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چگونه می توان به بقای کسب و کارهای خرد و کوچک در بحران کرونا کمک کرد؟

جدال کرونا و کارآفرینی
طبق آخرین گزارش »دیده بان جهاني کارآفریني«، ایران در س��ال 1398 به لحاظ »شاخص کارآفرینی نوپا« از 
بین 50 کش��ور جهان در رتبه 26 قرار دارد که دو رتبه پایین تر از رتبه س��ال 1397 است. همچنین ایران از نظر 
»ش��اخص قصد کارآفرینانه« در جایگاه یازدهم جهان ایس��تاده که بهترین رتبه ایران در سال گذشته است، اما در 
حالی بیش از 37درصد ش��هروندان ایرانی در صدد راه اندازي کس��ب و کاری جدید در س��ه س��ال آتي هستند که 
فقط 30 آنها معتقدند راه اندازي کس��ب و کار، آس��ان اس��ت. ایران از این لحاظ جایگاه خوبی ندارد و در رتبه 45 
از بین 50 کش��ور دنیا ایستاده است. این چش��م انداز کارآفرینی حاال به واسطه شیوع کرونا کامال تحت الشعاع قرار 
گرفته و ویروس کووید-19 اقتصاد جهانی را وارد مرحله ای تازه و بی سابقه از حیات خود کرده است. اقتصاددانان 
متفق القول معتقدند که رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا به مراتب عمیق تر از بحران مالی سال 2008 و رکود 
بزرگ دهه 1930 است. کرونا همچنین باعث بیکاری و تعطیلی اغلب کسب و کارها شده و طبق تخمین سازمان...

بر شهروندان تهرانی در بامداد جمعه چه گذشت؟

زورآزمایی کرونا و زلزله
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آیا عرضه سهام شرکت های دولتی به روشETF  خصوصی سازی است؟

 ETF مجادله

3 راهکار کلیدی برای نگهداشت کارمندان ارزشمند
17 نشانه میلیونر شدن

3 راه تبدیل شدن به یک کارآفرین خستگی ناپذیر
تاثیر ویروس کرونا بر روی تبلیغات برندهای بزرگ

بازاریابی بهتر با تحلیل عملکرد رقبا
گام های استفاده موثر از شبکه های اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بحران داخلی در آمازون 

5

برخی از کارشناسـان، سـطح یک میلیون واحـدی را برای 
شـاخص کل بورس، مرزی روانی می دانند که احتماالً شاهد 

مقاومت هایی در این سـطح باشیم. در آخرین روز 
فعالیت بازار سرمایه در هفته گذشته، شاهد...

چرا رشد شاخص بورس در مرز یک میلیون واحد متوقف شد؟

عبور از مرز روانی بورس

سرمقاله

بانک و بورس

حوزه عملیات بانک ها، پول و اعتبار 
است و حوزه بورس، سرمایه و سهام. 
با وجود این تفاوت در حوزه فعالیت، 
اما پرسش��ی ک��ه همواره در س��طح 
جامعه مطرح اس��ت، آن است که آیا 
بانک ها وارد بورس ش��وند یا نه؟ برای 
پاسخی روشن به این سوال، نخست 
باید مواردی را که بانک ها می توانند به 
بورس وارد شوند یا به تعبیری در بازار 

سرمایه مداخله کنند، بررسی کرد.
اول؛ ورود مس��تقیم )یا با واس��طه 
بانک ها  س��رمایه گذاری(  شرکت های 
به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام 
خرید و فروش سهام نوعی تجارت 
هم��راه با ریس��ک متغیر و مس��تمر 
اس��ت که به س��ختی می توان آن را از 
ان��واع عملیات بانکی محس��وب کرد. 
پ��س اینکه یک بان��ک، منابع خود و 
سپرده های مردم را وارد بازار سرمایه 
کند و به خرید و فروش سهام بپردازد، 
نوعی عملیات متعارف بانکی به معنای 
دقی��ق حقوقی آن نیس��ت. از این رو، 
بانک ه��ا چه به  عنوان ش��ریک و چه 
به   عنوان وکیل س��پرده گذاران مجاز 
نیستند سپرده های مردم را مستقیما 
وارد ب��ازار س��رمایه کنن��د. از جهت 
اقتصادی نی��ز بانک ها با ت��وان مالی 
بسیار با ورود به بازار سرمایه در عمل، 
فرصت رقابت را از سایر رقبا می گیرند 
و بازارگ��ردان اصل��ی ب��ازار س��رمایه 

خواهند شد. 
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در مراسمی با حضور دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله 
ب��ا کرونا در کالنش��هر تهران و دکت��ر مجید قاس��می مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد، 350 هزار ماسک N95 و 10 هزار لباس مخصوص بیماران 

کرونایی به دانشگاه های علوم پزشکی اهدا شد.
به گزارش تابناک، مدیرعامل بانک  پاسارگاد در این مراسم از حمایت 
مادی و معنوی از هر پروژه تحقیقاتی و تولیدی برای س��اخت واکس��ن 
و داروی کرون��ا خب��ر داد و گفت: از ابتدای تأس��یس بانک  پاس��ارگاد 
درخصوص مسئولیت اجتماعی برنامه  جدی داشتیم و نخستین شرکت 
بورسی هستیم که هر سال در کنار ترازنامه، گزارش مسئولیت  اجتماعی 
خ��ود را نیز منتش��ر کرده ای��م. دکتر قاس��می با بیان اینکه ش��واهد و 
بررسی های داخلی و بین المللی نشان می دهد، جامعه پزشکی و درمانی 
کش��ور عملکرد قابل قبولی داش��ته اند، ادامه داد: ما در حوزه بهداشت 
و درمان طی چند س��ال اخیر ظرفیت هایی را اضاف��ه کرده ایم. به طور 
مثال در مأموریتی که با هماهنگی با وزارت بهداش��ت برای گروه مالی 
پاس��ارگاد تعریف کرده ایم، قرار است حدود 7 هزار تخت بیمارستانی را 

در قالب شهرک های سالمت در نقاط مختلف کشور بسازیم. 
به گفته قاس��می، ساخت اولین بیمارس��تان شهرک سالمت در حال 
حاضر در شهرس��تان قم آغاز شده و پیشرفت قابل توجهی داشته است. 
در تمام این مراکز قرار اس��ت 60درص��د از تخت ها با تعرفه های دولتی 
و 40درصد با تعرفه های غیردولتی ارائه ش��ود ت��ا مردم بتوانند به  طور 
عادالن��ه از کلی��ه امکانات این مراکز اس��تفاده کنن��د. مدیرعامل بانک 
پاسارگاد ضمن دعوت از دکتر زالی برای بازدید از این مرکز در شهر قم 
که در مرحله تکمیل به س��ر می برد، گفت: 650 تخت این بیمارس��تان 
در مرحله نخس��ت به بهره برداری خواهند رسید. همچنین در شهرهای 
مشهد، قزوین، کرج، اهواز و تهران در حال ساخت بیمارستان با ظرفیت 
1500 تختخواب هس��تیم که 500 تخت به بیماران خاص و س��رطانی 
اختصاص خواهد داش��ت. دکتر قاس��می با بیان اینکه در جریان س��یل 
سال گذشته 110 مدرسه ویران شد، افزود: گروه مالی پاسارگاد ساخت 

30 مدرس��ه را تقبل کرد که چنانچه با ویروس کرونا مواجه نمی شدیم 
بسیاری از این مدارس تاکنون به بهره برداری رسیده بود. او درخصوص 
اقدامات بانک  پاس��ارگاد در دوران ش��یوع کووید 19 نی��ز گفت: بانک 
پاس��ارگاد از ابتدای وقوع بحران کرونا، س��عی کرده در حد توان خود، 
تجهی��زات مورد نیاز برای حمایت و حفاظت از کادر درمان و همچنین 
عم��وم مردم را فراهم کند و در همین راس��تا خدم��ات خاصی را ارائه 
داده  اس��ت. به عنوان مثال، ایجاد امکان ویزیت مجازی مردم از طریق 
سیستم تله مدیسین، ارسال تجهیزات محافظتی کادر درمان و همچنین 
راه اندازی مرکز پایش س��المت توسط ش��رکت نسیم سالمت پاسارگاد 
ب��رای ارائه خدمات به هم��کاران در نظام بانک��ی از جمله  این اقدامات 
اس��ت.  قاس��می با بیان اینکه به دلیل ارتباط مس��تقیم همکاران نظام 
بانکی با مردم، میزان ش��یوع کرونا در بین این عزیزان بس��یار باالست، 
گف��ت: از بین تعداد بس��یار زی��اد مبتالیان در نظام بانک��ی، 80 نفر از 
همکاران در مسیر ارائه خدمات به هم میهنان به این بیماری مبتال و به 
شهادت رس��یدند. بر این اساس، مرکز پایش سالمت همکاران در بانک 
 پاسارگاد با هدف کاهش مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی ایجاد 
ش��ده و با این اقدام شرایطی را فراهم کردیم که به نوبه خود بار اضافی 
بر دوش کادر درمان نباش��یم و از طرف��ی برای همکاران مان در بانک و 
گروه مالی پاسارگاد امنیت خاطری برای ارائه خدمات به بهترین شکل 
ممکن ایجاد کنیم. همچنین امروز نیز در بخش��ی دیگر از حمایت های 
گروه مالی پاسارگاد، 350 هزار ماسک N95 و 10 هزار لباس مخصوص 
ویزیت بیماران کرونایی به کلیه دانش��گاه های علوم پزش��کی در سراسر 

کشور اهدا کردیم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان گفت که این بانک آمادگی خود را 
برای حمایت مالی از تولید واکس��ن کرونا، داروهایی که برای تشخیص 
این بیماری نیاز اس��ت و به طور کلی حوزه هایی که می تواند در خدمت 

فناوری این کار باشد، اعالم می کند.
در ادام��ه این مراس��م نیز دکتر علیرضا زالی، فرمانده س��تاد عملیات 

مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با تبریک ماه مبارک رمضان از مدیریت 
گروه مالی پاس��ارگاد به دلیل اقدامات مؤثر این مجموعه تش��کر کرد و 
گفت: بسیار خوشحال هستم که امروز در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی گروه مالی پاس��ارگاد، بخش قاب��ل توجهی از کمک ها جهت 
تقویت اقدامات حفاظتی در بیمارس��تان ها و مراکز بهداشتی و درمانی 
تخصیص داده  ش��ده  اس��ت. این بخش��ی از جریان پیوسته کمک های 
گروه مالی پاس��ارگاد است که از همان روزهای آغازین توسط این گروه 
ارائه ش��ده  است. به گفته زالی، حماسه جدیدی در عرصه ارائه خدمات 
پزش��کی از زمان ش��یوع کرونا در کش��ور ش��کل گرفته و امروز جامعه 
پزشکی ما تابلوی بدیعی از رشادت در خدمات رسانی را به تصویر کشیده 
اس��ت. او با بیان اینکه نظام های اقتصادی و مالی کش��ور در این مسیر 
بسیار مشارکت کردند، ادامه داد: عمدتا مشارکت حمایتی و لجستیکی 
همواره شکل غیرمستقیم داشته  است، اما اقداماتی مثل مشارکت بانک 
 پاسارگاد برای س��اخت بیمارستان، مدل متفاوتی از حمایت از سیستم 
سالمت است. این س��رمایه گذاری ها منتج از مسئولیت اجتماعی است. 
این حمایت ها، دفاع از تیم پزش��کی در خط مقدم مبارزه با کرونا است. 
در مبارزه با کرونا یکی از مهم ترین فاکتور ها این اس��ت که تیم پزشکی 
احس��اس خطر نکند و تجهیزات پزشکی مناسب، قوت قلبی برای کادر 
درمانی است. فرمانده س��تاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
اف��زود: در حال حاضر با کمک وزارت بهداش��ت و تالش دانش��گاه های 
علوم پزشکی سراسر کش��ور، در زمینه تأمین وسایل حفاظتی وضعیت 
مطلوب ت��ری نس��بت به روزهای آغازی��ن بحران داریم، ام��ا با توجه به 
اس��تمرار این بیماری و افزایش مراجعات، تیم های درمانی و بهداش��تی 
مانند س��ابق نیازمند استفاده از وس��ایل حفاظتی هستند که می توانیم 
همه این نیازها را به طریقی مش��ابه آنچه امروز از بانک  پاسارگاد شاهد 
بودیم، تأمین کنیم. دکتر زالی ادامه داد: بانک  پاس��ارگاد اقدام بس��یار 
شایس��ته ای را در پایش سرمایه  انس��انی خود، بیماریابی و حمایت های 
موردنیاز از آنها انجام داده  اس��ت. این اقدام می تواند به  عنوان یک الگو، 

راهکار مناسبی برای سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای صیانت 
از س��رمایه  انسانی خود باشد که پیشنهاد دادم این اقدام به صورت یک 
برنامه مدون به س��تاد داده  شود تا بتوانیم به عنوان یک تجربه خوب در 
اختیار س��ایر س��ازمان ها قرار دهیم. او تصریح کرد: نکته  دیگری که با 
بانک  پاس��ارگاد توافق شد، اختصاص یک بودجه پژوهشی برای حمایت 
از فناوری ه��ای نوین در زمینه تش��خیص و درم��ان بیماری کووید 19 
است. ارا ئه داروهای جدید، تست های غربالگری، ایجاد روش های نوین، 
انجام تست های تشخیصی، مداخالت درمانی و در نهایت تهیه واکسن از 
موارد این توافق بود. بانک  پاس��ارگاد آمادگی خود را برای حمایت مالی 
از این بخش ها اعالم کرده که خبر بس��یار نویدبخش��ی اس��ت. استمرار 
ای��ن حمایت های مالی می تواند پش��تیبان تیم های درمانی و تحقیقاتی 
ما در مقابله با کرونا باش��د و عالوه بر آنک��ه این حمایت ها اثرات خوب 
و روحیه بخش��ی برای تیم های درمانی دارد، می تواند الگوی خوبی برای 
سایر سازمان ها باشد. به گفته زالی، حمایت های گروه مالی پاسارگاد از 
همان روزهای آغازین و از قم که کانون بحرانی ش��یوع کرونا بود، آغاز 
شد. استفاده از ظرفیت های پزشکی از راه دور و سیستم تله مدیسین در 
ش��ش نقطه از این شهرس��تان، از جمله اقدامات این گروه مالی بود که 
طبق گزارش ها، بخش عمده ای از بار مراجعه به بیمارس��تان ها و مراکز 
درمان��ی را در روزهای پرتراکم اولیه کاه��ش داد. متخصصان در گروه 
مالی پاس��ارگاد دس��تگاهی را ابداع کرده اند که پزشک از راه دور بتواند 
برخ��ی از پارامترها را از قبیل نوار قلب، وضعیت تنفس��ی، صدای ریوی 
و معاینات بالینی بررس��ی کند که می تواند به عنوان یک الگوی جدید 
از مداخ��الت طبی مورد توجه قرار گیرد. فرمانده س��تاد مقابله با کرونا 
در تهران در انتها گفت: در بحران کرونا س��ختی هایی داش��ته ایم، ولی 
در کنار این نکات تلخ، مس��ائل شیرینی مثل همبستگی های اجتماعی 
و انس��جام در بین گروه های مردمی را شاهد بوده ایم. نکته دیگر، بحث 
خالقیت و نوآوری است و اینکه جوانان در سایه کرونا دست به اقدامات 

نوآورانه بزنند.

بانک پاسارگاد 350 هزار ماسک N95 و 10 هزار لباس مخصوص بیماران کرونایی اهدا کرد

حمایت بانک پاسارگاد از تولید واکسن و داروی کووید 19

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



طبق آخرین گ��زارش »دیده بان جهاني کارآفریني«، ایران در س��ال 
1398 ب��ه لحاظ »ش��اخص کارآفرینی نوپا« از بین 50 کش��ور جهان 
در رتبه 26 قرار دارد که دو رتبه پایین تر از رتبه س��ال 1397 اس��ت. 
همچنین ایران از نظر »ش��اخص قص��د کارآفرینانه« در جایگاه یازدهم 
جهان ایستاده که بهترین رتبه ایران در سال گذشته است، اما در حالی 
بیش از 37درصد ش��هروندان ایرانی در صدد راه اندازي کس��ب و کاری 
جدید در س��ه س��ال آتي هس��تند که فقط 30 آنها معتقدند راه اندازي 
کس��ب و کار، آسان اس��ت. ایران از این لحاظ جایگاه خوبی ندارد و در 

رتبه 45 از بین 50 کشور دنیا ایستاده است.
این چشم انداز کارآفرینی حاال به واسطه شیوع کرونا کامال تحت الشعاع 
ق��رار گرفته و ویروس کووید-19 اقتصاد جهان��ی را وارد مرحله ای تازه 
و بی س��ابقه از حیات خود کرده است. اقتصاددانان متفق القول معتقدند 
که رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا به مرات��ب عمیق تر از بحران 
مالی سال 2008 و رکود بزرگ دهه 1930 است. کرونا همچنین باعث 
بیکاری و تعطیلی اغلب کس��ب و کارها ش��ده و طبق تخمین س��ازمان 
جهانی کار، 81درصد ش��اغالن در سراس��ر جهان تاکن��ون تحت تاثیر 
پیامده��ای کرونا قرار گرفته اند. در این می��ان، راهبرد کارآفرینان برای 
عبور از بحران کرونا و در امان ماندن کسب و کارها از آسیب های آن، به 

سرفصل مشترک اندیشکده های کارآفرینی تبدیل شده است.
درس های کارآفرینی در دل بحران کرونا

در همین راس��تا، س��ازمان »تکنوس��ر« در گزارش تازه خود با عنوان 
»کرون��ا و کارآفرین��ان در جهان در حال توس��عه« که در مارس 2020 
منتشر کرده، به شیوه حمایت از کسب و کارها با شیوع کرونا پرداخته و 
از تنظیم مجدد اهداف برای ادامه حیات کس��ب وکارها، انطباق برنامه ها 
متناس��ب با نیازهای جدید و تعامل در اکوسیس��تم کارآفرینی به عنوان 

راهبردهای عبور از بحران کرونا نام برده است.
»تکنوس��ر« در ابتدای این گ��زارش با بیان این نکت��ه که حمایت از 
کارآفرینان در هنگامه کرونا مهم تر از هر زمانه دیگری اس��ت، نوش��ته 
اس��ت: همزمان با گسترش اپیدمی کرونا، بقای کسب و کارهای خرد و 
کوچک در سراسر جهان در معرض تهدید قرار گرفته است. قرنطینه ها، 
ماندن اجباری در خانه و فاصله گذاری اجتماعی، انجام کس��ب و کار را 
برای بسیاری از شرکت ها با دشواری مواجه کرده است. اگرچه در اروپا و 
آمریکای شمالی به عملیات نجات کسب و کارهای کوچک توجه زیادی 
شده، اما کسب و کارهای خرد و کوچک در کشورهای در حال توسعه، 

از بسیاری جهات در مقابل کرونا آسیب پذیرتر هستند.
با این وجود، نجات کس��ب و کارهای خرد و کوچک در این کش��ورها 
مهم اس��ت، چراکه این کسب و کارها، ستون فقرات اقتصادهای نوظهور 
را تش��کیل می دهند. براس��اس برآوردهای س��ازمان جهانی کار، تقریبا 
90درصد اش��تغال در کش��ورهای آفریقایی و ش��رق آس��یا، متعلق به 
شرکت هایی با کمتر از 49 نفر پرسنل است. در آمریکای التین و حوزه 
کارائیب نیز 75درصد اشتغال به این شرکت ها تعلق دارد. به عالوه، این 
کسب و کارها بازاری برای تولیدکنندگان محلی و منبعی برای کاالهای 
اساسی و خدمات حیاتِی جوامع آسیب پذیر )که اکنون بیش از هر زمان 
دیگری واجد اهمیت هس��تند( فراهم می آورند؛ جمعیتی که همواره از 

سوی شرکت های بزرگ مورد بی اعتنایی قرار می گیرند.
ب��ا توجه به اینکه دولت های مختلف، اقدامات س��ختگیرانه ای را برای 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در پیش گرفته اند، سازمان های توسعه 
چگونه می توانند به بقای کس��ب و کارهای خرد و کوچک کمک کنند؟ 
سازمان »تکنوسر« در پاسخ به این سوال با استناد به تجربیات گذشته 
خ��ود در ارتباط با وضعیت کارآفرینان در مواقع بحرانی، چند ایده برای 
حمایت از کس��ب و کارهای خرد و کوچک پیش��نهاد داده اس��ت. ایده 
موردنظر »تکنوسر« در واکنش به بحران کرونا، بر پاسخی سه مرحله ای 
اس��توار اس��ت: تنظیم مجدد اهداف برای ادامه حیات کس��ب و کارها، 
انطب��اق برنامه ها متناس��ب با نیازه��ای جدید و تعامل در اکوسیس��تم 

کارآفرینی.
تنظیم دوباره هدف ها برای ادامه کسب و کارها

در هن��گام ثب��ات اقتص��ادی، برنامه های کارآفرینی به ش��رکت ها در 
شناس��ایی و دستیابی به فرصت های جدید کسب و کار کمک می کنند. 
تمرکز بر روی رش��د است: تقویت سودآوری، افزایش فروش و گسترش 
تأثی��رات اجتماعی مانند اس��تخدام و تأمین مناب��ع از تأمین کنندگان 
محل��ی، اما در بحرانی مانن��د اپیدمی کرونا، رش��دی از این نوع تقریبا 
غیرممکن اس��ت بنابراین این مسئله ضروری است که برنامه ها، اهداف 
کوتاه م��دت خود را در راس��تای کمک ب��ه بقای کس��ب و کارها مورد 

بازاندیش��ی قرار دهند، زیرا پس از عبور از بحران مجددا می توان تمرکز 
بر روی رشد را از سر گرفت. نخستین گام نیز تصمیم گیری در راستای 
تمرکز بر بقای کسب و کارهاست و این تمرکز موجب هدایت برنامه های 

خدمات مشاوره ای به این سمت و سو می شود. 
»تکنوسر« براس��اس تجربیات خود در کشورهای نیکاراگوئه و شیلی 
پیش��نهاد می کند که با کس��انی که کم��ک مالی می کنند، ش��روع به 
گفت وگو کنید. بدون فوت وقت سراغ کارآفرینان بروید و به آنها بگویید 
ک��ه پروژه همچنان به حمایت ش��ما نیاز دارد تا بحران س��پری ش��ود. 
به دفعات از کارآفرینان ش��نیده ش��ده که یکی از بزرگ ترین کمک ها، 
آرامش خاطر از این دغدغه بود که کسی هست که به آنها در این روزگار 
بحرانی یاری برس��اند. آخرین پیشنهاد در این بخش نیز اتحاد و اجماع 
همه دس��ت اندرکاران برنامه از جمله مش��اوران کسب وکارها و دیگران 

حول محور اهداف جدید است.
مرحله دوم راهبرد »تکنوس��ر«، انطباق برنامه ها متناس��ب با نیازهای 
جدید اس��ت، چراکه گذار از جهت گیری رش��دمحور ب��ه بحران محور، 
پیامده��ای مهمی ب��رای برنامه ها به هم��راه دارد بنابرای��ن پروژه های 
کارآفرینی سازمان »تکنوسر« به کسب و کارهای کوچک کمک می کند 
تا مهارت هایی را کس��ب کنند، مدیریت بهتری در مورد امور مالی خود 
داش��ته باش��ند و به دنبال فرصت های جدید در بازارها باشند. در طول 
بح��ران کرونا، این اهرم ها کماکان واج��د اهمیتند، اما هر کدام نیازمند 
آن هس��تند که با نیازهای متغیر کارآفرینان تطابق پیدا کنند. برمبنای 
گفت وگوهای اولیه با کارآفرینان، برنامه ها می توانند خدمات مشاوره ای 

حساب شده و سنجیده ای ارائه دهند.
همچنین به اعتقاد »تکنوس��ر« یکی از مبرم ترین نیازها، پرداختن به 
نیازهای عاطفی جدید کارآفرینان اس��ت. هنگام��ی که با بحرانی مانند 
همه گی��ری کرونا مواجه ای��م، کارآفرینان همانند دیگران ممکن اس��ت 
احس��اس شکس��ت، آش��فتگی و س��رخوردگی کنند. این حس ها حتی 
می تواند به چالش��ی برای کسب و کارها بدل ش��ود، چراکه کارآفرینان 
و کارکنان آنها با نوعی از »فلج تحلیلی« مواجه می ش��وند که آنها را از 
گرفتن تصمیم مهم ب��از می دارد. »فلج تحلیلی« به تحلیل بیش از حد 
شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به 
بی تصمیمی یا فقدان اراده برای تصمیم گیری منتهی می ش��ود بنابراین 
برنامه ها ملزم به رس��یدگی به این نیازهای روان ش��ناختی هستند. آنها 
می توانن��د ای��ن کار را با ایجاد یک فضای امن ب��رای کارآفرینان فراهم 
کنند تا آنها تجربیات و نگرانی های خود را به اشتراک بگذارند و روحیه 

خود را باال ببرند. 
از مدیریت مالی تا بازبینی الگوی کسب و کارها

داش��تن تصویری ش��فاف از وضعیت مالی یک کس��ب و کار و امکان 
تصمیم گی��ری عقالیی برمبن��ای اعداد و ارقام، همیش��ه مهارت مهمی 
است و در مواقع بحران گریزناپذیر به نظر می رسد. »تکنوسر« نکته های 
مهم��ی را در ای��ن زمینه به کارآفرینان گوش��زد می کند: وضعیت مالی 
کسب و کار خود را در شرایط فعلی و با تمرکز خاص بر روی نقدینگی 
ارزیابی کنید؛ نقطه تعادل )سربه س��ر( کس��ب و کارها را تحلیل کرده و 
تاثیرات مالی سناریوهای مختلف را مورد سنجش قرار دهید؛ هر امکانی 
ب��رای صرفه جویی در هزینه ها را در راس��تای کمک به بقای کس��ب و 
کارها مورد بررس��ی قرار دهید؛ به منظور به حداکثر رس��اندن فروش و 
افزای��ش جریان نقدینگی از افزایش بهای محصوالت و خدمات منتخب 
خودداری کنید؛ اطالعات مربوط به کمک های دولتی، کمک هزینه ها و 
تعویق های مالیاتی را جمع آوری کنید. در مورد شرایط، انعطاف پذیرتر با 
عرضه کنندگان مذاکره کنید؛ ابتکارعمل های بانکی که از انعطاف پذیری 
بیشتری در بازپرداخت وام ها برخوردارند و سایر برنامه هایی را که توسط 
بخش خصوصی و جامعه مدنی برای کمک به کس��ب و کارهای کوچک 

ارائه شده اند، شناسایی کنید.
»تکنوس��ر« همچنین این نکته را یادآور می شود که تصمیم به اخراج 
کارگ��ران از جانب کارآفرینان برای بقای کس��ب و کارش��ان، تصمیمی 
دشوار و عذاب آور است. بنابراین »تکنوسر« به کارآفرینان توصیه می کند 
تا جایی که ممکن است فرصت هایی را برای جایابی دوباره کارکنان در 
نقش های��ی جدید و اثرگ��ذار بیابند )برای نمونه، تغییر پیش��خدمت به 
پیک غذا در رستوران ها( و به این وسیله از اخراج کارکنان کلیدی و به 

مخاطره انداختن سودآوری بلندمدت شرکت جلوگیری کنند.
از س��وی دیگر، کارآفرین��ان توانایی زیادی در شناس��ایی رویکردها، 
محص��والت و خدم��ات جدی��دی دارند ک��ه نیازها و تمای��الت خرید 
مصرف کنن��دگان را در هنگام بروز بحران، تأمین می کنند. »تکنوس��ر« 
می نویسد که برنامه ها باید این نوع از نوآوری ها را تشویق کنند و سپس 
ادامه می دهد که کارآفرینان به واسطه کمک های این سازمان توانسته اند 
از بخش تولید و خدمات )که با کاهش ش��دید در تقاضا روبه رو هستند( 

ب��ه بخش هایی که کمتر تحت تأثیر این بح��ران قرار دارند، گذار کنند. 
این مسئله غالبا بین مشاغل مرتبط اتفاق می افتد و در صورتی که یک 
کس��ب و کار از منابع و مهارت های الزم برخوردار باش��د، می تواند بین 
بخش ها جابه جا ش��ود؛ نظیر مثالی که در مورد تغییر شغل پیشخدمت 
رس��توران به پیک غذا اش��اره ش��د. مثال دیگری که »تکنوسر« اشاره 
می کند، یک تولیدکننده صنایع دس��تی در کش��ور نیکاراگوئه است که 
ب��ه دنب��ال کاهش تقاضا در صنایع دس��تی به تولید م��واد غذایی روی 

آورده است.
کارآفرینان همچنین با کمک »تکنوسر« توانسته اند شبکه های جدید 
فروش و توزیع را شناسایی کنند و نیازهای مصرف کنندگان را از طریق 
روش هایی چون بازاریابی آنالین و تحویل درب به درب برآورد کنند. از 
س��وی دیگر، آنها کسب و کار خود را به مکانی امن برای خریدار تبدیل 
کرده اند، چنانچه خرده فروش��ان از طریق عدم استفاده از پول نقد و در 
دس��ترس قرار دادن ضدعفونی کننده ها به این همه گیری واکنش نشان 

داده اند.
چگونگی پشتیبانی از راه دور، از گذشته تاکنون

بیماری کرونا، تنها کس��ب و کارها را دچ��ار اخالل نکرده، بلکه نحوه 
حمایت س��ازمان هایی چون »تکنوسر« از کارآفرینان را هم دچار اخالل 
کرده است. از آنجایی که محتوای برنامه ها، بسته به دیدگاه کارآفرینان 
تغیی��ر می کن��د، باید نحوه ارائه آنه��ا نیز متحول ش��ود. همان موانع و 
محدودیت های��ی ک��ه خری��داران را از رفتن به فروش��گاه ها بازمی دارد، 
مش��اوران کسب وکارها را هم از دیدار کارآفرینان منع می کند بنابراین 
یافت��ن به موقع راه ه��ای مؤثر برای پش��تیبانی از راه دور از کارآفرینان، 
بس��یار مهم است. سازمان »تکنوسر« به واس��طه تحقیقاتی که به تازگی 
درباره نحوه حرکت از روش های گذش��ته پشتیبانی به شیوه های از راه 
دور، انجام داده، معتقد اس��ت که پش��تیبانی باید منعکس کننده چهار 

اصل باشد: دسترسی، اعتبار، ارتباط و التزام.
به اعتقاد »تکنوس��ر«، تجربیات مان در یک بحران به ما می آموزد که 
زمانه بحران، زمانه ارائه راه حل های سفارشی یا معرفی بسترهای پیچیده 
نیس��ت؛ بهتر است از ابزارهایی که کارآفرینان پیشتر نیز از آنها استفاده 
کرده اند، بهره گرفته ش��ود. در نیکاراگوئه و ش��یلی، آموزش به وس��یله 
ترکیبی از ویدئوکنفرانس در برنامه هایی چون اسکایپ؛ پیام رسان هایی 
همانن��د واتس اپ و تماس تلفنی صورت گرفت. اگر برنامه ش��ما از قبل 
دارای بس��تر کاری اس��ت که مورد پذیرش کارآفرینان قرار گرفته، بهتر 
اس��ت از آن استفاده کنید؛ همچنین جلس��ات از راه دور را برای تقریبا 
10 ش��رکت کننده محدود کنید تا جلس��ات تعاملی و مشارکتی باشد. 
در جاه��ای دور از دسترس��ی هم ک��ه کارآفرینان به تلف��ن یا اینترنت 
دسترس��ی ندارند، از برنامه های رادیویی برای تقویت و ترویج پیام های 

خود استفاده کنید.
سرانجام از آنجا که ظرفیت و میزان توجه در پشتیبانی از راه دور، 
کمتر از مش��اوره حضوری است، ضروری اس��ت که جلسات مشاوره 
کوتاه تر ش��ود. »تکنوسر« پیش��نهاد می دهد که مدت زمان وبینارها 
را به یک س��اعت مح��دود کنید، اما این جلس��ات را با دیگر مطالب 
آموزش��ی مانند ویدئوه��ا و متن های کوتاه تکمی��ل کنید؛ همچنین 
کل زمانی ک��ه کارآفرینان باید در فعالیت های مرتبط با آموزش های 
آنالین ش��رکت کنند را به 2.5 ساعت در هفته محدود کنید و مرتبا 
با کارآفرینان تماس بگیرید تا از مشارکت کارآفرینان در این برنامه ها 

مطمئن شوید.
تعامل چند سویه در اکوسیستم کارآفرینی

در نهایت، س��ومین مرحله از مراحل سه گانه »تکنوسر« به تعامل در 
اکوسیستم کارآفرینی اختصاص دارد. از آنجا که اپیدمی کرونا، چالشی 
جدید برای کسب و کارهای خرد و کوچک است و هیچ سازمان واحدی 
پاسخی برای چگونگی پرداختن به آن ندارد، بنابراین پی ریزی مشارکت 
و برق��راری گفت وگوی مس��تمر میان س��ازمان های اجرای��ی، دولت ها، 
بنیاده��ای اعطاکننده کمک های مالی، بخش خصوصی و س��ازمان های 
غیردولتی در اکوسیستم کارآفرینی، اهمیتی بیش از پیش یافته است.

»تکنوس��ر« در این تعامل چند س��ویه پیش��نهاد می دهد که راه ها و 
ش��یوه های مؤثر را شناسایی کرده و سازگاری و تطابق خود را در طول 
همه گیری جهانی کروناویروس تقویت کنید؛ س��ازمان های خود را برای 
ب��روز بحران های آینده آماده کنید؛ برای س��ازمان ها اطالعات کاربردی 
و واقعی فراهم کنید ت��ا در فرآیند اعطای کمک هزینه های مالی از آنها 
استفاده کنند؛ به مؤسسات مالی و بازیگران بخش خصوصی کمک کنید 
ت��ا خدمات خود را با وضعیت دش��وار کس��ب و کارهای خرد و کوچک 
تطابق دهند؛ سیاست هایی را که از کارآفرینان در مواقع بحران حمایت 
می کنن��د، تقویت کنید و ارتباط سیاس��ت ها و رویه های جدید دولت با 

کارآفرینان را تسهیل کنید.

چگونه می توان به بقای کسب و کارهای خرد و کوچک در بحران کرونا کمک کرد؟

جدال کرونا و کارآفرینی
نگاه

کارنامه کارآفرینی »تکنوسر« در شیلی و نیکاراگوئه
کارآفرینی در شرایط بحران

الگوی کارآفرینی »تکنوس��ر« بر چهار ویژگی انطباق دقیق، رویکرد 
بازارمحور، توسعه ظرفیت های موثر و یادگیری مداوم استوار است و این 
سازمان تخمین زده که به لطف همین برنامه های کارآفرینی، 45 هزار 
نفر در س��ال 2019 میالدی توانسته اند 67 میلیون دالر بیشتر درآمد 

کسب کنند.
سبک کارآفرینی »تکنوسر« بر تعاملی چندسویه با دولت ها و شرکت ها 
اس��توار اس��ت و س��ازمان »تکنوس��ر« با بنگاه های بزرگ و موسسات 
چندجانبه همکاری ک��رده تا از کارآفرین��ان در جغرافیای متنوعی از 
زندگی کارآفرینی پش��تیبانی کند؛ به عنوان مثال، به کارآفرینان جوان 
در مناطق روس��تایی آفریقا کمک می کند تا مشاغل جدیدی را شروع 
کنند، از ش��رکت های قدیمی آمریکای التین در راستای افزایش رشد 
و تاثیرگذاری آنها پشتیبانی می کند، به تولیدکنندگان مواد غذایی در 
آفریقا یاری می رساند تا کسب و کار خود را گسترش دهند و محصوالت 
بیشتری از کشاورزان خرده پا تهیه کنند، به صاحبان مغازه های کوچک 

کمک می کند تا کسب و کار و سودآوری خود را بهبود بخشند و... .
تجربه کارآفرینی »تکنوسر« در شیلی و نیکاراگوئه

»تکنوسر« در تشریح راهبردهای کارآفرینی در عبور از بحران کرونا به 
تجربیاتش در کشورهای نیکاراگوئه و شیلی اشاره می کند و می گوید که 
بس��یاری از درس هایی که در گزارش »کرونا و کارآفرینان در جهان در 
حال توسعه« منعکس شده، براساس تجربیات این سازمان در نیکاراگوئه 
و ش��یلی در جریان بحران های اخیر است. در نیکاراگوئه، درگیری بین 
دولت و خیل عظیم جمعیت ناراضی در آوریل سال 2018 میالدی به 
اوج خود رس��ید و از آن زمان تاکنون به درجات مختلف ادامه داش��ته 
است. در شیلی نیز ناآرامی های اجتماعی از اکتبر سال 2019 آغاز شده 
اس��ت. در هر دو کشور، این ناآرامی های ناگهانی، چالش های متعددی 
را برای کسب وکارهای خرد و کوچک به وجود آورده است، نظیر عدم 
اطمینان و فشار روانی، دردسرهای کارآفرینان و کارکنان آنها برای رفتن 
به س��ر کار و انجام وظایف خ��ود، اختالل در زنجیره عرضه و تغییر در 

تقاضا و توانایی مشتری ها برای دسترسی فیزیکی به کاالها و خدمات.
در حالی که این بحران ها در نیکاراگوئه و ش��یلی، چالش های جدی 
و بزرگی برای کارآفرینان به وجود آورده، تجربیات »تکنوس��ر« نش��ان 
می دهد که حمایِت به خوبی هدف گذاری شده می تواند تفاوتی اساسی 
در کم��ک به بقای کس��ب و کاره��ا ایجاد کند. برای مثال، در کش��ور 
نیکاراگوئه، اتاق صنایع برآورد کرده است که در حدود 30 الی 40درصد 
از کس��ب و کارهای خ��رد و کوچک در جریان ای��ن ناآرامی ها از بین 
رفته اند، اما میزان بقای کسب و کارهایی که در برنامه »ام ولسا تو امپر 
سا« )کس��ب و کارتان را رونق بدهید( مش��ارکت داشته اند، 87درصد 

بوده است.
ام��ا به م��وازات ب��روز چالش های جمع��ی در مس��یر کارآفرینی و 
اهمیت جامعه شناس��ی کارآفرینی، چالش های شخصی و روان شناسی 
کارآفرینان نیز مهم است. نیازهای عاطفی کارآفرینان، یکی از مبرم ترین 
نیازهاست و کارآفرینان نیز همانند عموم مردم در بحران کرونا ممکن 
است احساس شکس��ت، آشفتگی و سرخوردگی کنند. از آنجا که این 
احساسات منفی می تواند چالشی جدی برای کسب و کارها پدید بیاورد 
و به تعبیر »تکنوسر« حتی به »فلج تحلیلی« منجر شود، الزم است که 
نیازهای عاطفی جدید کارآفرینان رفع شود و این مسئله به ایجاد فضای 

روانی امن برای کارآفرینان بسته است.
همانطور که در متن گزارش »تکنوس��ر« آمده، حمایت عاطفی تنها 
برای کارآفرینان مهم نیس��ت، بلکه برای پرس��نل و کارکنان نیز مهم 
است. همه گیری کرونا در حال حاضر برای همگی ما وضعیتی دشوار و 
ترسناک را رقم زده است، بنابراین ایجاد فضایی برای اعضای گروه که 
در مورد احساسات خود سخن بگویند، راهگشا و مفید فایده است. کار 
کردن کارآفرینان در ش��رایط بحرانی می تواند سطح بیشتری از فشار 
روانی را پدید بیاورد، بنابراین این مسئله که در شرایط کنونی حمایت 
بیشتری از مشاوران کسب و کارها به عمل بیاید، امری مهم و ضروری 
به نظر می رس��د. جالب است که »تکنوس��ر« در طراحی برخی از این 
برنامه ها از روان شناس��ان و کارشناس��ان دیگر نیز کمک گرفته است، 
چنانچه در شیلی، یکی از برنامه های این سازمان، ایجاد »کلینیک های 
موارد بحرانی« برای پشتیبانی از مشاوران در راستای تحقق توصیه های 
آنها و جلوگیری از افتادن تمام بار مشکالت بر دوش کارکنان بوده است.

مدیریت موفق آدلیا مدینا در نیکاراگوئه
»تکنوس��ر« در تش��ریح س��ومین مرحله از راهبرد سه گانه خود 
یعنی تعام��ل در اکوسیس��تم کارآفرینی، به مقاوم��ت آدلیا مدینا 
در نیکاراگوئه اش��اره می کند و می نویسد: هنگامی که ناآرامی های 
سیاسی در نیکاراگوئه باعث راه بندان های سنگین در اکثر خیابان ها 
ش��د، ش��رکت »الس دلیس��یاس« که تولیدکننده پنیر بود، تالش 
می ک��رد هم ش��یر را از روس��تاهای مختلف تهیه کن��د و هم پنیر 
تولی��دی خود را به دس��ت خریداران برس��اند. آدلی��ا مدینا، مدیر 
ش��رکت »الس دلیسیاس«، مش��کل اول را به واسطه تحکیم روابط 
خود با کش��اورزان در زنجیره عرضه حل کرد و برای آنها نهاده های 
کش��اورزی و محصوالت دیگ��ری فراهم کرد تا مطمئن ش��ود آنها 
علی رغ��م مش��کالت حمل و نق��ل، به فروش خود به این ش��رکت 
ادام��ه می دهن��د. او همچنین با کمک برنامه »کس��ب و کارتان را 
رونق بدهید« س��عی کرد هزینه های��ش را پایین بیاورد و به اصالح 
فرآین��د تولید، حس��ابداری مناس��ب، فروش فرآورده ه��ای لبنی و 
شناس��ایی شبکه های جدید فروش دس��ت زد. آدلیا مدینا با کمک 
راهبردهای »تکنوس��ر« توانست فروش ش��رکتش را 22درصد باال 
ببرد و س��ودآوری »الس دلیس��یاس« را دوچن��دان کند. مدینا در 
ای��ن باره گفت که »من از این برنامه چیزهای زیادی آموخته ام، اما 
برنامه ریزی و سازماندهی مفیدتر از بقیه بوده اند. این امر، اطمینان 
خاطر بیش��تری نس��بت به برنامه هایم پدید آورد، زیرا می توانستم 
این مس��ئله را درک کنم که چ��ه اتفاقی باید در یک تجارت موفق 

رخ بدهد.«
به گفته »تکنوس��ر«، بیم��اری کرونا، جدیدتری��ن چالش دنیای 
کارآفرین��ی اس��ت و قاعدتا هم��ه برنامه هایی که س��عی می کنید 
ب��رای واکنش آن به کار ببندی��د، جواب نخواه��د داد. نکته مهم، 
مطمئن شدن از داشتن سیستم هایی است که برای سنجش نتایج 
و ب��ه دس��ت آوردن آگاهی های کلی ب��ه کار می روند. این بینش ها 
می توانن��د به ش��ما در شناس��ایی برنامه های کارآم��د و ناکارآمد و 
اصالح برنامه ها کمک کنند تا بتوانید آنها را به برنامه های مؤثرتری 
بدل کنید و مجموعه ای آموزشی و آگاهی بخش را برای آمادگی در 

مقابل بحران های آتی ایجاد کنید.
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فرصت امروز: هنوز یک ساعتی از بامداد جمعه نگذشته بود که زلزله ای 
به بزرگی 5.1 ریش��تر در نزدیکی دماوند رخ داد و لرزش آن در تهران نیز 
احساس شد. فاصله کانون این زمین لرزه تا پایتخت حدود 58 کیلومتر بود 
و ش��هروندان تهرانی پس از وقوع زلزله سراسیمه از خانه خارج شده و به 
پارک ها و خیابان ها شتافتند. برخی ها هم به خودروهای شان پناه بردند تا 

این گونه شب را به صبح برسانند.
ب��ا اینکه کانون زلزل��ه در منطقه دماوند و در مرز اس��تان های تهران و 
مازندران بود و هیچ تلفاتی نداش��ت، اما خروج سراس��یمه مردم از منزل 
متاس��فانه باعث کش��ته ش��دن دو تن و جراحت چندین نفر دیگر ش��د. 
همچنین واکنش به موقع اورژانس، پلیس و جمعیت هالل احمر به فاصله 
اندکی پس از وقوع زلزله باعث دلگرمی مردم شد، به طوری که شهرداری 
تهران اعالم کرد سوله ها و مناطق امنی را که در اختیار دارد به شهروندان 
اختصاص داده و تا س��ه روز در آماده باش خواهد بود. گش��ایش پارک ها و 
بوستان ها و همین طور اماکن ورزشی برای اسکان احتمالی مردم و آرایش 

پلیس امنیت در بوستان ها نیز دیگر نکته مثبت این اتفاق بود.
هم پوشانی زلزله و کرونا در شبکه های اجتماعی

تالق��ی قرنطینه خانگی و زلزله ناگهانی، ترکی��ب متناقضی بود که باعث 
سردرگمی شهروندان تهرانی در بامداد جمعه شد، به طوری که اغلب شهروندان 
بی��ن خ��روج از خانه به دلیل خط��رات پس لرزه و حض��ور در منزل به دلیل 
مخاطرات کرونا س��رگردان و پا در هوا بودند. از سوی دیگر، هم پوشانی زلزله 
و کرونا دستمایه طنزهای زیادی در فضای مجازی شد. اینکه از دل هر ماجرا 
و حادثه ای، شبکه های اجتماعی پر می شود از شوخی و مزاح، دیگر به رفتاری 
عادی در جامعه ایرانی تبدیل شده و بسیاری نیز پس از وقوع هر واقعه ای به 
فضای مجازی مراجعه می کنند و به دنبال بازنشر بهترین جوک ها و شوخی ها 
می گردن��د. این اتفاق در اولین س��اعات بامداد جمعه نی��ز رخ داد و به فاصله 
اندکی پس از زلزله، شبکه های اجتماعی پر شد از مزاح و شوخی با این ماجرا. 

البته بیش��تر این طنازی ها از هم پوشانی زلزله و کرونا شکل گرفت و همین 
امر، عمق بیشتری به این شوخی ها و طنازی ها در فضای مجازی داد. بخشی 
از واکنش ه��ای کارب��ران را در این توییت ها می توانید بخوانید: »کی اگه االن 
بود بع��د از زلزله مردم رو دلداری می داد؟ مه لقا خان��م!«، »در خانه ماندن یا 
نماندن، مسئله این است«، »وزیر ورزش دستور داده اماکن ورزشی باز بشن. 
بعید نیست همین امشب در آزادی جام رو به پرسپولیس بدن«، »هیچ وقت 
فکر نمی کردم با ماسک و کاله کاسکت بگیرم بخوابم«، »زلزله اومد به جای 
اینکه برم بیرون، رفتم دستامو شستم«، »ماسک ها رو دربیارید، قابلمه سرتون 
کنید«، »هم اکنون مراسم قضای 13بدر در تمام بوستان های تهران«، »چیزی 
نیس��ت. من عطسه کردم«، »االن اون مسئول میاد میگه وام زلزله می دیم از 

یارانه تون کم می کنیم« و... .
افزایش ترافیک تماس های صوتی در پایتخت

وقوع زلزله همچنین باعث افزایش ترافیک در خیابان های پایتخت شد 
و چندی نگذش��ت که پمپ بنزین ها هم از ترس کمبود بنزین شلوغ و پر 
از ازدحام ش��دند. به موازات این ترافیک در خیابان های ش��هر، وقوع زلزله 
باعث افزایش ترافیک تماس های صوتی ش��هروندان تهرانی هم شد و وزیر 
ارتباطات در توییتی به مردم توصیه کرد که به دلیل این ترافیک از قابلیت 
تماس پیام رسان ها استفاده کنند. محمدجواد آذری جهرمی در این توییت 
نوشت: »به دلیل وقوع زلزله، ترافیک تماس های صوتی شهر تهران چندین 
برابر ش��ده است، لطفا برای آزادس��ازی کانال های صوتی، از امکان تماس 
با پیام رس��ان ها اس��تفاده کنید، هم اکنون ترافیک ش��بکه  دیتا و اینترنت 
پایین تر از حد نرمال اس��ت. هیچ قطعی تا این لحظه در ش��بکه ارتباطی 
کشور به دلیل زلزله به وجود نیامده است، با توجه به هشدار ستاد مدیریت 
بحران مبنی بر احتمال وقوع پس لرزه، به همه  واحدهای عملیات ش��بکه 
در اپراتورهای تلفن همراه و ش��رکت ارتباطات زیرساخت، اعالم آماده باش 

کردم.«

وزیر ارتباطات س��پس با انتش��ار توییت دیگری نوش��ت: »ب��ا اقدامات 
انجام شده ظرفیت تماس های صوتی افزایش یافت، امکان برقراری تماس  

صوتی در شبکه  تلفن همراه بدون مشکل برای شهروندان فراهم است.«
زلزله 5.1 ریشتری بامداد جمعه در یک نگاه

به گفته مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این 
زمین لرزه به بزرگی 5.1 ریشتر در ساعت 48 دقیقه بامداد جمعه در منطقه 
دماوند، در مرز استان های مازندران و تهران رخ داد و میزان شدتش باعث 
ش��د تا در شهرهای دیگر از جمله پایتخت نیز احساس شود. نزدیک ترین 
مرکز استان به کانون زلزله، شهر تهران بود که در 58 کیلومتری آن قرار 

دارد و پس از آن، شهر کرج با فاصله 96 کیلومتری از کانون زلزله بود. 
همچنین از زمان وقوع زلزله تا س��اعت هش��ت صبح جمعه حدود 34 
پس لرزه تا بزرگای 3.9 ریش��تر در تهران اتفاق افتاد. این زلزله نش��ان داد 
که گس��ل ُمشا در ش��ش کیلومتری دماوند فعال شده است. تهران از نظر 
زمین شناسی در نزدیکی رشته کوه البرز و در یک دشت وسیع قرار گرفته 
اس��ت که چندین رش��ته گس��ل فعال، اصلی و فرعی در آن وجود دارد؛ 
مهم ترین گسل های شهر تهران عبارتند از گسل مشا با طول تقریبی 200 
کیلومتر، گس��ل شمال تهران با طول تقریبی 90 کیلومتر و گسل جنوب 

ری با طول تقریبی 20 کیلومتر.
در این بین، گسل مشا، گسلی طویل، اساسی و لرزه زا است که در طول 
رشته کوه البرز و از شمال بر روی دامنه های جنوبی رانده شده است. گسل 
مش��ا در باالدست سد لتیان با گسل شمال تهران تالقی دارد و به همین 
دلیل لغزش و فعالیت هر یک از دو گسل مشا یا شمال تهران، به حرکت 
گسل دیگر ختم می شود. داده ها نشان می دهد که در منطقه تهران حدود 
هر 158 سال یک لرزه اتفاق می افتد. آخرین زمین لرزه بزرگ تهران مربوط 
به سال 1830 میالدی و به بزرگی 7.2 ریشتر بود و همین ویژگی تاریخی 

به ترس و دلهره افکار عمومی دامن زده است.

بر شهروندان تهرانی در بامداد جمعه چه گذشت؟

زورآزمایی کرونا و زلزله
ارتباطات

تمایل مردم به خرید محصوالت دیجیتال بیشتر شد
صعود صنعت موبایل

»کافه بازار« گزارش صنعت برنامه های موبایل ایران در س��ال 98 را 
منتشر کرد. براساس این گزارش، در انتهای سال 98، نصب فعال بازار 
به  عنوان بستر توزیع برنامه، بازی و ویدئو به 41 میلیون رسید. در این 
سال، 189 میلیارد تومان درآمد خالص نصیب توسعه دهنده های بازی 
و برنامه ش��د که در قیاس با سال 97 برابر با 83درصد افزایش داشت. 
صنعت برنامه های موبایل و کسب وکارهای آنالین هم در سال 98 تحت 
تاثی��ر روندهای کالن اقتصادی و اجتماعی مانند همه گیری کرونا بود 
اما بررس��ی این صنعت نشان می دهد، روند رو به رشد آن در سال 98 
همچنان حفظ ش��ده است. بررسی های »کافه بازار« نشان می دهد در 
س��ال 98 تمایل مردم به خرید محصوالت دیجیتال بیشتر شده است. 
در این سال هم مثل س��ال های گذشته میانگین درآمد سالیانه از هر 
خریدار، میانگین درآمد از هر فروش و تعداد خریدار به ازای فروشنده 
در گروه بازی ها بیش��تر از برنامه ها بوده اس��ت. در این س��ال برای هر 
بازی 125 خریدار و برای هر برنامه 93 خریدار وجود داش��ته اس��ت. 
در سال 98، کاربران »کافه بازار« بیش از 1.871.000.000 بار برنامه 
یا بازی های خود را به روز رس��انی یا دانلود کرده اند. 64درصد دانلودها 
مربوط به برنامه ها و 36درصد مربوط به بازی ها بوده است. این روند در 
ش��ش ماهه دوم سال افزایش یافته و در آذرماه به رکورد 137 میلیون 
دانلود برنامه و 63 میلیون دانلود بازی تنها در یک ماه رس��یده اس��ت. 
کاربران بازار در س��ال 98، بیش از 2.13 میلیارد بار برای یافتن برنامه 
دلخواه خود در کافه بازار جست وجو کرده اند. بیشترین آمار جست وجو 
هم مربوط به آذرماه امس��ال است. در آذرماه بیشترین کلمات جست 
وجو ش��ده »بازی«، اینس��تاگرام و واتس اپ بوده است. در سه ماه آغاز 
س��ال هم تلگرام و تلگرام طالیی و بدون فیلتر سهم باالیی در کلمات 

جست وجو شده کاربران داشته است.

در زمستان سال گذشته ثبت شد
8 میلیارد پیامک در اپراتورهای موبایل

اگرچه با ورود شبکه های اجتماعی، بخش بزرگی از پیام ها و مکالمات 
به پیام رسان ها منتقل شده، اما برخی ها همچنان به دالیلی برای برقراری 
ارتباط از پیامک استفاده می کنند. تازه ترین آمار هم نشان می دهد که بیش 
از 8 میلیارد پیامک در زمستان سال گذشته در کشور ارسال شده است. 
براساس اعالم س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در سه ماهه  
چهارم سال 1398 بیش از 8 میلیارد و 34 میلیون و 637 هزار پیامک به 
هر یک از اپراتورهای تلفن همراه از سمت سایر اپراتورها، ارسال شده است. 
تعداد پیامک های خروجی از همراه اول به سایر اپراتورها در مجموع بیش 
از 3میلیارد و 648 میلیون و 987 هزار عدد و تعداد پیامک های ورودی از 
سایر اپراتورهای سیار به اپراتور همراه اول، بیش از 4میلیارد و 120 میلیون 
و 362 عدد بوده است. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای همراه 
اول، بیش از 46 میلیارد و 364 میلیون و 917 هزار عدد بوده است. تعداد 
پیامک های خروجی از اپراتور ایرانسل به سایر اپراتورها نیز در مجموع بیش 
از 3 میلیارد و 916 میلیون و 602 هزار عدد و تعداد پیامک های ورودی از 
سایر اپراتورهای سیار به اپراتور ایرانسل، بیش از 3میلیارد و 538 میلیون 
و 558 هزار عدد بوده اس��ت. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای 
ایرانس��ل، بیش از 5میلیارد و 162 میلیون و 883 هزار عدد بوده است. از 
سوی دیگر، تعداد پیامک های خروجی از اپراتور رایتل به سایر اپراتورها در 
مجموع بیش از 624 میلیون و 485 هزار عدد و تعداد پیامک های ورودی 
از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور رایتل، بیش از 375 میلیون و 716 هزار 
عدد بوده است. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای رایتل، بیش از 

42 میلیون و 610 هزار عدد بوده است.

رشد 31درصدی درآمد اپ استور اپل با شیوع 
کرونا

تازه ترین آمارها نشان می دهد که درآمد فروشگاه آنالین و اینترنتی 
اپل اس��تور اپل در آوریل 2020 نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

31درصد رشد افزایش یافته و به 1.7 میلیارد دالر رسیده است.
طبق گزارشی که در وب سایت gsmarena آمده است، از سپتامبر 
2017 تاکنون این نخستین باری است که درآمد ماهانه اپل تا این حد 
رشد پیدا کرده اس��ت. این بدان معناست که درآمدزایی این فروشگاه 
محبوب آنالین ارتباط مستقیمی با شیوع کرونا و خانه نشینی شهروندان 

و افزایش بی سابقه دانلود و نصب اپلیکیشن های مختلف داشته است. 
همچنین تعداد دانلود اپلیکیش��ن ها در اپ اس��تور نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته 40درصد رش��د یافته که از سال 2015 تاکنون 
رکورد جدیدی به شمار می آید. همچنین آوریل 2020 چهارمین ماه 
متوالی بوده که تعداد دانلود اپلیکیشن ها در پلتفرم اپ استور اپل شاهد 
یک روند صعودی بوده اس��ت. تقریبا 90درصد هزینه های صرف شده 
برای اپلیکیشن های پولی در اپ استور اپل را کاربران کشورهای آمریکا، 

ژاپن، بریتانیا و استرالیا به خود اختصاص داده اند.

در 3 ماه نخست امسال
بازار ساعت های هوشمند 20درصد رشد کرد 

بازارهای جهانی فروش ساعت های هوشمند در سه ماه نخست سال 
2020 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 20درصد رشد مواجه شده 
است. طبق این گزارش که در وب سایت gsmarena نیز آمده است، 
اپل موفق شده 7.6 میلیون دستگاه ساعت هوشمند اپل واچ را در این 
بازه زمانی روانه بازارهای جهانی و با اختصاص 55درصد از س��هم بازار 
این گجت هوشمند نخستین جایگاه برتر برند ساعت های هوشمند در 
جهان را از آن خود کند. بعد از آن نیز سامسونگ با فروش 1.9 میلیون 
دستگاه و گارمین با فروش 1.1میلیون دستگاه به ترتیب در رتبه های 
دوم و سوم برترین برندهای ساعت های هوشمند جای گرفته اند. این در 
حالی است که سهم سامسونگ از بازار ساعت های هوشمند تحت تاثیر 
ش��یوع کرونا در کره جنوبی در سه ماهه منتهی به مارس سال جاری 
میالدی از 14.9درصد به 13.9درصد کاهش یافته است. تحلیلگران این 
موسسه معتقدند که برخالف رشد و عملکرد قدرتمند بازار ساعت های 
هوش��مند در نخستین فصل سال 2020، انتظار می رود میزان فروش 
و عرضه این گجت های هوش��مند به طور موقت در سه ماهه دوم سال 

کاهش یابد که البته در نیمه دوم سال احیا خواهد شد.
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بعد از دو ماه تعطیلی بنگاه های امالکی به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
کاهش 80درصدی معامالت مسکن پایتخت، گزارش فروردین ماه دفتر 
اقتصاد و برنامه ریزی مس��کن از کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق 
بیس��ت ودوگانه پایتخت خبر می دهد. طبق این گزارش، قیمت مسکن 
در تهران در فروردین ماه امسال با کاهش حدود 2درصدی به میانگین 

قیمتی هر متر مربع 15 میلیون و 545 هزار تومان رسید.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی به صورت 
ماهیان��ه وضعیت بازار مس��کن در تهران را ب��ه تفکیک مناطق مختلف 
گزارش می دهد و حاال در جدیدترین گزارشش، میانگین قیمت مسکن 
در اولی��ن ماه بهار 99 را 15 میلیون و 545 هزار تومان اعالم کرده، در 
حالی اس��ت این رقم در اسفندماه س��ال گذشته 15میلیون و 658هزار 

تومان اعالم شده بود.
براس��اس این گزارش، تعداد معامالت ثبت ش��ده در فروردین ماه امسال کاهش 
قابل توجهی نس��بت به اس��فند سال گذشته داش��ته و به رقم 1300 ثبت خرید و 

فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفندماه امسال 10 هزار و 242 
معامله مسکن بود.

کاهش معامالت مس��کن که دلیل اصلی آن، کرونا و توقف فعالیت های خرید و 
فروش مسکن بوده، باعث شد تا قیمت ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در 
برخی مناطق کاهش 500 تا 800 هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته 

در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.
براس��اس آمار ارائه ش��ده از بازار مس��کن پایتخت در فروردین، قیمت گران ترین 
منطقه در تهران مثل ماه های گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که 
در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از 33 میلیون 
و217 هزار تومان بود و اکنون با کاهش حدود 2میلیون تومانی، در هر متر مربع 31 

میلیون و 920 هزار تومان به فروش می رسد.
ارزان ترین معامالت مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در منطقه 18 
شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع 7 میلیون و 118 هزار تومان معامله شده 
است که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود 400 هزار تومانی را 

در هر متر مربع تجربه می کند.
در منطق��ه 5 تهران که به طور معمول بیش��ترین معامالت مس��کن 
پایتخت را به خود اختصاص می دهد، با افزایش قیمت 500 هزار تومانی 
نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع 

به میانگین قیمتی 19 میلیون و 295 هزار تومان رسیده است.
در منطق��ه 3 پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش 
را تجربه کرده اس��ت و از میانگین قیمت��ی27 میلیون و 616 هزار تومان 
در اس��فندماه به قیمت 26 میلیون و 800 هزار تومان در فروردین امسال 
کاهش یافته است. با این حال برای منطقه 22 پایتخت که صاحب برج های 
س��ربه فلک کشیده و متعددی اس��ت و خانه های خالی زیادی نیز در این 
منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر متر مربع هستیم. خانه های 
منطقه 22 در فروردین امس��ال حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع 
افزایش قیمت داش��ته است و به میانگین قیمتی 15 میلیون و 214 هزار 

تومان در هر متر مربع رسیده است.

از تعطیالت بهاری تا تعطیالت تابستانی، شیوع کرونا برنامه سفرها را مختل کرده 
است، چراکه برای مهار ویروس کرونا، محدودیت های رفت وآمد وضع شد و در فصل 

اوج سفر، جمعیت زیادی در خانه ماندند. 
در همین زمینه، سی ان بی س��ی، ضرر و زیان های صنعت گردش��گری از ش��روع 
ش��یوع کرونا را در قالب 5 نمودار تشریح کرده و نوشته است: طبق گزارشی که دو 
هفته قبل، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد منتشر کرده، برای محدود 
کردن گس��ترش ویروس کووید-19، بیش از 200 کشور در سراسر جهان اقداماتی 
انجام داده اند که باعث ش��ده ورود افراد خارجی به مرزهای کش��ورها محدود شود. 
این در حالی است که در طول تاریخ سفر، تابه حال چنین محدودیتی اعمال نشده 
بود. تعلیق پروازها تا بسته شدن مرزها و تعطیلی های گسترده، میلیاردها دالر برای 
صنعت گردشگری کشورها هزینه داشته است. خطوط هوایی در حال از دست دادن 
پول و میلیون ها ش��غل هس��تند. در نتیجه، صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین 

تلفات شیوع ویروس کرونا را داشته و آن را می توان در پنج رخداد مشاهده کرد: 
* اقدامات��ی ک��ه س��فر را محدود ک��رد: محدودیت های س��فر با ش��یوع کرونا 
سخت گیرانه تر شد و با گسترش این بیماری، 97 مقصد )45درصد( کل یا بخشی 

از مرزهای خود را بس��تند؛ 66 کشور )30درصد( پروازها را به طور کلی یا جزئی به 
حالت تعلیق درآوردند؛ 39 مکان )18درصد( تعطیلی مرزها را برای یک گروه خاص 
هدف قرار دادند؛ 16 کش��ور )7درصد( باقیمانده هم اقدامات دیگری نظیر قرنطینه 

انجام دادند.
* کاه��ش پروازهای تجاری: یک��ی از اثرات محدودیت در س��فر، کاهش تعداد 
پروازهای تجاری بود. به گفته وب س��ایت جهانی ردیابی پروازهای جهانی، میانگین 
پروازهای تجاری در روز از بیش از 100 هزار پرواز در ژانویه و فوریه امسال به حدود 
78500 پرواز در مارس و 29400 پرواز در آوریل رسید. چنین کاهشی باعث شده 
بخش بزرگی از ناوگان هوایی زمین گیر شوند و درنتیجه خطوط هوایی با مشکالت 

اقتصادی روبه رو شوند.
* عدم پیش بینی درآمد شرکت های هواپیمایی: طبق گزارش انجمن بین المللی 
حمل ونقل هوایی، همچنان تخمین زده می ش��ود که درآمد مسافران برای خطوط 
هوایی در س��ال 2020 به 314 میلیارد دالر برس��د که افت 55درصدی نسبت به 
سطح سال 2019 خواهد داشت بنابراین سال ها طول می کشد تا صنعت حمل ونقل 
هوایی بهبود پیدا کند. بهبود به خصوص برای مسافرت های بین المللی طوالنی بسیار 

کند خواهد بود. احتماالً امس��ال حمل ونقل هوایی داخل��ی بهبود خواهد یافت اما 
بهبود بین المللی سال ها به درازا خواهد کشید.

* افت هتلداری: عالوه بر خطوط هوایی، هتل ها هم با کاهش مس��افر مواجهند. 
براس��اس داده های موسس��ه STR ، نرخ هتل ها برای ماه م��ارس در همه مناطق 
کاه��ش  یافته و چندین هتل زنجیره ای بزرگ از اخراج و کاهش دس��تمزدها خبر 
داده ان��د. برخی از هتل های بزرگ هم هزاران نف��ر از کارمندان خود را به مرخصی 
اجباری فرس��تاده اند. شرکت های سفر آنالین مانند Expedia Group هم اعالم 

کرده اند که در حال کاهش 3 هزار شغل هستند.
* از دس��ت رفتن میلیون ها شغل: صنعت گردش��گری حدود 10.3درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهان را ش��امل می شود و تقریباً از هر چهار شغل جدید در جهان در 
طول پنج سال گذشته، یکی از آنها به صنعت گردشگری مربوط بوده است. توقف ناگهانی 
سفر به دلیل شیوع کرونا منجر به دست رفتن بیش از 100 میلیون شغل در سال جاری 
خواهد ش��د. این اتفاق باعث می ش��ود که 2.7 تریلیون دالر در تولید ناخالص داخلی 
توریسم و سفر در سال 2020 کاهش یابد. به گفته تحلیلگران وضعیت نگران کننده است 

و تمام چرخه گردشگری توسط ویروس از بین خواهد رفت.

قیمت مسکن در کدام یک از مناطق بیست ودوگانه پایتخت کاهش یافت؟

چگونگی افت قیمت مسکن در فروردین ماه

بیشترین تلفات کرونا به صنعت گردشگری رسید

گردشگری زیر تیغ کرونا

 شنبه
20 اردیبهشت 1399

شماره 1539



از بهبود شرایط مالی تا تامین کسری بودجه
2 امکان بازار سرمایه از نگاه همتی

رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت خود در فضای مجازی با بیان 
اینکه بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط مالی در کنار تامین کسری 
بودجه فراهم کرده است، نوشت: تالش های بانک مرکزی و کمک های دولت به 
همراه تالش بانک ها در بهبود وضعیت ترازنامه های خود، ش��رایط پولی و ارزی 
کشور را در مناسب ترین وضعیت نسبت به دو سال پیش قرار داده است. امروز 
شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار تامین 
کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهمتر از همه، انتشار 
هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر دو تورمی هستند، فراهم کرده است 
که امید است دولت از آن استفاده کند. به نوشته عبدالناصر همتی، با توجه به 
گزارش هایی که از فعالیت های بخش های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، 
به خصوص خدمات مدرن و مبتنی بر دانش و فناوری های نوین می رسد، قطعا 
امس��ال ش��اهد تحوالت قابل توجهی در عرصه تولید ملی خواهیم بود، اما باید 
اذعان کرد که اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده ای 
را می گذراند. اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است. او ادامه داد: 
ش��رایط فشار حداکثری و محدودیت های تحریمی بیش از حد تصور است، که 
شاید بتوان آن را در زمره جنایت علیه بشریت نامید. منکر برخی ناکارآمدی ها 
نیستم ولی با این همه، نباید در برآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشور در مقابله 
با فش��ارهای حداکثری، دچار اشتباه شویم. همتی در پایان نوشت: ملت ایران 
از گردنه سخت تالطمات گذشته و آنچه بدخواهان از تنش در بازار ارز، تالطم 
در نظام بانکی و کمبود کاالهای اساسی دنبال می کردند، نه تنها حاصل نشده، 
بلکه وضعیت ایران امروزه و در حین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها 
مطمئن تر و آرام تر است. یقینا ملت بزرگ ایران با قدرت مشکالت باقی مانده را 

نیز با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.

بانک مرکزی گزارش داد
سپرده های بانکی 27درصد باال رفت

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 26.7درصدی مانده سپرده ها و 23.5درصدی 
مانده تس��هیالت بانکی در پایان دی ماه 98 نس��بت به مقطع مشابه سال قبل 
حکای��ت دارد. به گ��زارش بانک مرکزی، آخرین وضعیت کل مانده س��پرده ها 
و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری تا پایان دی ماه سال 
1398 حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر 25163.4 هزار میلیارد 
ریال ش��ده که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل 5302.6 هزار میلیارد ریال 
)26.7درصد( و نس��بت به پایان س��ال قبل معادل 4.490 ه��زار میلیارد ریال 
)21.7درصد( افزایش نشان می دهد. بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده 13448.7 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل 67.9 هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیالت 
بالغ بر 17738.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
3370.6 هزار میلیارد ریال )23.5درصد( و نس��بت به پایان سال قبل 2648.6 
هزار میلیارد ریال )17.6درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به اس��تان تهران با مانده 11316.5 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ 
مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد معادل 64.7 هزار میلیارد ریال اس��ت. 
ش��ایان ذکر اس��ت نسبت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی 
78.6درصد اس��ت که نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال قبل، به 
ترتیب 2 و 2.7 واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. نس��بت مذکور در اس��تان 
تهران 93درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 107.3درصد است. بانک مرکزی 
توضیح داده اس��ت که یکی از علل مهم باالبودن رقم تسهیالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسه های تولیدی 
سایر استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها توسط شعب 

بانک ها و مؤسسه های اعتباری استان تهران انجام می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد
پرداخت تسهیالت یک میلیون تومانی به 

بیش از 20 میلیون سرپرست خانوار
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیالت 10 میلیون 
ریالی، به 20 میلیون و 184 هزار و 368 سرپرس��ت خانوار )جمعا 

به مبلغ بیش از 201 هزار میلیارد ریال( طی دو مرحله خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براس��اس اعالم مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزی، بانک های عامل تا ساعت 12 روز پنجشنبه 
18 اردیبهشت 99، از تعداد 775 هزار و 394 فقره تسهیالت قابل 
پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعالمی از سوی سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها(، تعداد 772 هزار و 930 فقره از تسهیالت 
موصوف )معادل 99.7درصد(  را پرداخت کرده  اند. همچنین امکان 
واریز مابقی تس��هیالت یادش��ده نیز به دالیلی از جمله مس��دودی 
حساب، ش��ماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد 
ملی ارس��الی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی ش��ده و س��ایر خطاها 
میس��ر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با 
همکاری سازمان هدفمندس��ازی یارانه رفع می شود. بر این اساس 
با احتساب تس��هیالت پرداختی مراحل اول و دوم تاکنون از تعداد 
20 میلیون و 190 هزار و 973 خانوار معرفی شده از سوی سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا، تع��داد 20 میلیون و 184 ه��زار و 386 

سرپرست خانوار تسهیالت 10میلیون ریالی را دریافت کرده اند.

بانکنامه

این روزها بحث عرضه س��هام شرکت های دولتی در بورس داغ است. 
گفته می ش��ود هر ایرانی می تواند با 20درصد تخفیف س��هامدار باشد و 
برای این کار تنها کافی اس��ت تا از طریق یک��ی از درگاه های حضوری 
و غیرحضوری اعالم ش��ده، تا سقف 2میلیون تومان برای خرید سهم ها 
اقدام کن��د، اما اینکه این عرضه که در قالب صندوق های ETF صورت 
می گیرد، دقیقا چیس��ت و آیا ETF روش خوبی برای خصوصی س��ازی 
است، پرسش هایی است که باعث مجادله میان اقتصاددانان شده است. 
 ETF برخی از اقتصاددانان، عرضه س��هام ش��رکت های دولتی به روش
ا خصوصی س��ازی نمی دانند و معتقدند این چه نوع واگذاری ای اس��ت 
که مدیریت ش��رکت های دولتی همچنان در دس��ت دولت باقی خواهد 
مان��د. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که برخالف تجربیات پیش��ین 
 ETF و ناخوش��ایند واگذاری از طریق مزای��ده و مناقصه، صندوق های

می تواند رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد چندی پیش طی اطالعیه ای فراخوان 
واگذاری )ش��ماره 1( پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 
س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( »واسطه گری مالی یکم« را منتشر 
کرد. در این اطالعیه آمده بود که وزارت اقتصاد از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت، باقیمانده س��هام خود در بانک های ملت، تجارت 
و ص��ادرات ایران و بیمه ه��ای البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد. 
ب��ه طور کلی قرار اس��ت 16 هزار 500 میلیارد تومان باقیمانده س��هام 
دولت در س��ه بانک و دو ش��رکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با عنوان »واس��طه گری 

مالی یکم« عرضه شود.
در اطالعی��ه ش��ماره 2 وزارت اقتص��اد نیز آمده اس��ت که بانک های 
ملی، س��په، مس��کن، کش��اورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات 
و قرض الحس��نه مهر ایران، پارس��یان و پاس��ارگاد به عن��وان بانک های 
منتخب از تاریخ 14 تا 31 اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان 
خریداری واحدهای س��رمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
)ETF( هس��تند و متقاضی��ان می توانن��د به ص��ورت غیرحضوری و با 

مراجعه به درگاه  بانک های مذکور نسبت به پذیره نویسی اقدام کنند.
سهم دولت در هر کدام از شرکت ها چقدر است؟

ویژگ��ی بارز ای��ن واگ��ذاری، بهره مندی کلی��ه ایرانی��ان از تخفیف 
20درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی( 
20 میلیون ریال )2میلیون تومان( تعیین ش��ده اس��ت. پذیره نویس��ی 
برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر اس��ت و محدودیت س��نی برای 

متقاضیان وجود ندارد.

پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معامالتی 
)ک��د بورس��ی( از طری��ق کارگزاری های ب��ورس و س��امانه های آنالین 
معامالتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب و برای 
اش��خاص فاقد کد بورس��ی، از طریق درگاه  های غیرحضوری و حضوری 
بانک  های منتخب انجام می ش��ود. شروع پذیره نویسی از 14 اردیبهشت 

و پایان پذیره نویسی 31 اردیبهشت  خواهد بود.
متقاضی��ان باید توجه داش��ته باش��ند که داش��تن کد بورس��ی برای 
پذیره نویس��ی الزامی نیس��ت. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها 
که از دو ماه بعد از تخصیص امکان  پذیر اس��ت، می توانند به تدریج طی 
ماه های آینده و در فرصت مناس��ب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام 
و دریافت کد بورس��ی مطابق رویه های شرکت سپرده  گذاری مرکزی و 

تسویه وجوه اقدام کنند.
س��هم باقی مانده دولت که اکنون در حال عرضه است، در بیمه البرز 
ب��ا نماد البرز 17درصد، در بیمه اتکایی امین با نماد اتکام 11.44درصد 
و در هر کدام از بانک های صادرات با نماد وبصادر، ملت با نماد وبملت و 
تجارت با نماد وتجارت نیز 17درصد است. البته باید به این نکته توجه 
کرد که همه سهم های مذکور در یک صندوق قرار می گیرند و متقاضی 
س��هم صن��دوق را خریداری می کند. بر این اس��اس فرد در پنج س��هم 
ش��ریک اس��ت. هر یونیت واحد 10 هزار تومان است و 500 تومان هم 
برای بازارگردانی در نظر گرفته شده است. اینکه پنج سهم در یک سبد 
قرار می گیرد باعث می شود ریسک صندوق کاهش پیدا کند، زیرا ممکن 
است یک س��هم نزولی اما سهم دیگر صعودی باشد. همچنین مدیریت 
صندوق تا یک س��ال و نیم با دولت اس��ت و پس از آن به مردم واگذار 
می ش��ود. درواقع عده ای س��هام مردم را می خرند و یک درصد ظرفیت 

هیات مدیره را تشکیل می دهند.
آیا ETF روش خوبی برای خصوصی سازی است؟

فرآیند واگذاری س��هام ش��رکت های دولتی در بورس در حالی در 
حال انجام اس��ت که تجربه گذش��ته واگذاری اموال دولتی معموال با 
حرف و حدیث هایی همراه بوده و در نهایت به افزایش رضایت عمومی 
منجر نش��ده است. در این زمینه، نصراهلل برزنی معتقد است که روش 
جدیدی ک��ه اکنون دولت تحت عنوان صندوق س��رمایه گذاری قابل 
معامله در بورس)ETF( به کار برده تا سهم خود در برخی شرکت ها 

را واگذار کند، می تواند رضایت عامه را در پی داشته باشد.
برزنی با اشاره به واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: 
تجربه سایر کش��ورها اثبات کرده است که کاربرد چنین روشی برای 
خصوصی سازی بهترین و موفق ترین راه خصوصی سازی بوده است. در 

واقع، روش عرضه س��هام در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس)ETF( به نوعی عمومی س��ازی مالکیت ش��رکت ها است و 
س��رمایه ها به عامه مردم تعلق می گیرد بالطب��ع، رضایت عامه مردم 
را ه��م به همراه دارد. همانطور که طی س��ال های قب��ل در ایران نیز 
تجربه ش��د، اینکه دولت س��هام ش��رکتی را به صورت عمده به یک 
ش��خص یا گ��روه واگذار کند، مش��کالتی را ایجاد می کند و ش��ک و 
تردیدهایی را برمی انگیزاند. تجربه ما درباره نحوه خصوصی س��ازی به 
صورت واگذاری عمده سهام به یک شخص یا گروه، نشان داد که آن 
شخص یا گروه توانایی اداره شرکت را نداشته است اما در شیوه جدید 
واگ��ذاری، انتق��ال مدیریت نیز به صورت تدریج��ی و طبیعی صورت 

خواهد گرفت.
او تجربه انگلس��تان در دهه 80 می��الدی در زمینه واگذاری اموال 
دولت��ی را ب��ه عن��وان مثالی نزدیک به ش��یوه فعلی دول��ت ایران در 
واگذاری اموال به صورت ETF مطرح کرد و افزود: انگلس��تان حدود 
600 س��ال تجربه بازار سرمایه و بیش از 200 سال تجربه بهره گیری 
از بورس متشکل رسمی دارد. این کشور در دهه 80 میالدی تصمیم 
گرفت ش��رکت های ملی ش��ده را واگذار کند بنابراین از طریق آگهی 
در روزنامه اعالم کرد که قصد دارد بزرگ  ترین شرکت هایش از جمله 
ش��رکت بریتیش تلکام )مخابرات انگلستان( را واگذار و هر کسی که 
س��هم می خواهد ثبت نام کند. بدی��ن ترتیب همه مردم این فرصت را 

پیدا کردند که در آن شرکت ها سهیم شوند.
نگرانی دولت از مدیریت شرکت های واگذارشده

این کارش��ناس اقتصاد مالی ادامه داد: این نحوه عرضه به معنای آن 
نیس��ت که اکنون همه مردم س��همی از ش��رکت های بزرگ دارند. پس 
از مدتی برخی توانس��تند با خریداری کردن س��هم دیگران، سهام خود 
در این ش��رکت ها را افزایش داده و مدیریت این ش��رکت ها را به دست 
بگیرند، اما مس��ئله این اس��ت که اکنون هیچ کس��ی ناراضی نیس��ت و 
احس��اس بی عدالتی نمی کند، چون دولت سهام را به نحوی عرضه کرد 
که عموم مردم به آن دسترس��ی داش��تند و خود مردم سهم خود را در 

بازار فروخته اند.
ب��ه اعتقاد برزن��ی، دولت در واگ��ذاری اموال به ش��یوه ETF نگران 
مدیریت شرکت ها است که بعد از واگذاری به مردم دچار اختالل شوند.  
چنین توجیهی کمابیش درس��ت اس��ت و برای انتق��ال مدیریت باید با 
احتیاط عمل کرد. ش��یوه عرضه س��هام به صورت صندوقی متشکل از 
چند شرکت نیز در گذشته آزمون خوبی را پس داده است و صندوق ها 

معموال عملکرد خوبی داشته اند.

آیا عرضه سهام شرکت های دولتی به روشETF  خصوصی سازی است؟

 ETF مجادله

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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هشداری به آنها که روزهای قرمز بورس را ندیده اند
ریسک فوق العاده بورس

در پایان معامالت س��ال گذشته، ش��اخص بورس به رقم 512 هزار واحد 
رس��ید که نش��ان دهنده رش��دی 187درص��دی بود. همچنی��ن ارزش کل 
معامالت بورس در آخرین روز اسفندماه 98 به 4400 میلیارد تومان رسید 
که 3800 میلیارد تومان آن تنها مربوط به س��هام خرد می ش��د، یعنی جدا 
از س��هم های بلوکی، عمده و انتقالی. این آمارها نش��ان م��ی داد که بازار به 
رشدهای بی سابقه ای رسیده است، در حالی که کسی تصور نمی کرد دو ماه 

بعد از این اتفاقات، رشدهای بازار به ارقام اعجاب انگیزی برسد. 
در این میان، یکی از توصیه های همیش��گی به سهامداران تازه کار که این 
روزها عامل اصلی رش��د بازار را تشکیل می دهند، خرید سهام صندوق های 
س��رمایه گذاری به جای ورود بی واس��طه بوده است. حال سؤال این است که 
آیا با رشد بی سابقه ای که شاخص سهام داشته، هنوز این توصیه ها می تواند 
به عنوان س��پری در برابر خطرات بازار عمل کند؟ در پاس��خ به این س��وال، 
حمید اعرابی کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است: بسیاری از افرادی که در 
یک س��ال گذشته وارد بازار سهام ش��ده اند، فقط رنگ سبز بازار را دیده اند، 
ولی بازار می تواند رنگ قرمز هم داش��ته باشد و این موضوع برای هر بازاری 
کاماًل طبیعی اس��ت، اما وقتی ریسک باال باش��د و دارایی ها به نصف تقلیل 
یابد، ناخوشایند می شود. اعرابی در گفت وگو با ایرناپالس، گفت: ریسک بازار 
فوق العاده باالس��ت. اگر ریس��ک بازار را به 10 درجه تقسیم کنیم، در حال 
حاضر می توان گفت روی عدد 9 قرار دارد، یعنی 9 واحد ریس��ک می کنند 
ت��ا بلکه یک واحد س��ود ببرند. به گفته وی، از ابت��دای دولت آقای روحانی 
تاکنون رش��د دالر چهار برابر بوده، اما ش��اخص کل ب��ورس از 80 هزار به 
نزدی��ک یک میلیون واحد رس��یده، یعنی بیش از 10 برابر رش��د کرده، در 
حال��ی که طی این مدت قیمت کامودیتی ها رش��دی نداش��ته و از آنجایی 
که بازار س��هام ما کامودیتی محور است، این میزان رشد غیرمنطقی به نظر 
می رس��د. کامودیتی یعنی اقالم و اجناسی مانند فوالد، مس، نفت و امثالهم 
که 90درصد بازار را تش��کیل می دهند و مابقی ش��امل خودرو، بانک، بیمه 
و خدمات اس��ت. اعرابی ادامه داد: در حال حاضر P/E بازار )قیمت س��هم 
تقس��یم بر سود( به 24درصد رس��یده در حالی که نرخ بهره  بانکی بین 10 
تا 15درصد اس��ت، این در حالی اس��ت که در بازار آمریکا یا اروپا نرخ بهره 
0.25درصد ولی P/E آن بین 15 تا 17درصد اس��ت. این تناس��ب بس��یار 
خطرناک اس��ت، زیرا نش��ان می دهد بین 24سال طول می کشد که خریدار 
س��هام به س��رمایه اولیه خود برس��د. در حالی که این نس��بت در سال های 
گذش��ته بین هفت تا هش��ت درصد بوده اس��ت. به نظرم دولت به منظور پر 
کردن کس��ری بودجه خود مق��داری هیجان کاذب در ب��ازار ایجاد کرده و 
ای��ن موضوع می تواند عواق��ب اجتماعی خطرناکی به بار بی��اورد. او با بیان 
اینکه ورود عموم مردم به بازار س��رمایه بس��یار خوب است، افزود: اما اینکه 
دارایی های خود را بفروشند و با پول آن سهام بخرند، به خصوص در شرایط 
کنونی بسیار خطرناک است. بسیاری از افرادی که در یک سال گذشته وارد 
بازار س��هام شده اند، فقط رنگ سبز بازار را دیده اند، ولی بازار می تواند رنگ 
قرمز هم داش��ته باشد و این موضوع برای هر بازاری کاماًل طبیعی است، اما 
وقتی ریسک باال باشد و دارایی ها به نصف تقلیل یابد، ناخوشایند می شود.

دریچه

برخی از کارشناس��ان، سطح یک میلیون واحدی را برای شاخص کل 
بورس، م��رزی روانی می دانند که احتماالً ش��اهد مقاومت هایی در این 
سطح باشیم. در آخرین روز فعالیت بازار سرمایه در هفته گذشته، شاهد 
افت 0.26 درصدی شاخص کل بودیم که دومین تجربه سرخ پوشی این 
بازار در سال 99 بود. این در حالی است که برخی از کارشناسان بورس، 
نگران ادامه دار بودن این روند ریزش��ی در هفته های پیش رو هستند و 
برخی دیگر، س��قف یک میلیون واح��دی را مقاومت روانی می دانند که 

به زودی شکسته خواهد شد.
به گزارش ایرناپالس، از فعالیت بورس تهران در سال جدید، تنها 29 
روز می گذرد، بازاری که توانس��ت در این م��دت کوتاه، بازدهی بیش از 
90درصدی داشته باش��د، حاال در آستانه مقاومت یک میلیون واحدی 
ش��اخص کل، برای دومین بار در سال جدید، قرمز پوشید. شاخص کل 
بورس تهران پس از رش��د 0.15 درصدی در روز سه ش��نبه، در آخرین 
روز هفته با ریزش 0.27 درصدی مواجه شد و نتوانست قله یک میلیون 
واحدی را فتح کند. شاخص کل، رشد اندک روز سه شنبه را نیز مدیون 
بازگشایی نماد شستا است. شستا که به دلیل نوسان قیمت 50درصدی 
در روز یکش��نبه متوقف شده بود، سه شنبه بازگشایی شد و موجب شد 
شاخص کل در این روز همچنان سبز باقی بماند، با این حال نماد شستا 
به دلیل افش��ای اطالعات بااهمیت، چهارش��نبه متوق��ف بود و البته در 
اولین روز کاری این هفته دوباره بازگش��ایی می شود و به تابلوی بورس 

باز می گردد.
پرونده بورس در هفته ای که گذشت، با ریزش 2647 واحدی شاخص 
کل در س��طح 977 هزار و 923 واحد بس��ته ش��د. این دومین ریزش 
ش��اخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون است. در 18 فروردین ماه و 
یک روز پس از انتش��ار اطالعیه عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری صبا 

تأمین، شاخص کل افت حدود 0.7 درصدی را تجربه کرد.
به  نظر می رس��د سهامدارانی که یک سال گذشته توانسته اند با حضور 
در بورس، س��ود کس��ب کنند، با افزایش شاخص کل و نزدیک شدن به 
م��رز روانی یک میلیون واحدی، ترجیح می دهند س��ودی را که در این 
مدت به دست آورده اند ذخیره کنند. به همین دلیل با شکل گیری صف 
فروش در س��هم های مختلف، رش��د ش��اخص ادامه نیافت و در آخرین 
روز کاری هفته، ش��اخص کل ریزش 0.27 درصدی را تجربه کرد. البته 
آغ��از اصالح بازار نی��ز می تواند به عنوان یکی از دالیل ریزش ش��اخص 

مطرح باشد.
شاخص کل چگونه به مرز یک میلیون واحد رسید؟

ش��اخص کل قیمت یا آنچه بین فعاالن بازار سهام با نام شاخص کل 
ش��ناخته می ش��ود، معیاری برای نمایش تغییرات کل بازار سهام است. 
به بیان س��اده ش��اخص کل، میانگین تغییرات قیمت نمادها را نش��ان 
می دهد. وقتی ش��اخص کل رشد داش��ته باشد، یعنی بازار سهام به طور 

میانگین سودآور بوده و وقتی افت می کند، یعنی میانگین قیمت  سهم ها 
کاهش داشته و سهامداران متضرر شده اند.

ش��اخص کل بورس تهران در ابتدای امس��ال 508 هزار و 661 واحد 
بود و در روز چهارشنبه گذشته به 979 هزار و 923 واحد رسید؛ یعنی 
از ابتدای س��ال تاکنون 470 هزار و 444 واحد به ش��اخص کل اضافه 
ش��ده که به معنای رش��د تقریباً 93درصدی در این مدت اس��ت. این 
یعن��ی میانگین بازدهی بورس از ابتدای س��ال تاکنون حدود 93درصد 

بوده است.

البته ش��اید ش��اخص کل به تنهایی معیار مناس��بی برای س��نجش 
عملکرد بازار س��هام نباشد. ممکن اس��ت در یک روز شاخص کل رشد 
کند، اما چند س��هم افت قیمت را تجربه کنند و از طرف دیگر، ممکن 
است بازار ریزش داشته باشد، اما چند سهم افزایش قیمت داشته باشند 
و این از ویژگی  شاخص هایی است که میانگین را نشان می دهند. با این 
حال، بررسی شاخص کل برای اطالع از جریان کلی بازار، مناسب است.

آنچه شاخص کل بورس را به مرز یک میلیون واحد رسانده، استقبال 
مردم از حضور در این بازار اس��ت. به طوری که از ابتدای س��ال تاکنون، 

با ورود حجم باالی نقدینگی و نیز عرضه  اولیه هایی که با اطالع رس��انی 
وسیع دولتی در حال انجام است، شاهد رشد روزانه این شاخص بوده ایم. 
عالوه بر این، اقدام برای کاهش س��ود بانکی، مش��وق دیگری است که 
وجوه نقد به بورس وارد شود و به رشد شاخص، شتاب بیشتری بدهد.

چرا شاخص از یک میلیون واحد جلوتر نرفت؟
اصالح و مرز مقاومت روانی دو دلیل عمده ای هس��تند که مانع رش��د 
بیشتر شاخص کل شده اند. به طور کلی ماهیت بازارها با افت و خیز گره 
خورده اس��ت و هیچ بازاری همیش��ه صعودی یا همیشه نزولی نخواهد 
ماند و هر رش��د و ریزش��ی در نهایت در جایی کند و متوقف می ش��ود 
بنابراین یکی از دالیل عقب نش��ینی شاخص کل از ادامه مسیر صعودی 
خود و افت 0.27 درصدی در آخرین روز هفته گذشته را می توان شروع 

اصالح بازار دانست.
دلی��ل دیگری ک��ه می توان از آن به عنوان مانع ی��ک میلیون واحدی 
ش��دن ش��اخص کل نام برد، مقاومت روانی اس��ت. حمایت و مقاومت 
اصطالحاتی هس��تند که در تحلیل تکنیکال بازار س��هام مورد استفاده 
ق��رار می گیرن��د؛ محدوده ای که انتظ��ار داریم باالترین س��طح افزایش 
باش��د، محدوده مقاومت نام دارد و در واقع حد مقاومت جایی است که 
رش��د متوقف می ش��ود و انتظار صعود بیشتر از آن را نداریم و داده های 
دوره ه��ای قبل نی��ز به صورت تاریخی آن را تأیی��د می کنند. اما مقاوت 

روانی چیست و چگونه باعث ریزش بازار سهام شده  است؟
مقاومت ش��اخص در محدوده یک میلی��ون واحد، با مقاومت تاریخی 
که تحلیلگران تکنیکال از آن اس��تفاده می کنند، تفاوت دارد. اصوالً در 
دامنه اعداد رند، یک مقاومت روانی صورت می گیرد و عدد یک میلیون 
واحد برای شاخص نیز عدد رندی است که مقاومت روانی ایجاد کرده و 
رفتار س��هامداران را به گونه ای تغییر داده که این مرز شکسته نشود. در 
شکس��ته شدن مقاومت، حجم معامالت عامل تعیین کننده  است و بازار 
در روز شنبه نشان می دهد می تواند از این مرز روانی عبور کند یا خیر.

بورس هفته پیش رو را چگونه آغاز می کند؟
عوام��ل زی��ادی در ادامه مس��یر بازار س��هام در هفته ج��اری دخیل 
هس��تند، عواملی که برخی از آنها می توانند شاخص را از مرز روانی یک 
میلیون واحدی عبور دهند و برخی دیگر موجب می ش��ود شاخص کل 
بورس از یک میلیون واحد فراتر نرود. از آنجایی که س��طح یک میلیون 
واحد برای ش��اخص کل، یک مقاومت تاریخی نیس��ت، ممکن است با 
اس��تمرار جریان ورود نقدینگی به بازار، ش��اخص از این مقاومت روانی 
عب��ور کند. با این حال، متقاضیان عرض��ه  اولیه های روزهای آتی مانند 
نماد »دارا یکم« یا صندوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامله دولت، نیاز به 
وجه نقد دارند و ممکن اس��ت در روزهای آتی ش��اهد صف های فروشی 
باش��یم که برای تأمین این نقدینگی تشکیل شده اند و ریزش در پشت 

مرز مقاومت روانی ادامه دار باشد.

چرا رشد شاخص بورس در مرز یک میلیون واحد متوقف شد؟

عبور از مرز روانی بورس
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 مدیریت جوجه ریزی
تنها راهکار کاهش زیان مرغداران

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت با توجه به ش��رایط فعلی عرضه و 
تقاضا، مدیریت جوجه ریزی تنها راهکار کاهش زیان مرغداران است.

عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با  
باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز 
قیم��ت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 7 ه��زار و 200 تا 7 هزار و 300 
تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف  کننده 10 هزار و 800 تومان است.

وی افزود: طبق روال معمول قیمت مرغ در ایام پایانی هفته 1 تا 2درصد 
افزایش می یابد.

حج��ت درب��اره تاثیر خری��د تضمینی بر ب��ازار مرغ بیان ک��رد: بنابر آمار 
پش��تیبانی امور دام به دلیل پر ش��دن سردخانه ها حجم خرید کاهش یافته 

است.
این مقام مس��ئول با تاکید بر مدیریت تولی��د جوجه ریزی گفت: در حال 
حاضر برای تع��ادل قیمت مرغ و کاهش زیان مرغداران باید تخم مرغ هایی 
که وارد واحد های تولیدی می ش��ود، مدیریت ش��ود چ��را که تخم مرغ های 
نطفه دار که به واحد های جوجه کش��ی رفته به س��بب بروز خسارت و تلفات 

نمی توان منتقل کرد.
این مقام مس��ئول مدیریت تولید جوجه یکروزه را بهترین راهکار کاهش 
فش��ار مرغداران دانست و گفت: با توجه به مشکالت فعلی تامین نهاده های 
دام��ی بهتری��ن راه مدیریت تولی��د جوجه یکروزه اس��ت تا فش��ار بر بازار 

نهاده های دامی کم شود.
صادرات مرغ آغاز شد

عضو هی��أت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی درب��اره آخرین وضعیت 
صادرات مرغ بیان کرد: ب��ا توجه به حذف تعرفه، صادرات مرغ به عراق آغاز 

شده است.
وی قیم��ت مرغ صادرات��ی دنیا را 1.8 تا 2 دالر اعالم کرد و افزود: قیمت 
کنونی کاال های صادراتی کمتر از یک دالر اس��ت و این امر موجب ش��ده به 

جایگاه واقعی نرسیم.
به گفته حجت، صادرات مرغ در پروسه طوالنی مدت به صنعت مرغداری 

و تعادل قیمت مرغ در بازار کمک  می کند.
وی قیم��ت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 9 هزار و 700 تا 10 هزار و 500 
و مرغ گرم 14 تا 15 هزار تومان اعالم کرد و افزود: فروش کمتر از نرخ های 
فعلی بیانگر زیان مرغداران است که عرضه با نرخ های فعلی بیانگر زیان 3 تا 
3 هزار و 200 تومانی تولیدکنندگان اس��ت که امیدواریم قیمت های جدید 
برحسب هزینه واقعی تولید اعالم شود، در غیر این صورت مرغداران نسبت 

به امر تولید دلسرد خواهند شد.
عضو هی��أت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادام��ه داد: وزارت جهاد 
کش��اورزی و وزارت صمت باید در موضوع قیمت گ��ذاری مرغ نقش آفرینی 

مثبت داشته باشند تا بار مالی مرغداران کاهش یابد.
این مقام مس��ئول افزود: اگر متوس��ط قیمت هر کیلو مرغ باالی 15 هزار 
تومان باش��د، پش��تیبانی امور دام برای حمایت از مصرف کننده باید ذخایر 
خود را عرضه کند و چنانچه قیمت کمتر از 14 هزار تومان باشد، دولت باید 
نقش آفرین��ی کند تا قیمت به نفع تولیدکننده باش��د. وی در پایان تصریح 
ک��رد: با توجه به آنکه متوس��ط مرغ واحد های مرغ��داری 30 هزار قطعه ای 
اس��ت، از این رو مرغداران به س��بب نبود همخوانی هزین��ه تولید با قیمت 
فروش 80 تا 90 میلیون تومان متضرر هستند که پایان یک دوره سه ماهه 
این رقم به 240 تا 270 میلیارد تومان می رس��د، به همین خاطر مسئوالن 

امر برای جلوگیری از زیان صنعت باید امر جوجه ریزی را مدیریت کنند.

 تقاضای انجام تاسیسات ساختمانی
به صفر رسید

رئی��س اتحادی��ه تاسیس��ات مکانیک��ی س��اختمان از احتم��ال افزایش 
20درصدی نرخ انجام امور تاسیس��ات ساختمان خبر داد و گفت که در پی 

شیوع کرونا تقاضای این بخش در سال جاری به صفر رسیده است.
بیژن عطارد در گفت وگو با ایس��نا، از پیش��نهاد افزایش 20درصدی نرخ 
انجام امور تاسیس��ات ساختمانی مثل لوله کشی و نصب رادیاتور و شیرآالت 
نس��بت به سال گذش��ته خبر داد و گفت: در گذشته فقط اتحادیه هر صنف 
قیمت ها را تعیین می کرد، اما از س��ال گذش��ته مقرر شده قیمت ها به تایید 
اتاق اصناف برسد که افزایش قیمت این بخش نیز برای تایید به اتاق اصناف 

ارسال شده است.
وی با اش��اره به کاهش فعالیت های اقتصادی در س��ال های اخیر تصریح 
کرد: ش��یوع کرونا این وضعیت را تش��دید کرده اس��ت؛ به ط��وری که اگر 
فعالیت های تاسیس��ات ساختمان نسبت به چهار سال قبل حدود 40درصد 
کاهش داش��ته، در حال حاضر می توان گفت که در س��ال 1399 هنوز هیچ 
تقاضایی برای ارائه خدمات در این بخش وجود نداشته و فعالیت تاسیسات 

ساختمان به صفر رسیده است.
شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت وآمدها برای پیشگیری در ماه پایانی 
س��ال که عمدت��ا روزهای پررونقی برای کس��ب وکارهای خ��رد و کارگران 
فصلی اس��ت، باعث ش��ده فعاالن تجاری، اصناف مختلف و کارگران فصلی 
و بخش های خدماتی دچار آس��یب های جدی ش��وند؛ به طوری که براساس 
گ��زارش دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( در روزهای پایانی سال گذشته بخش های مختلف اقتصادی 
بین 35 تا 100 درصد کاهش تقاضا داشتند و بیشترین آسیب هم مربوط به 
خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی بوده که تقاضای آنها در اسفندماه 
به صفر رسیده بود. همچنین فعالیت اصناف غیرضروری از 8 تا 30 فروردین 
در تهران و تا 23 فروردین در سایر استان ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا 
ممنوع بود که این مس��ئله منجر به افزایش خسارات واحدهای صنفی شد. 
رئیس اتحادیه تاسیس��ات مکانیکی ساختمان در ادامه با بیان اینکه فعاالن 
این بخش برای دریافت پروانه کسب حتما باید محل مشخصی برای فعالیت 
داش��ته باش��ند، تصریح کرد: این در حالی اس��ت که برخی از فعالیت های 
خدماتی به ویژه در بخش ساختمان عموما قائم به مکان نیستند و مردم از 
طری��ق تلفن و اینترنت از این افراد می خواهند که کارش��ان را انجام دهند. 
عطارد با بیان اینکه شهروندان برای درخواست خدمات تاسیسات مکانیکی 
به واحدهای صنفی مراجعه حضوری ندارند، اظهار کرد: برای توسعه فضای 
کس��ب و کار و کاهش هزینه برخی اصناف در بحران فعلی که در پی شیوع 

کرونا ایجاد شده، الزم است در برخی مقررات بازنگری شود.
وی اف��زود: جهش تولید بدون توزی��ع و صادرات خدمات فنی امکان پذیر 
نیس��ت؛ بنابراین یکی از مواردی که باید برای توسعه فضای کسب و کار در 
نظر گرفته ش��ود، این اس��ت که با ایجاد اصالحات��ی در قانون نظام صنفی، 
بخش��ی از مش��اغلی که نیاز به م��کان ندارند جزو انجمن ه��ای صنفی قرار 

گیرند.

اخبـــار

مع��اون معدنی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صم��ت( طی نامه ای 
تولیدکنن��دگان فوالدی را ملزم به کاهش صادرات در س��ال جاری کرده 
و اعالم کرده اس��ت که می توانند برای 25درصد تولید خود برای صادرات 
برنامه ریزی کرده و برای باقی تولیدات در کارگروه تنظیم بازار تصمیم گیری 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، داریوش اسماعیلی- معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت - در روز چهارشنبه )17 اردیبهشت ماه( نامه ای به مدیرعامل 
ش��رکت بورس کاالی ایران که رونوش��تی از آن به انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، معاون دادس��تانی کل کش��ور، معاون بازرگانی داخلی رئیس 
س��ازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و… نیز ارسال شده، 
واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن را ملزم کرده اس��ت که می توانند 
برای 25درصد تولید خود مشروط به رعایت کف کف عرضه در بورس کاال 
برنامه ری��زی کنند و الباقی تولید در کار گ��روه تنظیم بازار تصمیم گیری 

خواهد شد.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ای��ران این نامه را برای خود اینگونه تعبیر 
کرده اس��ت که »معنای ابالغیه جدید وزارت صمت این است که صادرات 
فوالد باید در سال جاری کاهش یابد؛ این در حالی است که به دلیل رکود 
در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع طویل فوالدی نیز کاهش یافته 

است.«
به عقیده فوالدس��ازان داخلی، س��ال گذشته مصرف ظاهری میلگرد به 
دلیل رکود در صنعت س��اختمان عمال کاهش 2درصدی یافت. از س��وی 
دیگر با بحران ناشی از کرونا، پیش بینی می شود که مصرف مقاطع طویل 
فوالدی در س��ال جاری نس��بت به سال گذشته کاهش بیشتری را تجربه 
کن��د. این نامه معاون امور معادن و صنایع معدن��ی وزارت صمت با ملزم 
ک��ردن واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن به ص��ادرات 25درصد از 
تولیدات در س��ال جاری، کاهش صادرات فوالد و در نتیجه کاهش تولید 

فوالد کشور آن هم و در سال جهش تولید را کلید زده است.
آنها معتقدند که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های نفتی و کاهش شدید 

قیم��ت نفت بیش از هر زمان دیگر چش��م به درآمده��ای ارزی حاصل از 
صادرات فوالد بسته است؛ با این حال، سیاست های وزارت صمت راه را بر 

تسهیل صادرات فوالد خواهد بست.
طبق آمار، مجموع تولید مقاطع طویل فوالدی کش��ور در سال  گذشته 
10میلی��ون و 222 هزار تن بوده ک��ه 2 میلیون و 650 هزار تن آن صادر 
شده است. 25درصد میزان تولید سال گذشته 2 میلیون و 555 هزار تن 
می شود و بنا بر برنامه های پیش بینی شده برای تولید، در نظر گرفته شده 
که در سال جهش تولید، میزان تولید فوالد کشور 11درصد افزایش یابد و 

از 27 میلیون تن به 30 میلیون تن برسد. 
پیش از دس��تور جدید وزارت صمت، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
طی نامه ای به وزیر صمت با توجه به شرایط ایجادشده توسط بحران کرونا 
و همچنین محدودیت های شدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت 
به کاهش صادرات فوالد کش��ور و کاه��ش درآمدهای ارزی صنعت فوالد 

اعالم خطر کرده بود. 

فقط ۲۵درصد تولید را می توانید صادر کنید

قیمت میوه از ش��مال تا جنوب ش��هر تفاوت های عجیبی دارد که هر 
یک از مسئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت تمامی اقالم سبد خانوار از شمال تا 
جنوب ش��هر تفاوت های عجیب و غریبی دارند که هر یک از فروشندگان دالیل 
خاصی همچون کرایه باالی مغازه ها و هزینه های حمل و نقل را دلیلی برای این 

گرانی ها مطرح می کنند.
ش��اید حال و هوای این روزهای بازار می��وه را بتوان در فرصت طلبی 
برخ��ی مغازه داران ی��ا  با مثل »هر چق��در پول بدهی��د همانقدر آش 
میخورید« جس��ت و جو کرد، این در حالی اس��ت که کشاورزان از این 

افزایش قیمت ها سودی نصیبشان نمی شود.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که س��ودجویی عوامل واسطه و 
دالل، کیفیت و سایر هزینه مغازه داران عامل اصلی اختالف قیمت میوه 
در بازار به شمار می رود، درحالی که طبق قانون مغازه داران حق ندارند 

بیش از 35درصد سود روی فاکتور لحاظ کنند.
ضعف در نظارت دلیل اصلی گرانی میوه

اصغر یاوری، عضو اتحادیه بارفروش��ان می��دان مرکزی میوه و تره بار 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران 

جوان، انحصار میوه را یکی از عوامل گران فروشی و اختالف قیمت میوه 
در ب��ازار اعالم کرد و گفت: با وج��ود نیاز باغداران به نقدینگی در زمان 
برداش��ت، س��لف خران اقدام به خرید محصول و نگه��داری در انبارها و 
سردخانه ها می کنند که بدین ترتیب بار انحصار در دست چند نفر است.

وی افزود: در مواقعی که بازار انحصار در دس��ت سلف خران است، با رصد بازار 
عرضه و به تناسب قیمت تغییر می کند.

یاوری ادامه داد: س��لف خران و دالالن میزان عرضه را نسبت به تقاضا در بازار 
کاهش یا افزایش می دهند به طوری که با دپو در سردخانه و انبارها و توزیع قطر 
چکانی می کنند.  به گفته این مقام مسئول، با وجود اختالف قیمت میوه 
از ش��مال شهر تا جنوب ش��هر انتظار می رود که بازرسان وزارت صمت 
بررس��ی های الزم را انجام دهند تا فروش محصوالت برمبنای احتساب 

35درصد سود عرضه شود.
عض��و اتحادیه بارفروش��ان میدان مرک��زی کمبود نظارت ه��ا را یکی 
دیگر از عوامل گران فروش��ی محصول دانس��ت و گفت: کمبود نظارت و 
س��ودجویی عوامل واسطه و دالالن عامل اصلی اختالف قیمت میوه در 
بازار به ش��مار می رود که مس��ئوالن ذی ربط باید با اعمال نظارت های 

دقیق از سودجویی افراد جلوگیری کنند.

عرضه میوه های الکچری یکی از دالیل اختالف قیمت میوه از 
شمال تا جنوب شهر

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دالیل عمده اختالف 
قیمت میوه از مبدأ تا بازار اظهار کرد: افزایش هزینه های حمل و نقل، وجود واسطه و 
دالل بازی در امر خرید و فروش و نبود زیرساخت های الزم  موجب شده اختالف قیمت 
از ش��مال تا جنوب شهر و عمده فروشی تا خرده فروش��ی متفاوت باشد. وی افزود: اگر 
تش��کل های مستقل صفر تا صد بازار را ساماندهی کنند، دیگر شاهد اختالف قیمت و 
اجحاف در حق مصرف کننده و تولیدکننده نیستیم. خان محمدی یکی دیگر از عوامل 
اختالف قیمت میوه در بازار عمده فروش��ی تا خرده فروشی را نبود کشاورزی قراردادی 
دانس��ت و گفت: در بخش کش��اورزی توجهی به اجرای کش��اورزی قراردادی یا ایجاد 
زنجیره های تولید نشده که همین  امر معضالت جدی را در بازار به همراه داشته است 
به طوری که دالالن با شناخت بازار و سوءاستفاده از موقعیت ها پس از خرید محصول از 
تولیدکننده و نگهداری در انبار و مدیریت عرضه، قیمت ها را به نفع خود تغییر می دهند. 
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی در پایان تصریح کرد: با وجود قدرت خرید 
خانوار در مغازه های ش��مال ش��هر و عرضه میوه های الکچری، قیمت با نوساناتی رو به 

روست، در حالی که با ایجاد زنجیره های تولید شاهد چنین معضالتی نیستیم.

معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت 1000معدن 
غیرفعال را امسال فعال خواهیم کرد و در این مسیر باید سازمان برنامه 
و بودجه، منابع طبیعی و سازمان محیط زیست همکاری داشته باشند.

 به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، داریوش اس��ماعیلی در آیین 
افتت��اح کارخانه اس��ید س��ولفوریک گفت: صنعت مس کش��ور امروز با 
افتتاح پروژه اس��ید سولفوریک مجتمع مس خاتون آباد به صنعتی سبز 

تبدیل می شود.

 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت  تصریح کرد: ظرفیت 
این واحد 600 هزار تن در سال است و سال گذشته نیز پروژه مشابهی 
از س��وی ملی صنایع مس ایران افتتاح شد. معاون امور معادن و صنایع 
معدن��ی وزارت صمت افزود: تاس��یس این کارخان��ه 50درصد از طرف 
شرکت های خارجی و 50درصد داخلی بوده است و شرکت های خارجی 
پس از تحریم از این پروژه خارج شدند و جوانان ایرانی راه اندازی آن را 
برعهده گرفتند. اسماعیلی اضافه کرد: وزارت صمت برای افزایش تولید 

برنام��ه دارد و 1000معدن غیرفعال را امس��ال فعال خواهیم کرد و در 
این مسیر باید سازمان برنامه و بودجه و منابع طبیعی و سازمان محیط 

زیست همکاری داشته باشند.
وی در پای��ان گفت: صنعت مس س��ال گذش��ته ش��اهد رکورد های 
چش��مگیری بود و رش��د تولید و صادرات ازجمله آنها بوده است. تاکید 
م��ا بر انتهای زنجیره اس��ت و در بحث فوالد محص��ول نهایی را به دنیا 

صادر کنیم.

تفاوت های عجیب قیمت میوه از شمال تا جنوب پایتخت

 علت اصلی گرانی قیمت میوه در بازار چیست؟

1000 معدن غیرفعال را امسال فعال خواهیم کرد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
 شنبه
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بازار معامالت خودرو قفل شده است
بازار خودرو در هفته گذش��ته ش��اهد التهابات و نوس��ان ش��دید 
قیمت��ی بود؛ روندی که به گفته فعاالن بازار با ش��ایعه افزایش 30 
ت��ا 50درصدی قیمت کارخانه  ای خودروها بر آن دامن زده ش��د و 
موجب افزایش بالتکلیفی خریداران واقعی و رکود بیشتر بازار شد.

به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، در شرایطی قیمت 
خودرو در بازار اختالف فاحش��ی با قیمت فروش کارخانه پیدا کرده 
که همچن��ان قیمت گذاری خودرو در اختالف نظر ش��ورای رقابت، 
س��تاد تنظیم بازار و خودروسازان ادامه دارد در حالی که فعال بازار 
خ��ودرو اعالم قیمت های جدید را نیز در بازگش��ت آرامش به بازار 
خودرو چندان موثر نمی دانند و معتقدند تنها راه عالج بازار خودرو 
و تعادل قیمت، افزایش عرضه خودرو در بازار اس��ت؛ جریانی که به 
گفته آنها مدت زیادی است که با کندی مواجه شده و با وجود رکود 

شدید موجب قیمت سازی در بازار شده است.
با وجود اینکه بس��یاری از دس��ت اندرکاران و فعاالن بازار خودرو 
پس از آغاز به کار رس��می بازار خودرو 99 پیش بینی کردند ظرف 
هفته ه��ای آتی با عادی ش��دن وضعیت ش��ماره گذاری و ترخیص 
خودرو در شرکت های خودروسازی بازار ثبات بیشتری پیدا کرده و 
از نوسان قیمت ها کاسته خواهد شد متاسفانه نه  تنها با گذشت سه 
هفت��ه از فعالیت بازار، ثبات و افت قیمت��ی در بازار رخ نداد بلکه با 
طرح جلس��ات تصمیم گیری برای قیمت خودرو در سال 99 و ادامه 
بالتکلیفی و دامن زدن شایعات، بازار خودرو ملتهب تر و قیمت ها بر 

پلکان صعود قرار گرفت.
در همین زمینه، یک عضو اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران 
در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به ادامه نابسامانی 
در ب��ازار خودرو اظهار داش��ت: با تداوم بالتکلیف��ی در قیمت های 
جدید، خرید و فروش خودرو در بازار نیز با رکود سنگین تری روبه رو 
شده است و وضع موجود هرگونه پیش بینی درخصوص بازار خودرو 

را بسیار سخت کرده است.
وی تاخی��ر در تصمیم گیری و اعالم قیمت های جدید کارخانه ای 
خودروها و عدم فروش فوری شرکت ها را بر جریان بازار موثر عنوان 
کرد و گفت: نزدیک به دو س��ال است که شرکت های خودروسازی 
فروش های فوری نداش��تند و این مسئله در اختالف قیمت خودرو 
در بازار تاثیر گذاشته است. به گفته نیکخواه، تا زمانی که نیاز بازار 
از س��وی خودروسازان تامین نش��ود قیمت ها روند افزایشی خود را 
ادام��ه خواه��د داد. وی در عین حال به آمار ب��االی خودروهای در 
ک��ف و وجود تعداد زیادی خ��ودرو در پارکینگ ها اش��اره و تاکید 
ک��رد: در صورت افزایش عرض��ه، مقابله با قیمت س��ازان و کنترل 
نوس��انات ارزی و ثبات اقتصادی می ت��وان به کاهش قیمت خودرو 
در بازار امید داش��ت. این فعال بازار خودرو همچنین به رشد بیش 
از ح��د قیمت پراید در بازار اش��اره و با توجه ب��ه تاثیر توقف تولید 
ای��ن خودرو بر قیم��ت آن در بازار گف��ت: در صورتی که جایگزین 
مناس��بی وجود داشته باشد معتقدم ش��اهد این میزان رشد قیمت 
در ب��ازار این خودرو نبودیم و چنانچ��ه در رنج قیمتی این خودرو، 
مدل��ی به بازار عرضه و جایگزین نش��ود ممکن اس��ت تا مدت ها به 
دلیل افزایش تقاضا چنین نوس��انات ش��دید قیمتی را در بازار این 
خودرو داش��ته باش��یم. نیکخواه در پایان با اشاره به ابهامات مطرح 
درخصوص تاثیر اعالم قیمت های جدید بر بازار خودرو خاطرنش��ان 
کرد: اگرچه اعالم قیمت  های جدید خودرو در هفته جاری سرنوشت 
بازار را تا حدودی مشخص می کند اما باید دید این موضوع می تواند 
قفل معامالت را در بازار خودرو بش��کند و چرح خرید و فروش بازار 

خودرو را به حرکت درآورد.

روزانه 200 اتوبوس در تهران معاینه فنی می شود
روزانه بیش از 200 دس��تگاه اتوب��وس در تهران با اعزام به مراکز 

معاینه فنی خودرو های سنگین، معاینه فنی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، مدیرعامل ش��رکت 
واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم اینکه معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی 
شتاب گرفته اس��ت، گفت: روزانه بیش از 200 دستگاه اتوبوس در 
تهران با اعزام به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، معاینه فنی 
می ش��ود. محمود ترفع با اعالم اینکه 2400 دستگاه اتوبوس بخش 
خصوصی در نوبت معاینه فنی قرار دارند، افزود: سهمیه جداگانه ای 
برای س��امانه های اتوبوس��رانی در نظر گرفته شده است که هر روز 
اتوبوس ها براساس این سهمیه به مراکز معاینه فنی اعزام می شود.

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه طبق 
برنامه ریزی های به عمل آمده کل اتوبوس های تهران تا سوم خرداد 
معاینه فنی می شود، خاطرنشان کرد: هر اتوبوسی که تا سوم خرداد 

معاینه فنی نشده باشد، حق فعالیت در ناوگان را نخواهد داشت.

سوخت رسانی در تهران طبق روال عادی 
ادامه دارد

س��خنگوی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران گفت 
سوخت رسانی در تهران طبق روال عادی ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، فاطمه 
کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار 
داشت: سوخت رسانی در جایگاه های سطح استان تهران طبق روال 

عادی ادامه دارد و هیچ کمبودی در این باره وجود ندارد.
وی با اش��اره به افزایش مصرف بنزین در سطح شهر تهران افزود: 
در س��اعات ابتدای��ی وقوع زلزله مق��داری ازدح��ام در جایگاه های 
سوخت اس��تان تهران به ویژه در جایگاه های سوخت شرق و مرکز 
ش��هر به وج��ود آمد. کاهی تاکید کرد: س��تاد بحران ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه تهران از همان س��اعات اولیه در 
حال��ت آماده باش قرار گرفت. وی افزود: خوش��بختانه به هیچ کدام 
از تاسیسات و جایگاه ها آسیبی وارد نشده است و سوخت کافی در 

جایگاه های سطح شهر و استان تهران وجود دارد.
براس��اس این گزارش، س��اعت 48 دقیقه بام��داد روز جمعه، 19  
اردیبهش��ت ماه زمین ل��رزه ای به بزرگی 5.1 ریش��تر که مرکز آن 
حومه ش��هر دماوند در اس��تان تهران گزارش ش��ده، این منطقه و 

تهران را به شدت لرزاند.

 بازار آش��فته ای��ن روزهای خ��ودرو ذی نفعانی در اقلی��ت، اما ظاهراً 
پرق��درت و آس��یب دیدگانی در اکثری��ت دارد که نیازمن��د چاره جویی 
اساس��ی و برخورد بدون مالحظه اس��ت تا برای اولین و آخرین بار این 
صنعت از دس��ت فرصت طلبان، رانت خواران و حتی مافیای این صنعت 

در عرصه تولید و واردات خالص شود.
نوسانات مکرر نرخ ارز، نوسانات آمار تولید، فاصله معنادار قیمت خودرو از درب 
کارخانه تا بازار آزاد، خودرو را از یک کاالی مصرفی به یک کاالی سرمایه ای تبدیل 

کرده و عماًل مدیریت تقاضای این کاال را دچار یک تالطم اساسی کرده است.
البت��ه نباید فرام��وش کرد، دخیل بودن عوامل مختل��ف در تنظیم بازار خودرو 
و صاحب نظر بودن بخش های متعدد از جمله ش��ورای رقابت، س��ازمان حمایت، 
س��تاد تنظیم بازار، تورم بخش��ی اعالمی از س��وی بانک مرکزی و مهمتر از همه 
اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد ذی مدخل در این حوزه به خصوص در دوره های 
هیجان��ی بازار خودرو و در دوره انتظار اع��الم قیمت به افزایش قیمت محصوالت 
دام��ن می زند و این بهترین زمان برای ماهیگیران قالب به دس��ت از آب گل آلود 

است.
در تعیی��ن قیمت خودرو عده ای عوامل قانون��ی وجود دارد و عده ای 

عوامل غیرقانونی که پشت پرده بر آشفتگی بازار می دمند و نتیجه کاماًل 
مشخص است، یک فاصله معنادار در قیمت درب کارخانه تا بازار خودرو 

که کمترین سود عاید خودروسازان می شود.
ای��ن عوام��ل غیرقانون��ی با رندی خ��اص و با ترفنده��ای اتفاقا ب��ه روز، در هر 
دوره ای ش��رایط را طوری رقم می زنند ک��ه حتی تصمیمات موثر عوامل قانونی را 
تحت الشعاع قرار می دهند و این همان نقطه ای است که مصرف کننده واقعی از این 
بسترس��ازی ها آس��یب جدی می بیند و دامنه این گرانی ها یقه سایر اقالم کاالیی 
و ن��رخ تعداد کثیری از خدمات را به ضرر مردم می گیرد و ناجوانمردانه به ش��کل 

صعودی تغییر می دهند.
م��رور نقش هر یک از عوامل غیرقانونی، عمق مس��ئله و می��زان اثرگذاری این 

شارالتان های اقتصادی را بیش از پیش روشن می کند.
مافیای واردات خودرو

این عبارت به گزاف نیست که سهم بازار خودرو چنان در کام عده ای واردکننده 
شیرین است که حاضرند با تمام قدرت گلوی صنعت خودروسازی را فشار دهند تا 

این صنعت در داخل کشور خفه شود.
ساده انگاره ترین تعبیر از ضرورت واردات خودرو، سهم 5درصدی بازار این صنعت 

است؛ همه مطلعان بازار خودرو می دانند همین به ظاهر سهم 5درصدی چه رانت 
و سود گزافی را ارزانی عده ای انگشت شمار می  کند و این در شرایطی است که در 

حال حاضر به هیچ عنوان زمینه ای مساعد برای خروج ارز از کشور وجود ندارد.
عده ای که با پشتوانه مالی حاصل از سود و واردات حتی رسانه ها را نیز در اختیار 

می گیرند تا از انتظارات بحق مردم در راستای منافع شخصی خود بهره گیرند.
البت��ه این افراد خود را مح��دود به واردات محصوالت CBU )واردات خودرو به 
صورت کامل از کشور تولیدکننده و فروش آن در داخل( نمی بینند و در پس منافع 

تبعی عجیب و غریب آن پنهان می شوند.
در آشفتگی این روزهای قیمت خودرو و برخی تصمیمات و اظهارنظرات، نقش 
این گروه پرواضح است و برای پیداکردن دم خروس نیازی نیست خیلی سردرگم 
بشویم، فقط کافی است مراکز امنیتی و نظارتی ورود کنند و دستی به سر و گوش 

این عده واقعا انگشت شمار بکشند، دور نیست نتایج عجیبی حاصل شود.
جالب  ترین بخش داستان درخصوص این افراد، آنجاست که بیشترین هجمه های 
ممکن برای تلقین ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور و تبلیغ گسترده در اثبات 
بی کیفیتی تولیدات داخلی از س��وی آنها انجام می ش��ود تا فضایی تصنعی را برای 

لزوم واردات ایجاد کنند.

دست های پشت پرده مافیای واردات در ناکارآمد جلوه دادن صنعت خودروی کشور

 نقش پررنگ دالالن و فرصت طلبان در قیمت های کاذب خودرو

ایس��تادن پراید در م��رز 100میلیون تومان ام��ا و اگرهایی در توقف 
تولی��د ای��ن خودرو به وجود آورده و به نظر می  رس��د، پیش��نهاد تداوم 
تولید این خودروی اقتصادی تنها در گرو موافقت س��ازمان های نظارتی 
و عقب نش��ینی آنها از اجرای استانداردهای هش��تاد و پنج گانه با هدف 
کنترل قیمت ها در بازار باشد. به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، 
جابه جا ش��دن رکورد قیمت پراید در چند روز گذش��ته و ایستادن این 
خ��ودرو در قله 90 میلی��ون تومانی، زمزمه های بازگش��ت دوباره پراید 
ب��ه چرخه تولید را مطرح کرده اس��ت. هرچند در چند س��ال اخیر تیر 
انتقادات همواره به س��وی این خودرو نش��انه رفته ب��ود، اما این روزها 
همزم��ان با اعالم توقف تولید پراید 111، اس��تقبال برای خانواده پراید 
افزایش یافته و شاهد قیمت های حیرت انگیز این خودرو در بازار هستیم.

در همین حال گروه خودروس��از مربوط��ه تاکید دارد که این افزایش 
قیم��ت ارتباطی ب��ه کارخانه ندارد و قیمت ها در بازار توس��ط دالالن و 
واس��طه ها و همچنین قیمت س��ازی های صورت گرفته در س��ایت های 

خرید و فروش اینترنتی تعیین شده است.
نوس��انات قیمتی ای��ن خودرو در چند وقت اخیر در حالی اس��ت که 
همواره از پراید به عنوان خودرویی با اس��تانداردهای حداقلی یاد شده، 
خودرویی درون ش��هری که قابلیتی در مسافرت های برون شهری ندارد 
و بر این اس��اس سازمان ملی استاندارد مقرر کرد تا تولید این خودروی 

اقتصادی متوقف و یا نسبت به استانداردسازی مربوطه اقدام شود.
بدون ش��ک انجام هرگونه هزین��ه بر روی پلتفرم ه��ای قدیمی فاقد 
هرگونه توجیه اقتصادی اس��ت و بر این اساس سایپا خبر از توقف تولید 

این خودرو در سال 99 داد.
در همی��ن حال با آغاز دور دوم تحریم ها نیز ش��اهد افزایش بی رویه 
قیم��ت ارز و همچنین کمب��ود قطعات بودیم و این روند باعث ش��د تا 
پرای��د دیگر ی��ک خودروی اقتصادی نباش��د اما با ای��ن حال همچنان 
ارزان ترین خودروی داخلی به ش��مار می  رفت. خودرویی 2600 دالری 
که بدون شک با حذف آن از چرخه تولید، صنعت خودرو هیچ گاه چنین 

خودرویی را در خطوط تولید خود نخواهد دید.
میرجواد سلیمانی نیز ضمن تایید این موضوع اعالم کرد

پیش از این نیز بارها مطرح کرده ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت 
2600 دالر هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش 
سرس��ام آور قیمت مواد اولیه و نوس��ان ب��ازار ارز، تحریم های ظالمانه و 
محدودیت ه��ای واردات قطعات، تولید هیچ خودرو دیگری با این قیمت 

امکان پذیر نیست.
همی��ن اظهارنظر کافی بود تا با اعالم توقف تولید پراید 111 از هفته 
گذش��ته و برنامه ریزی برای توقف تولید آخرین مدل پراید )پراید 131( 

از تیرماه، قیمت ها روند افزایشی به خود بگیرد.

واکاوی این رفتار نش��ان از کاهش قدرت خرید مردم و همچنین نیاز 
ب��ه وجود یک خودروی ارزان قیمت اس��ت و از آنجا که جایگزینی برای 

پراید تعریف نشده تمایل به خرید و حفظ آن نیز افزایش یافته است.
 هرچن��د به گفته س��لیمانی، برنام��ه این گروه خودروس��ازی تغییر 
جدی و ملموس در س��بد محصوالت سایپا است و بر این اساس، تولید 
خودروهای به روز و جدید و ارتقای س��طح کیف��ی محصوالت قبلی در 
دس��تور کار قرار گرفته و تولید محصوالتی مدرن، باکیفیت و نزدیک به 
استانداردهای جهانی محور اصلی برنامه های سایپا در توسعه محصوالت 
اس��ت اما روند افزایش��ی قیمت این خودرو در بازار باعث شده تا معاون 
فروش س��ایپا اعالم کند که پیشنهادهایی مبنی بر تداوم تولید پراید با 

هدف کنترل قیمت این خودرو مطرح شده است.
اظهارات حس��ین کاظمی در حالی است که مهلت خواهی وزیر صمت 
برای اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو به شش ماه 
پس از تحریم ها، چندان به مذاق استاندارد خوش نیامده و تاکید کرده 

که برای ارائه مهلت باید شرایط مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
حال باید دید این بار س��ازمان ملی اس��تاندارد و همچنین س��ازمان 
محیط زیست به دلیل بهبود شرایط بازار از مواضع خود کوتاه می  آیند؟ 
چراکه ب��ه طور قطع تداوم تولید این خودرو جز با مجوز س��ازمان های 

مرتبط امکانپذیر نخواهد بود.

برخی سهامداران خرد شرکت های خودروسازی طی نامه ای سرگشاده 
به مسئولین ذی ربط به تداوم عدم اصالح قیمت های محصوالت تولیدی 
خودرو س��ازان معترض ش��ده و نوشتند: از مس��ئوالن می خواهیم، حق 
ما را از دالالن بس��تانید. بر این اس��اس س��هامداران صنعت خودرو در 
نگاش��ته خود با بیان این که در نامه های س��ازمان های مرتبط نسبت به 
رانت ایجادش��ده از محل قیمت گذاری دستوری خودرو هشدار داده اند 

اما گوش شنوایی وجود ندارد .
به گزارش پدال نیوز، سهامداران شرکت های خودروسازی در این نامه 
از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواس��ت کمک 
و اعالم کرده اند: البی بانفوذ دالالن و واس��طه ها به بهانه گرانی س��بب 

شده اند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت های 
درب کارخانه داش��ته باش��د. این در حالی است که با این قیمت گذاری 
دستوری بیش از 40 هزار میلیارد زیان به صنعت خودرو و قطعه سازی 
کشور تحمیل شده است و به جای آن دالالن بیش از 10 هزار میلیارد 

تومان سود بردند.
س��هامداران ش��رکت های خودروی��ی در نام��ه خود ضم��ن انتقاد از 
قیمت گذاری دس��توری خطاب به مسئولین کشور اعالم کرده اند چطور 
می شود با افزایش بیش از 45درصدی قیمت مواداولیه تولید، نرخ تورم 
رس��می ب��االی 40درصد، افزایش ن��رخ ارز نیمای��ی از 4200 به باالی 
12هزار تومان��ی کنونی )ارز نیما(، بر طبل ثاب��ت ماندن قیمت خودرو 

و قیمت گذاری دس��توری می کوبی��د. آیا از وضعیت بی��کاری کارگران 
ش��رکت های قطعه س��ازی و کاهش تولید خودروس��ازان و زیان آنان با 
توج��ه به مش��کالت خودتحریمی ها و تحریم ه��ای بین المللی و بحران 

ویروس کرونا خبر دارید؟
چ��را از حقوق س��هامداران دفاع نمی کنید و چه کس��ی پاس��خگوی 

سودرسانی به دالالن از جیب سهامداران و تولیدکننده است؟
س��هامداران صنعت خودروی کشور از مس��ئولین کشور یک خواسته 
اصلی داریم، هرچه سریعتر دستور منطقی سازی قیمت خودرو متناسب 
ب��ا نرخ تورم و هزینه های مواد و قطع��ات را صادرکنند یا قیمت خودرو 

در حاشیه بازار تعیین شود.

وضعیت تولید خودروهای پرتیراژ چه خواهد شد؟

اعتراض سهامداران خودرویی نسبت به قیمت گذاری دستوری
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گودرزی با اش��اره به لزوم نقش آفرینی دانش��گاه در رفع نیازهای بومی، گفت 
تمرکز روی مزیت های اقلیمی و رفع نیازهای بومی، سبب اعتباردهی به دانشگاه 
خواهد ش��د. طه گودرزی، عضو هیأت علمی دانش��گاه امیرکبی��ر در گفت  وگو با 

پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان با مثبت 
ارزیابی کردن طرح ش��هید احمدی روشن، بر لزوم 
 اطالع رسانی یکنواخت به همه دانشگاه ها و مراکز 
علمی کش��ور درباره این طرح تأکید کرد و گفت: 
اگر اطالع رسانی درباره این طرح به طور یکنواخت 
و همه جانب��ه انج��ام ش��ود، قطعاً نیروی انس��انی 
نخبه و خبره بیش��تری در چرخه ق��رار می گیرد 
و ای��ن عامل س��بب بهبود نتای��ج و تحقق اهداف 
تعیین ش��ده خواهد ش��د. وی اف��زود: روند اجرای 
طرح شهید احمدی روشن باید به گونه  ای باشد که 
همه دانشگاه های کشور که پتانسیل رفع نیازهای 
موجود و توانمندکردن مس��تعدان برتر را دارند، در 
این طرح درگیر ش��وند. گودرزی ادامه داد: فعالیت 

دانشگاه های بومی روی مزیت ها، مشکالت و چالش های بومی در قالب این طرح، 
عالوه بر افزایش اعتبار دانش��گاه و محققان و وسیع ش��دن دای��ره اثرگذاری این 
طرح، سبب توسعه منطقه ای می شود. عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 

دانشگاه امیرکبیر در ادامه با اشاره به ضرورت نهادینه شدن مفهوم دقیق و حرفه ای 
»تحقیق«، اظهار داش��ت: در کشورهای توسعه یافته که به صورت جدی در حوزه 
تحقیق وارد ش��ده اند، هسته  پژوهشی و تحقیقاتی تنها یکی از حلقه های زنجیره 
توسعه اس��ت. در این کش��ورها در اغلب موارد، 
رس��الت هسته پژوهشی س��اخت و تولید کاال و 
یا خدمت نیس��ت چراکه این موارد در واحدهای 
تحقیق وتوسعه صنعت و بر پایه نتایج خارج شده از 
تحقیق انجام می شود. گودرزی تصریح کرد: یکی 
از دس��ت اندازهای حرکت هسته های تحقیقاتی، 
اقتصاد دولتی، ش��رکت های دولتی و غیررقابتی 
هستند چراکه این قبیل شرکت ها رقابت پذیری 
ندارن��د و به همین دلیل احس��اس نیازی هم به 
تحقی��ق نخواهن��د داش��ت. وی در پایان هدف 
فعالیت هس��ته نخبگانی و پژوهشی را مهمترین 
عامل در شکل گیری هسته دانست و خاطرنشان 
کرد: اعضای گروه باید براساس مأموریت و هدف 
پروژه انتخاب ش��وند؛ در واق��ع برمبنای تخصص های الزم در انج��ام پروژه افراد 
انتخاب و در چرخه فعالیت هسته، به کار گرفته شوند. امروزه به دلیل گستردگی 

علوم، بسیاری از تحقیقات پیشرو چندرشته ای و میان رشته ای انجام می شوند.

کارگ��زاران تجارت فن��اوری یا همان بروکرهای فناوری، غالباً نقش واس��طه 
را میان صاحبان عرضه و تقاضای فناوری ایفا می کنند. براس��اس طرح جهش 
تج��ارت فناوری، برای ترغیب این عناصر مهم در زیس��ت بوم نوآوری کش��ور، 

بروکره��ا در ه��ر معامل��ه یک جای��زه دریافت 
می کنند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخبگان، ش��بکه فن بازار مل��ی معاونت 
علمی، در راس��تای پیاده س��ازی عملی، اهداف 
»جه��ش تولی��د« در درون این ش��بکه، طرح 

جهش تجارت فناوری را آغاز کرد.
اکن��ون براس��اس یکی از اج��زای این طرح، 
برای تش��ویق بیش��تر  بروکرها، این گارگزاران 
به ازای معامالت انجام ش��ده در حوزه فناوری، 

جایزه تشویقی دریافت می کنند.
میالد صدرخانلو، رئیس شبکه فن بازار ملی 
وابس��ته به معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، در توضیح جزییات این طرح، اظهار 

کرد: محور اصلی فعالیت بروکرها، همرس��انی محصوالت فناورانه میان خریدار 
و فروش��نده اس��ت و بر این اساس و در راستای رونق بخش��ی به این مبادالت، 

جوایزی برای این کارگزاران در نظر گرفته شده است.

رئیس ش��بکه فن بازار ملی ایران، مبالغ جایزه برای  س��ه ح��وزه بازاریابی، 
س��رمایه گذاری و رف��ع نیاز فناورانه عنوان کرد که مبل��غ بازاریابی  0.6 درصد 
و نیز به نس��بت 0.5 درصد در ازای س��رمایه گذاری و رفع نیاز فناورانه است و 
اف��زود: معموالً با نظارت ش��بکه  های فن بازار 
در سراسر کشور، بروکرها مبلغی در حدود 2 
ت��ا 7درصد کل مبلغ معامل��ه را  نیز در قالب 
کمیس��یون، از طرفی��ن این تب��ادل تجاری، 
دریافت می کنند. ایجاد این مشوق های جنبی 
در راستای  توسعه هرچه بیشتر بازار فناوری 

کشور انجام می گیرد.
رئی��س ش��بکه فن ب��ازار معاون��ت علمی 
در ادام��ه اف��زود:  با توجه ب��ه اینکه بروکرها 
یک��ی از عوامل تاثیرگذار و مهم زیس��ت بوم 
دانش بنیان کشور هستند، این جوایز می تواند 
مش��وقی  باشد تا آنها با دلگرمی بیشتری  به 

وظایف شان در درون شبکه عمل کنند.
ش��بکه فن بازار ملی ایران براساس نقش��ه جامع علمی کشور و ابالغیه های 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

وظیفه توسعه بازار فناوری کشور را عهده دار است.

بروکرها در هر مبادله فناوری جایزه می گیرنداعتبار دانشگاه هر منطقه در رفع نیازهای بومی است

قرارداد واگذاری زمین برای احداث فاز چهارم پارک فناوری پردیس با حضور 
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری امضا شد. با این اقدام 
30 هکتار زمین برای راه اندازی این فاز اختصاص یافت. همچنین ابتدای هفته 
جاری قرارداد دیگری میان س��ورنا ستاری و محمد مهدی طهرانچی امضا شد 
تا شاهد رونق فعالیت های فناورانه در این پارک با ایجاد دانشگاه ناحیه نوآوری 

پردیس باشیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، تا امروز شاهد توسعه پارک 
فن��اوری پردیس معاونت علمی در س��ه فاز با متراژ 60هکت��ار بودیم. امروز با 
حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری قرارداد واگذاری 
زمین برای احداث فاز چهارم امضا ش��د. این قرارداد به امضای مهدی هدایت، 
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید پردیس و مهدی صفاری نیا، رئیس پارک 

فناوری پردیس رسید.
مه��دی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی درباره امضای 
این ق��رارداد گفت: با امضای ای��ن قرارداد 30 هکتار دیگر ب��ه مجموعه پارک 
اضافه ش��د و در مجموع محدوده عملیاتی پارک فناوری پردیس به 90 هکتار 
می رس��د. با امضای ای��ن قرارداد این پ��ارک بزرگ ترین فضا را برای اس��تقرار 
ش��رکت های دانش بنیان در میان پارک های فناوری کش��ور خواهد داشت و تا 
س��ه سال آینده امکان استقرار 1000 شرکت فناور را در پارک خواهیم داشت 
که با این اتفاق رش��د چهار برابری اشتغال زایی و ایجاد شغل برای 20 هزار نفر 

را شاهد می شویم.
 وی با اشاره به اینکه عملیات زیرساختی و عملیاتی فاز سوم شهریورماه سال 

جاری به پایان می رس��د، گفت: در دو ماه آینده اقدامات زیرساختی فاز 4 آغاز 
می شود و کلنگ افتتاح فاز چهارم بر زمین می خورد، در سال جاری آماده سازی 

یک سوم این فعالیت ها تمام می شود.
صفاری نی��ا ادام��ه داد: همچنین ابت��دای هفته جاری نیز ق��رارداد همکاری 
مش��ترک میان معاونت علمی و فناوری و دانش��گاه آزاد اسالمی برای تاسیس 
»دانش��گاه فناوری در ناحیه نوآوری پردیس« امضا ش��د. این قرارداد به امضای 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و محمدمهدی طهرانچی 
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی رس��ید. مساحت دانشگاه آزاد 25 هکتار است و با 

این اقدام زمینه ایجاد ناحیه نوآوری پردیس فراهم شد.
صفاری نیا با بیان اینکه طرح ناحیه نوآوری پردیس س��ال گذش��ته در هیات 
امنای پارک تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد، افزود: تمام 
فعالیت ها مانند افزایش فضای پارک تا 90 هکتار، تعامل نزدیک فاز دانشگاهی 
و پارک مقدمات ایجاد ناحیه نوآوری پردیس اس��ت. با سرعت دادن به اقدامات 
در نظ��ر داریم این ناحیه نوآوری را با وس��عت 110 هکتار و افق توس��عه هزار 

هکتار در سال جاری رونمایی کنیم.
رئی��س پارک فن��اوری پردیس همچنین بی��ان کرد: امروز همچنین س��ند 
دیگری برای توس��عه آتی پارک در حریم جنوبی ش��هر پردیس امضا شد. این 
قرارداد مربوط به فاز نخس��ت توس��عه پارک با مس��احت 500 هکتار است. در 
حال حاضر نیز مراحل تصویب این اقدام در شورای عالی معماری و شهرسازی 
را می گذرانیم که براس��اس دستور وزیر راه و شهرسازی در اولویت فعالیت های 

شورا قرار دارد.

ایمن سازی فروشگاه ها با تولید محصوالت و گیت های ضدسرقت ایرانی یکی 
از مهم ترین اهداف ش��کل گیری یکی از شرکت های دانش بنیان در کشور است. 
محصوالتی ایرانی با کیفیت جهانی که انحصار آن در دست چند کشور محدود 
جهان��ی بود، اما امروز ایران هم با داش��تن این فناوری، در کنار این کش��ورها 

ایستاده است.
شرکت دانش بنیان ایمن موج توس با درک نیاز واحدهای صنفی و فروشگاهی 
کش��ور به محص��والت باکیفی��ت امنیتی و ضدس��رقت اجناس فروش��گاهی، 
فعالی��ت خ��ود را از س��ال 86 آغاز کرد. این ش��رکت که در زمین��ه طراحی و 
تولید س��خت افزارهای برق و الکترونیک، لی��زر و فوتونیک - میکروالکترونیک 
و مدار های الکترونیکی فعالیت می کند توانس��ته نیاز فروشگاه ها به محصوالت 

ضدسرقت را تامین کند.
به گفته محمدصادق ثانوی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، شرکت ایمن 
موج توس بزرگ ترین تولیدکننده گیت های فروش��گاهی و تجهیزات جانبی در 
خاورمیانه اس��ت. این تجهیزات تامین کننده امنیت کاالهای انواع فروش��گاه و 

هایپرمارکت ها در برابر سرقت است.
این ش��رکت از ابتدای فعالیت خود هدف��ش را حرکت در مرز دانش جهانی 
قرار داد و فناوری AM را که برترین فناوری محصوالت ضدسرقت فروشگاهی 

اس��ت و تنها تع��داد محدودی از ش��رکت های آمریکایی و اروپای��ی دارنده آن 
هستند را برای محصوالت خود انتخاب کرد. ثانوی در این  باره می گوید: شرکت 
ما نخس��تین و بزرگ ترین تولیدکننده گیت های ضدس��رقت فروشگاهی سری 
SWG و IMG اس��ت. ای��ن محصوالت با اس��تقبال بازار داخل��ی و بازارهای 

خاورمیانه روبه رو شده است.
آنطور که این فعال دانش بنیانی می گوید: بخش طراحی و توسعه فناوری این 
ش��رکت با تکیه بر خودباوری و  اعتماد به توانمندی های متخصصانش توانسته 

محصوالتی با مزایای منحصر به فرد جهانی تولید کند.
محص��والت تولیدی این ش��رکت تاکنون پاس��خگوی نیاز بی��ش از 10هزار 
فروشگاه کشور بوده و هر دستگاه نصب  شده از سوی این شرکت در فروشگاه ها 
حداق��ل از خ��روج 500 دالر ارز از کش��ور جلوگی��ری کرده اس��ت. همه این 
موفقیت ها تنها با کمک 30 نفر از متخصصان ایرانی ش��اغل در بخش تحقیق، 

توسعه، تولید و فروش این شرکت میسر شده است.
بن��ا به گفته مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، محصوالت این ش��رکت در 
نمایش��گاه های مختلف بین المللی به نمایش گذاش��ته شده است. یک شرکت 
هم در عمان ثبت کرده اند و محصوالت تولیدی خود را از عمان به کش��ورهای 

مختلف مخصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا صادر می کنند.

اگرچه آمازون از معدود برندهایی محسـوب می شود که در دوران کرونا، بدون بحران 
به کار خود ادامه داده و رشد چشمگیری را داشته است، با این حال امروز خبری منتشر 
شـده اسـت که می تواند همه چیز را برای این شـرکت تغییر داده و به جای یک بحران 
اقتصادی، این شرکت وارد یک بحران داخلی شده است که می تواند ضررهای به مراتب 
بیشـتری را از حالت نخست داشته باشـد. ماجرا از آنجا شروع شده است که دو کارگر 
بخش انبارداری این شرکت، از عدم توجه مدیران آمازون به وضعیت کارگران در شرایط 
اوج ویروس کرونا خبر دادند. پس از اعالم خبر اخراج این دو کارمند، یکی از مهندسان 
بخش نرم  افزار شـرکت به نام تیم بری که سـابقه پنج سـال همکاری با آمازون را دارد، 
در راسـتای حمایـت از این دو کارگر، از سـمت خود کناره گیری کرد. وی سـمت نایب 

رئیس بخش وب سـایت شـرکت را برعهده داشـت و باعث شده اسـت تا اظهارنظرهای 
مختلفی پیرامون این شـرکت شـکل گیرد. آقای بری از وبالگ خود خبر استعفا و دلیل 
آن را منتشـر کرد که باید دید با چه واکنشـی از سـوی سـایر مدیران آمـازون همراه 
خواهد بود. نکته دیگری که ذکر آن ضروری است این است که این نخستین اعتراض به 
سیاست های آمازون نبوده و هم اکنون در بسیاری از کشورها، نسبت به عدم پشتیبانی 
الزم از کارمندان در برابر ویروس کرونا، اعتراض هایی به وجود آمده اسـت. در قسـمت 
پایانـی نامه اسـتعفای آقای بـری، یک طعنه سـنگین به آمازون به چشـم می-خورد. 
وی اعالم کرده اسـت که مشـکل اصلی ابدا ویروس کرونا نبـوده و تنها به این موضوع 
برمی گردد که مدیران این شـرکت با کارگران خود به مانند روبات رفتار کرده و ارزشـی 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و در راستای ایجاد ناحیه نوآوری پردیس

قرارداد واگذاری زمین فاز چهارم پارک فناوری پردیس امضا شد

با تالش یک شرکت دانش بنیان

فروشگاه ها با پیشرفته ترین فناوری های ضدسرقت 
ایران ساخت مصون شدند

بحران داخلی در آمازون 
به قلم: شزیر موکالی - نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

عمر اقتصاد دیجیتال در کشورمان زیاد نیست. این اقتصاد که با توسعه پرداخت های 
الکترونیکی در ایران کار خود را ش��روع کرد امروز با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری 
در همه ابعاد رش��د کرده اس��ت. روند توس��عه این اقتصاد نوپا که بر پایه  فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی بر بس��تر فناوری اطالعات و ارتباطات اس��توار است با شکل گیری 

استارت آپ ها شتاب بیشتری گرفت.
در واقع اقتصاد دیجیتال، نوع کس��ب وکارها و درآمدزایی ش��رکت ها را تغییر داده و 
چارچوب مفهومی جدیدی برای محاسبات مالی ایجاد کرده است. این اقتصاد نوین که 
نقطه مقابل اقتصاد س��نتی است اساس شکل گیری فعالیت های نوین اقتصادی در دنیا 

شد و به بازار کار شرکت های خدماتی آنالین رونق داد.

راه رسیدن به توسعه پایدار اقتصاد 
دیجیتال از دانش بنیان ها می گذرد
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کانون ه��ای هماهنگی دانش، صنع��ت و بازار از جمل��ه ظرفیت های قانونی 
ایجادش��ده در زیست بوم نوآوری کش��ور هستند که توانسته اند نقشی موثر در 
ایجاد ارتباط میان بخش های تولیدی کش��ور )صنع��ت(، بخش توزیعی)بازار( 

و مراک��ز تولی��د علم و دانش برقرار کنند. رش��د 
کمی و کیف��ی این موسس��ات در ماه های پیش 
رو می توان��د به جهش تولی��د در حوزه های مهم 

و استراتژیک منتهی شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، این کانون ها که در ابتدا با اس��تفاده از 
ظرفیت های دولتی تاس��یس ش��دند، مسیر خود 
را ب��ا تمرکز ب��ر بخش خصوصی اص��الح کردند. 
همچنی��ن معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در راس��تای ایجاد ظرفیت های قانونی 
برای ای��ن کانون ها مصوبه ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی را نیز اخذ کرد.
عبدالرضا مجدالدین، مدیرکل دفتر هماهنگی 

دانش، صنعت بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره اظهار 
کرد: در دوره جدید فعالیت کانون ها تالش ش��ده اس��ت، کانون های هماهنگی 
دانش، صنعت و بازار در حوزه هایی تاسیس شود که جزو حوزه های استراتژیک 

محس��وب می ش��وند. این بخش  های اقتصادی از این جنبه برای افتتاح کانون 
انتخاب شده اند که از پتانسیل ایجاد ارزش افزوده برخوردار هستند.

وی اف��زود: در ح��ال حاضر کانون ها در حوزه هایی مانن��د: گندم، آرد و نان، 
جواهرات و س��نگ های قیمت��ی، گل محمدی 
و گیاه��ان معط��ر، حمل و نقل ریلی ش��هری، 
تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی ایران س��اخت، 
رنگ و رزین، زنبور عس��ل، ف��رش و آبزیان در 

حال فعالیت هستند.
شناسایی حوزه های مس��تعد جدید از جمله 
اقدامات این دفتر در س��ال 1398 بوده اس��ت. 
بر این اساس با شناسایی 20 حوزه مناسب، در 
نهایت تاسیس پنج کانون در حوزه های سلولز و 
مشتقات س��لولزی، مدیریت پسماند و بازیافت، 
ش��کر و صنایع جانبی، گردشگری و همچنین 
امنیت فضای تبادل اطالعات به تصویب رسید.

توس��عه فعالی��ت ای��ن کانون ه��ا می توان��د 
حوزه های متعدد و گس��ترده اقتصادی را ترغیب کند که از تک بعدی بودن به 
س��مت برقراری ارتباط مثمرثمر با بخش ه��ای دیگر از جمله صنایع مختلف و 

دانشگاه ها گام بردارند.

یکی از نگرانی های بش��ر برای آینده تامین آب و غذای سالم است؛ نیازی که از 
ابتدای حیات انسان بوده و تا آخرین روز زندگی آخرین بشر بر روی کره زمین ادامه 
خواهد داشت. تامین غذا از منابع محدود طبیعی موجود در زمین که عمر زیادی 

از آن باقی نمانده است یکی از مشکالت آینده بشر 
خواهد بود، اما ش��اید ایده های خالقانه بتواند راهی 
برای تامین امنیت غذایی بیابد. براساس آمار و ارقام 
س��ازمان جهانی بهداش��ت، تقاضا برای غذا در 40 
س��ال آینده دو برابر خواهد ش��د. افزایش تقاضایی 
که با مناب��ع محدود و رو به اتم��ام غذایی در دنیا 
مشکالت زیادی برای کشورها ایجاد خواهد کرد، اما 
قطعا راهکار موجود در خوردن هر جنبنده زنده ای 
بر روی کره زمین نیست، راهی که برخی کشورها 
در پیش گرفته اند تا پاس��خی برای تامین نیازهای 

غذایی مردم شان بیایند.
 معاونت علمی و فناوری پیشگام شد

آین��ده غذا در ایران هم ب��رای مدیران به یک 
دغدغه جدی بدل شده است؛ دغدغه ای که قرار است با حمایت از شرکت هایی 
که در حوزه امنیت غذایی فعالیت می کنند پاس��خ داده ش��ود. شاید حمایت و 
هدایت س��رمایه های مادی و ایده های خالقانه موجود در این ش��رکت ها بتواند 

راهی برای رهایی از این نگرانی ها باش��د. س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم با توجه به اهمیت رفع نیازهای اساسی 
کش��ور و حمایت از شرکت های فعال در زمینه امنیت غذایی فراخوانی منتشر 
کرده است. در این فراخوان آمده است که ستاد 
از طرح ه��ای فناورانه ش��رکت های دانش بنیان 
ب��رای ارتق��ای امنی��ت غذایی کش��ور حمایت 
می کند. طرح های موردنظر باید تولیدی باشند 
و قابلی��ت اجرایی ش��دن در ش��رایط اقلیمی و 
سیاسی کشور را داشته باشند. همچنین »وجود 
مناب��ع پایدار ب��رای تامین م��واد اولیه با هدف 
اس��تمرار در اج��رای طرح و تولی��د محصول«، 
»چابک��ی طرح ه��ا و ایده ه��ا ب��رای انطباق با 
استاندارد ها و تولید محصوالت متنوع«، »وجود 
ب��ازار داخلی ب��رای محصول طرح ی��ا تضمین 
صادرات برای محصوالت ارزآور«،» اس��تفاده از 
فناوری ه��ای جدید و کارآمد در اجرای طرح«، 
»تمایل بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری و حمایت از طرح های فناورانه«، 
»کنت��رل کیفیت و عرضه محصول س��الم و امکان اخذ مج��وزات الزم در این 

طرح ها« وجود داشته باشد.

یک فراخوان؛ طرح های فناورانه تان برای ارتقای امنیت غذایی کشور را ارائه کنیدکانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در مسیر جهش تولید قرار دارند

پیچیده تری��ن کارکرده��ای عال��ی ش��ناختی انس��ان مانن��د حافظه 
کاری، فراش��ناخت، اس��تدالل، تصمیم گیری، برنامه ری��زی، خودمهاری 
و خودتنظیم��ی، انعطاف پذیری و نوآوری توس��ط ناحیه پیش پیش��انی 

مغ��ز مدیریت و پ��ردازش می ش��ود. این 
ن��وع فعالیت های بخش پیش پیش��انی را 
کارکردهای اجرایی می نامند که در جریان 
رش��د ذهنی کودک در قالب اتصاالت بین 
سلولی توسعه می یابد و در سال های پایانی 
مدرسه به سطح قابل قبولی می رسد. این 
رشد همچنان ادامه می یابد، به نحوی که 
هرچه مدارهای عصبی ناحیه پیش پیشانی 
پیچیده تر شود نشانه ای بر فرهیختگی فرد 

است.
ب��ه  اجرای��ی  کارکرده��ای  اصط��الح 
توانایی های شناختی س��طح باالیی اشاره 
دارد ک��ه به افراد کم��ک می کند تصمیم 
بگیرند، انتخاب کنند، رفتار خود را تنظیم 
کنند، برنامه ریزی کنن��د، فعالیتی را آغاز 

کنند یا آن را به پایان برس��انند و به عبارت س��اده تر، رفتار خود را تنظیم 
کنند. از دیدگاه عصب شناس��ی کارکردهای اجرایی ش��امل مهارت های 

شناختی و اجتماعی است که در طول دوره رشد کودک شکل می گیرد.
برای بهبود کارکردهای اجرایی می توان از س��ه روش متفاوت استفاده 
کرد. نخست، اصالح محیط فرد است. روش دیگر، رویکردی فردی نام دارد 
و در صدد تقویت کارکردهای اجرایی از طریق ایجاد ارتباطات فردی است. 
سومین روش، ناظر بر آموزش کارکردهای اجرایی است. کارکرد اجرایی به 

ما کمک می کند تا برای رسیدن به اهداف مان، مهارت های تفکر خود را به 
کار بندیم و راه حلی را برای مسائل پیشروی خود پیدا کنیم.

هیچ تصمیمی بدون نگرش گرفته نمی ش��ود. فرض پایه این است که 
پردازش ش��ناختی در بس��تر و همراه با 
پ��ردازش هیجانی ص��ورت می گیرد. به 
عب��ارت دیگ��ر، تصمیم گیری های ما در 
زمینه انتخ��اب و باور کردن یا نکردن به 
چیزی، حاصل تعامل ابعاد ش��ناختی و 
هیجانی ذهن ماس��ت که مجموعاً ما را 
ب��ه گزینش یک باور یا اق��دام وامی دارد. 
این موض��وع در مورد تم��ام زمینه های 
ش��ناختی که در آن افراد ب��ه قضاوت و 
تصمیم گیری درباره پدیده ها می پردازند، 
صادق اس��ت. در واقع، تمام��ی باورها و 
عقاید ما حاصل تعامل شناخت و هیجان 
است. از نظر زیست شناسی، مغز کودک 
از آغاز تولد آماده فراگیری زبان اس��ت و 
فرآیند یادگیری زبان به فروگشایی تجربه 
نیاز دارد. رابطه معکوس��ی بین سن و اثربخشی یادگیری زبان وجود دارد 
و در مجموع، یادگیری در سنین پایین اثربخش تر است. دانشمندان علوم 
اعصاب در پی مطالعه و مقایس��ه نحوه پردازش زب��ان در مغز کودکان و 
بزرگساالن هستند. این یافته ها با سیاست گذاری آموزش زبان دوم که غالباً 
در مدارس ما قبل از دوره نوجوانی ش��روع نمیشود، ارتباط پیدا می کند. 
البته، نوجوانان و بزرگساالن نیز می توانند زبان دیگری را یاد بگیرند، اما در 

بزرگسالی یادگیری زبان دوم خیلی سخت تر خواهد بود.

کان��ون پتنت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری گام های 
محکمی را برای فعالیت های آموزشی و ترویجی در حوزه مالکیت فکری 
عالقه مندان به این حوزه در سراسر کشور برداشته است. در همین راستا 
نیز س��ال گذشته در 16 ش��هر دوره های آموزشی برگزار شد و برای سال 

جاری نیز ادامه دارد.
 پیدایش انس��ان و مالکیت فکری با هم گره خورده اند. فکر و اندیش��ه 
از انس��ان جدا نیست. دستاوردهای ذهنی از همان نخستین اختراع بشر 
تاکنون در راستای رفع نیازهای او بودند. جرقه ها و ایده های ذهنی نوآورانه 

که امروز در مسیر توسعه نقش بازی می کنند.
اما در مسیر پیشرفت، توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه کافی 
به زیرساخت های مالکیت فکری یکی از نیازها است. برای قدم گذاشتن در 
این مسیر نیز نخستین اقدام آگاه بخشی محققان و پژوهشگران است تا از 

ضرورت حفاظت از دارایی های فکری و مزیت های آن بدانند.
پس توجه به فعالیت های آموزش��ی و ترویج��ی در این زمینه می تواند 
راهگشا باش��د. اقدامی که کانون پتنت معاونت علمی در کنار حمایت از 

ثبت اختراع بین المللی به آن اهتمام دارد.

سال گذشته کانون با قدرتی بیشتر از گذشته این فعالیت ها را دنبال کرد 
و در 16 شهر گوناگون دوره های آموزشی متنوعی برگزار شد. بیش از یک 
ه��زار و 500 نفر در این دوره ه��ا آموزش دیدند. این دوره ها آموزش برای 

موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های صنعتی را شامل می شود.
البته عالوه بر دوره های آموزش حضوری توس��عه فعالیت های آنالین و 

برگزاری دوره های خاص نیز در کانون هدفمند دنبال می شود.
برگزاری منظم کارگاه های آموزش��ی در فصول مختلف سال مطابق با 
تقویم آموزشی یکی از برنامه های کانون است که در سال گذشته در قالب 

دوره های آموزشی و ترویجی 13 دوره برگزار شد.
البته در این راس��تا کانون اقدامات جدیدی نیز در نظر گرفته است که 
برگ��زاری دوره هایی با مضامین تازه و با توجه به نیاز مخاطب را ش��امل 
می شود. برگزاری سه دوره با عنوان »عالمت تجاری« در همین راستا بود.
اما در سال جدید نیز برنامه های آموزشی در این راستا با قدرت بیشتر 
دنبال می ش��ود و در سه ماه نخست س��ال جاری 9 رویداد در برنامه های 
آموزشی گنجانده شده است. البته فعالیت های آموزشی حوزه دانش آموزی 

نیز در سال جاری آغاز می شود.

رئیس بخش وب سـایت شـرکت را برعهده داشـت و باعث شده اسـت تا اظهارنظرهای 
مختلفی پیرامون این شـرکت شـکل گیرد. آقای بری از وبالگ خود خبر استعفا و دلیل 
آن را منتشـر کرد که باید دید با چه واکنشـی از سـوی سـایر مدیران آمـازون همراه 
خواهد بود. نکته دیگری که ذکر آن ضروری است این است که این نخستین اعتراض به 
سیاست های آمازون نبوده و هم اکنون در بسیاری از کشورها، نسبت به عدم پشتیبانی 
الزم از کارمندان در برابر ویروس کرونا، اعتراض هایی به وجود آمده اسـت. در قسـمت 
پایانـی نامه اسـتعفای آقای بـری، یک طعنه سـنگین به آمازون به چشـم می-خورد. 
وی اعالم کرده اسـت که مشـکل اصلی ابدا ویروس کرونا نبـوده و تنها به این موضوع 
برمی گردد که مدیران این شـرکت با کارگران خود به مانند روبات رفتار کرده و ارزشـی 

را برای جان آنها قائل نمی شـوند. درواقع آمازون دچار طمع درآمد هرچه بیشـتر شده 
است و در این رابطه کارگران ساده، قربانیان آن هستند. نکته تاسفبار دیگر آن است که 
خبرها حاکی از محدودکردن ارتباطات کارگران با یکدیگر در راسـتای عدم شکل گیری 
موج جدید اعتراض است. حال باید دید که چه آینده ای در انتظار آمازون و موسس آن 
آقای جف بزوس که عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دست آورده است، خواهد بود. 
درواقع ممکن اسـت دادگاه های جهانی درگیر این ماجرا شـده و خسارت های سنگینی 
را متوجـه این شـرکت کنند. ایـن نکته را نیز فرامـوش نکنید که احتماال شـاهد بروز 

استعفاهای بیشتری نیز خواهیم بود. 
homeofscience.net :منبع

زبان، خواندن و مغز
محمود تلخابی - عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

ترویج »مالکیت فکری« رشد کرد

آموزش بیش از 1500 نفر در یک سال

بحران داخلی در آمازون 
به قلم: شزیر موکالی - نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، »وبینار شناس��ایی و آش��نایی 
با فرصت های صادراتی ترکیه«، 17 اردیبهش��ت ماه برگزار ش��د. با توجه به اینکه ایران 
و ترکیه دو همس��ایه با بیش��ترین اش��تراکات فرهنگی و مذهبی هستند توسعه سطح 
همکاری های علمی و فناورانه دو طرف یک ضرورت است. ایران در بسیاری از حوزه های 
علمی پیش��تاز در خاورمیانه است و ترک ها نیز در حوزه های بازرگانی و تجارت تجارب 
زیادی دارند که اگر این دو با هم تلفیق ش��ود، می توان به آینده خوب همکاری های دو 
کشور امیدوار بود. بر همین اساس و با توجه به اینکه بازار ترکیه برای فناوران ایران یک 
بازار بکر و پرسود است رویداد فناورانه وبینار ترکیه با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با محورهای »درآمدی بر زیس��ت بوم نوآوری ترکیه« و »شناسایی 

فرصت ها و مالحظات کاربردی صادرات و واردات از طریق ترکیه« برگزار  شد.

فناوران ایرانی فرصت های صادراتی 
ترکیه را شناسایی می کنند



عرصه کس��ب و کار پیوند عمیقی با صرف هزینه های تبلیغات��ی دارد. برندها با 
اختصاص بودجه های کالن برای تبلیغات در فضاهای مختلف امکان رشد و توسعه 
خود را فراهم می کنند. البته همیش��ه امکان ناکامی در زمینه دس��تیابی به اهداف 
مورد نظر نیز وجود دارد بنابراین ما باید با احتیاط نس��بت به تخصیص بودجه در 
عرصه تبلیغات عمل کنیم. یکی از شرایط خطرناک برای بازاریابی و تبلیغات همین 
دوران کنونی است. همه ما در شرایط بحرانی کرونا با مشکالت مالی مواجه هستیم. 
این امر برای برندها نیز وجود دارد. بخش بازاریابی و تبلیغات همیشه جزو نخستین 
حوزه های آسیب پذیر از بحران های مالی شرکت هاست. این امر حتی برای برندهای 

بزرگ نیز به یک صورت صحت دارد. 
وضعی��ت برندهای بزرگ در عرصه تبلیغات همیش��ه مثال خوبی برای کس��ب 
و کاره��ای کوچک اس��ت. چنی��ن برندهایی اغلب مه��ارت باالیی در شناس��ایی 
موقعیت های مناس��ب تبلیغاتی دارند. درس��ت به همین خاطر کمتر با شکست یا 
ناتوان��ی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه می ش��وند. ما در این مقاله قصد 
بررس��ی وضعیت تبلیغاتی برندهای بزرگ را داریم. بدون تردید اطالعات حاصل از 
چنین بررسی برای سایر برندها در راستای طراحی تبلیغات مفید و حیاتی خواهد 
بود. برندهای موردنظر ما در این مقاله براساس میزان درآمد و شهرت شان در میان 
مش��تریان انتخاب شده اند بنابراین آگاهی از استراتژی تبلیغاتی آنها عالوه بر سایر 

برندها، برای مشتریان آنها نیز جذابیت خاصی خواهد داشت.
Procter & Gamble .1: افزایش بودجه تبلیغاتی و تالش برای 

آگاه سازی مشتریان از مزیت های برندش
بزرگ ترین ش��رکت تولی��دی در دنی��ا در عرصه تبلیغات نی��ز هزینه های قابل 
توجهی اختصاص می دهد. ش��رایط ش��یوع کرونا موجب افزایش مراجعه مردم به 
 Procter & س��وپرمارکت ها و خرده فروشی های آنالین شده اس��ت. این امر برای
Gamble فرصت مناس��بی در راستای بهبود سطح تعامل با مشتریان ایجاد کرده 
اس��ت. بر این اس��اس آنها در سه ماهه نخست س��ال جاری 2درصد بر هزینه های 
بازاریابی افزوده اند. این امر با هدف بهبود س��طح تعامل با مخاطب هدف و نمایش 

مزیت های خرده فروشی شرکت در مقایسه با سایر رقبا صورت گرفته است. 
جان مولر، مس��ئول بخش مالی شرکت P&G، در رابطه با تصمیم برای افزایش 
بودجه بخش بازاریابی و تبلیغات اظهارنظر جالبی دارد: »تالش برای حفظ مشتریان 
در عرصه خرده فروشی و عرضه محصوالت تولیدی شرکت دشواری های بسیار زیادی 
دارد. ما در طول سال های اخیر توجه ویژه ای به عرصه بازاریابی برای تعامل هرچه 
بهتر با مخاطب هدف داشته ایم. توجه به نیازهای اصلی مشتریان و خانواده های شان 
در کانون فعالیت های اخیر تبلیغات شرکت قرار داشته است. به این ترتیب ما فرصت 

بهتری برای تعامل با مخاطب هدف خواهیم داشت.«
2. یونیلیور: حفظ بودجه تبلیغاتی و چانه زنی با رسانه ها

نحوه فعالیت برند یونیلیور در سه ماهه نخست سال جاری تغییرات بسیار زیادی 
در نح��وه فعالیتش نش��ان نمی دهد. در حقیقت آنها با احتیاط بس��یار زیادی وارد 
س��ال 2020 ش��ده اند. اگرچه در ابتدای سال اغلب کارش��ناس ها رشد دست کم 
2.1درصدی در بودجه تبلیغاتی این برند پیش بینی می کردند، اما در نهایت تغییر 

قابل توجهی در فعالیت آنها احساس نمی شود. 
دلیل اصلی حفظ ش��رایط و بودجه بازاریابی از سوی برند یونیلیور عدم احساس 
خطر از سوی رقباست. این خرده فروشی عالوه بر عرضه دامنه وسیعی از محصوالت 
ح��ق امتیاز برخی از برندها را نیز خریداری کرده اس��ت. بخش عمده ای از فعالیت 
یونیلیور مربوط به حوزه س��المت و بهداشت است. با توجه به افزایش نگرانی ها در 
حوزه س��المت با ش��یوع کرونا، بازار کس��ب و کار یونیلیور تا حد زیادی گسترش 

یافته است.  
براساس گزارش رسمی شرت یونیلیور، استراتژی فعلی آنها تولید و عرضه هرچه 
بیشتر محصوالت بهداشتی برای مقابله با ویروس کروناست بنابراین در ادامه سال 

نیز خبری از افزایش هزینه های در حوزه بازاریابی و تبلیغات نخواهد بود. 
3. لورئال: کاهش هزینه های تبلیغاتی در کوتاه مدت و آمادگی 

برای بازگشت بزرگ
میزان فروش برند لورئال در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری به طور عجیبی با 
کاه��ش 4.8درصدی مواجه ش��ده اس��ت. بدون تردید بخش قاب��ل توجهی از این 
افت فروش مربوط به همه گیری ویروس کروناس��ت، با این حال نشانه های کاهش 
فروش حتی پیش از شیوع ویروس موردنظر نیز مشاهده شده است. استراتژی کلی 
مدیران لورئال برای خروج از چنین وضعیتی سرمایه گذاری کوتاه مدت بر روی تولید 
محصوالت موردنیاز مشتریان است. همچنین بودجه بخش بازاریابی و تبلیغات نیز 

در کوتاه مدت کاهش یافته است. 
بازار چین مهم ترین مقصد محصوالت لورئال محس��وب می شود. شیوع ویروس 
کرونا و تالش های دولت چین برای کنترل آن موجب کاهش تقاضا برای محصوالت 
لورئال ش��ده اس��ت. نکته مهم در این میان عدم پیش بینی چنین مشکلی از سوی 
مدیران ارشد لورئال بود. درست به همین خاطر فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی آنها به 

شدت از شیوع کرونا ضربه خورده است. 
ژان پاول آگون، مدیرعامل ش��رکت لورئال، در مورد بحران کنونی بر روی تالش 
برای خروج از شرایط بد مالی با کاهش هزینه های جانبی تاکید دارد. بر این اساس 
کاهش هزینه های بازاریابی نیز به عنوان بخشی از بودجه های غیرضروری در زمان 

حاضر ارزیابی شده است.

تالش لورئال برای کاهش هزینه های بازاریابی تبلیغات استراتژی بلندمدتی نیست 
بنابراین به زودی شاهد بازگشت آنها به عرصه تبلیغات خواهیم بود. به عبارت بهتر، 

شرایط کنونی به دلیل نوعی اضطرار روی داده است. 
4. اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی: کاهش هزینه ها در 

کوتاه مدت
نرخ فروش برند خودروس��ازی رنو در س��ه ماهه نخست سال جاری با 19درصد 
رکود مواجه ش��ده است. این میزان برای هر ش��رکتی نوعی بحران مالی محسوب 
می ش��ود. وضعیت رنو تا حد زیادی بحرانی تر از سایر شرکت ها در فرانسه است. به 
همین خاطر مدیران ارش��د آن به دنبال کس��ب انواع برنامه های حمایتی از سوی 

دولت فرانسه هستند. 
وضعیت خودروسازها در بازار ژاپن نیز تعریف چندانی ندارد. برند نیسان در سال 
جاری رکود قابل توجهی را تجربه کرده اس��ت. این میزان از کاهش فروش نیسان 
پس از سال 2009 و در پی بحران مالی گسترده در سراسر جهان بی سابقه محسوب 
می شود. براساس گزارش رسمی نیسان، میزان فروش خودروهای شرکت در مقایسه 
با بازه مشابه در سال گذشته 43درصد افت داشته است. بحران موجود برای نیسان 
به مراتب از وضعیت رنو پیچیده تر اس��ت. وضعیت س��ایر برندهای فعال در زمینه 
خودروسازی در بازار ژاپن نیز چندان مناسب نیست. شرکت میتسوبیشی حتی در 
زمینه مدیریت بحران هنوز توانایی محاس��به میزان ضرر را نداش��ته است. بسیاری 
از کارش��ناس ها به طور رسمی شرایط میتسوبیشی را نزدیک به ورشکستگی اعالم 
کرده اند بنابراین اگر حمایت های دولتی هرچه س��ریع تر به این برند نرسد، احتمال 

فروپاشی یکی از قدیمی ترین شرکت های تولید اتومبیل وجود خواهد داشت. 
برند رنو در واکنش به شرایط موجود تا جای ممکن از هزینه های تبلیغاتی کاسته 
اس��ت. این استراتژی گزینه مناسبی برای س��ایر اتومبیل سازها محسوب می شود. 

بنابراین نیسان و میتسوبیشی نیز همین الگو را مورد استفاده قرار داده اند. 
5. آمازون: افزایش بودجه بازاریابی و تبلیغات در پی کسب سود 

بیشتر
همانط��ور که انتظار می رفت، ش��یوع ویروس کرونا تاثیر مثبت��ی بر روی درآمد 
خرده فروش��ی های آنالین داش��ته است. بسیاری از کس��ب و کارها در طول دوران 
قرنطینه  فاصله گذاری اجتماعی ش��رایط دش��واری را تجربه می کنند، با این حال 

آمازون عالوه بر کسب سود بیشتر در حوزه تبلیغات نیز فعال تر شده است. 
براس��اس گزارش رسمی بخش مالی آمازون در نیمه دوم سال جاری پیش بینی 
افزایش 1.5 میلیارد دالری سود در مقایسه با سال گذشته منطقی به نظر می رسد. 
بر این اس��اس سود خالص این برند در سه ماهه پایانی سال جاری به 3.1 میلیارد 

دالر خواهد رسید. این رقم برای بسیاری از کسب و کارها در حد رویاست. 
وقت��ی درآمدهای یک برند به ط��ور قابل توجهی افزایش پی��دا می کند، میزان 
سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی نیز بیشتر خواهد شد. این امر در حوزه فعالیت 
آمازون به خوبی قابل مش��اهده اس��ت. آنها در س��ال جاری بوده بخش تبلیغات را 
32درص��د )معادل 4.8 میلی��ارد دالر( افزایش داده اند، با این حال براس��اس اعالم 
رس��می مدیران ارشد آمازون هزینه های تبلیغاتی آنها در برخی از نقاط نیز کاهش 

یافته است. به این ترتیب تمرکز آمازون بر روی بازارهای خاصی قرار دارد. 
6. کوکاکوال: کاهش هزینه های جاری

کوکاکوال پس از تعطیلی اغلب رستوران ها و نوشیدنی فروشی ها روزهای سختی 
را سپری می کند. مردم در دوران اوج کرونا به جای خرید محصوالتی مانند نوشابه 
گازدار بر روی لوازم بهداش��تی تمرکز دارن��د. به این ترتیب مدیران کوکاکوال برای 

مدیریت شرایط در تالش برای یافتن راهکارهای بهینه هستند. 
براساس اعالم رسمی شرکت کوکاکوال سود آنها در سال جاری 25درصد کاهش 
داشته است. نتیجه این امر اعمال برنامه پلکانی برای کاهش هزینه هاست. نخستین 
بخش برای صرفه  جویی بیشتر بازاریابی و تبلیغات است. هدف اصلی مدیران ارشد 
کوکاکوال جلوگیری از صرف هزین��ه در حوزه تبلیغات بدون وجود بازارهای هدف 

با توان خرید باالست. 
کوکاک��وال به عنوان یک��ی از برندهای ب��زرگ همکاری نزدیکی ب��ا آژانس های 
تبلیغاتی دارد. همین امر کاهش هزینه های تبلیغاتی کوکاکوال را بدل به کابوس��ی 
برای برندهای مختلف کرده است. هیأت مدیره کوکاکوال در ابتدای ماه آپریل هشدار 
جدی به آژانس ه��ای طرف قراردادش مبنی بر کاه��ش هزینه های تبلیغاتی داده 
اس��ت. به این ترتیب دست کم تا پایان س��ال جاری خبری از کمپین های بازاریابی 

پرهزینه نخواهد بود. 
جیمز کوئنس��ی، مدیرعامل کوکاکوال، در مصاحبه رسمی بر روی حفظ کارایی 
کارمندان و حمایت از آنها در شرایط دشوار کنونی تاکید کرده است: »ما در زمان 
کنونی محدودیت های قاب��ل توجهی در زمینه فروش محصوالت مان داریم. همین 
امر ما را به سوی کاهش هزینه های تبلیغاتی تا زمان رفع مشکالت و کنترل کامل 
ویروس کرونا س��وق داده اس��ت. بررس��ی وضعیت گردش مالی شعبه های مختلف 
کوکاکوال در س��ه ماهه نخست سال جاری به خوبی بیانگر کاهش درآمدمان است 

بنابراین ما باید هزینه های کمتری نیز در زمان کنونی داشته باشیم.«
7. گالکسو اسمیت کالین: ضربه سخت ویروس کرونا

گالکسو اسمیت کالین یکی از غول های عرصه تولید داروهای پزشکی است. این 
ش��رکت در سه ماهه نخست سال جاری رش��د 19درصدی در فروش محصوالتش 
تجربه کرده است. آنها در حال کار بر روی تولید واکسن برای ویروس کرونا هستند. 
همین امر حمایت های قابل توجهی از سوی دولت و سازمان های مردمی به ارمغان 
آورده اس��ت. نکته مهم در این میان وضعیت مالی نامناس��ب شرکت حتی در پی 

افزایش فروش به دلیل شیوع ویروس کروناست.

اگرچه شرکت گالکس��و اسمیت کالین در سال جاری رشد قابل مالحظه ای در 
زمینه تولیداتش نداش��ته است، اما سه ماهه نخست را به خوبی پشت سر گذاشت. 
چالش های اصلی این غول دنیای تولید و عرضه دارو از ماه پیش شروع شده است. 
براس��اس گزارش رسمی ش��رکت کاهش 4درصدی ارزش برند و همچنین درآمد 
سالیانه موجب لغو بسیاری از کمپین های بازاریابی شده است. تالش اصلی آنها در 
ش��رایط کنونی تولید محصوالت اساس��ی و موردنیاز مشتریان برای عبور از بحران 

کروناست. 
بدون تردید انتظار مشتریان از شرکت های فعال در زمینه دارو و خدمات پزشکی 
برای حضور در عرصه تبلیغات زیاد نیس��ت. ش��رکت گالکس��و اسمیت کالین نیز 
اطالعات دقیقی درباره میزان کاهش بودجه تبلیغاتی و س��ایر جزییات این عرصه 
ارائه نکرده اس��ت، با این حال بازگشت چین به حالت پیش از شیوع ویروس کرونا 
نقش مهمی در افزایش سود آنها خواهد داشت. دلیل این امر احداث اغلب شعبه های 

تولید دارو و آزمایشگاه های تخصصی شرکت در کشور چین است. 
8. فولکس واگن: حالت اضطراری و ذخیره مالی

فولکس واگن نیز مانند س��ایر شرکت های تولیدی در دوره شیوع کرونا وضعیت 
چندان خوبی ندارد. براس��اس گزارش های رسمی سود این غول خودروسازی 8.3 
درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. وقتی ما در عرصه های گسترده کسب و کار حضور 
داریم، این مقدار سود نقش تعیین کننده ای برای مدیریت شرکت ها خواهد داشت. 
فرانک ریتر، مسئول بخش��ی مالی فولکس واگن، پیش بینی بدتری از نیمه دوم 
سال جاری دارد. بر این اساس مدیران ارشد فولکس واگن خود را برای سالی دشوار 
و پر از فشارهای مالی آماده می کنند: »فرآیند کاهش هزینه ها برای مقابله با شرایط 
فعلی ضرورت دارد. بسیاری از برندها در شرایط کنونی همچنان تعطیل هستند. اگر 
ما قصد ادامه فعالیت داریم، باید هزینه های تبلیغاتی و سایر مخارج جانبی شرکت  

را به شدت کاهش دهیم.«
اس��تراتژی فولکس واگ��ن برای کاهش هزینه ها به خوبی بیانگر کاهش ش��دید 
هم��کاری با آژانس های تبلیغاتی، دس��ت کم تا پایان س��ال جاری، اس��ت بنابراین 
وضعیت برای آژانس های بازاریابی در ش��رایط کنونی حتی دشوارتر از شرکت های 

تولیدی خواهد بود. 
9. مک دونالد: ارائه وعده های غذایی رایگان

م��ک دونالد در پی ش��یوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی اغلب ش��عبه هایش 
در سراس��ر دنیا شد. تعداد محدودی از ش��عبه ها نیز که همچنان به فعالیت ادامه 
می دهند، با رعایت نکات بهداشتی سخت و فاصله گذاری اجتماعی مشغول به ارائه 

خدمات بیرون بر هستند. 
مزیت اصلی مک دونالد عالقه بسیار زیاد مشتریان به منوی شان است. همچنین 
راه اندازی س��رویس عرضه غذا به صورت آنالین نیز مانع از کاهش شدید سود مک 
دونالد شده اس��ت. براساس گزارش رسمی شرکت مک دونالد سود جهانی آنها در 

شرایط کنونی 17درصد کاهش داشته است. 
م��ک دونالد علی رغم کاهش درآمدها در طول دو ماه اخیر تا همین چند هفته 
پی��ش فعالیت قابل توجهی در عرصه بازاریابی و تبلیغات داش��ت. اگرچه اکنون با 
افزایش فش��ار مالی آنها نیز تصمیم به کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی شان 

گرفته اند. 
اس��تراتژی جالب مک دونالد طی کمپین های بازاریابی اش تا پایان ماه گذش��ته 
تقویت انگیزه مش��تریان برای مراجعه حضوری به شعبه های مختلف پس از پایان 
ماجرای ویروس کرونا بود. آنها در کمپین اصلی شان در ایاالت متحده برای نخستین 
بازخورد از س��وی کاربران جایزه غذای رایگان تعیی��ن کرده بودند. این امر موجب 

افزایش توجه مخاطب هدف به کمپین تبلیغاتی مک دونالد شد. 
کریس کمپسزینسکی، مدیرعامل مک دونالد، نسبت به آینده صنعت فست فود 
امیدوار است. بر این اساس اوج چالش ها و مشکالت مالی تا پایان سال جاری برقرار 
خواهد بود. پس از آن رس��توران های مختلف دوباره شروع به فعالیت خواهند کرد. 
نکت��ه مهم در این میان تالش برای جلب نظر مخاط��ب هدف برای جبران هرچه 

سریع تر ضررهای سال 2020 است. 
10. ان بی سی یونیورسال و کام کست: بحران مالی فراگیر

ش��رکت کام کس��ت در طول بحران کرونا، مانند بسیاری از برندهای 
دیگر، ضررهای فراوانی کرده اس��ت. اگرچه آنه��ا در زمینه ارتباطات و 
فناوری های زیرس��اخت فعالیت دارند، اما این امر مانع از بروز مشکالت 
فراوان برای آنها نشده اس��ت. اخیرا میزان خرید اشتراک تلویزیونی ان 
بی سی یونیورسال و کام کست به طور قابل توجهی کاهش یافته است. 
نکت��ه مهم در اینجا کاهش تقاضاهای بازاریابی و پخش تبلیغات در پی 

کاهش شمار مخاطب  شبکه های تلویزیونی است. 
براس��اس گزارش های رس��می در صنعت تولی��د برنامه و مدیریت ش��بکه های 
تلویزیونی ضرر 0.9درصدی دست  کم برای تمام برندها طبیعی خواهد بود. در این 
میان برخی از برندهای بزرگ ضررهای بیشتری نیز متحمل خواهند شد. دلیل این 
امر کاهش تقاضا برای بس��یاری از خدمات جانبی چنین شبکه هایی است بنابراین 

برندها باید به دنبال راهکارهایی دیگر برای رفع مشکالت شان باشند. 
بی تردی��د وضعیت بازاریاب��ی و تبلیغات در حوزه ش��بکه های تلویزیونی بر روی 
کمپین های آنها نیز تاثیر گذاش��ته اس��ت. بس��یاری از برندها برنامه های شان برای 
رونمایی از شبکه ها یا برنامه های بیشتر را به تاخیر انداخته اند. اگر شبکه ای هنوز در 
حال پخش محتواست، به احتمال زیاد درگیر مشکالت مالی فراوانی است. در غیر 

این صورت پخش محتوا برای مخاطب اندک توجیه مالی ندارد. 
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HTC از خالقانه  ترین تکنولوژی کنفرانس 
ویدئویی رونمایی کرد 

اگرچه ویروس کرونا باعث شده تا توجهات به کنفرانس های ویدئویی افزایشی 
چش��مگیر پیدا کند، با این حال یک مش��کل بزرگ در این رابطه وجود دارد. 
درواقع افراد باید در خانه خود به یک پوشش مناسب دست پیدا کرده و همواره 
ممکن اس��ت که یک اتفاق از پیش تعیین نش��ده ای رخ دهد. برای مثال فرض 
کنی��د که در حین یک کنفرانس، ف��ردی از اعضای خانواده ب��ه یک باره وارد 
اتاق شود بدون شک این اتفاق می تواند برای هر فردی یک تجربه بد محسوب 
ش��ود. به همین خاطر برند HTC که روزهای فاجعه باری را در صنعت تولید 
گوش��ی هوشمند سپری می کند، اعالم کرده است که به یک تکنولوژی جدید 
در این زمینه دس��ت پیدا کرده و با اس��تفاده از واقعیت مجازی، می توانند یک 
کنفرانس را شبیه س��ازی کنند. برای دسترسی به این قابلیت، داشتن هدست 
HTC Vive الزامی بوده و با دستگاه های مشابه نمی توان اقدامی را انجام داد. 
ظرفیت این اتاق های مجازی تا 30 نفر خواهد بود. در این رابطه هر فرد می تواند 
با ارسال تصور خود، تمامی تغییرات الزم را در ظاهر و پوشش ایجاد کرده و یک 
شخصیت را برای خود ایجاد کند. حرکت صورت و بدن مورد شبیه سازی شده 
کامال وابسته به اقدامات کاربر خواهد بود. برای مثال اگر شما گردن خود را تکان 
دهید، ش��خصیت ایجادشده نیز این اقدام را تکرار خواهد کرد. در نهایت امکان 
اش��تراک گذاری انواع فایل ها در کنار ذخیره جلسه نیز وجود دارد. با استفاده از 
این ابزار، ش��ما دیگر هیچ نگرانی ای بابت ناامن بودن محیط و از دس��ت رفتن 
اطالعات نداشته و این تکنولوژی امنیت کنفرانس تصویری را در باالترین جایگاه 
ممکن قرار می دهد. نکته جالب دیگر این برنامه، س��اعت دیجیتال آن اس��ت. 
درواقع ایجاد هماهنگی خصوصا هنگامی که اعضا از کشورهای مختلف باشند، 
بسیار سخت خواهد بود که این برنامه تبدیل ساعت را برای کاربران به سادگی 
انجام داده و باعث می-شود تا امکان این اقدام کامال مهیا باشد. برای مثال اگر 
شما ساعت شروع کنفرانس را 9 شب به وقت محلی خود تعیین کرده باشید، 
سایر اعضا با توجه به ساعت منطقه خود، نسبت به زمان شروع کنفرانس آگاه 
خواهند ش��د. حال باید دید که این تکنولوژی بس��یار جذاب، تا چه حد مورد 
اس��تقبال قرار می گیرد و واکنش برندهای رقیب چه خواهد بود. درواقع حتی 
کاربران عادی نیز برای تماس تصویری می توانند از این قابلیت اس��تفاده کنند.  
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به از دست رفتن 
بازار تولید گوش��ی های هوشمند، ممکن اس��ت HTC به صورت کامل حوزه 
کاری خود را تغییر داده و دیگر وارد این عرصه نشود. درواقع موفقیت های این 
ش��رکت در حوزه  واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، این فرضیه را قوی تر کرده 
است. به همین خاطر شرایط فعلی در بازار تولید گوشی هوشمند، احتماال یک 

تصمیم ارادی محسوب شده و ارتباطی به ضعف مدیریتی ندارد.
engadget.com :منبع

راهکار جالب کانن برای افزایش کیفیت 
تماس های تصویری

در ش��رایط حال حاضر که ویروس کرون��ا باعث دورکاری و قرنطینه خانگی 
ش��ده اس��ت، میزان کنفرانس ها و تماس های تصویری افزایشی چشمگیر پیدا 
کرده است. با این حال همچنان عدم کیفیت باالی دوربین ها باعث شده است 
تا بس��یاری از افراد از سطح فعلی رضایت نداشته باشند. در این رابطه کانن به 
عنوان بزرگ ترین سازنده دوربین های عکاسی، راهکاری جدید ارائه کرده است 
که برطبق آن افراد قادر خواهند بود تا از دوربین DSLR خود به عنوان وب کم 
استفاده کنند. این موضوع کیفیت تصاویر را وارد مرحله ای جدید خواهد کرد. 
برای این موضوع تنها کافی اس��ت تا نرم افزار EOS Webcam Utility را از 
سایت رسمی کانن نصب کرده و همگام سازی ها را انجام دهید. نکته دیگری که 
 HDMI باید به آن توجه داشته باشید این است که دوربین شما باید خروجی
داش��ته باش��د که حتی در مدل های چند سال گذش��ته نیز وجود دارد، با این 
حال جهت اطالع دقیق از مدل هایی که این قابلیت برای آنها قابل اجرا اس��ت، 
می-توانید فهرس��ت کامل را در سایت این ش��رکت مشاهده کنید. تحت این 
شرایط باید دید که سایر برندهای این حوزه نظیر نیکون و سونی، چه واکنشی 
را به این طرح جالب خواهند داشت. درواقع ممکن است آنها نیز سریعا مشابه 
چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار دهند که باعث خواهد شد تا طیف افراد 

بیشتری بتوانند از این ویژگی استفاده کنند. 
theverge.com :منبع

ایده جالب دیزنی برای تشویق افراد به 
استفاده از ماسک تنفسی

اگرچه ش��یوع ویروس کرونا فعالیت های بزرگ ترین برند تولید انیمیشن را 
که جدیدا در زمینه تولید فیلم و مس��تند نیز فعالیت هایی را آغاز کرده اس��ت، 
با مش��کل مواجه س��اخته، با این حال آنها یک فعالیت جانبی را در دستور کار 
خ��ود قرار داده اند که با طرفداران بس��یاری همراه بوده و تش��ویق دولتمردان 
آمریکا را نیز به همراه داش��ته اس��ت. آنها در راستای تش��ویق افراد به استفاده 
از ماس��ک های تنفسی، طرح شخصیت-های معروف سینمایی و کارتونی را بر 
روی این ماسک ها قرار داده اند و هر فرد می-تواند شخصیت مورد عالقه خود را 
سفارش دهد. علت اهمیت بیشتر این اقدام به این خاطر است که بنا بر آمارهای 
منتشرش��ده، کودکان کمترین تمایل را به استفاده از ماسک های تنفسی دارند 
که این اقدام می تواند آنها را به اقدام مذکور عالقه مند کند. نکته جالب دیگر این 
است که تمامی سود این اقدام، جهت کمک به مبارزه با ویروس کرونا اختصاص 
پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بیش از یک میلیون دالر از این اقدام به دست 
آمده اس��ت که رقمی قابل توجه محسوب می ش��ود. در این رابطه ادوارد پارک 
از مدیران ارش��د برند دیزنی اعالم کرده اس��ت که استفاده از ماسک، بار روانی 
زیادی را به همراه دارد که این اقدام می تواند به آرامش بیشتر افراد کمک کند. 
قیمت هر بسته چهار عددی آن نیز 19.99 دالر تعیین شده است و به صورت 
آنالین به فروش می رسد. با این حال مشخص نیست که این اقدام حتی پس از 
پایان ویروس کرونا نیز ادامه خواهد داشت و یا کامال موقتی محسوب می شود. 
theverge.com :منبع
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امروزه آگاهی از وضعیت فعالیت رقبا بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است. 
ما باید به طور لحظه ای از عملکرد رقبا به منظور طراحی استراتژی های بهتر اطالع 
داش��ته باشیم. وقتی برندها در ش��رایط ناپایدار قرار دارند، تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف دارای اهمیت باالیی خواهد بود. حوزه بازاریابی اغلب برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف انتخاب نخس��ت برندهاس��ت. بدون تردید هیچ 
برندی عالقه مند به مشاهده ناتوانی کمپین  اش در زمینه جلب تعامل مخاطب هدف 
نیست. استفاده از رویکرد تحلیل عملکرد رقبا در حوزه بازاریابی بخش قابل توجهی 

از مشکالت برندها را حل خواهد کرد. 
بسیاری از برندها به جای صرف هزینه های کالن برای آگاهی از ترندهای بازاریابی 
اق��دام به الگوبرداری از رقبا می کنند. مزی��ت اصلی این امر امکان جلب نظر دامنه 
وس��یعی از کاربران بدون نیاز به صرف هزینه های گزاف است. البته انتخاب رقبایی 
با عملکرد مطلوب برای تقلید نیز دارای اهمیت اس��ت. اگر استراتژی بازاریابی برند 

موردنظر کارایی چندانی نداشته باشد، ما نیز به سرنوشت آن دچار خواهیم شد. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی ش��یوه های تحلیل عملک��رد رقبا در حوزه 
بازاریابی است. در ادامه بخش های مختلف این امر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. تحلیل ترافیک سایت رقبا
نگاهی کوتاه به ترافیک س��ایت اصلی رقبا امکان دسترسی به اطالعات کاربردی 
را فراهم می س��ازد. بدون ش��ک ما امکان اس��تفاده از راهکار دستی برای مشاهده 
وضعیت س��ایت رقبا را داریم، اما راهکار ساده تر استفاده از ابزارهای کمکی خواهد 
بود. خوشبختانه امروزه گوگل اطالعات کاربردی در اختیار کاربران پیرامون وضعیت 
سایت های مختلف می گذارد بنابراین ما بدون نیاز به پرداخت هزینه امکان آگاهی 

از وضعیت ترافیک سایت های مختلف را خواهیم داشت. 
تحلی��ل داده های مربوط به ترافیک س��ایت رقبا ام��کان آگاهی از نکات مختلف 
پیرامون استراتژی بازاریابی دیجیتال آنها را فراهم می سازد. نکته مهم در این میان 
توجه ویژه به عملکرد آنها در طول چند ماه گذشته است. برخی از برندها بیش از 
اندازه در تحلیل وضعیت بازاریابی رقبای شان به عقب می روند. ما در اینجا کاری با 
سابقه سال های گذشته رقبای مان نداریم. هدف اصلی آگاهی از تازه ترین استراتژی  

آنها برای بازاریابی دیجیتال است. 
یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای تحلیل ترافیک سایت رقبا توجه 
به کانال های جذب مخاطب اس��ت. اغلب برنده��ا در فضای اینترنت به 
تبلیغ س��ایت رسمی شان مشغول هستند، با این حال فقط تعداد اندکی 
از برندها توانایی جلب نظر کاربران را دارند. اگر رقبای ما توانایی باالیی 
برای جلب نظر مخاطب هدف دارند، باید این شیوه را مورد اقتباس قرار 
دهیم. استفاده از کانال های ارتباطی رقبا برای جلب نظر مخاطب هدف 
امری ض��روری خواهد بود، با این حال نباید کمپین برندمان ش��باهت 
بیش از اندازه ای به رقبا داش��ته باش��د. چنین شباهتی انگیزه مخاطب 

هدف برای مشاهده محتوای بازاریابی ما را کاهش خواهد داد. 

2. تحلیل تکنیک های مدیریت سئو رقبا
اگر شما قصد طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال به صورت بلندمدت را دارید، 
باید به مدیریت س��ئو توجه داشته باشید. بدون شک بهبود وضعیت برند در حوزه 
س��ئو اهمیت فراوانی خواهد داش��ت. نتیج��ه چنین اقدامی نمایش س��ایت ما در 

رتبه های برتر برای مخاطب هدف است. 
مقیاس اصلی ب��رای ارزیابی وضعیت برندمان توجه به رتب��ه رقبا در موتورهای 
جس��ت وجو اس��ت. امروزه گوگل نقش اصلی برای کاربران ب��ازی می کند بنابراین 
نیاز چندانی به تحلیل وضعیت رقبا در س��ایر موتورهای جست وجوگر نخواهد بود. 
خوش��بختانه در این زمین��ه نیز ابزارهای جانبی گوگل کاربرد بس��یار زیادی دارد. 
بخش کسب و کار گوگل اطالعات کاربردی در اختیار برندها برای توسعه کسب و 
کارشان قرار می دهد. استفاده از آمارهای موجود در آن بخش به اقتباس هرچه بهتر 

تکنیک های مدیریت سئو رقبا کمک خواهد کرد. 
نکته مهم در اینجا تالش برای یادگیری نکات تازه در حوزه مدیریت سئو است. 
تقلید صرف از رقبا نتیجه مناسبی در پی ندارد. اغلب مشتریان به برندهایی که فقط 
مش��غول تقلید از دیگران هستند، اعتماد ندارند بنابراین ما باید از ایده های رقبا به 
صورت ترکیبی با ایده خودمان استفاده کنیم. این امر در حوزه مدیریت سئو اهمیت 

فوق العاده باالیی دارد. 
3. تحلیل تبلیغات آنالین رقبا

طراحی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی به صورت موفق کار س��اده ای نیس��ت. 
بس��یاری از برنده��ا علی رغم طراحی محتوای تبلیغاتی ج��ذاب امکان نمایش آن 
به مخاطب هدف ش��ان را پیدا نمی کنند. در اینجا نیز تحلیل وضعیت فعالیت رقبا 
اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها ارزیابی وضعیت تبلیغاتی رقبا را نامناسب 
می دانند. هدف اصلی ما در اینجا تحلیل وضعیت تبلیغاتی رقبا برای استفاده از نقاط 
قوت شان در کمپین خودمان است بنابراین باید با نگاهی نقادانه به سراغ کمپین های 

تبلیغاتی موجود در حوزه کسب و کارمان برویم. 
تحلیل وضعیت تبلیغات آنالین رقبا امکان دستیابی به اطالعات مفیدی را فراهم 

می سازد. برخی از اطالعات مورد بحث به شرح ذیل است:
• تعداد کلیدواژه ها برای استفاده از تبلیغات

• مقدار میانگین ترافیک دریافتی در ازای استفاده از کلیدواژه ها
• پیش بین��ی مق��دار ترافی��ک دریافت��ی در ازای پرداخت هزین��ه تبلیغاتی در 

سایت های مختلف
• شناسایی سایت هایی که با رقبای ما همکاری دارند

• دسترسی به داده های تاریخی پیرامون نحوه تحول استراتژی بازاریابی و تبلیغات رقبا
تحلیل و ارزیابی دقیق وضعیت رقبا امکان یافتن نقاط ضعف ش��ان و تالش برای 
رفع آنها در کمپین های خودمان را فراهم می کند. به این ترتیب ما به سادگی امکان 
غلبه بر رقبا در حوزه کس��ب و کارمان را خواهیم داشت. امروزه مشتریان به دنبال 
کمپین های تبلیغاتی بی نقص هستند بنابراین ما باید در همین حوزه فعالیت کنیم. 
بس��یاری از برندها در زمینه س��رمایه گذاری در حوزه تبلیغات هزینه های گزافی 
تخصیص می دهند. بخش عمده ای از این امر به دلیل ناآگاهی از شیوه های مناسب 
تبلیغاتی است. ارزیابی وضعیت رقبای موفق در حوزه بازاریابی امکان بهبود کیفیت 

کمپین ها و کاهش هزینه های جاری را فراهم می سازد. 
4. تحلیل وضعیت بازاریابی محتوایی و روابط عمومی رقبا

اگر شما در تالش برای به روز رسانی وضعیت بازاریابی محتوایی برندتان هستید، 
باید نحوه فعالیت رقبا را تحت نظر داش��ته باش��ید. حوزه بازاریابی همیشه ارتباط 
نزدیکی با روابط عمومی داش��ته است. ما به همین خاطر ارزیابی وضعیت بازاریابی 

رقبا را در کنار حوزه روابط عمومی مدنظر قرار داده ایم. 
امروزه اغلب برندها در ش��بکه های اجتماع��ی اقدام به فعالیت بازاریابی می کنند 
بنابراین ما باید توجه ویژه ای به فعالیت رقبای مان در ش��بکه های اجتماعی داشته 
باشیم. هدف اصلی در اینجا استفاده از ایده های بازاریابی محتوایی رقباست. گاهی 
اوق��ات ما برای مدت های طوالن��ی در زمینه ایده پردازی ناتوان هس��تیم. توجه به 
وضعیت رقبا در زمینه بازاریابی محتوایی فرصت مناسبی برای طراحی کمپین های 

تازه خواهد بود. 
تعامل برندها با مش��تریان بیشتر در فضای شبکه های اجتماعی صورت می گیرد 
بنابراین تالش برای توس��عه روابط عمومی در پلتفرم های اجتماعی امری ضروری 
محس��وب می شود. اگر ش��ما به دنبال شناس��ایی مخاطب هدف برندتان هستید، 

ارزیابی فعالیت روابط عمومی رقبا بهترین راهکار خواهد بود. 
5. تحلیل وضعیت رقبا در شبکه های اجتماعی

برنده��ا، عالوه بر اهدافی مانند بازاریابی و روابط عمومی، برای آگاهی بخش��ی به 
کاربران نیز در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند. اغلب برندها استراتژی بازاریابی 
دیجیتال شان در ش��بکه های اجتماعی نمایان می شود بنابراین ما به راحتی امکان 
الگوبرداری از رقبا برای بهبود کمپین های بازاریابی دیجیتال مان را خواهیم داشت. 
اگر به وضعیت برندهای بزرگ در شبکه های اجتماعی توجه کنید، هر کدام از آنها 
ش��یوه ای خاص برای تعامل با مخاطب هدف دارد. ریش��ه این امر در ماهیت برند و 
نوع فعالیتش است. ما نیز باید درست به همین شیوه عمل کنیم. ایراد تقلید صرف 
از رقبا ناتوانی در زمینه ایجاد جلوه ای منحصر به فرد از کس��ب و کار اس��ت. اغلب 
مشتریان واکنش مناسبی به برندهای شبیه به هم ندارند. استفاده از اطالعات مفید 

درباره رقبا چشم انداز مناسبی برای ایجاد جلوه منحصر به فرد به ما خواهد داد. 
استفاده عملی از اطالعات

پ��س از آنکه اطالعات کاربردی درباره رقبای برندمان پیدا کردیم، باید آنها را به 
طور عملی به کار بگیریم. بس��یاری از برندها پس از گ��ردآوری اطالعات کاربردی 
درب��اره رقب��ا گام به مرحله بعدی نمی گذارند. ما تحلی��ل وضعیت رقبا را به خاطر 
کاربست ش��ان در زمینه بازاریابی دیجیتال مورد توجه ق��رار می دهیم. در غیر این 

صورت نحوه فعالیت رقبا برای ما هیچ ارزشی نخواهد داشت. 
بهترین راهکار برای کاربست اطالعات درباره رقبا مقایسه مداوم فعالیت برندمان 
با اس��تراتژی آنهاست. این امر در کنار تالش برای آگاهی از نقاط ضعف برنامه های 
رقبا کمک فراوانی به ما خواهد کرد. فرآیند ارزیابی و تحلیل فعالیت رقبا در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات کمک شایانی به ما برای برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت می کند. 
اگر شما هیچ تجربه ای در این زمینه ندارید، استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله 

نقطه شروع مناسبی خواهد بود. 
clickz.com :منبع

همانطور که بازاریاب ها به خوبی بر آن واقف هس��تند، آنچه در میزان و کیفیت 
فروش تأثیر دارد رفتار مصرف کننده ها و مشتریان شماست.

با وج��ود دنیایی ک��ه روز به روز مجازی ت��ر و دیجیتالی تر می ش��ود، می توانیم 
پیش بینی کنیم که تا چه اندازه س��رعت این تغییرات بیش��تر ش��ده است. یکی از 
عوامل مهمی که رفتار مصرف کننده ها را به شدت تغییر داده است گسترش اینترنت 
است. امروزه کافی اس��ت برای پیداکردن محصول موردنیاز خود کمی در اینترنت 
جست وجو کنید و در صورتی که محصول موردنظر خود را انتخاب کردید با چند بار 

کلیک کردن آن را خریداری کنید و در درب منزل خود تحویل بگیرید.
این واقعیت موجب ش��ده است دنیای کس��ب و کارها به ویژه خرده فروشی ها به 
ش��دت تغییر پیدا کند. خرده فروش��ی ها در زمینه بازاریابی و فروش محصول خود 
با برندهای بزرگ تفاوت های اساس��ی دارند ول��ی امروزه چیزی که بر این تفاوت و 
فاصله تأثیر چشمگیری گذاشته اس��ت گسترش دنیای دیجیتال و نحوه ارتباط با 
مشتریان است که در این مقاله سعی کرده ایم به این تغییرات بپردازیم و چشم انداز 

خرده فروشی ها را در آینده ترسیم کنیم.
1- تغییر مفهوم وفاداری

اینترنت و امکانات خرید و تبلیغ اینترنتی موجب شده است حتی خرده فروشی ها 

هم بتوانند پا به پای برندهای بزرگ به تبلیغ خود بپردازند و افراد زیادی به عنوان 
مخاطبان و مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل مفهوم وفاداری تغییر 
کرده اس��ت. مش��تریان امروزه ترجیح می دهند ارزان تری��ن و راحت ترین روش را 
ب��رای خرید نیازمندهای خود انتخاب کنند. پ��س در دنیایی که به دلیل اینترنت 
متحول شده اس��ت قطعاً رقابت بین برندها و شرکت های مختلف نیز افزایش پیدا 
کرده اس��ت و مشتریان س��عی می کنند محصولی را که برای آنها به صرفه تر است 
خری��داری کنند. به همین دلیل، امروزه کمتر با مفهوم وفاداری مواجه هس��تیم و 
مش��تریان به محصولی که راحت تر و ارزان تر به دست ش��ان برس��د وفادار هستند. 
در چنین ش��رایطی، وفادارس��ازی برای برندهای بزرگ سخت تر می شود، اما برای 
خرده فروشی ها هم این امید به وجود می آید که می توانند مشتریان خود را نسبت 

به محصوالت خود وفادار سازند.
2- تجربه مشتریان به عنوان کاربر

تجربه مش��تریان به عنوان کاربرانی که به س��ایت ش��ما سر می زنند 
مهم تری��ن تعیین کننده در میزان مراجعه آنها به س��ایت شماس��ت. در 
صورتی که در س��ایت ش��ما به راحتی بتوانند محص��ول موردنظر خود 
را جس��ت وجو کنند، تصاویر و فیلم  ه��ا و متن های مفید درخصوص آن 

محصول مشاهده کنند و بتوانند اطالعات کافی از محصول کسب کنند 
و در نهای��ت نیز بتوانند به راحتی محص��ول موردنظر خود را خریداری 
کنند میزان مراجعه آنها به س��ایت شما را افزایش خواهد داد. براساس 
تجربیات مش��اوره بازاریابی، یکی از روش هایی که می تواند به کس��ب و 
کارهای کوچک و خرده فروش��ی ها کمک کند این اس��ت که یک سایت 
س��ریع و کامل درخصوص محصوالت و خدمات خود طراحی کنید و از 
ای��ن طریق رفت��ار مصرف  کننده های خود را پیگی��ری کرده و اطالعات 

مفیدی درخصوص رفتارهای آنها کسب کنید.
3- اهمیت ارتباط با مشتریان

مه��م نیس��ت که ان��دازه فعالیت و کس��ب و کار ش��ما چقدر اس��ت، حتی یک 
خرده فروش نیز باید ارتباط خود با مشتریان را حفظ کند و در پی کسب مشتریان 
جدید باشد. با استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی و طراحی سایت های مناسب 
می توانید به رقیب های جدی برای برندهای بزرگ تبدیل شوید. چیزی که در آینده 
خرده فروش��ی ها به خوبی قابل پیش بینی اس��ت این است که در آینده رقابت بین 

خرده فروشی ها و برندهای بزرگ از این نیز بیشتر خواهد شد.
منبع: qmpmarketingر 

چشم انداز خرده فروشی ها در دنیای دیجیتال

گام های استفاده موثر از شبکه های اجتماعی

در حال حاض��ر ش��بکه های اجتماعی مهم ترین بس��تر بازاریابی 
محسوب می ش��وند. با این حال هنوز هم بس��یاری از افراد از نحوه 
استفاده موثر از آن آگاهی نداشته و این امر باعث می شود تا اقدامات 
آنها با نتیجه الزم همراه نباش��د. برای مثال ممکن است اقداماتی را 
انج��ام دهند که اب��دا جامعه هدف را به خود ج��ذب نکرده و یا در 
زمینه سئو و افزایش ترافیک سایت تاثیری ندارد. در این مقاله قصد 
معرف��ی اقدامات��ی را داریم که برای همگان قاب��ل اجرا بوده و تاثیر 

اقدامات شما را به مراتب افزایش خواهد داد.
1-با یک شبکه کار خود را آغاز کنید

اش��تباه بزرگی که تقریبا تمامی افراد انجام می دهند این است که 
از همان ابتدا خود را درگیر چند شبکه می کنند. اگرچه این امر در 
ظاهر اقدامی سودمند تلقی می شود، با این حال توجه داشته باشید 
که شروع فعالیت همواره سخت ترین مرحله محسوب شده و ممکن 
اس��ت زمان زیادی را از ش��ما بگیرد. تحت این شرایط اگر در چند 
ش��بکه به ص��ورت همزمان حضور پیدا کنید، امکان ش��روع قوی و 
رسیدن به جایگاه باال را از دست خواهید داد. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که در ابتدا، تنها یک ش��بکه را انتخاب کرده و بر روی آن 
متمرکز بمانید. پس از رس��یدن به جایگاه مستحکم، شما می توانید 
یک ش��بکه دیگر را مورد توجه قرار دهید. در نهایت فراموش نکنید 
که ش��ما باید با توجه به نیاز خ��ود رفتار کنید. درواقع دلیلی وجود 
ندارد که همه برندها، در چند شبکه حضور داشته باشند. همچنین 
ضروری است تا مقاالت مرتبط با شبکه اجتماعی خود را به صورت 
مداوم مورد مطالعه قرار دهید تا نس��بت ب��ه آخرین ترندها آگاهی 
پیدا کنید. این امر باعث می ش��ود تا اقدامات شما با شانس استقبال 

باالتری همراه باشد. 
2-اعتمادسازی را همه چیز بدانید 

این امر یک واقعیت است که امروزه بیشترین حجم کالهبرداری ها 
از طریق اینترنت انجام می شود. تحت این شرایط فعالیت اقتصادی 
در این محیط بس��یار س��خت ش��ده است. در این راس��تا شما باید 
اعتمادس��ازی را اولویت اول خ��ود قرار دهید. ب��رای مثال مدارک 
معتبری ب��رای قانونی بودن فعالیت خود ارائ��ه داده و امکان بازدید 
مس��تقیم محصول را نیز داشته باشید. همچنین توصیه می شود که 
نسبت به متن خود توجه ویژه ای داشته باشید. در این رابطه برخی 
از س��ایت ها به پیداکردن س��ریع ایرادات گرامری و نگارشی کمک 
می کنن��د. این امر خصوصا برای برندهایی که قصد هدف قرار دادن 
بازار کشورهای دیگری را دارند، دارای اهمیت خواهد بود. در نهایت 
ش��ما باید یک برنامه کاری برای خود تعیی��ن کنید تا مخاطب نیز 

بتواند با شما هماهنگی الزم را پیدا کند. 
3-از قانون 60/20/20 پیروی کنید 

ای��ن قانون اولوی��ت محتواها را مش��خص می کند. براس��اس آن 
60درصد محتواها باید به مطالب آموزنده و مفید برای جامعه هدف 
اختص��اص پیدا کند. 20درصد مطالب تعاملی نظیر انواع مس��ابقات 
و چالش ه��ا و 20درصد نیز تبلیغ��ات و معرفی محصول خواهد بود. 
این امر در حالی است که بسیاری از برندها کامال عکس رفتار کرده 
و بی��ش از 80درصد مطالب خود را ب��ه معرفی محصول و تبلیغات 
اختصاص می دهند. برای اطمینان از کاربردی بودن این قانون، تنها 
کافی است تا به صفحه برندهای برتر جهان در شبکه های اجتماعی 
نگاهی بیندازید. در نهایت فراموش نکنید که تفاوتی ندارد که ش��ما 
از چه حجم مخاطبانی برخوردار هستید، تمامی آنها باید مورد توجه 

جدی شما قرار گیرد. 
4-از جنبه  های زیبایی کار غافل نشوید 

نخس��تین چیزی که مخاطب با آن مواجه خواهد ش��د، ظاهر کار 
محس��وب می ش��ود. در این رابطه یک تیم عکاسی حرفه ای به شما 
کمک خواهد کرد تا جذابی��ت محتواهای خود را افزایش دهید. در 
این رابطه افزایش جذابیت باید ش��امل تمامی انواع محتواها باش��د. 
ب��رای مث��ال محتواهای ویدئوی��ی نیز باید به خوب��ی مخاطب را از 
همان لحظه اول به خود جذب کند. خوشبختانه در این رابطه انواع 

نرم افزارهایی وجود دارد که کار را بسیار ساده کرده است. 
5-تداوم را همه چیز بدانید 

این امر بس��یار طبیعی اس��ت که از همان ابتدا با اس��تقبال زیاد 
مواجه نش��وید، با این حال اگر در کار خود تداوم الزم را داش��ته و 
هم��واره بر روی پیش��رفت، تمرکز کنید، بدون ش��ک پس از مدتی 
همه چیز تغییر خواهد کرد، ب��ا این حال فراموش نکنید که تفاوتی 
ندارد در حال حاضر چه جایگاهی را دارید، بدون شک اگر به صورت 
حرفه ای به کار خود ادامه دهید، نتایج مثبتی را به دس��ت خواهید 

آورد. 
6-از معجزه هشتگ غافل نشوید 

هشتگ ها دارای تاثیرات معجزه آسایی هستند. آنها باعث می شوند 
تا محتوای شما بهتر دیده شود، با این حال فراموش نکنید که شما 
در انتخاب هش��تگ ها نیز باید اولویت داشته باشید. به همین خاطر 
پیداک��ردن بهترین موارد، باید اقدام مداوم ش��ما باش��د. برای مثال 
ممکن اس��ت یک کلم��ه، تنها برای مدتی محدود، بس��یار محبوب 
باشد. همچنین بهتر است که محتواهای خود را تا حد امکان کوتاه 
نگ��ه دارید. درواقع در ش��بکه های اجتماعی کمتر کس��ی تمایل به 
مش��اهده و مطالعه مطالب زمانبر را خواهد داش��ت. در نهایت تنها 
به یک اس��تراتژی محدود نبوده و انواع مختلف آن را مورد بررس��ی 

قرار دهید. 
business2community.com :منبع
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3 راه برای تبدیل شدن به یک کارآفرین 
خستگی ناپذیر

اغلب این عبارت را شنیده ایم؛ »کارآفرینی مانند دو استقامت است، نه دو 
سرعت.« چالش دو ماراتن این است که به استقامت زیادی احتیاج دارد. هر 
روز باید از خواب بیدار شوید. سخت تمرین کنید و با چالش های بی شماری 
روبه رو ش��وید. کارآفرینی هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. تنها در این 
صورت است که می توانید خود را در مسیر کارآفرینانه تان حفظ کنید، حتی 

وقتی که همه دنیا می خواهد که شما از تالش تان دست بردارید .
ش��نبه، بیدار می شوید و کامال آماده برای به دست گرفتن دنیا. متمرکز و 
مصمم هس��تید و کس��ب و کار را به خوبی پیش می برید. یکشنبه احساس 
می کنید شکس��ت ناپذیر هس��تید و کارها نمی تواند بهتر از این پیش بروند. 
دوش��نبه، اوضاع  تغییر می کند. انگار دنیای کسب و کارتان در حال ریزش 

است. شما به توانایی خود در خدمت رسانی به مشتریان اطمینان ندارید.
احتماال حیرت زده هستید و از خود می پرسید؛ »آیا هنوز باید به کسب و 
کارم ادامه دهم یا بهتر است همه چیز را رها کنم؟« شاید در این مرحله رها 
کردن آسان تر از مواجهه با فراز و نشیب های کارآفرینی باشد. کارآفرینی کار 
س��ختی است و باعث می شود، انس��ان تا سرحد جنون دست به تالش بزند. 
برخ��ی از کارآفرینان به خوبی درک کردند که کارآفرینی ارزش تحمل همه 

این سختی ها را دارد.
در ادامه می خواهم سه استراتژی را با شما به اشتراک بگذارم که در کنار 

این تالش های سخت کوشانه، بسیار کمک کننده است:
1. روی موارد قابل کنترل تمرکز کنید:

بیشتر چیزها در زندگی و کسب و کار خارج از کنترل انسان هستند. مثال 
نمی توانید نحوه واکنش دیگران نسبت به خدمات یا محصول خود را کنترل 
کنی��د. نمی توانید نحوه عملکرد کارمندان خ��ود را کنترل کنید. نمی توانید 

واکنش بازار و چگونگی تاثیر آن بر روی کسب و کار را کنترل کنید.
این امر باعث می ش��ود، تنها آنچه را که در اختیار شماست، کنترل کنید. 
س��پس به بهترین ش��کل روی بقیه م��وارد تاثیر بگذاری��د بنابراین از خود 

بپرسید،  »چه چیزی را می توانید کنترل کنید؟«
مثال می توانید فعالیت ها، واکنش ها و برداش��ت های خود را از چالش های 
پی��ش رو کنترل کنید. به عبارت دیگ��ر می توانید خود و تالش های تان را با 
درایت کنترل کرده تا به طور ناخودآگاه بر اطرافیان و موقعیت هایی که خود 

را در آن پیدا کردید، تاثیر بگذارید.
2. بر افکار و روحیات خود مسلط باشید:

افراد در طول زندگی  ش��ان زمانی توانستند از پس کارهای سخت برآیند، که 
نسبت به انجام آنها عالقه نشان دادند، در غیر این  صورت افراد تمایلی به انجام 
کارهای س��خت ندارند. روحیات انس��ان مانند جزر و م��د اقیانوس باال و پایین 
می ش��ود. نه به خاطر اینکه شرایط روحی متعادلی نداشته باشد، بلکه به علت 
دنیای بیرونی اوس��ت که تاثیر بسزایی بر روحیات و افکارش می گذارد. وقتی از 
خواب بیدار می شوید و خبرهایی درباره رکود اقتصادی می شنوید، احتماال درباره 
تصمیم ها و ادامه مسیر کسب و کارتان دچار شک و تردید می شوید. هنگامی که 
از مش��تری ناراضی که از خدمات شما شکایت دارد، ایمیلی دریافت می کنید، 
ممکن است روزتان کامال خراب شود. واقعیت این است که اگر در آن روز ده ها 
پیغام تشکر و قدردانی هم دریافت کنید، ولی ذهن شما هنوز درگیر و اندوهگین 
از همان ایمیل منفی اس��ت. این بدان معناس��ت که ما باید فراتر از احساسات 
خود حرکت کنیم. باید در فرآیند تصمیم گیری از مفهومی فراتر از احساس��ات 
بهره بگیریم. به احساسات منفی خود اجازه ندهید وقتی که می خواهید کاری 
را انجام دهید، شما را از تصمیم تان منصرف کنند یا انجام کار دیگری را به شما 
دیکته کنند. صرف نظر از روحیات خود، سخت کار کنید، مخصوصا روزهایی که 

تمایلی به انجام کار ندارید.
3. برای خود یک تمرین منظم روزانه ایجاد کنید: 

یک��ی از بهترین راه های مقابله با تاثیر نوس��انات، ایجاد یک تمرین منظم 
روزانه اس��ت. من یکی از طرفداران بزرگ فعالیت های روزانه هستم. نه فقط 
ب��ه خاطر پر کردن وقتم بلکه به خاطر کمکی که به تمرکز من روی س��ایر 

کارها می کند، اما یک تمرین منظم روزانه مانند چیست؟
برای هر  کس متفاوت اس��ت. می تواند از مدیتیشن تا نوشتن رویدادهای 
روزانه و حتی گوش دادن به یک موس��یقی خاص باش��د. پیشنهاد من این 

است که به نوشتن رویدادهای روزانه روی آورید.
از آنجا که ش��روع یک تمرین جدید به صورت منظم گاهی اوقات دش��وار 

است، من در ادامه الگویی از نگارش روزانه خود را برای شما آورده ام:
من برای نوش��تن رویدادهای روزانه از برنامه یادداشت تلفن همراه یا یک 

دفترچه یادداشت استفاده می کنم.
دفترچه یادداشت روزانه:

ب��رای چند دقیقه اول، به راحتی اج��ازه دهید قلم تان روی کاغذ بچرخد. 
این کار به ش��ما کمک می کند، تا جایی که ممکن اس��ت افکار خود را آزاد 

کنید و آنها را روی کاغذ بیاورید.
برخی از سؤاالتی که می توانید در این بخش به آنها پاسخ دهید، عبارتند از:

• من در حال حاضر از چه چیزی هیجان زده ام؟
• من در حال حاضر درباره چه چیزی نگران هستم؟

• من در حال حاضر در کجا دارم پیروز می شوم؟
• از آنچه دیروز اتفاق افتاد چه چیزی می توانم یاد بگیرم؟

یک از کارهایی را که می خواهید امروز انجام شود  انتخاب کنید:
در این زمان ، من معموالً نگاهی به فهرس��ت کارهایی که باید انجام دهم، 
می اندازم و تصمیم می گیرم امروز کدام کار را انجام دهم. به ش��ما هم انجام 
همین کار را پیشنهاد می کنم. کاری که انتخاب کردید را بنویسید و سپس 
توضیح دهید که چرا این مهم ترین کار برای شما است. چگونه شما و کسب 

و کارتان را به جلو سوق خواهد داد؟
معجزه قدردانی: اکنون به س��ادگی س��ه مورد از کارهای��ی را که از انجام 
آنها خش��نود هستید، یادداش��ت کنید، به من اعتماد کنید. این یک تمرین 
روزمره مهم اس��ت، مخصوصا برای روزهایی که احساس می کنید زندگی با 
ضربه هایش دارد شما را از پا درمی آورد. وقتی روی کارهایی که از انجام شان 
خوش��حال هس��تید تمرکز می کنید، در واقع ترس را از خود بیرون کرده و 

ذهن تان را مثبت تر و پربارتر می کنید.
نکته آخر

اگر بتوانید به س��ه ایده ای که در باال بیان کردم، پایبند باش��ید، تضمین 
می کنم مقاومت و استقامت بیشتری خواهید داشت. شما کارآفرین هستید، 
زی��را انتخاب کردید که کارآفرین باش��ید. در زندگی اجازه ندهید چیزی را 
ب��ه ش��ما تحمیل کنند. من تردی��د ندارم که به رغم وجود همه مش��کالت 
به خاطر نحوه مواجهه صحیح ش��ما با چالش ها، روز به روز در مسیر رسیدن 

به اهداف تان بهتر خواهید شد.
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میلیونر ش��دن برای بس��یاری از افراد بیشتر ش��بیه به یک رویا است. اگرچه 
نمی توان کتم��ان کرد که درصد باالیی از ثروتمن��دان جهان خانواده ای متمول 
داش��ته اند، با این حال همچنان تعداد زیادی از میلیونرهای خودس��اخته وجود 
دارد که در بدترین ش��رایط زندگی رش��د کرده اند. بدون ش��ک اگ��ر آنها موفق 
شده اند، ش��ما نیز می توانید در این رابطه اقدام کنید. در رابطه با میلیونر شدن، 
یکسری نشانه ها وجود دارد که بیانگر قدم گذاشتن شما در مسیر درست بوده و 
ش��انس شما را افزایش می دهد. در این مقاله به بررسی 17 مورد از آنها خواهیم 

پرداخت.
1-از سنین پایین اقدام به کسب درآمد کرده اید

به هر میزان که س��ریع تر وارد بازار کار ش��وید، تجربه و شرایط آینده شما نیز 
بهب��ود پیدا خواهد کرد. برای مثال فردی را تصور کنید که از 17 س��الگی وارد 
یک حوزه کاری شده است، بدون شک وی تا 23 سالگی در آن زمینه به جایگاه 
محکمی دس��ت پیدا کرده و پیش��رفت قابل توجهی را داش��ته است. این امر در 
حالی اس��ت که اگر بخواهید پ��س از پایان تحصیل چنین سیاس��تی را به اجرا 
درآورید، بدون ش��ک با مشکالت زمان زیادی را از دست خواهید داد. در نهایت 
این امر که به س��طح فعلی خود راضی نباشید، باعث می شود تا همواره به دنبال 
انجام اقدامات بهتر و بیش��تری جهت ارتقای درآمد خود باش��ید. این دقیقا طرز 
تفکر افراد میلیونر محس��وب می-شود. درواقع این افراد برای درآمد خود سقفی 
تعیین نکرده و به صورت مداوم در تالش برای بهبود هستند. همین امر نیز باعث 
می-ش��ود تا سریعا رشد کنند. مثال ها در این رابطه زیاد است. برای مثال مارک 

کوبان و ریچارد برانسون از سن 11 سالگی فروشندگی را آغاز کردند. 
2-شما روحیه کارآفرینی دارید 

آیا ذهن ش��ما توانایی ایده پردازی های جدیدی را دارد؟ اگرچه ممکن اس��ت 
تص��ور کنید که ذهن تمامی افراد به این صورت اس��ت، با این حال بس��یاری از 
افراد خالقیت خود را نابود کرده و ذهنی روباتی را پیدا می کنند. به همین خاطر 
اگر از فکر کردن و پرداختن به ایده های جدید واهمه ندارید، ش��ما یکی دیگر از 
ویژگی های میلیونر شدن را در اختیار دارید. این نکته را همواره به خاطر داشته 
باش��ید که کارآفرینی، شانس میلیونر شدن شما را به مراتب افزایش خواهد داد. 
این امر در حالی اس��ت که با کار کردن برای دیگران، رس��یدن به این خواس��ته 

کامال سخت خواهد بود. 
3-شخصیتی کاریزماتیک دارید 

نتای��ج یکی از عجیب ترین تحقیقات نش��ان می-دهد که اف��رادی که ظاهر و 
رفتارهای جذاب-تری دارند، ش��انس موفقیت آنه��ا در زندگی باالتر خواهد بود. 
اگرچه این مورد جای بحث فراوانی دارد، با این حال می خواهم این موضوع را از 
ی��ک منظر دیگر نگاه کرده و دالیل خود را برای این موضوع مطرح کنم. درواقع 
افرادی که در اصطالح جذاب تر هستند، اعتماد به نفس باالتری داشته و سایرین 
تمایل بیشتری را به ارتباط با آ نها دارند. این موضوع باعث می شود تا زمینه رشد 
آنها مهیاتر باش��د. اگر جس��ارت کافی را در زندگی خود نداشته باشید، پیشرفت 
خ��ود را کامال محدود کرده ای��د. درواقع افرادی که جذاب تر هس��تند، حتی در 
مصاحبه های ش��غلی، مذاکرات و هر اقدامی ش��انس موفقیت باالتری را خواهند 
داشت. اگرچه این امر منصفانه محسوب نمی شود، با این حال یک واقعیت است. 
ب��ا ای��ن حال نکته ای که نباید فراموش کنید این اس��ت که ه��ر فردی می تواند 
حتی از نظر ظاهری بهتر ش��ود. برای مثال با تغییر در س��بک لباس پوش��یدن، 
نوع رفتارها، صداسازی و فن بیان، تغییر در مدل مو و... شما می-توانید ظاهری 
ج��ذاب و در نهای��ت ش��خصیتی کاریزماتیک پیدا کنید. در نهای��ت از تغییر در 

رفتارهای خود نیز غافل نشوید.
4-فردی عملگرا محسوب می شوید 

اگرچه ایده پردازی اقدام مهمی محسوب می-شود، با این حال تا زمانی که به 
مرحله اجرا درآورده نشود، ارزشی به وجود نخواهد آمد. در این رابطه اگر فردی 

هستید که زمان را تلف نکرده و از سریع اقدام کردن واهمه ندارید، شما شانس 
رس��یدن به ثروت را در آینده ای نزدیک خواهید داش��ت. این دس��ته از افراد در 
مدت زمانی کوتاه به اس��تقالل مالی دس��ت پیدا کرده و به دنبال ایجاد تنوع در 

منابع درآمد خود هستند. 
5-نوعی بی تابی درونی دارید 

این امر یک واقعیت اس��ت ک��ه فرصت ها منتظر اف��راد نمی مانند و هر فردی 
می تواند از آنها اس��تفاده کند. تحت این ش��رایط حتی از دست دادن یک ساعت 
نیز می تواند مس��یر موفقیت شما را طوالنی تر کند. برای مثال شانس یک خرید 
فوق  العاده را داش��ته اید، با این حال به علت ترس از س��خت شدن اوضاع زندگی، 
آن را از کنار گذاشته و بر وضعیت فعلی تمرکز کردید. این امر در حالی است که 
خرید شما طی دو سال باعث می شد تا سرمایه فعلی، به بیش از 10 برابر برسد. 
درواقع این مثال به خوبی نشان می دهد که افرادی شانس میلیونر شدن را دارند 
که زمان را از دس��ت نداده و عدم نارضایتی درونی، نوعی اضطرار و بی تابی را در 
درون آنها به وجود آورده اس��ت. همچنین این افراد زمان را تلف نکرده و سریعا 

اقدامات الزم را انجام می دهد.
6-به جای افزایش پس انداز به دنبال بهبود درآمد هستید 

استراتژی محتاطانه این است که افراد پس انداز حرفه ای داشته باشند تا درآمد 
فعلی، کفاف زندگی آنها را بدهد. اگرچه نمی توان اهمیت بودجه بندی و مدیریت 
مالی درس��ت را کتمان کرد، با این حال اس��تراتژی بهتر این اس��ت که به دنبال 
افزایش درآمد خود باشید. در این رابطه تنها کافی است تا این انتخاب را داشته 

باشید، با کمی تحقیق، انواع روش ها را پیدا خواهید کرد.
7-مطالعه مداومی دارید 

منطور از مطالعه مداوم این نیس��ت که شما کتاب داستان مطالعه کنید. بلکه 
این اقدام تنها زمانی س��ودمند است که شما در زمینه مورد عالقه خود، مطالعه 
مداومی را داشته باشید. به عقیده جک ما هر فردی با سه سال سرمایه گذاری بر 
روی خود می تواند در هر زمینه ای به س��طح حرفه ای دست پیدا کند. به همین 
خاطر اگر ش��ما ح��وزه مورد عالقه خود را پیدا کرده ای��د و برای آن نرخ مطالعه 

باالیی را دارید، بدون شک شانس میلیونر شدن شما بسیار باال خواهد بود.  
8-به کیفیت دوستان خود توجه دارید

بس��یاری از میلیونرها با دوس��تان خود یک کس��ب وکار را راه اندازی کرده اند. 
درواقع تنها بودن ش��انس ش��ما را کاهش خواهد داد. برای مثال گوگل توس��ط 
دو دوس��ت ایجاد ش��د و این موضوع در رابطه با اکثر برندهای جهانی، به همین 
صورت بوده اس��ت. به همین خاطر اگر دوس��تانی دارید که خواهان پیشرفت در 
زندگی خود هس��تند، بدون شک ش��ما نیز شانس موفقیت باالتری پیدا خواهید 
ک��رد. در این رابطه اگر بتوانید با افرادی ارتباط برقرار کنید که ویژگی های الزم 
برای موفقیت آتی ش��ما را دارند، شانس موفقیت ش��ما نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد. برای مثال اگر دوستی دارید که از سرمایه کافی برای شروع یک کسب وکار 

برخوردار است می توانید به صورت شراکتی اقداماتی را انجام دهید. 
9-سبک زندگی مخصوص به خود را دارید 

تقلیدکردن در هر زمینه ای یک اقدام نادرست محسوب می شود. برای مثال در 
سینما، تقلیدکردن از یک فیلم باعث می شود تا ارزش کار شما بسیار پایین بیاید 
و شانس موفقیتی را نداشته باشید، با این حال موفق  ترین کارگردان ها و بازیگران 
آنهایی هس��تند که سبک خاص خود را دارند. در این رابطه اگر از متفاوت بودن 
واهمه نداش��ته و براس��اس اهداف خود زندگی می کنید که منجر به یک سبک 
زندگی مخصوص شده است، شما شانس میلیونر شدن خود را افزایش داده اید. 

10-آستانه تحمل باالیی در برابر سختی ها دارید 
بدون ش��ک ثروتمندش��دن اقدامی ساده نیس��ت. درواقع اگر به این 
ص��ورت بود تعداد میلیونره��ای جهان تا به این اندازه کم نمی  ش��د. با 
نگاه��ی به داس��تان زندگی میلیونرهای خودس��اخته متوج��ه این امر 
خواهید ش��د که آنها در مسیر کار خود با انواع مشکالت مواجه شده اند. 
به همین خاطر اگر تحمل سختی های زیاد را ندارید، بدون شک شانس 

میلیونر شدن را از دست خواهید داد.

11-مربی ای برای خود دارید 
درس��ت به مانند ی��ک بازیکن که همواره مربی-ای برای خود دارد، ش��ما نیز 
باید در این رابطه فردی را انتخاب کنید که اش��تباهات ش��ما را برطرف کرده و 
مش��اورتان باشد. در این رابطه س��عی کنید که از افراد مختلف آموزش ببینید و 
در نهای��ت فردی را به عنوان آموزگار و مرب��ی اصلی خود انتخاب کنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا س��ریعا رش��د کرده و به هدف خود دست پیدا کنید، با این 
حال این موضوع را نیز مدنظر داش��ته باش��ید که هر دستاوردی، به زمان خاص 
خود نیاز خواهد داش��ت. به همین خاطر عجله بیش از حد تنها تالش های شما 

را بی نتیجه خواهد کرد. 
12-شما در گذشته باقی نمی مانید 

بسیاری از افراد هستند که در گذشته خود زندگی می کنند. برای مثال فردی 
که اش��تباهی را در جوانی کرده اس��ت، دیگر آن مس��یر را انتخاب نکرده و این 
موضوع باعث می ش��ود تا همواره با یک ترس محدودکننده به زندگی خود ادامه 
دهند. این امر در حالی اس��ت که برای موفقیت شما باید درست به مانند زمانی 
رفتار کنید که در حال آموزش دوچرخه س��واری بودید. بدون شک هر فردی در 
این پروس��ه بارها زمین خورده است، با این حال ادامه دادن کار در نهایت باعث 
ش��د تا به نحوه ایجاد تعادل دس��ت پیدا کرده و به موفقیت برس��یم. در مس��یر 
خواسته ها نیز باید چنین اقدامی را انجام داده و ترس را یک مرحله کامال طبیعی 
بدانیم که تنها اعالم می کند که در حال حاضر آمادگی رس��یدن به س��طح باالتر 
را ندارید. این اتفاق اگر با تحلیل دالیل همراه باشد، بسیار سودمند خواهد بود. 

13-شما هدفمند زندگی می کنید 
آیا ش��ما هدفی را در زندگی خود دارید که باعث می شود تا زمان خود را هدر 
ندهید؟ اگر پاس��خ ش��ما به این سوال منفی است و اس��تراحت کردن را ترجیح 
می دهید، بدون ش��ک شانسی برای کسب موفقیت وجود نخواهد داشت. درواقع 
ش��ما باید هدفی را برای خود داشته باشید که بیش از 70درصد زمان شما را به 

خود اختصاص دهد. 
14-شما ازدواج موفقی را دارید 

بنا بر آمارهای منتشرش��ده، درصد میلیونرها در بین افرادی که ازدواج موفقی 
را داش��ته-اند به مراتب بیش��تر از سایرین اس��ت. درواقع مجرد بودن اگرچه به 
تصور بس��یاری از اف��راد منجر به کاهش هزینه ها و امکان تالش بیش��تر خواهد 
ش��د، با این حال واقعیت خالف این موضوع را به اثبات می رساند. درواقع با این 
اقدام ش��ما یک تیم دو نفره را تش��کیل داده اید که امکان رسیدن به هر هدفی، 

میسرتر خواهد شد.
15-خودشناسی خوبی را دارید 

ای��ن امر که بدانید از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار هس��تید، باعث خواهد 
ش��د تا انتخاب های بهتری را داشته باش��ید. به همین خاطر پیش از هر اقدامی 
الزم اس��ت تا یک دوره خودشناس��ی را سپری کنید تا بهترین عملکرد را داشته 

باشید. 
16-مثبت گرا هستید 

جهان در دستان افرادی قرار دارد که امیدوار بوده و از تفکری مثبت برخوردار 
هس��تند. درواقع اگر از همان ابت��دا بخواهید به نیمه خالی لیوان توجه داش��ته 
باش��ید، بسیار طبیعی خواهد بود که در کوتاه ترین زمان ناامید شده و همه چیز 
را رها خواهید کرد. در نهایت براساس علم ان ال پی که به عقیده بسیاری از افراد 
رعایت قوانین آن برای کسب موفقیت الزامی است، اگر ذهنیت درستی را نداشته 

باشید، هیچ اتفاق ارزشمندی در زندگی شما رخ نخواهد داد. 
17-به صورت مداوم به دنبال بهبود خود هستید

آیا به نسبت سال گذشته پیشرفت خاصی را داشته اید؟ اگر پاسخ شما به این 
س��وال مثبت است شما در مسیر تبدیل شدن به یک میلیونر قرار دارید. درواقع 
این امر که رشد خود را محدود نکنید، کمک خواهد کرد تا در زمینه مورد عالقه 
خود، به باالترین س��طح دس��ت پیدا کرده و تحت این ش��رایط طبیعی است که 

موفقیت را به دست آورید.
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اصفهان – قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد: هم اکنون احداث و توس��عه هفت باب تصفیه خانه فاضالب  در 
اس��تان اصفهان با پیش بینی اعتباری بالغ بر 441 میلیارد ریال در دستور 
کار قرار دارد . مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر چهار باب تصفیه 
خانه فاضالب جدیداالحداث در ش��هرهای چادگان، نطنز،گلپایگان، تیران و 
توس��عه تصفیه خانه فاضالب ش��هر های فوالدشهر و بویین و پکیج تصفیه 
خانه تودش��ک در حال اجرا اس��ت که پیش بینی می ش��ود در سال جاری 
توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای بویین و فوالدشهر و پکیج تصفیه خانه 
تودش��ک درمدار بهره برداری قرار گیرد. وی با بیان اینکه اصفهان بیشترین 
تعداد تصفیه خانه های فاضالب را در کش��ور به خود اختصاص داده اس��ت 
خاطرنشان ساخت: هم اکنون 26 باب تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان 
در مدار بهره برداری قرار دارد که بیانگر بیشترین تعداد تصفیه خانه فاضالب 

استانی درکشور است.
مهندس امینی با اشاره به روش های گوناگون تصفیه فاضالب در اصفهان 

تصریح کرد: فاضالب در اصفهان به روش های متنوع تصفیه می شود که می 
توان در این راس��تا به روش برک��ه تثبیت،الگون هوادهی ، لجن فعال و لجن 
فعال پیشرفته با حذف ازت و فسفر اشاره کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

اس��تان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر 12 تصفیه خانه به روش الگون 
هواده��ی ،11 تصفیه خانه به روش لجن فعال و 9 تصفیه خانه به روش برکه 

تثبیت فاضالب را تصفیه می کنند.
وی با تاکید بر ارتقای کیفیت پساب  بیان داشت: هم اکنون بیش از 171 
میلیون مترمکعب پساب در  سال، در استان اصفهان مطابق با استانداردهای 
تعریف ش��ده تولید می شود که حس��ب اولویت به صنعت ، فضای سبز و در 

نهایت محیط زیست اختصاص می یابد. 
مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان احداث  و توسعه تصفیه خانه های 
فاضالب را ضروری برش��مرد و عنوان کرد: جلوگيري از آلوده شدن منابع آب 
هاي س��طحي و زير زميني ، خاك و هوا، ارتقاي س��طح بهداش��ت عمومي و 
بهداشت محيط زيست با جلوگيري از وارد شدن مواد آلوده كننده به محيط.، 
بازيافت حجم قابل مالحظه اي از آب هاي به ظاهر زائد و غير قابل اس��تفاده 
و كاربرد آن در امر كش��اورزي و فضاي سبز از جمله عوامل موثر در احداث و 

توسعه تصفیه خانه فاضالب محسوب می شود. 

تبری�ز- ماهان فالح: ب��ا حضور مدیرکل و روس��ای ادارات 
آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان ش��رقی و نمایندگان قرارگاه 
مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص زمان و نحوه 
برگزاری اولین دوره آزمایش��ی آزمون ادواری کارکنان وظیفه به 
صورت پروژه محور در اس��تان آذربایجان ش��رقی بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت. 
جلس��ه هم اندیش��ی و هماهنگی برگزاری اولین دوره آزمون 
آزاد )ادواری( کارکن��ان وظیف��ه در دوره های آموزش��ی پادگان 
ها در راس��تای دستورالعمل ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش 
عملکردی) آزمون پروژه محور( با حضور دکتر رضا اختیار وکالتی، 
مدی��رکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان، علی مس��گر عصر و 
فیروز علیاری، روس��ای ادارات س��نجش و صالحیت حرفه ای و 
آموزش، س��رهنگ حیدرنیا، نماینده قرارگاه مهارت آموزی ستاد 
کل نیروهای مس��لح و نمایندگان قرارگاه مهارت آموزی معاونت 
تربیت و آم��وزش ناجا،فرمانده آموزش��گاه علمی تخصصی ولی 
عصر )عج( تبریز، قرارگاه مه��ارت آموزی ارتش، معاون تربیت و 
آموزش آموزش��گاه ولی عصر)عج( تبریز، مسئول قرارگاه مهارت 
آموزی آموزشگاه ولی عصر )عج( و سرهنگ طبرخوانی، فرمانده 
مرکز آموزش 03 شهید برخورداری عجب شیر در محل اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار گردید. 
دکت��ر رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آم��وزش فنی و حرفه ای 
اس��تان آذربایج��ان ش��رقی در این نشس��ت، با تاکی��د بر نقش 
آموزش��های مهارتی در راستای ایجاد اش��تغال و افزایش سطح 
مهارت در جامعه به فعالیتهای صورت گرفته توسط استان با هدف 
اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری آموزش��ی فی مابین سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه ستاد کل نیروهای مس��لّح اشاره کرد و ضمن قدردانی از 
همکاری نیروهای نظامی و انتظامی اس��تان از آمادگی این اداره 

کل در ارائ��ه آموزش های مهارتی مورد نیاز یگان های نظامی و 
انتظامی خبر داد. 

همچنین وی با بیان اینکه اولین دوره آزمون ادواری به صورت 
آزمایشی در این اس��تان انجام خواهد گرفت؛ خواستار مشارکت 
هرچه بیش��تر یگانهای نظامی و انتظامی استان در اجرای هرچه 
بهت��ر این آزم��ون ها گردید.  مدیرکل آم��وزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان ش��رقی، در پایان از ارائه آموزشهای مهارتی به 3 هزار 
و 877 نفر سرباز وظیفه در سال 98 در مراکز نظامی و انتظامی 
استان خبر داد.  سرهنگ حیدرنیا، نماینده قرارگاه مهارت آموزی 
ستاد کل نیروهای مسلح در این نشست با اشاره به اهمیت مهارت 
آموزی گفت:آموزش های فنی برای افراد باید از دوران دبستان و 
دانشگاه صورت گیرد و افراد آموزش های تخصصی فنی و مهارتی 

را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای فرا بگیرند. 
وی نقش آموزش های فنی و حرفه ای را در اش��تغال سربازان 
پ��س از فراغت از دوران مقدس س��ربازی انکار ناپذیر دانس��ت.  
سرهنگ حیدر نیا، با اشاره به وجود نخبگان در استان، افزود: در 
استان آذربایجان شرقی زمینه مهارت آموزی و کشف استعدادهای 

مهارتی از جوانان بسیار زیاد است.  سرهنگ طبرخوانی، فرمانده 
مرکز آموزش 03 ش��هید برخورداری عجب ش��یر نیز با اشاره به 
وجود 11 مرکز آموزش��ی آجا در کل کشور، اظهار داشت: مرکز 
آموزش عجب شیر، با ظرفیت آموزش 21 هزار نفر سرباز در سال، 
دارای پتانس��یل های خوبی است که می توان با ارائه آموزشهای 
مهارتی به این عزیزان از این فرصت گرانبها بیش��ترین اس��تفاده 

را نمود. 
علی��اری، رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای نیز با اش��اره به 
بح��ث آموزش در محیط کار واقعی و اهمیت این نوع آموزش��ها 
گفت: این نوع آموزش��ها در س��الهای گذشته به صورت استاد – 

شاگردی مطرح بود و در این استان، قدمتی دیرینه دارد. 
وی افزود: اداره کل آمورش فنی و حرفه ای استان با همکاری 
قرارگاه مهارت آموزی در س��ال گذشته بیش از 2000 نفر سرباز 
وظیف��ه را در قال��ب آموزش های مهارت��ی در محیط کار واقعی 
آموزش داده اس��ت.  علیاری همچنین اظهار داش��ت: س��ربازان 
وظیفه در 12 رش��ته مهارتی از جمله؛ صنای��ع غذایی، پیرایش 
مردانه،تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی، جوشکاری قطعات، 
سرویس و نگهداری خودرو، لوله کشی و ... آموزشهای مورد نیاز 

مهارتی را فرا گرفته اند. 
علی مس��گر عصر، رئیس اداره سنجش و صالحیت حرفه ای 
این اداره کل نیز گفت: با توجه به اهمیت آموزشهای مهارتی در 
بین س��ربازان وظیفه و نیاز به غربالگری افرادی که دارای مهارت 
هستند، اولین دوره آزمون آزاد ) ادواری( کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح در پادگان های آموزشی به صورت آزمایشی در این استان 
برگ��زار خواهد ش��د.  وی در ادامه افزود: ای��ن آزمونها به صورت 
خوداظهاری و در قالب آزمون با الگوی سنجش عملکردی )پروژه 
محور( انجام خواهد ش��د و افرادی که موفق به گذراندان مراحل 

آزمون شوند گواهینامه مهارت فنی اعطاء خواهد شد.

اهواز – ش��بنم قجاوند: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان 
در دیدار با مدیر کل تأمین اجتماعی اس��تان از حمایت های س��ازمان 
تأمین اجتماعی در قبال کارگران و بیمه ش��دگان آسیب دیده از کرونا 

تقدیر کرد.
دکتر علی حس��ین حسین زاده معاون سیاس��ی اجتماعی استاندار 
خوزس��تان در حاشیه مراس��م اهدای تندیس افتخار به کارگر و واحد 
نمونه ملی اس��تان در دیدار با س��ید محمد مرعش��ی مدیر کل تأمین 
اجتماعی با تأکید ب��ر ضرورت تداوم حمایت های همه جانبه از تولید 
و اش��تغال از س��وی تمامی مراجع اجرایی ، تصمیم گیر و تصمیم ساز 
گف��ت : بی تردید س��ازمان تأمین اجتماعی پا به پ��ای تمامی مردم و 
ش��دگان در مقابل آسیب های ناش��ی از کرونا بعمل آورده است و این بویژه بیمه شدگان و کارگران گرانقدر حمایت های بسیار خوبی از بیمه 

همراهی با جامعه کارگری قابل تقدیر اس��ت. دکترحسین زاده تصریح 
کرد : تامین اجتماعی ثابت نموده اس��ت که همواره در کنار کارگران و 
کارفرمایان بوده اس��ت و این همراهی را نیز در بحران سیل خوزستان 
در سال گذشته شاهد بودیم. همچنین سید محمد مرعشی مدیر کل 
تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه از آغاز شیوع بیماری کرونا 
مجموعه مدیران و کارکنان س��ازمان تأمین اجتماعی با اتخاذ تدابیر و 
تمهیدات الزم و انجام اقدامات و فعالیت های اثرگذار توانس��ته اند در 
خدمت به جامعه هدف گام بردارند افزود : سازمان تأمین اجتماعی با به 
کارگیری تمام ظرفیت های موجود سعی نموده تا به امر تولید و اشتغال 
پای��دار کمک نماید و حفظ حقوق کارگران در راس��تای هم افزایی در 

جهش تولید از اهداف متعالی این سازمان است .

قزوی�ن - خبرنگار فرصت امروز: س��یل های ه��وای یاتاقان 
واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی با استفاده از روش مهندسی 
معکوس، از سوی متخصصان داخلی ساخته شد.  در پاسخ به نیاز 
واحدهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات الزم برای تولید برق پایدار، 
متخصصان اداره س��اخت داخل این ش��رکت، اقدام به مهندس��ی 
معکوس سیل های هوای آلومینیومی یاتاقان شماره 2 توربین های 

گازی مدل GEF-9 نمودند.
 حامد گرجی کارشناس ساخت داخل نیروگاه در این باره گفت: 
با درخواست معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی برای تامین 
قطعه س��یل های هوای آلومینیومی یاتاقان ش��ماره 2 واحد گازی، 
اقدام به مهندس��ی معکوس این قطعه مهم نمودیم که با استفاده 
از تخصص س��ازندگان داخلی، این تجهیز، س��اخته و پس از انجام 

تس��ت های الزم، تحویل نیروگاه شد. گرجی افزود: این قطعه که با 
اس��تفاده از آلومینیوم سری 6000 و روش تولید فرآیندهای دقیق 

ماش��ین کاری CNC و ابعاد برداری CMM ساخته شده است، 
در آببندی محفظه یاتاقان ش��ماره 2 کارب��رد دارد که وظیفه آن، 
جلوگی��ری از ورود هوای خروجی کمپرس��ور واحد به محفظه این 

یاتاقان است.
وی در ادامه بیان کرد: اداره ساخت داخل، بنا به نیاز معاونت های 
تعمیرات بخار و سیکل ترکیبی، وظیفه طراحی قطعات و تجهیزات 
واحدهای س��یزده گانه نی��روگاه را برعهده دارد ک��ه تاکنون انواع 
قطعات مهم و اس��تراتژیک واحدها در این اداره طراحی و از سوی 

متخصصان داخلی، ساخته شده است.
تامین قطعات و تجهیزات نیروگاه شهید رجایی، مبتنی بر رویکرد 
درون زایی و با هدف کاهش وابستگی به شرکت های خارجی انجام 
می شود که این اقدامات با کاهش هزینه های جاری نیز همراه است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: اس��تاندار قم با اشاره به ویژگیهای معلمان 
در ایج��اد فرهنگ در بین دانش آموزان گفت : نقش تکوینی معلم در تکامل 

شخصیت و آینده دانش آموزان بی بدیل است.
به گزارش روابط عمومی اس��تانداری قم دکتر بهرام سرمس��ت استاندار قم 
با اش��اره به جایگاه معلم در ارتقاء فرهنگ و اندیشه جامعه، اظهار کرد: معلم 
چون ستونی استوار؛ نقش پایه های رشد و تعالی دانش آموزان و دانشجویان 

را ایفا می کند.
استاندار قم با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید عالمه مرتضی مطهری 
و تبری��ک هفته معلم اضافه کرد:  پذیرش مس��ئولیت آموزش و تربیت دانش 
آم��وزان در رده های س��نی مختلف تعهدی بزرگ و مهم اس��ت که بر عهده 

وی با تاکید بر نقش تکوینی معلم در تکامل شخصیتی دانش آموز، ادامه داد: معلمان گذاشته شده است.

جایگاه واقعی معلم نقش بستن در ذهن دانش آموز به عنوان یک الگوی کامل 
زندگی اس��ت که باید برای رسیدن به این جایگاه معلمان تمام تالش خود را 
بکار گیرند. نماینده عالی دولت در استان با تقدیر از معلمان به عنوان فرهنگ 
سازان نسل آینده، تصریح کرد: معلم برتر معلمی است که در طرز فکر، فرهنگ 

و شخصیت دانش آموزان خود نقش هدایت گر داشته باشد.
وی با اش��اره به نقش تاریخی معلم در تح��والت اجتماعی، گفت: معلمان 
بایس��تی با تکیه این باور در مسیر فرهنگ سازی تالش کنند. استاندار قم در 
پایان با تاکید بر مسئولیت و تکلیف مدیران در قبال توسعه خدمات به معلمان 
در جامعه، خاطر نشان کرد: ایفای این نقش خطیر معلم با حمایت و همراهی 
مسئولین میسر می شود. گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر 

از معلمان نمونه هر استان تقدیر گردید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم:

فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویین در سال جاری به بهره برداری می رسد

به صورت پروژه محور؛

اولین دوره آزمایشی آزمون ادواری کارکنان وظیفه در آذربایجان شرقی برگزار می شود

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد :

حمایتهای تأمین اجتماعی از کارگران در مقابل آسیب ناشی از کرونا قابل تقدیر است

با تکیه بر دانش و تخصص داخلی تحقق یافت؛

ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

نقش تکوینی معلم در تکامل شخصیت و آینده دانش آموزان بی بدیل است

حضور موفق ستاره خلیج فارس در بازار بهاری بورس انرژی
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس از 6 عرضه بورسی و انعقاد 17 قرارداد فروش 
فرآورده در فروردین سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، »محمدعلی دادور« در تشریح این خبر بیان داشت: در فروردین ماه امسال 6 عرضه 
موفق در بورس انرژی داش��ته ایم که در پی آن 17 قرارداد بورس��ی به امضا رس��یده است. 
وی تصری��ح کرد: مجموع تناژ تحویلی در پی این 17 قرارداد 605 هزار تن فرآورده بود که 
این فرآورده ها شامل هوی اند، نفتای سبک و نفتای میانی می شدند. وی ادامه  داد: عرضه ی 
نفتای سبک با قیمت 45- دالر عرضه ای موفق و رکوردی تاریخی در بورس انرژی کشور به 
حساب می آید که در ماه اخیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس موفق به ثبت آن شد. دادور 
بیان داش��ت: در حرکتی مبدعانه از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس بسته ای سوختی 
شامل نفتای سبک، نفتای میانی و برش سنگین تهیه و در بورس عرضه شد که امیدواریم این نوع عرضه در آینده نیز ادامه داشته باشد. 
وی در پایان ضمن اشاره به نام گذاری سال جاری و تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد »جهش تولید« در صنعت 
کشور گفت: علی رغم ایجاد شرایط ویژه به تبع شیوع ویروس کرونا از تمام ظرفیت ها برای ایجاد جهش در تولید استفاده خواهیم کرد.

بازدید سرپرست منطقه 9 از رودخانه های مسیر خط لوله 30 اینچ 
نور_ رامسر_ رشت

ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 از رودخانه های مسیر خط لوله 30 اینچ نور_ رامسر_ 
رشت بازدید نمود. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، مقدم بیگلریان سرپرس��ت منطقه به همراه معاونین عملیات خطوط لوله و مهندس��ی، با 
حضور در مسیر خط لوله 30 اینچ نور_ رامسر_ رشت از رودخانه های شهرستان های نوشهر، 
سلمانشهر، تنکابن و چابکسر در استان های مازندران و گیالن بازدید به عمل آورد. سرپرست 
منطقه در این بازدید ها، ابنیه های موجود در این رودخانه ها و همچنین طرح ایمن سازی های 
مورد نظر را مورد بررسی و نکات الزم جهت تسریع در تهیه اسناد فنی و بررسی تغییر طرح در 
برخی رودخانه ها را تاکید نمود، وی همچنین بیان داشت: رعایت مسائل زیست محیطی بویژه 

مسیر عبور آبزیان در همه رودخانه ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدتقی منوچهری:
میلیارد تومان در خرید تضمینی گندم به کشاورزان بوشهری پرداخت شد217

بوش�هر- رضا حیدری : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه 
خرید تضمینی گندم در استان ادامه دارد گفت: تاکنون در خرید 87 هزار تن گندم مازاد بر 

نیاز کشاورزان، 217 میلیارد تومان به گندم کاران بوشهری پرداخت شده است.
محمدتقی منوچهری با بیان اینکه برداشت گندم در استان با همکاری کمباین داران ادامه 
دارد اظهار داش��ت: سطح زیر کشت گندم در استان بوشهر به میزان 75 هزار  هکتار دیم و 
15 هزار و 200  هکتار آبی است و تاکنون 600 کمباین در عرصه برداشت گندم همکاری 
می کنند. وی از برداش��ت 110 هزار تن گندم در اراضی اس��تان بوشهر خبر داد و بیان کرد: 
برای تحویل گندم و خرید تضمینی ش��ش مرکز در شهرهای مختلف استان بوشهر تعیین 
ش��ده اس��ت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر  با اشاره به اینکه تاکنون 78 هزار تن خرید تضمینی گندم انجام شده است 
گفت: تا کنون 78 هزار تن گندم کش��اورزان اس��تان تحویل  انبارهای ذخیره  در استان بوشهر و بیش از 217 میلیارد تومان مطالبات 
گندم کاران پرداخت شده است. وی، با بیان اینکه برداشت گندم تا پایان  اردیبهشت ادامه دارد افزود: با توجه به همه گیری کرونا و بر 
اس��اس پروتکل های بهداش��تی، کامیون ها پیش از ورود به مراکز خرید ضدعفونی می شوند و رانندگان ضمن تب سنجی باید ماسک و 
دستکش داشته باشند. منوچهری با قدردانی از همکاری بانک  کشاورزی در پرداخت وجه گندم خریداری شده بیان کرد: همزمان با 

تحویل گندم در  مدتی کمتر از 24 ساعت وجه گندم تحویلی به حساب گندم کاران واریز می شود.

بازسازی واحدهای مسکونی در 35 روستای رانشی گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به خسارت رانش زمین به 35 روستای استان گفت: ساخت 
واحدهای مس��کونی خس��ارت دیده در این روستاها آغاز شده و اکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.سیدمحمد حسینی با اشاره به 
خسارت رانش زمین به 35 روستای استان گلستان اظهارداشت: این روستاها عمدتا در مناطق کوهستانی واقع شده اند و اغلب پروژه های 
ایمن سازی و تثبیت روستاها در حال انجام است.وی افزود: بیشترین خسارت های رانش و زمین لغزش به روستای » قلعه قافه« وارد شده 
که 90 واحد مسکونی در این روستا به طور کامل تخریب شد و کار ساخت این واحدها آغاز شده و اکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.مدیرکل بنیادمسکن استان گفت: برای این روستا مطالعات ژئوتکنیک و تثبیت انجام و سه سایت برای احداث واحدهای مسکونی 
جدید نیز پیش بینی شده است. عالوه براین کسانی که فاقد زمین بودند نیز زمین رایگان برای ساخت واحدمسکونی خود دریافت کردند.
وی با اشاره به رانش زمین در روستای » آق امام« و وارد آمدن خسارت 10 میلیاردتومانی به واحدهای مسکونی این روستا بیان داشت: 
رانش زمین در چند مرحله در این روستا رخ داد و 25 واحدمسکونی را در محله سعدآباد به طور کامل تخریب کرد و 17 دیگر هم که 

در مجاورت این محل قرار داشتند نیز اکنون در معرض خطر هستند. 

تقدیررئیس کل و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان 
گلستان ازمدیرعامل شرکت گاز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به پاس قدردانی از مس��اعدت واقدامات جهادی وانقالبی مدیرعامل ش��رکت گازاستان گلستان 
درخصوص اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی وکمک به حل مشکالت واحدهای تولیدی استان،ازسوی هادی هاشمیان، رئیس كل 
ورئیس ستاداقتصادمقاومتی دادگستری استان با اهداء لوح تقدیر مراتب تشکرخود را از مهندس رحیمی بعمل آورده و از خداوندمتعال 
موفقیت ایش��ان رادرخدمت هرچه بیش��تربه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت نمود.درهمین رابطه مدیرعامل گازگلستان 
نیزبه نوبه خود ازابرازمحبت رئیس كل و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان   تشکرنموده و تالش درراستای اجرای موثر 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت ازواحدهای تولیدی جهت رونق تولید داخلی و ارتقای چرخه اقتصادی کشورکه مورد تاکید می 

باشد را افتخار بزرگی برای خود و مجموعه کارکنان  این شرکت  دانست .

نحوه همکاری شهرداری و مخابرات منطقه گیالن بررسی شد
رشت – زینب قلیپور: در نشست مشترک بین شهردار رشت و مدیر عامل مخابرات منطقه گیالن نحوه و چگونگی ارتباط و همکاری بین 
شهرداری رشت و مخابرات گیالن در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چگونگی وصول مطالبات این شهرداری از مخابرات 
منطقه گیالن و همچنین در زمینه دکل های bts و هزینه آس��فالت و پر کردن و ترمیم  نوار حفاری های آس��فالت شهر به وسیله پیمانکاران 
مربوطه که از س��ال 93 تا کنون مس��کوت مانده بود، بررسی ش��د و توافق الزم به عمل آمد.مدیر عامل مخابرات گیالن در این نشست ضمن 
استقبال از پیگیری شهردار رشت در حل مسائل موجود، قول همکاری و مساعدت داد و گفت: مخابرات منطقه گیالن هر کمک  و همکاری الزم 
را در زمینه همکاری های متقابل انجام خواهد داد.گفتنی است در این نشست در باره نحوه وصول مطالبات شهرداری توافق نهایی به عمل آمد 
و مقرر شد تا تیر ماه امسال همه مطالبات طبق برنامه ریزی مشخص وصول شود.دکتر ناصر حاج محمدی هم با قدردانی و تشکر از همکاری 
مدیر عامل شرکت مخابرات، تاکید کرد: همکاری شما برای حل مسائل قدیمی و باقی مانده از گذشته سبب می شود تا شهرداری رشت بتواند 
به خدمات رسانی بهتر به شهروندان مبادرت ورزد.گفتنی است در این جلسه ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، مجتبی خدمت بین دانا مدیر 

تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری و برخی دیگر از مدیران شهرداری، دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.

عملکرد مناسب دستگاههای اجرایی وبانکها در پرداخت تسهیالت 
واشتغال وسرمایه گذاری استان همدان

همـدان - خبرنگار فرصت امروز: توصیفیان مدی��ر کل تعاون، کارورفاه اجتماعي در 
اولین جلسه گروه کاری اشتغال استان در سالجاری گفت: بر اساس نتایج  طرح آمار گیری 
نیروی کار،مرکزآمارایران نرخ بیکاری اس��تان درزمستان 1398 ،3/9 درصدومیانگین چهار 
فصل س��ال گذش��ته ، 7.4درصد اعالم گردیده است که علیرغم افزایش نرخ مشارکت، نرخ 
بیکاری  نسبت به سال قبل گذشته  9 دهم  درصد کاهش را نشان می دهد و بر این اساس 
پس از استان خراسان جنوبی درجایگاه دوم قرار دارد ضمن اینکه در سال 1398 مشارکت 
اقتصادی با 8دهم درصد افزایش به 45.5 درصد رس��یده اس��ت.  مدیر کل تعاون،کارورفاه 
اجتماعی درخصوص طرح تس��هیالت اش��تغال پایدار در مناطق روستایي و عشایري افزود: 
سهم استان ازچهار مرحله تخصیصی جمعا  مبلغ 3690میلیارد ریال می باشد. ) بانک کشاورزي 1653میلیارد ریال ، توسعه تعاون 679 
میلیارد ریال به پست بانک641  میلیارد ریال و صندوق کار آفریني امید 717 میلیارد ریال (  و عملکرد استان در جذب تسهیالت  را 
4048میلیارد ریال معادل 11درصد با اشتغال پیش بینی 6577 نفر اعالم  نمودندو تحقق این سهم را ناشی از تعامل و همکاری خوب 

بانک ها، دستگاه های اجرایی با کمیته های فنی استانی و شهرستانی و حمایت استانداری و فرمانداری ها دانستند.  
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اگر میخواهید ش��رکت خ��ود را به یک��ی از بزرگترین ش��رکت های 
کش��ور تبدیل کنید که در طول س��ال های متم��ادی توانایی رقابت با 
دیگر بزرگان عرصه را داش��ته باش��د، باید محیط سالمی را فراهم کنید 
که کارمندان ش��ما برای کار کردن در آن لحظه ش��ماری کنند و فکر 
اس��تعفا دادن، هرگز به ذهن ش��ان خطور نکند. به یاد داشته باشید که 
موفقیت هرچه بیش��تر کس��ب و کارتان، توجه ش��رکت های دیگر را به 
بااس��تعدادترین کارکنان ش��ما جلب می کند. ب��رای جلوگیری از رفتن 
اینگونه از اس��تعدادها، باید س��ازمانی را تش��کیل دهید که اعضای تیم 
عاش��ق آن باشند. فاکتورهای زیادی برای ایجاد یک محیط سالم نقش 
دارن��د، اما روش هایی نیز وج��ود دارند که بدون نیاز به پرداخت مزایای 

هنگفت یا حقوق های سرسام آور نیز می توان به این مهم دست یافت. 
1. اولین کارکنان خود را هوشمندانه انتخاب کنید

شما به عنوان صاحب یک کسب و کار، فرهنگ شرکت خود را تعریف 
می کنید؛ به ویژه در ش��رایطی که کسب و کار کوچک خود را به تازگی 
راه اندازی کرده باش��ید. در ای��ن مرحله، هر انتخاب یا حرکتی که انجام 
دهید، تا همیش��ه اثر انگش��ت شما را به همراه خواهد داشت. زمانی که 
سازمان شما رو به رشد است، نمی توانید به طور مستقیم، در همه کارها 

و در جزییات اعضای تیم، نقش داش��ته باش��ید. تیم ش��ما توسط سایر 
مدیران اداره می ش��ود که تعامالت آنها با اعضای جدید، بس��یار بیشتر 
از زمان هایی است که با ش��ما سپری می کنند. در این شرایط، فرهنگ 
شرکت توسط کس��انی تعریف می شود که سابقه بیشتری را در شرکت 
داش��ته اند. هر چقدر که کسب و کار کوچک تر باشد، نقش مالک آن در 
تعیین فرهنگ، بزرگ تر می شود. دالیل مشهودی وجود دارند که نشان 
می دهد مدی��ران باید در رفتارهای خود در مقاب��ل اعضای تیم، مختار 
باش��ند. هرگز نباید تاثی��ر پنهان اولین اس��تخدامی های خود را نادیده 
بگیرید. برای مثال، اگر اولین کس��انی که برای کار اس��تخدام کرده اید، 
افراد پرانرژی، هدایت پذیر و مهربان باشند، شما نیز نسبت به ادامه کار، 
ترغیب می شوید؛ حتی اگر به صورت خودآگاه به این امر اذعان نداشته 
باش��ید. از طرف دیگر، اگر کارکنان شما از افراد صالح اما بدون مهارت 
تش��کیل شده باشند، به عدم موفقیت ش��ما منجر خواهد شد. این باور 
غلط را کنار بگذارید که می گوید، خواسته و رفتار رهبر در برابر روحیه 

دیگران غیر قابل نفوذ است.
2. فرصت هایی را برای شکلگیری دوستی فراهم کنید

کاری که محیط های سالم می کنند این است که دالیل زیادی را برای 

اعضای تیم فراهم می کنند تا دیگران نیز ش��خصا در آن سرمایه گذاری 
کنند. محکم ترین دالیل، همیش��ه پیرامون مردم می گردد. اعضای تیم 
ش��ما می توانند تمام تالش خود را ب��ه کار بگیرند، چراکه اهمیت قائل 
می ش��وند و دوس��ت ندارند اف��راد دیگر را از خود ناامی��د کنند. این در 
شرایطی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود که »افراد دیگر« را نه تنها 

همکاران، بلکه دوستان آنها تشکیل داده اند.
دس��تیابی به این هدف، به این معنا نیست که همه اعضای تیم برای 
دید و بازدیدهای مختلف در خارج از دفتر کار، دور هم جمع شوند؛ بلکه 
تمام اعضای تیم ش��ما باید تمایل داش��ته باشند که با تمامی همکاران 
خود در خارج از محیط کاری، ارتباط اجتماعی داش��ته باشند. دوستی 
نباید از طرف ش��رکت، تحمیل ش��ود؛ اما با فراهم ک��ردن فرصت های 
مختلف می توان ش��انس شکل گیری دوستی را افزایش داد. شانس های 
بیش��تری را برای اعضای تیم ایجاد کنید تا بیشتر یکدیگر را بشناسند. 

برای مثال، می توانید کمپینهای گروهی تشکیل دهید.
3. برای ترفیع دادن، نگاه داخلی داشته باشید

ش��رکت هایی که به س��رعت در حال رشد هس��تند، به مدیرانی نیاز 
دارند که بتوانند پاسخگوی حجم نیاز برای رشد باشند. در این شرایط، 

وسوس��ه می شوید که از جای دیگر، افراد باتجربه تری را به کار بگیرید، 
ام��ا ب��از هم احس��اس می کنید که پ��رورش یکی از اعض��ای تیم خود 
می تواند آسان تر باشد. قدرتی که ترفیع دادن های داخلی ایجاد می کند 
را دس��ت کم نگیرید. زمانی که این احس��اس را به جری��ان می اندازید، 
حالت قدرتمندی از فرصت در میان تمامی اعضای تیم شکل می گیرد.

زمانی که شما در استخدام های خود، نه تنها مهارت، بلکه خصوصیات 
دیگ��ر، مثل س��ازگاری ب��ا فرهنگ ش��رکت را نیز در نظ��ر می گیرید، 
اتفاق  های جالبی رخ می دهند؛ همه منتظر رس��یدن شنبه خواهند ماند 
تا دوباره در محل کار حاضر شوند. دوستی به مروز زمان، توسعه می  یابد 
و عمیق تر می ش��ود و محیطی را فراهم می کند که در آن همگی، با هم 
متحد هس��تند. دو مورد اول را به خوبی انجام دهید تا ش��اهد نتایج آن 
باش��ید. در مراحل بعد و برای حفظ روند موفقیت، ترفیع های شغلی را 
برای کس��انی در نظر بگیرید که احترام و ستایش قابل توجهی را برای 
شرکت و اعضای تیم قائل هستند. این موارد، محیطی را فراهم می کنند 
که نس��ل های بعدی نیز از آن الگو می گیرند و آرزوی کار کردن در آن 

را خواهند داشت.
inc/ucan :منبع 

مدیریت پول همیشه حائز اهمیت است، اما ضرورت مدیریت پول در 
ط��ول بحرانی مانند همه گیری ویروس کرونا، دوچندان می ش��ود. آنچه 
کمت��ر مورد توجه قرار می گیرد، اس��ترس به وجود آمده ناش��ی از عدم 
اطمینان در ش��رایط مالی اس��ت. نگرانی در مورد امور مالی می تواند بر 

سالمت روانی و بهزیستی افراد تأثیر بگذارد.
اما چگونه می توانید در این روزهای بحرانی هزینه های خود را با توجه 

به بودجه ای که دارید،  مدیریت کنید؟
در ادامه چند پیش��نهاد را برای بررس��ی و مدیریت بودجه در هنگام 

بحران بررسی می کنیم:
1- تغییر در هزینه های خود را بررسی کنید:

بحران Covid-19  ممکن است تغییرات چشمگیری در کسب و کار 
و س��بک زندگی شما ایجاد کرده باشد. در این شرایط جدید بیندیشید 
چ��ه فرصت هایی وجود دارد؟ در چه مواردی می توان بهبود ایجاد کرد؟ 
چگون��ه می توان تهدیدها را به فرص��ت تبدیل کرد؟ اقدامات ضروری و 

مهم برای جلوگیری از رکود، کدامند؟
می توانی��د از تحلیل  SWOT به عنوان تکنیکی برای یافتن نقاط قوت، 
ضعف، فرصت ها و تهدیدها، در امور مالی خود اس��تفاده کنید. همچنین از 

ماتریس آیزنهاور برای تصمیم گیری درست و به موقع بهره گیرید.
چه هزینه هایی کاهش یافته است؟

هزینه های ضروری و نحوه تغییر آن در شرایط فعلی را بررسی کنید. 
قبل از بحران، هزینه های ضروری می توانست 50٪ از درآمد ماهانه شما 
باشد. اکنون که از منزل کار می کنید، ببینید که اگر می توانید در بعضی 
از ای��ن هزینه ها صرفه جویی و آنه��ا را پس انداز کنید. مانند هزینه رفت 
و آم��د، ناه��ار کاری، لباس کار و .... ای��ن کار می تواند در افزایش ٪10 

پس انداز ماهانه تان کمک کند.
مخارج اختیاری ش��ما نیز ب��ه احتمال زیاد کاه��ش می یابد. قبل از 
بحران، شاید شما  30٪ از درآمد خود را صرف بیرون رفتن، برنامه های 
تفریح��ی، رس��توران و غی��ره می کردید. ب��ا توجه به مان��دن در خانه، 
می توانی��د در این مورد پس انداز قابل توجه��ی، حتی تا 20٪ از درآمد 
ماهیان��ه خود ایج��اد کنید. به صورت  حس��اب های بانکی خود پیش از 
بح��ران نگاهی بیندازید و تخمین بزنید که مبلغی که به صورت ماهیانه 
پس ان��داز می کنی��د، مربوط به چه اقالمی اس��ت که ب��ه دلیل بحران 

خریداری نمی کنید.
روی چه مواردی باید بیشتر سرمایه گذاری کنید؟

ب��ا توجه ب��ه تغییراتی که در روش کار و زندگی ایجاد ش��ده اس��ت، 
احتم��اال هزینه های جدیدی هم به ش��ما تحمیل می ش��ود؛ تهیه یک 
لپ تاپ جدید، دسترس��ی به داده های اینترنتی بیشتر، خدمات آنالین 

تماشای فیلم، نرم افزار های بازی و سرگرمی و. ...
بی��ن آنچه ب��رای کار ضرورت دارد )ک��ه کارفرمای ش��ما باید آن را 
پوش��ش دهد( و آنچه که نیاز ش��خصی خودتان است تمایز قائل شوید. 
به عنوان مث��ال، هزینه بهره برداری از یک نرم اف��زار برای انجام کار در 
خانه، هزینه ایی اس��ت که متوجه کارفرمای شماست، درحالی که خرید 

اشتراک تماشای آنالین فیلم برعهده شما خواهد بود.
به عالوه در مورد هزینه های ضروری، همچنان که دولت ها تالش خود 
را ب��رای کاهش بار مالی بر ش��هروندان ادامه می دهند ، قوانین جاری را 
دنبال کنید و بررس��ی کنید که چه حمایت  هایی را می توانید از س��وی 

دولت دریافت کنید.
به دنب��ال خدمات رایگان یا کوپن های تخفیف باش��ید ، یا در صورت 

امکان هزینه ها را با خانواده یا دوستان خود تقسیم کنید.
2- باز تخصیص پس انداز خود:

اگ��ر درآمد ش��ما تحت تأثیر بح��ران قرار گرفته اس��ت، می توانید از 
پس اندازهای موجود برای تکمیل آن استفاده کنید. از طرف دیگر، این 
پول می تواند به ش��ما در کاهش بدهی ، ایجاد صندوق اضطراری ، یا باال 

بردن پس انداز کمک کند.
اگر در شرایط مالی خوب و بدون بدهی هستید، از مازاد پس اندازتان 
برای کمک به یکی از اعضای خانواده یا یک دوس��ت اس��تفاده کنید، یا 

برای تأمین مالی آینده خود سرمایه گذاری کنید.

3- آینده مالی خود را تامین کنید:
با انجام تحلیل SWOT برای امور مالی، ممکن است متوجه ضعف ها یا تهدیدهایی 
در مورد توانایی خود در ایجاد درآمد از قبیل: مهارت های محدود ، وابس��تگی بیش از 
ح��د به یک منبع درآمد، ماهیت کس��ب و کار و تقاضای برای آن ، تغییر روندها   و ... 

می شوید. در اینجا دو روش ساده برای بهبود وضعیت مالی شما وجود دارد:
مهارت های خود را بهتر کنید:

فهرس��تی از مواردی که می تواند پیشرفت مالی شما را آهسته کند و 
بیشترین اختالل را در درآمدزایی شما ایجاد می کنند، تهیه کنید. شاید 
الزم باش��د، مهارت��ی جدید را یاد بگیرید، دانش خ��ود را تقویت  کنید، 

تکنیک های خود را کامل کنید و  ....
درآمد خودتان را افزایش دهید:

تکیه بر یک منبع درآم��د می تواند تهدید بزرگی برای موقعیت مالی 
شما باشد، به خصوص اگر این بحران مانع از کارکردن شما شود. عالوه 
ب��ر ایجاد مهارت ه��ا و تقویت دانش خود ، به این فک��ر کنید که چگونه 
می توانید از قدرت این مهارت ها برای کنار زدن سریع مشکالت استفاده 
کنی��د، از تخصص خود پ��ول درآورید و منابع درآمد متنوعی داش��ته 
باش��ید. بازگشت به حالت عادی پس از بحران بسیار دشوار خواهد بود. 
این بار مطمئن شوید که خودتان را از نظر مالی برای هر حالت احتمالی 

که پس از بحران به وجود خواهد آمد، آماده کنید.
hbrascend/modirinfo  :منبع

چگونه در بحران Covid-19 منابع مالی خود را مدیریت کنیم؟

3 راهکار کلیدی برای نگهداشت کارمندان ارزشمند

مترجم: شیدا انصاری
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ادامه از صفحه اول
از س��وی دیگر، مداخله غیرمس��تقیم بانک ها در بازار س��رمایه 
نیز همین آثار را به جای خواهد گذاش��ت. بازارگردانی سهام که 
معموال با واس��طه تعدادی از شرکت های وابسته به بانک ها انجام 
می شود، پدیده ای است که معموال به  منظور تنظیم و کنترل بازار 
س��هام از آن استفاده می ش��ود، ولی در عمل، آثار سوء مالی خود 
را بر صورت های مالی این گونه شرکت ها به واسطه افزایش حبابی 
قیمت سهام و کاهش ارزش پس از ترکیدن حباب بورس بر جای 
خواهد گذاش��ت. در مجموع، این ش��یوه فعالیت بانک ها در بازار 
س��رمایه از نظر کارشناس��ی، پذیرفتنی نیست. پس اجازه بدهیم 
مرزه��ای فعالیت از هم متمایز باش��د؛ یعن��ی بانک ها مدیریت و 
تنظیم بازار اعتبار و پول را برعهده داشته باشند و بانکداری کنند 
و بازار س��رمایه نیز در اختیار فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران 

بورس باشد.
دوم؛ ورود بانک های توسعه ای به بازار سرمایه

حوزه فعالیت بانک های توسعه ای عمدتا کمک مالی در تاسیس 
واحده��ای جدید تولیدی یا توس��عه واحده��ای تولیدی موجود 
اس��ت. این کمک یا فاینان��س مالی می تواند به ش��یوه ها و صور 
مختلف انجام شود. یکی از این شیوه ها از طریق سرمایه گذاری و 
مشارکت حقوقی در سهام شرکت ها انجام می شود، یعنی پرداخت 
تس��هیالت در قالب تسهیالت مشارکت حقوقی، اما در این زمینه 
بای��د بدین نکته توجه داش��ت که هدف بانک های توس��عه ای از 
مشارکت حقوقی، ورود مستقیم به بازار سرمایه نیست، بلکه این 
نوع س��رمایه گذاری صرفا نوعی پرداخت تس��هیالت بانکی است 
که با فروش س��هام و وصول مطالب��ات بانک خاتمه خواهد یافت 
و در نهای��ت، منتهی به رونق تولید و بهبود بازار س��رمایه خواهد 
شد. پرداخت تسهیالت مشارکت حقوقی در قانون عملیات بانکی 
بدون ربا نیز تجویز شده است. پس در مجموع، فعالیت بانک های 
توس��عه ای را نمی توان مداخله در بازار س��رمایه محس��وب کرد. 
البته در ایران قبل از انقالب اس��المی، در کنار بانک های تجاری 
و بانک های خصوصی، بانک های توس��عه ای نیز فعالیت داش��تند 
که »بانک توس��عه صنعتی و معدن��ی« نمونه ای موفق از این گونه 
بانک هاس��ت. این بانک یکی از چند بانک��ی بود که در هم ادغام 
ش��دند و »بان��ک صنعت و معدن« را به وج��ود آوردند؛ بانکی که 
می توانست با برخورداری از کارشناسان مجرب، یکی از بانک های 
موفق توس��عه ای باشد، اما هم اکنون به دالیل گوناگون صرفا یک 
بانک تخصصی محسوب می ش��ود. بنابراین در حال حاضر، نظام 

بانکی فاقد بانک توسعه ای است.

س��وم؛ پرداخت تس��هیالت بانکی به بورس بازان جهت فعالیت 
در بورس

ش��اید عده ای از کارشناس��ان بانکی معتقد باش��ند که بانک ها 
می توانند با پرداخت تسهیالت بانکی به عالقه مندان و کارگزاران 
ب��ورس و همین ط��ور به اش��خاص فع��ال در عرصه ب��ورس، به 
رون��ق بازار س��رمایه کمک کنن��د، اما به اعتق��اد نگارنده به علت 
ریس��ک باالی فعالیت های بورس��ی، پرداخت تسهیالت به منظور 
خرید و فروش س��هام چندان توجیه پذیر نیس��ت و امکان معوق 
ش��دن مطالبات بان��ک دور از انتظار نخواهد ب��ود. بالعکس یکی 
از راه حل ه��ای این موضوع، پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های 
مس��تعدی است که سهام آنها در بورس پذیرفته شده و پرداخت 
تس��هیالت به این قبیل شرکت ها می تواند موجب بهبود و افزایش 

تولید و تقویت ارزش سهام آنها شود.
چه��ارم؛ خرید و فروش س��هام بانک های خصوصی و دولتی در 

بورس
بعد از انقالب اسالمی، »شورای انقالب« با تصویب »قانون ملی 
شدن بانک ها«، تمامی بانک های دولتی و خصوصی را ملی اعالم 
کرد و بدین ترتیب، بانک های خصوصی از عرصه اقتصادی کشور 
حذف ش��دند. اما پس از تصویب »قانون اجازه تاسیس بانک های 
خصوص��ی« در دی ماه 1379 و تاس��یس بانک ه��ای خصوصی، 
س��هام بانک های خصوصی نیز به تدریج وارد بورس ش��د و مورد 
معامله قرار گرفت. بعدها با ابالغ سیاس��ت های کلی نظام توسط 
مقام معظم رهبری، س��هام بانک ه��ای دولتی به غیر از چند بانک 
مشخص )شامل بانک مرکزی، بانک ملي ایران، بانک سپه، بانک 
صنعت و معدن، بانک کش��اورزي، بانک مس��کن و بانک توس��عه 
صادرات( به بازار عرضه ش��د؛ سیاس��تی که موجب شد بانک ها و 
موسس��ات اعتباری خصوصی بتوانند در کنار بانک های دولتی به 
فعالیت بانک��ی بپردازند و افزون بر آن، س��هام خود را در بورس 
عرضه کنند. از نظر کارشناس��ی در حال حاضر، حضور بانک های 
دولتی و بانک ها و موسس��ات اعتباری غیردولتی در عرصه بانکی 
کش��ور و عرضه س��هام این بانک ها در بازار س��رمایه، ضروری و 
در عین حال، مطلوب اس��ت بنابرای��ن به  طور کلی، برنامه جدید 
اقتصادی دولت در فروش س��هام باقیمانده سه بانک دولتی سابق 
یعن��ی بانک تج��ارت، بانک ملت و بانک ص��ادرات ایران از حیث 
کارشناس��ی، ستودنی است، اما در این رهگذر توجه به چند نکته 

ضروری است:
نکته اول اینکه فروش سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه 
از نظر حقوقی و ش��رعی به معنای انتقال مالکیت سهام دولت به 

بخ��ش غیردولتی و همراه با آن، فراه��م آوردن امکان مداخله و 
نظارت سهامداران جدید بر عملکرد و مدیریت شرکت هایی است 
که سهام آن را خریداری کرده اند، زیرا طبق اصول مسلم حقوقی، 
خریدار بعد از خرید س��هام، مالک س��هم یا سهام خریداری شده 
می ش��ود و حق اعمال حقوق مالکانه را بر س��هامش دارد تا آنها 
را معامل��ه کند، یا این س��هام از طریق وراثت ب��ه ورثه او به ارث 
برس��د یا آنکه به عنوان سهامدار در چارچوب قانون تجارت، عضو 
مجمع شرکت ش��ود، بر عملیات مدیران شرکت نظارت کند، در 

رأی گیری مجامع عمومی حضور یابد و اعمال رأی نماید.
این در حالی است که »سهام عدالت« خریداران این گونه سهام 
را از اعمال حقوق س��هامداری محروم کرده اس��ت. س��هامداران 
عدالت هیچ نقش��ی در اداره و مدیریت شرکت هایی که سهام آنها 
معامله شده، ندارند و دولت همچنان مدیریت خود را بر این گونه 
شرکت ها و بانک ها اعمال می کند و حتی اخیرا به نقل از سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم ش��ده که انتقال س��هام عدال��ت به وراث 
موقتا متوقف شده اس��ت؛ موضوعی که در صورت صحت با هیچ 
منطق حقوقی و ش��رعی سازگار نیست و به نظر می رسد این نوع 
خصوصی س��ازی چندان منطبق با اصل 44 قانون اساسی نیست، 
زی��را دولت را همچنان درگیر مدیریت واحدهای خصوصی ش��ده 

می کند.
در عرصه بین المللی نیز هرچند که از نظر حقوقی مدعی باشیم 
دولت س��هامدار واحدهای خصوصی نیست، اما مدیریت کنترلی 
دولت بر این قبیل واحدها در نهایت به عنوان مدیریت سایه تلقی 
خواهد شد و ممکن است واجد مسئولیت های حقوقی برای دولت 
در مراجع قضایی و داوری خارجی ش��ود. همین ابهام حقوقی در 
برنامه اخیر دولت برای عرضه س��هام س��ه بان��ک تجارت، ملت و 
صادرات ایران هم به چش��م می خ��ورد. در این باره، وزیر محترم 
اقتص��اد در مورد جزیی��ات تصمیم اقتصادی دولت گفته اس��ت: 
»در اولین مرحله از واگ��ذاری، بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان از 
باقیمانده س��هام دولت از طریق فروش واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق »واس��طه گری مالی یکم« با اعمال 20 درصد تخفیف به 
مردم واگذار می شود و میزان سهامی که به هر فرد تعلق می گیرد 
به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد داشت.«

ای��ن مطل��ب بدان معناس��ت که برنام��ه دولت ظاه��را فروش 
مس��تقیم و واگذاری سهام بانک های دولتی به مردم نیست، بلکه 
دولت س��هام خود در این بانک ها را وارد واحدهای سرمایه گذاری 
»واس��طه گری مالی« می کند و به جای س��هام بانک های دولتی، 
س��هام صندوق ه��ای موردنظر را پذیره نویس��ی خواه��د کرد. در 

نهایت با این ش��یوه واگذاری، مدیریت بانک های خصوصی ش��ده 
همچن��ان در اختیار مدی��ران منصوب دولت باق��ی خواهد ماند 
بنابراین اصطالح »بانک های خصولتی« گرچه فاقد تعریف دقیق 
قانونی اس��ت، ام��ا از نظر مردم به این معناس��ت که مالکیت آن 
متعلق به خریداران اما حقوق مالکانه و مدیریت س��هام همچنان 
در اختیار دولت اس��ت. بر این اساس برای تحقق خصوصی سازی 
واقعی به مفهوم دقیق اقتصادی و حقوقی آن بایستی برای اشکال 
ساختاری برنامه های خصوصی سازی دولت )فروش سهام بانک ها 

و شرکت های دولتی( فکری اساسی شود.
نکته دوم هم این اس��ت که دولت در تش��ریح برنامه خود برای 
خصوصی سازی سهام س��ه بانک دولتی گفته شده، نقش خود در 
مدیریت صندوق های »واسطه گری مالی« را دقیقا مشخص نکرده 
اس��ت؛ آیا صندوق یا صندوق های موردنظ��ر دولتی خواهد بود؟ 
پاس��خ مثبت به این پرسش بدان معناست که مدیریت دولتی بر 
بانک های خصوصی ش��ده همچنان مس��تمر و پاینده باقی خواهد 
مان��د و موجب گس��ترش حج��م فعالیت ه��ای تصدیگری دولت 
خواهد بود. لذا فایده چندانی بر این شیوه خصوصی سازی مترتب 

نیست.
به هرح��ال، اصل 44 قانون اساس��ی، روش��ن و صریح اس��ت. 
سیاس��ت های کلی نظ��ام در مورد نقش دولت نیز راهگشاس��ت. 
براس��اس این سیاست ها، دولت مجاز اس��ت که 80درصد سهام 
واحدهای مش��مول صدر اصل 44 قانون اساس��ی را واگذار کند، 
اما در هیچ کدام از مس��تندات مورد اش��اره پیش بینی نش��ده که 
دولت اختیار دارد س��هام واحدهای دولتی مورد بحث را به مردم 
واگذار کند، اما مدیریت آن را همچنان در اختیار داش��ته باش��د. 
برآیند این شیوه خصوصی سازی در نهایت دولت را از تصدیگری 
و مدیریت بر شرکت های دولتی خصوصی شده فارغ نخواهد کرد. 
فرام��وش نکنیم که رونق واقعی ب��ورس نیازمند »جهش تولید« 
است که به تبع آن، ارزش سهام شرکت های بورسی افزایش یابد. 
در نتیجه حباب س��ازی قیمت های س��هام از طریق سفته بازی و 
بازارگردان��ی، نتیج��ه ای ج��ز ترکی��دن حباب ب��ورس و کاهش 
شدید قیمت سهام نخواهد داش��ت بنابراین باید تالش کنیم که 
خصوصی س��ازی موسسات، ش��رکت ها و بانک های دولتی به نحو 
صحی��ح و اصولی آن صورت پذیرد، یعنی همراه با فروش س��هام 
بانک های دولتی )بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات ایران( 
به مردم، حقوق مالکانه این سهام و مدیریت آنها نیز به خریداران 
منتقل ش��ود تا دولت از اعمال تصدیگ��ری فراغت حاصل کند و 

به جای بانکداری به سیاست گذاری بانکی بپردازد.

بانک و بورس
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9 دلیل برای اینکه چرا هر کارآفرین باید یوگا تمرین کند
یک مطالعه منتشرشده در پزشکی حرفه ای، نشان داد که داشتن یک عادت روزانه به انجام یوگا، در محیط کار، در مسائل 
مربوط به استرس، مسائل جسمی و نوسانات خلقی رایج کمک می کند. یکی از نکات بسیار مثبت در مورد این مطالعه این 
بود، که هیچ یک از شرکت کنندگان عالئم منفی یا وخیمی به این عادت از خود نشان ندادند. آیا شما نیاز به ترغیب بیشتری 
دارید؟ هر کارآفرینی، چه بزرگ و چه کوچک، باید تکنیک های آرامش را به نوعی تمرین کند، تا استرس و احساسات منفی 
را رها کند و در نهایت هنر رهاکردن امور را بفهمد. اگر یک تاجر یا زن هستید که این موضوع را می خواند، زمان آن است 

که این اتفاق بیفتد.
در اینجا به بررسی 9 دلیل نیاز به یوگا و مراقبه در زندگی پرداختیم:

 1. مدیریت استرس: کار کردن همیشه با استرس همراه است و شما نمی توانید از این واقعیت فرار کنید. نه، نمی توانید 
از کار فرار کنید و یا به طور کامل از آن جلوگیری کنید. بنابراین، آیا شما به زندگی اسفبار خود ادامه خواهید داد؟ نه، یک 
مقدار مناسب از تمرین مراقبه یوگا را به زندگی خود اضافه کنید. بسیاری از مطالعات ثابت می کنند که تمرین مراقبه یوگا 

تأثیر آرامش بخش بر مغز دارد و عملکرد روده را بهبود می بخشد.
ارتباط مغز و روده، دیگر یک واقعیت پنهان نیست بنابراین، حفظ این رابطه سالم برای شما مهم است. از آنجا که این 
ارتباط یک محور تعادل اس��ت، نوس��انات خلقی از بین می رود و سطح استرس پایین می آید. شما متوجه تغییر مهمی در 
طرز فکر خود خواهید شد، زیرا همراه با آرام کردن طی حاالت یوگیک و چند دقیقه مراقبه، روده و همچنین مغز خود را 

هدف قرار می دهید.
2. هورمون های شـادی : فلور روده یک انس��ان، وظیفه آزادکردن و انتقال دهنده عصبی مانند دوپامین، سروتونین و 
اندروفین را برعهده دارد. وجود انسداد در مسیر مغز، به معنای وجود مانع در جریان طبیعی این هورمون های شادی بوده 
و عالئم افس��ردگی، اضطراب و حمالت هراس انگیز را به دنبال خواهد داش��ت. به غیر از خوردن غذاهای سالم، مراقبه یوگا 
می تواند در کاهش بسیاری از این عالئم دردناک و منشأ آنها در بعضی مواقع نیز کمک کند. زندگی یک کارآفرین می تواند 
بسیار جدی و پر از استرس باشد. این احساس نگرانی و استرس ممکن است به دلیل تأخیر در حرکت هواپیما، هنگام سفر و 
بیماری دائم به دلیل تغییر مداوم در آب و هوا، مکان یا حتی شرایط کار باشد. به عنوان یک انسان، شما قرار است احساس 

سالمتی و خوشبختی کنید. برای تجربه این سعادت حداقل 30 دقیقه یوگا یا مراقبه را در برنامه روزانه خود قرار دهید.
3. مدیریت خشم: احساس ناامیدی در یک محیط کار طاقت فرسا احساس رایجی است. به عنوان یک رئیس، ممکن 
اس��ت ش��ما کسی را که در محل کار است، دوست نداشته باشید یا از عملکرد شخصی ناراضی باشید و یا به دلیل اشتباه 
کاری تکراری، عصبانیت را تجربه کنید. به یاد داشته باشید که عصبانیت بزرگ ترین دشمن شما بوده و افتادن در تله آن، 
قدرت نابودی شما را در هر زمانی باال می برد. نمی دانید یوگا چگونه می تواند در این مسئله به شما کمک کند؟ یوگا برای 
رفع عصبانیت، استرس و بی تابی بسیار تأثیرگذار است. یکی از ساده ترین ابزار برای رفع طبیعی مشکالت انجام تمرینات 
یوگا است. یک مطالعه علمی شامل برنامه ذهن آگاهی برای جوانان بود، اما افرادی را که در محیط های کاری سخت مشغول 
بودند را نیز شامل می شد. در پایان این برنامه، شرکت کنندگان از کم شدن پرخاشگری جسمی، کاهش مشکالت روانی و 

موارد دیگر پرده برداشتند.
4- پردازش فراشـناختی: پردازش فراشناختی چیست؟ چیزی نیست جز مجموعه ای از الگوهای رفتاری انسان که 
شامل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شخص، موقعیت یا هر دو است. هنر مراقبه ذهن آگاهی یا یوگا یا هر دو به روش و الگوی 

مناسب، می تواند به شخص کمک کند تا پردازش شناختی را به طور مؤثر مدیریت کند.
یک مطالعه در مورد این موضوع نکات مهم بسیاری را نشان داد که توده های مختلفی از مردم می توانند از آنها بهره مند 
ش��وند. مراقبه به درمان عالئم افس��ردگی کمک می کند؛ به طوری که شما به خوبی می توانید یک کارآفرین موفق بوده و 
هم زمان افسرده باشید. یوگا پریشانی مربوط به اختالالت خلقی را کاهش می دهد و در رسیدگی به عوامل محرک مرتبط با 

الگوهای پرخاشگری و عصبانیت نیز مؤثر خواهد بود.
5- بهبودی عاطفی: هر یک از ما یک بار در طول زندگی خود دچار تحول عاطفی یا لحظه ای دلخراش می شویم، اما 
کارآفرینان آسیب پذیر تر هستند و از نظر مقایسه ای حتی بیشتر مستعد ابتال به موارد تغییر زندگی، مانند مشاغل ناموفق، 
فراز و نشیب در روابط شخصی، کمبود وقت برای خانواده، اعضای تیم خسته کننده و رژیم غذایی هستند. بله، رژیم غذایی نیز 
احساسات شما را تنظیم می کند و در ایجاد حس استرس تاثیر زیادی دارد. با در نظر گرفتن این مثال ها، یوگا نوعی تکنیک 
آرامش بخش برای مقابله با نتایج این موقعیت های بسیار معنادار است. مراقبه و یوگا، در کنار هم، می تواند به شما در مبارزه 
با شیاطین و روبه رو شدن با ترس های تان کمک کند. این عمل به شما یاد می دهد تا احساسات یا عقاید خود را به بهترین 
وجه ممکن بیان کنید. به یاد داشته باشید، این ارتباط روح و بدن است که احساس تفاوت را در زندگی شما ایجاد می کند.

6. چاقی: آیا دلیل شماره یک اکثر بیماری های قلبی و دیابت را می دانید؟ قند و چربی اصلی ترین علت برای مبتالشدن 
به این بیماری ها به حساب می آید که این نیز نتیجه احتمالی یک سبک زندگی بی تحرک است. بدن سالم برای افراد مختلف 
زمینه متفاوتی دارد، به همین دلیل اکثر مردم مستعد داشتن درک نادرست از سالمتی و بهزیستی هستند. رژیم غذایی 
پر قند و زندگی پراسترس می تواند ترکیبی مخرب باشد، که تأثیرات مخربی بر زندگی شما خواهد گذاشت. اگر وقت کافی 
برای رفتن به باشگاه یا انجام هر نوع ورزش دیگری را ندارید، می توانید مدیتیشن کنید یا 15 دقیقه با چشمان خود همراه 
با ایجاد احساس راحتی شعار  »Om« دهید. جدا از این، شما می توانید برخی از موقعیت های آسان و آرامش بخش یوگا را 

امتحان کنید که ناحیه شکم را هدف قرار می دهد و همچنین به شما در سم زدایی از بدن کمک می کند.
7. سیستم اعتقاد: یوگا دوباره سیستم اعتقادی شما را تنظیم می کند یا حداقل در انجام این کار به شما کمک می کند. 
چرا سیستم اعتقاد شما برای موفقیت در کارآفرینی بسیار مهم است؟ تصور کنید که یک امپراتوری یا حتی یک تجارت 
کوچک بدون چشم انداز، اخالق یا پروتکل را اجرا کنید. آیا قادر خواهید بود بدون ارتباط معنوی با کار خود یا یک سیستم 
اخالقی پایدار بمانید؟ قطعا نه. معنویت به شما در حفظ ارتباط صحیح روح و روان بدن و برای داشتن آرامش کمک می کند. 
به عالوه مشکالت عاطفی را بهبود بخشیده و از این طریق به شما در بهبودی از هرگونه آسیبی کمک می کند. در صورت 
عدم درمان، احساسات منفی منعکس شده شما می تواند بر روی سیستم اعتقادی تان نیز تأثیرگذار باشد و شما را در برابر 

تغییرات، تصمیمات نادرست و معامالت ویران کننده به طور جدی آسیب پذیر کند.
8. ضمیر و حس نادانی: ضمیر یا نفس، بزرگ ترین دشمن شما بوده و یک شکل خالص از احساسات است. علت خالص 
بودن آن فقط به این دلیل است که ناشی از حس نادانی، حسادت، غم و اندوه بوده و یا حتی تجربه حسی عجیب و غریب 
را با خود به همراه دارد. همه این احساسات بسیار »انسانی« و مقدمه ای برای الگوی رفتاری فریبنده رفتارگرایانه هستند. به 
عنوان یک تاجر، ضمیر یا نفس شما می تواند سمی باشد که آرام آرام، روابط صمیمانه با شرکا و تیم شما را از بین می برد. 
یوگا و مراقبه به شما کمک می کند تا نقاط کور در الگوهای کاری، پروتکل ها و حتی روابط واقعی زندگی خود را پیدا کنید. 
به عنوان مثال، مدیتیشن قسمت شاد سیستم عصبی مرکزی شما را فعال می کند و به شما کمک می کند تا با راحتی و 

صبر در وضعیت اضطراب حاضر شوید.
9. حالت هیچ کاری انجام ندادن: اگر در حالت استرس و یا در حالت کار 24×7 قرار دارید، غیرممکن است که اهمیت 
انجام دادن عادات و رفتارهای همراه با آرامش را تشخیص دهید. حاالتی مانند چایلد روز، باالسانا یا کورپه پوزیور شاواسانا 
برخی از مواردی هستند که اهمیت رهاکردن، زندگی در لحظه و آرامش، در حالی که وقت کافی در دست دارید را به شما 
آموزش می دهد. درنهایت می توانید با انجام این حرکات، الگوی صحیح خواب را نیز آموزش ببینید. الزم نیست یک یوگی 
تمام عیار باشید تا این نکات را تمرین کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که روزی چند دقیقه استراحت و 
یا دراز کشیدن روی نیمکت را انجام دهید و هیچ کاری نکنید. برای کارآفرینان و بازرگانان عصر جدید بسیار مهم است، که 

از اهمیت لذت بردن از لحظه و مدتی چرت زدن، یک یا دو بار در روز آگاهی داشته باشند.
addicted2success/ucan :منبع 

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

     شنبه   20 اردیبهشت 1399    شماره 1539   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

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

موفقی��ت به ص��ورت اتفاقی به دس��ت نمی آید. ش��اید عده ای 
موفقی��ت دیگران را به خاطر ش��انس و اقبال ش��ان بدانند اما اگر 
به زندگ��ی افراد موفق نگاه کنید، متوجه می ش��وید آنها دائماً در 
حال تالش هس��تند و روی خودشان کار می کنند. برخی عادت ها 
می توانند سبب دستیابی به موفقیت شوند. رفتارهای مثبتی وجود 
دارند که اگر به عادت تبدیل شوند، نقش مؤثری در موفقیت شما 
خواهند داشت. سؤال کردن از خود یکی از عادت های مثبت است. 
در ادامه با ما همراه باشید تا پنج سؤال ساده ای که افراد موفق هر 

روز از خود می پرسند را معرفی کنیم.
آی��ا تاکنون درباره کارهای تان فکر کرده اید یا همیش��ه کارهای 
خود را بدون اشتیاق و تمایل انجام می دهید؟ خیلی از افراد موفق 
دائماً از خودش��ان س��ؤال می کنند و از این طری��ق عملکرد خود 
را م��ورد ارزیاب��ی قرار می دهند. برای مثال اس��تیو جابز می گوید: 
»اگر ام��روز آخرین روز زندگ��ی ام بود، آیا هم��ان کاری را انجام 
می دادم که قرار اس��ت انجام دهم؟« این جمله  ارزشمند از استیو 
جابز، اهمیت س��ؤال کردن از خود را برای دستیابی به موفقیت به 

نمایش می گذارد.
اغلب افراد موفق می توانند خودش��ان را ب��ه طور منظم ارزیابی 
کنن��د؛ پس مهارت ها و میزان پیش��رفت خود به س��وی اهداف را 
ب��ه دقت تجزی��ه و تحلیل می  کنن��د. آنها گرفت��ار روزمرگی های 
زندگی نمی ش��وند و درباره کارهایی که انجام می دهند، جدی فکر 

می کنند.
س��ؤال کردن از خود به منظور قضاوت یا انتقاد از خود نیس��ت، 
بلکه برای این اس��ت اهداف، ش��رایط و کارهایی که برای رسیدن 
به آنها انجام می دهید، به طور بی طرفانه ارزیابی ش��ود. این تمرین 
بس��یار خوبی است که باعث تفکر بیشتر درباره خودتان و موفقیت 

در کار و زندگی می شود.
در ادامه  مقاله، پنج سؤال ساده را بیان می کنیم که افراد موفق 

هر روز از خود می پرسند:
آیا در جایگاه شغلی درستی قرار گرفته ام؟

اگر برای ش��غل خود اشتیاق نداش��ته باشید، برای غلبه 
ب��ر موانع و مش��کالتی که زندگی در س��ر راه موفقیت تان 
قرار می دهد هم انگیزه ای نخواهید داش��ت. حتی وقتی کار 
خود را با ش��ور و اش��تیاق ش��روع می کنید، باز هم ممکن 
است به مرور زمان اشتیاق تان از بین برود. پس بسیار مهم 
اس��ت به طور مداوم انگیزه  خود را بررس��ی کنید. اگر فکر 
می کنید اش��تیاق کمتری دارید و بی انگیزه هستید، شاید 
ب��رای باالبردن انگیزه و انرژی تان در کس��ب و کار به یک 
تغییر اساس��ی نیاز داشته باش��ید. پیدا کردن شغلی که به 
آن نیاز دارید، به ش��ما انگیزه و ذهنیت الزم برای موفقیت 

را خواهد داد.
آیا از اشتباهات خود عبرت می گیرم؟

خیلی از ایده ها به شکس��ت می خورند. این امر طبیعی اس��ت و 
هیچ اشکالی ندارد. مهم این است که شما از اشتباهات خود درس 
بگیرید و اش��تباهی را دو بار تکرار نکنید. وقتی به مشکلی برخورد 
می کنید، زمانی را برای ارزیابی آن اشتباه در نظر بگیرید و ببینید 
چه چیزی باید تغییر کند و چطور می  توانید از تکرار آن اشتباه در 
آینده ممانعت کنید. باید از هر شکس��تی در مس��یر موفقیت خود 

درس بگیرید و به دلیل اصلی آن اشتباه پی ببرید.
آیا من توانایی های خود را گسترش می  دهم؟

برای اینکه به موفقیت برس��ید، باید م��دام حد و مرزهای خود 
را گس��ترش دهید، ن��ه اینکه در یک مس��یر همیش��گی حرکت 

کنید. افرادی که در حرفه  ش��ما موفق هس��تند، همیشه در حال 
پیشروی اند و توانایی های شان را گسترش می دهند. تعیین اهداف 
جدیدتر و تالش برای دس��تیابی به آنها، ش��ور و اش��تیاق شما را 
بیش��تر می کند و باعث می ش��ود در مسیر رس��یدن به موفقیت تا 
جای��ی که می توانی��د تالش کنید. از تمام موان��ع پیش روی خود 

بگذرید و هر غیرممکنی را ممکن کنید.
راه حل های درازمدت من چیست؟

یک��ی از س��ؤاالتی که باید از خود بپرس��ید، این اس��ت که چه 
راهکارهای��ی وج��ود دارد که به من ام��کان برنامه ری��زی بهتر و 
دقیق ت��ر را می ده��د. اگ��ر می خواهید بهتر و س��ریع تر کار کنید، 
به دنبال راهکارهایی باش��ید که به ش��ما در انجام این کار کمک 
می رس��اند. نقشه ای بریزید تا شما را از جایی که هستید، به جایی 
که می خواهید بروید، برساند. البته در این نقشه، احتمال شکست 
را ه��م در نظر بگیرید. اگر از شکس��ت های خود درس بگیرید، در 

مسیر رسیدن به موفقیت بسیار کارساز خواهند بود.
آیا هنوز باور دارم که این کار را انجام خواهم داد؟

برای رسیدن به موفقیت، باید به خود و چیزی که می خواهید به 
آن برس��ید، ایمان داشته باشید. حتی بزرگ ترین اهداف هم بدون 
ب��اور به خود و اطمین��ان از اینکه می توانید به آنها برس��ید، هیچ 
ارزشی ندارد. رو به روی آینه بایستید و از خود بپرسید آیا اشتیاق 

من متناسب با اهداف و رؤیاهایم است؟
وقتی به توانایی خود برای انجام کاری ایمان نداش��ته باش��ید، 
نمی توانی��د دیگران را متقاعد کنید که از پس آن برمی آیید. پیش 
از اینکه انتظار داش��ته باشید اطرافیان شما را باور کنند، باید خود 

به توانایی های تان ایمان داشته باشید.
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سؤاالت ارزشمندی که برای رسیدن به موفقیت باید از خود بپرسید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


