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نگاهی به شاخص های سنجش آزادی اقتصادی

 از اقتصاد آزاد
تا آزادی اقتصادی

همان گونه که هرگاه س��خن از عدالت به میان می آید، این اقتصاددانان سوسیالیس��ت هس��تند که از آن دفاع می کنند، هر زمان 
سخن از آزادی به میان می آید، این اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد هستند که مدعی اصالت آن هستند. آزادی اقتصادی در اندیشه 
اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد به معنای رهایی از چنگال محدودیت های دولتی است، یعنی هرچه دخالت دولت در مکانیسم بازار 
کمتر باش��د، آزادی اقتصادی بیشتر محقق می شود. در دیگر س��و، آزادی اقتصادی در اندیشه اقتصاددانان سوسیالیست به معنای 
رهایی از چنگال سرمایه داران است که طبقه کارگر را استثمار می کنند. در نتیجه هر چقدر قدرت سرمایه داران محدودتر شود و به...

نبض بازار مسکن با گذشت نیمی از فصل بهار چگونه می زند؟

معامالت مسکن به صفر رسید
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رکوردشکنی بزرگ و تاریخی در تاالر سهام

شاخص بورس میلیونی شد

دره فناوری شیراز طرحی برای تکامل فعالیت های دانش بنیان
معرفی 4 عادت روزانه  مدیران فوق العاده باهوش

بهترین سایت ها برای آموزش سئو
4 گام یک الیو اینستاگرامی موفق 

بازاریابی و تبلیغات در حوزه B2B با راهکارهای طالیی
آغاز بازگشایی فروشگاه های اپل در اروپا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک به کارمندان خود 
اجازه می دهد تا پایان سال 

دورکاری کنند

4
ویـروس کرونا به بسـیاری از کسـب و کارها آسـیب زده و 

آسـیب بخش هـای اقتصـادی از شـیوع کرونا در 
جهش قابل توجه شمار چک های برگشتی قابل...

 آسیب کرونا به اقتصاد
در افزایش چک های برگشتی پیداست

دومینوی چک های برگشتی

یادداشت
 با »تقسیم کار ملی«

از بحران کرونا عبور کنیم

ب��ا وی��روس کووی��د ۱۹  دنی��ا 
دس��ت وپنجه ن��رم می کن��د و اکثر 
کش��ورها با فاجعه انسانی مواجه اند. 
اقتصاد جهانی از هر دو سوی عرضه 
و تقاضا با رکود مواجه است، چنانچه 
رئی��س س��ازمان جهان��ی تجارت 
WTO معتقد است که این معضل، 
تج��ارت جهانی را با کاهش س��ی و 
اندی درصدی در سال جاری مواجه 

خواهد کرد.
در این ش��رایط برخی از کشورها 
بدون توجه به ای��ن معضل جهانی 
و به طور س��لیقه ای با باز و بس��ته 
کردن مرزهای خود به بهانه مباحث 
بهداش��تی، ای��ن وضعی��ت تجارت 
جهانی را آشفته تر می کنند بنابراین 
ضرورت ورود سازمان های جهانی به 
این موضوع هر روز بیش��تر احساس 
علی الخص��وص ضرورت  می ش��ود. 
ورود ات��اق بازرگان��ی بین المل��ل و 
دنیا  بازرگانی  اتاق ه��ای  همراه��ی 
در امر تج��ارت بین الملل به منظور 
جلوگیری از حادتر نش��دن تجارت 
دنیا ضرورت دارد. الزم است سازمان 
سالمت جهان WHO با ورود خود، 
پروتکل های بهداشتی الزم را تنظیم 
کند و سازمان تجارت جهانی و اتاق 
بازرگان��ی بین الملل )به غیر از قانون 
 ICC متحدالشکل اعتبارات اسنادی

که ب��رای ش��رایط عادی 
3تجارت تنظیم  شده( با...
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در ب��ازه زمانی دو س��اله منتهی به اس��فند ۱۳۹۸ مناط��ق ۱۸، ۱۰، ۹، ۱۷ و ۲۰ 
بیش��ترین افزایش و مناطق ۲، ۱، ۵، ۱۲ و ۶ به ترتیب کمترین افزایش قیمت را در 

بازار مسکن شهر تهران داشتند.
ب��ه گزارش ایس��نا، از اس��فند ۱۳۹۶ تا اس��فند ۱۳۹۸ مناط��ق ۱۸، ۱۰، ۹، ۱۷ و 
۲۰ ب��ه ترتی��ب با ۲۲۷درص��د، ۲۱۴درص��د، ۲۰۳درصد، ۱۹۹درص��د و ۱۹۷درصد 
رش��د، بیش��ترین افزایش و مناطق ۲، ۱، ۵، ۱۲ و ۶ به ترتیب با افزایش ۱۶۰درصد، 
۱۶۷درصد، ۱۷۱درصد، ۱۷۱درصد و ۱۷۲درصد کمترین افزایش قیمت را از اس��فند 

۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۸ داشته اند.
همچنین از اس��فند ۹۷ تا اس��فند ۹۸ مناطق ۲۰، ۱۸، ۱۲، ۱۷ و ۱۹ به ترتیب با 
۱۰۱درصد، ۷۰درصد، ۵۴درصد، ۵۱درصد و ۴۹درصد افزایش دارای بیش��ترین رشد 
و مناط��ق ۱، ۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۲ به ترتیب ب��ا افزایش ۳۷درصد، ۳۸درصد، ۳۹درصد، 

۴۰درصد و ۴۰درصد کمترین افزایش را از اسفند ۹۷ تا اسفند ۹۸ داشته اند.
شاخص قیمت مسکن شهر تهران در دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ به ترتیب به عدد 
۱۳.۹۴، ۱۴.۶۷ و ۱۵.۹۳ میلیون تومان در هر متر مربع رس��ید. رش��د ساالنه قیمت 
مس��کن در دی م��اه ۱۳۹۸ معادل ۴۹درص��د، در بهمن ماه بالغ ب��ر ۵۲درصد و در 

اسفندماه معادل ۴۸درصد بوده است.
رشد 180درصدی قیمت نسبت به 2 سال قبل

ش��اخص دو ساله نیز نشان می دهد قیمت مسکن در دی ماه ۱۳۹۸ نسبت به دی 
ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۶۸درصد، در بهمن ماه معادل ۱۷۳ و در اس��فندماه بالغ بر ۱۸۰ 
نسبت به ماه مشابه دو سال قبل از آن افزایش یافته است. همچنین براساس اطالعات 
س��امانه کیلید، درصد تغییرات ش��اخص مس��کن تهران در فصل زمستان سال های 
۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نش��ان می دهد درصد افزایش قیمت در زمس��تان ۹۸ نسبت 
به پاییز بیش از دو زمستان قبلی بوده است. به طوری که زمستان ۹۶ شاهد افزایش 
حدود ۱۲درصدی قیمت مس��کن نس��بت به فصل قب��ل از آن بوده ایم، در حالی که 
زمس��تان ۹۷ این عدد به حدود ۱۵درصد و در زمس��تان ۹۸ نیز به ۱۸درصد افزایش 

رسید.
همچنین تعداد معامالت در بازار مس��کن ش��هر تهران در زمستان ۹۸ بالغ بر ۱۰۲ 
درصد نسبت به پاییز ۹۸ رشد یافته است. در شرایطی که معامالت در ماه های دی و 
بهمن هم نس��بت به ماه های قبل و نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته، ناگهان 
در اس��فندماه تعداد معامالت برخالف آنچه انتظار می رفت ۲۳درصد نسبت به بهمن 
ماه کاهش یافت که البته قطعاً ش��یوع بیماری کرونا تاثیر چشمگیری در این موضوع 
داشته است، با این حال در حالت کلی، تعداد قراردادهای خرید و فروش از ۱۷ هزار 

و ۲۳۵ واحد در پاییز ۹۸ به ۳۴ هزار و ۸۲۰ واحد در زمستان ۹۸ رسیده است.
تعداد معامالت مسکن شهر تهران در زمستان ۹۸ در تمامی مناطق نسبت به فصل 
پاییز ۹۸ رش��د داش��ته اس��ت و مناطق ۲۲، ۸، ۳، ۲ و ۱۳ به ترتیب با ۱۴۹درصد، 
۱۳۳درصد، ۱۲۲درصد، ۱۲۰درصد و ۱۱۴درصد رش��د، بیش��ترین رشد را نسبت به 
پاییز ۹۸ داشته اند. از سوی دیگر مناطق ۱۷، ۱۹، ۹، ۱۶، و ۱۰ به ترتیب با ۴۸درصد، 
۷۳درصد، ۷۹درصد، ۸۶درصد و ۸۷درصد رش��د، کمترین افزایش را نسبت به پاییزه 
۹۷ داشته اند. با این حال تعداد قراردادهای خرید و فروش در زمستان ۹۸ نسبت به 
زمستان ۹۶ کاهش داشته است. آمار نشان می دهد در زمستان ۹۸ تعداد ۳۴ هزار و 
۸۲۰ معامله در تهران انجام شده که نسبت به ۲۹ هزار و ۴۶۷ قرارداد خرید و فروش 
در زمستان ۹۷ بالغ بر ۱۸درصد افزایش یافته اما در مقایسه با ۵۰ هزار و ۵۵۱ معامله 

در زمستان ۹۶ کاهش ۳۱درصدی را نشان می دهد.
کاهش 30درصدی آگهی ها در اسفندماه 98

همچنین بررسی متراژ خانه های معامله شده در زمستان ۱۳۹۸ نشان می دهد تنها 
۱۲درص��د از معام��الت مربوط به ملک هایی با متراژ کمتر از ۵۰ متر بوده اس��ت. در 

مقابل ۶۱درصد از معامالت را خانه هایی تشکیل می دهند که متراژی بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
متر دارند. ۲۱درصد از معامالت مربوط به ملک هایی با متراژ ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و تنها 
۵درصد و ۱درصد از معامالت به ترتیب مربوط به خانه هایی با متراژ بین ۱۵۰ و ۲۵۰ 

متر و باالی ۲۵۰ متر است.
بررسی تعداد آگهی های امالک شهر تهران نیز در ماه های دی، بهمن و اسفند ۹۸ 
نس��بت به ماه های مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳درصد، ۱۱درصد و ۳۰درصد کاهش 
یافته اس��ت که در ماه اس��فند با آغاز ش��یوع ویروس کرونا کاهش بیشتری را شاهد 
بودی��م. در آب��ان ۹۸ با قطعی اینترن��ت تعداد آگهی های امالک ش��هر تهران در این 
سامانه نسبت به ماه مهر ۱۸درصد کاهش یافت و پس از آن همزمان با رشد معامالت 
در ماه های آذر، دی و بهمن روند صعودی گرفت اما در ماه اسفند ۹۸ با شیوع کرونا 

تعداد آگهی ها نسبت به من ۹۸ بالغ بر ۲۹درصد کاهش پیدا کرد.
توزیع آگهی ها از نظر نوع نیز نشان می دهد در زمستان ۹۷ بالغ بر ۶۸ آگهی ملک 
ش��هر تهران را آگهی فروش و ۳۲درصد را آگهی های رهن و اجاره تشکیل می دادند. 
در زمس��تان ۹۸ س��هم آگهی های فروش از کل آگهی های شهر تهران افزایش یافت 
و به ۷۵درصد رس��ید. در پاییز ۹۸ بالغ بر ۶۹درصد از آگهی های ملک ش��هر تهران 
در س��امانه مذکور را آگهی فروش و ۳۱درص��د از کل آگهی ها را آگهی رهن و اجاره 
تشکیل می داد. از سوی دیگر پراکندگی تعداد آگهی ها در مناطق مختلف شهر تهران 
گویای آن اس��ت که بیش��ترین آگهی های ملکی مربوط به مناط��ق ۱، ۵، ۲، ۳، ۴ و 

۲۲ بوده است.
افت 87 درصدی معامالت مسکن در فروردین 99

همچنین هفته گذشته دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از افت معامالت 
مس��کن پایتخت در فروردین ماه گزارش داد، ب��ه طوری که این کاهش معامالت در 
اولین ماه سال نسبت به ماه قبل ۸۷درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳درصد 

بوده است.
براس��اس آمار ارائه شده توس��ط دفتر اقتصاد مسکن، تعداد معامالت انجام گرفته در 
فروردین امس��ال ۱۳۰۰ معامله بوده اس��ت که این رقم در مقایس��ه با اسفند ۹۸ که 
۱۰ ه��زار و ۲۴۲ معامله بوده، بیش از ۸۷درصد کاهش و نس��بت به فروردین س��ال 
گذش��ته حدود ۶۳درصد کاهش معامالت را نش��ان می دهد. به رغم کاهش قابل توجه 
معامالت در ماه های پایانی سال، قیمت ها سیر صعودی داشته اند. متوسط قیمت یک 
مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان 
معامله  شده که در سال گذشته که متوسط معامالت هر مترمربع واحد مسکونی، ۱۱ 
میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بوده است. معامالت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی 
نسبت به اس��فند ۹۸، ۰.۷ درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۸، بیش از ۳۶درصد 
افزایش را نش��ان می دهد. براس��اس آمار ارائه ش��ده، پروانه های ساختمانی صادرشده 

تعداد واحدهای مسکونی در سال ۹۸، به تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده است.
همچنین براس��اس آخرین آمار ارائه ش��ده توس��ط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرس��ازی، در منطقه ۵ ش��هرداری تهران ۱۸۶ مبایعه به ثبت رسیده که بیشترین 
حج��م معامالت پایتخت را همانند س��ال گذش��ته به خود اختص��اص داد. کمترین 
معامالت انجام شده در مناطق ۱۶، ۱۹ و ۲۲ بوده که هر کدام با ۱۲ معامله، کمترین 

میزان معامالت پایتخت را ماه فروردین امسال به ثبت رساندند.
درعین حال، منطقه یک ش��هرداری تهران با ه��ر مترمربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار 
توم��ان و منطقه ۳ ب��ا هر مترمربع ۲۶ میلی��ون و ۸۳۷ هزار تومان معامله ش��د که 
بیش��ترین مقدار قیمتی معامالت را به خود اختصاص دادند و مناطق ۱۸ ش��هرداری 
ته��ران ب��ا هر مترمربع ۷ میلی��ون و ۱۱۸ هزار تومان، منطقه ۱۲ ب��ا هر مترمربع ۷ 
میلی��ون و ۷۱۳ هزار تومان و منطقه ۱۷ با هر مترمربع ۷ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان 

کمترین میزان قیمتی را داشتند.

5 واکنش برای مقابله با کرونا به روایت موسسه مکنزی
رهبری در بحران

موسسه مکنزی به تازگی در مقاله ای، پنج شیوه رفتاری و فکری را که می تواند به رهبران در کنترل و هدایت بحران 
شیوع کرونا و بحران های آتی کمک کند، مورد بررسی قرار داده است.

در مقدمه این مقاله آمده اس��ت: بیماری همه  گیر کرونا، رهبران ش��رکت ها و س��ازمان  های تمام بخش ها در سراس��ر 
جهان را در بوته آزمایش قرار داده اس��ت. تبعات و اثرات این بیماری می تواند برای مدت طوالنی تری ادامه داش��ته و 
مش��کالتی بیش��تر از آنچه پیش بینی شده به وجود آورد. در هنگام بحران رهبران به برنامه های واکنش از پیش تعریف 
شده نیاز ندارند، بلکه نیازمند روش های رفتاری و فکری هستند که آنها را از واکنش شدید به تحوالت قبلی باز داشته 

و در توجه و نگاه به سمت تحوالت پیش رو کمک می کنند. در این مقاله، به برخی از این راهکارها اشاره شده است.
در این مقاله که توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران ترجمه شده، اشاره شده است که رهبران به برنامه های واکنش از 
پیش تعریف شده نیازی ندارند، بلکه نیازمند روش های رفتاری و فکری هستند که آنها را از واکنش شدید به تحوالت 

قبلی باز داشته و به آنها در توجه به تحوالت پیش رو کمک شایانی کند.
به نوشته موسسه مکنزی، رهبران باید طی یک بحران، اعتقاد به ثبات بخش بودِن واکنش و پاسخ های سلسله مراتبی 
باال به پایین را کنار بگذارند. در موارد اضطراری روزمره، یک ش��رکت عادی می تواند به س��اختار فرمان -کنترل )باال به 
پایین( متکی بوده و با استفاده از یک پاسخ از پیش فراهم شده، عملیات را به خوبی مدیریت کند، اما در بحران هایی که 
ماهیت آنها ناشناخته است و رهبران با مشکالتی ناآشنا )که درک کمی از آن دارند( مواجه می شوند، این نوع واکنش 
دیگر کارساز نیست. در این حالت، دیگر یک گروه کوچک از مدیران در باالترین سطح یک سازمان نمی توانند با سرعت 
کافی اطالعات را جمع آوری و به سرعت برای یک واکنش مؤثر تصمیم گیری کنند. رهبران می توانند از طریق مشخص 
کردن و شفاف سازی اولویت های واکنش و همچنین توانمندسازی دیگر افراد برای بررسی بحران و اجرای راه حل هایی 

که در خدمت اولویت های تعیین شده باشد، سازمان خود را به شکل بهتری بسیج کنند.
موسسه مکنزی در قدم بعدی پیشنهاد می دهد که رهبران باید همکاری و شفافیت را در سراسر شبکه تیم ها تقویت 
کنند. یکی از راه های انجام این کار، توزیع اختیارات و به اش��تراک گذاش��تن اطالعات اس��ت: به عبارت دیگر، به تیم ها 
نش��ان دهیم چگونه می بایس��ت عمل کنند. یک رهبر براساس طبیعت خود ممکن اس��ت در شرایط بحرانی تمایل به 
تحکیم اختیار تصمیم گیری و کنترل اطالعات داشته باشد تا از این طریق ضروری ترین اطالعات الزم برای وی فراهم 

شود، اما برعکس این جریان موجب تشویق تیم ها برای پیگیری درخواست می شود.
همچنین رهبران ارش��د باید اطمینان یابند که به افراد مناس��ب در سراس��ر ش��بکه تیم  ها برای تصمیم گیری درباره 
واکن��ش به بحران، قدرت داده اند. از آنجا که تصمیم گیرندگان احتماالً مرتکب برخی از اش��تباهات خواهند ش��د، باید 
بتوانند بدون واکنش بیش از حد و یا متوقف کردن کار سازمان، به سرعت به اشتباه خود پی برده و آن را اصالح کنند. 
به هنگام ش��روع یک بحران، رهبران ارش��د باید تصمیم گیرندگانی را برای هدایت واکنش به بحران منصوب کنند، اما 
طبیعتاً با تحول و گس��ترش بحران، رهبران جدیدی برای پاس��خ به بحران در ساختار شبکه تیم ها ظهور خواهند یافت 

و این رهبران همیشه مدیران ارشد نخواهند بود.
همچنین دو رفتار شناختی می تواند به رهبران در ارزیابی و پیش بینی کمک کند. یکی، به روزرسانی نامیده می شود 
که ش��امل تجدیدنظر و اصالح ایده ها بر پایه اطالعات جدیِد جمع آوری ش��ده و همچنین توسعه دانش از سوی تیم ها 
اس��ت. دوم، تردید اس��ت که به رهبران کمک می کند اقدامات جاری و بالقوه را به طور انتقادی مورد توجه قرار دهند 
و تصمیم بگیرند که آیا آنها نیاز به اصالح، تعدیل یا کنار گذاش��ته ش��دن دارند یا خیر. به روزرسانی و تردید به رهبران 
کم��ک می کن��د تا بر پایه آنچه پیش��تر انجام داده اند و خل��ق راه حل های جدید )آن هم بدون اس��تفاده از درس های 
گذش��ته(، میان انگیزه های متضاد، تعادل ایجاد کنند. اما رهبران ضمن بهره گیری از تجارب خود، بینش های جدید را 

نیز می پذیرند.
رهبران به هنگام تصمیم گیری درباره انجام کارها، باید با قاطعیت عمل کنند. قاطعیِت بس��یار نه تنها باعث می ش��ود 
س��ازمان به رهبران اطمینان پیدا کند، بلکه به ش��بکه تیم ها انگیزه می دهد تا به جست وجوی خود برای یافتن راه حل 

برای چالش  هایی که سازمان با آن روبه رو است، ادامه دهند.
از س��وی دیگر، اعمال ارتباطات بحران از س��وی رهبران غالباً تبعات ناخوش��ایندی را به همراه داش��ته است. بارها و 
بارها ش��اهد بوده ایم که رهبران در مراحل اولیه بحران، لحنی بس��یار مطمئن و خوش بینانه ای داشته  اند، چنین لحنی 
موجب شده تا افراد ذی نفع درباره آنچه رهبران می دانند و چگونگی مدیریت بحران توسط آنها، دچار تردید و سوءظن 
شوند. همچنین مسئوالن تمایل دارند تا زمانی که منتظر دریافت حقایق بیشتر و اتخاذ تصمیمات هستند، ارائه اخبار 

و اطالعیه ها متوقف شود.
هیچ یک از روش ها، اطمینان بخش نیستند. همانطور که اخیراً امی ادموندسون نوشت: طی بحران، شفافیت مهم ترین 
وظیفه یک رهبر اس��ت، بنابراین درباره هر آنچه می دانید و نمی دانید و اقداماتی که برای کس��ب بیشتر اطالعات انجام 
می دهید، ش��فاف باش��ید. ارتباطات متفکرانه و مداوم نشان می دهد که رهبران پیگیر وضعیت بوده و به محض دریافت 

اطالعات بیشتر، واکنش های خود را مطابق با اطالعات جدید تنظیم می کنند.

کدام منطقه پایتخت بیشترین رشد قیمت مسکن را تجربه کرده است؟

قیمت مسکن در مناطق بیست ودوگانه تهران

کیومرث کرمانشاهی
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران



آزادی اقتص��ادی ب��ه آن معناس��ت ک��ه اف��راد بتوانند راه��ی را که 
می خواهند ب��ه جامعه بپیوندند، انتخاب کنن��د. )لودویگ فون میزس، 

اقتصاددان مکتب اتریش(
در تازه ترین رتبه بندی بنیاد هریتیج از آزادترین اقتصادهای جهان در 
سال ۲۰۲۰، ایران با رتبه ۱۶۴ در میان »اقتصادهای بسته« قرار گرفت. 
ایران در این گزارش با کسب نمره ۴۹.۲ از لحاظ درجه آزادی اقتصادی 
نسبت به سال ۲۰۱۹ میالدی، ۱.۹ واحد افت کرده که به معنای بسته تر 
ش��دن اقتصاد ایران نس��بت به سال گذشته اس��ت. ایران در رتبه بندی 
س��ال ۲۰۱۹ با امتیاز ۵۱.۱ در جایگاه ۱۵۵ جهان ایس��تاده بود که در 

رتبه بندی امسال، ۹ پله بسته تر شده است.
بنیاد هریتیج از س��ال ۱۹۹۵ به این س��و، هر س��اله از کیفیت آزادی 
اقتصادی کش��ورها گ��زارش می دهد و به رتبه بندی کش��ورها برمبنای 
ش��اخص آزادي اقتصادی می پردازد. ش��اخص آزادي اقتصادی می تواند 
تصویری از وضعیت اقتصادی هر کش��ور ارائه دهد و بیش��تر به امکانات 
اقتصادی، مالی و قانونی که باعث تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و ایجاد 
کار می ش��ود، اش��اره دارد. برای اینکه چنین فضایی در کشوری وجود 
داش��ته باشد باید قوانین مناس��ب برای حمایت از سرمایه های خارجی 
ش��کل بگیرد و مکانیزم رسیدگی به اختالفات در فرآیند کار هم مدون 

و قانونمند باشد.
روش شناسی شاخص آزادی اقتصادی

بنیاد آمریکایی هریتیج درجه آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از 
۱۲ زیر شاخص می سنجد. این ۱۲ مولفه در چهار گروه عمده دسته بندی 
می ش��وند و در نهایت، رتبه و امتیاز کش��ورها از لحاظ آزادی اقتصادی 
در قالب گزارشی ساالنه منتشر می شود. این چهار گروه عمده که بنیاد 
هریتیج از آنها به  عنوان چهار ستون آزادی نام می برد، شامل »حاکمیت 
قان��ون«، »اندازه دولت«، »کارایی قوانین و مقررات« و »آزادی بازارها« 
اس��ت. هر کدام از این چهار گروه اصلی، س��ه مولفه یا زیرشاخص را در 
خود جای داده اند تا بررسی شاخص آزادی اقتصادی کشورها با مراجعه 

به این ۱۲ مولفه ممکن ش��ود. بنیاد هریتیج با بررس��ی هر کدام از این 
شاخص ها و مولفه ها، نمره ای از صفر تا صد در نظر می گیرد و در نهایت، 
میانگین نمره کلی هر کشور را محاسبه می کند که بیانگر درجه شاخص 
آزادی اقتصادی کش��ور مورد نظر اس��ت. هرچه این امتیاز به عدد ۱۰۰ 
نزدیک تر باش��د، به معنای آزادتر بودن اقتصاد و هرچه به صفر نزدیک 

باشد به معنای بسته تر بودن اقتصاد است.
کشورها برمبنای این ش��اخص در چند دسته قرار می گیرند؛ نخست 
کش��ورهایی که ش��اخص آنها بین ۸۰ تا ۱۰۰ است و اقتصادهای کاماًل 
آزاد نام دارند. دس��ته دوم کش��ورهایی که شاخص آزادي اقتصادی آنها 
بین ۷۰ تا ۸۰ اس��ت و در رده آزاد قرار می گیرند. همچنین کشورهایی 
که شاخص آزادي اقتصادی آنها بین ۶۰ تا ۷۰ است در رده اقتصادهای 
تقریبا آزاد هس��تند و در نهایت کش��ورهایی که شاخص آنها بین ۵۰ تا 

۶۰ است در رده تقریبا غیرآزاد می ایستند.
ایران در کجای جهان ایستاده است؟

در تازه تری��ن رتبه بن��دی ش��اخص آزادی اقتصادی در س��ال ۲۰۲۰ 
میالدی، س��نگاپور با امتیاز ۸۹.۴ در جایگاه نخست به عنوان آزادترین 
اقتصاد جهان ایس��تاده است. هنگ کنگ که در سال ۲۰۱۹ توانسته بود 
همچون س��ال های قبل در جایگاه نخست قرار گیرد، در سال ۲۰۲۰ با 
افت ۱.۱ واحدی امتیاز و نمره ۸۹.۱ به رتبه دوم تنزل یافت. کشورهای 
نیوزیلند، اس��ترالیا، س��وییس و ایرلند نیز به ترتیب در رتبه های بعدی 

آزادترین اقتصاد جهان قرار گرفتند.
ام��ا در انتهای فهرس��ت و در رده بس��ته ترین اقتصادهای جهان، کره  
شمالی با امتیاز ۴.۲ در جایگاه ۱۸۰ جهان قرار گرفته است. پس از کره  
شمالی نیز کشورهای ونزوئال، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو و بولیوی در 
قعر فهرس��ت بس��ته ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ ایستاده اند. 
البته بنیاد هریتیج ش��ش کش��ور عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، 
س��وریه و یمن را به دلی��ل جنگ و اوضاع داخلی، ب��دون رتبه بندی از 

فهرست ۲۰۲۰ بیرون گذاشته است. 
اقتصاد ایران نیز در رتبه بندی امس��ال بنیاد هریتیج، باالتر از اقتصاد 
کشورهایی همچون لیبریا، بروندی، گینه استوایی، سیرالئون و الجزایر و 
پایین تر از کشورهایی همچون موزامبیک، چاد، کنگو و سورینام، در رده 

اقتصادهای بس��ته جهان قرار دارد. ایران همچنین در میان ۱۴ کش��ور 
منطقه منا )خاورمیانه و ش��مال آفریقا( در رتبه سیزدهم ایستاده و تنها 

الجزایر جایگاهی پایین تر از ایران دارد.
عن��وان آزادتری��ن اقتصاد منطق��ه منا هم در س��ال ۲۰۲۰ به امارات 
متحده عربی رسید. این کشور با کسب نمره ۷۶.۲ پس از ایاالت متحده 
آمریکا، در رتبه هجدهم فهرس��ت کلی کش��ورها از نظر شاخص آزادی 
اقتصادی قرار دارد. پس از امارات نیز کشورهای قطر و بحرین به عنوان 

آزادترین اقتصادهای منطقه منا معرفی شده اند.
بنی��اد هریتی��ج در توضیح دالیلی ک��ه باعث افت رتبه ای��ران از نظر 
ش��اخص آزادی اقتصادی در س��ال ۲۰۲۰ شده اس��ت، به تحریم های 
آمریکا اش��اره ک��رده که با اثرگذاری منفی بر نرخ رش��د تولید ناخالص 
داخل��ی، وضعی��ت آزادی اقتص��ادی را بد و بدتر کرده اس��ت. تورم باال 
و دورقم��ی در اقتصاد ایران، دلیل دیگری اس��ت که گزارش��گران بنیاد 
هریتیج در چرایی بس��ته تر ش��دن اقتصاد ایران بیان کرده اند. به گفته 
بنیاد هریتیج، اتکای بیش از حد ایران به اقتصاد نفتی نیز باعث ش��ده 

است تا رشد پایدار اقتصادی به هدفی دور و بلندمدت تبدیل شود.
کالبدشکافی وضعیت آزادی اقتصادی ایران

از میان ش��اخص های دوازده گانه بنیاد هریتیج، باالترین امتیاز ایران 
به زیرش��اخص »هزینه های دولت« با نمره ۸۹.۲ تعلق دارد. پس از آن، 
زیرش��اخص »سالمت مالی« با امتیاز ۸۶.۵ و »بار مالیاتی« با امتیاز ۸۱ 
قرار دارد که هر س��ه شاخص در گروه اصلی »اندازه دولت« دسته بندی 
می ش��وند. در نقطه مقابل نی��ز بدترین امتیاز ایران در دو زیرش��اخص 
»آزادی س��رمایه گذاری« و »آزادی مال��ی« به ترتیب با نمره ۵ و ۱۰ از 

گروه »آزادی بازارها« بوده است.
س��یر امتیاز و رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در یک دهه 
اخیر بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نشان می دهد که روند رو به رشدی 
که از س��ال ۲۰۱۴ شروع شد و تا سال ۲۰۱۹ ادامه داشته متاسفانه در 
س��ال ۲۰۲۰ متوقف شده اس��ت. بهترین امتیاز ایران در این دوره ۱۰ 
س��اله مربوط به سال ۲۰۱۹ با امتیاز ۵۱.۱ بوده است که در رتبه ۱۵۵ 
جهان ایس��تاد و بدترین امتیاز ایران نیز به س��ال ۲۰۱۴ با امتیاز ۴۰.۳ 

اختصاص داشته که در جایگاه ۱۷۳ جهان قرار گرفت.

رتبه بندی بنیاد هریتیج درباره آزادترین اقتصادهای جهان در سال 2020

اقتصاد ایران بسته تر شد

همان گونه که هرگاه س��خن از عدالت به میان می آی��د، این اقتصاددانان 
سوسیالیس��ت هس��تند که از آن دفاع می کنند، هر زمان سخن از آزادی به 
میان می آید، این اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد هستند که مدعی اصالت آن 
هستند. آزادی اقتصادی در اندیشه اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد به معنای 
رهایی از چنگال محدودیت های دولتی اس��ت، یعنی هرچه دخالت دولت در 
مکانیس��م بازار کمتر باشد، آزادی اقتصادی بیشتر محقق می شود. در دیگر 
س��و، آزادی اقتصادی در اندیشه اقتصاددانان سوسیالیست به معنای رهایی 
از چنگال سرمایه داران است که طبقه کارگر را استثمار می کنند. در نتیجه 
هر چقدر قدرت س��رمایه داران محدودتر شود و به مالکیت اشتراکی احترام 

بیشتری گذاشته شود، آزادی اقتصادی نیز بیشتر محقق شده است.
در این بین، آزادی اقتصادی، مفهومی با گس��تره معنایی است که عمدتا 
به مقررات و محدودیت های دولتی کمتر برای مش��ارکت نهادها و بنگاه های 
خصوصی گفته می ش��ود. به عبارت بهتر، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند 
کاهش نظارت مس��تقیم بر اقتصاد دانس��ت تا توسعه اقتصادی حاصل شود. 
چنین هدفی با ایجاد زیرس��اخت های قانونی ک��ه از آنها به عنوان نهادهای 
آزادی یاد می شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های اخیر 
این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری فضای اقتصادی ش��ان در سطوح 
مختل��ف دنبال کرده اند. تا جایی که عماًل در کش��ورهای در حال توس��عه، 
آزادس��ازی اقتصادی به افزایش س��رمایه گذاری های خارجی ختم می شود. 
یعنی سیاس��ت هایی در این کش��ورها در پیش گرفته می شود که با کاهش 
قوانین دست و پاگیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود. 

چین واضح ترین مثال این ماجراست.
در این میان، همه س��اله ارزیابی های مختلفی به منظور اندازه گیری آزادی 
اقتصادی در کش��ورهای مختلف جهان صورت می گیرد و دو شاخص آزادی 
اقتص��ادی جه��ان )EFW( و ش��اخص آزادی اقتص��ادی )IEF( مهم ترین 
معیارهای سنجش این مقوله است. شاخص اول که توسط گوارتنی، السن و 
بالک در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال ۲۰۰۰ بسیار رایج بود و بیشترین 
کاربرد را در مطالعات و پژوهش های اقتصادی و اجتماعی داش��ت. در مقابل 
ش��اخص آزادی اقتصادی که از س��وی بنیاد هریتیج معرفی ش��د، به دلیل 

جامعیت در ارزیابی پژوهش های آماری مناس��ب تر است، اما از آنجا که این 
شاخص در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده و اطالعات آن برای سال های پیش از این 
تاریخ در دس��ترس نیست، در انجام پژوهش های مقایسه ای - تاریخی کاربرد 

کمتری دارد.
طبق گفته های طراحان این دو شاخص، رده بندی های ارائه شده همبستگی 
زیادی با میانگین درآمد باالتر در کش��ورهای مختلف دارد و وزن این مورد 
در نتیج��ه کلی رتبه بندی حدود ۱۰درصد اس��ت. معیاره��ای اصلی هر دو 
ش��اخص عبارتن��د از: آزادی در مب��ادالت تجاری، ان��دازه و نقش دولت در 
اقتصاد، سیاست های پولی و مالی کشورها و قوانین مربوط به حقوق مالکیت. 
همچنین امید به زندگی، سطح سواد، مرگ و میر نوزادان، دسترسی به منابع 
آب و فس��اد در جامعه، دیگر معیارهایی هس��تند که برای ارائه رده بندی در 
نظر گرفته می شوند. براساس بررسی های انجام شده، آزادی اقتصادی بیشتر، 
با ش��ادی و نش��اط مردم یک کشور به شدت همبس��تگی دارد. این مورد را 
هر دو ش��اخص  موسس��ه هریتیج و فریزر تایید می کنن��د، اما این دو معیار 
تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند. برای مثال، ش��اخص موسس��ه فریزر نشان 
می دهد کش��ورهایی ک��ه آزادی اقتصادی باالتری دارن��د، به طرز معناداری 
کمتر در جنگ ش��رکت کرده اند. کیفیت دموکراسی در یک کشور نیز تاثیر 
چندانی بر این ش��اخص نشان نمی دهد، در حالی که شاخص بنیاد هریتیج 
چنین چیزی را مدنظر قرار می دهد. جالب اس��ت که با نگاهی به سه کشور 
صدرنش��ین رده بندی بنیاد هریتی��ج می توان دریافت ک��ه درگیر بودن در 
جنگ های جهانی به ش��دت در میزان آزادی اقتصادی تاثیر داش��ته است؛ 
این یعنی هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا در طول دهه های اخیر تقریباً هیچ 

جنگی را تجربه نکرده اند.
بنیاد هریتیج همچنین ابعاد بیش��تری از فعالیت های بخش خصوصی را 
در س��نجش آزادی اقتصادی در نظر می گیرد که همین امر سبب شده تا با 
استفاده از این شاخص، آزادی اقتصادی در پژوهش ها ۶.۲درصد افزایش یابد. 
به همین دلیل اعضای بانک جهانی هم برای محاسبه تغییرات سرمایه گذاری 
در کش��ورهای مختلف از ش��اخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج اس��تفاده 

می کنند.

بنیاد هریتیج در تهیه این شاخص، چهار فاکتور قانونمندی، بزرگی دولت، 
راندمان قانون و در نهایت باز بودن بازارهای اقتصادی را بررسی می کند و هر 
فاکتور شامل سه زیربخش بسیار مهم است. زیربخش های فاکتور قانونمندی 
عبارتند از حق��وق دارایی ها، کارایی نظام قضایی و عملکرد دولت در اجرای 
قان��ون. دومین فاکتور کارایی قانون اس��ت که زیربخش های آن نیز ش��امل 
آزادي کس��ب و کارها، آزادي بازار کار و آزادي پولی اس��ت. در بخش اندازه 
دولت هم سه زیربخش مهم دیده می شود که عبارتند از هزینه های دولتی، 
فش��ار مالیاتی و سالمت مالی در اقتصاد کشور. همچنین در بخش باز بودن 
بازارها سه زیربخش مورد مطالعه قرار گرفته که شامل آزادي تجارت، آزادي 

سرمایه گذاری و آزادي فضای مالی است.
با وجود مزایای این ش��اخص برای محاس��به آزادی اقتصادی، اما این امر 
کاستی هایی نیز دارد. السن که خود از ایجادکنندگان شاخص موسسه فریزر 
بوده است، می گوید: »بدون شک تمامی تالش ما معرفی شاخصی به منظور 
محاس��به هرچه دقیق تر آزادی اقتصادی است، اما این کار از جهاتی مشابه 
اقتصاددانانی اس��ت که به دنبال روش بهینه برای محاس��به تولید ناخالص 
داخلی کشورها هستند، چون هرچه تالش کنید باز هم فعالیت های اقتصادی 
وجود دارند که قابل کمی سازی و سنجش نیستند. چنین مشکلی در مورد 

آزادی اقتصادی نیز صدق می کند.«
افزون بر آن، انتقاداتی هم به نحوه محاس��به این ش��اخص ها وارد است، از 
جمله اینکه نتایج حاصل از این شاخص ها به دلیل فرضیه هایی است که در 
ساختار آنها نهفته و ممکن است کاماًل با واقعیت تطابق نداشته باشد. رابطه 
میان اس��تانداردهای زندگی و آزادی اقتص��ادی بهترین مثالی در این مورد 
است. این در حالی اس��ت که در کشورهای توسعه نیافته، که آمارها چندان 
شفاف نیستند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررسمی فعالیت می کنند 
بنابراین محاس��به آزادی اقتصادی با این روش ها که مستلزم آمارهای واقعی 
است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی رسد. در نتیجه برخی بر این باورند 
که باید متغیرهای اجتماعی بیش��تری را متناس��ب با ش��رایط هر کشور در 
سنجش آزادی اقتصادی وارد کرد تا نتیجه کار همخوانی بیشتری با واقعیت 

داشته باشد.

نگاهی به شاخص های سنجش آزادی اقتصادی

از اقتصاد آزاد تا آزادی اقتصادی

نگاه

رد پای آزادی اقتصادی در مکاتب اقتصادی مختلف
مناقشه دولت و بازار

بیش��تر از یک قرن اس��ت که دنیای اقتصاد درگی��ر نوعی مناظره فکری 
ش��ده اس��ت؛ مناظره ای ک��ه در ی��ک س��وی آن، اقتصاددانان ب��ازار آزاد 
ایستاده اند؛ همان چیزی که آزادی اقتصادی نامیده می شود و عناصر اصلی 
تش��کیل دهنده آن را می توان ش��امل انتخاب فردی، داد و ستد داوطلبانه، 

رقابت آزاد در بازار و امنیت اقتصادی دانست.
مجموع��ه سیاس��ت ها و نهادهای موجود در جامعه تنه��ا زمانی با آزادی 
اقتصادی هماهنگ می ش��وند که با مبادالت داوطلبانه افراد موافقت کرده و 
اش��خاص و دارایی شان را مورد حمایت خود قرار دهند. دولت ها این توانایی 
را دارند که آزادی اقتصادی را از طریق ایجاد یک ساختار قانونی و همچنین 
ضمانت اجرایی آن ترویج دهند؛ قانونی که از حقوق مرتبط با دارایی مالکان 
حمای��ت ک��رده و قراردادها را تحت یک مدیری��ت منصفانه اجرا می کند. با 
این حال آزادی اقتصادی نیز نیازمند وجود دولت هاست تا به وسیله آنها در 
مقابل مش��کالتی مانند مصادره شدن اموال مردم و مداخله در انتخاب های 
ش��خصی، داد و س��تد داوطلبانه و ورود و رقابت آزادانه در بازار محصول و 

بازار نیروی کار محافظت شود.
زمان��ی که دولت ها، مالیات، هزینه های دولتی و قوانین مربوط به انتخاب 
شخصی، داد و ستد داوطلبانه و هماهنگی در بازار را وضع می کنند، آزادی 
اقتصادی را کاهش داده اند. همچنین محدودیت هایی که ورود به مشاغل و 
فعالیت های کسب و کار را برای افراد دشوار کند نیز از عوامل کاهش دهنده 
آزادی اقتصادی به حس��اب می آید. آدام اسمیت یکی از اولین اقتصاددانانی 
بود که به ش��کل خاصی از آزادی اقتصادی اش��اره کرد و تفکرات او توسط 
متفکران دیگری مانند جان اس��توارت میل، لودویگ فون میزس، فردریش 

هایک و میلتون فریدمن دنبال شد. 
در سوی دیگر این مناظره شخصیت های منتقد سیستم آزادی اقتصادی 
قرار دارند و در مقابل آن، از یک نظام اقتصادی مش��خص و توصیف شده از 
طریق برنامه ری��زی اقتصادی متمرکز و کنترل دولت��ی دفاع می کنند. این 
اف��راد طرفدار نقش دول��ت در اقتصاد بوده و از جمل��ه آنها می توان به ژان 
ژاک روس��و و کارل مارکس )و همچنین مدافعان آن در قرن بیس��تم نظیر 
اب��ا لرنر، جان کن��ث گالبرایث، مایکل هارینگتن و رابرت هایلبرونر( اش��اره 
ک��رد. آنها معتقدند ک��ه بازار آزاد به ایجاد بازاره��ای انحصاری، بحران های 
مزم��ن اقتص��ادی، نابرابری درآم��د و افزایش فقر در جامعه منجر ش��ده و 
عامل��ی که می تواند از بروز این مش��کالت در زندگی مردم جلوگیری کند، 

کنترل سیاسی است.
در اوایل قرن بیس��تم بود که کنترل دولتی در قالب کمونیسم به سرعت 
رش��د کرد و البته هم زمان با سقوط اتحاد جماهیر شوروی بر افتاد. دیدگاه 
سوسیالیس��تی درخص��وص آزادی اقتصادی دربرگیرنده مفه��وم آزادی به 
عنوان یک شرایط منسجم و در تضاد با یک مفهوم انتزاعی یا اخالقی از آن 
است. این رویکرد نسبت به آزادی را می توان تقریباً به دیدگاه سوسیالیستی 
در زمینه خالقیت نوع بش��ر و اهمیت آزادی خالق و نتیجه بخش منس��وب 
دانس��ت. دیدگاه سوسیالیس��ت ها به خالقیت به عنوان یک جنبه اساس��ی 
طبیعت بش��ر بوده و بنابراین آزادی در موقعیت یا کشوری تعریف می شود 
که در آن افراد قادر هس��تند بدون هیچ ممنوعیت و بدون هیچ مانعی چه 
از ح��وزه کمبود منابع و چه از حوزه نهادهای حاکم قدرت، ابداع و نوآوری 

خود را ابراز کنند.
مارکسیس��ت ها بر اهمی��ت آزادی اف��راد جامعه از اجب��ار و روابط 
اجتماعی اس��تثماری و بیگان��ه در حوزه تولید تاکی��د دارند؛ روابطی 
که اف��راد را مجبور می کنند تا در آن فعالیت تولیدی ش��رکت کنند. 
در ای��ن دیدگاه همچنین بر اهمیت توس��عه اقتصادی به عنوان عامل 
فراهم کنن��ده موارد اساس��ی در جهت ایجاد دول��ت در جامعه تاکید 
می ش��ود؛ دولتی که در آن میزان منابع کافی وجود دارد و به هر یک 
از اف��راد جامعه اجازه می دهد تا عالی��ق و منافع خالق واقعی خود را 

دنبال کنند.
ام��ا در مقابل، طرفداران بازار آزاد هر دو جنبه لزوم وجود حاکمیت 
قان��ون ب��رای آزادی اقتصادی و ل��زوم وجود آزادی اقتص��ادی برای 
حاکمیت قانون را اس��تدالل می کنند. فردریش هایک معتقد است که 
قانون بیش از هر عامل دیگری در جهت رفاه جامعه غرب کمک کرده 
است. دیگر اصول مهم در زمینه حاکمیت قانون شامل عمومیت آن و 
برابری همگان در برابر قانون اس��ت که نیازمند است تا تمامی قوانین 
حقوق��ی به طور برابر نس��بت به هم��ه افراد جامعه اعمال ش��ود. این 
اصول می توانند به عنوان تدابیر امنیتی در برابر محدودیت های شدید 
موجود در حوزه آزادی در نظر گرفته ش��وند چراکه آنها نیازمند آنند 
که تمامی قوانین به طور برابر برای همگان، حتی قدرت های سیاس��ی 

و قهری و حتی حاکمان اعمال شوند.
در کتاب »کاپیتالیسم و آزادی« که در سال ۱۹۶۲ میالدی به چاپ 
رس��ید، فریدمن دیدگاه فردریش هایک را بیش��تر توسعه داد. مطابق 
ای��ن دی��دگاه، در حالی که آزادی اقتصادی یک��ی از مهم ترین اجزای 
آزادی کامل اس��ت، ش��رط الزم برای آزادی سیاس��ی نیز به حس��اب 
می آی��د. به اعتقاد او، کنترل متمرک��ز فعالیت های اقتصادی همواره با 
سرکوب سیاسی همراه بوده است. در دیدگاه او ویژگی داوطلبانه بودن 
مبادالت و تنوعات گسترده ای که این امر موجب آن می شود، تهدیدی 
برای رهبران سیاسی سرکوبگر به حساب آمده و به ناگزیر قدرت آنها 
را به میزان زی��ادی کاهش می دهد. با حذف کردن کنترل متمرکز از 
ح��وزه فعالیت های اقتصادی، قدرت اقتصادی از قدرت سیاس��ی جدا 
ش��ده و یکی از آنها می تواند به عنوان خنثی کننده دیگری عمل کند. 
به تصور فریدمن، س��رمایه دارِی رقابتی، برای گروه های اقلیت جامعه 
اهمیت ویژه ای دارد، زیرا نیروهای غیرش��خصی ب��ازار، به دالیلی که 
ربطی به بهره وری مردم ندارد، از آنها در مقابل تبعیض در فعالیت های 

اقتصادی شان حمایت می کند.
اقتص��اددان مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، نتیجه می گیرد که 
آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند: 
»ای��ن عقی��ده که آزادی سیاس��ی می تواند در نب��ود آزادی اقتصادی 
حفظ ش��ود و بالعکس، نوعی توهم است. آزادی سیاسی نتیجه آزادی 
اقتصادی است. اینکه مش��اهده می شود قدمت سرمایه داری با قدمت 

دولت مردمی یکی شده، یک اتفاق تصادفی نیست.«
هایک نیز در کتاب »راه بردگی« می گوید که کنترل اقتصادی تنها 
کنترل بخش��ی از زندگی بشر نیس��ت که بتوان آن را از سایر بخش ها 
جدا کرد. او به سیاس��ت های سوسیالیس��تی به عنوان شیب لغزنده ای 
که می تواند به توتالیتاریانیس��م ختم شود، انتقاد کرده است. گوردون 
توالک می گوید که »استدالل هایک - فریدمن« ظهور توتالیتاریانیسم 
را در اکثر دولت های کش��ورهای اروپای غربی در اواخر قرن بیس��تم 
میالدی پیش بینی کرده بود، در صورتی که این پیش بینی در واقعیت 
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تازه ترین آمارها از وضعیت بازار مسکن حکایت از آن دارد که شیوع کرونا، اثر خود 
را به شدت روی بازار مسکن گذاشته است.

به گزارش خبرآنالین، تازه ترین آمارها از ارزان شدن خانه در فروردین ماه امسال 
حکایت دارد؛ این برخالف روندی است که بازار مسکن در ماه های پایانی سال ۹۸ 
دنبال می کرد. آنطور که از گزارش وزارت راه و شهرسازی برمی آید، در فروردین ماه 
امس��ال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق بیست ودوگانه تهران 
با کاهش ۷۲ صدم درصدی در مقایس��ه با آخرین ماه س��ال ۹۸ به ۱۵ میلیون و 
۵۴۵ هزار تومان رسید. در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در تهران ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود. همچنین در اولین ماه امسال 
۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه امالک و مستغالت ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ 

فقره اسفندماه سال گذشته حاکی از کاهش ۸۷درصدی دارد.
ای��ن اع��داد و ارقام، حکایت از آن دارد که کرونا، اثر خود را به ش��دت روی بازار 
مس��کن گذاشته اس��ت. کاهش معامالت که دلیل اصلی آن ش��یوع کرونا و توقف 
فعالیت های خرید و فروش مسکن بود، باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه بهار 
امسال ثابت بماند و حتی در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر 
مترمربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.

معامالت مسکن در فروردین ماه به صفر رسید
در این خصوص، رئیس اتحادیه امالک کشوری اعالم کرد: میزان معامالت مسکن 
در فروردین امسال به صفر رسید و در اسفند ۹۸ کاهش ۳۷درصدی داشت. به گفته 
مصطفی قلی خسروی، به دلیل تعطیالت که در این حوزه وجود داشته و همچنین 
بس��ته بودن مشاوران امالک، هیچ معامله ای صورت نگرفته و البته قیمت ها هم در 

این ایام آنطور که باید، کاهش نیافته است.
در این بین، آمار حدود ۱۱۰۰ فقره ای معامالت مسکن در فروردین امسال نشان 
می دهد از هر سه نفری که به طور طبیعی انتظار می رفت در این ماه نسبت به خرید 
مس��کن اقدام کنند، دو نفر به دلیل ش��رایط ناشی از شیوع کرونا از معامله انصراف 

داده و خریداران، بازار مسکن را موقتا ترک کرده اند.
نتیجه این وضعیت افت شدید معامالت مسکن بود که در آمار رسمی نیز منعکس 
شد. فعاالن بازار مسکن تعطیلی بنگاه های ملکی در فروردین و نیز بی میلی تهرانی ها 
به جست وجوی ملکی در شرایط خطر ابتال به کرونا را عامل این افت بی سابقه عنوان 
می کنند، اما در عین حال انتظار دارند بخش��ی از کسانی که خریدار واقعی مسکن 
هس��تند و پیش از ش��یوع ویروس کووید-۱۹ مشغول جس��ت وجو در بازار مسکن 
پایتخت بوده اند، معامالت خود را به اردیبهش��ت که ش��رایط فعالیت کسب وکارها 

قدری طبیعی تر ش��ده و وحش��ت از ابتال به این ویروس اندکی تقلیل یافته است، 
منتقل کنند. اگر این گونه باشد، نبض معامالت مسکن در اردیبهشت اندکی تندتر 

خواهد زد و این موضوع در آمار رسمی ماهانه قابل ردیابی است.
آمارها همچنین بیانگر آن است که قیمت مسکن در تهران ظرف سه سال ۲۵۴ 
رش��د کرده است. میانگین قیمت مس��کن در پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر 
متر مربع در اس��فند ۱۳۹۵ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اس��فند ۱۳۹۸ رسید. 
ب��ا توجه به این موضوع، توان متقاضیان مصرفی به ش��دت کاهش یافته و احتماال 
نمی توان در سال ۱۳۹۹ ردپایی از آنها در بازار مسکن پیدا کرد و کماکان این بازار 
در قبضه ۷۷درصد سفته باز که مدام بر طبل گرانی مسکن می کوبند، باقی می ماند؛ 
مگر آنکه با اعمال سیاس��ت های مالیاتی، زمینه دور شدن دالالن از این بازار فراهم 
ش��ود تا بلکه متقاضیان واقعی مش��روط به ثبات قیمت مسکن تا چند سال آینده 

فرصت خرید پیدا کنند.
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در این شرایط، پیش بینی های متعددی از بازار مسکن سال ۹۹ منتشر می شود، اما 
رئیس گروه اقتصاد مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 

سناریوی محتمل بازار مسکن سال ۹۹ را عدم جهش برای بازار مسکن دانست.
نرگس رزبان با بیان اینکه در ش��رایط فعلی، ارائه هرگونه پیش بینی درخصوص 
وضعیت پیش روی بازار مس��کن امر چندان آس��انی نیست و ممکن است به دلیل 
وجود برخی نااطمینانی ها شرایطی کامال متفاوت با وضعیت فعلی در ماه های آینده 
بر بازارها از جمله بازار مسکن حاکم شود، گفت: تحلیل ها و پیش بینی ها درخصوص 
وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامترهای درونی و بیرونی 
بازار مس��کن ارائه می شود و ممکن است در صورت وقوع وقایع غیرمترقبه، شرایط 

دیگری بر بازار حاکم شود.
وی عنوان کرد: براساس مولفه های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض 
ثبات شرایط کنونی، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نباید از حد تورم عمومی فراتر 
رود؛ پیش بینی می شود رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر 
معادل ۳۰درصد رقم بخورد و بنابراین انتظار جهش قیمتی برای بازار مسکن سال 

۹۹ تقریباً امری بعید به نظر می رسد.
رزبان توضیح داد: یکی از مهم ترین عوامل درونی بازار مس��کن که باعث محدود 
شدن رشد قیمت مسکن در سال جاری حداکثر به میزان تورم و حتی کمتر از آن 
می ش��ود، وضعیت مالی و توان خرید سمت تقاضای مسکن است. با توجه به اینکه 
هم اکنون س��مت تقاضای مصرفی مس��کن و به خصوص خانه اولی ها با توان مالی 

تضعیف شده در بازار مواجه اند، انتظار می رود در سال جاری هم مانند سال گذشته 
این افراد در خرید مسکن چندان موفق نباشند. در واقع تضعیف قدرت خرید سمت 
تقاضای مصرفی به دلیل رش��د قابل توجه قیمت مس��کن طی دو سال گذشته در 
سال ۹۹ نیز بر حجم تقاضای مسکن اثرگذار خواهد بود. این موضوع حتی می تواند 
سایر تقاضاهای موجود در بازار مسکن به خصوص تقاضای سفته بازی را تحت تأثیر 

قرار بدهد و از میزان آن نیز بکاهد.
وی تأکی��د کرد: از س��وی دیگ��ر نیاز به واحدهای مس��کونی کوچ��ک متراژ و 
ارزان قیمت برای پاسخ به تقاضای آن دسته از گروه های مصرفی که همچنان قادر 
به تأمین هزینه خرید واحدهای مس��کونی حداقلی هستند افزایش خواهد یافت و 
از این رو بهتر اس��ت س��رمایه گذاران ساختمانی در سال ۹۹ توان فنی و مالی خود 
را در این زمینه به کار بگیرند، چراکه تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کوچک 
متراژ و ارزان قیمت همچنان رو به افزایش است. رزبان همچنین از تحوالت نرخ ارز، 
افزایش نقدینگی، کاس��تی های تولید، تحریم، شیوع بیماری کرونا و … به عنوان 
دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند تغییرات بازار مس��کن ۹۹ نام برد و متذکر ش��د: در 
چنین شرایطی انتظار می رود میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از تورم 
عمومی باشد. این در حالی است که در سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر 

تهران بیش از ۵۰درصد رشد کرد.
وضعیت قیمتی مسکن در دوران پساکرونا

در این میان، نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران درباره آخرین وضعیت 
قیمت مس��کن بعد از کرونا عنوان کرد: بعد از کرونا قیمت ها جهش چش��مگیری 
نخواهند داشت و این بازار هم همانند سایر بازارهای موازی متناسب با نرخ تورم و 

برابر با عرضه و تقاضا خواهد بود.
حسام عقبایی گفت: باید منتظر ماند و دید بعد از کرونا بازار و اقتصاد کشور به چه 
سمت و سویی حرکت می کند، اما در این شرایط تمامی بخش ها برای جلوگیری از 

جهش قیمت ها باید تالش کنند.
این در حالی است که فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور 
با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده دور از تصور نیست، گفت: 
کاهش ارزش پول، نوس��انات نرخ ارز و رش��د چشمگیر ش��اخص بورس برای بازار 
مسکن مشکل ساز خواهد بود، در نتیجه مسئوالن امر باید با تدابیر و برنامه ریزی های 

درست مانع از افزایش قیمت در بازار مسکن شوند.
او خاطرنش��ان کرد: همچنین باید در اقتصاد کشور پایداری های مناسبی وجود 

داشته باشد تا شاهد بهبود بازار مسکن در دوران پساکرونا باشیم.

نبض بازار مسکن با گذشت نیمی از فصل بهار چگونه می زند؟

معامالت مسکن به صفر رسید
یادداشت

 با »تقسیم کار ملی«
از بحران کرونا عبور کنیم

دنیا با ویروس کووید ۱۹ دس��ت وپنجه نرم می کند و اکثر کشورها با فاجعه 
انس��انی مواجه اند. اقتصاد جهانی از هر دو س��وی عرضه و تقاضا با رکود مواجه 
است، چنانچه رئیس سازمان جهانی تجارت WTO معتقد است که این معضل، 
تجارت جهانی را با کاهش س��ی و اندی درصدی در سال جاری مواجه خواهد 

کرد.
در این ش��رایط برخی از کشورها بدون توجه به این معضل جهانی و به طور 
س��لیقه ای با باز و بس��ته کردن مرزهای خود به بهانه مباحث بهداش��تی، این 
وضعیت تجارت جهانی را آشفته تر می کنند بنابراین ضرورت ورود سازمان های 
جهانی به این موضوع هر روز بیش��تر احساس می شود. علی الخصوص ضرورت 
ورود اتاق بازرگانی بین المل��ل و همراهی اتاق های بازرگانی دنیا در امر تجارت 
بین الملل به منظور جلوگیری از حادتر نش��دن تج��ارت دنیا ضرورت دارد. الزم 
است سازمان سالمت جهان WHO با ورود خود، پروتکل های بهداشتی الزم 
را تنظیم کند و سازمان تجارت جهانی و اتاق بازرگانی بین الملل )به غیر از قانون 
متحدالشکل اعتبارات اسنادی ICC که برای شرایط عادی تجارت تنظیم  شده( 
با همکاری و همراهی سایر کشورها برای جلوگیری از اعمال سلیقه در شرایط 

حاضر اقدام کنند.
قطع��ا رایزنی اتاق بازرگانی ایران می تواند در این زمینه کارس��از باش��د، اما 
از جمله امور دیگری که در ش��رایط س��خت کس��ب وکار کرونایی برای عبور از 
وضعیت موجود بایستی صورت پذیرد، »درک واقعیت ها و درک شرایط موجود« 
اس��ت. همچنین الزم اس��ت که به چند نکته توجه کنیم: اینکه اپیدمی کرونا 
جهان ش��مول است و فراگیر، ویروس کووید۱۹ فقیر و غنی نمی شناسد، اوضاع 

اقتصاد دنیا با چالش مواجه شده و... .
اقتصاد ایران نیز قبل از شیوع کرونا با چالش مواجه بود و وضعیت اقتصاد ما 
در مقایس��ه با بقیه کشورها که در شرایط عادی و غیرتحریمی به سر می برند، 
وخیم تر است. قبل از بیماری کرونا به دالیل مختلف می گفتیم که سال جدید 
سال سختی است و با کسری بودجه مواجه هستیم و به دلیل عدم امکان فروش 
نفت، تولید و صادرات غیرنفتی و مالیات قرار بوده کسری بودجه را تأمین کند، 
اما حاال با ش��یوع کرونا ش��رایط ما از دیگران سخت تر است بنابراین در شرایط 
حاضر چه باید کرد؟ همدلی، همفکری، هم افزایی و استفاده از تجارب گذشته، 

امیدواری، کار تیمی و استفاده از فرصت ها و... .
به  خوبی می دانیم که برندهای معروف و ارزش��مند جهانی بعضاً و به خاطر 
حفظ منافع و س��هم بیش��تر از بازار با هم ادغام می شوند بنابراین توصیه اصلی 
ضمن درک شرایط موجود، همفکری و کار تیمی جهت عبور از مشکالت است. 
نباید فلسفه وجودی تشکل ها را فراموش کنیم؛ واقعیت این است وظیفه اصلی 
حاکمیت یعنی دولت، سیاست گذاری است و بخش خصوصی وظیفه تصدیگری 
را دارد. وظیف��ه حمایت بخش خصوصی هم با اتاق های س��ه گانه اس��ت. اتاق 
بازرگانی ایران، تشکِل تشکل هاست و بایستی یک صدا یعنی صدای واحد از اتاق 
در رابطه با هر موضوعی ازجمله؛ مالیات و ارزش افزوده، بیمه، مباحث مربوط به 
قانون کار، تس��هیالت بانکی، نرخ ارز، قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات 
و صدور بخش��نامه های ضدونقیض و خلق الساعه، شفافیت، مقابله با تبعیض و 
رانت و رانت خواری و ... ش��نیده شود. به  عبارت  دیگر خوب است اتاق بازرگانی 
در این برهه با نظرخواهی از تشکل ها در رابطه با هر موضوعی، یک صدای واحد 
داش��ته باشد تا تکلیف دولت هم که قرار است با منابع محدود سیاست گذاری 
کند، روش��ن ش��ود.  اما در ش��رایط بحران از دولت چ��ه می خواهیم؟ 
اول اجم��اع و یک صدایی خود دولت در رابطه با مس��ائل اقتصادی 
روز مهم و تأثیرگذار اس��ت، یعنی حرف ریاس��ت محترم جمهوری، 
مع��اون اول ایش��ان، وزرا، معاونین، مدیرکل و بقیه بایس��تی یکی 
باش��د و نه اینکه به  طور مثال: رئیس دولت بگوید وضع استان های 
جنوبی س��فید اس��ت و معاون وزیر بهداش��ت بگوید استان سفید 
نداری��م )اخبار چن��د روز پیش در مورد کرونا( و ش��فاف واقعیت ها 
را به مردم بگویند. س��المت جامعه اولویت بر دیگر مس��ائل و حتی 
مس��ائل اقتصادی داشته باش��د. هزینه مبارزه با بهداشت جامعه را 
از قبی��ل لباس، دس��تکش و ماس��ک و ... را دول��ت تأمین کرده و 
با حداقل قیمت به دس��ت مصرف کننده برس��اند. از زمان شروع تا 
پایان زمان بحران ناش��ی از ویروس، بخش��ودگی و یا حداقل زمان 
الزم تنفس برای هزینه های بیمه، مالیات و بازپرداخت تسهیالت و 
امهال وام ها را بپذیرند و بانک ها نرخ سود تسهیالت را حتی المقدور 
برای بدهکاران ش��اغل در فضای کس��ب وکار کرونایی را در دوران 
کرونا کاهش دهن��د. هزینه بیمه بیکاری را طی دوره بحران تأمین 
و بپردازند. از صدور بخش��نامه های خلق الساعه که مخل کسب وکار 
اس��ت، بپرهیزند و فضای کسب وکار را س��خت تر از شرایط موجود 
نکنند. در سال جدید که سال »جهش تولید« نام گذاری شده است، 
ضمن کاهش تعرفه های موردنی��از تولید در حوزه واردات، خصوصاً 
برای تولید صادراتی، هزینه های تولید و قیمت تمام ش��ده را کاهش 
دهند، ش��رایط را برای بازگرداندن بازارهای ازدست رفته صادرات به 
علت بس��ته ش��دن مرزها فراهم کنند و به هیچ وجه هیچ تصمیمی 
بدون نظرخواهی و مش��ارکت بخش خصوصی و اتاق ایران به عنوان 
تش��کِل تشکل ها گرفته نش��ود و اتاق هم با ساماندهی تشکل ها در 
هر موردی نظریه واحد و اصولی بخش خصوصی را به اطالع بخش 
سیاست گذار برس��اند. اگر همین کارها انجام شود، به نظر می رسد 
عمده مش��کالت به وج��ود آمده حل وفصل خواهد ش��د. همچنین 
هرگون��ه منابع ناش��ی از یک صد هزار میلیارد توم��ان تخصیصی با 
نظرخواهی اتاق ایران و تش��کل ها با برنامه و عادالنه تخصیص یابد. 
در خاتمه و در مقابل به نظر می رسد که هرگونه درخواست از دولت 

در شرایط فعلی باید منطقی باشد و بی جهت طرح نشود.
امسال به دلیل شرایط خاص باید همه حوزه ها با برنامه کار کنند و برنامه ها 
با  »تقسیم کار ملی« تعیین تکلیف شود. یعنی براساس اولویت بندی هر کدام از 
مشکالت ملی کشور ازجمله مباحث رقابت پذیری، مشکالت بانکی، قوانین کار، 
توسعه صادرات غیرنفتی، جهش تولید و... باید با هماهنگی کامل در دستور کار 
مسئولین دولتی و خصوصی قرار گیرد و با عزم جدی و »تقسیم کار ملی« انجام 
شود؛ به نحوی که وظیفه و تکلیف هر دستگاه مشخص باشد تا با رصد و پیگیری 
دس��تگاه های نظارتی، هر دستگاه موظف به ارائه گزارش کار باشد. همچنین با 
قدردانی از دستگاه هایی که به وظایف خود عمل کرده اند و معرفی آنان به عنوان 
نهاد پیشرو و نمونه، به دستگاه هایی که به وظیفه خود عمل  نکرده اند، تذکر داده 
ش��ود و این دستگاه ها معرفی شوند تا باالخره معلوم شود، کدام دستگاه ها، کار 
کشور را معطل کرده اند. در این صورت است که پیشرفت امور در کارهای ملی 
ازجمله جهش تولید، اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و تحقق ش��عار سال یعنی 

»جهش تولید« اتفاق خواهد افتاد.
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کیومرث کرمانشاهی
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران

نتایج پایش ملی محیط کس��ب وکار در زمستان سال گذشته نشان می دهد که 
فضای کسب و کار نامساعدتر از فصل پاییز ۹۸ شده است. این در شرایطی است که 
وضعیت فضای کسب و کار پیش از این در چهار فصل متوالی رو به بهبود بوده است.

براس��اس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۸، 
رقم ش��اخص کل، ۶.۰۵ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ اس��ت( محاسبه ش��ده که بدتر 
از وضعیت این ش��اخص نسبت به ارزیابی فصل گذش��ته )پاییز ۱۳۹۸ با میانگین 
۶.۰۳( اس��ت. همچنین این ارزیابی بیانگر آن اس��ت که از دی��د فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر بر 

محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۸ تا حدودی نامساعدتر شده است.
* موانع اصلی کس��ب و کار: در زمس��تان ۱۳۹۸، فع��االن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش س��ه مؤلفه: »غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب وکار«، »دشواری تأمین مالی 
از بانک ها« را نامناسب ترین و سه مؤلفه »محدودیت دسترسی به آب«، 
»محدودیت دسترس��ی به حامل های انرژی )برق، گاز و گازوییل و ...(، 
»محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت« را مناسب ترین 

مؤلفه های محیط کس��ب وکار کش��ور نسبت به س��ایر مؤلفه ها ارزیابی 
کرده اند.

در چهار دوره نخس��ت اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به عنوان 
نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی  شده بود، اما در ۱۰ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ 
تا زمستان ۱۳۹۸، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، 

نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی  شده است.
* وضعیت کس��ب وکار در اس��تان ها: براس��اس یافته های این طرح در زمستان 
۱۳۹۸، استان های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت محیط کس��ب وکار و اس��تان های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای 
بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی  شده اند. الزم به 
ذکر است که به دلیل هم زمانی اجرای طرح در کشور و شیوع ویروس کرونا، تعداد 
پرسشنامه های تکمیل شده در برخی استان ها به حد کفایت نبوده، لذا نتایج استانی 

طرح در این دوره باید بااحتیاط بیشتری مورداستفاده و استناد قرار گیرند.
* شرایط بخش های اقتصادی: براساس نتایج این پایش که از سوی مرکز آمار و 
اطالعات اقتصادی اتاق ایران انجام ش��ده است، در زمستان ۱۳۹۸ وضعیت محیط 
کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر 

ارزیابی  ش��ده است. در بین رش��ته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های سایر 
فعالیت های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت کس��ب وکار و رشته فعالیت های سایر فعالیت های هنر، سرگرمی و تفریح، 
امالک و مستغالت و آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با 

سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
* ش��اخص کسب وکار براساس نظریه ش��ین: براساس نظریه عمومی کارآفرینی 
شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۸، عدد ۶.۱۹)عدد ۱۰ 
بدترین ارزیابی است( به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل گذشته )پاییز ۱۳۹۸ با میانگین ۶.۱۵( است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی 
عدد ۶.۳۹ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۰ حاصل  شده بود و میانگین 
ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۰۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۷ ارزیابی  شده 
بود. نگاه اجمالی نش��ان می دهد محیط جغرافیایی ب��ا عدد ۵.۳۹ و محیط مالی با 
عدد ۸.۶۰ به ترتیب مس��اعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی 
کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش میزان ظرفیت فعالیت برای ۱۸۸۰ 
بنگاه اقتصادی به  طور میانگین ۴۰.۳۴درصد و ش��اخص ملی محیط کسب وکار با 

احتساب اثر کرونا معادل ۶.۱۰ محاسبه  شده است.

پس از آنکه با ش��یوع کرونا مصرف بنزین در کش��ور کاهش قابل توجهی یافت، 
اما زمین لرزه بامداد جمعه تنها طی چند س��اعت باعث افزایش مصرف بنزین شد، 
چنانچه مصرف روزانه بنزین کش��ور در روز جمعه )۱۹ اردیبهش��ت ماه( همزمان با 

وقوع زمین لرزه در استان تهران به ۵۷ میلیون لیتر رسید.
فاطمه کاهی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
این باره به ایس��نا، گفت: مصرف روزانه بنزین کشور روز جمعه )۱۹ اردیبهشت ماه( 
در حال��ی به ۵۷ میلیون لیتر رس��ید که این مقدار جمعه هفت��ه پیش از آن )۱۲ 

اردیبهشت ماه( ۵۵ میلیون لیتر بود.
او با اشاره به افزایش ۲ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه در این روز گفت: این 
افزایش مصرف به دلیل ش��لوغی و ازدحام مردم در جایگاه های عرضه س��وخت در 
نخس��تین ساعات وقوع زلزله در اس��تان تهران بوده است که پس از ساعاتی از این 

ازدحام کاسته شد.
طب��ق اعالم وزارت نفت، رئیس روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی پیش از این اعالم کرده بود: ستاد بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه تهران از همان س��اعات اولیه در حالت آماده باش قرار گرفت و خوشبختانه 
به هیچ کدام از تاسیس��ات و جایگاه ها آس��یبی وارد نشده است و سوخت کافی در 

جایگاه های سطح شهر و استان تهران وجود دارد.
گفتنی اس��ت در ساعت ۴۸ دقیقه بامداد جمعه، ۱۹ اردیبهشت ماه زمین لرزه ای 
به بزرگی ۵.۱ ریش��تر که مرکز آن حومه شهر دماوند در استان تهران گزارش شد، 
اس��تان تهران را لرزاند و باعث شد تا شهروندان تهرانی شب را در خیابان و خودرو 

به صبح برسانند.

فضای کسب و کار در زمستان سال گذشته نامساعدتر شده است

تاثیر کرونا بر محیط کسب و کار

زمین لرزه بامداد جمعه، مصرف بنزین را افزایش داد

کشاکش زلزله و کرونا در مصرف بنزین

یکشنبه
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سد مقاومتی دالر تغییر کرد
جهش 120 هزار تومانی قیمت سکه

قیم��ت دالر در اولین روز هفته با افزایش��ی ۱۰۰ تومانی، بار دیگر س��د 
مقاومتی شکل گرفته در بازار را شکست و به قیمت ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان 

در صرافی های بانکی به فروش رسید.
در روز شنبه، هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی یک گام دیگر به کانال 
۱۶ هزار تومان نزدیک شد تا پیشروی این ارز شاخص در بازار آزاد در کانال 
۱۶ هزار تومان سرعت گیرد. نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی نیز به ۱۵ 
هزار و ۷۰۰ تومان رسید و بر این اساس سد مقاومتی شکل گرفته در بازار 
دالر تغییر کرد و در حالی که پیشتر این سد ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، با 

افزایش نرخ ها بار دیگر به کانال ۱۶ هزار تومان نزدیک شد.
همزمان با رش��د قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی و بازار آزاد قیمت هر 
یورو نیز به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که رشدی ۱۰۰ تومانی را نسبت به 
روز قبل شاهد است. نرخ خرید یورو نیز ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان گزارش شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با 
رشد ۱۲۰ هزار تومانی قیمت به مبلغ ۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان فروخته 
شد. عامل اصلی رشد قیمت طال و سکه در معامالت این روز، افزایش قیمت 

دالر در داخل و بهای اونس در بازارهای جهانی بود.
بر این اس��اس، نرخ دالر با رش��د ۱۰۰ تومانی به ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان 
رس��ید. اون��س طال نیز ب��ه ارزش یک ه��زار و ۷۰۰ دالر فروخته ش��د. هر 
قطع��ه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نی��ز ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری ش��د. نیم س��که نیز ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع س��که 
یک میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی یک میلیون تومان 

تعیین قیمت شد.
ه��ر گ��رم طالی خام ۱۸ عی��ار ۶۵۶ هزار تومان و ه��ر مثقال طال نیز ۲ 
میلیون و ۸۴۲ هزار تومان ارزش گذاری ش��د. اونس هم با عبور از مرز یک 
ه��زار و ۷۰۰ دالر عبور کرده و پیش بینی ها حاکی از رش��د بیش��تر آن در 

هفته های آتی است.

پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز
روند افزایشی طال ادامه دارد

در نظرس��نجی هفتگی کیتکونیوز، اکثریت هر دو گروه کارشناس��ان وال 
استریت و سرمایه گذاران تحت تاثیر آمار اشتغال ماهانه آمریکا که نشان داد 
کارگران زیادی ماه گذش��ته از کار بیکار شده اند، ادامه روند افزایش قیمت 

طال در هفته جاری را پیش بینی کردند.
به گزارش ایس��نا، گ��زارش روز جمعه وزارت کار آمریکا نش��ان 
داد که ش��مار مشاغل غیرکش��اورزی در آوریل ۲۰.۵ میلیون مورد 
کاهش پیدا کرده اس��ت و نرخ بی��کاری به ۱۴.۷درصد صعود کرده 
که باالترین س��طح از اوایل دهه ۱۹۳۰ تاکنون محس��وب می شود. 
ضعف ش��دید بازار کار با توجه به آمار هفتگ��ی متقاضیان دریافت 

بیمه بیکاری پیش بینی شده بود.
شون السک، از مدیران شرکت والش تریدینگ در این باره به کیتکونیوز، 
گفت: اگر قرار باشد مشاغل از دست رفته احیا شوند، ابهامات فراوانی وجود 
دارد. تصور می کنم طولی نخواهد کش��ید که طال حداقل تا مرز ۱۷۵۰ دالر 
صع��ود خواهد کرد و رکورد باالترین قیمت امس��ال ک��ه ۱۷۸۸ دالر بود را 

خواهد شکست.
در نظرس��نجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت برای هفته 
ج��اری، ۱۱ نفر ش��رکت کردند ک��ه از میان آنها ش��ش نفر معادل 
۵۵درصد به افزایش قیمت طال و سه نفر معادل ۲۷درصد به کاهش 
قیمت طال رأی دادند و دو نفر معادل ۱۸درصد نظر خنثی داشتند.
در این بین، ۷۵۰ نفر در نظرس��نجی آنالین کیتکونیوز شرکت کردند که 
از میان آنها، ۵۰۲ نفر معادل ۶۷درصد افزایش قیمت طال و ۱۳۹ نفر معادل 
۱۹درصد کاهش قیمت طال در هفته جاری را پیش بینی کردند و ۱۰۹ نفر 

معادل ۱۵درصد نظری نداشتند.
در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته اکثر کارشناسان وال 
اس��تریت و س��رمایه  گذاران افزایش قیمت ط��ال را پیش بینی کرده 
بودند. بهای معامالت آتی هر اونس طال در بازار نیویورک روز جمعه 
پس از نوس��ان زیادی که تجربه کرد با ۱۱ دالر و ۹۰ سنت معادل 
۰.۷ درصد کاهش، در ۱۷۱۳ دالر و ۹۰ س��نت بس��ته شد اما برای 

کل هفته ۰.۸درصد رشد قیمت ثبت کرد.
ریچارد بیکر، دبیر نشریه »اورکا ماینرز ریپورت« در میان کسانی 
بود که به افزایش قیمت طال خوشبین هستند. او گفت که از دست 
رفتن ۲۰.۵ میلیون ش��غل در آوریل نس��بت ب��ه رقم نابودی ۲۱.۵ 
میلیون ش��غلی که پیش بینی ش��ده بود بهتر بود و به نظر می رسد 
ک��ه تنش های اخیر می��ان آمریکا و چین فروکش کرده اس��ت اما 
در بهتری��ن حالت، بهبود اوضاع وحش��تناک اخیر تدریجی صورت 
می گیرد و در نتیجه هجوم به س��وی دارایی های پرریسک می تواند 
به راحتی جای خود را به ریس��ک گریزی دهد به خصوص اگر خبر 

بد دیگری منتشر شود.
وی ادامه داد: بیم��اری کووید ۱۹ باعث کاهش تقاضا در چین و 
هند ش��ده و برخی از بانک های مرک��زی روند خرید طال را کاهش 
داده اند اما شکاف به وجود آمده از جانب آنها توسط سرمایه گذارانی 
پر می ش��ود که به دنبال دارایی امن هستند. این امر طال را به روند 
بازارهای س��هام حساس تر می کند و انتظار می رود که نوسان قیمت 
طال ادامه پیدا کند. پیش بینی من این است که طال در هفته جاری 

تا مرز ۱۷۵۰ دالر صعود خواهد کرد.
جیم ویکاف، تحلیلگر تکنیکال ارش��د کیتکونیوز بی��ان کرد: نمودارهای 

فنی به نفع روند افزایشی قیمت طال مانده اند.
دانی��ل پاویلونی��س، کارگزار ارش��د کاال در ش��رکت »آر جی او 
فیوچرز« اظهار کرد که انتظار دارد طال در کوتاه مدت عقب نش��ینی 
کند، اما تصور نمی کند که روند صعودی بلندمدت این فلز ارزشمند 

خاتمه پیدا کرده باشد.
فیلیپ اس��ترایبل، استراتژیست ارش��د بازار در شرکت »بلو الین 
فیوچرز« نسبت به روند قیمت طال نظر خنثی داشت و گفت: روند 
قیمت طال به چندین عامل بس��تگی دارد. اگر نرخ های بهره منفی 
شوند، همه به س��مت طال هجوم می برند و همچنین نرخ های بهره 
منفی باعث س��قوط شاخص دالر می شود و از قیمت طال پشتیبانی 
می کند، اما اگر س��رمایه گذاران همچن��ان وضعیت وخیم اقتصادی 
را نادی��ده گرفته و در بازارهای س��هام آمری��کا فعالیت کنند، بهای 
معام��الت طال احتماال کاهش پیدا می کند و در محدود ۱۷۰۰ دالر 

می ماند.

سکهوارز

ویروس کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده و آسیب بخش های 
اقتصادی از ش��یوع کرونا در جهش قابل توجه ش��مار چک های برگشتی 
قابل مشاهده است، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن 
چک های خود دچار مش��کل شده و شمار قابل توجهی از چک ها به دلیل 

کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
به گزارش ایرنا، در اسفندماه ۹۸ یعنی نخستین ماهی که کشور به طور 
جدی درگیر کرونا شد، بسیاری از کسب و کارها یا ناچار به تعطیلی شده و 
یا با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها نتوانند 
به تعهدات مالی خود عمل کنند. نگاهی به آمارها به خوبی گویای وضعیت 
پیچیده و دش��وار کسب و کارهای مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران 

شیوع کروناست.
در حال��ی ک��ه میزان چک های برگش��تی در دی ۹۸ )پیش از ش��یوع 
کرون��ا( از نظر تعداد ۳.۹درصد و از نظر مبلغ ۷.۷درصد افزایش داش��ت و 
در بهمن ماه نیز میزان چک های برگشتی از نظر تعداد ۳.۶درصد و از نظر 
مبلغ ۴.۱درصد باال رفت؛ به یکباره در اس��فندماه )پس از شیوع کرونا( با 

رشد بی سابقه و شتابان چک های برگشتی مواجه شدیم. 
رد پای کرونا در افزایش چک های برگشتی

گزارش ها نشان می دهد که در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۳۶ هزار 
فقره چک به ارزش حدود ۱۷۷ ه�زار میلیارد ریال در کل کشور برگشت 
داده ش��د که نس��بت به بهمن ماه از نظر تعداد ۴۴.۲درصد و از نظر ارزش 
۵۱.۹درصد افزایش داش��ته است. روند صعودی میزان چک های برگشتی 
در ایام کرونا به حدی بوده که بانک مرکزی تالش کرده اس��ت، از ش��دت 
قوانین سختگیرانه نسبت به چک های برگشتی کم کند تا صاحبان مشاغل 
آسیب دیده از کرونا با مشکالت کمتری مواجه شوند. براساس اصالح قانون 
چک، قوانین س��خت گیرانه ای برای دارندگان چک های برگش��تی در نظر 

گرفته ش��ده بود که باعث می شد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود. این 
قوانین سخت گیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد 
صادرکنندگان چک ش��ده و امنیت معام��الت را باال برده بود، اما در زمان 

شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکل ساز شده بود.
وابستگی و تعامل مشاغل و کسب و کارهای مختلف به حدی است که 
ع��دم توان یک فعال اقتصادی در عمل به تعهدات مالی و ناتوانی در پاس 
کردن چک، می تواند باعث ناتوانی س��ایر مش��اغل مرتبط در پاس کردن 
چک های شان شود. مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند به طوری که 
پول دریافتی از یک مشتری را به حساب یکی دیگر واریز می کنند؛ آن فرد 
نیز پول دریافتی را به شخص دیگر پرداخت می کند. بر این اساس، چرخه 

تعامالت اقتصادی به حرکت درآمده و افراد زیادی را منتفع می کند.
ام��ا اگر در این چرخ��ه پولی، یک نفر نتواند به تعهدات مالی خود عمل 
کند، به طور دومینووار همه کس��ب و کارهای مرتبط دچار چالش شده و 
نمی توانند چک های خود را پاس کنند و بدین ترتیب چک های اغلب آنها 
برگشت می خورد. در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در 
چرخه اقتصاد کش��ور حاکم شده به طوری که شماری از کسب و کارهای 
خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان 

هستند.
بیشترین علت برگشت خوردن چک ها چیست؟

ح��دود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فق��ره چک به ارزش بیش از ۱۴۹۴ هزار 
میلیارد ریال در اسفندماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد. براساس آمار بانک 
مرک��زی، حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ ه��زار فقره چک به ارزش حدود ۱۳۱۸ 
هزار میلیارد ریال در این مدت وصول ش��د که نس��بت به ماه قبل از نظر 

تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲درصد و ۱۹.۵درصد افزایش داشته است
همچنی��ن در اس��فند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ ه��زار فقره چک به 

ارزش حدود ۱۷۷ ه�زار میلیارد ریال در کل کش��ور برگش��ت داده شده 
اس��ت که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۴.۲درصد و 
۵۱.۹درصد افزایش را نشان می دهد. بر این اساس، در دوره مورد بررسی، 
ترتیب ۱۰.۹درصد تعداد و ۱۱.۸ درصد ارزش چک های صادره برگش��ت 
داده ش��ده اس��ت. این در حالی است که در اس��فندماه سال ۱۳۹۷، فقط 

معادل ۸.۸درصد تعداد و ۴.۹درصد ارزش چک ها برگشت خورده بود.
در این میان، بررس��ی ها نشان می دهد که کس��ری یا فقدان موجودی 
از نظ��ر تع��داد عامل ۹۷درص��د و از نظر ارزش، عل��ت ۹۱.۵درصد از کل 
چک های برگشتی در کشور بوده است. در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و 
۵ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگش��ت داده شده است. سایر عوامل برگشت خوردن 
چک، شامل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، 
مخدوش بودن امضا با مندرجات چک، مغایر بودن مبلغ حروفی و عددی 

چک و مسدودبودن حساب است.
تلطیف قوانین برای چک های برگشتی در ایام کرونا

با توجه باالرفتن ش��مار چک های برگشتی به علت شیوع کرونا، شرایط 
سخت گیرانه برای چک های برگشتی، تلطیف شده و تسهیالت موقتی برای 
دارندگان چک های برگشتی در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی اعالم 
کرده اس��ت: صاحبان چک های دارای سررسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان 
اردیبهش��ت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور 

چک نمی شوند.
بر این اساس، در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک ها به بانک 
یا موسس��ه اعتباری غیربانکی، ذی ربط حداکثر تا س��ه ماه پس از تاریخ 
برگش��ت چک های مذکور، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر 

چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی شود.

آسیب کرونا به اقتصاد در افزایش چک های برگشتی پیداست

دومینوی چک های برگشتی

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

پرونده ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح که طبق گفته رئیس کل بانک 
مرکزی روزهای پایانی خود را س��پری می کند، با ارائه خدمات بهتر به مش��تریان، 
کنترل و تزریق آرامش به پول و بهبود وضعیت سود سپرده و سود بین بانکی، منافع 

و سهولت هایی را برای مردم در ارتباطات بانکی ایجاد می کند.
به گزارش ایس��نا، پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، 
از بیش از یک س��ال پیش کلید خورده و در این مدت نیز اقدامات مقدماتی آن در 
ح��ال انجام بوده که در پی آن ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و موسس��ه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه های پایانی سال ۱۳۹۷ 
آغاز ش��د و در س��ال گذشته نیز در تابلوی این بانک ها عبارت وابسته به بانک سپه 
درج ش��ده است. در این زمینه، مدیرعامل بانک سپه در روزهای گذشته از نزدیک 
ش��دن ماموریت ملی ادغام به ایس��تگاه پایانی خود خبر داد و گفت که تمام ارکان 
بانک سپه آماده برگزاری مجامع نهایی ادغام چهار بانک و یک موسسه مالی وابسته 

به نیروهای مسلح است.
ب��ه گفته وی، با توجه ب��ه اقدامات صورت گرفته انتظار داریم در صورت کس��ب 
مجوز از مراجع ذی ربط تا پایان اردیبهشت ماه حداقل دو بانک از مجموع بانک ها و 

موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح رسما به بانک سپه ملحق شوند.
عالوه بر این، پس از آن رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرد که ادغام بانک های 
وابس��ته به نیروهای مسلح در هفته های آینده نهایی می شود و پیگیری های ایسنا 
مش��خص کرد که دو بانکی که قرار اس��ت تا پایان اردیبهشت به بانک سپه ملحق 
شوند، بانک های حکمت ایرانیان و قوامین است که کارهای ارزش گذاری دارایی های 
آنها تقریبا به پایان رسیده است. بانک های مهر اقتصاد و انصار و موسسه مالی کوثر 
نی��ز پس از انجام ارزش گذاری دارایی ها توس��ط قوه قضائیه به بانک س��په ملحق 
می شوند، در واقع زیرساخت های ادغام این بانک ها فراهم شده و برای الحاق به بانک 
سپه در انتظار ارزش گذاری دارایی ها هستند که به نظر می رسد این بانک ها نیز در 

آینده نه چندان دور به بانک سپه ملحق و پروژه ادغام نهایی شود.
همچنی��ن رئیس کل بانک مرک��زی در جدیدترین اظهارات خ��ود درباره ادغام 
بانک های نظامی از رسیدن پرونده ادغام بانکی به مراحل پایانی خبر داد و گفت: با 
تصمیماتی که در جلسه ستاد ادغام این بانک ها انجام شد، مجامع ادغام این بانک ها 

برگزار و پرونده مهم ترین ادغام بانکی بسته خواهد شد.
اکنون این پرون��ده طبق اعالم بانک مرکزی با هدف متمرکز کردن توانمندی و 

ظرفیت  بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسس��ه اعتباری 
کوث��ر در قال��ب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به 

خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، به مرحله پایانی خود نزدیک شده است.
عالوه بر موارد ذکرشده، طبق گفته همتی در طول ماه های گذشته و در پی ادغام، 
با نظارت بانک مرکزی و تدبیر و راهبری خوب مدیریت بانک سپه، اصالحات خوبی 
خصوصا در منابع و مصارف بانک های ادغام ش��ده انجام ش��ده که به آرامش فعلی 
پول کمک خوبی ش��ده اس��ت و ادغام این نوع بانک ها از جمله مواردی است که بر 
روند کنونی سود سپرده ها و سود بین بانکی تاثیر گذاشته تا بانک ها از سود سپرده 

۱۵درصدی تمکین کنند.
بنابراین ادغام بانک های نظامی عالوه بر اینکه یکی از پرونده های مهم بانکی را به 
اتمام می رساند و موجب ارتقای بانکداری می شود، می تواند با تمرکز چندین بانک 
در یک بانک، خدمات بهتری را به مردم ارائه کند و با کنترل پول و سودهای سپرده 
بانکی که مردم و معیش��ت آنها را به دلیل بازپرداخت اقساط وام ها تحت تاثیر قرار 
می دهد، نقش موثری برای مردم داش��ته باشد و آنها را کمتر تحت فشار سودهای 

سرسام آور بانکی قرار دهد.

بیت کوین به باالترین سطح خود از ماه فوریه رسیده است.
به گزارش سی ان بی سی، بیت کوین پس از دو بار تالش ناموفق برای شکستن 
کانال ۹۵۰۰ دالری موفق به عبور از آن ش��د و حتی در مقطعی به باالی ۱۰ هزار 
دالر نیز رسید. این برای نخستین بار از فوریه امسال است که بیت کوین به چنین 
سطحی می رسد و برخی از معامله گران فنی امیدوارند دستیابی به این سطح زمینه 

را برای صعودهای بعدی این ارز دیجیتالی فراهم کند.  
صعود اخیر باعث ش��د دارندگان ارزه��ای دیجیتالی ۱۳ میلیارد دالر ثروتمندتر 
شوند که از این میزان، ۲۶۸ میلیون دالر مربوط به بیت کوین بوده است. از مارس 
سال گذش��ته تاکنون بهای بیت کوین ۱۵۰درصد افزایش یافته است. در روزهای 
اخیر، خبر راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین به صورت محدود در 

چهار شهر این کشور جان تازه ای به معامالت بخشیده است.  
متیو دیب، بنیانگذار موسسه استک گفت: ما شاهد یک افزایش محسوس در ورود 
جریان سرمایه ای جدید به بازار ارزهای دیجیتالی بوده ایم و بسیاری از بازارهای ارز 

دیجیتالی و پلتفرم های دیجیتالی شاهد افزایش جریانات سرمایه ای بوده اند.  
از زمان تعطیلی گس��ترده کسب و کارها در سطح جهان به دلیل شیوع کرونا و 
ریزش ش��دید شاخص های بورسی، تمایل سرمایه گذاران به هدایت سرمایه خود به 
سمت ارزهای دیجیتالی افزایش یافته است و برخالف شاخص های بورسی، بیشتر 
ارزه��ای دیجیتالی اکنون در س��طح باالتری از زمان قبل ش��یوع کرونا قرار دارند. 
تاکنون بیش از ۲۷۴ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ 

از دست داده اند.

آرتور هایز، مدیرعامل موسسه »بیت مکس« گفت: شیوع گسترده کرونا در سطح 
جهان باعث شده است که تقاضا برای ارزهای دیجیتالی به سطح بسیار باالیی برسد. 
اکنون زمان جشن گرفتن بیت کوین است و معامله گران می توانند انتظار سود خوبی 

از نوسانات بازار داشته باشند.
به مانن��د بیت کوین، قیمت بس��یاری از ارزهای دیجیتالی دیگ��ر صعودی بود؛ 
ب��ه گونه ای ک��ه اتریوم با ۱.۶۶درصد افزایش ب��ه ۲۱۴.۹۴ دالر، بیت کوین کش با 
۴.۶۷درص��د افزایش ب��ه ۲۶۲.۹۷ دالر، الیت کوین با ۲.۱۵درصد صعود به ۴۸.۲۴ 
دالر،  مون��رو با ۲.۸۱درصد افزایش ب��ه ۶۴.۶۸ دالر، دش با ۱.۳۱درصد افزایش به 
۷۹.۸۵ دالر، زدک��ش با ۴.۷۱درصد افزایش ب��ه ۴۶.۰۵دالر و دکارد با ۱.۲۷درصد 

کاهش به ۱۴.۸۹ دالر رسید.

ادغام بانک های نظامی چه نفعی برای مشتریان بانک دارد؟

ادغام بانک ها در ایستگاه پایانی

13میلیارد دالر به ثروت دارندگان ارزهای دیجیتال اضافه شد
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رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد
مهلت 20 روزه برای تعیین روش مدیریت 

سهام عدالت
رئیس سازمان خصوصی سازی از پایان مهلت تعیین روش مدیریت سهام 
عدالت تا ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت مش��موالن سهام عدالت باید بدانند 
که فقط ۲۰روز تا تعیین نحوه مدیریت سهام عدالت باقی مانده است و این 
زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. علیرضا صالح دیروز در نشست خبری 
س��تاد راهبری آزادسازی س��هام عدالت در جمع خبرنگاران گفت: به مدت 
یک ماه به مشموالن فرصت داده شد تا نحوه مدیریت خود را انتخاب کنند 
که براس��اس مدت تعیین شده سهامداران تا هشتم خرداد این فرصت باقی 
است، اما در صورتی که سهامداران روش مستقیم را انتخاب نکنند سیستم 
به صورت اتوماتیک روش غیرمستقیم را برای این افراد انتخاب خواهد کرد.

به گفته وی، س��اعت ۲۴روز هش��تم خ��رداد ۱۳۹۹، آخرین مهلت اعالم 
نحوه مدیریت س��هام عدالت اس��ت. صالح با بیان اینکه برخی از افراد دارای 
س��هام عدالت ۴۹۲ ه��زار تومانی و برخی دیگر از س��هام ۵۳۲ هزار تومانی 
برخوردارند، گفت: در یک مقطع زمانی ۴۰ هزار تومان س��ود بین مشموالن 
توزیع ش��د، عده ای این س��ود ۴۰ هزار تومان را دریافت نکردند که به رقم 
۴۹۲ هزار تومان اضافه شد و در مجموع ارزش سهام آنها به رقم ۵۳۲ هزار 
تومان رسید. وی خاطرنشان کرد: برخی از افراد دارای سهام عدالت بیش از 
یک میلیون تومان هستند که از طریق سهم االرث به سهام آنها اضافه شده و 
عده ای هم ممکن است دارای سهام عدالت کمتر از ۴۹۲ هزار تومان باشند 
که این افراد جزو مش��مولین س��هام عدالت در س��ال ۸۵ نبودند و از طریق 

سهم االرث رقمی از سهام عدالت فرد متوفی به آنها اختصاص یافته است.

سخنگوی سهام عدالت:
خبرهای خوب بورسی در راه است

س��خنگوی س��هام عدالت با بیان اینکه خبرهای خوب دیگری نیز در راه 
است، گفت این تصمیمات در مرحله فعلی برای کسانی است که قصد خرید 
دارند و اخبار درخصوص تکالیف و اقدامات  فروش��ندگان س��هام عدالت یا 
کس��انی که قصد نگهداری این س��هام را دارند، در مراحل بعد اعالم خواهد 
شد. حسین فهیمی در نشست خبری ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 
که در وزارت اقتصاد برگزار ش��د، گف��ت: اگرچه هرگونه تصمیم درخصوص 
س��هام عدالت برعهده مش��مول و براس��اس توانمندی و دانش و تشخیص 

اوست، اما توصیه ما نگهداری سهام و نگهداری و نفروختن آن است.
سخنگوی آزادس��ازی سهام عدالت با اشاره به افزایش مراکز احراز هویت 
گفت: هم اکنون مراکز احراز هویت به ۲ هزار مرکز ارتقا یافته اس��ت و دیگر 
تجم��ع انبوه مراجعه کنندگان را در مقابل بانک ها و دفاتر پیش��خوان دولتی 
نمی بینی��م. فهیمی تاکید کرد: تالش و هدف گذاری ما این اس��ت که برای 
تمام مش��موالن بدون جابه جایی و مراجعه، خدمات الزم فراهم شود، برای 
اف��رادی ک��ه قصد خرید دارند، طبیعتا مس��یر ورود به بازار س��رمایه همان 
سامانه سجام است، اما اگر افرادی قصد فروش یا نگهداری دارند، کار خاصی 
الزم نیس��ت انج��ام دهند و تنها باید به س��ایت خصوصی س��ازی مراجعه و 

اطالعات هویتی خود به ویژه تلفن همراه خود را به روزآوری کنند.
ب��ه گفته فهیمی، تا هش��تم خ��رداد ۹۹ به این کدهای بورس��ی دارایی 
تخصیص پیدا خواهد کرد و بعد از آن با تمرکز بیش��تر به س��وی استیفای 

حقوق مشموالن پیش خواهیم رفت.

دریچه

فرصت امروز: س��اعت ۹ و ۲۰ دقیقه روز ش��نبه باز هم رکوردی تاریخی در تاالر 
بورس تهران به ثبت رسید و شاخص کل وارد ابرکانال یک میلیون واحد شد. این اما 
تنها رکورد این روزهای بورس تهران نبود و شاخص کل بورس در طول یک ۱۰ روز 
گذشته حدود ۲۰۰ هزار واحد و در طول حدود یک ماه گذشته به اندازه ۴۰۰ واحد 
رشد داشته که در طول تاریخ ۵۰ ساله بورس بی سابقه است. به اعتقاد کارشناسان 
این روزها رکوردهای صعودی پی درپی شاخص بورس، حمایت تمام قد دولت از بازار 
س��رمایه و عرضه س��هام های دولتی، کاهش جذابیت بازارهای موازی و فریز شدن 
س��ود تسهیالت بانکی روی عدد ۱۵درصد همگی باعث ش��ده تا استقبال مردم از 

بازار سرمایه روزبه روز بیشتر شود و سرمایه های سرگردان سر از بورس دربیاورند. 
همچنین در روزهای گذشته پذیره نویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس 
)ETF( دولتی مرتبط با س��هام بانک و بیمه هم آغاز  ش��ده و همچنان ادامه دارد؛ 
فروش بزرگی که برآورد می ش��ود تا ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داش��ته 
باشد و به دلیل تخفیف ۲۰درصدی دولت انتظار می رود با استقبال گسترده مواجه 
ش��ود. عرضه سهام دولت در شرکت های بورسی در قالب صندوق های قابل معامله 
)ETF( به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت در راستای حمایت از گسترش و رشد 
بازار س��رمایه و درعین حال، استفاده از فرصت تأمین مالی کسری بودجه، از سوی 
مدیران ارش��د دولتی مطرح اس��ت. عالوه بر اینها در روزهای گذشته موافقت مقام 
معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت هم اثرات مثبتی را در بازار سرمایه به دنبال 

داشته و کارشناسان معتقدند به رونق بیشتر بورس منجر خواهد شد.
این روزها در بورس تهران چه خبر است؟

البته رشد س��ریع بورس و رکوردشکنی های پی درپی نگرانی هایی را هم در بین 
کارشناس��ان به وجود آورده و این س��ؤال را مطرح کرده که آیا بورس دچار حباب 
شده است؟ محمودرضا خواجه نصیری، نایب رئیس هیأت مدیره بورس تهران چندی 
پیش در این باره هشدار داد: »براساس مطالعات انجام شده روی سهام شرکت های 
بورس، در سال۹۸، رشد قیمت ۷۵درصد شرکت ها، ازنظر تعداد و ۵۵درصد آنها از 

نظر ارزش، با عملکردشان همخوانی نداشته است.«
خواجه نصیری با اش��اره به بررس��ی صورت گرفته درخصوص قیمت سهام ۴۰۰ 
ش��رکت بورسی و رش��د فروش و سودآوری آنها در س��ال ۹۸ گفت: »طبق آمارها 
۹۸درصد ش��رکت های بازار س��رمایه به لحاظ تع��دادی، دارای انحراف منفی بازده 
س��هم از رش��د فروش و سودآوری هس��تند و تنها ۲درصد این شرکت ها توانستند 
رشد مساوی و یا بهتر از بازده سهم را تجربه کنند. به عبارت دیگر قیمت سهام این 
ش��رکت ها در سال ۹۸ رشد کرده اما در مقابل انتظار رشد سودآوری و فروش آنها 
با این رشد قیمتی همخوانی ندارد و عملکرد شرکت ها نتوانسته آن را پوشش دهد. 
به عنوان  مثال درصورتی که ش��رکتی در سال ۹۸ رشد قیمتی ۲۰ برابری را تجربه 
کرده و قیمت آن امروز ۴۰ برابر نس��بت به کل فروش س��الیانه آن باش��د این بدان 
معناست که اگر این شرکت در ۴۰ سال آینده؛ رشد فروشی نداشته باشد و با همین 
فروش ادامه دهد ۴۰ سال با حاشیه سود ۱۰۰درصد بفروشد، بازهم به قیمت ارزش 

امروزی خود نخواهد رسید.«
به اعتقاد کارشناس��ان برای جلوگیری از تبعات آینده س��رمایه گذاری در بورس، 
هدایت نقدینگی براساس اصول بنیادی بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 
و باید به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد کرد که در تصمیم گیری های خود، اصول 

بنیادی و فاکتور عملکردی شرکت ها را مدنظر قرار دهند.
روزی که شاخص بورس 7 رقمی شد

ش��اخص کل ب��ورس که دو روز آخر هفته گذش��ته را نزولی ط��ی کرده بود، در 
نخس��تین روز این هفته با رش��د بی س��ابقه ۴۲ هزار واحد وارد کانال یک میلیون 
واحدی شد. شاخص کل با این صعود ۴۲ هزار و ۲۹۴ واحدی برای نخستین بار در 

ارتفاع یک میلیون و ۲۰ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱۱ 
هزار و ۲۴۶ واحد افزایش به ۳۱۹ هزار و ۳۸۱ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
۷ هزار و ۴۶۲ واحد رشد به ۲۱۱ هزار و ۹۱۲ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز 
۵۲ هزار و ۶۲۵ واحد، ش��اخص بازار اول ۳۱ هزار و ۵۵۹ واحد و شاخص بازار دوم 

۸۲ هزار و ۹۵۶ واحد افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۰۱ هزار و ۱۸ میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۷۹۹ واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 
۲ هزار و ۶۳ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار و ۹۸۸ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با یک هزار و ۹۷۴ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با یک هزار و ۸۲۱ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و ۵۹۳ واحد 
و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۳۱۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در نقطه مقابل نیز نمادهای سرمایه گذاری خوارزمی )وخارزم( با ۸۶ واحد، شیشه 
همراه )کهم��دا( با ۴۹ واحد، بیمه ملت )ملت( با ۳۱ واح��د، صنایع آذرآب )فاذر( 
ب��ا ۲۸ واحد، عمران و توس��عه فارس )ثفارس( با ۲۵ واحد، بیش��ترین تاثیر منفی 
بر ش��اخص را داشتند. همچنین نمادهای بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، بانک 
تجارت، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری 
خوارزمی و گلوکوزان از جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه ش��یمیایی هم 
در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۵۸۲ 
میلیون و ۹۰۱ هزار برگه س��هم به ارزش ۱۱ هزار و ۷۳۵  میلیارد ریال داد و ستد 

شد.
شاخص فرابورس هم بیش از ۳۶۴ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۱ هزار 
و ۵۱۳  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون برگه سهم به ارزش 

بیش از ۴۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد 
هرم��زگان جنوب )هرم��ز(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماون��د( و فرابورس ایران 
)فرابورس(  بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای 
گروه تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، اعتباری ملل )وملل(، پخش البرز )پخش(، 
تجارت الکترونیک پارسیان کیش )تاپکیش(  و آسیاسیر ارس )حآسا( مانع از رشد 

بیشتر شاخص فرابورس شدند.
نشانه ای از ریزش شاخص بورس وجود ندارد

امیرعلی امیرباقری درباره وضعیت این روزهای بازار سرمایه گفت: از نظر تکنیکال، 
کانال شاخص بورس و قیمت سهم ها به سمت رشد شکسته شده و انتظار می رود 
این رش��د در بازار ادامه دار باش��د و در وضعیت کنونی هیچ نشانه ای از اصالح بازار 

به چشم نمی خورد.
امیرباقری در گفت و گو با ایرنا، گفت: هفته گذشته ارزش معامالت با دستیابی به 
رکورد بی س��ابقه ای به عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان در روز رسید که عمده بازیگران 
این بازار، حقیقی ها بودند و ورود نقدینگی تا پایان هفته از جانب حقیقی های خرد 

به بازار ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: موضوعی که اخیرا زیاد با آن مواجه هس��تیم، مطرح ش��دن بحث 
حباب ش��اخص بورس اس��ت که به دلیل رش��د اخیر بورس این موضوع از س��وی 
برخی از فعاالن بازار مطرح ش��ده اس��ت. در دو س��ال گذش��ته با ورود نقدینگی 
سهامداران حقیقی به بورس، شرکت های کوچک و متوسط وارد فاز صعودی شدند 
و ش��رکت های بزرگ به دلیل عرضه س��هام توس��ط حقوقی های خود از رشد بازار 

جا مانده بودند. اکنون س��یل ورود نقدینگی به بازار تا حدودی عرضه حقوقی ها را 
محدودتر و زمینه رشد پرشتاب بازار را فراهم کرده است.

او با بیان اینکه اخیرا حقوقی ها دیگر نسبت به گذشته یکه تاز بازار نیستند، گفت:  
س��هام شرکت های بزرگ که نسبت به ش��رکت های کوچک از رشد بازار جا مانده 

بودند با محوریت ورود نقدینگی در مسیر رشد قرار گرفتند.
به گفته امیرباقری، با توجه به اینکه روند معامالت شرکت های بزرگ 
تاثیر بس��زایی را بر شاخص کل و ش��اخص هم وزن در بازار دارند رشد 
اخی��ر این ش��رکت ها باعث صعود چش��مگیر این دو ش��اخص در کنار 
یکدیگر شده است. از چند روز آینده مسیر سهام از یکدیگر جدا خواهند 
ش��د و دیگر با کلیت رشد در سهام همه ش��رکت های حاضر در بورس 

مواجه نخواهیم بود.
امیرباقری افزود: س��هام ش��رکت های بزرگ که از رش��د حقیقی بر پایه تورم و 
صورت های مالی خود جا ماندند مورد اقبال سهامداران در بازار  قرار خواهند گرفت 

و می توان بر رشد این سهم های بزرگ و شاخص ساز امید داشت.
به اعتقاد وی، در میان مدت و بلندمدت به دلیل استقبال دولت و بانک مرکزی از 
بورس، ورود نقدینگی حقیقی به بازار تا حد زیادی افزایش یافته که این موضوع به 
مراتب باعث افزایش حجم معامالت در بازار خواهد شد و زمینه رشد معامالت بازار 

و زمینه عمق بخشیدن معامالت را فراهم خواهد کرد.
امیرباقری در انتها گفت: در چنین بازاری که تعداد زیادی س��هامدار وجود دارد 
و نقدینگی زیادی با این بازار درگیر ش��ده است شاهد افزایش کارایی بازار و و قوام 
بخشیدن به شاخص ها خواهیم بود که به نظر می رسد احتمال ریزش و واکنش های 

هیجانی در بازار به مرور زمان کمتر خواهد شد.

شاخص کل )وزنی-ارزشی( در فروردین ۹۹ به مقدار ۶۹۰ هزار و ۳۷ 
واحد رس��یده است که این بیشترین مقدار ش��اخص کل طی دوره ۱۳ 

ماهه اخیر محسوب می شود .
ب��ه گزارش س��نا، در پایان معامالت فروردین م��اه ۱۳۹۹ ارزش بازار 
اوراق بهادار شامل ارزش  کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی 
و بورس کاال به ۳۵۲۱۵ ه�زار میلی�ارد ری�ال رسی�د که ۳۴.۶۷درص�د 
رش�د نس��ب�ت به ارزش ب�ازار اوراق به�ادار در پای�ان سال ۱۳۹۸ )ماه 

قبل( داشته است.
* شاخص های بازار س��رمایه: بررسی شاخص های بازار سرمایه نشان 
می ده��د، ش��اخص کل )وزنی-ارزش��ی( ب��ورس اوراق به��ادار در پایان 
معامالت فروردین ماه نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ )ماه قبل( ۳۴.۵درصد 
رش��د داشته است. به این ترتیب ش��اخص کل )وزنی-ارزشی( به مقدار  
هزار۶۹۰ واحد رس��یده است که این بیش��ترین مقدار شاخص کل طی 
دوره ۱۳ ماهه اخیر محس��وب می ش��ود. ش��اخص کل )وزنی-ارزش��ی( 
فرابورس ایران نیز در پایان فروردین ماه با ۳۰.۲درصد افزایش نس��بت 
ب��ه پایان س��ال ۱۳۹۸ )ماه قبل( به مقدار ۸۵۸۳ واحد رس��ید که این 

بیشترین مقدار طی دوره ۱۳ ماهه اخیر بوده است.
* ارزش معام��الت: به طور کل��ی مجم��وع ارزش معامالت بورس ها 
)ب��ورس تهران، فرابورس ای��ران، بورس کاال و بورس ان��رژی( در پایان 
فروردی��ن ماه ۱۳۹۹ به ۱۷۰۹۵۸۲ میلیارد ریال رس��ید که این مقدار 
۵.۹۴درصد نس��بت به ماه گذشته )پایان س��ال ۱۳۹۸( کاهش داشته 

است.
* ج��ذب و تجهی��ز منابع: ارزش ج��ذب و تجهیز مناب��ع به تفکیک 
س��رمایه ای و بدهی از ابتدای س��ال تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ حدود 
۲۹۹ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. این در حالی است که ارزش جذب 
و تجهیز منابع در دوره یک ماهه مش��ابه سال ۱۳۹۸، ۳۷ هزار میلیارد 
ریال بوده اس��ت. همچنین ارزش مانده اوراق بدهی منتش��ره در پایان 
فروردی��ن ماه ۱۳۹۹ به بیش از ۱.۶۰۷ هزار میلیارد ریال رس��ید که از 
این مقدار ۸۲.۷درصد اوراق با ناش��ر دولتی، ۱۳.۵درصد اوراق شرکتی 
و ۳.۸درصد سهم اوراق شهرداری ها است. همچنین از منظر نوع اوراق، 
بیش��ترین ارزش مانده اوراق ب��ه ترتیب مربوط به اوراق اس��ناد خزانه 

اسالمی با ۴۲.۵درصد و اوراق منفعت با ۲۰درصد است.

در یک گزارش تحلیلی آماری بررسی شد
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رکوردشکنی بزرگ و تاریخی در تاالر سهام

شاخص بورس میلیونی شد

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
21 اردیبهشت 1399

شماره 1540



فعالیت دماوند با زمین لرزه های تهران 
ارتباطی ندارد

طبق اعالم سازمان زمین شناسی ارتباطی میان فعالیت آتشفشان دماوند 
و زمین لرزه های استان تهران در سال های اخیر مشاهده نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نقل از وزارت صمت، سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کش��ور در بیانیه ای، اعالم کرد: بررسی داده های زمین لرزه 
موسس��ه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز اروپایی زمین لرزه و انطباق موقعیت 
مراکز روسطحی زمین لرزه های یک ماه گذشته )و حتی پنج سال گذشته( نشان 
می دهد که هیچ کدام از زمین لرزه های گزارش شده )بزرگ تر از ۲.۵( در اطراف 
آتشفش��ان دماوند نبوده است، بنابراین زمین لرزه ها در نتیجه ارتباط با حرکت 
ماگما یا فعالیت دماوند رخ نداده است. در ادامه بیانیه سازمان زمین شناسی آمده 
است: باتوجه به اینکه نزدیک ترین زمین لرزه یک ماه اخیر با دماوند حدود ۱۰ 
کیلومتر فاصله داشته است، ارتباط خاصی میان زمین لرزه های به وقوع پیوسته و 

فعالیت آتشفشان دماوند وجود نداشته است.

کدام مشاغل بیشترین آسیب را از کرونا 
دیدند؟

مش��اغلی مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت پوش��اک، خرده فروشی مواد 
غذای��ی، خدمات اورژانس��ی و اضطرابی عمومی، آموزش، س��المت و درمان و 
صنای��ع خودروس��ازی از جمله مش��اغلی بودند که تحت تأثی��ر ویروس کرونا 
آسیب دیدند و بیکاران زیادی دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از شیوع 
وی��روس کرونا بخش قابل توجهی از مش��اغل تحت تأثیر ای��ن ویروس از بین 
رفتند؛ مشاغلی مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت پوشاک، خرده فروشی مواد 
غذایی، خدمات اورژانسی  و اضطرابی عمومی، آموزش، سالمت و درمان و صنایع 
خودروس��ازی از جمله مشاغلی بودند که تحت تأثیر این ویروس آسیب دیدند.   
پیش بینی ها نش��ان می دهد که صنعت گردش��گری ک��ه ۱۰.۵درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهد در اثر بحران کرونا دچار افتی 
۴۵تا۷۰درصدی خواهد شد. با توجه به این تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغل 
این بخش را زنان و جوانان تش��کیل می دهد. حمایت از نیروی کار این بخش 
از اهمیت زیادی برخوردار است. صنعت پوشاک: اشتغال در صنعت پوشاک به 
شدت تحت تاثیر تعطیلی کارخانه ها و مغازه ها قرار دارد. مضاف بر این افزایش 
بیکاری و کاهش درآمدها باعث لغو سفارش ها و یا تعلیق تولید تا حد۸۰درصد 

برای برخی از کارخانه های مطرح پوشاک در سطح بین المللی شده است.

 استمرار رشد تولید،
نیازمند حمایت بانک ها است

مع��اون عملیات بانکی بانک ایران زمین با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید 
داخلی اظهار داش��ت: در س��ال های اخیر با وجود تحریم های سخت اقتصادی، 
شاهد رشد خوبی در حوزه تولید هستیم و استمرار این شرایط نیازمند حمایت 
بانک ها از تولیدکنندگان داخلی هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
روابط عمومی بانک ایران زمین، هادی قدیمی معاون عملیات بانکی این بانک 
و هیأت همراه در راستای سیاست های حمایتی بانک ایران زمین از بخش های 
تولیدی از شرکت نامی نو بازدید کرد.  در این بازدید قدیمی با اشاره به نامگذاری 
سال ۱۳۹۹ به نام جهش تولید توسط رهبر معظم انقالب گفت: نامگذاری سال 
جاری به نام جهش تولید نش��ان از درایت رهبر معظم انقالب و اهمیت حوزه 
تولید اس��ت و این مهم باید س��رلوحه همه فعالین حوزه  های اقتصادی و مالی 
قرار گیرد و بانک ایران زمین هم در سال های اخیر اولویت اول خود را حمایت 
تولیدکنندگان قرار داده است. معاون عملیات بانکی به همراه، رئیس بانکداری 
ش��رکتی، مدیر منطقه ۱ تهران و رئیس شعبه مرکزی بانک ایران زمین ضمن 
بازدید از شرکت نامی نو با مدیرعامل این شرکت دیدار و راه های همکاری های 

فی مابین را بررسی و بر گسترش همکاری ها تاکید کردند.

خبر خوش برای سرمایه گذاران طال
رئی��س اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان ط��ال و جواهر ته��ران گفت 
خوش��بختانه مس��اعدت و همکاری الزم انجام ش��ده و برنامه ریزی  شده که 
بعد از کرونا، موانع و مش��کالت دس��ت و پاگیری مث��ل رویه های گمرکی، 

ثبت سفارش، نحوه ورود مواد اولیه، استاندارد، بانک مرکزی مرتفع شود.
به گزارش گس��ترش نیوز ،شنیده ها حاکی از آن است که یکی از مطالبات 
تولیدکنندگان و فعاالن بازار طال ظرف چند روز آینده محقق می ش��ود و به 
زودی امکان صادرات طال فراهم می ش��ود. برای بررس��ی صحت وس��قم این 
موض��وع و جوانب مختلف آن و نیز اط��الع از آخرین وضعیت بازار با رئیس 
اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران به گفت وگو نشستیم. 
با گس��ترش نیوز همراه باش��ید. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال 
و جواهر تهران اظهار کرد: صنعت طالی ایران توانمند و جزو هش��ت کشور 
برت��ر جهان اس��ت بنابرای��ن باید به آن کم��ک کرد و موانع از س��ر راهش 
برداشت. بارها این موضوع را بیان کرده ایم. خوشبختانه اکنون این اتفاق در 
شرف وقوع است. اگر با کرونا مواجه نمی شدیم احتماالً صادرات طال حداقل 
بعد از س��یزده به در به صورت رسمی شروع شده بود. خوشبختانه مساعدت 
و هم��کاری الزم انجام ش��ده و برنامه ریزی ش��ده که بع��د از کرونا موانع و 
مشکالت دست و پاگیری مثل چندوچون رویه های گمرکی، ثبت سفارش، 
نحوه ورود مواد اولیه، استاندارد، بانک مرکزی و مشکالت دیگر مرتفع شود. 
البته باید توجه داشت که فقط محصول نهایی صادر می شود نه طالی خام.

طب��ق برنامه ری��زی به عمل آم��ده ص��ادرات طال ط��ی چن��د روز آینده، 
امکان پذی��ر می ش��ود آیت محمدولی ضمن بیان این مطلب افزود: »مس��یر 
بس��یاری مناس��بی باز می ش��ود قاعدتاً ورود به عرصه ص��ادرات طال برای 
کس��انی که قصد سرمایه گذاری زیاد داش��ته باشند نتیجه بخش خواهد بود. 
قرابت فرهنگی و ارتباطات وسیع باعث شده است که بسیاری از کشورهای 
همس��ایه به طالی ایران نیازمند و دنبال خرید باشند. کاهش نسبی قیمت 
طال هم در کنار بحث صادرات، تاسیس واحد تولیدی طال را موجه می کند.«

تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار طال
چندی پیش بانک مرکزی اقدام به کاهش سود بانکی کرد، گفته می شود 
که این تصمیم عالقه مردم به س��رمایه گذاری در حوزه هایی مثل مس��کن و 
طال را بیش��تر می کند. آی��ا این اتفاق در حوزه طال و جواهر افتاده اس��ت؟ 
رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال و جواهر در پاسخ این سوال 
گفت: »فعاًل و در ش��رایط کرونایی نمی ت��وان در ارتباط با تاثیر این تصمیم 
بر عالقه مردم به خرید طال پاس��خ قطعی داد. می توان گفت که حداقل در 
مقطع کنونی تاثیر چندانی نداشته است اما می تواند به نفع تولید و صنعت 
کشور باشد. اگر این اقدام واقعاً عالقه مردم به بازار طال را افزایش دهد باید 

بعد از کرونا تاثیر آن را احساس کرد.«

اخبـــار

عل��ی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت ریش��ه تورم 
در ایران صرفا پولی نیس��ت بلکه به متغیره��ای واقعی )مانند تولید( نیز 
ارتب��اط دارد به این معنا که افزایش تولی��د در بلندمدت موجب کاهش 
تورم می ش��ود بنابراین رش��د تولید موجب بهبود وضع معیشت و اقتصاد 

مردم می شود.
به گ��زارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم،  اثرگذاری کرونا در 
اقتص��اد ایران چه از جنبه تولید ناخالص داخل��ی و چه به لحاظ کاهش 
سطح اش��تغال به مهم ترین موضوع مورد بحث کارشناسان و تحلیلگران 
تبدیل ش��ده اس��ت. کرونا ع��الوه بر تبعات مختلف ب��ه بخش خصوصی 

چالش هایی را در بودجه عمومی دولت ایجاد خواهد کرد.
هرچند به دلیل تحریم های اقتصادی فروش نفت کشور با چالش جدی 
رو به رو ش��ده بود اما با تدوین برنامه اقتص��اد بدون نفت قرار بود دولت 
روی درآمدهای مالیاتی تاکید بیش��تری داشته باشد که بنا بر اظهارنظر 
رئیس سازمان مالیاتی درآمدهای این بخش نیز با کاهش ۴۰ هزار میلیارد 

تومانی مواجه خواهد شد.
در ای��ن بین  یکی از بحث هایی که این روزها در فضای مجازی مطرح 
اس��ت، به دالیل  انتخاب شعار »جهش تولید« برای سال ۹۹ بازمی گردد 
یا به عبارت دیگر چه ضرورتی داش��ت که رهبری همانند س��ال گذشته 
مسئله تولید را مسئله اول و اصلی کشور معرفی کند؟ همچنین پرداختن 
به مسئله تولید چقدر می تواند در حل مشکالت دیگر اقتصادی و معیشتی 
مردم و کش��ور مشکل گش��ا باش��د؟ چه فرقی بین رونق تولید که شعار 
س��ال گذش��ته بود و جهش تولید وجود دارد؟ آیا به لحاظ زیرساختی و 

ظرفیت  ها، امکان جهش تولید در کشور مهیا است؟
در همین راس��تا برخی کارشناسان اقتصادی معتقد هستند،  امسال با 
توجه به تداوم تحریم های اقتصادی و پیش بینی کاهش صادرات غیرنفتی 
انرژی پایه، ناچار هس��تیم که جهش تولید را با هدف رفع نیازهای کشور 
محقق کنیم. بر این اس��اس باید توجه داش��ت ام��روز جهش تولید یک 

انتخاب نیست بلکه تنها گزینه ممکن برای اقتصاد ایران است.
علی صالح آب��ادی در همین ارتباط در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تس��نیم، به سواالتی درباره مبنای انتخاب شعار جهش تولید 
برای س��ال ۹۹ و ارتباط بین رونق تولید با رفع مشکالت اقتصادی کشور 

پاسخ داد.

تس��نیم: مبنای انتخاب ش��عار »جهش تولید« چیست؟ چه ضرورتی 
داشت که رهبری همانند سال گذشته مسئله تولید را مسئله اول و اصلی 

کشور معرفی کند؟
جه��ش تولید از لحاظ علمی و مبتنی بر اقتصاد یک موضوع راهبردی 
بوده و به معنای گذار از شرایط بحرانی خاص در حوزه  های تولید ناخالص 
داخلی و ملی، بهره  وری و اش��تغال، بیکاری و تورم، نقدینگی، ارزش پول 
ملی، ریس��ک های اقتصادی، مالی و پولی و میزان س��رمایه گذاری جهت 

رسیدن به رونق و رشد اقتصادی است.
مبنای انتخاب ش��عار جهش تولید از س��وی مقام معظم رهبری ناشی 
از تح��ت تاثیر قرار گرفت��ن اقتصاد ایران از دو پدی��ده پیچیده تحریم ها 
و گس��ترش ش��یوع ویروس کرونا بوده که به واس��طه آن دو، بسیاری از 
کس��ب و کارهای متوس��ط و کوچک با کاهش تولید مواجه شده و یا به 
کلی تعطیل ش��ده اند که به تبع آن با کسادی بازار کسب و کارها، میزان 
درآمده��ای مالیاتی دولت جهت تامین بودجه و مخارج عمومی دولت به 

شدت کاهش می  یابد.
لذا با توجه به شرایط اقتصاد ملی و انعکاس آن در اقتصاد استان ها، 
به منظور ریش��ه  یابی و مبارزه ب��ا این پدیده اقتص��ادی نیازمند یک 
جهش جه��ادی در تولید برای جب��ران و ترمی��م واحدهای تولیدی 
به ویژه کس��ب و کارهای متوس��ط و کوچک اس��ت. بر این اس��اس، 
می بایست با الهام از اسناد باالدستی نظیر چشم انداز ۲۰ساله کشور، 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد مقاومتی 
می ت��وان با فراهم کردن بس��ترهای نرم افزاری و س��خت افزاری نظیر 
ایج��اد امنیت، فضای رقابت��ی و غیررانتی برای س��رمایه گذاران، رفع 
موان��ع تولید و فراهم کردن تامین مالی و غیرمالی برای ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط ب��ه خصوص ش��رکت های دانش بنی��ان، طراحی 
مدل های کسب و کارها مبتنی بر فناوری دیجیتال، هدایت نقدینگی 
جامعه به س��مت بازار سرمایه، کاهش فرآیندهای اداری و بوروکراسی 
در خدمات بانکی، تقویت بخش خصوصی، اس��تارت آپ ها، پارک های 
علم و فناوری و ... نس��بت به اهرم سازی بسترهای اقتصادی به سمت 

جهش اقتصادی اقدام کرد. 
تسنیم:  پرداختن به مسئله تولید چقدر می تواند در حل مشکالت دیگر 

اقتصادی و معیشتی مردم و کشور مشکل گشا باشد؟

مطالع��ات اقتصادی نش��ان می دهند نرخ رش��د اقتصادی مناس��ب، از 
مهمترین اهداف اقتصاد کالن کش��ورها اس��ت و رش��د اقتص��ادی نیز با 
س��رمایه  گذاری در تولید به وجود می آید. رش��د تولید به ویژه در برخی 
بخش های اقتصاد مانند بخش صنعت، موجبات بهبود وضعیت اش��تغال 
مردم را فراهم می -آورد. همچنین ریشه تورم در ایران صرفا پولی نیست 
بلک��ه به متغیرهای واقعی )مانند تولید( نی��ز ارتباط دارد به این معنا که 
افزایش تولید در بلندمدت موجب کاهش تورم می ش��ود بنابراین به طور 
خالصه رش��د تولید موجبات بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را 

فراهم می آورد.
تس��نیم: چه فرقی بین رونق تولید که شعار سال گذشته بود و جهش 

تولید وجود دارد؟
براس��اس رهنمودهای مقام معظم رهبری، در سال ۱۳۹۸ رونق تولید 
مبنا قرار گرفت و بخش های مختلف کش��ور ملزم ش��دند این مس��ئله را 
پایه و اس��اس پیش��رفت و توسعه اقتصاد کش��ور در نظر گیرند.  به گفته 
ایشان با توجه به تشدید تحریم  های ظالمانه علیه ایران و هدف قرار دادن 
اقتصاد کشور و معیشت مردم، توجه به تولید کشور بسیار بااهمیت بوده و 
شناسایی گره های مشکالت اقتصادی کشور و رفع آنها منوط به حمایت 

از تولید ملی است.
از سوی دیگر طبق بیانات مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۹ سال جهش 
تولید نام گذاری شده است. ایشان این جهش را به معنای ایجاد تغییرات 
محسوس در زندگی مردم تفسیر کردند. که این مسئله نیازمند همکاری 
قوای س��ه  گانه و س��ازمان های مختلف و برنامه  ریزی در این زمینه است. 
س��پس به طور خاص بر مجموعه های دانش بنیان تأکی��د کردند و لزوم 

توجه به جوانان نخبه و فعال را مورد توجه قرار دادند.
به منظور رونق تولید با استفاده از ظرفیت ها و امکانات در کشور جهت 
افزای��ش تولید و رقابت  پذی��ری کاالهای تولیدی صادرات��ی در بازارهای 
بین  المللی اقدام می ش��ود. به این منظ��ور کاهش هزینه تولید و پرهیز از 
ات��الف منابع و بهبود کیفیت محص��والت تولیدی مدنظر تولیدکنندگان 
اس��ت این در حالی اس��ت که در جهش تولید کلی��ه واحدهای مرتبط و 
آحاد ملت عالوه بر حفظ توان تولید موجود می بایست از تهدید تحریم ها 
به عنوان فرصتی برای دس��تیابی ب��ه خودکفایی و رقابت  پذیری کاالهای 

صادراتی کشور بهره ببرند.

جهش تولید یک انتخاب نیست، تنها گزینه برای بهبود معیشت و اقتصاد است

نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گف��ت قیمت هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری ۷ هزار تومان و مرغ آماده به طبخ ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان است.

حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت 
و گ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت م��رغ در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون متوس��ط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ هزار تومان و مرغ 
آماده به طبخ در خرده فروش��ی های س��طح ش��هر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و 

۸۰۰ تومان است.
وی با انتقاد از این مس��ئله که ارزانی مرغ در س��طح کشور مدیریت می شود، 
افزود: تصور تولیدکنندگان بر آن اس��ت که افراد دخیل در قیمت گذاری، تمایلی 

به افزایش قیمت ندارند.

اس��داله نژاد ادامه داد: ب��ا توجه به اختالف معنادار هزینه تمام ش��ده تولید با 
قیم��ت کنونی مرغ، تولیدکنندگان در وضعیت بدی قرار دارند که اس��تمرار این 

روند به قیمت نابودی صنعت تمام می شود.
این مقام مس��ئول درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به تعادل نس��بی 
عرضه و تقاضا و کاهش حجم دپو مرغ در واحد ها پیش بینی می ش��ود که قیمت 

مرغ هفته آینده تا حدی به نرخ منطقی خود نزدیک می شود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: شرکت پشتیبانی 
امور دام قیمت مرغ ش��یرینگ پک شده را از ۱۳ هزار تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان افزایش داده است که به نظر می رسد این موضوع در افزایش قیمت مرغ و 
کاهش زیان مرغداران بی تاثیر نیست.  وی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های 

دامی بیان کرد: توزیع نهاده های دامی با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام 
در حجم محدود از طریق بازارگاه در اختیار مرغداران قرار می گیرد.

اسداله نژاد ادامه داد: مرغداران هر کیلو ذرت را با نرخ ۲ هزار و ۴۰۰ تومان و 
کنجاله س��ویا ۴ هزار و ۵۰۰ توم��ان در بازار آزاد خریداری می کنند که اختالف 

معناداری با کارگروه تنظیم بازار دارد.
نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی در پای��ان با بیان اینکه 
۶۰ ت��ا ۷۰درصد نهاده های دامی از بازار آزاد خریداری می ش��ود، تصریح کرد: با 
وجود افزایش هزینه های تولید حداقل ۲۵درصد به قیمت تمام شده تولید اضافه 
ش��ده اس��ت که انتظار می رود کارگروه تنظیم بازار هرچه سریع تر نرخ جدید را 

اعالم کند.

قیمت هر کیلو مرغ 10 هزار و 800 تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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1500 صنف خودرویی در شهرک خودرو 
مستقر خواهند شد

مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار و س��اماندهی مش��اغل شهری 
شهرداری قم گفت با تکمیل بخش های مختلف شهرک خودرو به مرور هزار 

و ۵۰۰ صنف خودرویی در آن مستقر خواهند شد.
علیرض��ا مظف��ری در گفت وگو با خبرن��گار فارس در قم، ب��ا بیان اینکه 
یکی از وظایف س��ازمان میوه و تره بار و س��اماندهی مشاغل شهری، همین 
س��اماندهی مش��اغل شهری اس��ت، اظهار کرد: س��اماندهی مشاغل شهری 
ضواب��ط و پارامترهای خاص خود را داش��ته و همکاری تمام مردم، صنوف، 
اتحادیه ها و… را می طلبد و در این راستا طی سال های قبل احداث شهرک 

خودرو پیگیری شد.
مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار و س��اماندهی مش��اغل شهری 
ش��هرداری ق��م با تاکید بر اینکه باید عزمی ش��کل گرفته تا ش��هرها خالی 
از خدمات آالینده ش��ده و فضایی برای آرامش عمومی باش��ند، گفت: باید 
خدماتی ویژه خارج از ش��هرها برای مردم ایجاد ش��ود تا شهر صرفا فضایی 

برای آرامش عمومی باشد.
مظفری با بیان اینکه ایجاد زیرس��اخت ها در زمینه س��اماندهی مش��اغل 
شهری با سازمان میادین است، افزود: انتقال این صنوف با شهرداری نیست 

و باید همکاری عمومی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ش��هرک خودرویی در ۳۳ هکتار در حال احداث اس��ت، 
گفت: الین اول این ش��هرک در ۸۸ واحد صنفی تکمیل شده که شامل ۳۴ 

واحد نمایشگاهی، شش واحد خدماتی و ۴۸ واحد تعمیرگاهی بوده است.
مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار و س��اماندهی مش��اغل شهری 
ش��هرداری قم با اذع��ان به اینکه بس��یاری از این واحدها ب��ه فروش رفته 
اس��ت، افزود: الین دوم این شهرک ۴۴ واحد نمایشگاهی حیاط  دار در حال 
نماکاری اس��ت و شش واحد نمایشگاهی بدون حیاط و شش واحد خدماتی 

هم در آن وجود دارد.
مظفری با بیان اینکه الین بعدی این شهرک ۱۰۰ واحد را شامل می شود، 
گفت: به مرور این الین ها در حال تکمیل است؛ مجموعا هزار و ۵۰۰ واحد 

صنفی در این مجموعه پیش بینی شده است.
وی گفت: این شهرک با مشارکت بخش خصوصی با سهم ۶۷درصد و ۳۳ 

درصد سازمان در حال احداث است.

فروش فوری خودروسازان در سال 99 آغاز 
می شود

ش��نیده ها حاکی از ص��دور مجوز فروش فوری محصوالت خودروس��ازان 
داخل��ی برای افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار در روزهای آینده دارد. 
بر همین اساس به گفته کارشناسان بازار خودرو با اجرای برنامه های فروش 
فوری و افزایش عرضه،  حباب قیمت های کاذب در بازار از بین خواهد رفت.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، در حال حاضر قیمت کارخانه ای 
و بازار محصوالت اختالف فاحش��ی دارد که در این میان دالالن توانسته اند 
با جوس��ازی و دروغ پردازی درباره افزایش ۵۰درص��دی قیمت کارخانه  ای، 
س��ودهای نجومی نصیب خود کنند. کارشناسان بازار خودرو یکی از عوامل 
در افزایش اخیر قیمت در بازار خودرو را آغاز نش��دن فرآیند ش��ماره گذاری 
خودروه��ای صفر کارخانه ای می دانند که در روزهای آینده و رفع این مانع،  
عرض��ه خودرو به بازار افزایش چش��مگیری خواهد یافت. به نظر می رس��د، 
در ش��رایط فعلی عدم اعتماد به س��ودجویان بازار و صبر پیشه کردن برای 
اجرای برنامه های فروش کارخانه ای مسیر مطمئن تری برای خودرودار شدن 
مشتریان است. از س��وی دیگر آغاز شماره گذاری خودروها و افزایش عرضه 

کاهش قیمت بازار را به دنبال خواهد داشت.

دلیل حذف شرط اسقاط در واردات 
خودروهای هیبریدی و برقی چیست؟

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص 
اصالح بندی از طرح س��اماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودروهای 

هیبریدی و برقی توضیحاتی ارائه داد.
ب��ه گزارش  پدال نیوز، محس��ن کوهکن ریزی درخص��وص اصالح بندی 
از ط��رح س��اماندهی صنعت خ��ودرو مبنی بر عدم دریافت گواهی اس��قاط 
ب��رای واردات خودروه��ای هیبریدی و برقی اظهار داش��ت: این بند از طرح 
ساماندهی، چندین مرتبه میان مجلس، شورای نگهبان و کمیسیون صنایع 

مورد مذاکره قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عقیده طراحان این بند، حذف تعرفه واردات خودروهای 
هیبری��دی تحت ش��رایطی و همچنین اعمال آن ب��ر خودروهای برقی بود، 
گفت: اس��تدالل ارائه ش��ده درخص��وص حذف تعرف��ه واردات ب��رای این 
خودروه��ا، مبتنی بر توانایی مالی واردکنندگان ای��ن خودروها، عدم انتفاع 
این خودروها از یارانه سوخت و همچنین عدم آالیندگی این خودروها بود.

نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: پس از اس��تماع 
نظ��ر دولت و رفع ایرادات وارده به این بن��د، نگاه درآمدزایی از محل تعرفه 
واردات خودروه��ای هیبری��دی و برقی، جهت تأمین نظر ش��ورای نگهبان، 
نادیده گرفته ش��د، ام��ا در عین حال، تعهد واردکنندگان مبنی بر اس��قاط 
خودروهای فرسوده حذف گردید تا تفاوتی میان واردات خودروهای برقی و 

بنزینی وجود داشته باشد.
کوهکن ری��زی ادام��ه داد: مفهوم ای��ن بند در صورت عدم ایراد ش��ورای 
نگهبان و تبدیل آن به قانون، این اس��ت ک��ه خودروهای هیبریدی و برقی 
بدون تعرفه وارد نمی شوند اما تعهد اسقاط خودروی فرسوده حذف می شود.

وی درخص��وص عدم اجرای قوانین اس��قاط از جمله قان��ون هوای پاک 
گفت: عملکرد دولت دوازدهم، در ارائه تس��هیالت برای تش��ویق به اسقاط 
خودروهای فرس��وده قابل قبول نبوده اس��ت. در دوره های گذش��ته اسقاط 
خودروهای فرس��وده با س��رعت بیش��تر، متعهدانه و با استفاده از تسهیالت 

ارزان  قیمت وجود داشت.
کوهکن ری��زی تصریح کرد: عدم پیگیری جدی طرح اس��قاط و همچنین 
بروز مشکالتی در مراکز اسقاط برای تحویل خودروهای فرسوده، موضوع از 

رده خارج کردن خودروهای فرسوده به دست فراموشی سپرده شد.
عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
خاطرنشان کرد: تأمین خودروی ساخت داخل، برای تاکسیران یا شهروندی 
که خودروی فرس��وده خود را به مراکز اس��قاط تحویل داده است، به حکم 
عقل و منطق و لزوم تأمین هوای س��الم برای ش��هروندان، نزد خودروسازان 

می بایست از اولویت برخوردار باشد.

وزی��ر صمت گفت باید واقعیت را پذیرف��ت در دوره ای کاال ها با ارز ۴۲۰۰ تومان 
وارد می ش��د، اما در حال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل  ش��ده است، بنابراین 

گرانی دور از انتظار نیست.
اختالف شدید در ستاد تنظیم بازار با شورای رقابت بر سر مشخص کردن قیمت 
خودرو و ابالغ نش��دن میزان رش��د قیمت ها به خصوص خودروه��ای پرتیراژ باعث 
ش��ده تا خودروس��ازان اعالم کنند فعاًل تمایلی به عرضه خودروهای تولیدشده به 
نرخ های سال گذش��ته ندارند و همین موضوع باوجود رکود شدید بازار باعث شده 
ت��ا قیمت خ��ودرو به خصوص خودروهای پرتیراژ مانند پراید، تیب��ا، پژو ۲۰۶ و... با 
رش��د چش��مگیری روی کاغذ و در آگهی های اینترنتی مواجه شوند. خودروسازان 
می گویند س��ال گذش��ته هم دولت اجازه نداد آنها نرخ کارخانه ای قیمت خودرو را 
باوجود میانگین تورم بیش از ۴۰درصدی آنچنان  که می خواس��تند تغییر دهند و 
حاال در شرایط کنونی که خودروسازان با مشکالت بسیار پساکرونا و تحریم روبه رو 
هس��تند، حاضر نیس��تند خودروها را به قیمت سال گذش��ته به فروش برسانند و 
می گویند باید قیمت های جدید اعالم ش��ود. از طرف دیگر بیماری کرونا در چین 
در ماه های گذش��ته باعث ش��ده تا تولید قطعات خودرو کاهش شدیدی پیدا کند؛ 

همچنین کندشدن تجارت خارجی چالش هایی را برای تأمین مواد اولیه بسیاری از 
کارخانه ها ازجمله خودروسازان به وجود آورده که درنهایت به کاهش شدید تولیدات 
خودرو منجر شده است. از ابتدای سال جاری شرکت های خودروسازی اصرار دارند 
که هرچه س��ریع تر شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار قیمت های جدید خودروها را 
اعالم کنند تا آنها عرضه خودرو را شروع کنند ولی اختالف های شدیدی که بر سر 
قیمت گذاری در شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار وجود دارد باعث شده قیمت های 

جدید هنوز کشف نشوند.
رحمانی وزیر صنعت چند روز پیش  گفته بود: »سال گذشته خودروسازان افزایش 
قیمت نداش��تند، اما بازار تالطم های بسیاری داش��ت؛ در سال جاری هم براساس 
برنامه ریزی هایی مقرر شده است تیراژ تولید بیشتر شود و در این صورت با افزایش 
تولید بس��یاری از مشکالتی که االن به آن اشاره شد، هم حل می شود.« او با اشاره 
به اینکه درباره میزان رش��د قیمت خودرو هنوز به نتیجه نرس��یده اند، گفت: »باید 
واقعی��ت را پذیرفت در دوره ای کاال ها با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می ش��د، اما در حال 
حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل  شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست.« 
اما وزیر صنعت در حالی نیمه های هفته گذشته این حرف ها را زد که روز آخر هفته 

قیمت خودروها بار دیگر رشد چشمگیری داشت و قیمت ها پرواز کرد تا جایی که 
قیمت پراید به ۹۰ میلیون تومان رسید. قیمتی که البته وزیر صنعت آن را نامتعارف 
می خواند و دس��تور داده با آن برخورد ش��ود. رحمانی به رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دس��تور داد تا با برخی قیمت های غیرمتعارف و 
فاصله دار نس��بت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نس��بت به قیمت کارخانه، با 
همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد کنند و مراتب را رسماً 

به مردم اطالع رسانی کنند.«
همچنین رئیس جمهوری حس��ن روحانی هم  عص��ر روز جمعه به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستور داد تا افزایش قیمت خودرو هرچه سریع تر ساماندهی شود. 
او در گفت وگ��و با رضا رحمانی گفت: »افزایش قیمت خودرو به این ش��کل خالف 
مصوبه س��تاد اقتصادی دول��ت بوده و قابل پذیرش نیس��ت و وزارت صمت موظف 
اس��ت س��ریع برای کنترل این موضوع ورود کرده و با هرگون��ه اقدام متخلفانه در 
افزایش قیمت خودرو برخورد شود.« در این  بین البته سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، تعطیلی مراکز شماره گذاری خودروها را 

هم از دیگر دالیل افزایش قیمت خودرو اعالم می کند.

چرا ترمز قیمت خودرو برید؟

یکی از مهم ترین کارهایی که یک ش��رکت معتبر تولیدکننده خودرو و وسایل 
نقلیه در جهان انجام می دهد، پاس��خگویی اس��ت. دریاف��ت بازخوردها و نظرات 
مش��تریان می تواند کمک ش��ایانی به پیش��برد طرح ها و برنامه های آتی شرکت 
داش��ته باشد. به گزارش صبحانه، تا به حال دیدید یک خودروساز داخلی 
ب��رای ایرادی فراگیر در یکی از تولیدات��ش عذرخواهی کند؟ تا به حال 
ش��نیده اید که مدیران یک ش��رکت اتومبیل سازی داخلی بگویند که ما 
به خاطر قیمت حاضر نیس��تیم از امکانات اتومبیل کم کنیم؟ تا به حال 
چند بار ش��نیده اید که یک خودروساز حاضر شده باشد برای یک نقص 
کوچک در اتومبیل فروخته شده، خودرو را به طور کامل پس بگیرید و 
ماشین جدیدی به مشتری بدهد؟ پاسخ این سؤال ها در کشور ما معموال 
ناامیدکننده است، در حالی که اینها خط قرمزهای اتومبیل سازان عظیم 
دنیا هس��تند که به هیچ وجه از آن تخطی نمی کنند. در ادامه برای  تان 

بیشتر توضیح داده ایم که این خطوط قرمز آنها چیست؟
خط قرمز اول؛ کیفیت اتومبیل

با نگاهی به اتومبیل های در معرض فروش گذاشته شده در سایت آگهی دیوار 
می توانید خودتان هم متوجه ش��وید که حتی ایرانی ه��ای صاحب اتومبیل های 
خارج��ی ه��م در توضیحات خود به کیفیت این خودروها در س��اخت و طراحی 
به عنوان اولین ویژگی اصلی اش��اره می کنن��د. در حقیقت مهم ترین نکته ای که 
خودروس��ازان بزرگ جهان به آن فکر می کنند، کیفیت محصوالت ش��ان اس��ت. 
آنه��ا هیچ گاه و در هیچ ش��رایطی س��عی نکرده اند کیفیت را ف��دای مثاًل قیمت 

کنن��د. این یک اصل اس��ت؛ اگرچ��ه در برخی موارد س��هل انگاری هایی صورت 
گرفته، اما نمی توان آن را به حس��اب سیاست های کلی کارخانه سازنده گذاشت. 
طراحی هایی که انجام می ش��ود، همگی در راس��تای بهینه سازی کیفیت خودرو 
اس��ت. به همین دلیل می توان گف��ت که نگاه به مقوله کیفی��ت، می تواند نوعی 
احترام به مش��تری محس��وب ش��ود. البته در بازاری که رقابت در آن داغ است، 
خودروسازان به خوبی می دانند که اگر با افت کیفیت محصوالت به دنبال راه های 
دیگری باش��ند، به طور حتم در بازار شکست خواهند خورد. به هر حال بسیاری 
از خودروس��ازان جهان، به دنبال ارائه طرح هایی برای بهینه سازی محصوالت شان 
هس��تند. نمونه های ارائه شده، حتی ممکن است با تغییرات بسیار جزئی به بازار 

عرضه شوند، اما حتما دالیلی قانع کننده برای ارائه آن داشته اند.
خط قرمز دوم؛ بی احترامی به مشتری

مدیرعامل ش��رکت تویوتا چند سال قبل به  دلیل نقص فنی در یکی از مدل ها 
به نام پریوس و به خاطر فراخوان های بزرگ و دردس��رهایی که برای مش��تریان، 
خصوصا در آمریکا ایجاد شده بود، به صورت رسمی عذرخواهی کرد. فیلم مراسم 
عذرخواهی تویوتا در تمام جهان پخش ش��د و تحس��ین بس��یاری را برانگیخت. 
او حت��ی ب��ه آمریکا رف��ت و در جمع برخی مش��تریان حاضر ش��ده و از آنها به 
دلیل مش��کالت فنی خودروی تولیدی کارخان��ه اش عذرخواهی کرد. او در یکی 
از مالقات ها و در جمع ۲۰۰ نفری مش��تریان واش��نگتنی، ب��ه گریه افتاد و جو 
را به ش��دت تحت تأثیر قرار داد. این در حالی اس��ت ک��ه تویوتا، همواره یکی از 
معروف ترین و برترین برندهای خودروسازی جهان بوده و پس از چنین اتفاقاتی، 

گزارش��ی از میزان کاهش فروش محصوالت تویوت��ا به خاطر نقص فنی پریوس 
در سیس��تم ترمزش منتشر نشد. چنین حرکتی از سوی تویوتا، پس از فراخوان 
و جم��ع آوری محصوالت مش��کل دارش، یکی دیگر از نمونه ه��ای بارز احترام به 

مشتری است.
خط قرمز سوم؛ پاسخگویی به مشتریان

یک��ی از مهم ترین کارهایی که یک ش��رکت معتب��ر تولیدکننده خودرو و 
وس��ایل نقلیه در جهان انجام می دهد، پاس��خگویی است. دریافت بازخوردها 
و نظرات مش��تریان می تواند کمک شایانی به پیش��برد طرح ها و برنامه های 
آتی ش��رکت داشته باش��د. به  همین دلیل در تمامی پایگاه های اطالع رسانی 
خودروس��ازان بزرگ دنیا بر روی ش��بکه جهانی اینترنت، می توانید محلی را 
پیدا کنید تا نظرات خود را به اطالع مدیران و مس��ئوالن کارخانه برس��انید. 
پاس��خگویی س��ریع به سواالت و مشکالت مش��تریان همواره در اولویت قرار 
می گیرد؛ یعنی پاس��خ ش��ما زودت��ر از آن چیزی که فک��رش را می کنید به 
اطالع تان خواهد رس��ید. به همین دلیل اس��ت که کارخانه هایی مانند تویوتا، 
مجبور می ش��وند، میلیون ها دالر غرامت و خسارت به مشتریان خود بدهند. 
همچنین برگزاری نظرسنجی های حرفه ای همواره به شرکت های خودروساز 
کم��ک ک��رده تا از حال و ه��وای بازار و وضعیت فروش خود به دقت کس��ب 
اطالع کنند. این نظرس��نجی ها معموالً به وسیله شرکت های حرفه ای صورت 
می گیرد که در قراردادی با س��ازندگان اقدام به طراحی فرم های مخصوص و 

انتشار آن می کنند.

مع��اون دفتر صنای��ع خودرو و نیرومحرکه وزارت صم��ت درخصوص وضعیت 
تولیدات خودرویی طی دهه اخیر تحت تأثیر قیمت گذاری دس��توری در مقایسه 
با قیمت گذاری در حاش��یه بازار طی ۲۰ سال گذش��ته اظهار داشت نرخ گذاری 
دستوری همواره کاهش س��رمایه گذاری در تحقیق و توسعه، افت تولید و نهایتاً 

کاهش بهره وری را به همراه داشته است.
امیر جعفرپور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اش��اره به تشدید آثار 
منف��ی قیمت گذاری دس��توری طی ۱۰س��ال اخیر به ویژه در س��ال ۹۷ و ۹۸، 
گفت: به ازای قیمت های دس��توری، زیان انباش��ته ۲۰ ه��زار میلیارد تومانی به 

خودروسازان تحمیل شد.
وی در ادام��ه بیان کرد: با به��ره وری می توان قیمت خودرو را تا حدی کاهش 
داد اما ۷۲درصد قیمت خودرو را قیمت مواد اولیه تشکیل می دهد و ۹درصد آن 

به نیروی انسانی برمی گردد.
مع��اون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صمت با بیان اینکه نیازمند 
بررس��ی نیروی مازاد در دو خودروس��از بزرگ کش��ور هس��تیم، اذعان داش��ت: 
هزینه های��ی که قطعه س��ازان ب��ا آن مواجه هس��تند، امکان اس��تفاده از نیروی 

مازاد را محدود می کند و در ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا نیز تالش هایی 
درخص��وص افزایش به��ره وری در حوزه نیروی انس��انی، افزایش تولید و کاهش 
ضایعات صورت گرفته است. جعفرپور با اشاره به هزینه ۲۰درصدی خودروسازان 
ناش��ی از پرداخت مالیات و عوارض براساس قانون گفت: هزینه های پولی و مالی 
مش��مول تخفیفات نمی ش��ود مگر اینکه قانون گذار با عدول از مبالغی در بخش 
ش��ماره گذاری و براس��اس قانون حمایت از ارزش افزوده میزانی از بخشودگی را 
در نظ��ر بگیرد. وی با بیان اینکه اعمال تغییرات در قیمت خودرو بازه وس��یعی 
را ش��امل نمی ش��ود، گفت: در صورت تأمین قیمت مواد اولی��ه با قیمت کمتر، 
برگزاری میزهای س��اخت داخل که تاکنون کاهش ۲۷۵ میلیون دالری ارزبری 
را ب��ه همراه داش��ته اس��ت و همچنین س��اخت متعهدانه قطعاتی ک��ه تاکنون 

داخلی سازی نشده است، قطعاً کاهش هزینه ها محقق خواهد شد.
وی با اش��اره به قیمت گذاری دس��توری برمبنای ۱۶ ماه گذش��ته بیان کرد: 
خودروسازان در حال حاضر نیازمند همکاری تأمین کنندگان مواد اولیه هستند و 
اگر تولیدکنندگان موادی نظیر فوالد و پتروشیمی، مکلف به کسب سود حداقلی 

شوند؛ کاهش قابل توجهی در قیمت تمام شده خودرو را شاهد خواهیم بود.

مع��اون دفت��ر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اش��اره به نظارت 
س��ه قوه بر صنعت خودروی کش��ور تصریح کرد: نظارت قوه مجریه در سازمان 
حسابرس��ی، قوه مقننه در غالب دیوان محاس��بات و تحقی��ق و تفحص مجلس 
ش��ورای اس��المی و همچنین قوه قضائیه از طریق بازرس��ی کل کشور، نشان از 
شفافیت و فقدان مشکل در صورت های مالی شرکت های خودروساز است و عدم 

بهره وری مشاهده نمی شود.
جعفرپ��ور ادام��ه داد: گ��زارش اس��فند ۹۸ درخص��وص وضعی��ت مناس��ب 
خودروس��ازان، تجدید ارزیابی های انجام ش��ده، مدیریت حاش��یه بازار و کاهش 
قیمت بازار منجر به محرومیت س��وداگران از سود بادآورده ناشی از تولید ملی و 
تحصیل آن توس��ط مردم به عنوان متقاضیان اصلی خودرو می ش��ود که نیازمند 

مکانیزم های مناسب فروش خودرو، تقسیط آن برای اقشار محروم است.
جعفرپ��ور توضیح داد: پ��س از اعمال تحریم های ظالمانه ب��ر صنعت خودرو، 
کش��ورهای خارجی نهای��ت همکاری را درخصوص واردات خ��ودرو دارند اما در 
حوزه واردات قطعه، به دلیل ایجاد ارزش افزوده، ثروت و اش��تغال زایی ناش��ی از 

آن، کارشکنی های بسیاری صورت می گیرد.

خط قرمز اتومبیل سازان معتبر دنیا چیست؟

زیان انباشته 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان نتیجه قیمت گذاری دستوری است
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بازاریابی به روش های س��نتی جای خود را به شیوه های مدرن تری همچون 
بازاریاب��ی دیجیتال داده اس��ت. از ای��ن رو مدیران و نمایندگان ش��رکت های 
دانش بنیان دعوت ش��دند تا در همایش آنالین »آشنایی با استراتژی بازاریابی 

دیجیت��ال« به تقویت بنی��ه علمی و تجاری خود 
بپردازند.

 مرک��ز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
سلس��له گردهمایی ه��ای حقیقی و مج��ازی را 
برگزار کرده اس��ت که هدف مح��وری آن رونق 
بازاریاب��ی و اصول علمی مرتبط ب��ا آن در میان 
ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. آخرین مورد از 
این نشست های مش��اوره و هم اندیشی، منسجم 
و هدفمند در قالب وبینار آش��نایی با اس��تراتژی 

بازاریابی دیجیتال برگزار شد.
در هر کدام از این نشست ها که با هدف ارتقایی 
آگاه��ی و دانش مدعوین و مدیران ش��رکت های 

دانش  بنیان برگزار می شود، کارشناسان و خبرگان آن حوزه دعوت می شوند.
شراگیم مرادی، مشاور بازاریابی دیجیتال، مشاور و کارشناس دعوت شده به 
این نشس��ت آنالین بود که  از طریق سامانه lms.nimael.com برگزار شد. 

وی با اش��اره به وقوع بحران های مانند همه گی��ری کووید۱۹ بر لزوم اهتمام و 
توجه بیشتر شرکت های دانش بنیان در حوزه بازاریابی دیجیتال تاکید کرد.

شناسایی فضایی که مخاطبین اصلی شرکت دانش بنیان در آن حضور دارند 
از جمله مس��ائلی بود که در ای��ن وبینار بر آن 
تاکید ش��د. این نکته باید محرز ش��ود که این 
مخاطبین بیش��تر به چه شبکه اجتماعی عالقه 

دارند.
ش��رکت های دانش بنی��ان بای��د بدانن��د که 
دغدغههای مش��تریان آنها ش��امل چه مواردی 
می شود تا براساس آن  سیاست های خود را در 

این حوزه تبیین کند.
ش��رکت های دانش بنیان باید توجه داش��ته 
باش��ند که مشتریان آنها بیش از آنکه به دنبال 
این باشند که آنها چه محصولی تولید می کنند، 
به دنبال این هستند که بدانند  این محصوالت 

چه مزیتهایی دارند.
جهت اس��تفاده عالقه من��دان و مدیران و فعاالن ش��رکت های دانش بنیان و 
فن��اور، فایل ویدئویی این نشس��ت مج��ازی، هفته آینده از طریق وب س��ایت 

daneshbonyan.ir  در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

فناوران کش��ور با تولید محصولی دانش بنیان در حوزه کش��اورزی از خروج 
۸۰میلیون دالر ارز جلوگیری کردند. کودهای فسفاته »ایران ساخت« محصولی 

است که جایگزین نمونه های خارجی شده است.
 تولید و تامین محصوالت س��الم راهی برای 
ارتقای س��المت جامعه اس��ت. بی شک  نیروی 
انس��انی خ��الق و نوآور در این زنجیره نقش��ی 
برجس��ته دارد. یکی از شرکت های دانش بنیان 
ب��ا تکیه بر همین دارایی خ��ود موفق به تولید 
۴۶ محص��ول در حوزه ه��ای زیس��ت فناوری، 
کشاورزی، دامی و پروبیوتیک های انسانی شده 

است.
ش��رکت  مدیرعام��ل  م��رادی،  همای��ون 
دانش بنیان فناوری زیس��تی طبیعت  گرا گفت: 
فرآورده ه��ای بیولوژی��ک گوناگون س��ازگار با 
محیط زیس��ت و س��المت انس��ان با توجه به 
فناوری ه��ای روز دنی��ا در این ش��رکت تولید 

می شود.
مرادی ادامه داد: تولید یکی از محصوالت دانش بنیان این شرکت به ریشه کن 
کردن ماالریا در کش��ور کمک کرد. »الرو کش ماالریا« نام این محصول است 

که در سازمان بهداشت جهانی نیز ثبت شده است. پیش از تولید این محصول 
برای از بین بردن این الروها از سم استفاده می شد که اثرات زیانبار خود را به 
دنبال داش��ت، اما تولید این محصول با دانش��ی کامال بومی کمک بسیاری در 

این عرصه بود.
وی در ادامه ب��ه محصول دانش بنیان 
دیگر در بخش کش��اورزی اش��اره کرد و 
اف��زود: این محصول ب��رای از بین بردن 
بیماری های پروانه ای و آفات کش��اورزی 
کارب��رد دارد و ۷۰درص��د بیماری ها را 
ش��امل می ش��ود که جایگزینی مناسب 
برای س��م اس��ت.  از مزیت آن می توان 
ارزان تر و تاثیرگذاری بیش��تر را نام برد. 
همچنی��ن قدرت تولی��د ۴ میلیون لیتر 
آفت کش پروانه ای را داریم که برای رفع 

نیاز کشور کافی است.
مرادی همچنی��ن گفت: در حوزه کودهای 
فس��فاته نیز با تولید محصولی »ایران س��اخت« از خ��روج ۸۰ میلیون دالر ارز 
جلوگیری کردیم. در گذش��ته حدود ۴۰۰ هزار تن کود فس��فاته وارد کش��ور 

می شد، اما با تولید این محصول این روند کاهشی شد.

محصولی دانش بنیان راه را بر خروج 80میلیون دالر ارز بستاستراتژی شرکت های دانش بنیان در حوزه بازاریابی دیجیتال تقویت می شود

هر سال تعداد زیادی پایان نامه در کشور توسط دانشجویان به رشته 
تحریر درمی آید اما چه تعداد از آنها تجاری س��ازی ش��ده و به جامعه 
رسوخ می کند و راه حلی برای یکی از مشکالت جامعه می شود. تعداد 
زی��ادی از ای��ن تالش های علمی تنها در همان س��طور پایان  نامه باقی 
می ماند و افراد کمی از نتیجه و دس��تاورد آن آگاهی می یابند، اما این 
موضوع در جش��نواره و مسابقه ای ملی »پاناسه«، دیده شد تا راهکاری 

برای کاربردی شدن این پایان نامه ها باشد.
در همین راس��تا نخستین دوره از مس��ابقات ملی پایان نامه های سه 
دقیق��ه ای با حمایت معاونت علمی و فن��اوری رئیس جمهوری برگزار 

می شود.
از پایان نامه به آغازنامه

پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان درباره 
اهداف برگ��زاری این رویداد ملی، توضیحات��ی ارائه داد و گفت: بیش 
از ۴ میلیون دانش��جو در مقاطع گوناگون مش��غول تحصیل هس��تند، 
تعداد زیادی هم در س��ال های گذش��ته فارغ التحصیل ش��ده اند. همه 
این افراد در انتهای مس��یر تحصیل خود ب��ا موضوعی به نام پایان نامه 
مواجه می ش��وند. حال با برگزاری »پاناسه« در نظر داریم پایان  نامه را 
به آغازنامه و امیدنامه تبدیل کنیم. تا مردم و سازمان ها از فعالیت های 
علمی و فناوری دانشجویان و آنچه در دانشگاه ها می گذرد آگاه شوند؛ 
آن هم با زبانی ش��یرین، جذاب و قابل فهم برای عموم و در کوتاه ترین 

زمان ممکن.
 رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی ادامه داد: پس 
در این رویداد به دنبال آن هس��تیم تا دس��تاورد تحقیقات دانشجویان 
و فارغ التحصی��الن به میان مردم ب��رود. در این صورت این پژوهش ها 
ک��ه قطعا بس��یاری از آنها فای��ده و تازگی دارد به جامع��ه ورود پیدا 
می کن��د و نتیجه بخش می ش��ود، اما در این میان نباید غافل ش��د که 
یکی از دستاوردهای مهم این رویداد فرهنگ سازی و ترویج علم است. 
»پاناس��ه« با بیان نتایج علمی و تخصصی پایان نامه ها با زبانی روان راه 
را ب��رای نفوذ در زندگی ها هموار می کن��د و عموم از نتایج تالش های 
علمی و آنچه در دانشگاه های کشور اتفاق می افتد، مطلع می شوند. در 
ای��ن صورت راهکاری نیز برای افزایش عالق��ه به موضوعات علمی در 

جامعه ارائه شده است.

به سوی رفع نیازهای جامعه
مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 
ای��ن روی��داد می تواند گامی برای حرکت به س��وی رف��ع نیازهای 
فناورانه جامعه با پایان نامه های دانش��جویی باشد، افزود: با برگزاری 
این روی��داد موضوعات پژوهش��ی در پایان نامه ها رصد می ش��ود و 
می توان آنها را به س��وی تجاری س��ازی و رفع نیازهای جامعه سوق 
داد و از نوآوری و خالقیت نیروی جوان و تازه نفس کش��ور در این 

زمینه بهره برد.
 رئی��س مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری همچنین بیان ک��رد: در نهایت نیز از پنج پایان نامه 
برتر حاضر در این رویداد برای تجاری سازی حمایت های ویژه می شود. 
البته دانش��جویان و فارغ التحصیالن شرکت کننده در »پاناسه« پس از 

گذراندن مرحله منطقه ای وارد مسابقه ملی می شوند.
 3 دقیقه خالقانه

کرمی ب��ا بیان اینکه عالقه مندان برای ش��رکت در ای��ن رویداد در 
فیلمی به مدت سه دقیقه خالقانه و به دور از پیچیدگی های تخصصی 
پایان نامه خود را توضیح می دهند، گفت: پس از آن این فیلم در سامانه 
جشنواره به آدرس http://panase.ir بارگذاری می شود و در مرحله 
مجازی ۱۵۰ نفر انتخاب می ش��وند و به مرحله منطقه ای راه می یابند 
در ای��ن مرحل��ه نیز ۳۰ نفر برگزیده به مرحله کش��وری می روند و در 

نهایت پنج نفر برگزیده می شوند.
 دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با اشاره 
ب��ه اینکه از زمان انتش��ار فراخوان تاکنون بی��ش از ۱۵۰ پایان نامه و 
طرح پژوهش��ی به جش��نواره ارسال شده اس��ت، افزود: دانشجویان و 
فارغ التحصیالن از سراس��ر کش��ور برای ش��رکت در این رویداد تا ۱۵ 
تیرماه س��ال جاری مهلت دارند. البته با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی 
دانش��گاه ها این مهلت تمدید ش��د. این اقدام با توجه به اس��تقبال در 

همین مدت کم و درخواست زمان بیشتر انجام شد.
شایس��ته ی��ادآوری اس��ت جش��نواره اولی��ن دوره مس��ابقات ملی 
پایان نامه ه��ای س��ه دقیقه ای »پاناس��ه« با حمای��ت معاونت علمی و 
فناوری و توس��ط صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران کش��ور و 

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در حال برگزاری است.

خط تولید ماس��ک س��ه الی��ه و تجهیزات وابس��ته ب��ه آن از جمله 
پیش نیازهای حیاتی برای گس��ترش این محص��ول در عرصه مقابله با 
بیماری کرونا است. مدیران شرکت های دانش بنیان می گویند با توجه 
به تولید قابل توجه این دس��تگاه ها در کشور، به زودی در زمینه تولید 
ماسک به نقطه اشباع خواهیم رسید. علی موسوی، مدیرفروش شرکت 
بهیار صنعت سپاهان در این  باره گفت: شاید خط تولید ماسک سه الیه 
جراحی، به نسبت دیگر دستگاه ها از فناوری بسیار های تکی برخوردار 
نباش��د، اما چون پیش از وقوع این همه گیری، در بسیاری از کشورها، 
امکان تولید آن وجود نداش��ت، برای همین در زمینه تولید ماس��ک با 
مشکل مواجه شدند. موسوی با اشاره به زیرساخت های فناورانه موجود 
در کش��ور، بیان داشت: ایران از جمله محدود کشورهایی است که این 

دس��تگاه از مدت ها قبل در آن تولید می  ش��د، به همین خاطر با توجه 
به روند فعلی تولید و رصد علمی بازار، به نظر می رسد در آینده بسیار 

نزدیک در زمینه تولید ماسک در کشور به نقطه اشباع برسیم.
وی اف��زود: اخیراً تنها در این ش��رکت، ۴۰ خط تولید کامل تحویل 
مش��تری ش��د و تصور کنید که هر کدام از این خط��وط تولید چقدر 
محصول ماسک تولید خواهند کرد. در حال حاضر سفارشات متعددی 
از خارج از کش��ور داریم و امیدوار هس��تیم با کم��ک معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری بتوانیم ب��ه زودی، برنامه ه��ای صادراتی 
ش��رکت را در این زمینه محقق س��ازیم. با توجه به کیفیت محصوالت 
دانش بنیان ایرانی، ما با  مش��تریانی در اروپا نیز برای فروش این خط 

تولید مذاکراتی داشته ایم.

یک فعال فناور:

در تولید ماسک به نقطه اشباع نزدیک شده ایم

فیس بوک به کارمندان خود اجازه  می دهد در صورتی که مایل باش��ند، تا پایان س��ال ۲۰۲۰ 
دورکاری کنند.

ب��ه گزارش زومیت، س��خنگوی فیس ب��وک در گفت وگو ب��ا ورج اعالم کرد این ش��رکت به 
کارمندانی که تمایل داش��ته باشند، اجازه می دهد تا پایان سال جاری میالدی دورکاری کنند. 
او همچنین گفت فیس بوک انتظار ندارد بیش��تر دفاتر خود را تا قبل از شش ژوئیه سال جاری 
بازگش��ایی کند. خبرگزاری CNBC اعالم کرد مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک به  زودی 

با انتشار بیانیه ای در این  باره اظهارنظر خواهد کرد.
س��خنگوی فیس بوک اعالم کرد این ش��رکت برای رس��یدن به این تصمیم که دفاتر خود را 

بازگش��ایی کند، فاکتوره��ای زیادی را مدنظر ق��رار خواهد داد. او گفت این فاکتورها ش��امل 
اظهارنظرهای مقام های ارش��د بهداش��تی از جمله مرکز کنترل بیماری های واگیردار و دانشگاه 
جان هاپکینز خواهند بود. س��خنگوی فیس بوک گفت این ش��رکت برای بازگشایی دفاتر خود، 

دستورالعمل های دولتی را هم مدنظر خواهد داشت. 
کارمندان فیس بوک از ماه مارس در حال دورکاری هس��تند. این ش��رکت اعالم کرد حقوق 
کارمندانی که دس��تمزد آنها ساعتی محاسبه می ش��ود، طبق برنامه  قبلی پرداخت خواهد شد 
حت��ی اگر این افراد نتوانند به هر دلیلی چون بیماری ی��ا تعطیل بودن دفاتر کار خود را انجام 
دهن��د. زاکربرگ ماه گذش��ته اعالم کرد فیس بوک هرگونه روی��داد فیزیکی که بیش از ۵۰نفر 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان نامه های دانشجویی کاربردی می شود  

فیس بوک به کارمندان خود اجازه می دهد تا پایان سال دورکاری کنند

دریچــه

از سال ۹۶ یک تالش حرفه ای و منسجم دانشجویی برای پر کردن خأل نیروی کارشناسی 
و تخصصی زیس��ت بوم استارت آپی کشور با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آغاز شد. 
س��ه دوره برگزاری ای��ن دوره ها با حمایت معاونت علمی و فناوری و توس��ط پارک علم و 
فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به توانمندی ۲۰۵ نفر برای ورود به بازار کار منجر شد. این 
دوره های آموزش��ی تجربی با هدف ارتق��ای آگاهی، دانش و مهارت به عالقه مندان فعالیت 
در حوزه کسب وکارهای دانش بنیان و نهادهای فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور 
برگزار می ش��ود. دوره های آموزشی کیمیا قصد دارد با توجه به خأل نیروی انسانی توانمند 
در زیس��ت بوم فناوری و نوآوری به آموزش و ارتقای مهارت متقاضیان بپردازد تا این افراد 
بتوانند به عنوان کارشناسان ارزیابی، مدیران اجرایی و مدیران منابع انسانی در مجموعه هایی 
مانند شتاب دهنده ها، صندوق های VC، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و ... کار کنند.

دوره های آموزشی کیمیا؛ برای ورود 
به بازار کسب وکار توانمند شوید

یکشنبه
21 اردیبهشت 1399

شماره 1540
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»طراح��ی س��کونتگاه های م��اژوالر نانوپلیمری برای اس��کان موقت 
ش��هروندان« عنوان مس��ابقه و رویدادی اس��ت که از فناوران برای رفع 
چالش س��کونتگاه های موقت دعوت به همکاری شده است تا راهکاری 

برای یکی از مش��کالت در ش��رایط بحرانی 
باشد.

 ای��ن مس��ابقه با حمایت س��تاد توس��عه 
فن��اوری نانو معاونت علمی برگزار می ش��ود 
و عالقه من��دان ب��رای ارس��ال ط��رح تا ۳۰ 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری مهل��ت دارند. 
افزایش س��هولت حمل و نقل سکونتگاه های 
موق��ت از مح��ل تولی��د به نصب، س��هولت 
راه ان��دازی و مونتاژ قطعات س��کونتگاه های 
موقت و کاهش هزینه تمام شده ساخت آنها 
برخی از اهدافی اس��ت ک��ه در برگزاری این 

رویداد دنبال می شود.
فناوران و پژوهش��گران دارای ایده و طرح 

در زمینه تولید، حمل و نقل و نصب س��کونتگاه های موقت می توانند در 
این رویداد ش��رکت کنند. در این صورت ایده های نوآورانه آنها به کمک 
س��اخت ماژوالرهای نانوپلیمری می آید تا با سرعت بیشتری و در زمان 

کمتر به حادثه دیدگان خدمات ارائه شود.
حوادث طبیعی مانند زلزله و س��یل باعث تخریب خانه های بس��یاری 
می ش��ود. در نتیجه خانواده های زیادی مکان س��کونت خود را از دست 
می دهند. س��کونتگاه های م��اژوالر در این 
مواقع برای اس��کان موقت کاربردی است. 
در این مدل قطع��ات گوناگون در کارخانه 
س��اخته می ش��ود. پس از انتق��ال به محل 

حادثه آن را نصب می کنند.
ای��ن ن��وع س��کونتگاه باعث دسترس��ی 
ب��ه س��رپناه آن هم با س��رعت زی��اد برای 
خانواده های حادثه دیده می ش��ود و بس��یار 

کاربردی است.
در مرحل��ه ارزیاب��ی و داوری از می��ان 
حداکث��ر ۲۰ ط��رح برگزی��ده برگزیدگان 
مرحل��ه نخس��ت انتخ��اب می ش��وند. در 
نهای��ت نیز پس از انجام اصالحات و داوری 
نهایی س��ه برگزیده نهایی مش��خص  و برای تجاری س��ازی طرح خود 
http:// حمایت می ش��وند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به

ichallenge.ir/ مراجعه کنند.

مرکز فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران اع��الم کرد با هدف 
حمایت از کس��ب و کارهای اینترنتی و تشویق شهروندان به دریافت خدمات 
غیرحضوری از این پس، بخشی از سامانه »تهران من« به عنوان سامانه جامع 

خدمات ش��هروندی به معرفی این کسب و کارها 
می پردازد.

به گ��زارش ایرنا، در پی ش��یوع بیماری کرونا 
و ل��زوم رعایت فاصله  گ��ذاری اجتماعی، با هدف 
حفظ س��المت ش��هروندان و نیز تشویق آنان به 
دریافت سرویس های ش��هری به  صورت آنالین، 
ای��ن س��ازمان در اقدامی حمایت��ی بیش از ۷۰ 
فروش��گاه  اینترنتی و کس��ب  وکار آنالین داخلی 
را که موردنیاز روزمره شهروندان است، از طریق 
my.tehran. درگاه »ته��ران من« به نش��انی
ir معرف��ی ک��رده و ب��ه این ترتیب ش��هروندان 
می توانند نس��بت به دریافت خدم��ت موردنظر 

خود از خانه اقدام کنند.
همچنین شهروندان از این پس با مراجعه به قسمت »فروشگاه ها و خدمات 
آنالین« در س��امانه و اپلیکیش��ن تهران من ضمن آشناشدن با انواع خدمات 
آنالین موجود در پایتخت، می توانند برای ثبت س��فارش و دریافت خدمات به 

صورت آنالین به سایت های معرفی شده، متصل شوند.
در این قسمت از سامانه، بیش از ۷۰ فروشگاه اینترنتی و ارائه کنندگان انواع 

خدمات برخط در دسترس شهروندان قرار داده شده است.
دس��ته بندی های  داد:  ادام��ه  مرک��ز  ای��ن 
تفکیک شده ای برای س��هولت دستیابی به این 
خدمات ارائه شده اس��ت. همچنین دسترسی 
به فروش��گاه ها و خدم��ات در حوزه های تغذیه 
و م��واد خوراکی، خدمات منزل، حمل و نقل و 
خودرو، س��رگرمی و ورزش، لوازم الکترونیکی، 
خدمات کس��ب و پیشه، آموزش��ی، فرهنگی و 
هنری، خدمات پرداخت، لوازم کودک و نوزاد، 
آرایش��ی، بهداش��تی و س��المت نیز امکانپذیر 
است و در هر دس��ته بندی، ارائه کنندگان ویژه 
آن خدمات برخط، معرفی ش��ده و با کلیک بر 
روی هر گزینه مس��تقیما به س��ایت آنها وارد 

می شویم.
گفتنی است سامانه و اپلیکیشن تهران من به صورت مدام به روزرسانی شده 
و امکانات تازه ای در حوزه سرویس های برخط به شهروندان به ویژه در شرایط 

شیوع بیماری کرونا ارائه می دهد.

حمایت شهرداری از کسب و کارهای اینترنتی در »تهران من«فناوران برای حل چالش سکونتگاه های موقت دعوت شدند

پروژه احداث س��اختمان انرژی نزدیک به صف��ر در ناحیه نوآوری 
ش��ریف nearly Zero) )Energy Building، ب��ه کارفرمای��ی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آغاز به کار کرده اس��ت. 
ارتقای س��طح آگاهی مهندسین و سازندگان کشور، از جمله اهداف 

مجریان ساخت این مرکز است.
 زینب حمیدزاده، دس��تیار توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری درباره ماهی��ت پروژه 
و مجری��ان اج��رای آن، اظهار کرد: ای��ن پروژه ب��ا حمایت مالی و 
کارفرمای��ی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، همچنین 
صندوق تس��هیالت جهانی محیط زیس��ت )GEF( و برنامه عمران 
س��ازمان ملل متحد )UNDP( و با همکاری نزدیک حوزه توسعه 
زیس��ت بوم نوآوری انرژی معاونت علمی، ایستگاه نوآوری شریف و 

پروژه EEEB اجرا خواهد شد.
 امکان ارزیابی مقایسه ای عملکرد انرژی

وی افزود: این ساختمان، به گونه ای طراحی خواهد شد که تا حد 
ممکن نیاز انرژی با منشأ س��وخت های فسیلی ساختمان به سمت 
صفر کاهش یابد و با شاخص عملکرد انرژی بین ۵۰ تا ۷۵ کیلووات 
س��اعت بر مترمربع در سال، کمترین اثرات مخرب بر محیط زیست 
را نیز داشته باشد. در واقع با انجام این پروژه، ویرایش جدید مبحث 
۱۹ مقررات ملی س��اختمان به صورت عملی ترویج خواهد ش��د. از 
طرفی امکان ارزیابی مقایسه ای عملکرد انرژی ساختمان های دیگر 
با این س��اختمان، به عنوان اولین س��اختمان انرژی نزدیک به صفر 
که توسط متخصصین ایرانی طراحی شده، پدید می آید. پیش بینی 
می شود که س��االنه چندین هزار نفر از این ساختمان بازدید کنند، 
که این موجب ارتقای س��طح آگاهی مهندسین و سازندگان خواهد 
شد و ان شاءاهلل این روند به اصالح رویه های ساخت و ساز، همراستا 
با رویکرد بهینه سازی انرژی و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر، کمک 

خواهد کرد.
 وی در مورد اهدافی که این پروژه براساس آنها شکل گرفته است، 
گفت: هدف کلی از این پروژه توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی 
در بخش س��اختمان است و قرار اس��ت ساختمان به عنوان مرکزی 
برای کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه بهینه سازی انرژی 
برای آموزش و ترویج فرهنگ در این زمینه شناخته شود. همچنین 
با اهداف ترویجی که دنبال می ش��ود، امید است که بتوان با رویکرد 
بهینه سازی انرژی و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر کمکی به اصالح 

رویه های ساخت و ساز رساند.
 ضرورت انجام پروژه های ملی در حوزه انرژی ساختمان

دس��تیار توس��عه زیس��ت بوم نوآوری حوزه انرژی مع��اون علمی 
و فن��اوری رئی��س جمهور در مورد ض��رورت و اولویت انجام چنین 
پ��روژه ای بیان داش��ت: در ح��ال حاضر هی��چ بس��تر مطالعاتی و 
آزمایش��گاهی در فضای دانشگاهی کش��ور در زمینه ساختمان های 
ان��رژی صفر وج��ود ن��دارد در حالی که نی��از به پژوه��ش در این 
زمینه با نگاه به آینده، بر کس��ی پوش��یده نیست. ما بر این موضوع 
واقف هس��تیم که در وضعیت کنونی کش��ور از لحاظ قیمت پایین 
حامل های انرژی و قوانین موجود، احداث س��اختمان nZEB شاید 

غیراقتص��ادی به نظر برس��د، اما با نگاه به آینده و با هدف توس��عه 
پایدار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان پرچمدار 
عرصه علم و فناوری در کش��ور، ایجاد بس��تر برای شروع حرکت در 
این مسیر را رس��الت خود می داند، به ویژه در شرایط کنونی که به 
لح��اظ وجود انگیزه و حمایت های مالی بین المللی، از فرصت خوبی 

برخوردار هستیم.
وی افزود: عالوه بر این، در حال حاضر در شهرهای بزرگ کشور با 
دو مشکل بزرگ آلودگی و پیک مصرف انرژی بخش خانگی روبه  رو 
هستیم و قطعاً در صورت توسعه ساختمان های انرژی صفر و نزدیک 
به صفر، این معضالت نیز تا حد چش��مگیری کاهش خواهند یافت 
و طبق پیش بینی های کارشناسان، جذابیت چنین ساختمان هایی، 
حتی در کشور ما، با گذر زمان افزایش خواهد یافت. باید نگاهی به 
تجربیات برخی کش��ورهای پیش��رو در این حوزه نیز داشت. از این  
گذش��ته، محیطی که قرار است به عنوان زیست بوم استارت آپ  های 
نوآور حوزه انرژی به بهره برداری برس��د، بهتر است خود از باالترین  
حد ش��اخص های انرژی و محیط زیست )حداقل همرده با   الزامات 
ساختمان بسیار کم انرژی EC++ و براساس ویرایش جدید مبحث 
۱۹ مقررات ملی ساختمان( برخوردار بوده و خود نمونه ای عملیاتی 

شده باشد.
 کاربری ساختمان

حمیدزاده در توضیح برنامه زمانی پروژه و کاربری این ساختمان، 
اینگونه توضیح داد: تصمیم داریم فعالین زیست بوم حوزه انرژی اعم 
از ش��تابدهنده ها و استارت آپ های نوآور حوزه انرژی و فناوری های 
پاک در این س��اختمان مستقر شوند و همزمان امکان بازدید عموم 
مهندسین، معماران، اساتید و دانشجویان حوزه انرژي از ساختمان 
 ،EEEB وج��ود دارد. مطابق با برآوردهای اولیه کارشناس��ان پروژه
پس از طی مراح��ل مختلف از جمله مناقص��ات دریافت طرح های 
مختل��ف، داوری و انتخاب بهترین ط��رح و همچنین مناقصه برای 
انتخاب مجری برای پیاده س��ازی طرح منتخب، ان ش��اءاهلل تا بهمن 

ماه سال جاری، ساختمان به بهره برداری خواهد رسید.
 اصالح الگوی مصرف

زینب حمیدزاده در پایان گفت: طبق سیاس��ت های ابالغی مقام 
معظم رهبری در س��ال ۱۳۸۹ تحت عن��وان اصالح الگوی مصرف، 
صرفه جوی��ی در مصرف انرژی باید ب��ا اعمال مجموعه ای متعادل از 
اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت 
انرژی کش��ور به حداقل دو س��وم میزان کنونی )منظور سال پایه = 
۱۳۸۹(، ت��ا پایان برنامه پنجم توس��عه )س��ال ۱۳۹۵( و به حداقل 
یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه شش��م )س��ال ۱۴۰۰( تحقق 
یابد، درحالی که روند شدت انرژی ایران طی سال های اخیر روندی 
افزایشی بوده است و عدم تطابق روند شدت انرژی در ایران، با روند 
حاکم بر جهان، نش��ان می دهد هنوز اهمیت مدیریت مصرف انرژی 
در کشور و همچنین لزوم بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر مورد 
توجه قرار نگرفته است. امیدواریم با احداث این ساختمان در ناحیه 
نوآوری ش��ریف گام مهمی در راس��تای فرهنگ سازی به کارگیری 

انرژی های تجدیدپذیر در آینده نزدیک برداریم.

بازگش��ایی کند، فاکتوره��ای زیادی را مدنظر ق��رار خواهد داد. او گفت این فاکتورها ش��امل 
اظهارنظرهای مقام های ارش��د بهداش��تی از جمله مرکز کنترل بیماری های واگیردار و دانشگاه 
جان هاپکینز خواهند بود. س��خنگوی فیس بوک گفت این ش��رکت برای بازگشایی دفاتر خود، 

دستورالعمل های دولتی را هم مدنظر خواهد داشت. 
کارمندان فیس بوک از ماه مارس در حال دورکاری هس��تند. این ش��رکت اعالم کرد حقوق 
کارمندانی که دس��تمزد آنها ساعتی محاسبه می ش��ود، طبق برنامه  قبلی پرداخت خواهد شد 
حت��ی اگر این افراد نتوانند به هر دلیلی چون بیماری ی��ا تعطیل بودن دفاتر کار خود را انجام 
دهن��د. زاکربرگ ماه گذش��ته اعالم کرد فیس بوک هرگونه روی��داد فیزیکی که بیش از ۵۰نفر 

در آن حضور داش��ته باش��ند را تا ژوئن ۲۰۲۱ میالدی برگزار نخواهد کرد. این رویدادها شامل 
کنفرانس Oculus Connect VR که قرار بود پاییز س��ال جاری برگزار ش��ود هم می شود. 
این کنفرانس قرار اس��ت به  صورت آنالین برگزار شود. برخی کارمندان فیس بوک امکان انجام 
دورکاری ندارن��د. زاکرب��رگ ماه آوریل در ای��ن  باره گفته بود: انتظار نداری��م که به این زودی 
دفاتر خود را در شهرهای مختلف باز کنیم. انتظار می رود تصمیم فیس بوک برای ایجاد امکان 
دورکاری تا پایان س��ال ۲۰۲۰، سایر شرکت های حوزه  فناوری را هم به اتخاذ تصمیمی مشابه 
ترغیب کند. این ش��رکت جزو اولین شرکت های بزرگی بود که برای جلوگیری از شیوع بیشتر 

ویروس کرونا، از کارمندان خود خواست در خانه بمانند و دورکاری کنند.

دستیار توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

ساختمان انرژی نزدیک به صفر محل استقرار فعالین زیست بوم 
انرژی خواهد شد

فیس بوک به کارمندان خود اجازه می دهد تا پایان سال دورکاری کنند

یادداشـت

با برگ��زاری یک رویداد فناوران��ه که با حمایت مرک��ز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار خواهد ش��د، 
صادرکنن��دگان خدمات فن��اوری اطالعات توانمند می ش��وند. »وبینار انتقال 
تجربه در زمینه صادرات خدمات فناوری اطالعات«، ۲۱ اردیبهش��ت ماه سال 

جاری برگزار می شود.
در ب��ازار فناوری اطالعات، خدم��ات و محصوالت متنوع��ی در حوزه فناوری 
اطالعات، ارتباطات، امنیت اطالعات، توس��عه نرم افزاره��ا و ... در اختیار کاربران 
شبکه قرار می گیرد. خدماتی که به دلیل توسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 

مشتریان زیادی دارد و هر روز بر تعداد و نوع این خدمات افزوده می شود.

صادرکنندگان خدمات فناوری 
اطالعات توانمند می شوند



تجارت الکترونیک اغلب به عنوان راهکاری برای تعامل با مشتریان از پیش موجود 
مورد بحث قرار می گیرد. بر این اس��اس تیم فروش پس از جلب نظر مشتریان تازه 
و ترغیب آنها برای خرید محصوالت کار را به بخش تجارت الکترونیک می س��پارد. 
وظیف��ه اصل��ی در گام دوم نیز ارائه خدم��ات پس از فروش و ت��الش برای حفظ 
مشتریان قلمداد می ش��ود. در این دیدگاه نهایت کاربرد فرآیند تجارت الکترونیک 
کمک به وضعیت برندها در شرایط دشواری مانند شیوع کروناست. ما در این مقاله 
قصد بررس��ی بیشتر این دیدگاه و ارائه نکات کاربردی برای دستیابی به چشم انداز 

وسیع تری را داریم.
خرید اولیه

برخ��الف تصور عمومی، امکان جلب نظر مش��تریان ت��ازه از طریق فرآیندهای 
تجارت آنالین نیز وجود دارد. این امر شامل طراحی سایت های فروش برای تعامل 
با مش��تریان اس��ت. فرآیند موردنظر به طور رایج نیازمند ثبت نام کاربران و سپس 
تعیین ش��ماره حساب مشخص برای خرید محصوالت مختلف می شود. این امر در 
حوزه کسب و کارهای B۲B اهمیت باالیی دارد. اغلب کارشناس ها وضعیت کسب 
و کارهای B۲B را خاص قلمداد می کنند. بر این اساس برندها در حوزه B۲B برای 
فروش مناسب نیازمند مالقات های حضوری و شاید بحث های طوالنی هستند. این 

دیدگاه در عین کاربرد بسیار زیادی نقطه ضعف هایی نیز دارد. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان به طور آنالین تمام نیازهای کسب و کارشان را پیش 
می برند بنابراین تالش برای تمرکز بر روی کسب و کارهای حضوری با جهت گیری 
عمومی دنیای کس��ب و کار سازگاری ندارد. هدف اصلی در جلب نظر مشتریان در 
کسب و کارهای B۲B تبدیل شان به مشتریان ثابت است. همیشه خرید اولیه برای 
جلب نظر مش��تری هدف اهمیت بس��یار زیادی دارد. در این زمینه توجه به عنصر 

تبلیغات ضروری خواهد بود.
تبلیغات آنالین و آفالین

تبلیغات در دنیای آنالین تاثیر مستقیمی بر سرنوشت برندها دارد. این امر حتی 
در حوزه کس��ب و کارهای B۲B نیز به خوبی قابل مش��اهده اس��ت. امروزه شمار 

هرچه بیشتری از برندها در تالش برای بهبود شرایط شان از طریق تبلیغات آنالین 
هس��تند. دلیل این امر حضور هرچه بیشتر مردم در فضای آنالین است. همچنین 
هزینه تبلیغات در دنیای آنالین بسیار کمتر از سایر نمونه ها ارزیابی می شود بنابراین 
برند م��ا در تحلیل نهایی فرصت بهتری برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 

خواهد داشت. 
وقتی ما از تبلیغات در دنیای آنالین صحبت می کنیم، این امر به معنای فراموشی 
کامل حوزه تبلیغات آفالین نیست. هنوز هم بسیاری از برندها عالقه مند به فعالیت 
در حوزه تبلیغات آفالین هستند. این امر در کنار توجه پایدار مشتریان به این حوزه 

دارای اهمیت فراوانی است. 
کس��ب و کارهای B۲B نوع خاصی از خدم��ات را ارائه می کنند. حجم 
 B۲C مبادالت و قراردادهای تجاری در این حوزه به طور معمول از الگوی
)تعامل میان برندها و مشتریان نهایی( بیشتر است بنابراین وسواس برندها 
برای خرید محصوالت در حوزه موردنظر طبیعی خواهد بود. برخی از برندها 
برای موفقیت در عرصه فروش B۲B اقدام به حضور در برخی از حوزه های 
خاص مانن��د مطبوعات و مجالت تخصصی می کنند. این امر به طور کلی 
شامل درج تبلیغات در مجالت تخصصی می شود بنابراین هنوز هم تبلیغات 

آفالین تاثیرگذاری نهایی اش را حفظ کرده است.
نکته مهم در اینجا اس��تفاده از تبلیغات آفالین و آنالی��ن به طور همزمان برای 
افزایش تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اس��ت. در غیر این صورت ما به طور مداوم 

برخی از مشتریان مان را از دست خواهیم داد. 
طراحی الگوی بازاریابی محتوایی

تولید محتوا برای جلب نظر مش��تریان راهکاری سنتی محسوب می شود. با این 
حس��اب ما نیازمند تولید محتوا برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم بود. بدون 
تردی��د توضیح برخی از ویژگی های محصوالت در قالب ویدئو یا س��ایر محتواهای 
تعاملی برای فروش بیش��تر ضروری است. طراحی استراتژی یکسان و یکپارچه در 

این بخش امکان جلب نظر مشتریان به صورت پایدار را فراهم خواهد کرد. 
موفقی��ت در زمینه فروش B۲B پیوند نزدیکی با س��طح توانای��ی برندها برای 
بازاریاب��ی آنالی��ن دارد. ما در ادامه به بررس��ی برخی از نکات مه��م در این زمینه 

خواهیم پرداخت. 

1. ضرورت شخصی سازی محتوا
بدون تردید در هر حوزه ای محصوالت مشابه زیادی وجود دارد. ما با شخصی سازی 
کمپین های بازاریابی مان امکان جلب نظر مخاطب هدف به محصوالت مان را خواهیم 
داشت. وقتی ما در حوزه B۲B با برندها و شرکت های دیگر در تعامل هستیم، باید 
به دنبال ارائه محتوای بازاریابی در قالبی جذاب برای آنها باشیم. در غیر این صورت 

توجه آنها به صورت پایدار به ما جلب نخواهد شد. 
2. توجه به حساب های مهم در شبکه های اجتماعی

بازاریابی حس��اب محور مبتنی بر هدف گذاری بر روی برخی از حساب های مهم در 
ش��بکه های اجتماعی است. نکته مهم درباره تفاوت میان بازاریابی در کسب و کارهای 
B۲B و B۲C مربوط به همین امر اس��ت. در بازاریابی B۲B ما باید به دنبال برخی از 
اکانت های خاص در شبکه های اجتماعی باشیم. این امر در بازاریابی B۲C دقیقا برعکس 
است. هرچه توانایی ما برای جلب نظر شرکت های موردنظرمان برای توجه به محتوای 

بازاریابی بیشتر باشد، موفقیت بیشتری در زمینه فروش کسب خواهیم کرد. 
3. تحلیل بلندمدت بازخوردها

واکنش مخاطب هدف پیرامون محتوای بازاریابی ما دارای اهمیت بس��یار زیادی 
است. هدف از تحلیل سطح بازخورد مخاطب هدف بهبود کیفیت کمپین های بعدی 
است. البته امکان اصالح در لحظه محتوای بازاریابی نیز وجود دارد. به این ترتیب ما 
در حین اجرای کمپین در صورت مشاهده واکنش های منفی مخاطب هدف اقدام 

به اصالح  به روز رسانی سریع محتوای بازاریابی خواهیم کرد. 
بهترین راهکار برای مش��اهده نوع واکنش مخاطب ه��دف به محتوای بازاریابی 
برندمان استفاده از اطالعات مربوط به ترافیک سایت رسمی و همچنین کمپین های 
بازاریابی ایمیلی است. تحلیل اطالعات در این حالت ها بسیار راحت تر از دیگر الگوها 

خواهد بود. 
شما باید به طور مداوم به دنبال ترغیب دیگران برای به اشتراک گذاری تجربه شان 
به عنوان مش��تری یا حتی بازاریاب و فروش��نده حوزه B۲B باش��ید. گاهی اوقات 
تجربه بازاریاب های حرفه ای امکان نجات کمپین ها از شکس��ت را فراهم می سازد. 
اگر ما به این نکات توجه نداش��ته باشیم، امکان جلب نظر مداوم مخاطب هدف را 

از دست خواهیم داد. 
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ویروس کرونا در طول بیش از دو ماه تاثیرات قابل توجهی بر روی وضعیت کسب 
و کارها داش��ته است. نتیجه این امر تعطیلی موقت اغلب شرکت ها در سراسر دنیا 
بود. اگرچه وضعیت برندها در طول دوران ش��یوع کرونا بس��یار حاد بود، اما اکنون 
نش��انه هایی از بهبود وضعیت به چشم می خورد. بسیاری از کارشناس ها از ضرورت 
بازگشایی کسب و کارها در ایاالت متحده و به طور کلی تمام نقاط جهان صحبت 
می کنند. تاثیر اولیه این امر افزایش عالقه برندهای مختلف برای سرمایه گذاری در 
حوزه بازاریابی با هدف افزایش درآمد اس��ت. استارباکس در طول دوران قرنطینه و 
تعطیلی کس��ب و کارها تقریبا تمام ش��عبه های خود را تعطیل کرده بود. آگاهی از 
ضررهای مالی هنگفت تعطیلی ش��عبه ها برای اس��تارباکس امر پیچیده ای نیست. 
اکنون با بحث پیرامون ضرورت بازگش��ایی کس��ب و کارها هم��راه با رعایت نکات 

بهداشتی امیدواری زیادی در تیم مدیریتی استارباکس ایجاد شده است. 
براس��اس گزارش موسس��ه Seeking Alpha مقامات ایالت��ی آمریکا در حال 
بررس��ی طرح های پیشنهادی برای بازگش��ایی سراسری کسب و کارها هستند. در 
وهله نخس��ت ۳۰ نقطه و مرکز تجاری برای بازگشایی آزمایشی مدنظر قرار گرفته 
است. هدف اصلی برند استارباکس بازگشایی ۹۰درصد از شعبه ها در مناطق مختلف 
اس��ت. بدون تردید طرح های اولیه با این اقدام جس��ورانه استارباکس در تضاد قرار 

دارد، با این حال مدیران ارش��د استارباکس از همین حاال مشغول برنامه  ریزی برای 
بازگشایی سراسری شعبه های شان هستند. 

وقتی یک برند برای مدتی به نسبت طوالنی در حوزه کسب و کار حضور نداشته 
است، باید بازگش��ت پرقدرتی به عرصه داشته باشد. اس��تارباکس براساس همین 
تحلیل اقدام به افزایش بودجه بازاریابی و تبلیغات برای ادامه سال جاری کرده است. 
همچنین استارباکس از مدت ها قبل بر روی سیستم های مختلف برای ثبت  تحویل 
آنالین سفارش��ات کار کرده اس��ت. ترکیب این دو عامل نوید روزهای خوشی برای 

صنعت کافه داری و عرضه انواع نوشیدنی را می دهد. 
براس��اس اقدام��ات دولت چی��ن در مهار و کنت��رل ویروس کرونا، بس��یاری از 
کارش��ناس های حوزه کس��ب و کار از بازگشایی قریب الوقوع کس��ب و کارها خبر 
داده ان��د. ب��دون تردید خطر کرونا همچن��ان در کنار ما باقی خواه��د ماند، با این 
ح��ال افزایش آگاهی م��ا از نحوه ابتال به این ویروس امکان پیش��گیری را افزایش 
می دهد. کوین جانسون، رئیس و مدیرعامل استارباکس، برای اقدام بر رعایت تمام 

توصیه های بهداشتی و پزشکی تاکید دارد. 
اگرچه هنوز اخبار رس��می از بازگش��ایی کس��ب و کارها در بازار ایاالت متحده 
مخابره نش��ده اس��ت، اما اقدامات برندهایی مانند استارباکس نوید روزهای خوشی 
برای حوزه های مختلف کسب و کار را می دهد. براساس اعالم رسمی کوین جانسون، 
بودجه بازاریابی و تبلیغات اس��تارباکس برای ادامه س��ال جاری ۴۴درصد افزایش 
خواهد یافت بنابراین ما در ادامه باید منتظر تماشای کمپین های مختلف بازاریابی 

از سوی استارباکس باشیم. 
نوآوری های اس��تارباکس در زمینه دریافت و تحویل سفارشات به صورت آنالین 
در نوع خود نوآورانه محس��وب می ش��ود. بدون تردید کمتر مش��تری از یک کافه 
انتظار تحویل س��ریع سفارش��ات را دارد، با این حال تیم فروش استارباکس با اتکا 
بر برنامه نویس��ی کاربردی و طراحی اپ رسمی اقدام به ارائه خدمت حتی در طول 

اوج گیری ویروس کرونا کرده است. 
اخیرا برخی از ش��عبه های استارباکس با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تحویل 
بیرون بر سفارش��ات مش��تریان اقدام به بازگش��ایی کرده اند. این امر جان دوباره ای 
ب��ه گ��ردش مالی غول صنعت و کافه دار ایاالت متحده داده اس��ت، با این حال اگر 
اس��تارباکس هرچه زودتر توانایی بازگش��ایی تمام ش��عبه هایش را نداشته باشد، با 

مشکالت مالی عمده ای مواجه خواهد شد. 
ب��دون تردید ارائه خدمات به صورت آنالین برای برندهای تازه کار امر دش��واری 
محسوب می شود. استارباکس نیز در این عرصه تا حد زیادی تازه کار است. این امر 
موجب بروز برخی نارضایتی ها در ابتدای تحویل آنالین سفارشات شد، با این حال 
تیم فروش استارباکس به سرعت مشکل موردنظر را مدیریت کرد. بازگشایی کسب 
و کارها فقط منحصر به ایاالت متحده نیست. بسیاری از برندها دیگر امکان مدیریت 
ش��رایط تعطیلی را ندارند بنابراین دیر یا زود اقدام به بازگش��ایی سراسری کسب و 

کارهای مورد تایید نهادهای اجرایی قرار خواهد گرفت. 
marketingdive.com :منبع

همزمان با بازگشایی مجدد کسب و کارها در ایاالت متحده:

سرمایه گذاری مجدد استارباکس بر روی حوزه بازاریابی

آغاز بازگشایی فروشگاه های اپل در اروپا

با شیوع جهانی ویروس کرونا، اپل فروشگاه-های خود را در سراسر جهان 
تعطیل کرد، با این حال به نظر می رسد که اوضاع در قاره اروپا بهبودهایی را 
داشته است و به همین خاطر اپل اعالم کرده که بازگشایی فروشگاه-ها در 
دستور کار قرار گرفته شده است، با این حال این اقدام به صورت مرحله ای 
خواهد بود و در گام نخست اتریش و استرالیا انتخاب شده اند. در این رابطه 
تیم کوک، مدیرعامل اپل اعالم کرده است که از امروز نمایندگی های فروش 
این دو کش��ور به مانند س��ابق کار خود را از سر خواهند گرفت. با این حال 
هنوز هم اپل بر روی خرید آنالین تاکید داشته و اعالم کرده است که برای 
پیشگیری از به وجود آمدن یک موج جدید، فاصله اجتماعی در فروشگاه ها 
حفظ خواهد شد. همچنین برنامه ای منظم جهت ضدعفونی کردن تجهیزات 
و محیط در دس��تور کار قرار گرفته ش��ده است. حال باید دید که این اقدام 
چه واکنش هایی را به همراه خواهد داشت. درواقع این اقدام اپل در شرایطی 
در حال انجام اس��ت که هنوز تقریبا تمامی برنده��ای دیگر، برنامه ای برای 
بازگشایی فروشگاه های خود اعالم نکرده اند. همچنین نسبت به کشور بعدی 

نیز اطالعاتی منتشر نشده است. 
9to5mac.com :منبع

پادکست ویدئویی برنامه جدید اسپاتیفای

اس��پاتیفای را باید بزرگ ترین پایگاه اشتراک گذاری موسیقی و پادکست 
دانس��ت، با این حال این ش��رکت از برنامه خود برای نمایش ویدئو نیز پرده 
برداش��ته اس��ت. درواقع پس از انتشار پادکس��ت تصویری توسط برخی از 
کانال ها، هم اکنون اعالم ش��ده اس��ت ک��ه این اقدام، توس��ط خود مدیران 
اسپاتیفای برنامه ریزی شده و در آینده شاهد تعداد بیشتری از آنها خواهیم 
بود. به همین خاطر ممکن است این برنامه به رقیب جدی یوتیوب و برنامه 
تد نیز تبدیل شده و با افزایش محدوده عملکردی خود، طرفداران بیشتری 
را جذب کند. این موضوع باعث می شود تا امکان پخش تبلیغات نیز مهیاتر 
باشد. با توجه به شرایط حال حاضر که ویروس کرونا باعث افزایش چشمگیر 
کاربران اینترنتی ش��ده اس��ت، به نظر می رس��د اکنون بهترین زمان برای 
این طرح جدید بوده اس��ت، با این ح��ال این اقدام هنوز در مرحله آزمایش 
ق��رار داش��ته و در صورت ع��دم بازخوردهای الزم، ممکن اس��ت به صورت 
کامل کنار گذاش��ته ش��ود. حال باید دید که واکن��ش مخاطبان و برندهای 
رقیب این برنامه، به این سیاست جدید چه خواهد بود. درواقع ممکن است 
پادکس��ت صوتی تنها نقطه شروع باشد و این شرکت، برنامه هایی به مراتب 
جس��ورانه تری را پیگیری کند. توجه به این نکته ضروری است که براساس 
آم��ار، محتواهای تصوی��ری، دارای باالتری��ن میزان اس��تقبال و محبوبیت 
هستند. به همین خاطر ورود به این حوزه، ابدا عجیب محسوب نمی -شود.
mobilesyrup.com :منبع

معایب خرید فالوور فیک در حوزه بازاریابی

در حال حاضر ش��بکه های اجتماعی در صدر توج��ه برندها قرار دارند، با 
این حال یکی از اقدامات بس��یار نادرست ولی رایج این است که افراد برای 
بزرگ جلوه کردن، به س��راغ خرید فالوور فیک می روند. اگرچه ممکن است 
ای��ن اقدام را کامال ضروری تلقی کنید، با این حال در این مقاله دالیل خود 

را برای بد بودن این ایده مطرح خواهم کرد. 
1-هیچ نتیجه  ای را به دست نخواهید آورد

نکته اولی که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما بخشی از بودجه 
بازاریابی خود را صرف اقدامی می کنید که از کنار آن مش��تری ایجاد نمی شود. 
درواق��ع این موض��وع تنها به درج تعداد باالی دنبال کننده منجر می ش��ود که 
هیچ گونه تعاملی با شما ندارند. همچنین این نکته را فراموش نکنید که میزان 
رش��د یک صفحه باید با میزان فعالیت و شهرت برند شما تناسب داشته باشد. 
برای مثال اگر شما تنها یک پست گذاشته اید و برندی نوپا محسوب می -شوید، 
دلیلی وجود ندارد که چندین هزار نفر ش��ما را دنبال کرده باش��ند. این امر در 
نهایت باعث خواهد شد تا برای حفظ آبرو، مجبور به خرید الیک و کامنت نیز 
باشید که با کمی دقت هر فردی می تواند غیرواقعی بودن آنها را تشخیص دهد. 
تحت این شرایط شما اعتماد اولیه مخاطبان را از دست خواهید داد. به همین 
خاطر توصیه می شود که مسیر طبیعی را در این رابطه طی کرده و بودجه خود 
را صرف همکاری با اینفلوئنسرها و میکرواینفلوئنسرها، بهبود سطح محتواها و 

اقداماتی از این قبیل کنید. 
2-امکان تعامل با سایر برندها را از دست خواهید داد 

با توجه به این امر که شناس��ایی صفحات فیک از طریق برخی نرم افزارها 
و یا دقت در صفحه افراد امکان پذیر خواهد بود، ش��ما عمال شانس همکاری 
و تعامل با برندهای دیگر را از دست خواهید داد. درواقع هیچ برندی تمایل 
ندارد که با ش��ما برای تبلیغ یکدیگر همکاری داشته باشد. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که آنها اطمینان دارند که ش��ما از بازدیدکنندگان خاصی 
برخوردار نخواهید بود. تحت این ش��رایط شما یک شانس بزرگ جهت رشد 
س��ریع خود را از دس��ت خواهید داد. همچنین این اقدام برخالف سیاست 
اینس��تاگرام اس��ت و هر لحظه احتمال دارد که صفحه خود را به طور کامل 

از دست بدهید. 
3-امنیت شما کامال در خطر تهدید خواهد بود 

برای خرید فالوور فیک و یا استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن های مرتبط با این 
موضوع، شما باید اطالعات خود را وارد کنید. تحت این شرایط  سازندگان این 
برنامه ها، به راحتی می توانند به صفحه شما دسترسی پیدا کرده و با چند پست 
غیراخالقی، اعتبار شما را به صورت کامل نابود کنند. همچنین ممکن است آنها 
از اطالع��ات موجود، برای انواع کالهبرداری ها اس��تفاده کنند. به همین خاطر 
این اقدام ریسک بسیار باالیی را به همراه دارد. در نهایت این اقدام شما توجیه 
اقتصادی نداشته و تنها هزینه محسوب می شود.  در نهایت شما با تحلیل سلیقه 
جامعه ه��دف در کنار ارائه نوآوری، می توانید در حوزه خود پیش��رفتی مداوم 

را داشته و پس از مدتی، به تعداد دنبال  کننده مدنظر خود دست پیدا کنید. 
business2community.com :منبع
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حوزه بازاریابی در طول س��ال های اخیر تحوالت بسیار زیادی پشت سر گذاشته 
اس��ت. ۱۰ س��ال پیش اغل��ب تیم های بازاریابی در ش��رکت های ب��زرگ در قالب 
دپارتمان های مجزا فعالیت می کردند. آن زمان مزیت اصلی بازاریا بی توانایی ش��ان 
برای پیش بینی رفتار مش��تریان بود. دسترس��ی به س��طح محدود اطالعات برای 
بس��یاری از آنها شرایط دش��واری را فراهم می ساخت. همچنین طراحی استراتژی 
و کمپین های بازاریابی نیز در دفترهای رس��می ش��رکت ها یا آژانس های بازاریابی 
صورت می گرفت. نکته مهم در این میان تالش برای پیش بینی آینده برند و میزان 
تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی براس��اس راهکارهایی به غیر از مشاهده مستقیم 

مخاطب هدف بود. 
امروزه فناوری های مدرن تاثیر قابل توجهی بر روی حوزه بازاریابی داشته است. 
ای��ن امر موجب افزایش تقاضا برای تحلی��ل داده ها به منظور طراحی کمپین های 
بازاریابی با محوریت رفتار مش��تریان ش��ده اس��ت. اغلب برنده��ای بزرگ در حال 
س��رمایه گذاری بر روی فناوری های تازه برای بهبود کیفیت محتوای بازاریابی شان 
هستند. به عبارت بهتر، امروزه دیگر فرآیند بازاریابی نوعی فعالیت مبتنی بر حدس 
و گمان برندها نیست. استفاده از فناوری های داده محور امکان ترکیب انواع داده های 
مرتبط با رفتار مش��تریان و استفاده از آنها برای جلب نظرشان را فراهم کرده است 
بنابراین امروزه رفتار مش��تریان و تحلیل داده پیرامون آن اهمیت مرکزی در حوزه 

بازاریابی دارد. 
فهم بازاریابی مشتری مرکز

یادگیری نکات تازه در حوزه بازاریابی همیش��ه نکته مثبتی محس��وب می شود. 
بسیاری از برندها در صاحبان کسب و کار در حوزه بازاریابی همچنان به شیوه های 
فعالیت قدیمی پایبند هس��تند. این امر موجب ناتوانی آنها برای رقابت با برندهای 
بزرگ می ش��ود. امروزه توجه به مش��تریان در مدیریت امور کس��ب و کار اهمیت 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت. حوزه بازاریابی نیز در این میان تاثیر به شدت باالیی از 

تغییر کسب و کار پذیرفته است. 
وظایف کنونی بازاریاب ها پیچیده و چندبعدی اس��ت. این امر شامل تالش برای 
یافتن مشتریان تازه، حفظ مشتریان قدیمی و ترجمه کمپین های مختلف بر اساس 
فرهنگ بومی هر منطقه به طور همزمان است. بی تردید این حجم از فعالیت ها برای 
هر بازاریابی دش��وار خواهد بود. همچنین با افزایش دامنه کارها در حیطه وظایف 

تیم های بازاریابی احتمال بروز خطا و اشتباه نیز افزایش یافته است. 
وظیفه نخس��ت هر تیم بازاریابی تالش برای جلب نظر مخاطب هدف است. هر 
برند دارای مخاطب هدف منحصر به فردی است. همین امر موفقیت برندهای بزرگ 
در یک صنعت واحد را مش��خص می سازد. اگر به وضعیت بازاریابی برندهای بزرگ 
نگاه کنید، هر کدام از آنها دارای شیوه ای خاص برای جلب نظر مشتریان هستند. 
این امر در کنار س��ایر ش��رایط موجب افزایش تقاضا برای حفظ مشتریان می شود. 
امروزه برندها براساس میزان مشتریان ثابت یا وفادارشان مورد ارزیابی قرار می گیرند 

بنابراین وظیفه تکمیلی بازاریاب ها حفظ مشتریان برندهاست. 
بدون شک بازاریابی بدون توجه به مشتریان هیچ کاربردی ندارد. به عبارت بهتر، 
مش��تریان در کانون فعالیت های بازاریابی قرار دارند بنابراین اس��تفاده از داده های 
معتبر در زمینه رفتار مش��تریان برای بهب��ود کمپین های بازاریابی ضروری خواهد 
بود. معیارهای اساس��ی برای بازاریابی داده محور توجه به میزان رضایت مش��تریان 
است. پیش از این توجه به رضایت مشتریان فقط از طریق پیش بینی های بازاریاب ها 
امکان پذیر بود. امروزه بس��یاری از برندها امکان استفاده از داده های دقیق پیرامون 
گروه های مختلف مشتریان را دارند. این امر در کنار مهارت بازاریاب ها فرصت طالیی 

برای جذب مشتری تازه و حفظ مشتریان وفادار برند محسوب می شود. 
بازاریابی داده محور چیست؟

اج��ازه دهید بحث را با بیان تف��اوت میان بازاریابی داده محور با الگوی س��نتی 
بازاریابی ش��روع کنیم. بازاریابی داده محور یک فرآیند یکپارچه و دقیق اس��ت. این 
فرآین��د مبتنی ب��ر کاربرد داده های دقی��ق درباره رفتار مش��تریان و وضعیت بازار 
است. بازاریاب ها با تحلیل داده های موردنظر اقدام به طراحی کمپین های بازاریابی 
می کنند. مزیت اصلی این نوع کمپین ها امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب 

هدف است. 
اگر بخواهیم فرآیند بازاریابی داده محور را در سه گام تشریح کنیم، باید به موارد 

ذیل اشاره شود:
• چرا مشتریان از ما خرید می کنند؟

• آنها چه محصولی را خریداری کرده اند؟ آیا آن محصول از برند ما بوده است؟
• چگون��ه از داده ه��ای معتبر پیرامون رفتار مش��تریان برای طراحی اس��تراتژی 

بازاریابی استفاده کنیم؟
همانطور که مش��اهده می ش��ود، بازاریابی داده محور یک فرآیند دایره ای است. 
ب��ه این معنا که چرخه موردنظر به طور مداوم تکرار می ش��ود بنابراین با یادگیری 
ش��یوه اس��تفاده از آن امکان مدیریت بهینه اطالعات بازاریاب��ی در گام های بعدی 

فراهم می شود. 
شاید در نگاه نخست جمع آوری اطالعات کاربردی درباره مشتریان کار دشواری 
باشد. این امر کامال طبیعی است، با این حال نگاهی کوتاه به عالقه مشتریان برای 
اس��تفاده از نرم افزارها و اپ های آنالین در راس��تای خرید به خوبی فرصت استفاده 
از داده ه��ای معتبر را به ما نش��ان می دهد. امروزه اغل��ب برندهای بزرگ دارای اپ 
رس��می برای خرید آنالین مشتریان هستند. برند شما نیز به احتمال فراوان دارای 
اپ یا دست کم سایت رسمی است. استفاده از داده های مرتبط با کاربران در چنین 

پایگاه هایی گزینه منطقی برای بازاریابی بهتر خواهد بود. 

تحلیل داده ها همیشه فرآیند دشواری محسوب می شود. نکته مهم در این میان 
توجه به حجم وس��یع داده ها در کسب و کارهای مختلف است بنابراین شاید ما با 
چندین ابرداده در زمینه بازاریابی مواجه باش��یم. خوشبختانه امروزه فناوری هوش 
مصنوع��ی امکان تحلیل خودکار داده های عظیم را فراهم کرده اس��ت. نکته جالب 
اینک��ه کار با نرم افزارهای دارای هوش مصنوع��ی نیازمند اطالعات دقیق در حوزه 

بازاریابی یا حتی برنامه نویسی نیست. 
پاسخگویی به سه پرسش مورد بررسی در سطرهای پیشین با استفاده از هوش 
مصنوعی بسیار ساده تر خواهد بود. این امر در زمینه بازاریابی تحوالت بسیار زیادی 
ایجاد کرده اس��ت. بر این اس��اس دیگر تیم های بازاریابی نیازمن��د بازه های زمانی 
طوالنی برای طراحی کمپین های باکیفیت نخواهند بود. این نکته در دنیای بازاریابی 
کنونی دارای اهمیت بسیار زیادی است. بسیاری از تیم های بازاریابی به طور مداوم 
تحت فش��ار هیأت مدیره برای اجرای سریع تر کمپین های بازاریابی هستند. اغلب 
اوقات چنین فشارهایی موجب ناتوانی برندها در زمینه اجرای کمپین ها به صورت 
تاثیرگذار می شود. خبر خوش در این میان امکان ساماندهی و طراحی کمپین های 
بازاریاب��ی در مدت زمان کوتاه بدون نیاز به کاهش کیفیت اس��ت بنابراین بازاریابی 
داده محور در عمل موجب کاهش زمان موردنیاز تیم ها و افزایش قابل توجه کیفیت 

نهایی شده است. 
تکنیک های بازاریابی مشتری مرکز

بدون تردید تحلیل داده های عظیم از س��وی نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی 
تاثی��ر قابل توجهی بر روی کیفیت کمپین ها دارد. این امر فرآیند فعالیت برندها را 
نیز س��اده تر ساخته است. ش��اید در نگاه نخست این امر موجب کاهش نیاز برندها 
به بازاریاب های حرفه ای ش��ود. اگر ش��ما نیز به این نکته فکر می کنید، باید نسبت 
به س��رانجام چنین کارهایی آگاه باشید. بدون تردید بس��یاری از برندها دیگر نیاز 
چندانی به حوزه بازاریابی تخصصی احساس نمی کنند. این امر ناشی از اعتماد باال به 
سیستم های دارای هوش مصنوعی است. این امر از نقطه نظر بازاریابی اشتباه بزرگی 
محسوب می شود. اگرچه برندها اکنون امکان دسترسی به اطالعات دقیق را دارند، 
اما هنوز هم نحوه کاربست آنها اهمیت دارد. بازاریاب های حرفه ای امکان کاربست 

بهتر و دقیق تر اطالعات کاربردی در حوزه بازاریابی را دارند.
نکت��ه جالب درباره نیاز به اس��تفاده از داده های معتبر در زمینه بازاریابی مربوط 
به پیچیدگی این حوزه است. بدون تردید حوزه بازاریابی در طول سال های اخیر با 
اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی پیچیدگی های زیادی پیدا 
کرده اس��ت بنابراین اگر ما با حوزه بازاریابی آش��نایی کاملی نداشته باشیم، امکان 

جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
دسترسی به اطالعات معتبر درباره مشتریان همیشه دارای اهمیت است. برندهای 
مختلف ش��یوه های متفاوتی برای س��اماندهی این بخش دارند بنابراین ما باید در 
عمل از چنین شیوه ای برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف استفاده کنیم. 
متاسفانه برخی از برندها در عمل شیوه مشخصی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ندارند. به همین خاطر از ش��یوه های کلیشه ای برای تحلیل داده ها و ساخت 
کمپین اس��تفاده می کنند. توصیه کلیدی ما در این بخش تالش برای ایجاد ساز و 
کارهای اختصاصی برای برند است. این امر جایگاه هر برند را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش خواهد داد. 
بدون تردید استفاده از داده های معتبر در زمینه بازاریابی گام نهایی برای موفقیت 
نیست. چالش اصلی توجه به فاصله میان اطالعات معتبر در زمینه رفتار مشتریان 
و تصمیم گیری بازاریابی است. گاهی اوقات تصمیم گیری براساس داده ها و اطالعات 
ریسک های زیادی در پی دارد. بازاریاب ها مسئول اصلی شکست کمپین ها خواهند 
بود بنابراین کاربس��ت شیوه های تازه همیش��ه همراه با ریسک شکست و انتقادات 
ف��راوان خواهد بود. اگر ما به طور دقیق کمپین بازاریابی مان را س��اماندهی نکنیم، 

حتی امکان اخراج از محل کار نیز وجود دارد. 
همانطور که اش��اره شد، ما نیازمند تصمیم گیری در زمینه بازاریابی هستیم. این 
امر چالش بزرگی، باتوجه به دش��واری اعتماد قطعی به اطالعات در پی دارد. ما در 
اینجا برای سهولت هرچه بیشتر بازاریاب ها و صاحبان برند قصد بررسی راهکارهای 

مناسب برای بازاریابی مشتری مرکز با استفاده از داده های معتبر را داریم. 
1. ترسیم نقشه سفر مشتریان

تعام��ل میان برندها و مش��تریان ش��باهت زی��ادی به س��فرهای جادویی دارد. 
وظیفه اصلی ما در این میان ایجاد ش��رایطی مناس��ب برای مش��تریان به منظور 
تعامل با برندمان اس��ت. هرچه این فرآیند دلپذیرتر باش��د، ش��انس ما برای جلب 
نظر مخاطب هدف افزایش خواهد یافت. امروزه مشتریان انتظارات بسیار زیادی از 
برندها دارند. این امر شامل تالش برندها برای جلب نظر مشتریان براساس تحلیل 
سلیقه شان می شود. اگر ما توجه کافی به سلیقه مشتریان نداشته باشیم، به سرعت 
مشتریان مان را از دست می دهیم بنابراین رقابت در فضای کسب و کار نیز بر روی 

اهمیت بازاریابی خواهد افزود. 
طراحی نقشه سفر مشتریان در تعامل با برندمان کاربرد بسیار زیادی دارد. ما در 
این میان وظیفه افزایش جذابیت  سفر مشتریان را داریم. این امر به عوامل متعددی 
بس��تگی دارد. به عنوان مثال، هرچه اطالعات موردنیاز مش��تریان درباره برند ما و 
محصوالتش در دسترس تر باشد، انگیزه آنها برای تعامل با ما بیشتر خواهد شد. ما 
به طور کلی براساس ماهیت برندمان باید اقدام به ترسیم نقشه سفر مشتریان کنیم، 

با این حال برخی از نکات عمومی و رایج در این زمینه به شرح ذیل است:
• توجه به سادگی نقشه موردنظر و تالش برای پرهیز از سردرگمی مشتریان

• طراحی شخصیت های مختلف برای مشتریان و تالش برای شخصی سازی نقشه 
برندمان براساس هر کدام از شخصیت ها

• توجه به توانایی های درونی برندمان و کارمندان برای تعامل با مشتریان و عدم 
سرمایه گذاری بیش از اندازه بر روی این حوزه

• توافق و تعامل با سرمایه گذارهای شرکت درباره طرح های پیش روی در زمینه 
تعامل با مشتریان به منظور جلب رضایت شان

2. ترکیب داده ها
بازاریابی با هدف جلب نظر مخاطب هدف همیشه کار ساده ای نیست. بسیاری از 
برندها در عمل توانایی جلب نظر مشتریان در فرآیند بازاریابی را ندارند. شاهد اصلی 
این ادعا کمپین های شکست خورده فراوان در اطراف مان است. همچنین به عنوان 
یک مش��تری ما همیشه خیل عظیمی از محتوای بازاریابی را مورد بی توجهی قرار 
می دهیم بنابراین استفاده از داده های معتبر برای طراحی کمپین های بازاریابی کار 

چندان ساده ای هم نیست. 
راهکار اصلی برای غلبه بر مش��کالت بازاریابی داده محور و تالش برای تمرکز بر 
روی مشتریان استفاده از ترکیب اطالعات است. بسیاری از برندها فقط بر روی یک 
نوع اطالعات واحد سرمایه گذاری می کنند. در این میان اگر سلیقه مشتریان برای 

تعامل با برند موردنظر متفاوت باشد، کار برای آنها به شدت دشوار خواهد شد. 
اگر ما به دنبال تعامل بلندمدت با مشتریان هستیم، باید اقدام به ترکیب اطالعات 
در دس��ترس مان کنیم. این امر بدون توجه به تکنیک ه��ای بازاریابی امکان ناپذیر 
است. اغلب شکست ها در زمینه بازاریابی به دلیل حضور افراد غیرحرفه ای در مقام 
بازاریاب صورت می گیرد. این امر شامل دخالت های بی مورد هیأت مدیره در فرآیند 
بازاریابی می شود. امروزه برای موفقیت در عرصه بازاریابی باید به بازاریاب ها آزادی 
عمل موردنیازشان اعطا شود. در غیر این صورت نتیجه نهایی کمپین ها همیشه با 

سطح انتظارات ما فاصله خواهد داشت. 
3. ارزیابی رفتار مشتریان

واکنش مش��تریان نس��بت به کمپین های بازاریابی یکسان نیس��ت. هر گروه از 
مش��تریان براساس سطح نیاز، سلیقه و تجربه تعامل با برند واکنش متفاوتی نشان 
می دهند. نکته مهم در این میان اس��تفاده از واکنش های متفاوت مش��تریان برای 
شخصی سازی محتواس��ت. امروزه دیگر دوره تولید محتوای بازاریابی یکسان برای 
تمام مشتریان گذشته است بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای شخصی سازی 

محتوا براساس سطح نیاز گروه های مختلف مشتریان باشیم. 
اس��تفاده از داده های معتبر برای بازاریابی همیشه دشوار نیست، با این حال هنر 
شخصی س��ازی آنها نیازمند مهارت باال در حوزه بازاریابی است. گام نخست در این 
میان طبقه بندی واکنش های مختف مشتریان به کمپین اولیه مان است. این امر ما 
را با گروه های مختلف مش��تری هدف آشنا خواهد کرد. سپس براساس سلیقه هر 
دس��ته از مشتریان باید در مراحل بعدی محتوا را شخصی  س��ازی کرد. استفاده از 

تجربه تعامل مشتریان با دیگر برندها در اینجا اهمیت باالیی دارد. 
ه��دف اصلی م��ا در این بخش جایگزین��ی داده های مرتبط با رفت��ار و واکنش 
مشتریان با الگوها و اصول بازاریابی از پیش طراحی شده است. ما باید به طور مداوم 
اصول بازاریابی برندمان را براساس سطح نیاز مشتریان به روز رسانی کنیم. در غیر 

این صورت امکان جلب نظر آنها فراهم نخواهد شد. 
4. ذخیره  سازی مداوم اطالعات

تکیه بر اطالعت قدیمی همیشه راهکار مناسبی محسوب نمی شود. ما اغلب اوقات 
نیازمند اطالعات تازه در حوزه بازاریابی هستیم، بنابراین باید به طور مداوم اقدام به 
افزایش بانک اطالعاتی و جایگزینی اطالعات تازه با نسخه های قدیمی کنیم. در غیر 

این صورت به سرعت با شکست مواجه خواهیم شد. 
فرآین��د گ��ردآوری اطالعات تازه دش��واری زیادی ن��دارد. در اینجا نی��ز اگر از 
نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی اس��تفاده کنیم، فرآین��د گردآوری اطالعات به 
ش��دت س��اده خواهد ش��د. نکته مهم در این میان تالش برای تحلیل اطالعات و 

کاربست آنها براساس تغییرات مداوم سلیقه مشتریان است. 
برندها همیشه رویدادهای بسیار زیادی را پیش روی دارند. این امر شامل شرکت 
در مراس��م های بزرگ یا حتی برگزاری برخی از آنهاس��ت. نکته مهم در این میان 
تالش برای اس��تفاده از اطالعات مربوط به رفتار مش��تریان در مراس��م های بزرگ 
اس��ت. ش��اید این امر در ابتدا اندکی عجیب به نظر برسد، اما از نقطه نظر بازاریابی 
دارای اهمیت باالیی اس��ت. امروزه برخ��ی از رویدادهای مهم در حوزه بازاریابی به 
صورت آنالین اتفاق می افتد بنابراین ما باید نس��بت به جمع آوری داده ها در چنین 
موقعیت هایی نیز حساس باشیم. در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب نخواهیم 

داشت. 
آینده حوزه بازاریابی

فناوری های داده محور نقش مهمی در توس��عه بازاریابی ایفا می کند. 
این امر در طول س��ال های آینده ش��دت بسیار بیش��تری خواهد یافت 
بنابرای��ن تمام تیم های بازاریابی باید به اس��تفاده از چنین فناوری هایی 
ع��ادت کنند. در غیر این صورت به س��رعت از دنی��ای بازاریابی حذف 
خواهند شد. نکته مهم در این میان دست باالتر کسب و کارهای آنالین 
در مقایس��ه با نمونه های س��نتی اس��ت. بدون ش��ک خرده فروشی های 
آنالین مانند آمازون با سهولت بسیار بیشتری در مقایسه با دیگر کسب 
و کارهای حضوری اقدام به گردآوری و تحلیل داده ها می کنند. بنابراین 
یکی از ترندهای مهم در آینده بازاریابی جهت گیری به س��وی کسب و 

کارهای آنالین است. 
استفاده از س��از و کارهای هوشمند برای تحلیل داده ها نیز گسترش 
فراوان��ی در ح��وزه بازاریابی خواهد یافت بدون تردی��د اکنون موقعیت 
مناس��بی برای برندها به منظور اس��تفاده از فن��اوری هوش مصنوعی و 
یادگیری ماش��ینی است. این امر نیاز به رس��یدگی به کارهای عادی را 
کاهش می دهد. در عوض مهارت باال و تخصص در حوزه بازاریابی بیش 

از اندازه ارزشمند خواهند شد. 
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4 گام یک الیو اینستاگرامی موفق 

براساس جدیدترین آمارها، مخاطبین بیشترین تمایل را به بخش 
الیو اینس��تاگرام دارند. تحت این شرایط سوالی که مطرح است این 
است که چگونه می توان در این زمینه کامال حرفه-ای و موفق ظاهر 
ش��د. دلیل دیگری ک��ه اهمیت صحبت در رابطه ب��ا این موضوع را 
افزایش داده است این است که در شرایط فعلی ویروس کرونا منجر 
ب��ه قرنطینه خانگ��ی و در نتیجه افزایش چش��مگیر تعداد و میزان 
اس��تفاده کنندگان اینترنت ش��ده اس��ت. به همین خاطر هم اکنون 

بهترین زمان برای شروع فعالیت شما خواهد بود. 
1-به کیفیت کار توجه داشته باشید 

کیفیت پخش در بخش الیو به اندازه کافی ضعیف است. به همین 
خاطر ش��ما نبای��د در این رابطه اقدامی را انج��ام دهید که به بدتر 
شدن اوضاع منجر شود. برای این منظور توجه به نور کافی، استفاده 
از یک گوش��ی ب��ا دوربین باکیفیت در کنار س��رعت باالی اینترنت 
ش��روط اولیه محس��وب می شود، با این حال ش��ما باید برنامه ریزی 
نیز در این رابطه داشته باشید تا اقدام شما ارزش مشاهده باالیی را 
داشته باش��د. در نهایت توجه داشته باشید که اخیرا روشی معرفی 
ش��ده است که به واس��طه آن می توان از دوربین عکس برداری خود 
نیز به عنوان وبکم استفاده کرد. درواقع شما تمامی اقدامات را برای 
ایجاد جذابی��ت بصری باید مورد توجه خود ق��رار دهید. همچنین 
ضروری اس��ت تا دوربین خود را از جایی ثابت نگه داشته و از تکان 
خوردن های زیاد در حین پخش زنده، خودداری کنید. این امر باعث 

خواهد شد تا کیفیت تصویر، در شرایط بهتری قرار گیرد. 
2-اصل اختصار را رعایت کنید 

به هر میزان که اقدام ش��ما زمان بیشتری را اشغال کند، احتمال 
هم��راه ماندن افراد نیز کمتر خواهد ش��د. درواقع هیچ دلیلی وجود 
ندارد که یک الیو، حتما باید یک س��اعت طول بکشد. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که مباحث را به چند قس��مت کوتاه تقسیم کنید. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا افراد بتوانند تا آخرین دقیقه با ش��ما 
همراه ش��وند. همچنین الزم اس��ت تا به مس��ائل روز توجه داشته 
باش��ید. برای مثال در ش��رایط فعل��ی، صحبت ک��ردن در رابطه با 
ویروس کرونا، یک انتخاب کامال درست خواهد بود، با این حال شما 
در این رابطه می توانید خالقیت داش��ته باش��ید. برای مثال به جای 
توصیه های پیش��گیرانه، آینده کسب وکار خود را در پساکرونا شرح 
دهید. همچنین ای��ن نکته را مورد توجه خود قرار دهید که ممکن 
است صدا در وضعیت ایده آل نباشد. به همین خاطر بهتر است که از 
هندزفری استفاده کنید. درواقع توصیه ها این است که در حد چند 
ثانیه الیو خود را در معرض آزمایش قرار دهید تا از مناس��ب بودن 
همه چیز اطالع داش��ته باشید. همچنین وجود متن در کنار دست 
ش��ما باعث می شود تا از محور گفت وگو خارج نشده و تنها براساس 

برنامه ریزی رفتار کنید. 
3-از قبل اطالع رسانی های الزم را انجام دهید

منظور از این بخش صرفا این نیس��ت که ش��ما اعالم کنید که در 
چه زمانی الیو خود را آغاز خواهید کرد. بلکه ش��ما قبل از ش��روع 
اقدام خود، باید مخاطب را به دنبال کردن این اقدام قانع کنید. برای 
این موضوع می-توانید س��ه دلیل مهم بودن مش��اهده الیو خود را 
عنوان کرده و سابقه مهمان برنامه و یا پیش زمینه های بحث خود را 
منتش��ر کنید. همچنین ضروری است تا از مخاطبین خود بخواهید 
تا به بازنشر استوری شما پرداخته و برای الیو تبلیغ کنند. همچنین 
ضروری است تا به مخاطب خود توجه ویژه ای داشته باشید. درواقع 
اگر صرفا آنها را مش��اهده کننده در نظر بگیرید، بدون شک تعاملی 
ش��کل نگرفته و افراد دیگر الیو های ش��ما را دنبال خواهند کرد. در 
نهایت توصیه می ش��ود که بخش های مختلفی را داش��ته باش��ید تا 
تمامی س��لیقه ها را به خود جذب کنید. برای مثال ممکن است یک 
روز در هفته را به پاس��خ دادن به سواالت، یک روز را به مصاحبه و 
یا اقداماتی از این قبیل اختصاص دهید. بهتر است که برنامه کاری 
خود را در یک هایالیت اس��توری ق��رار دهید تا حتی افراد جدید با 

شیوه کار شما آشنا شوند. 
4-ذخیره کردن را جدی بگیرید 

در پایان ضروری است تا الیو خود را حتما ذخیره کنید تا به مدت 
۲۴ ساعت قابل مشاهده باشد. همچنین راهکارهای ضبط را معرفی 
کنید. برای مثال برخی از نرم افزارها و اپلیکیشن ها از صفحه نمایش 
فیلم می گیرند و افراد می توانند با این اقدام، محتواهای مورد عالقه 
خود را برای همیش��ه داشته باشند. در این رابطه برخی از برندها به 
ش��یوه حرفه ای تر عمل کرده و الیو-های��ی را در فضایی دیگر نظیر 
یوتیوب قرار می دهند تا افرادی که به تازگی اضافه شده-اند و یا بنا 
به  هر دلیل موفق الیو را مش��اهده نکرده اند به محتواها دسترس��ی 
داش��ته باشند. همچنین ضروری است تا الیو خود را با یک پرسش 
ب��ه پایان برس��انید تا فراخ��وان عمل )CTA(  نیز ش��کل گرفته و 

مخاطبان به خوبی با شما درگیر باقی بمانند. 
business2community.com :منبع
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وبینارهای پیشنهادی در رابطه با سئو برای 
روزهای قرنطینه

در این روزها که کرونا جهان را تسخیر کرده و افراد به ماندن در 
خانه محکوم هس��تند، بهترین زمان جهت افزایش س��طح آگاهی و 
تقویت مهارت ها وجود دارد که پس از طی کردن این دوران سخت، 
بتوان عملکرد بس��یار خوبی را از خود نشان داد. در این رابطه سئو 
یکی از مهم ترین مهارت ها محس��وب می ش��ود. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که در حال حاضر بازاریاب��ی اینترنتی در صدر تمامی 
روش ه��ا قرار گرفته اس��ت و در این رابطه س��ئو یکی از بخش های 
جدانش��دنی آن است. در این رابطه وبینارها یک گزینه بسیار خوب 
محسوب ش��ده و در این راستا به بررسی پنج مورد از جدیدترین و 

در عین حال بهترین آنها خواهیم پرداخت. 
1-آنچه باید در رابطه با الگوریتم جدید گوگل بدانیم 

گوگل همواره الگوریتم های جدیدی را معرفی می کند که آگاهی 
از آنها باعث خواهد شد تا عملکرد به مراتب بهتری را داشته باشید. 
اگر در این رابطه خواندن مطالب را اقدامی زمانبر دانس��ته و ممکن 
است متوجه برخی از موارد نشوید، توصیه می شود که وبینار جدید 
آقای برت را مش��اهده کنید. وی یک��ی از خبره  ترین افراد در حوزه 
س��ئو محسوب ش��ده و در وبینار خود همراه با مثال های متعدد، به 

خوبی همه چیز را توضیح داده است. 
2-تغییرات سئو در دوران پساکرونا 

هیچ فهرس��تی از بهترین ها در حال حاض��ر بدون توجه به کرونا، 
کامل نخواهد بود. درواقع این ویروس با س��رعتی فوق العاده به تمام 
جهان سرایت کرده و در این رابطه اکثر کسب وکارها را وارد بحران 
کرده اس��ت، با این حال این اتفاق منجر به اس��تفاده بیشتر افراد از 
اینترنت نیز ش��ده اس��ت که خود یک فرصت طالی��ی بوده و الزم 
اس��ت تا به آن توجه داش��ته باشیم، با این حال یکی از سواالتی که 
مطرح اس��ت این اس��ت که پس از پایان این دوره، چه تغییراتی در 
بخش هایی نظیر س��ئو رخ خواهد داد. در ای��ن رابطه اریک نیوتون 
مدیرعام��ل ش��رکت Milestone Anil ضم��ن تحلی��ل اوضاع و 
اقدامات��ی که در حال حاضر باید انجام ش��ود، به تغییرات احتمالی 
س��ئو در آین��ده نیز پرداخته و کمک می کند ک��ه از امروز برای آن 

آماده باشیم.
3-ترندهای حوزه سئو در سال 2020 

توج��ه به ترنده��ا در هر حوزه  ای باعث خواهد ش��د ت��ا بهترین 
تصمیم گیری ها را داش��ته باش��یم. امس��ال ما وارد یک دهه جدید 
شده ایم و طبیعی اس��ت که شاهد تغییرات بیشتری باشیم. در این 
رابطه س��ه تن از بهترین ها به نام ه��ای بن آگروال، بیل هانت و بک 
آزیموت ضمن بررس��ی اتفاقات مهم حوزه سئو در سال گذشته، به 
معرف��ی جدیدترین ترندها پرداخته ان��د. همچنین توصیه هایی ارائه 

شده است که به بهبود عملکرد شما کمک خواهد کرد. 
4-چگونه ترافیک سایت خود را افزایش دهیم

گرت مهرگات در وبینار خود به بررسی خالقانه ترین و جدیدترین 
روش هایی پرداخته اس��ت که باعث خواهد ش��د تا به بهترین شکل 
ترافیک س��ایت افزایش پی��دا کند. نکته جالب این اس��ت که اکثر 
روش های او کامال س��اده بوده و این امر کمک می کند تا هر فردی 

بتواند از آن استفاه کند.
5-تاثیر اینفلوئنسرها بر سئو سایت 

در این وبینار شما با اهمیت همکاری با اینفلوئنسرها آشنا خواهید 
شد. همچنین در هر حوزه ای بهترین های حال حاضر جهان معرفی 
ش��ده و دالیل اهمیت و نکاتی که باید در این رابطه رعایت ش��ود، 
به خوبی توضیح داده ش��ده و متوجه نکاتی خواهید شد که تاکنون 
از نظر ش��ما پنهان مانده است. در نهایت آمارهایی ارائه می شود که 
بدون شک بر روی تصمیمات و کسب اعتماد، تاثیرگذار خواهد بود. 
در نهایت توجه داشته باشید که در صورتی که بخواهید از تمامی 
پنج گزینه استفاده کنید، به زمانی در حدود پنج ساعت نیاز خواهید 

داشت. به همین خاطر این اقدام چندان زمانبر نیز نخواهد بود. 
searchenginejournal.com :منبع
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برای یادگیری و به روز نگه داش��تن اطالعات خود در زمینه س��ئو چه اقدامی 
را انجام می-دهید؟ ممکن اس��ت کتاب را در این رابطه کافی بدانید، با این حال 
توجه داش��ته باشید که از زمان نوشتن تا چاپ یک کتاب، زمان طوالنی ای طی 
خواهد ش��د و اگر صرفا به آن تاکید داشته باشید، بدون شک جدیدترین ترندها 
را از دست خواهید داد. در این رابطه پادکست نیز گزینه چندان خوبی محسوب 
نش��ده و ش��ما نیاز به مش��اهده خواهید داش��ت. به همین خاطر در حال حاضر 
س��ایت ها بهترین گزینه های موجود محس��وب ش��ده و کمک می کنند که شما 
بتوانید به انواع اطالعات موردنیاز خود در کمترین زمان ممکن دست پیدا کنید، 
با این حال سوالی که مطرح می شود این است که بهترین سایت ها در این حوزه 
کدامند؟ در این مقاله به بررسی ۱۳ مورد منتخب خواهیم پرداخت. نکته دیگری 
که اهمیت فهرس��ت کردن بهترین ها را کامال ضروری کرده اس��ت این است که 
برخی از س��ایت ها اقدام به معرفی روش-هایی می کنند که ابدا متناسب نبوده و 
به همین خاطر بسیار مهم است که نسبت به معتبرترین ها آگاهی داشته باشید.

Google Webmaster Central Blog -1
گوگل به عنوان بزرگ ترین و محبوب ترین موتور جست وجو جهان، همواره در 
زمینه س��ئو اقدامات متنوعی را انجام داده اس��ت. برای مثال تولید نرم افزارهای 
موردنیاز یکی از این اقدامات محس��وب می ش��ود، با این حال برای یادگیری نیز 
می توانی��د از این برند جهانی کمک بگیرید. در این بخش ش��ما با انواع تعاریف، 
اقدامات و توصیه ها آش��نا خواهید ش��د و می توانید اطالعات خوبی را نسبت به 

سایت خود و یا افراد دیگر از نظر وضعیت سئو به دست آورید.
Search Engine Journal-2

س��ایتی که این مقاله در آن منتشر شده است، در سال ۲۰۰۳ تاسیس شده و 
از آن زمان در زمینه س��ئو، تولید محتوا و تبلیغات جدیدترین مطالب را منتشر 
می کند. همچنین پوش��ش اخبار از دیگر ویژگی های آن محس��وب می شود. در 
نهای��ت همکاری با بیش از ۵۰ متخصص س��ئو، از دیگر امتیازهای این س��ایت 

محسوب می شود. 

Search Engine Land -3
این س��ایت از سال ۲۰۰۷ ش��روع به فعالیت کرده است و موسس آن یکی از 
تاثیرگذارترین افراد حوزه سئو، دانی سالیوان است. در نهایت استفاده از یک تیم 
تحریری��ه حرفه ای در کنار برگزاری دوره های آموزش��ی، از دیگر ویژگی های این 

سایت محسوب می شود. 
Search Engine Roundtable -4

بری ش��وارتز این س��ایت را در س��ال ۲۰۰۴ تاس��یس کرده و از آن زمان به 
مصاحب��ه و پوش��ش اخبار حوزه س��ئو تمرکز داش��ته اس��ت. در نهایت معرفی 

جدیدترین راهکارها، از دیگر ویژگی ها محسوب می شود. 
The SEM Post -5

جنیفر اس��لگ این سایت را از سال ۲۰۱۴ تاس��یس کرده و در آن به بررسی 
راهکارهای مختلف برای سئو سایت در کنار پوشش اخبار می پردازد. نکته جالب 
این اس��ت که تمامی محتواها را خود او ش��خصا تهیه کرده و این امر باعث شده 

است تا مخاطب بتواند ارتباط بیشتری را برقرار کند. 
Stone Temple Digital Marketing -6

اریک انج این س��ایت را قبل از س��ال ۲۰۰ تاس��یس کرد. این س��ایت اگرچه 
اعتبار باالیی را دارد، با این حال س��رعت پست گذاری در آن چندان باال نبوده و 
ب��رای مطالب جدید به زمانی در حدود یک هفته نیاز اس��ت. در نهایت توجه به 
انواع محتواها نظیر ایجاد اینفوگرافی و فیلم، از مزیت های آن محسوب می شود. 

GSQi Blog -7
 Squared گل��ن گب��ه رئیس برن��دی در زمینه مش��اوره دیجیت��ال به ن��ام
Interactive اس��ت که در این س��ایت ضمن به اشتراک گذاشتن تجربه کاری 
خ��ود، ب��ه انجام مداوم ان��واع تحلیل ها و بررس��ی دالیل موفقیت و یا شکس��ت 
س��ایت های مختلف در زمینه س��ئو می پردازد. همین امر باعث شده است تا وی 
به عنوان مش��اور بسیاری از سایت ها انتخاب شود. در نهایت معرفی نرم افزارهای 
موجود در زمینه س��ئو و آموزش آنها از دیگر مزیت های این س��ایت محس��وب 

می شود. 
The Moz Blog -8

در این س��ایت انواع آمارها در زمینه سئو وجود دارد. همچنین شما می توانید 

رده بندی س��ایت ها را نیز براس��اس الگوهای مختلف مش��اهده کنید. در نهایت 
بخش دائمی آموزشی آن به دو فرمت تصویری و فایل صوتی در اختیار افراد قرار 

دارد، از جمله محبوب-ترین قسمت ها محسوب می شود. 
SEO Theory -9

بررس��ی انواع تئوری ه��ا و معرفی جدیدترین آنها بدون ش��ک برای هر فردی 
ارزش��مند خواه��د بود، با این حال این س��ایت به علت رویک��رد تخصصی خود، 
برای تازه کارها ابدا توصیه نش��ده و بهتر است پس از رسیدن به سطح حرفه ای، 

وارد آن شوید. 
State of Digital -10

این سایت در کنار سئو به بازاریابی اینترنتی و تولید محتوا نیز تاکید داشته و 
به همین خاطر پایگاه جامعی محس��وب می شود، با این حال بخش بسیار جالب 
آن، مقایس��ه اس��تراتژی ها، نرم افزارها و اقدامات مختلف در زمینه سئو است که 

بسیار خالقانه و جالب است.
Yoast SEO Blog -11

مزیت اصلی این س��ایت، آموزش از پایه آن اس��ت. درواقع ش��ما می توانید از 
صفحه نخست تا جدیدترین مطالب، یک سیر آموزشی را طی کرده و به ترتیب، 
توانایی باالتری پیدا کنید. به همین خاطر این سایت دارای بهترین ترتیب بندی 

است.
WebmasterWorld -12

این س��ایت به بزرگ ترین پایگاه تمامی افراد فعال در زمینه س��ئو از سراس��ر 
جهان تبدیل ش��ده است. درواقع در این س��ایت می توانید با افراد مختلف آشنا 
ش��ده و مطالب آنها را مش��اهده کنی��د. به همین خاطر باالتری��ن تنوع و حجم 
مطال��ب، متعلق به این س��ایت اس��ت. همچنین ش��ما در بخش پن��ل کاربری، 

می توانید سواالت خود را مطرح کرده و بهترین پاسخ ها را دریافت کنید.  
Search News Central -13

ش��یوه کاری این س��ایت بسیار خالقانه و جالب اس��ت. درواقع آنها به پوشش 
حداکثری اخبار حوزه س��ئو تمرکز دارند، ب��ا این حال در هر بخش، گزینه هایی 

برای مطالعه بیشتر وجود دارد که به آموزش های مرتبط پرداخته شده است. 
searchenginejournal.com :منبع

هر بنیان گذاری باید از بعضی طرز فکرهای خاص، اجتناب کند. مثال 
تحت فش��ار قرار دادن خود برای انجام دادن هر پروژه به تنهایی یا این 
احس��اس که هرگز نمی تواند اس��تراحت کند. شاید گفتنش ساده باشد 
ک��ه با خود بگویید من نباید این اش��تباه ها را انجام دهم، ولی وقتی در 
چنین ش��رایطی ق��رار می گیرید به راحتی ممکن اس��ت در یکی از این 

دام ها گرفتار شوید.
در ادام��ه، پنج مورد از خطرناک ترین تله ه��ای ذهنی را که به عنوان 
بنیان گذار یک استارت آپ ممکن اس��ت گرفتارش شوید مرور خواهیم 

کرد:
۱- وقت��ی می بینید هم تیمی ت��ان به کندی کار می کند و احس��اس 
می کنی��د که خودتان می توانید س��ریع تر کار را انجام دهید، می گویید: 

»خودم این کار را انجام خواهم داد«:
این اش��تباه در بین بنیان گذاران اس��تارت آپ های نوپا شایع تر است، 
یعن��ی در مواقعی که یک عضو جدید اس��تخدام می کنید تا بخش��ی از 
کارتان را برای ش��ما انجام ده��د. در واقع عضو جدید به زمان نیاز دارد 
تا بتواند کارش را یاد بگیرد و البته در طول آن دوره یادگیری، نخواهد 

توانست کارها را با آن سرعتی که مدنظر شماست پیش ببرد.
ولی این اصال مهم نیست. اگر شما کار آنها را برعهده بگیرید به آنچه 
که می خواهید نمی رس��ید زیرا در این صورت آنها نمی توانند مس��تقل 
ب��ار بیایند. عالوه بر این، با این کار نخواهید توانس��ت ش��رکت خود را 

مقیاس بندی کنید.
ای��ن کار اث��رات جانبی دیگری ه��م دارد. اگر م��دام پاپیچ هم تیمی 
جدیدتان بش��وید، ممکن است به او ضربه  روحی وارد شود. به کارکنان 
جدیدتان اجازه دهید تالش کنند )حداقل چند هفته اول(، تا بتوانند به 

آن رشدی که از آنها انتظار دارید، برسند.
۲- اندازه گیری ساعات به جای پیشرفت:

در دنیای اس��تارت آپ، خیلی آزاردهنده اس��ت وقتی که می ش��نویم 
کس��ی با تکبر در مورد زود رفتن به اداره یا دیر ترک کردن اداره حرف 
می زند. اگر افراد در محل کار هش��یار و مولد باش��ند دیگر زمان آمدن 
و رفتن آنها مهم نیس��ت. آنچه که مهم اس��ت، نتیجه  کار اس��ت. برای 
سنجش مشارکت شخص در رشد شرکت، فقط به موارد زیر توجه کنید:

• آنچه که انجام می دهند.
• آیا در راس��تای اهداف نقش��ه  راه یا ضرب االجل ها حرکت می کنند 

یا نه؟
• آیا یک عضو قابل اعتماد و قابل احترام برای تیم هستند یا نه؟

البت��ه معموال رفتار بنیان گذاران به گونه ای اس��ت که از این اش��تباه 
حمایت می کنند. با ایجاد چک لیس��ت روزانه برای خودتان و محاس��به 
کارهای انجام ش��ده  قابل مدیریت در طول روز یا پیش��رفتی که در طول 

روز ایجاد شده است، می توانید از این اشتباه اجتناب کنید.
ب��رای اینکه خود را با مفهوم »بهره وری« به همراه موفقیت برای خود 

و تیم تان تطبیق دهید، باید هدف گرا باشید نه ساعت گرا.
۳-داشتن این احساس که نمی توانید استراحت داشته باشید:

بس��یاری از بنیان گذاران، معموال در شرکت خیلی به خودشان فشار 
آورده و خود را خس��ته می کنند )از لحاظ روحی ۱۸ ساعت در روز کار 
می کنند و هرگز به خودش��ان اجازه  توقف، خواب یا مقداری استراحت 
نمی دهن��د(. آنها ح��س می کنند این همان کاری اس��ت که باید انجام 
دهند. بعضی از بنیان گذاران، در مورد اخالق کاری خود در ش��بکه های 
اجتماع��ی مطل��ب می گذارند تا اعتبار اجتماعی کس��ب کنند و وانمود 

کنند که کاری غیرعادی و خارق العاده انجام می دهند.
ولی در واقعیت، این شیوه غیرمولد است. اگر زیادی خودتان را خسته 
کنید بهره وری تان کاهش می یابد. زندگی استارت آپی، یک دوی ماراتن 
اس��ت نه دوی س��رعت. اگر دائما مش��غول کارهایی هستید که فرصت 
استراحتی برای شما باقی نمی گذارند، یک گام به عقب برگشته و کمی 
فکر کنید. معموال متوجه خواهید ش��د که برای تکمیل بعضی کارهای 

خاص، بیشتر از آنچه که نیاز است وقت می گذارید، زیرا:
• دچار حواس پرتی ش��ده اید )نیازی نیس��ت به همه  ایمیل ها یک جا 

پاسخ دهید(.
• زمان خود را خوب مدیریت نمی کنید.

• ب��رای دق��ت کافی و عمی��ق روی کار خ��ود، به ان��دازه  کافی وقت 
نمی گذارید.

منظور این اس��ت که باید هدفمند باش��ید و همیشه برای خود وقت 
استراحت در نظر بگیرید.

۴- تالش برای یک رئیس خوب بودن:  
تفاوت زیادی بین رئیس بودن و دوست بودن وجود ندارد. ولی وقتی 
یک اس��تارت آپ نوپا دارید همیش��ه بهتر است رس��می تر باشید. یعنی 

ضرورتا در مربیگری و نقد سازنده  خودتان صادق باشید. دوستانه بودن 
خوب است، ولی اگر به دروغ ادای صداقت را دربیاورید عواقب شدیدی 
)هم از نظر ش��خصی و هم از نظر کاری( در پی خواهد داشت و به موارد 

زیر منجر خواهد شد:
• تیم شما در فضای کاری برای مولد یا باارزش بودن رقابت نمی کند.
• محصول شما خسارت می بیند، زیرا حلقه  بازخورد شکسته می شود.

• فرهنگ شرکت شما نخواهد توانست در یک فضای صادقانه و شفاف 
و با بازخورد ثابت )مواردی که موردنیازتان هستند( رشد کند.

وقتی باید گفت وگوهای س��ختی داشته باشید، از راه حل های سریع و 
موقت اس��تفاده کنید. روراست باش��ید و آنچه را که الزم است بگویید. 
فق��ط در این صورت کارها بهبود خواهند یاف��ت. درواقع تا وقتی  که با 
بازخوردهای خود همچنان حرفه ای باقی می مانید، هیچ کس از شما گله 
نخواهد کرد. حقیقت این است که اگر شما وظیفه  خود را انجام ندهید 

تیم تان از شما گله خواهد کرد )و باید هم این کار را بکند(.
۵-داش��تن این ط��رز فکر که باید به همه بگویی��د همه چیز در تمام 

اوقات به خوبی پیش می رود:
بنیان گذاران بیشتر از بقیه  کارکنان در این تله  ذهنی گرفتار می شوند. 
با یک دوست یا همکاری که می خواهد همین االن یک شرکت راه اندازی 
کند صحبت کنید و از او بپرس��ید کارها چطور پیش می رود. ۹۹درصد 

اوقات در پاسخ خواهید شنید: همه چیز خوب پیش می رود.
این ح��رف نه تنها صادقانه نیس��ت، بلکه عواق��ب غیرقابل پیش بینی 

دیگری هم دارد. مثال:
مانع از این می ش��ود که شما توصیه ها یا کمک های بسیار ارزشمند را 
دریافت کنید، زیرا کس��انی که می توانند این توصیه ها را در اختیار شما 
بگذارند اصال فکرش را هم نمی کنند شما به آنها احتیاج داشته باشید.

اعتبار ش��ما را کاهش می دهد، به خصوص بعد از اینکه افراد بفهمند 
کاره��ا واقعا خوب پیش نمی رود. )حتی اگر بعد از مدت کوتاهی خالف 

آن حرف را بگویید(.
بنابراین در پاسخ به این سوال همیشه سعی کنید صادق باشید. در پایان 
روز، هر کسی که درگیر استارت آپ است اشتباه هایی را مرتکب می شود و 
این امری طبیعی و رایج است ولی آنچه باید به آن توجه داشت، این است 
که اش��تباه هایی را که می توانید از آنها اجتناب کنید، مرتکب نشوید. پس 

برای شروع، سعی کنید از این تله های ذهنی اجتناب کنید.
medium/modirinfo :منبع

5 تله  ذهنی بنیان گذاران استارت آپ ها و نحوه  اجتناب از آنها

بهترین سایت ها برای آموزش سئو
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اراک - خبرنـگار فرصـت امـروز: ریی��س س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور گفت: توسعه و پیشرفت 
واقعی کش��ور نیازمند بازنگری در برنامه ها اس��ت.  »مهدی 
جمال��ی ن��ژاد« در آیی��ن افتت��اح فاز ی��ک پ��روژه تقاطع 
غیرهمسطح شهید کاوه نبیری اراک و آغار عملیات اجرایی 
ف��از دوم ای��ن طرح گف��ت: پروژه های خوبی برای توس��عه 
شهرها تعریف شده اما هنوز بسیاری از مشکالت گره گشایی 
نش��ده اس��ت. وی بیان کرد: نیاز اس��ت برای توسعه واقعی 
ش��هرها، نسخه شفابخش��ی پیچیده شود و ش��اید به جای 
مدیران ش��هری باید به دنبال حکیمان شهری رفت. معاون 
وزیر کش��ور ادام��ه داد: جای معماری ایرانی و اس��المی در 
خیلی از نقاط کش��ور خالی است، شهرهای گذشته و کهن 
حال انسان را خوب می کرد زیرا این شهرها توسط حکیمان 
و معم��اران فقیه ایجاد و در آن مجموعه ای از علوم مختلف 
شهر دیده می شد.  جمالی نژاد اظهار داشت: ۲۱ هزار طرح 
ب��زرگ و کوچک در ای��ام اهلل دهه مبارک فجر پارس��ال در 
کشور بهره برداری و ایجاد شد و هم اکنون نیز ۸۰ هزار طرح 

نیمه تمام در کشور در دست اجرا است.
نقشه توسعه شهرها باید حکیمانه و متوازن باشد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی هم در این آیین گفت: 
نقشه توسعه شهرها باید حکیمانه و متوازن باشد و قدم های 
بلندی در این راس��تا برداشته شود. آیت اهلل »قربانعلی دری 
نجف آبادی« افزود: افتتاح تقاطع غیرهمس��طح شهید کاوه 

نبیری، یک قدم ارزش��مند در راستای توسعه شهری است 
و باید این قدم ها روز به روز بلندتر ش��ود. وی بیان کرد: در 
س��ال های گذش��ته، برخی از طرح ها و پل ها در شهر اراک 
بدون توجه به آینده نگری ایجاد شد و برای کاهش خطا در 

پروژه ها باید نقشه های بلندمدت ترسیم شود.
امام جمع��ه اراک ادامه داد: اس��تان مرک��زی در ابتدای 
ش��یوع ویروس کرونا رتبه دوم ش��یوع را به خود اختصاص 
داده ب��ود اما با تالش های صورت گرفته ،در ش��رایط خوبی 
نس��بت به برخی اس��تان های دیگر قرار دارد و نیاز اس��ت 
مراقبت ها و پروتکل های بهداش��تی همچنان به صورت ویژه 
رعایت شود. آیت اهلل دری نجف آبادی گفت: انتظار است در 
آینده و در دوران پس��ا کرونا و در راستای جهش تولید، نیز 

اس��تان مرکزی کارنامه خوبی در کشور کسب کند همت و 
تالش مس��ووالن و مدیران در بخش ه��ای مختلف مضاعف 
ش��ود. وی عنوان کرد: تمام ظرفیت ها و تالش ها باید برای 
خدمت رس��انی بیش��تر به مردم به کارگرفته ش��ود و بحث 

تولید ملی به صورت ویژه در کشور دنبال و حمایت شود.
اتمام پروژه های نیمه تمام استان مرکزی در دستور 

کار ویژه است
استاندار مرکزی نیز در ادامه این آیین گفت: همه تالش ها 
برای دس��تیابی به عملکرد بهتر از سال قبل در سال پایانی 
دولت دوازدهم به کار گرفته شده است. سید »علی آقازاده« 
افزود: برنامه های ویژه ای در ش��هرداری های استان مرکزی 
ب��رای اتمام طرح های نیمه تم��ام و آغاز چند طرح جدید و 
اثرگذار  دیده شده است. وی بیان کرد: امید است در پایان 
س��ال دولت دوازدهم و شوراهای اس��المی، خاطرات خوبی 
از عملک��رد و تالش ه��ای مدیران و مس��ووالن امر در ذهن 
مردم این اس��تان ماندگار ش��ود. تقاطع غیرهمسطح شهید 
کاوه نبیری بطول ۱۹۸ متر توسط شرکت جهاد نصر استان 
مرکزی با ص��رف هزینه ای بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار 
ایجاد ش��ده است و پس از افتتاح رسمی از سوی مسووالن 
کش��وری و اس��تان مرکزی زی��ر بار ترافیک ق��رار گرفت و 
عملیات اجرایی فاز دوم آن نیز آغاز ش��د. استان مرکزی با 
دارا بودن ۱۲ شهرس��تان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ 

هزار نفر جمعیت است.

تبریز – ماهان فالح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی، فرهنگیان و 
معلمان را پیش��گامان تغییر و تحول در جامعه و حرکت به س��مت 
توس��عه و پیشرفت دانست و  بر تالش همه جانبه برای رفع مشکالت 

این قشر تاکید کرد.
دکت��ر محمدرض��ا پورمحمدی در جلس��ه ش��ورای آم��وزش و 
پرورش اس��تان آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه  
معلمان در رفع مش��کالت مختلف جامعه، گفت: در سایه تالش ها 
و مجاهدت های بزرگمردانی همچون ش��هید مطهری که معلمی را 
اش��تعال می دانست نه اشتغال، شاهد به ثمر نشستن بیش از پیش 
فعالیت های آموزش��ی و پژوهشی در کشور هستیم. وی با اشاره به 
توجه بیشتر نسبت به علم و آموزش در طول سال های پس از انقالب 
اسالمی، اظهار داش��ت: باید نسبت به مقوله علم و آموزش، نگرش 
س��رمایه گذاری داش��ت نه نگرش مصرفی. هرچند اقدامات بس��یار 
مطلوبی در این زمینه توس��ط دس��تگاه تعلیم و تربیت انجام شده 

ولی باید بهتر و بیشتر از گذشته استمرار یابد. وی آموزش و فرهنگ 
را از مهم تری��ن ایدئولوژی های م��ورد توجه در جامعه قلمداد کرد و 
ادامه داد: افتخار می کنیم پیرو مکتب و آیینی هس��تیم که آموزش 

و پرورش در آن به عنوان یکی از اعتقادات مس��لم و پذیرفته ش��ده 
محسوب ش��ده و محدود به زمان خاص نیست. استاندار آذربایجان 
شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم آموزش 
و پ��رورش در مدیربت بحران ها، گف��ت: در ماه ها و هفته های اخیر 
ش��اهد فعالیت های بسیار خوب دس��تگاه تعلیم و تربیت و معلمان 
بودیم که با وجود ش��رایط سخت اجازه ندادند مشعل علم آموزی و 

تربیت دانش آموزان خاموش شود.
پورمحمدی در همین راس��تا ادامه داد: ثمره درخت تنومند تعلیم 
و تربیت در طول زمان، بهتر و بیش��تر خواهد شد، چنانکه در کنترل 
بیماری کرونا ش��اهد نقش آفرینی موثر مدافعان سالمت هستیم که 
تربیت یافتگان معلمان فداکار هس��تند. وی اظهار داش��ت: در سایه 
همین تالش هاس��ت که به رغم دشمنی های استکبار جهانی با ملت 
ایران، تحسین و اعجاب سازمان های بین المللی از عملکرد جمهوری 

اسالمی ایران در مدیریت و مقابله با کرونا برانگیخته شده است. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم گفت: 
با تکمیل بخش های مختلف ش��هرک خودرو به مرور هزار و 
۵۰۰ صنف خودرویی در آن مستقر خواهند شد. به گزارش 
روابط عمومی ش��هرداری قم، علیرضا مظفری با بیان اینکه 
یکی از وظایف س��ازمان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
ش��هری، همین ساماندهی مشاغل شهری است، اظهار کرد: 
س��اماندهی مشاغل شهری ضوابط و پارامترهای خاص خود 
را داش��ته و همکاری تمام مردم، صنوف، اتحادیه ها و… را 
می طلبد و در این راس��تا طی سال های قبل احداث شهرک 
خ��ودرو پیگیری ش��د. مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و 
تره بار و س��اماندهی مشاغل شهری ش��هرداری قم با تاکید 
بر اینکه باید عزمی ش��کل گرفته تا شهرها خالی از خدمات 

آالینده ش��ده و فضایی برای آرامش عمومی باش��ند، گفت: 
باید خدماتی ویژه خارج از ش��هرها برای مردم ایجاد شود تا 

شهر صرفا فضایی برای آرامش عمومی باشد.

مظفری ب��ا بی��ان اینکه ایج��اد زیرس��اخت ها در زمینه 
س��اماندهی مشاغل شهری با س��ازمان میادین است، افزود: 
انتق��ال این صنوف با ش��هرداری نیس��ت و بای��د همکاری 
عموم��ی صورت گیرد. وی با بیان اینکه ش��هرک خودرویی 
در ۳۳ هکت��ار در حال احداث اس��ت، گف��ت: الین اول این 
شهرک در ۸۸ واحد صنفی تکمیل شده که شامل ۳۴ واحد 
نمایش��گاهی، ۶ واحد خدماتی و ۴۸ واحد تعمیرگاهی بوده 
است. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مش��اغل ش��هری ش��هرداری قم با اذعان به اینکه بسیاری 
از این واحدها به فروش رفته اس��ت، اف��زود: الین دوم این 
ش��هرک ۴۴ واحد نمایش��گاهی حیاط  دار در حال نماکاری 
اس��ت و ۶ واحد نمایشگاهی بدون حیاط و ۶ واحد خدماتی 

هم در آن وجود دارد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: واحد آموزش گاز استان 
قزوی��ن در س��ال 1398؛ 43 ه��زار و 514 نفر س��اعت دوره 
آموزش��ي برگزار کرده اس��ت تا 626 نفر از كاركن�ان رسمي، 
قراردادمس��تقیم و پیمانکاری با حض��ور در 77 دوره مختلف 
ش��غلی)فنی وتخصصی(،بهبود مدیریت و عمومي فرهنگی ؛ 

آموزش هاي الزم را دريافت كنند. 
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوین، اسماعیل 
مفرد بوشهری، مديرعامل شركت گاز استان قزوین با بیان این 
مطلب؛ يكي از مهم ترين اهداف و برنامه هاي اجرايي شرکت گاز 
استان قزوین را توجه به قابليت هاي دانشي و مهارتي كاركنان 
و افزايش رشد علمي آن ها به عنوان سرمایه های اصلی شركت 
عنوان كرد و گفت: اين برنامه هاي آموزش��ي از طريق شركت 
در مرکز آموزش قزوین و يا اعزام همكاران به شركت هاي گاز 
اس��تاني ويا ساير مراكز آموزشي معتبر و همچنین استفاده از 
ظرفیت های موجود در س��امانه آموزش مجازی شرکت ملی 

گاز صورت گرفته است.
مفرد بوشهری با بیان اینکه بهسازی و آموزش نیروی انسانی 
و ارتقا دانش و آگاهی کارکنان در زمینه های فنی وتخصصی، 
کاربردی و مدیریتی با هدف افزایش بهره وری شرکت به عنوان 
اولین خط مشی شرکت گاز استان قزوین می باشد. افزود: این 

ش��رکت با تهیه تقویم سالیانه برای تمامی پرسنل و برگزاری 
دوره های ش��غلی، بهب��ود مدیریت و عمومی فرهنگی و نیز با 

استفاده از اساتید مجرب به این امر مهم دست یافته است.
وي در ادامه با اش��اره به اهميت آموزش كاركنان در مسير 
شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بينش 
خود با نيازهاي ش��غلي مورد تصدي اعالم داش��ت: با توجه به 
برنامه ریزی صورت گرفته در س��ال گذشته بیش از  19 هزار 
و 300 نفر ساعت دوره شغلی، 6 هزار و 390 نفر ساعت دوره 
بهبود مدیریت و بیش از            17 هزار و 810 نفر س��اعت 
دوره های عمومی وفرهنگی در آموزش این شرکت برگزار شده 

است. 
این مقام مسئول؛ با اشاره به اهميت موضوع ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست ابراز داش��ت: واحد آموزش گاز قزوین در اين 
راستا اقدام به برگزاری بیش از 14 هزار و 726 نفر ساعت دوره 

آموزشي نموده است.

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه با 
برنامه ریزی های انجام شده آسیب های زیست محیطی در این واحد صنعتی 
کمتر می شود،گفت:با راه اندازی واحد الفین و سولفور زدایی پتروشیمی ایالم، 
و ارس��ال گاز مایع خام به عنوان خوراک به مجتمع، ارس��ال  آن به مشعل و 
یا حمل توسط کامیون کاهش یافته که به تبع آسیبهای زیست محیطی نیز 

کمتر می شود.
به گزارش روابط عمومی، دکتر "روح اله نوریان"در دیدار با شهردار و اعضای 
ش��ورای شهر چوار، افزود: با راه اندازی واحد فوق،دو محصول دیگر پاالیشگاه 
همچون میعانات گازی و اتان نیز بعنوان خوراک،تحویل پتروشیمی می شود.

وی اظهار داش��ت: این ش��رکت در راس��تای ایفای نقش مس��ئولیت های  

اجتماع��ی پروژه هایی را به وزارتخانه پیش��نهاد نموده که در صورت تصویب 
و اختصاص بودجه، در ش��هر چوار و روس��تاهای اطراف تاسیسات پاالیشگاه، 
هزینه خواهد ش��د. " جهانگیر چراغی" شهردار چوار نیز در این دیدار با اشاره 
به اینکه پاالیش��گاه گاز ایالم یکی از صنایع بزرگ فعال در اس��تان اس��ت که 
می تواند دروازه ای به س��وی توسعه پایدار باش��د، گفت: ایجاد صنایع بزرگ 
همچون پاالیشگاه و پتروشیمی می توانند تاثیر بسزایی در جنبه های مختلف 
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در منطقه داشته باشند. همچنین"سجاد بیگ 
محمدی" رئیس شورای شهر چوار نیز گفت:از آنجا که پاالیشگاه گاز ایالم در 
منطقه چوار قرار دارد انتظار می رود در راس��تای مسئولیت های اجتماعی در 

زمینه های مختلف شهرداری منطقه را یاری کند.

فاز اول پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری اراک به بهره برداری رسید 

معاون وزیر کشور: توسعه و پیشرفت واقعی کشور نیازمند بازنگری در برنامه ها است

استاندار آذربایجان شرقی: معلمان، پیشگامان تغییر و تحول در جامعه هستند

آموزش و فرهنگ از مهم ترین ایدئولوژی های مورد توجه در جامعه قلمداد می شوند

1500 صنف خودرویی در شهرک خودرو مستقر خواهند شد

برگزاری بیش از 43 هزار و پانصد نفر ساعت دوره آموزشي براي کارکنان شرکت گاز استان قزوین

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

آسیب های زیست محیطی در پاالیشگاه گاز ایالم کمتر می شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد:
ارزیابی پیشرفت اقدامات قطع زنجیره کرونا در جایگاههای سوخت

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : قرارگاه 
زیس��تی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به منظور هم اندیشی بررسی 
اقدامات برند و انجمن صنفی جایگاههای عرضه سوخت در مقابله با کرونا جلسه تشکیل داد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد :  جلسه ای با عنوان هم اندیشی بررسی 
اقدامات برند و انجمن صنفی جایگاهداران اس��تان در مقابل ویروس کرونا توس��ط قرارگاه 
زیستی نفت منطقه ساری در ستاد این شرکت برگزار شد. سبحان رجب پور اظهار کرد : در 
این جلسه بر عدم تبادل پول نقد ، استفاده از کارت بانکی ، حضور فرد پاسخگو در مجاری 
عرضه سوخت و رعایت پروتکل های بهداشتی هنگام سوختگیری تاکید شد. وی افزود : پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بطور منصفانه 

و بر اساس قانون کار از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد .
رجب پور اذعان کرد : مقرر ش��د ش��رکتهای صاحب برند و انجمن صنفی جایگاهداران گزارش تهیه و توزیع اقالم بهداشتی مصرفی 
کاربران تلمبه و مشتریان را به صورت روتین به قرارگاه زیستی منطقه ساری ارائه نمایند. مدیر منطقه ساری در جمع بندی جلسه تاکید 
کرد : تیمهای مراقبتی بهداش��تی و کنترل و نظارتی این ش��رکت به صورت مستمر و در دو شیفت کاری در حال رصد کلیه جایگاهها 

هستند و مدیران مجاری عرضه سوخت موظف به همکاری با آنها می باشند .

اجرای عملیات روکش آسفالت در معابر شهر مالرد
استفاده ازآسفالت پلیمری SMA برای نخستین بار در شهرستان مالرد

م�الرد – جب�اری: به گ��زارش مدیریت ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری مالرد 
شهرستان مالرد با وسعتی حدود 960 کیلومتر مربع بزرگترین شهرستان غرب استان تهران 
است که توجه به این وسعت پهناور رسیدگی و همچنین بسط و گسترش معابر،خیابانها و 
ش��اهراههای ترانزیتی آنرا به دنبال خواهد داش��ت.الزم به ذکر است که بخش زیادی از این 
معابر در محدوده ش��هری و زیرنظر ش��هرداری این شهر تامین نیاز می شوند که عمدترین 
موضوع تحت رسیدگی نحوه تامین آسفالت مورد نیاز می باشد لذا در همین زمینه عملیات 
تراش و روکش آسفالت مدرن پلیمری SMA) آسفالت نوینی  است که از دو بخش سنگدانه 
ای درشت و مالت پر قیر، مخلوط قیر، فیلر و افزودنی های تثبیت کننده شامل الیاف سلولزی 
و یا معدنی تشکیل می شود. استحکام زیاد و عدم سرخوردگی، افزایش عمر خدمت دهی روسازی، بهبود مقاومت لغزندگی رویه آسفالت 
و ارتقاء مشخصات عملکردی روسازی آسفالتی مزیت اصلی آسفالت SMA می باشد(الین شرقی بلوار دکتر حسابی روبروی فرمانداری 

شهر مالرد به همین شیوه اجرایی شد. از خصوصیات دیگراین آسفالت پخش در الیه نازک و عمر مفید باالی 15سال است.
گلزار شهدای شهر مالرد در کانون توجه مدیریت شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد ، سیما و مناظر شهری شهر مالرد از قسمت های مختلفی شکل گرفته 
است و بخش زیادی از پروژه های عمرانی مدیریت شهری در همین حیطه عملیاتی می شوند.در همین راستا ادامه  عملیات عمرانی  
س��اخت ونصب وال پس��ت )وال پست کالفی است که در طول های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می رود. این وال 
پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد( لذا اجرای دیوارهای پیرامونی وداخلی ساختمان اداری 

گلزار شهدا شهر مالرد با استفاده از این سیستم نوین در حال اجرا می باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبرداد:
فاز اول پست برق سرچشمه رامهرمز وارد مدار شد

اهواز – ش�بنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات 
احداث فاز اول پس��ت 132.33 کیلو ولت سرچش��مه رامهرمز به پایان رسید و برقدار شد. 

محمود دشت بزرگ اظهار کرد: فاز اول این پست 27 مگا ولت آمپر ظرفیت دارد.
وی بی��ان کرد: ارزش س��رمایه گذاری این پروژه حدود 152 میلی��ارد ریال بوده و باعث 
توسعه شبکه برق در شهرستان رامهرمز می شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
افزایش ضریب اطمینان و توسعه شبکه برق جهت مشترکین خانگی، صنعتی و کشاورزی 
رامهرم��ز را یکی از اهداف بهره ب��رداری این پروژه اعالم و اف��زود: افزایش پایداری، کاهش 
محدودیت و احتمال خاموش��ی ش��بکه توزیع در منطقه رامهرمز، افزایش تعداد فیدرهای 

خروجی و قابلیت مانور در شبکه توزیع و کاهش بار پست های رامهرمز 1 و هرمز از دیگر اهداف بهره برداری پروژه بوده است.

تقدیر شهردار گرگان از کارگران نمونه
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار گرگان به مناس��بت هفت��ه کار و کارگر از 
کارگران نمونه خدمات شهری مناطق شهرداری گرگان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
ش��هرداری گرگان تقدیر کرد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در مراسم تقدیر از کارگران نمونه خدمات شهری مناطق 
شهرداری گرگان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار 
شد، اظهار کرد: بدون شک بار اصلی ارائه خدمت به شهروندان توسط کارگران زحمت کش 
و پرتالش انجام می ش��ود.وی با ابراز احترام به تمامی کارگران به ویژه کارگران ش��اغل در 
شهرداری گرگان، تصریح کرد: تقدیر اصلی از همه ما، رضایت مردم است و امیدوارم بتوانیم 
با عملکرد مناس��ب ش��اهد رضایت مردمی باشیم.ش��هردار گرگان با ابراز رضایت از عملکرد تمامی کارگران در شهرداری گرگان که در 
راستای نظافت و زیبایی شهر تالش می کنند، گفت: بهترین تقدیر ما از شما کارگران عزیز دفاع از حق و حقوق شما عزیزان خواهد بود.

دادبود گفت: سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ها و هزینه های شرکت های خدماتی بسیاری از شرکت ها در تدارک تعدیل قابل توجه 
نیرو برای کاهش هزینه ها و تحقق بخشیدن به تعهدات خود در قرار داد بودند که شهرداری گرگان با پذیرش سختی های فراوان از این 
اقدام جلوگیری کرد.وی اضافه کرد: 6 ماه در س��ال 1398 برای اصالح روند کاری ش��رکت های خدماتی و فضای س��بز تالش کردیم تا 
هیچگونه تعدیل نیرو برای کارگران ایجاد نشود و تمام حق و حقوق کارگران به صورت کامل پرداخت شود.شهردار گرگان با تاکید بر 
برنامه ریزی الزم برای پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران خطرنشان کرد: گرچه تمام حقوق کارگران پرداخت می شود اما تالش ما 
بر این است نظم بهتری در تاریخ پرداخت شکل بگیرد که کارگران با مشکالت کمتری در رفع مشکالت معیشتی روبرو شوند.دادبود با 
اشاره به اقدامات انجام شده در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور به ویژه در گرگان، تاکید کرد: با رایزنی ها و هماهنگی های 
انجام شده تالش کردیم وسایل بهداشتی همچون ماسک و دستکش را در اختیار کارگران قرار دهیم که مشکلی برای کارگران در این 

بخش ایجاد نشود.

در ادامه طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی انجام شد
تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت

رشت - علی قلی پور:  در راستای طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی با حکم مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن محمود امیری بعنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت منصوب شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت با اشاره به 
یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب اظهار داشت: تغییر و تحوالت در حوزه انتصاب مدیران بدلیل تغییر تاکتیک است و هدف از آن 
اصالح روشهای انجام کار و بهبود روند اجراست.وی با تأکید بر اینکه رشت باید هدف محور و برنامه محور باشد تصریح کرد: امور آب 
و فاضالب رش��ت فضای پرکاری اس��ت و از استاندارد خوبی در سطح دستگاههای خدمات رسان برخوردار است. تغییرات باعث پویایی 
خواهد شد و از تحوالت جدید انتظار بهبود روند در ارائه خدمات است و با همکاری و همیاری مجموعه و مشخص شدن هدف به آن 
خواهیم رسید. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در ادامه گفت: پس از ابالغ طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب 
شهری و روستایی در گیالن با موضوع کرونا مواجه شدیم و با تأکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی با افزایش بی سابقه مصرف آب روبرو 
بودیم.وی همچنین افزود: با تدوین چند برنامه و اولویت حفاظت از جان همکاران در مقابله با ویروس کرونا ، تالش مجدانه برای خدمت 
رس��انی مطلوب در دس��تورکار قرار گرفت که با توجه به افزایش 25 درصدی مصرف آب و در روزهای پایانی سال، تقارن با سنت خانه 
تکانی شاهد افزایش مصرف به میزان 40% شدیم.مهندس حسینی با بیان اینکه با تشکیل جلسات بحران به منظور تأمین نیاز آبی استان، 
موضوع مدیریت شد تصریح کرد: مجموعه آبفای گیالن در این شرایط سخت پای کار بودند تا خللی در امر خدمت رسانی ایجاد نشود و 
با توجه به افزایش مصرف در اسفند ماه سال 98 ، 720 لیتر در ثانیه بر ظرفیت تولید آب استان افزوده شد و این منابع جدید در مدار 
بهره برداری قرار گرفت.وی همچنین یادآور شد: با توجه به طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی و افزایش 
مراکز خدمت رسانی به مردم ، امیدواریم روز به روز شاهد ارتقاء خدمات این شرکت و رشد و تعالی آبفای گیالن در همه حوزه ها باشیم. 
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خیل��ی از کارمندان مهارت ارتباط با رئیس ش��ان را ندارن��د و اصاًل نمی دانند 
چطور باید با او صحبت کنند. در واقع کارمندان برای ارتباط با رئیس خود در دو 
دسته جای می گیرند. دسته اول از گفتن حرف شان واهمه دارند که این کار آنها 
را به ش��خصیتی ترسو و بزدل تبدیل می کند، اما در مقابل دسته  دوم با رفتاری 
س��تیزه جو خود را به دردسر می اندازند. در ادامه می خواهیم به هفت چیزی که 

هیچ وقت نباید به رئیس تان بگویید اشاره کنیم. 
هدف از این مقاله، داش��تن رفتاری متعادل و درس��ت در مقابل مدیران است. 
پس اگر دقت خود را باال ببرید، یاد می گیرید چطور روابط کاری موفقیت آمیزی 

با مدیرتان داشته باشید و در عین پیشرفت، شغل تان را هم تهدید نکنید.
1. این کار را باید چگونه انجام دهم؟

وقتی مدیر از ش��ما می خواهد کاری انجام دهید، به جای اینکه دس��ت دست 
کنی��د، بای��د ببینید دقیقا چه چیزی می خواهد و بعد س��ریعاً بگویید: »چش��م، 
مش��کلی نیست. می توانید روی من حساب باز کنید.« سپس محل را ترک کرده 
و به دنبال انجام آن کار بروید و حتماً انجامش دهید. با این روش به ارزش شما 

در نزد رئیس افزوده می شود و مسئولیت بیشتری را می پذیرید.

2. وقت کافی برای انجام این کار ندارم
بای��د قبول کنید تم��ام رئیس ها از کارمندان خود کار بیش��تر ب��ا پول کمتر 
می خواهند و این تنها در مورد رئیس شما صادق نیست. باید ببینید کاری که از 
شما می خواهند چه اهمیتی دارد و وظایف تان را اولویت بندی کنید. اگر به عهده 
گرفتن کار جدید به معنای آن اس��ت که مس��ئولیت دیگ��ری را زمین بگذارید، 

اجازه دهید این چنین شود و این را به رئیس تان هم بگویید.
3. نه

هی��چ وقت به رئیس ت��ان »نه« نگویید، مگ��ر اینکه از ش��ما کار غیرقانونی و 
غیراخالق��ی بخواهند. پس هیچ گاه بدون اینکه فکر کنید به رئیس تان نه نگویید 
که اصاًل کار درس��تی نیس��ت. باید سؤال بپرسید، عقب نشینی کنید و در صورت 
ل��زوم مذاکره کنید اما هیچ وقت نه نگویید مگر اینکه نیازی به ش��غل فعلی تان 
نداش��ته باشید. شاید به جای گفتن »نه« از جمالت مشابه مانند »فکر نکنم که 

...« استفاده کنید، استفاده از این جمالت هم به صالح تان نیست.
4. این کار را خودت انجام بده

ممکن اس��ت رئیس تان رفتار خوبی با ش��ما نداشته باش��د، شاید او عقده های 

دوران کودکی اش را روی کارمندان خالی کند و آنها را بردگان خود بداند. او هر 
ش��خصیتی که دارد، وقتی این کار را انجام دهید که تصمیم به ترک ش��غل تان 
گرفته اید. نباید بی دلیل و با بهانه جویی شغل خود را از دست بدهید؛ عواقب این 

رفتار تنها به خودتان برمی گردد.
5. به واحد نیروی انسانی مراجعه می کنم

وقتی بس��یار جوان بودم، از رئیس��م پرس��یدم چرا ارزیابی ضعیفی از من ارائه 
کرده اس��ت. از پاسخ او قانع نش��دم و گفتم آیا می توانم با مافوقت صحبت کنم. 
او مخالف��ت کرد اما من این کار را کردم. اش��کالی ندارد گاهی به س��راغ مافوق 
رئیس تان بروید، اما این کار باید صادقانه و محترمانه انجام ش��ود، اما هیچ وقت 
به س��راغ واحد نیروی انس��انی نروید که کمکی به شما نمی کند. اگر نمی توانید 
تحمل کنید استعفا دهید. اگر خالفی در کار است، شکایت کنید اما واحد نیروی 

انسانی را فراموش کنید.
6. تقصیر من نیست، از فالنی بخواهید

باید در محل کار رفتاری مس��ئوالنه داش��ته باش��ید. اگر اشتباهی از شما سر 
نزده و تقصیری ندارید توضیح دهید، اما هیچ وقت انگشت اتهام خود را به سوی 

فرد دیگری دراز نکنید. ش��اید این رفتار را در خیلی از مدیران و سیاس��تمداران 
دیده باش��ید، اما باید بدانید این افراد غیرحرفه ای هستند و الیق استخدام شدن 

نیستند. پس سعی کنید همانند این افراد نباشید.
7. فالنی احمق است

هیچ وقت نزد رئیس تان پش��ت سر همکار، مش��تری یا فروشنده حرف نزنید 
و علیه او توطئه چینی نکنید. ش��اید ش��ما از کس��ی انتقاد می کنید که اهمیت 
بیشتری برای شرکت دارد، پس این رفتار خطری برای خودتان خواهد بود. نباید 
فکر کنید رئیس دوس��ت شماست. ش��اید او به این فکر فرو رود که پشت سر او 
به دیگران چه می گویید و با این کار اعتماد او نسبت به شما سلب خواهد شد.

باید بدانید رئیس همانند من و ش��ما انس��ان اس��ت، تنها در موقعیت باالتری 
قرار گرفته، پس ارتباط با او باید محافظه کارانه باش��د. اگر رابطه تان حرفه ای و با 
احترام باش��د متقاباًل همین رفتار را دریافت خواهید کرد. اگر مسئولیتی به شما 
محول شده، در مقابل آن پاسخگو باشید و کارتان را به نحو احسن انجام دهید، 

در این صورت در کارتان پیشرفت خواهید کرد.
entrepreneur/ucan :منبع

 حس��ب تجربه یک س��اله ای که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در زمینه توس��عه زیس��ت بوم نوآوری انرژی داش��ته ام، همواره از توانمندی های 
ش��رکت های فن��اور، اس��تارت آپ ها و نخبگان ح��وزه انرژی به وج��د آمده ام و 
توانمندی این عزیزان را در افق طوالنی مدت مش��ابه ش��رکت های موفق جهانی 
دیدم، اما مشکل نبود بازار فروش محصوالت و عدم استقبال از فناوری های آنها 
در ایران، کار را برای رشد، توسعه و ادامه حیات آنها و دستیابی به نتایج آرمانی 
دشوار کرده  است و بعضا به دستیابی به  نتایج حداقلی و بازگشت هزینه  کردهای 

خود راضی می شوند.
 ای��ن در حالی اس��ت که مطابق آمار بانک جهانی، س��رانه مص��رف انرژی در 
ایران ۶۰درصد از میانگین س��رانه مصرف انرژی در دنیا باالتر اس��ت و در س��ند 
مل��ي راهبرد انرژي کش��ور مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران، باالبودن ش��دت 
انرژي و پایین بودن بهره وري انرژي در ایران در مقایسه با کشورهاي همتراز به 
عنوان اصلی ترین چالش انرژی کش��ور معرفی ش��ده  است. پس قاعدتا باید بازار 
گسترده تری در اختیار این شرکت ها قرار داشته باشد و حوزه فعالیت آنها بسیار 
گسترده تر از حتی کشورهای خارجی باشد. مسئله پایین بودن قیمت های انرژی 
و عدم وجود اقبال مردم و صنایع به واس��طه پایین بودن قیمت ها به عنوان یکی 

از محوری ترین  مشکالت این شرکت ها بیان می شود.
دلی��ل اس��تمرار وضع موج��ود را در نظام تصمیم گیری و اجرایی کش��ور باید 
جس��ت. در اس��ناد باالدس��تی بخش انرژی بر کاهش ش��دت مص��رف انرژی و 
بهره برداری بهینه از منابع انرژی تاکید ویژه ای ش��ده است، اما علی رغم قابلیت 
فنی و مهندس��ی کش��ور اقدام ملی برای تحقق این امر به شکل راضی کننده ای 
سازماندهی نمی شود. این واقعیت حاکی از آن است که از یک سو در سطح کالن 
تصمیم گیری و عزم جدی بر کاهش ش��دت مصرف انرژی و بهره برداری بهینه از 
منابع انرژی وجود دارد، اما در میان مدیریت خرد و بدنه اجرایی، شاید این سطح 

از جدیت و همیت در کار وجود نداشته باشد.
دس��تگاه های اجرایی دولت )وزارت نفت و وزارت نیرو( و ش��رکت های دولتی 
)ش��رکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، ش��رکت مادر تخصصی تولید، 
انتقال و توزیع نیروي برق ایران )توانیر( و ...( مسئولیت تولید و استخراج و حتی 
توزی��ع انرژی را برعهده دارند و تامین درآمدهای حاصل از انرژی، حفظ س��هم 
ایران در بازارهای بین المللی انرژی و تامین رشد فزاینده تقاضای انرژی در داخل 

کشور را از جمله برنامه های با اولویت باالی آنها به شمار می آید .
 از طرف دیگر این مدیران اجرایی با محدودیت منابع مالی، مس��ائل سیاس��ی 

بین  المللی و یارانه های انرژی مواجه هستند. در چنین  وضعیتی مدیریت میانی 
در حوزه انرژی انجام  امور اجرایی روزانه را در اولویت کار خود قرار داده و عاجز 
از تدوی��ن برنامه م��دون و اجرای اقدامات ملی برای تحقق سیاس��ت های کالن 
ح��وزه ان��رژی در زمینه بهره ب��رداری بهینه از منابع و جلوگیری از آس��یب های 

جبران ناپذیر بر محیط-زیست است.
ش��اید ایجاد بستر مناس��ب برای مش��ارکت مردم در کاهش تخریب منابع و 
بهینه سازی مصرف انرژی راه حل منطقی برای برون رفت از این انسداد مدیریتی 

باشد.
مس��ئله اصلی آن اس��ت که مالک و بهره بردار در یک بنگاه اقتصادی افزایش 
کارای��ی اقتص��ادی را از طریق کمینه س��ازی هزینه های داخل��ی تولید عینیت 
می بخش��د و دستگاه های اجرایی دولت کمینه سازی هزینه های خارجی تولید را 
پی می گیرد. زمانی که دستگاه اجرایی دولت بیشینه سازی درآمد حاصل از تولید 

را دنبال می کند هزینه های خارجی تولید افزایش می یابد.
 در ش��رایطی که دس��تگاه اجرایی دولت متولی کس��ب درآمد از استخراج و 
ص��ادرات منابع انرژی می ش��ود افزایش هزینه خارجی تولی��د نفت که تخریب 
منابع و محیط زیست را به همراه دارد گریزناپذیر خواهد بود. از این رو است که 

ارتقای جایگاه دستگاه اجرایی به سیاست گذاری برای بهره برداری بهینه از منابع 
و فعال سازی بخش خصوصی به عنوان بهره بردار می تواند راهکار اساسی باشد.

آنچ��ه می تواند بر اصالح امور و کاهش تخریب منابع کش��ور موثر افتد از یک 
س��و تغییر نگرش از اقتصاد خطی مبتنی بر کسب درآمد به سازماندهی اقتصاد 
مدور برای توس��عه پایدار کش��ور اس��ت و از طرف دیگر، اصالح س��طوح میانی 
نظ��ام تصمیم گی��ری در بخش انرژی و ایجاد س��ازوکار بازار ب��رای نظام دهی به 
بهره برداری از منابع طبیعی از طریق جلب مش��ارکت بخش خصوصی و حفاظت 

از محیط زیست است.
اگر چنانچه سطوح میانی سیستم تصمیم گیری کشور در حوزه انرژی به سطح 
سیاست گذاری و نظارت عالی بر عملکرد بازیگران بازار ارتقا پیدا کنند و  جایگاه 
بخش خصوص��ی در عرصه فعالیت اقتصادی در زمین��ه منابع طبیعی ارتقا یابد 
می توان ش��اهد کاهش شدت مصرف انرژی و بهره برداری بهینه از منابع انرژی و 

توسعه فعالیت شرکت های توانمند ایرانی در حوزه انرژی بود.
بنابرای��ن در ن��گاه کالن تر عدم وج��ود بازار آزاد انرژی مهم ترین مانع بر س��ر 
توس��عه فعالیت این شرکت هاست و بازار آزاد انرژی حلقه  مفقوده  توسعه  زیست 

بوم نوآوری حوزه  انرژی در ایران به شمار می رود.

حلقه  مفقوده  توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی
محمد طهماسب  زاده - کارشناس توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی

معرفی 4 عادت روزانه  مدیران فوق العاده باهوش

7 جمله  ممنوعی که هیچ وقت نباید به رئیس تان بگویید

اصطالح��ات زیادی درباره  »هدایت اجرایی« رهبران وجود دارد. همان طور که 
می دانید، هدایت کردن یکی از لغات محبوب در عرصه  کس��ب و کار به ش��مار 
م��ی رود. با این حال، فرهنگ کار در طول س��ال ها تغییر ک��رده و هدایت کردن، 
جایگاه مورد عالقه  هیچ کس��ی به ش��مار نمی رود. اگر بیشتر به این موضوع فکر 
کنید، درمی یابید که ما ماش��ین ها، کامیون ها و دیگر وس��ایل از این دس��ت را 
هدایت می کنیم؛ چون در واقع مس��ئول آنها هس��تیم. ما آنها را به جلو می رانیم 
و آنه��ا را به س��متی ک��ه می خواهیم، هدای��ت می کنیم، اما اینه��ا دقیقا عکس 
رفتارهایی اس��ت که یک رهبر خ��وب را به وجود می آورد. اگ��ر می خواهید که 
پیروان وفاداری داش��ته باشید، دس��ت از کنترل کردن آنها بردارید. سپس باید 

ایجاد فرهنگ اعتماد را به عنوان اولویت شماره یک خود قرار دهید. 

1. چشم اندازی از آینده را به اشتراک بگذارید
مهم تر از رویاپردازی و بلندپروازی، رهبری اس��ت که این چش��م اندازها را در 
می��ان اعضای تیم خود بازتاب می دهد. ای��ن رهبر می آموزد که چگونه تصویری 
از آینده را برای تیم خود تش��ریح کند که بینش و احس��اس افراد را تحت تاثیر 
ق��رار دهد، دلیل کاری که انجام می دهند را توجیه کند و تاثیر کار آنها بر هدف 
و مقصد نهایی را به نمایش بگذارد، اما نمی توان چنین چش��م اندازی را به زور و 
اجبار در ذهن آنها ایجاد کرد. شما به عنوان یک رهبر کاری باید آنها را ترغیب 

کنید که ایده ها، بینش و حقایق خود را بیان کنند.
2. رهبری را به اشتراک بگذارید و کنترل کردن را رها کنید

اگر قصد دارید که اعتماد باال، ریسک پذیری، خالقیت های ناب و ارتباط آزاد را 

پرورش دهید، باید از مرکب هدایت پایین آمده و قدرت را با دیگران به اشتراک 
بگذارید. کنترل آنها را رها کنید، چراکه با انجام این کار، ترس را از میان اعضای 
خود خارج کرده اید و اینجاس��ت که قدرت واقعی را به دس��ت می گیرید. در این 

شرایط، تیم تان از شما حمایت می کند.
3. با بهتر کردن حال دیگران، شرایط و موقعیت را با دیگران به 

اشتراک بگذارید
رهبران خوب با اش��تراک گذاری ش��رایط و موقعیت خود، اف��راد خود را توانا 
می کنند. تواضع یکی از نقاط قوت آنها به ش��مار می رود بنابراین به جای اینکه 
از قدرت خود به عنوان اهرم اس��تفاده کنند و تنها به فکر دستاوردهای شخصی 

باشند، شرایط را برای موفقیت دیگران فراهم می کنند.

4. قدرت را تقسیم کنید
همه افراد با ساختار رهبری- پیرو در رأس فرهنگ آشنا هستند. کارکنان در این 
روش از مس��ئولیت کار سخت استفاده از مغز برای تصمیم گیری رها شده اند. گاهی 
اوقات، این افراد که به عنوان پیرو ش��ناخته می شوند، زمانی که وظیفه اداره بخشی 
را به عهده داشته باشند، دیگران را به عنوان پیرو خود می دانند. بدین ترتیب، بخش 
گس��ترده ای از نیروی کار به عنوان پیرو شناخته ش��ده که مسئولیت فکر کردن و 
تصمیم گیری را ندارد. در بس��یاری از س��ازمان های بزرگ، تمامی بخش ها از رهبر 
مجزایی برخوردار است. برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایط تضعیف کننده ای باید 

قدرت را تقسیم کرد تا بتوان فرهنگ رهبری- رهبری را به وجود آورد.
inc/ucan :منبع 
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ایده های بس��یاری برای توس��عه فعالیت ه��ای دانش بنیان در فارس 
مطرح و پیشرفت هایی نیز حاصل شده است اما هنوز دانشگاه نتوانسته 
نیاز صنعت برآورده کند و صنعت نیز نتوانس��ته نیازش را با دانش��گاه 
هماهنگ کند و این اس��تان نیز متناس��ب ب��ا ظرفیت هایش به جایگاه 

مطلوب در کشور دست نیافته است.
به گ��زارش ایرنا، راه اندازی پارک علم و فناوری فارس، مراکز رش��د 
دانش��گاهی، دفتر استعدادهای درخش��ان، مرکز نوآوری و کارآفرینی، 
دفتر ایده های برتر و دفتر ارتباط با صنعت در دانش��گاه های اس��تان از 
جمله ایده های اجراشده برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای نوین 
است. در یک آسیب شناسی کلی در فعالیت های صورت گرفته می توان 
گف��ت عدم تمرک��ز فعالیت های انجام ش��ده بر محور یک زیس��ت بوم، 
بازارزدگی فضاهای گروه های مس��تقر در پ��ارک علم و فناوری، دوری 
از فضای تحقیقات میان مدت دانش��گاهی و عدم موفقیت مناس��ب در 
حوزه ه��ای صنعتی از دالیل اثربخش و نتیجه بخ��ش نبودن فعالیت ها 

است.
از دیگ��ر دالی��ل نیز می توان به عدم ایجاد تاثیر چش��م گیر در ایجاد 
انگیزه و ش��غل، بعد مس��افت پارک علم و فن��اوری، تغییر رویکردهای 
اساس��ی مراکز مرتبط با کس��ب و کارهای نوپا به سمت درآمدزایی به 
جای دانش بنیان گرایی و غلبه ش��وآف و اس��تفاده از جو ایجادشده که 

سبب غفلت از طرح های کالن و بلندمدت می شود، اشاره کرد.
ح��ال برای خروج از این وضعیت و حل مش��کالت موجود، طرح دره 
فناوری ش��یراز مطرح ش��ده اس��ت که این طرح زمینه و امکانی برای 
وصل ش��دن پیشرفت های اخیر فراهم می کند و به جای طرح یک ایده 

جدید، به دنبال یک تکامل است.
طرح دره فناوری شیراز 

منصور کنعانی عضو هیات علمی بخش مهندسی و علم مواد دانشگاه 
ش��یراز و از طراحان دره فناوری ش��یراز در این زمین��ه به ایرنا، گفت: 
ای��ن طرح به دنبال ایجاد ناحیه ن��وآوری و کارآفرینی)دره فناوری( در 
فضای دانش��گاه با تلفیق ایده های مراکز رش��د و پارک علم و فناوری، 
ایج��اد یک فض��ای ش��بکه ای از نیازمندی های اساس��ی اکوسیس��تم 
پیش��رفت دانش بنیان فارس در یک منطقه، ایجاد زیرساخت عملیاتی 
برای کاهش فاصله ایده، دانش، تجاری س��ازی و ب��ازار برای تحقیقات 

دانشگاهی است.
وی به مزایای اساس��ی طرح دره فناوری ش��یراز نسبت به طرح های 
انجام ش��ده اش��اره کرد و افزود: جغرافیای متمرکز به عنوان یک عامل 
قدرتمند زیس��ت بوم صنعت و جامعه دانش بنیان، پایه ریزی چرخ تولید 
دانش از مبدأ دانش��گاه تا تولد و رش��د اولیه یک صنعت اش��تغال زا و 
متناس��ب با نیاز اجتماعی روز و توجه به دانش��جو به عنوان س��رمایه 

اساسی در رشد و توسعه دانش بنیان از مزایای این طرح است.
وی ادام��ه داد: از دیگر مزایای این طرح می توان به کنترل دو عامل 
رقابتی دانش��گاهی بودن و اقتصادی بودن با ش��اخص های همبس��ته، 
برنامه ری��زی آسیب شناس��انه و تحریم انگاران��ه از فعالیت های مش��ابه 
صورت گرفت��ه تاکن��ون و مدل مدیریت��ی پویا و فازبندی پیش��رفت با 

هدف گذاری قابل ارزیابی اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��یراز از دیگر مزایای طرح دره فناوری 
ش��یراز را برنامه ریزی برای ایجاد ی��ک روح اجتماعی زنده در کل این 
زیست بوم عنوان کرد و گفت: این برنامه ریزی دیدن شرایط مختلف در 
مراحل اجرایی به صورت به هم پیوس��ته ش��امل ایجاد انگیزه، افزایش 
ع��رق ملی، امید ب��ه زندگی، نمایش دس��تاوردهای مثب��ت، کمک به 
تشخیص صحیح نقش  آفرینی اجتماعی و جایگاه مناسب تنفس پاک و 

قابل دسترسی برای دانشجویان و جوانان شهر است.
کنعانی افزود: دره فناوری میزبان گروه های صاحب طرح تجاری شده 
یعن��ی کارآفرین��ان صاحب طرح تجاری ش��ده دانش بنی��ان که در بدو 
اس��تقرار از نظ��ر مالی کام��ال خودکفا یا از نظر مال��ی نیازمند حمایت 

هستند، خواهد بود.
وی ادام��ه داد: همچنین دره فناوری میزبان گروه های صاحب دانش 

فنی، صاحب ایده و گروه های متخصص بدون ایده خواهد بود.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��یراز گف��ت: نیازمندی های اساس��ی 
گروه های مس��تقر، مدیریت یعنی اس��تقرار در ی��ک محیط منظم و با 
برنام��ه و قانونمند، فضا و امکانات در س��طوح مختلف، حمایت مالی و 
س��رمایه گذار، شتاب دهنده، مش��اوره، آموزش و خدمت رسانی، مزایای 

سایر ارگان های حمایتی از کسب و کار دانش بنیان است.
کنعان��ی اف��زود: ارتق��ای س��طح دانش علم��ی، عمل��ی و کاربردی 
دانش��جویان مقاطع مختلف دانش��گاهی، افزایش انگیزه های تحصیلی 
و ایج��اد نش��اط و پویایی علمی- تخصصی دانش��جویان و اس��تادان با 
اس��تفاده از بروز توانایی ها در قالب پروژه های دانش بنیان و تولید محور 
و ایجاد اشتغال جهت دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانشگاه همراه با 
توانمندسازی افراد جهت ایجاد زمینه های خوداشتغالی پس از تحصیل 

از اهداف اساسی طرح دره فناوری شیراز است.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف اساس��ی ای��ن طرح می توان به افزایش 
بازدهی استادان مش��غول به فعالیت های تولیدی دانش بنیان با حضور 
مفید و مس��تمر در دانش��گاه، ایجاد زمینه مناسب برای ظهور، پرورش 
و ش��کوفایی ایده های بین رشته ای و نوین، ایجاد زمینه رفع مشکالت 
صنایع با پش��توانه علمی دانش��گاهی و عملیاتی شرکت ها و شتابدهی 
پیش��رفت های علمی و فناورانه کشور با استفاده از موضوعات مطرح و 

مورد نیاز کشور اشاره کرد.

عضو هیات علمی دانش��گاه ش��یراز گفت: از دیگ��ر اهداف طرح دره 
فناوری ش��یراز، ایجاد شرکت های دانش بنیان بزرگ برای تولید ثروت، 
حمایت های مالی از دانش��گاه و ایجاد زمینه های همکاری با ابرپروژه ها 
و توجه عمیق و  کارکردی به احیای نقش آفرینی اجتماعی دانشگاه در 

فرهنگ سازی و رشد معنوی جامعه است.
کنعانی به نتایج اولیه پیش بینی شده از طرح دره فناوری شیراز اشاره 
کرد و افزود: امکان ایجاد ش��بکه های فناوری ش��امل توزیع مناسبی از 
دان��ش، فناوری های نوین و محصوالت، امکان تاثیرگذاری دانش��گاه بر 
سیاس��ت گذاری فناوری و اتخاذ تصمیمات درس��ت در سطح استان و 
اش��تغال زایی س��طوح تخصصی باال و متوسط در سطح منطقه از نتایج 

اولیه این طرح است.
وی ادامه داد: از دیگر نتایج اولیه پیش بینی شده این طرح می توان به 
امکان تجمع ارائه دهندگان خدمات کسب و کار اعم از فرشتگان کسب 
و کار، صندوق های سرمایه گذاری، ارائه دهندگان پلتفرم های تجهیزات، 
مالکیت فکری و ... در این ناحیه و استفاده از مزایای آن و امکان ایجاد 
دفتاتر کالن شرکت های موجود در استان فارس با هدف اجرای نوآوری 

باز اشاره کرد.
وی اضافه کرد: امکان جذب س��رمایه گذاری خصوصی برای کس��ب 
و کارهای مبتنی بر تحقیق مس��تقیم دانش��گاهی ب��ا اطمینان دهی به 
تجاری س��ازی فعالیت ها، ایجاد اشتغال مس��تقیم برای فارغ التحصیالن 
مقط��ع تحصیالت تکمیلی، ایجاد ارتباط مس��تقیم بین صنعت، بازار و 
دانش��گاهیان، فضاسازی برای دانش��جویان با هدف ورود به بازار کار و 
آش��نایی با ظرفیت های کارآفرینی تحصیالت دانشگاهی و تبدیل شده 
به سرمنش��أ اصلی تحول و پیش��رفت در صنعت استان فارس در آینده 

نزدیک از دیگر نتایج اولیه این طرح است.
اجرای طرح دره فناوری شیراز همزمان با دهه فجر

امی��ن ذوالقدر، رئیس پارک علم و فناوری اس��تان فارس نیز در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: از دو س��ال قبل که در دانشکده فناوری  
نوین دانش��گاه ش��یراز حضور داش��تم پیگیر اجرای طرح دره فناوری 
ش��یراز بودم و با هیات رئیسه دانشگاه نیز تعامالت و ارتباطاتی در این 

زمینه صورت گرفت.
وی افزود: با اجرای طرح دره فناوری ش��یراز به دنبال آن هس��تیم تا 
رس��الت جدیدی برای دانشکده علوم و فناوری های نوین و پژوهشکده 
نانوفناوری دانشگاه شیراز با محوریت پارک علم و فناوری ایجاد کنیم.
وی ادام��ه داد: به دنبال آن هس��تیم با توجه ب��ه جغرافیای متمرکز 
دانشگاه ش��یراز بتوانیم ناحیه فناوری و نوآوری ش��یراز را ایجاد کنیم 
تا این ناحیه در دس��ترس دانش��جویان و استادان باش��د و هسته های 
دانش بنیان و فناور را شکل دهند و پس از آنکه اصول را را یاد گرفتند 

به سایر اکوسیستم ها مثل پارک علم و فناوری وارد شوند. رئیس پارک 
علم و فناوری اس��تان فارس گفت: برنامه ریزی ش��ده اس��ت تا در دهه 
مبارک فجر امس��ال با حضور مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
طرح دره فناوری ش��یراز اجرایی ش��ود. خبرنگار ایرنا با ظفر افش��ون، 
سرپرس��ت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز تماس 
گرفت تا دیدگاه های مدیریت ارش��د استان در این موضوع را نیز جویا 

شود اما به رغم تماس های مکرر، وی پاسخگو نبود.

دره فناوری شیراز طرحی برای تکامل فعالیت های دانش بنیان
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 ساده ترین عادت های افراد موفق 

تصور تقریبا تمامی افراد این اس��ت که تقلیدکردن از عادت های افراد موفق بس��یار س��خت خواهد 
بود. اگرچه این امر تا حدود زیادی درس��ت اس��ت و این افراد برای قرار گرفتن در جایگاه فعلی خود 
س��ختی های مختلفی را متحمل ش��ده و در حال حاضر نیز مش��غله کاری باالیی را دارند، با این حال 
برخ��ی از عادت ه��ای آنها هیچ گونه هزینه ای را دربر نداش��ته و می تواند نقطه ش��روع خوبی برای هر 
فردی محس��وب شود. درواقع برخی از عادت ها هستند که برای به اجرا درآوردن آنها شما باید به یک 
س��طحی از خودس��ازی رسیده باشید، در غیر این صورت تنها خود را خسته خواهید کرد و از آن هیچ 
نتیجه ای به دس��ت نخواهید آورد. در این راس��تا به بررسی ۹ مورد از ساده ترین عادت های افراد موفق 

خواهیم پرداخت. 
1-سحرخیزی

این امر که صبح ها زود از خواب بیدار ش��وید باعث خواهد ش��د تا زمان بیش��تری را در طول روز خود 
داش��ته و اقدامات بیش��تری را انجام دهید. همچنین این مس��ئله برای حفظ سالمت شما نیز بسیار مهم 
خواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که خواب بدون نظم و بی موقع، باعث خواهد شد تا در طول روز نیز 

انرژی الزم را در اختیار نداشته باشید. 
2-مدیتیشن 

به جرأت می توان گفت که حتی یک فرد موفق را نمی توان پیدا کرد که به مدیتیش��ن توجهی نداش��ته 
باش��د. این امر در حالی اس��ت که ش��ما تمرین های آن را حتی با اس��تفاده از یک اپلیکیشن موبایل نیز 
می توانید انجام دهید، با این حال این اقدام عملکرد فوق العاده ای را بر روی س��المت و حتی روحیه افراد 
خواهد داش��ت. به همین خاطر اگر خواهان این امر هس��تید که تا پایان روز انرژی باالیی را داشته باشید، 

حتما باید این ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهید. 
3-کار تیمی

افراد موفق نه تنها به اهمیت کار تیمی واقف هس��تند و تالش می کنند که همه کارها را به این صورت 
انج��ام دهند، بلک��ه از تکنولوژی نیز غافل نبوده و تالش می کنند که ایج��اد و مدیریت یک تیم را تا حد 
امکان ساده کنند. در این رابطه فراموش نکنید تا زمانی که به کار تیمی توجهی ندارید و یا تیمی حرفه ای 
را تش��کیل نداده اید، ش��انس موفقیت شما بسیار پایین خواهد بود. در این رابطه از مطالعه مداوم مقاالت، 
سخنرانی ها و کتاب های مرتبط نیز غافل نشوید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا تجربه و عملکرد به 

مراتب بهتری داشته باشید. 
4-مشغله کاری زیاد 

اگر فکر می کنید که پرمش��غله بودن یک اتفاق فاجعه بار محس��وب می شود، جالب است بدانید که این 
موضوع یک انتخاب ارادی توس��ط افراد موفق محس��وب می ش��ود. درواقع پرمش��غله بودن به معنای آن 
خواهد بود که ش��رایط برای انجام کارهای بیش��تر مهیا بوده و پس از مدتی این امر به عادت رفتاری شما 
تبدیل خواهد ش��د که دیگر فش��ار اولیه را به همراه ندارد. همچنین این سیاس��ت کمک خواهد کرد که 
فرصتی برای پرداختن به اقدامات منحرف کننده و غیرضروری وجود نداشته باشد. تحت این شرایط امکان 

استفاده درست از زمان نیز به وجود خواهد آمد.
5-کنار گذاشتن تلویزیون 

تلویزیون را باید تنها تلف کننده وقت افراد به حساب آورد. بدون شک برای فردی که هدفی را در زندگی 
خود دارد، حتی دقایق نیز بس��یار ارزشمند خواهد بود. به همین خاطر است که میزان مشاهده تلویزیون 
در بین افراد موفق خصوصا میلیاردرهای خودس��اخته، بس��یار کم بوده و آنه��ا ترجیح می دهند که زمان 
اضافه خود را صرف مطالعه کتاب کنند. به همین خاطر ش��ما نیز می-توانید تلویزیون را کنار گذاش��ته و 
ش��روع به افزایش نرخ مطالعه خود کنید. با این اقدام بهترین آینده برای ش��ما رقم خواهد خورد، با این 
حال این نکته را نیز فراموش نکنید که با توجه به تنوع و تعداد بس��یار باالی کتاب ها، ش��ما باید برطبق 

اولویت ها رفتار کنید. 
6-هنر نه گفتن 

علت این امر که نه گفتن را به عنوان یک هنر به حساب آورده ایم این است که یکی از مشکالت بزرگ 
تقریبا تمامی افراد محس��وب می-شود. درواقع آنها نمی توانند به خود و دیگران نه بگویند. همین امر نیز 
باعث می-ش��ود تا امکان به اجرا درآوردن یک برنامه منظم، عمال غیرممکن باشد. در این رابطه فراموش 
نکنید که نه گفتن به خودتان، به مراتب س��خت تر خواهد بود. به همین خاطر ش��ما باید قدرت در دست 
گرفت��ن اتفاق��ات پیرامون را پیدا ک��رده و بدانید که در چه موقعیت-هایی ب��دون هیچ گونه تردیدی باید 

پاسخ منفی بدهید. 
7-برنامه روزانه 

افراد موفق برنامه خود را به صورت روزانه تنظیم می کنند. درواقع اگرچه باید اهداف را از مدت ها قبل 
مشخص کرد، با این حال اقدامات روزانه بهتر است که به صورت مداوم انجام شود. در این رابطه بهترین 
زمان ش��ب قبل اس��ت. این امر باعث خواهد شد تا به محض بیدار ش��دن، بدانید که چه اقداماتی را باید 

انجام داده و زمان شما در این رابطه تلف نشود. 
8-مدیریت مالی

تا چه اندازه نسبت به روش های مدیریت مالی آگاهی دارید؟ برای مثال چند روش و تکنیک برای 
افزایش پس اندازها را می شناس��ید. درواقع این امر که بتوانید پول خود را به بهترین ش��کل مدیریت 
کنید، تنها زمانی میس��ر خواهد بود که دانش کافی را در این رابطه در اختیار خود داش��ته باش��ید. 
خوش��بختانه امروزه امکان یادگیری بس��یار ساده شده و ش��ما از انواع روش ها برخوردار هستید. در 
نهای��ت فراموش نکنید که بهترین نوع س��رمایه گذاری، تقویت خودتان برای عملکرد درخش��ان در 

آینده خواهد بود. 
9-تصویرسازی

منظور از تصویرس��ازی این اس��ت که جایگاه مطلوب و هدف موردنظر خود را باید از مدت-ها قبل در 
ذهن خود متصور ش��ده باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا انگیزه شما برای رسیدن به آن افزایش پیدا 
کند. همچنین این نکته را فراموش نکنید که فکر کردن مداوم به اهداف، احتمال کنار گذاش��تن آنها را 
کاهش خواهد داد. همچنین این نکته را فراموش نکنید که شما باید به صورت مداوم اهداف خود را مورد 
بازبینی قرار داده و در صورت نیاز، آنها را تغییر دهید. برای مثال ممکن اس��ت یک اتفاق جدید در بازار 

رخ داده باشد که دیگر امکان ادامه فعالیت به شیوه سابق، امکان پذیر نباشد. 
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در گذش��ته، مدل رابطه یک کارمند با مافوق ارش��د 
خ��ود، یک��ی از تاثیرگذارترین فاکتورهای��ی بود که در 
لذت بخش بودن کار برای کارمند نقش داشت. به مرور 

زمان، این روند با تغییراتی مواجه شده است.
در س��ال های اخی��ر، رابط��ه ای ک��ه ب��ا هم��کاران 
برق��رار می ش��ود در می��زان رضایتمن��دی از کار نقش 
تاثیرگذارتری را یافته اس��ت. بخش��ی از این رویکرد به 
خاطر نیروی کار جوان و تحصیلکرده ای  اس��ت که وارد 
بازار کار ش��ده اند. جنبه دیگر این است که در بسیاری 
از تنظیمات سازمانی، تعداد زیادی از همکاری های بین 
واح��دی وجود دارد که بیش از یک رابطه تعریف ش��ده 
را تش��کیل می دهد. برای مثال، یکی از اعضای تیم در 
بخش خدمات به مش��تریان احتم��اال با بخش بازاریابی 
هم��کاری می کن��د تا اطالع��ات الزم درب��اره وضعیت 
مش��تریان را در اختیار آنها قرار دهد و سرپرست بخش 

بازاریابی نیز بر این امور نظارت می کند.
فاکت��ور دیگری که می تواند در کاهش اهمیت ارتباط 
کارمند با سرپرس��ت یا رئیس نقش داش��ته باش��د، به 
هزاران روشی مربوط می شود که یک کارمند در محیط 
کار خود مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه با برخی از 

روش های��ی که به ایجاد رابطه مثبت با همکاران و مدیر 
در محیط کار منجر می شود، آشنا خواهید شد.

قدردان باشید:
کمت��ر پی��ش می آی��د ک��ه کارمن��دان از رئیس ها و 
سرپرس��تان خود قدردانی کنند. آنها اغلب با شکایت ها 
و مشکالت مختلف مواجه می شوند که انتظار می رود به 
آنها رس��یدگی کنند. گاهی اوقات از آنها تشکر کنید و 
دلیل این تشکر خود را مشخص کنید. این روش، تاثیر 

بسزایی را در ایجاد یک رابطه مثبت می گذارد.
مراقب باشید:

 یکی از رایج ترین ش��کایاتی که ب��ه ویژه در برخورد 
افراد در س��نین مختلف به گوش می رس��د، احس��اس 
بی احترامی اس��ت. اکثر ما انس��ان ها نمی دانیم که چه 
چیزهایی باعث ح��س بی احترامی می ش��ود، اما کامال 
آن را احس��اس می کنی��م. ب��ه روش محترمان��ه درباره 
فعالیت های رئیس خود حرف بزنید تا چنین احساس��ی 

در او شکل نگیرد.
شفاف باشید:

اگر می خواهید درباره موض��وع نگران کننده ای حرف 
بزنی��د، باید آن را ب��ه صورت کامال ش��فاف بیان کنید 

و از ابه��ام و کلی گویی پرهیز کنی��د. این رویکرد باعث 
می ش��ود که رئیس ش��ما به آن موضوع رسیدگی کند. 
درب��اره مدیریت یا یکی از همکاران در بخش های دیگر 

برای سرپرستی که نقشی در آن ندارد، حرفی نزنید.
مسئولیت  پذیر باشید:

کار خ��ود را به خوبی انجام دهید و نش��ان دهید که 
برای هر کاری آماده هستید. به یاد داشته باشد که برای 
انج��ام دادن کارهای مختلفی در آن محل حضور دارید 
و بای��د آنها را به خوبی به اج��را بگذارید. زمانی که کار 
باکیفیتی را ارائه می  کنید، باعث می ش��ود که سرپرست 

یا مدیر شما نیز وجهه خوبی را به دست آورد.
ه��دف از برقراری ارتب��اط مثبت با رئی��س یا مدیر، 
چاپلوس��ی کردن برای به دس��ت آوردن موقعیت بهتر 
نیس��ت. هدف این اس��ت ک��ه رابطه س��الم، مثبت و با 
احت��رام متقابلی ش��کل بگیرد که در نهای��ت به ارتباط 
بهتر منجر می ش��ود؛ این رویکرد باعث می ش��ود که در 
ش��رایط عدم توافق، به خوبی با هم همکاری کنید و در 
واقع شراکتی را تشکیل می دهید که در شرایط سخت، 

از هم پشتیبانی و حمایت می کنید.
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چگونه می توان رابطه مثبتی را با رئیس و همکاران برقرار کرد؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: جان رمپتون کارآفرین
مترجم: امیر آل علی


