آینده سازان این سرزمین 
هس��تند و تربیت و پرورش آنها موضوعی مهم برای پیشرفت محسوب 
می ش��ود. تاکنون پنج پژوهش سرای دانش آموزی در کشور ایجاد شده 

است.
توانمندش��دن نیروی انس��انی این حوزه قلب تپنده زیس��ت بوم آن 
اس��ت. همانطور که این فع��االن رتبه علم��ی 31 در تولید علم حوزه 
س��لول های بنیادی را به 13 رس��اندند، با توان و همت خود گره های 

دیگری را نیز می توانند بگشایند.

این دسـتگاه شگفت زده شـده است. وی همچنین از صبر باالی تیم کوک قدردانی کرده و 
اعـالم نمود که این آموزش چند سـاعته برای فردی جوان احتمـاال در ۱5 دقیقه به اتمام 
می رسـید، با این حال تیم کوک تالش کرده اسـت تا به صورت کامل نه تنها طرز استفاده، 
بلکـه نحـوه کار را نیز توضیح دهد. نکته قابل ذکر دیگر این اسـت که وارن بافت در حال 
حاضر بزرگ ترین سـهامدار اپل محسـوب شده و نام وی باعث شـده است تا ارزش سهام 
این شـرکت رشـدی قابل توجـه را پیدا کند. علت ایـن امر به این خاطر اسـت که وی به 

خاطر سرمایه گذاری های فوق العاده خود مشهور شده و با انتخاب اپل، نشان داده است که 
بهترین آینده را در برابر سایر رقبا، برای ارزشمندترین برند حال حاضر جهان متصور شده 
اسـت. درواقع در حال حاضر اپل یک چهره جهانی را به صف مشـتریان خود اضافه کرده 
اسـت. تحت این شـرایط باید دید که سایر رقبا خصوصا سامسـونگ که تا چند وقت قبل 

وارن بافت را در صف مشتریان خود داشت، چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد. 
businessinsider.com :منبع

 سلول های خورشیدی رنگدانه ای با پایداری بیشتر
در کشور تولید شد

زیست بوم سلول های بنیادی را فعالیت دانش بنیان ها رونق داد

وارن بافت آموزش چند ساعته تیم کوک را سپری کرد
به قلم: ترون محمد - روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

وبینار »آش��نایی با حمایت های بین المللی از اختراعات« ب��ا همکاری بنیاد نخبگان 
البرز و با هدف آش��نایی مخترعان و مس��تعدان برتر مشمول دریافت حمایت های بنیاد 

ملی نخبگان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، بنی��اد نخبگان اس��تان البرز 
ب��ا هم��کاری ش��رکت دانش بنی��ان نوفن حام��ی البرز و با ه��دف آش��نایی مخترعان 
و مس��تعدان برتر مش��مول دریافت حمایت ه��ای بنیاد ملی نخبگان ب��ا مفاهیم و نحوه 
حمایت ه��ای بین الملل��ی از اختراعات، وبینار »آش��نایی با حمایت ه��ای بین المللی از 

اختراعات« را برگزار کرد.
ش��رکت کنندگان در دوره آموزش��ی آفالین که طی ۹ جلس��ه برگزار شد، با مفاهیم 

حمایت های بین المللی از اختراعات و فرآیند ثبت اختراع در pct آشنا شدند.

وبینار »آشنایی با حمایت های 
بین المللی از اختراعات« برگزار شد



اگر شما صاحب یک آژانس بازاریابی باشید، در طول چند ماه اخیر به خاطر شیوع 
ویروس کرونا چالش های بس��یار زیادی پیش روی داشته اید. بسیاری از آژانس های 
بازاریابی در زمان کنونی به طور کامل بیکار هس��تند. این امر بر روی گردش مالی 
آنها تاثیر منفی دارد. ویروس کرونا تمام کسب و کارها را با مشکالت عمیق مواجه 
کرده  اس��ت، با این حال آژانس ه��ای بازاریابی در این می��ان نیازمند تغییر الگوی 
فعالیت ش��ان حتی پس از رفع بحران موردنظر هس��تند. ما در این مقاله نگاهی به 
بهترین راهکارهای مدیریت ویروس کرونا و ش��یوه های تغییر کسب و کار از سوی 

آژانس های بازاریابی خواهیم داشت. 
۱. طراحی استراتژی و ضرورت تغییر

تمام فعالیت های آژانس های بازاریابی با طراحی استراتژی شروع می شود بنابراین 
نخس��تین نکته مهم برای ایجاد تغییر در فعالیت آژانس ها مربوط به همین حوزه 
خواهد بود. نکته مهم در این میان ناآگاهی بس��یاری از کارش��ناس های بازاریابی از 

نحوه اعمال تغییرات در فرآیند طراحی استراتژی است. 
مشتریان بازارهای مختلف از همان ابتدای شیوع کرونا جهت گیری مشخصی به 
سوی استفاده از خدمات آنالین داش��ته اند. اکنون فعالیت اغلب خرده فروشی های 
در سراس��ر دنیا به صورت آنالین دنبال می ش��ود بنابراین ما در حوزه بازاریابی باید 
سرمایه گذاری مشخصی بر روی حوزه موردنظر داشته باشیم. بدون تردید بازاریاب ها 
باید همیش��ه در اس��تفاده از فناوری های نوین پیشتاز باشند، با این حال هنوز هم 
برخی از آژانس های بازاریابی نسبت به ارائه خدمات به صورت آنالین ناتوان هستند. 
بازاریابی برای محصوالت مختلف فقط معطوف به ش��بکه های اجتماعی نیست. 
با این حال در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا توجه به ش��بکه های اجتماعی دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. توجه به نحوه فعالیت مشتریان برای تجدیدنظر در الگوی 
طراحی اس��تراتژی ضروری است. در غیر این صورت اس��تراتژی های تازه ما هرگز 
موردپس��ند مخاطب هدف قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال، اگر ش��ما در تالش 
برای ارائه خدمات به صورت آنالین به مشتریان هستید، باید نقش یوتیوب در انتقال 
مشتریان به سایت خرید را مدنظر داشته باشید. براساس گزارش موسسه فوربس، 
بارگذاری محتوای ویدئویی بازاریابی درباره نحوه استفاده از محصوالت مختلف نقش 

مهمی در ترغیب کاربران برای خرید آنها دارد. 
بدون تردید وقتی برندها با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، اطالع رسانی 
دقیق به مشتریان اهمیت خواهد داشت. برخی از برندها در زمینه ارتباط با مشتریان 
ضعی��ف عمل می کنند. برخی از توصیه های مهم برای تعامل بهتر با مش��تریان در 

حوزه ویروس کرونا به شرح ذیل است:
• اختصاص صفحه ای مشخص در اکانت رسمی برندمان در شبکه های اجتماعی 

برای توضیح مسائل و نکات بهداشتی ضروری به مخاطب هدف
• ت��الش برای ایجاد ارتباط میان کمپین های بازاریاب��ی و تبلیغات آژانس مان با 

رویدادهای مربوط به ویروس کرونا
• طراحی کمپین ویژه برای حمایت از کادرهای پزشکی و ترغیب مردم به رعایت 

نکات بهداشتی برای مقابله هرچه بهتر با کرونا
2. اهمیت سازماندهی مناسب

نحوه فعالیت س��ازمان ها در مواجهه با ویروس کرونا اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
برخی از برندها علی رغم تالش های فراوان برای مدیریت شرایط امکان برنامه ریزی 
مناس��ب را از دس��ت می دهن��د. نگرانی از شکس��ت در زمینه مدیریت ش��رایط و 
اس��ترس های ناش��ی از آن بخش مهمی از مش��کالت آژانس های بازاریابی را شکل 
می ده��د. ام��روزه بخش قابل توجه��ی از نیاز برندها برای هم��کاری با آژانس های 
بازاریابی کاهش پیدا کرده اس��ت. این امر با ش��یوع وی��روس کرونا بدل به بحرانی 
سهمگین برای صنعت مورد بحث شده است. اگر ما توانایی مدیریت بهینه شرایط 
برای عبور از بحران کوتاه مدت کرونا را نداش��ته باشیم، به احتمال زیاد پس از رفع 

بحران مورد بحث باید به دنبال حوزه کسب و کار دیگری برای خود باشیم. 
بی ش��ک فعالیت در دوران کرونا مانند س��ایر موقعیت ها نیست بنابراین ما باید 
در وظایف و ش��رح عملکرد کارمندان برن��د تجدیدنظرهایی اعمال کنیم. برخی از 
آژانس های بازاریابی در ش��رایط کنونی اقدام به کاهش حقوق کارمندان می کنند. 
این امر نتیجه نامناسبی بر روی ذهنیت کارمندان از برند ما خواهد داشت. بنابراین 
ت��الش اصلی ما باید کاهش هزینه های جاری بدون ایجاد فش��ار بر روی کارمندان 
باشد. به عنوان مثال، بودجه توسعه کسب و کارتان در شرایط کنونی باید قطع شود. 

فقط در این صورت ما شانس بیشتری برای ادامه فعالیت خواهیم داشت. 
اس��تفاده از تکنیک های دورکاری راهکار مناسبی برای کاهش هزینه های جاری 
محسوب می شود. وقتی خطر ابتال به کرونا در مکان های عمومی باالست، استفاده 
از رویکرد دورکاری منطقی خواهد بود. نگرانی اصلی صاحبان آژانس های بازاریابی 
ناتوانی در زمینه مدیریت فرآیند دورکاری اس��ت. مزیت اصلی حوزه بازاریابی عدم 
نیاز به تعامل مداوم کارمندان اس��ت بنابراین با استفاده از نرم افزارهای ارتباطی به 

سادگی امکان اجرای طرح دورکاری وجود خواهد داشت. 
تعامل با مش��تریان در دوران کرونا نیازمند طرح و برنامه خاصی است. بی تردید 
ما ش��رایط مناس��ب برای پیگیری وضعیت عادی کس��ب و کار را نداریم. یکی از 
استراتژی های مناسب برای تعامل بهینه با مشتریان در زمان کنونی تعیین بازه های 
مش��خص برای مراجعه آنهاست. به عنوان مثال، تعیین ساعت هایی خاص در طول 

روز برای مراجعه مشتریان ضروری خواهد بود. 
اگ��ر وضعیت آژانس ش��ما امکان اج��رای دورکاری را نمی دهد، بای��د به دنبال 
اس��تراتژی های دیگری باشید. یکی از راهکارهای مناسب در این میان ایجاد فاصله 
میان میزهای کارمندان در دفتر رس��می اس��ت. همچنین ما باید دالیل ناتوانی در 
زمینه اس��تفاده از دورکاری را به کارمندان و مش��تریان توضیح دهیم. در غیر این 

صورت به کم کاری متهم خواهیم شد. 
۳. اهمیت ارتباطات پایدار

آژانس های بازاریابی باید به طور مداوم با مشتریان شان در ارتباط باشند. اگر شما 
تجربه همکاری با آژانس های بازاریابی برای طراحی کمپین را داش��ته باشید، شاید 
نسبت به تماس های مکرر آنها برای بررسی نکات مختلف پروژه متعجب شوید. دلیل 

این امر تالش برای جلب رضایت مشتریان است. 
بدون تردید مش��تریان برگزاری جلس��ات رو در رو برای پیشبرد امور مربوط به 
کمپین های بازاریابی را به هر ش��یوه دیگری ترجیح می دهند، با این حال ش��رایط 
کنونی امکان اس��تفاده از چنین رویکردهایی را منتفی س��اخته است. خوشبختانه 
اس��تفاده از نرم افزارهای ارتباطی تا حد زیادی نیازهای ما در حوزه بازاریابی را رفع 
خواهد کرد. اکنون بسیاری از آژانس های بازاریابی با استفاده از نرم افزارهای ارتباطی 
اقدام به تعامل با مشتریان ش��ان می کنند. کیفیت باالی چنین نرم افزارهایی میزان 

نارضایتی مشتریان را به شدت کاهش داده است. 
نکت��ه مهم در مورد برقراری ارتباط با مش��تریان در زم��ان کنونی رعایت نکات 
حرفه ای اس��ت. اگر شما از تماس تصویری استفاده می کنید، استفاده از لباس های 
رسمی و حضور در اتاق کار اهمیت خواهد داشت. البته نیازی به حضور در شرکت 
نیس��ت. فق��ط باید یکی از اتاق های خان��ه را به دورکاری اختص��اص داد. توجه به 
نورپردازی اتاق نیز دارای اهمیت است. بسیاری از برندها در عمل به دلیل نورپردازی 
نامناس��ب امکان تعامل مطلوب با مش��تریان در قالب تم��اس ویدئویی را نخواهند 

داشت. 
جمع بندی

ویروس کرونا برنامه بسیاری از برندها را دستخوش تغییر کرده است. 
وضعیت آژانس ه��ای بازاریابی در این میان کامال واضح اس��ت. کاهش 
می��زان تقاضای برندها ب��رای همکاری تبلیغاتی موجب کاهش س��طح 
درآمدها شده است. بی تردید برنامه ریزی مناسب برای خروج از وضعیت 
بحرانی کنونی اهمیت بسیار زیادی دارد. استفاده از نکات موردبحث در 
این مقاله گام مناس��بی برای ش��روع تغییرات در آژانس بازاریابی ش��ما 

خواهد بود. 
searchengineland.com :منبع

نسل جوان )Z( به طور تخصصی افراد بین 12 تا 22 سال را شامل می شود. ویژگی 
اصلی نس��ل آنها رش��د در کنار فناوری های مدرن اس��ت. تمام آنها تجربه استفاده از 
فناوری های مدرن و پیش��رفته را دارند بنابراین برخالف بازاریابی برای نسل میانسال، 
در اینجا چالش های پیش روی برندها بسیار بیشتر خواهد بود.  یکی از نکات مهم در 
مورد مخاطب نس��ل Z آش��نایی آنها با ابزارهای کاربردی برای مسدودسازی تبلیغات 
است بنابراین بازاریاب ها چالش بزرگی برای تولید محتوا و ارائه آن برای مخاطب جوان 
خواهند داشت. همچنین تمایل آنها برای وفاداری به یک برند به شدت کم است. نتیجه 
این امر امکان از دست دادن مشتریان جوان برندها در پی کوچک ترین اشتباهی است.  
مولی گان، موسس و مدیرعامل موسسه Gen-Z، پروژه های مطالعاتی گسترده ای در 
مورد مشتریان نسل جوان انجام داده است. ما در این مقاله به بررسی حقایق بازاریابی 

برای نسل جوان براساس مطالعات مولی و همکارانش خواهیم پرداخت. 
سلیقه متفاوت مشتریان نسل جوان

مشتریان نسل جوان وفاداری چندانی نسبت به برندها ندارند. البته این امر بیشتر 
در مراحل اولیه کسب و کار مشاهده می شود. هرچه مدت زمان تعامل ما با مشتریان 
جوان بیشتر شود، گروه های همسال شان نیز انگیزه بیشتری برای خرید از ما پیدا 

خواهند کرد. نحوه فهم و درک نس��ل جوان نس��بت به برنده��ا تفاوت عمده ای با 
نس��ل های دیگر دارد. آنها به طور معمول عالقه مند به برندهایی مشابه با دیدگاه و 
سبک زندگی ش��ان هستند بنابراین شاید برای جلب نظر آنها مجبور به ایجاد یک 

برند زیرشاخه نیز شوید. 
اهمیت اعتبار برندها

مش��تریان نس��ل جوان اهمیت ویژه ای به اعتبار برندها می دهند بنابراین هرچه 
اعتبار ما در زمینه کسب و کار و تولید محصوالت مناسب با سلیقه آنها بیشتر باشد، 
شانس بیش��تری برای فروش خواهیم  داشت. یکی از دغدغه های برندها در رابطه 
با مش��تریان نس��ل جوان ناتوانی در زمینه فروش بلندمدت اس��ت. اگر ما به دنبال 
همکاری بلندمدت با مش��تریان نسل جوان هس��تیم، باید به طور قابل توجهی در 
ش��بکه های اجتماعی فعالیت داشته باشیم. در غیر این صورت به سرعت مخاطب 

هدف مان را از دست خواهیم داد. 
اولویت سرگرمی 

نسل جوان از هر فرصتی برای سرگرمی و تفریح استفاده می  کند بنابراین ما باید 
برای جلب نظر آنها به کمپین  های بازاریابی مان ویژگی س��رگرمی را مدنظر داشته 
باشیم. شاید شما در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام عضویت داشته باشید، اما 
امروزه پلتفرم های مدنظر نس��ل Z شامل تیک تاک و اسنپ چت است. بسیاری از 
برندها در چنین شبکه های اجتماعی فعالیت ندارند بنابراین باید نسبت به راه اندازی 

اکانت رسمی برای برندمان در چنین شبکه های اجتماعی اقدام کنیم. 
توجه به ترندها

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نیازمند توجه به ترندهای مطرح اس��ت. نسل 
جوان اغلب در سبک زندگی از ترندهای داغ در شبکه های اجتماعی پیروی می کند 
بنابراین ما باید استفاده از آنها در فرآیند بازاریابی برندمان را مدنظر داشته باشیم. 
خوش��بختانه ابزارهای بسیار زیادی برای آگاهی از ترندهای برتر در حوزه بازاریابی 
برای نسل جوان وجود دارد بنابراین بازاریابی با استفاده از ترندهای برتر امر چندان 

دشواری نخواهد بود. 
اهمیت تعامل نزدیک با مشتریان

انتظارات نس��ل جوان نسبت به برندها بس��یار زیاد است. ما باید همیشه ارتباط 
نزدیکی با مخاطب هدف داش��ته باش��یم. در غیر این صورت به س��رعت مشتریان 
برندمان را از دس��ت خواهیم داش��ت. تعامل نزدیک با مش��تریان فقط معطوف به 
زمان های خاص نیست. ما باید به طور مداوم به نسل جوان توجه برندمان را نشان 
دهیم. در غیر این صورت به س��رعت با مش��کل جلب نظر مخاطب نسل Z مواجه 
خواهیم ش��د. استراتژی هایی نظیر ایجاد باشگاه مش��تریان و ارائه خدمات جانبی 
همراه با تخفیف های گس��ترده تاثیر قابل توجهی بر روی ذهنیت مش��تریان نسل 

جوان نسبت به برندها خواهد داشت.
brandingstrategyinsider.com :منبع

Z بررسی 5 حقیقت پیرامون بازاریابی برای نسل

حقایق بازاریابی برای نسل جوان

حمایت کوکاکوال از عوامل درمان ویروس کرونا
تغییر اولویت های بازاریابی و تبلیغات 

کوکاکوال در دوران کرونا

ش��یوع ویروس کرونا واکنش  های متفاوتی از س��وی کارشناس ها و حتی 
برندها به همراه داش��ته اس��ت. کوکاکوال به عنوان یکی از غول های عرصه 
تولید نوش��ابه های گازدار جهت گیری مشخصی در این بحران داشته است. 
مدی��ران ارش��د این برند از منابع بازاریابی ش��ان برای حمای��ت از کادرهای 
درمانی و س��ایر عوامل موثر در مقابله با کرونا اس��تفاده می کنند. همچنین 
یکی از اهداف مدیران کوکاکوال اطالع رس��انی هرچه بهتر به مخاطب درباره 
ویژگی ه��ای ویروس کرونا و راهکارهای پیش��گیری از ابتالی به آن اس��ت. 
تفاوت میان برندها در چنین زمان هایی مشخص می شود. کوکاکوال در حالی 
که بسیاری از برندها اقدام به تعطیلی کارخانه های شان کرده اند، بودجه اش 
را برای حمایت از بیماران کرونایی و کادرهای پزش��کی و درمانی اختصاص 
داده اس��ت. آنها بی دلیل به عنوان برترین ش��رکت در زمینه برندس��ازی از 

سوی موسسه Branding Forum انتخاب نشده اند. 
مدیران ارش��د کوکاکوال فقط به اختصاص بودجه بخ��ش بازاریابی اکتفا 
نکرده ان��د. بر این اس��اس بخش قاب��ل توجهی از هزینه ه��ای تبلیغاتی این 
ش��رکت نیز برای بهبود وضعی��ت تولید لوازم موردنیاز در بیمارس��تان ها و 
کم��ک به گروه های داوطلب برای کمک به بیماران اختصاص یافته اس��ت. 
بدون تردید در شرایط بحرانی تنها نیاز افراد تاثیر پذیرفته شامل تجهیزات 
بهداشتی و دارو نیست. بسیاری از مردم به دلیل تعطیلی خرده فروشی ها یا 
س��ایر دالیل در زمینه تهیه مواد غذایی نیز مشکل دارند بنابراین بخشی از 
بودجه کوکاکوال برای کمک به گروه های مردمی برای توزیع مواد غذایی در 

مناطق مختلف تخصیص یافته است. 
مانولو آرویو، مدیر ارش��د بخش بازاریابی کوکاکوال در آس��یا - اقیانوسیه، 
نس��بت به دلیل اتخاذ چنین راهبردی از س��وی شرکتش اینگونه اظهارنظر 
می کن��د: »تصمیم ما مبتنی بر تعامل و کمک به مردم به جای تاکید صرف 
بر روی کس��ب و کارمان اس��ت. ه��دف اصلی در این فرآین��د تهیه و توزیع 
مواد اساس��ی و موردنیاز مردم خواهد بود. بدون تردید شرایط کنونی حالت 
فوق العاده محسوب می شود. برند ما به دلیل بهره مندی از بودجه  اضطراری 

انعطاف بسیار باالیی در شرایط کنونی دارد.«
تیم های کوکاکوال در کش��ورهایی نظیر س��نگاپور، آفریقای جنوبی، اتریش، 
استرالیا و برزیل در تالش برای استفاده از فضاهای تبلیغاتی برای اطالع رسانی 
در زمینه بیماری کرونا هستند. بی تردید جهت گیری یک برند با منابع تجاری 
گسترده در بازارهای جهانی برای مقابله با کرونا اهمیت بسیار زیادی دارد. شعار 
اصلی تیم بازاریابی کوکاکوال برای تالش  های اخیر »همه با هم در این مس��ئله 
ش��ریک هستیم« است. انتخاب چنین ش��عاری تاکید آشکار بر روی احساس 

مسئولیت کوکاکوال در قبال مشکالت مشتریان است. 
یک��ی از ویدئوه��ای جالب کوکاک��وال در ماه های اخیر با اس��تفاده از مونتاژ 
ویدئوهای مختلف صحنه تش��کر و قدردانی کارکن��ان بخش های مختلف این 
ش��رکت از دس��ت اندرکاران مراکز بهداش��تی را به تصویر می کش��د. وضعیت 
بیلبوردهای کوکاکوال در بازار ایاالت متحده در شرایط مساعدی است. این برند 
در مهم ترین نقاط ش��هری و روستایی ایاالت متحده دارای بیلبورد است، یکی 
از مهم ترین بیلبوردهای آنها در میدان تایمز قرار دارد. مدیران ارشد شرکت در 
اقدامی شجاعانه و تحسین برانگیز از بیلبورد موردنظر به جای اهداف بازاریابی در 

راستای اطالع رسانی پیرامون ویروس کرونا استفاده کرده اند. 
جیمز کوئینس��ی، رئی��س و مدیرعامل کوکاکوال، زم��ان بازیابی وضعیت 
ع��ادی ش��رکتش در زمینه بازاریابی و تبلیغات را بس��ته به بازه بازگش��ت 
کش��ورهای مختل��ف به ش��رایط عادی دانس��ته اس��ت. این ام��ر به خوبی 
جهت گیری کوکاکوال برای کمک هرچه بیشتر به مشتریانش در سراسر دنیا 
را نشان می دهد. به این ترتیب تا زمان اطمینان خاطر از وضعیت آنها خبری 

از ادامه فعالیت عادی در زمینه بازاریابی و تبلیغات نخواهد بود. 
موسس��ه کوکاکوال سیس��تم و بنیاد کوکاکوال به عن��وان بازوهای اجرایی 
شرکت در زمینه ارائه خدمات بشردوستانه از زمان شیوع کرونا بیش از 100 
میلیون دالر به مقابله با ویروس موردنظر اختصاص داده اند. بدون تردید این 

رقم برای هر ناظری تحسین برانگیز خواهد بود. 
brandingforum.org :منبع

ویوو جایگاه سامسونگ در بازار هند را 
تصاحب کرد 

ویوو)Vivo(  نام برندی چینی اس��ت که از س��ال 200۹ در زمینه تولید 
گوش��ی های هوشمند فعالیت دارد. اگرچه این شرکت در زمینه های دیگری 
نظیر تولید لوازم جانبی و نرم افزار نیز اقداماتی را انجام می دهد، با این حال 
عمده فعالیت آن معطوف به حوزه تولید گوشی های هوشمند است. برطبق 
جدیدترین آمار موسسه کانالیس، این برند موفق شده است تا از نظر میزان 
فروش، جایگاه سامس��ونگ را در بازار هند به دس��ت آورده و به دومین برند 
پرفروش این کشور تبدیل شود. این آمارها متعلق به گزارش سه ماه نخست 
س��ال 2020 بوده و در حالی منتش��ر شده اس��ت که ویروس کرونا، اقتصاد 
جهانی را با مش��کل مواجه س��اخته و به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران 
عقیده دارند که با بهبود اوضاع، بار دیگر سامس��ونگ جایگاه س��ابق خود را 
به دس��ت خواهد آورد، با این حال نکته اصلی آمار منتشرشده این است که 
برندهای چینی با کیفیت مش��ابه و قیمت مناس��ب تر خود، در حال تبدیل 
شدن به رقبای جدی برای ابربرندهای این حوزه هستند. در جایگاه نخست 
نیز ش��یائومی قرار دارد که بیش از 10 میلیون فروش را در این س��ه ماه به 
دس��ت آورده اس��ت که در مقایسه با آمار 6.7 ویوو و 6.3 سامسونگ، بسیار 
باال بوده و تا چند س��ال آینده باید این برند را پادش��اه بازار هند به حساب 
آورد. نکته جالب دیگر این آمار این است که نامی از اپل در بین شش برند 
اصلی وجود نداش��ته و بسیاری قیمت باالی محصوالت این شرکت را دلیل 
اصل��ی می-دانند. درواقع اکثر جمعیت هند افرادی فقیر هس��تند و توانایی 
خرید محصوالت گران قیمت این ش��رکت را ندارن��د، با این حال حضور در 
بازار دومین کشور پرجمعیت جهان، بدون شک دارای اهمیت بسیار باالیی 
خواه��د بود. به همین خاطر اپل با عرضه س��ری SE تالش کرده اس��ت تا 
در ب��ازار میان رده ها نیز به جایگاه خوبی دس��ت پیدا کند، با این حال برای 
اطمینان از میزان نتیجه بخش بودن این طرح، باید چند ماهی را صبر کرد.
saltysardonic.com :منبع
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بازاریابی دیجیتال جذابیت های بس��یار زیادی ب��رای برندها دارد. اغلب صاحبان 
کسب و کار بودجه های قابل توجهی به فعالیت بازاریابی اختصاص می دهند. دلیل 
این امر تالش برای جلب نظر مخاطب هدف و بهبود شرایط برندشان در بلندمدت 
است. چالش اصلی در فعالیت بازاریابی فاصله میان اهداف موردنظر برند و کیفیت 
کمپین نهایی اس��ت. به عبارت بهتر، همیشه فاصله ای میان طرح و برنامه مدیران 

ارشد برند و نحوه فعالیت بازاریاب ها وجود دارد. 
تمام برندها در زمینه بازاریابی دارای داس��تان، احساسات و تالش برای تعامل یا 
مخاطب هدف هستند، با این حال تعداد قابل توجهی از آنها در عمل توانایی جلب 
نظر مخاطب هدف را ندارند. مهم ترین نکته برای ش��روع طراحی کمپین بازاریابی 
توجه به متن اصلی ویدئو است. ما بدون طراحی متن امکان ساماندهی موفقیت آمیز 

کمپین های بازاریابی را نخواهیم داشت. 
امروزه بازاریابی با اس��تفاده از فرمت ویدئو محبوبیت بسیار زیادی دارد. براساس 
گزارش موسس��ه اوبرلو ۸۸درصد از بازاریاب ها در پی استفاده از فرمت ویدئو اعالم 
رضای��ت از نتیجه نهایی کرده اند. این میزان از رضایت نس��بت به کاربرد ویدئو در 
صنعت بازاریابی فاصله قابل توجهی با دیگر نمونه ها دارد بنابراین ما نیز باید استفاده 

از این الگو را مدنظر قرار دهیم. 
بدون تردید بازاریابی موفق در دنیای دیجیتال حاصل فعالیت مشترک تیم های 
بازاریابی اس��ت. ما امکان مدیریت تمام امور در کنار ه��م را نداریم بنابراین باید از 
بازاریاب های حرفه ای برای پیش��برد امور اس��تفاده کنیم. نکت��ه مهم در این میان 
امکان پیگیری برخی از امور اساس��ی از س��وی تیم مدیریتی ش��رکت است. به هر 
ح��ال ما به عنوان مدیرعامل ش��رکت باید بر روی فرآیند کل��ی بازاریابی برندمان 
نظارت داش��ته باشیم. ما در ادامه به بررسی برخی از بهترین راهکارها برای نظارت 
بر بازاریابی دیجیتال با اس��تفاده از فرمت ویدئو خواهیم پرداخت. این امر با هدف 

افزایش تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی صورت خواهد گرفت. 
چرا ما باید نسبت به تهیه متن پیش از فیلم برداری کمپین 

بازاریابی اقدام کنیم؟
متن کمپین پیش از تهیه آن بیانگر جهت گیری کلی تیم بازاریابی است. طراحی 
و تهی��ه ویدئوهای بازاریابی ش��باهت بس��یار زیادی به فیلم های س��ینمایی دارد. 
کارگردان ه��ا پیش از س��اخت یک فیلم با دقت فیلمنام��ه را مطالعه می کنند. این 
امر جهت گیری بهتری در اختیار آنها قرار می دهد. اگر ما نس��بت به این نکته مهم 
بی توجه باش��یم، در فرآیند ضبط ویدئو با پرسش ها و کاستی های متعددی مواجه 
خواهیم ش��د.  متن ویدئوی بازاریابی به ما در زمینه چارچوب بندی مس��یر پیش 
روی کمک خواهد کرد. بس��یاری از مدیران ارشد برندها همیشه نگران ناتوانی تیم 
بازاریابی در تحقق اهداف تعیین ش��ده هس��تند. نکته مهم در ای��ن میان توافق بر 
س��ر متن ویدئوی بازاریابی اس��ت. تمام بحث ها و تبادل نظرها در این مرحله اتفاق 
می افتند. بنابراین اگر ش��ما مرحله کنونی را مورد توجه قرار ندهید، در کل فرصت 

طالیی برای هم اندیشی و افزایش تاثیرگذاری برندتان را از دست داده اید. 
اگر ش��ما به عنوان طراح تبلیغات یا مدیر بخش بازاریابی شرکت فعالیت ندارید، 
باید نس��بت به ایجاد هماهنگی میان خود و آنها اقدام کنید. بس��یاری از برندها در 
عمل وظیفه بازاریابی را به طور مستقل در اختیار تیم بازاریابی قرار می دهند. امروزه 
در حوزه کس��ب و کار تمام بخش های شرکت باید با یکدیگر تعامل سازنده داشته 

باشند. در غیر این صورت امکان کسب موفقیت برای آنها فراهم نخواهد شد. 
م��ا در این مقاله به بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب ب��رای طراحی متن 
ویدئوهای بازاریابی خواهیم پرداخت. توجه به نکات مورد بحث عالوه بر بازاریاب های 

حرفه ای، برای مدیران کسب و کارها نیز کاربردی خواهد بود. 
6 گام اساسی برای نگارش متن های بازاریابی ویدئویی

هرچه برنامه ریزی بیش��تری در فرآیند بازاریابی صورت گیرد، اجرای طرح نهایی 
آسان تر خواهد بود. بس��یاری از برندها در عمل ماه ها مشغول برنامه ریزی هستند. 
به این ترتیب فرآیند ضبط ویدئو در عمل چند ساعت بیشتر زمان نخواهد گرفت. 

۱. تعیین هدف ویدئوی بازاریابی
ویدئوهای بازاریابی برای ارائه محتوا و انتقال پیامی طراحی می شوند. اغلب برندها 
در همان گام نخست فرصت کافی برای تعیین هدف اصلی را از دست می دهند. ما 
باید همیش��ه کارمان را از نقطه اول درست شروع کنیم. ویدئوهای بازاریابی دارای 
اهداف مختلفی هس��تند. به عن��وان مثال، برخی از ویدئوه��ای بازاریابی در تالش 
برای آموزش مخاطب هستند. بدون تردید چنین الگویی از محتوای بازاریابی شیوه 
تولید متفاوتی با ویدئوهای محصول محور دارد. ما در ویدئوهای محصول محور قصد 
معرفی محصول تازه ش��رکت مان به مخاطب را داریم. اگر ما از همان ابتدا نس��بت 
به تفاوت های اهداف کمپین مان آگاهی داش��ته باش��یم، امکان انتخاب یک هدف 

مشخص و تالش برای جلب نظر مخاطب بر محور آن فراهم خواهد شد. 
اگر ش��ما در زمینه تعیین هدف بازاریابی تان با مش��کل مواجه هستید، توجه به 
مخاطب هدف بهترین راهکار خواهد بود. تمام فعالیت های بازاریابی با هدف جلب 
نظر مخاطب هدف صورت می گیرد. برندها در نهایت قصد فروش محصوالت شان به 
مشتریان را دارند بنابراین با بررسی نحوه رفتار یا سلیقه مشتریان امکان دستیابی به 
اطالعات ارزشمند فراهم می شود. هرچه توانایی ما در استفاده از اطالعات ارزشمند 

در کمپین مان بیشتر باشد، واکنش مخاطب هدف بهتر خواهد بود. 
یکی از اشتباهات برندها در زمینه تعیین اهداف بازاریابی توجه به اهداف متعدد 
است. س��طح انتظارات ما از کمپین بازاریابی باید منطقی باشد. تالش برای تحقق 
اهداف چندگانه از دل یک ویدئوی 60 ثانیه ای امر منطقی نیس��ت بنابراین اتکا بر 
یک هدف مشخص به جای تالش برای تحقق اهداف مختلف منطقی تر خواهد بود. 
برخی از برندها در زمینه تعیین هدف اصلی با توجه به مشتریان نیز مشکل دارند. 
این امر اغلب موجب س��ردرگمی برندها می ش��ود. توصیه نهایی من در این بخش 
توجه به ماهیت کس��ب و کارمان اس��ت. فقط در این صورت امکان کسب موفقیت 

برای برندها فراهم خواهد شد. 

2. چکیده ساختار ویدئو
چکیده س��اختار کمپین برند ش��امل اصول و خطوط اصلی فعالیت برای تحقق 
هدف نهایی اس��ت. ما پیش از نگارش متن اصلی باید محورهای اصلی ویدئو برای 
انتقال پیام موردنظر یا دس��تیابی به هدف اصلی را مدنظر قرار دهیم. بس��یاری از 
کمپین های بازاریابی در عمل دارای زاویه نگاه مناس��ب، هدف واحد و س��از و کار 
اجرایی مناسب هستند، اما شیوه هدایت مخاطب هدف به سوی نقطه پایانی ویدئو 
همراه با کاستی های بسیار زیادی است. این امر شامل ارائه خیل عظیمی از داده ها 
به مخاطب هدف یا حتی ناتوانی در زمینه انتخاب یک مسیر مستقیم برای هدایت 
مخاطب هدف است. نتیجه نهایی این امر کاهش انگیزه مخاطب هدف برای مشاهده 
ویدئوی ما خواهد بود. امروزه در عرصه بازاریابی شهرت منفی برندها برای مدت زمان 
طوالنی همراه شان خواهد بود بنابراین ما باید تا جای ممکن از کسب شهرت منفی 

دوری کنیم. 
متن های بازاریابی حرفه ای همیش��ه  از س��وی بازاریاب های کارکش��ته طراحی 
نمی شود. امروزه فرمول مشخصی برای دستیابی به متن بازاریابی جذاب وجود دارد 
بنابراین با رعایت آن هر فردی، حتی بدون دانش تخصصی در حوزه بازاریابی، امکان 
طراحی متن های جذاب را دارد. تنها مهارت موردنیاز در اینجا اندکی حوصله است. 
ما باید شیوه های مختلف جلب نظر مخاطب هدف و طراحی ویدئوهای جذاب را به 
طور جداگانه امتحان کنیم. شیوه آزمون و خطا در بسیاری از کسب و کارها کاربرد 
دارد. اگر ما نسبت به این شیوه تردید داشته باشیم، در عمل امکان بازاریابی مناسب 
را از دس��ت می دهیم. تمام برندهای موفق در حوزه بازاریابی از همین ش��یوه ساده 
پیروی می کنند بنابراین تالش برای اس��تفاده از شیوه های دیگر، در عین جذابیت، 
فقط موجب اتالف بودجه و ناتوانی در زمینه دستیابی به هدف اصلی برند می شود. 
بخش های اصلی یک متن بازاریابی برای اس��تفاده در قالب فرمت ویدئو به شرح 

ذیل است:
• آغاز: در این مرحله ما باید گزارش کوتاهی از ماهیت کسب و کار و فعالیتی که 

انجام می دهیم، ارائه کنیم. 
• معرفی: اس��تفاده از این بخش دلبخواهانه اس��ت. به این ترتیب برندها پیش از 
پرداختن به موضوع اصلی اقدام به معرفی خود می کنند. اگر ما در این زمینه توانایی 
باالیی نداشته باشیم، بدون تردید با مشکالت عمده ای مواجه خواهیم شد. اختصاص 
زم��ان کوتاه به این بخش دارای اهمیت حیاتی اس��ت. اگر بخش موردنظر طوالنی 

شود، فرصت کافی برای اصل کمپین از بین می رود. 
• مسئله: هر کمپین برای پاس��خگویی به یک مسئله در میان مشتریان ساخته 
می ش��ود. ما باید به خوبی مس��ئله موردنظر را بیان کنی��م. این امر موجب تقویت 
انگیزه مش��تریان برای خرید محصول ما خواهد شد. برخی از برندها در عین تولید 
محص��والت جذاب ب��ه دلیل ناتوانی در جل��ب نظر مخاطب ه��دف امکان فروش 

موفقیت آمیز آنها را از دست می دهند. 
• راهکار: پس از بیان مسئله و مشکل پیش روی مشتریان باید راهکار طالیی برند 
ما معرفی شود. این امر نقطه اوج عامل ما با مشتریان خواهد بود. بنابراین باید تمام 
جوانب کار مورد بررسی قرار گیرد. اگر سطح تعامل ما با مخاطب هدف دستخوش 

تغییر شود، تمام برنامه های قبلی نابود خواهد شد. 
• ترغیب مخاطب به س��وی عمل و خداحافظی: در نهایت ما باید مخاطب هدف 
را ب��رای خرید محصول موردنظر ترغیب کنیم. در غیر این صورت کمپین ما فقط 
جنبه سرگرمی خواهد داشت. امروزه توانایی برندها برای فروش محصوالت به میزان 
تاثیرگذاری بر مخاطب هدف بستگی دارد. هرچه توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بیشتر باشد، امکان فروش باالتری خواهیم داشت. سطح رابطه ما با 

مشتریان در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. 
تا اینجا متن بازاریابی ما تا حد زیادی کامل ش��ده اس��ت. بس��یاری از برندها در 
چنین مرحله ای به سراغ سایر اصول اساسی بازاریابی می روند بنابراین باید به دنبال 

راهکارهای دیگر برای ادامه فرآیند تاثیرگذاری کمپین مان باشیم. 
۳. تصویرسازی طرح های اولیه

ب��دون تردید هر برندی برای اجرای مت��ن بازاریابی اش طرح های بصری خاصی 
مدنظر دارد. این طرح ها از تجربه قبلی ما حاصل می شود. تجربه اجرای کمپین های 
بازاریابی در گذشته همیشه تاثیر قابل توجهی بر روی کمپین های پیش روی دارد 

بنابراین ما باید توجه ویژه ای به کمپین های قبلی برندمان داشته باشیم.
صاحبان کسب و کار یا مدیران ارشد اغلب طرح های بصری خاصی مدنظر دارند. 
این امر اغلب موجب دخالت های آنها در فرآیند فعالیت تیم بازاریابی می شود. نکته 
مه��م در این میان توجه ب��ه میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر 
طرح های قبلی ما میزان رضایت اندکی در میان مشتریان ایجاد کرده است، باید به 

راحتی آنها را کنار گذاشت. 
وقتی م��ا قصد بازاریاب��ی ویدئویی ب��رای مخاطب هدف را داری��م، در حقیقت 
جلوه های بصری اهمیت فوق العاده ای خواهد یافت. تمام بحث های مربوط به نحوه 
تصویرپردازی کمپین باید در این مرحله صورت گیرد. بدون تردید تیم مدیریتی در 
این بخش همکاری نزدیکی با بازاریاب ها خواهد داش��ت. نکته مهم توجه به آمارها 
و اطالعات رس��می در رابطه با برندهاس��ت. در غیر این صورت ما امکان جلب نظر 
مخاطب هدف را از دست می دهیم. فرآیند بازاریابی محل رقابت میان تیم بازاریابی 
و مدیریتی ش��رکت نیس��ت. در عوض همه ما باید به بهبود کیفیت کمپین کمک 
کنیم در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف از دست 

خواهد رفت. 
بس��یاری از بازاریاب ها باید طرح های اصلی ش��ان برای تصویرسازی کمپین را به 
تیم مدیریتی ارائه کنند. بدون ش��ک تیم مدیریتی دارای دانش تخصصی در حوزه 
بازاریابی نیست بنابراین بازاریاب ها باید اطالعات و داده های موجود را به ساده ترین 
شکل ممکن ارائه کنند. در غیر این صورت رضایت هیأت مدیره جلب نخواهد شد. 
اغلب اوقات بحث های طوالنی در خالل ارائه طرح نهایی صورت می گیرد. نکته مهم 
در این میان توجه به هدف اصلی برند اس��ت. ما باید در نهایت برای دس��تیابی به 
هدف نهایی برندمان آماده ش��ویم. در غیر این صورت بحث های موجود به صورت 

بی نتیجه ای ادامه خواهد یافت. 

4. نگارش دیالوگ ها
پ��س از تصویرس��ازی نوبت ب��ه نگارش دیالوگ ها می رس��د. در ای��ن مرحله ما 
صحنه های اصلی را ترس��یم کرده ایم، با این حال صحن��ه خالی به کار ما نمی آید. 
بنابراین باید دیالوگ های مشخصی نیز به صحنه اضافه کنیم. اغلب برندها در فرآیند 
ن��گارش دیالوگ طرح های بیش از اندازه س��اده ای را مدنظ��ر قرار می دهند. به این 
ترتی��ب توانایی آنها برای جلب نظر مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش 

می یابد. 
بهترین راهکار برای جلب نظر مخاطب هدف از طریق بازاریابی ویدئویی و نگارش 
دیالوگ قرار دادن خودمان در وضعیت آنهاست. به این ترتیب امکان جلب نظر آنها 
با ارجاع به مشکالت ش��ان فراهم خواهد ش��د. اغلب برندها در این حوزه مشکالت 
بس��یار زیادی دارند. دلیل این امر ناتوانی برای درک مش��تریان است. هرچه فاصله 
میان ما با مشتریان بیشتر باشد، درک آنها سخت تر می شود. ما باید همیشه ارتباط 
نزدیکی با مشتریان داشته باشیم. در غیر این صورت فرآیند جلب نظر آنها بیش از 

اندازه دشوار می شود. 
یکی از اش��تباهات اصلی برندها در زمینه بازاریابی ویدئویی و طراحی دیالوگ ها 
مربوط به تالش برای تمام نکات اس��ت. گاهی اوقات ما باید با اس��تفاده از تصویر 
نکات مدنظرمان را بیان کنیم. اس��تفاده بیش از ان��دازه از دیالوگ در عمل موجب 
رنج��ش مخاطب هدف خواهد ش��د بنابراین ما باید توجه وی��ژه ای به این بخش از 
کس��ب و کارمان داش��ته باش��یم. هرچه ویدئوی ما طبیعی تر به نظر برسد، میزان 

تاثیرگذاری اش بر روی مخاطب هدف افزایش خواهد یافت. 
5. پیش خوانی متن نهایی 

بدون تردید هر متن بازاریابی دارای ایرادهای خاصی اس��ت بنابراین پیش خوانی 
متن موردنظر قبل از اجرا اهمیت دارد. هرچه دامنه افراد موردنظر برای پیش خوانی 
متن بیشتر باش��د، امکان تاثیرگذاری نهایی بر روی مخاطب هدف افزایش خواهد 
یافت. از نقطه نظر مخاطب کمپین های بازاریابی هیچ نکته ای بیش��تر از اشتباهات 
موجود در ویدئو اذیت کننده نیس��ت بنابراین م��ا باید با بازخوانی مکرر متن نهایی 
اقدام به کاهش کاستی ها و خطاهای موجود کنیم. در غیر این صورت هرگز توانایی 

تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داشت.
یک��ی از ن��کات مه��م در زمین��ه بازخوانی مت��ن بازاریابی تالش ب��رای کاهش 
دیالوگ های اضافی اس��ت. هرچه توانایی ما برای بیان مطالب بیش��تر با استفاده از 
لغات کمتر افزایش یاب��د، تاثیرگذاری نهایی کمپین بهتر خواهد بود بنابراین بیان 

دیالوگ های طوالنی به معنای تضمین موفقیت بازاریابی یک برند نخواهد بود. 
6. تبدیل طرح نهایی به ویدئو

در اینج��ا ما طرح نهایی کمپین مان را داریم بنابراین باید نس��بت به اجرای آن 
اقدام کنیم. هرچه توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بیش��تر باشد، 
نتیجه نهایی کارمان بهتر خواهد بود. برخی از برندها برای نهایی ساختن طرح شان 
وس��واس بی مورد دارند. ش��ما پس از طی مراحل مورد بحث در این مقاله آمادگی 
الزم برای اجرای طرح تان را دارید. تالش برای صبر یا دستکاری بیشتر طرح اغلب 
موجب کاهش کیفیت نهایی آن می شود. پس از پایان بازنگری در متن نهایی باید 
اقدامات الزم برای اجرای آن را مدنظر قرار دهیم. این امر شامل تعیین روز مشخص 
برای ضبط ویدئو اس��ت. توصیه اصلی من در اینجا بازنگری در طرح نهایی پس از 
پایان ضبط ویدئو اس��ت. گاهی اوقات برخی از صحنه های ویدئوی بازاریابی معنای 
خاصی ندارد بنابراین با حذف آنها امکان رعایت اختصار در انتقال پیام به مخاطب 

هدف فراهم خواهد شد. 
بسیاری از برندها در زمینه ضبط ویدئوی بازاریابی مهارت کافی ندارند. در اینجا 
تکنیک صبر و ش��کیبایی کاربرد دارد. همانطور که پیش از این بیان ش��د، صبر و 
شکیبایی برای دس��تیابی به متن نهایی ویدئو اهمیت زیادی دارد. در اینجا نیز در 
صورت ناتوانی برند ما برای تهیه ویدئوی بازاریابی مناس��ب باید فرآیند موردنظر را 
بارها و بارها تکرار کنیم. فقط در این صورت امکان دس��تیابی به نتیجه مناسب در 

نهایت فراهم می شود. 
هر ویدئوی بازاریابی باید دارای توضیحات متنی نیز باشد. کاربران در شبکه های 
اجتماع��ی به توضیحات ویدئوها توجه زیادی دارند. نکته مهم در این میان رعایت 
اختصار 1۵0 کلمه ای برای بیان توضیحات است. هرچه توضیحات ما کوتاه تر باشد، 

شانس بیشتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داشت. 
اج��رای طرح نهایی اغل��ب باید مورد تایید هیأت مدیره نی��ز قرار گیرد بنابراین 
ویدئوی نهایی پس از اصالح های اساسی باید برای هیأت مدیره به نمایش گذاشته 
شود. اغلب اوقات هیأت مدیره نکات تازه ای به طرح اضافه می کند. رعایت این نکات 
برای دس��تیابی به همگرایی در شرکت ضروری است. در غیر این صورت شاید تیم 

مدیریتی هرگز راضی به نمایش عمومی ویدئوی موردنظر نشود. 
وقتی ویدئوی بازاریابی برای هیأت مدیره در حال نمایش است، باید در هر لحظه 
توضیح��ات جانب��ی را ارائه کنیم. گاهی اوقات اعضای هی��أت مدیره ایده های ما را 
به خوبی متوجه نمی ش��وند. در این صورت باید نمای��ش ویدئو را متوقف کرده، به 
توضی��ح جزییات بپردازیم. در غیر این صورت احتمال نارضایتی از طرح ما افزایش 

خواهد یافت. 
اگر ویدئوی بازاریابی ما برای اعضای هیأت مدیره بس��یار پیچیده و س��خت فهم 
باش��د، به احتمال زیاد در رابطه با مخاطب هدف نیز دچار چنین مشکلی خواهیم 
ش��د بنابراین پیش از نمایش عمومی باید نس��بت به بازآفرینی بخش های پیچیده 

ویدئو اقدام کنیم. 
جمع بندی

بسیاری از بازاریاب ها و صاحبان کسب و کار به دنبال راهکارهایی ساده و مطمئن 
برای تولید محتوای ویدئویی هستند. هرچه در این زمینه تالش کنیم، هیچ راهکار 
واحدی برای موفقیت تمام برندها وجود ندارد. بدون تردید ش��ما امکان استفاده از 
اس��تراتژی های گام به گام مقاله کنونی یا سایر منابع معتبر را دارید، اما در نهایت 
براساس ماهیت کسب و کار و امکانات در دسترس باید دست به اقدام بزنید. در غیر 

این صورت هیچ گاه امکان موفقیت در حوزه بازاریابی را نخواهید داشت. 
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 کرونا و ضرر 400 میلیارد دالری
برندهای بزرگ

برتری��ن برنده��ا در ایاالت متحده در پی ش��یوع وی��روس کرونا 
ضررهای هنگفتی را تجربه خواهند کرد. براس��اس گزارش س��االنه 
موسس��ه Brand Finance در س��ال جاری جمع ضرر برندهای 
برت��ر در بازار ایاالت متحده به 3۹3 میلیارد دالر خواهد رس��ید. در 
این میان بیش��ترین اف��ت ارزش مربوط به صنای��ع خطوط هوایی، 
هتلداری و بانکداری است. این صنایع با افت 20درصدی ارزش شان 
وارد دوره بس��یار دش��واری خواهند ش��د. وضعیت کسب و کارهای 
مرتبط با حوزه رس��انه  نیز بهتر از این نیس��ت. وقتی اغلب مردم در 
خانه های شان هستند، فعالیت و گردش مالی کسب و کارها به شدت 
کاهش خواهد یافت. شاید تنها مزیت کسب و کارهای بزرگ امکان 
پیش��گیری از ورشکس��تگی کامل باش��د. این امر به دلیل سودهای 
هنگفت طی دهه های گذشته و داشتن بودجه های اضطراری است. 
برنده��ای فعال در زمین��ه هواپیمایی بدترین آس��یب را متحمل 
شده اند. وضعیت سفرهای بین المللی و حتی داخل کشورها به طور 
قابل توجهی وخیم اس��ت. اغلب مردم به دلیل شیوع کرونا تا جای 
ممکن اس��تفاده از هواپیما را کاهش داده اند. این امر در مورد سایر 
ل��وازم حمل و نقل عمومی نیز صح��ت دارد. ارزش برند دلتا، فعال 
در زمینه هواپیمایی، ۹درصد افت داش��ته اس��ت. این امر به معنای 
ض��رر ۹.2 میلیارد دالری برند دلتا در طول دو ماه گذش��ته اس��ت. 
ارزش خطوط هوایی امریکن نیز با س��قوط 3درصدی ضرری معادل 
۸.2 میلیارد دالر را ایجاد کرده اس��ت. بدون تردید مدیریت چنین 

ضررهایی برای هر برندی دشوار خواهد بود. 
نکت��ه جالب در ای��ن میان رش��د ارزش برند آمازون اس��ت. این 
خرده فروش��ی آنالین با رش��د 1۸درص��د ارزش اش در طول دوران 
ش��یوع مع��ادل 220.۸ میلی��ارد دالر ارزش دارد. این امر به معنای 
تکیه آمازون بر رتبه نخس��ت خرده فروش��ی آنالین است. اگرچه در 
زمینه نحوه فعالیت آمازون اعتراض های بس��یار زیادی وجود دارد، 
ام��ا جف بزوس به خوبی ش��رایط را مدیریت کرده اس��ت. این برند 
تنها ش��رکت مصون از ضررهای هنگفت در ش��رایط کنونی اس��ت. 
دلی��ل این امر نیز س��رمایه گذاری باالی آنها ب��ر روی ارائه خدمات 
خرده فروش��ی با رعایت نکات بهداشتی است. همچنین داشتن کادر 
فعال و ش��عبه های تحویل س��فارش در نقاط مختلف نیز در این امر 

دخیل بوده است. 
ش��بکه های اجتماعی در جریان شیوع ویروس کرونا ارزش بسیار 
زیادی یافته اند. دلیل این امر گرایش هرچه بیشتر مردم به استفاده 
از ش��بکه های اجتماع��ی برای ارتب��اط با یکدیگ��ر و پیگیری امور 
کاری اس��ت. براساس گزارش موسس��ه Brand Finance ارزش 
ش��بکه های اجتماعی بزرگ در طول بحران کنون��ی 7۹.۸ میلیارد 
دالر افزایش یافته اس��ت. اگرچه چنین سودهایی قابل توجه است، 
اما در مقایس��ه با مجموعه ضرر برندهای بزرگ بسیار ناچیز به نظر 
می رسد. هرگاه وضعیت کسب و کار در سراسر دنیا به شرایط عادی 
برگ��ردد، اغلب برندهای ب��زرگ بازار ایاالت متح��ده باید به دنبال 
رهایی از ضررهای هنگفت شان باشند بنابراین شرایط دشواری پیش 

روی اغلب کسب و کارها در سراسر دنیا خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع

رشد 70درصدی کاربران مایکروسافت تیمز 
طی یک ماه 

ساتیا نادال طی جدیدترین گزارش مالی مایکروسافت اعالم کرده 
اس��ت که تع��داد کاربران این ش��بکه طی تنها یک م��اه، 70درصد 
رش��د داش��ته و به زودی جایگاه برند Zoom در صدر برنامه های 
ویدئوکنفران��س را تصاح��ب خواهن��د کرد. این آم��ار یک موفقیت 
بسیار باال محسوب شده و بسیاری به تحسین شیوه مدیریتی ساتیا 
نادال پرداخته اند. آنها اخیرا با برند مطرح مایکروس��افت نیز قرارداد 
امضا کرده و به دنبال جذب مش��تریان مطرحی هستند تا به گزینه 
نخس��ت در تمامی کشورها تبدیل ش��وند. یکی از مهم ترین دالیلی 
که باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران این ادعا را کامال عملی 
بدانند این است که zoom در چند وقت اخیر با انواع مشکالت در 
زمینه تامین امنیت کاربران مواجه بوده و این امر باعث ش��ده است 
تا س��رعت رش��د آنها کاهش پیدا کند. با توجه ب��ه این امر که این 
شرکت هنوز نتوانسته تا بر این مشکالت غلبه کند، به همین خاطر 
ممکن اس��ت شاهد از دست رفتن تعداد زیادی کاربر باشیم. درواقع 
در ح��ال حاضر بس��یاری از برندهای مطرح، اس��تفاده از این برنامه 
را ب��رای کارمن��دان خود ممنوع کرده اند و مایکروس��افت در فضای 
کاری، محبوبیت و کاربران به مراتب بیشتری را دارد. در حال حاضر 
میانگین روزانه تماس-های ویدئویی کاربران این ش��رکت، بیش از 
200 میلیون اس��ت که ب��ا میانگی��ن 300 میلیونی Zoom کمی 
فاصله دارد، با این حال هنوز مش��خص نیس��ت ک��ه چه زمانی این 
شرکت قادر به تحقق وعده مدیرعامل خود است. تحت شرایط حال 
حاضر باید دید که واکنش سایر رقبا چه خواهد بود. درواقع با توجه 
به طرح های گ��وگل برای افزایش قدرت خود در این عرصه، ممکن 

است شاهد اتفاقاتی کامال متفاوت باشیم. 
theverge.com :منبع
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توسعه کسب و کارهای کوچک در 6 گام

مدیریت کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه همراه با دغدغه برای 
انتقال وضعیت برند به مرحله بعدی اس��ت. اغلب کارآفرینان عالقه 
باالیی به گسترش کسب و کار دارند، با این حال تعداد بسیار کمی 
از آنه��ا در عمل برای تحق��ق این هدف برنامه ری��زی دقیقی انجام 

می دهند. 
توسعه کسب و کار در بیشتر مواقع بدون جلب نظر سرمایه گذارها 
امکان پذیر نیس��ت. میزان بودجه در دس��ترس هر کس��ب و کار با 
محدودیت هایی مواجه اس��ت. اغلب اوقات چنین بودجه هایی برای 
توس��عه برند کافی نیس��ت بنابراین ما نیازمند یافتن س��رمایه گذار 

خواهیم بود. 
هر کس��ب و کاری دارای پتانس��یل های مش��خصی اس��ت. اغلب 
کارآفرینان نس��بت به پتانسیل های کس��ب و کارشان آگاهی کامل 
ندارند. به همین خاطر در عمل فرآیند توس��عه کسب و کار از سوی 
آنه��ا به خوبی پیش نمی روند. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی 

بهترین راهکارها برای توسعه کسب و کارهای کوچک است. 
۱. توجه به سادگی

اغلب مش��تریان پیش��نهادها و کمپین های ساده را بیشتر مدنظر 
قرار می دهند. بدون شک این واقعیت با طرز تلقی اغلب کارآفرینان 
متفاوت اس��ت. اغلب کس��ب و کاره��ای کوچ��ک هزینه های قابل 
توجهی برای افزایش جذابیت های برندش��ان ب��رای مخاطب هدف 
انجام می دهند. توجه به س��ادگی هرچه بیشتر هزینه های برند برای 

کسب موفقیت نهایی ضروری خواهد بود. 
دلیل اصلی توجه مشتریان به المان های ساده در مورد برندها در 
ش��لوغی بیش از اندازه روزهای ش��ان نهفته است. وقتی ما در طول 
روز کارهای بس��یار زیادی داریم، وقت کمی برای توجه به پیام های 
پیچیده برندها خواهیم داشت. این نکته در مورد سرمایه گذارها نیز 
صحت دارد بنابراین اگر به دنبال جلب نظر س��رمایه گذارها هستید، 
بای��د طرح های همکاری را در س��اده ترین حالت ممکن به آنها ارائه 
کنی��د. در غیر این صورت شانس��ی برای جلب نظرش��ان نخواهید 

داشت. 
2. همیشه مشتریان را مدنظر داشته باشید

دش��وارترین کار در حوزه مدیریت کس��ب و کار مربوط به حفظ 
مش��تریان فعلی برند است بنابراین اختصاص بخش قابل توجهی از 
بودجه به این ح��وزه طبیعی خواهد بود. برخی از برندها در فرآیند 
توسعه کس��ب و کار در عمل از مشتریان ثابت شان غافل می شوند. 
نتیجه طبیعی این امر تالش مداوم برای یافتن مشتریان تازه است. 
توجه به نظرات مش��تریان در فرآیند توس��عه کس��ب و کار گامی 
ضروری برای گس��ترش پایدار و بی دردسر کسب و کار خواهد بود. 
تنها راهکار مناس��ب برای دستیابی به این هدف نیز تعامل مداوم با 
مش��تریان اس��ت. برخی از برندها هیچ گاه کانال تعاملی مناسبی با 
مشتریان شان ایجاد نمی کنند. به این ترتیب امکان آگاهی از نظرات 

مشتریان درباره کمپین های شان را ندارند. 
۳. ضرورت توجه همزمان به کارمندان

توجه به مشتریان نباید ما را از کارمندان غافل کند. توسعه کسب 
و کار همیش��ه همراه با افزایش انتظارات کارمندان است. وقتی برند 
ما منابع مالی بیش��تری در دس��ترس دارد، افزایش سهم کارمندان 
از س��ود نهایی طبیعی خواهد بود. متاسفانه برخی از برندها به این 
نکت��ه مهم توجه ندارند. به همین خاطر کارمندان باتجربه آنها پس 

از مدت زمانی کوتاه به دنبال کار در شرکت های دیگر می روند. 
4. اهمیت تصمیم  گیری در لحظه

توسعه کس��ب و کار گاهی اوقات نیازمند تصمیم گیری در لحظه 
است. ما به عنوان صاحب برند امکان اخذ تمام تصمیمات موردنظر 
را نخواهیم داش��ت بنابراین باید به کارمندان آزادی عمل الزم برای 
اخذ تصمیم های مهم را بدهیم در غیر این صورت همیش��ه یگ گام 

از رقبا عقب خواهیم بود. 
برخ��ی از مدی��ران در زمینه اعط��ای آزادی عمل ب��ه کارمندان 
همیشه با نگرانی دست و پنجه نرم می کند. اگر ما به کارمندان مان 
برای توس��عه کسب و کار اعتماد نداشته باشیم، هرگز فرصت کافی 

برای حضور در میان برندهای بزرگ را نخواهیم یافت. 
5. اهمیت صبر و شکیبایی

توس��عه برند یک فرآیند کوتاه مدت نیس��ت. ما باید صبر و تحمل 
بس��یار زیادی در فرآیند گسترش کسب و کارمان داشته باشیم. در 
غیر این صورت به س��رعت با شکست مواجه می شویم. دستیابی به 
هر هدفی نیازمند اندکی صبر اس��ت. متاسفانه برخی از کارآفرینان 
در دوران کنون��ی ب��ه دنبال موفقی��ت در کوتاه تری��ن زمان ممکن 
هس��تند. این امر آنها را به سوی استفاده از استراتژی های خطرناک 
نیز س��وق می دهد. ما به طور کلی اگر ش��کیبایی الزم برای توسعه 
برند را نداشته باشیم، همیشه در وضعیت فعلی درجا خواهیم زد. 

6. تمرین »نه« گفتن
فرآیند توس��عه برند همراه با دریافت ایده های مختلف از س��وی 
افراد گوناگون اس��ت. ما در این میان باید دس��ت به انتخاب از میان 
گزینه ه��ای متعدد بزنیم. برخی از کارآفرین��ان توانایی نه گفتن به 
دیگ��ران را ندارند. همین امر سرنوش��ت کس��ب و کارش��ان را تباه 
می س��ازد. ش��ما به عنوان صاحب یک استارت آپ باید در زمان های 
الزم اق��دام به ارائه پاس��خ منفی به طرف مقاب��ل کنید. در غیر این 

صورت ادامه فعالیت در حوزه کسب و کار غیرممکن خواهد شد. 
 smallbusinessbonfire.com :منبع
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بدون ش��ک شما نیز با انواع مقاالت حفظ سالمت در محیط های کاری مواجه 
ش��ده اید، با این ح��ال آیا تنها به این س��طح باید قانع بود؟ درواقع بس��یاری از 
کارمندان از سطح س��المت خوبی برخوردار نبوده و این امر حتی قبل از حضور 
در ش��رکت نیز وجود داشته اس��ت. اگرچه این امر طبیعی است که شما شرایط 
و زم��ان کافی برای رفتن به باش��گاه را نداش��ته باش��ید، با این ح��ال همچنان 
راهکارهای��ی وج��ود دارد که با رعایت آنها، محی��ط کاری به مکانی برای ارتقای 
سالمت نیز تبدیل خواهد شد. به همین خاطر همواره نباید تصور کنید که شما 
تنها قادر خواهید بود تا وضعیت فعلی خود را حفظ کرده و یا در بهترین حالت، 
از تاثیرات منفی و س��رعت آس��یب ها بکاهید. در این راستا به بررسی چهار مورد 

فوق العاده کاربردی و در عین حال ساده، خواهیم پرداخت. 
۱-وضعیت تغذیه خود را متحول کنید

انرژی انس��ان از آن  چیزی که مصرف می کند، تامین خواهد ش��د. تحت این 
شرایط بسیار مهم است که آنها مغذی باشند. این امر در حالی است که بسیاری 
از کارمندان خود را درگیر قهوه و انواع بیسکوییت ها کرده اند که سالمت شما را 
در درازمدت نابود خواهد کرد. این امر در حالی است که مواد غذایی سالم، حتی 
در عملکرد ش��ما نیز تاثیر گذاش��ته و باعث می ش��ود تا کمتر به انواع بیماری ها 
دچار شوید. در این رابطه بهتر است به جای استفاده از کیف های رایج کارمندی 
که فضای کمی را دارند، از یک کوله حرفه ای اس��تفاده کرده و انواع موادغذایی 
را ب��ا خ��ود به محل کار بیاوری��د. در این رابطه حتی می توان با س��ایر همکاران 
نی��ز هماهنگی ه��ای الزم را انجام دهید تا محیط ش��رکت، به مکانی س��الم-تر 

تبدی��ل ش��ود. برای مثال می توانید ب��ه صورت کامل با قه��وه خداحافظی کرده 
و دمنوش ه��ای گیاهی را جایگزین آن کنید. درواقع تغییر در تغذیه، نخس��تین 
گام ش��ما محسوب می شود. همچنین ضروری است که ناهار خانگی را به عادت 
رفتاری خود تبدیل کنید. در این رابطه می توان از آشپزخانه شرکت، برای پخت 
اس��تفاده کرد. همچنین یک بطری بزرگ را برای آب همراه خود داش��ته باشید. 
درواق��ع مص��رف به اندازه آن، امری کامال ضروری اس��ت. ای��ن اقدامات، تمامی 

کارهایی است که شما برای بهبود وضعیت تغذیه خود باید انجام دهید.
2-از ورزش غافل نشوید 

آیا تصور می کنید که در ش��رکت امکان ورزش ک��ردن وجود ندارد؟ 
اگرچه این موضوع تا حدودی درست است، با این حال همچنان اقداماتی 
وجود دارد که ش��ما می توانید آنها را انجام داده و وضعیت سالمت خود 
را بهبود بخش��ید. برای مثال انجام تمرین های کششی، یکی از بهترین 
این موارد محس��وب می شود. برای این موضوع می توانید انواع تمرین ها 
را از طری��ق جس��ت و جو در اینترنت پیدا کرده و آنها را مورد اس��تفاده 
قرار دهید. همچنین اس��تفاده از پله و پیاده روی در هنگام استراحت از 
دیگر اقدامات محسوب می-شود. انواع وسایل ورزشی کوچک نیز وجود 
دارد که ش��ما می توانید آنها را مورد استفاده قرار دهید. برای مثال نوع 
جدیدی از دمبل ها وجود دارد که به صورت برچس��بی بوده و درون آن 
با خاک پرش��ده است و شما می توانید از آن برای تقویت عضالت دست 
و پاهای خود با تمرینات بس��یار ساده، استفاده کنید. همچنین استفاده 
از میزه��ای تردمیلی و مراجعه به دفتر همکاران به جای اقداماتی نظیر 
تماس تلفنی، می تواند به افزایش تحرک روزانه شما کمک کند. در این 
رابطه بهتر است از اپلیکیشن های مرتبط استفاده کنید تا میزان تحرک 

روزانه شما اندازه گیری شود. از این ابزار حتی برای ایجاد یک استاندارد 
مشخص و بهبود همیشگی نیز می توان استفاده کرد. همچنین وسایلی 
وجود دارد که اس��تفاده از آنها باعث کاهش اس��ترس در افراد می شود 
که می توانید آنها را مورد توجه قرار داده و با خود به دفتر کار بیاورید.  

۳-به بیرون نگاهی بیندازید
ای��ن امر ک��ه از پنجره ش��رکت برای چن��د دقیقه به بی��رون نگاهی 
بیندازید، به نظر روان شناس ها تاثیر بسیار خوبی را در سالمت روح افراد 
خواهد داش��ت. فراموش نکنید که ذهن و جس��م بر روی یکدیگر تاثیر 
مس��تقیم دارد. همچنین ارتقای سطح س��المت، تنها به بهبود وضعیت 
بدنی ش��ما منحصر نبوده و باید به وضعیت روحی خود نیز توجه کافی 
داش��ته باش��ید. در این رابطه گوش دادن به موس��یقی نیز یک توصیه 
بس��یار مهم محسوب می شود. همچنین بهبود روابط با کارمندان نیز در 

این رابطه کامال تاثیرگذار خواهد بود.  
4-چرتی کوتاه داشته باشید 

در زندگی حال حاضر، این امر که یک برنامه خواب مش��خص را داشته باشید 
بسیار سخت خواهد بود، با این حال حتی با در اختیار داشتن یک برنامه خواب 
منظم، ممکن اس��ت ش��ما همچنان به خواب و اس��تراحت نیاز داشته باشید. به 
همی��ن خاطر توصیه می ش��ود که یک خواب 1۵ دقیق��ه ای در دفتر کار خود را 
تجربه کنید. پس از این اقدام، شاهد افزایش چشمگیر سطح انرژی خود خواهید 
بود. تحقیقات علمی نیز بیانگر آن اس��ت که یک چرت کوتاه، در بهبود س��المت 
افراد تاثیر بس��زایی خواهد داش��ت. همچنین نبای��د از چندین بار تنفس عمیق 

نیز غافل شوید. 
themuse.com :منبع

فعالیت در دوران ش��یوع کرونا نگرانی های بس��یار زیادی به همراه دارد. اغلب 
کسب و کارها در سراسر دنیا هنوز هم تعطیل هستند. این امر عالوه بر بار مالی 
س��نگین برای کارآفرینان و سرمایه گذار ها، موجب دغدغه های روحی زیادی نیز 
ش��ده اس��ت. هدف اصلی تمام کسب و کارها در ش��رایط کنونی نجات از بحران 
کروناس��ت. در غی��ر این صورت عالوه ب��ر اخراج کارمندان، بای��د برندمان را نیز 
ورشکس��ته اعالم کنیم. هر برندی در ش��رایط کنونی راهکار متفاوتی بری بقا در 
پیش گرفته اس��ت. ویکتور گریلو، مدیرعامل کافه و کترینگ کریکت، به عنوان 
یک کارآفرین فعال در حوزه رس��توران داری راهکار جالبی برای مقابله با شرایط 
کنونی در پیش گرفته اس��ت. رس��توران و کافه وی در ش��هر بوستون قرار دارد. 
ویکتور نیز با ش��روع بحران کرونا برای هفته های متمادی رس��تورانش را تعطیل 
کرد، با این حال نیاز به ادامه کس��ب و کار و فش��ارهای مالی وی را به ایجاد نوع 

خاصی از فعالیت رستوران داری هدایت کرد. 
رس��توران و کاف��ه کریکت روزان��ه ۴ هزار وع��ده غذایی و می��ان وعده برای 
ش��رکت هایی نظیر گوگل، مانس��تر و دیگر ش��رکت های مالی فع��ال در جنوب 
بوس��تون تهیه و ارس��ال می کند. وقتی صنعت کترینگ به طور ناگهانی در طول 
چند ماه گذش��ته متوقف ش��د، ویکتور به دنبال راهکاری برای کاهش ضررهای 
مال��ی احتمالی بود. بدون تردید اغلب کارآفرین��ان در چند هفته ابتدایی بحران 
کرونا در ش��وک قرار داش��تند. این امر فرصت کافی ب��رای ایده پردازی و یافتن 
راهکارهای مناس��ب را از بین برد، با این حال چند هفته پس از ش��یوع جهانی 
کرونا صاحبان کس��ب و کار ب��ه دنبال راهکارهایی ب��رای رهایی از وضع کنونی 
می گردند. راهکار ویکتور برای ادامه فعالیت در شرایط قرنطینه و تعطیلی کسب 
و کارها توجه بیشتر به خانواده ها بود. رستوران و کافه کریکت در طول سال های 
فعالیتش بیش��تر بر روی ش��رکت های بزرگ تمرکز کرده ب��ود. اکنون آنها برای 
مدت زمانی نامش��خص امکان ثبت س��فارش ندارند بنابرای��ن ویکتور به عنوان 
مدیرعامل کریکت جهت گیری کسب و کارش را تغییر داد. این استراتژی شامل 
افزودن سرویس تحویل غذا به صورت کامال بهداشتی درب منزل، کاهش نسبی 

قیمت منو و استفاده از آخرین فناوری های موجود برای ضدعفونی سازی محیط 
رستوران است. 

ویکت��ور گریلو در توضیح اس��تراتژی تازه رس��تورانش اینگونه اظهارنظر کرده 
اس��ت: »ما ب��ه طور معمول برای هر غ��ذا قیمت نهای��ی 20 دالر را مدنظر قرار 
می دهیم. با این حال اکنون ش��رایط دشواری پیش آمده است بنابراین ما عالوه 
بر ارس��ال رایگان سفارش ها سطح قیمت را نیز برای هر نفر تا هفت دالر کاهش 
داده ایم. این امر برای تقویت انگیزه مشتریان به منظور سفارش غذا و میان وعده 
اس��ت.« بدون تردید اغلب مردم در ش��رایط ش��یوع کرونا به غذای رستوران ها 
اعتماد نمی کنند. این امر مس��یر فعالیت رس��توران کریکت را دش��وار می سازد. 
راهکار ویکتور برای غلبه بر این مش��کل حضور فعاالنه در ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. به این ترتیب کاربران امکان مش��اهده نحوه طبخ انواع غذاها در ش��رایط 

کامال استاندارد و بهداشتی را خواهند داشت. 
مردم در ش��رایط ش��یوع کرونا نیز نیازمند خرید محصوالت مختلف هستند. 
نکت��ه مهم در این میان اس��تراتژی برندها برای جلب اعتماد مش��تریان اس��ت. 
ویکتور با رس��یدگی به امور مختلف پیرامون مس��ائل بهداش��تی موفق به جلب 
نظر بخش قابل توجهی از مش��تریان جنوب بوس��تون ش��ده اس��ت. آنها در این 
می��ان من��وی خود را نیز توس��عه داده اند. غذاهایی نظیر الزانی��ا به طور معمول 
موردنظر شرکت های بزرگ نیس��ت، با این حال مشتریان عادی عالقه باالیی به 
آن دارن��د بنابرای��ن ویکتور اقدام به افزودن برخ��ی از غذاهای محبوب به منوی 

موقت رستورانش کرده است. 
رعایت موارد احتیاطی بیشتر

ش��اید در نگاه نخس��ت ویکتور در مدیریت کسب و کارش برای تهیه و ارسال 
غذاها به صورت بهداش��تی عملکرد مناسبی داشته است، اما مشتریان نشانه های 
بیش��تری ب��رای اعتماد کام��ل می خواهند. این ام��ر موجب اس��تفاده از برخی 
گزینه های بهداشتی بیشتر نیز ش��ده است. به عنوان مثال، اکنون در آشپزخانه 
رس��توران کریکت از نورهای UV برای از بین بردن هرگونه باکتری و ویروسی 
استفاده می شود. پوشش رسانه ای این امر در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار 

زیادی بر روی نگاه مشتریان به رستوران کریکت داشته است. 
یکی از نکات مهم در زمینه رس��توران داری، به ویژه در شرایط کرونایی، توجه 

به شست وشوی بهداشتی ظروف آشپزخانه پس از هر بار طبخ غذاست. رستوران 
کریکت برای جلب نظر مشتریان و رعایت موارد بهداشتی پس از هر نوبت طبخ 
غذا ظروف مورد استفاده را در دمای ۹۹.6 درجه سلسیوس ضدعفونی می سازد. 

این امر تمام باکتری های موجود بر روی ظروف را از بین خواهد برد. 
توجه به کارکنان رس��توران برای حفظ س��المت محی��ط اهمیت باالیی دارد. 
ویکتور در طول ماه های اخیر ش��رایط مرخصی کارکنان آش��پزخانه را به شدت 
س��اده کرده اس��ت: »ما در صورت مش��اهده هرگونه بیماری یا کسالت در میان 
کارکنان به س��رعت آنها را به مرخصی می فرس��تیم. در صورتی که عالئم ابتال به 
کرونا در هر کدام از آنها مش��اهده ش��ود، به سرعت فرآیند قرنطینه تمامی افراد 
مرتبط ش��روع خواهد ش��د. تنها راهکار ممکن برای مقابله با کرونا در ش��رایط 

کنونی همین امر است. در غیر این صورت همه ما در خطر خواهیم بود.«
کسب و کاری که مانند همیشه نیست

ویکتور نس��بت به آینده تحویل رایگان غذا به مش��تریان تردید دارد. اگر این 
سیستم به خوبی جواب دهد، رستوران و کافه کریکت پس از پایان بحران کرونا 
اقدام به راه اندازی بخش��ی جداگانه برای تحویل سفارش��ات خواهد کرد. اکنون 
تمام تمهیدات ویکتور جنبه موقتی دارد. این امر با هدف نجات از شرایط کنونی 

صورت گرفته است. 
بدون تردید رس��توران کریکت پس از پایان شرایط کرونا به سطح قیمت های 
س��ابق بازمی گردد، با این ح��ال برخی از تجربه های کنونی برای آنها به ش��دت 
ارزش��مند خواهد بود: »اگر سیستم تحویل غذا به خوبی جواب دهد، هیچ دلیلی 
برای لغو آن پس از بحران کرونا نخواهد بود. به هر حال هر کس��ب و کاری باید 
ایده های تازه ای برای جلب نظر مشتریان داشته باشد. ارسال رایگان سفارشات و 

توجه بیشتر به مشتریان عادی نیز نوآوری تازه ما خواهد بود.«
کس��ب و کارهای کوچک در ش��رایط کنونی به شدت آسیب پذیر هستند. این 
امر نیاز به مدیریت بهینه امور را افزایش می دهد. صنعت رستوران  داری در طول 
ماه های اخیر ضررهای هنگفتی متحمل ش��ده است. اگر شما نیز در این صنعت 
فعالیت دارید، استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله و تجربه ویکتور در 

مدیریت متفاوت رستوران کریکت ضروری خواهد بود. 
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تبریز – ماهان فالح: منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره یازدهم 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: افزایش تولیدات س��ایپا در تبریز برای بخش 

اقتصاد و اشتغال این منطقه بسیار امیدبخش است.
حجت االس��الم  محمدرضا میرتاج الدینی در بازدید از  شرکت سایپا ضمن 
قدردان��ی از تالش های بی وقفه کارگران این ش��رکت برای توس��عه صنعت 
خودروسازی کش��ور، افزود: بدون تردید چرخه تولید کشور نیازمند کارگران 
خدومی است که با جان و دل در مسیر تعالی و اعتالی تولید ملی می کوشند 

و امید را به بخش های مختلف اقتصادی تزریق می کنند.
وی اظهار داشت: اینکه شرکتی بتواند در اوج تحریم های ظالمانه افزون بر 
۳۰ درصد بر تولیدات خود افزوده و فروش محصوالت خود را چند برابر کند و 
ساالنه از طریق صادرات برای کشورمان ارزآوری کند، بسیار امیدوارکننده بوده 

و نوید روزهای خوب اقتصادی را می دهد.
میرتاج الدینی ادامه داد: شرکت سایپا آذربایجان سال گذشته توانسته است 
ع��الوه بر قراردادهای خوب بین المللی در حوزه اش��تغال و جذب جوانان نیز 
عملکرد مطلوبی از خود ارائه دهد که این امر الزمه حمایت دولت و مجلس از 

چنین واحدهای تولیدی و صنعتی را اجتناب ناپذیر می کند.
وی ادامه داد: این روحیه جهادی کارگران زحمتکش آذربایجان ش��رقی و 
شهر صنعتی تبریز باید امسال نیز که توسط رهبر انقالب با عنوان جهش تولید 

نامگذاری شده است، شتاب بیشتری به خود بگیرد تا بتوانیم گام های محکم و 
مهمی در تحقق شعار سال و حل مشکالت صنعتی و اقتصادی مردم برداریم.

ش��رکت سایپا آذربایجان )صانع س��ابق( با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیون ریال 
شامل ۴۰ هزار سهم ده هزار ریالی در سال ۱۳۵۴ با مشارکت سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران، بخش خصوصی و کمپانی هاوکرسیدلی انگستان با نام 
هاکسیران دیزل به منظور ساخت انواع موتورهای دیزلی پردور و تحت لیسانس 
موسسه هاوکرس��یدلی در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع تاسیس و در 

سال ۱۳۵۷ در ناحیه صنعتی قراملک تبریز به بهره برداری رسید. این شرکت 
تا پایان سال ۱۳۶۰ انواع مختلف موتورهای دیزلی را به صورت قطعات منفصله 
CKD از انگلس��تان وارد و پس از مونتاژ به بازار عرضه می کرد، س��پس بین 
سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ سهامی کمپانی هاوکرسیدلی و بعد بخش خصوصی 
به س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شد و در سال ۱۳۷۵ پیرو 
اتخاذ اهداف جدید از سوی سازمان گسترش، این شرکت به عنوان یک شرکت 
موتورس��از تامین کننده موتورهای خودروی شرکت های خودروساز شناخته 
شد. سهام شرکت صانع به سال ۱۳۷۶ به شرکت پارس خودرو انتقال و ۱۰۰ 
درصد سهام شرکت به این واحد خودروسازی واگذار شد و شخصیت حقوقی 
این شرکت نیز در اسفند ماه سال ۱۳۸۰ از سهامی خاص به عام تبدیل و موفق 

به دریافت گواهینامه استاندارد ISO۹۰۰۲ از آلمان گردید.
با توجه به خریداری شدن شرکت پارس خودرو توسط شرکت سایپا در سال 
۱۳۸۰، شرکت صانع به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به شرکت مگاموتور که از 
شرکت های اقماری سایپا می  باشد، شد و در حال حاضر نیز اقدام به تولید و 

ماشینکاری بلوک سیلندر و میل لنگ خودروی پراید می کند.
سایپا آذربایجان هم اکنون انواع قطعات خودروی پراید و تیبا شامل یاتاقان، 
میل لنگ، سیلندر، ش��فت، انواع کشوئی، انواع بلنگ دنده و شفت را تولید و 

به بازار عرضه می کند.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 
اینکه در سال جاری بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال پروژه در این شرکت افتتاح 
یا کلنگ زنی می ش��ود، گفت: این شرکت در کنار طرح های سازه ای توسعه 
زیرساخت های صنعت برق، به سوی یکپارچه سازی و الکترونیکی کردن امور 
در حرکت است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد در سال ۹۹ بیست و سه پروژه 
پس��ت انتقال و فوق توزیع با ظرفیت س��ه هزار و ۵۸۷ مگا ولت آمپر و ارزش 
سرمایه گذاری هجده هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها 
آغاز می ش��ود. وی عنوان کرد: در بخش خطوط نیز ۴۰ پروژه به طول ۸۶۹ 
کیلومتر مدار و ارزش سرمایه گذاری دوازده هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال افتتاح یا 

عملیات اجرایی آنها شروع می شود.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان به اقدامات انجام شده دیگر 
در ش��رکت برای تسریع در انجام امور و الکترونیکی کردن آن اشاره و تصریح 
کرد: از آنجایی که این شرکت در دو گستره خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 

انجام وظیفه می کند با هدف کاهش هزینه ها، تسریع امور و مقابله با کرونا، 
جلس��ات این شرکت با نواحی و دیگر قسمت های ش��رکت به صورت ویدئو 

کنفرانس بر گزار می شود و اکنون زیرساخت های آن در شرکت فراهم شده 
و اولین جلسات آن نیز برگزار شده است. دشت بزرگ با اشاره به الکترونیکی 
کردن مناقصات این ش��رکت؛ افزود: روند دیگری که در ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان آغاز ش��ده الکترونیکی کردن برگزاری مناقصات و اس��تعالم 
ه��ای الزمه بوده تا در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه های اقتصادی 
مناقصات برگزار شوند. وی ادامه داد: سند برنامه ریزی استراتژیک برق منطقه 
ای خوزس��تان که گام مهمی در شناخت مسائل و چالش های این شرکت و 
چگونگی راه های رس��یدن در تامین برق پایدار برای مشترکین است تدوین 
شده است، این طرح شناسایی مهمترین چالش های شرکت و تدوین اهداف و 
نقشه راه است تا آنها را در ادامه راه با پیاده سازی مدیریت استراتژیک برطرف 
کنیم. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: سیستم مدیریت 
یکپارچه نیز با هدف روان س��ازی انجام کارها )سیس��تمی شدن فعالیت ها( 

و بهبود وضعیت شرکت در رسیدن به اهداف، در حال اجرایی شدن است.

اصفهان – قاس�م اسد:   مدير كل امور مالياتي استان و شهردار اصفهان 
ضمن ديدار با مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان از واحدهاي عملياتي و 

پروژه هاي در دست اجراي اين شركت بازديد كردند.
        مرتض��ي ابراهيم��ي با بيان  اينكه ش��ركت پااليش نفت اصفهان در 
كنار پااليش روزانه حدود ۳۷۰ هزار بش��كه  نف��ت خام و توليد فرآورده هاي 
نفتي، خوراك صنايع پايين دستي همچون شركت هاي پتروشيمي اصفهان، 
پتروش��يمي اراك، نفت سپاهان، پااليش نفت جي و صنايع شيميايي ايران را 
تامين مي كند،گفت: پااليش��گاه توجه به محيط زيس��ت را در اولويت برنامه 
ه��اي خود قرار داده و  پروژه هاي كالن زيس��ت محيط��ي فراواني اجرا كرده 
و يا در دس��ت اجرا دارد. همچنين در حالي كه اس��تاندارد فضاي س��بز براي 
پااليشگاه ها ۲۰ درصد مساحت كل آنها تعيين شده،  ۱۱۴/۵ هکتار از ۳۴۰ 
هکتار وسعت خود را به فضای سبز اختصاص داده  كه اين ميزان ، ۳۶ درصد 

فضای پااليشگاه است. 
مدير عامل شركت پااليش نفت اصفهان   بنزين توليدي پااليشگاه اصفهان  
را حدود۱۲ ميليون ليتر اعالم كرد و اظهار داش��ت: تمام بنزين توليدي، يورو 
۵ اس��ت. همچنين اين ش��ركت   ۲۲ ميليون ليتر گازوئيل در روز توليد مي 

كند كه در حال حاضر حدود ۲ ميليون ليتر  آن با اس��تاندارد يورو توليد مي 
ش��ود  و  به واحد اتوبوسراني اصفهان ارائه مي گردد. اين شركت  اواخر  سال 
جاري  با راه اندازي واحد تصفيه گازوئيل، اس��تاندارد تمامي  اين محصول را  

يورو ۵ خواهد كرد.
ابراهيمي در بخش ديگري از سخنان خود به تعهدات اين شركت در جهت 
مسئوليت هاي اجتماعي اشاره كرد  و گفت: پااليشگاه اصفهان  براي مبارزه 
ب��ا ويروس كرونا، طي برنامه ريزي هاي منظم،  تا كنون ۹ ميليارد تومان در 
جهت  مقابله با كرونا به ش��هرداري اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
كمك كرده است. همچنين در كنار تعبيه پدها و ظروف ضد عفوني كننده در 
ورودي شركت و نصب نگهدارنده و تهيه هندراب  در كليه  ساختمان هاي آن، 
بس��ته هاي بهداشتي )شامل ماسك N۹۵، دستكش التكس، ژل ضدعفوني 
كننده دس��ت، محلول نيم ليتري ضدعفوني كننده و افشانك اسپري( تهيه 
كرده و به مراكز بهداش��تي ارسال نموده است؛ ضمن اينكه اين شركت ماده 
ضدعفوني كننده توليد و بصورت رايگان در اختيار ادارات، سازمان ها و شركت 
هاي متقاضي در س��طح اس��تان اصفهان توزيع مي كند كه تا به حال حدود 
۱۵۰ ه��زار ليتر بوده اس��ت و همچنان نيز ادام��ه دارد . اجراي الزامات طرح 

فاصل��ه گذاري اجتماعي مطابق با پروتكل هاي بهداش��تي از ابتداي ورود به 
ش��ركت و برچسب گذاري كف س��الن هاي كارت زني،  اندازه گيري دماي 
بدن  همكاران نوبت كار و  و روز كار و رانندگان سرويس هاي  اياب و ذهاب 
با  دستگاه تب سنج غیر تماسی )ترمومتر پزشكي( و همچنين كليه مراجعان 
به پااليشگاه. تعطیلی رستوران ها و تمام اماکن فرهنگی، ورزشی و تفریحی و 
... در پااليشگاه و شهرک شهيد محمد منتظري و به كارگيري درصد كمتري 
از كاركنان در اين روزها، از برنامه هاي ديگر پااليشگاه براي مقابله با ويروس 

كرونا بوده است.
وي بخ��ش ديگري از فعاليتهاي اين ش��ركت را برش��مرد: نصب پوس��تر 
شستش��وي صحيح دس��ت ها ، تهيه و چاپ  بروش��ور آموزشي براي مقابله با 
بيماري كوويد-۱۹ و ارسال براي همكاران و خانواده هاي  ايشان و همچنين 
براي سازمان ها و ادارات مختلف استان، ضدعفونی کردن مستمر روزانه تمام 
مکان ها و فضاهای عمومی شامل سطوح و تجهيزات محیط های کاری)اداري، 
مناطق عملياتي ، ساختمان هاي تعميراتي (، آبدارخانه ها، ، سرویس های ایاب 
و ذهاب ، ارائه پیام آموزش��ي در قالب پيامك، فیلم، بنر، اس��تند، تراکت های 

آموزشی و....

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شورای اسالمی شهر قم گفت: با بیان 
اینکه س��ال ۹۹ یکی از سال هایی است که بیشترین بهره برداری از پروژه های 
عمرانی صورت می گیرد، بیان کرد: اتمام پروژه میدان ولی عصر)عج( از جمله 
این برنامه هاس��ت که در روان سازی حمل و نقل درون شهری و برون شهری 
تاثیر بسزایی دارد. عبداهلل جاللی با بیان اینکه سال ۹۹ یکی از سال هایی است 
که بیشترین بهره برداری از پروژه های عمرانی صورت می گیرد، بیان کرد: اتمام 
پروژه میدان ولی عصر)عج( از جمله این برنامه هاست که در روان سازی حمل 
و نقل درون ش��هری و برون شهری تاثیر بسزایی دارد. رئیس شورای اسالمی 
شهر قم افزود: تقاطع بلوار پیامبر اعظم)ص( و فردوسی نیز در نیمه اول سال 

به بهره برداری می رسد و درصد باالیی پیشرفت داشته است.
جاللی همچنین بهره برداری از باغ پرندگان و ش��هربازی بوستان غدیر را 
از دیگر برنامه های امسال شورای شهر دانست و گفت: دستگاه های شهربازی 
غدیر در حال نصب اس��ت. وی به وضعیت پروژه عماریاس��ر اشاره افزود: بلوار 
عماریاس��ر یک پروژه س��نگین اس��ت که تملک مهمترین مسئله آن است و 

ش��ورای پنجم برنامه ای گذاشته تا از منابعی برای تملک استفاده کند. رئیس 
شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: در فاز ۵ عماریاسر بخشی از تملکات انجام 
شده و از مردم می خواهیم نسبت به قیمت گذاری های کارشناسی شده قانع 
باشند. جاللی با اشاره به طرح تفصیلی شهر قم، گفت: طرح تفصیلی نیز اواخر 

سال ۹۶ ابالغ شد که طرح یک سیکل اجرایی دارد و زمانی که مشاور طرح را 
ارائه داد در کمیسیون ماده ۵ به تصویب می رسد.

وی ادامه داد: زمانی که ش��ورای عالی و معماری کش��ور طرح تفصیلی را 
تصویب کرد همه می توانند نسبت به قیمت امالک منطقه آگاه شوند.

رئیس شورای اسالمی شهر قم به طرح شهید کاظمی اشاره کرد و گفت: این 
طرح یک مشکل حقوقی و اساسی دارد که از حوزه مدیریت شهری خارج است 
و دستگاهی که مشارکت کرده و قرار بوده ۷۰ درصد سرمایه گذاری با آن باشد 
با مشکل مواجه شده و در حال حاضر پروژه شهید کاظمی دست هیات تصفیه 

است و از دست شهرداری و شورای اسالمی شهر خارج است.
جالل��ی اضافه کرد: بلوار پیامبر اعظم)ص( یکی از محورهای اس��تراتژیکی 
است که آینده قم را رقم می زند و مصوبه ماده ۵ را دارد اما در مسیر اشکاالتی 
دارد که برای این پروژه با اجازه دولت اوراق فروخته شده اما تایید شورای عالی 
شهرسازی و معماری را ندارد و قرار است که اصالحاتی انجام شود و اصالحات 

صورت گرفته و برای وزارت کشور ارسال شده است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت ام�روز: مدير كل بنادر ودريا 
نوردي اس��تان هرمزگان ضمن تش��ريح مهمترين دس��تاوردهاي 
حاصل��ه ازاجراي طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق س��احلي 
)ICZM(در اس��تان گفت:طي  سال گذشته مجوزساخت و بهره 
برداري از ۲۰ س��ازه و تاسيس��ات س��احلي و دريايي در هرمزگان 

صادر ويا تمديد شد .
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي اداره كل بنادر ودريا نوردي اس��تان 
هرمزگان "اله مراد عفيفي پور"با اشاره به هدفگذاري انجام شده در 
 )ICZM( اجراي طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق س��احلي
اظهار داش��ت : حفاظ��ت از منابع اكولوژيك س��احلي ودريايي و 
حص��ول اطمينان از پاي��داري اين منابع در آين��ده ، جلوگيري از 
آلودگي محيط زيس��ت در س��واحل ، حفاظت از سالمت عمومي 
جوامع محلي و تاسيس��ات ساحلي در مقابل مخاطرات محيطي و 
همچنين ايجاد زمينه براي ش��كوفايي اقتصادي و برقراري توسعه 

پايدار در مناطق ساحلي مهمترين موالفه ها در فرايند اجراي اين 
طرح بشمار مي آيد .

*دست آوردهاي حاصله از اجراي طرح تدقيق مديريت يكپارچه 
مناطق ساحلي *

مدير كل بنادر ودريا نوردي اس��تان هرمزگان با اشاره به دست 
آوردها حاصله طي سال گذش��ته در جريان روند اجراي طرح ياد 
شده اظهارداشت: برگزاري جلسات با حضور دستگاههاي اجرايي 
و نهادهاي مس��تقر در اس��تان با موضوع بررسي و انطباق كاربري 
پيشنهادي دستگاهها با كاربري هاي مجاز از نظر ICZM  را اولين 

اقدام مهم در اين زمينه  عنوان كرد.
دبير كميته ساماندهي و مديريت سواحل استان صدور و تمديد 
۲۰ مجوز س��اخت و بهره برداري از س��ازه ها وتاسيسات ساحلي 
ودريايي دراس��تان ، انجام هيدرو گرافي بنادر تجاري استان وبندر 
نفتي خليج فارس، ايجاد هش��ت ايس��تگاه بنج مارك ماندگار در 
مجتمع بندري ش��هيد رجاي��ي و همچنين راه اندازي ايس��تگاه 
مطالعات و پايش لحظه اي جريانات و پارامترهاي محيط زيستي 
تاثير گذار بر س��ازه ها و تجهيزات درياي��ي اين بندر را مهمترين 

اقدامات صورت گرفته در اين حوزه برشمرد.

ضرورت حمایت دولت و مجلس از شرکت سایپا آذربایجان؛

عملکرد مقبول سایپا آذربایجان در افزایش تولید و اشتغال جوانان 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

افتتاح و کلنگ زنی بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال پروژه در برق منطقه ای خوزستان در سال جاری

مدیر کل امور مالیاتي استان و شهردار اصفهان  از  پاالیشگاه اصفهان بازدید کردند

بهره برداری از پروژه های متعدد شهرداری در سال 99

سال گذشته در حوزه سواحل و بنادر هرمزگان صورت گرفت :

انجام هیدرو گرافي بنادر تجاري استان وبندر نفتي خلیج فارس

شهردار شهریار:
مکان های غیرمجاز دپو ضایعات خشک در سطح شهر جمع آوری می شوند

شهریار – غالمرضا جباری: به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی مدیریت ارتباطات مهندس 
بهروزکاویانی )شهردار شهریار ( به همراه دکتر عسگری پور) دادستان عمومی وانقالب شهرستان 
ش��هریار(، بهزاد درخش��ان) رییس شورای شهر( - اس��ماعیل زاده )عضو شورای اسالمی شهر( و 
کریمی سرپرس��ت معاونت خدمات شهری وامور مناطق از مکان های جمع آوری و دپو غیرمجاز 
ضایعات خش��ک در ش��هرک امیریه که عالوه بر آلودگی زیس��ت محیطی ، مشکالتی را نیز برای 
شهروندان بوجود آورده، بازدید نمودند. پس از بازدید و تبادل نظر توسط مسئوالن حاضر در بازدید، 
مقررگردید شهرداری شهریار پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ، نسبت به جمع آوری این 
مراکزاقدام کند. همچنین وانت بارهای دست فروش در معابر شهریار نیزجمع آوری و ساماندهی 
می شوند.  سرپرست معاونت خدمات شهری و امور مناطق از جمع آوری و ساماندهی وانت بارهای میوه فروش محدوده شهری  خبر داد. احمد 
کریمی افزود: ترافیک شهری معضل اساسی برای هر شهروند است و یکی از عواملی که باعث گره ترافیکی در بعضی از نقاط حساس شهر می 
شود، وانت های دوره گرد میوه فروش است. کریمی با بیان اینکه یکی از برنامه های این معاونت، جمع آوری  و ساماندهی وانت های میوه فروش 
است، ابراز داشت: ما با اشتغال زایی مشکلی نداریم، ولی اشتغال زایی غیر اصولی و به قیمت تضییع حقوق دیگران نیز پذیرفتنی نیست. کریمی 
با اشاره به اینکه این خودروها به شکل دوره گرد اقدام به ایجاد مشکالت ترافیکی می کنند و یکی از مشاغل پرخطر طرح فاصله گذاری اجتماعی 
هسنتد، گفت: علیرغم اینکه مقاومت هایی در برابر این حرکت قابل پیشبینی خواهد بود، اما با تمام قدرت  و باحمایت سایر دستگاه ها انجام 
وظیفه می کنیم و همیشه سعی کردیم در اجرای قانون و وظایف مستقل از افراد و بر محور قانون حرکت کنیم. سرپرست معاونت خدمات شهر و 
امور مناطق:  با تقدیر از همکاری دستگاه ها در تحقق این ساماندهی، خاطرنشان کرد: دستگاه های مختلفی مانند دستگاه قضایی، نیروی انتظامی 
و پلیس راهور در تحقق این اهداف ما را همراهی  خواهند کردند و این مهم انجام و مدیریت این بخش نیز عملیاتی  می شود. کریمی افزود: مردم 
ما خواهان اجرای قانون هستند و هرجا ببینند که قانون اجرا می شود، از آن حمایت خواهند کرد  و ما نیز با توکل بر خداوند و قران حرکت را 

آغاز کردیم و در راستای تحقق حقوق شهروندی گام برداشتیم.

آغار عملیات اجرایی مرحله دوم تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری اراک 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با افتتاح مرحله اول تقاطع غیرهمسطح شهید 
کاوه نبیری اراک عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح هم آغاز ش��د.  در مراس��می با حضور 
جمالی نژاد رئیس س��ازمان همیاری ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، آیت اهلل دری نجف 
آبادی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی، سید علی آقازاده استاندار مرکزی و دیگر مسئوالن 
اس��تانی تقاطع غیر همسطح س��ردار شهید کاوه نبیری ش��هر اراک به بهره برداری رسید و 
همزم��ان عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح هم آغاز ش��د. با به��ره برداری از تقاطع غیر 
همسطح سردار شهید کاوه نبیری، شهر اراک از سمت شهر صنعتی از بن بست خارج شده 
و با اتصال به بزرگراه جهانپناه ، از کمربندی جنوبی یک ورودی جدید برای شهر اراک ایجاد 
می شود. تقاطع غیر همسطح شهید کاوه نبیری به طول ۱۹۸ متر در هر الین، در راستای اتصال رینگ های شهری اراک، کاهش آلودگی، 
با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان توسط شهرداری اراک و پیمانکاری شرکت جهاد نصر استان مرکزی اجرا شد. مسیر تقاطع غیرهمسطح 
شهید کاوه نبیری )علم الهدی( اراک یکی از محور های پرتردد  شهر اراک است و علت اجرای این تقاطع غیرهمسطح احداث یک مسیر 
برای روان سازی ترافیک است. رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: توسعه و پیشرفت واقعی کشور نیازمند بازنگری 
در برنامه ها است.  »مهدی جمالی نژاد« در آیین افتتاح فاز یک پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری اراک و آغار عملیات اجرایی 
فاز دوم این طرح گفت: پروژه های خوبی برای توس��عه ش��هرها تعریف شده اما هنوز بسیاری از مشکالت گره گشایی نشده است. معاون 
وزیر کش��ور ادامه داد: جای معماری ایرانی و اس��المی در خیلی از نقاط کشور خالی است، شهرهای گذشته و کهن حال انسان را خوب 
می کرد زیرا این شهرها توسط حکیمان و معماران فقیه ایجاد و در آن مجموعه ای از علوم مختلف شهر دیده می شد.   نماینده ولی فقیه 
در استان مرکزی هم در این آیین گفت: نقشه توسعه شهرها باید حکیمانه و متوازن باشد و قدم های بلندی در این راستا برداشته شود. 

برترین  ادارات شهرستانهای تابعه مخابرات منطقه لرستان در حوزه 
وصول مطالبات در سال 98 معرفی شدند 

خرم آباد - خبرنگار فرصت امروز: جلسه ارزیابی عملکرد برنامه سال ۹۸ و  تبیین برنامه های سال ۹۹ در حوزه درآمد و وصول 
مطالبات مخابرات منطقه لرستان با حضور مهندس قاسمی مدیر مخابرات منطقه لرستان ، مهدوی مدیر مالی، طوالبی مدیر تجاری، 
بهاروند ریاست اداره درآمد و ریاست ادارات شهرستانهای تابعه بصورت  ویدئو کنفرانس برگزار گردید.  در این جلسه ادارات شهرستانهای 
برتر مخابرات منطقه لرستان که در س��ال ۹۸ بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده معرفی شدند .  به گزارش روابط عمومی ، 
مهندس قاسمی  مدیر منطقه با اشاره به اینکه مخابرات ایران یک بنگاه اقتصادی فناوری محور است که با رعایت انجام صحیح شاخص 
های اقتصادی، باید همواره حافظ منافع س��هامداران و ذینفعان باش��د ولی  متاس��فانه ما جزء استان های زیانده در کشور هستیم که 
امیدواریم با همت همه همکاران پر تالش و افزایش درامد مخابرات منطقه لرستان را از زیان دهی خارج کنیم   . وی حصول رضایت 
مندی مشتریان و کارکنان را جز با مشارکت همه بخشها ممکن ندانست و تاکیدکرد تمامی کارکنان باید با آگاهی از اهداف مخابرات 
منطقه لرس��تان در راس��تای تحقق آن تالش نمایند. مهندس قاسمی مهم ترین هدف اولویت دار سال ۹۹ مخابرات منطقه لرستان را 
افزایش رضایت مندی مشتریان دانست.  وی بازنگری در فرآیند ارائه خدمات به مشترکین و سهولت اجرای آن ، فعالیت بیشتر رسیدگی 
به مشکالت مشترکین ، افزایش کیفیت سرویس  و تکریم مشتریان در همه ابعاد  را از راهکاری تحقق این هدف عنوان نمود.  در ادامه 
جلسه مهدوی مدیر مالی گزارشی از عملکرد حوزه مالی در سال گذشته ارائه نمودند و با اشاره به بحث درآمد عملیاتی افزود : در بحث 
درآمد عملیاتی برنامه های مخابرات منطقه لرستان در سال ۹۸ با همت همکاران تحقق پیدا نموده و در حوزه وصول مطالبات برنامه 

پیش بینی شده  تحقق یافته است وبرنامه سال ۹۹ استان  تهیه وبرای کلیه شهرستانهای استان تشریح وابالغ گردید.

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم از تصفیه خانه 
فاضالب سرابله

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم از بخش های مختلف تصفیه خانه فاضالب شهر سرابله بازدید و از 
نزدیک در جریان نحوه اجرای این پروژه قرار گرفت.  مهندس تیموری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  ایالم در حاشیه بازدید 
از تصفیه خانه فاضالب اظهار کرد: یکی از شاخصه های اصلی جوامع توسعه یافته دارا بودن سیستم های شبکه جمع آوری و تصفیه 
فاضالب است، و استفاده از شبکه های مدرن جمع آوری فاضالب موجب ارتقای سطح بهداشت در جامعه و کاهش بیماری های ناشی 
از آلودگی های آب می ش��ود. دکتر محمدی معاون بهره برداری و توس��عه فاضالب ابفای  استان نیز در این بازدید  با اشاره به اقدامات 
انجام ش��ده در راس��تای اجرای پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب و همچنین تشریح مشکالت این پروژه اظهار داشت: اهتمام 
جدی شرکت آبفای ایالم  تکمیل شبکه و اتصال تمام نقاط شهر به شبکه فاضالب است و در این راستا در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ 
شبکه فاضالب اجرا و عملیات نصب انشعابات فاضالب بالفاصله پس از اتمام لوله گذاری شروع شده است . الزم بذکر است: تصفیه خانه 
فاضالب شهر سرابله با ظرفیت حدود ۱۰۰۰۰متر مکعب بر شبانه روز و با فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده طراحی شده است.این 

پروژه بر اساس افق ۱۴۱۰ و برای جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر پیش بینی شده است.

شناسایی ۱06 نقطه حادثه خیز جاده ای:
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: راه های 

شوسه روستاهای باالی 50 خانوار آسفالت می شود
هم�دان - خبرن�گار فرصت امروز: به گزارش خبرگ��زاری فارس از همدان، مصطفی 
پناهنده در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه ۷ اردیبهش��ت ماه روز ایمنی و حمل و نقل 
نامگذاری شده است اظهار کرد: باید ایمن سازی در محورهای جاده ای کشور نهادینه شود که 
بر همین اساس در دو حوزه حمل و نقل و ایمنی و راهداری اقدامات انجام می شود. وی ادامه 
داد: در راستای ایمن سازی جاده ای استفاده از فناوری های نوین در حمل و نقل هوشمند به 
کار گرفته شده تا هوشمندسازی در بخش راهداری نهادینه شود. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل  جاده ای استان همدان با بیان اینکه حمل و نقل هر کشور به عنوان زیرساخت توسعه 
مطرح است افزود: ۹۰ درصد حمل و نقل توسط محورهای جاده ای انجام می شود و بر همین 
اساس باید جاده ها را به گونه ای حفظ و نگهداری کرد که بیشترین بهره وری را داشته باشد. وی عدم موفقیت در جاده ها را موجب تحمیل 
هزینه های اضافی دانست و گفت: در استان همدان ۵ هزار و ۱۴۰ کیلومتر راه وجود دارد و از آنجا که همدان با پنج استان کرمانشاه، 
کردستان، قزوین، لرستان و مرکزی هم مرز است باید به وضعیت جاده ها توجه کرد. پناهنده با بیان اینکه در استان همدان ۸۵ کیلومتر 
آزادراه وجود داشته و راه ارتباطی غرب به مرکز کشور است تصریح کرد: در استان همدان ۳۳۱ کیلومتر بزرگراه، ۳۲ کیلومتر راه اصلی، 
۷۴۵ کیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۷۲۵ کیلومتر راه روستایی آسفالته وجود دارد. وی با اعالم اینکه راه های شوسه روستاهای باالی ۵۰ 
خانوار آسفالت خواهد شد گفت: باید بتوانیم استان همدان را به امتیاز ۱۰۰ درصدی آسفالت راه های روستایی برسانیم که طرح "ابراز" 
با همین هدف از پارسال در حال اجرا است تا با امکانات موجود زیرساخت ها و بستر کار فراهم شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان با اشاره به نقاط حادثه خیز جاده های همدان یادآور شد: نقاط حادثه خیز موجب افزایش تصادفات جاده ای می شود، 

بر همین اساس به طور مرتب بازنگری و بازبینی محورهای مواصالتی با همکاری پلیس انجام می شود.

اخبـــار

سه شنبه
16 اردیبهشت 1399
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مدیر امور فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی با اعالم خب��ر تدوین بس��ته پیش��نهادی »حرکت به 
س��وی دانشگاه نسل س��وم« در دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی؛ 
تبیی��ن جایگاه دانش��گاه در اقتصاد دانش مدار، تش��کیل واحد مالکیت 
فک��ری و نوآوری، راه ان��دازی پارک علم و فن��اوری، حمایت از فناوران 
و تجاری س��ازی معادل سازی فناوری با فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
و بازتعری��ف نق��ش اعضای هیات علمی با تاکید ب��ر فناوری را برخی از 

اولویت های این بسته پیشنهادی برشمرد.
دکتر حمیدرضا مقیمی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: بازتعریف 
دانش��گاه به عنوان نهادی تعیین کننده در نظ��ام ملی نوآوری، بازنگری 
رس��الت دانش��گاه با محوری��ت اقتصاد دانش م��دار، بازنگری س��اختار 
و ارتباط��ات دانش��گاه و نقش اعضای هیأت علمی براس��اس رس��الت 
کارآفرین��ی، ن��وآوری، تولید ث��روت و ارزش افزوده اقتص��ادی از طریق 

فعالیت های دانشی برخی از اولویت های اصلی این طرح است.
وی با اش��اره به رویکردهای جدید دانش��گاه در گذار به دانشگاه نسل 
س��وم، اظهار داش��ت: اراده جدی مدیریت کالن دانشگاه در کارآفرینی، 
ایجاد فرهنگ کارآفرینی بین مدیران و کارکنان، دانش��جویان و اعضای 
هیأت علمی، کنترل دارایی های فیزیکی و فکری دانشگاه، ظرفیت سازی 
برای انتقال فناوری و تجاری س��ازی دانش برخی از مؤلفه های دانشگاه 

کارآفرین است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه این اراده در دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهید بهشتی در سطوح مختلف وجود داشته و فعالیت های چشمگیری 
نیز انجام ش��ده اس��ت، گفت: در همین رابطه ش��اهد کسب مقام دوم 
فناوری در سطح کشور طی دو سال پیاپی ۹6 و ۹7 و کسب جایزه دوم 

در جشنواره رازی در حوزه فناوری در سال ۹7 بودیم.
مهمترین ویژگی دانشگاه های نسل سوم

وی همچنین با اش��اره به برخی از ویژگی های دانش��گاه نس��ل سوم، 
عنوان ک��رد: تولید دانش برای اس��تفاده در بخش های اقتصادی، خلق 
مش��اغل جدی��د، ارتباط نزدیک دانش��گاه ب��ا صنعت و جامع��ه، ایجاد 
مراکز رش��د و پارک های فناوری، حمایت آموزش��ی، مال��ی و بازاریابی 
از کارآفرینان و اس��تقبال از ایده های جدید و خالق برخی از مهمترین 
ویژگی های دانش��گاه نس��ل سوم اس��ت که برای تحقق آن برنامه ریزی 

کرده ایم.
مراحل سه گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین

دکتر مقیمی با برشمردن مراحل سه گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین؛ 
به اتخ��اذ دیدگاهی راهبردی مبتنی بر توانایی و اولویت ها، ایفای نقش 
فعال در تجاری سازی دارایی های فکری و بهبود محیط نوآوری از طریق 

همکاری با صنعت، جامعه و دولت اشاره کرد.
دبیر کمیته گذار به دانش��گاه نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی، تحول در مأموریت های دانشگاه، تعیین اهداف و فعالیت های 
نوی��ن، تبیین روش ه��ای نوین تأمین مالی و تعری��ف الگوهای مؤثر در 
ترفیع اعضای هیأت علمی و همچنین ایجاد تحول در ساختار را برخی 
از مهمترین مبانی تحول برای حرکت به س��مت دانش��گاه نس��ل سوم 

عنوان کرد.
جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی در اقتصاد دانش مدار تبیین می شود
وی با بیان اینکه در صورت تحقق بسته پیشنهادی »حرکت به سوی 

دانشگاه نسل سوم«، برخی دستاوردهای جدید در عرصه آموزش علوم 
پزش��کی حاصل می ش��ود، گفت: طی مراحل گذار به دانشگاه های نسل 
س��وم، جایگاه دانشگاه های علوم پزش��کی در اقتصاد دانش مدار تبیین 
ش��ده و همچنین وابس��تگی دانشگاه های علوم پزش��کی به بودجه های 

دولتی کاهش می یابد.
تدوین بسته پیشنهادی »حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم« 

در دانشگاه
دکتر مقیمی با اعالم خبر تدوین بس��ته پیشنهادی »حرکت به سوی 
دانش��گاه نس��ل س��وم« )بس��ته تحول اقدام و عمل( در دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهشتی، تصریح کرد: بازتعریف دانشگاه به عنوان نهادی 
تعیین کننده در نظام ملی نوآوری، بازنگری رسالت دانشگاه با محوریت 
اقتصاد دانش مدار، بازنگری س��اختار و ارتباطات دانشگاه و نقش اعضای 
هیأت علمی براساس رس��الت کارآفرینی، نوآوری، تولید ثروت و ارزش 

افزوده اقتصادی از طریق فعالیت های دانشی برخی از اولویت هاست.
تشکیل واحد مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه

وی ب��ا بیان اینکه براس��اس این طرح، پیش��نهادهای راهبردی برای 
کارآفرین شدن دانشگاه تدوین ش��ده است، ادامه داد: برای حفاظت از 
دارایی های فکری، آیین نامه مالکیت فکری دانش��گاه، تدوین، آیین نامه 
مالکی��ت ف��ردی تعریف و واح��د مالکیت فکری و نوآوری در دانش��گاه 

تشکیل شده است.
طراحی گرنت های جدید آموزش و فناوری

مقیم��ی در ادامه توس��عه زیرس��اخت های فناوری، حمای��ت از فناوران و 
تجاری سازی، افزایش همکاری های بین بخشی و بین رشته ای، ارائه تسهیالت 
تشویقی و انگیزشی، طراحی گرنت های آموزش و فناوری، کشف پتانسیل های 
دانش��گاه در حوزه فناوری و ایجاد منابع مالی پایدار را برخی از پیش��نهادات 

راهبردی دانشگاه در این زمینه عنوان کرد که در حال انجام است.
استقرار بیش از 60 شرکت دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه

وی با اشاره به توسعه زیرساخت های فناوری در دانشگاه، تصریح کرد: 
در این راس��تا تاکنون چهار مرکز رش��د و یک مرکز نوآوری ایجاد شده 
که بیش از 60 ش��رکت در این مراکز مستقرند. البته به زودی دو مرکز 

رشد دیگر به مراکز رشد دانشگاه اضافه می شود.
راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه، به زودی

وی اس��تقرار شتاب دهنده ها و تأسیس پارک علم و فناوری را از دیگر 
ملزومات توسعه زیرساخت های فناوری در دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: 
در این رابطه با دو شتابدهنده مذاکره شده که به زودی مستقر خواهند 
ش��د، در همین رابطه طرح توجیهی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهشتی در دس��ت تهیه بوده و زمین آن نیز پیش بینی 

شده است و امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
دکت��ر مقیمی با اش��اره به تأس��یس آزمایش��گاه جام��ع تحقیقاتی و 
بزرگتری��ن اتاق تمیز در دانش��گاه، اظهار داش��ت: تأس��یس واحدهای 
فن��اور و دانش بنیان، کمک به تجاری س��ازی محصوالت فناورانه و ارائه 
خدمات مش��اوره فناوری برخ��ی از خدمات حمایتی از فناوران و تحقق 

تجاری سازی در دانشگاه است.
تدوین سیاست های حمایتی از فناوران و تجاری سازی

وی با اش��اره ب��ه برخی دیگر از سیاس��ت های حمای��ت از فناوران و 
تجاری س��ازی، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی عضو 

صندوق پژوهش و فناوری پرش��ین داروی البرز اس��ت، این صندوق در 
زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر فعال بوده و بنابراین دانشگاه در صورت 
تأیی��د محصوالت از طریق ای��ن صندوق از تولید و تجاری س��ازی آنها 

حمایت می کند.
ضرورت تسهیل نقل و انتقاالت مالی در حوزه فناوری

وی با اش��اره به ضرورت تس��هیل نقل و انتقاالت مالی در این رابطه، 
عن��وان کرد: مدیران مالی ما باید از صندوقدار بودن به یک مدیر کامل 
تبدیل ش��وند. مدیر مالی باید شرایط را برای فناور و پژوهشگر تسهیل 

کند و هر کجا مشکل وجود دارد، برای آن راه حل پیدا کند.
راه اندازی شورای فناوری دانشکده ای و کمیته فناوری 

دانشجویان
دکتر مقیمی با اش��اره به وجود واحد توس��عه فن��اوری، کمیته فناوری 
و ش��ورای فناوری در دانش��گاه، گفت: در این راس��تا ایجاد شورای فناوری 
دانشکده ای و کمیته فناوری دانشجویان نیز پیش بینی شده که اولین مورد 
آن در دانش��کده بهداش��ت و ایمنی تأسیس ش��د و پس از آن کمیته های 

فناوری دانشجویان در دانشکده های پزشکی راه اندازی شدند.
برقراری ارتباط با دانشگاه های فنی الزمه توسعه فناوری است

ای��ن عض��و هی��أت علمی دانش��گاه با اش��اره ب��ه ض��رورت افزایش 
همکاری های بین بخشی و بین رشته ای و همکاری با دانشگاه های فنی 
و مهندسی به عنوان راهکاری برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، 
اظهار داش��ت: برقراری ارتباط با دانش��گاه های فنی و مهندس��ی الزمه 
توسعه فناوری است. باید بستر حضور مهندسین در حوزه های بالینی و 
در اتاق های جراحی فراهم ش��ود تا مهندسان از نزدیک با نیازهای این 
حوزه آش��نا شوند. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ارتباط نزدیکی با دانش��گاه های فنی و مهندسی امیرکبیر، خواجه نصیر 
و ش��هید بهش��تی برقرار کرده وبه زودی مرکز رشد مشترک دانشگاه با 

دانشگاه امیرکبیر راه اندازی خواهد شد.
ارائه درس دو واحدی فناوری و دوره های مهارتی در تمام رشته ها

این عضو هیأت علمی دانش��گاه با اشاره به اقدامات در حوزه آموزش 
فناوری، اظهار داش��ت: ارائه درس دو واحدی فناوری در تمامی رشته ها 
در دانش��گاه تصویب ش��ده که به زودی اجرایی خواهد شد و همچنین 
کارآموزی فناوری، دوره های توانمندسازی و افزایش برنامه های مهارتی 

برای پرورش فارغ التحصیالن توانمند جزو برنامه هاست.
دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در دانشگاه

وی پیش بینی دوره های فلوشیپ صنعتی و مدیریتی، حمایت ویژه از 
دانش��جویان نخبه و دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در 

دانشگاه را از دیگر برنامه های این حوزه عنوان کرد.
تدوین آیین نامه معادل سازی فناوری با فعالیت آموزشی و پژوهشی

مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه تسهیالت 
و برنامه های تشویقی و انگیزشی را از دیگر اولویت ها دانست و ادامه داد: 
تدوین آیین نامه های معادل س��ازی فعالیت های فن��اوری با فعالیت های 
آموزش��ی و پژوهش��ی جهت دف��اع از پایان نامه و همچنی��ن گنجاندن 
فعالیت های فناوری در آیین نامه ارزش��یابی هیأت علمی و کارمندی در 

این زمینه پیش بینی شده است.
اهدای درجات افتخاری به فناوران خارج دانشگاه

وی همچنین با اش��اره به بخش های مرتبط با تس��هیالت، تش��ویق و 

انگیزش در این آیین نامه، تصریح کرد: پرداخت حق تشویق در فناوری، 
تعری��ف جوایز فناوری و تدوین آیین نامه درجات افتخاری فناوری برای 

فناوران خارج دانشگاه برخی از این موارد است.
طراحی وام فناوری دانشجویی

دکتر مقیمی با اشاره به طراحی گرنت های آموزش – فناوری در این 
راستا، اظهار داش��ت: حمایت از پژوهش های منجر به فناوری، طراحی 
مدل یارانه و وام فناوری دانش��جویی، طراحی سوبس��ید در رش��ته های 
پراولویت و کم متقاضی دانش��گاهی برخی از مواردی اس��ت که در این 

راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اش��اره به افزایش تعامالت اجتماعی در راس��تای تحقق اهداف 
فناورانه دانش��گاه، تصریح کرد: همکاری مناس��ب دانش��گاه، صنعت و 
دولت، افزایش تعامل با نهادهای محلی و ملی و درگیرش��دن در توسعه 
اجتماعی اقتصادی جامعه و افزای��ش تعامالت بین المللی در این رابطه 

پیش بینی شده است.
توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه

مدیر امور فناوری دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی با تاکید بر 
ضرورت کش��ف پتانسیل های دانش��گاه در حوزه فناوری، اظهار داشت: 
توس��عه مدل جامع درآمدزایی دانش��گاه در این رابط��ه باید در اولویت 

باشد.
عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور

وی توس��عه نیروی انسانی در حوزه فناوری را نیز از نکات مهم عنوان 
کرد و ادامه داد: در کنار توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده بهینه از 
نیروهای موجود، عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور و در 
نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان ش��اخصی در استخدام باید مورد توجه 
باش��د. وی با اش��اره به تصویب آیین نامه ارتباط با صنعت در دانش��گاه، 
گفت: ای��ن آیین نامه مورد تصوی��ب هیأت امنای دانش��گاه قرار گرفته 
و زمینه را برای ارائه خدمات مش��اوره ای، آموزش��ی و پژوهشی توسط 
اعضای هیأت علمی فراهم می کند. البته الزم است نقل و انتقاالت مالی 

در این زمینه تسریع و تسهیل شود.
دکت��ر مقیمی در ادام��ه با تاکید بر ض��رورت بازنگ��ری فرآیندهای 
دانشگاه براساس دانش��گاه کارآفرین، اظهار داشت: چابک سازی، تمرکز 
بر ایده های فناوران��ه زودبازده و اعتماد )مرکزگریزی( برخی از مواردی 

است که باید مورد توجه باشد.
بازتعریف نقش اعضای هیأت علمی با تاکید بر فناوری

وی بازتعری��ف نقش اعض��ای هیأت علمی براس��اس الزامات گذار به 
دانشگاه نسل سوم را نیز ضروری دانست و گفت: عضو هیأت علمی باید 
عالوه بر آم��وزش بتواند به عنوان منتور فناوری دانش��جویان را به این 

سمت هدایت کند و خود نیز منشأ فناوری باشد.
دکتر مقیمی در پایان با تاکید بر اینکه اراده جدی در سطوح مختلف 
دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: بازنگری رسالت و کارکردهای دانشگاه براساس دانشگاه کارآفرین 
مورد توجه بوده و در این راس��تا کاهش وابس��تگی ب��ه بودجه دولتی، 
افزای��ش تعامل ب��ا نهادهای محلی، ملی و بین المللی، درگیر ش��دن در 
توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه و ایفای نقش در کریدور علم و فناوری 
و مناط��ق ویژه فناوری از مواردی اس��ت که همه م��ورد تأیید و تاکید 

مسئولین دانشگاه است.

تدوین بسته »حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم« با تاکید بر فناوری و تجاری سازی 
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پارک های علم و فناوری طی س��ال های گذش��ته از فعاالن اقتصادی حوزه 
دانش بنیان استقبال کرده اند و موجب توسعه علمی و کارآفرینی شدند، با این 
حال تسهیل وضعیت در فضای کسب و کار و رونق اقتصادی مبتنی بر دانش 

همچنان از دغدغه های صاحبان این کسب و کارهاست.
با آغاز به کار پارک های علم و فناوری ضرورت توجه به ایجاد زمینه ای برای 
خالقیت های نخبگان دانشگاهی و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید قرار 
گرفته است و این مسیر با تشکیل شتاب دهنده ها در مراکز علمی و تحقیقاتی 

کشور توسعه یافت.
اهمیت توجه به امیدآفرینی در قش��ر دانش��گاهی فعال در این عرصه و نیز 
فراهم آوردن تس��هیالت رونق تولید بس��یار حائز اهمیت است، چراکه اقتصاد 
س��نتی و نفتی دیگر پاس��خگوی عرصه های مختلف فعالیت صنایع گوناگون 

نیست.
از س��وی دیگر، پیش��گیری از رویدادهایی همچون ف��رار مغزها و مهاجرت 
نخبگان که همواره یکی از دغدغه های مس��ئوالن به ش��مار می رود، با توسعه 
ش��رکت های مبتنی بر دانش امکان پذیر اس��ت؛ در این می��ان، با وجود بهبود 
وضعیت فعاالن این عرصه طی سال های اخیر، نخبگان و اهالی علم و دانش و 
فناوری با مشکالتی مواجه اند؛ از جمله تسهیالت بانکی و مالی در نظر گرفته 

شده، تأثیر تحریم ها بر فعالیت های علمی و نیز بی انگیزگی.
چندی پیش در نشس��ت هایی که با حضور مس��ئوالن استانی و نمایندگان 
شرکت های دانش بنیان و نخبگان برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع یادشده و 
اس��تمرار نشست ها برای برقراری ارتباط متقابل بین بخش دولتی و خصوصی 

تاکید شد.
در همین راستا خبرگزاری ایرنا، در گفت وگو با فعاالن این حوزه، به بازتاب 

مشکالت آنان در زمینه فعالیت های اقتصادی  علمی پرداخته است.
امید کاذب ندهیم

منص��ور کنعانی، عضو هیأت علمی دانش��گاه و مدیرعامل ش��رکت بهپویان 
پ��ارک علم و فناوری ش��یراز در گفت وگو با ایرنا، بیان داش��ت: نگاه فرهنگی 
به فعالیت ش��رکت های دانش بنیان بهتر شده است و پیش از این تنها چیزی 

که اهمیت داشت، سرمایه گذاری و تولید ثروت از راه هایی به جز دانش بود.
وی ادامه داد: همچنین در گذشته اینکه علم می تواند آغازگر حل مشکالت 
باش��د، موضوعی ناش��ناخته تلقی می شد و به تبع آن دانش��گاه نیز جایگاهی 
تش��ریفاتی داشت؛ گرچه این جایگاه هنوز برای صنایع تعریف نشده است، اما 

تذکراتی داده می شود که مغتنم است.
این استاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه امیدواری واقعی شاه کلید فعالیت های 
علمی اس��ت، افزود: مسئوالن س��عی می کنند القای امید کنند، اما این عمل 
مانند تنفس مصنوعی است، چراکه امید واقعی وقتی حاصل می شود که قدم 

واقعی برداشته بود.
کنعان��ی با بیان اینکه اگ��ر بودجه نداریم نباید امی��د کاذب بدهیم، عنوان 
کرد: امروز شرکت های دانش بنیان از فضای انگیزشی گذشته اند و باید در پی 

فضای پایدارسازی بود.
وی اظهار داش��ت: در ش��رایط کنونی به تغییر دی��دگاه تصمیم گیرندگان و 
سیاس��ت گذاران نیاز داریم. آنها باید بپذیرند از علم دانشگاهی می توان اقتصاد 

را رونق بخشید و نگاه شان به مسائل طوالنی مدت باشد.
شاهد از خودباختگی در برابر کاالهای خارجی هستیم

مدیرعامل ش��رکت بهپویان در پارک علم و فناوری اظهار داش��ت: نخبگان 
آماده ب��ه کار ظرفیت ه��ای بس��یاری دارند، اما هن��وز در میدان عمل ش��اهد 
خودباختگی به کاالهای دیگر کشورها هستیم و کیفیت کار ایرانی تعریف شده 

نیست.
وی راهکار حل مش��کالت را در تسهیلگری فعالیت شرکت های دانش بنیان 
دانس��ت و گفت: مسئوالن باید مس��ئولیت پذیر باشند و انگیزه واقعی و عملی 

به فعاالن این عرصه دهند.
کنعانی با بیان اینکه ساختارها و ساختمان ها بر نخبگان و فناوری ها اولویت 
دارند، عنوان کرد: س��اختمان و س��الن های شیک و همایش های بزرگ برگزار 
می کنیم؛ در حالی که کس��ی را نداریم در این س��اختمان ها مش��غول به کار 
کنیم، بنابراین ضروری اس��ت پیش از آنکه س��اختمانی بس��یاریم به وضعیت 

نخبگان رسیدگی کنیم.
این فعال عرصه اقتصاد دانش بنیان راه حل این موضوع را ایجاد ساختارهای 

موقت دو س��اله دانس��ت و گفت: این س��اختارها اگر در قید مالیات و پروانه و 
دیگر امور اداری نباش��ند و راه اندازی آنها مبتنی بر مسئولیت ذی نفعان باشد 

می توانند در وضعیت موجود تغییر ایجاد کنند.
هویت ارزشی نخبگان در معرض خطر است

محبوبه البرزی، اس��تاد دانش��گاه ش��یراز و عضو بنیاد مل��ی نخبگان نیز با 
بیان اینکه بیشتر مش��کالت درباره تجاربی است که نسل جوان در راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان با آن مواجه می شود، گفت: وقتی سخن از چالش های 
فعالیت های نخبگان می شود، با مسائلی چند بعدی سروکار داریم که همزمان 

هم فرصت و هم تهدید دربر دارد.
وی افزود: در این میان، تهدیدها به اندازه کافی در مس��ائل س��خت افزاری 
مطرح ش��ده اس��ت؛ اما بخش��ی از مس��ئولیت ما در پرورش دانش��جویان با 

استعدادهای برتر مغفول مانده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ش��یراز خاطرنشان کرد: این دانشجویان در قدم 
اول ج��ذب بنیاد نخبگان می ش��وند و آم��وزش آنان ب��رای ورود به جامعه و 
حل کردن مش��کالت از اهداف این بنیاد است، اما چون حمایت های الزم را از 

نظر بودجه و اعتبار از بنیاد دریافت نمی کنند، متوقف می شوند.
البرزی با بیان اینکه بنیاد نخبگان برای حل این مس��اله به تش��کیل مجمع 
خیران نخبه پرور رو آورده است، ادامه داد: بسیاری از جوانان درحال از دست 
دادن هویت ارزشی هس��تند، هویتی ارزشی که کل جامعه و به ویژه نخبگان 
را دربر می گیرد و درصورتی که فرد از نظر روانی و رفاهی در آرامش نباش��د، 

تعهد و خالقیت را محدود می کند.
وی با اشاره به اینکه فرار مغزها و نخبگان از استان فارس آمار باالیی دارد، 
بیان کرد: این در حالی اس��ت که میانگین تحصیالت عالی در استان فارس از 

سطح کشوری هم بیشتر است.
این اس��تاد دانش��گاه ش��یراز اس��تفاده از فرصت ه��ا در ف��ارس را در گرو 
س��رمایه گذاری در عرصه مسائل ارزشی و معنوی و توجه به فعالیت های بنیاد 

نخبگان دانست.
از استعدادهای نخبگان استفاده شود

علیرضا کاظمی فعال در پردیس ش��رکت های دانش بنی��ان، موضوع اصلی 
در گس��ترش فعالیت این ش��رکت ها را در کار و صنعت، سرمایه عنوان کرد و 
گفت: هم س��رمایه مالی و هم س��رمایه معنوی یا نیروی  انسانی در این زمینه 

بااهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه از اس��تعدادهای نخبگان به درستی استفاده نمی شود، 
خاطرنش��ان کرد: مساله بنیادی تر این است که انتظار داریم در زمینه پرورش 
نیروهای نخبگانی رو به رش��د باش��یم و هر روز نخبگانی بهتر از دیروز داشته 
باش��یم و بتوانیم آنها را در کشور نگه داریم؛ اما از متخصصان این حوزه ها در 

عمل استفاده نمی شود.
کاظم��ی بیان کرد: یک��ی از دالیل ف��رار مغزها همین موضوع اس��ت و ما 
صاحبان شرکت های دانش بنیان انتظار داشتیم وضعیت دانشگاه ها بهتر شود؛ 

در حالی که دانشجویان به مرور زمان ضعیف تر از قبل شده اند.
این فعال اقتصادی در پردیس ش��رکت های دانش بنیان گفت: دانشگاه های 
عظیمی همچون دانش��گاه ش��یراز یا ته��ران مانند درختی تناور هس��تند که 
ریش��ه آنها آسیب دیده اس��ت و باید برای ایجاد اعتماد متقابل بین صنایع و 

دانشگاهیان دانشجویان را قوی کرد و زمینه تربیت نخبگان را فراهم آورد.
پرداخت قیمت زمین و دریافت تسهیالت دشوار است

پیمان زحلی، مدیرعامل ش��رکت نواندیشان فراصنعت آیریک در پارک علم 
و فناوری ش��یراز در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به مش��کالت تأمین زمین در 
ش��هرک های صنعتی بیان کرد: این در حالی است که در کشورهای همسایه 
زمین برای س��اخت به صورت رایگان ارائه می ش��ود و از همین رهگذر فعاالن 
عرص��ه اقتصاد دانش بنیان به س��رمایه گذاری در کش��ورهای همس��ایه راغب 

می شوند.
وی ادام��ه داد: اف��زون ب��ر هزین��ه زمین، ب��رای دریافت تس��هیالت و نیز 

بازپرداخت آن دچار مشکالتی هستیم.
زحلی بیان داش��ت: بس��یاری از فعاالن از س��ال ۹۵ تا ۹7 اقدام به دریافت 
زمی��ن در ش��هرک صنعتی کردن��د، اما هیچ ک��س انگیزه ای برای س��اخت و 
راه اندازی این زمین ها ندارد و رفع موانع و مش��کالت تولید هم در کوتاه مدت 

ممکن نیست.

ای��ن فعال اقتصادی بیان داش��ت: برای حل این مش��کل باید مش��وق های 
مالیاتی در نظر گرفته شود؛ مثاًل برای واحدهایی که تا سال 13۹۹ راه اندازی 
ش��ود، پنج س��ال معافیت مالیاتی در نظر بگیرند، این معافیت باعث می شود 
تولیدکنن��دگان زمین ها را به بهره برداری برس��انند و همی��ن که این تصمیم 

گرفته شود، موجب اشتغال زایی می شود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان نواندیشان فراصنعت آیریک با اشاره به اینکه 
در حال حاضر روند دریافت تس��هیالت بانک صنعت و معدن دش��وار اس��ت، 
توضیح داد: تولیدکننده باید 70درصد واحد تولیدی را راه اندازی کرده باش��د؛ 
یعنی سوله و ابنیه در زمین ساخته شده باشد، بخشی از تأسیسات راه اندازی 
ش��ده باشد، قسمتی از تجهیزات فراهم شده باشد و همچنین بخشی از تولید 

هم راه اندازی شده باشد تا بتوانیم وام بگیریم.
وی افزود: روند منطقی این است که ابتدا این تسهیالت را بدهند تا به تولید 
برسیم؛ چراکه ما برای بخش آخر نیاز به تسهیالت نداریم و حاضریم زمین یا 

وثیقه دیگری را نزد بانک به ضمانت بگذاریم.
زحلی در ادامه به تس��هیالت صندوق ش��کوفایی فناوری برای شرکت های 
دانش بنی��ان نیز اش��اره ک��رد و گف��ت: روال پرداخت و بازپرداخت س��خت و 
غیرمنطق��ی اس��ت تا جایی که از گرفتن اقس��اط آخر منصرف ش��دیم و این 
موضوع نش��ان می دهد که باید در فرآیند اعطای تس��هیالت بازنگری صورت 

گیرد.
نیازمند ایجاد سامانه های شفاف سازی هستیم

محس��ن محمدی، عضو هیأت علمی دانش��گاه شیراز نیز با اشاره به فعالیت 
بنیاد نخبگان طی 10سال گذشته ابراز داشت: این بنیاد تاکنون از دانشجویان 
حمایت های بس��یار خوبی کرده است، اما پس از اینکه فرد عضو هیأت علمی 
دانشگاه شد عماًل ارتباطش با بنیاد نخبگان قطع می شود و هیچ نهادی وظیفه 

پیگیری وضعیت نخبگان را برعهده ندارد.
وی افزود: این بدان معناس��ت که س��رمایه گذاری و حمایت می کنیم و بعد 
افراد را رها می کنیم در صورتی که در کش��ورهای پیش��رفته برعکس است و 

وقتی سرمایه گذاری کردند به دنبال بهره برداری هستند.
این فعال در عرصه کس��ب و کار دانش بنیان ادام��ه داد: آموزش به جوانان 
باید بر این اس��اس باش��د که فرد بتواند پس از دانش آموختگی در کنار یکی 
از مدیره��ای موفق ش��رکت های دانش بنیان تجربه آموزی کند ت��ا بتوانیم از 

توانمندی های او بهره مند شویم.
وی همچنین با اش��اره ب��ه ضرورت پرداختن به موض��وع کارآفرینی گفت: 
همواره نهادها و مس��ئوالن مختلف درباره اهمیت کارآفرینی سخن می گویند، 
ام��ا در عم��ل وقتی فردی به قص��د کارآفرینی طرحی ارائ��ه می کند، پس از 
گذش��ت زمان باید خود، دریابد که طرحش رد ش��ده اس��ت؛ یعنی مسئوالن 
مربوط حتی حاضر نیس��تند به پژوهش��گر یک جواب منفی براس��اس دلیلی 
علمی بدهند و این مس��اله به ناامیدی فعاالن فضای کس��ب و کار دانش بنیان 

می انجامد.
محمدی افزود: از س��وی دیگر عدم ش��فافیت در زمینه پروژه ها وجود دارد 
که باعث می شود طرح های پیشنهادی به نتیجه نرسد و از همین رو به ایجاد 
سامانه هایی نیازمندیم که این شفافیت را ایجاد کنند؛ گرچه برخی سازمان ها 
س��امانه ای تعبیه کرده اند، اما جامع نیستند و همه نهادها را شامل نمی شود و 

مسیر پیگیری فرآیند نیز در آن مشخص نیست.
این استاد رشته مکانیک با بیان اینکه تقسیم پروژه های بزرگ به طرح های 
کوچک تر باعث اشتغال زایی در حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان می شود، 

گفت: این امر همچنین باعث می شود طرح زودتر به نتیجه برسد.
محمدی در ادامه همچنین به موضوع تحریم ها اش��اره کرد و گفت: فارغ از 
اینکه تحریم ها چرا و چگونه پدید آمدند باید تالش کرد که مش��کالت ناش��ی 
از تحری��م گریب��ان تولیدکنن��ده و فعاالن اقتصادی را نگی��رد و هر فرد خود، 
به تنهایی در پی کس��ب مواد مورد نیاز از کانال ها و مجاری گوناگون نباش��د و 

دست کم برای این مسائل در سطح استانی راه حلی اندیشیده شود.
لزوم تقویت اعتماد به شرکت های دانش بنیان

محمد فرخ زاد، مدیرعامل شرکت ارم صنعت موج گستر واقع در پارک علم و 
فناوری نیز به موضوع عدم اعتماد ارگان ها و مراجع به محصوالت دانش بنیان 

اشاره کرد.
وی عمل نکردن به شعارها و عدم حمایت از تولیدات فناورانه این شرکت ها 

را یک��ی از معض��الت اصلی ش��رکت های دانش بنیان دانس��ت و گفت: برخی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان سفارش��ی هستند و بازار محدودی دارند، 
ولی نمی توان از آنها چشم پوش��ی کرد و آن محصوالت باید در کش��ور تولید 

شود.
ای��ن فعال کس��ب و کارهای دانش بنی��ان ادامه داد: همراهی ش��رکت ها و 

ارگان ها از طریق سامانه ای که پیوند دهنده ارتباطات باشد ضروری است.
جوانان در حاشیه مانده اند

همچنین حامد تقوایی، مدیرعامل شرکت برهان آریابان متین از شرکت های 
مس��تقر در پارک فناوری شیراز با اشاره به موضوع تحریم ها خاطرنشان کرد: 
چند س��الی است که از حرکت علمی در کش��ور تعبیر به جهاد علمی شده و 

انگیزه دشمنان برای توقف این حرکت علمی بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی افزود: از این حرکت جهادی باید به مثابه دفاع مقدس یاد کرد و برخی 

ویژگی های آن دوران را به این فعالیت تسری داد.
تقوایی با بیان اینکه فش��ارهای اقتص��ادی در دوران جنگ مانع اختالل در 
تدارکات نمی ش��د، گفت: امروز ما کمی تحریم هستیم و کمی فشار اقتصادی 
به مردم وارد ش��ده، اما اولین جایی که دچار مش��کل ش��ده است حوزه جهاد 

علمی در کشور است.
این عضو هیأت علمی دانش��گاه خاطرنش��ان کرد: خودباوری جوان گرایی و 
کار جمعی در جاهای مختلف قس��مت اعظم امکانات و فضاهای پژوهشی در 
اختیار افزادی اس��ت که انگیزه و شادابی برای کار ندارند و جوانان در حاشیه 
مانده اند؛ قوانین ما اجازه کار جمعی به اس��تادیار جوان نمی دهد قوانین ارتقا 

استاد را مجبور می کند به صورت انفرادی کار کند.

تاریک روشنای اقتصاد دانش بنیان
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چگونه نرخ مطالعه بیشتری داشته باشیم

یک��ی از چالش های مهم زندگی حال حاضر تمامی افراد این اس��ت که قادر به مطالعه کافی نیس��تند. 
فراموش نکنید کتاب، مهم ترین منبع برای پیشرفت در هر زمینه ای محسوب می شود. در کنار این مسئله، 
شاهد کارآفرین هایی هستیم که علی رغم باالبودن حجم کاری خود، نرخ مطالعه باورنکردنی ای را دارند. با 
این حال زمان برای تمامی افراد یکسان بوده و هیچ فرمول جادویی نیز در این رابطه وجود ندارد. درواقع 
شما تنها با یک راه حل، نمی توانید در این رابطه شاهد یک تحول باشید. به همین خاطر در این مقاله ۵ 

روش کارآمد را معرفی خواهیم کرد.
۱-شیوه مطالعه خود را تغییر دهید 

نخس��تین چیزی که باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که تا چه حد مطالعه باکیفیتی دارید؟ 
درواق��ع برخی از اف��راد اگرچه نرخ مطالعه باالیی دارند، با این حال آنها س��رعت مطالعه را فدای کیفیت 
آن کرده و این امر باعث می ش��ود تا نتیجه خاصی را از این اقدام خود به دس��ت نیاورند. تحت این شرایط 
ضروری اس��ت تا پس از پایان هر بخش از کتاب مواردی را که یاد گرفته اید، در جایی یادداش��ت کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما اطمینان داشته باشید که به خوبی در حال درک موضوع بوده و بعد از 
اتمام کتاب، از این خالصه ها می توان برای مرور مجدد استفاده کرد. همچنین این واقعیت را قبول کنید 
که ش��ما برای مطالعه تمامی کتاب ها زمان کافی را خواهید داش��ت. به همین خاطر بسیار مهم است که 
اولویت بندی داش��ته باش��ید. این نکته را فراموش نکنید که برخی از کتاب ها علی رغم ظاهر جذاب خود، 
کیفی��ت الزم را نداش��ته و الزم اس��ت که قبل از خرید، خالصه آن را مورد مطالع��ه قرار داده و نظرات را 
پیرامون آن جویا شوید. در نهایت این نکته را فراموش نکنید که کتاب، انواع مختلفی داشته و نباید تصور 
کنید که ش��ما تنها به نمونه های چاپی محدود هستید. برای مثال امروزه بسیاری از افراد از کتاب صوتی 
اس��تفاده می کنند. این امر باعث می شود تا امکان مطالعه در هنگام انجام کارهای دیگری نظیر رانندگی، 
مهیا باشد. بدون شک شما در طول روز، با انواع زمان های در اصطالح مرده مواجه هستید که می توان از 

آنها برای انجام اقدامی سودمند نظیر مطالعه استفاده کرد. 
2-در چند مرحله اقدام کنید 

این امر که بخواهید تا یک کتاب را به صورت کامل تمام کرده و سپس به اقدامی دیگر بپردازید، بسیار 
س��خت و حتی غیرممکن خواهد بود. درواقع طوالنی ش��دن یک اقدام، خود می تواند باعث شود تا تمایل 
ش��ما کاهش پیدا کند. به همین خاطر اگر می خواهید که در طول روز دو س��اعت را به مطالعه اختصاص 
دهید، بهتر اس��ت تا آن را به هش��ت زمان 1۵ دقیقه ای تقسیم کرده و در زمان های مختلف طول روز، به 
اجرا درآورید. این امر کمک خواهد کرد تا عالقه شما به مطالعه همچنان حفظ شده و انجام سایر اقدامات 
نیز طبق برنامه زمانی شما ممکن باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما 
عمال نمی توانید زمان پایان یک کتاب را مش��خص کنید. ب��رای مثال اگر تجربه خواندن یک کتاب 200 
صفحه ای در یک س��اعت را دارید، این امر به معنای آن نخواهد بود که هر کتاب دیگری با این حجم را 

نیز در این سایت به پایان خواهید برد. 
۳-در یک کلوپ کتاب خوانی عضو شوید

افراد هنگامی که در ش��رایط قرار بگیرند، با نظم بیش��تری یک اقدام را انج��ام خواهند داد. برای مثال 
هنگامی که ش��ما در باش��گاه هستید، تمایل به رعایت دقیق تر برنامه را دارید. در رابطه با کتاب خوانی نیز 
عضویت در کلوپ ها می تواند نوعی اجبار را برای ش��ما به وجود آورده و باعث ش��ود تا حتما این اقدام را 
انجام دهید. همچنین حضور در کنار افراد کتاب خوان تمایل شما را به این اقدام افزایش داده و می توانید 
از توصیه ها و راهکارهای آنها نیز اس��تفاده کنید. اهمیت دیگر این کلوپ ها این اس��ت که کمک می کند 
ش��ما صرفا به خرید کتاب محدود نباش��ید. این امر می تواند فش��ار مالی زیادی را به همراه داش��ته و در 
نهایت به یک س��د تبدیل ش��ود، با این حال در کلوپ ها امکان امانت گرفتن کتاب وجود داشته و با پیدا 
کردن دوس��تان مختلف، می توانید تبادل کتاب داش��ته باش��ید. همچنین بهتر است همواره یک کتاب را 
همراه خود داش��ته باش��ید تا در صورت به وجود آمدن فرصت، آن را مورد مطالعه قرار دهید. همچنین 
انتشار کتاب-هایی که مطالعه کرده اید در شبکه های اجتماعی، خود می تواند انگیزه ای برای انجام بیشتر 

این اقدام باشد. 
4-از دیگران کمک بگیرید 

اگرچ��ه اولویت این اس��ت که هر فرد خود کتاب ها را مورد مطالعه ق��رار دهد، با این حال برای افزایش 
نرخ مطالعه خود، ش��ما می-توانید یک راهکار جالب نیز انجام دهید. در این رابطه می توانید از همکاران 
خود بخواهید که هر یک از آنها کتابی را انتخاب کرده و ویس خالصه شده آن را در چند دقیقه برای شما 
ارس��ال کنند. این امر درس��ت اقدامی است که برخی از سایت ها آنها را انجام می دهند. در این رابطه تنها 
کافی اس��ت تا ش��ما نام کتاب را ارسال کرده و مدیر سایت  آن را به شیوه ای حرفه ای در حد چند صفحه 

برای شما خالصه خواهد کرد. 
5-زمان ایجاد کنید 

بس��یاری از عادت های ما هس��تند که تنها زم��ان را هدر داده و فایده ای را به هم��راه ندارد. برای مثال 
به صورت میانگین افراد س��ه س��اعت از زمان طول روز خود را به گش��ت-وگذار در شبکه های اجتماعی 
اختصاص می دهند. این امر در حالی اس��ت که ش��ما می توانید آن را به یک س��اعت کاهش داده و با این 
اقدام عمال دو س��اعت زمان برای خواندن کتاب در اختیار خواهید داش��ت. در این رابطه تنها کافی است 
عادت های غیرضروری و نادرس��ت خود را یادداش��ت کرده و در تالش برای کاهش و یا حذف کامل آنها 

باشید. 
در نهایت توجه داشته باشید که این پنج اقدام ممکن است در ابتدا سخت به نظر برسد، با این حال پس 

از مدتی، به عادت رفتاری شما تبدیل شده و دیگر هیچ فشاری را احساس نخواهید کرد. 
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اس��کار وایلد در جایی گفته اس��ت: »خودتان باشید، بقیه افراد 
قبال انتخاب ش��ده اند.« وایلد این مفهوم را س��اده تر کرده اس��ت، 
اما درس��ت و صادقانه زندگی کردن، یک چالش واقعی به ش��مار 
می رود. برای اینکه بتوانید به درس��تی زندگ��ی کنید، باید مالک 
رفتارهای خود باش��ید و مطمئن شوید که آنها با عقاید و نیازهای 
شما سازگار هستند. حفظ این روش یکی از کارهای دشوار است؛ 
به ویژه در زمانی که نیروهای خارجی به ش��ما فش��ار می آورند تا 
کاری را انجام دهید که با آن احساس راحتی نمی کنید و یا اینکه 

از شما می خواهند که فردی باشید که نمی خواهید. 
بیش��تر افراد، احس��اس ناراحتی ناش��ی از این گون��ه رفتارهای 
نامعتبر و نادرس��ت را تجربه کرده ان��د. محققان کلمبیا، هاروارد و 
نورث وسترن با همکاری یکدیگر، تالش کردند تا این پدیده را به 
صورت علمی اندازه گیری کنن��د. آنها دریافتند زمانی که افراد در 
انجام رفتارهای درست شکست می خورند، حجم زیادی از ناراحتی 
را تجرب��ه می کنن��د که به ط��ور معمول با بدخلقی همراه اس��ت. 
افرادی که با خودش��ان صادق نبودند، تا اندازه ای پریشان حواس و 
ناراحت بودند که ترجیح می دادند که خودشان را از لحاظ فیزیکی 

تمیز و پاک کنند.
به طور قطع مغز ما می داند که ما یک دروغ را زندگی می کنیم. 
نامعتبر و نادرس��ت بودن نیز همانند سایر دروغ ها، به آسیب منجر 
می شود. با این وجود، چطور می توان به درستی و با اعتبار زندگی 
کرد؟ این مس��ئله را می توان آموزش داد، ب��ه ویژه زمان هایی که 
در بخ��ش زیادی از زندگی بزرگس��الی خود، نق��ش خاصی را به 

عهده دارید.
اوپرا وینفری در این باره گفته اس��ت: »هرگز فکر نمی کردم که 
اعتب��ار درونی من می تواند تا این اندازه م��ن را ثروتمند کند. اگر 

می دانستم، از خیلی پیشتر این کار را انجام می دادم.«
افراد درست و معتبر، عمیقا با شخصیت درونی خود و چیزهایی 
که حقیقتا نیاز دارند، س��ازگار هس��تند. توانایی آنها برای زندگی 
کردن خودش��ان، همراه با واقعیت درونی ش��ان، ب��ه طور قطع از 
عادت های قابل تش��خیصی نش��أت می گیرد که هر کدام از ما نیز 
می توانی��م آنها را یاد گرفته و به عادت های خودمان تبدیل کنیم؛ 

در ادامه با یوکن همراه شوید:
۱. آنها به دیگران کمک می کنند تا خود واقعی و 

معتبرشان باشند
اینگون��ه از افراد انتظار ندارن��د که دیگران نیز نقش بازی کنند. 
آنه��ا نمی خواهند که دیگران نیز در قالب ه��ای مختلف درآمده و 
تصویر خاص و مش��خصی از خود را به نمایش بگذارند. تعهد آنها 

به درستی و اعتبار، نوعی از آزادی را به دیگران می دهد تا آنها نیز 
به درستی زندگی کنند.

2. آنها با افراد منفی باف معاشرت نمی کنند
افراد معتبر تا اندازه ای برای خودش��ان احترام قائل هس��تند که 
هرگز حاضر نیس��تند با افرادی که با آنها رفتار نادرس��تی دارند و 
اصطالحا بد آنها را می خواهند، نشس��ت و برخاس��ت کنند. عالوه 
ب��ر این، برای دیگران نیز احترام قائل می ش��وند و برای تغییر آنها 

تالش می کنند. اینگونه از افراد با خودشان صادق هستند.
۳. آنها حتی در شرایطی که محبوب جمع نباشند هم 

احساسات و عقاید واقعی شان را ابراز می کنند
این افراد برای خوش��ایند دیگران زندگی نمی کنند. آنها حقیقتا 
نمی توانند نقش��ی را ب��ازی کنند که با اصول واقعی آنها س��ازگار 
نیست، حتی اگر پیامدهایی را برای آنها به همراه داشته باشد. آنها 
ترجیح می دهند که به دیگران دروغ نگویند و تحت هیچ شرایطی 
نمی توانند به خودش��ان دروغ بگویند. این بدان معناس��ت که آنها 
ترجیح می دهند تا با عواقب صادق بودن با خودشان زندگی کنند.

4. آنها از اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستند
بیش��تر اضطراب ه��ای اجتماع��ی ما از ترس��ی ک��ه در مقابل 
»شناخته ش��دن« داریم نشأت می گیرد. ما می ترسیم که دیگران 
متوجه شوند که ما تا اندازه ای که نشان می دهیم، باهوش، باتجربه 
و اجتماعی نیس��تیم. افراد معتبر چنین ترسی را تجربه نمی کنند. 
اعتماد ب��ه نفس آنها در واقع از چیزهایی ک��ه برای پنهان کردن 
ندارن��د، به وجود می آی��د. آنها دقیقا همان فردی هس��تند که به 

نظر می رسد.
5. آنها مکالمه های عمیق را به گفت وگوهای سطحی 

و بی معنا ترجیح می دهند
الن��ور روزولت به خوبی این موض��وع را درک کرده و در جایی 
گفته اس��ت: »ذهن ه��ای بزرگ، درب��اره ایده ها ح��رف می زنند، 
ذهن های متوس��ط، درباره رویدادها گفت وگو می کنند و ذهن های 
کوچک درباره مردم.« افراد معتبر هرگز پش��ت سر دیگران حرف 
نمی زنند و رسوایی های افراد مشهور برای شان جذابیتی ندارد. آنها 
می دانند که تمامی این موارد، مظاهر فرهنگی هس��تند و ترجیح 

می دهند که درباره موضوعات بااهمیت صحبت کنند.
6. آنها هرگز بدون ارزیابی های دقیق، به توصیه های 

دیگران گوش نمی کنند
ای��ن ب��دان معنا نیس��ت که اف��راد معتب��ر هرگز ب��ه توصیه و 
نصیحت های دیگران گ��وش نمی کنند؛ بلکه برعکس. موضوع این 
اس��ت که تنها به خاط��ر اینکه دیگ��ران از توصیه ها و روش هایی 

اس��تفاده می کنند، باعث نمی ش��ود که آنها نیز آن توصیه ها را به 
کار بگیرن��د. آنها در وهله اول، این توصیه ها را از یک چش��م انداز 
منتقدان��ه ن��گاه می کنند و مطمئن می ش��وند که با ش��رایط آنها 

سازگاری دارد.
7. آنها به خاطر مشکالت شان شکایت نمی کنند

اف��راد به طور معمول در ش��رایطی ش��کایت می کنن��د و یا غر 
می زنند که باور دارند ش��رایط به وجود آمده، تقصیر دیگران است 
و وظیفه آنهاس��ت که مش��کل را برطرف کنند. این در حالی است 
که می توان روی افراد معتبر و درست حساب کرد. آنها به درستی 
درک می کنند که تنها خودش��ان مس��ئول زندگی ش��ان هستند، 

بنابراین هیچ فایده ای را در غر زدن نمی بینند.
8. آنها از درون انگیزه می گیرند

اف��راد معتبر هرگز به این فکر نمی کنند که »اگر رئیس��م کاری 
کند که این موقعیت شغلی ارزشمند شود، من هم عملکرد بهتری 
خواه��م داش��ت.« آنها به دیگران وابس��ته نیس��تند و انگیزه را از 

درون شان دریافت می کنند.
9. آنها بهترین ها را از هر شرایطی بیرون می کشند

اف��راد معتبر درک درس��تی از واقعیت دارن��د. هر زمان که 
اوضاع بر وفق مراد آنها نیست، آنها در دایره انکار گرفتار نشده 
و ب��ه خاطر ش��رایط، آه و ناله نمی کنند. آنها حقیقت ش��رایط 
را قب��ول کرده و اگر نتوانن��د کاری را انجام دهند که اوضاع را 
تغیی��ر دهد، راهی را پیدا می کنن��د تا بهترین ویژگی موقعیت 

فعلی را شکوفا کنند.
۱0. اگر کسی این گونه از افراد را دوست نداشته باشد، 

باعث ناراحتی و استرس آنها نمی شود
پذیرفتن اینکه کس��ی شما را دوس��ت ندارد کار آسانی نیست، 
اما این احس��اس در اکثر مواقع، از ت��الش برای اینکه بفهمیم چه 
کاری را اش��تباه انج��ام داده ایم و برای رف��ع آن باید چه کاری را 
انجام دهیم، نشأت می گیرد. افراد معتبر چنین اضطرابی را تجربه 
نمی کنن��د؛ چراکه هرگز تالش نمی کنند که برای تاثیر گذاش��تن 
روی دیگران و یا خوش��ایند آنها، خودش��ان را تغیی��ر دهند. آنها 
می پذیرند که دیگران نیز حق آزادی در احساسات و عقایدشان را 

دارند، حتی اگر آن عقاید برخالف میل شان باشد.
نتیجه گیری نهایی

زندگ��ی ک��ردن به ص��ورت معتبر یک چالش دائمی اس��ت که 
پاداش های بزرگی را به همراه دارد. این یک مسیر نجیب است که 

از دنبال کردن آن پشیمان نخواهید شد.
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چه عادت هایی افراد را قابل اعتماد می کند؟

معرفی ۱0 عادت افراد معتبر و قابل اعتماد
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